
 

  

 מהמפעלההוצאה להורג בחברון והכנת רשימת התאגידים המרוויחים 

 הן תולדה של הכיבוש המתמשך בשטחים הקולוניאלי 

גנית שר החוץ ציפי חוטובלי ס   
לפניית לפני מספר שבועות הגיבה 

לבית הדין  תהפלסטיניהרשות 
לדבריה,  .הבינלאומי בהאג

הפלסטינים ממשיכים לנסות "
אל על ספסל להושיב את ישר

". נציגי הרשות הנאשמים
לבית הדין  אז הגישו תהפלסטיני

בהאג תלונות נגד  הבינלאומי
  ישראל.

המסמכים שהוגשו כללו מאות     
ישראל  עמודים שבהם נטען כי

צעה פשעי מלחמה נגד יב
בגדה המערבית  הפלסטינים

) 25.3בסוף השבוע שעבר ( .וברצועת עזה
מחטיבת כפיר, היה זה חייל אחד, חובש (!) 

ישב בודד על ספסל הנאשמים. החייל ירה ש
על השרוע פלסטיני פצוע של  בראשוכן  יממה לפני

. על פי התביעה קר חייל בחברוןזה דלאחר ש ,הכביש
 –נאשם סנגורים רבים לאך רצח. בחשוד  הצבאית, החייל

  ודווקא במערכת הפוליטית. 
סגנונו באמר  ,מנהיג ישראל ביתנו, איווט ליברמן    

עכשיו זה שההתנפלות על  מה שבטוח כבר" :הטראמפי
 ועדיף חייל שטעה ונשאר ,החייל היא צבועה ולא מוצדקת

פני חייל שהיסס ומחבל הרג אותו. ולאיימן -בחיים על
בביצוע הוצאות להורג, אני  עודה, שהאשים את ישראל

  ". מציע לעבור ולחיות בסוריה או להצטרף לחיזבאללה
פרסם לא פיגר אחרי ליברמן וינוך נפתלי בנט שר הח    

שמע את החייל?",  בפייסבוק פוסט תמיכה בחייל. "מישהו
שאל בנט. "כל הנהגת המדינה מיהרה להתנפל על החייל 

במחבל. חבר כנסת אחד הגדיל לומר שהמחבל היה  שירה
החשיבה שלו? את  'כפות'. הייתם שם? הבנתם את
ממולכד? שהוא יתפוצץ השיקולים? אולי היה חשש שהוא 

החיילים והאזרחים? שאלתם את החייל לפני שחרצתם  על

כד, ממול את דינו? לו המחבל אכן היה
אף ". החייל היה נחשב גיבור לאומי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שביקר 
בחטיבת כפיר ביום ההוצאה להורג 
ללא משפט בתל רומיידה שבחברון, 

עושים את זה,  אתם"אמר לחיילים: 
כמו הבוקר, בתושייה רבה, באומץ לב 

אחריכם,  ומתוך שליחות. אני עוקב
מקבל דיווחים שוטפים כל הזמן על 
 הביצועים שלכם ואני מתרשם מהרוח

ואני מתרשם גם מהכוח. אנחנו במאבק 
ארוך שנים ואתם למעשה אלה 

אף נתניהו ". החזית שעומדים בקו
אמר למח"ט כפיר "שיידע כל מי 

   ".אנחנו נפגע בו -רוצה לפגוע בנו ש
באותו יום יש מחיר:  יםאך לפשע    

המועצה לזכויות אדם אימצה חמישי, 
לפיה הנציב לזכויות  ,את הצעת ההחלטהבז'נבה של האו"ם 

של כל החברות הישראליות  אדם של האו"ם יגבש רשימה
בהתנחלויות  פעילות באופן ישיר או עקיףהוהבינלאומיות 

ומרווחיות  רמת הגולןבמזרח ירושלים וברבית, בגדה המע
 15-ו מדינות הצביעו בעד 32. הון עתק מן הכיבוש הנמשך

   .מדינה לא הצביעה נגד אףמדינות נמנעו. 
מפי גורמי ממשל דווח ) 24.3(הבריטי ב"גרדיאן"     

הצעת ההחלטה,  פלסטיניים שהיו מעורבים במשא ומתן על
מוושינגטון ומלונדון  כבדיםכי הופעלו עליהם לחצים 

. אלה הזהירו כי לחיבור הרשימההנוגעת  להוריד את הפסקה
הסיוע לרשות  אם היא לא תוסר, הדבר עלול להשפיע הן על

על פי ידיעה נוספת הפלסטינית והן על הקשרים ההדדיים. 
בעיתונות האמריקאית, הלחצים הופעלו ישירות על יו"ר 

יושב בודד על הייל חה הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס. 
של הכיבוש.  פירות הבאושיםהמייצג את  –ספסל הנאשמים 

ו שישב על ספסל תלוכלז'נבה היה זה מפעל הכיבוש בב
 הנאשמים.   

  2016 במארס 30, 13 גיליון   

חטיבת כפיר סיור אצל נתניהו ורעייתו ב  

)לע"מביום ההוצאה להורג (צילום:   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  : בלי בג"ץ ובלי בצלםלחטיבת כפיר שיעור הרב

יוסף, אמר אמש  הרב הראשי לישראל, הראשון לציון יצחק"
 מצווה להורגו. בשיעורו -(שבת) כי אם מחבל מגיע עם סכין 

השבועי בבית הכנסת היזדים בירושלים הגיב הרב בנחרצות 
הבא 'לפיהם יזנקוט בחודש שעבר יא לדברי הרמטכ"ל גדי

לחשוש  , וקרא לא'להרגך השכם להרגו זו רק סיסמא
 –אם מחבל מגיע למישהו עם סכין ' .מהרמטכ"ל או מבג"ץ

הבא להורגך השכם להורגו, לא להתחיל : להרוג אותוה מצוו
בג"ץ או שיבוא איזה רמטכ"ל  לפחד שיעשו עליו אחר כך

   ."לציון , אמר הראשון'ויגיד משהו אחר, לא צריך לפחד
  )13.3גלי צה"ל, (

  החטא ועונשו
 -"ישראל לא מספקת חשמל למתקן טיהור שפכים בעזה 

והתוצאה: הביוב מהרצועה משבית את מתקן ההתפלה 
  באשקלון".

  )16.3"ידיעות אחרונות", (
 

 תהיה לנו מלך
בנימין נתניהו אינו מחמיץ הזדמנות לתפוס טרמפ על   

הפלסטינים  מעשי טרור בעולם, כדי לחזור ולשסות נגד
ולתרגל פעם נוספת את המנטרה: "אנו בני התרבות, הם בני 
החושך". אלא שאם בעבר טרח לעטוף את עמדותיו בקשקוש 
מילולי כמו "ידנו מושטת לשלום", הרי במסיבת העיתונאים 

) שימשו פיגועי הטרור הרצחניים בבריסל 23.3(בכיכובו 
  ובאיסטנבול קרש קפיצה להסתה ללא שום מעטה.

