
  

  מעסיקים קיבלו בהקלה ובשמחה את ממשלת הימין המורחבתתעשיינים והה
  

, צירופה של מפלגת קדימה לקואליציה של נתניהו    
באנחת  והתקבל, והרחבת שורותיה של ממשלת הימין

 רבות שהמעסיקים זה שנים. "קברניטי המשק "רווחה אצל
 –בבנקאות ובמסחר ,  בתעשייה–הגדולים בישראל 

לפני כל , בכל הזדמנות" ממשלות אחדות לאומית "דורשים
 נשיאה, צביקה אורןהתבטא כך . ןמערכת בחירות ואחריה

 דחיית דברעם היוודע ,  התאחדות התעשייניםשלהחדש 
  : הבחירות וכניסת מופז לממשלה

ממשלת אחדות "    
 והיציבות ,פירושה יציבות

 זה , לכן.חשובה לנו מאוד
ו לו הי. טוב למגזר העסקי

הן היו מערערות , בחירות
היום אנחנו . את היציבות

יודעים מה מדיניות 
מה הכיוונים , הממשלה
מה היא , הצפויים

ברגע . מתכוונת לעשות
 אתה לא ,שיש בחירות

בטוח מה יחליטו שרים 
, בנוסף. חדשים שיתמנו

אנחנו אוהבים את 
העובדה שלא ילכו לאיבוד הרבה כספים חסרים לטובת 

  ). 8.5, "דה מרקר(" "תמערכת הבחירו
היא טובה . ובצדק, אוהב את הממשלה הקיימתאורן     

ה לא ילכו לאיבוד הרב" כשהוא אומר שלכן .לשכמותו
 או , לדיור הציבוריאין סכנה שהוא דואג, "כספים חסרים

עלולים ,  לדעתו! חס וחלילה.חינוךה ובריאותה למצוקת
  . בעלי ההון חומדים ש,לאיבוד כספיםהיו ללכת 

ציין כי , אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחרגם     
לשעבר חבר , לין. "תהיה טובה לכלכלה"ממשלת אחדות 

אשר בבעלותו נמצאת אחת מחברות כוח , כנסת מהליכוד
   :אמר, הגדולות בישראלהאדם 

 ולאפשר ,זהו מהלך שיהיה בכוחו לייצב את המשק"    
. רס הציבורימדיניות המייצגת טוב יותר את האינט

תה בנויה על תלות מופרזת יהממשלה הנוכחית הי
צירוף קדימה . במפלגות החרדיות ובהסתדרות הכללית

אשר , לממשלה תיצור ממשלה יציבה וקואליציה יציבה

 ולהיות ,יוכלו להיענות טוב יותר לאינטרס הציבורי הכולל
דבר זה יאפשר להנהיג מדיניות .  ללחציםהפחות חשופ

  ". כלכלית אחראית
עוד שורה ארוכה של אנשי עסקים ,     בנוסף ללין ולאורן

על הם בירכו . ישנה- פרסמו הודעת תמיכה בממשלה החדשה
, יטת הממשלההזדמנות ההיסטורית שנוצרה לשנות את ש"

ההסכמות שהושגו בין ראש  .עוד בקדנציה הנוכחית
ימין נתניהו למפלגת קדימה בדבר יוזמה הממשלה בנ

, ממשלתית לשינוי שיטת הממשל
סוללות את הדרך לתיקון חיוני 

היציבות הפוליטית לטובת 
  ".והכלכלית

 ופעלהאחרונים בחודשים     
באופן שקט גורמים עסקיים אלו 

לגבש מאחורי במטרה , ואינטנסיבי
ראשי הליכוד הקלעים הסכמה בין 

ת העיקריות הנקודווקדימה בדבר 
: ובהן, לשינוי שיטת הממשל

 2.5%- אחוז החסימה להעלאת 
 והעלאת ,בחירות הבאותבלפחות 

להפלת בכנסת הרוב הדרוש 
  . )3עמוד מאמר ב' ר (ממשלה

בכירי "יחד עם " בכירי המשק"רוקחים שזהו המרשם     
 השמיר:  והעומד ביסודה של הממשלה החדשה,"הממשלה

ב חרמכרסום נוסף ב; צודק-אישן והלעל הסדר החברתי ה
 ; והוצאת הערבים והשמאל מהמשחק הפוליטי,הדמוקרטי

דורשים בעלי ההון . נטרול ההסתדרות וארגוני העובדיםוגם 
להרוויח ללא הפרעה ך יהמשבמטרה ל, יציבותעוד עוד ו

  . ניצול המעמדימה
לא נשמעה קולה , מול התמיכה הנלהבת של בעלי ההון    

האם להסתדרות של . עופר עיניות של ההסתדרות בראש
המנופחת ראשית - עמדה כלפי ממשלת הימין הדועיני אין

   ?עממי-  המכינה תקציב אנטי, של נתניהו ומופז
זה שתפר את ההסכם הרי הוא היה .  יש לעיני עמדה,בעצם    

, הקואליציוני שאיפשר למפלגת העבודה להיכנס לממשלה
עיני שייך לאותו . )2009 (לאחר הבחירות האחרונות לכנסת

בייחוד . םלבאת לחשוף לא נוהגים ר שא ,פוליטיקאיםזן של 
  .דווקא בצד ימיןכאשר הלב פועם 
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  מהדורת ממשלת אחדות
        

  בחירות מהר ככל האפשר: נתניהו
עדיפה מערכת בחירות קצרה שתחזיר את היציבות למערכת "

  "הפוליטית
  )8.5, "ידיעות אחרונות", ראש הממשלה בנימין נתניהו(

  
  אני לא אכנס לממשלה של ביבי: מופז

 לא ,לא היום. אני לא אכנס לממשלה של ביבי: תקשיבו טוב"
זו .  במארס28- ולא אחרי שאעמוד בראשות קדימה ב,מחר
 וקדימה בראשותי תחליף ,כושלת ואטומה, ה רעהלממש

  ".?מספיק ברור. אותה בבחירות הבאות
  )3.3, ר קדימה שאול מופז" הפייסבוק של יוףד( 

  
  ימיה של ממשלת נתניהו ספורים: מופז

יר את התקווה נתניהו נכשל בתפקידו והגיעה העת להחז"
אזרחי . ימיה של ממשלת נתניהו קצובים וספורים. לישראל

האדישות , ישראל יוכלו לבחור בין המשך האטימות
 לבין הממלכתיות ,והקיצוניות של הממשלה הנוכחית

  ".והתקווה
  ) 24.4 ,"מעריב ",שאול מופז(

  
  מה חושב מופז על נתניהו

מה שהוא . ן הוא שקר–בנימין נתניהו , אש ממשלת ישראלר"
שום ראש ממשלה לא , בוועדת חוץ וביטחון, עשה כאן היום

ידעו אזרחי ישראל שיש להם ראש . הרשה לעצמו לעשות
שידעו שבנימין נתניהו משקר ושידעו שאת , ממשלה שקרן

  ".השקר הזה לא יוכל לשנות
  ) 23.1 ,"ידיעות אחרונות", שאול מופז(

  
  

  
  

    

  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

  

  מכתבים למערכת
  

   שנה למותו של השופט לנדוי
 , לשעברהמשפט העליון הביוגרפיה על נשיא ביתעם צאת     

הוצאת , מיכל שקדמאת , "משה לנדוי שופט" (משה לנדוי
, ת שנה לפטירתווובמלא, )ספרי עליית הגג וידיעות ספרים

המדגימה את , מורה התנחלות אלוןהפרשת נידונה בשנית 
 .העוול של מפעל ההתנחלויות והמאחזים

, 1979ץ בשנת "    נושא אלון מורה הגיע לפתחו של בג
באותו דיון קבע בית המשפט . דוילהרכב בראשות השופט לנ

ה תוך עקיפ, כי הפקעת הקרקעות נעשתה בצורה בלתי חוקית
 הנוגע חוק הבינלאומין של ה חוקי המדינה וההן של

  .קרקע בבעלות פרטיתבשטח כבוש של  הלהפקעת
הכשר העליון המשפט   נתן בית,1978 משנת ,ץ קודם"בבג    

את השופטים באותו דיון קיבלו . אל-התנחלות ביתהלהקמת 
,  שהציגו בפניהם אנשי הצבא"ביטחונייםהשיקולים ה"

  . ואישרו את הפקעת הקרקעות הפלסטיניות
 מפנהחל ץ אלון מורה "בבג, אל-ץ בית"    להבדיל מבג

