
 

  

           להפלתהיש להתגייס למערכה  –עובדים הדמוקרטיה ואת ה תסמרו הממשלה

התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו מעידה על     
סגירה את זלזולו המוחלט מלחץ לא פחות משהיא 

בדמוקרטיה ובציבור העובדים. נתניהו, שתחת 
ממשלותיו נאנסה רשות השידור להפוך שופר של 

אלפי ופורקה היא הממשלה, ושתחת ממשלותיו 
בצורה אכזרית כדי להקים את  פוטרו בחוק עובדיה

כי לו שינה את דעתו ברגע שנראה  - תאגיד השידור
של עצמאות. אך נתניהו התאגיד יביע מידה מסוימת 

מסתפק במהלך ציני זה, הוא מנסה גם לחגוג על  ינוא
עובדי רשות השידור ולהרוויח עליהם הון סבלם של 

 פוליטי ׳חברתי׳. 
  

אבי ההפרטות נתניהו הלין בעמוד הפייסבוק שלו     
על מר גורלם של עובדי רשות השידור: ) 17.3(
דים בפגישה שמעתי סיפורים קורעי לב על עוב״

״. מנוסים ומסורים שנשלחים הביתה בגלל התאגיד
התליין דמעות על המוצא להורג. נתניהו מזיל כך 

פתאום שהוא ׳חברתי׳ ותומך בעובדים, לראשונה גילה 
 תשתלבמבקריירה הפוליטית שלו, כאשר שאיפה זו 

התקשורת. כל חתירתו לשליטה מלאה ובלעדית בכל כלי ב
י הדמוקרטיה והעובדים בר דעת עם הגינות בסיסית כלפ

אפשרי הוא פתיחה ההפתרון היחיד במצב שנוצר מבין כי 
של תאגיד שידור עצמאי שיקלוט כמה שיותר מעובדי רשות 

 השידור הישנה. 
  

ים של נתניהו לפיהם הוא יפרק יבתגובה לאיומיו ההיסטר    
שר האוצר כחלון כניעה הפגין את הממשלה על נושא זה, 

ליכודניק להמסתמן בין הליכודניק מבישה. לפי ההסכם 
לשעבר, התאגיד יעלה לאוויר, אך ראשיו, עיתונאים 
עצמאיים שטרם החלו לעבוד, יפוטרו. בנוסף, כחלון יהיה 

את באופן חסר תקדים שושבינה של חקיקה שתגביר 
בשידור  –כלומר, של נתניהו  –המעורבות הממשלתית 

חורי הציבורי החדש. כחלון הוכיח פעם נוספת שמא
הדיבורים ה׳חברתיים׳ וה׳מתונים׳ שלו מסתתר עוד 

לחסל את המרחב הדמוקרטי, ושהעובדים  המוכןליכודניק 
 מעניינים אותו כהוא זה.  ינםא

  
  

אך סיפור התאגיד הוא רק ירייה מוטרפת אחת של נתניהו,     
מכוון את אקדחו הטעון לכל עבר בשבועות האחרונים. ה

עומדים בפתחו הוביל אותו ואת ההחשש מכתבי האישום 
  ממשלת המתנחלים שלו להכריז מלחמה על הציבור הערבי 

  ראש הממשלה ושר האוצר :ליכודניקים נגד הדמוקרטיה והעובדים

  (צילום: פייסבוק משה כחלון) 

  
צבאיות   פרובוקציות    לבות בסוריהלו בתים,    הריסות  בגל 

כל ה . הוא עושה ות לגרור את ישראל למלחמה איומהלולעה
 –ת, ולא פחות מזה ותשומת הלב לא תתרכז בשחיתויש דיכ

  מדרדר את החברה בישראל.  אבתהום אליה הו
זו של השלטון, מתעוררים ברחבי הארץ  פקרותמול ה    

עשרות סכסוכי עבודה ומאבקים חברתיים. מול חדלון ממשלת 
מפלגות ההון  ןכש –זו דווקא העת ׳לתת גז׳  ,הימין
ואליציה ובאופוזיציה נקלעו למשבר אמינות ומשילות שבק

סכסוך עבודה כללי ההסתדרות השבוע על עמוק. הכרזת 
מאבקם של עובדי רשות השידור, בבמגזר הציבורי, בתמיכה 

הוא צעד מאוחר אך נכון. אין להסתפק במילים או בהכרזות 
ליברלית של -למדיניות הניאושל מעשים יש לתת מענה אלא 

 ה"שביתה קרב בדברמין. לא עוד איומי סרק ממשלת הי
ובאה", המסתיימים בקומבינות של הרגע האחרון. הפעם יש 
להפעיל את הכוח הארגוני הרב שבידי ההסתדרות וארגוני 

כדי לתת בעיטה חזקה לממשלה ולגרום האחרים העובדים 
  להתפטרותה. 

המאבק הפוליטי  לש שילובאופקים חדשים: עתה נפתחים     
מחוצה לה) עם הצבת גם להפלת הממשלה (גם בכנסת ו

        ונחושה.ברורה ערבית -אלטרנטיבה פוליטית יהודית

 2017 במרס 22, 12 גיליון   



 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

  עוד אנומליה במדינה לא נורמלית
חברי כנסת בכלל לא  13"יש אנומליה בכך שרשימה שיש לה 

מועמדת להיות באף קואליציה. רבין ניצל בשעתו את 
  ".כים הערבים בכדי להעביר את אוסלוהח"

  (שר הביטחון לשעבר משה ארנס בדיון שנערך 
  )2.3במכון הישראלי לדמוקרטיה, 

  
  

  כותבים ומשדרים! ם עיתונאים משתוללים: הה
העיתונאים לא יכולים לכתוב מה שהם רוצים. היום הם "

  .עושים מה שהם רוצים, הם קובעים לבד את התכנים"
  )11.3, 10חדשות  ,(יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן מהליכוד

  
  

  הפוליטיקה באמצעים אחריםהמלחמה: המשך 
במבצע ולא במלחמה שאין "אין דבר כזה, לא בתרגיל, לא 

  שגיאות ותמיד צריך להפיק לקחים".
  )4.3 ,(שר הביטחון לשעבר משה יעלון

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

  הריסוס בישראל והנזקים ברצועת עזה
      

, נשוי ואב 53נג'אר, חקלאי בן -סאלח מוחמד סולימאן א     

סיפר  ,יונס ברצועת עזה-קרארה שבמחוז ח'אן-לשישה מאל

  לבצלם:שמסר בעדות 

"כל חיי עבדתי כחקלאי. כיום אני מעבד כשישים דונם של     
מטרים מהגבול עם  650-400כורה, כולה במרחק של חקרקע 

עלי עדשים וחיטה. ישראל. אני מגדל שם תרד, תירס, פול, 
התרד היו אמורים להיות מוכנים לקטיף ומכירה בשוק בעוד 

בבוקר,  7:00בשעה , 2017בינואר  23שני, עשרים יום. ביום 
  הייתי בחלקה שלי כמו בכל יום. 

