
  

  

משוד המים  -ם יהקולוניאלי של השטחים הפלסטינישניתן להמשיך בניצול  ןמאמי הממסד

  המשק הפלסטיני בידי הקפיטליזם הישראלי עמקת השבי שלוהקרקעות המאורגן ועד לה
  
  

  
  

שבוע ההימין לא למד דבר ולא שכח דבר. בסוף      
הטכנולוגיה והחלל,  ,) אמר שר המדע31.10האחרון (

אקוניס (המכונה "גרונו של ביבי") כי "רעיון שתי  אופיר
למצוא הסכם ביניים ארוך המדינות לשני עמים מת. צריך 

אולם כרגע אין פרטנר". בתשובה לשאלה באירוע  -ח וטו
שקשרי כלכלה יכולים השר השיב  ,שבע-שבתרבות בבאר

  לשמש "גשר" בין הצדדים. 
ר יו"עלה  ,2008בינואר  20שנים, ב־ 7-לפני יותר מ   

בנימין  ,אזדהאופוזיציה והמועמד לראשות הממשלה 
לדוכן הנאומים במלון דניאל בהרצליה ושרטט את  ,נתניהו

י ״השלום הכלכל :הדרך שלו להגיע לשלום עם הפלסטינים
הוא פרוזדור לשלום מדיני. הוא לא מייתר את המשא ומתן 

יוצר תנאים להבשלתו. הסכסוך עם  על הסדר הקבע, אבל
בעיית  לסטינים זועק לזה. נכון שזה לא פותר אתהפ

השאיפות הלאומיות, אבל זה אמור לאפשר לנו להגיע 
  יותר". להידברות במצב טוב

שבאה לידי  ,של נתניהו "השלום הכלכלי"לתיאוריית    
. שני יסודות ביטוי גם בספרו "מלחמה בטרור", יש

ה טוויית קשרים כלכליים חזקים בין הכלכל אהראשון הו
 רציונאל מיישם אתהיסוד השני  .הפלסטינית לישראלית

השוק החופשי. במערכת הביטחון נהוג לקרוא לזה ״מחיר 
 רמת החיים של הפלסטיניםאם תעלה  ,ההפסד״. כלומר

יקטן התמריץ שלהם לצאת למאבק ", בשטחים הכבושים
     . "יהיה להם יותר מדי מה להפסיד", כי "ישראל אלים נגד

מסוף האינתיפאדה תה דומיננטית יה הזאת היהתיאורי    
-בדרך הסכם אוסלו  ,1987החלה בדצמבר ש הראשונה

 ימיב - 2000בשנת  אדה השנייהועד לפרוץ האינתיפ 1993
כדברי נשיא המדינה לשעבר,  .ממשלתו של אהוד ברק

שלום של בשלום של שווקים ולא מדובר "בשמעון פרס, 
  יסדר.  במילים אחרות: הקפיטליזם דגלים".

  

אבל הקפיטליזם לא מסדר. הקפיטליזם רק מעמיק את     
היסודות למאבק לעצמאות לאומית, כי אותו "שלום בין 
שווקים" הוא לא יותר מהמשך הניצול הקולוניאלי של 

 המאורגן השטחים הפלסטינים, משוד המים והקרקעות

המשק הפלסטיני בידי הקפיטליזם  עמקת השבי שלועד לה
ובמה שנוגע לעובדים הפלסטינים, כל מה שצפוי  .הישראלי

להם הוא ניצול מחפיר בידי מעסיקים ישראלים, בשטחה של 
נמשך זה מדינת ישראל ובהתנחלויות הרבות. ניצול מעמדי 

  .ללא הפוגה מזה כחמישה עשורים
  

 , צילום: אקטיבסטילספלסטינים ממתינים ל"שלום הכלכלי" 

&9733; 4 
ה"שלום הכלכלי", כדברי נתניהו, או "שלום  נראה כך    

 :שעבר של מפלגת העבודה, פרסהשווקים", כדברי מנהיגה ל
פלסטינית. על מנת - כל אחיזה במציאות הישראלית אין לו

שיהיה שלום הכרחי להקים מדינה פלסטינית שבירתה מזרח 
, לפרק את ההתנחלויות ולמצוא 67ירושלים, לסגת לגבולות 

כל יתר ההצעות הן לא יותר פתרון מוסכם לשאלת הפליטים. 
  הידוע לשמצה. וך" מגלגול נשמות ל"ניהול הסכס

המדינה הפלסטינית העצמאית תוכל לקיים קשרים    
ם הדבר ישרת את האינטרסים שלה. אכלכליים עם ישראל, 

הצעות ה"שלום הכלכלי" תוך  הניסיון להחיות אתאבל 
המשך הכיבוש והניצול של האדמות, השווקים והעובדים 

  .נועד לכישלון ידוע מראש –הפלסטינים 

  2015 בנובמבר 4, 41 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  ב"ישראל היום" הכמות לא הופכת לאיכות
מקום לדיווח על ההפגנה  לא נמצא 'ישראל היום'ב"

יהודים וערבים. עם זאת,  1,500-בירושלים בהשתתפות כ
 אלף 325-טאון לשכת ראש הממשלה, המופץ הבוקר ביבב

 200- יותר מ'עותקי חינם, נמצא מקום לדיווח על הפגנה בת 
חמישי האחרון בארה"ב. תחת  שהתקיימה ביום 'איש

לין  מדווחים ארז 'יורק-מפגן סולידריות בניו'הכותרת 
בהפגנת התמיכה  'רבים מהמשתתפים'וסוכנויות הידיעות כי 

התקשורת הבינלאומית על האופן המוטה  תקפו את'בישראל 
. גם 'ישראל שבו היא מסקרת את גל הטרור ששוטף את

איש שהתקיימה  1,500  תתפותדיווח על הפגנה בהשה
. לעומת זאת, 'ידיעות אחרונות'רואה אור ב בירושלים לא

שנערך בקרב מדגם המייצג סקר אפרטהייד  ממצאיו של
בעיתון, ומוצגים  10יהודים בלבד, תופסים את מרכז עמ' 

  ".כאילו הם מייצגים את הציבור הישראלי כולו
)18.10אורן פרסיקו, "העין השביעית", (   

  תודה... למי
טחון פנים ימברך את החלטת השר לב איגוד לשכות המסחר"

שיונות ימדיניות המשרד במתן ר גלעד ארדן לשנות את
  המליצו   ונשיאו המסחר  לשכות  איגוד  לנשיאת כלי ירייה. 

