
  

  
מספר : בהנהגה החדשה שנבחרה ●ננעלה בסימן התחדשות י "ועידת מק

  הידרדרות למלחמה  מזהירה מסכנת  הוועידה●חסר תקדים של צעירים  

  
מילאו את אולם , יהודים וערבים,     כאלף צירים ואורחים

במושב הפתיחה החגיגי של ) חיפה(בנשר " גני הגליל"
 ראשי –ין הנוכחים  ב).15.3 (י" של מק26-ה הוועידה

ש "י וחד"פעילי מק, חברי כנסת, ערים ומועצות מקומיות
משלחות של מפלגות קומוניסטיות , מסניפים שונים

  .משלחת של מפלגת העם הפלסטיני, ופועליות מאירופה
, ובה נערות ונערים בתלבושת התנועה, י"    תזמורת בנק

לוותה את כניסתם של הצירים והאורחים 
ותה את ברכת הנוער וליו, לאולם

  .הקומוניסטי
    בתוכנית האמנותית הופיעו הזמרת 

  .ולהקת דאם, אמל מורקוס ולהקתה
  

  חילופי דורות
    הוועידה נפרדה בתשואות רמות 
, וממושכות מחברי הנהגה ותיקים

פרשו ממוסדות הוועד המרכזי לאחר ש
  . עשרות שנות פעילות

סיפר ,     בדברים בפני צירי הוועידה
מקצועי -הפעיל האיגוד, נימין גונןב

 לשורות הנוער הקומוניסטי עוד על הצטרפותו, הוותיק
 מפלגהה  בשליחותעל פעילותו ,בתקופת המחתרת

השנים  עלו, ובכלל זה בהנהגת ההסתדרות, בהסתדרות
השנים , י"ל בנק"ילא את תפקיד מזכבהן מ, הקשות
  . 1965 של  הפילוגשלאחר

חברת הלשכה , נסקי'מר גוזת    חברת הכנסת לשעבר 
, ניםשהייתה חברת הנהגת המפלגה עשרות ש, הפוליטית

הדגישה , 80- מראשית שנות ה" זו הדרך"וערכה את 
את החשיבות של קידום צעירים להנהגת , בדבריה לצירים

אבל זאת לא ניתן . ב לקדם צעיריםלכולנו חשו: "המפלגה
  ".בלי שחברים ותיקים יפנו את מקומם, לעשות

      

   חברי דיון
,  נוקביםםואף ויכוחי, בוועידה התקיימו ויכוחים    "

תייחסות  בהאווירה חברית וב, וזאת חשוב להדגיש, שנוהלו

. בדברי הסיכום, י"ל מק"מזכ, מוחמד נפאעאמר , "עניינית
 כי בכל הוועידות שלנו ובכל הישיבות שלנו ,אני מקווה"

אווירה :  זותנויד ועזו שאיפיינה את כמו ש,תשרור אווירה
בין אם ביקורת ; גם בנקיטת ביקורת, של הקשבה ושל אומץ

   ."אידיאולוגית ובין אם ביקורת ארגונית
,     בהתייחסו לצירים הצעירים הרבים שנכחו בוועידה

, והעלו את שאלת הדור הצעיר במפלגה, השתתפו בדיוניה
 שבוועידה הזו ,חשוב מאוד: "אמר נפאע

, כזי חברים חדשים לוועד המריבחרוי
העבודה . שתהיה התחדשותחשוב . צעירים

יחד המשותפת של חברים ותיקים ומנוסים 
היא ערובה להצלחת ,  חברים צעיריםעם

של סקירה  (" המפלגתייםעבודת המוסדות
  ).נפאע תובא בגיליון הבאדברי 

וועדת הביקורת לוועד המרכזי ול,     ואכן
ות  חבר26-נבחרו בוועידה ה ,המרכזית

שהוכיחו עצמם , רביםחברים צעירים ו
בקרב , באוניברסיטאות, מחאה החברתיתב

' ר (י"במאבקי עובדים ובהנהגת בנק, נשים
  .)8עמוד 

  

  לבלום את ההידרדרות למלחמה
 המפלגה  בסניפיבשיפור הארגון    צירי הוועידה דנו 

בניסיון , בהתמודדות הרעיונית עם גישות מתחרות, ובמחוזות
ובשאלות תיאורטיות , נועת המחאה החברתיתשנלמד מת

  .לוועידהח "נידונו בדוואידיאולוגיות ש
 הוצעו ח לוועידה"בדו    עשרות הצעות לשינויים ולתיקונים 

לאחר דיון , ורבות מהן אומצו בידי הוועידה, בידי הצירים
עוד הוצעו בידי הצירים הצעות להחלטות . והצבעה

  ).5עמוד ' ר(ה בתום דיוניה עליהן החליטה הוועיד, פוליטיות
    מקום מרכזי בדיונים תפסה הסכנה של הידרדרות למלחמה 

אליה מובילה מדיניותה הימנית של ממשלת , אזורית חדשה
המפלגה הקומוניסטית הישראלית יוצאת מוועידתה . "נתניהו

, למנוע את ההידרדרות למלחמה': בקריאה ברורה, 26-ה
  .אמר נפאע, "'שגת השלוםלהיאבק למען סיום הכיבוש וה
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        
  שוב רודפים את הטייקונים

העליהום על . אני לא מציע להגזים עם מחאת הצרכנים"
אסור . ומתפשט לכל תחומי המשק, החברות בארץ מוגזם

לפיה עסקים זה לא טוב , עסקית- שתיווצר אווירה אנטי
, אני לא מציע להפוך את זה להרגל. ולהרוויח זה לא בסדר

פגיעה בקהילה .  חמישי יתקפו חברה אחרתשבכל יום שני או
בלי . ל"העסקית עלולה לקבוע אם ישקיעו כאן או בחו

ואז , הכלכלה נפגעת, פעילות עסקית המכוונת להשגת רווח
  ".אנו יודעים מה קורה

  )1.3, "ידיעות אחרונות", שר האוצר, יובל שטייניץ(

        
  ההפרטה כשוט נגד העבודה המאורגנת

לווים ברטוריקה מוגזמת של שימוש כל מאבקי העובדים מ"
עבודה , ''מיקור חוץ'', הפרטה', 'עובדי קבלן'במונחים 

, כל מאבק של ההנהלה כלשהי בקבוצת עובדים(' מאורגנת
 ,הפרטה. )'נגד העבודה המאורגנת'ישר מוגדר כמלחמה 

 אם וכאשר ,דה קבלנית יהיו ויישארו התחליףובע, מיקור חוץ
 המתנשאת וחסרת כל ,תמשיך התנהגותם השחצנית

   ."התחשבות של ועדי העובדים
  )1.3, "דה מרקר", ל ארגוני העצמאים"מנכ, מוטי שפירא( ׁ

  
  כדאי להיות חבר של פוטין

 נהפכו כמה ממכריו הוותיקים,  שנות שלטונו ברוסיה12-ב"
  "לתעשיינים מיליארדרים, של פוטין מבעלי אמצעים בינוניים

  )2.3, "ניו יורק טיימס("

  
   ישראל להצלת הקפיטליזם האמריקאיבנק

 ,  מיליארד דולר77ח בסך "המחזיק ביתרות מט, בנק ישראל"
בהיקף , ה האמריקאיתשהחליט לרכוש מניות בבורסאישר 

 מהיתרות בהמשך 10%- מסך היתרות ול2%-ראשוני שיגיע ל
יצוין שהבנק לא טרח לפרסם .  מיליארד דולר8- מדובר בכ–

 שבנק מרכזי ,ם הראשונהו הפעז. הודעה רשמית בישראל
.  ברכישת מניות של תאגידים אמריקאיםמשקיע מעתודותיו

  ".ב אוסר על הבנק המרכזי לקנות מניות"החוק בארה
  )2.3, "בלומברג"סוכנות הידיעות הכלכלית מדיווח (

  
  איך לשדוד בנק : עצה

  ".בבעלותך אחד להחזיק היא בנק לשדוד ביותר הטובה הדרך"
  )1.3, "דה מרקר וויק", לאקביל ב' פרופ(

  
  
  
  

        info@maki.org.il    :שלחו לנו דברים בשם אומרם

  

  מכתבים למערכת
  

  המצב המורכב בסוריה מחייב לבטים
אשר , האירועים בסוריה מתדרדרים למלחמת אזרחים    

 הגורמים המעורבים בה משתייכים לקהילות דתיות שונות
 או למיעוטים שונים ,)שיעים, נוצרים, עלאווים, דרוזים(
מצב דברים זה הופך כל ניסיון ). בדווים, מניםכורת, כורדים(

