
  
  

 העביר את תיק הביטחון לנפתלי בנט ביבי

            ולמחרת פתח במתקפה על רצועת עזה
  

(פירומן) דחף בלתי נשלט להצית אש ולחולל לַמִּציָתן      
הלוקים בפירומניה  ,יפות. על פי הספרות המקצועיתרש

נמנים עם חולי הנפש המהווים סכנה לציבור, והם עלולים 
לעיתים לאשפוז נשלחים לגרום נזק בנפש וברכוש, ועל כן 

   .כפוי
העביר את  ,בנימין נתניהו ,הראשיהמסיתן בסוף השבוע,     

 למציתןשר הביטחון תפקיד 
  .נפתלי בנט

אישרה  ,ללא הפתעותו כך,     
את  ביום ראשון ממשלת הימין 

מינויו של יו"ר הימין החדש ח"כ 
נפתלי בנט לשר הביטחון. 

ה רכההצבעה על מינוי בנט נע
גנרל לשעבר הוהשר רק בהיעדרו. 

 ,ההחלטהגלנט הצביע נגד יואב 
גנבו את התיק ממש שי מכוזאת 

 :, גלנטתחת ידיו. אבל אל דאגה
על פי הודעת הליכוד, בנט הסכים 
שאם תקום ממשלה חדשה ימונה 

  אדם אחר לתפקיד. 
כי בנט  ,בהודעה נמסר עוד    

ליכוד ומפלגתו הימין ההסכים ש
החדש יקימו "באופן מידי" סיעה 

גלנט, . 22-משותפת בכנסת ה
לשעבר חבר כנסת של "כולנו" מבית היוצר של משה כחלון, 

ות למפלגות ימין, ברשהליכוד הפך בית קהיטב יודע 
  . ועד הימין החדש עבור ב"כולנו" מהליברלים

על המהלך בימים האחרונים רבות נכתב       
. הראשון חושש האופורטוניסטי של המסיתן והמציתן

ממשפט פלילי ומהתפוררות "בלוק הימין". השני חושש 
 מסגרות מפלגתיותשהחליף ארבע לגורלו הפוליטי, לאחר 

במהלך השנה האחרונה. אבל, כמה זמן זה "זמני"? בנט  (!)
. זאת, בהנחה 2020עלול למלא את התפקיד עד יוני 

  שבחודש מארס הקרוב יתקיימו בחירות נוספות. 

וכאן נעוצה הבעיה המרכזית. ראש הממשלה ושר הביטחון     
כי  ,לשעבר נתניהו מכריז השכם וערב ותחת כל מיקרופון רענן

האיומים על ישראל לא "כי ים הביטחוניים גדלו" ונ"הסיכו
המסיתן  פסקו ואף התגברו". כמובן שאין כל צורך בהוכחה.

 נתקל י אועת שהוא נקלע משבר פוליטכל  –דרך קבע  נוהג כך
  על שלטונו הממושך. אמיתי או מדומה איום ב

"האיומים  לצערנו, אך      
הגוברים" נותנים בידי בנט את 
 התירוץ "להוכיח את עצמו". 
נתניהו הפקיר את הביטחון בידי 
איש ימין, תומך כיבוש והתנחלויות 

משיחיות. -שדעותיו הן פשיסטיות
שנים הגדיר  המכזה האיש שלפני 

 רסיסהשאלה הפלסטינית כ"את 
  בישבן". 

 לא עברה יממה וצה"ל ביצע מה    
הביטחונית בלשון  שמכונה

בפועל  -בשם "חיסול" המכובסת 
הוצאה להורג ללא משפט, ב מדובר

של מנהיג הג'יהאד האיסלאמי 
  ... ואשתו. עטא-בהאא אבו אל

המסיתן והמציתן הוכיחו שוב     
שאין גבולות לציניות. בצה"ל 

ים ש"פרטי המבצע היו מוכנים מוד
מחודש ספטמבר". אך העיתוי נקבע על ידי "הדרג הפוליטי", 

וא פוליטי עד מאוד. קרי נתניהו ועוזרו הנאמן בנט. והעיתוי ה
בתיאוריות קונספירציה. חברי הכנסת של הרשימה  אין מדובר

אפילו המשותפת עמדו על כך בפומבי. אבל לא רק הם, 
ל לשעבר, ח"כ עומר מפקד סיירת מטכ" ביטחוניסט ידוע  כמו

הצביע על כך. נתניהו הפך מיליוני גשר) -בר לב (העבודה
  עזתים וישראלים לבני ערובה של שלטונו הכושל. 

מק"י וחד"ש פרסמו גילוי דעת המגנה בחריפות את     
התוקפנות הישראלית, ופעיליהן בתל אביב הפגינו ביום 

  ).4שלישי נגד ההסלמה (ר' תמונה; עוד על כך בעמ' 
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 2תגובות /
        

        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  זו נבלה וזו טרפה -על פי ברני סנדרס 

הסנאטור ברני סנדרס אמר על נשיא ארצות הברית דונלד "
טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו כי אחד מהם בדרכו 

זו לא 'עוד אמר סנדרס כי . להיות מודח, וכי השני בדרכו לכלא
  '".אנטישמיות להגיד שממשלת נתניהו גזענית, זו עובדה

  )29.10, "ניו יורק טיימס"(

  ראש לא ממש בריא במיטה חולה
מצב בתי החולים הפסיכיאטריים בכי רע. בביקורים שערכנו "

מטופלים יש לעתים  34מצאנו שבמחלקות האמורות להכיל 
להכיל ארבע מיטות יש לעתים שש; ; בחדרים האמורים 50עד 

, בהיעדר מיטות פגשנו חולים הישנים על דבבית חולים אח
מזרנים המונחים על הרצפה, ובבית חולים נוסף גילינו 
לתדהמתנו ארבעה חולים ששכבו על שתי מיטות (שני 
מטופלים בכל מיטה!). ברבים מבתי החולים הפסיכיאטריים 

בצפיפות המובילה לאי־נתקלנו במבנים ישנים ומרופטים, 
  ."שקט ואלימות, ובתנאי אשפוז הפוגעים בכבוד האדם

  )29.10(ד"ר זאב פלדמן, "דה מרקר", 

  שקר, שקר תרדוף
"בסרטון שבו הודיע בנימין נתניהו על העברת המנדט 

יקים הוא הזהיר שהממשלה ש, להרכבת הממשלה לבני גנץ
של שוללים את עצם קיומה 'יריבו תישען על חברי כנסת ש

, חברי הרשימה המשותפת. וכדי לבסס את 'מדינת ישראל
רק לאחרונה הם החרימו את השבעת ' ההאשמה הזו הוא טען

הכנסת וסירבו להצהיר אמונים למדינת ישראל'. דברי נתניהו 
לא נכונים. חברי המשותפת נעדרו מפתיחת מושב הכנסת כדי 

