
  

  

  

   לטיפול ברעב"מחויבות ממשלתית קטנה עד מאוד": המדינהמבקר 
  

  

חמישית מהמשפחות ושליש מהילדים בישראל אינם 
או שהמזון שלהם אינו מספק מבחינה , אוכלים באופן סדיר

ח מבקר המדינה " נתונים אלה הכלולים בדו–בריאותית 
הם לקוחים מסקר של . שפורסם בשבוע שעבר אינם תגלית

  .2011-רסם עוד בפויטוח הלאומי שהב
  

נתונים אלה דומים לנתונים המתפרסמים מדי שנה 
 במיוחד ים כי הסובל מצויןםבה, ימדי העוני מותח"בדו

  . ומקבלי הבטחת הכנסה,ערבים,  ילדיםםמעוני ה
  

 שכותרתו  – ח"דוה, ובכל זאת
 הממשלה לקידום פעולות"

חשוב מפני  –" הביטחון התזונתי
את הביקורת שהוא מרכז 

בהתחמקות של הממשלה 
 למגר את  המילוליתממחויבותה

  .התופעה המחפירה
  

המבקר מצליף בממשלה על 
התחמקותה מלקבוע מדיניות 
בנושא אספקת מזון למי 
שסובלים רעב במידה כזאת או 

ועל הישענותה על , אחרת
אשר ישנוררו משלוחי , עמותות

ת ממשלתית מחויבו"וקובע כי קיימת , מזון לקראת החגים
  ".קטנה עד מאוד לטיפול בנושא בכללותו

  

כי למחלקות הרווחה העירוניות , בין היתר, המבקר מציין
אין תקציבים ואין גם מדיניות מנחה לטיפול , אין כלים

  .במשפחות החוות רעב ממש או מחסור זמני במזון
  

אינו , בתוקף מגבלות שהטיל על עצמו, אולם המבקר
מדיניות הדוחפת ה של הממשלה למלוא אחריות חושף את

צבות של הביטוח יגם משפחות החיות מקלמצבי רעב 
  .ת/ שיש להן מפרנסאך גם משפחות, הלאומי

  

, ח המבקר מזכיר אמנם את מדיניות קיצוץ הקיצבות"דו
אך זה רק היבט אחד של , 2002פעלה ללא רחם מאז הוש

  .אחריות הממשלה למצוקה בתחום המזון
  

ב על היבטיו השונים אינה במחסור פיסי הרי הבעיה של רע
. בחנויות ובשווקים של ישראל לא חסר מזון. במוצרי מזון

היא בפער ההולך וגדל , שאליה לא מתייחס המבקר, הבעיה
בין ההוצאות של המשפחות העניות לבין הכנסותיהן משכר 

 מהמשפחות בישראל 20%-ל: או במילים אחרות. צבותיומק
אין )  למחצית מהמשפחות–ובקרב האוכלוסייה הערבית (

 כאשר ,ת לכיסוי ההוצאות ההכרחיות למזוןהכנסות מספיקו
לתחבורה , למים, לחשמל, כל הזמן עולות ההוצאות לדיור

  .לבריאות ולחינוך, ציבורית
  
  

צבות להבטחת י ובקצבות הילדיםינוסף לקיצוצים בק, לכן
אחראית הממשלה גם , הכנסה

יותר ויותר משפחות בה  מציאותל
עובדות חיות מתחת לקו העוני או 

המספר הגדל של . סמוך מאוד אליו
של העובדים , עובדי הקבלן

 50-השל בני , הזמניים והחלקיים
ויותר שאינם מוצאים עבודה 

אינם מוצאים שבמקצועם או 
 ושל הצעירים, עבודה בכלל

הנאלצים להחליף תכופות את 
 כל אלה יוצרים –מקום העבודה 

 המונע עלייה ריאלית שוק עבודה
ממש רומס את ו, בשכר הממוצע

  .שכרם של בעלי ההכנסות הנמוכות
  
  
  

כי מחירה של , ח המבקר נתונים המלמדים"לא תמצאו בדו
, ארוחה במסעדת יוקרה הוא בגובה של שכר מינימום לחודש

 לא תמצאו נתונים על הפער המעמיק בין גם. אם לא יותר
ההכנסות של האחוזון העליון של המשפחות לבין השכבות 

  ".שכבות ביניים"העניות ואלה המכונות 
  
  
  

ההמלצות של המבקר לשיפור המצב , בשל מגבלות אלה
בתחום הבטחת המזון לכל אזרח אינן עוסקות בשאלות 

 אך .המכריעות של חלוקת ההכנסות בין הון לעבודה
גם לא תיישם את ההמלצות המוגבלות , יש להניח, הממשלה

ותמשיך להסתפק בהעברה של פירורי תקציב של המבקר 
לפיד לא תבטל -  ממשלת נתניהו.לעמותות המחלקות מזון

ואל , צבות הילדים והבטחת ההכנסהיאת הקיצוצים בק
  .תבלבלו לה את המוח עם נתונים על רעבים

  2014  ילרפ  בא16,  16גליון    
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 סמל של רמייה
 ביותר בקפיטליזם סמליהשוק ה – ב"השווקים בארה"

 ".רמייהצורה של מתנהלים ב – העולמי
 )30.3, "בלומברג"סוכנות , הכלכלן מייק לואיס(

 

 לשבור,   כן-ּברעכען , יא
אין מנוס מלהתמודד עם סוגיית הוועדים בנמלים "

 ".ו בלית ברירה בפעולות נחושותא, בהידברות
 )2.4, "דה מרקר", מפלגת העבודה, כ עמר בר לב"ח(

 

 יבוטינסק'זמומחה לעוד 
ביקש להנחיל , אבי התנועה הרוויזיוניסטית, בוטינסקי'זאב ז"

מאז ... אמת מידה ראויה להתנהלות המדינה כלפי אזרחיה
 והליכוד של, בוטינסקי ניכר כי התקווה נגוזה'ימיו של ז

 ".זנח את תורתו, על שותפיו הקואליציוניים, היום
 )7.4, "דה מרקר", מרצ, 'כ עיסאוי פריג"ח(

 

  אצל ברסלבגזענות...  גזען...גזע...  גז...ג
... לאשתך מצפה מוות אלים: מגדת עתידות למרוקאי"

 ".???האם אצא זכאי: המרוקאי
 )3.4, של חסידות ברסלב" אור הצדיק"מתוך העלון (

 

 חלקושמח ב
ידוע הדבר ששמו של האדם גורם משפיע הוא לגבי עתיד "

ל שלא לקרא לילד "לכן אמרו חז. הן למוטב, הילד הן לטוב
 ". וכדומה,'נמרוד'בשמות כגון 

 )3.4, שהופץ בבתי הכנסת" ברכת שמעון"מתון העלון (
 

 קונטה קינטה במרכז הליכוד
תראה את הייצוג של השרים הספרדים בממשלה של "

 וגם אותו ,דיש שר ספרדי אח,  שרי הליכוד12מבין . הונתני
אני אומר לכולם שאנחנו בשביל ביבי . עכשיו רוצים לגמור

ידי סוחרי בלוחם אפריקאי שנחטף [כמו קונטה קינטה 
]. 'שורשים ', גיבור ספרו של אלכס היילי–עבדים לאמריקה 

תראה את הלשכה . יש לו ולשרה נתניהו אלרגיה לספרדים
חובשי כיפות , כולם פועלים זרים.  כולם אשכנזים–שלו 

 גם כל הפרשיות של ביבי ושרה לא ...ששרה הביאה ללשכה
. הראוותנות והפזרנות, ההוצאות שלהם. מוסיפות להם אצלנו

מאיפה הם למדו להתנהג בצורה ? איפה נשמע דבר כזה
זה רק , אנחנו מבינים שמה שמעניין את ביבי? חזירית כזו
 ."ביבי ושרה

 )28.3, "ידיעות אחרונות", חבר מזכירות הליכוד, שלמה פורטל(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   הר ציוןשרת מדווח על פשעי
    בעקבות הסיקור התקשורתי הנרחב למותו של מאיר הר 

מן של ראש הממשלה ושר החוץ יובחזרתי לקרוא , ציון
: רשתב במפו הוא כביומנו 817בעמוד . משה שרת, לשעבר

ח "כך דו גוריון על- מסר בן,  הבדואים5בעניין הריגת "
 4איך תפסו .  ולא כיחד את פרטי הרצח האכזרי,מפורט

 ואיך הובילום ,אחד-בחורים שלנו נערים בדואיים אחד
ואיך ניסו ,  ואיך רצחום בתקיעת סכינים זה אחר זה,אדיולו

 רוצחי הנער והנערה  םבר מיהלחקור כל אחד לפני מותו בד
כי לא ידעו ,  להבין את התשובות של שאלותיהםמהםונבצר 

 מאיר ,חבורת הארבעה היה אחי הנרצחתראש . כלל ערבית
 הם. גוריון עצמו דרש מסירת הארבעה למשפט-בן. הר ציון

 ".הסגירו עצמם לצבא והודו בפה מלא במה שעשו
-יהו לתננהצדיע ראש הממשלה , ציון להר  בהספד,והנה    

פרס נשיא ה. "ל" שתמיד ישמש מופת לצהלוחם האגדי"
ת קרב אשהפכה לקרי, האגדה בחייו ובמותו על"בר יד
תודה שהיית ותמשיך  ":הוסיףטחון יעלון יושר הב". 'יאחרי'

 ".מפקדיםללהיות מודל חיקוי לחיילים ו
 .בוריויאמורים להיות ג נשים דוגמת הר ציוןאוי לעם שא    

  חיפה, בנימין גונן                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   מדווח על פשעי הר ציון" הארץ"
הועלו קווים לדמותו בידי , מותו של מאיר הר ציוןלאחר     

לעיתים תוך ייפוי מעשיו וטשטוש הפשעים , אישים שונים
הידועות לשמצה שביצע " פעולות התגמול"- אחת מ. שביצע

  .1953 באוקטובר 15-14פר קיביה בליל זו הפשיטה על הכ
ואחרים הסתתרו ,     רבים מתושבי הכפר נמלטו מבתיהם

נשים וילדים נהרגו ,  גברים69. במרתפים ובקומות העליונות
  . פוצצו את הבתים על יושביהם101כאשר חיילי יחידה 

, הם ירו בכל גבר": "הארץ"- באוקטובר נכתב ב26-    ב
. ולבסוף הפנו אשם נגד הבקר, אאישה וילד שיכלו למצו

צעקות . בית ספר ומסגד,  בתים42פוצצו בדינמיט , אחרי כן
הכפריים המוטלים ... הגוססים נשמעו מבין ההתפוצצויות

