
  

  

משרד  ●  אלף עובדים150 בשנים האחרונות התארגנו :מרכז אדוה

    2013אשתקד מספר ימי השביתה היה כפול לעומת : הכלכלה
  

הפגנות האחד במאי שנערכו בסוף השבוע שעבר     
: לא מותירות מקום לספק) אביב- ההפגנה בתל–בתמונה (

, יםצעירות וצעיר, דור חדש של לוחמים מעמדיים
הדבר בא .  אל מערכות העובדיםצו פר,ם ונחושיםמשכילי

במאבקים למען חלוקה במספר השביתות וגם לידי ביטוי 
  . שעברה בשנה שהתנהלו ,אחרת של עוגת ההכנסות

 103- אשתקד יותר מנרשמוהעובדים בישראל לזכות     
בסך . 2013 לעומת ייםתשכמעט פי  – שביתה ימי אלף

בשנה שעברה  נערכול והכ
בהן , תות מלאות שבי26

, שובתים  אלף39נטלו חלק 
 שביתות חלקיות 25-ו
-כ בהן השתתפו ,)עיצומים(

 ,זאת. עובדיםאלף  63
שביתות מלאות  25 לעומת

 בהן נטלו חלק ,2013-ב
- ו,שובתים  אלף22-פחות מ

  שביתות חלקיות28

אלף  43-כבהשתתפות 
ח "כך עולה מדו. עובדים

  ).29.4(משרד הכלכלה בשבוע שעבר שפרסם 
-על רקע פיטורי עובדים וכפרצו  מהשביתות 31%- כ    

מהשביתות  19%-  כ .נבעו מסיבה זוהשביתה  מימי 65%
הדרישה  על רקע נוהלשיעור דומה ו, תביעות שכריסודן ב

עקב שינויים פרצו  12%-כ, חתימה על הסכמי עבודהל
, בהרעת תנאי עבודה  והשאר מסיבות הקשורות,ארגוניים

   .ון עובדים והלנת שכרהכרה בארג
 23% כי ,חלוקת השביתות על פי ענף כלכלי עולהמ    

 19%, בורייםיבשירותים הצ מכלל השביתות המלאות היו
 15%- כ, שיעור דומה בענף התחבורה והתקשורת, בחינוך

 , בענף הבנקאות והביטוח12%-כ, בשירותי בריאות
  .יה ובבינוייוהשאר בתעש

  

ם הסולידריות הבינלאומי של יומרכז אדוה פרסם ב    
, עובדים "ח השנתי"הדואת ) 1.5(מעמד העובדים 

שנת לה כי בוח ע"הדומ". מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית
 חלקם של העובדים בעוגת ההכנסה הלאומית נותר 2014

 נמוך משמעותית מזה   שיעור – 57%: 2013-כשהיה ב
אז עמד חלקם של , 2004שנת ב, שנרשם עשר שנים קודם לכן
  .61% העובדים בעוגת ההכנסות על

 

על פניו נראה כי מדובר בהבדל של אחוזים ,     אומנם
בשנת . אולם למעשה מדובר בסכומים משמעותיים, בודדים

 927עמדה ההכנסה הלאומית של ישראל על , לדוגמא, 2014
אילו עמד  . שקלמיליארד

חלקם של העובדים בעוגה של 
כפי שהיה , 61% על 2014

, 57%ולא על  (2004בשנת 
היו , )כפי שהיה בפועל

, 2014-העובדים מקבלים ב
 שקל מיליארד 37, כקבוצה
אם נחלק את הסכום . נוספים

הזה בסך כוח העבודה 
 3.8-כשהם , 2014- בישראל  ב

 נמצא כי  –עובדים מיליון 
באותה שנה עשויים היו כל 

 אלף 10- כפת שנתית של תוס, בממוצע, עובד ועובדת לקבל
במקום ,  אלא שהתוספת. לחודששקל 900-או כ, שקל

   .נפלה בחלקם של המעסיקים, שתיפול בחלקם של העובדים
  

עוגת "-בעובדים לחלקם של העוד עדות להידרדרות     
-גדלה ההכנסה הלאומית ב 2014-2004בשנים : "ההכנסות

קם חל, 78%-אך בעוד שחלקם של המעסיקים גדל ב, 52%
   . בלבד42%- של העובדים גדל בכ

  

יש  "בשנים האחרונות,  חוקרי אדוהמציינים, עם זאתיחד     
זוהי תוצאה של פעילות . גל של התאגדויות עובדים חדשות

יתכן ומדובר בתפנית י ...ארגון כוח לעובדיםההסתדרות ו
, במגמה בת כשני עשורים של הצטמצמות שיעורי ההתאגדות

בשנתיים האחרונות  ,ח"דוה על פי ."יבעיקר במגזר הפרט
לאיגודים המקצועיים והקימו  עובדים 150,000- כהצטרפו 

  .ועדי עובדים

  2015 מאיב 6, 17    גיליון



  

 2/תגובות 
        

 

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

 

  

  ל לכבוש את פאריס ולונדון "לשלוח את צה
אלא כל עיר , גילינו ששדה קרב זה לא רק גבולות ישראל"

        ".".".".ועיר בעולם
  )22.4, "וואלה" ,ר הסוכנות היהודית"יו, נתן שרנסקי (

  

  עבירה חדשה שלא כתובה בספר החוקים
 חנתהוזעקו שוטרים מת, שעות הלילה המאוחרות אמשב"

לדירת מגורים בעיר לאחר שעוברי אורח  ,תהעיר איל
הצועקים ללא הרף  כי מאחת הדירות ישנם אלמונים, התלוננו

 שוטרים רבים הוזעקו והגיעו לבניין בו. 'אללה אכבר'
השוטרים מנעו את . ועלו לדירתם, מתגוררים החשודים

ועצרו שלושה שחשודים  המשך הצעקות מצד החשודים
ספר חודשים התרחש מקרה דומה בעיר תל  לפני מ.במעשה

 'ללה אכברא'הקריאות  כאשר עוברי אורח שמעו את, אביב
 אלו הזמינו. שבקעו ממערכת כריזה שהותקנה בדירת מגורים

שחשו למקום במהירות , את כוחות המשטרה ממרחב ירקון
 ןהם אלו שקוראים את אות וזאת בשל החשש כי ערבים

        ."ולבסוף עצרו אותם, קריאות
  )22.4, "כיכר השבת"-ידיעה ב(

  

  ש עם שיר מבוב דילן"ד
שיר מחאה שכתב המשורר והזמר האמריקני בוב דילן "

נקרא בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות , 60-בתחילת שנות ה
ועורר  –אורנים  ישראל ונפגעי פעולות האיבה במכללת

