
  
  

  

   השמאל העקבי  חיזוק: הימיןכוחות התשובה לאיחוד 
  

ראש ) 25.10(שעבר שבוע ההודעה שמסרו ב       
 בדבר ,הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ אביגדור ליברמן

ברשימה משותפת הליכה של הליכוד ושל ישראל ביתנו 
  . גובות נזעמותעוררה ת, לכנסתלקראת הבחירות הקרובות 

בסמוך אמר , "פחדים והם יודעים למההם מ"      
. )ש"חד (דב חניןכ "חההודעה לפרסום 

 ,הממשלה הזו נלחמה ארבע שנים נגד העם"
והבחירות האלה יכולות להיות ההזדמנות 

לעם הזה דרוש עכשיו . להחזיר לה כגמולה
יציב את ר שא ,שמאל תקיף ולא מגמגם

שוויון וצדק , שלום: הדרך ההפוכה
    ".חברתי

בתוך הליכוד הבינו את הסכנה ם ג    
 הסוחף את שתי , זההטמונה באיחוד

י מנהיגאחד מ .ימינהעוד יותר המפלגות 
אם  " כיאמר, מיכאל איתןהשר , הליכוד

האיחוד עם ישראל ביתנו ייצא 
יהיה זה הסכם לחיסול , לפועל

הוא הוסיף כי ". תנועת הליכוד
זה איום על הדמוקרטיה "

 לחבריקרא ו, "הישראלית
   .לדחות את היוזמהמפלגתו 

  
שלום סכנה לנשקפת 

   מרחב הדמוקרטיול
הידוק הבינו במהרה את הסכנה הטמונה בפרשנים     

  .שיתוף הפעולה בין הימין לימין הקיצוני
ארי  כתב הפרשן ,"ברית הקיצונים"תחת הכותרת      

בנימין נתניהו חושב שאביגדור  ":)26.10 ,"הארץ ("שביט
אביגדור ליברמן חושב שבנימין . ם מסוכןליברמן הוא אד

 החושדים ,אבל שני האישים הללו. נתניהו הוא אדם עלוב
בו . החליטו לחבור זה אל זה, זה בזה ומתעבים זה את זה

ר מסוכן ברגע הם הפכו את מדינת ישראל למקום עוד יות
מערכת  ", את מאמרו במיליםשביט חותם". ועלוב משהיה

  ".ורליתהבחירות הפכה למערכה ג

  
 ,"הארץ ("אלוף בן    מדאיגה יותר היא הערכתו של הפרשן 

, בנימין נתניהו הקים את ממשלת המלחמה"לפיה , )26.10
הוא לא הסתיר את . עימות עם איראןל את ישראל שתוביל
בהכריזו שיעדה הראשון במעלה של ממשלתו , כוונותיו

אחרי . הבאה יהיה מניעת נשק גרעיני מאיראן
 נתניהו יוכל לטעון שקיבל מנדט מהעם ,הבחירות

אך בן גם  ".לפעול בהתאם לשיקול דעתו
לבין האיחוד בין הליכוד "הדגיש במאמרו כי 

ויש בו גם , ישראל ביתנו נבע מחולשה
  ". הזדמנות

  
  דרוש מצע שמאלי

.  קיימת הזדמנות,כ חנין"כפי שאמר ח, אכן    
לקחו חלק במסיבת מפלגות אשר לא לכמה אך 
אין כלים כדי , ליברמן-רוסין של הזוג נתניהוהאי

 חסר להן ,בראש ובראשונה. לממש הזדמנות זו
בפוליטיקה להתמודד עם שאלות היסוד האומץ 

, סכנת המלחמה עם איראן: הישראלית
העמקת הגזענות , הכיבושנצחת ה

האיום הגובר על המרחב , והאפליה
המשך מדיניות  ו,הדמוקרטי

  . הקפיטליזם החזירי
שלי כ " בראשות ח,העבודה    

רת בשם המחאה  מדב,'יחימוביץ
אסון המשך מתעלמת מו,  חלקלא לקחהר "היובה , החברתית

אשר בראשה , "מעמד הביניים"ואילו מפלגת . הכיבוש
יאיר לפיד , עומדים שני אנשים אמידים ואף אמידים מאוד

מכל  ,החליטה לפרסם את מצע המפלגה, ויעקב פרי
  .   אריאל בהתנחלות דווקא, המקומות

להציג תכנית זו ההזדמנות . הזדמנות קיימתה, אכן    
 ,ש"תכניתה של חד. אינה מתבלבלתר שא ,פוליטית ברורה

המשלבת מאבק לצדק חברתי עם המערכה נגד הכיבוש 
היא היחידה המסוגלת לתת מענה הולם תוכנית זו  .והמלחמה

ה של איחוד המבשר את התגברות, לאיחוד כוחות הימין
  .זם הפאשיתסכנ

  2012 באוקטובר 31, 43    גיליון
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  בשבחי הדמוקרטיה
רק מדיניות צנע : באירופה לא ניתן לנקוט במדיניות אחרת"

כי הממשלות לא , ויש להשליטה מהר ככל האפשר. חריפה
  ".עשור בשלטון, כידוע, שורדות

  )19.10, "לה מונד",  נגיד בנק ישראל,סטנלי פישר(
  

  מחפשת אקזיט
-כאשת היי, בעצם. הו חדשבתי את הליכוד כי רציתי משעז"

  ."ל"המפד: אפ-עברתי לסטארט, טק
  ,ל"המתמודדת לראשות המפד, איילת שקד(

  )16.10, "ידיעות אחרונות "
  

  המהפכנים האמיתיים
בוטינסקי ובגין את המהפכות 'הליכוד הוביל מאז ז"

  ".דמוקרטים בעולם נכשלו-הסוציאל, לעומתם. החברתיות
  )20.10, 10ות ערוץ חדש, ליכוד, הגברת מירי רגב(

  

  מהנעשה במפלגה של מעמד הביניים
מרבית שנות . אבי היה פועל, גדלתי בבית שחווה קשיים'"

 השנים האחרונות אני שכיר 18- חיי הוקדשו למדינה וב
  ".? לעשות שינויהינסמה רע בזה שמישהו כמוני  .מצליח

לאחר שצבר ,  שהצטרף למפלגתו של יאיר לפיד,יעקב פרי (
מזרחי ' מיליון שקל בבנק 30-ו' סלקום'יון שקל ב מיל40

)20.10, 2ערוץ ', טפחות  
  

   יקיר המדורדבר
  אופנהיימר על מקום ברשימת העבודהיריב התמודדותו של"

את המעטה שהיא  העבודה מהלך נוסף המקלף מעלהוא 
כולנו מבינים שמפלגת  היום: מנסה לעטות על עצמה

