
 

 

 

 .להפחיד אזרחים מפני שימוש בזכויותיהם הדמוקרטיות: המטרה
 

 

  דב חניןמאת

 
חוקרת ה,  ועדת  חקירה  פוליטית    הקמתה  בפרלמנט  של  

י א  בשמו  של  הסנטור  הרפובליקקשורה  ,פעילות  פוליטית
הברית -פעל  בארצותש  ,וזף  מקארתי'ג,  ממדינת  ויסקונסין

ארתי  זכור  לדיראון מק.  ימי  המלחמה  הקרה,  בימים  האפלים
ולפיה ,  1950בפברואר  אותה  הציג  בנאום  ,  עולם  עקב  יוזמתו

  ."משתפים פעולה עם האויבה" אנשים בממשל יש לחקור
, ועדה  לחקירות-בראש  תתהוצב  מקארתי  ,      כחבר  הסנאט

Sub-Committee of Investigation. במקביל  פעלה  ועדה  
-The House Committee for Unבבית  הנבחרים  

American Activities  .רשימה  של ורסמי  פשתי  הוועדות  
ביניהם  היה  ארגון .  אותם  יש  לחקור,    עויניםארגונים

 ,נגדו  טענו,  American Lawyers Guildהמשפטנים  
  מתבטאת  בחברותם  בו אמריקאית  שלו-שהפעילות  האנטי

 .  עורכי דין שחוריםשל
 ,פוליטית  לוועדת  חקירה  כיוון  שקשה  מאד  לקבוע  גבולות    

 .קולנוע  ותרבותאנשי    מארגונים  לזו  הרחיבה  את  חקירותיה
, פלין'רלי  צ'שים  כמו  צי  א,  או  הוזמנו  להעיד,נחקרוכך  

, אורסון  ולס,  ארתור  מילר,  ליאונרד  ברנשטיין,  ברטולד  ברכט
 .  והרשימה ארוכה–פיט סיגר ופול רובסון 

  בסנאט  ובבית  הנבחרים  ציד שלוש  שנים  השתולל    
נזקים וסבל  אנושי  שגרם  ,  ות  נגד  אישים  מתקדמיםהמכשפ

  על החברה  האמריקאית  הצליחה  להתגבר.  חברתיים
  אנחנו .כבדמחיר  חברתי  והיסטורי  שגבתה    ,הטראומה

  של אסור  לנו  ללכת  בדרך  הזאת.  צריכים  ללמוד  מניסיונם
 .הקמת ועדת חקירה פוליטית בכנסת

 

 :)4.1(ר הכנסת " יו,רובי ריבליןכ "ח    
ליכוד  וגם  בוועדת  השרים  לענייני  חקיקה בגם  ,  דרך  אגב"    

ואני ,    דנוןכ"ידי  ח-נושא  עלההתנגדו  בכל  תוקף  להעלאת  
פוליטיקאים  אינם )  אך(  ...מתפלא  שהיום  מאפשרים  עניין  זה

ם  לבצע  את חוקרים  פוליטיקאים  לגבי  נאמנותם  ולגבי  יכולת
ועדת  חקירה  פרלמנטרית  יכולה  להיות  על  דבר .  הדמוקרטיה

דין  של  פוליטיקאים -זה  בית.  שהפוליטיקה  לא  קשורה  אליו
 ."יזציהרמיוזו , על פוליטיקאים

 

 מימוןאת  החקור  כי  ברצונם  ל,      יוזמי  ועדת  החקירה  טוענים
 אם  את  כל  מקורות,  לשם  מה  לחקור  .של  עמותות  שמאל

ע  על דומי  שי.    כבר  היום  לרשם  העמותותיםחהמימון  מדוו
 . גיש תלונה במשטרהשי – דיווח-אי

אינה ,  למענה  יוזמים  את  הקמת  ועדת  החקירה,      המטרה
ינו   א  הכנסתמנגנוןהרי  ש  ,לחשוף  את  האמת  ולגלות  עבירות

 הנועדועדת  החקירה  .  להתמודד  עם  עבירותכלל    בנוי
 . מקארתיסטיזה המנגנון ה. להתמודד עם מעשים מותרים

המנגנון  המקארתיסטי  נועד  להפחיד  אנשים  מלעשות     
. להפעיל  את  הזכויות  הדמוקרטיות  שלהםמ,  מעשים  חוקיים

" ישראל  ביתנו"הליכוד  ווזה  מה  ש,  זה  המנגנון  המקארתיסטי
 .גנון קטלני לדמוקרטיהמנ: מציעים

    יוזמי  ועדת  החקירה  מאשימים  את  ארגוני  זכויות  האדם 
יוזמי ,  אך  בפועל  ".ימציה  של  מדינת  ישראללגיט-דה"ב

דת  החקירה וע.  לגיטימציה  לישראל-עושים  דההוועדה  הם  ש
תפרסם  בכל ת,  שעומדים  להקים  בכנסתהמקארתיסטית  

 .  מעשה שלא ייעשהזה כי ,וד ובצדק יגי,העולם
התריעו  לא  אחת  מפני  גלישה בכנסת  ש  "י  וחד"    נציגי  מק

עם  הצעד ,  היום.  קרטידמו-בלתימקום  לחלקלק  המדרון  ב
ן ו  במדרגלושהפסקנו  ל,  להקמת  ועדת  חקירה  מקארתיסטית

 .  לצניחה חופשיתועברנו, חלקלק
 והליכוד " ישראל ביתנו"התנגדות להצעות ה נימוקי

 ).5.1(להקים ועדת חקירה לחקור את עמותות השמאל 
 

  חירום תצעד

 - של המחנה הדמוקרטי

  נהיה עם חופשי יכ
 רטיתרק במדינה דמוק

 

 ,19.00בשעה ,  בינואר15, ש"במוצ, אביב-בתל
 ."מצודת זאב"ליד ', ורג'מתכנסים ברחוב המלך ג

 .שאול המלך'  שד, ברחבת המוזיאון-הצעדה סיום 

 info@maki.org.il –פרטים על הסעות 

  2011   בינואר12,  2גליון    



 

