
  

  

ניסיונות ממשלת הימין ומשרתיה לבודד ולהסית נגד נציגי הציבור הערבי 

  והשמאל העקבי נתקלים בקשיים הולכים וגוברים
. )13.10זה קרה ביום חמישי שעבר (    

לתקוף מהליכוד ניסה ח''כ אורן חזן 
את חברי הכנסת של פיזית ומילולית 

שהקימה  ,"סוכת השלום"בחד"ש 
בקניון  "שות שלוםנשים עו"תנועת 

זאת בעת  .בכפר סבאשבמרכז ערים 
איימן  "כחיו"ר הרשימה המשותפת, ש

המאבק על : "אמר (חד"ש)עודה 
חייב להיות מאבק משותף של השלום 

 ,הערבים ,אנו .יהודים וערבים במדינה
אחוז  20לבדנו לא יכולים, אנחנו רק 

לכן  ,גדול אבל זה מיעוט .מהאוכלוסייה
משותף  מאבקוב ,רבלעדינו אי אפש

חבר כאמור,   ערבי אפשר".-יהודי
ניסה להתפרץ במהלך חזן  הכנסת

האירוע לעבר חברי הכנסת עודה 
סלימאן. הוא קילל את חברי הכנסת ולבסוף -ועאידה תומא

  הוצא בכוח מהמקום על ידי הפעילים שלקחו חלק באירוע. 
  

 הביעדווקא שיהודה גליק (ליכוד)  ח"כגם הגיע למקום     
וגינה בחריפות את מעשיו ודבריו  תמיכה בקריאה לשלום

גם יושבת ראש מרצ,  . באירוע השתתפהשל חברו לסיעה
הרצוג  יצחק ח"כזהבה גלאון. יו"ר האופוזיציה,  ח"כ

 .(המחנה הציוני) הגיע לדקות ספורות, אך לא נשא דברים
שהדרך לשלום  ...כי מה היה למנהיג העבודה להגיד

מהרחוב, כדי לקדם  ,מאבק מלמטהב לתמוךתנצח? שיש 
את השלום? האם הוא יכול להסכים עם קריאתו של עודה? 

  עדיף לשתוק. 
  

אנחנו ממשיכים בקו בתום האירוע מסר ח"כ עודה: "    
תוך  -שוויון בשלום ובאחד וברור בתמיכה בדמוקרטיה, 

יהודית אמיתית גם מול הבריונים -בניית שותפות ערבית
על ארגון  'שלוםנשים עושות 'תודה לתנועת  .של הימין

   !".אתן ממלאות את הלב בתקווה .האירוע
  

סבר שלאחר שבועות של  , חבר הכנסת המתנחל,חזן    
 לאחר ,הסתה נגד נציגי הציבור הערבי והשמאל העקבי

      של  למהדרין הפוליטית  שבחרו לא לקחת חלק בהלווייתו 

כז כפר סבא. הוא נשאר אבל ח"כ עודה ב"אוהל השלום" במר    

  ח"כ חזן גורש (צילום: חד"ש)
  

נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס, הקרקע פורייה כדי 
להסית, להפריד ולבודד את חברי הכנסת של חד"ש מקהל 

אפשר לתת  איךהוא אמר? "מה מפגינים הדורשים שלום. 
במה במסווה של דו שיח לשלום, לאדם שרק לפני שבועיים 

דו של מי שיותר מכולם היה מזוהה עם השלום, כבו ביזה את
עוד בטרם פרס הובא , תו וגידף אותויהחרים את הלווי

". אבל פעילי השלום לא קנו את דברי השקר של ?למנוחות
הם סילקו החדש והוציאו אותו בכוח מהמקום. -פרס-אוהב

הפכו ששונאי שמעון פרס לדורותיהם  את הצביעות של
  יכול לשרת את מעשיהם השפלים.  כאשר הדבר –למגני זכרו 

מטפטף מלמעלה. השנאה הבנות. מסר - ושלא יהיו אי    
מטפטף? זה שיטפון של שנאה הנשפך ישירות מממשלת 

הדוגלים עתה ב"חרם על הרשימה  אלה נטב-ליברמן-ונתניה
. יש להזכיר שמדובר בסיעה )3(ר' ידיעה בעמוד  המשותפת"

מין יכול להסית, חברים! הי 13השלישית בכנסת, ולה 
ניתנה בשבוע  למעלליולהחרים ולנסות ולבודד. התשובה 

        שעבר בכפר סבא.

 2016 ברבאוקטו 19, 39 גיליון   



  

 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

  קרב של השב"כהת שרמו
איתן גלזר, שהיה ראש מחלקת המורשת במאמר של "

סייע  50-המחקר והתיעוד של השב"כ נחשף שבשנות ה
השב"כ למשטרה 'במניעת הפרות סדר של תושבי המעברות 
שמחו נגד הממשלה על קיפוח עדתי וכלכלי בקרב העולים 

ורמי האופוזיציה, החדשים, ואשר הוסתו בנקל על ידי ג
 ".בעיקר הקומוניסטים'

  )23.9 ,"הארץ"(ד"ר שי חזקני מאוניברסיטת מרילנד בארה"ב, 
  

  חרדת הנטישה של בנימין נתניהו
 עם תאגיד השידור הציבורי החדש. אני חושב שיש בעיה"

כסף בלתי מוגבל לאנשים. נניח  הבעיה היא שאתה מעמיד
כל  ישו אתשיביאו את כל 'שוברים שתיקה' והם יאי

התפקידים השונים? זאת בעיה שמתמודדים איתה בשידור 
ובארצות הברית. אין לי תשובה פשוטה  הציבורי בבריטניה

דעתנו על זה אבל  כול להיות שהיינו צריכים לתת אתילזה. 
  ".איך אומרים אנחנו בתוך התהליך

  )24.9 ,10בערוץ , ראיון הממשלה בנימין נתניהו, ראש(
  

  ינב האדמו"ר מקיש
בתום ישיבה במשרד  ,שר הביטחון אביגדור ליברמן הודיע"

מיליון שקלים מתקציב המשרד יוקצו עבור  17 כי ,הביטחון
הרמטכ"ל גדי איזנקוט הוחלט  קורס הגיור "נתיב". בהסכמת

  ."גם כי ההכשרה תבוצע בשלב מוקדם בשירות הצבאי
  )25.9(דובר משרד הביטחון, 

  

  מישהו התבלבל...
ון הוא שר האוצר הכי חברתי שהיה במדינת "משה כחל

סדר העדיפויות שלו זוהי  ישראל מאז ומעולם. בראש
 העשייה החברתית, צמצום פערים, לראות את האדם ולהכיר
בו ובחשיבותו. הוא לא פוגע בפריון אלא רק משפר אותו. 

