
  
  
 

  

כלפי סוריה  במדיניותה התוקפניתממשיכה ממשלת נתניהו 

  בכיסאו בכל מחיר דבקבראשה והעומד 
   

 ביקורתאלוף (במיל') עמירם לוין המתח  ) 22.10( השבוע    
נתניהו וממשלתו , ולדברי. נתניהו על ראש הממשלהחריפה 

"מדרדרים את ישראל הימנית 
לוין טען ". ומלחמה סיבובי יריל

 כפי, שעבר כי בסוף השבוע
זליגת באמת "לא הייתה  ,הנראה

כפי שטענה ישראל, אלא  "ירי
פעולה תוקפנית שאילצה את 

"ככה  ,לוין לדברי להגיב. הסורים
 זוהידרדרות. תמתחילה ה

    הסלמה.שגוררת ההתלהמות 
הפסיקה לדבר גם "הממשלה     

ביבי  עם הרשות הפלסטינית.
צועק שהוא לא מדבר עם 
החמאס, אך הוא מדבר איתם על 

ההתלהמות הזו  .החזרת השבויים
מחממת את הגזרה וסוגרת כל 
סיכוי להסדרים. אנחנו היום 

. כך הסרבנים והקיצוניים לשלילה
מדרדרים את המדינה להסלמה, 

מלחמה". לאפילו סיבובי ירי או ל
 לאחדותשל נתניהו  יחסו

 דוגמאעוד  – הפלסטינית
סרבנות ללחרחורי המלחמה ו

  .ת ישראלמשלשל מ השלום
באזהרות של מי לזלזל  אסור    

מוסד, ראש השהיה אלוף פיקוד הצפון והמשנה ל
אי וכעת מתומכיו של אבי גבאי במפלגת העבודה. 

הנסיגה  לרעיונותאפשר "להאשים" אותו בחיבת יתר 
 תוומעורב. ואולם, חרף עצמאות הפלסטיניתהו' 67לקווי 

הוא יודע ואולי דווקא בגללה, לוין באי אלו מלחמות,  של
מסייעת שטחה של סוריה, תוקפת ב עובדות. ישראל ותהזל

דרך ; ומעניקה טיפול רפואי ללוחמים לקבוצות המורדים
אספקה לכוחות  תרעוב בשטח הכבוש של רמת הגולןדר גה

  ? מה כן ים. אם זו לא מעורבות ישירה,יפונדמנטליסט

השבוע שיגר מלחמה עם סוריה. מפני  תריעעלינו לשוב ולה    
משרד החוץ הסורי שתי איגרות למזכ"ל האו"ם ולנשיא 
מועצת הביטחון בעקבות התקיפה 

בשבוע ה טריבקוניהישראלית 
. באיגרות נכתב כי התקיפה שעבר

פרק "יטרה היא יקונבהישראלית 
חדש בקשירת הקשר בין הכיבוש 
הישראלי לבין ארגוני הטרור 
החמושים וניסיון נוסף לתמוך 

   בארגונים האלה".
 לבין הממשהמסוכן הקשר     

 ישראל האמריקאי לבין ממשלת
 .מודאגיםצריך להותיר אותנו 

ן ותכנב החל נתניהו, מצידו, כבר
 במקבילמערכת הבחירות הבאה. 

עסוקה ההתקפותיו על המשטרה ל
בחקירת מעשי השחיתות 

יזם ראש הממשלה  .המיוחסים לו
דמוקרטית -הצעת החוק האנטיאת 

שתמנע של ח"כ אמסלם מהליכוד 
ומתכנן חקירת ראש ממשלה מכהן 

 בזבוז"למנוע על מנת  קומבינות 
  .בימין" קולות
בקואליציה בינתיים, הביעו     

תם כוונאת  )15.10בשבוע שעבר (
לסגור את תאגיד השידור 

, לטענתם בשל הציבורי
שאינו  "רייטינג של אחוז וחצי"

 .מצדיק את ההשקעה הציבורית
התפזרה  בגינוש "חוק ישראל היום"היה זה  ,2014בנובמבר 
יבורי בתוך פחות בשידור הצנוספת  פגיעה .19-הכנסת ה

  . הקדמת הבחירותלהביא לעלולה משנה 
 ללמוד מההיסטוריה הישראלית נויעלואשר לסוריה ולבנון,     

מלחמת זו אם תהיה בין  ולהתנגד כבר עכשיו למלחמה הבאה,
  לאו. בחירות ובין אם

 2017באוקטובר  25, 40גיליון    

יהסס לגרור את כולנו . לא והחמוצים נתניהו

עמוד הפייסבוק של ראש (צילום:  למלחמה

 )הממשלה



  

 2תגובות /
        
 

    
  דברים בשם אומרם

  

  אפרטהיידסקר בנוסח 
  

) סקר שנערך 4.10פרסמו בערב החג ( 'מקור ראשון'בעיתון "
נטי לכלל הציבור וובקרב יהודים בלבד אף שבדק נושא שרל

בישראל. זאת ועוד, ממצאי הסקר הוצגו באופן מטעה כאילו 
כל . . . . הם מייצגים את כלל הציבור, ולא רק את היהודים

לו בסקר ראויות, כמובן, אולם כולן גם השאלות שנכל
הולמות את החברה הערבית בישראל, כחמישית מאוכלוסיית 

 'מקור ראשון'של סקר האפרטהייד למרות זאת,  המדינה.
מדגם אקראי מייצג של 'החדש נערך רק בקרב -הגלמכון ו

 18איש מהאוכלוסייה היהודית דוברת העברית בגילי  500
 'מקור ראשון'א מפתיע, כשסקר . על כן, באופן ל'ומעלה

פרסם את פילוח ההעדפות הרדיופוניות לפי מצביעי 
הציוני  ת השונות, התברר כי מצביעי המחנההמפלגו

התורה מאזינים יותר -, מצביעי יהדות"צמעדיפים את גל
ברמה, אך - חי ומצביעי ש"ס מאזינים לרדיו קול-לרדיו קול

מצביעי  עדפת עללא ניתן כל מידע לגבי התחנה המו
        ".המשותפת הרשימה

        