  2/זכויות אדם 

 

  למען הדמוקרטיהההתגייסות המונית לצעד
 

 .אביב-ש לצעדת חירום בתל"י וחד"מקעשרות ארגונים נענו ליוזמת 

 

 
הצעה  להקמת  ועדת  חקירה הביום  בו  אישרה  הכנסת  את      

ש  קריאה "י  וחד"פרסמו  מק,  )1עמוד  '  ר  (מקארתיסטית
בקריאה .  א"בת,    בינואר15,  ש"לעריכת  צעדת  חירום  במוצ

 :נאמר,  הדמוקרטיהלארגונים ולשוחרי , למפלגות ההופנתש
כשהכנסת  מחוקקת  חוקים ;  כשהארץ  נשטפת  גזענות"    

כששרי  ;גזעניים  ומקימה  ועדות  חקירה  מקארתיסטיות
להשתקת  אמנים  ואנשי ,  הממשלה  קוראים  לטרנספר

  כשראש  הממשלה  מדרדר  את  ישראל  לקריסת ;אקדמיה
-  אופק  של  מלחמהומוביל  בגאון  סרבנות  שלום  ו,  מערכות

הגיעה  השעה  להתייצב  יחד  למאבק  רחב  למען 
 ."הדמוקרטיה

וההפגנה ,  נענו  לקריאהמפלגות  ו,  תנועות,    ארגוניםעשרות    
 . ש תצעד בשמו של המחנה הדמוקרטי בישראל"במוצ

ל שערבית  -יהודיתהלצעדה  ש  מתגייסים  "י  וחד"    סניפי  מק
 ,15.1  ,ש"במוצאביב  -בתלתקיים  שת,  המחנה  הדמוקרטי

 . )1מודעה בעמוד ' ר (19.00בשעה 

 כתב אישום אחד בשנה 
 בעבירות גזענות

גודל  של  תיק  אחד  בסדר,  מקרים  אלה  נדירים  ביותר"       
המידע  והמחקר  של  מרכזמסמך  של  כך  נכתב  ב  -"  בשנה

) ש"חד(  עפו  אגבאריהכ  "  חו  של  לבקשתשנכתב,  הכנסת
עבירות  ט  בגיןשהוגשו  לבתי  המשפ ,  מספר  כתבי  אישוםלגבי

  הנהלת  בתי לנתונים  שמבוססת  על    התשובה  .גזענות
 .המשפט

   יושב  ראש  השדולה  נגד  הגזענות  אמר,כ  אגבאריה"ח    
לכן  .  שבועמדיאנו  עדים  לעבירות  הסתה  וגזענות  ":  בתגובה

 ןתפקוד   מצביע  עלבדבר  כתב  אישום  אחד  בשנהנתון  ה
 סלחנית מדיניות ועל הלקוי  של  המשטרה  ושל  הפרקליטות

 ."כלפי הגזענים
לשר  המשפטים  ולשר בנידון  כ  אגבאריה  שיגר  מכתב  "ח    

 .טענהוביקש למנות וועדה שתבדוק את ה ,לביטחון פנים
אמר   מהמטה  למאבק  בגזענות  נדאל  עותמאןד  "עו    

התנהלות  זו  תוצאה  של  -כתב  אישום  אחד  בשנה  " :בתגובה
ד  שי "ו  ע,יועץמשרד  היועץ  המשפטי  לממשלה  והמשנה  ל

על  פתיחה  בחקירה  מוריםהם    במעט  מאוד  מקרים  .ניצן
הם   .עקב  גילויי  גזענותפלילית  בגין  תלונות  המוגשות  

 לפתיחה  בחקירה  פלילית  בצורךאת  דחיית  הבקשה  מתרצים  
  עובר חצהאזן  בין  הזכות  לחופש  הביטוי  לבין  הגבול  של

  שאלה  הזוכים  להגנת  היועץ  המשפטי ,הניסיון  לימד  .העבירה
  שההסתה ,ני  פתיחה  בחקירה  הם  בדרך  כלל  יהודים  ימנייםמפ

 -  ושתוצאותיה,  לדרך  חייםאצלם  לגזענות  ולאלימות  הפכה  
 וגם  נגד ,  ערביםהמופנים  נגד  ה,  גזענותגילויי  יותר  ויותר  

 ."המזרחים והעובדים הזריםנגד , הרוסייוצאי 
 

 ?"זו הדרך"נת לקבל הביתה את /מעוניין
 info@maki,org.il: שלחו שם וכתובת אל

 . תרומות יתקבלו בברכה. המשלוח ללא תשלום

 

  החקירלוועדת ה לא :אנשי רוח
    עשרות  אנשי  רוח  ואנשי  אקדמיה  חתמו  על  מכתב  גלוי 

, ר  הכנסת  נגד  הקמתה  של  ועדת  חקירה  מקארתיסטית"ליו
שנועדה  להבאיש  את  ריחם  של  ארגוני  זכויות  אדם  וארגוני 

דגל   "–בציינם  כי  בשל  הקמת  ועדת  החקירה  ,  שמאל  בכלל
 ". שחור מתנוסס עתה מעל לבית הנבחרים של ישראל

 להחרים את מכללת אריאלקריאה 
מכללות  חתמו   מרצים  באוניברסיטאות  וב170    קבוצה  של  

כי ,  בקריאה  מודגש.  על  קריאה  להחרים  את  מכללת  אריאל
, מכללה  הממוקמת  בהתנחלות  אריאל  היא  חלק  מהכיבוש

 .הממרר את חיי הפלסטינים ומסכן את עתיד ישראל
 

  למערכתיםמכתב
 ?מי כאן הסחטן

    העיתונים  הכלכליים  מתחרים  זה  בזה  במאמץ  לתאר  את 
ר  שכרם  שנשחק  בשנים הנאבקים  למען  שיפו,  העובדים

אני ,  כמי  שעובדת  במגזר  הציבורי.  כסחטנים,  האחרונות
כיצד  המשכורת  שלנו  אינה  מדביקה  את  קצב ,  יכולה  להעיד

