
   באפריל28, שבת
  

  נצרת
  

  ש"י וחד"התהלוכה המרכזית של מק
  

, רחוב תופיק זיאד ב10:30-בהתכנסות 

, משם תצא התהלוכה לרחוב פאולוס

  .ותסתיים בעצרת ברחבת בית הידידות
  

 מגן השניים 8:15-תצא ב: יפו- א"הסעה מת
  .נמירוארלוזורוב בפינת  8:45-בותעבור , ביפו

 

   במאי1, 'יום ג
  

  אביב-תל
  

  ים/ים מאורגנות/העם דורש עובדות
  

. כיכר הבימה ב3081:-בהתכנסות 

ותסתיים , התהלוכה תצא לכיכר רבין

  .בעצרת בהשתתפות אמנים
  

;  ממגדל הנביאים16:45בשעה : הסעה מחיפה
  .פרטים יתפרסמו בהמשך: הסעה מירושלים

 

פרטים על 

הפגנות 

  ואירועים 

  ,נוספים

ברחבי 

  ,הארץ

בעמוד 

  האחרון

אדם אמוראי: איור  

  
  
  

  2012באפריל  25, 17   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        

  כ מקארתי"סנאטור אקוניס וח
אינו חושש , בנימין נתניהו, ראש הממשלה, למיטב ידיעתי"

, מחאה היא לגיטימית. מהתחדשות המחאה החברתית בקרוב
שמטרתה , זו מחאה פוליטית: אבל שראשיה יגידו את האמת

, רובם באים מתפיסות כלכליות. להחליף את הליכוד
את המחאה . טחוניות אחרות משל הממשלהובי, מדיניות

  ".ש"מארגנים אנשים שהעמדות הפוליטיות שלהם בחד
  )17.4,  ראיון בערוץ הכנסת, ליכוד-כ אופיר אקוניס "ח(

  

  העיני הלך יחף
רק לפני חודשיים השביתה ההסתדרות את המשק למען "

אבל מסתבר שההסתדרות בעצמה מעסיקה , עובדי הקבלן
שירותים , ציגים את זה כאאוטסורסינגהם מ'. עובדי קבלן

אבל בפועל אנחנו עובדות , כל מיני כינויים כאלה, קנויים
  ". אחת העובדות אמרה בשיחת טלפון', קבלן לכל דבר

  )3.4, 10חדשות (
  

  פיקוח דוחה שביתה
ברשות , 'עוז'לקראת המטס החליט ועד פקחי יחידת "

העיצומים להקפיא את , ההגירה והאוכלוסין שבמשרד הפנים
וזאת , ולהשתתף בפעילות מערכת הביטחון לבלימת המטס

יש '. במבצעי המרמרה והמטס הקודם, כפי שפעלה היחידה
רגעים בהם צריך לדעת לשים בצד את המחלוקות ולהירתם 

 ."ר ועד העובדים"אמר יו, 'למשימה ברמת חשיבות עליונה
  )14.4 ,"וואלה"(

  

  ריכוזיות וטוב לו
כולל ,  מיליון איש7אנחנו מדינה של ? ולמה רע שיש מונופ"

. אי אפשר שתהיה תחרות בכל דבר. פחות מניו יורק. כולם
לא נהיה יעילים והמפעלים , אם נרצה תחרות בכל תחום

 אבל לא –זה יפה לומר , להגדיר שמונופול זה רע. ייסגרו
פרידמן ועסיס היו , ויטה הייתה חברה חזקה. תמיד נכון

  "? כולן היוםאיפה, חברות חזקות
  ) 11.4, "דה מרקר", "אסם"ממייסדי , גד פרופר(

        

   מי משלם יותר מס הכנסה: ב"רהא
שציין כי הוא משלם פחות , וורן באפטבדומה לאיל ההון "

ל גם הבית הלבן מסר כי המזכירה ש, מס מהמזכירה שלו
  ".שילמה מס גבוה ממנוהנשיא ברק אובמה 

  )14.4, "רויטרס"סוכנות הידיעות (
        

  מי בא לסעוד הערב: אובמה
מרבית התורמים הגדולים של אובמה ביקרו לפחות פעם "

הסיכוי , ככל שהתרומה גדולה יותר. אחת בבית הלבן
  ".לפגישה עם הנשיא גדול יותר

  )16.4, "ניו יורק טיימס"- כותרת ב(

  

  

  מכתבים למערכת
  

  ?מה לשנות
העיתונות הממסדית ממשיכה להעלים ולהשתיק את     

י המפלגה "המבטאות את היות מק, עמדותינו הפוליטיות
  . ערבית העקבית היחידה-היהודית

אינם תחליף , החשובים כשלעצמם,     פרסומים באינטרנט
אליה נחשפים יותר פועלים ואנשים דלי , לפרסום בעיתונות

קרן " קרן בשם אני מציע ליזום את הקמתה של. אמצעים
וכך ניאבק בחרם על , י"שתממן מודעות בשם מק, "פרסום

  .עמדותינו
י אין "שלמק,  ביקר את המחדל26- ח לוועידה ה"    הדו

וטרם ,  שנה מאז חדלתי למלא תפקיד זה20חלפו כבר . דובר
, י חברים צעירים"ישנם במק, לדעתי. נקבע מחליף

  .המתאימים למלא תפקיד זה
בני נוער ונשים מחייב ,  כלפינו בקרב פועלים    שינוי היחס

, אותנו להרחבת שורות המפלגה בקרב יהודים וערבים כאחת
 לפעול לחיזוק ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי –ובעיקר 

  .ערבית מהפכנית-כתנועת נוער יהודית
  אביב- תל, עוזי בורשטיין

        

  תקשורת עוינת
  

  יוסי סגולמאת 
  

ל "נראה סגן מפקד חטיבה בצה בהן ,חשיפת הצילומים    
עוינותה של הדגימה את שוב , מכה מפגין מדנמרק

התקשורת לא צנזרו את הצילומים כלי , מנםוא. התקשורת
האם צילומים דומים של מוכים ערבים , אבל ספק רב, הקשים

  . התפרסםהיו זוכים ל
 מצד אחד :בעיתונות הקפידו לשמור על איזון,     יתרה מזאת

ל שלמה אייזנר ומביע הבנה "בסאהתומך פרשן הביאו 
המכה הבא ט " כי הסמח,אוליובסתר ליבו מקווה (למעשיו 

הובאו –ומצד שני  ;)ויעשה שימוש אכזרי יותר בנשק
 ,שכן הוא לא הבין, מבקרים את אייזנר על טעותופרשנים ה

   ...ולכן צריך להתנהג בהתאם, כי בכל מקום יש מצלמות
האם : מתבקש לשאול, מפרגנים    לאור מצעד הפרשנים ה

בתקשורת את ראש יראיינו , בפעם הבאה שיצולם גנב
  ?כדי שילמד סנגוריה על אחיו למקצוע, התאחדות הגנבים

 על הריקבון, האכזריות חסרת הסיבה    מעט מדי נאמר על 
ועל , הפושה בקרב אלו המעניקים פרשנות אלימה לדת

   .אתלהתנכלות הזשתרמו כולם –נסיבות הכיבוש 
  

  
  

    

  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 /עובדים
 

  

  מי האחד במאי של
  

  בנימין גונןמאת 

  
אחד המרכז , בשיקאגו  במאיאחדשל ה ראשיתו    

 הפגינו 1887 במאי 1-ב. ב"התעשייתיים הגדולים בארה
 ולמען שיפור  שעות8פועלי שיקאגו למען יום עבודה בן 

זרה ו פ,בצאתם אל הרחובות.  העבודה המחפיריםתנאי
המפגינים הסיר את אחד . המשטרהההפגנה באלימות בידי 

הפך מאז . והניף אותה כדגל, שהאדימה מדם חבריו, חולצתו
  .המאבק לזכויות עובדים וצדק חברתיהדגל האדום לסמל 

החליט הקונגרס הבינלאומי , 1889- ב, שנתיים לאחר מכן    
, ריסאבפ שהתכנס, לחידוש האינטרנציונל הסוציאליסטי

