
  

  גם הן זכויות יסוד -ללמוד בגן ילדים ולסיים י"ב כיתות 
  

 נותרו לקראת פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ח,      
ביישובים הבדואיים בנגב ללא  5-3ילדים בני  5,000

 הקיםלהתחייב אמנם משרד החינוך מסגרות חינוכיות. 
מבנים יבילים  50ן, אך בפועל הוצבו רק גכיתות כמאה 

 1,500 (אם יסתדר עניין ההסעות) (קרוואנים), בהם ילמדו
  ילדים. והשאר? ימשיכו לחכות לגנים וגם להסעות אליהם.

העורף לילדים אלה למרות חוק לימוד חובה מגיל  הפניית    
שנה  18חוק מלפני ולמרות ה שנה 68כבר שבתוקף  חמש

היא ביטוי תמציתי  – 4-3שהחיל את החוק גם על בני 
לפערים הגדולים הקיימים במערכת החינוך הישראלית. 
אמנם התקשורת מרבה לעסוק בשיעורי ההצלחה בבחינות 
הבגרות, אך מה הסיכוי של ילדים שאפילו לא ביקרו בגן 

  לעמוד בבחינות בגרות?
  

 ,הקיטוב בהישגים הלימודיים של ילדים בישראלחומרת     
 יבינלאומיים (מחקר השוואה רימחקשוב ושוב ב תמוכחה

), משקפת במידה רבה את העמקת הקיטוב ופיז"ה טימס
שליש מהשכירים משתכר שכר מינימום או  :כלכלי-החברתי

פחות בעוד שהכנסות האלפיון עולות בהתמדה; שיעור 
 10 אחוזים מכוח העבודה במרכז לבין 5-4האבטלה נע בין 

  אחוזים בפריפריה. 20עד 
  

לכך חשוב להוסיף  את התמורות שחולל יישום התפיסות     
ליברליות בתחום החינוך. לפי תפיסות אלה, -הניאו

, חינוך הוא בעצם 90-שהתגבשו בארצות הברית בשנות ה
ענף כלכלי הנבחן ביעילותו. לפי תפיסות אלה עוצבו 

הישראלית בשני הרפורמות שבוצעו במערכת החינוך 
וגם  "עוז לתמורה")וופק חדש" ("אהעשורים האחרונים 

תוצאות של כל ם ההובילה לפרסו"מהפכת השקיפות", ש
תיכון בבחינות בגרות, בשיעור המתגייסים לצבא, בהקניית 

  ערכים (ביצוע תכניות ההדתה, למשל) ועוד. 
  

ההתייחסות למערכת החינוך כאל פרויקט כלכלי העניקה     
בה תשלומי לגיטימציה לתהליך ההפרטה המכרסם בה. גו

ההורים עבור חוגים ותכניות העשרה למיניהן והיקף 
 ם כיוםה –ההשקעה במערכת החינוך של הרשות המקומית 

גורם מרכזי במימון המערכת. כתוצאה מכך, ילדים 
ברמה שהוריהם מעוטי אמצעים והמתגוררים ביישובים 

נידונו ללמוד במערכת חינוך דלת  –ה נמוכ תחברתי-תכלכלי
  דלת תוצאות. אמצעים וגם

ילדות בחרבת חורה בנגב מפגינות למען בטיחות בדרכן       

  קיום בנגב)-פורום דו  לבית ספר (צילום:

  
המחשה של משמעות ההפרטה של מערכת החינוך נותנת 

זרקא, הסובל מאבטלה -ג'אסר אהעני הדוגמא הבאה: ביישוב 
, לא היה בשנה שעברה אפילו תלמיד אחד 25%בשיעור של 

  בבחינת בגרות של חמש יחידות במתמטיקה. שנבחן
משרד החינוך בראשות השר בנט טוען, כי הוא הנהיג     

לפי לתלמיד בחינוך היסודי תקצוב דיפרנציאלי, כלומר תקצוב 
לפי נתוני המשרד אך גם חברתי של היישוב. -מצבו הכלכלי

ויותר  2, היישובים שזכו בתקצוב הגבוה פי 2015/16לשנת 
וקריית ארבע  מוצע היו התנחלויות כמו אפרתממהתקצוב ה

וכן יישובים ומועצות אזוריות בגליל (קריית שמונה ומרום 
  ., אך לא יישובי בדואים בנגבהגליל)

התקצוב הדיפרנציאלי שמבצע משרד החינוך אינו מביא     
בחשבון את שיעור הילדים ביישוב שכלל אינם נמצאים 

אך בפועל אינם לומדים  במערכת החינוך, או שהם רשומים בה
(נשירה סמויה). קשה גם למצוא נתוני נשירה. אחד הנתונים 

עובדים או בלתי  17-15אלף בני  52המעטים מלמד על 
    למרות שחוק לימוד חובה חל על גילים אלה. –מועסקים 

ות של הפרטה, הדתה ומיליטריזציה הרסניהמגמות ה בסתה    
במערכת החינוך ושיפור שכרם ומעמדם של המורות והמורים 

מערכה למען חברה דמוקרטית להיות מרכיב חשוב ב יםחייב –
   ושוויונית בישראל.

 2017 באוגוסט 30, 33 גיליון   



  

 2/תגובות
  

  

  דברים בשם אומרם
  
  

  הגונב מגנב...
אלף  140-"ארגון 'מולד' הגיש תביעת דיבה מתוקשרת בסך כ

שקל נגד יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. התביעה באה 
לעולם לאחר שארגון 'מולד' פרסם בעמוד פייסבוק שהוא 

טקסט ביקורתי ביותר כלפי נתניהו הבן וזה הגיב  מפעיל
הדין יוסי כהן, בא כוחו של -ן. עורךבטקסט משלו על הארגו

יאיר נתניהו, הגיב בזלזול למקרא כתב התביעה שהגיש 
"מולד" נגד הלקוח שלו. "אנו נהדוף בקלות את התביעה 
ההזויה הזאת", אמר. אבל במקביל לזלול הפומבי, בינו לבין 
עצמו עו"ד כהן בוודאי התרשם עמוקות מהאיכות המופלאה 

ד', מבחירת המילים המדויקת, של כתב התביעה של 'מול
נכבדים מכתב מההתנסחויות הקולעות. אחרי הכל, חלקים 

נגד יאיר נתניהו מועתקים  'מולד'התביעה שהגיש ארגון 
מכתב התביעה שהגישו ראש הממשלה בנימין נתניהו 

נגד העיתונאי יגאל סרנה, כתב תביעה שנוסח  הורעייתו שר
  והוגש על ידי עו"ד כהן עצמו".

