
 

  

  

  סים סדרי שלטון דמוקרטייםם "הגברת המשילות", רומבש
  
  

  
  

ישנן עדיין מדינות בעולם, שבהן מתרחשות הפיכות     
צבאיות בדרך הישנה: קציני צבא מסתערים בטנקים על 
עיר הבירה ומסלקים בכוח את הנשיא הנבחר. אך במדינות 
היי טק כמו ישראל, מבצעים פוטש, כלומר הפיכה נגד 

השלטון, ללא טנקים, סדרי 
  אך בצורה הרסנית לא פחות.

) 3.11בשבוע שעבר (    
כונסה ועדת החוץ והביטחון 
של הכנסת לדיון בהצעה 
לתקציב הביטחון במסגרת 
הצעת התקציב הממשלתית 

, אותה 2016-2015לשנים 
אמורה הכנסת לאשר בשבוע 
הבא. באותה ישיבה התרחש 
בפועל פוטש, כאשר שר 

קרא לחברי  יעלון הביטחון
הוועדה להצביע נגד ההצעה 

של תקציב הביטחון, כי היא קטנה מדי לטעמו של הצבא. 
מבחינת יעלון, החלטת תקציב שאושרה בממשלה אינה 

כנסת להצביע נגד המחייבת אותו, והוא קרא לחברי 
  פחות מדי. ההממשלה שהציע

כל חברי הוועדה, מהאופוזיציה  תמיכתם של    
לימדה שהם כלל אינם  ,בהצעת יעלון ,כאחד קואליציהוה

מתרגשים מהפרת סדרי השלטון ומשר ביטחון ההופך את 
החלטות ממשלה. לא היה ביניהם ב יגוחהכנסת לכלי נ

אפילו אחד שיטיח בשר הביטחון, שאם אינו מסוגל לעמוד 
  .תפקידויתכבד ויתפטר מ –מאחורי החלטת הממשלה 

ון וחברי ועדת היו שניסו להצדיק את הפוטש של יעל    
החוץ והביטחון בטענה, שכבר שנים נוהגת הממשלה 
להגדיל את התקציב הצבאי המאושר בעוד כמה מיליונים 
במהלך השנה. זו עובדה נכונה: תקציב משרד הביטחון 

מיליארד שקל, אך הוגדל במהלך  58-היה כ 2014לשנת 
(כולל מימון המלחמה בעזה).  שקל מיליארד 70- השנה ל

לכן לא ניהלה הממשלה מלחמה, אך בכל זאת  שנה קודם

מיליארד שקל  3-הגדילה את תקציב משרד הביטחון ב
  במהלך השנה.

זו אכן פרקטיקה ראויה לגינוי, שמהדורה גרועה אפילו     
יותר שלה מתקיימת כבר שנים בכל הקשור באישור תוספות 

לתקציב ההתנחלויות גדולות 
חטיבה באמצעות ה

להתיישבות של ההסתדרות 
הציונית. אך תוספות 

 ןתקציביות במהלך השנה אינ
  פוטש נגד סדרי השלטון.

כפי שנראה, ראש     
הממשלה עצמו אינו מתרגש 
מהפוטש שארגן יעלון 

נתניהו בכנסת, וזאת משום ש
הוא אבי ההרס השיטתי של 

  סדרי שלטון דמוקרטיים.
במערכת הבחירות     

נתניהו נגד זכותם של האזרחים הערבים  האחרונה הסית
להשתתף בהצבעה; בהמשך דאג לדחות שוב ושוב את 
האישור של תקציב המדינה, ואף שאנו כבר בנובמבר, טרם 
אושר התקציב של השנה הנוכחית; במקביל סיפח לעצמו 

תחילה תיקי החוץ והתקשורת,  –תיקים ממשלתיים מרכזיים 
ה; יזם והשיג את פירוקה גם את תיק הכלכל –ובשבוע שעבר 

של רשות החשמל רק משום שהיושבת ראש של הרשות 
; יוזם את העזה לבקר את עסקת הגז עם נובל אנרג'י ותשובה

מפוקחים  םהקמתו של "בית דין לרגולציה", שיאפשר לגופי
לערער על החלטות הרגולטור, ובדרך זו להחליש עוד יותר 

יאות, סביבה, בענייני בר ציבורי- את הפיקוח הממשלתי
  אוצרות טבע ועוד.

סדרי המרמס ללא הרף של המסקנה העצובה מהעולה מ    
השלטון בשם "הגברת המשילות" היא, שהממשלה עצמה 

-ההון מערכתעוסקת בפוטש ללא הפסקה, כדי להבטיח את 
ואת הנצחת שלטונו  , את המשך הכיבוש וההתנחלויותשלטון

    של ראש הממשלה נתניהו. 

  2015 בנובמבר 11, 42 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        
  דמעות תנין

ראש הממשלה הבריטי לשעבר טוני בלייר, שניצח על "
, אמר 2003לעיראק בשנת  ארה"בעם הפלישה של ארצו יחד 
. שאירעו במהלך המתקפה 'טעויות'כי הוא מתחרט על 

, אמר 'אן-אן-סי'בלייר, שדיבר בריאיון לפאריד זכריה ברשת 
דה שהמודיעין שקיבלנו היה אני יכול להתנצל על העוב' כי

שהוא השתמש בכלי נשק כימיים  מוטעה, מכיוון שלמרות
שעליה  באופן נרחב נגד בני עמו ואחרים, התוכנית, בצורה

בשבוע שעבר עמד בלייר בלב  .'חשבנו, לא התקיימה בפועל
 סערה בארצו לאחר שמסמכים שהודלפו מארה"ב חשפו

ג'ורג' בוש, על  ,סיכום סודי שלו עם הנשיא האמריקאי דאז
למרות הצהרות סותרות של בלייר   –אק פלישה לעיר

בלייר הכיר בכך שהוא גם . בתקשורת העולמית והמקומית
אפשר לומר  כמובן, אי' :נושא באחריות למצב בעיראק כיום

לא נושאים באחריות למצב  2003-שאלו שהדיחו את סדאם ב
  ".'2015-ב

)26.10סוכנות הידיעות "בלומברג", (  

  

        למה למכור לאירופאים? 

