
  

מישהו בשלטון מאבד את כל הבלמים;'ח"כ חנין על איסור ההפגנה בפ"ת:   

'בישראלמועתקות כיום  -השיטות בהן נוקטים בשטחים הכבושים   
 

ההפגנה במוצ"ש מול תחנת המשטרה בפ"ת        

  )(צילום: עודד לבנט, חדר מצב 
  

מול תחנת  )19.8( שבתמוצאי בכאלף בני אדם הפגינו       
, מני פעיליםשל שני  המשטרה בפתח תקווה, לאחר מעצרם
נגד שחיתות שלטון נפתלי ואלדד יניב, ממובילי המחאה 

. המפגינים מחו על החלטת המשטרה לאסור הפגנות ןהימי
סמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה  ,בכיכר גורן בעיר

"מדינת בין היתר: קראו  המפגינים. אביחי מנדלבליט
  משטרה" ו"ביבי הביתה".

יניב ונפתלי עוכבו לחקירה עוד בטרם הגיעו למקום      
הסדר הציבורי", ההפגנה המתוכנן "בחשד ששידלו להפרת 

 ונעצרו ללילה לאחר שסירבו לתנאי השחרור של המשטרה.
שופט ללא  אותםבצהריים שחרר  )20.8ביום ראשון (
   תשידרל  , וזאת בניגודערבות וללא  תקווה  הרחקה מפתח 

 

לא  שלאחר מכןשבחמשת הימים  תחייבותהתוך  ,המשטרה
   לקיים הפגנה בלתי חוקית". "ישדלו

כי יניב ונפתלי נעצרו בבית המשפט  משטרה אמרנציג ה    
בהם קראו  ,בשל פוסטים שהם העלו לרשתות החברתיות

למפגינים לבוא ו"להפר את הוראת המשטרה שלא להפגין 
בכיכר גורן". עו"ד דניאל חקלאי, בא כוחו של נפתלי, סיפר כי 

הרחקה בת  – השניים סירבו לתנאיה של המשטרה לשחרורם
מפני שלטענתם לא ביצעו שום עבירה  –קווה ימים מפתח ת 10

  ולכן אין סיבה להטיל עליהם תנאי הרחקה. 
יצוין שעל מנת למנוע את המחאה הנמשכת ברציפות      

אחר ) 19.8(חסמו בשבת שוטרים  150-כשבועות,  40כמעט 
ר דזאת, במה שהוג ,הכניסות לכיכר גורןכל את הצהריים 

-לדברי המארגנים, כמעגלי אבטחה סביב הכיכר".  ה"שלוש
איש ניסו להגיע לכיכר גורן והמשטרה מנעה זאת מהם.  2,000

 בני אדם נוספים הפגינו 1,500י , כמסרו מארגני המחאה
בהם חדרה, חיפה, נהריה,  ,אחריםמוקדים  16-ב "שבמוצ

  ."אות ירושליםמודיעין,  , חדרה,"סראש פינה, כפית אונו, יקר
: באומרו הרשימה המשותפת), ח"כ דב חנין (חד"שצדק      

 "הטלת מצור משטרתי על שכונה שלמה כדי למנוע הפגנה?
 ?לילה שלם של מעצר בגלל פוסט בפייסבוק שמזמין להפגנה

עוד קווים  חצותמישהו בשלטון מאבד את כל הבלמים ומוכן ל
 ים הכבושיםיהפלסטינ אדומים. שיטות בהן נוקטים בשטחים

מועתקות כיום בעיר ישראלית גדולה כמו פתח תקווה. דיכוי  –
מופעל עכשיו נגד  –פריפריות בשהפעילו כלפי ערבים ו

דמוקרטיה. כשמנסים  מעןחיוני להיאבק ל עכשיואחרים. 
להתארגן, לחשוב  ,זה בדיוק הזמן לצעוק –בכוח לסתום פיות 

  ".כאן שינוי גדול חוללולפעול כדי ל
מינויו של בכיר השב"כ רוני  ים למסקנה, כיהאירועים מוביל   

ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביך למפכ"ל המשטרה שאל
יותר מניסיון לרתום  ינו"על רקע מקצועי", אלדבריו שנעשה 

את המשטרה להגנת ממשלת הימין ומדיניותה הגזענית 
חיראן, דרך מזרח ירושלים ויפו -דמוקרטית. מאום אל-והאנטי

משטרת ישראל שהיא מחויבת מוכיחה ועד לפתח תקווה, 
לסדר החברתי והפוליטי הקיים, על אפם וחמתם של רוב 

רה עהתבלא יכבו את  חקירותאזרחי מדינת ישראל. אלף 
  . אתהז
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 2/תגובות
  

  

  דברים בשם אומרם
  

  

  עוד תרומה קיבוצית לאחוות עמים 
טקס חניכת אמצעי המכת"ז התקיים  בית אלפאקיבוץ ב"

 במעמד ראש אגף המבצעים 6(מכונת התזה) החדש מדור 
בדגם המכת"ז החדש פיתוחים  ., ניצב אלון לבביבמשטרה

ים יבהתאם לצורך המבצעי והותקנו מספר אמצעים טכנולוג
ל זה: רשת קדמית, המופעלת באופן חשמלי חדשים, ובכל

להגנה על שמשת המכת"ז ומפעיליו מפני פגיעה. הותקנה 
בחלקו הקדמי של המכת"ז כננת וזרוע מיוחדת, המיועדים 
למשיכה ודחיקה של עצמים כבדים החוסמים את הדרך 

סיון לשבש תנועה ולמנוע את יבמהלך הפרות סדר, בנ
ם הראשי הותקן סמן על תותח הנוזלי .פעילות המשטרה

לייזר חדיש שנועד לשפר את יכולת הכיוון של מפעילי 
המכת"ז, אמצעי נוסף ששופר בתותח הראשי הוא מצלמת 
הזיהוי המותקנת עליו, ותסייע למפעילי המכת"ז לזהות 

דגם המכת"ז החדיש  מטרים. 100מתפרעים כבר ממרחק של 
די פותח במפעל 'בית אלפא', שזכה במכרז המשטרתי, בכ

לשפר את היכולות המבצעיות תוך מתן דגש על החדשנות 
הטכנולוגית האמורה, כאשר היום נקלט בשורות המשטרה 
המכת"ז הראשון, מתוך חמישה שכבר נרכשו ע"י המשטרה 
ועתידים להשתלב בפעילות המבצעית עד סיום הרבעון 

