
 

  

  

גם על הפלת דאע"ש לקח אחריות על שתי מתקפות הטרור באירופה ובמזרח התיכון, כמו  

  מגמת הארגון הרצחני היא לפעול בעורף המדינות התוקפות אותו המטוס הרוסי לאחרונה:
  
  

  
  

מתקפת טרור משולבת התרחשה בליל     
 7-) בפריז. המתקפה ארעה ב13.11שבת (

ת, וכללה אתרים ברחבי הבירה הצרפתי
טבח המוני באולם הופעות בעיר, בו 
נרצחו יותר משמונים מבלים, ופיגועי 
התאבדות במספר אתרים. מספר ההרוגים 

      , ומאות פצועים. 120עלה על 
חבר הלשכה  יונס,יונס,יונס,יונס,- - - - מג'ד אבומג'ד אבומג'ד אבומג'ד אבו    

הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית 
הישראלית (מק"י) וחבר הנהגת 

: אמר בתגובה לאירועיםההסתדרות, 
"אנו מגנים בכל תוקף את מעשי הטבח 
שנעשו בפאריס ובביירות בימים 

 180- האחרונים, בהם נפלו קרבן יותר מ
גורמים  ביצעואזרחים. מעשים אלה 

פשיסטיים העושים שימוש בדת כדי 
להצדיק את פשעיהם. אנו מביעים 

    סולידריות עם העמים הצרפתי והלבנוני בשעה קשה זו".
למתקפת טרור רחבת  נוספו בצרפת יםנירצחים האירועה    

בדרום ביירות, בה נהרגו כן היקף שהתרחשה יום לפני 
  . 200-בני אדם, ונפצעו כ 43לפחות 

  

שעליהם נטלה אחריות "המדינה הפיגועים ההמוניים     
הטמנת ה שהחל בדפוס פעולממשיכים האיסלאמית" 

ה תשגב ,הפצצה במטוס הרוסי בסיני לפני שבועות אחדים
יותר שהרג ולפיגוע  בני אדם, 200-את חייהם של יותר מ

מפגיני שלום באנקרה בירת טורקיה בחודש שעבר.  100-מ
ם על מגמה בקרב הטרוריסטים של אירועים אלו מצביעי

אזרחים מקרב המדינות  נגדיגועי ענק פ –"ש דאע
  בסוריה.  ונלחמות נגדה

  

, מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הצרפתית, פייר לוראןפייר לוראןפייר לוראןפייר לוראן    
 "זו  בפאריס:  ההמוני לטבח  חריפה  גינוי  הודעת  פרסם 

פגיעה בליבה של הרפובליקה הצרפתית... אני קורא לעם 
 האחווה השוויון, החירות,  ערכי סביב  הצרפתי להתאחד 

  נו א מזיקות.  הכללות   ליצור אין  זאת,  עם   יחד והשלום. 

פראנס, בפריז, אחרי -המגרש באצטדיון הסטאד דה משפחה על

בעת משחק  ביום שישי התרחשה בסמוך שאחת ההתקפות

  כדורגל בין נבחרות צרפת וגרמניה. 
  

עם השנאה והגזענות". עוד הדגיש יחד חייבים להתמודד 
מה לוראן, "צרפת נפגעה קשות עקב השתתפותה במלח

  כון".התורמת לחוסר יציבות במזח התי

 

  הפגינו בת"א נגד מתווה הגז 10,000
 ההפגנות כאלףמבכל אחת התכנסו ובירושלים בחיפה  גם    

מתושבי העיר,  500-ה הגיעו למחאה כבחדר בני אדם,
הפגנות ועצרות מפגינים.  200-ובזיכרון יעקב התכנסו כ

אלף הפגינו  15-יותר מישובים. לפי ההערכות,  15-נערכו ב
        . הגז ברחבי הארץנגד שוד  )14.11במוצאי שבת (

אורי בן דב, אורי בן דב, אורי בן דב, אורי בן דב, דיווח מלא וראיון עם דיווח מלא וראיון עם דיווח מלא וראיון עם דיווח מלא וראיון עם     - - - -     5555בעמוד בעמוד בעמוד בעמוד                 
  . . . . מאבק הגזמאבק הגזמאבק הגזמאבק הגזממובילי ממובילי ממובילי ממובילי 

  2015 בנובמבר 18, 43 גיליון   
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  המלך ביביהו הראשון
האפשרות של כהונת ראש ממשלה בתפקידי שר ללא "

ההיגיון הדמוקרטי. אם  הגבלה אינה עולה בקנה אחד עם
ראש הממשלה יכול ליטול לעצמו את תפקיד השר בכל 

שבו ירצה לכהן, אזי באופן תיאורטי הוא יכול ליטול  משרד
        ."ותר שליט יחיד בממשלתוולהיו ,את כל תפקידי השרים

)2.11, "דה מרקר", (הפרשן המשפטי עידו באום  

  

  גרסה חדשה לסרט 'פלישת חוטפי הגופות'
  חיים או מתים". -"אני מתנגד להחזרת מחבלים 

)2.11(שר החינוך נפתלי בנט, קול ישראל,   

  
 

         אירופה צריכה להתבייש

ם נגד ההחלטה לסימון מוצרי בין האמירות ההזויות    
 כי , בלטה הצהרתו של ראש הממשלהמהשטחים הכבושים

"אירופה צריכה להתבייש". הפעם, לשם שינוי, הוא צודק. 
שהיא עושה מעט מדי,  אירופה באמת צריכה להתבייש

, כשלישראל נמאס מהגבולות שלה, 1967. בשנת מאוחר מדי
כפיים, רוב האירופים מחאו אז והיא החליטה לשנות אותם, 

  הכתיבה ארצות הברית.לפי הקצב ש
בעבר, הוטל חרם כולל נגד דרום אפריקה בגלל המדיניות     

עזר לפתור את הבעיה. אם לחץ שהוא יצר המפלה, וה
שנה,  50אירופה ואחרים היו מרחיקים ראות כבר לפני כמעט 

, על הכיבוש הישראלי אולי היו מטילים חרם כולל כבר אז
 .בחיתוליה היו פותרים את הבעיהוכך 

באופן אירוני, ביום בו הוחלט על הסימון, ח"כ סמוטריץ',     
התומך בסימון מתנגדיו בתגים, הזמין לכנסת את מנהיג 
להב"ה, הפועל נגד נישואי יהודים לאחרים. שום פרלמנט 

, התומך ב"חוקי נירנברג" כאלהמין מישהו היה מזאירופי לא 
רתו כך שהאשמת האירופים באנטישמיות מגוחכות כמו אמי

של ראש הממשלה, שהנפגעים העיקרים מהמהלך הם 
תה כובשת, אז יפועלים פלסטינים. אם מדינת ישראל לא הי

