
 

 

  והמערכה לא תמהמאה  
    

  

לפני מאה שנה זעזעה מהפכת אוקטובר     
את העולם הקפיטליסטי. האפשרות  1917

ואיכרים ללא לכונן משטר של פועלים 
ניצול ואפליה, ללא דיכוי ומלחמות, עם 
עבודה חינוך, בריאות ושיכון לכל, קרמה 
עור וגידים לראשונה עם הקמתה של ברית 

  .1922המועצות בשנת 
הקפיטליזם העולמי לא השלים עם     

תוצאות המהפכה וניסה להטביע את 
השלטון הסובייטי בדם מלחמת האזרחים 

רמניה הנאצית, ובשעטת צבאותיה של ג
וכשל.  –במצור כלכלי ובהסתה שיטתית 

ברית המועצות בנתה חברה סוציאליסטית 
  והושיטה עזרה לעמים שנאבקו לשחרורם.

קרסה ברית המועצות בשל  1991-ב    
כשלים כלכליים, עיוותים בדמוקרטיה 
ופעילות קבוצה בהנהגה לערעור 
הסוציאליזם. המשטר הנוכחי ברוסיה גזל 

את הזכויות החברתיות  מהאזרחים
והפוליטיות והצמיח פערים כלכליים 
עצומים. ברחבי העולם במקביל, ניצל 
ההון שבשלטון את הקריסה לצבירת עושר 
חסרת תקדים, למתקפה רבתי על העבודה 
המאורגנת, לזריעת איבה לאומית, לחתירה 

  נגד סדרי השלטון הדמוקרטי.
אולם קריסת ברית המועצות לא הפכה     
הקפיטליזם למשטר יציב יותר.  את

סתירותיו הפנימיות המעמיקות מחריפות 
, אבטלת צעירים, ניצול עוניתופעות כמו 

פשיזם, -מהגרים ונשים, גזענות וניאו
  קבון.ישקיעת מדינות בחובות, שחיתות ור

סתירות ותופעות ניוון אלה של הקפיטליזם והתפרקות     
חודה, מפרנסות דמוקרטיה המקומית משרידי יי-הסוציאל

שנה. אך  40את הימין בישראל, האוחז בהגה השלטון כבר 
הציבור הערבי, התוקפנות הגוברת של ממשלת נתניהו נגד 

מתנגדיה משמאל, נגד סדרי שלטון דמוקרטיים אינה נגד 
ביטוי לחוזק המשטר, אלא דווקא לחולשה הפנימית של 

  שלטון.-משטר ההון
 הוא, ששמאל רדיקלי 1917אוקטובר  הלקח ממהפכת    

  נבחן ביכולתו לזהות את הסתירות הפנימיות ולגבשועקבי 

  
   

  
את  תשובות רעיוניות ופוליטיות קונקרטיות; להדריך ולעודד 

קורבנות השיטה במאבקים למען זכויותיהם; להעמיק את 
ערבית במקומות העבודה, בהשכלה -השותפות היהודית

  הגבוהה, במאבק לסיום הכיבוש ובכל תחום אחר.  
וכפרקטיקה הוא תנאי חיוני להתמדה חזון כ זםהסוציאלי    

החברה  ת במערכה למען עולם בו טובת בנות ובניולהחלטיו
  זהה לטובת החברה כולה.

  2017 בנובמבר  8,  42ליון יג   

לבדייבציור: ולדימיר ", הולכים"פועלים 



  

 2תגובות/
        
 

        
  דברים בשם אומרם

  

  נמל אריאל
הקמת נמל  כמו –בית ספר לרפואה באריאל  הקמת"

  ".בירושלים
  )22.10(פרופ' מנואל טרכטנברג, לשעבר יו"ר ות"ת, "דה מרקר", 

  

  מי צריך מעסיקים? ,כאלה ועדיםעם 

'הפריטו לנו'. ההפרטה היא לא  הרבה אנשים אומרים"
הן הבעיה. מרגע  התוצאות וההשלכות של ההפרטה. הבעיה

זה  –שידעת לסגור את ההשלכות ולשמור על העובדים 
לוועדים שלי: רוצים  אומר אני ]...[ מוכיח את עצמו

  .להצליח? תחשבו לרגע כמו המעסיק"
  (אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, 

  )22.10"דבר ראשון", 

   קצין מודיעין ראשיניצב גוגל, 

ע שעבר פלסטיני בחשד שתכנן לבצע "המשטרה עצרה בשבו
פיגוע דריסה, על בסיס תרגום שגוי של פוסט בערבית 
שפרסם בפייסבוק. המשטרה הסתמכה על תרגום אוטומטי 
של ההודעה, שכלל לא נקראה בידי דובר ערבית לפני מעצרו 
של החשוד. לפני שבוע העלה הפלסטיני לעמוד הפייסבוק 

דחפור באתר בנייה שבו  שלו תמונה שבה הוא נראה נשען על
הוא מועסק, בהתנחלות ביתר עילית. לצד התמונה הופיע 
כיתוב בערבית, שפירושו "בוקר טוב לכם". ואולם, התרגום 

לפגוע 'האוטומטי שמציע פייסבוק המיר את הברכה במלים 
 ".באנגלית 'hurt them'-ו, בעברית 'בהם

  )22.10("הארץ", 

  מכתבים        

    למערכת  
  

  הריסות בתים עוד ועוד
  

, הגיעו באוקטובר 25עד  23 בימים שני, שלישי ורביעי,   
בתים בנגב. ביום  להרוסנציגי הממשלה מלווים בשוטרים 

בוואדי  שני הרסו בית וצריף וביום שלישי הרסו רצפת בטון
במכחול, צפונית לכביש  .ליד אבו תלול הרסו בית .אל נעם

, ליד לקיה הרסו סככה רצפת בטון. ביום רביעיעוד , הרסו 31
עוד  וליד אבו תלול הרסו ,ליד שגב שלום הרסו בית .ובית
כפר ל ובסמוך. באבו גרינת, ליד ערערה, עקרו עצי זית אחד

את  מדינת ישראלהרסה שוב באותו שבוע, . נוסף הרסו בית
    .120-עראקיב. זו הפעם ה-אלהכפר 

  עמוס גבירץ                                                      
 קיבוץ שפיים                                                               

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  באמתיומני היקר, אבל יקר 

 – השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל נושא מרכזי ביומן"
מספר הפעמים שבהן יצאה מהארץ  .הרבות לחו"ל נסיעותיה

ישראל . בסך הכל בילתה השרה מחוץ ל8- הגיע ל 2016-ב
השתתפה  2016בפברואר  .הקרוב לחודש ימים במהלך השנ

השרה בכנס ויצו בלונדון, במארס היא טסה לחמישה ימים 
ובמוצאי יום העצמאות טסה לביקור באו"ם, יורק  ניול

לבלארוס למספר ימים. בסוף מאי יצאה שוב לניו יורק לכנס 
שלקראתו התכוננה לא מעט בארץ, מה  'ג'רוזלם פוסט'של ה

שכלל שעות צילומים והכנה של הנאום. ביולי שוב ביקרה 
בניו יורק, הפעם בוועדת התביעות. לאחר מכן הספיקה לבקר 

 –לשמונה ימים תמימים  הפעם –באסטוניה, לשוב לניו יורק 
קינחה בביקור בכנס ערים חכמות בברצלונה שכלל  ולבסוף

  ."הופעה בביתן הישראלי בתערוכה
  )22.10("דה מרקר", 

  

  סקר, סקר תרדוף

הדאגה לקשישים עומדת בראש סדר העדיפויות של אזרחי "
במטרה לבחון  ',ממון'שראל. כך מתברר מסקר מיוחד שיזם י

ע את עודפי המסים את עמדות הציבור בשאלה היכן להשקי
באופן  מיליארד שקל, שנוצר 12סכום של כ־בקופת המדינה, 

לא צפוי השנה. את הסקר ערך מכון הסקרים מדגם, 
בסקר  .איש 500מינה צמח ומנו גבע, והשתתפו בו  שמנהלים

וע מסי –אפשרויות להשקעת מיליארדי השקלים  13הוצגו 
לקשישים, לנכים, להורים לילדים ולסטודנטים, ועד להקמת 
בתי חולים וכיתות לימוד, הפחתת מס ההכנסה והורדת 
שיעור המע"מ ומס החברות, הקטנת חובות המדינה והשקעת 

אופן מפתיע ב .מיליארדי שקלים בתשתית הכבישים והרכבות
למדי, רוב הציבור לא דאג לעצמו אלא לציבור הקשישים: 

שקל לחודש  500ציינו את הגדלת קצבאות הקשישים ב־ 61%
העדיפויות הראשונות בהשקעת כספי עודפי  5כאחת מ־

מהנשאלים הציבו את הסיוע לקשישים במקום  13%המסים. 
   .הראשון מבין כל אפשרויות השקעת הכספים

 : הגדלת קצבאות הנכים4-6במקומות  הנושאיםיתר "
שקל (שכר המינימום  5,300כדרישת המפגינים ברחובות ל־

החדש), בניית כיתות לימוד והפחתה משמעותית של שיעורי 
בפער גדול . אלף שקל 25־15ס ההכנסה למשתכרים מ

אחריהם תמכו הנשאלים בהוספת סייעות לגני הילדים, 
בהקטנת חובות המדינה, בהפחתת שכר הלימוד 

שקל, בהאצת עבודות התשתית של  2,000באוניברסיטאות ב־
בשני . ים והרכבת הקלה ובהגדלת תקציב הביטחוןהכביש

המקומות האחרונים דורגו מטרות שנחשבות כמסייעות 
) בחרו במקום הראשון 12(מקום  4%לבעלי הממון: רק 

 5הציבו את ההפחתה בין  20%בהפחתת מס החברות ורק 
המקומות הראשונים. במקום האחרון ניצבת הורדת המס על 

העדיפויות  5מטרה זו בין  הציבו 10%רק . רווחי הון
  . הראשונות

בינתיים, הפתיע ראש הממשלה נתניהו, כשגילה מעל דוכן "
האוצר, משה כחלון, הכנסת כי כבר הגיע להסכמות עם שר 

  .ים"על הפחתות מס
  )25.10("ידיעות אחרונות", 

 

  לציבור הקוראים חידה
"חידה לקראת עצרת רבין (בלי לבדוק בגוגל!). ראינו 

"שלום" נעלמה לחלוטין מכל הפרסומים לקראת שהמילה 
 :העצרת בשבת הבאה, אז חשבנו לשאול את הגולשים

כמה פעמים  -בנאומו האחרון של יצחק רבין בערב הרצח 
  נאמרת המילה "שלום"?"

