
  

  

  

  "לעצור את הטירוף של ממשלת נתניהו וברק: "אביב-אלף מפגינים בתל

  
שבעקבותיה , תקיפה ישראלית חסרת אחריות באיראן    "

היא , מלחמה שמי יודע כמה יהרגו בה וכמה זמן תימשך
רוב הציבור : הסקרים מראים. לא דבר שאנחנו נסכים לו

ם אלו  במילי–" הישראלי מתנגד לתקיפה שרוקח נתניהו
שהזמינה להפגנה נגד המלחמה , נפתחה הקריאה הפומבית

פעילים מהמחאה שאורגנה בידי , בהפגנה. עם איראן
וביניהם , השתתפו כאלף מפגינים מרחבי הארץ, החברתית
  .ש"י וחד"פעילי מק

כיכר צעדה מ    ההפגנה 
המקום בו , הבימה

התחילה מחאת האוהלים 
ועד לגן , בקיץ האחרון

  .טה הליכודמול מ, מאיר
    רבים מהמפגינים נשאו 

וכן , דגלים אדומים
: שלטים ועליהם נכתב

 שלום –במקום מלחמה "
-ו" צדק חברתיו
, כשהממשלה נגד העם"

  ".העם נגד הממשלה
-    במקביל להפגנה בתל

התקיימה גם , אביב
, במרכז הכרמל, בחיפה

משמרת מחאה נגד 
, המלחמה עם איראן

שאורגנה בידי פעילים 
הלי המחאה ממא

  . בחיפההחברתית
) 21.3( שנערך בשבוע שעבר ,10מסקר חדשות ערוץ     

איומי , לכן.  מהישראלים נגד תקיפה באיראן56%כי , עולה
, ברק ויתר שרי הממשלה, המלחמה אשר משמיעים נתניהו

לא רק מעמידים בסכנה את ביטחונם ושלומם של כל עמי 
 מנוגדים לרצונו –אלא גם , ובכלל זה העם בישראל, האזור

  .ברירה-המסרב לצאת למלחמת יש, המפורש של הציבור
אפילו צמרת מערכת הביטחון ": מארגני ההפגנהלדברי     

 שהאיראנים לא ,הישראלית והמודיעין האמריקאי טוענים
 ).המוסד שותף להערכה זוו(בכיוון שנתניהו מייחס להם 

, שאולי חושש מעוד קיץ חברתי, עושה רושם שבעיקר נתניהו
  ". שגם לא תזיק לקמפיין הבחירות שלו,להוט לייצר מלחמה

כי , )29.2" (ניו יורק טיימס"-    בחודש שעבר פורסם ב
יומטרו אלפי טילים על , במקרה של תקיפה ישראלית באיראן

 מביאיםאם , הופך למחרידה, ן מדאיגזה נתו. ישראל
 כי לתושבים רבים כלל אין גישה למקלטים או ,בוןבחש

 מיליון 3.5כי חסרות וכי לאחרונה נודע , רחבים מוגניםלמ
חלוקת ערכות . ערכות מגן

המגן לאזרחים הופסקה 
משום , בידי הצבא

   .שהפרויקט לא תוקצב
    במלחמת לבנון 

נמלטו תושבים , השנייה
מהצפון אל המרכז 

, ובמלחמת עזה; והדרום
ו תושבים מהדרום נמלט

אך . אל המרכז והצפון
 הארץ –במלחמה הקרובה 

  .כולה תהפוך לקו חזית
, באופן בלתי מפתיע"    

מי שזוכה למיגון הירוד 
ביותר הן האוכלוסיות 

זה . המוחלשות בפריפריה
בדיוק מה שאנחנו שווים 

 שלא ,בשביל מנהיגים
מהססים להוציא אותנו 
למלחמה מיותרת שתבעיר 

הם יהיו ממוגנים . טחוננו כביכולילמען ב, את האזור
את המיליארדים . אל תדאגו להם, בבונקרים שלהם

, בחינוך,  בבריאות– נשלם אנחנו ,שהמלחמה הזאת תעלה
  .אמרו המארגנים, " ובדם–בדיור 

כי הדרך , השיבו מפגינים,     בתשובה לשאלות עיתונאים
 המזרח  פירוז מלא של–למנוע שואה גרעינית באזור היא 

הם . התיכון מנשק גרעיני ומכל נשק להשמדה המונית
במקום " :וציינו, מלחמה הרסניתלמנוע כי מטרתם , הדגישו

אנחנו דורשים פיתרון של שלום  – להיגרר למלחמה אזורית
  ".בין עמי האזור

  2012 במארס 28, 13   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  המיליונרים של שלי: מיוחד

  

כך עולה . האלפיון העליון מתגייס לטובת מפלגת העבודה    
תחת אשר פורסם , מריאיון ארוך שנערך עם שלושה בעלי הון

במוסף , "'אנשי העסקים שמאחורי שלי יחימוביץ"הכותרת 
או , שלושתם מנהלים כיום. )8.3 ("הארץ"של " דה מרקר"

  .תאגידים בהם אין הסכם קיבוצי או ועד עובדים, ו בעברניהל
טק -איש ההיימוקדש השבוע ל" דברים בשם אומרם"    

, ולנציג ההון הפיננסי, אלון פילץקבלן ל, עופר קורנפלד
  .ר ועדת הכספים של העבודה"המשמש כיו, אבנר סטפק

) 21.3(לאחרונה פורסם :     זה האחרון נהנה מתקופה טובה
יתמזג עם בית , שבבעלותו, "מיטב"ההשקעות כי בית 

 100-הגוף הממוזג ינהל יותר מ". דש איפקס"ההשקעות 
, )שליש מתקציב המדינהלכהשווה סכום (מיליארד שקל 

  ... עובדים200-ויפטר כ
- - - - - -  

  
זו . מפלגת העבודה תומכת בכלכלה חופשית: אסור לטעות"

   ."לא מפלגה קומוניסטית
  )אבנר סטפק(

  
התודעה בישראל . חשוב לזכור שאין מה לדאוג"

ולכן , החלום האמריקאי פה חזק מאוד. קפיטליסטית מאוד
   ."לא נחזור למצב של שוק עבודה מוסדר

  )עופר קורנפלד(
  

כיום אין בעיה לפטר . אנחנו לא נגד הזכות לפטר עובדים"
  ".עובדים בישראל

  )אלון פילץ(
  

תנועת המחאה . וניםכיום חברים במפלגת העבודה גם טייק"
פגשתי . לא נגד אנשי העסקים, של הקיץ כוונה נגד הממשלה

ת היא נתפש. סקים רבים התומכים בשליתעשיינים ואנשי ע
שלי יוצאת נגד אין שחר לאמירה כי . דידת התעשייניםכי

  ."המגזר העסקי
  )עופר קורנפלד(

  
רבים מהם אנשי , העבודהיש המון אנשי עסקים במפלגת "

אם הייתי מראה לך את רשימת המתפקדים של  .טק-היי
בכירים :  היית בהלם מהשמות שנמצאים שם,העבודה

יש . כולם בעסק הזה. כולל טייקונים, מהמגזר העסקי
. במפלגה אנשים מענף הפיננסים שהצטרפו לוועדת הכספים

אבל זה לא קרה . אין לי ספק שנוצרה פה אווירה אנטי עסקית
  ".המצבזה . בגלל מפלגת העבודה

  )אבנר סטפק(

  

  מכתבים למערכת
  

  
  
  
  

  מקריות מצחינה
ישראל ששר התחבורה , הקנדיתחברה ה, יהחברת בומברד    
 היא ,ה את תחזוקת קרונות הרכבתימסור לידמתכנן ל כץ

  .בחלקן גם נפגעו נוסעיםר שא, האחראית לשורה של תקלות
הוכח : "    הממצאים המרשיעים הגיעו לידיו של השר כץ

 .צרן הרכבת ביצע תיקון במקום לא נכון ובאיכות ירודהשי
כך נכתב  -"  נפגע מיכל הדלק ופרצה אש,תוך כדי נסיעה

האסון נגרם  ": וגם.2010 שאירעה בדצמבר ,לגבי התאונה
. שהיו ארוכים מדי, עקב התקנת ברגים מקוריים של היצרן

ים שקיבלו גוהשתמשו בבר, העובדים עשו את המוטל עליהם
  .2011 בפברואר עהרשאי, תאונה הסבר ל– "מהיצרן
הם , בעיניו. אך התעלם מהם, את הממצאיםכץ ראה     השר 

, אותו מוביל מקורבו, משניים לעומת פרויקט הפרטת הרכבת
לאחר . לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אורי יוגב

מנסה הוא , להפריט את בתי הסוהרבמאמציו שנכשל יוגב 
  .הפעם בהפרטת רכבת ישראל, ם את מזלו בשניתכיו
 את נסיעתו תיאם, הרכבתדירקטוריון ר "יו, אורי יוגב    

