
 

 
  

הוצאתו של הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית מחוץ לחוק הוא ניסיון 

  פגיעה מחושב בהתארגנות הפוליטית של הערבים אזרחי ישראל
  
  
  

  
ההחלטה של הקבינט והעומד בראשו   

תקנות לשעת חירום ולהכריז את הלהפעיל 
על הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית 

, מרכלו –כ"התאחדות בלתי מותרת" 
אנטי החלטה היא  –להוציאה מחוץ לחוק 

, המתבססת על דמוקרטית חמורה ביותר
באופן לקשור , ומנסה חקיקה ארכאית

אופורטוניסטי בין דאע"ש ופעולותיו 
  הרצחניות להתנגדות הפלסטינית לכיבוש. 

  

הכריזה ועדת  ,הממשלהי בעקבות צעד    
לענייני הציבור הערבי המעקב העליונה 

בחברה הערבית,  שביתה יוםבישראל על 
   בנובמבר. 17-בשביתה זו אכן יצאה לפועל ב

המפלגה הקומוניסטית  שפרסמובהודעה 
  הדמוקרטית הישראלית (מק"י) והחזית 

כי המפלגה והחזית  ,, נאמרלשלום ולשוויון (חד"ש)
מגנות בתוקף את החלטת ממשלת נתניהו להוציא את "

מוסדותיו מחוץ הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ו
לחוק. החלטה זו מקורה במחשבה הגזענית והמדכאת 

שולטת בממשלת ישראל ומוסדותיה, ומהווה הסלמה ה
 .משמעותית ועליית מדרגה במדיניות ההפחדה והדיכוי

דיכוי העם הפלסטיני בכלל,   -מדיניות זו  מטרת
והאוכלוסייה הערבית בישראל בפרט, ודיכוי מאבקם 

  ות המלחמה, הכיבוש והגזענות.הלגיטימי נגד מדיני
 

החלטתה של ממשלת נתניהו מתבססת על תקנות "    
החירום המנדטוריות, שהפכו חלק מספר החוקים במדינת 

כולל אוסף עצום של חקיקה גזענית, מדכאת הישראל, 
  ודרקונית.

 

מק״י וחד״ש ניצבות יחד עם הפלג הצפוני של התנועה "    
האסלאמית נגד ההחלטה הגזענית והמדכאת הזו, 

ים יותר ומזהירות כי מהלך זה יהווה פתח למהלכים מסוכנ
  ".של ריסוק המרחב הדמוקרטי

תושב (חד"ש, הרשימה המשותפת),  יוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןח"כ    
     דיפהר  היא ״ההחלטה :פותבחרי לצעדהגיב פחם -אום אל

של התנועה  שוטרים פושטים על משרדי הפלג הצפוני

   האיסלאמית
  

מסוכנת ופגיעה קשה בזכויות יסוד של מיעוט פוליטית 
   ."חופש דת וחופש התאגדות ,לאומי לחופש ביטוי

, יו"ר הרשימה המשותפת(חד"ש),  איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהח"כ     
"נתניהו ממשיך לנסות להבעיר האשים את ראש הממשלה: 

ת השטח וליצור הסלמה נוספת ע״י הסתה נגד תנועה א
מסגרת חופש הביטוי. בפוליטית שכל פעילותה נמצאת 

תזמון  .ה לצורכי אסטרטגיהתקבלמדובר בהחלטה שנ
ההחלטה מראה כי נתניהו רוצה למצב את הסכסוך כסכסוך 

 לגיטימציה של-לדהקמפיין של ממשלת נתניהו  הזדתי. 
  הציבור הערבי במדינה".

 ההחלטה את גינתה חחחחהאזרהאזרהאזרהאזר    לזכויותלזכויותלזכויותלזכויות    האגודההאגודההאגודההאגודה    
 בלי ,בלבד מנהלי באופן ,שיפוטי הליך ללא התקבלהש

 זה מצב .יישומה לפני לשימוע אפשרות אפילו שניתנה
 לו שיש ,חוקי לא ואף תקין לא הליך מפני החשש את מגביר

 הביטוי וחופש ההתאגדות חופש על לכת מרחיקות השלכות
 .במדינה
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 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  יש לא רוצה -אין לא יכול 
פתרון שתי מדינות לשני עמים כנראה לא יגיע במהלך "

ך אמר הערב דובר הבית כ -  כהונתו של הנשיא ברק אובמה
הממשלה  הלבן, ג'וש ארנסט, לאחר פגישתם של ראש

  ."בנימין נתניהו ואובמה בבית הלבן
  )9.11(דיווח של סוכנות הידיעות הצרפתית, 

  

  לאו דווקא רפואי וקנאביס 
אנג'לס רגילים לראות אורות מוזרים, ובדרך -תושבי לוס""""

כלל הסיבה היא שהם נמצאים תחת השפעה של חומרים 
        ".".".".משני תודעה

  )9.11,  עות אחרונת" על שיגור טיל בליסטידיווח ב"ידי(

  

  דאע"ש נוקם את נקמת היהודים
מה שהם עוללו מגיע לרשעים באירופה העקובה מדם על "

  ".שנה 70לעמנו לפני 
ת ארבע מתייחס לפיגוע י(הרב דב ליאור מההתנחלות קרי

  ) 15.11ההמוני הרצחני בפאריס, "וואלה", 

  

        ? מי אוהב את השבת

במדינת ישראל מתנהלים אין ספור ויכוחים לגבי השבת.       
ישמרו את השבת  היהודיםשומרי שבת רבים רוצים ששאר 

 כמוהם.  כמוהם או כמעט
חיילי צה"ל לא מתאמנים בשבת, ולא פעם מתנחלים לכן,      

מקימים מאחזים לא חוקיים דקות ספורות לפני הדלקת 
ולהתחיל בכך  ביום המנוחההנרות, כדי למנוע מצה"ל לפנות 

 שבת חוללהלאחרונה בת ראשונה של התנחלות חדשה. ש
ם לא כדי להרוס בתים של ערבים. גם מי שתומך בהריסת בתי

יכול לטעון שמדובר בפיקוח נפש שלא ניתן היה לחכות 
לביצועו עד לצאתם של שלושה כוכבים ברקיע. איש בימין 
הדתי לא פצה פה נגד חילול השבת הזה, כי יותר ויותר 
מתגלה דיבר נוסף המצווה על שנאת האחר ופגיעה בו בכל 

  .מחיר. זה יותר חשוב להם מהשבת
אב הסגיר את בנו החשוד ורסם כי פרבים גם צהלו אחרי ש    

. הם רואים בכך וביתרס האת בביצוע פגיעה, כדי למנוע 
ה. זו אכזריות לשמ אךהוכחה להצלחת תכנית ההרס שלהם, 

ובש, לא תרמו בהכרח שלא מסגירים את בנם לכם הורים ג
ואין סיבה להעניש אותם ולהפוך אותם לחסרי  פיגועלביצוע 

, וכל אדם ש רק על פי מעשיומוענצריך להיות דם אבית. 
 כולם . בישראל של היום, כל הערביםזכאי עד שהוכח אחרת

אשמים בפעולות של בודדים, וכל ערבי הוא אשם עד שהוכח 
לא תרמו לביטחון אחרת. מחללי השבת שהרסו את הבתים 

  האזרחים, אלא ליבו עוד יותר את השנאה בין העמים.
  

