
  

  

   מצטרף למתקפה על הכנסתחוק ההסדרה ת הימין אינה נחה לרגע: ממשל
  

  מודעה של 'שלום עכשיו'

  
  

גע. קברניטיה אינה נחה ולו לרממשלת הימין    
ושים ימים כלילות במחשבה איך ניתן לפגוע והקואליציה ע

ויות, איך לממש את בזכויות האזרח, איך לצמצם חיר
ואיך לפגוע "ארץ ישראל השלמה", חלומם הלהוט באשר ל

יהו יש המתקיפים את ממשלת נתנ באוכלוסייה הערבית.
רבות כדי להפוך  עשייה". להיפך! היא עושה- בגלל "אי

של דרום אפריקה בעידן דומתה את מדינת ישראל ל
  האפרטהייד.

  

ביום ראשון כנסת בקרב חברי  תנשמעומחאות רמות     
שרת המשפטים איילת שקד של  היוזמהבעקבות ) 5.2(

לצמצם את (הליכוד) והשר יריב לוין (הבית היהודי) 
רטית. חברי כנסת באופוזיציה מזהירים כי החקיקה הפ

מדובר ב"יוזמה הזויה ומסוכנת" הפוגעת 
שרת המשפטים הצהירה לאחרונה במספר  בדמוקרטיה.

כי היא מבקשת להגביל את מספר  ,הזדמנויות
  חברי הכנסת. יםשימגשהצעות החוק הפרטיות 

  

הרשימה המשותפת),  ,"שח"כ דב חנין (חד    
, תקף בחריפות את משיאני החקיקה בכנסת

השינוי שמתכננת הממשלה בתחום החקיקה 
תקפו את ופיקוח הממשלה על הכנסת: "קודם 

העמותות, את התקשורת, את בתי המשפט ואת 
הערבים. עכשיו הם מתקיפים את הכנסת. 
הדמוקרטיה מפריעה לשלטון ולכן הוא פועל 
לצמצם אותה. החקיקה הפרטית בכנסת היא 
שקידמה הגנות על המוחלשים, על הסביבה, 
על זכויות האדם. אבל בעולמם של שותי 

ופר את כל מי ס – עשני הסיגריםהשמפניה ומ
  .אלה"

  

הגדילה הממשלה ), 6.2למחרת, יום שני (    
 – הקפיטליזםלעשות וכופפה חוק יסוד של 

כדי  –הבעלות המקודשת על הקניין הפרטי 
את אדמותיהם של  ,ובאופן חוקי ,לגזול

הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. לגזל 
או במילים אחרות  –קוראים "חוק ההסדרה" בחסות החוק 

  שבא לסדר את הפלסטינים לטובת המתנחלים.  החוק
  

עם חקיקת החוק המסכות הורדו. בנימין נתניהו אף הפסיק     
לפתרון שתי המדינות". או כפי שנכתב  "מחויבותולדבר על 

): "נתניהו לא התחייב לפתרון 7.2בכותרת בעיתון "הארץ" (
שתי המדינות בפגישה עם ראש ממשלת בריטניה מיי". עוד 

שקיים תיאום הדוק בין הממשל הימני בארה"ב לבין  התגלה
הממשלה הימנית בישראל. נתניהו הורה לעכב את חקיקת 

לאחר החקיקה,  החוק עד לקבלת אור ירוק מהממשל החדש.
סירב להגיב לתוכנו הקולוניאלי של חוק  דובר הבית הלבן

ההסדרה. בתגובה ראשונה, עוד בליל החקיקה, מסרה 
"חוק ההסדרה הוא מסר לעולם כי  הרשימה המשותפת כי

ישראל ממשיכה במדיניות הכיבוש, ההתנחלות והמלחמה". 
: "למרות שהחוק האנטי דמוקרטי מנוגד בהודעהעוד נאמר 

קשת ליישם את הסיפוח לדין הבינלאומי, ממשלת הימין מתע
  גרור את כל האזור לתהום ולאסון".הזוחל, אשר י
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 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

  מפלגת אין כלום
 –היה כלום ילא 'אה הבינלאומי ועם שלטי במהלך יום השו"

   ".הליכודיאדהבאילת : נפתחה 'כי אין כלום
  )27.1(כותרת ב"מעריב", 

  

  למעמד הגבוה השכלה נמוכה
כדי להכשיר את מנהיגי העתיד של תי את הבינתחומי ייסד"

העליונים. אני שואף  אלה הם המטרה והערך. ינת ישראלמד
שייצאו מפה אנשים שיהיו 'גוש אמונים' ציוני, במובן 

הדגש שלנו על ציונות זר לרוב  .המקורי של הציונות
אנחנו גאים בהנהגת מדיניות קבלה מיוחדת  .האוניברסיטאות

חובלים, טייסים, לוחמי  – ליוצאי יחידות העילית בצה"ל
ם זקוקים רק לבגרות סיירת מטכ"ל, צנחנים, גולני, שייטת. ה

פורמלית ולשיחה עם ועדת קבלה כדי להתקבל. הוועדה 
בודקת את התיק האישי שלהם בצה"ל, קוראת את הערכות 

יש לנו כמו כן, הקצונה ומסתייעת בזה כדי לקבל החלטה. 
מועדון יזמות שהסטודנטים הקימו ומונה למעלה מאלפיים 

 400ב ל־שממנה יצאו קרו Zell סטודנטים. יש את תכנית
מיליון דולר בסטארטאפים ובאקזיטים. כל המקום הזה 
מפוצץ ביזמות. לפני כשלוש שנים פתחנו את בית ספר 

הראשון מסוגו בישראל, המספק ליזמים  ,אדלסון ליזמות
צעירים את הידע והכלים למימוש רעיונותיהם ושאיפותיהם 

  ".היזמיות
  (פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי 

  )27.1ובעליו, "ישראל היום",  בהרצליה
  

  
 

  

  

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

   רושלים המאוחדת, בירת ישראלי
      

תלמיד תיאר מ.  ,בעדות שמסר לתחקירן בצלם חוסאם עאבד     

  ב מבית הספר:שבמזרח ירושלים כש את מעצרו ,13בן 

בנו  שוטר בשם פארס העמיד אותנו עם הפנים לקיר ובעט"    
בכוח ברגליים עד שפיסקנו אותן. אחר כך הוא הכה אותנו 

רוצה אתה 'נו בצורה גסה מאוד. הוא אמר לי: ודיבר אלי
מישהו '. כשאמרתי לו שלא, הוא שאל: 'שאני אזיין אותך?

