
  
  

  

  

 זה האם ●  עם הפלסטיניםלי הון התארגנה כדי לקדם את השלוםקבוצת בע

  ?האם זה אומר שנתניהו יביא הסכם שלום?  נעשה לטובת העובדים

  
יתן יהיה להוריד את לא נ) עם הפלסטינים(לי הסכם ב    "

ברחבי שנתלו נכתב על גבי שלטי חוצות  –" יוקר המחייה
כסף לשכונות "הוותיקה סיסמא גרסה חדשה לזו . הארץ

 , זואבל מי הגוף העומד מאחורי אמירה". ולא להתנחלויות
 2011קיץ החברתית של קושרת בין דרישות המחאה אשר 

י או "מקאין מדובר ב ,הפעם? שלוםבין חתימה על הסכם ל
, בתנועת שלום רדיקלית

גוף המאגד אלא ב
 ,עלי הוןמסגרתו מספר בב

 ראשי תיבות ,BTI הקרוי
את לנפץ "של ית באנגל

  ". המבוי הסתום
  
  
  

ל אינטרנט שהבאתר     
הקבוצה ניתן לעיין 

 BTIוזמת י": יהבעקרונות
מורכבת מקבוצה של אנשי 

ומנהיגי החברה  עסקים
ישראלים  ,האזרחית
 אשר מאמינים ,יםופלסטינ

 הגעהוף שבדחצורך הב

-הישראלי  של הסכסוך'שתי מדינות לשני עמים'לפתרון 
יוזמה קוראת למנהיגים הפוליטיים לתת את  ה...פלסטיני

פתרון של שתי  העדיפות הגבוהה ביותר להשגת
  ".סיום הסכסוך בין שני העמיםלו  מדינות

  
  
  

בעל הון ,  בידי יוסי ורדי2013הוקמה ביולי הקבוצה     
בעל ההון , מסרי-ומוניב אל, טק-ישראלי מענף ההיי

האינטרנט באתר .  ביותר בגדה המערביתהאמידהפלסטיני 
עסקים   אנשי300-כ" כי היא כוללת ,של היוזמה נכתב

  אשר מייצגים נתח, ישראלים ופלסטינים,מובילים
וברשות   משמעותי של התוצר המקומי הגולמי בישראל

דיפלומטים ומנהיגים צבאיים  כמו גם מספר, הפלסטינית
 וכוללת אנשים מכל ,פוליטית-היא א הקבוצה. לשעבר

חברי הקבוצה מודאגים מכך  .יתקצות הקשת הפוליט
קוו -שמר את הסטטוסיי מדיניות באפיק השחוסר ההתקדמ

 אנו מאמינים כי רק פתרון מדיני יאפשר את  .הבלתי רצוי

את  ובכך יקדם באופן משמעותי ,הכלכלי מימוש הפוטנציאל
את לבסס   ויעזור,רווחתם של הפלסטינים והישראלים

 פועלת תחת היוזמה .הביטחון והיציבות בשני הצדדים
  ".)פורום דאבוס (הפורום הכלכלי העולמי חסותו של

 בעיתונים היומיים בשבוע BTI    במודעות שפרסמה יוזמת 
כי רק ,  ראש הממשלה,דךיאנחנו לצ" נכתב בהבלטה ,שעבר

בין החותמים . !"אתה יכול
ניתן למצוא , על המודעה

הם ציר מרכזי של שאנשים 
ם יור: הבורגנות הישראלית

מראשי מיקרוסופט (יעקבי 
מייסד (מוריס קהאן , )ישראל

ברת התוכנה המקומית ח
 ,"אמדוקס ",הגדולה ביותר

ואחד מבעלי ההון הגדולים 
מנהל (מיכה גייגר , )בישראל

חברת שלוחה המקומית של ב
חיים , )האמריקאית" שמרוק"

ל בישראל "מנכ(טייכהולץ 
לאומית - של החברה הרב

מראשי לשכת המסחר (קוליץ דוד  ,)"לוסנט-אלקטל"
 העוסקת בסחר ,"אלול"ר קבוצת "יואמריקה ו-ישראל
סניף של  –ר מנפאואר ישראל "יו(דליה נרקיס , )בנשק

עמי גניגר , )החברה האמריקאית הגדולה בעולם לעובדי קבלן
בנק סגן נשיא של (עודד גרא , )יא תקשורת תל"ר ומנכ"יו(

וצת לנדא  ר קב"יו(בני לנדא , )רוטשילד בישראל
ר לשכת "יולוריאל ישראל ו, אסם(גד פרופר , )ננוטכנולוגיהל

  . ועוד ,)התעשייה והמסחר של ישראל והאיחוד האירופי
או הם שותפים : קבוצההשל אנשי  המכנה המשותף    

 ,תיות או אירופ אמריקאילאומיות-ת רבחברומנהלים של 
שבוע בנפגשו אלה אנשי עסקים יצוין כי . הפועלות בישראל

בכינוס , ון קרי'ג, האמריקאי  עם שר החוץ)25.1(שעבר 
הודה , ורדי, ר הקבוצה"יו. הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס

  ."על מחויבותו לפתרון הסכסוך הישראלי־פלסטיני"לקרי 
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  ...םב אחרון במלחמת עולה קרזה יהי
ואנו , בשנים האחרונות התחוללה מלחמת מעמדות קשה"

  ".ניצחנו במלחמה
  )22.1, צרפת ב2 חדשות ערוץ, איל ההון האמריקאי ווארן באפט(

  

  ולכל הולכי בטל לא כלום...
, דב-  בןאנשים כמו אילן, עושים הרבה עוול לאנשים טובים"

נוחי דנקנר הוא איש אציל . איש מיוחד שעושה למען החברה
  ".אדם מיוחד, רוח

  , ידידיו בעלי ההון ספר עלפינטו מ יהושיא הרב(

  )22.1, "ידיעות אחרונות"
  

  ?הגונב מגנב פטור
: את יודעת שחשבתי לתבוע אתכם שגנבתם לי את השם"

  "?יאהו, נתניהו
  דאבוס בשיחה בכנס , ראש הממשלה נתניהו(

  )23.1, "ידיעות אחרונות", מריסה מאייר, "יאהו "לית"עם מנכ
        

  שואבי מים וחוטבי עצים 
 שבעבר ,חלות דתית במזרח השומרוןכפר תפוח הינה התנ"
ישנה החלטת  .משנתו של הרב כהנא כלסה ישיבה ברוחיא

