
 

  

, צילום: לוחמים לשלום60צד כביש בהמפגינים צועדים      
) 27.11ביום שישי (ראלים ופלסטינים צעדו יש מאות    

מהכניסה לכפר בתיר למחסום המנהרות, , 60לאורך כביש 
משותפת בקריאה להפסקת הכיבוש עצרת שם התקיימה 

 –ולעתיד טוב יותר של צדק, שוויון ושלום לשני העמים 
  א אלימות לכולנו ולילדינו. עתיד לל

"עומדים ביחד" וארגון  היוזמה ורגניה אההפגנאת     
את חומת  דימתהחומת דמה מקרטון ש .שלוםלוחמים ל
   ההפגנה. יוםהופלה בס  - ההפרדה 

המפגינים, שהגיעו באוטובוסים מישראל וממוקדים     
מוביל הצד הכביש בשונים בגדה המערבית, צעדו 

חברון, והתמודדו עם קריאות לעציון ומירושלים לגוש 
מצד רכבי פלסטינים  יםגנאי מצד מתנחלים, לצד עידוד

, יו"ר מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה"כ לשעבר מטעם חד"ש ח שחלפו. 
    הערבית    יה יהאוכלוס   של     העליונה     המעקב  ועדת 

  
  

שקט  ים לשרורשהשתתף בהפגנה אמר: "לא יכול בישראל, 
וחיים נורמליים במציאות לא נורמלית של כיבוש ודיכוי. מי 

לבוא בטענות  ינו רשאיאופק וגורם לפיצוץ, א כלשסותם 
כשהרסיסים מגיעים אליו. אין פתרון מלבד סיום הכיבוש 

שסופו הקמה של  ,ואין פתרון מלבד כניסה למשא ומתן מואץ
  .פלסטינית שבירתה היא מזרח ירושלים" המדינ

, פעילה בתנועת לוחמים לשלום, אמרה: יטל לוקוףיטל לוקוףיטל לוקוףיטל לוקוףממממ    
"אנחנו חיים בתקופה קשה, אנשים חפים מפשע מתים כל 
יום וקשה לראות את סוף האירועים. הדבר האמיץ לעשות 

לבנות את העתיד על  ,הוא למצוא את מה שמשותף בינינו
 -בו  כלואיםהבסיס הזה ולשבור את מעגל האלימות שאנחנו 

  .המחר" מעןל
-יצוין שבמקביל נערכה משמרת סולידריות ישראלית    

  פלסטינית עם ההפגנה בכיכר היינריך בברלין, בירת גרמניה.

  2015 דצמברב 2, 45 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  פלסטינים הם השקופים האמיתיים של דרעיה
"לצערי, עד היום התייחסו לטרור כאילו כביכול שזו בעיה 

 סלאם קיצונייישראלית. לא היו מוכנים להבין שיש כאן א
ששם את נפשו לעשות טרור לשם טרור. חשבו שזו בעיה 

  פוליטית פלסטינית".
  )16.11, 2ת הלילה, ערוץ (שר הפריפריה אריה דרעי, חדשו

  

  שר החתולים והר הבית
הוא איש רעים להתרועע, נחמד שר החקלאות אורי אריאל "

הסיפור  לשבת ולדבר אתו, אבל בסך הכל לא מעניין אותו
 -שלנו, החקלאים, ולא נראה שאכפת לו מענייני חקלאות 

        ...."לו מענייני יהודה ושומרון והר הבית הרבה יותר אכפת
)13.11רצוג ממושב אלמגור, "דה מרקר", (אבשלום ה  

  

  זה פשע זםגם אתיאי 2015בישראל 
  !"."את עושה צחוק מהר הבית. את אתיאיסטית

ישיבת "כ עאידה תומא סלימאן בלח(ח"כ אורן חזן מהליכוד 

)18.11הכספים של הכנסת,  ועדת  

  

        ומגל פטיש

האמירה המגעילה של ח"כ אורן חזן כלפי ח"כ קארין   
עדה ללעוג יותר לכך שאלהרר נעזרה בערבי כדי אלהרר נו

להצביע מאשר ללעוג לנכות שלה. כזכור, חזן פלט לעברה 
 "של אלהרר, הרתוקה לכיסא גלגלים "שעיסאווי יעזור לך?

כך שבאחת ההצבעות, ח"כ פריג' עזר לאלהרר ל רמזהוא 
יה ישה יהודיקה הלהב"ה של חזן הרואה אללהצביע, וכך נד
ברור שלעג למום הוא בלתי נסבל לחלוטין,  חסודה עם ערבי.

 לאומני וגזעני וזה חמור לא פחות. גםאבל הלעג של חזן היה 
ן לא זמורה לא פחות היא העובדה שהקריירה של חח

ברים "שונגדעה מיד אחרי שהתבררה הפארסה שלו עם 
עדות שקר, כדי לפגוע ארגון שתיקה". כזכור, חזן מסר ל

 .אה לא אמינה ולא פורסמהנמצ עדותובאמינות שלהם. 
שאמירותיו הבוטות  גם ינון מגל. אין ספק ובאותה חבורה

ראויות לכל גינוי, וייתכן שאף לאישומים נשים כלפי 
פליליים. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מאמירה חמורה לא 

הבגידה, שהעונש ריאתו להשתמש בסעיף ק - לופחות ש
, אלון ליאללשעבר  הדיפלומט לגבי המירבי עליו הוא מוות,

אחרי שזה לא התיישר במאת האחוזים עם עמדת הממשלה 
. אם מגל אלים כלפי יריביו הפוליטיים, בנוגע ליחסי חוץ

. נשים איתן הוא עובדסביר להניח שהוא יהיה אלים גם כלפי 
למרבה הצער, הקריירה שלו לא הסתיימה אחרי שהוא הסית 

חרי ששוב נחשף לאלימות, ונקווה שהיא תסתיים עכשיו א
  פרצופו האמיתי. 

        

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

  

  
  ואיפה המופתי כשצריכים אותו?

