
  

, הן בבחירות להסתדרות והן בבחירות לכנסת, ש יקדמו"י וחד"מק

  אליו מבקשת להתחבר מפלגת העבודה, גוש הימיןאלטרנטיבה ל
   

 כך העריכו הלשכה –" הבחירות לכנסת בפתח    "
אשר התכנסו לישיבה , ש"י ולשכת חד"הפוליטית של מק

מערכת הבחירות ). 4.5(משותפת בחיפה 
י "שהסבירו מוסדות מקכפי , לכנסת תהיה

רק מערכה לא , ביחס לבחירות להסתדרות
 אלא גם, כרעת לחיזוקו של מעמד העובדיםמ

מערכה פוליטית על מנת לנצח את ממשלת 
זו גם מערכה . הימין ואת נציגיה בהסתדרות

 פוליטית מול רצונה של מפלגת העבודה
 להצטרף לקואליציה 'שלי יחימוביץבראשות 

  . ימין נתניהובנבראשות , מניתהי
:  לכנסתהסיבה העיקרית להקדמת הבחירות    

של נתניהו ושל הפחד הגובר 
שרי ממשלת הימין משובה של 
. המחאה החברתית ההמונית

אך , הבחירות לכנסת בפתח
למעשה מדובר בשתי מערכות 

: בחירות המשולבות זו בזו
ת לכנסת והבחירות הבחירו

   .תלהסתדרות ולנעמ
ולבות לאו מש    בחירות אלו 

דווקא בגלל סמיכות מועד 
אלא בגלל תוכנן , עריכתן

בבחירות אלה . הפוליטי
הגוש : גושים יתמודדו שני
צדק ודמוקרטיה הנאבק למען 

ומולו יתייצב הגוש , חברתי
  ,המצדד בהמשך שלטון הימין

את מפלגת גם כולל הגוש 
  . העבודה

,     אותו גוש בהסתדרות
 הממשלההנאבק נגד מדיניות 

 כבר מצא ביטוי פוליטי ,שותפיה במפלגת העבודהנגד ו
  . ש"תמיכת חדבהזוכה , "הבית החברתי"בדמות רשימת 

ובכיבוש המאבק באפליה ,     אך גוש המחאה החברתית
טרם מצא ביטוי פוליטי  –והמערכה למען הדמוקרטיה 

על , את החלל הפוליטי הזה. לקראת הבחירות לכנסתרחב 

ש צריכה " חד, לכנסת הקרובותבבחירות: ש למלא"חד
ר בשנים שאלהיות הכתובת למאות אלפי היהודים והערבים 

האחרונות התגייסו באופן פעיל 
לשלום , למערכות לדמוקרטיה

והשתתפו , ולצדק חברתי
  .במחאות ובהפגנות ההמוניות

ש "מטרת השתתפות חד    
 היא לתרגם את ,בבחירות לכנסת

כוחם של אותם מאות אלפים 
 .לכוח פוליטי שמאלי ועקבי

יש לזכות באמונם של , לשם כך
פעילי המחאה החברתית ושל 

ש " שחד–ולשכנעם , הנאבקים לשלום ולדמוקרטיה
 כדי לזכות באמונם של אבל. היא הכתובת עבורם

 ש" וחדי"קמפעילות ופעילי , אלפיםאותם מאות 
 ולגייסם ,להגיע אליהם, יצטרכו לעבוד קשה

  . להשתתפות פעילה בבחירות
 לחיזוק –לכנסת מערכת הבחירות , לכן    

משולבת במערכת  –הממשלה האלטרנטיבה מול 
הבחירות בהסתדרות . תהבחירות בהסתדרות ובנעמ

החזרה הכללית לקראת , יהיו עבורנו, תעמובנ
גם ישליכו , הישגים בבחירות אלה. הבחירות לכנסת

  . חיובי על הבחירות הכלליותבאופן
הוא , ש"כל קול עבור חדכי לשוב ולהסביר     עלינו 

קול נטו למען האופוזיציה העקבית ביותר לממשלת 
 העשוי להוות וגם קול נטו לחיזוק המחנה, ןהימי

 –המשך שלטונו של נתניהו . חלופה לשלטון הימין
  .איננו גזירה משמיים

וס נרחב לקראת צע גייפתחו במבש "וחדי "מק    
מטות , תוך זמן קצר, ויקימו, מערכת הבחירות

 מוקדם ,להיערך יש .גם ברמה של סניפים, בחירות
בו ,  לביצוע השילוב הפוליטי המנצח,ככל האפשר

 :יפו- אביב-בבחירות המוניציפאליות האחרונות בתלחזינו 
המפגש פנים אל פנים עם , "הפוליטיקה הישנה"השילוב בין 

 של רשתות התקשורת "פוליטיקה החדשהה"ן ביל, הציבור
  .תהחברתי

  )4 המשך בעמוד(
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        
  על המחאה החברתית –' החבר של יחימוביץ

כבר בערב . תמיד יש גורמים רדיקליים שקובעים את הטון"
בסוף הם גם ... התחילו צעקות נגדי, שבאתי לשםכ, הראשון

, בגללם הייתה בעיה עם המחאה. השתלטו על המחאה כולה
 למתן  שניסו,לייםאכי הקול שלהם גבר על הגורמים הנורמ

ים אוהלים קהלא אאשר ל. וללכת על מכנה משותף רחב יותר
 ."ולתת למוחים להתיישב בשדרה

  )27.4, "ידיעות אחרונות", רון חולדאי, יפו-א"ראש עיריית ת(
   

  על קומוניזם –' החבר של יחימוביץ
. יש לי בעיה עם אנשים שמדברים עליי בהקשר לקומוניזם"

יש , לדאבוני. 'סוד נחריבהעולם ישן עדי י'-אני לא שייך ל
קבוצה גדולה בפוליטיקה המקומית שבאה עם אידיאולוגיה 

אין ... ויש לי בעיה איתה, לוצה להחריב הכו ור,קומוניסטית
בעלי ההון לא אשמים בשום . לי שום דבר נגד בעלי ההון

מערכת הכלכלה של . אז הם לוקחים, נותנים להם. דבר
  ".ף על מי שאין לו כסףהמדינה מעדיפה את מי שיש לו כס

  )שם(
  

  משמר החצרות
, גמרו לשיר עם כל הזמרים, ה עונת הפסטיבליםברגע שתמ"

 –השכנים בשדרות רוטשילד ות ה גמרו לחרבן בחצר'והחבר
  ". והפסטיבל הסתייםחוזרים לאוניברסיטאות, נגמר הקיץ
  ) 29.4 ,"מעריב ",יובל דיסקין, כ לשעבר"ראש השב(

  

  אנחנו אחריך, פואד
אנחנו מובילים את . אנחנו לא מצטרפים למחאה החברתית"

  ".המחאה
 ,אליעזר-בן" פואד"בנימין , השר לשעבר ממפלגת העבודה(

  ) 27.4 ,"דה מרקר"
  

  מוטיבציה לשרת 
אף הורה לא , כשייפלו טילים על תל אביב, במלחמה הבאה"

  ".ידבר עם הילדים שלו על צבא כיבוש
  )25.4 ,"אביב-ת תלויעיד ",אלוף משנה גיל בן שאול(

  

  הערכה לסרבני מצפון
: ואומרים, בלי להתחמק, ם"לבקו, סרבני מצפון באים לכאן"
. 'קחו אותנו בבקשה לכלא. אנחנו לא מתכוונים להתגייס'

לפחות את האנשים האלה אני , אפילו שאני לא מסכים איתם
  ".מעריך

  )שם(
  

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

  

  

  מכתבים למערכת
  

  הסיפור האמיתי אודות ואדי חווארת 
" הארץ" בעיתון ניבה לניר    בשני מאמרים שפרסמה 

היא  )29.4, "ההורים שלנו היו בסדר"-  ו11.4, "חטאי פסח("
). עמק חפר(מתארת את ההתיישבות בוואדי חווארת 

יהושע חנקין  .רשו ערבים מאדמתםהורינו לא גי: "לדבריה
 ?אך מהי האמת". קנה מאדמותיהם בוואדי חווארת

.  בדווים-ושבטי ואדי חווארת היה מיושב בעשרות כפרים    
 בבואו  לא התעניין בגורלם,"גואל הקרקעות ",יהושע חנקין

. שחלקם כלל לא חיו בארץ, לקנות את האדמות מהאפנדים
, ן את התושבים המקומייםנישל מה, לאחר רכישת הקרקעות

