
  

   27-החלטות המושב הראשון של הוועידה ה
  )י"מק(של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  
,  של המפלגה הקומוניסטית הישראלית27-הוועידה ה    

) 12.12( הראשון חלקהשלחה בתום , אשר התכנסה בנצרת
 על מאמציהם להצלחת הוועידה ,את ברכתה לחברי המפלגה

חבה וההמונית לערב המניין ועל ההתגייסות הר- מן-שלא
התגייסות זו ביטאה את מעמדה של . הפתיחה

המפלגה ואת ההתלכדות הציבורית סביבה 
ומבטאת את מוכנותה , ש"וסביב חד

   ובראשם , לעמידה באתגרים העתידיים
 . הבחירות המוקדמות לכנסת–

ש מתמודדות בבחירות "י וחד"מק    
הקרובות לכנסת מתוך מחויבות עזה 

 מוצק בדרכן וביטחון עצמי
ובהתגייסות הציבורית הרחבה ביותר 

ביכולתנו לצלוח את . סביב הקו שלנו
, המערכה שלפנינו עם ההישג הפוליטי

על . לי הגדול ביותראהחברתי והאלקטור
- אנו קוראים להתלכדות עממית יהודית, כן

ש בבחירות "י וחד"ערבית סביב מק
בהיותן האלטרנטיבה השמאלית , הבאות

זק את  הארגון ואת ולח, היחידה
האחדות הפוליטית והרעיונית של 

 תוך התמקדות בשאלות ,המפלגה
 .ובמשימות המרכזיות שעומדות בפנינו

אשר מברכת על התפוררות ממשלת , ועידת המפלגה    
קוראת להמשיך במסורת ארוכת השנים , המלחמות וההרס

אשר חותרת להשגת שותפות עממית , של המפלגה והחזית
אשר מבטאת את אחדות המאבק של , תררחבה ביו

. ערבית-האוכלוסייה הערבית ואת השותפות היהודית
שותפות זו תוקם על בסיס ההתנגדות למדיניות המלחמה 

מדיניות המלחמה נגד מעמד העובדים והשכבות , והכיבוש
ערכי הדמוקרטיה נגד מדיניות המלחמה , המוחלשות

 והאזרחית נגד מדיניות העמקת האפליה הלאומית, והשוויון
התגברות הגזענות וליבוי האווירה , האוכלוסייה הערבית

 .הפאשיסטית

השגה -אנו רואים במערכת הבחירות הקרובה הזדמנות בת    
באמצעות , להוביל לשבירת אחיזת הימין הקיצוני בשלטון

שחלק חשוב ממנה הוא שכנוע , התעוררות ציבורית רחבה
ניתן לשנות את כי , אלו שנמנעו בעבר מהשתתפות בבחירות

עם , ש"י וחד"אנו מדגישים כי מק. המציאות הקשה
, ערכיהן ומסורת המאבק המשותפת שלהן

הן הכתובת היציבה , המתבססים על יסודות עקרוניים
  . והאמינה לשינוי המצב הקיים

יהו ביטאה את הברית בין הממשלה בראשות בנימין נתנ    
לבין הימין , אשר דחפו למדיניות כלכלית אכזרית, הטייקונים

זו ממשלה לה היו שותפות גם מפלגות אשר . הקיצוני
התכחשו למצביעיהן והשתלבו במדיניות הימין 

זו הייתה גם ממשלה שיישמה מדיניות . הקיצוני
כלכלית הנשענת על תקציב של גזירות נגד המוחלשים 

 .יים והמרעיפה הטבות על בעלי ההוןוהענ
זו ממשלה אשר העמיקה את מדיניות     

והרחיבה , הכיבוש וההתנחלויות, המלחמה
את פרויקט ההתנחלות המסוכן בגדה 
המערבית ובירושלים המזרחית 

זו ממשלה אשר יזמה . הכבושה
מתקפות נגד המקומות הקדושים 

ואת , לאסלאם ולנצרות בירושלים
 נגד עזה שהפילה אלפי הנפשעתהמלחמה 

זו ממשלה . קורבנות והרסה את חייהם של מאות אלפים
הרסן בגדה -שגיבתה את כנופיות המתנחלים שלוחות

שביצעו וממשיכות לבצע , המערבית ובירושלים המזרחית
 .מתקפות עקובות מדם

י מאשימה את הממשלה והצבא בהריגתו של "ועידת מק    
שר הפלסטיני לענייני גדר ה, השר הפלסטיני זיאד אבו עין

וממנהיגי ההתנגדות   ולענייני התנחלויותתפרדה הגזעניהה
  . העממית האמיצה נגד הכיבוש
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  ממשלת פירומניאקים
מדינת ישראל מונהגת על ידי חברוה של פירומניאקים "

שיזם הזה אני אאם כדי להילחם בפ. מניאק- ובראשותו אגו
 ." אז אני שובר שמאלה–כאיש מרכז צריך לשבור שמאלה 

שלום " של בהפגנה, כרמי גילון, כ לשעבר"דבריו של ראש השב(

 )29.11 ,שנערכה מול בית ראש הממשלה בירושלים" שיועכ
 

 ? באנגלית'כהנא'איך אומרים 
 ".שנאת זרים היא חלק מטבע האדם"

 )5.12 ,"טיימס", ראש עיריית לונדון, ונסון'בוריס ג (
 

 ...חוק הלאום על גלגלים
-אני בודק ברצינות לשנות את צבע הלוחיות מצהוב לכחול"

 ".צבעי דגל המדינה, לבן
 )25.11,  בפייסבוק,שר התחבורה חיים כץ(

  

 וחוק הלאום על שטרות...
 ...האיש בבנק ישראל שבחר את הכתוב על השטר החדש"

. 'רוח עז, גם ברוחו, כי עוד אאמין גם באדם'... בחר במילים
ואינני יודע מי . כי זאת החלטה רעיונית? מדוע אני נרעש

לפנינו משפט . שינה את הכיוון הרעיוני של השטרות שלנו
 ".אין כאן אהבת העם ואהבת הארץ. המכוון לכל אדם בתבל

  )2.12, "ישראל היום", ר אבשלום קור"ד(
 

 אין נציגות אז לא מבציעות 
 ברשימות קבוצת נשים חרדיות יוצאת בדרישה לשלב נשים"

לצורך . לראשונה בהיסטוריה –המפלגות החרדיות לכנסת 
שיגרה מכתבים , יפתחה הקבוצה בקמפיין תקשורת, כך

ואיומים ברורים מה יקרה במידה ולא יזכו , לחברי הכנסת
המאבק החל בתחילת השבוע כאשר קבוצת . לשיתוף פעולה

. 'לא בוחרות, תלא נבחרו'הנשים פתחה דף פייסבוק מחאתי 
כיום הדף . ככל שנקף הזמן הצטרפו עוד ועדו נשים וגברים

 ".  לייקים2,500-עומד על כ
 ) 5.12, "כיכר השבת" החרדי ידיעה באתר(

 