-נכתב ב 'האדוני המלחמ', השיר .סערה בקרב הסטודנטים
ב "רוץ החימוש שיצרה המלחמה הקרה בין ארה מ נגד1962

המלים שהוקראו , 'אדוני המלחמה' להלן .לברית המועצות
  ):יהונתן גפן: םותרג (בוב דילןמאת בטקס 
 

 אדוני המלחמה שרוצים להרוס את העולם –אתם 

 שהמצאתם את הרובים ואת הלהביור –אתם 

 ם והקרבלשבראתם את מטוסי הנפ –אתם 

 ארים מאחורשתמיד נש –אתם 

 סביבכםשיתם דבר בשבילי מלבד לזרוע הרס שלא ע –אתם 

  שמשחקים בעולם שלי כאילו שזה צעצוע שלכם –אתם 

 " ישחקו הנערים,נו"ששמים לי רובה ביד ואומרים  –אתם 
  רחוק מאיפה שעפים הכדורים,שתמיד מביטים מהצד – אתם

  
 אני מביט לכם בתוך העיניים, אבל

  המפחיד, םח שלכורואה את המו
 .תכמו שרואים דרך המים את הבוץ בקרקעי

    – כי אתם גרמתם לפחד הגדול שידע אי פעם בן האדם
 . הפחד להביא ילדים לעולם:והוא הפחד הגדול מכל

 כך הרגתם את ילדיי שעוד לא נולדו

 .םנשמות טובות בלי קבר וש
 שזורם עכשיו בעורקים שלכםאז אתם לא שווים את הדם 

 אולי אין לי זכות לומר אף מילה, ן לי זכות להעיראולי אי, כן

 ,ראתם יכולים להגיד שאני צעי
 ,אתם יכולים להגיד שאין לי השכלה
  – אבל דבר אחד אני חייב להגיד לכם

  – בגלל שאני צעיר ואין לי השכל
 שום אלוהים שראה אתכם לא ייתן לכם מחילה

  – ואני מקווה שתמותו
  – כן אני מקווה שתמותו בקרוב

 וכמה שתמותו יותר מהר

 ככה יהיה לי יותר טוב

 אנחנו נכבד את זכרכם בדקת דומיה ובראשים מורדים

  ".ולא נזוז מהקבר שלכם עד שנהיה בטוחים שאתם מתים
  )22.4, "מעריב("

 

  שעת מחנך
 ולצד שישה מיליון ,עברו מאז מלחמת העולם  שנה70כבר "

ים שאינם מיליונ צריך לזכור שמתו גם עשרות, יהודים
בכל  שניתנות  לאחר הבטחות,ובהזדמנות הזאת... יהודים

 אחוז 30עדיין , שנה ושנה מכל פוליטיקאי ופוליטיקאי
וכל ואין להם כסף לטיפולי להם כסף לא מניצולי השואה אין

המסעות   ובמקום שישקיעו בקבלני משנה של.שיניים
במקום שיחזקו את הזיקה של קיום מדינה בחברה , לפולין

שיתחילו להסתכל על ניצולי השואה כחובה , על השואה
ראש ... וזקניה בסיסית של חברה שמפקירה את בניה

הממשלה משתמש בהפחדה ובשנאה כיסוד של קיום לחברה 
  ". חולה
  ,  בטקס יום השואה"צליההר"מנהל גימנסיה , זאב דגני' פרופ(

  )22.4, "אביב-לידיעות ת"

  

   מצא את ההבדלים–י 'ביבי ובוז
. המחנה הציוני פרסם את עמדתו בשאלת הגרעין האיראני"
 שהפיץ יצחק הרצוג הוא נמנע מלמתוח ביקורת נייר עמדהב

ישירה על מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוגיה 
בו אין קואליציה 'ראנית ואף מבהיר כי מדובר בנושא האי

לזו עיקר ההבדלים בין עמדת המחנה הציוני ... 'ואופוזיציה
ולעיתים אפילו הוא , של נתניהו אינו נוגע למהות אלא לסגנון

למשל בהגדרת השלטון , ממשלהדומה לזה של ראש ה
 המילים בנייר 838מבין . 'משטר האופל האיראני 'בטהראן

העמדה לא מבצבצת תכנית פעולה או מדיניות אלטרנטיבית 
אלא דווקא מה שנראה כתכנית עבודה של , של האופוזיציה

 החוץ יצחק הרצוג ושגריר ישראל בוושינגטון עמוס שר
  ".ידלין בממשלת אחדות העתידית בראשות בנימין נתניהו

  )13.4, "הארץ", ידיעה של ברק רביד(

  

  חושש מהגיליוטינה
אני אדם שעובד : נוחי דנקנר העיד בבית המשפט המחוזי"

   ."14-אני לא לואי ה. הרבה ויורד לפרטים
  )16.4, "ידיעות אחרונות("
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  3/ מדיניות 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ל"אין כניסה לקומוניסטים מחו: ג"נתב
  

  

  

את כניסתו של שר ההשכלה בשבוע שעבר  הישראל מנע    
ל "המכהן גם כמזכ, בלייד נזימנד, הגבוהה של דרום אפריקה

המפלגה הקומוניסטית בארצו ואחד מראשי הקונגרס הלאומי 
 נזימנד היה אמור לעמוד בראש משלחת חוקרים .האפריקאי

 ים אפריקאיםהמרכז ללימודישל  הפתיחה אירוע ב,ארצומ
  .בגדה המערביתבאוניברסיטת ביר זית 

 ארבעה אזרחים באותו השבוע גםגירשו  השלטונות    
 במסגרת משלחות סולידריות עם צה שהגיעו אר,םצרפתי

הפעיל בנוער , מורה לחינוך מיוחד, צעיר. העם הפלסטיני
 ולאחר ששהה ,תו ארצההקומוניסטי הצרפתי נעצר עם הגע

שלושה .  הוחזר לארצו,ג"כליאה בנתבהיומיים במתקן 
-פעילים באגודה לסולידריות צרפת, אזרחי צרפת נוספים

הם פנו לבית . הגעתם לישראלעם , למחרתנכלאו ,  פלסטין
העצורים הם שלושה  . על מנת למנוע את גירושםהמשפט

וק שמן זית  העוסקים בשיו,פעילים קומוניסטים מצפון צרפת
השלושה הגיעו לישראל לשם קידום . מתוצרת פלסטינית

  .רשות הפלסטיניתבין השיתוף הפעולה כלכלי בין צרפת ל
הודעת  ה הקומוניסטית הצרפתית פרסמהדוברת המפלג    

מצטרפים האחרונים מקרי הגירוש "בה נאמר כי  ,גינוי חריפה
 –ים שגורשו מישראל צרפתלרשימה ארוכה מדי של 

