
  

 
פוליטי , משתתפים-באירוע חגיגי רב

 המפלגה הקומוניסטית תפתח, ואמנותי
 26- את ועידתה ה)י"מק (הישראלית

  באולמי גני הגליל בנשר
        

י תיתן ביטוי לפעילות המפלגה ולתוכניותיה "    ועידת מק
באירוע . ולהיותה חלק מהמחאה החברתית, לעתיד

, ה ולאורחיםנוסף לדוברי המפלג, הפתיחה יישאו דברים
גם פעילות במאבק האחיות ובמאבק העובדות 

 הזמרת ,עמיר לבהזמר , עוד ישתתפו בו. הסוציאליות
   .דאםהופ - ולהקת ההיפ, ולהקתהאמל מורקוס

  

המנהיג , לאות שנה למותו של תופיק טובי    במ
מושב יוקדש , הוותיקהקומוניסטי הדגול והפרלמנטר 

ולמורשתו דמותו  ל קוויםשל הוועידה לשרטוטמיוחד 
 .הפוליטית 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(

  

קומוניסטיות ושמאליות ממדינות    משלחות ממפלגות 
המפלגות : ובהן, י"ישתתפו בוועידת מק, שונות

;  ובריטניהגרמניה, פורטוגל, הקומוניסטיות של יוון
מפלגת ; המפלגה הקומוניסטית של עמי ספרד

; מפלגת העובדים הבלגית; הקומוניסטים האיטלקים
והמפלגה הפרוגרסיבית , ירוקה של דנמרק-הברית האדומה

הנמצאת בשלטון , )ל"מפלגת אק(של העם העובד 
עוד ישתתפו בפתיחת הוועידה נציגים בכירים . בקפריסין

  .ף"של אששל מפלגת העם הפלסטיני ו
  

    בשבועות האחרונים דנו סניפי המפלגה ברחבי הארץ 
שפרקיו עסקו בנושאים , ח הוועד המרכזי"בדו

משבר : אידיאולוגיים ופוליטיים המעסיקים את המפלגה
י בקרב מעמד "פעילות מק, ליברלי-הקפיטליזם הניאו

המערכה להגנת המרחב , העובדים ובקרב הצעירים
המערכה לשוויון המיעוט , שיזםהדמוקרטי מול סכנת הפא

המערכה , התמורות בעולם הערבי, הלאומי הערבי בישראל
המערכה , נגד הכיבוש והתמורות במפה הפוליטית בישראל

    .21-והסוציאליזם במאה ה, הרעיונית נגד הציונות

  
  

  

  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  26-הוועידה ה
  

  מושב פתיחה חגיגי
  18:30בשעה ,  במארס15', יתקיים ביום ה

  )חיפה(נשר , 18 המסילה 'רח, גני הגלילם באול
  

  נסקי'תמר גוז –דברי פתיחה   :בתוכנית

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

  ברכות

  כנית אמנותיתת
  

 כיכר המושבות; 16:00 – )יפו (גן השניים: יפו- א"הסעה מת
  .17:00 –ת מרכז רכב, שלמה סיקסטמסוף ; 16:30 –

  
  
  
  
  
  

יתקיימו דיוני ,  במארס17-16, בימים שישי ושבת
  .מאהר בנצרת-הוועידה באולמי אבו

  2012 במארס 14, 11   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  מתיר את הקשר הגורדי
ועל , על הביטחון – שמתנהלים עשרות שנים כל הוויכוחים"

 הם ויכוחים –על האם היה גירוש או לא  ו,מי היה פה קודם
 מהעובדה הכי יםהרבה פחות חשובהם אבל . יםחשוב

 הוא זה ,מי שברא את כל העולםש: היא ש,בסיסית ומהותית
  ".ו שייכת לעם היהודישהחליט שהארץ הז

  )1.3 ,"הארץ ",בכנס של משה פייגלין, השר גלעד ארדן(
        

   המתנגדים לכיבושגוריון- בן' על מרצים באוניב
אני מנסה להכניס דברים להקשר ולומר שזאת דעה פוליטית "

 חברי סגל ומתוכם 800יש לנו . קיצונית של פחות מקומץ
 השאר הם כל. ים בדעה כזאתמחזיק, אולי עשרה, חמישה

  ."אזרחים נאמנים למדינה
  )2.3, "הארץ"מוסף , ג"ב' נשיאת אוניב, רבקה כרמי' פרופ(

        

   דמוקרטית-דבר האופוזיציה הסוציאל
, ישראליים באופן מובהק-דבריו של אובמה היו פרו"

והדגישו את העובדה שהקשר עם ארצות הברית הוא נכס 
שלה אנו מחזקים את ידיו של ראש הממ. אסטרטגי חשוב

 ומסכימים עם דבריו של הנשיא שמעון ,ב"בשליחותו בארה
  ". שאמר שכל האופציות פתוחות,פרס

  )5.3', רשת ב, "הבוקר הזה", ר העבודה"יו', שלי יחימוביץ( 
        

  מה מדאיג את שר האוצר 
, במשך חודש ניהלה מערכת הביטחון קמפיין אגרסיבי"
 בהגנת על בעיותר על טילים המכוונים לערי ישראל ודיבש

להעביר לתקציב הביטחון ל והכ-הקמפיין נועד בסך. העורף
 איבדנו בגללו השקעות ,להערכתי... ד או שנייםעוד מיליאר

  ". זרות בעשרות מיליארדי שקלים
  )1.3, "ידיעות אחרונות ", שר האוצר,יובל שטייניץ(

  

  חמאה במקום תותחים :הממשלה החליטה
לות בוות שהיו מקבשונה מהעמד, ממשלת ישראל הנוכחית"

, החליטה להיערך תקציבית, בעבר בממשלות רבין ושרון
  ".ת עם איראןביטחונית וכלכלית לאפשרות של עימו

  )1.3, "דה מרקר", ל משרד האוצר"לשעבר מנכ, יורם גבאי(
  

  מהו קומוניזם
האם באמת . לעובדי קבלן מגיעים תנאי העסקה טובים יותר"

שיטת .  מגיע שום דברלאף אחד לא, תעוררות? מגיע להם
שבה , היא לא יותר משיטה שפשטה את הרגל' מגיע לי'ה

  ". קומוניזם–וויון כלכלי ש' הגיע'לכל אדם 
  )28.2, "דה מרקר ",ר טריידנט שוקי הון" יו,מאיר ברק(

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

  

  כתמכתבים למער
  

  תכנית מתאר המנתבת את חיינו
 יפו-א" תיימה פגישה בין מהנדס העיר    לאחרונה התק

לבין תושבי שכונות , ואישים ממינהל ההנדסה של העירייה
שיתוף "במסגרת סדרת מפגשים של וזאת , עבר הירקון

התקיים בבית פרנקפורט בשכונת המפגש ". הציבור בתכנון
  . תושבים200-והשתתפו בו כ, יוסף-הדר

, ם נציגי השכונות הועלו השגות וטענות רבות    במפגש ע
נגד ביטול קווי אוטובוס במסגרת הרפורמה : ועיקרן

היעדרם , קומות- נגד בניית בניינים רבי, בתחבורה הציבורית
  .ועוד, של פתרונות תחבורה כגון רכבת פרברים

באמצעותן יכלו ,     עוד הוצגו במפגש מפות של העירייה
התושבים להתרשם מאזורי הייעוד שמתכננת העירייה 

וכן מתכניותיה בתחום , )'וכו, לבילוי, למסחר, למגורים(
  .התחבורה

' שבימים אלה יצא לאור ספרה של פרופ ,    מעניין לציין
של מי "הנקרא , תגיאוגרפית ומתכננת עירוני, טובי פנסטר
וץ הקיב  אתהוצ" (יום-תכנון ידע וחיי היום: העיר הזאת

נושא הספר עוסק ב עיקר"). קו אדום אורבני"סדרת , המאוחד
וניצול השטחים הפתוחים , תכניות המתאר העירוניות

המרחב כי  ,הטענה העומדת ביסוד הספר היא. והציבוריים
 ,"עיר לכולנו"ברוח הרשימה , הציבורי הוא של כולנו

  .יפו וגם לראשות העיר-א"תמודדה למועצת העיר תשה
מתוך , "מלמטה"גישתה של פנסטר מדברת על לתכנן     

 ולהגיע לתכנית מתאר ,הצרכים הפרטניים של הציבור הרחב
ה לאוכלוסיות תמהתאתוך , "פרקטיקה של התנגדות"מתוך 

  .המגוונות ולידע המקומי המצטבר
-א"כיום את עיריית תמנחה ה ,אך גישה זו אינה הגישה    
, בבית פרנקפורט שהתקיים ,תושבים-מפגש עירייהב. יפו

, "מלמעלה"הפרשנויות הוכתבו  ונוצרה תחושה שההסברים
 מפגשים .ערותהניתנה רק האפשרות להעיר הרחב לציבור ו