 לאן הלך הכסף של הצהרונים
שכבר שילמנו בכספי ,  מיליון שקל מתקציב החינוך200"

כשלמשרד החינוך , שכבו כל הזמן הזה בצד, המסים שלנו
ואיש לא היה מוכן , היה חסר כסף להפעיל צהרונים

כשמשרד הביטחון זקוק לכסף כדי , כעת. להשתמש בהם
,  מיליון שקל כמשל200. הם מופשרים, לממן את המלחמה

 ".סדר עדיפויות שלם כנמשל
 )1.12, "כלכליסט", שאול אמסטרדמסקיהפרשן (

  

שכר המינימום , דן פרופר

   ורגישות חברתית
  
  
  
  
  
  

. בימי ממשלת נתניהו הראשונה, 1997רס אזה קרה במ    
עסקה ) בה הייתי חברה(ועדת העבודה והרווחה של הכנסת 

 לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק שאיחדה אז בהכנתה
סעיפי הצעת . הצעות חוק פרטיות לשיפור חוק שכר מינימום

- ל45%-דבר את העלאת שיעורו מ-של-החוק כללו בסופו
ואת הוצאת )  שקל200תוספת של ( מהשכר הממוצע 47.5%

 .הפרמיות מתחשיב שכר המינימום
נציגיה , למרות שמפלגת העבודה הייתה אז באופוזיציה    

בכנסת ובהסתדרות התגייסו לסייע למעבידים ולאוצר לבלום 
הגיעו לאחת , למשל, ביוזמת ההסתדרות. את מהלך החקיקה

כי העלאת , הישיבות פועלים ממפעל טקסטיל שהודרכו לומר
 . שכר המינימום תוביל לפיטוריהם

פנה , לסייע לאוצר ולמעבידיםבמסגרת אותה התנדבות     
אם אני מוכנה לפגוש את , כ מהעבודה ושאל"אלי יום אחד ח

. ר אוסם ונשיא התאחדות התעשיינים"שהיה אז יו, דן פרופר
שנערכה בחדר של סיעת , בשיחה עמו. נעניתי להזמנה

לאיזה אסונות חברתיים תוביל , הסביר לי פרופר, העבודה
האם הוא , שאלתי אותו. ההעלאה המוצעת בשכר המינימום

שגובהו באותה , אישית היה יכול להתקיים על שכר מינימום
ואני , פרופר התחמק מתשובה ישירה.  שקלים2,100עת היה 

 .יצאתי מהחדר
) 7.12" (כלכליסט"-כאשר קראתי ב, נזכרתי באירוע הזה    

גם היום שמש מה(את תגובתו הלוחמנית של דן פרופר 
הסכם שנחתם לאחרונה בין ההסתדרות ל) ר אוסם"יובתפקיד 

זו אינה העת : "והתעשיינים בדבר העלאת שכר המינימום
". אסור להעלות שכר בתקופת האטה. להעלאת שכר מינימום

נלחם בהעלאת שכר : ודן פרופר בשלו,  שנה15-חלפו כ
 .המינימום

, העומד על משמר האינטרסים של המעבידים, אבל פרופר    
בתגובה המצוטטת . ותה פגישה בכנסתכנראה למד לקח מא

גם אחרי , שכר המינימום: "הוא כלל גם את המשפט הבא
אפשר להתקיים -הוא נמוך מאוד ואי, ההעלאה שסוכמה

 ".ממנו
ר "חשובה ליחסי הציבור של יו, מסתבר, רגישות חברתית    

השנה צפויים להגיע לחצי ) לפני מס(שרווחיה , חברה
 ... מיליארד שקלים

 נסקינסקינסקינסקי''''וזוזוזוזתמר גתמר גתמר גתמר ג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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  ניר ברעםמאת 
  
  
  

  
נתונים לעריצותה של ממשלת     

 ,חדלי האישים והגזענים מירושלים
אנחנו רואים איך ישראל פושטת 
מעליה את גלימת הדמוקרטיה 

