
  
  

  

    "חברתיות"כל מפלגות הממסד הפכו , בעקבות המחאה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

רוח הרפאים של , רוח רפאים מתהלכת בממסד הפוליטי    
- ניאוהמפלגות הפכו רבות מה, לפתע.  החברתיתהמחאה

כעת מפלגת ממסד אין ". חברתיות" למפלגות ליברליות
, אפילו מפלגת השלטון". חברתית"-לשלא הפכה אחת 
האחראית העיקרית למדיניות הכלכלית , דהליכו

השיקה , שהפכה ישראלים רבים לעניים
הכוח להוריד את : "סיסמת בחירות

ובמהלך כל , במקביל". יוקר המחייה
השבוע שעבר נפוצו השמועות סביב 

!) עוד אחת" (חברתית"הקמת מפלגה 
  . משה כחלוןבראשות השר 

והרווחה התקשורת להדביק לשר     
זו הגזמה , "חברתי"כינוי האת כחלון 

כאשר כחלון . מבית היוצר של נתניהו
הצליח להוריד באחוזים בודדים את 

אמר נתניהו , חשבונות הטלפון הנייד
 היה ביוניזה ". חלוניםתהיו כ ":לשריו
  .רגע לפני פרוץ המחאה ההמונית, 2011

, כיהן כבר אז" החברתי"אבל כחלון     
 שר –י ו השני והמשנ בתפקיד,כחצי שנה

. תפקיד בו הוא מכהן גם כיום, הרווחה
האם תמך ? שר הרווחהומה היו מעשיו כ

. לא ולא? עובדים הסוציאלייםשביתת הב
 הרווחהשירותי במערך  גרם לשיפורהאם 

האם התפטר . לא ולא? ועצר את הפרטתם
לאחר שזו הפנתה עורף לדרישות , מהממשלה

מבדיקה שערך . לא ולא? המחאה החברתית
עולה כי רק בשליש , "מר החברתיהמש"

תמך כחלון , מההצבעות בהן השתתף בכנסת
  . כלכלית מתקדמת- במדיניות חברתית

ימני אף יותר  ,כחלון הוא איש ימין מובהק, נוסף על כך    
כיצד ניתן לכנות בשם . ם של המתנחליםוחביב, מנתניהו

  ?תאפליה גזעניוב פוליטיקאי המצדד בכיבוש" חברתי"
גילתה , 'שלי יחימוביץכ "ח, ר מפלגת העבודה"יו    גם 
  השבועבסוף ". החברתי"לאמץ אל חיקה את כחלון נכונות 

  
 לפיו רשימה בראשותה ובראשותו, סקרלתקשורת הדליפה 

מספר שווה לזה של הרשימה ,  מנדטים32-כ ףתגרו
כלל לא ' יחימוביץכנראה ש. המשותפת של הליכוד וליברמן

דמוקרטיות של הליכודניק -רה שעמדותיו הניציות והאנטיסב
.  מכשול בדרך להשתלבותו במפלגת העבודהכחלון היוו

הכול כשר כדי להצמיד למפלגה את תו , מבחינתה
  ".מפלגה חברתית: "התקן הנכסף

הודיע כחלון כי אין בכוונתו ,    בינתיים
, להתמודד לבחירות בנפרד מהליכוד

  .נגוזו' ץותקוותיה של יחימובי
יצאה עשות ולהגדילה     מפלגת העבודה 

בהם מככבים , צותחובקמפיין של שלטי 
אשר נראים כאילו צולמו , יד-שלטים בכתב

בין הסיסמאות . 2011קיץ בבהפגנות המחאה 
, למשל, לא תופיע, המככבות בשלטים אלה

התשובה : "סיסמת ההפגנות הפופולארית
ודה לא רק שהרי מפלגת העב".  מהפכה–להפרטה 

, אלא שהיא גם זו, שאינה תומכת בצעדים מהפכניים
לקחה חלק פעיל , שבמשך שלושים השנים האחרונות
  .ברוב מהלכי ההפרטה שנעשו בישראל

    בשלטי החוצות של העבודה לא ניתן יהיה למצוא את 
שאלפי מפגינים , השלטים האדומים הקטנים

 העם נגד –כשהממשלה נגד העם : "החזיקו
, "צדק חברתי דורש שלום", "לההממש

 אדומיםה  היו אלה שלטיה".99%-אנחנו ה"
  .בלטו בהפגנות ההמוניותר שש א"של חד

    מחקר של המכון לאחריות אזרחית 
, במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

ש מובילה בעשייה "קובע כי סיעת חד
דב כ "וכי ח, החברתית בכנסת האחרונה

ר עירית "ד. סת החברתי ביותרש הוא חבר הכנ" מחדחנין
, 10התארחה בערוץ , ראש התכנית לצדק חברתי במכון, קינן

  .ת הנתוניםאוהציגה , )31.10" (לונדון וקירשנבאום"בתכנית 
הרשימה החברתית היא ש " חד–בכנסת גם ברחוב ו    גם 
  .ללא מרכאות, ביותר
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  חילוקי דעות בישראל ביתנו
אני לא ...  פתרון טובםלא חושב שחילופי שטחים ה אני"

כמו ... חושב שליברמן עצמו חושב שזה פתרון טוב כיום
  ".גם אני מתנגד למדינה פלסטינית, יאב

  הצטרף , מ לשעבר יצחק שמיר"בנו של רה, יאיר(
  )23.10, "וואלה" ,של ליברמן" ישראל ביתנו"למפלגת 

  

  ם והשמיר אותו שמיראותו ים יה
אני , המחאות שהיו לפני שנה היו של ערימה של לונאטים"

אלה כל מיני קבצנים שבדרך כלל נמצאים . לא סופר אותם
אבל אלה שאמרו , רציניים היו כמה דברים. בשדרה

  ".שימשיכו לחכות – 'הממשלה תעשה להם'ש
  )24.10, "גלובס", יאיר שמיר(

  
  מומחה נוסף למחאה

שעשה כאן דברים , אני תומך מלא במדיניות של נתניהו"
  ".המחאה עצמה לא מביאה דבר. גדולים

  ,הצטרף לאחרונה לליכוד, הכלכלן שלמה מעוז(
 )28.10, "ישראל היום "

  
  הימים מורכבים אבל העמדות הן ימניות

ויחד , אלה ימים מורכבים שדורשים מחד פעילות מבצעית"
לא אקרא לראש הממשלה להסלים את . ת איפוק גדולעם זא

אני מתייצבת . קורתולא אעביר עליו ביבעזה הצעדים 
  ."מאחורי מהלכיו

  )24.10 ,"וואלה ",ר מפלגת העבודה" יו',שלי יחימוביץ(

  