ראש הממשלה היה דואג לפועלים הפלסטינים כפי שהוא 
דואג למעסיקים. כיוון שהוא דואג בעיקר לעצמו, השווקים 
הפתוחים בפני ישראל הולכים ומצטמצמים, אבל איתם גדלה 

לחץ יגרום לשינוי ולסיום הכיבוש ואיתו גם התקווה שה
  .לסיום הבושה

  

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

  

  

  ההלכה נגד התארגנות עובדים
כי ההתאגדות  הבית החולים לניאדו בנתניה הצהיר"הנהלת 

של האחיות במסגרת ההסתדרות אינה תואמת את רוח 
 1.8תבעה לאחרונה את לניאדו בסך של  המקום. ההסתדרות

חמורה בחופש ההתאגדות, ואילו  מיליון שקל בגין פגיעה
לעבודה  בלניאדו השיבו בתגובה רשמית לבית הדין האזורי

 '.גוף פרטי חרדי הפועל על פי דין תורה'בת"א כי מדובר ב
פעמי בתגובה -דהטענה הזו של לניאדו לא מופיעה באופן ח

עצמה בשלל נימוקים, שהשורה  לביה"ד, אלא חוזרת על
... עו"ד נחום התחתונה שלהם: דין תורה מעל דיני העבודה

אני בהחלט הייתי מצפה ': [המייצג את ההנהלה] מסר פינברג
מההסתדרות שתבין את הצורך של המוסד הזה להתנהל על 

  '".פי ההלכה
)30.10(אתר "בחדרי חרדים",   

  

  ודה ערבית ושנאה גזענית עב
תפיסת החקלאות של הערבים היא פרימיטיבית מאוד "

במקרה הטוב והרסנית ומשחיתה במקרה הפחות טוב. הם 
רק  -עדין מרכיבים זיתים על כנה מזן פחות טוב ופחות חזק 

גם גידולי הטרסות  כי ככה הם מכירים, אז הם ממשיכים בזה.
הטרסות החקלאיות לא נזקפים לזכותם של הערבים. רוב 

שרואים בצידי הדרך הם שרידי חקלאות יהודית קדומה, 
עבודה עברית. לא רק שערבים לא המציאו אותם אלא שלפי 
אותם מחקרים על חקלאות הטרסות, הערבים הורסים את 
הטרסות העתיקות לאורך זמן בגידולים שלא מתאימים, 

        ."ומקלקלים אותם
)111.אתר "הקול היהודי", האבי לזר, (   

  

   תשכח ימיני -אם אשכחך אקוניס 
עיון שתי מדינות לשני עמים מת, הדבר האחרון שישראל "ר

צריך למצוא . מדינה פלסטינית צריכה כרגע הוא הקמת
  ."אולם כרגע אין פרטנר – הסכם ביניים ארוך טווח

)31.10 ,שבתרבות בבאר שבעבאופיר אקוניס  שר המדע(  
  

  יניםלב זהב: הדאגה לפועלים הפלסט
"סימון המוצרים מיהודה ושומרון ייפגע בפרנסתם של 

  למעלה מעשרת אלפים פלסטינים".
)4.11(סגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי, "ישראל היום",   

  

  לב זהב: הדאגה למעסיקים בהתנחלויות
החלטה של האיחוד האירופי היא החלטה שתיתן פרס "

יא תגרום אויבנו ואת שונאינו. ה לטרור. היא רק מתמרצת את
את  לאבטלה המונית אצל הפלסטינים, זה רק יחריף

  ."המרירות, את המתח ואת הר הגעש שבו אנחנו מתמודדים
)3.11(יו"ר העבודה, ח"כ יצחק הרצוג, גל"צ,    

  

  לב זהב: הדאגה לאינטרסים האמריקאים
התרגיל של נתניהו להפקעת הסמכות מדרעי לחתימה על "

נעשה במסגרת החוק. זה אולי עוד  הוא לגיטימי כל 52סעיף 
שמתווה הגז חיוני  כל עוד נתניהו מאמין -מסריח, אבל כשר 

ייתכן שנתניהו . לקידום האינטרסים הכלכליים של המדינה
נלחץ מגורמי ממשל מארה"ב, אבל זו בדיוק תכליתו של 

: להביא בחשבון שיקולים כמו יחסי 52בסעיף  השימוש
התחרותיות וההגבלים  החוץ של ישראל בהשוואה לשיקולי

  ".העסקיים
)2.11(הפרשן הכלכלי יהודה שרוני, "מעריב",   



  מ
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  תוך שנתיים ועדת המעקב תהיה אחרת
  

  העליונה, בראיון ל'זו הדרך' נבחר לעמוד בראש ועדת המעקב ש ,מוחמד ברכה
  

  

  

  

  

  

 נבחר ברכה מוחמד לשעבר הכנסת וחבר חד"ש יו"ר      
 אוקטובר בסוף

 ועדת יו"ר לתפקיד
 של העליונה המעקב

 הערבית האוכלוסייה
  בישראל.

 הבחירות לראשונה    
 נערכו זה ידלתפק

 דמוקרטי באורח
 נציגי 53 השתתפותב

 של המרכזי הוועד
ברכה, תושב  הוועדה.

שפרעם, הוא יושב 
ראש מועצת חד"ש, 
וכיהן מטעמה כח"כ 

. 2015-ל 1999בין 
תפקיד יו"ר הועדה ב

חמש השנים כיהן ב
האחרונות ראש 
 ,מועצת כפר מנדא

, וראש מועצת יפיע וקדם לו פעיל חד"ש ,מוחמד זידאן
. 2008- ל 2001יב, שעמד בראש הוועדה בין שאוקי חט

בשיחה עם "זו הדרך" מבטיח ברכה ש"תוך שנתיים ועדת 
  המעקב תהיה אחרת".

  

בסוף השבוע האחרון נערכה הפגנה בכרמיאל נגד בסוף השבוע האחרון נערכה הפגנה בכרמיאל נגד בסוף השבוע האחרון נערכה הפגנה בכרמיאל נגד בסוף השבוע האחרון נערכה הפגנה בכרמיאל נגד                 
כלפי כלפי כלפי כלפי גם גם גם גם הפינוי של תושבי כפר ראמיה וחרב האיום מונפת הפינוי של תושבי כפר ראמיה וחרב האיום מונפת הפינוי של תושבי כפר ראמיה וחרב האיום מונפת הפינוי של תושבי כפר ראמיה וחרב האיום מונפת 

ור ור ור ור חיראן בגנב. מה ניתן לעשות כדי לעצחיראן בגנב. מה ניתן לעשות כדי לעצחיראן בגנב. מה ניתן לעשות כדי לעצחיראן בגנב. מה ניתן לעשות כדי לעצ- - - - תושבי אום אלתושבי אום אלתושבי אום אלתושבי אום אל
        ם?ם?ם?ם?יהיהיהיהתתתתוווואת גירושם של תושבים ערבים מאדמאת גירושם של תושבים ערבים מאדמאת גירושם של תושבים ערבים מאדמאת גירושם של תושבים ערבים מאדמ

אכן, בסוף השבוע הפגנו בכרמיאל וזהו רק ה'פרומו'     
 21להפגנה גדולה הרבה יותר שתתקיים בשבת הקרובה, 

 -בנובמבר. אין מנוס ואף אין תחליף למחאה המונית ועממית
המחאה נושאת פרי ובימים כי , חשוב לצייןדמוקרטית. 

