
  

  

    שיזציה של ישראל על ידי פגיעה אנושה אממשלת הימין ממשיכה בפ

  לנצח  צריך וניתן אתבמערכה הז ;עובדיובו יבשידור הציבור

  
הדיון הראשון של הוועדה המשותפת למשרד ראש     

לשידור הציבורי"  הממשלה ולאוצר לבחינת "חלופות
חדשות ב ידיעהלפי  .)3.11האחרון (התקיים ביום חמישי 

את הן יתה לסגור יה בו שהועלתה , אחת ההצעות2ערוץ 
דיווחו כי ההצעה,  2בערוץ . את רשות השידורהן התאגיד ו

התקציבים באוצר  שהתבססה על נייר עמדה של ראש אגף
יו"ר  למחרת הודיע אמיר לוי, לא נפסלה על הסף.

שידור ייסגר כל השכי במקרה  ההסתדרות, אבי ניסנקורן
יד לפגיעה  רוץ שביתה כללית, ולא תינתןהציבורי תפ

יצוין שמאות  .ובחופש הביטוי , בעיתונאיםבעובדים
במחאה על בכיכר הבימה בתל אביב אותו ערב הפגינו ב

  בורי, בהם נציגי איגודי היוצרים.סגירת תאגיד השידור הצי
יושבת ראש פורום היוצרים  ,בין היתר ,בהפגנה נאמו    

 רבלסי, יושב ראש איגודהדוקומנטריים, אסנת ט
) בשביתת 6.11( שפתח ביום ראשון האחרוןהתסריטאים 

 ,התאגיד, עמית ליאור רעב עד להודעה על פתיחת
 ראש ארגון השחקנים הישראלי (שח"ם), השחקנית  ויושבת

בהפגנה יו"ר ארגון העיתונאים עוד השתתף . זקהיים אסתי

ראל "ממשלת יש  :שאמר ,של ההסתדרות, יאיר טרצ'יצקי
התעללה בשנתיים האחרונות במאות עיתונאים מרשות 

מבחינתנו זה הרבה  .ועכשיו גם באלה מהתאגיד השידור
מאבק כדי לוודא שהשידור  יותר ממאבק על פרנסה. זה

 הציבורי יוכל לשרת את הציבור ולא את הפוליטיקאים

           וחשוב שהציבור יהיה חלק מהמאבק הזה".

הגדולה הראשונה שמתקיימת בעקבות יצוין שזו ההפגנה     
בה אנשי רדיו, טלוויזיה  לסגירת התאגיד, ונכחו סיונותיהנ

ראשי ערוצים ויושב ראש איגוד הבימאים, יריב , וקולנוע
המשתתפים התכנסו ברחבת הבימה וצעדו לכיוון  הורוביץ.

ח"כ דב חנין (חד"ש השתתפו גם  בהפגנה .שדרות רוטשילד
הרשימה המשותפת) ויושבת ראש שדולת חופש העיתונות  -

ח"כ קסניה סבטלובה (המחנה הציוני), וכן מאות  בכנסת
המפגינים היו גם עובדים  עיתונאים ואנשי תקשורת. בין

 בתאגיד, שאמרו כי הם ממשיכים בעבודה כרגיל, על אף
    עתידו.  יבלגהערפול 

  

ממשלת הימין מעוניינת לפיה מוחים ל עה שהגיעהידיה    
בסגירת התאגיד ורשות השידור, הסעירה עוד יותר את 

ראשי האיגודים, שקראו קריאות בזכות שידור  היוצרים ואת
של ארגון העיתונאים מסר ) 5.11בשבת ( חופשי.ציבורי 

 כי יפנה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי ,ההסתדרות
המעשים החמורים מנדלבליט בדרישה לחקור את חוקיות 

הקואליציה ח"כ דוד ביטן  המשתקפים מדבריו של יו"ר
סקר  (הליכוד). הארגון התייחס להתבטאותו של ביטן לפיה

י. הציבור את עמודי הפייסבוק של עיתונאי תאגיד השידור
החמורים שהיא משקפת מהווים  "ההתבטאות והמעשים

אגיד הת חציית קו אדום. זו גם פגיעה בפרטיות של עיתונאי
וגם ניסיון מקארתיסטי לתייג עיתונאים ולהלך עליהם 

-"התאגיד יהיה אנטי :בשבתח"כ ביטן אמר  .אימים", נמסר
את הפייסבוק של מיכל דדון  ממשלתי באופן מוחלט. בדקנו

 מדובר באנשים שמאלנים באופן מובהק והם .ואורי הבט
דמוקרטיה, ה רמיסת ".רוצים לממש את האג'נדה שלהם

עיתונאים: זהו בתמציתו תהליך העובדים והיטוי, חופש הב
ישראל. זו המערכה הנוכחית ובה ב מתחוללשיזציה האהפ
        .לנצח נויעל

 2016 בנובמבר 9, 42 גיליון   



  

 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        
  

  המוח היהודי ממציא לנו פטנטים: טרור סביבתי
של  שר החקלאות אורי אריאל הורה להגביל הובלת גדמים"

עצים מישראל לשטחי הרשות הפלסטינית כדי לנסות 
באזור ג'נין. התקנות  ולצמצם את פעילות המפחמות

החדשות שהוציא השר מחייבות לקבל רישיון ממשרד 
ם. 'זהו לכרות ולהוביל עצי אבוקדו או הדרי כדי החקלאות

        אמר השר אריאל". ,טרור סביבתי'
  )27.10(יומן הבוקר של רשת ב', 

  

  הזכור שלא לטוב - בדרכו של מילטון פרידמן 
המאבק לחירות כלכלית רחוק מלהיות מוכרע כיום לטובת "

ולטובת אנשים שמאמינים כי הכלי  השיטה הדוגלת בחופש
  ."כלכלי ים חופש הוא קודם כל חופששבאמצעותו מייצר

  )25.10(שרת המשפטים איילת שקד, "גלובס", 
  

  קפיטליסטימשבר על ברקזיט ו
על  ביוני, יום אחרי משאל העם ההיסטורי בבריטניה 24-ב"

עתידה של הממלכה באיחוד האירופי, ואולי גם על גורלו של 
חיפשו פרשנים בתקשורת ומומחים את , החלום האירופי

הגירושים בין  ה שגרמה לאזרחי המדינה להצביע בעדהסיב
הסיבה המרכזית שעליה הצביעו רוב  .לונדון לבריסל

ניתוח מאבל . הגירההתה יהמומחים שהתראינו בתקשורת הי
שעשו סשה או. בקר, טיימו פטסר ודניס נובי מהמחלקה 

