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כלל 'נוצר מעין , 2005- מאז ההינתקות ב    "
 סבבי מהלומות המאפשר לזהות מראש' אצבע

בין ישראל לבין חמאס על פי מספר הרקטות 
הפרשן הצבאי של , כתב עמוס הראל, "שנורות

ברגע ששיעורן חוזר  ":והוסיף, )17.1" (הארץ"
החלה הספירה לאחור , לקצב של שיגור ליום

, לדבריו,  אותו מבצעים–ירי הרקטות ". לקראת הסבב הבא
רבות לארגון   יהאד האיסלאמי וקבוצות המקו'אנשי הג

 עומד מאז תחילת ינואר על קצב של שיגור –עידה אק-לא
, והוא מלווה בתקיפות חיל האוויר הישראלי, אחד ליום

המסקנה שלו . מהן נפצעו כבר אישה וארבעה ילדים
' עמוד ענן'כמו במבצע , מכאן ועד להסלמה רבתי: "ברורה

  ".הדרך אינה ארוכה, 2012בנובמבר 
פר יס, נשטייןדבראלי , "מעריב"ל הכתב המדיני ש    

המצרים מותחים ביקורת על התגובות "כי ) 17.1(
. הישראליות הקשות על כל ירי מכיוון הרצועה לישראל

) בוגי(משה , הביקורת מכוונת בעיקר כלפי שר הביטחון
במגעים המתקיימים . מוביל מדיניות תקיפהר שא ,יעלון

, דיעין במצריםגורמי המובין בין גורמי חמאס ברצועה ל
הוא אינו , עם זאת. מוסבר כי חמאס אינו מעוניין בהסלמה

יכול לאכוף עוד את מרותו על הארגונים הסוררים 
  . "המבצעים ירי רקטות לעבר ישראל

מסבירים , המצב ברצועה קשה": ברדנשטיין מוסיף    
 ,בגלל הריסת המנהרות על ידי המצרים מצד אחד, בחמאס

משפיע על  המצב. ובגלל היד הקשה של ישראל מצד שני
חמאס מבקש ממצרים ללחוץ על . יכולת המשילות בעזה

ישראל להרחיב את הכנסת החומרים לרצועה ולהקל את 
  ."כפי שסוכם בהבנות הפסקת האש, הלחץ

        מ"ואיזה מין מ
ומתן בין ישראל לבין -מאז החל הסבב הנוכחי של משא    

פועל נתניהו  –לפני כחמישה חודשים , ב"ת ארהבחסו, ף"אש
על לכך אחריות את התוך ניסיון להטיל , מ"להכשלת המו

מדי כמה זמן אנחנו מתבשרים על שפן חדש . הצד הפלסטיני
מאזן -בושמטרתו לגרום לא, שנתניהו שולף מן הכובע
,  לפטורמבקש נתניהו דרך זוב. לפרוש ראשון מן השיחות

, מ"שראל מן האחריות לכישלון המואת ממשלת י, לכאורה
ולהקשות על האפשרות של הרשות הפלסטינית לזכות 

קבלת בהצבעה בדבר : למשל(בתמיכה בזירה הבינלאומית 
  ).ם"במוסדות האומלאה פלסטין כחברה 

חרף העובדה . כל הניסיונות של נתניהו נכשלו,     בינתיים
ת בגדה בניית אלפי יחידות דיור חדשושממשלתו הודיעה על 

חרף העובדה שוועדת השרים , המערבית ובמזרח ירושלים
וחרף ההצעה , לחקיקה אישרה את סיפוח בקעת הירדן
 למרות כל – ההטרנספריסטית לחילופי שטחים ואוכלוסי

  .מ"מאזן עמד בהתעקשותו להמשיך במו-אבו, זאת
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  )16.1(סוכנות רויטרס , ני בעזה שנפגע בהפצצהבית פלסטי
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   האדוםהפנימי  האויב :'ה אקונספירצי
אלה ,  זה האויב האדום מבפניםת המסתנניםמי שמארגן א"

 והקרן ,חוץ באיחוד האירופי שממומנים על ידי גורמי
 ממומנת כמעט כולה על ידי קרן פורדר שא ,החדשה לישראל

 תם מבפנים שחראלה הפגנות של האויב האדו .תהאנטישמי
אין . ישראל כמדינה יהודית על דגלו את הכחדתה של מדינת

 שהיו מגיעים ,של למעלה מחמישים אלף כמו הסתננות
יש לאויב  .הזאת כדי להגשים את המטרה, למאות אלפים

 אני מקווה שהממשלה לא תושפע .האדום ממה לדאוג
ש שנים נוכל להיפטר שתוך חמ  ואני מניח,מההפגנות

אותם פרובוקטורים אדומים הסתובבו . מהאספסוף הזה
להם שכדאי להם ואמרו , במצרים במקומות הריכוז שלהם

 ". הם האחראים.לבוא למדינת ישראל
  )10.1, 7ערוץ , ד יורם שפטל"עו(

  
  הסיוע האירופי והפליטים : 'בקונספירציה 

 שידרשו רגוני הסיוע ממרידים את המסתננים על מנתא"
למדינת ' מסייעים'ובכך , זכויות ולבסוף אזרחות ישראלית

מדינות אירופה מזרימות מיליוני שקלים לארגונים . ישראל
 ,להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה  על מנת,הללו

כך  – מאירופה לישראלהאפריקאי ולהסיט את גל ההגירה 
  ."שתי ציפורים במכה אחתהם מקווים לתפוס 

  )5.1, 7ערוץ , ר סיעת הבית היהודי"יו,  איילת שקדכ"ח(

  
  פליטיםבהרב בראלי מציע מלחמה 

 מכיוון שהיהדות הציבה את ,תמורכבהיא ית המסתננים סוגי"
 וגם לעובדי עבודה זרה גמורים יש ,נושא כבוד האדם במרכז

אך כאן צריך לעשות הפרדה מאוד . דרכי שלוםבלעזור 
אדם פרטי נתקל בקושי  כאשר .כללבין הברורה בין הפרט ל

ר מפרנסים אותו גם מקופת העניים של העי, או מצוקה
מדובר על כמויות גדולות   אך כאן. המשמשת את עניי ישראל

שלא שייכים למרקם שלנו ומאיימים על הצביון , של אנשים
אלא הרבה  ,נפתחולא רק כנסיות אביב -בדרום תל. שלנו

 ,יתי שם בשבת האחרונההי. אי אפשר להסתובב –יותר גרוע 
 על ,מבחינה הלכתית. מדינה בתוך מדינה, וזה עולם אחר