  ) 10.8פרסיקו, "העין השביעית",  (אורן
  

  הכרעה נפלה בתנועה הקיבוצית: בעד הכיבוש
"כמי ששירת שנים ארוכות בעזה כמפל"ג לוחמים ביחידת 

הובלתי בסמטאות עזה ומחנות  ,המסתערבים שמשון
הם היה רוב מוחץ להתיישבות יהפליטים את טובי בנינו. בינ

בא מיום העובדת ובני הקיבוצים. האמירה של ראשי הצ
הקמתו ועד היום, כי צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם לא 

זאת האמת... לא נוכל לקבל  –נאמרה ולא נאמרת בחלל ריק 
כי נער או נערה יעשו דין לעצמם ויחליטו אם לשרת בצה"ל 

בעד ההתנתקות או  –פי תפיסתם הפוליטית -ואם לאו על
   נגדה, בעד ההתנחלויות או נגדן וכו'".

  אגף צעירים ומעורבות בתנועה הקיבוצית,  (מכתב מראש

  )10.8 ,מצפון הדס טל מקיבוץ יפעתהאסף איזק, לסרבנית 
  

  מכתבים  

    למערכת 
    

  חלום ליל קיץ: ח"כ דוד ביטן מפנטז   
מפיו של יו"ר  אמירה) 16.8קראתי ב"מעריב" (    

לפיה "יש ניסיון ברור , הקואליציה, ח"כ דוד ביטן מהליכוד
ת עוינת על הליכוד. מדובר באנשי שמאל, מרצ, של השתלטו

עבודה וערבים מהרשימה המשותפת. כבר איתרנו אלפים 
שהם חברים בשתיים ואף בשלוש מפלגות וביטלנו את 

אליבא דביטן "השמאלנים והערבים דוהרים התפקדותם". 
לליכוד כדי להציל את עורו של בנימין נתניהו המושחת". אך 

, לרשימה המשותפתום ליל קיץ. נדמה שזה לא יותר מחל
  . היא איננה מפלגה או תנועה.אין מתפקדים למשל,

   פתח תקווהמ. ר., 
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
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  הנדיב הידוע
שקלים. גם לא  2,342-שאני לא יכולתי לחיות מ"אני מודה 

שבוע. אבל ממשלת נתניהו תיתן תוספות לקצבת הנכים. 
מדובר בסכומים אדירים. לא נמצא הטריק לתת עוד כסף גם 

  גם לחינוך וגם לנכים". ,לביטחון
  )15.8אפ.אמ.,  103רדיו  נתניהו,יועצו הכלכלי של ון, (פרופ' אבי שמח

  שיפה ב'ידיעות': חסמב"ה במאה שעריםח
התארגנה הפגנה השבוע נגד שר הביטחון אביגדור ליברמן "

טסאפ שבה אשהגיע למאה שערים לניחום אבלים. בקבוצת וו
חברים מאות מתושבי השכונה, צעירים ומבוגרים, הופיע 

 .'ןהסיקריקים קוראים לצאת להפגין נגד שר הביטחו'עדכון: 
נוספת עם הכתובת המדויקת שבה ואחרי דקות: הודעה 

השר 'נמצא השר וקריאה לזרום למקום. ואז עדכון נוסף: 
עדיין בכתובת. יש התקהלות. בשלב זה עוברים המפגינים 
לפעולה אלימה ורוגמים באבנים את מכונית השרד של 

. לאחר שליברמן עוזב חוזר השקט, אבל זה זמני. 'השר
בחייל צועד ברחוב מהשכונה מבחין  שעתיים. צעירעוברות 

ולצידו גבר בלבוש אזרחי. לצעיר אין ספק: החייל הוא שוטר 
:   טסאפאמחופש והאזרח שלידו שוטר סמוי. הוא מקליד בוו

. 'חרד"ק עם בילוש כעת במאה שערים. ממתינים לאקשן'
ההודעה  ).(חרד"ק, חרדי קל דעת, הוא כינוי גנאי למתגייסים

טסאפ ובתוך אוצות הוועוברת במהירות בקב 'הסמויים'על 
כמה דקות מציפים את הרחובות מאות מפגינים. הם מאתרים 

. השניים 'רוצח. נאצי' ם:ומגדפי 'השוטרים המחופשים'את 
קופאים במקומם. כמה דקות לאחר מכן, בדרך פלא, צץ כוח 

  ם.משטרתי ומחלץ אות
הדרמה נמשכת: זמן מה לאחר מכן פושט כוח משטרתי על 

בשכונה, ארגון המסייע בייעוץ למתן  'להמרכז ההצ'משרדי 
פטורים מגיוס. המפגינים החרדים ממהרים לקשור בין שני 

הכנסת החייל המחופש הייתה תרגיל 'המקרים וטוענים: 
הסחה שנועד לנתב את המפגינים אליו, במטרה לאפשר 

בתוך שניות עוברת הודעה  '.פשיטה שקטה על המשרדים
"ק ועשו תרגיל. בו בזמן המשטרה הביאה חרד'טסאפ: אבוו

. ההודעה מזרימה לרחוב עוד ועוד מפגינים, 'נכנסו למשרדים
ואז מתפתחת תגרה אלימה. השוטרים סופגים קללות 
ובמקביל מושלכים לעברם כיסאות, טיטולים מלוכלכים, 
שקיות אשפה ואבנים שמהן נפצע שוטר בראשו. המשטרה 

אחת מני עצרה שישה מהמתפרעים ועוד הפגנה הסתיימה, 
 ."רבות

  )11.8("ידיעות אחרונות", 
  

  דמוקרטיה נוסח ביטן
"המפלגה צריכה לדאוג לעצמה מבחינה פנימית, אנחנו לא 

  גוף שצריך דמוקרטיה".
Y(יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן מהליכוד,  N E T ,17.8(  

  לאו דווקא בעזרת השם 
 67%-"התקציב הממוצע לתלמיד בתיכון דתי גבוה ב

יכון ערבי; הפערים במערכת החינוך בישראל תלמיד בתלמ
הם הגדולים בעולם המפותח ושיטת התקצוב של משרד 
החינוך היא אחד הגורמים המרכזיים לכך. התקציב הממוצע 

  מבתיכון ממלכתי". 22%-גבוה בדתי בתיכון 
  )17.8("דה מרקר", 

  דיכוי- פינוי
עראקיב -שישה מתושבי הכפר הבדואי הבלתי מוכר אל"

שקלים בגין הוצאות הריסה, כך אלף  260- למדינה כישלמו 
בנוסף, התושבים ישלמו  ע.בית משפט השלום בבאר שב פסק