כי להגירה היה אולי עולה באוניברסיטת וורוויק  לכלכלה
מהמצביעים בעד  לת ההחלטות של חלקתפקיד מסוים בקב

ת המשבר ואבל לקיצוצים התקציביים בשנהברקזיט, 
למדיניות הצנע, היה תפקיד משמעותי יותר  הכלכלי, כלומר

המחקר מצא כי גם אם היו מצליחים  .בקבלת ההחלטה
להבנות עם האיחוד האירופי בנוגע לשינוי במדיניות  להגיע

יתה משתנה. מה ילא ה ההצבעה ההגירה, ככל הנראה תוצאת
 תה החשיפה של האזורישכן השפיע על דפוסי ההצבעה, הי

לפגעי הצנע. כלומר, הסבירות להצביע בעד הברקזיט 
יתה יגבוהה והכנסה נמוכה ה באזורים שבהם נרשמה אבטלה

מחברי הדו"ח מדגישים כי מאז המשבר הכלכלי  .גבוהה יותר
-ה ירד ב, השכר הריאלי בממלכ2008-2007-בבריטניה ב

10.4%."  
  )28.10 ,("דה מרקר"

  

  צבא שיש לו מדינה
עלו  ]פורשי צה"ל[של הפנסיות עבור הגדלות הרמטכ"ל "

התוספת לחוב . 11%- ל, מעל 2013לעומת שנת  2015בשנת 
הפנסיה התקציבית הכולל בגין ההגדלות הללו בשלוש 

מיליארד שקל, זאת מבלי  3-עומדת על כ 2015-2013 השנים
הכספית של ההגדלות וללא  ערכה של המשמעותשנעשתה ה

צה"ל הערים קשיים על משרד  ...פיקוח ובקרה חיצוניים
המדויק של הרמטכ"ל  בקבלת מסמך המדיניות האוצר

  ".חלקיים בנושא הגמלאות והעביר רק נתונים
  )26.10(מתוך דו"ח מבקר המדינה,  

  

 

 מכתבים

   למערכת
  

  על טבח כפר קאסם
      

להוסיף כמה מילים למאמר שפורסם ב"זו הדרך"  ברצוני     
שנה עברו מאז אותו ערב  60) על טבח כפר קאסם. 29.10( 40

 29-מר ונמהר של תחילת מלחמת סיני נגד מצרים ב
         .תושבים 49בו נרצחו בדם קר בכפר קאסם  ,1956באוקטובר 

בנובמבר, הצלחתי להסתנן לכפר  1-כעבור מספר ימים, ב     
סגר צבאי מלא. נפגשתי עם המוכתר ודיע בשהיה נתון 

בנובמבר לבית  10-צרצור. בעקבות השיחה, הגעתי ב
החולים בילינסון, בו גביתי את העדויות מסמרות השיער של 
הפצועים. חומת השתיקה וההשתקה שהוקמה על ידי 

ת הלחץ האדיר של דעת הקהל השלטונות נפלה בעקבו
שנגרם בעקבות התערבותם של גופים פוליטיים, עיתונים, 

שתבעו לפרסם את דבר  ,ארגונים ציבוריים ואישים שונים
הטבח ולהעמיד את האחראים למשפט פומבי כדי שהצדק 

  יעשה ויראה.
הלחץ החל לאחר שהעדויות על הטבח נשלחו למאות     

תבו של ח"כ תופיק טובי אנשים ברחבי הארץ, נוסף למכ
שהתריע על הטבח לאחר שביקר בכפר שבועיים לאחר 

  ביצועו יחד עם ח"כ מאיר וילנר.
בעקבות הלחץ הגובר, נאלצה גם הצנזורה לחזור מסירובה     

יום ולהתיר את פרסום הפרטים על הטבח. "על  50שנמשך 
- המשמר" היה העיתון היומי הראשון שהופיע בגיליונו מה

הסיפור המלא שכתבתי תחת הכותרת  1956בר בדצמ 20
  "קציר הדמים האיום בכפר קאסם". 

המשפט שנערך בעקבות הלחץ הציבורי, עורר עדים רבים     
בארץ ובעולם. פסק הדין שניתן כשנתיים לאחר הטבח 
מהווה תעודת מזעזעת על הקטל הנורא ותעודת כבוד לבית 

יות בפני חוקה- אי בדברהמשפט שהניף את "דגל השחור" 
מעשה מסוג זה. אב בית הדין, השופט בנימין הלוי, קבע בין 
היתר ש"זדון דרוש לכל ביצוע של פקודה בלתי אנושית 
ובלתי חוקית והקולר לביצוע תלוי גם בנותן הפקודה וגם 

  במבצעיה".
השופט הלוי דחה את טענת הסנגורים שחזרו על מה     

לפיו "מילאנו שאמרו הפושעים הנאצים במשפטי נירנברג 
כי "על הנאשמים היה להבחין בכך  ,פקודה". הלוי קבע

שניתנה להם פקודה בלתי חוקית בעליל שעליה מתנוסס 
השלטונות הפכו את פסק הדין  הדגל השחור ואסור לבצעה".

לא נותר בבתי הסוהר איש  1959לבדיחה עצובה. בסוף שנת 
 שנשפטו לתקופות מאסר שבין חמישה ,האשמים 12-מ

שנים. בדומה לפושעי "המחתרת היהודית",  17-ל דשיםחו
הם קיבלו חנינה מנשיא המדינה דאז יצחק בן צבי ויצאו 
לחופשי. הממשלה גם דאגה להם למקורות פרנסה מכובדים. 

ראש הממשלה, דוד בן גוריון, החזיר את דרגתו למשל, 
, שמואל מלינקי, שקיבל גם העלאה בדרגה 1לנאשם מס' 

  נה, נוסף לתפקיד בכור האטומי בדימונה.והיה לאלוף מש

   רמת גןלטיף דורי, 
 

  
  

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

 6126102יפו - ת"א 26205 וארדיבת לתאו 
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 3/ עובדים
 

  דרושה בדחיפות: שביתה
העדפת ההסתדרות לשאת ולתת במקום לשבות מחלישה את העובדים 

  

  שובתים במקדונלדס (צילום: הנוער העובד והלומד)
  

  מאיר גלידאימאת 
  

  

(ר'  של אבי ניסנקורן בהשבתה כללית של המשק איומו    
מנהיג עובדים אל מול הוא עמדה נחוצה מפי , שער)העמוד 

הדמוקרטיה. אולם, זו אינה הפעם על בדים ואיום על העו
הראשונה שניסנקורן, כמו קודמו בתפקיד עיני, השתמשו 