פתאום הגיע מטוס ריסוס של רשויות הכיבוש והתחיל    
לרסס לאורך גדר הגבול. כיוון הרוח באותו יום היה ממזרח 

  . לדרום מערב
העלים נשרפו והוא נהרס  –איבדתי לגמרי את יבול התרד    

שיעור הגדילה  –י שאר היבול לגמרי. הוא כבר לא יגדל. לגב
מגודלו בגלל הנזק שנגרם  50%של הצמח יהיה כעת רק 

לעלים של השתילים. בנוסף, משרדי החקלאות והבריאות 
פי -אוסרים למכור בשוק צמחים שנפגעו מריסוס ועל

כסף ה .ההנחיות שלהם חייבים להשמיד את היבול הפגוע
 קלש אלף 40–שהשקעתי ביבול הזה הפך עכשיו להפסד 

חריש וריסוס. כל הכסף הזה ירד לטמיון  ים,שכללו דשן, זרע
לסוחרים  קלאלף ש 40-ועכשיו יש לי חוב של יותר מ

השונים. אצטרך להכשיר מחדש את הקרקע ולזרוע בה 
שתילים חדשים. החודש אני עומד לשתול פלפלים, ואצטרך 
לכסות אותם בניילון כדי להגן עליהם במקרה שהם יחזרו 

  ".ובלרסס ש

  

  "משפטיהטרור "הטרור נוסף נולד: 
סגן שר הביטחון אלי בן דהן מהבית היהודי אומר כי ארגוני ״

שמאל קיצוני נוקטים טרור משפטי כשהם מגישים עתירות 
לבג"צ כדי להגן על בנייה לא חוקית של פלסטינים. בן דהן 
מביע צער על כך שבית המשפט שיתף פעולה עם מגישי 

  ".העתירות

  )7.3קול ישראל, (
 
 

  פוסט אמת" נוסח טראמפ בשירות ההון הגדול "
את חברת הנפט אקסון  כההודעה שפרסם הבית הלבן שביר"

של  תמדויק המוביל על תכנית התרחבות חדשה, כללה העתק
 .פסקה שלמה מההודעה לעיתונות שפרסמה החברה עצמה

, שעון ניו 15:10ההודעה של אקסון מוביל, שפורסמה בשעה 
מיליארד  20יורק, התייחסה לתכנית של החברה להשקיע 

אלף משרות חדשות.  45דולר לאורך עשר שנים תוך יצירת 
דקות לאחר מכן, פרסם הבית הלבן הצהרה מטעמו,  34

  ".בניסוח מוכר
  )7.3, כריסטופר אינגרהם "וושינגטון פוסט"ידיעה של כתב ה(

  

  
  

  פני רוסיה על מהלכת בלהות רוח
הרוסית של פוטין, אין מקום לחגיגות מאה שנה בהיסטוריה "

הקרמלין לא יציין השבוע את . למהפכה הקומוניסטית
עקב חששו של הנשיא מתמונות של  1917המהפכות של 

המוני רוסים החוגגים ברחובות הפלת שליט מכהן, ורצונו 
  ות".להימנע מנושאים מעוררי מחלוקות פנימי

  )12.3ניו יורק טיימס", " ,(כותרת לכתבה של ניל מקפרקוהאר
  
  

  ברזילפני  על מהלכת בלהות רוח
נשיא ברזיל מישל טמר עזב את משכנו הרשמי בעיר "

), בנימוק כי 'ארמון השחר'ברזיליה, פאלאסיו דה אלבורדה (
  ".יש בו אנרגיות רעות ואולי רוחות

  )12.3(השבועון הברזילאי "וג'ה", 

        

  מכתבים  

    למערכת 
 

  

  ומשק הדגה על חוק המואזין 
עבר בקריאה  ,בשבוע שעברכפי שפורסם ב"זו הדרך"     

בגלל טענות על רעש כביכול. אבל  –טרומית "חוק המואזין" 
 חיפה,-ליד כביש ת"אזרקא ש-תושבי הכפר ג'סר אאנו, 

להפסיק את השימוש בתותחים מזה זמן רב דורשים 
   .ם בבריכות הדגים בקיבוץ הסמוך, מעגן מיכאליהאלקטרוני

הפיצוצים העזים שיוצרים התותחים האלקטרוניים,      
מהווים מפגע  ,שמטרתם גירוש והרחקת ציפורים מהבריכות

ומטרד סביבתי, שתושבי הכפר סובלים ממנו במהלך כל 
  שעות היממה מזה שנים רבות. 

פיצוצים בשעה! ובשעות הלילה מספר  30-מדובר ב    
(שלדברי השר ש" למרות "חוק הרע! 120-הפיצוצים עולה ל

והתלונות החוזרות שנה)  25להגנת הסביבה קיים מזה 
את החוק. זאת, לעומת  רשויות החוק אינן אוכפות ,ונשנות

   פעמים ביום. 5מסגד הקורא לתפילה, בסך הכל, ההתנכלות ל

   סמי עלי
 זרקא- ג'סר א חבר המועצה המקומית

      

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3חברה ורווחה  /   
 

  מדינה עשירה ותושביה עניים
 של בעלי ההון מרפדות את הכיסיםת המסים של ממשלת הימין ואיך הפחת

  אפרים דוידי מאת
  

שלה, בנימין נתניהו, האוצר, משה כחלון, וראש הממשר    
למעשה,  .לכאורה חריגהחזית אחידה בשבוע שעבר הציגו 

חר מיד לא. כשהם עוסקים בכלכלה, זה לא מראה כל כך נדיר
- חברת הרבפרסום עסקת הענק למכירת חברת מובילאיי ל

מיליארד דולר, יצאו  15תמורת  אינטללאומית האמריקאית 
 .כוונתם להפחית מסים בדברהשניים בהודעה משותפת 

צפויות "אולי") ב(והדגש הוא אולי ההכנסות הגדולות ש
 4לפחות מדובר בעל פי הערכות  –למדינה מהעסקה הענקית 

 להציג את עצמםמאפשרות לשניים  –קל ליארד שמי
להפחית באוצר תה כוונה ינדיבים. אבל עוד קודם לעסקה היכ

 2ערוץ שר האוצר בריאיון ששודר ב כך הודיעועל  מסים.
 לפני כחודש וחצי.