 לראשונה בתולדות פסיקותיו של :ביחסו של בית המשפט
ינים  הפלסטתקבלו נימוקי העותריםנ ,בית המשפט העליון
 . אדמותיהם המופקעותלשאלת תביעתם לגבי

ץ בשנים " שהוגשו לבג,    מצער שבעתירות דומות
דוגמת ההחלטה , לא התקבלו החלטות אמיצות, האחרונות

  .האמיצה של השופט לנדוי המנוח
  יפו-אביב- תל, דן יהב 

  

  ממשלת בר כוכבא
  

  יוסי סגולמאת 
  

פות של הצטרהשההחלטה על ,     צירוף מקרים מעניין
ג "שבוע בו מצוין לאותו הלממשלה התרחשה ב" קדימה"

ישראל את הוביל בר כוכבא  כי ,בחג זה אנו נזכרים. בעומר
ר להט דתי ומשיחי גרם לב. למלחמה חסרת סיכוי ברומאים

שהוביל מרד  – קיסרות הרומית רבניו למרוד בכוכבא ועדת
  .נונחגג החג עד ימי, למרות זאת. לתוצאות חמורות ביותר

 מאשר יום לא שונה בהרבההמצב כ,     למרבה הצער
ידי אנשים המדינה במונהגת גם היום . בתקופת בר כוכבא

. בגיבוי הרבנים, שמשחו את עצמם להנהיג את העם
  . לים"לא פחות משלושה רמטכמכהנים בממשלה הנוכחית 

לאופוזיציה יש תפקיד חשוב ביותר , ינה דמוקרטיתבמד    
. רת על פעילות הממשלה בכל התחומיםשל השמעת ביקו

אולם בתקופה בה . האופוזיציה בכנסת כיום קטנה מדי, לכן
, וספקנות נחשבת בלתי לגיטימית, כל ביקורת נחשבת בגידה

  . רחבה מורגש עוד יותרפרלמנטרית היעדרה של אופוזיציה 
?     האם הייתה אופוזיציה גם לשלטונו של בר כוכבא

א נחרתו שמותיהם של אלה שהתנגדו בזיכרון הקולקטיבי ל
גם . והתנגדויותיהם לא מתועדות, לטירופו של בר כוכבא

  . הולכות ונשכחותה ההיאקאההרפתשל הקשות התוצאות 
וניסו , בר כוכבא ואנשיו לא הסתפקו במה שהיה להם    

 רבים מחברי הקואליציה ,גם כיום. להשיג שליטה בכל הארץ
 מעשה השקול לוויתור –פנה וויתור על גבעת האולרואים ב

 מי כי , הם כנראה שכחו את הלקח ההיסטורי. אביב-על תל
עם , בדרך כלל, נשאר, "כלוםלא הכול או "גישת בוחר בש

  .יההאפשרות השני



  

 3/דמוקרטיה 
 

  

   המבשרת עריצות"לאומיתאחדות "
  

  
מופז היא - גרועה יותר מהברית נתניהו

שהצטרפות מופז לציר הימני , הציפייה

תכונן ברק -ישי- ליברמן- קיצוני נתניהו

  "משטר דמוקרטי חדש ומתפקד"

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

כזאת לפרי הלולים דמוקרטי מהממשלה מטלטלת ציפייה     
העולה א המסר העיקרי  הי,ישנה של נתניהו- החדשה

  ). 11.5, "הארץ ("ארי שביטמאמרו של הפרשן הפוליטי מ
ליברמן שלפני מופז כבר הוכיחה את - ממשלת נתניהו    

;  פיותמת וסותתדמוקרטי במבול חקיקה גזעני-אופייה האנטי
בהריסות ; במנות גדושות של לאומנות בתוכניות הלימודים

יישום תוכנית ם לצעדיוב, עראקיב-  אלהחוזרות של הכפר
  . מוכרים- אלף בדואים מיישוביהם הלא30פראוור לנישול 

אך כאשר שביט כותב על מחלותיה של הדמוקרטיה     
הוא מטיל על נתניהו משימת הבראתה שאת , הישראלית

הוא מתעלם מהמחלות האמיתיות ומנופף בדגל של , ומופז
  .ירות שינוי שיטת הבח–או לייתר דיוק , שינוי שיטת הממשל

  

  ינוי או חיסולש
שינוי שיטת הבחירות כיעד שימומש עד סוף השנה     

מככב , כלומר עוד לפני הבחירות הבאות לכנסת, הנוכחית
פרטי  .נתניהו ומופזשרקחו שליחיהם של , בעסקה הלילית

לצמצם את ייצוגם : אך הכיוון ברור, התוכנית טרם פורסמו
בכנסת וליצור של מפלגות השמאל ושל האזרחים הערבים 

  .תנאים להנצחתו של שלטון הימין
 נתניהו ושותפיו פעלוי, כדי להשיג את המטרות האלה    

  :כך שיכילו את המרכיבים הבאים, לשנות את חוקי הבחירות
קיימת בישראל מאז ה, יחסית-המרת השיטה הרובנית    

בשיטת , שבה ישראל כולה היא אזור בחירה אחד, 1949
  ; בחירות אזוריותבחירות שתכיל גם

תקדים  (2%העומד כיום על , העלאה של אחוז החסימה    
וועידת בכיוון זה הייתה העלאת אחוז החסימה בבחירות ל

  ; )4.5%-הסתדרות לה
בראש הממשלה יעמוד מי שעומד בראש כי  ,קביעה בחוק    

וכי בעצם , ולא מי שהרכיב קואליציה, הסיעה הגדולה בכנסת
  .ש ממשלה מכהןיח ראדאפשר לה-אי
נחוץ לנתניהו רוב גדול , כדי לחוקק וליישם שינויים כאלה    

אך שינויים כאלה גם ישרתו . ואת זאת סיפק לו מופז, בכנסת
ארוך טווח את נתניהו במימוש תוכניתו להקים גוש פוליטי 

שיתייצב יחד כבר , )ברק(ועצמאות ) מופז(עם קדימה 
  .בבחירות הקרובות

מניע גם  בהחלט לשינוי המתוכנן של שיטת הבחירות יש    
ולא , נתניהו מתכוון להנציח את מעמדו כראש ממשלה: אישי

אך המהלך אינו אישי . רק להיבחר מחדש בבחירות הקרובות
  .אלא נועד לחסום סיכוי לשינוי מדיני וחברתי, בלבד

  

        

  הממסד חושש ופועל
, שלטון-נויו הוןהידוע גם בכי, פוליטי-הממסד הכלכלי    

  . מלחצים מדיניים וחברתייםחושש
 להרחיב יםיכולושותפיו כי נתניהו , למרות שכרגע נראה    

מ עם " על מוקשקשהתנחלויות באין מפריע ורק ל
  .יודעים כי הלחץ להסדר מדיני בו יבואהם , הפלסטינים

ב אישר בסוף השבוע "למרות שבית הנבחרים של ארה    
,  מיליון דולר לסיוע הצבאי לישראל680שעבר תוספת של 

לא יתמוך , לאחר בחירתו מחדש, נתניהו חושש כי אובמה
  .אוטומטית בהרפתקאות צבאיות ישראליות

למרות שעלה בידי הממשלה למסמס את דרישות המחאה     
נתניהו וחבריו הטייקונים צופים , 2011החברתית מקיץ 

ית החברתהמחאה ש ו,ישראלהכלכלי יכה בשהמשבר 
  .ואף תתגברתתחדש 

למרות שבמשך שנים צפצפו ממשלות על פסקי דין של     
נערכים נתניהו ושותפיו , ץ שלא תאמו את מדיניותן"בג

-ץ מסמכותו לפסול חוקים לא"שתרוקן את בג, למתקפה
כי רוב , הקובע,  חקיקתו של חוק יסוד החקיקה–חוקתיים 

  .יוןית המשפט העל בפסק דין שלכים יבטל " ח65של 
קואליציה של , ואחרים נוספים, מול האתגרים שנמנו לעיל    
כים תקל על נתניהו בבואו לחוקק במהירות חוקים " ח94

, לנקוט צעדי דיכוי חריפים, דמוקרטיים נוספים- אנטי
  .ולהוביל לסיפוח דה פקטו של השטחים הכבושים

שהקימו נתניהו , קיצונית-הימנית" האחדות הלאומית"    
כפי ,  לא רק תצמצם עוד יותר את המרחב הדמוקרטי,ומופז

