
חמישי 27/9 )חוה"מ סוכות(

16:00 התכנסות

17:00 פאנל | המאבק בחוק הלאום, בגזענות 
 וב"הפרד ומשול" בציבור העובדים

 אבי ילאו, פעיל חברתי, פורום חשיבה משותף למאבק בגזענות
■ נידאל עותמאן, מנהל המטה למאבק בגזענות ■ שרון לוזון, חבר ועד 
סגל האוניברסיטה הפתוחה ■ דוד מזרחי, לשעבר מראשי "לה פמיליה", 
כיום מרצה נגד גזענות ולמען שוויון, פעיל במאבק הנכים ■ נטע מוסט, 

הנהגת מאבק סוציאליסטי ■ בהנחיית נתנאלה כספי

19:30 פאנל | המהפכה הפמיניסטית: מחאות, שביתות
 והתארגנות למען שוויון מגדרי

אלנור קרוסי־מאלון, סוציאליסטית מצפון־אירלנד, ההתארגנות 
 הפמיניסטית הסוציאליסטית ROSA והמפלגה הסוציאליסטית

■ סמאח סלאימה, פעילה פמיניסטית נגד רצח נשים ■ ראומה 
שלזינגר, מארגנת איגוד־מקצועית בכוח לעובדים■ ניצן אלוני, 

מזכירת סניף ת"א של מאבק סוציאליסטי ■ בהנחיית איריס זמיר

22:00 צפי לסיום 

שישי 28/9 )חוה"מ סוכות(

08:30 התכנסות

09:00 פאנל | לקראת בחירות: בניית השמאל הסוציאליסטי
וקידום אלטרנטיבה לשלטון הימין

ח"כ דב חנין, חד"ש ■ עמי וטורי, חבר הנהגת ארגון כוח לעובדים 
■ מיסם ג'לג'ולי, יו"רית נעמת במשולש הדרומי, הנהגת עומדים 

ביחד, חד"ש ■ שחר בן־חורין, הנהגת מאבק סוציאליסטי ■ 
בהנחיית אייל עצי־פרי

13:00 פאנל | העבודה המאורגנת: המערכה לבניית
ארגוני עובדים חזקים, דמוקרטיים ונאבקים

חנוך ליבנה, יו"ר האופוזיציה בהסתדרות ויו"ר ועד עובדי הבנק הבינלאומי  
■ סתיו רווה, חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר ■ איתי סבירסקי, 
חבר הנהגת ארגון כוח לעובדים ■ נאור קפולניק, חבר ועד עובדי לאומי 
קארד, מאבק סוציאליסטי ■ דח'יל חאמד, יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות, 

חבר הנהגת ההסתדרות ■ פעילה מתנועת עתידנו באיגוד העובדים 
הסוציאליים ■ בהנחיית שי גלי

16:00 קבוצות דיון

הרצאה ושיחה | לנקות את הרחובות מהימין הקיצוני,  1 .
 להיאבק לשינוי החברה

■ עאמר מוחמד עלי, סוציאליסטי משוודיה, מפלגת הצדק 
הסוציאליסטית

. 2 דיבייט | המאבק לשינוי החברה: מרקסיזם או אנרכיזם?

20:00 ערב חברתי ו... אולי תרצו לשמוע גם:
הרצאה של הראפר הסוציאליסט "ריףראף" ושיחה חופשית עם הקהל

 צלילים של זעם — 
מסע מוזיקלי בעקבות מוזיקת מחאה בעידן טראמפ

שבת 29/9 )חוה"מ סוכות(

10:00 התכנסות

10:30 קבוצות דיון

כל מה שרציתם לדעת על סוציאליזם ולא העזתם לשאול! 1 .
מהאסדה בחוף דור ועד לטמפרטורות הגבוהות  2 .

 בהיסטוריה: 
למה הקפיטליזם הורס את הסביבה?

קפיטליזם וטכנולוגיה: על רובוטים, אינטליגנציה מלאכותית  3 .
ועתיד האנושות

 13:30 משבר, מחאה וסכנת מלחמה בעזה: 
גישה סוציאליסטית למאבק לשלום ולצדק חברתי

■ שיחה עם פעילים מעזה ודיון

16:30 קבוצות דיון

. 1 ארה"ב תחת טראמפ: משבר, מרד המוני 
 והתעוררות של השמאל הסוציאליסטי

■ פרימן ריאן, סוציאליסט מארה"ב, תנועת אלטרנטיבה 
סוציאליסטית

. 2 מאבק וגאווה: המרד הלהט"בי 
נגד ממשלת נתניהו ולמען שוויון

לקחים מהמאבק בגירוש מבקשי המקלט 3 .
 

19:00 הרצאה מסכמת | המהפכה שלא הושלמה
נגד האפרטהייד בדרום אפריקה

■ ויצמן המילטון, סוציאליסט מדרום אפריקה שלחם באפרטהייד, 
כיום מזכיר מפלגת העובדים הסוציאליסטית

21:30 צפי לסיום

כנס סוציאליזם 2018: רעיונות לשינוי החברה
סופשבוע של פאנלים, הרצאות, דיבייטים ומעגלי דיון סביב 

הניסיון והמסקנות מהמחאות והמאבקים של השנה החולפת, 
סביב האתגרים במאבקים לצדק חברתי ולשלום, וסביב רעיונות 

סוציאליסטיים לשינוי החברה.

בואו לשמוע דוברים ודוברות ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים. 
בואו לדבר, להעלות שאלות, לחלוק רעיונות. בואו לקחת 

חלק באירוע שמכוון לתרום למאבקים החברתיים ולקידום 
אלטרנטיבה סוציאליסטית, ושמבוסס על אופטימיות אמיתית 

לגבי הסיכויים להיאבק ולנצח מול ממשלת ההון וההתנחלויות 
ומול מערכת שלמה של ניצול ואפליה.

הכנס יתקיים במכללת מנשר, דוד חכמי 18, ת"א
 kenes.socialism.org.il |   המכללה מונגשת, אך בכל מקרה של בעיה, צרו איתנו קשר!

שני 1/10 ירושלים, מרכז אםבאלה-مبال
 19:00

מטה ירושלים של ארגון כוח לעובדים ומאבק 
סוציאליסטי מארחים

 העבודה המאורגנת בדרום אפריקה 
במאבק לשוויון ולצדק חברתי

רביעי 3/10, חיפה, מסאחה-مساحة
 19:00

 מהמאבק נגד האפרטהייד
ועד לישראל־פלסטין כיום

שישי 5/10, חברון
בשביל שלום צריך להיאבק — ולהכיר את 

המציאות בשטח. מאבק סוציאליסטי וארגון 
שוברים שתיקה מזמינים:

 16:00—08:30
סיור מאורגן להכרת מציאות ההפרדה 

והכיבוש הצבאי בחברון

הרצאה ושיחה עם ויצמן המילטון, סוציאליסט מדרום אפריקה 
 שלחם באפרטהייד, כיום מזכיר מפלגת העובדים הסוציאליסטית


