
  
  

 

השילוב בין פוליטיקה על על המשך הרשימה המשותפת, 

      כי טווחוישנה לחדשה ועל הקשר בין אינטרסים מיידים לאר
  

בע' (ר' ידיעה  ימים אלהבמטה הבחירות של חד"ש הוקם     
את מועמדיה  בפברואר הקרוב 1-במתכננת לבחור ה, )8

  .21-ה לכנסת
פוליטית הבזירה      

מערכת בעצלתיים נמשכת 
המפלגות  מרבית. הבחירות

כי אין  דבראינן אומרות 
להציע. הגדיל מה להן 

לעשות יו"ר העבודה, אבי 
בימים כיכב שגבאי, 

האחרונים בשלטי חוצות 
ו "אנ :המבשריםסתמיים 

    מבטיחים שינוי". 
 מבטיחאיזה שינוי     

פרט ? אין לדעת. הרי גבאי
, אישי לפולמוסים על רקע

של בה יבעיות הלדיון בין מפלגות הממסד על שום אין 
  . אזרחי ישראלשל ו ישראלמדינת 

בה היא  ,אתגרים-בחירות רבתלמערכת  החד"ש נכנס    
. דרכה של חד"ש במגוון נושאים את עמדותיהצריכה להציג 

עקבית ערבית -נה חדשה: שותפות סוציאליסטית יהודיתנאי
רשימה נטלה חלק בנגד הכיבוש, הגזענות והפשיזם. חד"ש 

היא ; 20-לקראת הבחירות לכנסת ההמשותפת שהוקמה 
ה היא מסגרתב זו,שותפות המשך דרכה של נאבקת כעת על 

  . פרלמנטרית הצטיינה בחקיקה ובעשייה
פרש המפלגות הציוניות,  מתרחש בקרבלבדומה  ואולם,    

אחד ממרכיבי הרשימה המשותפת, ח"כ אחמד טיבי 
משאלה כמוסה של ראש הממשלה טיבי כך הגשים . (תע"ל)

"): קלפיותל"הערבים נוהרים באומרו בנימין נתניהו (הזכור 
-תניפורר את הגוש היחיד המאתגר אותו ואת מדיניותו הימל

  . והגזעניתקיצונית 
נימוק ענייני  שוםמפלגות הממסד, אין לטיבי לבדומה     

 ,דווקא טיביכי מוזר עד מאוד  לפירוק השותפות.ופוליטי 
באופן מעולם לא השתתפה  שהוא המרכיב אותה שרשימתו

   גם  טיבי  הדמוקרטיה.   זעקת  את  בבחירות, זועק  עצמאי 

  

"חידוש פניה" של הרשימה המשותפת, אך הוא  בשם  מדבר 
והוא אחד מוותיקי  שנה 20כמעט כבר ללא הפסקה חבר כנסת 

 גם הוא. המליאה
 פריימריזדורש 

במשותפת, אולם הוא 
עומד בראש עצמו 

  מפלגה של איש אחד. 
כאמור, שאלת      

לא השותפות המשך 
אינה , ה. כמוהפשוט

קלה השאיפה של 
חד"ש להרחיב את 

 :הרשימה מרכיבי
יהיו אלה תנועות, 
קבוצות ואישים 

  יהודים וערבים. 
א הצורך י העומד בפני חד"ש בבחירות אלה הואתגר שנ    

רגליים, מקימה  תהמכתת"הפוליטיקה הישנה" (זו בין לשלב 
 אמצעי עם האזרחים)-הסברה ויוצרת קשר אישי ובלתידוכני 

 הרשתות החברתיות.לבין "הפוליטיקה החדשה" של 
אחת מדרכים אלה לא  ללמוד שאין לזנוח אףאפשר מניסיוננו 

  כדי להגדיל את ההשפעה הפוליטית.
אתגר שלישי, ולא פחות חשוב, הוא ליצור את הקשר בין     

כיצד כלומר, האינטרסים המידיים ל"פוליטיקה הגבוהה". 
ליברלית, צמצום -מדיניות הכלכלית והחברתית הניאוה

המשך הכיבוש והדיכוי ו המרחב הדמוקרטי, העמקת הגזענות 
העובדים, מצב על  ישירותמשליכים של העם הפלסטיני 

על  ובייחוד גמלאיםהסטודנטים וה, הציבור הערבינשים, ה
  .על עתידםויום -חייהם ביום

 לא סיפקה מטבעהמטה הבחירות ה של הקמת הפגיש     
התלהבות, ה בה ניכרותשובות לסוגיות אלה. יחד עם זאת, 

לעשייה בקרב הפעילות והפעילים, הצעירים  רצוןהנחישות וה
  וערובה להישגים.נכס גדול  זה והוותיקים, היהודים וערבים.

  

   אפרים דוידי

 2019 בינואר 16, 3 גיליון   



 2 תגובות /

 

        

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  ...מאושרת, גם אנחנורותם -קליש
סיפרה שלא ענתה לראש  רותם-"ראשת העיר עינת קליש
שזה ניסה ליצור איתה קשר בעקבות הממשלה בנימין נתניהו כ

היה לידה בעת כיוון שהטלפון לא , פרשת רג'א זעאתרה
תה בחופשה. עם זאת, היא המעיטה במשקלו של הדרג שהש

מי שיבוא ללשכת יטי הארצי ביחס למה שקורה בעיר: 'הפול
העיר יראה שהיו כאן ראשי עיר ערבים שטיפלו  תראש

באוכלוסייה היהודית בהגינות. הערבים נמצאים בהנהגת העיר 
הפרשה הזאת מאז ומעולם, והם יהיו שם כל עוד אני פה. אחרי 

עיר ערביה בפעם  תאני מאושרת שתהיה כאן סגנית ראש
  ".".".".'הראשונה בישראל

  )29.12,(המקומון החיפאי "כלבו"

  ים דווקא ההיפךשאנו חכאן, ו... 
אלא יציבות , הורדת מחירי הדירות לא צריכה להיות יעד"

  ".המחירים
  )29.12(סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובנין, "דה מרקר", 

  

  העולות בשוק הרעיונותהמניות 

לפני ההכרזה על פרישתם של נפתלי בנט ואיילת  חודשים"
 צל"שממפלגת הבית היהודי, השניים רכשו את מפלגת  שקד

  של שר התשתיות לשעבר יוסף פריצקי לקראת יום פקודה".
  )31.12("ידיעות אחרונות", 

  

  נוסח "ישראל היום" נסים ונפלאות
העלו לשלטון כמעט בדרך נס את תהליכים פנימיים בברזיל "

משפחת בולסונארו הימנית והשמרנית. כך, בן לילה, 
 ממדינה עוינת .התחוללה התפנית שאיש לא יכול היה לדמיין

מאויב  ,, ברזיל הופכת למדינה אוהדת. משחור ללבןלישראל
  לאוהב".