  ".2018הראשון של 
  )3.8(רדיו קול חי,  

  

  הכיתה תעבור לדום!
תכנן לבצע בחודשים הקרובים ניסוי, שבמסגרתו "צה"ל מ

יגיעו נציגי לשכות הגיוס לבתי ספר ברחבי הארץ ויאפשרו 
לתלמידי כיתות י"א לבצע צו ראשון בכיתתם במרוכז. על פי 
התכנון, ביום קיום הצו הראשון המרוכז בבתי הספר יגיעו 
לכיתות י"א הנבחרות מאבחנות של לשכות הגיוס, כמו גם 

וסף על כך, חיילי וחיילות לשכת הגיוס יגיעו לבתי רופא. נ
הספר עם אייפדים, שעליהם יבצעו התלמידים את המבחנים 
הפסיכוטכניים שקובעים את הדירוג הפסיכוטכני הראשוני 

אכ"א מציינים כי אחת מהסיבות  .(הדפ"ר) של בני הנוער
המרכזיות למהלך היא לגרום לכך שתלמידים בשכבות 

בית הספר, בכיתות ח' ו־ט', יידעו כי ביום הנמוכות יותר ב
של צה"ל בבית הספר, באופן שיגביר  'הפנינג'מסוים מתקיים 

  .את המוטיבציה שלהם לגיוס"

  )8.8("ישראל היום", 
        

  פועל קטמון'הבעל המאה ובעל הדעה ב'
של לוי, המזוהה עם היריבה העירונית איש העסקים נוח "
ר הרשימה "יו ,ודהכ איימן ע"כי חקטמון פרסם  פועלה

. 2016מניה בקבוצת האוהדים בשנת  המשותפת, היה בעל
ליפקין, הוא נעמד יוסי כשהדבר הגיע לידיעתו של הספונסר 

על רגליו האחוריות, ביקש להעלות את הנושא בישיבת 
 השלח הודעליפקין אף . הוועד שהתקיימה בתחילת השבוע

אין 'תו. זועמת לחברי הוועד המנהל, ואיים בהפסקת תמיכ
  ', כתב".  שום צורך לפנות לקיצוניים שבקיצוניים

 )3.8(השבועון הירושלמי "כל העיר",  
  
  

  

  מכתבים  

    למערכת 
    
        

  כך חיים את הכיבוש במזרח ירושלים 
שבועות בני הבכור לומד באוניברסיטה בגרמניה וב    

האחרונים, לראשונה בחיי, שמחתי שהוא רחוק מכאן, 
מירושלים. מאז הפיגוע שבו הרגו שלושה אזרחים ישראלים 

שריף), ביום -חראם א- במתחם הר הבית (אל שני שוטרים
, ישראל מטילה הגבלות חמורות על התנועה 14.7שישי, 

כניסת  במזרח ירושלים ובמשך כשבועיים הוטלו הגבלות על
המצב בעיר מתוח מאוד ואני אקצה. -ים למסגד אלמתפלל

למי חושש בימים אלה לשלום מאמין שכל הורה מזרח ירוש
    ילדיו.

במשך ימים שלמים העיר העתיקה הייתה סגורה ומסוגרת     
מי  בגלל ההגבלות ומשום שאנשים חששו לצאת מבתיהם.

שרוצה להגיע לעיר העתיקה חייב להתעכב במחסומים 
ראיתי בשער  הובשההיות חשוף להשפלה. ולפעמים גם ל

סאהרה) שלושה אנשי משמר הגבול -הפרחים (באב א
, מצמידים אותו לקיר ועורכים עליו 18דוחפים בחור בן 

חיפוש גופני מול כולם. זה מראה יומיומי, שגרה שבה כוחות 
מאות, מעכבים בכל יום עשרות אנשים, אם לא  שיטורה

  ועורכים חיפושים על גופם.
תושבי מזרח ירושלים חיים את הכיבוש יום יום, שעה      

ע הגיאלף אנשים בתוך סיר לחץ. כדי ל 300שעה ודקה דקה, 
משכונה לשכונה צריך לעבור מחסומים, עיכובים והשפלות. 

נסיעה לבית לחם, שנמצאת במרחק של כמה  אפילו
בגלל המחשבה על  קילומטרים מהשכונה שלי, מרתיעה

  העיכוב במחסום.
  - שש השנים הראשונותושנה,  13אני עובד בבצלם כבר      

כתחקירן שטח במזרח ירושלים. לא זכורה לי תקופה קשה 
כך. כבר שנתיים ששורר בעיר מתח יוצא דופן בגלל -כל

סביב העיר העתיקה,  שיטורהנוכחות המוגברת של כוחות ה
אבל בשבועות האחרונים המתח הגיע לשיא חדש. תנועת 

טמצמה באופן מוחשי. בנוסף, בשכונות שמעבר האנשים הצ
לגדר ההפרדה אין שום אכיפת חוק והן הפכו לשטח הפקר, 

    מגביר את תחושת הפחד של התושבים.מה ש
הרשויות הישראליות סבורות שלגיטימי להפעיל לחץ      

בלתי סביר על כל תושבי מזרח ירושלים. מעבר לכך שזה לא 
ם לא מוסריים ולא חוקיים של המתכון לרגיעה, מדובר בצעדי

הרשויות רואות בכולנו,  ענישה קולקטיבית שבמסגרתה
תושבי מזרח ירושלים, אנשים שאפשר לפגוע בזכויותיהם, 

     חייהם.בכבודם וב

  מנהל תחקירני השטח, בצלם כרים ג׳ובראן,
  

  אש קודש על אדמות ג'לוד
 חקלאים מהכפר הפלסטיני ג'לוד לא קיבלו אישור לקצור    

  חז אש קודש. את תבואותיהם באדמות הנמצאות בקרבת המא
, סוף סוף קיבלו אישור לבקשה באוגוסט 3 ביום חמישי,     

בחודש מאי. כשהגיעו לקצור את יבולם, גילו עוד שהוגשה 
  לתדהמתם שלא נותר דבר באדמותיהם.

 עמוס גבירץ,                                               
  יםקיבוץ שפי

    

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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   קאיהאת תמיד תהיה להם 
 על רפיסות האופוזיציה התקשורתית לנתניהו, ורק לנתניהו

 

  אהוד ברק בתוכנית הסאטירה ׳גב האומה׳ (צילום מסך)
  

  יוסף לאור מאת
  

"אתה מסתכל מסביב ורואה שאין אופוזיציה. האופוזיציה 

 ..הייתה צריכה להגיד את הדברים שאני אומר בטוויטר.