המפגש בו אך רוב משתתפיו יצאו מ, כאלה הם חשובים
 . בתחושה של חוסר דמוקרטיהנכחתי

  יפו-ביבא- תל, דן יהב
  

  נמאס מכלי התקשורת
 תענוג –ואכן , "זו הדרך" של אחרון    קראתי את הגיליון ה

נמאס לי לגמרי מכל כלי . לקרוא עיתון שאתה מאמין לו
  .קצת הבנתי למה" זו הדרך"ומקריאת , התקשורת

  שבע-באר, מ"א
  
  

  
  

    

  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/מפלגה 
 

  

  מורה דרך לפוליטיקה אנושית ואופטימית
  

  במלאות שנה למותו של הפרלמנטר והמנהיג הקומוניסטי תופיק טובי
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
        

ניסיון לתמצת בשורות ספורות את אישיותו ועשייתו של     
מעלה בזיכרוני שורות משירו של המשורר , תופיק טובי

, "הקומוניזםשבחי "פאשיסט ברטולט ברכט -הגרמני האנטי
  :שאול- המשורר מרדכי אבי,  של טוביבתרגומו של ידידו

  

  ...נכנס אל הלב. מסתבר לכל,   הוא השכל הישר

  אלא,   לא שיגעון הוא

  .  קץ השיגעון

  ,ובוהו-  לא תוהו

  .  אלא סדר

  .  הוא הפשוט שקשה לעשותו
  

של , של סדר, השילוב של שכל ישר    
, הקשייםהתמודדות באומץ ובנחישות עם 

הנערמים ללא הרף בדרכם של 
 שילוב זה הוא –בדרכו , הקומוניסטים

שאיפשר לתופיק טובי גם לחרוש תלמים 
פוליטיים חדשים וגם לשאת במעמסת 

  . שנטל על עצמו במודע, האחריות
דבקותו בפתרון מדיני של מדינה     

פלסטינית עצמאית בצד מדינת ישראל 
ובפתרון צודק של שאלת הפליטים 

נבעה מניתוח התנאים , הפלסטינים
וגם , ההיסטוריים של הסכסוך הלאומי

  . ממעורבות אישית עמוקה
-  של המאה ה40-בשנות ה, כבר בצעירותו    
היה מנהיג של העם הפלסטיני במערכה , 20

ולהגנת הפועלים , נגד השלטון הבריטי ולעצמאות הארץ
 שנות בתחילת. ונותר מנהיגו גם בשנים לאחר מכן, הערבים

בה השתתף גם , ף"באחת הפגישות עם נציגי אש, 80-ה
הייתי עדה כיצד האישים , המשורר מחמוד דרוויש

כמה עמוק היה יחסם עד  ו,הפלסטינים שתו בצמא את דבריו
  . מורה דרך ובעל ניסיון, אליו כאל מנהיג

תבונתו וניסיונו העניקו לו מעמד של אישיות מוכרת     
תנועה הקומוניסטית הבינלאומית גם ב –בעולם ומוערכת 

  .וגם במועצת השלום העולמית
הסבלנות הפוליטית , המעורבות האישית, האכפתיות    

, מבחינתו, המטרה. ואורך הנשימה אפיינו את כל עשייתו
,  להשיג תמיכה ציבורית רחבה במערכה נגד הכיבוש–הייתה 

אך . להשגת השלום ולהגנת הדמוקרטיה וזכויות העובדים
  .אסור להתנתק מהם, שב והדגיש, י להדריך את ההמוניםכד
, שכל פרסום של המפלגה הקומוניסטית, היה מקפיד    

המובנים , ייכתב במושגים ובשפה, ש" של חד–ובהמשך 
 אמר –" מהפכנות. "לציבור ומתחשבים ברגישויות שלו

זה יצירת  " – )1985דצמבר (ן לעיתונאי תום שגב בריאיו
  ". ללכת קדימה מבחינה חברתיתשיאפשרו, תנאים

הכין בקפדנות כל נאום שנאם בכנסת או באסיפה     
בכל , ובאותה קפדנות לא הותיר שום פנייה אליו, מפלגתית

הוא . ללא תשובה וללא טיפול הולם, נושא שלא יהיה
התייחס באותה רמה גבוהה של אחריות ומעורבות לניסוחים 

לכן היה מעורה . ותפוליטיים ולשאלות ארגוניות יומיומי

יותר מכל אחד אחר בפרטים של הבחירות לכנסת ולרשויות 
של עבודת , של הפעילות בסניפי המפלגה, המקומיות

  . הארגונים הדמוקרטיים
. אך לא של גינוני כבוד, ופיק טובי היה אדם של כבודת    

הוא סלד מהתנהגות כוחנית ומפילוס דרך באמצעות 
חברים ויריבים . בעיקר מצד חברים וידידים, מרפקים

משום , משום שהוא כיבד אותם, פוליטיים כיבדו אותו
משום שהייתה לו , שוויכוחיו היו מנומקים במטרה לשכנע

ומשום שמעולם לא הפך , ונותפתיחות מלאה לדעות ש
  . חילוקי דעות ליריבות אישית

שלילת הזכויות של מיעוט לאומי מובילה לשלילת "    
אפשר לחלק -אי. הדמוקרטיה והחופש של כל תושבי המדינה

 התרעה זו של –" את הדמוקרטיה והחופש
העולה וזועקת מנאומו הראשון , תופיק טובי

ת רבים מבטא, )9.3.1949(בכנסת הראשונה 
להם הוקדשה עבודתו הציבורית , מהנושאים

  :במשך למעלה מיובל שנים
הדרישה להכיר באוכלוסייה הערבית     

; בישראל כמיעוט לאומי ולכבד את זכויותיה
ההגנה על הדמוקרטיה כמערכת ציבורית 

לאורך , שניתן, והמאבק באשליה; חיונית
לקיים כפילות של מרחב דמוקרטי לגבי , זמן

ושל שלילת זכויות , אזרחים אחתקבוצת 
  . ודיכוי ישיר לגבי קבוצה אחרת

המערכה לביטול , טובי    מבחינתו של 
ולחשיפת ) 1966-1948(הממשל הצבאי 

 המערכה, )1956, טבח כפר קאסם(פשעיו 
להוציא את י "גוריון ומפא- נגד תוכניות בן

והמערכה להגנת זכויות העובדים ,  אל מחוץ לחוקי"מק
  .מערכה אחת להגנת החופש והדמוקרטיההיו  –והנשים 

מהדהדת , נוכח החרפת הסכנות לדמוקרטיה, 2012-ב    
 שהטיח במנחם בגין, נבואתו של תופיק טובי-התרעתו

במהלך עימות , מ"ה מנהיג הליכוד וראז, )20.3.1979(
  !".אתם עוד תחסלו את שארית הדמוקרטיה: "מילולי בכנסת

נה סדורה לא רק בכל הקשור הייתה לתופיק טובי מש    
אלא גם בכל הקשור בניהול המערכה , להוקעת עוולות
-ולבריתות לא" קיצורי דרך"הוא התנגד ל. לחברה מתקדמת

ערבי רחב -ודבק במאבק ציבורי יהודי, עקרוניות בפוליטיקה
כי , הוא לא נלאה לחזור ולהדגיש שוב ושוב. ככל האפשר

ים למפלגתנו סם החי"ערבית היא -האחדות היהודית
שיאיר את , היא תהיה למגדלור... הקומוניסטית הישראלית

" לעתיד מאושר יותר, היהודי והערבי, הדרך לשני עמינו
  ).  1972, 17-דברים בפתיחת הוועידה ה(

כמי . מורשתו הפוליטית היא אופטימיות ריאליסטית    
עד כמה , הראה לנו, שבחר לעסוק בפוליטיקה כל חייו

הוא לימד . ייה חשובה וחיונית זו יידע ואחריותנחוצים לעש
שפוליטיקה קומוניסטית מבוססת על התחושה , אותנו

, מבחינתו. שדאגות בני האדם הן דאגותינו, העמוקה
, פוליטיקה הייתה טיפוס על הר גבוה במטרה להגיע לפסגתו

  .שתמיד תהיה פסגה גבוהה יותר, אך מתוך ראייה ריאליסטית
   

 )אלכס ליבק: לוםיצ.  העומד להופיע," בדרכו– טובי תופיק "קובץמה(



 4/כנסת 

  

   על הממשלה ליצור מקומות עבודה לנשים
 

  מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

 נעוצים ,יום האישה הבינלאומי,  במארס8-    שורשיו של ה
 תנאי אתאשר דרשו להיטיב , במאבקן של נשים פועלות

 שהתקיימה לאחר ,הבינלאומית נשיםה בוועידת. העסקתן
 אחרי. ילאומנבי חג כיוםהוחלט לציין יום זה  ,בקופנהגןמכן 

 במארס למסורת 8- הפך ציון ה,השנייה העולם מלחמת
  .הסוציאליסטיות ובמיוחד בארצות, במדינות רבות

