
  
  

  

  

  שת הראשונים ברשימת מועמדיהשב בחרהש "מועצת חד
  

  
  
  
  
  
  
  
  

, אשר הגיעו מרחבי הארץ, ש" צירי מועצת חד800    
,  באולמי סמיראמיס בשפרעם) 10.11(התכנסו בשבת 

ש "ששת המועמדים הראשונים ברשימת חדב ובחרו
  . בינואר22- אשר יתקיימו ב, 19-  הכנסתבחירות לל

כל מקום התמודדו על , יהודים וערבים ,חברים במועצה   
  .  ברשימהבנפרד

כ "ח, י" וחבר הלשכה הפוליטית של מקש"ר חד"יו    
ויוביל גם , אמונם של צירי המועצהבזכה , מוחמד ברכה

  . ש לכנסת"הפעם את רשימת חד
  

  

כ " חנבחר    במקום השני ברשימה 
.  מהקולות64%שקיבל  ,חנא סוויד

עירוני ר לתכנון "סוויד הוא ד
המועצה לשעבר ראש , מהטכניון
ר המרכז הערבי " עילבון ויוהמקומית

 המולו התמודד. לתכנון אלטרנטיבי
- עאידה תומאהפעילה הפמיניסטית 

 הקומוניסטי יומוןעורכת ה, סלימאן
כ "וח, ) מהקולות18%" (אתיחאד-אל"

ר " יוכהןהמ, ול'עיסאם מחלשעבר 
 ישראליים מחקריםמכון אמיל תומא ל

  .)18%(סטיניים ופל
  
  

 דב חניןכ " חנבחרמקום השלישי ב   
-ר למדעי המדינה מאוניברסיטת תל" ד–)  מהקולות69%(

. ר ארגון הגג של הארגונים הסביבתיים"ולשעבר יו, אביב
מורה לאזרחות , )15% (פדרו גולדפרב והתמודדמולו 

לית "מנכ, )14% (יפת- יעל בןו ;מקיבוץ ניר יצחק בנגב
 פעילה בתנועת תראבוט, ית המזרחיתהקשת הדמוקרט

עיר "יפו מתנועת - א"תהעיר ולשעבר חברת מועצת 
  ".לכולנו

  
  

 78% (עפו אגבריהכ "מקום הרביעי נבחר חב    
בוגר לימודי רפואה מאוניברסיטת לנינגרד , )מהקולות

, "רופאים לזכויות אדם"פעיל בארגון , המועצות-בברית
מולו . פחם- אלרופא הראשון בעיר אום הומי שהיה 

מהיישוב חורה , )22% (עטאונה-יוסף אלהתמודד 

-במאבקיהם של התושבים הערבים פעילאשר , שבנגב
  .הבדואים נגד נישולם מאדמותיהם

  

 מנצרת הפעילה הפמיניסטית נבחרהמקום החמישי ב    

ר לפסיכולוגיה מאוניברסיטת במברג "ד,  נבילה אספניולי
ר הנהלת מרכז מוסאווא לשוויון "יוכ מכהנתאשר , בגרמניה

 אספניולי ייסדה את. יה הערבית בישראלזכויות האוכלוסי
 דום החינוך לגיל הרךהפועל לקי, פולה בנצרתוט- מרכז א

המועמדים שהתמודדו מולה הסירו את . להעצמת נשיםו
, ח שתיבחר אישה במקום ריאליכדי להבטי, מועמדותם

חברי נתמכה בידי רוב גדול מומועמדותה 
  .המועצה

איימן ד " עונבחר    במקום השישי 

ש "מזכיר חד, ) מהקולות66% (עודה
אשר , ולשעבר חבר מועצת העיר חיפה

אבק של האוכלוסייה נמנה עם מנהיגי המ
 ר" דהוא גבר על. הערבית בישראל
הפעיל , )25% (מערוף-עבדאללה אבו

ועל , "רופאים לזכויות אדם"בארגון 
חה באוניברסיטה מנ, )8% (שרון לוזון

 יפו-א"חבר מועצת העיר ת, הפתוחה
ר אסיפת " ויו,"עיר לכולנו"מטעם תנועת 

 ארגון – כוח לעובדים"הנציגים של 
  ".עובדים דמוקרטי

 ה גאש"כי חד, כ מוחמד ברכה"בדברי הנעילה הדגיש ח    
 רשימה המורכבת מפנים – לכנסת תשולחהיא ברשימה ש

מנשים בצד , דים בצד ערביםמיהו, ותיקות בצד פנים חדשות
הרקורד המרשים של המועמדים ברכה ציין את  .גברים

רקורד זה  .כולל אלה שלא נבחרו, והמועמדות שהתמודדו
שיש לה , ש תנועת פוליטית שורשית"היותה של חדמעיד על 

אלא גם פעילים מובילים , לא רק פרלמנטרים מצטיינים
  .במאבקים בשטח

 חברי הכנסת ברכה –ונים ברשימה  שני המועמדים הראש    
כי יסיימו את שליחותם ,  הודיעו מעל במת המועצה–וסוויד 

 כדי לאפשר –בכנסת בעוד כשנתיים ויתפטרו מהסיעה 
  .סיעה בכנסתב התחדשות

  2012 בנובמבר 14, 45   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  )1(לא יודעת מימינה ומשמאלה 
  ."בישראל אין יותר ימין ושמאל"

  ) 31.10',  רשת ב,ר מפלגת העבודה"יו ',כ שלי יחימוביץ"ח (
  

  )2(לא יודעת מימינה ומשמאלה 
 אתגרים לדמוקרטיה הליברלית –ליזם מי מפחד מליבר"

 המימד החברתי של: נושא המפגש הראשון. הישראלית
, דיון פתוח בהשתתפות הגברת סתיו שפיר. הליברליזם

  ".מפלגת העבודה, ממנהיגות המחאה החברתית
  )7.11, הזמנה ששלח המרכז הבינתחומי בהרצליה(

  

  ! קפיטליסטים–יצחק ויעקב , אברהם
התפיסה שאם יש לך , הרדיפה הזו אחרי כל מי שיש לו כסף"

ומוניסטית זו תפיסה ק –ע שאתה ר ,כסף סימן שגנבת אותו
. לשחיתות כסף זה סימןשקלאסית שאומרת שהצלחה זה רע ו