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

  
  רגע, זה המועמד המתנגד להפלות?

לנשיאות ארה"ב ג'ב בוש, אמר כי אם  מועמד הרפובליקניה"
אדולף היטלר  היתה ניתנת לו הזדמנות, הוא היה הורג את

ן שהייתי עושה זאת', אמר בוש בראיוכשהיה תינוק. 'בוודאי 
  פינגטון פוסט'".אל'ה

  )10.11("לה מונד", 

  

  מועד נוסף ניתן לו - דרעי נכשל במועד א' 
מהלך פוליטי מחושב, "[הוויתור על משרד הכלכלה הוא] 

עם תיק [ומנהיג ש"ס, אריה דרעי] כאשר בסופו נותר השר 
יוכל לתרום באופן ממוקד יותר  פריפריה מוגדל, שבו

גם  לקהילה שממנה הוא בא, ושבאמונה הוא שואף לזכות
  ".זה המבחן הגדול העומד לפני דרעי היום .תידבע

   ,(יעל בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית

 )9.11 ","הארץ

  

  שוב נכשל? טוב, ניתן לדרעי מועד ג'
מיליון שקל  20יעביר אריה דרעי, שר לפיתוח הפריפריה, ה"

דרעי,  דבריל. ובכללם קברי צדיקיםת י דלפיתוח אתר
בהם מבקרים לטענתו מיליוני ההשקעה באתרי הדת, 

ישראלים ויהודים מהעולם מדי שנה, תייצר מקומות עבודה 
אנחנו גאים במורשת שלנו. י הוסיף 'דרע .ותתרום לכלכלה

י לים ויהודים שנוהגים להתפלל בקבריש מיליוני ישרא
צדיקים לפחות פעם בשנה. התוכנית תייצר מקורות משיכה 

  .'"הגליל תעסוקה לתושבי למטיילים ומקומות
  )10.11(ידיעה ב"גלובס", 

  

  ?יש שופטים בירושלים
סולברג הצטרף לדבריה של נאור, ואמר כי [נועם] השופט 

  של   האפקטיביות את  שיוכיח  אקדמי"  "מחקר  לדרוש  אין 
ש להשאיר את הדבר לשיקול מדיניות הריסת הבתים, וכי י

המדינה. "לעתים מזומנות על הרשות לקבל  דעתה של
בהירות בנוגע לכלל -חלטות קשות, גם כאשר שוררת איה

ההשלכות שלהן... כך הדבר באופן כללי, וכך הדבר אף 
כאשר, למרבה הצער, מונחים על הכף זכויות יסוד מן הצד 

הוא הוסיף כי הריסת  .האחד וחיי אדם מן הצד השני", כתב
בתים לא נועדה רק להרתיע מחבלים אלא גם לגורם לבני 

להפעיל עליהם לחץ. בדבריו הוא אף ציטט  משפחותיהם
קטע הנוגע לחשיבותה של המשפחה בחברת הפלסטינית. 

בחברה הפלסטינית המסורתית, תופסת המשפחה מקום '
מרכזי בחייו של המתאבד ותורמת תרומה מכרעת לעיצוב 
אישיותו ולמידת נכונותו להקריב חייו בשם דתו או למען 

בין יהודים לערבים, הוסיף  בכל הנוגע לטענת האפליה'. עמו
(תקנת    119הטעם לכך שלא נעשה שימוש בתקנה ': סולברג

חירום המאפשרת להרוס בתים) כלפי יהודים נעוץ בכך 
שבמגזר היהודי אין צורך באותה הרתעה סביבתית שהיא 
תכליתה של הריסת הבתים. הציבור היהודי, ככלל, מּורתע 

  '".ועומד, ואינו מּוסת
)N R G ,13.1(  

  

  

  עוד מחדל מודיעיני
לא האמינו:  -"אישום: קייטרינג לא כשר הוגש בבית הנשיא 

  הפרגיות העסיסיות נקנו באבו גוש".
         )11.11("ישראל היום", 



  

 3/  כלכלה
 

   הגלוי והנסתר
   הממשלהלא כל ההכרעות הכלכליות נמצאות בתקציב המדינה, אך יש בו כדי לחדד את מדיניות 

  

  תמר גוז'נסקי מאת
  

, שאושר בכנסת 2015/2016שנתי -במרכז התקציב הדו    
בשבוע שעבר, עומדות ההוצאות הצבאיות הגלויות 

ת) (במסגרת תקציב משרד הביטחון והוועדה לאנרגיה אטומי
  הממשלתיים. אלה הכלולות בייתר המשרדים –והמוסוות 

בחיוכים מאוזן לאוזן הכריזו שר האוצר בחלון ושר     
הביטחון יעלון, כי הגיעו ל"הסכם היסטורי" בנושא גובה 

מיליארד שקל. לקוראינו  56 – 2016תקציב הביטחון לשנת 
, ממש 11.11הנאמנים נזכיר, כי בגיליון שבועוננו מיום 

חרונה, הצבענו על האבסורד לא
ששר הביטחון תבע מהוועדה 
בכנסת שעסקה בנושא להצביע נגד 

יה השתקציב הביטחון המוצע, 
שאושר בשבוע שעבר.  סכוםזהה ל

מיליארד שקל  56כיצד הפכו 
  סון לאומי להצלחה אדירה?מא
ההסבר אפילו אינו סודי: באותו     

יעלון סוכם, - הסכם היסטורי כחלון
, ואולי אפילו 2016כי במהלך 

בתחילתה, יוסיפו לתקציב הצבאי 
מיליארד שקל תחת  6הגלוי עוד 

פיצוי "כותרות כמו "התייעלות" ו
על התייקרות". נכון שגם בשנים עברו הוסיפו לתקציב 
הצבאי במהלך שנת התקציב, אך תוספות כאלה תורצו אז 
ב"התפתחויות לא צפויות", ואילו כעת מכריזים בפומבי 

  ב הצבאי שאושר הוא רק כאילו.שהתקצי
דמוקרטית החמורה של המהלך - מעבר למשמעות האנטי    

הזה, בשיטה הזאת גם לא חייבים להסביר, מניין יגיעו אותם 
מיליארד שקל: האם מקיצוץ רוחבי, כלומר מקיצוץ  6

במשרדים החברתיים והכלכליים, דוגמת שלושת הקיצוצים 
  ?5.2%של  עור מצטברשיב 2015הרוחביים שנערכו בתקציב 

  

  תקציב ההתנחלויות
לא במקרה, אין משרד התנחלויות ואין תקציב התנחלויות.     

מסיבות של פוליטיקה בינלאומית וגם פנימית, מוזרמים 
  התקציבים להתנחלויות מכל משרדי הממשלה.

