
  
  

  

  הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  המניין-מן-החליט פה אחד על כינוס ועידה שלא

  
 של הוועד המרכזי של המפלגה 8-     המושב ה

באולם החל את דיוניו  )י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
אותם שבוע והמשיך ,  בנובמבר1', ביום ובחיפה " אחווה"

תוצאות במרכז הדיון עמדו  . בנובמבר8-ב, לאחר מכן
  .  ותפקידי המפלגההבחירות המקומיות

, מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע, ל המפלגה"מסר מזכ,     בפתח הישיבה
לאחר מכן התקיים דיון . סקירה פוליטית מפורטת

והתקבלו פה אחד החלטות , שסוכם בידי המרצה
מנצור מנצור מנצור מנצור ר המושב היה "יו. פוליטיות וארגוניות

  .חבר הלשכה הפוליטית, דהאמשהדהאמשהדהאמשהדהאמשה
   

        סיכום הבחירות המקומיותסיכום הבחירות המקומיותסיכום הבחירות המקומיותסיכום הבחירות המקומיות
 המנייןהמנייןהמנייןהמניין- - - - מןמןמןמן- - - - וכינוס ועידה שלאוכינוס ועידה שלאוכינוס ועידה שלאוכינוס ועידה שלא

  

בבחירות לרשויות המקומיות     
נסיגה נרשמה ) 2013אוקטובר (

. ש"של חדהארצי מדאיגה בכוחה 
מפלגה ל, 1975לראשונה מאז 

 .בראשות עירנציגות  ן איש"לחדו
 .במספר יישובים חל גידול בייצוג במועצות

י קורא לסיכום ענייני "הוועד המרכזי של מק    
הסיבות ואחראי של הבחירות המקומיות ושל 

הוועד . תוצאותיהןלהאובייקטיביות והסובייקטיביות 
למחוזות ולארגוני המפלגה השונים , םהמרכזי קורא לסניפי

לקיים ישיבות מורחבות לשם ניתוח וסיכום הבחירות 
שכה הפוליטית בהשתתפות נציגי הל, המקומיות
  . והמזכירות

  

-מן-על כינוס ועידת מפלגה שלאהחליט הוועד המרכזי     
לדיון פוליטי וארגוני , בתוך שלושה חודשים, המניין

 .בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות
  
  

    סיכום אחראי ואמיץ של תוצאות הבחירות יאפשר 
דבר ,  את המסקנות הנכונותסיקש לה"למפלגה ולחד

תהליך סיכום הבחירות בי רואה "מק. לחיזוקןשיוביל 
המניין הזדמנות - מן-כינוס ועידת המפלגה שלאבו

ולשילוב קאדרים , משמעותית להתעוררות בשורות המפלגה
 ובמאבקים הפוליטיים נגד חדשים בפעילות המפלגתית

ונגד , נגד מדיניות הדיכוי והאפליה הלאומית, הכיבוש
  . בישראלהפגיעה בעובדים ובכלל השכבות המוחלשות

  

        ממשיכים במאבק נגד תכנית פראוורממשיכים במאבק נגד תכנית פראוורממשיכים במאבק נגד תכנית פראוורממשיכים במאבק נגד תכנית פראוור
 דמוקרטיתדמוקרטיתדמוקרטיתדמוקרטית- - - - החקיקה האנטיהחקיקה האנטיהחקיקה האנטיהחקיקה האנטינגד נגד נגד נגד וווו

י קורא לפעילי המפלגה להגביר את "    הוועד המרכזי של מק
להסדרת התיישבות "של החוק המערכה נגד האישור בכנסת 

תכנית "). תכנית פראוור" ("הבדואים בנגב
מאיימת לנשל מאות , שלטונית מסוכנת זו

אלפי מערביי הנגב מאדמותיהם ולהרוס את 
 . בתיהם וכפריהם

בקרב רחבה תמיכה יש לגייס ,     כמו כן
חוקי "נגד הציבור הערבי והיהודי 

 ,דמוקרטיים-האנטי" המשילות
העלאת אחוז החסימה המכוונים ל

  .ולהחלשת כוחה של האופוזיציה בכנסת
  

 של שר החוץ האמריקאישל שר החוץ האמריקאישל שר החוץ האמריקאישל שר החוץ האמריקאיביקורו ביקורו ביקורו ביקורו 

החוץ -    בשבוע שעבר ביקר שר
וקיים סדרה של , התיכון-במזרח, ון קרי'ג, האמריקאי

וביניהם עם ראש הממשלה נתניהו ועם הנשיא , מפגשים
המטרה המוצהרת של הביקור הייתה . מאזן-הפלסטיני אבו

 –אך למעשה , "ף"ומתן בין ישראל לבין אש- ום המשאקיד"
ות על מדיניותה סרבנית השלום של חפהביקור נועד ל

 .ממשלת ישראל
קרי מתח ביקורת על החלטתה של ממשלת ישראל ,     אומנם

 יחידות דיור חדשות בהתנחלויות בשטחים 5,000לבנות 
הוא המשיך לתת גיבוי לדרישותיו , אך במקביל. הכבושים

הן לדרישה כי הפלסטינים ימנעו :  נתניהו מהפלסטיניםשל
, ם כדי לקדם הכרה במדינה פלסטינית"מלפנות למוסדות האו

  ".יכירו בישראל כמדינה יהודית"והן לדרישה כי הפלסטינים 
  
  
  
  

  6המשך בעמוד 
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  סוציאליסט נולד
בתחום הכלכלי יש כשלון של כל הממשלות האחרונות לא "

שאם , שררה תפיסה מוטעית. ב"אלא גם בארה, רק בישראל
   ." אז זה יחלחל למטה לכל השאר–ניתן כסף לעשירים 

  , "לונדון וקירשנבאום"בתכנית , שר האוצר יאיר לפיד(

  )7.11, 10ערוץ 
  

  ש"לחיאני לא יצטרף לחד
אני לא . ש זה קיצוני מדי"חד '.'?לאיזו מפלגה תצטרף'"

   ."'קיצוני
, שלומי לחיאני,  בת יםייתעירראש בין שיחה בין רזי ברקאי ל(

  )24.10, צ"גל
  

  מחר, ישראל
אולי . לא פוגע באישזה . הטיל נשק אטומי בלב המדבריש ל"

 יש ,לאחר מכן. יהיה או מה שזה לא ,כמה נחשים ועקרבים
  ".להגיד לאיראנים שהפעם הבאה תהיה במרכז טהראן