  )9.10(אורן פרסיקו, "העין השביעית", 
  

  ומופוביההעל טהרת ה
  

מאות בני אדם השתתפו בטקס ניסוך המים לרגל חג סוכות, "
והוא נערך לראשונה סמוך מאוד להר הבית. זאת בניגוד 
לשנים קודמות, אז נערך חלקו המרכזי של הטקס ברובע 

בגן הארכיאולוגי דוידסון הצמוד היהודי. באירוע, שהתקיים 
השנה  .לכותל המערבי, השתתפו כמה עשרות פעילי המקדש

הורשו המארגנים לקיים את האירוע המרכזי של נסיכת המים 
על דגם המזבח בגן הארכיאולוגי דוידסון, מדרום לרחבת 

, אמר פרופ' 'יש לנו עניין של חתירה למגע'הכותל המערבי. 
רכזיים בנושא הר הבית ומי שיזם הלל וייס, מהפעילים המ

בהמשך הסביר וייס שטקס ניסוך . את אירועי ניסוך המים
אנטי מצעד הגאווה, כל הסיפור של המים הוא 'הוא המים 

האישור לקיים את האירוע סמוך להר הבית . 'של טהרה
מקשר להתחממות היחסים בין משטרת ירושלים לפעילי 

  ."המקדש והר הבית
  

  )9.10("הארץ", 
  

  ?מי הולך לנצח
  

הציע להשוות את מבחני דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית "
 ,האינטליגנציה שלו עם אלה של מזכיר המדינה רקס טילרסון

 בעקבות הדיווחים בשבוע שעבר שטילרסון כינה אותו
אני חושב שזה פייק ניוז, אבל אם הוא אמר את זה 'טמבל'. '

. , אמר טראמפ'אני מניח שנצטרך להשוות מבחני איי קיו
   '".אני יכול לומר לכם מי הולך לנצחהוסיף: 'הוא 

  

  )10.10("פורבס", 

  

  

  לא הדתה, סתם גזענות
  

משרד החינוך ביטל איסור מפורש על מתן תשובה גזענית "
רב תחילת בבחינת הבגרות באזרחות. האיסור, שפורסם ע

ביטויים של גזענות או הסתה יגרמו שנת הלימודים, קבע כי 
ילת כל התשובה לשאלה בבחינה. ואולם, לפני כמה לפס

ימים החליט ד"ר משה וינשטוק, שאותו מינה השר נפתלי 
בנט ליו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד, להסיר את האיסור 

  ."ולשנות את אופי השאלה

  )11.10("הארץ", 
  
  

  מכתבים        

  למערכת    
  

  ?שר החינוך, אתה תקרא לי אנטישמי
 

-אוטות התופעל ובעמוד הפייסבוק שלבנט התייחס השר     
פסיכולוגית שבה יהודי -"תופעה חברתית: אנטישמיות

מפתח בוז ועוינות אובססיביים כלפי המסורת היהודית, 
, וכלפי יהודים שומרי מסורת" . את הפוסט הוא כתב המנהגי

מחברת ספרי לימוד בשעסקה ב"הארץ", תגובה לכתבה ב
החינוך להוסיף תכנים דתיים לספר  שהונחתה על ידי משרד

בספר מדעים ששגרת  לכתוב –ההנחיות שקיבלה שלה. 
 .החקלאי היא לחרוש, לזרוע ולהתפלל לגשם

, כנראה שלא הייתי מתעכב הטקסט כך היה מסתייםאם     
 דעה, גם אםכל אדם רשאי להחזיק ב. יתר על המידה ןכעל 

מדעים לכיתה בספר הוא סובר כי גם אם ; לטעמי היא שגויה
 .ילוני צריך לקשר את הגשם לתפילהח-בבית ספר ממלכתי 'א

ני מחקר שהוכיח קשר בין שבלא נתקלתי שאף על  זאת
הרגיש  . שר החינוךכאן, זה לא נגמר לדאבוני. הדברים

 .אנטישמיות"-אוטו ,"לא הדתה :נקודהעוד מחויב להדגיש 
, אןכ תיאודי שחם, שגדל, באותו רגע שאניקבע בנט כך, 
לתורה, מדבר עברית צחה ומקפיד  יתיברית מילה, על תיעבר

 .אנטישמי –ח בריי לפחות פעם אחת בכל פס-ל מצהלאכו
בנט, לדברי אנטישמי.  כינה רק אותילא אפוא שר החינוך     

או במקרה במערכת החינוך, הדתה שמתנגד לתהליכי הכל מי 
ן אין טעם לקשר בין גשם לביבספר מדעים סובר כי  זה

חש עוינות אובססיבית כלפי האנטישמי -הוא אוטו תפילות,
  המסורת היהודית. 

היה לגיטימי , בתחילה אולי שלא תבינו אותי לא נכון    
כל אחד חף מפשע עד על אודות הדתה.  םלזלזל בדיבורי

תחקירים, חצי שנה של  לאחרשהוכחה אשמתו. אבל 
שרד הודאה של מ, דות בכנסתאינספור עדויות, שתי וע

החינוך שתכנים דתיים "דלפו" לספרים חילוניים והעדות של 
אין טעם להמשיך  ,המחברת שגרמה לפוסט מלכתחילה

מוטי ח"כ גם . ולהכחיש את תהליכי ההדתה במערכת החינוך
, שרירה וקיימת הדתהה כיודה לא רק ה, (הבית היהודי)יוגב 
  אותה. ושיבח צדיק האלא 

לטיפשות האנושית אין גבול, כי איינשטיין אמר אלברט     
אמונה עיוורת בסמכות היא " :יותר שלו החשוב אמירהאך 

 ."האויב הגדל ביותר של האמת
  

  אודי שחם                                                        
 הוד השרון

        

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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  נאמנות-אי אשמתגם בכדורגל: 
  

אך  ,קיום"-או "דו וכדוגמא מוצלחת לשוויון חף מאפליהכרבים מתארים את הספורט 

   עם תיאורים אלומתיישבת אינה בישראל הערבים  הכדורגלניםשל המציאות 
  

  יוסף לאורמאת 
  

בתחילת אוקטובר קיימה נבחרת ישראל בכדורגל שני     
נגד ספרד ונגד ליכטנשטיין. בכך הסתיים עוד  -משחקים 