 ,מניהרבג. חברת בומברדיהעם , וטרם מינויעוד  ,לגרמניה
היועץ  .הרכבת לבומברדיהנציגי מ בין "השתתף בפגישת מו

שם השהות שלו כי , יוגבהמשפטי קיבל את טענתו של 
הזו " המקריות"רי ה, גם אם נאמין לגירסתו. הייתה מקרית

   .שלטון-ינה את כל המערכת בצחנת קשרי הוןמצח

  חולון, איתן קלינסקי
  

  דרוןיוהממיגרון 
  

  יוסי סגולמאת 
  

מתנחלי  בפניהסכם הכניעה של רשויות החוק בישראל     
לא ברור איזו פשרה ". פשרה", משום מה, כונה, מיגרון

נחלים הולכים לקבל בתים המת. התקיימה בפרשה הזו
בסופו של כי  ,ואין כל ביטחון, חשבון המדינהחדשים על 

  .ילכו בדרך כל בולדוזראכן  בתיהם הקודמים ,דבר
גורמות שההתנחלויות  ,    אין צורך להכביר במלים על הנזק

ההתנחלויות הפכו את הפלסטינים לאנשים סוג . לפלסטינים
מוגבלים והם , קרחייהם הם הפ. חת כיבושהחיים ת', ב

   . של חייהם אחרובכל היבט, בתנועתם, במגוריהם
 שמדינת ישראל הפכה את מתנחליה לאנשים ,עובדהאך ה    

 קושי גם עבור החברה תמייצר, מורמים מעל אנשים אחרים
מתחילה להאמין  קבוצת אנשיםכאשר : הישראלית פנימה
פני ובעלת זכויות יתר על ,  יותר חשובה,שהיא טובה יותר

  . עשויות להיות לכך השלכות קשות–ת ות אנשים אחרוקבוצ
, ם פועלים למען המדינה כי ה,לים מרבים לטעוןהמתנח    

 כי ההיפך הוא ,מלמדתאבל התנהגותם בפרשת מיגרון 
משום , ץ"בחרו לבקר ללא הרף את בגם המתנחלי. הנכון

. םמעול תואמת את השקפת ינה אמשפט בית התשהחלט
מה בינם לבין המשטרה נמנעה אך ורק בזכות התנגשות אלי

  .את רשויות החוקולא משום שהם מכבדים , כניעההסכם ה
הממשלות הרעיפו פינוקים על ציבור המתנחלים כיוון ש    

. אין בליבם עוד כבוד לשלטון החוק, במשך שנים רבות
בולמוס ההתנחלות כבד על מדינת ישראל עוד תשלם מחיר 

  .ת מיגרון היא עוד צעד במידרוןכניעו, חסר המעצורים



  

     3/חברה 
 

  

  המחאה החברתית תרמה לירידה בגזענות: ח"דו
  

  המחקרעל ממצאי , מנהל המטה למאבק בגזענות ,נידאל עותמאן םשיחה ע
  

 קרבבשנה האחרונה נרשמה ירידה במגמת הגזענות ב    
 בצד עלייה בגזענות מצד מוסדות המדינה, האזרחים בישראל

ן  שהכי,2012ח הגזענות " זו המסקנה העיקרית העולה מדו–
יום התפרסם ב ח"הדו , בישראלהמטה למאבק בגזענות

צאיו נחשפו בכנס ממו ,)21.3(הבינלאומי למאבק בגזענות 
-שותפות"בידי במשותף אשר אורגן , בכנסתשהתקיים 

 .המטה למאבק בגזענותובידי " שראקה
 אירועי הסתה נגד אזרחים 97  נרשמו2010- ב, ח"    לפי הדו

בשנת אילו ו, ילי דעת קהלערבים מצד נבחרי ציבור ומוב
 68נרשמו הקודם ח "בדו, בנוסף.  בלבד26 נרשמו 2011

 ,אירועי גזענות מצד אזרחים יהודים כלפי אזרחים ערבים
  2011ח של "הדו. ח האחרון"בדו אירועים כאלו 20לעומת 
ח של "בדו ואילו , אירועי פגיעה ברגשות דת26על מצביע 

 אירועים כאלו 13רשמו נ 2012
הגבלת בגם חלה ירידה . בלבד

של מנהיגי חירויותיהם הפוליטיות 
  2010- מקרים ב73 – הציבור הערבי

 .2011- ב מקרים 37לעומת 
על , למרות הירידה היחסיתולם א    

עדיין קיימים אירועי , ח"פי הדו
 גזענות –ובמיוחד , גזענות רבים

מצד גורמים רשמיים , מוסדית
ביטויי  הסוקרהפרק . וציבוריים

בתי של , גזענות של מוסדות המדינה
 אירועי 155 כולל ,ארגונים פרטיים וציבורייםשל עסק ו
ל שפגיעה בזכות לדיור ובפרק מתוארים מקרים של . גזענות

  .סלקציה בכניסה למועדוניםשל  תופעותאך גם ,  בתיםתסיהר
ח מעידים על עלייה חדה באירועי גזענות "ממצאי הדו    

 , נרשמו חמישה מקרים2010-ב. אלבמגרשי הספורט בישר
 אירועי 37ח " מתעד הדו,בנוסף. 2011- מקרים ב21לעומת 

 14,  מתוכם נגד ערבים14: גזענות במוסדות חינוך ובאקדמיה
נגד פליטים ושלושה , חמישה נגד מזרחים, נגד אתיופים

  . ומהגרי עבודה
 המתפרסם ברציפות –ח הגזענות השנתי "    על ממצאי דו

מנהל , נידאל עותמאןד "שוחחנו עם עו – 2005 מאז שנת
ומנהל הפרויקטים של , המטה למאבק בגזענות בישראל

  .מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
  

  ?כיצד ניתן להסביר את הירידה במקרי הגזענות
במקרי הגזענות , 50%- של יותר מ, ירידה משמעותיתישנה     

  .  הגזענות מצד המדינהבצד עלייה במקרי, בין אזרחים
, מקרי הגזענות בין אזרחיםב ירידהשה ,הניתוח שלנו הוא    

אווירה הציבורית  הלשמחאה החברתית והיא תולדה של ה
אנשים מקהילות , במהלך מחאת האוהלים .שהיא יצרה

 –השתתפו בפעילויות משותפות , ברחבי הארץ, שונות
 ת אווירה של והדבר תרם ליציר–פגישות , דיונים, הפגנות

  .גם להפחתת מקרי הגזענות, לדעתנו, שהובילה, סולידריות
 ,בין ירידת מגמת הגזענות לבין הסולידריותיים קשר     ק

 –  שונותהילותה המחאה החברתית ליצור בין קשהצליח
  ,אתיופים, ערביםדוגמת  – אתניות ואחרות, עדתיות, לאומיות

 דעות אצלמחאת האוהלים שינתה  .פליטים ומהגרי עבודה
  . הלמי שהיה שותף 

  

היו זרמים פוליטיים , יה הערביתהאוכלוסיבקרב 
אשר התנגדו להשתתפותם של , )ד"בל: למשל(

  ?האם עובדה זו טופחת על פניהם. ערבים במחאה
ה יה הערבית יש מה להרוויח מהצלחתי    לא רק שלאוכלוס

 –יבור הערבי צאלא שרוב ה, של תנועת המחאה החברתית
כך . ה והביע רצון להשתתףמחא תמך ב–ובמיוחד הצעירים 

  . שערכה קרן אברהם לפני מספר חודשים,עולה מסקר
היינו עדים להפגנות משותפות ,     במהלך המחאה החברתית

כמו זו שהתקיימה מול ביתו של שר , למען הזכות לדיור
פר תושבים מהכהפגנה זו השתתפו  ב.אטיאסהשיכון אריאל 

אשר , י אלעראקיב מהנגבהבדוא
יחד , שוב ושוב בידי המדינהנהרס 

המתגוררים ,  מחוסרי דיורעם
בשכונות " ברירה-אין"במאהלי 

   .עוני במרכז
העובדה ,     הסולידריות הזו

שהמאבק על הזכות לדיור הצליח 
 שהגיעו ממקומות ,לחבר אנשים
סייעה ליצור אווירה , כל כך שונים

  .המפחיתה גזענות
  

  ?ח" תופעות נוספות חשף הדואילו
שיש ירידה במספר המקרים של תקיפת , למשל,     גילינו

אחד ההסברים . אזרחים ערבים בידי אנשי כוחות הביטחון
הוא שארגוני החברה האזרחית הערבים פעלו בנמרצות , לכך

 כפי –להגשת תלונות ולמיצוי הדין עם שוטרים אלימים 
 ,רשעת השוטר שחר מזרחיבמקרה של ה, למשל, שהתבטא

  .קיפת ערבים בידי שוטריםת וזה סייע להפחתת המקרים של
 במספר האזרחים  משמעותית    בשנה החולפת הייתה עלייה

