
- 6000ותיק המשך הכיבוש;  – 5000תיקי 

           לא יוגשו לבית המשפט ,צור על עזההמ
  

ישנם תיקים נוספים, לא רק שוחד, מרמה והפרת אמונים.      
. אך הממסד 4000-, ו2000, 1000יותר מתיקי  אף חשובים

לא יגיש אותם לבית המשפט. אלה תיקי 
המשך הכיבוש וההתנחלות,  - 5000
המצור הנפשע על רצועת  – 6000ותיק 
בנימין נתניהו לא יישפט בגלל  אךעזה. 

בעשור שבו . החמורים ביותרפשעיו 
מכהן כראש ממשלה, אזרחי נתניהו 

אינסוף השתלחויות  ושמעישראל 
 , באוכלוסייה הערביתבשמאל

תוכנית אחת  לא פילואו, םפלסטיניוב
עם של שלום וביטחון לעתיד  שתבטיח
     . ורעמי האזולכל  בישראל

הוקמו על פי נתוני "שלום עכשיו",     
 נתניהובעשור האחרון תחת שלטונו של 

התנחלויות חדשות (הקרויות  40-כ
 10-ויותר מ ")מאחזים בלתי חוקיים"

הועברו ממשרדי  יםמיליארד שקל
  הממשלה להתנחלויות. 

 אלף  20-עוד הוקמו בעשור האחרון כ    
בשטחים הכבושים ו ,יחידות דיור חדשות בהתנחלויות

גובה את כיבוש החדשים. אלף מתנחלים  130-נוספו כ
 .בגדה המערביתו בעזהמאות פלסטינים  חייהם של

עין הצבא והמשטרה, מעלימה  באמצעותהממשלה, 
משפחות  מאות .כלפי פלסטינים ת מתנחליםמפשיע

 באישור בתי המשפט.  ן, חלקמבתיהןגורשו פלסטיניות 
תקיפות  12מתנחלים ביצעו רק בחודש נובמבר האחרון     

 כלי רכב 48-ל ונגרם נזק ,פלסטינים 30שבהן נפצעו  אלימות
 120מתוך בלבד חודש אחד בזה ו. עצי זית לפחות 100-לו

    .הו! מבצעי הפשעים לא נתפסוחודשי שלטונו של נתני
מיליון כשלושה חיים  ,בתום עשור לשלטון נתניהו     

מיליון ועוד שני  המערבית תחת שלטון צבאי בגדהפלסטינים 
 . פלסטינים תחת מצור ברצועת עזה

שאף הוא לא יוגש  – 6000תיק  ישנוו    
המצור על עזה. תיק לבית המשפט: 

ילדים גדל דור בעשור האחרון, 
רים משני צדי הגבול בין מדינת גומתב

ולו שבוע  ידעשלא  ,ישראל לרצועת עזה
פחד אחוז אחד של שקט ורגיעה. דור 

 "צבע אדום" תהתרעמומרעש מטוסים 
   . ההבא

מאז החלו צעדות  ,תוך פחות משנה    
, הרגו במארס אשתקד 30-השיבה ב

מפגינים  310 בירי ישיר חיילי צה"ל
ילדים  בהם ,(כולם אזרחים לא חמושים

כך על פי אלף.  18-יותר מפצעו ונשים) ו
 רד הבריאות הפלסטינינתוני מש

אזרחים  ,בצד הישראלי של הגבולגם     
שליש מהילדים הרוגים ופצועים; 

נרשמה  ;בעוטף עזה מטופלים נגד חרדה
ם הלימודיים ועלייה הירידה בהישגי

אלפי דונמים של שדות ועצי  .במקרי האלימות בבתי הספר
 . מבני ציבורלנזקים לבתים ו ונגרמו ,חורש נשרפו

מהאוכלוסייה בעזה תלויים בסיוע  70%-אין לשכוח שכ     
רצועה סובלים ומחצית הפלסטינים תושבי ה ,הומניטארי

  .מהיעדר ביטחון תזונתי
. ות הנכונות, אבל לא החשובותנתניהו ילך לכלא מהסיב    

מערכת המשפט במדינת ישראל מסוגלת לשפוט את ראשיה, 
עם השאלות  ותובהתמדה מהתמודדאך מתחמקת בעקביות 

 הפעם היא פסקה לרעתהמרכזיות המעסיקות את אזרחיה. 
עין  ממשיכה להעלים ך היאהשלטון, שהוא אכן מושחת, א

    מהעבירות הגדולות מכולן: כיבוש ומצור. 
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  סקופ: הריגול הסיני עוקב אחר עיריית חדרה

"קשרים של רשויות מקומיות עם גופים זרים בסין עלולים 
ף למעבר של טכנולוגיות ישראליות לסין. לדבר להוות ציר עוק

יחסי ישראל עם בעלת בריתה  לעכזה עלולות להיות השלכות 
ארצות הברית, דווקא בעידן בו האחרונה מנהלת מאבק 

אין ראייה  מקומיותהלרשויות  .אסטרטגי נרחב מול סין
שבון שיקולים אסטרטגית לאומית והן אינן לוקחות בח

מוטב שממשלת ישראל תבחן את קשרי . על כן, מדיניים
  הרשויות המקומיות של ישראל עם גופים זרים מסין".

  )14.11(אתר "ישראל דיפנס", 
  

  תודה, ממש תודה על ההתחשבות
"המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי אמר היום כי קריאה 
  לחיסול ישראל, אין פירושה קריאה לחיסול כל העם היהודי".

  )14.11("רויטרס", 
  

  איך הגלגל מסתובב
לפרופסור רבקה מכתב גלוי  כתבתי וחצי לפני שלוש שנים"

 ,כרמי שהייתה אז נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע
וסיכלה פרס שאחד החוגים החליט להעניק לארגון שוברים 
שתיקה. האשמתי אותה בהתקרנפות ובכך שפגעה בשוברים 
שתיקה כדי למצוא חן בעיני השלטון המתפשסט. כרמי, שכבר 

יתה מועמדת יגוריון, ה-אינה משמשת כנשיאת אוניברסיטת בן
מובילה למינוי כחברה בוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של 

מועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). הות"ת היא הגוף האחראי ה
על חלוקת התקציב שממשלת ישראל מקצה למוסדות 

מועמדותה  .להשכלה גבוהה בין האוניברסיטאות והמכללות
של כרמי לחברות בות"ת נראתה בטוחה. היא לא רק בעלת 
רקורד מרשים בתחום ניהול מוסדות להשכלה גבוהה (מלבד 

אוניברסיטה, היא גם היתה נשיאת ועד  כהונתה כנשיאה של
מתמיכתה של יו"ר  לא גם נהנתהראשי האוניברסיטאות), א

כרמי התבטאה לפני שבע שנים . הות"ת, פרופ' יפה זילברשץ
נגד ההכרה במכללה שבאריאל כאוניברסיטה וזה הספיק כדי 

שר לסתום את הגולל על מועמדותה. לא עזר שבפגישה עם 
הבהירה כי כיום כבר אין לה התנגדות לא פרץ החינוך רפי 