לא . עמים בגלל שם משפחתם או המוצא של הוריהםלפ
שנועדה עקבית אלא במדיניות , מדובר במקרים בודדים

י פרסמה אף היא " מק".סולידריות עם הפלסטיניםלפגוע ב
 .הודעת גינוי

  
  
  
  
  
  

  נתניהונתניהונתניהונתניהוההעדפות של ההעדפות של ההעדפות של ההעדפות של 

  

אודות תקיפות על     בשבועיים האחרונים פורסמו דיווחים 
, חי הגולן הסורי הכבוש בשטחי סוריה ובשטישראליות
אשר , ית בהרי קלמון במערב סוריה תקיפה אווירובכלל זה

אף רמז כי אכן , משה יעלון, שר הביטחון. יוחסה לישראל
  .מדובר בהפצצה של חיל האוויר הישראלי

מעריך כי , "הארץ"הפרשן הצבאי של ,     עמוס הראל
קונספציה שאומצה ההתחממות הגוברת בצפון היא ביטוי ל

נתניהו מזהה את האתגר בחזית הצפונית : "בידי הממשלה
וסבור כי , מול חיזבאללה כאיום הביטחוני החמור ביותר

". האיום עלול להסלים בשנים הקרובות אף לכלל מלחמה
עימות קשה "-הזירה הצפונית עשויה להתפתח ל, לדבריו

  ).1.5, "הארץ" ("ובעל סיכויים רבים להתלקחות
היעד של התקיפה הישראלית בהרי קלמון , לפי הפרסומים    

היה משלוח נשק שהממשלה הסורית ביקשה להעביר לידי 
, בין היתר, משלוחי נשק אלה מתבצעים. חיזבאללה בלבנון

, איסלאמיסטיות החמושותהעל רקע הכיבושים של הקבוצות 
  . אשר נשק סורי רב נופל לידיהן

תחמושת האומנם מעדיף נתניהו שנשק ו: מתבקש לשאול    
',  ושותנוסרה-בהת אל'ג, ש"של הצבא הסורי ייפלו לידי דאע

האם הוא מעדיף כי קבוצות ? מאשר יימסרו לחיזבאללה
ובלבד , קעידה יזכו בחימוש זה-טרור הפועלות בהשראת אל

שלו מול " אלמנט ההרתעה"ל ימשיך לשמר את "שצה
, כמובן, ותשובות רשמיות, השאלות הן מדאיגות? חיזבאללה

  .    ההפצצות הן תשובה ברורה אולם ,אין

        וווו""""אאאא
  
  

  

   שנה להבסת גרמניה הנאצית70
  י"גילוי דעת הוועד המרכזי של מק

  
  
  
  

 במאי 9-שהושג ב, הניצחון ההיסטורי על גרמניה הנאצית
הציל את עמי אירופה והעולם וסלל את הדרך , 1945

ניצחון זה העניק . מותלדמוקרטיה ולתמורות חברתיות מתקד
תנופה לתנועת הפועלים ולתנועות לשחרור לאומי והוביל 

  .להתמוטטות המערכת הקולוניאלית
מכבדת המפלגה הקומוניסטית ,  שנה לניצחון70במלאות 
את זכרם של מיליוני קורבנות הנאציזם ) י"מק(הישראלית 

 מיליון אזרחים סובייטיים ושישה 27 –וביניהם , והפאשיזם
י מעלה על נס את גבורתם של הלוחמים "מק. יון יהודיםמיל

; של חיילי הצבא הסובייטי וחיילי בעלות הברית: בנאצים
פאשיסטיות ומורדי -לוחמי המחתרות האנטי, של הפרטיזנים

  .הגטאות
, המועצות-מסירותם והקרבתם העצמית של עמי ברית

על חירותם ועל המשטר , אשר הגנו על מולדתם
 תרמו תרומה מכרעת להבסת גרמניה –הסוציאליסטי 

הניצחון ההיסטורי של הצבא הסובייטי בסטלינגרד . הנאצית
אילץ את הצבאות הפאשיסטיים לסגת ממצרים ומצפון 

וכך מנע את פלישתם לפלשתינה והציל את עמיה , אפריקה
  .מהשמדה
נמשך המאבק של כוחות הקידמה והשחרור נגד , בימינו

, אנטישמיות, נאציזם-ניאו, נותגזע, השפלה, אפליה, דיכוי
לרבות , הממשל האמריקאי ובעלי בריתו. כיבוש ומלחמות
, מנהלים שוב ושוב מלחמות כיבוש, ממשלות ישראל

. מאיצים את מרוץ החימוש ותומכים בכוחות הריאקציה
-לרבות באלה שהיו בעבר בהרכב של ברית, במדינות שונות

, נאציים-ניאומרימים ראש כוחות פאשיסטיים ו, המועצות
  .המנצלים באופן דמגוגי את האבטלה והמצוקה החברתית

שלטון הימין בישראל מחריף את ההסתה הלאומנית נגד 
הפלסטיני ומאיים לפתוח שוב -המיעוט הלאומי הערבי

בשנים האחרונות חוקקה הכנסת חוקים . במלחמה תוקפנית
על הפרק . שמטרתם סתימת פיות וצמצום המרחב הדמוקרטי

לרבות הצעת , דמוקרטיות נוספות-ות הצעות חוק אנטיעומד
חוק הלאום והצעת חוק לביטול זכות השביתה במגזר 

  .הציבורי
גלויה לכל הברירה ,  שנה70אפילו יותר מאשר לפני , כיום

מן הצד חירות ודמוקרטיה , ההיסטורית בין סוציאליזם
  . והידרדרות לפאשיזם מן הצד האחרלבין ברבריות, האחד

 תנאי ןערבית ושותפות המאבק ה- ת היהודיתהאחדו
-להצלחת המערכה נגד סכנת הפאשיזם ולמען שלום ישראלי

, לשוויון, לפירוק נשק, לחירות העמים, פלסטיני צודק ויציב
. לחלוקה צודקת של המשאבים וההכנסות ולהגנת הסביבה

י  פעלה ותמשיך לפעול בכל כוחה לגיבוש אחדותם של "מק
  .השוויון והצדק החברתי, והשלוםכוחות הדמוקרטיה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        !!!!לא עוד כיבושלא עוד כיבושלא עוד כיבושלא עוד כיבוש! ! ! ! לא עוד מלחמהלא עוד מלחמהלא עוד מלחמהלא עוד מלחמה
  !!!!לא עוד פאשיזםלא עוד פאשיזםלא עוד פאשיזםלא עוד פאשיזם! ! ! ! לא עוד גזענותלא עוד גזענותלא עוד גזענותלא עוד גזענות