היו , אבות האומה, יצחק ויעקב, אבל מה לעשות שאברהם
היום היו . ך מתואר עושר אגדי"בתנ. הון מה שמכונה בעלי

  ."קוראים להם טייקונים
  )2.11, "גלובס", "מנהיגות יהודית בליכוד"ר "יו, משה פייגלין(

  

  ודותלא דפוק עם תע
לא באתי מבית . ולא טענתי שאני דפוק, אני ממש לא דפוק"

מעולם לא היה חסר . מבית חזק, באתי משכונה חזקה, דפוק
  ." זה לא קשור אליי בכלל,כשאני מדבר על קיפוח. דבר
  )1.11, "גלובס",  בליכודמתמודד בפריימריז, שלמה מעוז(

  

  היאימפריה שקמה לתחי
שולטת בבית , נגריתהו-האוסטרו, הטילהאליטה הש"

  ".המשפט העליון
  )שם(

  

  סיכום כהונתו הראשונה של הנשיא אובמהל
  ."נרל מוטורס חי' ותאגיד ג,לאדן מת-ןאוסמה ב"

  ) 5.11, חדשות פוקס, ב"סגן נשיא ארה, ו ביידן'ג(
  

  מודה ועוזב ירוחם
 אני לא רוצה לומר שמשטרת ישראל לא עשתה טעויות"

היו מעצרים שהיו , ו טעויותעשינ. במהלך המחאה החברתית
היו מעצרים שהיה : אני לא מתבייש להודות. ים בעיניימיותר

  ".צריך לחשוב עליהם שוב
  ,היועץ המשפטי של המשטרה, ניצב אשר גורדון-תת(

  )6.11, "דה מרקר"

  
  מכתבים למערכת

  

  שטרות ובחירות 
ב הייתה מערכת הבחירות "    מערכת הבחירות לנשיאות ארה

שבדמוקרטיה , מסתבר. ותר שנוהלה באותה מדינההיקרה בי
, מי שמגייס יותר כסף מבעלי הון ומתאגידים, הגדולה בעולם

  .מגדיל פלאים את סיכויו להפוך נשיא
 –וגם בישראל , ב" בארה– העת להגביל ה    האם לא הגיע

את האפשרות של גורמים אינטרסנטיים להשפיע באמצעות 
  ?הארנק על תהליך הבחירות

  ירושלים, צבי תבל
  

  צפתעין צופה ל
  

  יוסי סגולמאת 
 

 כי הצהיר אבו מאזן, בריאיון שלו לטלוויזיה הישראלית    
 ולא כדי להיקבר ,רק כתייר, עיר הולדתו, הוא יחזור לצפת

אחר להתגובות הרי ש, בעוד שההצהרה הייתה מפתיעה. בה
  . לא הפתיעו איש – זוהצהרה 

 עושה זאת כדי לעזור לשמאל שאבו מאזן, בימין טענו    
שגם אם אבו מאזן יחליט , מדובר באנשים. בבחירות

הם תמיד , ג הפלסטיני ייתרם לקרן הקיימת"שמחצית התמ
, בשמאל הציוני בירכו.  שמדובר בתרגיל ובתרמיתכריזוי

הוא . אבל הם לא יצאו נגד ההצהרה החלולה של נתניהו
אבל לא ברור על , דיבור ישירלהזמין את אבו מאזן למפגש ו

 .מה עוד ניתן לדבר
הסכסוך בינינו לבין שכנינו הוא לא ויכוח בין שתי מדינות     

העם רצון של ביטוי לאלא , אודות טריטוריה שבמחלוקת
אפשר להבין ויתור גם אם . כיבושה להשתחרר מהפלסטיני

  משישים שנה למעלהאחרל, על חזרה למקום ממנו גורשת
כל ויתור נוסף של כי , מתגבר החששהרי ש, של היותך פליט

של מי שמבקשים להותיר יגביר את התיאבון רק הפלסטינים 
  . את המצב הקיים על כנו

אך בעיה אחרת היא , אל צפת לא מגיעים פליטים ,בינתיים    
מנם העיר העתיקה ו א. שגם לא מגיעים אליה תיירים–

הוקמו ר ש א– אבל השכונות החדשות, מקסימה ומושכת
שנחרבו לאחר גירוש תושבי , קום השכונות הערביותבמ

  . מוזנחות ועניות הן שכונות –העיר הפלסטינים 
לצפת בתור  שבמקום להזמין את אבו מאזן ,יכול להיות    

אולי יצליח . כראש עירלשמש להביא אותו יהיה עדיף , תייר
  .מתנשאת מעלהשל העיר הה הדוהר מטה מצבלשפר את 

  
  
  
  
  
  
  

  

    

  ת לקבל/ינמעוני
  "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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 3/עובדים 
 

  

  והרב עיני' יחימוביץ
  

בברירה שבין העובדים לבין עופר 

ר מפלגת העבודה "יו, עיני

  פטרון התייצבה לצד ה

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

 
להחליף "לום גדל מידות צורף למאמר של רובי נתנזון יצ    

ובו נראית חברת הכנסת שלי , )4.11, "הארץ" ("את הדיסקט
מהתצלום היה . תיםמוקפת בפועלי הרכבת השוב' יחימוביץ

כמעט , היא תמיד עם הוועדים' כי יחימוביץ, אפשר להתרשם
 ?האומנם. מנהיגת עובדים

, עופר עיני',  החליט פטרונה של יחימוביץ2012ביוני     
משום , ר ועד עובדי הרכבת"יו, להדיח את גילה אדרעי

, עיני. שסירבה לשתף פעולה עם צעדים להפרטת הרכבת
רקח עם שר התחבורה ,  של עובדי הרכבתבניגוד לאינטרסים

. בתיאום עם האוצר הסכם בדבר הפרטה זוחלת של הרכבת
וכאשר אדרעי העזה להיות נאמנה לעובדים ויצאה נגד 

 היא - ") הישג"שתחילה שיווקה אותו לעובדים כ(ההסכם 
 .סולקה מתפקידה בצעד ברוטלי של הדחה

, י הרכבתשהצטלמה עם עובדזו ', ומה עשתה יחימוביץ    
האם ? האם יצאה חוצץ נגד ההדחה? כאשר אדרעי הודחה

. לא? תבעה את עלבונה של מנהיגת עובדים שצמחה ברכבת
 .היא לא פצתה פה נגד הצעד הלא ראוי הזה