אתה 'ניתי לו שלא, והוא המשיך לשאול: . ע'אותך?כבר זיין 
תי מר. הסתובבתי וא'אחרת?רוצה שאני אזיין אותך בפעם 

אתן עכשיו אני '. הוא אמר לי: 'אם אתה רוצה בשבילך'לו: 
. לאחר מכן הוא חיפש לנו 'לך אגרוף שישטח לך את הפרצוף

א השליך אותו על בתיקים, וכשהוא בדק את התיק שלי הו
אחרי החיפוש  . 'תאסוף את זה כמו כלב'הרצפה ואמר לי: 

ות העמידו אותנו שוב עם הפנים לקיר ושאלו אותנו לשמ
ההורים והאחים שלנו, הכתובת שלנו ופרטים אישיים 

        ."נוספים

  

  כצאן לטבח
"תגובות חריפות בארגונים למען בעלי חיים בעקבות 

מתכנן מהליכוד הפרסום על כך שהשר החדש איוב קרא 
כבשים, כמספר  68לחגוג בשבוע הבא את מינויו בשחיטת 

 .שנותיה של מדינת ישראל"
  )27.1("ידיעות אחרונות" 

  

  תוהאלטרנטיבי דותבבעולם העו כך חושבים
  מקסיקו ניצלה את ארצות הברית מספיק"."

  )28.1"רויטרס", , טראמפ נלדדו(נשיא ארה"ב 
  

  !לשואה כפיים
"שמעתי שתקפו אותנו על שאנחנו עושים אירוע ביום 
השואה הבינלאומי. אני גאה במארגנים, כי מעולם לא סיקרו 

  .יום השואה כמו שסיקרו השנה בזכות הליכודיאדה"את 
  )28.1, 1(שרת התרבות מירי רגב, ערוץ 

  

  המפורש השם
בחינות רבות, הגסות של האימפריאליזם האמריקאי מ"

והשלכותיו הקטלניות לא נחשפו מעולם באופן בוטה יותר. 
אנו נשלטים על ידי שליט אימפריאלי, מעין קיסר, שלא 

אם לבחור בו, והוא אפילו לא מתיימר ניתנה לנו הברירה 
לפעול לטובתנו. אנו נוכחים בגירעון הדמוקרטי המתסכל של 
המערכת הפוליטית הבינלאומית, שמציבה את רובם המוחלט 

 .של יושבי תבל במעמד של נתינים חסרי זכויות אזרח"
  )27.1(עפרי אילני, מוסף "הארץ", 

  

  בג'ונגל שליד הווילה קרנפים
את הנושא הזה ואני אומרת לך שהרבה מאוד "אני בדקתי 

עודה כדי להימנע מכל [ח"כ איימן] מועצות לא מזמינות את 
אנחנו  ?. אוקיי[ציון] הסיפור הזה שקורה עכשיו במבשרת

התעקשנו, למרות שיש הרבה מועצות שהוא לא מוזמן 
אליהן. קיבלנו על זה אישור. ההחלטה לבטל היא לא החלטה 

  .שלנו"
  )27.1ורד ירושלמי בשיחה עם ניר גונטז', "הארץ",  (העיתונאית

  

  ולא ידענו של"זו הדרך" יש כזה כוח... 
"התקשורת השמאלנית מגויסת למסע ציד בולשביקי נגדי 

  ונגד משפחתי".
  )30.1(ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת סיעת הליכוד, 

        

  מכתבים  

    למערכת 
 

  

         סולידריות עם המשוררת דארין טאטור

בבית משפט השלום בנצרת הסתיימה ביום חמישי שעבר      
) חקירתה הנגדית של המשוררת דארין טאטור, ששיר 26.1(

אשמתה ב"הסתה" הל נוצלוופוסט שכתבה בפייסבוק 
  חודשים ברציפות. 15 כברולשלילת חירותה 

 ,טאטורה עם סיום עדותה של עו"ד גבי לסקי אמר    
הקלה לדי לביטול או לפחות באופן מייעתור משרדה ש

משמעותית בתנאים הקשים של מעצר הבית. היא האשימה 
של בית ת. הישיבה הבאה משורראת המדינה בהתעמרות ב

 .רסאבמ 19- בהמשפט נקבעה 
  

               רמת גן, יתיל-ישועה עפרה                                     
"ל: "ל: "ל: "ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדואניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדואניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדואניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא
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  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



  

 3/מעמד העובדים   
 

  נושבת בהסתדרות עדיין עינירוח רמון ו
   ליברליזם-ניאוב לנטישת המאבקהמרד בנמל אשדוד הוא סימפטום 
  

  

  אפרים דוידימאת 
  

ועד ם נבחרים בום חבריביניהעובדים בנמל אשדוד,     
העובדים, פתחו לפני מספר שבועות במרד נגד ההסתדרות 

ת, זו רצונם להצטרף להסתדרות הלאומיאת והביעו הכללית 
של הליכוד והמעסיקים. ההנחה ש"אצל הלאומית יהיה טוב 
יותר", כפי שאמר אחד ה"מורדים" בריאיון בקול ישראל, 

  מופרכת לחלוטין.  
תומכי ז'בוטינסקי בשנות  ומיההסתדרות הלאומית (שהק    
 אינה אלאכדי להיאבק בהתארגנויות המעמדיות)  30-ה

אברהם ורשע המקריקטורה של איגוד מקצועי. הגנב 
אהוד שר האוצר בממשלת להירשזון, מי שמאוחר יותר היה 

מזכ"ל ההסתדרות כ ע כלא מעשיהו), כיהןאולמרט (ע"
הלאומית במשך שנים והפך את קופת הארגון לקופתו 

  הפרטית. 
אחורי צעדיהם של מהעומד אבל מעבר לשיקול המוטעה    

 אותם עובדים שעזבו את ה"כללית החדשה" כדי להצטרף
החלטתם: ההסתדרות נטשה ל רקע ממשי ל"לאומית", יש 

  זאת. לא רק הם חשיםאותם. ו
  

  על פוליטיקה ומעמד
ליברלית מזה שנות - ההסתדרות ניצבת בפני מתקפה ניאו    

ואינה יכולה לה. יושבי הראש בשני העשורים  - דור 
(היום ח"כ  רמון, עמיר פרץ האחרונים: איש העסקים חיים