  חבטמקומה של האישה במ: הרב טוען
החשיפה . זה לא צנוע. לאישה אסור לכהן כחברת כנסת"

  ".'כל כבודה בת מלך'ה היהודית של ברבים מנוגדת לתפיס
  ,רושליםעטרת יראש ישיבת , הרב שלמה אבינר( 

Ynet, 24.10(    

  

  ?מי כאן המבולבל
מתבלבלת , הדמוקרטי- המדברת על סוציאל,'ביץומישלי יח"

  ."זםבין זה לבין קומוני
  )25.10, "10 נענע",  שר החוץ,אביגדור ליברמן(

  
  ל ביתנוישרא- ליכודדעה נוספת על החיבור 

  " זהו צעד גדול קדימה–גם בעיטה בתחת "
  ,  וכיום בקדימהלשעבר מהליכוד, כ יואל חסון"ח(

  )25.10, צ"גל
  

  

  
  מכתבים למערכת

  
 החינוך מנציח השוויון בתקציב-אי

  פערים בין תלמידים יהודים וערבים
  
  
  

התמקד במימון שעות הוראה ר שא ,מסקר של בנק ישראל    
עולה כי קיימים , 2009-2000 בשנים יסודייםה הספר-בבתי

י בידי משרד החינוך והן בדהן , פערים גדולים במימון
 .הרשויות המקומיות

, כלכלית-    ברשויות המקומיות המוחלשות מבחינה חברתית
,  לימוד שבועיות בממוצע שעות47.2החינוך מתקצב  משרד

 שבועיות שעות 72.2לעומת , ספר ערביים-עבור בתי
 .דתי-ממלכתיספר מהחינוך ה-בממוצע עבור בתי

זו ,     אחד הגורמים הנוספים המוביל להגדלת הפערים
שהם ברובם יישובים עניים , העובדה שביישובים הערבים

    . הספר-ההורים מתקשים לעמוד בתשלומים לבית, יותר
כתוצאה מכך שרוב הרשויות המקומיות הערביות שייכות 

 ,בממוצע,  לממןהן מסוגלות, מי נמוךאקונו- כול סוציושלא
 שעות 2.4לעומת , בלבד  שעות שבועיות0.7תוספת של 

   .בוססיםמיותר  ביישובים שבועיות
הפועל לשוויון בין יהודים לבין , "קרן אברהם"    מארגון 

כי התלמידים , ח בנק ישראל"מסיקים מדו, ערבים בישראל
 ממשרד הם גם זוכים: הערבים סובלים מאפליה כפולה

וגם לומדים ברשויות מקומיות , החינוך לתקצוב נמוך יותר
  .המתקשות לממן את מוסדות החינוך ולצמצם פערים

אשר , מונתה ועדה בראשות שמשון שושני,     לפני כעשור
: קבעה כי תקציב החינוך צריך להתחלק באופן דיפרנציאלי

 יותר שעות לימוד מאשר 60%יוקצו " חלש"לתלמיד 
בין  המבחין בין תלמיד חזק ל,מדד הטיפוח". חזק"לתלמיד 
אזורי ("מפת אזורי הספר  התבסס בעיקר על ,חלשתלמיד 

ועל נתונים הקשורים בשנת העלייה , ")העדיפות הלאומית
  . נדחקו החוצה מהמדד–התלמידים הערבים . לישראל

הוחלט לפסול את המדד המפלה , ץ"    בעקבות עתירה לבג
זו ". נוסחת שטראוס"פי -הבנוי על, שולאמץ מדד חד, הזה

את מצב , הכלכלי של המשפחה- קובעת את המצב החברתי
אך גם . ההשכלה של ההורים ואת ההכנסה החודשית שלהם
השוויון - נוסחה זו מתקנת בשיעורים זניחים בלבד את אי

בעוד שסגירת הפערים בחינוך מחייבת השקעה , בחינוך
  .תלמיד חלשתקציבית משמעותית נוספת עבור כל 

  

  יפו-אביב- תל, דן יהב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

  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
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  '?איפה יחימוביץ

  

  ,גדעון עשתמאת 

  לשעבר פרשן כלכלי בכיר      

  "ידיעות אחרונות"-ב            
  

כעיתון המקדם , "הארץ"    עיתון 
- השקפות יוניות בעניין הסכסוך הישראלי

ר "אמור היה להיות יריב מר של יו, פלסטיני
, על פניו. 'שלי יחימוביץ, מפלגת העבודה

ר עוינות בין העיתון לבין הייתה אמורה לשרו
לבדל את , וגם לא מנסה, מי שלא מצליחה

עצמה ממדיניות ממשלת הימין של בנימין 
בתור עיתון בעל השקפה , נוסף על כך. נתניהו

מה לו ולפוליטיקאית , כלכלית ימנית למהדרין
  ?דמוקרטית-המתהדרת בהיותה סוציאל

א     אך בפוליטיקה ישראלית היו זיווגים מוזרים ל
אפשר " הארץ"לבין ' את השידוך בין יחימוביץ. פחות

אולי להסביר במאבק שמנהל העיתון בשנים האחרונות סביב 
זאת בעקבות הקמת ועדה ציבורית אשר , "הריכוזיות"עניין 

  . המליצה בסוגיה זאת דברים שונים ומשונים
מייצג נאמנה " הארץ"- ש,     עמדת הימין הכלכלי בישראל

. ינה נוחה מכוחם הכלכלי של כמה תאגידיםא, במשך השנים
שהיא קודש הקודשים , "תחרות"-הטענה היא שהדבר פוגע ב
  .אשר לה מטיף העיתון, של כלכלת השוק החופשי

כי מי שנשא את דגל המאבק נגד הקו ,     לא מיותר לציין
טייקון שעתה , היה נוחי דנקנר" הארץ"האנטי ריכוזי של 

מנע ,  גם הוא דמוקרט גדול,אלא שדנקנר. נמצא בצרות
מה שמסביר חלק ". הארץ"-מתאגידים שבשליטתו לפרסם ב
  .מהלהט סביב העניין השולי הזה

ובאחת , בפרשה הזאת" הארץ"- תמכה ב'     יחימוביץ
, אשר אומנם תומך בתחרות חופשית, נהייתה חביבת העיתון

בעמודי הדעות של . אבל לא כאשר הדבר נוגע לעיתון עצמו
  .פרט לכלכלה,  קיים פלורליזם כמעט בכל נושא"הארץ"

המוסף , "דה מרקר"-התפרסם ב) 28.10(    בשבוע שעבר 
ממנו ניתן ', ראיון נרחב עם יחימוביץ, "הארץ"הכלכלי של 

היא מאוד מנסה לרצות את ). 1: (להסיק שלוש מסקנות
היא לא ). 3(; דמוקרטית-היא לא סוציאל). 2(; "הארץ"