  

  )30.10(דף הפייסבוק של שלום עכשיו 



  

  3ס/פולמו   
 

  (צילום: מרצ)  2016פעילי חד"ש ומרצ בהפגנה משותפת, אפריל 
  

ייסורי האהבה 

  הציונית של מרצ
  

, לדמוקרטיה במאבק אין לזלזל בחשיבותה

לוותר  יששמאל בישראל מנת להיות -עלאך 

    בעולם חברות במוסדות הציונייםהעל 

  
בשורות מרצ. בשבועות האחרונים מתפתח פולמוס     

ומן הראוי  ,מפלגתיים-גבולות הפניםההוויכוח חצה את 
מתוך דאגה לעתידו של המחנה וזאת להתייחס לתוכנו, 

שמקדמת ציה מול תהליכי הפשיזאל  –הדמוקרטי בישראל 
  ממשלת הימין, ממשלתו של בנימין נתניהו.ללא הרף 

הדורשים לנטוש את הציונות ולהגדיר  מרציש חברים ב  
אבל  .ציונית-אַ או  ,תציוני-מחדש כתנועה שמאלית לאאותה 

גילאון, נושא זה ח"כ אילן גלאון לזהבה בין הניטש בוויכוח 
  אינו עומד כלל על סדר היום. 

"מקור עם פרסום ידיעה בשבועון הימין הסערה פרצה    
אינו לפיה במצעה של מרצ המונח ציונות  ,)26.10(ראשון" 

  קיים. 
, סרהמוטענת השבועון  לעדוברת מרצ מיהרה להגיב     

"במצע מרצ נכתב תמיד, שמרצ פועלת : בשמה של גלאון
ברוח ערכי הציונות. מעולם לא נכתב שמרצ היא מפלגה 

 ".ציונית, פשוט כי לא ראינו טעם לכתוב את המובן מאליו
, מוסי רז, התנועהמזכ"ל בעבר , חבר הכנסת הטרי    

"מרצ תומכת ורואה כי  ,) ואמר29.10( 20ערוץ להתראיין 
". עוד הוסיף כי בית הלאומי של העם היהודיאת הל בישרא

עניין זה כתוב במצע ולא רק במצע. עם העובדות הללו, 
       .להתווכחהבהיר רז, אי אפשר 

מקריאה בעיתונים ובשיחות עם חברי מרצ (התנועה     
ל המשמר" עשנה את העיתון " 20- חיסלה לפני יותר מ

  ד הרבה על הוויכוחאתר האינטרנט התנועתי לא ניתן ללמומו
  כי ההתמודדות היא אישית ורעיונית.  ,הפנימי) עולה 

יושבת התמודדות אישית בין גם  הפולמוס מבטאנכון,      
אילן ח"כ לבין יו"ר הסיעה בכנסת,  ,זהבה גלאוןהראש, 
 ."באגו רק "קרב אגואין זה ואולם, חשוב להדגיש: גילאון. 

תפקידיה ראיית וב הבדלים בהשקפת עולםבין השניים יש 
לתאר את עמדותיה של גלאון בקצרה אפשר של מרצ. 
 ,אחד המרכיבים שהקימו את מרצ, תנועת רצכנאמנות ל

דבק זכויות אדם וזכויות הפרט. לעומתה, בשלה הוא הדגש ש
 ממרכיבי מרצהיא , אף גילאון בקו ההיסטורי של מפ"םאילן 

שר להסביר אפכך  "לציונות, לסוציאליזם ולאחוות עמים". -
את תגובתו החריפה יותר של גילאון: "לא נאפשר לאף 
פוליטיקאי ולאף דובר לשנות בהבל פה את זהותה של מרצ 
[...] אני קורא להיצמד לזהות ההיסטורית של המפלגה או 

  לחפש מסגרת פוליטית אחרת".
דרור מורג, בעבר מזכ"ל  ."ציונית מעשית"גם מרצ  אך     

(יחד עם נציגי  ההסתדרות הציונית , יושב בהנהגתהתנועה
 )"יש עתיד"ו "כולנו", "ישראל ביתנו"העבודה", "הליכוד, 

. ההסתדרות הציונית היא מוסד ומייצג שם את תנועתו
שנים  לפני ולפרקהיה צריך שרקוב ליהודים בלבד, מוסד 

על ההסתדרות הציונית ועל פעילות מרצ בתוכה לא רבות. 
העברת לצינור  יאשומעים רבות. ההסתדרות הציונית ה

יהודים בחו"ל הלהתנחלויות, לגיוס מתנחלים בקרב כספים 
  פלסטינים מאדמתם. םולנישול תושבי

מורג בראש "המחלקה למפעלים עומד  ,בתוקף תפקידו    
תם של ההוגים שבין מטרותיה "הפצת מורש ,ציוניים"

מורג "משוריין" תאמרו: עניין קטן? ובכן,  הציוניים".
ציר: אורי זכי, עוד שנבחרה לאחרונה, יחד עם  ,בוועידת מרצ

הציונות של מרצ  . אהבתלמפעלים ציוניים" המחלקה"מנהל 
מרצ שולחת נציגים גם להנהגת יתר  אינה תלויה בדבר.

  .קרקעות העסוקה בגזל , למשל קק"למוסדות הציונייםה
, . יחד עם זאתמימונומו מסד הציוניממרצ היא חלק מה   

עניין אין  מאללשו ,גם כוח דמוקרטיהיא מרצ  כאמור כבר,
מאז הבחירות  בהיעלמותה. אבל לסיסמא שמניפים ראשיה

השמאל של ישראל", אין כיסוי.  –"מרצ לפיה  האחרונות
  חד. לא הלכו י ומעולם הולכים יחדאינם ציונות ושוויון 

י הטובים פעילים במרצ. אנחנו נפגשים יכמה מחבר   
בהפגנות, בעצרות ובכנסים. איננו מסכימים על הכל, אבל 

אני תמיד יש בנו רצון לשיתוף פעולה למען מטרות טובות. 
  . מקווה שהרוח הטובה לא תשתנה

  א"ד                                                           
  

  

  סניף יו"ש יש להם ק: לא מצחי
  

צדדית על -חדנדרשת המדינה להכריז "מרצ במצע     
הפסקה מידית וללא תנאי של מפעל ההתנחלות כולו בשטחי 
הגדה המערבית וירושלים המזרחית, שהוא מנוגד לחוק 

כאיתות על רצינות כוונות ובניית אימון ת, הבינלאומי. זא
פינוי/פיצוי עבור מדיני בין הצדדים. בנוסף, תגובש תכנית ל

המתנחלים כהכנה לפינויים לישראל. במקביל, יופסק הניצול 
, תוך נישול 67צדדי של משאבי הטבע בתחומי גבולות - החד

יש מרצ אהה, למשמעית. - זו עמדה ברורה וחד ."הפלסטינים
"סניף יו"ש" (סניף ההתנחלויות) ובו פעילים חברי התנועה. 

לוועידת  םאחרונה נציגיחברי סניף ההתנחלויות אף בחרו ל
  התנועה החדשה. 

בות בינלאומית רחבה נברך על מעור"שם: עוד נכתב     
ב, הכוללת את האיחוד האירופי ומדינות "צידה של ארהב

ליבת הליגה הערבית, להתנעת תהליך מדיני באמצעות ועידה 
בינלאומית רחבה, המקיפה את כל סוגיות שיתוף הפעולה 

לא למדו דבר  ."זורחוני באטיהמדיני, הכלכלי והב
  שנה להנצחת הכיבוש?  50מההתערבות האמריקאית במשך 
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   החרימההרשימה המשותפת 

  הצהרת בלפוראת חגיגות 
  

להצהרת בלפור בטקס  השנ 100 ציינה השבועהכנסת     
לא נכחו, חברי הכנסת של הרשימה המשותפת . חגיגי

  . הצפויה ההחרמהוהודיעו כבר בשבוע שעבר על 
היסטורי לפלסטינים", אמר ח"כ  עוול – הצהרת בלפור"    

הרשימה המשותפת). , חד"ש(סת כנב בנאוםיוסף ג'בארין 
"כמובן שלא נשתתף באירוע לרגל הצהרת בלפור. בריטניה 
הבטיחה ארץ שאינה שייכת לה ושעדיין לא שלטה בה לעם 

. את תוך התעלמות מיושביה המקורייםשאינו יושב בה, וז
בריטניה העדיפה את התנועה הציונית באירופה על פני יושבי 

   ."ותיקוה הארץ הערבים והיישוב היהודי
עוול היסטורי עד היום בריטניה לא הכירה בהוא הוסיף: "    

 השללנ רבהצהרת בלפוישראל. ממשלת זה, ובטח שלא 
. עוול זה בא הפלסטינים עצמית של הערביםהגדרה הזכות ל

של האזרחים הערבים בישראל בהדרתם היום לידי ביטוי 
, בגדה המערביתהעם הפלסטיני ובכיבוש קולוניאלי של 

  ".ובעזה בירושלים המזרחית
  

כישלון תכניות התעסוקה בנגב: רק 

  בדואיות עובדותהרבע מהנשים 
  

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בראשות     
הרשימה המשותפת) , סלימאן (חד"ש-ח"כ עאידה תומא