ולובשת את מדי , הקרועה ממילא
נגד כל אדם והשיסוי , הפחד, השנאה

 .שאינו יהודי
עשרות שנים קידמו זרמים     משך 

ישראלית את תחושת בפוליטיקה ה
המשולבת , העליונות היהודית

, תבהכרה עמוקה של קורבנּו
. ת היהודים ובשואהשמקורה ברדיפ

הממסד הפוליטי שכנע עשרות שנים 
ים ימוסר, היהודים טובים יותרכי 

 ובד בבד גם ,ם יותריייחודי, יותר
אלה היו דברים . אומללים יותר

. פחד וקיטש, נבובים של מיתוסים
פיסות מיתיות תשתחרר מצריך לה

יהודים הם בני ה  : אלהואתניות
לא הרבה יותר ולא הרבה , אדם

. והם חיים עם בני אדם אחרים, פחות
  ולא טובים יותרוהם לא טובים

 .יש מא יותרא מוסרייםלו, פחות
במדינת ישראל חיים איתנו     

בחודשים . פלסטינים אזרחי ישראל
הסתה חסרת נו עדים להאחרונים אנח

אנחנו יודעים שהם . נגדםתקדים 
שהם סובלים מגזענות , מותקפים

, בכל שדרות החברה הישראלית
ואנחנו גם יודעים שחוק הלאום 

לא מזמן . הנבזי רק יחריף את מצבם
 ,סיפרה לי אם ערביה מירושלים

שהיא מזהירה את ילדיה הקטנים לא 
אנחנו האם . לדבר ערבית באוטובוס

 ?באמת חייבים לחיות ככה
כל אחד מאיתנו ראה את הגזענות     

וכל אחד , משתלהבת בימי חייו
האם : מאיתנו צריך לשאול את עצמו

: וחשוב הרבה יותר? עשיתי מספיק
אם אנחנו  ?מה אני עושה עכשיו

, שואלים מה אפשר לעשות בעתיד
צריך לדעת . יש להכיר בדברים שהיו

 גם על –לדבר לא רק על הימין 
ראלי אחראי ישגם השמאל ה. עצמנו

, ערביםלבין להפרדה בין יהודים 
הפרדה . שהיא לב הגזענות בישראל

שאנחנו רואים , יומיומית, קבועה
, בבתי הספר, בגני הילדים

רובנו נתנו . בשכונות, באוניברסיטה
ליצירת גטו , גם אם בחוסר מעש, יד

  .יהודי סכנה- הרואה בכל לא,יהודי
שנים רבות מדי גם השמאל     

י קיבל את ההפרדה בין ראלהיש
קודם . ערביםלבין יהודים 
, כך בהכנעה אחר, בהתעלמות

הוא  ,בעצם, בכך. ולבסוף בהזדהות
 ,הפנים את תפיסת העולם הגזענית

הערבים הם מחוץ למשחק לפיה 
  גם השמאל במדינת,לכן. הפוליטי

ישראל אחראי לעובדה שמסע 
 .נגד הערבים הגיע לשיאההסתה 

התחמק מחשבון לעוד אי אפשר     
אין בישראל שמאל יהודי . הנפש הזה

- יש רק שמאל יהודי, ושמאל ערבי
ובתוך השמאל הזה ייתכנו . ערבי

אין אבל , הסכמות-ואיחילוקי דעות 
  .להשלים עוד עם ההפרדה הזו

רוב הסבים . גדלתי בירושלים    
, ובוודאי הוריהם, והסבתות שלי

אבל הילדים והנכדים . דיברו ערבית
בבית . שלהם לא מדברים ערבית

ורק , הספר לא אהבתי ללמוד ערבית
התחלתי , בחלוף הרבה שנים, עכשיו

היום אני מבין . ללמוד ערבית שוב
 שבה אני רוצה ,שבמדינת ישראל

ידע ערבית וכל י כל ילד יהודי ,לחיות
 .ידע עבריתיילד ערבי 

אנחנו . אפשריהוא השינוי הזה     
 .יצבים מול ממשלת זדון וגזענותנ

ואין , אין לה ערכים, אין לה בושה
לה שום חזון חיובי להציע לאזרחי 

בארסנל החיצים של . ישראל
שיסוי , הממשלה יש רק חצי שנאה

 .ועליונות יהודית נבובה

אנחנו ניצבים מול כוחות שהסירו     
וכבר אומרים , את המסכות שלהם

הודים רוש שהם רוצים מדינה לייבפ
הציע שר החוץ שלנו . בלבד

ים לערבים מיפו יתמריצים כלכל
כמה . ועכו כדי שיעברו לפלסטין

ישראל הייתה מרוויחה לו ניתן היה 
להציע למר ליברמן תמריץ כלכלי 

 !כדי שיעוף מכאן ולא יחזור
  

נוכל לעמוד מול כל הכוחות הללו     
עם , ובלב שלם, רק כשנעמוד באמת

לא רק . שראלהפלסטינים אזרחי י
ר שאלא כא, בהפגנות או בכנסת

זו מדינה כי שנו נאמין בכל נימי נפ
 שווים , לגמריבה כל האזרחים שווים

 .שווים לתמיד, בכל דבר
  

מנים נוכל לעמוד מול הליבר    
 רק ,והבנטים וכרזן השואה נתניהו

נדע שבמדינה הזו יש חומות ר שאכ
 .שבנה הממסד וכולנו אחראים להן

ועדו להפריד בין ילדים שנחומות 
בין , ערביםלבין ילדים יהודים 

, ערביםלבין צעירים צעירים יהודים 
יהודיות לבין משפחות משפחות בין 

המטרה שלנו היא להפיל . ערביות
. לנפץ אותן כליל, את החומות האלה

: לומר לימין הגזעני בקול גדול
הערבים הם שותפינו הפוליטיים 

א רוצים  אנחנו ל.נו לחייםיושותפ
 הממלמל ,גטו יהודי מוקף חומות

 אנחנו לא רוצים .את חרדות השואה
מדינה שבה מצב החרום מנהל את 

לא רוצים מדינה של ו, הדמוקרטיה
 ,גיאוגרפים ודמוגרפים גזענים

 .המחלקים את אזרחיה לקבוצות
  

השמאל הישראלי צריך לומר     
אנחנו רוצים : בקול ברור וצלול

חסרת וחופשית , אמיתיתדמוקרטיה 
 אנחנו נאבק עבור מדינה שבה .פחד

ערך השוויון של כל האזרחים עומד 
, ואם נרצה. מעל לכל עיקרון אחר

, אבק למען זהנאם ו, ואם נאמין בזה
ואם נדע שזה הצו המוסרי החשוב 

  .נויובימ, זה גם יקרה: של תקופתנו
  
  
  

מול " חוק הלאום" נגד הבהפגנ דברים

 מו פורס.29.11, בית ראש הממשלה

 maki.org.il:  י"לראשונה באתר מק
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  ן שמאל יהודי ושמאל ערבי אי

        ערבי-יש רק שמאל יהודי
  



 4/המפלגה 

  

  העקביים ביותר נגד הימין
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        מעמוד השערמעמוד השערמעמוד השערמעמוד השערההחלטות ההחלטות ההחלטות ההחלטות המשך המשך המשך המשך 
  

דווקא בתקופת , י מזהירה כי ממשלת נתניהו עלולה"מק    
, התיכון- ליזום הרפתקאות דמים חדשות במזרח, בחירות

. בדמות מלחמה אזורית או מתקפה חדשה על העם הפלסטיני
מספר ימים ההפצצה האווירית הישראלית על סוריה לפני 

כחלק , היא הוכחה נוספת למדיניות ההרפתקנית של נתניהו
משיתוף הפעולה האזורי של השלטון בישראל עם 

זאת  .האימפריאליזם האמריקאי ועם הריאקציה הערבית
, במסגרת תכניות ההגמוניה האימפריאליסטית באזור

לשם כך  ו,פילוג העמים ובפירוק המדינותשמוצאות ביטוי ב
 .כנופיות טרור פונדמנטליסטיותסותן על  פורשות ח–

י חוזרת ומדגישה את תכניתה המדינית לפתרון של "מק    
על בסיס הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד מדינת , שלום

ובירתה , 1967בגבולות , בעלת ריבונות מלאה, ישראל
תוך פירוק כל ההתנחלויות ופתרון בעיית , ירושלים המזרחית

  .ם"ם בהתאם להחלטות האוהפליטים הפלסטיני
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ועידה צבועה באדוםועידה צבועה באדוםועידה צבועה באדוםועידה צבועה באדום
  
  

" אבו מאהר"    מאות צירים ואורחים גדשו את אולמי 
 של המפלגה 27-בערב הפתיחה של הוועידה ה, בנצרת

בין האורחים היו גם נציגי ). 11.12(הקומוניסטית הישראלית 
  . ף"אששל וכן משלחת , מפלגות קומוניסטיות מהעולם

נשא ) 5עמוד ' ר (נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז דברי הפתיחה של     לאחר
את ערב הפתיחה ברכו . מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע, י"ל מק"דברים מזכ

חבר ; א חאדרא חאדרא חאדרא חאדרוווופדופדופדופדו,  הנהגת מפלגת העם הפלסטיניתחבר
, ש"חבר הנהגת חדו; חנא עמירהחנא עמירהחנא עמירהחנא עמירה, ף"הוועד הפועל של אש

  הישראליברית הנוער הקומוניסטיאת ברכת  .רייסירייסירייסירייסי''''ראמז גראמז גראמז גראמז ג
 עשרות .ד שבייטהד שבייטהד שבייטהד שבייטה''''אמגאמגאמגאמג ,ל התנועה"זכ הביא מ)י"בנק(

, י בתלבושת התנועה מילאו את האולם"רבות של חברי בנק
  . נופפו בדגלים אדומים ובלטו בשירה

בה נטלו ,     הערב כלל תכנית אמנותית בערבית ובעברית
את ערב . נעמי ברנעמי ברנעמי ברנעמי ברהזמרת  ולהקתו ואלבר מרעבאלבר מרעבאלבר מרעבאלבר מרעב הזמר חלק