ועו"ד אבי איש העסקים עופר עיני,  ,במחנה הציוני)
הציבו כל אלטרנטיבה לממשלות  לא ,ניסנקורן

  ליברלית. -הקפיטליסטיות התורניות הדוגלות במדיניות ניאו
יומית - חמור זה, שבא לידי ביטוי בפרקטיקה היום מחדל    

את ארגון העובדים הגדול בישראל מביא  ,ההסתדרותשל 
ול המעסיקים וממשלות ההון. לאין ספור קומבינות ונסיגות מ

המאבק נגד הפרטת קרנות הפנסיה נפתח  ,אצל עמיר פרץ
יומיים לפני החקיקה. חיים רמון בכלל דגל בחוזים אישיים 

המעסיקים  ם שלובהרס האיגודים המקצועיים. עיני היה נציג
בקרב העובדים במקום מנהיג העובדים במאבקם במעסיקים 

ת ממשלת אחדות לאומית וניסנקורן, כקודמו שפעל להקמ
ליברלי משה -ר האוצר הניאואת שמכנה עבודה, -ליכוד
  "השר החברתי ביותר בתולדות מדינת ישראל".  כחלון

  

  עובדיםותשובת ה שאלת ההפרטה
אחד ממחדליהם המרכזיים של ראשי ההסתדרות בדור     

 ותהפרטם עם ההפרטה. סביב התמודדות-איהאחרון הוא 
סביב הכיבוש  תםקה הדומה לשתיקבהסתדרות שתי תשורר

ואת מהגרי וניצולם של העובדים הפלסטינים בישראל. 
  העבודה ואת מבקשי המקלט, הזכרנו?

 א אחד הכלים המרכזיים של הרובדתהליך ההפרטה הו    
ביותר של המעמד הבורגני בישראל להצבר הון.  העשירה

ר וציבוריים עוברים לידי "עש ממלכתייםיותר ויותר נכסים 
משפחות ש לפני –משפחות  12המשפחות". אגב, פעם היו 

  פישמן ודנקנר נפלטו מהרשימה מסיבות פליליות. 
כולל  –היחידים שבמשך שנים מנעו את ההפרטות     

 לרבותהיו ועדים גדולים ובינוניים,  –הפרטות הגדולות 

עיריות בנמלים (נמל אחד הופרט: אילת), בחברת החשמל, ב
 ,וגם המורים וההורים (דו"ח דברת) דואר,ב ,(תאגידי המים)

  סתדרות הרופאים (תיאגוד בתי החולים). הוה
ראשי ההסתדרות נאלצו להתמודד עם הלחצים מהשטח,     

כמו בנמל אשדוד באחרונה ובנמל חיפה  ,שמדי פעם התפרצו
לבין לחצי  , שדרשו להפסיק את התהליך ההרסני;בקביעות

לי ההון. כן, גם הממשל הממשלה, הממשל האמריקאי ובע
  להפריט עוד ועוד. לא אחת האמריקאי דחף/לחץ/דרש 

ם מדובר בהצהרה (אף א י ההסתדרות לא יצאמראש ישא    
 רק בדיבורים) נגד ההפרטה. להיפך, כולם נתנו לעגלת

הוועדים והעובדים.  יחידים שנבחו היוהו ,ההפרטה לעבור
, שבמערכת לעשות עופר עיני, איש מפלגת העבודההגדיל 

 ה:סיסמההניף את  2006-הבחירות לראשות ההסתדרות ב
"הסתדרות ללא פוליטיקה". קרי: מול מדיניות בעלי ההון 

   אין לארגון העובדים מה להגיד... ,וממשלתם
  

  
  

  

  יש דמוקרטיה -לוחצים  אםרק 
  

  

חודש מאי הקרוב יתקיימו הבחירות לראשות ב     
של ההסתדרות ונעמת ההסתדרות ונעמת, לראשי המרחבים 

של  20-ולהנהגותיהם. מאז הקמת ההסתדרות בשנות ה
 –המאה שעברה, היו"ר (המזכ"ל דאז) מרכז בידיו כוח רב 

התפקיד היה תפור למידותיו של דוד  ,רב מדי. בתחילת הדרך
-בןשנה).  15שהיה מזכ"ל ההסתדרות במשך (בן גוריון 

על מנת לגמד גירש את הקומוניסטים משורותיה ופעל  גוריון
  כל ניסיון של דמוקרטיה למטה, דמוקרטיה פועלית. 

יורשיו של בן גוריון לאורך השנים לא שינו את דפוסי     
הפעולה של המזכ"ל. אבל היו"רים של השנים האחרונות 

וממנים את יורשיהם עוד כאשר מכהנים הגדילו לעשות 
רמון העביר את  ,. כךכאילו הייתה זו מלוכה –בתפקיד 

  פרץ, שהעבירו לעיני ומשם לניסנקורן.ידי ביט לרשה
 הרי יושבי הראש כולם נבחרו נכון? ,אבל יש דמוקרטיה    

אך מעמדו של  .לכל חברי ההסתדרות בבחירות פתוחות
מועמד לראשות ההסתדרות שהוא כבר מכהן בתפקיד 
ושליטתו המוחלטת במנגנון נותנים לו יתרון רב על פני כל 

  מועמד אחר.
נעשית פחות ופחות דמוקרטית. עיני קיים גם השיטה     

לבטל על הבחירות לראשות מגעים ממושכים עם חד"ש כדי 
("חבל על הכסף") ולהגיע להסכמה מקיר לקיר  ההסתדרות

הייתה סביב המועמדות שלו. סיעת חד"ש בהסתדרות 
והוא נאלץ  דמוקרטי- למהלך האנטי התנגדההיחידה ש

קורן מנסה בימים אלה לשוב אל להתמודד. גם יורשו, ניסנ
הכרזתה  ללא בחירות., אבל ל של עיני: בחירה (בו)יהתרג

של שלי יחימוביץ' כי היא מתכוונת לרוץ לראשות 
  ההסתדרות עשויה לקטוע את המהלך. 