מימון יחידות הצבא ומפקדותיו בשטחים בא מתקציב     
ים ומשמר הגבול מגיע משרד הביטחון. אך מימון השוטר

מהמשרד לביטחון פנים. משרד השיכון מממן בנייה 
בשטחים ואילו משרד התשתיות מממן סלילת כבישים   
עוקפים ועוקפי עוקפים. משרד החינוך משלם עבור תנאי 
חינוך משופרים בהתנחלויות והמשרד לאיכות הסביבה 
מממן פיתוח "שטחים ירוקים", כדי למנוע בנייה נוספת 

. לתקציבים האלה ודומיהם יש ישובים הפלסטינייםבי
לגוף המכונה "החטיבה המלא להוסיף את המימון הממשלתי 

תקציב  להתיישבות", הכפוף פורמלית לסוכנות היהודית.
  מהמקורי שאושר. 7-5החטיבה תופח ועולה במשך השנה פי 

אין נתונים בגלל פיזור הנתונים ושיטת התוספות, בעצם     
ההוצאות הצבאיות  גוזלותמדויקים, המאפשרים לקבוע כמה 

  מתקציב המדינה בכל שנה. בסך הכל
  

  כחלון ה"חברתי"
, נשבע בכל הזדמנות כי הוא "הכי כחלון, שר האוצר                

חברתי שיש". הוא אמנם נאלץ להתחשב בשיקולי קואליציה 
א וגם במחאה החברתית שהייתה, אך את תקציב המדינה הו

  עיצב כך שהוא יכרסם עוד בזכויות העובדים והגימלאים.
שקל לחודש לילד  60(התוספת הצנועה לקיצבות הילדים     

והנהגת השני, השלישי והרביעי) 
 50" בסכום של "חיסכון לכל ילד

שקל לחודש, הן צעד קטן לתיקון 
העוול של הקיצוצים בסעיף זה, 

, בכהונתו 2003- בהן החל נתניהו ב
 האוצר. תוספת זו הייתכשר ה

  דרישה מפורשת של החרדים.
לעומת זאת, אין בתקציב שאושר     

שום פתרון ממשי לגרעון השנתי 
מיליארד שקל של  2המצטבר של 

קופות החולים. אין גם מימון 
לגידול הצפוי, לפי כחלון, בפעילות 
של בתי החולים הציבוריים 

על הפניית בעקבות כמה שינויים שאושרו ונועדו להקשות 
  חולים מהמערכת הציבורית לזו הפרטית.

כוונה נגד מערכת  2016חברתית בתקציב - המתקפה האנטי    
הפנסיה הצוברת באמצעות קרנות הפנסיה. לאחר שההון 

ההפרטה של קרנות עצם מיצה את התועלת שהוא הפיק מ
, כולל התקציב שאושר "רפורמה" שנועדה 2004- הפנסיה ב

ת ברשת הביטחון הממשלתית בדמות להבטיח הקטנה נוספ
במסגרת צעד זה, רשת ביטחון מעין אגרות חוב ממשלתיות. 

אלף שקל בחודש. ולא עד  24זו תינתן לשכר רק עד גובה של 
המופרטות לקרנות הפנסיה  ושריבמקביל אאלף שקל.  28

  .בהשקעות הנחשבות מסוכנותעוד יותר להשקיע 
ודי לקידום אין בתקציב שאושר שום מענה ייח    

האוכלוסייה הערבית. ההבטחות של נתניהו מאוגוסט 
להקצות  האחרון באוזני הח"כים של הרשימה המשותפת

מיליון שקל לסגירת  900לרשויות המקומיות הערביות 
  נותרו ללא כיסוי. -פערים 

המערכה הציבורית המתמשכת נגד המתווה לתועלת     
דיה של המחאה חברות הגז, שנתניהו מקדם בכל כוחו, וה

החברתית שהייתה אילצו את הקואליציה להכליל ב"חוק 
, המגדיל את חבות המס על 2ההסדרים" את חוק ששינסקי 

מה שהוגדר כ"רווחי יתר" של חברות המפיקות אוצרות 
מתן פיצוי לכי"ל מקדם כבר טבע, כגון כי"ל. אולם נתניהו 

 בדמות הטבות הקשורות בהשקעות ובדרכים אחרות, וזאת
שיביא תועלת מעטה, אם  נוסף לאישור הצפוי של מתווה הגז

  .ולציבור הישראלי בכלל, לתקציבי המדינה הבאים
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המאבק של הפריפריה 

יכול לנצח, והקומבינות 

  להפסידיכולות 
  

  

חברי הכנסת דב חנין ועבדאללה אבו מערוף 

לכנסת נגד פגיעה  סמוךהשתתפו בהפגנה 

  בהטבות המס לפריפריה 
  

בצפון הארץ ובדרומה,  האלפי תושבים מיישובי הפריפרי    
וורדים בירושלים, מול גן הב )16.11( פגינוהודים וערבים, הי

משכן הכנסת, נגד הקפאת המפה החדשה של הטבות המס. 
יישובים שהיו אמורים להיכנס למפת  218המפגינים, תושבי 

ההטבות לראשונה מזה שנים, מוחים על ההחלטה להקפיא 
 את אישור המפה. 

המפגינים קראו לראש הממשלה ושר האוצר להביא את     
התקציב ולא להמתין מספר ור במקביל לאישהמפה לאישור 

חודשים כפי שביקש ראש הממשלה במטרה "לבחון את 
התנחלויות בשטחים  :קרי –הכנסת היישובים החדשים" 

הכבושים. לדברי המפגינים עיכוב ההחלטה פוגע במאות 
צדק היסטורי עם תושבי עשיית אלפי תושבים ומונע 

ו ו ו ו עבדאללה אבעבדאללה אבעבדאללה אבעבדאללה אבהפריפריה. שני חברי כנסת מסיעת חד"ש, 
  ה. , הצטרפו להפגנמערוף ודב חניןמערוף ודב חניןמערוף ודב חניןמערוף ודב חנין

"יצאתי  :בפני המפגינים ומונאאמר בח"כ אבו מערוף     
מהכנסת על מנת לזעוק יחד עם המפגינים את צעקת 

משלה הזאת פועלת נגד האזרחים. אנחנו מהפריפריה. ה
נישאר כאן, עד שראש הממשלה יחזור בו מהחלטתו הלא 

מס המגיעה צודקת והלא חכמה, להקפיא את הטבת ה
 לתושבי הפריפריה".