מישהו אמר לי שהאופוזיציה היום בנויה מחמישה אנשים: 

אברמוביץ, ליאור שליין  רביב דרוקר, אלדד יניב, אמנון

  )26.1"וואלה!", (אהוד ברק, בראיון ל ואנוכי"
  

ל נשמעים אולי הזויים, מפי מגלומן, אבל עילהמשפטים     
ברק לא טועה כשהוא אומר שאת האופוזיציה מנהיגים ציוצי 

ל דרוקר והבדיחות מנההטוויטר שלו, חקירת הקבלות ש
החמוצות של שליין. עמדת האופוזיציה התקשורתית היא לכל 

ליברלית ממנה, -היותר "נגד ביבי". אופוזיציה זו, שאין ניאו
ותנו פסיביים: היא מורכבת מתחקירן, פרשן, מותירה א

הם  ימבאמת סטיריקן ושני אנשים (ברק ויניב) שאיננו יודעים 
מככבת בערוצים המסחריים, אינה ה ,היום. החמישייה הזאת

בכיבוש או בצבא, והיא משתדלת לא לומר דברים  דנה
שכן מעזים,  הרדיקליים מדי. אדרבה, היא מבקרת את אל

בדמות  "קיצוניים". למשל, את האופוזיציהומוקיעה אותם כ
  הרשימה המשותפת.

 הבשבוע שעבר, אפשר היה לקרוא באינטרנט זעזוע של אל    
קבלת החוק שיאפשר לו הקלות בבשל "נגד ביבי"  רק הםש

למלחמה. ואולם, האתגר בישראל היה תמיד  תצאהחלטה ל
לפי  אושרההתנגדות בעת שהצבא יוצא למלחמה, גם כשזו 

לים שישראל "הלגיטימית" כתבה, ישראל שקדמה לביבי, הכל
  ותיוותר מן הסתם מדינה כובשת גם אחריו. 

נותרנו עם סאטירה טלוויזיונית פושרת, המחפשת     
פרסומות, פונה למכנה משותף רחב ככל האפשר וגם נמוך 
ככל האפשר. דווקא כדאי להתעכב קצת על התכנית הזאת 

י שלו נוהה אחריה, כי שם ש"השמאל" במובן הרחב והשטח
  "צוחקים על ביבי". 

הסאטירה הזאת אגרסיבית באמת רק ביחס למגזרים     
ה"אחרים", חרדים וערבים. למשל, באחת התכניות בעונה 

המונולוג של שליין לגיוס החרדים לצבא: הוקדש האחרונה, 
"הפלגים הקיצוניים במגזר החרדי, ששוב יצאו השבוע נגד 

הודיעו שהמדינה היא אויב והחילונים הם כמו גזירת הגיוס, ו

אין גזירה כזאת, מה שרק  –היטלר [...] הבעיה היחידה 
). מובן שמלה 3.4.2017גורם להם להאמין בה יותר" (

אחת לא תיאמר שם בזכות הסירוב. זה נושא שנוי מדי 
במחלוקת. צחוק על החרדים מסייע לטייח אותו. 

וס החרדים אמר נציג בהתייחסות אחרת לדחיית מועד גי
הנאורות, ליאור שליין: "בכל מקרה, זה הרבה זמן, זה 

?" 1654המון זמן. החרדים הם עכשיו, במה? 
)21.11.2015 .( 

  

בין ח"כ  2לאחר העימות המצולם בחדשות ערוץ     
עודה לעלי סלאם, ראש עיריית נצרת, מעט לאחר  איימן

הבחירות האחרונות, פנה שליין בתכניתו לסלאם, שלא 
היה נוכח: "אז בסדר, הח"כים הערבים לא דואגים 
לאינטרס של העיר שלך, אז הם באו להסית ואף יהודי 
לא נכנס לעיר ובסוף שבוע אחד הפסדתם עשרה מיליון שקל 

יתר של כנאפה. אבל מה אתה  איש מתו ממנת 30-הכנסות ו
חושב לעצמך? שאיימן עודה וחנין זועבי ואחמד טיבי וג'מאל 
זחאלקה יוותרו על הקשר עם הפלסטינים והעולם המוסלמי 
ופתאום הם יבינו שהם אזרחים חופשיים עם זכויות אדם 
מלאות במדינה דמוקרטית מערבית?". תעמולה בצורת 

נו על הערבים, דאגנו סאטירה? סאטירה בצורת תעמולה? צחק
לאזרחותם. הזדהינו עם מי? עם התעמולה הכי ברוטאלית נגד 
החברה הערבית ונציגיה, יחד עם הבדיחות הגזעניות 

 ה"מובנות מאליהן".
  

הסאטירה הזאת מתעקשת להניף את דגל הקדמה,     
 תמקםה מבקשים להמוביליהמערביּות והדמוקרטיה. 

ן את החרדים, ו"להזכיר" אופוזיציה הרואית לנתניהו, לחלכ
לערבים את התנאים הנפלאים שלהם בישראל. מדי פעם 
התגרה הפאנל בחנין זועבי, שסירבה להתארח בתוכנית. כה 
אמר שליין: "חברי כנסת, שרים, כולם מגיעים להתארח כאן 
כי כולם מבינים שהם נבחרי ציבור שצריכים לתת לציבור דין 

פחדה לעלות על המרמרה,  וחשבון. ודווקא חנין זועבי, שלא
ולא פחדה לחגוג עם מחבלים, אלינו היא מפחדת לבוא" 

). יופי. הקהל מת על זה. גם ביקורתיים וגם יורדים 29.2.2012(
  על ערבים; גם מפחידים וגם מצחיקים.

 

, כחצי שנה לאחר ציטוטיו למעלה, אמר 12.8במוצאי שבת,     
לספר לביבי שבית אהוד ברק באותה תכנית סאטירית: "צריך 

כלא הוא לא לונה פארק, לבוא עם כל המשפחה לא אומר 
שתקבל הנחה". השמלה שלבש ברק במבצע "אביב נעורים" 

, הוזכרה לפחות שלוש פעמים. מצחיק, לא? 1973-בביירות, ב
וביחס לפלסטינים? הנה, אהוד ברק: "נתניהו עשוי להגיע 

יך לחיות בתא לתובנה מדינית בקשר לפלסטינים. אם נגזר על
אחד עם מישהו שאתה באמת לא מסמפט, לפחות שלכל אחד 
  מכם תהיה מיטה נפרדת". מי כתב לו את זה? ממש לא חשוב. 
נותרנו עם גרסה חיוורת של מה שקרוי עכשיו "שמאל מרכז". 