סיעת  -ולאחריה , י"סיעת מק בהם רק ,    היו ימים בכנסת
 יוםכאנחנו ציינו אותו תמיד . רסאבמ 8-ה ציינה את ,ש"חד
   .נמלצת חגיגה של יוםכ ולא , למען שוויון הנשיםמאבק של
 את לעצמה אימצה הכנסת ,שני עשורים שמזה שמח אני    

.    וקיום דיון מיוחד ביום זה רסאבמ 8-ה ציון של המנהג
 לו הייתה לומדת מהרשות ,טוב הייתה עושה הממשלה

 במארס כיום שבתון 8- אשר קבעה את יום ה, הפלסטינית
  . עובדות במסגרות הממלכתיותה ,לכל הנשים

 מתמודדים עם התופעה של הדרת  אנו, בישראל,    כאן
 אמונהאשר יש כאלה המציגים אותה כקשורה ב, נשים

 הדרת עלתו תתבסס אמונ תהילתסבור כי שאך מי . דתיתה
  .בנשים פגום משהו ולא, שלו באמונה פגום שהו מ– נשים

מניעים דתיים מובילים להדרת נשים מן רק     אולם לא 
 ,ניתן לראות זאת. אלא גם מניעים אחרים, המרחב הציבורי

אשר ,  הנשים הערביות בישראללכשדנים במציאות חייהן ש
  .מועסקות מהן 22%רק 

 ,ממשלהה לנו משיבה,     כשאנו מעלים נושא זה לסדר היום
 לשיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות ותכי הסיב

זה . 'וכו, המסורת, המנטליות,  התרבותןבשוק העבודה ה
 לא מצליחים – ו אותפיציםאלה המ אפילו ש,אחד השקרים

הרי הסיבה האמיתית לתופעה היא . לשכנע בו את עצמם
לנשים  במיוחדו, לנשים מתאימים תעסוקה מקומות היעדר

  . שהן אימהות לילדים קטנים
בדיון בו , כשהעליתי את הנושא הזה במליאה, בעבר    

הוא השיב כי ממשלתו תפעל , הממשלה-השתתף גם ראש
כדי לאפשר לנשים להגיע , חבורה הציבורית התרחבתלה

אני לחלוטין לא מבטל את חשיבותו של . למקום העבודה
 מקומות יצירת הוא והעיקרי המרכזי הדבראך , צעד זה

היו ביישובים ערביים ,  בעבר. עצמםביישובים זמינים עבודה
עברו המפעלים , בשנות התשעים. רבים מפעלי טקסטיל

  . הם עברו משם אל המזרח הרחוק–וכיום , לירדן ולמצרים
 שהעיסוק בשאלת התעסוקה הוא חשוב דווקא ,    הסיבה

 שוויון על דברהיא שלא ניתן ל, ביום האישה הבינלאומי
 זכותב, לעבודה זכותשוויון במבלי לדבר על , לנשים

, הבית בניהול מלאה לשותפות זכותב, בכבוד להתפרנס
  . המדינה ובניהול החברה בניהול

  

  

  )6.3 ,רים במליאת הכנסת לרגל יום האישה הבינלאומידב(
        

  חובת התקנת מערכות סולאריות 
הצעת חוק ) 6.3(מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית     

המחייבת להתקין מערכות ) ש"חד (דב חניןכ "של ח
  .סולאריות על בניינים חדשים שייבנו

, סביבתית, ראויה בצורה השתמש ליאהחוק ה מטרת    "
 כדי, אנרגיה להפיק כדי השמש באור וכלכלית חברתית

  .אמר חנין, "אוויר בזיהום ובכסף לחסוך כדי, מים לחמם

        

   פגיעה בזכויות–נישואי קטינים 
 מהלך עושים אנחנו, קטינים נישואי אוסרים כשאנחנו    "

 אנחנו, הקטינים על מגינים אנחנו: רמות בכמה חשוב שהוא
 במקרים כי – הנשים על מגינים ואנחנ, השוויון על מגינים

 על מגינים ואנחנו – קטינות בנישואי עוסקים אנחנו רבים
דב כ "אמר ח, "יותר וראויה מתקדמת חברה ויוצרים החברה

  ).6.3(בנמקו הצעת חוק שהגיש להעלאת גיל הנישואין , חנין
 הנפשית התפתחותו ועל הקטין של חייו על הגנה    "

. הקטינים זכאים שלהן זכויותה מבין היא גם, והרגשית
 עשויה צעיר בגיל נישואים של למסגרת קטין של כניסתו
  .הסביר, "לחינוך בזכותו לדוגמה כמו, זכויותיובו בו לפגוע

שדומות לה , 18- להעלאת גיל הנישואין ל    הצעת החוק
  .בקריאה טרומיתאושרה , כים מסיעות אחרות" חגםשו יהג
  

  שביתת הרעב של הנאא שלבי
עפו ר "כ ד"ביע חה, )5.3(במליאת הכנסת בדברים שנשא     

את דאגתו לגבי מצבה הבריאותי של ) ש"חד (אגבריה
  .השובתת רעב,  הנאא שלבי הפלסטיניתהאסירה

בעקבות עסקת , מזמןלא רק ש, מדובר בעצירה צעירה    "
 –וכעת ,  חודשים25השתחררה ממעצר מנהלי של , שליט

אמר , "ושמה במעצר מנהלישוב נעצרה ללא הסבר וה
היא הייתה למעלה משנתיים במעצר : "והוסיף, אגבריה
והיה לכוחות הביטחון במדינת ישראל את כל הזמן , מינהלי

, זאת-אף-על.  שרצו לתפור לה,שבעולם לתפור לה את התיק
הוגש  חודשים לא 25אם במשך . היא לא הואשמה בדבר

צורך לכלוא ב הצץ שומדוע , נגדה כתב אישום לבית המשפט
  ".?במעצר מינהלי  נוספתפעםאותה 

, כי האסיר הפלסטיני עדנאן חאדר,     עוד ציין אגבריה
ששבת רעב במשך למעלה מחודשיים במחאה על מעצרו 

לאחר שעבר סדרת , חולים-עדיין נמצא בבית, מינהליה
  .בעקבות שביתת הרעב הארוכה שלו, ניתוחי קיבה

, הפסיק את המציאות הנבזיתעל הכנסת להתערב כדי ל    "
זוהי צורת כליאה המביישת את . 'מעצר מינהלי'הקרויה 

  .סיכם אגבריה, "הדמוקרטיה
  

  הפרטת הרכבת רעה לציבור
 או להפריט חלקים ,ניסיונות בעולם להפריט את הרכבת"    

כ דב "אמר ח, " הם ניסיונות שנחלו כישלון חרוץ,מהרכבת
  .ני שר התחבורהבאוז, )5.3(חנין במליאת הכנסת 

שבו הופרטה , ודל המוכר לכולנו הוא המודל הבריטיהמ    "
תה הידרדרות יהתוצאה הי. ר'הרכבת בתקופת ממשלת תאצ

, ירידה בכל הפרמטרים, פגיעה בלוחות זמנים, של השירות
, לכן. וזה המחיר לצרכן, שדווקא עלהחוץ מפרמטר אחד 

  ".ר כולואלא לציבו, ההפרטה רעה לא רק לעובדי הרכבת



  

 5/בימת דיון 
 

  

  והארגון המפלגתיינטרנט הא
  

  מיר אלפנדריאמאת 
  

אחד הדברים המרתקים בתנועת המחאה של הקיץ האחרון     
מקום -ורים צצה משוםתוך ימים ספ. הוא חוסר הארגון שבה

 תוך עשרה שבועות. ארץשהתפשטה לרחבי ה, מחאה עממית
 התקיימה ההפגנה הגדולה ביותר ,מתחילת המחאה

  .נהבהיסטוריה של המדי
שהיו פעילים במחאה מראשיתה ותרמו , חברי המפלגה    

 שנבעו ,נתקלו לעיתים קרובות בקשיים, רבות להצלחתה
 לא ברור עם מי ,מוגדרתכשאין מסגרת . סר הארגון הזהמחו

 , ומובחןםכשאין גוף חברים תחּו. ר מי מחליט ולא ברו,לדבר
בר ד, שונות אפשרויות לקיים הצבעה שתכריע בין אי אפשר

היכולת לפעול .  על האפשרות לקבל החלטהמאודמקשה ה
  .נזוססקונקבלת ההחלטות בעל מזבח הוקרבה 

, וחוסר הזהות הארגונית והעדר המסגרת היו, מצד שני    
כיוון שלא . מחאה עבור תנועת היתרונות, במובנים מסוימים

 פךמיד נה –  הגיעכל מי שרק, היה סף שתוחם את המחאה
כחות ברחובות ובכיכרות הפכה כל שותף עצם הנו. שותף
וכך ,  כל פעיל נהיה דובר,וכיוון שלא היה דובר רשמי. לפעיל