  .אמיתי לדרך" אני שמח שמצאתי שותף
  )26.9, יו"ר ההסתדרות ,(אבי ניסנקורן

  

  .. אבל העובדים לא מתבלבלים.
  ."כחלון: שר אנטי חברתי"; נשארנו לבד" –"בחרנו 'כולנו' 

  )27.9ם, - מפעל אדום אדום בהפגנה ביה(כרזות של עובדי 
  

  הגרסה הישראלית -לחנך את ריטה 
בנתיבות מנע  'יוחננוף' הקמעוניותמנהל סניף ברשת "

ת בשיחה עם בעלה של אח. מהעובדים להשתמש בשירותים
, 'בלגנים יש'העובדות הסביר, שנעל את שירותי העובדים כי 

עד שילמדו 'ים אסור להשתמש בשירותי הלקוחות ולעובד
  ".'לסדר ולנקות

  )28.9, ויינט(
  

  הגרסה הישראלית -פיטורים נוסח ארה"ב 
 כינסו אותנו בהתראה של חצי שעה, וכמו בסרטים"

ביקשו  –הכנה מוקדמת  ם, בלי שום רמיזות אויאמריקאי
  ".וללכת הביתה מאיתנו לקחת את כל החפצים האישיים

  )29.9אפ "ורום", "דה מרקר", -סטארטמה(מפוטר 

 

 מכתבים

   למערכת
  

  

לחברות  עצומה בינלאומית

  מועצת הביטחון של האו"ם
 - אזרחים ישראלים, פלסטינים ומשאר ארצות העולם , אנו    

לקבל החלטה המכירה במדינה  פונים אליכם בקריאה
  .1967ביוני  4- פלסטינית ריבונית בגבולות ה

בורים שהכיבוש המתמשך ששלטונות ישראל כופים נו סא  
המערבית ורצועת עזה פוגע  שנה בשטחי הגדה 50במשך 

 .בשלומם ובביטחונם של שני העמים ויש לסיימו לאלתר
אנו  שמכירים את ממשלת ישראל, מדיניותה ועמדותיה, כמי

חפצה בשלום ובסיום  יודעים שממשלת ישראל אינה
 "הכיבוש, ומעוניינת ב"משא ומתן ללא תנאים מוקדמים

כאמצעי להונאת הקהילה הבינלאומית ולשמירת הסטטוס 
 .קוו לזמן רב ככל האפשר

של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בדבר  הצהרותיו    
ו לאישור לא הובא תמיכתו בפתרון שתי המדינות מעולם

וגם  ,מליאת הממשלה ורוב שרי הממשלה מתנגדים לה בגלוי
 .עצמו הצהיר ערב הבחירות שאין זו באמת דעתו נתניהו

פוך את מועצת הביטחון שתה לפיכך אין מנוס מהחלטה של
תחליף  החלטה זו אינה .עובדהלקיומה של מדינה פלסטינית 

ידה למשא ומתן בין ממשלות ישראל ופלסטין, אך היא היח
ומתן זה לבעל משמעות ולערוב לכך  שעשויה להפוך משא

  .שישיג את ייעודו
אנו סבורים שהמשך הכיבוש פירושו המשך המצוקה     

 .ושפיכות הדמים, בעיקר לפלסטינים אך גם לישראלים
  י.אנא קבלו החלטה זו בהקדם האפשר

  yuvalhal@015.net.il: להצטרפות לעצומה 
  

  ביאטה זילברשמידט, אדם קלר ,יובל הלפרין
  

  

באמצעות הדוא"ל: למערכת ניתן לשלוח מכתבים 
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו -ת"א 26205 לתיבת דואראו 
  

  

  

  הכסף שלנו מושקע בחו"ל... למה?
וכל להגדיל בצורה שבנק ישראל י לפני החג פורסם    

 ח של ישראל המושקעות"משמעותית את שיעור יתרות המט
יוכל הבנק . יות בחוץ לארץנקונצרבמניות ובאגרות חוב 

כיום)  12%מהיתרות במניות (לעומת  15% להחזיק עד
יתרות . כיום) 6%(לעומת  ותושיעור דומה באג"ח קונצרני

ארד דולר. מתוך זה, מילי 100הן כמעט  המט"ח של ישראל
), 57%באג"ח ממשלת ארה"ב ( היתרת הכספים הושקע

), אג"ח של ממשלת 25%רו (ויאיחוד ה משלותמאג"ח 
קצת יותר ואג"ח של ממשלת סין () 3%-(פחות מה בריטני

 . 0.64%על  2015- תשואת התיק עמדה ב  ).מאחוז בודד
ת שתי שאלות: האם בבנק יודעים לעשות עסקים? אז, ונשאל

מדוע צריך  ,דוע התשואה היא כמעט אפסית? שניתמ
סכום זה (עשרות חלק משם? הרי בלהשקיע את כספינו 

            מיליארדי שקלים) ניתן היה לפתור את מצוקת הדיור? 

 מ"א  



  

 3/ דמוקרטיה   
 

  

ליברמן חוזר 

   למקורות
 חרםיוזם  שר הביטחון, נתניהובגיבוי 

על הרשימה המשותפת  קואליציוני

 השל בעקבות היעדרות חברי הכנסת

  לוויית שמעון פרסמ
  

כבר חשבנו ששר הביטחון, אביגדור ליברמן, החליף את     
יעד המתקפות האהוב עליו, הפלסטינים אזרחי ישראל, 

סופגים מטר ה, מתגוררים בעזהבפלסטינים חסרי הישע ה
. אך הפצצות חסר פרופורציה אחרי כל טיל שנורה מהרצועה

, גם ממרום תפקידו הבכיר, לא "ישראל ביתנו"מפלגת מנהיג 
שתמיד עמד במרכז הצלחתו שוכח את מושא השנאה 

  הנהגת הציבור הערבי בכנסת.  – הפוליטית
פת חברי הכנסת של הרשימה המשות עדרותם שליאת ה    
לוויית פרס ניצל הימין שבשלטון עד תום לליבוי השנאה מ