נערכות בחירות.  לאשבאיגודים המקצועיים עצמם כמעט      
 אבל לשביעות רצונם של היו"רים ,בניגוד לתקנון זאת,

הממנים את אנשי שלומם. רק באיגודים ובהם ציבור 
ציאליים או עיתונאים, למשל) יש מיליטנטי (עובדים סו

  חירות. בכל היתר, יוק! ב
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מחאת המנופאים: 

 הפקרות של הממשלה
  

) להתפטר קולקטיבית 1.2מנופאים החליטו ( 150-יותר מ    
עובדים באתרי הבמחאה על תנאי העסקתם. המנופאים 

תנאי עבודה לא נאותים ועבירות  למתריעים עהבנייה 
הפגינו מול הכנסת  המנופאיםבטיחות המסכנות את חייהם. 

 העבודה לדיון חירום בנושא.שעה שהתכנסה ועדת 
 אמר בדיון: הרשימה המשותפת) ,ח"כ דב חנין (חד"ש    

הכנסת חייבת לפעול  –"זה מאבק צודק! נואשתי מהממשלה 
את ממשלת הימין תקף  חנין .גד המדיניות השערורייתית"נ

: "המנופאים פתחו עכשיו במאבק המפקירה את העובדים
 הכריזו בקים שבהםצודק במיוחד. אני לא זוכר הרבה מא

עברנו את כל ועובדים: 'למרות שאנחנו אנשי מקצוע  240
אנחנו שמים את המפתחות ומתפטרים  –ההכשרות 

"בתחום הזה אין מילה  :מהעבודה שלנו'". עוד הדגיש חנין
הפקרות'. אנחנו ‘אחרת לתאר את מה שקורה חוץ מהמילה 

 ,בכנסת צריכים לשים לזה סוף. מה שקשה במיוחד הוא
, המצב לא עבודההת שלמרות העבודה הרבה שנעשית בוועד

הוא מחמיר. הכל בגלל מדיניות  –רק שלא משתפר 
: 'תבנו מהר, ההממשלה, שמעבירה מסר ברור לענף הבניי

, מבלי להתחשב במחיר הכבד תבנו הרבה ותבנו בזול'
הבטיחות שאלת המסר הזה,  עקב. ושמשלמים העובדים

 אחרון".הנדחקת למקום 
בכנסת: "אני עבדתי בדיון אחמד חמאיסה, מנופאי, אמר     

אלא עובד קבלן.  ,באתר של דניה סיבוס, אני לא עובד חברה
גיע הזמן לעשות טסט כאשר משעות בחודש.  327עבדתי 

מקבל הוא סתכל על המנוף. הבא בוחן ובכלל לא  ,למנוף
מסמכים וחותם. זה לא אמור להיות ככה. גם אני התפטרתי 

יותר זה  - אלך לעבוד בניקיון ,עד שיסדרו את הדבריםהיום. 
טוב מלעבוד למעלה בתא של המנוף. בלי שירותים ובלי 

 כלום".
הפיקוח הממלכתי על בטיחות בתחום חדל מאת ה    

העובדים תיאר רן כהן, מנהל תחום בכיר בטיחות במשרד 
מפקחי בנייה האחראים על  20-, המעסיק פחות מהעבודה

מפקחי בנייה. ישבנו אצל מהנדסי  18: "יש לנו אלפי אתרים
בטיחות במה שקשור במנופים ו ביקשנו מהם שבכלהערים ו
כנסו לשטח. פנינו גם למנהל התכנון ולמהנדסי ישי - הציבור 

ומהנדס עיר גם מקבל עדכון על  ,יישובים 250- הערים ב
הפסקת עבודה למנהלי עבודה באתרים בעקבות בעיות 

שומרים סודות בבטן כשמדובר בליקויי  בטיחות. אנחנו לא
בנייה. אנחנו מפרסמים כל ליקוי באתר הבנייה. בשבועות 

כמו מנהל  ,חקירות בשל תקלות בטיחות 9האחרונים, פתחנו 
לעלות על המנוף כאשר העובד עובד אתר בחדרה שהכריח 

הרגיש שהמצב לא בטוח. בראייתנו, אין להתערב בשיקול 
 דעת המנופאי".

, בא לידי ביטוי הכללית של ההסתדרותהפעם מחדל נוסף,     
 ה,הסתדרות עובדי הבניי יו"רבדבריו של יצחק מויאל, 

: הגעה להסכם עבודה-שהאשים את המנופאים באי
"ההסתדרות פעלה בפנייה למשרד הכלכלה ומשרד העבודה. 
התחלנו לנהל מו"מ ואנחנו בשלבים מתקדמים להגיע 

ים מועסקש הל המנופאים, גם אלהסכם יחול על כהלהסכם. 
ח אדם. עד היום המנופאים דרשו תנאים שאי ובחברות כ

אלף שקל. אני כיו"ר  25משכורת של  –אפשר לספק 
הסתדרות פועלי הבניין והעץ לא יכול להשיג את זה. זו 

 הסיבה שאין הסכם עד עכשיו".
  

נועד  פינוי עמונהמק"י וחד"ש: 

   להכשרת התנחלויות חדשות
פינוי עמונה הוא הצגה שאינה מבטאת את המחויבות של "    

ועד הוא נ .רשויות הכיבוש או בג״ץ לזכויות העם הפלסטיני
 –" להכשרת פרויקט ההתנחלויות דרך חקיקת חוק ההסדרה

נכתב בהודעה שהוציאו המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
(מק"י) והחזית הדמוקרטית לשלום ושוויון (חד"ש) בשבוע 

 ץ"ביצוע החלטת בגהממשלה עיכבה את ". )2.1שעבר (
השתמשה  אתלאורך כל התקופה הז .2014לפינוי עמונה מאז 

למתן בניסיון הממשלה בכל התעלולים האפשריים 
לגיטמציה לשוד הקרקעות הפלסטיניות הפרטיות בשטחים 

 .1967הכבושים מאז 
 עומדים מאחורי פינוי עמונה ומאחורי חוק ההסדרה ה    

הם  1967-שכל השטחים שנכבשו בשווא להכחיש מנסים ל
 בהם היא פשע מלחמה. התנחלותשטחים כבושים שה

ממשלה התמונות הפינוי מעמונה לא ישחררו את ראש     
בנימין נתניהו ואת שר המלחמה אביגדור ליברמן מהאחריות 
להחלטה לבנות שלושת אלפים יחידות דיור חדשות מעבר 

 לקו הירוק.
ם מהחרפת הצעדים התוקפניים של ממשלת אנו מזהירי    

י החדש. אהנובעת בין היתר מתמיכת הממשל האמריק ,הימין
זו ממשלה שהכריזה מלחמה על העם הפלסטיני מיומה 