  

  

  

                          2015תחילת מאי 



 4/בארץ ובעולם 

  

  אסון טבע שהוחרף בגלל העוני : נפאל
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  

 

        ? ? ? ? מדוע צריך היה לגנובמדוע צריך היה לגנובמדוע צריך היה לגנובמדוע צריך היה לגנוב
        
        

לפיה הבריח סוחר נשק , "ניוזוויק"הידיעה שפורסמה ב
לפני ארבע (הברית לישראל -מארצות, ן'ארנון מילצ, ישראלי

, מתקני השהייה שנועדו גם לייצור כלי נשק גרעיניים) שנים
  .תמיהה רק בחלקהמעוררת 

, ן עוסק במסחר בנשק ושהוא קשור'העובדה שארנון מילצ
יצרן טילי , "און'ריית"עם המונופול האמריקאי , בין הייתר

ן 'שלמילצ, באותה מידה גם ידוע. היא עובדה ידועה, הוק
ששמו , לכן אין זה מפתיע. יחסים הדוקים עם ראשי המערך

  .גרעינין פורסם בהקשר של ייצור נשק 'של מילצ
פ "שפורסמה שוב ע, באותה מידה לא מפתיעה הידיעה

. שישראל עוסקת במרץ בפיתוח נשק גרעיני, מקורות זרים
מחסן "ב ספרו של פיטר פרי "בחודש שעבר פורסם בארה

כי ברשות ישראל כבר , ובו נכתב" הנשק הגרעיני הישראלי
שנוצרו מחומר גלם שגנבו ,  פצצות גרעיניות41מצויות 

טווח הפצצות הגרעיניות , לפי ספר זה.  ישראלייםסוכנים
, לוב, זאיר, סודאן, הישראליות מכסה את שטחן של עיראק

  .המועצות-איראן ואפילו חלקים של ברית, יריה'אלג
  

  ] שורות שמחקה הצנזורה הצבאית ברשימה4מחיקה בת [
  

מדוע צריך היה לגנוב את מתקני , התמיהה היחידה היא
ב "שארה, העניין הוא בכך? הללוההשהייה המיוחדים 

מדינות . הפצת הנשק הגרעיני- חתומה על האמנה לאי
החתומות על אמנה זו התחייבו לא לספק כורים גרעיניים וכן 
, ציוד שיכול לשמש לפיתוח גרעיני לאותן מדינות מעטות

שהיא אחת המדינות , ישראל. שאינן חתומות על אמנה זו
אינה ,  הנשק הגרעיניהפצת-שאינה חתומה על האמנה לאי

ב ציוד הקשור בתחום "לרכוש רשמית בארה, לכן, יכולה
מכאן שכדי להשיג את מתקני ההשהייה הגרעיניים . הגרעיני

 –כלומר , הללו צריך היה לעבור על החוק האמריקאי
  .הברית-להבריחם מארצות

, עניין הברחת המתקנים הללו נודע ברבים בדרך כלשהי
שבעצם אינו מתנגד לפיתוח (יקאי וכך נאלץ המימשל האמר

לפתוח ) שעליו נמסר ממקורות זרים, הנשק הגרעיני בישראל
  .בחקירה רשמית

ב לישראל "פרשת הברחתם של מתקני ההשהייה מארה
מצביעה שוב על הסכנה האיומה שבהשתלבות ישראל 
במירוץ החימוש הגרעיני ומחזקת את התביעה שישראל 

  .גרעיניהפצת נשק - תחתום על האמנה לאי

        לללל""""תתתת
 15.5.1985 ,"זו הדרך"

    כלי התקשורת עוסקים בהרחבה ברעידת האדמה ההרסנית 
שגבתה את חייהם של אלפי בני אדם וזרעה חורבן , בנפאל

, צוותי סיוע מרחבי העולם מתגייסים לעזור. ברחבי המדינה
  .במיוחד באזורים ההרריים והבלתי נגישים

רציה הכללית של נשיא הפד,     לדברי בישנו רימאל
וחבר הנהגת ) GEFONT(האיגודים המקצועיים הנפאליים 

כוחות לכך שאחת הסיבות מדוע , הקומוניסטים בנפאל
א המצב יה, להגיע לכפרים המרוחקיםמתקשים הסיוע 

 מהזנחה ותהסובל, העלוב של תשתיות הכבישים והתחבורה
בשל העובדה שחלק ניכר , בין היתר, זאת. ומהיעדר פיתוח
ובמיוחד , כמהגרי עבודה, ל" חי בחושל נפאלמכוח העבודה 

קונפדרציית האיגודים המקצועיים הבינלאומית . ת"במזה
)ITUC( סעודיה , מכתב לממשלות קטאר, בהקשר זה, שלחה

והפצירה בהן לאפשר למאות אלפי , ואיחוד האמירויות
  .מהגרי העבודה מנפאל המועסקים שם לחזור למולדתם

האיגודים המקצועיים ,     נוכח מצב החירום השורר במדינה
, החליטו שלא לציין את האחד במאי בתהלוכות ובהפגנות

  .אלא באירועי אבל לזכר ההרוגים ולתמיכה בפצועים
, כי שתי המפלגות הקומוניסטיות בהודו השכנה,     יצוין

גיוס תרומות אשר יועברו באמצעות המפלגה יזמו מסע ל
                  ).לנינית מאוחדת-מרקסיסטית(הקומוניסטית של נפאל 

        

   להחרים, כן
החליט , קי בן זקן'ג, בעל קבוצת הכדורגל של אשדוד    

 החליטו ,בתגובה. לשנות את שם הקבוצה ואת צבע המדים
 ,אוהדים רבים לעודד בכל משחק ביתי את הקבוצה היריבה

ההחלטה שלהם  .)או לרגליהם(עד שהקבוצה תחזור לידיהם 
יכולה ללמד אותנו לא רק על התפיסה ההולכת ומתקדמת 

מול בעלות )  קבוצת הכדורגלים שלבעל(לגבי בעלות פרטית 
אלא גם , )האוהדים שחשים שהקבוצה שייכת להם(ציבורית 

פשוטה של - החלטה הלאה. על יעילותה של טקטיקת החרם
. תםקבוצעד כמה הם אכן אוהדים את  הרק מוכיחהאוהדים 

ולתת לקבוצה , יעדיפו לשבת בבית" שרופים"אוהדים פחות 
אוהדים אמיתיים מגיעים למגרש וצועקים את . שלהם לדעוך

הקבוצה  את עודדבחרו לאין ספק שהאוהדים ש. כאבם
 .ללא סייג לקבוצתם הוכיחו נאמנות –היריבה 