  ".תש בתחפוש"העבודה היא חד
  )22.10, 7ערוץ , הליכוד, אופיר אקוניסכ "ח(

  

  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

     61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  

  מכתבים למערכת
  

  נשים ערביותתעסוקת תחבורה ציבורית ו
  

הלשכה המרכזית  שפרסמה לאחרונה מחקר    מ
עולה כי שיעור ההשתתפות של נשים ערביות , קהטילסטטיס

לעומת ,  מכוח העבודה בלבד28%בכוח העבודה עומד על 
 . בקרב נשים יהודיות חילוניות80%

, מסביר כי הבעיה נגרמת, ערן ישיב' פרופ,     עורך המחקר
דה בפריפריה היצע מוגבל של מקומות עבו בשל, בין היתר

יש , נוסף על כך. )נגב, ואדי ערה, גליל(הרחוקה והקרובה 
ונשים ערביות , הנמנעים מהעסקת ערבים בכללמעסיקים 

במיוחד בולטת התחמקותם של משרדי הממשלה . בפרט
 מעובדי 8%רק (מקליטה יזומה של עובדות ערביות 

 ). נשים קטן מבין אלה הןמיעוטרק  ו,הממשלה הם ערבים
 יציאת נשים ערביות לשוק ים המונעמיםגור    אחד ה

מחסור באמצעי תחבורה ציבורית זמינים  הוא ,העבודה
ממחקר שערכה תמר קינן . יםיונגישים ביישובים הערב

) 2007, ארגון כיאן, "ניידות בקרב נשים ערביות בישראל("
תחבורה תה ן הנשים דיווחו כי אילו היי מ85%-עולה ש

 הן היו משתמשות בה,  בו הן חיותביישובציבורית סבירה 
לפיו " שחיטת המיתוס"-נתון זה תורם ל. כדי להגיע לעבודה

  ".תרבות ומסורת"נשים ערביות לא יוצאות לעבודה בשל 
אם מעוניינת הממשלה להגדיל את השתתפותן של ,     לכן

לתחבורה אב -יש לקדם תכניות, נשים ערביות בכוח העבודה
לסבסד את התחבורה הציבורית , ביישובים הערביים

ולהבטיח כי ברשויות , ביישובים הקטנים והמבודדים
 .ובהן ייצוג הולם לנשים, המקומיות יוקמו ועדות תחבורה

  יפו-אביב- תל, דן יהב
  

   להאין עתידאשר מפלגה 
  

  יוסי סגולמאת 
  

ל "ל בנק מזרחי טפחות ומנכ"מנכמינויו התמוה של     
של  לכנסת ברשימהלמקום בכיר , יעקב פריסלקום לשעבר 

הן פרי והן . תקשורתכלי ה בספג ביקורת קשה, יאיר לפיד
העובדים  הלא פשוט של םים לדבר על מצבלפיד לא יכול

מת חוו על כאשר הם לא בא,  הבינייםהמשתייכים לשכבות
  .  זהציבורבשרם את הבעיות של 

ו תרומה למצוקות נכבדים תרמשני האדונים ה,     יתרה מזאת
התעשר בזכות דמי הקישוריות פרי : מהם סובל ציבור זה

בערוץ טלוויזיה באמצעות עבודתו ולפיד , ועמלות הבנק
 .מות בהן כיכב עבור בנק הפועליםמסחרי ופרסו

 פרי ו שלמקטרגירבים מש העובדהזו , ה שעצוב במיוחד    מ
גם ש, סתברמ. כ לשעבר"מדובר בראש השבכך שהתעלמו מ

,  להוביל סדר יום אזרחיתיימרתהמ, "יש עתיד"במפלגה כמו 
ההתבטלות מול לובשי .  אישיות ביטחוניתציג לה"חייבים"

והצטרפות אפשרית של לפיד לשולחן , המדים נמשכת
  . אתהממשלה לא תשנה את העובדה הז

אבל לא , כדבריו של לפיד, "ניפטר מהפלסטינים"אולי     
 הכוחנית והלוחמנית שתמשיך לכרסם כאן ניפטר מהאווירה
במקום אולם , עדיין נסבול מהמיליטריזם. כל חלקה טובה

נקבל אותו , לקבל אותו בגרסת מיכאל בן ארי ואריה אלדד
  .פרי-את- בגרסת לפיד



  מ

 3/כיבוש 
 

  : 'ווטן' של סיסמת הבחירות
  "היאחזות, כבוד, מולדת"

  

  אל תשתיקו

  את קול המצפון
  
נכלא בשבוע שעבר  מוריאל רוטמןסרבן המצפון     

ואחרי , ל" בשל סירובו לשרת בצה,כלא צבאיב) 24.10(
, רוטמן. וועדת מצפון נשללה ללא הסברדיון בשבקשתו ל

חזר ארצה השנה , ב"צעיר יהודי שנולד בארץ אך גדל בארה
, ת מצפוניותל בשל סיבו"והצהיר על סירובו לשרת בצה
 .כיבוש העם הפלסטינילהתנגדותו לאלימות המערכתית ו

אני סבור כי : אין דרך קלה לומר את זה": רוטמן כתב    
 – ל בימים אלו''הוא התפקיד המרכזי של צה ש– הכיבוש

, אהבה-אנטי, אלוהים-הכיבוש הוא אנטי. הוא עוול מוחלט
 הכיבוש מבוסס על מערכת של. ואלים בצורה מזעזעת

למערכת במידה רבה ר דומה שא ,לאומית-הפרדה גזעית
ולאפרטהייד ', 60- הב עד שנות "בדרום ארהשהתקיימה 

  ".'90- השהיה בדרום אפריקה עד שנות
ן בקרב הממשלה לסיים יש כמעט אפס רצו",     לדברי רוטמן

קוו שבו -הציבור הישראלי נהיה אדיש לסטטוס. עם הכיבוש
שאלה ', שאלה תיאורטית'שאלת הכיבוש היא בעיקרה 

אבל הכיבוש יכול . שהרבה כבר התעייפו מלהתעסק איתה
רואה את הסירוב  אני , לכן.להיות תיאורטי רק אם אינך כבוש

  ". הכבושיםכאקט של סולידריות עם הפלסטיניםגם שלי 
, בגלל סירובו להתגייס,    באותו יום בו נכלא רוטמן בכלא

אר 'מגמהכפר , ן סעדעומר זהראלדישלח תלמיד התיכון 
נתניהו ולשר אש הממשלה בנימין מכתב לר, שבגליל

בו הצהיר על סירובו , )מסגרת' ר(ברק אהוד הביטחון 
תמיכת ועד היוזמה בזוכה  מכתבו של סעד מופץ ו.להתגייס