בדיחה ישנה מספרת שאחד מעוזריו של סדאם חוסיין רץ   
אליו בבהלה לפני מלחמת המפרץ, ואמר לו שמדינות המערב 
יודעות בדיוק אילו סוגי נשק יש להם ומהן הכמויות. סדאם 
המבוהל שאל איך זה קרה. היועץ ענה לו, שהם פשוט שמרו 

 את הקבלות.
ו יש מוסר השכל. היוזמה האירופאית לבדיחת הקרש הז  

לסימון מוצרים מההתנחלויות, גורמת לרבים בימין לשלוף 
את קלף ה'אנטישמיות'. כאשר משתמשים במילה 
'אנטישמיות', נוטים להאמין שהמדיניות תמיד תהיה נגדנו, 
ללא קשר למה שנעשה. 'הכיבוש' הוא פשוט פרשנות 

 אנטישמית לציונות, ולא שום דבר מעבר.
במקביל למאבק נגד סימון מוצרי התנחלויות, בימין   

נאבקים נגד כסף אירופי שלא מגיע ישירות לכיס שלהם, אלא 
למי שחושבים אחרת מהם. את הכסף הזה הם דווקא רוצים 
לסמן בתג על בגדי נציגי העמותות. אם כך, נשאלת השאלה 
מדוע בכלל למכור לאירופים? אם האנטישמים מהיבשת 

רוצים לפגוע בנו ללא רחם, למה לנו לקיים איתם  השכנה רק
קשרים כלכליים בכלל? על ממשלת ישראל לפעול בחוכמה 
ולאסור על ייצוא לכל מקום בו חושבים אחרת ממנה, וכך 
נוכל להתבודד לחלוטין מפני כל העולם. שבעצם רק רוצה 

  .להציל אותנו מעצמנו
  

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

 

 

 

  יריבות או שלום?
ברים כבר שעות ספורות לפני ההפגנה, כשרשימת הדו"

עאידה תומא סלימאן שהודיעה  כ"סגורה, קיבלנו פנייה מח
ה לישי כי היא במקרה בעיר והיא רוצבאמצעות אדם ש

לשאת דברים. בדקנו את העניין עם השותפים לארגון 
שהוספתה לליין אפ תיאלץ אותנו  ההפגנה והגענו למסקנה

מה גם ר, וברים נוספים ולכן הדבר לא יתאפשלהוסיף ד
 [...]  שכבר קיימת נציגות לקול הערבי בליין אפ כה קצר
שהיה  ועוד מילה לסיום, כן, מעבר לכל זאת לא כל הקהל

פת מייצגים את אמש בהפגנה חש שאנשי הרשימה המשות
יים. תפקידה של הפגנה לעיתים מהות ם,עמדתו, ישנם הבדלי

קולו, יצירת  היא לתת ייצוג לעמדות הקהל ולהשמיע את
רשימת דוברים מנותקת מעמדות רוב קהל ההפגנה היא 

  ".מעשה לא נכון
)26.10 פייסבוק, (מזכ"ל שלום עכשיו, יריב אופנהיימר,  

  

  לימין, שור!
חברי המזכירות התלכדו תחת קריאה לסולידריות ולאחדות "

השעה. לדבריהם, אין זו העת לעסוק בעסקנות  לנוכח גודל
או בהתקפות אישיות, אלא בקונצנזוס ובגיבוי  פוליטית

לכוחות הביטחון שבכוחם להשליט סדר ולהחזיר את תחושת 
  ."הביטחון

)23.10(הודעת דובר התנועה הקיבוצית,   
  

  סיוט קפיטליסטי
"היכונו לתחרות גדולה חוצת גבולות. כל אחד יכול לרכוש 

מקצוע ולהציע את מרכולתו המקצועית לכל דורש...  כל
בעתיד מקום העבודה לא יהיה מקום קבוע והתפקיד לא יהיה 

  מעביד ילך ויעלם".-מקצוע מוגדר, גם מבנה היחסים עובד
, "יפו- מגזין ארגון העובדים בעיריית תל אביב -"שערים (

)2015ספטמבר   
  

  דתי-קפיטליסטי , הפעםסיוטעוד 
ה בעולם, תרבות פנאי. יש לנצל כל דקה, עד אין מושג כז"

  ".או עובדים[תורה] כלות הכוח, או לומדים 
)29.10הידברות, אתר , חממירב אפרים ה(  

  

  ועוד סיוט, באדיבות ביבי
  התשובה היא כן". -"שואלים אותי אם לעד נחיה על חרבנו 

)26.10(רה"מ בנימין נתניהו בכנסת,   
  

  זה לא אנחנו, זה הם
מפרסם קריאה בשפה הערבית  'שפחה'מהחרדי העיתון "

שלא לדקור יהודים בעלי חזות חרדים על  לערביי ישראל
הדברים  .הבית רקע הר הבית כי החרדים לא עולים להר

נכתבים בתחילת טורו השבועי של סגן עורך העיתון, אריה 
המרגיע את הקוראים על הטקסט הכתוב בערבית  ,ארליך

מחשבים אסלאמי לא התפרץ  רץלא להיבהל שום פו'וכותב 
  '". למערכת העיתון

) 29.10גלי צה"ל, (  
  

  עכשיו יש גם מורשת שמיררק זה היה חסר: 
הן  –מקום ובכל זמן, לא מקדמות שלום נסיגות, מכל "

יש לדבוק  .מקדמות מלחמה. דבר כזה לא יקום ולא יהיה
  ".ראש הממשלה לשעבר יצחק שמירבמורשתו של 

)30.10גיה והחלל, אופיר אקוניס, (שר המדע, הטכנולו  



  

 3/  מדיניות
 

  קומוניסטים נגד הכיבוש
מז"כל מק"י עאדל עאמר וח"כ דב חנין השתתפו בכנס בינלאומי של מפלגות 

   קומוניסטיות בטורקיה, ויזמו גילוי דעת לסולידריות עם המאבק נגד הכיבוש
  

בנובמבר התקיים באיסטנבול  1- באוקטובר וב 30-31- ב    
של מפלגות  17-שבטורקיה, הכינוס הבינלאומי ה

 48- מפלגות מ 58יסטיות ופועליות, בהשתתפות נציגי קומונ
ארצות שונות. משלחת המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

, ובהשתתפות חבר עאדל עאמרעאדל עאמרעאדל עאמרעאדל עאמר(מק"י) בראשות המזכ"ל, 
הלשכה הפוליטית, 

, לקחה דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ 
חלק פעיל בכנס, ואף 
יזמה גילוי דעת 
לסולידריות עם מאבקו 
של העם הפלסטיני נגד 

הישראלי הכיבוש 
ולמען שלום צודק, 
עליו חתמו נציגי 

  עשרות מפלגות. 
בין המפלגות     

החתומות: מפלגת העם 
הפלסטיני, המפלגה 

הקומוניסטית 
הפלסטינית, המפלגה 
הקומוניסטית הסורית, 
המפלגה הקומוניסטית 

העיראקית, המפלגה הקומוניסטית של כורדיסטאן 
מפלגת טודה  העיראקית, המפלגה הקומוניסטית הסודנית,

של איראן, המפלגה האלג'יראית לדמוקרטיה ולסוציאליזם, 
המפלגה הקומוניסטית הקובנית, המפלגה הקומוניסטית 

 הוויטנאמית, ועוד רבות אחרות.
 