עים בין עיריית כרמיאל, רשות מקרקעי האחרונים נערכו מג
בכוונת למצוא פתרון  -ישראל ותושבי ראמיה לדחיית הפינוי 

במקרה גם שיהיה מקובל על כל הצדדים. לא נרפה מלפעול 
חיראן. שם צוותים מקומיים עוסקים בנושא -של אום אל

ובקרוב מאוד נעמיד את הסוגיה במרכז פעילות ועדת 
  המעקב.

  

        בוועדת המעקב?בוועדת המעקב?בוועדת המעקב?בוועדת המעקב?    תנותתנותתנותתנותמה עומד להשמה עומד להשמה עומד להשמה עומד להש                
הוועדה פעלה במשך שנים ללא תכניות וללא תכנון. היא     

כרון ההיסטורי של האוכלוסייה יציינה תאריכים חשובים בז
לאירועים רבים. אנו פלסטינית בישראל ואף הגיבה -הערבית

נרחיב את היריעה: נטפל בשאלות החברתיות הבוערות, 
יהודי ונתכנן את נעמיק את שיתוף הפעולה עם הציבור ה

, מהלכיה של הוועדה. כמו כן, יוקמו צוותים מקצועיים
. אני מאמין שבעוד שנתיים הוועדה שישרתו את הוועדה

  תהיה אחרת.
  

    ווווסוהא מנצור בטירה, צוטטסוהא מנצור בטירה, צוטטסוהא מנצור בטירה, צוטטסוהא מנצור בטירה, צוטטלאחר הרצח של המורה לאחר הרצח של המורה לאחר הרצח של המורה לאחר הרצח של המורה                 
    השנים האחרונות,השנים האחרונות,השנים האחרונות,השנים האחרונות,    15151515- - - - בבבב    , לפיהם, לפיהם, לפיהם, לפיהםב"אל אתיחאד" דבריךב"אל אתיחאד" דבריךב"אל אתיחאד" דבריךב"אל אתיחאד" דבריך

בחברה בחברה בחברה בחברה פנימית פנימית פנימית פנימית     אזרחים ערבים קרבן לאלימותאזרחים ערבים קרבן לאלימותאזרחים ערבים קרבן לאלימותאזרחים ערבים קרבן לאלימות    100100100100,,,,1111    נפלונפלונפלונפלו
            הערבית. הייתכן?הערבית. הייתכן?הערבית. הייתכן?הערבית. הייתכן?

של רצח בעיר טירה. עד  35-קרבן ההסוהא מנצור הייתה    
בעקבות עשרות מקרי רצח בלבד עכשיו נפתחו שני תיקים 

נרצחו   1,100-, יותר מ2000אלה. אכן, מאז אירועי אוקטובר 
רוב  -מחדל משטרתי ממדרגה ראשונה  בחברה הערבית וזה

האחראים לפשעים אלה לא הובאו לדין. אנו מאשימים את 
מעוניינים לפענח מקרים  ינםהממסד ואת המשטרה בכך שא

מעלימים עין מהאלימות הגוברת ומנושאי בכוונה אלה, 
הנשק. אין לנו אמצעי אכיפה. אנו יכולים לפעול רבות בשטח 

נידוי משפחות ב: למשל, החינוכי ואף בשטח החברתי
חרם על נושאי נשק באיסור על יריות בחתונות, בהפשע, 

ועוד. יש לעקור מן השורש את האלימות הרצחנית הגוברת 
   נו הראשונות.יתובציבור הערבי וזו אחת ממשימ

 א"ד

 

  נתניהו -הבנות אובמה מק"י:

 את זכויות העם הפלסטיני מחסלות
(מק"י) מזהירה כי  המפלגה הקומוניסטית הישראלית    

נתניהו,  בנימין אובמה ורה"מברק ההבנות בין נשיא ארה"ב 
בפגישתם האחרונה בוושינגטון, מחסלות כל אופק מדיני וכל 
סיכוי להקמת מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית בגבולות 

התנערותו . צד ישראלבשבירתה ירושלים המזרחית,  1967
המדיני עד שנת של ממשל אובמה מכל מחויבות לתהליך 

למדיניות ממשלת נתניהו לחיסול  ומצביעה על חבירת 2017
פלסטיני, להנצחת -זכות ההגדרה עצמית של העם הערבי

העמקת ההתנחלויות, הדיכוי וההפרות להכיבוש ו
היומיומיות של זכויות הפלסטינים בשטחים הכבושים משנת 

. ההבנות דוחפות את העם הפלסטיני לייאוש ולכן הן 1967
אקציה יפוגעות גם בעם בישראל. ברור כי כוחות ומשטרי הר

 .הערבית הם שותפים גלויים למדיניות זו, יותר מאי פעם

"מחויבות לחזון  בדברמק"י רואה את הצהרות נתניהו     
הסחת הדעת בוני אמון" כ"צעדים  בדברשתי המדינות" ו

חיים ליציבות ולמפשעי הכיבוש. הערובה היחידה לביטחון, 
ד לשני העמים היא השלום הצודק, ובמרכזו סיום ובכב

הכיבוש, פירוק ההתנחלויות והגדר, שחרור האסירים ופתרון 
צודק לסוגית הפלסטינים לפי החלטות האו"ם, במיוחד 

. מק"י קוראת לכל שוחרי השלום הצודק 194החלטה מס' 
ת מאבקם הפוליטי ים אוהחיים המשותפים בישראל להסל

  .שורות להפלת ממשלת נתניהווהמעמדי ולאיחוד 

מק"י מדגישה כי הפתרון בסוריה צריך להתבסס על זכויות    
העם הסורי וריבונותו הלאומית, ושאיפותיו הלגיטימיות 

צדק חברתי, ולא על האינטרסים הברוטליים ללדמוקרטיה ו
 –של ישראל, ולא על האינטרסים של בעלות בריתה 

אזורית. מק"י מדגישה אקציה הערבית והיהאימפריאליזם והר
את עמדתה בעד פירוז האזור מנשק להשמדה המונית 

חתימת ישראל על ומהגרעין הישראלי, פיקוח בינלאומי ול
 .אמנה למניעת הפצת נשק גרעיניה



 4כנסת /
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

האם ערבי שנפגע 

  מפעולות איבה

  שווה פחות?
  