יכלו לראות איך החיילים הישראלים , בחוצות הכפר, בעשב
  ".מעשנים ומתבדחים בפתח הבתים

  יפו- אביב- תל, דן יהב                                  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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        3 /מדיניות 
 

 

  מבצעים כיבוש, מ" מואומרים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   דב חניןכ"חמאת 
  

שלושה הלכו ,  במארס19,  יום רביעי שלבשעת בוקר    
. שדות החיטה ומטע האפרסק, ילדים בשביל בצד עצי הזית

שזה סוג של סרפד , הם ירדו לכיוון הגדר לקטוף עכוב
 3.5 שלמחיר  במוכרים לסוחרים מקומייםושהילדים קוטפים 

  . את ליבת העכוב קולפים ומבשלים אותה. שקלים לקילו
הסתתרו חיילים מוסווים , גדר הפרוצההעל התל שמול     

 אולם, שלושת הילדים לא יכלו להבחין בהם. במארב
החיילים חיכו עד . החיילים הבחינו בהם ממרחק רב

ששלושת הילדים יחצו את הגדר ויתקדמו לעבר השדה 
רק אז . יוסף, למשפחתו של אחד הילדיםששייך , שמעבר לה

, חיההאש ה למשמע שריקות הכדורים של. פתחו ביריהם 
הכדור פגע בו בירכו .  להימלט על נפשו14-ניסה יוסף בן ה

 ,בזמן שניסה לעבור את מעקה הבטיחות של הכביש, מאחור
 בטרם הגיע אמבולנס חלף זמן רב .הוא נפל מתבוסס בדמוו

. ה כחצי שעהחלפ, "בצלם"חקיר של לפי הת. צבאי לפנותו
, נחבלו בידיהםששני הילדים האחרים .  מת מפצעיויוסף

חייל דרך על , לפי עדותם. יפ צבאי'הושכבו על רצפת ג
ואז ,  הם נלקחו לחקירה שנמשכה כמה שעות.ראשיהם
אחד מהם סיפר שחייל אחד איים עליו ברובהו . שוחררו
 ". ג גם אותךאחרת אני אהרו, תהיה בשקט: "ואמר לו

 כפי – 14- לסיפורו של יוסף בן ה....כך נראה כיבושכך נראה כיבושכך נראה כיבושכך נראה כיבוש    
 –" הארץ"- וכתבתו של גדעון לוי ב" בצלם" תחקיר וארישת

בשמונת החודשים . אפשר להוסיף עוד עשרות מקרים נוספים
 פלסטינים בשטחים 47נהרגו , ומתן המדיני- של המשא

. יםעוד נהרגו שני אזרחי ישראל וארבעה חייל. הכבושים
ל ומתקיפות "בשטחים יש היום אלפי פצועים מירי צה

פשעי השנאה וההשתלטויות על אדמות . המתנחלים
. הולכים ומתרבים, בגיבוי כוחות הביטחון, פלסטינים

,  נמשכת מדיניות שיטתית של דחיקת הפלסטיניםCבשטחי 
, רק בתחילת החודש. כולל פעולה שיטתית של הריסת בתים

, אדם-  בני93הם הותירו .  בתים45 נהרסו , באפריל3- ל1בין 
הירדן החרימו חיילי  בבקעת. ללא קורת גג,  מהם ילדים40-כ

 סיפקול אפילו את האוהלים שארגוני סיוע בינלאומיים "צה
טרנספר הממשלה כך מבצעת . לתושבים שבתיהם נהרסו

כך לא נראה תהליך .  בבקעת הירדןכוחני ושיטתי, שקט
 .ליך של מלחמה תהכך משתולל  ;שלום

 בשנת ....לכך יש להוסיף את הבנייה בהתנחלויותלכך יש להוסיף את הבנייה בהתנחלויותלכך יש להוסיף את הבנייה בהתנחלויותלכך יש להוסיף את הבנייה בהתנחלויות    
 נשבר שיא של עשור במספר התחלות הבנייה 2013

 2013 לשנת 2012הגידול בבנייה בין שנת . בהתנחלויות
 מהדירות שרשות מקרקעי ישראל 60%. 123%עומד על 

 בחודש האחרון .ווקה מתחילת השנה נמצאות בשטחיםשי
בנייה בהתנחלויות זרחי לקדם תוכנית  המינהל האשריא

 300 ,ת דיור בשכונה חדשה באריאל יחידו839 הכוללת
-בשבות דירות 350-ו,  דירות באלמוג31 ,אל-בביתדירות 

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה .רחל
' חומה ג- יחידות דיור בהר144  שלמעבר לקו הירוקבנייה 

הודיעו ,  האחרון בנובמבר.זאב- יחידות בפסגת40של ו
משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל על שיווק 

אבל  . יחידות דיור בשטחי הגדה וירושלים2,100-קרקעות ל
בהתנחלויות . נתונים אלה מתייחסים רק לבנייה בהיתר

במאחזים לאורכה , נמשכת גם בנייה מסיבית שלא בהיתר
 . ולרוחבה של הגדה

היא היא היא היא , , , , בזמן שממשלת נתניהו בונה בהתנחלויותבזמן שממשלת נתניהו בונה בהתנחלויותבזמן שממשלת נתניהו בונה בהתנחלויותבזמן שממשלת נתניהו בונה בהתנחלויות    
מאזן בכך שהוא נוקט מאזן בכך שהוא נוקט מאזן בכך שהוא נוקט מאזן בכך שהוא נוקט - - - - בחוצפתה מאשימה את אבובחוצפתה מאשימה את אבובחוצפתה מאשימה את אבובחוצפתה מאשימה את אבו

 אבל האם הבנייה בהתנחלויות ".".".".צדדייםצדדייםצדדייםצדדיים- - - - צעדים חדצעדים חדצעדים חדצעדים חד""""
, לדעת הממשלהכנראה ש? צדדי-אינה בעצמה צעד חד

 ... צעד של הידברות ורצון טובהיאבנייה בהתנחלויות 
 מכשיל  מכשיל  מכשיל  מכשיל מפעל ההתנחלות לא רקמפעל ההתנחלות לא רקמפעל ההתנחלות לא רקמפעל ההתנחלות לא רקכי כי כי כי , , , , יש להדגישיש להדגישיש להדגישיש להדגיש    

 בארבע ....אלא גם עולה הון תועפותאלא גם עולה הון תועפותאלא גם עולה הון תועפותאלא גם עולה הון תועפות, , , , כל סיכוי לשלוםכל סיכוי לשלוםכל סיכוי לשלוםכל סיכוי לשלום
העבירה הממשלה מדי שנה לרשויות , השנים האחרונות

 מיליון שקלים 40- כהמקומיות של ההתנחלויות בשטחים 
למרות , זאת". מענק ביטחוני לאור הקפאת הבנייה": בסעיף

בסך הכול הועברו . שאין הקפאת בנייה ומעולם לא הייתה
  .יון שקלים במענקי ההקפאה האלה מיל148
 600-כמושב החורף האחרון מהלך  בקציבההכנסת ה    

במסגרת וזאת , מיליון שקלים להתנחלויות בגדה המערבית
,  ועדת הכספיםשאישרהההעברות התקציביות השוטפות 

לפני .  בתקציב המדינהנכללה לא לאחר שהקצבה זו
 מיליון 177 העברה שלגם אישרה ועדת הכספים , כשבועיים

סכום כסף אדיר זה הועבר . שקלים לידי החטיבה להתיישבות
למרות שאין כל , "יש עתיד"בתמיכת חברי הכנסת של 

 .שקיפות לידי מי הוא מגיע ולאילו מטרות
ביקש משרד האוצר את אישור ועדת ,     בחודש ינואר

מענק להתיישבות צעירה ביהודה "הכספים להעברת 
 מיליון שקלים נוספים 27, ליון שקלים מי38בסך " ושומרון

ועוד מיליון , "מענקים ביטחוניים ביהודה ושומרון"עבור 
, שבועיים לפני כן". מענק שר הפנים"שקלים שמוגדרים 

.  מיליון שקלים בתחום התחבורה90אושרה העברה של עוד 
 מיליון שקלים לביצוע 200משרד התחבורה מתכוון להקצות 

בעיקר , ערבית בשנים הקרובות פרויקטים בגדה המ18
 . כבישים מהתנחלויות להתנחלויות

 35-אישרה הממשלה הטבות מס ל,     בחודש פברואר
הקו חומי תשטח בוזאת שעה שב, התנחלויות מבודדות

, כלכלי נמוך בהרבה-הירוק קיימים יישובים שמצבם החברתי
 מיליון שקלים 20-עוד כ. אינם זוכים בהטבות מס כאלהאך 

הפינוי "כחלק מהפיצויים על , אל-רו לבנייה בביתהועב
 . 2012האולפנה בקיץ -של חמישה מבנים בגבעת" מרצון

 מי ::::תמונת המציאות היא ברורה לגמריתמונת המציאות היא ברורה לגמריתמונת המציאות היא ברורה לגמריתמונת המציאות היא ברורה לגמרי, , , , לכןלכןלכןלכן    
, צדדית וכוחנית זו ממשלת נתניהו-שמנהל מדיניות חד

הגיע הזמן להתפכח ". יש עתיד"-ו" התנועה"בתמיכת 
וישועה לא תבוא גם , וםנתניהו לא יביא של. מאשליות

אם אנחנו . גורלנו נמצא בידינו. יאמהממשל האמריק, מבחוץ
לא נלך למהלך אמיתי  וא נשנה את הכיוון בו הולכת ישראלל

עם העם הפלסטיני לשלום הידברות של  וסיום הכיבוששל 
,  נידרדר לעימות דמים מסוכן–ים יהעמים הערבכלל ועם 

  .ילדינו וילדיהם, נינוואת המחיר הכבד נשלם אנחנו ושכ
 

  )7.4(הפגרה המיוחד של מליאת הכנסת  דיוןדברים ב
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ורים מתעקשים מ
  להתבטא ולהתארגן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ,האיומים בפיטורי המורה אדם ורטה המחישו פעם נוספת    
כי במערכת החינוך כיום ישנה מתקפה על מי שמעודדים 
ומקדמים חשיבה ביקורתית וערכים של דמוקרטיה וזכויות 

מצטרפת לשורה ארוכה של מקרים דומים זו פרשה  .אדם
צנזורה של ספרי לימוד :  ובהם,מהשנים האחרונות

לימודי פיטורים פוליטיים של המפקח על , בהיסטוריה
וצעדים רבים , "לזהות יהודית"הקמת מינהלת , האזרחות