  .ים בכל הארצותשל הפגנות פועלכיום  במאי 1-לקבוע את ה
פוזרו ו, ריסאמיליון פועלים בפ הפגינו 1890 במאי 1-ב    

  .דרישותיהם לפרלמנטכשניסו להגיש את , בכוח בידי פרשים
צה קבו. 1906שנת  במאי באחדבארץ החלו לציין את ה    

 וקיימה את הפגנת האחד יצאה לרחובות" פועלי ציון"של 
ת באופן רשמי על הסתדרו הכריזה ה1921- ב. במאי הראשונה

  .כעל יום אותו יש לציין מדי שנה, חג הפועלים, י במאאחדה
  

  ?במאיאחד חו של המהו סוד כו
 אחדמדוע מיליוני עובדים שבים ומפגינים בכל היבשות ב    

את ,  בכל מקום,יום זה משלב בתוכו זאת משום ש?במאי
בעד שכר הוגן , נגד אבטלה, המאבק למען זכויות עובדים

המאבקים החברתיים בעולם מחבר בין החג . יתין אמושוויו
 את השאיפה לחיות , הסולידריות בין העובדיםמבטא אתו

 גזע ,ללא הבדל דת –מלא לשוויון את הדרישה ו, בשלום
פתרון סכסוכים לאומיים האחד במאי כרוך בדרישה ל. ולאום

   – הלאומנות והגזענותומסמל את שלילת , בדרכי שלום
העובדים ומונעים אחדות מאבק מול המפלגים בין 

  .בעלי ההוןמול מעסיקים וה
 פעלו המעסיקים והממשלות לחבל ,מיום לידתו    

. גם בישראלוכך , אחד במאיסמליו של הבברעיונותיו ו
. חדלה מלהפגין באחד במאיההסתדרות , בשנים האחרונות

בראשות עופר , הנהגת ההסתדרות הנוכחיתמסייעת , בכך
 המעסיקים להחליש את האיגודים ם שלצ למאמ,עיני

 ולבטל את ,למנוע התארגנות של עובדים, המקצועיים
  . ההסכמים הקיבוציים

  

  ?האם זה עדיין רלוונטי
אחד  משמעות לישעדיין האם : אנשים שואלים בכנות    
  ?האם יש צורך באיגודים מקצועיים ובהסתדרות? מאיב

אינו רלוונטי כי האחד במאי כדי לשכנע את העובדים     
מנסים הממשלה והמעסיקים למכור את הסיפור , בישראל

תקופה אנו חיים בוכעת ,  כאילו נגמר עידן המאבקים,הנדוש
הציבור ש על כך .שיפור רמת החייםשל צמצום פערים ושל 

 למען  מעידות ההפגנות ההמוניות,את הסיפור הזהאינו קונה 
  .שהתקיימו בקיץ האחרון, צדק חברתי

סתדרות חייבת להיות זו המארגנת את העובדים הה    
מגינה על העובדים החלשים שאינם , באיגודים המקצועיים

 .עבודה קבלנית ומגינה מפני הסכמים אישייםו, מאורגנים
הסתדרות צריכה להתייצב לצד המאבק נגד פיטורים ה

  .וניצול עובדים זרים נגד אבטלה, וסגירת מפעלים
 כאיגוד מקצועי היא חייבת לחנך לערכים ,יחד עם זאת    

  שעל  בנושאים הבוערים לתת תשובה ו , חברתיים ומעמדיים

  

  –וביניהם , של החברה הישראליתהפוליטי סדר היום 
התעשרות של , הנצחת הכיבוש או הגשמת השלום

שוויון  על ההסתדרות לחתור ל.מעטים או רווחה לרבים
נגד אפליית יאבק לה, יםבמילרק ולא , יםהאישה במעש

ההסתדרות צריכה  .נגד כפייה דתיתוהאוכלוסייה הערבית 
לבטא את רצון חבריה ו ,להיות מחויבת לעניין השלום

  .גיע להסדר שלום צודק בין שני העמיםהיהודים והערבים לה
      
  שנה שחלפה מאז האחד במאי האחרוןהם וכיס

של האירוע הבולט הוא המחאה החברתית כי , אין ספק    
אות אלפי אנשים לרחובות בתביעה בה יצאו מ, הקיץ האחרון
בראשות , כי הנהגת ההסתדרות,  חשוב להדגיש.לצדק חברתי

  . לא הביעה תמיכה אמיתית במחאה החברתית, עופר עיני
הייתה הנהגת במאבקים רבים כי , מצערת העובדה    

אבק במ – למשל, העובדיםההסתדרות זו הבולמת את 
יוחד מאבקם של עובדי בלט במ. ציאלייםהעובדים הסו

במהלכו מאבק ', דור בעובדי  נגד קיפוח ,"ליםחיפה כימיק"
  ". כוח לעובדים"-והצטרפו ל, פרשו העובדים מההסתדרות

היא , דוגמא נוספת לאוזלת ידה של הנהגת ההסתדרות    
אשר נבלם בשל היחס הצייתני , במאבק עובדי הרכבת

 עובדי הרכבת ניהלו מאבק .לפסיקות בית הדין לעבודה
אשר פוגעת בעבודה המאורגנת , עיקש נגד ממשלת ההפרטה

, הממשלה מעוניינת שנשכח. ומסיתה נגד הוועדים הגדולים
נהנים , כי מההסכמים הקיבוציים שמשיגים הוועדים הגדולים

  .ומכאן חשיבותם, גם עובדים במקומות עבודה קטנים
יני הפך  לשכוח כי ע אין ,לקראת הבחירות להסתדרות    

, הוא נתן יד למדיניות ההפרטה. אותה לבלם ולא למוביל
. עם הממשלה ועם המעבידים" שלום בית מעמדי"-ודגל ב

בעת שהממשלה מכרה את אוצרות הטבע , עיני עמד מנגד
  . ואת המפעלים הציבוריים לטייקונים

 ועל אחת כמה ,זאת יש לזכור ולהזכיר כל ימות השנה    
ישנה מסורת ארוכה של ציון , בארצנו. 2012 במאי 1- וכמה ב

 היום :להיפך, אין שום סיבה להפסיק  זאת. האחד במאי
העובדים בישראל יעמדו שכם אל שכם מתמיד כי חיוני יותר 

,  במסגרת הסכם קיבוצילעבודהזכות : יהםתיובהגנה על זכו
  . ולנהל מאבקים ושביתות,לבחור בוועד עובדים

מאבק למען זכויות של ה ונשאר יום  במאי הי1-ה    
מעולם לא ניתנו לעובדים בשל טוב זכויות אלו . העובדים

תמיד אלא הושגו , המעבידיםשל ליבם של הממשלות ו
  .לשוויון ולשלום, לצדק חברתי – במאבק ממושך
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   בהסתדרותך מהפ– במאי 22-ב
  

  ש"ה שותפה חדל, בראשות איתן כבל, "הבית החברתי"שימת רתקציר מצע 
  

 ההסתדרות –    ישראל מובילה בפערים החברתיים 
בקיץ דרשנו צדק . נרדמה בשמירה והפקירה אותנו

 עכשיו יש לנו הזדמנות לשנות את ;חברתי
ב עצ שת,ההסתדרות ולהפוך אותה לתנועה חברתית

, לאיגוד מקצועי אמיתי ודמוקרטי,  פני המדינהאת
  .למיעוטים ולפריפריה, בית לשוויון לנשים

  

היא גם תנועה . ההסתדרות היא לא רק איגוד מקצועי    
ת המאבק על מדינת  להוביל אהאמורה התנועהחברתית וגם 

תחזק את האיגוד " הבית החברתי"סיעת . הרווחה בישראל
 העובדים ען הגדלת מספרלמכך שיפעל , המקצועי

הבית . " ולהכנסתם תחת כנפי ההתאגדות,המאורגנים
, תחזיר את ההסתדרות להיות תנועה חברתית" החברתי