 מספר המקרים .יוצאי אתיופיה שהותקפו בידי שוטרים
אף עולה על מספר המקרים של תקיפת ערבים בידי , האלה

של הגזענות ה  שהבעי, אותנותמלמד מציאות זו .שוטרים
ת במשטרה יגזענהתנהגות  יש תופעה של .היא מערכתית

וזו מוצאת את ביטויה בצורות שונות וכלפי קבוצות , כגוף
  .מיעוט שונות

  

היום : השיחה הזו מתקיימת בין שני מועדים
ויום האדמה ) 21.3(הבינלאומי למאבק בגזענות 

  ?איזה קשר אתה רואה בין שני התאריכים). 30.3(
וכולנו , טה נגד גזענות ישנם פעילים מקהילות מגוונות   במ

למדנו להכיר את מציאות החיים ואת המצוקות של הקבוצות 
גם בעיותיה הייחודיות של האוכלוסייה , כיום. השונות

מצוקת הדיור , הריסות הבתים,  הפקעת הקרקעות–הערבית 
  . כלל השותפים במטהמצד נתפסות בתור ביטוי לגזענות –

מסר של שלילת שהוא , למסר של יום האדמה, ן    לכ
האפליה הלאומית כלפי האוכלוסייה הערבית מדיניות 

  . יש כיום תומכים רבים מתמיד, בישראל
 אורי וולטמן



 4/כנסת 

  

  השקיפות הסביבתית היא תשובה למזהמים
  

  דב חניןכ "מאת ח
  

המהפכה ו,  עושים מהפכה בתחום הסביבתינחנו היום    א
משמעותה של . הסביבתיתמהפכת השקיפות  -הזאת היא 

, יקוטלג, כל המידע הסביבתי ייאסף ש,שקיפות זו היא
. ידי רשויות המדינה-יועבר לידי הציבור באופן שיטתי עלו

י תפיסה מודרנית של איך הניהול הסביבתי צריך זוה
  .להיעשות

מד יהמ: לשקיפות סביבתית יש שני ממדים חיוניים    
יש לנו זכות לדעת מה נפלט . מד הדמוקרטייהראשון הוא המ

, מה מגיע למים שלנו, מה נפלט לאוויר שלנו, לסביבה שלנו
 שבה אנו מגדלים את היבולים החקלאיים ,מה מגיע לאדמה

  . יש לנו זכות לדעת מה מזהם את הסביבה שלנו. לנוש
משעה שחוק : האופרטיבימד     המימד השני הוא המי

השפעה תהיה לכך , השקיפות הסביבתית ייכנס לתוקף
תהיה , קודם כל. מרחיקת לכת על המצב הסביבתימעשית 

 ולסיכונים  ציבור שער לזיהומים:השפעה על הציבור
, שיודע להיאבק על זכויותיו, הוא ציבור מודעהסביבתיים 

לפעול באופן נכון ורציונלי מול סיכונים ומול ומסוגל 
  .איומים

הן , לחוק תהיה השפעה גם על הרשויות,     מעבר לכך
הרשויות יידרשו . רשויות המדינה והן השלטון המקומי

 כי חובת ,ואנחנו יודעים, לפעול בשקיפות כלפי הציבור
  . ול בצורה אפקטיבית ומעשית את הרשות לפעדיווח מניעה

אנחנו יודעים . מזהמים עצמםשפיע על היהחוק ,     לבסוף
הם כי כאשר גורמים מזהמים יודעים ש, מדוגמאות מהעולם

אז השקיפות עצמה משנה את , פועלים במערכת שקופה
ביבתי  שיש מדד ס,ודעיםכאשר מפעלים י. התנהגותם
יהומים שהם יודע להעריך ולמדוד את הזאשר , לפעולתם
  .זהירה ומידתית יותר, הם יתנהגו בצורה שקולה, מייצרים

?     במה שונה חוק השקיפות הסביבתית מחוק חופש המידע
זה . האזרחכתפי חוק חופש המידע מטיל את הנטל על 

, להגיש בקשה, לבקש מידע, לדרוש,  ללכתהאזרח שנדרש
 , לו כדי שהרשויות יספקו,לשלם אגרה ולרוץ אחרי הרשויות

  .  את המידע שהוא מבקש,או לא יספקו לו
 :התפיסה היא תפיסה הפוכה, בחוק זה,     לעומת זאת

דחיפה של יש כאן , ידי הציבור-במקום משיכה של מידע על
, זו התפיסה המודרנית. ידי הרשויות- מידע לאזרחים על

 במדינות תפיסה כזאת קיימת. בנושאים סביבתיים, הנכונה
קו עם המדינות ינת ישראל מיישרת וטוב שמד, אחרות

  .המתקדמות ביותר
הן  –ם מנגנוני אכיפה מאוד אפקטיביים בחוק הזה ישנ    

 כי ,חוזרים ולמדיםו אנ. אכיפה מנהליתאכיפה פלילית והן 
 -לראשונה בחוק המזהםשהוכנסו , נהליתמנגנוני האכיפה המ

, הם מנגנונים נכונים, שנחקק בכנסת הקודמת, משלם
  . יים ויעיליםאפקטיב

וטוב , אנחנו מכניסים את המנגנונים האלה לחוקים נוספים    
יותר ויותר ישמש  המשרד להגנת הסביבה ,עם הזמן. שכך

  ויבצע באמצעותם אכיפה שהיא גם מהירה ,במנגנונים האלה
  .וגם אפקטיבית

  
יקון לפני ההצבעה על ת, 19.3, דברים במליאת הכנסת(

של פליטות רשם יווח ומהמחייב ד, לחוק הגנת הסביבה
  )תיהחוק עבר בקריאה שנייה ושליש. לסביבה

  

   דב חנין: החברתי ביותר
שהוקם בעקבות , "המשמר החברתי"ארגון המתנדבים     

כדי לעקוב אחר פעילותם החברתית של , מחאת האוהלים
כ דב חנין "הכתיר את ח, חברי הכנסת במליאה ובוועדות

  ".חבר הכנסת החברתי ביותר"בתור ) ש"דח(
ציגו ה, )21.3(    במסיבת עיתונאים שנערכה מול הכנסת 

את הדירוג של חברי הכנסת לפי " המשמר החברתי"פעילי 
שעלו להצבעה במושב ,  חוקים חברתיים168-הצבעותיהם ב

  .החורף האחרון
        

  הפקרת החברה  - בהתנחלויותהשקעה 
, נסת בתיקון לפקודת מס הכנסה דנה מליאת הכ,19.3-ב    

למוסדות הפועלים לעידוד "נועד להעניק הקלות במס ש
שטענו , כים מסיעות הימין"בתגובה לדברי הח". התיישבות

 עפו אגבריהכ "קבע ח, כי כל אזרחי המדינה ייהנו מהחוק
 שנועד להעביר כספים ,זה חוק. זוהי היתממות"כי ) ש"חד(

  ".להתנחלויות
הן בלתי מטבען  כי ההתנחלויות , הסבירכ אגבריה"    ח

למרות שכל העולם מכיר בכך "והוסיף כי , חוקיות
אתם מתעקשים להזרים , שההתנחלויות הן בלתי חוקיות

,  להפקיר את השכבות המוחלשות–ובתוך כך , לשם כספים
שלא , שלא מקבלות חינוך נאות, שלא יכולות לרכוש דירה

  ".זו בושה. זכאיות לשירותי בריאות ראויים
        

  לחובהתיוג אתני ופך חוק הה
 כדי אינם באים לישראל, מהגדה המערביתפלסטינים     "

הם באים מתוך המצוקה שכפתה . לטייל או כדי לרחוץ בים
ישראל פועלת , שתחת שליטתהבשטחים  .שראליעליהם 

אילו  ו, הפלסטינית בכלכלהתגעופ, חיסול החקלאותל
מוחמד כ "אמר ח, "מחסומים פוגעים בחופש התנועהה

בעת דיון בחוק איסור סיוע לשוהה שלא , ש"ר חד"יו, ברכה
שנועדו , החוק כולל שורה של הוראות דרקוניות). 12.3(כדין 

, ללא היתרלהקשות על פלסטינים להיכנס לשטחי ישראל 
  .'חשודים' הטלת חובה על נהגי מונית לזהות –וביניהם 

ההופכת תיוג אתני של ,     הוא הדגיש כי זו הצעת חוק הזויה
הממשלה מציעה חוק . "בני אדם למדיניות חוקית ומחייבת

שהכנסת כבר מלאה , פי מיטב המסורת של חוקי גזע-זה על
  ". למרבה הצער,  האחרונותםבהם בשני

ולאפשר , ישראל לא רק מסרבת לנתק עצמה מהשטחים    "
אלא גם , לפלסטינים להקים שם את מדינתם העצמאית

