
  

פידל קסטרו: 'אנחנו יכולים למות, אך העקרונות, הערכים והאידיאלים 

  הקובנים יישארו לתמיד' של הקומוניסטים

      
מנהיג המהפכה הקובנית, פידל קסטרו, נפטר ביום שישי     

קסטרו ") בביתו שליד הוואנה, בירת קובה. 25.11האחרון (
נאמר  כך" מנהיג, מהפכן, סוציאליסט, הלך לעולמו –

תנחומיה לעם  בהודעה שפרסמה חד"ש. החזית שיגרה את
הקובני ולעמים הנאבקים בכל העולם למען שחרור 

, 90המנהיג הקובני, בגיל  מותו שללדברי חד"ש "ושוויון. 
 הוא אבדן של אחד מראשי ההתנגדות לקפיטליזם
ולאימפריאליזם במאה העשרים, ושל אחת הדמויות 

  העמים המדוכאים. רור שלהחשובות ביותר במאבק השח
 מול כל הסיכויים, קסטרו הנהיג את קובה לשורה של    

הישגים היסטוריים, והפך את מדינת האי הקטנה לראשונה 
באמריקה הלטינית. אחרי המהפכה  שמיגרה את הבערות

 בריאות הונהגו במדינה מערכות רווחה רחבות ושירותי
ל שליטה של ציבוריים ברמה גבוהה ביותר. אחרי שנים ש

מחפיר, הצליחה קובה להפוך למדינה  הון אמריקאי ועוני
  . "הלטינית בעלת חוסר השוויון הנמוך ביותר באמריקה

עומד בלב המהפכה הקובנית,  האינטרנציונליזםכמו כן "    
ניסיונות  ששרדה עשורים ארוכים של אמברגו אמריקאי, של
במנהיגה. הפיכה כושלים, ושל ניסיונות התנקשות חוזרים 

נשלחו רופאים, מהנדסים ומומחים קובניים  במשך שנים
באמריקה הלטינית, באפריקה : לסייע למדינות אחרות בעולם

ואת  ובאסיה, כדי לעזור לעמים לפתח את מדינותיהם
כלכלותיהם. העם הקובני ומנהיגו תמכו בכוחות קידמה בכל 

-לרבות באש"ף ובמערכה לשלום ישראלי, רחבי העולם
  .ערבי-פלסטיני וישראלי

נכנע מול כוחות האימפריאליזם. המהפכה  קסטרו לא    
אנחנו יכולים 'היו:  הקובנית לא נכנעה. מילותיו האחרונות

 למות, אך העקרונות, הערכים והאידיאלים של הקומוניסטים

הקובנים יישארו לעד. תהיו בטוחים אחינו באמריקה 
   ."'הקובני ינצח הלטינית והעולם כולו: העם

יממה לאחר מותו של מנהיג המהפכה הקובנית שיגר     
מזכ"ל מק"י עאדל עאמר, מסר למפלגה הקומוניסטית 

 גםהקובנית ובו תנחומיהם של הקומוניסטים הישראלים.  
קובה, בחתימת המזכיר יורם גוז'נסקי, -ועד הידידות ישראל

) ICAP(למכון לידידות עם העמים שיגר הודעת תנחומים 
ת העם הפלסטיני גלגם פרסמו הודעות תנחומים מפהקובני. 

הקומוניסטית והמפלגות הקומוניסטיות של לבנון, עיראק, 
  ירדן ומצרים.

  

  

  קובה ומועדון הגדה השמאלית- הוועד לידידות ישראל
 

  אביב-, תל70אחד העם 

  20:30בדצמבר, בשעה  8יום חמישי, 
  

   - המהפכה הקובנית  אתגריה של

  ערב לזכרו של פידל קסטרו
  

  אפרים דוידיבהשתתפות ד"ר 
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 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  אתר חרדי על המסר התנ"כי שהימין לא מבין
שיעור בתנ"ך קיבלו חברי הכנסת מלא אחר מאשר ח"כ דב "

שהזכיר לנוכחים את כרם  חנין מהרשימה המשותפת
 הממשלה  ,כמו המלך אחאב הרשע בפרשת כרם נבות' נבות:

אם לא במסגרת  –הזו החליטה לגזול אדמות מפלסטינים 
גם אחאב דיבר על פיצוי כספי.  – במסגרת הכוח החוק, אז

יודעים מה  גם אחאב הציע לנבות חלופת קרקע. אבל כולנו
  ".'קרה בסוף

  )17.11אתר החרדי "כיפה", ה(
  

  אתה מבין את זה ברוך?
"מק"י: כולם מתלוננים? כנראה שאנו מאוזנים. ח"כ לוי 

  אבקסיס: תירוץ מעפן".
  )16.11", 10"חרדים (אתר 

  
  

  
  

 מכתבים  

   למערכת 
  

   ארה"ב משלמת את החשבון
  

) פורסמה רשימה של 16.11של "זו הדרך" ( 43בגיליון    
חלב ומוסול  - אבישי ארליך תחת הכותרת "בין שתי ערים 

נצורות בין טרוריסטים ומעצמות בתוך קלחת מלחמת 
מפציצים  יזמוסול בוערת. היאנקהאזרחים". ואכן, 
את הארץ לגזרים. המשחררים  קורעת והקואליציה שלהם 

העיראקיים עורכים צייד נגד הסונים וסוחבים אותם לתאי 
העינויים. משפחות הנמלטות על נפשן נחקרות והגברים 

לאזורים הסוניים  והנערים 'מעוכבים'. הצבא העיראקי מגיע
יעה. ארה"ב משלמת את טון הששלטים בשבח שלובידיהם 

כוחות שעל הקרקע עם ההחשבון, מתאמת את האסטרטגיה 
  מושג ירוק איך המבצע יסתיים.  אין להו

אך  אובמה ושות'.הנשיא ברק מדובר (עדיין) במבצע של     
ל ככ ,אסד" אשר נקלע- שומעים דבר מ"השמאל האנטילא 

חברים אלה התעייפו יש הרושם ש  למצב של שיתוק. ,הנראה
 נשיא סוריהתהיה הזדמנות חדשה להפגין נגד ונחים עד אשר 

טראמפ ד להנשיא הנבחר דונה או ואם אובמ אסד.בשאר 
אעש, עליהם לעלות על מטוס דמבקשים באמת לנצח את 

ם הסעודים. הבריס עם ח'לריאד ולהתחיל לדבר תכלהראשון 
הם יודעים דבר אחד או שניים על מקורות המימון של 

יציבות -איורבות יש דאגות "המדינה האסלאמית". נכון, 
 ך אפשר לסיים את המלחמה בסוריהבאזור. אגוברת 