  . לממשה הלכה למעשהבאיום השביתה מבלי נכונות 
ים ידיעה ילפני כמה שבועות פורסמה בעיתונים הישראל    

שבדק  OECD-משונה. תוצאות ראשונות של מחקר של ה
את פני עולם התעסוקה כיצד הסכמים קיבוציים משנים 

שוויון, הצביע על קשר הדוק בין - ומשפיעים על עוני ואי
שיעור העוני במדינה לבין הסכמים קיבוציים. לפי החוקרים, 
ככל ששיעור העובדים המכוסים בהסכמים קיבוציים גדול 
יותר, כך שיעור העוני קטן יותר. הדבר נכון במידה רבה בכל 

ישראל נדמה שאין קשר מלבד ישראל. ב OECD-מדינות ה
בין הסכמים קיבוציים להפחתת העוני. לפי הנתונים כמעט 

הסכמים קיבוציים (אחוז במהעובדים בישראל מכוסים  60%
גבוה באופן יחסי) ובכל זאת שיעור העוני בישראל הוא 

  הגבוה במערב. אז מדוע ישראל יוצאת מן הכלל?
מו תשובה לשאלה זו לא ניתנה במחקר, שהציב לעצ    

שאלות בקנה מידה רחב יותר. אבל תשובה אחת חייבת 
לקפוץ לראש של כל מי שמכיר את הכלכלה הישראלית, של 
כל מי שחי במדינה הזאת. בישראל (כמעט) לא שובתים. 

 יתהעובדים, גם אם הם מאורגנים, שובתים מעט יחס
לדור העובדים הקודם. אפילו אם  יתלמדינות אחרות וגם יחס

ות את מצבנו לשביתות הענק שאפשר לראות לא נרצה להשו
שמאז  מדי שנה במדינות אירופה, אפשר לומר בבירור

שהחליף עופר עיני את עמיר פרץ בראשות ההסתדרות, 
שהיא כלי המאבק מספר אחד של העובדים  –השביתה 

נעלמה מהלקסיקון של ההסתדרות שכמעט  –המאורגנים 
  כוח לעובדים"). (לעומת ארגוני עובדים קטנים יותר כמו "

לפי נתוני משרד הכלכלה, בשנותיו של פרץ כראש     
 בישראל בממוצע מספר ימי השביתה) 95-05ההסתדרות (

) ירד מניין 06-14בשנותיו של עיני ( ;מיליון 1.5-כ שנתי היה
, 2015בשנת ואילו  ;אלף ימים בשנה 600-לכ השביתה ימי

ראשות שהייתה שנתו המלאה הראשונה של ניסנקורן ב
במקום כלי . בלבדאלף  167-ל ירד הנתוןההסתדרות, 

במאבק, השביתה הפכה בידי ההסתדרות לאיום עמום. 
מעדיף גם הוא לנהל משאים ומתנים בלי שביתה, הניסנקורן, 

  באיום שביתה, ממשיך את הקו שהתווה עיני.מנופף רק ו
של שביתות  העדרו –חשוב לציין שמיעוט זה של שביתות     

ידי נתניהו כהישג מרכזי של כהונתו במוצג תמיד  –כלליות 
המתמשכת. אך זה הישג רק עבור בעלי ההון, שרווחיהם 
עולים בעוד השכר נשחק והביטחון התעסוקתי נעלם. 

"שקט תעשייתי" שהשיג אל מול אותו   ,נתניהומבחינת 
נוסף הוא  ,חוסר הנכונות לצאת לשביתותל הודות העובדים

  מבצר את הימין בשלטון.   הגורם 
את העובדה שהשכר בישראל דשדש בעשור האחרון, את     

עובדים מאורגנים שנותרים מתחת לקו של שיעורם הגבוה 
העוני, אפשר לייחס לרתיעה זו של ההסתדרות משביתות 

לחזק את כוחה במשא ומתן. ארגון עובדים שלא  יותשוהע
ועט, הוא פשוט לא שובת הוא כמו שחקן כדורגל שלא ב

את תפקידו. השביתה היא הקלף החזק ביותר של  ממלא
ארגוני העובדים. להסתדרות אין זכות לוותר עליה. אין לנו 

  זכות לא לשבות.
  

  טנאםייומק"י בו
) י"מק( משלחת המפלגה הקומוניסטית הישראלית    

השתתפה בשבוע שעבר במפגש הבינלאומי של מפלגות 
, י"ל מק"מזכ. בירת וייטנאםאנוי, הקומוניסטיות שנערך ב

כ "ח ,י"וחבר הלשכה הפוליטית של מק ,עאדל עאמר
לקחו ) הרשימה המשותפת, ש"ד(ח מערוף–עבדאללה אבו

המשבר הקפיטליסטי והמתקפה  -חלק בדיונים ובמרכזם 
עוד לקחו חלק בדיונים מנהיגים של . האימפריאליסטית

פורום . י העולםעשרות מפלגות קומוניסטיות ופועליות מרחב
מפלגות 120  ומאגד 1998-המפגשים הבינלאומיים הוקם ב

המפגש הקרוב . מדי שנה והוא נערך – מדינות 85-ותנועות מ
שנה  100 לציון, עומד להתקיים במוסקבה בשנה הקרובה

 ר.למהפכת אוקטוב
במפגש שנערך בשבוע שעבר נאמו נציגיהן     
בהשלכות  מדינות ועסקו רבות 44-מ משלחות 58 של

המשבר הקפיטליסטי על המאבקים המעמדיים בארצות 
כל המשלחות הביעו תמיכה במאבקו של , כמו כן. השונות

צידה בהעם הפלסטיני נגד הכיבוש ולמען מדינה עצמאית 
עוד תומכות המפלגות הקומוניסטיות מכל . של ישראל

הפיכת מזרח ירושלים שתחת ב, העולם בפירוק ההתנחלויות
רת המדינה הפלסטינית שתקום ובזכויות הפליטים כיבוש לבי
. בהתאם להחלטות האומות המאוחדות – הפלסטינים
עם נציגים  בהאנויי נפגשה במהלך ימי שהותה "משלחת מק

של המפלגה  –של משלחות ממדינות רבות ובהן 
 .הקומוניסטית הווייטנאמית המארחת
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 תקציב
  יםמרחיב פער

  

      

 )2.11(ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת), תקף     
של ממשלת  2018-2017במליאת הכנסת את תקציב המדינה 

נתניהו בדיון לקראת קריאה ראשונה של חוק התקציב. ח"כ 
ידיו  –קולו של כחלון, אך הידיים  -הקול " חנין קבע:

הזו היא ממשלה רעה והיא  הנוראיות של נתניהו. הממשלה
 מביאה תקציב רע, תקציב איום ונורא, לא פחות.