פיה מותר להכניס ערבים להתנחלות לצורכי  מזכירות שעל
קבוצת הכדורגל  אירחה ה שבועותלפני כשלוש .בנייה בלבד

כמה צעירים הגיעו .  בתפוח'ת'הפועל ג' את 'אליצור שומרון'
התנגדות להכנסת השחקנים הערבים  לפני המשחק והביעו

  ".הקבוצהליישוב ואף קראו לסלק את 
 )21.1, "הארץ"מתוך ידיעה במדור הספורט של (

        

  לימינה של הונגריה
 ,נגריה חשוב ביותראני מאמין שהקשר בין ישראל להו"

והידידות האמיצה הזו יכולה להצמיח תכניות נפלאות 
        ."לטובת תלמידי ישראל והונגריה כאחד

 בתום פגישה ,כ אבי וורצמן מהבית היהודי" ח,סגן שר החינוך (

ת  המחזיק שמונה תיקים בממשל,עם הכומר הימני זולטן באלוג

  )21.1, "7ערוץ ",  החינוךתיקביניהם , הונגריה
  

  עמותות לא פחות
מהיועץ המשפטי לממשלה לבחון את קיומן של ביקשתי "

 יש כאן. של המדינה עמותות אשר חותרות תחת קיומה
יש ו... ל ורוצות להפיל את המדינה"עמותות שממומנות מחו

 .העמותות והיועץ המשפטי לממשלה העלמת עין מצד רשם
  ".הגיע לדיון הבא בוועדה ל דורשת מהםאנילפיכך 

  )21.1, "7ערוץ ", כ מירי רגב"ח, ר ועדת הפנים"יו(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 מלחמת השפות
, יפו-א"ויק בתוהתקיים ערב עיון בבית ל) 23.1(    לאחרונה 

בערב העיון השתפו חוקרי ". מלחמת השפות"תחת הכותרת 
 את ואשר הציג, הערבית והאנגלית, השפות העברית

דרדר של השפה העברית ישהתמקדו במעמדה המ, מחקריהם
קומה של  ואת מ,במכללות ובאוניברסיטאות, הספר-בבתי

בשמות , בשלטים, במודעות: השפה במרחב הציבורי
 .הרחובות והשכונות, החנויות

    אחת המסקנות העולה מדיון זה היא שהשפה מתפקדת גם 
ות שמ,  בערים מעורבות רבות בארץ,ולראייה. ככלי פוליטי

, למעשה. הרחובות בשכונות הערביות אינם שמות ערביים
שמות , יםיציונשמות של מנהיגים לעיתים קרובות הם 

ר שיפואי אערבי ,  למשל כך.'וכו סמלים יהודיים, תלמודיים
הרבי "הקרוי גר ברחוב , מי'עגשכונת דאלק שב-גר בכורום א

  ... יתקשה לבטאככל הנראהם אותו ש, "מפשיסחא

 יפו-אביב-תל, דן יהב
  
  
  
  
  
  
  

  י"תמונות היסטוריות הקשורות בבנק
  
  

 שנה להקמת ברית הנוער 90    במסגרת האירועים לציון 
לאור אסופה של  י מתכננת להוציא"בנק, הקומוניסטי בארץ

 את הווי יםהמתאר, זיכרונות ותמונות מתקופות שונות
  .התנועה ואת מאבקיה

י תמונות עבור "בנק    קוראים המעוניינים להעמיד לרשות 
ד "ת: מוזמנים ליצור קשר, או לתרום מזיכרונותיהם, האסופה

ר אלקטרוני דואאמצעות או ב, 6126102 ביבא- לת, 26205
  ycli.90years@gmail.com: לכתובת

  
  
  
  
  
  
  
  

        

  אומרם-דברים בשם אי
  
  

ים הילדים שלה לא יהיו נוצר. בושה וחרפה. אוי ואבוי"
  ."יהודים-אלא חצי, טהורים

 בתגובה על הרומן ,קיצונית בנורבגיה-מנהיג מפלגה נוצרית(
  )של צעירה נורבגית עם בנו של ראש ממשלת ישראל
 

  ." תעברו למדינת ישראל–אל תחיו פה "
 במהלך  דגלי ישראלו אתניפשההודים מגיב לי ב"הנשיא אר(

  ) עומרי כספי בו השתתף הכדורסלןNBAמשחק בליגת 
 
שיעברו , ם כאןלא טוב לה. נןאין ליהודים זכות להתלו"

  ."לחיות בישראל שלהם
 )למוחים נגד אנטישמיות משיב נשיא אוקראינה(

  
ר אבל נשאי, אנחנו נסיים את המנדט ונעזוב את ארץ ישראל"

  ."כאן את המשטרה הבריטית
 )יב הבריטי האחרון מסיים את המנדטהנצ(

  
 אני ,לכן. ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם"צהחושב ש ,אני"

ואשמח לשלוח קצינים , מוכן להתמודד עם כל ביקורת
  ." לפאנל בבית ספרו של אדם ורטהמן השורהוחיילים 

 )ל בני גנץ"הרמטכ(
  
  
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

        3/ בימת דיון 
 

 

איך בונים 

  מפלגה מעמדית
  

  אור שימאת 
  
 התקיים בגבעת חביבה , בינואר25-24 ,בסוף השבוע    

אשר אורגן , הפעילות בקרב ציבור העובדיםסמינר בנושא 
י "של מקידי המחלקה האיגוד מקצועית בבמשותף 

. במפלגהועדה לקידום קאדר מנהיגותי צעיר ווה
שני כלל , םבו השתתפו כמאה חברות וחברי, הסמינר
עסקו ההרצאות והדיונים , ביומו הראשון: חלקים

בעיקר בסוגיות משפטיות ותיאורטיות של זכויות 
פעילותן של ואילו ביום השני נידונו ; עובדים

 .יהמפלגה והחזית בתחום האיגוד מקצוע
הייתה תמימות משתתפות ומשתתפי הסמינר     בין 

- יגודשכן מדובר בסמינר הא, חשיבותודעים לגבי 
עצם המפגש . קיימנו מזה כעשורמקצועי הראשון ש

, הבלתי אמצעי בין פעילים בתחום זכויות העובדים
 סדרה המן הדיונים בסמינר עול . בעל ערך רבוא כשלעצמוה

עידה ואשר חשוב כי יעמדו לדיון לקראת הו, של נושאים
 .י"של מקהמניין - מן-שלא

פה כתוצאה מן ההתק ,בעשורים האחרונים, ראשיתראשיתראשיתראשית
 בישראל התרחשה ,ליברלית על העבודה המאורגנת- הניאו