        אין דרך אחרת., כי באמצעות פתרון פוליטי
  גבעתייםראובן קמינר, 

  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
  

  

  מיתהבה ובעהרב המתמחה בתו
זו כת של תועבה, זה ברור. זו תועבה. התורה "[הלהט"ב] 

הראשונה של החמורה  מחייבת על זה מיתה. זה בשורה
 –' סטייה', 'בעבירות. צריך לדעת את האמת. אומרים 'נטייה

שטויות. יש תאווה, ואדם יכול להתגבר עליה אם הוא רוצה, 
החמורות מ – אסורות ביותרמהתאוות ה כמו כל התאוות. זה

  ".ביותר
  (רבה הראשי של ירושלים, שלמה עמאר, 

  )18.11"ישראל היום", 
  

  שיט! באותו יום קבעתי שיעור יוגה 
המוזיקאי בוב דילן לא יגיע לטקס הענקת פרס נובל "

התחייבויות 'בדצמבר בשל  10-לספרות, שיתקיים ב
יבלה מכתב אישי שק , כך מסרה האקדמיה השוודית'קודמות

  ".לן לא פירט באילו התחייבויות מדוברדי. דילןמ
  )16.11, 2(חדשות ערוץ 

  

  חולי סרטן מבריחים תרופות מקובה לארה"ב
חולי סרטן ריאות בארה"ב נאלצים להבריח תרופה חדשה "

, שפותחה באי הקריבי, 'סימאוואקס'התרופה . מקובה
 ."מעודדת את המערכת החיסונית לתקוף את המחלה

  )16.11רק טיימס, (כותרת לידיעה בניו יו
  

  בליכוד זקוקים למשקפיים
היינו שותפים לפני כמה חודשים לזה שליברמן נכנס "

הוא הרי אדם שבא מתוך  .לממשלה ולא בוז'י הרצוג
אולי מסיבות פוליטיות הוא פוזל  .ההתיישבות ולא מהגושים

שמאלה כי הוא מודאג מחוסר היכולת שלו להגדיל את 
  ".ישראל ביתנו

  )18.11, 7ערוץ  ,הלאומי בליכוד, שבח שטרן (יו"ר המטה
  

  בקיבוצים דנים איך למנוע התארגנות עובדים
הרצאה בכנס התעשייה בקיבוצים: איך למנוע התאגדות "

זה  –התארגנות עובדים 'תחת הכותרת המאיימת . עובדים
תעשיינים מהתנועה הקיבוצית לדון באופן  נפגשו 'כבר כאן

  ."במפעליהם גדותההתמודדות עם 'תופעת' ההתא
  )18.11(אתר ההסתדרות "דבר ראשון", 

  

  ואולי יוכרזו כשמורות טבע? 
והיועץ המשפטי [לממשלה שקד "[שרת המשפטים איילת] 

מנדלבליט בוחנים: המתנחלים יוכרזו אוכלוסייה אביחי] 
  ."מוגנת בגדה כדי לאפשר הפקעת שטחים

  )17.11"הארץ", (
  

  חים...יבקפיטליזם יש המרוו
 7ונת הכסף של חמשת הבנקים הגדולים: הרוויחו "מכ

  ספטמבר".-מיליארד שקל בינואר
  )20.11"דה מרקר", (

  

  ... ויש המפסידים...
עובדים בתאונות עבודה. הרוג  24בין יולי לספטמבר נהרגו "

 24מתוך  16אחד יותר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
שה באתרי בנייה, שלו ההרוגים ברבעון המדובר נהרגו

  ".2015- הרוגים יותר מב
  )14.11, המינהל לבטיחות בעבודה(מתוך דו"ח של 

  

  ... ויש הבוכים בלילות
"לא ישנתי בלילות בגלל הצורך לפטר, אבל הזמן לקצץ הוא 

  דווקא כשהחברה רווחית".
(אמיר פיינטוך, הישראלי הבכיר בתאגיד הרב לאומי האמריקאי 

  )22.11אינטל, "דה מרקר", 



 3/  גל השריפות   
 

, צילום: חד"שסייעו בכיבוי האש איימן עודה עם כבאים פלסטינים שח"כ   

  אש והסתה
השלטון השתמש בגל השריפות כדי 

  והרדיפה השיסועלהגביר את 

גל השריפות הקיצוני ששטף את הארץ והאזור בשבוע     
שעבר הוא בראש ובראשונה תוצאה של ההתחממות 

שר הטמפרטורה הגלובלית והשינויים הדרסטיים באקלים. כא
, אין העונתי מעלות מעל לממוצע 20בקוטב הצפוני נמצאת 

זה מפתיע שנובמבר בארץ היה השחון ביותר זה שנים רבות. 
השריפות הן תוצאה של יובש קיצוני, רוחות עזות, וצמחיה 

מזג האוויר והרוחות שלא ראתה מים מאז החורף שעבר. 
ריפות הקיף את גל הש דיניים, ואכןגבולות המאינם כפופים ל

, , דרך עיראק ועד למצריםמטורקיה –כלל המזרח התיכון 
  . רשות הפלסטיניתאת הוגם 

הפוליטי הישראלי  שלטוןהמו מנעלא  האך עובדות אל    
תחילת גל בלהכריז מיד לטובתו תקשורת המגויסת הו

לא פחות. לאחר שעלה  –השריפות כי זו מתקפת טרור 
ו במזיד (חשדות שמרביתן כי חלק מהשריפות נגרמ ,החשד

 בדברהתבדו), החלו להפנות שרי הממשלה את החיצים 
  הערבים.  –טרגדיה כלפי האויב הקבוע לאחריות ה

) בחשבון הטוויטר שלו ציוץ 23.11( נפתלי בנט פרסם    
"רק מי שהארץ לא שייכת לו מסוגל  ,לפיוגזעני מכליל 

תה היא ותה". נתניהו מיהר להצטרף לחגיגה. "הצלשרוף א
כי ינקוט ביד קשה כלפי טרור לכל דבר" קרא, והודיע 

. התקשורת חסרת האחריות כולל שלילת אזרחות – המציתים
ממשלת הימין הקיצוני,  ששיגרהקיבלה את האיתות 

מיהר  ,דת ההצתות"אאינתיפ" .דרמטיות כותרותה טיבלוה
Ynet ) בראש כל דיווח ) בצבעים עזים24.11לקבוע .  