מקצצים " הוסיף חנין. "זה תקציב של ברית מילה"    
לקטנים ומחלקים עוגות לגדולים. בלי אף פתרון לבעיות 

בלי השקעה בחינוך, בלי פתרון למערכת  –הקשות באמת 
בקרב  הבריאות שנמצאת על סף קריסה, בלי פתרון לעוני

הקשישים, בלי תכנית הסיוע לצפון, בלי פתרונות דיור, בלי 
ההפחתה  ירי השכירות שהאמירו ללא הכר.חפתרונות למ

  שחסרים   ש"ח    מיליארדי  תגרע    החברות  במס    הנוספת

      

  כנסתטרנספר במורשת 
) בישיבה מיוחדת 1.11(חברי כנסת השתתפו  36רק     

להירצחו של  15-ציון יום השנה הל ת הכנסתשנערכה במליא
השר לשעבר רחבעם זאבי שכונה "גנדי". הדיון בכנסת, כמו 
גם האזכרה הממלכתית סביב קברו בהר הרצל, נסבו סביב 

מן השנה שעברה  2תחקיר התכנית "עובדה" של ערוץ 
ן פקודות שלו וכשחשף חשדות לתקיפות מיניות של נשים, 

לם התחתון. ראש בצה"ל וקשרים שניהל עם אנשי העו
הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדברים בנאומו במליאה: 
"אין ויכוח על מה שגנדי עשה ברמה הלאומית, הצבאית, 

  המדינית, כאן על אדמת הארץ. אסור למחוק את זכויותיו".
למרות הביקורת מתוך מפלגתו, יו"ר האופוזיציה יצחק     

לא בלי לבטים", הרצוג (עבודה) הגיע למליאה ונשא נאום, "
הרשימה המשותפת),  ,כדבריו. ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש

הדגיש כי "מאוד מדכא לראות איך  ,לא השתתף בישיבהש
הצליח  2005החוק להנצחת מורשת גנדי שהתקבל בשנת 

להפוך את רעיונות הטרנספר והגזענות לחלק אינטגרלי 
תרבותו של ומתשתית מהתרבות הלגיטימית בישראל 

סטית והגזענית חיה ונושמת, ימורשת גנדי הטרנספר השלטון.
והיא מקבלת בשנים האחרונות רוח גבית מהממשלה 
ומהכנסת". יצוין שסיעות הרשימה המשותפת ומרצ החליטו 

 שלא לקחת חלק באירוע שנערך בכנסת.

  

קצבאות את בבריאות, בחינוך, ברווחה. במקום להכפיל 
  ."עשיריםהזיקנה לקשישים הממשלה נותנת מתנות ל

", נגד התקציב הזה כולנו באופוזיציה צריכים להתייצב"
אנחנו נתייצב נגד התקציב ונתייצב נגד הממשלה, כי סיכם. "

גם  הםלאנשים שחיים בארץ הזו מגיע תקציב אחר ומגיע ל
  ". ממשלה אחרת

 

חוק  עבר ביוזמת חד"ש

  למען ניצולי השואה
  

-במושב השלישי של הכנסת ה אושרהחוק הראשון שאת     
חברי הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת דב  ועיהצ 20

חנין, איימן עודה ועבדאללה אבו מערוף. הצעת חוק דומה 
הוגשה על ידי ח"כ טלי פלוסקוב מכולנו. בקריאה שלישית 

 ח"כים ללא מתנגדים. 70תמכו בחוק 

מבטל קיזוזים לא  וק הטבות לניצולי שואההתיקון לח    
מוצדקים ומגדיל בכך את הקצבאות של ניצולי השואה 

(ג) לחוק הטבות לניצולי שואה, 3באופן משמעותי. סעיף 
, קובע כי מסכום הקצבה המגיעה לניצולי 2007–התשס"ז

שואה, תנוכה הקצבה החודשית שמקבלים הניצולים לפי 
. מוצע לבטל את חובת 1992ההסכם עם גרמניה משנת 

ו לתגמול ואה שזכאים לתגמול אהניכוי לגבי ניצולי ש
שאין להם הכנסה  25%קרי, בעלי דרגת נכות מעל , מוגדל

 .2016בספטמבר  1-מ - החוק תוקף נוספת. 
ח"כ חנין אמר במליאת הכנסת :"הרגע הזה צריך להיות     

עבור כולנו רגע חשוב ומרגש, כי החוק הזה, שיש לי הזכות 
עוול שפגע ועדיין להיות אחד היוזמים שלו, הוא תיקון של 

פוגע בניצולי שואה, שצריך היה לתקן אותו וטוב שאנו 
עושים זאת. בשיתוף פעולה נצליח לייצר מצב שבו אותם 

יוכלו לחיות בכבוד את  ,ניצולים, שורדים שחיים איתנו
ואנחנו צריכים  ,השנים שנותרו להם. מגיע להם מכולנו הכל

 לעשות הכל כדי שהם יקבלו זאת".
   
  

  להסלמה –ממשלה פני ה
בעקבות החלטת בג"צ לפיה יש לפנות את ההתנחלות     

עמונה שנבנתה על קרקע פלסטינית פרטית, מנסה הימין 
שבשלטון לקדם את "חוק ההסדרה" שיכשיר את הגזל 

סלימאן (חד"ש, -תומא ח"כ עאידההמתמשך בשטחים. 
, אותו חוקהלנוסח החדש של  הגיבההרשימה המשותפת) 

של היועץ  "הבית היהודי" לאחר ביקורת יזמה מפלגת
 : על הנוסח הקודםהמשפטי לממשלה 

הוכחה למה שאנו  יא"הבאת הצעת החוק ההזויה הזו ה    
אומרים לציבור בארץ ובעולם כל הזמן: פני הממשלה הזו 
מועדות רק להסלמה, להעמקת מפעל ההתנחלות ולקטילת 

  כל פתרון אפשרי וצודק. 
צעד של עבודה  אהושל החוק  'מרוככתגרסה 'מה שנקרא     

בעיניים ועקיפת החוק הבינלאומי ביודעין במטרה לפטור את 
המדינה ואת המתנחלים מהאחריות המוסרית לכיבוש 

, 'ארץ ישראל השלמה'ולנישול. הם מחזקים את האשליה של 
יצטרכו להתמודד ומשלים ציבור שלם של מתנחלים שעוד 

היועץ המשפטי לממשלה יצוין כי  ".עמו ולחנכו מחדש
מנדלבליט דחה גם את הנוסח החדש כבעייתי, וכי הימין 

  שוקד על הכנת גרסה שתעמוד במבחן משפטי. 