הפחתנו מסים " ן,כחלואמר ללא קשר לעסקת מובילאיי",   "
ת בשנתיים הקודמות ונפחית גם בשנה הנוכחית. עודפי גביי

המסים שייכים לציבור ויחזרו לציבור. לא נשאיר עודפים 
 ״.בקופת המדינה

עודפי גביית המסים שייכים לציבור, קובע כחלון,    
הכסף  – יש רק משמעות אחת 'שייכות לציבור'ומבחינתו ל

מונח לבטח בכיסו הפרטי של הציבור. רק שזאת פרשנות 
ר לציבו ברעהמוצרה מאוד למונח שייכות. גם כסף 

בריאות, לכתיים, בייחוד שיפור השירותים הממבאמצעות 
  ר.הוא כסף ששייך לציבו רווחה וחינוך,

עודף רגישות  ישראל, שלא גילה מעולםבנק אפילו    
הפיגור העצום של מדינת ישראל  על עיבמצחברתית, 

ההוצאה האזרחית של  משקל –בהשקעות חברתיות קריטיות 
הנמוך ביותר זה השיעור  .מהתוצר 30%-פחות מ ואה ישראל

זה הוצאה שיעור המפותחות. קפיטליסטיות הבקרב המדינות 
כמו  ליברליות אדוקות-וניאו מדינות שמרניותבמאפילו  ךנמו

 ת ישראלמדינ ,במקבילארה"ב ושווייץ. , דרום קוריאה
הגבוה  שיעור העוניהמפוקפק ביותר של  מחזיקה בשיא

  .מפותחותההקפיטליסטיות בקרב המדינות  ביותר
ליברליות -הניאושממשלות ישראל  ,היאהמרכזית הבעיה    
קיצצו ביכולתן לפעול, ובעיקר השנה האחרונות  30-ב

הידלדלות והצטמקות  -ביכולתן התקציבית. התוצאה היא 
השירותים החברתיים שהמדינה מספקת: שירותי חינוך, 

  השכלה גבוהה, בריאות, רווחה וביטחון סוציאלי. 
הוצאות  לעאין גבול ואין פיקוח אמיתי מאחר ש עוד:זאת ו   

"החזרת המסים", הפוגעת  ,הביטחון, הכיבוש וההתנחלויות
בעיקר בסעיפיו  תלכאורה בכל תקציב המדינה, פוגע

ממשלות ישראל אינן פנויות לפתח תכניות ים. יהאזרח
ארוכות טווח להעלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות, 

 ביטוח סיעודי נהגתודנטים או להלהגדלת אוכלוסיית הסט
מעלה ל הצטברפירות הצמיחה ממשיכים ל .ממלכתי לכולם

  יותר משהם מחלחלים כלפי מטה. הרבה 
, 2015-הדבר משתקף היטב בשכר המנהלים הבכירים: ב    

שוב התגמול של המנהלים הבכירים בתאגידים הגדולים עלה 
 ח נאהנתאלה אותם מנהלים העומדים לקבל . 2014-יחסית ל

  מ"עודפי המסים" בצורה של הטבות מס נוספות.
הגדולות ביותר שמניותיהן  החברות 100המנכ"לים של     

   ")100  אביב תל   ("מדד   אביבית    התל   בבורסה   נסחרות

, או קלמיליון ש 5.1סכום שנתי כולל של תוגמלו, בממוצע, ב
התגמול השנתי הממוצע של חמשת  בחודש.שקל אלף  425

מיליון  4ד על נושאי המשרות הבכירות בחברות אלה עמ
רים הפערים בין המנהלים הבכי חודש.באלף  337, או קלש
  גבוהים ביותר.   להיות מוסיפיםבין שאר העובדים במשק ל

מהשכר  44התגמול הממוצע של המנכ"לים היה גבוה פי     
, ישראלים בלבדהדים עובקל לש 9,592הממוצע במשק (

ים מובאפלסטינים מהשטחים הכבושים ומהגרי עבודה לא 
  ).קלש 4,650משכר המינימום באותה שנה ( 91ופי  ,)בחשבון

ן המועסקים בשירות אחוז מרבבות עובדי קבל 90ועוד:      
פחות מהשכר הממוצע וקרוב מאוד  הציבורי משתכרים

ל השכר שפורסם על פי דו"ח הממונה ע ,מינימום. כךהלשכר 
במקום לחלק עוד מתנות ). אין ספק ש15.3( לאחרונה

בהעסקתם הישירה של עובדים אלה  להשקיע לעשירים, חיוני
   מאותם "עודפי המסים". –

  
  

  מילון קצר לאוצרית: 

  מושגים ומשמעותם
ממשלות ישראל ושרי האוצר לדורותיהם יצרו שפה    

". העובדה ייחודית ששורשיה בשפה העברית: "האוצרית
על הבנתה.  השהיא נכתבת באותיות עבריות לא תמיד מקל

  מושגים באוצרית ופירושם. שלושהלהלן 
  

העברת עוד משאבים פירוש הדבר:  – עודפי גביית מסים
ולים ובעלי ההון, שממילא משלמים דלידי התאגידים הג

שיעורי מס מוקטנים עד מאוד. זאת, במקום להשקיע את א 
, ברווחה, בדיור, בקשישים או בחינוך. בריאותהמשאבים ב

  .במילון למונחי יסוד במרקסיזם ע"ע "הצבר הון"
  

נטל המס בישראל הוא תמיד  ית,אוצרב – הגבוה נטל המס
. "צריך דובר בחברות ובמעסיקיםגבוה, בייחוד כאשר מ

נטל יש להוריד את  ולכן ;למשוך משקיעים" טוענים באוצר
עובד קבלן מצב בו דיק זהו תרגיל נוסף הבא להצהמס. 

הנמוך ב"טבע" משלם שיעור מס הרבה יותר גבוה על שכרו 
בגין רווחיו. ע"ע  הענק, התאגידמעסיקו, משלם מאשר 

  "הצבר הון" במילון למונחי יסוד במרקסיזם.
  

רה ותעל פי הלמה? ככה!  – יש לקצץ בהוצאות הממשלה
תמיד יש לקצץ בהוצאות הממשלה, כי הכלכלית של האוצר 

(כמו  כלכלית "אין כסף". מקצצים בעת מיתון ובעת גאות
שנות לכיבוש ולביטחון) במהלך  היום). "לא היה כסף" (פרט

–2001-השנייה בהפלסטינית האינתיפאדה של  רהמשב
שר האוצר היה  ,אז( ישראלממשלת , שבמהלכן ביצעה 2002

, הרווחהקיצוצים חסרי תקדים בתקציב  נתניהו)בנימין 
בד בבד  , וזאתץ אכזרי בקצבות הביטוח הלאומילרבות קיצו

קרנות הפנסיה. פעם  ן שלכגון הפרטתעם נקיטת מהלכים 
(אז, שר האוצר היה העבריין אברהם  2009-תה בישניה הי
דווקא  .העולמי קפיטליסטיבעקבות המשבר ה ,הירשזון)