מעשה מרכבה דמגוגי הפך נתניהו את המערכה נגד ב
הכיבוש ולכינונה של מדינה פלסטינית בצד ישראל לסוג של 
טרור דאעשי החותר להשמדת ישראל: "התקווה של 
הפלסטינים היא שהם יוכלו להקים מדינה פלסטינית בכל 
ארץ ישראל. אנחנו צריכים לפעול יחד כדי לשלול מהם את 

  התקווה הזאת". 
תניהו התעלה על עצמו לא רק בהסתה, אלא גם אך נ

במסתור החמים שמצא לעצמו בדיבור בגוף ראשון רבים 
("אנחנו") בתשובתו לשאלה בדבר גל הפיגועים בארץ:  
"אנחנו נכנסים", "עוצרים", "הורסים בתים", "שוללים 

  רישיונות", "סוגרים כלי תקשורת".
ן של מלך בדיבור בלשון "אנחנו" חתר נתניהו לשדר טו 

(עשור בשלטון!), השולט ברצון ההמונים השותקים, כמו 
אלה בשיר של יענקל'ה רוטבליט "תהיה לנו מלך" (שר דני 

  בסן ללחן של מאיר בנאי):
  

שם הם  /צא להמונים /תלבש את הבגדים /תהיה לנו מלך
תראה אף נער  /תהיה לנו מלך /לך בלי פנים /ממתינים

   לא לפתוח פה /מדו יפההם ל /כאן לא יפתח ת'פה /קט

 מר גוז'נסקית

  

  הפרס יינתן דווקא מחוץ לגבולות מדינת ישראל
על באוניברסיטת אריאל  יוענק לראשונה 'פרס גודוביץ"'

עבודת מחקר סטודנטיאלית בנושא תולדות האדריכלות 
ועד  19-ההתיישבות באמצע המאה ה בארץ ישראל מראשית

וכפרי, המרחב  וניימינו, בתחומי באדריכלות, תכנון עיר
הציבורי, אישיים וסגנונות נוף. עבודת המחקר שהגיעה 

י ועדת פרס שכללה את פרופ' "הראשון נבחרה ע למקום
פרופ' סעדיה מנדל, ד'ר יגאל , יהודה דנון נשיא אוני' אריאל

  ץ'".גודובי סיתרי, אדריכל איציק אלחדיף ואדריכל ישראל
  )1.3(הודעה לעיתונות, 

  

  גרמניה מעל הכל
מקנצלרית השבוע התחיל בזה שקיבלנו מחאה חריפה "

היא בעלת הברית האחרונה ת. גרמניה על הדלפות מכוונ
 שלנו באירופה, אז גם איתה לריב? הם נותנים לנו הרבה

  ".מעבר לצוללות
  )2.3"וואלה",  ישראל ביתנו, ליברמן, ח"כ אביגדור(

  

  הראש של מוסוליני, הפה של טראמפ
טר שלו ציוץ ובו ציטטה יאמפ העלה בחשבון הטווטר"

לדוצ'ה, הדיקטטור האיטלקי הפשיסטי  מפורסמת שמיוחסת
 100כאריה מאשר  מוטב לחיות יום אחד': בניטו מוסוליני

 ברשת 'פגוש את העיתונות'. בראיון בתכנית 'שנים ככבשה
זו אמרה ': ואמר פנה המנחה, צ'אק טוד, לטראמפ.בי.סי. אן

מוסוליני. אתה לקחת אותה מחשבון אחר  למפורסמת ש
אוהב את  וצייצת אותה מחדש בחשבון שלך. האם אתה

  ?'"האימרה הזו? ידוע לך שאביה הוא מוסוליני
  )29.2("לה מונד", 

  

 לא להתווכח על טעם וריח 
"חוש הריח שלי מידרדר עם השנים. יש בזה גם משהו טוב. 

תו. זה לא ייאמן אני כבר לא מריח את הסירחון, רק רואה או
מה שהולך פה. ראש ממשלה יושב בכלא עם הנשיא וכמה 

  שרים, וממשיכים להאכיל את העם בפחדים וברפש".
  )11.3(השחקן הוותיק אילן דר, מוסף "הארץ", 

  

  

  העכבר ששאג
בתחנת הרדיו החרדית 'קול חי' הרחיקו לכת עם שיתוף "

 בשבוע האחרון .המסחריות הפעולה ההדוק עם החברות
הבכיר של התחנה איש  הנהלת הרדיו את הטאלנט תההשע

התקשורת מנחם טוקר מהגשת תוכנית הצהריים שלו לכמה 
חברת  לאחר אייטם ביקורתי שהגיש בתוכניתו נגד ימים

טוקר, מגיש את תכנית הצהריים . , המפרסמת ברדיו'טרה'
מוותיקי  הפופולארית ברדיו קול חי 'זמן אוויר' ואחד

ם, ערך בשבוע שעבר אייטם על התמונה השדרנים החרדי
נראה עכבר בתוך שקית חלב של חברת  שהופצה ברשת בו

הנהלת רדיו 'קול חי' לא אהבו את האייטם שעשה ב .'טרה'
טוקר, אולי השדרן הכי  על כך טוקר וכך מצא עצמו

  ".פופולארי ברדיו, מושעה מהגשת התוכנית שלו
  )15.3, "פיצ'יפקעס"אתר ( 

  

  תקובני חוצפה
המועמד המוביל לראשות המפלגה הרפובליקנית בארצות "

התייחס הערב (ראשון) לנחיתתו , הברית, דונלד טראמפ
קובה.  ההיסטורית של הנשיא, ברק אובמה, בהוואנה, בירת

, כתב 'וואו, הנשיא אובמה נחת בקובה, ממש עניין גדול'
ראול קסטרו אפילו לא הגיע 'הטוויטר שלו,  טראמפ בעמוד

את האפיפיור ואחרים.  ברך, בעוד הוא כן הגיע לברךכדי ל
  .'"אין כבוד

  )21.3אי.פי., (
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תקשורת 

  תחת מתקפה
  

חלה עליה באלימות הישראלית כלפי חלה עליה באלימות הישראלית כלפי חלה עליה באלימות הישראלית כלפי חלה עליה באלימות הישראלית כלפי     2015201520152015- - - - בבבב                
המרכז  עיתונאים פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית.עיתונאים פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית.עיתונאים פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית.עיתונאים פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית.

הפלסטיני לפיתוח 
מידע  וחופש

)MADA599ד ) תיע 
הפרות של חופש 

 הלךעיתונות במה
השנה. ראש המרכז, 
מאוסה רימאווי, 

זה  הדגיש, כי נתון
הוא "הגבוה ביותר 

ניטור מאז תחילת ה
של הפרות זכויות 
עיתונאים לפני 

  כעשור". 
  