,   וגם  כאשר  אנחנו  מעלים  דרישות  צנועות.עליית  המחירים
  .האוצר מושך אותנו באף במשך חודשים ואפילו שנים

, יצחק  תשובה  .    את  הסחטנים  צריך  לחפש  במקומות  אחרים
, ח  ועדת  ששינסקי"המוביל  את  ההתקפה  על  דו,  למשל

 –בניסיון  למנוע  כל  הגדלה  בהכנסות  המדינה  מתגליות  הגז  
ישראל "עוזי  לנדאו  מ?  ומי  עוזר  לו.  הוא  סחטן  אמיתי

המנסה  לטרפד  את  דוח ,  שהוא  שר  התשתיות,  "ביתנו
שכינס ,  "קדימה"אבל  גם  יואל  חסון  ממפלגת  .    ששינסקי

, שהוא  עומד  בראשה,  ת  את  ועדת  ביקורת  המדינהבבהילו
כדי  לאשר  פנייה  למבקר  המדינה  לחקור  את  ההתנהלות  של 

 .ועדת ששינסקי
 ירושלים ',אורה גורביץ

 

 איש מהעירייה לא ניתק מים וחשמל
פקחים  מגרשים "תחת  הכותרת  ,  )8.12  ("זו  הדרך"ב    

נת פליטים  המתגוררים  בשכו"  כי  ,ין  היתרנכתב  ב,  "פליטים
כי  פקחים  של  העירייה  הודיעו ,  ברק  העידו-פרדס  כץ  בבני

  הפליטים .כי  עליהם  לעזוב  את  דירותיהם  באופן  מיידי,  להם
כי  זרם  החשמל  והספקת  המים ,  ברק  התלוננו  גם-מבני

 ".לבתיהם נותקו בלי התראה
  פקחי .כי  לא  נתבקשה  תגובת  העירייה,  דוצר  לי  מא    

 .  וגם  אין  זה  בסמכותםהעירייה  לא  פנו  אף  פעם  לפליטים
" עוז"היחידים  שביקשום  להזדהות  היו  שוטרים  ואנשי  יחידת  

 . משטרת ההגירה–
כדי אשר  ,  נציגי  העירייה  רק  פעלו  נגד  משכירי  דירות    

להרוויח  סכומים  כפולים  ומכופלים  פיצלו  דירות  בניגוד 
. והשכירון  לסודנים  רבים  באותה  דירה,  לחוקי  התכנון  והבניה

והיא  גם  ננקטת  כלפי  כל ,  הפעולה  העירונית  היחידהתה  יזו  הי
  .מפצלי דירות בלא אישור בכל אזור אחר

 מזכיר עיריית בני ברק ודוברה, אברהם טננבוים



 

 3 /בשטחים
 

 

  הכיבוש ומחירו הכבד-פרשת בילעין  

 

 .האר אבו רחמה לאחר שאיפת עשן של רימון גזוו'בעקבות מותה של ג
 

                                                                                                                                 
, 36  תושבת  בילעין  בת  ,רחמה-האר  אבווו'ג    מותה  של  

(שחיילים  ירו  לעבר  המפגינים  ,  לאחר  ששאפה  גז  מדמיע
החזיר  לכותרות  את  מאבק  הגבורה  הממושך  נגד ,  )31.12
שמנהלים  תושבי  בילעין  וחבריהם  הישראלים ,  הגדר

 .והבינלאומים
כיצד  ממשיך ,  )3.1(בדיון  תהה  )  ש"חד  (חנא  סויידכ  "    ח

     :ץ"הצבא הישראלי לא ליישם החלטה מפורשת של בג

  של  בית הכרעהכבר  נה  על  גדר  ההפרדה  בבילעין  יש"
 -שפסק  שהגדר  היא  בלתי,  המשפט  הגבוה  לצדק  בישראל

צריך לכן  ו,  אזורהמיקומה  מפריע  לתושבי  בילעין  וומידתית  
  לאפשר על  מנת  ,הנוכחי  ממקומה  אתאת  הגדר  הזזיז  לה

  גם  פסק  דין  של  בית נויש  .הםיאדמותאת    לעבדלתושבים  
חוקית -הגדר  היא  בלתיכי    קבעש,  לאומי  בהאגנהדין  הבי

 ."בהקדם וצריך להרוס אותה
, כי  בביקור  אבלים  במסגד  בכפר,      בהמשך  דבריו  ציין  סוייד

, בסאם,  שכבר  שכלו  אחד  מבניהם,  פגש  את  בני  המשפחה
 : והוסיף, רביםלי שלום יהודים פעיגם ו, במערכה על הגדר

המאבק  נגד  גדר  ההפרדה  בבילעין  הוא  סמל  למאבק      "
סלק שמשרד  הביטחון  י  ובדרישה  ערבי  נגד  הכיבוש-יהודי

  שהטביע שהיא  אות  קין,  את  גדר  ההפרדהמאדמות  בילעין  
, הפגנות  השלום  לש  ניצחון  סילוק  הגדר  יהיה.  הכיבוש

 ."די שבועמבבילעין  יהודים וערבים שעורכים
 השימוש הקטלני בגז מדמיע

כ  דב  חנין "    לשימוש  הקטלני  בגז  מדמיע  התייחס  גם  ח
בבילעין ההפגנות  האלים  של    הדיכוי:  "בציינו,  )ש"חד(
גז בו,  גומים  מצופי  קליעיב,  אש  חיהב  תוך  שימוש,  ךמשנ

  שנורו ,מאחד  מרימוני  הגז.  מדמיע  בכמויות  פנטסטיות
,  מציאות  נוראהזו  .  בסאם,  רוואה'  נהרג  אחיה  של  ג,בעבר

 ."אפשר להשלים אתה-שאי
 .גדה  וברצועההרוגים  ב    חנין  התריע  מפני  השגרה  של  

מוחמד ,  21  בן    צעירבשבוע  שעבר  נורה  למוות  פלסטיני

אלא  התקרב ,  שאפילו  לא  השתתף  בהפגנה,דראגמה
  . למחסום ובידו בקבוק מים

עם  המדכא י  כ,  סיכם  חנין,  מוכיחה  פעם  נוספתהמציאות      
הרג  האישה בעקבות  .  עם  אחר  אינו  יכול  להיות  חופשי