  .ש"שהוא חלק מחד, הדרוזי-הערבי
  
  
  
  

 

  הפלסטינישמאל הישגים ל

 בבחירות המקומיות בגדה המערבית
  
  

,  מפלגת העם הפלסטיני   
מפלגתם של הקומוניסטים 

התמודדה , הפלסטינים
בחירות שבוע שעבר בב

המקומיות שהתקיימו בגדה 
המפלגה ). 20.10(המערבית 

 רשויות 40-התמודדה ב
 רשויות 93מתוך , מקומיות

  .בהן נערכו בחירות
 רשויות מקומיות 17-    ב

במסגרת התמודדה המפלגה 
, )לדתמו" (ווטן"רשימה בשם 

 רשויות נוספות 23-ב. 'שהאות שלה בקלפי הייתה האות ו
הכוללות , התמודדה לבחירות כחלק מקואליציות רחבות

  .מפלגות שמאל נוספות וגורמים עצמאיים
' ווטן' היישובים בהם התמודדה רשימת 17 מתוך 15-ב    

 היישובים בהם 23 מתוך 22-וכך גם ב, הצלחהבהיא זכתה 
הערים ביניהם (מסגרת קואליציה רחבה התמודדה המפלגה ב

  ).שכם ויריחו, בית לחם, רמאללה
  

  

לשר הביטחון כתב מ

  ולראש הממשלה
  

 ,אר'כפר מגהמ,  עומר זהראלדין סעד,אני החתום מטה    
ובדיקות בלשכת הגיוס  בלתי צו התייצבות לרישוםיק

  .31.10.2012 האזורית בתאריך
כי אני מתנגד , אני מסרב להתייצב ולעשות את הבדיקות    

 אני מסרב כי אני .עדה הדרוזית הלעחוק גיוס חובה החלת ל
הממסד  שחושב ו,שונא אלימות בכל צורותיה, איש שלום

  .מבטא את שיא האלימות הפיזית והנפשיתההצבאי הוא גוף 
הפכתי להיות :  השתנו החיים שלי,בלתי את הצויקשמאז     

 ונזכרתי באלפי תמונות ,איבדתי את הריכוז, ותר עצבניי
, צבא לעצמי שאני אלבש מדייכולתי לדמיין לא . קשות

 . הערביםישתתף בדיכוי עמי הפלסטיני ואחיאו
 מטעמי ,אחר כל צבאב ו,אני מסרב לשרת בצבא הישראלי    

שונא גזענות , הכיבוש ומתנגד לו  אני שונא את.מצפון ולאום
 .נשים וזקנים ,מי שעוצר ילדיםאת שונא , שהגבלת חופו

 ניגנתי בהרבה מקומות בארץ .ויולהובמנגן ו ,אני מוזיקאי    
, יריחומ, ניגנתי עם חברים מוזיקאים מרמאללה. ובעולם

, עילבוןמ, שפרעםמ, נין'גמ, שכםמ, חברוןמ, ירושליםמ
.    מדמשק ומאוסלו, מביירות, רבת עמוןמ, אתונהמ, רומאמ

 הנשק שלנו הוא .ולשלום, לאנושות, נגנים לחירותכולנו מ
  . ולעולם לא יהיה לנו נשק אחר,מוזיקה

אוכל איך . בן לעדה אשר סובלת מקיפוח בחסות החוקאני     
, לבנוןב, ירדןב, סוריהב, בפלסטיןלהילחם בקרוביי 

אוכל לשאת נשק נגד האחים שלי ובני עמי איך ? מצריםבו
, המוצב במחסום קלנדיה, חיילאיך אוכל להיות ? בפלסטין

איך ייתכן שאמנע מתושב רמאללה ? או בכל מחסום אחר
איך אוכל לשמור ? שהיא עיר הבירה שלו, לבקר בירושלים

, איך אוכל להיות סוהר בכלא צבאי? על גדר האפרטהייד
  ?ביודעי שמרבית הכלואים הם אסירי צדק וחירות

המתבסס על , לשלום צודק ולחירות, אני מנגן לשמחה    
על שחרור כל , על סיום הכיבוש, ההתנחלויותפירוק 

על , האסירים הפלסטינים הכלואים בבתי הכלא הישראליים
 , אשר בירתה ירושלים, הקמת המדינה הפלסטינית העצמאית

  .ועל חזרתם של כל הפליטים והמורחקים לארץ מולדתם
 במסגרת חוק גיוס , בצבארתוישרבים צעירים דרוזים     
יישובים ; תחומי החייםאפליה בכל ? קיבלוהם  מה .ובהח

הפקעת ; ללא תכניות מתאר וללא אזורי תעשייה, מוכי עוני
יישובים הדרוזים בשיעור בוגרי האוניברסיטאות ; קרקעות

 . מהגבוהים ביותר–ושיעור האבטלה , הוא הנמוך ביותר
, אסיים את לימודיי התיכוניים,     בתום שנת הלימודים הזו

אפילו אם תנסו  .ואני שואף להמשיך ללימודים אקדמיים
אני , נגד אמונותיימצפוני ונגד   מעשה לעשותילכפות עלי

  . למלחמות לא צודקות קורבןאהיה לא שמשוכנע 
 .לא אהיה חייל בצבא, עומר זהראלדין סעד, אני    



 4/חברה 

  

  דרושה 
  שה"כית חד"ח

  
 קול פמיניסטי נחוץ

משמעותי לשמאל 

  העקבי בבחירות לכנסת
  

  חדוה ישכרמאת 
  

החידוש החשוב בבחירות הקרובות מתרחש בתחום     
 ,בפעם הראשונה עומדות שתי פוליטיקאיות ראויות. המגדרי

ה שמאלהנמצאות  בציבור כמפלגות נתפסותבראש מפלגות ה
 להצביע למפלגה המונהגת ות רבותחררצון של בוה. מהמרכז
, 2009בבחירות . הוא גורם שיש להתחשב בו –שה יעל ידי א

לשני מנדטים , בראשות ציפי לבני, "קדימה"זכתה מפלגת 
, זאת .נוספים בזכות נשים שהצביעו משיקולים מגדריים

  .ות הנפשעות בלבנון ובעזהלמלחמהיותה שותפה למרות 
נראה שמערכת .  נוסףהיבטו החידוש המגדרי מביא עמ    

אולוגי חריף בין סדר יהבחירות תתמקד הפעם במאבק איד
-לסדר יום כלכלי, השכיח אצלנו, ביטחוני-היום המדיני

. שעד כה נדחק תמיד לשולי השיח הפוליטי המרכזי, חברתי
שעומדים נושאים  ואמרנ –" חברתי- סדר יום כלכלי" אמרנו