  .שחיו על האדמה והתפרנסו ממנה
, ןאטי-היו בבעלות בשארה אש – אופן רכישת הקרקעות    

 אמיל עזאר, איברהים סמארה, כישק-אבו, חראתי- פארס אל
. שוחדשכללו גם מתן , נעשה בדרכים פתלתלות –ואחרים 

 ערערו גופים שונים , של המאה הקודמת30-כבר בשנות ה
שיטות מפוקפקות  .ל"קקשל החנקין ו של םטותיהשיעל 
-ו חוקי הקרקעות חרף –הן שאיפשרו לתנועה הציונית , אלה

  . מן האדמההאריסים לסלק את –" הספרים הלבנים"
.  שנה34ואדי חווארת נמשך המאבק המשפטי על קרקעות     

זוכרני הנפת האלות : " כתב בספרוור לבונטיןדאביג' פרופ
...  לשם סילוק האריסים,יום אחר יום, יטייםבידי שוטרים בר

ללא הסכמת , אסור היה לאריסים להמשיך לשבת על אדמתם
  ."הבעלים החדשים

בראיון . רתחוואואדי  ערביי   גם חיים גורי נדרש לגירוש    
  :המשוררסיפר , )5.6.2003, " ימים7(" ארוך לאמירה לם

פועלים שפירושה היה סילוק ה, דגלנו בעבודה עברית"    
ראיתי כיצד חלוצים ... 'גאולת הקרקע'-דגלנו ב... הערביים

  ".ים מבתיהםמפנים משפחות של אריסים ערבבעמק חפר 
  יפו-אביב- תל, דן יהב 

  

   א"על האלימות נגד פליטים בדרום ת
בשכונת שפירא  בתיםשני ו גן ילדים והוצת  באפריל27-ב    

המקרה אירע  . בהם חיו פליטים סודאנים,בדרום תל אביב
 .במרחק קצר מהבית בו אני גרה

: העירייה לא מעניקות טיפול הולם לפליטיםהממשלה ו    
 או נים ציבורייםישנים בגוהם , אין להם אישורי עבודה

מול איומי .  למגוריםות ראוין שאינות קטנותבדירמצטופפים 
 .  דרושה התערבות להגנת זכויותיהם–המסיתים והמציתים 

  יפו-אביב- תל, רגרבקה ויטנב 
  

  

    

  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
 

  

  לאיים ולשחד: דמוקרטיה נוסח עיני
  

  מרחב הגליל לראשות " הבית החברתי"מועמד , יונס- ד אבו'מאגריאיון עם 
  

וחצי ,  במאי יתקיימו הבחירות להסתדרות ולנעמת22-    ב
יצטרכו , שלהם זכות בחירה, מיליון חברות וחברי ההסתדרות

: סדרי יום מנוגדיםהמייצגות , ור בין שתי רשימותלבח
המייצגת את המשך ,  עופר עיניבראשות" עוגנים"רשימת 

, הברית ההדוקה שבין ההסתדרות לבין המעסיקים והממשלה
שהאות שלה , איתן כבלבראשות " הבית החברתי"ורשימת 

  .ש היא אחד ממרכיביה"אשר חדו', בקלפי היא האות כ
, יונס-ד אבו'מאגשוחחנו עם ,     על ההיערכות לבחירות

לראשות מרחב הגליל " הבית החברתי" מועמד ,תושב סחנין
  .י"וחבר הנהגת מק, המרכזי בהסתדרות

  

יש להחליף את בגללן סיבות העיקריות שמהן ה
  ? ההנהגה בראשות עופר עיני
הן בגלל , ר ההסתדרות"    עופר עיני לא ראוי להיות יו

והן בגלל הצעדים , התנהלותו האישית
  .בהם נקט במהלך תפקידו

ידוע כי ,  התנהלותו האישית    במישור
: לקרובי משפחתו" ובים'ג"הוא חילק 

ל רשת "בת זוגו קיבלה את תפקיד מנכ
ואחיו מונה , )השייכת להסתדרות(עמל 

  .בהסתדרות" ראש סיעה"להיות 
, הוא מקורב לטייקונים,     מעבר לכך

, והוא ידידם האישי של שרגא ברוש
ושל בעל , נשיא התאחדות התעשיינים

  .נוחי דנקנרההון 
, ר הסתדרות"    במישור התנהלותו כיו

לאחר הבחירות . הוא יישר קו בכל הזדמנות עם הממשלה
את ההסכם " הינדס"עיני היה זה אשר , האחרונות לכנסת

פשר לעבודה בראשות ברק להיכנס י שא,הקואליציוני
  .והוא התגאה בכך מאוד, לממשלת הימין של בנימין נתניהו

עיני , עובדים הסוציאליים בשנה שעברה    כאשר שבתו ה
שאלוהו עיתונאים כש, מיד עם נחיתתו בארץ. ל"שהה בחו

על עמדתו לגבי ההסכם שהתגבש בין משרד האוצר לבין 
  .הוא הודיע שמדובר בהסכם טוב, סים"הנהגת איגוד העו

מבלי , מקצועי יכול לעשות דבר כזה-     איך מנהיג איגוד
 מבלי לשמוע את הכאב ?שייוועץ עם השובתים עצמם

מה הם חושבים ,  הדעה שלהם ביחס להסכםאת, שלהם
עמדת עיני היא שאפשרה למאבק , לצערנו? שצריך להיעשות
שלא פתר את , סים להסתיים בהסכם מביש"הצודק של העו

  .הבעיות היסודיות שהובילו לשביתתם מלכתחילה
 שההנהגה של עיני היא הנהגה –    מכל הבחינות עולה 

הנהגה שמשרתת את בעלי ההון על חשבון , פועלית- יאנט
  .האינטרסים של העובדים

  

אילו משימות עומדות על סדר יומה של 
  ?ההסתדרות ביחס לעובדים הערבים

העובדים הערבים מהווים את שכבת העובדים המנוצלת     
קבלני משנה אצל , בחלקם הגדול, ומועסקים, ביותר

  . חברות כוח אדםובאמצעות
   של לאינטרסים באמת    מחויבת ה כזו,  סתדרותהנהגת     ה

  ממנו  הניצול הרב   עם  תתמודד , ולוחמת להגנתם העובדים 

סובלים העובדים הערבים באמצעות עידוד התארגנות 
חיזוק העבודה המאורגנת משרת את , למעשה. והתאגדות

  .יהודים וערבים כאחד, כלל העובדים במדינה
. הערביים ישנו מחסור חריף במקומות עבודה    ביישובים 

אך , אחד המעסיקים הגדולים ביותר זהו השלטון המקומי
 אין לנו אזורי תעשייה או מפעלים המעסיקים –מעבר לכך 

  .אלפי עובדים
את , בין היתר,  הכולל–    אצלנו במרחב הגליל המרכזי 

 יש עשרות בודדות של עובדים –עראבה ודיר חנא , סחנין
 עובדים המועסקים 120-ועוד כ, טק-ים המועסקים בהייערב

רוב העובדים . בעיקר בבתי מלון בטבריה, בתחום המלונאות
המונים , הערבים במרחב מועסקים במקומות עבודה קטנים

  .והם אינם מאוגדים,  עובדים לכל היותר10-5
    אותם עובדים המועסקים בהעסקה קבלנית אינם מקבלים 

אין , ם זכאים כחוקאת התנאים להם ה
 –ובמקרים רבים , להם ביטחון תעסוקתי

משכר נמוך סובלים מהלנת שכר והם 
  .יחסית למיומנותם

חשוב להדגיש כי ישנם ,     בנוסף
תושבים ערבים אשר כלל אינם מצליחים 

שכן האבטלה ביישובים , למצוא עבודה
 30-יש יותר מ. הערבים גבוהה מאוד

ם בצמרת ם הנמצאייערים וכפרים ערבי
 .רשימת היישובים מוכי האבטלה

  

נראית ההתמודדות עם כיצד 
  ?המחזיקים במנגנון ההסתדרות, אנשיו של עיני

ביניהם כאלה , יריבינו לא בוחלים בצעדים שונים, לצערנו    
מבטיחים : למשל. כדי לזכות בתמיכה, לא כשריםממש שהם 

י  מאיימים על מ–או לחלופין , משרות למי שיתמוך בהם
  .שמסרב לשתף עימם פעולה

 עובדי הסתדרות 15-    במרחב הגליל המרכזי יש לא פחות מ
אשר כל מה שהם , כולם אנשיו של עיני, המועסקים בשכר