בים הערביים, אבל רובם להשתתף במחאה על האלימות ביישו
  .הצהירו אמונים כחוק בישיבה הבאה שהשתתפו בה"

  )31.10("גלובס", 

  נגד השביתה מרן המנוח 
"מליאת הכנסת אישרה פה אחד את ההצעה לסדר של ח״כ 
משה ארבל מש"ס בנושא הפגיעה הקשה בחייבים ובזוכים 

ח״כ  .בגין השביתה ברשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל)
מחר בערב אנו מציינים את יום פטירתו ' בנאומואמר ארבל 

שלא ניתן לשכוח את  ,של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
דמעותיו לשר האוצר דאז יובל שטייניץ כשביקש בבכי 

  ."''תרחמו על העניים!' אנחנו כאן היום מקיימים את צוואתו

  )31.10("כל הזמן", 

  ליםמנסים להנשים את הציונות: פייק עו
עולים השתמש בציטוטים ותמונות של "משרד הקליטה 

שהתגלו כפיקטיביים לחלוטין ונלקחו מאתרים של חדשים 
 .בקמפיין טוויטר לעידוד עליה לארץ –מאגרי תמונות ברשת 

הקמפיין עלה בחשבון הטוויטר של המשרד בשפה האנגלית. 
ממחוז ווטרפורד שבאנגליה  'דני' כך למשל, העולה החדש

לא  זה לעשות עלייה'וטט בציוץ לצד תמונתו המחוייכת: צ
. אלא שישנה בעיה ', אבל זה היה שווה לגמריתהליך פשוט

מדובר בתמונה  -אחת: הוא לא קיים. גם אם ישנו אדם כזה 
  ."פיקטיבית שנלקחה ממאגרי תמונות פנים

  )1.11("וויינט", 

  

 מכתבים

    למערכת  
  

  : המסמכיםטבח כפר קאסם
בפרויקט מיוחד  את קוראי "זו הדרך"אני מבקש לשתף       

לטבח  63-, יום השנה הבאוקטובר האחרון 29-בלרשת עלה ש
  ספריית מסמכים מקיפה על אודות האירוע. כפר קאסם: 

בו אלפי , , , , "טבח כפר קאסם: ספריית מסמכים""""    האתר       
עמודים סרוקים, מנגיש לציבור הרחב את עיקר התיעוד 

ום בדבר הטבח, הרקע לו והמשפט המפורסם שנחשף עד הי
שנערך בעקבותיו, כמו גם בנוגע למאמצי ההסתרה והניסיון 

  לשלוט בזיכרון. 
בכך מהווה האתר משאב חשוב ללמידה, היכרות ודיון על        

הטבח והשלכותיו. האתר הוא פרי שיתוף פעולה מתמשך 
קאסם: בינינו להיסטוריון אדם רז, מחבר הספר "טבח כפר 

  ).2018(הוצאת כרמל,     ביוגרפיה פוליטית"
, יומו הראשון של מבצע סיני, 1956באוקטובר  29-ב       

בלילה  22:00הוקדם העוצר הקבוע בכפר קאסם מהשעה 
. הפועלים שעבדו באותה עת מחוץ לכפר לא 17:00לשעה 

נרצחו  18:00ועד קרוב לשעה  17:00ידעו על כך. משעה 
רבים שחזרו לבתיהם: ילדים וילדות, נשים אזרחים ע 47בכפר 

נער וגבר נוספים נרצחו בכפרים סמוכים, טייבה  וגברים. 
  וטירה. 

תושבי כפר קאסם מונים את עוברה של פאטמה סרסור,         
שהיתה בחודש השמיני להריונה, כחלל נוסף וכך גם את 
עבדאללה עיסא הקשיש, שלבו הפסיק לפעום שעות ספורות 

בח, בעקבות רציחתו של נכדו הצעיר טלאל לאחר הט
     . 51-והנפגעים הרבים מבני משפחתו. מניין הקורבנות הגיע ל

מההסתרה והערפול,  –הטבח ומה שבא אחריו        
 –הפוליטיקה והטיוח, ועד המשפטים והתגובות הציבוריות 

הפכו לאחד האירועים המכוננים בהיסטוריה של מדינת 
  הערבי בפרט.ישראל, ושל הציבור 

האתר מביא לידי ביטוי את משימתו של מכון עקבות         
להנגיש לעיון הציבור מקורות ראשוניים על אודות אירועים 

פלסטיני, ואת רצונו של רז -מרכזיים בסכסוך הישראלי
(שבעקבות העבודה המשותפת הצטרף אלינו כחבר צוות) 

ם נשען לאפשר לכלל הציבור עיון ביקורתי במקורות עליה
  לשם כתיבת ספרו. 

בין המסמכים בספרייה הדיגיטלית: פרוטוקולים מלאים         
של הדיונים בבית המשפט הצבאי, עדויות שניתנו במצ"ח 
ובפני ועדות חקירה שונות, ראיות שהוגשו לבית המשפט, 

  תמלילי ישיבות ממשלה ומסמכים רבים נוספים.
היא תוצאת  העלאתה של ספריית המסמכים לרשת       

מאמצים רבים וממושכים של צוות מכון עקבות, במיוחד 
ת לנוכח תקציבנו הצנוע וכוח האדם המועט שלנו. תמיכ

תאפשר לנו להרחיב את עבודתנו בחשיפת תיעוד  הקוראים
היסטורי חשוב, בפרסומו, ובקיום מחקר שישפוך אור חדש על 

  .פלסטיני-אירועים ותהליכים בסכסוך הישראלי

  מנהל מכון עקבות יבנה,ליאור 

  לעיון במסמכי האתר:
https://kafr-qasim-massacre.akevot.org.il/  
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 3/    עובדים  
 

למאבק בתאונות עבודהחד"ש ורום פ  
  

הדמוקרטית לשוויון ולשלום (חד"ש) החזית      
הקימה לאחרונה פורום פעילים ארצי למאבק 

 78מתחילת השנה נהרגו שבתאונות עבודה. יצוין 
ומספרם של הנספים  ,בני אדם בתאונות עבודה

  עולה מדי שנה. 
מזכ"ל  המפגש הראשון של הפורום בהשתתפות     

-עאידה תומא חברי כנסת מק"י עאדל עאמר,
, פעילים במקומות עבודה סלימאן ועופר כסיף

ביום שישי , נערך וחברי סיעת חד"ש בהסתדרות
. בפגישה הציג יו"ר סיעת חד"ש האחרון

אגף הבהסתדרות, דח'יל חאמד, העומד בראש 
ל ש קשה תמונת מצב שוויון בארגון העובדים,ל

בו נרשם מדי שנה  –תאונות העבודה בענף הבנייה 
למקד  הוחלטמספר ההרוגים הגדול ביותר. בישיבה 

שה מזה וכפי שע ,באתרי הבנייהאת פעילות הפורום 
אביב וביפו. -להעובדים של חד"ש בתשנתיים פורום 

  מהדו"ח שנמסר בישיבה.   קטעים להלן
  

  

בנובמבר אשתקד, תחת האיום של שביתה כללית במחאה     
תאונות עבודה בענף בעל אוזלת ידה של הממשלה בכל הנוגע 

הבנייה, נחתם הסכם בין הממשלה לבין ההסתדרות. חלפה 
כל סעיפי תחמק ממילוי לה ממשיכההממשלה  , אךכמעט שנה

אך כתוצאה מלחץ  ,קבע לוח זמנים לביצוענהסכם ב ההסכם.
. נדחההסעיפים  12-מ כמהביצוע  הלובי החזק של הקבלנים,

 קשה מנשואהעובדים בענף מחיר  משלמים כךמ כתוצאה
  בהרוגים ובפצועים.