כאשר בקיץ . וזה קרה לא רק במקרה של אדרעי ברכבת    
 ניהלו העובדים הסוציאליים שביתה ממושכת נגד תנאי 2011

, ירים ונגד הפרטת השירותים הסוציאלייםהעסקתם המחפ
עוד בטרם , בפומבי לשוב לעבודתם' קראה להם יחימוביץ

תמכה בהסכם המביש , בהמשך. השיגו את מטרות השביתה
שרבים , ר איגוד העובדים הסוציאליים"עם יובישל שעיני 

כאשר הפטרון , ושוב. מהעובדים הסוציאליים התנגדו לו
 .ת לצדו ולא לצד העובדיםמתייצב' יחימוביץ, מחליט

עיני הוא מין תחליף חילוני של הרב ', מבחינת יחימוביץ    
מגבה , בתמורה, שכן הוא; והיא סרה למרותו, עובדיה יוסף

כך . אותה ואת מקורביה במערכה הפנימית במפלגת העבודה
התמודדה ' כשיחימוביץ, קרה בפריימריס לראשות העבודה

 .כ עמיר פרץ"מול ח
דומה מהרבה בחינות למסורת ' טיקה של יחימוביץהפרק    

תמיכה בעבודה המאורגנת כל עוד היא : של מפלגת העבודה
הכלכלית של -ממושמעת ואינה מפריעה למדיניות החברתית

התמיכה בשוק . יהיה העומד בראשה אשר יהיה, הממשלה
', שנתנזון במאמרו מציין כיתרון של יחימוביץ, חופשי

המנהל את העניינים במה , כה בהוןמשמעה תמיד תמי
 .שמכונה השוק החופשי

כלום לא השוק החופשי הוא שהוליד את הטייקונים ואת     
כלום לא השוק החופשי הוא שהוליד את עובדי ? התספורות

כך , כלום לא השוק החופשי ריבד את העובדים? הקבלן
וערבים יקבלו שכר , שנשים יקבלו שכר נמוך משכר הגברים

כלום אין המציאות הנוכחית של מהגרי ? משכר יהודיםנמוך 
 ?העבודה תוצאה של השוק החופשי

איננה ' לא היה צורך כלל שנתנזון יבהיר כי יחימוביץ    
אבל אפילו כמי . לא עלה כלל חשד שהיא כזאת. מרקסיסטית

, )2012-מחמאה קטנה ביותר ב(שאינה מרקסיסטית 
מבחן אמיתי במערכה שברגע , הוכיחה שוב ושוב' יחימוביץ

ר "היא בודקת לאן נושבת הרוח של יו, נגד הפרטה וניצול
  .ולא היכן נמצאים האינטרסים של העובדים, ההסתדרות

  
  

  :7בראיון לערוץ ' יחימוביץ
  

  מפלגת העבודה "

  "אינה מפלגת שמאל
  

התראיינה , ר מפלגת העבודה"יו', כ שלי יחימוביץ"ח   
". 7ערוץ "דיו הימנית לתחנת הר) 7.11(בשבוע שעבר 

האם מפלגת העבודה היא מפלגת שמאל "בתשובה לשאלה 
לכנות את מפלגת העבודה כמפלגת "ענתה כי , "?או מרכז

שמאל זה עוול 
 מפלגת .היסטורי

העבודה שאבה את 
כוחה תמיד מהיותה 

היו . מפלגה מרכזית
בה יונים והיו בה 
נצים והיה בה תמיד 

  ".ויכוח
    למחרת דיווח 

כתב , נתן ליסיהו
-על כך ש, "הארץ"
קורצת ' חימוביץי"

כבר כמה חודשים 
לעבר מצביעי ימין 

עוד הוא ". מתונים
' יחימוביץ" כי ,כותב

ביטאה בשבועות האחרונים עמדות מדיניות המזכירות את 
, בנימין נתניהו, עמדות הפתיחה שהציג ראש הממשלה
  ."לצורך חידוש המשא ומתן עם הפלסטינים

כי ,  בשטחים הכבושיםמתנחליםביחס ל,  אמרה'ביץיחימו    
יש לי הערכה לציבור שהוא אידיאולוגי ואני מאמינה שכל "

  ".מהלך מדיני צריך להיעשות בקונצנזוס לאומי
אמירות ימניות אלה מבטאות קו פוליטי עקבי של    

עמדות של  התיישרות לפי רבות מה–שביסודו ', יחימוביץ
תמכה בהפיכת המכללה באריאל ר כך היה כאש. מחנה הימין

וכך היה גם כאשר גיבתה את ממשלת  ,"אוניברסיטה"-ל
  .בסוף חודש אוקטובר, נתניהו בעת ההסלמה בעזה



 4/זכויות אדם 

  
   משני צדי הגבול–הופכות קורבנות נשים 

  

  

  סלימאן- ראיון עם עאידה תומא●על מצב הפליטות הסוריות בירדן 
  

  
כנס , בירת ירדן,  התקיים בעמאןבתחילת נובמבר    

יות ארצות ערבהפועלים בבינלאומי של ארגוני נשים 
. עשרים ארגוניםכבו השתתפו נציגות אשר ייצגו , ובישראל

אשר נמלטו מהמדינה , מצבן של נשים סוריותהכנס עסק ב
פליטות כוחיות כיום , בגלל מלחמת האזרחים המתחוללת בה

  . חשופות להפרת זכויות אדםובשל כך הן, בארצות השכנות
לית עמותת "מנכ, סלימאן-עאידה תומא    שוחחנו עם 

 ,י"חברת הלשכה הפוליטית של מק, "נשים נגד אלימות"
  .נות המרכזיות של הכנסאשר הייתה אחת מהמארג

  

  ?היו הארגונים שהשתתפו בכנסמי 
ידי שתי רשתות של ארגונים -    הכנס אורגן במשותף על

עמותת ". עאישה"-ו" סלמא ":עולם הערביבפמיניסטיים 
, "סלמא"היא הגוף המתאם של רשת " נשים נגד אלימות"

כנס עצמו ב. יותהכוללת ארגונים משמונה מדינות ערב
, מירדן, מסוריה, מתימן, מפלסטין, ים מישראלהשתתפו נש