  )30.12("ישראל היום", 
  

   ומי אשם בחדירת ההון הזר? המחאה החברתית

"החברות התעשייתיות המשמעותיות ביותר בישראל נרכשות 
על ידי זרים: כתר, נטפים, פרוטרום. זו בעיה כי יש חשש 
מהותי שהן יצאו מגבולות ישראל. המחאה החברתית יצרה 

  .מצב שמשקיעים ישראלים לא רוצים לקנות חברות בישראל"
  )1.1אורי יהודאי, מנכ"ל פרוטרום, "כלכליסט", (

  

  וךכשר החי

, שפורסם בעקבות חוק חופש 2017-יומן הפגישות של בנט ב"
המידע, חושף כי שר החינוך מרבה לפגוש עיתונאים, אנשי 

 שנת פתיחת לקראת. עסקים ונציגי התנחלויות ומאחזים
  ."דמהמשר ארוכה לחופשה יצא הוא הלימודים

  )1.1("דה מרקר", 
  

  האימפריאליזם מאבד עניין; חוץ מזה יש ישראל

"אין לארצות הברית מה לחפש בסוריה, יש שם רק חול ומוות 
  והיא אבודה מזמן".

  )3.1(נשיא ארה"ב, דונלנד טרמאפ, "רויטרס", 

 מכתבים

    למערכת  
  

  

  לנוע לבחירות בהמוניםיש כן, 
  

 "הארץמאמר בעיתון " פרסם סלמאן מצאלחההמשורר     
  לנוע לקלפיות". "לא כותרת מאמרו הייתה ). 1.1(

לחולל מפץ פוליטי־אזרחי באמצעות החרמת הבחירות "יש     
הבאות עלינו לרעה. אפשרות זו תרוקן את האוויר מבלונו של 
 המסית הראשי העומד בראשות הממשלה. לקריאת הקרב

ם צריכים להשיב , האזרחים הערבי'הערבים נעים בכמויות'
את תרמית  'הערבים מחרימים בכמויות'ת בקריאת קרב אזרחי

   ., כתב"דמוקרטיה הישראליתה
נציגי המפלגות המרכיבות את הרשימה כל עוד  ,לדבריו    

יושבים במליאה ונואמים נאומים חוצבי להבות " המשותפת
  ". את פניה של המדינהבכנסת הם לעולם מייפים 

כיוון שדמיון פוליטי הוא "כך: סיים את רשימתו  הכותב    
חוזה שדבר כזה יני א ,מצרך נדיר בקרב הערבים והנהגתם

עומד להתרחש. לכן מה שהיה הוא שיהיה. כולנו נמשיך 
  ".לבוסס במי אפסיים

נגד  ממלכתיתאפליה הקביעה שישנה על  אני חולקאין     
. האפליה קיימת פלסטינית במולדתה-ה הערביתיהאוכלוסי

   .עצמה בתוך הכנסתכמו חינוך או תכנון, אך גם  בזירות
רו לא הביא לאוכלוסייה הערבית במאממצאלחה אולם     

עמדה זו היא בדבריו, שכן חידוש  שוםבשורה. אין גם שום 
. האוכלוסייה הערביתבקרב ים אחראי-ת כל הכוחות הלאנחל

גבי טווח ל קצרת תראייל ביטויהצעתו של מצאלחה היא 
  פלסטיני, ולא למפץ פוליטי.-המיעוט הערבי של ועתיד

לשנות, ת זכוהות שמורכל אזרח בכל מדינה בעולם ל    
ולשרת את הציבור באופן  דעותיולממש את אבק, ילה

הבחירות לכנסת, להסתדרות ולרשויות המקומיות . דמוקרטי
  הן זירה חשובה בהקשר זה.

ישראל ם של תנאיב, לבטח לעומת זאתהבחירות, החרמת     
זו  כן, על תרי. ה הערביתיאוכלוסיפגיעה קשה בתהא , 2019

ם, שרואים יבגידה בכוחות השלום והדמוקרטיה היהודי
ת מרכזי פהשותפלסטינית מקור לשינוי ו-הערבית היבאוכלוסי

  הכיבוש.ו הימין הקיצוני במערכה נגד
ת ישבו בבייהכוחות המתקדמים כל אם הימין ישמח מאוד     

-שים בלתיהתנאים הפוליטיים נע, אמנםביום הבחירות. 
חברי הכנסת של  םדרכמאבל למדנו מההיסטוריה ונסבלים, 

במאבק להמשיך יש כי  לנר ותופיק טוביימאיר והמנוחים 
  .יהודי-יערבהמשותף ה

הדיכוי, האפליה להמשיך ולנהור לקלפיות למרות עלינו     
 .ים לא רואים את האור בסוף המנהרהלמרות שלפעמו ,הכעסו

 ועל אף ,המשותפתרשימה לחזק את נוע לבחירות ולעלינו 
המשותפת הרשימה של  עקרונותה. הקורת על חלק מחברייבה

  . לעתיד של שוויון ודמוקרטיה מאירים את הדרך
 המשותפתהרשימה את דווקא קורא לחזק מוסיף ואני     
 נםישש דווקא משוםאסור לנו להתייאש . ר היהודיציבוב

  .שוויוןושלום מאבק למען שותפים ל

  ערערה, מופיד צידאוי
        

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        

  6126102612610261261026126102יפו יפו יפו יפו ----ת"את"את"את"א    26205262052620526205או לתיבת דואר או לתיבת דואר או לתיבת דואר או לתיבת דואר 



 3/   במזה"ת  
 

  ?ותנואיראן רוצה להשמיד א
  אין דיון בנושאכמעט בעוד שבישראל  ער ויכוח מתנהלבטהראן 

  

  אבישי ארליך מאת
  

בסוף השבוע נתבשרנו שוב על התקפות ישראליות על     
לדמשק.  יתמערב-דרום ,מטרות איראניות באזור כיסווה

איזנקוט התרברב בריאיון סיכום גדי הרמטכ"ל היוצא 
תפקידו, כי ישראל תקפה אלפי מטרות הקשורות באיראן 

ה את המאבק באיראן בראש הציבובחיזבאללה וכי היא 
הוא אף טען כי צה"ל "עומד  סדר העדיפויות של הצבא.

מול קאסם סולימאני, מפקד כוח 'קודס' של משמרות 
  המהפכה האיראניים". 