הדואגת לכלל האינטרסים של הציבור הישראלי ומהווה 
  .ליברלית- ממשלה הניאולמשקל נגד 

    ההסתדרות אינה מתווכת בין עובדים 
 את  היא מייצגת–למעבידים ולממשלה 

. את אזרחי ישראל, מעמד העובדים
 – שינוי בחלוקת העוגה חוללתפקידה ל

פחות לטייקונים ויותר לאזרחיה 
לא עוד הסתפקות . העובדים של ישראל

  . אלא שינוי השיטה, בפירורים בלבד
  

  איגוד מקצועי פעיל
לא יקבל את האיגוד המקצועי     
 השולטת ,"הפרד ומשול"  שלמדיניותה

בין עובדים המבחינה , עבודה הישראליהיום בשוק ה
תפקידו של האיגוד . מאורגנים לבין עובדים שאינם מאורגנים

גם אלא ,  לשמר את זכויות העובדיםלא רקהוא המקצועי 
  . המאורגנים והזוכים לשירותיםלהרחיב את מספר העובדים 

תוכנית יכין  ":הבית החברתי"בהנהגת האיגוד המקצועי     
מ לקראת "בכל מו, יחשיב'; כמי דור בחומש לחיסול הס

את עובדי הקבלן כעובדים שבאחריות , הסכם קיבוצי
אשר נותן לוועדים להתנהל , יפעל כארגון גג; המעסיק

 .אוטונומית ומתערב בעת הצורך
 המצריכות ,האיגוד המקצועי יפעל לטובת קבוצות עובדים    

ות יצירת הזדמנוי, ארגון עובדים צעירים: מיוחדטיפול 
טיפול בעובדים זרים והבטחת , לעובדים מעל גיל חמישים
 .זכויות העובדים הפלסטינים

  
  תנועה חברתית

ההסתדרות תפעל בשיתוף פעולה עם כל הגופים     
תקים  :הרלבנטיים במאבק על מדינת הרווחה הישראלית

שולחן עגול עם כל ארגוני העובדים ועם הארגונים 
תפעל לשינוי  ; משותף לשם יצירת סדר יום,החברתיים

 יותר מיסוי ישיר של מקבלי הכנסות –מדיניות המיסוי 
 למען הנהגת; פחות מיסוי ישיר של מעמד הביניים, גבוהות

 .מ על מוצרי יסוד"פטור ממע
ההסתדרות תפעל ליצירת איזון בין חיי עבודה לחיי     

,  שעות ולא יותר43מאבק על שבוע עבודה בן : משפחה
  .  חודשים3קידום חוק חינוך חינם מגיל ו

ההסתדרות תתייצב בהגנה על הדמוקרטיה ,     כמו כן
 .המותקפת, הישראלית

  

  דמוקרטיזציה
ההסתדרות תפעל באופן שישתף את העובדים בקבלת     
תרחיב את ו,  תאפשר חופש פעולה לוועדים,חלטותה

 אוטונומיהה  תובטח.המעורבות של עובדים במקום העבודה
. םרחבו תחומי האחריות של הוועדייו: ועדיםהושל 

בכל  .אלא לצידם, ההסתדרות לא תעמוד במקום הוועדים
 מהעובדים יבקשו 10%או התארגנות בו , מקום עבודה

   . תיערך הצבעה–להצביע על הסכם קיבוצי 
 ובמוסדות ,אוטונומיהבמרחבי ההסתדרות יזכו     

חברי הוועדים  .ההסתדרות לא יכהנו עובדי ההסתדרות
 .יוגבלו בתקופת כהונתם

  

  שוויון
ההסתדרות תפעל לשוויון מהותי     

 :במשק העבודה ובחברה הישראלית
מאבק בלתי מתפשר על שוויון בשכר 

יצירת שוק  ;נשיםבין בין גברים ל
 –עבודה המתאים לחיי משפחה 

גמישות בשעות העבודה ובתנאי 
 .העבודה של הורים עובדים

תפעל להקמת מקומות ת     ההסתדרו
גיאוגרפית ה, עבודה בפריפריה

ובכלל זה מקומות עבודה , והמהותית
 .נשים ערביות וחרדיותל

זורי תעשייה בישובים ערביים     ההסתדרות תפעל לקידום א
 המחייבת העדפה מתקנת בקליטת ,ולמימוש החקיקה

  .עובדים ערבים במגזר הציבורי
  

  בית חברתי
היות המקום בו מתאספים מי ההסתדרות תחזור ל    

  .שמבקשים לקדם רעיונות של צדק חברתי
אפשר להם חיים דאגה לעובד ולעובדת משמעה גם ל    

 המערכת הקפיטליסטית אינה מכירה .מחוץ למקום העבודה
יום רבים מן העובדים מוצאים עצמם ובישראל כ, בניתוק זה

בשל הדרישה , פנאיאפשרות לנהל חיי משפחה ובלא 
לעבוד  או בשל הצורך ,עבודהאר שעות ארוכות בישלה

  .מאפשר קיום מינימליכדי לקבל שכר ה, שעות נוספות
 כי לעובד יהיה זמן ,תפקידה של ההסתדרות להבטיח    

 לכל  ולתת מענה בדרך של פעילויות פנאי נגישות,חופשי
  .בכל רמות ההכנסה, הבמרכז ובפריפרי, עובד

 הפנאי של העובדים ההסתדרות תשוב לעסוק בחיי    
תרבות וספורט , תפעל להנגשת פעילויות של חינוך. בישראל

תקדם פעילויות , במחירים השווים לכל נפש, בכל הארץ
  .תבטיח אפשרות לחיים פעילים גם לאחר פרישה ו ,מלאיםלג
המאפשר לעובדים בישראל , ההסתדרות תיצור מרחב    

תוך אבחנה , בתוך ומחוץ למקום העבודה, לפעול בצוותא
בין חיי עבודה לחיי , פנאיהבין שעות עבודה לבין שעות 

תוך הבטחת יכולתו של כל אדם בישראל לקבל , משפחה
  .תשלום הוגן על עבודתו ולקיים חיים מלאים בכבוד
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  כ ברכה" הפוליטית של חתודי לרדיפ
  

  "הטענות חסרות כל בסיס עובדתי ומשפטי "● ש"ר חד"התחדש משפטו של יו
  

ר "תחדש משפטו הפוליטי של יו ה)18.4 (שעברשבוע     ב
בתקיפת , בין היתר, המואשם , מוחמד ברכהכ"ח, ש"חד

,  נגד מלחמת לבנון השנייהאביב-לרח במהלך הפגנה בתזא
 . חייל במהלך הפגנה נגד גדר ההפרדה בבילעיןובהפרעה ל

כי ולא ייתכן ,  בוחריםה אלףאני נציגם של יותר ממא    "
 ,נדה של הממשלה הימנית'התביעה תעבוד בשליחות האג

כ ברכה לקראת חידוש "כך אמר ח, "כדי להתנקם בי פוליטית
 ועוד יתברר שכל ,זה משפט של רדיפה פוליטית. "משפטו

. הוסיף, "ה נשען על כרעי תרנגולתכתב האישום הז
  מה–האישומים מתייחסים להשתתפות בפעילות פוליטית "

  . תהה,"?יעשה חבר כנסת אם לא ישתתף בפעילות פוליטית
  

 האשמות שבוטלו
 לבית המשפט המחוזי 2009הוגש בדצמבר אישום הכתב     

לכאורה שבוצעו -וכלל בתוכו שורה של עבירות, אביב-בתל
  .ותבמהלך הפגנ

 ביטל בית המשפט שניים ,אך כעבור מספר חודשים    
 העלבת עובד ציבור והכשלת שוטר – מסעיפי האישום
הפעילות נשוא  כי , לאחר שהשתכנע–במילוי תפקידו 

 לה , במסגרת החסינות הפרלמנטריתתופל נהאלהאישומים ה
  . חבר כנסתמתוקף היותו  זכאי ברכה

הפגנה נגד המלחמה לשבוטל התייחס  ןראשואישום הה    
הפגנה של ל – והשני, 2006בלבנון בתחילת אוגוסט 