ניתן גם למנות חלק מאלה     בין המחזיקים בגישה זו 
,  וליתר דיוק– הם. המחרימים את ישראל או את ההתנחלויות

חברה הישראלית  ולתת ל,לשתוק יכולים היו –אנחנו כולנו 
אולם טקטיקת ההחרמה מהווה . לגסוס ולהתנוון, לדעוך

, עבור ארגוני שלום מסוימים פעולה לגיטימית לגמרי
  . שמטרתה תיקון המצב הקיים

רואה , ץ"ג העצוב של בובגיבוי,  ממשלת הימין,ויצפכ    
כך היה גם בעבר . נאמנות למדינה- אישימוש בחרם ביטוי לב

בגללו ישבו צדיקים , ף"עם החוק שאסר מפגשים עם אש
, נזרק לפח?  ההואאולם מה עלה בגורלו של החוק .בכלא

 ...זהשכ" אסור " מגעותכיום גם ממשלות הימין מנהלו
חזיר את ישראל י ייגבו מאלו המנסים לההקנסות שאול    

אבל לא יפגעו , כלכליתבהם אולי יפגעו  הקו הירוק לגבולות
 עוד לא חוקק החוק .בנכונות להיאבק עד להשגת המטרה

  .לדכא לתמיד את הרצוןשיצליח 
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 5/המזרח התיכון 
 

  

   הגרעין הישראליתתדוקטרינ

  והמקרה של איראן
  

  הקרס – שאפשר לתקוף צבאית האך ההנח, ההכנות נעשו
  

  

  אבישי ארליךמאת 

  
האפשרות פני הישראלי משל הממסד  תוחרד    

 ,תכנית גרעינית צבאית מובנתפיתחה ן אשאיר
טחון יימת על דוקטרינת הבי מאשכן אפשרות זו

  .יובל שניםפח במשך י טהואש
ישראל כמדינה גרעינית מדאיגה מאד את     

ישראל לא אשררה . מדינות האזור ולא רק אותן
לכן את חברותה באמנה לאי הפצת נשק אטומי ו

 –האמנה אישררה את ן אאיר, אגב. אינה נבדקת
  ! ונבדקת

יורק ועידת - בניוהתכנסשעבר השבוע ב    
נשק הפצתו של המעקב של האמנה למניעת 

הלחץ על ישראל ניה מגבירים את דיו .גרעיני
לפתוח את מתקניה ובאמנה  לאשרר את חברותה

  שבו והעלו את הדרישהןא מצרים ואיר.לבדיקה
הרשמית ישראל . התיכון-רחלפרוז גרעיני של המז

 אבל בתנאי, מפורזתיכון -רחמזתומכת ב
גישה זו אינה . יישאר נשק גרעיני בידיהש) האבסורדי(

  . גוברה הדודיברמים ל והיא אחד הגו,מקובלת
מתחילתה בנויה הייתה הדוקטרינה הגרעינית של ישראל     

  :על ההנחות הבאות
מה שמותר ליופיטר אסור מה שמותר ליופיטר אסור מה שמותר ליופיטר אסור מה שמותר ליופיטר אסור """" אואואואו, , , , סימטריותסימטריותסימטריותסימטריות- - - - אאאא                

בין  שלישראל ורק לישראל ימוסכיאומות העולם  ::::""""לשורלשורלשורלשור
 .נחוצה ותהיה פצצה גרעינית, מדינות האזורכל 
ישראל היא מדינה רק ,  באזור זה::::היציבה היחידההיציבה היחידההיציבה היחידההיציבה היחידה                

או  ,תשתמש בפצצותיה להרתעההיא  ולכן, יציבה ואחראית
  . אם תעמוד בפני סכנת כליה מוחשית, רק כאמצעי אחרון

באזור לפתח נשק ראשונה שהייתה ה ישראל ::::מונופולמונופולמונופולמונופול                
 לפתח פצצה היכולת בעלתהיחידה משיך להיות ת, גרעיני

 . וכלי שיגור
 ינסו לפתח יכולת ותחראמדינות במקרה שגם  :סיכולסיכולסיכולסיכול                

יכולת צבאית לחסל את  תמיד תהיה לישראל, גרעינית
  .הןהתשתית הגרעינית של

של  ידידותיה אפילו שכן , פגהלאהנחות תוקפן של     
  .חולקות עליהןישראל 

  

  ?מה נשתנה
תפיסה של אחריות שלטה עדיין במערב ה ,'50-בשנות ה    

 במלחמת העולם עם היהודישל השואה ה אסוןהמעצמות ל
שהייתה , מכאן נבעה ההסכמה בין המערב והמזרח. השנייה

   קיום   זכות לישראל  כי   , הקרה   המלחמה בתקופת  ה רנדי

המועצות שללה - בריתשאולם בעוד . וזכות להגנה עצמית
הברית -ארצות, לרבות בישראל, מכל וכל פיתוח נשק גרעיני

ח היכולת ובעלות בריתה לא מנעו מישראל את פיתו
  . לרבות הנשק הגרעיני, הגרעינית

, מזוהה ישראל שכן, כיום מתפוגגתזו תחושת אשמה     
מנהלת מדיניות הכובשת שטחים ו מעצמה אזוריתכ, ובצדק
 כי הן , יות הודיעו במפורשערבהמדינות ה,  במקביל.אלימה

 בתנאי ,נות בשלום עמהימוכנות להכיר בזכות קיומה ומעוני
החריפה , נוכח תמורה זו. פלסטיני-ך הישראליהסכסושייפתר 
 כרון השואה לצרכים לאומנייםיל זוצינאת  ישראל ממשלת

  .ולהצדקת מדיניותה התוקפנית
דינה דמוקרטית נתפסה ישראל גם כמ,     לפני יובל שנים

 אך נורמות הכיבוש בשטחים חלחלו לתוך .פרגמטיתו
 ולכן חל כרסום גובר במבנה, המרקם החברתי שלה

בעולם גוברת הביקורת על . משטרה הפנימיהדמוקרטי של 
, באידיאולוגיה גזענית וכוחניתהישראלית הדבקה מנהיגות ה

 אשר מתבטאת בהכרזות ובעיקר במלחמות היזומות
      .ובמדיניות האפליה הלאומית בתוך ישראל

. מחקר גרעיניאחרות באזור פיתחו מדינות בגם ,    במקביל 
 בשובם ייסדו וקידמואלה ל ו"למוד בחו להן שלחו צעירים

כך נוצרה הפצצה  ( ואף יכולת ייצורחקר גרעינימוסדות מ
בעולם של היום אפשר גם לרכוש ). ןאשל פקיסטהגרעינית 

   .גוריאמצעי שמן המוכן נשק גרעיני ו
  

  
  
  
  
  
  