לא העפילה ישראל למונדיאל, שוב קמפיין, אשר בסופו 
שייערך בשנה הבאה ברוסיה. בשני המשחקים הללו זומנו 

 עין, יליד 26לסגל רק שני שחקנים ערבים: מרואן ַּכְּבָהא (
חה וואְט ), המשחק במאריבור הסלובנית, וטאלב טַ סהלה-אל

  ), המשחק בפרנקפורט, בבונדסליגה. זרקא-לא סר'ג, 25(
שנים במדי מאריבור הסלובנית. כּבהא משחק כבר שלוש     

השנה משתתפת קבוצתו בליגת האלופות של אירופה. מתי 
זכה להופיע במדי נבחרת ישראל? רק לאחר שקבוצתו 

שבע, -הסלובנית הדיחה את אלופת ישראל, הפועל באר
  והעפילה על חשבונה למפעל הנחשק.

טוואטחה אמנם זומן לסגל, אך בשני המשחקים לא שיחק     
דקה אחת. המגן המוכשר הזה גדל ושיחק במכבי אפילו 

חיפה ועזב אותה במפח נפש. אלפי אוהדים של הקבוצה, זו 
ערבים", התנכלו לו וקראו להנתפשת כ"בית חם ליהודים ו

לעברו קריאות גזעניות. מדי פעם אף הוברח מיציאות צדדיות 
של המגרש, כדי להגן אליו. אבל הופעתו בליגה הגרמנית, 

אינה טובה מספיק כדי שיוזמן  –טיבה בעולם הרביעית ב
  לשחק בנבחרת ישראל. כיצד מתאפשר הדבר? 

לא זומנו לנבחרת: כלל ראוי להביט בכוכבים הערבים ש    
, מנצרת), מלך השערים בליגה 25( ס ָדאּבּורָאנֶ מוֹ מ

האוסטרית (איכותית הרבה יותר מהליגה הישראלית; כבש 
הופעות), התעלם מאמן הנבחרת,  11-תשעה שערים ב

כרום), -, יליד מג'ד אל24אלישע לוי. ּדָיא ַסַּבע ממכבי נתניה (
שנה וכבש תשעה שערים בששת  62הגיע לשיא בן 

מאמן  טוב דיו עבור אינוהמחזורים הראשונים. גם הוא 
הנבחרת. במסיבת עיתונאים לקראת המשחקים נגד ספרד 

זימונו של סבע וטען כי "אינו -וליכטנשטיין, התייחס לוי לאי
 מתאים לנבחרת". 

עונה  ישראל ליפותא, יליד סולם), זכה ב35ַמהָרן ָראִדי (    
שלוש פעמים כשחקן מכבי ת"א,  :אחר עונה כבר חמש שנים

שבע. בפעם האחרונה -ם כשחקן הפועל בארועוד פעמיי
נבחרת לפני ארבע שנים. אפשר הרכב ההופיע ראדי ב

להמשיך במניין השחקנים הערבים שכיכבו בארץ ובעולם 
  ולא זומנו, אך אעצור כאן.

זימונו של סבע, ש"אינו מתאים לנבחרת", -בדומה לאי    
" הזימון של דאבור כך: "הוא לא מחויב- נימק לוי גם את אי

יהודים, שגם הצליחו -). שימו לב: שחקנים לא3.10(
בנבחרת, מואשמים בכך שהם מצטיינים במועדוניהם 
האירופיים ואילו בנבחרת "לא אכפת להם". למשל, ִּביְּבָרס 

, כפר כמא) המככב בליגה הרוסית כבר 29ָנאְתכֹו הצ'רקסי (
וטית, , ג'דיידה), שכיכב בליגה הסק29שנים, או ִּביָרם ִּכָיאל (

אך לא היה די טוב בנבחרת ישראל. כך מדברים על השחקנים 
  .הלא יהודים המצליחים באירופה

ובכן, שחקנים, בני כל הדתות והלאומים, מתייחסים     
נה שבה והסצלנבחרת ישראל כאל נטל בקריירה שלהם, 
ההפסד משחק השליך ערן זהבי את סרט הקפטן שלו בסיום 

  זכורה לכל. ואף  על  פי  כן,   –נגד מקדוניה  המשפיל   הביתי

נבחרת ב. במדי הנבחרת הצעירה טוואטחה, כליבאת וכבהא, דאבור

  (צילום: ויקימדיה) להזדמנותלא זכו רובם הבוגרת 

  
יהודים מאשימים ב"אי מחויבות", או -את השחקנים הלארק 

נאמנות. יהודי סתם "אינו משקיע". ערבי - אחרות באיבמלים 
  נאמן. לא –

מדוע חשוב להזכיר את החרפה הזאת? משום שהכדורגל     
ממשיך להיתפש כעין מובלעת שוויונית. ואולם, גם כאן, 
בשדה הכדורגל העילי של ישראל, רחוקה מאוד החברה 

קיום", ואולי דווקא -הישראלית משוויון. מבעד למסכת ה"דו
 בגללה, סובל השחקן הערבי מקשיים רבים. הוא נאלץ לשחק
הרחק מביתו במועדוני נוער יהודים ולאחר מכן במועדוני 

צד שחקנים, אשר רובם אינם דוברים את ב, יהודים בוגרים
שפת אמו. בכל הקשור לתשתיות, כלומר מגרשי חובבים 
ומקצוענים, מתחמי אימונים וכן הלאה, מופלים לרעה 
היישובים הערביים. בתקשורת הספורט כמעט שאין ייצוג 

ים, וסיקור של הכדורגל הערבי לרוב יהיה לכתבים ערב
או בהקשרים "שליליים" (אוהדים ערבים שביזו את ההמנון 

שהניפו דגלי פלסטין, מקרי אלימות בין אוהדים וכו'). כך 
אמת ב נדרשמישראל, כאן או באירופה, שהכוכב הערבי 

  .כדי להצליח מאמצים עילאייםל
אם לחזור לנבחרת ישראל, כך כתב עליה העיתונאי יואב     

 שכושלת, נבחרת) בעמוד הפייסבוק שלו: "3.10בורוביץ' (
, האחרונות שנתיים- בשנה במיוחד רע ומשחקת שנים במשך