"אחרי  :גם ח"כ חנין נאם בפני המפגינים והדגיש    
שנעשתה עבודה רצינית, בתיאום, לתיקון המצב הקיים 

פנה עורף מהממשלה ו הבא - ולהבטיח פתרונות של צדק 
מתמודדים עם הקשיים התושבים, יהודים וערבים,  רבבותל

  "., בפיתוחשבפריפריה: בתעסוקה, בתשתיות, בבריאות
  

  איך אפשר לא לדבר על הכיבוש
  

עאידה עאידה עאידה עאידה ח"כ  הסבהבכנסת בנושא התקציב בנאומה     
(חד"ש, הרשימה המשותפת) את תשומת  סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - תומאתומאתומאתומא

העדפת  –התקציב הנוכחי מגמה הברורה של הלב ל
ואת המתנחלים על פני כל ההתנחלויות על פני כל אזור אחר 

ובדה תעלם מהעאפשר לה-אי"ה אחרת בארץ. יאוכלוסי

-" אמרה תומאשהתקציב הזה נותן תוספת לתקציב הביטחון
 'כאילו'הסעיפים שהם ים לשים לב גם לכל חרסלימאן, "מוכ

או מוזרמים דבר לא תקציב הביטחון אבל בסופו של 
  . 'חיזוק ההתנחלויות'המכונה העל להתנחלויות או לפרויקט 

ילדים בהתנחלויות אפשר לא להיזכר בעובדה, שגני - "אי    
ילדים בתוך המדינה. -מקבלים פי עשר יותר תקצוב מאשר גני

עלות האבטחה של כל  ,אוצרלפי חישובי הלכך אוסיף, כי 
כשכונות הפלסטיניות  משפחה המתגוררת בהתנחלויות

, שמשלם משרד אלף שקל לשנה 200במזרח ירושלים היא 
של וע סיהשיכון, וזאת ללא עלויות המשטרה. לעומת זאת 

 24דירה למשפחות נזקקות עומדת על  בשכרמשרד השיכון 
יוצא, . , כלומר כעשירית מהסכום האבטחהאלף שקל בשנה

המשפחות  16הסכום שיוציא משרד השיכון על אבטחת 
יכול  – תחת כיבוש השנה לדירות במזרח העיר שייכנסו

אז . משפחות ירושלמיות נזקקות 133-לממן סיוע בשכ"ד ל
  לא לדבר על כיבוש?איך אפשר 

 ןה, מתרחבותוההתנחלויות הכיבוש הוצאות ככל ש"    
תוספת  יםאשרמסעיפים אחרים, ואז גם לא ב ותגסונ

   ."תקציבים לרשויות המקומיות הערביות

  

המשטרה תקפה מפגינים שמחו 

 על האפליה בתקציב 

 של האוכלוסייה הערבית
  

נו מול צועדים שהפגיוכת ) תהל17.11המשטרה תקפה (    
בירושלים במחאה על האפליה נגד  משרד האוצר

המוקצים  האוכלוסייה הערבית בישראל והתקציבים הנמוכים
בין המותקפים היה ח"כ איימן עודה (חד"ש), יו"ר  לה.

    הרשימה המשותפת, שהופל ארצה למרות חסינותו.
ועד ראשי ו הרשימה המשותפת היוה יארגנמ, שההפגנה    

מחתה על החלטת הממשלה , הערביותת המקומיוהרשויות 
שנתית להשקעה -לחזור בה מההחלטה בדבר תכנית רב

, מלבד בהפגנה לקחו חלקולפיתוח ביישובים הערביים. 
עאידה עאידה עאידה עאידה נוספים של סיעת חד"ש: חברי הכנסת העודה, 
סלימאן, דב חנין, יוסף ג'בארין ועבדאללה סלימאן, דב חנין, יוסף ג'בארין ועבדאללה סלימאן, דב חנין, יוסף ג'בארין ועבדאללה סלימאן, דב חנין, יוסף ג'בארין ועבדאללה - - - - תומאתומאתומאתומא

  .אבו מערוףאבו מערוףאבו מערוףאבו מערוף

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  שבוע מדי זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת , הקומוניסטית הישראלית
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  חיונית ואפשרית העובדים התארגנות  
  

  אפרים דוידי מאת
  

  

הלשכה המרכזית לפני שנתיים על פי מחקר שפרסמה     
לא זכה לסיקור נרחב,  לצערנו לסטטיסטיקה (הלמ"ס), וש

- זכותם של עובדים להתאגד, וכי ם מימהציבור מסכי 91%
ובסיסית סבורים כי הזכות לשביתה היא זכות חשובה  82%

סבורים כי במקומות עבודה שבהם  67% ;ה דמוקרטיתבמדינ
 61%-פועלים ארגוני עובדים, תנאי העבודה טובים יותר, ו

סבורים כי ארגוני עובדים תורמים לביטחון התעסוקתי 
-מנתונים כה חד שהופתעו אולי יש מיבמקומות העבודה. 

שונה מאוד  2015- אבל החברה הישראלית ביים. משמע
י המחאה החברתית ההמונית בקיץ מהחברה שהכרנו לפנ

נטויים . האוהלים כבר לא בשדרה. כעת, האוהלים 2011
  במקומות העבודה.

נתון נוסף במחקר, ראשון בסוגו: גם יר כך ניתן להסב    
) אינה מסכימה עם האמירה 53%מרבית האוכלוסייה (

ות ובתפוקות במקום העבודה, שארגוני עובדים פוגעים ביעיל
על מי מוטלת  כימים עם אמירה זו.שמס 26% לעומת

 20בני מ 41%האחריות העיקרית לדאוג לזכויות העובדים? 
ומעלה סבורים כי האחריות העיקרית לכך מוטלת על 

סבורים כי האחריות היא על ההנהלה במקום  27%המדינה; 
סבורים כי האחריות היא על ארגוני העובדים  18%העבודה; 

שהאחריות היא על המערכת סבורים  7%או ועדי העובדים; 
  ."כל אחד דואג לעצמו" 4%לדעת ו ;המשפטית

   

  חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה
החברתית והמעמדית מאז המחאות  במודעותחרף העלייה     

, ולהתארגנויות העובדים החדשות הרבות שקמו 2011בקיץ 
רבע רק כיום כוח לעובדים, הארגון במסגרת ההסתדרות ו

. מדובר שראל חברים בארגון עובדים כלשהומהשכירים בי
 61%. מיליון עובדים 3.2-כ מתוךמאורגנים אלף  750-בכ

להסתדרות המורים או - 20%מהם שייכים להסתדרות, 
הסתדרות ה נמנים עם 6% ,יסודיים-לארגון המורים העל

הרפואית בישראל או אחד מארגוני הסגל האקדמי 
   באוניברסיטאות.

בנושא של הלמ"ס  2012ר החברתי עוד עולה מהסק    
משק בין השכירים העובדים בענפי הכי  ,התארגנות עובדים

 86%השונים, בולטים העובדים בענפי החשמל והמים עם 
) 52%חברים בארגון עובדים. בענף החינוך, כמחצית (

מהעובדים בשירותים  46%- חברים בארגון עובדים, ו
מיעוט מהעובדים  . ביתר ענפי הכלכלה,מאוגדים הציבוריים

מיוצגים על ידי ארגון עובדים, כאשר בקרב העובדים בענפי 
עובדים חבר בארגון  17 אחד מכלרק  –המסחר והתיקונים 

   ).6%עובדים (
התפלגות החברות בארגון עובדים לפי רמת הכנסה, מראה     

-כי שיעור העובדים המאוגדים עולה עד לרמת הכנסה של כ
משתכרים עד בקרב  6%-דש, מברוטו לחו שקל 14,000

 14,000-ל 10,000משתכרים בין בקרב  43%-לשקל  2,000
שיעור החברים  –לחודש. ברמות הכנסה גבוהות יותר שקל 

 ) בקרב33%בארגון עובדים הולך ויורד עד לכדי שליש (
     שקל.   21,000מעל  הכנסה  בעלי 