  .אחרים בהם נקטו שרי החינוך האחרונים
ניסיון     השתקת הקולות הביקורתיים במערכת החינוך וה

, יםלמידהחירויות הדמוקרטיות של המורים והתלהגן על 
, )2.4(בחיפה " אחווה" במרכז דיון שהתקיים במועדון עמדו

  .אנשי חינוך ופעילים פוליטיים, בהשתתפות מורים
  

  
  

. משרד החינוך הוא הפוליטי ביותר בין משרדי הממשלה    "
מוטלות מגבלות רציניות על האפשרות של , דווקא משום כך

נביל נביל נביל נביל תיאר , "הספר- בביתיםפוליטיבנושאים מורים לעסוק 
אשר הנחה את , ש בהסתדרות המורים"ר סיעת חד"יו, סמורסמורסמורסמור
שם , הספר הערביים-במיוחד חמורה הבעיה בבתי. "הערב

 עם ים פוליטינו בנושאיםהיה מקובל בעבר כי מורים שד
  ". כ"עם אנשי שב' שיחות'- זומנו ל–תלמידיהם 

בק -מחנכת במרכז חינוך ליאומורה ו, מיכל שקולניקובמיכל שקולניקובמיכל שקולניקובמיכל שקולניקוב    
, "ת/אני מורה פוליטי "הפרה על פעילותה בקבוצסי, בחיפה

המורים עוסקת בסוגיות הפוליטיות השונות בהן נתקלים ה
תיארה כיצד יזמה הקבוצה שקולניקוב . במהלך עבודתם

, גדעון סער, מכתב מחאה נגד תכניתו של שר החינוך הקודם
, בהתחלה. "הספר לערוך סיורים בחברון-לחייב את בתי

החתמנו מפה . נו פועלים במחתרתהייתה תחושה שאנח
  .אמרה, "הגענו למאות מורים ומורותאך , לאוזן

 מנהל מחלקת החינוך של האגודה לזכויות – שרף חסאןשרף חסאןשרף חסאןשרף חסאן    
 –י "וחבר הלשכה הפוליטית של מק, מורה במקצועו, האזרח

שהשתתף , ספר מהיישוב ערערה-תיאר את המקרה של בית
בוצת תלמידים ק. במצעד זכויות האדם לפני שלוש שנים

ספר הכינה כרזות נגד גזענות ובעד שוויון -מאותו בית
, הדבר התפרסם בתקשורת. והגיעה מלווה במורים למצעד

  .ס"ודובר משרד החינוך שלח מכתב תלונה למפקח ביה
ספר - עוד עשרים בתי–ששנה לאחר מכן , הייתי מצפה    "

-לא רק שבתי, אבל בפועל. ישתתפו במצעד זכויות האדם
ספר בערערה -אלא שגם אותו בית, פר נוספים לא הצטרפוס

מורכבות דומה התעוררה סביר . לא חזר על כך לאחר מכן
כיוון שלא פוטר , הוא לכאורה ניצח: המקרה של אדם ורטה

מקרים כאלו משרטטים את גבולות אולם . בסופו של דבר
ורומזים להם איזו , הלגיטימציה עבור מורים בכל הארץ

  .אמר חסאן, "התנהגות מותרת ואיזו אסורה
- היוזמות האנטי–צריך להגיד דבר טוב על גדעון סער     "

דמוקרטיות שלו סייעו לעורר מבחינה פוליטית את ציבור 
 הריאלי בחיפה הספר-מורה בבית, גל אורוןגל אורוןגל אורוןגל אורוןאמר , "המורים

אורון . ופעיל במועצת המורים לאזרחות ובתנועת המורים
, ר ועדת המקצוע לאזרחות"גולל את מסכת פיטוריו של יו

ואת ההתארגנות של מורי האזרחות שהתנגדו לצעד והחתימו 
שמי , העובדהבמיוחד  מקוממת ,לדבריו. עצומה בנושא

כון  אחד ממקימי המא הו–שנבחר למלא את התפקיד כעת 
האופי האידיאולוגי של , כלומר. לאסטרטגיה ציונית

  . לכלים ברור– ר ועדת המקצוע" יותפקידושל הפיטורים 
  
  
  
  
  

חופש ביטוי נוסח 
  אביב-אוניברסיטת תל

  

  לואי ותדמאת 
  

מהן למדנו , מהי דמוקרטיהבה למדנו ותה אוניברסיטה     א
 מאבקיהם של לוחמילמדנו על אודות , זכויות וחירויות

 היא גם – חופש הביטוי בדברלמדנו תיאוריות , חירות רבים
  .אותה אוניברסיטה בה למדנו על בשרנו מהי צביעות

בני "של ש ו"חדהסטודנטים של  יתא – אנו ,בחודש מארס    
לציון  הזמנה לאירוע צנוהפ –אביב - באוניברסיטת תל" הכפר

וס פתח הימין הקיצוני בקמפ, בתגובה. ליום האדמהשנים  38
ונגד מוחמד כנאענה , בקמפיין הסתה נגד האירוע בכלל

-טענו כי אבו" אם תרצו"אנשי תנועת . בפרט) אסעד-אבו(
ושאמור , "בני הכפר"ל תנועת " שבעבר היה מזכ–אסעד 

, "מחבל וטרוריסט" הוא –היה להיות אחד הדוברים באירוע 
 ". מהווה סכנה לביטחון הציבור"וטענו כי הוא 
התכנסה הנהלת האוניברסיטה לדון מחדש , וע    ערב האיר

, הפגינו וזעקו" אם תרצו"אנשי . בבקשתנו לקיימו כמתוכנן
יתם קו והודיעה על ביטול  האוניברסיטה ישרה א–ולבסוף 
 כניסתו של אתהאוניברסיטה אסרה , נוסף על כך. האירוע

". בשל שיקולים ביטחוניים", אסעד לשטח הקמפוס-אבו
ניעה של הנהלת האוניברסיטה ללחציהם החלטה זו מהווה כ

  .של גורמים פאשיסטיים וסותמי פיות
 לסטודנטים ספק    אנו סבורים כי האוניברסיטה אמורה ל

ם פעילויות ומרחב דמוקרטי להבעת דעותיהם ולקי
מחינו על . ללא הפרעה מצד בעלי עמדה מנוגדת, פוליטיות

, נותוים להשתיק אחותר יישרה קו עם מי שההנהלהכך ש
  .בכניסה לאוניברסיטהשקיימנו משמרת מחאה וזאת ב

  

  א"ש באוניברסיטת ת"לואי ותד הוא חבר מזכירות תא חד
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  צילי גולדנברגמאת 
  

 במציאות חברתית ת פועלי"מק    
 השנותנת את אותותיה גם ב, קשה

אנו פועלים בחברה . כגוף פוליטי
שרוב רובה מנהלת מאבק הישרדות 

 .ומתקשה לגמור את החודש, מתמיד
המשרתת את בעלי ההון  –הממשלה 

ואת האינטרסים של התאגידים 
 מדיניות  מיישמת–זרים המקומיים וה

מקשה , הפוגעת באזרחים ובתושבים
, על פרנסת המשפחה וגידול ילדים

ומגבירה את המגמות הלאומניות 
  .והגזעניות

נראה לי כי עלינו לחשוב יחד ,     לכן
 מעןכיצד ניערך להמשיך להיאבק ל

בתוך מציאות חברתית , עקרונותינו
המקשה יותר ויותר על ניהול המאבק 

היערכות  מדובר רק ביןא. הזה
אלא בדיון אידיאולוגי , ארגונית

העיקרים המייחדים אודות על , אמיתי
, את המפלגה שלנו כמפלגה מהפכנית

, שוויוןהשלום וההפועלת להגשמת 
סוציאליסטית ולכינון חברה 

עקרונות  .המושתתת על צדק חברתי
אך עלינו ,  לנומנם ברוריםואאלה 

כיצד נתרגם אותם לשפת : לשאול
ך מציאות המעוצבת בתו, המעשה

ליברלית ובידי - בידי הכלכלה הניאו
המלחמות האימפריאליסטיות 

  .ןוהכיבושים הנלווים אליה
איך בכלל :     השאלה הראשונה היא

כשהראש נמצא , אפשר לחשוב ולדון
התשובה לכך ? בקושי מעל פני המים

אין לנו ברירה אלא : היא מעט בנאלית
עד , להמשיך בדרך בה אנו הולכים

נצליח להגיע למסקנות משותפות ש
  .ולהתארגן מחדש

,  החשובה יותר– שאלה השנייהה    
  כיצד מקיימים את : היא–לדעתי 

נראה לי שעלינו להקדיש ? הדיון
, יותר מחשבה, ולהקצות יותר זמן

אודות על רור פנימי יויותר אנרגיה לב
 עקרונות ישוםיהדרך האקטואלית ל

ליך התחלנו בתה. היסוד של המפלגה
   ,המניין-מן- שלאהזה לקראת הוועידה

  
  

וזה נראה לי תהליך חשוב מאין 
אבל התהליך צריך להיות . כמוהו

לכלול את כל חברי , עמוק ורחב יותר
ולהתנהל בסניפים , וחברות המפלגה
  .ובמוסדות כאחד

  

 ,לדעתי,  מספר הצעות אשרהנה    
יש , ראשית. יסייעו לקדם דיון זה

קיום הדיונים יותר זמן לשם להקצות 
אפילו שנדרשות לשם יתכן י. האלה

ואף , כך פגישות סניף שבועיות
  .למעלה מכך

  

ליזום פגישות בין חברי יש ,     שנית
ממקומות שונים , הסניפים השונים

: למשל ( בנושאים קונקרטיים,בארץ
 ).'וכו, על פעילותנו נגד הכיבוש

לחבר בין הדיון יש ,     שלישית
היכרות ש חברתי ומפגבין הרעיוני ל

 .אישית בין החברים
  

לחשוב מראש על כך יש ,     ולבסוף
שברצוננו לשמוע את העמדות של כל 

 מהחברים והחברות בנושאים אחד
מטרה להגיע למכנה וזאת ב, השונים

, נוינילוגי המחבר באו האידיהמשותף
 כך ,ולחדד את המכנה המשותף הזה

  .על בסיסו נוכל לגבש דרכי פעולהש
  
  

מרובים ככל מפגשים     בנוסף לקיום 
קיימת  ,וועידהלמועד ההאפשר עד 

גם האפשרות של ניהול דיאלוג 
אחד החסמים . באמצעות האינטרנט

העיקריים לדיאלוג בין החברים 
. השפהמחסום היהודים והערבים הוא 
משאבים יותר אולי אפשר להקצות 