 הוא לא לעבוד לטובת –עושים בחודשים האחרונים 
אלא לנהל תעמולת בחירות מתוך משרדי , העובדים

  .תוך שימוש בטלפונים המצויים שם, ההסתדרות
כי הנהגת ההסתדרות הוסיפה למעלה ,    עוד חשוב לציין 

, שלא היו קיימות בבחירות הקודמות, מאלף קלפיות חדשות
במטרה להעלות את , ומיקמה אותן במקומות העבודה עצמם

 אחת מקלפיות פילוכי א, אולם מסתבר. אחוז ההצבעה
  ! אלה לא הוצבה ביישוב ערבינוספות 

,  עובדים900ייה שלה מועסקים שבעיר,     אפילו בעיר נצרת
זאת לעומת יישובים . לא הוצבה קלפי בבניין העירייה

בהם הוצבו קלפיות גם בתוך מקומות עבודה קטנים , יהודים
שמטרתו להחליש את שיעור , ניכר שזהו מהלך מחושב. יותר

שכן , השתתפותם של עובדים ערבים בבחירות להסתדרות
אנו , חרף צעדים אלו. ועיני חושש כי מרביתם יצביעו נגד

ומשוכנעים שניתן , נפגשים עם עובדים, פועלים ללא הרף
  . בהסתדרות שינויחולליהיה ל

  
  

  אורי וולטמן



 4/הפרטת ההשכלה 

  

  קודם מייבשים ואז מכניעים
  

  תקציביות באוניברסיטאות- ח מבקר המדינה על התוכניות החוץ"בשולי דו
  

  עודד גולדרייךמאת 
  

, שאני מתנגד עקרונית להתערבות של מבקר המדינה    אף 
  ניהולשל    האקדמיהיבט ב, אקדמיים אחרים- ומוסדות חוץ

ת לב תשומאת אני מבקש להפנות , המוסדות להשכלה גבוהה
 "הארץ" שהתפרסמה ב, של טלילה נשרהתהקוראים לכתב

  שנושאוח מבקר המדינה"דוהעוסקת באותו חלק מ ,)1.5(
  ".תוכניות הלימוד המיוחדות באוניברסיטאות"

מדגישים עובדות אשר יש מי שהתריעו ח "הכתבה והדו    
אבקש לסקור . מזה מספר שנים, בפורומים שונים, לגביהן

  .דגשים אלו
מדובר בהפרטה חלקית של פעילות מוסד , ראשית    

  :כפי שנאמר בכתבה,  אכן.ציבורי
אקדמיות  התוכניות החוץ תקציביות מהוות מובלעות    "

שמתקיימות בתוך המוסדות הציבוריים ומשתמשות במשאבי 
. למרות שאינן ממומנות על ידי המדינה, האוניברסיטה
  הגבוהבהן משלמים שכר לימודהלומדים הסטודנטים 

תים מקבלים יולע, בעשרות אלפי שקלים מהתוכניות הרגילות
שתנאי הקבלה אליהם , מקוצרים לתואר בתמורה מסלולים

  ."המסלולים הרגילים והלימודים בהם נוחים לעומת
פתיחת תוכניות אלו לא התבססה על שיקולים , שנית    

של  אלא נעשתה מתוך מצוקה כלכלית ,אקדמיים
  של – בלחץ משרד האוצר –ה תוך קבל, האוניברסיטאות

האקדמיה כעסק "בדבר  התפיסהשל גיון ההפרטה ויה
מועצה להשכלה הבכתבה מצוטטת תגובת ,  ואכן."כלכלי

  :)ת"ות(והוועדה לתכנון ולתקצוב ) ג"מל(גבוהה 
ושתו קיצוצים ה, 2009-2000 בעשור שבין השנים"    

 וצאהכת. תקציביים כבדים על מערכת ההשכלה הגבוהה
ת לגירעונו נקלעו חלק מהאוניברסיטאות ,מקיצוצים אלה

  אותן להתייעל ולמצוא דרכים אילצור שא , תקציביים ניכרים
  

  ש"חדוי "החלטות מק
  )המשך מעמוד השער( 

  

  תמיכה בדרישות האסירים השובתים רעב
 סבורות שיש לתמוך בדרישותיהם של ש" וחדי"מק    
אשר אחדים מהם ,  רעבהשובתיםהפלסטינים אסירים ה

 להשתתף באירועי וקוראות, נתונים במצב רפואי קשה מאוד
כבר בסוף השבוע האחרון . נערכים ברחבי הארץההמחאה 

  .מנהיגיהש ו"בהשתתפות פעילי חד, נערכו מספר מחאות
  

   שנים לכיבוש45ציון מלאות 
, כיבוש הגדה המערבית לשנים 45     בתחילת יוני יצוינו

ש "י וחד"מק. רצועת עזה והגולן הסורי, מזרח ירושלים
 ,בדרישה לשים קץ לכיבושקוראות לקיום הפגנה המונית 

, אין צדק חברתי ללא שלום צודק: תחת המסר העיקרי

 .ואין שלום צודק ללא מדינה פלסטינית עצמאית
וכי ,  ביוני2 ,ש"במוצ, אביב- הוחלט כי ההפגנה תתקיים בתל

ארגונים , תנועות, תי יפעלו על מנת שמפלגו"ש ומק"חד
  .  זוים רבים ייקחו חלק במחאהואיש

 זאת כדי שיוכלו לשרוד, חלופיות להגדלת הכנסותיהן
בעשור זה קוצצו תקציבי . במציאות הקשה באותן שנים

מספר הסטודנטים  – ומנגד ,האוניברסיטאות באופן ניכר
  ."הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה גדל משמעותית

מקור , כפי שאמור בציטוט המובא לעיל, שלישית    
המצוקה הכלכלית של מערכת ההשכלה הגבוהה הוא 

 ,לקצץ את תקציבן) חסרת אחריות(בהחלטה ממשלתית 
  . באופן שלא מאפשר פעילות נאותה

 מבקרכאן מתבטאת אי הבנתו היסודית של ו – ולסיום    
ת "ות של םכישלונ –המדינה את מערכת ההשכלה הגבוהה 

אלא ,  על האוניברסיטאותן בחוסר הפיקוח שלהן אינג"ומל
  . ל"בכך שלא מנעו את ההחלטה הממשלתית הנ

ג היה להעמיד את הממשלה על "תפקידה של המל, בפרט    
, ו ממנהועל התוצאות הרות הגורל שינבע, החלטתהת חומר

, "העשור האבוד"תוצאות אשר ניתנות לתמצות בכינוי 
  . ונהשדבק בדיעבד בתקופה הניד

ג לא יכולה לצאת ידי חובתה "המלכי , אני מבקש להדגיש    
אלא חובה עליה , ת רפות בחדרי חדריםיובהשמעת הסתייגו

להביע את דעתה בנושאים גורליים כל כך לאקדמיה 
 כל. ולהתפטר אם דעתה אינה מתקבלת, בחריפות ובפומבי

 פעוטות ערך ביחס לאחריותה ג הן"שאר פעולותיה של המל
  . אותה היא מייצגת,וג לתקצוב נאות של המערכתלדא

  

  מקהלה עליזה
  

  יוסי סגולמאת 
  

 חשף את דעתו ,יובל דיסקין, כ הפורש"    לאחר שראש השב
רבים מתומכי החלו , שר הביטחוןעל על ראש הממשלה ו

כי ,  כמו מקהלה אחידה של טוקבקיסטים,הממשלה לטעון
נתניהו וברק היא בי דעתו של דיסקין לגאכן אם  – לא ברור

  . במהלך כהונתוכבר התפטר לא מדוע   –כל כך שלילית 
 אומנם – במבט ראשון.  מדובר בשאלה רצינית,על פניו    

 מוכנה ,כ"מדוע אישיות בכירה כראש השב, לא ברור
מבט  אך .שלילייםכה לכהן תחת צמד מנהיגים ולהמשיך 

  . לגלות חלק מהגורמים לכךנוסף עשוי לסייע 
אצל רבים כי התקבל הרושם , אחר ביקורתו של דיסקיןל    

 ורק, נמצאת בתוך הגרון" בוגד"לה יהמ, מתומכי הממשלה
בוחר דיסקין היה לו . מחפשת את נתיב היציאה החוצה

לא היה דבר שהיה יכול לעצור את , להתפטר תוך כדי כהונתו
  .ולבקוע בקול רם, במעלה הגרוןמלעלות לה יהמ
הרשימה  זה את ,דיסקין אינם רואים מבקריו שלמה ש    