 שמרביתם ]ערבים[ מעולים שחקנים לזמן לנכון מוצאת לא
  ".מצוין בכושר נמצאים וגם איכותיות בקבוצות משחקים

, כי הייצוג היחסי של כדורגלנים ערבים בשתי הליגות נכון    
רבה מייצוגם בעמדות  המידהבכירות של ישראל גבוה ב

אקדמיה, למשל מפתח בתחומים אחרים בחברה הישראלית (
), וגם ביחס לענפי ספורט אחרים. שירות המדינהאו  תיאטרון

נותר בגדר דימוי בנבחרת הכדורגל אף על פי כן, השוויון ו
רחוק. בכל פעם שננסה לבדוק אותו, ניוותר בעיקר עם עוד 

במקומם מדי פעם שאלות. ואשר לאנשי המקצוע המתפארים 
של האזרחים הערבים בכדורגל הישראלי, גם להם יש כברת 

 דרך ארוכה לעשות.
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הצעה של ח"כ חנין: 

  0מגיל  ינוך חינםח
הניח השבוע, הרשימה המשותפת) , (חד"שח"כ דב חנין     

: "חינוך חינם הצעת חוק שכותרתה עם פתיחת מושב הכנסת
  ".0מגיל 

משפחה בישראל מוציאה כי , חנין ציין בהודעה לתקשורת    
לילד עד חינוכיות ת ושקל על מסגר 100,000-ל 50,000 בין

מסגרת טובה במשלמים וזוכים  –שיש להם  האל .3גיל 
ת מייצר כך נאלצים להתפשר. –שאין להם  האליותר; 

יש להביא " .גןגיל וויון עוד לפני ש-פערים ואיהמדינה 
אין לנו ושרוב המסגרות הן פרטיות ולא מפוקחות, בחשבון 

אלה הן השנים הקריטיות : הכי עצובומושג מה קורה בהן. 
  , כתב דב חנין."כל המחקריםלפי  ,תביותר להתפתחו

ההשקעה בילדים בגיל הרך בישראל קטנה במחצית     
בהשוואה למקובל במדינות החברות בארגון לפיתוח 

"בעוד הוסיף: ו , כתב חנין)OECDוף פעולה כלכלי (תולשי
שהמדינה מוציאה מיליארדים על עידוד ילודה, לגבי חינוך 

 80%את ידה, ומותירה  הילדים בגיל הרך היא פשוט מושכת
 .מההוצאה על כתפי ההורים

"מאיפה הם מצפים שנביא את הכסף? על ההורים נגזר     
לעבוד שעות ארוכות כדי לממן את המסגרות ואת שאר 
ההוצאות של החיים היקרים כאן. ההורים לא רואים את 
הילדים מספיק, אין להם שעות פנאי, והם נאלצים להתמודד 

שר האוצר כחלון יצא לאחרונה  .גדל בבנקעם מינוס הולך ו
 מחירי  את   שתוזיל   תינוקות',   'נטו   תכנית ה  עם 

 רבזו הוצאה זניחה ביחס לכסף האך והבקבוקים.  המוצצים
הדרישה שלנו  .המסגרות החינוכיות בורשאנחנו משלמים ע

כבר לפעוט אחריות ת. על המדינה לקחת היא מאוד בסיסי
  ".0נוך חינם מגיל חי :מחופשת הלידה

  
  

  
  

  את קבלו

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

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

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

לכסות את הוצאות  מתבקשים 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, 

  

  משרד הפנים 

  הדרת נשיםבעד 
שה ולשוויון מגדרי, ח"כ ייו"ר הוועדה לקידום מעמד הא    

מתנגדת  ,הרשימה המשותפת) ,(חד"שסלימאן -עאידה תומא
הפרדה לאפשר  דרעישר הפנים אריה לדרישת בחריפות 

 יש להתיר, השר דרעילטענת מגדרית באירועים ציבוריים. 
לרשויות מקומיות לקיים טקסים ואירועים ציבוריים תוך 
הפרדה בין גברים לנשים. זאת, בניגוד להוראות משרד 

, ולדרישת הוועדה המשפטים, שאומצו גם כהחלטת ממשלה
  . הדרת נשיםלקידום מעמד האישי להחמיר את האכיפה על 

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט טען     
"פגיעה מהותית בזכויות הוא יו"ר ש"ס שהאיסור על הפרדה 

המוגשת "ה אידיאולוגית שתפי, ומבטא החרדי" המיעוט
נה במסווה של ערכים משפטיים". כפי שדווח באחרו

ב"הארץ", משרד הפנים נמנע זה יותר משלוש שנים מלפרסם 
ת הפרדה בין גברים והוראות לרשויות המקומיות האוסר

: סלימאן-מסרה ח"כ תומא "זו הדרך",עם ונשים. בשיחה 
תופעה נפשעת זו של "יש לפעול באופן שוויוני למיגור 

ת הערבית והחברה היהודיהחברה הדרת הנשים בקרב 
  ".תכאח

  

  גבאי אבי של המסע
  

נותר רק  ,"בלי חירות ומק"י" ,מהכרזתו של בן גוריון    
ממשלה  ;החלק האחרון. חירות זומנה לממשלתו של אשכול

הנפשעת. אחר כך הצטרפה  1967שפתחה במלחמת 
ה, שהובילה גם לשינויים לממשלת האינתיפאדה הראשונ

ו שעוד הייים חברתהמנגנוניים המעט ולנגיסה ב כלכליים
  .כאן
תמיכה מבחוץ של הסכימה להישען על ממשלתו של רבין     

 בזאת, ואולם, והדבר בהחלט ייאמר לזכותה. מד"עחד"ש ו
הצטרפה לממשלות  . מפלגת העבודהשיתוף הפעולה נגמר

 הבחירותבמערכת . בכל פעם שהיא רק הוזמנה ליכוד
לרשימת "המחנה הציוני".  ציפי לבניהצטרפה , האחרונה

בפעם  גםמקום עבורה ר את רצונו לשריין גבאי לא הסתי
 –הבאה. השם החדש שגבאי שואף לראות במפלגת העבודה 