הכורח לקבל החלטות . נוצר דיון ספונטני ומלא חיוניות
בין הפך הניצן . נזוס דחף לדיונים פורים ויצירתייםסבקונ

  .לאלף פרחים שפרחולילה 
  

  האינטרנט והמפלגה, המחאה
 ,אחרי שנים. היה השימוש באינטרנט במחאה חידוש נוסף    
האפשרות ם דיברו על אוטופיסטי-  אקדמאים וטכנומהלכןב

הייתה , ככלי ארגוני להתקשרות המוניתבאינטרנט להשתמש 
  .  שימוש נרחבו נעשה בהפעם הראשונה שבהזו 
כאשר הוא  ,צודק 26- הוועד המרכזי לוועידה הח"דו    

  אבל טועה. בכלים האלהפער דורי בשימושמזהה שישנו 
דרכו ניתן  ,אל כלי נוסףוא מתייחס אל האינטרנט כה כאשר

ח "הדו.  לציבור הצעירים ובכלללפרסם את עמדת המפלגה
תפקיד העיתון אינו מסתכם " כי  שאמר ,מצטט את לנין
האידיאולוגי ובגיוס תמיכה  בקידום החינוך , בהפצת רעיונות

הוא דומה . ל ההמוניםהעיתון הוא גם מארגן ש. פוליטית
  ".סביב המבנה שבבנייה   לפיגום שמוקם

ביכולתנו לעסוק  , האינטרנטאמצעותב, ובכן    
שהחידוש בה הוא מערכת היחסים , ארכיטקטורה מהפכניתב

בה הראשונים אינם פאסיביים , דינמית בין קוראים וכותבים
  . האחרונים נדרשים גם להקשיבולי וא,יותר

מבנה כן  ו,דורש העמקה מחשבתיתינטרנט שימוש כזה בא    
 ,יידע להכיל בתוכו את פוליטיקת ההמוניםר ש א,ארגוני

 אנחנו. בבסיסה של כל מפלגת עובדים מהפכניתהמצויה 
 בלי לאבד את ה איך להשתמש בכלים אל,צריכים ללמוד

  . או את יכולתנו לפעול,דרכנו
ל הנהגת פער עצום בין סדר היום ש"כי קיים  ,נכתבח "בדו   

קטעים נרחבים ו, "לבין סדר היום של צעירים ונוערהמפלגה 
מוקדשים לעיסוק בנושא הכאוב של הדמוקרטיה ממנו 

פטישיזציה של אך . מפלגתית והארגון המפלגתי-םהפני
 , הארגוניותתפיגומי בניין שיפתרו את כל הבעיו כ,האינטרנט
  . אותנולא תקדם 

  

  )9המשך בעמוד (

  ח לוועידה"ושלוש הערות על הד
        

  נסים ברכהמאת 
        

במספר הזדמנויות כבר ציינתי את הערכתי הרבה  .1    
ח הוועד המרכזי "דוהכנת של לעבודה הנרחבת והמעשירה 

. הנני מזדהה עם עקרי הדברים. י" של מק26-לוועידה ה
 ,החומר יכול לשמש כלי חשוב ביותר בפעילות המפלגה

וזאת בתנאי שיצומצם ללא דיחוי הפער הגדול הקיים 
, רעיוניות העמדותה בין יכולת הניתוח וסיכום ,במפלגה

 בקרב ןהיכולת להנחיללבין , ארגוניותהפוליטיות וה
חשוב לשרש את המקרים המתרבים של , לשם כך. החברים

ידי מוסדות -  הפוליטיים עלישום של הסיכומיםהי-אי
  .ידי חלק ממנהיגיה ובמיוחד על ,במפלגה

  

, ח" בדו55בעמוד , "21-סוציאליזם במאה ה"     בפרק.2    
 –ובהן , תומנומק-אמירות בלתינכתבו בפיסקה השלישית 

המועצות - כי ההתמוטטות של הסוציאליזם בברית,הקביעה
עומדת בסתירה קביעה זו . היא תוצאה של בגידת מנהיגים

קה ליכולתנו מזיו, מרבית הניתוחים המנומקים בפרק זהל
כאילו הסוציאליזם הקיים היה בסדר . להפיק לקחים ראויים

  . ים מוטטה אותו ורק בגידת המנהיג,בעיקרו
שני , כיום: "הבאהניסוח אני מציע את ,     במקום זאת

, נראה, הנגד וביודענו את תוצאותיה-עשורים לאחר הפיכת
, שהמפלגה הקומוניסטית הסובייטית של סוף שנות השמונים

גם , נוכח העיוותים הבלתי פתורים בשיטה הסוציאליסטית
הנשען על  ,חדלה להיות גוף מהפכני, בהיותה מפלגה המונית

  . "אמונובתמיכה פעילה של מעמד העובדים וזוכה 
הגם שבמפלגה היו גם קומוניסטים ישרים ונאמנים     "

 – ה לרובשל החברות בה היהמאפיין  , לרעיונות הקומוניזם
המפלגה התאפיינה . כלי לקידום אינטרסים אישייםחברות כ

הפער . דמוקרטי-כוחני ולא, בעיקר כגוף שלטון בירוקראטי
העצום בין המלל המהפכני של  מנהיגיה לבין יכולת העשייה 

נתן את , המוחשית לשינוי פני הסוציאליזם הקיים והמעוות
 לא היו נכונים  כאשר המוני חברי המפלגה,אותותיו

ללא כל ואשר ניצחה בקלות  ,הנגד-ם מהפכתלהתמודד ע
  ."התנגדות מהפכנית המונית

ללא קושי אל הצד  מנהיגים רבים שלה עברו ,כן-על-יתר    "
 ופעלו בעיקר כדי להבטיח את חלקם ,קומוניסטי- האנטי

  ." ובהחזקת השלטוןבשדידת נכסי העם
 עולםב שקיימים ,באותו פרק יש לתת ביטוי לכך,     בנוסף

 , לשוואם וארגונים הנושאים את שם הקומוניזםמשטרי
  .ולבטא את הסתייגויותינו והתנערותנו מהם

  

לדעתי יש , )9 עמוד (על מעמד העובדים בסעיף .3    
י לנתח ולקבוע מדיניות עדכנית נוכח "על מק: "להוסיף

השינויים המתחוללים במבנה הארגוני של האיגודים 
מגמה הגוברת של ב בהתחשב ,זאת. תהמקצועיים בהסתדרו

יעות  מכזו המבוססת על סאיגודיםשינוי שיטת הבחירות ב
  ."'אישיות'לשיטה של בחירות , מפלגתיות

  באותו הפרק יש לקבוע     
סיעתנו מח שוטף "קבלת דו שהאחריות ל,מפורשות

 על הלשכה ולהדרכתה השוטפת מוטלתרות דסתבה
תפק לא להסו, הפוליטית ועל המזכירות של הוועד המרכזי

  .ועדהד זה על בהטלת התפקי
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  י לחדד את הביקורת" על מק–מול ונגד הציונות 
 

  עופר כסיף מאת
  
בתוך המשפחה הזאת של זרמי : הציונות היא שם משפחה"

דוד שאני מתעב -כמה אחיינים או בני, כמובן, הציונות יש
והם ודאי בזים לי ורואים בי בוגד או , אותם וגם מתבייש בהם

  ".הכחיש זאתואין טעם ל, אבל הכול נשאר במשפחה. מנוול
  

  )1979, עמוס עוז, "באור התכלת העזה"מתוך (
  

משפחה של : הציונות היא שם משפחה.     עמוס עוז צודק
, כיבוש וחרחורי מלחמה, הדרה ודיכוי, גזענות ולאומנות

ל נשאר ו הכ,אכן. אימפריאליזם ושירות הניצול מעמדי
ההבדלים בין זרמי :  ואין טעם להכחיש זאת,"משפחה"ב

הרבה  ו,נות השונים נוגעים בעיקרם לדרכי מימוש חזונםהציו
  .לחזון עצמו, אם בכלל, פחות

לאמץ אין דבר ראוי יותר לקומוניסט מאשר , לאור זאת    
עלינו להיות בעד : משמעית נגד הציונות-עמדה ברורה וחד

. ציונות גלויה ונחרצת- אנטי–הנגד 
לא  שובטח, עד כה לא גיבשנו, לצערי

 ,כזו עמדה החלטית ,סיההצגנו בפרה
שלא , אלא סוג של גמגום מתחמק

  .לומר מתחכם
ח הוועד " של דו7ככתוב בפרק     

יחסה היסודי , 26- המרכזי לוועידה ה
י לציונות הוגדר בעיקרו "של מק

עוד . 18-ה הבתקנון המפלגה ובוועידת
נחנו דוחים את א"נכתב שם כי 

 האידיאולוגיים ואת היסודות
,  יונות של הצהפרקטיקה

 גישות גזעניות ופגיעה צמיחיםהמ
וכי , "בשוויון ובדמוקרטיה

הקומוניסטים בארץ נאבקו ונאבקים באידיאולוגיה "
לאורך כל השנים חשפנו [...] ובפרקטיקה של הציונות 

