
 

 

   

פשעי  לשרצח משפחת דוואבשה בדומא אינו סוף פסוק במעצרם של החשודים 

  הביצה בה צמחואת יבש ל –המתנחלים; יש להעמידם לדין אבל חשוב מכל 

  
 )3.12(בית משפט השלום בפתח תקווה התיר לפרסום     

בפיגוע הצתת הבית של משפחת  כי נעצרו חשודים
אך מעבר למידע השנה. דוואבשה בכפר דומא בחודש יולי 

גורף על פרטי החקירה. בין העצורים, פרסום איסור זה, חל 
 בעלי אופי גזענילמשטרה מאירועים  חשודים המוכרים

מההתנחלויות בשטחים אחרים שנעצרו והורחקו בעבר 
בימים האחרונים "מנהליים. ם במסגרת צוויהכבושים 

דים על ידי גורמי הביטחון צעירים החשו נעצרו לחקירה
ובביצוע פיגועי  התארגנות טרור יהודיתלהשתייכות ב

טרור. במסגרת 
החקירות נבדקים 
חשדות קונקרטיים 

הקשה  סביב הפיגוע
שאירע בכפר דומא", 

בהחלטת השופט  כתבנ
ארז נוריאל להסיר את 
הצו על הידיעה 

      .הכללית
  

בסוף יולי הוצת בית     
משפחת דוואבשה 

נספה התינוק  ובשריפה
ה דוואבשה בן שנעלי 
. הוריו ריהאם וחצי

וסעד מתו כעבור זמן 
. על הבית רב מפצעיהם

  ועל בית נוסף שהוצת 
עד ראייה  ".כתובות "נקמה" ו"יחי המלך המשיחהרוססו 

סיפר כי ראה ארבעה בני אדם נמלטים מהמקום לעבר 
  .אפרים ההתנחלות מעלה

  

יוסף יוסף יוסף יוסף ח"כ ביום פרסום החלטת בית המשפט ביקר      
הרשימה המשותפת) את אחמד (חד"ש,  באריןבאריןבאריןבאריןג׳ג׳ג׳ג׳

השומר ופגש את סבו,  דוואבשה בבית החולים שיבא תל
  לראות   נרגש הוא   כי  ג'בארין אמרח"כ חוסיין דוואבשה. 

  
במצבו הרפואי של אחמד, אשר אמור לעבור  ההשתפרות את

  החולים.  בקרוב למחלקת השיקום בבית
  

אחמד, שהיה בן חמש בעת שריפת בית המשפחה, עדיין     
סבו סיפר כי  .משפחהה פקד אתש אינו יודע על האסון

  . הוריו בחלומותיוספר כי הוא פוגש את לאחרונה הוא מ
  

בחקירת האירוע ג׳בארין שוחח עם הסב על ההתפתחויות     
אמר כי אינו מסוגל לראות את  בומעצר החשודים. הס

בני המשפחה, וכי יהיה לו   לשריפת שלושת הרוצחים שגרמו
 רגשית להיות באולם בית המשפט כשיתאפשר לומאוד קשה 

    .להיות נוכח במשפט נגדם
  

נו של , בנאסר דוואבשה    
ריהאם, ין ואחיה של יחוס

אמר , שנספתהאם משפחה 
שהמשפחה עוקבת אחר 

כי  ,ת בחשדההתפתחויו
עילה  ו"תמיד ימצאו איז

ם לחמוק שתאפשר לפושעי
  ".מהדין

  

כי  ,׳בארין הדגישח"כ ג     
האחראי העיקרי לרצח הוא 
הכיבוש הישראלי בשטחים 

 שנמשך מזהים יהפלסטינ
תחת  אשרעשורים, ו חמישה

חסותו מתבצעים פשעים 
. דברים אלה כאלה

מהדהדים בחוזקה מול 
שתיקת הימין סביב פשעי הכיבוש והצהרותיהם של חברי 

לפיהן  ,פוזיציה לממשלת הימיןכנסת הרואים עצמם כאו
כדברי אכן, "צריך לעקור את העשבים השוטים מן השורש". 

לדין, אך  "עשבים"להעמיד אותם  חייביםח"כ ג'בארין, 
  צומחים.הם העיקר הוא לפנות את הקרקע עליה 

  
  

: ח"כ ג'בארין מבקר את אחמד דוואבשה בבית החוליםבצילום  

  2015מבר בדצ 9, 46 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  קונים את השלטון בכסף... של אחרים
המס לישובים,  רגע לפני המועד האחרון לאישור הטבות"

הסחטנות של חברי הכנסת וראשי הרשויות מגיעה לשיאים 
סיכום הושג בין מרכז הקואליציה בוועדת הכספים  .חדשים

לשכת ראש הממשלה ומשרד  ח״כ מיקי זוהר מהליכוד לבין
ו במיוחד, בחקיקה נפרדת, הטבות מס ר, שלפיו ייתפרהאוצ

ארבע רשויות מקומיות נוספות, שבהן רוב למצביעי ל
'הרעיון הוא הכרת הטוב. הערים האלה בחרו ליכוד  .הליכוד

  זוהר". אמר ח״כ וצריך לזכור את זה', 
  )24.11"כלכליסט", ( 

  

  בוז'י יקיר המתנחלים 
אם לא תהיה פה "הממשלה צריכה לשנות ראש ולהבין ש

עשייה מבצעית משמעותית, בתוך הכפרים עצמם, בחברון, 
יתה יה אם זו ...אז אנחנו נמשיך ונחווה את הפיגועים דווקא

ממשלה של בוז'י, אז התמיכה הציבורית שהיא הייתה זוכה 
. יותר, וממילא הם היו עושים צעדים כאלה לה הייתה רחבה

י יותר חזק מקבלת גיבו ממשלה בראשות הרצוג הייתה
ן "ב ומאירופה היו נמוכים יותר ולכוהחששות שלה מארה

        ...."הייתה מרשה לעצמה לעשות צעדים
 )28.11, 2ערוץ  ,ראש מועצת יש"עאבי רואה, (

 

        עדיף לא להפריד

"באמונה" הבונה בתים לאוכלוסייה הדתית,  החברה
שלה. המזרחיים פרסמה סרטון בו משפחה סובלת מהשכנים 

ו המשפחה בונה את ביתה ליד לפיף טוב, סומציע סרטון ה
, מעבר לגזענות . הבעיה העיקרית בסרטוןדומים לה אנשים

היא שלא ברור מה זו בניה לאוכלוסייה הדתית.  הבוטה שבו,
חובשי כיפות לא צריכים חלונות אטומים יותר, שישמרו על 

