
  

  
  

  .נדרשת היערכות פוליטית לשינוי עמוק מן היסוד, מעבר לתיקונים נקודתיים
  

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

  
שרעמה ברחובות , המחאה החברתית חסרת התקדים    

ביטאה זעם על , ובכיכרות ישראל בשבועות האחרונים
על חיסולה , על הפערים החברתיים, חברתי- המשטר הכלכלי

על היבטים שונים של אפליה , וחהההדרגתי של מדינת הרו
לאחר ביטויי הזעם . על החיבור בין הון לשלטון, וניצול

ניצבת המחאה בפני הצורך , שליכדו מאות אלפים, והמחאה
  .לעלות דרגה

: ניתן לתאר את שלבי המחאה באופן סכמטי בצורה הבאה    
 - ובהמשך , תחילה אנשים מגדירים לעצמם את הבעיה

מחפשים ומוצאים מי אחראי , צוקהמוצאים שותפים למ
 ומציגים ואז מגדירים דרישות, לקיומה ונגד מי נאבקים

  . פתרונות
מצוקה האם ה,  תשובה לשאלהאולם תיאור זה אינו נותן    

יך לשכנע  צרשאותה, היא פרי החלטה שגויה של הממשלה
או שהמצוקה היא פרי החוקיות הטבועה , בצורך לשנות כיוון

ולכן יש לשנות את , עצמהכלכלית - תהחברתיבמערכת 
סוציאליסטי ולבנות משטר , המשטר הקפיטליסטי מיסודו

 כלכלי תכנון, איסור ניצול, המבוסס על שוויון, ודמוקרטי
  .וסיפוק צרכיו של הפרט, שקיפות, אחריות הדדית, ושיתופי

משלת נתניהו תודיע במהלך החודשים  כי מ,    ניתן להניח
ישנו חוק , למשל, כך. ים חברתייםהקרובים על כמה צעד

. שאינו מבוצע, 4-3בדבר חינוך חינם לבני  1999משנת 
אלא פשוט , הממשלה לא צריכה להוביל חקיקה, במקרה זה

  .לתקצב את ביצועו ההדרגתי של החוק הקיים
לא , חשוב כשלעצמוה,  זה או אחראולם שינוי נקודתי    

 לא יפסיק את ,יעצור את ריכוז ההון בידי קומץ משפחות
לא ימנע את המשך הכיבוש , חברות כוח אדםדרך  ההעסקה

  . וגם לא את המשבר הכלכלי הבא,ואת המלחמה הבאה
, ממשלת נתניהו היא במובהק ובמוצהר ממשלת ההון    

אשונה  כבר מההפגנה הר,לכן. ממשלת התאגידים הגדולים
, ממשלה נגד העםהכש: "ש את העיקרון"העמידה חד, א"בת

הקשר העמוק היה זה ניסיון לחשוף את ".  נגד הממשלההעם
לא תשתנה ר שא, בין המצוקה לבין מדיניות הממשלה

באופן חלקי לדרישה  תיאלץ להיענות גם אם, במהותה
  .חברתית זו או אחרת

אשר , היערכות פוליטית לקראת הבחירות הקרובות לכנסת    
ט והמסירות של מארגני הלה, תספוג לתוכה את הדרישות

ואשר תשלב מצע חברתי , ומשתתפי המחאה החברתית
שעקרונות של , רדיקלי עם קווי מדיניות הנובעים מההבנה

צדק חברתי ושוויון כוללים גם הפניית עורף לכיבוש 
 היערכות –השטחים ולאפליה לאומית בישראל עצמה 

, גבוה יותר, שלב חשובפוליטית כזאת תעיד על 
לתנועה , חברתיתמתנועת מחאה : ה של התנועהתפתחותבה

המשרתות את , המובילה לתמורות פוליטיות וחברתיות
של האוכלוסיות , של הנשים, האינטרסים של העובדים

  .של רוב הציבור הישראלי, המודרות
חוקים כלכליים אינם קיימים בנפרד ? האם זה אפשרי    

יד " שום אין בכלכלה. מהחברה האנושית ואינם כוח עליון
וגם נתניהו , אריסון וחבריהם, תשובה, ישנם דנקנר". נעלמה
את המציאות . הנשים, הסטודנטים, וישנם העובדים, וחבריו

 ואם יש ,אם יודעים מה רוצים, החברתית ניתן תמיד לשנות
  .  הרוצים בשינוי ומוכנים להיאבק למענו,די אנשים

שר אפ –בנקים וחברות שהופרטו ? רוצים דוגמאות    
את חוק קבלני כוח ;  מחדשחוקי מיסוי אפשר לנסח; להלאים