 

        פשוט לא חכמים
בכל פעם שמישהו "מנוטרל" או "מחוסל" או עוד מלה     

מלא מעט גרונות,  מכובסת אחרת, תמיד נשמעת הטענה
שמדינת ישראל היא הכי מוסרית בעולם. אותם גרונות 
מעלים השבוע גם את ההאשמה, שהשב"כ אחראי לרצח 
רבין. איך זה הגיוני שזרוע ביטחונית אחת של מדינת ישראל 
רוצחת את מנהיג המדינה, והזרוע האחרת מוסרית ומחלקת 

, הכאל פרחים? זה פשוט לא מתקבל על הדעת. היום כבר יש
טוענים זאת במפורש, כמו שלמה פילבר, שההאשמה ה

הפרועה שלו את המדינה, לא מנעה ממנה למנות אותו 
 למנכ"ל משרד ממשלתי. 

לא נרצח גם ידי השב"כ. אך רבין בכמובן שרבין לא נרצח     
רק בגלל המרפסת בכיכר ציון ולא רק בגלל ארון המתים. 

רוצה לכבוש את כל הוא נרצח, כי רבים חושבים שמי שלא 
 המקומות שמוזכרים בתנ"ך, לא נאמן למדינה. 

 ,המשפט "איזהו חכם? הרואה את הנולד" היאכוונת     
שאיש חכם רואה שכל רגע בעולם הוא רגע חדש כמו לידה. 
ממשלת ישראל רצה אל העבר ואל הרים מההיסטוריה. רבין 
היה רחוק מלהיות מושלם, אבל הוא ידע לשנות את דעתו 
בהתאם לצורך, ושילם על כך בחייו. על כך שילמו עוד רבים 

  אחרים בחייהם ורבים לא פחות בחוכמתם 
  

        יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.                                                                                                                                                                                                                                

 

  

רשת  עם יישומה בפועל, תוגבר. שנים על הנהגת מדיניות זו
 ההגנה על תושבי המדינה ואזרחיה, יגבר גם הביטחון

תרומה חשובה להחזרת העסקים למסלול  האישי, ותהיה לכך
  ".עבודתם המקובל

)18.10"הארץ", , עה של איגוד לשכות המסחר(מוד   
 

  בעקבות ביבי, אבל ממש בקטן
    לפני שבוע וחצי, ממש לפני תום פגרת הכנסת, הייתה לי"

לנאום בפני     באמת, לקבל הזמנה    ההזדמנות והזכות הנדירה
נבחרים של מדינת אוהיו, מהמדינות ;הסנאט ובית ה

נאום של ח"כ ישראלי  ....המשפיעות והגדולות ביותר בארה"ב
 בפני בית נבחרים או סנאט של מדינה אמריקאית חשובה היא

מרגש לא פחות,     אירוע תקדימי, ולהבנתי טרם קרה בעבר.
במהלך אותו ביקור, העניק לי יו"ר בית הנבחרים קליף 

        ...."'הנבחרים של אוהיומפתח בית 'רוזנברגר את 
)19.10באיגרת לחבריו,  ,(ח"כ חיליק בר, מזכ"ל העבודה  

  

  יוסטון: יש לנו בעיה
סבב פגישות בוושינגטון לשר האנרגיה יובל שטייניץ יצא "

 וביוסטון עם חברות אנרגיה אמריקאיות בניסיון לעודדן
להשקיע בארץ. חלק מרכזי בביקור יהיה פגישותיו של השר 

הוא גם  .שמשכנה ביוסטון, טקסס בל אנרג'יעם הנהלת נו
פיתוח תשתיות מים שיתקיים  ינאם במסגרת כנס בנושא

אחד   נציג בכנס   לנאום שובץ   לצדו יוסטון.  באוניברסיטת 
 IDE חברת  אליסון, נציג  מארק ישראלית:  בלבד של חברה 

בבעלות קבוצת דלק של יצחק תשובה  טכנולוגיות הנמצאת
  ."ל של משפחת עופר"ובבעלות כי

)19.10"כלכליסט", (  
  

  אבא: מה זה קפיטליזם?
דפי חשבון הבנק וכרטיס האשראי שלך מספרים את סיפור "

  ."חייך, יותר ממה שאתה מספר אותו לעצמך
)16.10"דה מרקר",   (אוריאל לדרברג, מנכ"ל עמותת פעמונים,  

  

  א: מה זה ימני קיצוני?אמ
ות לשני עמים. ארץ ישראל די לרעיון ההזוי של שתי מדינ"

ישראל בלבד. הממשלה הזו קיבלה  שייכת לעם ישראל ולעם
רחבי  מנדט מהעם, מנדט לבניה ופיתוח ההתיישבות בכל

  ".הארץ ובכלל זה ביהודה ושומרון ובירושלים
)21.10 , הבית היהודי,"כ בצלאל סמוטריץ'(ח  

  

  אבא: מה זה גזען?
לעבודה עברית,  מכל דבר רע יש גם טוב, יש התעוררות"

פניות של עסקים שבחרו לפטר את  אנחנו מקבלים אין ספור
ירושלים  העובדים הערבים. אנחנו יודעים על חנות בקניון

שפיטרה עובדת ערבייה ועל מספר מאפיות, ואנחנו דואגים 
  ".יהודים להביא להם

)23.10(בנצי גופשטיין, יו"ר ארגון להב"ה, אתר "הידברות",   
  

  ילת עולםכך חולפת תה
חיילי צה"ל הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, "

ברשתות, מהשפה המתלהמת.  מהשיח האלים, מההסתה
 למרבה הבושה, בימים האחרונים שורה ארוכה של חיילים

במדים ובנשק תייגו את עצמם ברשתות החברתיות פייסבוק 
האשטאג) 'מוות לערבים', ( ואינסטגרם תחת התגית

  "., כאספסוף בזירת הפיגועכאספסוף בכיכרות
)21.10, "גלובס", 10(אור הלר, הכתב הצבאי של חדשות ערוץ   



  

 3/  מדיניות
 

  התרגיל שלך שקוף, דרעי
שכן  ,זב את משרדו כדי לאפשר לנתניהו להעביר את מתווה הגזושר הכלכלה ע

  ונגד הציבור  הממשלה כולה מתנהלת בהתאם לנוחיותו של העומד בראשה
  

  טל מאיר גלעדי מאת

  
, יו"ר ש"ס, הודיע לאחרונה כי ישקול לעזוב אריה דרעיאריה דרעיאריה דרעיאריה דרעי    

אישורו הצפוי  ההית המידיתאת משרד הכלכלה. התוצאה 
. עצמו בנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהו, כנראה של מתווה הגז תחת שר אחר

מאז התנגדותו, והתפטרותו, של הממונה על ההגבלים 
להסדר הכובל שבמתווה הגז, נפלה  ויד גילהויד גילהויד גילהויד גילהוווודידידידיהעסקיים 

הידוע, בחיקו  52הסמכות לאשר את אותו מתווה תחת סעיף 
ול, עומד של אריה דרעי, שסרב עד כה לעשות זאת. כביכ

לא הוא יהיה זה שיחתום על ההחלטה  –דרעי בסירובו 
שבוגדת במישרין באותם "שקופים" שהוא מתיימר לייצג. 
אך התוצאה ברורה: מתווה הגז יאושר, בעלי ההון ניצחו את 

  הציבור.
 