  .רניתמבינה בכלכלה מוד
היא ' מתברר כי יחימוביץ.     אתחיל עם העניין הראשון

תוך (היא בעד חוק עידוד השקעות הון ". בעד המגזר העסקי"
). תיקונים קלים רק בשיעור המס שמשלמים תאגידים גדולים

 גם 75%היא נגד מס הכנסה שולי של ". תחרות"היא בעד 
  .  מיליון שקל ויותר לחודש1.5לבעלי הכנסה של 

אין בינה לבין ,    לבד מתמיכתה בוועד עובדי חברת חשמל 
אמור לי מי הם ", ובעניין הזה כבר נאמר. כל פער" הארץ"

וכיוון שהיא צמצמה פערים עם ". ואומר לך מי אתה. חבריך
-הרי שהיא אינה סוציאל) אם אי פעם היו כאלה" (הארץ"

, אלא פוליטיקאית מסוגם של טוני בלייר ודומיו, דמוקרטית
  . שהיו שמרנים בלבוש ורדרד פסטלי

 בעת שהיא מדברת באריכות על –    כלל לא עולה על דעתה 
 לדרוש שיוקם ועד עובדים –ועד העובדים בחברת חשמל 

לא עולה על דעתה כי . ויוחל הסכם קיבוצי בכל מקום עבודה
  ,בלי  הטלת  מס  גבוה  על  הכנסותיהם  של  העשירים ביותר

  
היו סכומי הכסף הנדרשים להוציא לפועל את למדינה לא י

כלל לא עלה על דעתה . המדיניות הנדרשת בתחום החברתי
כי יש להעדיף מתן שירותים בידי המדינה על פני מתן 

היא אינה רואה שום קשר בין צדק , ובעיקר. קצבאות
לא עולה על דעתה כי . חברתי לבין סיום הכיבוש

לסדר יום דיכוי עם אחר עומד בסתירה גמורה 
  .חברתי אמיתי

. היא מזייפת את עניין התחרות,     לבסוף
או שלא רוצים , לא מבינים" הארץ"בעיתון 
כי תחרות כלכלית ללא הגבלה , להבין

 –כי בשוק החופשי . משמעה ריכוזיות
 –ומי שיש לו יותר כסף , הכסף מדבר
מי שחושבת שלתחרות יש . מדבר יותר

 צריכה להיות נגד כלכלה, ערך
רק כלכלה מפוקחת יכולה . חופשית

  .ליצור תחרות
  

   : של גדעון עשתפורסם בבלוג
tinyurl.com/gidion-eshet  

  
  

 החברתיים החדשים
  

  שילה-יובל דריירמאת 
 

  משחקי הכיסאות במערכת הפוליטית הביאו את הימין    
,  אריה דרעי:עלושהובין השמות . ושל" חברתיים"ב לנופף

מה , לא ברוראך . חיים אמסלםעוז ושלמה מ, משה כחלון
  ? "חברתיים" לת האישיםארבעהופך את כל 

ביחס חיובי נתפס כפנים הדרעי כשר תפקודו של ,     אומנם
ממשיכו , מאלי ישיבוודאי עדיף ו, חלשותמושכבות הל

, ס"וגם מאז שחזר לצמרת ש, פרשמאז שהורשע וך א. הגזען
 כדי ,מספיקנת  מענייבשורה חברתיתשום לא נשמעה ממנו 

 .2011הפגינו בקיץ יהם של מי שלעמוד בציפיות
ליציה לפני חודשים אס ומהקו"חיים אמסלם פרש מש    

נסת הפחות פעילים  מדוע הוא עדיין אחד מחברי הכ.רבים
  ?זוכר הצעת חוק מהפכנית שיזםמי ? בכנסתחברתית 

של " חברתי"ה. משה כחלון הוא כבר סיפור עגום יותר    
 דווקא במשרד הןיבמקרה כש, ליברל- איננו אלא ניאוהליכוד

ממשלה החליטה לפתוח את תחום בתקופה בה ההתקשורת 
וקריסת ? אבל מה בדבר הפרטת הדואר. הסלולר לתחרות

מדוע . אלה ישלחו לביתם אלפי עובדים? העיתונות הכתובה
  ?אלהסוגיות ב" חברתי" ה התקשורתשרנשתתק קולו של 

מילא תפקיד הוא . חלון הוא גם שר הרווחהכי כ, יש לזכור    
שמשה בזמן ו, המשפחות מחוסרות הדיור בזמן מחאתזה 

 ? דבראזמדוע לא עשה . סילמן הצית את עצמו
שלמה , החדש של הליכוד" חברתי"אחרון חביב הוא ה    

מזרחי של "כנראה שחל בלבול מצער בין , במקרה שלו. מעוז
דירקטור בקרן ,  דבריו של מעוז.לבין חברתי" פעם

 ןבמצב  הביניים בישראלשכבותמאשים את ה, "אקסלנס"
 מעוז. ר'לא היו מביישים את ממשל רייגן או תאצ, העגום

הפיננסים בארץ כשהטיח אנשי מנם הכעיס כמה מבכירי וא
אבל התרופה ,  כלפי מזרחיםבהם מילים קשות על גזענותם

הוא , פקאין ס. שהוא מציע לאפליה היא הפרטה ועוד הפרטה
  ".חברתי"אבל לא ברור בזכות מה זכה לכינוי , שייך לליכוד

: איור  
 פלג ספיר



 4/בחירות 

  
  ש"במרכז דיוני מועצת חד

  

  כנסתבהבטחת ייצוג לנשים 
  

  
, נשים וגברים, יהודים וערבים,     מאות צירים מרחבי הארץ

, מאהר בנצרת-מילאו את אולמי אבו, ותיקים וצעירים
י שהתקיימה בשבת בבוקר "והשתתפו בדיוני מועצת מק

הצטרפו צירים נוספים , באותו יום, לאחר מכן). 3.11(
  .ש" והתקיימה במקום מועצת חד,לאולם

שלח בדברי הפתיחה שלו , מוחמד ברכה, ש"ר חד"    יו
אשר מכתב הסירוב (דרוזי עומר סעד -ברכה לסרבן הערבי

וכן ) 31.10, "זו הדרך"-שלו התפרסם לראשונה בעברית ב
אשר הביעה , סית בנצרתקלהנהגת מועצת העדה האורתודו

 לגייס ת החדשה הממשלתימשמעית נגד התכנית-עמדה חד
  .צעירים ערבים לצבא

יה יל האוכלוסש שמדברים על פטריוטיות ועל מאבקה מי    "
,  הוא יוצא מפה.שידעו מאיפה יוצא המאבק הזה, הערבית

  .אמר, "מהמפלגה הקומוניסטית, מהבית הזה
  
  