אנשי השמאל שכינה את  יעלון,לאן יובילו . יעלוןמשה 
שזה סילק שישבה בממשלתו של נתניהו עד  ,לבני", ווירוס"

  את מדינת ישראל? אותה,
 –המשותפת  הרשימה עם היותה שלקשה  גבאי וחבריול    

על הסכם ת פלסטיניהנהגה ההה חתמה משותפת. בימים אל
 לממשלת שוב הצטרפו אנשי השמאל הציוני. פיוס פנימי

כאילו ; האחדות הפלסטינית ודיברו נגד ,הימין והמתנחלים
  .ישראל מותר להתאחד בעת משברברק 
אם תקרה הפתעה, ומהפך נוסף יוביל לשלטון את  גם    

 יבשרלא ברור האם , שותפיהםו יעלוןגבאי, לבני, לפיד, 
ח"כ הצהיר בשבוע שעבר שינוי אמתי במדינת ישראל. הדבר 

"כך לא יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה המשותפת): 
 , גבאי,מחליפים את שלטון הימין, כך מחזקים אותו. אם הוא

רואה בעצמו אלטרנטיבה אמתית לנתניהו, הוא חייב לאמץ 
  ".שיח אלטרנטיבי לשיח ההדרה והשנאה

  יוסי ס.



  

 5במפלגה/
 

  
  פסטיבל העולמי של משלחות הנוער הקומוניסטי מישראל, פלסטין וירדן ב                                                                                               

  סוצ'י (צילום: בנק"י)נוער וסטודנטים ב

  מרכז מעלה הילוךבנק"י ב
  

	יפואביב וב- לתבירושלים, ברמלה, ב חזרו לפעול סניפי בנק"יבחודשים האחרונים  	
  

  

  דניאל אלסון מאת
  

וז מרכז של שעבר התכנסנו, חברים מסניפי מח בשבוע    
יפו, רמלה -"א(ת ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי

אביב. בפגישה תיאמנו את המשך - וירושלים), במועדון בתל
י הארצית "הפעילות במחוז, ונערכנו לקראת מועצת בנק

שתתקיים בחודש הבא. לפגישה הצטרפו מזכירי סניפים 
  . התנועה "ל, מזכערפאת בדארנהו מעראבה ומעכו

יים בגיוס חברים חדשים לתנועה, חווה תנועת חרף הקש    
אביב חזרו -הנוער פריחה מחודשת: הסניפים בירושלים ובתל

אביב וביפו התאחדו -לפעול, ובמקביל קבוצת הצעירים בתל
, שכירים קבוצה אחת. באחרונה הדפסנו זכותון לעובדיםב

. הביטאון נוספים כרוזיםצעירים ומבוגרים, ובקרוב נדפיס 
הודות  חדש הופעתו"קול הנוער" עתיד ל חודשי-הדו

  .למאמצי הפעילים בסניף ירושלים
עם חברים המחוזי אביב, המפגש - כחבר בסניף תל    

ים עזר לי להבין טוב יותר כיצד באה לידי ימיישובים ערב
ם. המפגש המחוזי עזר לי הביטוי אפליה בתקצוב יישובי
חברי פועלים התנאים בהם  לקבל תמונה ברורה יותר של

  .הסניפים האחרים
למפגשי בנק"י הארציים ישנה חשיבות חברתית, מעבר     

שהקשר  אנו פועליםלזו הארגונית. כחברים באותה תנועה, 
. היכרות קרובה יותר וחברות פורמלי בלבדיהיה לא בינינו 

ת הסניפים. תקשורת בין חברי את עבוד רותאישית משפ-בין
  לתפקוד מוצלח של התנועה כולה.  סייעהסניפים השונים ת

לאחר הכנס המחוזי, הצטרפנו להפגנת עובדי המסעדה     
הסמוכה, "קפה נואר". הפגנו יחד עם העובדים השובתים, 

ו לעוברים ולשבים עותקים של זכותון העובדים נחילקו
  . לאחרונהשראה אור 

  אינה  שלנו הפעילות  כתנועה:  שלנו  זוהי הצהרת כוונות     

מסתכמת רק בוועידות, פגישות וכנסים שלאחריהם נלך 
הביתה. הפגישות הפוליטיות מעניקות לנו כלים כדי למחות, 

   לדרוש ולהיאבק באופן מוצלח יותר.
  

  נגד ממשלת פוטין הנוער הדמוקרטי
 21- נעל בנ 19-פסטיבל הנוער והסטודנטים הבינלאומי ה    

אלף  20-כפו השתתמפגש ברוסיה. , בעיר סוצ'י באוקטובר
  מדינות. 150-צעירים מ

בין ראשי הפדרציה העולמית  ותגלנחילוקי דעות קשים     
לבין נציגי הממשלה ) WFDY(של הנוער הדמוקרטי 

להפוך את המפגש לפלטפורמה  ניסואחרונים ה .הרוסית
. אחת הדוגמאות פוטיןאת עמדות ממשל  נוחה להפיץ

שראל ביתנו הבוטות ביותר: הזמנה של נציגים מטעם י
והליכוד בשל קשריהם הטובים עם הממשלה הרוסית. 

דיונים  התקיימואירועים ביוזמת הממשלה, צד הואולם, ב
  .ביוזמת הפדרציה

ניסיון המחטף של  בחריפות אתבנק"י  גינתההשבוע     
ממשלת רוסיה. בגילוי הדעת נכתב: "בנק"י נמנית עם 

 הנוער הארגונים המייסדים של הפדרציה העולמית של
. אנו מגנים את פעולותיה של ממשלת רוסיה ושל הדמוקרטי

הארגונים הפועלים מטעמה, אשר הזמינו לפסטיבל משלחות 
פשיסטים כגון ישראל -של הימין הציוני כמו הליכוד, או ניאו

כל עניין בהפצת עקרונות הפדרציה לקבוצות אלה אין ביתנו. 
  ". העולמית: סוציאליזם, חירות ושלום

הפעולות האלימות שנקטו נוסף על כך, גינתה בנק"י את     
שלחות הנוער הלבנונית מ כוחות הביטחון הרוסיים נגד