הנדיה הנדיה הנדיה הנדיה  ,י"הנחו שני חברי הוועד המרכזי של מקהפתיחה 
  .לי גריןלי גריןלי גריןלי גרין- - - - ייר ואלוןייר ואלוןייר ואלוןייר ואלוןגגגגסססס

ביום ,     הוועידה החלה את עבודתה למחרת ערב הפתיחה
. מרחבי הארץ, בו השתתפו עשרות חברות חברים, של דיונים

, צירי הוועידה אישרו ברוב קולות את המלצת הוועד המרכזי
מבלי , לפיה הוועידה תסיים את דיוניה בתום אותו היום

מתוכנן לבחירת המוסדות הארציים שיתקיים בשבת המושב ה
כי לאחר מערכת הבחירות לכנסת יתקיים , הוחלט. החדשים

אשר בו ייבחר ועד מרכזי חדש , 27-מושב שני של הוועידה ה
  .ויידונו שינויים בתקנון, וכן ועדת ביקורת מרכזית חדשה

    בוועידה הוקראו ברכות שהתקבלו מארגוני שלום בארץ 
, ות מהמפלגה הקומוניסטית של ברזילוביניהן ברכ, ובעולם

, המפלגה הקומוניסטית היוונית, מפלגת העובדים האירית
  .תנועת בני הכפר וארגונים אחרים

  בידיהאווירה הגזענית שילהובמי מביעה את דאגתה "מק  
, מתבטא בשורת החוקים הגזענייםדבר ה, הממשלה הימנית

, "חוק הלאום"ביניהם הוא החוק המכונה שהאחרון 
 לפגוע במעמדה של האוכלוסייה אשמטרתו העיקרית הי
מעמדה של השפה  ביטולובכלל זה , הערבית בכל ההיבטים

מעמד שעורער בידי השלטון , הערבית כשפה רשמית
חוק זה מבטא התגברות מגמה , בה בעת. בישראל לדורותיו

 ,ה לדת וללאומנותשל כפייה דתית ושל הכפפת הפוליטיק
השוויון והצדק , מעמדם של ערכי הדמוקרטיהב הפחתהו

 .החברתי של כלל האזרחים
אנו מדגישים כי האוכלוסייה הערבית ניצבת בפני סכנה     

ההסתה ומתגברת בדמות העמקת מדיניות האפליה הגזענית 
. ודחיקתה אל מחוץ למרחב הפוליטי והתקשורתי, נגדה

 זכויותיה של האוכלוסייה הערבית  ניסיון לערער אתנמשך
 . כמיעוט לאומי החי במולדתו

המערכה נגד האפליה ונגד הגזענות אינה מערכתם של     
 אחדות באופן מיוחד היא מחייבת. האזרחים הערבים בלבד

 . ערבית רחבה ביותר-מאבק יהודית
ש בכנסת "י מדגישה את חשיבות יוזמת סיעת חד"מק    

שיהווה בסיס לכל החקיקה ויבטל , ויוןהשו: לחוקק חוק יסוד
תוך הכרה כי לאזרחים ערבים יש , את מדיניות האפליה

 .זכויות אזרחיות ולאומיות
י מזהירה מפני תכניות הממשלה שמטרתן להתקיף "מק    

את האוכלוסייה הערבית ולפצלה באמצעות ליבוי סכסוכים 
ל או באמצעות כפייה או עידוד ש, על בסיס עדתי וחמולתי

והפצת אווירה עכורה של אלימות , שירות צבאי ואזרחי
האוכלוסייה הערבית לא יכולה . ואנרכיה של החזקת נשק

  .להיות כלי בידי מדיניות הכיבוש ולשמש כתוקפן כלפי עמה
י שולחת את ברכתה לכל סרבני השירות הצבאי "מק    

, הדרוזים- הן היהודים והן הערבים, והכיבוש האמיצים
אנו שולחים את ". מכתב השמיניסטים"על ולחתומים 

אשר כלוא , ברכתנו החמה לסרבן המצפון אוריאל פררה
 .שחרורוותובעים את , בכלא הצבאי מזה למעלה מחצי שנה

, נשיםהי רואה חשיבות בהגברת המאבק למען שוויון "מק    
לזכויותיהן החברתיות ונגד הדרתן מהמרחב הציבורי 

 . עצמהי"מקכולל ב, וממוקדי הייצוג
ועידת המפלגה עומדת לצידו של חבר הלשכה הפוליטית     

במשפט הרדיפה שנערך נגדו , כ מוחמד ברכה"ח, י"של מק
על רקע השתתפותו במאבקים עממיים ובהפגנות , מזה שנים

בית המשפט המחוזי ידון בימים הקרובים . נגד הכיבוש
 .לפני כמה חודשיםמ המרשיעבערעור שהוגש על פסק הדין 

י קוראת להגברת המאבק המעמדי והחברתי נגד כל "מק    
ובכלל זה השכר הנמוך , צורות הניצול בשוק העבודה

י קוראת להפסקת האפליה נגד "מק. והאפליה בתעסוקה
, מהגרי העבודה ושאר השכבות המוחלשות, נשים, ערבים

ולהפסקת תופעת ההעסקה הנצלנית באמצעות חברות כוח 
ש ושותפיה להעלאת "ת יוזמת חדי מברכת א"מק. האדם

ומדגישה כי מערכה זו ,  שקלים בשעה30-שכר המינימום ל
הייתה גורם מכריע להסכם להעלאת שכר המינימום אשר 

על אף שההעלאה לא , סוכם בין ההסתדרות לבין המעסיקים
  .הייתה בשיעור הנחוץ



  מ
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  ביאועלינו לה –שינוי  לא די לצפות ל
  

   27-במושב הראשון של הוועידה ה, נסקי'דברי פתיחה של תמר גוז

  נצרת,  בדצמבר11  ,המפלגה הקומוניסטית הישראליתשל 

  
 ,קהל נכבד, אורחים יקרים, חברות וחברים, צירי הוועידה    

  
  

 של המפלגה 27-אני מתכבדת לפתוח את הוועידה ה    
, מפלגת העובדות והעובדים, וניסטית הישראליתהקומ

מפלגת השוויון והשלום , ערבית-מפלגת השותפות היהודית
 !הצודק

  
  

ועידתנו נערכת בצל הריגתו הנפשעת של המנהיג     
אד אבו השר לענייני ההתנחלויות וגדר ההפרדה זי, הפלסטיני

אנו שולחים . עיא- אמש ליד הכפר תורמוס, עין
ם הפלסטיני ומתחייבים את תנחומינו לע

להגביר את מאבקנו לסיום הכיבוש 
 .הישראלי ולפירוק כל ההתנחלויות

  

ועידתנו נערכת על רקע הקריסה של     
ממשלת החושך הלאומנית בראשות 

מועד נתניהו וההחלטה בדבר הקדמת 
 . 2015רס א במ17- הבחירות לכנסת ל

  