במקום חינוך בתהליכי הפרטה אפשר ; אדם אפשר לבטל
, אם רוצים; לממש חינוך חינם מהפעוטון ועד לאוניברסיטה

להעלות , אפשר לממש את חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
את שכר המינימום ולבטל הטבות מס לחברות ולבעלי 

  .בוהותהכנסות ג
מחאה חברתית יכולה להניב , בתנאים מסוימים, כן    

  .מהפכה חברתית
  

  

  ?מה בגיליון

מחאת אוהלים  ;2'  ע– על המלחמה שכמעט והייתה
מפלגת י ו"מק; 3' ע, ול' עיסאם מח–ערבית - יהודית

לרגל פתיחת שנת  ;4'  ע– העובדים של ברזיל
  .5'  ע– מצוקות החינוך הערבי בישראל -הלימודים 
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 2/מדיניות 

  
        

 להצלחת המחאה החברתית 

  דרושה ממשלה של צדק חברתי
  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

שמדובר חשבו היו ש,     בתחילת גל המחאה החברתית
 שהבועה אפפה וכללה את ,סתבראך ה. אביבית-בבועה תל

יהודים , מהצפון עד הדרום, כל היישובים במדינת ישראל
ה מנקודת הסתכלות להתפתחות זו תרומה חשוב. וערבים

ן שהימי ,הלאומיתחלוקה שכן היא מקהה את ה, דמוקרטית
 כאילו כל היהודים נגד :ניסה לכפות על השיח הפוליטי

  . וכל הערבים נגד כל היהודים,הערבים
,     כאשר בוחנים את יחסה האדיש של הממשלה למחאה

למרות המוני האנשים ,  כרגילהיא ממשיכה להתנהלנראה ש
לכן יש להתייחס אליה כפי שקבענו כבר . ובותשיצאו לרח

 נגד העם, אם הממשלה נגד העם: בתחילת המחאה
גם מול , זה אמור להיות הקו היסודי שמנחה אותנו. הממשלה

במקום להיענות ,  שמטרתן למסמס את המחאה,ועדות
 לשנות את זהותה הממשלה הזאת אינה מסוגלת. לדרישותיה
את טייקוניה ואת אדוניה , סנדקיהלהחליף את , ואת מהותה

  .ממשלה אחרתביש צורך  -ולפיכך , העשירים
אינה מחאה , של החודש וחצי האחרוניםהמחאה     

, מחאה נקודתיתאינה , מחאה גיאוגרפיתאינה , סקטוריאלית
 היא ביטוי עמוק לתחושת –אלא , של דרישה כזו או אחרת
ה המשעבדת את החבר, ליברלית-מיאוס מהמדיניות הניאו

והמציעה למכירה פומבית את אחריות המדינה , להון הגדול
  .כלפי אזרחיה

המתנהלת בין , מקום להיתממות במערכה הזאתאין עוד      
לעומת , השתעבדות להון: ישתי גישות השונות באופן יסוד

כלכלה צודקת לעומת , כלכלה קפיטליסטית; צדק חברתי
כלכלת של וש ו של כיב,ימין פוליטי וכלכלי; וסוציאליסטית

  . דק חברתי וצשל שלוםלעומת שמאל , שוק
    שינויים קוסמטיים בתקציב המדינה הקיים אינם מהווים 

לבטל את יש . מענה הולם לדרישות שמציבה המחאה
, 2012לשנת תקציב אחר ולגשת לבניית , שנתי-התקציב הדו

 השונה מהותית, שיהיה בנוי על מדיניות אחרתתקציב חברתי 
  .ות הכניעה להון הגדולמדינימ

 יש, ובין אם לא תקציב חדש מגבשיםאם בין , בינתיים    
על מנת , הנוכחיכבר בתקציב , לערוך כמה תיקונים דחופים

 יש ;יש להעלות את המס על ההון הגדול: לצאת מהמשבר
 להעלות את שכר -ובמקומו , שליליההכנסה המס את לבטל 

תקציבים ובעיקר ב, בתקציב הביטחוןיש לקצץ ; המינימום
למטרות חברתיות לנצל יש ; ולהתנחלויותכיבוש המופנים ל

העומדת , מסיםשנוצרה עקב גביית הרזרבה מלפחות מחצית 
,  יש צורך אפילו בהעלאת הגירעון;ח" מיליארד ש12על 

הצעות אלו יכולות להעמיד . ובפריצת מסגרת התקציב
 ,להשתמש ניתן םבה, ח" מיליארד ש20לרשות המדינה עוד 

