
  
  

  
 מובילי כי ,ציין הזדמנות להאישה הבינלאומי זויום     

  .נשים  ברובם היו, בשנה החולפתהמאבקים 
כשפרצה . חאה החברתיתנשים מובילות את המ    

הדוברות הבולטות שלה , מחאת האוהלים בקיץ האחרון
ברבים .  סתיו שפיר ודפני ליף–היו נשים , בתקשורת

ובמיוחד באלה שהיו , רץממאהלי המחאה שצצו ברחבי הא
  .מילאו נשים תפקידי הנהגה והובלה, ממוקמים בפריפריה

עיקר . מאבק עובדי הקבלןנשים מובילות את     
לא רק בתחום ו, ישירה הן נשים- בלתיהמועסקים בהעסקה

ו באביב שניהל, הסוציאליותעובדות בגם מדובר . הניקיון
מורות בו, האחרון שביתה לוחמנית למען תנאי העסקתן

, ה"את מרכזי הלימוד של הילכיום שמשביתות , קבלןה
  .בדרישה להפסיק את ההעסקה הקבלנית במערכת החינוך

  

  
  

היו אלה ארגוני . נשים מובילות את המאבק לשלום
קבלת  שניהלו את עיקר המערכה הציבורית למען ,נשים

 במיוחד ראוי לציון הקמפיין. ם" כחברה מלאה באופלסטין
, "לכל אחת מגיע לחיות במדינה עצמאית "י"שיזמה תנד
  . עם נשים פלסטיניות מהשטחיםףתושנוהל במש

לפני שלושה .  איגודים מקצועייםמובילותנשים     
, בראשות גילה אדרעי, יצא ועד עובדי הרכבתשבועות 

עיקר . נגד תכניות ההפרטה, לשביתה אמיצה ומוצדקת
נגוע  היה לגיטימציה נגד אדרעי- מסע ההסתה והדה

ללא בושה ותומכי ההפרטה ניסו , בהשמצות עדתיות
  ". אישה קולנית וצעקנית"להציגה בתקשורת כ

  

, לשלום ולשוויון, לצדק חברתי מאבקיםה

  .יימשכו גם השנה, שמובילות נשים

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  אין צדק חברתי 

  בלי שוויון האישה
  

  ברכת המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  ישה הבינלאומייום הא,  במארס8- לרגל ה
  

מביעה המפלגה הקומוניסטית , 2012    ביום האישה 
, ש"לנשים בחד, הישראלית את הערכתה והוקרתה לחברותיה

, לנשים הרבות המעורבות במאבקים הרבים כמנהיגות
לשוויון לביטחון אישי , כמובילות וכלוחמות לצדק חברתי

  .ולשלום
נתפסו נשים בעיקר , רחוק-ואפילו בזה הלא, בעבר    

אלימות פיסית ואלימות , שליטה, מצוקה, כקורבנות של עוני
מעבודות , גם היום סובלות נשים רבות משכר נמוך. מינית

מהטרדה מינית , מהאילוץ להיות עובדות קבלן, זמניות
  . השוויון המלא עדיין רחוק. ומאלימות

מאבקי העובדות , 2011 קיץ    אולם המחאה החברתית של
כי , ומאבקים רבים נוספים הוכיחו, הסוציאליות והאחיות

עולה המודעות של הנשים היהודיות והערביות ליכולתן 
בקיפוחן , בקיצוצים בתקציבים החברתיים, להיאבק בהפרטה

  .בחברה ובמשפחה
לזכות הנשים , י רואה במערכה לשוויון האישה"    מק

בתנאים של שלום צודק ושל רשת הגנה והחברה כולה לחיות 
,  מרכיב מהותי במערכה נגד כל צורות האפליה–סוציאלית 

, פונדמנטליסטית- נגד כפיה דתית, נגד מגמות פאשיסטיות
  .ולהגנת החירויות הדמוקרטיות

לכל שוחרות , י לארגוני הנשים"קוראת מק,     ביום האישה
לי הישרא, לכל הדואגות לעתיד שני העמים, השלום

להגביר את המערכה הציבורית נגד מלחמה , והפלסטיני
לפינוי כל , תוקפנית נוספת נגד אירן או מדינות אחרות

בירתה ש, ולכינון מדינה פלסטינית עצמאית, ההתנחלויות
  .  בצד ישראל, ירושלים המזרחית

מחויבת להגדיל את ייצוג , 26-הנערכת לוועידה ה, י"    מק
ובאירועים , ם ציבוריים נבחריםבגופי, הנשים במוסדותיה

, ש"במסגרת חד, י תפעל"מק. שהמפלגה שותפה להם
הנערכות במקביל , להצלחה בבחירות הקרובות לנעמת

  .לבחירות להסתדרות

  2012 במארס 7, 10    גיליון



  

 2/תגובות 

  
        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        

  ל האוצר מתקשה להבין"מנכ
ואני לא , אני לא יכול להבין מהיכן באה המחאה החברתית"

  ".מבין לאן היא הולכת
  )24.2, "ידיעות אחרונות", ל משרד האוצר"מנכ, חיים שני(

        

   קומוניסטיתחקיקה
מי ניהול ולא כוחות השוק הם אלה שיקבעו את גובה ד"

ין למקום תחרותית כמו ישראל אבמדינה ... הרגולטור
    ".לחקיקה קומוניסטית שכזו

  )26.2 ,"דה מרקר", "אפסילון השקעות"ר "יו, שמואל פרנקל(
  

  שיעור בלוגיקה
 כל –אבל במציאות הישראלית , לא כל ערבי הוא מחבל"

  ".מחבל הוא ערבי
בדיון על בדיקות משפילות של ,  מסיעת ליכודןכ דני דנו"ח (

  )Nrg ,22.2אתר , ג"בנתבאזרחים ערבים 
  

  רודפים את הטייקונים
. אני בהחלט מרגיש שחלק מהטייקונים מרגישים נרדפים"

מען המועסקים שביכולתם להם עושים כל מה הם חשים ש
  ". מבקרים אותםובכל אופן, שלהם ולמען ישראל

רשת שופרסל , הבעלים של בנק דיסקונט, מתיו ברונפמן(
  )24.2 ,"ונותידיעות אחר", ואיקאה ישראל

        

  מדוע מסייעים ליוון
כל מה שאנחנו עושים הוא להעביר חוב מהסקטור הפרטי "

. תעמוד בתשלומי החובמלווים עוד ליוון כדי ש. בורילצי
 ובה בעת אנחנו גורמים ,אנחנו ממשיכים להלוות ליוון

  ". תקציב במצב כזהאין אפשרות לאזן . להתמוטטתה ללכלכ
  )22.2 ,"כלכליסט", לי לנשיא צרפתיועץ כלכ, פטריק ארטוס( 

  

   הוא עירוםהטוען לכתר
התמקדתי , חוק המגן על עובדים שאני הובלתינכון שאין "

  ."כמו משכנתאות והחזר מוצרים, בעיקר בצדדים תומכים
המבקש להתמודד ,  מסיעת העבודהכ איתן כבל"ח( 

  )17.2, "דה מרקר", לראשות ההסתדרות
  

  ם זריםהיזהרו מעיתונאי, מתנחלים
כדאי ומומלץ לסרב . בשומרון מסתובבים עיתונאים זרים"

לשתף פעולה עם אלו שמעוותים את המציאות ומציגים 
 ולא ,הכתבים הם מתוחכמים. אותנו כמופרעים או מפרי חוק

אחת הם מנצלים מרואיינים שאינם שולטים בשפה האנגלית 
  ".ומציגים אותם כעילגים

רי חוץ במועצה האזורית מנהל היחידה לקש, דוד העברי (
  )20.2 ,"7ערוץ ", שומרון

  
  
  
  

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

  

  מכתבים למערכת
  

  ?תמדוע אין יוצאים בהפגנו
 על בהפגנה יוצאים איננו מדוע: זו היא שלהלן השאלה    

 אפשר ההפגנה את ?הצפוני שבגבולנו ,בסוריה הנעשה
   :עקרונות שני של בסיסם על לארגן

 עמו מבני באותם הטובח, סוריה נשיא, אסד את מגנים אנו    
 ;שלטונו כנגד, שונים בגוונים, אופוזיציה המהווים