-דיון בנושא תעסוקת נשים ערביות בשבוע שעברקיימה 
נשים בדואיות תושבות הנגב  בדואיות בנגב. בדיון השתתפו

ונציגי ארגונים הפועלים בתחום, אשר סיפרו על המצוקות 
ב והקשיים שחוות נשים בדואיות בנגב המבקשות להשתל

  . בשוק התעסוקה
  

  

  
  

  את קבלו

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

וח לום, מתבקשים לשלללא תש ,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

   ח"כ ג'בארין, ח"כ גנאים וח"כ זועבי ,סלימאן- ח"כ תומא

  וועדה (צילום: דוברות הכנסת) הבדיון 
  

על  את ממצאיהםקיום בנגב -פורום דו נציגי חשפו בדיון    
תכנית  .בדואיות בנגבהנשים הה של תעסוקהאודות מצב 

צמיחה כלכלית בחברה הבדואית בנגב לחומש לפיתוח וה
כשלה  2016-2012בשנים לפועל הממשלה שהוציאה 

התעסוקה בקרב נשים בדואיות  שיעורניסיונה להעלות את ב
 שיעורהעלאת בעוד שהיעד שהוצב לתכנית היה  .בנגב

, עד 2020עד שנת  41%-ל 23%-תעסוקת הנשים הבדואיות מ
 אחוז אחד בלבד.ב, כלומר 24%-היום עלה אחוז התעסוקה ל

משרד הוטל על  ויישומה מיליון שקל 274-לתכנית הוקצו כ
  . ראש הממשלה

שלא סלימאן -תומאיו"ר הוועדה דרשה בתום הדיון     
כפרים הדרישה להכיר ב לביןה זו סוגיהטיפול בלהפריד בין 

: "אם הממשלה לא תשכיל להבין בנגב "מוכרים- ה"בלתי
אנשים מחיקת שאי אפשר להמשיך במדיניות כזו של 

ותר, הנשים זכויות בסיסיות בי ומניעהשנמצאים בשטח 
לא יוכלו להשתלב בשוק העבודה. אישה לא  הללו בכפרים

יכולה לצאת לעבודה במצב שבו אין חשמל ומים בבית ואין 
עצמה היטב. אני את תחבורה ציבורית. על הממשלה לבדוק 

מבקשת לקבל ממשרדי הממשלה הרלוונטיים דוחות 
לבין התכנון שבוחנים את התכנית הקודמת, את הפער בין 

חשיבות ישנה  ,וגם את כל התכניות לעתיד. כמו כן ,צאההתו
לארגוני השטח, בדגש על ארגוני הנשים,  ותלהתחבררבה 

הרבה לפני בדואיות שסללו את הדרך לתעסוקת נשים 
שהממשלה החלה לפעול בתחום. יש ללמוד מהידע והניסיון 

. אך שוק העבודהבשהם צברו. כולנו רוצים שנשים ישתלבו 
   שיהפכו לכוח עבודה זול, מנוצל ומדוכא". איננו רוצים

  

משרד  ביטל חנין דבבעקבות התערבות 

 הרווחה קיצוץ בקצבת העיוורים

  

מהקצבה  35%לקצץ מהכוונה משרד הרווחה חזר בו     
 . הקצבההמוענקת לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה

דות מחוץ לבית. כך הודיע יבהתנילסייע לאוכלוסייה נועדה 
ל הכנסת, המשרד בדיון בוועדת העבודה והרווחה ש נציג

  הרשימה המשותפת)., שיזם ח"כ דב חנין (חד"ש
מנהל  מארק שמיס, הודיע בדיון שהתקיים בשבוע שעבר    

 600 כי ה,אגף הערכה ותוכניות במשרד העבודה והרווח
, מדמי הליווי 50%לקצבה בשיעור של  עיוורים שהיו זכאים

  . זו לקצבה 25%יקבלו תוספת של 
עיוורים זכאים לקצבה יהיו בינואר  1- בבעקבות כך, החל     

  עומד עלהשיעורה הנוכחי,  לעומת ,חודשבשקלים  741בסך 
  .שקלים 494
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לייחס חשיבות לעמדת האישה 

  כריתות רחם ב בכל הקשור 
      

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בראשות    
הרשימה המשותפת) , סלימאן (חד"ש-ח"כ עאידה תומא

כריתת הרחם ל םקיימה בשבוע שעבר דיון בנושא ניתוחי
לבקשתו  סלימאן יזמה את הדיון-תומאהמתבצעים בישראל. 

גניקולוג  ,הרשימה המשותפת), טיבי (תע"ל אחמד של ח"כ
העביר משרד  ,במקצועו. בעקבות שאילתא שהגיש ח"כ טיבי

מספר ניתוחי  אודותעל הבריאות בדצמבר האחרון נתונים 
  .שנה מדיבישראל ים כריתת הרחם המתבצע

ניתוחי  5,000-כ, מתבצעים בממוצע בעשור האחרון    
ציג המשרד מדד השוואתי בכל שנה. כמו כן, הכריתת רחם 

כריתות למאה  121לפיו שיעור הכריתות בישראל, העומד על 
שיעור לפי נתוני המשרד, . אלף נשים, הוא מהנמוכים בעולם

כריתות  309בגרמניה: ביותר בעולם מצוי הכריתות הגבוה 
  למאה אלף נשים. 

חולים הבבית מנהל המחלקה הגניקולוגית פרופ' ישי לוין,     
הוסיף כי "שיעור הניתוחים הנמוך מצביע על כך  ,באיכילו

שלקבלת ההחלטות לא נכנסים שיקולים זרים, אבל ישנן 
היום דרכים נוספות להתמודד עם בעיות מסוג זה, באמצעות 

תרופתי. כשאישה מבקשת כריתת  אולטרסאונד או טיפול
ומקבלים החלטה מנהלים דיון יחד עמה, , אנחנו רחם

הגיבה לדברי לוין: סלימאן -"כ תומאחמשותפת ומושכלת". 
זה אינו המצב "לצערי הקולות שעולים מהשטח מראים ש

 . בדיונים כאלה דעתה של האישהבקופות החולים
של נשים הצורך ; ביטוילבאים לידי לא תמיד  ותיההרגשו

מסתכלים הרופאים  ישנםבמידע לא תמיד מקבל מענה. 
  ".םלא מכירים את הלקוחות שלהשמחשב וכמעט ב

אני בטוחה סלימאן: "-עוד הוסיפה יו"ר הוועדה תומא    
שמרבית הנשים אפילו לא יודעות על קיומה של התרופה ועל 
האפשרויות העומדות בפניהן. תפקידו של הרופא לוודא כי 
האישה שיושבת לפניו מקבלת את כל המידע ואת אפשרות 

דה הבחירה, מבין כל האופציות העומדות בפניה". יו"ר הווע
"לא יעלה על  :לכלול את התרופה בסל התרופות אף דרשה

ומי  ,לקבל את התרופהיוכלו אמצעים ה כי בעלותהדעת 
  .מות בשקט"לאו חלילה  ,בשקט לסבול תאלץ שאין לה

  

ח"כ חנין מזהיר מעיכוב פרויקט 

  עיר"ל"מהיר 
  

ועדת המשנה לתחבורה ציבורית של הכנסת, בראשות ח"כ     
 בשבוע שעברהרשימה המשותפת), קיימה  ,(חד"ש דב חנין

עיר", שנועד לפרויקט "מהיר הישיבת מעקב אחר יישום 
  להכשיר נתיבי תחבורה ציבורית בגוש דן. 

ועדת המשנה הזכיר היו"ר חנין כי  ,עם פתיחת הישיבה    
שמטרתה להוסיף  ,עוקבת כבר תקופה ארוכה אחר התכנית

בגוש  בתוך העריםנתיבי תחבורה ציבורית ק"מ של  217עוד 
מתוכננים  בסך הכל. ק"מ מחוץ לערים 113ועוד  דן,

ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית  330עוד להתווסף 
הבנו שלוח הזמנים הוא  2016-"ב דן.של גוש במטרופולין 

 2018-קריטי, בשל הבחירות לרשויות המקומיות הצפויות ב
   ו שלא לסגור רחובות בשנת בחירות.והחשש שרשויות יעדיפ

  ולמרבה הצערהייתה צריכה להיות שנת המפנה,  2017לכן 

  
   חנין. היא לא הייתה", אמר

  

  :כינוס מפלגות קומוניסטיות

  לא הצלחנו לשמור 

  ברית המועצותעל 
  

של  19-משלחות נטלו חלק בכינוס הבינלאומי ה 103    
בנובמבר  3-2מפלגות קומוניסטיות ופועליות, שנערך בימים 

בלנינגרד (סנט פטרבורג). את הכינוס אירחה המפלגה 
הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית והוא הוקדש לציון מאה 
שנה למהפכת אוקטובר. הכינוס אישר קריאה של 

  משתתפים לעמי העולם וננעל בשירת "האינטרנציונל".ה
  

  
  מימין לשמאל: ד"ר עפו אגבריה, גינאדי זיוגנוב, 

  ד"ר שוכרי עוואדה, אלי גוז'נסקי
  

משלחת המפלגה הקומוניסטית הישראלית לכינוס, ובה     
חברי הלשכה הפוליטית ד"ר עפו אגבריה, אלי גוז'נסקי וד"ר 

נאדי זיוגנוב, יו"ר הוועד המרכזי שוכרי עוואדה, נפגשה עם ג
של המפלגה הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית, והגישה לו 

   שי (ר' תמונה).
), הדגיש גנאדי זיוגנוב את התמורות 2.11בנאומו בכינוס (    

המהפכניות בכלכלה, בחברה ובפוליטיקה שחוללה מהפכת 
  שנות קיומה. 74-אוקטובר ואת הישגיה של ברית המועצות ב