 רבים קוראת איראן להשמדת ישראל? בישראל אך האם    
) פרסם מומחה 7.1בשבוע שעבר ( משוכנעים שכן. והנה,

"הארץ" לענייני המזרח התיכון, ד"ר צבי בראל, ציטוטים 
לשבועון שהתראיין י ג'וואד זריף של שר החוץ האיראנ

  הצרפתי "לה פואה" בדצמבר האחרון. 
בריאיון נשאל זריף לגבי כוונת איראן להשמיד את     

ישראל. זריף דחה את עצם השאלה: "מתי אמר מישהו 
שאיראן תשמיד את ישראל? תראה לי אדם אחד שאמר זאת". 

, שלדבריו 2007-הנשיא אחמדינג'אד מ אתטט הכתב יכשצ
"ישראל צריכה להיעלם מן המפה", השיב זריף: 

ציטט את האייטולה חומייני שאמר כי ישראל  "אחמדינג'אד
סטוריה. הוא לא אמר שהוא ישמיד אותה. יתיעלם מדפי הה

מדיניותה של ישראל והתנהגותה יובילו לכך שהיא תתחסל 
  מעצמה". 

ראה, הפעם הראשונה שנושא משרה בראל מוסיף שזו, כנ    
רשמית באיראן אומר במפורש שאיראן איננה מתכוונת 

  להשמיד את ישראל. 
נוכח גל תהיות שעלה באיראן, הסביר דובר משרד החוץ     

האיראני, בהרם קאסמי: "דבריו של זריף עולים בקנה אחד עם 
נאי אמרו אמנם ימדיניותה הקבועה של איראן. חומייני וחמ

שנים בגלל מדיניותה, אבל  25ל תיעלם מהמפה בתוך שישרא
הם לא אמרו שאיראן היא שתשמיד אותה. איראן לא איימה 
להשמיד את ישראל". הוא הדגיש: "ישראל היא שמאיימת 

  בהשמדת איראן". 
  הזה.   ההסבר   את   בהסכמה   קיבלו   באיראן    כולם   לא    

" (שיש לו גם מהדורה והשמרני "כיהאן העיתון הלאומני
סטייה "אנגלית) האשים את זריף בסילוף דברי חומייני וב

 שמתחו. לעומתו, היו גם "ממטרות המהפכה האסלאמית
ישראלית של איראן, כמו -המשך המדיניות האנטיעל ביקורת 

לדוגמא פרופ' האדי בורהאני מאוניברסיטת טהראן, המתמחה 
, אקסטר שבבריטניה ובוגר אוניברסיטתבלימודים פלסטיניים 

  פרופ' אילן פפה. אצל שם למד 
במאמר שפרסם בורהאני באתר "חבאר אונליין", טען כי     

מדיניותה. העולם הפרשנות לאיראן משלמת מחיר יקר על 
רואה בהתקפות ישראליות על איראן פעולות ברובו 

. הטימיות שמטרתן התגוננות מפני כוונות איראן להשמידילג
העיקרית של איראן היא לבלום את המדיניות "המטרה 

  הגזענית של ישראל ולא להשמיד אותה", כתב. 
רפורמיסט ידוע אחר, גם הוא פרופסור למדעי המדינה     

מאוניברסיטת טהראן, סאדג זיבהכלאם, אף הקצין את 
"השאלה איננה אם איראן תשמיד את ישראל או  :השאלה

  העניק לאיראן את ישראל תשמיד את עצמה, אלא מי בכלל

  , בפגישה עם ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקאי לשעבר זריף

  (צילום: הבית הלבן) 2016דצמבר 

  
  האחריות להשמיד את ישראל והאם רוב הציבור תומך בכך". 

זיבהכלאם נענש בעבר בעקבות ציוץ בטוויטר שזכה ביותר     
, תתחולל תגובות. אז הוא כתב: "אם, אללה יוסתור 10,000-מ

מלחמה ביננו לבין ישראל, נצטרך להסביר לדורות הבאים 
 2,000מדוע יצאנו למלחמה עם מדינה המרוחקת מאיתנו 

שום מחלוקת. איתה ק"מ, שלא איימה עלינו ולא הייתה לנו 
לשם מה היו כל הנפגעים והמיליארדים להוצאות צבאיות?". 

ת חדשה" עיתונאים אחרים ראו בדברי זריף "מדיניות איראני
  וטענו כי "מדובר בכיוון חשוב".

צבי בראל סיכם באומרו, כי הרגישות לנושא באיראן     
 אך בהלהדהד גם בישראל.  ותוהמחלוקת שהוא מעורר צריכ

הטענה שאיראן שואפת להשמיד את ישראל מתקבלת 
   .כאקסיומה שאין עליה עוררין ואין לגביה ויכוח ציבורי

אחרי מממשלת נתניהו  הדוקבאיראן עוקבים באופן     
וכותבים על התפתחויות בישראל ועל הלכי רוח בחברה 
הישראלית. זאת, בעוד שמחלוקות, ביקורות וניתוחים 

ציבור מה נעלמיםפוליטיים של איראניים בתוך איראן 
, רק לידיעת חוקרים ואנשי מודיעין ומגיעיםהישראלי הרחב 

  אינם מזינים את השיח הישראלי.שכלל 
"זו הדרך" מקפיד לפרסם, ככל יכולתו הדלה, מידע על     

נית. מעל דפים אהמצב הפנימי והמאבקים בפוליטיקה האיר
גם כלפי אך ממשלת ישראל אלה אנו ביקורתיים כלפי 

המהפכה שדיכאה את השמאל באיראן. איראן משתמשת 
 .פלסטיני להגברת השפעתה באזור-ערבי-בסכסוך הישראלי

תגיע ישראל להסדר שלום שיהא מקובל על וכאשר אך אם 
  הפלסטינים, הוא יתקבל גם באיראן. האיראנים אמרו זאת. 

איראן היא מעצמה אזורית ותישאר כזו. צריך להכיר את     
מורכבותה ואת הוויכוחים המפלגים את החברה האיראנית. 
אנו עדים להצהרת ארה"ב על כוונתה לצאת מסוריה, ולכן 

הכוחות יישארו כאן באזור ואת מי משרתת  חשוב להבין אילו
  ישראל במדיניותה. 

להישאר הכוח המאסף של  , אזרחי ישראל,לא נגזר עלינו    
טראמפ ולהילחם כדי להגן על סעודיה. איראנים וישראלים 

 מסרבים להיות אויבים.
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  רבות נשים עבור הדרך את סללנו
מע'אר מועצת ראש מקום ממלאת ,בדר נוהא ד"ר עם ראיון

  נוהא בדר (צילום: זיאד טנוס)

  
חי -בדר, מרצה לחינוך במכללת תל ד"ר נוהא    

ובאוניברסיטת חיפה, מונתה באחרונה לממלאת מקום ראש 
-ומועצת מע'אר. לאחר עשורים של פעילות חברתית במע'אר 

היא נבחרה שנות עבודה במסגרות החינוך המיוחד,  32
גם בנובמבר האחרון למועצת מטעם סיעת חד"ש. היא תכהן 

כחברה וומעמד האישה כראשת הוועדות לענייני רווחה 
  בוועדות התכנון והחינוך. 