, תעסוקה,  בריאות,חינוך: כיום בלב השיח הפמיניסטי
  .  אבטלה ועוני, לגמלאותפרישה , משפחה מול קריירה

  

 ?על מה אנחנו מדברות: הצבעה מגדרית
, 2011-2010סקר העוני של השנים פורסם     לאחרונה 
מנתוני הסקר . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשנערך בידי 

) !בני אדם ליוןי מ1.77שהם (מאזרחי ישראל  20% כי ,עולה
 43.  נוספים נמצאים בסיכון לעוני11%-ו, ם ענייםמוגדרי

 ,הוריות נמצאות בסיכון לעוני-אחוז מהמשפחות החד
  . עומדות נשים – אחוז מהן 90בראש ו

ניתח לחקר מדיניות חברתית ערן ישיב ממרכז טאוב ' פרופ    
ומצא ששיעור ההשתתפות של נשים , את נתוני האבטלה

נמוך מן ההערכות פלסטיניות בישראל בכוח העבודה 
  הנשים הפלסטיניות  מן   אחוז28רק   , ניתוחיולפי  .הקודמות

  
  

   לנשים מוכותמענק הסתגלות
 ועדת העבודהאישרה , )15.10(    ביום בו התפזרה הכנסת 

את הצעת , בקריאה שנייה ושלישית, הרווחה של הכנסתו
לפיה אישה ששהתה , )ש"חד(כ דב חנין "יזם חהחוק ש

תהיה זכאית ,  ימים לפחות30במשך ם מוכות במקלט לנשי
  .למענק הסתגלות

עם , שהיא תהיה זכאית לתכנית שיקומית,     עוד נקבע
, וכי אם היא זכאית לגמלת הבטחת הכנסה, יציאתה מהמקלט

  .היא תוכל לקבל הן את המענק והן את הגמלה
כניסה למקלט לנשים מוכות מצילה : "כ חנין"    לדברי ח

אבל חשוב לא פחות לטפל , את חיי הנשיםות קרובלעיתים 
 ".    ביכולת לצאת מן המקלט לחיים חדשים

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ואילו שיעור האבטלה בקרבן ,בישראל הן נשים עובדות

  . מזה של נשים יהודיותפי שלוש –כלומר , 18% עומד על
החסר של נשים ייצוג הו תופעת העוני בקרב נשים    

  שמונה ארגונים פמיניסטייםוהניע, בפוליטיקה המפלגתית
לנשים להצביע לרשימה שתבטיח לקדם את מעמד קרוא ל

אינה רק הצבעה בעבור , יש להדגיש, הצבעה מגדרית. הנשים
גם הצבעה בעד נשים שיכולות להציג אלא , הבטחת ייצוג

רשימות  ובעד ,קבלות על עשייה פוליטית משמעותית
 . יהןנשים לתפקידי מפתח במוסדותהמקדמות 

  
 נשים לשקולן להקשיב ל

מנהיגה  ,אשר לה זכויות רבות, זהבה גלאוןחברת הכנסת     
מנהלת בעיקר ,  הפונה לשרידי השמאל הציוני,מפלגה קטנה

  . ונכשלת בהעברת מסרים חברתיים רלוונטיים, שיח מדיני
'  יחימוביץהובילה שלי, במפלגת העבודה, מימין לה    

העדפה מתקנת המבטיח , לאחרונה תיקון בתקנון המפלגה
 אחוז מחברי 40כך שלפחות , של נשים במוסדות המפלגה

אינה  'חרף העובדה שיחימוביץ. המוסדות תהיינה נשים
היא , ס"ש-ליברמן-ת ליכודישוללת הצטרפות לקואליצי

  .מצליחה להרחיב את מעגל התומכות בה
צבעה למפלגת ה, ת העקביותוֹ השמאלי, באשר לנו    

אנחנו לא .  לא באה בחשבוןכלל' העבודה בראשות יחימוביץ
נוכל לבחור במי שעגלתה האידאולוגית ריקה מן הממדים 

 המאבק בכיבוש  כמו,הפוליטיים החשובים לנו
הגנה על מבקשי מקלט , הגנה על זכויות אדם; ובמיליטריזם

 של החברה מתמשכתה  הגזעניתהומאבק באפלי; ופליטים
 .       ושל קבוצות מיעוט שמחוץ לקונסנזוס,הפלסטינית בישראל

 שלב מ  הקול הנשיהיעדר. ש"חדרשימת וכאן אני מגיעה ל    
משגה בעיניי א ו ה,מערכת הבחירותשל נוכחי הההיערכות 

, אלא גם מן ההיבט המעשי, לא רק מבחינה עקרונית. חמור
 נמצאים שמאלם לוהכה חיונייכיוון שהמנדטים החסרים 

  . בידי נשים
, הפנייה לנשים תצטרך לחרוג מן הרטוריקה הרגילה    

וזאת , הצהרת הכוונות היא רצינית בהחלטכי ולהוכיח 
. ה הפותחתישה אחת לפחות בחמישייבחירת אבאמצעות 

 ,דרושה לנו פוליטיקאית המזוהה עם מאבקים פמיניסטיים
כז מערכת תמקם את מאבקן המעמדי של נשים במרר שא

, תחזיר את האמון בפוליטיקהר שאפעילה נבחרת ; הבחירות
, כדרך דמוקרטית לשינוי המציאות לנשים שהתייאשו ממנה

  .ותביא אותן אלינו
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  עושים מרכז קהילתי
  

  יהודים כערבים , כל תושבי השכונהלס "תושבי רמת אשכול בלוד דורשים מתנ

  
  הגר ברתנאמאת 

  
,     מה יהיו המילים שיעלו בראשם של חלק ניכר מהאנשים

יהיו אלה המילים שייתכן ? "לוד"כאשר ישמעו את השם 
בהתחשב , מצער". אפליה"-ו" סמים", "פשיעה", "אלימות"

  .ערבית זו-יסטוריה המפוארת של עיר משותפת יהודיתבה
כל המשתייכים ל,  אלף איש70- כלודכיום מתגוררים ב    
 ,  מהם ערבים30%-כ. ישראל שניתן למצוא בעדהמוצא ו, דת

, כולל, קוסמוס של החברה בישראל-מיקרו.  יהודים70%-ו
  .  יחסי הכוח וההגמוניה,כמובן

, עיר בידי ועדה קרואה    בשנים האחרונות מנוהלת ה
. ולא בידי מועצת עיר נבחרת, שמונתה בידי משרד הפנים

ומתנהלת , סובלת מגרעון גדול, העירייה במצב עגום, ואכן
ך החינו, של שירותי הרווחה, התשתיות בעירתוך הזנחה של 