שאיבדו את  דיה אנושית, סביבתית, מאות אנשיםטרג וכך    
יהודים וערבים כאחד, גל שריפות שפגע בחיפה,  – בתיהם

הזאת כל הפרשה  –פחם, בין היתר -כרון יעקב ובאום אליבז
מתמצה בהוראת ממשלת הימין לסיפור פשוט של ערבים 
שבאים עלינו לכלותנו. זו שיטת הפעולה של ממשלת הימין 

דל אפשרות להסית, להאשים, להסיר להיתלות בכל ב –
את הפצע המעמיק שבקשר בין אחריות ולעורר שנאה. 

ערבים ויהודים, שנתניהו ועוזריו משתדלים להעמיק באופן 
   לאחות. עוד יותר אסטרטגי, יהיה קשה 

  

  נמרוד פלשנברג

  עודה: זו מולדתנו 

 ומחובתנו לשמור עליה
, תושב ה (חד"ש)יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עוד    

 ) את ההודעה הבאה:24.11חיפה, פרסם בשיא גל השריפות (
"במהלך היום הסוער הזה, עברתי מאולפן לאולפן כדי לומר 
בבירור: זו מולדתנו ומחובתנו לשמור עליה. עכשיו הזמן 
לשלב ידיים, להתנדב, ערבים ויהודים, ולעזור לפנות את 

  ."הקשישים ואת כל מי שצריכים עזרה
לכל חסרי האחריות שמנצלים את הרגע הכואב אומר "    

אנחנו הוסיף עודה, " ,"הזה לעסוק בהסתה במקום בהצלה
נצטרך לעבוד לכבות את הלהבות שאתם מנסים להדליק 

רב אחרי שהאש הממשית תכבה. דווקא בעתות זמן עכשיו 
זה הזמן לראות את המשותף ולעבוד יחד להציל את  ,משבר

  . המולדת היפה שלנו"
"האש לא מבחינה בין יהודי לערבי. היו שריפות גם באום     

אל פאחם ובמקומות אחרים. לצערי, יש מי שהחליט לנצל 
להסית ולהשתלח בציבור שלם. מי  כדיאת המצב הנורא הזה 

שאוהב את המולדת שלנו צריך להתמקד עכשיו בכיבוי 
עזרה לנפגעים ולא בליבוי השנאה", הדגיש בהשריפות ו

"עכשיו בואו נציל את מה שניתן להציל.  , והוסיף:עודה
צריך  ,אחרי זה אם יתברר שיהודי או ערבי נבזה עשה מעשה

  לגנות אותו ולהעניש אותו בחומרה".
  

  מק"י וחד"ש: די להסתה!
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית     

הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מביעות צער על גל 
נתונים בלב הומביעות סולידריות עם התושבים  השריפות

האש ושחלקם איבדו את בתיהם ופונו משכונותיהם. בזמן 
הזה חשוב לשלב ידיים של תושבי חיפה היהודים והערבים 

אש את ולהפנות את כל המאמצים על מנת לכבות את האש ו
ההסתה ולבוז למסיתים שהם האויבים האמתיים של שני 

 העמים.

, 2010בהסקת מסקנות משריפת הכרמל בשנת מי שכשל     
כל את והפקיר את שירותי כיבוי האש וההצלה כמו 

המערכות הציבוריות, עסוק בהסתה ובליבוי אש הגזענות 
והשנאה. אנו מברכים ומקדמים בברכה את כל היוזמות 

  לארח את התושבים אשר נפגעו מהתפשטות האש.
ההסתה מק"י וחד"ש קוראות להפסיק לאלתר את      

הזדונית, ולהפנות את כל המאמצים להצלת חיי אדם. 
אז יש למצות  - ישנן הצתות מכוונות שומדגישות שבמידה 

  את מלוא חומר הדין עם העבריינים.
24.11.2016 

 

  

  מעצרים מפוקפקים
 16-עשר פלסטינים מהגדה ו-) שלושה29.11לפי 'הארץ' (    

ים במעצר. רבים קטינים, עדיין נמצא 6אזרחי ישראל, ביניהם 
אחרים שוחררו אחרי שהתברר כי החשדות כלפיהם היו חסרי 

השריפות,  1,773שחר. לפי נתוני שירותי הכבאות, מתוך 
. כמו כן, במספר מקרים התברר 25-קיים חשד להצתה רק ב

כי ההצתות בוצעו בכפרים ערביים על ידי מקומיים, ועל כן 
  נשלל המניע ה"לאומני". 

גם את אחרי מספר ימים ושחררה לבסוף ה המשטרה עצר    
שהעלה פוסט  ,ס אבו דעאבס, פעיל חברתי מרהטאאנ

 שמחה ברשתות בעקבות השרפות.שביקר גילויי סאטירי 
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סלימאן: -ח"כ תומא

למאבק  נחוצה רשות

  באלימות נגד נשים 
  

  

לשוויון מגדרי, בראשות הוועדה לקידום מעמד האישה ו    
הרשימה המשותפת)  ,סלימאן (חד"ש-תומא ח"כ עאידה

טיפול ל) דיווח מוועדת המנכ"לים למניעה ו22.11(שמעה 
באלימות במשפחה, בראשותו של מנכ"ל משרד העבודה, 

במסגרת  ,חה והשירותים החברתיים, עו"ד אליעזר יבלוןהרוו
יום המאבק הבינלאומי  אתהוועדה  בהם ציינההאירועים 

 באלימות נגד נשים.

כי חלק מהעקרונות שקבעה הוועדה הם  ,עו"ד יבלון אמר    
כלומר על כל משרדי הממשלה  –כי "נדרש הכפר כולו" 

יב לבוא להתגייס, הטיפול בתופעת האלימות במשפחה חי
  בנפגע  או  בפוגע  רק  ולא   כולה, כטיפול לחיזוק המשפחה 

  

 נישולה קורבנות

  התנחלויותה שמאחורי
  

(חד"ש,  ויוסף ג'בארין דב חנין, חברי הכנסת איימן עודה    
(תע"ל, הרשימה ואוסמה סעדי הרשימה המשותפת) 

עם בעלי האדמות הפלסטינים ) 24.11המשותפת), נפגשו (
חודש לפני המועד  נבנה המאחז עמונה. שעל אדמתם

התנחלות שהוקמה על אדמה פלסטינית ן לפינוי ההמתוכנ
חברי כנסת לפגוש את בעלי  הזמין, ארגון "יש דין" פרטית

סיור מהלך ה. במההקרקעות הפלסטינים שעל אדמתם הוק
ההתפתחויות המשפטיות בפרשה מנכ"לית יש דין,  את וסקר

ומי זכריה ומוחמד שקיר מהצוות עו"ד נטע פטריק, ועו"ד של
  .   הארגוןהמשפטי של 

"הסיפור  :כ דב חניןאמר ח" בעלי הקרקעותבמפגש עם     
לנזק הגדול עדות הזה הוא סמל של מדיניות הכיבוש ו