חפש גיבורים תורנים. בשבוע שעבר היה זה מאותו מחנה 
ברק, או נקריעלון שנקרא להצטרף "למחנה", ולפני כן 

אשכנזי, גבאי או גנץ. בשביל האופוזיציה הזאת, החלפת 
שלטון הימין נראית כחלום רחוק. בינתיים, עושים סאטירה על 
קאיה, שרה ויאיר. אגב, באותה שבת הצטרף ברק לא 

  כבר אמרנו? כפוליטיקאי אורח, אלא כפאנליסט. אופוזיציה



 4/במפלגה

  השמאלית: בגדה

 בנק״י חברי מפגש

 מפלגת צעירי עם

  הבלגית העובדים
 

  זוהר אלוןמאת 
  

הצעירים של מפלגת  אגף בחודש יולי הגיעה משלחת של    
 )COMAC( לניניסטית-העובדים הבלגית המרקסיסטית

מנת לגבש נייר עמדה בנושא -, עללביקור בישראל ופלסטין
שלשות, ב. הצעירים נאלצו לנחות בארץ בצמדים והסכסוך

וזאת מנת שלא תימנע מהם הכניסה, -בטיסות שונות, על
הוטל על פעילים הקוראים לחרם על ישראל. ש בעקבות איסור

כמעט יממה עברה עד שכל חברי המשלחת הצליחו לעבור 
נפגשו בה חיפה, הגיעו ל משםבשערי שדה התעופה בן גוריון. 

 מק״י ובנק״י צעירים.עם חברי 
 

 

  

  
  

  ניתן לקבל את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום מתבקשים לשלוח ללא תש בדואר אלקטרוני,בדואר אלקטרוני,בדואר אלקטרוני,בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל המעוניינים לקבל המעוניינים לקבל המעוניינים לקבל 

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

למפגש איתנו, למועדון הגדה השמאלית למחרת הגיעו     
. ניהלנו בתל אביב (ר׳ צילום) בנק"יבצעירים במק"י ו פעילים

 פלסטיני-בעיקר בסכסוך הישראלי עסקדיון פוליטי ארוך, ש
אנו . ובניתוחים בסיסיים של המציאות החברתית בישראל

אודות המערכת הפוליטית הבלגית על הידע שלנו  העשרנו את
  מציאות הדו לאומית הייחודית שלה.ב

למדנו מהם כי המאבקים הפרלמנטריים והעממיים     
המתרחשים בפלנדריה ובואלוניה, שתי היחידות הפדרליות 

: פלנדריה המאל ההמרכיבות את בלגיה, שונים מאוד אל
קואליציה בין המפלגה  שהואמצויה תחת שלטון מקומי 

ולמפלגה נוצרית -מית הלאומנית למפלגה הדמוהפל
; בואלוניה, לעומת זאת, המפלגה הסוציאליסטית הליברלית

שתי  קיימותמחזיקה ברוב מושבי הפרלמנט המקומי. בעוד ש
דוברת  אחתפלמית ואחת  - ת ודמוקרטי-סוציאל ותמפלג

זו  כמו –הבלגית  לניניסטית-צרפתית, המפלגה המרקסיסטית
לשונית היחידה -לאומית והדו-המפלגה הדו היא –הישראלית 

בבלגיה. החברים הצעירים שפגשנו הצטרפו בשנים האחרונות 
 הם לומדים באוניברסיטאות שונות ברחבי בלגיה .למפלגה

  . ופעילים בהתאגדות סטודנטים המסונפת למפלגה

פלסטיני ושל -לאחר סקירה של תולדות הסכסוך הישראלי     
שני מעגלי דיון: ב חלפנו דעותהבלגית, הפעילות המפלגה 

 - תנועת הסירוב לשירות בצבא, והשניבאחד עסק ה
המפלגה הקומוניסטית הישראלית  שלבאסטרטגיות מאבק 

המאבקים בבלגיה  צפוי,אחותה הבלגית. כ לוש
השראה  נו, שאבלמרות זאת ובישראל/פלסטין שונים. אולם

זי טיפול מההצלחה של החברים מבלגיה, שמפעילים מרכ
מבוגרים באזורי מצוקה ברחבי בלגיה, לומרפאות לילדים ו

פעילויות לילדים וכנסים  יםעורכים "ימי שיא", בהם מתקיימ
  למבוגרים, ועוד.

פרשיות שחיתות בקרב המפלגות  שנחשפולאחר     
הסוציאליסטיות בשנים האחרונות, רבים עברו למפלגות 

העובדים הבלגית,  שאינן מזוהות עם הממסד, ביניהן מפלגת
אך גם המפלגה הלאומנית הפלמית. התסכול מתהליכי 

מלווה בהרס של מדינת הרווחה, הההפרטה המואצת בבלגיה, 
 -אבקי העובדים ב ת מעורביםויעוני ולהבוהצורך להילחם 

משותפים לחברים הבלגים ולנו. ניתן היה לחוש אופטימיות 
מפלגתם לאור ההצלחה של וזאת בקרב החברים הבלגים, 

תמיכה  25%-ל 5%-מ תלולהבסקרים האחרונים: עלייה 
 ך שלוש שנים בלבד.מהלב

אביב, יצאנו מהמפגש עם -תלביפו ובאנו, חברי בנק"י     
החברים הבלגים מחוזקים ומלאי השראה, ובמיוחד עם 
ההבנה כי חיזוק הקשרים הבינלאומיים שלנו הוא הכרחי עבור 
חיזוק המאבק בכיבוש, למען זכויות אדם ולמען זכויות 

    עובדים. 