שהוא הישג היסטורי של  ,עם בדר לכבוד מינויהתי שוחח    
האישה ממש: היא החברה היחידה במועצת מע'אר, ו

  . מועצת מע'ארהראשונה לכהן בתפקיד ממלאת מקום ראש 
  

  מע'אר?ים בעם אילו קשיים מתמודד
ו למרות שחיים ב מע'אר כעיר,במשרד הפנים לא מכיר     

אלף איש. מבחינת תשתיות, אזורי תעשייה,  20-למעלה מ
  . מקבלים את מה שמגיע לנו אנחנו לא –ה היתרי תכנון ובניי

בדומה ליישובים ערביים אחרים, עלינו לפעול למיגור     
הנשים. אני לוקחת  השתתפותולהעלאת ההתעמרות בעובדים 
להעלות יש  אלה. המצב בתחומים על עצמי לשפר את

  משמעותית את מספר הנשים המועסקות ברשות המקומית. 
בין להתושב לבנות יחסי שייכות ואמון בין גם צריך     
לשיפור התנאים והזכויות, כך גם תגבר נפעל ש ככלמועצה. ה

שמחתי נבחרו ל. יהםחובותאת למלא של התושבים הנכונות 
לפיתוח ולמועצה צעירים רבים עם מחשבות יצירתיות לקידום 

  הכפר, לרבות ראש המועצה החדש פריד גאנם.
  

  .סוגיות שהן מעבר לרמת המועצהכאן גם יש 
עלינו להיאבק כל הזמן. צריך לגייס תקציבים מהמדינה     

  ולהילחם למען הזכויות שלנו. קיים עוול ארוך שנים נגד 

  
את האפליה עתה האוכלוסייה הערבית, וחוק הלאום הכשיר 

  המקומיות הערביות.  הרשויותכלפי 
כל השקרים של בניגוד לדרוזי.  יישובמע'אר, לדוגמא, הוא     

כמו כל כפר ערבי אחר. לרעה השלטון, כפר מע'אר מופלה 
 אומרים שהדרוזים שווי זכויות, או לפחות אלה שמשרתים

צבא לא בם המשרתיכון. חיילים דרוזים , אבל זה לא נבצבא
מקבלים שום זכויות, מפתחים תלות בצבא ולאחר השחרור 

 – מוזנחות ננטשים לגמרי. התשתיות בשכונות של החיילים
  כמו בשכונות אחרות במע'אר.  בדיוק

אין  רבות אך מבחינת דיור והיתרי בנייה, יש למע'אר אדמות    
בידינו האישורים לבנות עליהן. המדינה נוקטת במדיניות של 

. זו פצצה מתקתקת שתגרום ורכוש הריסת בתים והחרמת ציוד
בסוף לציבור להתקומם. חונקים אותנו ובסוף הדברים 

  יתפוצצו. זה נכון לגבי מע'אר ולגבי כל הכפרים מסביב.
  

  איך את מסכמת את מערכת הבחירות של חד"ש?
. אולי המוצלחת מאוד הייתה מערכת בחירות מוצלחתזו     

מע'אר. השינוי שעשינו, העמדת אישה בביותר של חד"ש 
. זה השפיע מאוד על עמד במבחןבמקום הראשון ברשימה, 

  סניפי חד"ש בכל הארץ.  עלמע'אר, אבל גם 
חד"ש לא בחרה למקם אישה ברשימה כאילו הייתה תמונה     

בקדמת . שמנו מהותיתאמירה הייתה  הבחירה בילקישוט. 
  המאבק לשוויון האישה. הבמה את

  לעמוד  ונבחרתי  בפריימריז  כשזכיתי   לראשונה הופתעתי     
 ה. הופתעתי לגלות שגברים רבים תמכו בי.מירשבראש ה

 לעומת הקולות שלנו ביישוב את הופתעתי שוב כשהכפלנו
אבל אני דמות . לא נעים לי לדבר על עצמי יותר מדי, 2013

  .וזו הוכחה לכך מוסכמת על כל הכוחות הפוליטיים בכפר
  

  עד כמה השינוי מורגש?
את השיח הביקורתי על מעמד  למע'ארחד"ש הכניסה     

לשריין מקום לפתע האישה. נבחרים של סיעות אחרות בחרו 
לנשים והם מדברים עכשיו על מעמד הנשים, על מקומן ועל 
אפליה כלפיהן. למרות שלא כולם דוברי אמת, בוא נאמר, 

כי שמנו את הנושא במרכז השיח. הכל  כךהכרחנו אותם לדבר 
  .בבחירות קרה בזכות ההצלחה שלנו

אני חברת מועצה מרשים לעצמנו לשמוח.  היום אנחנו    
נשמע שם בבירור, למרות שאני האישה היחידה  והקול שלי

חברים. הם יודעים שאני שם כדי להיאבק, ושאני לא  17מתוך 
מפחדת מאיש. אני שומעת הדים לכך ומקבלת ברכות מכל 
הכפרים מסביב, ואפילו מחו"ל. אנשים כל כך הופתעו שאני 

  זכות חד"ש.בנמצאת היכן שאני נמצאת, וזה 
תעמולת הבחירות נוהגים מסגרת אני אתן לך דוגמא. ב    

להצבעה. היו ציבור להיכנס לבתים במטרה לשכנע ולהניע 
שנדהמו שנכנסתי יחד עם גברים לבתים בכפר. זה לא נהוג 

. אבל בסוף קיבלו אותי ואת חבריי בכבוד. זאת שנשים עושות
זה השינוי שאנחנו מביאים למע'אר. התהליך שעשינו היה 

צמתי. מדובר לא רק בכניסה למועצה, אלא בשינוי חברתי וע
נשים רבות לעמוק ביחס לנשים. סיעת חד"ש הכינה את השטח 

  להתמודד ולהשפיע.כדי 

  וסף לאורי
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  מאה שנה למותה של רוזה לוקסמבורג
  

 אפרים דוידימאת 
  

גרמנייה -פולנייה מהפכנית יהודייה, רוזה לוקסמבורג    
אנשי  .1871-בפמיניסטית, נולדה -ותיאורטיקנית מרקסיסטית

 1919בינואר  19-בקיצונית רצחוה -מיליציית פריקור הימנית
לאחר כישלון מרד הספרטקיסטים בהנהגתה. לוקסמבורג 

  עם מייסדי המפלגה הקומוניסטית הגרמנית. הנמנת
במאי  31-בעוברים ושבים הזעיקו את משטרת ברלין      

תגלתה באחת מתעלות העיר. מבדיקת נ: גופת אישה 1919
אותה ב, אותה רצחו האישה כרוזה לוקסמבורג זוהתה בגדיה
גוסטב נוסקה בהנהגת המהפכניות -מיליציות האנטיהשנה 

  מאויביה המושבעים של הנרצחת. אחד  ,דמוקרטי-הסוציאל
לוקסמבורג ונוסקה הכירו היטב. היא התנגדה נחרצות     

הוא תמך בהתלהבות ; למלחמת העולם האימפריאליסטית
כמה צעדים מהמקום בו מרחק בהשתתפות ארצו במלחמה. 