מאה אלף שקלים כשכר טרחת עו"ד למדינה, אשר יוצגה על 
  ."ידי המחלקה האזרחית של הפרקליטות

  )23.8("הארץ", 



  

 3/תכנון ובנייה
 

  ינוי שפויב
של עדה ארצית מקדמת בנייה נרחבת ו

שכונות מגורים. לב במגדלים ואזורי תעשייה 

של תושבי עשרות ערים  ועדי פעולהכעת, 

פיתוח וחידוש מזהירים מפני בנייה בלי 

בתכניות יחד ונאבקים עירוניות, תשתיות 

  המתאר החדשות

  

הוועדה לקידום         
מתחמים מועדפים לבנייה 

מקדמת  (ותמ"ל) יםלמגור
בנייה בחודשים האחרונים 

באמצעות תכניות  מואצת
. נרחבות והסכמי גג

יושבת ההוועדה, 
 אינה מתחשבתבירושלים, 

בגורמי תכנון מקומיים או 
 מתדיינת ואינהעירוניים 

בהן  עם תושבי השכונות
ה המואצת, מתבצעת הבניי

-של בניינים רביבעיקר 
קומות, מרכזי קניות 

  . רהיוק ומגדלי
  

  חוסר התחשבות בגורמים מקומיים
ערים שונות בארץ הקימו  32-ועדי פעולה מ שלנציגים     

: כפר הערים בין .מטה מאבק בתכניות הבנייה הממשלתית
 לוד, חדרה,ים, -אשדוד, אור יהודה, באר יעקב, בתסבא, 
ועוד. גן - יב, נתניה, רמתאב-ראש העין, ירושלים, תל ירוחם,

בת ראש העין ופעילה במטה המאבק, סיפרה יעל אלפסי, תוש
 בשכונות חיים העין ראש תושבי": "מרקר דה"בריאיון ל

 תחנת לנו יש .גודש מרוב בבוקר מהן לצאת אפשר-שאי
 השכונות וברחובות, מכונית צריך אליה להגיע שכדי רכבת

 בתי את לתכנן מספיק לא[...]  ספר לבית ללכת יכול לא ילד
 "לזה זה אותם שמחברת הסביבה על בלחשו צריך, המגורים

)16.8(.   

הקמתה בחיוב את דווקא  רואהשר האוצר כחלון, מנגד,     
עוקפת את הוועדות המקומיות. בינת שוורץ, העל -עדתשל ו

כך  התבטאה ,האוצר במשרד התכנון נהלהעומדת בראש מִ 
 לוועדה, קודם" בפברואר האחרון: עיתונאים במסיבת

 כי, להתייעל חייבים הם עכשיו. חרותת יתהיה לא המחוזית
 יופנו התכניות, שצריך כמו יתפקדו לא הם שאם יודעים הם
   ".עבודה ללא להישאר רוצות לא והן - ל"תמלו
ועדות מקומיות שמקדם משרד האוצר בין  בשם התחרות    

יעול הבנייה בישראל, שזו תביא לילוועדה ארצית, בטענה 
ובמיוחד , התושביםל נזנחים האינטרסים והדרישות ש

ראשי הערים מתנגדים  לעתים .המחשבה על הדורות הבאים
איציק ברוורמן, ראש  .לתכניות הבנייה המואצות של הותמ"ל

) כי 22.8בראיון לגל"צ ( הדגישתקווה, -עיריית פתח
   יחידות  אלפי  עוד  הקיימים  התחבורה  נתיבי  על  להעמיס"

  

אביב או - תלבכמו . במקרים אחרים, "טירוף זה דיור
  שיתוף פעולה מסוכן בין ראשי טוענים להרצליה, התושבים ב

, נבחרי הציבורששים חו והוועדה הארצית,הערים 
  .ת, בגדו בהםהמוניציפליים והארציים כאח

  

   מגדליםתושבים נגד 
 מגדלים בהרצליה. 8אושרה בניית במסגרת אותן תכניות,     

 תכנית זו נקראת. 67 – הגבוה; קומות 17הנמוך שבהם בן 
 :ניותעוד שתי תכאושרו "קריית שחקים", ובנוסף אליה 

יחידות דיור בשטח בו ממוקם שדה  1,600- כ -האחת 
בינוי של מכון -תכנית פינוי -התעופה הרצליה, והשנייה 

לים. תכנית אלה הן דטיהור השפכים בעיר והחלפתו במג
בתוך  ונת מגורים, שכללה בניית שכאחרתלתכנית חלופה 

תוך סירוב של הקבלנים , על קרקע מזוהמת מתחם אפולוניה
 הקרקע והמים במתחם.זיהום לבדוק את היקף והעירייה 

נחל, ככל שאפולוניה של תושבי הרצליה בתכנית  םמאבק
הנראה, הצלחה, 

רקע  לעמתחדש 
 הבנייהכניות ת

, שגם הן החדשות
אינן מציעות 
 התחדשות עירונית

, פתרונות ממשית
ר התחבורתי משבל
חלופות ו

  .אקולוגיות
בערים הגדולות     

 בעיות צצו
 בנייה יגל בעקבות

 א"תמ במסגרת
, ויסוקי חזי. 38

מטה  ממובילי
 לנו בונים: ""מרקר דה"בריאיון ל סיפר ,בנתניה המאבק
 יש. מגורים סביבת בונים לא, קירות ארבעה עם כלובים
, אופניים ורוכבי רגל להולכי המתאימה תחבורה רשת לתכנן

 תעסוקה שטחי, ציבורית לתחבורה המתאימים רחובות
  .)16.8( "מסחריים ורחובות

) הפגנה נגד תכנית 25.8ביד אליהו, נערכה בשבוע שעבר (    
מרכזי של השכונה. בינוי ברחוב לה גווארדיה, הרחוב ה- פינוי

 ה שלוהקמ ותיקיםהריסה של מבנים  טומנת בחובההתכנית 
. דירות 275 , ובסך הכלקומות 8 בני חדשים בניינים 4

, הכניסה בקומת ימסחרגם מרכז מתוכננים להכיל הבניינים 
   .ומחסנים קרקעיים- תתחניונים 

תושבת השכונה וממובילות מטה המאבק, סטלה אבידן,     
: "השכונה אומרת כן בשיחה עם "זו הדרך" תמציינ

ת"א להתחדשות עירונית, ולא לתכנית הדורסנית של עיריית 
ומשרד השיכון. תחבורה ציבורית אין בכלל, אבל אישורי 