  .כדי להתחיל לפתור את המצוקות החברתיות
וגם לא את ,     אך אין בכוונת הממשלה לאמץ הצעות אלה

 כבר בתחילת המושב הבא, על כן. דרישות המחאה החברתית
ולבנות ממשלה  ללכת לבחירות חדשות יש צורך של הכנסת

של שלום ושל דמוקרטיה , ממשלה של צדק חברתי -אחרת 
  . אמיתית

  

  )16.8, המחאה החברתיתעל בדיון  תוך דברים בכנסתמ(
  

  
  
  

  "תמות נפשי עם פלישתים"ושוב 
  

  .מלחמה שישראל כמעט פתחהעוד על 
  

אתר ויקיליקס טרם הדליף מסמכים חסויים לגבי     
השתלשלות הדברים בהסלמה בדרום במהלך השבועיים 

  . עלינו להסתמך על המקורות הגלויים,לכן. האחרונים
הוציא מייד מראשי ) 24.8, "זו הדרך"' ר(    פיגוע הדמים 

נפריד את הראש : "הצבא ומהשרים את ההתלהמות הקבועה
" חייבים להחזיר את ההרתעה", )שר הביטחון ברק" (מהגוף

וגם יישום של תוכניות מגירה להפצצת מטרות , )בכיר בצבא(
ההפצצות , כצפוי. ברצועה ולחיסול מנהיגים פלסטינים

הובילו לסבבים נוספים של ירי טילים ופגזים  חיסוליםוה
לשבעת ההרוגים , וכך. וחוזר חלילה, לעבר יישובים בדרום

נוספו עוד עשרות הרוגים , של פיגוע הדמים ליד אילת
  .ופצועים בעזה ובישראל

ארבעה ימים בלבד לאחר הפיגוע ליד ,  באוגוסט21-    כבר ב
כי , שדיווחו, יםצוטטו בתקשורת מקורות צבאי, אילת

מבצע צבאי רחב " לרבות, הושלמו תוכניות התגובה לאירוע
 שנורו אזלאחר , בחודש ינואר שנאמר פיכ בדיוק –" הקף

  .טילים ופגזים מהרצועה
כבר , כ והמוסד"מתוחזק בידי השב, כי הצבא,     אך הסתבר

מבצע  "–קבע אפילו את התאריך למלחמה וגם את שמה 
  ".דרום

" ידיעות אחרונות" הפרשן הצבאי של ,שמןאלכס פי    
ישראל ניצבה כחוט השערה ", 20.8, כי בשבת, )26.8(כתב 

כי , ובהמשך מבהיר פישמן ".מיציאה למלחמה ברצועת עזה
כי המשמעות של מבצע , לשר הביטחון ולצבא היה ברור

אלא של ישראל , צבאי כזה היא הבערה לא רק של הדרום
נית המלחמה כללה היערכות תוכ: "כולה וגם של האזור

כולל רקטות ארוכות , לקראת ירי מסיבי של רקטות מעזה
  ".אביב בפרט-ותל, טווח לעבר גוש דן בכלל

,  באוגוסט לא פרצה מלחמה20-ב, דבר-של-בסופו    
שעלולה הייתה לגבות מחיר כבד ביותר גם מהפלסטינים וגם 

נות שבכירים בממשל האמריקאי ובמדי, ייתכן. מהישראלים
, ל ובממשלה"בצהאירופה מסוימות הבהירו לחמומי המוח 

כי מלחמה תקשה עליהם להמשיך ולהתנגד לקבלתה של 
שהם הוסיפו וציינו באוזני , ייתכן. ם בספטמבר"פלסטין לאו

, כי כאב הראש שגרמו התהפוכות במצרים, נתניהו וברק
 והבעיות המחריפות של ,צינון היחסים בין תורכיה לישראל

ולכן זה לא הזמן ,  די בו-רים בירדן ובמדינות נוספות  המשט
אך נימוקים כאלה רק דחו את פתיחת . למלחמה נגד עזה
-ולא ביטלו את הרצון של הממסד המדיני, המלחמה נגד עזה

  .צבאי לבצעה
גם "כי המלחמה יכולה לפרוץ , המציין,     אך לא פישמן

ו אפילו לא טרח, ל"ולא דוברי הממשלה וצה, "מחר בבוקר
מדוע נתניהו ושריו מפנים עורף : להתמודד עם השאלה

ומתן על הסכם שלום המבוסס על -למשא, לאופציה המדינית
  ?ועל שתי בירות בירושלים' 67גבולות 

כי , ה חדצורה    האירועים בשבועיים האחרונים הבהירו ב
ם במדינה "החלופה לתמיכה ישראלית בהכרה של עצרת האו