 ,ערבים אזרחי ישראלברובם בענף הבנייה הם הקורבנות     
הם . ומהגרי עבודה שטחים הכבושיםמה עובדים פלסטינים

למקסם רווחים על  יםפועלהרשלנותם של הקבלנים,  קורבנות
"שקופים" בעיני ממשלת הימין אלה  חשבון חיי העובדים.
המשרתת את האינטרסים של  ,ליברלית-הקפיטליסטית הניאו

חיי העובדים הם ערך גם בענף הבניין. אך עבורנו  –המעסיקים 
 תירוץ ואין לקבל את ,ף הולך וגדלרבנות בענו. מספר הקעליון

 ת הממשלה כדי להתחמקנופפבו ממעבר" ה"ממשלת 
  הסכם.מעמידה ב

מקיף מספר רב של  בנושא תאונות עבודההסכם היצוין ש     
פיגומים, מנופים, מנופאים, מכרזים ציבוריים, בהם:  ,נושאים

ממוני רשם הקבלנים, אכיפת חוק שעות עבודה, השתלמויות , 
 תיקוני חקיקהו אחריות יזמים וקבלנים ועוזרי בטיחות,

  .דחופים הנדרשים לאכיפת חוקי העבודה ותקנות הבטיחות
 האחרוןחודש אוקטובר ועד  2011משנת ראוי להזכיר ש    

 .נפצעורבים ואלפים  ,פועלי בניין 317נהרגו באתרי הבנייה 
לה בחיי עו וגורמי האכיפהאוזלת היד של המחוקק, הממשלה 

  רבים. 
  

  ומה עם מסקנות ועדת אדם?
לפני חמש , על ההסכם חתמו הממשלה וההסתדרות בטרם    

 לקידום הציבורית ועדהוה את מסקנותיההגישה שנים 
הידועה , ישראל במדינת התעסוקתית והבריאות הבטיחות

 כימתוך הכרה הוקמה ועדה חשובה זו  ".בשם "ועדת אדם

הגנה על בטיחות ובריאות העובד, הבתחום  יסודישינוי נדרש 
כי ממשלת ישראל טרם קבעה מדיניות  העובדהולאור 

כפי שנהוג  ,בנושא בטיחות בעבודהממלכתית כוללת 
 ,דיוני הוועדה נמשכו כשלוש שנים .בעולם דינות רבותבמ

החקיקה, הפיקוח, האכיפה וההסדרה  תהליכיבחנו בהם נו
סעיפים . התעסוקתיתהבטיחות בעבודה והבריאות  תחוםב

  רבים במסקנות הוועדה עסקו במצב בענף הבנייה.
היו  אמורות , שבחלקן הגדול לא מומשו,המלצות הוועדה     

ולא  קיקה מיושנתח :מענה למספר בעיות בתחוםלתת 
עדכנית; מבנה שירותי הרפואה התעסוקתית ומערך 

הבטיחות כללי הבטיחות; היעדר תמריצים כלכליים לקיום 
היעדר חינוך לניהול מצד המעסיקים;  והבריאות התעסוקתית

 כרסום בערך המקצועיות והידע המקצועי בתחום; סיכונים
של בעלי הצורך בפיתוח ובהעצמת מיומנויותיהם ו ;ייההבנ

  .וכישוריהםתפקידים בבטיחות 
 ,,,,דו"ח הוועדה נמסר לשר הכלכלה דאז, נפתלי בנט      

שאמר: "העבודה היסודית והרצינית שעשתה הוועדה תהווה 
את הבסיס לבניית מדיניות בתחום, בפעם הראשונה, ואני 

השר  ,מאמין כי בחודשים הקרובים נתחיל ביישומה". כידוע
לשעבר בנט הוא מאמין גדול. אבל מסקנות הוועדה ממתינות 

  .ליישומן המלא מאז ועד היום
  

  גם ההסתדרות אחראית
חתימת ההסכם שבין ההסתדרות למדינה  לאחרשנה     

לקידום בטיחות העובדים באתרי הבנייה, נראה שמחויבותה 
התפוגגה עם  פועלי הבנייןההסתדרות לשל  )המאוחרת(

 חדלה מלפעול ליישומו. ההסתדרות חילופי הגברי בראשה
נדרשים ליצירת הצעדים נוספים  מקדמת וגם אינה, של ההסכם

 .טוחים יותר לעובדים בישראלמקומות עבודה ב
 האינ הוצאתם לפעולסעיפים חשובים רבים בהסכם, ש     

זה  ניתן היה ליישםהתקנת תקנות, בבהליכי חקיקה ו התלוי
להגברה משמעותית של הבטיחות באתרי  בכך מכבר, ולהביא

גם מהתנהלות לקויה  אמנם מחדלי יישום אלה נובעים .הבנייה
אך בעיקר מחוסר העניין המופגן , של משרד העבודה והרווחה

 בחצי השנה האחרונה ההסתדרות והעומד בראשה מצד
קידום בטיחות העובדים. למרבה התמיהה בביישום ההסכם ו

והכעס, ארגון העובדים הגדול במשק כבל את שיקול דעתו 
ועמדותיו בנושא בידי לא פחות מאשר ארגון המעסיקים, 

ההסתדרות אחר של . זאתהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
בראשו עומד נציג  ,עמו לפורום בטיחות משותף חברה

בעת  -החברות הקבלניות, המתבטא באופן בלעדי בנושא 
שקולה של ההסתדרות, אשר חתמה על ההסכם בקול תרועה 

 .נדם –
סעיפים נוספים אשר כביכול בוצעו, כגון הוראת החשב     

קבלן מוכר' הכללי על השעיית מעמדן של חברות קבלניות כ'
לעבודות ממשלתיות, לא מיושמים הלכה למעשה, אולם 

 . סעיפים חשוביםםההסתדרות אינה עושה דבר לקידום ביצוע
שאמור  ,בראשם תיקון תקנות הבטיחות בבנייה -נוספים 

ך כלהרחיב את האחריות המשפטית לבטיחות באתרי בנייה 
נדחים עד  – ראשיהןווקבלניות חברות יזמיות שתכלול 

 .ועדות הכנסתהממשלה ואיוש  להקמת

  הדס תגריד"ר 
  מייסדת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה



  4/פוליטי 

מק"י וחד"ש מגנות את 

המתקפה הישראלית 

	העקובה מדם על עזה 	
  

בהפגנה נגד  ביום שלישי בשעות הערב מאות השתתפו    
ההסלמה בדרום שנערכה במרכז תל אביב בקרבת מטה 

תחת הכותרת הליכוד, ביוזמת סניפי חד"ש ומק"י בעיר. 
המפגינים "די  , קראו"הפגנת חירום: עיצרו את המלחמה!"