 או גלויה ,אימפריאליסטית חדירה של צורה כל מגנים אנו    
 .הסורית למדינה ,סמויה

  אביב-תל, דני פתר
  

  חולדאיתעלולי רון 
אבדה לו בשנה האחרונה  :רון חולדאי חש מצוקה רבה    

-הצעיר של העיר תלמעט האהדה שהייתה לו בקרב הציבור 
 ההתנהגות המחפירה שלו בקיץ האחרון וזאת עקב ,אביב

 . כלפי תנועת המחאה
 לאוהלים 2011 ביולי 14-ולדאי שלח את פקחיו בערב ה    ח

 אמירה נחרצתובפיו , הראשונים שהוקמו בשדרות רוטשילד
הם , ו הפקחיםהגיעכש ."תוך שעה אתם מתנדפים מכאן" –

פקחיו .  שתוך לילה הפך לאשדות אוהלים,ראו נחיל אוהלים
נסו בבושת , מר רון חולדאי, דמוקרט-סוציאל והלא-של הלא

 שהוקמה בשדרות ,פנים מול הבסטיליה הישראלית
 .רוטשילד

רואים בו גורם ה, עיריםכדי למצוא מסילות לליבם של הצ    
תחבורה "בלון ושמו הפריח החליט רון חולדאי ל, עוין

לבלון ההצהרתי הצטרפה במרץ רב גם . "חופשית בשבת
ורוממות פתיחת מרכזי הקניות ,  במועצת העירמרצסיעת 

 .בשבת בגרונותיהם
האומנם זקוקים אנו למרכזי קניות מסחריים בשבת     

צבועה הוהרעשנית  ,תוהצרכנאינני מתחבר להמולת ? דווקא
 ,בדרכו הוא,  ייתן ביטויהייתי מעדיף שכל אזרח. בוולגאריות

שבת תוביל אותו לבית כו ביהיה מי שדר. לשבת כיום מנוחה
 למנחה מוסיקאלית ויהיה מי שהשבת תוביל אות, הכנסת
        .או לבילוי משפחתי בפארק העירוני, לרחצה בים, שקטה

 .ל שרטון של הצהרות פופוליסטיותאסור לנו לעלות ע    
אך זה לא קיים , אנחנו זקוקים בכל מישורי החיים לדיאלוג כן

עם תנועת ו  הגס והבוטה של"דיאלוג"ה. אצל רון חולדאי
טרם הבין מה נעשה סביבו ב, המחאה בשעותיה הראשונות

  .2012בפברואר גם לא השתנה , 2011בקיץ 
  חולון, איתן קלינסקי

  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  



  

     3/יום האישה 
 

  

  הניקיון הולכות כיום בראש מורםעובדות 
  

     הקואליציה להעסקה ישירהממקימות ,אורנה עמוס םשיחה ע

  
שעד לאחרונה , אורנה עמוסקראה ,     בסוף השבוע שחלף

 גוריון-לימדה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן
רבקה ' פרופ, איון שהעניקה נשיאת האוניברסיטהיר, בנגב
  ".הארץ"סוף השבוע של עיתון ף למוס, כרמי
איון נשאלה כרמי לגבי סירובה לתמוך במאבק עובדות י    בר

המועסקות דרך קבלנים ומבקשות לעבור , הניקיון בקמפוס
יש כל מיני החלטות " כי ,כרמי השיבה. להעסקה ישירה

זה ההבדל בין . קיפוחשנראות כ, ריותאניהוליות לא פופול
 ,ראות את מלוא היקף האינטרסים ול,להיות בראש הפירמידה

  ".לנהל אוניברסיטהכדי אני פה . ובין להיות חלק מהציבור
אומרת , "פשוט צחקתי בקול רם, כשקראתי את הכתבה    "

שהייתה זו שליוותה את עובדות הניקיון בראשית , עמוס
  .ובמהלך שביתתן" כוח לעובדים"-תהליך ההתארגנות ב

  
  ?וי לפמיניזםאיון עם כרמי ביטילא ראית בר

, התעניין לגבי הפמיניזם שלה" הארץ"כשכתב עיתון  :ת
ענייני הוא איך . סה- אני לא פמיניסטית פר":  ענתהכרמי

דואגים שלנשים באוניברסיטה יהיה 
היא המשיכה ". שוויון הזדמנויות

 שהקימה עמותה ,והתהדרה בכך
לקידום השכלה בקרב נשים 

  . פתטיתו דוגמא כל כך  ז.בדואיות
  

-  חדנורא קל לעשות פרויקט    
 שמקבלים עליו כסף מתורם פעמי
רבה יותר קשה לדרוש ה. ל"מחו

, העסקה הוגנת לנשים שהן עובדות
הרבה ; גרות בפריפריה וחיות בעוני

להחזיר , יותר קשה להפוך עולמות
, להעסקה ישירה עובדות קבלן
. ולהפוך את זה למשהו יומיומי

הופכת את , אמירה כמו שלה
  .יניזם לבדיחההפמ

  
  ?עובדות הניקיון באוניברסיטה, בעצם, מי הן

  

כמה . לעיתים אפילו קשישות, מדובר בנשים מבוגרות :ת
משום שהפנסיה , ועדיין עבדו בניקיון, 70מהן היו מעל גיל 

  .  כדי להתקיים,הדלה שלהן לא מספיקה
  

, מ לשעבר"הן ברובן עולות מברה,     מבחינת מוצאן
יעו לעבודה יש ביניהן עולות שהג. גנטינהמאתיופיה ומאר

, מודעות כלל לזכויותיהןהיו לא הן . ישירות ממרכז הקליטה
  . והיו אסירות תודה על כך שמצאו עבודה

  

,  ברוסית–    את תהליך ההתארגנות עשינו בכמה שפות 
היינו יוצאים לשטח . באנגלית ובעברית, בספרדית, באמהרית

 אתגר גדול מאוד לאגד ציבור היה זה. עם כמה מתורגמנים
  . זה דרש הרבה רגישות תרבותית. כל כך מגוון

  

 שהן בדרך כלל נשים עניות ,מאפיין בולט נוסף שלהן הוא    
-ח ל" ש1,600הכנסותיהן נעו בין . הוריות-חלקן חד, מאוד

חלק מהעולות ,  מעניין לציין שמבחינת השכלה.ח" ש4,200
   הן בעלות ,מ לשעבר שעובדות בניקיון באוניברסיטה"מברה

ואפילו , יש ביניהן בעלות תואר שני בכלכלה. תארים גבוהים
 .בעלת תואר דוקטור ברפואה

  

  ?מה מצב ההתארגנות כיום
שהוכרזה ,  התקיימה שביתת אזהרה בת יום אחד,2011-ב :ת

-ולא קידמו את המשא,  גררו רגליים הניקיוןלניכיוון שקב
כבר באותו היום ביקשו הקבלנים לשוב לשולחן . ומתן
  .לקראת חתימה על הסכם קיבוצי, מ"המו
הוציאה טה יהאוניברס,  הזהממש בעיצומו של התהליך    

הוחלפו , וכשבועיים לאחר חתימת ההסכם,  ניקיון חדשמכרז
  ההסכם הקיבוצי של.ים בשלושה קבלנים חדשםיהקבלנשני 

שמונת חודשי וכל , םישהעובדות לא חל על הקבלנים החד
  .ומתן ירדו לטמיון-המשא

שכן ,     אבסורד זה משקף את הצורך לחזור להעסקה ישירה
אלא , צורת ההעסקה הקבלנית מקשה לא רק על ההתארגנות

  .גם על הבטחת ההישגים לאורך זמן
ות לעבוד תחת הקבלנים שממשיכ, העובדות,     יחד עם זאת

כיום הן . עברו העצמה במהלך ההתארגנות, החדשים
הולכות בראש , מתנהגות אחרת

  יכול לאיים עליהןינו אישוא, מורם
  .או להפחידן

  

השיחה בינינו מתקיימת 
יום ,  במארס8-הלקראת 

האם את . האישה הבינלאומי
  ?זההביום רואה חשיבות 

 זו הבינלאומי האישה יום :ת
 שאנחנו מה מרול חגיגית נותהזדמ

 וערבות סולידריות: יום כל אומרות
 בתהליך הגלום הסוד ןה הדדית
 כמעטהיא  תנשי סולידריות. השינוי
 להבחין היכולת .המאלי ברורה

   .ונחוצה טבעית היא מעגלים ליצור ולחבור, במשותף
 התייחסות בתוכה כוללת לנשים הפוליטית הזירה הנגשת    

