
  
  

  
  

  

  

 אין שוויון: ראש הממשלה הציג את חוק הלאום

, אוכלוסייה הערבית הלש ואין מעמד קולקטיבי

   ברכה מוחמדכ"ח ● "זכויות אישיות"אלא רק 

  "חוק שמשתלב בתפיסה של אפרטהייד: ")ש"חד(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

,  חתימות40    לאחר שחברי כנסת מהאופוזיציה אספו 
דיון מיוחד בכנסת בנושא יוקר ) 26.11(כונס בשבוע שעבר 

טיפוסי . בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, המחייה
שאת עיקר דבריו ייחד לא לפערים , הדבר לנתניהו

החברתיים המעמיקים ולא לקושי הרב של אזרחים לסיים 
חוק "אלא להפחדות לאומניות ולהצגת עיקרי , את החודש

  .הוא מקדםש" הלאום
ביל את ישראל למציאות של דרום אני חושב שאתה מו   "

לאותה מציאות שהסתיימה בתחילת שנות , אפריקה
בדבריו , כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"אמר יו, "התשעים

 :משתלב בתפיסת משטר האפרטהיידהלאום חוק " .בדיון
חוק ; ץ מבטל אותם מדי פעם בפעם"שבג, חוקי המכלאות

י כוחוק די; חוק ועדות הקבלה; איסור איחוד משפחות
; 'חוק הנכבה'המכונה ,  אזרחי המדינה הערביםהנרטיב של

י להקים הפקעת קרקעות של ערבים כד; שלילת אזרחות
  ".יישובים או חוות ליהודים

כ ברכה האשים את נתניהו בכך שהוא מוביל לעימות "    ח
במקום , "לנהל את הסכסוך"משום שהוא רוצה , אזורי

שקפת בשל סכנה מיוחדת נ. להתקדם לשלום צודק
העובדה שנתניהו מתאמץ לשוות למציאות הכיבוש אופי 

 פגיעה במקומות הקדושים דרך שלוזאת ב, של סכסוך דתי
-קוו במתחם אל-טוסאבירושלים וניסיון לשנות את הסט

אשים לפני כמה ה, נאמנך, ם"שגריר ישראל באו. "אקצא
אולם היום זו ישראל אשר . ימים את העולם בצביעות

אמר , " העולם הצעת חוק מתגרה ומתנשאתמטיחה בפני
בהתייחסו לביקורת הבינלאומית הקשה על , כ ברכה"ח

ביקורת שהתבטאה גם במאמר , "חוק הלאום"הצעת 
אתה מוביל את מדינת . ""יורק טיימס-ניו"מערכת של 

  .הזהיר, "למעמד של מדינה מצורעת ישראל

 –ובהם , את עיקרי החוק המוצע נתניהו פירטנאומו ב    
ותחת זאת דיבור ריק , התעלמות מופגנת מעקרון השוויון

ללא התייחסות לאוכלוסייה , "זכויות אישיות"מתוכן על 
הזכאי לא רק לשוויון אזרחי אלא , הערבית כאל מיעוט לאומי

  .כמקובל בדין הבינלאומי, גם לזכויות קולקטיביות
באה לידי ביטוי רטיות     המתקפה על החירויות הדמוק

, ר הכנסת" סגן יוסתימת פיות מצדכנסת בשבוע שעבר גם בב
אשר סילק , )ליכוד(משה פייגלין הימני הקיצוני כ "חה

הוריד מהדוכן ובשל קריאת ביניים כ ברכה " חמהאולם את
  .'פאשיסט'שהטיח בו  , )ד"בל(מאל זחאלקה 'כ ג"את ח

, ובת חבריךאתה ממשכן את המשק ואת האזרחים לט   "
מהעובדים השכירים אינם  %35-בזמן שוזאת , לווייתני ההון

 %22ציין כי הוא  .כ ברכה"האשים ח, "מגיעים לסף המס
מגיע שיעור , ובקרב הערבים(מהציבור חי מתחת לקו העוני 

ובקרב ( ושליש מהילדים חיים מתחת לקו העוני ,)%54-זה ל
  ).יםשליש- שיעור זה לשניתקרבמ, הילדים הערבים

דמוקרטיות של -    מבול החקיקה וההתבטאויות האנטי
השבוי בידי " כי אין מדובר בראש ממשלה ,חושפיםנתניהו 

, האמת היא. "קיצוניים מהקואליציה שלו-םיכים ימני"ח
קיצוני העומד בראש קואליציה - בראש ממשלה ימנישמדובר 

 לגבש תשובה עלינו,  מול סכנה פאשיסטית זו.קיצונית- ימנית
של יהודים וערבים המחויבים לערכי , פאשיסטית רחבה- אנטי

  .הדמוקרטיה והשלום הצודק, השוויון

  2014 דצמברב 3, 47    גיליון



  

 2/תגובות 

  
        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  "ישראל היום"שורשי הסכסוך על פי 
מתי כבר יבינו דרשני השמאל כי שורש המאבק בינינו לבין "

זהו מאבק סביב ההבטחה ? ולא מדיני, שכנינו הוא דתי
אל מול ', לזרעך אתן את הארץ הזו'האלוקית לאברהם אבינו 

בם להכרה במוחמד האמונה האיסלאמית כי היהודים בסירו
, נביאם איבדו את זכותם לארץ ישראל כפי שכתוב בקוראן

את הארץ יירשו עבדי עושי ') 105פסוק (סורת הנביאים 
. כלומר אלה המקבלים ומאמינים בשליחות מוחמד', הישר

 ". אשר על כן פתרון מדיני הוא חלום באספמיה
 )20.11,"ישראל היום", הפרשן חיים שיין(

 

 עלי תפיסת עולם קומוניסטיתעובדי נמל ב
ואז משביתים את , מדינת ישראל רוצה להקים נמל חדש"

הגישה ? מתחרות? ממה אתם מפחדים. הנמל באשדוד
 ".אין לי הגדרה אחרת אליה, שלהם היא קומוניסטית

 )20.11, דיון בכנסת, שר הכלכלה, נפתלי בנט(
 

 "החברתי"אחת שיודעת מספרת על הימין 
. הן נטשו. א נמצאות היום במקום החברתימפלגות הימין ל"

ים מהליכוד לעניינים "כשאני מנסה לגייס חכ... הן בגדו
כולם אומרים . אין כמעט פרטנרים חוץ מחיים כץ, חברתיים

בליכוד רק מנצלים את . 'תראי מה קורה בהר הבית, עזבי'לי 
 ".כדי שהבוחרים יבחרו בהם, החברתית, התדמית השבטית