  מ
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 מחווה
  לבנימין גונן

  

ופיק כנאענה מספר על היכרותו ת

 .תיקוארוכת השנים עם הקומוניסט הו

 אתיחאד"-הרשימה פורסמה ביומון "אל

מחווה למזכ"לי ברית הנוער במסגרת 

   הקומוניסטי לדורותיהם
  

  
  

לכפר  ה, לקראת הבחירות לכנסת, הגיע1951בשנת     
ירים יהודים עראבה קבוצה גדולה של חברים וחברות צע

ג'ורג' טובי ובנימין גונן, שהיה  יםוערבים, יחד עם החבר
הקומוניסט היהודי הראשון שפגשתי אי פעם. שני החברים 
דיברו אז אל ההמונים שהגיעו לשמוע ולהתעניין, וגם אני 

- הייתי שם, לאחר שהכרתי את הקומוניסטים ואת עיתון "אל
יות פעיל . אחי סלים החל לה1950אתיחאד" בסוף שנת 

במפלגה הקומוניסטית באותן בחירות, ואולי זו הסיבה 
המשכנו  חר כךא. לאותה אסיפה בעראבה הגעתישבגללה 

 הפעילים בה ,תקיים סיור שנחתם באסיפהלסכנין וגם שם ה
  מפלגה.עבור הקראו להצביע 

יתה עמוקה, אבל דמותם ושמותיהם ילא היכרותי עמם ה    
, כשהצטרפתי 1952נת של החברים נחרטו בראשי. בש

ידעתי ששני החברים הם  ,סטיילשורות הנוער הקומונ
  לחיפה  ונסעתי  סיימתי כיתה ח'  1954ממנהיגי בנק"י. בשנת 

  
  את  הכרתי לחפש עבודה. 

שלקח  דין- אל זין  עבאס  החבר 
אותי למועדון בנק"י במדרגות 
המרוניטים, והתחלתי להגיע 
למקום ולהכיר את החברים 

ים והערבים. עבדתי אז היהוד
בשטיפת כלים באחת 

לאחר כמה ימים  .המסעדות
בעל הבית פיטר אותי וסירב 

עבודה. השכר את לשלם לי 
הלכתי למועדון וסיפרתי 
לחברים, ואז ליווה אותי החבר 
בנימין ונזף בבעל הבית: באיזה 
זכות אתה לא משלם לבחור 
הזה את השכר המגיע לו?! 

כר. ואכן הוא שילם את כל הש
  וכך החל הקשר להתהדק יותר. 

  
  

הייתי  8195באחד במאי     
 .מזכיר סניף בנק"י בעראבה

נעצרתי וישבתי בכלא. באותה 
תקופה חברים רבים מבנק"י ביקרו אצלי בכלא, ובמיוחד 
חברים יהודים, בכלא רמלה ואח"כ בכלא דאמון. בנימין היה 

לא מבקר אותי וגם מארגן משלחות סולידריות מחיפה לכ
דאמון שעל הכרמל. לאחר ששוחררתי מהכלא בתחילת שנת 

המפלגה שאעשה בדיקות רפואיות. החברה דאגה  ,1960
יוכבד, אשתו של בנימין, עבדה אז בבי"ח רמב"ם בחיפה 

ק דבמחלקת הרנטגן, ועשתי לי בדיקות וצילומים. ומאז התה
ובוודאי  ,הקשר עם הגוננים, והוא נמשך עד עצם היום הזה

  יימשך כל עוד אנחנו בחיים.
  

ליוויתי את החבר בנימין במוסדות בנק"י כשהיה מזכ"ל.     
אח"כ הוא היה אחראי מטעם הלשכה הפוליטית על הקשר 
עם בנק"י, והייתי חבר עד מרכזי ופונקציונר. אח"כ שנינו 
היינו חברים במוסדות המרכזיים של המפלגה שנים רבות. 

לעומק את החבר הזה, קומוניסט בתקופה זו הכרתי 
ואינטרנציונליסט בכל רמ"ח אבריו, נאמן לעקרונות 
המפלגה, אמיץ ואוונגרדי בעבודה הציבורית, ומאמין גדול 

ערבית ובקיום המשותף בין שני העמים, - באחווה יהודית
לא בובכך שלא יהיה ביטחון ויציבות ורווחה בארץ ובאזור 

הגדרה עצמית במדינה שהעם הפלסטיני יממש את זכותו ל
  צד מדינת ישראל.במשלו, 

  

תפקיד היסטורי חשוב ביותר במשבר  מילאהחבר בנימין     
במפלגה. יחד עם החברים מאיר וילנר, סשה  1965של שנת 

חנין, עוזי בורשטיין וחברים רבים נוספים יהודים וערבים 
ששמרו על האינטרנציונליזם של המפלגה ועל האחדות 

אותם חברים למדתי והשתכנעתי ל הודותת. ערבי-היהודית
מאבק המשותף בין הכוחות בעוד יותר באחוות העמים ו

  ים.יים והערביהמתקדמים היהוד
  

החבר בנימין מוטה לזכויות  , היהעוד מימי נעוריו    
העובדים, הפלאחים וכל המוחלשים עלי אדמות. ולכן היה 

ר. הוא לאחד מהמנהיגים האיגוד מקצועיים הפעילים ביות
לומד את , למקומות העבודה, מדבר עם העובדיםהיה מגיע 

צריכה  ו. הוא מופת ומורשתןאות רועל לפתובעיותיהם ופ
  להיות נר לרגליהם של חברי בנק"י וחברי המפלגה.