הגופה של לוקסמבורג הושלכה אל המים, הוטבעה גופתו של 
מייסד נוסף של המפלגה הקומוניסטית, המהפכן הוותיק קרל 

  .1871יליד , אף הוא קנכטבלי
מרביתם  ,יחד עמם נרצחו בדם קר מאות ספרטקיסטים    

. התנגדותו למלחמהבגין  שניםנכלא קנכט יבל פועלים.
בגין  שנתיים וחצימשך בכלא בה וחזקהאף היא  לוקסמבורג
במסגרת חנינה  1918בנובמבר  8-שוחררה בהיא . אותה סיבה

תסיסה רקע  לע, מלוכנימשטר ההבימיו האחרונים של כללית 
רפובליקת ההכרזה על בטרם חברתית ופוליטית גוברת 

  ויימאר. 
פעלו ירצחה כעבור שלושה חודשים, לה 1918בין נובמבר     

של הדגם לפי לוקסמבורג וחבריה להקמת מפלגה קומוניסטית 
מדינה הייתה  אף היא . גרמניהתרוסיהמפלגה הבולשביקית ה

. לכן טהתמוטמלוכתה בית ו שהובסה בקרבאימפריאליסטית 
 , איכרים וחייליםמועצות פועלים כונןלחתרו הקומוניסטים 

דמוקרטים -סוציאל. המהפכני שלטוןל בהמשך תגבשתש
הפגנות ענק של ואף פיזרו , הבניסיונות אל ונאבקהגרמנים 

 למרות. שדרשו סוציאליזם פועלים וחיילים משוחררים
 טרם זמנה יאהההתקוממות הפועלית שלוקסמבורג סברה כי 

נאומים נשאה הפועלים ות, עמדה בין מנהיגי הרפתקני ואף
בוועידת  היה. נאומה האחרון למען השינוי המהפכני מדי יום

   .סוד של המפלגה הקומוניסטית הגרמניתיהי
כי  רבים טענו, כישלון ההתקוממות הספרטקיסטיתלאחר     

זה לא "ניסיון הפיכה של מעטים נגד רצונם של רבים". היה זה 
אך  .אלא במהפכה של ממשהיה ב"הפיכה", מדובר לא  נכון.

הנהגת מהפכנית מקיפה שבכוחה להוביל אז בגרמניה חסרה 
  . לרחובות העריםאת ההמונים שיצאו אל הניצחון והשלטון 

דרשו  ,1968של ת הסטודנטים בהתקוממו ,כעבור חצי מאה    
קרוא למוסד על שמה של ה) לללא הצלח( באוניברסיטת קלן

נחנכה בצד המערבי של ברלין  1988-לוקסמבורג. ברוזה 
  לה שממנה נמשתה גופתה. על שפת התעה לזכראנדרטה 

הוחלט  )1990(אוקטובר  המזרחיתגרמניה  סיפוחלאחר     
הנמצאת  שלא לשנות את שמה של כיכר רוזה לוקסמבורג

ניצב בית קרל ליבקנכט, לידה  .ברלין במזרחשברובע מיטה 
כיום . הנהגת המפלגה הקומוניסטית 20-שבו ישבה בשנות ה

  .מפלגת השמאלשוכן בו מטה 
כתב המחזאי והמשורר ברטולט ברכט כתובת קבר  1919-ב    

לזכר לוקסמבורג: "רוזה האדומה כבר מזמן אבודה,/ היא 
/ וכיוון שאמת לעני שיננה,/ -מתה/ מקום קבורתה לא נודע 

  (תרגמו  בשלווה" נוחי  ./ משונה מיתה  לה   סידר העשיר כבר 

  

  רועי גרינוולד ודורי מנור).
 רוזה לוקסמבורג יתקייםלרצח שנה  100במלאות אירוע     
 במוצ"ש, ת"א) 70(אחד העם גדה השמאלית מועדון הב

ח"כ ופרופ' משה צוקרמן . ישתתפו בו 18:00-ב )19.1הקרוב (
תנחה את  . תמר קצירי(חד"ש, הרשימה המשותפת) דב חנין

קרן "זו הדרך", הגדה השמאלית ובחסות האירוע, שייערך 
, יוקרן סרטה של לאחר ההרצאות, 20:00-ב לוקסמבורג. רוזה

 )1986טרוטה "רוזה לוקסמבורג" (גרמניה, -מרגרט פון
     .גדה השמאליתבבמסגרת מועדון הקולנוע 

  

   "מכתבים מבית הסוהר"על 
מהדורה , ת פועליםיהוצאת ספריב ראתה אור, 2009במאי     

"מכתבים מבית  ,עטה של לוקסמבורג ספר פריהשל נוספת 
  מגרמנית המשוררת לאה גולדברג. אותו תרגמה הסוהר". 

 ":אתר "הגדה השמאליתבכתב אז העיתונאי חיים ברעם     
בתרגומה המופלא של גולדברג הצטיירה רוזה האדומה "

שה רגישה, חובבת טבע, ששום דבר אנושי לא היה זר לה. יכא
והתיאורים הטבע חוגג בכל מכתב בשלל צבעיו והדרו, 

שזורים בציטטות של גדולי הסופרים ההומניסטים ובאזכורים 
של כל אושיות התרבות האירופית. לא בכדי כותבת 

הרי 'ליבקנכט: (סוניה) תה בנפש, סופי לוקסמבורג לחבר
בנפשי פנימה, בהיותי שרויה בפאת גן כזאת, כמו כאן, או 

לדתי בשדה בין צרעות ודשאים, חשה אני את עצמי כבתוך מו
  '. הרבה יותר מאשר בכינוס המפלגה

את הדברים היא כותבת בפשטות ובכנות, בלי היסוס, אבל     
בכל זאת ניכרת מידה קלה של התחטאות והבנה, שהחצנת 
רגשות כאלו תתקבל אצל אחדים מחבריה לדרך ככפירה 
בעיקר. סופי היא חברה, והחברות היא אינטימית דיה לאפשר 

לא תריחי בזה תיכף ומיד ריח של בגידה את ' .וידויים כאלה
בסוציאליזם. יודעת את, הרי יש לקוות כי אף על פי כן אמות 

   '".על משמרתי בהיאבקות בראש חוצות או בבית הסוהר
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 נשים מיליון 5 של חומה הודו:

הקיצוני הימין נגד כללית ושביתה
  

מאבק חסר תקדים במדינת  נהלבשבועות האחרונים מת    
  מערב הודו סביב זכויותיהן של נשים. -בדרוםשקרלה 

קבע בית המשפט העליון בהודו כי  2018בספטמבר  28-ב    
. מקדש זה "לנשים יש זכות להיכנס למקדש "סאראבימאלה

נחשב למשכנו של האל ההינדי המכונה האדון איאפא. במשך 
נגד ההחלטה. קנאים  חודשים הפגינו ארגוני ימין בקרלה

הינדים הקיפו את המקדש ותקפו באלימות כל אישה שניסתה 
לממש את זכותה להגיע 
למקדש. המקדש נותר סגור 

  רוב הזמן. 
רבן ראש את המפגינים ִד     

ממשלת הודו הימני קיצוני, 
נרנדרה מודי. מודי, מבעלי 
בריתו של בנימין נתניהו 
בעולם, עומד בראש מפלגת 

). מפלגתו BJF( העם ההודית
הלאומנית של מודי הרבתה 

 הממשלה של לתקוף את
מדינת קרלה, אותה מובילה 
קואליציה של מפלגות 

בשל תמיכתה , קומוניסטיות
בזכותן של נשים להיכנס 

  למקדש. 
גם מפלגת האופוזיציה     

מרכז הליברלית "הקונגרס -הגדולה בהודו, מפלגת השמאל
ים והצטרפה לגינוי הלאומי", התנגדה לזכותן של הנש

  הקומוניסטים וארגוני הנשים. 
בדצמבר האחרון הצליחו קבוצה של נשים טרנסג'נדריות     

להיכנס למקדש ולהתפלל בו. האיומים בהגברת האלימות 
בעידוד מפלגת השלטון והממסד בתגובה, המיזוגנית, 

השמרני, הטילו מורא על ארגוני נשים ותנועות שמאל. דומה 
ר בביצור כוחו של הימין הקיצוני, שרשם הישגים היה כי מדוב

  . 2014רבים בבחירות המחוזיות ברחבי הודו מאז 
אך קרלה היא ממבצריו היחידים של השמאל ההודי, ועל     

 1-כן תגובת הנגד של הנשים לימין הקנאי לא איחרה לבוא. ב
בינואר, ביוזמת המפלגות הקומוניסטיות של קרלה, ארגנו 

כוח למען שוויון מגדרי בהודו. הן תכננו ליצור נשים הפגנת 
"חומת נשים": חומה אנושית, בה נשים יעמדו זו בצד זו 

  לאורך כל מדינת קרלה. 
 5-ואכן, ביום הראשון של השנה החדשה יצאו לרחובות כ    

קילומטר.  600-מיליון נשים. הן יצרו חומה אנושית בת יותר מ
סתיימה בקצה הדרומי. היא החלה בקצה הצפוני של קרלה וה

הנשית הגדולה ביותר בהיסטוריה. -הייתה זו החומה האנושית
עמדו נשים כתף עם ידיים מושטות קדימה,  אל כתף ,זו בצד זו

  . ן המשותףמאבקלאחדות וסמל להינדיות ומוסלמיות, 
ואיגודי העובדים הכריזו על בקרלה הממשלה המקומית     

שביתת סולידריות כללית עם הנשים המוחות. כאות הזדהות, 
חומת "נפוצו ברחבי הודו חומות נשים נוספות, כמו גם 

  .של גברים "סולידריות

  

הפגנת כוח חסרת תקדים זו השיגה תוצאות מידיות: כבר     
ביום למחרת, הצליחו שתי נשים בפעם הראשונה להיכנס 

 בליווי משטרתי.למקדש 
הימין, מצדו, זעם על הפגנת הכוח של הנשים וכניסתן     

יותר נגד ממשלת אף למקדש, ומאז יזם הפגנות אלימות 
  השמאל בקרלה. מאות אוטובוסים וחנויות הותקפו באלימות. 

עשרות מרכזים של תנועות שמאל ותנועות נשים הוצתו;     
פצצה נזרקה על אחד 
ממשרדי המפלגה 

. בקרלה מוניסטיתהקו
עימותים אלימים ממשיכים 

ברחובות בין  רחשלהת
פעילים מפלגת השלטון 
של מודי לבין חברי 

  .המפלגות הקומוניסטיות
למרות ניסיונות כוחות     

שמרניים להכשיל  םיהינדי
את מחאת הנשים, עוררה 
חומת הנשים תקווה בקרב 
  המתנגדים למדיניות הימין.

חשוב לציין, כי ממשלת     
דרך הימין בהודו תוקפת 

את זכויותיהם של קבע 
העובדים, של אנשי 
השמאל, של הקאסטות הנמוכות, של המיעוטים הדתיים ושל 

 הנשים. 
) פדרציות של 8.1והנה, שבוע אחרי מחאת הנשים, הכריזו (    

איגודי עובדים בכל הודו שביתה כללית בת יומיים. השביתה 
גיעה לאחר שורה של סכסוכי עבודה במגזרים הכללית ה

-אמירה רחבה במחאה על המדיניות הניאו וביטאה שונים
ליברלית של הממשלה, המעלה מחירים, מקדמת הפרטות 

  ורומסת את זכויות האיגודים לטובת בעלי ההון. 
מיליון עובדים והפכה,  200-השביתה הצליחה לגייס כ    

יה האנושית. אל איגודי כנראה, השביתה הגדולה בהיסטור
העובדים הצטרפו אגודות סטודנטים המוחות על שינויים 

המאבק  נשזרו זה בזה לאומניים ודתיים בחוק האזרחות, וכך
  המאבק בחקיקה הלאומנית. והמעמדי 

השביתה, זו הצליחה השמאל ולמרות מעצרים של מנהיגי     
לשתק חלקים נרחבים מהמגזר הציבורי והפרטי, ועוררה 

  הפגנות המוניות וחסימת כבישים ומסילות רכבת.
ביצור הסדר החברתי הפטריארכלי, לאומנות, רמיסת     

הם כולם אבני  –עובדים וצמצום המרחב הדמוקרטי הזכויות 
יסוד של הגל של תנועות הימין הקיצוני המתחזקות ברחבי 

 העולם. 
מחאת "חומת הנשים" והשביתה הכללית הן דוגמא חשובה     
כיצד מסוגל שמאל סוציאליסטי להוביל  ,צריכה ללמד אותנוש

 הצלחתו מותנית בשילוב. את המאבק בפשיזם ובימין הקיצוני
   פמיניסטי.הו , הדמוקרטימעמדיהמאבקים ה

  עמרי עברון
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חנא נקארה 
ותרומתו לחופש 