 בגילוי הדעת נכתב:
"אנו, המפלגות הקומוניסטיות והפועליות המשתתפות     

ר באיסטנבול, עוקבות בדאגה אח 17-בכינוס הבינלאומי ה
ההסלמה האחרונה בשטחים הפלסטיניים הכבושים, שהיא 
תולדה של מדיניותה סרבנית השלום של הממשלה 
הישראלית. ממשלה זו שואפת להעמיק את הכיבוש, להרחיב 
את ההתנחלויות, וליצור עובדות בשטח אשר יערערו את 

 האפשרות ליישם את החלטות האו"ם.

טוענת שהיא  קיצונית בישראל אולי- הממשלה הימנית    
היא יריבה  –'תומכת בפתרון שתי המדינות', אולם למעשה 

עיקשת של פתרון זה. בחסות האימפריאליזם האמריקאי, 
יע אדמות ישראל ממשיכה לגרש פלסטינים מבתיהם, להפק

כדי לבנות עליהן התנחלויות חדשות ולהרחיב התנחלויות 
קיימות, להדק את החנק הכלכלי על השטחים כדי להערים 
מכשולים בפני התפתחותה של כלכלה פלסטינית עצמאית, 
וממשיכה גם להפיץ שקרים ודיסאינפורמציה לגבי ההפרות 

 היומיומיות של זכויות אדם.

ו המלאה ואת הסולידריות שלנו אנו מביעים את תמיכתנ    
עם מאבקו של העם הפלסטיני לריבונות, למדינה עצמאית 

בהתאם להחלטות האו"ם, לחוק הבינלאומי,  –קיימא -וברת
באמצעות  –ולזכות האומות להגדרה עצמית. העם הפלסטיני 

נאבק למימוש זכויותיו  –אש"ף, נציגו הלגיטימי היחיד 
ות של כלל הכוחות הבסיסיות, והוא ראוי לסולידרי

 הדמוקרטיים;

  מזכ"ל מק"י עאדל עמאר וח"כ דב חנין בכינוס בטורקיה

  
אנו שולחים את ברכותינו למאבקם של כוחות השלום 
והקידמה בתוך החברה הישראלית, אשר פועלים ליישום 
פתרון של שלום אשר ישרת את האינטרסים הלאומיים 

ר סרבני האמיתיים של שני העמים. אנו קוראים לשחרו
המצפון הישראלים, הכלואים בשל סירובם לשרת בצבא 

 הכיבוש;

אנו קוראים להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. בצד מדינת 
ביוני  4-ישראל, עם ירושלים המזרחית כבירתה, ועם קווי ה

('הקו הירוק') כגבול של שלום, אשר יזכה בהכרה  1967
הישראליות  בינלאומית; אנו קוראים לפינוי כל ההתנחלויות

בשטחים הכבושים ולפירוק חומת ההפרדה; אנו תומכים 
הסוהר -בשחרור כל האסירים הפלסטינים הכלואים בבתי

הישראליים; אנו תומכים בפתרון צודק של בעיית הפליטים 
  שאר  ולכל  194 האו"ם  להחלטת  בהתאם  הפלסטינים 

  

החלטות האו"ם; אנו קוראים לנסיגה ישראלית מרמת הגולן 
 הערבית הכבושה ומחוות שבעא בדרום לבנון.-הסורית

אנו קוראים להכרה במדינת פלסטין כחברה מלאה בארגון     
האומות המאוחדות, ומפצירים בממשלות של ארצותינו 

 להכיר במדינת פלסטין.

בנובמבר, יום הסולידריות הבינלאומי  29-הבה נשתמש ב    
ולדרוש: סוף עם העם הפלסטיני, כדי לגייס את הציבור 

  לכיבוש הישראלי עכשיו!". 
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סלימאן בדיון בכנסת - עאידה תומאח"כ 

  :על תעסוקת נשים ערביות
חובתה של  "

הממשלה לספק 

לנשים הערביות 

  "מקומות עבודה
  

  

      
) בנושא תעסוקת 4.11בדיון שנערך בכנסת ביום רביעי (    

נשים ערביות ושילובן בשוק העבודה, אמרה יו"ר הועדה 
- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאיון מגדרי, ח"כ לקידום מעמד האישה ושוו

  : (חד"ש, הרשימה המשותפת) סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן
עומד על במדינה שיעור תעסוקת הנשים הערביות """"                

לעומת שיעור תעסוקת הנשים היהודיות שעומד על  24.9%
 מחוסרות עבודה. יות מהאקדמאיות הערב 42%. 78.8%

התירוצים של הממשלה לנתונים האלה, נעוצים לגישתם, "    
בות שלנו, כאילו התרבות שלנו כנשים ערביות היא אשר בתר

מונעת מאיתנו לצאת ולעבוד, את התירוצים האלה אנחנו 
לעבוד, להרוויח  - אנחנו כן רוצות  לעולם לא נסכים לקבל.

 כסף, להיות עצמאיות מבחינה כלכלית, ולהגשים את עצמנו.