  ."לאוניברסיטת אריאל ולא לתקצוב הפקולטה שלה לרפואה
  )16.11(מיכאל ספרד, "המקום הכי חם בגיהנום", 

  

  לא ההוא, זהאבל , אמר ח"כ כהנא
ח"כ מתן כהנא (הימין החדש) פרסם סרטון ובו מתח ביקורת "

אם . 'קשה על התנהלות ההסתדרות בתחום יחסי העבודה
 -תהיתם למה כל כך יקר בישראל זו אחת הסיבות המרכזיות 

הכח הבלתי נתפס של ההסתדרות וועדי העובדים לשתק שוק 
שלם למשך שבועות ארוכים, גורם ישירות לעליית מחירים 

ח"כ מתכוון כפתרון לכך  ., אומר ח"כ כהנא'ולהעלאת מסים
  ".נייםכהנא להגיש הצעת חוק למניעת שביתות בשירותים חיו

    )19.11, 7(ערוץ 

  הקסם של הקוסם לא הקסים
הו שקוע בהמרצת אנשים להגיע בימים האחרונים היה נתני"
כשהקושי העיקרי   ,הפגנה שנערכה בכיכר המוזיאון בת"אל

שלו היה לשכנע את שרי הליכוד וחברי הכנסת של המפלגה. 
בניסיון  עוזרתו בליכוד, חני בליוויס, פנתה אליהם שוב ושוב

ביקש מראשי הרשויות גם נתניהו לשכנע אותם להגיע. 
נתניהו   בשטחים לקרוא לאנשיהם להגיע, אך נענה בשלילה.

, אך החליט מוקדם יותר ואף שהה בעיר עצמו שקל להגיע
  ."לוותר בשל צפי לכמות מפגינים מצומצמת

  )27.11("הארץ", 
    

 מכתבים

    למערכת  
  

  

  מה עושה המשטרה בעיסאוויה
יום אחר יום, לילה אחר לילה, כבר חצי שנה, פושטים על       

עיסאוויה כוחות יס"מ ומג"ב. גברים חמושים במדים אפורים 
ובקסדות מפטרלים ברחובות, נטפלים לנערים, פולשים 
לדירות, מורים על סגירת חנויות. הם חוסמים כבישים, 
 מחלקים דוחות (לא פעם בגין זוטות), ומבצעים מעצרים,
שרבים מתוכם מתגלים כמעצרי שווא. כמעט כל אקט שנתפס 

        כהתגרות מסתיים בתושבים חבולים ובירי גז מדמיע.
לא ברורים הטעם והתכלית של מדיניות זו, שכבר נוסתה     

עד חנק,  האינטנסיביבעבר והוכתרה ככישלון. החיכוך היזום, 
אש של שוטרים באוכלוסייה טעונה ממילא רק מצית את ה

ומלבה את הלהבות. אפשר גם לתהות על התבונה שבסירובה 
העיקש של המשטרה למלא אחר הסכמים שאליהם הגיעה עם 
ועד ההורים ועם העירייה, שלא להיכנס לשכונה בשעות שבהן 
ילדים נכנסים ויוצאים ממוסדות החינוך. בוודאי שניתן לבקר 

דווקא את נחישותה לשבור מנהיגים מקומיים, שמנסים לפעול 
להקטנת החיכוך ולהרגעת הרוחות. מדיניות זו כה חריגה, עד 

ה אשכרה ששוטרים שהוצבו בשכונה תועדו מלינים עליה. "ז
  להתגרות בהם סתם", אמרו.

בשבועות האחרונים גם אנחנו מבלות בעיסאוויה לא       
מצאנו שקל לחבב את השכונה הצפופה והמוזנחת  מעט.

בין הדימוי האלים שדבק בה לבין הזאת. אולי זה בגלל הפער 
הפשטות והנינוחות שבה מתקבלים בשכונה זרים, גם יהודים. 
אולי הגורם לכך הוא המפגש עם הילדים, שיום אחר יום חווים 
היתקלות עם שוטרים חמושים אבל נותרים זקופים וחייכנים 
למרות שהוריהם מדווחים על טראומה מתמשכת; ואולי זאת 

ל עמוקה שמעוררת מדיניות היד הקשה שבכלל ההתקוממות ה
  המשטרה, שלא מרפה אפילו ליום.

לאחרונה פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיבחן      
את התנהלות המשטרה בשכונה ויפעל לריסונה. הפעלת 
שיטור יתר יומיומי, שיטתי, כלפי אלפי בני אדם, שרובם לא 

וירי כדורי ספוג, יידה אבן מימיו, גלי מעצרים, הטלת אימים 
אינם אמצעים לגיטימיים להשלטת חוק  –גז ורימוני הלם 

וסדר. זו מדיניות שמטרתה להעניש, להשפיל ולדכא 
  אוכלוסייה שלמה, שרובה חף מפשע.

  עביר ג'ובראן דכוורל חסין וטעורכות הדין 

  האגודה לזכויות האזרח
  

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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 3/עובדים 
 

  המאבקים החברתיים מחריפים, וירושלים מתקרבת לנקודת רתיחה

  אלימות ברחובותוהפרטה, סיפוח 
  

חשפה עיריית  ובלתי הוגן, חשוד, בתזמון בשבוע שעבר    
ההסכם הקיבוצי המיוחד  :שני מסמכים חשובים ירושלים

ההסתדרות והעירייה בנושא שירותי הטיאוט  מושחת
שמות הזוכים במכרז  ןמעטפות המכרזים בהו העירוניים,

המסמך הראשון מאפשר  .ההפרטה של שירותי הטיאוט
הפרטה מלאה של הטיאוט 
הידני בעיריית ירושלים, 

הכניס לתוקף את ואילו השני 
 250העסקתם של הפסקת 

-ב שיוחלפו ,עובדי טיאוט
. כפועל עובדי קבלן 600

 יוצא תזרים העירייה
לחברות כמיליארד ש"ח 
   הסוחרות בעובדים.

בין העירייה  ההסכם    
 31-, שנחתם בוההסתדרות

הוסתר מעין , 2019ביולי 
במשך ארבעה  הציבור

חודשים. העובדים 
והמתנגדים למהלך ההפרטה לא 

קבע את יש ההסכםאת פרטי ידעו 
 משמעויותיו אתלוח הזמנים המדויק שלו ו אתעתידם, 
עליו ביקורת?  מתוחהאם ניתן לבטלו? האם ניתן ל .המלאות

הערפל המכוון שזרתה זכויות העובדים? כיצד יושפעו 
פשר את יא העירייה, כחלק מאסטרטגיית "הפרד ומשול",

 , אשרשל העובדים ממשיתהמשך ההפרטה ללא התנגדות 
  לתנאיהם ולמקום עבודתם. יםששוח

מי כן ידע את תוכן ההסכם? יו"ר מרחב ירושלים     
 כדיהמידע  היעדראת  בונפיל ניצל .בהסתדרות, דני בונפיל

כל העמדות אך  .בכל ראיון , שונהעמדה אחרת להציג לציבור
לשלילת ת מאחריותו הבלעדית להפרטה וומתעלמכולן 