בעוד שבעת . ,נסיגה מדאיגה במספר העובדים המאורגנים
רובם של העובדים השכירים היו חברים , הקמת המדינה
 מכלל העובדים חברים 35%בימים אלו רק , בארגון עובדים

הדבר משפיע גם על . בהסתדרות או בארגון עובדים אחר
חברות . רוב חבריה כיום אינם חברי הסתדרותאשר , י"מק

כי על המפלגה להיערך , וחברים רבים הביעו דעתם בסמינר
" מפקד"הצעותיהם נעו בין עריכת . לשנות מצב זה בהקדם
לבין צירופם של חברים בדרך של , של החברים להסתדרות

 .עידודם להקים ועדי עובדים במקומות עבודתם

הצערת קאדר הפעילים קיים צורך משמעותי ב, שניתשניתשניתשנית
 בעשייהשילובם של צעירים . האיגוד מקצועי של המפלגה

שכן , מקצועית קשה בתנאים הנוכחיים בישראל- האיגוד
מרבית מקומות העבודה בהם מועסקים כיום צעירים אינם 

רבים , כמו כן. מאוגדים בהסתדרות או בארגון עובדים אחר
דבר , חלקיותמהצעירים מועסקים בעבודות זמניות ובמשרות 

בדרך של , עם זאת. על ההתארגנותגם הוא אשר מקשה 
פעילות חינוך והכשרת הקאדר הצעיר של המפלגה בנושא 

ניתן לקדם שילוב של חברים צעירים , זכויות עובדים
 .בפעילות איגוד מקצועית

ישנו צורך חיוני בהשתתפותם של סניפי , שלישיתשלישיתשלישיתשלישית
ם בהם הם המפלגה בפעילות האיגוד מקצועית ביישובי

האווירה לפיה הפעילות בתחום זכויות העובדים . פועלים
ש בהסתדרות "של חברינו בסיעת חד" באחריותם"היא 

היא , משמעותה של גישה זו. אינה יכולה להימשך, ובנעמת
לכתפיהם של כולה העברת האחריות מכתפיה של המפלגה 

 באופן הפוגע ,הנציגים אשר שלחנו למוסדות ההסתדרות
מקצועית היא באחריותם -הפעילות האיגוד. פעילותנובהם וב

ועל כל סניף לנהל קשר עם , של כלל חברי המפלגה והחזית
להכשיר פעילים , מאבקי העובדים המתרחשים באותו יישוב

 . ולקיים פעילויות מחאה בנושא,בתחום זכויות העובדים

בכך שההנהגה הארצית של ישנו צורך חיוני , רביעיתרביעיתרביעיתרביעית
-י תהיה מעורבת באופן משמעותי בפעילות האיגוד"מק

עבודה של כלל המפלגה בתחום הבקביעת תכנית , מקצועית
 – המצב הנוכחי.  ובגיבוש קו פוליטי כלל ארצי בתחום,זה

בו ההנהגה הארצית של המפלגה עוסקת בסוגיה האיגוד 
מקצועית בעיקר לקראת הבחירות להסתדרות 

פוגע  –  בהולקראת המשא ומתן הקואליציוני
פגיעה חמורה ביכולתם של הקומוניסטים 
והקומוניסטיות להשפיע על העבודה המאורגנת 

חבר מפלגה כל במצב עניינים בו . בישראל
ללא , "סוכן בודד" בקרב העובדים הוא פעילה

 ורבר, הדרכה ארצית וללא תכנית עבודה ארצית
כל צעד שינקוט יהיה קשה יותר ואפקטיבי ש

 .פחות

יש לתת את הדעת לנושא שילובן של , חמישיתחמישיתחמישיתחמישית
מקצועית -נשים יהודיות וערביות בפעילותה האיגוד

פעילותן של חברותינו בנעמת ובאיגוד . י"של מק
 הסוציאליים מוכיחה כי כאשר ניתנת יםהעובד

הן עושות כן במידה שאינה , לחברות האפשרות להנהיג
מחוץ לזירות , אף על פי כן. נופלת מן החברים הגברים

עדיין מרבית חברינו בעמדות הנהגה , מובהקות" נשיות"
בסמינר . בהסתדרות ובארגוני עובדים אחרים הם גברים

ר נעמת במרחב " יו,ולי'לג' מייסאם גנשאה דברים החברה 
ות שהיו ההצלחסיפרה על אודות ש, המשולש הדרומי

יש . תפקידי הנהגה בוועדי עובדיםקידום נשים לבמרחב זה ב
 . זה וליישמו גם בזירות אחרותללמוד ניסיון

יש לערוך דיון מעמיק בשאלת יחסן של המפלגה , שישיתשישיתשישיתשישית
המדובר . והחזית לארגוני עובדים המצויים מחוץ להסתדרות

קו "כמו  (באופן אישיהן בעמותות המסייעות לעובד 
כמו ארגוני המורים (הן בארגוני עובדים ענפיים , ")לעובד

המבקש להוות " ובדיםכוח לע"והן בארגון ) והרופאים
הפעילות בארגונים אלו מעוררת . אלטרנטיבה להסתדרות

 במקרים מסוימיםשכן מחד גיסא הם , שאלות ודילמות רבות
אך מאידך , דמוקרטיים יותר ושמאליים יותר מההסתדרות

החלשה של העבודה לגיסא עלולים להביא לפילוג ו
גבי ראוי ורצוי לקיים דיון מעמיק ל. המאורגנת בישראל

 .ההשלכות השונות של פעילות בארגונים אלו
עידת וראוי לו שיימשך גם בו, השיח אשר החל בסמינר

חובתנו היא להיות קודם כל , כמפלגה קומוניסטית. המפלגה
מקצועית היא - והפעילות האיגוד, מפלגת מעמד העובדים

הגברת פעילותנו . השכיריםחלק אינטגראלי מהקשר עם 
 ,המפלגהקידום ותנאי לקיד חיוני  תפאיהבקרב העובדים 

  .ובייחוד לאחר המכה שספגנו בבחירות המוניציפאליות
  
  
  
  
  
  
  