 נשים. זאת המאפשרים נוספים ולתנאים וןלסגנ, לאווירה
 שיאפשרו ,ייחודיים מאפיינים עם פעולה למרחבי זקוקות

. לקבוצתי העצמאי שבין הרצף על בתנועה פעולות להן
  . משתף קבוצתי מארג בתוך והעצמה ביטוי להן שיאפשרו

שאני אחת , ישירה להעסקה הארצית בקואליציה    
 כוח לבניית ,וגברים שיםנ, םרבי ארגונים חברנו, ממייסדותיה

 פוליטי מרחב לאפשר מנסות אנחנו בקואליציה. משותף
   .המשותף באינטרס ההכרה מתוך ,תחדואמ לפעולה

  על המבוססת ,חברתי לשינוי עשייה לבנות מנסה אני    
ועל  ,שאינן בהכרח היררכיות, הנהגה עתירות התארגנויות

 אלו שיטות. תףשמו פתוח דמוקרטי ודיון שקיפות ערכים של
 סביבהב, לנשים הפוליטית הזירה של הנגשה מאפשרות

 פוליטיות פעולה זירות לייצר אתגרה. הןל ומותאמת נוחהה
 לסגנונן מקום לנשים המאפשרים ,ובקהילות בארגונים

  . כחברה כולנו בפני עומד ,כנשים הייחודי
  
  

 אורי וולטמן: ריאיין
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  אלפי מורי קבלן חדשים: תכנית הממשלה
 

  דב חניןכ "מאת ח
  

, לפני חצי שנה יצא העם בישראל לרחובות הערים    
 אבל ,חצי שנה עברה. לרחובות היישובים ודרש צדק חברתי

. זו כבר היסטוריה רחוקה -הממשלה  שמבחינתנדמה 
 המחאה החברתית נגוזה ועברה ואפשר למחוק ,מבחינתם

אף , את דרישות הציבור הישראלי, את דרישותיההיום - מסדר
  .בקול חד וברור, שהן נשמעו בעוצמה

וסוגיית הדיור , נושא הדיורבהמחאה החברתית התחילה     
מדינת ישראל . היום שלנו-נותרה במלוא עוצמתה על סדר

המנגנון , כיום". דיור ציבורי"המציאה פעם מנגנון שנקרא 
. כאים ממתינים בתורים זיאלפ. נעלם מן הארץוהזה כמעט 
שהושגו ממכירת דירות של , ח" מיליארד ש3-רק חלק מ

אבל גם . למשרד הבינוי והשיכון ו הגיע,הדיור הציבורי
מהחלק הזה הפנו תקציבים לבניית הכבישים להתנחלויות 

  . ירושלים-ולאבטחת מתנחלים במזרח
הרבה , הרבה רעש.  שום דבר–השגה - דיור ברשל בתחום     
 בהשלמת תהליך הכנתו אנחנו נמצאים עכשיו. וגשם אין, חרו

מנות יתה יכולה להיות הזדיזו ה. של חוק חדש לתכנון ובנייה
 ולתת ,השגה- ברלהתייחס לשאלות של דיור ציבורי ודיור 

  .לא זה מה שקורהאבל . לשאלות האלה תשובות אמיתיות
, קובעת מראש, מקודמת בימים אלהההרפורמה ,     ראשית

המועד , יתר על כן. יהיה בעוד שנתיים מועד תחילתה כי
 . תחילת הפעלתההוא שש שנים אחרי, הקובע לפי הרפורמה

בעוד  שמדובר בתכנית שתצא לפועל רק ,המשמעות היא
, אקטואלית ולא רלוונטיתלא תכנית  זו ,לכן. שמונה שנים

  .ואין באפשרותה לתת תשובות למצוקות הקיימות כיום
אבל זה כינוי ', רפורמה' חקיקה זו בשם      מכנים את

מהלך של הרס מערכת כי אם , זו אינה רפורמה. מוטעה
מהלך שייצור בעקבותיו חורבן סביבתי וחברתי . התכנון

המשמשת , רחל אלתרמן מהטכניון' לדברי פרופ. עצום
, כיועצת מקצועית לוועדה המשותפת לחוק התכנון והבנייה

פער בין הרשויות המקומיות ל באופן משמעותי הייגדהחוק 
  .העשירות לבין הרשויות המקומיות העניות

דבר שייטיב עם ,  יעלו מחירי הדירות,כתוצאה מהרפורמה    
אלה ימשיכו לקבל מהממשלה . ניסטים והקבלנים"הנדל

  .הסביבהו, הבריאות, מתנות על חשבון הציבור
הוא כמובן נושא , נושא נוסף שהמחאה החברתית העלתה    
העובדות : וגם פה התמונה עגומה, ובדי הקבלןע

הספר -אחיות בתי, האחיות הופקרו, הסוציאליות הופקרו
ובתחום החינוך ישנם עדיין , עדיין עובדות אצל קבלנים

אנחנו . ישירה- בהעסקה לאהעובדים ,  מורי קבלן15,000
עובדי  1,600אבק מאוד מרשים של  למעדים בימים אלה

  . ערכת החינוךם לנוער שנשר ממהמשמשים כמורי, ה"היל
, אבל במקום להתמודד עם התופעה של עובדי קבלן    

 כי ,בתקשורת פורסם. הממשלה דווקא רוצה להרחיב אותה
 מורי תעסיק אלפיר שא ,משרד החינוך מתכוון לשכור חברה

  . בלי ביטחון תעסוקתיבלי קביעות ו, קבלן נוספים
 שבמרכזו ,ישראל חייבת כיוון; ישראל חייבת כיוון הפוך    

הבטחת , הבטחת עתידנו –התמודדות עם האתגר האמיתי 
 פה חברה שטוב בנותל.  הבטחת הביטחון שלנו,החיים שלנו

  .אלא אצלנו,  לא בשמים–צודקת חברה . לחיות בה
  

  )27.2, ש" של סיעת חד,אמון בממשלה- הנמקת הצעת אי(
        

        

  ל "ויות הלומדים בחושמירה על זכ
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של אלפי סטודנטים     "

עפו כ "אמר ח, "ל"הלומדים לימודים גבוהים בחו, מישראל

כשנימק את התיקון שהגיש להצעת חוק , )ש"חד (אגבריה
שנועד לשמור את הזכאות לביטוח , ביטוח בריאות ממלכתי

  ).29.2(בריאות של השוהים מחוץ לישראל 
וזה ,  סטודנטים מישראל7,000רק בירדן לבדה לומדים     "

 כדי , האם אנו עושים כל שניתן–דבר שראוי לחשוב עליו 
  .שאל, "?שלסטודנטים אלו תהיה הזדמנות ללמוד גם בארץ

,  עימן נאלצים להתמודד סטודנטים אלו,    אחת הבעיות
 הוא אובדן זכויותיהם, כשהם שבים לארץ בתום לימודיהם

  . אובדן זכותם לטיפול רפואי–ובכלל זה , בביטוח הלאומי
מדובר . תשלום-לא מדובר באובדן זכויות עקב אי    "

או שהוריהם , בסטודנטים אשר משלמים בהוראת קבע
 עם שובם –אך חרף זאת , שנותרים בארץ משלמים עבורם

בטרם יקבלו את מלוא , לארץ הם מחויבים בתקופת המתנה
  .ביר אגבריההס, "זכויותיהם

אינו , מדוע אדם שמשלם את מלוא חובו לביטוח הלאומי    "
מדוע צריכה להיות ? זכאי לביטוח בריאות מרגע שובו ארצה

  ".זוהי מדיניות לא הגיונית? תקופת המתנה
וההצעה ,     הממשלה הביעה את התנגדותה לתיקון לחוק

  .הוסרה ברוב קולות הקואליציה מסדר היום
  

   בחברוןושכך נראה הכיב
כ דב "הקריא ח, )28.2(בדיון שהתקיים במליאת הכנסת     

מפי משתתפים , עדות ראייה שנמסרה לו) ש"חד(חנין 
שהתקיימה כמה , ישראלית-הפגנה המשותפת הפלסטיניתב

  .למען פתיחת רחוב השוהדא, ימים קודם לכן בחברון
אמצעות את המפגינים בלאחר שכוחות הביטחון תקפו "    

הלכו רוב המפגינים  ,דמיע וירי של מים מצחיניםז מגירי 
, " משורת החיילים שחסמה אותוהרחק, במעלה הרחוב