  , "ישראל היום "יו שלבעל ,המיליארדר האמריקאי שלדון אדלסון(

  )25.10, "הארץ"
  

  הסבה מקצועית
  ".הם לא מסוגלים לנהל קיוסק. פקידי האוצר בריונים"

  , ר ועדת העבודה של הכנסת"יו, כ חיים כץ"ח(

  ) 29.10, "תידיעות אחרונו"
  

   הולךאיפה הכסףל
 אלא גם , לא רק ממני,ל מרוויח יותר"כל תת אלוף בצה"

  ".מראש הממשלה
  )31.10, "וואינט", שר האוצר יאיר לפיד(

  

  ומאיפה הכסף מגיע
לראשות ' כ שלי יחימוביץ" חמוריס קהאן תרם לקמפיין של"

קאהן לא נוהג לתרום .  שקל10,000 – העבודה
  ."וערך בכמיליארד דולרונו מוה, יםלפוליטיקא

  )28.10, "דה מרקר"-ידיעה ב(
  

  מפי הסוס
 –אם הבנקים יצטרכו לשלם את מה שהם באמת חייבים "

גרמו נההפסדים ש, כלומר רווחים שגרפו מההונאות שביצעו
 זה ירושש את רוב הבנקים הגדולים לא –להם ופיצויי נזיקין 

  ".אלא בעולם כולו, ב"רק בארה
  )25.10, "דה מרקר", ב" בארהבכיר לשעבר בממשל, ביל בלאק(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  סקנה מזיכויו של ליברמןמ
 98%סיכוי של  קיים –אם נפתח נגדך תיק פלילי , בישראל    

  . שתועמד למשפט שיסתיים בהרשעה
נובעת , שהסתיים בזיכוי,     ממשפטו של אביגדור ליברמן

 היא אתל בסטטיסטיקה הזכלהדרך לא להי :המסקנה הבאה
 ואז ;להביא להדחת קצין המשטרה שמנהל את החקירה שלך

 ,הר ועדת חוק"טחון פנים ויוישר לב, למנות שר משפטים
יועץ של מינוי קדם  ואז ל;חוק ומשפט מהמפלגה שלך

ובשביל . יסגור את רוב התיקים שלךר שלממשלה אמשפטי 
שיהיה לך מספיק כסף כדי לשלם את שכר חיוני , הפינאלה

  .נרוטיויעקב ד "עופרקליט הצמרת הטרחה של 
  .יירשמתי לפנ    

  יפו- אביב-תל, אור שי
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  שביב של תקווה
  

עם ומתן -ממשלת ישראל לא מקדמת את המשא    
חסרת בצורה בהתנחלויות וממשיכה לבנות , הפלסטינים

 פעמיםל .סביבהמעצורים וחסרת התחשבות בשכנינו וב
יחד עם . לקבל חיי נצח עלול שהכיבוש, מתגנב ללב החשש

 .יש גם שביב של תקווה, זאת
את השמירה סביב ל לבטל "החליטו בצה,     לאחרונה

הרקע להחלטה הוא מספר גדל והולך . עין- ההתנחלות בת
הצבא החליט . של התנכלויות כלפי החיילים מצד המתנחלים

, ן להפקיר יותר את חיי חייליווהוא לא מוכ, שנמאס לו
 .ולשלוח אותם אל קן הצרעות הזה

והיא בעיניי נועזת לא פחות , ההחלטה עברה בשקט יחסי    
פינוי גוש סכמי אוסלו או החלטות כגון החתימה על המה

 ויש שינויים ,יש שינויים שמתחוללים מלמעלה. קטיף
 – קציניםחיילים ויותר ויותר .  מהשטח,שצומחים למטה

הצביעו בעד מפלגות התומכות אשר ניתן להניח כי רובם 
 מפעל לא מוכנים לסכן את עצמם למעןכבר  – בכיבוש

  . ההתנחלויות
 שהכיבוש יסתיים לא ,הדבר מעניק שביב של תקווה    

 אלא בסתם החלטה ,בוועידה גרנדיוזית עם פרס נובל לשלום
לשמור על מי יותר לא מוכנים ר שא ,פשוטה של אנשים

  .שמסכן אותם
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150ות תרומה של המשלוח באמצע

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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 3/ עובדים 
 

 

  עיני הולך אבל השיטה נשארת
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הקולות הדורשים לקיים יםגובר

 בעקבות הפרישה , בהקדםבחירות

  ר ההסתדרות"של יוהפתאומית 
  

  אפרים דוידימאת 
  

 )5.11(שעבר בוע שבהודיע , עופר עיניעופר עיניעופר עיניעופר עיני, ר ההסתדרות"יו    
שכן הוא ,  בו כיהן שמונה שניםכוונתו לפרוש מהתפקיד על

הקואליציה  עיני נפגש עם ראשי סיעות. "יצה את עצמומ"
 תחילתשם הודיע על החלטתו להתפטר ב, בהסתדרות

על גם עיני הודיע , בישיבת הנהגת ההסתדרות .2014פברואר 
אבי אבי אבי אבי ד "עו, ר האגף לאיגוד מקצועי"יוכי  כוונתו להמליץ

       .ההסתדרות הבא ר"ליוימונה , ניסנקורןניסנקורןניסנקורןניסנקורן
, רק לפני שנה וחצי. גיעה בעיתוי תמוהפרישתו של עיני מ    

 .ר ההסתדרות"נבחר מחדש לתפקיד יו, 2012במאי 
 ובקרב ראשי ועדי עובדים , אמר עיני לעיתונאים,"ציתימי"

. נחת רווחהנשמעה א –ועובדים רבים החברים בהסתדרות 
הסתדרות יזכרו ראשות השמונה שנות הכהונה של עיני ב

ם חלקת עובדים וכרסום בם של נסיגה בזכויוכשמונה שני
  . עוגת ההכנסותב

: עשור האחרון היה טוב למעסיקיםה, על פי מרכז אדוה    
אך בעוד , 46%-ב  גדלה ההכנסה הלאומית2012- ל2002בין 

חלקם של המעסיקים גדל , 35%-שחלקם של העובדים גדל ב
נה קת הפערים בין עובדים למעסיקים איהעמ. 160%-ב

, שר עמיר פרץהשל  ואופר עיני אחריותו הבלעדית של ע
 .ר"אותו לתפקיד היו" המליך"ר שא , בתפקידקודמו של עיני

ליברלית של ממשלות - זו תולדה ישירה מהמדיניות הניאו
אבל לא ניתן  . קדימהעבודה אוה, ליכוד בראשות הישראל