ת זוהי חובתה של הממשלה וכל מוסדותיה לבנות תשתי"    
ספק לנשים הערביות מקומות עבודה. זוהי שתויה ותכנית רא

חובתם וגם האינטרס המשותף שלהם ושלנו, לספק אמצעים 
שיסייעו לנשים להתגבר החסמים שמונעים מאיתנו לצאת 
לעבוד, לדוגמת: מקומת עבודה בתוך היישובים הערבים, 
תחבורה ציבורית מהיישובים הערבים אל הערים הגדולות 

ים, שכר הולם ומעונות יום לילדים. טיפול ובין היישוב
בסוגיה מחייב שינוי מדיניות כולל והשקעת תקציבים שייצרו 
הזדמנויות עבודה ופיתוח לנשים הערביות במקום המשך 

  ."ההשקעות בצבא ובהתנחלויות
ני מבטיחה שהנושא הזה "א ןסלימא-עוד הוסיפה תומא    

רת תפקידי ך לקדמו במסגיישאר ספינת הדגל שלי ואמשי
 .ועדה"כראש 

  

  שכר המינימום עולה, לאט
, מי שהוביל (חד"ש, הרשימה המשותפת) דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ     

לאת ואת המהלך הפרלמנטרי של הע 30את קמפיין מינימום 

על אישור בקריאה ראשונה של העלאה שכר המינימום ברך 
שקל עד  5,300הדרגתית של שכר המינימום לסכום של 

זהו מהלך ראשון ומשמעותי בדרך לתיקון . לדבריו: "2017
חברתי ממדרגה ראשונה. מדברים בישראל הרבה על יוקר 
המחייה אבל הצד השני של זה הוא העובדה שהשכר כאן 
נמוך והשכר נשחק ואנשים שעובדים כל יום לא מצליחים 
להשתכר ולחיות בכבוד. רוב העניים בישראל הם אנשים 

הבלתי נתפס הזה חייבים  עובדים. כדי להתמודד עם הנתון
 לעלות את השכר."

לפני יותר משנה פתחנו ביוזמה של עוד הוסיף חנין כי "    
שקל לשעה. יוזמה שבאה  30- העלאת שכר המינימום ל

 61זמנו הצעת חוק בחתימת למלטה מארגוני העובדים. י
חברי כנסת. וזה היעד שצריך להיות. אנחנו מציינים היום 
צעד ראשון בכיוון הנכון אבל אסור לנו להסתפק בכך. צריך 

 30להמשיך להיאבק כדי שיהיה שכר מינימום של לפחות 
  ".שקל לשעה

  

  בתחב"צ 0מע"מ לדרעי מתחייב 
מן רב היא אותה מקדם ח"כ חנין כבר ז נוספת יוזמה    

הפטור ממע"מ על תחבורה ציבורית. בדיון בועדת המשנה 
של ועדת הכלכלה בנושא תחבורה ציבורית, בראשות חנין, 

יעת ש"ס לא כי "סאריה דרעי אריה דרעי אריה דרעי אריה דרעי אמר שר הכלכלה (המתפטר) 
תתמוך בתקציב המדינה אם לא יבוטל המע"מ בחקיקה על 
תחבורה ציבורית לכלל הנוסעים. כולם צריכים ליהנות 

 ". עוד הוסיף דרעי כיכיםחבורה ציבורית במחירים נמומת

דחף ופעל להעלאת שכר המינימום וצריך להודות   חנין דב"
  "ר זה המשק.דב לו על כך. מי שירוויח מזה בסופו של

הפחתת מחירים היא כלי אמר חנין כי " בהתייחסו לנושא    
מרכזי להגברת הביקושים. אם אנחנו רוצים שאנשים 

בורה ציבורית זה צריך להיות באופן משמעותי ישתמשו בתח
יותר זול ומשתלם. תחבורה ציבורית היא שירות ציבורי 
ממדרגה ראשונה קודם כל עבור המוחלשים ביותר, אלה 

מ אפס היא תשובה "מעהפרטי ליד הבית.  רכבין להם שא
פשוטה ונכונה ומעבירה מסר ברור שהמדינה מתגייסת לקדם 

   ."את התחבורה הציבורית
  

שיתוף פעולה של חברות כנסת 

הצעת חוק  מהאופוזיציה הצליח להפיל

  לבטל את חזקת הגיל הרךהמציעה 
(הליכוד) לביטול "חזקת  יואב קישיואב קישיואב קישיואב קישהצעת חוק של ח"כ     

 6אשר מעבירה את החזקה על הילדים עד גיל  –גיל הרך" 
הופלה על ידי שיתוף  –לאם במקרה של סכסוך גירושים 

  כנסת מהאופוזיציה. פעולה של חברות 
'" אמרה ם ילדיםכויות הורי'זהפלנו היום את חוק "    

מדובר בהצעת חוק סלימאן. "-בתגובה ח"כ עאידה תומא
אני רואה חשיבות גדולה במעורבות של אבות  .רעה ומסוכנת

בגידול הילדים ולקיחת אחריות על רווחתם, אך אסור להפוך 
  ם.והילדייקוח נוסף על חשבון הנשים זאת לקלף מ

וכחנו בהישג החשוב הזה, הסלימאן "-עוד הוסיפה תומא    
שאם האופזיציה תשתף פעולה ניתן להגיע להישגים ולבלום 
את הממשלה המסוכנת הזאת. אני מקווה לשיתוף פעולה כזה 
כנגד כל החקיקה האנטי דמוקרטית שעולה בתקופה זו 

 ".בכנסת



  

 5/  מדיניות
 

  

  לא רק 

  זוגות צעירים 

  צריכים בית
של כחלון, אומר תכנית 'מחיר למשתכן' 

פועלת המתכנן והכלכלן סבסטיאן ולרשטיין, 

את ספסור  העוצרעל פי הגיון נכון, 

אך נדרשת תפיסה ידי המדינה. ב  הקרקעות

  רחבה יותר כדי לפתור את משבר הדיור. 
  

  
מוצלחים מכרזים ראשונים שלושה לאחרונה פורסמו     

. משה כחלוןמשה כחלוןמשה כחלוןמשה כחלוןבשיטת 'מחיר למשתכן' שמוביל שר האוצר 
בעפולה, בקריות ובלוד שווקו מגרשים למאות יחידות דיור 

הדירות במחירים זולים שבתורם ימכרו את  ,לקבלנים
  . באותם אזורים השוק ימשמעותית ממחיר

השיטה עובדת כך: המדינה מציעה חלקת קרקע במחיר     
אותו הם רים על המחיר הנמוך ביותר מוזל, והקבלנים מתח

. יש לציין כי רוכשי הדירותטר מרובע, מלמיגבו לבסוף, 
בהם צריכים  מסוימים איכות סטנדרטימשרד הבינוי קובע 

במתחמים בהם המכרזים נערכו,  –. התוצאה הקבלנים לעמוד
  במחירי הדירות.  30%-משמעותית של כ ת מחיריםחלה יריד

סבסטיאן  אומר ל'זו הדרך' - "מה שכחלון משדר"    
מחקר ופיתוח מדיניות  – מנהל מחקר במרכז הגרולרשטיין, 
 - בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב דיור הוגן