  

 הוקדשום" מגולל את סיפור חייו, שמיספרו "חיים אדו    
מאבק מול האויב המעמדי ומול פושעי המלחמה, ותמיד ל

ים. אני מאחל לו ולחברה יוכבד בריאות, חיים ובדהע לצד
  ארוכים והמשך עשיה ונתינה.
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כלאיושבי ראש מפלגת העמים הדמוקרטית שב  

  

ארדואן עצר את 
  מנהיגי השמאל
בטורקיה: שני יושבי הראש של 

מפלגת העמים הדמוקרטית, יחד 
ו, כלאעם חברי פרלמנט נוספים, נ

עיתון מרכזי נסגר, ארדואן מעמיק 
  את הדיכוי הפוליטי

  
סיון ימצב חירום בעקבות נ לתהטבלא די לארדואן     

טל את החסינות של חברי יביוני הוא ב ה הגולניסטי,ההפיכ
קצינים,  80,000-עצר ללא משפט כ ובהמשך הפרלמנט,

  שופטים, מרצים, רקטורים באוניברסיטאות ועובדי מדינה. 
 ,בשבוע שעבר נסגר העיתון הוותיק והחשוב בטורקיה    

עוד בשבוע חברי המערכת שלו נעצרו.  9-ו "ג'ומהוריית"
 העמיםפשטה המשטרה על משרדי מפלגת  )4.11שעבר (

שני יושבי הראש של  ) וסגרה אותם.DHP( הדמוקרטית
 , יחד עם עודהמפלגה, סלאחאטין דמיטראש ופיגן יוקסקדאג

הדמוקרטית  העמים. נציגי מפלגת , נעצרוחברי פרלמנט 7
 חסינותטול ישהוכן בעת ב ,קראו להגנתם מסמך משפטי

 הנציגים הנבחרים של העם,"אנחנו  ביוני: חברי הפרלמנט
לא את עצמנו. אנו  – אנחנו מיצגים את האנשים שבחרו בנו

פרלמנט שיש להם חסינות  יחברכניצבים לפניכם כנציגים ו
מפני משפט בעת היותם נציגים נבחרים. לא ניתן לאיש לחלל 

איננו  ]...[ את כבוד הזהות שאנחנו מיצגים ואת רצון עמנו
  אטרון המשפטי של ארדואן".מוכנים לשמש ניצבים בתי

סגרה המדינה את הרשתות  ,י המעצריםימים אחדים אחר   
סקייפ  יוטיוב, סבוק, טוויטר,ייהחברתיות האינטרנטיות: פ

במקומות שונים בטורקיה נותקו  גרם וווטסאפ.אינסט
ליונים מרשתות האינטרנט בכלל. הסופרת  הטורקית ימ

-ל קשריה עם הבש העצורה מאוגוסט ,הידועה אסלי  ארדואן
PKK,   קראה לעזרת אירופה ולהבעת סולידריות עם
מהלכים אלה הם " תונאים העצורים בטורקיה:ירים והעהסופ

סימן ברור שטורקיה החליטה לא לציית לחוק ולכבד את 
עיתונים,  170 נאים אסורים בטורקיה,ועית 130 זכויות האדם.

ים האחרונים. דשיויזיה נסגרו בחווכתבי עת ותחנות רדיו וטל
  ממשלתנו רוצה מונופול על ה'מציאות' ועל ה'אמת'. כל דעה 

  
הסוטה במקצת מעמדות השליטים מדוכאת 
 באלימות: המביעים דעות אלה חשופים להכאות

  ."ע"י המשטרה ולמעצר
ה זימנ) CHPמפלגת האופוזיציה העיקרית (     

  הפרלמנטרית  שחסינותם ,אספת חירום של נציגיה
יו"ר האופוזיציה,  ביוני. גם היא  נשללה 

קליצ'דרולו אמר בשבת: "אנחנו נגד מעצר 
עותיהם. מדענים ועיתונאים בגלל ד פוליטיקאים,

אם אתה מגן על הדמוקרטיה עליך להכיר בכך 
ח בבחירות צריכים ושאלה שמגיעים לעמדות כ

אתה רוצח את  -ת רק בבחירות. אם לא כלל
  הדמוקרטיה".

ארגונים בינ"ל לחופש העיתונות ולחופש  14    
 ."ג'ומהוריית"תון יטוי גינו את מעצר המערכת של העיהב

קירבי, אמר בשבת: "ארה"ב מודאגת , דובר הבית הלבן
 ,ים מהאופוזיציהיד ממעצרם של חברי פרלמנט טורקומא

וכן  ,כולל שני היו"רים של מפלגת העם הדמוקרטית
 .לאינטרנט"מההגבלות שהוטלו על  הגישה 

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה, כתב בעקבות     
המעצר בחשבון הטוויטר שלו: "מזועזע ממעצרו של 
סלאחאטין דמיטראש ושל חברים ממפלגת העמים 
הדמוקרטית. ארדואן מוכרח לשחרר אותם מיד ולכבד את 

  הדמוקרטיה".
  

 ארליך אבישי
  

 נצואלהוכישלון לשביתת הימין בו
כי  )1.11( בוונצואלה הודיעו של הימין ברי פרלמנטח    

ניקולס , לנשיא להיערךהיה  ישהו את השימוע שאמור
בינו לבין נציגים  השבוע ובשל השיחות שהחל  ,מדורו

בנוסף בוטלה צעדת מחאה . האופוזיציה במדינה ממפלגות
לפני כשבוע . הנשיאות ןואופוזיציה אל ארמהלערוך  השתכננ

יציה כי תזמן את מדורו לשימוע בשל הודיעה האופוז
שביטלה את משאל העם שנועד להדחתו  ,בית משפט פסיקת

, יצוין שחרף ביטול מצעד האופוזיציה. מתפקיד הנשיא
ביניהם מפלגתו , הכוחות הפוליטיים התומכים במדורו

, הסוציאליסטית המאוחדת והמפלגה הקומוניסטית
בשדרות " שלוםפגנת ענק נגד ההפיכה ולמען ה"לה  קוראים

 . בוליבר שבמרכז הבירה
הפירור השורר : בין הסיבות לביטול הפגנת הימין    

רבו יאמריקאי ס–ממנהיגי הימין הפרו כמהו (בשורותי
נחלה שחרוץ הוהכישלון ) להשתתף בשיחות עם הממשלה

 , בהמשך26.10-בראשי הימין  וזיהשביתה הכללית שהכר
ברשתות החברתיות . התחוללו לאחרונהש הפגנות האלימותל

" המוכיחיםם "צילומי תהיבשהשל הימין הפיצו ביום 
אך צילומים  ים מאדם,הרכבת התחתית ריקושרחובות הערים 

  . אלה הוסרו בצהריים
, כתבי סוכנויות הידיעות מסרו כי בשדרות סבנה גרנדה    

גם . התנועה והמסחר התנהלו כביום רגיל, במרכז קראקס
בהן קיימת ת העשירות של העיר בשכונו, במזרח הבירה

המסחר והפעילות הכלכלית נמשכו , תמיכה גורפת בימין
) 25.10(בהפגנות האלימות של הימין . ללא הפרעות

חוסה אלחנדרו מולינה , שוטר במשטרת ונצואלה נהרג
נורה למוות במהלך הפגנה נגד הנשיא ניקולס  הוא. ראמירז