  . הקריא חנין
ניגשו אל מהתושבים הפלסטינים שגרו במקום כמה "    

 על מנת , ויפנו מקוםדהיהציזוזו  וביקשו ש,המפגינים
מדובר בלווייתו של . שתהלוכת לוויה תוכל לעבור ברחוב

  ."שאינה קשורה כלל להפגנה, השכניםאחד 
ה נעמדו בצדי הרחוב כדי לאפשר מעבר לקבוצהמפגינים "    

ירו החיילים , לפתע.  על מנשא מעץ,שנשאה את גופת המת
 והפעילו גם את ,מטחי גז מדמיע על האבלים ועל המפגינים

החיילים לא איפשרו לקבוצת האבלים שנשאה את . 'בואש'ה
  ".להמשיך ברחוב', בואש'ם היא מן השנפגעה ג, גופת המת

כך נראה הכיבוש : "סיכם חנין,     בתום הקראת העדות
.  את העירשר החינוך לוקח את התלמידים לראות. בחברון

  ."אולי כדאי שיראו גם את התמונות הקשות האלה
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  י " של מק26-נשלמות ההכנות לוועידה ה
  

  
 של 26-הוועידה ההולכות ונשלמות ההכנות לקראת     
האביב באולמי גני ,  במארס15, שתיפתח ביום חמישי, י"מק

 17-16דיוני הוועידה יתקיימו בימים . שליד חיפה, בנשר
  .מהר בנצרת-במארס באולמי אבו

, ברחבי הארץ אסיפותאלו מקיימים סניפי המפלגה בימים     
ח "ומתקיימים דיונים על דו, בהם נבחרים הצירים לוועידה

  .שפורסם בערבית ובעברית, הוועד המרכזי
  

 כרון לתופיק טובייי תערוך ערב ז"מק
המנהיג הקומוניסטי , במלאות שנה למותו של תופיק טובי    

י " של מק26- תקדיש הוועידה ה, הוותיקהדגול והפרלמנטר 
ולמורשתו הפוליטית דמותו חד להעלאת קווים למושב מיו

 .והציבורית החשובה

שאו דברים יי, הפתוח לציבור הרחב ,כרוןיבערב הז    
 הערב .מנהיגים קומוניסטים ואישי ציבור יהודים וערבים

יום שישי , יתקיים בתום היום הראשון לדיוני הוועידה
  .באולמי אבו מאהר בנצרת, 19:30שעה ב, )16.3(

  
 ות העיר נשר יקושטו בדגלים אדומיםרחוב

, האביבהרחוב המוביל מהכניסה לעיר נשר ועד לאולם גני     
 ,י" של מק26- בו ייערך ערב הפתיחה החגיגי של הוועידה ה

  . יקושט בדגלים אדומים
 לבין הוועדה ל כך הושגה בין עיריית נשר עהסכמה    

 26-ה וועידה הדגלים והכרזות שלה. המכינה את הוועידה
  .ייתלו על עמודים עירוניים לאורך הרחוב

  
  26- הופיעו כרטיסי הזמנה לוועידה ה

 לערב , בעברית ובערבית,הופיעו כרטיסי הזמנה צבעוניים    
  יופצו לחברי ההזמנהכרטיסי. 26- ה ההפתיחה של הוועיד
, וכן לאישי ציבור, ש"לחברי חד, המפלגה ולידידיה

  .םהודים וערבי י,אקדמאים ואמנים
, א"ניתן להשיג הזמנות בסניפי המפלגה וכן במשרד בת    

 .03-6293944בטלפון 

  
  אחיות בוועידה- השתתפות מפלגות

ממפלגות     את הוועידה יכבדו בהשתתפותם אורחים 
שישתתפו בערב הפתיחה של , קומוניסטיות מארצות שונות
  . הוועידה ויעקבו אחר דיוניה

מפלגת העם : ת לוועידהבין המפלגות שיישלחו משלחו    
; אשר נציג מטעמה ינאם בערב פתיחת הוועידה, הפלסטיני

מרי '  שתיוצג בידי פרופ,המפלגה הקומוניסטית הבריטית

ר ועדת הנשים "חברת הנהגת המפלגה ולשעבר יו, וויסידי
 מפלגת הקומוניסטים ;של קונגרס האיגודים המקצועיים

חבר הלשכה , פוסקו גניני אותה ייצג ,האיטלקים
שתיוצג ,  המפלגה הקומוניסטית של עמי ספרד;הפוליטית

חבר נשיאות הפדרציה העולמית , קווים בויקסבאמצעות 
 הפרוגרסיבית של העם והמפלגה; של האיגודים המקצועיים

שהיא מפלגת השלטון , )ל"מפלגת אק(העובד בקפריסין 
  .בקפריסין

ת שמאל שונות     כמו כן התקבלו ברכות סולידריות ממפלגו
  . מהמפלגה הסוציאליסטית ההולנדית–וביניהן , בעולם

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?י"מדוע הצטרפתי למק 
  

  שהין נסארמאת 
  

יהם של אישים  הכרתי את שמות,תיכון בחיפה    כתלמיד 
אולם ,  ואחריםתופיק זיאד,  מאיר וילנר,ם כתופיק טוביילדגו

  .תםידעתי רק מעט על פועלם ותרומ, מלבד שמם
, חיפשתי מקום עבודה, שסיימתי את לימודיי בתיכוןלאחר     

לעבוד כקלידן במערכת היומון , לגמרי במקרה, והגעתי
אני לא : לא הייתה כאן יד מכוונת". אלאתיחאד"הקומוניסטי 

ש "או כזו שמצביעה לחד, מגיע ממשפחה פעילה פוליטית
 קשה שבילדותי עבדו, הוריי הם אנשים קשיי יום. באדיקות

  .זמן לעסוק  בפוליטיקהכלל ולא מצאו , לפרנסת המשפחה
ה 'ספרים של לנין וצב עיינתי" אלאתיחאד"    במערכת 

מעיונים בגיליונות . מחמוד דרוויש ואמיל חביבי, גווארה
ומשיחות עם העיתונאים שעבדו , "אלאתיחאד"הישנים של 

למדתי על ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית , סביבי
מתפשר במדיניות האפליה - על מאבקה הבלתי, ץבאר

הפלסטינים -למען הכרה באזרחים הערבים, והגזענות
רושם גדול עשתה עליי גם השתתפות . זכויות- כאזרחים שווי

  .י לציון יום האדמה"באירוע שארגנה בנק
בצד , ברצינות רבה, י" כיצד לקחה על עצמה מק,    ראיתי

תכנית השלום .  הכיבושגם את המאבק נגד, המאבק לשוויון
י היא זו שיכולה להבטיח עתיד טוב יותר לשני "של מק
ושבו כולנו נוכל ליהנות , עתיד שבו יהיה שוויון; העמים

  .מפירותיה של הארץ
    החלטתי שגם אני רוצה להיות חלק מהזרם הפוליטי 

משוררים , שממנו יצאו כל אותן דמויות גדולות, החשוב הזה
בזכות המאבקים שהם הנהיגו . דגוליםענקיים ומנהיגים 

אני ואחיי נהנים כיום מהזכויות , בעשרות השנים האחרונות
  .שיש לנו

הייתה החלטה למצוא ,     ההחלטה להצטרף ולהפוך לחבר
 .להשפיע בה ולהשפיע דרכה, י"את ביתי ואת עצמי במק



  6/בימת דיון 

  

 –י והצעירים "מק
  הזדמנויות וחולשות 

  

  ניב מיכאלימאת 
  

 26-ה הוועידה לרגל המרכזי הוועד של וחשבון בדין עיון    
 לפרק זכתה הצעירים שסוגיית רק לא כי ,מלמד י"מק של

 היבטיו על ,זה לנושא תייחסותהה כיגם  אלא, ייחודי
    . המסמך של אורכו לכל כמעט למעשה קיימת ,השונים

 לא, ארץ ובעולםב השוררים והכלכליים החברתיים נאיםבת
  . אחרת לפעול לנינית–סיסטיתקמר ממפלגה לצפות היהניתן 

 בקרב עצומים אבטלה לשיעורי הוביל הקפיטליזם משבר    
 רמת בה ,מייאשת ולמציאות, ב"ובארה באירופה הצעירים