אמר,  –"לא הצלחנו לשמור על המדינה הסובייטית"     
והוסיף כי קריסת המשטר הסובייטי הייתה הצלחה זמנית של 

 בתארו אתהאימפריאליזם, שהחריף את המתקפה שלו. 
העובדה, שהקיטוב  ציין אתהמצב החמור ברוסיה של היום 

החברתי בה עמוק יותר מאשר בשאר מדינות העולם. 
ים ואילו מיליוני אוליגרכ 200טים בכלכלת רוסיה שול

  אזרחים סובלים וקיומם רעוע.
בהמשך נאומו הצביע זיוגנוב על המשימה המרכזית     

המוטלת היום על הקומוניסטים ובעלי בריתם: להרחיב את 
ההתנגדות למתקפת ההון ולחשוף את מהות הקפיטליזם 
במשטר של מלחמות, משברים, טרור, הרס הסביבה וסבל 

  יונים רבים.של מיל
המפלגה הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית, סיכם     

זיוגנוב, מציינת מלאות מאה שנה למהפכת אוקטובר לא רק 
מערכה למען בכאירוע היסטורי, אלא החזון וכהדרכה 

  הסוציאליזם.
במסגרת האירועים לציון מאה שנה למהפכת אוקטובר,     

מי של כוחות בנובמבר פורום בינלאו 6-התכנס במוסקבה ב
  השמאל וכן התקיימה צעדה המונית במרכז העיר.
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  מיוחד ל"זו הדרך":

לחיות כאילו הסוציאליזם 

  אפשרי כאן ועכשיו
  

  סם גינדיןמאת 
  

באוקטובר התקיים באוניברסיטת יורק באונטריו,  6-7בימים     

קנדה, כינוס בינלאומי לרגל צאתו לגמלאות של פרופסור ליאו 

את ורך זה שנים וקר המרקסיסטי הנודע. פאניץ' עפאניץ', הח

. כותרת "Socialist Register"י החשוב השנתון המרקסיסט

השנה היא: "להתעלות מעל הפסימיזם, הכרך שיצא לאור 

לחשוב מחדש על הדמוקרטיה". הדוברים בכינוס העלו על נס 

את פועלו של פאניץ' כמורה, כהוגה סוציאליסט וכפעיל 

  חברתי. 

, חברו הקרוב של (ר' תמונה, צילום: ויקימדיה) סם גינדין    

, ניאות לבקשת "זו הדרך" לפרסם תמצית מדבריו פאניץ'

בכינוס, המבטאים את השקפתו לגבי הסוציאליזם. גינדין, יליד 

סיביר, הוא כלכלן פוליטי וחוקר בכיר באיגוד המקצועי של 

העובדים בתעשיית המכוניות הקנדית. פאניץ' וגינדין כתבו יחד 

את הספר החשוב "יצירת הקפיטליזם הגלובלי: הכלכלה 

 2012הפוליטית של האימפריה האמריקאית", שראה אור בשנת 

  . Verso Booksבהוצאת 

  תרגם והביא לדפוס: אבישי ארליך.    
  

באמצעות  המשתק את השמאל ההתגברות על הפסימיזם    
אופטימיזם מהפכני היא משימה מרכזית שנטל על עצמו 

לשכנע גם  ותושתדלוהן בה לאחרים ליאו פאניץ' הן בפנותו
  את עצמו באפשרות לעשות כן.

החלפת חולצה  , אינוהמבט האופטימי אינו עניין קוסמטי    
להגברת  פאניץ' גם אינו מתכווןפסימית בחולצה אופטימית. 

ה"רעש" האופטימי בכמה דרגות כדי להישמע רדיקלי יותר. 
 תלוי נסיבות מציע לראות את הסוציאליזם כאירוע עתידיהוא 

רח וחיזוי. התגשמות הסוציאליזם אינה כל ניתן בלתישמועדו 
 של סוכנות קולקטיבית, ההתפתחות פועל יוצא שלאלא 

של  הנעזרת בניתוח האינטלקטואלי המוצלח ביותר
 הסוציאליסטי  בחזון האמונה  של  מהם האתגרים  .המציאות

 בהתחשב בתנאים הקיימים כיום?
יוכל הוא רק כי  ,האמונה בסוציאליזם פירושה להבין    

ים והקולקטיביים של ילהגשים את הצרכים האינדיבידואל
אנושות כולה. להיות הגלום בבני האדם ואת הפוטנציאל 

לשאוף למשהו אחר, טוב יותר באופן  משמעו סוציאליסט
כאן  ולחיות את חיינו כאילו הסוציאליזם אפשרי ,רדיקלי
  .ועכשיו

  

  הוויכוח עם האוטופיסטים
תשובה לשאלה, בו רמזים רבים שמרקסיסטים הציע אף    

כיצד עשויה להיראות חברה סוציאליסטית עתידית מבחינה 
הזאת כפי מוסדית, רובם לא נטו לפרט את אופי החברה 

ב"מניפסט . ושניתוחנו את הקפיטליזם מצביע עלי
  על  האוטופיסטים  את  ואנגלס  מרקס  הקומוניסטי", שיבחו 

 

 

ם ימאוויאת התמקדותם ב"גינוי הקפיטליזם, אך ביקרו     
פרופ' הזויים" במקום ב"פעולה רצונית", כפי שהטיבה לסכם 

שבניתוחיהם הם תקפו את האוטופיסטים על  רות לויטס.
ראו את  . מרקס ואנגלסעדשה היסטורית תעדרנ

היסטוריה ובו בזמן ל מצויים בפיגור ביחסהאוטופיסטים כ
ות מפגרים בשל התעלמותם מחשיבהם  .לפניהשועטים 

הם ההופעה של הסוכן המהפכני החדש, הפרולטריון, ו
פזיזים בבניית "מגדלים פורחים באוויר" במטרה לפרט 
בדקדוק עולם רחוק שאין אפשרות להמשיגו בהווה, אלא 

  במושגים כלליים.
במבט לאחור, אפשר לראות עד כמה יומרני היה הניסיון     

כה תאר אלטרנטיבה עתידית בשלב של האוטופיסטים ל
מוקדם של הקפיטליזם. המכוניות, המטוס, המחשב 
האלקטרוני והאינטרנט עוד לא הומצאו. האיגודים 

ת הייתה זכות בחירה כללי תארגן,המקצועיים רק החלו לה
קיבלה טרם והמדינה המודרנית  עדיין בגדר הבטחה עתידית

עדיין לא  הרוסיבמעל לכל, המהפכה ואת קווי הזהות שלה. 
 הבמה הפוליטית. פרצה אל קדמת 

. ומהפכות מחזקים עמדה זההמסלולים הממשיים של     
 ו בפני קשיים עצומים, השקיעו בסופוניצבהבולשביקים, ש

  דפוס    .החדשה  החברה  בתכנון  מועט  זמן   רק   דבר   של 
  

<<<  
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  לא היה חריג. המאבקים המהפכניים עסקו לרוב זהפעולה 
מצאו את לחם, אדמה, מחסה וחרות, ולא  שלום, של בצרכים

יתר על כן, גם במאה  על אידיאלים מרוחקים.הפנאי לחשוב 
, כשהסוציאליזם כבר היה "המניפסט הקומוניסטי"שאחרי 

א לא נראה מוזר שחשבו איך להגיע לסוציאליזם ול חי וקיים,
  .דנו בפרטי החזון עצמו

  

  לארגן את הממורמרים החדשים
מסורתיים של תרבות, דת ומשפחה מנעו את הקשרים ה    

גם  .19-במאה ה ההתפתחות המלאה של הקפיטליזם
ים במערכת החברתית החדשה פועלהקליטה של מעמד ה

סוציאליזם בהרחבה העובדים דנו בעדיין לא נשלמה. נכון, 
על הסוציאליזם אפילו דיברו ונדון בל בינם לבין עצמם:

מפלגות המונים וווסט אנד רובע במסיבות ערב ב
 לאסוציאליסטיות הופיעו ברחבי אירופה. בארה"ב, אמנם, 

-מפלגת המונים סוציאליסטית, אך קולות אנטיקמה 
קפיטליסטיים אשר ביקשו לסלק את הסדר הקיים היו עניין 

-שבשגרה בראשית המאה ה
ונה של . במחצית הראש20

התחוללו שתי  20-המאה ה
מלחמות העולם, המהפכה 

הכלכלי והמשבר  הרוסיב
ה לרגע נעלמ הגדול, ולא

מצוא ל התשוקה
  אלטרנטיבה לקפיטליזם. 

התקדמה ואולם, ככל ש    
נתקל  ,20-המאה ה

הסוציאליזם במכשולים 
 .שעצרו את התפתחותו

איבד את מעמד העובדים 
כסוכן הראשוני של מעמדו 

המהפכני. איגודים  השינוי
אינם לרוב מקצועיים 

אפילו להגן היום מסוגלים 
שלא לדבר שגי העבר, יעל ה
להתקדם. גם קריסת על 

הניסיונות הסוציאליסטיים, 
, לא תרמה גדולים כקטנים

להתפתחותו של הרעיון 
 ,. אמנם מושג הסוציאליזם עדיין מרחף באווירהסוציאליסטי

שמעותו המהפכנית ואפילו חווה תחייה מחודשת, אך מ
אחרונה: "תקווה לזר ייסטיב פר התבטאקהתה. כפי ש

לאלטרנטיבה רדיקלית אמיתית מצלצלת באוזנינו באופן 
  ".כיום מוזר

כך בתודעה העממית, -כשסוציאליזם מהפכני חסר כל       
דומה כי פיתוח מחשבות עקביות על אופן הפעולה האפשרי 

   קבלל  הנכונות  ייאת להח קריטי  של הסוציאליזם הוא תנאי 
  להגשמתן.     לפעול ו   קונקרטיות   אוטופיות 

משכנעת היא עתה תנאי אלמנטרי לעודד  אלטרנטיבה     
מעבר למחאה, לייצב אל תנועות חברתיות לדחוף 

את  ארגןעורער, למסוציאליסטים ששיווי משקלם 
מחדש את מעמד העובדים  ולגייס הממורמרים החדשים

  טווח הדורש מחויבות.-וךלפרויקט אר
האתגר איננו להציג מתכון לסוציאליזם. האפשרות של     

מוגבלת. מטרה צנועה יותר, אך חשובה  –פירוט דמיוני כזה 
 ,רעיונות בעלי מודעות פוליטיתעבור בכל זאת, היא להתוות 

  ניתן להתגבר על מכשולים מבהילים של בניית עולם  איך
  

  
שעדיין  פוטנציאליים,   בין אוהדים  חדש. הכוונה היא לייסד

טחון בהיתכנות הסוציאליזם. יאינם משוכנעים, מידה של ב
זה תנאי הכרחי כיום כדי "לגרום לאדם המת להלך שוב על 

הפילוסוף באופן פואטי לתאר זאת ב טיהכפי שפני הארץ", 
 ארנסט בלוך.