  

הצעת חוק של חברי הכנסת של חד"ש להכרה בנפגעי     

פשעי שנאה במעמד של "נפגעי פעולות איבה" נדחתה 

  הקואליציה בקולות
  

יו"ר חמשת חברי הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת,     
-תומאתומאתומאתומא דהדהדהדהעאיעאיעאיעאי, ח"כ עודהעודהעודהעודה איימןאיימןאיימןאיימן הרשימה המשותפת ח"כ

וח"כ  ג'באריןג'באריןג'באריןג'בארין יוסףיוסףיוסףיוסףח"כ , דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ , סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן
, הניחו על שולחן הכנסת הצעת מערוףמערוףמערוףמערוף אבואבואבואבו עבדאללהעבדאללהעבדאללהעבדאללה

חוק שתשווה את מעמדם של נפגעי פשעי שנאה, המונעים 
מגזענות, הומופוביה וכדומה, למעמדם של "נפגעי פעולות 

  .    איבה"
נחנו כי: "אח"כ חנין בנימוקים לחוק במליאת הכנסת אמר     

נמצאים במציאות חולה בה בני אדם מותקפים ונפגעים בשל 
השתייכות לאומית, בשל השקפות פוליטיות, בשל מוצאם 
ובשל נטייתם המינית. המדינה לא יכולה לעמוד מנגד. היא 
חוקקה חוק המגן על נפגעי פעולות איבה. אבל כיצד יתכן 
שהחוק יגן רק על נפגעי פעולות איבה יהודים? ולא על 

 ערבים? ולא על אלה המשתייכים לקהילות הלהט"ב? 

 פשע שנאה הוא פשע שנאה ואין להפלות בין קורבנותיו."    
חוק מבקשת להכיר בכל נפגעי פעולות איבה במידה ההצעת 

שווה, כקורבנות פעולות איבה הזכאים לאותו מעמד, טיפול, 
  הכרה וזכויות".

נימק את התנגדות , יריב לויןיריב לויןיריב לויןיריב לויןנציג הממשלה, שר התיירות     
טכני, לפיו נפגעי פעולות איבה  טיעוןבהקואליציה לחוק על 

שאינן "לאומניות" אינם נפגעים על ידי מי שמוגדר על ידי 
המדינה כ"אוייב", ולכן מטרת ההכרה בנפגעי פעולות איבה 

  לא חלה עליהם. 
        

  קשישים הענייםב תמיכה חשובה
לפטור המציעה הצעת חוק של ח"כ עבדאללה אבו מערוף     

המקבלים הבטחת הכנסה  80-קשישים בני למעלה מ
מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי, הועברה לדיון בוועדת 

  . יעקב ליצמןיעקב ליצמןיעקב ליצמןיעקב ליצמןהעבודה והרווחה בתמיכתו של שר הבריאות 
ראוי מערוף כי "-בנימוקים להצעת החוק אמר ח"כ אבו    

 ור אותם ממסשהמדינה תיתן לקשישים לחיות בכבוד ותפט

שחיסכון זה  שקל בחודש. אני בטוח 103ך סבבריאות, שהוא 
  . "במקצת את איכות חייהם של אותם קשישיםשפר י

. נתיהצעת חוק מצו השר ליצמן הגיב לדברים: "זוהי    
אני  ,קיקה לקבלהירוב של וועדת השרים לענייני חלמרות הס

הרווחה והבריאות על מנת  ,הדמציע להעבירה לוועדת העבו
  ."היות והחוק הינו חברתי ק במהרה,חוקתש
        

  טמטום בהתגלמותו
ינון ינון ינון ינון הצעת חוק של ח"כ  טרומיתהכנסת העבירה בקריאה     

ל תומך בחרם של רא(הבית היהודי) האוסרת כניסה לישמגל מגל מגל מגל 
את  ח"כ דב חנין יאה תקף. בנאום שנשא במלעל התנחלויות

ני יודע שלהגיד על הצעת חוק בכנסת שהיא הצעת "א :החוק
זה מה  חוק מטומטמת זה בדרך כלל לא פרלמנטרי, אבל

 זו. שצריך להגיד על הצעת חוק

אתם רואים את המדינה הזאת כמבצר סגור, מסוגר "     
יצא ולא יאף אחד לא ייכנס ולא ", הוסיף חנין. "ומסתגר

יתית, זו לא רק יבוא. אבל הנה, זו לא רק השקפת עולם בעי
השקפת עולם מסוכנת, זה גם מעשה מטומטם, כי הכותרת 
האמיתית להצעת החוק שלך, חבר הכנסת מגל, היא: החוק 

  לעידוד החרם על מדינת ישראל. 
לפי החוק שלך, כל מי שמשתתף בסימון מוצרים על "    

. החוצה –ההתנחלויות לא יכול להיכנס לארץ. אירופה 
אירופה, אנחנו לא צריכים את העולם,  אנחנו לא צריכים את

אנחנו נחרים גם את אירופה וגם את העולם. ואתה חושב 
 נהיה חזקים יותר? שכך

בכנסת הזאת מהלכים פופוליסטיים ומסוכנים מקודמים "    
כמעט בכל שבוע, אבל אני חושב שהצעת החוק הזו שוברת 
כל שיא, לא רק בהשקפת העולם הבעייתית שהיא מייצגת 

שכל שלה וברמת הפקרת האינטרסים -א ברמת האיאל
  ."הלאומיים האמיתיים של אזרחי ישראל

  

  מק"י: ההתנחלויות הן 

  פשע מלחמה וחסם לפתרון צודק
  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) רואה בהחלטת     
הנציבות האירופית לסמן מוצרים שיוצרו בשטחים 

צעד צנוע, אך  1967הפלסטינים והסורים הכבושים משנת 
  . שבוע שעברב ת מק"ינאמר בהודע – חשוב, בכיוון הנכון

ההתנחלויות בשטחים הכבושים הן פשע מלחמה לפי     
הדין הבינלאומי. הן חסם עיקרי בפני כל הסדר מדיני צודק, 

עושק את העם הבשל היותן חלק ממשטר קולוניאלי 
הפלסטיני ומונע בעדו לממש את זכותו להגדרה עצמית 