גום מאמרי דעה מתוך שם תרל
זו "- בלשם פרסומם, "אלאתיחאד"

התגבר על סייע לכדי ל, "הדרך
היה , באופן אידיאלי. המחסום הזה

  .לשוני-דו, עדיף ביטאון אחד
  
  

ודאי לא ישפרו את אלה בוצעות ה    
, לי באופן מיידיאמצבנו האלקטור

חזק ת הגברת הדיון הפנימי םלוא
בהיותנו הגוף  ,אותנו כמפלגה

 באופן היחיד בארץ הפועלהפוליטי 
, ערכי השלוםום דמוקרטי לקיד

  .הדמוקרטיה והסוציאליזם, השוויון

  

ועידת : לראשונה

  י  נמשכת"מק
  

בישיבת הוועד המרכזי שנערכה     
בעיר נצרת הוחלט ) 12.4(ש "במוצ

לקדם מהלך חדשני בכל הנוגע לדיוני 
ועידה : המניין- מן-הוועידה שלא

לפיכך מתכונתה של הוועידה . נמשכת
מקובל תהיה שונה מאוד ממה שהיה 

נוכח האתגרים העומדים בפני . עד כה
 ,י והרצון למצות את הדיונים"מק

, הוחלט שתהליך הוועידה יהיה רציף
מהימים הקרובים ועד לקבלת 
ההחלטות בוועידה המסכמת 

  . בספטמבר20-19בימים שתתקיים 
מתכונתה החדשה של הוועידה     

כוללת התכנסויות מקומיות פתוחות 
קיום , י"ברי מקגם לאלה אשר אינם ח

 בנושאיםם ייעודי" שולחנות עגולים"
ערבי -כגון פרויקט השמאל היהודי
 או ,הנחוץ כעת במדינת ישראל

לו באוכלוסייה ולחהתהתמורות ש
בהרכבה החברתי , הערבית בישראל

  . גישות הפוליטיות הרווחות בתוכהבו
הוחלט לקדם פרויקט , כמו כן    

שלילת  -פוליטי חדש ובמרכזו 
יטליזם וקידום חלופה הקפ

 המתבסס על העובדות ,סוציאליסטית
 ,היהודים והערבים, והעובדים

ם על בסיס מעמדי יארגנתהמ
  .צועייםקם לאיגודים מירפמצטו

 אמר ,מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע, י"ל מק"מזכ    
 כי ,במהלך סיכום הישיבה הארוכה

 בפני ישראל את י"מק בשעתו הציבה"
עיקרון ה המבוססת על הדרך לשלום

בודדים אז יינו ה. 'שתי מדינות' של
בחלוף .  זותנו מבודדים בעמדפילווא
. תמיכה המוניתבכה וזזו  עמדה זמןה

הגיעה העת להציב אתגר נוסף בפני 
בניית האלטרנטיבה : חברי המפלגה
אין זה אומר לבטל . הסוציאליסטית

 זו ,להיפך, את תחומי פעילות חבריה
על במסגרתה -קריאה להציב מטרת

, כיבושקדם מאבקים בנוכל ל
  ".גזענותובניצול ב, אפליהב

 

 

 

  לעשות חושבים ביחד
  

אין , גם בתנאים הקשים בהם אנו פועלים

  להקל ראש בחשיבות של קיום דיונים במפלגה
 



  

 7/                                בימת דיון                                               6/בימת דיון 
  

  

  

  עמרי עברוןמאת 

  

ברצוני לתרום לדיון המתנהל על עתידה הפוליטית של     
זוויות הדגשת מספר אמצעות  ב,המפלגה הקומוניסטית

שעלינו להפוך , בעיקר אנסה לשכנע .הרלוונטיות לדיון חשוב זה
 הנבדלת באופן ,מהפכנית-את המפלגה לתנועה אידיאולוגית
צד הקמתה בוזאת , ת בארץמהותי מהמפלגות הבורגניות הקיימו

מצע פוליטי על שתתבסס  ,של חזית פוליטית רחבה ופתוחה
אך גם , פלורליסטי מספיק כדי להכיל שותפיםגם בזמן -שהוא בו

  .י"נשען על תפיסתה האסטרטגית של מק
 

 מפלגה אידיאולוגית
לכמה תנועות דתיות , אולי,  פרט–    למרבית המפלגות בישראל 

חזון , עבורן. ן משנה אידיאולוגית סדורה אי–או פאשיסטיות 
 גיוס קולותיהם של קהלי –והעיקר הפך , רעיוני הוא משני בלבד

אינטרסים צרים של בעלי , מצביעים על בסיס עדתי או תרבותי
מפלגות אלה נעשו לא ". מנהיג" או נהירה אחר דמות של ,ממון

שנועדו לאפשר לפוליטיקאים לזכות , יותר ממנגנוני שיווק
, חיים מפלגתיים פנימיים אין להלמפלגות בורגניות א. בתפקידים

ואין הן מוציאות עיתונים , הן אינם מקיימים פעילותסניפי
  .  דיוניםםומנהלות מעל גביה

הוא מאפיין נוסף , אשר נפוץ בארצות רבות, מצב עניינים זה    
ויסודו בחוסר היכולת של המשטר , של הקפיטליזם המאוחר

מצב . כחי לקיים חיים דמוקרטים שלמים ומלאיםהחברתי הנו
עניינים זה אמור גם לשמש עבורנו נקודת מוצא בבואנו להעריך 

המאפיין הראשון : 2011שני מאפיינים של המחאה החברתית של 
מפלגתי -הוא חוסר היכולת של המחאה לבוא לידי תרגום פוליטי

המחאה חלק גדול מפעילי  העוינות של -והשני ; אותנטי
  . החברתית כלפי פוליטיקה מפלגתית

בפניהם  משמעותית להבנת האתגרים אנקודת מוצא זו הי    
במיוחד נוכח חוסר הצלחתה להרחיב את שורותיה  ,י"ניצבת מק

בבחירות לכנסת ובשותפיה ולהגדיל את התמיכה הציבורית בה 
האם מפלגה בעלת . שהתקיימו כשנה וחצי אחרי פרוץ המחאה

- פוסט"פכנית בכלל יכולה להתקיים במציאות אידיאולוגיה מה
 ?  והאם יש בה צורך,"אידיאולוגית

ות לשתי  התשוב,לדעתי. אלו שאלות מטרידות ולא פשוטות     
  . השאלות קשורות זו בזו

התגבר על  לכדיהגמונית -גיה אנטיאידיאולוזקוקה להמחאה     
הסכנות העומדות בפני מי שמבקשים לשנות את החברה מן 

, )ההפיכה למכשיר בידי הסדר הקיים (הקואופטציה סכנת –סוד הי
נוכח העובדה ששינוי חברתי אינו , והייאושהתשישות וכן סכנת 

, אלא הוא כרוך גם בנסיגות ובעיכובים, סיטרי-תהליך פשוט וחד
זאת משום שהמעמד השליט . הנמשכים לעיתים תקופה ממושכת

ומוכן אף לשנות , טונומגיב בצורה דינאמית לאיומים על המשך של
  . את כללי המשחק

  

מפלגה מהפכנית תפקידיה החשובים של מ אחד    
ספק את הניתוח לא וה, בתנאים כאלה

החזון את האידיאולוגי המעמדי ו
עליהם יוכלו להישען , הסוציאליסטי

הפעילים היוצאים להיאבק נגד המשטר 
להצביע על עליה . החברתי הקיים

ניים של הגורמים השורשיים והמב
לעודד את , העוולות החברתיות

לחבר בין  ,הפוליטיזציה של המחאה
לגבש ו, זירות שונות של מאבק

אופטימית , חווט- רוכתאאסטרטגיה 
  .וסוחפת

   

תנאי מקדים ההכרחי להפחת ולם     א
 בעידן זה של פוליטיקה מופרטת –תקווה 

אשר כל , ושל מפלגות בורגניות ועדתיות
 הוא פיתוח –קולות עניינן הוא קבלנות 

בד בבד עם התפתחות , רעיוני מתמיד
  . המחאה והמאבקים

  

קסיס אלא ניתן ליצור אידיאולוגיה מהפכנית במנותק מהפר    
 להכתיב לפעילים אידיאולוגיה מן תועלת בניסיוןואין , הפוליטי

 מה ניתן איפוא יםמבלי להיות מעורבים יחד איתם במאבק, החוץ
הפרקטיקה כחלק מת העולם המהפכנית תפיסלגבש את ? לעשות

הכוחות הנאבקים ולעשות זאת יחד עם , היומיומיתהפוליטית 
  . ולא במנותק מהם, לשינוי

  
 ,בתנועות המחאה" לשלוט" צריכה או יכולה ינהאהמפלגה ,     לכן

 אבל היא כן .חבר מפלגההפוך או לגרום לכך שכל פעיל מחאה י
כך שתוכל להשתלב חייבת לפעול במסגרת גמישה מספיק 

רעיוני משכנע להציע להם ניתוח ,  בעצמהליזום מאבקים, במחאות
תפיסה אסטרטגית של שינוי ם לגבש פעיליולעזור ל, ורדיקלי
י בפני המשמעותי "זו בדיוק הנקודה בה ניצבת מק. חברתי

 אינה מהווה את – בצורתה הנוכחית –ש "שכן חד, שבאתגריה
  .המסגרת הרחבה והגמישה הזאת

 חזית אסטרטגית
 ,חזיתבין החפיפה בין המפלגה ל,  למעשה,קיימת, כיום    

כמפלגה פעול י ל"ונע ממקמצב זה מ. וההבדלים ביניהן ניטשטשו
הנבדלת מהמפלגות הבורגניות ומהכוחות , אידיאולוגית ומהפכנית

ש "מצב זה גם מחליש את אופייה של חד. האופורטוניסטיים
גורמים בעלי כולים לפעול יחד בה י, מסגרת רחבה ומשותפתכ

  . תפיסות עולם מגוונות
לפעול במקביל עלינו     המסקנה מכך היא ש

להדגיש את זהותה לא רק : בשני מישורים
 נית הייחודית שלכפמהה- האידיאולוגית

 רחבה אלא גם לבנות חזית, י"מק
, הכוללת את המפלגהופלורליסטית 

יה פתוחה באמת לקבל תהחזית אשר 
קבוצות ואישים , רמיםלתוכה גו

הנבדלים מאיתנו בהשקפת העולם 
אך המוכנים לשתף איתנו , שלהם

פעולה על בסיס הסכמה לגבי המצב 
וניתן  צריך םבהווה ולגבי האופנים בה

 .לשנותו
 על בסיס איזה מצע :ת השאלהלנשא    

אשר לא  ,ניתן לבנות חזית פוליטית רחבה
הזהות  תהעמקיעמוד בסתירה ל
המינימום - מצע?המהפכנית של המפלגה