הממשלה והכנסת להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותם 
היא  משמעות הדבר .י לשמור על הצביון היהודי בארץכד

התורה מצווה שכן  ,שאפשר לכלוא אותם או לגרש אותם
  ". לצאת למלחמה על צביון הארץ

  )10.1, "כיפה"אתר , ליהרב אריאל ברא(

  

   שומר על לשון נקייההרב כהן 
 'גיס חמישי'לראות שאנו מתמודדים עם לא בעיניכם פילא י"

היונק , מוצהר בתוך במדינת ישראל ומוסדותיה כמעט
ורוקח מזימות  ,השראה מאותה מזימה אפלה של פרעה

הוא . נגד מדינת ישראל ומדיניותה המוצהרתחורשי רעה 
כוחו להחליש את האחיזה הישראלית לא רק  מנסה בכל

 ,בהתיישבות בנגב ובגליל אלא גם לכרסם, ביהודה ושומרון
עת מבקשים אנשים קטני אמונה וצרי  כ.ובכל מרחבי ארצנו

ההומניזם   בכל מיני תואנות מוסר פסולות ומכוח,מוחין
להעניק למסתננים הבלתי חוקיים , לי כביכולאהאוניברס

אין ספק שזהו אסון לאומי . ינת ישראלבתוך מד מעמד חוקי
מוטב לשאול בהגינות את  .בטווח הקצר ובטווח הארוך

 התושבים בריכוזי האוכלוסייה בהם מתגוררים אותם
על השפעות , אביב וערי הדרום- כבדרום תל,סתנניםמ

ה יהמנוגדת בתכלית הניגוד לאופי התרבותיות וההתנהלות
לשמור על   על מנת,ט בלי פירו, כמובן,כל זה. נומתושל א

   ."לשון נקייה
  )9.1, 7ערוץ , הרב שמעון כהן(

  

   מהי הסכנה האמיתית :אלי ישי
שכבר מזמן , בעיר העברית הראשונה, המפגינים בכיכר רבין"

אולי צעקו , שינתה פניה ודרומה הפך לחלק מאפריקה
 ביקשו את החופש להפוך –אבל ביקשו דבר אחר ', חופש'

סכנה קיומית נשקפת מכיוון .  לעוד ארץ,אותנו לעוד מדינה
איראן 'אך הסכנה לעתידנו כאן אינה רק בדמות , איראן

  ". 'ישראל אפריקנית'- היא מ,'גרעינית
  )6.1 ,"ישראל היום", כ אלי ישי"ס ח"מנהיג ש(

  

  לפגוע בכיס שלהם : אלי ישי
לפיה  ,לאחרונה אנו ערים לתופעה הולכת ומתרחבת"

 ,שיון עבודה בישראל פותחים עסקיםמסתננים שהם נעדרי רי
נוכח תופעה זו מקבלת משנה חומרה . יוןריש ללא קבלת

רישיון עסק על פי חוק  היותה של רשות הרישוי מנועה ממתן
.  אשר על פי ידיעתה אין לו רישיון עבודה בישראל,לאדם

אבקשכם להפעיל את , והשלכותיה בשל התרחבות התופעה
את  כדי להבטיח, האכיפהסמכותכם ולהגביר את מאמצי 

צמצום התופעה ואת מניעת הפעלתם של עסקים על ידי 
  ". עבודה מסתננים שאין להם רישיון

 )9.1, "ישראל היום",  לראשי עריםבמכתב, אלי ישי(

  

  דואג וכועס: ישיאלי 
מדינת ישראל עומדת בנקודת זמן של לחדול או להיות "

בגיבוי , יםויהירותם של המסתננ חוצפתם. מדינה יהודית
בדרישה לזכויות  המפגינים, ציונים-ארגוני זכויות אדם אנטי

מדאיגה ומעוררת כעס , אזרחיות על אף היותם עברייני חוק
  ". זמנית בו

  )5.1, 7ערוץ , אלי ישי(
  

   האסתטיקה של הגזענות
 את אתה רואה את נחיל האדם ששוטף. הלב היהודי נחמץ"

 יש רגעים שבהם אבל.  ומתמלא חמלה,אביב- רחובות תל
  ". צריך לקבל החלטות לא אסתטיות

  

, ראש הדסק המשפטי של מעריב ומקור ראשון, יהודה יפרח(

  )6.1, "מעריב"
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        3/ חברה 
 

 

  בלב השכונהמגדל יוקרה 
  

  

  

  

  

  

  

  למען מרכז קהילתי תושבי כרם התימנים מתארגנים למאבק
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אבישי-ר קייליאומאת 
  
פרתי לאבא שלי על הרעיון לדרוש מרכז קהילתי ישסכ

מגדל ה, אביב-ללתושבי כרם התימנים במגדל הכי יוקרתי בת
אלה בחיים לא : "גדול ואמר; הוא צחק צחוק ',רויאל ביץ

".  זה מאבק אבוד.יתנו לאנשי השכונה להיכנס למגדל
אבל אנחנו . מדובר במאבק קשה. הספקנות שלו הגיונית

שטח : שכן אנו דורשים את מה שמגיע לנו, נחושים לנצח בו
  . לתועלת תושבי השכונה שייועדציבורי

. ובכוונתם לעמוד בו,     תושבי השכונה הציבו לעצמם יעד
כך , וביניהם,  בו גרים אוליגרכים שונים– היוקרה במגדל

, בסוף הדרך,  יהיה–גם גרושתו של פוטין , אומרת השמועה
  .מרכז קהילתי עבור תושבי שכונת כרם התימנים

 בעל הון לעיריית תרם, חמישים בשנות ה.קצת היסטוריה    
ספר ציבורי - ביתלמעןקרקע ענקי ליד הים שטח יפו -א"ת

בית הספר השכונתי . כרם התימנים, ונת העוניעבור ילדי שכ
 אז נהרס .שמונים שנות העמד במקום עד ראשית" הירקון"

וטענה כי אין בשכונה , אשר חשקה בשטח, בידי העירייה
  .ספר כדי להצדיק את קיומו-מספיק ילדים בגילאי בית

  ההפרטה של השטח הציבורי,בשיטת הסלמי,     כך החלה
  . ני רב" שוויו הנדל– הקרוב לים אשר בשל מיקומו, הזה

עבור יוקם מרכז קהילתי כי במקום  הובטח לתושבים ,תחילה
 יםכי על הקרקע צפוי אחר כך הסתובבו שמועות .שכונהה

 ,בסוף שנות השמונים. להיבנות קאנטרי קלאב ומרכז קניות
,  במחיר מציאה ליזם פרטיחלקת הקרקעהעירייה את מכרה 