 ללא סיועו –היה להגיע אל תוצאות הרות אסון מהסוג הזה 
 "אחדותממשלת ה"חלקו בהקמת התגאה בפילו שא, של עיני

  .ברק וליברמן, של נתניהו
 ה עומדת על שלוש,לניהול ענייני העובדים" שיטת עיני"    

 מניעת סולידריות עם עובדים ;שחיקת שכר: עקרונות
 הממשלתיתמדיניות במיכה ת; הנאבקים על זכויותיהם

ביטוי לכך .  הגורסת הפרטה והעמקת פערים,ליברלית- הניאו
 ,עבודה שנחתמו בשנים האחרונותה הסכמי הם עשרות

-יתר.  בהם לא הושגו כלל תוספות,ברמות הארצית והענפית
ויתור : קרי". השתתפות בנטל"עיני חסיד גדול של , כן-על

ניסיון לסחוט , כמובן, והז". בגלל המצב"העובדים על השכר 
הלימון הסחוט ממילא הקרוי שכר מעוד כמה טיפות 

  . העובדים בישראל
שיטת  ",''''י יחימוביץי יחימוביץי יחימוביץי יחימוביץשלשלשלשלכ "ח, ר מפלגת העבודה"עבור יו    

שנים הן  עופר עיני שנות כהונתו של" :היא מושלמת" עיני
. העובדים  שבאו אחרי תקופה ארוכה של היחלשות,חשובות

, "חל חיזוק במעמדם של רבים מהעובדים ,נגד כוחות גדולים
  . מסרה לעיתונאים המופתעים

  
  רותר ההסתד"יו, עופר עיני

  
מנם והיא א ....זהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןכ "ח, ר מרצ"הגדילה לעשות יו    

הפך את ההסתדרות מארגון שמטרתו "ש עיניאת האשימה 
נדה 'לגוף עם אג, להגן על העובדים ועל זכויותיהם היא

 ,"בפרוטקציוניזם וקומבינות שעסוק, עסקית-אינטרסנטית
רות היא חלק שסיעת מרצ בהסתדלציין " שכחה"היא אך 

, ש"יחד עם חד,  היו שותפיםחברי מרצ. ה קומבינהמאות
האחרונות ניסיון להקים אופוזיציה לוחמת לעיני בבחירות ב

 ללא כל ,הם הצטרפו – אך מיד לאחר הבחירות .להסתדרות
  . לקואליציה של עיני,נקיפות מצפון

הוא אחד ממובילי , ניסנקורןאבי , יורשו המיועד של עיני    
 ,להציב חלופה מעמדית יש, הכשילהעל מנת ל.  הזוהשיטה
  .ר ההסתדרות"ליו בחירותמיד ולקיים 

  
  
  
  
  

  בטבע טק שבתו שלושה שבועות 

  לא קיבלו סיוע מקרן השביתהאך 
  
  
  

, )7.11( הסתיימה, שברמת חובב, "טבע טק"השביתה ב    
 לבין "טבע"לאחר שנחתם הסכם הבנות בין הנהלת 

 בעקבות חילוקיהחלה  במפעלהארוכה השביתה . עובדיםה
  . גבי גובה תוספת השכר לעובדיםלדעות 

העובדים : פעלה כצפוי" שיטת עיני", חרף מאבקם הצודק    
עיני אילו ו ,לו סיוע מקרן השביתה של ההסתדרותלא קיב
 ,מבחינתו של עיני. בינם לבין ההנהלה" לתווך"הציע 

בין א לגשר בין עובדים לתפקידה של ההסתדרות הו
  . פני מעסיקיהםובדים מלא להגן על הע ו,מעסיקיםה

. השביתה השיגה את מטרותיה –אך למרות הקשיים     
סוכם על , שתוקפו לחמש שנים, במסגרת הסכם ההבנות

אברהם אברהם אברהם אברהם , ר מועצת העובדים"יו . ניכרותתשלום תוספות שכר
טיב עם העובדים ומוסיף י שמ,זה הסכם מצוין" :אמר, זוהרזוהרזוהרזוהר

ההסכם משפר עבור כל . קלש 2,000-כ – לכל עובד לתלוש
טיב עם יובעיקר מ,  את שכר הבסיס'טק- טבע'עובדי 

 וכעת ,מינימוםשכר  שמשתכרים ,העובדים המוחלשים
  ".36%-שכרם צפוי להשתפר בכ



 4/כנסת 

  

 בין ים לצמצום הפערש יזמה דרך"חד
  המקומיות העניות והעשירות הרשויות

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  חנא סווידכ "מאת ח
  

קטן מספר התרגלנו למציאות בה רובנו ,     למרבה הצער
דבר המתבטא , הרשויות המקומיות הן רשויות עשירותבין מ

ובשירותים האיכותיים שהן , בהכנסתן העצמית הגבוהה
נמצאות מהעבר השני . ת לספק לתושבים שלהןיכולו

, הכנסתן העצמית היא נמוכהש, רשויות המקומיות העניותה
בדרך כלל . ונשענת בעיקר על גביית ארנונה ממגורים

רשויות כאלה אין אזורי תעשייה או משרדים בתחומי 
ולכן אין להן תקבולים מעבר לארנונה על , ממשלתיים

שגובים על בתי מגורים היא הארנונה , אך כידוע. מגורים
  .ובקושי מספיקה למימון שירותים בסיסיים,  ביותרמוגבלת

 בעיקר –ביישובים בפריפריה ש, מעוות נוצר מצב    
כן ול,  אין בנייני ממשלה–הם באך לא רק , יישובים ערביםב
 זוכים בנתח מהארנונה הגבוהה שהממשלה משלמת ינםא

  . המבוססותמקומיותהלרשויות 
 הפער בין הרשויות תריכלי העיקרי בידי הממשלה לסג    ה

,  הרשויות המקומיות המוחלשותלבין המקומיות החזקות 
    הפנים משרדר  ש א,  האיזון מענקי            הוא  באמצעות  הגדלת 

  
  
  
  
  

  : ש"ביוזמת סיעת חד
  18-גיל הנישואין יעלה ל

  
  
  
  
  
  

 החוק של הצעתהכנסת את אישרה ) 4.11(    בשבוע שעבר 
ושמה סוף , 18- ל17-ש להעלאת גיל הנישואין מ"סיעת חד

ראשון , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ " ח.לנישואי קטינים בישראל
 הינה הכרחית 18הגבלת גיל הנישואין לגיל : "יוזמי  החוק