לגיטימציה של מנהיגים -דהאת הלחברי הכנסת הערבים. 
מאמץ בשנה האחרונה  מזוהה עם ליברמן זמן רב,ה, האל

ביתר שאת גם ראש הממשלה נתניהו, שאיבד את האיום 
   המרכזי לזריעת פחד בציבור הישראלי. דחלילהאיראני כ

, יחד עם קבלן הביצוע של נתניהו, )9.10( הכריז ליברמן    
יו"ר הקואליציה דוד ביטן (הליכוד), על חרם קואליציוני על 

המשמעות היא שחברי  חברי הרשימה המשותפת.
 13הקואליציה יעזבו את אולם המליאה בזמן נאומים של 

ליברמן חברי הכנסת מהסיעה השלישית בגודלה בכנסת. 
לחרם את סיעות 'המחנה הציוני' ו'יש ושותפיו גם ניסו לצרף 

, שהצטרפו בהתלהבות העתיד', אך לעת עתה חברי סיעות אל
לעליהום על חברי הכנסת הערבים, סירבו להשתתף בצעד 

  דמוקרטי.- האנטי
, הגיב (חד"ש) יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה    

״שיא חדש של שפלות הוא שהאיש ליוזמתו של ליברמן: 
תו הפוליטית בנויה על שנאה וקיטוב מנסה ללמד שכל מורש

אותנו כיצד צריך לבנות גשרים. אך כידוע היוזמות של 
ליברמן לפגוע בייצוג הפוליטי של האזרחים הערבים 
מתהפכות עליו ורק מחזקות אותנו, כך שההפחדות שלו רק 
מעצימות את הרשימה המשותפת. נמשיך לפעול בכל 

טרית, לקידום השלום הזירות, כולל בזירה הפרלמנ
  ".והשוויון

לצעד הגזעני של  תובוגאמר בתח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש)     
בעבר הוא קרא להחרים את הסוחרים הערבים, ליברמן: "

להתנתק מאום אל פחם, וכעת להחרים את נבחרי הציבור 
הערבי. הפעם הוא בחר להיות אנושי יותר ונמנע מלקרוא 

וריד גרזן על הראש' של חברי הרשימה המשותפת. 'לה
  ".ניצלנו הפעם!

  

  נ"פ

         

ממשלת הימין נגד     

  עצמאיתהקשורת הת
  
משרד התקשורת, שבראשו עומד ראש הממשלה נתניהו,     

) כי בעקבות כתבה שהופיעה ב'טלוויזיה 6.10הודיע (
החברתית', גוף תקשורת עצמאי המשדר באתר אינטרנט 

ה את פעילות תווילשהקהילתי בכבלים ובלוויין,  98 ובערוץ
השתתפו במשט הנשים לעזה, הוא יעצור את השלום ש

   המימון שמגיע לערוץ על פי חוק. 
טוב,  בהודעה שפרסם העורך הראשי של הערוץ, אהוד שם    

הטלוויזיה החברתית היא ארגון לשינוי חברתי נכתב: "
צמאי לקידום סדר ע-לכ"ר) הפועל כגוף תקשורת אזרחי(מ

יום חברתי בישראל. הטלוויזיה החברתית היא מגופי 
התקשורת העצמאיים הוותיקים בישראל וכתבותיה מקבלות 
חשיפה רבה בישראל ובחו"ל. תכנים ותחקירים רבים שכולנו 
רואים בתקשורת המרכזית לא פעם החלו את דרכם 
בטלוויזיה החברתית, אשר מהווה גם מאגר ווידאו חופשי 

יוצרים וכמובן לתלמידים, לבימאים ולעצום לתחקירנים, ו
ארגוני החברה לאנשי הוראה ולחוקרים, לסטודנטים, ל

  ."האזרחית

 
" הסנקציות המתוזמנות שהוטלו על הטלוויזיה החברתית"    

כוללות הפסקת תמיכה תקציבית ממשרד טוב, "-הוסיף שם
התקשורת המגיעה לה כחוק וביטול כל תקני השירות 

לא כי אף  ,לאומי המוקצים לה באופן חוקי. מיותר לצייןה
לא פנה לטלוויזיה החברתית טרם אחד גורם שלטוני 

פשר לה להתייחס יההחלטה ובדק מולה את הנושא וא
 ."לטענות

מדובר בניסיון להשתיק קולות ביקורתיים " :עוד הוסיף    
חותרת תחת יסודות 'אמתלה שהטלוויזיה החברתית ב

 'תנת במה לדה לגיטימציה של חיילי צה"להמדינה ונו
תגובתו של מנכ"ל משרד התקשורת,  -(ציטוט מהתקשורת 

   ."שלמה פילבר)
זאת לא הפעם הראשונה שהטלוויזיה החברתית מאוימת "    

הפעם הסיבה נעוצה בסיקור של ". " סיכםע"י השלטונות
הטלוויזיה החברתית את משט הנשים לעזה ואת נוכחותה של 

תנדבת על סיפון המשט. מה שיכול להיחשב הישג כתבת מ
עיתונאי וסיקור ביקורתי ודמוקרטי של מדיניות הממשלה 

פקיד ושר בכירים בשל המצור על עזה, הפך מבחינתם של 
  .'"חתירה תחת יסודות המדינה'בממשלת נתניהו ל
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  מאה שנה לפרסום
   

  אימפריאליזםה
עליון של  שלב

  הקפיטליזם
  

   שכתב מנהיג מהפכני בגלות,  לפני מאה שנה, חוברת            
  המרקסיסטית.  התיאוריה  עלרבות    להשפיעעתידה  הייתה  

  
  

  כנס מרקס העשירי על האימפריאליזם
 ,אביב ובת ים–יתקיים בתלהקרוב בתחילת חודש נובמבר     

אשר  ,כנס מרקס העשירי ,ללת הגדה השמאליתביוזמת מכ
לציון מאה ", אז והיום, אימפריאליזם" יוקדש השנה לנושא

-הכנס יתקיים בשישיספרו של לנין. שנה להוצאה לאור של 
יתקיים  ביום שישי מושב הראשוןבנובמבר.  5-ו 4 ,תשב

הילדים רוצים " בו מוצגת התערוכה ,במוזיאון בת ים
יתקיים המושב השני ; ובשבת בת ים, 6ה סטרומ ,"קומוניזם

  .אביב–תל, 70 אחד העם, באולם הגדה השמאלית
מטרת הכנס היא ללבן שאלות הקשורות בהתפתחות     

קווי פעולה קבועים  ,האימפריאליזם מאז פרסום הספר
במסגרת כנס מרקס יתקיימו מספר דיונים . ושינויים
דרך" הקרוב . תכניית הכנס תתפרסם בגיליון "זו הוהרצאות

 ובלוח האירועים של האתר "הגדה השמאלית".