הקריסה היא כישלון אישי של נתניהו     
אך גם כישלונו של , הכראש ממשל

הימין המתלהם לאחוז בשלטון באמצעות 
הסתה , התנחלויות ומלחמה ברוטאלית

גזענית נגד האזרחים הערבים וצעדים 
מסוכנים לחיסול הדמוקרטיה ולסתימת פיו 

את סופה של ממשלת נתניהו קירבו גם . של השמאל
 וגם ,ההפצצות האכזריות במהלך מלחמת עזה בקיץ האחרון

 .שכר ועלייתם התלולה של מחירי הדיורשחיקת ה
  

מציעה ועידתנו לאחד יהודים , נוכח חומרת הסכנות    
-צעירים וסטודנטים בחזית אנטי, נשים וגברים, וערבים

 . פאשיסטית רחבה ככל האפשר
  

חוק "ובראשם , מול חוקי האפליה שמקדם הימין הקיצוני    
 שיגן על ,שוויון: ניאבק יחד לחקיקת חוק יסוד, "הלאום

ישלול אפליה מכל סוג שהוא ויכבד , זכויות האדם והאזרח
ניאבק יחד . את זכויותיו של המיעוט הלאומי הערבי בישראל

שיבטיח חופש התאגדות , זכויות חברתיות: למען חוק יסוד
ויגן על , יאסור העסקה באמצעות קבלנים, וחופש שביתה

ורי של הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד ועל אופייה הציב
 . מערכת הבריאות

  

כי גם , הניסיון שצברנו במהלך עשרות שנים מלמד    
. ביכולתנו לקדם יוזמות חשובות, בתנאים פוליטיים קשים

דוגמא מאלפת מהזמן האחרון היא הצלחתה החלקית של 
 –היוזמה החברתית החשובה להעלאת שכר המינימום 

את נולדה שהיוזמה הז, זו עובדה".  שקל לשעה30מינימום "
. אצלנו וכי הייתה זו סיעתנו שהגישה אותה כהצעת חוק

כך בנינו . ליוזמה חברו ארגוני עובדים ופעילים חברתיים
תנופה ציבורית שדחפה את ההסתדרות והתעשיינים לחתום 

 . על הסכם בנושא
 

. המבחן הפוליטי הקרוב היא מערכת הבחירות לכנסת    
, דמוקרטי של העלאת אחוז החסימה- בתשובה לצעד האנטי

נפעל עם שותפינו בחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 
להציג בבחירות הקרובות את הרשימה הרחבה ) ש"חד(

, ידנו מושטת לכוחות ולאישים דמוקרטיים. ביותר האפשרית
ערבית -רשימה של שותפות יהודיתהמוכנים לפעול למען 

, כינון מדינה פלסטינית – שבמרכזו שתקדם הסדר שלום
לשוויון זכויות ; בצד ישראל, שבירתה ירושלים המזרחית

אנו . להגנת זכויות העובדים והנשים; אזרחי ולאומי מלא
מעודדים מקריאה ברוח זו שפרסמו בימים אלה 

אנשי אקדמיה ואישי ציבור יהודים , אמנים
, וביניהם המחזאי יהושע סובול, וערבים

 ר הכנסת לשעבר אברום בורג"יו
  .והשחקנים מוחמד בכרי וסיני פתר

אנו שואבים עידוד רב         
מהסולידריות הבינלאומית במערכות 
נגד התוקפנות של האימפריאליזם 

 ולהגנת זכויות ת"הובעלי בריתו במז
 . העובדים וחירות העמים

רכה את נציגי המפלגות אנו מקדמים בב    
האחיות אשר מכבדים אותנו בנוכחותם 

 :27- בוועידתנו ה
: המשלחת של מפלגת העם הפלסטיני    

 חבר הלשכה הפוליטית וראש המחלקה ,,,,חנא עמירהחנא עמירהחנא עמירהחנא עמירה
, פדווא חאדרפדווא חאדרפדווא חאדרפדווא חאדר ;ף"לקשרי חוץ וחבר הוועד הפועל של אש

 – והחברים המנהיגים מהעיר שכם ,חברת הלשכה הפוליטית
סאהר אחמד סלים סרסור סאהר אחמד סלים סרסור סאהר אחמד סלים סרסור סאהר אחמד סלים סרסור , , , , בו גיישבו גיישבו גיישבו גיישליל אליל אליל אליל א''''נאסר חנאסר חנאסר חנאסר ח

 ;חנאיישחנאיישחנאיישחנאייש- - - - ומוראד נורי טייב אבוומוראד נורי טייב אבוומוראד נורי טייב אבוומוראד נורי טייב אבו
חבר המחלקה ליחסים , ניקולאוס סרטאקיסניקולאוס סרטאקיסניקולאוס סרטאקיסניקולאוס סרטאקיס    

 ;בינלאומיים של המפלגה הקומוניסטית היוונית
, ל"ראש המחלקה הפיננסית של מפלגת אק, ניקוס יואנוניקוס יואנוניקוס יואנוניקוס יואנו    

 ;קפריסין
חבר הוועד המרכזי של המפלגה , טיאגו ויירהטיאגו ויירהטיאגו ויירהטיאגו ויירה    

 .ת הפורטוגזיתהקומוניסטי
 .נציג המפלגה הקומוניסטית הטורקית, מוראט עאקדמוראט עאקדמוראט עאקדמוראט עאקד    
 

מפלגתנו הקומוניסטית הישראלית אינה מצפה בידיים     
אלא היא , שלובות שהשינוי הפוליטי והחברתי המתקדם יגיע

 . פועלת בהתמדה ובעקשנות לחולל אותו
עלינו להרחיב את , כדי שנוכל לבצע את המשימה    

לקלוט חברות וחברים צעירים , ל מפלגתנושורותיה ש
לחזק את ברית הנוער , ולדאוג לחינוכם הקומוניסטי

ולנהל , לשפר את הארגון המפלגתי, הקומוניסטי הישראלי
דיאלוג פתוח עם כוחות דמוקרטיים ועם ארגונים חברתיים 

 .ש"במטרה להרחיב את חד
  
  
  
  

 !!!! הביאו את היום הביאו את היום הביאו את היום הביאו את היום––––אל תגידו יום יבוא אל תגידו יום יבוא אל תגידו יום יבוא אל תגידו יום יבוא     
 !!!!ובכל הכיכרות הריעו לשלוםובכל הכיכרות הריעו לשלוםובכל הכיכרות הריעו לשלוםובכל הכיכרות הריעו לשלום, , , , לא חלום הואלא חלום הואלא חלום הואלא חלום הואכי כי כי כי                 



 6/בעולם 

  

מהפך על 
  רקע המשבר

  
  
  
  
  

  לראשונה עקפה הכלכלה הסינית 

  גדולה בעולםהוהפכה   ב"את כלכלת ארה
  

סדר  ושינוי בהעולמית  היסטורי בכלכלהרגעזה היה    
סין עקפה את : כוחות במסגרת הקפיטליזם הגלובליה

  כך לפי נתונים. והיא כעת הכלכלה הגדולה בעולם,ב"ארה
 ,פי הקרןעל  .)7.12 (לאומית קרן המטבע הבינהשפרסמ