. למעשה, בונפיל עצמו הוא ןהמשפטית להתנגד לה האפשרות
 ינועובדים באופן שא 250זה שחתם על סיום העסקתם של 

מאפשר תביעות נוספות או ביקורת. מדובר בהסכם הגרוע 
 הפקירשהסכם זה  .ביותר מכל הסכמי ההתייעלות שהיו

את העובדים המוחלשים ביותר בעיריית ירושלים  לחלוטין
 רי רחב יכול לסייעושבר את העבודה המאורגנת. רק לחץ ציבו

  .כעת
 מסמסהעל המידע  העירייה וההסתדרותהשליטה של     

נחשפו בנובמבר  26-כמעט לחלוטין את ההתנגדות להסכם. ב
תגלה לעובדים שהם יכולים לממש את נ אזו כל פרטיו,

רק הזכויות המעטות שההסכם הקיבוצי המיוחד מעניק להם 
כנעים שנותר להם . מרבית העובדים היו משוסוף נובמברעד 

או להטיב את  ההפרטהעוד ניתן למנוע את כי ו ,חודש נוסף
פרק שמפוטרים.  החלקם האמינו שלא הם יהיו אל .תנאיהם

 ההכ – ארבעה ימים בלבד –לערעור הזמן הקצרצר שהוקצה 
דמוקרטי על זכויות -הוויתור האנטי .את כולם בתדהמה

השבוע  וןביום ראשבר כ מוחלט.העובדים המאוגדים היה 
עוד ועוד  .מכתבי פיטוריםמהעובדים  28-) נשלחו ל1.12(

 ארגוןאך חודש דצמבר ללא חסות ההסכם. מהלך יפוטרו ב
, טרם אמר בהובלת היו"ר שי נקר ,"למעננו" הטיאוט עובדי

  להפרטה כל עוד ניתן.  נואש. בכוונת הארגון להתנגד

האלימות חבר באופן מפתיע למאבק נגד הסיפור המורכב מ    
משתוללת זה ה ,)2(ר' מכתב בעמ'  המשטרתית בעיסאוויה

המשטרה מתמידה , תוצאות וללאמטרה כחצי שנה. ללא 
 ואלף תושבי 22על חשבון  ,הכפר להפעיל אלימות קשה נגד

חפים מפשע שחיים תחת כיבוש אלים. הפעילים הירושלמים ה
מראש העיר  בדרישה הפגינוש

משה ליאון להתערב ולעצור 
 המשטרה אלימות את

המשתוללת, חשפו את בטנו 
העיר  . ראשהרכה של ליאון

הגיב בצורה אימפולסיבית 
ובכך  ,ומשתלחת למחאתם

הפוליטית על חולשתו  העיד
בלחץ מפני כל מתבטאת ה

  . גילוי התנגדות
פעלה  עצמההמשטרה     

רסן באותה -באופן שלוח
 חמישהעצרה כאשר  ,הפגנה

פעילים ומנעה מהם את 
הזכות הבסיסית להביע את 
מחאתם בצורה בלתי 

מחאת הפעילים  אליה וקוץ בה: םאלימה ודמוקרטית. אול
, משום הפרטהקרב מתנגדי הבנושא עיסאוויה הציתה תקווה ב

דעת הקהל  להשפיע על ניתן בכוחות דליםכי גם  שהוכיחה
 ראש העיר. וללחוץ על

, ויותר מאבקים יםגוברהלחץ והביקורת על ראש העיר     
נגד ההפרטה, הכיבוש, הרס השטחים הפתוחים  –קמים נגדו 
מאז בשנה שחלפה במסדרונות העירייה.  פושההוהשחיתות 

פשע מלחמה ל היינו עדיםהעיר ראש  נכנס ליאון ללשכת
וכעת  ,קולקטיבית בעיסאוויהענישה לאלחומוס,  יואדוב
  במערב העיר. העבודה המאורגנת הפרטה שתפרוץ את סכרל

לצד כל  יםמדוע ,מק"י וחד"ש בירושלים , חבריאנו    
 המדיניותלמאבק פוליטי רחב נגד  םחברל יםעלוהמאבקים ופ

בכל  עמודליברלית ההרסנית של ראש העיר. נמשיך ל-הניאו
רק יחד נוכל ש, משום ונפעל לגייס את הציבורהחזיתות 

לעמוד מול האיומים ולקדם בעיר פוליטיקה סוציאליסטית, 
השמאל תושבי העיר.  כל לטובת יסודילשינוי  פעלשת

העובדים מוכנים לשוב למאבק ו ,המעמדי בירושלים מתעורר
ולדרוש את זכויותיהם. מדובר בחודש קריטי, ונדמה שגם אם 

  הירושלמי. ציבורמו של הזע צנן אתהגשם, הוא לא ייגיע 

  אורן פלד
  

 העברית למען העסקה ישירה
 הניקיון עובדות של ישירה העסקה עןלמ המאבק    

 )27.11(  רביעי ביום ה.הכרע לנקודת מתקרב באוניברסיטאות
 הצבעה העברית באוניברסיטה הסנאט חברי בקרב נערכה
 ארבעה נגד תומכים 64 ,מוחץ ברוב החליטו הם .בנושא

יום באותו     .ישירה להעסקה לעבור להנהלה להמליץ מתנגדים,
גינו מאות מרצים, סטודנטים ועובדים בקמפוסים בת"א הפ

 יצוין .נגד העסקת עובדים באמצעות חברות קבלן ובירושלים
 במערכה. פעיל חלק לוקחים בקמפוסים חד"ש שתאי

  )זו הדרך(צילום:  עיסאוויהב נגד האלימות המשטרתיתמפגינים         



  4/פוליטי 

 תמגביר את סכנ משבר נתניהומק"י: 

  לפשיזם תדרדרותההאת ומלחמה ה
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     

מק"י סבורה כי  חיפה.ב )23.11( שעברה(מק"י) התכנס בשבת 
החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את ראש 
הממשלה נתניהו באשמת שוחד, מרמה והפרת אימונים היא 

שלטון, -לשחיתות המבנית הנובעת מקשרי הון נוספת הוכחה
-אשר החריפו בעידן נתניהו כתוצאה ממדיניותו הניאו

פקדו מכתב האישום של נתניהו נ ,ליברלית הפראית. אולם
הסתה גזענית נגד האזרחים הערבים, העמקת בגין אישומים 

התקפות ו פשעי מלחמה בשטחים הכבושים, ההתנחלויות
המשבר הפוליטי עקב חוזרות ונשנות נגד מדינות האזור. 