ממש כמו בימי מלחמת העולם השנייה, "פאריס מבוצרת, 
בקונוטציה האיחוד האירופאי מסמן מוצרים  כשבמקביל

תה מביישת את הגרמנים של אותה תקופה. ואם כל ישלא הי
אז בגרמניה הסרט המצליח ביותר כרגע הוא  ,זה לא מספיק

כשמורידים  מה שקורה זה. סרט על חזרתו לחיים של היטלר
  ".מפרק המיקוד בבגרות. אל תתפלאו חברים את השואה

)15.11, 20(פתיח למהדורת החדשות של ערוץ   

  

  העבודה למען ההון
חדשה לקידום התעשייה תושק מחר בכנסת ביוזמת  שדולה"

נחמיאס־ורבין ואיתן ברושי (המחנה הציוני)  הח"כים איילת
נחמיאס־ורבין אומרת כי מטרת  )ורועי פולקמן (כולנו

ויצירת  השדולה היא לסייע בפירוק חסמים רגולטוריים
  ממשק מחודש בין התעשייה לחברה הישראלית. היא מציינת 

ול־לבן היא מפתח לכלכלה יציבה ולמקומות כח תעשייה'כי 
השר אריה דרעי, יו"ר  . באירוע ישתתפו'תעשייה איכותיים

הרצוג ונשיא התאחדות התעשיינים ח"כ יצחק  עבודהה
  ".שרגא ברוש

)16.11("ישראל היום",    

  

  באתר המתנחלים חולמים על הווילה בג'ונגל
 של חיפה ובמרחק הליכה קצר  במבואותיה הדרומיים"

הטיולים, נחנכה השבוע אכסניית  מחופי הרחצה וממסלולי
  ".נוער מהיפות באירופה

)16.11, 7ערוץ (  
  

  תרבותי-הרב הרב
"יש פה התנגשות בין תרבויות. תרבות אחת קוראת לזה 

  'חסד' והשנייה קוראת לזה 'שוחד'"
)13.11(הרב יאשיהו פינטו, "ידיעות אחרונות",   

  

  קיצור תולדות הציונות
יד של החילוניות היה נחוץ בשלב שבו היהדות "התפק

ת לא יכלה לנהל בעצמה מדינה וצבא. היום אפשר הדתי
  לומר שהחילוניות סיימה את תפקידה ההיסטורי".

  )19.11(הרב משה רט, "מקור ראשון", 
  

  מצא את ההבדלים: הרצוג ובנט
הרצוג, בגיבוי שאני מאמין שיש לו במפלגת העבודה "

-את הריצה של בנט למדינה דו יכול לעצורובמחנה הציוני, 
ההגה  לאומית ולהצטרף לממשלה, לתפוס את המקום ליד

ולהוביל לכיוון יותר נכון, יותר צודק, יותר חזק ויותר יהודי 
  "ודמוקרטי

)20.11, 2, חדשות י, המחנה הציוני(ח"כ איתן ברוש  

  

  מחזיקה אצבעות לעסקנות העבר  ית חדשהח"כ
 :עטר ן פארן הגיבה על מינוי ח"כ דניח"כ לעתיד יעל כה"

אני רוצה לברך את חבר הכנסת היוצא דני עטר על כניסתו 
לתפקיד החשוב של יו"ר קק"ל. נפגשתי עם דני אשר הביע 
נכונות לקידום תחום הקיימות והשקיפות בקק"ל. אני 
מאמינה שיהיה לנו שיתוף פעולה פורה בתפקידו החדש 

        ."ומאחלת לו הצלחה רבה
)20.11 המחנה הציוני, יעל כהן פארן, (ח"כ  



  

 3/  כלכלה
 

 

  אך העיקר לשנותו
  

  דב חנין  מאת
  27.11 ,"את , בכנס מרקסהרצאה 

  
נלקחו  בכותרת הרצאה זוהמילים     

על פוירבאך של  11-מתוך התזה ה
רק הפילוסופים עד היום  " – מרקס

פירשו את העולם, אך העיקר 
היא נקודת המוצא אמירה זו . לשנותו"
  . סטישל הפרויקט המרקסי הערכית

 גלס פוגשים זה את זהמרקס ואנ    
 של זמנם העולם החברתיבהבנה כי 

. פרויקט השחרור קלא צוד הוא עולם
חומות הקניין נבלם מול הפוליטי של המהפכה הצרפתית 

מרקס את הציב  ,וסרית. מתוך עמדה מהפרטי ואי השוויון
 ,שינוי העולם. מאז אנחנו –ת שלו המטרה העיקרי

מתוך ניתוח  ימחפשים את הדרך לשינו ,המרקסיסטים
הן גם המנוע  ההמציאות הדיאלקטית, הסתירתית. סתירות אל

של המערכת, אך גם, כפי שמרקס זיהה, מייצרות את 
את מנוע השינוי  זיהההיסודות לשינוי חברתי ופוליטי. מרקס 

  מעמדות. הבמלחמת 
, קורות ימי כל חברה הם קורות ימי מלחמת המעמדות     

שיש רק שם  לא נאמר. ניסטינכתב בפתח המניפסט הקומו
מאבקים מעמדיים. יש עוד עימותים חברתיים. מגוון של 

אבל  .מאבקים במגוון של נושאים. הוא לא מזלזל בהם
  עניין סביבו החברה מתפתחת. ההמאבק המעמדי הוא עבורו 

  

  לזהות את קו ההתנגשות
שכרכו פרקטיקה אם נסתכל על המרקסיסטים הגדולים,     

קו ההתנגשות מהם הצביע על אה שכל אחד , נרבתיאוריה
 ושתתההפרויקט המעמדי  המעמדית בחברה שלו. אצל לנין

על חזית אינטרסים בין הפועלים לאיכרים. זה הפרויקט 
תח את יהפוליטי של מהפכת אוקטובר. גראמשי באיטליה נ

הקונפיגורציה של המאבק המעמדי במדינתו. בחיבור בשם 
הבורגנות באיטליה  ששלטון ראהההוא  "השאלה הדרומית"

, בין "בלוק היסטורינה "ימה שהוא כחי על ברית פוליטית, 
 .נגד הפרולטריון הצפוני הבורגנות של הצפון לאיכרי הדרום

המסקנה בעמדת מיעוט, ו הפרולטריון האיטלקינותר  ךכ
בלוק אלטרנטיבי, של שינוי.  גבששצריך ל יתההפוליטית הי

, וכך עלה הפשיזם ויקט זההמפלגה האיטלקית כשלה בפר
 שיישם אתמאו צה טונג,  :עוד דוגמא אביא. לשלטון

, אחרי שמעמד הפועלים מהפכה איכריתכהמהפכה הסינית 
  ק. שיאן קיי 'ידי הלאומן צבהוחרב הסיני העירוני 

 לפיו, נה המשותףכמהוא ה הבדוגמאות אלמה שמעניין     
התנגשות מהפכנים מבקשים לראות בחברותיהם את קווי ה

שינוי הר כוח שיוכל לקדם את ום וכך ליציטירהקונק
 המהפכני.