וכל בחירת עמדה ביחס ,  למשימה מסובכת–ניתוח פוליטי 
  . למלאכה רבת לבטים–לאינטרסים של העם הסורי 

בכל זאת ראוי ,     למרות הקושי לנבא את העתיד להתרחש
עלינו . ש מורה נבוכים בדרך החשיבה המרקסיסטיתלחפ

האם זה חלק מן : ולשאול, לבחון את ההתקוממות בסוריה
 מרי עממי רחב נגד שליט –כלומר , הגל של האביב הערבי

 המבוסס על דיכוי ,האם מדובר במחאה נגד משטר? עריץ
ועל שיעבוד הכלכלה לאינטרסים , על העדפת קרובים, רצחני

,  מדובר במזימה אימפריאליסטית:ואולי? של הטייקונים
  ?נגד סוריה ,בעבר שעשתה כפי ,קשר שקשרה ,ב"ארה ביוזמת

    כל שיקול שאינו מתייחס בכובד ראש לשאלת 
צמוח עשוי לה ,או לשאלת אופיו של השלטון, הדמוקרטיה

  .הוא שיקול שיש לדחותו, כתוצאה מהתקוממות העם
 שהאימפריאליזם לעולם ,    מקובל בשמאל להסכים על כך

מאז תום . לא יוותר על האינטרסים ועל אזורי ההשפעה שלו
המציא האימפריאליזם אינספור , מלחמת העולם השנייה

מנת להתאים את עצמו למציאות - על,שיטות ותחבולות
  .מקורות הנפטבצר את שליטתו יב ו,ת"זההמשתנה במ

אחרי ,     אולי החיזור אחרי האחים המוסלמים במצרים
עליית : זו דוגמא למה שעלול לקרות בסוריה, הבחירות שם

תוך שותפות אינטרסים עם , האחים המוסלמים לשלטון
כל , במקרה כזה. והגנה על האינטרסים שלה באזור, ב"ארה

  ?הישגי האביב הערבימהם : איש שמאל יידרש להשיב
העמים באזור :     אחד ההישגים הללו הוא הישג תודעתי

ניתן להפיל שלטון ,  כי בעזרת גיוס של המונים,מבינים כיום
אך אין להתעלם . שנראה בעיני הציבור כשלטון נצחי, רודני

 כי המחאה הסורית הולידה ,עובדהה: למשל, גם מהחולשות
  . יעוט העלאוויגם שנאה עיוורת ורצון לנקמה במ

כנראה שלא יהיה מנוס מהצבת כוח שמירת סדר של     
שנקודת , כל פתרון אחר. ם בין הצדדים המתעמתים"האו

הוא , המוצא שלו היא פשרה עם השלטון האכזרי של אסד
  .וגם לא יביא יציבות למדינה שסועה זו, אינו מוסרי

  חיפה, דואק) זוזו(יוסף 
        

  שחקהמתחזה למ, הסתה נגד עובדים
    לאחרונה התפרסם בכלי תקשורת על אודות אתר אינטרנט 

המאפשר לגולשים  ,ובו משחק מחשב ,אבל מסוכן, חדש
באמצעות ירי עובדי רכבת המשחקים בו לדמות רצח של 

  . מסור חשמליבעזרת  ואפילו ,םיכלי נשק אוטומטיב
, חלילה,  להביא כי מילים עלולות,צורך להסביר    אין 

המשחק הזה כבר מדוע לא חסמו את אבל . ליםלמעשים פסו
  ?  הנהלת הרכבת ה שלתאיפה תגובו? מההתחלה

בזמן האחרון . לא הופיע במקרה, המסית הזה" משחק"    ה
תקשורת נגד ועד עובדי כלי היתה הסתה חסרת תקדים ביה

בים לגנות מעשים  מחויכולנו. והעומדת בראשנגד הרכבת ו
שר התחבורה או  – שר בממשלה לו , והיה טוב,פסולים כאלו

  . בעניין זהצטרף לגינוי מוצא לנכון לההיה – שר אחר
  אביב-תל, רבקה ויטנברג



  

 3/חברה וכיבוש 
 

  

  כך עובדת תעשיית הניצול בשטחים
  

  ת מלוא זכויותיהםעל קבל להצהיר פלסטיניםמעסיקים דורשים מעובדים 
  

  , תגריד שבייטה ועבד דארימאת 

  "קו לעובד"- רכזי תחום העובדים הפלסטינים ב
  

ישראלים ידי בהמועסקים  ,סטיניםפל עובדים    
העבודה המעוגנות בחוקי   זכאים לכל הזכויות,בהתנחלויות

  העליוןמשפט של בית הק דיןאישור לכך ניתן בפס. בישראל
 בשיתוף עם האיגודים ,"קו לעובד " עמותת.2007משנת 

רבות ליידע את   שניםת פועל,יםיהפלסטינהמקצועיים 
  .  הזכויות המוקנות להםבדברהעובדים 

הגבלות על ה ו,הפלסטינית שיעור האבטלה הגבוה ברשות    
  יצרו ביקוש גבוה לעבודה,שראלכניסה לעבודה בי

 ישנם ,במציאות כזו. בהתנחלויות
, מנצלים את חולשת העובדיםה מעסיקים

לא : מתעלמים מהחוק וממשיכים בשלהם
 משלמים שכר לא,  תלושי שכרמנפיקים
זכויות  על המקפידיםולא , מינימום

  . של העובדיםסוציאליותה
בשל המצוקה והמחסור במקומות     

 ממשיכיםהפלסטינים דים  העוב,עבודה

 ביודעם שהם לא מקבלים את ,לעבוד
שבתום , ביניהם כאלהיש . זכויותיהם כחוק

   .ובעים את המעסיקיםתעבודתם 
, כנראה,     מציאות זו היא שמדרבנת

להחתים עובדים , מעסיקים ישראלים
על הצהרות והתחייבויות פלסטינים 

 בה מודיע העובד ,מדובר בהצהרה. שונות
וכן , את מלוא זכויותיו, כביכול, בלכי קי

אף ם חלק. התחייבות לכך שלא יתבע את זכויותיו בעתיד
 שנשללו , הסכמה לוותר על זכויות סוציאליותמוחתמים על

  .מהם בעבר
פנו אלינו , מאזורים שונים בשטחים,     עובדים פלסטינים
החתימה מלווה תמיד , לדבריהם. ודווחו על התופעה

  .הם יפוטרו, חתמום לא יעובדיאם ה: מיםבאיו
  

  המעסיקים מצפצפים על החוק
    תופעה זו לא מתרחשת רק במקומות עבודה מרוחקים או 

  .אלא קיימת באזורי תעשייה בהתנחלויות רבות, מבודדים
, כמחסנאי ראשינים עובד עזיז     כבר למעלה מחמש ש

הנמצא , להלבשת נשים, "מתאים לי"רשת ה מפעל שלב
מקבלים את  , עובדים22עוד יחד עם , הוא.  ברקןהתנחלותב

קולטים , ממיינים, פורקים אותה, המגיעה מתורכיה, הסחורה
  . חנויות ברחבי הארץ65- מפיצים ל– מכן רולאח, במחשב

 מקבלים, המתבצעת ביום ובלילה ,עבור עבודה זו    
קיבל  עזיז. קבלן פלסטיניידי  מ,העובדים את שכרם במזומן

   ".מתאים לי"שם  על -אישור העבודה . ו לשעה נטח"ש 12
 :שהשיב,  שאלנו את עזיז,"?אתם עובדים כמה שעות"    

לפעמים עובדים . מתי תצאודע  ואתה לא י,אתה בא לעבודה"
  ".או אפילו עד הבוקר שלמחרת,  בלילה12עד  בבוקר 7-מ

  שעות8- מסתפקים ביןא" מתאים לי"-כי ב, עזיז מוסיף    
 .ביום  שעות15 עד 14הממוצע הוא . בלבדם ביועבודה 

  בו הם,לחתום על דף העובדים  נדרשו,בסוף אוקטובר
 ,בדף. קיבלו את כל זכויותיהם עד חודש נובמבר מצהירים כי

: הסכומים שכביכול קיבלו  יש פירוט של,שהגיע לידינו
  כי קיבלתי מהקבלן את כל זכויותיי בגין,הריני לאשר"

 שקל 22.04 שכר מינימום: 2011עבודתי עד חודש נובמבר 
תשלום עבור חג ,  לשעהשקל 27.55 שעות נוספות, לשעה

הקבלן ,  לשנהשקל 2190תשלום הבראה ,  ליום חגשקל 177
  ".דואג להסעות למקום העבודה ובחזרה

כי אין יחסי עבודה בינם  ,עוד נדרשו העובדים להצהיר    
 או גאמפ אופנה/מ ו"בע) 1997 (מתאים לי חנויות"לבין 