. הוריהם שלזו מ ניכר באופן נמוכה להיות צפויהיהם חי
 את שפקד ,הענק ההפגנות גל הוא זה ייאוש של תוצאתו
שהוציא גם מיליוני צעירים , חולפתה בשנה ב"רהוא אירופה

במאבק , לרחובות בעולם הערבי
  . אמיץ לשינוי פני החברה

 של מכישלונו ייאוש אותו    
 הוציאהיה גם זה ש הקפיטליזם

, בישראל בותולרח אלפים מאות
 ומאס אשר ,וצעירות צעירים מרביתם

:  בה נכפה עליהם לחיות,מציאותב
 ההולך ושכר מתארכות עבודה שעות

רק  המחייה יוקרבזמן ש, נשחקו
  .ממשיך לעלות

ח "דו,     במקביל לתהליכים אלו
, ובצדק, ביע דאגהמ הוועד המרכזי

, מהלכי הרוח הריאקציוניים
 ,הלאומניים והפונדמנטליסטיים

  . המתחזקים בקרב צעירים בישראל
 זו ומורכבת דיאלקטית תציאו    מ

. י"משמעותי בפני מק אתגר מציבה
 על. בצד אתגרים והזדמנויות, חמורות כנותבפנינו ניצבות ס

 מקומםאודות  לע רציני ומקיף, שיטתי ניתוחנחוץ לנו  ,כן
 עבורם להוות יכולתה ומידת ,המפלגה בשורות הצעירים של
  . פוליטי בית
 מצבה את הערכה תמעורר בכנות מנתח המרכזי הוועד    

 ויהודים ערבים צעירים בקרבי "בנקו המפלגה של הבעייתי
א ל פעילות של היא ח"דומה העולה המצב תמונת. כאחד
 חברים של מועטה קליטה ,סטודנטיםו נוער בני בקרב סדירה

ח "הדו. דימוי ציבורי בעייתי בקרב צעיריםו, בסניפים צעירים
סת לעיתים המפלגה נתפ,  כי בקרב הצעירים,מעריך

  . רעיונית מבחינה רלוונטית לאאו כמסגרת , "שמרנית"כ
 כי ,בקביעתו לספק מקום משאיר אינו המרכזי הוועד    

 עלולה, הצעיר הדור בקרב אחיזה מספיק לה שאין מפלגה"
 לחיזוק צעדים ה שלשור על ממליץ הוא". בעתיד להיחלש
 הקצאת לרבות, הצעירים בקרב המפלגה של פעילותה

 המפלגה ארגוני"כי , ח"עוד קובע הדו. זו למטרה ביםמשא
 לקראתם ילכו, במפלגה לצעירים יותר יקשיבו ומוסדותיה

  ".משמיעים שהם לביקורת הרצינות בשיא יתייחסוו
   

 אך, חשובים צעדים מספר כוללות המרכזי הוועד המלצות    
   הנהגת בין פער קיים בה ,בעייתית מציאות משקפות עדיין הן

  
 צעירים אותם לבין, "ומוסדותיה המפלגה ארגוני", לגההמפ
  . לקראתם וללכת להם להקשיב שיש

 או אדישים אינם המפלגה במוסדות המכהנים חברינו    
אלא פשוט , בישראל הצעירים של למצוקותיהם אטומים

אותם  חווים  בובאופן אלה מצוקות וחווים רואים  אינם
 בוועד החברים מרבית  שלגילהנת בחי .עצמם הצעירים
 ונציגיהם, הסניפים מרבית תובהנהג, המפלגה של המרכזי

 ייצוג על תמלמד, והחזית המפלגה מועצותבו בוועידות
  . צעירים וחברים חברות של מאוד מועט

 מתווכח לנין עם ,)1906" (משבר המנשביזם" במאמרו    
לבסס את המפלגה בעיקר על ציבור  המבקשתהעמדה 

 לנין). בשנות השלושים לחייהם ("מתונים"ה המבוגרים
 :וקובע ,מהפכנית במפלגה צעירים של למקומם מתייחס

 המפלגה אנו. לצעירים שייך והעתיד ,העתיד מפלגת אנו"
 בהתלהבות הולכים אשר הצעירים תמיד הם ואלו ,החדשנית

 ,מאבק המנהלת המפלגה אנו. החדשנות אחר ביותר הרבה
 תמיד הם ואלו, הישן קבוןהרי נגד, אישית הקרבה תוך

  ".הקרבה הכולל למאבק לצאת ראשונים אשר ,הצעירים
 מפלגההמי שמציעים להפקיד את פני מ מזהיר    הוא 

 ,"ניסיון וצברו החכימו"בידיהם הבלעדיות של הוותיקים ש
 עמדות"בנימוק של מניעת אימוץ 

 ,לנין מסכם ,כזו מפלגה. "הרפתקניות
) וונגרדא (החלוץ ליח מפלגת אינה

 משמר" מפלגת אלא, המהפכנית
 ,בכניעההמשתרכת מאחור , "העורף
  . להוביל במקום

    מי שסבור כי אין להתיר כניסתם 
שכן , של צעירים למוסדות המפלגה

-עמדות לא"אלו מחזיקים ב
 ביכולתנועשוי לפגוע , "אחראיות

, ממלאתה מפלגהי ל"להפוך את מק
תפקיד מנהיג , באופן מתמיד

, הצעירים המונישל במאבקם 
  . הקיים מהסדרשהתייאשו 

 למעגל צעירים חברים של כניסתם    
המחוזית , ברמה הארצית, ההנהגה

על מנת צעד זה דרוש לא רק . היא הכרחית, והמקומית
חייהם  מציאותשל קו המפלגה אל  יותר טוב חיבורלהבטיח 

 השיטה של עיקריים םפגעינשהם כיום  ,הצעיריםשל 
של המפלגה  היאופי שמירתאלא גם לשם , תהקפיטליסטי

  .כמפלגה מהפכנית
  

  ים לבימת הדיון/ים כותבות/חברות
  

הוועידה לקראת י "הוועד המרכזי של מקהדין וחשבון של     
עומד במרכזם של דיונים המתקיימים  , של המפלגה26-ה

וכן נידון בבימת דיון מעל דפי , בסניפי המפלגה ברחבי הארץ
  ". אלאתיחאד"-ו" זו הדרך"

לפרסום  התייחסויות ומאמרי דעה וביקורת, ח" לדותגובות    
נא לשלוח אל המערכת  , "זו הדרך"בימת הדיון של ב
  info@maki.org.il: כתובתב

 , בעברית או בערבית,ח"המעוניינים לקבל את חוברת הדו    
, 26205ד "או לת, info@maki.org.ilל "מוזמנים לפנות בדוא

   .61261א "ת
: י"באתר האינטרנט של מקזמין לקריאה ח "הדו    

www.maki.org.il  ;בקישור הבא - ישירות הלהורד :
tinyurl.com/maki26congress  
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  הנפקה קטלנית 
  

 שפרסמה , הכלכליבין דפי התשקיף
לקראת הנפקתה " אבן קיסר"חברת 

מסתתר סיפורה של , ב"בבורסה בארה
שקורבנותיה , מחלת ריאות מסוכנת

  עובדי ענף השיש והבנייןהם 
        

 ,    זה הופיע באחד העמודים הפנימיים במסמך הארוך
, לפני כשבועייםהישראלית פרסמה " אבן קיסר"שחברת 

בין מאות עמודי . ,לקראת הנפקתה בבורסה האמריקאית
היא צד " אבן קיסר"כי , כבדרך אגב,  נכתב,טיוטת התשקיף

בידי עובדים , 2008 שהוגשו נגדה מאז , תביעות14-שלישי ל
  .  בהם מעבדים את מוצרי החברה,המועסקים במפעלים
 כי נגרמו להם נזקים בריאותיים עקב ,    העובדים טוענים

על כך . העלולה להיות קטלנית, וכי חלו במחלה, דתםעבו
אבל נכתב , לא נכתב בתשקיף, שהמחלה היא קטלנית

  .       "Silicosis": בלועזית שמה של המחלה הנוראה
  

   ומשטחי קווארץסיליקוסיס
  

התפתחו בעולם מחלות , יחד עם התפתחות הקפיטליזם    
ם העבודה מקו,  הנגרמות בגלל תנאי העבודה,מקצוע רבות

זו . אחת מאותן המחלות היא סיליקוסיס. או מאפייני העבודה
 של החומר נגרמת עקב חשיפה רבה לאבקה ,מחלת ריאות