  , ישראל ביתנו, אבקסיס-יכ אורלי לו"ח(

 )21.11, "ידיעות אחרונות "
 

 י'ואנחנו תקועים עם בוז
מפלגת העבודה מנצלת את המשבר בקואליציה כדי לעלות "

 ".'ישראל תקועה עם נתניהו 'אסיסמב ,תקציבהקמפיין נגד 
 ) 18.11, "ידיעות אחרונות("

 

 מהנעשה בדמוקרטיה הגדולה בעולם
ים האחרונות באופן משמעותי  הרחיב בשנב"ההממשל באר"

וכיום פועלים , את היקף הפעילות של הסוכנים החשאיים
 :בהםו , סוכנויות תחת מסווים שונים40סוכנים מלפחות 

פעילים פוליטיים , מקבלי קצבאות רווחה, אנשי עסקים
צוותים קטנים של סוכנים ... ואפילו רופאים או כמרים

,  בהפגנות גדולותמשתתפים, הלבושים כסטודנטים, חשאיים
עשרות סוכנים פועלים .. .ותפקידם לאתר פעילות חשודה

סוחרי סמים או , ברשות המסים במסווה של מנהלי חשבונות
 ".כדי לאתר מעלימי מס ברחבי העולם, רוכשי יאכטות

  )14.11, "ניו יורק טיימס("

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  

   הצבעה לכחלון כמוה כהצבעה לנתניהו
כי הבחירות , רשנים הפוליטיים מאוחדים בדעה    מרבית הפ

, להערכתי. 2015לכנסת יוקדמו ויתקיימו במהלך שנת 
זירה למהלך פוליטי משותף של בנימין יהיו בחירות אלה 

  . נתניהו ושל משה כחלון
    הליכוד צפוי לאבד קולות לא מעטים בשל המצב החברתי 

לכנסת בראשות  המתכוון לרוץ –כחלון . ההולך ומחמיר
 צפוי לזכות –לכאורה -לכאורה ועצמאית-מפלגה חברתית

הסקרים , ואכן(בקולותיהם של מצביעים מאוכזבים כאלה 
אולם מי ערב לנו כי אחרי ). מנבאים לו כעשרה מנדטים

ח איבריו " שהוא ליכודניק ברמ–לא יחבור כחלון , הבחירות
  ? לממשלה בראשות נתניהו–

ת מצביעי השמאל המתפתים לתמוך יש להזהיר א,     לכן
ולהדגיש באוזניהם כי הצבעה עבורו כמוה כהצבעה , בכחלון

,  נוסף על כך.שלו" החברתי"וזאת חרף המלל , עבור הליכוד
ואנו עדים כיום , אין לשכוח שכחלון כיהן בעבר כשר רווחה

  .מפוארות של כהונה זו-לתוצאותיה הבלתי
  מזכרת בתיה, ברוך ברנע

  
  
  
  
  
  
  
  

  מין הצבוע תומך בשחרור אסיריםהי
ונתן ' שנה לכליאתו של ג30    הכנסת ציינה לאחרונה מלאות 

מקומם . ב אשר ריגל לטובת ישראל"אזרח ארה, פולארד
אשר , לראות את צביעותם של חברי הכנסת והשרים מהימין
שעה , שפכו מילים רבות בדבר זכותו להשתחרר לחופשי

,  אסירים פלסטיניםהם ממשיכים לתמוך בכליאתם שלש
הבעת עמדה : אותה ביצעו" העבירה"-ביניהם כאלה ש

  .המתנגדת לכיבוש ותומכת במדינה פלסטינית עצמאית

  יפו- אביב- תל, גרינברג. צ
  
  
  
  

  
  

  ה קורה אצל הנשיאמ
    אחת לכמה ימים אנחנו מתבשרים על יוזמת חקיקה 

שנועדה לפגוע בזכויותיהם של מי שלא שירתו , חדשה
או לקבל , הם לא יוכלו לזכות בהנחה על רכישת דירה: בצבא

והיו גם מי שהציעו שאמנים שלא שירתו , מלגת לימודים
  . בצבא לא יוכלו להופיע בבימות הבירות של יום העצמאות

מוחים נגד הופעות של אמנים ר שאאלו כי ,     מעניין לציין
 מילאו פיהם מים כאשר הוזמן,  זיתם בצבעשלא לבשו מדי

 שירת ,מנםוא, בניון.  עמיר בניון להופיע אצל הנשיארהזמ
אולם בשיריו ובהתבטאויותיו . אבל רק ימים בודדים, בצבא

 לכן ההזמנה שלוו, הוא משרת את מדיניות הימין הגזעני
 .יתלגיטימנחשב בעיני הימין ל להופיע

הציבור לא היה מודע , סביר להניח שאלמלא סאגת בניון    
גירוש היהודים "שנושאו , הנשיאת שהתקיים בבילכנס 

כבה אינו ציון הנכי  כל אלו שטוענים ,גם כאן. "ממדינות ערב
נס את המאורע ההיסטורי של עזיבת או מעלים על , לגיטימי

שאירע לאחר מעשי הגירוש , ותגירוש היהודים מארצות ערבי
  . 1948-ארץ במהלך המלחמה במהוהבריחה של ערבים 

ת האידיאולוגיה הציונית רציני בתרומטרם התקיים דיון     
 בקובעה שהדת היהודית מהווה –שכן הציונות . לאירוע זה
בהיותם  התפוצות ודיכל יה החשידה את –עולמי - לאום כלל

 . ים במדינות בהן הם היו אזרחים פוטנציאלייםבוגד
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

  3/ חברה 
 

  

  סים שינוי חברתי"איך עו
  

  ליברליזם-הכינוס הארצי של איגוד העובדים הסוציאליים דן במפגעי הניאו
  

ליברלית של ממשלת הימין נידונו -פגעי המדיניות הניאו    
 של העובדים הסוציאליים 18-בהרחבה בכינוס הארצי ה

 בחסות ,אביב- בתל)  בנובמבר25-24(שעבר שנערך בשבוע 
מחלקות המשרד הרווחה ו, ם הסוציאלייםאיגוד העובדי

הדיונים בצד . מכללותלעבודה סוציאלית באוניברסיטאות וב
בלטו הרצאות שעסקו בתפקידם , והסדנאות המקצועיים

  . החברתי והפוליטי של העובדים הסוציאליים
סעיד סעיד סעיד סעיד  ,באחד הדיונים הציג העובד הסוציאלי החיפאי    

יבור לרשת  את החלהגדירשמטרתו פרויקט מקומי  ,חמודיחמודיחמודיחמודי
. במקום כסחורה בשוק הקפיטליסטי, החשמל כזכות יסוד