רווחה. לבייחוד  –עכשיו ניתן להגדיל את הוצאות הממשלה 
ולכן נבצר  ,החזיר את הכסף לבעלי ההוןוי, יש לבאבל, א

ממשלת הימין להגדיל את ההוצאות. ע"ע "הצבר הון" מ
  במילון למונחי יסוד במרקסיזם.
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סחבת בהצטרפות 

 ישראל לאמנת איסטנבול

  להגנה על נשים
  

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בראשות     
הרשימה המשותפת), , סלימאן (חד"ש–ח"כ עאידה תומא

) דיון במטרה לקדם את הצטרפותה של ישראל 14.3קיימה (
אמנת מועצת אירופה בדבר מניעה  –ל"אמנת איסטנבול" 

-ח"כ תומא. באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה ומאבק
סלימאן אמרה בפתיחת הדיון: "מדינת ישראל נחשבת 
מתקדמת בחקיקה להגנה על נשים מפני אלימות, אולם 

קונות רבות גם היום. יש אבדיונינו כאן בוועדה אנו מוצאות ל
כלים בינלאומיים רבים לקידום ושיפור המצב ותמוה 

הם, וביניהם גם האמנה. בדיון שישראל לא הצטרפה אלי
זכר מחדש בחשיבותה של האמנה ונתחיל במסע אל יהיום נ

  ."עבר הצטרפותה של ישראל אליה
  

  נשים במקלטים יוכלו לקבל הבטחת הכנסה
  

) 16.4הוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי אישרה (    
לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שתאפשר לנשים 

מוכות להתחיל לקבל קצבת הבטחת  השוהות במקלט לנשים
הכנסה. את הצעות החוק הגישו קבוצה של חברי כנסת והיא 
צפויה להגיע למליאה לאישור סופי בשבוע הבא, שהוא 
השבוע האחרון של כנס החורף של הכנסת. עם זאת היא 
תכנס לתוקף רק בעוד שנה כך שלא מעט נשים עוד יעברו 

 .במקלטים בלי שיספיקו ליהנות ממנה
עד עכשיו נשים שהגיעו למקלטים יכלו לקבל את הקצבה     

רק אם היו זכאיות לה קודם לכן. זאת, למרות שלעיתים 
קרובות השהות במקלט עצמה גורמת להזדקקות. בדברי 
ההסבר להצעה נכתב: "נשים ששוהות במקלט לנשים מוכות 
נאלצות לעזוב את מקום מגוריהן ולעתים אף את מקום 

ר עלול להקשות עליהן לפרנס את עצמן או את עבודתן, והדב
ילדיהן בתקופה שבה הן שוהות במקלט. לעתים, בשל 

נאלצות נשים אלה לעזוב את  מצוקתן הכלכלית כאמור,
 ״.המקלט ולשוב להתגורר עם בן המשפחה הפוגע

על פי הצעת החוק אישה שעומדת בתנאים תוכל לקבל את     
שלה תבחן על פי יום במקלט. הבקשה  30הקצבה לאחר 

הכנסתה במקלט וללא קשר להכנסת בעלה. יו"ר הוועדה, 
סלימאן, אמרה שמדובר בהצעה חשובה שחברי –ח"כ תומא

שנים  24-עוד הוסיפה: "כמי ש .הכנסת מנסים לקדם כבר זמן
ליוותה נשים מוכות במקלטים, ומכירה היטב את הקשיים 

הצעת שלהן, וכן את קשיי המקלטים, אני מאוד שמחה על 
החוק הזו שחברות וחברי הכנסת מנסים לקדם כבר זמן רב. 
זהו נושא חשוב, ובשעה טובה, גם לנשים וגם למקלטים, אני 

  ״.מברכת על ההסכמות וההישגים כאן היום

 
ראשת מרכז רקמן, פרופ' רות הלפרין קדרי, הוסיפה:     

"האמנה הבינ"ל הייעודית לנושא היא בעלת חשיבות 
סולא בפז, והיא מוסיפה בפרקטיקה גם על הצהרתית שלא ת

החקיקה הקיימת בארץ, וגם על התיאום והסנכרון במאבק 
באלימות נגד נשים ובמשפחה. יש באמנה דרישה לחמשת 

תביעה, ענישה וקביעת  מניעה, הגנה, –הרבדים החשובים 
מדיניות. בכובעי בסגנית נשיאת אמנת האו"ם נגד כל צורות 
האפליה נגד נשים, אני יכולה לומר שאנו היום בוחנות כל 
מדינה לפי הסטנדרט של אמנת איסטנבול, גם אם היא לא 
חתומה עליה, וכי הצטרפות לאמנה ע"י מדינה שאיננה חברה 

ת גדול". הממונה על במועצת אירופה תעשה לישראל שירו
 גלעד, מסרה–זכויות אדם במשרד המשפטים, עו"ד הלה טנא

בדיון כי משרדה בוחן בשנתיים האחרונות את הצטרפות 
 ישראל לאמנה.

יו"ר הוועדה פנתה למפקח ארצי על אלימות במשפחה      
חגי מויאל,  במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

דברים, איפה עומד נושא יישום וביקשה לברר ממנו, לאור ה
נדבך כה חשוב  תמשרדית, אשר מהוו-מסקנות הוועדה הבין

באפשרות הצטרפות ישראל לאמנה. מויאל השיב לח"כ 
סלימאן כי הוועדה אכן ראתה את האמנה לנגד עיניה –תומא

במהלך עבודתה אשר הסתיימה, "אך ההמלצות טרם הוצגו 
 ות זמנים". לוועדת השרים למניעת אלימות בשל לוח

סליאמן, סיכמה את הדיון –יו"ר הוועדה, ח"כ תומא    
תחילת היישום של בואמרה: "העיכובים הרבים בתקצוב ו

רק  ,דה כה חשובה ומשמעותית בפני עצמהמסקנות וע
מוכיחים את הצורך הדחוף בהקמתה של רשות ממשלתית 

ל את יתכלות זו שר .למלחמה באלימות נגד נשים ובמשפחה
תרכז את כל המשאבים, ותהיה מכוונת רק לנושא זה,  הנושא,

מבלי לנסות ולרצות את האינטרסים של משרד כלשהו 
שיהיה מופקד עליה. האמנה הבינ"ל היא כלי שיעזור לנו 

בקידום ההגנה על נשים  רגעכל בלבדוק איפה אנו עומדים 
עצם הצטרפותה של ישראל לאמנה בדבר רה ההצ .ונערות

א נוששנות את השיח הריאקציוני הקיים בכזו, יש בה כדי ל
"אני שמחה על הנטייה  :התקופה האחרונה". עוד הוסיפה