שהמשטרה  תקפה  אותה ,    הפגנהאביב-  בתל  נערכה,בבילעין
 גדרהפגנות  נגד  הה  ממשתתפייונתן  פולק  ואילו    .באלימות
לעונש  מאסר  של  שלושה לאחרונה  דון  ינ,  בבילעין
בה  נטלו ,  א"בתשהשתתף  בהפגנת  אופניים  לאחר  ,חודשים

 .  רוכבים40-ת מחלק פחו
 

 סכנת מלחמה נוספת
(  בתקנון  הכנסת  54לפי  סעיף  ,      בדיון  על  מדיניות  הממשלה

כ  דב  חנין  מפני  הסכנה  המוחשית  של  מלחמה "התריע  ח,  )4.1
 . אזורית נוספת

, "אקונומיסט  "של  העיתוןכתבת  השער  חנין  התייחס  ל    
חמה  אזורית מתקרב  למל  המזרח  התיכוןכי  ,  המתריעה

  תהליכים כי  העדר,  העיתון  מנתח  .  ומסוכנתהרסנית,  חדשה
מגביר  את  סכנת  ההסלמה התקדמות  לשלום  ומדיניים  

 . המלחמתית

אפשר ומלחמה  איננה  גזירת  גורל  כי  ,  כ  חנין  הדגיש"   ח
אך  ממשלת  נתניהו  ממשיכה  בהקפאת  התהליך .  למנוע  אותה

עלולה ש,  שא  באחריות  למלחמה  הבאהיהמדיני  ולכן  ת
 .עורף הישראליגם על האסון להמיט 

מרצה  ר הוועדה העממית בבילעין"יו
 בשל פעילותו הציבוריתמאסר 

, ר  הוועדה  העממית  בבילעין"  יו,עבדאללה  אבו  רחמה    
בבית  דין  צבאי  בהסתה  ובארגון   2010אוקטובר  הורשע  ב

 .אסרמ חודשי 12ונגזרו עליו , הפגנות בלתי חוקיות
דאללה  אבו  רחמה  הוא  עוד  היבט  של מאסרו  של  עב    

 .הדיכוי האלים של המאבק הממושך של תושבי בילעין

  מיטתו ב66ל רצח פלסטיני בן "צה
, )66  (עמאר  קוואסמהאת  לפנות  בוקר    7.1-בל  רצח  "צה    

, בנו  של  ההרוג  .  באזור  חברוןבעת  שהיה  במיטתו  בביתו
. לההחיילים  נכנסו  לביתנו  בעת  שאמי  התפל  ":סיפר,  א'רג

נכנסו  לחדר  השינה  של ,  הם  שמו  אותה  בחדר  של  אחי  הנכה
הם  יצאו  מהבית  אחרי  שהם  עצרו  את  איש .  אבי  וירו  בו

  שהחיילים ,נראה.  המתגורר  בקומה  הראשונה  בביתנו,  חמאס
  ולכן  הם  פתחו ,סברו  שהפעיל  מתגורר  בקומה  השנייה  בדירה

  מבלי ,  שעה  שישן,באש  מייד  כשנכנסו  לחדר  של  אבי
 ".ו את זהותושווידא

 : ארגוני הנשיםקריאת

 להפסיק השימוש בנשק נגד מפגינים
  ארגוני  נשים  חתמו  בשבוע  שעבר  על 30-    למעלה  מ

. הקריאה  לממשלה  להפסיק  כל  שימוש  בנשק  נגד  מפגינים
 :בקריאה נכתב

מביעים  זעזוע  ,יםיארגוני  נשים  וארגונים  פמיניסט ,אנחנו    "
תושבת ,  36בת  ,    רחמהוואהר  אבו'עמוק  על  מותה  של  ג

 ,אשר  נהרגה  כתוצאה  מהרעלת  גז  מדמיע,  הכפר  בילעין
שנורה  על  ידי  הצבא  הישראלי  במהלך  הפגנה  נגד  גדר 

מותה  הוא  תוצאה  של  ההתקפות  החוזרות  ונשנות .  ההפרדה
אלימים  הנאבקים  נגד -בלתי של  הצבא  על  מפגינות  ומפגינים

 21  הובילו  למותם  של  ההתקפות  אל.  גזל  אדמותיהם
  .ות ולפציעתם של אלפים/מפגינים

אנו  קוראות  לממשלת  ישראל  להפסיק  לאלתר  את  השימוש     
גברים  חפים בילדים  וב,  הפוגע  בנשים,  בנשק  נגד  מפגינים

 .מפשע
אנו  מביעות  סולידריות  עם  אחיותינו  ברחבי  פלסטין     

הבלתי  ניתנת  לערעור  למחאה  וישראל  ותומכות  בזכותן
 ." אלימה-בלתי

תנועת ,  קואליציית  נשים  לשלום  :הארגונים  החתומיםבין      
מעכי -איתך,  אחותי,  )י"תנד(נשים  דמוקרטיות  בישראל  

 ,  פרופיל  חדש,Watchמחסום  ,  משפטניות  למען  צדק  חברתי
 שהישה  לאיא,  נציבות  הנשים  הבינלאומית  סניף  ישראל

נשות ,  מרכז  תמורה,  הטלוויזיה  החברתית,  אסוואת,  פהחי
ן .י.ש,  פרלמנט  נשים,  אביב-ם  בשחור  תלנשי,  אלקייה

 .פנורמה, לשוויון ייצוג נשים



 

  4/בינלאומי 

 

 ?משאל העם בסודן ומה הלאה
 

 .מ של המפלגה הקומוניסטית של סודן"חבר הוועה, סיגיד יוסיףריאיון עם 
 

 

  כי ,לאחרונה  הכריז  ,שיראב-עומר  חסן  אל,  נשיא  סודן    
אם  אכן  כך ,  סודןשל    מידרוהחבל  ה  של  ויכיר  בעצמאות
 . בינואר9-ב עםה במשאל ויחליטו תושבי