, לרבות מעצר של מפגינים ואיסור הנפת הדגל והפלסטינית
 הפלסטיני.
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  )(צילום: סינחואה פהמפה ל מלאאולם הוועידה 

  
  

 :םהקומוניסטים הסיניועידת 

 לקראת מערכה 

  יםנגד האוליגרכ
 

 הננעלשל המפלגה הקומוניסטית הסינית  19-הוועידה ה    
 ותקבלנשל החלטות ארוכה  שורה) בבייג'ין. 24.10( השבוע
שאלות רבות,  .מדי חמש שניםשמתכנסת  הוועידה,בתום 

בדיונים. ברית המועצות אתגרים וכן חששות כבדים עלו 
עדיין טטות התמואך ה, שנות דור לפניאמנם התפוררה 

  מהדהדת בקרב פעילי המפלגה.    
להתמודד בעבר הצליחה הסינית  תהמפלגה הקומוניסטי     

ואף לחולל שינויים כלכליים וחברתיים רבים, עם אתגרים 
התעצמות ואולם, אדירים במדינה המאוכלסת בעולם. 

בין המרכז העמקת הפערים החברתיים ת והמקומי ההאוליגרכי
הקומוניסטים הסינים.  בפני ותחדש בעיות ותמציבלפריפריה, 
  ממשי.המושג "סוציאליזם" יתרוקן מכל תוכן , ןבלא פתרונ

הוועידה. שופר המגזר הפיננסי מהחלטות חוששים היש     
: לוועידה )20.10( התייחס כך ,בארה"ב, "וול סטריט ג'ורנל"

 , מזכ"ל המפלגהיהמאבק הפוליטי המשמעותי ביותר של ִש "
הוא  .דיו מקבל תשומת לב רבהאינו  ,הקומוניסטית הסינית

 יריביםמול ניצב כעת והידק את אחיזתו במפלגה ובצבא, 
  ."המעמד החדש של היזמים העשירים בסין ,פוטנציאליים

מנהיגיה הקומוניסטים של סין חששו תמיד מקריסה     
שי ועמיתיו הבכירים חוששים אך כלכלית בנוסח הסובייטי, 

 :באותה מידה מפני חזרה על מה שבא בעקבות אותה קריסה
במהירות , שהשתלטו העלייתם של האוליגרכים בנוסח רוסי

ותמכו  מדינה, הפכו את עצמם למיליארדריםעל נכסי ה
את למנוע . שי נחוש בדעתו חדשים בשחקנים פוליטיים

   הישנות התהליך.
 ,המדינה את   מאתגרים בסין  החדשים   מהטייקונים  "כמה     

 עם הרשויות. רוב העשיריםחיכוך אחרי  'התכופפו'אחרים 
  בהגדלת הרווחים", נכתב עודשמרו על ראש מורכן והתרכזו 

  
עם שי ובין  מתעמתיםהטייקונים אם בין " .יורקי-הניו בעיתון

 ולא יהסס, הוא נחוש למנוע מראש כל איום מצידם, ולאאם 
  ."מהזויגלות ל

 

  א"ד
  

  ניצחון השלכות 

  באוסטריה ימיןה
  

סתיימו בפנייה נבאוקטובר  15-הבחירות באוסטריה ב    
), OVPהשמרנית, מפלגת העם האוסטרית (המפלגה  ימינה.
היא המפלגה . כעת מקולות הבוחרים 30%-ביותר מזכתה 

. המשמעות צירים 62 – הגדולה ביותר בפרלמנט האוסטרי
  ).31נצלר האוסטרי הבא יהיה סבסטיאן קורץ (הקהיא, ש

דרישות אימץ כן כמו , ומפלגתואת מחדש  ארגןקורץ     
הממוקמת  ),FPOהאוסטרית (החירות ות של מפלגת יבסיס

 התייצבות בייחוד בנושאי הגירה. מימין למפלגתו של קורץ,
  . הגדילה את מספר בוחריו הימין הקיצונישל  בעמדות קורץ

 5%-ב האת כוח החיזקנאצית -הניאומפלגת החירות     
, גרפה כרבע מקולות הבוחרים 2013בהשוואה לבחירות של 

אחת ממפלגות  ה זומפלגכך הפכה . צירים 51והשיגה  במדינה
 העריךהקיצוני החזקות ביותר באירופה כולה. אפשר ל-הימין

 , מפלגה העם ומפלגת החירות,ימיןבוודאות כי שתי מפלגות ה
בראשונה מזה זמן רב יזכו בכירי , וקואליציהיחד ירכיבו 

  במשרות מיניסטריאליות משמעותיות. מפלגת החירות
, כריסטיאן קרןבראשות רטית דמוק-המפלגה הסוציאל    

 52-ומקולות הבוחרים  25% השיגהמה, מטעהקנצלר היוצא 
הישג, מפני שהמפלגה סבלה בכך יש שיראו . מנדטים

ניהול מלוכלך ב ותפרשיות שחיתות הקשורממשערוריות ו
אחד מבכיריה, היועץ בידי ומושחת של מסע הבחירות 

חדשות החוץ מדור (ר' ילברשטיין זטל (הישראלי) הפוליטי 
דמוקרטים יהפכו קרוב -הסוציאל ).33 מס' "זו הדרך" גיליוןב

  האופוזיציה הראשית. מפלגתלוודאי 
החסימה  ז, לא עברו את אחוהפסד טראגי וסבל יםהירוק    

העדיפו בעבר  םרבים מתומכיה מושבים שהיו להם. 24ואיבדו 
של תו במפלגה הסוציאל דמוקרטית או ברשימהפעם לבחור 

הנהיג ופרש מהם,   ירוקיםהיה מבכירי הש. פילץ פילץפטר 
המפלגה הליברלית . מושבים 8שהשיגה  רשימה אלטרנטיבית

)NEOS(  מושבים. 10השיגה  
וינה היו שונות בירה כמו בבחירות הקודמות, התוצאות ב    

י שמאלדה הימפלגות הנוטות לצהוארציות, -מהמגמות הכלל
 מאשריותר  תוצאות טובותבבה של המפה הפוליטית זכו 