          ."מ"או שנו טקסטיל בע/או פריווט ליין טקסטיל ו/מ ו"בע
 אך לאחר ,העובדים סירבו לחתום    

 שאם לא יחתמו לא יקבלו ,שנאמר להם
 15נשארו .  חתמואחדים, משכורת
 – שסירבו לחתום ,ביניהם עזיז, עובדים
  הודיעה חברת,לפנייתנו בתגובה. ופוטרו

כי העובדים אינם מועסקים " מתאים לי"
  . קבלן פלסטיני ידי- לעכי אם  ,היעל יד

אלא שכאשר הוגשה תביעה נגד הקבלן     
 מתאים"-הזדרזו ב ,פלסטיני בבית משפט

מנו הגיע שהעתק מ,  לספק לו אישור"לי
עובד  ":הואכי בו הם מצהירים , לידינו

הינו עובד , כשנתיים 'מתאים לי'בחברת 
 עם מוסר עבודה ,אמין וחרוץ ,מסור
 מרוצים 'מתאים לי' אנו בחברת ...גבוה

   ".מאוד מאופן תפקודו בחברה
  

  "אין ניצול: "המנוצל חויב להצהיר
בהתנחלות מישור , "קונסטרקשן אלומיניום"    גם במפעל 

ביקשה ההנהלה מהעובדים לחתום על הסכם חדש , אדומים
בדים שסיימו את לאחר שעו, ההנהלה עשתה זאת. ופוגעני

תבעו אותה בבית הדין לעבודה בגין פגיעה , עבודתם
 40-כ. תשלום שכר מינימום-בזכויותיהם הסוציאליות ואי

המקצועיים   ופנו למשרד האיגודים,עובדים סרבו לחתום
  . כי יסייע להם ,ביריחו בבקשה

 ,בדק את ההסכםר שא ,"קו לעובד"ד חאלד דוחי מ"עו    
 שעות בתשלום 10רשים לעבוד כל יום כי העובדים נד מצא

קובע כי , סעיף אחר בהסכם. משכר המינימוםהנמוך חודשי 
 .העובדים מוותרים על זכויות שלא שולמו להם בעבר

בו דרש ו ,מכתב למפעל יד דוח" עושלח, לבקשת העובדים
ובכלל , ההסכם לדרישות החוק הישראלי להתאים את סעיפי

  .הזכות להתארגנותה על  כחוק ושמירתשלום פנסיה - זה 
 מזכירה בדיחה ידועה של הצהרות מאולצות התופעה    

 רוסיה וישראל, ב"מארה –  שירות חשאי סוכני שלושהבדבר

 מי יהיה הראשון שיצוד , והתחרו ביניהם,שיצאו לציד –
בשעה היעודה בנקודת המפגש , כשנפגשו בשנית. ארנב

הם . אי בלבדהגיעו הסוכן הרוסי והסוכן האמריק, שנקבעה
 חיפשו.  יצאו לחפשו,לבוא בושששמ ו,ישראליסוכן החיכו ל

שממנו בקעו , מערהוגילו פתח , התקרבו. עד ששמעו צעקות
תודה  ": וצועק, ראו את הישראלי מכה כלב,שם. הקולות

  ".שאתה ארנב תודה, שאתה ארנב
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  האחדות 
  ערבית-היהודית

  י"מקה את דרכה של נחמ
  

חברת , נסקי'דברי הפתיחה של תמר גוז
ושב הפתיחה של במ, הלשכה הפוליטית

  )15.3(בנשר שהתקיים , 26- הוועידה ה
  

 , 26- צירי הוועידה ה
  ,אורחים יקרים

  ,קהל נכבד
-אני מתכבדת לפתוח את ועידתה ה, בשם הוועד המרכזי    
  !קומוניסטית הישראלית של מפלגתנו ה26
מול הכיבוש והדיכוי , מול ההכנות למלחמת טילים    

החונקת את המרחב הדמוקרטי , מול ממשלת ההון, הלאומי
, של שוויון,  אנו מציבים חלופה אמיתית של שלום צודק–

של צדק חברתי , של הגנה על זכויות העובדים והנשים
  .ושלום יציב

ו מובילה במכוון להסלמה ממשלת הימין בראשות נתניה    
כדי שהדי פיצוץ טילים יסיטו את תשומת הלב של , צבאית

מגידול הפערים החברתיים , העם בישראל מאסון ההפרטה
  .והלאומיים וממצוקת הדיור המעמיקה

הנצחת הכיבוש ומירוץ , מדיניות הרחבת ההתנחלויות    
היא החוסמת את , שאותה מגבה ממשל אובמה, החימוש

 –שבמרכזו , פלסטיני צודק ויציב- לום ישראליהדרך לש
, שבירתה ירושלים המזרחית, מדינה פלסטינית עצמאית

  . ם"ופתרון של שאלת הפליטים בהתאם להחלטות האו
, נציגו של העם הפלסטיני, ף"אנו תומכים בדרישה של אש    

ומברכים את חברותינו , ם"לחברות מלאה של פלסטין באו
קמפיין בנושא ,  הנשים הפלסטיניותיחד עם איחוד, שניהלו

  .חשוב זה
  

  ,חברות וחברים
נערכה אחת השביתות , 26-בו מתקיימת ועידתנו ה, במקום    

. בה השתתפו יחד פועלים יהודים וערבים, הראשונות בארץ
 270הכריזו , במהלך הקמת מפעל המלט נשר, 1924-ב

 בניגוד. הפועלים היהודים על שביתה בדרישה להעלאת שכר
הם ביקשו וקיבלו את הסכמתם של , לעמדתה של ההסתדרות

להצטרף , שהובאו למקום כפועלים מומחים, פועלים מצרים
  . השביתה המשותפת השיגה את מטרותיה. לשביתה

השקיעה את , 1919-מאז ייסודה ב, מפלגתנו הקומוניסטית    
מיטב מאמציה בבניית שותפות מאבק של פועלים יהודים 

של סטודנטים יהודים , וער יהודי וערבישל נ, וערבים
זו גם הייתה תרומתנו . של נשים יהודיות וערביות, וערבים

אשר , 2011הייחודית למחאה החברתית חסרת התקדים בקיץ 
העם דורש צדק : "שקראו יחד, הקיפה מאות אלפי ישראלים

  !".חברתי
אני מציבים את אחדות המאבק , מול הלאומנות והגזענות    

מול גל ; רטי ואת זכויות המיעוט הלאומי הערביהדמוק
, אנו מציבים את אחריות המדינה לשירותי החינוך, ההפרטה
  וחברות  הקבלן עובדי של המגיפה מול ;והרווחה הבריאות

  
מול ; אני מציבים את העבודה המאורגנת, כוח אדם

אנו מציבים את , הקפיטליזם הנהפך דורסני יותר ויותר
את , שוויונית ודמוקרטית, ולידריתהחלופה של חברה ס
  .החברה הסוציאליסטית

אנו שולחים ברכת עידוד לחברינו , מעל בימת ועידתנו    
השביתות . כלל הפעילים במאבקים המעמדיים והחברתייםול

של , של האחיות, של הרופאים, של העובדות הסוציאליות
של , של פועלי חיפה כימיקלים, הסגל הזוטר באוניברסיטאות

; השביתה הארצית למען עובדי הקבלן; עובדי הרכבת
רשמו דפי הקרבה ואומץ  -השביתות של הרשויות המקומיות 

הממשלה המשרתת  המעבידים הפרטיים ומול במערכה מול
  .ההון הגדול את
בחודש מאי הקרוב ייערכו הבחירות לוועידות ההסתדרות     

, י"אנו קוראים לכל חברי מק. ונעמת ולמועצות הפועלים
לפעול יחד להצלחת רשימות , ש ולידידינו"לשותפינו בחד

  .ש בבחירות חשובות אלה"חד
  

  ,קהל נכבד
ונמשך , שהחל בתוניסיה ובמצרים, ברתיתגל המחאה הח    

כי לרוב , הוכיח פעם נוספת, הברית-באירופה ובארצות
יש אינטרסים , בני האדם מכלל האחוזים 99- ל, בעולם

שמטפחים , הסולידריות הבינלאומית. משותפים
היא ביטוי מהותי של אינטרסים , הקומוניסטים ובעלי בריתם

  .משותפים אלה
שהגיעו , את האורחים היקריםאנו שמחים לברך     

  :בייצגם את הטוב והמתקדם בקרב  עמיהם, 26-לוועידתנו ה
ראש המפלגה הקומוניסטית -יושבת, בטינה יורגנסן    