 5/עובדים  
 

  לא לעבודה שחורה ב״קפה נואר״
  במלחמה הוא תקדים חשובהמוכרת אביבית -במסעדה התלהמאבק המתמשך 

  בענף המלצרות בהעסקה נצלנית
  

  
שלחו עובדי "קפה  2017בחודש פברואר     

אביב מכתב להנהלה, בו הודיעו על -נואר" בתל
לקראת  היציגות ונכונות לקיים משא ומתן עמ

חתימת הסכם קיבוצי. הנהלת המסעדה 
התעלמה מהמכתב במשך יותר מחודש, ואף 
ניסתה לגייס עובדים חדשים לשורותיה. "קפה 
נואר" היא רק דוגמא אחת מני רבות למסעדות 

חוקיות -ות העסקה נצלניות ולאבוחרות בשיטה
כברירת מחדל. "מה שנואר מציעה מבחינת 

ככה זה מתנהל בעיר, אין  –התנאים הסוציאליים 
כאן משהו מיוחד לא לטובה ולא לרעה. זה איך 

), 25שהדברים מתנהלים", הסבירה עדי טכורש (
מלצרית וחברת ועד הפעולה, בראיון ל"דבר 

  ). 28.2ראשון" (
  

הוכרז סכסוך עבודה בפעם הראשונה,  במארס    
כי העובדים "מקבלים  בתגובהוההנהלה טענה 

מיתממים המעל ומעבר". זו טענה שגרתית של מעסיקים 
יש  לפתע כאשר העובדים דורשים שיפור בתנאי ההעסקה, אך

בענף המסעדנות. סטנדרטים  דיש לה תשומת לב מיוחדתקלה
לים ותקנות קיימים בענפים אחרים בשוק העבודה, נהה
עובדי מסעדות  כאשר העניין הואים נעלממעוגנים בחוק, ה

קפה. למשל, השכר משולם דרך טיפים, הכסף נזיל -ובתי
ומחליף ידיים פעמים רבות בין הלקוח למלצר, למעסיק, 
וחזרה למלצר, כאשר לא ברור כמה מתוכו מדווח בתלוש, 

ב של כמה ממנו (אם בכלל) נצבר עבור הפנסיה, מה קורה במצ
תאונת עבודה או חופשת מחלה, וכן הלאה. דוגמא אחרת היא 

קורא ו לפי, ביי״-המכונה ״סטנד נוהל מקובל במסעדות
עד שיעלה למשמרת  שזה ימתיןמנת -המעסיק לעובד על

(בהתאם לכמות הלקוחות), אך לא משלם לו מהרגע בו הוא 
מתחיל הוא ה השנייה, או כאשר שעברק החל  –מגיע לעבודה 

פועל", כלומר כאשר ההמתנה מסתיימת. כך, ייתכן ב״וד לעב
  מצב בו יגיע לעבודה, אך לא יׂשתכר כלל.

  

), 26), סיפר דור מייקון (7.5בריאיון למגזין "כותרת" (    
מלצר במסעדה וחבר ועד הפעולה: "נרצה להסדיר את כל מה 

תנאים הסוציאליים שמגיעים לנו על פי חוק. מבחינת בשנוגע 
, נרצה להסדיר את הנושא של שעות אלדוגמ המלצרים

המתנה. בחוקי העבודה הרגילים קוראים לזה 'כונן', ומשלמים 
לעובד כסף מהרגע שהגיע פיזית לעבודה. אבל מה שקורה 
בהרבה מסעדות בארץ, זה שמלצרים מגיעים למסעדה 
ונאלצים להמתין עד שיעלו למשמרת מבלי לקבל על כך שכר. 

שעה השנייה. בים לשלם למלצר החל ב'נואר' למשל מתחיל
  אנחנו רוצים לתקן את זה".

  

הנהלת "קפה נואר" בהתארגנות הכירה , 2017באפריל     
עובדיה כיציגה והחלה במשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי. אז, 

שבחים מהתקשורת: "המסעדה הראשונה שתנהל בזכתה 
משא ומתן להסכם קיבוצי", "תקדים" וכן הלאה. נראה היה, 
כאילו הסוגיה בדרכה להיפתר. אך התקוות התבדו, כאשר 
בחודש יולי האחרון הודיעו עובדי קפה נואר באמצעות עמוד 

  ע נקלהפייסבוק שפתחו עבור המאבק, כי המו"מ עם ההנהלה 

  

של עובדי ׳קפה נואר׳ (צילום: ארגון העובדים) ועד הפעולה  
  

למבוי סתום: "אנחנו מקווים שהמצב ישתנה וההנהלה תראה 
נכונות לשפר את תנאי העבודה ותפעל לכך שנוכל לחתום 

הצלחת לבהקדם על הסכם קיבוצי לרווחת העובדים ו
  המסעדה".

) הכריזה התאגדות העובדים ב"קפה 20.8ביום ראשון (    
ל סכסוך עבודה נוסף. כך נכתב בעמוד הפייסבוק של נואר" ע

הוועד: "לאחר שנכשלו כל ניסיונותינו לפנות להנהלה [...] 
ולאור הדרישות החד צדדיות והלא סבירות לפגוע בשכר 
המלצרים בצורה משמעותית, ולטעון שהם מוכנים לשיפור 

המארחות והמנהלים רק על  ,הברמנים ,התנאים של הטבחים
הכרזנו היום על סכסוך עבודה! אנחנו  –צרים חשבון המל

תמיד מעדיפים את דרך ההידברות, אך לא נוכל להמשיך 
ולשתוק למול מריחות הזמנים והתשובות המזלזלות, שמנסות 
להפריד בין עובדים. אנחנו ממשיכים לקרוא להנהלה לחזור 

  במהרה לשולחן הדיונים על מנת לחתום". 
בענף המסעדנות בישראל טרם נחתמו הסכמים קיבוציים.     

ועדים  בענףמלבד התאגדות עובדי "קפה נואר", לא קיימים 
חשיבות עצומה להתאגדות  נודעתפעילים. דווקא בתחום זה 

בין העובדים על רקע  פלגהנהלות ל ןנוכח ניסיווזאת עובדים, 
 ההפרותהתפקידים השונים (מלצרות, בר, אירוח ומטבח), 

תנאים שאינם מוסדרים כלל:  כןעבודה והל חוקי הבוטות ש
קיומו של שכר בסיס -אי ;פנסיה שלרוב אינה משולמת

חוזי עבודה  ;למלצרים והישענות המעסיק על טיפים בלבד
משמרות  ;שעות נוספות שאינן משולמות ;שאינם נחתמים

תלושי  ;מתן מנוחה בסופי שבוע-אי ;")stand byהמתנה ("
ימי מחלה וחופשה, והרשימה עוד כיבוד -אי ;בייםשכר פיקטי

  ארוכה. 
 , נקווה,חתימת הסכם קיבוצי במסעדה אחת תוביל    

לגל ו להתעוררות המודעות בקרב עובדי מסעדות רבות
  .התאגדויות מוצלחות בענף כולו

  

  י"ל



  

  6בעולם/

  