ביב אסטרטגיה המוסכם לחזית כזו יסוב ס
י נאת ש, לכל הפחות, דעתי צריכה להכילאשר ל, משותפת

המאבק שתנהל החזית חייב , ראשית: םהעקרונות הכלליים הבאי
המאבק צריך להתנהל במקביל ,  ושנית;ערבי משותף-להיות יהודי

והן נגד שלטון , הגזענות בישראל גופאהן נגד הכיבוש בשטחים ו
חזית כזו :  בקיצור. והעוולות החברתיים שהוא מייצרבעלי ההון

שוויון וצדק , ערבית למען שלום-צריכה להיות חזית יהודית
  .חברתי

,  לקחת חלק כל מי שמקבלים עקרונות אלהזמנו יואתבחזית כז   
נם אשר אי, אך אין לאפשר כניסה של בעלי ברית מזדמנים

, לכל הפחות, משותפים אמיתיים נדרשת. מקבלים את עיקריה
  .תמיכה במצע המינימום ובמסד הערכי עליו מושתת מצע זה

מציעים , עם העלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת, לאחרונה    
גם בין חברי ". המפלגות הערביות יתאחדו"-דוברי הממשלה ש

למשל , כך .ש יש התומכים בהשקפה זו"המפלגה ושותפיה בחד
לרוץ ברשימה " ? לאן–החזית " פדרו גולדפרב במאמרו הציע

 עמדה זו לא רק שאינה ).26.3 ,"זו הדרך("ד "משותפת עם בל

אלא אף , י"מתבססת על האסטרטגיה המנחה את דרכה של מק
גם אם תומכי עמדה זו מציגים את המהלך . סותרת אותה במובהק

 יש לזכור כי מערכת ,הוק טקטית לבחירות לכנסת-כרשימת אד
פעילותנו ואת  המעצבת את ,משמעותיתבחירות היא זירת מאבק 

בריתות בלתי אידיאולוגיות מסוג . הדימוי שלנו בקרב הציבור הרחב
ויגרמו , י"רק יסייעו לשחיקת הייחודיות שבזהותה של מק, זה

לטשטוש ההבדלים בעיני הציבור בינינו לבין המפלגות הבורגניות 
  .והעדתיות

המושתתת לא על הסכמות פוליטיות בכלל הנושאים חזית     
 גם אם של מיעוט לאומי –אלא על זהות לאומית אחידה , העיקריים

 פירושה המעשי הוא –שאחדות המאבק שלו היא חשובה , מדוכא
הטובה כאשר טענה כל השנים כי הדרך , י מודה כי טעתה"שמק

פלסטיני -י הערבימיעוט הלאומביותר לקדם את האינטרסים של ה
ולא באמצעות , ערבית-יהודיתשותפות ישראל היא באמצעות ב

, י מודה כי טעתה"פירושה המעשי הוא שמק; בדלנות לאומנית
כאשר טענה כי ניתן לקדם מאבקים חברתיים ומעמדיים במקביל 

  .לקידום מאבק לשוויון לאומי ואזרחי
 

  חזית של מאבקים
חנו נ החזית שא לשאלה מהיובשתמג שאין לי תשובה ,אני מודה    

של ארגונים " רשימת קניות"ואין לי גם  , בעת הזוצריכים להקים
אבל כן הייתי רוצה להעלות . וקבוצות שעשויים להיות שותפים בה

אם תפקידה . ומחשבות בנוגע למבנה הארגוני הרצוי של החזית הז
 ,אלה להיות ארגון רחב וגמיש, ת מפלגהיושל החזית איננו לה
בקים אמים וארגונים הרוצים לשלב כוחות בהמתאם ומאחד פעיל

ש "חד, כיום. על המבנה הארגוני של החזית לשקף זאתהרי ש, שונים
עם , ובכלל זה בהיבט הארגוני,  לכל דבר וענייןכמפלגה פועלת

ש "ההצטרפות לחד, בכך. מוסדות מוגדרים היטב ותקנון קשיח
זמינה  אינה –ולכן , טיתהפכה אקט דומה להצטרפות למפלגה פולי

  .למי שמחפש שיתוף פעולה ומסגרת המחברת שונים
ניתן לחשוב על מבנה של חזית המאורגן על , הקיים    בניגוד למצב 

פעילים יצטרפו להתארגנויות , לדוגמא. מאבקשל בסיס זירות 
מורים או , מקומיות של החזית על בסיס מאבקים בקרב סטודנטים

אוצרות המאבק נגד שוד , תוכנית פראוורהמאבק לביטול , נשים
, טידמוקר- החקיקה האנטיהמאבק נגד גל  ,ידי הטייקוניםבהטבע 

הגנה על מערכת הבריאות מאבק לה, מאבק למען דיור ציבוריה
מאבק נגד הכיבוש ה ,ת אדמותהפקענגד מאבק ה, הציבורית

  .'וכו, מאבקי עובדים במקומות עבודה, וההתנחלויות
 יאפשר גם למי שאינם חברים בארגונים ,ת על בסיס זהארגון החזי    

לא יצור חפיפה כה גדולה עם מוסדות , הקיימים להשתלב ב
. ליזום ולתאם מאבקים –ויתמקד בתפקידה המרכזי , מפלגתיים

מי שרגילים להיות פעילי עבור אידיאלי מבנה ארגוני מעין זה הוא 
יקל  –ובעיקר ,  אבל מסתייגים מפעילות מפלגתית,"תנועות מחאה"

 . קרב איגודי העובדיםמעל שילוב של פעילות ופעילים 
, זאת. תרשים ארגוני סופי ומוגדר היטבעל  לדבראין , בשלב זה    

מנותק לפני ובכיוון שלא ניתן לתת מענה לשאלות הארגוניות 
  האתגר העיקרי כרגע הוא, לכן.מהיווצרותה של החזית בפועל

 חזית רחבה ולוחמת לתכנית עבודה לתרגם את הנכונות לבניית
ולהתחיל ליזום התארגנויות ומאבקים אשר יוכלו , מעשית להקמתה

  . בפועללגבש אותה
  
  
  
  

  י"בימת דיון לקראת ועידת מק
  
  
  

מאמרי דעה רעיוניים ופוליטיים לבימת הדיון לקראת הוועידה 
  : נא לשלוח אל, י"המניין של מק- מן-שלא

zohaderekh@gmail.com  

 

 

 

  להתאים את התשובה לשאלה 
  

  

  

  

  

  

  

  ש צריכה להיות יותר חזית"וחד, י צריכה להיות יותר מפלגה"מק
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האומנם שני 

   ?אימפריאליזמים
  

 ראובן קמינרמאת 
  

אשר , ד"מאת א" משחקים אימפריאליסטיים"    המאמר 
אולם , טוען טענות נכונות רבות, )26.3" (זו הדרך"-פורסם ב

מטפח הנחה  ועל הנחות יסוד מופרכות ,לדעתי, מתבסס
 רואה במשבר האוקראיני ד"א. רעיונית מוטעית ומזיקה

במאבק הוא סבור שמדובר , כלומר". יאליסטיימפר אמשחק"
  .ב"רוסיה וארה –ם יקלאסי בין שני כוחות אימפריאליסטי

אך אין בסיס להשוואה ,  לבקר את רוסיה, כמובן,אפשר    
ב "ארה. בין האימפריאליזם האמריקאי ובין זה של רוסיה

אסטרטגית , כלכלית –ניצבת במרכז מערכה עולמית 
 ,ותלעתים קרוב. ופוליטית

רוסיה סובלת מהמדיניות 
אף אם , ב"הדכאנית של ארה

היא עצמה נוהגת לא פעם 
 אך .באופן שוביניסטי בשכניה

ד אינו רואה הבדל "א
 :משמעותי בין שני הכוחות

ו "ל נאט"ההערכה של מזכ"
לפיה רוסיה מנסה , רסמוסן

לשרטט גבולות חדשים 
היא , ולהשתלט על שווקים

שורש המחלוקת בין שני 
, במילים אחרות. יםהצדד

המחלוקת בין האיחוד האירופי 
נסובה , לבין הפדרציה הרוסית מצד שני, ב מצד אחד"וארה

איזה אימפריאליזם יקבע וישפיע על הכלכלה : סביב השאלה
 ."?והפוליטיקה באוקראינה

" איזה אימפריאליזם ייקבע וישפיע "–ד "קביעה זו של א    
. ים של המשבר מתעלמת מכמה וכמה היבטים מהותי–

- רוסיה כתהגדראך , לגיטימיביקורת היא דבר 
דבר היא בהקשר של המשבר באוקראינה " אימפריאליסטית"

שמדובר בשני , ד עושה במאמרו"כפי שא, כשקובעים . שונה
ב "מתעלמים מהבדלים מהותיים בין ארה, אימפריאליזמים

בשנים . ובין רוסיה וסין מצד שני, ובעלות בריתה מצד אחד
 אנו נמצאים בסדרה ארוכה של מלחמות ,האחרונות

).  ועוד,סוריה, לוב, עיראק, אפגניסטן(אימפריאליסטיות 
האם קיומם . ב"במלחמות אלה התייצבו רוסיה וסין מול ארה

של אינטרסים רוסיים מוכיח שמדובר במאבק בין 
האימפריאליזם האמריקאי והאימפריאליזם הרוסי 

קביעה כזו היא ? בסוריה, בלוב, בעיראק, באפגניסטן
  . מופרכת ומסלפת את התמונה

 

 ים קדושםרוסיה ופוטין אינ
 מקרים לא מעטים בהם השמאל חייב לבקר ארצות נםיש    

אימפריאליזם  -אפילו כשהן מתעמתות עם הארכי, שונות
האם נובע מכך שאפשר לדבר על שני . ב"בדמותה של ארה

בע בעיקרו של המתח סביב אוקראינה נו? אימפריאליזמים

ב ושל בעלות בריתה ללחוץ על "דבר מניסיונותיה של ארה
ולאיים ביתר שאת על יכולת ההגנה , רוסיה באופן צבאי

ניתוח של התפתחות המשבר ממחיש בבירור שהייתה . שלה
על מנת ב שהנהיגה וניצלה את המתח באוקראינה "זו ארה

דבר זה נעשה תוך . להפוך משבר מקומי למשבר כללי
ם ישיסטיאהתחברות עם כוחות פוליטיים ריאקציוניים ופ