בהפגנת והמעצרים שראינו בדוגמית של אלימות המשטרה 
  .א" בת8.5-המחאה ב

 עלולה לשנות את סדרי הממשל 94-קואליציית ה    
שבפועל היא תכונן עריצות מהסוג שנוהגים , והשלטון כך

   . דיקטטורה עם קישוטים דמוקרטיים–" דמוקטטורה"לכנות 
חיוני להגביר את המאמצים לבנות , מול האיומים האלה    

מפלגות , שתכלול יהודים וערבים, חלופה דמוקרטית רחבה
לרבות את שוחרי הדמוקרטיה העורקים , וחוגים שונים

   .מקדימה שבממשלה



 4 /כנסת

  

  מכירה פומבית של הדמוקרטיה
  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

המנדטים של קדימה הושגו בזכות אנשים     עשרים ושמונה 
אני מניח שלא , מתוכם. שרצו להצביע לחלופה לנתניהו

ה ממפלגת העבודה בגלל פחות מעשרה מנדטים באו לקדימ
ר שא ,מרצתומכי מקולות נוספים הגיעו ; שברחו מאהוד ברק

האמינו שבכך הם מאפשרים לציפי לבני להרכיב ממשלה 
  .ש"אפילו מחדאשר הגיעו  וישנם קולות; נתניהו במקום

, "חוק מופז"דובר על האפשרות של חקיקת לא מזמן     
לגנוב שבעה מנדטים ולקחת , יאפשר לו לפלג את קדימהש

 שימוששכן גם בלי , כנראה הסבלנות משתלמת. אותם לביבי
 28 מופז לנתניהו נדוניה של ולמביא עכשיו שא, זההחוק ב

רצו שהם  בכלל –רבים מאלה שהצביעו להם ש, חברי כנסת
אבל למופז אין זכות יוצרים על  .יהיו חלופה לממשלה הזאת

,  מנדטים בבחירות13-זכה בש, ברק קדם לו . התרגיל הזה
  .  כדי שיתמכו בנתניהו,אבל מהם לקח חמישה

 33 ,של הקואליציה הנוכחיתהמנדטים  94מתוך ,     לכן
הפרת בהם הועברו לנתניהו במרמה ו. יבהמנדטים הם גנ

דין -  מובא לבית–אזרח המואשם בהאשמה כזו . אמונים
פר אמונים מ מי ש,כללי המשחק שכופה הימיןאבל ב. פלילי

  .שוליה של ביבי נתניהו- שר הופך-ומרמה 
,  חוק טל:נתניהו רצה בחירות בגלל שלושה דברים    

למה : "ז ואמרבא מופ. ןאאירהמלחמה ב ו,והתקציב המחאה
;  למלחמהאהיה שותף שלך –ן אאירבעניין ? לך בחירות

אעזור לך להפנות את האיומים גם כלפי  –טל בעניין חוק 
 אעזור להעביר את כל –  החברתיתהמחאהבעניין ; הערבים

   ".דיכוי המחאה התקציב ואסייע בגזירות
  של  תפקיד קדימה הוא מפלגת התפקיד שממלאת   ,כלומר    
 

  ממשלה של אסונות
  

  חנא סווידכ "מאת ח
  

הממשלה הזאת מעמידה את המדינה ואת העם בפני     
הממשלה הזאת העמיקה את הכיבוש . מלחמה איומה

היא עשתה סיכול ממוקד לפתרון של . בשטחים הפלסטיניים
העמים באזור שהוא התקווה היחידה של שני , שתי המדינות

 להגיע לפתרון שלום – העם בישראל והעם הפלסטיני –
היא בעצם . שיספק לשני העמים את זכות ההגדרה העצמית

 .אפרטהיידבכיוון הלאט אבל בבטחה -הולכת לאט
למחאה  גרםש, הממשלה הזאת העלתה את יוקר המחיה    

 מתפשטפערים חברתיים תהומיים ועוני , חברתית רחבה
הסתה פרועה הזאת מתנהלת ככנסת .  בישראלבקרב הציבור

- של חקיקה אנטי"חגיגה"ו, נגד האוכלוסייה הערבית
  .שיסטיתארתיסטית ופאמק, דמוקרטית

אבק למען עקרונותיה ונגד ימשיך להש ת"תנועת חד    
. בוא בעקבותיהוזו שתהממשלה הנוכחית  מדיניותהמשך 

די להשיג כהנחוש ביותר והעקבי ביותר אנחנו ניאבק באופן 
-ערביהמאבק דרכנו היא דרך ה. שלום צודק ושוויון מלא

תחושת שייכות  לכל אזרח במדינת ישראל אשר יעניק, יהודי
  .שהוא כוח משפיע בחברה הישראלית ההבנה אתו, אמיתית

   

  )7.5, מתוך דיון בחוק לפיזור הכנסת(   

 ,לא מדובר בממשלה חדשה. שוליה עלובה בממשלת נתניהו
  .אלא מדובר במכירת סוף העונה

מנדטים כיום  28- מ, את קדימה אל סף התהוםדחף נתניהו     
, בואו: "רגע לפני התהום אמר להם.  מנדטים בסקרים10-ל

בזיל אותם קנה הוא , ואכן". אפשר לקנות אתכם בזול, עכשיו
מכירה פומבית של הדמוקרטיה ושל הייתה זו . הזול

  .הפוליטיקה בישראל
  

  )9.5, ך דיון במליאה על צירוף מופז לממשלהמתו(

  

  ,לקואליציה זחלהקדימה בזמן ש
   חוקים חברתייםו חוקקאופוזיציהב

  

מופז איננה רק מהלך הישרדות ציני של -קומבינת נתניהו    
סכנת  :היא נושאת בחובה סכנות חמורות. פוליטיקאים

 שעלולה ,מלחמה אזורית בעקבות התקפה על איראן
-קיצוצים אנטי; ב" לפני הבחירות בארהלהתרחש עוד

מהלכי התקפה על ; חברתיים קשים בתקציב המדינה
מסע הסתה ; "שינויים בשיטת הממשל"הדמוקרטיה בדמות 

 ".חובת שירות לכל"נגד האזרחים הערבים בעילה של 
 )ש"חד (דב חניןכ " חחיהצל, ל הקומבינהושיבשעות ב     

 : שיזםחוקיםבעה אר, בקריאה שנייה ושלישית, להעביר
 החוק מעגן - חוק תנאי כליאה הולמים בבתי הכלא    

 ומבקשי "טחונייםיב"אסירים כולל (לכל האסירים באשר הם 
 ומקנה גם ,לבריאות, לכבוד, זכות לתנאים הולמים) מקלט

 ,פעילויות פנאי, כולל זכויות לחינוך(זכויות פרטניות רבות 
, אזרחים ותושבים נקבעולאסירים  ).וטיול יומי באוויר פתוח

 . גם מנגנוני שיקום, לראשונה
 מחייב את פרסומן -  חוק השקיפות במקרקעי ישראל     

עד היום . של כל החלטות רשות מקרקעי ישראל באינטרנט
על פי בדיקה . לא הייתה חובה לפרסם החלטות כאלה

 מתוך 82רק כי  הסתבר ,שערכה האגודה לצדק חלוקתי
פורסמו , טות הנהלה שהתקבלו עד כה החל3,100-למעלה מ

 –המשמעות היא מרחיקת לכת . באתר רשות מקרקעי ישראל
 .  עדר שקיפות משרת מנגנוני אפליה ומייצר שחיתותיה

במקום הפרטת מקרקעי : זוהי החלופה למדיניות נתניהו    
י "מהפכה של שקיפות ודמוקרטיה באופן ניהולם ע, ישראל

 .מערכת ציבורית
 מארנונה למעונות יום המשקמים אנשים עם פטור     

החוק מתמודד עם שימוש הרשויות המקומיות  – מוגבלויות
מוסדות במנגנוני ארנונה כדי לדחוק החוצה מתחומיהן 

 .המטפלים באנשים עם מוגבלויות
ל גיל שבאפליה  – קביעת איסור אפליה בשל גיל     

כן ול, הלכה והפכה לבעיה קשה בשוק העבודה הישראלי
      .חיוניתההתמודדות החוקית איתה הפכה 



  

 5 /עובדים
 

  

  עופר עיני: נא להכיר
  

  

  אלי אורמאת 
  

 המאוגדים בשורות ,העובדים והעובדות במאי יבחרו 22-ב    
מול . ההנהגה החדשה של ההסתדרות ונעמתאת , ההסתדרות