  .ממצרים ומתוניסיה, מלבנון, ממרוקו, יריה'מאלג
  

  :י בנצרת"מאות בני נוער באירוע של בנק

  נגד כפיית גיוס על הנוער הערבי 
  

בנצרת " בית הידידות"    מאות בני נוער גדשו את אולם 
והשתתפו , חרף הגשם השוטף שירד אותו ערב, )9.11(
רית הנוער אמנותי שאורגן בידי ב-אירוע פוליטיב

באירוע השתתפו אמנים . )י"נקב(הקומוניסטי הישראלי 
 בא לצםסו לגיצעדיםוהוא התקיים בסימן ההתנגדות ל, רבים

ה תמיכהכינוס הביע , כמו כן. נוצרים- ערביםשל צעירים
  .מסרבים לגיוסם בכפייה לצבאה, הדרוזים-  הערביםצעיריםב

הנתמך בידי , עומר סעדה לנאום הסרבן הצעיר     כאשר על
עמד הקהל הרב והריע על רגליו , הדרוזי- ועד היוזמה הערבי

  .דקות ארוכות
, י"ל בנק"    עוד נאמו מזכ

ל "ומזכ, ד שבייטה'אמג
, מוחמד נפאע, י"מק
  .היה סרבן גיוסבצעירותו ש

    שתי פעילות נוספות 
נועה  –מתנועת הסרבנות 

 נשאו – לוי והגר ברתנא
וקראו מכתב שנכתב , דברים

, נוא: "בידי קבוצת סרבנים
צעירים יהודים שסירבו 
לשרת בצבא ישראל בשל 
התנגדותנו לכיבוש 
המתמשך ולדיכוי העם 

 הניסיונות בדברקיבלנו בדאגה את הידיעה , הפלסטיני
שעושה משרד הביטחון לגייס לשורות שירותי הביטחון 

אנו כותבים אליכם . וצריות הנצעירים פלסטינים בני העדות
  ".כדי לחזק את ידיכם

    כל ארגוני הנשים שהשתתפו בכנס פועלים בנושא מעמדן 
. של הנשים הערביות ומידת השתתפותן במרחב הציבורי

המטרה היא גם לראות עד כמה נשים מעורבות בקידום 
 תהליכים –עולם הערבי ב המתחולליםתהליכי השינוי 

 וכן לזהות ולמנוע פגיעה –שביסודם התביעה לדמוקרטיה 
  . תהליכי השינוי האלההקשר שלב, ןבזכויותיה

  
  ?כיצד ומדוע אורגן כנס זה

של ארגוני ראשון  התקיים כנס בינלאומי 2011    באוקטובר 
אשר דן בשינויים בעולם הערבי ובמצבן של , נשים ערביות

 הביעו המשתתפות רצון ,בעקבות הצלחת הכנס. הנשים
  . להמשיך ולעסוק בתהליכים אלה

הפרות זכויות אודות על ,     בעקבות פרסומים שונים שהיו
מחנות החיות כיום ב, אדם מהן סובלות הפליטות הסוריות

, ו לקיים כנס בירדןהחלטנ, בלבנון ובטורקיה, ירדןפליטים ב
  .הזה שיוקדש לנושא

 ביקרו כמה מאיתנו, ו    כשלב מקדים לארגון הכנס עצמ
 –רה בירדן תזע- במחנה אללרבות –במחנות הפליטים 

 מקרים רבים של פגיעה בזכויותיהן של לגבי דיווחים שמענוו
 סחר בנשים, חיתון ילדות תמורת כסף: נערות ושל נשים

  .ועוד, אלימות, ניצול ופגיעה מינית, למטרות זנות
  

  ?באילו צעדים מעשיים הוחלט לנקוט
יט סיוע פרטני ותמיכה נפשית לנשים במחנות     נוש

, נתעד את כל ההפרות. במיוחד בירדן ובלבנון, הפליטים
,  הן על המדינות בהן מצויות כיום הפליטים–ונפעיל לחץ 

ם והליגה "דוגמת האו, והן על המוסדות הבינלאומיים
 על זכויותיהן להגןו, מצב הקייםב שינוי חולליש ל. הערבית

  .טות מסוריהשל הנשים הפלי
  

מה עמדתם של הארגונים הפמיניסטיים מסוריה 
  ?ם המצב בארצלגבי

 היה – ולא רק להן –    לנשים הסוריות שהשתתפו בכנס 
  כי מלחמת האזרחים בסוריה חדלה להיות עניין מקומי,ברור

 חוץ ממצוייםאינטרסים הבין  זירת מאבק וכיום זו, או פנימי
שהשתתפו הסוריות הנשים כפי שהגדירה זאת אחת . למדינה

האדמה הסורית הפכה למקום שבו מתנגשים כל : "בכנס
תפקיד של ההתערבות האימפריאליסטית הו, הכוחות באזור
  ".הזרה הוא ברור

כי זו זכותו של העם ,     בין משתתפות הכנס שררה הסכמה
 ןאודות הדרכים בהעל עתידו ולגבי הסורי להחליט לבדו 

 ובמיוחד הנשים –כולן . ריה משטר דמוקרטי בסוכוןי
 הדגישו את העובדה כי פתרון המשבר חייב –הסוריות 

ולא באמצעים ,  ובדרכי שלוםלהיעשות באמצעים פוליטיים
המבטיח , רק כך ניתן יהיה לבסס שלטון דמוקרטי. צבאיים

  .צדק חברתי וזכויות אדם
  

  ו"א



  

 5/מדיניות 
 

  

על מה הבחירות 
  ?האלה בכלל

  

  'חלק א
  

   שיראומאת 
  

שני אירועים הובילו לבחירות     
המחאה החברתית , הראשון. האלו

אשר , שהוציאה לרחוב מאות אלפי אנשים, 2011של קיץ 
התנערות המדינה מהשירותים נגד ההפרטה ו הפגינו נגד
הוא חוסר היכולת של נתניהו , האירוע השני. החברתיים

 .מחאהה בזכותוזאת , ייניץ להעביר את תקציב המדינהושט
היה הגיוני שנקרא , לכאורה. התקציב הבא הוא תעלומה    

. את התקציב המתוכנן של נתניהו ושטייניץ לפני הבחירות
תקציב לא צעת הכי ה, להם מה להסתיראבל כנראה שיש 

אפשר ללמוד , ממה שכן פורסם בתקשורת, עם זאת. מהפורס
שינוי החישוב של השעות :  מהלכים עתידייםעל שלושה