במונחים של שירותים וסחורות תעמוד  התפוקה של סין
לתפוקה של  בהשוואהוזאת ,  טריליון דולר17.6השנה על 

יה עקפה יגם במונחי כוח קנ. ב" טריליון דולר של ארה17.4
יה י מכוח הקנ16.5%-  והיא כעת אחראית ל,ב"ארה סין את
 ,לשם השוואה .ב" ארהשל חלקה - 16.3%לעומת , העולמי

ב על "עמדה התפוקה של ארה, 2000בשנת ,  שנה14רק לפני 
   . מזו של סיןשלושפי  רמה הגבוהה

ב "השינוי במעמדה היחסי של כלכלת סין מול כלכלת ארה    
לראשונה  ב"ה סין את ארהקפע, בשנה שעברה. היה מהיר

, כעת. יצואנית הגדולה בעולםה והפכה ,בהיקף הסחר
 .גם תואר הכלכלה הגדולה בעולם לרשימת תאריהמצטרף 

את מקומה יפו  הפסידה ,שניםשלוש 3יצוין שרק לפני 
  . בעולם לטובת סיןהשנייה להכלככ

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי  ח שפרסם"בדו    
)OECD( ,צמיחה גלובליתליות ארוכות טווח תחזעניינו ש ,

חלקה של יזנק  2030מעריכים כלכלני הארגון כי עד שנת 
 העולמי )ג"מת(וצר המקומי הגולמי הכלכלה הסינית בת

לשיעור של עד ,  כיום17%שיעור של מ –  50%-בלמעלה מ
חלקה של הכלכלה  כי ,מעריכים בארגון, במקביל. 28%

גוש .  כיום23% לעומת ,18%ויעמוד על  פחתהאמריקאית י
 12%נתח של ב הסתפקול ,היורו צפוי להתכווץ גם הוא

בתנאי , זאת.  כיום17%לעומת , 2030-ג העולמי ב"מהתמ
  .הפוקד אותושישרוד את המשבר הכלכלי החמור 

 ג"התמ השנים הבאות יצמח 50במהלך , על פי התחזית    
אך צמיחה זו לא תהיה אחידה ,  לשנה3%-העולמי ב

צפוי  2025 בשנת, כך למשל. אזורים השוניםבמדינות וב
, גדול מזה של צרפתלהיות ו ג הכולל של סין והוד"התמ

  .ב וקנדה יחד"ארה, בריטניה, יפן, איטליה, גרמניה
יש להנהגה הסינית ,     אך למרות התחזיות האופטימיות

 לפני כחודש פורסם כי כלכלת. תסיבות להיות מודאג
 צמחה ברבעון השלישי בשיעור הנמוך ביותר שלה המדינה

,  שנה15מזה לראשונה . המשבר הפיננסי העולמיפרץ מאז 
 ו לא לעמוד ביעד הצמיחה אותו הציבלולהכלכלת סין ע

 כי ,נתונים רשמיים עולהמ. הממשלה והמפלגה הקומוניסטית
 7.3%ברבעון השלישי בשיעור של  ג של סין צמח"התמ

  הצמיחהשיעורמדובר ב.  אשתקדלעומת התקופה המקבילה
   .2009הנמוך ביותר מאז הרבעון הראשון של 

טרם מורגשת בסין עוד רחוק ו המשבר ,במילים אחרות    
שאלה הנשאלת ה. קצב הגידול של המשק יורדאך , האטה

 ,התוצר גידולרידה הדרגתית ביהאם כלכלת סין בדרך ל: היא
הניצבות רגע , ומה עם רוסיה וברזיל? מיתוןגלישה לעד כדי 

סימן שאלה מרחף גם מעל מדיניות הרווחה ? לפני יתון
בעקבות הירידה במחירי הנפט  זאת. של ונצואלההמתקדמת 

  . בהכנסות המדינהשגררה ירידה ,  העולמייםבשווקים
,  דוגמת סין–למחצה -    האם המדינות הפריפריאליות

ים השיגו הישגים ניכרר ש א– ברזילדרום אפריקה ו, ונצואלה
התשובה  ?רהויפנו אח,  החברתיים ובפעריםבמאבק בעוני

ובייחוד בנכונותו של , ברצונם של העמיםתלויה , לשאלה זו
מעמד העובדים להיאבק למען הזכויות החברתיות ולמען 

  .קידום חלופה סוציאליסטית לקפיטליזם
        אפרים דוידי           אפרים דוידי           אפרים דוידי           אפרים דוידי           

  

  שיתופי פעולה דרומיים
  
  

למעלה  שפרץ לפני ,המשבר הקפיטליסטי, נכון להיום    
של את מדינות הליבה ממשיך לפקוד , שבע שניםמ

משבר הכלכלי בדומה ל, האם המשבר הנוכחי. הגלובליזציה
באופן צפוי להתפשט , של המאה שעברה 30-בשנות ה

  ? הדרגתי לכל ארצות תבל
 80-לפני למעלה מ, בשונה מהמצב ששרר במשבר הקודם    

בקשות כיום  מלמחצה-המדינות הפריפריאליות, שנה
ליים העמקת הקשרים הכלכבאמצעות להתמודד עם המשבר 

 לא והעברת כובד המשקל של הייצור התעשייתי ,ביניהן
  . צריכה בשוק הפנימיה

" בריקס"הוא הגוש המכונה ,     דוגמא לשיתוף פעולה כזה
)(BRICS – סין ודרום , הודו, רוסיה, ראשי תיבות של ברזיל

יוזמה זו מצטרפת ליוזמות כלכליות ופוליטיות . אפריקה
" אלבה"יוזמת . לטיניתאשר צמחו באמריקה ה, נוספות

)ALBA( ,קובה , בוליביה, ניקרגואה, בה משתתפות ונצואלה
ויוזמת השוק המשותף של דרום אמריקה , ואקוודור

בה היו שותפות , ")מרקוסול "–או בפורטוגזית , "מרקוסור("
לאחר . אורוגוואי ופרגוואי, ברזיל, בתחילת הדרך ארגנטינה
. ם נוספה בוליביהולפני שנתיי, מכן הצטרפה ונצואלה

אשר הצטרפו לשוק המשותף במעמד , ילה ופרו'צ, אקוודור
 ותכמדינאליו שוקלות כיום להצטרף , "מדינה שותפה"של 

פועלת גם , נוסף לשתי יוזמות כלכליות אלה. מן המניין
מריקה הלטינית המדינות של אקהילת "יוזמה פוליטית בשם 

  .אליה הצטרפה קובה, "והאיים הקריביים
של ארצות אלה נפקד מקומן " דרומיות"בהתארגנויות     

, התיכון-רחושל ארצות המז) ט לדרום אפריקהפר(אפריקה 
, כתוצאה מכך. יאיחוד האירופבב ו"בארהלהן קשרי תלות 

ת מדינות אלה יותר לנזקי המשבר הקפיטליסטי חשופו
  .המתגלגל



 7/כנסת 

  