 הראשון.
ההתפתחויות המסוכנות ברמה הישראלית, האזורית     

ם יוהבינלאומית מחייבות סיום מידי של הסכסוכים הפלסטיני
מאבק העממי הפלסטיני נגד הכיבוש הפנימיים וחידוש ה

ולמען הקמת המדינה הפלסטינית ובירתה ירושלים 
 הודעה. ב נאמר -  "המזרחית

 
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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  בלי 'ערבים טובים' ו'ערבים רעים'
   והגזעני, אחדות הציבור הערבי היא התשובה הנכונה אל מול הימין הציוני

חיראן -באום אל , מכל המפלגות,הנהגת הציבור הערבי  

(צילום: זו הדרך) הבתים בכפר אחרי הרס  

  

  יוסף לאורמאת 
  

י, פן, תרזה מיי, פראּוָקה ֶּפְטר-דונלד טראמפ, מארין לה    
הרשימה עוד ארוכה. אפשר גם לשרבב את בנימין נתניהו ו

לתוכה, כמובן. אלא שכל זה פשוט מדי. הבעיה שלנו איננה 
ערבית כמו זו החוגגת -מוסלמית או אנטי-גזענות אנטי

במערב, אף שנוח לנו להשוות את הימין הישראלי לימין 
הקיצוני העולה באירופה ובארצות הברית. בישראל, הבעיה 

קה הרבה יותר. המוסדות שלנו, לא הימין הקיצוני, עמו
דואגים להפוך את היהודי לחייל, לקלגס, לשוטר, למאבטח, 

שיסטים, לדוגמא, כבר לא קונים את שקרי אלסוהר. אפילו הפ
קיעאן, -המשטרה בנוגע לרצח המורה יעקוב מוסא אבו אל

הם פשוט מכירים בזכותם של שוטרים וחיילים לירות ללא 
פן היא עוד כתם על הדמוקרטיה -בערבים. לההבחנה 

הצרפתית, אך ישראל, מנגד, מעולם לא התקיימה באמת 
כדמוקרטיה. בכך נעוץ ההבדל בין תפקידו של השמאל שם 

 ופה.
שיזם", אואולם, הבלבול אינו מקרי. נוח יותר לצעוק "פ    

מבלי לאפיין את ישראל בייחודה. אין ספק שבאמריקה הכל 
ואנו יכולים רק להשתוקק להפגנות המוניות, פשוט יותר, 

כמו אלו בקליפורניה או בוושינגטון. אלא שרבים מהצעירים 
טראמפ  שמקיםהליברלים אצלנו מזדעזעים מחומת ההפרדה 

וחיים בשלום עם החומה בשטחים הכבושים. אותם צעירים 
גם יתמכו במתן מקלט לפליטים האפריקאים, אבל יתנגדו 

פלסטינים. ההבנה שהפלסטינים אינם לזכות השיבה של ה
מהגרים ואינם זרים, אלא ילידים בארץ הזאת, נחשבת בעיני 

  הבעיה. שורש רבים בשמאל כ"לאומנות". כאן 
א חלק מחוסר ילבל"ד, "ימין ערבי", ה הודבקהש התווית    

אנחנו ביחס  יהמודעות העצמית שלנו לגבי עצמנו, ומ
יבור מבקשים פעם אחר לפלסטינים. אנשי תקשורת ונבחרי צ

  של  הכנסת  חברי  את  פעם מאיימן עודה או מדב חנין לגנות 
  

בל"ד, ומתקשים 
להבין את 
העמידה של 
חד"ש לצד 
"הלאומנים" או 

 ,"הדתיים"
כאילו אפלייתם 
של אלה ושל 
אלה שונה, או 

כאילו 
הסולידריות 

הלאומית שלהם 
אינה כוח של 
התנגדות. פעם 
אחר פעם 

על ים לוחצ
חברי הכנסת של חד"ש להשתתף במשחק המבדיל בין 

 לציפייה"ערבים טובים" ל"ערבים רעים". אסור לנו להיכנע 
עזור לקרב את חד"ש לקונצנזוס. אחדות י הכז צעד הכוזבת ש

החברה הערבית, המתהדקת בהפגנות שמארגנת ועדת 
היא בעלת ערך המעקב העליונה בשבועות האחרונים, 

, ובטח ערבים והיהודים בישראלדמוקרטי רב מבחינת ה
שהיא חשובה לא פחות משיעורי התמיכה של חד"ש בקרב 

אילו היו אך גם . צעירים בתל אביב, שסולדים מחנין זועבי
יותר מצביעים יהודים לחד"ש, אסור לדרוש מחברינו 
הערבים להפנות עורף לשכניהם בכפר, המופלים בשל היותם 

כאילו  או "דתיים".ערבים, ולא בשל היותם "לאומנים" 
זרועותיו תתוגמל בהסתרת הלאומיות הפלסטינית ש

 פעלכל שמאל שלא י .החבוקות של העם היושב בציון
ממשלת ת יושל מדינוהגזעני לחשוף את טבעה הקולוניאלי 

 ישראל נידון לכישלון. 
בל"ד נגד שותפות עם יש לדחות בביטול את הטענות     

במאבק נגד  ,ראלישתנאים של אינה שמאל. במשום ש
האפרטהייד הישראלי, בל"ד נמצאת בצד הנאבק, וזה הופך 

רק  –. מרצ , לשותפהתהאסלאמי התנועהאותה, כמו גם את 
. כמעט שנתיים אחרי הקמת במאבקשותפה  לפעמים

ההתנגדות של רבים בעיני הרשימה המשותפת, תמוהה 
בשמאל היהודי לאירוע החשוב הזה. מי שמוותרים בקלות 

 שיבתקרי  –הנושאים ש"מעבר" לשתי מדינות  על כל
ביטול זכויות היתר , שחרור האסירים הפוליטיים, פליטיםה

צריכים לשאול את עצמם בשם מי  – של היהודים במדינה
שלא היו  2013- הם מוותרים. מצביעי חד"ש במה ובשם 

-עצמם מצביעים לרשימה המשותפת באת מסוגלים לדמיין 
אב לב", צריכים לשאול את עצמם , או שעשו זאת "בכ2015

כך בשותפיהם הטבעיים למאבק, גם אם -מה מרתיע אותם כל
קונגרס בהם דתיים, וגם אם הם מניפים מפות של פלסטין. 