  י"בימת דיון לקראת ועידת מק
אשר תתקיים , י"המניין של מק-מן-    לקראת הועידה שלא

-ו" זו הדרך"נפתחת בימת דיון מעל דפי , בחודש מארס
 מאמרי .לדיון בשאלות פוליטיות וארגוניות, "אלאתיחאד"

  zohaderekh@gmail.com: דעה ותגובות ניתן לשלוח ל
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                    ::::דרמה בוועדת החוקהדרמה בוועדת החוקהדרמה בוועדת החוקהדרמה בוועדת החוקה
        
        

אחוז החסימה לא ייכלל 
  בחבילה של חוקי המשילות

  

  

  

  

  

של חוקה ההאופוזיציה הביסה את הקואליציה בוועדת     
אחוז החסימה מחבילת חוקי עניין בקרב על פיצול , הכנסת

רונן רונן רונן רונן כ "חשהתקיימה ביוזמת בהצבעה . )29.1 (המשילות
ה של השארת אחוז היה רוב לקואליציה בשאל, הופמןהופמןהופמןהופמן

על פי בקשתו , אך לאחר מכן. החסימה יחד עם שאר החבילה
. הצבעה נוספת בסוגיהנערכה , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "של ח

לא נכחו בחדר הוועדה חברי הכנסת של , בשלב זה
  . ועמדת האופוזיציה התקבלה, מלבד שניים, הקואליציה

 היא שחוק אחוז החסימה יעלה לבדו ,משמעות הדבר    
, ללא שאר המרכיבים של חוקי המשילות, במליאת הכנסת

 חברי 61ויאלץ את הנהלת הקואליציה לגייס רוב מיוחד של 
 . כנסת כדי להעבירו

הדרמה בוועדת החוקה מראה שיהיה לקואליציה קשה "    
 .כ חנין"אמר ח, "מאד להעביר את העלאת אחוז החסימה

ציה מפוצלת האופוזיציה היום מאוחדת בהתנגדות והקואלי"
  ".דמוקרטי הזה- בתוכה ביחס למהלך הדורסני והאנטי

  

הממשלה הופכת את האוניברסיטאות 

  לסניף של המשטרה הצבאית
על הצעת החוק ) 29.1(כ דב חנין מתח ביקורת חריפה "    ח

שנועדה למנוע מסטודנטים , אותה מקדמת הממשלה
יש צבא  ".מלזכות בתמיכה ממשלתית" משתמטים"המכונים 

תטפל המשטרה . לצבא בישראל יש משטרה צבאית. ישראלב
מה זה עניינן של . הצבאית במי שעושה עבירות בצבא

 האם אתם מציעים להפוך את ?האוניברסיטאות
  .תהה, "?האוניברסיטאות לסניף של המשטרה הצבאית

לגיטימציה -הצעת החוק תקדם את הדה, כ חנין"   לדברי ח
, שכן אם תעבור, עולםשל מוסדות האקדמיה הישראלית ב

זו המטרה  . "ניתן יהיה להגיד שהם מהווים חלק מהצבא
קצה נפשו של הימין הקיצוני המטורף . האמיתית שלכם

אתם רוצים לקדם חרם בינלאומי על . "האשים, "באקדמיה
הטלת זאת באמצעות ואתם עושים , בישראלקדמיה הא

  ".תפקיד של משטרה צבאית על האוניברסיטאות
  

  מוקירה את ותיקי המצור על לנינגרדהכנסת 
אני גאה לומר שהייתי אורח בעיר לנינגרד משך שמונה     "

ואני , אני חב את ההשכלה שלי לעיר ההירואית הזאת. שנים
כ "חאמר , "שהגנו על העיר הנצורה, רוחש כבוד לתושביה

בדיון שקיימה מליאת הכנסת לציון , )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריה
.  המצור שהטילו הנאצים על לנינגרד שנה להסרת70מלאות 

אני מקווה שכפי שהוסר המצור מעל לנינגרד והסתיים "
  ".יסתיימו הכיבושים גם בשאר המקומות, הכיבוש שם

  
  

  : אמריקאירמיליארד
  

 תוביל העשיריםההסתה נגד "

  "1%-נגד ה' ליל בדולח'-ל
  

ממייסדי חברת ההון , פרקינס    המיליארד האמריקאי טום 
) 24.1(פירסם , " קופילד אנד ביירס, פרקינס,קליינר"סיכון 

, ב"ביטאון חוגי ההון הפיננסי בארה, "ורנל'וול סטריט ג"-ב
". דמוניזציה של העשירים"ובו התלונן על מה שכינה מאמר 

לכבוש את וול " תנועת המחאה החברתית הוא האשים את 
 בדומה , העשירים בחברה1%-הסיתה נגד הכי " סטריט

הוא . שהייתה קיימת בגרמניה הנאצית נגד היהודיםלהסתה 
ותהה , "1930-ליל הבדולח היה דבר בלתי נתפס ב"כתב כי 

' פרוגרסיבי'- ה האם בלתי נתפס שהרדיקליזם: בקול רם
  ?יעשה דברים דומים כיום

  
  

  
  

  
  
  
  

ב לבין " בין היחס לעשירים כיום בארה– ה    ההשוואה שעש
ופרקינס ,  עוררה סערה– היחס ליהודים בגרמניה הנאצית

הודה " בלומברג"בראיון לרשת הטלוויזיה . נאלץ להתנצל
בחירה נוראית של "ליל הבדולח היה   כי איזכור,פרקינס
 :אך המשיך להתעקש על המסר שניסה להעביר, "מילים

יתה שכשמתחילים להתייחס בשנאה כלפי מיעוט יהנקודה ה"
ות לעשירים זה מגוחך לעש. זה עלול לצאת מכלל שליטה

ועל כך שהם מתעשרים , דמוניזציה על מה שהעשירים עושים
  ".מיצירת הזדמנויות לאחרים

ושל ,     התגובה ההיסטרית של מיליארדר דוגמת פרקינס
שמתלוננים על , ביניהם גם ישראלים, בעלי הון אחרים

הביקורת שמופנית כלפיהם מצד תנועות המחאה החברתית 
אחרי . שמכרסם אותםש אמיתי  מלמדת על חש,בארצותיהם

פרק זמן ממושך בו האקסיומות שעל בסיסן הם צברו 
והגדילו את העושר שלהם התקבלו כנכונות על דעת רוב 

יש להפחית את המיסוי על ", "הפרטה היא הכרחית("החברה 
, )'וכו, "דע לנהל ביעילותורק השוק הפרטי י", "המעסיקים

  .הלך הרוחות הציבורי משתנה
בר הקפיטליסטי העולמי שהחל לפני למעלה מחמש     המש

אשר , תנועות מחאה המוניותבשורה של ארצות הוליד , שנים
תלונותיהם של . ליברליזם-של הניאוההנחות קראו תיגר על 