 ,קיצוץ בדמי ההבראה במגזר הציבורי, הנוספות במשק
 .ופגיעה בקביעות בשירות המדינה

 

 שעות נוספות
הוא להיענות , ת שלום שמחון"המהלך שמוביל שר התמ    

אופן בו ולשנות את ה, לדרישה ותיקה של המעסיקים
. שבועיומי לחישוב מחישוב י –נוספות השעות מחושבות ה

מגיעה , בד יותר משמונה וחצי שעות ביוםועאני  כאשר, עתכ
  . בלי קשר לשאר ימי השבוע, לי תוספת שעות נוספות

 רועבאאני אוכל לקבל תוספת רק אם , בוצעאם השינוי י    
אם עבדתי שלושה ימים של , כלומר.  בשבוע43-את השעה ה

לא אקבל , ותובשאר השבוע לא קיבלתי משמר,  שעות12
 . עבור שלושת הימים בהם עבדתיתוספת שעות נוספות

 

 דמי הבראה
דרך  בעצם זו, בדמי ההבראה של עובדי המדינהקיצוץ     

דמי "הסיבה לשם . קיצוץ בשכר שלהם –מכובסת לומר 
או (שלכל עובד היה הרעיון המקורי : יא היסטוריתה" הבראה
 פעם ,והילדים) או הבעל(יש זכות לצאת עם האישה ) עובדת
  "). בית הבראה"שנקרא בעבר ( לנופש בבית מלון ,בשנה

עובד היה נדרש להראות פעם בשנה קבלה מבית , בעבר    
המעסיק יכול פשוט להעביר , היום. ולקבל החזר, ההבראה

כך שדמי הבראה . את דמי ההבראה במשכורת החודשית
והקיצוץ בהם הוא דרך של נתניהו , הפכו לשכר רגיל

 .שטייניץ לקצץ בשכר עובדי המדינהו
 

 פיטורים
 )10.9 ("מרקר- דה"הכותרת שבישרה על הצעד הזה ב    

נתניהו יוזם חקיקה שתאפשר פיטורים במגזר : "לואומרת הכ
ולא אף אחת ממילות " יעילות"לא , "גמישות"לא ". הציבורי

  . לוזה הכ, יותר פיטורים במגזר הציבורי. השיווק של נתניהו
, ק מוריםכי כבר היום אין מספי, זה יפגע בציבורד     צע

  . ופוגע בשירות  עומס   שיוצר מה , 'ו וכ  סוציאליים עובדים

  
  
  

שכן רוב עובדי , ובעיקר בעובדות(זה יפגע בעובדים צעד 
, חלקם יהפכו למובטליםשהרי ) נשיםהמגזר הציבורי הן 

מועסקים כולנו יודעים איך . תרוחלקם יהפכו חלשים יו
, הפרת זכויות, שכר מינימום: קביעותעובדי מדינה בלי 

לא בדיוק מה . קבלני כוח אדם מתחלפים ורמיסת הכבוד
 .בלשון המעטה, שיצאנו להפגין למענו

 

 ?איך אפשר להשפיע על התקציב הבא
ליברליים של הממשלה - התגובה למהלכים הניאו    
אנשי שמאל , ראשית: צריכה להיות בשני מישורים, וכחיתהנ

 ולסיעות חשוב שלמחנה השמאל.  להצביעצריכים ללכת
זאת משום . כים בבחירות הקרובות" ח61המרכז יהיו לפחות 

נפילת נתניהו ושטייניץ תמנע מהבאים אחריהם לנקוט ש
 .צעדים כל כך קיצוניים

. לבחור ברשימה האפקטיבית ביותר בשמאלעלינו ,     שנית
ולא על מה , כים בפועל"ים החזה אומר להסתכל על מה עוש

 בוחרים רבים ,בבחירות האחרונות. אומר ראש הרשימה
בלי להקדיש מחשבה , הצביעו לעבודה בראשות אהוד ברק

פוגע ר שא,  ברשימה נמצא שלום שמחון12 - לכך שבמקום ה
בדיוק כפי , זאת הייתה טעות. להם היום בשעות הנוספות

, ות ציפי לבנישזאת הייתה טעות להצביע לקדימה בראש
שהכריזה ', וביץקבר- יוליה שמאלובאת ולהכניס לכנסת 
  .הוריות ונשים שהוטרדו מינית-חדמלחמה על נשים 

 

 ש"חד –הפעם 
 הסיעבמדובר , ש"מעבר לעקרונות האידיאולוגיים של חד    

 יעילבזכות מאבק פרלמנטארי . היותר אפקטיבית במשכן
ה הממשלתית ש הצליחה למנוע את הרפורמ"חד, במיוחד

ן על חשבון "שנועדה לחזק את כרישי הנדל, בתכנון ובבנייה
היא יכולה למנוע את הרפורמות , באותה מידה. הציבור

 . ביחסי העבודה במשקהמתוכננות ליברליות - הניאו
ש הצליחו להוביל חוקים בעלי "כים של חד"הח, בנוסף    

כ דב חנין "ח. השפעה ממשית על זכויות עובדים במשק
ש היו שותפים לחקיקת חוק הודעה "כ מוחמד ברכה מחד"חו

שהשפיע על עובדים ברמות השכר , לעובד על תנאי עבודתו
ש הובילה גם את חקיקתם של חוק "חד. הכי נמוכות במשק

חוק איסור לקיחת בטחונות , מניעת פיטורים מחזוריים
רבים חוקים ו, אכיפה בדיני העבודההחוק להגברת ה, מעובד

  .משפיעים על החיים שלנושנוספים 
  

   הבאגיליוןב - המאמר חלקו השני של 



 6/בעולם 

  

 בחירת מבט קובני על
  ב"אובמה לנשיא ארה

  

חורחה הרננדס מרטינס ' ריאיון עם פרופ
  מאוניברסיטת הוואנה

  מרטין גרנובסקיריאיין 

  "12פאחינה "ור עב
  

 15 מזה מנהלה ,מרטינסחורחה הרננדס ' שוחחנו עם פרופ    
בירת , ב באוניברסיטת הוואנה" המרכז לחקר ארהשנים את

  .קובה
  
ברק אובמה והשלכותיו נטחנו  של הנשיא נצחונו: ש

  ?עיקרי הדברים, לדעתך, םמה. עד דק

ש חרכי אין זה מספיק לבדוק מה הת, אני חייב להבהיר :ת
במרכז שאני . במערכת בחירות ולבדוק דפוסי הצבעה בלבד