שפרסם  לפי הדוח    
חלה  2015- , בהמרכז

מקרים  134 עליה של
של הפרות חופש 

. למרות 26%עליה של  –עיתונות בהשוואה לשנה הקודמת ה
את זכלל בו "קשה ביותרהייתה שנה " 2014שמצוין בדוח כי 

  בעזה. ים במהלך המלחמה עיתונא 17מותם של 
 

צעו יב –מתוכן  407 – 2015- מרביתן של ההפרות באת     
ידי "ארגונים בהפרות בוצעו  192כוחות ישראלים, בעוד 

 כוחותצעו יפלסטינים שונים". כמעט מחצית מההפרות שב
 תועדו גם מקריםמעבר לכך, תקיפות פיזיות.  כללוישראל 

 אירועים, מקריםשל רבים של חיילים שמנעו סיקור תקשורתי 
בהם עיתונאים נפגעו מגז מדמיע, רימוני הלם וכדורי מתכת 

מוקלט  רמחק חומנציוד עיתונאי,  . כן הוחרםמצופי גומי
  אמצעי תקשורת. וסגרנו

 

רבע האחרון של מחצית מההפרות הישראליות בוצעו ב    
, הסגירה MADA. לפי ההסלמה בשטחים , בתקופת2015

ים היא יישראל ם בידי כוחותישל אמצעי תקשורת פלסטיני
עו אירש אחת המגמות המסוכנות ביותר לחופש העיתונות

: שלוש תחנות רדיו נסגרו בנובמבר, ומספר בשנה האחרונה
ש"הסיתו"  בטענהאמצעי תקשורת אחרים סבלו מאיומים 

  לכאורה לאלימות.
  

של עיתון חשוב,  תורי, עם סג2016-גם ב תמגמה זו נמשכ    
ין שלושה יאל. הדוח גם מצ, בהוראת ישר"פלסטין היום"

עיתונאים פלסטינים  פכום הימקרים בהם כוחות ישראלי
ני מקרים כאלה וסף לשננתון זה  –"מגינים אנושיים" ל

מעצרים של עיתונאים  20. תועדו 2014- בשהתרחשו 
  . 2008המספר הגבוה ביותר מאז  – 2015- פלסטינים ב

  
 

קשות הפרות הל אחראיםים יהכוחות הישראלשבעוד     
הפרות מצד גופים  גם ,והמסוכנות ביותר, מסר הארגון

  מאז     68%   של  עליה   –   מדאיג  בקצב גברו   ים יפלסטינ

  
  

ם מעלות י. "ההפרות המתרחבות מצד גופים פלסטיני2014
ם מטפלים בחופש ידאגה בנוגע לאופן בו גופים רשמי

הביטוי והעיתונות בגדה המערבית ובעזה" אמר רימאווי 
 דוח.בהקשר לבהודעה לעיתונות 

חקיקה הנוגעת ב מגמה שלילית הבדיקה הצביעה גם על    
מחמוד הנשיא ש לאחר, במיוחד עיתונות בשטחיםהחופש ל

ר. בדצמב "חוק מועצת העיתונות הגבוהה"את אישר עבאס 
על העיתונות הרשות  תשליטמרחיב את  הדוח, מצייןהחוק, 

עומד בכל קנה מידה סביר של חופש המקומית, והוא אינו 
  נראה נחפז. של החוק אישורו  עיתונות.

רא לקהיליה הבינלאומית ללחוץ על ממשלת וק הארגון    
כדי להפסיק  ,ישראל

את "המתקפות 
המסלימות על חירויות 
העיתונאות בפלסטין... 

כל  אתדין לא יבהול
המבצעים של ההפרות 

 ".הללו
  
  

  
  
  
  
  

עיתונאים פלסטינים 

   עמיתםמפנים את 

 שנפגע מכוחות

במחסום ישראליים 

  13.10.2015 ארז,

    צילום: אל איתיחאד

  

  עדות של מגן אנושי
ההפרות.  599-סיפור מפורט של כל אחת מהדוח מספק     

  הנה מספר דוגמאות: 
 ירא חסאן סרחאןכתבת ערוץ "פלסטין היום" ס – 23.1023.1023.1023.10

סיפרה כי היא הגיע לסקר צעדה בכפר נעלין שליד רמאללה 
עם צלם הערוץ האדי אלדיבס. החיילים בשער "עצרו אותנו 
ועיכבו אותנו. הם לקחו את מפתחות הרכב שלנו ואמרו לנו 
לבקש מקבוצת נערים שהיו במקום להפסיק להפגין כתנאי 

מגנים אנושיים לשחרורנו. הם עיכבו אותנו והשתמשו בנו כ
מאחת בצהריים עד שלוש וחצי. עוכבנו בין האבנים שזרקו 

ם מהצד השני. יהמפגינים מצד אחד ורימוני הגז הישראלי
אבן אחת פגעה בידי. בשלוש וחצי הם שחררו אותנו אחרי 

  שהצלב האדום וארגון העיתונות התערבו". 
), צלם של סוכנות 37אשרף מחמוד אבו שאוויש ( – 18.1018.1018.1018.10

, נפצע מירי כדור גומי בידי צה"ל בעודו PALיעות היד
"כדור גומי : רם. אבו שאוויש אמרכעימותים בטולמסקר 

את העימותים בזמן שסיקרתי פגע בי בירך הימנית מאחור 
רם, אחרי שכוחות הכיבוש פשטו כבאוניברסיטת כדורי בטול

  ממערב".על האוניברסיטה 
), 37סני חליל (: משטרת רמאללה זימנה את נאעלה חו16.1116.1116.1116.11

עיתון "אל ערבי אל ג'דיד" בגדה המנהלת המשרד של 
המערבית, אחרי שחקרו אותה והחרימו את תעודת הזהות 

אחת משרשרת התנכלויות לעיתון שלה. ההפרה הזו היא רק 
   .הנהלתולו זה
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התחבורה הציבורית 

היא שטח הפקר של 

  הטרדות מיניות
  

שות הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ברא    
פת) תהרשימה המשו ,סילמאן (חד"ש–ח"כ עאידה תומא

הטרדות מיניות בתחבורה  בנושא) דיון 21.3קיימה (
הציבורית. יו"ר הוועדה פתחה את הדיון ואמרה: "הדיון 

וא חלק מסדרת דיונים אשר מקיימת הוועדה בנושא היום ה
ההטרדות המיניות במרחבים שונים. אנו רואים כי כיום לצד 
האכיפה הפלילית של עבירת ההטרדה, שאינה דבר של מה 
בכך, מתקיים שיח בפן המוסרי, שהוא חשוב לא פחות, אך 

  מולו יש תגובת נגד של שיימינג למתלוננות".
 2011-: "במרצ) מסרה בתחילת הדיוןל רוזין (ח"כ מיכ    