ייועד , ר" מ350, שטח הבנויהאשר התחייב כי חלק מ
  .לתועלת הציבור

לה היה יתח. החל היזם לבנות, העשור הקודםבאמצע     
הוסיף עוד , "על הדרך", ואז,  קומות13בידיו אישור לבניית 

 האין ל"ואמרה כי , העירייה שיתפה עמו פעולה . קומות13
ההתנהלות הזו . אלא לאשר את הקומות הנוספות" ברירה

כי אם אזרח פשוט היה מוסיף ,  ברור לכלהרי. מקוממת
או אם תושבים בגבעת , פרגולה על גג מגוריו בכרם התימנים

עראקיב היו מקימים עוד -הבדואים באל- עמל או הערבים
מפנים והורסים ,  היו מגיעים פקחים ושוטריםמיד, גדר בחצר

שאם יש לך כסף , מסתבראבל . בשם החוק והסדר, בכוח
ותר לכך להכפיל את מספר הקומות מ, וקשרים בעירייה

  .וזאת ללא אישור, ר"ולהוסיף אלפי מ, בבניין שלך
. 'אל ביץימגדל רוהפור האבסורד של     אף בכך לא נגמר סי

פרסמה העירייה מכרז , הרחק מאור הזרקורים, לפני כשנה
להתפרש על אמור ה, ר" מ350להפעלת השטח הציבורי של 

הדבר חלף מעל לראש . פני חלק מהקומות במגדל היוקרה
אלה ,  אולם מי שגילו עירנות והבחינו במכרז.הציבור

 שניגשו ,ליהדות מסורתית ומדרשת בית ברלהמדרשה 
 ,ר" מ350-זכתה ב ו, במכרזהבית ברל ניצחמדרשת . למכרז

המדרשה החליטה .  לחודשח"ש 6,000 של בדמי שכירות
 ,חודשים האחרוניםב. שטח כדי להקים בו גלריהלהשתמש ב
ולבחון , שכונה ליצור קשר עם המדרשהם מהניסו פעילי

  .אך לשווא, דרכים לשיתוף פעולה
בעוד כמה כי , פייסבוקדרך ה גילינו במקרה ,יום אחד    

 טקס פתיחה לגלריה של בית ברלאמור היה להתקיים , ימים
השכונה עצמה לא  מיששא, כמובן. בשכונת כרם התימנים
  . הוזמן לאירוע הפתיחה

 שנים בהן לא התקיימו הפגנות בכרם 25כחלוף ,     וכך
ומיד קיבלו הזמנה , התושבים אירגנו הפעם הפגנה, התימנים

גורמי הממסד . לפגישה משולשת עם העירייה ועם המדרשה
זה לא "-ולהבהיר להם ש,  הקפידו להתקשר לפעיליםפילוא

בזמן שהעירייה והמדרשה , "תושביםיפה לארגן הפגנות 
  ...מעוניינות להתחיל איתם בדיאלוג בונה

יפו -אביב-להמאבק הוא נגד עיריית תכי , חשוב להדגיש    
המדרשה לאמנות של ולא נגד , למען מרכז ציבורי לתושביםו

תהיה הקישוט האם , קהילת האמנים צריכה לבחור .בית ברל
', טי של רויאל ביץהתרבותי לפרויקט היוקרה הקפיטליס

או , שכונתית של העירייה-שהוקם במסגרת המדיניות האנטי
, תכיר בשותפות האינטרסים בינה לבין תושבי השכונהש

  .נחזיר את השטח לידי הציבור, ויחד, תצטרף למאבק שלנו
  

  א"מאות מבקשות מקלט וילדיהן מחו בת
בשבוע שעבר  צעדומאות נשים וילדים מבקשי מקלט     

. ם לפליטים"לנציבות האוועד  גן לוינסקימ, א"בת) 15.1(
 ,מקלטה זכויות מבקשי  אתחיטהב לנציבות להנשים קראו

 .  לפי המקובל בעולם, ייבדקובקשות המקלט  כי חיהבטלו
אנחנו חיות כאן בלי "כי , מסרו המפגינות נאמרבהודעה ש    

בלי תקווה ובלי יכולת לפרנס , בלי זכויות בסיסיות, מעמד
לא באנו לישראל כי רצינו לחיות . ת הילדים שלנו בכבודא

 ."אלא כי רצינו לחיות, טוב



 4/כנסת 

  

  ללמוד מההיסטוריה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

אוסרת להשתמש בביטויים ה, הממשלתיתהצעת החוק     
העובדה שחוק .  היא הצעת חוק בעייתית ומסוכנת,מהשואה

זו פשיטת רגל של ועדת , זה כישלון חמור, זה מגיע לכנסת
 ניתקיצו, נוסח בצורה גורפתמהחוק . שרים לענייני חקיקהה
 כלפי "נאצי"אסור להשתמש בכינוי הוא קובע כי . רשלניתו

 מפר את – נאציהיה מי שיגיד שהיטלר : כלומר. אדם-בן
  ?ים חוקים פליליים בישראלח מנסךהאם כ... החוק הזה

למשטר את חופש     אולם הצעת החוק הזו לא מנסה רק 
אלא , אסור להשתמש בהםר שא ולקבוע ביטויים ,הביטוי

היא מבקשת להוציא את הנאציזם החוצה  –בעיקר 
  . מההיסטוריה

הנאציזם לא יכול להיות משהו שסגור במחלקת החפצים     
הנאציזם הוא טרגדיה . אפשר להתייחס עליו  שאי,בארון

 שמהדהדת בפסיכולוגיה הקולקטיבית ,היסטורית איומה
ההתרעה מפני הסכנה , ההבנה שלה,  והלימוד שלה,שלנו
  . הם שייכים להווה. ברים ששייכים לעברהם לא ד –שלה 

 .להיפךאלא , הצעת החוק הזו אינה מגנה על זכר השואה    
משהו שלא אל היא פוגעת בחובה שלנו להתייחס לשואה כ

אלא כאירוע שחייב לשמש סימן , תם ונשלם ונסגר בעבר
  . אזהרה אקטואלי וקונקרטי למציאות בה אנחנו חיים

  
  
  

  )15.1, כנסתמתוך דברים במליאת ה(

  

  חובת נוכחות מתורגמן בוועדה רפואית
תיקון , )15.1(    בשבוע שעבר נידונה במליאת הכנסת 

, רופא במקצועו, )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהר "כ ד"שהגיש ח
אשר יחייב נוכחות של מתורגמנים , לחוק הביטוח הלאומי