הקרקעות שהמדינה הפסיקה לגבות מחיר מלא על  הוא"
כדי להוריד את  ,הכנסותעל  לוותרושהיא מוכנה שלה, 

 , וזאתרי התכניתמחירי הדיור. זו למעשה כל התורה מאחו
היה למרבה במחיר. היום  הקרקע ששיווקרבות אחרי שנים 

על  הממשלה מוכנה לוותר, והיא מציעה הנחה משמעותית
  ". עובדת, המחירים יורדיםהשיטה  .הקרקע

  

  הישערורי –העדר מבחני הכנסה 
" מוסיף תבתכני מזהים "הבעיה המרכזית שאנחנו    

לא להסתבך ו נות מהיריםפתרו ליצר כדיהיא ש", ולרשטיין
גם  , ההטבות האלה ניתנות ללא הבחנה.עם אף אחד פוליטית

דירה  להשתתף בהגרלה לרכישת אדם עשיר ללא דירה יכול
המגבלה היחידה היא שהוא לא יוכל , 'מחיר למשתכן'ב

   .למכור אותה במשך חמש שנים
לאנשים שלא  יגיעו שהטבות גדולות כל כך איך יתכן"    

לדירות, אותו יזם השירות הצבאי כקריטריון ותן? צריכים א
קריטריון  , כי זה היהזה טוב כמובןו –לפיד, ירד מהפרק 

עד שהיא אפילו לא  ,'לא מפלה'מפלה. אבל התכנית כל כך 
הטבות להעניק למי שזקוק לו.  , כך שיגיעאת הסיוע מתנה
זה לתת  – יהיפשוט שערור ובלי מבחני הכנסה ז הכאל

גבוה סבסוד שיכול היה להגיע למי שבאמת -למעמד הבינוני
  ".זקוק לסיוע

  

  דיור לעניים דרושה תכנית
ניתן להגיד כי תכנית דיור למשתכן היא צעד בכיוון      

מפסיקה להתייחס לקרקע היא מראה כי המדינה הנכון. 
ומתחילה לראות את כאמצעי להגדלת הקופה הציבורית, 

  רקע כמשאב חברתי וציבורי. החשיבות של הק
" אומר מפעילה כרגע הכלי היחידי שהממשלה זה"    

ציבור רוכשי דירות. על לאך ורק   כווןולרשטיין, "אבל הוא מ
ואין  לאוכלוסיות נזקקות לסיועהממשלה למצוא פתרונות 

  . באפשרותן לרכוש דירה
אי הדיור הציבורי, לשפר להגדיל את מל"כצעד ראשוני יש     
יה ר דיור בהישג יד לקנוליצצריך  ולהרחיב אותו. ותוא

נותנת מענה המדיניות דיור לקדם  צורךיש  ולשכירות.
השאלה . הםבלאנשים העניים ביותר, או לפחות להתחיל 

מה ' :הדיור היאשמנהל את מדיניות אמורה לעמוד בפני מי ה
דיור ?' כי העוני לקואנשים שמתחת  עבור אני עושה היום

  ."הזדמנות לצאת ממעגל העוני עניקלהיכול טוב ציבורי 

  מפגינות למען דיור ציבורי 

  

בבעיית תכניות הדיור השונות היא שהן רואות בהבעיה     
כאתגר  מעמד הבינוניה מנקודת הראות שלמחיר הדירות 

. הבעיה המרכזית היא שאין תכנית דיור מולןעומד ההיחיד 
ה בצורה המתאימה רחבת היקף, אשר פונה לכל חלקי החבר

  להם. 
, כמו קודמותיה" אומר ולרשטיין, "חושבת כי הממשלה"    

כך וכך זה להוריד את מחירי הדיור ב כל מה שצריך לעשות
 הציגזה המבחן של יהיה טוב. נראה כאילו והכואז  אחוזים,

מדיניות דיור על סוגיות הדיור. זו הסתכלות מוטעית  .כחלון
למצוא פתרונות  ישם אחרות. בדרכי כה להיבחןצרי טובה

בונים שכונה אשר כ  .יה שונותימותאמים לקבוצות אוכלוסה
של אבל אין שום תכנון  –במחירים סבירים ואפילו  – שלמה

   עמוקה. זו טעות יה שבשכונה,לאוכלוסיתשתיות המתאימות 
 מציעההאנחנו מחכים כבר הרבה שנים לגישה אחרת, "    

לקבוצות  תכניות, לרבותניםשו דיור פתרונותשל  מגוון
צעירים ל, ולציבור הערביאוכלוסיה החרדית ל –שונות 

 יננואלצערי הנמוך. מעמד למעמד הבינוני ולקשישים, לו
זו טעות שאנחנו לכת בכיוון הזה. הממשלה הוש רואים

  ".לשלם עליה עוד הרבה שנים קדימהעלולים 
 

    נ"פנ"פנ"פנ"פ
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  המפלגה הדמוקרטית של העמים 
  :ופעילי השמאל העקבי מנתחים

  

יצא מדוע 

ארדואן מחוזק 

 מהבחירות
 

מפלגת חגגה ה שספגה לפני חצי שנה, אחרי המפל    
) 1.11בשבוע שעבר (ימנית בטורקיה -מיתאסליהשלטון הא

שאיבדה בבחירות הקודמות. המוחלט ת הרוב שגאת ה
ייסד הנשיא רג'פ אותה , )AKPמפלגת "הצדק והפיתוח" (

טייפ ארדואן, תוכל להקים ממשלה לבדה וללא שותפים 
  קיבלה  בחודש יוני  בבחירות .מושבים 317לאחר שהבטיחה 

  

מפלגות קומוניסטיות מצפון אירופה 

  ואמריקה יפעלו למען האזור הארקטי
  

מפלגות קומוניסטיות משמונה מדינות בצפון אירופה     
) על "היוזמה הארקטית", 1.11זו (שהכרי ,ובצפון אמריקה

, יפעלו יחד על מנת לשמור על האזור הארקטי מפורז מנשק
ניצולו הקפיטליסטי ולמען שמירת סביבה. כך מסרו  למניעת

ונציגי המפלגות ת שתי המפלגות הקומוניסטיות הדניו
  נורווגית.ההשבדית, הפינית ו הרוסית, האמריקאית, הקנדית,

ותפות נאמר: "במקום עוד שיתופי בהצהרה שפירסמו הש    
פעולה בחסות נאט"ו ומיליטריזציה של האזור הארקטי, 
אנחנו, המפלגות הקומוניסטיות, קוראות לפיתוח אחר של 
האזור, המבוסס על שיתוף פעולה למען תכניות אקולוגיות 