א באמונה לא יחסוך הכיפה שלהם מהרוח. גם מי שליבו מל
בניית שני כיורים נפרדים לא דורשת ו, בחיזוק הבטון

  .התמחות הנדסית מיוחדת
של שכונות מאפשרת בנייה  המדינהלמעשה, העובדה ש

יה דתית בלבד היא יבהם מתגוררת אוכלוס נפרדות ויישובים
להקים יישובים בהם  כבר אפליה בפני עצמה. כפי שלא סביר

גם העובדה לגור, לא מתקבלת על הדעת  ושדתיים לא יור
במקומות . ילונים לא יורשו להתגורר בשכונות מסוימותשח

את העולם האחר כשווה  הילדים גדלים בלי להכיר האלכ
  בדיוק. זהים להםם החברילהם, וכל 

 הדתיים והחילוניים רבים מחוקי ההפרדה שהיהודים
במדינות מוסריים  ינםואם חוקיים אינ, בישראל מפעילים

ה לסביבה המשתנה רבות. היהדות צריכה להתאים את עצמ
כדי שלא יהיה צורך לסנן את השכנים, וכולם ירגישו 

  . מוזמנים

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

  

  
  הבעיה היא שלשקופים אין כסף

על הממשלה לדרוש מבנק ישראל ששני השטרות שיונפקו "
דיוקניהם של משוררים מבני עדות המזרח.  בקרוב יישאו את

ללמוד גם על ההיסטוריה של היהודים  ילדי ישראל צריכים
יהודיים  מארצות ערב ומאיראן, ועל משוררים וסופרים

  ".מעדות המזרח
  )29.11בישיבת הממשלה,  אריה דרעיהשר (

  

  ומה אמר בגין על סיני? "אפילו לא סנטימטר"
אלף  40לסטינים. לא לא תהיה שום העברת שטחים לפ"

  ."דונם, לא עשרת אלפים ואפילו לא מטר אחד
  )29.11 לה בנימין נתניהו,(ראש הממש

  

  סתם סופרלא 
"כל ההתפלגות המלאכותית הזו משרתת מישהו שמרוויח 
מזה. מפרקים את המדינה והקהילה מהערכים הסוציאליים 
שלה, וזה מוציא אותי מדעתי. הכניעה בפני האוליגרכים, 

וה הגז, דרעי. הנחמה שלי היא שהמחאה תחזור. אנשים מתו
יגידו, מה פתאום! לא מוכנים יותר! למה אני לא יכול לקנות 
דירה?... המדינה מנציחה את הבן שהיא עצמה הרגה 
והמשפחה נמשכת כמו פרפר אל האור אחרי הטקסים האלה, 

  והמענקים והצל"שים".
  )20.11(הסופר חגי ליניק, "ידיעות אחרונות", 

  

  ניסיון קרבי בשדה המערכה הקפיטליסטית
בעלי השליטה של  ,איש העסקים נתן חץ ומשפחת ורטהיים"

חברות הנדל"ן אלוני חץ ואמות, מצרפים לשורותיהם שני 
צבא בכירים. הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ יצטרף  אנשי

וראש אמ"ן לשעבר עמוס  לדירקטוריון חברת אמות השקעות
יון אלוני חץ, חברת האם של אמות ורידלין יצטרף לדירקט

ידלין, היה מועמד מפלגת 'המחנה הציוני' לתפקיד . השקעות
התגמול של גנץ ר הביטחון במערכת הבחירות האחרונה. ש

אלף שקל ותשלום  111שנתי של  באמות יעמוד על שכר
באלוני חץ  .שקל לכל ישיבת דירקטוריון 3,350נוסף של 

אלף שקל כאשר לכל  111 התגמול השנתי גם הוא עומד על
 .שקל 3,342הדירקטור בתשלום נוסף של  ישיבה מתוגמל

רחבה. צריך לזכור  לגבי גנץ אמר חץ 'הוא איש עם ראייה
שדירקטור לא מנהל חברה אלא בודק את החברה בעין שלו. 

גם ניסיון. הצבא זה אחד מגופי הנדל"ן הגדולים ביותר  יש לו
ריה זה לא דבר של מה ופינוי הק בישראל. עיר הבה"דים

  בכך'".
  )24.11("כלכליסט", 

  

  של מדינת ישראל שר החינוך
  ."יריתי לביבי כדור בין העיניים"

  )24.11נפתלי בנט, "ידיעות אחרונות",  השר(

  

  הגנרלים המשרתים את ההון שכראפרופו 
"שכר המנהלים הבכירים בחברות הציבוריות מנותק מביצועי 

ע מחקר חדש של המחלקה . כך קובהחברות שבניהולם
  הכלכלית של הרשות לניירות ערך".

  )23.11("ידיעות אחרונות", 



  מ

 3חברה   /  
 

  המדינה ככלי שרת בידי ההון
  ליברלי בישראל-את העידן הניאו דהירהשה 'תכנית הייצוב'שנה ל 30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סוציולוגיה לולפוליטיקה וממשל  ותהמחלקו מרכז אדוה    
ואנתרופולוגיה 

גוריון -באוניברסיטת בן
בשבוע שעבר קיימו 

תחת  כנס) 30.11(
שלושים שנה " :הכותרת

ית ליברל-למהפכה הניאו
 30בישראל: כנס לציון 

שנה לתוכנית החירום 
בכנס  ".לייצוב המשק

ות טכי החל ,צוין
תכנית בדבר הממשלה 

הייצוב נותרו חסויות 
  .שחלפו עשוריםהלמרות 

נערכו במסגרת הכנס     
שלושה מושבים 
ובמרכזם: המנגנונים 
שהביאו את "נערי שיקגו" 

על שם המחלקה לכלכלה (
של אוניברסיטת שיקגו 

בראשות חתן פרס נובל ש
 מילטון פרידמןמילטון פרידמןמילטון פרידמןמילטון פרידמןפרופ' 
לקבוע את סדר  )המנוח

היום החברתי והכלכלי 
  אחרון. בדור ה בישראל

האם  -בחזרה למשבר האינפלציה ": המושב הראשון    
עסק במציאות  "הייתה אלטרנטיבה לתוכנית לייצוב המשק?