קודם ישראל .  להתעמר בחייהם על בסיס יומיומימתעקשת
אם הם תרים , ולאחר מכן, פוגעת בכלכלתם של הפלסטינים

, הם נחשבים לעוברי עבירה, אחרי פרנסה כדי להתקיים
  .כ ברכה"אמר ח, "רודפים וכולאיםאותם ש



  

 5 /הוועידה
 

  

  וחירות העמים, השלום, מפלגת המחאה החברתית
  

   של המפלגה26-בוועידה ה, י"ל מק"מזכ, מדבריו של מוחמד נפאע
  

האם יש : יש מי ששאלו, המועצות- אחרי קריסת ברית    "
י עוד "האם מק? עוד הצדקה לקיומה של מפלגה קומוניסטית

 –ההתגייסות המרשימה שיש כאן הערב ? חיה ופועלת
, מסחנין, פחם-מאום אל, אביב-מתל, מנצרת, םמירושלי

מכל סניפי המפלגה ומכל , משפרעם, מהנגב, מחיפה
, " כי כל המספידים הקדימו להתאבל, מוכיחה–המחוזות 

ל המפלגה הקומוניסטית "מזכ, מוחמד נפאעאמר 
 של 26-בנאומו בערב פתיחת הוועידה ה, )י"מק(הישראלית 

  . במארס15-ב, )חיפה(שהתקיים בנשר , המפלגה
 כי הוועידה מתקיימת על רקע ,    נפאע ציין בפתח דבריו

תוקפנות ישראלית נוספת כלפי 
אשר גבתה קורבנות , רצועת עזה

וביניהם , מספר פלסטינים. בנפש
ועשרות , נהרגו בהפצצות, ילדים

אלא ,  לא רק ברצועת עזה–נפצעו 
  .גם ביישובים ישראליים בדרום

, ובהלכל תוקפנות יש תג    "
 –ותגובתו של העם הפלסטיני 

המשך המאבק נגד הכיבוש ונגד 
ולמען הקמת מדינתו , ההתנחלויות

, העצמאית בצד מדינת ישראל
  ".ובירתה ירושלים המזרחית

    נפאע הזכיר את מאמציה של 
להכיר , עוד בשנות השבעים, י"מק

ף כנציגו הלגיטימי היחיד של "באש
 ,והתגאה בכך, העם הפלסטיני

 על קיום ,שהיה קיים אז, רי המפלגה הפרו את האיסורשחב
   .ף"מפגשים עם אש

ף ועל יאסר ערפאת שהם "ממשלות ישראל אמרו על אש"    
אמר , "מאזן שהוא קיצוני-על אבוכעת אומרים ו, טרוריסטים

 כי מטרת האמירות האלה היא להצדיק ,הדגישהוא  .נפאע
ויותיו המתכחשת לזכ, את מדיניות הסירוב הישראלית

 זכותו להגדרה –ובכלל זה , הלגיטימיות של העם הפלסטיני
וכן לזכויות כל עמי ,  במדינתו העצמאיתעצמית לאומית

  .האזור לחיים בשלום ובביטחון
  

  התערבות אימפריאליסטיתהתנגדות נחרצת ל
י עומדת לצד הדרישות הדמוקרטיות "כי מק, נפאע הדגיש    

וחה בנחרצות את העמדה אך ד, הצודקות שמעלה העם הסורי
 כי השגת דרישות אלו תיעשה דרך ,המוטעית הסבורה

  .התערבות צבאית זרה
 ובמיוחד האימפריאליזם –כי האימפריאליזם ,     הוא הזכיר

לשבטים ולאזורים את  , נוהג לפורר לעדות –האמריקאי 
. בסודאןובעיראק כך נהג  . המתנגדות לתכניותיו,המדינות

. אם תיכבש בידי צבאות זרים, סוריהגורל דומה צפוי ל
י את תמיכתה בהחלטות "מביעה מק, ציין נפאע, בהקשר זה

תקבלו בכנס המפלגות הקומוניסטיות נאשר , לגבי סוריה
  .  שהתקיים לאחרונה באתונה,והפועליות

אנו שותפים למאבקיהם של כל העמים למען דמוקרטיה     "
אך עליו , כל עם יחליט כיצד לנהל את ארצו. מען צדקול

לא באמצעות , ב" לא באמצעות ארה–להחליט זאת בעצמו 

ולא באמצעות שכירי החרב , לא באמצעות סעודיה, ו"נאט
  ".ואנו למודי ניסיון, ראינו את שאירע בעיראק ובלוב. שלהם

  
  להתכונן לסיבוב הבא של המחאה החברתית

 עשרות יחד עם, החברתית ההמוניתהשתתפנו במחאה "    
, ציין נפאע, "אלפים ומאות אלפים שיצאו לרחובות והפגינו

כי המחאה , שמענו את המפלגות הערביות אומרות ":והוסיף
אך אנו חושבים . החברתית אינה נוגעת לאוכלוסיה הערבית

שירתה את , השתתפותנו כקומוניסטים במחאה. אחרת
  ".תים והערבים כאחהאינטרסים האמיתיים של היהוד

    כדי להגיב כראוי לאתגרים 
דוגמת המחאה , הפוליטיים השונים

שייתכן ותתחדש בקיץ , החברתית
על המפלגה לשפר את , הקרוב

יש להבטיח  ":עבודתה הארגונית
התנהלות יעילה של מוסדות לא רק 

אלא גם ברמה , ברמה הארצית
  ".בסניפים, המקומית

         עוד הדגיש נפאע את
החשיבות שבהקצאת משאבים 
מתאימים לפעילות בקרב הנוער 

 כי ,על המפלגה להבטיח. והצעירים
במקומות בהם ניתן להקים סניפים 

תשכור המפלגה , י"של בנק
  .מועדונים מתאימים לקיום פעילות

על המפלגה לעזור לנוער     "
אלא גם בתמיכה , הקומוניסטי לא רק בהדרכה פוליטית

  .אמר, "ת עניין זה לראש סדר העדיפויותיש להעלו. כלכלית
  

  י ממפלגות אחיות"ברכות למק
  

הגיעו עשר , החודששנערכה , י" של מק26-לוועידה ה    
, משלחות של מפלגות קומוניסטיות ושמאליות מפלסטין

, מפורטוגל, )שתי משלחות(מגרמניה , מקפריסין, מיוון
, "ו הדרךז"פירוט ב' ר(מדנמרק ומבלגיה , מבריטניה, מספרד

  .וכן ברכות בכתב, )21.3
המפלגה :  בין היתר,ברכות לוועידה בכתב שיגרו    

; המפלגה הקומוניסטית הקובנית; הקומוניסטית הירדנית
המפלגה ; המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת של ונצואלה

המפלגה הקומוניסטית של ; הקומוניסטית בדנמרק
; בריתה- המפלגה הקומוניסטית של ארצות; ארגנטינה

המפלגה הקומוניסטית של ; המפלגה הקומוניסטית הצרפתית
מפלגת ; המפלגה הקומוניסטית של הודו; קטלוניה שבספרד

המפלגה הקומוניסטית של ; הקומוניסטים האיטלקים
 ומפלגת ;היווניתקואליציית תנועות השמאל ; פקיסטן

  . העובדים של אירלנד
מאל הידועים התקבלה ברכה מאת אחד אנשי הש,     כמו כן

תנועה היהודית ה"מייסד , העיתונאי הרמן שילר: בארגנטינה
 הוועד .בעת הדיקטטורה הצבאית" למען זכויות האדם

, י"המקסיקני לסולידריות עם העם הפלסטיני שלח ברכה למק
 .בה ביטא את הערכתו למאבקה ארוך השנים למען השלום



 6/ המזרח התיכון

 

  : סוריה
  בין סילוף להתעלמות

  

  ניב מיכאלי מאת

  
  לדיון נרחבוובילה ,התמונות והסיפורים המגיעים מסוריה    
 הדיון סובל ,למרבה הצער. חוגי השמאל בישראלב

,  הממסדייםתקשורתהמידע המגיע מכלי המהסתמכות על 
סילוף של ולעיתים ממש ב, צדדיות-חדאשר מתאפיינים ב

ללא התייחסות להקשר לרוב הדיון מתנהל  ,בנוסף .העובדות
וח מקומו של האימפריאליזם בתוך ניתלא  ול,היסטוריה

  .התיכון-המציאות המורכבת של המזרח
  

  צדדית של המציאות-הצגה חד
בארץ , מדותיהן של תנועות שמאלע    כשבוחנים את 

ניתן ,  זרההתערבות צבאיתביחס לשאלה של , ובעולם
, לבול בשורות חלק מהשמאלמקרים של בלמצוא מספר 
או במתקפה על ) 2003 (הפלישה לעיראקלמשל בעת 