הבית  "רשימה בשםמתייצבת  ,עופר עיניר המכהן "היו
מועמדה אשר ו ,)'כשהאות שלה בקלפי היא  ("החברתי

קו ל חלופה הציגמהרשימה  .איתן כבל כ" חר הוא"ליו
סיעות  שותפות בהו ,אותו מוביל עיני בהסתדרות, המזיק

  .) בעמוד האחרון–בנושא זה  (ש" חד–ובהן , האופוזיציה
  

  שובר שביתות, יושב על הגדר
שלפי  אשלטון עיני בהסתדרות היהבעיה העיקרית ב    

אלא , לייצג את העובדיםאינו קיד ההסתדרות תפ,, תפיסתו
  .בינם לבין המעסיקים" לגשר"

כמו , )2010דצמבר (במהלך שביתת הפרקליטים ,     לדוגמא
 אלא,  לא התייצב עיני לצד השובתים,בשביתות רבות אחרות

מתווך  הציג עצמו בתור –
 ,העובדה. בינם לבין המדינה

כמתווך כי בחר לראות עצמו 
, במקום כמנהיג עובדים

הובילה למצב בו לעובדים 
יג שידאג אין בפועל נצ

 כי , מיותר לציין.לזכויותיהם
 מאבק  בהישגיה פגעגישה זו

 כמו גם בהישגי, הפרקליטים
  .אבקי עובדים אחריםמ

 במקרה של מאבק    
אביב (העובדים הסוציאליים 

לא זו בלבד . רגישתו של עיני הייתה קיצונית עוד יות, )2011
,  כנציג העובדיםבמקום" מגשר"שעיני הגדיר עצמו בתור 

וכפה , הכשיל את המאבק כדי ל,אלא שהוא רתם את כל כוחו
 הסכם סיום שביתה – באופן לא דמוקרטי –על העובדים 

הסוציאליים עובדים ה. אשר לא פתר את הבעיות היסודיות
בהתאם לעליית , כדי לעדכן את שכרםיצאו למאבק 

ים ס"והעדרשו לשפר את תנאיהם של הם , כמו כן. המחירים
שמספרם הולך ועולה ככל שמתקדמת , תותבעמוהמועסקים 

 התנגדו – משלא נענו דרישותיהם .הפרטת שירותי הרווחה
  .להסכם

ר ארגון העובדים "ויוההסכם אליו הגיעו האוצר  ,בפועל    
כלל עלייה קטנה מאוד , של עיני" תיווכו"-ב, הסוציאליים

לאחר שנדחה ההסכם . ולא חל על עובדי העמותות, בשכר
ל כוחו ניצל עיני את כ, יהם של חברי הארגוןברוב קולות

נוצר . את ההסכם העובדים לכפות על כדי ,ר ההסתדרות"כיו
מגייס את , בו מי שאמור לכהן כנציג העובדים, מצב אבסורדי

  .ומתייצב לצד המעסיקים, מלוא עוצמתו כדי להיאבק בהם
  

  מחובר באינפוזיה לטייקונים
ם לא רק ברמה     אולם עופר עיני מחויב למעסיקי

אלא גם באופן ישיר מספר תחקירים סייעו , האידיאולוגית
  .ר ההסתדרות עם בעלי הון"קשריו של יולחשוף את 

למדנו על מערכת היחסים הידידותית הקרובה ,     כך למשל
דה  ("שרגא ברושר התאחדות התעשיינים "בין עיני לבין יו

 ב בכך כיבהתחש, זוהי ידידות משונה). 22.5.2009, "מרקר
ואילו עיני אמור להיות נציג , ברוש הוא נציג המעסיקים

רמו בתמיהה נוכח חשיפה בעוד שלא מעט גבות הו. העובדים
היחסים בין ברוש לעיני הם : "היו גם מי שסינגרו עליה, זו

 אחרי שנים של שפיכות דמים בתחום יחסי ,פרח מלבלב
כי אין , ההסתדרות היא גוף שמתפשר. העבודה בישראל

 0% צדק ועם 100%זו חכמה קטנה מאוד לבוא עם . ברירה
שמאוחר יותר , 'שלי יחימוביץכ "אמרה אז ח, "הישגים
  ...לראשות מפלגת העבודה, בתמיכת עיני, נבחרה

עולם נוסף בין עיני לבין     אותו תחקיר חשף חיבור מפוקפק 
 2007-העניק לו בדרורי -משרד הפרסום שלומי: העסקים

הכחיש  , כמובן,עיני. שירותי ייעוץ פוליטי ללא תשלום
עזרה "לת וטען שמדובר רק בקב, שמדובר בקשר פסול

, ודאי ללא קשר לידידות זובו, בדרך פלא. מדרורי" חברית
 בתי האבות ל רשת"אחיו של דרורי למנכעיני מינה את 

דרורי זכה בקמפיין - ומשרד שלומי,הסתדרותה  של"משען"
  .הסתדרותהשייך חלקית  ל, "יהב"הפרסום של בנק 

    אולם בין ידידיו של עיני 
, נמצאים לא רק אנשי עסקים

טייקונים ממש אלא גם 
 –למשל , מהשורה הראשונה

אשר בבעלותו , נוחי דנקנר
הכולל את , .בי.די.קונצרן אי

, רשת שופרסל, דיסקונטבנק 
העיתון , חברת סלקום

 ונכסים רבים נוספים, מעריב
). 26.10.2010, "דה מרקר("

אחיו ובנו של עיני הועסקו 
 בכירים בחברות בתפקידים

 מול אלו העובדים בחברותייצג את ומי .  דנקנרשבבעלות
  ... עיני כמובן? ההנהלה

החברות באחת . דנקנר אינו בעל ההון היחיד שנהג כך    
-שבבעלות ברונפמן ופישר הועסקה כדירקטורית רוית דום

ברה בח. ראש מטה ההסתדרות המקורבת לעיני, פידל
ר נעמת "יו, הועסקה טליה לבני, שבבעלות האחים עופר

  .דירקטוריתבתור , ומקורבת לעיני
  

  הגיע הזמן להחליף את עיני
 מיכתו של עיני במעסיקים נובעת הן ממניעים    ת

תפיסת עולם שאינה מאמינה בכך שהעובדים (ולוגיים אידיא
טובות הנאה (והן ממניעים חומריים ) צריכים לייצג את עצמם

  .)עבורו ועבור מקורביו
ר ההסתדרות "ממשיך יו, המחאה החברתית    שנה אחרי 

המאבק . שלטוןלקחת חלק בחיבור המושחת בין הון ל
שיו אנ דחתולה, להדחתו של עיני מראשות ההסתדרות

הוא מאבק להשבתה של , תעמנממרחבי ההסתדרות ו
  .ההסתדרות לידי העובדים

  

ה אלטרנטיבה ברורה לדרכו מציב" הבית החברתי"רשימת     
למאבקי מתן גב  ;הסתדרותדמוקרטיזציה של ה: של עיני
 התנגדות ;וסולידריות בין כלל ארגוני העובדים, עובדים
לנשים ולתושבי , םשוויון לערבי; למדיניות ההפרטהעקבית 

 . יכול לנצח"הבית החברתי",  במאי22- ב.פריפריה



 6 /פולמוס

  

  :מעבר לסולידריות

  שותפות במאבק
  

  

  

  ניב מיכאלימאת 
 

ביקורת : פורסם המאמר המאמר הראשון בסדרה    מאז 
 ,")זו הדרך"גיליון קודם של ' ר ("יכיקורתהשמאל ה"

 את השיב אשר, ומופז נתניהו של המסריח תרגילנחשפנו ל
השתנה הנושא  לילה בין. הבמה דמתילק החברתי המאבק

 –ובמקום לדבר על הבחירות לכנסת , ו כולםהמרכזי בו עסק
 ופוליטית נחושה, צפה מחדש אפשרות שובה של המחאה

-נתניהו ממשלת של תהלהפ –ר וברו מוצהר יעד עם ,מבעבר
  . הקיצוני הימיןשהיא ממשלת , ליברמן- מופז

, יוקדמו    העובדה שהלכנו לישון בידיעה שהבחירות לכנסת 
 כיובילה רבים לתחושה ה, והתעוררנו עם ממשלת אחדות

 מולה ,ציהיהעובדה כי הקואל. פוליטית ציניות של רףנחצה 
 דיכוילהעמיק את , הכיבוש את להחריף עתידה ,אנו ניצבים