 הדורסניות התכניות את לעצור דורשים אנובנייה כבר יש. 
 תסקירי הצגת עד גווארדיה לה ברחוב מקדמת א"ת יתישעיר
 א"ת עיריית מטרת ת.תחבורתי תכנית ותכנון וסביבה חברה

   ".השבחה היטלי וקבלת לעצמה מניבים נכסים תאגיר היא
הנושאים את שמה של השכונה,  כרוזיםבהפגנה, חולקו     

ידי שודדי -ומבשרים כי "נרצחה בשנות השבעים לחייה על
ו"נקברה תחת  "קרקעות ששיתפו פעולה עם קברניטי העיר

  .גוש בטון מסחרי, פקוק, מזוהם, רועש, חשוך, צפוף ויקר"
  

 י"ל

  שפוי)לבינוי מטה המאבק (צילום: מטה המאבק מפגש ארצי של 
 



 4/מדיה

  שר התקשורת, איוב קרא, וקודמו בתפקיד (צילום: לע"מ)

   במפרץ הסכסוך

   דמוקרטיה על אינו
על ניסיונות  ריאיון עם הישאם נפאע

 ג'זירה-אלשידורי את  להפסיקהממשלה 

  , ועל סכסוך המשטרים במפרץבישראל
  

אחד המהלכים הכוחניים והמטרידים ביותר שמקדמת      
ממשלת ישראל בחודשים האחרונים הוא המאמץ לסגירת 

. ג'זירה-אל, ריתאיף הישראלי של רשת הטלוויזיה הקטהסנ
מתפתח במקביל ליוזמה סעודית שכבר גרמה לרשת זה מהלך 

, השר לביטחון פנים בנימין נתניהו נזק ניכר. ראש הממשלה
נשמעים נחושים לדחוק  איוב קראושר התקשורת  דןגלעד אר

ג'זירה אל מחוץ לגבולות ישראל, אבל האם ייתכן -את אל
נפאע, חבר מערכת היומון  שמדובר בספין? הישאם

עם תיחאד", שוחח על כך א-"אל בשפה הערביתקומוניסטי ה
 השיחה שקיימו עמום מקטעילהלן . )16.8( "העין השביעית"

  .דב-ליטבק ואריאל בןאיתמר ב"ז, חן 
  

  להתנגד לאג'נדה, להתנגד להשתקה 
ג'זירה -של אל סדר היוםנפאע, לא צריך להסכים עם  לדברי    

  כדי להתנגד לניסיון לסגור את משרדיה בירושלים. "אני לא
  
 
 

  

  
  

  ניתן לקבל את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום מתבקשים לשלוח ללא תש אלקטרוני,אלקטרוני,אלקטרוני,אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר המעוניינים לקבל בדואר המעוניינים לקבל בדואר המעוניינים לקבל בדואר 

 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  
        

במיוחד במה שקשור  –אוהב את דרך הכיסוי של הערוץ הזה 
ג'זירה נקטה קו מזיק בחלקו, והיה לה חלק -לעולם הערבי. אל

בהוספת דלק לתבערה העדתית והגזענית בעולם הערבי. הם 
אני לא תומך  –שיחקו היטב במגרש הגרוע הזה, ועם זאת 

א אתמוך בסגירה של 'ישראל ג'זירה כמו של-בסגירת אל
 היום'", הוא אומר.

סיונות הסגירה ינפאע מספר כי עקב אחרי סיקור נ     
בתקשורת ולא מצא דוגמאות כלשהן להסתה. "לא היה כלום. 
פשוט כלום. איוב קרא לא אמר כלום, וגם נתניהו לא אמר 

ג'זירה, -מסוימת בנוגע לאל אכלום", הוא אומר. "אם יש דוגמ
או כל ערוץ אחר, אפשר לדון בזה קונקרטית. האם ערוץ 

בוודאי ג'זירה, ממש הסית? -התקשורת הספציפי הזה, אל
ין מישהו שאמר אמירה קשה, ישלא. יכול להיות שהוא רא

אבל לבוא ולהגיד 'בואו נסגור את  –חריגה, מסיתה אפילו 
  הערוץ הזה'?".

  

  לא בחלל ריק
ששם את ישראל , המהלך הזה הוא חלק מיוזמה בינלאומית     

שמנסות לצנזר, ואף להפסיק  בשורה אחת עם מדינות נוספות
"הסכסוך במפרץ, מציגים אומר נפאע: . ג'זירה-את שידורי אל

אותו כסכסוך בין מדינות, אבל מדובר בסכסוך בין משטרים 
של דמוקרטיים, -שהם בגדול דומים מאוד: משטרים לא

משפחות, של מלכים ונסיכים, והם חברים טובים מאוד של 
הברית ממהרת לבקר כל מדינה -הברית. ארצות-ארצות

 –שחורגת מהכללים הדמוקרטיים לפי הראייה האמריקאית 
אבל במקרה של המפרץ לא מדברים על זה, כי יש ביזנס טוב. 

משטר של קטאר והמשטר של סעודיה, יש אינטרסים. בגדול, ה
הם מאוד דומים. קשה לבוא ולהצביע על  –וכוויית  יןבחרי

  הבדל מהותי, אמיתי, מההיבט הדמוקרטי".
"הסכסוך בין המשטרים במפרץ הוא לא על דמוקרטיה או     

חופש ביטוי, אלא על אינטרסים מהסוג הנמוך ביותר. 
וכשבאים איוב קרא וראש הממשלה נתניהו ומסתמכים על 

, זה עוול שנסמך על עוול אחר" –ג'זירה בסעודיה -סגירת אל
איוב קרא שר התקשורת "זה מצחיק, זה מגוחך. הוא מוסיף. 

מזכיר לי את השליטים האלה שרצו לסגור כל מיני ערוצים ולא 
ידעו שכל הצעירים וחלק רחב מאוד מהציבור משתמש 
ברשתות חברתיות ובאמצעי תקשורת אלטרנטיביים. אבל 

לא רק מגוחך, מעבר לעובדה הניסיון הזה של קרא ונתניהו 
ג'זירה. הם עשו את זה -שאין להם סמכות לסגור את אל

אחרי שהם עשו את כל הטעויות והפשלות  –בתזמון מסוים 
בירושלים, ורצו לחפש אשמים. בדיוק כמו שקרה אחרי 

והוא  –שהמשטרה באה ואמרה שראש הממשלה חשוד 
רחים בתגובה תקף את התקשורת והשמאל. אני מתפלא שהאז

כך -כך פשוט, זה כל-הרי זה כל –בישראל לא רואים את זה 
  צועק לשמיים".