 . ברחובהאישי ותחושת הביטחון 
     כל השכונות בעיר מושפעות ממציאות

בשכונה ש בעוד: ונותהגם שברמות ש, זו
הכביש מוצף בביוב , בלודממוצעת 

בהן  שכונות ישהרי ש,  שבועמדי
בשכונה ש בעוד ;כביש כללאין 

, ס עם היצע מוגבל" יש מתנתאח
, ס"בשכונה אחרת אין מתנהרי ש

אך הוא סגור בפני  ,קייםהוא או ש
 בשל , וילדי השכונהרוב תושבי

 . היותם ערבים
  

  רפרויקטים קהילתיים בעי
    אחת מקבוצות הצעירים 

גרעין היא ה, המרכזיות בחיי העיר
במסגרתו .  שהוקם לפני מספר שנים,התורני

-עברו לגור בלוד זוגות צעירים ומשפחות של דתיים
להפחית את ההגירה השלילית של "כדי , לאומיים

בעיר מתפתחת , נוסף לגרעין התורני". האוכלוסייה היהודית
, ופועלים שני פרויקטים, תגם קהילת צעירים עצמאי

אשר מזכים במלגה את , "עושים שכונה"-ו" איילים"
  .הסטודנטים הלוקחים בהם חלק

.  מסגרות הצעירים הללו שונות מאוד אחת מהשנייהרבע    א
עושים "רק קהילת הצעירים העצמאית ופרויקט , מתוכן
תומכים בתושבי רמת אשכול ופעילים במאבק  "שכונה

  . ס"קמת מתנהשכונתי למען ה
נוסד לפני , במסגרתו אני פעילה, "עושים שכונה"    פרויקט 

בעקבות המחאה , בידי התאחדות הסטודנטים הארצית, כשנה
לעשות צדק  "–מטרת הפרויקט . 2011החברתית של קיץ 

 סטודנטיות 30-החלו לפעול כ, במסגרתו". חברתי
 עברו להתגוררוחלקם , אשר חלקם ילידי לוד, וסטודנטים

  . בעיר לאחרונה
נוספו לאחרונה עוד כתשעים , אל שלושים סטודנטים אלה    

מתוכן שתי (חמש קהילות בעיר בהמפוזרים , סטודנטים

עיקר ). בשכונת הרכבת וברמת אשכול, קהילות ערביות
בארגון , ליווי של ועדי ושכונותבהעשייה הוא בהקמה ו

  .פורמאלי-ובחינוך בלתי, אירועי תרבות מגוונים
 תו בעיר צמאים לפעילויות ולמסגרהילדים והנוער,     ואכן

 אין להם פעילות, אם כן, למה. ותחינוך בלתי פורמאלי
 אין ,לודהעיר בכל . היא גזענות, לצערי, התשובה? מתאימה

שהמדינה למרות , ס פעיל אחד בשכונות הערביות"לו מתנו
עם . מעמידה לרשות העירייה תקציבים מיוחדים לשם כך

רוב . רחוק מלהשביע רצוןגם בשכונות היהודיות המצב , תזא
ולא ,  שקם בעירי הגרעין התורני נעשית בידהפעילות

 . אוכלוסייה המגוונת באופייהמתאימה ל
  

  ס בשכונה"דורשים מתנ
 70%-כ. בשכונת רמת אשכול התושבים לא שותקים    

. והשאר יהודים ממוצא אתיופי, מתושבי השכונה הם ערבים
היה שיכול ,  השכונה עומד מבנה ענקבלב

תרבותי פעיל -ס רב"להיות מתנ
נפתחו , במקום זאת. ופתוח לכולם

, בו שני מעונות של הגרעין התורני
, הפועלים ללא אישור רשמי

והנותנים מענה רק לילדים מחוץ 
נפתחו במבנה , נוסף לכך. לשכונה

משרדים של עמותות הנותנות 
 ונהמענה מסוים לחלק מהנוער בשכ

  .ס"אין מדובר במתנ,  אך עדיין–
לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים     

זכותם עמוד על של תושבי השכונה ל
לאחר ו, רכז קהילתי פעיללמ

סים דחו "שהעירייה וחברת המתנ
פעם נוספת את חתימת ההסכם 

, הגביר את מאבקםל החליטו תושבים מהשכונה, ביניהן
,  פעילויותיו ברחובולפתוח בעצמם מרכז קהילתי שיקיים את

סינגור  "העמותהתמיכת בהתושבים זוכים . באופן מחאתי
המלוות , ")נשים ערביות במרכז("מ " נעהעמותהו" קהילתי

  .את ההתארגנות
מתנדבים מקיימים , הצהריים-ריום חמישי אחמדי ,     ואכן

ברחבה שמול המבנה שאמור , פעילויות לילדי השכונה
 ניתן להרגיש יותר את וע לשבועמשב. ס"לשמש כמתנ
תשומת ואת הצורך במתן  , מסוג זהפעילויותהנחיצות של 

  . ס בולט מאוד"הצימאון למתנ. לילדיםראויה לב 
ויש גם ניסיון ,     הפעילויות מושכות אליהם קהל מגוון
נראה כי , עם זאת. לצרף את התושבים יוצאי אתיופיה למאבק
  .ץ שלא להשתתףפעילי הגרעין התורני מפעילים עליהם לח

  

תופעל ר שא ,מועדונית אמורה להיפתח, תחילת נובמברב    
 זהו צעד חיובי ".עושים שכונה"דנטים מפרויקט סטובידי 
של תושבי השכונה  הדרישה .קט לא מספיאבל בהחל, מאוד

 לכלל היא למרכז קהילתי המספק מגוון שירותים
  . יםבאמצעות גורמים מקצועי, לא רק לילדים, האוכלוסייה



 6/בעולם 

  "שביתה כללית: "בספרדית

  

  מלחמת אזרחים מזהירים מהקומוניסטים בלבנון 
  

התפרצות נוספת של מזהירים מפני הקומוניסטים בלבנון     
 וקוראים להקמת חזית נגד , במדינהמלחמת האזרחים

 )25.10(רסמה כך עולה מהודעה שפ. "הטרור והמוות"
 ,הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הלבנונית

  .  המפלגה שנה להקמת88ים לציון לרגל האירוע
אירע פיגוע , שעברשבוע לאחר שבההודעה פורסמה     

ראש ענף , חסן-ביניהם וויסאם אל,  לבנונים8תופת בו נהרגו 
הלווייתו הפכה הפגנה . המודיעין במנגנון לביטחון פנים

מאות עם  כוחות הביטחון התעמתוולאחריה , המונית
. רה ביירותהממשלה בעיר הבישרדי סמוך למ, מפגינים

נהרגו , חסן- פרסום דבר מותו של אללאחר באירועי הדמים
כוחות רובם מירי , רה בני אדם נוספיםעשברחבי המדינה 