חלקם שירתו . כן התפטרור שאההולכת ומתארכת של אלו 
מוכנים להמשיך היו לא , ואחרי מה שראו שם, בצבא

  .סרבנותשל  םמקרינרשמים עוד ועוד . ולשתוק
אין אומנם גדל גם מעגל האזרחים אשר ,     במקביל לסרבנים

ים לתרום מזמנם מוכנאינם הם אך , בכוונתם לסרב בגלוי
  אותן התנחלויות שדינן.ולסכן את חייהם למען ההתנחלויות

נשכיל להקשיב לאנשים כמו ואם לא , להיעלם מעל הקרקע
  . ןניעלם כולנו יחד אית –דיסקין 
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  הריכוזיות 
 כפי שסיפרתי

  לאזרחים
  
  

  

  בידיים מעטותברובו ההון יישאר  – המלצות ועדת הריכוזיותאישור גם לאחר 
  

  אפרים דוידימאת 
  

את ההחלטה ) 22.4( פה אחדאישרה ממשלת ישראל     
הוועדה להגברת התחרותיות "המלצותיה של לאמץ את 

ועדת " :או כפי שהיא מכונה בעיתונות הכלכלית, "במשק
  ".  הריכוזיות

: בנימין נתניהו,  אמר ראש הממשלה,הישיבהבתחילת     
אנחנו רוצים להגביר את התחרויות במשק על ידי צמצום "

 ,לכן. צמצום או ביטול של קרטלים ומונופולים, הריכוזיות
, אבקש להעביר את מסקנות הוועדה לוועדת השרים לחקיקה

תחרותיות של לנוע במהירות כדי להבטיח את המשך ה
  ".  וכדי להוריד את יוקר המחיה,המשק שלנו

ממשלת הימין החליטה לפתע לחזור  .מילים כדורבנות    
לפרק את ו, ליברלי-לנטוש את הקפיטליזם הניאו, בשאלה

המבנים החברתיים העומדים מאחורי ריכוז ההון בידי 
מדובר בהיענות לדרישות המחאה החברתית האם . יםמעט

אין כל קשר בין " ביבילנד"-ב, ובכן? רוןקיץ האחשל ה
  . מציאותבין ההכרזות להבין , מעשיםבין הההצהרות ל

 מגיע קורא בעיון את מסקנות ועדת הריכוזיותמי שכל     
, איש אינו מתכוון לאכוףר שהמלצות אמדובר בכי , למסקנה
   .שכבה מצומצמת אצל פוגעות בריכוז ההון והעושר ושאינן

    

  יים על הדמוקרטיההתמנון המא
ערכה המכללה , לפני שנתיים" ועדת הריכוזיות"עם הקמת     

ריכוזיות ההון "כלכלית כנס תחת הכותרת -החברתית
הוא שמו של " התמנון "".בישראל והאיום על הדמוקרטיה

קונסטנטין אשר נערך בידי , אחד המחקרים שהוצגו בכנס

וסק עהמחקר . מחטיבת המחקר של בנק ישראל, קוסנקו
  .  השולטות במשק ההוןמשפחותבקומץ 

שולח הכל משפחה כזו היא כמו תמנון , סנקוו קדברי    ל
הבעלויות הצולבות בין , בנוסף. זרועות לענפי משק שונים

,  מעצימות את תופעת הריכוזיות,המשפחות השולטות במשק
העובדות ", לדבריו. פוטנציאל התיאום ביניהן גדלשכן 

  ". כוזיות גבוהה מאוד במשקמצביעות על רמת רי
מספר בעלי העניין בשוק הישראלי ,  שערךעל פי המחקר    

 חברות 650-  איש המחזיקים ב1,700-  ומגיע לכ,קטן
לא (מהשוק מחצית  קבוצות עסקיות שולטות ב22. ציבוריות

- משפחות גדולות שולטות בכ10). "טבע"כולל את חברת 
 מהשוק 50%- בהקבוצות הגדולות מחזיקות.  מהשוק30%

   . מתחום השירותים והמסחר במשק70%- וב,הפיננסי
יתית קוסנקו סבור כי ריכוזיות במשק מהווה סכנה אמ    

  המשק  ראשיש העובדה  היא   –  לכך ודוגמא  , לדמוקרטיה

לקבוע קווים לפעילות  במטרה,  נועדו עם ראש הממשלה
  . תוהכלכלית של ממשל

  
  מדינת רווחה לעשיריה: ישראל

, מסר-דידי לחמן רכת הדיןעוהשתתפה גם ,     באותו הכנס
הכוח , לדבריה. לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

הוא גם כוח חברתי " משפחות אצולת ההון הכלכלי של
. מוקדי הכוח האמיתיים של ישראלוזה הופך אותן ל, ופוליטי

, וט במדינהאבל הן אלה שיחליטו מי ישל,  לא נבחרוןה
  ". ואיפה יעבדו ילדינו

יש להן , מעבר לכוח הכלכלי שמרוכז בידי אותן משפחות    
כך שהן יכולות לחסום , אחזקות משותפות בכלי תקשורת

 עשויות בכך.  ולקדם פרסום שישרת אותן,פרסומים לא נוחים
שאמורה להיות , לפגוע בתפקיד התקשורתמשפחות ההון 

קיומם של , בסופו של יום"". יהכלב השמירה של הדמוקרט"
אמצעי שולטים במרבית ר שאמספר מצומצם של אנשים 

  .אמרה, "זו המציאות הישראלית – הייצור במשק
מעבירה בשיטתיות הון ציבורי ר שאאנחנו חיים בחברה "    

, אורי רם' פרופאמר בכנס , " שנה25  מזהלבעלויות פרטיות
מינוח לתופעה הוא ה. "גוריון סוציולוג באוניברסיטת בן

, לא מדובר בהעברת הון לפרטים: אבל הוא מטעה, 'הפרטה'
. לה מתאימהיאין לנו במילון מ. אלא לתאגידים עסקיים

  .הוסיף, "'התאגדה'אקרא לזה 
רם הציע למקד את הדיון הציבורי המתפתח במושג     

הבעיה היא ששלטון ההון מתבצע  ", לדבריו".שלטון ההון"
זה גזל של הקופה . רטהפהיר באמצעות הבאופן חוקי ויש

המדינה מפרקת את הציבור מנכסיו ומעבירה . הציבורית
   . "ישראל הופכת למדינת רווחה לעסקים. אותם לבעלי הון

,  על התקשורתמשפיע,     התמנון שולט במשק וצובר הון
 .משפיל ומנצל עובדיםו, קובע את כללי המשחק הפוליטיים

. ס שנערך עם הקמת ועדת הריכוזיותזו המסקנה העולה מהכנ
אך לדברים אלו אין כל התייחסות בהחלטת הממשלה על 

  .אימוץ המלצות ועדת הריכוזיות
,  בידי הוועדההאם הכלים המוצעים:     מתבקש לשאול

יכולים אכן , ם ואכיפהמערך חוקי, פיקוח, רגולציההכוללים 
 שכל  יש יסוד להניח?של ההון בשלטוןלשנות את המציאות 

לא ניתן לשנות את הקפיטליזם הישראלי . זה לא מספיק
  ". משק תחרותי"-ולהופכו ל

מצוא פתרונות שהם מעבר למסגרת יש הכרח ל    
פתרונות המבטלים את כלכלת השוק ומחליפים , הקפיטליזם

כזו שבמרכזה נמצאים , אותה בכלכלה אחרת ובחברה אחרת
  .ולא הרווחים, האנשים
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על ביקורת המחאה 

 –החברתית שהייתה 

  וזו שעוד תבוא
  

  ניב מיכאלימאת 
  

 קבע, לרגל חג הפסח" דה מרקר"    בראיון שנתן לעיתון 
-כך שמ נבעה האחרון קיץ מחאת כי נתניהו הממשלה ראש

 כי הוא נאלץ לממן על חשבונו את ,חש" מעמד הביניים"
עד כמה  מלמדת וז התבטאות. האוכלוסייה הערבית והחרדית

 הוא –ולכן ,  כי המחאה החברתית מאיימת עליו,סבור נתניהו
  .ומשול-בוחר בפתרון הנדוש של הפרד

 שכיווני לכך עדים אנו הקיץ מאז ,הצער למרבה    אך 
 –הניאו הממסד של הבלעדית נחלתו אינם זה מסוג חשיבה
הנמנים נשמעים גם מפי אישים וקבוצות  אלא, ליברלי