החיובית ממשרדי הממשלה אשר שמעתי פה בדיון, וכנראה 
מקבלי בדרג מקצוע אלא גורמי ה דרגב ינועיכוב אהש

  .ה״ההחלטות בממשל
  
  

  שוטרים תקפו את 

  ח״כ ג׳בארין מחוץ לכנסת
הממשלה  ימול משרד )14.3( בים הפגינומאות אזרחים ער    

מבקש להאיץ את הבירושלים במחאה על קידום החוק 
 .םיהריסת הבתים ביישובים הערבי

שבמסגרתו , המפגינים חסמו את הכניסה למשרד האוצר    
שני חברי כנסת . פועלת היחידה האחראית על הריסת בתים

וטאלב אבו  (חד״ש) בארין'ג יוסףת: מהרשימה המשותפ
במהלך  משמר הגבול ידי שוטריבהותקפו (רע״מ) עראר 

  . ההפגנה
מספר שוטרים תקפו אותנו ואת  ,באמצע ההפגנה״    

בושה וחרפה . ״בארין'אמר ג -״ המפגינים ללא כל סיבה
שכך מתייחסים לחברי כנסת ולאזרחים שבאו לירושלים 

והיום , משטרת ישראל היא משטרה אלימה. להביע מחאה
את גם שוטרים תקפו ש. הדגי - ״ה נוספת לכךקיבלנו הוכח

 .עפר פרח'ג, מנהל מרכז מוסאוא
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 פרובוקציות

  בסוריהישראליות 
  

ממשלת נתניהו מוסיפה לתקוף כדי 

 לסכל את הניסיון להגיע לרגיעה

 במדינה המדממת
 

  עיסאם מח׳ולמאת 
  

מן האוויר בסיסים ונמל תעופה  )16.3( ישראל תקפה    
הסורים בתגובה, ירו סוריה, באזור חומס, ליד תדמור.  מרכזב

. לפי טענת המשטר וירחיל האו טילים מתקדמים נגד מטוסי
הסורי, טיליהם הפילו מטוס אחד, פגעו בשני, ושאר 
המטוסים נסוגו. ישראל דיווחה על כך שהיה ירי נגד מטוסים 

טילים נחתו באזור ה ים ושחלקישל טילים מתקדמים סורי
  מזרחית לירושלים.  ,בקעת הירדן

לפי הטענה הישראלית, כוחות צה״ל ירו בתגובה לטילים     
יירטו את  הטילי חץ ואל לראשונהים נגד מטוסים יהסור

 העימותאולי חלקם בירדן.  –שנפלו באזור הסוריים הטילים 
 ,הסלמה תוקפנית ופרובוקציה ישראליתהיה בפועל  הזה

שאינה שונה במהותה ממתקפות הטרור הקודמות שקרו יום 
לפני כן בדמשק, כשארגוני טרור פוצצו שווקים ומסעדה 

  בדמשק. באזור אזרחי 
המטרה של ישראל ושל ארגוני הטרור  ,בשני המקרים    

מאמצים לפתרון מדיני בסוריה. זה ה לעת מכה הנחיהייתה ל
ניסיון למנוע את ייצוב המצב בסוריה אחרי התבוסה שדאעש 

 ,הצבא הסורי. דבר נורא הוא ידינוסרה ספגו מ-וג׳בהת אל
הטרור ארגוני   לצדשישראל של נתניהו ממקמת את עצמה 

החשוכים ביותר בסוריה. ממשלת ישראל מעמידה את עצמה 
בברית דמים עם ארגוני הטרור מצד אחד, ועם המאמצים 
הנפשעים לחבל בכל ניסיון להוביל לרגיעה ולהפסקת 

מן הצד השני. מגמה זו צריכה  ,שפיכות הדמים בסוריה
להידרדר בקלות  לולהע יאלהדאיג את הישראלים, כי ה

  תקדים. למלחמה חסרת 
ניסיון לייצר סיטואציה של  יתההי הישראליתמתקפה ה    

ן לכהמהידרדרות למלחמה אזורית, וזה אחרי שש שנים שב
ריאקציונית ערבית - ישראלית-התכנית האמריקאיתכשלה 

להפיל את המשטר ולפורר את העם הסורי  ,לפורר את סוריה
  ליחידות אתניות ודתיות. 

ההתפתחות היא בכיוון ברור של  בעידן בונמצאים אנחנו      
חשוב גרורותיה בסוריה. של ו של ארה"בתבוסת התכנית 

הפרובוקציה של ישראל  :נוסףלשים לב להיבט מדאיג 
ששליח הנשיא טראמפ נמצא בישראל ונפגש  עתב התרחשה

כריז הכרזות שלא יקדמו את השלום העם ראשי המתנחלים, ו
 התנשאותציג האלא יפגעו בסיכויו. השליח האמריקאי 

כלפי בשיחותיו עם הפלסטינים והתרפסות כלפי המתנחלים ו
  ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו. 

   לגרור   תרחות  ממשלת ישראל מסמנת כל הזמן כי היא     
  צבאי   לעימות   (חיזבאללה)    תהלבנוני    ההתנגדות     את 

  
לא תהיה דומה לזו  מסוכן. כל בר דעת יודע שמלחמה נוספת

. הציבור בישראל ישלם מחיר כבד ללא קשר 2006של 
 ,2006-לתוצאה הסופית. אם ישראל לא יכולה הייתה לנצח ב

. הציבור בישראל, כמו גם 2017- היא לא תוכל לנצח ב
הציבורים הלבנוני, הסורי והפלסטיני, ישלמו את מחיר 

  ל תוקפנות זו.ששפיכות הדמים 
פרובוקציות  נוקטתמני בישראל לאוהממשלת הטירוף     

. על כן אנו סוןאה רהכיוון בומדרדרת את המצב באזור 
פעולה  ןשמעשי ממשלת ישראל בסוריה ה ,מזהירים

טרוריסטית ולא מאבק בטרור. זו פעולה טרוריסטית נגד 
  העמים בשירות ארגוני הטרור. 

שהתפקיד  ביןהציבור בישראל להתפקח ולהלטובתו, על     
אל לקחה על עצמה בשנים האחרונות היה לגרום שישר

לארגוני הטרור לנצח ולפגוע גם בעם הסורי וגם במדינה 
עם  שוםהסורית. התנהגות כזו לא יכולה להיות אינטרס של 

 באזור, ובטח לא של העם הישראלי. 
    