מפני נישואין , צעירותעל  ובעיקר ,על מנת להגן על צעירים
פיזית , תבכפייה שבמקרים רבים כרוכים בפגיעה בריאותי

לחינוך הולם , וכן בפגיעה בזכותן להתפתחות תקינה, נפשיתו
 ".ובכך גם באפשרויותיהן להשתלב במעגל התעסוקה

 1950חוק גיל הנישואין משנת קבע ,     קודם לאישור החוק
אינה קביעה זו . מינימאלי לנישואיןהגיל הוא ה 17גיל כי 

 ועם ,בקנה אחד עם נורמות בינלאומיות מקובלותלה וע
לפי  .התפתחויות במשפט ובמחקר הנוגע לנישואי קטינים

 נשים מתחת 11,747, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
-2009בין השנים . 2011 התחתנו בישראל בשנת 18לגיל 
 15,020, 18 נערות בגיל 19,863 התחתנו בישראל 2000

  . שנה16 שטרם מלאו להן נערות 2,548-וכ, 17גיל בנערות 
 כל 18עד גיל , ל פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילדע    

חיתון ילדים וילדות  פשריאקודם החוק ה. אדם נחשב ילד
זכו לאפשרות להשתלב בטרם סיימו את לימודיהם ובטרם 

 .מתקנת את העוול הזה הגיל העלאת. במעגל התעסוקה
תופעת נישואי קטינים מהווה פגיעה : "כ חנין הוסיף"ח    

ובראשון הזכות להיכנס , חמורה בזכויות היסוד של הקטין
עיקר קורבנות . בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית

אותן משיאים תוך לחץ של , התופעה הן נערות צעירות
  ". ולמעשה בכפייה,משפחתן וסביבתן

מענקי פחתו  האחרון שבעשור, אך מסתבר. מעביר לרשויות
  . בלבד מיליארד2.9-ל, ח" מיליארד ש4.4- מ: בשלישהאיזון 

 הכספים כי, אנו מציעים לכנסת קובעת    הצעת החוק ש
בהם קיימות  שלה משלמת כארנונה באותם יישוביםשהממ

, לקופה משותפת יוזרמו ,שלוחות של משרדי הממשלה
ל מרכז שיקולים ש לפי המקומיות כולןת ויחולקו לרשויו

  . חברתי-או לפי קריטריון של חוסן כלכלי, ופריפריה
להפסיק את אפליית הרשויות יהיה  ניתן בדרך זו    

 לא הוקמו שלוחות ומוסדות של משרדי בהן, המקומיות
ההכנסות העצמיות של הרשויות המוחלשות . הממשלה

והדבר יקדם את צמצום הפערים ביניהן לבין הרשויות , יגדלו
כך יזכו תושבי הרשויות המוחלשות . העשירותהמקומיות 

  .הניתנים להםם המוניציפאליים בשדרוג השירותי
  
  
  

 הועברה –ולאחר הצבעה , הצעת החוק הפכה להצעה לסדר(

  )6.11, ברוב קולות לדיון בוועדת הפנים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  גוררים לעימות הבא
  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהמאת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בריו של ראש הממשלה בכנסת בפתח מושב ים ד    מקוממ
לפיהם הבעיה העיקרית היא שהפלסטינים אינם , החורף

נאום מוחקת את הצהרה זו . מכירים בישראל כמדינה יהודית
מעל כל הנוכחית אותו נאום בו מתהדרת הממשלה , בר אילן

  . חותרת לשלוםיאכדי להמחיש לעולם כאילו ה, במה
היא חושבת שיש .  מסוכנת היא ממשלהנתניהו תממשל    

 העדרשבגלל , שאנשים מקשיבים לה, לה שעת כושר
 להתחמק ממתן יעלה בידה –היציבות בעולם הערבי 

  .דעת הקהל העולמית על מצבם של הפלסטיניםלתשובות  
 תדעמיטיב ל אני .ומתן-ני נוהג לבקר כניסה למשאיא    

הרשות כי ו,  רעועהנוכחיומתן -שהיסוד של המשא
בלי לקבל , ומתן הזה תחת לחץ-טינית הלכה למשאהפלס

 ,על אף זאת .ום התחייבות רצינית מממשלת ישראלש
 אפילוות את התהליך המדיני ההצהרות של נתניהו  מרוקנ

  . מהתוכן המועט שעוד היה קיים בו
הדרישה רק  על סדר היום נותרה, מבחינת נתניהו    

לוותר על ולהכיר בישראל כמדינה יהודית מהפלסטינים 
 .זכות השיבהובכלל זה על , השאיפות הלאומיות שלהם

 מובילהאלא , שלוםאת ה מת מקדינה לא רק שאאתכזעמדה 
 כל כולה על לתוצאה קשה זו תוטל האחריות .לעימות הבא

  .סרבני השלום, ממשלת ישראל ועל בנימין נתניהו



  

 5/חברה 
 

  

  תשובה רומס והעירייה שותקתיצחק 
  

   מזימות הנישולנאבקים נגד' תושבי גבעת עמל ב
  

  

  נסקי'גוז תמרמאת 

  
יראה משמאלו את , אביב ברחוב ההלכה- מי שנכנס לתל    

 יראה –ואילו מימינו , שכונת האלפיון העליון, YOOמגדלי 
 שלטי מחאה נגד הטייקון ה של ועליה שור,גדר פח גבוהה

, שובה ונגד נישולם של תושבי גבעת עמליצחק ת
  .המתגוררים מעבר לאותה גדר
המככב , אותו יצחק תשובהכי , שלטי המחאה מזכירים לנו

בשנה האחרונה בכותרות בשל עסקי ייצוא הגז שנמצא בים 
   .ן רבים בישראל ובעולם" בעל עסקי נדלהוא גם, התיכון

  

  ההתחלה
כולל ',  המכונה היום גבעת עמל בהמתחם    

יה פעם הכפר בתים שנותרו בשטח שה
על , 1947בסוף . רבי'ע- מוסין אל'הפלסטיני ג

 מחסה בכפרים וצאמתושבי הכפר , רקע הקרבות
בחסות ארגון , לבתי הכפר נכנסוו, שכנים

  .משפחות יהודיות, "ההגנה"
אך למרות שכניסת המשפחות לבתים 

זכויותיהם לא  ,מוסין נעשתה ברשות'בג
אשר , הוכרו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים

-לעיריית ת. אדמת הכפר הועברה לידיו
סירבה ולכן ,  פעולההתפייפו מצידה ש-אביב

והמתחם עד , לתת לתושבים רישיונות בנייה
  .היום לא חובר לרשת הביוב

יחד עם , החלה העירייה, 1951- כבר ב    
ששמו , רבי'ע-מוסין אל'ג להרוס מבנים בכפר, האפוטרופוס

ההריסה עוררה התנגדות מצד . "גבעת עמל"- שונה ל
  .וההורסים נאלצו לסגת, התושבים

הועלו הצעות להקים במתחם , 50- במחצית שנות ה
  .ולא במקרה, אך דבר לא נעשה, שיכונים עבור התושבים

  

  ן"נדל, לא כפר
-בנתה העירייה ב, במקום בתי מגורים לתושבי גבעת עמל

שבאותן שנים ,  שיכון למקורבים בשם שיכון בבלי1957
  .נחשב שיכון יוקרתי

ומו שבא במק(נהל מקרקעי ישראל ימ:  נפל הפור1961-ב
- מכר חלק מאדמת הכפר ל)של האפוטרופוס לנכסי נפקדים

במשך . "סולל בונה"שהייתה חברה בת של , "חברת דיור"
 פינתה את המשפחות שחיו בשטח "חברת דיור", עשור

  .YOO  מגדלי שםבהמשך נבנו . ה תמורת פיצוי נמוךכששר
מכר לחברות מקורבות הנ, ני"הפיכת השטח לנכס נדל

או לבעלי ,  ההסתדרותית"חברת דיור"כמו לשלטון של אז 
השכונה שתושבי ,  את הגולל על האפשרותמהסת – הון

תושבים שפנו .  עליה ניצבו בתיהםעצמם ירכשו את הקרקע
  . סורבו כמעט כולם–למינהל והציעו לרכוש את הקרקע 

  

  ?כיצד הגיע תשובה למתחם
הראשון שהגיע למתחם שנותר בתחומי , מבין הטייקונים

מבנק רכש את הקרקע  1988-בש, גבעת עמל היה נוחי דנקנר
אלעד "חברת  .ולא בנה במקום, כעסקה פיננסיתהפועלים 

ן של יצחק "שהיא אחת מחברות הנדל, " מגוריםישראל
הפועלת , "אלעד". 1997-החלה לפעול בארץ ב, תשובה

כדי , רכשה את הקרקע מדנקנר השקעות, בערים רבות בארץ
  .להקים במקום מגדלי יוקרה

ביצוע הפרויקט עצמו הועבר לידי 
, תשובה בניהולה של גל נאור- קבוצת פלאזה

- פלאזהקבוצת . בתו של יצחק תשובה
כי במתחם ששטחו כמאה , תשובה הודיעה

 800יוקמו ששה מגדלים ובהם , דונם
אף שהתוכניות טרם קיבלו אישורי . דירות

 בו מבני וקמודר והוגחלק מהשטח , בנייה
וכן , כך נטען, תערוכות לעריכת זכוכית

  .ניטע במקום פארק
  

  מאבק התושבים נמשך
ות  המשפח130, תשובה- מבחינתה של חברת פלאזה

הן מכשול מעצבן ' בשעדיין מתגוררות בגבעת עמל 
מאחר שבדיונים עם המשפחות לא . שיש להסירו

-בעתרה החברה , הושג הסכם לגבי גובה הפיצויים
נפתחו עד . ביםלבית המשפט המחוזי נגד התוש 2009

  . מהמשפחות14מתנהלים משפטים נגד ו, כה מאה תיקים
, ת הקרקעהחברה שרכשה א, לפי תקדימים משפטיים

רק אם הוא מתגורר , מחויבת לספק לתושב דיור חליפי
שרק בודדים מאלה  , אך בהתחשב בכך. 1961במקום מאז 

התנאי הזה חל ,  עדיין חיים40-שהגיעו למקום בסוף שנות ה
התחכמו רוכשי , לגבי האחרות. רק על חלק מהמשפחות

, ומהפיצויים הם מנכים את דמי השכירות, הקרקע
  .יו אמורות לשלםשהמשפחות ה

  

 המשפחות בגבעת עמל מנהלות מערכה לוחמת נגד 130
ביולי השנה הם חסמו את . הניסיון של חברת תשובה לנשלם

שהעירייה אינה מונעת מתשובה ,  נמיר במחאה על כךךדר
 כאשר .מאז ניצב בשכונה אוהל מחאה. להקים מבנים

חברת תשובה ארגנה במתחם , במסווה של מופע אמנותי
הרעישו התושבים והתעמתו עם , ור אירוע מכירותהסג

   .שבאו להגן על הטייקון וחבריו, השוטרים
  

 של היום ממשיכים במאבק נגד ' גבעת עמל בתושבי
 60-הנמשך כבר למעלה מ, נישול ולמען פיצויים הולמים

  . ן"שנה מול העירייה ומול ספסרי הנדל



 6 /מדיניות
        
        
        
        
        
        

  

  

  

  

  

  

  

  1המשך מעמוד 
  

 –משמעות הדרישה הראשונה     
שהפלסטינים יעמידו בלמים בפני 
המאבק הצודק למימוש הזכות 

ומשמעות ; להגדרה עצמית לאומית
 שהפלסטינים –הדרישה השנייה 

 .יאמצו את האידיאולוגיה הציונית
י חוזרת ומדגישה את עמדתה "    מק

ומתן -התומכת במשא, העקרונית
ובתנאי שיתמלאו התנאים הפוליטיים 

נוכח . האובייקטיביים המתאימים
ב אינה "יש להזכיר כי ארה, זאת

ברית -אלא בעל, מתווך נייטראלי
  . אסטרטגי של הכיבוש הישראלי

כינון שלום צודק ויציב באזור לא     
ייתכן על בסיס מפת האינטרסים 

אלא רק , ב"האימפריאליים של ארה
הקמת : ם"אועל בסיס החלטות ה

מדינה פלסטינית עצמאית בצד מדינת 
, 1967 ביוני 4-בקווי ה, ישראל

פינוי כל ; שבירתה ירושלים המזרחית
; פירוק חומת ההפרדה; ההתנחלויות

ופתרון צודק של בעיית הפליטים 
  .ם"הפלסטינים בהתאם להחלטות האו

  
        למען זכויות למען זכויות למען זכויות למען זכויות 

 האסירים הפלסטיניםהאסירים הפלסטיניםהאסירים הפלסטיניםהאסירים הפלסטינים

ה את י מגנ"    הוועד המרכזי של מק
הפגיעה החמורה בזכויות האדם של 
האסירים הפלסטינים הכלואים בבתי 
כלא הישראלים בשל מאבקם נגד 