 מול בית מלון בנצרת בשנת 2000משפחות חללי אוקטובר 
  .  אהוד ברק,שעה שבמקום ביקר שר הביטחון, 2007

ברכה הציג לבית המשפט כ "חצוות ההגנה מטעם     
הם לא הוגשו כתבי אישום לגביש, לאירועיםרבות דוגמאות 

ות הרבה יותר מהמעשים שביצעו עבירות חמור, כים" חנגד
לבטל שני סעיפי , כאמור,  בית המשפט החליט.והמיוחסים ל
  .אישום אלו

  

 דווקא אנשי הביטחון הם שעברו על החוק
כ ברכה "את חהתביעה מאשימה , בכתב האישום שנותר    

 ניסה למנוע ממסתערבים שלבטענה ש, בתקיפת עובד ציבור

 במהלך הפגנה ,ס לעצור צעיר פלסטיני" בשב"המצד"יחידת 
  . 2005לעין באפריל יבכפר ב

 כ ברכה אישום של תקיפת"מייחסת התביעה לח, כמו כן    
י לביוהשנייה לבנון מלחמת במהלך הפגנה נגד אורח  עובר
הוא שתקף כמה אורח -אותו עוברזאת למרות ש .2006

  . מהםכ ברכה ניסה להדוף אותו "וח, ההפגנה ממשתתפי
להוכיח כי לא כי בכוונתם , כ ברכה ציינו"עורכי דינו של ח    
כי אם  ,בהפגנה בבילעיןברכה הוא שעבר על החוק  כ"ח

לא  באלימותהשתמש ר שא, דווקא אנשי כוחות הביטחון
ה באות .אלימה-הבלתיתהלוכה המוצדקת כלפי משתתפי 

, באופן בלתי חוקי "מצדה"מסתערבי יחידת פעלו , ההפגנה
ות ירלתירוץ חיילים לבכך סיפקו  ו,יצרו עימות, זרקו אבנים

לערוך  וכן ,כדורי גומי ורימוני הלם,  גז מדמיערימוני
  . מעצרים של מפגינים

בארין ' ארנה כהן וחסן ג– עורכי הדין של ההגנה  בכוונת    
כ ברכה הינן "להוכיח כי הטענות כלפי ח –" עדאלה"מארגון 

לאחר שבמהלך , ואכן .ת כל בסיס עובדתי ומשפטיחסרו

הצליחו , 18.4- בשמיעת העדויות של חלק מעדי התביעה
עורכי דינו של ברכה להצביע על סתירות מהותיות 

 – לבקשת צוות ההגנה –בעקבות כך בוטל , בעדויותיהם
  .הדיון שהיה אמור להתקיים למחרת

 התנהלות המשפט והתירוצים של,     לדברי ברכה
 –מוכיחים מחדש את מה שהדגשנו כל הזמן ", הפרקליטות

שמטרתה להפחיד , שאני נמצא תחת רדיפה פוליטית מסוכנת
ואת הכוחות התומכים בהם , את האזרחים הערבים

 ".ולמנוע מהם לעסוק בפעילות פוליטית, ובמאבקם

 מחאה מול רדיפה 
, כ ברכה בשבוע שעבר"    עם חידוש משפטו הפוליטי של ח

א כדי "ש המחוזי בת"ייצבו אישי ציבור רבים בביהמהת
 חברי הכנסת דב :וביניהם, להביע את התנגדותם לרדיפה

ל "מזכ, מוחמד נפאע; ש"חנין ועפו אגבריה מסיעת חד
  .וכן אישי ציבור ערבים; ש"י וחד"מקומנהיגי  פעילי; י"מק

י " הפגינו פעילי מק,)19.4(    יום לאחר חידוש המשפט 
  .ודרשו את ביטול המשפט, כז נצרתש במר"וחד

  

  י בתקנון גזענסעיף 

  אגודת הסטודנטים במכללת צפת
  

מכתב ) 19.4(המטה למאבק בגזענות בישראל שלח     
וליועץ המשפטי  לאגודת הסטודנטים במכללת צפת

חדש הבו הוא דורש ביטול סעיף מפלה בתקנון , לממשלה
ר "יוכ כי ,קובעהגזעני  הסעיף. המוצע לאגודת הסטודנטים

 יוכל לשמש רק סטודנט ששירת בשירות אגודת הסטודנטים
  .צבאי או לאומי

הסעיף שבנדון מעגן אפליה בוטה וברורה נגד "    
שכן כידוע , הסטודנטים הערבים הלומדים במכללת צפת

ל על פי מדיניות "ים אינם מגויסים לצהבראזרחי ישראל הע
נכתב , "ירובם אינם משרתים אף בשירות לאומ. הצבא

  .במכתב שנשלח בידי המטה למאבק בגזענות
, חוק כבוד האדם וחירותועקרונות שביסוד הסעיף פוגע ב    "

בכך שהוא אינו מאפשר לסטודנט ערבי להגיש את מועמדותו 
 כי תנאי זה ורבר. "הדגישו במטה, "ר אגודת הסטודנטים"ליו

נקבע על מנת למנוע בראש ובראשונה מערבים להיבחר 
  ".כי הסעיף מפר את חובת השוויון, אין ספקולכן , ידלתפק
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 – ממורים פוליטיים

  ירוויחו התלמידים
  

  ארנת טוריןמאת 

  
אביב כנס של - התקיים באוניברסיטת תל,    בתחילת החודש

שיח -ובמסגרתו נערך רב, האגודה הישראלית לתקשורת
  ". בין פוליטיקה לחופש ביטוי–מורים לתקשורת "בנושא 

הספר התיכוניים בישראל מחייבת -    הוראת תקשורת בבתי
 בכיתת הלימוד נידונים אירועים. ק בזירה הפוליטיתעיסו

  .ואלו מעוררים ויכוחים ערים באשר למשמעותם, אקטואליים
, תקשורת המלמדים המורים    

, מדעי החברהאזרחות ו
עומדים בפני דילמה באשר 

מהם להתנהגות המצופה 
  שהרי מחד.והרצויה מבחינתם

 הם נציגי הממסד – גיסא
 לא – יסא גאך מאידך, החינוכי

אדם "עלם מהיותם כון להתנ
  ".פוליטי

 לתקשורת המורים קהילת    
 מורים מקבוצות נבדלת
 ,הבולט בשיעור ,אחרות
 חברתיים פעילים של ,יחסית

 וא פמיניסטיות פעילות :כגון(
ר שא, )קהילתית תקשורת אנשי
. שנייה כקריירה להוראה הגיעו

ישנם מורים  ,זו מסיבה
 נדה'אג עימם נושאיםה

 עסוקים שהם, פוליטית
 באמצעות לעיתים – בקידומה

 .עצמו ההוראה מקצוע
לא  מורים ישנם, במקביל
 חשש על המעידים ,מעטים

הנחשבות  עמדות תעהבמ
  .'פוליטיות'

נערך בין ש ,סקר    בכנס הוצג 
 להוראה סטודנטים 161

 לתקשורת מורה כי , כי רובם סוברים,ממנו עולה, ולתקשורת
 לחשוף ולא  פוליטית ניטרליות על לשמור ת/חייב, בתיכון

 .ה/מצידו במאמץ כרוך הדבר אם גם ,בכיתה ו/עמדותיה את
 כי על המורה לחשוף ,ו מהמשיבים בסקר אמרמעטיםרק 

  .הבאופן גלוי ומוצהר את עמדותיו הפוליטיות בכית
המפקחת הראשית , דורית באליןהשיח השתתפה -    ברב

 ,היא סיפרה.  והקולנועשל משרד החינוך בתחום התקשורת
הם , כי בעת שחיברו את אחת מבחינות הבגרות בתקשורת

. התלבטו האם לכלול בבחינה שאלה בנושא פרשת ענת קם
אשר טענו כי העניין ,  המוריםכמהבגלל התנגדות , לבסוף

  .לא עשו זאת, עדיין לא הוכרע בערכאות משפטיות
 נלמד מקצוע ן כי בכיתות בה,הדגישה באלין,     יחד עם זאת