לביקור  ,  הדרומיחבלבירת  ה,  בהו'באשיר  הגיע  לג    בעת  ש
  הפגינו  מחוץ  לנמל  התעופה,  נדיר  לקראת  המשאל

 -"  193-ברוך  הבא  למדינה  ה  ".תומכי  העצמאותממאות  
 ,שהביע  את  תקוותם  של  המפגינים,  נכתב  על  אחד  השלטים

. מדינה  הצעירה  ביותר  בעולםוכר  בהקדם  ככי  דרום  סודן  ת
  תומכים בחבל  הדרומי מרבית  התושבים,  לפי  הערכות

 . המדינה האפריקאית הגדולה ביותרלה שלוצפיב
, הסכם  השלוםב  בחבל  הדרומי  נכללהמשאל  העם      עריכת  

 אשר  סיים  שני  עשורים  של  מלחמתו  ,2005-  בשנחתם
עד .  כשני  מיליון  קורבנותגבתה  את  חייהם  של    ש,אזרחים

תנסה  לעכב  את    כי  הממשלה  בחרטום,לאחרונה  היה  חשש
באשיר  להתייחס  באופן החל  לם  לאחרונה    או.משאלביצוע  ה

ר יהכנכונות  לואף  הביע  ,    שהמדינה  תתפלג,לאפשרות פומבי
שעם  הקמת  המדינה ,  הוא  גם  התחייב .בדרום  סודן  עצמאית

) ההלכה  המוסלמית(ה  ע  הוא  ישליט  את  חוקי  השרי,הדרומית
 .על המדינה שבצפון

שליח  שבועון  מפלגת  העובדים  של   ,סטף  הנדריקס                
שוחח   ,משאלביקר  בדרום  סודן  לקראת  הש,  "סולידר"ה  בלגי
חבר  הוועד  המרכזי  של  המפלגה ,  סיגיד  יוסיףעם  

 ,חבלהצפוי  לעל    ,ותושב  הדרוםהקומוניסטית  של  סודן  
 . שבירתה חרטום, דורשים להיפרד מהמדינהם בושתושבי

 

ה  של  המפלגה  הקומוניסטית תמהי  עמד
 ?מידרוחבל ה עתיד ההסודנית לגבי

פדרלית ,  ו  מצדדים  במדינה  סודנית  דמוקרטיתאנ    
  שניתן  להשליט ,אין  אנו  סבורים,  יחד  עם  זאת.  ומאוחדת

באשיר -  שהמשטר  של  אל,קיימת  הסכנה:  קרי.  עמדה  זו  בכוח
שלדעת  רבים  יחייב  את ,  לא  ישלים  עם  תוצאות  משאל  העם

וינסה  לשמור  על  אחדותה  של  סודן ,  פרדות  של  הדרוםיהה
אם  תהליך .  חמת  האזרחים  ובכוח  הזרועבמחיר  של  חידוש  מל

תתחדש ,  דרפור  שבמערבחבל  דרום  וגם  בבהשלום  ייכשל  
 .המלחמה העקובה מדם

 ?מה אתה מצפה ממשאל העםל
.   כמה  תנאיםנחוצים,  כדי  לקיים  משאל  עם  בעל  תוקף    

 .מה  יהיו  גבולותיה  של  המדינה  הדרומיתלקבוע  יש  ,  קודם  כל
אינם האזרחים    כאשר  ,דשה  ניתן  להצביע  בעד  מדינה  חכיצד

ישנם  שבטים  רבים :  סוגיה  נוספת?  יודעים  מה  יהיו  גבולותיה
שנה תקופה  מסוימת  באשר  ב,  תושבי  הצפון,  של  נוודים

הם האם  ?    זכות  בחירההיה  להםתהאם  .  נודדים  דרומה
שני  מיליון :    שאלה  נוספת?תושבי  הדרום  או  תושבי  הצפון

מה  יהיה .  ודןבצפון  סבפועל  מתושבי  הדרום  מתגוררים  
  חלוקת גבי  סיכום  לפילו  לאאין  כל  הסכם  וא:  ועוד?  גורלם

המסים לגבי  חלוקת  או  ,  כגון  הנפט,  אוצרות  הטבע  הקיימים
 .והנכסים של המדינה הסודנית

  קוראים  להחרים  את םהאם  את,  בתנאים  אלה

 ?המשאל

 ,מעריכיםאנו  ,  יחד  עם  זאת.  מונו  קוראים  להחריינא.  לא    
מצאנו ,  לפי  בדיקה  שקיימנו.  שהוא  יתנהל  בצורה  לא  שקופה

בעלי  זכות  הצבעה מספר  ,    בדרוםותשבקלפיות  מסוימ
  באזור מספר  התושבים  הקיימים  מ3הרשומים  גדול  פי  

 . הקלפי
אנו .  המפלגה  הקומוניסטית  פועלת  הן  בדרום  והן  בצפון    

 ויחד  עם  זאת  ,של  סודן  הלאומית  הקוראים  לשמור  על  אחדות
 . השבת הדמוקרטיה גם לדרום וגם לצפוןאת אנו דורשים 

חלוקתה  של  סודן בהרוב  תמיכת    ש,אם  נגיע  למסקנה    
נקרא  שלא  להכיר ,  בדרכי  רמייה  או    שלא  ביושרההושג

שנעשה   משאלהאם  המעצמות  יכירו  בתוצאות  .  בתוצאות
 .  זה פתח למלחמה נוספת–תוך זיופים 

התנועה  למען :  ששמה,  ום  סודןשל  דרתנועת  השחרור      
נלחמה  במשטר  של  חרטום אשר  ו,  השחרור  של  העם  הסודני

  יחד  עם ,במסגרת  חזיתבעבר  ופעלה    במשך  עשרות  שנים
הפלג  הצפוני  מצדד .  מפולגת,  המפלגה  הקומוניסטית