 לשירותים המחלקהבמסגרת  בעוני מהמאבקכחלק , זאת
הפעילות נעשית למען , לדבריו.  חיפהבמזרח חברתיים

 החיים אנשים של זכותםלמען ו לאנרגיה בסיסיתה זכותה"
 נקודת ".החשמל מניתוק מתמיד חשש ללא לחיות בעוני

כי ו, בסיסי מצרך הינו חשמל כי הינה הפרויקט של וצאהמ
 חשמל היעדר. "בלעדיו תקין חיים אורח לנהל אפשרי בלתי
 יסוד כזכות שהוגדרה ,בכבוד לחיים בזכות לפגוע עלול

 .אמר, "וחירותו האדם כבוד :יסוד מחוקהנובעת 
-  ל21% בין משלמים בעוני החיים אנשים ,לדברי חמודי    

 מהווה זו הוצאה"-  וחשמל צריכת עבור הםמהכנסותי 22%
 אוכלוסיות על ,מנשוא גדול ולעיתים ,גדול כלכלי נטל

 שימוש על לוותר ברירה בלית נאלצות והן ,מוחלשות
 בהיעדר ,לחשמל חיבור על לוותר – לחלופין או ,בחשמל
 תעריפי החשמל ,על פי ממצאיו". מספיקים תשלום אמצעי

וזאת בשיעור ניכר , חרונותעלו בעשרות אחוזים בשנים הא
הכנסותיהם של של והמדד של  העלייה שיעורבהרבה מ

  . השכירים ומקבלי הקצבאות
דיבר על , גוריון-ת בןמאוניברסיט, אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר "ד    

בליזציה הקפיטליסטית ועל השלכותיו של משבר הגלו
כינוס העובדים " :המשבר על מדיניות הרווחה בעולם

נה בעיצומו של מאבק עובדי לשכות  השהסוציאליים נערך
 ובעיצומו של ,וקה נגד החלשת השירות והפרטתוהתעס

שני .  לשעהים שקל30- מינימום להקמפיין להעלאת שכר 
המאבקים הם ביטוי לשינוי העמוק שחל בתפקידה של 

תוך אימוץ האידיאולוגיה , ינה בעשורים האחרוניםהמד
מביטוייה של . ליברלית בידי ממשלות ישראל השונות- הניאו

שכבת ויצירה של  הרווחהמנגנוני החלשת : תפיסת עולם זו
  ".המורכבת מעובדים עניים ,ההולכת וגדלה, שכירים רחבה

. זו אינה הצרה הבלעדית של מדינת ישראל ",    לדבריו
 – 'העולם המערבי'מה זו הולכת ומחריפה במה שמכונה מג

פרץ ביתר שאת מאז זאת  ו–באירופה ב ו"ארהב, כלומר
של המשבר ברור לכל כי , כעת. 2007המשבר הכלכלי בקיץ 

 יחד עם .גם לעבר הפריפריותהליבה הקפיטליסטית מקרין 
, ישראל .למעגל המשברכבר לא כל הפריפריות נכנסו , זאת

בפריפריה הקפיטליסטית המצויה שהיא מדינה , למשל
מהמשבר העולמי במחצית אומנם  נפגעה ,הגלובלית

מאז ועד למלחמה האחרונה אבל , 2008  שנתהראשונה של

. ואף למעלה מכך, המשק שב לצמוח בקצב כפול, בעזה
דוברי הממשלה מנפנפים לעיתים קרובות , למרות מציאות זו

מעמד הפוגעת קשות בבאיום המשבר כדי להצדיק מדיניות 
  .ר דוידי"הדגיש ד, " כלל הציבורעובדים וברווחתה
  

   קודמתמלקחי השביתה ה
  
  
  

 המקדמים גורמים" ותחת הכותרת ,במסגרת הכינוס    
, "שכר במאבק סוציאליות עובדות של פעילה השתתפות

 סוציאלית לעבודה המחלקה מסיוןסיוןסיוןסיון-חצורחצורחצורחצור אביגילאביגילאביגילאביגילהציגה 
של כמה מלקחי השביתה הגדולה  גוריון בן אוניברסיטתב

ברקע השביתה . 2011שפרצה במארס , העובדות הסוציאליות
סיות "שדחפו עו, ליכי ההפרטה במערכת הרווחהעמדו תה

  .באמצעות עמותות פרטיותלעבוד רבות 
 ההשתתפות תופעת על אור לשפוך הייתה המחקר מטרת    

 כי ההנחהבהתבסס על , בשביתה יותס"עו של הפעילה
. שביתה של הצלחתה סיכוי את מגבירה פעילה השתתפות

ם תחומימו דרגותמ סוציאליות עובדות 202 השתתפו במחקר
 הציבורי המגזר עובדות כי מלמדים המחקר ממצאי. שונים

אשר מיותר  ישירויותר  פעיל באופןבשביתה  השתתפו
 כמשמעותיים שנמצאו הגורמים .הפרטי המגזר עובדות

 וגורמים אולוגיםיאיד גורמים היו, פעילה השתתפות לקידום

 או העבודה במקום משותפת התארגנותדוגמת , מקצועיים
 .ג הניהולי בשביתהכת הדרתמי
 איגוד של האסטרטגיה גביל שאלות ים מעליםממצאה"    

לקחי  והוסיפה כי, סיון-סיכמה חצור, "העובדים הסוציאליים
לקראת המאבק , המחקר הם רלוונטיים כיום יותר מתמיד

לחידוש הסכם העבודה הקיבוצי של העובדים הסוציאליים 
  .בחודשים הקרובים



 4/כנסת 

  

   למבקר המדינה תלונות נגד שוטרים להעביר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

בהם עומדת המשטרה תחת ביקורת ,     דווקא בימים אלה
ישנה חשיבות להצעת החוק שאני מביא , קשה בכל התחומים

י המחלקה לחקירות שוטרים שמטרתה לקבוע כ, בפני הכנסת
 .גמרי מהמשטרההיה גוף עצמאי לת) ש"מח(

הבטיח כי חשדות לביצוע  על מנת ל1996-הוקמה בש "    מח
וכי , ליאיטרחקרו בידי גוף חיצוני ונידי שוטרים ייבעבירות 

שיעור ניכר ,  בפועלולםא. המשטרה לא תחקור את עצמה
ר שאלשעבר או שוטרים -ש הם שוטרים"מחוקרי מח

נאמנות דבר אשר יוצר מצב של , ש" למח"הושאלו"
בצורה משטרה ושל חוסר רצון לברר את תלונות האזרחים ל