נים של הקפיטליזם . אחד המאפייכאן ועכשיונקפוץ ל    
בעזרת  חברתייםמפרק מבנים וא האופן בו הוא ההמאוחר 

 עלינולוגית שלה. ואדייאגלובליזציה וההגמוניה הכלכלית וה
קט יסובילאתר את  – אז עשה מרקסאת מה ש היום לעשות

קט יהשינוי בחברה שלנו. מעמד העובדים הוא ודאי סובי
הוא מורכב וחלש. הוא  זה. אך מעמד העובדים הישראלי שכ

בלוק היסטורי  גיבוש. האתגר הוא , אך מפורקמאוד גדול
  אך לא בלעדי. ,ד העובדים משמעותיחדש בו מעמ

  

  חברה פצועה
סובלת  ישראליתהחברה היותר מכל חברה אחרת בעולם,     

 :למימד המעמדי עמוקים ואמיתיים מעברפצעים המון מ
הפצע , של הפלסטינים, וגם של היהודים הלאומי הפצע

פעל כור ההיתוך שנובע מה העדתי
פצעים  ,מסורות ותרבויות תקימחל

חברה פטריארכלית, מ נובעיםב מגדריים
. זה יהיה טיפשי ומתנשא להתעלם ועוד

תפקידנו  אדם.ים של בני מפצעים ממשי
בין את התפקיד הפוליטי הלהוא 
  . הפצעים אלטי של רהקונק

כמנגנונים  נוצליםמ הלאהוב הפצעים ר    
של המערכת. הפצע המזרחי,  השימורל

אמיתי מאין כמותו, הוא מנגנון משמר, 
. בישראל כפי שהוא מנוצל בפוליטיקה

 ,התעצב מול אליטות ממסדיות של תנועת העבודה פצע זה
בלוק כחלק מהשמאל. זה הבסיס ל )לא בצדק(סת שנתפ

ון. אם לא נדע לפרק את שלטמחזיק את הימין בהההיסטורי 
פרויקט פוליטי עזרת , אלא ברק בהתנגדותהבלוק הזה, ולא 

שינוי פוליטי שמאלי לא יכול אחר, לא נוכל להתקדם. 
להתעלם מכל אותם פצעים, אלא לחבר אותם למהלך של 

 של שימור.  במקום מהלךשינוי, 
והיא חולשתו של המאבק  ,מהותית ,יש בעיה נוספת    

העובדים מגובש פחות ממה שהיה  מעמד. בארץ המעמדי
עת העבודה נוי היסטורית  תאאחר לכךויכול להיות, 

איינה את ל דמוקרטיה יאכמו כל סוצר ש(מפא"י/העבודה) א
, שלה . גם ברגעי השיא.המאבק המעמדי של רעיוןה

פוליטיקה של  תנועת העבודה יכלה להציע זההמקסימום ש
 חסות, של בחירות. 

הן בעיות רציניות בפרויקט שלנו. מצד  הלאשתי הבעיות ה    
  חולשת המעמד.  - אחד ריבוי הפצעים, ומצד שני 

  

 אז איך מצליחים? 
עומד בסתירה  נוניתוח מעמדי איש יאהמעשית ה ההמסקנ    

ח מעמדי נכון מבקש לפצעים הזהותיים של האנשים. ניתו
בלוקים היסטוריים עם מדוכאים ממגוון בחברה  בנותל

  סיבות. 
ברמה המעשית, מניסיוני האישי, אומר שהפרויקט הכי     

", שהייתה תנועה עיר לכולנו" ואמעניין שהייתי מעורב בו ה
, ואני הייתי מועמדה יפו-"אריית תישרצה למועצת ע

יצר בזירה העירונית . הפרויקט הזה ניסה לילראשות העיר
לא מצליחים  שבדרך כלל ,של כוחות או בלוק חזית

  להתחבר. 
הבלחה לא היה הזה לא בחנו מספיק. הוא  את הניסיון    

פוליטית מרגשת אלא דוגמא למהלך פוליטי. עיר לכולנו 
 ,מדרום לירקוןאביב ש-ניצחון בתלבהצלחה גדולה ובזכתה 

צעירים  – י האופניים""רוכבאוכלוסיית באמצעות חיבור בין 
דרום מציבור אחר, , עם נטייה לרדיקליות, לבין ממרכז העיר

  מסורתי, דתי, לא שמאלי. מזרחי,  ציבור .העירמזרח מו
היה  שניהלנולמרות שהקמפיין , הזה הצליח פרויקטה    

הדבר , ולמרות הכוחות שעמדו נגדנו. גי שמאליואוליאיד
ליצור  – ניסינו לעשותלנסות להבין את מה שהמעניין הוא 

סיון הכי יים זה היה הניעדיין חושב שבחיי הפוליט בלוק. אני
השגיאות. צריכים להאמין שזה אפשרי, וללמוד ממשמעותי. 
 . שלנו זו המשימה
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מי שמתמודד עם 

התנועה האיסלאמית 

  ה אנחנואל
  

   ,ח"כ איימן עודהים מנאומו של טעק

  יו"ר הרשימה המשותפת,  בנושא

  מחוץ לחוק ל אפלג הצפוני הוצאת ה 
  

  

  

 כאן כדי להגן רק על התנועה האסלאמיתלאני לא בא "    
הממשלה  .בכלל להגן על המרחב הדמוקרטיכדי , אלא בפרט

ת הקולוניאליזם, השתמשה בחוק דרקוני, שהוא שריד תקופ
למה ראש הממשלה נוקט בעמדה זו . חירום- חוק לשעת

דווקא עכשיו? אין לי ספק שראש הממשלה, שבנה את 
, והוא שמאד חשוב לוהשלטון שלו על ההפחדה, איבד קלף 

הקלף האיראני. אז הוא מחפש אויב חדש, והאויב 
 ייה הערבית. האולטימטיבי הוא האוכלוס

ראש הממשלה קורא את הסקרים מדי יום ורואה איך הוא     
מזדנב מאחורי ליברמן, מאחורי הבית היהודי. הוא רוצה 

נתניהו את האויב מחדש;  מציאמלחזק את עצמו שוב, והוא 
אז מה הפלא הערבית,  לגיטימציה לאוכלוסייה-עשה דהכבר 

 מחוץ לחוק?אל שהוא יוציא חלק ממנה 
מי זה טוב לראות בכל התנועות האסלאמיות מקשה ל    

אחת? למי זה טוב לראות בכל התנועות האסלאמיות מין 
ת ות דמוקרטיוסלאמייא ות"דאעשיזם" כזה? יש תנוע

עוברת על החוק אז תנועה האיסלאמית השבמידה . למהדרין
מש מחליטים להשתכאן להעמיד אותה לדין. אבל  כליםיש 

  להוציא את כולה מחוץ לחוץ.  כדי קולוניאליסטיבחוק 
הפלג הצפוני אין ספק שיש פער תהומי בינינו לבין     

באוניברסיטאות, ברשויות איתם נפגש במישור החברתי. מי 
צריך בוודאי ש אנחנו.ה אל –המקומיות, בכל מיני מסגרות 

אבל בין זה לבין  ואנחנו אלה שעושים זאת.איתם,  להתווכח
זה ההבדל בין להיות  – תםת דעזכות להביע א םהמ שלולל