, לא היו מעלים על דעתם לפסול ANC-הי, אהלאומי האפריק
שותפים למאבק בשל סיבות דומות. את הציונות צריך 

שר היא מסתווה בצבעי להוציא מתוך אנשי השמאל, גם כא
 טהרנות "חילונית" או "אינטרנציונליסטית".
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 שר החוץ הרוסי לברוב והנשיא פוטין (צילום: ויקיפדיה)

 כוח עולה ממזרח
 

 

ת הלוחמה, המצב ומילמרות ירידה בעצ

, אך ברור כי בסוריה עדיין שברירי ומסובך

  מתחזקבאזור תפקידה של רוסיה 
  

  אבישי ארליךמאת 
  

הרחיבה רוסיה את מעורבותה בסוריה  2015מספטמבר     
לאחר  ד.יצב את משטרו של אסשנה הצליחה ליך מהלוב

בינואר  24-23-מידי המורדים, התקיימו ב כיבושה של חלב
הפסקת אש בסוריה. בדבר באסטנה, בירת קזחסטאן, שיחות 

, 2015- מ  2254טחון יהשיחות הן המשך להחלטת מועצת הב
שיחות מפת דרכים ל תולהתוויישקראה להפסקת אש 

 .פוליטיות בין הצדדים
עידה ויחות ומי לא? הכוח היוזם העיקרי לומי משתתף בש    

ן וטורקיה. אבאסטנה הייתה רוסיה ומשתתפות בה גם איר
 ,מפאבתקופת המעבר בין אובמה לטר אזשהייתה  ,ארה"ב

אבל שגרירה באסטנה  ,לא שלחה נציג מיוחד לשיחות
השתתף  סטפן דה מסטורה, השתתף כמשקיף. נציג האו"ם,

הודיעה  ןירדרק   ,יותערבה מדינותה מביןגם הוא בשיחות. 
 נציגות אירופית  אילוו , בתהליך ףשתת(ורק השבוע) שת

מדינות מרבית האירופה וו. אי ההשתתפות של ארה"ב נעדרת
נויים שחלו במזרח יהיא השתקפות מדהימה של הש יותערבה

  התיכון מאז האביב הערבי. 
ד ותומכת בו כלכלית ן היא בעלת ברית של אסאאיר    

) כוח אלקודס(משמרות המהפכה ניים מאכוחות איר .וצבאית
ן גם שליטה על כוחות החיזבאללה אלאיר נמצאים בסוריה.

יה סורצבא טורקיה פלש לצפון  הלוחמים לצד המשטר.
כדי למנוע יצירת רצף כורדי לאורך הגבול  2016באוגוסט 

לצד הצבא הטורקי  בין טורקיה לסוריה (מבצע 'מגן הפרת').
ת מורדים הקוראים לעצמם 'הצבא הסורי נלחמים כוחו

שברובו היה מורכב מאלמנטים  ,). כוח זהFSAהחופשי' (
התפלג והיום הוא תלוי  – בצבא הסורי שהצטרפו למורדים

  בטורקיה. 
 ינם) אPYDהכוחות הכורדיים ברוג'בה בצפון סוריה (    

משתתפים בוועידה בגלל התנגדות ממשלת ארדואן. טורקיה 
שהוגדר בטורקיה כארגון   PKK-ירגון המסונף לרואה בהם א

הכוחות הכורדיים מתואמים עם הרוסים  . עם זאת,טרור
 משלחת שלהם במוסקבה. באמצעות

 ,נוסרה-אג'בהת שאם (שרשור של - דאעש וג'בהת פתח א    
  משתתפים  אינם  ידה) אעק-אל   של   שרשור  עצמה   שהיא 

  

הקבוצות  טים. ביןכל המשתתפים כטרוריסי פבדרים ומוג
יש ''ג מדינות המפרץ,הסעודים ו בהן תמכוהאיסלמיסטיות 

רגונים החליטו להשתתף ם' ועוד כשישה אאאל איסל
ארגון סוני איסלמיסטי שרוסיה  ,שאם'-בשיחות. 'אחראר א

לא השתתף אך לא התנגד להשתתפות  רואה בו ארגון טרור,
  עידה. ואחרים בו

  

  הפסקת אש שרירה
אך עובדה היא  .ועידה הצליחהווע עדיין אם הקשה לקב    

נם יש עדיין פה לרוב, מעמד. אמ שהפסקת האש מחזיקה,
 שאם-א עש וג'בהת פתחושם התקפות של דא

ויש גם התקפות של הצבא הסורי ואפילו  ,האיסלמיסטיות
אך רוב הקבוצות שומרות על הפסקת אש.  .הפצצות רוסיות

תהליך חשוב אחר שמתחולל הוא התפרקות רבות ממאות 
פרדותן מהקבוצות הנחשבות יהקבוצות השונות, ה

 טרוריסטיות והתמזגויות חדשות ביניהן.

הרוסים על שולחן הניחו  ,פוליטיהמתן המשא והלקראת     
ה זו ה חדשה לסוריה מאוחדת. הצעחוקועידה הצעה של וה

רבו קבוצות המורדים יהיא ראשונית ואינה מחייבת. תחילה ס
אך בשבועות האחרונים מתפרסמים עליה  בה, ןילעי אפילו

על סוריה כמדינה מאוחדת, לא בה יותר פרטים. מדובר 
פדרציה. סוריה לא תקרא הרפובליקה הערבית ולא יאמר 

המשטר  שען על האיסלם.ישהמדינה או החוק צריכים לה
 – בחר רק לשתי קדנציותינשיאותי אך הנשיא יוכל לה ישארי

פחותות של שבע שנים כל אחת. סמכויות  הנשיא יהיו 
ותהיה יותר מבוזר המשטר יהיה  .לעומת סמכויותיו היום

ים יבאזורים הכורדלקבוצות השונות.  ואוטונומיה תרבותית
צד הערבית. מועצת השרים בית תהיה הכורדית שפה רשמ

יעשו ינויים בחוקה יש יפס העדתי בסוריה.ס על הפסתתבס
עליהם מציעים הרוסים אלה מקצת מהשינויים . משאל עםב

  לצדדים לדון. 
'אל אהרם' המצרי  ים היו תגובות שונות להצעה:יינתב    

וקבע שיש בסוריה מספיק  ,הגיב בחריפות נגד הצעת החוקה
בידי כתב יאנשים שיכולים לכתוב חוקה ואין צורך שהיא ת

ים, אהוזכרה החוקה שהאמריק רים כבמדינה קולוניאלית.ז
 שלונהיק וכאבראשותו של נציבם פול ברמר, השיתו על עיר

עד שיתגבש נכונים לנו דיונים רבים  יש להניח שעוד .האיום
ים הצדדים אמורמתווה לסוריה החדשה. בחודש הקרוב 

  'נבה.זלשוב ולהתכנס ב
  

 סוריה: הציר המתהדק- איראן-רוסיה
רוסית. בטרטוס הורחב -בינתיים מתהדקת הברית הסורית    

וירי והשטח של הבסיס הימי הרוסי ובקיממים מוקם בסיס א
ן אאיר ן מתהדקים:אעם איר המשטר יחסירוסי גדול. גם 

כיונות יהקטר לגידולים חקלאיים בסוריה וז 5,000בלה יק
כיון ינית קבלה זאחברת הטלפונים האיר למסופי גז ונפט.