  .הקמת מדינה עצמאיתלו
מק"י מברכת על כל גילויי הסולידריות עם העם הפלסטיני     

לרבות חרם על חברות מסחריות  –ועם מאבקו הצודק 
המעורבות בכיבוש ובהפרת זכויות העם הפלסטיני, שהוא 

  סוג של התנגדות אזרחית לגיטימית. 
אזרחים היהודים והערבים בארץ למק"י קוראת לאזרחיות ו    

להגביר את מאבקם נגד הכיבוש וההתנחלויות, ולכל עמי 
העולם, להתאחדויות ולאיגודים המקצועיים, להגביר את 

, המבוסס על ישראלי פלסטיניהמאבק למען שלום צודק 
  .כיבוד זכויות העמים והפסקת כל העוולות, הדיכוי והגזענות



  

 5/  מדיניות
 

  כמו אלף פעמים הולילנד
 נגד מתווה הגז של נתניהו ארץרחבי הב מוקדים 15-ב הפגנות המוניות

 

אחרי שנתניהו הצליח להסיר את כל המכשולים שעמדו     
יצחק יצחק יצחק יצחק מיטיב עם הטייקון הבדרכו לאישור מתווה הגז 

נותר , נובל אנרג'יוחברת האנרגיה האמריקאית תשובה תשובה תשובה תשובה 
ישראל בידיו הבלעדיות של המאבק על העתיד האנרגטי של 

  הציבור. 
נתניהו פיטר את יו"ר רשות החשמל שהתנגדה למתווה,     

ואילץ את הממונה על ההגבלים העסקיים להתפטר. הוא אף 
גרם לשר אריה דרעי לעזוב את משרד הכלכלה לאחר שזה 

של הציבור, אך היה מוכן לנטוש את  סירב לאשר את הגזל
 מגניכל  השנינפלו אחד אחרי משרדו בשביל גזל זה. כך 

מטעם המדינה במערכה הקריטית. אך הציבור לא הציבור 
  על המאבק במתווה הגז ההרסני.  ויתר

מוקדים ברחבי  15-להפגין ב עשרות אלפיםבשבת יצאו     
חיפה, חדרה, כפר תל אביב, ירושלים, באר שבע,  :הארץ

העמק, כרון יעקב, נצרת עילית ויכרכור, ז-, פרדס חנהיונה
ראש פינה, קריית שמונה, מבשרת ציון, מודיעין, כפר סבא 

לנתניהו הציבור  ח מרשים זה אמרו. במפגן כורעננה
  .ייתקל בהתנגדות עד שיוחלףשהמחטף שלו 

מפגינים,  10,000-בהפגנה בתל אביב, בה השתתפו יותר מ    
, ממובילי מאבק הגז, ואחד המפעילים דבדבדבדב- - - - אורי בןאורי בןאורי בןאורי בןדיבר 

יוזמה בה פעילים פוגשים  –ת של מאבק הגז" של "חוגי הבי
הסוגיה הסבוכה.  אתהארץ ומלמדים אותם  רחביאנשים ב

  בשבת, לפני ההפגנה, הוא שוחח עם 'זו הדרך'. 

  
        האם יש עוד סיכוי להפיל את המתווה? האם יש עוד סיכוי להפיל את המתווה? האם יש עוד סיכוי להפיל את המתווה? האם יש עוד סיכוי להפיל את המתווה? 

המתווה עדיין לא נחתם, ועכשיו הסיכוי הולך ופוחת.     
אך זוהי רק  ,ועדת הכלכלהבותייעצות ב להנתניהו מחוי

אנחנו נאבק עד הרגע האחרון כי המתווה הזה כל . התייעצות
 חבר אמר לי שזה כמו הולילנד פי אלף. כך מסוכן למדינה.

ה זה לא קר – אנשים מבינים שמה שקורה פה שערורייתי
זו הפעם  ל ואת בנק הפועלים."את כילטייקונים כשמכרו 

  הראשונה שזה קורה לאנשים מול העיניים. 

  
        נם עוד כלים משפטיים שאפשר להפעיל בנושא? נם עוד כלים משפטיים שאפשר להפעיל בנושא? נם עוד כלים משפטיים שאפשר להפעיל בנושא? נם עוד כלים משפטיים שאפשר להפעיל בנושא? ישישישיש
. זה קורה באופן "צבגאפשרות של הגשת  , כרגיל,יש    

, אבל אני לא בטוח יש פה בעיות חוקתיותאמנם רפלקסיבי. 
 שהחלטה כזו לאמה שלא יאומן הוא . שבג"צ ירצה להתערב

הוא לא מתווה הגז  בכנסתפרלמנט. מה שעבר עוברת דרך ה
עוקפי הממונה על מנגנונים בירוקרטיים אישור אלא 

כדי להעביר את קיים. זה היה תרגיל טכני ההגבלים העס
בהחלט . אז יש פה ההחלטה הכלכלית הכי בעייתית בדורנו

  בעיה חוקתית. 
עצור לרגע להמדינה, הממשלה, מוכרחת פעם אחת      

  גז,  של  ענקיות  ולחשוב על השאלה הזו. מצאנו בים כמויות 
ישיבת ממשלה או דיון בכנסת, אפילו  ועוד לא נערכאבל 

  שדנו במדיניות לאומית בנושא אנרגיה. 
     

  
 דחשוב על העתישאנחנו גם נ בתוך מאבק ארוך כזה חשוב    
הזה  מהלךאת ההבנה שהבציבור אנחנו צריכים לנעוץ  –

חמש שנים נראה את התוצאות, והן -עוד ארבע הרימסוכן. 
מי שהיום תומך במהלך לשוב שנבהיר אז חאיומות.  יהיו 
פקוחות ובודקות אותו. לכן דרעי לא  שעיניי הציבור ,הזה

 , כי הוא ידע שזה מסוכן לועל העברת הסמכויות חתם
  . פוליטית

  מפגינים בחיפה נגד מתווה הגז
  

בריאותי. לפי המתווה, -חשוב גם לעסוק בהקשר הסביבתי    
 –בעולם  הצונחים גזמחיר הגז יהיה מופקע לעומת מחירי ה

יכול גז שימוש בואז לא יהיה שווה כלכלית לעבור לגז. 
מתחבורה ציבורית בשיעורים של  את זיהום האוויר להוריד

אחוז. היינו יכולים לחתוך בחצי את זיהום  90-ל 50בין 
  אתה יודע כמה אנשים היו ניצלים?  – הערים יהאוויר במרכז

  

אבק הגז הוא אבק הגז הוא אבק הגז הוא אבק הגז הוא בהפגנות קודמות נשמעו קריאות שמבהפגנות קודמות נשמעו קריאות שמבהפגנות קודמות נשמעו קריאות שמבהפגנות קודמות נשמעו קריאות שמ
    מה דעתך על הניסיונותמה דעתך על הניסיונותמה דעתך על הניסיונותמה דעתך על הניסיונות, , , , """"לא ימין ולא שמאללא ימין ולא שמאללא ימין ולא שמאללא ימין ולא שמאל""""