  ממשלה של מלחמות בכל החזיתות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
 

הצליחו ליצור , והממשלה שיצאה מתחת ידיהו הכנסת הז    
 חודשי 21משך . תקדימים שאני מקווה שלא יחזרו על עצמם

 ממשלת נתניהו השלישית לנהל מספר עלה בידי, כהונתה
  .מלחמות

לה הממשלה היא המלחמה     המלחמה הראשונה שניה
. אשר גבתה את חייהם של למעלה מאלפיים בני אדם, בעזה

אנו נמצאים באותו מצב של היעדר , את המלחמה הזאחריו
  .אופק מדיני בו היינו לפני שפרצה

לחמה השנייה שניהלה הממשלה היא המלחמה נגד המ    
ומתן -במשך תשעה חודשים קיימה הממשלה משא. השלום
 את מנוע כדי לים ממשיים צעדהנקטבפועל לם או, ף"עם אש

  .השלום הצודקכינון סיום הכיבוש ואת 
 המלחמה נגד     המלחמה השלישית שניהלה הממשלה היא

ה את הפערים רחיבההממשלה . חלשותמוהשכבות ה
ובמיוחד בקרב , העמיקה את המצוקהו תייםחברה

  .האוכלוסייה הערבית
לה נגד הדמוקרטיה המלחמה הרביעית ניהלה הממשאת     

מדירה , גזעניתמבול של חקיקה הממשלה יזמה . והשוויון
". חוק ההסתננות" הוא ברשימההחוק האחרון ו, ואכזרית

של ה חבורות עודדש, היא הובילה מדיניות של הסתה
, ערבים ברחוב" צדות"-אשר אורבות ו, בירושליםבריונים 

  ".תג מחיר "ותמכונה התנכלויותוכן 
-ברגעים האחרונים לפני פיזור הכנסת ה, מים אלהבי, לכן    
ערבים , יש מקום לקרוא לכלל הציבור במדינת ישראל, 19

ולייצר אופק , ביום הבחירות,  במארס17-לצאת ב, ויהודים
אופק של הליכה לכיוון צדק חברתי , אופק של חיים, אחר

, ליאיחד נפעל להפוך את המקום כאן למקום נורמ. ושלום
.  אזרחשום מנת חלקו של יוחמה ופחד לא יהמקום בו מל

קיצור ימיה של הכנסת הנוכחית פותח פתח של אפשרות 
 תהיה כנסת של 20-שהכנסת הפעול לכך ל, לייצר בשורה

  .לשוויון ולצדק חברתי, לשלוםדרך פריצת 
  

  דברים במליאת הכנסת בדיון על החוק לפיזור הכנסת 

  8.12, ולעריכת בחירות מוקדמות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מהפכת השקיפות בדיור הציבורימהפכת השקיפות בדיור הציבורימהפכת השקיפות בדיור הציבורימהפכת השקיפות בדיור הציבורי
הצעת חוק של ) 9.12(    הכנסת אישרה בקריאה ראשונה 

הקובעת , ר עמית בשדולת הדיור"יו, )ש"חד (כ דב חנין"ח
הלות חברות הדיור הציבורי ומשרד נחובות של שקיפות בהת

דיריי הדיור ל תת תשובההצעת החוק נועדה ל. השיכון
המלינים על חוסר במידע , יבורי צהציבורי והממתינים לדיור

  . היעדר נגישות למידע זהעל  זכויותיהם ולגבי
    הצעת החוק מחייבת את החברות לדיור ציבורי לשלוח 
לשוכרים דיווח רבעוני על התשלומים ששילמו ועל 

,  כמו כן. ההחלטות שהתקבלו בעניינים במהלך תקופה זו
 מסירת מידע לכל מי שמבקש לקבל הצעת החוקמחייבת 

 , אם הוא זכאי לדיור ציבוריבשאלהלרבות , סיוע בשכר דירה
  . מה מקומו ברשימת ההמתנה – ןואם כ

  שעת חירום, אומנם
  

 )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

חברי הכנסת  אחת לשנה :טקס קבוע בכנסת    זה הפך 
. מאשרים את הארכת מצב החירום למשך שנה אחת נוספת

 אשר מתנגדים להארכת –עמדתי ועמדת חבריי , רך כללבד
 היא שהגיע הזמן לבטל –הוראת השעה בדבר מצב חירום 

אשר , ולהפוך את ישראל למדינה נורמלית, את הוראת השעה
  .אינה מתנהלת תחת אילוצי חקיקה לשעת חירום

השתכנעתי : התהפכה    אולם ברצוני להצהיר שעמדתי 
לא .  ובתמים במצב חירוםשישראל מצויה כיום באמת

ין מבקשת הממשלה לאשר את הוראת ימהסיבות שבעט
אשר , אלא בשל ההתנהלות המופקרת של הממשלה, השעה

  .אכן מייצרת מציאות של חירום
כאשר לא . הממשלה מייצרת מצב חירום מדיני,     ראשית

מצב לכך נוסף .  למלחמה מידרדרים– מתקדמים לשלום
,  בישראל שובר שיאיםשוויוןה-אי –חברתי - חירום כלכלי

הממשלה מייצרת , ולבסוף. גבוהיםהמחירים נמוך והשכר 
 –ובמיוחד , מצב חירום ביחסים בין המדינה לבין אזרחיה

  . אזרחיה הערבים
בוחרת בנתיב של היא , כאשר לממשלה אין פתרונות    

חוק 'היא , דוגמא לכך. הסתה ושל חיפוש שעיר לעזאזל
 םדוגמא אחרת לכך ה.  והמסוכן הבעייתי'הלאום

-מסע הדהההשתלחויות הגזעניות באזרחים הערבים ו
  .הציבור הערבי בכנסתשל  םנציגיה כלפילגיטימציה 

הציבור בישראל לעשות צריך  ,ל מצב החירום הזה    מו
שיתוף פעולה  נדרש לנו היום. להשמיע את קולוומעשה 

נה לשינוי מחכ תגבששי, בחברה הישראליתערבי רחב -יהודי
שיוביל את המדינה , מחנה של שלום ושוויון, פוליטי וחברתי

נוכל לצאת ממצב החירום  רק כך. עתיד של שלום וביטחוןל
 הפוך אתונ, ממשלות את החברהמחזיקות הבו י תמידה

  .כולנו עבור  למקום שטוב לחיות בואתהארץ הז
  

  9.12, נאום במליאת הכנסת

  

        מחטף בוועדת הכספיםמחטף בוועדת הכספיםמחטף בוועדת הכספיםמחטף בוועדת הכספים
 ,)8.12 (ועדת הכספים בוהוצא מדיון) ש"חד( דב חנין כ"ח    
 ,התנחלויות ההצבעה על העברת כספים לתקציבה שעתב

בושה וחרפה ". לאחר שלא אפשרו לו לשאול שאלותוזאת 
הממשלה להעביר מנסה  ,19- הכנסת הלששגם ביום האחרון 