המפלגה הקומוניסטית של אוסטריה שוב לא . שאר המדינהב
  ).4%הצליחה לעבור את אחוז החסימה הגבוה (

כמה אירועים במערכת הבחירות ו קרלמרבה הצער,      
אנטישמיים, או אירועים שאפשר לפרש אותם ככאלה. קורץ 

, הילברשטיינים" באוסטריז"רוצה אמר פעם כי הוא לא 
ואפילו פילץ, מועמד הירוקים לשעבר, ייחל לאוסטריה 

להיות  צפויהילברשטיין". ואולם, אנטישמיות לא ז-"נטולת
בניגוד וזאת נושא משמעותי במדיניות האוסטרית הרשמית, 

  לאסלאמופוביה שכבר מדאיגה את הקהילה המוסלמית. 
, הגיבו בזעם מדינות רבות באירופה (וגם 2000בשנת     

 נכנסה תוצאות הבחירות באוסטריה באותה שנה. אזל) ישראל
(בראשות היידר, מנהיגה הקודם) מפלגת החירות האוסטרית 

  הזמנים השתנו. צפויה הפעם.קואליציה. תהודה כזו אינה ל
  

  , וינהג'ון בונצל
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  אברנסל)(צילום:  תא מעצרםבנוספים  קומוניסטיםוחיכמת נזים 
  

 החיים היפים של

  זים חכמתאנ
   

רומן מאת המשורר הטורקי המפורסם תורגם 

  באחרונה לעברית
  

  אפרים דוידימאת 
  

בפי כולנו,  לענות ביושר על השאלה השגורה נוכלאיך     
 ב, שמחה וטויופימשמעות החיים? כיצד נוכל לראות י מה

יעדיף לזכור אדם  איךהצער? ו, הסבל הקשיים בצד ,בעולמנו
לדבוק , כדי שיוכל להמתיק את ההווהאת עברו, מבוגר 
  המהפכנית?ולהמשיך בעשייה  ,בתקווה

מאת המשורר (הוצאת כרמל) הרומן "החיים יפים, אחי"      
עתה מנסה שראה אור זה ת ְּכמֶ זים ִח אנהקומוניסטי הטורקי 

האדם בחירותו של תוך הדיון  ,לות אלהלהתמודד עם שא
 הוא זה רומן כי תחת דיכוי. מתרגם הספר, רמי סערי, סבור 

עלילות , יצירה מרתקת הטומנת בחובה סיפור חניכה מרגש"
אהבה מפעימות ואנקדוטות אשר מתמקדות הן בגורלות 
אנוש והן בצמיחה פרטית, חברתית ורעיונית. בחלק הארי של 

בות אישית בחיי החברה ובעשייתם הרומן העוסק במעור
הפוליטית של אנשים צעירים, שזור שפע מרחיב אופקים של 
יסודות אוטוביוגרפיים השאובים מחייו הסבוכים ורבי 

   ."התהפוכות של היוצר
מגדולי המשוררים במאה העשרים, כתב את  ,כמתח    

יצירת הפרוזה  זוהיקצר לפני מותו. זמן  ""החיים יפים, אחי
   בעברית.שראתה אור ת כמה של חיחידה

   3-ומת במוסקבה ב 1902בינואר  17-נולד בסלוניקי בהוא     

  

ר בזירת נחשב לאחד היוצרים החשובים ביותו, 1963ביוני 
 על כבדשילם מחיר  חכמת .הספרות בטורקיה ובכלל

, מעקב :הטורקית במפלגה הקומוניסטית הפוליטית פעילותו
  גלות.ו שפלותרדיפות, מאסר, התעללות, ה

  

  זים חכמתאנ

  בכלא במבצר בורסה
  

  טיסְ נִ מּואֹוַהְבֶכם קוֹ 
  ים,נִ ר ׁשָ ׂשֶ ר עֶ בַ א ּכְ לֶ ּכֶ ּבַ  ׁשבּוא חָ הּו
  ה.סָ ְר ּור ּבצַ בְ ִמ א ּבְ לּוא ּכָ הּו

  

  ים,ִק ּתָ נֻ יו ְמ לָ בָ ל ּכְ בָ ר אֲ סּוא ָאהּו
  ים,ִק חָ ְּׁש יא לַ ִר ְמ הַ י לְ דֵ א ּכְ לּוא ּכָ הּו

  ר ּבּוְרָסה.הּוא ָּכלּוא ְּבִמְבצַ 
  

  ,יםצִ עּות נְ דֶ לֶ וֹ ּמת הַ מַ ְד ַאיו ּבְ ׁשָ רָ ׁשָ 
  יןִד רֶ ְד ּבֶ  מוֹ ּכְ  וֹ ּלת עֻ א אֶ ׂשֵ א נוֹ הּו
  .ָּכלּוא ְּבִמְבַצר ּבּוְרָסה תוֹ יוֹ הְ ּבִ 
  

  ם,דַ א נָ ר וְ ּבַ ְׁש א נִ  וֹ ּבלִ 
  ם,א ּתַ ע וְ וַ א גָ  רוֹ יִ ִׁש 
  ם,ׁשַ א נָ  נוֹ ְד ן עֶ ּגַ 

  א ְּבִמְבַצר ּבּוְרָסה.ִּבְהיֹותֹו ָּכלּו
 

, שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. עיניים- ענק כחולמתוך 
  .מטורקית: עפרה בנג'ו

  

ידית ישנה לוועידת התרבות ה 80

  הראשונההעולמית 
  

ידית יהתכנסה בפאריס ועידת התרבות ה 1937ספטמבר ב    
 "נייע פרעסע",עיתון בלפי דיווחים . העולמית הראשונה

באירוע השתתפו אלף  4-כ באירוע הפתיחהלקחו חלק 
מנדלי מוכר לום עליכם ושי.ל. פרץ, הסופרים  .הפתיחה

. , כמו גם מאות אנשי רוח נוספיםלקחו חלק בוועידה ספרים
נכחו , לאחרונה גם "ראשונה" אך הייתהשנקראה  ,וועידהב

בלגיה, כל רחבי העולם: ארגונים תרבותיים מ 677של נציגים 
א"י, בריטניה, ברזיל, ברית המועצות, תינה/פלשאוסטרליה, 

קובה, דרום אפריקה, ארגנטינה, מקסיקו, הולנד, דנמרק, 
  שוויץ, אסטוניה, רומניה, צ'כוסלובקיה, פולין וארה"ב. 