כניעתו של דרעי לוותה במסרים סותרים     
ובתירוצים קלושים. בראיון בתוכנית "פגוש 

כי אינו  מנהיג ש"ס" טען את העיתונות
על אף ששיפר את  ,שלם עם מתווה הגז

המתווה כמיטב יכולתו. עוד אמר כי עניין 
הגז "נפל עליו", כי לא הוצגה בפניו 

כלל לא הוא ""אלטרנטיבה אחרת" וכי 
מבין בתחום הגז". דרעי, שועל פוליטי 
ותיק ואדם חריף במיוחד, מקטין את עצמו 

מפלגתו היא  ואת השפעתו על ממשלה בה
לשון מאזניים לקואליציה צרה. הוא מבקש 

  לחמוק מאחריות. 
 

נאמר זאת ברורות: דרעי חיפש לרדת     
מעץ הגז כדי לחזור להיות שותפו הנאמן 

יה נתניהו. בשל כך הוא ויתר על הסוגשל 
על ת המונחהחברתית החשובה ביותר 

שולחן הממשלה. סביר להניח שהוא יקבל 
ו. את ראשית התמורה ניתן לראות בקידום תמורה על נאמנות

חוק עוקף בג"ץ בדבר הבטחת הכנסה לאברכים. יוזמו היה 
אמנם משה גפני מיהדות התורה, אך החוק מיטיב גם עם 

  ציבור הבוחרים של ש"ס.
  

  זה לא דרעי, זו הקואליציה
 

אפשר להשתגע משקיפות התרגיל של דרעי ונתניהו.     
יני לש"ס. אלא שהדבר אפשר גם לחשוב שהדבר אופי

אופייני בראש ובראשונה לשותפים הקואליציוניים של 
 –נתניהו. כולם מאמצים למעשה את הקו של יהדות התורה 

אינטרסים מפלגתיים או  מעןמלחמה מצומצמת ל
 כחלוןכחלוןכחלוןכחלוןמשה משה משה משה שר האוצר סקטוריאליים. נזכור את עמדתו של 

ונזכיר שהוא תומך דה פקטו באותו מתווה גז  ,באותו עניין
בתירוצים עלובים לא פחות. כחלון, כידוע, הודיע במאי כי 
לא יעסוק בשאלת הגז בשל קשריו האישיים עם קובי מימון, 

מבעלי מאגר תמר. זאת בניגוד לדבריו במהלך מערכת 
  כי יעסוק בסוגיה ללא קשר לחברותו עם מימון.  ,הבחירות

  

יציה אלו תרגיל. מפלגות הקול יום מדובר באותבסופו ש    
מבקשות להשפיע בתחום אחד, בשל טעמים אידיאולוגיים 
או תדמיתיים, אך מוותרות על ההשפעה שלהן בשאר 
התחומים. הן הופכות, מרצון או מאונס, למפלגות של דגל 

  אחד. 
את חולשתן של השותפות הקואליציוניות יש לייחס בראש     

וסר האמון שלהן בהחלפת השלטון. כאשר אין ובראשונה לח
אופוזיציה לנתניהו, אין להתפלא ששותפיו נכנעים 
לרצונותיו. במילים אחרות, כל עוד יו"ר האופוזיציה הוא 

לא  –יצחק הרצוג, לא נראה התנגדות משמעותית לנתניהו 
  מחוץ לקואליציה ולא מתוכה.

  

 דרעי ונתניהו 

  

  בממשלת ימין 'חברתיות'אין 
  

שדחה בבוז את "ברית השקופים" שהציע לו איימן  ,דרעי    
הוא אולי הרע במיעוטו  ,עודה במערכת הבחירות האחרונה

עומקי תהומות ללצלול  בקלות יכולההבמפלגה כמו ש"ס 
הגזענות של אלי ישי. ש"ס של דרעי עוד תוכל גם להיות 

  . עתידית שותפה בקואליציית שמאל
  

ת, כשותפה בממשלת נתניהו היא אך אין לשגות בדמיונו    
לה. ח"כ דב חנין אמר האג'נדה החברתית ש מעןלא תלחם ל

"למי שהיו עוד תקוות ששר  :השבוע דברים ברורים ונכונים
כזה או אחר עם מעט רגישות חברתית יציל אותנו מידי 

צריך להבין שזה ממש לא  –ממשלת הימין הקיצונית הזאת 
וון לא מספיק לתלות תקוות הולך לקרות. כדי לשנות את הכי

  להחליף את השלטון". צריך  ;במישהו בשלטון
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  חנין ביום הדיור בכנסת:דב ח"כ 
משבר הדיור הוא 

תוצאה של מדיניות. 

  הוא לא קרה במקרה
  

  

את יום הדיור ביוזמת שדולת הדיור  )27.10( הכנסת ציינה    
ופורום הדיור הציבורי בשורה של דיוני ועדות, דיוני מליאה 

רי וכנס מרכזי בנושא הדיור הציבורי. בכנס השתתפו חב
 כנסת רבים ושורה של ארגונים חברתיים ודיירי דיור ציבורי.