 45%-פגיעה מינית במרחב הציבורי ו גביערכנו סקר ל
מהנשאלות העידו על פגיעה בתחבורה הציבורית. כאשר 
משוחחים עם נערות על זה, כמעט לכל אחת יש אירוע 
לדוגמה. בעבר ניסינו לפעול מול חברות התחבורה, אך הן 

רואים מקרה כזה טענו שזה לא באחריותן. גם נוסעים ש
מתעלמים או לא יודעים מה לעשות. זהו שטח מופקר, שלא 

 סיקור תקשורתי".לזוכה לתשומת לב או 

היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות     
ונפגעי תקיפה מינית, עו"ד ליאת קליין, אמרה כי הן פוגשות 

מגיעים כתלונות  אבמקרים רבים שכאלה, "אך הם ל
לא כבקשה להתייעצות. דבר ראשון צריך במשטרה, א

שמשרד התחבורה יעשה סקר כדי לברר את המצב בשטח  
ל שילוט עועד כמה התופעה רחבה. בהמשך נכון יהיה לדבר 

הכשרות לנהגים בנושא על מתאים בכל כלי התחבורה וכן 
ההתמודדות עם הטרדות. בהחלט יש מקום לחקיקה שתסדיר 

 זאת".

סיכמה את הדיון ואמרה: "יש לשלב  סלימאן,–ח"כ תומא    
יחד עם . ידיים ולקחת אחריות על המרחב הציבורי שלנו

 זאת, ברור שנדרשים עוד כלים, וכי אלה הקיימים לא מספיק
ה מלמדת על רצון בההקש ברורים, הן לנהגים והן לנוסעים.

שיפור. אל תחכו, וכבר עכשיו ראו מה עושות בטיפול ובכנה 
ה של תרומה חזרה לקהילה. חברה לא חברות בעולם כיוזמ

או מדבקות בעניין הטרדה  תפשוט את הרגל מהצבת שלטים
משרד התחבורה לא הגיע לדיון עם שחבל מאוד . מינית

והוועדה דורשת לקבל  –נהלים ונתונים  –המינימום הנדרש 
אותם תוך שבועיים. המשרד גם צריך ליזום סקר לאומי 

ה הציבורית, כדי שבאמת בנושא ההטרדות המיניות בתחבור
  יהיה בידיו הידע להתחיל לטפל בתופעה".

  

המשטרים החשוכים 

  שמאחורי הטרור באירופה
  

הרשימה המשותפת) גינה את  ,ח"כ דב חנין (חד"ש    
. לדבריו, "מתקפות בשבוע שעבר מתקפת הטרור בבלגיה

ן פשעים מזעזעים. אסור הטרור באיסטנבול ובבריסל ה
להשלים עם מצב שבו אזרחים תמימים נפגעים באופן מכוון. 
נדרשת כאן התמודדות אמיתית. תרשו לי לספר איך לא 
נראית התמודדות אמיתית: שמחה על כאבם של האירופים זו 

גם זו לא  - לא התמודדות עם הטרור. להגיד אמרנו לכם
וסיות כאויבים, הוא התמודדות. סימון שקרי ומסוכן של אוכל

 בטח לא התמודדות עם הטרור. אם כבר, זה רק מסייע לו".

עוד הוסיף חנין: "כשמדברים על הטרור של דאעש,     
חייבים לזכור שיש גם מי שטיפח ומטפח אותו. השלטון 

כולם  –הטורקי, בית המלוכה הסעודי וגם האמיר של קטאר 
פית לארגונים סיפקו, בשלבים שונים, תמיכה לוגיסטית וכס

ם הקיצוניים שהפכו את סוריה ועיראק לגיהינום, יהג'יהדיסטי
ומאיימים כיום גם על אזרחים באירופה. מי שבוחר להאשים 
ב'דאעשיזם' את כל המהגרים המוסלמים באירופה או את 
המיעוט הערבי בישראל, ובמקביל מנקה מאחריות ומטפח 

אה ואחיזת קשרים עם המשטרים החשוכים באזור, מבצע הונ
עיניים. הוא רוצה לעשות עלינו סיבוב, לרתום את הפחדים 
והכעסים לטובת מדיניות של שנאה ורדיפת מיעוטים. במקום 

 לקדם פתרון, הוא בוחר להיות חלק מהבעיה".
  

  

שליש מקורבנות תאונות 

  הדרכים הם ערבים
נערך בכנסת כנס בנושא תאונות דרכים בחברה הערבית     

, יו״ר הרשימה המשותפת ח״כ איימן עודה,ת ביוזמ) 23.3(
ועמותת אור ירוק לבטיחות בדרכים. את הכנס פתח ח"כ 

 מצב: ״שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם ערבים. העודה
שציבור מסוים נפגע בשיעור כה גבוה בהשוואה לחלקו 
באוכלוסייה, כעובדה קיימת לאורך שנים ארוכות, מצביע על 

  בהיקף ההשקעה ובאפקטיביות שלה. המחדל ועל הבעייתיות
בקרב הציבור הערבי בולטות שתי אוכלוסיות פגיעות "    

 83%ונהגים צעירים.  עד גיל ארבעבמיוחד: פעוטות 
נתון זה מהפעוטות שנהרגו כהולכי רגל הם מהציבור הערבי, 

כמעט בלתי מתקבל על הדעת. כמחצית שכל כך קשה 
הם  בעת נהיגהמהנהגים הצעירים שאיבדו את חייהם 

 מהציבור הערבי.

יש צורך דחוף בטיפול מעמיק ויסודי בבעיות הבטיחות "    
בציבור הערבי. אנחנו מתחייבים להוביל את המאבק 

אך ללא השקעה בתשתיות, פתרון בעיות במוקדי  .התודעתי
לא יהיה  -יעודיות במערכת החינוך יסיכון והשקעה בתוכנית 
 ניתן לבצע שינוי מהיסוד.

אני רוצה להודות לשמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק. "    
מבחינתי מדובר בתחילתה של שותפות חשובה מאין כמוה 
וארוכת טווח. יש לי הערכה עצומה לעבודתכם אך יחד עם 

  ".לא יהיה בכם צורךבו ני מאחל ליום זאת א



  מ
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  ארבעה עשורים של מאבק נגד הנישול
1976-ב גני יום האדמה הראשוןמאר נמנה עם )2016-1937(פדל נעאמנה

  

  מופיד סידאווי מאת
  
הכוחות האוכלוסייה הערבית ומארס יציינו ב 30-ב    

שנה למאבק המתמשך עד היום  40 יםיים היהודיהדמוקרט
ערבית הפלסטינית בישראל ה הינגד נישול האוכלוסי

 .אדמותיהמ
 ביום קום המדינה,הקרקע התחיל מנישול ההמאבק נגד     

וכוננו  םיפיתוח הכפרים הערבי הזניחו אתכאשר קברניטיה 
השלטון יזם את . 1966עד שנת  שנמשך צבאיממשל ה את

גרום במטרה לכחלק מהפרויקט הציוני ו קרקעהמנישול ה
י , כפ""חוטבי עצים ושואבי מיםלבישראל הערבים  להפיכת
ענייני לבשעתו אורי לובראני, יועץ ראש הממשלה שניסח 
 ערבים.