  .בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי
אומי אין הוראה המסדירה את כיום בחוק הביטוח הל    

 המופיע ,נוכחותו של מתורגמן הדובר את שפתו של התובע
 לוועדה  בהזמנה, אומנם.בפני רופא או בפני ועדה רפואית

כי אם התובע אינו ובו נאמר , הרפואית נשלח לתובע מכתב
באפשרותו להביא עמו בן משפחה או חבר אזי , דובר עברית

   על  כתפיו שלחובה הזו נופלת ה , אולם . שיתרגם את דבריו
  
  
  
  

  

  

  
  

  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   שקל150 באמצעות תרומה של המשלוח

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

  . אחריות על המוסד לביטוח לאומילא מוטלתו, התובע
יחייב את המוסד ר שאהצעת החוק מבקשת לקבוע הסדר     

לביטוח לאומי להעמיד לרשות תובע שאינו דובר את השפה 
אלא , וועדה הרפואיתב מתורגמן שיהיה נוכח בדיון ,העברית

. אם כן הרופא או אחד מחברי הוועדה דובר את שפת התובע
, הצעת החוק קובעת כי חובה זו תחול לגבי השפות ערבית

 שהם דוברי שכן קיימים תובעים רבים, רוסית ואמהרית
אשר נתקלים בקשיים בהצגת מצבם הרפואי , השפות האלה

ובמציאת מלווה שמסוגל לתת שירות תרגום , בשפה העברית
  .ברמה מספקת במעמדים מסוג זה

בהם לא מספיק , אני עצמי נכחתי בהרבה מקרים רפואיים    "
, "אלא צריך גם להבין אותו, לראות או לבדוק את החולה

בוועדות רפואיות רבות , לדבריו. מניסיונוכ אגבריה "תרם ח
ברוב הוועדות "אולם , ישנם רופאים רבים שהם דוברי רוסית

. וכמעט בכל הוועדות אין דוברי אמהרית, אין דוברי ערבית
  ".אשר זקוקות לסיוע כזה, אלה שתי אוכלוסיות מוחלשות

עלויות תירץ את התנגדותו להצעת החוק ב    שר הרווחה 
  . הוסרה מסדר היום ברוב קולותזוו, זהכשירות הגבוהות של 

  

  רת י ועדה לחקמתקדרישה לה

  תינוקות ערביםבקרב  התמותה
בחן את ר שא ,של הכנסתוהמידע מרכז המחקר ח "    דו

מעלה ממצאים חמורים ביותר על , ישראל בתמותת התינוקות
אודות הפער בין תמותת התינוקות היהודים והמוסלמים 

 עמד 2010-2009תמותת התינוקות בשנים שיעור . בישראל
ואילו בקרב , בקרב מוסלמים,  תינוקות מתוך אלף7.5על 

 2010-2001בשנים .  תינוקות מתוך אלף2.7 רק –היהודים 
 עד 2.2פי גדול היה שיעור תמותת התינוקות בקרב מוסלמים 

 .בקרב האוכלוסייה היהודית השיעור  לעומת2.8פי 
מסר , הזמין את המחקרר שא, )ש"חד(כ עפו אגבריה "ח    

לאחר שמסרתי את מסקנות : "בעקבות פרסום מסקנותיו
ביקשתי כי , המחקר לשרת הבריאות יעל גרמן באופן אישי

 ,תדון במצב הקייםר שא,  ועדההשרה תמנה באופן דחוף
לא . תבחן האם נדרש כינוס של ועדת חקירה פרלמנטריתו

שארו בתחתית סולם נסכים שחיי הילדים הערבים בישראל יי
, נמשיך להיאבק למען ילדינו. ממשלותכל ההעדיפויות של 

 ".ונצליח, ילדי כולנו
כי בעיה מיוחדת קיימת לגבי תמותת התינוקות ,     יצוין
, "נגב-יסמין אל"לדברי עמותת .  בנגבהבדואים-הערבים

, הבדואיות בנגב-המתמחה בתחום בריאות הנשים הערביות
 העומד על –זה משרד הבריאות א נושמקצה לשהתקציב 

 ואין בו ,הוא זעום –  שנים4 לתקופה של מיליון שקל 13.6
  .כדי לתת מענה לצרכים הקיימים



  

 5 /בארץ ובעולם
 

  

  ממשיכים לצעוד
  

  ברלין, פלג ספירמאת 
  

  

 הבינלאומי כנסההתקיים בברלין ) 11.1(    לפני כשבועיים 
מארגן היומון המרקסיסטי ש, שם רוזה לוקסמבורג- על19-ה
לדון במצב תנועות השמאל מטרת הכנס היא ". יונגה וולט"

, כמו כן. בדגש על המצב בגרמניה ובשאר אירופה, בעולם
עבור תנועות וארגונים שונים לחזק את זדמנות הכנס הוא ה

המצב בארצות אודות  על זה את זהוליידע , הקשרים ביניהם
במקביל , במתחם הכנס. השונות ועל הפעילות שנעשית

הועמדו גם דוכני הסברה של הארגונים , להרצאות ולסדנאות
  .השונים

    חלק ניכר מהארגונים המשתתפים בכנס הם ארגונים 
ובכלל זה , מהמסורת הרעיונית המרקסיסטיתהמגיעים 

ותנועת הנוער שלה ) DKP(המפלגה הקומוניסטית הגרמנית 
)SDAJ .( עוד השתתפו בכנס מפלגות קומוניסטיות מארצות

וכן , הפעילות בקרב קהילת המהגרים בגרמניה, אחרות
  .ארגוני שלום וסולידריות

 שנה היה שאלת ההתנגדותה    הנושא המרכזי של הכנס 
המארגנים בחרו למקד את הדיון דווקא בנושא . למלחמות

שנה התגברה המעורבות הזרה מצד מעצמות בשכן , זה
האיומים : אימפריאליסטיות באזורים שונים בעולם

, איראןבמלחמה לנהל ש לסוריה ווהאמריקאיים לפל
הנוכחות הגוברת של חיילים צרפתים במאלי ובארצות 

 מציינים 2014שנת ב,  מזאתיתרה. ועוד, אפריקאיות אחרות
  .מלאות מאה שנים למלחמת העולם הראשונה

    אחד הפאנלים המעניינים בכנס עסק בהתארגנויות למאבק 
בין , בפאנל השתתף. בסכנת המלחמה האימפריאליסטית

-מפעילי המפלגה הקומוניסטית בדרום, דניס גולדברג, היתר
תו  שנים בשל התנגדו22אשר ישב בכלא משך , אפריקה