 הפוליטיקהוהוקענו את האופי הריאקציוני והגזעני של 
   ).כ. ע–הדגשות שלי  ("הזאת

בשימת הדגש : אך אליה וקוץ בה, מילים כדרבנות, אכן    
ים יהציונ" היסודות"ו" הפוליטיקה"ועל " הפרקטיקה"על 

נוצר הרושם , דמוקרטיות-גישות גזעניות ואנטי" מצמיחים"ה
כאילו אין אנו רואים בעיה קונקרטית בציונות עצמה 

") יסודותיה"ב( אלא בהיבטים מסוימים שלה ,וכשלעצמה
  ). ציוניותהפרקטיקה והפוליטיקה ה(ובמעשיה 

מצמיחים גישות גזעניות המנוגדות , ח"נכתב בדו, כל אלו    
משל הם עצמם לא היו גזעניים , לשוויון ולדמוקרטיה

  .או גורמים לגזענות וללאומנותסיבות " רק" אלא ,ולאומניים
ח "כפי שנוסחה בדו, עמדתנו כלפי הציונות, לעניות דעתי    

וצרת את הרושם כאילו  וי,איננה נחרצת דיה, ובתקנון כאחד
 מאבות הטומאה המרכזיים דאחז בנו הפחד לצאת נגד אח

רוחבו ,  לאורכו–הרעיון הציוני עצמו : במדינת ישראל
  .  על צורותיו וגווניו השונים–ועומקו 

ביקורתי ומסתייג (שישנה בעיה רצינית בשימוש , מכאן    
 ,ליתר דיוק, או(ח במטבע הלשון "שעושה הדו) ככל שיהיה

כאילו היה מדובר בתופעה , "ציונות-ניאו) "מכבסת הלשון
  ". הישנה והטובה"חדשה החורגת מגבולות הציונות 

  לענייני  יועץ ,לשעבר( רייטר יצחק 'פרופ מאשר אחר לא    

 בכהנם ,יצחק שמיר ושמעון פרס, ערבים של מנחם בגין
 כי , כבר לפני קרוב לעשרים שנה,כתב, )כראשי ממשלה

, נה יהודיתהסכנה בהגדרתה של מדינת ישראל כמדי"
 מותרגלומה בהעדר קווי תיחום עד כמה , שייעודה ציוני

להעדיף יהודים ועד כמה מותר להטיל את העדפת היהודים 
   ".על גבם של האזרחים הערבים

 ועל גבם של הערבים ,העדפתם של היהודים בכלל, כלומר    
 השאלה תמיד . מן הציונותיתה חלק מובנה תמיד הי,בפרט

ניתן ) 'האם'לעולם לא (רק עד כמה : תה כמותית גרידאיהי
  . להפלות את הערבים

פשיסטית של -את מבול החקיקה הגזענית והניאו    
להבין בתוך ההקשר  כך- אם צריך,החודשים האחרונים

 לה אנו עדים ,דמוקרטית-המתקפה האנטי: הציוני בכללו
שינוי כמותי ; אלא נדבך ממנה, תאיננה סטייה מן הציונו

 והיה ויחוסלו שרידי , העלול להפוך לשינוי איכותי,ממשי
  . שעדיין נשארו,הדמוקרטיה

לקראת הוועידה ? אז מה לעשות    
 הייתי ,הממשמשת ובאה עלינו לטובה

מבקש להעלות שלוש הצעות לשינוי 
  :י"בעקרונות היסוד של מק

כל עוד איננו מגדירים ). א    (
מסבירים בצורה מפורטת ובהירה מהו ו

 ובמה הוא ,"פטריוטיזם"פשר המושג 
שונה מלאומיות בכלל ומן הציונות 

 את 5עלינו למחוק מסעיף , בפרט
הפטריוטיזם "האמירה שהננו מפלגת 

 ".האמיתי
בו מוצגת ביקורתנו , 8בסעיף ). ב    (

ראוי , העל יסודות הציונות והתנהלות
וכל את ל שייכתב כי אנו דוחים מכ

 ,הציונות כאידיאולוגיה וכתנועה שכל כולה גזענות ולאומנות
המתבטאות ביחסה לאתניות היהודית כערך עליון הראוי 

  . כמעט בכל מחיר, לטיפוח ושימור
 כי הציונות מראשיתה שאפה ,ראוי אף להוסיף, בהקשר זה    

 וממילא ,לפלג את מעמד הפועלים על פי קווים אתניים
 .מול מנצליולהחלישו אל 

כי לא ניתן ) אולי בסעיף חדש(נכון יהיה להדגיש ). ג    (
מערכי , שיזציה המתחזקת בישראל של היוםאלנתק את הפ

 העליונה כי המטרה, ערכים אלו מבהירים. היסוד הציוניים
גם אם הדבר כרוך בהקרבתם של , היא דומיננטיות יהודית
  .םיערכים ומבנים דמוקרטי

  

  ח הוועד המרכזי לוועידה"דיונים אודות דו
  

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

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

מוזמנים  , בעברית ובערבית,ח"הדו    המעוניינים לקבל את 
  . 61261א "ת, 26205ד "או לת, info@maki.org.il: לפנות

: י"ח באתר האינטרנט של מק"    ניתן גם לקרוא את הדו
www.maki.org.il ,או להוריד ישירות בקישור הבא :

tinyurl.com/maki26congress  
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   מורה להשכיר
        

שופך אור   לאחרונהתפרסםשהמחקר 
כנס חירום  ● על תופעת מורי הקבלן

  דורש העסקה ישירה במערכת החינוך
  

קבוצה גדולה של אנשי אקדמיה בכירים פרסמה בשבוע      
, בהעסקה ישירהלהעסיק מורים  ובו דרישה ,שעבר מנשר

ים קריאה לקינכללה במנשר . אדםכוח באמצעות חברות ולא 
כדי להילחם , )12.3(בסמינר בקיבוצים   חירום ארציכנס

  .בתופעת מורי הקבלן
לבלום את המכרז הענק להעסקת  מנסות הכנסארגנות מ    

אלפי מורות וגננות על ידי גופים מתווכים בתוך מערכת 
מעל במת הכנסת בידי הוקעה התופעה . החינוך הציבורית

 כי ,החינוך הוחלטבמשרד  כי ,שאמר, )ש"חד (דב חניןכ "ח
עדת טרכטנברג ליום לימודים על מנת ליישם את המלצות ו

יעסיקו מורות וגננות , ארוך
זו  ("באמצעות גוף קבלני מתווך

  . )7.3, "הדרך
לא מיישמים "תחת הכותרת     

צדק חברתי בכלים של עוול 
אנו : "נאמר במנשר, "חברתי

ינוך שלא קוראים לשר הח
ננות וג מורים, להעסיק מורות

באמצעות גופים מתווכים 
לטובת יישומו של יום לימודים 

 אנו מברכים על הרפורמה .ארוך
של יום לימודים ארוך בבתי 

בעקבות , הספר ובגני הילדים
, ח ועדת טרכטנברג"המלצות דו

 כי היישום יעשה באמצעות העסקה ,אך מבקשים לוודא
שם  שיתווספו למערכת החינוך ל,ישירה של המורות והגננות

       ."יישום הרפורמה
אנו מתנגדים בכל תוקף לתופעה המתרחבת ": ועוד נכתב    

מרצים וסגל , מרצות, גננות, מורים, של העסקת מורות
 בתוך לב ליבה של מערכת החינוך ,באמצעות גופים מתווכים

 , העסקה פוגענית, ברוב המקרים,העסקה זו הינה. הציבורית
  ".בתוך מקום העבודה יוצרת מעמדות – ובכל המקרים

  

  ?כמה מורי קבלן מועסקים בישראל
 כמה מורי קבלן : היאהשאלות המטרידות ביותראחת     
 איגודי המורים ? כעת במערכת החינוךכבר עסקים ומ
לא מגלים ) יסודיים- העלהסתדרות המורים וארגון המורים(

 ואין , מורי קבלןתופעה המתרחבת שלכל רצון להילחם ב
חרף העובדה שהעסקה , זאת. נים על התופעהבידיהם נתו

  .פוגעת קשות בעבודה המאורגנת קבלנית זו
ידי מרכז אחרונה בלשפורסם , יובל וורגןבעריכת מחקר     

עם יחד . אינו נותן מענה לשאלה, ר והמידע של הכנסתהמחק
 על עומד, תהודה הראויהבשלא זכה , המחקר המקיף, זאת

 על ורי קבלן והשלכותיהות של העסקת מהמגמות העיקרי
  . המורים עצמם ועל מערכת החינוך

, במוסדות החינוך הרשמייםבין היתר כתב וורגן כי     
עובדי אמורים להיות חובה מורים המלמדים את מקצועות הה