' ורג'גו, חברת הלשכה הפוליטית, אלני מאברו ;הגרמנית

חבר המחלקה לקשרי חוץ של המפלגה , קוקומאס
; )ל" אקמפלגת(הפרוגרסיבית של העם העובד בקפריסין 

חבר מזכירות הוועד המרכזי של , פפדאקיסקוסטאס 
ראש , אוליבר שרדר; המפלגה הקומוניסטית היוונית

  דה  (המחלקה הבינלאומית של מפלגת השמאל הגרמנית
מטעם המפלגה פרלמנט חבר , ואו אוליברה'ז; )לינקה

חבר הוועד המרכזי , קים בויש; הקומוניסטית הפורטוגזית
נשיא -יסטית של עמי ספרד וסגןשל המפלגה הקומונ

 מרי 'פרופ; הפדרציה העולמית של האיגודים המקצועיים

; חברת הנהגת המפלגה הקומוניסטית הבריטית, יוויסיד
-חבר המחלקה הבינלאומית של הברית האדומה, יורגן ניינג

חבר המחלקה , פונסקה-חואקים דהו; ירוקה של דנמרק
  .הבינלאומית של מפלגת העובדים הבלגית

  

  ,צירים ואורחים
, נשכח-מלאה שנה למותו של המנהיג הקומוניסטי הבלתי    

תופיק , של מנהיג העם הפלסטיני וכלל שוחרי השלום
מושב מיוחד , במסגרת דיוניה,  ועידתנו תקדיש.טובי

להעלאת קווים לדמותו ולציון תרומתו ההיסטורית למאבקים 
  .לדמוקרטיה ולשוויון לאומי ואזרחי, לשלום

: ניישם בפעילות מפלגתנו הקומוניסטית את מורשתו    
היוזמה , האחריות האישית, האיכפתיות, הלהט המהפכני

הוויכוח , הפתיחות לדעות אחרות, הסבלנות, הפוליטית
  . החברי והדבקות במטרה

המיישמת את , בדרכה של מפלגתנו, נמשיך בדרכו    
 סם –אותה כינה תופיק טובי , ערבית-האחדות היהודית

המאיר את דרכם של שני , החיים של המפלגה והמגדלור
  .עמינו לעתיד בטוח של שלום ודמוקרטיה
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  י מחוזקת תוכל לאתגרים"מק

  

   של המפלגה הקומוניסטית הישראלית26-החלטות הוועידה ה
  

 של 26-אישרה הוועידה ה, בתמיכת רוב גדול מקרב ציריה
  . שורה של החלטות פוליטיות,)17.3(ביומה האחרון , י"מק
      

  י"מקעידת  של וקול קורא. 1
לחברות , יהלאוהד, י"הוועידה קוראת לחברות וחברי מק    

לידידי המפלגה ולבעלי , ש"לשותפינו בחד, י"וחברי בנק
,  לחזק את המפלגה הקומוניסטית הישראלית–בריתה 

, ערבית-מפלגת השותפות היהודית, מפלגת המאבק המעמדי
ערבי -פלסטיני וישראלי- מפלגת המאבק לשלום ישראלי

מפלגת המאבק לשוויון לאומי לאוכלוסיה , כולל וצודק
 מפלגת המאבק למען צדק חברתי ולדמוקרטיה ,הערבית

מפלגת המאבק , מפלגת השוויון המגדרי, אמיתית בישראל
 החלופה –לסוציאליזם 

ההיסטורית למשטר הניצול 
  .אפליההו המלחמות ,המעמדי

הוועידה קוראת ליצור שיתוף     
פעולה רחב נגד תכנית המלחמה 

 שממשלת נתניהו ,האזורית
התנחלויות נגד מדיניות ה, מקדמת

נגד המתקפה , והכיבוש המתמשך
הקשה על המרחב הדמוקרטי ועל 

, האוכלוסייה הערבית והנהגתה
מחוץ למרחב אל נגד דחיקת נשים 

  .הציבורי
ממשלת נתניהו מובילה את     

ואסור שנסכים , כולנו לאסון
מפלגה . להתגלגל לשם

קומוניסטית חזקה ושיתוף פעולה 
  .אסון זהם הכרחיים לבלימת ה, ערבי-יהודי, י רחבדמוקרט

, יהודים וערבים, יהודיות ערביות, י"חברות וחברי מק    
- את אחיזתנו בעקרונות המרקסיזם26-מדגישים בוועידה ה

הדבר נכון במיוחד בתקופה . עקרונות הצדק החברתי, לניניזם
בה מתהדקת המצוקה החברתית בשל משברי הקפיטליזם , זו

  .והאימפריאליזם
י שהעשירו " מברכת את חברות וחברי מק26-דה ההוועי    

 האישים והקהל , ומודה לכל המשלחות,את דיוני הוועידה
ובערב לציון זכרו , הרחב שהשתתפו בערב הפתיחה החגיגי

  .ולכל מי ששלחו לוועידה את ברכותיהם, של תופיק טובי
להגן על , י" קוראת לחברי וחברות מק26-הוועידה ה    

דרכם נוכל . יים והערכיים של המפלגההיסודות הארגונ
  .פוליטית- לשפר ולייעל את השפעתנו הציבורית

   

  הבחירות להסתדרות והמחאה החברתית. 2
הוועידה קוראת לחברי וחברות המפלגה והחזית ולחברי     

ש בבחירות "להתלכד סביב רשימת חד, וחברות ההסתדרות
  . למאי22- אשר יתקיימו ב, הקרובות להסתדרות

, מקצועית הוותיקה- האיגודהמורשתתבסס על בה, י"מק    
ש את הקול האמיתי המגן על האינטרסים "רואה בסיעת חד

ובמיוחד מול הנהגת , של ציבור העובדים וכלל השכירים
הכנועה לתעשיינים ולכרישי השוק , ההסתדרות הנוכחית

  .ופועלת נגד העובדים וזכויותיהם, החופשי

ש בהסתדרות מתבקש במיוחד בצל גל "חיזוק סיעת חד    
בדרישה , ששטף את הארץ בקיץ האחרון, המחאה החברתית

המאבק החברתי נולד כתוצאה ממשברי . לצדק חברתי אמיתי
צפויה גם המחאה , וכיוון שאלה רק מחריפים, הקפיטליזם
, פעילות המפלגהבאנו גאים בפעילי ו. התרחבלהתחזק ול

וממשיכים , אשר פעלו בגל המחאה בקיץ, םהערבים והיהודי
  . גם כעת להנהיג מחאה חברתית

  

  המערכה נגד הכיבוש ולמען השלום. 3
 מביעה את דאגתה מהקיפאון בתהליך 26-הוועידה ה    

קיפאון הנובע , המדיני בין הישראלים והפלסטינים
מעמדותיה הקיצוניות של ממשלת הימין בראשות בנימין 

תה התוקפנית של ממדיניו; נתניהו
ומצעדיה לקביעת עובדות , הממשלה

אנו . בשטח המעמיקות את הכיבוש
, קוראים לפרק את ההתנחלויות

לעצור את ייהוד ירושלים המזרחית 
; ואת הפגיעה במקומות הקדושים

ולעצור , לפרק את חומת ההפרדה
את מהלך הביתור של הגדה 

להסיר את ; המערבית לחלקים
 לאלתר המצור מעל עזה ולחדול

; מהמתקפה הצבאית נגד תושביה
ולחדול ממדיניות החיסולים 

, ממדיניות הסגרים, והמעצרים
הפיזור ו, גזל האדמות, הדיכוי

פגנות עממיות האלים והרצחני של ה
  .בשטחים הכבושים

הקמת ל שיוביל, עידה קוראת לחידוש התהליך המדיניןהו    
רתה ובי, 1967המדינה הפלסטינית העצמאית בגבולות 

פתרון בעיית לו, בצד מדינת ישראל, ירושלים המזרחית
  .ם"הפליטים על בסיס החלטות האו

 קוראת לשחרר לאלתר את האסירים 26- הוועידה ה    
 ומביעה תמיכה במאבק הצודק נגד ,הפוליטיים הפלסטינים

הוועידה מחזקת את ידיה של האסירה . המעצרים המנהליים
 . נגד מעצרה הנפשעבמאבקה השובתת רעב ,הנאא שלבי

מאבקים מחזקת את ידיהם של הלוקחים חלק בהוועידה     
נעלין ב, נבי סאלחב, לעיןיבב – העממיים בשטחים הכבושים

 ואת שאר ,חברינו וחברותינוומברכת את  – בשאר המקומותו
 על תפקידם החיוני ,השלום הישראליים והבינלאומיים כוחות

  .הכיבושסרבני לוחה ל ברכה מיוחד ש.במערכה נגד הכיבוש
הוועידה מביעה דאגה מהפילוג המתמשך בזירה     