        ? ? ? ? הנושאהנושאהנושאהנושאלעשות דה פוליטיזציה של לעשות דה פוליטיזציה של לעשות דה פוליטיזציה של לעשות דה פוליטיזציה של 
גיא גיא גיא גיא לנו ולאנשים כמו  אבל ישאני סוציאליסט.  תראה,    

מוכרחים שהוא ימין כלכלי, נקודות השקה. ואנחנו  רולניקרולניקרולניקרולניק
, בכנסת חניןחניןחניןחניןדב דב דב דב לעבוד על הנקודות הללו. הפוליטיקה של 

. שיתופי פעולה כאלה ליצורנו שניתן , לימדה אותאלדוגמ
  צריך לעשות את זה.  ,אם יש לנו על מה לעבוד עם מישהו

וגם קפיטליסטים כמו  .אוליגרכיהליצור יש פה ניסיון      
מבינים את זה. מול המהלכים של ראש     ירון זליכהירון זליכהירון זליכהירון זליכהורולניק 

שאחרת לא עובדים  גורמיםבין  הממשלה יש תמימות דעים
 ביותר, וחיוניחשובה ורר שיחה ציבורית זו הדרך לע. ביחד

שייך ה. אם אנחנו מסכימים שהגז שתתפו בשכולם י
המשאב הזה בידיים של שעבוד ואנחנו מתנגדים ל לאזרחים,

  . לפעול ביחד עלינו, טייקון ישראלי וחברה אמריקאית

        נ"פנ"פנ"פנ"פ
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  רטו ונשיא ארה"ב קנדיאהגנרל סוה

  

הממשל בג'קרטה מבטיח לחקור 
  לרצח ההמוני ולחשוף את האחראים

  

לטבח   שנה 50
טים הקומוניס

  באינדונזיה
  

התכנס בהאג בית הדין הבינלאומי של העמים.  לאחרונה    
 1965-ב ארגןשהטבח ההמוני  עמד במרכז דיוני בית הדין

 וו נרצחמהלכב ,רטורטורטורטואאאאסוהסוהסוהסוההגנרל האינדונזי, מפקד הצבא 
  .רבים אנשי שמאל באכזריות

על פי הערכות ההיסטוריונים, בין חצי מיליון למיליון     
קרבן לרצח ההמוני, מרביתם חברי המפלגה  נפלואישה ואיש 

, אנשי איגודים מקצועיים, חברים בארגוני הקומוניסטית
אז רבים ובני המיעוט הסיני. עד היום, חמישים שנה מ שמאל
הנורא, המפלגה הקומוניסטית נותרה מחוץ לחוק, לא  הרצח
 -מעשים הנפשעים לם איכל חקירה רשמית של האחר נערכה

. כמו עשי אונס והרג ילדים וצעיריםעד מוות, מ שכללו עינוי
. של הקורבנות שמותיהםאת טרם פרסמו השלטונות כן, 

הממשל הנוכחי בג'קרטה הבטיח לחקור ולמסור פרטים על 
  מציאות.הבטחות אלה טרם תורגמו לשפת אבל  –הטבח 

  

  הרקע לרצח ההמוני
ימני  – הצבא האינדונזי לשני מחנותהתפצל  1965בשלהי 

הזדהה עם המפלגה הקומוניסטית  המחנה השמאלימאלי. וש
רוב הארגונים   הנהיגה את), שגם PKIשל אינדונזיה (

 סוקארנוסוקארנוסוקארנוסוקארנואחמד אחמד אחמד אחמד הנשיא דאז ש, האזרחיים והתרבותיים
כן, לקומוניסטים  כמועל מנת לגייס תמיכה למשטרו.  הקים

תנועות באיגודים המקצועיים ובהייתה השפעה ניכרת 
. המפלגה הקומוניסטית וניותההמ האיכרים העניים

ולם עם יותר מחצי נחשבה אז לאחת הגדולות בעבאינדונזיה 
  מיליון חברים. 

ידי ארצות בנתמך מבחוץ  , לעומת זאת,מחנה הימין    
" צוותי חשיבה" המכ הקימההברית, שאימנה מספר קצינים ו

לקחו חלק פעיל בתכנון שבהם סוכני מודיעין אמריקאיים  –
  . הרצח ההמוני

מפלגה לאחר שקיבלה את הסכמתו של סוקארנו, ה    
כדי  ,איכריםהחלה לחמש קבוצות של  הקומוניסטית

כוח העולה של מפקדי מחנה רי הכפר מול השיילחמו באזו
לרצוח את הנשיא ו תכננו, כמעט בגלוי, להדיח ה. אלהימין

, שישה גנרלים בכירים וכן 1965 בספטמבר 30- ב. הפופולרי
ידי שומרי הארמון של סוקארנו, במספר קציני צבא נרצחו 

. השומרים טענו למפלגה הקומוניסטית בתואנה שהם נאמנים
של הגנרלים בנשיא התנקשות שהם ניסו לעצור ניסיון 

, פרובוקציה של הימין. כוחות הייתה זו, כמובןסוקארנו. 
הגדולה שמועה לפיה ונזיה אינדרחבי בהפיץ להחלו  האל

גנרל  .והולכת" ת גוברתקומוניסטיההפיכה הסכנה ל"
את , ארגן מפקד צבא המילואים האסטרטגיסוהארטו, 

 שלא היה ד הקומוניסטי.המרשל דיכוי  בעילהמתקפה ה
  . מעולם

  

  אמריקאי-שנה של שלטון דיקטטורי ופרו 32
  ,ותעל פי מסמכים רשמיים שראו אור בשנתיים האחרונ    

 תרחשה סטיתמפלגה הקומונישל חברי הההמוני ההרג 
. לפי מזכר של בריטניהשל ממשלות ארצות הברית ו ןבעידוד

בריטניה  סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב, ראש ממשלתה
הסכימו  ג'ון קנדיג'ון קנדיג'ון קנדיג'ון קנדיוהנשיא האמריקאי  הרולד מקימלןהרולד מקימלןהרולד מקימלןהרולד מקימלן

"לחסל את הנשיא סוקארנו, תלוי במצב ובהזדמנויות 
  שיהיו". 