 ההמדינה להרפתק לגרור אתנתניהו מאיים  ו,והמשפטי של
, לרבות עמי האזורישלמו  השאת מחיר ,מדם הצבאית עקוב

מזהיר גם מפני ההסתה "הוועד המרכזי בישראל. העם 
הפרועה של הימין הפשיסטי נגד האזרחים הערבים והנהגתם 

כי סלחנות כלפי ההסתה נגד המיעוט  התרענוהפוליטית. תמיד 
לתקוף את  סטייםכוחות הפשיה ןהלאומי תגביר את תיאבו

מוסד הרשות השופטת, העיתונות, האקדמיה, התרבות וכל 
 תקבלונהוועד במושב  ."הימין מרותסר ל ושאינ ציבורי

  :נוספותהחלטות 
הישג החשוב של בטא את הערכתו ל. הוועד המרכזי מ1    

תפקיד החלוצי לו ,22-הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה
 ותשמילאו חברי מק"י וחד"ש בשלוש מערכות בחירות רצופ

חברי המפלגה ושותפיה להשיג בכוחם של פחות משנה. תוך 
  בחודשים הקרובים. נוספותהישג נוסף אם יתקיימו בחירות 

. הגברת כוחם וייצוגם של הציבור הערבי ושל הכוחות 2    
ה תייה 2019ספטמבר של הדמוקרטיים היהודיים בבחירות 

נתניהו ובסיכול  ותשבראגורם מכריע במניעת כינון ממשלה 
לו. עליית אחוז ההצבעה בקרב הפרויקט הפשיסטי המסוכן ש

הם הציבור הערבי והתמיכה הגוברת ברשימה המשותפת 
מדיניות ההסתה של נתניהו, שנועדה לנטרל ל תגובת ההמונים

את קולו של הציבור הערבי באמצעות שלילת הלגיטימיות של 
  השפעתו הפוליטית. 

. המלצת הרשימה המשותפת על גנץ כמועמד להרכבת 3    
ה למנוע הקמת ממשלת ימין קיצוני בראשות הממשלה נועד

  אלטרנטיבהכ  לבן   כחול ב   הכרה   מבטאת   אינהו נתניהו, 
   

 

  

  

  
  

  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, 

רכיבי מות מהותית לליכוד. בהקשר זה, היו הבדלים בעמד
הפוליטי. אנו מדגישים את  ההרשימה המשותפת לגבי תפקיד

תוך הבטחת דבקותה  ,הצורך לשמור על הרשימה המשותפת
הרחק מגילויי  –י צדק חברתבדמוקרטיה ובשוויון, בשלום, ב

מנטיות של טהרנות והדרה ו, יסות פוליטית מחד גיסארפ
  .גיסא עצמית מאידך

 של הלאומיות והמדיניות הזכויותלא ניתן להפריד בין . 4    
האזרחיות.  זכויותיובין לפלסטיני בישראל -הערבי המיעוט

יום  מאזגישה זו, אותה הובילה המפלגה הקומוניסטית 
, התפתחה על רקע הניסיון המצטבר של 1976האדמה בשנת 

הציבור הערבי לאורך עשרות שנים. גישה זו עומדת בחזית 
את תיגר רעיוני, פוליטי ומעשי וקורהמאבק נגד "חוק הלאום" 

. הערך הפוליטי המוסף של מק"י וחד"ש על מדיניות השלטון
, בהנהגת מאבק הציבור הערבי מבוסס על גישה דיאלקטית זו

ציבור הערבי ה לשלמימוש השוויון הלאומי והאזרחי  הנאבקת
, כחלק מהעם הפלסטיני ובה בעת כחלק במולדתוכמיעוט 

  מאזרחי מדינת ישראל.
עדים להגברה משמעותית  אנו. בחודשים האחרונים 5  

במאבק באלימות ובפשע בחברה הערבית, ולהשתתפות 
 85-בכל רחבי הארץ. רציחתם של יותר ממחאה רבבות ב

קורבנות מאז שנת  1,300-קורבנות מאז תחילת השנה, ויותר מ
גזרה משמיים. זו תוצאה של רשלנות ממשלתית  האינ – 2000

. יםערביהמכוונת ושל היעדר שלטון החוק בכפרים ובערים 
שותפה בקנוניה עם האשמה גם מדיניות המשטרה הגזענית, 

 ואארגוני הפשע שמשתוללים בחברה הערבית. צו השעה ה
  שינוי יסודי במציאות זו. חוללהמאבק כדי ל העצמת

כנית הקרוואנים" בנגב, ומתריע מפני "ת. הוועד המרכזי 6    
שמטרתה להחרים מאות אלפי דונמים ולעקור עשרות אלפי 

כנית ובכפרים לא מוכרים. לתהחיים אזרחים ערבים 
הסלמה בהריסת בתים המסוכנת זו מצטרפת וטרנספריסטית 

אתגרים  .בגליל ובמשולש לפי "חוק קמינץ" הידוע לשמצה
אחדות המאבק של הציבור  לחזק את מחייביםקיומיים אלה 

הערבי. הוועד המרכזי מברך על אוהלי המחאה בקלנסווה 
ועל  יםובטירה ועל כל היוזמות העממיות להגנה על הבת

  האדמה.
. ההתפתחויות האזוריות האחרונות משקפות נסיגה 7    

 פרויקטיםהאסטרטגית של ארה"ב מהאזור, כאשר 
. בה ומקרטעיםנכשלים בסוריה ובתימן אימפריאליסטיים ה

במטרה לחצים כלכליים ופיננסיים ארה"ב מפעילה בעת, 
. ההתקוממויות שלהכוחות המתנגדים להגמוניה ב לפגוע

מדינות באזור משקפות את שאיפות ההמונים  המכהעממיות ב
והדור הצעיר למיגור השחיתות והעדתיות ולחתירה לצדק 
 חברתי וחלוקתי, בהובלת מפלגות קומוניסטיות וכוחות

  פרוגרסיביים. 
יות ו. הצהרתו של שר החוץ האמריקני פומפאו כי ההתנחל8    

ת לחוק הבינלאומי, מדגישה את תמיכתו הבלתי ומנוגד ןאינ
מעורערת של הממשל האמריקני במדיניות ממשלת נתניהו 
לחיסול זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. הצהרה זו 

הניסיונות להסיר  באה לאחר ההכרה ב"ירושלים המאוחדת",
את נושא הפליטים מסדר היום ולמחוק את הקו הירוק, והכל 
במסגרת "עסקת המאה", הנרקמת בשיתוף עם משטרים 

  )8המשך בעמ' (                 ערביים. 



  מ

 5/ מפלגתי
  

  לימוד רעיוני וחברים חדשיםמק"י ת"א: 
  

) אסיפה 26.11סניף מק"י תל אביב קיים בשבוע שעבר (    
שנתית, אשר סיכמה את פעילותו בתקופה החולפת ובחרה ועד 

אשר  ,סניף חדש. לקראת האסיפה פירסם ועד הסניף דוח
 שימש בסיס לדיון הפוליטי והארגוני שהתקיים באסיפה. 