פרדות יהפלג  הדרומי  פועל  להאילו    ו,בעמדות  הקומוניסטים
 .מהמדינה הסודנית

זית  בשאלת   המעצמות  כה  מרכמעורבותדוע  מ
 ?דרום סודן

  הן .המעצמות  הזרות  מזרימות  כספים  רבים  לדרום    
הן אך  .  מעוניינות  בקיום  המשאל  ובהתפוררותה  של  סודן

  כי  קיימת  סכנה  מוחשית  לחידוש  מלחמת ,משחקות  באש
היא  רוצה .  נפטאת  הב  במיוחד  חומדת  "ארה.  האזרחים

 ילהשתלט  על  הנפט  הסודני  שבדרום  ולהציב  ממשל  ידידות
 .  באזור אסטרטגי במרכז אפריקהמבחינתה

ם יהמעצמות  מנסות  לקדם  את  האינטרסים  האסטרטגי    
ל שהשלכות  הרות  האסון  את  ה  חשבון  הביאשלהן  מבלי  ל

הן  מאמנות  טייסי  קרב  באוגנדה  וחיילים  בדרום .  ןמעורבות
  שהמדינה  הסודנית ,קיים  חשש  סביר".  לקראת  העצמאות"

מהמשטר  האיסלמי יותר  קרטית  החדשה  בדרום  לא  תהיה  דמו
 .  השולט בצפון

 

הפגנות המוניות של מובטלים 
 יריה'בתוניסיה ובאלגוצעירים 

שהצית  צעירמובטל  ,  בתגובה  לצעדו  של  מוחמד  בועזיזי    
  גל  הפגנות פרץ  ,  בדצמבר  ובעקבות  זאת  מת17-את  עצמו  ב

    .תוניסיהבשל  צעירים  ובוגרי  אוניברסיטאות  מובטלים  מחאה  
ברחבי  העולם  הפגנות  ועצרות  בתמיכה וף  השבוע  נערכו  בס

 . מאבק המובטלים בתוניסיהב
גם נערכו  הפגנות  המוניות  של  צעירים  ומובטלים      

ם  של  מוצרי  יסוד  שונים העליית  מחיריבתגובה  ל,  יריה'באלג
היא  אחת  המדינות  העשירות  יריה'אלג .האבטלההחמרת  לו

  אולם ,  שבאדמתהנפטהגז  והודות  למאגרי  הביותר  באפריקה  
 .  ברובההאוכלוסייהשל  מנת חלקהאינו  עושר זה

היא  תולדה יריה  'תוניסיה  ובאלגהעמקת  העוני  והאבטלה  ב    
   שותפת  הסחר  העיקרית-של  המשבר  הקפיטליסטי  באירופה  

 .שלהן



 

 5 /עובדים
 

 

 

  –שכר מינימום 

 להרגיש עם, ללכת בלי
 

ר "יו,  ושרגא  ברוש,  ר  ההסתדרות"יו,  עופר  עיני"    
חתמו  על  הסכם  היסטורי  להעלאת  שכר ,  התעשיינים

 ? האומנם?מהפכה חברתית.  זעקו הכותרות–" המינימום
ברור  שלא  ניתן  לפרנס .  את  שכר  המינימום  חיוני  להעלות    

 3,850שהוא  ,  המינימום  הנוכחיבשכר  ,  אפילו  קטנה,  משפחה
העובדות ,  שכבר  לא  לדבר  על  אלה.  שקל  למישרה  מלאה

ועוד .  ומשתכרות  רק  חלק  משכר  המינימום,  במישרה  חלקית
שהמעבידים  שלהן  מתחכמים  לא ,  לא  הזכרנו  את  האלפים

, ואין  בנמצא  פקח,  לשלם  להן  אפילו  את  שכר  המינימום
ום  שכר  מינימום תשל-אי(שיעמיד  את  המעביד  העבריין  לדין  

 ).זו עבירה פלילית
את  שכר  המינימום  חייבים  להעלות  גם  נוכח  הנתונים     

 ,  החיות  מתחת  לקו  העוני,  מהמשפחות20%  בדברהקשים  
 .המטופלות בלשכות הרווחה, ועל שיעור דומה של משפחות

 ?אז על מה חתמו עיני וברוש    
  אמור שכר  המינימום,  שעליו  חתמו  השניים,  לפי  ההסכם    

ולאחר ,  2011  שקל  ביולי  4,100-  שקל  ל3,850-להעלות  מ
 4,300-שכר  המינימום  אמור  לעלות  ל,  2012בסוף  ,  מכן

-שכר  המינימום  אמור  לעלות  ב,  2012בסוף  ,  וכך.  שקלים
 . לעומת המצב היום12%

, אבל  הגיבורים  הגדולים  מדרמת  העלאת  שכר  המינימום    
, )5סעיף  (כם  סעיף  שהם  הכניסו  להס,  שכחו  לספר  לציבור

רק  כאשר  יקרה  אחד ,  כי  ההסכם  הזה  ייכנס  לתוקף,  הקובע
או ;  או  שההעלאה  תוכנס  לחוק  שכר  מינימום:  משני  הדברים

לפיו ,  יחתום  על  צו  הרחבה,  בן  אליעזר,  ת"ששר  התמ
לא  חשוב  מי ,  ההעלאה  תחול  על  כל  מקבלי  שכר  המינימום

 .המעסיק שלהם
 ?אז מה יש לנו    

  בהתאם ,הקרוב  עומד  להתעדכן  שכר  המינימוםאפריל      ב
  גובה  העדכון .  מהשכר  הממוצע  במשק47%-ל,  לחוק  הקיים

אם  זה  יהיה .  שלפיו  יחושב  העדכון,  תלוי  בשכר  הממוצע
.   כלל  לא  יהיה  עדכון–  2010השכר  הממוצע  של  אוקטובר  

אין ,  אם  תהיה,  תוספת  בהתאם  לעדכון  הזה,  אך  בכל  מקרה
  . ברוש-ליחסה לעיני

אם  הציפייה ?      ומה  עם  ההעלאה  שמבטיחים  עיני  וברוש
ברוש  אינו -הרי  שהסכם  עיני,    שישונה  החוק,היאשל  השניים  