עלה השהובילה לנקיטת תכנית הייצוב ו כלכלית-הפוליטית
תכנית הייצוב אלטרנטיבה להאם הייתה  :השאלה לדיון את

. במושב התמודדות עם האתגרים שהציב משבר האינפלציהב
 לשעבר סמנכ"ל משרד התעשייה, יוסףיוסףיוסףיוסף- - - - בןבןבןבן תמרתמרתמרתמר השתתפה

   ).במסגרת(דבריה 
 -ליברליזם בישראל - תולדות הניאו, "שניהמושב ה    

ק במדיניות עס, "2015-1985המדיניות הכלכלית בישראל 
צבה בישראל בשלושת העשורים מאז התוכנית וית שעהכלכל

במושב  לייצוב המשק ובהשלכותיה על החברה בישראל.
החוג לסוציולוגיה מ קריסטלקריסטלקריסטלקריסטל טליטליטליטליד"ר  חשפה

 ,פרטים על מחקרה אוניברסיטת חיפהב ואנתרופולוגיה
הפערים  מאודלפיהם עם אימוץ תכנית הייצוב גדלו 
 וא השינוי שחלהחברתיים בישראל. אך העיקר, לדבריה, ה

של "שני המעמדות המרכזיים בחברה בהכנסה בחלקם 
הקפיטליסטית: העובדים ובעלי ההון. חלקם של העובדים 

-, עד פחות מ1985-ב, ערב התכנית 75%-בהכנסות ירד מכ
ליברלית - "המדיניות הניאוכי  ,עוד הסבירה". 2010- ב 60%

ון מבחינה מעמדית. התחזקותם של בעלי הה תאינה ניטראלי
היא תולדה של שני תהליכים מקבילים שעמדו במרכז 
  התכנית: ההפרטה המסיבית והיחלשות העבודה המאורגנת".

      

חלקו של המגזר  80-בשנות ה לדברי ד"ר קריסטל,    
מפעלי התעשייה  לעבבעלות הציבורי (המדינה וההסתדרות) 

פרטה זו ה. 10%-חלק זה לפחות מירד  2010-, ב50%-היה כ

 79%-שיעור העבודה המאורגנת בישראל, מבה גם פגע
    .2012- ב 25%-ל 70-בשנות ה

נידונה השאלה והאחרון  שלישיהמושב ב    
האם אפשר אחרת? המדיניות הכלכלית על "

". רקע המשבר הכלכלי והמחאה החברתית
שינוי בעקרונות חולל באפשרות ל דןהמושב 

 תהמנחים את המדיניות הכלכלית בישראל ולסג
מעקרונות "כלכלת השוק" שעוצבו בתוכנית 

 דנידנידנידניפרופ'  חלק בדיון לקח .1985הייצוב של 
ליברלי -מטרת המהפך הניאו , כישהדגיש פילקפילקפילקפילק

הייתה "להפוך את המדינה לכלי שרת בידי 
חברתית - הוא הציע תכנית כלכליתההון". 

הכיבוש עם שיקום של  ההמשלבת הפסק
 כרכרכרכרחדוה ישחדוה ישחדוה ישחדוה ישהעיתונאית מדיניות הרווחה. 

הקדישה את דבריה "לשתי נשים שראו את 
הנולד ופעלו למרות שרוב הציבור לא קלט את 

 גוז'נסקי רתממשמעות המהפך: הכלכלניות 
  ". דראלכסנ ואסתר

, מנהל אקדמי סבירסקיסבירסקיסבירסקיסבירסקי שלמהשלמהשלמהשלמהד"ר לדברי     
כדי לשנות את המציאות , במרכז אדוה

לית והחברתית יש להיאבק ב"שני הכלכ
ון ימאהיקים בשלטון: ונים בחברה המחזהמאי

ד"ר . "המתנחלים איוןבעלי ההון ומהגבוה של 
מעמד  המחיר ששילםעל  עמד דוידידוידידוידידוידי אפריםאפריםאפריםאפרים

-העובדים במעבר מהקפיטליזם הממלכתי לקפיטליזם הניאו
  .1985ליברלי בעקבות התכנית של 

  
  

עדותה של בכירה במשרד 

  התעשייה על תכנית הייצוב
ת, לשעבר סמנכ"ל משרד יוסף, כלכלנית ועיתונאי- מר בןת    

התכנית : "סיפרה בכנס, 1985ביולי  התעשייה והמסחר
. לפניה, היו שהוכרזה לא הייתה הראשונה לייצוב המשק

שלונות הקודמים ויציאת ימספר ניסיונות קודמים לייצוב. הכ
האינפלציה משליטה מסבירים את ההגזמה בתוכנית. מעצבי 

הן בהיבט האישי  התכנית לא יכלו להרשות לעצמם להיכשל,
גורל המדינה היה נתון בידיהם. על כן  –הן בהיבט הציבורי 

מינון העלאת הרבית, מינון  –הם הגזימו בכל המינונים 
קיצוץ התקציב, מינון הקפאת שער החליפין. הם הגזימו גם 

פתיחה מוגזמת של המשק לתנועות  –במינון השינוי המבני 
ה מוגזמת, הפרטה רגולצי-הון, יבוא והשקעות זרות. דה

   .מוגזמת
הם הגזימו בשינוי ", יוסף-המשיכה בן ,"מעל לכל"    

 ;בור לחשאיותהתרבות השלטונית: מחשיפה של מידע לצי
עות בין משרדי ממשלה שווים, לריכוז מוחלט של מחילופי ד

משיתוף בין הממשלה  ;כוח בידי האוצר ובנק ישראלה
צדדית. וכך -חדלהסתדרות ולמעסיקים, לכוחנות ממשלתית 

  ם".הגענו עד הלו
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למרות משא ומתן, 

ר אין אושבתקציב ש

  בשורה לציבור הערבי
  

  

(חד"ש, הרשימה המשותפת) ח"כ יוסף ג'בארין 

התנערות הממשלה את בנאומו במליאה  ביקר

  חברה הערביתהמההבנות בנוגע לתקצוב 
  

ועד  , נציגי הציבור הערבי:אנחנו "בחודשיים האחרונים    
משא קיימנו ת והרשימה המשותפת, ראשי הרשויות הערביו

, כמעט על בסיס יומי, עם משרד ראש אינטנסיבי ומתן
אוצר, משרד הכלכלה ומשרדים אחרים, הממשלה, משרד ה

בתקציב המדינה חלק נצליח לקבל מתוך תקווה שאולי הפעם 
 ,כמעט בכל שנת תקציבלציבור הערבי שמובטחים  מהכספים

   תקציב נסגר.הכאשר  לא מוצאים ביטוי בסוףאבל ל
תקציבים  להעבירברורות בטחות רק לפני חודש שמענו ה    

מגמה לצמצם פערים. בלישובים ערביים  משמעותיים
 יםשקל ישבעה מיליארד-שישהתוספת בהתחלה דיברנו על 

לקראת השבוע האחרון  .2015-2016לתקציב הנוכחי של 
 400מתוך  שקלים, צמצמנו את בקשותינו למיליארד וחצי