הבחירות ניתוח אנו מנסים לשלב את , עומד בראשו
  . ריתבות יותר מבחינה היסטוותוצאותיהן במסגרות רח

יש , אחרונהב ל"ות שנערכו בארהניתוח הבחיר    לשם 
ר שא בחשבון שהן התקיימו במסגרת שינויי עומק הביאל

מהפכה "תולדה של השינויים שהם , התחוללו בדור האחרון
השינויים הם . 1981-מ רונלד רייגן החל הנהיגש, "השמרנית

, יה קיים עד אזשהמיצוי דגם הצבר ההון : ביסודם כלכליים
   .יחד עם שינויים בפוליטיקה ובאידיאולוגיה

  
 יםהעמקת הפערהכלכלן פול קרוגמן טוען כי : ש

 ,ב עם נשיאותו של רייגן"שהחלה בארהים החברתי
  .היא תולדה של החלטה פוליטית

העמקת הפערים החברתיים . אינני מסכים עם טענה זו :ת
שנים  בב"התפתח בארה ש,במשקמקורה במשבר מבני 

  .  השלושיםוהמיתון של שנות' ניו דיל'השלאחר 
". המתערבת"הסתיים עידן המדינה : במילים אחרות    

התערבות המדינה בכלכלה לא כי , בשנות השמונים הסתבר
תוך  ב לסתירות שהלכו והחריפו עם השניםנתנה מענה

  .פיטליזם המונופוליסטי האמריקאיקה
  
 חברה עם סממנים של מדינת,  כך שבעידן רייגן:ש

  ... בהדרגהשהלחנרווחה 

בוש ' גרו' של גיםבעת הממשלוגם , בשנים אלה,  אכן:ת
ל כדי להחליש את שרידי ונעשה הכ, בוש הבן' ורג' וגהאב

 ביל קלינטון ניסה להפיח רוח חיים מסוימת .מדינה הרווחה
  . תיואבל לא על פי עקרונו, "לניו די"בדגם הישן של ה

התעוררו הציפיות  ,ובמהעם בחירתו לראשונה של ברק א    
את אובמה  הבין ,2008-במהלך קמפיין הבחירות ב. מחדש

. ובחברהכלכלה כיוון בדרישות הלגיטימיות שתבעו שינוי ה
  .יש צורך בשינויכי  ,בכל נאום ,שב ואמרהוא 

 אבל . מיוחלהגדיר מהו בדיוק אותו שינוילא הוא  ש,יצוין    
  . ואף תרמו רבות לניצחונו,נמוגוהציפיות לשינוי לא 

  
מסמל , האיש, גם אובמה: ש

  ...את השינוי
הוא . אפריקאייםצעיר ובעל שורשים , שחורהוא .  כן:ת

שמרנים ובעלי , לבנים: ההיפך הגמור מהנשיאים מבית בוש
גם נתן תקווה  ו,שינויאובמה הבטיח . ות עולם נוקשותתפיס
מזל לא שיחק ה. ב"תור את בעיותיה הכלכליות של ארהכי יפ

ר קפיטליסטי כי הוא נבחר לנשיאות בעיצומו של משב, לו
  .ללא תקדים

  
  ?מהו העומק של המשבר: ש
 אבל במישור .משבר בכל שטחי החייםבלא מדובר  :ת

בטווח הקצר .  וממושך מאוד זה מיתון חריף,הכלכלי
ן המיתון של המשק יציאה מללא ניתן לצפות , והבינוני

 במישור, תחזקת שנאת הזריםמ ,במקביל. האמריקאי
  . האידיאולוגי והתרבותי

בעת גלותו הממושכת , יליאני לואיס מאירה' הצרהחוק    
 וכתב שהתסריט הגרוע ,ב"ניתח לעומק את ארה, במקסיקו

מיצה את ש חברתי ודגם כלכליביותר עבור מדינה זו הוא 
מבלי אבל ,  תנאים לשינוי היסטורי מן היסודוהיווצרותעצמו 

פרויקט אלטרנטיבי כדי לקדם ולכוון את בהישג יד צא נמש
מה שנותר למדינה ולממשל לעשות הוא , במצב כזה. השינוי

  . לנהל את המשבר ותו לא
  
חדש של אובמה ביחס -ישןההממשל כיצד ינהג : ש

  ?לאמריקה הלטינית
טוען , מריקה הלטיניתהמתמחה בא,  החוקר לארס שולץ:ת

עומדות ,  אמריקה הלטינית כלפיב"ארהשביסוד יחסה של 
לקדם ;  שלהלקדם את האינטרסים הכלכליים: שלוש מטרות

 ולהעמיק את ; שלהצבאיים-את האינטרסים האסטרטגיים
, לכן. סמליים-מטעמים אידיאולוגיים, שליטתה ביבשת

  .ב אינה יכולה להתנתק מאמריקה הלטינית"ארה
מרכז אינני בטוח שהיחסים עם אמריקה הלטינית יעמדו ב    

אבל אמריקה הלטינית עדיין חשובה . ב" של ארהיחסי החוץ
,  בהונדורס2009ההפיכה שהתחוללה ביוני . מאודלה 

  . היא הוכחה לכך, בתמיכה אמריקאית
ובמה נקט בכמה צעדים א.     גם המקרה של קובה דומה

 ביקוריםכגון להתיר , מדודים כדי להפחית את האיבהמאוד 
, ב" היושבים כעת בארה,חי קובהשל קרובי משפחה של אזר

או להתיר העברת כספים מאותם קרובים למשפחותיהם 
מהחרם הנמשך מזה יותר מאומה  הוא לא שינהאבל . בקובה

התערב להמשיך ולויתר על הרצון וגם לא  ,מחמישה עשורים
  .מיים של קובהיבענייניה הפנ
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  החירות היא נקבה
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

היא " לפני שנרצחה היא כבר לא הייתה בין החיים"
מחאה נגד אלימות כלפי השורה הפותחת בשיר 

זכה ר שא ,DAMבביצוע אמל מורקוס ולהקת , נשים
  .  צפיות ברשת50,000- לתוך שלושה ימים במעל 

  
 הזמרת י היטב לשיר מאתהשבוע עלה ברשת קליפ עשו    

חבריו של , בתזמון מדויק. DAM  ולהקתאמל מורקוס
את הקליפ זמנית בפייסבוק - הפיצו בותאמר נאפרהסולן 