   שהולידה דיון ער–דרישה לשינוי 
  

  הגר ברתנאמאת 
  

טוב יותר ומחכים שיגיע  לא מדמיינים עולם י"במק אנחנו    
רק , אנחנו גם לא מוותרים על התקווה לעולם טוב יותר. לבד
, כקומוניסטים.  להשיג הישגים קטנים בטווח הקרובכדי

 צורהב לשנותה מנת על ולפעול המציאות את לנתח עלינו
 אנחנו ,לכן. אפשרי ומישור תחום בכל ,ביותר תהמשמעותי

 אנחנו לכן. שונות רותובמסגבקרב ציבורים שונים  פועלים
  .בזירה זו להשפיע ומנסים ,לכנסת רשימה מריצים גם
אולם . חוקים ולחוקקבכנסת   נוכחיםלהיות חשוב מאוד    

 רשימהמועמדינו ב. אמירה היא לכנסת שלנו הריצה עצם
  . שלנו המציאות ניתוח ואת העקרונות את מייצגים לכנסת

יש ) ש"בין חברי חדכמו גם (י "שבין חברי מק סוד לא זה    
ש "במועצת חד. בדומה לכל גוף פוליטי, חילוקי דעות

חילוקי הדעות האלה נגלו , )3.11(שהתקיימה בשבת 
 והאחראית הנכונה הדרךכי  חושביםה חברים נםיש: רוריבב

 היא, ת הימיןמשל משל המסוכנתמדיניותה בלהיאבק  ביותר
. ניכר ישינו ללא ת המועמדים שלנו לכנסתרשימ את להשאיר

 ההבנה את לשקף צריכה הרשימהכי  ,טוענים אחרים חברים
דרוש , שם כךלאך . בישראל בפוליטיקה שינוי שדרוש ,שלנו

  . מהמועמדיםפחות לא טובותה, תמועמדוֹ כי נציג גם 
, "הרפתקני "מול" אחראי", חדש מול ישן על הוויכוחים    

 ביטוי ברור בדיוניםקיבלו  ,שיח נשי מול גברי שיח
 המפלגה בתוך שגם הבינו רבים חברים. שהתקיימו במועצה

גילו  אחרים חברים. דברים לשנות וצריך אפשר ,ש"ובתוך חד
הדורשים , בעיקר הצעירים, מה רב מספרם של החברים

  . עבורם פשוטה לא הזו ההבנה .ש"שינויים בחד
גרם למועצה להסתיים כמה שעות אחרי  הזה הקונפליקט    

  . תוך ויכוחים לא פשוטים, וכננתשעת הסיום המת
ליטול חלק  ,אחריות לקחת תנוימא ואחד אחתכל  על, כעת    

 ש הבוחרת במועמדים וכל זאת"להגיע למועצת חד, בדיונים
 .ביותר יחברוה  השקול באופן

    דוברות ודוברים נוספים שהשתתפו בדיונים התייחסו 
הדיון נסב סביב אולם עיקר , לשורה ארוכה של נושאים

  .ש לכנסת"שאלת הבטחת ייצוג הנשים ברשימת חד
  

סטודנט באוניברסיטה העברית ,  מדיר חנאי עבאס'נאג    
לפיה יובטח כי בכל ארבעה , הגיש הצעת החלטה, בירושלים

  .יהיה ייצוג לשני המינים, מקומות רצופים ברשימה
  והסביר מדוע,    הוא נימק בפירוט ובאריכות את הצעתו

לא רק עולה בקנה אחד עם ערכיה הבטחת הייצוג לנשים 
אלא גם תסייע בשכנוע הציבור , ש"ומטרותיה של חד

בייחוד בקרב מצביעים , רותלהצביע עבור הרשימה בבחי
  .יהודים וערבים כאחד, צעירים

  

י בעקבות "סיפרה שהצטרפה למק, מחיפה, לילך ובר    
י "שמקתיארה את התפקיד החשוב , המחאה החברתית

ונימקה מדוע , ש ממלאות במציאות הפוליטית בישראל"וחד
לדעתה חיוני שהרכב הרשימה לכנסת יהיה כזה המבטיח 

  .ייצוג שוויוני לנשים ולגברים
שלח , הדרוזי- מזכיר ועד היוזמה הערבי,סאמר סוויד   

אשר חלקם נמצאים כיום , ברכה לסרבני המצפון הדרוזים
הוא הזכיר , ג הנשים ברשימהבהתייחסו לשאלת ייצו. בכלא

ידי המספר הרב ביותר -כי אחת הסיעות המיוצגת בכנסת על
האם יש ... " זו דווקא סיעתו של אביגדור ליברמן–של נשים 

למישהו ספק שמוחמד ברכה פועל למען שוויון זכויות 
  .הקשה, "?לנשים יותר מאשר מירי רגב או אנסטסיה מיכאלי

  

הסבירה , י"ועד המרכזי של מקחברת הו, ליל- נהלה אבו    
שכן היא מאמינה , כי היא מתנגדת לשריון נשים ברשימה

הזכות להתמודד על מקום שמורה שלכל אישה צריכה להיות 
  ".בלי שיעשו לנו הנחות", ברשימה לכנסת בזכות עצמה

  

תיאר את , מקיבוץ ניר יצחק שבנגב, פדרו גולדפרב    
 130,000מתוך : נגבש בקרב ערביי ה"ההצבעה המועטה לחד

 קולות 1421-בש זכתה "חד, בדואים החיים בנגב-ערבים
  .קבע, !"זו בושה. " כאחוז אחד מן הקולות–כלומר , בלבד

  

מרמלה תיארה את מצוקת הדיור של  בותיינה דביט    
בזכות העשייה של . "המשפחות הערביות בערים המעורבות

, בבתיםיש כיום משפחות החיות , חברינו בסיעה בכנסת
  .אמרה, "במקום ברחובות

  

 משתתפות 40- כנטלו חלקבהם ,     בתום הדיונים הארוכים
 אודות ההצעה להבטחת ייצוג ותהתקיימו הצבע, ומשתתפים

אשר התקיימה בהנפת יד , בעקבות ההצבעה הצמודה. לנשים
התקיימה , רובבובעקבות הקושי להכריע האם זכתה , גלויה

  .הצבעה חוזרת נוספת –ולאחריה , הצבעה חוזרת
  

במיוחד , במהלכו העלו צירים רבים,     לאחר דיון סוער
, הוחלט, רובבאת הטענה כי הצעת השריון זכתה , צעירים

לקיים את ההצבעה בישיבה הבאה של מועצת , ברוב קולות
הנושא . בנצרת) 10.11 (האשר תתקיים בשבת הקרוב, ש"חד