 שהם, ים בארגון עובדיםמאוגד שאינם שכיריםל אשר    
מכלל  75%-כהמהווים מיליון  2-כקבוצה גדולה למדי: 

היא  שאינם מאורגניםמציינים כי הסיבה  69% :השכירים
אינם יודעים על  10%שאין ארגון עובדים במקום עבודתם; 
טוענים כי חברות  9%האפשרות להיות חבר בארגון עובדים; 

מעידים כי המעסיק או התפקיד  4%בארגון לא תועיל להם; 
אינם  3%- ורק כ ;אינם מאפשרים חברות בארגון עובדים

ן משמעיות וה-תוצאות הסקר חד .מעוניינים לשלם דמי חבר
  ת תמרור אזהרה בפני המעסיקים וממשלת הימין.ציבומ

-ככל שהממשלה תנסה להתמיד במדיניותה הניאו     
ליברלית והמעסיקים ינסו להעמיק את הניצול, הם עשויים 

ובה מעמדית הולמת בדמות ארגון עובדים חזק גלמצוא ת
ונחוש. אך גם ארגוני העובדים חייבים להסיק מסקנות 

עובדים מאורגן. ביחס כוחות  4מכל  מהעובדה שרק אחד
נחוש קפיטליסטי -אנטיקשה לנהל מאבק  כזהחברתיים 

  ולחלוקה צודקת של  ההכנסות. יוממושך לשינוי חברתי יסוד

  

  מק"י והתארגנות העובדיםחד"ש, 
לקדם התארגנות עובדים חד"ש ומק"י פעלו עד עתה     

למטה". קרי: באמצעות החלטות, בקשות  –מלמעלה "
- ניות לליבם של החברים להצטרף לפעילות האיגודופ

התארגנות העת לשנות גישה זו ולקדם את מקצועית. הגיעה 
למעלה", על ידי הקמת אקטיב עובדות  –העובדים "מלמטה 
  ועובדים בכל סניף. 

איפה בדיקה   :סקר עיסוקיםהצעד הראשון הוא  ,לשם כך     
ועדים או החברים מועסקים והאם הם פעילים במסגרת הו

תכנית פעולה ארוכת  לפעול לפייש לאחר מכן  .האיגודים
ובה ניתוח מקומות העבודה בהם מועסקים תושבי  ,טווח

האזור, קידום ההתארגנות של העובדים במקומות אלה, 
ביישובים ידע שימושי. הקמת מסגרות לימודיות לרכישת ו

 אבטלה גבוהה במיוחד ובייחוד בקרב נשים. כאן,ה ,הערביים
כגון הקמת  -על מק"י וחד"ש לפעול בדרכים יצירתיות 

  מסגרות של מובטלים ללימוד, להכשרה ולמאבק. 
בגישתנו המעמדית אנו רואים במובטלים עובדים שאין     

תעסוקה, ולכן הם חלק בלתי נפרד ממעמד  כעתכעתכעתכעתלהם 
העובדים. ועוד: יש לקדם התארגנויות קואופרטיביות בייחוד 

ם אין אזורי תעשייה או מקומות עבודה בערים ובכפרים בה
י ספרה במהלך הכנס כ סלימאן- עאידה תומארבים. החברה 

ללא תעסוקה. מדוע לא ניתן  נותרו מורות ומחנכות 9,000
 להקים, יחד עמן, קואופרטיבים להפעלת גני ילדים,
פעוטונים או מסגרות לימוד אחרות? האופנה כעת היא 

במילים אחרות:  –קטנים" להפוך מובטלות ל"בעלות עסקים 
לפתור  תלפתח תקוות שווא שנטישת מעמד העובדים מסוגל

את שאלת היעדר התעסוקה. הניסיון לימד אותנו שרוב 
. אנו מסוגלים לקדם זמן קצר נסגרים תוךהעסקים הללו 

שביכולתם לתת מענה מעשי למצוקות  ,פתרונות שיתופיים
ם לאתגר את המובטלים והצעירים (גם האקדמאים שבהם) וג

לתנועה הקומוניסטית  על אמצעי הייצור. תהבעלות הפרטי
הבינלאומית ניסיון רב בהתארגנות עובדים ובהקמת 

  .ממנוקואופרטיבים ויש ללמוד 
  

   14.11, הרצאה בכנס הוועדה לאיגוד מקצועי של חד"ש ומק"ילפי 
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  מנהיג חזית השמאל הצרפתית: 

יש להילחם בשנאה 

שתוקפינו מנסים 

 להחדיר בנו
 

הגביר  ה הטרוריסטית של דאע"ש בפריזבתגובה למתקפ    
, , את קצב ההפצצות בסוריהפרנסואה הולנדפרנסואה הולנדפרנסואה הולנדפרנסואה הולנדצרפת,  נשיא

, ולתשואות הימין, כי צרפת נטשני בתי הפרלמ מולכריז ה
החירום במדינה  צבוהציע להאריך את מ ,נמצאת במלחמה
 התקבלה.הצעה ה – לשלושה חודשים

טרם  טחון פניםיהתגובה הצרפתית בכל האמור בבהיקף     
, אך התבטאויותיו של מנואל וואלס, ראש הממשלה, ברור

פני האסיפה בשלתו. בנאום מעידות לפחות על כוונת ממ
ביטחון קודם לחירות הכריז וואלס כי ה )19.11( הלאומית

צפויה להיות מוגבלת באופן זמני. חרונה האהפרט, וכי 
בשטח מקדמת הממשלה חקיקה שתאפשר גיוסים נרחבים 
לצבא ולמשטרה, חימוש שוטרים מקומיים בנשק כבד, גירוש 
חשודים בטרור ושלילת אזרחותם. הצעות הממשלה זכו 

. מרין לה פןמרין לה פןמרין לה פןמרין לה פןלשבחים מצד מפלגת הימין הקיצוני של 
הסוציאליסטית  גורמים במפלגה אף רמזו כי הממשלה

 .מיישמת בכך את המצע של המפלגה הקיצונית
מאמץ של  דרשיאין ספק כי המלחמה בדאע"ש קשה, וכי י    

 זור וכן של גורמים בינלאומיים,שנים ארוכות, של עמי הא
 הן את עיראק וסוריה המרוסקות.כדי לאחות ולהקים על רגלי

חדש , מאשר להרכיבו מאגרטלזהר ולא לשבור יקל יותר לה
לאחר שהתנפץ לרסיסים. אלא שספק רב אם הצעדים עליהם 
הכריז הולנד המסתכמים בהגברת התקיפות, חימוש 

לחם באיום יהמשטרה והחרפת הענישה יספיקו כדי לה
הגדול הזה. שיטות אלו כבר נוסו בצרפת כמו בארה"ב 

. במקרה הרע הן החריפו את הבעיות קטנה והצלחתן הייתה
י שהן דוחפות אוכלוסיות שנפגעו מבית ומבחוץ תוך כד