יש  ,לנתניהו בדומה. הרדיקלי שמאלעם ה לכאורה
מעמד "של  כתנועה המחאה תנועת את מגדיריםה" רדיקלים"

  .המייצגת את האינטרסים שלו בלבד, "הביניים
הם " מעמד הביניים"- כי המשתייכים ל,סבירה    נתניהו 

משלמים , משרתים במילואים: עמוד השדרה של החברה
גם אותם , הובדומה לנתני. וצורכים שירותים ומוצרים, מסים

של המוחים , לכאורה, מדגישים את שייכותם" רדיקלים"
  .כפי שבחר מהם להגדיר זאת, "מלח הארץ. "לאליטה

דומים " אינטלקטואליים שמאליים ביקורתיים"   אותם 
 מאפיינים בצורה דומה את םלנתניהו לא רק בכך שה
 גם בכך שהם קובעים הם דומים .משתתפי המחאה החברתית

נמצאת , לכאורה, ה את הציבור עמו המחאהבצורה דומ
" הלא יצרניות"נתניהו מדובר באוכלוסיות  אצל: בקונפליקט

 שמאלה" במחוזותואילו , )הוריות- חד, חרדים, ערבים(
של " לפיה המחאה החברתית ,רווחת התפיסה "הרדיקלי

נמצאת בסתירה לאינטרסים של " צעירי מעמד הביניים
  ".השכבות העממיות"

השמאל "ליברלי והן - דה שהן הממסד הימני והניאו    העוב
מחייבת , חולקים מספר הנחות יסוד משותפות" הביקורתי

  ?מה המשותף ביניהם. בדיקה והתייחסות רצינית
  

  ליברלי–קבלת חוקי המשחק הניאו. 1
חסיד ההפרטה ומשרתם של בעלי ,     העובדה כי נתניהו

 החברתי מקבל את ההיגיון העומד בבסיס המשטר, ההון
אך מוזר שדווקא בביקורת .  אינה מפתיעה כלל וכלל–הקיים 

חבויה ההנחה הסמויה לפיה , שמאלית רדיקלית לכאורה
ליברלי של -החברה מתנהלת בהכרח לפי העיקרון הניאו

, כמות המשאבים קבועה ומוגבלת: משחק סכום אפס
  . ציבור אחר מפסיד–ובמקום בו ציבור אחד מרוויח 

, מביאה את אלו המחזיקים בה להידרש לבחור צד    גישה זו 
מול ונגד דיור " לשכבות העממיות"דיור ציבורי : או-או

קידום צרכיהם של תושבי ; "לשבט הישראלי הלבן"ציבורי 
לשכבות הביניים האשכנזיות "הפריפריה מול ונגד הטבות 

  ".בערי המרכז של ישראל
  

  הנסיגה מהניתוח המעמדי. 2
ו בממשלה להציגה כמחאה של ניס,     כבר מתחילת המחאה

   סושים אוכליה("  ממעמד הביניים מפונקים ושבעיםצעירים 

  
  

  
  

 חלקיםמצער שגם ). כפי שאמר ליברמן, " נרגילהםומעשני
  . למגמה זוהצטרפו בשמאל

להחליף , למעשה, נועד" הביניים מעמד" במונח השימוש    
ולטשטש את , " העובדיםמעמד"את מקומו של המושג 

ככוח החברתי , היסטורי של מעמד זה- תפקידו הפוליטי
מעמד "המונח . ניתנת להתרה עם ההון- הנמצא בסתירה בלתי

 לבעלי יותר רבה רבהיקמקפל בתוכו רמיזה אודות " הביניים
  . חברתית מוביליות ללאפשרות שו ההון

 וגמס כוזבת תודעה ביצירת והשלטון ההון של האינטרס    
 בצורת שמדובר מכך להתעלם אין, לצד זאת. ברור הוא ,זה
, לא מעט אישי שמאל מהאקדמיה מאפיינתאשר  תייחסותה

, של המאה העשרים' 60- מאז סוף שנות ה. ולא רק בישראל
בין אם במוצהר ובין , "האינטלקטואלים של הפוסט"נהגו 

לאמץ את התפיסה הימנית בדבר נצחונו , אם כהנחה סמויה
קפיטליזם ובדבר חוסר האפשרות שבשינוי מן היסוד של ה

  ).18.4, "זו הדרך"-מאמרו של אור שי ב' ר(של החברה 
  

  התעלמות מעומק המשבר הקפיטליסטי. 3
 מתעלמים" ביקורתי-השמאל הרדיקלי"ן נתניהו והן ה    

כבר קארל  הצביע עליהם ,הקפיטליזם טבעהיבטים של  משני
 , מחזוריים של הייצורריםלמשב הפנימית נטייהה: סקראמ

 וגריפתשל העובדים  הניצול בשיעור המתמדת והעלייה
  . ההון בעלי של הרווח

 בהתארכות, בין היתר, מתבטאת הניצול בשיעור עלייהה
 ובחוסר השכר בשחיקת, העבודה שבוע של המתמדת
, עובדה זומ מתעלמיםר שאכ רק. העבודה בשוק היציבות

 ועדיין ,ויותר בשבוע שעות חמישים העובדים אלו יכולים
. "ביניים מעמד"להיחשב , החודש את לגמור מתקשים

, מספר עשוריםשמזה המחזיקים בעמדה זו מתעלמים מכך 
  .מואץ של התרוששות יחסית תהליךב מעמד העובדים נתון

ויציאה ממשבר ,     הקפיטליזם מועד למשברים כלכליים
. משבר הבאאחד תמיד זורעת את הזרעים אשר יולידו את ה

בטיח עבור אותו דור מ נראה אינו יזםהקפיטל תחת העתיד
 הרואים , שיצאו בקיץ לרחובהעובדים מעמדמ םצעירישל 
 את היציאה ימיו סוף עד לממן דרשיי שלהם הדור כיצד

, עובדה זו היא שהופכת את המחאה החברתית. מהמשבר
  .לכזו המציבה אתגר מול הסדר הקיים, אובייקטיבית

השתתפו גם  המחאה שבתנועת ,כך על מחלוקת אין    
אך . הקיים הסדר את לשמר ביקשו אשר ,ממסדיים גורמים

ולא לזהות את , ם ככאלהתוא לחשוף הוא כשמאל תפקידנו
 .המחאה כולה עמם
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  אי הצדק הוא הנכבה של כולנו
  

  במאי בחיפה אחדדברים בעצרת  ● להחליף את הנהגת ההסתדרות – האתגר
  

  א זעאתרה'רגמאת 
  

דגלים שנשאו הערב ברכות לכל הצועדים והצועדות     
; בהדר ובוואדי ניסנאס, אדומים בשכונותיה של עירנו היפה

קרית  וממהדר, מוואדי ניסנאס, ברכות לפעילים מהכרמל
לכל העובדות , לכל האורחים, לכל השותפים, אליעזר

הבינלאומי של  יום הסולידריות, יחי האחד במאי: העובדים
  . העובדות והעובדים

ורוח קרירה עדיין מנשבת , אנחנו עדיין בסוף אפריל    
 עובדים מאורגנים, בימים ההם בזמן הזה, לפני שנה. בערבים

 אשר –וגם על כבודם ,  יצאו להיאבק על זכויותיהםרבים
 .ליברלית גסה בידי הממשלה ובעלי ההון- נרמס ברגל ניאו

איגוד הנהגה בוגדנית של ם  גהלצידה של הממשלה עמד
 הגייצר שא, עובדים

את שלטון ההון מול 
 במקום, העובדים

את העובדים מול 
  .השלטון וההון

    האחד במאי 
היה , בשנה שעברה

נטי מתמיד רלוו
עבור מעמד 

, בדים בישראלהעו
 לשלם את מחיר נתבעו ש,כל המדינותעובדי כמו עבור 

  . טי האחרוןהמשבר הקפיטליס
  

, היסטוריה .והשאר כבר היסטוריה –    ביולי קרה מה שקרה 
ערב האחד , כי השאלה שניצבת היום. אבל לא נוסטלגיה

האם המחאה החברתית היא רלוונטית : היא, 2012במאי 
 למשמעות הפוליטית של האחד ,לערכים של האחד במאי

אני מאלה הטוענים ? במציאות הנוכחית בישראל, במאי
חלק  בהיותהק ר, נטיתהיות רלוו יכולה למחאה שה,בתוקףו