גילו חלקים בשמאל עיוורון , במקרים אלו). 1999(יוגוסלביה 
ולפיכך אימצו את ההגמוניה , טראגי ביחס לאימפריאליזם

  .האמריקאית
 ו" של נאטקדמה להתערבות הצבאיתתקופה שב    

הכין את דעת רכזיים לדאגו כלי התקשורת המ, ביוגוסלביה
, הם הפיצו את התפיסה המטעה. הקהל לתמיכה במתקפה

 בראש ובראשונה תולדה של לאומנות אהמלחמה הילפיה 
, תוך העלמה כמעט מוחלטת של התפקיד, סרבית אלימה

  . בהסלמת העימות והאיחוד האירופאי ב"שמילאו ארה
, "הצבא לשחרור קוסובו"כגון ,     ארגוני הטרור הבדלניים

הוגדרו לאחר סיום , ב ובעלות בריתה"שחומשו בידי ארה
כמי , רוברטסון' ורג'בידי שר ההגנה הבריטי ג, המלחמה

  . הרשויות היוגוסלביות עצמןשאחראים ליותר הרוגים מאשר 
    בדומה למצב ששרר לפני המתקפה על עיראק או על 

גם כיום מציגים כלי התקשורת המרכזיים , יוגוסלביה
 ,כך למשל. תמונה חלקית בלבד, זירה'לרבות אלג, במערב

 מהם עולה ,יקיליקס מסמכיםו חשף האתר ,בראשית החודש
" הצבא הסורי החופשי"כי גורמי צבא מערביים מאמנים את 

   .מאז חודש דצמבר
 לתפוס מקום האשר הייתה אמור, מדובר בידיעה ,על פניו    

היא , במקום זאת אך .מרכזי בסדר היום של התקשורת
בעיקר כאלה , נתפרסמה אך ורק באתרי אינטרנט בודדים

  .אימפריאליסטי- האנטי, המזוהים עם השמאל העקבי
ת יווחרת להציג את ההתרחשובהתקשורת המערבית     

, מאבק בין משטר רצחני נגד אזרחיואך ורק בתור בסוריה 
 ,אופוזיציהם של מספר גורמי תוך התעלמות מאופיי

 ,מבוטל ממעשי הרצח והטבח לחלק לא םאחריותמו
מרבית התנגדותם התקיפה של גם . המתרחשים בסוריה

זוכה להתעלמות מצד , ר המשטה בכוח שלהפללהאזרחים 
  .כלי התקשורת במערב

כתבת העיתון הלבנוני , שרמין נרואני חשפה ,לאחרונה    
כי מרבית כלי התקשורת , בלונדוןלאור  היוצא ,"אחבר-אל"

, בדווחם על מספר ההרוגים בסוריה, ם"ואף האו, המערביים
המשקיפים הסורים "מתבססים על דיווחיו של ארגון הנקרא 

 התחילו טרםב לא היה מוכר  זהגוף). SOHR" (לזכויות אדם
  . לא ברור מי עומד מאחוריוו ,ההפגנות בסוריה

ציג ארגון  אותה ה,כי במסגרת רשימת ההרוגים,     מסתבר
אשר נורו למוות בידי , בעה סוריםנכללו שמותיהם של אר, זה
 במהלך צעדת הנכבה, היכנס לרמת הגולןניסו לבעת של "צה

 ,לצידם ניתן למצוא שמות של הרוגים רבים). 15.5.2011(
התקשורת המערבית אינה מדווחת . המשטרכתומכי המזוהים 

 ודיווחיה מתבססים על גורמים ,כיום ישירות מסוריה
שבכלי התקשורת ישנה , כך זה מוביל למצב. יםיאינטרסנט

  . לפת של המציאותושטחית ומס, צדדית-חדהצגה 
אחד הבלוגים ניהלה נרואני את ,     עד לאחרונה

אתר הדעות תיכון בה-מזרחהריים ביותר בנושאי אהפופול
מאז שנרכש , אולם לדבריה". גטון פוסטנהפי"הביקורתי 

חמישה , AOLהאתר בידי תאגיד התקשורת האמריקאי 
  . נדחו ולא פורסמו – סוריהלגבי מאמרים שכתבה 

  
  לשמאל אסור להתבלבל 

התומכת בהתערבות ,  האחריות ליצירת דעת קהלאך    
הנמצאים , מוטלת לא רק על כלי התקשורת, צבאית זרה

לכך אחראים גם מספר ארגוני זכויות אדם . בשליטת ההון
  . וקבוצות שמאל

נים בתקיפות את  ומג,ופה מהם את המצעושים הגופים אל    
אך בשל הרצון . מבצע המשטר בסוריהש ,מעשי הרצח

הם , " בלבדזכויות אדם"ליים וממוקדים באטרילהישאר נ
 ,ך במקרה זה א.זרהוקטים עמדה בשאלת ההתערבות האינה נ

 ,צבאיתפלישה נגד עמדה ברורה ללא השמעת  ,ינוי המשטרג
  . פריאליסטיתאימ בהתערבות  בפועל תמיכה–ו משמעות

, ו פתחו במלחמה נגד עמי יוגוסלביה"    כאשר צבאות נאט
לצורך הגנה , הומאניטריתהתערבות "-כי מדובר ב, הם טענו

סיסמאות אלו חזרו על עצמן שוב לפני כמה . "על זכויות אדם
  .ו בלוב"כדי להצדיק את הפצצות נאט, חודשים

ה של  שהתבססה על רטוריק, ההתערבות,בשני המקרים    
 העימות ולפגיעה  הובילה להסלמת,שמירה על זכויות אדם

 ,שמאלחדים באמצד זהו איבוד כיוון  .אזרחים רביםבחיי 
  . ומתפקידו של האימפריאליזם המתעלמים מההיסטוריה

 היא זו המאפיינת בעיקר את השמאל ,עמדה שגויה נוספת    
התרחשויות בסוריה ומסרב  הבוחר להתעלם מה,הציוני
כאילו המתרחש בסוריה , שמאל זה נוהג . עמדה בנושאלבטא

  .וישפיע גם על חיינו, אינו קורה בגבולה הצפוני של ישראל
, בו מתקיימות ההפגנות בסוריה,     אך האם הבנת ההקשר

אמורים להביא , וזיהוי היד הבוחשת של האימפריאליזם
כדי , לחסוך ביקורת מהמשטר הסורי, כאנשי שמאל, אותנו
  ?"לגיטימציה-עשות לו דהל"שלא 

כי הגורמים הדומיננטיים , מסביר,     מי שמחזיק בעמדה זו
ביניהם אנשי , באופוזיציה הסורית הם גורמים ריאקציוניים

אשר , האחים המוסלמים ותנועות פונדמנטליסטיות אחרות
-ב ובעלות"צבאי וכספי של ארה, נהנים מגיבוי פוליטי

ויכולתו ,  חלש ומוחלשהשמאל הסורי, כן-על-יתר. בריתה
  .להשפיע על המאורעות היא מוגבלת

יודעים כי , כקומוניסטים, אך כפי שאנו.     ייתכן שהדבר נכון
עמדות , עלינו לבטא מדי יום עמדות שאינן פופולאריות

כך עלינו לעשות , שאינן מהוות כניעה לסדר הקיים והדכאני
  .גם הפעם ולהציג אלטרנטיבה שמאלית

יהודי החי -ובייחוד של שמאל ערבי, של שמאל    תפקידו 
הוא לחשוף את הברית , התיכון-ופועל בתחומי המזרח

המסוכנת שבין האימפריאליזם האמריקאי לבין האיסלאם 
, לגנות בנחרצות את פשעי המשטר הסורי, הפוליטי בסוריה

הפועלים , ולהביע תמיכה בגורמים המתקדמים והפטריוטיים
  .וריתבשורות האופוזיציה הס



  

 7 /עובדים
 

  

  עופר עיני: ר ההסתדרות"ליוהממשלה מועמד 
  

מ להקמת גוש "מו

, אופוזיציה בהסתדרות

  ש"חדהכולל את 
  

  אפרים דוידימאת 

  
 חותר , בנימין נתניהו,אש הממשלה    ר

להקדים את הבחירות לתקופת החגים 
 המחאה ותחדשהת בגלל חששו מ,הקרובה

פרשנית לדברי . החברתית בקיץ הקרוב
זה המועד אליו , )23.3(סימה קדמון " נותידיעות אחרו"

משום שהוא חושש לאבד מכוחו הפוליטי אם , מכוון נתניהו
  . ימתין עוד

לקראת המחאה כי , היאשל מפלגת השלטון תחושה     ה
הדבר היחיד שיכול למנוע חזרה , החברתית שתתחדש בקיץ

,  הוא בחירות, שנערכו בקיץ האחרון,על הפגנות הענק
, רד המוטיבציה של הציבור לצאת למחאהמשום שאז ת"