  בנות קיימא לשימוש במשאבים הטבעיים של אזור זה". 
קוטב הצפוני של כדור היב אזור סבההאזור הארקטי הוא     

הצפוני וחלקים מקנדה,  כולל את אוקיינוס הקרח . הואהארץ
שוודיה  ,נורווגיהגרינלנד, רוסיה, ארצות הברית, איסלנד, 

של האזור הארקטי  מקורייםהתרבויות והעמים ה .פינלנדו
ההתחממות  הצליחו להסתגל לתנאיו הקיצוניים. במחקר

תרעה מוקדמת לכדור נחשב האזור למערכת ההגלובלית 
  .הארץ

  
  
למבוי  מנדטים, שהובילו את טורקיה 258רק  המפלגה

  מפלגתו   של   ארדואן,    ולבחירות   חוזרות.  סתום    יטיפול
 תכונן שוב םמושביה 550מתוך  276שקיוותה להשיג לפחות 

אולם, התוצאה . שלטון יחיד שממנו נהנתה בעשור האחרון
 הכריז עלת החוקה או כדי לא כדי לשנות הספיקמ ינהא

  מנדטים.  330-כך נדרשו יותר משלשם משאל עם, 
הגיעה מפלגת העם בבחירות אל המקום השני     

יותר  מושבים, שניים 134עם  (CHP) הרפובליקאית
, (HDP) הקודמות. מפלגת העמים הדמוקרטית מהבחירות

כוחות נציגי המיעוט הכורדי יחד עם חזית המאגדת את 
 80לעומת  -מושבים  59 סיימה במקום השלישי, עם ,השמאל

הלאומית"  המנדטים שגרפה לפני חצי שנה. מפלגת "התנועה
חצי  - מושבים  40סיימה אחרונה עם  (MHP) הפשיסטית

אחוזים  4-כבהירוקים זכו  שגרפה ביוני. ממספר המנדטים
 10את אחוז החסימה העומד על  רומקולות הבוחרים ולא עב

  קולות.המ יםאחוז
, סלהאטין מפלגת השמאליושבי הראש המשותפים של     

עם פרסום קיימו מסיבת עיתונאים  ,יוקסקדהופיגן     דמירטאש
היא  של המפלגה ומסרו כי הירידה בכוחה תוצאות הבחירות

המכוונת" של ארדואן, אך כי  תוצאה של "מדיניות הקיטוב
  עצם כניסתה לפרלמנט היא הצלחה. 

שבדרום בדיארבקיר  פרצושל יום הבחירות בשעות הערב     
לבין כוחות  עימותים בין תומכי המפלגהמזרח המדינה 

מדמיע אחרי שאלו השליכו  הביטחון, שירו לעברם גז
דמירטאש אף אמר "לא יכולנו  .לעברם אבנים ושרפו צמיגים

לקיים מערכת בחירות כלל. נאלצנו להתגונן ולגונן על 
 258חרונים נרצחו בפיגועים חברינו. בחמשת החודשים הא

   ילדים".  33, ביניהם ופעיליה מתומכי המפלגה
רסם גילוי דעת של יומון הקומוניסטי "אוורנסל" פה    

-עצמה מרקסיסטיתהמגדירה את  )EMEP(מפלגת העובדים 
. אנשי מפלגת העמים הדמוקרטיתחלק מ אילנינית ושה

ה האסלאמית נחלה גים שהמפלשידגמפלגת העובדים מ
ת משטר של פחד, נהגתוך ה"ניצחון בבחירות לפרלמנט אך 

טרור ופגיעה בזכויות דמוקרטיות. המשטר הצליח להציג 
א הי דואןרבפני המצביעים מצג שווא לפיו הצבעה לא

עצמו  הואבעוד  ,י היחידי כדי לעצור את הכאוסהאמצע
עומד מאחורי הכאוס שנוצר וחרחורי המלחמה שאינם נפסקו 

את האפשרות לכנס אווירה שנוצרה מנעה ולו לרגע". ה
אסיפות פומביות ואף את חופש הביטוי של פעילי המפלגת 

שהשתתפו נוספים  ההעמים הדמוקרטית וכוחות שמאל וקדמ
  אך לא עברו את אחוז החסימה.  - בבחירות 

וארדואן  ,המסר המלחמתי של דוברי הממשלהמטרתו של     
הימין הפשיסטי אל הייתה לגרום לנדידת קולות מ, בראשם

 המשימה הקרובה ביותר, פי שאכן קרה.מפלגת השלטון, כ
היא להניף את דגל החירויות  לפי מפלגת העובדים,

לצד המשך התמיכה והמעורבות במאבקי הדמוקרטיות, זאת 
ות המיעוט הכורדי ומיעוטים מעמד העובדים ולמען זכוי

ת "השתלטות על אמצעי תקשורת, איסור על שביתו אחרים.
והפגנות, פיטורי ראשי ערים נבחרים בכורדיסטאן, דיכוי של 

 -איגודים מקצועיים וכוחות דמוקרטיים, מעצרים ורדיפות 
ת משטרו יום תח-כל התופעות האלה הפכו למציאות של יום

כמו כן "למרות התעמולה  של ארדואן", נאמר במנשר.
הערובה תית לפיה מפלגת הצדק והפיתוח היא הממשל

כל הסימנים מעידים שטורקיה צועדת לעבר משבר  ליציבות,
ירידת ערכה של קפיטליסטי: ירידה בתוצר, גידול באבטלה, 

 , תפעלהלירה הטורקית ועליה באינפלציה. בעת המשבר
  . "מגן להון במלחמתו בעובדיםכישנה - הממשלה החדשה
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  באוניברסיטת בן גוריון: איך השתלטו כנס 
  ליברליות -העמדות הניאועל ישראל 

  

מרכז אדוה, המחלקה לפוליטיקה וממשל והמחלקה     
גוריון בנגב - לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן

-שלושים שנה למהפכה הניאו" :תחת הכותרת כנסיקיימו 
כנית החירום שנה לתו 30ליברלית בישראל: כנס לציון 

 - 12:00בין השעות  ,בנובמבר 30יום שני, ", בלייצוב המשק
, גוריון בנגב, אולם ברקן (כנסים ב')-אוניברסיטת בןב 18:00

  שבע. -באר
  

  
  

ובמרכזם:  שלושה מושבים יתכנסורת הכנס במסג    
את "נערי שיקגו", על שם המחלקה  ונים שהביאונהמנג