 כמו ראש הממשלה נתניהו., להיות פירומןלבין  דמוקרט
ראש הממשלה ולא רק בלא רק  נעוצהאבל הבעיה     
בישראל  נקרא השמאלה נעוצה גם בגוףקואליציה; הבעיה ב
הכיבוש שמדבר על סיום אין פלא שמי המחנה הציוני.  –

אזרח  אני, הערבי בהמשך שגםלי יגיד  מטעמים דמוגרפיים,
 .יה דמוגרפיתבע, ישראל

אתם שבסופו של דבר  למחנה הציוני,אני רוצה להגיד    
מעדיף את המקור הציבור שנה, מפני ש 20מפסידים במשך 

, מהאוכלוסייה 20%-באתם פוגעים . העתקבימין על פני ה
 פעולל תרצושלהישען במידה  תוכלו םעליה באזרחים הערים

  ויון, הדמוקרטיה והצדק החברתי. השלום, השו ב למען
 אין בכוחנויה הערבית, יודעים שי, האוכלוסאנחנו    

מלחמה של יציאה לעל החלטות  יממשכאופן להשפיע 
אפשר להגיע -שאי ,אנחנו יודעים אולם .ותיחלטות הגזענהוה

בלי המשקל האיכותי והכמותי של אמיתי  לשלום
האוכלוסייה הערבית. לכן, מי שתוקף את האוכלוסייה 

תקפתה נגד האוכלוסייה מהערבית, מי שמצטרף לממשלה ב
  פוגע גם בעצמו".הערבית, 

 

 אחרי ברדיפתו  ממשיךליברמן 

  חברי הכנסת הערבים, ונכשל
  

, שסיעתו 'ישראל אביגדור ליברמןאביגדור ליברמןאביגדור ליברמןאביגדור ליברמןהצעת חוק של     
מצאת באופוזיציה, נדחתה לאחר שהועברה מוועדת ביתנו' נ

שרים לענייני חקיקה לעיונה של הנהגת הקואליציה. ה
  המתנגדת המרכזית להצעת החוק הייתה סיעת כולנו. 

הצעת החוק, המבקשת לשלול מבית המשפט העליון את     
הזכות להתערב בהכרעות של ועדת הבחירות המרכזית, 

אך  .נגד מערכת המשפט נראית במבט ראשון כעוד צעד
בשורה של  עוד אחד –למעשה זה ניסיון של ליברמן 

לפגוע בייצוג הפוליטי של האוכלוסייה  –ניסיונות כושלים 
 העליון הערבית. מטרת החוק היא למנוע מבית המשפט

להפוך את החלטות ועדת הבחירות המרכזית. בית המשפט 
דת מבטל באופן מסורתי את ההחלטות הגזעניות של וע

 חנין זועביחנין זועביחנין זועביחנין זועביהבחירות לפסול חברי כנסת ערבים כמו ח"כ 
  מלרוץ לכנסת. ואת מפלגתה, בל"ד, 

חד"ש, ( יוסף ג׳באריןיוסף ג׳באריןיוסף ג׳באריןיוסף ג׳באריןח״כ  הדגישבתגובה להצעת החוק     
הרכב ועדת מלבד יו"ר הוועדה, : ״)הרשימה המשותפת
משקף את יחס הכוחות בכנסת. פוליטי והבחירות המרכזית 

איר את סמכות הפסילה אין זה מתקבל על הדעת להש
שבשנים האחרונות נהג  ,בידי גוף פוליטימהתמודדות לכנסת 

  ".בחירותמערכת ל מפלגות ערביות כמעט בכל לפסו
  

  על המדינה לדאוג לחולי הצליאק
יו"ר שדולת  (חד"ש, הרשימה המשותפת),    דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ     

הבריאות הציבורית, ניהל את ישיבת ועדת הכלכלה שעסקה 
ים להתמודד עם אלצחולי הצליאק בישראל, הנ במצבם של

המחירים הגבוהים של המוצרים נטולי הגלוטן. בדברי 
 הסיכום שלו בתום הדיון, אמר ח"כ חנין: 

מתמודדים עם ה"אנחנו מדברים על קבוצה של חולים     
מציאות קשה ביותר. הטיפול היחיד בחולי צליאק הוא מזון 

 . "רה בלתי רגילהיקר בצומזון זה אבל . ללא גלוטן
ח"כ חנין סיכם כי ועדת הכלכלה ממליצה, שבמקום     

שהממשלה תפנה לוועדת סל התרופות ותבקש להכריז על כל 
סוגי המזון ללא גלוטן כעל תרופה, היא תלך למהלך מתון 

אבל כזה שעדיין נותן מענה לבעיה. למשל, סיוע כספי  -יותר 
יה או בצרפת), ישיר לחולי הצליאק (כפי שנהוג בבריטנ

לרכוש מוצרי  ניתן יהיהשבאמצעותו  ,בדמות כרטיס מגנטי
מזון מסוימים בהנחה. "זה פתרון שהוא מאוד ממוקד, 

אבל פחות מהחלופות. זו גם גישה  –אומנם יעלה כסף ש
ב חיסכון כלכלי גדול ביותר נילחולים, וגם תישירות שתסייע 

  לקופת המדינה", אמר.



  

 5/  מדיניות
 

  לא מספיק –עוד מאותו דבר 
להקים רשות לאומית למאבק באלימות במשפחה  :סלימאן- ח"כ תומא

םרמלה בעקבות רצח נשי, חיפה ומחאות בת"א

ינלאומי למאבק היום הבאת בכנס מיוחד הכנסת ציינה     
ו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה י באלימות נגד נשים.

, (חד"ש ןןןןסלימאסלימאסלימאסלימא- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאלשוויון מגדרי, ח"כ ו
המרכזי בדקת  המשותפת), פתחה את האירוע הרשימה

שנרצחו, ולכבוד כל הנשים והנערות ם דומיה לזכר כל הנשי
   .המופעלים נגדן יום בכל סוגי האלימות- נאבקות יוםה

  

אנונימיות של  חברי וחברות כנסת הקריאו שורת עדויות    
השונים, כדי לתאר את קשת יה הבטאלימות, על  ותנפגע

. לאחר מכן אמרה יו"ר ןוהאתגרים, העומדים בפניה הקשיים
הנשים האלה יהיה איתנו פה,  הוועדה: "רצינו שקולן של

 יפאבל העדויות האלה גם מכוונות אצבע מאשימה כל
נרצחת אישה אחת, כל עוד זמן שהחברה וכלפי הממסד. כל 

   לא עשינו מספיק". יש נשים שסובלות, אנחנו
 ן ממרכז המחקר והמידע של הכנסתוסימ-שלי מזרחי    