  
ולדימיר איליץ' אוליאנוב, שהיה ידוע  שכתבהספרון    

את המגמות החדשות בקפיטליזם  ניתחנויו "לנין", יבכ
  . הראשונה עולםההעולמי בצילה של מלחמת 

לנין כתב את "האימפריאליזם, שלב עליון של     
אל  להבריחה באלפי עותקיםכחוברת על מנת  הקפיטליזם"

רק כעבור שנה, ערב מהפכת אוקטובר,  .תוך רוסיה הצארית
במאה  והיהספר שתורגם לשפות רבות ב יצאה לאורהחוברת 

עלים "קריאת חובה" עבור כל הפובבחינת השנים האחרונות 
  למען שינוי חברתי מן היסוד.

חוברת אחרת, "מניפסט המפלגה דומה ל הזמהלך     
בגלות מרקס ואנגלס  1848- ב ורסמיטית", שפהקומוניס
ה למסמך יתעכשווי והי-כמנשר תיאורתי ופוליטיבלונדון, 

  קפיטליסטית. -יסוד של התנועה המהפכנית האנטי
נכתב בציריך בעיצומה של מלחמת עולם ספרו של לנין, של   

יעוד ברור: להבין  היה ,ים ואיכריםלעפום של מעקובה מד
ית של אותן השנים; ללבן את את הפוליטיקה הבורגנ

השינויים שחלו במבנה הקפיטליסטי העולמי ולהסביר שחל 
הקפיטליסטי "הישן" (המתבסס על מ מעברשינוי יסודי ב

החפץ בייצוא הון) ייצוא סחורות) לקפיטליזם "החדש" (
  לאחר שהמגזר הפיננסי היה להגמוני. 

של השיטה פריאליזם, לפי לנין, הוא השלב העליון מהאי    
שעל מנת לכבוש שווקים חדשים  ,קפיטליסטית "הסנילית"ה

תפשט לכל העולם. בדרכו מולהגדיל את שיעורי הרווח, 
האימפריאליסטית, הקפיטליזם מחרחר מלחמות וכובש 

אך "כיבושים" הנעשים באמצעות ההון הפיננסי  ,שטחים
 ושותפיו בארצות הקולוניאליות והקולוניאליות למחצה

  . ופייםשונים בא
אמנם לנין התייחס לשינויים שחלו בקפיטליזם בתחילת     

, אבל המגמות שהוא תיאר מלוות אותנו עד 20- המאה ה
  ימינו. אלה הן:

  

שהוליד את  -  הבנקאיהבנקאיהבנקאיהבנקאי    להוןלהוןלהוןלהון    התעשייתיהתעשייתיהתעשייתיהתעשייתי    ההוןההוןההוןההון    ביןביןביןבין    השילובהשילובהשילובהשילוב -
על עבודתו של  5מסגרת בעמוד הקפיטליזם הפיננסי (ר' 

  הילפרדינג).
  

, והשיווקוהשיווקוהשיווקוהשיווק    הייצורהייצורהייצורהייצור    בתהליכיבתהליכיבתהליכיבתהליכי    וגוברתוגוברתוגוברתוגוברת    ההולכתההולכתההולכתההולכת        הריכוזיותהריכוזיותהריכוזיותהריכוזיות -
  מונופולים חובקי עולם. שהולידה 

  

כתוצאה של הצבר הון ללא תקדים. הצבר הון  ההוןההוןההוןההון    יצואיצואיצואיצוא -
עובדות חריף יותר של יותר הוא תוצאה של ניצול זה 

  .שכירים ועובדים
  

. הפיכתם של בנקיםבנקיםבנקיםבנקיםבבבב    ובייחודובייחודובייחודובייחוד    הפיננסיהפיננסיהפיננסיהפיננסי    בענףבענףבענףבענף    הריכוזיותהריכוזיותהריכוזיותהריכוזיות -
זם (גם מבחינת רווחיותם) לגורם המוביל בקפיטליהבנקים 

  והכפפת ענפי המסחר, השירותים והתעשייה להון הפיננסי.
  

בין  חלוקה מחודשת של אזורי השפעה ושליטהחלוקה מחודשת של אזורי השפעה ושליטהחלוקה מחודשת של אזורי השפעה ושליטהחלוקה מחודשת של אזורי השפעה ושליטה -
  המעצמות האימפריאליסטיות הגדולות.

  

    החדש והישן
כאמור, ספרו של לנין פורסם לפני מאה שנה. מאז     

 קה:בכלכלה, בחברה ובפוליטי ותגדול תמורותהתחוללו 
הגדול קפיטליסטי המשבר הברוסיה,  1917מהפכת אוקטובר 

רור , מלחמת העולם השנייה, גל המאבקים לשח30-בשנות ה
ת הסינית, הווייטנאמי ביניהם המהפכות –לאומי וחברתי 

המשבר הקפיטליסטי של שנות והקובנית; המלחמה הקרה ו
נרשמה שהמואצת ששם קץ להתפתחות הקפיטליסטית  70-ה

  . 1975-ל 1945בין 
ניצחונו של העם הווייטנאמי גרם לאובדן הביטחון העצמי     

  שיעורי    כרסום   עם   שיחד   האמריקאי של האימפריאליזם 
  

>> 5 המשך בעמ'                                        
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הובילו לשלב חדש בעידן  ,תולדה של המשבר - הרווח 
  ליברלי. - השלב הניאו אהוהלא  ,האימפריאליסטי

כתוצאה ישירה של העמקת המשבר והחשש מאובדן     
ההגמוניה האימפריאליסטית, ההון ברמה העולמית, ישירות 

, פתח במתקפה בינלאומייםפיננסיים או באמצעות ארגונים 
משבר ה כה ללא הפוגה למרותשנמשפוליטית -כלכלית

  שפרץ בארה"ב לפני שמונה שנים.  ,הנוסף
על מנת לשקם את שיעורי הרווח, בעלי ההון ונציגיהם     

ניסו בכל כוחם (כולל באמצעות הפיכות צבאיות ודיכוי אלים 
של מתנגדים) לעצב יחסי כוחות חדשים עם מעמד העובדים 

של  םררותבייחוד עם מעמד העובדים המאורגן. התפו –
השוק המשותף של הארצות שהגדירו של ברית המועצות ו

- עצמן סוציאליסטיות במזרח אירופה ואסיה בתחילת שנות ה
, רק הגבירה את תאבונם של בעלי ההון. לשלב החדש 90

  קראו "גלובליזציה".
  