  .בהצבעה חשאית, לפי החלטה, יוכרע
  

, ש" המועצה אישרה את ההחלטה שהביאה מזכירות חד   
לפיה תפעל מועצת , י"רוב בוועד המרכזי של מקבשגם זכתה 

  . בכנסת הקרובה תכהן אישהש "ת חדבסיעש כדיש "חד



  

 5/עובדים 
 

  

   של המשברב בצילו"הבחירות בארה
  

   בשורה למובטליםאין כל  – "סנדי"לבין סופת מיתון ממושך בין 

  
  אפרים דוידימאת 

  

במערכת הבחירות " נפקדים- נוכחים"העובדים היו ה    
ם מנם שני המועמדיוא. הגיעה לסיומה השבוער שא ,ב"בארה

ם מסוגלי/יכולים/םייושהם היחידים הע-שבו והדגישו שהם
שים במשק הקפיטליסטי הגדול ליצור מקומות עבודה חד

לא מצליח להתאושש מהמשבר הכלכלי אשר , בעולם
מפלגה הרפובליקנית אך עיון מקרוב במצע ה. הממושך

תיר ולא מ, ובצעדים שנקט הממשל של המפלגה הדמוקרטית
  . מובטליםעובדים ולאין בשורות ל: ספקות

כלכלה ה ,חירותעל פי הנתונים שפורסמו ערב הב    
עלייה ל  הודותהשלישי  ברבעון2%-האמריקאית צמחה ב

, בצריכה הפרטית ובהוצאות הממשלתיות
, צריכה הפרטיתה . בתיםצמיחה בבנייתלו

הגבוהה ביותר  שהייתה בעלת ההשפעה
 בשלושת 2%-צמחה ב, ג"על התמ

לעומת  זאת, החודשים בין יולי לספטמבר
הוצאה ה . ברבעון שלפניו1.5%עלייה של 

העלייה החדה , 3.7%- בהממשלתית זינקה
בעיקר בשל , 2009ביותר מאז אמצע 

בייחוד הוצאות , גדלת תקציב הצבאה
  .כיבוש עיראק ואפגניסטן

, 0.2%-הייבוא נפל ב, עומת זאת    ל
עסקיות  השקעות. 1.6%-ב -והייצוא 

וזו , 1.3%-ב ירדומחוץ לסקטור הדיור 
  . 2009הירידה החדה ביותר מאז שלהי 

, הנתונים שנאספובוחנים את כאשר     
, חירותושלא נכללו בהודעה לעיתונות שפורסמה ערב הב

  .בייחוד בתחום התעסוקה, ניתן ללמוד את עומק המשבר
  

  יותר משנאה אשר מאהבה
 למגמות גםם המקצועיים ערים לעומק המשבר וודיבאיג    

 המחקר ידי גוףלפי הנתונים שפורסמו ב. החברתיות הקיימות
 17%-  ב2009שנת המאיון העליון החזיק ב, של הקונגרס

ערב ,  שנתיים קודם לכן23%לעומת , ג האמריקאי"מהתמ
הזה עדיין יש יותר הבודד לאחוז , עם זאת. המשברפרוץ 

   .לחמשת העשירונים התחתונים באוכלוסייהאשר מ
העשירון העליון ', 80-מאז אמצע שנות ה, כן- על- יתר    

עיקר העלייה . חלקו בעוגה על חשבון כל היתרהגדיל את 
כאשר מחצית ממנה ,  המאיון העליוןאצלבהכנסות נרשמה 

אובמה לא שינה מאומה  ממשל .הגיעה לידי האלפיון העליון
  .במגמות אלה

את לאחרונה שאלתי , "?אז למה אתם תומכים באובמה"    
די עושהוא אחד מו, יורק- איגוד עובדי עיריית ניואחד מראשי

אנו קוראים להצביע עבור אובמה ". העובדים הגדולים בעיר
קיצוני יהיה -ממשל רפובליקאי קפיטליסטי. רומנימשנאת 

סביב  נוצרה התלהבות ,בבחירות הקודמות. גרוע יותר
  ".  עם הגורל אין התלהבות אלא רק השלמה,עכשיו. המבוא

על מגמות , ערב הבחירות, איגוד אף ערך סקר מיוחדה    
בייחוד בערים הגדולות בהן מועסקים רוב , האבטלה
  מהסקר עולה כי .  האיגודים חזקים במיוחדןובה, השכירים

 םחברי, מכל הענפים, יורק- מיליון מעובדי העיר ניו1.5-כ
, נתוני הסקר לא פורסמו לפני הבחירות.  מקצועייםבאיגודים

  . של אובמההם לא בדיוק מחמיאים לממשכן 
וגילו  , את מצב התעסוקה בערים הגדולותוקים בדהאיגוד    

 מיליון 139 ב"היו בארה, 2007בקיץ , כי לפני המשבר
מתוך .  מיליון132-ל ןמספרירד  , כעבור חמש שנים.משרות

רק עיר אחת שמרה על מספר , עשר הערים הגדולות
. דה מקומות עבומיליון 3.8ובה , יורק-העיר ניו: המשרות

 שנים לא גדל מספר משרות בחמש, במילים אחרות
 חרף ו,גידול האוכלוסייהחרף , יםשכירה

  . כניסת דור צעיר לעולם העבודה
  

  מגמות מקומיות, ארציתמגמה 
 אובדן ם נרש,ערים הגדולותהשאר ב    

קומות ממ 4%-נסגרו כלאס בדא. משרות
לס מדובר 'ל בלוס אנגבא, עבודהה

  ובלאס וגאס 2%, - ניקסיבפ, 9%בכמעט 
- 13% .  

, מקומות העבודה אובדןהשילוב בין     
 ,מובטלים בפועלהגידול במספר ה

נכנסים ר שאצעירים המספר הגידול בו
 משרטט את מפת ,לעולם התעסוקה

 ,לס' בלוס אנג13%: ב"האבטלה בארה
סאן ב,  במיאמי10%,  בפילדלפיה11%

  . אלאס ויוסטוןד,  מובטלים בפניקס8%-וכ, ניו יורקבדייגו ו
בסוף השבוע י פרסם א התעסוקה האמריקמשרד    יצוין כי 

, ח מצב התעסוקה לחודש אוקטובר" את דו)2.11(האחרון 
לפיו , ב" לפני הבחירות לנשיאות ארההפרסום האחרון מסוגו

  .7.9% לרמה של ,אבטלה עלה בעשירית האחוזהשיעור 
ונים חרף הנתכי , הדגישוהאיגודים מסמך מחברי     

המגמה ,  ירידה באבטלה ברמה הלאומיתבדברהרשמיים 
יחד , מספר המובטליםגידול ב: בערים הגדולות היא כפולה

  בין,יורק לבדה-בנוגע לעיר ניו.  עבודהעם אובדן מקומות
משרות בענף  16%נרשם אובדן של , 2012ולי  לי2008 שנת