,  לדברי קדמון".מתוך התחושה שיוכלו להשפיע בקלפי
כי , הוא סבור. התחדשות המחאה מטרידה מאוד את נתניהו"

  ".החלטה על בחירות יכולה למנוע אותה
, סוף אפרילבנתניהו צפוי להודיע על הקדמת הבחירות     

לה ירצה לקיים ראש הממש. ילת מושב הקיץ של הכנסתתחב
 אם יקבע מועד ,לפי הערכתו ,את הבחירות בהסכמת הכנסת

סיעות יצליח לגייס את תמיכת ,  יום120של בטווח זמן 
  . כנסתהקואליציה ב

 מערכת בחירות קצרה ככל הוא קיוםהאינטרס של נתניהו     
 הככל שהמערככי , משום שניסיון העבר מלמד, האפשר

  .ל המועמד המובילכך דועך כוחו ש, ארוכה יותר
החליט נתניהו להטיל ,     במסגרת מאבקו במחאה החברתית

ר "יוכדי שחברי מפלגתו יתמכו ב, את כל כובד משקלו
בבחירות  , איש מפלגת העבודה, עופר עיני, ההסתדרות

   .שיתקיימו בחודש מאי, הקרובות לוועידת ההסתדרות
 , הליכוד לחיבוק חם מראשי)20.3(שבוע שעבר זכה ב    עיני 

חודש בלבד אחרי השביתה , בהם שר האוצר יובל שטייניץו
עיני עם עופר כמה שבועות סיכם  כבר לפני. הכללית במשק

עיר ב. תתמוך במועמדותוזו כי  ,סיעת הליכוד בהסתדרות
שבאו , סיעה עם בכירי הליכודכינוס של האף נערך רחובות 

   .להביע את תמיכתם בעיני
הגיעו לאירוע גם שר התחבורה , לשר שטייניץ    נוסף 

שר , סילבן שלום המשנה לראש הממשלה, ישראל כץ
שרת התרבות והספורט , הרווחה והתקשורת משה כחלון

ר "יו,  ההסברה והתפוצות יולי אדלשטייןשר, לימור לבנת
  .ני דנוןכ ד"וכן ח, זאב אלקיןכ "חהקואליציה 

  

  באנו לחזק אותך: שטייניץ לעיני
מחמאות על ראשי הליכוד הרעיף בכנס  יץשטיינ    השר 

 חברי הליכוד. "ודד לקדנציה נוספתהמתמ, ר עיני"היו
, "ואני קצת דואג מזה, שהגיעו להסתדרות מחזקים אותך

  ". חכה, חכה: "לו בהומור עיני השיב. עקץ שטייניץ

  
ואמר , התבדח, סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה    

כך הרבה - אם אביך היה רואה אותך מסביב לכל ":לעיני
   ".הוא לא היה מאמין, ליכודניקים

 חרף, המקדם את הפרטת הרכבת, שר התחבורה כץ    
 כי ,הודיע בכנסת, ההתנגדות הנחרצת של ועד העובדים

  . ר ההסתדרות"לתפקיד יו תנועת הליכוד תומכת בעופר עיני
שכן בימים אלו ,     תמיכתו של כץ בעיני מדאיגה במיוחד

מקצועית של עובדי הרכבת נגד -מתנהלת מערכה איגוד
ביניהם , ההפרטה ומערכה ציבורית של פעילים חברתיים

  . למען הרכבת הציבורית, י"ש ומק"פעילי חד
אשר , מייצג את האינטרסים של בעלי ההון, כהרגלו,     עיני

הממשלה משקיעה , אומנם. מעוניינים בהפרטת הרכבת
אך בוועד עובדי .  שקלים בהרחבת תשתיות הרכבתמיליארדי

, "מקדמה"כי השקעה זו היא בגדר , הרכבת יש הסבורים
. אשר ירכשו את הרכבת המופרטת, ממנה ייהנו בעלי ההון

כדי להבטיח את רווחיות ,  כסף ציבורי רב מושקע–כלומר 
  .הרכבת המופרטת

  
 יש אלטרנטיבה בהסתדרות

- על התקדמות משמעותית במשאנמסר,     עם סגירת הגיליון
ש בהסתדרות עם רשימתו החדשה "שמנהלת סיעת חד, ומתן
  . בהסתדרות) עבודה(כ איתן כבל "של ח

    מועמדותו של כבל לראשות ההסתדרות היא בניגוד 
. 'שלי יחימוביץ, לעמדת מפלגתו ולעמדת העומדת בראשה

 ,בין היתר, שזכתה בפריימריז לראשות העבודה', יחימוביץ
בדמות החלטת , החזירה לו טובה, הודות לתמיכת עיני

  .המפלגה להכתירו לכהונה נוספת בראשות ההסתדרות
ועתר לבית , "הבית החברתי"כ כבל הקים את רשימת "    ח

על מנת לאפשר את התמודדותו ואת התמודדות , המשפט
  . רשימתו בבחירות לוועידת ההסתדרות

 גילתה עניין ברשימת גם סיעת מרצ בהסתדרות,     במקביל
כי מרצ פרשה מסיעת , יצוין. האופוזיציה ההולכת ומוקמת

לאחר עשרות שנים , זאת. של עיני בשבוע שעבר" עוגנים"
  . של שותפות עם מפלגת העבודה בניהול ענייני ההסתדרות

,     בעקבות האפשרות להקים גוש אופוזיציוני בהסתדרות
ל מפלגת המסוגל להתמודד בהצלחה עם המועמד ש

הביעו חברי ועדי עובדים רבים ופעילים במקומות , העבודה
  .והבטיחו השתתפות פעילה במערכה, עבודה תמיכה במהלך
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   שביתה כללית בספרד
        

        

פעיל איגוד , שיחה עם קים בויש
שהשתתף , מקצועי קטלוני ותיק

על הסיבות לשביתה  ●י "בוועידת מק
  ועל תנועת המחאה בספרד

  

יליוני עובדים ישבתו ברחבי ספרד ביום חמישי הקרוב     מ
עשרות איגודים מקצועיים על השביתה החליטו ). 29.3(

שתי קונפדרציות וכן ,  המדינהמחוזיים ומקומיים ברחבי
, UGT)(האיחוד הכללי של העובדים : האיגודים הגדולות

  .CCOO)(" קומיסיונס אוברראס"ופדרציית האיגודים 
כמיליון , שביתה הכלליתכהכנה ל, )11.3 (ייםלפני שבוע    

נגד הפגינו מובטלים וצעירים , גמלאים, וחצי עובדים
המקל , עסוקה חדשחוק תאשר חוקקה , הממשלה השמרנית

  . השכרהעלאות את גביל מעל מעסיקים לפטר עובדים ו
שיעור האבטלה בספרד     

בעקבות המשבר גדל 
, הקפיטליסטי העולמי

זהו . 23%על ועומד כיום 
הגבוה שיעור האבטלה 

, ביותר באיחוד האירופי
  .והוא צפוי לעלות השנה

התעסוקה חוק לפי     
יופחתו פיצויי , החדש

 ימים לכל 33-ן להפיטורי
, ם ימי45 במקום ,שנת ותק

תוגבל  צמדת המשכורותוה
   .לשיעור האינפלציה

יסייעו בהכנסת גמישות "גזירות הכי  , הודיעההממשלה    
 האיגודיםהודיעו , בתגובה ."לשוק העבודה הנוקשה בספרד

  . על מאבק נגד הפגיעה בזכויות העובדים המקצועיים
היא הראשונה מאז ספטמבר  , הקרובההשביתה הכללית    

אותה , על רפורמה במשק העבודההאיגודים מחו אז , 2010
ממשלה זו . דמוקרטית- הסוציאל, יזמה הממשלה הקודמת

מחאת "בין היתר הודות ל, הובסה בבחירות האחרונות
הקימו תנועה ר ש א, מפגיניםאלפימאות שכללה , "הזועמים

   .פרד שהתפרשה במאהלים ברחבי ס,חברתית המונית
  

  איגודים מקצועיים בעולם
  למען מדינה פלסטינית עצמאית 

  

של הפדרציה העולמית של  שהוא חבר הנשיאות,     בויש
הגיע לאזור כדי להשתתף , )WFTU(האיגודים המקצועיים 

בוועידה בינלאומית לסולידריות עם מאבק העם ) 22.3(
  .שנערכה ברמאללה ביוזמת הפדרציה, הפלסטיני לעצמאות

הפדרציה הבינלאומית קבעה עמדה ברורה בסוגיה   "  
למען , נגד הכיבוש: משמעיות-ועמדותיה הן חד, הפלסטינית

הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחים שנכבשו ביוני 
, לדבריו. הדגיש בויש, "עם ירושלים המזרחית כבירתה', 67

וזה רק טבעי , סוגיות השלום והצדק החברתי קשורות זו בזו"
ציה העולמית תקדם את הסולידריות עם הפלסטינים שהפדר