  קץ ההיסטוריה? לא כל כך מהר
ספר מאת  הוא "קץ ההיסטוריה והאדם האחרון"     

פרנסיס פוקויאמה, שיצא לאור  פוליטית לכלכלההפרופסור 
  . 1992בארצות הברית בשנת 

עם  בשילובעל פי פוקויאמה, סופה של המלחמה הקרה     
 נפילת ,לדבריו הגלובליזציה, הביאו "לסוף ההיסטוריה".

אנושית בהיסטוריה לא הייתה עוד מהלך ברית המועצות 
ולוגיות השקפות עולם, אידיא ביןסכסוכים  הארוכה של

היא סימנה את קצה של היסטוריה זו, אלא  ,משטר וצורות
ליברלית - הדמוקרטיה הניאוואת המעבר לתקופה שבה 

ומהפכנית אחרת  אידיאולוגיה מבלי שבכל העולם תשרור 
מדינות יהיו מוגבלים בין הסכסוכים אילו ותקרא עליה תיגר, 

ות ה להייתהי האמור וזתיאוריה  .נקודתיים מעטיםמקרים ל
כוהנות או כדברי אחת מ ליברליזם-לניאוהאידיאי הבסיס 

ליברלית החדשה, וראש ממשלת בריטניה -הדת הניאו
"אין כל אלטרנטיבה" (למשטר  :השמרנית מרגרט תאצ'ר

      הקפיטליסטי הקיים). 
אגב, פוקויאמה חזר בו לפני שנתיים, במאמר שפרסם     

הקביעות ה מ, מכמ2014ב"וול סטריט ג'ורנל" ביוני 
נום רצופה י"הדרך לגיה :דברי לניןכ הנחרצות שלו. אך

שבר ההיסטוריה לא נעצרה. מבפועל  כוונות טובות".
  מסרב בעקשנות להסתיים., ו2008-קפיטליסטי חריף פרץ ב

  
  האימפריאליזם, היום

 המשבר למרות –ליברלית עדיין עמנו -המורשת הניאו   
(ע"ע המחאה חרף המחאות ההמוניות  זאת .  המתמשך

). ההון אימץ את 2011החברתית ההמונית בישראל בקיץ 
 –רה הצה"לית הידועה לפיה "מה שלא הולך בכוח יהאמ

  הולך ביותר כוח". 
במנגנוני הרווחה מדיניות צנע הפוגעת  יחד עםעתה,    

ובשכר העובדים, המעצמות האימפריאליסטיות הגדולות 
אמצעות הסכמי מנסות לשקם את הגלובליזציה המקרטעת ב

  סחר בינלאומיים ולחלק מחדש את אזורי ההשפעה העולם.
שנים,  5מלחמת האזרחים הרצחנית בסוריה, הנמשכת מזה    

היא דוגמא לכך: כל המעצמות האימפריאליסטיות הגדולות: 
בון משלמים ארה"ב, אירופה ורוסיה בוחשות בה. את החש

הסכסוך סביב ים סין הדרומי,  מיליוני אזרחי סוריה.
ההתערבות הבוטה והמחודשת של ארה"ב באמריקה 

ממקסיקו בצפון דרך ונצואלה ועד ארגנטינה  –הלטינית 
בדרום; סיפוח קרים על ידי רוסיה, ה"מאבק נגד הטרור" 

  כל   –ואפגניסטן   עיראק  כיבוש מוסווה שלמשהוא לא אחר 

  

ליסטיות מנסות את זירות בהן המעצמות האימפריאאלה הן 
  בצורה גלויה. כוחן 

מאה שנים לאחר פרסום ספרו של לנין, המגמות העיקריות    
. על מנת נותרו בעינןשל הקפיטליזם בעידן האימפריאליסטי 

צבת לה –להזדמנות הכרחי להפוך את המשבר  -שישתנו 
, החברה הסוציאליסטיתאופציה של חברה אחרת וצודקת: 

   .שגתהולארגן את המערכה לה

  מ"א                                                                      

     

  
       רודולף הילפרדינג                                                 

  משוק הילפרדינג: 

  למונופולים חופשי
-אחד התיאורטיקנים הידועים של המפלגה הסוציאל   

רודולף היה  20-בתחילת המאה ה גרמניתהדמוקרטית 
במהלך  לאור בווינה הוציאשיליד אוסטריה, , הילפרדינג

   הון הפיננסי".כרס "ההעב  וספר את 1910
ה"קפיטליזם מניתוח מרקסיסטי של המעבר הוא  ספרה    

" קפיטליזם הפיננסיל" של כוחות השוק הליברלי" התחרותי
וניקולאי לנין  מונופוליסטי. הספר קדם לכתיבתם שלוה

על אותו נושא עצמו, ולפי עדותו של לנין אף בוכארין 
עיוורת את התחרות ה דינג,רילפלפי ה .רבות השפיע עליו

הליברלי  הנסמכת על כוחות השוק של העידן הקפיטליסטי
המוקדם, החליף ריכוז גובר והולך, בו בניית מונופולים, 

בין בנקים, וריכוז גדול יותר לתעשייתיים בין קרטלים  קשרים
  . בעל הון מתי מעטבידי  של ההון ושל העוצמה

האיחוד של האינטרסים התעשייתיים, המסחריים     
הדרישה הליברלית הקודמת להפחתת  אים השפיע עלוהבנק

עתה  תפקידה הכלכלי של המדינה, ובמקום זאת דורשים
בעלי ההון מדינה ריכוזית העושה את רצונם. כתוצאה מכך 

בה כולם שווים בפני  ,"מדינת חוק"ל הדרישה הבורגנית
 למען האינטרסיםהופכת לדרישה להתערבות המדינה  ,החוק
ולא  סטיםהקפיטליהוא סבר ש. ונופוליםוהמ ההון בעלישל 

, הם גיסא האצולה שולטים עכשיו במדינה, אך מאידך
  . מאוד במדיניותה תלויים

ההון  עמד, 20-בתחילת המאה הכבר  ,על פי הילפרדינג    
-הילפרדינג נרצח בהפיננסי במרכז הקפיטליזם המודרני. 