ג'זירה כאל סוג -בתקשורת הישראלית נוטים להתייחס לאל    
אינה ההגדרה הזאת  , אךשל מדורת שבט של העולם הערבי

ג'זירה עשתה משהו חלוצי, אבל עכשיו -"פעם אל .תקפה עוד
של הרשתות  כבר לא. כל התקשורת האלטרנטיבית

כל  –החברתיות, הבמות החדשות, הבלוגים ורשתות אחרות 
 פתיחת השמיים התקשורתיים תקפה גם לגבי העולם הערבי. 

ג'זירה תדמית של אמצעי תקשורת -תה לאליבתחילת הדרך הי
 2011שלא כפוף לאף משטר, אבל בשלב מסוים, אחרי 

 ג'זירה היא בדיוק כמו-כולם ראו שאל –והאביב הערבי 
  ."אמצעי תקשורת אחרים שפעלו לפי הפקודות של המשטרים

  
 נ"מ
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  שנה להוצאתם  90

  נצטיוַ להורג של סאקו ּו
  במסצ'וסטס על רצח שלא ביצעוו רשעאנרכיסטים ממוצא איטלקי הוה שני

   
סאקו  הניקולהפועלים  הוצאו להורג 1927באוגוסט  23-ב    

טי, שני אנרכיסטים איטלקים שהיגרו צוברתולומאו ונ
הואשמו שם ברצח שלא ביצעו ונידונו למוות  ,לארה"ב

 .סא חשמלייבכ
  

 ישלא , לא היה כל רישום פליליהשניים להאשמתקודם      
. שניהם פוליטייםהיו מוכרים לשלטונות כפעילים מהם. הם 

לכן ו ,דעות קדומותגזענות וטענו כי הם קורבנות של 
סאקו לא ניסו  משפטםביצעו. לכל אורך  פשע שלאב הורשעו
שר ם באלהתכחש לחבריהם האנרכיסטים או לאמונתוונצטי 

  . המשטר הקפיטליסטינגד ללגיטימיות של פעולות אלימות 
  

ונצטי: "לא אמר , בעת נאומו האחרון בבית המשפט     
הייתי מאחל לכלב או לנחש, ליצור הנחות ביותר עלי אדמות 

מהם מה שסבלתי על דברים שאינני  לאחדלא הייתי מאחל  –
י אשם אשם בהם. אבל אני מאמין שסבלתי בגלל דברים שאנ

שאני רדיקלי, ואכן אני רדיקלי; סבלתי מפני אני סובל . בהם
גם אם היית יכול  ]…[ אכן אני איטלקי, ומפני שאני איטלקי

להוציא אותי להורג פעמיים, ואם הייתי יכול להיוולד עוד 
 ונצטיוסאקו  ."פעמיים, הייתי עושה שוב מה שעשיתי כבר

עדו בגאווה אל וצ ,סירבו לפגוש כומר בטרם הוצאו להורג
  מותם.

  

חצתה גבולות למוות  ונידונהפועלים שהתמיכה בשני     
תקדים. אנשי רוח וסופרים -חסרתכמעט  ומגזרים, והייתה

רבים, בהם מקסים גורקי, ברטרנד ראסל, ג'ון דוס פסוס, 
ולס, ג'ורג' ברנרד שו  רברט ג'ורג'אלברט איינשטיין, ה

משפט לשניים וך ערל הצטרפו לדרישהואפטון סינלקייר 
  . חוזר

  

 אפטון סינקלר, סופר אמריקאיהציג , "בוסטון" ברומן    
של השלטון, מפשע וכקרבנות  את השניים כחפים, נודע

  פרצופו הגזעני כלפי הנאשמים. נחשףש
  

בה פעלו מפלגות שמאל או איגודים  בעולםבכל עיר      
 הוקמו ועדי סולידריות עם שני האנרכיסטים. ,מקצועיים

הסולידריות הבדלים אידאולוגיים ופוליטיים הושהו נוכח 
ים (אז, יחוגים אנרכיסט שיתפו פעולה, כאשר הבינלאומית

ים יבעלי השפעה גדולה בתנועת הפועלים), קומוניסט
מוסקבה בצפון ועד מהוקמו ועדי סולידריות  ים.יוסוציאליסט

  בואנוס איירס בדרום. 
  

חברות האינטרנציונל הקומוניסטי קרא לכל המפלגות ה    
שני הגופים כתוצאה מכך, לפתוח בפעילות סולידרית. 

העזרה האדומה היו  ברחבי העולםהבולטים במחאות 
   הבינלאומית והאינטרנציונל של האיגודים המקצועיים.

  

הפגנות ענק נרשמו באפריקה, מצפון היבשת ועד דרומה.     
לטינית מדינות אמריקה הבמרבית ות הוכרז שביתות כללי

ארגנטינה, אורוגוואי, פרגוואי, צ'ילה, ברזיל,  ביניהןו
כוחות צבא הוזעקו לאבטח את שגרירויות ונצואלה ומקסיקו. 

   המשטרים תחת  אף  נערכו  מחאות  . אלה במדינות  ארה"ב 

  ,הוצאת ערב מיוחדת של העיתון הקומוניסטי הצרפתי, "הומניטה"    

  : "נרצחו באמצעות חשמל! הפרולטריון 1929באוגוסט  23     

  ינקום את דמם! הערב, כולנו יוצאים לרחובות!".     

  
הפאשיסטיים של בניטו מוסוליני באיטליה ויוזף פילסודסקי 

  בפולין.
, לקראת ההוצאה להורג, האיגודים 1927ביולי     

זו, תה ישב .יורק-המקצועיים הכריזו על שביתה גם בעיר ניו
ביותר הגדולה והמקיפה הייתה היסטוריונים טוענים, 

כחצי  שתתפותה בההפגנבה נערכה כמו כן,  .בתולדות העיר
. במחאה אלףכמאה צעדו  בברליןו בלונדון גם. מיליון איש

המפלגה והאיגודים המקצועיים השמאליים  ,בצרפת
ערים ועיירות.  90-הקומוניסטית קידמו שביתות והפגנות ב

אלף מפגינים התכנסו במרכז כמאה ביום ההוצאה להורג, 
ריס והעימותים עם המשטרה נמשכו עד לשעות הבוקר פא

עיתון המוקדמות. "זעם הפועלים היה רב", נכתב ב
  ניטה" למחרת. מ"הו
שצריך לזוכרו, נקודת היסטורי ההוצאה להורג היא אירוע     

החופשי", ולם "מגינת העהברית -ארצותציון בהיסטוריה של 
 זרים.ה מוכת הגזענות ושנאת
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  סבסטיאן קורץ, יו"ר מפלגת העם האוסטרית, 