 "יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים" למלחמה של ביבי",
בין המשתתפים חברי הכנסת של חד"ש  ו"המצור הוא טרור".

  סלימאן, עופר כסיף וח"כ לשעבר דב חנין. -עאידה תומא
"מפה, מתל אביב, אני משמיעה קול צעקה, ואומרת לעם     

וצים שלום לא שלנו בעזה: יש בישראל אנשים הגונים שר
רוצים לחיות במלחמות, תחזיקו מעמד. בסופו של דבר כל 

סלימאן מהרשימה -תומא "ככיבוש ייגמר״, אמרה ח
תקפה באופן ישיר את גנץ  היאהמשותפת במהלך ההפגנה. 

ושאלה אותו: "במה תמכת, ברצח מתוכנן? בתחילתה של 
מלחמה עקובה מדם? היתה לך הזדמנות להראות שאתה 

ניות אלטרנטיבית, פוליטיקה אחרת, לא לעמוד דום מוביל מדי
  מייד". 

"אנחנו עומדים כאן כדי להתריע נגד ממשלה מטורפת,     
ין אותו כלום חוץ מהוא שבראשה עומד אדם שלא מעני

ח"כ כסיף. "האיש הזה ישרוף עלינו את הבית,  הדגישעצמו", 
אם רק יאמין שהוא לא ייכנס לכלא. אם לא יהיה חופש 

ור בעזה, גם בדרום ישראל לא יהיה שקט". ח״כ כסיף ושחר
התייחס לפעילי ימין שהגיעו להפגנה וגינה את "ההסתה 
והאלימות המופנות כנגד האנשים שעומדים פה וכל רצונם 

    שכולנו יהודים וערבים נחיה בשלום ושלווה".
את התוקפנות  הודעה המגנהמק"י וחד"ש באותו יום פרסמו    

עד ליום הישראלית הנפשעת על עזה ודמשק, אשר הביאה 
  . צה"להרוגים בהתקפות  11-ל רביעי

חידוש מדיניות ההתנקשויות  מפני הזהירומק"י וחד"ש     
החמרת ההסלמה, כפי שעלה בבירור מהצהרותיהם  השמגמת

של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, הרמטכ"ל, וראש 
כי מטרת התוקפנות הנפשעת הזו,  טענוד"ש השב"כ. מק"י וח

אשר מהווה המשך לסדרת פשעי ישראל נגד העם הפלסטיני, 
  היא גרירת האזור להסלמה צבאית מסוכנת ומקיפה. 

  
  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 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, 

כי מדיניות המלחמה, התוקפנות  הדגישוחד"ש בובמק"י     
נושא באחריות מלאה הושפיכות הדמים לא תוציא את נתניהו, 

מאז  בו הוא מצוילתוקפנות זו, מהמשבר הפוליטי והפלילי 
  כישלונו בבחירות. 

שהביעו גורמים במערכת  את התמיכה גינומק"י וחד"ש    
ראשה -כחול לבן, אשר יושב םבראש, ובתוקפנות הפוליטית

בני גנץ העניק תמיכה מלאה לפשעים ואיים להמשיך ח"כ 
בהם. בהצהרה נמסר כי "אנו מגנים את התוקפנות הישראלית 
הנפשעת הזו וקוראים לעצירתה המיידית, לפני שנתדרדר 
לתהום של מלחמה. האלטרנטיבה האמיתית לתוקפנות זו היא 

הכרה בזכויות , המצור על רצועת עזסיום הכיבוש וה
 הלאומיות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, עד להשגת שלום

 העמים".  בין
  

נתניהו, טראמפ ובולסונרו 

   סוציאליסטית נגד קובה
  

לארצות ) 7.11( חמישיביום  ישראל וברזיל הצטרפו      
הברית, שנותרה כמעט לבדה בעצרת הכללית של האו"ם מול 

ה הקוראת לארה"ב להסיר החלטמדינות שהצביעו בעד  187
       שהטילה על קובה. מצוראת ה

 –ב על קובה הסוציאליסטית "שאלת החרם של ארה     
עמדה  –של המאה הקודמת  60-הנמשך מאז ראשית שנות ה

שוב במוקד הדיונים של העצרת הכללית של בשבוע שעבר 
האומות המאוחדות. רק שתי מדינות תומכות בעקביות 

שתיהן  ב וישראל."הממושך על קובה: ארה בהמשך המצור
נגד  1991ם מדי שנה מאז "הצביעו בעצרת הכללית של האו

   החלטה התובעת את ביטול החרם.
"התמיכה הנמשכת זה עשרות שנים במדיניות החוץ     

היא בושה  הנפשעת של הממשלים האמריקאים כלפי קובה
. תמיכת ישראל בחרם אינה משרתת את וחרפה לישראל

, נמסר מהאגודה אינטרסים של העמים הישראלי והקובני"ה
  קובה.-לידידות ישראל

  

 דורשתעתירה לבג"ץ 

לחשוף את הנהלים למעקב 

   אחר פעילי שמאל
 

, עתירה לבג"ץ) 6.11בשבוע שעבר ( הגיש עו"ד איתי מק    
נהלים לפיקוח המשטרת ישראל לחשוף את אלץ את ל במטרה

ואנשי שמאל. אל העתירה  למעקב אחד פעילי זכויות אדםו
  . הצטרפה קבוצה גדולה של פעילים

משטרת ישראל אישרה כי ברשותה נהלים, פקודות והנחיות     
פעילי זכויות  עלהרלוונטיים למעקב ולפיקוח של המשטרה 

אדם ואנשי שמאל בשל "פעילות פוליטית, חתרנית או 
מסרבת לחשוף אותם מאחר  עם זאת, המשטרה .מתסיסה"

שלטענתה אגף חקירות ומודיעין הוחרג מתחולת חוק חופש 
סר כי "בשום מ. עו"ד מק והמידע, והחשיפה תפגע בתפקוד

חוק, פקודה או נוהל של משטרת ישראל, שפורסמו לציבור, 
לא מוגדר תפקידה לשמש כמשטרת מחשבות ולא ניתנה לה 

פעילות להגנה על סמכות לבצע רדיפה פוליטית. פעילים ו
זכויות אדם ואזרח ופעילים פוליטיים, לעולם אינם יכולים 

  ."הפרת זכויותיהם, רק בשל דעותיהםלשמש מטרה למעקב ול



  מ

 5/ בעולם
  

  לולה: האליטות לא מוכנות לקבל דמוקרטיה וזכויות העובדים

בבוליביה נגד מוראלס והעם  צבאית הפיכה
ו וא הפיכה צבאית נוספת בבוליביה: הנשיא הסוציאליסטי     

הביע למחרת, . האחרון ראשוןביום התפטר נאלץ ל מוראלס
 ממשל טראמפ תמיכה בהפיכה... בשם הדמוקרטיה, כמובן.