 ניסיון לתקוע אצבע בסכר ןה, בעלי הון דוגמת פרקינס
  .ולבלום את שיטפון  הזעם החברתי המצטבר
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  עודד גולדרייךמאת 

  
ה של הנהלת רשת אורט התנכלות    

למורה לאזרחות ופילוסופיה אדם 
בכך שוורטה , בין היתר, נעוצה ,ורטה

העז לדון במהלך אחד משיעוריו 
ל הוא הצבא המוסרי "צה"בסיסמא 

כמובן שלא נכחתי ". ביותר בעולם
על ניתוחו של ורטה  ו,באותו שיעור

ם למדתי רק מהבזקים קצרי
אני אולם , שפורסמו בעיתונות

נכונותו מעריך מאוד את 
בעייתיות של לדון ב

.  הזואהסיסמ
 להלן הניסיון שלי
להידרש לאותה 

ניסיון , השאלה
אותו אני מקדיש 

 .לאדם ורטה
ורטה פתח , פי דיווחי העיתונות    ל

 האם המוסריות של ,את הדיון בשאלה
צבא בתור ה(ל נובעת ממהותו "צה

באופן שאינו תלוי ) שראלשל מדינת י
 את , כמובן,שולל יאנ. בכלל במעשיו

סבור שמוסריות של ו, עמדה הזוה
מוסד של קבוצה חברתית או של , אדם

 .פעילותופועל יוצא של היא , חברת
משמיעים כי אלה ה,     מיותר לציין

 מוסריותו של בדבר האת הסיסמ
 משתמשים בה על מנת למנוע ,ל"צה

וליתר (המוסרי דיון אמיתי באופי 
פעולות חלק משל ) מוסרי-האי, דיוק

אנשים אלו אינם טועים בהבנת . הצבא
, האופי הפילוסופי של טענות מוסריות

הם מנסים להשתמש בטעות אלא 
על מנת למנוע דיון  ,הפילוסופית הזו

 .אמיתי
פעולות מוסריות של "- דיון ב    
יכול להתחיל בקביעה " ל"צה

כה בביצוע שפעילות של כל צבא כרו
 .מעשים שמוסריותם מפוקפקת

 כל הצבאות הידועים לנו ,בפועל
בהיסטוריה האנושית ביצעו מעשים 

ככל שהצבאות . בלתי מוסריים בעליל
שטור יהיו מעורבים יותר בלחימה ובמ

צעו יותר הם בי, ל אוכלוסייה זרהש
ואף פשעים , מעשים בלתי מוסריים

 כדי ,בהכרח, אין בכך. של ממש
ופי במוסריות של אלו אשר להטיל ד

  .רתו או משרתים בצבאות אלויש

מוסריות אינו אופיים של -גורם לאיה
. אלא אופי הסיטואציה, האנשים

צבאות אשר נקלעים למצב בו , בפרט
,  נגררים,הם שולטים באוכלוסייה זרה

מתוך האופי הדכאני של הסיטואציה 
 .מוסריים- למעשים בלתי, הזו
יד את רמת הדרך היחידה להור    

מוסריות של -האי
ואת , ל"צהפעולות 

ייסורי המצפון של 
האנשים היותר 

-הגונים ורגישים
, מוסרית המשרתים בו

היא לבטל את התפקיד 
ל  כמוציא "של צה

פועל של שלטון ל
העם הכיבוש על 

 שאין ,כמובן. הפלסטיני
הכוונה להעביר את 
 .התפקיד הזה לגוף אחר

ב מצעל מדינת ישראל לבטל את ה
 על עם מוסרי של כיבוש ושלטון-הלא
  .אחר

  
  
  