  .  בייצור התעשייתי22% ועוד ,הבנייה
מוקדם ? על התעסוקה" סנדי "ות הסופהיהיו השלכמה     

בקרוב ,  הרבצד סגירת מקומות עבודה בגלל ההרסב. להעריך
שיפוץ תשתיות והשיקום של עבודות בקצב מוגבר יתחילו 

  . בתיםה
  

 ,יורק-עובדי עיריית ניוהגת הנמ, שאלתי שוב את ידידי    
המחאות  ",לדבריו". ?סבךה מאיך יוצאים, נתוניםהלאור "
גרמו למהפך תודעתי ,  בשנה שעברהו בוול סטריטהתקיימש

היו מעורבים ר שאאיגודים הבקרב פעילי במיוחד , עמוק
, גם במישור התודעתי,  אנו חלשים מדי,אך לצערי .במחאה

  ". גם יחדכדי להציב חלופה מעמדית לאובמה ולרומנימ



 6/דמוקרטיה 

  

  לנין והבחירות לפרלמנט
  

   מחשבות על ההצבעה לכנסת● שנים למהפכת אוקטובר 95במלאות 

  
  אורי וולטמןמאת 

  
 שנים למהפכת אוקטובר 95    בימים אלו אנו מציינים 

 25( בנובמבר 7-שפרצה ב, הסוציאליסטית ברוסיה
המשטר . 1917בשנת ) לפי הלוח הישן, באוקטובר

נשען על , קימה המהפכההסוציאליסטי והדמוקרטי שה
  איכרים  ,פועלים של              ")סובייט" : ברוסית מועצה  ( מועצות

  

  ייצוג נשים כתוכנית פעולה    
ובמיוחד , שאלת הייצוג של נשים במוסדות נבחרים    

צריכה לתפוס מקום מרכזי בפעילות , ברשויות המקומיות
 ברוח זו –פוליטית -הציבורית

 שעבר בנצרת כינוס התקיים בחודש
שיזמה תנועת נשים דמוקרטיות 

 יחד עם מרכז ,)י"תנד(בישראל 
  .מוסאווא והקרן החדשה לישראל

 מי יוסף'עולה נגבכינוס הציגה     
 את "נשים נגד אלימות"מעמותת 

הנשים הערביות "מחקרה בנושא 
". בישראל בעמדת קבלת החלטות

כי נשים ערביות , מהמחקר עולה
וכי , בטחת ייצוג לנשיםמעוניינות בה

  .הן סבורות שניתן להשיג זאת באמצעות רשימות מפלגתיות
י "הדגישה שבכוונת תנד, י"ל תנד" מזכפתחיה סגייר    

להוביל פעילות ציבורית לקידום ההתמודדות של נשים 
. 2013שייערכו באוקטובר , בבחירות לרשויות המקומיות

ים ולדאוג למרקם כי נשים מסוגלות לנהל יישוב, היא ציינה
 ולפתח להגן על הסביבה, להיאבק באלימות, החברתי

, ראש עיריית נצרת, ראייסי'ראמז ג. שירותים חברתיים
י והצביע על מתאם גבוה "הביע תמיכה במערכה שיזמה תנד

ושל , בין ייצוג נשים לבין רמת ההתפתחות של החברה בכלל
 עניינה של ייצוג הולם ושוויון של נשים הם. כל יישוב בפרט

  .ראייסי' סיכם ג–החברה כולה 
הניסיון החשוב של הבחירות לרשויות המקומיות בגדה     

הוא , 25%בהן הובטח לראשונה לנשים ייצוג של , המערבית
דוגמא להתמודדות של חברה במצור עם השאלה החברתית 

, ניסיון זה. החשובה של שוויון האישה במוסדות נבחרים
נט 'זה של ראש עיריית רמאללה שהובא לכינוס בברכת

וכן הניסיון של נשים שכיהנו ברשויות מקומיות , מיכאל
י "ישמשו מקור השראה להמשך הפעילות של תנד –בארץ 

  .בנושא בחירת נשים לעיריות ולמועצות מקומיות
הוחלט בכינוס לבנות , לאחר דיון במליאה ובסדנאות    

פגשים משותפים לקיים מ, תכנית עבודה בנושא ייצוג הנשים
ולהכשיר נשים להתמודדות , של נשים וגברים לדיון בנושא

  . בבחירות המקומיות
שאמרה בדברי , את רוח הדיון בכינוס ביטאה פתחיה סגייר

כי נשים המאמינות ביכולתן גם מסוגלות להגשים , הסיכום
  .את המטרות שהן מציבות בפני עצמן

  נצרת, דואערין עו

 בין ת אדמותיהם של בעלי האחוזות חילק אהמשטר. וחיילים
הבטיח , העמיד את המפעלים תחת פיקוח הפועלים, האיכרים

מים שדוכאו בתקופת זכות הגדרה עצמית לאומית לכל הע
  . להוציא את רוסיה ממלחמת העולםוהתחייב, הצאר

,  ברית המועצות–ולימים , )הסובייטית(    רוסיה המועצתית 
 ומילאה תפקיד ,השיגה הישגים חברתיים וכלכליים אדירים

למרות החולשות העמוקות . מפתח במיגור הצבא הנאצי
ששיאם בתקופת פולחן האישיות של , תגלו במשטרנש

בזכות הכלכלה , בתוך דור אחדמ "הצליחה ברה, סטלין
מוכת , מארץ חקלאית ומפגרתלהפוך , המולאמת והמתוכננת

   .על תעשייתית-למעצמת, י ובערותעונ
את המפלגה הקומוניסטית הרוסית שהנהיג ,     ולדימיר לנין

 לסמל – כבר בחייו –הפך , תווה את הדרך למהפכהוה
  .למאבק נחוש בקפיטליזם

  
  
  
  
  
  

  מאבק מהפכני, מאבק דמוקרטי
הממשיכים בדרכו של ,     אנחנו הקומוניסטים הישראלים

אז . דמים כיום פוליטיקה מהפכניתרואים עצמנו כמק, לנין
רואים בבחירות הקרובות לכנסת אתגר , כמהפכנים, מדוע אנו

 אמורה – בתור פרלמנט בורגני –הכנסת , שהרי? חשוב
רק חותמת גומי להחלטות , לפי הניתוח המרקסיסטי, להיות

  .מעמד בעלי ההון, שכבר התקבלו בחוגי המעמד השליט
יסטית וזכות העמים להגדרה המהפכה הסוציאל"    בחיבורו 

המהפכה הסוציאליסטית אינה : " כתב לנין)1916" (עצמית
אלא תקופה , איננה קרב אחד בחזית אחת, פעמית-פעולה חד