דמוקרטית -גזענית והאנטיה החקיקהלהגביר את ו, העובדים
 - לרחובות תלמפגינים אלףכ ,תוך שעות ספורות, וציאהה –

  . )ידיעה בעמוד האחרון' ר(אביב 
 את גם הבמה לקדמת החזיר המסריח התרגיל, לכך מעבר    

 שאלת :האחרונה השנה של פתורות הבלתי הבעיות אחת
. המחאה תנועת של השונים המרכיבים בין הפעולה שיתוף

, ביום בו התקיימה הפגנת הזעם נגד ממשלת האחדות
אשר תוכננה כבר לפני , גזענות נגד הפגנהגם א "בת התקיימה

 פעילים ידי על, השאר בין, אורגנה ההפגנה. ועותמספר שב
ש "י וחד"והשתתפו בה פעילי מק, מארגוני החברה האזרחית

  . ויהודים ערבים, רבים
ההפגנה נגד ,     בעקבות ארגונה של הפגנה שנייה באותו יום

היו מי שמתחו ביקורת על כך , "התרגיל המסריח"
 נגד גנהההפ .שמתקיימות שתי הפגנות שמאל באותו יום

 של במאבקן הפוגעת כפעולהתוארה " המסריח התרגיל"
 נגד ההפגנה את דוחקת שהיא בכך ,המוחלשות האוכלוסיות

 את מחלישה,  אל מחוץ לתשומת הלב התקשורתיתגזענות
  .ומקשה על גיוס מפגינים, בעיתונות סיקור לקבל יכולתה

, שעות ןשתי ההפגנות לא התקיימו באות כי ,חשוב לציין    
חלקם פעילים מרכזיים במחאה , וכי מארגני ההפגנה השנייה

. עמדו בקשר עם מארגני ההפגנה נגד גזענות, החברתית
 בשאלות ו נעוץאינ המתיחות מקור כי ,ממחישה זה עובדה

 ויכוחומ נובע אלא, שיתוף פעולהו תיאוםארגוניות אודות 
 גורמים של ותפקידם מקומםאודות ,  במהותופוליטישהוא 

  .מאבקתוך הב םשוני

  
נשמעה ביקורת על כך שפעילי המחאה , בשנה החולפת    

אינם , "מעמד הביניים "םהנמנים ע, "משדרות רוטשילד"
 .המוחלשות שכבותפעילים מהה עם סולידרי באופןנוהגים 

, דרישותהעלאת בגם  ,לדעת אותם מבקרים, מתבטאזה  דבר
 על אלבו, לכאורה, אשר אמורות, השגה-דוגמת דיור בר

  .ציבורי לדיור הנאבקות המוחלשות השכבות של חשבונן
 כיהגורסת  אידיאולוגית תפיסה עומדת , זוביקורת מאחורי    
תחושת  מתוך ,להצטרף החברתית המחאהפעילי  על

, כלומר. תוהמוחלש ותהאוכלוסי ן שלמאבק לא ,סולידריות
 כוח מעמדת מגיע פעילי המחאה החברתית ציבורש מאחר
 לשים עליהם, )המבקרים בלשון ,"לגיותביפרי בעלי" (יחסית
 הדרישות אתהחברתית  המחאה תנועת לסדר יומה ש במרכז

הטוענים  אלובידי  או, המוחלשת האוכלוסייהעלות בידי המו
  . גהולייצ

 צריכים א"פעילי המחאה בת כי ,דרישה היאה משמעות    
לפתרון  המאבק את ולזנוח ,אחריםב בתמיכה עסוק רקל
 הרטוריקה גם נובעת ,וז תפיסה מתוך. שלהם צוקותיהםמ

 בטליחס המוה ,בקיץ המוחים כלפי שהופנתה המזלזלת
   .אינטלקטואלים מספר מצדהאמיתיות  למצוקותיהם

מנסחים את דרישתם " שמאל ביקורתי"    אותם אנשי 
 עם חברתית סולידריות להפגיןא "בת המחאה פעילימ

 את תמעקר בפועל שרא,  בדרךהמוחלשות האוכלוסיות
 היא חברתית סולידריות בעוד. ממהותו הסולידריות מושג
 על מבוססתה ,וקבוצות פרטים בין אחווה של ביטוי

 לקדם מבקשים" הביקורתיים"-הרי ש, משותפים אינטרסים
 "ןליב טוב" על ונשען ,ילטרואיסטא הוא שבסיסה פוליטיקה

ומתעלמים , מכונות שכבות הבינייםאלה ה של "ןנאורות"-ו
  . של שכבות אלהמהמצוקות האמיתיות 

 הצורך בשל רק לא, וז תפיסה לדחות עלינו ,שמאל כאנשי    
 מאחר אלא, זכויותיו מעןל מאבק לנהלשל כל עובד 

 ישלא מציעה ואינה ,עצמה את מביסההזו  הפוליטיקהש
, מתעלם אינו מעמדי- שמאלי ניתוח. שינוי שלאמיתי  אופק

. העובדים מעמד קרבב ופערים ריבוד של משאלות ,כמובן
 הפוגע ,הגמוני חברתי סדר של קיומוגם מודע לניתוח כזה 

 לא גם הוא אך. העובדים מעמד בקרב מסוימים בחלקים יותר
  . הפוליטית העשייה לבסיס את ההבדלים הופך

  

 הוא העובדים מעמד כי, קארל מארקס של קביעתו    
 קביעה הייתה לא ,החברה את לשחרר היכול החברתי הכוח

 זהותם, ההמונים של רומנטיזציה על המבוססתמוסרית 
 החלשה הקבוצה דווקא כי ,סבר לא סקראמ. ותרבותם
 היה ניתוחו. לשנותה היכולה זו היא בחברה ביותר והסובלת

ואת האפשרות  האינטרס את יש למי" :השאלה על מבוסס
  . "?האחרים את גם ואיתו, עצמו את לשחרר

  

  

להיאבק  לרבות, החברתית המציאות לשינוי הכוח    
 מהשכבות אחתלא  אף של הבלעדיות בידיה אינו, גזענותב
גם בוודאי  הוא. העובדים מעמד את המרכיבות הקבוצותמו

 או פעיל בידי או,  בלבדהמוחלשות השכבות בידינמצא  לא
 פוליטית בפעילות נמצא הוא. כלשהם חברתיים פעילה

 של כלל נפגעי ,העובדים מעמד מרכיבי כלל של מאוחדת
עקרונית ומעשית את   החודה כזאת ,הסדר החברתי הקיים

  . ומשול הפרד שלהשלטת  פוליטיקהה
  

  

רחבה ככל דרושה לנו פעילות שמאלית ומעמדית     

מכוונת ישירות נגד השיטה ה ,האפשר

 אלא, כלכלי ניצול רק לא היוצרתשיטה  – הקפיטליסטית
 מעמד קרבב והפלייה הדרה, גזענות שלתופעות  אותן אתגם 

  . להתריע, בצדק, אשר עליהן אנו יודעים,  עצמוהעובדים



  

  7/בעולם 
 

  

  המשבר הכלכלי הישג לשמאל היווני בצל
  

   להקים גוש מאוחדעלה בידואך לא  ,שליש מהקולותב ההשמאל זכ
  

האוצר היווני שר ודמוקרטים ביוון -מנהיגם של הסוציאל    
הודיע בסוף השבוע האחרון  ניזילוסאיוונגילוס ולשעבר 

נשיא נפגש עם הוא . על כישלונו בהרכבת ממשלה) 12.5(
 סיבת הכישלון ,לדבריו.  מנת להחזיר לו את המנדטיוון על

ה של קואליציית השמאל סירוב"היא להקים מממשלה 
להצטרף ,  שמתנגדת לתוכניות הצנע, סיריזה–הרדיקלי 