העם הפלסטיני,  - שהכיבוש הזה גורם גם לעם שחי תחתיו 
העם הישראלי. כמו סרטן, הכיבוש הורס  - וגם לעם הכובש 

אבל זה  ה, פוגע בבית המשפט ובמרחב הדמוקרטי.את החבר
גם הסיפור שלא נשמע כמעט בחברה הישראלית: הסיפור 

בני אדם, אנשים שחיו מהחלקות החקלאיות שלהם,  -שלכם 
שהאדמה הייתה בשבילם הקשר לעבר, הבסיס של ההווה 

 ."וגם התקווה לעתיד
"באנו לכאן כדי להיפגש אתכם ולספר את סיפורכם גם     

כדי להסתכל בעיניים של ", הוסיף חנין, "לציבור בישראל
האנשים שיושבים כאן מולנו. באנו לכאן כדי לעמוד 

הדרך  לצידכם, וגם לצידנו, הצד של שני העמים בארץ הזאת.
היחידה לבנות עתיד בארץ הזאת לכל בני האדם שחיים בה 
לא יכולה להיבנות על גזל, נישול, אפליה וקיפוח. העתיד 

יכול להיבנות רק על האדמה היציבה, החזקה והבטוחה הזה 
 ."לשני העמים של הצדק

בנפרד, והצורך להכריז על התופעה כתופעת חרום, אשר 
שעות ביממה, שבעה ימים  24מחייבת דרכי מענה במשך 

  בשבוע, לרבות לפניות אנונימיות. 
עו"ס איילה מאיר, מנהלת השרות לרווחת הפרט     

ת עבודת עשרת הצוותים הבינמשרדיים, והמשפחה, הציגה א
אשר עבדו תחת ועדת המנכ"לים בתחומים שונים. בין 
ההמלצות: מוקד ייעודי לאלימות משפחה במסגרת מוקד 

של משרד הרווחה, וכוננים ייעודיים לאלימות  118
במשפחה, עם הכשרות מתאימות, שכן כיום ישנם כוננים רק 

בשטח, לרבות מרכזי  לפי חוק הנוער, הקמת מערך בינשמרדי
סיוע והגנה; פיתוח תכניות מניעת אלימות עם רגישות 
תרבותית והבנת הקודים החברתיים בחברות שונות, גיוס 

והקמת מקלט  ,חוקרים דוברי שפות שיוכשרו בהתאם לכך
של  שירותהת ייעודי לנשים נפגעות נפש, במקביל להרחב

 אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש במקלטים הקיימים.

סלימאן, סיכמה את הדיון - יו"ר הוועדה, ח"כ תומא    
ואמרה: "ברור כי ועדת המנכ"לים השקיעה מאמצים 
ומחשבה רבה במסקנות שהוצגו בפנינו היום, בחלוקת 
הצוותים ותחום מומחיותם ובמיוחד בתחום החקיקה 

את הצורך האמיתי במספר  והאכיפה. המסקנות מחזקות
הצעות חוק להגברת האכיפה שחברות הכנסת, ואני ביניהן, 
פועלות לקידומן. מסקנות אלה מוכיחות את מה שכבר 
אמרתי: צריך חזון מקיף לבניית תכנית ממשלתית לתיאום 
בין כל הגורמים האמונים על המאבק באלימות במשפחה 

ות ממשלתית ונגד נשים. יש לי הצעת חוק בנושא הקמת רש
למאבק באלימות נגד נשים שמטרתה איגוד ואיגום כל 

גוף מבוקר ורשמי שייצג  –המשאבים והגורמים הרלוונטיים 
גם משרדי ממשלה וגם ארגונים בעלי ניסיון ומומחיות 

 מהשטח".

-" הוסיפה תומא"לא שמענו בדיון התייחסות תקציבית    
, עולה אך מבירור שערכתי עם קבלת המסקנותסלימאן, "

שכרגע משוער שליישום מסקנות ועדת המנכ"לים יועמדו 
מיליון  50השנים הבאות. סכום של  5-מיליון שקלים ל 250

שקלים בשנה, כלום במונחי תקציב המדינה, אינו הולם את 
הצרכים והחסרים בשטח, אך יאפשר להתחיל מגמת שינוי 
 ביחס המדינה לאחריותה למיגור תופעת האלימות נגד נשים
והטיפול בה. אני קוראת לראש הממשלה ולשרים לאמץ את 
כלל המסקנות וההמלצות, ולאשר את התקציב להן כבר 

שנתי הקרוב. אסור שנפספס את -במסגרת התקציב הדו
 לשינוי", הדגישה. אתההזדמנות הז

בבוקר הרשימה המשותפת) מסר , ח"כ דב חנין (חד"ש    
): 25.11שים (היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נ

"פגשתי בכנסת המון נשים מרשימות, מובילות תהליכי שינוי 
ומאבקים. אבל דווקא ביום הזה אני רוצה לדבר על מקומם 
של הגברים. כי ביום הזה אנחנו צריכים לדחות את מודל 

הכוחנית, הכועסת והאלימה שנעשה דומיננטי  'גבריות'ה
הוצגו היום בחברה שלנו. התוצאה שלו היא נתונים קשים ש

בפנינו בוועדה לקידום מעמד האישה. ראו למשל את שיעורי 
 2015מהנשים שפנו בשנת  57%הפגיעה בקטינות ובקטינים: 

למרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית דיווחו שנפגעו 
 כשהיו קטינות. השנה, שליש מהמתלוננות במשטרה על

אני יודע " ,תקיפות מיניות הן קטינות". לדבריו אודות
שאפשר גם אחרת. אפשרית ודרושה גבריות אחרת. כזו 
שסולדת מאלימות ונאבקת בה, ששואפת לשוויון אמתי בין 
גברים ונשים, שדואגת לשלומן ולשלומם של כלל בני ובנות 
האדם בחברה, שרואה את היתרונות החברתיים שקיימים 
בהבעת רגשות מגוונים, באפשרות להיות רגישים, 

 קשובים ומפויסים. גבר אמיתי לא מרים יד".מתחשבים, 
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  ביוזמת פעילי חד"ש בהסתדרות: קורס שגרירות נשים בעבודה

עובדות מארגנות עובדות
את המחזור הראשון של סיימו לאחרונה עובדות ערביות     
פעילי חד"ש שגרירות זכויות נשים בעבודה", שיזמו " קורסה

והצפוני,  נעמת במרחבי המשולשים הדרומיבובהסתדרות 
והמכון הבינלאומי האגף לקידום שוויון בהסתדרות 

דרכי   המשתתפות 22הקורס למדו  למנהיגות. במסגרת
והתאגדות,  ץ בנושאי זכויות במקומות העבודהוייע ה,הדרכ

 ובמטרה להפנות עובדות להסתדרות לקבלת סיוע במיצוי
   זכויותיהן.