המפלגות הקומוניסטיות אין זה מפתיע ש
ברחבי אמריקה הלטינית, בהן הבוליביאנית, 
 ,גינו את ההפיכה ואת "ידה הארוכה של ארה"ב

המנסה לשמור על האינטרסים שלה ברחבי 
אמריקה הלטינית בעת שהעמים מתעוררים 

  ליברלי".-ונאבקים בקפיטליזם הניאו
מוראלס וסגנו, אלווארו גרסיה לינרה,       

שהתפטר יחד עמו, אמרו כי החליטו לעזוב את 
תפקידיהם במטרה לעצור את שפיכות הדמים 

ם שהתרחשה במדינה בשבועות האחרונים. ה
ציינו שפעלו כחוק והדגישו כי הם קורבנות של 
הפיכה צבאית. "ההפיכה הושלמה", אמר 
גרסיה לינרה. "אני רוצה להגיד לכם, אחיי 
ואחיותיי, כי המאבק שלנו לא נגמר כאן", אמר 
מוראלס בנאום טלוויזיוני. "העניים, התנועה 
החברתית, ימשיכו במאבק הזה לשוויון 

התפטרותו "כואבת מאוד". כמה ולשלום". הוא הוסיף כי 
מוראלס בחשבון הטוויטר שלו כתב שעות אחרי ההתפטרות, 

כי המשטרה הוציאה נגדו צו מעצר בלתי חוקי וכי קבוצות 
את בתיהם של ראשי מפלגתו ואלימות תקפו את ביתו 

  "התנועה למען הסוציאליזם" ושל שרים בכירים. 
הסנאט  מלבד מוראלס וגרסיה לינרה, גם נשיאת      

בבוליביה, אדריאנה סלבאטיירה, הודיעה על התפטרותה. 
בעקבות התפטרותם של גרסיה ושל סלבאטיירה לא ברור מי 
יירש את כסאו של מוראלס, גם אם באופן זמני. שר החוץ של 

בכירים  20 מקסיקו, מרסלו אבררד, אמר כי ארצו קלטה 
 לנשיא מוראלס ההעניקיביאנים בשגרירות בלה פאס ובול

  עם הגיעו לבירת מקסיקו ביום שלישי בצהריים.מקלט מדיני 
מוראלס היה נשיא פופולרי, ועד להתפטרותו החזיק       

מכל מנהיג נוכחי אחר באמריקה ממושך יותר בתפקיד זמן 
הלטינית. הוא היה הנשיא הילידי הראשון במדינה שלאורך 

של בעלי הון  יותר ממאה שנה עמדה בראשה אליטה לבנה
. תחת הנהגתו, בוליביה ידעה צמיחה כלכלית ואי דמותוא

 אורבים רבוליביאנים , אי לכך. מאוד השוויון בה הצטמצם
  .ארמון הנשיאותהראשון ב האמיתי םנציגאת במוראלס 

אחד המגיבים הראשונים להדחתו של מוראלס היה נשיא       
, מנהיג מפלגת ברזיל לשעבר לואיס אינסיו "לולה" דה סילבה

 580ר ביום שישי האחרון מהכלא לאחר רוחשש העובדים,
ו ויום. "כעת נודע לי שהתחוללה הפיכה בבוליביה והחבר א

מוראלס נאלץ להתפטר. מצער שהאליטות הכלכליות 
י באמריקה הלטינית אינן מסוגלות להפנים את ערכ

בדים ואת את זכויות העו כבדהדמוקרטיה ואף אינן מוכנות ל
  ויטר. ו, כתב "לולה" בטרים החברתיים"צמצום הפעהרצון ל

, גם נגד בעבר הפיכות צבאיות רבות ידעה אמנםבוליביה      
ה אירעאבל ההפיכה שהתחוללה השבוע  .נשיאים מתקדמים

ברחבי היבשת לא  ותלאחר יותר משלושה עשורים בהם הצבא
  של  במעמדם הפוליטילאיים בתפיסת השלטון. השחיקה  והעז

מן צא היא כה גדולה, בכל המדינות ללא יווחות הביטחון כ
 ןימיה לחבור אל הצבא הבוליביאני שהפעם נאלץעד , הכלל

כדי להוציא את בוליביה ממעגל המדינות  בעלי ההוןו הקיצוני

תלות באימפריאליזם ליברלית ול-מדיניות הניאותנגדות להמ
) או היו כאלההאמריקאי. מוראלס לא הודח בגלל טעויותיו (

  מהווה  הוא  כי   הודח  היו). מוראלס  כאלה  (גם  שגיאותיו

  
  

האיטי המנהלים ובאקוודור בעה" לעמים בצ'ילה, ר"דוגמא 
  עצמאות ארצותיהם.למאבק עיקש למען רווחתם ו

ב"פגיעה בכלכלה" או  מוראלסאי אפשר להאשים את      
המשק גדל "חוסר יעילות". במשך העשור האחרון ב

 בקרבהגבוה ביותר  – יםאחוז 4.9הבוליביאני בקצב שנתי של 
 "התנועה למען הסוציאליזם"מדינות דרום אמריקה. ממשלת 

 שיעורם שלאחוז את מספר העניים.  25-להוריד בכהצליחה 
 14-היה כ 2006-קרוא וכתוב ב שאינם יודעיםאזרחי בוליביה 

מעמד הנשים . יםם פחות משלושה אחוזשיעורכעת ו, אחוז
 הגיעוהן במהלך כהונת מוראלס ו השתפר משמעותית,

לכל דרגות הממשל: שרות, ראשות פרלמנט  לראשונה
המוצלח  הנשיאוראשות ערים. "השבוע איבדה בוליביה את 

נשיא ארגנטינה החדש, אלברטו  קבל", ביותר בתולדותיה
  פרננדס.  