  . הביטחון
 של איש ורצחי מאז ה, הקומוניסטיתלדברי המפלגה    

 שבשלטון זה – של הבורגנותשני הפלגים מנסים  ",המודיעין
אפשרי כדי להחליש תירוץ למצוא כל  – וזה שבאופוזיציה

 שסעים עדתיים ל ציני שלתוך ניצו, זאת. ינגדהאת הצד 
  ". לטובת האינטרסים הפוליטיים והכלכליים שלהם ודתיים

לא ר שא, אלה שבשלטון"המפלגה גם מאשימה את     
עושים דבר כדי לצמצם את הפגיעה ברמת החיים של העם 

ים יד הם נותנ, יתר על כן. בעקבות המשבר הכלכלי החריף
 ואף פותחים את גבולות לבנון לרוחות ,להעמקת העוני

  ". המלחמה הנושבות מעבר לגבול
  

  ?חסן- מי רצח את וויסאם אל
של האחראים להירצחו  ,ישראלעיתונות בפרסומים בלפי     
  לדברי חברת הלשכה הפוליטית של . היושבים בסוריחסן -אל

  
  
  

  

  שביתה כללית ראשונה בכל אירופה
  
  

 מקצועיים ברחבי אירופה מעוניינים לקיים יםודאיג    
כך נמסר .  בנובמבר הקרוב14- ב,שביתה כללית בכל היבשת

לאחר ששתי פדרציות האיגודים 
המקצועיים בספרד הביעו את 

יצוין כי שיעור . הסכמתן לכך
ועומד , האבטלה בספרד עלה

  ). 26.10, רויטרס (25%על כיום 
אירופית -שביתה כללבמדובר     

 והיא תיערך , מסוג זהראשונה
-המדיניות הניאובמחאה על 

נוקטות הממשלות בה ליברלית 
ובמיוחד על צעדי , השונות

הצנע שאימצו מאז תחילת 
  . המשבר הקפיטליסטי העולמי

 כבר  ובקפריסיןביוון, לבפורטוגמקצועיים איגודים     
גם הקונפדרציה האירופית של . הודיעו על הצטרפותם

: בה נאמר, פרסמה קריאה )ETUC(המקצועיים האיגודים 
מנהיגי איגודים מקצועיים באירופה הביעו את התנגדותם "

, אשר גוררים את אירופה לקיפאון כלכלי, העזה לצעדי הצנע
צעדים אלו לא . ה האירופיולפירוק מודל הרווח, למיתון

אלא רק החריפו את חוסר , שיקמו את האמון בכלכלה
  ".הצדק ואת הפערים- איהיציבות והגבירו את

יש לזכור כי , מרי דבס, המפלגה הקומוניסטית הלבנונית
חסן עמד מאחורי מעצרם של פעילים סלפים קיצוניים -אל

, כמה רשתות ריגול של ישראלאחראי לפירוק  ואף ,רבים
כך שאין להסתכל רק בכיוון אחד כאשר  ".שפעלו בלבנון

, "מותובגורמים רבים רצו .  לרצחמחפשים את האחראים
  ".הומניטה"בראיון ליומון הקומוניסטי הצרפתי , אמרה דבס

ובהם , בתוך לבנון ומחוצה לה,  גורמים רבים,לדבריה    
לגרום לבנון ובהיציבות -להעמיק את איעוניינים מ, ישראל

, נטוניםאקלמספר תבותר לבנון שהחשש הוא . להחלשתה
עוד סבורה . האמריקאיוש הכיבשלאחר בדומה לעיראק 

תחליש אותה נגד לבנון מתקפה "כי , המנהיגה הקומוניסטית
, למית בצפוןסותאפשר להקים נסיכות מואף , עד מאוד

  ".תהיה בכייה לדורותר שא, בסיוע הסלפים
גם המצב החמור בתוך סוריה לא תורם ליציבותה של     

 היר ובדרכי שלום שלדבס פסימית בנוגע לפתרון מ. לבנון
 לא ניתן לצפות לפתרון מהיר ,לצערי ":המשבר בסוריה

החלה לפני כשנה וחצי ש, האופוזיציה הדמוקרטית. למשבר
אנו , כעת. נותרה בשוליים, במחאה למען שינוי מן היסוד

נלחמים גורמי , מצד אחד, עדים למלחמת אזרחים בה
המקבלים נשק וסיוע , אסלאמיים קיצוניים אופוזיציה

צד ן המו; מטורקיהנסיכויות המפרץ ומ ,המערבמעצמות מ
של בתמיכתה הזוכה ', הבעתמפלגת משטר ישנו , שניה

המערכה הפנימית הפכה מזמן לסכסוך . רוסיתהפדרציה ה
המעצמתית יש ביטוי ליריבות , בין היתר, אשר בו ,בינלאומי
  ."רוסיהבין ב ל"בין ארה

ור ולא רק במיש, מסוכן מאודהמצב בסוריה ",     לדבריה
 אחד מהצדדים לא יכול לגבור על השנילא אף . סורי-הפנים

כך שניתן לצפות רק לעוד הרוגים רבים , מבחינה צבאית
מדינות ערב התערבו . עד שיימצא הפתרון, ולהרס רב

עכשיו הן פועלות ואילו ,  בתקווה להפיל את המשטר,בסוריה
המשטר אינו מוכן להפנים את . המדינה הסוריתלהרס 

 הצודקות של האוכלוסייה ואינו מכיר את המציאות הדרישות
הוא מתבצר בעמדותיו ומסרב לקדם את השינויים . בשטח

אין לו כלים כדי לאחד את  –לכן  ו,הנחוצים עד מאוד
  ".  בניסיון להדוף את ההתערבות החיצונית,האוכלוסייה

  
  לחזק את השלום בלבנון

 השלום  אתלגה הקומוניסטית סבורה כי יש לבצר    המפ
בהשתתפות ,  ועידההיא מארגנת לשם כך ו,הפנימי בלבנון

אנו רוצים . "ארגוני צעירים ונשיםאיגודים מקצועיים ו
כדי למנוע את , שהחברה האזרחית תתערב באופן אפקטיבי

  . הדגישה דבס, " מלחמת האזרחיםחידוש
מפלגה הלשכה הפוליטית של ה    בגילוי הדעת שפרסמה 

,  שנות מלחמת אזרחים15-נו דבר מהאם לא למד": נכתב
האם לא ? נלאומיות רבותישלוו בתקיפות ישראליות וב

ראים להקים חזית משותפת נגד ואנו ק? שילמנו די בחיי אדם
 ונגד אלה המפיצים את הטרור והעומדים ,חורשי המזימות