 .גרבייה-הקורס נערך במכללת אלקאסמי שבבאקה אל    
כך תהיה להן יותר ככל שנשים יותר מוחלשות ומנוצלות, "

 ,מלהגיע לגופים ממסדיים, כולל להסתדרות רתיעה תפיסתית
 -ותעודות"  למסור פרטיםורתיעה מלהיכנס למשרדים 

הפעילה החברתית  "דבר ראשוןאתר ההסתדרות "הסבירה ל
ככל שיהיה להן תיווך קהילתי . "נורית חג'אג', מנחת הקורס

ימי חופשה  כמה ייטב להן. שיהיו יותר ויותר נשים שיודעות
מגיעים, האם מותר להשאיר אותך שעות נוספות ושיודעות 

. יו"ר נעמ"ת במרחב משולש הדגישה -" ולסייע להפנות
 ,מייסם ג'לג'ולי, שיזמה את פתיחת הקורסעו"ס דרומי, 

פרויקט ב"מה ששימח אותי ודרבן אותי להתחיל  :סיפרה
פתחו מקומית של נשים צעירות מבאקה ש הזה הייתה יוזמה

זכויות בעבודה'.  תוותרי על לא -דף פייסבוק בשם 'זכותך 
בשלב הראשון הן קראו שלא לקנות בעסקים שלא משלמים 

מינימום.  הן מפרסמות לא רק את הזכויות עצמן, אלא  שכר
שמוכן להעסיק נשים בשכר מינימום  גם כל מעסיק מהיישוב

העסקים  או למעלה מזה. מה שקרה זה שפתאום בעלי
מהן לפרסם מודעות דרושים  וקשיילו לפנות אליהן ובהתח

   ."הגישה ולשנות את
גם עובדות וסטודנטיות  השתתפו ,חברות ועדיםל נוסף    

 עובדות ממרכזי ריאן להכוון תעסוקתי ,ממכללת אלקאסמי
ושתי  ,מגייסות נשים לשוק העבודההלחברה הערבית, 

ם ועד קאס הגיעו מיישובים שונים, מכפרש ,דיןעורכות 
בקורס, שנערך ברובו בשפה הערבית, רכשו הנשים  .ערערה

ו כלים לעמידה מול קבוצה. רכש כך למשל .ידע וכלים שונים
קבוצה של  "יכול להיות שתהיה סיטואציה שירצו לדבר מול

 הסבירה חג'אג', "כדי להתארגן צריך כוח. מספיק ,עובדות"

התלוש שאחת מהן תגיד לכמה עובדות יחד 'בואו נשב על 
המשתתפות יכולת לאתר צרכים, ללוות  שלכן'". עוד רכשו

תשוקה לעשות ' "באופן אישי, וגם את מה שכינתה חג'אג
   ."ולשנות

חלקן  .בוגרות הקורס לקחו על עצמן פרויקטים שונים    
 –פעילויות הסברה על זכויות בעבודה  מתכוונות לערוך

מתכוונות לכנס  בבתי ספר תיכוניים. אחרות –בפרט לנשים 
יו"ר האגף לקידום שוויון  .חוגי בית לנשים עובדות
(העומד בראש סיעת חד"ש  בהסתדרות, סוהיל דיאב

בעיה קשה של ניצול עובדים בחברה   תיארבהסתדרות) 
חוסר אכיפה  הערבית. זאת, לדבריו, באווירה של

ובאוכלוסיה עם מיעוט עבודה מאורגנת. "הכרזנו באגף 
לשינוי חברתי  2017קמפיין לאורך שנת  לשוויון עקידום ל

בעיקר  בתוך החברה הערבית, כיוון שהניצול מגיע
אלפי נשים שעובדות  "מצאנו .מהמעסיקים הערבים", אמר

  מאות מקרים ,לחודש קלש 2,500- מ  בפחות  מלאה במשרה 

 כמהיו"ר נעמ"ת במרחב משולש דרומי, עו"ס מייסם ג'לג'ולי, יחד עם 

ס (צילום: נעמת)ממשתתפות הקור  
 

מה שכתוב בתלוש השכר לא זהה למה שמקבלים ביד. בהם 
זלזול בתנאי העבודה ואפילו תופעות מעיקות , אפליה םישנ

לדבריו, האבטלה . אמר דיאב ,מאוד של הטרדות מיניות"
 משמשת נשק בידי המעסיקים  הגבוהה בחברה הערבית

 –וצה "המעסיקים אומרים 'אם את לא ר :להגביר את הניצול
בדצמבר מתכוון  .לבוא ממחר'" אחרות שרוצות 500יש 

במרחבים  –קורסים נוספים  האגף לקידום שוויון לפתוח
בלוד וקורס  ערבי-נצרת וגליל של נעמת, קורס מעורב יהודי

  .נוסף בחברה הבדואית בשותפות עם נעמת במרחב נגב
  

  עבודה בסודהסטרים סכסוך
סודהסטרים, על רקע  החבר) ב23.11(סכסוך עבודה הוכרז     

דרישת ההסתדרות לפתוח במו"מ לגיבוש הסכם קיבוצי 
רזת הסכסוך, ההסתדרות פנתה ראשון בחברה. במקביל להכ

לבית הדין לעבודה בגין פעילות ההנהלה נגד ההתארגנות. 
עובדי המפעל שבפארק עידן הנגב סמוך לעיר רהט,  1,200

ב למחצית , לאחר שקרושעבר התאגדו בהסתדרות בשבוע
  מהעובדים חתמו על טפסי ההצטרפות לארגון היציג.