קאת'י קאת'י קאת'י קאת'י ית אהעיתונאית האמריקלפני יותר מעשור,     
טבח של התמיכה האמריקנית בחשפה את עומק  קאדאןקאדאןקאדאןקאדאן

ידי סוהארטו. באת תפיסת השלטון  אפשרהזו . תמיכה 1965
לשעבר, סוכנות הביון מהיא ראיינה פקידי ממשל ואנשי 

, ם קומוניסטים מרכזייםפעילי 5,000שדיברו על רשימות של 
  ו כהרוגים או שבויים. שהאמריקנים סימנ

ה הראשון של נשיא ,סוקארנוניסה  1966-ו 1965בשנים     
מעמדו הפוליטי ולהחזיר את לשקם את  אינדונזיה העצמאית,

. על אף שהוא 1965המדינה למצב שהיה לפני אוקטובר 
את כל נאלץ להעביר הוא  1966מארס נשאר הנשיא, ב

נרל סוהארטו, חשובות לגהצבאיות הפוליטיות והסמכויות ה
 ,מפקד כוחות היבשה של אינדונזיהב כיהןשבאותו זמן כבר 

בספטמבר  30-ולמעשה הקצין הבכיר ביותר שלא נרצח ב
1965 .  

לאורך באינדונזיה ביד רמה. סוהארטו שלט  1998ועד מאז     
שלושים ושתים שנות שלטונו, שזכו לכינוי "אורדה בארו" 

מרכזי חדש עם  ממשל חדש), סוהארטו הקיםהסדר ה(
מיכה ת הישענו עלב –ם יפשיסטי-מאפיינים מיליטריסטיים

. בנוסף, של האימפריאליזם האמריקאי לאורך כל העשורים
 1975-שבה הפורטוגזית לשעבר מזרח טימור בלמופלישתו 

במהלך הכיבוש האינדונזי  :זכורה לרעה בשל אכזריותה
  .הרוגים 200,000-מיותר במקום דווח על 
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  מרקס יוקדש השנה לשאלה:ס כנ

  או שיח זהויות תפוליטיקה מעמדי
 כנס מרקס התשיעיתקיים את  מכללת הגדה השמאלית    

שישי  ם", בימיקה מעמדית או שיח זהויותבשאלה "פוליטי
בנובמבר. בין משתתפי הכנס (לפי סדר  28- ו 27ושבת, 

הופעתם): פרופ' אבישי ארליך, מיאדה אשקר, פרופ' רחל 
,  נמרוד פלשנברג, רוביץ', רג'א זעתרא, ח"כ דב חניןלז-ץהר

מיכל בסן, ד"ר בנצי לאור, ד"ר אורי וייס, פרופ' דני פילק, 
-פרופ' אורי רם, אורי וולטמן, מיכה רחמן, רענן שמש

פורשנר, יעל דרייר שילה, ליאור קיי, הגר ברתנא, ד"ר עמי 
פרופ' דני  וטורי, עמרי עברון, יובל דרייר שילה, לילך ובר,

  גוטוויין וד"ר אפרים דוידי.
  

  
  

ההיסטוריה של תיאוריית הזהויות בין ההרצאות והדיונים:     
; שארה ויהודה שנהבבהקשר הישראלי: המקרים של עזמי ב

בין דיכוי לאומי לדיכוי  -פלסטיני בישראל -ביהמיעוט הער
המקרה של הסטודנטים באוניברסיטת  -שיח זהויות  ;מעמדי

תרבותיות ופוליטיקת הזהויות כבניין על של - רב ;חיפה
בין שינוי מבני  -ם יתעדוף דיכוי ;משטר ההפרטה הישראלי

; ציונות: הוראות שימוש ;של השיח לשינוי המציאות בפועל
-מרקסיזם אחרי הפוסט ;העבודה המאורגנת על חשיבות

מעמד וקבוצה אתנית בחברה הקפיטליסטית  ;מודרניזם
 ;כוח במאבקים לשינוי חברתי-על יחסי ;תעשייתית-הפוסט

זהות וזכויות דיירים  ;ליברלי-פוסט מודרניזם והפירוק הניאו
בין דיכוי נשים לניצול מעמדי  ;בתהליכי 'התחדשות עירונית'

מי מרוויח ומי  ;יניזם המרקסיסטי העכשווימחלוקת בפמ -
-היסודות המעמדיים של קבוצת 'ערס, מפסיד מדיכוי

בשעה בששי ובשבת , שיתחילו הדיוניםועוד.  פואטיקה'
, 70יתקיימו באולם הגדה השמאלית, רחוב אחד העם  ,10:30

  אביב. הכניסה ללא תשלום.-קומה ראשונה, תל
  

 www.hagada.org.il תכניית הכנס:
  

 https://kenesmarx.wordpress.com אתר הכנס:
  

  הכנס בפייסבוק: 

https://www.facebook.com/events/794580427318107  

  

הצגת תיאטרון תועלה בחיפה 

  בסולידריות עם אל מידאן
  

ההצגה תעלה  20:30נובמבר, בשעה ב 19, יום חמישיב   
תמיכה באל מידאן תיאטרון "לילה שלושה כלבים" ב

מצד הממסד  נגדו קטונהצעדים שנעל מחאה בו בתיאטרון
. ההצגה היא חלק מפרויקט בינלאומי של העירוני והממשלתי

תיאטרון מברלין, ה"הלראו" מדרזדן והקאמרי. נמסר כי זה 
בעקבות הבחירה בפעולה אקטיבית של סיום החיים,  מסע"

נע  ,המוגש מפרספקטיבות שונות הרהור פרוע ואסוציאטיבי
סיפור  בר.ין האישי לכללי, ובין ההווה והעעל המנעד שב

כאחת מזכויות ' המתת החסד'הדן בלגיטימיות של פעולת 
מול הסיכון האישי והחברתי שבפעולה  היסוד של האדם

  ."זאת, בהקשרים פוליטיים והיסטוריים
 –נשים, משלוש תרבויות, המדברות בשלוש שפות  שלוש    

התמודדותן עם המחלה מעלה  .נפגשות לצד מיטת אב גוסס
למותו.  חירה של האדם ביחס לחייו וביחסדיון על חופש הב

כל אחת מהנשים, שחקניות ולכאורה דמויות, מביאה לבמה 
התרבותי והאישי שלה. הפרויקט מחבר טקסטים  את המטען

  .  דוקומנטריים וטקסטים פואטיים מקוריים ואישיים, מסמכים
במיוחד, נוהג  שם ההצגה שאול מסיפור עממי: בלילה קר    

כניס את שלושת הכלבים שלו לאיגלו. חום האסקימוסי לה
כלבים גבוה יותר מחום גופו של האדם. פרויקט זה  גופם של

אופירה הניג הבימאית של  הוא פרק ב' ליצירתה הקודמת
 2013"זוז, אתה מסתיר לי את השמש" אשר עלתה בשנת 