הרשימה המשותפת), יו"ר עמית  –(חד"ש דב חנין דב חנין דב חנין דב חנין ח"כ     
"משבר הדיור הוא תוצאה של אמר בכנס  ,בשדולת הדיור

במקרה. זה מה שקורה כשהמדינה  התרחשמדיניות. הוא לא 
 כי חנין. עוד הוסיף ר לאזרחיה"נסוגה מהאחריות שלה לדיו

מתבטא גם בתקציב וגם בתכניות הממשלתיות,  המשבר"
בחיסול המתמשך של הדיור הציבורי ובהפקרת האזרחים 
לשוק שכירות משתולל. המפתח ליציאה מהמשבר חייב 

 של בנייהבלעבור דרך חזרה של המדינה לתמונה. בקנייה ו
דירות ציבוריות חדשות, בפתרונות דיור חברתי וציבורי 

 בהיקף גדול".
והדיור  אוזלשמאגר הדירות ציבוריות חנין עוד הדגיש     

הציבורי הפך פתרון לקבוצה הולכת ומצטמצמת, עם 
אני מברך את שר השיכון על " , והוסיף:קריטריונים נוקשים

אישור חוק השקיפות בדיור הציבורי שנכון חברתית וכלכלית 
ויהפוך את הזכאים מנתינים לאזרחים בעלי זכויות. דיור 

  א דרך המלך לפתרון בעיית הדיור". ובורי הצי
  

  

  רבין לא הכיר בעוול הלאומי  

אך הוא הכיר בעוול האזרחי ופעל 

  לתיקונו
לרצח ראש  20-הכנסת ציינה השבוע את יום השנה ה   

 מועדבנאומו במליאה בדיון לציון ההממשלה יצחק רבין. 
״הציבור  :יו״ר הרשימה המשותפת,  איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאמר ח"כ 

ערבי במדינה רוצה שלושה דברים מרכזיים: הכרה ה
ולגיטמציה, שלום ושיוויון. אמנם רבין לא הכיר בעוול 
הלאומי אך הוא הכיר בעוול האזרחי ופעל לתיקונו. רבין, עם 
כל המורכבות של דמותו מבחינתנו, עשה צעד אמיץ וניסה 

מדינה פלסטינית, של  הלראשונה לקדם הסכם שלום והקמ
 ."רצחולכן הוא נ

שנה אחרי  20"למה נרצח רבין?  ח"כ דב חנין הוסיףבדיון     
הרצח חשוב לומר: רבין נרצח כי עשה מאמץ חסר תקדים 
להתקדם להסכם שלום עם הפלסטינים. אבל לא פחות חשוב, 

מציה אמיתית לאזרחים יהוא נרצח כי היה מוכן לתת לגיט
הערבים בכך שעמד בראש ממשלה שנשענה על קולות 

  גיהם בכנסת, על רוב אזרחי ולא על ״רוב יהודי״. נצי

  
  

  הממשלה דחתה חוק 

  למאבק בתאונות העבודה
  

בנוגע לתאונות במקום דב חנין ח"כ וק שהגיש הצעת ח    
העבודה עמדה לקראת הצבעה בקריאה טרומית, אלא שבשל 

 התנגדות הממשלה החוק לא עלה להצבעה. 
תאונות העבודה הן מוות " :בדבריו במליאה אמר חנין    

שוב נהרג  ,בסערה ,מתמשך, שבוע אחר שבוע, ורק השבוע
עובד. זו שגרה שאי אפשר להשלים איתה ושמחייבת פעולה 
נחרצת. הצעת החוק עוסקת במנגנון שאם נאמץ אותו יוכל 

  ."להוריד בצורה אמיתית את מספר תאונות העבודה
מסור מידע על פי הצעת החוק תחול חובה על המעסיק ל    

רלוונטי לגבי סיבות ונסיבות של תאונות עבודה. השקיפות 
והחובה למסור מידע חיוני יביאו, אם החוק יעבור, לשינוי 
משמעותי, החל מהעלאת רמת הפיקוח על המעסיקים ויישום 

  של תקנות, וכלה בשיפור המודעות של העובדים.
ל ההצעה הזו יכולה להציל חיים ש" :עוד הוסיף חנין    

הרבה אנשים, ובנוסף לחסוך מיליארדי שקלים. לצערי ועדת 
השרים החליטה להתנגד לחוק, ולכן פתחתי בדיאלוג עם שר 
הכלכלה. שנינו מסכימים שחייבים לחולל שינוי, ונמשיך 
בדיאלוג כדי לנסות למצוא דרך להעביר את החוק 

  ."בהסכמה
  

  

קורס הידברות יהודי ערבי 

  באוניברסיטאות
 הגיש(חד"ש, רשימה משותפת)  וסף ג'באריןוסף ג'באריןוסף ג'באריןוסף ג'באריןייייח"כ     

ערבי במוסדות -הצעת חוק הדורשת קיום קורס דיאלוג יהודי
להשכלה גבוהה. הקורס יפגיש בין סטודנטים יהודים 
לערבים ויעסוק בהיכרות חברתית ותרבותית הדדית, תוך 

   חשיבות ההידברות בין הקבוצות.בדגש  שימת
אותו היהודים נמצאים ב"למרות שהסטודנטים הערבים ו    

אמר ח"כ ג'בארין בדברי  ,"מרחב לימודי במשך מספר שנים
ההזדמנויות למפגש מעטות ההסבר להצעת החוק, "

משמעותי שיפחית את תחושת הניכור של הסטודנטים 
הערבים במוסד. המטרה של הצעת חוק זו היא ליצור סביבה 

זרות ידידותית לסטודנטים היהודים והערבים, להפחית את ה
של הסטודנטים הערבים וליצור עבורם סביבת למידה נוחה, 

 ."מוכרת ולפיכך מאתגרת יותר
באקדמיה הישראלית כמעט שאין עוד אמר ג'בארין "    

 20%-שהיא תרבותם של כ ,ביטוי לתרבות הערבית
מהאזרחים במדינה. מטרת הקורס שביסוד הצעת החוק היא 

המודרנית) לתת מרחב לתרבות הערבית (המסורתית ו
בהסכמה עם  ."לצד התרבות היהודית הנוכחת כבר בקמפוס

הצעה לסדר כהחוק  משרד החינוך הוחלט להעביר את הצעת
 .שתידון בוועדת החינוךהיום 



  

 5/  מדיניות
 

  נשק למלחמה עתידית
  'הם יכולים לתלות אותנו על מסמר': על הממשל האמריקאי 1965- ב אשכול

  

  תמר גוז'נסקי מאת
  

-הטענות החוזרות של התקשורת הישראלית בדבר אי    
על רקע ההסכמות בין ממשל אובמה לממשלת נתניהו 

ן ובנושאים אחרים, נשמעות חלולות יותר אאיר ההסכם עם
הברית נערכת להחלטות -סתבר, שארצותויותר כאשר מ