הסכמים שנועדו למנוע לבטל  אשר חתרו, בתוך אוקראינה
  . זה שהתרחשדוגמת , משברים

 ,האשמת רוסיה כאילו היא אחראית למשבר באוקראינה    
מתעלמת  –ו ב אחראית ל"כמו שארהה מידה באות

אוקראינה . הצדדיםשל שני כוונות המהתפתחות המשבר ומ
מכאן שיש להתחשב באינטרס ביטחוני רוסי . גובלת ברוסיה

, אותה יזם המערב, קוו-ויש לראות בהפרת הסטטוס, ברור
ב מתחברת תוך כדי "ארה, יתר על כן. משחק חמור באש

. באירופהשיזם אהגרועים ביותר של הפהמשבר עם הכוחות 
 .  אין כאן שני אימפריאליזמיםלכן לדעתי 

והוא , בקשר למקור המתח סביב אוקראינה טעהד "א    
אומנם  ": כותב כך הוא. בקשר לדרך המוצא מהמשברטועה

המשבר האוקראיני לווה ברטוריקה מלחמתית מצד מנהיגי 
אולם אין להוציא , כל המעצמות

מכלל חשבון את האפשרות 
כמה שבין הצדדים ישנה הס

קרים : בדבר חלוקת הארץ
, אוקראינה למערב, לרוסיה

שם , ואילו האזורים המזרחיים
ימשיכו , יש רוב לדוברי הרוסית

אבל , להיות בריבונות אוקראינית
תוך טיפוח קשרי מסחר עם 

ואת מי לא הביאו . רוסיה
המנהיגים בחשבון בקומבינה 

את , כמובן? האימפריאליסטית
 ".האינטרסים של העמים

 למאמצי ההידברות לועגד "  א  
קומבינה " שהם מהווים וקובע, ב"של רוסיה עם ארה

בין הצדדים מתפרסמים בזמן שדבריו ". אימפריאליסטית
.  למנוע מלחמה רבתיר מנסיםשא ,דברותי מאמצי הנערכים

ר שאאנו תומכים בפשרה הוגנת , כאנשי שלום ושמאל
יננו רואים וא, תתחשב באינטרסים האמיתיים של כל הצדדים

  .פגםלבעצם ההדברות טעם 
 

 שרשרת התוקפנות נמשכת באוקראינה  
יותר ויותר אנשים מוכנים לאפיין את מעורבותה של ,     כיום

 יתרבמב. תוקפנותכב במלחמות באסיה ובאפריקה "ארה
האם . צבו רוסיה וסין נגד התוקפנות האמריקאיתני ,המקרים

, עיראק, פגניסטן א–אפשר להציג את כל המלחמות האלה 
 שבהם ,םי כמשחקים אימפריאליסטי–סוריה ועוד , לוב

  ? רוסיה ממלאה תפקיד הדומה לזה של האמריקאים
הדק את הקשרים ב ל"אוקראינה מנסה ארהב,     יתר על כן

ב אינה " שארה,מסתבר. בין הריאקציה המקומיתלבינה 
 אשר, יכולה להסתדר מבלי להתחבר עם כוחות ימין קיצוניים

 מוסדות האיחוד האירופי עצמם אפיינו כפאשיסטיים
אחריותה המיוחדת זו טעות חמורה להתעלם מ .וכביריוניים

תוך טשטוש המציאות , למשבר האוקראיניב "במינה של ארה
 ת בדיוק אימפריאליסטיהיאוהצגת  הקביעה כאילו רוסיה 

וטשטושם , ההבדלים הם מהותיים ומכריעים. ב"כמו ארה
  .דמה והשלוםית עניין הקאינו משרת א



  מ
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ברית 
   הבוזזים

  

  

  

  

  

  

  

  

משחקים "    לפני שבועיים פרסמתי את המאמר 
של קלמן : שגרר אחריו שתי תגובות, "םיאימפריאליסטי

  . ושל ראובן קמינר בגיליון זה)9.4, "זו הדרך"(אלטמן 
   בשאלת עתידה של אוקראינה וסיפוחה של קרים על ידי  

 האיחוד המחלוקת ביןיתה כי טענתי העיקרית הי, רוסיה
,  לבין הפדרציה הרוסית מצד שני,ב מצד אחד"האירופי וארה

איזה אימפריאליזם יקבע וישפיע על : נסובה סביב השאלה
צידדתי בעמדתם , בהמשך. הכלכלה והפוליטיקה באוקראינה

 לפיה, מניפסט הקומוניסטיכפי שבוטאה ב, של מרקס ואנגלס
ל ן פועלת הבורגנות כדי להתגבר עאחת הדרכים בה"
 ,הכלכלה הקפיטליסטיתם התכופים הפוקדים את משבריה

סיבת זו  ,לדעתי". היא השתלטות על שווקים חדשים
אשר ,  של בעלי ההון באיחוד האירופי וברוסיהפעילותם

העליתי את , בסיכום. אוקראינהכלכלת בזוז את למתכננים 
בין לפיה   – שמאוחר יותר הפכה למציאות – האפשרות

 .בדבר חלוקת הארץשבשתיקה מה הצדדים ישנה הסכ
השתלטותם של מפגינים על הפרלמנט המחוזי של העיר 

וההודעה כי יקיימו משאל עם על , במזרח אוקראינה, דונייצק
 כי על הכף עומדת ות רק ממחיש–הצטרפות לרוסיה 

  .והישרדותה כמדינה, שלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה
 י על עצמתיקיבלכי  ,טען אלטמן,     בעקבות דברים אלה

,  הבינלאומית בתנועה הקומוניסטית"אור לגויים"לשמש 
, אף לא אחת מהמפלגות הקומוניסטיות ,עד כה" :והוסיף

לא העלתה על דעתה להסביר את מעשיה של , למיטב ידיעתי
 ."האימפריאליסטיאופייה רוסיה באוקראינה כנובעים מ

ל דברים אלה נכונים ביחס למפלגה הקומוניסטית ש
שלקחה על עצמה את תפקיד , הפדרציה הרוסית

קו ונמנעת מ, "האופוזיציה הנאמנה של הוד מלכותו"
ביקורתי כלפי מדיניות החוץ של ממשלת האוליגרכים 

  . השולטת בארצה
ת  וקומוניסטיויות    אך ברוסיה פועלות מפלגות שמאל

ר שא, בעלות תפיסת עולם מעמדית עמוקה יותר, נוספות
 לא פופולארי ייתכן שמדובר בצעד. וח קריםגדו לסיפהתנ

אלא ,  עמדה לא פופולאריתזו אם איננה השאלה ךא. ברוסיה
תנועה ראוי לזכור כי ה, נוסף על כך.  עמדה נכונהזואם 

 הבינלאומית כבר עשרות שנים לא קיימת הקומוניסטית
.  ריבוי זרמים וריבוי דעותאופייניים להו, כתנועה מאוחדת

פתיע שמפלגות קומוניסטיות מארצות שונות אין זה מ, לכן
  . את הנעשה בזירה הבינלאומיתה שונןמנתחות באופ

מפלגות קומוניסטיות קיימות , בניגוד למה שכתב אלטמן    
ויש גם , גדו לסיפוח קרים לרוסיההתנר שלא מעטות א

ראוי , אגב. מפלגות אשר טרם פרסמו את עמדתן הרשמית
לא מצאתי  –רוסית ניסטית הקומופרט למפלגה הלציין כי 

ר צידדה בגלוי בסיפוח שקומוניסטית אחת אמפלגה לא אף 
 זולדעתי , "אור לגויים"לגבי העקיצה בדבר .  קריםחצי האי

 ניתן לפרש עמדה ,בתרגום חופשי. מרקסיסטית ביסודה- אנטי
לא ניתן לערוך ניתוח קונקרטי של המצב הקונקרטי : זו כך

התנועה הקומוניסטית "-מבלי שנקבל אישור מראש מ
  . באמת, נו".  הבינלאומית

 וסבור כי,     ראובן קמינר מחזיק בדעה דומה לזו של אלטמן
אותה הוא מסרב להגדיר (אין לגזור גזירה שווה בין רוסיה 

  .ב ובעלות בריתה"ארהלבין ) כמדינה אימפריאליסטית
אין ביכולתי , מאחר שתקצר היריעה מלפרט בנושא    

ום אבל הייתי רוצה לתר. להשיב לכל אחת ואחת מהטענות
, ולהצביע על המימד המעמדי, תרומה צנועה לפולמוס

  . אלטמן וקמינרלם שיה בניתוח,לטעמי, ונו מורגשחסרש
רוסיה כי , יחשוףהאוקראיני ניתוח מעמדי של המשבר     

 הנאבקת על קיומה מול ,מדינה אימפריאליסטיתהפכה ל
 , תוך סבך של שיתופי פעולה וניגודי אינטרסים,המערב

 למאבקי שליטה שנקלעה, ואילו אוקראינה הפכה לפריפריה
 אירופי-ן רוסיה לבין האימפריאליזם האמריקאי והמערבבי
   ).ו"ברית נאטשביטויו הצבאי הוא (

, )במירכאות, כן" (עצמאות"-  זכתה אוקראינה במאז    
סדרה של התמודדה עם היא , תהמועצו-בתקופת קריסת ברית

  - אשר המשותף לכולם הוא, משברים פוליטיים עמוקים
של מאבק בין קבוצות אוליגרכים שונות השולטות בחלקים 

 זה מזה יםהאוליגרכים נבדל. כלכלה ובפוליטיקה של הארץה
התחבר לקבוצות אלה הנוטים לישנם  –בזיקתם הבינלאומית 

  .לאיחוד האירופיאלה הנוטים ישנם רוסיה וההון ב
וטא האוקראינית הז-יתאוליגרכי, מעמדית    מבחינה 

, גרכיה הרוסית הגדולה נוצרו וצמחו באותו אופןאוליוה
ם שהיו ברית בין אנשימדובר ב. המועצות-יתלאחר קריסת בר

לשעבר כולל אישים מרכזיים (המנגנונים הסובייטים מ חלק
חמדנית , לבין בורגנות צומחת) במפלגה הקומוניסטית

 , מאפיהשיטות של שלא פעם פעלה ופועלת ב, ופושעת
 מנגנוןהפירוק . השתיקכדי הסכמתו בבגיבוי השלטון או תוך 

איפשרו לאותן הקבוצות , והפרטות הענק החפוזות שנעשו אז
שיצר אותן כמעמד " ראשוניהון צבר ה "ארגן לעצמןל

ומחוברים לידי אותה קבוצה קטנה של מקושרים . חברתי
שבעבר היו רכוש ) נפט ופחם, גז(טבע ה אוצרות ופלנ