 . ביקורתית וממצה, יסודית
הכפופה כיום , ש"נועדה להעביר את מחהצעת החוק , לכן    

-על-יתר. לסמכות משרד מבקר המדינה, למשרד המשפטים
לשעבר -הצעת החוק קובעת כי בטרם יוכל שוטר, כן
תקופת צינון יהיה מחויב ב, ש"חוקר במחכ  לעבודלהתקבל

משום שבתפקידם החדש הם , זאת. של חמש שנים לפחות
  .אמורים לבקר ולחקור את מקום עבודתם הקודם

,     הצעת החוק הזו מוגשת בעקבות מציאות מדאיגה
הוגשו  2013-2011בשנים . המגובה בנתונים מספריים

 שוטריםכעשר תלונות נגד  –כלומר ,  תלונות11,282ש "למח
 –מהתיקים שנפתחו בעקבות תלונות אלה  73%. בכל יום

יקים  מהת21%-ו, נסגרו מבלי שנעשתה כל פעולת חקירה
 94%-ש, המשמעות היא. נסגרו לאחר שנעשתה חקירה

ולא ניתן מענה , מתלונות הציבור לא זכו להתייחסות אמיתית
   .למצוקה שגרמה לאותו אזרח להתלונן נגד שוטרים

טופלה בצורה יותר     גם באותם מקרים בהם התלונה 
ההשלכות עבור השוטר נגדו הוגשה התלונה היו , רצינית

 מהתלונות הובילו לנקיטה בצעדים 3.3%: לרוב קלות
נגד השוטר אשר נגדו הוגשה ) דוגמת נזיפה(משמעתיים 

גם .  מהתלונות הובילו להליכים פליליים2.7%ורק , התלונה
מושתים העונשים ה, כאשר ננקט הליך פלילי וישנה הרשעה

  .סמליים, לרוב, על השוטרים הם
, ש אינה דבר של מה בכך"שהגשת תלונה למח,     יצוין

בתחילת דרכי . ועלולה לגרור יחס נקמני מצד המשטרה
על מקרה , ש נגד שוטרים"הגשתי בעצמי תלונה למח, בכנסת

לאחר שזימנו אותי . שאירע במהלך הפגנת חקלאים בטמרה
רטים הקשורים בתלונה  לברר את הפבמטרה, לחקירה

תקופה קצרה . ש לסגור את התיק"החליטו במח, שהגשתי
המשטרה עצמה להגיש תלונה נגדי בגין החליטנ , לאחר מכן

 .אותו אירוע
ש את תיק החקירה שנפתח בעקבות "    כאשר ביקשתי ממח

 שהחומר המשפטי המצוי בו ישמש אותי ךכ, התלונה שלי
ש "נאמר לי כי מח, כדי להתגונן בפני תלונת המשטרה

זה ,  בעידן הדיגיטליאתלטעון טענה כז". איבדו את התיק"
התלונה שהגישה , לבסוף. פשוט זלזול באינטליגנציה

לאחר שכתבה ששודרה , המשטרה נגדי התבררה כשקרית
במהדורת החדשות בטלוויזיה המחישה את התנהגותם 

  .בהפגנה לגביה הוגשה התלונהשל השוטרים הברוטאלית 
ש סוגרת תיקים בקלות "אני מבקש לטעון כי מח,     לכן
, וזאת בשל הנאמנות של חוקריה למשטרה, נסבלת-בלתי

המסקנה , נוכח מציאות זו. אשר בשורותיה הם צמחו
ההגיונית היא להעביר את הסמכות לחקור תלונות על 

  .דוגמת משרד מבקר המדינה, ממשלתי-שוטרים לגוף חוץ
תקינה לא יכולים לסבל מציאות בה     משטר תקין וחברה 

 שהיא הגוף שאמור –תלונות של אזרחים כלפי המשטרה 
 לא יגיעו לידי בירור –לאכוף באופן יומיומי את החוק 

  .שקוף ונטול השפעות זרות, הגון, מעמיק
  

וזו הוסרה מעל סדר היום של , הממשלה התנגדה להצעת החוק

  .נמנעיםושני   תומכים13 מתנגדים מול 51הכנסת ברוב של 

  

בוועדת הכספים מנע החלטה פיליבסטר 

 סינמטקבנוגע לפגיעה בתקציב ה
  
  
  

קיימה ועדת הכספים של הכנסת ) 26.11(שבוע שעבר ב    
-בעקבות כוונת שרת התרבות לשלול מסינמטק תל, דיון

 שבמקום התקיים פסטיבל בתואנה, אביב תקציבי תמיכה
מתח ביקורת ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח. סרטים שעסק בנכבה

הבית  (ניסן סלומינסקיניסן סלומינסקיניסן סלומינסקיניסן סלומינסקיכ "ח, ר הוועדה"קשה על יו
ועדת ו ל מליאת הכנסתהעבירה, לפני חודש" ):היהודי

מגבות 'העובדים של מפעל  200הכספים את סוגיית פיטורי 
פניתי אליך פעמים רבות מאז  . לאחרונה שנסגר',ערד

לעומת . אך טרם קבעת לכך מועד, בבקשה לקיים את הדיון
ברגע שהוגשה בקשה לדיון על נושא מושך כותרות , אתז

  ". תוך יום כבר נקבע דיון–דוגמת שלילת כספי הסינמטק 
 לתושבי הועדת הכספים מעבירכי , כ חנין"    עוד אמר ח

כי הצרכים שלהם לא מסר ולציבור העובדים כולו ערד 
כלי לא אמורה להיות ועדת הכספים . "מובאים בחשבון

. הדגיש, " והימין הקיצוני'הבית היהודי'יעת בידי ספוליטי 
הגיע הזמן לקבל החלטה "כי כ חנין "חאמר עצמו בדיון 

ועדת הכספים נותנת עדיפות לדיון ולפתרונות ועקרונית ש
 על פני התלהמויות ,של בעיות אמיתיות של בני אדם

 ". פוליטיות
 הוא חוק של השתקה 'חוק הנכבה'"כי , נין צייןכ ח"ח    

. אי אפשר לנהל דיון כזה ללא נציגי הסינמטק. מת פיותוסתי
עצם קיום הדיון מייצר אפקט מצנן על חופש הביטוי 

 צריך לברך ,אביב- תלסינמטקבמקום לגנות את . בישראל
 ."אותו ואת תרומתו לתרבות שלנו בארץ

. נין הצעת החלטה מפורטתחכ " הקריא ח,בסיום דבריו    
י בידו לקטוע את ההקראה נמנער הדיון " של יותיוניסיונו

זכותם של כי הסבירה ר שא ,ועדהו של העצת המשפטיהיו
 הכנסת לשמוע את סעיפי ההחלטה עליה הם אמורים חברי