בדבר ו בדבר הידוק הקשרים הצבאיים בין שתי המדינות
  .חיזוק יכולותיה ההתקפיות של ישראל

באוקטובר פורסם כי ארה"ב מוכנה להגדיל את  22-ב    
מיליארד  3.1-מ –הסיוע הצבאי השנתי לישראל בשליש 

תחשב . בה2019החל בשנת  מיליארד דולר ויותר 4-דולר ל
בכך, שכבר היום ישראל מקבלת את הסיוע הצבאי 

  זו בהחלט ידיעה מרעישה.  –הגדול ביותר האמריקאי 
ארבעה ימים מאוחר יותר ראתה אור ידיעה מרעישה     

לראשונה לשיתוף פעולה רשמי עם נוספת: ארה"ב הסכימה 
עד עתה טענה ל בתחום הגרעין למטרות אזרחיות. ישרא

ישראל על האמנה הבינלאומית לאיסור ארה"ב כי חתימה של 
  הפצת נשק גרעיני היא תנאי לכל שיתוף פעולה בתחום.

החיבור בין שתי הידיעות מצביע על העמקה מהותית     
נוספת בקשרים האסטרטגיים בין שתי המדינות, הכוללים גם 
פעילות של בסיסים צבאיים של ארה"ב, על אנשיהם וציודם, 

בגיליון היובל בנושא רים דוידי בישראל (ר' מאמרו של אפ
  של "זו הדרך").

  

  ההתחלה
ההסכם הצבאי האסטרטגי הראשון בין ארה"ב וישראל     

  . 1965במרס  10-נחתם לפני יובל שנים, ב
ממסמכים בנושא שפרסם לראשונה בחודש שעבר ארכיון     

המדינה עולה, כי ישראל החלה לקבל מארה"ב נשק מיושן 
גוריון לצד -על התייצבות ממשלת בן(כפרס  1950- עוד ב

ארה"ב במלחמתה התוקפנית בקוריאה). אך דרישות חוזרות 
  נדחו. –ונשנות של ישראל לברית צבאית 

מפנה, שהוביל לחתימת הסכם? באותה  1965- מדוע חל ב    
עת חיפשה ארה"ב דרכים לצמצם את הקשרים הכלכליים 

יה ולמנוע המועצות לבין מצרים וסור- והצבאיים בין ברית
חתימה של הסכמים דומים עם ירדן. לכן פעל אז הנשיא 
לינדון ג'ונסון מצד אחד, לגבש מערכת פיתויים, כמו הצעה 

לחזק את  –נדיבה להספקת נשק לממשלת ירדן, ומצד שני 
כוחה הצבאי של ישראל, כך שבמקרה הצורך תוכל זו לנהל 

  מערכה צבאית נגד שכנותיה.
), הסבירה גולדה מאיר, אז 28.2.1965בישיבת הממשלה (    

שרת החוץ, כי משלחת רשמית של ארה"ב בראשות המדינאי 
הוותיק אוורל הארימן הביאה את הבשורה בדבר "מפנה 

 17הברית. עד עכשיו, במשך -טורי במדיניותה של ארצותסהי
שנות קיומה של ישראל, הם דגלו במדיניות לפיה לא היו 

לישראל", [של נשק] ת הספק הראשי או העיקרי מוכנים להיו
אבל מעכשיו "יהיו מוכנים לספק לנו ציוד [צבאי] ישירות". 
  על נכונות זו העיר שר העבודה יגאל אלון, כי זו "שבירה של 

        1968ים במצעד יום העצמאות יטנקים אמריקא
  

[כלומר  הגנתי-האמברגו האמריקאי לאספקת נשק לא
  ".התקפי]

נושא השימוש בגרעין למטרות אזרחיות עלה אז. אך  גם   
שמתקן  , לפי הפרוטוקול,ארה"ב בראשות ג'ונסון הבהירה

ים יוקם במסגרת הסוכנות הבינלאומית -אטומי להתפלת מי
לנשק גרעיני, מה שאמור היה לחייב את ישראל לחתום על 

הפצה. אך כפי שצוין לעיל, בחלוף יובל שנים -האמנה לאי
כבר מוכנה לשיתוף פעולה בתחום למרות  במאז, ארה"

  על האמנה.שישראל מוסיפה לסרב לחתום 
היה , 'מזכר הבנה', שכונה הראשון ההסכם האסטרטגי    

גם משום שארה"ב רצתה להסתיר מהארצות הערביות  סודי
את מחויבותה לספק נשק התקפי לישראל, וגם משום שכלל 

אמריקאי לירדן ה למכירת נשק תישראל הסכמנתנה סעיף בו 
הסכמה שהייתה נחוצה לג'ונסון בקשריו עם הלובי היהודי  –

  הברית.-בארצות

  ?1967האם הוכנה אז מלחמת יוני  
העניק  1965-מ 'מזכר ההבנה'במבט לאחור ברור, כי     

 ,לממשלת אשכול גם גיבוי פוליטי וגם ציוד צבאי התקפי
  .אחריפתחה שנתיים בה לה לניהול המלחמה  ציםנחו ושהי

בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה בנושא, שפרסם    
 ארכיון המדינה, אין התייחסות ישירה לאפשרות של מלחמה

בפרוטוקולים בהקשר זה מן הראוי לציין, כי . אולם קרובה
איזכור של אופציה נועדו למנוע ישנן כמה מחיקות, שאולי 

נוסף לכך, ארכיון המדינה עצמו מוסיף בסיכום  צבאית.
"איפשר לצה"ל להתחמש בנשק איכותי  'המזכר'פרסום, כי ה
  ".1967- אחד הגורמים לניצחון במלחמת ששת הימים ב –

ביטא באופן ברור את הכפיפות של  1965-מ 'מזכר'ה    
ישראל לאינטרסים האמריקאיים באזור. ראש הממשלה 

בהתייחסו לממשל האמריקאי: "[הם]  בישיבהאשכול אמר 
נו לקיר ולתלות אותנו על מסמר". יכולים ללחוץ אות

לפתוח במלחמה (ותוכל) במערכת יחסים כזו, ישראל יכלה 
  הברית.-חשאית, של ארצות גלויה אורק בהסכמה ברורה, 

הדברים יהיו נכונים גם לאחר שיגיעו לישראל, במסגרת     
עליה החליטה ארה"ב לאחרונה, הגדלת הסיוע הצבאי, 