סקרה את מחקרה המרכז את הנתונים השונים לגבי תופעת 
שנה החולפת, ובראשם בבישראל  האלימות כלפי נשים

 2013-15 מהנשים שנרצחו בישראל בשנים 80%   לפיוהנתון 
 2015- במבין הנשים שנרצחו ונרצחו בשל היותן נשים, 

   ש הן עולות.הן ערביות ולמעלה משלי למעלה משליש
כי  ,והמידע של הכנסת מגלהשל מרכז המחקר  הדו"ח    

במשטרת ישראל  נפתחו 2015אוקטובר -ינואר בחודשים
תיקים בגין תלונות על עבירות מין נגד נשים. לשם  3,727

קים בגין תי 4,096נפתחו בסה"כ  2014בכל שנת , השוואה
 2015אוקטובר -בחודשים ינואר ת,אותן תלונות. לעומת זא

כלפי נשים  כתבי אישום בלבד בגין עבירות מין 486הוגשו 
  .כתבי אישום בגין עבירות אלו 686הוגשו  2014ובכל שנת 

  

בוועדה כבסיס  את ההצעה שגובשה היו"ר הוועדה הציג    
להקמתה של רשות לאומית למניעת אלימות במשפחה ונגד 

ידי עניינו היחשגוף ממשלתי  תובעות הקמתאנחנו " .נשים
נו צורך משמעותי בהקמת גוף ישת. הוא המאבק באלימו

צד תכניות פעולה ייחודיות בשיתווה מדיניות כוללת י ריכוז
  י".טיפול ייחוד להן נחוץות השונות לאוכלוסי

 

פי הצעתנו, הרשות תקבע תכנית לאומית כוללת  על"    
נגד נשים בפרט, תפקח  ובאלימות ,למאבק באלימות בכלל

 מדיניות, תקבע תכניות להכשרת הגורמיםעל יישום ה
המטפלים ותבנה מאגר מידע בנושא האלימות במשפחה. 

את בתוך המשרדים, אבל  הסמכויות והביצוע יישארו
 עשה הרשות. הצוות המתפעל של הרשות יורכבתהפיקוח 

מנציגי המשרדים, אשר יקצו כל אחד תקן קיים של מומחה 
היה  רצוי" :והוסיפה ,סלימאן-", אמרה עוד ח"כ תומאלנושא

פתרון שום משרד, אבל הל כפוףלהקים גוף סטטוטורי שלא 
כדי לדלג  ,ממשלתי תחת משרדלפעול מצוי הוא להתחיל ה

על דלג מנסה לש. זה מודל בירוקרטיים על מכשולים
תקציבים. בהחלט יש צורך להוסיף ת המכשול של הוספ

צורה לנצל ב תקציבים אבל אפילו את התקציב הקיים אפשר
  ."טובה יותר

בוועדה אדלשטיין סלימאן ויו"ר הכנסת-ח"כ תומא  
  

ם של תת הוועדה, אשר מקיימת דיוני העצם פעילות"    
    שיש רצון טוב בדרג הפוליטי, ואני מקווה תאומר ,ברצינות

טוב יישאר והעבודה הטובה הרצון ה, שלמרות הביקורת
 ינוא פתרון של עוד מאותו דבר - חשוב להגיד תימשך. 

מאבק רשות למספיק. אם קיימת רשות למאבק בסמים ו
מהחברה זה לא מספיק חשוב  יתחצמבתאונות דרכים, אז 

כשזה  למה האסימון לא נופל  ?רשות הכדי להקים בשביל
ח ונוגע לנשים? כי אנו כנשים לא יודעות להפעיל את הכ

כל עבור שלנו. הגיע הזמן להקים  הפוליטי שיש בידיים
 ה.ים האלה רשות שתטפל נטו בנושא הזילדהאנשים וה

מקווה שיהיו לי שותפים אני בשבילי זה יהיה נושא דגל ו
  .סלימאן-יו"ר הוועדה, ח"כ תומא ושותפות לדרך", סיכמה

 

  רמלה, חיפה ומאות הפגינו בתל אביב

  אלימות כלפי נשים נגד 
מפגינות לכיכר המוזיאון,  500-בתל אביב כצעדו  25.11-ב    

בחיפה מאות צעדו  ערבבאותה רכה עצרת מחאה. בה נע
"אם לא מפגינות יהודיות וערביות לכיכר הסינמטק וקראו 

אל תתחכם" ו"די לאלימות כלפי נשים, בישראל  ,שמעת כן
שהודה השבוע כי (הבית היהודי),  ינון מגלובשטחים". ח"כ 

"כיכב" עם הסיסמה החוזרת שתפסה את הטריד מינית, 
  הפקר". אינוהגוף שלי  –תתפטר  הקהל: "ינון מגל

לטקס  מול תחנת המשטרה ברמלה התאספו המפגינות    
נשים ערביות שנרצחו בשנה האחרונה  11-לוויה סימבולי ל

משפחתן. המפגינים, ובהם חברי כנסת רבים של  ידי בניב
חברי הכנסת של חד"ש עאידה  לרבותהרשימה המשותפת, 

איימן איימן איימן איימן מעמד האישה),  סלימאן (יו"ר הוועדה לקידום-תומא
לחברה הערבית להתגייס נגד  קראו יוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןו עודהעודהעודהעודה

היד  האלימות שרוצחת אותה מבפנים, וכן מחו נגד אוזלת
של המשטרה, שלא מקשיבה לתלונות של נשים על איומים, 

  נים. את העבריי עוצרתלעתים נדירות  לא מצילה אותן ורק
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 סאלח מוסלים מוחמד (צילום: הומניטה)

  

  ריאיון עם סאלח מוסלים מוחמד 
  :מנהיג הכוחות הכורדים בסוריה

  

ען אנו נאבקים למ

סוריה דמוקרטית 

 ושוויונית
 

שליח העיתון הקומוניסטי הצרפתי "הומניטה" שוחח     
מנהיג הכוח , סאלח מוסלים מוחמדסאלח מוסלים מוחמדסאלח מוסלים מוחמדסאלח מוסלים מוחמדבשבוע שעבר עם 

המפלגה  –הצבאי העיקרי בחבל הכורדי בסוריה הפוליטי ו
יחידות הצבאית שלה:  הדמוקרטית המאוחדת, והזרוע

. )Yekîneyên Parastina Gel - PYD( ההגנה העממיות
וכעבור עשור, בעיצומה  2003-המפלגה נוסדה במחתרת ב

זה על חבל "סורי של מלחמת האזרחים בסוריה, היא הכרי
הגנה העממיות שלושה מחוזות. יחידות ה ואוטונומי" ובו

גדודים של לוחמות וגדודים מעורבים של גברים כוללות 
 40-ל 35ביחידות אלה משרתים בין  ,ונשים. על פי ההערכות

אלף לוחמים, ביניהם מתנדבים קומוניסטים מטורקיה 
  ומספרד. להלן חלקים מהריאיון.