 וכי בצד ,נערך דיאלוג בין מורים לתלמידים, התקשורת
כולל כזו שאינה , מתקיימת גם עשייה ויצירה, הלימוד העיוני

  .מתנהלת במסורת הלימוד הפרונטלית
ארץ "העת -עורכת כתב, במבי שלג    עוד השתתפה בדיון 

  משעבדת 'פוליטיקלי קורקט'-כי תרבות ה  ,שקבעה , "אחרת

  
. והופכת אותו לצפוי ולעוס, ת את השיח הציבורימשעבד

גם , דתם את עמערכת החינוך צריכה לעודד מורים לבטאמ"
  . אמרה, " את התלמיד לחשובולעודד, אם זו מחוץ לקונצנזוס

 וטההנ קו יש אך ,סוציאליזציה של מוסד הואהספר -בית    "
 אנו .האינדוקטרינצי לבין סוציאליזציה בין טשטשילה

כ "אמר ח, "יהיהשנ לאפשרות נוטהה במקום היום עומדים
 רק לא מייצרים שלנו הספר בתי". בדיון) ש"חד (דב חנין

 הבעיה. גרוע יותר חינוך גם אלא ,קונפורמיסטי יותר חינוך
 השתתפות של בעיה היא הישראלית החברה של העיקרית

  ".הפוליטיים לחיים זיקהשל ו
 לראות היה אפשר, בקיץ החברתית במחאה גם",     לדבריו

 רוצים חברהכ אנחנו אםאולם . פוליטית-האנטי הגישה את
 לעודד בלי זאת לעשות דרך אין, דמוקרטיותלקדם נורמות 

 תחושת מטפחהפוך למוסד הל הספר לבית אסור. פוליטיקה
  . "הפוליטיקה לגבי טומאה

 על הרבה אצלנו מדברים"  
 שהוא, נהוג בפינלנדה המודל

 מה. שלנו נוךהחי ממערכת הפוך
 פחות ?פחות עושים הפינים

, שעות הוראהפחות , מבחנים
  ". ופחות הוצאה לתלמיד

? מה הפינים עושים יותר    "
אבל מורים , יותר מורים

איך דואגים שמורה . איכותיים
כשהמורה יהיה ? יהפוך איכותי

, חופשי להביע את עצמו בכיתה
כשהוא יהיה אדם שהתלמיד 

אדם , תיכול ללמוד ממנו באמ
אז ,  ולא פלקט שטוח–עם עומק 

  ".יוכל באמת להיות מורה טוב
-כי כילד למד בבית,     עוד סיפר

, אביב- חינוך לילדי עובדים בתל
. שהיה מזוהה עם תנועת העבודה
-אולם אחת המחנכות בבית

אשר השפיעה עליו יותר , הספר
 הייתה דווקא –מאחרים 

היא לימדה . י"מוותיקות הלח
, בוטינסקי'ים של זבכיתה טקסט

, בהם שולט הוא היום עדאשר 
תנועת ב םותר מאשר חבריאולי י

 ,כךמ המון הרווחתי" .החירות
עוד  לראות רוצה אניו,  ודעתניתמגובשת מורה לי תהישהי

  ".לכיתה אישיותם כל את מביאיםה ,מורים
להיות  הוא מוריםה בקרב ים כיוםמעודד ספרתי השב מה    "

מבלי להתעמת , ת מתחת לגלים ולשרודלשחו, שטוח ושטחי
 למורים ספר בית רוצים לא אנחנואבל . עם שום דבר

 את לחזק צריך. חינוכיות דמויות שלת ספר בי אלא ,שורדים
  ".וא יפרוש כנפייםשה מכך לחשוש אין ובטח ,המורה

  

  : עלות סיורי התלמידים בחברון
   אלף שקלים בשנה320

  
  
  
  

,  עלות סיורי התלמידים בחברוןכי,     בתחילת החודש נחשף
  .  אלף שקלים בשנה320היא , שיזם שר החינוך גדעון סער

,  תלמידים ממחוז ירושלים4,000-    התכנית מקיפה כיום כ
כי אם , מהנתונים עולה.  בתי ספר שונים40- הלומדים ב

היא עשויה לעלות למשרד , תורחב התכנית לכלל התלמידים
  .ההחינוך מיליוני שקלים בשנ
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   "הבית החברתי" י מתגייסת להצלחת"מק
  

הוועד המרכזי של המפלגה     המושב הראשון של 
 של 26-נבחר בוועידה ה ש,)י"מק(הקומוניסטית הישראלית 

ר המושב "יו. בנצרת) 20.4(בשבוע שעבר התכנס , המפלגה
קרא לחברי הוועד המרכזי . מוחמד ברכהכ "היה ח

 להצלחת רשימתש להתגייס "המפלגה ולשותפיה בחד
, תנעמהמתמודדת בבחירות להסתדרות ול, "ת חברתיהבי"

  .  במאי22-שיתקיימו ב
 ,ערכות הרשימהישיבה נמסרו דיווחים נרחבים על היב    

 איתן כבלכ " חשמועמדה לראשות ההסתדרות הוא
פלגות המתנגדות להמשך שותפות המברשימה ). העבודה(

  . המכהןההסתדרות ר "יו, עופר עינישלטונו של 

  
ש השתלבו היטב "י וחד" כי פעילי מק,מהדיווחים עולה    

 בפעילות השטח הענפה ובין מועמדי ,במטות השונים
  . הן במישור הארצי והן במישור המקומי, הרשימה

 , הרשימה המשותפתמצעפרטים על עוד נמסרו בישיבה     
לדמוקרטיזציה , ובו פרקים המוקדשים למאבק בהפרטה

 ולמערכה המעמדית המשותפת של עובדות ,בהסתדרות
נמסרו פרטים על שורה של , כמו כן. יהודים וערבים, ועובדים

יערכו בימים ישנערכו ו" הבית החברתי"כנסים אזוריים של 
   ).פרטים בעמוד האחרון' ר (הקרובים

ש חיונית " כי התגייסות פעילי חד,הוועד המרכזי קובע    
ובילים את הרשימה המ, להצלחת בחירתם של חברינו

 כי ,יצוין.  הסתדרות ונעמתם של מרחביהמכהמשותפת ב
ואף , ם קשיים בפני הפעיליםו ניסתה לערעיניסיעתו של 

  . לגרום לשיבושים במהלך התקין של הבחירות
מסרבת ועדת הבחירות ,  סיעתו של עיניהנחייתב, כמו כן    

בהן אות פיק פתקי הצבעה ונלההמרכזית של ההסתדרות 
הבית "ושמו של מועמד , בעברית ובערבית, "כ", הרשימה
 –בשתי השפות , כ כבל"ח, לראשות ההסתדרות" החברתי

  .כנהוג בבחירות לכנסת
, זו איננה רק מערכה מכרעת לחיזוקו של מעמד העובדים"    

את זו מערכה פוליטית על מנת לנצח את ממשלת הימין ו
 רצונה של מולזו גם מערכה פוליטית . נציגיה בהסתדרות

, ממשלתית הימניתהמפלגת העבודה להצטרף לקואליציה 
, בחירות. לאחר הבחירות לכנסת, בראשות בנימין נתניהו

  ".יתקיימו במרוצת השנה הקרובה, שעל פי ההערכה
מאות האלפים שיצאו לרחובות : "עוד נאמר בהחלטה    

הערים בקיץ האחרון דרשו צדק חברתי וחלוקה צודקת של 
, ההסתדרות. ההסתדרות בראשות עיני עמדה מנגד. ותההכנס

חייב לעמוד בראש , הארגון החברתי הגדול בישראל
. המערכה החברתית המחודשת לחלוקה צודקת של ההכנסות

  ". לטובת כולנו, המהפך בהסתדרות יבטיח שאכן כך יקרה
  

  מוסדות הוועד המרכזי
  
  
  

 20-שנערך בנצרת ב,     במושב הראשון של הוועד המרכזי
  .נערכו הבחירות למוסדות הוועד המרכזי, באפריל

  