   המוסר ,הזמרת
  ם"טקס פרסי אקוו

הזמרת אחינועם ניני הודיעה כי לא     
 ולא תקבל את ם"תשתתף בטקס אקו

לאחר שנודע , הפרס שרצו להעניק לה
פרס על באותו אירוע יוענק ה כי ל

, יקאי אריאל זילברסמפעל חיים למו
.  הגזעניותבדעותיו הימניות והמוכר 

מפלגתו לבחירות תשדיר הלחין זילבר 
והתבטא , של ברוך מרזלהכהניסטית 

  .באופן גזעני והומופובי
,     ניני כתבה בעמוד הפייסבוק שלה

כי היא קוראת לזילבר לנצל את מעמד 
בפומבי להתנצל "קבלת הפרס כדי 

היהודים , הערבים, בפני ההומואים
מדינת , משפחת רבין, החילונים

, צה״ל, 'פושעי אוסלו', ישראל
  ".עובדים זרים ושאר גויים

ידועה כתומכת ניני     אחינועם 
היא אף לקחה . חברתיבשלום ובצדק 

ה החברתית בקיץ במחא חלק פעיל
לזכות יחד אמורה הייתה ניני . 2011

 דור בפרס על יקאי גילסעם המו
תרומה להפצת היצירה הישראלית 

  . אלף שקל10 על סך ,בעולם

  בורגנים חסרי מנוח
  

        המשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השער
  

 לתמוך שלנו נועדה היוזמה"    
ר הרשות "וביו, בנימין נתניהו, מ"הבר

אנחנו כאן כדי . מאזן אבו, הפלסטינית
על כך השיב  .אמר ורדי, "לסייע להם

קים אנשי העס, אתם"כי , קרי
מבינים טוב , שעומדים בקדמת הבמה

  ". מכולם את תרומת השלום לכלכלה
    הקמת הקבוצה ופעולותיה 

 לפחות שלוש מעלות, הנמרצות
למה הם ? למה עכשיו: שאלות

ומדוע ? מצדדים במדינה פלסטינית
את נתניהו בדווקא בחרו לתלות 

  ?שלוםהסכם שיג הסיכוי לה
,     העיתוי מאחורי הקמת הקבוצה

 יוזמות החרם .אינו מקרי
ובמיוחד על , על ישראלהבינלאומיות 

. הולכות וגוברות, ההתנחלויות
העובדה שמגזרים שונים בבורגנות 

 – וגם בזו הפלסטינית –הישראלית 
החלו לפעול בעת הזו לקראת הקמת 

היא ביטוי , מדינה פלסטינית עצמאית
לרצונם להפחית את גובה הלהבות 

  ".גילעסקים כר"כדי לאפשר 
    הסיבה להתרפקות של הקבוצה על 

נובעת מכך שמעמד , בנימין נתניהו
ההון הישראלי מאוהב בו -בעלי

 –ראשי ממשלה קודמים . ובפועלו
אהוד , ריאל שרוןא, הוד אולמרטא

. עם בעלי ההוןכולם היטיבו  –ברק 
הגדיל לעשות למענם  לא איש  ךא

 איש לא זכה באהדה –ולכן , כמו ביבי
  . לה בחוגי ההון והשלטוןכה גדו

זו תמיכה ,     אך מבחינת בעלי ההון
 שיחסי התלות ,התנאי הואו. על תנאי

קום לבין שתבין המדינה הפלסטינית 
 כפי יישמרו –הקפיטליזם הישראלי 

מנקודת מבטם של כך ש. שהם כיום
אין , העובדים הישראלים והפלסטינים

לפתח ציפיות גדולות מהסדר נוסח 
BTI ,ס על הנצחת הניצול המתבס

  .המעמדי והדיכוי הלאומי
 BTIשליוזמת , עם זאת,     נראה

נתניהו לא עתיד לספק . צפויה אכזבה
שכן הוא , הסכם שלום עם הפלסטינים

אינו מעוניין לעמוד בתנאים 
שיבטיחו חתימת הסכם , היסודיים

הקמת מדינה פלסטינית עצמאית : כזה
שתי בירות , 1967 ביוני 4-בקווי ה

פירוק , פינוי ההתנחלויות, ירושליםב
שחרור האסירים , חומת ההפרדה

ופתרון בעיית הפליטים , הפלסטינים
  .ם"הפלסטינים בהתאם להחלטות האו

  ?המוסרי ביותר בעולם
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  :מקצועי באלכסנדריה ריאיון עם פעילת איגוד
  

 משלה את עצמו המשטר המצרי"
  "שניתן לרסן את העם

      

 שלוש שנים לתחילת המהפכה     בשבוע שעבר מלאו
, "הומניטה"רפתי צקומוניסטי השליח העיתון ה. המצרית

 עם פעילה" ?המהפכה לאן"שוחח על השאלה , האני חנאהאני חנאהאני חנאהאני חנא
, סוזן אלנדאסוזן אלנדאסוזן אלנדאסוזן אלנדא ,אלכסנדריהאיגודים מקצועיים מהעיר ב

  .אסיפת העובדים בעירשנמנית עם מייסדי 
  

  ????האם המהפכה המצרית יכולה לנצחהאם המהפכה המצרית יכולה לנצחהאם המהפכה המצרית יכולה לנצחהאם המהפכה המצרית יכולה לנצח
  

 בתנאי שבמרכזה יעמוד מעמד עובדים ,היא תוכל לנצח    
העובדים במצרים סובלים מזה עשורים רבים . חזק ומאורגן

העם  ש, הואתנאי ליציאה ממעגל הניצולה. מניצול אכזרי
בלי נצח וכל להמהפכה לא ת. ייב להתארגןחכולו המצרי 

  .שתהיה התארגנות עממית ומעמדית נרחבת
  

אך אין . ואקום פוליטייצרה  המהפכה המצרית ,לכאורה    
 ארגונים ידיבהוא התמלא במהרה . ואקום בפוליטיקה

אותם אישים קראו . אישים מסוימיםיב ותנועות שצמחו סב
ל הם תמיד שמרו על אב, ונותיהםלאנשים להתארגן סביב רעי

נוהגים ,  באלכסנדריהעילי אסיפת העובדיםפ, אנחנו. הבכורה
דרכי בבעיות ובדנים , עובדים מתאספיםכאן ה. אחרת

  .השיג את דרישותיהםכדי ל ולאחר מכן מתארגנים ,הפתרון
  

  ????איך ניתן לסכם שלוש שנות מהפכהאיך ניתן לסכם שלוש שנות מהפכהאיך ניתן לסכם שלוש שנות מהפכהאיך ניתן לסכם שלוש שנות מהפכה
  

הגל הראשון היה נגד :  בשלושה גליםהמהפכה התחוללה    
  גלוה  ;הצבאית   החונטה    נגד     היה    השני    הגל  ;רקאמוב   ני חוס

  
  
  
  
  

  :הקומוניסטים באוקראינה

  לא לאלימות הימין ולהתערבות הזרה
  
  
  
  

   בגילוי דעת שפרסמה בשבוע שעבר המפלגה הקומוניסטית 
, כי ההפגנות והמחאות ברחבי המדינה, של אוקראינה נטען
נן מהוות מחאה עממית שלווה למען אי, ובייחוד בבירה קייב

אלא התכתשות בין , דמוקרטיה
-מספר זרמים לאומניים

המעוניינים , קיצוניים
בין . לתפוס את השלטון

תנועות האופוזיציה 
מצויות מספר תנועות שהן 

, נאציות במוצהר- ניאו
ואשר דוחפות להתנגשויות 

  . אלימות ולהפרת חוק
    ברבות מההפגנות נשמעת 

שהייתה סיסמתם , "תהילה לאוקראינה ולגיבוריה"הסיסמא 
של משתפי הפעולה האוקראינים עם הנאצים בתקופת 

  .מלחמת העולם השנייה
כאשר אנו רואים כי פוליטיקאים מסוימים , במקביל    "

   נהיה  , לתנועות האופוזיציה גיבוי מעניקים  אירופה - במערב

וגגו לאחר שיתפ. השלישי נגד מורסי והאחים המוסלמים
בתמיכתם של , ההדים הפוליטיים של אישור החוקה החדשה

  .יתחולל הגל הרביעי,  מהבוחרים98%
-אלא ממשיכה סחור, אינה מתקדמת המהפכה ,לכאורה    

כולל , הארגונים.  והרבה,אבל בשטח היא מתקדמת. סחור
הדרישות נעשות . מתרבים, התארגנויות העובדים העצמאיות

אינני . תמיכה גוברת ברחובב והן זוכות, רדיקליות יותר
לתת תשובה הולמת יהיה מסוגל  איך המשטר הנוכחי ,יודעת

  .לדרישות העם והעובדים
  

   ????מדועמדועמדועמדוע
ך למשטרים  המששהואהממשלה מייצגת משטר     

תן יהיה נימשטר זה משלה את עצמו בחושבו ש. הקודמים
 סבור שניתן יהיה להשיב את הוא. לרסן את העם המצרי

חזרתם של , דר על כנו באמצעות מעצרים המונייםהס
  .  והטלת דופי במתנגדיו הפוליטייםהשירותים החשאיים