  .  הסובייטית וכן חלקים גדולים מהתעשייה,המדינה
 והן אחותה הקטנה  החדשההן הבורגנות הרוסית    

בסס שני העשורים האחרונים כדי להקדישו את  ,האוקראינית
הן לא פיתחו את התעשייה . עצמן כמעמד חברתי שליט
חולל כדי לשל ממש  משאבים בארצותיהן וגם לא הקדישו

הן העדיפו לבסס את הכלכלה , במקום זאת.  התחדשותבה
. על יצוא משאבי הטבע של ארצותיהן לשווקים במערב
, קורבנות רבים הוקרבו בידי העובדים ברוסיה ובאוקראינה

 םכפתה עליהבזמן שהבורגנות השלטת בשתי ארצות אלה 
את . רות הטבעריצת אמוק לשם מקסום הרווחים מניצול אוצ

אבל יש מי .  איש לא סופר–הקורבנות שהקריבו העמים 
 ויש מי ,סופר את המזומנים של אותה מכירת חיסולש

  . שמפקיד בבנקים במערב את המזומנים
 את ימיה דשלח: עודהיהאוליגרכיה הרוסית בטוחה בי    

האוליגרכיה האוקראינית . האבודים של האימפריה הרוסית
מקבלת ולכן , או המערב דד מול רוסיהחלשה מכדי להתמו

יש  יהבשורות. בהכנעה את תפקידה כאוליגרכיה פריפריאלית
 שהקשר הנרקם עם המערב בעקבות ,כפי שציינתי, הסבורים

אגף אחר , מנגד. ייטב עמם, בקייבהימנית הצלחת ההפיכה 
ה את יתהרוסיה באוליגרכיה האוקראינית מאמין כי דווקא 

  . להתעשרותםהמשענת להישרדותם ו
 האוליגרכים ,בינתיים. קשה להתנבא איך יתגלגל המשבר    

על ססת תב המ, להסכמה עם המערב,כך נראה, הרוסים הגיעו
   ". שמור לי ושמור לך ":פוליטיקה של בוזזים

  
  
  
  

        דדדד""""אאאא
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עובדות על מצבן עובדות על מצבן עובדות על מצבן עובדות על מצבן כמה כמה כמה כמה 
 העגום של קיצבות הילדיםהעגום של קיצבות הילדיםהעגום של קיצבות הילדיםהעגום של קיצבות הילדים

  
  

  
  
  

ח "בעקבות פרסום דו, נכתבזה  בגיליון רבעמוד השע    
אין הכנסות כי למשפחות רבות בישראל  ,מבקר המדינה

כדאי .  המזון–ובכלל זה ,  המחייהוצאותמספיקות לכיסוי ה
מרכיבים שאמורים למנוע העמקת האחד ולדון בלהתעכב 
קוצצו בצורה אלה  .קיצבות הילדים: ב המשפחותהעוני בקר

במדינה בה אחד מכל שלושה , זאת. דרמטית בשנה האחרונה
 שניים מתוך כל –ובקרב ילדים ערבים  (עניהוא ילדים 
המצטרף לעשור של קיצוצים , הקיצוץ האחרון. )שלושה

נוספים רבבות ילדים  ידרדרותוביל להה, בקיצבות הילדים
  :הלן כמה נקודות למחשבה    ל.למעגל העוני

 המדינות אשר ביתר בישראל נמוכה מת הילדיםצביק    
זו אחת הסיבות .  מקצצים–ואת המעט שיש , ותחהמפות

, 33%המרכזיות לכך ששיעור הילדים העניים בישראל הוא 
  .  במדינות המפותחות האחרות12%לעומת 

צבה יהק, בטרם נכנס נתניהו לתפקיד, 2001שנת ב    
 – כעבור חמש שניםו,  שקל321עת לילד עמדה על הממוצ

נתניהו היה כבר ראש כש, 2009שנת ב.  שקל180-ירדה לכ
, בשנה שעברה.  שקל152-צבה הצטמקה לי הק, ממשלה

כל ל שיא הגיעה לשפל  ה,בסיועו של שר האוצר יאיר לפיד
 . בלבד שקל140: הזמנים

. חרוןמרובות הילדים נפגעו קשה מהקיצוץ האהמשפחות     
משפחה ובה , על פי חישובים שנערכו במוסד לביטוח לאומי

-יותר משהם  , שקל הכנסה לחודש440-איבדה כ,  ילדים5
 בניגוד לדימוי שמטפחים חסידי הגישה . שקל בשנה5,000

בין אלו המסתמכים על קיצבות , הכלכלית נוסח נתניהו
כתוצאה מכך שיוקר . הילדים נמצאים עובדים שכירים רבים

משפחות רבות בהן יש , ואילו השכר נותר נמוך, מחייה גדלה
 הופכות תלויות בקיצבות –מפרנס אחד ואף שני מפרנסים 

 .ןלשם גידול ילדיה
, )8.4 ( המדינהרקח מב"יממה לאחר פרסום דוכי יצוין     

פעילים חברתיים ומרצים , עשרות סטודנטיםהפגינו 
גוריון - לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בןמהמחלקה

קיצוץ ה עלבמחאה , זאת. שבע-במדרחוב שבמרכז באר
המחאה נערכה ביוזמת הפורום לצדק . קיצבות הילדיםב

חברתי באוניברסיטה והמוקד לביטחון תזונתי ולמאבק 
 עוברים ושבים על עצומה חתמו, במהלך המחאה. ברעב

בין ". ות לילדים עכשיוצבימחזירים את הק"שכותרתה 
 לפני אוגוסט רמתןת לוצביהחזיר את הקל: דרישות העצומה

צבות י מיליארד שקל שנגזלו מק2.7להחזיר את , 2013

להפסיק את מסע ההסתה נגד "- ו,הילדים למשפחות הזכאיות
מוצאה , זכויות הילדים על רקע גודלה של משפחה

 לטים שנשאו המפגינים בלטה הסיסמאבין הש". ודתיותה
וכן סיסמאות , "חים מהילדים ומעבירים לטייקוניםלוק"

   ".יש עתיד"בגנות שר האוצר יאיר לפיד ומפלגתו 

        אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי
  

  

 לאון זהבי
  

  

  

  

 שבעה למותו
  
  
  
  
  
  
  
  

שהיה חבר ותיק במפלגה הקומוניסטית , לאון זהבי    
 תרם . במותו91בן . אביב- באפריל בתל8-מת ב, הישראלית

 .את גופו למדע
, 1941-הוא ברח ממולדתו ב.  בבולגריה1922-בי נולד בזה    

שיסטים והגיע לארץ באוניית אעם עלייתם לשלטון של הפ
כעבור שנה הוא עבר . שנוסעיה נכלאו בעתלית, מעפילים

-למצרים ועבד בתחנת רדיו ששידרה תכניות אנטי
במהלך שהותו בקהיר הצטרף . שיסטיות בשפה הבולגריתאפ

 1947-בחוזרו לארץ ב.  המצריתלמפלגה הקומוניסטית
 .  הצטרף למפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית

  –ובהמשך , המפלגהבד ועהיה . היה פועל דפוס ועיתונאי    
 ".  זו הדרך"בשבועון ו "אל אתיחאד"בעיתון כתב 

, י מילא תפקידים שונים"בעשרות שנות חברותו במק    
ה שליח  הי80-בשנות ה. ובכלל זאת בתחום קשרי החוץ

 כיהן 1990-1985בשנים . עיתונות המפלגה ונציגה במוסקבה
בתנועת , שלוםהיה פעיל בארגוני . י"בוועד המרכזי של מק

 . בולגריה- ובוועד לידידות ישראלמ"הבר-הידידות ישראל
 כ"חבמהלך שליחותו במוסקבה ותודות להתערבותו של     

יונל קיבל אישור לעיין במסמכי האינטרנצ, תופיק טובי
, בעקבות עבודת מחקר ענפה). הקומינטרן(הקומוניסטי 

 –לחוד או ביחד "את הספר ) 2005(פרסם בהוצאת כתר 
הספר ". 1943-1919יהודים וערבים במסמכי הקומינטרן 

ותרם תרומה חשובה , כולל מסמכים ופרשנות היסטורית
לתולדות המפלגה הקומוניסטית בפלשתינה המנדטורית 

 .תנאיי מחתרתבשנות פעילותה ב
ספר זה מבוסס על  ":במבוא לספרו כתב לאון זהבי    

-הקוראת את קורות בני, תפישה אינטרנציונליסטית מעמדית
כחלק מההתפתחות , אדם החיים בארץ נתונה בתקופה נתונה

הרואה את , לעומת הסיפר הלאומי. באזור ובעולם
, ההתפתחות בתחום הצר והכמעט בלעדי של הלאומיות

השאלה . הסיפר האינטרנציונליסטי על ניתוח מעמדימבוסס 
, פיו לשאלה המעמדית ואיננה מכרעת-הלאומית כפופה על

. חולפת ולא קובעת ונצחית, היא משנית ולא עיקרית
התפישה המעמדית מבוססת על השקפת עולם מטריאליסטית 

יוצא - הרואה את ההתפתחות האנושית כפועל, ודיאלקטית
הייצור וממקומו של האדם ביחס מאופן הייצור ומיחסי 

 ". אליהם
מכאן נובע גם יחסה של התפישה : "בהמשך ציין זהבי    

המבוסס , האינטרנציונליסטית לפתרון הסכסוכים הלאומיים
על זכותם ושאיפתם , על שותפות אינטרסים של כל העמים

להתפתחות תרבותית , המשותפות לחופש ולעצמאות
  ".ולמורשת לאומית
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תרגיל 
  בהתעוררות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  שנה15 פרץ בסערה לחיינו לפני כמעט לומי שבןלומי שבןלומי שבןלומי שבןשששש    
אף על פי שהקליט . הבמהן  הוא לא ירד מ,מהרגע הראשון

, תשומת לב בלתי פוסקתבהוא זכה , רק שלושה אלבומים
שלו עם זמרים ויוצרים הרבים בעיקר בזכות שיתופי הפעולה 

גיוון נכון בין הקלטת חומר הוא גם הצליח ליצור . אחרים
אמנים יצירות של בין נגינת מקורי ופרשנות אישית שלו ל

 .אחרים
" תרגיל בהתעוררות" החדש שלו אלבום ליןיגשתי להאז    נ

. כך גודל ההנאה –ה יוכגודל הציפי, ציפיות גבוהותב מלווה
שלומי שבן כותב ושר הן על חייו , לראשונה בקריירה שלו