  

  האם ניתן לנצח צבאית את דאע"ש?האם ניתן לנצח צבאית את דאע"ש?האם ניתן לנצח צבאית את דאע"ש?האם ניתן לנצח צבאית את דאע"ש?
בתנאי שניתן יהיה לחסום את דרכי  , תוך שבוע.כן    

האספקה של ארגון הטרור. וכשאני מדבר על אספקה אני 
גם על הנשק והתחמושת. לצערי,  אבל –מדבר על הנפט 

בהנהגתן של מעצמות אזוריות המשחקות תפקיד כפול. ישנן 
צברו , שאנשים בעלי מנטליות של ימי הבינייםיש מדינות 

כמויות אדירות של נשק וטכנולוגיות חדישות. מעצמות אלה 
מספקות נשק לטרוריסטים. אני יודע בוודאות שאחד מבני 

- - - - 'בהת א'בהת א'בהת א'בהת אגגגגולדעא"ש דעא"ש דעא"ש דעא"ש ת המלוכה הסעודים סיפק למשפח
כבים חדשים מתוצרת טויוטה. אין לנו  אלף ר 40 נוסראנוסראנוסראנוסרא

 –נחושים להילחם עד למיגורם  אנחנואלה, אבל כאמצעים 
פלילי הדין הבית  פניבתקווה שיום אחד הם יעמדו למשפט ב

  בינלאומי.ה
  

  למה אתם זקוקים?למה אתם זקוקים?למה אתם זקוקים?למה אתם זקוקים?
מספר  אנחנו זקוקים לנשק. אין לנו צורך בתגבורות, יש לנו

  עם ברית   שכרתנו  לאחר בשטח.  ולוחמים   לוחמות רב של 

  

  
יעוטים ים של המעם הגדוד ,ים החילונייםיהערב הכוחות

הנוצרים דוברי ארמית סורית, אנו מאוחדים עם ים ויהטורקמנ
. אבל יש לנו החבל האוטונומיומסוגלים לשמור על גבולות 

מחסור גדול בתרופות ובסיוע רפואי. בעת הפיגוע הרצחני 
אות צעירים אושפזו של דעא"ש בפאריס לפני שבועיים, מ

וטופלו במערכת הבריאות הציבורית והמתקדמת הצרפתית. 
 ברשותנואלפי צעירים נפצעו בחבל שלנו. לצערנו, לא תמיד 

מעצמה  שוםהאמצעים כדי לטפל בהם בצורה המיטבית. 
סבורה שסיוע פירושו טיפול  ינההלוקחת חלק בלחימה א

רפואי בלוחמות ובלוחמים הפצועים. האם הנפגעים שלנו לא 
  זכאים לטיפול רפואי נאות? 

גבול ר הואזב השוכן טורקיה הטילה חרם על החבל    
. לטורקיה יחסים תהמפריד בינינו לבין כורדיסטאן העיראקי

ובייחוד עם  תכלכליים מצוינים עם כורדיסטאן העיראקי
לגה הדמוקרטית הכורדית של מסעוד ברזאני. כך המפ

יראק. האם ייתכן חבל צפוני זה של ע מצדשהחרם הוטל גם 
טרור, הפוגע במדינות שונות, לא יקבלו שכוחות הלוחמים ב

את התרופות ואת הסיוע הרפואי בגלל חרם שהוטל על ידי 
שלדבריה אף היא נאבקת בטרור? יש לנו  –מעצמה אזורית 

ם למערכה גם לאחר שנפגעו שש פעמים מירי לוחמים השבי
שבים לחזית כדי להמשיך ולהילחם הם האויב. כל פעם 

את  בטרור. אבל הקרבה ואומץ אינם מספיקים כדי להבריא
. לכן, אנו דורשים מצרפת ויתר המדינות המדברות הגוף

בזכות המאבק בטרור, ללחוץ כדי להפסיק את החרם על 
  החבל הכורדי של סוריה. 

כתוצאה מההגירה כולה סובלת  אירופה המערבית    
ההמונית מסוריה בעקבות מלחמת האזרחים העקובה מדם. 

לא רוצים לנטוש את אדמתנו.  ,הכורדים אזרחי סוריהאנחנו, 
, אנו צפויים שמובילה טורקיה אבל בגלל הימשכות החרם

ב כבר בחורף הקרוב. כך שאני שב ומדגיש: צריך ולרע
  .מותוילשון של מדינות מסלהפסיק את כפל ה

  
האם אתה סבור שבתום מלחמת האזרחים, בעת שלום, האם אתה סבור שבתום מלחמת האזרחים, בעת שלום, האם אתה סבור שבתום מלחמת האזרחים, בעת שלום, האם אתה סבור שבתום מלחמת האזרחים, בעת שלום, 
הצדדים יתחשבו באפיונים התרבותיים והפוליטיים של הצדדים יתחשבו באפיונים התרבותיים והפוליטיים של הצדדים יתחשבו באפיונים התרבותיים והפוליטיים של הצדדים יתחשבו באפיונים התרבותיים והפוליטיים של 

        החבל הסורי?החבל הסורי?החבל הסורי?החבל הסורי?
 ,קדמתמען חברה סורית דמוקרטית ומתלאנו נאבקים     

לשפת חברה בה ניתן יהיה לתרגם את השוויון המיוחל 
 ,בון את כל המיעוטיםבחש להביא המציאות. שוויון פירושו

ושוויון בין גברים לנשים. בגלל זה הקרב על העיר כובאני 
וא כה חשוב. הטרוריסטים רוצים שעל גבול טורקיה ה

מית, אנו נאבקים למען מדינה חילונית. וזו אסלאליפות ח'א
אינו הוא אין עתיד ויו הסיבה בגללה ננצח את הטרור: ליעד

הסכמים שלנו לכמה מגם הסיבה להתנגדות בר קיימא. זו 
  גו המעצמות עם חלק מכוחות האופוזיציה. ישהש

אנו דרושים משטר פדרלי ודמוקרטי בכל שטחה של     
סוריה. יש לציין ששר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, אמר 
לפני מספר חודשים שהוא סבור שיש להתחשב באוטונומיה 

 ,יושל החבל הכורדי במסגרת ההסדר הפוליטי העתידי. לדבר
נגיע להסדר עם אסד או בלעדיו. לדעתנו, עתידה של סוריה 

 באיש אחד.  תלויאינו 
 

  
אתר המפלגה הדמוקרטית המאוחדת הכורדית של   

סוריה (כורדית וערבית): 
http://www.pydrojava.com 
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   :הוועד המרכזי של מק"י