  במפגש עם ידיד (תמונה: ויקימדיה)   
  

 באוסטריה: בחירות

   ימינה פוזלים
  , וינהג'ון בונצלמאת 

   
  

 15-. הן יתקיימו במתקרבות הבחירות לפרלמנט האוסטרי    
נוצרית -באוקטובר וצפויות בהן הפתעות. מפלגת העם הדמו

)OVP(בחרה בסבסטיאן  , אחת מהחברות בקואליציה כיום
ל בפעילות נמרצת החקורץ  לעמוד בראשה. 30-קורץ בן ה

. מפלגה זו רוצה לצאת מעמדתה המסורית פניה לחידוש
) SPO( דמוקרטית-המפלגה הסוציאלשל זוטרה כשותפה 
   .ולהפוך לחברה מובילה בזו הבאה הנוכחית, בממשלה

, תוך הבלטת את רשימתו "מפלגת העם החדשה" כינהקורץ   
שנאת הזרים והאסלאמופוביה, נושאים שבעבר היו מצויים 

  בשולי המצע והאמירות של המפלגה הזו.
  

  

  דמוקרטים-המזל לא משחק לסוציאל
  

על פי כתבת תחקיר שפורסם בשבועון האוסטרי "פרופיל"      
-חוזה בסך כטל זילברשטיין בהיועץ הפוליטי ), זכה 21.8(

 דמוקרטית האוסטרית-מהמפלגה הסוציאליורו אלף  400
בתחילת יורו אלף  250-כבשירותיו בשנה אחרונה ו בורע

האוסטרית, כפיצוי על יוזמה עסקית הלוטו השנה מחברת 
יחד של זילברשטיין מעצרו על רקע . המידע פורסם קהשהופס

בחשד למעורבות  חריםואבני שטיינמץ  עם איש העסקים
  .במעשי מרמה והלבנת הון

היה מעורב  עסקותי התלפי הדיווחים באוסטריה, בש     
זה  היה הוא .לשעבר, אלפרד גוזנבאואר קאנצלר אוסטריה

שהמליץ למפלגה על שירותיו של היועץ הישראלי (שסייע לו 
כדירקטור  כיהן), והוא גם 2006להיבחר לתפקיד בדצמבר 

זילברשטיין, בהקשורה  של מכונות מזל בחברה מלטזית
שפעלה במיזם העסקי יחד עם הלוטו האוסטרי. לפי הדיווחים, 

 בחברה של שטיינמץ בתחוםגם גוזנבאואר כדירקטור  כהןמ
  .המכרות הפועלת ברומניה

      

 

קורץ מצויה במקום  וכעת מפלגתו של צלח,ההימור 
  . במקום השני בסקרים נמצאתסקריםבהראשון 
, מפלגת הקיצונית הימין הפופוליסטיתמפלגת 

לאחריה ממוקמת ו ,)FPOהחירות האוסטרית (
  . תדמוקרטי-הסוציאלהמפלגה 

גני הילדים  קורץ במערכה נגדלאחרונה פתח     
"מחקרים" שנויים על המוסלמים. בהסתמך 

לסגור את קורץ קרא נתונים חלקיים, על קת וובמחל
הגנים שלדבריו מתנגדים לשילובם של המוסלמים 

 ומטיפים לאסלאם קיצוני. מנהיג תבחברה האוסטרי
נגרר ריסטיאן קרן, כדמוקרטים, הקנצלר -הסוציאל

ות מפלגתו את הקמפיין על יעיל ובססאחרי קורץ ב
בקידום הצדק החברתי, אך מבלי להתייחס לתוכן 

  מתחרהו. מצע הגזעני של 
על רקע ההקצנה ימינה של מפלגת העם, נשמעים      

דמוקרטית קולות המתנגדים -במפלגה הסוציאל
 קואליציה עם מפלגת החירות לקנצלר קרן וקוראים להקמת

נפגע של הקנצלר הדימוי הציבורי אבקש לציין, כי . הימנית
יחד עם איש  ,מעצרו בישראל של היועץ טל זילברשטיין קבע

העסקים בני שטיינמץ (ר' ידיעה בעמוד זה). יש הסבורים 
 דמוקרטים בבחירות-שזילברשטיין הגה את סיסמת הסוציאל

שפה באולי באמירה השגורה שמקורה  ,"קח את המגיע לך" -
  "מגיע לי!". ,עבריתה

בכוחה של מפלגת העם, אין לזלזל  גידולהלמרות      
בפוטנציאל האלקטוראלי של מפלגת החירות. זו איננה מפלגה 
בורגנית מן השורה. היא שותפה לכוחות הימין הקיצוני 

ת הימין וקשרים הדוקים עם מפלג מטפחתבצרפת ובהולנד ו
-באמצעות תמיכתה הבלתיהמתנחלים.  הנהגתבישראל ועם 

להסתיר את שורשיה היא מנסה מסויגת בנתניהו, 
היה ה, אכטרש קריסטיאן-היינץ ,האנטשימיים. מנהיגה

להעביר את  והמנהיגים הפוליטיים האירופים שדרשמראשוני 
השותפות האפשרית  אביב לירושלים.-מתלם שגרירות ארצ
ה יה ,באוסטריהאשר תהא בכל קואליציה שלטת של מפלגה זו 

רבותה נדרשת התעכדי למנוע זאת,  סכנה לדמוקרטיה.
בחירות האחרונות בהפעילה של החברה האזרחית, כפי שקרה 

מועמד הירוקים אלכסנדר ון דר בלן ניצח את  אז, .לנשיאות
  מועמד הימין הקיצוני נורברט הופר. 

 בבחירות האוסטרית תרוץ הפעםהמפלגה הקומוניסטית      
הסימן "+" מצטרף לשם המפלגה, כי . +KPOתחת השם 

פוליטיות במפלגת הירוקים, תתמודד קבוצת בעקבות תמורות 
. פורשים ממפלגה זו יחד עם המפלגה הקומוניסטית בבחירות

 הקומוניסטית, שכיום אינה מיוצגת בפרלמנט, המפלגה
ה להתגבר על אחוז החסיממנת -עללעבוד קשה מאוד  צטרךת

  מקולות הבוחרים. 4%העומד על 
  

חוזים: מפלגת  גרמניהבסקרים 

 בסקרים  תהשמאל שלישי
  

בספטמבר. על פי הסקרים  24–הבחירות בגרמניה ייערכו ב     
אנגלה מרקל, מועמדת ת הקנצלרי ,בשבוע שעבר שהתפרסמו