  הביטוי בישראל
  

מערכת , במדינות חסרות חוקה כתובה, כמדינת ישראל    
המשפט היא גורם מרכזי בעיגון זכויות האזרח ובהגבלת כוחם 

השפעת עבודתם של עורכי בהקשר זה, של מנגנוני המדינה. 
עשויה לחרוג הרבה מעבר למקרה של הלקוח היחיד, או הדין 

לאינטרס של קבוצת ההשתייכות שלו. למעשה, עבודתם של 
עורכי דין בהגנה על חירויות של 
יחידים, תאגידים ומוסדות אזרחיים 

 .עשויה לשנות את פני החברה
לכך ניתן למצוא בשתי  אדוגמ    

, 1953-שהתנהלו ב לבג"ץעתירות 
כשחירויות האזרח עמדו למבחנים 
משפטיים ראשוניים מול סמכויות 
המדינה, על רקע אפליה של אזרחי 

פלסטינים -ערביםישראל ה
והכפפתם לממשל צבאי. בשתי 
העתירות היה מעורב עורך הדין 

 ),1984-1912(החיפאי חנא נקארה 
דמות מרכזית בקבוצה קטנה של 

טינים, כעשרה עורכי דין פלס
 1948שנותרו בישראל אחרי 

והמשיכו לעבוד במקצוע שבו עסקו 
לפני המלחמה. סיפורן של שתי 
העתירות האלה חושף רק טפח 
מפעילותו המקצועית והפוליטית 
של נקארה, אך הוא מדגיש את 
התפקיד החשוב שמילא במסגרת 

  .עיסוקו בהרחבת חופש הפעולה הפוליטי של אזרחי ישראל
הקת לעתירה ששינתה את פני החברה מוב אדוגמ    

הישראלית היא עתירת העיתון הקומוניסטי "קול העם" נגד 
סגירתו בצו של שר הפנים. סיפור המעשה מסופר שוב ושוב 
בשיעור הראשון של "משפט חוקתי" בלימודי שנה א' בכל 

רסם עיתון "הארץ" פ 1953במארס  9-בפקולטה למשפטים: 
כי "כאשר תבוא שעת המבחן,  ידיעה לפיה אבא אבן התחייב

חיילים לצד ארצות הברית  200,000תעמיד ישראל 
[במלחמתה בקוריאה]". כעבור כמה ימים פרסם "קול העם" 
את תגובתו: "באם אבא אבן או מישהו אחר רוצה ללכת 
להילחם לצד מציתי המלחמה האמריקאים, שילך, אך שילך 

לאומית של -האנטילבדו. [...] נגביר את מאבקנו נגד המדיניות 
 י".גוריון המספסרת בדם הנוער הישראל-ממשלת בן

סגר שר הפנים ישראל רוקח את "קול  ,בעקבות תגובה זו    
העם" לתקופה של עשרה ימים. אנשי העיתון עתרו נגד 
החלטה זו של שר הפנים לבית המשפט העליון. שופטי בית 

וי, המשפט העליון, שמעון אגרנט, יואל זוסמן ומשה לנד
אגרנט, שניסח את פסק הדין, הפך במו  .קיבלו את העתירה

  .ידיו את חופש הביטוי לזכות חוקתית
 ץד בג"בצאך מעטים זוכרים כי  סיפור זה שב ומסופר,    

  ר הפנים, נדון באותו הדיון עצמו גם נגד ש "קול העם" 73/53

  

", אתיחאד-אל". " נגד שר הפניםאתיחאד-"אל 87/53בג"צ 
ערבית, נסגר אף של המפלגה הקומוניסטית בשפה העיתונה 

בשל פרסום נוסח דומה בערבית של  ימים 15הוא לתקופה של 
עתר לביטול החלטה זו  אתיחאד"-"אלאותו מאמר דעה. גם 

קול העם" "של שר הפנים, ועתירתו אוחדה עם עתירת 
  .ונתקבלה יחד עמה

 (צילום עורך הדין חנא נקארה    
, מנה)-רה אבונאילה נקא באדיבות

אינו ש" כמעט אתיחאד-שייצג את "אל
 מוזכר בהקשר זה כלל.

ראמה, עבר בילדותו לחיפה וחי -נקארה נולד בכפר אלחנא     
כקומוניסט החלה בשנות השלושים,  פעילותו .בה רוב שנותיו

ולא חדלה עד ליום מותו. בעשורים הרבים של עבודתו כעורך 
רב של הליכים הנוגעים דין במדינת ישראל הופיע במספר 

למגוון הדרכים שבהן התייחסה ממשלת ישראל לאזרחיה 
וסף למאבקו נגד הפקעת קרקעות, נקארה פעל גם . נהערבים

" למען מתן אזרחות ל"מסתננים
בתקופה זו שימש הביטוי לתאר (

פלסטינים, נתיני המנדט, שנותרו 
, 1948מחוץ לישראל לאחר מלחמת 
 שטחלומצאו דרכים שונות לשוב 

נגד פעולות  ;)גבולות המדינהשב
 ;שרירותיות של הממשל הצבאי

  .ונגד מעצרי שווא וסתימת פיות
נערכו הבחירות לכנסת  1951-ב    

השנייה ונקארה היה מועמד מטעם 
. אז (מק"י) המפלגה הקומוניסטית

התברר לו כי אינו מופיע ברשימת 
הבוחרים. כשדרש לכלול את שמו 

טענה שנכנס , בנענה בסירוב
  לישראל שלא כדין. 

בעקבות זאת עתר לבית המשפט     
המחוזי בחיפה נגד שר הפנים, 

תקבלה ללא נימוקים. נועתירתו 
כעבור כשנה ביקש נקארה להוציא 
דרכון ישראלי ונתקל שוב בסירוב 
ממשרד הפנים. הוא עתר לבית 
המשפט העליון, שחייב את משרד 

ההכרעה הקודמת של בית  הפנים להנפיק לו דרכון על בסיס
המשפט המחוזי בעניינו. לאורך הקריירה שלו נאבק נקארה 
לביסוס הזכויות של האזרחים הפלסטינים בישראל ונגד 
אפלייתם. אלא שפעילותו המשפטית תרמה באופן ישיר 

נגד פעולות ות האזרח של כלל הישראלים במאבק לביסוס זכוי
  שרירותיות של רשויות המדינה. 