משטרים  פוקדמשבר שהדוח נפתח בהתייחסות ל    
שיתוק הפוליטי ולהעולם,  דמוקרטיים ברחבי

אחת לו. "המשבר הכלכלי  אדוגמכבישראל 
, ההשפעות הברורות של 2008המתמשך מאז 

משבר האקלים המאיים על עתיד כדור הארץ, 
והעלייה המתמשכת במספר הפליטים בעולם 

הובילו בתנועת מלקחיים למצב בו  –
ליברלית ששלטה ללא -הפרדיגמה הניאו

יקה העולמית מאז עוררין בכלכלה ובפוליט
נמצאת במשבר עמוק",  –שנות התשעים 

נכתב בדוח. "'הישן גווע, אך החדש טרם 
יכול להיוולד', ואכן אנו עדים כעת לקיטוב 

 :פוליטי חריף במדינות רבות ברחבי העולם
מצד אחד עליה של משטרים סמכותניים, מטראמפ בארה״ב, 

 –צד אחר ומ ;עבור בבולסנארו בברזיל ונרנדרה מודי בהודו
ליונים ימ יםגלים מתגברים של מחאה עממית, הסוחפ

תנועות המחאה דורשות לא רק הגדלה  .מאוכלוסיית העולם
 גם הורדת יוקר המחיה, אלאושל סלי השירותים החברתיים 

פירוק של בנקים, זכויות נשים מלאות, הלאמת תשתיות 
ושירותים חברתיים, נטישה של דלקים מאובנים, זכויות 

ב, זכויות מהגרים ופליטים ועוד. אלה תנועות לשינוי להט"
  .עמוק בשיטה הכלכלית והחברתית

על הרקע הזה יש להבין גם את ההתפתחויות בישראל:     
ו החרפה במדיניות ינשנים מאז אסיפת הסניף הקודמת ראב"

הימין בכל זירה וזירה: העמקה של הכיבוש, הרחבה חסרת כל 
דיכוי אלים מתמיד של העם מעצורים של ההתנחלויות, ו

כל על  הויתרהפלסטיני במאבקו לחירות. ממשלת הימין גם 
יומרה לדאגה חברתית: אנו עדים לגלים של קיצוצים 

מערכות הבריאות, בים הרס זורעבשירותים החברתיים, ה
התנערות ממשלתית מביטחון הפנים, להחינוך והרווחה; 

בשנים האחרונות זינוק  נרשם שם, יםהערבי יישוביםבמיוחד ב
גם במספרם של  -עצום בכוחו של הפשע המאורגן, ובהתאם 

התפתחות לפגיעה בזכויות העובדים, לנפגעי הירי ברחובות; 
חסרת מעצורים של צורות העסקה בלתי מוגנות חדשות, 

כשל מתמשך של ל וכןהפקרות בתחום תאונות העבודה; לו
 ם." הממשלה בהתמודדות עם המשברים הסביבתיי

ובכל זאת, נטען בדוח הסניף, "בארץ, אנו רואים פיצול     
גדול במחאה החברתית. מצד אחד מאבקים עממיים צוברים 
ביטחון ואומץ לעומד מול השלטון וזרועותיו. ראינו זאת 
בשנים האחרונות במחאת הנכים, בהפגנות החרדים, במאבק 

יתות. יוצאי אתיופיה, ואף בהפגנות הבלתי פוסקות נגד השח
מעגלי אזרחים רבים וגדולים מעורבים בשנים הללו במאבק 

  ים. מרשימנגד הממסד, תוך גילוי אומץ ונחישות 
, בשונה ממקומות רבים בארץואולם תנועות המחאה     

קפיטליסטית מתואמת. -לתנועה אנטי ותמתלכד ןבעולם, אינ
הגורמים לכך מגוונים: הייאוש שנתקף הציבור לנוכח הקלות 

; הדומיננטיות 2011בה בלע הממסד הפוליטי הישן את מחאת 
סדר היום הפוליטי בשל הזירה המדינית והביטחונית 

בישראל; העובדה שישראל חמקה בינתיים מגילוייו של 
; חולשתם הרעיונית 2008-המשבר הקפיטליסטי שהתפרץ ב

להון כל אלה אפשרו  .ישראלבוהארגונית של ארגוני העובדים 
 בעשור האחרון ללא בלמים."הישראלי להתנהל 

ה: "לתמוך אלתנאים ב והסניף ממשיך ומסמן את תפקיד    
במאבקים החברתיים ולהעלותם על פסים מהפכניים 
המבקשים לבסס ברית חברתית מול ההון; לתבוע לא רק 
תיקונים בהסדרים החברתיים הקיימים, 
אלא שינוי מהותי ביחסי הכוחות בחברה, 
ומעבר לדמוקרטיה אמיתית 
ולסוציאליזם. אנו צופים כי גם בישראל, 

צפויה  כמו במדינות כה רבות בעולם,
להתפרץ מחדש מחאה עממית רחבת 

 . "היקף
במישור הארגוני, סיכם הסניף את     

חלקו בשלוש מערכות הבחירות בשנה 
החולפת: בחירות מוניציפליות בתל 

, בחירות 2018יפו בספטמבר -אביב
, בהן חד״ש רצה 2019כלליות באפריל 

, בהן 2019יחד עם מפלגת תע״ל, ובחירות כלליות בספטמבר 
  ״ש התמודדה במסגרת הרשימה המשותפת. חד
אף שבמערכות הבחירות הללו הושקעו מאמצים גדולים,     
שיתוק העבודה הסדירה של הסניף. בתקופת ל גרמולא  ןה

הדוח התקיימו מפגשים ללימוד רעיוני, אסיפות ציבוריות, 
סבבים של קליטת חברות וחברים חדשים לסניף, ועוד. הסניף 

בהפעלת סניפי חד"ש ובנק"י, בפעילות  גם לקח חלק מוביל
בהפעלת מועדון והסטודנטים באוניברסיטת תל אביב תא 

 ה שלחברי הסניף  בשורפעילים כמו כן,  .הגדה השמאלית
  ארגוני שלום ושוויון בעיר. 

בפירוט מיוחד לשני אירועי מחאה  הדוח התייחס    
שהתקיימו בתל אביב בתקופה החולפת: הפגנת הענק 

יה הערבית בתל אביב ישהובילה ועדת המעקב של האוכלוס
, בה השתתפו רבבות מפגינים מן השמאל ואף 2018באוגוסט 

לבן נגד -פגנה שיזמה מפלגת כחולהמהמרכז הפוליטי; וה
תניהו, בה נאם איימן דמוקרטיים של נ-צעדי החקיקה האנטי

תקבלו ננוכחותו ונוכחותם של כוחות השמאל בהפגנה  .עודה
באהדה רבה. הסניף קובע ששתי ההפגנות, על אף ההבדלים 

, "ביטאו הכרה גוברת והולכת בכל החוגים ןהגדולים ביניה
לבן, כי רק ברית פוליטית עם -הללו, לרבות בקרב אנשי כחול

גוש שיוכל לבלום את  בשגה ליועשהציבור הערבי בישראל 
  הימין הקיצוני. 

ערבית -עמדת המפלגה ארוכת השנים לפיה שותפות יהודית    
היא המפתח לכינונה של אלטרנטיבה אמיתית למדיניות 

ה נגד עינינו הישגים רשמהכיבוש, הניצול וההסתה בישראל, 
היסטוריים בדעת הקהל הישראלית. התפתחות זו לא באה 

רי של עבודת ארוכת שנים של המפלגה היא פ אלא ,באקראי
  ."גם חברות וחברי הסניף שלנונטלו חלק והחזית, בה 

   י.ל.