 מיליון שקלים 100במחטף מיליארדי שקלים לביטחון ועוד 
, כל זאת על חשבון תקציבי תחבורה ציבורית. להתנחלויות
  .אמר, "ובלי לאפשר כל דיון, דיור ורווחה



    במאבק
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  רויטרס: צילום

  
שהיה השר למאבק ,  הפלסטיני זיאד אבו עיןמנהיגה   

, )10.12(ג בשבוע שעבר  נהר,בהתנחלויות ובגדה ההפרדה
העימות . ב"לאחר שהותקף באלימות בידי חיילים ושוטרי מג

דיכאו בכוח הפגנה פלסטינית ב "אירע לאחר שהצבא ומג
, המערביתבגדה " עדי עד"אלימה נגד ההתנחלות -בלתי

ידי באבו עין הוכה , יהילפי עדי רא. עיא-סמוך לתורמוס
  .שם נקבע מותו ,פונה לבית החוליםו, התמוטט, החיילים

, כ מוחמד ברכה"חפרסם ,     עם היוודע מותו של אבו עין
אני ": מנהיג הפלסטיני המנוחספד להודעה ובה , ש"ר חד"יו

, גד הכיבושאני מבטיח שנמשיך להיאבק נ. אחי, בוכה היום
ועד להשגת , עד למימוש הזכויות הלגיטימיות של בני עמנו

 :נאמר, )ש"חד(כ דב חנין "חבהודעה שפרסם ". שלום צודק
 ולמצות את הדין ,אני דורש לחקור את האירוע הזה עד תום"

 יושב על 'עדי עד'מאחז . עם כל מי שאחראי למה שאירע שם
ין היתר כיוון ב, קרקעות פלסטיניות ומעורר מחאה גדולה

  ."שהמתנחלים בו מונעים מהפלסטינים לעבד את אדמתם
קרובות ולעיתים , אליםהיכוי הד הוקיע אתכ חנין "    ח

 :של הפגנות הפלסטינים נגד הכיבוש וההתנחלויות, קטלני
. ביום זכויות האדם, באופן סימבולי, ההפגנה היום נערכה"

ולא , יות אדםומה שקרה היום רק מלמד פעם נוספת שאין זכו
  ."תחת משטר של כיבוש, יכולות להיות זכויות אדם

  

  של דנמרק והסנאט הצרפתי פרלמנטה
  הכירו במדינה פלסטינית 

יהושע ודוד גרוסמן הצטרפו . ב.א, הסופרים עמוס עוז    
ים מאות אנשי ציבור ישראלים לפרלמנטלקריאה של 

. ראלצידה של מדינת ישבבאירופה להכיר במדינת פלסטין 
 אזרחים ישראלים 800- למעלה מנמנים עםשלושת הסופרים 

 אל חברי הפרלמנט )7.12(אשר חתמו על מכתב אשר נשלח 
ך ביוזמת הקורא להם לתמו ,באירלנד ובדנמרק, בבלגיה

הפרלמנט של דנמרק  .צד ישראלבההכרה במדינה פלסטינית 
זאת , אישרו את ההכרה בסוף השבוע שעברהצרפתי והסנאט 

ספרד ,  הפרלמנטים של בריטניההחלטות שלך לבהמש
  . אשר אימצו החלטות להכרה במדינה פלסטינית, וצרפת

אזרחי ישראל הרוצים בביטחונה , אנו: "נאמרמכתב ב    
מודאגים מהקיפאון המדיני ומהמשך הכיבוש , ובשלומה

 ומטרפדים כל אפשרות המובילים לעימות, וההתנחלות
 םיי תלויטחונה של ישראלבקיומה וברור לנו ש. להסדר

, '67צידה על בסיס גבולות בבהקמתה של מדינת פלסטינית 
  ."תוך הכרה ישראלית בפלסטין והכרה פלסטינית בישראל

 וביניהם , חתני פרס ישראלעשרה חתמו יותר מהמכתבעל     
אלכס ליבק , )פילוסופיה(אבישי מרגלית : הפרופסורים

דוד , )דעי המחשבמ(דוד הראל , )חינוך(גבי סלומון , )צילום(
זאב שטרנהל , )פיסול(דני קרוון , )עיצוב(טרטקובר 

יורם בילו  ,)גיאולוגיה(יהושע קולודני , )היסטוריה(
: מו עוד חת).פילוסופיה(ומנחם ברינקר ) אנתרופולוגיה(

המשוררת אגי , הסופרת רונית מטלון, המחזאי יהושע סובול
',  הבמאי רענן אלכסנדרוביץ,השחקן משה איבגי ,משעול

  .מירה זכאי והזמרת ,המוסיקאים אוריאל סגל ואשר פיש
  
  
  
  
  
  
  
  

  נגד אמנות בשירות הכיבוש
  

 הפגנה 10.12-בקמפוס אוניברסיטת תל אביב התקיימה ב    
מתנחלים -ם נגד תערוכה של אמניםנטים ומרצישל סטוד

, התערוכה. יה המרכזיתי שנפתחה בלובי של הספר,מחברון
 עוררה זעם רב ,"אביב- אמני חברון עם הפנים לתל:"הנקראת

כי אקט פוליטי וכי מדובר ב שהדגישו ,של מרצים וסטודנטים
. האוניברסיטה נותנת אכסניה ולגיטימציה למתנחלים

 הנהלתה לאוצרת התערוכה ולגרו מכתבי מחאיפרופסורים ש
המחאה הניעה . תקשורתכלי ה וגם התראיינו ב,האוניברסיטה

את הנהלת האוניברסיטה לוותר על פתיחה רשמית של 
אשר מתעלמת מהאוכלוסייה הפלסטינית של ,  זותערוכה

 . וכולה קיטש יהודי ופסטורליה,חברון
במהלך השבוע . המרצים והסטודנטים לא הסתפקו במכתב    
נגד אמנות " כוסה הקמפוס בסטיקרים ,קדם למחאהש

, ביום המחאה התכנסו כמאה סטודנטים ומרצים". גזענית
הם . בכניסה לספריה שם מוצגת התערוכה, יהודים וערבים

דרשו מהאוניברסיטה להסיר את התערוכה ולאפשר תערוכה 
המשמרות נשאו כרזות . נגדית על המצב האמיתי בחברון

המפגינים ". נגד גזענות באוניברסיטה –חברון זה לא כאן "
) סטילס-אקטיבקולקטיב הצלמים של (נשאו גם צילומים 

חברון -המתארים את הכיבוש והדיכוי בחברון ובדרום הר
 . ואת אלימות המתנחלים

כוחים ירב וון ימשמרות המחאה במרכז הקמפוס עוררו עני    
אל המחאה הצטרפו חברי קבוצת . סוערים בעד ונגד

או עדויות של חיילים על הכיבוש יקרה ש,"ברים שתיקהשו"
נגד  מערךההתארגנות באוניברסיטה היא פעולה של . בחברון

הכולל , דמוקרטיה ושוויון , למען שלום,גזענות בקמפוס
  .ש"וביניהם גם פעילי חד,  ערבים ויהודים,סטודנטים ומרצים

        אאאא""""אאאא
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