אך כל הדיבורים על של תקציב המדינה.  יםשקל יליארדמי
, לא מצאו בסוף יחס חיובי של משרד האוצר והשר כחלון

  רו בתקציב הדו שנתי. אושים שסעיפשום ביטוי ב
דרשנו המקומיות הערביות, אתן דוגמה: לגבי הרשויות     

נוסחת  שלכל הפחות יתקנו עוול אחד בתקציבי האיזון.
יחה הכנסה מדומיינת בכל רשות מקומית תקציבי האיזון מנ

כשבדקנו ראינו . חשב את נוסחת האיזון המתאימהכדי ל
אותה הכנסה  שבו קיימתיישוב ערבי בנמצא  יןשכמעט א

מדומיינת. הציבור הערבי מפסיד חצי מיליארד שקל רק בגלל 
ר אושגם הפעם  ,למרות ההוכחה הברורה. אך הנוסחה הזו

 תחוללהאם ימעותי בנושא זה. התקציב ללא שום שינוי מש
   ימן שאלה גדול".שינוי בתקופה הקרובה? ס

 

  והשר נעדר המתלוננות נרדפות
ה בהוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ערכה ישי    

בנושא הטרדות מיניות בעולם התקשורת. יו"ר הוועדה, ח"כ 
 (חד"ש, הרשימה המשותפת) סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - תומאתומאתומאתומאעאידה עאידה עאידה עאידה 

"המתלוננות האמיצות והחזקות  אומרה כיאת הדיון ב תחהפ

מרגישות מאוימות  ינון מגלינון מגלינון מגלינון מגלשהתלוננו נגד הח''כ לשעבר 
אמצעי ואנשי תקשורת  צדיחידים והן מ צדונרדפות הן מ

הן מתמודדות עם  .ניחו להןהבים להן ורודפים אותן. האור
יר לאומץ שלהן. ולא! השמצה ופגיעה כמחגל השמצות 

  ."חופש ביטוי ןעולם אינבכבוד ל
 בנטבנטבנטבנט    נפתלינפתלינפתלינפתלי על שר החינוך"עוד הוסיפה יו"ר הוועדה כי     

מגל, מפלגתו של  מנהיגי, שקדשקדשקדשקדאיילת איילת איילת איילת ושרת המשפטים 
ים פעילי מפלגתם והגידופים שמוביל ותצמההשלצאת נגד 

 ".נגד המתלוננות
לישיבת הוועדה לא הגיע שר התקשורת, ראש הממשלה     

טעמו או מטעם המשרד בנימין נתניהו, ואף לא נציג מ
 סלימאן לנתניהו:-החשוב הזה. בסיום הישיבה פנתה תומא

 משרדלאחריות  לקבל  ראש הממשלה ושר התקשורת, עליך"
כשר  עליךולעשות את המוטל  בראשותו אתה עומד

שר הפנוי לטפל  המקום ולמנותהתקשורת, או לפנות את 
  .נושא זה"כבנושאים חשובים 

  
שרה כריית : אורווחים לפני אנשים

  פוספטים המסכנת את בריאות הציבור
הקמת מכרה אישרה מועצה הארצית לתכנון ובנייה ה    

על אף חוות דעת של ,שליד ערד. זאת  פוספטים בשדה בריר
כי"ל ידי במשרד הבריאות שהתנגד לכריית המינרלים 

  באזור מסיבות בריאותיות.  )משפחת עופר(
ר השדולה ", יומשותפת)(חד"ש, הרשימה ה דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ     

 ו:מרואבבכנסת, הגיב להחלטה  חברתית-הסביבתית
"המועצה הארצית נכשלה בתפקידה להגן על חיי התושבים 

ם סביבה. זה כישלון חמור ומצער. יבערד ובישובים הבדואי
בותה לבעלי ממשלת נתניהו את מחויהוכיחה ספת פעם נו

לת הגדף את האינטרסים שלהם לההון ואת נחישותה להעדי
על פני כל אינטרס חברתי ובריאותי. אבל המאבק לא רווחים 

, יקבעיהסתיים ואנחנו נמשיך לעמוד לצד התושבים עד אשר 
יותר מאשר רווחי  יםחיי אדם ובריאות האנשים חשוב כי

  האחים עופר".
עוד התייחס חנין לרדיפה הפוליטית של המתנגדים     

נגד המכרה. זו  םטרה הזמינה לחקירה פעילי"המשלכרייה: 
פחדה נגד מי שמשמיע קול של התנגדות העוד חוליה במסע 

  ".טון בכלללכניעה לטייקונים או למדיניות השל

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע 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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   יאלריש- סעודיה סוד שיתוף הפעולה
ת תימןצצשיטות ישראליות בהפ נוקט'הציר המתון' בחסות ארה"ב ואירופה 

  נמרוד פלשנברגמאת 
  

כבר שמונה חודשים,  נמשכתבתימן האזורית  המלחמה    
תשומת הלב העולמית בהחלט ש למרות, אך 2015 סמאז מר

 ו זוכהינתיכון, הסכסוך האלים בתימן אמופנית למזרח ה
רפת. התעלמות גובבישראל ו רצינית, בינלאומיתהתייחסות ב

חשוב להפנות מבט למדינה הענייה הזו, בה מדינות עשירות 
  . מתאמנות במלחמה

גלי המחאה הראשונים שפרצו , מיד אחרי 2011-ב    
עלי עלי עלי עלי המושחת החלו הפגנות בתימן נגד הנשיא בתוניסיה, 

ברית וסעודיה. של ארצות הברית  על, בעבדאללה סלאחעבדאללה סלאחעבדאללה סלאחעבדאללה סלאח
הסכם בחסות סעודיה, פרש סלאח, אך על יסוד  בתגובה

עאבד ראבו עאבד ראבו עאבד ראבו עאבד ראבו ידי סגנו, בהוחלף 
  . האדיהאדיהאדיהאדי מנסורמנסורמנסורמנסור

ה כינויש, 'ר אללהאאנסתנועת '    
חותים" על שם מנהיגם ה" הרווח הוא

דתי מהצפון העני של  פלגהיא  המנוח,
 םחותימיליציות חמושות. ה שלו, תימן

פלישה בהתנגדו לתמיכתו של סלאח 
, ומאז 2003-ב האמריקאית לעיראק

נמצאים בעימות צבאי מול המדינה 
אידיאולוגיה שה ,זו תנועה. התימנית
-אימפריאליסטית ואנטי-אנטישלה 
ממעוזה בשנה שעברה , יצאה ציונית