תקשורת ליצוין שמרצים במחלקות למנהל עסקים,     
פסיכולוגיה במכללה למינהל בראשון לציון הודיעו לו
ללא הגבלת זמן. באופן מידי ו) כי יפתחו בשביתה 23.11(

זאת, בשל מחלוקת עם ההנהלה על תנאי העסקתם ושבועות 
חר הכרזה על סכסוך עבודה במוסד. המרצים ספורים לא

בפקולטות לכלכלה ולמדעי המחשב אינם משתתפים 
הסכם התייעלות שנחתם לפני  סביבבשביתה. הסכסוך נסב 

ארבע שנים, בעקבותיו קוצצו משכורות המרצים. עתה 
מבקשים המרצים להשיב להם את תנאיהם המקוריים, 

המכללה  ולהשוותם לאלה המקובלים באוניברסיטאות.
 למינהל היא בבעלות ההסתדרות.
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 דיווח מקפריסין: 

לשלום  מהמו"

  במשבר
  

 אבישי ארליך מאת
  

בעת שנערך בשוויץ  ,הייתי בקפריסין בשבוע שעבר    
יווני -המשא ומתן לפתרון הסכסוך בין הנשיא הקפריסאי

טורקי אקינצ'י. נכחתי -אנסטסיאדס לבין הנשיא הקפריסאי
בהצהרות לעיתונות של ארגוני זכויות אדם ואיגודים 

ים ובעצרות המוניות משותפות של קפריסאים משני מקצועי
שקראו למנהיגיהם להגיע להסכמה.  ,עברי ניקוסיה המחולקת

בנובמבר הגיעו ידיעות שהשיחות, שהתקדמו עד  22-בליל ה
אז בהצלחה ועמדו בישורת האחרונה לפני חתימה, הופסקו 
ללא הסכמה. היה מפח נפש, הרגשת אכזבה גדולה ועצב, 

לא לתת למו"מ לגווע. השיחות  –חו להיאבק ואנשים הבטי
וירת וכנראה יחודשו. חזרתי משם לארץ לעלילות האש ולא

  !השיסוי. קפריסין, בהשוואה לישראל, היא מקום שפוי
-קפריסין הייתה מושבת כתר בריטית שקבלה עצמאות ב     

התחילו  מעשי איבה בין לאומנים יוונים  1963- . כבר ב1960
שגרמו לטורקים שחיו במעורב   ,וט הטורקיולאומנים מהמיע

עם היוונים לנטוש את בתיהם ולהתכנס, לשם ביטחונם, 
, אחרי שהחונטה 1974 -במובלעות קהילתיות הומוגניות. ב

סיון ינעשה גם בקפריסין נ ,הצבאית תפשה את השלטון ביוון
  AKELתריוס ומפלגאנגד הנשיא מק הפיכה של הימין

ו. התחילו רציחות של אנשי שמאל הקומוניסטים) שתמכה ב(
ומעשי טבח המוניים בטורקים. הטורקים קראו לעזרת 

בריטניה ויוון) לשמירת  יחד עםטורקיה שהייתה  ערבה (
החוקה הקפריסאית. טורקיה פלשה מצפון וכבשה יותר 

  משליש מהאי, מאז האי מחולק. 
 נעשו מספר ניסיונות לפתור את בעיית קפריסין ,1974מאז     
הצביעו הקפריסאים על תכנית  2004- ללא הצלחה. באך  –

 76%ם. ה פדרציה בין שני אזורים קהילתייאנאן שהציע
 65%- בעוד ש התכנית, מהיוונים הקפריסאים הצביעו נגד

נבחר נשיא קומוניסט,  2008-מהטורקים הצביעו בעדה. ב
כריסטופיאס, ובצד הטורקי נבחר נשיא שלפני החלוקה היה 

טלאט. שניהם חידשו את המשא ומתן ושינו את  קומוניסט,
ה בין יפתיחת מעברים שאפשרו תנועת אוכלוסיבהאווירה 

שני האזורים. במשך תקופה זו הוקמו צוותי עבודה, נערכו 
  פגישות קבועות שיצרו הבנה וצמצמו מאד את הפערים בין 

  
המגעים לא הניבו זאת  למרותהצדדים ברוב הנושאים. 

לוקות בשאלות זכויות קנין יווניות בצד נוצרו מח פתרון.
הטורקי ובשאלות  גבולות המים הכלכליים של האי. גילוי 

 םשדות גז מסביב לקפריסין ואי ההסכמה של טורקיה לניצול
יווני לפני השגת הסכם עכרו את -בידי הצד  הקפריסאי
נבחר נשיא קפריסאי טורקי  2012-האווירה עוד יותר. ב

דו הקומוניסטים בבחירות לאחר ניהול הפסי 2013-לאומני וב
  .השיחות הופסקו .כושל של משבר כלכלי

נבחר בצפון מנהיג עצמאי חדש, מי שהיה  2015במאי     
מוסטפה אקינצ'י.  -ראש העיר ניקוסיה ופעיל שלום וותיק 

ה. הוא נבחר בתמיכת השמאל ואינו מקורב לארדואן בטורקי
ליברלית -ניאוה DISYת בצד היווני הייתה בשלטון מפלג

  AKEL בראשות ניקוס אנסטיאדס, שנמצאת בקואליציה עם

ם הכריזו על חידוש המו"מ ועל מנהיגיה הקומוניסטית. שני
, להביאו לאישרור ועידה 2016כוונתם להשלימו עד סוף 

  .בינלאומית ולהעמידו למשאל עם
שחלקים  ,בטי ההסכםיקצר כאן המצע מלעמוד על כל ה   

אזורית -פדרטיבית דומדובר בפתרון מדינה ממנו פורסמו. 
שטח כל אזור צריך להיות תלוי ב'זכות . קהילתית-דו

אזור הטורקי בכלומר, בנכונות להסכים לקבל  השיבה',
'פליטים' טורקיים. היוונים  - באזור היווני 'פליטים' יווניים ו

הקפריסאים טוענים שהכיבוש הטורקי השתלט על יותר שטח 
). הם 25%- ה הכללית (כיטורקים באוכלוסי) משיעור ה36%(

-דורשים להחזיר יוונים לצפון ולהחזיר להם גם שטח (כ
. הקפריסאים 90,000- ם דורשים להחזיר כ). היווני7%

  .בלבד 70,000- הטורקים מוכנים לקבל כ
טחון. הדרישה ישאלה נוספת במחלוקת היא שאלת הב    

שנתנה המדינות הערבות  היוונית היא לחסל את שיטת
, היוונים בניקוסיה 1974-לפלישה הטורקית ב לגיטימיות

 30,000-ובאתונה דורשים את סילוק הצבא הטורקי מהאי (כ
חיילים). לטענתם די בכך שקפריסין כולה תהיה באיחוד 

ני, האירופי ולא צריך מדינות ערבות מבחוץ. מצד ש
  מעשי הטבח של הלאומנים ההלנים.  הטורקים זוכרים את

רכוש  בורצויים עיאלות אחרות במו"מ הן שאלת הפש    
הפליטים. לא ברור מי אמור לשאת בהוצאה עצומה זו של 

ת היא גורלם של נוספארדים. שאלה יעשרות מיל
ם בצד הצפוני והיווני יישבהטורקיה ה'מתנחלים' הטורקים ש

את קפריסאים ודורשים  הקפריסאים אינם רואים בהם כלל
שיטת הממשל שתכונן  בדברלה שאנותרה גם ההחזרתם. 