התרבות  משתתפי הכנס הצהירו כי מטרתם להגן על    
בעיצומה של מלחמת נערך הכנס . סכנת הפשיזם מפניידית יה

הצורך "לאחד כוחות במיוחד  בלטולפיכך  ,האזרחים בספרד
 ידבכרזה שהוצבה לנכתב כך גם מול האיום הפשיסטי" (

  ).המרכזית הבמה
ו ראאשר מאות אנשי רוח מכל היבשות הפגיש זה אירוע     

תפת.  משומולדת ביידיש את שפתם, את תרבותם ומעין 
פעילי עמדו אירוע חסר תקדים זה, מאחורי המאמץ לכנס 

חברי  עיקרובדים היהודית בארה"ב ובאירופה, ובתנועת הע
"נייע פרעסע"  יורק,- ים בניוהקומוניסטיהיומונים מערכות 

הסקציה למאמצי הארגון תרמה גם  ."מארגען פרייהייט"ו
  .תהיהודית של המפלגה הקומוניסטית הצרפתי

ם יידייארגוני התרבות הבעקבות הכנס, החלו לפעול    
אורוגואי בד היום בארגנטינה, חלקם פועלים עיקו"ף). י(
  ברזיל.בו



    במאבק
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  )ויקימדיה: תמונה( גם השנה יתקיים כנס מרקס בישראל
  

למהפכת שנים  100לציון השנה  יוקדש כנס מרקס    
ים -בבת ,בנובמבר 4-3 ,יתקיים בסוף השבוע . הכנסאוקטובר

נערך כנס מרקס האחת עשרה ברציפות שזו השנה  .אביב-ובתל
   בישראל.

 10:30בשעה  ,בנובמבר 3 ,יפתח ביום שישייהכנס     
של  והאחרוןים עם סיור מודרך בסבב השלישי -תבמוזיאון ב

יתקיימו  לאחר מכן .התערוכה "הילדים רוצים קומוניזם"
 4 ,שלוש הרצאות. הכנס יימשך למחרת, שבתבמוזיאון 

שעה באביב, החל -הגדה השמאלית בתל אולםבנובמבר, ב
הסרט "קס" של הבמאי  . בתום יום הדיונים השני, יוקרן14:00

  הבריטי קן לואץ'. 
ושע סיימון, זיוה צ'רקסקי, אורי : יההשנה המשתתפיםבין     

סאם מח'ול, גדעון פרוידנטל, דב חנין יולטמן, אפרים דוידי, עו
בצד סוגיות היסטוריות יעמדו  במרכז הכנס אדם אבולעפיה.ו

הלקחים שאפשר להפיק ממהפכת  . למשל,סוגיות אקטואליות
ראשוני הקומוניסטים למהפכת אוקטובר הקשר בין  ;אוקטובר

. כמו כן, יציינו התיכון למהפכההקשר בין המזרח  ;בארץ
  ."הקפיטל"לפרסום שנה  150מארגני הכנס 

: : : : "תכנייה מפורטת באתר "הגדה השמאלית
www.hagada.org.il   

  

  בנובמבר 25-ב מועצת חד"ש
  

כל יישוב נקבע לפי תוצאות הבחירות מהצירים  פרמס    
  קולות. המינימום 200ציר אחד לכל  . המפתח:19-לכנסת ה

  
 -ייצוג נשי מטעם כל סניף לא יפחת מ לכל סניף הוא ציר אחד.

   , נצרת.מאהרהמועצה תתקיים באולמי אבו . 20%
את . 20.11שמות הצירים הוא  קבלתהתאריך הסופי ל    

  חיפה., 39שדרות בן גוריון למשרד חד"ש, השמות נא לשלוח 
 פוןטלבלמשרד חד"ש לפרטים נוספים, אפשר לפנות 

  haddash@hotmail.comאו בדוא"ל  853650404
  

  חבר כנסת חד"ש: יוסף עטאונה
יוסף עטאונה, איש חינוך ולשעבר יו"ר ועד עובדי המועצה 
המקומית חורה שבנגב, יצטרף לכנסת במסגרת הסכם 

 5הרוטציה ברשימה המשותפת, וכך תמנה סיעת חד"ש 
סלימאן, דב חנין, יוסף -: איימן עודה, עאידה תומאחברים

  הטרי, עטאונה. ג'בארין והמצטרף
  

  (חד"ש) ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית
אביב-תל סניף  

 בן אורטלדיון חמישי בסדרה "חושבים מחד"ש", בהשתתפות: 

  בנימין אורליו'ג' חג נורית, יששכר חדוההקר,  הדפנ, דיין
המאבק הפמיניסטי, סוגיות הנמצאות בלב סוגיות ידונו בהמשתתפות 

  .ם שוניםויכוח בין זרמיובהנתונים , ונושאים בלבו להיות שצריכות היו

  אביב-תל, 70אחד העם   ,20:00 בשעה ,בנובמבר 1 ,רביעייום 
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  סניף רמלה

 1924-פרשת רצח דהאן בעל  אלחנן ריינרהרצאה של פרופ' 

 בתקופת המנדטערבים -עדות ליחסי יהודים, כידי ההגנהבבירושלים 

  הבריטי

  15במועדון, רחוב שמשון הגיבור  20:00, בשעה 2.11, ביום חמישי
  

  

  הישראלית הקומוניסטית המפלגה
  יפו-"את מחוז

  

  שנה למהפכת אוקטובר  100במלאות  דיון פתוח

  הפוליטית הלשכה' ח, חנין דבח"כ בהשתתפות 
   ,20:00 בשעה ,רבבנובמ 8 רביעי,יום 

        רמלה, 15במועדון מק"י, רחוב שמשון הגיבור 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

 מוחמד דיאב – קלאש
  

  , כתוביות באנגלית)ערבית( מצרים, 2016

  ואיל-תאופיק אבותתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

        , תל אביב70, אחד העם 20:00באוקטובר,  28"ש, מוצ