על  השתלטותלמסע בצפון המדינה 
 , והקימהאנרחבים, כולל הבירה צנע אזורים הכבשתימן, 

אדי הממשלה של בכוחות ה מיםהחותים נלחממשלה. 
פועלים באזורים הקעאידה -, אך גם בתאים של אלותומכיה

  . שונים בתימן
הקימה סעודיה, יחד עם להשתלטות החותים,  בתגובה    

איחוד האמירויות הערביות, כווית, בחריין, קטאר, ירדן, 
של כספית ולוגיסטית ובתמיכה  ,מצרים, מרוקו וסודאן

ות אירופה, קואליציה צבאית שמטרתה ארצות הברית ומדינ
  . ולשרת את ההגמוניה האמריקאית להחזיר את האדי לשלטון

  

  התכנית הסעודית
של הליגה הערבית, יוזמה  רשמיתשהיא זו, קואליציה     

מדינות המפרץ בראשות מבטאת את אחדות האינטרסים בין 
 – ביתר שאתוגם, , ומדינות אירופה וארצות הברית, סעודיה

 ביןזו  בריתשותפות של אותם כוחות עם ישראל. ה את
המפציצות ללא הרף את  מעצמותמדינות הלכה מוסלמיות, 

בעם שולטת מדינה הלבין האזור מתחילת שנות האלפיים, 
הגוש הפוליטי של המעשי הביטוי , היא שנה 50אחר כ

  . המכונה בתקשורת הישראלית 'הציר המתון'
 אצטט ,הקשרים ההדוקים יגבל רק כדי לסבר את האוזן    

, אחד אנואר אשקיאנואר אשקיאנואר אשקיאנואר אשקי בדימוס הסעודי גנרלאת דבריו של ה
מדינות המפרץ  ביןמהתומכים המרכזיים בשיתוף פעולה 

, 'המועצה ליחסי חוץ'כינוס של , בהאחרוןישראל. ביוני  לבין
אשקי הדוברים המרכזיים היו  וי, באמכון מחקר אמריק

הציג , , , , דורי גולדדורי גולדדורי גולדדורי גולד ליהישראמקורבו של נתניהו, הדיפלומט ו
    במלחמה בתימן:  של בית סעודהסעודי את הרציונאל 

האזור ["בחצי האי ערב ישנו מאגר נפט מבטיח ברובע הריק 
כדי להגן . , נ.פ]ןהעשיר ביותר בנפט בעולם, שחלקו בתימ

 בין הנסיכויותהדוק שיתוף פעולה  על הרווחים ממנו, נדרש
 אלומדינות בין פדרלי מציע איחוד  , אשקילמעשה". ותימן

  הנהגת ערב הסעודית. ב
אינטרסים: "בנוגע זה לא נגמרת מפת ה במאגר נפטאך     

לשדה אוגדן באתיופיה, עלינו לאחד את קרן אפריקה תחת 
הנהגה אתיופית, ולבנות גשר שיחבר בין אפריקה לחצי האי 

צרפתים ג'יבוטי מחזיקים הבלתימן" [בין ג'יבוטי  –ערב 
. כדי להגיע לחזון ]מתחזק את המצור על תימןה בסיס צבאיב

. שלום בין ישראל 1בין היתר: " חיוניזה, לפי אשקי, 
. השגת שלום 3. שינוי המשטר באיראן; 2למדינות ערב; 

. ביסוס כוח צבאי ערבי 5בתימן והפעלת נמל עדן מחדש; 
בתמיכה אמריקאית ואירופית למען הגנה 

  .על המפרץ"
  

 

 דוקטרינת עזה
ן התקיפות של הקואליציה בתימן ה    

יון רחב היקף ראשון של איחוד כל ניס
, משותפתאותם כוחות תחת מטריה צבאית 

חיסול ההתקוממות  –ולמען מטרה ברורה 
 הטקטיקה .(החותים) של 'אנסאר אללה'

 ת הקואליציהבהם משתמש והידע הצבאי
מהשחקנית  בין היתר בתימן, מגיעים

 ישראל. –זה החשאית בשיתוף הפעולה ה
אים, כך לפי דיווחים, מייעצים ואמריק ישראלים אנשי צבא

בתימן את הטקטיקה שישראל  יישםלכיצד לקואליציה 
  עזה. במערכותיה הקטלניות מפעילה ב

 על עליונות כלכלית , כמובן,המבוססתזו מלחמה     
מהאוויר, רק אך כאשר התקיפות נעשות כמעט . וטכנולוגית

בתימן שיטות הלוחמה  .גורם הבלעדיה עליונות זו הופכת
(במטוסים  הפצצה מסיבית מהאווירשל צה"ל:  הזהות לאל
חיסול  'בנק מטרות', סימון, תחמושת אמריקאית)בבריטיים ו

כבישים, בתי ספר, מסגדים ובתי  של 'תשתיות אזרחיות' כמו
שכונות של שימוש בפצצות מצרר, 'שיטוח' ו'חישוף' , חולים

ויש גם . ל הכנסת מזון, תרופות ומים, ועודצור עמגורים, מ
  . הפצצות של מטוסים ללא טייס -י אר אמריקצ'ופ

התקיפות על עזה. קטל, מזכירות את  גם התוצאות, במונחי    
נהרגו בתימן מאז  בני אדם 5,700על פי האו"ם, לפחות 

ם. רוב ילדי 637-אזרחים ו 2,577תחילת ההפצצות, מתוכם 
, חשוב נתונים אלה. תקפות אוויריותמעקב הפגיעות היו 

  .רבים מהנפגעים לא תועדוהם חלקיים ביותר, מפני ש לציין,
באוקטובר הפציצו כוחות הקואליציה את בית  7-ב    

קילומטר דרומית  90 השוכן סנאבני בכפר-משפחת אל
, בעת שבני המשפחה חגגו את חתונתם המשותפת של אלצנע

 16אנשים, מתוכם  43הרג מבניה. הטיל שנורה על הבית  3
  מבני המשפחה.