פעלים אותו אפשר למצוא במ, )חמצני-צורן דו(סיליקה 
וכן , עיבוד שיש או זכוכיתבליטוש וב, העוסקים בייצור

 צרים במהלך תהליךוהנ, חלקיקי האבק הקטנים. במחצבות
, חודרים אל ריאותיהם של העובדים, העיבוד של השיש

, במקרים מסוימים. וגורמים נזקים קשים למערכת הנשימה
  .למוותעלולה המחלה לגרום 

, עובדים רבים מתעלמים מהסימנים הראשונים של המחלה    
 הריאות מגיבות ,אך עם הזמן. דלקת ריאותבשל דמיונם ל

  הופך כך .הנשימה דרכי של ובהתעבות בהצטלקות למחלה
  

  

  ?האם אפשר להילחם במחלה
  

רק . תנאי ראשון למאבק במחלה הוא התארגנות עובדים    
ה לשיפור תנאי עובדים מאורגנים מסוגלים להיאבק בהצלח

יחד . להגביר את הבטיחות במקום העבודהו, העבודה והשכר
עבודה בתנאי אבק ל ברורים כלליםמספר קיימים , עם זאת
  :סיליקה

  

 שימנעו את ,בר לטכנולוגיות ואמצעים הנדסייםמע •
היווצרות אבק הסיליקה ואת התפשטותו בחלל האוויר 

בין היתר על ידי שימוש בכלי חיתוך . במקום העבודה
  .הנעזרים במים למניעת היווצרות אבק, מיוחדים

אשר , חיוב העובדים להשתמש באמצעי מגן מיוחדים •
 העוסק ,ו התקןועמידה בת, יוחלפו לאחר שימוש ממושך

 .בחשיפה לאבק הסיליקה

  . במהלכם נוצר האבק,בידוד של כל התהליכים בייצור •

במטרה להבטיח גילוי , מעקב רפואי קבוע ומתמשך •
      .    אצל העובדיםמוקדם ככל האפשר של המחלה

  
העובדים הסובלים מסיליקוסיס  . לתי הפיךלבכרוני ולהנזק 

ד נמוך מתפקו, שימהקוצר נמ, סובלים משיעול יבש ממושך
  .ומאבדים כליל את יכולתם לעבוד, של הריאות

שחלו , שעובדים רבים, הישראלית" אבן קיסר"    חברת 
חברה המובילה ה היא , אותהבחרו לתבוע, בסיליקוסיס

, על פי התשקיף שפורסם. רץאבעולם בשוק משטחי קוו
, רץא מהשוק העולמי למשטחי קוו13%-החברה מחזיקה ב

 שיש או העשויים, משטחי המטבח המוכריםבהמתחרים 
רץ א צמח שוק משטחי הקוו,2010-1999בין השנים . גרניט

 של 4%בהשוואה לקצב צמיחה של , 16%-בקצב שנתי של כ
  . כלל שוק המשטחים למטבח

: רץ חשוף לסיליקוסיסא    כל מי שעובד עם משטחי קוו
 שנאספו עדויותמ. ועוד, עובדי בניין, שרברבים, עובדי ייצור

 כי שיעור, עולה, ובייחוד בספרד, ל"באיגודים מקצועיים בחו
, רץאהסובלים מסיליקוסיס בקרב העובדים במשטחי קוו

  .הוא גדול במיוחד, "אבן קיסר"ידי בהמיובאים והמיוצרים 
איגוד עובדי ב םשפעילי,     עד כדי כך חמורה התופעה

השימוש הבניין ותעשיות הבנייה בספרד דורשים לאסור את 
משיש או , במשטחים אלה לטובת המשטחים המסורתיים

רץ פוגעים בבריאות אמשטחי הקוו, לדעתם. מגרניט
  . שיש הצדקה להפסקת השימוש בהם,העובדים במידה כזו

  
  חשופים למחלהבישראל  עובדים 3000
, פיתחה מוצר ייחודי וחדשני" אבן קיסר"חברת ,     אכן

המפעל זכה . רים המתחריםשעלותו זולה יותר מזו של המוצ
 הסתכמו 2009בשנת : הכנסות נאות בעקבות הפיתוחב

,  מיליון199 – 2010בשנת ,  מיליון דולר162-הכנסותיו ב
-מדובר ברווח נקי של כ.  מיליון דולר260 –ובשנה שעברה 

, בתשקיף שפורסם.  מיליון דולר רק בשנתיים האחרונות60
  .רמוערך שווי החברה בחצי מיליארד דול

והיה בעבר בבעלות , שנוסד בקיבוץ שדות ים,     המפעל
 בנק :וביניהם,  שותפיםצירף בשנים האחרונות, הקיבוץ
  .ואנשי עסקים שונים" מנורה"חברת הביטוח , לאומי

ל מודאגים מהסכנה "האיגודים המקצועיים בחוש    בעוד 
בישראל כלל אינה הסתדרות עובדי הבניין הרי ש, הבריאותית

  . הנשקפת מהחומר החדש, לסכנהמודעת
פרסם , יצחק מויאל,  והעץהבנייןעובדי ל הסתדרות "מזכ    

בישראל  ענף הבנייה ובו ניתח את, מסמך ארוךלפני כשנה 
מחלות לבמסמך זה כל אזכור אך אין . דן במצב עובדי הענףו

עוד נעדרת מן . דוגמת סיליקוסיס, המקצועיות הנפוצות בענף
 תאונות העבודה הקשות בענףות לכל התייחס, המסמך

  . בנייןפועלמדי שבועיים נהרג  -הבנייה בישראל 
קבוצת ,     בעוד הסתדרות עובדי הבניין מתעלמת מן הבעיה

ממנו עולה כי מספר העובדים , רופאים ערכה מחקר
אחת .  עולה בהתמדה, החולים בסיליקוסיס,הישראלים

 כי בישראל ,המעריכ, ליזי פיירמן' פרופ, מעורכות המחקר
מחקר התוצאות .  עובדים החשופים לסיליקוסיס3,000-יש כ

במאמר , עת מקצועי בחודשים הקרובים- יתפרסמו בכתב
בכנס ". מגפת הסיליקוסיס שמקורה אבן קיסר" -שכותרתו 

הם קבעו , בו הציגו הרופאים את מחקרם, שהתקיים לאחרונה
אבן 'קיימת מגפת סיליקוסיס בקרב עובדי השיש של "כי 

  !".והיא קטלנית', קיסר
תייצר רווח של ב "בארה בבורסה" אבן קיסר"הנפקת ,     אכן

אבל מי ). 22.2, "כלכליסט("בעליה ם לעשרות מיליוני דולרי
  ?יהיה זה שישלם בבריאותו ובחייו את מחיר ההצלחה

  
  
  

  אפרים דוידי 



  

 8 /ינלאומיב

   

 מתארגנים
  למאבק באבטלה

  
  

גילוי דעת משותף של המפלגות 
 בעלות  הארצותבחמשהקומוניסטיות 

  באיחוד האירופישיעור האבטלה הגבוה 
  

  
, בליטא,  ביוון,בספרד –   בארצות בהן מפלגותינו פועלות  

הגיעה האבטלה לממדים מסוכנים  –בלטביה ובאירלנד 
, יחוד האירופי ככללוכן הא, בעלי ההון בארצות אלו. ביותר
  . מלחמה על העובדים ועל השכבות העממיותוהכריז

קומץ אוליגרכים ייצר לעצמו רווחים ,     במציאות אכזרית זו
המשבר שלהם אינו . הם תובעים עוד ועוד, ועדיין. דמיוניים

  .אלא משבר של השיטה הקפיטליסטית, משבר של חוב
ינטרסים     כדי להתגבר על המשבר תוך שמירה על הא

יחד , ההון- הבנקאים ויתר בעלי, מבקשים התעשיינים, שלהם
לנקוט בצעדים , עם נציגיהם בפרלמנטים ובממשלות

ולדחוף עוד ועוד , שמטרתם להוריד את שכר העובדים
  .שכר-עובדים לאבטלה ולמשרות נמוכות

אך יש מי שמפריע ,     העמים מתנגדים לצעדי הצנע הללו
 אשר מקבלים את , המקצועייםגורמים באיגודיםה: להם