וקורא לחקירת נסיבות מותו , הכיבוש
  .חסן אלתוראביחסן אלתוראביחסן אלתוראביחסן אלתוראבישל האסיר 

שחרור כל י תובעת את "    מק
  .הכלא-האסירים הפלסטינים מבתי

        
        לפירוק האזור מנשק גרעינילפירוק האזור מנשק גרעינילפירוק האזור מנשק גרעינילפירוק האזור מנשק גרעיני

י האינטרס כ,     הוועד המרכזי מדגיש
של העמים תובע פתרון מדיני ולא 
מלחמתי לשאלת הנשק הגרעיני 

חיוני להפוך את המזרח . באזור
התיכון לאזור חופשי מכל נשק 

  .להשמדה המונית
 

 !!!!בחירות בהסתדרות מידבחירות בהסתדרות מידבחירות בהסתדרות מידבחירות בהסתדרות מיד
, ר ההסתדרות"    התפטרותו של יו

היא בשורה חשובה עבור , עופר עיני
בהנהגתו . מעמד העובדים בישראל

-הפכה ההסתדרות למשתפת, נישל עי
פעולה עם ממשלת הימין ועם ההון 

על חשבון העובדים , הגדול
  . והאיגודים המקצועיים

 אשר נבחר –הודעתו של עיני     
בבחירה ישירה בחודש מאי בשנה 

  כי הוא ממנה לו יורש –שעברה 
דמוקרטי - היא צעד אנטי, בתפקיד

 .בוטה ויש לדחות אותה
  

 בחירות   מידייםי קוראת לק"    מק
ולהעמיד אלטרנטיבה , בהסתדרות

ערבית לוחמת לקו -מעמדית יהודית
  . אותו מייצגים עיני ותומכיו

  
 שנים למהפכת אוקטובר  שנים למהפכת אוקטובר  שנים למהפכת אוקטובר  שנים למהפכת אוקטובר 96969696

 הסוציאליסטית הגדולההסוציאליסטית הגדולההסוציאליסטית הגדולההסוציאליסטית הגדולה
  

 25 (1917 בנובמבר 7-    ב
הועבר ) לפי הלוח הישן, באוקטובר

השלטון ברוסיה לידי מועצות 
, החיילים והאיכרים, הפועלים

והוקמה המדינה הסוציאליסטית 
 רוסיה המועצתית –הראשונה 

-שלימים הפכה לברית, )הסובייטית(
מהפכת אוקטובר הייתה . המועצות

מאורע היסטורי משמעותי ביותר 
שבו לראשונה מעמד , במאה העשרים

העובדים הפך מעמד שליט והחל 
 .בבניית סוציאליזם

  

 חרף –המועצות -    לקיומה של ברית
החולשות והטעויות שהתגלו במרוצת 

 הייתה תרומה חשובה –השנים 
לתנועת הפועלים ולמאבק לצדק 

מ "ברה. חברתי בקנה מידה עולמי
מילאה תפקיד מכריע בניצחון על 
, הנאציזם במלחמת העולם השנייה

נתנה גיבוי ותמיכה לתנועות לשחרור 
ה ובאמריקה באפריק, לאומי באסיה

נגד -והיוותה משקל, הלטינית
 –ובמיוחד , לאימפריאליזם

 .לאימפריאליזם האמריקאי
  

י ממשיכה לראות במורשת "    מק
המהפכנית המפוארת של לנין ושל 

.  נר לרגליה–המפלגה הבולשביקית 
בחנה את , 26-בוועידתה ה, המפלגה

 והיא, שאלות הסוציאליזם בימינו
ן שנצבר תמשיך ללמוד את הניסיו

בארצות הסוציאליסטיות במהלך 
לנתח את הסיבות ו, המאה העשרים

לקריסת רבים ממשטרים המבניות 
זון חלי מחויבת "מק .אלה

סוציאליסטי ודמוקרטי המתאים 
הנשען על עקרונות , 21-למאה ה

 משקף אתלניניזם ו-המרקסיזם
  .התנאים הקונקרטיים בארצנו

  :נחתם הסכם בחיפה

ש יהיה "נציג חד

  ן ראש העירסג
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

נחתם הסכם ) 7.11(    בשבוע שעבר 
במועצת ש "קואליציוני בין סיעת חד

לבין סיעתו של ראש העיר חיפה 
כם כי וסבין שני הצדדים . העירייה

, סוהיל אסעדסוהיל אסעדסוהיל אסעדסוהיל אסעדר "ד, ש"ר סיעת חד"יו
יכהן במחצית השנייה של הקדנציה 

וכי נציגי , בתור סגן ראש עיר בשכר
אשות ועדת ההנחות ש יעמדו בר"חד

    . בארנונה ובראשות ועדת רווחה
באמצעות שתי ועדות אלה אנו "

מקווים לתת מענה לצרכים ולמצוקות 
, "של כלל התושבים המוחלשים בעיר

כי זו הפעם , יצוין. ש"אומרים בחד
חיפה יכהן נציג של בהראשונה ש

 .סגן ראש עיר בשכר כ הערביציבורה
כי שני , עבהסכם הקואליציוני נקב    

הצדדים מחויבים עמוקות להדיפת כל 
שיח גזעני הפוגע בחיים המשותפים 

ובמרקם היחסים , בין בני שני העמים
ולגינוי כל גורם הדוגל , הייחודי בעיר

. בגזענות נגד האוכלוסייה הערבית
שני הצדדים סבורים כי היותה של 

ערבית -העיר חיפה עיר יהודית
ת של מחייב שותפות מהותי, משותפת

האוכלוסייה הערבית בחיי העיר 
 .החברתיים והתרבותיים, הציבוריים

ש מקווים כי באמצעות "בחד    
 מען יוכלו לפעול לחברות בקואליציה 

 ולקידום השכונות המוחלשות
, השכונות הערביות והמעורבות

  . הסובלות מהזנחה ארוכת שנים
, בבחירות האחרונות למועצת העיר    

,  מהקולות6.3%- ש ב"זכתה חד
את  . בבחירות הקודמות5.9%לעומת 
ר "נוסף לד, מייצגת במועצההסיעה 

- - - - ערין עאבדיערין עאבדיערין עאבדיערין עאבדיגם , סוהיל אסעד
שהיא האישה הערביה , זועביזועביזועביזועבי

 .חיפהה במועצנבחרה להראשונה ש

  
        

  י" של מקד המרכזיהחלטות הווע



  