שורה ארוכה של , שלמה של סכסוכים מעמדיים חריפים
שהמאבק , תהא זאת טעות לחשוב... קרבות בכל החזיתות

מהמהפכה לדמוקרטיה מסוגל להסיח את הפרולטריון 
. וכדומה, להעמידה בצל, או להאפיל עליה, הסוציאליסטית

אשר איננו , כשם שלא ייתכן סוציאליזם מנצח, נהפוך הוא
אם לא ינהל , כך הפרולטריון, מגשים דמוקרטיה מלאה

לא יוכל , צדדי למען דמוקרטיה-עקבי וכל, מאבק מהפכני
  ".להכשיר את עצמו לניצחון על הבורגנות

, למען חופש הביטוי( כי המאבקים הדמוקרטיים ,   לנין סבר
) 'וכו,  לאומיתנגד אפליה, חופש ההתאגדות, חופש ההפגנה

סייע המ, ספר חשוב-ומהווים בית, מחשלים את הכוחות
  .המאבק על הסוציאליזםת הכלים לקראת רכישב

, כמובן,     את המאבקים הדמוקרטיים הללו מנהלים
בה , 2011בינואר , א" ההפגנה בת–למשל  (ברחובות

" ועדת חקירה"ת הקמנגד החוק ל,  איש30,000השתתפו 
 הולכים לבחירות אבל כאשר אנחנו. )לארגוני זכויות אדם

נושאים את השמים על סדר היום הציבורי אנחנו , לכנסת
י ומציגים בפנ,  הם זוכיםמגבירים את התהודה לה, האלה

  . מהם ביחס לכל אחדהציבוריות הישראלית את הצעותינו
    מערכת בחירות לכנסת היא הזדמנות לגייס כוחות רחבים 

 .ע המבטא את הערכים שלנועל בסיס מצ, ככל האפשר
 ,יהפרלמנטרבמערכה על הגברת הייצוג שילובם באמצעות 

יה שם גם בין בחירות את הכוח הפוליטי אשר יהנבנה אנחנו 
עלות ולה, אגד עובדיםל, ארגן הפגנותיסייע ל –לבין בחירות 

  .את המאבק נגד הסדר הקיים לשלב גבוה יותר
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  269הצרחה של עגל 
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

פעילי .  מייצג עגל אחד עם ריסים ארוכים269המספר 
העלאת שם זכויות בעלי חיים קעקעו אותו על גופם ל

  . מודעות ליחס לבעלי חיים במשקים תעשייתיים
  

ביום ההזדהות עם חיות המשק , לפני מעט יותר מחודש    
רך בכיכר רבין נע, שנקבע ביום הולדתו של מהטמה גנדי

באמצע היום נקשרו שלושה בחורים . מיצג מעורר השתאות
אל הבחורים .  באופן שמדמה מכלאה של חיות משק,נאים

הכפותים ניגשו שלושה גברים עוטי שחורים והגישו אותם 
  .סינר קצביםב במגפי חלבן ושהיה לבוש, לגבר נוסף

 נחרך בהטבעה מלובנת במלחם" הכלואים"על כל אחד מ    
. ג עגל אחד ממשק תעשייתי אחדמספר שמייצ. 269המספר 

 ,שעל בשרו נצרב המספר, ור'סשה בוז יוזמי האירוע הם
כן ו, שהוטס במיוחד מרוסיה עבור המיצג, אולג אוזרוב
במיצג , באופן דומה גם הואשאביו קועקע , זהר גורליק

  .נוסף שהתקיים בשבוע שעבר
ים בהם מוחזקים ל התנאים הקשהמיצג נועד למחות ע    

בחירה הסיבה ל. לי חיים במשקים תעשייתייםים בעונשחט
 היא העובדה שעגלים מקפחים את חייהם ,בעגלדווקא 

עגל . בתעשיית הבשר חמישה חודשים לאחר שהגיחו לעולם
מוחזק ,  והוא מיועד להיות עגל חלב,שלא שפר עליו גורלו
  רתוק לרצפה ומואבס באוכל ללא:בתנאים קשים יותר

  .בטיח שיהיה אנמיבמטרה לה ,חלבונים
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תוך זכה ב, טיוביואתר וידאו של המיצג שהועלה ל    סרטון 
 וכעת ,רחבי העולם צפיות של גולשים מ50,000-יום אחד ל

רבים העלו לעמוד .  צפיות200,000-מתקרב הסרטון ל
הפוך : " עם הכיתוב, תמונה של עצמםהפייסבוק של היוזמה

      ".269שחררו את . לטבעוני
, שבוע שעברארגנה ב, מכפר סבאפעילה , טל גלבוע    
ו מסגרת ב,יום הטבעונות הבינלאומימיצג לרגל , כיכר רביןב

לשם , 269קעקעו על גופם שלושים טבעונים את המספר 
 שני מקעקעים נרתמו .הגברת המודעות למצוקת בעלי החיים

 .בלוםנעמה בר יוסף ואמיר  –ליוזמה בהתנדבות 
הובילו שני גברתנים את הפעילים אל , במסגרת המיצג

בדומה , תוך שהם נוהגים כלפיהם באלימות, המקעקעים
  .להבאת חיות משק אל השוחט

,     באותו היום התקיימו אירועים דומים גם באוסטרליה
  .ובארצות נוספות, בספרד, בהולנד, באנגליה

זוהי הצהרה : "כתבה גלבועבפייסבוק האירוע בדף     
 אף אחד חיה אותהנראות ללתת שמטרתה  ,מכוונת וגלויה

   מתוך  אחד  קורבן  של    והנצחה  הצהרה   זוהי   .רואה  לא 

  
 זעקות הסבל הרמות למרותר שא ,הקורבנות מיליארדי

 יש,  אל מול מראות דמם הזב;זנייםוטמי איש רק א, שלהם
, רצונות פנים ו הוא אחד שיש לו269עגל  .רק עוצמי עיניים

כולם רוצים חיים  .כולם רוצים לחיות .אך כך גם לאחרים
  ".נטולי סבל

  
    
    

      
  
  
  

    
  רון דהן / 269עגל 

  
ראיתי את טובי המוחות של בני דורי נשטפים בחלב של 

ראיתי את , ראיתי כוסות קפה מדממות. פרות עצובות
  .המוגלה מבצבצת מגביעי הגלידה של הילדים

ראיתי אבות דרוכים על , מהות מניקות בחדווה וכאבאראיתי 
  .המשמר

, ראיתי את רכינת השד הנדיב כלפי הפה המתעגל בציפייה
  .ראיתי את החלב המתוק צורב את השפתיים

  .ראיתי עורף נטול פניות, ראיתי עיניים עצומות
ראיתי יאור שמימיו חלב חמוץ וולדות מושלכים לתוכו 