  )המשך בעמוד הבא(



   6/המזרח התיכון 

  

דוקטרינת הגרעין 
הישראלית והמקרה 

  של איראן
  

  
        ))))המשך מהעמוד הקודם((((

  
    ההבנה שאין למנוע משום מדינה פיתוח יידע גרעיני 

שגם היא נתגלתה , הובילה את הממסד הישראלי למסקנה
 קיום האפשרות לשבש פיתוח גרעיני באמצעות: כשגויה

 הגלם ובמתקנים ופגיעה פיסית מריו באספקת חחבלה
הוא פעולה , בוניתיבשטח מדינה ר, סיכול כזה .מדעניםב

 כי,  אך בשעתו הניחו.מלחמתית לפי החוק הבינלאומי
.  שםישאר עלוםיהמסכל  ו,שאר ללא חתימהיתכזאת פעולה 

  .הנחה זו מופרכת, בהיקף זרימת המידע הנוכחית
  

  התקיפה נותרה על הנייר
 הממסד     במשך עשרים שנה ויותר הוגים ומתכננים ראשי

צבאי בישראל פעולה צבאית שתפגע במתקנים -הפוליטי
ראש הממשלה , אהוד אולמרט. הגרעיניים שפיתחה איראן

כשר (כי נתניהו ואהוד ברק , 2013חשף בינואר , לשעבר
 מיליארד שקל בהצטיידות ובאימונים 11השקיעו , )הביטחון

  .להכנת תקיפה צבאית נגד איראן
  באיראןכולת להגיע ליעדיםש יל רכ"שצה, גם בהנחהאך     

וכי יש ברשותו מידע מהימן על מצב תכניות , ולחסל מתקנים
 הפעולה עצמה דורשת תמיכה צבאית ופוליטית –הגרעין 

זאת . התנגדות מצדן-או לפחות אי, ב ואירופה"מצד ארה
   .בידיעה ברורה כי רוסיה וסין מתנגדות לה בכל מקרה

הגיעו , ניות תקיפהבעוד שישראל מטפחת תכש לא    א
פגיעה כי גם אם ה, ב ושותפיו למסקנה"הממשל של ארה

, זו תהיה הצלחה חלקית בלבד,  הגרעיניים תצליחבמתקנים
בו . למשך כמה שניםרק תדחה את המשך ייצור הפצצה אשר 
 מלחמהלפתיחה אות  תהיה ,סביר להניח, תקיפה כזאת, בזמן

  . אזורית ואפילו עולמית
כי , צבאי בישראל ישנם המבינים-  הפוליטי    אפילו בממסד

איראן ובעלי בריתה יגיבו לתקיפה כזאת בשיגור רבבות 
כי כל הצדדים יספגו ,  לעבר ישראלסוריהמלבנון וטילים מ

   .הרס עצום וקורבנות רבים בנפש
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, ל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקב

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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

סכנת פירושה ן אמלחמה גלויה עם אירכי , יש    חשוב להדג
  נרחבתמלחמה העניין הוא שהכנות ל. לישראלמיתקיו

ח ומוש בכיתוי לשיפיוצרות הן עצמן ,  כזאתמתמשכתו
   .קדםמואלא גם כאמצעי , הגרעיני לא רק כאמצעי אחרון

השלכות ותוך הערכת ה,     מכל הסיבות שנמנו לעיל
לאיראן על חמה בין ישראל מלהאזוריות והבינלאומיות של 

) 1+5-פסגת ה(ממשל אובמה ושותפיו , הכלכלה העולמית
 על הסכם שיגביל ןאעם אירהגיעו למסקנה שעדיף לחתום 

 כך הגיעו המעצמות .את יכולות הפיתוח הגרעיני שלה
, בתחילת אפריל להסכמה בדבר קווי המתאר של ההסכם

  .האמור להיחתם ביוני הקרוב
  

  מדיניות חסרת תוחלת
 בהתנגדותה להשגת  מבודדת לחלוטין    ממשלת נתניהו

הניסיונות הפתטיים של נתניהו להכליל . הסכם עם איראן
הבליטו עוד יותר   , בהסכם סעיפים כמו הכרת איראן בישראל

  .את קריסת מדיניותו החותרת לעימות צבאי עם איראן
בשלבים .     אולם לא רק רעיון התקיפה הצבאית קרס

מתקדמים של קריסה נמצאת גם התפיסה בדבר זכות ישראל 
  . ניתגרעילבלעדיות 

 והחלטתן ןאהסכם סביר עם אירבעצמות     הבחירה של המ
חיזקו את , הצבאית ההכנעתלדחות את דרישת נתניהו ל

  .הלחץ הבינלאומי דווקא על ישראל
  בדבר האמנהקודמת של המדינות החתומות עלועידה הוה    
 סימנה את ,2010-שהתכנסה ב, הפצת הנשק הגרעיני-אי

-רחוקראה לפירוז המזכמי שטרם אשררה אותה ישראל 
  .ןאאירלקריאה זו שותפה גם .  מנשק גרעיניהתיכון

    הברירה הקיומית הניצבת בבירור היא בין הצטיידות 
מדינות נוספות באזור בנשק גרעיני לבין אישרור ההצטרפות 

והפיכת , העמדת מתקניה תחת פיקוח, של ישראל לאמנה
התיכון כולו לאזור חופשי מנשק גרעיני ומכל סוגי -המזרח

  .הנשק להשמדה המונית

        אבישי ארליךאבישי ארליךאבישי ארליךאבישי ארליך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חברת מועצת העיר לשעבר , עדנה זריצקי
  2015 לשנת חיפה יקירת – )ש"חד(

  
  

  לשנתר העיר חיפהימקבלי העיטור יקעשר - שנייםבין     
 חברת מועצת העיר ,טולידאנו-צקיידנה זרענבחרה גם 

  . ש"לשעבר מטעם חד
,  פעילת שלום ופעילה פמיניסטית–טולידאנו -    זריצקי

" נשים בשחור"- י וחברה ותיקה ב"תנדהנהגת הנמנית עם 
 שתי קדנציות כחברה כיהנה במשך –" אישה לאישה"-וב

משך רוב שנות פעילותה ). 2013-2003(במועצת העיר 
 ותראשב ובמקביל עמדה ,היא פעלה מהאופוזיציהבעירייה 

 היא רשמה הישגים רבים בהקמת גני .ועדת הרווחה העירונית
 .ילדים בשכונות המוחלשות

 ,ר העירונית שהחליטה על הענקת התואבנימוקי הוועדה    
טולידאנו פעלה במשך שנים לקידום -צקייעדנה זר"נאמר כי 

עם בחירתה למועצת . םהשוויון והשותפות בין יהודים וערבי
בוועדת . העיר היא הקדישה את כל כולה לטובת תושבי העיר