  במרצ קוראים לחזית עם המשותפת
עם חזית להקים  קוראיםקבוצה של פעילים מרכזיים במרצ     

למאבק דמוקרטי ואלקטורלי. בין הרשימה המשותפת 
החותמים על הפניה: השר לשעבר יאיר צבן, פרופ' גליה גולן, 
פרופ' יצחק גלנור, פרופ' עמירם גולדבלום, פרופ' דן 
יעקובסון, ד"ר אלון ליאל, פרופ' דן מיודובניק, יעקוב מנור, 

 עו"ד יפעת סולל ופרופ' דני פילק.
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האם המשטר 

-האיראני אנטי

  אימפריאליסטי
 

  ג'משיד אחמדי מאת
  

  

הוא ידידי' יכולה לשמש  – המנטרה: 'אויבו של אויבי    
אך מסוכן ליישם  ,תוח משטרילפעמים כנקודת פתיחה של נ

מורכבויות מתחת לפני  ,עקרון זה באופן נוקשה. ברוב המקרים
מבדילה  השטח  מחייבות תגובה  מגוונת,

ומבחינה יותר. מעט מאד הוא שחור או 
זה נכון  בינלאומית.הלבן בפוליטיקה 

במיוחד בבואנו לבחון את הרפובליקה 
העמדה את ו ,האסלאמית של איראן

  שהשמאל צריך לנקוט כלפיה.
היה  1979-בסיס המהפכה באיראן ב    

רת המערבית ומתקדם, חרף הצגתה בתקש
-וכעריצות המסלקת את המשטר הפר

ח של השאה ומערבי של השאה. בסיס הכ
יות אהיו חברות הנפט הבריטיות והאמריק

בהפיכה  ,1953-שהעלו אותו לשלטון ב
אש הממשלה נגד ר CIA-וה  MI6-של ה

בבחירות שנבחר  מוחמד מוסאדק,
דמוקרטית. בעוד שהשאה הצליח ליצור 

סביבו מעמד בינוני שנהנה מתמלוגי הנפט, מעמד העובדים 
  הועסק בשכר זעום ובתנאי עוני מנוול. ברובו 

שמרה   ,'סאבאק', המשטרה החשאית  האכזרית של השאה    
-על השלטון מפני התנגדות וחסלה כל סימן של מחאה ואי

העובדים  החלו 1979למרות זאת, כבר שנתיים לפני  שקט.
לצאת להפגין ברחובות. תביעותיהם התמקדו  האיראנים

י של השאה ובדרישה כויבדרישה לסיום משטר הד
צדק חברתי. הדרישות של העובדים והשמאל לדמוקרטיה ול

ויצרו את הבסיס הרחב  ,תאמו את הדרישות של הממסד הדתי
  דמוקרטית.הוהעממי של המהפכה הלאומית 

 ,השאה נפילת שלטוןהכוחות האימפריאליסטיים תפסו את     
כמהפכה עוינת לאינטרסים  ,שהיה בעל ברית נאמן למערב

 העיראקית על איראןכשהחלה ההתקפה  חריף. המצב ההםשל
ה סכסוך פתח מתקפה זודוד המערב. יבע ,1980בספטמבר 

  ליון בני אדם. ישנמשך שמונה שנים ועלה בחייהם של יותר ממ
 בידי אנשי הדת לביסוסכלפי פנים הייתה המלחמה אמצעי     
לאחדות האומה נגד הפולש  ריאותבתוככי איראן. ק םחוכ

ה כללעל השמאל, ש למתקפההעיראקי שמשו בו זמנית 
נויים והגליה של רבים מספור. השמאל לא נכנע יע מעצרים,
  . דיו כדי להתנגד לה ביעילות לא היה מאוחד אך גם ,להתקפה

 בידיוות מטרות המהפכה ינגד עוקולות למען חזית עממית     
ך שלוש מהלכוחות השמאל. בשל איחוד  הניבולא  אנשי הדת

קוח  על יאת הפ םלהעביר לידיה הצליחו אנשי הדתשנים 
מנגנון המדינה כולו. בעוד תביעות מוקדמות של המהפכה 

 ,יסטיותלאימפריא-ללא ספק, אנטי היו, 1979-הדמוקרטית ב
על כל מוקדי  אין שום דבר חיובי בהשתלטות התיאוקרטית

  הכוח שהתרחשה בעקבות המהפכה.
הצדק החברתי  המשטר בתחומי זכויות האדם, "שגייה"    

גינו  ארגוני סולידריות ברחבי העולם. מחרידיםהם והשוויון 

, עינויים והוצאה להורג של שרירותי. מעצר , ובצדקאותם
נשים של של ארגוני אופוזיציה ו גודים מקצועיים,יפעילי א

וההתארגנות  ההתאספותהביטוי,  חופשנמשכים ללא הפוגה. 
כספי מרפדים , מבחינה כלכליתממבקרי המשטר.  יםנמנע
במקום את  ,םותומכיה יםהמושחת אנשי הדתאת כיסי  הנפט

אינו חש שמצבו היום האדם הפשוט באיראן  החברות הזרות.
, שחיתות ניצול כלכלי ה,אבטלימי השאה. מצבו בבדל מנ

  ועוני שולטים בכל.
מדוע אם  .שנה 40באזרחיו במשך המשטר האיראני פוגע     

כן ישנם עדיין בשמאל הרואים את המשטר באיראן כבעל 
א השיטה יהאלימות גלויה ברית במאבק נגד האימפריאליזם? 

קטטורה התאוקרטית של הרפובליקה ידלשימור הקרית יהע
השיטה לא הייתה יכולה להתקיים אך  ,האסלאמית באיראן

  ללא מידה גדושה של מרמה. 
אזן הכוחות הבינלאומי השתנה מ    

עלמותה של ברית י. ההשניםלאורך 
המועצות, עלית הפונדמנטליזם האסלאמי 

 בידיכוי של הפלסטינים יוהחרפת הד
קריים של יישראל הם מהמאפיינים הע

המשטר האיראני מיקם את  .תקופתנו
גוד ישיר לבעלי הברית של יעצמו בנ

הסעודית.  ישראל וערב –ארה"ב באזור 
אסד נגד אלר אטר תמך בבשהמש

מערבית ותמך במורדים ההתערבות ה
למתקפה של  םים בתימן בהתנגדותת'החו

  המערב. משיחש ,הקואליציה הסעודית
יה לפתרון כורתהשיחות עם רוסיה ו    

מלחמת האזרחים בסוריה נועדו לחזק את 
מערבית של איראן. -התדמית האנטי

הסכמי סחר עם סין, צפון קוריאה 
של איראן כחלק  הוונצואלה מחזקים גם הם את תדמית

איראן חותרת  ,למרות מראית עין זו מערבי.-מהמחנה האנטי
ללא לאות למשוך השקעות מערביות כדי להציל את כלכלתה 

, האיחוד בעם ארה" 2015-שנחתם ב ןהכושלת. הסכם הגרעי
השקעות האירופאי וסין היה הזדמנות לפתוח את הכלכלה ל

 נערות של ממשל טראמפההתאך הסרת הסנקציות,  באמצעות
  ה את הכלכלה האיראנית לסחרור.דחפמההסכם 