  

מק״י וחד״ש: מתקפת כוחות הביטחון 

ם ברמאללה על מפגינים יהפלסטיני

 לסטיניהיא סכנה למאבק הפ
כוחות  ם שלאין שום סיבה שיכולה להצדיק את הפיכת    

ים לכלי לדיכוי של בני העם הפלסטיני, יהביטחון הפלסטינ
פגיעה  אהמקריבים את חייהם ונלחמים בכיבוש. דיכוי זה הו

קשה במאבק הפלסטיני, בחוסנו ובאמון במוסדותיו. פעולה 
יניותו זו מרחיבה את הקרעים ומשרתת את הכיבוש ואת מד

 .הנפשעת
ם צריך לסמן את יהמצפן של כל הכוחות הפלסטיני    

הכיבוש הישראלי כאויבו העיקרי של העם הפלסטיני. על כן, 
פגיעה נוספת  יש להוביל למסע הידברות לאומית, כדי למנוע

 .באחדות הלאומית הפלסטינית
מק״י וחד״ש קוראות לאש״ף למלא תפקיד מרכזי יותר     
 ונייחהעממי הרחב נגד הכיבוש ועוולותיו.  קידום המאבקב

לבסס מאבק זה על תכנית מקיפה שבמהלך גיבושה ינותח 
שקל מחויבותה של הרשות הפלסטינית יהמצב הקים לעומק, ות

הסכמות שישראל חדלה מלכבד.  - לשאריות הסכמי אוסלו 
ישראל מפירה באופן קבוע את התיאום הביטחוני, כפי 

של באסל אלאערג׳ בלב ראמאללה  שהשתקף בבוטות בחיסולו
 ית.מעוז שליטתה של הרשות הפלסטיננחשבת העיר  - 

 
 
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות בדואר רגילהמעוניינים לקבל 

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 
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  אבישי ארליךמאת 
 

מאז קרסה האימפריה העותומנית וקמה הרפובליקה     
הוחלפה בה החוקה כבר ארבע פעמים.   1921-הטורקית ב

ארדואן הנשיא רג׳פ טייפ החוקה הנוכחית, אותה שואף 
צבאית, ומאז חונטה של תחת שלטון  1982-ב כוננהלהחליף, 

באפריל השנה יצביעו אזרחי  16-הוכנסו בה שינויים רבים. ב
המתגוררים בארצות אחרות, מהם אלה  ותלרבטורקיה, 

במשאל עם, בעד או נגד קונסטיטוציה חדשה והפיכת טורקיה 
  מרפובליקה פרלמנטרית לנשיאותית.

ערך על רקע ניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה יימשאל העם     
, על רקע מצב החירום בידי התנועה הגולניסטית  2016ביולי 

שהוכרז מאז והטיהורים ההמוניים בצבא, במשטרה, בבתי 
באוניברסיטאות ובתקשורת.  אחרים,המשפט, במנגנוני מדינה 

מלחמת אזרחים בטורקיה נגד  תוך כדימשאל העם נערך גם 
מאסרים של ראשי ו) PKKה הכורדית (יחלק מהאוכלוסי

נט, דיכוי ) בפרלמHDPמפלגת השמאל הכורדית בעיקרה (
מסע טרור של דאע"ש כדי חופש הדיבור והתקשורת, ותוך 

ושל פלגים כורדיים בערים העיקריות. טורקיה גם מעורבת, 
, במלחמת האזרחים בסוריה שאינה 2016מאז אוגוסט 

ק. בטורקיה נמצאים אמסתימת וגם במלחמת האזרחים בעיר
ליון פליטים סורים והמצב הכלכלי בה יכשניים וחצי מ

רדר: האבטלה גבוהה, האינפלציה גואה והגירעון בתקציב דימ
גדל. טורקיה, שידעה תחת ארדואן בעבר צמיחה מואצת, 
נמצאת עכשיו במצב כלכלי מחמיר. יש חוסר הלימה משווע 

הצבאי ובין הרטוריקה המעצמתית של ארדואן לכוח הכלכלי 
  ולמעמדה הבינלאומי המסוכסך של טורקיה.

טורקיה  'מפלגת הצדק שולטת בשנים  שלוש עשרהמזה    
), מפלגה איסלאמיסטית שמרנית AKPוהפיתוח' (

  כראש    קודם    ששימש  ארדואן    של    בהנהגתו   פופוליסטית

  
 2011מאז כנשיא (שהיה תפקיד טקסי).  2014-ממשלה, ומ

לשנות את החוקה ולהפוך את הנשיאות לסמכות  ארדואןחותר 
המוציאה לפועל היחידה. בינואר השנה  הצליחה מפלגתו, 

('מפלגת  MHPימנית -יחד עם חלקים מהמפלגה האולטרה
) 3/5התנועה הלאומית'), להשיג את הרוב הדרוש בפרלמנט (

הנשיא  המוצעת במשאל, החוקה החדשהל פי למשאל עם. ע
דינה, ראש הממשלה וגם ראש המפלגה ראש המ בה בעתיהיה 

, ותפקיד כפיפות הממשלה לפרלמנטתבוטל השלטת. לשם כך 
הנשיא ימנה  ,. במשטר החדשראש הממשלה יחדל להתקיים

 ,שרים ללא צורך בהצבעת אמון בפרלמנט. הנשיאויפטר 
בחר לשלוש ייבחר ישירות אחת לחמש שנים יוכל להיש

בעת ובעונה אחת עם  ימויקדנציות. הבחירות לפרלמנט יתק
  הבחירות לנשיאות. 

הנשיא לעמוד בראש רשאי בנוסף, לפי ההצעה של ארדואן,     
'ניטראלי', זאת  ואבחוקה הקיימת הנשיא הש , בעודמפלגה

אומרת, התפטר מכל תפקידיו המפלגתיים. היותו של הנשיא 
לו גם שליטה בפרלמנט. בכך  יעניקגם ראש המפלגה השלטת 

המאזן של הפרלמנט כלפי הנשיא. הנשיא  וחלש התפקידי
הגוף השופט העליון, להציע  תחצימלמנות יותר מאף יוכל 

תקציבים, לפזר את הפרלמנט, להכריז על מצב חרום ולחוקק 
משאל את הים המתנגדים מכנבאמצעות צווים. בטורקיה 

 -ארדואן את " וטורקהטורקהטורקהטורקה----להלהלהלה----דמוקרטיה אדמוקרטיה אדמוקרטיה אדמוקרטיה אלמשטר החדש "
  'הסולטן החדש'.