בכל . הרווחה היא סייעה לנזקקים רבים להשגת זכויותיהם
-כפעילה חברתיתטולידאנו - צקייתפקידיה אופיינה זר

  ". קהילתית ופעילת זכויות אדם
 ביולי  8- טקס הענקת אות יקיר העיר חיפה יתקיים ב    

  . בחיפהדיטוריוםאולם הבאו
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   ה סרטים שאין להחמיץשבע: 2015דוקאביב 
  
הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע , 2015דוקאביב     

 6- יתקיים בין ההפסטיבל . יפתח בשבוע הקרוב, דוקומנטרי
 אביב-זר השנה בין אתרים רבים ברחבי תלויתפ,  במאי15-ל

בר קיימא  ,כיכר הבימה, אביב-נמל תל ,הסינמטק: ויפו
 ,ערבי ביפו-המרכז היהודי, סקיוינגינת ל, בפלורנטין
 .יד אליהובשכונת התקווה ובגם יתארח הוא ולראשונה 

 הפסטיבל יפתח בהקרנה חגיגית של הסרט זוכה האוסקר    
"Citizenfour" מותחן זה . של הבמאית לורה פויטראס

דוקומנטרי המעניק מבט על המהלכים הדרמטיים של 
החושפים , סווגיםאדוארד סנודן לקראת הדלפת מסמכים מ

ברית אחר מערכות התקשורת את תכנית המעקב של ארצות ה
. המלצתנו הראשונה הסרט התיעודי על סנודן היא .העולמית

להלן שש . יצוין שכל הסרטים בעברית או בתרגום לעברית
  : ההמלצות הנוספות

 

מחאה ה.  היה שונה עבור כולם2011קיץ  ::::לוינסקילוינסקילוינסקילוינסקי   
כשיצאו . אביב- תל לישראל וגםלהגיעה גלובלית החברתית ה

רובם הלומי  –הם פגשו בדיירי הרחוב ,  לרחובותהמוחים
חולים , נפגעי אלימות משפחתית, נפגעי תקיפה מינית, קרב

מאהל "עבור דיירי הרחוב . זונות ונרקומנים, פסיכיאטריים
 .ם שאפשר להם לחיות כמשפחה מאוחדתהיה מקו" לוינסקי

אולם ,  הגיע למרכזי גמילהכשפורק המאהל חלק מדייריו
 .רובם התפזרו לזולות שונות מתמודדים לבדם עם גורלם

   .קלאודיה לוין: תסריט ותחקיר, הפקה, ימויב
  
שבוע לאחר  : הסלילים הגנוזים הסלילים הגנוזים הסלילים הגנוזים הסלילים הגנוזים––––    םםםםשיח לוחמישיח לוחמישיח לוחמישיח לוחמי   

קבוצת קיבוצניקים ,  ותחילת הכיבוש"ששת הימים"מלחמת 
, )וזביניהם העורך אברהם שפירא והסופר עמוס ע(צעירים 

השיחות . הקרביצאה לשוחח עם החיילים ששבו משדה 
אך החלקים , "שיח לוחמים"המכר -המוקלטות נערכו לרב

ידי -השנויים במחלוקת של השיחות צונזרו באותה העת על
  .מור לושי: בימוי ותחקיר .הצבא

  
התכנסו , 2013  בדצמבר::::הפגנה בעיר הלבנההפגנה בעיר הלבנההפגנה בעיר הלבנההפגנה בעיר הלבנה   

ן בגינת אודאה ומסיכעשרת אלפים מבקשי מקלט מאריתר
המשיכו , רחוב העלייההם צעדו בסדר מופתי לעבר  .לוינסקי

שם התאספו , לכיכר רבין אביב עד שהגיעו-דרך מרכז תל
 ."שואה ותקומה"מסביב לפסלו של יגאל תומרקין 

, שם של רחוב או בניין, נדמה כי כל פסל לאורך המסלול
והופכים את מבקשי המקלט לעוד , טוענים את ההפגנה

  .ה בשרשרת של תולדות העיר תל אביבחולי
  
 היה 1971 בוונקובר של ::::איך לשנות את העולםאיך לשנות את העולםאיך לשנות את העולםאיך לשנות את העולם   

, סרבני גיוס, ריכוז גבוה במיוחד של מחבקי עצים
, נודיסטים וסטודנטים רדיקליים, בודהיסטים, פציפיסטים

סדרת ניסויים גרעיניים באיים שליד  ב הכריזה על"וכשארה
לגיגית  שדמתה יותר(כמה מהם עלו על ספינה , אלסקה
כדי להיות עדים "רחשות ועשו את דרכם אל לב ההת) רעועה

הארגון הבינלאומי העצום הלוחם , גרינפיס ."עבזירת הפש

, נולד כך, הסביבה באמצעים לא אלימים לשמירה על איכות
. ומדענים שרצו לשנות את העולםמתוך קבוצה של עיתונאים 

כתבו וגילו אומץ מדהים כשיצאו למסעות , מחו, צילמו הם
בחוצפה משועשעת מול ציידי  וכשעמדו, בים קפוא וסוער

את  הם שינו, כמעט בלי להתכוון. לווייתנים וקציני צבא
ועל  האופן שבו אנחנו חושבים על החיים על פני כדור הארץ

  .ד אותםהאנושות להשמי יכולתה של
 

 ::::שיעור מערוגת החייםשיעור מערוגת החייםשיעור מערוגת החייםשיעור מערוגת החיים    ––––    ההההקקקקפפה מוחיפפה מוחיפפה מוחיפפה מוחי    
הנשיא העני ביותר בעולם נוסע בחיפושית ישנה שחונה 

חוסה . משכורתו לעםאחוז מ 70ותורם , באסם מתפורר
, אורוגוואיהשמאלי של נשיא  ה–) בתמונה (מוחיקה" פפה"

לא דומה לפוליטיקאים  – את כהונתו שסיים בימים אלה
, לשעבר  לוחם גרילה–מוחיקה , 80 בגיל. המוכרים לנו

בעוון התנגדות אלימה ארוכות שריצה שנות מאסר 
     גדולאמין   מהוא    – אמריקאית-הפרו  דיקטטורה ל

מלווה את האיש  הסרט. בזכויות, בסוציאליזם, בדמוקרטיה
. שותפתו למאבק ארוך השנים-הצנוע והכריזמטי ואת זוגתו

, החיים הם הדת שלי. "חיקהאומר מו, "חייל של החיים אני"
כי אז הם עלולים לאבד את  ואני לא מנסה להבין אותם