דומה למציאות בעזה מעת כה כך נראית המציאות בתימן     
עומדים המקשר בין שני המקומות ובין הכוחות הלעת. יש קו 

בהתחשב בהקמת הנציגות הישראלית  ה.י תקיפות אלמאחור
   יותר ויותר. גלויים דאבי לאחרונה, קשרים אלה נעשים -באבו



  

  6/ בעולם

  

בריטניה הצטרפה 

  להפצצת סוריה
של חיל האוויר בדצמבר המריאו מטוסים  3-בבוקר ה
הם מבסיסם בקפריסין לעבר סוריה, בה ) RAFהמלכותי (

הפציצו את שדה הנפט עומאר שבמזרח המדינה המדממת. 
לארגון  מקור הכנסות מרכזי ואשדה זה, על פי הבריטים, ה

תקיפה ראשונה היא , ותקיפתו המדינה האיסלאמית (דאע"ש)
ההחלטה להצטרף לצרפתים בהפצצותיהם  .מבין רבות

  היא תגובה לאירועי הטרור בפריז לפני כחודש.  בסוריה
ההפצצות החלו מספר שעות אחרי שהפרלמנט הבריטי 

 צתהפצהצטרף לקיבל את הצעת הממשלה השמרנית ל
רוב כלל ה. מתנגדים 223מול  397בסוריה ברוב של מטרות 

העומד שלמרות רי פרלמנט ממפלגת הלייבור, חב 66גם 
ההצבעה התקיימה  ....התנגד למהלך, , , , ג'רמי קורביןג'רמי קורביןג'רמי קורביןג'רמי קורביןראשה, ב

ם לכהמיטניה, בטיים סוערים בבראחרי שבוע של דיונים פולי
, , את מתנגדי ההפצצותדייויד קמרוןדייויד קמרוןדייויד קמרוןדייויד קמרון, הממשלהראש  כינה

  כ"מסמפטי טרור".  ואת קורבין ביניהם,
  

  את סוריה""אל תתקפו  –מפגינים בלונדון 

 
ר, לא כפה לבסוף וקורבין, המנהיג השמאלי של הלייב

עלולה  אתמחשש שמשמעת כזמשמעת מפלגתית בהצבעה, 
בהתחשב בכך שרוב רובם של אך פיצוץ במפלגה.  גרוםל

תית ימינה ממנו, ר נמצאים משמעווהלייבסיעת חברי 
ה כהצלחה פורשמהם הצביעו עם השמרנים  66ק העובדה שר

 זה ענייןב מפלגת הלייבורבמיקה הפנימית דינה. יחסית
הילארי הילארי הילארי הילארי כמו  אישיםבהפצצות של  חשובה מפני שהתמיכה

, שר החוץ בממשלת הצללים של קורבין ובנו של חבר בןבןבןבן
, שהיה מהמתנגדים המרכזיים טוני בןטוני בןטוני בןטוני בןהפרלמנט המנוח 

לערער את  מרצון במידה רבה למלחמה בעיראק, מונעת
  מעמדו של קורבין כמנהיג המפלגה.

נגד הפגנות במהלך השבוע המתוח נערכו ברחבי בריטניה     
עוד בו בלונדוןמחו  אלפים ,בנובמבר 28 ,שבתהתקיפה. ב

 לעצירת היקואליצה". הפגנות בערים ברחבי בריטניה
), הארגון שהוביל Stop The War Coalitionהמלחמה" (
 2003-יה ביאת ההתנגדות למלחמת עיראק השנבבריטניה 

  הוא דמות מובילה בו, ארגן את ההפגנות.  ייבורושמנהיג הל
לעצור את "המלחמה חסרת הטעם חיונימהארגון נמסר כי     

השנים האחרונות".  14- בריטניה ב והפראית הרביעית של
כוונה היא להשתתפות הבריטית במלחמות באפגניסטן, ה

ופעיל השמאל  טאריק עלי, הסופרסוריה. בלוב ובעיראק, ב
"כדי  בלונדון: בנאומו בהפגנה י אמרפקיסטנ-הבריטי

ש צריך להיפטר מהתנאים שיצרו את "להיפטר מדאע
משכת המלחמה באזור נ, 2015, ועד היום 2003מאז  :דאע"ש

כי הכיבוש של  ,זה של המזרח התיכון. חשוב לזכור ולהזכיר
אליו  ,את הוואקום הזה ויצרש םוההפצצות בלוב העיראק 

  נכנסת דאע"ש". 

 נ"פ
 

  

גרמניה: השמאל מעמיק את 

   מחויבותו לשלום במזה"ת
  

להופיע תנועת השלום הישראלית לראשונה הוזמן נציג     
בפני הוועד המרכזי של מפלגת השמאל הגרמנית (די לינקה 

– Die Linke(בנובמבר.  28-27-, אשר התכנס בברלין ב
מפלגת השמאל היא הסיעה השלישית בגודלה בפרלמנט 

-דמוקרטים והסוציאל-אחרי הנוצרים –אג) הגרמני (בונדסט
והיא אחת המפלגות המרכזיות בסיעת  –דמוקרטים 

  "השמאל המאוחד" בפרלמנט האירופי.
פני ר ב, סקאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןחבר הוועד המרכזי של מק"י,     

ההתפתחויות חברי הוועד המרכזי של מפלגת השמאל את 
 םיובשטחים הפלסטיני הפוליטיות האחרונות בישראל

הכבושים, את המתקפה של ממשלת נתניהו על האוכלוסייה 
הערבית בישראל ועל ארגוני החברה האזרחית, ודן בהחלטה 
החיובית של מוסדות האיחוד האירופי להנהיג סימון של 

  מוצרים המיוצרים בהתנחלויות.
ערבית החדשה -את היוזמה היהודית וולטמןעוד תיאר     

ולות מחאה נגד הכיבוש "עומדים ביחד", אשר אירגנה פע
  והגזענות, שהתקיימו בירושלים, בחיפה ובמקומות אחרים.

בגלל ההיסטוריה הגרמנית במאה העשרים, קיימת רגישות     
רבה בפוליטיקה בגרמניה כלפי מי שמותחים ביקורת על 
מדיניותן של ממשלות ישראל. יש המכנים כל מי שמבקר את 

בגרמניה, ישנם אישים ישראל "אנטישמי". גם בחוגי השמאל 
וקבוצות אשר מגדירים עצמם שמאליים, ואפילו שמאליים 
רדיקליים, אך נמנעים מביטויי סולידריות עם מאבקו של 

מגיעים לעמדות בלתי  פילוהעם הפלסטיני לעצמאות, וא
אותה יזמה דוגמת תמיכה במלחמה האחרונה  –סבירות 

  ה".ישראל בעזה, בשם "זכותה של ישראל להגן על עצמ
בישיבה התקיים דיון פוליטי ער, שבסופו אומצה הצעת     

החלטה אשר מביעה, לראשונה, תמיכה במדיניות האירופית 
של סימון מוצרים המיוצרים בהתנחלויות בשטחים 
הכבושים. החלטה זו של מפלגת השמאל בולטת במיוחד 

מפלגת  –דמוקרטים -נוכח הודעתה של מפלגת הנוצרים
כי לא  ,בראשות הקנצלרית אנגלה מרקלהשלטון השמרנית 

  תאכוף את החלטת הסימון.
נכתב בהחלטה, כי מפלגת השמאל הגרמנית דוחה את עוד     

ההשמצה כאילו יהודים המבקרים את האידיאולוגיה הציונית 
או את מדיניותן של ממשלות ישראל, הם "יהודים מלאי 

 תרומה חשובה הןאלה ביקורתיות שנאה עצמית". עמדות 
לתנועת  .המתקיים בשורות מפלגת השמאל הגרמנית דיוןל

ישראל יש אפשרות בהשלום הישראלית ולפעילי שמאל 
  .של הדיון לתרום לפיתוחו ולקידומו

 צ"ת
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  תמוך בהתנגדות, הפץ כרוזים!
  