 7/תרבות 
 

  היסמין של 
  וודי אלן

  
            לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

 

 –) 2013(" יסמין הכחולה" –סרטו האחרון של וודי אלן     
ידי הביקורת כסרטו הטוב ביותר בשני העשורים בהוכתר 

 הכרזה ,עבור יוצר שכותב ומביים סרט מדי שנה. האחרונים
מה יש בסרטו של . כזו יוצרת ציפיות ועניין עבור הצופים

מאפשר ר שא,  ביקורתלא מעט חצי ספגכבמאי  ש,אלן
 ?לחבק אותו פתאוםמבקרי הקולנוע ל

הנידחות הסינמטית היחסית של אלן בעשרים השנים     
 והיחס אליו כמי שהיה במלוא כוחו בשנות ,האחרונות

במאי על ה לחשוב על אלן כ מפתַ ,השבעים והשמונים
 ,או מוטב לומר. יפונה בעיקר לקהל אירופהאמריקאי 

ית מייצבת את אלן בשולי תעשיית פת אסתטיקה אירופשהעד
אולי לחשוב עליו כעל אחד מבמאי דבר זה מאפשר  .הקולנוע

 .האינדי הראשונים
 שסרטיו ,"יסמין הכחולה"- בבואנו לצפות ב,כדאי לזכור    

נעשים , בכוכבים הוליוודיים עשיריםעל אף שהם , של אלן
 על הסרט תכללהסמפתה , לכן. בתקציבים נמוכים יחסית

  . מונחים מעמדייםבהנוכחי 
 עומדת ,קייט בלאנשטקייט בלאנשטקייט בלאנשטקייט בלאנשט בגילומה של ,'סמין פרנץ'ג    

 בלהציל העסוקה ,ת הנוירוטיהבמרכז הסרט בתפקיד הגיבור
ככל  . מעצמםם אותהסובביה ה ואת מעצמהת עצמא

כך כישלון , סמין מערימה על כתפיה עוד אחריות'שג
 בהתאם זאת. תר לשקם את חייה הופך צפוי יומאמציה

 בו פגם בעברה של הגיבורה יפגע ,למחזה המוסר האלני
 .ביכולתה לחתור בקלילות לעבר עתיד מבטיח

אשת איש חסרת , כלומר, יורקית-אשת חברה ניו – סמין'ג    
מגיעה לסאן  – עם זאת מרובת עיסוקיםאך , מקצוע

 אחרי שבעלה נכלא בעקבות ,יסקו לשהות אצל אחותהספרנ
באותו נתיב בו נסעה בלאנש דובואה לאחותה . לותמעשי נוכ

 ,ר'ינג'ג לאסמין ' כך נוסעת ג,בעקבות מצוקה כלכלית
 ,אם השורה האחרונה נשמעה ריחנית מדי .ילי'מאורסת לצה

בו מוצג  ,מדים התיאטרליים של הסרטיזה אולי בגלל המ
חושפים מידע על החיכוכים ר שא ,שבקיםאהעבר בצורת פל

 . בין הדמויות
שתי נשים בו יש  –ניכר שהסרט עובר את מבחן בכדל     

עם . מדברות על דברים שאינם גבריםר שא ,שיש להן שמות
 .  הן מדברות הרבה מאד על גברים,זאת
 היא ,יצאתי מהסרטאיתה התחושה האינטנסיבית ביותר     

ר 'ינג'סמין וג'ג. כה הפמיניסטית עוד לא נגמרהשהמהפ
לאו דווקא מתוך איזו אך  ,מרוכזות במציאה ובשימור בני זוג

- ולמערכות היחסים שלהן עם גברים יש מאפיינים א,תשוקה
הצורך בגבר הוא הצורך בפרנסה טובה . רומנטיים במובהק

נעשה בידי במאי שיחגוג האם זה כך מפני שהסרט . ובהגנה
  לתת קרדיט  פשר א           ולי א שאו   ?שמונים לדת  הו ם יו בקרוב

  

  
מדייק להציג עד כמה אנשים מרוכזים במסכים ר שא, לאלן

 על פני סדר ,יומן שלהם ונתונים לחסדי ההקטנים שלהם
  .העדיפויות שלהם בפועל

ר מבטא בעיקר את התחושה 'ינג'סמין לבין ג'הפער בין ג    
 שהופעתה האלגנטית ,סמין'שהסרט צמוד לתודעה של ג

 גם ,ידית כלפיהת הלב ומעוררת אהדה מישת את תשומכוב
ברור , הלא כמו בכל מחזה מוסר אחר. היא טועהר שאכ

לצופה שהעונש על ההיבריס של הדמות הראשית יגבה 
 . ולכן ניתן לסמפט אותה מבלי לחוש אשמה,מחיר

ציה שדמותה מייצרת על הגיבור אריובלאנשט מהפנטת בו    
קלעת להתקף חרדה  גם כשהיא לא אחת נ,האלני הנוירוטי

סמין 'חייה של ג.  ומרבה לשתות ולצרוך כדורי הרגעה,מיוזע
). אלק בולדוויןאלק בולדוויןאלק בולדוויןאלק בולדווין(המושחת קרסו בעקבות כליאתו של בעלה 

מתוח ביקורת על בן הזוג נסיבות אלה לא מונעות ממנה ל
  .עובדת כאורזת מצרכי מזון בסופרמרקטה ,אחותההלוזר של 

טיבה של הצופה מעשה הסיפר של אלן מאפשר לפרספק    
האם זה .  ולעבור טלטלות רגשיות,להתחדד לאורך הסרט

ייתכן ? סרטו הגדול של אלן בעשרים השנים האחרונות
בכך  ו,שהעלילה מסונכרנת עם המשבר הכלכלי הנוכחי

עם זאת אך , מאפשרת לחלץ פרשנות מעמדית לא מחייבת
 גם ,ה משפחתיתתרמית ואחוו,  של כלכלת חוב,יקתמדו

 שעשוי היה לשנות ,חותך גורמת לך להפסיד הוןשאאחרי 
  .את חייך

  

  כרוניקת מסע
  
  

אנחנו : "מכריזה על תחרות כתיבת נובלה" זיקית"הוצאת 
מזמינים אתכם לכתוב יומן בדיוני המתפרש על פני שבעה 

בו , הכוונה היא לנסיעה או למסע פנימי או חיצוני; ימים
י יצירות שת. "פיקשן מיטשטשים-המונחים פיקשן ונון