.  אשר מחליש את המאבק העממי נגד הכיבוש,הפלסטינית
מחויבות לדמוקרטיה אנו קוראים לסיים את הפילוג מתוך 

, ף כנציגו הלגיטימי של העם הפלסטיני" של אשולמעמדו
  .ותוך דחייה של תכתיבים אימפריאליסטיים

עידה מזהירה מהאיומים הישראלים והאמריקאיים הוו    
הצפויות למלחמה החמורות ומההשלכות , לתקוף את איראן

ומדגישה את הצורך בפירוק מנשק גרעיני של , אזורית קשה
  .ובכלל זה ישראל, המזרח התיכוןכל 
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 6/הוועידה 

  
 

  )5המשך מעמוד (
  

לאומי של  אזרחי ולשוויון המערכה. 4

  האוכלוסייה הערבית
 לשוויון לש קוראת לחיזוק המערכה 26-הוועידה ה    
ונגד המדיניות ,  בישראלפלסטיני- מיעוט הלאומי הערביה

אשר הולכת ומואצת בשנים , המתמשכת של דיכוי ואפליה
  .  תחת ממשלות הימין הקיצוני,האחרונות

ועמם את , מדיניות זו מעמיקה את האבטלה והעוני    
וכן מלבה את , האלימות והעבריינות בחברה הערבית

  . ומנסה לתקוע טריז בין העמים, הגזענות בחברה
 מגנה את ההתקפה על האוכלוסייה הערבית 26- הוועידה ה    

,  אשר הראשונים להיפגע ממנה היו הקומוניסטים,ונבחריה
ומאחורי , ש"ר חד"יו, חמד ברכהונו מועומדת מאחורי חבר

במאבקיהם מול הרדיפה , ש"מזכיר חד, חברנו איימן עודה
ומול הניסיון להצר את פעילותם הפוליטית , המשפטית נגדם

  . הנחושה
השיטתית פוליטית הרדיפה הנמשכת , חברינו אלה    בנוסף ל

כ "הם חיניבו, נגד מנהיגים אחרים של האוכלוסייה הערבית
  ". בני הכפר"תנועת ל "מזכ, חמד כנאענהומוכן , פאעסעיד נ

 ,רדיפתם של צעירי שפרעםמבקרת בנחרצות את ועידה ןה    
קורבנותיו של הטרוריסט נתן זאדה לחשודים מ םוהפיכת
  . בעצמם

טשטש את זהותם הלאומית הוועידה מגנה את הניסיונות ל    
ובמיוחד של , הפלסטינים אזרחי המדינה-של הערבים

 ובכלל ,מגמה זו מיושמת באמצעים שונים. עירים שבהםהצ
הרתעת בתי ספר אמצעות  ב,למשל(זה במערכת החינוך 

 קורבנות אירועי היום לזכראו את , מלציין את יום האדמה
בניסיון מגמה שלילית זו מתבטאת , כמו כן). 2000אוקטובר 

  .על הצעירים הערבים" שירות הלאומי"לכפות את תכנית ה
 קוראים לביטול מדיניות השליטה והפיקוח שמפעילה אנו    

את בעיות מערכת . המדינה נגד מערכת החינוך הערבית
 אלא בהסכמה ,החינוך הערבית יש לפתור לא בכפייה

 ,ובעבודה משותפת עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
  . ועם הנהגת האוכלוסייה הערבית בכלל

 ודורשת ,ת האדמותעידה מגנה את מדיניות הפקעוהו    
באמצעות  לרבות ,וויונית מלאה של משאבי הקרקעחלוקה ש

החזרת שטחי השיפוט שנגזלו מהרשויות הערביות לשם 
  .  ועוד,ציפורית, ה כדוגמת תפןיהקמת אזורי תעשי

-עידה קוראת לחיזוק המאבק למימוש זכויות הערביםוהו    
לא "להכרה בכפרים ה, קרקעותיהם לעהבדואים בנגב 

. חינוך ורווחה, לגישה שוויונית לשירותי בריאות, "מוכרים
תכנית פראוור היא המשך קיצוני של מדיניות הנישול ארוכת 

ועידה וה.  ויש להתנגד לה ולדרוש את ביטולה,השנים
מתייצבת לצד מאבקם הצודק של תושבי אל עראקיב ושאר 

  ". לא מוכרים"הכפרים ה
רתם ים ובמחוזות להאנו קוראים לכל חברינו בסניפי    

  .2012 במרס 30-להצלחת יום האדמה ב
ציין  ש,הדרוזי- הוועידה מברכת את ועד היוזמה הערבי    

, באירוע תמיכה המוניהשבוע ארבעים שנה להיווסדו 
ידי המדינה בגין בסולידריות עם אנשי הדת הנרדפים ב

ועד ו שמוביל ה,אנו שותפים למאבק. נסיעותיהם לסוריה
,  נגד כפיית השירות הצבאי,הדרוזים- ים הערביםבקרב הצעיר

ונגד ניתוקם מעמם הפלסטיני באמצעות מערכת החינוך 
ועידה קוראת לביטול וה. ומדיניות מכוונת של הפרד ומשול

, הדרוזית-יה הערביתיחובת הגיוס החלה על האוכלוס
 . כל הכוחות הנאבקים בכפיית השירות הצבאיאחדות ביןלו

  .מברכת את סרבני השירותהוועידה , כמו כן
וועידה מוצגת תכנית כוללת לקידום השוויון לח "בדו    

הוועידה . הלאומי והאזרחי של האוכלוסייה הערבית בישראל
קוראת לכל המרכיבים המתקדמים בהנהגת האוכלוסייה 

להתאחד מאחורי תכנית ,  ובחברה הישראלית כולה,הערבית
  . ולהוביל את המאבק למימושה,זו
        
  המערכה להגנת המרחב הדמוקרטי. 5

במשך השנים הזהירה המפלגה כי הפגיעה המתמשכת     
 נרחבתמהרה לפגיעה וכלוסיה הערבית בישראל תתגלגל בבא

 של כלל תושבי ,במיעוטים אחרים ובחירויות הדמוקרטיות
  . ותוביל לתהליכי פאשיזציה של החברה בישראל, המדינה

ענה זו לא הייתה הפחדה ט כי ,ים האחרונות הוכיחוהשנ    
אנו עדים כעת למסע התקפות נגד עמותות לזכויות . ריקה
נגד עצמאות , מערכת המשפטואנשי אקדמיה , אמנים, אדם

  .  ונגד כל גורם היוצא נגד מדיניות הממשלה,כלי התקשורת
גם מחוץ . והגזענות" פוליטיקת השנאה" גוברת ,צד אלהב    

קורבנות לד ועוד קבוצות עוהופכות , ה הערביתילאוכלוסי
בני , פליטים, מהגרי עבודה, יוצאי אתיופיה: של תהליך זה

מאז  תהליכים אלה היו. ורבים נוספים, ובנות הקהילה הגאה
אידיאולוגיה  הלש היבטים אופייניים , ועודם כיום,ומתמיד

  . והפוליטיקה הפאשיסטית
ל הפגנות שלהיינו עדים ליוזמות ו,     בשנתיים האחרונות

ש תפקיד "י וחד"בנק, י" אשר בהובלתן היה למק,אלפים
אפשר -  אי.אנו מדגישים את הצורך לחזק מערכה זו. מרכזי

להפריד בין המערכה למען הדמוקרטיה לבין המערכה נגד 
  .הגזענות

ערבי נגד תהליכי -הוועידה קוראת לאחדות מאבק יהודי    
דות חא. וקרטיהגנת המרחב הדממען ול הפאשיזציה בחברה
  .ימין להפריד ולפורר את מאבקנוסיון הזו חיונית לבלימת ני

אנו רואים בחומרה את יוזמות שר החינוך להפעלת תכניות     
דוגמת הסיורים , לימוד ימניות קיצוניות בבתי הספר

אנו מחזקים את ידי המורות . התנחלויות בשטחים הכבושיםב
ת השר  הפועלים באופן גלוי ואמיץ נגד יוזמו,והמורים

 ,) קבוצת המורים אשר מתנגדת לסיורים לחברון,למשל(
  . ומביעים מחויבות לחינוך לערכי הדמוקרטיה והשוויון

        
  המערכה למערכת תכנון ובנייה דמוקרטית. 6

זו . רפורמת התכנון של נתניהושוללת את ועידה וה    
מוסיפה אינה , מצוקת הדיוררפורמה שאינה מציעה פתרון ל

רשויות השיפוט של השטחי את מגדילה אינה  ,דיור ציבורי
  ". לא מוכרים" פותרת את בעיית הכפרים הואינה, ערביותה