ת התקשורת מעורבופאנל אחר עסק ב. לאפרטהייד
אשר שירת כקצין , אנדראס קארגארדוהשתתף בו , במלחמות

-לאחר שחשף ב, ונרדף בידי ממשלתו, דנמרקמודיעין בצבא 
דיון .  את פשעי המלחמה שהתבצעו בדרום עיראק2004

 ביןאפשר לשלב איך : סביב השאלההתנהל חשוב נוסף 
 בשירותים ין המאבק נגד הקיצוץלבההתנגדות לפאשיזם 

  .החברתיים
הצעדה השנתית בברלין התקיימה , שננעל הכנסום לאחר     י

מייסדי מ, רוזה לוקסמבורג וקארל ליבקנכטרוזה לוקסמבורג וקארל ליבקנכטרוזה לוקסמבורג וקארל ליבקנכטרוזה לוקסמבורג וקארל ליבקנכט ם שללזכר
לפני אשר נרצחו , )KPD (הגרמניהמפלגה הקומוניסטית של 

לוקסמבורג וליבקנכט נרצחו  .1919 בינואר 15-ב,  שנים95
אשר נשלחו  ,)"פרייקורפס("קיצוניות -ימניותליציות יי מביד

   .דמוקרטית-הממשלה הסוציאלבידי 
קשה היה לפספס את . היה גוון קומוניסטי מובהקצעדה ל    

בהפגנה  .הצבע האדום הבוהק של מרבית השלטים והדגלים
אשר , נדיר היה לפגוש תומכים של זרמים רעיוניים אחרים, זו

פי תמשת. נוהגים לקיים הפגנה נפרדת באותו התאריך
דמותם של להפריד בין מנסים לרוב ההפגנה השנייה 

 בה האידיאולוגיה הקומוניסטיתלבין לוקסמבורג וליבקנכט 
יש אף , בין המשתתפים בהפגנה המקבילה .דגלו השניים

 לצורך קידוםה הנוהגים לנסות ולנכס את דמותם כאל
  .דמוקרטיים או אנרכיסטיים- רעיונות סוציאל

  

  

  

  

  

  

  

  

    כדי להבליט את האופי הקומוניסטי של הצעדה בה 
" LLLהפגנת "נוהגים לכנות אותה , משתתפים הקומוניסטים

ולדימיר ולדימיר ולדימיר ולדימיר  שכן יום השנה למות, )לנין, ליבקנכט, לוקסמבורג(
  .מצוין אף הוא באותו המועד, 1924אר  בינו14, לניןלניןלניןלנין

    הצעדה מסתיימת באופן מסורתי בטקס הנחת זרים בבית 
בו קבורים , הקברות המרכזי ברובע פרידריכספלדה

ובמרכזו אנדרטה לזכר , סוציאליסטים וקומוניסטים רבים
לרבות , 1919הפועלים שנרצחו בהתקוממות ינואר 

 המדכדכת שמשרה למרות האווירה. לוקסמבורג וליבקנכט
אני באופן אישי דווקא הרגשתי תחושת , בית הקברות

זה מרגש לראות התכנסות כה גדולה של . אופטימיות
ומבטאים , אשר מכבדים את זכרם של קודמיהם, קומוניסטים

  .אשר טרם נסתיים, נחישות להמשיך במאבק
  

 על נובל ומשיחיות
, אמריקאישר החוץ הת כינה א ,משה יעלון, שר הביטחון    

ו כבר עדיף לתת לואמר כי , "משיחי ואובססיבי", ון קרי'ג
  . כדי שיעזוב אותנו בשקט, לשלוםובל נפרס 
ל וליום בו הככסמל , חיובידבר  נתפסת כ"ביאת המשיח    "

,  כלומר–" משיחיות"אך .  וכולם יהיו מאושרים,יהיה טוב
אולם  . נתפסת כדבר שלילי– רצון לקרב את היום הזהה
ט פעולות ונקל. זה שום דבר רעהאין ברצון , דעתיל
 חלומות גדולים ללא ניסיון וםחלפני ל על ףעדיזה  ,חרצותנב

נלווית כיום משמעות " משיחי"מילה שימוש ב ל.לממשם
אלה לא . ובמחנה השלום נהוג להצמידו למתנחלים, שלילית

  .והצמידו אותם לכל תומכי ההסדר המדיני, נותרו חייבים
הביקורת המשתמעת מדבריו של יעלון , פחות מוזרה    לא 

פרס זה מהווה הוקרה למאמצים להפוך את . לגבי פרס נובל
והן פתרון הסכסוכים  הן מבחינת ,טוב יותרלמקום העולם 

וכל , יש קשר הדוק בין השניים. מדעת קידום המבחינ
 מרחיקה גם ,הצלחה של יעלון וחבריו להרחיק את השלום

תקציב שעה ש: ולראיה.  בשטוקהולםאת ישראל מהטקס
  . קטןרק הולך ותקציב החינוך  –הביטחון גדל 

    ביקורתו של יעלון נועדה למנוע דיון לגבי המקום אליו 
והמשך , עוני ובערות, בידוד מדיני: מובילה אותנו מדיניותו

, לו היה מוענק פרס נובל להפצת ייאוש. הכיבוש ופשעיו
  . את יעלון על הפודיוםכנראה שהיינו זוכים לראות

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 6 /מדיניות
 

  

  י"הכנות לוועידת מק

  המניין-מן-שלא
  

  

  

  
  
  
  

    המושב השביעי של הוועד 
 17- בנערךאשר , י"המרכזי של מק

-ט כי הוועידה שלאיהחל, בינואר
, המניין תתקיים בחודש מארס- מן

 שנים 95בצמוד לאירועים לציון 
  .להקמת המפלגה

    בישיבה נסקרה עבודת ההכנה 
, ירותלוועידה ונמסרו דוחות מהמזכ

ומהוועדה , מוועדות הוועד המרכזי
  . להכנת ראשי הפרקים לוועידה

כי בעוד כשבועיים ,     הוחלט
יתקיים מושב נוסף של הוועד 

אשר ייוחד לדיון בראשי , המרכזי
 עוד קודם לכן תתקיים .הפרקים

ישיבה משותפת של מזכירות 
המפלגה ושל פורום מזכירי 

כדי להכין את אסיפות , המחוזות
ניפים לדיון בראשי הפרקים הס

  .ולבחירת הצירים לוועידה
  
  
  
  
  

כתב אישום בגין הסתה 

  ראייסי'לרצח ראמז ג
  
  
  