התאריך האחרון . הזוכות יתפרסמו במסגרת ההוצאה
 www.zikitbooks.com: לפרטים. 2014 בפברואר 3: להגשה
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מת , חולה סרטן, 22בן , תוראבי-אלחסן     האסיר הפלסטיני 
לאחר ששוחרר במפתיע , בבית חולים העמקשעבר שבוע ב
 כשהוא ,בתחילת אוקטובר) ס"שב(י שירות בתי הסוהר "ע

. במערכת העיכולקשה דימום וסובל מ, במצב מסכן חיים
ועד לתחילת  ס החל מינואר"חסן היה עצור ובמשמרת שב

  . מועד שחרורו הפתאומי, ראוקטוב
 "רופאים לזכויות אדם"ארגון עדויות שהגיעו ל    

, אצלומהמשפחה ומעורכי דין שטיפלו בתיקו וביקרו 
מציינות כי שבוע לפני העברתו ונטישתו בבית החולים העמק 

 ארגון .ללא הפסקהתוראבי הקיא דם -אל, ס"י שבביד
 לבית החוליםאם היה מועבר מוקדם יותר ש, הרופאים מעריך

 .היה ניתן למנוע את מותו ייתכן ש–
רואה " כי הארגון ,נמסר "רופאים לזכויות אדם"-    מ

 ,ס במקרה זה ובמקרים נוספים"בחומרה את התנהלות שב
 משוחררים אסירים חולים רק כאשר מצבם מתדרדר םבה

עולה החשש .  עד כדי היותם על ערש דווי,באופן משמעותי
 –בהיותו במצב קריטי  –בשלב זה תוראבי -אלששחרור 

יב ס מחו"שבשכן  , מותונעשה על מנת להימנע מחקירת
  .של אסיר מוות המקרבכל חקירה בלפתוח 

 קוראים לפתוח בחקירת נסיבות "רופאים לזכויות אדם"    
כל מקרי הכלואים כן לחקור את ו, תוראבי-אלמותו של 

 הדרך היחידה. "שמותם התרחש סמוך לשחרור שלהם
להבטיח טיפול ושירותי בריאות ראויים לאסירים היא 

ס לאחריות ולפיקוח "להעביר את שירותי הבריאות בשב
  .הודגש, "משרד הבריאות

  

  י"איומים ומעצרים נגד פעילי מק
סוהיל סוהיל סוהיל סוהיל , ש בהסתדרות"ר סיעת חד"    בשבוע שעבר הגיש יו

בעקבות איומים טלפוניים , תלונה במשטרת נצרת, דיאבדיאבדיאבדיאב
דיאב . יבל על רקע תוצאות הבחירות המקומיותחמורים שק

  .י בנצרת וכסגן ראש העיר"שימש בעבר כמזכיר מק
פשטה המשטרה על , שאירעה בסחנין,     בתקרית אחרת

ועצרה את אחד מפעילי המפלגה תוך שימוש , י"סניף מק
ר "פנה יו, דמוקרטי-המעצר האלים והאנטיבעקבות . בכוח

 ודרש ,שר לביטחון פניםאל ה, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"חד
 .ה ולהעמיד את האחראים לדיןמקרתום את הלברר עד 

  

  סדרת מפגשים בנושא נשק גרעיני
 הציבור  מזמינה את"התנועה הישראלית נגד הגרעין    "

:  עם שני מומחים בינלאומייםלסדרת מפגשים ברחבי הארץ
אמריקאית -חוקר בכיר במועצה הבריטית, וורד ווילסוןוורד ווילסוןוורד ווילסוןוורד ווילסון

אשר חיבר את הספר עטור הפרסים , למידע בנושא ביטחון
 וילברט ואן דר זיידןוילברט ואן דר זיידןוילברט ואן דר זיידןוילברט ואן דר זיידן; "חמישה מיתוסים על נשק גרעיני"

החוקר ומקדם , "פאקס כריסטי"ארגון ההולנדי חוקר בכיר ב
   של  מחברו  הוא  ואן דר זיידן . וביטחון שלום של  מדיניות 

מראה כיצד ה, שפורסם לאחרונה,  ראשון מסוגוח עולמי"דו
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   מיליארד 314-מושקעים בלמעלה מ
  .דולר בתעשיית הגרעין

אביב יתקיים -    המפגש בתל
 20:30בשעה ,  בנובמבר16, בשבת

 ,)22המשביר ' רח(קיימא - בבר
', והמפגש בחיפה יתקיים ביום א

קהילתי במרכז ה,  בנובמבר17
   .ויסופק תרגום, המפגשים יתקיימו באנגלית. 15טבריה ' ברח

  

  צעדה נגד אלימות כלפי נשים
    מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית מארגן מצעד 

לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד ,  בנובמבר25-ב
ומשם תצא ,  בכיכר רבין18:30ההתכנסות בשעה . נשים

 19:45-ב. עד לרחבת הסינמטק, בן גבירולהצעדה לאורך א
  .אסתר רדאאסתר רדאאסתר רדאאסתר רדאבהשתתפות , תתקיים עצרת ברחבת הסינמטק

  
  

  

        חזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויוןהההה
  18:00בשעה , בנובמבר 16, שבתב

  חיפה, 39בן גוריון ' שד, "אחווה"באולם 

        שששש""""ישיבת מזכירות חדישיבת מזכירות חדישיבת מזכירות חדישיבת מזכירות חד
  ההתפתחויות הפוליטיות: על סדר היום

  הבחירות לרשויות המקומיותשל ראשוני סיכום       

  שונות                          
  

  

  הגדה השמאליתמועדון
 א"ת, 70אחד העם 

  

 יתקיים, 20:00בשעה ,  בנובמבר13', ום דבי
  

  ערב השקת הספר
 סוציולוג –עבודתו של אבישי ארליך "

 "פעיל ואינטלקטואל ציבורי, פוליטי
  

, )אילן-וניברסיטת ברא (אורלי בנימיןאורלי בנימיןאורלי בנימיןאורלי בנימין' בערב ישתתפו פרופ
יואב יואב יואב יואב ' ופרופ) יפו-א"המכללה האקדמית ת (נועה לביאנועה לביאנועה לביאנועה לביאר "ד

  ).אביב-אוניברסיטת תל (פלדפלדפלדפלד
  

כלולות עבודותיו ', אשר פורסם בהוצאת קיימברידג, בספר
וכן מאמרי הערכה שנכתבו בידי עמיתים , ארליך' של פרופ
  .70-הספר יצא לכבוד יום הולדתו ה. ותלמידים

  
  
  
  