שניהם ,  וככל  הידוע,  זר  לכנסתנושא  חומשום  שה,  שווה  דבר
 .אינם חברי כנסת

ת  יחתום  על  הסכם  הרחבה "ששר  התמ,  ואם  הציפייה  היא    
, שטייניץ,  האוצרשמחכים  להסכמת  שר  ,    פירושו  של  דבר–

  ואילו  שר .בן  אליעזר  לא  ישלוף  את  העטהשר  שבלעדיו  
שהוא  נגד  העלאת  שכר ,  האוצר  כבר  הודיע  נחרצות

 .המינימום
אינו  מתכוון ,  המתכנן  פרישה  לעסקים,  שעיני,      מה  שברור

להוביל  את  העובדים  השכירים  למערכה  ציבורית  למען 
ם  עם הוא  מעדיף  ליחצן  הסכ.  העלאת  שכר  המינימום

 .    שכלל לא ברור כיצד יבוצע, התעשיינים
, )תוספת(איך  הולכים  בלי  ,  ברוש-ושוב  לימדו  אותנו  עיני

 ).תוספת(שאנו הולכים עם , אבל מבקשים מאיתנו להרגיש

 נסקי'תמר גוז

 עיצומים ברכבת נגד ההפרטה
  במחאה  על עיצומיםנערך  לרכבת  ישראל  ועד  העובדים  ב    

חוץ  את  תחזוקת  כוונת  הנהלת  הרכבת  להוציא  למיקור
במסגרת היא  צעד  הפרטה  זו  .  ההנהלה  שרכשההקרונות  

  .  בכללותהמדיניות הממשלה להפרטת רכבת ישראל
הירות  רכבות העובדים  יגבילו  את  מ,      במסגרת  העיצומים

מהירות   ל-  רכבות  המשאושל  ,  ש  בלבד"  קמ70-הנוסעים  ל
 . בדש בל" קמ30של 
לפני  חודשיים  על  סכסוך  עבודה כבר  הכריזה   הסתדרותה    

בעקבות  כוונת  הנהלת  חברת  הרכבת  ,זאת.  ברכבת  ישראל
לעובדים .  חוץ   למיקורהקרונותלהוציא  את  עבודות  תחזוקת  

  הרכבות  הקנדי  בומברדייה כי  עיסקה  עם  תאגיד,  נודע
   לידיהםהתחזוקה  של ה  בהעברתת  קרונות  הותנ72רכישת  ל

 .אותו תאגיד

 ניסיון לשלול את זכות השביתה 

 של הכבאים יוביל לשביתה
 שבותבישראל  ל ההסתדרות  שוקלת  להורות  לכל  הכבאים    
ארנון  בר ,  הסתדרות  הפקידים ר"  יוהבהיר  בשבוע  שעבר  –

 הכנס.  אביב-ההסתדרות  בתלשארגנה  ,  כבאיםבכנס  ,  דוד
דות  של רך  על  רקע  כוונת  הממשלה  לבטל  את  זכות  ההתאגנע

. הרשות  הלאומית  לכבאות   במסגרת  הקמתוזאת,  הכבאים
 אם  הממשלה  תקדם  את  התוכנית  צעד  אחד  נוסף  מעבר  למה"

  כל  הכבאים -  הצעת  חוק  או  דיון  בממשלה  -שקיים  היום  
 .אמר בר דוד -" ינטשו את התחנות

תובעים  הכבאים  להוסיף ,      בעקבות  אסון  השריפה  בכרמל
ולא  להתנות  זאת ,  יוד  כיבוי  חדישעוד  אלף  תקנים  ולרכוש  צ

 . בשינוי הארגוני של הקמת הרשות לכבאות

 ל משפחה חמישית כ

  הרווחהלשכתבמטופלת 
 לשכותחמישית  בישראל  נמצאת  בטיפול   כל  משפחה    

ח  משרד "מדו כך  עולה.  הרווחה  ברשויות  המקומיות
האחרון  חלה  עלייה  במספר  משקי  הבית    בעשור.הרווחה

-  ל1998בשנת      אלף298-  מחלקות  הרווחה  מידיבהמטופלים  
 ניכרת  גם  מגמת  עלייה,  לאורך  העשור.  2009  בשנת    אלף434

  הכוללים  תיקים ,משמעותית  במספר  התיקים  הפעילים
   אלף345-במשרד  הרווחה  מ   שטופלו,משפחתיים  ובודדים

 .2009תיקים בשנת יותר מחצי מיליון  ל1998בשנת 
 .64-18  העבודה  בגיל הםבלשכות  מחצית  מהרשומים  

 . מהרשומים20% ם ומעלה ה65המבוגרים בגיל 
 

 ,לעאידה תומא סלימאן ולכל המשפחה

 איתכם באבלכם הכבד על מותו של

 ריס סלימאן'ג
 י"הוועד המרכזי של מק

 

 ,לחברתנו עאידה תומא סלימאן היקרה
 משתתפים בצערך ובצער בנותיך מראם ומיאר

 על מותו של בן הזוג והאב

 מאןריס סלי'ג
י" של מקאביב-חברי סניף תל  
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מפעל  יוניליוור  שפע  ערד  לייצור  דגני  בוקר השביתה  ב    

 24שנמשכה  ,  )לאומי  יוניליוור-השייך  לתאגיד  הרב(וחטיפים  
, ולוותה  בעימותים  קשים  בין  העובדים  להנהלה ימים

בהתערבות    בעקבות  הסכם  שהושג,בשבוע  שעברהסתיימה  
 .ורןד אבי ניסנק"עו, ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות"יו

   עובדי  יוניליוור  יקבלו  תוספת  שכר250:  הישגי  העובדים    
כן ).    לשנה2.5%(שנים     בפריסה  לארבע10%  של  צנועה

 עובדי  קבלןהמתנגדים  להעסקת  ,  תקבלה  עמדת  העובדיםה
המאורגנת    נועד  לשבור  את  העבודהשכן  צעד  כזה,  מפעלב

  .ולהחליש את כוחו של הוועד מול ההנהלה
מרחב  הנגב  המרכזי  הכריזה  על  סכסוך ההסתדרות  ב    