השביתה " הבתום ההפגנות הוכרז. קראקס מדורו בקרבת
  .שאמורה הייתה להתקיים למחרת" הכללית
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"ואלס עם באשיר"סרט האנימציה מתוך   
  

  ם- סדרת סרטים והרצאות בסינמטק י

  מלחמות, כיבוש

   ןוחורב
", פנים רבות להן –מלחמות ישראל תחת הכותרת "   

כלכלית תקיים -החברתית השלוחה הירושלמית של המכללה
ת סרטים והרצאות בסינמטק ירושלים. הפעילות וסדרת הקרנ

לעצור לרגע  ותזו אנחנו מבקש בסדרה"כי  ,בשלוחה מסרו
את המהלך המובן מאליו, המזמן לנו מלחמה כל שנתיים, 
ולהתבונן במלחמות שהיו במבט ביקורתי ומזוויות שונות 

חברה הישראלית הקשר בין הששופכות אור על 
 . ת"והמלחמו

בין  ,לרוב בימי רביעי ,אחת לחודשייערכו מפגשים ה    
הרצאה בת שעה והקרנת יכללו ו 23:00 -  20:00 השעות

    יצוין שהכניסה למפגשים היא בחינם למנויי הסינמטק. . סרט
בנובמבר:  17המפגש הראשון יתקיים ביום חמישי,     

כאשר יהודים " ?": כמה מלחמות היו שם1948מלחמת "
אפשר לעתים  1948וערבים מספרים את אירועי מלחמת 

רצאה לחשוב שהם מדברים על שתי מלחמות שונות. הה
תתייחס להבדלים התהומיים בין הסיפורים השונים של 

", המלחמה, לסיבות להיווצרותם ולדברים שכל צד מדחיק
מלמד באוניברסיטה העברית ההלל כהן,  ד"ר מרצה:ה .נמסר

במפגש  ."תרפ״ט"וכותב על יהודים וערבים. ספרו האחרון: 
  .בימוי רם לוי ,)1978(ישראל,  "חירבת חיזעה" הסרטיוקרן 

פלסטינים בדצמבר: " 14כעבור חודש, ביום רביעי     
הרצאתו של ד"ר עאדל  ".1956עד  – ואחריה 1948במלחמת 

תתמקד בסיפור הישרדותם של כמאה אלף פלסטינים מנאע 
ו לאזרחי ישראל. ההרצאה תענה על יגליל שהבבחיפה ו

שאלות הנוגעות למקרים של "אי גירוש" כמו הדרוזים וגם 
צרת וכפרי הנפה שלה. כמו כן ההרצאה תסקור נשל תושבי 

  פלסטינים  של   ההישרדות או ותנתח את דפוסי ההתאקלמות

  

מנאע הוא היסטוריון וחוקר  ד"ר. 1956עד ו 1948גם אחרי 
בכיר במכון ון ליר. לאחרונה התפרסם ספרו "נכבה 
והישרדות: סיפורם של פלסטינים ששרדו בחיפה והגליל, 

" 48  ג'אנקשן" .ר והקיבוץ המאוחד)" (ון לי1956-1948
  ., סרטו של אודי אלוני, יוקרן לאחר ההרצאה)2016ישראל, (
  

  על קיטש ואבל
"גבורה, קיטש יוקדש ל 2017בינואר  11-המפגש של ה    

פרופ' אריאל הירשפלד יסקור  .ואבל בזמר הישראלי"
ברי שלושה שירים וכמה מחשבות על תפקידו של הזמר הע

 ,פה לרגשות אבל ופחד-פתחוןכנותן   אלית:בקהילה הישר
האדרה ריקה של היחד לגורם לסתימת פיות וכמקביל וב

מרצה בחוג  הוא הירשפלד . פרופ'המדומיין של הישראליות
לספרות עברית באוניברסיטה העברית. הוא חוקר ומבקר 

אוונטי "הסרט: בתום ההרצאה יוקרן  ספרות ואמנות.
  .יבימוי רפי בוקא ,)1986(ישראל,  "פופולו

, תעמוד 2017בפברואר  15-במרכז האירוע שיתקיים ב    
משבר  – "פרספקטיבה על מלחמת יום הכיפוריםהסוגיה 

ההרצאה תעסוק בשבר של החיילים  לחיבור, חברתי ואישי"
ששת "והחברה במלחמת יום הכיפורים לאחר ההיבריס של 

אלה של ובש ,והשפעותיו ארוכות הטווח עד ימינו "הימים
 שבר וניסיון לאינטגרציה נפשית אישית וקולקטיבית.

פסיכולוג קליני, פסיכולוג ראשי  ,המרצה: ד"ר איתמר ברנע
של עמותת נט"ל לטיפול בנפגעי טראומה על רקע מלחמה 

וטרור, בעברו היה טייס קרב במלחמת יום הכיפורים, נפצע  
הסרט במפגש יוקרן והיה בשבי הסורי שמונה חודשים. 

  מן. לבימוי ארי פו ,)2008(ישראל,  "באשיר ואלס עם "
  

  בין מיתוס השכול לפעילות מחאה
בין מיתוס השכול לפעילות  –"נשים במלחמות ישראל     

יהיה הנושא המרכזי  ,לציון יום האישה הבינלאומי –מחאה" 
ההרצאה תעסוק . 2017במארס  15-במפגש שיתקיים ב

בנות המלחמות, נשים נשים כקר –בנשים ומלחמות ישראל 
 כמשתפות פעולה במיתוס השכול ונשים כנושאות מחאה.

כותבת  - סופרת, חוקרת ופעילה  –רלה מזלי ד"ר המרצה: 
ומאוד  ,שגרתית, מחדשת-על מלחמות בישראל מעמדה לא

  פמיניסטית. 
במארס  29-פגש של ההיא כותרת המ "הזכרון וההנצחה"    

תרצה על זיכרון אישי, סרוסי -. פרופ' ורד ויניצקי2017
סרוסי -פרופ' ויניצקיקולקטיבי, היסטורי והיחסים שביניהם. 

מרצה בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, חוקרת 
זיכרון והנצחה, פרסמה ספרים ומאמרים רבים, כיהנה 

גבעת " הסרטיוקרן  קנית הפקולטה למדעי החברה. יכד
מיכה  ו שליבימוב ,)2001(ישראל.  "3 טייק – התחמושת

  שגריר.
"מי : 2017באפריל  26-המפגש האחרון בסדרה יתקיים ב    

התרנגולת ומי הביצה? השטחים הכבושים והייצוא 
כמעט ,החל משנות החמישים . הביטחוני של מדינת ישראל"

כל משטר בעולם שביצע פשעים נגד האנושות, פשעי 
מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם, השתמש בייצוא 

הקשר ההדוק והסיבות לכך, ידונו יטחוני ישראלי. בהרצאה ב
שבין התפתחות הייצוא הביטחוני והתעשיות הביטחוניות 

ערבי ומדיניות ישראל -הישראליות לבין הסכסוך הישראלי
פעיל ועורך  –מק איתי המרצה: עו"ד  בשטחים הכבושים.