ההתנגדות לחוקה המוצעת היא רחבה: בראשה עומדת     
דלה בפרלמנט, מפלגת האופוזיציה ויה בגיהשנ הסיעה

) שהיא מפלגת CHP'מפלגת העם הרפובליקנית' ( –העיקרית 
) DHPשמאל חילונית. גם מפלגת העמים הדמוקרטית (-מרכז

הפרוגרסיבית (השלישית בגודלה) מתנגדת לחוקה המוצעת. 
ר ההתנגדות בקרב חלקים גדולים של נציגות ינת עוד יותימענ

מנציגיה  החשוב בוצה, שקMHPימנית -המפלגה האולטרה
נגד מנהיגות המפלגה ששיתפה פעולה עם  הבפרלמנט יצא

הוכרע, הסקרים מעריכים,  טרםארדואן. גורל משאל העם 
המתנגדים את שיעור , 40%-בשלב זה, את שיעור התומכים ב

  החליטו. שטרם  20%-כעוד ו 40%-ב
על רקע מצב זה יש להבין את חשיבות 'הפזורה הטורקית     

מיליון  5-ל 3בין באירופה המערבית  חייםבאירופה' בהצבעה. 
בעלי זכות בחירה טורקים שהם בעלי אזרחות כפולה. אלה 
יכולים להיות שוברי שוויון במשאל. מפלגתו של ארדואן 

גם  מוהו מנהלותמקיימת מסע בחירות ענק על פני אירופה וכ
העצרות, הדגלים והבולטות הטורקית אך מפלגות אחרות. 

רוח -נמצאת בהלך זועל אירופה בזמן ש יםהמוסלמית נופל
  מופובי ובתקופת בחירות באירופה. אאיסל

את ההתנגדות למסע הבחירות  נתחזה יש ל בתוך כך    
שבדיה בדנמרק בגרמניה, באוסטריה, בהטורקי בהולנד, 

התגובות ההיסטריות של ארדואן מנגנות על 'הכבוד שוויץ. בו
הטורקית.  יתמהאסלאהטורקי' ונועדו להגברת הסולידריות 

-מפלגות מרכז , מפגינותטורקיות-מצד שני, דרך תגובות אנטי
ימין אירופיות 'לאומיות נוצרית'. מפלגות אלה נמצאות 

של וילדרס זו בתקופת בחירות ומתחרות עם מפלגות כמו 
מפלגת החופש האוסטרית, האלטרנטיבה בשביל  בהולנד,
. החרפת הרטוריקה בין טורקיה ועודפן בצרפת -לה גרמניה,

האירופי -יחסיה עם האיחודעל על טורקיה ו כבידואירופה ת
אך היא מקשה גם על החוגים החילוניים ועל השמאל  ,ונאט״ו

 לאומני שארדואן מעורר.-מיאנוכח 'השד' האיסל –בטורקיה 
חל בשני הצדדים: הלאומיות הטורקית החילונית הקיטוב 

מית והלאומיות אלסן כאאארדו ידיבמובנית מחדש 
האירופאיות ה'ליברליות' מדגישות עכשיו יותר את הפן 

   נוצרי שלהן.וה למיאאיס-האנטי



 7/ עבר והווה
 

 

  ים (צילום: הומניטה)יכוחות המהפכנלחיילי צבא הצאר מצטרפים 

  

  מה שהנשיא פוטין לא סובל:

  מאה שנה 
  למהפכת פברואר

  

לפני  שה הבינלאומי,יניצתה ביום הא ברוסיההמהפכה     
פועלות במפעלים  אלפיהחלו  1917במארס  8–שנה. ב 100

בשביתה  ―בירת רוסיה באותה העת  ―שונים בפטרוגרד 
ת שבוע. היה זה בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, ב

תנאי המחיה החריפו,  .העקובה מדם ״המלחמה הגדולה״
ם״ יצאו הקצבת המזון קטנה, ותחת הסיסמה ״לחם ושלו

לעצרות  ―שהצטרפו אליהן  עובדיםיחד עם  ―נשים רבות 
הפגנות מחאה ברחבי הבירה. העימותים עם כוחות לענק ו

גבו מאות . העימותים אר היו אלימיםצבא הצעם המשטרה ו
אך חיילים  ,והתפשטו מפטרוגרד לערים נוספות קרבנות

וכעבור פחות  ,רבים עברו בהדרגה לצדם של המהפכנים
משבוע פרש הצאר ניקולאי השני מכהונתו, נעצר והוגלה, 

   .שנות שלטונו של בית רומנוב לסיומן 300וכך הגיעו 
, אך לפי הלוח היוליאני 1917כל זה קרה בתחילת מארס     

והקדים במקצת את הלוח  ,שהיה נהוג באותן שנים ברוסיה
הגרגוריאני, היו אלה ימיו האחרונים של פברואר, ועל כן 

בעקבותיה  ם "מהפכת פברואר".כונתה התקוממות זו בש
אך אלה החזיקו  .כלל־רוסי פרלמנטנוסדו ממשלה זמנית ו

שנה הסתערו  באוקטובר אותה :מעמד רק כמה חודשים
כוחות הצבא האדום של המפלגה הבולשביקית על ארמון 

לנין הכריז על ממשלה חדשה, וכך י. או.החורף בפטרוגרד, 
   .הראשון סוציאליסטיהכונן המשטר 

  
  

–תה מהאירועים המכריעים של המאה היהי 1917מהפכת     
 מגדיר, )1999. בספרו ״עידן הקיצוניות״ (עם עובד, 20

הבריטי אריק הובסבאום את גבולותיה של ההיסטוריון 
רוסיה  ה שלהקצרה״ על פי משך קיומ 20–ה ״המאה

כתקופה היסטורית, ולא רק  :ברית המועצות – הסובייטית
במלחמת  20–ראשיתה של המאה הכי קלנדרית, הוא טוען, 

סית, התחוללה המהפכה הרו לכההמהעולם הראשונה שב
. האירועים 1991–ב סוציאליסטיוסופה בנפילת הגוש ה

עליית הפשיזם  ―הפוליטיים המרכזיים של המאה 
תהליכי השחרור סתם, המלחמה הקרה, והנאציזם ותבו

הפועלים, תנועות  ,בעולם השלישי הלאומי והחברתי
כולם  ―הקומוניסטית התנועות החברתיות והתנועה 

 , כבסיס, כאופק או כאיום1917טבועים בחותמה של מהפכת 
  .ם והבורגנותעל הקפיטליז

חשב לתחילת התאריך הנ ―האחרון במרס  12ך א     
פוטין הנשיא ולדימיר של ברוסיה  צויןלא  ―ההתקוממות 

 פרשנות מטעם השלטון מה כלתפרסהחג לאומי. גם לא כ
  .לגבי האירועים לפני מאה שנה

ההסבר הרשמי " :ו יורק טיימס" במוסקבה כתבה"ני שליח    
שרוסיה נותרה מפולגת מדי בדבר  אולהתעלמות מהמאורע ה

תוצאותיה של אותה שנה גורלית. אך הסיבה הסבירה יותר, 
כפי שמתברר מדברי בעלי תפקידים בקרמלין, היסטוריונים 

מתעב את הרעיון של  פוטין ופרשנים אחרים, היא שהנשיא
רוסים  בדברעצם המחשבה  ועל אחת כמה וכמה אתמהפכה, 

יתרה מכך,  .של שליט כלשהוהחוגגים ברחובות את הפלתו 
 ―מקלקלת את גרסת הקרמלין לתולדות רוסיה  1917

המוצגות כצעדה ארוכה ומאוחדת אל עבר הגדולה, נרטיב 
 ".שנועד לעורר תחושה של גאווה לאומית וייעוד

ועוד: "הקו הרשמי של הקרמלין הוא הימנעות ממחלוקת     
של פוטין נציגו המיוחד  ,פנימית. לדברי מיכאיל שבידקוי

יתה למעשה ילענייני תרבות, 'בעיני קבוצה אחת, המהפכה ה
ה'ברקזיט' של רוסיה,  ―טקס ההשכבה של רוסיה הגדולה 

אז עצרנו את התפתחותנו במסגרת אירופה. אך בעיני אחרים, 
  העבר הסובייטי הוא התקופה הטובה ביותר של חייהם'".