 ".ותפעל למען שלום צודק

  

  
חוסה , )PCE(ל המפלגה הקומוניסטית של ספרד "מזכ    

לחזק את " קרא , שהוא חבר פרלמנט,לואיס סנטליה
 כל ,מעתה.  לקראת השביתה ואחריה,ההפגנות והמחאות

את  שיאכפו ,פעילי המפלגה יתגייסו להקמת משמרות מחאה
יש להפוך את השביתה הקרובה . השביתה ברחבי ספרד

  ". להתקוממות עממית של ממש
גם הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית של עמי     

להפוך את השביתה " לפיה יש , פרסמה הודעהPCPE)(ספרד 
 למחאה מעמדית ,הכללית ממחאה נגד ממשלת הימין

  ". ועממית נרחבת נגד שלטון ההון
-הי "השתתפו בוועידת מקר שא ,ל"מחוורחים הא    אחד 

מקצועי הספרדי -פעיל האיגודההוא , שנערכה החודש, 26
המפלגה הקומוניסטית של חבר הנהגת , קים בוישהוותיק 

יים בויש החל את פעילותו באיגודים המקצוע. עמי ספרד
 ואף נכלא ועונה על ,ל פרנקורנ בעת משטרו של הג,במחתרת
העובדים  בשל פעילותו בקרב ,שיסטיאי המשטר הפידי סוכנ

  .  קטלוניהבירת חבל, בעירו ברצלונה
 כדי , בטרם עזב את ישראל,נפגש עם בויש" זו הדרך"    

  .לשוחח עם המצב בספרד ועל השביתה הכללית
  

  ? מהן הסיבות לשביתה:ש

מדובר במחאה , עבור המיליונים שיצטרפו לשביתה :ת
ליברלית של -המדיניות הניאונרחבת ודמוקרטית נגד 

מעמד קרב אך עבור החלק המודע ביותר ב. ממשלת הימין
אנו רוצים לאתגר את השיטה :  זהו אתגר כפול,העובדים

 ולהציב חלופה למדיניות הכלכלית ,הקפיטליסטית
מדיניות זו היא פועל יוצא של . והחברתית הנהוגה בספרד

  .צרפת שבהנהגת גרמניה ו,תכתיבי האיחוד האירופי
', לא ליורו': נעלה במסגרת השביתה שלוש סיסמאות, לכן    

  .'ו"לא לנאט'- ו,'ילא לאיחוד האירופ'
    

קיץ של הרתית ת המחאה החבמה נותר מתנוע: ש
  ?"הזועמים"תנועת ,  בספרדןהאחרו

ההמונים עזבו .  לא ניתן לחוש את המחאה, ממבט ראשון:ת
 ,מחאההוצאה מאבל כת. את הכיכרות ואת רחובות הערים

כגון ,  העוסקים במגוון נושאים,הוקמו מאות קולקטיבים
  . או הדאגה לבריאות הציבור, הזכות לחינוך או לדיור

גל שביתות , עובדים במסגרת מאבקי המחאה עוד נמשכת    
קיימנו בברצלונה , בטרם בואי לישראל. ומחאות מעמדיות

ותיקים בה נפגשו הו, "אסיפת העובדים הפתוחה"מפגש של 
שצמחו  ,צעיריםיחד עם פעילים , כמוני, במאבקי העובדים

מטרת המפגש הייתה להעניק תוכן לוחמני לשביתה . במחאה
  .הכללית הקרובה

  

תפצלויות של המאוד להבין את הפילוגים וה קשה :ש
איך אתם מצליחים להתמודד עם . האיגודים בספרד

  ?הסוגיות המעמדיות

אך העובדים , "יסיונס אוברארסקומ "יאני נמנה עם מייסד :ת
, הקומוניסטים חברים ופעילים בכל האיגודים המקצועיים

במסגרת .  שנטשו את דרכם המעמדית,הגדוליםאלה כולל 
 ,ילים באיגודים חברים בקבוצת עבודה כל הפע,המפלגה
  . המובטלים והגמלאים, בשאלות העובדיםהעוסקת 

דם כעת את אנו מנסים לק, אך מעבר לשורות המפלגה    
מסגרת של כלל זו ". ועד הפעולה לאיחוד העובדים"

גם כאלה , עמדיים הרבים הפועלים ברחבי ספרדהפעילים המ
  . הקומוניסטיתשאינם חברים במפלגה
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  "הנביא בבגדי עבודה"
  

   ערבי זיכרון והשקת ספר מאמריו ונאומיו●שנה למותו של תופיק טובי 
  

  
) 16.3(י ייחדה מושב מיוחד " של מק26-הוועידה ה    

שהחודש , להעלאת קווים לדמותו ולפועלו של תופיק טובי
  .מלאה שנה למותו

הדגיש את , אשר הנחה את ערב הזיכרון, כ דב חנין"ח    
רומתו של תופיק טובי להשבת האחדות של הקומוניסטים ת

אמיל חביבי , יחד עם חבריו. 1948-היהודים והערבים ב
את הליגה לשחרור לאומי לאימוץ טובי הוביל , ופואד נסאר

זה היה גילוי של . 1947 בנובמבר 29- ם מ"החלטת עצרת האו
   .של אמירת האמת, של שחייה נגד הזרם, אומץ לב

גישתו ,  האחראיות והצודקות של תופיק טוביעמדותיו    
 לגיבוש השקפותיה ועיסי, המוקפדת וראייתו ארוכת הטווח

 הוא טיפח את .י"נציונליסטיות של מק-המהפכניות והאינטר
לדמוקרטיה , ערבית בחתירה לשלום-האחדות היהודית

  .ולסוציאליזם
כי תופיק , ל מוחמד נפאע ציין"המזכ    

ו על המטריאליזם טובי התבסס בניתוחי
ההיסטורי ועל עקרון הסולידריות בין 

טובי הדריך את המפלגה בהבנה . העמים
של תהליכים היסטוריים ושל תפניות 

  .פוליטיות
חשוב במיוחד היה תפקידו בשמירה על     

המפלגה ועל כושר פעילותה בשנים 
שלאחר הקריסה של המשטרים 

-הסוציאליסטיים בברית המועצות ובמזרח
  .פהאירו

, סיפר, ש"מזכיר חד, איימן עודה    
שפעילותו של תופיק טובי להגנת המיעוט 

, נגד הנישול והעקירה, הלאומי הערבי
כרונם של האזרחים יחרותה עמוק בז

  .הערבים בכל עיר וכפר
הוותיק בנימין גונן הקומוניסטי המנהיג     

 ,הדגיש את מסירותו של תופיק טובי
וליטית ועד  כל שנות פעילותו הפבמשך

עשרות שנים היה תופיק טובי חבר . 1993לפרישתו בשנת 
היה חבר . ל המפלגה" מזכ–ובהמשך , הלשכה הפוליטית

  . שנים רצופות41כנסת חרוץ ומוביל במשך 
תרומה חשובה במיוחד תרם טובי לאחדות המפלגה     

,  ולאחריו1965-ולהגנה עליה בימים הקשים של הפילוג ב
 התייצבותו המנומקת והמשכנעת נגד :ףוהוסי, אמר גונן

סייעה לרוב החברים , העמדות הלאומניות של מיקוניס וסנה
 היהודים והערבים בחיפה להישאר במפלגה הקומוניסטית

  .הישראלית
אל "העורכת הראשית של , סלימאן-עאידה תומא    

כי בראייתו העמוקה של המציאות ושל , ציינה, "אתיחאד
תרם תופיק טובי תרומה , והחברתייםהתהליכים הפוליטיים 

והוביל אותן גם במצבים הקשים , ש"י ולחד"מיוחדת למק
מילא תפקיד מנהיגותי , בשנות פעילותו הארוכות. ביותר

  .במאבקים דמוקרטיים ופוליטיים מכריעים

הדגיש את , ת כפר קאסםראש עיריי, ד נאדר סרסור"עו    
. )1956(תרומתו של טובי בחשיפת הטבח בכפר קאסם 

, תופיק טובי נמצא עמוק בלבבות התושבים בכפר קאסם
  .ולכן החליטה העירייה לקרוא רחוב ראשי בעיר על שמו

חברת ההנהגה של , ה חאדרדוא    באירוע השתתפה פ
, יםשני קטעול ניגן  המלחין סמיר מח.מפלגת העם הפלסטיני

  .פרי עטו
   

  של תופיק טובי קת ספר מאמריו ונאומיוהש
, והבן אליאס, אלמנתו של תופיק טובי, אולגה טובי    

של מאמרים , עברי-ערבי, לשוני-הוציאו לאור קובץ דו
הספר כולל תמצית של תולדות . ונאומים של תופיק טובי

השיר , מאמרי הערכה, רשימה אישית של אליאס טובי, חייו
שנשא נאומים כן ו, "הנזיפה בתופיק טובי"ן אלתרמן של נת