פרקליטות מחוז הצפון הגישה     
כתב אישום ) 16.1(בשבוע שעבר 

 18בן , באסל בן עומר ואכדנגד 
הסתה לאלימות החשוד ב, מנצרת

ראמז ראמז ראמז ראמז  ,ש בנצרת" מנהיג חדנגד
ה כי מדובר  בשל העובד.ראייסיראייסיראייסיראייסי''''גגגג

כתב האישום אושר , בעבירת הסתה
ידי היועץ המשפטי בבאופן אישי 

  . יהודה וינשטייןיהודה וינשטייןיהודה וינשטייןיהודה וינשטיין, לממשלה
כתב האישום מייחס לצעיר ביצוע     

עבירות של הסתה לאלימות או 
ונטען בו כי הנאשם , לטרור ואיומים

הפיץ את התמונה המסיתה בחשבון 
 . מתוך כוונה לאיים,הפייסבוק שלו

יץ הנאשם את התמונה הפ, בנוסף
נצרת "של רשימת בדף הפייסבוק 

  . עלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםבראשה עומד , "שלי
 47נספרו כי לפי כשבועיים  ,יצוין    

ידי ועדת ב נפסלואשר הקולות 
מהספירה  .תהבחירות המקומי

יתרון על ראייסי 'גל כי ,החדשה עלה
כימים אלה נידונים . פני סלאם

 .ש הערעורים שהגיש סלאם"בביהמ

        ))))שך מעמוד השערשך מעמוד השערשך מעמוד השערשך מעמוד השערהמהמהמהמ((((
  

כי הלשכה הפוליטית של ,     יצוין
בגילוי דעת שפרסמה , י העריכה"מק

כי ,  באוגוסט16-בעקבות ישיבתה ב
בהם מתנהל בתנאים הנוכחיים 

, הוא צפוי להיכשל, ומתן-המשא
ואין היא סבורה כי הוא עשוי להביא 
לפתרון צודק של השאלה 

, מאזן מצא עצמו- אבו. הפלסטינית
  .במלכודת, כנוכפי שהער

  

  בהסלמה נתניהו מעוניין
 הקודמים של     לאחר שהניסיונות

 ומתן- הממשלה להכשיל את המשא
נותרה אופציה נוספת על , לא צלחו

הסלמה : שולחנו של נתניהו
אשר תגדיל , מלחמתית ברצועת עזה

פנימי על פי כמה וכמה את הלחץ ה
 . מאזן לפרוש מן השיחות-אבו

וועד הפועל  הבישיבה האחרונה של
עוד בטרם מומשה , )13.1(ף "של אש

נמתחה ביקורת קשה על , ההסלמה
  .  השיחותהתנאים בהם מתנהלות

כי אם אכן ,     יש יסוד סביר להניח
מטוסי חיל האוויר הישראלי יפציצו 
ויפילו עשרות ואולי אף , את עזה

 –ביניהם אזרחים , מאות חללים
. מ"ף על פרישה מן המו"ודיע אשי

תגבה את , כהרגלה, ב"ארה
 באומרה כי ,התוקפנות הישראלית

צד זכותה של מתייצבת ל"היא 
, במצב כזה ".ישראל להגן על עצמה

הפלסטינים ימצאו עצמם בעמדה 
בהיותם , קשה במישור הבינלאומי

, שהיא(ב "הצד עליו תטיל ארה
את ") ניטראלי"המתווך ה, כביכול

  .האחריות לכישלון
  

  מבצע צבאי הוא אסון
    אם תיזום ישראל סבב נוסף של 

-כמו ב, הקזת דם ברצועת עזה
, "עמוד ענן"-או ב" עופרת יצוקה"

 ף"לא רק מעמדו הבינלאומי של אש
, מי שעתידים. יהיה הקורבן המיידי

, לשלם את המחיר, בראש ובראשונה
למודי , אלו תושבי רצועת עזה

פירושה של מתקפה אווירית . הסבל
חד האזורים  שהיא א–ברצועת עזה 

 הוא המוני –הצפופים בעולם 

, יתרה מזאת. קורבנות חפים מפשע
צפויה תקופה , גם עם תום ההפצצות

כה וכואבת של מחסור במוצרי ארו
גם  .של הפסקות חשמלו צריכה

,  ישראלתושבי היישובים בדרום
ששיגרת חייהם תתמלא במקלטים 

  .יהיו קורבן להסלמה כזו, ובאזעקות
  יהיושל מתקפה כזו    קורבן נוסף 

וכן , המרחב הדמוקרטי בישראל
הפלסטיני -מעמדו של הציבור הערבי

אנחנו עדים לגל , לאחרונה. בתוכה
, של חקיקה פופוליסטית וגזענית

כ מירי רגב "דוגמת הצעתה של ח
לתיקון החוק למניעת ) הליכוד(

הנפת "כך שתיאסר , אלימות בספורט
דגל שיש בו כדי לגרום להפרת הסדר 

זו תגובתה להנפת דגלי ". ציבוריה
  .פלסטין במשחק כדורגל בסחנין

 המלחמשראל ביתפתח     אם אכן 
מסכי הטלוויזיה יישטפו , בעזה

בפרשנים צבאיים המצדיקים את 
ודעת הקהל , עמדת הממשלה
. ימינהעוד יותר הישראלית תנוע 

כ רגב "מי ערב לנו שח, במצב כזה
לא תאסור לגמרי על הנפת הדגל 

? לא רק במשחקי כדורגל, סטיניהפל
, למשל, ומי ערב לנו שלא תציע

לשלול את חסינותו הפרלמנטארית 
אשר משתתף בר כנסת של ח

  ? דגלים כאלהיםבהפגנות בהן מונפ
  

הצעתו של ליברמן :     זאת ועוד
לשלילת אזרחותם של תושבי ואדי 

בגינויים גם נתקלה , עארה והמשולש
, מצד אישים מהממסד הישראלי

במצב בו מן . דוגמת נשיא המדינה
הצד האחד ישנה התלהמות 

ומן הצד האחר ישנן , מלחמתית
ים יהפגנות מחאה ביישובים הערב

יהיו  מה –בישראל נגד ההרג בעזה 
אז התגובות אם יציע ליברמן את 

האם גם באווירה כזו ? הצעתו שוב
אשר יתייצבו מהמרכז קולות יישמעו 

  ?לצידה של האוכלוסייה הערבית
  

.  היא אמיתית–    סכנת ההסלמה 
 על מעמדו –האיום שהיא מהווה 

ביטחונם של על , ף"של אש
על , האזרחים בעזה ובדרום ישראל

 הוא איום –האוכלוסייה הערבית 
על מחנה השלום . אמיתי גם כן

כדי , בישראל לעשות כל שביכולתו
 .כזאת הידרדרות למנוע
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 7/תרבות 
 