נמצאת בדרך לניצחון עם   , (CDU)נוצרית-הדמוהמפלגה 
. מרטין שולץ, מועמד המפלגה תמיכה בקרב הנשאלים 39%

 .24%-הרף , לא מצליח לעבור )SPD( הסוציאל־דמוקרטית
מפלגת השמאל בגודלה, כמסתמן, תהיה הרשימה השלישית 

)Die Linke( )10% ואחריה מפלגת הירוקים והמפלגה (
ם ) הזוכות לתמיכתAfD( "הלאומנית "אלטרנטיבה לגרמניה

 .מהנשאלים 9% של
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  כיבושללהפריד בין הכליאה  אין
  ערב סולידריות עם האסירים הפוליטיים בגדה השמאלית  תערוךהשחקנית עינת וייצמן 

  
  

  
  

בספטמבר, יערך בגדה השמאלית ערב מיוחד  7ביום ה׳,     
בנושא האסירים הפוליטיים הפלסטיניים, מציאות חייהם 

הכלא, בו עברו כרבע בהזמנה לאירוע נכתב: ״ומאבקם. 
מהגברים הבוגרים הפלסטינים, אינו רק מרחב ענישה 
אינדיבידואלי אלא גם מרחב בו מתהווים תהליכים חברתיים, 

ותיים. הערב יאפשר הצצה חסרת תקדים לתוך מדיניים ותרב
מערכת המחשבות, התקוות, הרעיונות והמאוויים של 

 ״.הפרויקט הלאומי הפלסטיני
 השחקנית והבימאית עינת וייצמן (בתמונה)יוזמת האירוע,     

שהצגתה ״אסירי הכיבוש״ נפסלה בפסטיבל עכו האחרון 
ררה גל השמצות רחב מצד השלטון, ומופע סולידריות ג

שוחחה עם ׳זו הדרך׳ על  זעזע את הפסטיבל המרכזי,ש מרשים
  . ועל האסיריםהאירוע 

  

בערב בגדה השמאלית תציגי קטעים מתוך ההצגה שנפסלה 
  בעכו. ספרי לנו על ההצגה. 

נפסלה בעכו הייתי בעיצומו  "אסירי הכיבוש"כשההצגה     
ובתחילת תהליך הכתיבה. כשהבנתי עבורה של התחקיר 

היה כבר בידי גוף תחקיר די  ,שההצגה לא תעלה בפסטיבל
מכתבים שאספתי מתוך הכלא ותיעוד של פגישות עם  – גדול

בידיים  ותאסירים משוחררים. החומר היה כמו גחלים בוער
איכשהו ביא להפיץ, לה שלי, זה חומר שהייתי חייבת לחלוק,

הם הסרטונים  הההצגה יצאו ניצוצות ואל וץצילקהל. מפ
בהם אנשים שונים  ויוקרנו בערב הקרוב, הקצרים שהפקתי

קוראים מכתבים מהכלא. מבחינתי המכתבים הם חומרי הגלם, 
אבני הבניין מהם רציתי לבנות את ההצגה, אליהם צירפתי עוד 

רטונים בעזרתה של ענת מכתבים שאספתי במיוחד לצורך הס
  מטר. 

  

  למה חשוב לך להשמיע את קולות האסירים בלב תל אביב?
ם יאת החשיבות האמיתית של העיסוק באסירים הפוליטי    

האסירים מסתבר שהבנתי רק כשראיתי את התגובה להצגה. 
השתקה משותף מאמץ הם טאבו שאי אפשר לגעת בו. ישנו 

לעשות הכל כדי להבטיח  הל זרועות השלטון, שמנסלוכמשל 
 ,הממשלהמצד  –ישמעו ים לא ייראו ולא ישהאסירים הפוליטי

 יםבתי המשפט. להשתקה הזאת מתגייסוהשב"ס , השב"כ
  מרצון גם התקשורת וגם התיאטרון. 

אמצעי הדיכוי הכי משמעותי שישראל  היאכליאה     
הכלא הוא המשכו משתמשת בו והתנאים בכלא לא אנושיים. 

אי אפשר להפריד את סוגיית  .הכיבוש באמצעים אחריםשל 
יומית של מהאסירים מהתמונה הגדולה של המציאות היו

  .הכיבוש הישראלי בגדה
  

איימו אחרונה ל .אמנים רק מחריפה פילכהפוליטית הרדיפה 
תיאטרון יפו  בעקבות אירוע סולידריות עם  על תקצוב
. האם (ר׳ ידיעה) יוזמיועם ית נמנדארין טאטור שהמשוררת 

  ?ההשתקה האלהת יש דרך להיאבק בניסיונו
חופש הביטוי וחופש הדיכוי נמצאים עכשיו במסלול     

את י דברה מבקשים להתיר יהתנגשות. השרה מירי רגב ועוש
, להעיף הצגות, לסגור וניםלסגור תיאטר – רסן חופש הדיכוי

לפעמים כל זה בשם חופש הדיכוי לו היא קוראת  –פסטיבלים 
 חופש המימון. אנחנו נמצאים בשלב כזה בו המאבק הוא לא

היכולת עצם יון אלא על וועל זכויות או על ש ,על הכיבוש
לא מאבק לסיום  – . כלומר סף המאבק יורדהלדבר על כל אל

הכיבוש אלא 
מאבק על זכות 

די 'להגיד 
. 'לכיבוש

התגובה 
 הולמתה

 הלניסיונות אל
 –להמשיך  יאה

  ום.ליצור וליז
  

 בערב? יהיהמה 
מלבד     

הסרטונים של 
 , תוצגהמכתבים

בערב בגדה על 
הבמה 

התכתבות בין אסיר 
התכתבות  , שנשחק אני והשחקן מורד חסן. זוהילבחורה יהודי

חושפת דרך מכתבים מאוד המרתקת של למעלה מעשור 
 האסירים. יהיו כמה דובריםאישיים את התנאים בהם מוחזקים 

שתדבר על  ,סנא סלמה דקה, אישתו של האסיר וליד דקה –
יחדות, העיתונאי נעם רותם שידבר על טרור מול יההת

 ,במאבק הפלסטיני התנגדות והתפקיד של הכלא הישראלי
 (חד״ש, הרשימה המשותפת) ריןאוחבר הכנסת יוסף ג'ב

במאבק להגדרה שידבר על מעמדם של האסירים הפלסטיניים 
יותיהם המעוגנות במשפט עצמית ועל ההפרות של זכו

  את הערב תנחה בימאית הקולנוע מייסלון ח׳מוד.  .הבינלאומי
  

  

אירוע תמיכה במשוררת 

  דארין טאטורהעצורה 
  

  