ממשלתו הסוציאליסטית  בדומה להדחתמוראלס, הדחת      
הגנרל  להפיכה הצבאית שבצ'ילה של סלבדור איינדה ב

עוררת כמה שאלות: האם ניתן מ ,1973-ב אוגוסטו פינושה
מבלי לגרור את התנגדותם (ולו במעט)  לשנות את החברה

 בן בצפון ועדהפעילה של גורמים רבי השפעה: מהבית הל
 יכולה ממשלה סוציאליסטית האם ?וראשי הצבא בעלי ההון

 מבלי לחמש את התומכים –הפיכה איום הלנטרל את 
, את העובדים, את האיכרים, את תושבי השכונות? והאוהדים

ניתן לבצע רפורמות כלכליות וחברתיות במדינות האם 
ים? אמריקה הלטינית מבלי לפרק את היסודות הקפיטליסטי

, ברציפות שנה 60-מ יותרזה צליחה להתגבר, מהרי רק קובה 
  על כל האיומים ועל כל הפלישות. 

מהנוף הפוליטי הבוליביאני.  ייעלמומוראלס ומורשתו לא     
 יםאחוז 47-אמונם של כבבבחירות האחרונות הוא זכה 

קוראים בחודש האחרון מדי יום ראוי לזכור גם, כי מהבוחרים. 
לם לא ומפגינים ברחבי צ'ילה "העם המאוחד לע מאות אלפי

  של סלבדור איינדה. סמתויסיובס". זו הייתה 
 

  אפרים דוידי

 מוראלס מודיע על התפטרותו בטלוויזיה הבוליביאנית
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  לקראת הכרעות גורליות בכלכלה השישית בעולם 

  לא רק על הברקסיט – בחירות בבריטניהה
  נמרוד פלשנברג מאת

בדצמבר הן  12-בבבריטניה  שיערכובחירות הבזק     
גורליות. בוריס ג׳ונסון, ראש הממשלה השמרני 

ר העסקה באישוחודשים, מעוניין  המכשמונה לפני 
 נכשלמהאיחוד האירופי. הוא  פרישהבדבר שלו 

המיועד במושב הפרלמנט האחרון,  מועדב רהאישוב
 זכותהיא ל כעת ולכן פיזר את הפרלמנט. מטרתו

  ר את העסקה. אשלמנט כדי לרוב יציב בפרב
  

, בהן תרזה מיי 2017זו דינמיקה דומה למדי לבחירות     
ביקשה מנדט מורחב ליציאה מהאיחוד 

עליה מטאורית  מולהאירופי ומצאה עצמה 
של הלייבור בראשות הסוציאליסט ג׳רמי 

ובלי רוב בפרלמנט. התקווה של  ,קורבין
היא שסיבוב זה ייצר  השמאל הבריטי

דינמיקה דומה, שבסופה ג׳רמי קורבין 
 10יעמוד בחזית הבית ברחוב דאונינג 

ויוביל את הכלכלה השישית בגודלה 
   לתמורה סוציאליסטית. –בעולם 

  

  שם המשחק –ברקסיט 
הברקסיט.  בדברהבחירות הן  –רשמית     

עסקה שלו לר השגי אישוג׳ונסון רוצה ל
שזונחת את התקינה האירופית בנושאי 
עובדים וסביבה כדי לכרות הסכם סחר 
חופשי עם ארה״ב בראשות טראמפ. בכך 
הוא יאפשר זרימה של הון אמריקאי 
לבריטניה, ובעיקר למערכת הבריאות 

השמרנים  ).NHS(הציבורית שלה 
חולמים להפוך את בריטניה ל״סינגפור על 

ליברלי בו המיסים -גן עדן ניאו –התמזה״ 
נמוכים, תעשיית הפיננסים פורחת, השירותים הציבוריים 
מופרטים, והעובדים מנוצלים ומנושלים. הסיסמה של ג׳ונסון 

משרתת  – )get Brexit done"תנו לברקסיט לעבור" ( היא
להפוך את בריטניה לשחקן עצמאי בכלכלה  את ההון השואף

  העולמית. 
ציגה עמדה מורכבת בנוגע הלייבור לעומת זאת, מ    

ה מפלגת השמאל בת חצי בשלברקסיט. אחרי תהליך ארוך גי
מיליון החברים עמדה לפיה כאשר תזכה בשלטון, היא תנהל 

, 'ברקסיט רך'מה שמכונה : מו"מ על עסקה מתונה יותר
שמשאיר את בריטניה באיחוד המכסים ושומר על ההגנות 

 .ות האירופיותות באמנהכלולהשונות על עובדים וסביבה 
בינה לבין הישארות  –עסקה זו למשאל עם  לאחר מכן תעמוד

באיחוד. כך מקווים בלייבור לזכות בקולותיהם של תומכי 
ההישארות באיחוד האירופי, ובה בעת לא לנכר לחלוטין את 

  בעד פרישה מהאיחוד.תומכי הלייבור שהצביעו 
אבל האסטרטגיה של הלייבור אינה מסתכמת בעמדה     

מפוייסת בנוגע לברקסיט. המפלגה שואפת להסיט את מוקד 
הבחירות מהברקסיט לעבר נושא השירותים החברתיים 

  . הנחת העבודה המפלגההפופולאריות של  לשינוייםצעות הוה

  
 מחלוקתהיא שרוב גדול בציבור הבריטי, משני צידי 

ות סוציאליסטיות, גם אם הוא מסתייג הברקסיט, תומך בעמד
  כקיצוני.  הגימצהתקשורת הממסדית מקורבין 

  

  הבעיה הליברלית
לתוך הדינמיקה המורכבת של בחירות בהן התקשורת     

אותן תוקפת את קורבין בהאשמות אנטישמיות שיקריות, ו
ג׳ונסון לצייר כמאבק בין העם לבין הפרלמנט, האתגר  מנסה

שעומד בפני הלייבור הוא עצום. הבעיה הגדולה ביותר כרגע 
דמוקרטים בראשות ג׳ו סווינסון -היא הכוח היחסי של הליברל

מפלגה שחרטה על דגלה את ההישארות באיחוד האירופי  –
ואת השנאה לקורבין. שתי עמדות 

ם זו, אלה עומדות בסתירה זו ע
מפני שהדרך היחידה האפשרית 
לעצור את הברקסיט היא במתווה 
של הלייבור בראשות קורבין. עם 

 השארות באיחודזאת, עמדת ה
בכל מחיר של סווינסון, וקמפיין 
רצוף הטעיות המכוונות נגד 
הלייבור, זוכים בתמיכה 
משמעותית בקרב מצביעים 
שתמכו בלייבור בבחירות 

  הקודמות. 
גם אם האתגרים הללו נראים     

קשים מאוד, ג׳רמי קורבין 
והלייבור בראשותו הוכיחו כבר 
יותר מפעם אחת שהם יודעים 
לעשות קמפיין. כאשר תשומת 
הלב התקשורתית מחויבת לתת 