 ניצבה המפלגה הקומוניסטיתהזו המדיניות הגזענית מול     
חבריה ובכנסת, עם  קרב הציבורהישראלית (מק"י), ב

, נגד הממשל הצבאיוהובילה את המאבק , היהודים והערבים
  .יוןונישול ולמען שלום ושוהנגד 

  
  ליום האדמההוועדים שקדמו 

 1961-עכו בב נערכה ,המאבק בהפקעת האדמות במסגרת    
ך א .יה הערביתיוכלוסל האליצגה את כישנגד הנישול ועידה 

הממשלות המשיכו התנגדות המאורגנת, הלמרות ניצניה של 
יה הערבית בהנהגת יהאוכלוסמול מדיניות זו הקימה  .נישולב

ויות את הוועד הארצי של ראשי הרש 1974- במק"י 
הוועד הארצי את   –המקומיות הערביות ושנה לאחר מכן 

ועדים הו ואת להגנה על האדמות הערביות בישראל
 . אזורייםהמקומיים וה

בעלי קרקעות נציגים של ועד הארצי נבחרו נציגי ציבור וול    
הכומר  הוועד הארצי נטלו חלק . בהנהגתמכל האזורים

בשלב  .מזכיר)מיס (ליבא ח'סהחבר ו ,יו"ר)אדה שחאדה (שח
כותב  .מזכירלתפקיד ה נבחר פדל נעאמנה  מאוחר יותר

מחוז המשולש ב הוועדארצי והעד ווהת אלה היה חבר שורו
 .רבתי

ועדים האזוריים ופדל הצטיין בעבודת שטח, בקשר עם ה    
ד ועובביצוע ההחלטות באופן שכל חברי הווהמקומיים, 
החלטת השלטונות ו מעידה דעל חשיבות תפקיברכו עליו. 

לטרפד את הצלחת יום האדמה  ניסיוןבנע ובמעצר מלעוצרו 
ו מהמעצר המשיך במאבקו שחרוראבל מיד עם  .הראשון

  הקרקע. מנישול ההעיקש למען השלום והשוויון ונגד 
  

 חיים של מאבק
 .משפחה כפרית ענייה בכפר עראבה בגלילבפדל נולד     

לממן את שפחה המלא יכלה  ,למרות הצלחתו בלימודים
 ומבני גילו למד בעוד שכמה . לאחר סיום כתה ח' לימודיו

אותה עיר בנצרת, הציע לו אביו לעבוד אצל מסגר תיכון בב
  . עזור בפרנסת המשפחהלכדי 

 .םים והערביישעבד בישובים היהודי פדל למסגר היהכך     
מסעדה ל , והגיעהכיר חברי בנק"י ,עת שעבד בחיפהב

מסעדת " (כאדחין-אל "קות פלגה בשםימו חברי המקשה
  .1961בשנת  הוא הצטרף למק"י). העמלים

מועצה המקומית בכפר ב כנציג מק"ינבחר  1968בשנת     
    .יו"ר המועצה ללא שכר המועצה בחרה בו כסגן .עראבה
יו"ר המועצה המקומית כנציג של תפקיד נבחר ל 1993בשנת 

  .1998עד זה ו בתפקיד ימשוש ,ש"המפלגה וחד
נבחר  )1981פברואר (של המפלגה  תשע עשרהעידה הובו    

  - שתי הוועידות לאחר מכן בו, עד המרכזיוחבר מועמד לוכ
   .מק"ישל מרכזי הועד הולחבר 

שיח  איש רעים ובן, קחיפ ,פדל נעאמנה היה אדם צלול    
עמדותיה חשיבות  פעל מתוך שכנוע עמוק בדבר . הואנהדר

ערב  .העמים ה הקומוניסטית לשניהמפלגודרכה של 
אמר  ,, כאשר כבר היה חולה)2006( 16-בחירות לכנסת הה

כי ראני רוצה למות בד" צלו:קרו אילחברים שב
 . וכך היה ",ש"בדרך של חד ,הקומוניסטית

של יו"ר ועדת המעקב  ,מוחמד ברכה ספדו לוליד קברו     
 העראב מועצת יו"רעלי עאסלה,  ,ה הערביתיאוכלוסיה

יו"ר המועצה הקודם מטעם חד"ש מוחמד עבר נסאר, הנוכחי 
  .ואחרים וחברו של פדל, 

פדל הקדיש ל ,שבעריכתי, "אלאצלאח לתרבות"ירחון ה    
בגיליונו  מערכתהמאמר את תמונת השער ואת  נעאמנה

 ,כאיש תרבות, ולפעילותו כאות כבוד למפעלו האחרון, זאת
 .ופוליטיים תייםתרבו נושאים שהיה קורא באופן סדיר

  זה חלק מהמאבק.  א, אמר פדל,לקרו
 
 

 בעצרתהשתתפו מעל לאלף 

  40-לציון יום האדמה ה
  

ביום ו' האחרון נערכה בסכנין עצרת מרכזית לציון יום     
כלל האירוע  יוזמת חד"ש, מק"י ובנק"י., ב40-האדמה ה

  .הוקרה למשפחות חללי יום האדמהטקס הופעה מוזיקלית ו
נואמים היו יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן בין ה    

מוחמד ברכה ח"כ לשעבר עודה (חד"ש), יו"ר ועדת המעקב, 
(חד"ש), מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראלית עאדל 
עאמר, ומזכ"ל בנק"י אמג'ד שבייטה, ומזכיר חד"ש במחוז 

  סכנין, עלי עאמר. 
קפות , אך המתירו בנשק חי על אותו פלסטיני בחברון"    

י וגם בצו אלא –נעשות לא רק בנשק  הזו ממשלההשל 
הריסה, בתוכניות מתאר, באפליה, במעצרי שווא, בהפקעות 

תוקפת הממשלה הזו ללא הרף את הציבור  –ובהסתה ישירה 
העומד איתו  הערבי הפלסטיני בישראל ואת הציבור היהודי

עו"ד נועה לוי, חברת  " אמרהכנגד ממשלת המתנחלים
 מרכזי של מק"י. עוד הוסיפה: עד הוהו
ההסלמה הזו מצד השלטון מורה לנו שהגיע הזמן לעוד "    

יום אדמה, עוד יוזמה של התארגנות אקטיבית, היוצאת 
החוצה, הן לרחוב הערבי והן לרחוב היהודי, ומתעקשת 

זמן להתארגנות משותפת נגד  זהולמצוא שותפים למאבק. 
ו עלינו לצאת החוצה ומול ב קשה,יש ירי נגדנו הפשיזם.