  מיסטים. אממדיניות כוחנית זו הישר לזרועות האיסל
  

  יש להפגין חריפות בניתוח
העומד  – לוק ֵמַלְנשֹוןלוק ֵמַלְנשֹוןלוק ֵמַלְנשֹוןלוק ֵמַלְנשֹון- - - - ןןןןאאאאז'ז'ז'ז' נטללאחר המתקפות  יממה    

בראש חזית השמאל, איחוד מפלגות העומדות משמאל 
   המפלגה          לרבות          הסוציאליסטית,            למפלגה

  

  
בתכנית הטלוויזיה  ןדיוחלק ב –הקומוניסטית הצרפתית 

הפופולרית "אנחנו עדיין ערים". לדבריו, המערב פועל 
 ת" במלחמה מול הטרור האיסלמיסטי.ב"שיטות כושלו

אני שונא את מי " אמר מלנשון, ""יש לנו כעת זכות לשנוא    
 ינני מסתפק בשנאה, אני גם בז להם.שתקף אותנו. א

-משתפרים בתור בני חנואנבמצב,  טכשאנחנו מנסים לשלוו
   ".ולהפגין חריפות בניתוחהמצב יש לבחון את  .אדם

המשיך מלנשון בביקורתו על  - "השנאה שעליה יש לדבר"    
אינה השנאה שלנו כלפי התוצאות של צעדי הממשלה, "

. השנאה שיש ללחום בה היא כמובן תוקפינו. אני שונא אותם
תוקפינו  –העניין ינו מנסים להחדיר בנו. זה לב זו שתוקפ

טה בעצמנו, מבקשים להפחיד אותנו עד שנאבד כל שלי
. הם רוצים להפריד בינינו. הם רוצים העל אל השנתנפל אל

לשסע בין המוסלמים לבין שאר החברה. הם רוצים לייבא 
פלגנית שלהם. יש לצרפת את תפיסת העולם המטורפת וה

: לאיסלאם אין כל קשר למה שקרה. איש להגיד בקול ברור
אותו  להוציאמסוגל לפגוע בזבוב,  ינומהמוסלמים בצרפת א

  ."קומץ שניתן למצוא בכל הדתות
  

  רם של העולםלא הז'נד
יש לתת דין וחשבון על כל הטעויות שהובילו אותנו "     

" המשיך למצב זה של חולשה, למצב הבלתי יאומן הזה
להמשיך ולפעול בשיטות כושלות.  זו תהיה טעותמלנשון. "

חיל נמשכת כבר זמן רב. הכאוס הת אתהמלחמה הז
למעשה, את מי שחררנו  ...כשנכנסנו לעיראק כדי לשחרר

חוקים נגד הטרור. חוקקנו ב שימושהפרזנו בכמו כן, שם? 
 ., וזה לא עזרבעשר השנים האחרונות העשרה חוקים כאל

רויות רבות בשביל לאחר כל התקפה חוקקנו חוק. הקרבנו חי
  ".ביטחון שטרם קיבלנו. יש לפחות לתת על כך דין וחשבון

. הרעיון 1991-ב כנס לעיראקיצבעתי נגד ההחלטה להה"    
ו חנאנ כעתוץ את לוב היה גם הוא טעות מוחלטת. ילהפצ

מבקשים לפעול בסוריה באותן שיטות. אנחנו לא הז'נדרם 
- את הכאוס ואי גביררק ת קאובוי התנהגות שלשל העולם. 

. עם זאת, ה לכונן בכל ארץ שלום ואושרחוב עלינו איןהסדר. 
 צריךיים. מאפשרים לדאע"ש להתקה ,יש לנתק את הקשרים

? מי ותםממנות אהממיהן המעצמות האזוריות  ,לשאול
באירופה קונה את הנפט הזה? איפה הכסף שלהם? מי יכול 

 בר".? על זה יש לדלחסום את צינורות העברת הכספים
לאה לאה לאה לאה בתגובה להערה של חברת פאנל קבועה, העיתונאית     

לאומית, , שטענה שמלנשון מתחמק משאלת הזהות הַסַלֶמהַסַלֶמהַסַלֶמהַסַלֶמה
"להפך, אני מרגיש מאוד בנוח עם  :מנהיג חזית השמאל אמר

, אלא שאני לא עונה עליה כמו האחרים. אני אתהשאלה הז
ית של המולדת. כלומר אנחנו אמאמין בזהות הרפובליק

 '.חירות, אחווה, שוויון'רפתים כי אנו דבקים בעקרונות צ
והיא אפילו לא  ,צרפת אינה צבע עור, לא דת, לא אתניות

השפה הצרפתית. מה הופך את צרפת לצרפת? שטח, זכויות 
י. אוחוקים להם אנו מצייתים. אני צרפתי כי אני רפובליק

. ליאניטרהפתרון לבעיה היא הרפובליקה, והיא אינה משטר 
לא מדובר בחוקי משחק גרידא. הרפובליקה היא משטר בעל 

  תוכן פוליטי כגון החילוניות, החירות והשוויון. 
. מדובר תציוויליזציואין כאן שום התנגשות של "    

בבריונים, בסוחרים, ברוצחים שלא מייצגים שום 
-ובטח שלא את הציוויליזציה הערבית ,ציוויליזציה

  .ו צריכים לנצח אותו בהגיון"מוסלמית. הם אויבנו ואנחנ

 טמ"ג
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  כנס  עיריית חיפה מנעה עריכת
  בתיאטרון אל מידאן שאלה הפלסטיניתב

  

ד"ר שנה למותו של המנהיג הקומוניסטי  30כנס לציון     
-וה 27-בסוף השבוע של ה תקייםהשנועד ל, אמיל תומאאמיל תומאאמיל תומאאמיל תומא

, הועבר למתחם חיפהבבנובמבר בתיאטרון אלמידאן  28
, כי זאת לאחר הודעה של העירייה בסוף השבוע שעבר. אחר

  היא אוסרת על עריכתו באולם התיאטרון העירוני. 
מנהל המכון ע"ש אמיל תומא, שיזם את עסאם מחול, עסאם מחול, עסאם מחול, עסאם מחול,     

דמוקרטי של העירייה, והודיע -הכנס, מחה על הצעד האנטי
  שהכנס יתקיים בכל מקרה במועד שנקבע.