ר הכנסת התיר לקיים "יו הזמן שאזלה ההקראעקב . להצביע
  .נגד הסינמטק וכך נמנעה החלטה ,ישיבהבו את ה
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  תיאודור אריאל עמרמאת 
  

זו דיון  בימת ,בחודשים האחרונים    
זוויות שונות בנוגע דון באפשרה לנו ל

טיב ללהמשך דרכה של המפלגה ו
אני מבקש להביא . ש"יחסיה עם חד

 שותף לו ישהייתכאן את הניסיון 
 רחובותבבחירות המקומיות בעיר 

דוגמא לאפשרות כזאת  ).2013(
, מפלגותמרעננת לחיבורים חוצי 

ניסיון שעדיין נרקם ומתגלגל 
 המנסות להתגבר ,בשותפויות אמיצות

 .על שלל היבטי הניכור הקשים
ברחובות לפני כשנתיים התגבשה     

שכללה יוצאי , תושבים מגוונתקבוצת 
כך מכונים (" ותיקים"אתיופיה לצד 

פעילים ובה  ,)מי שנולדו כאן
, סביבה, נוןתכ: מתחומים שונים

בין . מאבקים שכונתייםומאבקי דיור 
פעילי הקבוצה יש כאלה הגרים 

נוסף לתושבי , רחובותצפון במרכז וב
כוז ריישנו  בהן ,השכונות המוחלשות

. ת יוצאי אתיופיהגבוה של קהיל
מטרת הקמתה של הקבוצה הייתה 

המתבססת לנסות ולקדם פוליטיקה 
על בסיס , אינטרסים משותפיםעל 
" עיר לכולנו "צברה תנועתיון שהניס

  . יפו-ביבא-לבת
אני זוכר היטב את הפגישות     

 חשדות הדדיים רוויותהראשונות 
 אין ספק ."הצדדים"וחוסר אמון בין 

כדי פיטליזם עובד שעות נוספות שהק
 תהליך ,על פניו .זה מזהלנכר אנשים 

 ופערי ,החיבור היה נראה אינסופי
ת היו נדה משותפ'העמדות סביב אג

 אך המציאות טרפה .בלתי נתפסים
הבחירות " גונג"- ל ווהכ

  . ליות צלצלאהמוניציפ
 מצאנו עצמנו מבססים, כך    בעקבות 

קווים מגדירים , קווי עבודה משותפים
תוחמים את ההבדלים בין , אדומים

, המקומיתלבין  הארצית הפוליטיקה
השתייכויות ומתגברים על הבדלי 

פגישה לי ה זכור. מפלגתיות שונות
נו להחליט ילעבה היה , אחתמכריעה 

האם אנחנו מתפצלים או , סופית
שלא אז החלטנו . הולכים יחד

ומתעקשים , מוותרים על החיבור
ללכת יחד על בסיס מצע מוניציפאלי 

סביבו אפשר לאחד פעילים , משותף

וביניהם כאלה המשתייכים , מגוונים
. ש"חדלמרצ ול, עבודהל, ליכודל

של עבודה משותפת , זההתהליך ה
היה , לקראת הבחירות ולאחריהן

 . ומתסכל לא אחת מייגעתהליך 
שהצלחנו שנה לאחר  – יום    כ

, להכניס שני נציגים למועצת העיר
ושנתיים מאז נוצר החיבור עם קהילת 

אני חושב שהחיבור –יוצאי אתיופיה 
הוא היה מוצלח . היה מוצלח ביותר

לזכות בשל העובדה שהצלחנו רק לא 
בנציגות נאה במועצת העיר ולהשיג 

אלא גם מסיבות , הישגים נאים מאוד
עליהן ארצה להרחיב את , נוספות
  .הדיבור

    משך שנים שומעים בשכונות 
אני עם "המוחלשות אמירות דוגמת 

 ,"ביבי זה לא בגין", "הימין גמרתי
 שנה 20הרווחתי מזה שהם מה "

משמעות הדבר האם ". ?בשלטון
. ממש לא?  יקרוס מחר בבוקרשהימין

, אבל העובדה שביקורת כזו קיימת
עולמות "מאפשרת מפגשים בין 

העבודה המשותפת יצרה ". נפרדים
יכול לשבת " מרקסיסט הזוי"מצב בו 

בחדר אחד עם אתיופי בעל סימפטיה 
, בתקופת ממשלת הליכוד(לליכוד 

החלה היוזמה להבאת יהודים , הרי
, ל כלכלהולדבר ע, )מאתיופיה ארצה

קשיי על , על המציאות המעמדית
שלטון ועל - על הון, יוםמהיו

נפגשים פעם ועוד . פלסטינים וכיבוש
הניכור מתפוגג וכך , מתחברים, פעם

שיח .  על המחיצותת מגשרותוהאנושי
מאפשר , של שווה בין שווים, קרוב

לדון בנושאים פוליטיים רגישים 
ומשעה שמדברים . בצורה מעמיקה

מגלים שיש עם מי , ינייםבגובה הע
, ואפשר גם לקשור הכול להכול, לדבר

ולדבר על הקשר שבין כיבוש לבין 
  .יוקר המחייה

    איך יכול ניסיון זה לתרום לדיונים 
המפלגה  של 27-הלקראת הוועדה 

? )י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
 שנשלח לחברי וועד המרכזיח ה"בדו

לדיון כמסמך , חברות המפלגהלו
נקודה חוזרת על עצמה  ,ידהבווע

-הקו המרקסיסטי: חשובה ומרכזית
מנחה קו הלניניסטי חייב להיות ה

תפקידה  –כמו כן  .נופעילותאותנו ב
יותר להיות הוא של המפלגה 

אך .  מהפכניתלא פחותו, מהפכנית
י אמורה "האם מהפכנותה של מק

דוגמת אלה , לשלול שיתופי פעולה
  .תהתשובה שלילילדעתי ? שציינתי

    בניית חזיתות וקואליציות היא 
שמייצר שאלות , תהליך מורכב

כיצד : המחייבות חשיבה רצינית
מחברים בין אינטרסים משותפים 

ניתן להגיע " רחוק"כמה ? בשכונות
מהם ?  כאלהפעולהשיתופי בעזרת 

הקווים האדומים אותם צריכים 
להעמיד קומוניסטים בפעילותם 

שקו כזה ואיך מזהים , המוניציפאלית
נראה לי שהדיון בשאלות אלה ? נחצה

  .הוא דיון נחוץ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בימת הדיון של הוועידה פתוחה 

 :  ומאמרי דעה וביקורתהערותפרסום ל
zohaderekh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  

  

  בניית חיבורים לשניסיון מקומי 
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  : : : : לראשונה בגרמניהלראשונה בגרמניהלראשונה בגרמניהלראשונה בגרמניה