   –סיום הכיבוש 

  יחידה לביטחון  דרך

  זכויות שני העמיםלמימוש ו

    נערךנערךנערךנערך    מק"ימק"ימק"ימק"י    המושב השלישי של הוועד המרכזי שלהמושב השלישי של הוועד המרכזי שלהמושב השלישי של הוועד המרכזי שלהמושב השלישי של הוועד המרכזי של
        תמצית החלטותיו.תמצית החלטותיו.תמצית החלטותיו.תמצית החלטותיו.להלן להלן להלן להלן . . . . 20.1120.1120.1120.11- - - - בבבב    בחיפהבחיפהבחיפהבחיפה

 

  החלטות פוליטיות
מק"י מזהירה כי הבנות ממשל אובמה וממשלת נתניהו,  .1          

משרתות את האסטרטגיה הישראלית לחיסול כל אופק מדיני, 
 רה העצמית של העם הערבי הפלסטיניחיסול זכות ההגד לש
מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית של  המניעת הקמתו

ד ישראל. צבשבירתה ירושלים המזרחית,  ,1967בגבולות 
אקציה הערבית ישמשטרי הר, האלהבנות 

, דוחפות את העם הפלסטיני ןשותפים לה
מנוגדות לאינטרסים האמיתיים לייאוש, ולכן 

של שני העמים בארץ. מק"י קוראת לכל 
תומכי לכל הכוחות המתנגדים לכיבוש ו
את  להגבירהשלום בארץ, באזור ובעולם, 

המאבק נגד המדיניות הברוטלית של ממשלת 
ההתכחשות לזכויות העם נגד ישראל, ו

  צודק.הפתרון ההפלסטיני וליסודות 

האימפריאליסטית  כניתוהמשבר של הת .2    
לשיא חדש בזכות העמידה האיתנה של העם  בסוריה מגיע

תמורות האזוריות הסורי ושל המדינה הסורית, ובעקבות ה
הסרת הסנקציות על אירן והגברת המאמץ , לאחר הסכם וינה

 ,םיהרוסי במלחמה נגד הארגונים הפונדמנטליסטי
משליטים טרור ואימה בסוריה בתמיכת ארה"ב ובעלות ה
 בפריזריתה וסוכניה באזור. פעולות הטרור הנפשעות ב

ובשכונה הדרומית של ביירות, הן בגדר "ריקושט" של 
ים יהכוחות האימפריאליסט בידיהוזן וגובה  וכן,הטרור שה

ארה"ב, צרפת, טורקיה, סעודיה,  –והריאקציוניים באזור 
  חברו לתכנית הפלת סוריה.אשר ישראל וקטאר, 

מחוץ לחוק אל משלת ישראל להוציא החלטתה של מ .3    
התקנות  חהצפוני של התנועה האיסלאמית מכואת הפלג 

, היא החלטה פשיסטית, גזענית חירום המנדטוריות לשעת
חלק ממסע ההסתה הגואה נגד הציבור ודמוקרטית, -ואנטי

פלסטיני בישראל ומן המתקפה הפשיסטית המסוכנת -הערבי
הניסיון את  .הדמוקרטי על החירויות הפוליטיות ועל המרחב

של ממשלת ישראל להצטייר כמי שנאבקת בטרור, תוך ניצול 
יתוף העובדה כי קיים ש תתרו, סריזציני של הפיגועים בפ

ן כנופיות יים לביהממשלה והצבא הישראל ןהדוק בי פעולה
נותן ההסורי הכבוש, וכי ישראל היא חלק מציר  בגולןהטרור 

  חסות לטרור.

דרדרות הפשיסטית בחברה הישראלית הוא מקור ההי .4    
  המשבר הפוליטי והחברתי של ממשלת נתניהו, אשר משרתת 

ר לאחרונה אוששתקציב האת ברית ההון וההתנחלויות. 
 - מבטא את סדר העדיפויות של ממשלת הימין הקיצוני

  ת. הנצחת הכיבוש והעמקת ההתנחלויו
ר מבטיחה צדק שהתשובה היחידה אמק"י מדגישה כי     

 –היא התשובה הסוציאליסטית תווה הגז מבנושא חברתי 
  . ת המאגריםהלאמ

 הובילהש –ערבית -"עומדים ביחד" היהודית היוזמה    
היא יוזמה  ,םהשתתפו אלפי ןהפגנות בהמספר לאחרונה 

חשובה אותה יש לחזק כדי להרחיב את מעגל השותפויות 
  .קייםנזוס הלאומני הלהציג חלופה נגישה לקונצוהפוליטיות 

אבן יסוד בזהות הרעיונית  אהפעילות בקרב עובדים הי .5    
ערובה מרכזית למהפכנותה של  ,והפוליטית של מק"י

המפלגה, ומדד חשוב לקשר עם השכבות המוחלשות 
. המפלגה מעריכה ןלהובלת מאבקיהוהערביות והיהודיות 

את המאמצים והפעילות של סיעות חד"ש בהסתדרות 
נעמת, וקוראת לכל מוסדות המפלגה לשים את העבודה וב

  .סדר העדיפויותהאיגוד מקצועית בראש 

 100 ציון המועד שלהוועד המרכזי ממשיך בהכנות ל .6    
לציון  .2019 שיחול בשנתשנים לתנועה הקומוניסטית בארץ, 

  חשיבות היסטורית ופוליטית.  המועד נודעת

על  מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהבר החאת מברך הוועד המרכזי  .7    
בחירתו לתפקיד יו"ר ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה 
הערבית. זה צעד חשוב בחיזוק אחדות 

מק"י קוראת לכל  .המאבק של הציבור הערבי
פעול במשותף מרכיבי ועדת המעקב ל

, ולהגברת מאבקה של האוכלוסייה ובאחדות
  הערבית למען שוויון לאומי ואזרחי.

רכזי מגנה בתוקף את פשע הוועד המ .8    
רצח הנשים בכלל, ורצח נשים ערביות בפרט. 
מק"י מדגישה כי המערכה על חייה וזכויותיה 
של מחצית מהחברה היא מערכה על פניה של 

  החברה, ולכן היא המערכה של החברה כולה. 

הוועד המרכזי מגנה את ניסיונותיהן של הרשויות  .9    
את קיומו של כנס אמיל הממשלתיות והעירוניות למנוע 

תומא על השאלה הפלסטינית בחיפה, וקורא לעמידה אמיצה 
  נגד מדיניות סתימת הפיות.

הוועד המרכזי מגנה את גל ההסתה האחרון נגד  .10    
בעקבות טקסט שכתב בנושא זכות  ,רג'א זעאתרהרג'א זעאתרהרג'א זעאתרהרג'א זעאתרה ברהח

  העם הפלסטיני להתנגד לכיבוש. 