 כי אין כל חלופה לצעדי ,טוענים כיום, ההיגיון הקפיטליסטי
  .וכי אין ברירה אלא להיכנע למתקפה של ההון, הממשלות

היא לזכות בתמיכת רוב ,     הדרך להתגבר על המשבר
על בסיס , ולגייסם למאבק מעמדי ועממי, העובדים

על המפלגות .  המקדמת את האינטרסים שלהם,אסטרטגיה
  .זההתהליך ה ממובילי היותהקומוניסטיות והפועליות ל

,     על העובדים להתארגן במקומות העבודה ובאיגודים
  :מועסקים-ולהעלות תביעות מיידיות להגנת העובדים הבלתי

  

  .דמי אבטלה ראויים לכל מובטל -
 .ביטוח לאומי וביטוח בריאות מקיף -
 .הקפאת תשלום ההלוואות והמשכנתאות -

  

אלא תולדה של השיטה ,     האבטלה אינה תופעת טבע
בכלכלת השוק . המתאפיינת בניצול, הקפיטליסטית
ומוליד , אנארכי ובלתי מתוכנןהייצור הוא , הקפיטליסטית

  .נמנע- באורח בלתימשברים
, המתוכננת באופן מרכזי,     רק כלכלה סוציאליסטית

מצעי ומבוססת על שלטון מעמד העובדים ועל העברת א
, תוכל להבטיח עבודה לכל דורש, הייצור לבעלות ציבורית

  .מ ובארצות הסוציאליסטיות האחרות"כפי שהיה בברה
מאבק לביטול הניצול ,     מפלגותינו קוראת למאבק יומיומי

חברה , לחברה ללא אבטלה, של אדם בידי אדם
  .אשר תוכל לספק את צרכי האנשים, סוציאליסטית

  
  ת היווניתהמפלגה הקומוניסטי

  המפלגה הקומוניסטית האירית
  מפלגת העובדים האירית
  המפלגה הסוציאליסטית הלטבית
  החזית העממית הסוציאליסטית של ליטא
  המפלגה הקומוניסטית של עמי ספרד

  
        
        

  
        
        

  בגרמניה דורשים 
  דיור לכל

  

דמוקרטים והירוקים בגרמניה - הסוציאל
 מפלגת השמאל ●מפריטים את הדיור 

        השגה-ודורשת דיור בר, מתנגדת
  

) Die Linke(מפלגת השמאל דובר     ברנד ריקסינגר הוא 
שהיא ,  מיליון התושבים11בת , וירטמברג-מדינת באדןב

איון ילהלן ר.  המדינות המרכיבות את גרמניה16-אחת מ
  ).20.2" ( וולטהיונג"המרקסיסטי שפורסם עמו ביומון 

  

שרובו נמצא , וירטמברג-באדןהבנק המרכזי של 
 דירות 21,500מכר לאחרונה , בבעלות המדינה
נמתחה מצד מפלגת השמאל . לקרן הון פרטית

  ? מדוע.ביקורת חריפה על העסקה
עסקה זו היא הפרטת הדיור הגדולה ביותר בהיסטוריה של     

 ,ההון העצמי של קרן ההון הפרטית. רטמברגוי-באדן
לשם . ממחיר הרכישה %3-מ נופל, שרכשה את הדירות

, היא נזקקה לסיוע כספי מקבוצת משקיעים, ביצוע הרכישה
גורמים אלו . בנקים וקרנות פנסיה, ות ביטוחחברביניהם 

  .טובת הדייריםולא ב, עשיית רווחיםרק בעניינים תמ
        

ניסתה , וירטמברג-בירת באדן, עיריית שטוטגרט
שיתוף פעולה עם אגודות דיירים וגופים ליצור 

האם . י לרכוש בעצמה את הדירותכד, פרטיים
  ?יכולה להיות אלטרנטיבה ראויה יותרזו הייתה 

אולם הוא ,     גם בפתרון זה היו שותפים משקיעים פרטיים
עיר הנהלת הנותן יותר משקל לאגודות דיירים מקומיות ול

 זכויותיהם של אתבדרך זו ניתן היה גם להבטיח . עצמה
  .ירות שנרכשו המתגוררים בד,הדיירים

 

, דמוקרטית- שר האוצר מטעם המפלגה הסוציאל
 ו הציעעירייה והדייריםען כי הט, נילס שמיד

 ?ר את הטענהל לאשתוכהאם ". מעט מדי כסף"
מחיר עוד ב,  מליון יורו30ל על והכ-סךעמד בההפרש     
זו הפרה של הבטחת .  מיליארד דולר1.4 היהכולל הרכישה ה

קדמה . הירוקים וםדמוקרטי-ציאלהסומצד בחירות נוספת 
והסבסוד הנמוך , עובדי המדינהלה השתהותם בהעלאת שכר 

   .החולים- שהעניקו לבתי
בניית הדיור של מפלגת השמאל מעודדת חידוש ,     לעומתם

כדי למנוע  ,הגבלה חמורה על דמי השכירותהטלת  ו,הציבורי
 .מצב של התרוששות הציבור עקב התייקרות מחירי הדיור

  

  )תורגם מגרמנית בידי אילאיל ברתנא(



  

     9/תרבות 
 

  

  לשקף את ייחודו של הגליל
  

   מחדש את הגלריה בקיבוץ כבריפותחת, יהודים וערבים, אמניםקבוצת 
  

, כבריקיבוץ משנה הגלריה ב, 2011לאחר שנסגרה במאי     
 את פניה והיא נפתחת מחדש כגלריה ,שבגליל המערבי

    .ערבית של קבוצת אמנים מהגליל-יהודית ושיתופית
 ביוזמת ,פר חודשי התארגנותלאחר מס, הגלריה הוקמה

  .דרורה דקל ויעל אלבוים,  יעל כנעני:שלוש אמניות מכברי
שיתוף אמנים יהודים וערבים : אבני הדרך של הגלריה הן    

שיקוף ייחודו , כמתן ביטוי לאוכלוסיות השונות החיות בגליל
יצירת , מתן ביטוי לסוגיות הקשורות לאזור הגליל, של הגליל

 ויצירת שיתופי ,תיות מעבר לחלל הגלריהפעילויות אמנו
 .פעולה עם גלריות שיתופיות אחרות ברחבי הארץ

ראינו חשיבות בקבוצה  ":דוברת קבוצת האמנים מסרה    
נתייחס בגלריה גם .  שתשקף את ייחודו של הגליל,רבתמעו

כמו כן ניזום פעילות אמנותית , לסוגיות שקשורות לאזור
  . "רבות בקהילהעם מעו, מעבר לחלל הגלריה

נפתחה , קבוצתית הראשונה בגלריה המחודשתהתערוכה ה    
,  באפריל14עד שתהיה פתוחה , בתערוכה). 3.3(בשבת 

ועבודות , דיוקנאות עצמיים של חברי הקבוצה יםמוצג
   .חדשות של משתתפיה

  
  
  
  
  
  
  

  -ם שמום "או
  שבע שעות עד המוות

  
רת מזמין מרכז התרבות על שם מחמוד דרוויש בנצ    

 שבע שעות עד – ם שמום"או "הסרט התיעודילהקרנת 
  . גדעון גיתאיהבמאי מאת  , "המוות

, צעק הגנרל אלין בלגריני, "אתה הורג את האנשים שלי"    
לעבר קצין הקישור , )ל"יוניפי(ם "מפקד יחידת פקחי האו

ם "אחרי שש שעות של הפצצות לעבר פקחי האו, הישראלי
האש נפסקה . 2006יולי ב 25-ב, ם לבנוןשבדרו, יאם'ח-באל

, 19:00בסביבות השעה , אבל אחרי חצי שעה, לפרק זמן קצר
גרם שדבר , פצצה שמכוונת בלייזר נורתה לעבר העמדה

: ם"להריגת ארבעת פקחים לא חמושים מכוחות האו
  . סיני ופיני, קנדי, אוסטרי

 - בשנולד בארץ, צלם ועיתונאי, גיתאי הוא במאי קולנוע    
הסרט אחרי הקרנת .  מתגורר בפינלנד1965 ומשנת ,1940

 הגנרלוכן בהשתתפות , גיתאיהבמאי בהשתתפות , ייערך דיון
 והסופר, מאטס גסליויסהעיתונאי השוודי , אלין בלגריני