  נושאים התובעים מענה
 יית עולם חדש,של ההתגברות על המכשולים בבנבהקשר     

 שלגביהן מתנהל נקודות מבקש להציג את עמדתי בעשראני 
  :בסופו של יום למענה והזקוקותויכוח, 

  

לפיה  ניסטית,אהמכמהגישה פטר יעלינו לה ,ראשית                
מאפשרות באופן דיאלקטי כשלעצמן סתירות הקפיטליזם 

את רוב העבודה כי  מניחה, מעבר לסוציאליזם. גרסה זו
 מאליו, . מובןו מוכרחים לעשות בעצמנואין אנהקשה 

 אשההתפתחות הקפיטליסטית רלבנטית גם כדוגמ
וגם בכך שהיא מציגה מספר  ,האנושותשל לאפשרויות 

אך ן. היש בתוךהחדש מתהווה, במידת מה, נכון, אפשרויות. 
וגם לא התפתחות התכנון הקפיטליסטי  ,כוז ההוןילא ר

רב  חברותבאמצעות 
ת החידה פותרים אלאומיות 

תתאפשר  המורכבת: כיצד
על בעלות קולקטיבית 

אמצעי הייצור מבלי 
שהמדינה תפקיע את אלה 
ומבלי שתפוצל למקומות 

  עבודה מתחרים?
של מעמד  עצם קיומו    

בהכרח יוצר  ינועובדים א
הניסיון חלומות עצמאיים. 

מעמד של  היומיומי
לעוות את  לולהעובדים ע

לדוחפו ואפילו ו, חלומותי
לא ה"חלומות עבר הל

. הקפיטליזם אינו "נכונים
מפתח באופן ספונטני את 

ת ידואליובהיכולות האינדי
והקולקטיביות של מעמד 

לאתגר  שבכוחן העובדים
. סטיתהקפיטליהשיטה את 

מגביל ומבזבז  הקפיטליזם
; יכולות אלה באופן שיטתי

הצלחות רבים, . במקומות עליוורות הבסיסיות יקזו אחת הב
מאיץ שימשו דווקא תפקיד של  ד העובדיםשל מעמ

אינטגרציה בחברה ולא מקפצה להעמקה של כוח הנגד 
הכרה משפטית באיגודים, השגת זכות הצבעה, האופוזיציוני. 

רותים ישאספקת ידואלית ובית הצריכה האינדייעל
שימשו להטמעה של העובדים המנוצלים  קולקטיביים

  . בחברה ולא להעמקת המרי שלהם בה
אודות מהמילים החלקלקות על  פטריעלינו לה ,שנית                

איני תה של המדינה. גוויעקטטורה של הפרולטריון והדי
על  השמירשל ה טוען זאת רק מתוך ראיית צידה הטוב

רגישות לנקודה שהעלתה רוזה מתוך אלא  המדינה,
חופש את הבורגניות מסכן חירויות כוי היד .לוקסמבורג

 הבסיס העממי.ליטית של ההתפתחות הפוואת הביטוי 
, להמציא מחדש את המדינה כעתכבר  לפיכך, מחויבים אנו

 העממיות   היכולות    את   פעיל   באופן    תפתח    שזו  כדי 
        

<<<  

ליאו פניץ' (צילום: ויקימדיה)



        8יאוריה/ת

  מחדש על דמוקרטיה"  לחשוב" הגיליון השנתי

 )Socialist Register(צילום: ארכיון  

  
 .האינטרסים של ההון הדמוקרטיות כחלק מההתגברות על

העתידי, שלטון העובדים נובע מתוך ביזור המדינה  ,מנםא
בין  לתווך מדינה כדילחדשים תפקידים  זה מחייבאך 

לפתח   ל הכלכלה,וון הכולל שיהכלהנהיג את , האזרחים
 לעודדו העבודה   במקומות   דמוקרטיות   מיומנויות 

לא  טמון עבור המהפכההשתתפות קהילתית. האתגר הגדול 
 וביכולתהאלא בטרנספורמציה שלה  ,של המדינה גוויעתהב

  חברה.חדש בלמלא תפקיד 
  

להניח , לא ניתן חיוני המהפכניפרקסיס שהככל  ,שלישית    
המהפכן כריסטיאן רקובסקי,  ת מאליה.מובנכהתמדתו את 

תחת  דיסידנטוהפך  הרוסיבשהשתתף במהפכה הבולגרי 
הרוח  .סטאלין, תאר בכנות את הכרסום ברוח המהפכנית

 שהיו עדים לה,לא רק בין אלה המהפכנית הלכה ונעלמה 
   אלא אפילו בין אלה שנשארו מחויבים לה.

  

ניהול  ידיגיה של אלה שהוטלו עליהם תפק"הפסיכולו    
בלי היכר, השתנתה עד  הפוליטית באדמיניסטרציה ובכלכלה

 קטיביתיכי אם גם סוביוחומרית,  קטיביתישלא רק אוביכך 
, גם עצמו , הם חדלו להיות חלק ממעמד העובדיםומוסרית

 ., טען רקובסקי"אם מוצאם היה ממעמד העובדים
עזרה ממשלתית לפתיחה מתמשכת של חיונית לסוציאליזם 

  .ולמידה מתמדתהתנסויות  ב להמשך המאבקים,מרח
  

ומנהלים מספק  ריםשדרגי תכנון, המפגש בין  ,רביעית                
בסיס חומרי ליצירה ולשעתוק של האוליגרכיה החברתית 

. לייםאפורציונופר-הלא בעלת הפריווילגיות והכוחות
 ,פיקוח, בחירות - הבלמים של צורות הדמוקרטיה הבורגנית 

  כדי יספיקו לא , כוחויולו למחאה  אזרחיות  זכויות   שקיפות,

  
 אוליגרכיה חברתית. היווצרותה שליה ליהנטלסכל את 

התשובה הסוציאליסטית לבעיה זו טמונה בשליטת העובדים 
הביטחון והכוח של העובדים  .על מקומות עבודתם

 לפעול כבלםוליישום יכולים תכנון באופן ישיר לאחראים ה
  לבירוקרטיה. אפקטיבי

  

 ביןלתאם  בהמשך לכך, יש לשאול כיצד אפשר ,חמישית    
האינטרסים הפרטיקולריים של קבוצות של עובדים השולטים 

כפי שהם , האינטרסים הכללייםלבין במקומות העבודה 
הכרה חברתית מפותחת . בתכנית הכלכליתבאים לידי ביטוי 

האוטונומיה של העובדים  אך אינה מספקת.היא חיונית, 
, למשל באשר לשעות עבודה או לחומרי חלטותה לקבל

מנגנונים אשר חושבים על אינה יכולה להחליף העבודה, 
  באופן מערכתי. חלופות

  

שונים סוגים  אם ביזור כזה דורש, כפי שטענתי, ,שישית    
של שווקים ומחירים, כולל ביחסים בין מקומות עבודה, הרי 

 פוגלית שליאם ההשפעה הצנטראנחנו נותרים עם התהייה, 
צריכה  שוויון ותרבות-תמריצים חומריים על תחרות, אי

שאלה זו  .להפחתה משמעותיתניתנת למניעה או לפחות 
   עדיין עומדת בעינה.

  

, אך התכנית הסוציאליסטית היא תכנית לאומית ,שביעית    
יותר ת השתלטות על מחייבבכלכלה הגלובלית הנוכחית היא 
ים. מה שנחוץ, בנוסף, זו מאשר אמצעי הייצור הלאומי

שלשלות , לרבות הפרדה מורכבת בין הלאומי והבינלאומי
הדבר . בין הלאומי לבינלאומי הקשרים הפיננסייםוההערך 

נעשה ברור יותר כאשר בוחנים את היחסים ההדדיים בין 
מדינות באירופה באמצעות סובסידיות. למשל, על רקע 

  ביוון.המשבר המתמשך 
 

 בהתייחסו" רקב הדורותטבע את המונח "ס מרק ,שמינית                
יותר. יש לכך משמעות מילולית  . כיום,לתודעה העממית
במובנים של הנזק הסביבתי המצטבר שכל באילו מובנים? 

 מאיים להסיט . נזק זהליסטית עתידית תירשאמהפכה סוצי
הכלכליות    והפוליטיות  של     מהמטרות   כמה     ממסלולן

-חברתייםאיץ את הצורך בשנויים ולה הסוציאליזם,
  .במטרה לשמור על כדור הארץ תרבותיים קשים

  

-עלינו לראות את הסוציאליזם לא כשלב לא ,תשיעית                
-אלא כמצב בלתי יותר, תמאוחרלשלמות מושלם בדרך 

 ,למידה והמצאה. כלומר הנסמך על ניסוי, ימושלם תמיד
יוני ושו-לא בטוח,-עלינו לצפות שהסוציאליזם יהיה לא

  ומצוי במאבק מתמיד, אולי אפילו על עצם קיומו.
  