  

 החלטות ארגוניות
רא למחוזות המפלגה לקיים ועידות והוועד המרכזי ק    

המושב המיוחד בנושא תקנון המפלגה,  הקדם.מחוזיות ב
 .28.5.2016 -יתקיים ב, 27-הוועידה ה עליו החליטה

אישר את המלצות המזכ"ל והלשכה  יהוועד המרכז    
ועדות המפלגתיות וות והקהמחל ראשותהפוליטית בעניין 

קשרי  ;אבו ראסאבו ראסאבו ראסאבו ראס    ג'מילג'מילג'מילג'מיל - השונות כדלקמן: איגוד מקצועי 
 - חינוך ;ררררייייסגיסגיסגיסגי הנדיההנדיההנדיההנדיה - כספים ;יהיהיהיהייייאגבראגבראגבראגבר עפועפועפועפו    - - - -  חוץ

 פעילות ;חסאןחסאןחסאןחסאן שרףשרףשרףשרף    -סטודנטים ובנק"י  ;מח'ולמח'ולמח'ולמח'ול עיסאםעיסאםעיסאםעיסאם
 .מרמרמרמראאאאעעעע עאדלעאדלעאדלעאדל - דוברות ;עואודהעואודהעואודהעואודה שוקרישוקרישוקרישוקרי    -מוניציפלית 

בקרב נשים, שעל  פעילותכמו כן אושרה הקמתה של ועדה ל
  הרכבה יוחלט מאוחר יותר.



    במאבק
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הארץ   רחביאלפים ביצאו ) 28.11גם בשבת האחרונה (    

הפגנות להפגין נגד מתווה הגז שמובילה ממשלת נתניהו. 
שלים (מול ירו, חיפה, באר שבע, אשדוד תל אביב,נערכו ב

  .ראש פינה וערדעתלית,  מעון ראש הממשלה),

 חברי בנק"י בהפגנה
 

 – פוליטיזציה-דההניסיון להמשיכה  בהפגנה בתל אביב    
של מחאת הגז: אחד הדוברים, ארז  –שלא לומר פניה ימינה 

צדוק, מתנחל תושב אלקנה ומנהל קרן הון סיכון, אמר 
אני ימני, דתי, גר באלקנה, קפיטליסט, איש שוק בהפגנה "

ההון, מנהל קרנות גידור, מרצה למימון בינלאומי, כתבתי 
 תווה מונופול הגז.ספרים על השקעות גלובליות, ואני נגד מ

-לוניים, עזבו קפיטליזםחי-שמאל, עזבו דתיים-עזבו ימין
  ".סוציאליזם

  
  

אביב -'פרלמנט העובדים': מפגש בתל

 עם חבר הנהגת ההסתדרות סוהיל דיאב
 

אביב -אקטיב העובדות והעובדים של מק"י וחד"ש בתל    
מרכזן: מעמד העובדים ועולם בורה של פגישות ובשפותח 

תחת הכותרת "פרלמנט העובדים", ייפגשו חברי העבודה. 
האקטיב עם יו"ר אגף השוויון בהסתדרות וחבר ההנהגה 

 2. הפגישה תתקיים ביום רביעי, סוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבמטעם חד"ש, 
בגדה השמאלית, רחוב אחד העם  20:00בשעה  ,בדצמבר

  אביב. הדיון פתוח לציבור הרחב.- , תל70
הכותרת "פרלמנט  ותחתבחודשים הקרובים  , כינמסר    

ייערכו שורה של מפגשים בהשתתפות ח"כ העובדים" 
 עהעהעהעהווווננננ, עו"ד סבירסקיסבירסקיסבירסקיסבירסקי שלמהשלמהשלמהשלמה, ד"ר תמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקילשעבר 

. ופעילים נוספים דוידידוידידוידידוידי אפריםאפריםאפריםאפרים, ד"ר ראסראסראסראס אבואבואבואבו ג'מילג'מילג'מילג'מיל, לוילוילוילוי
בשאלות: איך מתחלקת עוגת ההכנסות  במפגשים ידונו

עובדים,  השכלה הגבוהה;בישראל? התארגנות של מרצים ב
יגודים מקצועיים וגלובליזציה, להט"ב: אפליה והתארגנות א

בעולם העבודה, פועלים ישראלים ופלסטינים והקפיטליזם 
מהגרי קואופרטיבים כאמצעי למאבק באבטלה, הישראלי, 

  עבודה בישראל ועוד.  

  
זו הציבו חברי ברית הנוער שלילית מול מגמה     

אלטרנטיבה שמאלית. הם  הקומוניסטי הישראלי (בנק"י)
נשאו שלט גדול הקורא להלאמת הגז וקראו קריאות נגד 

 –"די לשוד המשאבים  :ושקראהממשלה. בין הסיסמאות 
בשירות שלטון  –דרעי וכחלון  ,את הגז להלאים"; "ביבי

  בשירות שלטון ההון".  –ו"המתווה הוא אסון ההון" 
  

  עובדי אמדוקס דורשים הכרה בוועד
מול ביתו של  27.11- במעובדי אמדוקס הפגינו עשרות     

, אלי גלמן, בתל אביב. העובדים נשאו שלטים החברהמנכ"ל 
"אמדוקס מצפצפת על החוק", "אלי גלמן כבד  :עליהם נכתב

את רצון העובדים" ו"עובדים רוצים ועד של עובדים", וקראו 
לגלמן ולהנהלת אמדוקס להכיר בוועד העובדים שקם 

  בחברה. 
בהתארגנות ובמקביל היא עד כה הנהלה לא הכירה ה    

ניסתה, יחד עם קבוצת עובדים, להקים "ועד עובדים 
עצמאי", שלא קשור לארגון עובדים והמתנגד להקמת ועד 
בתמיכת ההסתדרות. בית הדין לעבודה קבע שאותו ועד 

 עובדי 4,700לא יוכל לתפקד כארגון יציג של  "עצמאי"
ערערו על ההחלטה והנושא  "מאיהעצ"אנשי הוועד  .החברה

   נמצא בדיון בבית הדין הארצי לעבודה.
  

  בנימין גונן לקומוניסט מחווה
      

אירוע הוקרה ) 13.11(סיעת חד"ש בהסתדרות ערכה     
בנימין גונן, לשעבר חבר הנהגת ההסתדרות,  פעיל הוותיקל

  על פועלו ארוך השנים למען ציבור העובדים.
במכון הבינלאומי של ההסתדרות בבית האירוע התקיים     

 ברל, שם נערך סמינר המחלקה האיגוד מקצועית של מק"י.
הדוברים העלו על נס את מאבקי העובדים והשביתות     

ורבת  תמשכתהרבות שגונן ליווה, והדגישו כי תרומתו המ
למערכה המעמדית צריכה לעמוד לנגד עיני פעילי השנים 

        בפעילותם היומיומית.המפלגה, ובמיוחד הצעירים, 