 מהאטפמ פרידה

  אחמד אבראהים
מחלוצות המאבק הנשי בעולם הערבי, מנהיגה 

הובילה קומוניסטית סודאנית, שבמשך שנים רבות 

  הישגיםרשמה ופמיניסטיים ומעמדיים מאבקים 
  

  

בשבוע  שיגרהטית הישראלית (מק"י) המפלגה הקומוניס     
ומים למפלגה הקומוניסטית ) הודעת תנח15.8(שעבר 

 אחמד אבראהים פאטמהשל מותה  עקבות, בתניאסודה
 ממנהיגות המפלגה וחלוצת המאבק הפמיניסטי ,(בתמונה)

תנועת נשים . בארצה, ביבשת אפריקה ובעולם הערבי כולו
 ןבצער שתתפותישראל (תנד"י) שלחה הודעת הדמוקרטיות ב

 נשיאתכ 1991כיהנה משנת  אבראהיםות. סודניהשל הנשים 
שים הדמוקרטיות, שתנד"י נמנית מית של הנעולהפדרציה ה

  עם מייסדיה.
בחרטום,  1933אחמד אבראהים נולדה בשנת  פאטמה     

היה מנהל ה , למשפחה משכילה ושמרנית. סבסודאןבירת 
בוגר היה  יהאב ;מסגדבמאם אִ , וכיהן גם כהספר לבנים בית

ראשונות במדינה נשים הואמה הייתה מה ,להוראה המכלל
   .רשזכו ללמוד בבית ספ

  
  
  

  מעמד האישה להבטחת
החלה את מסלול הפעילות הפמיניסטית כבר  אבראהים    

 יעיתון "החלוצה", שעסק בנושאהבתיכון, כאשר ייסדה את 
, ונהגה תסודניזכויות נשים וחופש הכתיבה בעיתונות ה

את גם הובילה , לימים .רשימות תחת שם בדויבו לפרסם 
 ,יכוניים לבנותהשביתה הנשית הראשונה בבתי הספר הת

מדעים בספרי תכנים העוסקים בהצנזורה של על  במחאה
ניהול משק ם העוסקים בוהחלפתם בחומרילבנות, הלימוד 

 הבית. 

        

כשותפה  1947בשנת החלה את המאבק הפוליטי שלה     
 פורום הנשים המשכילות שפעל במסגרת המפלגההקמת ב

 סודאןד נשות ייסדה את איחו 1952בשנת  . הקומוניסטית
לחברת נבחרה בהמשך  .נוספות פעילות קומוניסטיותיחד עם 

הרישום מען פתיחת ופעלה ל הוועד המנהל של האיחוד
עבור ולא רק  ,מחוזותה להנשים מכלעבור כל לפורום 

ארגון הנשים  סניפיעמלה לפתיחת  ,וגם .שבהן משכילותה
  .ישהפך את התנועה לבעלת בסיס המונ מהלך, סודאןברחבי 

וקה בחלעגן  סודאןהנשים באיחוד דרש  1954כבר בשנת      
ייצוג בכל לוולהיבחר לפרלמנט  בחורנשים להזכות את 

 בראהיםא השונות. במפלגותו הממשלו המדינהמוסדות 
בערות ה לביעור, שוויון מלא בשוק העבודהלמען  פעלה

פעלה למען העלאת גיל  בהמשך,ולחינוך ממלכתי חינם. 
אשר העניק לגברים  ,ביטול "חוק הציות"לשואים ויהנ

איחוד הנשים ם. אפוטרופסות מלאה על בנותיהם ובנות זוג
המפלגות האסלאמיות מצד  פותהתקהיה יעד ל סודאןשל 

  .במדינה השמרניותו
  

  נגד הקולוניאליזםנגד השוביניזם, 
, הנסגרו בפני מאמריהממסדית אחרי ששערי העיתונות      

בהוצאת איחוד  ״קול האישה״  את המגזין ערכה אבראהים
בשלטון הבריטי תי במאבק ותפקיד משמע מילאש הנשים

הצטרפה למפלגה הקומוניסטית הסודנית  1954-ב. סודאןב
ת, סודני. המפלגה הקומוניסטית הונבחרה לוועד המרכזי

של נשים מלאה שאפשרה חברות בסודאן הראשונה הייתה 
  .בשורותיה

בראהים השתתפו א פאטמהת בהנהגת וניאסודהנשים ה    
נגד המשטר דיקטטורי  1964אוקטובר ב ה המוצלחתבמהפכ

שעלה לשלטון באמצעות הפיכה  ,של הגנרל אבראהים עבוד
, הייתה חברת פרלמנטלנבחרה  1965. בשנת 1958-צבאית ב

ראשונה בתולדות המדינה והובילה את השמאל הפרלמנט ה
ך ארבע שנים בלבד מהל. כחברת פרלמנט, בכולו סודניה

הצליחה לשנות את מעמד הנשים בארצה, והנשים קיבלו 
 , כולל הצבא, המשטרהתעסוקהבכל תחומי ה ותת מלאיוזכו

ומערכת המשפט. עוד בין הישגיה: חוק חופשת לידה 
   .וביטול חוקי העבודה הזמנייםבתשלום 

  

  והמשך המאבק גלות
מד אל שיח', שפיע אח זוגה, מנהיג איגודי העובדים-בן      

 שליטירי (יבידי הרודן ג'עפר נומ 1971ת הוצא להורג בשנ
), עמו ניהלה ישראל יחסים חשאיים 1985-ל 1969בין  סודאן

מעצר  אבראהיםכפה על הצבאי במשך שנים רבות. המשטר 
שנתיים וחצי, ומנגנוני הביטחון אסרו ועינו אותה  במשךבית 

 .פעמים רבות
והמשיכה את  1990-ב ודאןסנאלצה לברוח מ אבראהים  

 סודאןהמאבק הפמיניסטי והמאבק למען השלום בדרום 
מטעם הוענק לה פרס  1993. בשנת ממושב גלותה, לונדון

: ביניהםוספרים רבים,  כתבההאו״ם לזכויות אדם. היא 
"דיון ה", "הישגינו בעשרים שנ, "ילדינו ושירותי הבריאות"

י החברתי", "סוגיות האישה הערבייה והשינו, "בדיני אישות"
... זמן לשנות ", "הגיעסודאןלדות האישה העובדת בבתו

  .אבל"
 סרעד מהקומוניסטית המפלגה  בהנהגתהמשיכה לכהן 

מכל תפקידיה  פרוש, כאשר במהלך כינוס ביקשה ל2007
במפלגה, בתנועת הנשים ובארגונים נוספים. "אני מבקשת 