וליזום, גברים ונשים, ערבים ויהודים, ולהעיר את השטח 
וכאן, למאבק אמיתי למען מדינה פלסטינית לצד ישראל, 

, יהודית ערבית, למדינה צודקת ושוויונית, מדינה משותפת
    ".וזה תלוי בכולנו



  מ

 6בעולם /
 

 
  

  מחר בישראל –היום בטורקיה 
  וזו שיטה מקובלת בעולם בעשור האחרון –ארדואן מכריז על כל מתנגדיו כטרוריסטים 

  

נפצעו  100-נהרגו ויותר מ 37לפחות     
 הומהכשמכונית תופת התפוצצה באזור 

להרחיב את  "ישארס. במ 13-באנקרה ב
כדי לכלול בה  'טרוריסטים'ההגדרה של 
" שהם שווים באשמה ,טרורתומכים של 

ארדואן  טורקיה רג'פ טייפ נשיאטען  –
שלישי הפיגוע, שהיה הלאחר מיד 

 באנקרה בחמשת החדשים האחרונים.

: חברי התארים בהם מכנים אותם"    
 םעיתונאי ,יםסופר, אקדמאים ,פרלמנט

אינם משנים את העובדה כל אלה  –
טרור הת ושהם בעצם טרוריסטים. פעול

גלל תמיכתם, בגלל ב ותמצליח
הסביר מנהיג  – שותפותם לפשע"

לכתבים ולקהל של רופאים במהלך  מפלגת הצדק והפיתוח
. "לא רק מי ארסבמ 14-ארוחת ערב לכבוד יום הרופא ב

את זה אלא גם אלה שמאפשרים לו  ,שלוחץ על ההדק
הדבר החשוב  הוסיף. ,"צריכים להיות מוגדרים כטרוריסטים

 , כי אםקבע הנשיא ,תונותיעפש וח חופש הדיבור אואינו 
חוגים מסוימים בבית ובחוץ עומדים כעת " :מלחמה בטרור

על פרשת דרכים. הם צריכים להחליט האם הם איתנו או לצד 
 ומהסתה למעשים. ן דרך אמצעית".יא – הטרוריסטים

בפרלמנט ובמערכת המשפט לנקוט צעדים דוחק ארדואן     
 מפלגתנציגי  של טריתהפרלמנ םלהסיר את חסינותכדי 

מפלגה סוציאליסטית זו . )HDP( העמים הדמוקרטית
מייצגת הלייצוג נשים),  50%ופמיניסטית (בה יש מכסה של 

תומכת ואת הכורדים וקבוצות מיעוט אחרות בטורקיה, 
(מפלגת הפועלים  .משא ומתן בין הפ.ק.קבבתהליך שלום ו

  של כורדיסטאן) לבין הממשלה הטורקית. 
דרישה לנקיטת  הוגשה ליו"ר הפרלמנט במארס 9-ב    

נציגי של חמישה מ םהליכים מזורזים לצורך הסרת חסינות
המפלגה, כולל שני יושבי הראש שלה: סלחטין דמיטרש 

הנציגים הנוספים הצפויים לאבד את  בין ופייגין יוקסיקדה.
השחקן והפובליציסט סירי סוריה אי, התסריט -חסינותם 

  .הפ.ק.קהמפלגה בשיחות עם מנהיג  נציג היהשאונדר, 
שני , במהלך תהליך השלום שנכשל. עבדוללה אוצ'לןהכלוא 

הסוציאליסט  נשיא הכבוד של המפלגה,הנציגים האחרים הם 
וסלמה אירמק  ,ארטורול קורקצ'ו ממחוז איזמיר הוותיק

 ממחוז הקרי.

 זהות המבצעים בדברלמרות שלא הייתה הודעה רשמית     
משלה אהמט דאוטולו אמר, ראש המ של הפיגוע באנקרה,

  הייתה מעורבת. .ק, שכמעט בטוח שהפ.ק.למחרת הפיגוע
  

 המלחמה בטרור
הפכה  ,בארצות הברית בספטמבר 11 מתקפות לאחר    

למודל של כל  – המלחמותכל אם ל "המלחמה בטרור"
מנסים להגדיר את  כיום המלחמות העכשוויות. בכל מלחמה

לא מלחמה בטרור חשוב לזכור, כי על כטרוריסט. האויב 
, כלפי , ומעשיתחוקי המשפט המלחמתי הבינלאומיים חלים

  מותר לעשות הכל.  – 'טרוריסטים'

  ןנשיא טורקיה ארדוא    

  
שהתרחשה סמוך לפיצוץ , היהאינתיפאדה השני מהלךב    

המלחמה , ניסה שרון להדביק את תווית מיםמגדל התאו
ולגרוף חלק  –ק הפלסטיני ות נגד המאבפעיללטרור ב

מהאהדה לארה"ב למלחמה קולוניאלית הישראלית נגד 
  הנכבשים שהתקוממו. 

ת סעודיה והמפרציות נגד ושיעי שמנהל-אבק הסוניבמגם     
דינות משתמשות המ –חיזבאללה ן ובעלת בריתה אאיר
נוסרה ובדאע"ש, בהגדרת - תומכות באלהאקציוניות, יהר

למלחמת חורמה ללא  הצדקהכ'טרוריסט' כהיריב שלהן 
  הגבלה. 

  

  אותה הפיכה –נתניהו וארדואן 
ארדואן צועד צעד נוסף בהרחבת מושג הטרור, הוא מחיל     

אותו על כל מי שמבקר את עמדתו כלפי הכורדים ומאבקם. 
אלא מרחיב את  ,הוא אינו עוצר במי שנוקט באלימות פיזית

ותם על עצומות למען המושג 'טרוריסט' כלפי כל מי שח
, למי שכותב באהדה על מאבק .שלום ומו"מ עם הפ.ק.ק

נגד חברי גם מי שמסביר את עמדת הכורדים. להכורדים, 
קרו משפחות כורדיות ששכלו את יקיריהן יפרלמנט שב

  הצבא.  מולבמלחמה 
כבר יזיה וותונים ותחנות רדיו וטלילארדואן אין גבולות: ע    

נאסרו. כשבית המשפט  -על עצומות נסגרו, מרצים שחתמו 
עיתונים שפרסמו תמונות העורכי שני את העליון שחרר 

 איים הנשיא על ,העברת נשק טורקי למורדים בסוריהבדבר 
אין הערכאה העליונה, בית המשפט וקבע שלמרות קביעת 

   ול.ריגמעשה כי אם תונות יעפש וחמקרה של כאן 
עמותות נגד  ,למה שקורה בטורקיה קורה גם בישרא    

הכל . משום מה בטורקיה השמאל וחברי הכנסת הערבים
אבל נתניהו וארדואן מנהלים  .בוטה יותרנראה לעיני הציבור 

שולט ה: אותו הראש שלהם הואהראש ואותה מדיניות, 
בינתיים זה מצליח  הכל.כמעט שהוא יכול לעשות  משוכנע

 להם. 