  ופצצות הרסניות עוד יותר. מטוסי קרב משוכללים עוד יותר
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   זכ"ל המפלגה הקומוניסטית של פורטוגלמ ,ג'רונימו דה סואוסה

  

 כיצד מנעופורטוגל: 
   להקים ממשלההשמאל מ

  

  דמוקרטיה 
 על תנאי

  
היא  פורטוגל, באירופה מאז כינון גוש המטבע המשותף    
 מנועלכדי  ממשיים נוקטת צעדיםההראשונה ה מדינה
 ,וניטריהמ היוצאות נגד האיחוד ,מפלגות מן השמאלמ

. של "אינטרסים לאומיים" בתירוץזאת ו ,לעלות לשלטון
בשבוע שעבר סירב  אניבל קבאקו סילבהאניבל קבאקו סילבהאניבל קבאקו סילבהאניבל קבאקו סילבהפורטוגל  נשיא

הרכבת את משימת  מפלגת הסוציאליסטיםהטיל על ל
שזכתה ברוב מוחלט  למרותהקואליציה, וזאת  ממשלת

-בפרלמנט וקיבלה מנדט להפיל את ממשלת הצנע הניאו
על פי  .קרן המטבע והאיחוד האירופי יהעל ושכפ ליברלית

שומרת , אנגלה מרקלאנגלה מרקלאנגלה מרקלאנגלה מרקלקנצלרית גרמניה העיתון "די צייט", 
תיארה בשבוע שעבר ליברליזם האירופי, -החומות של הניאו

ת המתנגדת לצנע שמאליאת האפשרות של קואליציה 
  . "בפורטוגל כ"שלילית מאוד

     
 

 
לגוש מסוכן מדי לאפשר   הסביר בגלוי, כיסילבה קבאקו 

יצליחו לרצות  השמרנים רק" שכןלשלטון,  השמאל לעלות
הדמוקרטיה חייבת לתפוס ם. את בריסל ולהרגיע את השווקי

ליורו".  מקום שני אל מול צורך נעלה יותר של השתייכות
שנות דמוקרטיה אף ממשלה  40"ב־בהמשך הוסיף: 

של כוחות  בפורטוגל לא הסתמכה על התמיכה
, כוחות אשר קראו לפרק את איחוד אנטי־אירופיים, היינו

ולהוציא את פורטוגל מגוש היורו. זוהי העת הגרועה  המטבע
ביסודות הדמוקרטיה שלנו", כך לפי  ביותר לשינוי רדיקלי

 . סילבה בנאום רשמי שנשא בארמון הנשיאותקבאקו 
אחרי שביצענו את התחייבותנו לקבלת סיוע פיננסי, "   

אבים, זו חובתי, מתוקף מעמדי כו תה כרוכה בוויתוריםישהי
שקריים  ע מסימניםעשות כל שניתן כדי למנוהחוקתי, ל

אמר  – "להגיע למוסדות הפיננסיים, למשקיעים ולשווקים
י לא להפורטוג הרוב הגדול של העם" :הוסיףוסילבה קבאקו 

הצביע בעד מפלגות המעוניינות להתעמת עם המוסדות 
  ."בבריסל האירופיים

 לפני פורטוגלבבחירות שהתקיימו בוכה: אך האמת הפ   
בעד סיום קיצוצי השכר  ברובו דווקאהציבור הצביע , כחודש

יותר מפלגות השמאל זכו ב. ומהלכי הצנע שכפתה אירופה
ראש הממשלה מקרב השמרנים,  , ואילומהקולות 51%-מ

להרכיב את  עליו הטיל הנשיא, פדרו פאסוש קואליופדרו פאסוש קואליופדרו פאסוש קואליופדרו פאסוש קואליו
  .מהקולות 38%קואליציית הימין בראשות  השיגהממשלה, 

הגיב בזעם  אנטוניו קוסטהאנטוניו קוסטהאנטוניו קוסטהאנטוניו קוסטההמנהיג הסוציאליסטי    
מדובר ב"טעות מרה".  כי הדגישלהחלטת הנשיא, ו

"הסוציאליסטים לא יקבלו הטפות מפרופסור קבאקו סילבה 
הגנת הדמוקרטיה שלנו", אמר. קוסטה הדגיש כי יקדם  על

והזהיר כי  שמאל תלת־מפלגתית, את תכניתו לקואליציית
גם . הצבעת אי־אמון מידיתעמוד בפני ממשלת הימין צפויה ל

רונימו דה רונימו דה רונימו דה רונימו דה ''''גגגג ל,המפלגה הקומוניסטית של פורטוג ל"מזכ
"הוא  :על הודעת הנשיא ביקורת חריפה, הגיב בסואוסהסואוסהסואוסהסואוסה

שכח שהוא אמור לפעול על פי החוקה ולא לפי העדפותיו 
שבמקום להגן על הפוליטיות האישיות". "בלתי נסבל 

נציגם של  סואסה, "הפך הנשיא הבהירהריבונות העממית", ה
ההון  השווקים הפיננסיים, דובר הספסרים ובובה בשירות

  הבינלאומי". 
הודיע בשבוע  תקומוניסטימפלגה היצוין שמזכ"ל ה    

כי נציגי מפלגתו הגיעו לסיכומים עם ראשי המפלגה  ,שעבר
נמסר כי עוד  ת.ציאליסטית בדבר הקמת ממשלה משותפהסו

, כך .גם מערך השמאל הרדיקלי עשוי להצטרף לממשלה
 שתי מפלגות של השמאל המרקסיסטי ה,ראשונה בתולדותיל
שותפות אמורות היו להיות ) מערך השמאלוהקומוניסטים (

המנהיג הקומוניסטי כי סוכם ד אמר עו. בממשלת פורטוגל
בין הנקודות  .הסכם קואליציוני בין שלוש המפלגות

 600-ל 500-מינימום מההעלאת שכר  :ת שסוכמוהעיקריו
ביטול  ;)23% כעת  ששיעורוהמע"מ (הורדת  ;יורו לחודש

ביטול הקיצוצים  ;מסים מיוחדים שהוטלו על השכירים
 ;עד חצי מהמשכורת נגסו, שהציבורי בשכר של עובדי המגזר

החזרת ימי חופשה  ;תוספת לפנסיות שמקבלים הגמלאים
   .מהשכירים גזלה הממשלה הקודמתש
, אשר אימון-הצעת איהשבוע כבר השמאל עומד להציע    

ממשלת הימין לממשלת מעבר עד לבחירות  תהפוך את
                                    .              2016ביוני שיתקיימו 

                                                          

  א"ד      
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יחסים מוכלים 

  ונאכלים
  

הכרה בזכות האחר להיסטוריה 

  ולנארטיבים חיונית להשגת 

  פלסטיני-שלום ישראלי
  

  דן יהב מאת

  
עיוני "השואה והנכבה", שראה אור -המחקרי קובץה    

-שאי כאשר טענו נגדויה זוטא, יעורר שערור לאחרונה,
אסור לערוך השוואות בין השואה היהודית אפילו אפשר ו

פרסום ראשון  הקובץ אינואולם נכבה הפלסטינית. ה ביןל
  המעמת את הנכבה עם אירועים היסטוריים.