  ".הפואטיות
                                  

איך  :עומדות השאלותהנורווגי סרט במרכז ה ::::טטטט""""מזלמזלמזלמזל   
האם קל יותר ? משנה הטכנולוגיה החדשה את שדה הקרב

אלפי  ממרחק עשרות, אלפי אנשים בלחיצת כפתורלהרוג 
בפשעי  האם מדובר? כמו במשחק וידיאו, קילומטרים

הבוחן את ההשלכות של השימוש , סרט נועזזה ? מלחמה
טים חמושים על מנת לבצע "במזל ב"הנרחב שעושה ארה

שאינם תמיד מזוהים ולעולם  חשודים התנקשויות באינספור
 הסרט מנסה לחזות את עתידו של. אינם מובאים למשפט

. כבר יש נשק כזה) ובהן ישראל(מדינות  87-העולם שבו ל
, ןאטים בפקיסט"נדירים ממתקפות מזל הוא מביא צילומים

ווידויים של  עדויות של אזרחים החיים באימה על הקרקע
למרות , לוחמים על המחיר הנפשי הכבד שהם משלמים

  .שו אפילו מכה קלה בכנףחשירותם לא  שבכל תקופת
  

        עעעע""""ננננ
  
  
  

  :לל שעות הקרנהכו, למדריך הסרטים המלא
http://www.docaviv.co.il/2015/film-guide 



    במאבק
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  פגנת האחד במאי בנצרתה
  

 לשסולידריות הבינלאומי אלפים רבים צעדו בהפגנת יום ה    
פעילי . )2.5 (שנערכה בנצרת,  במאי1-ה, מעמד העובדים

לקחו חלק , ערבים ויהודים, י מכל הארץ"י ובנק"מק, ש"חד
עבר דרך , ליד הקניון, במצעד שהחל ברחוב תופיק זיאד

) ראשי בעיר הצפוניתהרחוב ה(רחוב פאולוס השישי 
  .והסתיים בכיכר המעיין בה נערכה עצרת

    בין המשתתפים בהפגנה היו חמשת חברי הכנסת של 
פעילי , בלטו בהפגנה). ל"תע(כ אוסמה סעדי "וכן ח, ש"חד
 1958 במאי 1-ממשתתפי הפגנת ה, י ותיקים מנצרת"מק

 .שפוזרה באלימות בידי המשטרה, בעיר
, צעדו מאות מפגינים"  אנחנו או ההוןזו או"    תחת הסיסמא 

אביב לרגל האחד במאי -במרכז תל, רובם צעירות וצעירים
, ש"חדהשתתפו פעילי ,  שיצאה מכיכר רבין,בהפגנה). 1.5(

מאבק , מרצ, "כוח לעובדים"ארגון , י"י ובנק"מק
, "אולטראס הפועל"קבוצת אוהדי הכדורגל , סוציאליסטי

סלימאן -נסת עאידה תומאעוד השתתפו חברי הכ. ואחרים
  . כ מיכל רוזין ממרצ"וח, ש"ודב חנין מחד

נשאו ,     בעצרת שהתקיימה ברחבת הסינמטק בסיום הצעדה
ר "יו,  מוראד עטון:דברים נציגי מאבקים מהשנה החולפת

  איה  הזמרת  ; בירושלים"קווים"בחברת          ועד נהגי האוטובוס 
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 נועת נשים דמוקרטיות בישראלות
  

  

  

  

  מזמינות לאירוע לזכרה של 

 פעילת הנשים והמנהיגה הקומוניסטית

 אודט נימר
  
  

 18:00בשעה ,  במאי20', שיתקיים  ביום ד

  )ליד המעיין(הכנסייה האורתודוקסית בנצרת שליד באולם 

, מלי אלפסי; ממובילי מאבק זכויות האמנים, כורם
עידו ; אביב-נת גבעת עמל בתלממובילות המאבק של שכו

, בנהיחנוך ל; מארגון הנוער הגאה, אסט-וולקן ועדי תמאם
תנועת  מ,ראף-והראפר ריף; ר ועד עובדי הבנק הבינלאומי"יו

  .מאבק סוציאליסטי
  

  א"לצד עובדות הניקיון באוניברסיטת ת
אביב קיימו -    עובדות ועובדי הניקיון באוניברסיטת תל

בקריאה להעסקתם , אירוע לרגל האחד במאיבשבוע שעבר 
באירוע . במקום באמצעות חברות קבלן, באופן ישיר

וכן חברת הכנסת , השתתפו גם סטודנטים התומכים במאבק
  ).ש ברשימה המשותפת"חד(סלימאן -עאידה תומא

, יהודים וערבים, מעורר תקווה לראות עובדות ועובדים    "
 .אמרה, "כויותיהםשהתאגדו יחד כדאי להיאבק למען ז

  

הקרנת סרט תיעודי על : חיפה
  הקומוניסטית הוותיקה יוכבד גונן

שקיבלה לפני , יוכבד גונן, הפעילה הקומוניסטית הוותיקה    
עומדת , חמש שנים את אות יקיר ההסתדרות במרחב חיפה

גונן היא חברת מועצת ההסתדרות . במרכז סרט תיעודי חדש
פעילה מרכזית בוועד הארצי ולשעבר , בחיפה ומועצת נעמת

 .של טכנאי הרנטגן ובוועד העובדים במקום עבודתה
, ' היוקרן ביום, "בד גונןכוסיפורה של י –גם וגם "הסרט     

ארלוזורוב " (אישה לאישה"בבית , 20:00בשעה ,  במאי7
 רגב נתנזון ועמליה סער ואורכו ביימוהסרט את ). חיפה, 118

  .ך שיחה עם גונןלאחר ההקרנה תיער.  דקות50
  
  
  

  תנועת הידידות עם העמים
  שנה להבסת גרמניה הנאצית 70במלאות 

  ש הצבא הסובייטי" שנים לנטיעת היער ע65-ו
  ולהצבת המצבה לזכר חייליו

  

  עצרת יום הניצחון
   בהרי ירושליםסובייטיש הצבא ה"ביער ע
  : בתכנית. 10:30בשעה ,  במאי9, בשבת

, איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהכ "ח, משה צימרמןמשה צימרמןמשה צימרמןמשה צימרמן'  פרופ–דברים 
  .הופעות אמנים. אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר "ד

  
  :הסעות לאירוע

  ,)סולל בונה(ליד מגדל הנביאים , 7:30, חיפהחיפהחיפהחיפה
  ,רחוב יפת פינת רחוב ארליך, גן השניים, 8:00, יפויפויפויפו

  ,רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי, 8:30, אאאא""""תתתת
  .רכבת מרכז, מסוף שלמה סיקסט, 8:45, אאאא""""תתתת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אלפים בצעדות האחד במאי