הבריתות הבינלאומיות של המשטר האיראני אינן נובעות     
אלא מהצורך  ,ליסטיתיאאימפר-דריות אנטיימתחושת סול

כמו בימי השאה  להציל את התאוקרטיה בכל מחיר.
בתוך כלפי גלי המחאה  םיווריבאיראן ע אנשי הדת ,האחרונים

איראן אחרונה גם בארצות שבהן הגדילה ל[ו איראן ומסביבה
  א]."א לבנון ועיראק, - את השפעתה

תפקיד השמאל במערב אינו למצוא הצדקות לתמיכה     
כמו בזמן  פך,יאימפריאליסטי. לה-באיראן כמבצר אנטי

 ,כוי של המשטריהסובל ממדיניות הד ,העם האיראני השאה,
הוא שזקוק לסולידריות. תביעות המפגינים באיראן הופכות 

של  עמוקהיותר פוליטיות ודורשות לשים קץ לשחיתות ה
  איראן.את  םקדשתהמשטר ולחפש דרך דמוקרטית 

באופן ברור לצד התביעות של העם  על השמאל להתייצב    
קטטורה יונגד הד ,דמוקרטיהלצדק חברתי ול האיראני לשלום,

-האם איראן אנטי .שנה 40-זה יותר מ זכויותיואת  שוללתה
התשובה מוכרחה  ,אימפריאליסטית? אם זו השאלה הנכונה

. עם תמיכת להיות: עדיין לא, ולעולם לא תחת המשטר הנוכחי
-העם האיראני להמשיך מהנקודה בה עצר ביוכל השמאל, 

  .באמת את המהפכהולהשלים  1979
  

  

 סטאר" הבריטי בעיתון "מורנינג פורסםהמאמר 

 אבישי ארליך: ועריכה תרגום
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 הפגנת קמפו"ס באוניברסיטה העברית. שני משמאל: נעם קמינר (צילום: אוסף משפחת קמינר)

 אביבי-קמפו"ס בקמפוס התל
קמפו"ס (קבוצות תארגנות הסטודנטים מן השמאל ה     

פעלה בכל  למעורבות פוליטית וחברתית סטודנטיאלית)
. בעשור זה 1984-1974בשנים  בישראל האוניברסיטאות

התנועה כוח פוליטי מרכזי בקמפוסים ומטרה קבועה תה יהי
התקפות  התנכלויות אלה כללו גם .הימין מצדלהתנכלויות 

כגון השר צחי הנגבי או  ,היוםאז ומובילי הימין  שלאלימות 
 ,אביגדור ליברמן. לחברי חד"ש ומק"י ישראל ביתנומנהיג 

יהודים וערבים, היה תפקיד מרכזי בקמפו"ס יחד עם פעילי 
  התארגנויות שמאל נוספות ועצמאים.  

נובמבר  בהוצאתאסופה שתתפרסם מפרק בקצר קטע  להלן     
אי תחת הכותרת "השמאל העצמ ,שבועות המכבעוד 

 הקטע עוסק .מסגרת בעמוד זה)פרטים בשראל" (ר' בי
 הם ו הדוברים באביב. -בפעילות קמפו"ס באוניברסיטת תל

פעילי קמפו"ס דאז: תמר ברגר, מוחמד ברכה, יעל דמירל 
  ומיכל שכטר.

אביב -, בפגישה ברמת1978-ההתחלה ממש הייתה ב"    
ם. פעילים בדירתו של אחד מחברי ועד הסטודנטים הערבי

מצד  יהודים אחדים, מקורבי שי"ח וחד"ש מצד אחד ושל"י
שני, השתתפו בה. הקבוצה, שחבריה נפגשו בעיקר כדי לדבר, 

כך שאלה את השם קמפו"ס -פעלה תחילה בלי שם. אחר
מהתנועה שהתקיימה כבר אז באוניברסיטה העברית. כך נולד 

אביב, להבדיל מקמפו"ס ירושלים. רק מאוחר -קמפו"ס תל
ברו (לפעמים) על קמפו"ס כעל תנועה אחת. המחשבה, יותר די

משהתגבשה לתוכנית פעולה, הייתה בראש ובראשונה על 
 פעולה של סטודנטים בקמפוס עצמו. 

כבר בשלב זה ברור היה ייחודה של קמפו"ס: שילוב של "    
סטודנטים יהודים וערבים, חלקם משויכים מפלגתית 

"בני הכפר")  -אלבלד  "ח, של"י, אבנאאותנועתית (חד"ש, שי
  בלתי משויכים.  –וחלקם, למעשה רובם 

הולידו במהרה תנועה  מינוריות יחסיתההתחלות "ה    
-פוליטית, שאפיונה העיקרי היה שיתוף יהודי-סטודנטיאלית

ערבי. השיתוף הזה נותר מוקד הגדרת הזהות של קמפו"ס בכל 
  שנותיה. 

-יום האדמה ב ברקע עמדו כמה ציוני דרך פוליטיים:"    
והקמת חד"ש באותה שנה,  1977-, המהפך הפוליטי ב1976

ובהמשך, לאחר שהתנועה התארגנה והחלה לפעול, סגירת 
-ומלחמת לבנון הראשונה ב 1981-זית ב-אוניברסיטת ביר

ראשית לחד"ש,  אקדמיות:-היו גם זיקות חזקות חוץ .1982
 . אף שרוב הפעילים והפעילות1977-שקמה כאמור ב

מפו"ס היו עצמאים מבחינה מפלגתית, לחד"ש הייתה בה בק

נוכחות ניכרת. הזיקה התחזקה ובלטה עוד יותר כאשר 
הפעילות הופנתה בעיקרה למחאה נגד מלחמת לבנון: 

המתקנים, חלק מהמימון, ועם הקמת 
 – 1982-הוועד נגד המלחמה בלבנון ב

עצמם היו מחד"ש.  הפעיליםגם 
דנטים השליטה של חד"ש בוועד הסטו

הערבים הוסיפה על כך. השותפות 
נראתה אז טבעית לרבים מאתנו. חד"ש 

הציעה בית בלי חתימה על חוזה, מסגרת ומנגנון שנתן גב. גם 
מפלגתי ראויים לדיון -יחסים אלה בין גוף מפלגתי לגוף לא

  ."מעמיק, עקרוני ופרטני
 בפעולה הפוליטית במסגרת קמפו"ס הייתה גם הנאה."    