תוך כדי יצירת שילוב יוצא , המצב במדינההפרטיים והן על 
 . שהם גם שונים וגם דומים,דופן בין שני הנושאים

 התחלה זו. חוה אלברשטייןחוה אלברשטייןחוה אלברשטייןחוה אלברשטייןבדואט עם אלבום נפתח ה    
והוא מעדיף ,  הרייטינגמהווה הצהרה ששבן אינו רודף אחר

 המוערכות ,לשלב כוחות עם אחת הזמרות הוותיקות
אבל , ין אמירה פוליטיתבדואט זה א. והאמיצות בישראל

עצם שילוב הכוחות מהווה תשובה ניצחת לתרבות 
 .האינסטנט והרייטינג המשתלטת על חיינו

השיר ". היופי שלך מכאיב לכולנו"מגיע השיר ,     לאחר מכן
מוקדש וא אבל לא קשה לנחש שה, אינו ממוען באופן ישיר

 בוצעתהשירה מ.  יוצא הדופןהיופיש, יובל שרף, לרעייתו
" הקסם נגמר"בשירים כמו , בהמשך .מחמיאהו בצורה עדינה

מרמז ו, דעיכה ושעמום בחיי נישואיןשבן  מתאר ,"איקאה"-ו
 .תחליף לאהבההופכת  החומריות כיצד

מלכה לב ",  מצטרפת ושרה את אחד השיריםנינט טייבנינט טייבנינט טייבנינט טייב    
את מעודדת ה מתאר אישהשיר ה. ושובה את הלב, "שבור

, גייס את טייב לשיר מילים אלווטוב עשה שבן ש, חברתה
  . בצורה משכנעתבטאןשגבר יתקשה ל

גם . שבן מקדיש שיר לראש הממשלה,     במישור הפוליטי
התייחסות ואין כאן , שמותהוא אינו מציין במפורש  ,כאן

שבן מצליח לכוון ,  אבל יחד עם זאת.ישירה או שפה בוטה
, בעצבע קובתוך שהוא , הוא לועג לדרך ההתנהלות. ולפגוע

ושאין ממש אפשרות לשנות את , שראש ממשלה לא בוחרים
בעיקר בגלל החינמון המלהיב את התומכים להמשיך , זה

  ,"דיוטי פרי"נוסף בעל נגיעות פוליטיות הוא שיר  .ולסבול
  
  
  
  
  
  
  
  

 שגרירות אקוודורהקרנת סרט ב
 הבמאי מאת, "מחירו האמיתי של הנפט"    הסרט התיעודי 

 המציג את הנזקים הסביבתיים הקשים ,ו ברלינגרו ברלינגרו ברלינגרו ברלינגר''''גגגג
 , באזור האמזונסםו גרטקסק- שברוןהאמריקאיהתאגיד ש

  .אביב-יוקרן השבוע בתל
 19:00בשעה , אפריל ב16, 'דביום הקרנה תתקיים ה    

-תל, 5קומה , 4רחוב ויצמן , בית אסיה, בשגרירות אקוודור
 .הכניסה ללא תשלום. אביב

 http://www.crudethemovie.com: לאתר הסרט    

מתוארות מתנות שקיבלו בנות זוג של גברים החוזרים שם  
פרט לאשת החייל , אצל כולן המתנות מפוארות. ל"חומ

ביצוע ה. מקבלת את בן זוגה בתוך ארוןאשר , החוזר מחברון
 .ותמכיכרות מלא חזק יותר זועק, העדין של השיר הזה

 ,פני אחרוןשיר לשמיעת ה בחשתי  התרגשות גדולה ביותר 
אודות תה לשיר רומנטי ועדין על ייה הייהציפ". ילד עכשיו"

שבן , אתבמקום ז. ובת זוגעם הזוגיות המתוקשרת של שבן 
 תוומסקנ, יורבים מחבראצל מתאר את הגידולים שהתגלו 

  . ועכשיו,צריך לעשות ילד – מהמגפה המשתוללת
 יש . הזהאלבוםמה, בסופו של דבר, זו המסקנה העיקרית    
 אבל בסופו של . וגם רגעי שבירה, קשים רביםמצביםמנם וא

 פיחשי, )ילד(משהו חדש ל לצמוח מהם תמיד יכו, דבר
זו התקווה בהתעוררות כל . להמשיךאפשר תקווה בלב וי

  .תורם לכך רבות" תרגיל בהתעוררות"-ו, בוקר
  

  ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  

  

  :להאזנה לאלבום באינטרנט

shlomishaban.bandcamp.com 
  

לה וע" ינינה"גת היחיד הצ
  בפסטיבל תיאטרונטו ביפו

  
  
  

לה הצגת היחיד ו ע2014    במסגרת פסטיבל תיאטרונטו 
שגם כתבה , אשרובאשרובאשרובאשרוב- - - - בלהה מסבלהה מסבלהה מסבלהה מסבבימויה של , "ינינה"

המעלה קטעים מרשימות ' המחזה הוא מעין קולאז. ומשחקת
 12כילדה בת אשר , אלטמןאלטמןאלטמןאלטמן- - - - ינינה השלסינינה השלסינינה השלסינינה השלסושירים של 

ההצגה משלבת קטעים של . ובסקיבמחנה הריכוז יננכלאה 
המחויבת , התנסויות ותובנות של הגיבורה כאישה בוגרת

, השבויים המצרים, ואדי סאליב. חברתית למתרחש בישראל
 ינינה רואה את לבוב בכל מקום –הכיבוש ', חולות'מתקן 

  .שבו מתייחסים לבני אדם באטימות
 בירידה, בנמל יפו" 2מחסן "לה על במת ו    ההצגה ע

,  באפריל17', יום ה: מועדי ההצגות". מיומנה"תיאטרון המ
 ובשעה 16:00בשעה ,  באפריל18', יום ו; 20:00בשעה 
  .20:00בשעה ,  באפריל19, שבת; 18:00

             :    כרטיסים ניתן לרכוש באתר האינטרנט
www.run-art.co.il ,09-8945957: לפוןאו בט  



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

אביב - לתהפגנות בחברון וב    בסוף השבוע התקיימו 
 . בחברוןבי'כניסת מתנחלים לבית משפחת ראגבמחאה על 

, )11.4 (חברוןישראלית משותפת ב- הפגנה פלסטיניתמהלך ב
 –למחרת .  שתי ישראליות ושני פעילים זרים–נעצרו ארבעה 

די ": אביב תחת הסיסמא- בתלכיכר הבימההפגינו פעילים ב
 ".בי'לא להשתלטות על בית ראג – לות בחברוןלהתנח

 נכנסו 2007במארס  ":א מסרו"    מארגני ההפגנה בת
', בית המריבה'-הידוע כ, בי'מתנחלים לבית משפחת ראג

 פונו מתנחלי בית 2008 בדצמבר .וטענו שרכשו אותו כדין
כים שהציגו היו מלאחר שנתגלה כי חלק מהמס, המריבה
ש שלמרות שחלק מהמסמכים "יהמ קבע ב2012- ב. מזויפים
 .המתנחלים הם הבעלים החוקיים, מזויפים

ש העליון אישר את העסקה ואת זכויות המתנחלים "ביהמ    
הסמכות להקים התנחלות נמצאת , למרות הפסיקה. על הבית

שר הביטחון יכול להחליט לעכב את העסקה . בידי הממשלה
כנסו בר נבשבוע שע. ולמנוע את כניסת המתנחלים למתחם

לאשר או היה  הימים בהם שר הביטחון יכול 30לתוקפם 
  ".למנוע הקמת התנחלות נוספת בחברון

  

גנים לאומיים במזרח ירושלים 
  כאמצעי לביסוס הכיבוש

  

 העוסק במקומה של –" עמק השווה"    ארגון 
-הארכיאולוגיה בחברה הישראלית ובסכסוך הישראלי

, "יוצקים תוכן"ם ח בש" פרסם לאחרונה דו–פלסטיני 
  השימוש בגנים הלאומיים ככליהמתמקד בשלב החדש של

סר כי מהארגון נמ. ת שליטה ישראלית במזרח ירושליםריליצ
ם הנערכים יבפרסום אנו מתמקדים בפרויקטים הארכיאולוגי"

, במטרות החפירות ובעבודות השימור, בגנים הלאומיים
שטח ובזיקתם לעידוד ולביסוס האחיזה הישראלית ב

 שטח שברובו נמצא מעבר לקו –שמסביב לעיר העתיקה 
  ".הירוק והוא חלק ממזרח ירושלים

סיור " עמק השווה"ארגון קיים יח "הדופרסום בעקבות     
, אפרילב 16 , ביום רביעי,לגנים הלאומיים של מזרח ירושלים

מה : במהלך הסיור נעסוק בשאלות כמו ".חול המועד פסח
ובעיקר , ירושלים מדוע? הקשר בין גן לאומי לסכסוך פוליטי

 היא העיר בעלת השטח הנרחב ביותר של גנים , מזרחה
  העתיקות      אתרי  משמשים  כיצד  ? לאומיים

  
  

 י"א של מק"סניף ת
  

  

  

  , אבל על מותו של העיתונאי והחוקר

  חבר המפלגה הוותיק
  

  

 

 און זהביל
  
  
  

  ומשתתף באבלה של המשפחה

והחפירות הארכיאולוגיות כלים במאבק על התודעה 
הציבורית ואמצעי להשתלטות על אדמות התושבים 

  . נמסר,"?הפלסטינים
 www.alt-arch.org:     לפרטים נוספים ולהרשמה לסיור

  

  במאי1- ה
  יום הסולידריות הבינלאומי של העובדים

  

  

  

   באפריל62, שבת

  צרתנ
  ש"י וחד"התהלוכה המרכזית של מק

  

   באזור המוסכים10:00 בשעה: ההתכנסות
   עצרת ברחבת בית הידידות–בסיום 

  

  .יפת' רח,  מגן השניים8:15בשעה : הסעה מיפו
  . מדרך נמיר פינת ארלוזורוב8:30בשעה : א"הסעה מת

  . ממגדל הנביאים בהדר9:00בשעה : הסעה מחיפה
  

   במאי1', יום ה

  חיפה
  לוכה של קואליציית האחד במאיתה

  

ליד מוזיאון חיפה לאמנות  18:30מתכנסים בשעה 
  .מושבה הגרמניתוצועדים ל) שבתאי לוי' רח(

  

  "זו הדרך"לידיעת קוראי 
  

  .לאחר חג הפסח,  באפריל30-הגיליון הבא יתפרסם ב

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ! להתנחלות בחברוןדי: א"הפגנות בשטחים ובת