 המבוססת על ,יש ליצור אחדות עממית. מאחורי מעשי ההרג
בראש ובראשונה  דיעמכנית אשר תת.  מן היסודתכנית לשינוי

אשר יהפכו , עמוקותת ואת הצורך לחולל רפורמות פוליטי
יחד . דמוקרטית וערבית, ריבונית, מדינה עצמאיתלאת לבנון 

  ". הצדק החברתי– מדינה שוויונית אשר במרכזה נאבק למען



  

 7/תרבות 
 

  

  מוות חברתי
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

המוצגת בתיאטרון , "משהו למות בשבילו"ההצגה 
. מאת ניקולאי ארדמן" המתאבד"מבוססת על , חיפה

  . מגלם את התפקיד הראשיה, ראיון עם רון ריכטר
  

 עומדת דמותו של ,"משהו למות בשבילו"המחזה במרכז     
טל שחי בדירת חדר עם אשתו מוב', סמיון סמיונוביץ

. משכורת קטנה שמרוויחה זוגתוהמתקיים מ ,והחותנת שלו
אל ביתו מגיעה שרשרת . מחליט לשים קץ לחייו' סמיונוביץ

של שתדלנים ולוביסטים המעוניינים לקשור את התאבדותו 
 , על מנת לקבל חשיפה תקשורתית,עם מטרותיהם הפוליטיות

  .ומציעים תמורה חומרית
הוא עיבוד חופשי למחזה מאת " שהו למות בשבילומ"    

שהעלתה , ארדמןניקולאי 
ירה בופיני בתיאטרון מו

אנד -ווסט- אלמידה באוף
על . 2007בלונדון בשנת 

עירד העיבוד לעברית אחראי 

שגם ביים את , רובינשטיין
קבוצת , "החיפאית"חברי 

 הצעירה של השחקנים
  .תיאטרון חיפה

החזרות על ההצגה החלו     
כמה חודשים . בחודש מרץ

הצית עצמו , ביולי, לאחר מכן
, אביב-משה סילמן בלב תל

בד את קורת הגג שלו יאלפני ש
 מעין המחשה .בחיפה

  .מקאברית של עלילת ההצגה
שמגלם את דמותו של , "החיפאית"שחקן , רון ריכטר    

מסתייג , בעל הכוונות ההתאבדותיות' יונוביץסמיון סמ
חלק : "מפרשנות אקטואלית מצמצמת של סיפור המעשה

. ?'איך זה קשור לכאן': חשוב בתהליך העבודה עסק בשאלה
, אדם- עוסק ביחסים בין בני, הסיפור הזה הוא אוניברסאלי

  ."הערכה עצמיתב, יחסים בין בני זוגב
שלא מוצא , לחברהנחוץ מה קורה לבן אדם שאינו     "

איך ?  מצליח לפרנס את עצמו בגלל השיטהשלא, עבודה
 האם הוא יכול להמשיך את החיים ?הוא רואה את החיים

  . "? או שהוא רוצה להסתלק,את הקשרים שלו, שלו
 שקץ ,על השאלה איך זה לשחק את דמותו של סמיון    

גם . ודקשה מא, דוזה מאתגר מא: " עונה ריכטר,בחייו
 ויש הרבה ,יש סצנות קשות. מקצועית-ה משחקיתמבחינ

למצוא את , לחיות אותה. ד זמן מעבר בין סצנה לסצנהומא
 תה עובר שםא. אתה מתעייף שם. כושרגם צריך . האמת שלה

 את המקומות , פסיכולוגיתמבחינה, גם לחפשצריך . הרבה
איך ? א אמתשהי איך אני יכול להגיע לאיזו': בהם אני שואל

למקום ים הביאו אותו שהחי,  הזה האישדהות עם להזאוכל
מול , מול חמותו,  מול אשתווד עמוקיםרגשי נחיתות מאשל 

  ."?מול השכנים שלו ומול עצמו, החברה
רשים להשפעת המצב הכלכלי שלהם על כאשר אנו נד    

   :ריכטר חושב בקול, מערכת היחסים בין סמיון לזוגתו

  
- שבו הייאוש החברתיממקום, אני חושב, ההצגה מתחילה"

. את כל האספקטים הנפשיים שקיימים שם, כלכלי מחק
הוא חסם את ההבנה , הייאוש הזה דרך על האהבה ביניהם

, מהם במגננותכל אחד . הוא חסם את השיחה, ביניהם
בגלל זה .  לא יכולים להתקרבבמצב בו הם, ברגשות קשים
וא ה, שם. עד שהם מגיעים לשיא התחתית, הם גם נופלים

המעוניינים ליון אנשים ייש מובחוץ , נמצא בשיא העליבות
הם מגלים שהם יכולים לקבל , במקום הכי נורא, שם. במותו

  ".הייאחד את השנ
מבקשות לרקוד על     ביחס לאינטרסנטיות של הדמויות ה

ת שיש זו אמירה על הציניו" ריכטר מזהה כי ,הגופה
 שיכול להיות למרות, זאת. חברהבהתנהלות של בני אדם ב

 תא מייצג מהדמויות מאמינה בלב שלם במה שהישכל אחת
יכול להיות שהם באמת . באלוהים, באהבה,  במהפכה–

  ". בשביל להציל את השאר, קורבןמאמינים שדרוש
על תהליך העבודה החברתית שפעת המחאה     בהתייחס לה

אין ספק  "ריכטר כי קובע ,ביקורתי-על מחזה חברתי
כשהתחלנו לקרוא את . השפיעו –ים שקרו שהמחאה ודבר

והיינו , 1920-מ ב" זה נראה כמו משהו שכתבו בברה,המחזה
נחבר איך אנחנו צריכים לחשוב 

 לא ,פתאום, ואז .את זה אלינו
זה היה . היה צריך לעבוד קשה

כבר הרגשנו שאנחנו . שם
מדברים על עצמנו ועל כאן 

  ".ועכשיו
הבמאי עירד רובינשטיין "    

הוא נתן לזה . א את זההבי
היינו קוראים עיתונים . משקל

זה העצים את . במהלך החזרות
ל ליותר והפך את הכו, דבריםה

ליותר , ליותר קרוב אליך, רגשי
הייתי אומר . ברור וליותר כואב

 שזה יותר קל לעבוד ,אפילו
כי אתה לא , בצורה אבסורדית

  ".תרק צריך לקח. הם נמצאים שם, צריך לחפש את הדברים
הרגשתי ", אמר ריכטר, "במונולוג במערכה השלישית"    

כל משפט הרגשתי באמת ש. שהדברים קיבלו משמעות
דיבר על מה , כל התהליך מההתחלה ועד הסוך, מונולוגב