ד שלעתים קרובות תופס הרוב היהודי בישראל פעילות בעו    
פלסטיני נגד -משפטית ופוליטית של המיעוט כמאבק לאומי

מדגימות  אתיחאד"-" ו"אלהמדינה, הרי שעתירות "קול העם
כיצד מאבק משפטי למען שוויון למיעוט הפלסטיני תרם 

  לעיצוב הדמוקרטיה הישראלית בשלבי התגבשותה. 
צד זו את הצלחתו הגורפת של בשהניח זו צירוף המקרים     

לעומת ההצלחה  אתיחאד"-"קול העם"/"אל בבג"ץנקארה 
 המוגבלת במאבקו למען מעמד אזרחי לנאשמים ב"הסתננות"

 בית המשפט העליון בין דרישתאת הגבולות שמתח  מבליט –
בין הצבת אתגר בפני ההגמוניה של ל זכויות אזרחיות לכל

  .הרוב היהודי

  ונעמה בן זאבגל אמיר 
  

  "הסדנה להיסטוריה חברתית" האתר מתוך 

  ""הארץעיתון המקוונת של רואה אור במהדורה ה



     במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263, פקס  03-6293944טל' , 6126102, ת"א 26205ת"ד     

   www.hadash.org.il אתר חד"ש :,     www.maki.org.il :  אתר מק"י        
  

להרחיבה ו"אנו מעוניינים לחזק את הרשימה המשותפת     
יו"ר הרשימה ) 11.1( מסר כך – הערבי והיהודי" הציבורבקרב 

ה של הקמבישיבת ה, (חד"ש) המשותפת, ח"כ איימן עודה
עשרות השתתפו בישיבה  .של חד"שהארצי מטה הבחירות 

מזכ"ל  ,חד"ששל חברי הכנסת  לרבות ,ערבים ויהודים יםפעיל
  עאדל עאמר ומזכיר חד"ש מנסור דהאמשה.    מק"י

להחליף את שלטון הימין המוסיף נו : "מטרתעודה הוסיף    
הפוגע קשות במרחב הדמוקרטי  ,פלסטיניהלדכא את העם 

והנחוש להתמיד במדיניותו הכלכלית  ,ובאוכלוסייה הערבית
בהתייחסו לפרישת ח"כ אחמד  ."ליברלית-והחברתית הניאו

יש , לצערנו" טיבי (תע"ל) מהרשימה המשותפת אמר:
על פני האיחוד ואת הכיסאולוגיה על וד המעדיפים את הפיר

  פני האידיאולוגיה".  
כל שביכולתנו כדי להמשיך  : "אנו עושיםמסר דהאמשה    

לא סגרנו את הדלת בפני . לקיים את הרשימה המשותפתו
ימשיך בסירובו וכוחות  אםטיבי, אך הוא החליט לנטוש. 

  ", הדגיש. בפנינו בדרכו, כל האופציות פתוחותינהגו נוספים 
 במישוראף חד"ש מתכוונת לפעול במערכת הבחירות     

 ועדי עובדיםבמוסדות להשכלה גבוהה, ובקרב העירוני, 
מקצועות , עובדי המורים, המשפטנים, הרופאים וארגוני

סוכם כי הבחירות המקדימות להרכבת רשימת סוכם כי הבחירות המקדימות להרכבת רשימת סוכם כי הבחירות המקדימות להרכבת רשימת סוכם כי הבחירות המקדימות להרכבת רשימת . ועוד הרפואה
      בפברואר.בפברואר.בפברואר.בפברואר.    1111    ,,,,ייערכו ביום שישיייערכו ביום שישיייערכו ביום שישיייערכו ביום שישי    21212121----הההה    לכנסתלכנסתלכנסתלכנסתחד"ש חד"ש חד"ש חד"ש 

) הפגינו עשרות תלמידות ותלמידים מול מטה 3.1( החודש    
  בדרישה לטיפול בתופעת ההטרדות  משרד החינוך בירושלים

  בנק"י נאבקת בהטרדות מיניות
השתתפתי . י"באני תלמיד בכיתה  המיניות בבתי הספר.

מגע פיזי כפוי, של הערות  למקרים של עדכי אני במחאה 
סקסיסטית ושל אכיפת קוד לבוש בצורה פוגענית. המטרידים 

  חסר. לוקה הממסדי המענה , ויםתלמידואנשי סגל הם 

דרישות בסיסיות: חובת מינוי ממונה לתלונות ארבע יש לנו     
; פרסום תקנון למניעת חינוכי בכל מוסדמיניות על הטרדות 

 תבנושא מיניות בריאה; והכשר שיעורחובת מערכי הטרדות; 
  מורים בנושא הטרדות מיניות ומניעתן.

ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי חברי את ההפגנה יזמו     
(בנק"י) בירושלים, בעקבות המצוקה היומיומית שחווינו 
ובעקבות ההתעוררות החברתית האחרונה שיצרו מאבקים 

. #MeTooתנועת פמיניסטיים דוגמת המאבק נגד רצח נשים ו
במהרה הצטרפו תלמידים נוספים בחינוך הממלכתי 

דתי, לרבות ארגון לוט"ם. הצלחה גדולה הייתה -והממלכתי
  .להצטרף להפגנה העירוניתמועצת התלמידים  קריאת

. על תמהפכני פעילותפעילות פוליטית של תלמידים היא     
 יוזמת בנק"יאחת כמה וכמה כשמדובר בנושא זה, שכן 

אחת מיוזמות היא  למיגור ההטרדות המיניות בבתי הספר
זו רק ההתחלה. מבחינתנו . בעניין הנוער הראשונות בישראל

לאחר ההפגנה פנינו, יחד עם יו"ר מועצת התלמידים, במכתב 
רשמי למנכ"ל משרד החינוך. הוא השיב כי נציגה מטעמו 

בהעברת  מאמצינותתאם עמנו פגישה בנושא. כעת מרוכזים 
בבתי . התחלנו בארגון תאי מאבק עצמם בתי הספראל המאבק 

הלחץ על משרד החינוך להמשיך את בירושלים במטרה ספר 
  שטח. ב

  כרמל גבעון
  

   מועצת המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  על סדר היום: המצב הפוליטי בעקבות הקדמת הבחירות

  אבלעין ג'ליל,-אולמי אל, 11:00 בינואר, 19, שבת
  

  מועצה הארציתחד"ש: ה
  בחירות ל דוחות קצרים, סקירה פוליטית, היערכותעל סדר היום: 

  ג'ליל, אבלעין-, אולמי אל16:00 בינואר, 19, שבת
  

  סניף רמלה של מק"י
: פלסטין, סכסוכים לאומייםבנושא  פרופ' אבישי ארליךהרצאה של 

  אירלנד, קפריסין והודו

  רמלה סניף מק"י  ,15בינואר, שמשון הגיבור  16יום ד', 
  

  : אסיפת סניףירושלים חד"ש
ובחירת צירים  21-ת העל סדר היום: דיון פוליטי בנושא הבחירות לכנס

   אפרים דוידילמועצת חד"ש. בהשתתפות סגן יו"ר חד"ש 

  ירושלים ,מועדון ע"ש אלכסנדר פן ד', 14כורש  17.1יום ה', 