את הספר "קוממיות  יואב גלבריואב גלבריואב גלבריואב גלבר פירסם פרופ' 2004-ב    
לא עורר מהומה רבה, כנראה זה דביר). ספר הוצאת ונכבה" (

הדיכוטומיה בין שני בשל משום ש
 אותו פרק זמןהאירועים שהתרחשו ב

לא נתפס אנטגוניזם ה), 1949-1947(
גלבר טען ש . סיבה נוספת היא,מזעזעכ

תה על ערביות פלסטין יהיאז שהמלחמה 
), ולא על 'סוריה הדרומית'שם המכונה (

גלבר עצמאות לאומית  פלסטינית, אותה 
גלבר זכה בחיבוק ציבורי גם  דוחה.

תקף את "ההיסטוריונים משום שבספרו 
אשר הציגו את מלחמת  ,החדשים"

צמאות כ"מלחמת ברירה", בעוד הע
רוב ההיסטוריונים והציבור הרחב ש

מלחמת קיום  ההיאבמלחמה  יםרוא
 הפלישושמים דגש ב ,("אין ברירה")

של ארצות צבאות שהתרחשה אז של 
למדינה  יות (בפיקוד בריטי...)ערב

ויוקרתו  ההצעירה שזה עתה קמה. כל אל
סללו את הדרך  יואב גלבר 'של פרופ

  . של ספרו וריתלקבלה ציב
"השואה והנכבה" שונה מספרו של גלבר גם בנושאו וגם     

חוקרים בעלי תפיסות  בהיותו קובץ של מאמרים, שכתבו
לעיתים סותרות זו את שעובדות  המציגיםהיסטוריות שונות, 

  . ומגיעים למסקנות שונות זו
חוקרים מחקריהם של קובץ מתייחסים לב ם אחדיםמאמרי    

אים בשואה זרז וגורם להקמת מדינת ישראל, רוה ,ערבים
 אחרים .הדרת ערביי פלסטין ("הנכבה")להרס ולגירוש, ל

של  םהיא המשכ 1948שמלחמת מרחיקים ראות בטענה 
 1929  ומאורעות   הערבי") ("המרד   1939-1936  מאורעות
הציונית –ההתיישבות היהודית של כללולמעשה  ,(תרפ"ט)

גירוש הכפריים הדרוזים  ,)1882(העלייה הראשונה מאז 
  במטולה והקמת המושבות הראשונות ליד ועל קרקעות 

  
  

  
(ג'עוני, סג'רה, מסחה, ערטוף, קסטינה,  םיהכפרים הערבי
  .ואדי חנין ועוד)

בין  היהודים דוחים זיקה ישירה כמה מכותבי המאמרים    
הצורך וההכרח  לגבי  דעתםאת ומסבירים  ,לשואה הנכבה

לאומי לעם היהודי תוך שמירה על הזכויות  הקמת ביתב
הם ללא הכרה בלאומיותם. אך הבסיסיות של הערבים, 

 הגושפנק מעניקהבנכבה  ההכר , כיהחששמבטאים את 
  ).1967-(ו 1948חוקית לזכות השיבה של פליטי 

מנסה למצוא בכל זאת את קבוצה נוספת של מאמרים     
 עסוק, מבלי ל, השואה והנכבהסונותהמשותף בין שני הא

, אלא בעצם היותם בפירוט בעוצמתם בשתי האוכלוסיות
"הנכבה  :טראומה עצומים לשני העמיםלנזק וגורמים ל

  והשואה: הייתכן שהמפריד גם יחבר" (מרזוק אלחלבי). 
שני עומק הפער בתפיסות ההיסטוריות הרווחות בקרב     

, 2009(חוק הנכבה נכבה ה ציוןפלילי ל היבט תהענק ;העמים
האוסר לציין את יום העצמאות כיום אבל); הניסיון של 

ומתן עם הפלסטינים בהכרתם בישראל -נתניהו להתנות משא
כמדינת העם היהודי; שלילת ריבונות פלסטינית בגדה 

שאלות אלה ודומות להן  ב –המערבית ובירושלים המזרחית 
עמוס עמוס עמוס עמוס ד"ר ו בשיר בשירבשיר בשירבשיר בשירבשיר בשירד"ר  ,שני עורכי הספר דנים

במאמריהם: "הרהורים  חנן חברחנן חברחנן חברחנן חברפרופסור כן ו ,גולדברגגולדברגגולדברגגולדברג
טראומה ולאומיות בישראל/פלסטין" ו"הנכבה " ,על זיכרון"

 - והשואה: ישר בפנים מביטות השתיים" 
קובץ בשהם מאמרי המפתח המרכזיים 

   זה. 

מתייחס  קרקוצקיןקרקוצקיןקרקוצקיןקרקוצקין- - - - אמנון רזאמנון רזאמנון רזאמנון רזפרופ'     
 "השואה ושאלת פלסטין"במאמרו 

של ו הומניזציה-הדההשפעה של ל
על שני  פוסקות- חמות הבלתיהמל

   העמים.
בהקשר זה כדאי להצביע על יוצרים     

ישראלים, שניסו להתמודד באומץ עם 
ההיסטוריה המורכבת של שני העמים ועם 

 חשףחנוך לוין  העימות המתמשך.
האבסורדים במלחמות  אתבמחזותיו 

"מלכת האמבטיה"  . כאלה היוישראל
 ו"את ואני והמלחמה הבאה", שהורדו

פגעו במהרה מבמת התיאטרון, כי 
בנראטיב הממוסד הישראלי. לרשימה זו 

יוסף "מושל יריחו" של אפשר להוסיף את 
"ואלס עם באשיר" את "קדמה" של עמוס גיתאי, את ונדי, מ

  "סיפור חרבת חזעה" של רם לוי. את של ארי פולמן ו
לכל עם ישנן הטראומות שלו, לכל עם גיבוריו ונופליו     