היינו קהילה  גם הנאה בפעילות הפוליטית. דנו שישרבים למ
ם ה למקום מפגש עם אנשים, יהודיתנעשש נועהולא רק ת

    ".הפוליטי התערבב באישי, בה יםוערב
  

  לזכרו של  אסופה תהשק

  תיערך ביפו נעם קמינר
לרגל יציאת אסופת המאמרים "השמאל העצמאי      

חד"ש הוותיק פעיל ולציון חמש שנים למותו של  בישראל",
אירוע  ,בדצמבר 10 ,שלישיייערך ביום נעם קמינר,  ד"ר

 )10טיילת מפרץ שלמה ( בתאטרון יפושל הספר שקה הה
יו"ר הרשימה המשותפת,  בהשתתפותההשקה  .19:30בשעה 

דברת (אוניברסיטת -לין חלוזין); ד"ר (חד״שח״כ איימן עודה 
והעיתונאי  (מסרבות) תאיר קמינר, תל אביב, אקדמיה לשוויון)

  .מנחה: רענן פורשנר. אלי ביתאן
" הוא אוסף 1967-1993 ,"השמאל העצמאי בישראל    

מאמרים המתאר נדבך בקורותיו של זרם ייחודי בשמאל 
נעם קמינר תפקיד מפתח. השמאל  מילאהישראלי, שבו 

״העצמאי״, ששגשג בשנות השבעים והשמונים, הסתייג 
לא הפנה גב לרוב היהודי במדינה ופעל  מזיהוי עם הציונות אך

ברחובות, באוניברסיטאות ובכנסת. תנועות וארגונים כמו 
(שמאל סוציאליסטי  , שס״י(שמאל ישראלי חדש) שי״ח

, קמפו״ס, הוועדים לסולידריות עם ביר זית ונגד ישראלי)
 -נשים בשחור המלחמה בלבנון, יש גבול, האוהלים, ו

עמוד תהדיון באירוע ההשקה  כזבמררחב זה.  לזרםהשתייכו 
מה יש לנו בשמאל הפעיל היום, המתמודד עם : "השאלה

   ". ?ו של השמאל העצמאישאלות דומות, ללמוד מניסיונ
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 הסולידריות הבינלאומי עם העם הפלסטינילכבוד יום     
מפלגת העם הפלסטיני פרסמו , כ"ט בנובמבר) - 29.11(

והמפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) קריאה משותפת 
, עצמאית להפסקת הכיבוש ולהקמת מדינה פלסטינית

ישראל בשטחים שנכבשו  דבצ שבירתה ירושלים המזרחית,
. עוד קראו שתי המפלגות הקומוניסטיות למימוש 1967ביוני 
 29-עצמית של העם הפלסטיני כפי שנקבע בההגדרה הזכות 

ולפתרון שאלת הפליטים הפלסטינים בהתאם  ,1947בנובמבר 
  האו"ם.עצרת של  194 הלהחלט

את ממשל טראמפ  בקריאה המשותפת תקפו המפלגות    
דיניות הסיפוח של ישראל והשולל את הזכויות "התומך במ

הבסיסיות של העם הפלסטיני". אל הקריאה הצטרפו מפלגות 
ן: המפלגה הקומוניסטיות ומפלגות עובדים ברחבי העולם, ב

הקומוניסטית של אוסטריה, מפלגת העובדים של אוסטריה, 
מפלגת העובדים של בלגיה, המפלגה הקומוניסטית הבריטית, 

ל "מוניסטית של קולומביה, מפלגת אקהמפלגה הקו
הקפריסאית, המפלגה הקומוניסטית של בוהמיה ומורביה, 

מפלגת  ,המפלגות הקומוניסטיות של צרפת, יוון וגרמניה
המפלגות  ,העובדים של הונגריה, מפלגת טודה האיראנית

הקומוניסטיות של נורבגיה, איטליה, הפיליפינים, פורטוגל, 
ה והמפלגה הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית ותורכי

  . הספרדיתהעובדים 

אלפים הפגינו ברחבי הארץ 

  בדרישה להתפטרות נתניהו
–בהפגנות שנערכו בו )30.11( מוצ"שבאלפים השתתפו    

רבת אביב, בירושלים ובכרמיאל. המחאה -זמנית בתל
   .נערכה בכיכר הבימה בתל אביב המשתתפים

בנימין נתניהו  קראו לראש הממשלה מפגיניםה אלפי    
להתפטר לאלתר מתפקידו בעקבות כתבי האישום שהוגשו 

-ו 2000, 1000נגדו בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים בתיקים 
. המפגינים נשאו שלטים עליהם נכתב, בין היתר, "הגיע 4000

 ,ההפגנה רפש עד נפש" ו"דמוקרטיה חזקה, ישראל חזקה".
העלוב בנתניהו  שהתקיימה ארבעה ימים אחרי מפגן התמיכה

ברחבת מוזיאון תל אביב, נערכה תחת הכותרת "נתניהו, 
  . תתפטר, ישראל חשובה יותר"

במקביל נערכה הפגנה בקרבת בית ראש הממשלה ברחוב     
בלפור בירושלים. בהפגנה השתתפו כמה מאות אזרחים. עוד 

כרמיאל, בצומת כרמיאל –הפגינו עשרות מתושבי משגב
   המדינה שווה יותר!". –הו התפטר מרכז, בקריאה "נתני

  
  

  )4(המשך מעמ'  

  ועד המרכזי של מק"יוהחלטות ה
יציבות באזור הוא מימוש זכות ל. המפתח לשלום ו9    

ההגדרה העצמית של העם הערבי הפלסטיני. אנו מדגישים את 
מצע מק"י וחד"ש, שתכליתו פירוק ההתנחלויות, הקמת 

כבירתה בצד מדינת  מדינה פלסטינית עם מזרח ירושלים
ישראל, ופתרון צודק לסוגיית הפליטים בהתאם להחלטות 

כניות לסיפוח והאו"ם. הוועד המרכזי מזהיר מפני ת
רוח גבית בזוכות ה, Cהתיישבות בבקעת הירדן ובשטחי לו

מצד מפלגת "כחול לבן" וחוגים בשמאל הציוני. הוועד 
ומפיתוי פלסטיני -המרכזי מזהיר מפני העמקת הפילוג הפנים

  .למלכודת "עסקת המאה"ליפול ים יפלגים פלסטינ
חגיגי לציון מאה שנה להקמת המפלגה  אירוע. 01    

יהיה מושב  אירוע. ה2020 סהקומוניסטית בארץ יתקיים במר
של מק"י. לציון האירוע תארגן  28-הפתיחה של הוועידה ה

  המפלגה סדרה של ימי עיון רעיוניים ופוליטיים.
 ברית הנוער הקומוניסטי אתעד המרכזי מברך . הוו11    

בשנה הבאה. הוועד  21-ה התוועידהיערכותה לאת ו הישראלי
שנים למותו של  25 לציון אירועקיום המרכזי מברך על 

שנים להולדתו של  100 מלאות לציון אירועהתאופיק זיאד ו
  אמיל תומא.

 

  

  סניף חד"ש תל אביב  

  ביקור סולידריות במאהל המחאה 
  בטירה נגד הריסת בתים

  יציאה מתל אביב בשעות הערב , דצמברב 5, יום חמישי

   052-3350610לפרטים נוספים: 
  

  אוניברסיטת תל אביב –חד"ש סטודנטים 

  מה הלאה? –המאבק להעסקה ישירה 
  סלימאן-דיון בהשתתפות ח"כ עאידה תומא

 משפטים, אונ' ת"א 206חדר , 18:30, דצמברב 4, יום רביעי
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  ז'אק ריווט - סלין וז'ולי יוצאות לשיט     

  )צרפתית; תרגום לאנגלית( צרפת ,1974
 , ת"א70, אחד העם 19:00, דצמברב 7, מוצ"ש

 