פרס נובל חתן לכלכלה של אוניברסיטת שיקגו שבראשות 
(לכלכלה!) פרופ' מילטון פרידמן המנוח, לקבוע את סדר 

יתקיים  12:30שעה י והכלכלי בישראל. בתהיום החבר
האם הייתה  -  בחזרה למשבר האינפלציה": המושב הראשון

המושב יעסוק ". אלטרנטיבה לתוכנית לייצוב המשק?
כלכלית שהובילה לנקיטת תוכנית - במציאות הפוליטית

האם הייתה אז אלטרנטיבה  ,הייצוב ויעלה לדיון את השאלה
; אחרת להתמודדות עם האתגרים שהציב משבר האינפלציה

יוסף, כלכלנית ועיתונאית, לשעבר -תמר בן בהשתתפות:
ד"ר אריה קרמפף, בית  ;"ל משרד התעשייה והמסחרסמנכ

 ;יפו- הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית של תל אביב
תכנית חכמ"ה,  - ד"ר ריקי שיו, החוג לתולדות ישראלו

  .דישון, מרכז אדוה-יו"ר: ירון הופמן. אוניברסיטת חיפה
-תולדות הניאו": 14:30, בשעה שניהמושב במרכז ה    

-2015המדיניות הכלכלית בישראל  -ל ליברליזם בישרא
המושב יעסוק במדיניות הכלכלית שהתעצבה ". 1985

בישראל בשלושת העשורים מאז התוכנית לייצוב המשק 
פרופ' במושב ישתתפו:  ובהשלכותיה על החברה בישראל.

; גוריון בנגב-אריה ארנון, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן
ה ואנתרופולוגיה, ד"ר טלי קריסטל, החוג לסוציולוגי

פרופ' דניאל ממן, המחלקה ו ;אוניברסיטת חיפה
. גוריון בנגב- לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן

  .בוזגלו, מרכז אדוה-יו"ר: עו"ד נוגה דגן
האם ": 16:30והאחרון יתחיל בשעה  שלישיהמושב ה    

אפשר אחרת? המדיניות הכלכלית על רקע המשבר הכלכלי 
המושב יעסוק בבחינה ובדיון ". חברתיתוהמחאה ה

באפשרות לשינוי בעקרונות המנחים את המדיניות הכלכלית 
בישראל ולנסיגה מעקרונות "כלכלת השוק" שעוצבו 

פרופ' דני פילק בדיון ייקחו חלק:  .1985בתוכנית הייצוב של 

; גוריון בנגב-המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בןמ
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ד"ר אורלי בנימין, 

ד"ר שלמה ו ;חדוה ישכר; העיתונאית אילן- אוניברסיטת בר
יו"ר: ד"ר אפרים דוידי, . סבירסקי, מנהל אקדמי במרכז אדוה

-מרכז אדוה והמחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן
  .גוריון בנגב

דיונים תקיים יום י, וגם באוניברסיטת בן גוריון, יום באותו    
בה מחודשת של איכות אקדמית". תחת הכותרת "חשי

נקיים שני שולחנות עגולים בנושאים בהזמנה לאירוע נכתב "
שעל הפרק. לאחר פתיחות קצרות מפי הפאנליסטים יתקיים 
דיון פתוח בשני נושאים מרכזיים: איכות ומדידה באקדמיה 

  ותרבויות אקדמיות בדיסציפלינות שונות".
, על "איכות ומדידה 16:00שעה סהחל  ,אשוןבמושב הר     

מכון  ,תתפו הפרופסורים: עודד גולדרייךובאקדמיה", יש
וייצמן; רנה פוזננסקי, פוליטיקה וממשל; מיכל שפירא, 

ואיריס אגמון, לימודי המזרח התיכון.  ;דיקנית בי"ס קרייטמן
באוניברסיטת בן גוריון. המושב  ותמלמד ותשלוש האחרונ

, יוקדש ל"תרבויות אקדמיות 18:00השני, בשעה 
בדיסציפלינות שונות", בהשתתפות הפרופסורים: יבחר 
גנאור, דיקן מדעי הטבע (אונ' בן גוריון), יואב צרי, הנדסה 

 ;רבקה פלדחי (אוניברסיטת ת"א) ;כימית (אונ' בן גוריון)
כאמור הדיון  ויונתן אנסון, עבודה סוציאלית (אונ' בן גוריון).

 30ביום שני,  בהשכלה הגבוהה יתקייםעל ההוראה 
כנס ולדיון נובמבר, באולם אורן שבאוניברסיטה. הכניסה לב

  ללא תשלום.היא 
  
  

השביתות תחת ספר חדש של 

  הבריטיעות'מני וה השלטונות
  

 אןבהוצאת ברגאחרונה, לפרופ' דוד דה פריס פרסם      
ת בתקופאת השביתות בארץ  האמריקאית, ספר הבוחן

העות'מני והבריטי ועד לשנות המדינה  השלטונות
. פרופ' דה פריס מלמד בחוג ללימודי עבודה של ותהראשונ

"שביתות והקמת  -ספרו האחרון ל .אביב-אוניברסיטת תל
 ,"1951-1899ישראל, במחאות עובדים בפלשתינה ו -אומה 

קדמו ספרים העוסקים במאבקי עובדים בנמלים, בייחוד 
קי עובדי היהלומים תולדות מאבבבנמל חיפה, ו

  המנדט הבריטי. כל הספרים פורסמו באנגלית.תקופתב
לדברי דה פריס "שביתות היו לאירוע מרכזי בחברה     

-כגון הסכסוך יהודי ןהישראלית, חרף כוחות שהחלישו אות
ערבי, הירידה במספר העובדים המאורגנים ומספרם ההולך 

את וגדל של עובדי קבלן. לא תמיד השביתות השיגו 
טון העות'מני מבוקשן, אבל שורשיהן עוד בתקופת השל

לאורך עשורים, : "הדגיש ת המנדט הבריטי". עודשנווב
  ובדים שבים ומשתמשים בנשק השביתה".עה
  

David De Vries, Strike Action and Nation 
Building: Labor Unrest in Palestine/Israel, 
1899-1951  
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) בנושא אתגרים בשילוב 4.11בשבוע שעבר נערך כנס (     

אנשים עם מוגבלויות בעבודה בחברה הערבית. בכנס נערך 
, בראשות יו"ר סיעת ביוזמת האגף לקידום שוויון בהסתדרות

עסקת , יחד עם היחידה להסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבחד"ש בהסתדרות 
נציגים בו השתתפו , ואנשים עם מוגבלות בהסתדרות

עמותות מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים,  23-ילים מופע
  בנוסף לנציגי מוסדות ציבור ומרחבי הסתדרות ונעמ"ת.