לאחר עשרות לכבד את רצוני לעזוב את כל תפקידי בהנהגה 
. צריך לפתוח את שערי ההנהגה של פעילות רצופותשנים 

לדור הצעיר, בייחוד לצעירות. אל דאגה, אמשיך לפעול עד 
  , אמרה."יומי האחרון, אבל כפעילה מן השורה



 7/תרבות
 

  תקשורתה חשיבות

   אלטרנטיביתה
   הממסדחלופי לזה של דיון שנערך בגדה השמאלית הדגיש את הצורך בניסוח נראטיב 

  
  

  
  
  

  

  דורית גרסטנפלד מאת
  

  

בגדה  'חושבים מחד"ש'של סדרת ) 9.8(המפגש השני     
צאות השמאלית, סדרת הר

 ודיונים פוליטיים ביוזמת
, עסק בתקשורת ת"א חד"ש

בעברית. את אלטרנטיבית 
עורך "זו הדיון הנחה 

הדרך" וחבר מערכת "הגדה 
אפרים דוידי, השמאלית", 

והשתתפו בו חגי מטר, 
"שיחה האתר עורך 
טוב, -ואהוד שם ,מקומית"

מייסד ועורך ראשי  ,מנכ"ל
 העצמאי של גוף התקשורת

  "הטלוויזיה החברתית".
האם התקשורת השאלה,  הבמרכז הדיון עמד    

כיצד ניתן  ,במידה שכן, וצליחה להשפיעהאלטרנטיבית מ
פעולה בין גופי שיתוף  ניתן לבנות, וכיצד להעמיק השפעה זו

  התקשורת האלטרנטיבית השונים. 
התקשורת האלטרנטיבית אכן לדברי משתתפי הדיון,     

הסרבנית הדס טל, לאחרונה זאת  הדגימה. להשפיע מצליחה
שה את אשר כתבה בהצהרת הסירוב שלה, כי היא גיב

 הייתה מודעתלא  לושעמדותיה עקב היכרות עם הכיבוש, 
עדויות לברשתות החברתיות,  רסומיםכלל עד שנחשפה לפ

  כתבות ב"שיחה מקומית".לשל "שוברים שתיקה" ו
טוב -מטר ושםהסכימו , הסוג הזהמעבר להשפעה ישירה מ    

תפקידה העיקרי של התקשורת האלטרנטיבית הוא "כי 
ידי חדירה -ב השולט בשיח הציבורי עללשנות את הנרטי

של המקרה דוגמא אחת לכך הוא . "לתקשורת המיינסטרים
בידי המשטרה בכפר  , שנרצחאבו אלקיעאןמוסא יעקוב 

תיעוד המקרה . 2017בינואר  יראןח-אום אל "מוכר- "בלתיה
"שיחה מקומית" חייב ופרסומו בצלם אקטיבסטילס  שעשה

הראשונית  גרסתהלשנות את הממוסדת תקשורת האת 
 ולהיצמד לגרסת התושבים ,")מחבל" או "איש דאע"ש("

  . לאחראים למותו בנוגע
שיחה 'ת של לולא ההיערכות המוקדמ"אי מטר:לדברי     

לולא אי, דהיינו שליחת צלם וכתב שיתעדו, ו'מקומית
היכולת להפוך את החומרים לנרטיב מגובש, הציבור היה 

משטרה, אשר נועדה מקבל ככל הנראה רק את גרסת ה
  . "לתמוך בפינוי הכפר ובהצגת התושבים כאלימים

נידונה בהרחבה מידת החשיפה לתקשורת במפגש     
מאפיינים את שלל ההאלטרנטיבית, אשר מעבר לקשיים 

אמצעי התקשורת בעידן הרשתות החברתיות, נוגעת גם 
ופי התקשורת השונים: עקב בשאלת שיתופי הפעולה בין ג

  מצויות       ןלרשות      עומדים ה      המוגבלים     המשאבים

  

 הצריככל אחת הפלטפורמות השונות בתחרות זו מול זו, ו
קרנות כי יש לתת את המימון דווקא לה ולא ל"להוכיח" 

אפוא  םצמאת עמוצאים  הגופים השוניםלפלטפורמה אחרת. 
. על תקצוב ועל קהל זה עם זהבתחרות 

נקודה זו מעלה את הצורך לחשוב על 
דרכי מימון נוספות, כגון תרומות של 

מבלי להתבסס על  – םקוראים עצמה
קרנות או גופים מממנים כלשהם 
היכולים לשנות את מדיניותם ו"לייבש" 

אפרים . את התקשורת האלטרנטיבית
מודלים מוכרים דוידי הצביע על 

של כלי  לרבות, בעולם לשיתופי פעולה
ופרטיבית שורת הפועלים בצורה קואתק

הבריטי  כגון היומון הקומוניסטי
השבועון הצרפתי "לה ו"מורנינג סטאר" 

  קנאר אנשנה". 
לאור חשיבותה של התקשורת ש ,הסכימומשתתפי הדיון     

האלטרנטיבית בעיצוב השיח הציבורי, יש להמשיך ולחשוב 
ספות על האופנים להעמיק ולהרחיב את השפעתה. נקודות נו

 תקשורתעשויה  םבה חדשיםים שניתן לחשוב עליהן הן אופנ
נקודה שנידונה  –י על השיח השמאל בעיקרו ,להשפיע זו

 .מעט במהלך המפגש
  

  

  ם מומלציםיסרטים ישראלי

  אביב-בסינמטק תל
  

ם שהופקו בשנתיים האחרונות ישלושה סרטים ישראלי    
  אביב. -בסינמטק תל עד סוף החודשפרסים יוקרנו בוזכו 
יוקרן  ,)13:00( 29.8 ,ובשלישי ,)14:30( 26.8 ,בשבת     

הסרט "סלאח פה זה ארץ ישראל" של הבמאי דוד דרעי. 
סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח בישראל, כפי מביא את 

שלא סופר עד היום: עדויות ופרוטוקולים חסויים חושפים 
לראשונה את האמת המטלטלת מאחורי חזון "פיזור 

, ויצק יסודות ציוניתה הנהגהה הביוסייה", שהכתהאוכל
  לפער העדתי והמעמדי בישראל. 