אני לא מאמין שאין עבודה ': למשל. שקורה כאן ועכשיו
לא . המצב חרא. אין להם מה לעשות איתי! במדינה הזאת

, לואני יכול לעשות הכ. אני התנתקתי, אני בחוץאבל , טוב לי
  ". 'סופסוף אני משפיע

" החיפאית"ל ההצגות שהעלו חברי קבוצת  כ,    עד כה
וההצגה ,  יורם קניוקפי-על" ח"תש", "תופעות לוואי("
כמו גם ההצגה , ) שנסקרה כאן בעבר,"ורנל'איזראל ז"

, ייםמשקפות כולן קונפליקטים חברתיים ופוליט, הנוכחית
  .בהווהמייצרים תובנות מעניינות על החיים אשר 

פעילות חברי הקבוצה מחוץ לבמה ולחדר החזרות כוללת     
מבטאת בכך . הקמת קבוצות תיאטרון לאוכלוסיות מיוחדות

מראה דבר אשר אינו , סה חברתית הוליסטיתהקבוצה תפי
  .שכיח בנוף התרבות המקומית

  
, קרן אור, רון ריכטר: בהשתתפות". משהו למות בשבילו"

ארז , יונתן שוורץ, רביע חורי, מעין ויסברג, ר'נדיה קוצ
ג בתיאטרון חיפה וצי. וגה-רותם לוי, סיוון הכוכבי, לבין

  .20:30בשעה , 13-12, 10, 8-7, 4-3:  בתאריכיםנובמברב
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-תל"אופניים ה המפעילה את שירות השכרת החבר    ה
  מתנגדת להתאגדות,יפו-אביב-עבור עיריית תל" אופן

לח ש, ")עיר לכולנו ("שרון לוזון ת העירחבר מועצ. עובדיה
  .לראש העירייה רון חולדאי מכתבבשבוע שעבר 

בתקופה האחרונה החליטו עובדי "    במכתב נכתב כי 
והקימו ועד , ם הדמוקרטית להתאגדהחברה לממש את זכות

החלה , ברגע שההנהלה ידעה על דבר ההתארגנות. עובדים
". שניים מראשי הוועד פוטרוו,  בעובדיםותמסכת של פגיע

ונעשה ניסיון להחתימם על חוזים , על העובדים הופעל לחץ
  .במטרה להניאם מכוונתם להתאגד, אישיים

יה הפוגעני של העסקה לדברי לוזון זו דוגמא נוספת לאופי    
 חשופים, כאשר עובדים שאינם עובדי עירייה, לא ישירה

  .רק בשל רצונם להתאגד למען שיפור תנאיהם, הלפגיע
  

  "דלתות חמדיה"-סכסוך עבודה ב
בבית " דלתות חמדיה"ההסתדרות הכריזה סכסוך במפעל     

זאת לאחר שההנהלה החלה לפעול לביטול חברותם . שאן
ר חודשים מזה מספ. י המפעל בהסתדרותשל עשרות עובד

 במקביל לפעילותה ,ומתן-שאשההנהלה נוקטת בסחבת במ
  . לביטול חברות העובדים בארגון

  
  
  

כנסתלקראת הבחירות ל  
 

  10:00בשעה ,  בנובמבר3, בשבת
נצרת, אזור התעשייה, מהר-באולמי אבו  

י"מועצת מק  
   

  15:00בשעה ,  בנובמבר3, בשבת
נצרת, אזור התעשייה, מהר-באולמי אבו  

ש"חדמועצת   
 

כיכר ; 13:00בשעה  – )יפו (גן השניים: יפו-א"הסעה מת
 .13:30 –דרך נמיר פינת ארלוזורוב ; 13:15 – המושבות

 

  10:00בשעה ,  בנובמבר10, בשבת

ש לבחירת הרשימה לכנסת"מועצת חד  
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
יפו-א"מחוז ת  

 

 

19:30בשעה , בר בנובמ1, ביום חמישי  
 

  ישיבת ועד המחוז
  

 .אביב-תל, 5הס ' רח, י"משרדי מקתקיים בהישיבה ת
 

:על סדר היום  
  היערכות למערכת הבחירות לכנסת  

  ועידת המחוז

  
ההנהלה מסרבת להסדיר את תנאי , העובדים    לדברי 

החלה לפגוע ו, הפנסיה ואת קרן ההשתלמות לעובדים
באמצעות הצבת מצלמות במפעל ונקיטת טקטיקה , בתנאיהם

כי תנאי עבודתם , עוד מציינים העובדים". הפרד ומשול"של 
 שכן גג המפעל עשוי ,פוגעים בבריאותם ובביטחונם

 וכי אין מסננים , שהינו חומר המסוכן לבריאות,מאסבסט
   .םאותם נאלצים העובדים לשאוף לריאותיה, לאבק ולנסורת

  

  

  חיפה–ש "י וחד"מק
 

במועדון , 19:00בשעה , באוקטובר 30, ביום שלישי
 אסיפת סניף לציון, 39יוחנן הקדוש ' רח, הקונגרס

 

   שנים למהפכת אוקטובר95
  

 :בהשתתפות
  

  ? האם לנין עדיין רלוונטי– נסקי'תמר גוז       

   המאבק על הגמוניה במציאות מורכבת– שרף חסאן       
  
  

  חיפה–ש "חד
 

, ש"במשרדי חד, 20:00בשעה ,  בנובמבר1, ביום חמישי
 יתקיים, המושבה הגרמנית, 39שדרות בן גוריון 

 

  מפגש לקראת הבחירות לכנסת
  

 :בהשתתפות
  

  נועה לוי, ול'עיסאם מח, כ דב חנין"       ח
  
  

  )י"בנק(ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 
  אביב- סניף תל

 

  יתקיים במועדון , 18:30בשעה ', מדי יום ג
  אביב-תל, 70אחד העם ' רח, "הגדה השמאלית"

  

  זכויות במקום העבודה: קורס לנוער
 

  :נושאי המפגשים
  

   היכרות עם חוקים וזכויות בעבודה– 30.10    
   ד מור סטולר"עו   עם 

 

 ). 'וכו, לאום, מגדר, על רקע גיל(אפליה בעבודה   – 6.11    
 

 מקום העבודה הטרדה מינית ב– 13.11    
 

   ניתוח מרקסיסטי של יחסי עבודה– 22.11    
   ר אפרים דוידי"ד   עם 

 

   העסקה ישירה מול העסקה עקיפה– 27.11    
   ראס- מיל אבו'ג   עם 

 

  ות/התאגדות של עובדים  – 4.12    
   לי גרין ורובא סאלם-אלון   עם 

  
  

  )ירוע (050-8249213 ,)הגר (054-9462332: לפרטים נוספים