ידי הנאצים בצרפת, בה גלה לאחר עליית היטלר ב 1941
  .1933- שלטון בל
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  במהלך עצרת בניו יורק למען הוצאת מלאלאי ג'ויה 

  ) חיילי נאט"ו מארצה (צילום: דיאגונל

  
  

  ריאיון עם הפעילה האפגנית מלאלאי ג'ויה
  

   שנה לפלישת 15
  יסטןנלאפג ארה"ב

  

 ןבכפר קטן במערב אפגניסט 1978-מלאלאי ג'ויה נולדה ב    
 ןפקיסטבבאיראן והאפגניים גדלה במחנות הפליטים ו

ילדים במחנות ו נשיםהחלה ללמד גיל צעיר השכנות. מ
  קרוא וכתוב. הפליטים

סודיים לנשים יספר -כשבגרה מעט הוצע לה לנהל בתי    
מעטות, שבהן הקימה רשת  באפגניסטן עצמה, ולאחר שנים

 ספר ומרפאה אזורית, נבחרה כנציגת המחוז שלה-בתי
  .25בת אז תה ילפרלמנט האפגני הראשון. היא הי

 ,הרשמי , עוד לפני כינון הפרלמנטןהראשו מושבבר בכ    
יה את חברי הפרלמנט 'ובנוכחות כלי התקשורת, האשימה ג

האפגני. הנוכחים  האחרים בשותפות פעילה ברצח העם
באסיפה, אמרה, הם אותם אדוני המלחמה שקרעו את ארצה 

בתקופת הטאליבן, וכעת הפכו לחברים מכובדים  לגזרים
 האמריקאים וברית נאט"ו.  חסות הכובשיםבפרלמנט, ב

  לעברה)  צעקו  ("כופרת", "קומוניסטית" כשהוקם הפרלמנט 

  
שאת למנוע בעדה מל המשיכה במסע ההוקעה, ועקב כך ניסו

בפרלמנט, איימו עליה ברצח ולבסוף השעו אותה  יםדבר
  בפרלמנט.  מחברותה

נמצאת מאז בחייה, ו התנקשותהיא שרדה ארבעה ניסיונות     
נושאת את קולה להצלת העם האפגני  במחתרת, משם היא

ם שנישבע פורסם לפני בישראל  .מכובשיו מבפנים ומבחוץ
  הוצאת מודן)." (ספרה "אשה בין אדוני מלחמה

שנה לפלישה  15ריאיון שנערך עמה לציון הלן חלקים מל    
פורסם בגיליון ) ו2011באוקטובר  7לאפגניסטן (האמריקאית 

  היוצא לאור בברצלונה. ,"דיאגונל"של השבועון  האחרון
  

  שנות כיבוש ארה"ב? 15מהו מצבן של הנשים לאחר 
י הוא חמור, ואף הדרדר מאז מצבן של הנשים בארצ    

אפגניסטן (והדגש איננו רק תושבי . תקופת שלטון טליבאן
היו הם נגם הגברים, הילדים והזקנים) לא שוחררו.  –נשים ב
השחיתות. אבל מצבם ק, העוני, האבטלה וצד-רבנות האיוק

מכל. דווקא "שעבודן של של הנשים והילדים הוא הגרוע 
צורך לשחררן" היו הסיסמאות שהניפו כוחות הנשים" ו"ה

לפלוש  שנערכו ,אטלנטית בהנהגת ארה"ב-הברית הצפון
הציבו אותנו, את  הכוחות הפולשים למעשה לאפגניסטן.

 אןהטליב בקו האש הראשון במערכה בין משטר האזרחים,
מה, אף הם אדוני המלח, לבין הנשים ושונא הפונדמנטליסטי

נשים. אותם אדוני מלחמה לא שונים פונדמנטליסטים ושונאי 
הם רק התחפשו  – מהטליבאןבהרבה מקודמיהם 

  לדמוקרטים.
  

  איך השתנו חייך מאז הכיבוש?
מה ה"דמוקרטיה דרך החיים שלי ניתן ללמוד עד כ    

האפגנית" אינה יותר מהצגה מבוימת היטב. אין לנו זכויות 
בסיסיות, כגון חופש הביטוי או חופש העיתונות. בעת שלטון 

, הייתי מורה ועל מנת להגן על עצמי ואף להבריח אןהטליב
 הוספתילאחר הפלישה וספרים נאלצתי ללבוש בורקה. 

די להגן על עצמי ללבוש את הבורקה האיומה, סמל הדיכוי, כ
  ועל חיי. 

אגב, אלפי פעילות נאלצות ללבוש את הבורקה כדי להגן     
ה . לפני זמן מה שמעתי נאום של לורפני תוקפיםמ ןעל עצמ

ודות הבוש, אשתו של הנשיא לשעבר בוש, שהתפארה ש
 זכויות. זה שקר!בם האפגניות זכו לארה"ב, לראשונה הנשי

בקיהן, הנשים באפגניסטן והודות למא ,70- הו 60-בשנות ה
שה במערב יהשיגו זכויות מסוימות. אז הן התלבשו כמו כל א

כיסו את ראשן. אבל לאחר ארבעה עשורי מלחמה א ורובן ל
  .  אהמצב שלנו, של הנשים, נעשה קשה מנשו

  
  להתמודד פוליטית בכל כך הרבה חזיתות... דמאקשה 

י נאט"ו ואכן אנו נאלצים להתמודד בו זמנית עם כובש    
וארה"ב, עם הטליבאן, עם אדוני המלחמה המקומיים ועם 

ש. כולם יחד וכל אחד לחוד, כל הפושעים האלה דאע
סיית רובה של אוכלו-הופכים את חיי האזרחים, רוב
. המעצמות הגדולות ותאפגניסטן, לגיהינום על פני אדמ

ן כשדה מערכה למען האינטרסים עושות שימוש באפגניסט
נגישות לנפט ולגז, בהתמודדות למען , להןהאסטרטגיים ש

יכן שיש דיכוי : "השלהן מול סין...  אך כפי שנאמר בארצי
  ודמעות, יש מאבק ותקווה". 

באפגניסטן גדל דור חדש של פעילות ופעילים. הם מסכנים    
את חייהם, ובצילם של מעשי הטבח, העוני והבערות, הם 

ה דמוקרטית, מצליחים לקדם באיטיות אך בהתמדה אופצי
 עממית, לא עדתית ולא דתית, הדוגלת בצדק חברתי.  