בינלאומי בין תיאטראות ופסטיבלים  כשיתוף פעולה
  .שוויץבבגרמניה ו

ה בשפות עברית, ערבית וגרמנית ומלווה בכתוביות ההצג    
, סלווה נקארה, בקה נוימןר בהשתתפות:, בשפה העברית
ההצגה . כאמור, טיארק ברנאווגוטסשף -אלמוט זילשר

, 2חורי  ובמגדל הנביאים, רח ,תועלה בתיאטרון אל מידאן
  שקל. 50כניסה:  דמי. חיפה

  

 

 בית לוחמי הגטאות הפיק

מןטלסרטון על ינינה א  
 

  

סרטון "הסיפור האחרונה את לבית לוחמי הגטאות הפיק    
ר את ילדותה של הפעילה תא. הסרט משל ינינה השלס"

הקומוניסטית החיפאית הוותיקה, פרופ' ינינה אלטמן, בפולין 
  ידי גרמניה הנאצית. בהכבושה 

(הוצאת פרדס,  "הוורד הלבן"הספר אלטמן פרסמה את    
בגרמניה, אשר התנגדו  רוחהאנשי סטודנטים ו) על ה2007

  .לפני ואחרי עליית היטלר לשלטון למשטר הנאצי
 

: קישורבטיוב -סרטון ביוניתן לצפות ב

https://www.youtube.com/watch?v=HDAl2iedjlQ 



    במאבק
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            ציבורית רחבה עשויה למנוע את הפינוי.ציבורית רחבה עשויה למנוע את הפינוי.ציבורית רחבה עשויה למנוע את הפינוי.ציבורית רחבה עשויה למנוע את הפינוי.
ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראלי קיימה     

ראמיה נגד גירוש תושבי הכפר. כפר עצרת מחאה ב )13.11(
ההפגנה שהייתה שהוחלט ברגע האחרון, מאחר  על העצרת

 מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמתכוננת במרכז העיר בוטלה. יו"ר הוועדה, 
מסר גיליון זה),  של 3ראיון איתו ניתן למצוא בעמוד (ש

למתכנסים כי "ביממות האחרונות חלה תזוזה בעמדת רשות 
המכריזות שהן מוכנות  ,מקרקעי ישראל ועיריית כרמיאל

הכפר. אנו נבחן את כוונותיהן, אבל  לבוא לקראת תושבי
ק את ההפגנה מכרמיאל ולקיים בשלב ראשון החלטנו להעתי

מחאה  עצרת
 בראמיה".

 90- בשנות ה    
התנהל מאבק ציבורי 
נרחב נגד נישול 
וגרוש תושבי ראמיה 
שהסתיים בהסכם 

לפיו  ,1995משנת 
יוכלו תושבי ראמיה 

כרמיאל. מאז לבנות בתים באזור כפרם ולהמשיך להתגורר ב
ממשיכים עיריית כרמיאל ומנהל מקרקעי ישראל להתנכל 

מרות החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה ללתושבים. 
את ההסכם  ההפר רשות מקרקעי ישראלכי  ,2009-שקבע ב

לפינוי  הבניסיונותי כהממשיזו לפעול ליישומו,  הועלי
 דחההתושבים. כעת, בעקבות החלטת בית המשפט העליון ש

, עומדים התושבים על הניסיון לפנותם עור התושביםאת ער
  בפני סכנה מתקרבת של הריסת בתיהם ופינוי בכוח.

  

אביב ובכנרת -שתי צעדות למען הסביבה בתל

  לקראת פתיחת ועידת האקלים בפאריס

מדינות נציגים של  יתכנסוחודש נובמבר  לשביום האחרון     
גלובלית העולם לדון בנושא שינוי האקלים, התחממות 

ועידת האקלים  המטרה של .חממהוהפחתת פליטת גזי 
  להגיע להסכם עולמי לטיפול בבעיה.  יאה בפריז

ת וצעד יתקיימוגם בישראל  ,חלק מתנועה עולמיתכ    
בנובמבר יתקיימו  27ביום שישי  ת משתתפים.ואקלים רב

אביב, בשעה -שתי צעדות, אחת תצא מכיכר רבין בתל
 .9:30ף אמנון שבכנרת, בשעה ; והשנייה מחו11:30

 אביב בפייסבוק:אביב בפייסבוק:אביב בפייסבוק:אביב בפייסבוק:- - - - הצעדה בתלהצעדה בתלהצעדה בתלהצעדה בתל
https://www.facebook.com/events/173371409676354 

 הצעדה בכנרת בפייסבוק:הצעדה בכנרת בפייסבוק:הצעדה בכנרת בפייסבוק:הצעדה בכנרת בפייסבוק:
https://www.facebook.com/events/1062567713753540  

  גכ

  חרב: מסרבים לחיות על ה

  20.11, פלסטינית- ישראליתהפגנה 
ית פלסטינ-תקיים הפגנה ישראלית "עומדים ביחד"תנועת     

עין מוסא, בית ), ב20.11י (נגד הכיבוש וההסלמה ביום שיש
ג'אלה ליד מחסום המנהרות. מהתנועה נמסר "מול הניסיון 

  – ל חוץ משלום ולאור ההסלמה ההולכת וגוברתולעשות הכ
בלב המציאות של לפעול ולעמוד ביחד,  אנחנו בוחרים

מחסומים. אנחנו מסרבים לכיבוש ה – השליטה בעם אחר
מהערים בישראל  נצאש ובוחרים בעמידה משותפת. ולייאו

ומהערים הפלסטיניות בגדה המערבית כדי לעמוד ביחד, 
להפגין ביחד, להוכיח שיש מה לעשות מול המציאות של 

 ".ושיש תשובה לייאוש , ולהמחישההרג, האלימות והשנאה
  

        , במחסום המנהרות., במחסום המנהרות., במחסום המנהרות., במחסום המנהרות.13:3013:3013:3013:30בנובמבר, בשעה בנובמבר, בשעה בנובמבר, בשעה בנובמבר, בשעה     20202020יום ו', יום ו', יום ו', יום ו', 
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https://www.facebook.com/events/204661996531877  

  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  , באולם אחווה בחיפה15:00בשעה , 20.11ביום ו', 
  

  ועד המרכזי מושב הו
  

        על סדר היום:על סדר היום:על סדר היום:על סדר היום:
  המצב הפוליטי -
  נושאים אירגוניים -
 

  

  של מק"י סניף תל אביב
  

  פתוח לדיוןמזמין 

  , ממובילי מאבק הגז, בנושא: דב חניןעם ח"כ  
  

  האם אפשר לנצח במאבק

  ?נגד שוד הגז 
  

  

, במועדון הגדה השמאלית, 20:00בנובמבר, בשעה  25, 'ביום ד

 אביב, תל 70רחוב אחד העם 