    עאדלעאדלעאדלעאדלשתתפו: י ,יוקדש לשאלה הפלסטיניתשכנס ב    
ל מפלגת העם , מזכ"לחילחילחילחים סאם סאם סאם סאאאאאבסבסבסבסי; "מק ל", מזכעאמרעאמרעאמרעאמר

הרשימה המשותפת);   -(חד"ש  חניןחניןחניןחנין    דבדבדבדב כ"חהפלסטיני;  
 תאופיקתאופיקתאופיקתאופיק; אלאשהבאלאשהבאלאשהבאלאשהב עודהעודהעודהעודה; גונןגונןגונןגונן בנימיןבנימיןבנימיןבנימין; וריוריוריורי''''חחחח    סמירהסמירהסמירהסמירה

 אסעדאסעדאסעדאסעד; פרופ' טוביטוביטוביטובי אליאסאליאסאליאסאליאס' פרופ; נסיףנסיףנסיףנסיף מוסאמוסאמוסאמוסא; כנאענהכנאענהכנאענהכנאענה
, הערביתהערביתהערביתהערבית; יו"ר ועדת המעקב של האוכלוסייה ג'נאםג'נאםג'נאםג'נאם

("הארץ"),  הסהסהסהס עמירהעמירהעמירהעמירה העיתונאית; ברכהברכהברכהברכה מוחמדמוחמדמוחמדמוחמד
 עסאיעסאיעסאיעסאי ג'וניג'וניג'וניג'וני; ד"ר למסרילמסרילמסרילמסריאאאא האניהאניהאניהאניאי הפלסטיני העיתונ

  נפאענפאענפאענפאע מוחמדמוחמדמוחמדמוחמד, הסופר נג'אח שבשכם)-(אוניברסיטת א
  . עמלעמלעמלעמל אסקנדראסקנדראסקנדראסקנדרוהחוקר 

 של בהיסטוריה תומא אמיל של בין דיוני הכנס: מקומו    
 ותוכנית הקומוניסטים, תומא המהפכני; אמיל המאבק

מושב אחת?  מדינה או מדינותהשתי  פתרון -  החלוקה
והמושב  19:00בשעה  ,בנובמבר 27 ,ייערך בשישי הפתיחה

  . 11:00שעה בחל יהשני, למחרת, 
 

  יעקב קוג'מן

  

  יעקב קוג'מן ללזכרו ש
מפלגות הלפני כחודש נפטר בלונדון הפעיל הוותיק וחבר    

. רבים יעקב קוג'מןיעקב קוג'מןיעקב קוג'מןיעקב קוג'מןהקומוניסטיות הישראלית והעיראקית, 
ת הקברות ליוו את קוג'מן בדרכו האחרונה וליד קברו בבי

נציגים של מק"י, לו גרינפורד שבבירת בריטניה, ספדו 

ת העיראקית ומפלגת העם הפלסטיני. המפלגה הקומוניסטי
 שכתבשיר  אנו מפרסמים איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיהמשורר באדיבות 

  . 50-ות בשנות הרל מנהיג תושבי המעבע

  

ַהּקֹומֹוִניְסט  ַהַּפחֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב קּוֶג'ָמן
  / איתן קלינסקי ַעִּמיָׁשבְּבַמְעָּבַרת 

 
 ִאִּמי ָהְיָתה ַּבְׁשָלִנית ַּבִּמְטָּבח 

 ְּבַגן ַהְּיָלִדים ֶׁשל ִאְרּגּון ִאָּמהֹות עֹוְבדֹות ְּבַמְעָּבַרת ַעִּמיָׁשב
 אֹור ִעם רּוחֹות ֶנֱאָנחֹות ַעל ַּגָּבּה -ִעם ַעְרִפֵּלי ֶטֶרם

 ן ֶׁשָּצַמח ַעל ֲאָדָמה חֹוֶרֶגתָּבָאה ָּכל ּבֶֹקר ְלַגן ַהְּיָלִדים ַּבַּפחֹו
ֲאָדָמה ֶׁשָחְרָׁשה ֶאת ְׁשֵדה ַהַּכָּלִניֹּות ֶׁשל ַיְלדּוֵתנּו ַּבּמֹוָׁשָבה 

 ַהְּלַבָּנה
 ִקְמֵטי ַׁשֶּלֶכת ּדֹוַמַעת.  ביןִּגְּדָלה ַּפחֹוִנים ׁשֹוְקִעים ֲעִריִרִּיים 

. 
 ַהַּפחֹוִנים ְּבַמְעָּבַרת ַעִּמיָׁשב

 ָעלּו ִמן ָהָאָבק ַּבַּקִיץ ּוִמן ַהּבֹוץ ַּבחֶֹרף 
 ִלָּבּה ֶׁשל ִאִּמי ָעַטף ְּבַפחֹון ֶאָחד ְּכִריִכים ַלֲארּוחֹות ּבֶֹקר 

ַאֲהָבָתּה ָלָׁשה ְוִטְּגָנה ְקִציצֹות ֶלֶחם ְּבֵפירּוֵרי ָּבָׁשר ַלֲארּוחות 
 ָצֳהַרִים 

 ִּבימֹות ַהָּקָרה. רּוָחּה ִחִּמָמה ְּבָמָרק ְלָבבֹות ְיָלִדים
 

 ֲאִני ַהַּצָּבר ֵמַהּמֹוָׁשָבה ַהְּלַבָּנה
 ְּבָנּה ֶׁשל ֶחְדָוה ֵמִאְרּגּון ִאָּמהֹות עֹוְבדֹות 

י ְסִפינֹות  ָרִאִיתי אֹוָתה ַּבַּפחֹוִנים ַהָּנִעים ְּכֶעְדרִֵ
 ִמַּיַּמת ַהָּׁשָרב  ָּבּה ַהחֶֹשך ִעֵּור 

 ִיֵּלל . ְלַיַּמת ַהָּקָרה  ָּבּה ַהחֶֹׁשך
 

 ְּבלּוֵיי ֶעְדֵרי ַּפחֹוִנים ְצפּוִפים ְּפרּוֵמי ַּגגות ְקרּוִעים   בין
  ּכֹוְרִעים ּדֹוְלִפים ְּבָאחּו ּבֹוִצי ּפֹוִעים ְּפעּוֵרי ֶּפה

 ָאַהְבִּתי ֶאת ַהַּפחֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב קּוֶג'ָמן ָהִעיָראִקי
 ַּפחֹון ָעִׁשיר ִּבְסָפִרים 

ָּטן ּבְ   ִרְגֵבי ֲאָדָמה ִמָּמָסד ְמב;
 ְוַעד ְטָפחֹות ְּדמּועֹות ִמֶּגֶׁשם ֶנֶעְרמּו ְלֹלא ֵסֶדר  

 טֹוְלְסטוי ְוֶצ'כֹוב, ַּג'ְּברא ִאְּבָראִהים ְוָע'ָסאן ַּכָּנָפאִני,
 ֶׁשְקְסִּפיר ְוֶגֶטה, ָנִג'יב ַמְחּפּוז ְוָר'ָגה ַאְלָזָקאק

 ָפִתיתּוַבֲעָרִבית, ַאְנְּגִלית ְוַצְר  בעבריתִמילֹוִנים 
 ַהַּקִּפיָטאל, ַהָּמִניֶפְסט ַהּקֹומֹוִניְסִטי ְוֵסֶפר תנ"ך.

 ְּפָלְסִטיק ָחְרָׁשה ָלה ַהַּמַחט  בתקליט
ְוַצְיקֹוְבְסִקי, ּפֹול רֹוְּבסֹון ְוַהְרֵּבה ַהְרֵּבה אּום ן בטהוב◌ּ

ְלּת'ּום.  ּכ;
 

 ָאַהְבַּתי ֶאת ַהַּפחֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב קּוֶג'ָמן  ַהּקֹומֹוִניְסט
 ַיֲחָפן ּכֹוֵפר ֵמִעיָראק ֶׁשַּפחֹונֹו ֵהִביס ָּתִמיד ּתֹוגֹות ִאֶּלמֹות

ָּתִתים ַּבֲעבֹודֹות ַּדַחק ְמַנְּונֹות ַחִּיים ְוָאָדם.  ִמָּיִמים ְמס;
 

ָאַהְבִּתי ֶאת ַהַּפחֹון ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ַיֲעקֹב קּוֶג'ָמן ַהּקֹומֹוִניְסט 
ֶג'ָמן ַהּקֹומֹוִניְסט ְּבַמְעָּבַרת ַהַּפחֹון ֶׁשל ַיֲעקֹב קּוֶהָעִני.  