  

 7תרבות /
 

 אושפיז

  סוכהב
  

  איתן קלינסקימאת 
  

חג אנו בעיצומו של יום הכיפורים מאחורינו ו    
 ,שנקבעו במסורתבסוכה, הסוכות. לשבעת האורחים 

 את הנביא עמוס. –סיף אורח נוסף אני מוצא לנכון להו
חווה עמוס בספר ויקרא רבה י' ב' מגלים לנו, כי     

רתע כשלמשמע בחייו ביטויי הסתייגות רבים. הוא לא נ
נבואותיו שלחו לעברו דברי נאצה קשים רבים מבני 
דורו.  עמוס בבדידותו התייצב נחוש מול בוטות אלימה 
של המון מוסת, ששלח חיצי רעל מילולי גס ומתנכר 

ביא המון שהוסת לא לקבל את לעגו של הנ ;כלפיו
הטקס מקודש למרות : לריטואל דתי כפי שעוצב בדורו

 רי מובס. מוס-כניותכו השער
עמוס לא נרתע מלהתריס לעברה של  החברה מלים     

מייסרות:  "ָׁשֵנאִתי ָמַאְסִּתי ַחֵּגיֶכם ...ִּכי ִאם ַּתֲעלּו ִלי 
עֹולֹות ּוִמְנחֹוֵתיֶכם א ֶאְרֶצה ...א ַאִּביט ... ִזְמַרת ְנָבִלים 

 ).22-21א ֶאְשַמע" (עמוס ה' 
ק סלע מול דעת קהל את מי שעמד כצו בסוכה אשמח לארח 

    עוינת ואמר אמת כאובה, לפיה אקט חיצוני של תפילה
עדוי בריטואל דתי הוא חסר משמעות. הוא חזר ושנה, שאין 
מקום לדפוס טקסי, אם לא שולבו בו מערכות חיים 

 חברתיות, בהן קימות נוכחות של עוצמת הפסוק "ַוִּיַגל ַּכַּמִים
). אין מקום לריטואל 24 ,יָתן "(שםִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל אֵ 

טקסי, כשקיימת קוטביות מעמדית, המנציחה את העדר 
 הצדק הסוציאלי. 

עמוס ניבא בימי ירבעם בן יואש מלך ישראל ועוזיהו בן     
יטוריאליים, חוסן אמציה מלך יהודה. זו תקופת כיבושים טר

 ). שליטה מדינית על9-11דברי הימים ב' כ"ו מדיני וכלכלי (
, עבר רחביה של סוריה כיום (כולל דמשק)חלק משמעותי ממ

הירדן המזרחי, שפלת החוף הדרומי ועד גבול מצרים 
קיים שעבוד מוחלט של כל בתקופתו הת). 25(מלכים ב' י"ד 

סים גבוהים יעמי האזור, המחויבים בנתינת מנחות כסף ומ
ב' כ"ו  למערכת השלטון בישראל וביהודה (דברי הימים ב', 

בתאוות הכיבוש והשליטה על  . הנביא ראה נגע ממאיר)8
(שם,  ט, ּוְצָדָקה ָלָאֶרץ ִהִּניחּו"האחר, נגע שהפך "ְלַלֲעָנה ִמְׁשּפָ 

 .)7ה' 
העוצמה הכלכלית סככה על שכבה צרה ולא חלחלה אל     

החברה. שכבה צרה זו נתפסה בעיני עמוס  כ"ָּפרֹות ַהָּבָׁשן ... 
", היא אופיינה באורח חיים, שעלה על ָהעֹוְׁשקֹות ַּדִּלים

"...ָהִביָאה ְוִנְׁשֶּתה" (שם  –שרטון של הסתאבות והתבהמות 
ושי של החברה, שאותו ), ובהתנכרות מוחלטת להון האנ1ד' 

ניתן לנשל אפילו עבור חוב של זוג נעליים. "ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף 
 ).6ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעַלִים". (שם ב' 

קשה היה לעמוס לדבר סרה בעם שאהבתו אליו בערה     
) , מתוך 2-5"ִמי ָיקּום ַיֲעֹקב ִּכי ָקָטן הּוא" ( שם ז'  :בעצמותיו

הבה רבה לעמו הוא השמיע את מסריו, שנדחו על ידי כאב וא
 ). 1"ַׁשֲאָנִנים ְּבִצּיֹון ּובֹוְטִחים ְּבַהר ׁשֹוְמרֹון" (שם  ו' 

)1883 – 1832הנביא עמוס בתחריט של גוסטב דורה (      

  
  

ניכרים פצעי אוהב של נביא, השולח מלים קשות     
רּוִחים ַעל ֲעִריׁשֹוָתם לכתובתם של "ַהּשֹוְכִבים ַעל ִמּטֹות ֵׁשן, סְ 

 )4ְואֹוְכִלים ָּכִרים ִמֹּצאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוך ַמְרֵּבק" . (שם ו' 
הוא בשבילי לא רק  ,שקמים והבוקרההנוקד, בולס עמוס    

למען קיומה אלא אדם, שהקדיש את חייו  ,ן בסוכהזייאושפ
של חברה, המושתתת על אדנים של צדק חברתי. לחם למען 

נביא שלא חשש עמוס הוא ניכור מעמדי. חברה ללא 
להתמודד עם גילויי לאומנות בוטה של "ַאָּתה ְּבַחְרָּתנּו" 

 –והעביר את רעיון הבחירה באש צולבת של ביקורת נוקבת 
בכך רק ההבדל הוא  ."ֲהא ִּכְבֵני ֻּכִּׁשִּיים ַאֶּתם ִלי ְּבֵני ִיְשָרֵאל"

ְצַרִים, ְּפִליְׁשִתים ִמַּכְפּתֹור ְוָאָרם ש"ֶאת ִיְׁשָרֵאל ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמ 
 ).7ִמִּקיר" ( שם ט' 

אמירות אמיצות נגד תחושת ה"ַאָּתה ְּבַחְרָּתנּו" נאמרו     
לכתובתה של החברה למרות ביטויי התרסה בוטה ואי אמונה 

    .)10גלויה כלפי דבריו  ( שם ט'  
של הנהגה מצער, שנבואותיו נדחו על ידי שאננות ויוהרה     

ים וכפיפות ימדושנת במציאות חיים של כיבושים טריטוריאל
כנועה של עמים במרחבים הגובלים עם ממלכות ישראל 

 ויהודה.
עמוס הוא האושפזין שלי, כי הוא משמיע  אמירה אמיצה     

וכנה נגד קוטביות מעמדית, שהעמידה מצד אחד עלית 
איש האדמה  הון אנושי חבוט. אני מעריץ את - אמידה ומנגד

שקמים, שיצא לחזית המאבק החברתי ההנוקד, הבוקר ובולס 
 ונגד התנשאות לאומנית.