של המפלגה תפקידה השאלה לגבי ניצבת  ,ועשירית    
, ודאות מתמשכת-. בהקשר של איאחרי המהפכה המהפכנית

(או מהירות  , של תהיות עלעל הדרךמתמיד של מאבק 
ל אפשרות של פניה אחורנית שאפילו והמהפכה, איטיות) 

חזון המפלגה חיונית לקידום הת נותר ,של המהפכה
  . סטיסוציאליה

  

יכול מעל -ח כלופיון המפלגה ככאין זה ענין של אִ     
המפלגה  .תיים שהזכרגודילחברה. גם המפלגה אפופה בנ

 ,כמפלגת שלטון  המרחב הגלוי שבו מטפלים בניגודים. היא 
מיכליס פרופ' המפלגה ללמוד, כפי שטען חייבת 

לטפל על המפלגה  .יטת אתונהמאוניברס ספורדלאקיס
 בלחצים של משילות תוך כדי העמקת תפקידה בחינוך

  . ה, ואפילו נגדצה להמחו ,המדינה ובארגון בתוך
  

אפשר להפיל  גוף אחד,מאחר שהמפלגה והמדינה אינן     
בת לייצר מחדש את יהמפלגה המהפכנית חי ממשלות.
  תהליך של מאבק דמוקרטי. כל העת באמצעותסמכותה 
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  ירוקה קתרין יאקובסדוטיר בכרזת בחירות-מנהיגת המפלגה האדומה

  

  :הבחירות באיסלנדבעקבות 
  

  

  ירוקה-המפלגה האדומה
   את הממשלה עשויה להרכיב
  

  אפרים דוידי מאת
  

 "העצמאות" מפלגת ,היוצאתשמפלגת השלטון  אף    
מפלגה הגדולה בפרלמנט לאחר בחירות נותרה ה, הימנית
  השנייה  המפלגה   , )21.10( שבועיים   לפני   שנערכו הבזק 

את  עשויה להקים ,ירוקה-האדומהמפלגת השמאל , בגודלה
ופעילים קבוצת פעילי שמאל הקימו  1999-בהממשלה. 

 בה העממית תמיכההלמען איכות הסביבה מפלגה זו. מאז, 
  . , וההישג הנוכחי הוא שיא עבורהבהתמדה גוברת

 חמישיתכלאחר ש מכוחה ימנית איבדהההמפלגה     
מנדט בלזכות  היא אינה צפויהו ,נטשו אותה מתומכיה

 ., גודני יוהאנסוןילנדאיסהמהנשיא להרכיב את הקואליציה 
אחת  תוך שנהב במדינה הצפוניתשניות ההבחירות, שהיו 

שחיתות הפרשיות בעקבות , נערכו על רקע זעם ציבורי בלבד
אינו ראש הממשלה בנדיקטסון ביארני  .השלטוןשל מפלגת 

האיסלנדי הראשון שמתפטר בשנים האחרונות בשל פרשיות 
שחיתות, לאחר שמסמכי פנמה חשפו כי קודמו גונלאוסון 

 ורעייתו מחזיקים מיליוני דולרים במקלטי מס.
זכתה   ,בנדיקטסון ,היוצאמפלגתו של ראש הממשלה     
שותפים עדיין ך לא מצאה א מהמצביעים 24% תמיכתב

 ירוקה השמאלית-קואליציה. המפלגה האדומהלהרכבת 
מקולות  17%תמיכת בהצליחה להגדיל את כוחה וזכתה 

דמוקרטית הכפילה את כוחה - המפלגה הסוציאלהבוחרים. 
קים עשויה להיאקובסדוטיר קתרין  מהקולות. 12%-בוזכתה 

 , בתמיכתאת הקואליציה שרבים מהאזרחים ציפו לה
והמפלגה  ת הפיראטיםמפלג, תדמוקרטי-הסוציאלהמפלגה 

  .הפרוגרסיבית

  
הייתה אחת המדינות בני אדם,  340,000איסלנד, בה חיים     

שנפגעו באופן הקשה ביותר מהמשבר הקפיטליסטי שפרץ 
מאז, וביתר שאת במערכת הבחירות האחרונה, ניסו  .2007-ב
גלי ההגירה  ולהטיל עללגרום לתסיסה  ימיןהפלגות מ

ב הכלכלי הרעוע במדינה. מצאת האחריות ללאיסלנד 
לחזק את מנגנוני באיסלנד השמאל כוחות דרשו בתשובה, 

  המגזר הפיננסי.ההון ואת  ולמסותהרווחה 
בחודש ספטמבר הכריז ראש הממשלה היוצא בנדיקטסון     

אביו לסייע נו של ניסיו על הקדמת הבחירות, לאחר שנחשף
 . בעקבות חשיפת הפרשה, פרשה מפלגתלפדופיל מורשע

מהקואליציה, וראש הממשלה נאלץ  "עתיד בהיר" המרכז
   .להקדים את הבחירות

מאפשר ה חוק איסלנדי ישןהמהומה פרצה בשל     
ת במסגר לעבוד במשרות ציבוריותרוצחים ללפדופילים ו

-בשנחקק  החוק. םכבוד לשקם ולהשיב את המבקשהליך 
אלא אינו מוחק את ההרשעה הפלילית של הנאשם,  1940

את הזכויות האזרחיות ולעזור להם לאסירים נועד "להחזיר 
  ".להשתלב מחדש בקהילה

המכריע של  רובסבור הלפי סקרים שנערכו השנה,     
ההתנגדות לחוק צדק. -האיסלנדים כי החוק מיושן ומבטא אי

-לאחר שרוברט ארניהגיעה למרכז השיח הציבורי 
-ת מאסר בדון לשלוש שנויהריידרסון, עורך דין לשעבר שנ

 "ו"השבת כבודבנערות, זכה  4בשל תקיפה מינית של  2007
חשוב לציין כי כל בקשה ל"השבת  אשתקד.בספטמבר 

כבוד" באיסלנד מוגשת בידי הנשיא עצמו, וחייבת להיות 
   בכירים. מאישיםמלווה בשני מכתבי המלצה 

בנדיקט בנדיקטסון, היוצא הממשלה אביו של ראש     
העשירים והמשפיעים באיסלנד,  לי ההוןבעסוינסון, אחד מ
 2004-שהורשע ב, פדופיללבקשת כזה בקשה חתם על מכתב 

 שנים. שמו של 12במשך באופן יומיומי באונס בתו החורגת 
על  ההורשהפרלמנט האיסלנדי עד  הוסתר מהציבור סוינסון

בניסיון הואשם  ת הימיןראש ממשל, זאת בעקבות. חשיפתו
  .נאלץ להתפטרו רלמנטהפ להוליך שולל את חברי

רכב כיצד תו  עדיין לא ברורבעת כתיבת שורות אלה,     
פשרות שמפלגת אהם עצ ךאהממשלה הבאה באיסלנד. 

  מעודדת.בשורה  –ירוקה תעמוד בראשה -האדומה שמאלה
  

; מדורגת ראשונהשוויון מגדרי: איסלנד 

  44 במקום ישראל רק
 עדר משתי מאות נשים ברחבי העולם יצטרכו לחכות יות    

מחקר מתוצאות ת העבודה, כך עולה שוויון במקומושיזכו ל
    הפורום הכלכלי העולמי. )3.11שפרסם בשבוע שעבר (

החוקרים בדקו ומצאו, כי אם יימשך הקצב הנוכחי של     
שנים עד  217יעברו צמצום אי השוויון בין נשים לבין גברים, 

ון הזדמנויות שוויועד שתתממש הזכות ל שוויון בשכרל
   .במקומות העבודה

במחקר האחרונה. זמן המוערך גדל במהלך השנה משך     
 170ערך אותו פורום לפני שנה, טענו החוקרים כי בתוך ש

   .העבודההמגדרי בשוק שוויון שנה "בלבד" יושג ה
בסגירת הפערים בין נשים וגברים נה ראשומדורגת איסלנד     

נורבגיה ופינלנד נמצאות במהלך השנה האחרונה, בעוד ש
במקומות השני והשלישי בהתאמה. ישראל נמצאת במקום 

  .ורואקוודקוסטה ריקה, פנמה , אחרי מדינות כגון 44-ה
. זו 2006-הפורום הכלכלי העולמי החל לפרסם את הדוח ב    

השנים האחרונות שממצאי המחקר  11-הפעם הראשונה ב
ת סגירבה בהיציו נעצרה ההתקדמות האיטיתמגלים כי 

  .לגברים רים בין נשיםעהפ



  

 10/למהפכה שירה

  

  אלכסנדר פן
  

  מהפכת אוקטובר
  

  ֲחַמת ֲהמֹוִנים ִהְגִּביָהה.
  ִּדין ִנְּפָצה.-ְּכֵחֶמת, ַאל

  ַחֵּיינּו ָנְשקּו ַעל ִּפיָה.
  ְלאֹור ַׁשְלָהֶביָה ִנְפַסע.

  

  ְׁשחֹוחַ -ַעד-ֵעיֵני ְרתּוִמים
  ָקְרָעה ְּבאֹות. ַלֶּמֶרד

  הֹוְרָתה ֲעוֹוִנים א ִלְׁשֹּכח.
  ָיְרָתה ֲאָבִנים ַלָּבאֹות.