דין לזכויות אדם, הפועל להגברת הפיקוח הציבורי על 
יוקרן הסרט  במפגש ביטחוני של מדינת ישראל.הייצוא ה
בימוי ב ,)2013(ישראל, בלגיה, צרפת  "המעבדה"התיעודי 

  . ןיותם פלדמ
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בנובמבר, בחיפה  12פעילי מק"י וחד"ש יפגינו במוצ"ש,     
בעקבות תאונות הקטלניות העבודה בענף הבנייה. אל 
הקריאה הצטרפו המחלקה לאיגוד מקצועית במק"י וחד"ש, 
סיעת חד"ש בהסתדרות, מחוז חיפה של מק"י וברית הנוער 

י "מק"י וחד"ש ). נמסר כהקומוניסטי הישראלי (בנק"י
ערבית נגד תאונות -ות לעצרת הארצית היהודיתמזמינ

העבודה בענף הבניין". בהזמנה נכתב כי נפגעי תאונות 
העבודה הרבים הם קורבנות החמדנות הקפיטליסטית 
ומדיניות האפליה וההזנחה. עוד דורשים הקמת ועדת חקירה 
ממלכתית לתאונות העבודה. כאמור ההפגה תתקיים בחיפה 

  .26און חיפה, רח' שבתאי לוי ברחבת מוזי 18:30בשעה 
 

 ספרו של לנין על אימפריאליזם: עכשיו מקוון
לפני מאה שנה פרסם המהפכן הרוסי ולדימיר לנין את     

. "השלב העליון של הקפיטליזם –ספרו "האימפריאליזם 
בהוצאת ספרית  1952התרגום לעברית הופיע בשנת 

רי לקראת כנס מרקס העשי, הפועלים ואזל במהרה. עתה
וקדש בנובמבר), ושה 5-ו 4נערך בסוף השבוע האחרון (ש

במלואו  לאימפריאליזם, אתר "הגדה השמאלית" פרסם אותו
  ובשני חלקים. 

  www.hagada.org.il :לנין של ספרו של המקוונת המהדורה
  

 צעירותתמר ותמר מסרבות: שתי 

  נגדות לכיבושבהת יתייצבו בבקו"ם
בלשכת  ותייצביתמר זאבי ותמר אלון  ,16.11 ,ביום רביעי    

 של כךהגיוס תל השומר ויצהירו על סירובן לשרת בצבא וב
י. כך נמסר מרשת 'מסרבות' כלא בכלא הצבאיהן צפויות לה

 תמר אלוןשליוותה סרבניות וסרבנים רבים בשנה האחרונה.   
אגה ואהבה לחברה ״אני מסרבת להתגייס מתוך ד :מסרה

אליה אני שייכת, הסירוב שלי נועד בראש ובראשונה ליצר 
  ".מותה ועתידה של החברה בה אני חיהשיח ציבורי על ד

״אנו נצא ממעגל הפחד והאלימות הזה רק  :תמר זאבי    
כשאנשים יפתחו את הלב והראש שלהם, יתבוננו במה 

יתנו ו ,שקורה סביבם, מעבר לחומות הפיזיות והחברתיות
  האנשים   כל   של   והכאב    המציאות   את להרגיש  עצמם ל

  
שהארץ הזו היא ביתם. ברגע שאנשים יסכימו להבין ולקבל 
שזו המציאות, אני רוצה להאמין שהדרך האמפטית, 

  ו". המתפשרת תהיה הברירה היחידה שלנהסובלנית ו
רשת 'מסרבות' מזמינה את הציבור ללוות את הסרבניות     

  .  10:00בשעה  ,16.11ללשכת הגיוס תל השומר, ביום ד', 

פלסטינית: עוצרים -צעדה ישראלית

ובונים תקווה את הריסת הבתים  
בנובמבר,  11יצעדו ביום שישי הקרוב,  ,כמדי חודש    

ש. בצעדת בוישראלים ופלסטינים, ערביות ויהודיות נגד הכי
"נצעד כדי לעצור את הריסות  :החופש המשותפת הקרובה

הבתים ולתמוך בזכות הבסיסית של הפלסטינים לקורת גג. 
נמסר מתנועת  -נצעד כדי לבנות תקווה ולעצור את הטירוף" 

 עומדים ביחד ומלוחמים לשלום.

מאז תחילת השנה, ממשלת ישראל הגבירה את מדיניות     
"סי" וכבר הרסה מאות בתים ועוד  הריסות הבתים בשטחי

"זה לא צירוף  ,רבים מיועדים להריסה. לדברי המארגנים
זו מדיניות של נישול. ממשלת ישראל מנסה לפנות  -מקרים 

 את הפלסטינים על מנת לאפשר סיפוח עתידי של שטחי סי".

בסמוך  13:30בשעה  11.11, ההפגנה תצא ביום שישי    
כות הבסיסית לקורת גג, ולמען הז עבורלמחסום המנהרות "

חיים בכבוד, ובשאיפה לשלום של צדק ועצמאות לשני 
העמים". בצעדה ישתתפו תושבי הכפר הפלסטיני וואלג'ה 

 סכנת הריסה.  מאיימתעשרות מבתיו  עלהסמוך, ש

  - האירוע של הפייסבוק עמוד ראו הסעות על למידע

https://www.facebook.com/events/190886624694465/  

  

  תל אביב  –חד"ש 
        

  אסיפה שנתית לבחירת צירים וועד סניף
        

  דיון על תפקידה של חד"ש במאבק למען הדמוקרטיה עם
  

  ח"כ יוסף ג'בארין 
  

  

 70הגדה השמאלית, אחד העם אולם , 19:30בנובמבר,  15יום ג', 

        

  יפו  –חד"ש 
        

  לועידת חד"ש היערכותאסיפה 

  עם 2017ולבחירות להיסתדרות המורים במאי 
        

  

  מנצור דהאמשה מזכיר חד"ש
   מואפק חלאילהבהסתדרות המורים הסיעה ויו"ר 

  
  

 , עג'מי3מועדון חד"ש יפו, השקמה , 19:30בנובמבר,  10, יום ה'