  ַעִּמיָׁשב 



    במאבק
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), 28( סונדוס שמרוךסונדוס שמרוךסונדוס שמרוךסונדוס שמרוך) ובתה 50( מוגרבימוגרבימוגרבימוגרבי- - - - אלאלאלאלן ן ן ן ייייממממררררננננ    

תושבות רמלה, נרצחו השבוע על ידי בן משפחתן, וכך 
נשים שנרצחו מאז תחילת השנה על ידי  12הצטרפו לעוד 

הקורבנות היו ערביות. רק לפני מספר  14מתוך  8גברים. 
  מטירה. 4-, אם לסוהא מנסורסוהא מנסורסוהא מנסורסוהא מנסורשבועות נרצחה 

(חד"ש, הרשימה  סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - אאאאתומתומתומתומ    עאידהעאידהעאידהעאידהח"כ     
המשותפת), יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, שעוסקת 
בנושא האלימות נגד נשים עשרות שנים, ולפני שנכנסה 
לכנסת עמדה בראש ארגון "נשים נגד אלימות", יזמה דיון 
מיוחד בוועדה בראשותה לציון יום המאבק הבינלאומי 

ון מן המניין, כי אם באלימות נגד נשים. הדיון אינו עוד די
ומאבק   הצעה להקמת רשות לאומית למניעתהשקתה של 

  . באלימות במשפחה ונגד נשים
סלימאן: -בהזמנתה לישיבה המיוחדת כתבה תומא    

ידי החברה - רשימת הנשים שנשללה מהן הזכות לחיים על"
רק בגלל היותן נשים הולכת וגדלה. למאות הנשים שנרצחו 

 ןכול -ם והצלחות, שאיפות וחלומות ייש שמות ופנים, הישג
 "נרצחו בדם קר!

שלנו לאור  נוקולחובה להשמיע את עוד הוסיפה כי "
רצח הנשים בתקופה האחרונה התגברותה של תופעת 

חלק מזכויותיהן  להשיבקווה שקול זה יצליח . כולי תבמיוחד
  של הנשים הנפגעות".

  
  

ביום  "א וברמלהבת ותהפגנ

  נשים המאבק באלימות כלפי 
רביעי רביעי רביעי רביעי יום יום יום יום ביום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים,     
 אביב-במרכז תל מו פעולות מחאהיתקיי    ,,,,בנובמברבנובמברבנובמברבנובמבר    25252525

  . וברמלה
"אנחנו יוצאות ויוצאים  :מסרובת"א מארגנות האירוע     

נשים זכאיות לחיים בביטחון. אלימות כלפי נשים  –להזכיר 
וי בשלל דרכים: היא תופעה חברתית נפוצה הבאה לידי ביט

  פיזית, מינית, רגשית, מילולית וכלכלית". 
ועוד: "אנחנו יוצאות לרחוב וקוראות לרשויות לקחת     

אחריות על ביטחונן של נשים באמצעות חקיקה והפניית 
משאבים. אנחנו מזכירות כי מרחב בטוח מהטרדות, יחס 

 הן זכויות בסיסיות של כל -שוויוני ומכבד, עצמאות כלכלית 
של  - איש ואישה. אלימות כלפי נשים היא בעיה חברתית 

  כולנו". 
עד לרחבת  18:30תצא מכיכר רבין בשעה בת"א ההפגנה     

  תתקיים עצרת במקום. 19:45-ברחוב שאול המלך. ב "אמוזיאון ת

פעילים חברתיים ברמלה ובלוד והוועדה  ,עמותת נעם    
עשרה -למאבק ברצח נשים, יערכו הלוויה סמלית לאחת

  סוכת   תוצב  ברמלה,   הערים. בשתי  השנה   הנשים שנרצחו

  

, שבה נקרא הציבור להביע את זעזועו נוכח מרחץ בליםא
  הדמים.

ברחבת בית  16:00טקס המחאה ברמלה יתקיים בשעה     

  המשטרה. המשפט, מול תחנת
        

  ישראלי -לחץ על עובדי הבנק הערבי

  השביתה בשבוע שעבר בעקבות
-מחריף הסכסוך בין העובדים לבין הנהלת הבנק הערבי

ישראלי שבבעלות בנק לאומי: בעקבות השביתה בשבוע 
) 19.11שעבר (שעבר, ההנהלה שיגרה לעובדים ביום חמישי 

ין עבודה משכרם בג על ניכוי יוםים בהם הודיעה מכתב
   .שביתת

 ישראלי דורשים הסכם עבודה הכולל-עובדי הבנק הערבי
תיקון פערי שכר לכל העובדים, הבטחת אופק קידומי 

מענק מעבר, אשור תוכנית  למנהלים ולעובדים, תשלום
 פרישה מיוחדת לקבוצת עובדים ותיקים והשוואת זכויות

ראש ועד  יושב .ותנאי העסקה בינם לבין עובדי בנק לאומי
, מסר בתגובה למכתב פהד מוראד שנאןפהד מוראד שנאןפהד מוראד שנאןפהד מוראד שנאןבדים, העו

ניסיון להלך אימים על העובדים  ההנהלה כי "אנו רואים בכך
הבנק  הנאבקים על זכויותיהם. אנו שוב קוראים להנהלת

לשוב לשולחן המשא ומתן על מנת למצוא פתרון לסוגיה 
  הזכויות המגיעות לנו". ולתת לנו את

  

   מזמינה מכללת הגדה השמאלית
  

  בנושא:  2015נס מרקס כל

  פוליטיקה מעמדית"
  ח זהויות'"שי'או  

  בין משתתפי הכנס (לפי סדר הופעתם):
-פרופ' אבישי ארליך, מיאדה אשקר, פרופ' רחל הרץ

,  נמרוד פלשנברג, מיכל רוביץ', רג'א זעתרא, ח"כ דב חניןלז
בסן, ד"ר בנצי לאור, ד"ר אורי וייס, פרופ' דני פילק, פרופ' 

פורשנר, יעל -אורי וולטמן, מיכה רחמן, רענן שמש אורי רם,
דרייר שילה, ליאור קיי, הגר ברתנא, ד"ר עמי וטורי, עמרי 
עברון, יובל דרייר שילה, לילך ובר, פרופ' דני גוטוויין וד"ר 

  אפרים דוידי.
  ,2015בנובמבר  28-27ושבת,  הכנס ייערך בשישי 

  אביב- בתל 70אחד העם ’ ברח”, הגדה השמאלית“במועדון  
  

 לתכניה המלאה:

http://kenesmarx.wordpress.com/ 