, לאי הצדק –ופוליטית , ציבורית,  ערכית–חלופה אמיתית מ
  .בחלקת ארץ זוהשורר , ולא רק החברתי

  
   חלק מהמאבק המעמדי–מאבק בדיכוי הלאומי 

  

היו בין משתתפי הפגנת האחד במאי הזו , לפני יומיים    
 ציינו את – אחרים. חגגו את יום העצמאותכאלה אשר 

שנפלו התייחדו עם זכרם של יקיריהם היו ש. הנכבה
ר שא ,צעדו לכפרים העקוריםהיו שו, לא ישובובמלחמות ו

, פתחות של בתיהםמחזיקים עדיין את המלשעבר -תושביהם
  .יוכלו לשובבתקווה שיום אחד 

  

כולנו היום מבינים שהמדיניות הכלכלית של הממשלה     
. ששלטון ההון הוא הנכבה של כולנו, היא נכבה עבור כולנו

 שגם הכיבוש הוא הנכבה של ,אבל הגיע הזמן שכולנו נבין
  . שאי הצדק הלאומי הוא הנכבה של כולנו, כולנו

 

 לא יהם ישנםאייזנרים למינאלוף -סגניהגיע הזמן שנבין ש    
 הם מכים גם ביפו :רק בשטחים הפלסטינים הכבושים

כפר גם בהם מכים . בבאר שבע גם בעכו ו,אביב-בדרום תלו
נהרס השבוע בפעם ר שא ,עראקיב-אלמוכר -הבדואי הבלתי

  .37-נבנה מחדש בפעם הגם ו, 37-ה

יזע , אלא דם, ה ארץ פצועה זולא חלב ולא דבש זב    
של ,  מוחלשיםשל, של מנוצלים, של מדוכאים –ת ודמעו
, יליוני אנשים מלאומים שוניםמ; גברים ונשים, ילדים

בצורה , כולם משועבדיםאבל , מדברים שפות שונותאומנם ש
, לאותו שילוב של קפיטליזם וכיבוש,  כזו או אחרתובמידה

  .מוצצת את הדם של כולנור שאלאותה מערכת ניצול ונישול 
  . הוא תמיד אדום, אחד במאיהכמו הדגל של , והדם של כולנו

  
  חברתיתקיץ נוסף של מחאה לקראת 

וכמו בכל בית .  למדנו שצדק הוא עניין מורכב2011בקיץ     
 רגע ,היום. חלק בחרו ללכת בדרך הקלה. נשרוחלק , ספר

ינו מי שחובר לעופר עיני א: בבירוריש לומר , 2012לפני קיץ 
מחפש מקום ברשימה של יאיר  מי ש;נטי למאבק הזהרלוו

שלי של לפיד או 
לא ראוי ' יחימוביץ

נהיג את המאבק לה
  .הזה
לא קלה היא     

כבר אבל , דרכנו
  22-ב.  לדרךיצאנו
 יש לנו ,במאי

הזדמנות להחליף 
את הנהגת ארגון 

והפעם המטרה צריכה , הקיץ בפתח. העובדים הגדול במדינה
 שלת ההוןלהפיל את ממ: משמעית-ברורה וחדלהיות 

, להפיל את ממשלת מחרחרי המלחמה והגזענות, והכיבוש
  .להפיל את ממשלת אויבי הדמוקרטיה ואויבי העובדים

דרכם של העובדות גם יתה י האבל כזו. לא קלה היא דרכנו    
,  שעות8דרשו יום עבודה של ר שא, 19-במאה הוהעובדים 

ו נאבקר שא, 20-במאה הוגם דרכם של השחורים והלבנים 
  !והם ניצחו. טר האפרטהייד בדרום אפריקהיחד נגד מש

אבל אנחנו נחושים ללכת בה . ארוכה ומייגעת היא דרכנו    
. ישראלים ופלסטינים, םערבים ויהודי, עובדות ועובדים, יחד

 !ננצח, יחד –ויום אחד 
 

  ב לציון האחד במאי"הפגנות המוניות בארה
  

, ב"בארהשל ערים  באחד במאי בשורה התקיימוחאות     מ
  . אטלנטה ושיקגו, לס'לוס אנג, יורק- ניו, וביניהן וושינגטון

תכננו המפגינים , שבקליפורניהן פרנסיסקו אסעיר ב    
מתוך סולידריות עם פועלי הגשר , את גשר הזהב" לכבוש"
ל ש ב,פו של דבר נסוגובסו. מצויים בסכסוך עבודהה
, קליפורניהגם היא ב, אוקלנדבעיר . ערכות המשטרהיה

אשר השתמשו נגדם , עם כוחות המשטרההמפגינים התעמתו 
 . עשרות נעצרו בהפגנות ברחבי המדינה.בגז מדמיע

בהן השתתפו , ב"במאי בארההאחד ההפגנות לציון     
משמעותית הראשונה לאחר פירוק  ה היו הפעילות,אלפים

פעילי . "לכבוש את וול סטריט" של תנועת חנות האוהליםמ
 זו נרתמו למען הפיכת הפגנות האחד במאי להמוניות תנועה

והעניקו לאירוע את , "שביתה כללית"-קראו ל, ומשמעותיות
  ".99%-יום ללא ה "–הכינוי 



 8 /צחון על הנאציםינ

  

  תרומת תושבי הארץ לניצחון
  

    התארגנו יהודים וערבים בארץ לסייע לצבא האדום– שנה 70לפני 

 
      
  

  

  
  

 היו –  במאי9-ב, כבכל שנה, אותו אנו מציינים השנה
לחמו המדינות שאת עיקר המאמץ נשאו . שותפים רבים

 27- אשר כ–המועצות -ובראשן ברית, בגרמניה הנאצית
   .ייליה נפלו במערכהמאזרחיה וחמיליון 

    אולם לבד מהחיילים ומהפרטיזנים שנאבקו בנאצים על 
תרומה חשובה נודעת גם להתארגנויות שקמו , אדמת אירופה

  .      שגייסו עזרה חומרית לצבא האדום, ברוב ארצות העולם
 למען רוסיה Vליגה "בשם ,     גם בארץ קמה התארגנות כזו

-התנועה לידידות ישראל "–לימים (הליגה ". הסובייטית
 שנים 70אשר החודש אנו מציינים , ")המועצות-ברית

איחדה בשורותיה אישים , לוועידה בה נוסדה כארגון ארצי
ופעלה לרתום את , מסגרות פוליטיות שונותעם  הנמנים

  .כדי לסייע בניצחון על הנאצים, משאביהם של תושבי הארץ
ו ואתגרי ההקמה     להלן סקירה על ראשיתה של תנועה ז

' הנתונים שאובים ברובם מספרה של רות לוביץ. שלה
בהוצאת תנועת  1984-בשיצא " (קורותיה של ידידות"

  ).מ"ברה-הידידות ישראל
  

  מקבוצות מקומיות לארגון ארצי
 החלו להתארגן שתי קבוצות לתמיכה 1941    באוקטובר 

שמרכזו , גרעין אחד. המועצות-במאמץ המלחמתי של ברית
, נסקילשלמה קפכלל גם את מנהל הטכניון אשר , בחיפה

פרסם גילוי דעת בו , ארנולד צווייגובראשו עמד הסופר 
הכרחי להתגבר על כל . הגיעה שעת ההכרעה: "נכתב

ולקיים את החובה האלמנטארית של , ההיסוסים והספקות
הננו ...  המשותף לכולנו,עזרה פעילה וממשית במאבק זה

וב בארץ בקריאה חמה להשתתף בארגון פונים אל כל הייש
  ".העזרה לרוסיה הסובייטית במלחמתה למיגור הפאשיזם

עמד הסופר , אביב-שהתארגן בתל,     בראש גרעין שני
, 'רות לוביץובהקמתו השתתפה גם , שאול- מרדכי אבי

  .שהייתה אז חברת המפלגה הקומוניסטית שבמחתרת
,  שתי הקבוצותהאיחוד של- נערך כינוס1942 במאי 2-    ב

 ניתן השםארגונם המשותף לש, אביבית-החיפאית והתל
 3בכינוס אושר מצע בן ".  למען רוסיה המועצתיתVליגה "

הליגה . 1: "הקובע כי, מרטין בובר' ן פרופישהכ, סעיפים
מתפקידו להגיש עזרה לצבא . 2; מפלגתי-הינה ארגון א