כבר  לפני  שנה ,  העובדים לבקשת,  ווריעבודה  במפעל  יוניל
   ולאחר,בנובמבר  האחרון  הוכרז  שוב  סכסוך  העבודה.  וחצי

 ,העובדים  פתחו  בשביתה,  של  שבועיים"  צינון"תקופת  
 . במפעל ובמשך כמה ימים אף התבצרו

  לא  הגיעו נציגיהםהעובדים  התמידו  בשביתתם  כל  עוד      
שהתעקשה  לדחות  את  דרישות ,  להסכמות  עם  ההנהלה

האזורי  לעבודה  בבאר   בית  הדיןעמדתו  של    העובדים  למרות  
נסוגה  לבסוף ,  אך  נוכח  עקשנות  העובדים  ואחדותם .שבע

 .ההנהלה והסכימה לחתום על הסכם חדש

 עובדי הנמלים השיגו תוספת שכר
הסכים ,  שראל    לאחר  שביתה  של  שלושה  ימים  בכל  נמלי  י

במהלך ,  לפיו  יקבלו  העובדים,  האוצר  לחתום  על  הסכם
יקבלו  תוספת '  עובדי  דור  ב.  6%תוספת  שכר  של  ,  שנתיים

כן  השיגו  העובדים  הגדלה  של  ימי .  11%גבוהה  יותר  של  
 .החופשה ושל ימי המחלה הניתנים לפדיון

לא ,  השופטת  נילי  ארד,      נשיאת  בית  הדין  הארצי  לעבודה
ולא  הוציאה  צווי ,  נייתו  של  איגוד  לשכות  המסחרנענתה  לפ

 .מניעה לשובתים
הוקם  צוות ,      במסגרת  ההסכמות  בין  העובדים  לאוצר

  הנפקת  מניות –ברפורמה  בנמלים  '  משותף  ליישום  שלב  ב
 .הנמלים בבורסה

 

 ש ירושלים"חד-י"מק
 'כניסה ד, 14רחוב כורש 

 ?בומה זה ואיך נאבקים  - פאשיזם
 

 .19.30 -התחלה הת  שע. מפגשיםעהארב בת הסדנ
 

 12.1 ', יום ד–מפגש שני 
 אפרים דוידיר " ד–ופאשיזם שלטון , הון

 

 19.1',  יום ד–שלישי מפגש 
הצלחות  ,שיזםאהתנגדויות לפ ,סיוןיללמוד מהנ
 דב חניןכ " ח–וכישלונות 
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 בחישולי כרמלתוספת שכר הסכם 
בשבוע  נחתם,  ורצוף  משבריםומתן  ממושך  -אחר  משא    ל

חישולי "המפעל    הסכם  קיבוצי  מיוחד  בין  הנהלת  שעבר
ההסכם   .ועד  העובדים  ומרחב  חיפהבהסתדרות  ה,  "כרמל

 מסדיר  את  פרישתם  לפנסיה  מוקדמת  של  שמונה  עובדים
עובדים  זמניים   24  עבירמו  ;במהלך  השנתיים  הקרובות

הנהלת  החברה התחייבה  ,  כן-כמו.    ההסכם  הקיבוצימסגרתל
כבד  את  יחסי לבמעמדה  של  נציגות  העובדים  ו שלא  לפגוע

 .הקיבוציים במפעל העבודה
 31  ועד  2010  באפריל  1-  מלמפרעתוקפו  של  ההסכם  הוא      

בתקופה  זו  יקבלו  העובדים  תוספת  שכר .  2013במרס  
שלום   תכן  נקבע-כמו.  8.5%בשיעור  של  צנועה  מצטברת  
-  ל2011עד  סוף    מכירות  החברה  יגיעו  אם  ,פעמי-מענק  חד

  . מיליון דולר90
, מייצר  חלקי  מנוע  למטוסיםה  ,חישולי  כרמלהמפעל      

, "פרט  אנד  ויטני  "איהאמריקלאומי  -הרב התאגידידי  בנשלט  
המעסיק  ,"י  קומפני'יונייטד  טכנולוג"  קונצרן  הענקב  הכלול

בישראל  מעסיקה  החברה .    אלף  עובדים  ברחבי  העולם180
 . עובדים בהסכם קיבוצי 180מהם ,  עובדים220

 עובדי משרד החוץ מחריפים מאבקם
ב  ביטל  את  ביקורו  בישראל יינשיא  רוסיה  דימיטרי  מדבד    

 . בהם נוקט ועד עובדי משרד החוץ ,העיצומיםבעקבות 
כי ,  הדגיש,  ר  ועד  העובדים  של  משרד  החוץ"יו,      חנן  גודר

ב  בוטל  עקב  התעלמות  של  ראש יישל  הנשיא  מדבדביקורו  "
. הממשלה  ושר  האוצר  מהמשבר  המתמשך  בשירות  החוץ

העלות   עולה  עלב  יי  של  מדבדוהעלות  של  ביטול  ביקור
 12%-לא  יכול  להיות  ש.  העלאת  שכרל  נודרישתהשנתית  של  

  ."מעובדי משרד החוץ נמצאים מתחת לקו העוני

  מתארגנים"הנוער חסות"עובדי 
שתי  העמותות  הגדולות  בחסות המועסקים  אצל    ,עובדים    

  בהתארגנות 2010החלו  במחצית    ,ב"ל  וענ"  שח–הנוער  
את עדכן  ל  המטרב,  כנס  ארצי  נערך  6.1-  ב".כוח  לעובדים"ב

, ומתן-שאדון  בדרישות  ההתארגנות  במל,  העובדים  בנעשה
 . לקראת הבחירותלהתכונןו

  סניף רמלה-י "מק
 15הגיבור רחוב שמשון , במועדון

 2011קורס לימודי פתוח 
 19.30בשעה ', בימי ד

 והמאבק נגדה שיזםפאסכנת ה
   12.1 ,מפגש ראשון

 עיסאם מחול –פאשיזם מקורות ה
 

 26.1 ,מפגש שני
 אפרים דוידיר " ד–שלטון ופאשיזם , הון