 למשחק ולהפוך אותה, המשטר מנסה לגמד את המהפכה    
 ,הנעדרים תמיכה עממית ניכרת, סאות בין כמה אישיםיכ

למקד זו הסיבה שהמשטר מעוניין . לשלוט בהםיהיה שניתן 
 תנועת, יבורית בקבוצת צעירים קטנההצאת תשומת הלב 

- שעשו אמצעי התקשורת בהדבר דומה למה . "תמרוד"
צעירי  כאשר הפנו את הזרקורים לעבר קואליציית ,2011

המהפכה מכה שורשים , אבל ככל שחולף הזמן. המהפכה
  . וזו הערובה להמשכה, בייחוד בקרב העובדים, באוכלוסייה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נכתב בגילוי , "מעוניין בתדלוק המחאהברור יותר מתמיד מי 
, עוד מציין גילוי הדעת. הדעת של הקומוניסטים האוקראינים

 שמשרד החוץ האמריקאי מפעיל לחצים על הממשלה
סיג את השוטרים השומרים על בניין האוקראינית על מנת שת

  .כדי לאפשר למפגינים להשתלט עליוזאת , הפרלמנט
  

לה את האחריות לאלימות הן     המפלגה הקומוניסטית מטי
ר שא, על מנהיגי האופוזיציה הימנית והן על הממשלה

הקומוניסטים . מדיניותה דחפה את העם לזרועות הקיצונים
ודוחים את , קוראים לכל הצדדים לחדול משימוש באלימות

  .ההתערבות הזרה בענייניה הפנימיים של אוקראינה
  

, בין היתר, ו    המפלגה הקומוניסטית מציעה כי יינקט
כי ייערך משאל עם בשאלת , ראשית: הצעדים הבאים

כי תיערך רפורמה , שנית; מדיניותה הכלכלית של אוקראינה
אוקראינה באשר תכונן , במבנה הפוליטי של המדינה

, ושלישית; רפובליקה פרלמנטארית במקום משטר נשיאותי
אשר יבטיח כי הבחירות , כי ייחקק חוק בחירות חדש

יחסיות -בחירות כלליות, כבעבר,  יחזרו להיותלפרלמנט
  .רוביות-במקום אזוריות

    צעדים אלה יבטיחו כי קולו של העם האוקראיני יישמע 
ויחלישו את כוחן של , בבירור ויקבע את מדיניות השלטון

  . סיכמו הקומוניסטים– התנועות הפאשיסטיות והלאומניות
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פיט סיגר 
  אביב-בתל

  
כך , נשכחת-רשימה זו לא תעסוק בהופעתו הבלתי

רר והמבצע האגדי האמריקאי והמש, של המלחין, אומרים
אספר על המקום . שכן לא נכחתי בה, אביב- פיט סיגר בתל

שתפסו שיריו ואישיותו במציאות התרבותית של חניכת 
 של המאה 50-  בשנות ה,א"בסניף תהנוער הקומוניסטי 

  .שעברה
היו אלה שנים של .  ההן לא היו עליזות כלל50-שנות ה

המועצות ובעלות - הניצחון של בריתכי , קריסת התקווה
 ישים –ובעיקר , הברית על הנאצים ישנה את העולם מיסודו

 פרצו שתי מלחמות 1950-  כבר ב.קץ למלחמות
מלחמת קוריאה ומלחמת (אימפריאליסטיות עקובות מדם 

 את 1956- בהגוריון ניהל-לו ממשלת בןואי, )סין-הודו
המלחמה הראשונה שנועדה להרחיב את גבולות המדינה 

  .בכיבוש רצועת עזה וחצי האי סיני
שבאותן שנים , מה שחשוב לעניינה של רשימה זו הוא

שירי ) הודות למדריכה מרים גרא(י בהתלהבות "שרנו בבנק
בעוד , ברובם סובייטיים, גבורה של מלחמת העולם השנייה

 ,שרבים מבני גילנו דבקו בהתלהבות בשירים באנגלית דווקא
שירי בנמצא גם לא היו אז . רד'של אלביס פרסלי וקליף ריצ

רק כזכור ש, סואץ-מחאה ישראליים נגד מלחמת סיני
  .הקומוניסטים התנגדו לה

ששר בהרכב ,  האמריקאיואז הגיעו שיריו של פיט סיגר
והוא הביא לנו שירים של  .  גם סולו1958ומאז , של להקות

אך בעיקר את מה שהיה , של המנושלים, מעמד הפועלים
  .  שירים נגד מלחמות –חסר לנו כל כך 

איפה הפרחים " יצא פיט סיגר עם השיר הנוגה 1955-ב
בימים של , י"לנו בבנק". מתי הם ילמדו"התוהה , "כולם

- ניתן במתנה שיר מחאה אנטי,סואץ ולאחריה- מלחמת סיני

, בהמשך שרנו עוד משיריו.   ועוד באנגלית,ליטריסטימי
והבלדה " We Shall Overcome" השיר המפורסם ובכללם

  .ו היל'למנהיג הפועלים ג
הסתה הימים היו ימי . נשבינו כבני נוער גם באישיותו

ואז הגיעה אלינו הידיעה על . קומוניסטית ארסית בארץ- אנטי
איש , ומן פיט סיגרז, 1955-ב. המופת האישי של פיט סיגר

להעיד , היה חבר במפלגה הקומוניסטית 1950עד ש, השמאל
הוא סירב למסור מידע כלשהו שיפליל . בפני ועדת מקארתי

הוא נידון בשל . ויצא באומץ נגד החקירה עצמה, מי מחבריו
  .אך העונש בוטל בהמשך, כך לשנת מאסר
,  בלבבותינו הצעירים ההערצה לגבורתוווכך התמזג

טיפוח ל, למחויבותו האישית לפועלים ולכל המדוכאים
יחד עם אהבת המוסיקה והמילים של , שנאת המלחמות

, פיט סיגר לימד אותנו). אלבומיםעשרות סיגר פרסם (שיריו 
, פועליים, איך אפשר להיות פוליטיים, בני הנוער
   .מרגשיםוגם לשיר שירי אהבה , דמוקרטיים
 שנה 70-למעלה מ. המשיך לשיר, גיבור נעורינו, פיט סיגר

ולהציג בדרך כה יעילה בפני מיליונים , לא התעייף מלשיר
באיזה צד אתה : "ברחבי העולם את השאלהובארצו 