  

  עומאר ונאדיה
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
 

 ,"עומאר", של האני אבו אסעדסרטו המועמד לאוסקר 
 אותו ,ממקם טרגדיה שייקספירית בכפר חסר שם

רומנטיקה הסרט מציע . חוצה חומת ההפרדה
  כיבוש - בעיקרתככים ו, מעודנת

 

 ועטור המטלטלהמוכר בזכות סרטו , אסעד- האני אבו    
ר עוסק בשני חברי ילדות שא ,"גן עדן עכשיו "השבחים
חוזר לעסוק , אביב-מתכננים פיגוע התאבדות בתלמשכם ה

לאחר , בשטחים הכבושים
שהסרט האחרון אותו ביים היה 

שהופץ , סרט פעולה הוליוודי
ולא הוקרן , די- וי-ישירות בדי

הסרט  .בהקרנות מסחריות
 זכה להיכנס לרשימת "עומאר"

פרס האוסקר המועמדים הקצרה ל
ריית הסרט הזר הטוב בקטגו

זכה בפרס ש לאחר ,זאת. רביות
,  בפסטיבל קאן האחרוןהמבקרים

פרס הבימוי בבפרס הסרט הטוב ו
  הבינלאומיפסטיבל הסרטיםב

   .הטובתי האסיאבפרס הסרט  ו,באבו דאבי
בניגוד לסרטים קודמים של ו, הסרט צולם בשכם ובנצרת    

אלא , אליותבידי קרנות ישרלא  כהנתמ הפקתו –אבו אסעד 
באורח יוצא  .כמעט בשלמות במימון אנשי עסקים פלסטינים

השחקנים ואנשי הצוות על הסט היו  כמעט כל ,דופן
 ,הקפדה זו חיונית לקולנוע הפלסטיני העכשווי. פלסטינים

ישראל שתלותו בממסד ובתעשיית הקולנוע בכדי להבטיח 
הפלסטינים יוכלו י מקצועות הקולנוע אנששי דכו, תפחת

 מציע , חסר ניסיוןשרובו, צוות השחקנים. לצבור ניסיון
 והופך את ההזדהות עם ,תצוגת תכלית מרשימה של משחק

  . שבה מחגיבורי הסרט לחוויית צפייה אינטנסיבית ומעוררת
אר צעיר בשם עומאופה מגולל את סיפורו של     הסרט 

 תיכוניסטית, )ניניניניאאאאלים לובלים לובלים לובלים לוב(דיה אהב בנואמש) אדם בכריאדם בכריאדם בכריאדם בכרי(
ר מחלקת את שא,  בצדה השני של חומת ההפרדהרתהמתגור

עומד  ,)חוראניחוראניחוראניחוראניד ד ד ד אאאאייייאאאא( טארק ,אחיה. הכפר בו הם חיים
עומאר , מילדותבה שותפים גם חבריו  ,בראש חוליה חמושה

המתכננת פיגוע ירי בבסיס , )שאראתשאראתשאראתשאראתסאמר בסאמר בסאמר בסאמר ב(ד 'ואמג
משוחרר לאחר  ו,כ"מעונה במרתפי השב ,עומאר נתפס. צבאי

כי ) ררררואליד זעיתואליד זעיתואליד זעיתואליד זעית(כ רמי " השבשנאלץ להבטיח לסוכן
.  הצפוי לועולםה כדי לחמוק ממאסר ,ילשין על חברו טארק

 עומאר נחוש להתארס ,בסבך האינטרסים הסותרים והנסתרים
 והביא כ"ב ולברר מי הלשין לש,להציל את חייו, עם אהובתו

  .ללכידתו
 סיפר אבו אסעד כי הרעיון ,"יורק טיימס-ניו"-    בראיון ל

ותה בעקבות תחושת הפרנויה שליובו ניטע " ומארע"סרט ל
בכל פעם שהתחלתי לצלם  "":גן עדן עכשיו"אותו בצילומי 

 בו אנו למה הם מופיעים ברגע'. הצבא היה שם, סצנה

כך ,  זה קרה בארבעה או בחמישה מקומות.?'מתחילים
, לאחר מכן חשבתי. מידע שחשבתי שיש מלשין שמוסר להם

נמנעתי מלהסתובב עם אז , יידיםשאולי מדובר בטלפון נ
עוד .  גם מאחרים לא להסתובב עם טלפוניםביקשתי ו,טלפון

 והתחלתי , שתלו מיקרופון בחדר שלישאולי, חשבתי
זו הייתה חוויה . להירשם במלון בחדר אחד וללון בחדר אחר

. חמש שניםמשך  ולא חזרתי לגדה המערבית ,טראומטית
. אתה חי בגיהינום –ברגע שאתה מתחיל לחשוד שיש בוגד 

למה : עולה המחשבה, מצד אחד. זה יכול להיות כל אחד
     ".? למה לא:אבל מצד שני? שהצבא יתעסק איתך

 לא זכור לי בשנים .הצפייה בסרט מפעילה במידה רבה    
אך , רט שמייצר מתח אפקטיבי לאורך זמןהאחרונות ס

 מהווי פרצי צחוק בלתי נשלטיםתו במצליח גם לקטוע או
התרקמות היחסים העדינה הצופים עדים ל, במקביל. החבורה

כבולים לכללי הצניעות ה, בין נאדיהוהנאיבית בין עומאר ל
ומחליפים ביניהם , של החברה השמרנית בה הם חיים

 בסיפור ,מכתבים וסיפורים
. אהבה שכמו יצא ממאה אחרת

כיבוש מייצרים החיים תחת 
 ,נות מרדף מלהיבותסצ

שסופג עומאר מחיילי האלימות ו
ל משועממים ובמרתף חדר "צה

גרמה לי להסתתר  –החקירות 
  .תחת צווארון גולף

 ,בין היתר, המתח נשמר    
 הודות לרדיפה הממשית

ולקלסטרופוביה המאפיינת את 
 תחת ,החיים של גיבור הסרט

דות תנועות ההתנגוש ושל בכיעינם הפתוחה של מנגנוני ה
 מוצאת ביטוי ,וחוסר המוצאמילכוד תחושת ה. המקומיות

ל עומאר ונאדיה על ירח דבש רומנטי מינורי בחלומות ש
גם היא  – היכולת לחלום. מוצגים כפנטזיהה, בפאריס