"אנחנו לא מקיימים סתם עוד כנס  הכנס אמר דיאב: בפתח    
אנחנו מקיימים כנס שיהיה תחנה חשובה מאיסוף נתונים,  –

אתגר העסקתם לה בעתיד. להקמת פורום שיעסוק בבעיות הא
מספרם  –בחברה הערבית  בולט מוגבלותים עם של אנש

ויותר ממספרם באוכלוסייה היהודית, ויש  3היחסי הוא פי 
  ."בוההלהם בעיה קשה בתעסוקה, בגלל האבטלה הג

, יו"ר הועד הארצי לראשי מאזן גנאיםמאזן גנאיםמאזן גנאיםמאזן גנאיםבכנס השתתף     
"אני מבטיח  , שאמררשויות הערבית וראש עיריית סכניןה

ה בישיבה הקרובה של ראשי מעל במה זו, שנקבל החלט
המועצות המקומיות הערביות, להגשים לא רק את מה 

מהעובדים יהיו אנשים עם  2%-ש –שכתוב בהסכם 
  .ויותר" 3%מוגבלות, אלא 

" סיפר בכנס יו"ר ההסתדרות "יש לנו מטלה חשובה וקשה    
 – לקחת את העיקרון שכולם מסכימים לו, "אבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורן

לקדם אותם ם עם מוגבלות וצריך שצריך שוויון לאנשי
ולהגשים את זה, לעשות שינוי  – בעבודה, בחברה ובתנאים

  ."ראלית, ואני מאמין שאנחנו יכוליםבחברה היש

  
שנה למותו  30בחיפה יתקיים כנס לציון 

 של המנהיג הקומוניסטי אמיל תומא
בסוף נובמבר יתקיים     

שנה  30בחיפה כנס לציון 
למותו של המנהיג 

אמיל אמיל אמיל אמיל ומוניסטי ד"ר הק
 1919-שנולד ב תומאתומאתומאתומא

והיה  1985- ונפטר ב
ממנהיגי הציבור הערבי 
בישראל ושל המפלגה 
הקומוניסטית (מק"י). על 
כך מסר יו"ר מכון אמיל 
תומא לעיונים פלסטיניים 
וישראליים, ח"כ לשעבר 

. האירוע עיסאם מח'ולעיסאם מח'ולעיסאם מח'ולעיסאם מח'ול
המרכזי יתקיים בסוף 

 28-וה 27-השבוע של ה
  אירועים נוספים ברחבי הארץ. בנובמבר וצפויים

נסע  1937- ב , ובנעוריו למד בירושלים.תומא נולד בחיפה    
ללמוד משפטים באוניברסיטת קייבמרידג' שבבריטניה ואף 

  הוא ניסטית הבריטית. עם שובו לארץ הצטרף למפלגה הקומו
  

  
הצטרף למפלגה הקומוניסטית של פלשתינה והתמנה לעורך 

ה הערבית "אל אתיחאד". יחד עם הראשון של עיתונה בשפ
פעילים קומוניסטים צעירים נוספים, ביניהם אמיל חביבי, 
תופיק טובי ופואד נאסר ארגן את האיגודים המקצועיים 

 הפלסטינים. 
נבחר כחבר בוועד ו 1948-מק"י ב מקימיתומא נמנה עם     

ות הוא כיהן בלשכה הפוליטית של מק"י המרכזי. שנים רב
והיה חבר בהנהגת חד"ש. הוא כתב שורה ארוכה של ספרים, 
מסות ומאמרים. ספרו היחיד שתורגם לעברית הוא "התנועה 
הלאומית הפלסטינית והעולם הערבי" (הוצאת מפרש, 

 70- ). את לימודי הדוקטורט סיים בתחילת שנות ה1990
רחוב על שמו בשכונת ואדי  נקרא 2004-בברית המועצות. ב

  ניסנאס שבחיפה.
  

 אתר חדש ידווח על פעילות 

  חבי העולםמרמפלגות קומוניסטיות 
  

האגף לקשרי חוץ של המפלגה הקומוניסטית הטורקית     
השיק לאחרונה אתר חדש באנגלית, שידווח על פעילות 
קומוניסטית ברחבי העולם. לפי מקימי האתר, ששמו 

International Communist Press (ICP) , מטרתו היא
לספק מידע וחדשות הגונים ואובייקטיביים, אודות "

 האתר המאבקים של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית.
להשמיע את העמדות הפרוגרסיביות והמהפכניות  מתכוון

-פועל בתוך מסגרת אנטי ICPבצורה הרחבה ביותר. 
  קפיטליסטית ומהפכנית".- אימפריאליסטית, אנטי

  http://icp.sol.org.tr  - כתובת האתרכתובת האתרכתובת האתרכתובת האתר

  
  

  מזמינה המחלקה לאיגוד מקצועי של מק"י וחד"ש

 לסמינר פעילים
 

,בנובמבר 14-13שישי, שבת, שיערך ב  

במכון הבינלאומי של ההסתדרות בבית ברל   
  

דב חנין חברי הכנסת איימן עודה, עאידה תומא סלימאן ובין המשתתפים: 

שוויון בהסתדרות, סוהיל לקידום ר אגף יו"), תהרשימה המשותפחד"ש, (

דיאב; מזכיר מרחב ההסתדרות במשולש הדרומי, ג'מיל אבו ראס; יו"ר סיעת 

חד"ש בנעמ"ת, רודיינה ג'ראיסי; מזכיר חד"ש, מנצור דהאמשה; חברי 

הכנסת לשעבר תמר גוז'נסקי ועיסאם מחו'ל; מזכירת נעמ"ת במשולש 

- הסתדרות במרחב נצרת, כמאל אבוהדרומי, מייסם ג'לג'ולי; מזכיר ה

אחמד; מזכ"ל מק"י, עאדל עאמר; הפעיל הוותיק בנימין גונן; חבר הנהגת 

  ועוד. לי גרין-אפרים דוידי; אלון ההסתדרות, מאג'ד אבו יונס; ד"ר

  
   info@maki.org.ilלפרטים נוספים ולהרשמה: 

 050-5288674: או באמצעות הטלפון