  . שכתבמאמריםו, בכנסת ובכינוסים מפלגתיים
נערך במוזיאון חיפה , 24.3, ש"במוצ    

בהשתתפות אישי , השקת הספראירוע 
ש ובני "י וחד" מקחברי הנהגות, ציבור

הנחה את האירוע .  טובימשפחתו של
  .ר עיסא ניקולא"ד

הדגיש , עיריית חיפהראש , יונה יהב    
את מסירותו של תופיק טובי לשני העמים 
ואת דבקותו בעמדותיו הרעיוניות 

ראש , ד נאדר סרסור"עו. והפוליטיות
סיפר כיצד הגיע , עיריית כפר קאסם

תופיק טובי לכפר קאסם שנה לאחר 
למרות שהשלטונות אסרו את , הטבח

, והשתתף באירוע הזיכרון, הכניסה לכפר
  . שנתישהפך אירוע

נסקי שרטטה קווים לדמותו 'תמר גוז    
של תופיק טובי כנביא זעם ומוכיח 

מתריע מפני כו, כנביא חברתי, בשער
. האסון הטמון במדיניות הרשמית

 שכתב המשורר הקומוניסט אלכסנדר שורה ציטטה ,בדבריה
 את תואשר מתאר, )1952" (נחשולי אוקטובר"פן בפואמה 

, כי תיאור זה הולם את טובי, יינהבצ, "הנביא בבגדי עבודה"
קשה , האמין ששינוי מן היסוד מותנה בעבודה יומיומיתר שא

  .ומסורה
 העל תרומתו הייחודית להגנת התושבים הערבים של חיפ    

 יוסי בן 'פרופסיפר ,  ומייד לאחריה1948בימי המלחמה של 
כי תופיק טובי , בן ארצי הדגיש. )אוניברסיטת חיפה (ארצי

  .ו היו דור זקוף של מנהיגים אמיצים ואחראייםוחברי
הצביע על השפעתו , מנהל מכון אמיל תומא, עיסאם מחול    

הציבורית של תופיק טובי בגיבוש התמיכה בפתרון של שתי 
המשרת את האינטרסים של שני , ישראל ופלסטין, מדינות
  .ובטיפוח שותפות המאבק של יהודים וערבים, העמים

 את הציבש, ס טובי סיפר על געגועיו לאביואליא' פרופ    
   .פעילותו הציבורית במקום ראשון לאורך כל חייו



    במאבק
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לשמירת  מאבקו מחריף את    בעוד ועד עובדי הרכבת 

 מאיימת ,הרכבת ומניעת הפרטתהאופייה הציבורי של 
ל "מנכ, בועז צפריר. ההנהלה בפיטוריהם של מנהיגי המאבק

ר ועד " שנקבעו ליו,את ועדות המשמעת) 25.3 (כינס ,הרכבת
, שמונה עובדי רכבת נוספיםול, גילה אדרעי, העובדים
  . עבודתםפטר אותם מלבמטרה 

,  שנוהל משא ומתןעתהוקפא ב ועדות המשמעתכינוס     
לאחר . ובית המשפט הוציא צו ארעי שמשהה את קיומן

 כי ניתן לקיים ,ובית הדין לעבודה הכריע, בוטל הצו, כשבוע
   .ועדות המשמעתהתהליך של את 

ם  את הפרטת הרכבת ולהסיר את האיו    הדרישה לעצור
מול : הפגנותהועלתה בשתי , ל מנהיגי המאבקבפיטוריהם ש

  .משרדי הנהלת החברה ומול משכן הכנסת
סטודנטים ופעילי ,  חברי תנועת נוער–    עשרות מפגינים 
מול משרדי הנהלת ) 21.3( הפגינו –המחאה החברתית 

בעת שזו אישרה בישיבתה את דרישותיו של שר , הרכבת
  .הקרקע להפרטהשנועדו להכין את , ישראל כץ, התחבורה

אנו קוראים לכם לעצור מיידית את , חברי הדירקטוריון"    
נשאו הם . דרשו המפגינים" ניסיונות מיקור החוץ וההפרטה

  ". העם דורש רכבת ציבורית"-ו" תאונה= הפרטה ": שלטים
עשרות ו, הושבתה תנועת רכבות המשא,     עוד באותו יום

אל .  בירושליםמול משכן הכנסתהפגינו עובדי הרכבת מ
העם דורש צדק "- ו!"ביבי הביתה"שקראו , העובדים

  . )ש"חד (חניןדב כ "חגם הצטרף , !"חברתי
 ,רכבת ציבורית היא אינטרס של העובדים: "    לדברי חנין

ומה , באנגליה הפריטו את הרכבת. אבל גם של הנוסעים
 –חוץ מדבר אחד . הבטיחות,  השירות:ל ירדוהכ? התוצאה

 כי הקיץ , שהמחאה החברתית מאחורינו,אומרים. המחירים
  ".הקיץ חוזר? אבל אתם יודעים מה, עבר והגיע החורף

  

 נעדיף לסגור את :הנהלת תנובה
   מאשר להיענות לעובדיםהחברה

פסיקו  וה,העיצומיםאת עובדי תאגיד תנובה מחריפים     
. שוקו של החברה לחנויות ולרשתות השיווקלשווק מוצרי 

ומתן בין ועד העובדים לבין הנהלת -  שהמשאאחרלזאת 
  . הסתיים ללא תוצאות,הכפופה לקונצרן אייפקס, החברה

הפרשה מלאה ,  לשכרם5%    העובדים דורשים תוספת של 
. 'למעמד של עובדי דור א' והעברת עובדי דור ב, לפנסיה

 כי ,שמע מפי ההנהלה, אחיאב שימחי, ר ועד העובדים"יו
ולבנות אותה מחדש ללא ועד , ת תנובההיא מעדיפה לסגור א

, לדברי העובדים. מאשר להיענות לדרישות הוועד, עובדים
 . "מעבירה את החברה על דעתה רווחהתאווה ההיסטרית ל"
  

  ח מאוחדת "קופשביתה ב: לראשונה
 )21.3(ו בשבוע שעבר חת מאוחדת פת חוליםעובדי קופ    

  מול , א"קיימו הפגנה בת,  למען שיפור תנאי העסקתםבמאבק

  
מדובר . ואף הכריזו על כוונתם לשבות, משרדי ההנהלה

  .ח מאוחדת"עובדי קופפעם של -שביתה הראשונה איב
,  עובדי מינהל5,500- ח מאוחדת מועסקים כ"    בקופ
העובדים . ועובדים נוספים במקצועות הרפואה, רופאים

קיימת  ההנהלה מ–ולדבריהם , התאגדו לפני כשנה וחצי
עוד . מ למראית עין בלבד וללא כל התקדמות"עימם מו

 שההנהלה מקפיאה תוספות שכר ,מוחים העובדים על כך
ומעבירה עובדים ממקום למקום ללא , המגיעות להם

  . לעבור אם יסרבו,ותוך איום בפיטורים, הסכמתם
בעוד : " מסרהשלה ונטורה אשכנזי, ר ועד העובדים"יו    

ות עובדים חדשים בתנאי שכר משופרים מכניסה מא ההנהלה
 ,לעובדים הקיימים מקזזים ומקפיאים תוספות שכר, משלנו

היום אנחנו . ואף מניידים אותנו ממקום למקום ללא הסכמה
  ".די - אומרים לכך

  

קפיטליזם : לימוד ומחקרקבוצת 
  מידעי ותורת הערך של מרקס

יתיות תורת הערך של המרקסיזם והבעי, קפיטליזם מידעי    
יעמדו במרכז קבוצת מחקר המוקמת , של מידע כסחורה

 מזה עלושפ, בחוג ללימוד המרקסיזם בירושלים. בירושלים
התעורר דיון ,  בעירש"חדסניף  במסגרת כמה חודשים

  ". מחיר ורווח, שכר"במאמרו של קרל מרקס 
מקומו לגבי הדיון הוא סביב תהליכי הייצור הקפיטליסטי ו    

ייצור הלא הבעת ש, זאת. דע בייצור המודרנימדידתו של יו
. חברתית המודרנית-מרכזי במציאות הכלכליתחומרי נעשה 

  .  סוכם להקים קבוצת מחקר שתעסוק בנושא, הדיוןבתום
 את הנושא ברור לנו שהדרך הנאותה ביותר היא ללמוד"    

מקורות ביבליוגראפיים שיוכלו בוודאי קיימים . ולהתעמק בו
ק בסוגיה מורכבת זו ולהתקדם בהבנתה לסייע להתעמ

  .רכז החוג, ראובן קמינרמסר , "וביטוייה במציאות
: הצטרפות לקבוצת הלימוד והמחקרפרטים נוספים ו    ל

reuven.kaminer@gmail.com ,4663700-052.  
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