  . ברוב קולותמוחמד נפאענבחר , י"ל מק"    לתפקיד מזכ
  

; יונס-ד אבו'מאג): 'ב-'בסדר א(    ללשכה הפוליטית נבחרו 
; עפו אגבריה; ראס-מיל אבו'ג; מערוף- עבדאללה אבו

; דב חנין; אפרים דוידי; מנצור דהאמשה; רכהמוחמד ב
  .עאידה תומא; עאדל עאמר; עיסאם מחול; עופר כסיף

  

למזכירות . סאמח עיראקי    למרכז מזכירות המפלגה נבחר 
אורי ; נסקי'אלי גוז; יונס-פאדי אבו: המפלגה נבחרו

עומר ; איברהים חטיב; דחיל חאמד; א זעאתרה'רג; וולטמן
  .ד שבייטה'אמג; הנדיה סגייר; אסילי-נסרין כורי; חמדי

  

  בקולומביהעסקים מפוקפקים 
,  ביקר בשבוע שעבר בקולומביהאהוד ברקשר הביטחון     

של הקרובה ביותר היא בעלת הברית ה תממשלשמדינה 
הבודדות המדינות אחת גם  ו,אמריקה הלטיניתבב "ארה

  . מדיניות הכיבוש של ישראלתומכת ב ממשלתהשבאזור 
נועד שלא מדובר רק בביקור . הביקור של ברק אינו מקרי    

. כור נשק והרבהברק רוצה למ. ם"לחלץ עוד הצבעה באו
הרכישות הביטחוניות של המשטר הקולומביאני נאמדות 

השולטת , הממשלה הימנית. במאות מיליוני דולר לשנה
זקוקה לנשק כדי להשתלט על , במחצית משטח המדינה

, המחצית השנייה
תנועות בידי זקת המוח

  .  השמאליותהגרילה
קולומביה בעיתוני     

ישראל  כי ,נמסר
 ט" למכור מלמעוניינת

, )מטוסים ללא טייס(
הרב " ניסיונה"בעקבות 

חייהם של בהתנקשות ב
   .עזהרצועת פלסטינים ב

אמר שר הביטחון     
 ישראל "כי, לעיתונאים

רוצה להדק את קשריה 
 מעבר .עם קולומביה

כי יש , ביטחוןלענייני 
 נציגי ישראלמילים דומות אמרו ". לנו ערכים משותפים

ק למשטרי הגנרלים הרצחניים כאשר מכרו נש, 70- בשנות ה
  . ילה'בארגנטינה ובצ

 :הוסיף, חואן קרלוס פינסון,     שר ההגנה של קולומביה
 תוך ,אנו מקדמים תכניות משותפות כדי להיאבק בטרור"

עוד גילה השר כי ". אסטרטגי-אוהעמקת שיתוף הפעולה הגי
 בו ,מפעל מקומיהתעשייה הצבאית הישראלית הקימה 

  ".גליל "דגםמיוצרים רובים מ



 8/ יום השואה

  

  ?האם החיים עלו יפה
  

  דב חניןמאת 

  

אלה שאומרים שההיסטוריה עברה וחבל נמנה עם אינני     
היא , וכחת איתנוההיסטוריה שלנו היא נ. לעסוק בה
חשוב ללמוד ,  ללמוד ממנה וחשובצריך, אפשר. אקטואלית

  . ויש ממנה לקחים, אותה
 שמאבק מתמשך ברוע ,שואת היהודים צריכה ללמד אותנו    

השואה .  איננו חסיןאיש. הוא חלק בלתי נפרד מהחיים
הנאציזם התפתח באומה ; באירופה התרבותית התרחשה
, בטהובן, באך, קאנט, שתרמה לאנושות את גתה, הגרמנית

  . חסינה מפני הגזענותהאין אומה .  וברטולד ברכטמרקס
אווה , א דווקא קטע קצר שכתב סופר גרמני    בחרתי להבי

והמחבר מבקר , ני זקן בברלין שאשתו נפטרהעל גרמ, טים
  : והוא מספר כך. אצלו

הוא הוליך אותי , הזקן קידם את פניי"    
הציע לי כורסה , אל חדר המגורים

שאל אותי אם אני רוצה לשתות , לישיבה
אלא , אבל לא חיכה לתשובה, משהו

סיפר על אשתו שמתה לפני ארבעה ימים 
 חיינו  שנים53'. בבית החולים בברלין

והתחיל ',  שנים53, 'הוא אמר', יחד
  . גופו רעד מבכי. לבכות

סקרתי , הנחתי לו לבכות כאוות נפשו    
ובחדר היה מזנון , בצנעה את החדר

הרבה יותר מדי גדול למידותיו של חדר 
ועל גבי , מזנון כהה, המגורים הזה

והסדק הזה הוא . המזנון לוח שיש סדוק
שעל המזנון שגרם לי לשאול האם הלוח 

זאת הייתה , לא': והזקן אמר. נפל
המזנון . במרתף, כן?' 'הלחות'. 'הלחות

  .  לפני שהכרנו,ערה בברליןכנ, בבניין שאשתי גרה בועמד 
יום אחד . ועבדה אצל חייט אחד, היא גרה אז אצל הוריה    

באה אליה גברת זילברשטיין והביאה את המעילים ואת 
את היא מכרה . לה מה לאכולהפרוות שלה משום שלא היה 

  . את השכמיות ואת הצעיפים,  את המעילים– הבגדים שלה
היא שאלה , כאשר היא נאלצה לעזוב את הדירה, אחר כך    

אם היא רוצה אולי ,  שהייתה אחר כך אשתי,את אליזבת
. אין ספק, הלוא יום אחד היא תתחתן בטח, מזנון יפה

  . 'כן': ואליזבת אמרה
, היא לא צריכה כסף. ברשטיין סירבה לקחת כסף    גברת זיל

,  כולם במזרח.כמו שאר היהודים, למזרחהלוא היא נוסעת 
שהם , אבא של אליזבת אמר שהסיפורים לא נכונים. בגטאות
יש שמועות . שהם בעצם לא מגיעים לשום מקום, נעלמים

פעם לא מגיעים אבל הם אף , שמיישבים אותם איפשהו
  .  זילברשטיין צריכה לעזובם גברתעכשיו ג. לשום מקום

הם חשבו על . 'זאת אומרת, אפשר אולי': אמרה אליזבת    
 ,שוחחו עם שכנים שהיה להם מחסן במרתף, העניין

ואז הזמינו חברת הובלות שתביא את . והשכנים הסכימו
להעביר מפלצת כזאת בדלת , המובילים קיללו. המזנון
  . הרי זה טירוף, המרתף

העמידו אותו , ל דבר הצליחו להכניס את המזנוןבסופו ש    
 שהרי לא היה שם ,הורידו מזרנים ודליו, לפני דלת המחסן

  . אבל היה ברז מים, בית שימוש
לבוא , גברת זילברשטיין, נהואז שכנעו את האישה הזק  

  אבל בטוח , א כל כך נוחאמרו לה ששם למטה אמנם ל. איתם

  
גרה במרתף , אישה הזקנהה, וגברת זילברשטיין. שם לגמרי

  .1943בחורף , שלושה-חודשיים
לא היה .  ונתנו לה אוכל, שלוש משפחות,והם ירדו כל יום    

 אוכל אפשר היה לקבל רק עם –כל כך קל להשיג אוכל 
  . ועכשיו היה צריך להאכיל עוד אישה אחת, תלושים

הגברת . ה איתהואליזבת תמיד ירדה אליה ודיברה ושוחח    
המצב הלך ונעשה קשה ... זילברשטיין הייתה אמיצה מאוד

הם היו הרי צריכים לדאוג לה לאוכל מתלושי . יותר ויותר
, ובחורף. גם לגברת זילברשטיין זה היה ברור, המזון שלהם

 והאוויר נעשה קר ,כשבחוץ פסק השלג,  בלילה1944בינואר 
התיישבה , לנדוור היא יצאה מהמרתף וירדה לתעלת ,לגמרי