עוד אירוע שוייצמן היא מיוזמיו הוא ערב תמיכה במשוררת     
נמצאת במעצר הדארין טאטור,  הפלסטינית אזרחית ישראל

מאז בעצומת תמיכה בה נכתב: ״ .בעקבות פרסום שיריהבית 
המשוררת דארין טאטור, תושבת ריינה  2015אוקטובר 

שבגליל, יושבת במעצר בעקבות שיר שכתבה. חלק מזמן 
המעצר העבירה דארין בכלא, את חלקו האחר ריצתה במעצר 
בית בתנאים מחמירים בעוד שמשפטה נמשך. מדובר במשפט 

הופך משוררת צעירה שכותבת את אשר על האווה אבסורדי ר
 ״ יתה מסוכנת, טרוריסטית בפוטנציהליבה למס

, אטרון למען שחרורה המידי של טאטורירוע שירה ותיאב    
) בחנות הספרים סיפור פשוט בתל אביב, יקראו 30.8ערך (ישי

קטעים מהפרוטוקולים של משפטה השחקנים עינת וייצמן, 
י וליאורה ריבלין בבימויה של וייצמן. כמו כן יופיע דורון תבור

  הראפר תאמר נאפר.
המשוררים יקראו משירתם ומתרגומי שירתה של טארטור     

טל ניצן, רחל פרץ, יונית נעמן, שייח'ה חילאווי, מחמוד אבו 
. עו״ד גבי לסקי ואנס אבו ערישה, מיכל בן נפתלי ודנה אמיר

ידברו על הפן המשפטי של סיפורה של טאטור. תנחה  דעאבס
  אורלי נוי. 

למאבק המשפטי  םיתריממכירות הספרים חלק מההכנסות     
  של טאטור. 

 סנא סלמה דקה, צילום: דוד קפלן



    במאבק
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-בפתח המושב הראשון של הוועידה ה , אז מזכ"ל מק"י,נפאעמוחמד 

(צילום: זו הדרך)  2014בדצמבר  27  

 

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) תקיים את     
בחודש נובמבר הקרוב.  27-המושב השלישי של הוועידה ה

כך מסרה הוועדה המיוחדת המכינה את המושב שיוקדש 
לתקנון המפלגה. הוועדה פנתה לכל חברות וחברי המפלגה 

 29 ,עד יום שישי בתקנון  שינוייםגיש הצעות לבקריאה לה
  בספטמבר.

הוועד המרכזי וועדת הביקורת  ומיהוועדה המיוחדת הק את    
של מק"י כדי לרכז את כל ההצעות שיתקבלו המרכזית 

ההצעות  .לדיון בסניפיםוצן בקרב כלל חברי המפלגה יהפלו
  וועידה. ב יידונו ובאיו שיגובשו

קובעים כי מק"י שלושה הסעיפים הראשונים של תקנון     
ככוח של השינוי החברתי "המפלגה הקומוניסטית נוצרה 

העמוק, ככוח שמטרתו כינונה של חברה אחרת. בתחילת 
הקפיטליזם  האלף השלישי השינוי הזה הוא חיוני במיוחד:

המאוחר הוא משטר המאופיין בסתירות עמוקות ומבניות, 
בהרס הסביבה העולמית, בשחיקת הישגי , בחוסר צדק

אמריקאי. העובדים, בסדר עולמי שבמרכזו האימפריאליזם ה
הגלובליזציה של שלטון כוח הממון איננה מוצא מהמשבר 

 החברתי, אלא הגורם המרכזי שלו".
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  עצרת תמיכה במאבק הנכים
אביב עצרת תמיכה במאבק -קבוצת אזרחים תקיים בתל    

הנכים להגדלת קצבאותיהם. העצרת תתקיים בכיכר רבין ביום 
. בעצרת ישתתפו 20:00-16:00בין השעות  ,באוגוסט 31, ה׳

להעלאת קצבת  ההמאבק ואנשי ציבור התומכים במערכפעילי 
  שקל. 5,000-הנכות לגובה שכר המינימום, כ

  
  

  יפו -חד״ש 
  
  

   –לקראת שנת הבחירות המקומיות 

  סיכום ביניים ומחשבות לעתיד
  

   דב חניןבהשתתפות: ח״כ 

  אמיר בדרןוחבר מועצת עיריית תל אביב יפו מטעם חד״ש 
  

   3השקמה במועדון, , 20:00בספטמבר,  7יום ה׳, 
  

 למהפכת שנים 100 תציין מק״י

        מקראה בפרסום אוקטובר
של מק״י הודיעה כי תקדיש  לחינוך רעיוני ופוליטי  ועדהוה    

את החודשים הקרובים לפעילות רעיונית ופוליטית הקשורה 
לקראת ״ .שנים למהפכת אוקטובר הסוציאליסטית 100ציון ב

עדה והותפרסם  ,ציון יום השנה המאה למהפכת אוקטובר
ניירות עמדה אשר וחוברת ובה מאמרים לחינוך רעיוני 

הניסיון של דדים שונים של המהפכה ויתייחסו לצ
״ נכתב בהודעה שפרסמה המחלקה, ״ביניהם: הסוציאליסטי

שתקפות הניסיון ה, המשבר הקפיטליסטי בן זמננו
באזור שלנו והתפתחות התנועה הקומוניסטית הסוציאליסטי 

  בארץ״. 
ועדת החינוך פונה לחבריה, לחברי מוסדות עוד נכתב: ״    

 ים אלהמעוניינים לכתוב בנושאהם חברים אחרילהמפלגה ו
שונים של הניסיון  ומעוניינים להתייחס לצדדים

. על המגישים לציין את להגיש את הצעותיהם, הסוציאליסטי
  כותרת המאמר ולהוסיף תיאור בן פסקה של הנושא״.

 עסאם מח'ול הוועדהליו"ר להעביר  נאאת ההצעות     
)issam_makhoul@yahoo.com(  בספטמבר.  5עד

 באוקטובר.  5 -ת המאמרים המלאים התאריך האחרון להגש
בנוסף קראה ועדת החינוך למחוזות המפלגה ולסניפים     

כולל הרצאות,  –״לתכנן פעילויות ברמה המקומית והמחוזית 
נות עגולים וקריאה משותפת בספרות סימפוזיונים, שולח

מרקסיסטית לנינית הקשורה בנושא. ועדת החינוך מבקשת 
 מהסניפים והמחוזות לתאם פעילות זו עם הוועדה״. 

    

        

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  וונדה – ברברה לודן
  

  אנגלית)ארה״ב (, 1971
 

  ואיל-תאופיק אבותתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, בספטמבר 2"ש, מוצ