  ירוקה- אדומה- קואליציה אדומה
  

מפלגות השמאל בבחירות שהתקיימו רשמו     הישג היסטורי 
אומנם . לפני כחודשיים,  תורינגיה בגרמניהמחוז-הבמדינ

 מחוז-האשר שלט במדינ, )CDU(דמוקרטי -האיחוד הנוצרי
 מהמושבים 37.4%(זכה במקום הראשון ,  שנים25מזה זו 

: אולם שלוש המפלגות השמאליות זכו יחד ברוב, )בפרלמנט
,  מהמושביםDie Linke (– 30.77%(מפלגת השמאל 
ומפלגת , SPD (– 13.19%(דמוקרטית -המפלגה הסוציאל

  . לשמאל50.55%: הכול- סך. 6.59% –הירוקים 
כי ,     לפני הבחירות העריכו רבים מהפרשנים הפוליטיים

דמוקרטים -צריםבתורינגיה תקום קואליציה של הנו
. כמו זו שקיימת ברמה הפדראלית, דמוקרטים- והסוציאל

בה  הוקמה, ומתן קואליציוני ארוך-אולם בתום משא
הצפויה לזכות באישור , "ירוקה-אדומה-אדומה"קואליציה 
  .  בדצמבר5-מחוז ב-המדינשל הפרלמנט בהצבעה ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
בראש אחת יעמוד  ,לראשונה מאז נפילת חומת ברלין    
 המרכיבות את גרמניה הפדראלית ראש ותמחוז- מדינותהמ

 בודו ראמלובודו ראמלובודו ראמלובודו ראמלו -ממשלה המגיע משורות השמאל העקבי 
ר מפלגת "מקצועי לשעבר ויו-פעיל איגוד, 58בן , )בתמונה(

  .השמאל בתורינגיה
אנגליקה אנגליקה אנגליקה אנגליקה , ית גרמניהר    מדובר במהלומה קשה לקנצל

 המפה לכלבשיתחוללו המבשרת אולי שינויים , מרקלמרקלמרקלמרקל
סגנה . 2017בשנת בחירות הפדראליות שיערכו בהפוליטית 
, דמוקרטית- ר המפלגה הסוציאל" שר הכלכלה ויו,של מרקל

ניב  להתוות אסטרטגיה פוליטית שתחותר, סיגמר גבריאלסיגמר גבריאלסיגמר גבריאלסיגמר גבריאל
להערכת , לשם כך.  לקנצלר בבחירות הבאותתוריבחאת 

יהיה עליו לזכות בתמיכת המפלגה הירוקה ומפלגת , פרשנים
  . שמאלה

ירוקה -אדומה-כינונה של הקואליציה האדומה, על רקע זה    
של בתורינגיה נתפש בעיני רבים כמקרה מבחן לאפשרות 

, הגם שברמה הפדראלית(מערך כוחות דומה ברמה הארצית 
המפלגה החזקה יותר במחנה השמאלי , בשונה מתורינגיה

 ).דמוקרטית ולא מפלגת השמאל-היא המפלגה הסוציאל
 ותמחוז- יהיה זה איתות למדינות, הכול ילך כשורהאם "

 אשר לא יכללו אתניתן להקים ממשלות רבות . אחרות
ר "סגנית יו, קתיה קיפינגקתיה קיפינגקתיה קיפינגקתיה קיפינגאמרה , "דמוקרטי- האיחוד הנוצרי
  .מפלגת השמאל

ירוקה התחייבה להרחיב את -אדומה-     הקואליציה האדומה
וכן להגדיל את התקציבים , מערך מעונות היום לילדים

, עם זאת. המושקעים במערכת החינוך וברשויות המקומיות
ולכן ראמלו , הממשלה החדשה תהנה מרוב זעום בפרלמנט

עדות לכך ניתן . יהיה תלוי פוליטית בשותפיו הקואליציוניים
דמוקרטים -אומנם הסוציאל: למצוא כבר בהרכב ממשלתו
,  בהם זכתה מפלגת השמאלזכו במחצית ממספר הקולות

 מספר שווה של שרים בממשלה שאולם לשתי המפלגות י
הירוקים זכו רק במחצית הקולות ). אחת-שלושה שרים לכל(

  . אולם זכו בשני שרים, דמוקרטים- בהם זכו הסוציאל
כאיחוד בין שתי , 2007     מפלגת השמאל נוסדה בשנת

קצועיים מ-  האחת היא מפלגה של פעילים איגוד–מפלגות 
והשנייה ) WASG(דמוקרטים -שפרשה שמאלה מהסוציאל

שהוקמה על , )PDS(היא מפלגת הסוציאליזם הדמוקרטי 
בסיס מפלגת השלטון ברפובליקה הדמוקרטית הגרמנית 

הימין והממסד נהגו משך שנים , משום כך). מזרח גרמניה(
בהאשימם אותה בכל , לגיטימציה למפלגה זו-לעשות דה

יות שאפיינו את המשטר הסוציאליסטי החולשות והבע
, יואכים גאוקיואכים גאוקיואכים גאוקיואכים גאוק, נשיא גרמניה. בחלקה המזרחי של גרמניה

, הזהיר מפני מינויו של רמאלו לראש הממשלה בתורינגיה
יש להטיל ספק , נוכח עברה של מפלגת השמאל, שכן לדבריו

  .ביכולתה להיות שותפה בשלטון
     שאלה היסטורית זו הפכה שאלה פוליטית חשובה

.  הייתה חלק ממזרח גרמניה1989לפני ר שא, בתורינגיה
 –בהסכם הקואליציוני בין שלוש המפלגות השמאליות 

בלחץ הירוקים שהוכנס , נכלל משפט – עמודים 150שאורכו 
שהגדיר את הרפובליקה הדמוקרטית , דמוקרטים- והסוציאל

זאת למרות ". מדינה שלא פעלה בגבולות החוק"- הגרמנית כ
 לא ,ראש הממשלה המיועד של תורינגיה, לושבודו ראמ

ואף נשא חלק מנאומי הבחירות , הסתיר את זהותו הרעיונית
  .שלו כשהוא ניצב לצד פסל אדום של קרל מרקס

        וווו""""אאאא
  

 מהקולות 9%-המועמד הקומוניסטי זכה ב

  בבחירות לנשיאות תוניסיה
  

,     בדצמבר ייערך הסיבוב השני בבחירות לנשיאות תוניסיה
שנערך ,  בסיבוב הראשוןוהובילשתפו שני המועמדים בו ישת