 להעניק עוד הטבות -כל שעושה הרפורמה הוא     
בשיתוף , בדמוקרטיהולפגוע בעלי הון לניסטים ו"לנדל

י " מקכים של"ועידה גאה בחוה. בסביבה ובחברה, הציבור
  .ק בכנסת נגד החוק הזההמובילים את המאב ,ש"וחד

        
  נשיםהן שוויון המערכה למע. 7

ציבור הנשים את  ו,ועידה מברכת את חברות המפלגהוה    
אנו גאים בחברות .  לרגל יום האישה הבינלאומי,כולו

המפלגה ובתרומתן העצומה בכל תחומי פעילותינו 
  .ומאבקינו

  )7 עמודבהמשך (
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  הנחישות משתלמת
  

  הישג לסגל הזוטר באוניברסיטאות: לאחר שבועיים של שביתה
  

שיצאו ,  באוניברסיטאות הסגל הזוטראלפי חברי ארגוני    
שבו בתחילת השבוע  ',תחילת סמסטר בבלשביתה מיד 

  ). 17.3(ש "עם חתימת ההסכם הקיבוצי במוצ, ללמד
אסיפות כו נער, מהלך השבוע שקדם לחתימה על ההסכםב    

כדי לדון בהסכם במטרה , במוסדות להשכלה גבוההכלליות 
שנתגלעו בין הנהגת הסגל , גלל חילוקי דעותבאך . לאשרו

 ,והאוצר) ה"ור(הזוטר לבין ועד ראשי האוניברסיטאות 
, מ"החליטו אנשי הסגל הזוטר להמשיך לנהל את המו

  ).18.3('  להמשיך בשביתה עד ליום א–ובמקביל 
  שכרהעלאתכוללת , שנוסחה בין הצדדים, ת ההסכם    טיוט

 קבוצות מסוימות מביניהם העסקתו, הסגל הזוטרחברי ל
.  כנהוג כיום,פי סמסטרים בודדים-עלבמקום , טווח ארוךל

מספר תישקל קליטתם כחברי סגל בכיר של  כי ,כמו כן סוכם
עמיתי "שהועסקו עד כה במעמד של , מרצים ותיקים

תכניות "כל המועסקים בכי ,  בין הצדדיםעוד סוכם". הוראה
  . יועסקו במסגרת ההסכם הקיבוצי,"חוץ תקציביות

וספות שכר לת, לפי ההסכם,     הסגל הזוטר יהיה זכאי
תוספות : הדומות לאלה שקיבלו אנשי הסגל האקדמי הבכיר

  . 2011אוקטובר מרטרואקטיבית ,  לשנה3%-שכר של כ
  

  
  

הסגל חברי לאלפי הודעה  ה נמסר,עם חתימת ההסכם    
נחתם הסכם , לאחר משא ומתן שנמשך חודשים ":הזוטר

שכר חדש בין ראשי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר 
ההסכם . עד ראשי האוניברסיטאות ובין ובאוניברסיטאות
  ".מונה על השכר באוצראושר על ידי המ

במסגרתו נאלצנו ,  לאחר מאבק ממושךהסכם זה הושג    "
 ובסמסטר , על שביתה בת שבוע,טר שעבר בסמס,להכריז

השביתות הללו לא היו . הנוכחי על שביתה בת שבועיים
 ,אך למרות זאת,  וודאי לא לסטודנטים,קלות לאיש מאיתנו

הן מחברי הארגון והן מאגודת  –תמיכה רבה בזכינו 
   ".ועל כך תודתנו ,הסטודנטים

קחו  אשר ל,ארגון ולסטודנטיםהתודה מיוחדת לחברי     "
לנו להגיע  הדבר סייע .באכיפתהחלק בארגון השביתה ו
, ההסכם מביא הישגים משמעותיים. להישגים בזמן קצר יחסי

החלת הסכמי השכר , חוזי העסקה למספר שנים - ביניהם ו
 ופתרונות ארוכי טווח למורי ,ביותבתכניות החוץ תקצי

  . "בהשכלה הגבוהה' העשור האבוד'

  6 ודהמשך מעמ - י"החלטות ועידת מק 
  

החרפה באפליה ובדיכוי של עדות להשנים האחרונות     
  : הקשורים זה בזה,נשים כתוצאה משני תהליכים

ההפרטה וצעדי : התעצמות המדיניות הקפיטליסטית. 1    
, פוגעים באופן קשה במיוחד בנשים העובדות "התייעלות"ה
על יכולתן ,  קשיים על יציאתן של נשים לעבודהעורמיםו

  . ועל מימוש זכויותיהן הבסיסיות,להתפרנס בכבוד
ואשר , המתחזק בקרב שני העמים, הפונדמנטליזם הדתי. 2    

מחריף את המציאות , בעצמו תוצאה של הקפיטליזםמהווה 
  .הפטריארכאלית והדכאנית ביחס לנשים

 כי המאבק לשוויון ,שתי המגמות האלה מבהירות שוב    
. י בקפיטליזם ובשמרנות כולהלנשים עובר דרך מאבק מעמד

 הן ניצבות גם –ולכן , הקורבנות הראשוניםתמיד הנשים היו 
  .מאבק המהפכניבשורה הראשונה של ה

עידה קוראת לחיזוק פעילותנו המפלגתית בקרב נשים והו    
  . זהנו לתחוםיהפניית מאמצינו ומשאבלו
  

  עבודת המפלגה בקרב הצעירות והצעירים. 8
של  השנים של המפלגה ו בפעילות ארוכתעידה גאההוו    

פעילות , צעירים ערבים ויהודיםבני נוער וי בקרב "בנק
, דורות של צעירים וצעירות הנאבקים לשוויוןשהעמידה 

  . לדמוקרטיה ולשלום
הוועידה רואה חשיבות עצומה בחיזוק עבודתנו בקרב     
 ,סטודנטים, תלמידי תיכון,  בני נוער עובדים–צעירים ה

בשיתוף , תכנית עבודה מעשיתוראת לוועד המרכזי לגבש וק
  .ולהקדיש לה את המשאבים המתאימים, י"עם הנהגת בנק

                

  ההתפתחויות בעולם הערבי. 9
ועידה מדגישה את מחויבותה למאבקם של העמים וה    

נגד משטרי הדיכוי והריאקציה , לצדק חברתי, לדמוקרטיה
ד ההתרפסות נגהיא יוצאת  –זאת יחד עם ו, הערבית

  .ם באזורילאינטרסים האימפריאליסטי
המעורבות האימפריאליסטית הוועידה רואה בדאגה את     

אנו מגנים כל . נגד המאבקים האותנטיים של העמיםהצינית 
, לפגוע בה, ניסיון להסיט את המחאה הצודקת ממסלולה

  .   ולדרדרה למלחמת אזרחים
  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדואריתבל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק
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 8/הוועידה 

  

  שלטון והגנת הסביבה, הון
 

 26-האישרה הוועידה , לפי הצעת הוועד המרכזי

המתייחסת למערכה , ח לוועידה"לדותוספת 

   בשנים האחרונותלצדק סביבתי
  

, צדק סביבתי-איהחברה בישראל ממשיכה להתמודד עם     
שהוא פועל יוצא של שאיפת הבצע של התאגידים ושל 

 ותאבל נפגע, פוגע בכולםי ההרס הסביבת. מדיניות הממשלה
זיהומים סביבתיים של .  הקבוצות המוחלשות בחברהיותר

המים והמזון אחראיים לגידול המדאיג בתחלואה , האוויר
  . הקשורות בזיהוםומחלות אחרותובתמותה ממחלות הסרטן 

 צריך להתמודד עם –כדי להסיר את האיומים על הסביבה     
קפיטליסטי וממשלת ההאינטרסים של ההון ועם המשטר 

   .אשר משרתים אותם, ההפרטה
 

  
  

 קרקע הצדק הסביבתי מתבטא גם בנגישות למשאבי-אי    
המחסור המחמיר בעתודות קרקע לבנייה ולפיתוח . ולדיור

-עניין מובהק של איכלכלי וציבורי ביישובים הערביים הוא 
צדק  בלט בתחום ה,בשנתיים האחרונות. צדק סביבתי

להגדלת הכנסות המדינה ממשאבי ק הציבורי הסביבתי המאב
  .  מאבק בו נטלו חברינו חלק מרכזי, הגז שנתגלו בים

התנועה הסביבתית בישראל העמיקה את החשיבה     
החלה להציג שאלות פוליטיות מהותיות ו, שלההחברתית 

- קשרי הוןגביחברתית ול-טיבה של השיטה הכלכלית לגבי
התנגדות למודל  אמצים ארגוני הסביבה מ.שלטון