זכות האחר כל עוד לא נכיר בכך, כל עוד לא נקבל את  .שלו
עלינו לקבל את הלאומיות  היקשינראטיבים, להיסטוריה ול

ים והדתיים ילא נוכל לגשר על הפערים האידיאולוג ,השונה
השלמה מרצון או  על בסיס שלולהגיע אל השלום המיוחל 

  למען עתיד שני העמים החיים בארץ. , וזאתמאונס

  
השואה והנכבה: זיכרון, , (עורכים) עמוס גולדברגבשיר בשיר ו

  ערבית,  -אומית ושותפות יהודיתל זהות

   עמודים 367 ,2015 מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד,



    במאבק
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הוועדה לתיאום וביצוע של האגף לאיגוד     

מקצועי של ההסתדרות אישרה שורה ארוכה של 

  סכסוכי עבודה חדשים במקומות עבודה רבים. 
סכסוך עבודה ראשון שאישרה הוועדה נוגע לוועדות     

–לתכנון ובנייה ברחבי הארץ. שורשי הסכסוך: שינויים חד
ה בוועדות, צדדים משמעותיים שנערכו בסדרי העבוד

המשליכים על זכויות העובדים ותנאי עבודתם. העובדים 
דורשים לנהל עמם מו"מ בנוגע להשלכות השינויים. עילה 
נוספת קשורה להתנהלות הנהלות הוועדות בחוסר תום לב 
תוך התעלמות מיחסי העבודה הקיבוציים וקליטת עובדים 

 באמצעות מיקור חוץ וחוזים אישיים.

שני שאושר בהסתדרות נוגע לעובדי בית  עבודהסכסוך     
ההורים ומשרדיה הראשיים של ויצ"ו. בין העילות להכרזת 
סכסוך זה: טענות לסחבת בה נוקטת ההנהלה בכל הנוגע 

, כמו גם י העסקתם העובדים בבית ההוריםלמו"מ לתנא
פיטורים והעסקת עובדים ללא הסכמה ותיאום עם נציגות 

 נוסףם הקיבוציים. סכסוך העובדים ותוך עקיפת ההסכמי
רקע מבוי סתום בניהול המו"מ –הוכרז בכרמלית בחיפה, על

  קיבוצי.להסכם 
עוד הוכרז סכסוך עבודה ברשת משען שבבעלות     

ההסתדרות. הנהלת הרשת נוהגת לאייש משרות באמצעות 
מכרזים חיצוניים על פני קידום עובדים קיימים ללא נימוקים 

כן, טוען –ע בהסכמים הקיבוציים. כמוענייניים ובניגוד לקבו
פיזיים –הוועד כי ההנהלה מבצעת שינויים מבניים

  המשפיעים על העובדים, ללא תיאום עמו. 

הצביעו בעד שוב: ישראל וארה"ב 

  הסוציאליסטית אמברגו על קובה
שבוע שעבר עמדה שאלת החרם על קובה ב    

של  שוב במוקד הדיונים של העצרת הכלליתהסוציאליסטית 
האומות המאוחדות. רק שתי מדינות תומכות בעקביות 
בהמשך המצור הממושך על קובה: ארה"ב וישראל. שתיהן 

נגד  1991הצביעו בעצרת הכללית של האו"ם מדי שנה מאז 
  החלטה התובעת את ביטול החרם.

רף העבודה שממשל אובמה חשוב שתי המדינות הצביעו     
לאחר חידוש הקשרים . זאת, המצור הודיע שיפעל להסרת

  הדיפלומטיים בין המדינות בחודש יולי האחרון.
  

בלונדון מת יעקב קוג'מן, קומוניסט עיראקי 

  ועד המרכזי של מק"יבו לשעבר חברו
. מגיל צעיר 1927-ב בגדדבמותו, נולד ב 88בן , קוג'מן    

ציונית" שפעלה בקרב יהודי -חבר ב"ליגה האנטי הוא היה
מילא תפקיד מפתח במפלגה הקומוניסטית  . הואעיראק

העיראקית, כאשר חבריה ירדו למחתרת בימי הרדיפות תחת 
גזר דין  1948-. ב1947שלטון נורי סעיד, שהחלו בינואר 

  מוות הוצא על קוג'מן בהעדרו. כמה חודשים הוא נע בחשאי 

בהיעדר מנהיגיה  -בעיראק וקידם את המפלגה במחתרת 
 תר הוצאו להורג. שנכלאו, ושמאוחר יו

פוסקות וסכנת המוות המרחפת, -בגלל הרדיפות הבלתי    
. אישה ונמלטקוג'מן הבריח את הגבול לאיראן לבוש כ

יראקים מאיראן הוא הגיע לישראל, כפי שעשו קומוניסטים ע
גה ל(המפד למק"י הצטרף מי בארץאחרים ממוצא יהודי. 

מאנשי והפך לרוח החיה ואחד הקומוניסטית הישראלית) 
המפתח הקומוניסטים 
במחאת המעברות הארצית 

שזעזעה את  1952של חורף 
משטר מפא"י. יחד עם 
חבריו וחברותיו נאבק 
בשנים שלאחר מכן 
בשורות המפלגה 
הקומוניסטית נגד ניצול 
מעמדי, נגד אפליה לאומית 

 ועדתית ונגד הכיבוש.

הוא ובני  1979-ב    
משפחתו היגרו ללונדון 

פוס ששירת והקימו בית ד
את המפלגה הקומוניסטית 

ותנועות לשחרור לאומי מהעולם הערבי, אסיה,  ,העיראקית
אמריקה הלטינית ואפריקה. מאז ועד מותו פעל בשורות 

  המפלגה הקומוניסטית העיראקית בבירת בריטניה.
  

 חד"ש יפו
 מזמינה לאסיפה פומבית בהשתתפות

 

  בהסתדרות ראש האגף לשוויון

 סוהיל דיאב
 

צב בזירות הלאומי והמעמדיתהמ  

 מול ממשלת הדיכוי וההפרטה
 

,20:00בנובמבר, בשעה  4ביום ד',   

, עג'מי3במועדון ברח' השקמה   
  

  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 

  אבלה על מותו של

 יעקב קוג'מן
  

  מהמנהיגים הבולטים של מאבק תושבי המעברות, 

כזי של מק"י, חבר הוועד המרומנהיג קומוניסטי בעיראק שהיה 

        ומשתתפת באבלה של המשפחה