למפלגות  זמן מסך שיוויוני
השונות, כאשר חברי הפרלמנט 
מסתובבים בעיירות וברחובות 
ולא במסדרונות הפרלמנט, כאשר מדברים על סוגיות מדיניות 

  ללייבור יש יתרון ברור. עכשיו זה הזמן לממש אותו.  –
  

  

  הלייבור: מצע רדיקלי
פורסם במלואו, אבל ממה שכבר  טרםהמצע של הלייבור     

כי זה  הביןבמסיבות עיתונאים שונות ניתן ל חשפה המפלגה
דמוקרטי הרדיקלי ביותר שהציגה מפלגה -המצע הסוציאל

  המועמדת לשלטון במערב בעשרות השנים האחרונות. 
כוללות בניית מיליון דירות דיור במצע נקודות מרכזיות     

 אפסציבורי; ביטול שכר הלימוד האוניברסיטאי; הגעה ל
כחלק ממהפכה תעשייתית ירוקה;  2030פליטות פחמניות עד 

הסבת מיליוני בתים לבניה ירוקה; הבטחת ייצוג משמעותי 
לעובדים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות; הקמת בנקי 
השקעות ממשלתיים אזוריים ברחבי בריטניה שישקיעו 

מיליארד  150בתעשיה ירוקה מקומית; קרן השקעה של 
עוש בעשורים האחרונים; תי-ליש״ט בצפון הבריטי שעבר דה

 התנגדות חד משמעית למלחמות אימפריאליסטיות, ועוד. 

בשבוע   בלונדון רבין עם אוהדים בכנס בחירותג'רמי קו
)(צילום: מורנינג סטאר שעבר  
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. מתחת לכותרת הראשית: גילוי דעת של מק"י: "הקץ למצוקת העדות 1959באוגוסט  3פגנות ואדי סאליב בשער העיתון הקומוניסטי "קול העם", ה

 המקופחות" (צילום: ארכיון מק"י)

  ליב אמחאות ואדי ס

  במוזיאון חיפה
  

תערוכה המוקדשת לעבר ולהווה של השכונה ואדי סאליב,     
תפתח במוצ"ש  תחת הכותרת "דגל שחור בעיר אדומה",

זיכרון הדגל השחור שהניפו את מעלה התערוכה  .23.11
גרם , במחאה על ירי שוטרים ש1959תושבי הוואדי ביולי 

  לפציעתו של אחד התושבים. 
שהכריזו התושבים, אשר כונתה "מרד    לשביתה הכללית     

ואדי סאליב", היו הדים בפעולות מחאה של יוצאי צפון 
את אז אפריקה בערים נוספות. חוגי השלטון ודובריו כינו 

נבר אוצרות התערוכה, גליה אביאני וע המחאות "מהומות".
החומר גם בארכיון מק"י ובספרה של דרור לקס, נעזרו באיסוף 

חברת מערכת "זו הדרך" תמר גוז'נסקי "קומוניסטים 
    מזרחים", שפורסם אשתקד בהוצאת פרדס.

 'דגל שחור בעיר אדומהכה 'התערומסרו כי " ותהאוצר     
שמעויותיו ליב שמאמאירה פרק היסטורי בחיי שכונת ואדי ס

ירוניים הע החברתיות נעדרות מרוב מחוזות הזיכרון
התערוכה מתמקדת בקולות של תושבים ותושבות  .והלאומיים

ליב במחצית השנייה של המאה העשרים. זהו אשחיו בוואדי ס
 ',מלמטה'זיכרון אישי וקולקטיבי של היסטוריה עירונית 

לצד חוויות של עוול  –המציגה באמצעים חזותיים כיצד 
מהלכי נוצרו בשכונה חיים תוססים, שאפשרו  –והדרה 

  ".1959התארגנות והתנגדות שהגיעו לשיאם במחאת יולי 
 נכבהה מכסה על זו שתחתיה. לאחר הליב שכבאבוואדי ס      

לא הורשו לחזור,  של השכונה פלסטינים-הערבים התושבי
פוזרו בתוך  יותברובם מארצות ערבואילו היהודים שהגיעו 

השכונה  העשור או שניים לשכונות אחרות. בימים אל
שכבה נוספת על  –מאוכלסת בתנופת בנייה בדיירים חדשים 

כך, בין זיכרון למחיקה, מתקיימת  חורבות השכבות הקודמות.
השטח  ליב. כל דיון בעניינה מעלה אל פניאשכונת ואדי ס

  יים. ולאומ מעמדייםקונפליקטים אתניים, 
  ) 11ריון התערוכה תתקיים במוזיאון העיר חיפה (שדרות בן גו

  
אוסקר . משתתפים בתערוכה: 2020במאי  2-והיא תנעל ב

, ג'וזיאן ונונו, אתי שוורצגלס, אייל טואג, אורי לוי, טאובר
, עמירם ערב, לבז פורמןא רחל ,יהודית מלר, חנא אבו חנא

יועצת  .שמעון ורחל פיסוחס, רותי מיו, מחמוד מח'לוף
  .אקדמית: ד"ר יאלי השש

  
  

  

  ל עבד עאבדיפסהצייר וה

  מועמד ליו"ר בית הגפן
סיעת  מועמדהוא הקומוניסטי עבד עאבדי הפסל והצייר     

בית הגפן . בחיפה לתפקיד יו"ר דירקטוריון בית הגפן חד"ש
לתרבות, חברה, נוער וספורט ותיק  יהודי-הוא מרכז ערבי
ואדי ניסנאס בחיפה ומאוגד כעמותה עירונית  השוכן בשכונת

  רשומה.
האזרח הערבי הראשון שזכה בפרס שר עאבדי היה       

הוענק לו  2010, ובשנת 2008התרבות, המדע והספורט בשנת 
די באות יקיר העיר מטעם עיריית חיפה. כמו כן זכה עא

פעמיים בפרס הרמן שטרוק לאמן מצטיין מטעם עיריית חיפה 
את עאבדי, יליד ואדי סאליב, עזב  .1999-ו  1972בשנים  –

התגורר במחנה פליטים שם  .1948-בעם אמו  חיפה ללבנון
ובהמשך במחנה סמוך לדמשק. לאחר שלוש שנים  ,ליד צידון

במסגרת  אביולחזור ארצה ולהתאחד עם עאבדי ואמו הורשו 
קיבל מלגה מטעם מק"י ולמד  עאבדיפרויקט איחוד משפחות. 