  

  –ְׁשִׁשים, ֲעֵמָלה, ׁשֹוֶלֶטת 
  ַהְּבִרית.-ִלָּבּה ְּבלּוחֹות

  –ְׁשִׁשים ְלִנְצחֹון ֻהֶּלֶדת 
  ַאֲחִרית.-ֻהֶּלֶדת ְיֵמי

  

  ֵמָעֵלינּו, ַחָּגָּה, ֶׁשהּוַנף
  ֵהִניב.ְיבּוִלים -ָהֵרי

  ּוְׁשמֹו ַהָּדגּול ֶׁשל ֶלִנין
  ֲחזֹוָנּה ַיְכִניף!...-ִּדְגֵלי

  

1947  
  
  

 

  )1920-1919"אידאת העמל", יעקב גומינר (

  
  על ארבעה

  

  ה,בָ הֲ ל ַאני עַ , ׁשֵ מוֹ יוֹ -תל ּפַ ד עַ חָ אֶ 
  ת.חַ רַ פְ תִ -ׁשאֵ ץ ּבְ עֵ ם וְ לוֹ ׁשָ ל הַ י עַ יִש לִ ְׁש 
  ה,בָ חוֹ -ייֵ ּוּוצִ י, ּכְ ּבלִ -תיקוֹ פִ י ְּד נִ אֲ 
  ד.חַ ם יַ ם ּגַ ּתָ עְ ּבַ ְר ל ַאאת אֶ שֵֹ נוֹ 

  

  ץ,עֵ ח הָ רַ פְ א יִ ם י אִ ּתִ ה ּפִ מָ לֵ ין ְׁש י אֵ ּכִ 
  ם,יִ נַ ְּׁש ב הַ רֵ חָ הֵ ל ּבְ ּבֹ ה ּתִ בָ הֲ ַאוְ 
  ץ:ּקֵ ל הַ אֶ  יצּוִק ם יָ ּתָ ְש ׁשְ  –ם לוֹ י ׁשָ לִ בְ ּו
  ם.יִ ינַ עֵ ת לָ וֶ מָ ב ּוּלֵ ן לַ לוֹ ָּד ִח וְ 
  

  י.ּתִ ׁשְ ַּד ְק י הֵ ּיַ חַ -תלַ כְ ה ּתִ עָ ּבָ ְר ַאן לְ ּכֵ -לעַ 
  י?!...ּתִ ְש ּקַ ה ּבִ ּבֵ ְר ך הַ ּכָ -לם ּכָ אְ י, הַ לִ  ידּוגִ הַ 
  

  )2005וחד (הוצאת הקיבוץ המא ,השיריםמתוך 

  

  ולדימיר מאיאקובסקי
  

  שיר הלל למהפכה
  

,ָל  
  ְׁשֶרֶקת,ַהּמֻ 
  ֶקַלע,-ְלֶעֶגת ִּבְכֵליַהּמֻ 
,ָל  

  ֶּקֶרת ְּבַלַעז ִּכידֹון,ַהְמדֻ 
א ִּבְתרּוָעה,   ֶאֹשָ

  ֵמַעל ֶּגֶדף ְוֶקֶלל,
  ַהְּקִריָאה ֶׁשל ָהאֹוָדה:-ִמַּלת

  הֹו.
  הֹו ַהַחָּיִתית!

  הֹו ַהִּתינֹוִקית!
  הֹו ַהְקלֹוֶקֶלת!
  הֹו ַהּמֹוֶלֶכת!

  ַמה ִכּנּוִיים, זֹו ָעַלִי ִנְטּפֹול עֹוד?
  ֹסוף ִּגְלּגּוֵל ַמה ְיֵהא, ֲהַפְכֶּפֶכת?

  ַעד,-ֲעֵדיִּבְנַין 
  אֹו ִעֵּיי ַהַּמֹּפֶלת?

  ַלְּמכֹוַנאי,
  ָּפר ַּבֲאַבק ֶּפָחִמים הּוא,ְמעֻ 

  ַלּכֹוֶרה,
  ֶאת ֵמָעיו ֶׁשל ַהֶּבֶצר ִיְרטֹוׁש,

  ַהְקִטיִרי,
  ַהְקִטיִרי ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו

  ַהְּלִלי ַלֲעַמל ֱאנֹוׁש.
  

אברהם  תרגם וערך, )1942(הוצאת ספרית פועלים , שירת רוסיהמתוך 
  שלונסקי

  

  

  פרידה
  

  ּפֹוֵרט ֶאת ַהְפַרְנק ֶׁשּנֹוַתר –ַּבּמֹוִנית 
   –ְלַמְרֵסיי ָמַתי ָהַרֶּכֶבת יֹוֵצאת?  –

  ָּפִריז
  ְּתַלֶּוה אֹוִתי

  ְוִתְדַהר
  ְבָכל ָעְצַמת

  ִיְפָעָתּה
  ְׂשֵאת.-ְלֵאין

  ָהֵצף ֶאת ֵעיַני
  ִטיט ְיֵון

  ִהְתַיְּתמּות!
  ְּפַצע

  ֶאת ִלִּבי
  ִּבְרָגׁשֹות, ִלְדָאָבה!

  ְּבָּפאִריס
  ִהְתַאֵויִתי

  ִלְחיֹות ְוָלמּות,
   –לּוֵלא ָהְיָתה ִעיר ְׁשָּכֹזאת 

  מֹוְסְקָבה.
  

1925  
  

בתרגומו של עמינדב דיקמן,  כריסטופר קולומבוס ושירים אחריםמתוך 
  שראה אור זה עתה בהוצאת קשב לשירה
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  מרינה צֵביָטאיבה
  

	[שממות] 	
  

  ֵעיַנִים! ְּתהֹום ַּבְתֵכֶלת!-ְׁשָממֹות ַּבֲעלּוֵמי
  ּוְתֵכֶלת ָּבן ְּבִהיָרה! –ְׁשחֹורֹות ִמְּׁשחֹור 

  ָּכמֹוהּו ֵאין ַּבֶחֶלד,  –ֶמְרָחב ַלְּקָרב 
  רֹון ַהְּסָעָרה.וֹ ִמְׁשַמר ּד

  

  ְּכֵעין ְרִאי! ְלא ַאְדָוה, ְּבִלי ֶקֶמט.
   ָהעֹוָלמֹות.ְצֲעדּו ַּבּסָ ָּבן יִ 

  הֹו ְּתֵכֶלת זֹו! ֲעֵדי ִצְלצּול ׁשֹוֶמֶמת!
  ָממֹות.ֲארֹון ְסָפִרים ֶׁשל ַהְּׁש 

  

  ְמעּוף ָּגבֹוַּה! –ְּתהֹומֹות ַּבֲעלּוֵמי ֵעיַנים! 
  ִׁשּקּוי ְלַלַהט ַהְּנָׁשָמה.

  ְנאֹות ִמְדָּבר! ִלְׁשתֹות, ִלְגמֹוַע,
  ה.ְלֵהָחֵנק ִמן ַהְּׁשָממָ 

  

  ּוִפים ָהֵאֶּלה!ֶאְׁשֶּתה ְוא ֶאְרֶוה. ַהִּנּׁש
  ּוְמִרי ַהָּדם ַּבְּתהֹום ּוָבֲעִוית.

,ַּבֵּלילֹות ֶנְחַנק ָׁשאּול ַהֶּמֶל ַּכ  
  ְּבַהְפִריעֹו ֶאת ְׁשַנת ָּדִוד.

  
  , בתרגומה של לאה גולדברגשירת רוסיה

  
  דוד הופשטיין

  

  תהלוכה
  

  ֵהַגְחנּו!
  ַדִי ֲאַנְחנּו,ִראׁשֹוֵני צֹועֲ 
  ְצָעד:ֱאנֹוׁשּות ַּבּמִ 

  רּוַח, ְּבַלַהט,- ַּבּטּוחֹות, נֹוָעזֹות, ְּבֹקר
  –ַעד צַ ַצַעד ּבְ 
  ִנְצַעד!

  ִּכי ָהֵאל ַהָּיָשן ִמְתמֹוֵטט,
  ֶאל ַעּמּוד ַהָּקלֹון הּוַקע,

  ִמְתנֹוֵסס עֹוד ְועֹוד –רֹוֵטט ַאְזָעָקה  –ְוִדְגֵלנּו 
  ת,ְטָלא ְּברּוחוֹ הּוא הֻ 

  –הּוא ָאֹדם ִמּדֹור ּדֹור 
  ַאף ְּפִסיָעה ְלָאחֹור!

  ִּפים ַהָּקִׁשים,ּתֻ אֹוְׁשִׁשים ַמִּקיִׁשים ּבַ - ּוַמְקלֹות ְמִעיִרים
  ָהֲאִויר,-ּוִמִצְלַּתים ָחִׁשים ְולֹוְטִׁשים ְׁשָחִזים ְּבֶמְרַחף

  ֲחצֹוְצָרה זֹוֲהָרה ַמִּתיָזה
  ֶאל ָעל... –ֶאת ַהּקֹול ַהֵּמִעיר 

  ָקָלל ְמַצְלֶצֶלת-ּיֹום ַּגם ֲאִני ּגּוש ְנֹחֶשתהַ 
  ַהּפֹוֵסל ֶאת

  ִּפּנֹות ַהְּקִטיָפה ְוַהְּדִמי,
  ַהֵּמִעיר ֲעֵיִפים,

  ַהֵּלִאים-ָהאֹוֵפף ֶאת ֶאְנַקת
   –ְּבַרַעם ֶׁשל ְצחֹוק 

  ַאף ְּפִסיָעה א ִנּסֹוג!
  