בבוקר מצאה . התיישבה שם ונרדמה, על יד השיחים
  ". 'המשטרה אישה זקנה מתה קפואה

מספר ה, אחרי שהוא שומע את הדברים האלה מאותו זקן    
האם  : " כותב הסופר את המילים האלה,על אשתו שנפטרה

על השאלה הזאת יכולים לענות רק ? חייו של אדם עלו יפה
, הבעל: ם אליומי שהיו קרובי

החברים הקרובים , הילדים
 הם יכולים לספר על –והרחוקים 

על , משעול החיים המשותף
על הימים , על הילדים, המקצוע

איך , שלאחר הפרישה לגמלאות
קראו בקול זה , השניים קראו יחד

וביקרו בקורסי העשרה , באוזני זה
כל אלה הם רגעי . למבוגרים
זוהי המשמעות . משמעות
והיא , היומיומית, תהשגרתי

שמאפשרת בכל פעם את 
  . המשמעות הגדולה

המשמעות הזאת תלויה לרוב     
, בהחלטה כלשהי, במעשה כלשהו

, בהחלטה להגן על אדם אחר
כאשר כורתים ברית עם אחרים 

  . כאשר מאפשרים לאדם אחר לחיות באושר, כנגד המוות
כל זאת וב, חייו של אדם לא חייבים להיות מאושרים תמיד    

כי הם העניקו לאדם הזדמנות להוכיח , הם יכולים לעלות יפה
 כדי להרחיק אומללות מבני אדם ,והוא ניצל אותה, את ערכו

בייחוד אם  –לעמוד לימינם בשעה שהתנכלו להם ; אחרים
  ."נעשית בשם הרוב או בשם המדינהההתנכלות 

חשוב להעמיד את הלקח .     הנה לנו לקח אמיתי מהשואה
מול הזילות הנוראה שבכל מיני ,  מול לקחים שקרייםהזה

, 1938-אנחנו לא ב. השוואות פוליטיות שטחיות ומוטעות
. תנוינו חי אאיולמרבית השמחה , 1945-והיטלר מת ב

לא ,  של האנושות כולההפאשיזם הובס במאמץ משותף
  .בבדלנות לאומית

.  אני מודאג,2012 בישראל של ,כשאני מסתכל סביבי    
, למשל, חייבת להדאיג אותנוהייתה , שבוע שעברב

  . טרוריזםאלימה כאל -ההתייחסות למחאה פוליטית לא
ואני , מפגין סגן מפקד חטיבה שתוקף בראותי ,אני מודאג    

 להבדיל ממקרים ,זה פשוט צולם –יודע שזה לא חריג 
על מאות אנשים דיווח " הארץ"עיתון . אחרים לא מעטים

לא בסיס ל, ' למחאה פוליטיתכוונה'-כ החשיד ב"שהשב
  . ולכן מנע מהם לטוס לארץ, ממשי
של איומים , הצטברות של דברים מדאיגים מאוד    זו 

גם אנחנו צריכים ללמוד , כן .אמיתיים על המרחב הדמוקרטי
לא תישאר ,  אם לא נגן על הדמוקרטיה–את הלקח 

  .דמוקרטיה להגן עלינו
  
  
  

  ) והגבורהערב יום השואה, 18.4, דברים במליאת הכנסת(



  

 9/תרבות 
 

  

  שיתופיתהתנועה ה
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

. כבריקיבוץ ערבית קמה ב- גלריה שיתופית יהודית
בעשור האחרון פועלות גלריות שיתופיות ברחבי 

לרוב ללא מטרות רווח וכדרך לשרוד , הארץ
  .ולהשפיע על עולם האמנות הקפיטליסטי

        

 התפרסמה עצומה נגד סגירתה של ,יוני האחרוןחודש ב    
ותק של בעלת , הגלריה.  בקיבוץ כבריהגלריה לאמנות

- יבות של אי מס,עמדה על סף סגירה,  שניםחמששלושים ו
 דרך המועצה ,סדרים בהעברת תקציב משרד התרבות

 והגלריה ,העצומה לא זכתה להדים רבים. האזורית מטה אשר
  .נסגרה

    בחודש פברואר האחרון נפתחה הגלריה תחת השם 
 שם הקבוצה. " בגלילתערבי-  יהודיתגלריה שיתופית"

 זמני  הוא, שמעיד על שינוי באופיה של הגלריה,הארוך
.  הגלריה פועלת כגלריה שיתופית, כעת.עתיד להתקצרו

קבוצה של אמנים ערבים ויהודים מהגליל מפעילה את 
   .הגלריה ונמצאת עדיין בתהליכי התגבשות

 קבוצתית תערוכה", התערוכה השנייה בגלריה מה שלש    
, המעיד גם הוא על התארגנות זריז, )"שם זמני(ה ראשונ

התערוכה כוללת עבודות של  .שעדיין תוהה על משמעותה
 שפועלים , מיישובים שונים בגליל,םשלושה עשר אמני

, גלריה השיתופיתלוקחים חלק באמנים אלה . במדיות שונות
  . הציג בתערוכה דיוקן עצמי ועבודה חדשהוכל אחד מהם 

חדר האוכל נמצאים גם , הגלריה בכבריממוקמת     בבניין בו 
 צנועת קירות הגלריה. אולם אירועים ומשרדים, הקיבוצי
בע הקשר ביניהן נור שא , בעבודותעמוסיםיו  ההממדים

בעיקר מההקשר של תערוכה משותפת ראשונה של אמני 
    .הגלריה המתהווה

אומנם הקירבה הגיאוגרפית  ?מה משותף לאמני הגלריה    
עם זאת ניכר , נוחותויסוק באמנות הן תשובות מיידיות והע

סגירת התערוכה לוותה באירוע  .כי הנושא עדיין בבחינה
  .אליו הוזמנו נציגי גלריות שיתופיות מרחבי הארץ

 את הרושם שזו חיזק    השיח שהתקיים בפאב של הקיבוץ 
מבין . בעצם הצצה לתהליך הגיבוש שעוברת הקבוצה

 יםנציגו הגיע, להציג את המודלים שלהםהגלריות שהוזמנו 
  .שתיהן בתל אביב,  ומגלריית הבית האדוםמגלריית חנינא

    גלרית חנינא מדגישה את הרצון להשפיע על שיח האמנות 
במסגרת למשל  כמו, תת ביטוי למסרים סוציאליסטייםול

, תערוכה של אמן מאריתריאה: תקונספטואליו תערוכות
מימון  ,עסקה באחד במאיש, "וםמתחת לקו האד"התערוכה 

 ותערוכת מכירה שנתית ,מקלט לזונות מהכנסות של תערוכה
   .ח"ש 2000של פריטי אמנות המתומחרים עד 

 גלריית כברי אוצרת, דרורה דקלאת השיח ניהלו     
ח המניע של הקבוצה במתכונתה ובמתכונתה הקודמת והכ

יהודי - ימרכז הערבאוצרת הגלריה ב, ויעלה חזות, הנוכחית
   . בחיפה"בית הגפן"

תל , ירושלים, חיפה"חזות לקחה חלק באצירת התערוכה     
תערוכה בה . שמוצגת בימים אלה במוזיאון חיפה, "אביב

משלוש הערים וקבוצות אמנים גלריות שיתופיות משתתפות 
  .הגדולות

  
 מתייחסת לתופעת ,רותי דירקטור ,   אוצרת התערוכה

שהפכה לתופעה נרחבת בעשור , הגלריות השיתופיות
 אפשר לראות בהן ,בדיעבד: " ומתארת אותה כך,האחרון

 מעין .למחאה החברתית שפרצה בקיץ האחרוןסמן מקדים 
נגד -ותגובת, שרדותית למצוקה הכלכליתיתגובה ה

  ".תלאינדיבידואליזם ולשיטה הקפיטליסטי
  

  
  

שיתופית המתהווה לגלריה האם תפיסה זו מתאימה     ה
 ,הכרגע נדמ. קדם לענות על השאלה הזונראה כי מו? בכברי

רצון : וכוללת רצונות שונים, כי הגלריה פועלת באופן לקטני
  הפועלת בפריפריה, קבוצת אמניםלאמירה חברתית מצד