   ."לממשלת אחדות
אלכסיס ,     מנהיג סיריזה

קיבל , 38בן , ציפראס
מספר פניות ממנהיגים 

 אשר הציעו לו, פוליטיים
 ,אחדותלהצטרף לממשלת 

שתי מפלגות גם שתכלול 
צנע הות בתוכניות כתומה

מאחורי . יותלליבר- הניאו
ההצעה עמדה הכוונה 

גבש רוב נסות ולל
, בפרלמנט עבור ממשלה

המורכבת בחלקה הגדול 
אשר ו, ממפלגות הממסד

  .תזכה לגיבוי משמאל
, ס סירב להצעהאציפר    

 מגביר את הסיכוידבר ה
שאזרחי יוון יצטרכו לכך 
ת לבחירות חדשות ללכ

 ,כבר במהלך החודש הבא
על מנת לפתור את 

 אליו  ,הפלונטר הפוליטי
 אני רוצה ".המדינהנקלעה 
הצטרף שהסירוב ל, להדגיש

לממשלת אחדות לא בא 
שעל פי , סאאמר ציפר, " אלא מהרצון של העם,היריזסמ
 יהפוך למנהיג המפלגה הגדולה ביותר ביוון במידה סקריםה
העם כבר דחה את תוכנית . "ת חוזרותיתקיימו בחירוש

   ."הלכן לממשלה שתקום אין זכות ליישם אות, החילוץ
מגביר את , להרכיב ממשלהוניזילוס שלון של  הכי,כאמור    

שכן על , הסיכויים לבחירות חדשות שיתקיימו בחודש הבא
תת שלוש אפשרויות להרכיב  הנשיא יכול ל,פי החוקה

ראש הסיעה השלישי שניסה וניזילוס היה . ממשלה חדשה
 ,לכןו, לאחר שהשניים הקודמים נכשלו, להרכיב ממשלה

ירכיב נשיא יוון ש -היא מבחירות האפשרות היחידה להימנע 
  . בעצמו ממשלת אחדות לאומית

תסייע להפחית את חששותיהם      ממשלת אחדות כזו
מכך שבחירות , הכבדים של בעלי ההון ושל האיחוד האירופי

גות השמאל המתנגדות לתכנית לזקו את מפחדשות יח
  .ליברלית- הניאו" ההצלה"

לא הצלחה שהגיע למקום השני בבחירות וניסה ל, ציפראס    
א יכולים להגשים אנחנו ל: "הודה, להקים ממשלת שמאל

  ניסטיתמנהיגי המפלגה הקומוהן   כי ,יצוין ". את חלומנו
  .גש עמווהן מנהיגי מפלגת השמאל הדמוקרטי סירבו להיפ

מפלגות השמאל המתנגדות למדיניות כי בעוד ,     כך עולה
הן אינן  ,כשליש מקולות הבוחריםבליברלית זכו - הניאו

הוות לק כדי  על בסיס פוליטי מוצמסוגלות לשתף פעולה
המצע שלנו נהנה מתמיכה ציבורית ". אלטרנטיבה שלטונית

  . ציפראסהסביר, " אבל מגיבוי פרלמנטרי חלש,רחבה
בטענה כי , נמתחה ביקורת על ציפראסבחוגי ההון     

ותביא לסילוקה של , המדיניות שהוא מציע אינה אחראית
 .הגושמ סילוקבגם גרמניה מאיימת על יוון . יוון מגוש היורו

 , בסוף השבועוולפגנג שויבלהכך רמז שר האוצר הגרמני 
כישלונם של הסוציאליסטים  בדברעם פרסום הידיעה 

דבריו של שויבלה . ליברלית- ניאושלת אחדותלהרכיב ממ
, מפלגות ביווןהלחץ שמופעל על מנהיגי האת ו להגביר נועד

זאת לנוכח התגברות . המתקשים להקים ממשלת אחדות
  ."החילוץתכנית "לקבלת תנאי העממית ביוון ההתנגדות 

, "ובנינו מנגנוני הגנה, למדנו המון בשנתיים האחרונות"    
כאשר נשאל  ,"ריינישה פוסט"איון לעיתון אמר שויבלה בר

ת גהסיכון של זלי. "האם גוש היורו מוכן לעזיבה של יוון
וגוש היורו , פחת למדינות אחרות של גוש היורו המשבר

ל התפיסה לפיה לא נוכ". הסביר, "ול הפך עמיד יותרכמכל
  ".היא שגויה – להגיב בזמן קצר לתרחיש לא צפוי

כל מי שאומר ליוונים שיש דרך " ,אולם לדברי שויבלה    
עלינו . אומר שטויות, ואבת לצאת מהמשברקלה ופחות כ

הוגנת , לומר לחברינו ולשותפינו היוונים בצורה ישרה
 ."עליה כולנו הסכמנוופתוחה שאין דרך אחרת מלבד זו ש

משלות אירופיות אחרות ומשקיעים פרטיים כי מ, עוד אמר
להבין "כך שעל יוון , "לוויתורים מרחיקי לכת"הסכימו 

   ".שעליה למלא את ההתחייבויות שלה בתמורה
שנכפו על , כלפי בעלי ההון" ההתחייבויות"    אולם דווקא 

הן הסיבה למצוקה החברתית ולטלטלה , העם היווני
  .ליטית הפוקדת את יוון מזה שנתייםהפו

  

   בבחירותתוצאות השמאל
  

הענישו הבוחרים ,  במאי6-    בבחירות שהתקיימו ביוון ב
על , דמוקרטית- מפלגת השלטון הסוציאל–את פאסוק 

זו של ל זההליברלית -שתמכה במדיניות כלכלית ניאו
  . ממשלת הימין שקדמה לה

 לתמיכה 43.9%משיעור תמיכה של (    מקריסתה של פאסוק 
הרוויחו בעיקר המפלגות הנמצאות )  בלבד13.2%של 

  :דמוקרטים-משמאל לסוציאל
    

- התמיכה בה עלתה מ– גה הקומוניסטית היווניתהמפל
  ). מושבים26-ל,  מושבים בפרלמנט21-מ (8.5%- ל7.5%

        

 הגדילה את –  קואליציית השמאל הרדיקלי–סיריזה 
 52- מושבים ל11- מ (16.8%- ל4.6%-שיעור התמיכה מ

  .סיעה השנייה בגודלה בפרלמנטההפכה ו, )מושבים
  

, רלמנט הקודם סיעה שקמה בפ– השמאל הדמוקרטי
והורכבה מארבעה חברי פרלמנט שפרשו מסיריזה ומשישה 

 6.1%-בכתה זבבחירות . פאסוקחברי פרלמנט שפרשו מ
  ). מושבים בפרלמנט19שהם (מהקולות 

אלכסיס ציפראס: הפתעת הבחירות  



 8/הניצחון  יום 

  

  צדק-ללחום בפאשיזם ובאי
  

  ,  שנים להבסת גרמניה הנאצית67מתוך דברים בעצרת במלאות 
  שם הצבא האדום בהרי ירושלים-ביער על) 12.5(שהתקיימה 

 
  עופר כסיףמאת 

  
אנטולי  האדום הצבא קצין פתח 1945 בינואר 27-ב    

 הוביל, אושוויץ המוות מחנה שערי את שפירו' פבלוביץ
 הייתי. "אסיריו את ממנו ושחרר המחנה וככילת חייליו את

 לא", שפירו אמר, "המשחררים מראשוני להיות גאה מאוד
, האדום הצבא, שאנחנו משום אלא יהודי היותי בשל כך כל

  ".אותו שחררנו
 במאי 9-ב הנאציזם הבסת, המוות מחנות שחרור, ואכן    

 המשטרים רוב על וההיסטורי הגדול והניצחון, 1945
 של גבורתו ללא מתרחשים היו לא, באירופה סטיםשיאהפ

  . הסובייטי האדום הצבא
: גרידא צבאי ניצחון היה לא האדום הצבא ניצחון אולם    

 ועודו שביטא ניצחון, ופוליטי רעיוני בניצחון גם היה מדובר
 והאמיתית העקבית האידיאולוגית החלופה את מבטא

 לנצח לנצור כולנו על אותה חלופה – שיסטיתאהפ למפלצת
 לחלופה המרשימים הביטויים מן אחד. פעולה כדרך ולאמץ

 65 לפני בדיוק אנדריי גרומיקו של ם"באו נאומו היה זו
  ):1947 במאי 14 (שנה
 וייסורים תלאות היהודי העם סבל ,האחרונה במלחמה    "

 של יבשה בסטטיסטיקה להביעם קשה – דוגמתם שאין
 התוקפנים מידי שנפלו היהודים רבנותוהק מספר

 ,ההיטלראי לשלטון נתונים שהיו בשטחים. שיסטיםאהפ
 המספר. גמורה פיסית להשמדה כמעט היהודים נחשפו
 נאמד ,הנאצים התליינים בידי שנספו היהודים של הכללי

 הפליטה שארית של עצום מספר. בקירוב ליוניםימ שהיבש
 גג קורת, מולדת נטולי נמצאו היהודים אירופה אוכלוסי של