  מקצה  המשרד .החינוך ממשרד שכרם את בליםהמק ,מדינה

  
. הספר עבור שעות ההוראה של מורים אלה-שעות תקן לבית

וצים קיצשהעיקרית בהן היא ה, מסיבות שונות, ד עם זאתיח
 גם בחינוך , תופעהישנה,  משרד החינוךבתקציבתכופים ה

 המלמדים בשעות שהן מעבר ,וריםת מהעסקשל  ,הרשמי
  .והן מקצועות העשרה    הן מקצועות ליבה    – לתקן

בתור  אלה  מוגדרת מטרת ההעסקה של מוריםפעמיםל    
 מהי ההבחנה שלפיה ,אם כי לא תמיד ברור, "תגבור לימודי"

 הניתנים במקצועות הליבה ,מוגדרים שיעורים נוספים
  .כתוספת שעותבמקום  ,"תגבור"כ

מתקציבי  , בדרך כלל,מגיעהמימון להעסקת מורים אלה     
מתרומות של גופים פרטיים , הרשויות המקומיות

 תהעסק.  הוריםומימתשל או ,)פילנתרופיים או מסחריים(
 או ,אמצעות הרשות המקומית עצמהנעשית במורים אלה 

        . תאגידים וא  כגון עמותות הורים,באמצעות גוף מתווך
        

  קיצוצים והפרטת החינוךעל 
, במערכת החינוך פועלים כיום מאות גופים מתערבים    

 המוגדרות בדרך כלל ,המפעילים תוכניות חינוכיות חיצוניות
תוכניות אלו  .פורמליות- רה או כתוכניות בלתיכתוכניות העש

 המאפשר הנהגת תוכנית ,חוקיבמסגרת הסדר פועלות 
במימון ) ן"תל(לימודים נוספת 

או במסגרת , מקומיותהרשויות ה
 הממומנות באמצעות ,שעות

  .תשלומי הורים
, פי המחקר של הכנסתל    

התופעה של העסקת מורים 
באמצעות גופים מתווכים היא 

מרכזיים של  מביטוייה האחד
 ת הפרטה מתמשכת שלמגמ

  . שראלמערכת החינוך בי
לתופעה זו עלולות להיות     

.  השלכות שליליותמספר
תיווצר , כתוצאה מההפרטה

שכבה של מורים שתנאי 
הנהנים מפחות זכויות מאשר , ההעסקה שלהם נחותים

, בנוסף. משרד החינוךבידי עמיתיהם המועסקים ישירות 
נפגעת האפשרות , שהמורים מועסקים דרך מתווכיםכיוון 

  . כי יועסקו רק מורים שעברו הכשרה נאותה,להבטיח
.     קורבנות נוספים של הפרטת החינוך הם התלמידים עצמם

ספר - ייווצרו בתי, עם הפיכת החינוך לסחורה הנסחרת בשוק
,  אשר בהם יועסקו מורים רבים במימון פרטי,מסוימים

 לא תתאפשר ,כלכלי ירוד- שמצבם החברתיואילו במקומות"
  .ח"כלשון הדו, "תוספת זו

בהיעדר מידע על היקף ההעסקה  כי ,וורגן ציין במחקרו    
לא ניתן יהיה גם לקבל החלטה , של המורים הנוספים

מושכלת בדבר הקצאת משאבים לצורך העדפה מתקנת של 
  . שבהם אין העסקה כזו,ספר-בתי

  
  

  "קופותאיננו ש" :קבלןמורות 
המנהלות מערכה למען העסקה , ה"    מורות ומורי היל

קיימו , ישירה והשוואת תנאיהם לאלו של מורי משרד החינוך
  .גדעון סער,  של שר החינוךוביתמול ) 9.3(משמרת מחאה 

, בעקביות,  ממשיךרהשר סע"כי  ,הברת הארגון מסרוד    
רכת וכאילו אין אצלו במע, להתנהל כאילו אנחנו שקופות

 שנמצאות כבר חצי שנה בסכסוך , מורות ומנחות1,500
ה מספר "בשבועות האחרונים השביתו מורי היל". עבודה

        .וכן קיימו הפגנות מחאה, מרכזי לימוד ברחבי הארץ
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 :איסלנד והמשבר הקפיטליסטי

  שלא סופר הסיפור
  

  אפרים דוידימאת 
  

, גייר הארדה, משפטו של ראש ממשלת איסלנד לשעבר    
פוקד את ה ,העומד לדין בגלל חלקו במשבר הקפיטליסטי

וגש כתב הנגד הארדה  ).6.3(נפתח בשבוע שעבר , ארצו
בשל כישלונו למנוע את ההתמוטטות , אישום על רשלנות

   .שאיסלנד מנסה להתאושש ממנה עד היום, לכליתהכ
 אשר, "בועת השגשוג"הפך סמל לליברל -    הארדה הניאו

, הגדולים לקריסת הבנקים גרמה ו,2008- בהתפוצצה
  . ולפיחות חד במטבע המקומילאינפלציה  – ובעקבותיה

לפרוש מתפקידו עקב גל מחאה הארדה נאלץ  ,2009בשנת     
נאבק למנוע הגשת כתב ומאז , הדינ ששטף את המ,חברתית

משפטו מבשר פרק חדש בהתמודדות עם .  נגדואישום
 תאחריות פוליטיהטלת : תוצאות המשבר הקפיטליסטי

ראש הממשלה לשעבר .  בעקבות המחאה ההמוניתאישית
כי  והכריז ,"רדיפה פוליטית"כינה אותן , דחה את ההאשמות

, וחדת ערכאה משפטית מי– יטוהר בלנדסדומור שמו
   .שהתכנסה לראשונה בהיסטוריה של איסלנד לרגל משפטו

 שראש הממשלה לשעבר ,באיסלנד הביעו תמיהה על כך    
מדינה רבים ב.  המואשם במחדל,הוא הפוליטיקאי היחיד

האשמים  כל ת את הדין עםואבטלה מבקשים למצהמוכת 
   .שמרנים ומנהלי הבנקיםהפוליטיקאים  הלרבות, במשבר

תקדים חסר היה ואשר , המחאה  שפורסם בעקבות,ח"דו    
, ור האשמה על הארדה וממשלתהטיל את עיק, בחריפותו

 ,בעלי התפקידים לא הפעילו את הסמכות הנדרשת" כי ,וקבע
  ". כדי לקבוע גבולות סבירים למערכת הפיננסית

  

  העם מסרב לשלם את מחיר המשבר
וכלל אין בה ,  אלף300חי איסלנד אינו עולה על מספר אזר    

העם האיסלנדי לנצח את הצליח , ללא צבאגם אך . צבא קבע
  . תודות לרצונו הנחוש, מרכזי ההון הפיננסי הגדולים בעולם

חת המדינות אאיסלנד הייתה , כלכליהמשבר  פרץ הבטרם    
ענף . היה מן הגבוהיםבה  והתוצר לנפש ,העשירות בעולם

 וכמעט ללא ,הסדרהללא , ללא מעצוריםבה הבנקאות פעל 
 הממשלות ן של מדיניות.ליברלי- ממש גן עדן ניאו– מגבלות

, הון הזרבפני הפתיחת שעריה של איסלנד חתרה להשונות 
 .בייחוד מבריטניה ומהולנד

כולל המדינה , כולם, הזהליברלי -הניאובגן העדן אך     
שעמד על , החוב הציבורי. ע בחובותושק לוהחל ,עצמה
 כעבור חמש 900%- צמח ל,2003-מי במהתוצר הלאו 200%
" מצב"הואילו  ,"זה המצב "כי, טענההממשלה . שנים

  . המשבר הכלכליאשר היכה כ, 2008-פוצץ לה בפנים בהת
ים יהולאמו שלושת הבנקים האיסלנד, בעקבות המשבר    

 .המשק נקלע למיתון חריף וערך המטבע ירד לשפל, הגדולים
אשר  , רחבהעממיתה מחאצמחה , מתוך הריסות המיתון

 להשיב: ם ברורימחאהה יעדי. מדינהפניה של השינתה את 
  .  ההון שבשלטוןנטל לעצמוש, עם את הריבונות הכלכליתל

קבלת באמצעות  ,הממשלה ניסתה לצאת מן המשבר    
קבלת ההלוואה היו התנאים ל.  מיליארד יורו3.5הלוואה של 

 יסלנדהמחיר החברתי שתושבי א מבחינת ,מאודקשים 
 ,בדומה למצב השורר כיום ביוון, זאת.  לשלם תמורתהנדרשו

  כל  נדרש ,היתר בין .פורטוגלוב האיטליב ,ספרדב ,אירלנדב

  
,  יורו לחודש100-כ -" מס משבר" איסלנד לשלם תושב

  .  של איסלנד מן הסבך"חילוצה"לשם ,  שנה15במשך 
 שגרמו ,שלם את מחיר המשבר הכלכלילהעם מהדרישה     

. האזרחים להפגנות מחאה  האיצה את יציאת,בעלי ההון
הנשיא סירב לחתום על שעד ,  היה כה גדולהציבוריהלחץ 