 

 אבישי ארליך
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בין ייעור המדבר 
  לייהוד הנגב 

  

  

  

  יוסף לאורמאת 
  

  
  

לתרבות איל ויצמן, פרופסור     
באוניברסיטת  ומרחבית חזותית

גולדסמית', מציג נקודת מבט ייחודית 
על עקירת הבדואים מהנגב. בניגוד 

חומות המקיפות את ללגדרות או 
הארץ, תוואי המדבר אינו קבוע. הוא 

ם שינויי אקלים, ייעור משתנה יחד ע
  ועיבוד קרקעות. 

על פי ויצמן, שינויי האקלים הם     
מטרה העומדת במרכז המפעל 

בשונה מגישות הנוטות  –הקולוניאלי 
לראות בשינויי האקלים תוצר לוואי של הפיתוח המודרני. 
בספר מרתק זה, משורטט סיפורו של העימות בין הבדואים 

בכלים צבאיים ובירוקרטיים, בנגב למדינת ישראל, החמושה 
  שחלקם מתחפשים ל"אקולוגיים". 

"לא  ,הבריטי של סיני, מייג'ור ג'ארוויס דבריו של המושל    
מהדהדים  ,היו הערבים בני המדבר, אלא דווקא אבותיו"

לאורך כל הספר. גם המזרחן הנרי פאלמר אמר דברים ברוח 
ה [...] זו: "היליד הבדואי מביא עמו הרס, אלימות והזנח

מישורים פוריים רבים [...] נהפכו בעוצם ידו לשממה שחונה 
וחרבה". במהותה, זוהי התפיסה הקולוניאלית. "הפרחת 
השממה" והחקלאות בנגב הן חלק מהמיזם הזה, מעשה 

  ואידאולוגיה.
  

 היער יהפוך אותנו לאירופה
הבדואים  100,000מתוך  90%מאדריכלי הגירוש של  כמה    

גם החזיקו במקביל במשרות  1948בשנת שחיו בנגב 
"אקולוגיות". יוסף וייץ, לדוגמה, היה חבר "ועדת 
הטרנספר", וגם בוועדת הייעור של קק"ל. לימים, מונה 
למנהל הראשון של מינהל מקרקעי ישראל. גיבור אחר 
בסיפור הוא אוטו ורבורג, פרופסור לבוטניקה שהתמחה 

א ההסתדרות הציונית בחקלאות קולוניאלית, וכיהן גם כנשי
. "הוא גרס שיערות יוכלו להפוך את 1921-1911בשנים 

האקלים המקומי לאירופאי יותר, להוריד את הטמפרטורות 
ולהגדיל את כמות הגשמים", כותב ויצמן. וייץ היה מפורש 
יותר: "יערות לא נועדו רק לשנות את האקלים, אלא גם 

ודית ולסייע לשמש כהכרזה על טבעיותה של הריבונות היה
  בקביעת עובדות גיאופוליטיות בשטח". 

אמר ורבורג  ,, לאחר נטיעת היער הגדול בישראל1966-ב    
: "היער מגלם שילוב של היגיון אקולוגי עם שנשא םונאב

היגיון צבאי ומאפשר להדוף את המדבר באמצעות עצים, 
ובכך ליצור איזור ביטחון לעם ישראל". ייעור המדבר וייהוד 

 גם ב הם שני נושאים שאינם ניתנים להפרדה. אפשרהנג
להצפין ולראות יערות שניטעו על חורבות כפרים פלסטיניים 

  על חורבות כפרים באזור המרכז. שניטעו בגליל, או פרדסים 
שנה למדינת ישראל, נתקבלו שתי  60, לרגל 2008-ב    

נטיעה של יעד ", הקובע החלטות. "חוק נטיעת עצים
שלוש שנים; וכן תיקון לחוק  במשךשתילים  7,000,000

קובע כי כריתת עץ בוגר מתאפשרת רק תחת ההיערות, 
אישור מגורם מוסמך (ברוב המקרים, פקיד היערות האחראי 
מטעם קק"ל). בפועל, זוהי הפונקציה האחת של מפעל 
הייעור, מניעה בפועל של שיבה או של התרחבות יישובים 

  קיימים. ערביים 
ואולם, אסור להתעלם מהממד האידאולוגי, הקושר לאורך     

כל דרכה של ההתיישבות הקולוניאלית בין חקלאות, אקלים 
ותנאים חברתיים. "מפעלי התיישבות מצפון אמריקה ועד 
אוסטרליה", מסביר ויצמן, "ביקשו להנדס את האקלים 
מחדש [...] העמים הילידיים גורשו או נטבחו. אף שהמטרה 

פריח את השממה, הפרחים הייתה לה
 נבלו, האגמים יבשו ומי הים גאו".

האמונה, שיער מדומיין קדם למדבר,    
הולכת יד ביד עם הנרטיב לפיו העם 

מולדתו לאחר אלפיים - היהודי שב לארצו
שנות גלות. לפיכך, נישול היליד 
הפלסטיני הופך להכרחי באותה מידה 
שייעור המדבר הוא בעל היגיון סביבתי, 

יהם שלבים בדרך ל"השבת" החברה שנ
גם למצבה ה"טבעי". "הסיירת הירוקה" 

את סמכויות "שומרי  :היא חלק מהסיפור
הטבע", הרחיב אריאל שרון כשר חקלאות והפקיד אותה על 

. "הם היו קושרים יתדות של אוהל 1977- "שיטור מדברי" ב
לג'יפ ונוסעים. הם היו מחוררים את הג'ריקנים שלנו כדי 

, אפילו שהם רו לנו המים [...] הם ירו בכלבים שלנושייגמ
  ויצמן את אחד העדים. מצטט  ידעו שאין להם כלבת"

  

 היסטוריה מתמשכת
לאורך הספר נשזרים תצלומי אוויר נדירים ומפות.     

, אפשר לראות 1945בתצלומי אוויר בריטיים מינואר 
התיישבות בדואית נרחבת ורציפה, כולל אדמות מעובדות, 

עראקיב, שעמד במרכז המאבקים -מוכר" אל- בכפר ה"בלתי
  הבדואים בשנים האחרונות. של 
קבי וע-באחת התמונות נראים בבירור בתי משפחת אל    

שתבעה בעלות על אדמות. בתום חמש שנות מאבק קבעה 
, 2015במאי  14-ב .כי האדמות שייכות למדינה ,שופטת

מוסיף ויצמן: נדחה ערעור המשפחה בבית המשפט העליון. 
"שתי החלטות נוספות ניתנו על ידי בית המשפט העליון 
באותו חודש, שנודע כ'מאי השחור'. עשרה ימים קודם לכן, 

דחה בית המשפט העליון בקשה להוצאת  ,2015במאי  4-ב
צו ביניים של תושבי היישוב הבדואי ח'רבת סוסיא השוכן 

, 2015י במא 5-על גבעה בדרום הר חברון [...] למחרת, ב
דחה בית המשפט העליון את עתירת תושבי הכפר הבדואי 

חיראן נגד הריסתו, ובכך סלל את הדרך להקמתה -אום אל
 של חירן". 