נידא "מנהיג מפלגת , סבסיסבסיסבסיסבסי- - - - אאאא). 23.11(בשבוע שעבר 
, מול הנשיא המכהן הזמני יתמודד, ליברלית-הניאו" תוניס

נהדה -העומד בראש מפלגת א, מונסף מרזוקימונסף מרזוקימונסף מרזוקימונסף מרזוקי
  .האיסלאמיסטית

, חמא חממיחמא חממיחמא חממיחמא חממיהגיע לנשיאות מקום השלישי בבחירות     ל
 מקולות 9%- שזכה ב, "החזית העממית"ועמד מטעם מ

ל מפלגת העובדים התוניסאית "חממי מכהן כמזכ. הבוחרים
החזית ).  המפלגה הקומוניסטית של העובדים–לשעבר (

העממית הוקמה לפני כשנתיים כקואליציה של מפלגות 
  .צירים 15 השיגה לאחרונה בבחירות לפרלמנטו, שמאליות
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  קומוניסטים ולא כהערת שוליים: תולדות רמלה
  

ה רמל לעספר שפורסם באחרונה 
 שופך אור על 1948שנת לאחר 

  ערבית-עיר היהודיתשל ה קורותיה
  

מעט ? 20-מה אנחנו יודעים על תולדות רמלה במאה ה    
כמעט ולא פורסמו ספרים בנושא והמחקרים . מאוד

 טונם של שלתקופתלרוב בתולדות רמלה במתמקדים 
מעיון באתר . ותרמות אף יודבתקופות ק ואף ,הממלוכים

 התכנסה ברמלה ועידת הייסוד 1906שנת ב"העיר עולה כי 
מבסיסיה ההיסטוריים , ישראל-של מפלגת פועלי ציון בארץ

גלגולן הראשון של , של תנועת העבודה הארצישראלית
, אחרי מלחמת העולם הראשונה. מפלגת העבודהשל י ו"מפא

,  התרחבה רמלה והתפתחה,ת שלטון המנדט הבריטיתח
 1939-1936והמרד הערבי ) 1929(ט "ואולם מאורעות תרפ
  ".הותירוה ללא יהודים

  

  

  

  

  

  

  כעת מוזיאון העיר ,  דאזעיריית רמלה: ברקע, גירוש ערביי רמלה

  
 הפך המעבר של 1947בדצמבר  ":ועוד כתוב באתר    

לבלתי , הערים הערביותכמו בכל , תחבורה יהודית בעיר זו
במהלכה פוצצו מספר , ח"פעולת תגמול של הפלמ. אפשרי

.  שינתה את המצב לא,)12.12.1947(אוטובוסים ערבים 
מפקד , התמקם בבית הספר לשוטרים הסמוך לעירבינואר 

. והקים בה את מפקדתו, חסן סלאמה, הכוח הערבי במרחב
המהלך היה , 1948ל  באפרי3-בליל ה, פיצוץ מפקדה זו
במהלך .  לפריצת הדרך לירושלים'נחשון'שפתח את מבצע 

ל לכבוש "ניסו כוחות האצ, המחצית השנייה של חודש מאי
 51 במחיר כבד של ,אולם ההתקפות נהדפו, את רמלה

לאחר ,  נכנעה רמלה ללא קרב1948 ביולי 12-ב. לוחמים
 500מכל ערביי רמלה נותרו בעיר רק . שלוד השכנה נכבשה

עוד לפני תום המלחמה החלו  .מרביתם נוצרים, תושבים
צד ניצולי שואה מפולין ב ,עולים חדשים מבולגריה

אחריהם הגיעו .  למלא את בתי העיר שהתרוקנה,ומרומניה
מדי עשור הגיעו קבוצות . עולים מעיראק ומצפון אפריקה

מגיאורגיה ,  מהודו–עולים שהעשירו את מגוון אוכלוסייתה 
, נתברכה העיר ביוצאי חבר העמים, בנוסף. ומאתיופיה

, למעשה. יוצאי אוזבקיסטאן, במיוחד באנשי העדה הבוכרית
 היא אוכלוסייה , מאז ועד היום,כמעט כל אוכלוסיית רמלה

שהחשוב , נבנו שכונות חדשות ומפעלי תעשייה. של עולים
  . עד כאן אתר העירייה". 'נשר'בהם הוא מפעל המלט 

 ,רסה הציוניתי הג,ליתר דיוק, היאש, "רסה הרשמיתיג"-ה    
מסתירה יותר ממה שהיא תורמת להבנת תולדות העיר במאה 

הלך רמלה נמלטו בממ ש,למשל, אין מצוין שם. האחרונה
 וא ,רד הערבי כמה עשרות יהודים מתושבי העירהמ

 ומשכנתה לוד רבבות גורשו מהעיר 1948שבמלחמת 
מטרה לתקן שנכתב ב, ספראך באחרונה פורסם . פלסטינים

 –בנייתה מחדש של רמלה " מדובר בספר. את המעוות
מאת , "1967-1948, ישראליזציה של עיר ערבית

הספר פורסם בשפה . דנה פירוינסקידנה פירוינסקידנה פירוינסקידנה פירוינסקיר "דת ניההיסטוריו
  .החיפאית" פרדס"האנגלית בהוצאת 

 ,העירקורות  את לחקורעמלה רבות כדי  פירוינסקי    
 ועד 1948-יה הערביים במהגירוש ההמוני של תושב

לשם כך היא עושה שימוש . 1967-למלחמת ששת הימים ב
דיווחים , חות של העירייה"וביניהם דו, בשלל מסמכים

, י דאז"כולל מתוך יומון מק, ואף קטעי עיתונים, משטרתיים
 במקורות  למדימועטהשימוש היש להצטער על ". קול העם"

אל "מהשבועון התעלמות מוחלטת על ה ובייחוד ,ערביים
שהרבה לעסוק , י בשפה הערבית"ביטאון מק, "אתיחאד

באותן שנים פורסמו מעל דפי השבועון גם . ברמלה ובלוד
עטם של קומוניסטים יהודים - כתבות ורשימות פרי, ידיעות

  . יוצאי עיראקמרביתם , רמלהשחיו בממוצא מזרחי 
ל  תולדותיה שלעזה ספר מרתק השופך אור , יחד עם זאת    

המחברת אינה מתעלמת . ערבית- יהודיתעיר פריפריאלית 
 50- ממרכיב חשוב בהיסטוריה הפוליטית של העיר בשנות ה

י הערבים והיהודים "פעילותם הרבה של פעילי מק: 60-וה
הקימו אי של ר שא) רומניה ועיראק,  יוצאי בולגריהביניהם(

ר שא ,ים הסוער של שנאה ואפליהתוך האינטרנציונאליזם ב
.  לאחר קום המדינהן את העיר בשנותיה הראשונותייפא