  המחתרת "הוורד הלבן" בתערוכה בלוחמי הגטאות ובספרה של ינינה אלטמן
  

  

תערוכה נודדת בבית לוחמי הגטאות  בימים אלה מוצגת       
בה  ,"הוורד הלבן"מחתרת ה (בעברית ובערבית) על אודות

, שפעלו נגד המשטר  גרמנים ואקדמאיםסטודנטים נטלו חלק 
 . 1943-1942בשנים  הנאצי
הוורד "מחתרת המציגה תמונות של חברי  התערוכה    

, הסברים על חבריה ועל פעילותם, עלונים שכתבו "הלבן
ולוח המסכם את המחיר הכבד ששילמו חברי  ,צויוהפ

לא פורסם תאריך . על פעילותם המצפונית האמיצה המחתרת
 תערוכה.ה לשנעילה 

פורה של המחתרת בספרה קוראי העברית התוודעו לסי    
"הוורד הלבן, סטודנטים  - המקיף של ד"ר ינינה אלטמן

 "ואנשי רוח בגרמניה לפני ואחרי עלייתו של היטלר לשלטון
לרגל התערוכה בבית לוחמי  ).2007(פרדס הוצאה לאור, 

הגטאות, יובאו להלן קטעים מספרה של אלטמן, שהוא רומן 
גרמניה של טורי רקע היס גם כולל, הרחב היקף תיעודי

 וזכריםקטעים מב ועד להפלת הרייך השלישי. 20-נות השמ
, אלכסנדר שמורל ,אחותו סופי שול ,חברי המחתרת הנס שול

   .כריסטוף פרובס ופרופ' קורט הובר
  

  ניצן של ורד
[בעת ששירת בצבא הגרמני] כתב [הנס  1938ביוני  27-ב    

  שול] לאחותו אינגה:
מעל החזה, אני שומר ניצן של ורד.  בתוך כיס חולצתי,'    

ק לפרח הקטן הזה. הוא הצד השני של המטבע, הרחק ואני זק
  'מחיי הצבא, אך אינו סותר את מהלך מחשבותי...

ייתכן שבשורות אלה טמון הרמז לשם 'הוורד הלבן', שבו     
עתידים הנס וידידו, אלכס שמורל, לחתום על ארבעת 

  ..הכרוזים הראשונים.
  

  משהולעשות 
היה תלוי ועומד נגד שהנס התהלך כסהרורי. עונש המאסר     

אביו, שימש המחשה ברורה בדבר החופש האישי המוגבל, 
סוציאליסטי. הנס ניסה להפנים -ששרר תחת השלטון הנציונל

די, יאת הרעיונות שנחשף אליהם... אלכס נותר ידידו היח
סור חות עם פרופישעמו חלק את ספקותיו. ביחד נחשפו בש

, מרטין לחזון של אירופה חופשית, פדרלית, פלורליסטית
שיש בידי האדם אפשרות לחולל שינוי;  השהפיחו בהם אמונ

אייר, שהעלה מפורשות את הצורך ל יוזף פורטמשלדעותיו 
 צורך לסילוקו של היטלר; ולכל זהבבהתנגדות פעילה, ו

התווספה התמונה המזוויעה של הנעשה בשטחים הכבושים, 
אר באוזניהם הארכיטקט אייקמאיר. אפשר למנות שורה שתי

של גורמים שהביאו אותם לנקיטת עמדה פעילה נגד 
  המשטר, אבל המניע הייחודי החשוב היה טמון באישיותם.

  

  הכרוזים
לא ניתן לקבוע בוודאות, האם הנס ואלכס החליטו לחבר     

את הכרוזים שכונו "הוורד הלבן" עקב תגובתו של פרופסור 
או שמא  –הובר, "חייבים לעשות משהו, ומוטב עוד היום!" 

     ..תכננו לעשות זאת ממילא ותגובתו הייתה בבחינת זרז.
 מרגע שהגיעו לכלל החלטה הסתגרו החברים בחדרו של
אלכס שבבית הוריו, כשהם מסכמים שאיש מלבדם לא יעורב 

במשימה, וזאת על מנת לשמור על ביטחונם וביטחון 
קרוביהם וידידיהם... כדי שהדבר יהיה אפקטיבי, יכינו סדרה 
של ארבעה כרוזים שישלחו לאותם האנשים בהפרשי זמן 

  קבועים כמעין מגזין...
הראשון והרביעי.  הנס ניסח את החלק הארי של הכרוזים    

שהוקדשו  –אלכס ניסח חלקים בכרוזים השני והשלישי 
כאשר  –לדיכוים של היהודים והפולנים על אדמת פולין 

, תוך להתנגדות פעילה ולהפלת המשטר אהכרוז השלישי קר
התוויית הקווים הכלליים לפיהם יוכל כל אדם ליטול חלק 

  בכך...    
בר גרוע יותר מעם תרבותי [בכרוז הראשון נכתב] "אין ד    

המאפשר לכת חשוכה ובלתי אחראית להובילו ללא 
התנגדות. ללא ספק, כל גרמני ישר מתבייש כיום בממשלתו, 
אך למי מאיתנו יש מושג מה תהא הבושה שנחוש, אנו 

ו רוילדינו, לאחר שיסי
מעינינו את מסך 

ל ביום מן הימים פהער
והפשעים הנוראים 
ביותר, שקצרה דעתו 

אנוש מלהבינם, -בן של
חשפו לאור היום?... יי

בכל  –הביעו התנגדות 
מקום שאתם מצויים 

  "בו...
בכרוז השלישי     

מפורטים האופנים 
יכול כל  םשבאמצעות

אדם ואדם לתרום את 
                               תרומתו:
  הנס שול

  

חבלה במפעלי הנשק, החרמת אסיפות, הפגנות וחגיגות "    
גנות מטעם המפלגה הנאצית, חבלה בכל תחומי המאור