נשיאות  למשל מקוריות:דרטיבית. הועלו הצעות במדינה הפ
ברוטציה כשמשך הכהונה הוא כשעור היחס בין 

לחזק כדי  .האוכלוסיות. הצעה אחרת היא של הצבעה צולבת
אלא גם  ,לא רק את הזהות הקהילתית (יוונים או טורקים)

צבעה איכפתיות קפריסאית כוללת, מוצע לאפשר ה
  .משוקללת של קהילה אחת בבחירות למוסדות של השנייה

. רבים המו"מ לפתרון השאלה הקפריסאית תלוי בגורמים    
רעת של הקפריסאים אינם תחת השפעה מכ כרגע היוונים

גם הקפריסאים הטורקים אינם  יוון. –'מדינת האם' שלהם 
פרק מוקסמים משלטון ארדואן הדכאני. לקפריסאים יש רק 

קצר שבו אפשר עדיין להגיע להסכמות. אחר כך  תנעל  זמן
? הזדמנותההזדמנות שוב. הישכילו הקפריסאים לתפוס את ה

טורקיה בעימות מחריף עם האיחוד האירופי ולא ברור אם 
בחירות  באי יערכותמשיך לתמוך בהסכם. בשנה הבאה י

קולי בחירות פופוליסטיים. לנו יש ימוניציפליות ויגברו ש
ללמוד מהפתרון המוצע בקפריסין. הם לפחות  הרבה מה

מקבלים אחד את השני וכבר שנות דור שהסכסוך אצלם אינו 
פגש יאלים ואינו הורג. אנשים שם אינם כבושים, לא קשה לה

 אבל קשה מאד להתחתן! –
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  כתוב בגוף
  אבישי ארליך מאת

  

במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב נפתחה לאחרונה תערוכה     
גוף האדם כיצירת אמנות',  –חדשה בשם: 'קעקועים 

ד ובאצירתה של יעל ברגנר. הקעקוע היא אמנות עתיקה מא
וחובקת עולם. נראה שבתקופה האחרונה, יחד עם מגמת 

. התערוכה הקטנה הכרה נרחבתבתרבותיות, היא זוכה -הרב
מנסה להקיף עבר והווה, מנהגים קדומים בתרבויות הגוף 
ומגמות עכשוויות ואופנות באמנות הקעקוע וגם, על קצה 
המזלג, משהו מתולדות הקעקוע בארץ במאה האחרונה. 
בהקדמה לתערוכה כותבת האוצרת: "אם בעבר נחשבו 

, הקעקועים ביטוי להתנהגות מרדנית היוצאת נגד המקובלות
הרי כיום הם מייצגים את חופש הבחירה. הגוף המקועקע 
הוא מעין יומן גוף אישי... בישראל היום נחווה הקעקוע 
כתהליך פנימי ורוחני... לקעקועים יכולת מיוחדת לחבר בין 
גוף ונפש, בין אדם לחברו ובין הפרט לתרבות שבה הוא חי". 

ם שבו טוי למקוילזה הייתי מוסיף, שהקעקוע הוא גם דרך ב
היו אנשים רוצים להיות בפנטזיות המוצהרות או המוצנעות 

  שלהם. "באמצעת הקעקועים", כותבת האוצרת, "יכול אדם 

  
ליטול בעלות על גופו ולהפוך אותו למקדש, 

  חוצות פרטי". -ציור או לשלט- לבד
 

בתערוכה מספר מדורים: 'קעקועים     
סטוריה של יבארכיאולוגיה' מספר על הה

שם שמשו  ,ת שונותוים בתרבויהקעקוע
להעצמת הגוף האנושי, סימלו השתייכות 
ומעמד חברתי, מילאו תפקיד בפולחן הדתי 

ואף שמשו ברפואה כעין  ,ובטקסי המעבר
התערוכה כוללת דיקור קדום. בחלק זה 

ייצוגים חזותיים של צלמיות ומומיות 
מקועקעות, וגם כלי קעקוע קדומים. 'המבט 

את השימושים שנעשו  הקולוניאלי' מתאר
בצילום ילידים אקזוטיים, על קישוטיהם 
וקעקועיהם, לחיזוק נקודת המבט של עליונות 
האדם הלבן. בפרק 'בובות' (מגדר) מתוארות 

פרו ינשים מקועקעות שהוצגו בקרקסים או שס
 19- את סיפור קעקוען כדרמה אישית. במאה ה

היה הקעקוע קשור,  20- ובחלק מהמאה ה
רגנית המערבית ה'מהוגנת', בתודעה הבו

סטייה. בתערוכה מוצגות בזנות ובבפשיעה, 
של נשים מקועקעות פנים אחדות גם תמונות 

וידיים בסגנון הבדואי המוכר בארץ ובסיני, 
 ,כמו גם נשים מאזור קובנה בצפון סוריה

שנמצאות עכשיו במחנות הפליטים בטורקיה. 
מקום מיוחד מוקדש ללארס קרוטק, 

י שחקר את אאנתרופולוג קעקועים אמריק
הגוף הילידי המצולם ואת השפה והסמלים 
של הקעקועים. במדור אחר מוצגים צילומיו 
של הצלם הארגנטינאי רודריגו אבד, 

התרבות - המוקדשים לקעקועים בתת
דרום אמריקה, בת פשע העבריינית, בחבורו

סלבדור. חבל שלא -אלבטמלה ואגובעיקר ב
נכללו גם קעקועים של עצירים פוליטיים 

שהם מעיין תעודות זהות חרוטות  ,וחבורות פשע מרוסיה
  בגוף.

 

מראשוני  –'קעקועים בארץ' מספר על  דוד מוסקו המדור     
המקעקעים המקצועיים ביישוב היהודי, מלח שהביא את 

קעקוע לארץ ואף כתב עליה את הספר הראשון אמנות ה
. במדור מוצגות מכונות קעקוע מעוטרות (ר' תמונה) בעברית

שבנה מוסקו. מהצד הפלסטיני מסופר סיפורה של משפחת 
משפחת מקעקעים  - רזוק הקופטית בעיר העתיקה בירושלים 

שהתמחתה לדורותיה בקעקועי צליינות מתבניות עץ שהיו 
ראשית המאה שעברה. הצליינים שבאו באופנה בירושלים ב

לארץ הקודש היו מנציחים את צלב ירושלים, את סנט ג'ורג' 
 ציון הורג הדרקון ועוד מוטיבים דתיים והשאירו בגופם

לעלייתם לרגל. בתערוכה ישנו גם פרק על פרויקט של 
הצלמים אלכסנדר טילקין וסטס וינשטיין של קעקועים 

  בישראל עכשיו.
 