  . עודה בשאראת והעיתונאי
ש מחמוד דרוויש ממוקם בכניסה לשיכון "מרכז התרבות ע    

 ההקרנה תתקיים .מול בית החולים הצרפתי,  בנצרתהפועלים
פרטים  .הסרט באנגלית. 19:00בשעה ,  במארס10, בשבת

  .04-6452450/1 נוספים בטלפון

  
גאדי בוסתאני , גדעון גיתאי: צילום;  גדעון גיתאי:תסריט

אירה : עריכה; מארתי תורנין: קול; ואלכסנדר בורוקס
  ".גיג פילמס: " הפקה;לפיד

בכוונתנו ליצור דיאלוג עם גלריה שיתופית "י     עוד נמסר כ
ניזום . ותולאפשר חילופי חללים להצגת תערוכ ,אביב-לבת

 בכפרס התיכונים "השיתוף פעולה בין מגמות האמנות בבתי
, 'מנהרהה'במתחם שתוצג  תערוכה כולל, כבריקיבוץ וב מכר

רויקט יובילו את הפ. חלקלוקחת בו  שטח ציבורי שהגלריה
  . מקיבוץ כברייןרועי דרסטו  מכפר מכרריסאהר מיעא

  
  

 שמואל פאר : האמניםבין חברי קולקטיב הגלריה נמנים    
 נועה מלמד ;)כפר מזרעה (רי'אשרף פואח; )מצפה אבירים(
 על אלבויםי ;)נצרת (ואן זועבי'נג; )קיבוץ לוחמי הגטאות(
קיבוץ  (מרגו גראן ;)קיבוץ כברי (דרורה דקל; )קיבוץ כברי(

יעל  ;)ירכא (אמירה זיאן; )קיבוץ כברי (נעם ונטורה; )וןעבר
  ).נצרת (לובנא נווטחאו, )כליל (תמי שוער; )כברי (כנעני

  

יום , 19:00 - 16:00: יום ראשון:  הןעות פתיחת הגלריהש
אום מראש יבת. 15:00 - 11:00:  שבת,14:00 - 11:00: שישי

  .052-8011252 :  בטלפוןלקבוצות
  

   וברלילך/  מרצפות
  

  שנוקשת מרצפת יש המדרגות בחדר
  שתחתיה בבטון

  אדמה תפוחי עמוסת חוזרת ממול כשהשכנה
  השכונתית למכולת מפרך ממסע
  וצער זרות מתנשפת, זיעה אגלי ממצחה מוחה

  גרוני שלום לעברי פולטת היא
  לו זר שהדיבור בקול

  
  האלה המרצפות את הניח מי
  האלה המרצפות את ייצר מי
  שנים עשרות עמדמ שיחזיקו כך

  יתדרדרו העבודה תנאי בהן
  מתגוללים בו במדרון
  עובדים

  מאוגדים לא
  

  פח בקופסת הכפתורים בין
  לשעבר שוקולד בקופסת מפתחות מחזיקי אוסף לצד

  סבתי של ההסתדרות חברת פנקס מתגולל
  שלי נשימה כל ועם

  ומתרחקת הולכת הפנסיה
  סוציאליים תנאים על מדבר בכלל ומי



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 61261א "ת, 26205ד "  ת    
   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק      
  

  
חברי הסגל האקדמי הזוטר בשש האוניברסיטאות בישראל     

השביתה תקיף את כל . בשביתה ללא הגבלת זמן) 4.3(פתחו 
 לא יתקיימו :הפעילויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר

לא , לא יערכו מבחנים בקורסים, תרגולים ומעבדות, הרצאות
ים השביתה תתקי. קיימו שעות קבלהתלא יו, יועברו ציונים

-חוץ"לרבות אלו המכונות , בכל התוכניות באוניברסיטאות
 ."תקציביות

ר פורום ארגוני הסגל האקדמי "יו, אסתר סרוקר "ד    
אחרי דיונים ארוכים , הגענו ":מסרה, הזוטר באוניברסיטאות

למסמך הבנות חתום עם ועד ראשי האוניברסיטאות , ומיגעים
 בהן מהסיכומים  אך הנהלות האוניברסיטאות חזרו,)ה"ור(

  ".שבמסמך
ה ושל הוועדה לתקצוב "ההתנהלות הכושלת של ור    "

צר . הפכה בלתי נסבלת ומחייבת פתרון מיידי) ת"ות(ותכנון 
לנו על כך שאנו נאלצים לפתוח בשביתה כללית וללא הגבלת 

ושר חינוך , ןשהוכיחו את חוסר אמינות, ת"ה וות"אך ור, זמן
כל . א הותירו בידינו ברירהל, הממשיך בשתיקתו הרועמת

האחריות למשבר ולנזק שיגרם למערכת ההשכלה הגבוהה 
  ". על כתפיו של שר החינוך גדעון סערתמוטל

  

   כנס חירום נגד העסקה קבלנית
במשרד החינוך גובשו בימים האחרונים עיקרי המודל     

אשר יתבסס כולו על מורות , ליישום יום לימודים ארוך
בועות הקרובים יפרסם המשרד מכרז בש. וגננות קבלן

התוכנית תחל כבר .  שיעסיק את המורים,לבחירת גוף מתווך
תוך , בשנת הלימודים הקרובה ותושלם בתום חמש שנים

  .ביטחון תעסוקתיבקביעות ובהעסקת אלפי מורים שלא יזכו 
מורים אלה יועסקו רק על בסיס שעות ההוראה שילמדו     

 ,וכן לשורת הטבות, פשות ובחגיםבפועל ולא יזכו לשכר בחו
  . שמקבלים מורים המועסקים בהעסקה ישירה

 ,ממובילות המאבק להעסקה ישירה, לילי בן עמיהמורה     
פגיעה קשה בתנאי ההעסקה של המורים ובמעמד זו : "מסרה

התופעה . בתוך חדר המורים' זה ייצור מורות מדרג ב. המורה
  ". של מורות קבלן תתרחב עשרות מונים ותתחיל כבר ביסודי

שר החינוך הצהיר והבטיח לנו שהוא " כי ,בן עמי הוסיפה    
ואנחנו רואים , מתכוון לצמצם את תופעת עובדות הקבלן

לא , אנחנו נבעיר את השטח. שדיבורים לחוד ומעשים לחוד
  ". שמתרחבהפרטת החינוך זה נגע סרטני. ניתן לזה לעבור

בן עמי נמנית עם הפעילות המארגנות כנס חירום ארצי     
שיתקיים , לעצירת מכרז האימה לאלפי מורות וגננות קבלן

במכללת סמינר , 19:30החל משעה ,  במארס12, ביום שני
 .אביב-בתל, 70אולם , הקיבוצים

  
  
  

  חברתנו היקרהל
  

           מטי בורשטיין
 

  ורותמיטב האיחולים בהגיעך לגב
  

  י"מקגן של -רמתסניף 

  
  

  

  
  

  
   במארס 15',  ביום ה

  פתיחה חגיגית
  )ליד חיפה(נשר , 18רחוב המסילה , האביבבאולמי גני 

  18:30 בשעה –ות ההתכנס

  19:00 בשעה –תחילת האירוע 

  נסקי'תמר גוז –דברי פתיחה   :בתוכנית

  י"ל מק"מזכ, מוחמד נפאע –  הוועד המרכזידבר             

  ותברכ

  כנית אמנותיתת
  

 כיכר המושבות; 16:00 – )יפו (גן השניים: יפו-א"הסעה מת
  .17:00 –רכבת מרכז , מסוף שלמה סיקסט; 16:30 –
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  14:00בשעה , רסאמב 9', ביום ו

  חיפה, 39שדרות בן גוריון , אולם אחווהב

   של הוועד המרכזי18-המושב ה
  

  26- ות לוועידה ה הכנ:על סדר היום
  

 תנועת נשים דמוקרטיות בישראל

יום האישה הבינלאומיציון   
2012רס אמ, לוח אירועים  

 
 

  שפרעם– 8.3', יום ה

הנאשמים בהריגת , הפגנה נגד משפט צעירי שפרעם
 אירוע חגיגי -חריה א; הטרוריסט נתן זאדה

  בהשתתפות ראש העיר ומועצת הנשים
 

פחם-  אום אל– 11.3', יום א  

פגש חגיגי עם החברות מסניפי הצפוןמ  
 

  רמלה ולוד-  24.3, שבת

נגד הריסת בתיםוערביות הפגנת נשים יהודיות   