אני מאחל לכולנו, שעולם הערכים, שהסעיר את עמוס,     
יהיה אושפזין בסוכתה של החברה בישראל בחג סוכות, וגם 

  אורח מכובד בסיפור היציאה מעבדות לחרות בחג הפסח.



    במאבק
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אלעד נואם בפני מועצת הביטחון (צילום: בצלם)      
  

זכויות  ) נשא חגי אלעד, מנכ"ל ארגון14.10ביום ו' (    
מועצת הביטחון של , נאום בדיון מיוחד של האדם בצלם

האו"ם בנושא ההתנחלויות הישראליות בשטחים 
  הפלסטיניים. להלן חלקים מנאומו של אלעד: 

האחרונות, העוול המכונה הכיבוש השנים  49במהלך "    
הישראלי של פלסטין והשליטה הישראלית על חייהם של 
פלסטינים ברצועת עזה, בגדה המערבית ובירושלים 
המזרחית, הפכו לחלק מהסדר העולמי. חצי המאה הראשונה 
של מציאות זו תגיע בקרוב לסיומה. בשם בצלם, מרכז 

מפציר בכם  המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, אני
 היום לעשות מעשה. 

שנים, חיים שלמים,  49מהי המשמעות המעשית של "    
תחת שלטון צבאי? כשהאלימות גואה, או כשתקרית מסוימת 
זוכה לתשומת לב עולמית, נפתח אשנב המאפשר הצצה 
להיבטים מסוימים של החיים תחת הכיבוש. אבל מה קורה 

ימי  17,898-בשאר הזמן? מה קורה ביום רגיל אחד מ
הכיבוש שמוסיף להתקיים באין מפריע? חיים תחת משטר 
צבאי משמעם בעיקר אלימות בלתי נראית, בירוקרטית 

  ויומיומית. 
ובינתיים, כל העת, התנחלויות ומתנחלים. אלה הם "    

אזרחים ישראלים שחיים, לכאורה, במדינת עולם ראשון 
 ולותדמוקרטית, שאיכשהו קיימת רק עבורם מחוץ לגב

מדינתם שלהם. פרויקט ההתנחלויות שמתרחב ללא הרף, 
 חוקיותו, מתקיים בכל רחבי הגדה המערבית-למרות אי

  שטחן על  רק  לא  חולשות  ההתנחלויות    ירושלים.  ומזרח
  

 מדברים על הנוער הקומוניסטי
מוזיאון העירוני של בת ים, פרסם הזמנה לציבור המובי,     

ג והממחיש את ההמשכיות של ברית להשתתף באירוע, המצי
  ערבי והרדיקלי.-הנוער הקומוניסטי בארץ ואת אופיה היהודי

-21:30בנובמבר, בין השעות  7האירוע יתקיים ביום ב', 
, והוא נועד להיות אחד מרגעי השיא של הפרויקט 18:30

   "הילדים רוצים קומוניזם". - השנתי של המוזיאון שכותרתו 
  

  info@moby.org.il  03-6591140 הרשמה מראש לאירוע:

הבנוי, אלא גם על חלקות אדמה נרחבות מסביבן המיועדות 
. 'שטח ביטחון מיוחד'להרחבתן העתידית או משמשות כ

עבור הפלסטינים, ההתנחלויות הן מחסומים, דרכים עוקפות 
ובסופו של דבר  –לשימוש המתנחלים, מכשול ההפרדה 

משמעותן הוא שבירתה של פלסטין למאות קהילות 
מבודדות שצפות, או ליתר דיוק שוקעות, בתוך ים של 
שליטה ישראלית. למי מגיע לחיות בתנאים כאלה במשך 

 חצי מאה?
הכיבוש נמשך, בצלם יתמיד במשימתו ליידע  כל עוד"    

את הציבור הישראלי על הדרכים בהן המדינה מדכאת את 
הפלסטינים. היינו ונותרנו נחושים במשימתנו זו: זוהי 
חובתנו המוסרית הבסיסית. אבל, אחרי כל כך הרבה שנים, 
אי אפשר עוד להתחמק ממסקנות מסוימות. עקרונות 

ישראל לא תתעורר פשוט בוקר מוסריים לבדם לא יספיקו. 
בהיר אחד להבנה שהמדיניות שהיא נוקטת היא אכזרית 

 ותפסיק את הדיכוי באחת. 
ישראל היא מדינה ריבונית שהוקמה מכוח לגיטימציה "    

בינלאומית שניתנה באמצעות החלטה היסטורית של המוסד 
. אני אזרח המדינה הזו. המדינה הזו 1947הזה ממש בשנת 

תי. במשך רוב שנות קיומה של המדינה שלי, היא מולד
העולם אפשר לה להחזיק עם אחר תחת כיבוש. כל חיי עד 
כה, כל יום ויום, חלפו בד בבד עם מציאות זו. מיליוני 
ישראלים ופלסטינים אינם מכירים כל מציאות אחרת. אנחנו 

הם זמן  'זמני'זקוקים לעזרתכם. חמישים שנים של כיבוש 
שאפילו אדם אחד על פני כדור הארץ יקבל ארוך מדי מכדי 

את הסתירה המובנית הזו. זכויותיהם של הפלסטינים חייבות 
להתממש. הכיבוש חייב להיפסק. מועצת הביטחון חייבת 

  ."לפעול. הזמן לכך הוא עכשיו
  
 

  מק"י וחד"ש
  

בלות על מותו של הידיד היקרא  

  צבי רזי
 

וכישוריו למערכות איש אקדמיה שגייס שנים ארוכות את מרצו 

נגד הכיבוש ולמען השלום, להגנה על הדמוקרטיה ולשוויון זכויות 

  לאומי ואזרחי
 

 ומשתתפות באבלה של המשפחה

 

  סניף ירושלים –חד"ש 
 

  אבלים על מותו של חברנו,  

   הפועל ולוחם השלום הוותיק
  

   משה וייס
  

 ומשתתפים בצערה של המשפחה