הייתה לא , אחרי השיתוף הראשוני. המגנה אלימות נגד נשים
  .ויראלי ויופץ לכל עברשום סיבה שהקליפ לא יהפוך 

א את סיפורה של מבי" לו הייתי יכולה לחזור בזמן"השיר     
היות וטיסתה . מתכננת לברוח מבית הוריהר שא ,צעירה

אביה . בריחתה הקרובה נגלית לבני משפחתה, מתעכבת
. יורים בה וקוברים אותה, ואחיה לוקחים אותה למטע

הכדור נפלט מהמצח ", הסיפור מסופר מהסוף להתחלה
  ".ונבלע אל תוך האקדח

  מורקוס את חברי ראיינה)9.11 (ביום שישי האחרון    
שמס לקראת אלבומם החדש -בתוכניתה ברדיו אה להקה
לו הייתי יכולה לחזור "השיר אשר , "נרקוד דבקה על הירח"

 פגישתה שכן, זוהי סגירת מעגל. הוא סינגל מתוכו" בזמן
הופ מלוד הייתה כאשר ראיינה - הראשונה עם שלישיית ההיפ

" די השכונהיל" לתוכנית בשפה הערבית ,אותם לפני כעשור
  .בטלוויזיה החינוכית

הגיבה כי " זו הדרך"-למל מורקוס סיפרה השבוע     א
 פנו אליה ליצור יחד שיר חברי הלהקהבשמחה רבה כש

בכל , לא רק בחברה הערבית. "המגנה אלימות נגד נשים
תמיד נאבקו DAM . "אמרה, "הנשים הן קורבנות, החברות

. מות נגד נשיםאליבצורה ישירה ואמיצה כלפי תופעת ה
אבל האמירה , אנחנו מגיעים מרקעים מוזיקליים שונים

אנחנו דוגלים באמנות ככלי לשינוי . החברתית היא אחת
  ".חברתי

הופ בעולם - פ ההי היא אחת מחלוצותDAMלהקת     
ואילו אמל מורקוס ידועה בזכות מוזיקה פלסטינית , הערבי

מורקוס . ת המשלבת פופ ערבי עם מלודיות מזרחיו,מקורית
פדווא , מחמוד דרוויש, שרה משיריהם של תאופיק זיאד

  .טוקאן ושירים פרי עטה
נפגשו פעמים רבות במופעים חברי הלהקה אמל מורקוס ו    

השיר את . אמנותיות נוספות-תש ובפעילויות פוליטיו"של חד
עם הרבה עזרה ו , ללא תמיכה מסחרית,הקליטו בהתנדבות

 המתינו לקבלת ,ת הקליפ המושקעעל מנת להפיק א. מחברים
  .ם לסיוע לנשים"ארגון האותקציב מ

ם הרב אמל מורקוס לא הופתעה ממספר הצפיות והשיתופי    
זה . אבל מצד שני לא מופתעת, אני המומה ".לו זכה השיר

מראה את הצמא של כולנו לאמירות מהסוג הזה ולפירות של 
אם יש . והאנחנו מלאים בתקו. עבודה שמלאה באמת פנימית

אנחנו מוצפים בפרגון . אז יש תקווה, כל כך הרבה תומכים
  ".בימים האחרונים

  
הפגנות , יש מחאה מצד מנהיגים פוליטיים וחברי כנסת"    

   ,אבל זה עוד ערוץ אמנותי חשוב של אמנים ידועים, ועמותות
החברה . שמגייסים תמיכה של הרבה צעירים וצעירות

חברה טובה לשלנו השאיפה  את מקשיבה לנו כי היא מכירה
  ". ילדיםל אחריותלכולנו . יותר

 , של מורקוס השתתפה אף היא בקליפ22-בתה בת ה    
הנרטיב הקולנועי .  ואקיםאסמאבכיכובה של השחקנית 

סוהיל של השיר מקבל ויזואליזציה מרשימה בבימוים של 

, קי סאלום'גוהבמאית הפלסטינית , חבר הלהקה, נסאר
  . ב"שחיה בארה

  :לצפייה בקליפ    
http://tinyurl.com/dam2012murkus  
 

  הענות רבה
  לערב סטנד אפ פמיניסטי

  

קיים בבית העם בתל אביב ערב הת) 8.11(    בשבוע שעבר 
ואנשים הגיעו על מנת לצפות  נשים 400. אפ פמיניסטי-סטנד

 נשים 200מתוכן רק , טיותאפ של נשים פמיניס-בסטנד
 בו התקיימה הצליחו להיכנס בצפיפות אל תוך המקום

סמירה , שרון בנרף, יאלי השאש: בין המשתתפות. ההופעה
  . נעמה רוזנהק13- והבלוגרית הפמיניסטית בת ה,סרייה

, עלמה איגרא    
פעילה פמיניסטית 

יזמה , ת סטנד אפחובב
. והפיקה את הערב

בעקבות ההיענות 
,  הקהל מצדהרבה

איגרא מתכנתת אירועי 
אפ פמיניסטיים -סטנד

  .נוספים בעתיד
 ,בעקבות האירוע    

באירוע ": כתבה איגרא
ון שלי לא  הגר,עצמו

הצליח להפיק את 
 אבל מה .המילים

הוא ,  כשהגעתי לרגע אל הבמה,שרציתי לומר שם בסיום
 מרחב בטוח ינובדרך כלל אאפ בצורתו הנפוצה - שסטנד
וגם בגלל שעבור הרבה ,  בגלל סוג ההומור שבו גם.לנשים

 , היכולת לעמוד לבד על במה ולדבר על עצמך,מאוד נשים
 היא לא מובנת –  ומה שמפריע לך,ועל מה שבראש שלך

  ."מאליה
 שהאירוע הזה הצליח ליצור משהו אחר ,אני שמחה לומר    "

 ועם יכולת ,תומכת ואוהבת, חמה, עם אווירה מפרגנת, לגמרי
שפחות קל , גם בדברים הכואבים, דרך ההומור, עתלג

אני שמחה גם שהמופעים היו .  באופני ביטוי אחריםלהשמיע
ושהצלחנו לשמוע ולהשמיע , כל כך מגוונים ושונים זה מזה