להסכים נאלץ  פילווא, תנאי לקבלת ההלוואהשהיה , החוק
  .למשאל עם כדי להכריע בשאלה

  

   הנושא פירות–ממחאה למרד 
עם יחד , ממשלות בריטניה והולנד, נוכח המרד העממי    

 לחצו, י וקרן המטבע הבינלאומיתירופמוסדות האיחוד הא
 פילואהם . עומדים לרשותםה,  בכל האמצעיםעל איסלנד

, "קובה של הקוטב הצפוני"לאת איסלנד איימו להפוך 
סיסמא ך א. מצור כלכליב ענשתהנ,  למדינה מורדת–כלומר 

קובה של להפוך לעדיף "י כ, קבעהבאיסלנד שהועלתה 
  ". של הצפוןלהאיטי מאשר להפוך  ,יהקוטב הצפונ

 מהאזרחים הצביעו 93% .נערך משאל העם, 2010במארס     
הזעם היה כה . תמיכת הנשיאב שלא זכתה ,נגד הצעת החוק

להעמיד לדין את עד כי התקיימו הפגנות בדרישה , גדול
מנהלי הבנקים הגדולים את כולל , למשבר הקשה האחראים
 . הוגשו כתבי אישום,ותכעבור מספר שבוע .שהולאמו

   . שבקרוב הם יבלו שנים רבות מאחורי סורג ובריח,םמעריכי
 חוקה חוקקהוחלט לאף , מחאה ההמוניתהכתוצאה מ    

מועצה "ידי ב כי אם, ידי הפרלמנטזו לא תחוקק ב. חדשה
. מדים מוע522שנבחרו מתוך ,  אזרחים25 ובה ,"עממית

ם חלקיאשר , ההחוקת טיוטהכנת המועצה שוקדת עתה על 
. האזרחיםמעל מנת לקבל הערות , פורסמו באינטרנט ממנה

  . היא תועבר לאישור הפרלמנט,העם השלמת כתיבת
  

כן לשינוי  :הקומוניסטים האיראנים

  להתערבות זרהלא , דמוקרטי בסוריה
  

שהיא , של איראן") מפלגת ההמונים("    מפלגת טודה 
 גילוי ה לאחרונהפרסמ, יסטים האיראניםמפלגתם של הקומונ

התפתחו האירועים , בחודשים האחרונים: "בו נכתב ,דעת
המשטר הסורי גילה הססנות באימוץ . בסוריה בקצב מואץ

 הוגבלה יוזמתם של –ובמקביל , רפורמות אמיתיות ויסודיות
  ."המתקדמים והפטריוטיים, דמוקרטייםהכוחות ה

אזור אימפריאליסטיים ב- הכוחות הריאקציוניים והפרו"    
ורבים מהם חודרים לסוריה דרך , 'שינוי משטר'מתכוננים ל
לרשותם עומדים עשרות מיליוני . יה ועם ירדןכורתהגבול עם 

 שסופקו בידי ,וכן כלי נשק, דולרים מערב הסעודית ומקטאר
 מעודדים הכוחות אל. המעצמות האימפריאליסטיות

ומבקשים להכין את הקרקע לפלישה , התנגשויות מזוינות
  .  " כפי שקרה בלוב–צבאית זרה 

בתוך , קשת רחבה של כוחות מתקדמים ושוחרי שלום"    
הביעו את תמיכתם , התומכים בריבונותה, ומחוץ לסוריה

 גינו –ובאותה עת , בדרישות הצודקות והלגיטימיות של העם
  ."בנחרצות את התערבות האימפריאליזם והריאקציה

 תומכת בדרישות ,אן טודה של אירמפלגת, נומפלגת"    
הנאצלות של מאבק העם הסורי לשינויים דמוקרטיים 

  ."לטובת העם והעובדים, ולרפורמות יסודיות
דרושות שיחות רציניות ואחראיות בין הממשלה לבין "    

זו הדרך היחידה . הכוחות התומכים ברפורמות ובדמוקרטיה
בדומה , מפלגת טודה. למנוע את המשך שפיכות הדמים

תומכת , ת המתקדמים והדמוקרטיים בסוריה עצמהלכוחו
  ".כדי לקדם רפורמות אלו, ין הצדדיםומתן ב-בחידוש המשא
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  לא חדשותממש 
        

   גל חןמאת
        

. 15שני נערים בני ברחוב ביפו הלכו ) 5.3(    בשבוע שעבר 
שמטרתו לקדם , ייר'תע-בדרכם חזרה ממרכז מהפךהם היו 

 ולקחת חלק בחיי ,תושבים ממוצא פלסטיני ויהודי באזור
לפתע כאשר , ת אמםשפ, בערביתביניהם הם דיברו . הקהילה

, שאינם מוכרים לנערים, בר ואישהנעצרה לידם מכונית ובה ג
הגבר יצא מהאוטו . "ערבים מסריחים " לעברםצעקואשר 

כל ללא , והתחיל לרדוף אחרי אחד הנערים ולהכות אותו
 .להזעיק עזרהכדי ייר 'תע-למרכז מהפךהנער השני רץ . סיבה

והותיר , לברוחהמכה  הספיק הגבר ,עד שהגיעו חבריהם    
 וחבלות , ברחבי גופופצעיםריטות וש, את הנער עם פנס בעין

 .שם אושפז למשך יומיים, הוא נלקח לבית החולים. בראשו
, בני משפחתו של הנערשמעתי למחרת מאת פרטי האירוע     

ה  החניכתוויתי אליר שאכ.  אני חונכת12- שאת אחותו בת ה
, תוך שהיא מביטה לאחור בכל רגע, אמרה ליהיא , לביתה

שאלתי אותה למה . כה את אחיה שהשבטח לא יתפסו את מי
ה לא תטרח והיא ענתה שזה מפני שהמשטר, היא חושבת כך

  . לטפל בנושא
רק . לא מתעניינת בערבים, אמרה ליכך , המשטרה    

היא לא .  שהיא לא מבינה את זה,היא אמרה לי. ביהודים
רק בגלל המוצא והשפה למה אנשים שונאים אותה יודעת 

אמרתי לה   .הכאלאנשים שיש הרבה אבל היא יודעת , שלה
היא ענתה . שיש גם הרבה יהודים שלא שונאים ערבים

אבל היא יודעת גם שיש , והיא יודעת את זה, שברור שיש
 .היא מפחדת מהם. ששונאים אותהה כאל

החושך הסתיר את דמעות התסכול וחוסר האונים , למזלי    
ר שא ,דהיש מעט דברים יותר עצובים מיל. שהכתימו את פני

, שום דרך להפריךאין לך אותם , אומרת לך דברים נוראים
, אמרתי לה שבגלל זה יש אנשים כמוה. משום שהם נכונים

אבל לא , שמנסים לייצר שינוי, יר'תע- וכמו האנשים במהפך
  . זה מעט מדי ומאוחר מדי. האמנתי למילים של עצמי

  מכלי תקשורת רבי על האירוע לעיתונאיםתיפריסכש    
אפילו . אבל שתקו, מקרה מזעזעההם הסכימו ש, תפוצה
 שזהו נושא חשוב מספיק ,אחד בעברית לא חשבגדול עיתון 

 ,עד לפרסום הדברים בבמה זו .הקדיש לו מקום לכדי
   .נט בערביתעיתון אינטר, "יפו היום"רק ב פורסם המקרה

  
, אני לא יכולה להגיד לחניכה שלי שרק אדם אחד משוגע    

והאירוע לא , בשום מקוםמקרה לא התפרסם שהכי העובדה 
 ,סדר היום הציבוריעמוד על  שימספיק אנשים כדי זעעז

 .שותפים להסכמה שבשתיקה, במידת מה, מראה שכולנו
שלהם יביטו מאחורי הכתף , ככל הנראה, ההילדים האל    

כשהם ישוחחו בערבית . אולי תמיד. מדי יום בשנים הקרובות
הם יודעים שמישהו שונא . הם ינמיכו את קולם, זה עם זה

 הזה לאירוע. והם יודעים שלאף אחד לא אכפת, אותם
 האין לדעת כמה מאורעות כאל. פשוט כי הייתי שםנחשפתי 

חסרי העומדים , אנשים מפוחדיםמותירים אחריהם , קורים
מבלי שהציבור יידע בכלל , זענות והאלימותכח הגאונים נו

  . שהמקרים האלה קרו
  .זה ממש לא חדשות    

  

  האינטרנט והארגון המפלגתי
  

  )5המשך מעמוד (
  

הוא לא , שלוריות הרבה אלמרות הפופול, למשל, פייסבוק    
חביב על עובדי עולם כלי ש, טוויטר. כלי יעיל לקיים דיון

אבל מצמצם עוד , מידעההעברת ייעל ומזרז את מ, התקשורת
,  אחריםכלים. יותר את האפשרות לקיים שיחה מעמיקה