ק לרשת אלבנון ועיר ,ה ויש תכניות לחבר את סוריהבסורי
  נית. אהחשמל האיר

ודוחפת את  ,ישראל אינה מרוצה מהתפתחויות אלה    
ן אשל איר ןסילוק י לדרוש אתאהממשל האמריק

והחיזבאללה מסוריה. בישראל עדיין מדברים על חלוקת 
י. מיד עם ארוסי, טורקי ואמריק :סוריה לאזורי השפעה

כינון תמיכה ב בדברמפ הודעה אטר פרסם ,תפקידכניסתו ל
 צבא ארה"ב כבר ביצע תקיפה בתימן טחון בסוריה.יאזורי ב

משמיע מאז כניסתו של טראמפ לתפקיד, והנשיא החדש 
ן. אלא אם יחליט טרמפ להתעמת עם אזהרות כלפי אירא

לא נראה שישראל הימרה על הצד העולה במזרח  ,ןאאיר
  התיכון. 
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  מנהיג מהפכת אוקטובר, ו.י. לנין

  

  אביב של -כנס באוניברסיטת תל

  החברה ההיסטורית הישראלית

  מאה שנה 
  למהפכת אוקטובר

  

כנס לציון מאה שנה למהפכת אוקטובר יתקיים    
-וה 20-) ב496גילמן, אולם אביב (בניין -באוניברסיטת תל

במארס. הכנס יעסוק במגוון נושאים: חברתיים,  21
, 17:00בערב הראשון, בשעה  תרבותיים.ו , צבאייםפוליטיים

אוניברסיטת מתיערך הרצאת פתיחה של פרופ' זיוה גלילי 
קריאה לאחור". למחרת,  -: "המהפכה הרוסית על אטגרסר
. 9:00שעה בל יתקיימו מספר מושבים הח ,במארס 21-ב

במושב הראשון ישתתפו מיכאל בייזר ("יהודי פטרוגרד 
בשנת המהפכה"), ולדימיר לוין ("הדת היהודית במהפכה 

ואפרים  ,קהילות יהודיות והתנהלותן במהפכה") –הרוסית 
דוידי ("המהפכה הרוסית ומפלגת הפועלים הסוציאליסטית 

  בפלשתינה א"י"). 
: אורי בר נוי ישתתפו 11:00בשעה שיחל מושב השני, ב     

"), 1928-1919("הקומינטרן וכישלון המהפכה המתמדת, 
 – 1917יעקב פלקוב ("ההיבט הצבאי של מהפכת אוקטובר 

ומתתיהו מייזל ("רוסיה הסובייטית כאירוע  ,ניתוח מערכתי")
תעמוד  ,14:30צבאי"). במרכז המושב השלישי, בשעה 

גיל וייסבלאי  תגובות יהודיות למהפכה:בדבר השאלה 
"), חגית 1917("הספר העברי ברוסיה בין פברואר לאוקטובר 

וגור  בראי עיתונות היידיש בארה"ב") 1917מהפכות "כהן (
הברית - ההגירה היהודית לארץ ישראל ולארצות"אלרואי (

  ). "בתקופת המהפכה הרוסית
יעסוק ו 17:00שעה בחל יהמושב הרביעי והאחרון,     

  וולף   תמר דברים:   ישאוי    העברית:העברית:העברית:העברית:    פרות פרות פרות פרות מהפכה בראי הסמהפכה בראי הסמהפכה בראי הסמהפכה בראי הסבבבב
  

מונזון ("הדים של מהפכה בפואמה 'פרספקטיבות' לאורי 
עיון בשתי יצירות של אביגדור "צבי גרינברג"), מרים נייגר, (

וחמוטל בר יוסף ("חיים נחמן ביאליק  )"המאירי
  והמהפכות").

  
  

סרטים ממצרים, צרפת ויפן 

  יוקרנו בגדה השמאלית
  

במהלך חודש  יםוקרנמים ממצרים, צרפת ויפן סרט    
-, תל70אחד העם פברואר במועדון קולנוע בגדה השמאלית, 

 11. במוצאי שבת, 20:00מדי מוצ"ש בשעה אביב, 
בפברואר, יוקרן הסרט הצרפתי "מלך הבריחות" של הבמאי 

צרפתית דובר דק',  93, 2009- הסרט הופק ב .אלן ג'ירורדי
ד הוא גבר גדל מידות בסביבות גיל תרגום לאנגלית. ארמנו

והומוסקסואל שנשבר לו  הארבעים, סוכן מכירות של תרופות
צעירה  ,הוא פוגש בקורלי מחייו. דווקא בצומת דרכים זו

מתאהבים נגד כל  והשניים, מי היה מאמין, ,יפהפייה
לה על צא למסע בריחה שיתעהסיכויים. הזוג המוזר הזה יו

ציה אפשרית. נ, ישבור כל תבנית ויעקם כל קונבכל תפיסה
זהו סרטו הראשון של אלאן ג'ירורדי ("זרים על שפת 

שכבר מגלם בתוכו את תווי ההיכר של הבמאי  ,האגם")
המבריק הזה: עיסוק בחומרים נפיצים השוברים את חומות 

ודמויות שהקולנוע  שנונים הטאבו, הומור ייחודי, דיאלוגים
. תום שובל ינחה את השיחה אחרי ןתנמנע מלהתעסק אי

   הסרט.
 18 ," יוקרן במוצאי שבת678הסרט המצרי "אוטובוס     

במאי מוחמד דיאב ה. סרטו של 20:00בשעה  ,בפברואר
תרגום לאנגלית. עם ערבית דובר דק',  100, 2010-הופק ב

תופעה  ןהטרדות מיניות ברחוב ובמקומות ציבוריים ה
רה הערבית בכלל. הסרט הוא ובחב ,שכיחה במצרים בפרט

עיבוד חופשי לסיפורה של נוהא רושדי, המצרית הראשונה 
בעקבות  .אשר תבעה גבר שהטריד אותה מינית ברחוב

המאבק שלה חוקק לראשונה במצרים חוק נגד הטרדות 
הוא מספר קו האוטובוס בו נוסעת פאיזה כל יום  678מיניות. 