 ארצותעל פני  נודדים יהודים אלפים מאות, קיום ואמצעי
 גדול חלק. קלט ומקיום אמצעי בחפשם ,באירופה שונות

 הזמן הגיע. רבה מצוקה לסבול ומוסיף במחנות נמצא מהם
  ."...במלים ולא במעשים האלה האנשים לעזרת לבוא

  

   שנים לפראבדה100

  
  

- ו"ו הדרךז" שלחו מערכות העיתונים ,שעברבשבוע     
, "פראבדה" מכתב ברכה למערכת העיתון "אלאתיחאד"

  .) במאי5- בהשחל (במלאות מאה שנים לתחילת הוצאתו
 ביוזמת, ט פטרסבורגק בסנ1912סד בשנת שנו,     העיתון

הביטאון המרכזי של המפלגה בהמשך היה , לנין
וליווה את המפלגה , הקומוניסטית של ברית המועצות

  .ת לאורך כל שנות קיומןוהמדינה הסובייטי
ממשיך העיתון , בתנאים לא פשוטים,     גם בשנים האחרונות

לבטא קו ביקורתי כלפי המצב הקיים בפדרציה , לצאת לאור
      .על ענייניהם של העובדיםעל הדמוקרטיה וולהגן , הרוסית

 יכלה לא אחת אירופית מערב מדינה לא שאף העובדה    "
 ,שיסטיםאהפ התליינים של לימותםא מפני היהודים על להגן

 מן זה יהא לא. משלהם מדינה לכונן שאיפתם את מסבירה
 בייחוד, הזו העובדה את בחשבון להביא שלא הצדק

מת במלח עליהם עבר אשר כל את בחשבון כשמביאים
  ".השנייההעולם 

 משני מורכבים פלסטינה אוכלוסי: "    וגרומיקו הוסיף
 על הראויה בצורה לשמור אפשר ...והיהודים הערבים, םעמי

 מדינה של הקמתה עם רק העמים שני של האינטרסים
 זו מדינה. אחידה- דו דמוקרטית עצמאית יהודית-ערבית
 לאוכלוסים שוות זכויות מתן על מושתתת להיות צריכה

 יתוף פעולהלש יסוד להניח יכול שהיה, והערבים היהודים
  .שניהם לתולתוע המשותפת לטובתם ,אלה עמים שני בין
 בגלל להגשמה ניתנת אינה זו שנוסחה, מתברר היה אילו    

 ההכרח מן זה יהיה ,והערבים היהודים בין היחסים קלקול
 – עצמאיות מדינות לשתי פלסטינה של חלוקתה... לבחון

  ."וערבית יהודית
 העולה האינטרנציונליסטית בנימה להבחין שלא אפשר אי    

 יחד עם: ם"באו מ"בריה של כנציגה גרומיקו של מדבריו
כלולה , הנאציזם קורבנות היהודים עם והזדהות סימפטיה

יחד ; הפלסטיני העם לבני גם אוהדת התייחסותבדברים גם 
 גג לקורת השואה פליטי היהודים של בהזדקקותם הכרה עם

 בזכותם מסויגת בלתי תמיכהדבריו ביטאו  ,מדינית-פוליטית
: לכל ומעל; מולדתם בלעצמאות הפלסטינים הערבים של

 הקמתה ידי-לע או, הארץ עמי בשני שווה להתחשבות קריאה
 הארץ חלוקת ידי-על או ,העמים לשני משותפת מדינה של

  .לאום מדינות לשתי
  

 גרומיקו של חזונוכי , הזדמנות בכל ולהזכיר לזכור עלינו    
 חיים כולנו בה הארץ: מומש טרם כקומוניסטים עצמנו ושלנו

 משותפת מדינהאילו ו .מדינות לשתיעדיין  החולק לא
אותו מקדמים  ,חזון לאחרונה הפכה) דמוקרטית- בלתי(

 הנצחתם היא מטרת שהאל ,דווקא חוגים שוליים בימין
  . יהפלסטינ הערבי העם של דיכויוו השפלתו

  

 של התנהלותו, גרומיקו בדברי הטמון האינטרנציונליזם    
 אסירי את ובשחררו שיזםאהפ נגד במאבקו האדום הצבא

 חוטאים כמה עד מוכיחים, ככלל הקומוניזם וערכי, הנאצים
 דרך עורכים שהם בהשוואה" הטוטליטרית התיזה "חסידי

  . לקומוניזם שיזםאהפ בין קבע
  

 היו הראשיים שדובריה, "הטוטליטרית התיזה"    
 האמריקאי האימפריאליסטי הקפיטליזם נאמני מלכתחילה

כאילו ש ,להוכיח כדי מילים הכבירו, ינסקי'ז'בז זביגנייב כגון
 כאחד שניהם :שיזםאוהפ הקומוניזם בין ממש של הבדל אין

 דכאניות פוליטיות ופרקטיקות כאידיאולוגיות הושמצו
       . אשר קורצו שתיהן מאותו החומר, ועריצות

 מגוחכת לקומוניזם שיזםאהפ ביןלהעדר הבדל     הטענה 
 ניסיון כולה וכל  – הרע במקרה הרת אסוןו, הטוב במקרה
, ההדרה נגד, הגואה הגזענות נגדהציבורי  במאבק לפגוע

  .ומתרחב המעמיק החברתי הצדק אי ונגד
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  לא להעמיד לדין 
   את הגירסה האחרת

  
עצומה מקוונת הדורשת ם האחרונים על מאות חתמו בימי    

. מוחמד בכרימאי והשחק ישלא להעמיד לדין את הב
יהודה ,  היועץ המשפטי לממשלהלנים אוהחתומים פ

לאחר שבאמצעי התקשורת פורסם כי הוא שוקל , ויינשטיין
בשל סרטו , ע בכרילהגיש תביעת דיבה נגד איש הקולנו

  ". נין'נין ג'ג"
 קוראים לך להימנע מכל פעולה ,אנו החתומים מטה"    

העלולה להוות פגיעה קשה ובלתי מוצדקת לחלוטין , שכזאת
  .נאמר בעצומה, "בחופש הביטוי במדינת ישראל

  

 
  

ברצוננו להזכירך כי בית המשפט העליון דן בנושא : "ועוד    
ובכל המקרים הגיע ,  שונותבמסגרות, זה מספר פעמים

  . להחלטה שלא לנקוט כל פעולה נגד בכרי וסרטו
ענן התעמולה והטיעונים הרגשיים שנצברו סביב סרט זה     

מוחמד בכרי הגיע לעיר : מקשים להבחין בעובדות המוצקות
ל בשנת "נין בתקופה מיד לאחר כיבושה מחדש בידי צה'ג

ושיבץ אותן , אסף עדויות מצולמות מפי תושביה, 2002
  .  כדי להביאן בפני הציבור בישראל ובעולם,בסרט שהכין

  

  מפגש משוררים וסופרים
  תערבית ובעבריב

בנצרת יתקיים מפגש של משוררים וסופרים כותבי עברית     
עודה בשאראת , סמי ברדוגו: באירוע ישתתפו. וערבית

  . ושהרה בלאו
 בשעה , במאי16 ,יערך ביום רביעי, הפתוח לקהל, המפגש    

דרך , כיכר המעיין, במרכז נצרת,  במסעדת סודפה,20:00
 04-6566611 :פרטים ל.6089/35הצליינים סמטה 

  
אין כל הוכחה כי מי מהאנשים שעדויותיהם נכללו בסרט     

 ,  כשקריות ואפילו אם עדויות יתגלו  –  שיקר ביודעין
כלל רי היה ער לשקריותן כאשר כשאין הוכחה כי ב דאיובו

  . בסרטו אותן
אין ספק כי מוחמד בכרי לא הכין ולא התיימר להכין , אכן    

 המבטא את עמדות כל הצדדים לגבי מה ,'מאוזן'סרט 
אלא סרט המבטא , 2002נין בחודש אפריל 'שהתרחש בעיר ג

ולכל הצופה , ביודעין ובמפורש את עמדות הצד הפלסטיני
  . בסרט ברור וידוע כי בכך מדובר

 חולקים ,נין' שנלחמו בג,ן ספק כי חיילים מסוימיםאי    
אין ספק . בצורה בוטה וחריפה על דרך הצגת הדברים בסרט