 של אמירה פוליטיתרצון ל; לתקשר עם המרכזומבקשת 
 בין אמנים  הבוחנת איך ניתן לחבר,ערבית-קבוצה יהודית

לחשוף אמנים רצון וכן ; מבלי לטשטש דילמות פוליטיות
     .חיים בגליל ולתת להם במהה

מרחב  "יחיד בגלריה בכברי תערוכת תיפתח, 28.4,     בשבת
חי  מיעארי .החבר בגלריה, סאהר מיעארי אמן הלש "אפור

  . בו מתכננת הקבוצה לפעול בעתיד, כפר מכרב
  

  חייל שרף דגל אדום
  

        עמיקם יסעורעמיקם יסעורעמיקם יסעורעמיקם יסעור מאת
     

.  קיבל חופשה בת כמה ימים, מסתערב בשירות סדיר,חייל    
 של לה ביציעלשבת , כי בשבת ילך לאצטדיון טדי, הוא ידע
  . ר ירושלים"בית, כדי לראות עוד משחק של קבוצתו, פמיליה

אומר גמר המסתערב . אחד במאיהחל , כןכמה ימים לפני     
י לפוצץ את הפגנת האחד כד,  במלוא תפארת מדיו,ללכת

  . ממתין להפגנה, ד בשדרהעמ, שם. א"במאי בת
סמוכים ובטוחים . המועצותלידו עמדו כמה עולים מברית     
חוו על בשרם את הם הלוא . רק הם יודעים הכולכי , היו

האחד במאי אינו  ".התגשמות הקומוניזם והסוציאליזם
התקרבו רק . הניפוש קראו המילים מתוך הכרזה ,!"חגנו

  ".צבע שליהכחול ולבן זה ": החלו לשיר, ראשוני הצועדים
מן ההכרח לנקוט גם  –כי לא די במילים , סברהחייל     

. שעט את הדגל האדום, כמו שור בזירה בספרד. במעשים
 ,חטף את הדגל מידי נערה צעירה, הוא הסתער על הצועדים

מלא ונ, ראה זאת העיתונאי שעמד וצילם. והעלה אותו באש
  . סקופ כזה לא יחמיץ לעולם. התרגשות

, ידע כבר מה תהא כותרת כתבתו למחרת    והעיתונאי 
חייל שרף דגל אדום בהפגנת  ":תלוי-בעיתון הערב הבלתי

 שרף ; קונוטציה חיובית–חייל : אמור מעתה. !"אחד במאי
;  גועל נפש אנכרוניסטי–דגל אדום  ; פעולה דינאמית–

  .חג נלעג-  פסבדו–אחד במאי  ; סתם ברדק–בהפגנה 
, כי אומנם למחרת הפרסום בעיתונו,     העיתונאי ידע גם

 הוא ישפיע –אך עדיין , ישמשו דפיו לעיטוף דגים בשוק
      .'דעת קהל '–  בלשונם של סוציולוגיםויעצב על מה שקרוי



    במאבק
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 22- שיתקיימו ב,     לקראת הבחירות להסתדרות ולנעמת
בה שותפה , "הבית החברתי"פעילי רשימת מארגנים , במאי

  .עובדים ברחבי הארץכינוסי פעילים ו, ש"חד
-בכנס רב,     לאחר שהושק מטה השטח של הרשימה

והתקיימו כנסי , )16.4(אביב -משתתפים שהתקיים בתל
מתכוננים כעת , )23.4(פה מתנדבים גם בירושלים ובחי

יתקיים כנס פעילים ) 2.5(' ביום ד .הפעילים לכינוסים נוספים
  . גוריון- באוניברסיטת בן18:30בשעה , שבע- בבאר

בשעה , סבא-יתקיים כנס פעילים בכפר) 4.5(' ביום ו    
אזור (ש "תע' בבית הפעמון ברח" בביטי"בפאב , 13:00

נציגי עובדים , עדי עובדיםיערך כנס ו, באותו יום). התעשייה
 במטה הבחירות 11:00בשעה , ופעילים במקומות עבודה

     . אביב- בתל13שונצינו ' ברח, "הבית החברתי"המרכזי של 
משב מרענן של חיוניות שטף את פני : "המארגנים נמסרמ    

 מחאת האוהלים שהחלה – 2011העובדות והעובדים בקיץ 
רישה עממית חסרת  התרחבה במהרה לד,בנושא הדיור

מפלגות וארגונים , הסטודנטים. תקדים לצדק חברתי
רק ההסתדרות בראשותו .  נכנסו למאבקמהחברה האזרחית

  ."של עופר עיני נשארה בצד
 ,צד שחיקת השכר ועליות המחיריםב, שנים האחרונותב    "

ההסתדרות אך . המשיכה מגמת ההתעשרות של הטייקונים
אבק לתוספת יוקר ולהעלאת שכר מקום להוביל מב, של עיני

  ". אחרתההנהגדרושה . הובילה הסכם כניעה, המינימום
  

  הדלקת משואות נגד הכיבוש
יתקיים בירושלים טקס , זו השנה החמש עשרה,     גם השנה

, "יש גבול"הדלקת המשואות האלטרנטיבי שמארגנת תנועת 
הטקס יציין . דמוקרטית וראויה, למען ישראל צודקת

' והוא יתקיים ביום ד, "יש גבול"שנות פעילות של שלושים 
מול , ש אמיל גרינצוויג"בכיכר ע, 19:45בשעה , )25.4(

  .משרד ראש הממשלה בגבעת רם בירושלים
בטקס יודלקו משואות להפסקה : "    לדברי המארגנים

, מיידית של האלימות המיותרת והכיבוש של השטחים
לתיקון היחס , לתיקון העוולות שהחברה הישראלית גורמת

  ".לחלשים שבקרבנו ולתקווה לשלום עם כל שכנינו
ראשון , עופר כסיףר "    בין מדליקי המשואות גם ד

הסרבנים שנכלא באינתיפאדה הראשונה וחבר הלשכה 
 מתחנת 18:00-א תצא ב"ההסעה מת. י"הפוליטית של מק

  ).ארלוזורוב(רכבת מרכז 
    

  

  א" ת– ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי
 

 

ה גווארה'מפגש על חייו של צ  

  אפרים דוידיר "בהשתתפות ד
  

  18:00בשעה ,  במאי8, 'גיתקיים ביום 
70אחד העם ' רח, בגדה השמאלית  

  

  050-8249213: לפרטים

  

  במאי 1-ה
  יום הסולידריות הבינלאומי של העובדים

  

   באפריל26, 'יום הב
        

  קלנסואה
  ש"י וחד"אסיפה פומבית של מק

  

  , ר אפרים דוידי"דבהשתתפות 

  . במועדון המפלגה20:00בשעה 
  

   באפריל27, 'יום וב
        

  ירושלים
  עובדים ועובדות יוצאים לרחובות

  

   התכנסות בגן העצמאות – 11:00בשעה 

  .עצרת בגן הסוסוצעדה עד ל
  

   באפריל28, בשבת
        

  חיפה
  מאהליםופעילי ארגוני עובדים , צעדת מפלגות

  

רחובות הרצל הפינת  ב19:00מתכנסים בשעה 

וצועדים דרך ואדי ניסנאס , בהדרוהנביאים 

  .שם תתקיים עצרת, למושבה הגרמנית
  

   באפריל29, 'יום אב
        

  סחנין
  ש"י וחד"תהלוכת לפידים ביוזמת מק

  

  . ליד המועדון19:30 בשעה מתכנסים
  

   באפריל30, 'ביום ב
        

  סנאן-כפר יאסיף ואבו
  ש"י וחד"תהלוכת לפידים ביוזמת מק

  

,  ליד המועדון בכפר יאסיף19:30מתכנסים בשעה 

  .סנאן-וצועדים לאבו
  

  באר שבע
  7שלמה המלך ' רח, מפגש-מולתקא

  

 והרצאה ,"תראו אותנו"הקרנת הסרט  20:00- ב

  .בנושא התארגנות עובדיםדי אפרים דוי ר"ד של