ת מיניות כמעט בכל יום היא חווה הטרדו .לעבודתה
באוטובוס הצפוף. היא לא מסוגלת לזעוק כי בחברה שמרנית 

מצד שני אינה  .פטריארכלית הדבר עלול להמיט עליה קלון
לספר לבעלה ואף נרתעת מכל גילוי מיני שלו, על כך יכולה 

מה שיוצר מתח תמידי ביניהם. יום אחד היא מוציאה את 
ד באיבר את כיסוי הראש ודוקרת גבר מטרי תהסיכה שמחזק

ד נמוך ממינו. הסרט מגולל את סיפורן של פאיזה שבאה ממע
השלוש יוצאות  .מעמדות בינוני וגבוהמעוד שתי נשים של ו

למסע נקם בגברים המטרידים כשהן דוקרות אותם באיברי 
ואיל ינחה -תאופיק אבו  מינם, עד שהמשטרה מגיעה אליהן.

  את השיחה אחרי הסרט. 
של  ,של הקיסר ממשיך לצעוד""צבאו העירום סרט ה    

-בפברואר. זו הפקה מ 25- יוקרן ב ,הבמאי קזואו הארה
דקות. לקנזו  122 –יפנית עם תרגום לאנגלית דוברת , 1987

חיים. הוא מחפש, שלא להגיד רודף, -אוקוזאקי יש משימת
אחר האחראים למותם המיסתורי של מספר חיילים מהיחידה 

חדשה בזמן מלחמת שלו בצבא יפן שנלחמה בגיניאה ה
יה. הקיסר הוא האחראי הראשי בעיניו לסבל יהעולם השנ

 .שנגרם לעם היפני עקב מעורבות יפן במלחמת העולם
הוא מחפש באופן אובססיבי קצינים שהיו מעורבים  במקביל

במיתות המסתוריות בגיניאה החדשה ומאשים אותם בפשעי 
הבמאי  וא מתעלל בהם מילולית וגם פיזית.מלחמה, תוך שה

  הסרט.הקרנת אבי מוגרבי ינחה את השיחה אחרי 
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  מפגינים בתל אביב במוצ"ש (צילום: זו הדרך)

 
, יהודים וערבים, הפגינו לפחות חמשת אלפים איש    

) בלב תל אביב נגד האפליה, הגזענות 4.2במוצ"ש (
שיזם. לפי מארגני המחאה, האלפים מחו "נגד הריסות אוהפ

הבתים ומדיניות ההסתה של נתניהו כלפי הציבור הערבי". 
ן השאר "די להסתה ולגזענות" ו"יהודים המפגינים קראו בי

 וערבים מפסיקים להיות אויבים".
-חברי הכנסת של חד"ש בהפגנה שנערכה הלילה במרכז תל

 אביב (צילום: זו הדרך)
יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה, שנשא דברים     

בו בזמן  מתנהל אתבהפגנה, אמר: "המאבק נגד הממשלה הז
גם להגנה על ויה הערבית יעה באוכלוסנגד ההסתה והפגיגם 

המרחב הדמוקרטי. ממשלת נתניהו היא סכנה לעמותות, 
לתקשורת וגם לבית המשפט. ממשלת נתניהו מעמיקה את 

מונעת את אפשרות הקמתה של מדינה פלסטינית והכיבוש 
למען  ,יהודים וערבים ,צד מדינת ישראל. זה הזמן להתאחדב

חברתי וחברה משותפת  שלום, דמוקרטיה, שוויון, צדק
 לכולנו".

 נובמדינת ישראל המחנה הלאומי של הימין. יש נו"יש    
צל של הימין. אנחנו מפה, מההפגנה  הואהמחנה הציוני ש

הזו, נקים את המחנה הדמוקרטי במדינה, ואנחנו עוד ננצח" 
 סיכם עודה.

יו"ר ועדת המעקב, ח"כ לשעבר מוחמד ברכה (חד"ש),      
מסוכנת לא רק לערבים.  אתה: "הממשלה הזבהפגנ התריע

שיסטי באירופה וגם טראמפ בארה"ב רואים אהימין הפ
ועדת המעקב תארגן  מדיניותו מודל לחיקוי.בבנתניהו ו

עמוד יחד למען שוויון לרוצים אנו  .בקרוב הפגנה בתל אביב
 זכויות ונגד הריסת בתים".

      
הרשימה המשותפת) אמר בהפגנה  –ח"כ דב חנין (חד"ש     

ושל   תקווה כי "האלפים שמפגינים הערב משמיעים קול של 
בוחר בהסתה ובשנאה. אנחנו יודעים השפיות, מול שלטון 

שההסתה היא מפלטו האחרון של הנכשל, אבל לא ניתן 
 ".לנתניהו להדליק כאן תבערה גדולה

מת הרחובות אלנבי והמלך בצותכנסו אלפי המפגינים ה    
ג'ורג', בכיכר מגן דוד, ומשם צעדו לכיכר דיזנגוף, שם 

תנועות,  20-נערכה עצרת מחאה. את הצעדה ארגנו כ
מפלגות וארגוני זכויות אדם בהם חד"ש, מק"י, עומדים 
ביחד, מרצ, מועצת הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, סיכוי, 

  רבנים לזכויות אדם ועוד.
  

  מועצת חד"ש של 10-מושב הה
  

  , 16:30, בשעה 18.2.17ייערך בשבת, 

  באולם "אבו מאהר" בנצרת

  

  על סדר היום:

  

  סקירה פוליטית -

  דוחות ממוסדות חד"ש -

   9- ועידת חד"ש ה -

  בחירת יו"ר רשימת חד"ש להסתדרות -

  בחירת יו"ר רשימת חד"ש לנעמ"ת -

  שונות -
  