שימוש נכון ותובעים  ,הקפיטליסטי של ייצור לשם רווח
תוך חלוקה צודקת של מה , ויעיל במשאבי הסביבה

  . באמת מאפשרים לייצרמשאביםשה
גם , בשנים האחרונות, הניבוהמאבקים הסביבתיים     

בחופים כניותיהם של בעלי הון לפגוע והוכשלו ת. הצלחות
 גייסו מאות רבות אלהמאבקים . בניצנים ובבצת, בפלמחים

פעילות , של פעילים בשטח וכללו גם צעדים משפטיים
  .  וכן פרסומים רבים בתקשורת,בכנסת ובעיריות הסמוכות

במפעלים אנחנו תובעים מהמדינה להגן על העובדים     
זו אחריות המדינה .  שהם הורסיםועל הסביבההמזהמים 

גר בגלל פגיעה כאשר מפעל נס, לספק תעסוקה לעובדים
  .   בסביבה ובבריאות

-האוכלוסייה הערבית בישראל היא קורבן מובהק של אי    
 .השלטונות מרססים יבולים של הבדואים בנגב. צדק סביבתי

, מקימים משרפות פסולת ומפעילים מחצבות מזהמותהם 
   .דווקא ליד ישובים ערביים, שקשה להפעיל במקומות אחרים

מאבקים משותפים של יהודים נוהלו  ,בשנים האחרונות    
בלט .  בבריאותהוערבים נגד זיהומים סביבתיים ופגיע
יחד , ריינה ומשהד, בהקשר זה ניצחונם של תושבי כפר כנא

 במערכה נגד ,עם תושבי הושעיה ויישובים יהודיים נוספים
  . זור התעשייה ציפורית באשתוכנן לקום, מפעל המתכת

ש בכנסת "יזמה סיעת חד, לאורך השנים האחרונות    
חוקים שיזמה . והובילה את המהפכה הסביבתית בחקיקה

חוק המזהם , חוק אוויר נקי: ש ונכנסו לספר החוקים"חד
חוקי הגנת הכנרת ומפרץ , חוק האכיפה הסביבתית, משלם
  .וחוקים רבים נוספים, חוק השקיפות הסביבתית, אילת

ש בכנסת שיתפו "ת חיפה וסיעת חדיש בעירי"סיעת חד    
במיקומו  הטמון האיום סילוקפעולה במערכה המוצלחת ל

  .  האמוניה במפרץ חיפהשל מיכל
  

  י"תוצאות הבחירות למוסדות מק
  

י בחרה בוועדת הביקורת " של מק26-הוועידה ה
  . המרכזית ובוועד המרכזי של המפלגה

  להלן תוצאות הבחירות 
  ). שקיבל המועמדמספר הקולות: בסוגריים(

  

  :ועדת הביקורת המרכזית
נבחרו פה אחד בהצבעה (אבר 'ראס ורוסון ג-בותיינה אבו

נכד נכד ; )250(עמי סולודר ; )272(גיא אברהמי ; )גלויה
סוהיל דיאב ; )218(אסעד סמעאן ; )232(יוסוף חיידר ; )243(
        ). 188(כמיל כורי ; )195(
        

  :הוועד המרכזי
; )276(מוחמד נפאע ; )284( שבייטה ד'אמג; )294(דב חנין 

עפו אגבריה ; )249(לילה סלימאן ; )250(מוחמד ברכה 
; )238(עיסאם מחול ; )245(סלימאן -עאידה תומא; )246(

- עבדאללה אבו; )223(ליל -ה אבודנה; )234(יר גיהנדיה ס
; )213(מאל שריף 'ג; )220(א זעאתרה 'רג; )223(מערוף 

; )209(שרף חסאן ; )209(יף עופר כס; )210(עאדל עאמר 
אפרים דוידי ; )209(עמרן כנאענה ; )209(שוכרי עוואדה 

דחיל ; )204(אורי וולטמן ; )205(משה אור דהצמנ; )209(
 ;)199(יואב גולדרינג ; )199(ר גייה סיפתח; )201(חאמד 

סאמח ; )194(אחמד -אמנה אבו; )195(פדרו גולדפרב 
; )188(טאס רפאתן ; )192(יונס -ד אבו'מאג; )193(עיראקי 

נסקי 'אלי גוז; )186(לי גרין - אלון; )188(מוחמד בכרי 
ראס -מיל אבו'ג; )176(ורי כאבר 'ג; )185(נועה לוי ; )185(
; )170(רביע -עדנאן אבו; )173 (אסילי- וריכנסרין ; )174(

לילה יאסין ; )161(חליל אנדראוס ; )168(יונס -פאדי אבו
עבד ; )155(איברהים חטיב ; )156(' מועאוויה חאג; )159(

; )152(ערפאת בדארנה ; )152(ר חמדי עומ; )153(כנאענה 
שילה -דרייריובל ; )151(ראייסי 'ברהום ג; )152(עלי חרייקי 

  ).138(מור סטולר ; )141(
  

 –יבחר במוסדותיו , בישיבתו הראשונה, הוועד המרכזי
 .פלגה וכן יבחר מזכיר כללי למ–לשכה פוליטית ומזכירות 
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  :סמיר אמין

ב לא חותרת "ארה
 ,לשחרור סוריה

  הדואלא לשעב
  
  

  בלדר-ברט דהמאת 
  

בתוניסיה ו, המצב בסוריה הולך ומחמיר
ידידי ועידת " הגוף המתקרא התכנס
כדי להגביר את הלחץ על בשאר " סוריה
עם הכלכלן המרקסיסט  שיחה ● אסד

  המצרי סמיר אמין
  

אביו של , סד משטרו של חאפז אזכה, בעבר הרחוק     "
המשטר הסורי נמנה אז . תמיכה גדולהב, הנשיא בשאר אסד

כגון ממשל החזית , עם שורה של משטרים עממיים באזור
, " או משטרו של נאצר במצרים,יריה'לשחרור לאומי באלג

אימפריאליסטיות -הוא שילב עמדות אנטי. "אמיןסמיר מספר 
  ".ידמה חברתיתעם רצון כן לעצמאות לאומית וק

המדינה . אט הוא איבד את האשראי הציבורי- אבל אט  "  
 דמה החברתיתי ובמקום הק,הסורית הפכה למדינת משטרה

גרם ובכך , ליברלי-  קידם את הקפיטליזם הניאוהמשטר –
  ".להעמקת הפערים החברתיים

, האזרחיםצד ה השלטון מה זכבהלגיטימציה , לדברי אמין    
אולם . שלטון נגד ההפכה ללגיטימציה של המחאה החברתית

 בתור התקוממות סוריהלא ניתן להגדיר את הנעשה כיום ב
  . במצרים או בתוניסיהה שהימהסוג , עממית רחבה

, שינוי החוקה באומנם תמכוהתושבים , בערים הגדולות    
 הנמנעצלב האדום ומה, אבל בחומס האלימות לא נפסקת

 לא יבמרכ,  לדברי אמין.לסייע לפצועיםהאפשרות להגיע ו
אילו האופוזיציה ו,  לתמוך באסדאוכלוסייה ממשיךבמבוטל 

סלאמיות יהקבוצות הא, התפלגה בין הקבוצות המזוינות
  .והכוחות הדמוקרטיים

  

  ?יהטרהם אלופי הדמוקמי 
ו כלי שרת בידי פכאופוזיציה הב שחלקים ,אין ספק"    

 ,וסיףמ ו, מדגיש אמין,"מדינות המערב האימפריאליסטיות
 לפיה המערב רוצה לקדם את ,לטענהשחר ן איכי 

  .ואת זכויות האדם בסוריההדמוקרטיה 
 הן המטרות של הברית -פירוקה של סוריה והחלשתה "    

סוריה עצמאית . ישראל וסעודיה, ב" ארההמשולשת של
כפי , אימפריאליסטית- וחזקה עשויה להפוך מדינה אנטי

  ".שהייתה מצרים בזמנו של נאצר
מדינות המערב מצדדות , די להחליש את סוריהכ, לדעתו    

ניצחונם של . " נשקואף מספקות להם, באחים המוסלמים
בעקבות התערבות צבאית זרה או , האחים המוסלמים

 כגון  ,מיעוטים של   המוני לטבח  ידרדר לה  עלול , בלעדיה
 עניין מדיוק בי מת אל אב.וצרים הנאום הדרוזי, העלאווים

  ריתהב ב ובעלות"מטרת ארה?  ים בסוריהמיעוטגורלם של ה

  

  
  