אינה ממצה, חסרו לי, למשל, הקעקועים התערוכה     
המופלאים של יפן והמזרח הרחוק. למרות שהקעקועים 

ין שנמצא אותם בכל זאת, ים מענאאסורים ביהדות ובאיסל
בכל מקום. בתרבות העכשווית יש מגוון עצום של אמנים. 
הקעקוע הוא אופנה, ישנם קעקועים המוניים של מוטיבים 

, כמו באופנת הביגוד, 'קעקועי חוזרים ומסורתיים אך יש גם
קעקועים אישיים ברמה (ובמחיר) גבוהים.  –צמרת' 

ינת ולעיתים יהתערוכה קטנה אך אני מצאתי אותה מענ
 .יהימדהימה ביופ



    במאבק
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יתחיל  2016החל בחודש דצמבר 
לפעול מדי מוצאי שבת מועדון 

, וע במועדון הגדה השמאליתקולנ
 ,מנהלי התוכניתעל כך הודיעו 

נטעלי בראון, נדב לפיד, תאופיק 
ואיל, ארז פרי, תום שובל -אבו

, בעמוד פייסבוק ואבי מוגרבי
  שפתחו.  

הרגשה שלנו היא שסרטים "ה    
וחשובים רבים מדי מרתקים מדי 

מדי אינם מוצאים את דרכם 
להקרנה באולמות הקולנוע 
ושתרבות הקולנוע שלנו הולכת 

זאת לא מילה  -סינפילים מסרו המארגנים. " ,"ומצטמצמת
מוצאים עצמם יושבים לבד בלילה מול מסך המחשב  -גסה 

  וצופים לבד ביצירות מופת עכשוויות שהורידו מהאינטרנט.
ש נולד מתוך רצון של ששה במאי מועדון הקולנוע החד"    

קולנוע להפסיק לראות סרטים לבד בבית ולחזור לחוויה של 
בקולנוע בקולנוע, בחברת אוהבי קולנוע אחרים ואולי  יהיצפ

  אודות הסרטים הנצפים.על גם לקיים שיחה 
יחסות לאזור בו אנו ימעבר לכך חסרה במקומותינו הת"    

י למוסדות שנתמכים על חיים, למזרח התיכון. יש היום קוש
ידי המדינה וגם לכאלה שאינם נתמכים להציג יצירות אמנות 

ארצות המהארצות השכנות. הבמאים מהשטחים הכבושים ומ
מסרבים להתיר הקרנות  תהקרובות והרחוקות כאח יותערבה

מסיבות פוליטיות. מועדון הקולנוע יציג קולנוע ערבי  הכאל
חינת העיסוק שלו בעולם עכשווי מרתק, מאתגר ונועז הן מב

  ."בו אנו חיים והן מבחינת השפה הקולנועית שלו
קולנוע אפריקאי, דרום לפי המארגנים, התכנית תכלול "    

אמריקאי, אסיאתי ומזרח תיכוני אשר נראה פה לעיתים 
אך גם קולנוע אירופאי ואמריקאי אשר מאתגר את  ,רחוקות

  ".פוליטי-לנועית ואת הדיון החברתיהשפה הקו
בדצמבר,  10הסרט הראשון שיוקרן במועדון, בשבת,     

 האיראניים במאים" של הזה לא סרט, הוא "20:00בשעה 
). דקות 76, 2011( מוג'טאבה מירטהמסבו ג'אפאר פאנאהי

  נדב לפיד ותום שובל.תתקיים שיחה עם אחרי הסרט 
  

  ערב לזכרו של נעם קמינר 
 ,ש הוותיק"ל חדאביב יתקיים ערב לזכרו של פעי–בתל    

שנפטר , קמינר. על השמאל הישראלי העצמאי ,נעם קמינר
  .היה פעיל כל שנותיו בזרם זה, ממחלה קשה לפני שנתיים

 

 ,לאליאס ולמשפחה

 אתכם באבלכם על מות האם
 

 אולגה טובי
 

 שפעלה למען שלום וצדק בשורות מק"י ובמסגרת תנד"י
 

  יפו של מק"י-חברים במחוז ת"א

בשעה , בדצמבר 7, האירוע יתקיים ביום רביעי
שדרות , קרן רוזה לוקסמבורגבמשרדי  19:30

 .אביב- תל, 11 רוטשילד
הערב ייפתח בהרצאות קצרות ולאחר מכן      

יתקיים דיון בהשתתפות הקהל על ניסיונו של 
השמאל העצמאי והלקחים שניתן להפיק ממנו 

ב ר ועדת המעק"יו ן:ישתתפו בדיו. היום
כ לשעבר "וח של הציבור הערבי בישראל עליונהה

ס "על תפקידה של קבוצת קמפו, מוחמד ברכה
ר תמר "ד ; בחיבור הפוליטי בין ערבים ויהודים

על השמאל בתל אביב וההתנגדות  - ברגר
על הייחוד  -י ר אפרים דויד"ד ; למלחמת לבנון

שמאל  – י"הפוליטי והארגוני של תנועת שס
; ש"שפעלה במשך שנים במסגרת חד ,סוציאליסטי ישראלי
סולידריות "מ: על תופעת הוועדים -  ג ופרופסור לב גרינבר

את הערב תנחה  ".גבול יש" ועד" אוניברסיטת ביר זיתעם 
  .עינת פודחרני

 

 

 הגדה השמאלית

מכון אמיל תומאו  
 

–חמישים שנות כיבוש ומאבק לחירות   

מבט פלסטיני וישראלי   
 

הבינלאומי עם העם הפלסטינילציון יום הסולידריות   
 

, ח"כ אשהב-נעים אלבהשתתפות נציג מפלגת העם הפלסטינית 

נועה לויועו"ד  אבישי ארליך, פרופ' עיסאם מח'וללשעבר   
 

   18:30בנובמבר, בשעה  30יום ד', 

  במועדון הגדה השמאלית, 

        , תל אביב70אחד העם 

 

  החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון –חד"ש 
  

   ימי עיון 
  

  במלון סנט גבריאל בנצרת בדצמבר, 3- ו 2שישי ושבת,  םיתקיימו בימי
  

  

  

  2.12 ,יום שישי
  

  והרשויות המקומיות העבודה המוניציפלית :15:00
  

  3.12שבת  
  

  והרשימה המשותפת העבודה הפרלמנטרית של חד"ש  :10:30
  

  ארוחת צהריים: 14:00
  

ות החזית במושב מקביל: פעילו ערבי- המאבק היהודי  : 15:00

  אוכלוסייה הערביתב
  

    ,04-8536504משרד חד"ש,  טל'  בהרשמה: 

  0505330948מזכיר חד"ש מנצור דהאמשה  אצל או 