  , קייב1919
  

  1990ם עובד, הוצאת ע שירה מודרנית, מתוך מיידיש בנימין הרשב
  

  

  ניקולאי אסייב
  

  רוחות-סובייט
  

  – רּוחֹות-סֹוְבֶיטת, חוֹ רּו-טיֶ בְ סוֹ 
  –יב בִ י ָארֵ יסְ ִמ ת קוֹ צֶ עֶ מוֹ 
  תמוֹ ָד אֲ -לׁשֶ -ןמָ ְח רַ -רחוֹ ְׁש ּבִ 
  יב.הִ לְ ית מַ ּצִ מַ -רצֹ ה ּבְ ּכָ הִ 
  

  ׁשלַ תְ ר נִ ּוּדי ּכַ ילִ ל לֵ בּוּגְ ִמ 
        ן:רַ קָ -חנַ ב צָ הָ לְ שֻ ְמ ּו
  ׁשׁשַ ף, רָ לַ יל חָ ִח -שעַ גַ וְ 
  ן.ּדָ ְק רַ ּפְ ה אַ ת ּפֹ לוֹ פְ ת נוֹ ירוֹ ּבִ 
  

  ם,הוֹ ל ּתְ ה אֶ קָ ּנְ ה זִ מָ ָד אֲ הַ 
  –א לֶ ּפֶ הַ -תמַ עְ רַ ף ּבְ פוֹ נָ 
  םמֹ הֲ לַ וְ  –ר הֹ זְ ר, לִ עֹ סְ לִ 
  ה.ּלֶ אֵ ת ּכָ ידוֹ עִ ְר ים ּבִ ִר פְ וֹ ּכ
  

  ט, בַ חָ ח ׁשֶ רּו-בּׁשֹ ל מַ ּכָ 
  –ד יו עוֹ מָ עָ ם ְר לֶ הֶ יר ּבְ עִ צָ 
  תרַ ף, ּכָ רַ ף, עָ טַ ף, קָ טַ חָ 
  ת.מוֹ ֵּד ְר תַ א ּבְ ּפָ ְק נִ ת ׁשֶ אֶ 
  

        דהֵ ּבְ  –ה ּמָ לֻ הֲ ל מַ כָ וְ 
  ים!נִ - היקָ תִ ְׁש -יןאֵ ל! ּבְ עָ -לה אֶ פָ נְ הּו

  ט,הֵ ז לוֹ ּתָ ה, נִ רָ פְ עָ -רה הַ זֶ 
  ים.נִ קָ לְ ת וּועוֹ ך וֹ ּתץ ִמ רַ ּפָ 
  

  איקַ ְר ּבַ -תמַ ְד ַא-רּוּדס ּכַ טַ הּו
  ר,חַ ּׁשַ הַ -שרּול, חֲ פֵ ם ָאיקּוּבִ 

  –י!" רַ חֲ ר! ַאּדֹ ְח ם! לַ קּויְ ! ּבַ ילּלֵ "ּבַ 
  ר.חַ נַ א ּבְ רָ ר קָ הֵ יט זוֹ בִ ׁשָ 

  

  –ע מָ ְש א נִ ם ּגַ  פוֹ עּום ְמ אִ 
  –ם הֹ ד, יֵ קוֹ ְר ב יִ ד לֵ ל עוֹ ּכָ  אַ 

  ע:נָ מְ י נִ תִ לְ ת ּבִ חוֹ רּו-טיֶ בְ סוֹ 
  ם.דֹ ית ָאּצִ מַ -רצֹ  ינּולֵ עָ 
  

  1990 ,עם עובד ,שירה מודרנית, בנימין הרשבמרוסית 

  

  

  

  ט ברכטברטול
  

  מי שמתגונן
  

  ירוִ אֲ ת הָ אֶ  ּוּנּמֶ ים מִ לִ טְ י נוֹ ן ּכִ נֵ וֹ ּגתְ ּמִ י ׁשֶ ִמ 
  יףעִ ד סָ מֵ עוֹ  ילוֹ בִ ְש , ּבִ ארוֹ ּוָ ת צַ ים אֶ צִ חֲ וֹ ּלׁשֶ ּכְ 
  לבָ ית. אֲ ִמ צְ ה עַ ּנָ גַ הֲ ל לַ עַ פָ ק, ׁשֶ עֵ ֹזווְ 

  הָּד ּצִ ז הַ זָ ב וְ ּגַ ת הַ ב אֶ בֵ סוֹ ְמ  מוֹ צְ יף עַ עִ סָ  תוֹ אוֹ 
  ם.חֶ ּלֶ ת הַ אֶ  ּמְ ים ִמ ִח ְק י לוֹ ן ּכִ נֵ גוֹ תְ ה ִמ תָ ַאׁשֶ כְ 
  יַּד ט מִ עַ ל ְמ כֵ אוֹ ם הָ ל, ּגַ כֵ אוֹ  ינוֹ אֵ י ׁשֶ ם ִמ ת ּגַ את מֵ זֹ -לכָ בְ ּו
  תמֵ וָ  לֵ א הוֹ הּוים ׁשֶ נִ ּׁשַ ל הַ ך ּכָ ׁשֶ מֶ בְ ט. ּוַאי לְ ּכִ -םאִ 
  ן.נֵ גוֹ תְ הִ לְ  ר לוֹ סּוָא

  
 1978אוחד, גלות המשוררים, הקיבוץ הממתוך מגרמנית בנימין הרשב, 
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פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, הכריז הסגל  לקראת    

ברובן מכללות ציבוריות על השבתת הלימודים.  17-הבכיר ב
 –אביב -במכללה האקדמית תלהתחדשה שנת הלימודים, אך 

בעוד שביתת המכללות . חזרה למסלולה הרגילעוד לא יפו 
לאחר שהמרצים השובתים הגיעו להבנות הארצית נסתיימה 

אביב הוחרגו -בעיר תל האקדמייםמוסדות ה, עם משרד האוצר
  מההסכם שנחתם.

  

. אגודת עכורהיפו -האקדמית ת"אהאווירה במכללה     
 יצאה הסטודנטים מסרבת לתמוך במרצים השובתים, ואף

שוחחתי עם סטודנט שעמד בעבר  נגד השביתה. בקריאה
בראש תא הסטודנטים "אופק" (מטעם מפלגת העבודה). הוא 

מצעדים שתנקוט  אגודת הסטודנטים חוששתלי כי  גילה
, ועל כן היא הענפים היומקיצוצים בתקציבנגדה  ההנהלה

שביתה מתייצבת לצד ההנהלה ומסרבת להעניק גיבוי ל
ה, לה משאבים רבים, מנהלת . האגודהצודקת של המרצים

"אנחנו  :ומפיצה את הסיסמאברחבי הרשת והקמפוס, קמפיין 
כבר הודיע כי , חבר סגל בכיר, יםמרצאחד הלא קלף מיקוח". 

מרצים חשש כי  קיים הוא חוזר ללמד ושובר את השביתה.
  .יעשו כןנוספים 

  

תום שנת הלימודים הקודמת הודיעו הסגל המנהלי, בכבר     
הזוטר והבכיר כי הם עתידים להשבית את הלימודים. שלטים 
הנושאים את הכיתוב "כאן שובתים" נתלו ברחבי הקמפוס 

  צעדים ארגוניים ננקטו. ו
  

  הישראלית הקומוניסטית המפלגה

   המרכזי הוועד
 מות על יונס אבו ופאדי יונס אבו 'דמאג חבריו של באבלם משתתף

  יונס אבו 'מהניג מםא
  משפחהל תנחומים שולחו

  

האווירה במסדרונות המכללה, על רקע תקופת המבחנים 
המלחיצה, נעשתה מתוחה יותר ויותר. הנהלת המכללה פנתה 

אגודת הסטודנטים במכללה התייצבה כבר אז לסטודנטים 
לימינה של ההנהלה, ואף ארגנה הפגנה בקיץ בדרישה 

וציינה שהיא עושה כל  מהמרצים להפסיק את העיצומים.
שביכולתה כדי לסיים את השביתה, אך "דרישותי הסגל 

  המנהלי אינן ריאליות". 
  

 בשביתת   התומכים   סטודנטים    ואני,     חבריי        
 המכללה  למרצים.  לסייע  נוכל  כיצד  תוהים המרצים, 
 רואה: היא עמוק באופן  ליברלי -הניאו ההיגיון את   מיישמת  

 ,ותו לא סטודנטיםהציבור שירותים לבעצמה ספקית של 
המרצים והסטודנטים אלה באלה. אגודת משסה את  ובתוך כך

אמור לייצג אותנו נאמנה, דורש מהמרצים ההסטודנטים, גוף 
מחויבים  , המרצים,בצעדים ארגוניים מפני שהם לנקוטלא 

תוך  "שירות" שהם מספקים עבורנו. זאתאותו לסטודנטים ול
  שיתוף פעולה עם הנהלת המכללה המנצלת עובדים. 

, ובמקרה זה אין הצדקה להעסקה פוגענית ונצלנית    
המחיר אותו סטודנטים מאין להתעלם . תהכרחיהשביתה 

שיתקיימו במועד שיעורים  ביטול"משלמים" בטווח הקצר (
אך את וכן הלאה). המטלות האקדמיות בבדיקת  ים, עיכובאחר

 על הסטודנטים להפנות נגד ההנהלה ולהפגיןהכעס 
ם הבנה כי הניצול אותו חווים המרצימה תהנובעסולידריות, 

בעוד בוגרי האקדמיה,  יהיה מנת חלקנו, כעת בשוק העבודה
  שנים מספר. 

  

  זוהר אלון
  

 :רגעים בתולדות השמאל העצמאי בישראל

  ערב לזכרו של נעם קמינר
: עו"ד ג'וואד בולוס על תנועת קמפו"ס, מיכאל וורשבסקי על בתכנית

זית, איבון דויטש על תנועת -הוועד לסולידריות עם אוניברסיטת ביר

ואריה דיין על יחסי הגומלין בין  ,הנשים באינתיפאדה הראשונה

  נועה לוי :נחהמ. יתרהשמאל העצמאי לבין הזירה הפרלמנט

  , ת"א70אחד העם  ,19:30 ,15.11ם ד', יו
  

  : עונות להשתקה בישראלbackשתוק
  

יום עיון ביוזמת ארגון "פסיכואקטיב", אנשי ונשות 

  בריאות נפש למען זכויות אדם ונגד הכיבוש
        , ספרית נווה שלום9:00, 23.11, ה'יום 

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

 'יבריל דיופ ממבטידג – טוקי בוקי
  )ערבית וצרפתית, כתוביות באנגלית( סנגל, 1973

  

  "א, ת70, אחד העם 20:00ר, בנובמב 11"ש, מוצ

  תום שובלאחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם 