כי זכותם המלאה להביע את מחאתם על הצורה שהוצגו גם 
סם ולקדם את  ולנסות לפר,הדברים בסרטו של מוחמד בכרי

והם אכן עשו ועושים כך  –ת גרסתם שלהם למאורעו
  . בהרחבה רבה

ותם לנסות להשתיק ולמחוק את בשום אופן אין זו זכ    אך 
המותרת ה רסי ולהפוך את גרסתם לג, הפלסטיניתהרסיהג

כממונה על , ד לא ראוי כי אתהומא. היחידה ואין בלתה
 ".תיתן יד לניסיונות כאלה, שמירת החוק בישראל

 ישראל פורסמו  ראוי להזכיר כי במדינת,לדעת החותמים    
בספרים ובצורות רבות , בסרטים –  בלי הרףומתפרסמים

תיאורים של קרבות ואירועים שונים בתולדות  – אחרות
 המבטאים אך ורק את גרסתם ,פלסטיני-הסכסוך הישראלי

מבלי לתת שום ", ל שהשתתפו באותם אירועים"של חיילי צה
  ."מקום וביטוי לעמדתם וגרסתם של הפלסטינים שהיו שם

ים לא מעטים בהם פלסטינים עשויים ישנם מקר, מן הסתם    
 ואף ,לראות סרטים וספרים שכאלה כמסולפים ביותר

 של או ,כמוציאים את דיבתם של פלסטינים מסוימים
ואולם לא ידוע כל מקרה בו הגיעו טענות . הפלסטינים כעם

 החיילים  או נגדכאלה לכדי משפט דיבה נגד עושי הסרט
 בכיוון ההפוך לא רצוי מאד שגם. שעדויותיהם נכללו בו
  ".יגיעו הדברים לכדי כך

  

  www.atzuma.co.il/mohammadbakri:   לחתימה על העצומה

  

  פתרון גאוני
  

        עמיקם יסעורעמיקם יסעורעמיקם יסעורעמיקם יסעורמאת 
  

הגיעו מים עד : " וזעקו,באו המעסיקים אל הממשלה    
אין לנו כוח לשאת את ! כבר אי אפשר להמשיך כך! נפש

  ."?מתיעד . הם מוצצים את דמנו. ועדי העובדים
תיכף ",  הרגיעה אותם הממשלה,"יקיריי, אל דאגה"    

הבהיק עד ש, ישבה הממשלה וישבה. "אמצא לכם פתרון
מפעלי הייטק בנו : פתרון מבריק בראשו של אחד השרים

 :רובוט אולף לומר כמה משפטיםאותו . רובוט מושלם
למה להרוס ", "כולנו משפחה אחת גדולה", "נעשה ונשמע"

בואו נפשיל שרוולים ונשנס מותניים למען ", "?כדי להרוס
זמן הוא  ","אנחנו לא באים לכאן כדי לגרד ביצים", "המפעל

אף אחד פה לא מת "- ו, "לא צריך להיות גרידי", "כסף
  ".מרעב

 אשר מילא את תפקיד ,לכל מקום עבודה הוכנס רובוט כזה    
. הארץ שקטה ארבעים שעותו. הוועד ויושב ראש הוועד

,  ענתה הממשלה,"על לא דבר". "תודה"ידים אמרו המעב
  ".אני חושבת עליכם כל הזמן"



    במאבק
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יתקיימו הבחירות להסתדרות , ) במאי22(הקרוב '     ביום ג

 עופר עיני לבבחירות אלה תתייצב מול רשימתו ש. ולנעמת
, ש"בה שותפה חד, "הבית החברתי"חלופה בדמות רשימת 

" הבית החברתי"מועמד . 'אשר האות שלה בקלפי היא כ
  .כ איתן כבל" הוא ח–לראשות ההסתדרות 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 פתק צהוב –ל חברי ההסתדרות מצביעים בשני פתקים     כ
 ופתק ,איתן כבל - במעטפה הצהובה לראשות ההסתדרות 

. 'האות כועליו לבן במעטפה הלבנה לוועידת ההסתדרות 
פתק  -מצביעות גם לוועידת נעמת , חברות הסתדרות, נשים

  .במעטפה סגולה', לבן ועליו האות כ
או , לסייע בטלפונים, חירות    המעוניינים להתנדב ביום הב

  .050-5201416: מוזמנים ליצור קשר, להשקיף בקלפיות
  

  אלפים בהפגנות המחאה החברתית
יצאו , "מחזירים את המדינה לאזרחים"    תחת הסיסמא 

, בחיפה, בירושלים, אביב-אלפי מפגינים לרחובות בתל
).    12.5(ובאילת , בפרדס חנה, בנהריה, בקריית שמונה

המציין מלאות שנה לתחילת , עולמי-  ביום מחאה כללמדובר
אשר היוותה מקור השראה , תנועת המחאה החברתית בספרד
  .לתנועות אוהלים בארצות אחרות

, אביב-שהתקיימה בכיכר רבין בתל,     לעצרת המרכזית
שיצאה משכונת , "תהלוכת השכונות"קדמה תהלוכה בשם 

  .א" הדרום של תוביקשה לבטא את מצוקות שכונות, התקווה
מי "אמר כי , שהשתתף בהפגנה, )ש"חד (דב חניןכ "    ח

צריך להגיע לכיכר רבין , שחושב שהמחאה מאחורינו
זה מזכיר את הקיץ . ולראות את ההמונים שנמצאים פה

  ".וזה מאוד מעודד, שעבר
שהחלה לצעוד לכיוון מצודת ,     קבוצה של מאות פעילים

 פלפל ועצרו זשוטרים התיזו גה. נבלמה בידי המשטרה, זאב
  .י"חבר מק, ניב מיכאליביניהם , עשרה מפגינים

  
  
  

  ברכות חמות שלוחות
  

  

  

  ליוני ולעומר, לאיילת
 

  רותםאשר חוגגים את לידתה של 
  

  י"מקיפו של -א"מחוז תא ו"סניף ת

  
,     בירושלים צעדו שתי תהלוכות לכיוון בית ראש הממשלה

.  שיצאה מצומת פתאחת שיצאה מגן הסוס והשנייה
הנאבקים , "המעברה"התהלוכה השנייה הובלה בידי פעילי 

בין המשתתפים בעצרת שבתום התהלוכה . למען דיור ציבורי
ההפגנה . של יוצאי אתיופיה" חבש" גם פעילים ממאהל –

  .התקיימה בסימן תמיכה בשוויון והתנגדות לגזענות
שם , צעדו כאלף מפגינים מכיכר ספר למרכז חורבבחיפה     

הבית " מועמדי –בין מובילי הצעדה . התקיימה עצרת
  . לראשות ההסתדרות ונעמת במרחב חיפה" החברתי

אורי     אחד הדוברים בעצרת שהתקיימה בתום הצעדה היה 

השמועות על מותה "שאמר כי , י"חבר הנהגת מק, וולטמן
המחאה החברתית חיה . דמותשל המחאה החברתית היו מוק

.  ומלאת זעם על הממשלה שלא סופרת אותנו,ובועטת
 בקואליציה מול  כנסת חברי94בממשלה עושים חשבון של 

פה . החשבון הוא אחר, ברחוב, אבל פה,  באופוזיציה26
  ".99%-ברחוב אנחנו ה

  

 –עובדי קיקה והרשות השנייה 

  מצטרפים להסתדרות
 היציג של העובדים בחברת     ההסתדרות הפכה לארגון

 העובדים 240-לאחר שיותר ממחצית מ, "קיקה"הריהוט 
העובדים בחרו . בחברה חתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

ולא , להתאגד לאחר שהחברה נקלעה לקשיים כלכליים
  .שילמה לעובדים את שכר חודש אפריל

 עובדי הרשות השנייה 80 –    עוד התארגנו בהסתדרות 
מאחורי ההתאגדות עומדת הכוונה להגן . ה ולרדיולטלוויזי

נוכח , על זכויותיהם של העובדים ועל ביטחונם התעסוקתי
  .שינויים שעתידים לחול בשוק התקשורת בישראל

  

  כנס מארקס השישי

  

  

הגדה "מכללת ביוזמת 
זו ,  מתקיים"השמאלית

כנס  ,השנה השישית
 מושבי הכנס. מארקס
, א" השנה בתיתקיימו
  .  ובבאר שבעבחיפה

  

כ דב "ח: בין הדוברים

, נסקי'תמר גוז, חנין

לי - אלון, ול'עיסאם מח

  .ורבים נוספים, גרין
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