, קוד פתוח ומותאמים יותר לצרכינושמפותחים בטכנולוגיות 
  . ריות קטנה בהרבהאזוכים לפופול

עלינו , כדי לטפל בבעיות העומק הפנימיות של המפלגה    
 .לגהמפה ומיידיים לחברי פתוחים, מרחבי דיון נגישיםליצור 

ריכים להפיק את המירב  צאנו,  לדעת לגשת לציבורעל מנת
 אנחנו  כךשםול,  חברי המפלגהכישוריהם שלוהמיטב מ

 ,רגוניים שיעודדו השתתפותצריכים ליצור את הכלים הא
כדי לקבל , ויאפשרו לנו לזקק את הרעיונות הטובים ביותר

  . ר נכוןולעצב קו יות, החלטות יותר מדויקות
  

  התארגן אחרתל
 פוגמת נזוסס על קבלת החלטות בקונותתעקשההכאשר     

אבל כשהדבר מעודד דיון . אין בה כל טעם, ביכולת הביצוע
  . יתרוןכךיש ב –ומבטיח רמת ביצוע גבוהה יותר 

רת לערער על האיזונים שמתקיימים במסגאינה הכוונה     
בת השקיפות הרח כי , לטעוןאלא, הצנטרליזם הדמוקרטי

ותגרום , השתתפותו והמסגרות הדמוקרטיות מעודדת אמון
  . ליותר חברי מפלגה לקחת חלק פעיל בעיצוב דרכה

 אנחנו מביעים ,כשאנו בוחרים בחברים לוועד המרכזי    
ועל ידי כך מייעלים את היכולת ,  לייצג אותנוםאמון ביכולת

עד מרכזי לא מגיע חבר ור שאכ. של המפלגה לפעול
הוא מועל בייצוג החברים וביכולת של המפלגה , פגישותל

 שיאפשרו ,עלינו לתת בידי חברי המפלגה את הכלים. לתפקד
  .לשמור על האיזונים האלה

ותקשורת ,  האינטרנט הוא כלי תקשורת,בסופו של יום    
קיימים היו  ההיחסים האל. וי ליחסים בין אנשיםהיא ביט

, רשת ולכן ה,ץ לו ונמצאים גם מחו,אינטרנטהלפני 
 מבחינה הא מגדילי גם אם ה,ת מהפכניהאיננ, כשלעצמה

  .  אלינוףשנחשהציבור כמותית את 
א השינוי האיכותי  הו,החידוש שעלינו ללמוד לרתום    

אינטרנט איננו באמצעות ה. שמתקיים בערוץ תקשורת זה
אלא ניגשים לדמיין מחדש , כובשים ארצות חדשותומגלים 

  . גבעות כבני צאן,  ההרים ירקדו כאילים:את פני השטח
  

  אמיר אלפנדרי
  



    במאבק
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, ל בהוראת הממשלה"שיזם צה,     בעקבות ההסלמה בדרום

 הודעה) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית פרסמה 
ממשלת הימין ישנה של לפרובוקציות "כי ,  המדגישה)10.3(

הפעולה הישראלית היזומה של . יותר מוות: תכלית אחת
הריגתו של פעיל פלסטיני בכיר ברצועה ביום ששי גרמה 

  ". צבאית מסוכנתלהסלמה 
טרם שככו הדי דבריו  ":י"ה שפרסמה מקעוד נכתב בהודע    

, ב" בעת ביקורו בארה,בנימין נתניהו ראש הממשלהשל 
ל במתקפה "כאשר שוב פתח צה, המאיץ לתקוף את איראן

במהלכה מוצאים להורג , אווירית רצחנית נגד רצועת עזה
 .לימהשישראל מחשידה בפעילות א, ללא משפט פלסטינים

 , הפלסטינית והישראלית,האוכלוסייה האזרחיתהופכת שוב 
  ".  הבחנהחסרמטרה לירי 

לסיים את , להפסיק את מסע ההרגה י קוראת לממשל"מק    
הקמת מדינה  – שבמרכזו, הכיבוש ולהגיע לפתרון שלום

 .ישראלמדינת בצד , ירושלים המזרחיתשבירתה  ,פלסטינית
  

  שובתמ לסגל הזוטר ה"הישגים במו
שיצאו ,  באוניברסיטאות הסגל הזוטראלפי חברי ארגוני    

  השבוע פיםשתתמ ',לשביתה מיד עם תחילת סמסטר ב
. באסיפות כלליות לאישור ההסכם הקיבוצי החדש המוצע

 שנתגלעו בין הנהגת הסגל הזוטר לבין גלל חילוקי דעותבאך 
 החליטו במהלך סוף ,)ה"ור(ועד ראשי האוניברסיטאות 

 להמשיך –ובמקביל , מ"וע להמשיך לנהל את המוהשב
  .)11.3('  עד ליום אבשביתה

העלאת שכר כוללת , שנוסחה בין הצדדים,     טיוטת ההסכם
ולא על פי , חברי הסגל הזוטר והעסקת חלקם לטווח ארוך

סוכם שתישקל , כמו כן. סמסטרים בודדים כנהוג כיום
, ותיקיםקליטתם כחברי סגל בכיר של חלק מהמרצים הו

  ".עמיתי הוראה"שהועסקו עד כה במעמד של 
  

  חרף עתירת ההנהלה, ת"עיצומים ברש
את הערעור שעבר שבוע בבית הדין הארצי לעבודה דחה     

חלטת בית הדין על ה) ת"רש(שהגישה רשות שדות התעופה 
 לעובדים להמשיך ת המאפשר,אביב-האזורי לעבודה בתל

  . ולנקוט עיצומים
,  בדרג של מהנדסים,ת"רשעובדי פתחו חרון בינואר הא    

לא במחאה על כך שעדיין , עיצומיםב ,הנדסאים וטכנאים
 פג חודשים 8 כבר לפני .נחתם עמם הסכם שכר קיבוצי חדש

 לעיצומים נוספתעילה . תוקפו של הסכם השכר הקודם
עובדים בחוזים , עובדי קבלןת להעסיק " החלטת רשיתהיה

 .םאישיים וקבלנים עצמאיי
  

  נשים הפגינו במחסום קלנדיה
לא בחלו החיילים להשתמש , גם ביום האישה הבינלאומי    

 אמצעים לפיזור הפגנות נגד פעילווה, באלימות כלפי נשים
  . מאות נשים פלסטיניות וישראליות במחסום קלנדיה

  
בשיתוף , אורגנה בידי קואליציית נשים לשלוםההפגנה     

המפגינות . עם פעילות בארגונים פמיניסטיים ובארגוני שמאל
הנאא והביעו סולידריות עם , מחו על אלימות ודיכוי נשים

  ).4עמוד ' ר(עצירה מינהלית פלסטינית השובתת רעב , שלבי
אנו תובעות את שחרורה של  ":דוברת הקואליציה מסרה    

האלימות ,  מכבלי הכיבוש,כל הנשים באשר הןשל והנאא 
אנו מקדישות את הפעילות בחודש זה למאבק . והגזענות

שוויון וצדק חברתי לכלל , פוליטי וחברתי למען חופש
  ". לעם הפלסטיניחופשהנשים ולמאבק למען 

  

   נגד ההפרטהיםמעיצו: עובדי הרכבת
  בעיצומים נגד ההפרטהוי רכבת ישראל פתח    עובד

והקפיאו את כל עבודות הפיתוח , שמתכננת ממשלת הימין
לא יהיה פיתוח יא שמשמעות העיצומים ה. )9.3(ברכבת 

  . ולא יסגרו קווים לטובת עבודות פיתוח,קווים
אמר , אבי אדרי, ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות"יו    
בשלב זה בחרנו לערוך עיצומים באופן מידתי ובצורה "כי 

ו קוראים לשר התחבורה אנ.  בציבור הנוסעיםשאינה פוגעת
ולהנהלת הרכבת להפסיק להסלים את המצב ולחזור מידית 

  ".כדי שלא נצטרך לנקוט צעדים נוספים, מ"לשולחן המו
בלימת  -א י    מטרת העיצומים של ועד עובדי הרכבת ה

 במסגרתה, תכנית ההפרטה שמקדם שר התחבורה ישראל כץ
 . בנות- ש חברותתפוצל רכבת ישראל לשלו

  
  

 תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
  

 יום האישה הבינלאומילציון 
  

  ברמלה, 11:00בשעה ,  במארס24, בשבת
  

 נגד הריסת בתיםוערביות הפגנת נשים יהודיות 
  

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

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

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  ,19:30בשעה , במארס 29, ביום חמישי
 

   אנחנו דור מצולם–נשים ומחאה /א

  יאיר גילערב מחווה לצלם החיפאי 
  

  ,)הטלוויזיה החברתית( טוב-אהוד שם בהשתתפות

  ). חיפהרסיטתאוניב, החוג לתקשורת(ר רות אורן "ד
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