זהו ההקשר שבו יש לקרוא את הספר הזה. לא רק כתב     
אישום נגד החקלאות הקולוניאלית, ולא רק תיעוד 
ההיסטוריה הפוליטית של הפלסטינים בנגב, אלא חלק 

, הפגינו ועדות עממיות מטעם 2016 סראבמ 3-מההווה. ב
חיראן ועתיר נגד החלטת בית המשפט - הכפרים אום אלמ

תלוי איום העקירה. בנגב כפרים נוספים  46על מהעליון. 
  ייהוד הנגב נמשך. 

  

איל ויצמן, סף המדבר, קו העימות, הוצאת בבל בשיתוף 

עמודים 115עמותת זוכרות,   
 

, 7"ה אפרים (מזבתולעת ס 4.4ביום שני  השקת הספר תיערך

המחבר, פרופ' איל ויצמן, ד"ר , בהשתתפות 19:30ת"א), בשעה 

פריח, ד"ר נעה קרם ופרופ' גדי אלגזי. - עוואד אבו  
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הוועידה מתקיימת בצל הידרדרות מסוכנת מאוד לכיוון     
הפשיזם. אנחנו כקומוניסטים יודעים לנתח את המציאות 

אחרון של המשטר ה , יודעים שפשיזם הוא מפלטואתהז
הבטחת הזכויות הבסיסיות ביותר לבני ב כושלהסטי יהקפיטל

  . אדם
 של כל האזרחים םהבפנילפני כמה חודשים התפוצצה     

אפשר לנהל  , לפיההאשליה שממשלת נתניהו ניסתה למכור
ותו ולסיים את הכיבוש. אבמקום לפתור  ,את הסכסוך

 ,י בעלי ההוןקירה את משאבי הציבור בידפממשלה זו, המ
ביטחון. באיננה מספקת לאזרחיה את הזכות לחיות בכבוד ו

 הפחדה.והסתה עבר ל לכן היא בורחת ממציאות זו

על בני הנוער משפיעה באופן ישיר זו של הימין תעמולה     
 ואבהסתגרות למציאות מגיבים  שלעיתים קרובות ,והצעירים

ברות על ואפילו גזעניות. ההתג ,עמדות קיצוניות באימוץ
  היא האתגר המרכזי העומד בפנינו. הסתגרות זו

סלידתם של ובראשן  ,בעיות רבות מציאות מולידהה    
דבר  – ממחויבות ארגונית ואידאולוגית צעירים רבים

  בשנים האחרונות.שותפים  בהם אנוש את המאבקים יהמחל
תיפתח בפסטיבל המוני, שיכלול תכנית בנק"י  תועיד    

 יתנהלו  למחרת .בשפרעם  באפריל 8888-ב  ,ותיתואמנ פוליטית
  וייבחרו מוסדות התנועה הארציים. ועידהוה דיוני 

  
  

  מק"י וחד"ש ירושלים  סניפיחברי 

  אבלים על לכתו של
  

  יואל טנדלר
  

 

מעמודי התווך של הסניף והמפלגה, לוחם נגד הפשיזם  

תמיד קומוניסט גאה, ולמען שוויון ושלום לאורך כל חייו, 

 .במותו 100היה בן  .ז"ל אדהולצד בת זוגו  ביחד

המדויק, שלוש שנים אחרי  מועדהמתקיימת ב זו תנוועיד    
עד המרכזי על ובשל חשיבותה, הכריז הו .19-ועידה הוה

בטיח ייצוג הולם יותר של פעילים שיהקמת ועד מכין 
 ין ממלא את תפקידו בצורה מרשימה,ועד המכווסניפים. ה

 השבוע ומארגן ביותר, עמיק ומקיףרסם דו״ח מפהוא 
 .לדיון בדו"ח ישיבות בסניפים

י שנות מאבק מעמד 100עידה זו נכריז על הכנות לציון ווב    
זו במסגרת  .של הנוער הקומוניסטי בארץ ואינטרנציונליסטי

ד עדויות של חברים ועיתעל ארכיון בנק״י,  אנו שוקדים על 
הצמתים המרכזיים בחיי  גביסרט ל על עריכתותיקים ו
  התנועה.

של בנק״י,  לשעברערב הוקרה למזכ״ל אירגנו  ובאזור עכ    
למזכ״ל  ערב הוקרהאירגנו ז חיפה ומוחמד נפאע. במח
רוצים אנו  בהזדמנות זו .)ר' מודעה( לשעבר בנימין גונן

בר יורם חלתפקודו המסור של ה תנוהערכאת להביע 
  לשעבר.בנק"י נסקי, כמזכ״ל 'גוז

  
  

 הפגנות ושביתה ביום האדמה
הצעדה המרכזית של יום האדמה תצא ממרכז העיר     

. באותה שעה 16:00- במארס, ב 30עראבה ביום רביעי, 
 עליוחירן בנגב, -תתקיים עצרת נוספת בכפר אום אל

  ם הריסה וגירוש. ימיאימ
פלסטינית -, תיערך צעדת החופש הישראלית1.4ביום ו',     

מחסום המנהרות שליד בית מותצא  ,60ביש על כהחמישית, 
ג'אלה. הצעדה, שמארגנת יוזמת "עומדים ביחד" וארגון 

ם לשלום", תיערך בסימן יום האדמה ותסתיים "לוחמי
  בשתילת עצי זית.

נוסף לאירועים אלו, ולעצרת שנערכה בסוף השבוע      
), ועדת המעקב העליונה 5 'בע – בסכנין (דיווח עליה שעבר

 . זאתעל שביתה כללית בציבור הערבי ביום האדמה הכריזה
הכולל חקיקה  ,הממשלהשמובילה  במחאה על גל הגזענות

גזענית, הפקעת שטחי ענק והרס כפרים שלמים בנגב, 
 כההממשלה ממשיהריסת עשרות בתים ברחבי הארץ. ו

שטחי  מסרבת להרחיב אתו האדממהנישול הות יבמדינ
נוסף לאפליה וזאת של היישובים הערביים, שיפוט ה
   .משאביםבתקציבים וב
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  בנק"יושל חיפה של מק"י  ותמחוז
  

 ערב הוקרה למנהיג הקומוניסטי הוותיקמזמינים ל
  

  בנימין גונן
  

   ,18:30בשעה  ,3.4 ,ביום ראשון

   50בתיאטרון העירוני חיפה, רח' פבזנר 