יוקרן "לא פה ולא שם" של  ,)17:00( 27.8 ,בראשון     
הבמאית מייסלון חמוד. בדירת שותפות בתל אביב נפגשות 

ילא, סלמה ונור, שלוש צעירות ערביות החיות הרחק מעיני יל
- , ובלב החברה התלהחברה הערבית המפקחת על צעדיהן

  אביבית שלעולם תגדיר אותן כאזרחיות סוג ב׳. 
יוקרן  של הבמאית מהא חאג' הסרט "עניינים אישיים"    
ופוליטיקה,  חלומות, בין מחסומים .)19:30( 30.8 ,רביעיב

יש עניינים אישיים לפתור. מבט חודר לכל הדמויות 
 ,בנצרת :אחת פלסטינית חיי משפחהלעבר והומוריסטי 

  .ובשוודיה רמאללהב



    במאבק
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  הדרך) זו (צילום: הבניה עובדי עם בסולידריות חד״ש פעילי

  
  

 )18.8( ו׳ יום בצהרי סיירו תבהסתדרו ש"חד סיעת פעילי    
 עובדי עם בסולידריות והביעו ,אביב בתל גדולים בניה באתרי
 חמש  בתוך נהרגו לכן קודם יוםש לאחר זאת .הבניין
 רמת ובמחלף העין בראש ,בנהריה בניין פועלי שלושה שעות

 חוסיין מוחמד היו: השלושה .נפצעו נוספים ופועלים ,השרון
 מוחמד ;בנהריה פיגום מקריסת נהרג ש)16( אמארה

 הסליל בעבודות טרקטור  ווןיכשכ נהרג ש (44) מחאג׳נה
 מגובה כשנפל נהרגש (40)   צ׳ינג גוואן ודונג ;531 כבישב
  .העין בראש קומות 5

 הפעילים והניפ אביב בתל הבניה באתרי הביקור במהלך    
 גוף הקמתלו העובדים בטיחות להגברת וקראו מחאה שלטי
 לשבת נבחר אם״ .בחוק הנדרשים התנאים את שיאכוף מפקח

 איזה ,בניה באתרי למותם נופלים בניין כשפועלי ולשתוק
 שלושה״ והוסיפו: המפגינים אמרו - ?״אנחנו שמאל אנשי

 ישנם הרי ?החקירה ועדת איפה .אחד ביום נהרגו בניין פועלי
  .נפילות!" למנוע יכוליםה אמצעים

 במהלך אמר ,בהסתדרות ש"חד סיעת ר"יו ,חאמד דחיל
 היעדר הוא הרבות העבודה לתאונות המרכזי הגורם״ :הסיור

  
  

   מק״יהוועד המרכזי של 
  
  

 ,סלימאן-עאידה תומא חברת הלשכה הפוליטית, את מברך

   נישואי בתה רגלל

  מיאר
  

  אושר רב זוג הצעירומאחלים ל
  

  יפו ומערכת ׳זו הדרך׳-מחוז ת"א – מק״י
  
  

   הנכד הולדת רגללדוידי ופרנסין אפרים את  מברכות

  אדם
  

  בריאות ושמחהים צעירומאחלים להורים ה
  

 אנחנו .עבודה תקני של באכיפה והמחסור באתרים הפיקוח
 חיי להפקרת אחראית יטליסטיתהקפ בממשלה רואים
 מוותרת ,מהירה בניה לקידוםש בתואנה .בתחום האדם

 דב כ"ח ״.!הבניה בענף לקטל די .הבטיחות על הממשלה
 ומסר: למחאה הצטרף  המשותפת) הרשימה (חד״ש, חנין

 שבצפון  באסותא החניון קריסת מאז נהרגו בנין פועלי 35״
 .פועלים שישה נהרגו וב אסון ,שנה כמעט לפני ביבא-תל

 כמה .דבר קרה לא כאילו ,בשלה ממשיכה היא ?והממשלה
 משהו תעשה שהממשלה כדי חייהם את יאבדו עוד יםעובד

 על הצעות הרבה כך וכל דרכים הרבה כך כל יש ?בנידון
 .הבנייה באתרי הבטיחות של המצב את לשפר השולחן

 רק לא אכפתיות לגלות .פוליטי רצון :אחד דבר רק חסר
 של חייםל גם אלא דיור יחידות של תוספת בדבר כותרותל

  ״.אותן שבונים האנשים
 

 מוכרח טראמפ :בארה״ב הקומוניסטים

  נאצים-ניאו עם שהזדהה אחרי התפטרל
 של להתפטרותו קוראת ב"ארה של הקומוניסטית המפלגה    

 לקבוצות מעניק שהוא הגיבוי בגלל טראמפ דונלד הנשיא
 יחד" נאמר המפלגה שפרסמה בהודעה .נאציות-ווניא גזעניות

 ,הייר הת׳ר של לכתה את מבכים אנו אמריקאים מיליוני עם
 )12.8( רצחהשנ ,נחושה פשיסטית-יאנט להפעי

 ״.וירג'יניה ,בשרלוטסוויל
 אמר כאשר המתקפה אחרי למדורה שמן הוסיף הנשיא    
 ז״ה), (הפשיסטים, המפגינים בקרב נחמדים אנשים גם היו" כי

 של הפסל הורדת נגד למחות כדי לשם הגיעו הכול בסך הם
 ״.הצדדים שני של האלימות" נגד דיבר גם הוא ״.לי גנרל

 לאלימות האחראי כי מסרו האמריקאים הקומוניסטים    
 בהשתתפות שהפגין ,הקיצוני הימין הוא יניה'וירגבו הקשה
 חלקם ,אחרים וגזענים נאצים–ניאו קלאן,-קלאס-קו אנשי

 השמאל מאמצי" מכנים שהם מה על מחו אלה .חמושים
 אנטישמיות סיסמאות וצעקו ״הלבן הדרום מורשת את למחוק
 הפגנות ליזום הקומוניסטית המפלגה קראה עוד .בוטות
  .הנשיא להתפטרות ובדרישה הגזענים נגד המדינה ברחבי

  

  

 סניף חיפה –חד"ש 
  

 אסיפת פעילים
  

 

  ח"כ איימן עודה בהשתתפות יו"ר הרשימה המשותפת,
  

  המושבה הגרמנית, 39שד' בן גוריון מועדון אחווה, , 19:00באוגוסט,  29 יום ג'
 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית 
  

 על הקצה – לילא ּכילאני
  

  עם תרגום לאנגלית) וצרפתית ערבית( מרוקו, גרמניה וצרפת, 2011
 

  ואיל-תאופיק אבותתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, באוגוסט 26"ש, מוצ