 אלא לשעבדה ,מהמשטר הרודניאת סוריה אינה לשחרר 
כפי שמטרת כיבוש עיראק לא הייתה לשחררה . ולהחלישה

.  אלא להרוס את המדינה–ממשטרו של סדאם חוסיין 
  ".התערבות צבאית תהפוך במהרה אסון של ממש

ב היא "התכנית האסטרטגית של ארהכי , עוד סבור אמין    
: לדבריו. חמאס-חיזבאללה- סוריה- הציר איראןלנפץ את 

 –ואת הריק שייווצר ,  הזהב רוצה לנפץ את הציר"ארה"
  ". שליטתה הצבאיתלמלא ב

ורמות ל לרפוהמוצא הדמוקרטי היחיד בסוריה הוא לפע"    
ם המשטר אינו מסוגל להבין א. חברתיות ופוליטיות לעומק

על מנת למלא . ההרס וההרג לא ייפסק, מעגל האלימות, זאת
רחוק ככל ,  על הכוחות הדמוקרטיים להתרחק,את ייעודם

  ."מהאחים המוסלמים, האפשר
 ,מצחיק עד דמעות להיווכח, ת"המזהבנשף המסכות של "    

 למקדמי כי האמיר מקטאר או מלך סעודיה הפכו פתאום
  !".      כמובן,אצל האחריםמקדמים אותה . הדמוקרטיה

  

  )שבועון מפלגת העובדים של בלגיה, "סולידר("
  

  ו בלוב"קובה דורשת לחקור פשעי נאט
  

לחקור מיידית , בשבוע שעבר, קובה דרשה    ממשלת 
במהלך ההפצצות שבוצעו , ו" פשעי נאט אתולעומק

, רודולפו רייאס, נבה'זשגריר קובה ב. לובהאוויריות על 
ו "הרגע הראשון שמעורבות נאטנה מקובה טע"כי  ,הדגיש

לוב קשורה בשאיפות אימפריאליסטיות ואין לה דבר עם ב
  ". העובדות רק מוכיחות עד כמה צדקנו. עם הלוביההגנה על 

והשלכותיהן ח מפורט על ההפצצות "רייאס הגיש דו    
המתכנסת , ם"לוועדה לזכויות האדם של האוהקטלניות 

ש לחקור לעומק את כי י ,עוד אמר. נבה'זבימים אלה ב
הן , םהחקירה להעמיד לדין את כל האחראי ובתום ,הפשעים

  .בדרג המדיני והן בדרג הצבאי
 לא פעלו בלוב ,ו" בריתה בנאטעלותב יחד עם ,ב"ארה"    

ת הייתה מטרתן האמיתי. כדי להגן על זכויות האדם והאזרח
  ".  ולהפוך את המדינה למושבה מערבית,הנפטלהשתלט על 

" איפה ואיפה"ל  ישנה מדיניות ש,ברי השגריר הקובנילד    
ו "מדינות נאטיתר ב ו"מדוע ארה ":מצד מעצמות המערב

האם אין ? שותקות לאחר תקיפות ישראל נגד הפלסטינים
  ."? שיש להגן עליהן,לפלסטינים זכויות אדם

 , סולידריות עם העם הלובי השגריר הקובניהביעעוד     
שלמות העצמאות וה, הלאומיתוקרא לשמירת הריבונות 

  .  הטריטוריאלית של לוב



    במאבק
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בכניסה לתחנת ) 15.3(    כמאה פעילים חברתיים הפגינו 

 על החלטת הממשלה ושר במחאה, אביב- רכבת מרכז בתל
  . להפריט את הרכבת, ישראל כץ, התחבורה

 , ונשאו שלטים,המפגינים התאספו סמוך לכניסה לתחנה    
הרכבת ", "כץ גונב את הרכבת: " בין השאר,עליהם נכתב
  ". וד הרכבות הגדולש"- ו,"היא של כולם

נוסעים דורשים רכבת : " בין השאר,קראו    המפגינים 
-ו"  בשירות שלטון ההון,הפרטה היא אסון", "ציבורית

-יק'צ-יק'צ: "הם גם שרו". ה פשע מאורגןחברות קבלן ז"
  ".  הנה באה הרכבת ואותה גונבים, ק על הפסים'צ

הם נכתב  ב,והשבים-    עוד חילקו המפגינים כרוזים לעוברים
ככה . מוכר את הרכבת שלנו לטייקונים"כי שר התחבורה 
  ". ובים לחבריו ממרכז הליכוד'יהיה לו קל לחלק ג

מפלגת צעירי , ש"י וחד"השתתפו פעילי מקבהפגנה     
עוד השתתפו עובדות . חברי מרצ והתנועה הירוקה, העבודה

 למען עתיד העבודה – עתידנו"סוציאליות מתנועת 
שבעצמה לקחה חלק במאבק עיקש נגד , "תהסוציאלי

סיות "במיוחד במהלך שביתת העו, מדיניות ההפרטה
  . האחרונה

 דב חניןכ "ח, היחיד שהשתתף בהפגנהכנסת החבר     
למנוע וקרא , שיבח את המחאה, שוחח עם הפעילים, )ש"חד(

  . את אסון הפרטת הרכבת
 ,י"חבר הנהגת מק, אפרים דוידיר "נשא דברים דעוד     

להעמיק את התמיכה במאבק עובדי הרכבת "אשר קרא 
 השובת מזה ,וניברסיטאותובמאבק הסגל הזוטר בא

  למעשה, נפרדות   מערכות  מדובר בשתי,לכאורה. שבועייםכ
  

  כ חנא סוויד"לח
  

   מותל עךהשתתפותנו באבל
  

  אביך
  

  ש בכנסת"סיעת חד

  ש"מזכירות חד
  

  למור סטולר
  

  ות האחותמשתתפים בצערך העמוק על מ
  

  ליס-שחלב סטולר
  

  י"הוועד המרכזי של מק

  י"א של מק"סניף ת
  

  למור ולכל משפחת סטולר, להדסה
  

  האחות-איתכם באבלכם הכבד על מות הבת
  

  ליס-שחלב סטולר
  

  אביב-ש בתל"סניף חד

  ש בהסתדרות"סיעת חד

        
הרוצה , מדובר במאבק אחד נגד ממשלת ההון שבשלטון

 ,גננות, מורים, מרצים, רכבתעובדי ה –להפוך את כולנו 
  ." לעובדי קבלן–כלל העובדים  ובעצם

        

  :ש"לראשונה במסגרת חד
  כנס עובדים סוציאליים

  

כנס ראשון של עובדים סוציאליים וסטודנטים לעבודה     
בכנס . 24.3-יתקיים ב, ש"הפעילים במסגרת חד, סוציאלית

,  מרחבי הארץ עובדות ועובדים סוציאלייםישתתפו עשרות
   .סטודנטים לעבודה סוציאלית וכן, יהודים וערבים

שלקחו חלק ישנם כאלה ,  שישתתפו בכנס,סים"ן העובי    
שביתה זו , כזכור. פעיל בשביתה הארוכה שפרצה לפני שנה

בעקבות , ובטרם השיגה את כל הישגיה, הופסקה בעיצומה
 ר"יו ו,עופר עיני, ר ההסתדרות"של יוהמזיקה התערבותם 

   .איציק פרי, איגוד העובדים הסוציאליים
הקשר :     על סדר יומו של הכנס יעמדו שני נושאים עיקריים

 ,פוליטיקה של שינוי חברתיבין בין עבודה סוציאלית ל
  .ותפקידם של העובדים הסוציאליים במחאה החברתית

 במועדון ,16:00שעה ב,  במארס24-הכנס יתקיים ב    
 . חיפה,המושבה הגרמנית, 39ן גוריון שדרות ב, "הואחו"
  .050-6521650: פרטים נוספיםל
  

  

 )י"תנד (תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
  

  ברמלה, 11:00בשעה ,  במארס24, בשבת

  וערביות הפגנת נשים יהודיות 
 נגד הריסת בתים

 יום האישה הבינלאומילציון 
  

  . 15שמשון הגיבור ' ההתכנסות במועדון ברח
  , 70 אחד העם – 10:00 בשעה :א"הסעה מת

 .ליד רכבת מרכז, מחניון שלמה סיקסט – 10:15בשעה 
  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  ,19:30בשעה ,  במארס29, ביום חמישי
 

   אנחנו דור מצולם–נשים ומחאה /א

  יאיר גילערב מחווה לצלם החיפאי 
  

  )הטלוויזיה החברתית( טוב-אהוד שם :בהשתתפות

  ) חיפהרסיטתאוניב, החוג לתקשורת(ות אורן ר ר"ד
  

 ."?מי מפחד מאישה בשחור"סרט הקצר הבערב יוקרן 
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