 היישוב מ לבין"עליו לטפח הבנה הדדית בין ברה. 3; האדום
הוכנס במטרה  סעיף השלישיה. "י"היהודי והערבי בא

  .  שתי קהילות לאומיות כי בארץ ישנן, להדגיש

דרשו שכן כמה מהשותפים , אישור המצע לווה בוויכוח    
ישאף לטפח קשרים "הקובע כי הארגון , להכניס סעיף נוסף

מ למפעל שחרורם הלאומי "ולרכוש את אהדתה של ברה
 הרוב ".סוציאלי של ההמונים היהודיים בארץ ישראלוה

  .אושר המצע בן שלושת הסעיפיםולבסוף , התנגד לכך
  

  לות סולידריותופע
הכריזה הליגה על מגבית לרכישת אמבולנס , עם הקמתה    

נאספו תרומות לרכישת , כמו כן. וציוד רפואי לצבא האדום
ות וכובעים כפפ, גרביים, סוודריםועשרות חברים סרגו , צמר

  .עבור חיילי הצבא האדום
מ הייתה ברית הנוער "    בין המתגייסים למגבית לעזרת ברה

לאחר ,  אשר החלה לפעול באופן חוקי–הקומוניסטי 
חברי הנוער הקומוניסטי . כעשרים שנות פעילות במחתרת

במסגרתו נאספו , "חודש הנוער למען הצבא האדום"יזמו את 
קרן המפציצים והטנקים של "- ל אשר הועברו,אלפי לירות

  ". פאשיסטי בקויבישב- הוועד האנטי
  

  הצטרפות מפלגות ההסתדרות
 חברים 2,500 סניפים ורשמה 19    הליגה הצליחה להקים 

השותפות בהנהגת , מפלגות הפועלים הציוניות. ברחבי הארץ
הרחבה לה זוכות בתמיכה הציבורית הבחינו , ההסתדרות

 באהדת היישוב כלפי הצבא האדום וחשו, פעילויות הליגה
  . להצטרף לליגה החליטו–לכן . מ"וברה

ומתן בין מפלגות ההסתדרות לבין הנהגת הליגה -    המשא
הוויכוחים התנהלו סביב התביעות של . היה קשה וממושך

 לראות בליגה –י " בעיקר מפא–חלק מהנהגת ההסתדרות 
.     מ"מכשיר להפצת רעיונות ציוניים בקרב יהודי ברה

ה היחידה המטרוהתעקשה כי ,  התנגדה לכךVהנהגת ליגה 
  .צריכה להיות הגשת עזרה לצבא האדום במלחמתו בפאשיזם

כאשר , 1942ובקיץ , ומתן פירות-נשא המשא,     לבסוף
בירושלים  ההתכנס,  הקרב הגורלי בסטלינגרדברקע התחולל
השם  .אליה הצטרפו מפלגות ההסתדרות, ועידת הליגה

  ".ליגה לקשרי ידידות עם ברית המועצות: " שנקבעהחדש
    

  פאשיסטית הערבית- הקמת הליגה האנטי
אלא גם בקרב האוכלוסייה ,     לא רק בתוך היישוב היהודי

. הערבית החלה התארגנות למען גיוס עזרה לצבא האדום
פאשיסטית - הליגה האנטי"הוקמה , כבר באותה השנה
שהתקיימה , ד שלהבאסיפת הייסו". הערבית בפלשתינה

  .אמיל חביבי, בין היתר, נאם,  בירושלים1942בנובמבר 
אויבי הערבים בברלין וברומא : "    אסיפת הייסוד הכריזה

כי הם יוכלו למשוך את לב הערבים , תיארו לעצמם
אנו . אולם כל עמלם עלה בתוהו. בהתחפשם כמצילי הערבים

סטית פאשי- מחויבים להילחם כאיש אחד במפלצת הנאצית
  ".עד בוא הניצחון

עם כינוס ועידתה השלישית ,     לאחר הקמת מדינת ישראל
עת , ערבי-הפכה הליגה לארגון יהודי, 1949של הליגה בשנת 

  .הצטרפו חברים ערבים לשורותיה ולהנהגתה
  ו"א

  – צחון על גרמניה הנאציתילנ   
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  השיר נותר 
   מחוץ לקרון

  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

לכלול שירי  שאמור היה ,באחד במאי התקיים אירוע שירה    
 הנוסעת רכבתיה של בקרונותולהיערך ה פועלים ושירי עבוד

ששקלה את , לבקשת הנהלת הרכבת. אביב לחיפה- מתל
תהל המשוררת העבירה , האפשרות לתת את חסותה לאירוע

  . את מילות השירים להנהלה, המיצגאחת ממארגנות , פרוש
כי השירים פוגעים ברגשות ,     דובר הרכבת מסר בתגובה

בעקבות . ועלולים לגרום להפרת הסדר הציבורי, הציבור
, בעיר התחתית בחיפה" האגף"הועבר האירוע לגלריה , זאת

  .והתקיים בפני קהל מצומצם
 החציצה בין מסריםנשמרה  .לרגשות הציבור שלום    
הרכבת נוסעי . זירה הציבוריתין הברתיים וניתוח מעמדי לבח

 משל  ,"ישראל היום"עיתון המגויס לעלעל בויכלו להמשיך 
  .ענייני השעה היו נידונים באופן שקול ומעמיק

מתקיימות ר שא ,נראה שלצד הפגנות האחד במאי    
חלק , ראותי וזוכות לנ הגדולותברחובות מרכזיים בערים

נשארת בעמדה ידן ותית המתקיימת לצמהפעילות התרב
  . ולא מצליחה לחדור למקום מרכזי יותר בשיח,מינורית

  

  פסטיבל סרטי פועלים
 פסטיבל סרטי נערך גם אירוע הפתיחה של אחד במאיב    

 .בסינמטק חיפההנערך זו השנה החמישית  ,פועלים
מוקרנים סרטים העוסקים , שיימשך שמונה ערבים, בפסטיבל

 .אותצרהמלווים בה, בישראל ובעולם, הבודבשוק הע
  .כלכלית-הפסטיבל מאורגן ביוזמת המכללה החברתית

וחן איך והאם  וב,השנה מתרכז הפסטיבל בשאלת המעמד    
כעל מעמדות " עובדים"או על " פועלים"על לדבר  ניתן

  .חברתיים ברורים
  

  יין'הליכות ג
  עםיחד,  סיור בחיפה הדרכתי,ביום שישי האחרון    

 בעל ,הסיור". יין'הליכות ג"במסגרת , רחל לוריאהמשוררת 
אלות מסטיק עצי  עבר בין ,לירי-מינורי-האופי האישי

סיור זהו  .וכלל הקראת שירה בצילם, בשכונת הדרהפזורים 
  .ביקש להתבונן ולייצר רגישות משותפת לצומחר שא ,נאיבי

 באלת. השטיח נשמט מתחת לקרקע הסיור שלנו מהר מדי    
זו כי , עבותה נבח ברנש מתחת לשפמו, המסטיק הראשונה

 הוא ,מתחת לאלת המסטיק השנייה. לת המסטיקכלל אינה א
שזה , למרות שהוכחנו אותו בפירות האופייניים, טען במפגיע

    .פלפלון דמוי אלה
 מתקיימיםה , עירונייםסיוריםזהו שמם של " יין'הליכות ג    "

 לכבוד יום הולדתה של , במאי4-ב, ברחבי העולם מדי שנה
סופרת שעסקה בביקורת של , )2006-1916 (ייקובס'יין ג'ג

מותן וחייהן של "נודעה בזכות ספרה , תכנון ערים מודרני
  ).1961" (ערים אמריקאיות גדולות

היו כאלה בעלות ,     בין ההליכות שהתקיימו השנה בארץ
  "השחוריםהפנתרים  "הליכה  בשביל  :  אופי פוליטי מובהק

  

  
  )ייקובס'יין ג'ג: בתמונה(

  
 סיור בעקבות מרחבי דמוקרטיה , בירושליםמוסררהשכונת ב

, יואב גולדרינגחבר מועצת העיר   בהדרכתאביב-בתל
  .לי גרין- אלוןבהדרכת זכויות עובדים בנושא וסיור 

  ולחלק,הסיורים חותרים לייצג נרטיבים פחות מדוברים    
וניין לשמוע סיפורים מעמהם הגיע קהל גדול ה

לחתור לשינוי  –ומתוך ליקוט המידע , אלטרנטיביים
  . המציאות הקיימת

         