מון ים בוני א וצעד, כשעומאר מזוהה בכפרו כבוגד,תנבלמ
  .נבלמים בכבלי המציאות האלימה

מקצת מדרכי אחרי ש, ר    החשד המתמיד הופך חד יות
לרבים  ."שומרי הסף "בסרטכ נחשפו "פעולת השב

 שעשויה –מוכרת תחושת הפרנויה מהפעילים הפוליטיים 
 כי –בה במידה שהיא עלולה להיות מוצדקת , להיות מוטעית

ההזדהות עם . פ"מי מבין השותפים שלו להתנגדות הוא משת
בת  המבקש לתפוס את העמדה המורכ–דמותו של עומאר 

 ,מערערת את תפישת הצדק המסורתית –של סוכן כפול 
  .ומראה עד כמה למקריות ולרגשות יש תפקיד בהנעתה

 נבחן פ"משת-הפוטנציאל הדרמטי של יחסי מפעיל    
 מצאו ר רביםשא, "בית לחם"במקביל גם במותחן הישראלי 

בית "בעוד יוצרי ". עומאר"קווי דמיון עלילתיים בינו לבין 
מחויב " עומאר", ו מתפישת סרטם כפוליטיהתנער" לחם

אסעד אבו את המחויבות הזו ביטא . פוליטית לסיום הכיבוש
 אביב- בסינמטק תלסרט שהתקיימה לאחר הקרנת הבשיחה 

כי שם אמר , )tinyurl.com/omar2014: שיחהלצפייה ב(
  ."הכיבוש חייב למות"כי הסצנה האחרונה בסרט מסמלת 

  
הקרנה . אביב ובירושלים-להסרט מוקרן בסינמטקים בת

בשעה ,  בינואר24 ',וביום , פעמית תתקיים בחיפה-חד
להזמנת ). 2חורי ' רח(מידאן -בתיאטרון אל, 19:00

   054-2003456: כרטיסים



    במאבק

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

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

  

  

בשבוע שעבר  הפגינו "מגדל"חברת הביטוח אלפי עובדי     
ראש ונציגים של - יחד עם יושבי, אביב-מרכז תלב) 15.1(

י "מק ופעילי  "דרור ישראל"חברי תנועת , ועדי עובדים
, ההפגנה נערכה עקב סירובו של שלמה אליהו. ש"וחד

 וכן על ,להכיר בהתאגדות העובדים, "מגדל"הבעלים של 
 העובדים צעדו מבית .התוסיונותיו הבוטים לסכל ארקע ני

  .הוועד הפועל של ההסתדרות ועד לביתו של אליהו
משרד , סונול, בזק, פלאפון:  השתתפונציגיהם שעדים     

מכון , תדיראן, אלישרא, סלקום, כלל, משען, הביטחון
 .י וטבע"ממ, א"עיריית ת, דואר ישראל, ויזה, ל"קק, התקנים

למעלה ושה חודשים התאגדו בהסתדרות שלכלפני     
, מאז הוכרזה היציגות.  עובדי החברה3,000-ממחצית מ

 ואף נקט בפעולות לא , בהתאגדותריהכלשלמה אליהו סירב 
  .חוקיות למען שבירת התארגנות העובדים

  

   הצליח–" מעגלי התעסוקה"המאבק נגד 
על הפסקת ) 15.1(ועד עובדי שירות התעסוקה הודיע     

לאחר שהנהלת השירות החליטה להיענות , צומיםהעי
ולהקפיא ,  של הכנסתלפנייתה של ועדת העבודה והרווחה

  ". מעגלי תעסוקה"את יישומה של התוכנית המופרטת 
  
  
  
  
  
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 יפו- א"מחוז ת

  

  , 18:00בשעה ,  בינואר28', ום גבי
 אביב- לת, 70אחד העם , באולם הגדה השמאלית

  

  חברים מספרים על עוזי בורשטיין
   למותו30במלאות 

  

  

  

  

  

 עובדי שירות התעסוקה פתחו בעיצומים בתחילת 650    
תוכנית ה במחאה על ההחלטה להפעיל את , שעברהשבוע 

 ומבלי שהושגו כל הבנות ,צדדי-באופן חד" מעגלי תעסוקה"
  .וסיכומים מולם ומול הסתדרות עובדי המדינה

  
  

 וניסטית הישראליתהמפלגה הקומ
 מקצועית-המחלקה האיגוד

  

   יתקיים,בגבעת חביבה,  בינואר25-24, שבת-שישימים בי
  

  בנושאסמינר 
  קרב העובדיםהפעילות ב

  

  .  16:30- ויסתיים בשבת ב9:30- ב' הסמינר יחל ביום ו
  

, המאבק המעמדי בראייה מרקסיסטית: בין נושאי הסמינר
, התארגנות פורצת והקמת ועד עובדים, זכויות נשים בעבודה

אפשרויות העבודה , הסכמים קיבוציים וסכסוכי עבודה
יתקיימו שולחנות , כמו כן. במסגרת ההסתדרות ונעמת

עובדים , עגולים בנושאי הפעילות בקרב עובדי קבלן
  .ועוד, מרצים וסגל זוטר, הערביתמוחלשים בחברה 

  

  .ההרשמה אצל מזכירי הסניפים. י"תכנית הסמינר באתר מק
  
  
  
  
  
  
  

 גדה השמאליתה
 אביב-תל, 70אחד העם 

  

  

  19:30בשעה ,  בפברואר2', יום א
  

  ? מהפכה מתמשכת–מצרים 
  

  :דיון פתוח בהשתתפות
ר מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח "יו, יורם מיטליורם מיטליורם מיטליורם מיטל' פרופ

        ; גוריון-אוניברסיטת בן, הדיפלומטיההתיכון ו
ר מכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים "יו, ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מח

  .י"וחבר הלשכה הפוליטית של מק ,וישראליים
  

  19:30בשעה ,  בפברואר9', יום א
  

  "המפעל"
  
  
  

  ).2012 (איימאן אל גזאוויאיימאן אל גזאוויאיימאן אל גזאוויאיימאן אל גזאוויסרט תיעודי בבימויו של 
  

 של עובדות סרט מעורר השראה על מאבקיהם ארוכי השנים
 אלף 20(ועובדי מפעל הטקסטיל הגדול ביותר במצרים 

 ערש המהפכה החברתית ,כוברא-א אלבעיר מחאל) פועלים
  . בארצם" אביב הערבי"שנטלו חלק פעיל ב, במצרים

 .אנגלית – שפת הסרט
  

  נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז: דברי הקדמה

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עם עובדי מגדלסולידריות רחבה