 

  מ״א
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בימים אלה עלו לרשת יו טיוב שלושה סרטונים המביאים     
) סיפורים של חברי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי (בנק"י

בתקופות שונות של ההיסטוריה הארוכה של התנועה, שהחלה 
. את שלושת הסרטים צילם וערך ערן 1924-עם יסודה ב

  טורבינר.
ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי " –הסרטון שכותרתו     

סיפוריהם של     מביא אתסיפורים מאז ומהיום", סיפורים מאז ומהיום", סיפורים מאז ומהיום", סיפורים מאז ומהיום",     ––––(בנק"י) (בנק"י) (בנק"י) (בנק"י) 
בנובמבר  7-בוגרי בנק"י ושל חברים צעירים במפגש שנערך ב

במוזיאון העירוני בת ים, וזאת במסגרת הפרויקט של  2016
 המוזיאון "הילדים רוצים קומוניזם". 

 NkV9QNDRg-www.youtube.com/watch?v=k –לצפיה 

 גרמניה על הניצחון יום לציון באירוע ,י"בנק ל"מזכ לשעבר סקי,נ'גוז יורם

 )הדרך זו :צילום( ירושלים שבהרי האדום הצבא ביער הנאצית

  
אביב בשנות אביב בשנות אביב בשנות אביב בשנות ----הנוער הקומוניסטי בתלהנוער הקומוניסטי בתלהנוער הקומוניסטי בתלהנוער הקומוניסטי בתל" –בסרטון שכותרתו     
יורם גוז'נסקי, שכיהן כמזכ"ל ברית הנוער     מספר", ", ", ", 50505050----הההה

, על פעילות התנועה 1978-1969הקומוניסטי הישראלי בשנים 
  .50-אביב בשנות ה-בתל

 www.youtube.com/watch?v=iYH4_xKeNso  –לצפיה 

 
הקומוניסטי במחתרת בשנות הקומוניסטי במחתרת בשנות הקומוניסטי במחתרת בשנות הקומוניסטי במחתרת בשנות     הנוערהנוערהנוערהנוער" –בסרטון שכותרתו     

ויעקב חן על פעילותם  מספרים טובה שלוסברגהשלושים", השלושים", השלושים", השלושים", 
של  30-בנוער הקומוניסטי בפלשתינה המנדטורית בשנות ה

. בגלל הרדיפות מצד השלטון הבריטי, הפעילות 20-המאה ה
של התנועה נערכה במחתרת ופעיליה נשפטו, נכלאו ואף 

  גורשו מהארץ בשל פעילותם. 
 www.youtube.com/watch?v=b4LHwUtwuWU –לצפיה 

        
 מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  

  נורי בינג צ׳לאן – עונות השנה
  

  טורקיה (טורקית עם תרגום לאנגלית), 2006
 

  נדב לפידעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, במארס 25ש, מוצ"

  , תל אביב70אחד העם 

  

  ירושלים צועדת לשלום
 

  הפגנת המונים נגד הכיבוש
  

  בהשתתפות: 

חד״ש, מק״י, עומדים ביחד, שלום עכשיו, מרצ, שוברים שתיקה, עיר 

Sעמים, זזים, גוש שלום, מחסום ווטש,  I S O ,מאבק סוציאליסטי ,

  לוחמים לשלום, מחזקים, שתיל

  

  , גן הסוס19:30באפריל,  1שבת, 
  

  לשכוח ולא לסלוח לא
 23, וח ולא לסלוח", יתקיים ביום ה׳תחת הכותרת "לא לשכ    

אביב לציון יום השנה להפיכה הצבאית -אירוע בתל במארס,
קטלירבסקי פבלו של  מיצג אמנותי. בתכנית: ארגנטינהב

ששיגרה אסטלה קרלוטו, סרטוני וידאו ו וג'סיקה פטורה
שבתה נרצחה במחנה , נשיאת ארגון הסבתות של כיכר מאי

 יםארגנטיניהאיש כוחות הביטחון הריכוז בו לכאורה פעל 
 ט בישראל, אניבאל תיאודורו גאוטו. לשמצא מק

על מקרהו של גאוטו ועל המאמצים להסגירו לארגנטינה,     
הוא מבוקש בגין פשעים נגד האנושות, יספר הבמאי  בה

עו"ד איתי מאק ידווח על שתי עתירות לבג"צ שלמה סלוצקי. 
דיקטטורה הצבאית להעוסקות בנושא ובמכירת נשק ישראלי 

 העקובה מדם.
ההיבטים האנטישמיים ("פרופ' אדי קאופמן עוד בתכנית:     

י "), ד"ר אפרים דוידשל הדיקטטורה הארגנטינית
("הסולידריות בישראל בעת המשטר הצבאי בארגנטינה"), 

ארגנטינה: פרגמטיזם -דילמת יחסי ישראל("פדרו גולדפרב 
זכויות האדם ("המאבק לג'סיקה נבו ו"), או מקיאבליזם?

ינגנו  ,אלאן סוסלוביץ', יחד עם נגנים נוספים"). בארגנטינה
 לעברית. קטעי מוזיקה מארגנטינה, עם תרגום 

-, תל18האירוע יתקיים באולם בית הספר מנשר, דוד חכמי     
  . הכניסה ללא תשלום.19:00אביב בשעה 

  
  

  חיפה –חד"ש 
  

 פעיליםאסיפת 
  

  על סדר היום:

המצב הפוליטי; ועידת חד"ש התשיעית; הבחירות לארגוני  -

  .העובדים; שונות
  

  בהשתתפות:

ת חד״ש רשימיו״ר  ;איימן עודהיו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ 

סיעת חד״ש בהסתדרות  בעבר של יו״ר ;מייסם ג׳לג׳ולי  ,בנעמת

  רג׳א זעאתרהמזכיר חד״ש חיפה,  ;נביל סמורהמורים, 
 

  39ה, שד׳ בן גוריון ומועדון אחו ,18:30, 28.3, ג'יום 