 באוגוסט 23-22-שבוצע ב" פוגרום"- נפתח בפילוהספר א
, צעירים יהודיםתושבים ערבים בידי תקפו הובמהלכו , 1965

כתב . י בעיר"ואף נעשה ניסיון להעלות באש את מועדון מק
  ". השבת השחורה"-הגדיר את האירועים כ" קול העם"

י בקרב " רבים לפעילות מקת מקדישה עמודיםהמחבר    
,  במועצת העיר הנבחרת הראשונה.מועצת העירהעובדים וב

  מקולות הבוחרים15%-בכי "מקזכתה , 1949שנת  בשנבחרה
-סיפרה בזיכרונותיה כי ב, י הוותיקה מטי שמלי"פעילת מק(

 נציגים 3- נציגים בעיריית רמלה וב3-י ב" זכתה מק1950
פרק נוסף . )21.10.2009, "זו הדרך"' ר. םבמועצת הפועלי

-יהודי שהיו למפגן של מאבק , במאי1- הפגנות הב עוסק
המחברת מתארת כיצד נשאו המפגינים כרזות . משותףערבי 

בשפות , י"נגד האימפריאליזם ונגד מדיניות ממשלת מפא
למגינת ליבם , זאת. בולגרית ורומנית, ידישי, ערבית, עברית

ראשי מועצת הפועלים , ייםים צבאמושל, של שוטרים
  .                                                     וחבריהם בממשלההמקומית

        דדדד""""אאאא
 

Danna Piroyansky, Ramle Remade: The Israelisation of 

an Arab town, 1948-1967 (Pardes, 2014), 262 pages. 

  
  http://tinyurl.com/ramle2014  :רכישת הספר בהנחהל
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הערכות לשביתה כללית
  

  

  יסמין גיל: צילום   
   

לבין ומתן שהתקיים בין משרד האוצר -המשא"     
ההסתדרות התפוצץ בעקבות אטימות מוחלטת של אנשי 

שר האוצר חייב להחליט אם בכוונתו לפתור . משרד האוצר
את סוגיית עובדי הקבלן והעסקת בעלי , את בעיית העוני

  ).26.11(ר בהודעת ההסתדרות נאמ, "מוגבלויות
אבי אבי אבי אבי , ר ההסתדרות"האשים יו, כנס לשדרות לחברהב    

 מהתחייבות להעלאת ותתחמקבהאת שר האוצר , ניסנקורןניסנקורןניסנקורןניסנקורן
 כי ,ה האחרונה"בישיבת בינניסנקורן אמר  .שכר המינימום

והסתדרות , ההסתדרות מוכנה להכריז על שביתה כללית
 אולם לפי .דה זוכוח לעובדים גיבו עמהארגון המורים ו

האוצר וההסתדרות רוקמים , )30.11" (ידיעות אחרונות"
  .הסכם בדבר העלאה של פחות מאלף שקל לשכר המינימום

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נשים עושות שלום 
השתתפו בשבוע שעבר  , מרחבי הארץ,     כאלף נשים

נשים עושות "אירוע יוצא דופן שאורגן בידי תנועת ב) 25.11(
צעדו הנשים כשהן נושאות בשדרות בת מתחנת הרכ". שלום

התהלוכה ". עוצרות את המלחמה" נכתב םשלטים עליה
בין . שם נערך כנס שדרות לחברה, הסתיימה במכללת ספיר

  ).י"תנד ( בישראלדמוקרטיותחברות תנועת נשים , הצועדות
 

 

  
  

  אביב ובירושלים -ש בתל"חברי חד
  

 

 

 

 

 

  , ראובן, של דפנההעמוק  משתתפים בצערם

  מותו של למתן וכרמל ע, סמדר

 נעם קמינר
  

 

  

 סרבן כיבוש, פעיל ותיק ומסור

 שפעל רבות לשלום ולצדק חברתי
 

  

  
התקיים  "נשים עושות שלום"של ההמוני     אירוע ההשקה  

במכתב ".  בוחרות בחיים–דורשות הסכם מדיני  "הסיסמב
נאמר כי , שהוקרא מעל הבמה, שנשלח לראש הממשלה

כשעליה , הגה של ישראל דוהרת להתרסקותרכבת ההנ"
רכבת השלום של הנשים לא תניח .  יהודים וערבים–כולנו 

הסכם : עד שתחזור לנהוג באחריות ותגיע ליעד, לממשלה
  ".מדיני מכבד המקובל על שני הצדדים

 womenwagepeace.org.il ":נשים עושות שלום"לאתר     

  
ערבית - התארגנות לפעילות יהודית

   אביב- באוניברסיטת תל
  

 באולם 26.11-כמאה סטודנטים ומרצים התכנסו ב    
 לדיון בדרכים להתמודד עם האיומים אביב-לבאוניברסיטת ת

 .ערבית-הפשיסטיים ולהציב להם חלופה דמוקרטית יהודית
הדגיש בדברי , יוזם המפגש, אבישי ארליךאבישי ארליךאבישי ארליךאבישי ארליך' פרופ    

 הקשר ההדוק בין המערכות נגד הכיבוש הפתיחה את
והגזענות ואת חשיבות שיתוף הפעולה והתיאום בין 
הקבוצות והמסגרות השונות הפועלות באוניברסיטה 

 הקדיש את דבריו מנחם לורברבאוםמנחם לורברבאוםמנחם לורברבאוםמנחם לורברבאום' פרופ. בנושאים אלה
לזעקה נגד הפיכת ישראל לבית שאינו מסוגל לחיות עם 

ים אלא זורק אותם ואשר אינו פותח את הדלת לפליט, שכניו
 הדגיש את תפקיד משה צוקרמןמשה צוקרמןמשה צוקרמןמשה צוקרמן' פרופ. למחנות ריכוז

 .  מפני תוצאותיהםהעתרבה התהליכים וכתהערבהאקדמיה 
רבים מהדוברים קראו לנצל את היתרונות הגלומים     

במרחב של האוניברסיטה לצורך פעילות דמוקרטית 
   .שתאתגר את הסטודנטים ואת המרצים

  

  הישראליתהמפלגה הקומוניסטית 

  27-הוועידה ה
  ,  בדצמבר11', ום התתקיים ביפתיחה חגיגית 

  מאהר בנצרת-באולמי אבו, 19.00בשעה 
  

  . בדצמבר באותו אולם13-12המשך הוועידה בימים 

  :על סדר היום

  דין וחשבון הוועד המרכזי

  דין וחשבון ועדת הביקורת המרכזית

  סיכום והחלטות, דיון

  בחירת המוסדות המרכזיים