   איתן קלינסקי/   עבותןאלויק בח
       

  ֶדתֶלין  מֹוֵאד  ְלַליד  נֹו'אִגָמ
  תֶלֶפר  נֹוֹוּפד  ִצַיְל
  בֹותן  ָעֹוּליק  ַאֵחְּב
  .תֶלֶכה  אֹוָגּוי  ּתֵדין  ַּבֵּב
  

  בֹותן  ָעֹוּלַאיק  ֵחְּב
  םֹוּיחֹום  ַהל  ְּכח  ֹאֶהַתֶּפ
  היָמאִטם  ָּפֵאנה  ָהכּוְר

  הָּמת  ַחָבֶהך  לֹוֶרל  ֶּדה  ַעָעׁשֹו
  ,יחֹוִרד  ְיֵרֹוּין  ַהרֹוי  ִמְדֵוְגַחְּב
  יָהֶלץ  ָעֵבר  ֹצאן  רֹוֶדֵע
  תאֹו  ֵליָהיֶנֵע
  הָיבּות  ְּכּוּכן  ַרַכֹוּת
  יֵני  ְּפת  ִּבַהָּגַמ
  הָרָׁש

  הָקְב   ִר
  לֵח       ָר

  .הָאֵל          ְו
  

  בֹותן  ָעֹוּליק  ַאֵחְּב
  םֹוּים  ַהֹחל  ְּכח  אֹוֶהַתֶּפ
  דמּוֲחב  ַמַאכּון  ָהָר

  יִלם  ָקֶחט  ֶלֵבצֹו
  ׁשֵחל  לֹוַחל ֶּגַע
  ין ִמיק  יֹוִּתל  ַעֶקת  ֶּדַחַּת
  יוָּנִסְני  ַסיֵסין  ִרֵּבִמ
  ייֵני  ֵעת  ִּביהֹוִּגַמ
  ם    ָהָרְבַא

  קַחְצ      ִי
   .קבֲעַי          ְו



    במאבק
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צעדו באחד במאי , יהודים וערבים,     אלפי מפגינים

בתהלוכה שהחלה מכיכר הבימה , אביב- ברחובות תל
 מפלגות 30-כקואליציה של . והסתיימה בכיכר רבין

,  ארגנו את ההפגנה, ש"חדו, י"בנק, י"מק םביניהו, וארגונים
  ".העם דורש עובדים מאורגנים"שהתקיימה תחת הסיסמא 

, )ש"חד (דב חניןכ "ח: צרת בכיכר רבין נאמומת הע    על ב
הבית "רשימת מועמד שהוא , )עבודה (איתן כבלכ "ח

, )מרצ (אילן גילאוןכ "ח, הסתדרותלראשות ה" החברתי
ועד עובדי  (אלברט סופר, )י"ל בנק"מזכ (ד שבייטה'אמג

תכנית התארגנות המורות של  (עינת אברהמי, )חסות הנוער
אקל ור, )עובדת סוציאלית (ביחל-סוהיר דקסה, )ה"היל

 האירוע הנחו את"). ילדים ישראלים"ארגון (אלקנטרה 
עיר ( יואב גולדרינג יפו- אביב-חברי מועצת העיר תל

שהיא מועמדת רשימת , )מרצ (ותמר זנדברג) לכולנו
 .לראשות נעמת" הבית החברתי"

 במאי השנה צריך להיות 1-ה: "כ חנין אמר בנאומו"ח    
של , צריך להחזיר קיץ של מחאה. לת הקיץסימן של התח

לפני חצי שנה היינו מאות . של מאבק חברתי, התנגדות
אך .  וראינו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו יחד,אלפים

 היא,  במקום סדר יום חברתי.הממשלה לא הבינה את המסר
התנחלויות של , ממשיכה להביא סדר יום של העמקת פערים

חיסול הסדרי של  ו,ה בעובדיםפגיעשל , והרפתקאות צבאיות
ממשלה שהכ! לא עוד' :אנחנו כאן כדי להגיד להם. הרווחה

   ".'! יהיה העם נגד הממשלה–היא נגד העם 
 העובדים לא נאבקים ,בשנים האחרונות: "ר חניןמ    עוד א

 אלא גם נגד ,םיטייקונים כוחנימול  דורסנית והרק מול ממשל
. ם בוגדת בעובדיםפעם אחרי פער שא ,הסתדרותהנהגת ה
 ." מהפכה בהסתדרותתהיה במאי 22-בל כדי שונעשה הכ

 אנחנו חייבים –אם אנחנו מתכוונים לצדק חברתי     "
 –אם אנחנו מתכוונים לצדק חברתי ! לעשות שינוי פוליטי

אם אנחנו ! אנחנו חייבים הסתדרות לוחמת ודמוקרטית
 !" אנחנו חייבים ממשלה אחרת–מתכוונים לצדק חברתי 

 הישראלי  ברית הנוער הקומוניסטיל"מזכ, יטהיד שב'אמג    
 ,הממשלה הזאת היא חלק מהבעיה: "אמר בנאומו, )י"בנק(

התגובה שלנו לאטימות . ולכן ממנה לא יבוא הפיתרון
, פוליטית יותר,  מחאה רחבה יותר:הממשלה צריכה להיות

 ותדרוש גם את ,שתכלול רבים יותר מן השכבות המוחלשות
פועלי . וויון מלא לערבים אזרחי ישראלום הכיבוש וגם שיס

 ופועלי ישראל הערבים ! התאחדו,ישראל ופלסטין
ואל תתנו לממשלת הקפיטליזם !  התאחדו,והיהודים

  !".והכיבוש להפריד ביניכם
  

  מעצר מפגינים התומכים בשובתי הרעב 
 מול כלא )3.5(    כמאתיים פעילי שלום וזכויות אדם הפגינו 

לאות הזדהות עם האסירים הפלסטיניים השובתים , רמלה
אשר הפעילה ,  מפגינים נעצרו בידי המשטרה14. רעב

  שישה מן המפגינים . והשתמשה בשוקרים חשמליים, אלימות

  
ושמונה נוספים נעצרו מחוץ , נעצרו בזמן ההפגנה מול הכלא

לשם הגיעו כדי לבדוק את שלומם , לתחנת משטרת רמלה
  .ל העצוריםש
  

  "הקפיטל"יום עיון בנושא 
עיון לכבוד כלכלית תקיים יום -המכללה החברתית    

 , במאי17, יום חמישי ב,"טליפהק"ההוצאה המחודשת של 
 שאול רותדש, תרבות בבית אריאלההמרכז  ב,17:30בשעה 
   .הכניסה ללא תשלום .א"ת ,25המלך 

ופאנלים , קהלבהשתתפות ה,     יום העיון כולל סדנאות דיון
תמר : בין המשתתפים. של אקדמאים ואישי ציבור

 סדר .לי גרין- ואלון, סלימאן- עאידה תומא, נסקי'גוז
 www.sea.org.ilהיום של הדיונים מפורט באתר המכללה 

 ביקורת הכלכלה –הקפיטל ":     מהמכללה נמסר
היום  נותר עד, רקסארל מאספרו המונומנטלי של ק ,המדינית

המפורטת והמעמיקה ביותר של השיטה , יסודיתהביקורת ה
הרבה דברים השתנו  .בעידן המודרני הכלכלית הדומיננטית

ותרו אבל יסודות השיטה נ, רקסאבקפיטליזם מאז ימיו של מ
, את ההון אדם עדיין מייצרים בעבודתםהבני : במלוא תוקפם

מנצל את כוחם לשם הפקת הון ו ,שולט בהם, הניצב נגדם
בימינו לא  רקס בקפיטליזם רלוונטיאהדיון של מ ,לכן .נוסף

  ".19-יה במאה השהמ, ואף יותר, פחות
      

  תנועת הידידות עם העמים
   שנה להבסת גרמניה הנאצית67במלאות 

  

  עצרת יום הניצחון
  ש הצבא האדום בהרי ירושלים"ביער ע

  10:00בשעה ,  במאי12, בשבת
  

  :הסעות לאירוע
  ,)סולל בונה(אים ליד מגדל הנבי, 7:30, חיפה

  ,רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי, 8:30, א"ת
  .רכבת מרכז, מסוף שלמה סיקסט, 8:45, א"ת

  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  ,19:30בשעה ,  במאי15, ביום שלישי

  הקרנת הסרט התיעודי

  בונדאים

  ערן טורבינרבנוכחות הבמאי 
-יהודית דיון אודות תנועת הבונד ה–לאחר ההקרנה 
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