המדע והכלכלה, המסייעים למלחמה, החרמת מופעים 
אמנותיים, שתכליתם לרומם את יוקרתם של הפשיסטים, 

  ..."והימנעות מתרומות המדרבנות את רוח הלחימה
הכרוז של תנועת "נכתב]  ,1943[בכרוז החמישי, ינואר     

הגרמנים! המלחמה ההתנגדות בגרמניה. קריאה לכל 
מתקרבת לסיומה הוודאי... בדיוק מתמטי, מוביל היטלר את 

-מולה הנציונלעהעם הגרמני לקראת תבוסה... אל תאמינו לת
, שהחדירה עד לשד עצמותיכם פחד מפני תסוציאליסטי

מעמד הפועלים חייב להשתחרר ממשטר  הבולשביזם...
חיד משעבד באמצעות סוציאליזם נבון... לכל עם ולכל י

הפץ את  ,הזכות לאוצרות עולם!... תמוך בתנועת ההתנגדות
  הכרוזים!"

  

  ילמו בחייהםש
באוניברסיטה  ו סופי והנס שולרנעצ 1943בפברואר  18-ב    

שי, ובהמשך נעצרו יתר יים את הכרוז השפזרלאחר שנצפו מ
כעבור ימים ספורים הוצאו סופי, הנס  חברי המחתרת.

  ר במינכן.וכריסטוף להורג בבית הסוה



    במאבק
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קי בנצרת התאגדו בהסתדרות עובדי בית החולים האיטל    

טפסי הצטרפות לארגון העובדים. בבית  200-אספו כו
 אגףהעובדים. על כך מסר יו"ר  390-החולים מועסקים כ

, העומד בראש סוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבשוויון בהסתדרות,  לקידום
אחד לדבריו, "בית החולים האיטלקי הוא  סיעת חד"ש.

ההתארגנות חשובה . ה הגדולים בעירממקומות העבוד
דיאב  במיוחד ותקרין על כל מקומות העבודה בעיר".
אביב, -השתתף במפגש של "פרלמנט העובדים" שנערך בתל
  ביוזמת אקטיב העובדות והעובדים של חד"ש ומק"י.

את פעילותו הענפה של אגף השוויון  דיאבבשיחה סקר 
ובדים הוקם כדי לתת מענה לקבוצות הע כיוהדגיש 

המוחלשות בישראל: עובדים פלסטינים, מהגרי עבודה, נכים 
ובעלי מוגבלויות ואנשי קהילת הלהט"ב. עוד פועל האגף 

בייחוד  –לקידום התארגנות של העובדים במקומות העבודה 
 של צעירים. 

בהתייחסו להתארגנות העובדים באוכלוסייה הערבית,     
. אך בנצרתהחולים התארגנות בית  "אני שמח על :אמר דיאב

 ןאו אינ תשנכשלו עשרלצערי על כל התארגנות שקמה ישנן 
מעמד דעתי בקרב . לדבריו קיים שינוי תו"מתקדמות

  המאז המחאה החברתית גבר: "עובדים בישראלה
אלף עובדים הצטרפו  170התארגנות. בשנה שעברה, ה

  להסתדרות ואלפים רבים התאגדו בארגונים נוספים".
  

ח"כ דב חנין ביפו ובחיפהמפגשים עם   

הרשימה  ,(חד"ש דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןשני מפגשים ציבוריים עם ח"כ     
המשותפת) יתקיימו במהלך החודש ובמרכזם: האיום 

, יתארח 20:00שעה ב, בדצמבר 9ביום רביעי, הפשיסטי. 
לאספה ושיחה על  חד"ש ביפו,-מק"יח"כ חנין במועדון 

ל האתגרים וע 2015המצב הפוליטי והמעמדי לקראת סוף 
ן ו. הפגישה תתקיים במועדהעומדים בפנינו בשנה הבאה

 . עג'מי, יפו ,3השקמה שברחוב 

סכנות,  –"האיום הפשיסטי מפגש נוסף, תחת הכותרת     
 חנין ח"כ בהשתתפות: תסריטים ואפיקים להתנגדות"

תקיים ביום , י, מזכיר מחוז חיפה של מק"ירג'א זעאתרהרג'א זעאתרהרג'א זעאתרהרג'א זעאתרהו
במועדון "אחווה",  19:30 ,בשעהבדצמבר,  20 ,ראשון

  .חיפה, המושבה הגרמנית, 39בן גוריון  רותשד
  

איימן עודה נפגש עם ראש 

  מפלגת העמים הטורקית
נפגש  איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהיו"ר הרשימה המשותפת ח"כ     

, יו״ר מפלגת העמים סלהאטין דמיטראשסלהאטין דמיטראשסלהאטין דמיטראשסלהאטין דמיטראשעם בוושינגטון 
  משתתפים בפגישות  שניהם. ) בטורקיהHDPהדמוקרטית (

  
 

  
יטראש ועודה בפגישתם בוושינגטוןדמ  

 

הוגי הדעות רשימת ׳ב ללתםכה בוואשינגטון בעקבות
   ."פורן פוליסי"המגזין  פרסםהחשובים׳ ש

את המיעוט  במסגרתההדמוקרטית מאחדת  מיםמפלגת הע    
הלאומי הכורדי בטורקיה ואת הכוחות הדמוקרטיים 

ין שני המנהיגים שוחחו על הדמיון ב. השמאליים במדינה
מאבקו של המיעוט הכורדי בטורקיה והמיעוט הערבי 

, ועל הרשימות המשותפות שקמו סביב פלסטיני בישראל
ל שו ל אפליה ממוסדתבנושאים שו דנ. הם מיעוטים אלו

  ההסתה מצד השלטון כלפיהם. 
במסגרת ביקורו בארצות הברית נפגש עודה עם חברי     

כמו גם עם פעילים קונגרס, עם מנהיגי תנועת זכויות האזרח, 
ונציגים מהקהילות הפלסטינית והיהודית, אנשי רוח ופעילים 

   פוליטיים בולטים. 
  
  

   המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  והחזית הדמוקרטית לשלום ושוויון
 

  

   על מותו של ותאבל
  

  יוסי שריד
 ,שנאבק בגזענות ובכפיה דתיתחבר לדרך, שוחר שלום 

  ה, עיתונאי וממנהיגי מרצשר החינוך והגנת הסביבשהיה 
  

        ומשתתפות בצערה של המשפחה

 

 סניף בת ים של מק"י
 על מותו של שוחר השלום והפעיל החברתי	אבל

  מאיר לנדא

 של המשפחה כאבהב ףומשתת