 ,אני מקווה שככל שהדבר הזה ימשיך לגדול. קולות שונים
  ."עוד קולות יושמעו

 היה לתרום לארגון אך ניתן, הכניסה לערב הייתה חופשית    
לחימה ובהגנה מספק קורסים באומנויות ר שא, "אל הלב"

ככל , הסכום שנאסף השבוע יאפשר. עצמית לנשים ולנערות
להעניק מלגה להשתתפות חינם בקורס עבור שתי , הנראה
  .נערות



    במאבק
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 תחת הבעלות החדשה של שלמה ,"מעריב"עיתון עובדי     

 לפי הוראת בית המשפט ,לשוב לעבודתם חויבו ,בן צבי
ומנעו בכך את , שבתו) 7.11(לאחר שיום קודם לכן , המחוזי

  .1948-  בלראשונה מאז התחיל לצאת לאור, הוצאת העיתון
עובדי : "הגיב, חגי מטר, 'מעריב'ר ועד עובדי "יו    

 מכבדים את החלטת בית המשפט ויחזרו לעבודה 'עריבמ'
אנחנו . ההחלטבהבכוונתנו להגיש בקשה לדיון דחוף . סדירה

 ומצפים ,מודאגים מהחתירה תחת ההסכם הקיבוצי שנחתם
 תגלה אחריות כלפי העיתון והעובדים 'מעריב'שהנהלת 

   ".ותנהל משא ומתן מתוך כוונה אמיתית לפתור את הסוגיות
 ,עובדי מהדורות החדשות המקומיותגם הפגינו ו יום     באות

העובדים והעיתונאים ניסו להפגין בתוך . כבליםהמשודרות ב
. ידי מאבטחיםונבלמו ב, בירושלים, משרד האוצרחצר 

הם קראו להחלפת , סמוךבנערכה ר שא ,בעצרת מאולתרת
  . אינה דואגת לעובדיםר שא ,הממשלה

במחאה ,  במשרד האוצר10התבצרו ראשי ערוץ למחרת     
להבטיח את , חרף הכרזותיה, על חוסר הנכונות של הממשלה

גם עובדי הערוץ כדי במקום הגיעו . קיומו של כלי התקשורת
 . מנהלים ולקרוא לממשלה לעמוד בהבטחותיהלתמוך ב

      

  "ביקור חולים"ח " בביהעיצומים המות
יעו הודבירושלים " ביקור חולים"עובדי בית החולים     

. עיצומיםמחאות ושל  בתום שבוע ,העל חזרה לעבוד) 6.11(
שהוועד המנהל העביר להם את יתרת משכורת זאת לאחר 

     .מסגרת הסכם עם משרד הבריאותב, חודש ספטמבר
 ופעלו , עיצומיםח"ה אחיות ועובדי בי550נקטו במשך שבוע 

   .נוכה שליש האחרונה םלאחר שממשכורת, במתכונת שבת
 החלטנו לחזור לעבודה ,תוך אחריות לשלום החוליםמ    "

רוני ,  ועד העובדיםראש- ב של יושבתנכתב במכת, "סדירה

  .אשר נשלח לעובדי בית החולים, עמרם
  

  המתנחלים עקרו ופעילי השלום נטעו
שבוע שעבר  נטעים צעירים הושחתו ב50- עצי זית ו16    

 ,הבמטע ששייך לתושב הכפר הפלסטיני סאווי) 7.11(
האלמונים .  דרומית לשכם,שבסמוך להתנחלות רחלים

  ". תג מחיר"ריססו במקום כתובות , שביצעו את המעשה
,  למחרת למקוםהגיעו" רבנים לזכויות אדם"פעילי ארגון     

. יחליפו את עצי הזית שנעקרור שאונטעו עשרות שתילים 
מי שעוקר עצי "אמר כי , יחיאל גריינמןהרב , אחד הפעילים

 ".על עצמו ועל החברה ממנה הוא בא סופו להביא רע ,יפר
  

  כיצד הוקם מרכז הילדים בסילוואן: סרט
כלכלית וסינמטק ירושלים מזמינים - המכללה החברתית    

". התארגנויות בקהילה ולמענה: מלמטה"לערב בסדרה 
 לאור המחאה החברתית בישראל בקיץ"מהמארגנים נמסר כי 

   מזה   הפועלות ,מקומיות  התארגנויות  להכיר        מעניין  ,2011

  
ת ליצור שינוי באיכות יש התארגנויות המנסו.  ארוכה תקופה
סדרה - במיני. יבה הפיזית והתרבותית שחיים בה בסב,החיים

 ,ההצלחות והקשיים, נביא מקצת מהתהליך שהם עוברים
 ". וכיצד הפעילות מעצימה את חבריה

,  בנובמבר14, נמטק ביום רביעי    המפגש הקרוב יתקיים בסי
כיצד הוקם מרכז פעילות לילדים וצג במפגש י. 18:45 בשעה

  . הכבושהבמזרח ירושלים,  סילוואןה הפלסטיניתשכונב
על יוזמה ומעורבות קהילתית במציאות קשה ובלתי     

עם ) האוניברסיטה העברית (הלל כהןר "ישוחח ד, נסבלת
תרבות הימי מרכז  וממקקהילתי  פעיל, אחמד קראעין

תגיב . תורגם לעבריתתהשיחה תתנהל בערבית ו. לילדים
 מנהלת מרכז זכויות במזרח – אדלה'חנין מג: ותתרגם

  ".נין'סינמה ג" בתום השיחה יוקרן הסרט .ירושלים
  
  
  
  
  
  

  

 19- הבחירות לכנסת ה–ש "חד
 

  , 20:00בשעה ,  בנובמבר21, ביום רביעי
 ,פהחי, יתקיים בשכונת כרמל צרפתי

  
 

  כ דב חנין "מפגש עם ח
  לקראת הבחירות לכנסת

  

  054-6623406: לפרטים
  

  

  

  מועדון הסרט החברתי
  הגדה השמאלית

  אביב- לת, 70 העם אחד
  

   שנים למהפכת אוקטובר95
  

 סרטים של סדרה 20:00 בשעה' א בימי נתוקרמ בנובמבר    
 הנחשבים, המהפכה שלאחר הראשון מהעשור ,סובייטיים

. באנגלית כתוביות לסרטים. הקולנוע בתולדות פתמו יצירות
  .הכניסה חופשית

  
  )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' רופפ    לפני ההקרנה ירצה 

  .של מהפכת אוקטובר
  

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

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