  .באקסטזה
  . ועליו נער מלטף עגל צעיר פעור עינייםראיתי את המזבח

את , את ההנפה, את המאכלת בוהקת, ראיתי את הזובח
  .שריקת האוויר הנחתך

  .ראיתי את המוקד מתלקח ונשרף בלב החלב של תקופתי
  

איבריי . כבר שנים האמת מסתכסכת בתוכי ולא מרפה
אך היא גדלה . הפנימיים סוככים עליה כמו אם על גוריה

עוד רגע קט תחרוך את עורי ותצא , ברזל מלובןומתלהטת כ
  .אל העולם

  
. אני הולך בה ונכווה. ובחוץ משתוללת שרפה והיא שקופה

אלא על , אך אינן מעידות על יופי, כוויות מעטרות את גופי
כוויות צרובות בגופם של האנשים . ייסורים שאינם שלי

. יהןעור נקי ומדומה מכסה על, אך הם אינם חשים בהן, כולם
  .בואו כי הזמן הולך ומתמעט, אני אומר, בואו אל הכאב

  
  .ראיתי חלב שפוך על ריצפת בית מטבחיים

  
גוף מכונס , ידיים בכיסים, ראיתי אותנו הולכים ושותקים

  .נפש עצלה, בעצמו
  .מסנוורים על ידי שמש חלבית, ראיתי אותנו לא סוטים

  .ראיתי מבט מושפל ארצה אל אדמה קשה
  .עצירה המהוססת אך נוכחתחלמתי את ה

  ,את הצריבה המבורכת, חלמתי את התלקחות הנשמה
  .חלמתי את העורף פונה לאחור

  .ראיתי עיניים נפקחות
  

  : הבינלאומי269פרויקט למידע נוסף על 

http://269life.net  
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, רובם מאוניברסיטת בן גוריון,     מאות סטודנטים ומרצים

) ג"מל(מול ישיבת המועצה להשכלה גבוהה ) 30.10(הפגינו 
במחאה על הכוונה לסגור את המחלקה , בירושלים

בתום שנת הלימודים , לפוליטיקה וממשל באוניברסיטה
ג ללחצי הימין "המפגינים הזהירו מפני כניעת מל. הנוכחית

  ".אם תרצו"דוגמת ארגון הסטודנטים המקארתיסטי , ניהקיצו
ג נודע כי התקבל הערעור שהגישה "לאחר ישיבת המל    

ג נסוג "וכי המל, האוניברסיטה נגד סגירת המחלקה
  . הקודמתמההחלטה 

 ולמרות, לאחר שנתגלו ליקויים שונים במחלקה,     כזכור
הוחלט  , שינויים ותיקוניםהשאוניברסיטת בן גוריון ביצע

 בטענה שחרף , לסגור את המחלקה, באופן תקדימי,ג"במל
 ,הצעד קומם את הסטודנטים. הליקויים לא תוקנו –האזהרה 

  . כי מדובר בהחלטה פוליטיתשביניהם היו שטענו 
שר , ג"ר המל"במחלקה עצמה הפנו אז את החצים נגד יו    

 ת קבעה ועד,בתום דיונים שארכו שעות. גדעון סער החינוך
  תוך דרישה      ,כי המחלקה לא תיסגר לאבטחת איכות  משנהה
  

  מועדון הסרט החברתי
  הגדה השמאלית

  אביב- לת, 70 העם אחד
  

   שנים למהפכת אוקטובר95
  

 של סדרה 20:00 בשעה' א בימי תוקרן 2012 בנובמבר
 שלאחר הראשון מהעשור ,סובייטיים סרטים שלושה

. הקולנוע תבתולדו מופת יצירות הנחשבים, המהפכה
  .הכניסה חופשית. באנגלית כתוביות לסרטים

  

  )1926 ("האם" – 11.1
שבמרכזה  , )1907(דרמה לפי ספרו של מקסים גורקי     

המצטרפת , דמויות של בן מהפכן ושל אמו פשוטת העם
   .ווסוולוד פודובקין: הבימאי. למהפכנים נגד שלטון הצאר

נשים ,  פועלים עלנסקי'תמר גוז    לפני ההקרנה תרצה 
  .ושינוי חברתי

  
  )1927 ("אוקטובר" – 18.11

ון ריד ' לפי ספרו של ג,1917אירועי מהפכת אוקטובר     
סרגיי : הבימאים". עשרת הימים שזעזעו את העולם"

 .' שוסטקוביץ–מוסיקה . אייזנשטיין וגריגורי אלכסנדרוב
 על המשמעות משה צוקרמן' פרופ    לפני ההקרנה ירצה 

  .הפכת אוקטוברשל מ
  

  )1926 ("החלק השישי של העולם" – 25.11
הסרט התיעודי מציג את הייחודיות וההתלהבות של הבנייה 

יגה 'דז: הבימאי. המועצות הצעירה-רבת הלאומים בברית
  .מאבות הקולנוע התיעודי, ורטוב

  
  

 

  
בות לתיקון הליקויים תוך שהאוניברסיטה תציג בפניה התחיי

 .בהמשך ייערך דיון נוסף בנושא. שלושה שבועות
  

   בכפר עזבת טביבס"נגד הריסת ביה
" לוחמים לשלום"כרם של תנועת - טול-אביב- קבוצת תל    

לחברי התנועה ולתושבי המשותף , )2.11(יזמה אירוע מחאה 
על  למחות –מטרת האירוע . עזבת טביבהפלסטיני הכפר 

למחות  וכן ,צבא להרוס את בית הספר היסודי בכפרכוונת ה
 .על צווי הריסה העומדים ותלויים נגד רבים מבתי הכפר

 קבוצת הציגהבאירוע כי נמסר " לוחמים לשלום"מ    
 שימוש במוקדים נעשהכלי בו , הפעילים תיאטרון מחאה

  .רבים של פעילות מחאה ברחבי הגדה
  
  
  
  
  

כנסתלקראת הבחירות ל  
 

  בנצרת, 10:00בשעה ,  בנובמבר10, בשבת
 

  המועמדיםרשימתש לבחירת "מועצת חד
  

כיכר ; 8:00 בשעה – )יפו (גן השניים: יפו- א"הסעה מת
 .8:30 –דרך נמיר פינת ארלוזורוב ; 8:15 – המושבות

  
  

 א"אוניברסיטת ת –  סטודנטיםש"חד
 

  , 18:30 בשעה, בנובמבר 7, ירביעביום 
 תקייםי,  בבניין דן דוד110כיתה ב

 

  כ דב חנין "עם חמפגש 
  לקראת הבחירות לכנסת

  
  

  

  
  

  )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
 

 ית במקום העבודה הטרדה מינ– 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 

  
  

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