מאייר כ עבדעם שובו . 60-אמנות במזרח גרמניה בשנות ה
  ד" ובכתב העת "אל ג'דיד". אחיתיבעיתון "אל א

תיק בית הגפן נמצא בתחום אחריותה של סיעת חד"ש      
במועצת העיר כחלק מההסכמים הקואליציוניים, וכעת 

  . מבקשת הסיעה לקדם את מינויו של עאבדי
: "אני מקבל את למקומון "כלבו" עאבדי מסר בתגובה     

לרומם את לפעול כדי  –המועמדות ברצון כי יש לי תפקיד 
נושא התרבות והידידות בין שני העמים אשר חיים בעיר הזו. 
בעבר הייתי עד להתפתחותו של בית הגפן ושיתפתי איתו 
פעולה לאורך שנים בנושאים שונים. בין השאר הייתי אחראי 
שלוש פעמים על פסטיבל 'החג של החגים' כאוצר. תרמתי 

 ".רבות למען עירי המשותפת ליהודים ולערבים



     במאבק
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 )10.11ביום ראשון השבוע (פרצו שעימותים שוטרים ב
בין הפצועים: ילד בן בעקבות מעצר אחד מתושבי השכונה. 

במשטרה שמונה ושני תינוקות שנפגעו משאיפת גז מדמיע. 
  שני תושבים פלסטינים. נעצרו כי הודיעה

בעקבות  . זאתהמתיחות בשכונה עלתה בימים האחרונים    
עם  את ההסכםצדדי -החלטת המשטרה לבטל באופן חד

התושבים, לפיו תופסק השבתת הלימודים בתמורה להרחקת 
 כניסת ויציאת התלמידים. נייס"מ מבתי הספר בזמ שוטרי

השוטרים נכנסים לשכונה בכל יום ופורצים לבתים     
. כמו כן, נמסר כי ולעסקים, למרות שהתושבים לא פגעו בהם

בשבוע שעבר השבית ועד  .שוטרים מפחידים את הילדיםה
ההורים בשכונה את כל בתי הספר והגנים למשך שלושה ימים 
בעקבות מעצר של תלמיד באחד מבתי הספר בזמן הלימודים. 
השביתה הסתיימה לאחר שוועד ההורים המקומי נפגש עם 

תפסיק  השהמשטרהבטיחו להם  הנציגים מהעירייה, ואל
פעילות  בעקבות התחדשותלבצע מעצרים בבתי ספר. 

 .קראו הורים בשכונה להכריז על שביתה נוספת המשטרה
האלימות וההתעמרות המשטרתית כלפי גל כי יצוין     

יוני חודש ב החל, בשכונה שגרת חייםכבר שהפך  עיסאוויה,
 קמפוס שליד בשכונה תיהמשטר דיכויה בעקבותהאחרון. 

 נערך האחרון שני ביום ,הצופים בהר העברית האוניברסיטה
 פעילי עם ומרצים סטודנטים 150-כ בהשתתפות מפגש

  .שבקמפוס למנד באודיטוריום הפלסטינים השכונה
 "רוסלם'ג פרי"ו ן"לשוויו אקדמיה" ביוזמת בפגישה    
 הנעשה את המסקר חסון ניר "הארץ"  כתב גם שתתףה

מאז הקיץ האחרון, פעילי התארגנות האקדמאים  .בשכונה
לשוויון" מסייעים לתושבי עיסאוויה תומכי השמאל "אקדמיה 

"אקדמיה מול ההתקפות הבלתי פוסקות של המשטרה. מ
כבר חודשים שאנחנו פועלות לצד הפעילים " :לשוויון" נמסר

המסורים והמרשימים בעיסאוויה, אנחנו ועוד כמעט מאתיים 
  ."פעילים ופעילות שמגיעות מדי יום למשמרות

  
  

  חד"ש –החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון 

  הארצית המזכירות של ישיבה
  15:00, בנובמבר 22 ,שישי יום

  ההסתדרות, נצרתבניין מועדון חד"ש ליד ב
  

  סלימאן ותנועת אמנסטי-ח"כ עאידה תומא

  נבחרים אך מודרים 
כנס על הגברת האפליה וההדרה של חברי הכנסת הערבים 

  בידי ממשלת הימין
  "נגב" במשכן הכנסת, באולם 12:00, בנובמבר 19 שלישי, יום

  

 100בחיפה יתקיים כנס לציון 

  שנה להולדתו של אמיל תומא
שנה  100כנס לציון ) 16.11( בחיפה יתקיים בשבת הקרובה    

ד"ר אמיל תומא. והחוקר  להולדתו של המנהיג הקומוניסטי
ערך ביוזמת מכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים ייהכנס 

הכנס יחל  .בשיתוף עם משרד התרבות הפלסטיני ,וישראליים
באולם מרכז התרבות של מועצת העדה  18:00בשעה 

  . 3רחוב הפרסים  ,האורתודוקסית בחיפה
 מלחמת העולם במהלך. 1919חיפה בשנת תומא נולד ב    

עסק  (פק"פ). תומא הצטרף למפלגה הקומוניסטית השנייה
היה עורכו הראשון של הביטאון הקומוניסטי ו באיגוד עובדים,

בשפה הערבית "אל אתיחאד". במשך שנים רבות היה תומא 
לשכה הפוליטית של מק"י וחבר המזכירות הארצית של החבר 

נפטר  תומאעשרות ספרים, מסות ומאמרים.  פרסםחד"ש. הוא 
ושנה לאחר מותו ייסדה מק"י את המכון  ,1984-בחיפה ב

 . בחיפהרחוב גם נקרא על שמו  2004בשנת   .שמו הנושא את
  

פורסם גיליון מיוחד של 'קול 

  הנוער' על משבר האקלים
, בשביל נוער, עיתון נוער –  רקול הנוע"גיליון מיוחד של     

ידי פעילי בהעיתון נכתב ומופץ  .פורסם השבוע" נגד השיטה
) והוא מוקדש (בנק"יברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 

ל המאבקים שלמשבר האקלים. בין הכתבות בגיליון: סקירה 
"לא  ;"פמיניזם לכולנו" מאת רוני מכלברג ;הסביבתיים

"נגד שר התחבורה, בעד  ;לגירוש הילדים" מאת סער יהלום
"שביתה בכבוד", מאת באסל  ;עובדי הרכבת" מאת ארנון פלג

 ;ן סלוצקריד"בין ציונות לפשיזם", מאת ע ;חאג' יחיא
  ו"סולידריות בריאה בקומוניסט בריא", מאת דניאל אלסון. 

"קול הנוער" בבתי של אלפי גיליונות  ציםפימפעילי בנק"י     
 פניהב "קול הנוער"ניתן להשיג את ץ. ספר ברחבי האר

  kolhanoar.banki@gmail.com: דוא"לל
  

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  אנגל מוריס - הקטן הנמלט     

  ארה"ב (אנגלית) ,1953
 , ת"א70, אחד העם 20:00, בנובמבר 16, מוצ"ש

 

  סניף יפו –חד"ש 

   עסאקלה'אבר גמפגש עם ח"כ  
  קהילתית לפעילות בכנסת-מפעילות חברתית

 3השקמה , 19:00, בנובמבר 14, חמישייום 