  .כשם אחד משיריו הנודעים, "?עומד

        נסקי נסקי נסקי נסקי ''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז
  

  

  איפה הפרחים כולם
  
  
  
  

  פיט סיגר: לחן
  פרחיים ח: נוסח עברי

  

  איפה הגברים כולם      איפה הפרחים כולם 
  הצבא לקח אותם        שאהבנו 

  מתי הם ילמדו       איפה הפרחים כולם 
  מתי הם ילמדו         אנה הלכו

  
  איפה הצבאות כולם       איפה הפרחים כולם 
  שלהם הרענו       הנערות לקחו אותם 

  איפה הצבאות כולם      מתי הם ילמדו 
  אנה הלכו       מתי הם ילמדו

  
  איפה הצבאות כולם       איפה הנערות כולן 

  הקברים כיסו אותם        שאהבנו 
  מתי הם ילמדו      איפה הנערות כולן 

  מתי הם ילמדו         אנה הלכו

  
  איפה הקברים כולם       איפה הנערות כולן 
  שחפרנו      הגברים חטפו אותן 

  איפה הקברים כולם      מתי הן ילמדו 
  אנה הלכו       מתי הן ילמדו

  
  איפה הקברים כולם       גברים כולם איפה ה

  הפרחים כיסו אותם        שהכרנו 
  מתי הם ילמדו      איפה הגברים כולם 

  מתי הם ילמדו         אנה הלכו
  

  

  

  

את . 1955- ם כתב פיט סיגר עצמו באת מילות ארבעת הבתים הראשוני

 לרשימה 2010-השיר נכנס ב. 1960-ו היקרסון ב'יתר הבתים הוסיף ג

 . פוליטיים הנודעים השירים ה20של 



    במאבק
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   לאות תמיכה בותלמידיו של אדם ורטה מפגינים: בתמונה

   
וורטה שימוע חוזר אדם נערך ל) 30.1(    בשבוע שעבר 

הוחלט כי המורה לא בסופו ו, א"בת" אורט"במשרדי רשת 
המלמד בתיכון אורט גרינברג בקרית , ורטה. יפוטר מעבודתו

עוריו כי הביע בשיאחת מתלמידותיו ידי בהואשם , טבעון
 ". של שמאל קיצוני"דעות 

אשר הבהיר כי , מפקח משרד החינוךהשתתף גם בשימוע     
ובתנאי שהדבר ייעשה , מותר למורה להביע דעות פוליטיות

, פעם נוספת, אנשי אורט ניסו. תוך מתן ביטוי לכל הדעות
ל אינו צבא "להעלות את הטענה כי ורטה אמר בכיתה כי צה

מיכאל ספרד מיכאל ספרד מיכאל ספרד מיכאל ספרד עורכי הדין , ל המורהואילו נציגיו ש, מוסרי
חזרו על הדברים שאמר ורטה בשימוע , ואדר גרייבסקיואדר גרייבסקיואדר גרייבסקיואדר גרייבסקי

  ". ל עושה"יש מעשים לא מוסריים שצה"כי , הראשון
אמר ורטה כי הוא מפציר במורים מהשימוע ביציאה     

כמו שמשרד החינוך . "להמשיך ולהביע את דעותיהם בכיתות
מורים יביעו את למידה משמעותית כרוכה בזה ש, מבהיר
תוך יצירת " שאת זאת יש לעשות ,אמר ורטה והוסיף, "דעתם

אני . אווירה פלורליסטית בכיתה שמכבדת את כל הדעות
. רוצה להפציר במורים שיגידו את דעתם שוב ושוב ללא פחד

  ".רק ככה נצליח לייצר בוגרים ראויים
  

  םעובדיה הכירה בוועד הנהלת מגדל
שביתות ,  שכללו עיצומים–אבק     לאחר שלושה חודשי מ

 הודיע בשבוע שעבר הבעלים –הפגנות ואסיפות , חלקיות
כי בכוונתו , שלמה אליהו, "מגדל"של חברת הביטוח 

  .מ עם נציגות העובדים לקראת הסכם קיבוצי"להיכנס למו
  
  
  
  

  

  י"מחוז השפלה של מק
  

  אבל על לכתו של החבר המסור
  

  רפאל אלוני

  

  פחהומשתתף בצערה של המש
  

 ודרש ,שלושת החודשים האחרונים פנה אליהו לעובדים    ב
עתרה , פנייה כזולאחר כל . מהם שלא לתמוך בהתארגנות

והשיגה צו א "בתההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה 
בית . שאוסר עליו להתערב בהליך ההתארגנות של העובדים

הנהלת החברה תמשיך הדין האזורי לעבודה פסק שאם 
 . אלף שקל200- ביקנסת יאה, להתערב בהליך ההתארגנות

 למנוע מחברי הוועד "מגדל"חברת  הנהלת יה שלגם ניסיונות
 נתקלו בצו של בית ,להיכנס למתחמים שונים של החברה

  . הדין שאוסר זאת
  

 ש יפו"חד
  

  

  , 19:30בשעה ,  בפברואר6', ביום ה
   ,,3השקמה ' רח, מי'במועדון בשכונת עג

  :בנושא, ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ " חעםדיון 
  

  המצב הפוליטי והמאבקים העומדים בפנינו
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 הגדה השמאלית
 אביב-תל, 70אחד העם 

  
  

  19:30בשעה ,  בפברואר9', יום א
  

  "המפעל"
  
  
  

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

סרט מעורר השראה על מאבקיהם ארוכי השנים של עובדות 
 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
  

 הרשמה לקורס לערבית מדוברת
  

 12הרשמה לקורס בן מנהלת כללת הגדה השמאלית מ
  . בפברואר11', גשיחל ביום , פגישות לערבית מדוברת

 

  aravit.hagada@gmail.com: לפרטים ולהרשמה

  
 20.00בשעה , 17.2', ביום ב

  דן  אלמגור דן  אלמגור דן  אלמגור דן  אלמגורמארחים את הפזמונאי

 פיט סיגרפיט סיגרפיט סיגרפיט סיגרבאירוע הוקרה לזמר המחאה הדגול 
 )2007(ביוגרפי -בחלקו השני של האירוע יוקרן הסרט הדוקו

  """"עוצמתו של השירעוצמתו של השירעוצמתו של השירעוצמתו של השיר: : : : פיט סיגרפיט סיגרפיט סיגרפיט סיגר""""

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המורה אדם ורטה לא יפוטר: הישג למחאות