אינה המשך הסטאטוס קוו של השקט ' 67פלסטינית בקווי 
 אלא מלחמה איומה יותר ממלחמת לבנון השנייה –היחסי 

  .וממלחמת עזה
  ג "ת



  

        3/חברה 
 

  

  האתגר וההזדמנות שבמאבק המשותף
  

  .המחאה החברתית מחברת בין יהודים לערבים, חרף הפלגנות הלאומנית

  
  

  ול'עיסאם מחמאת 
  

ציבה מ, מתגלגלת ותופסת תאוצה ה,המערכה החברתית    
מוסכמות היסטוריות מכוננות של על שורה של סימן שאלה 

  . בישראליהשיח הרעיוני והחברתי הדומיננט
רק אינו ,  בו יש להבין את תנועת המחאה הזו,הקשר    ה

כי אם ההקשר של משבר , ההקשר הישראלי המקומי
, ליברלית-האידיאולוגיה הניאו. הגלובליזציה הקפיטליסטית

יות כאילו הסרת אשלפיזרה , אשר עטפה את הגלובליזציה
 שוק שהוא –כלומר (המגבלות הכלכליות וכינון שוק חופשי 

יובילו ליצירת ) ומשעבד עבור העובדים, ןחופשי עבור ההו
המדיניות  ,בפועל.  אשר יטיב עם כולם,גן עדן קפיטליסטי

,  רק להעמקה של העוני והניצולהליברלית הוביל- הניאו
  ).המלחמה בעיראק, למשל( שורה של מלחמות הוהוליד

הוביל רבים מקרב , ליברליזם-    הכישלון הברור של הניאו
 בהן החזיקו ,לזנוח אשליות" ינייםמעמד הב"מה שמכונה 

מהווה שכבה זו  לפיה , התפיסה המוטעית–וביניהן , בעבר
, של הגלובליזציה הקפיטליסטית" המשענת החברתית"את 

יוצאת ,  כעת. תהליכי ההפרטה פועלים לטובתה–ולפיכך 
  .שכבה זו למחאה חברתית בקנה מידה שלא הכרנו בעבר

  

  של החברהאופייה המעמדי הסכנה שבטשטוש 

וההקשר , של המחאה החברתיתוהתרחבותה התפתחותה     
מעוררים דאגה אצל הממסד הציוני , העולמי בו היא פועלת

מחאה חברתית זו מערערת על אחת . השולט בישראל
שלילת : האקסיומות המרכזיות של האידיאולוגיה הציונית

הרלוונטיות של מושג הניגודים המעמדיים והמאבק המעמדי 
  .ר של היהודים בישראלבהקש

להתייחס , ועודם מסרבים, רוב הזרמים בציונות סירבו    
 עליה, קפיטליסטית-  כאל חברה מעמדיתלחברה הישראלית

במקום . החוקים הכלליים של ההתפתחות החברתיתחלים 
מאז ,  מאמצים רביםהשקיעו המוסדות הציוניים, זאת

 כי ,ומרתהאבמטרה להפיץ את האשליה ,  ועד היוםםהיווסד
סתירה בין האינטרסים של הכגון , לתופעות חברתיות כלליות

אין אחיזה בקרב העם היהודי , העובדים לאינטרסים של ההון
  "). כל ישראל אחים("בישראל 

מהווים עם , תהאידיאולוגיה הציוניענת כך טו, היהודים    
ואינו כפוף , אשר ניצב מחוץ להיסטוריה, יוצא דופןייחודי ו

 מאבק מעמדי בין שאצלם יש –הבדיל מעמים אחרים ל. לה
כל ישראל  " הרי שאצל היהודים–הון -עובדים לבין בעלי

בריתו של העובד היהודי הוא -ואחיו ובעל, "ערבים זה לזה
  .בן לאום אחרולא העובד , ההון היהודי-דווקא בעל

ומטשטשת ,     תפיסה זו שמה את כל היהודים בסירה אחת
, ראי-תמונתב. מדיות הקיימות ביניהםאת הסתירות המע

, סירה אחתבהערבים כולם שמה את ת אידיאולוגיה הציוניה
  .הון ערבי-בחנה בין עובד ערבי לבין בעלמבלי לערוך ה

חלק מאלה המטיפים ,  בישראלבחברה הערביתש,     מעניין
, שיא הפטריוטיותכעצמם את ורואים , "לאומיות ערבית"-ל

מאמצים לאומנים אלה . כושלים בדיוק באותה צרות אופקים
מעמדיים בין ת הקביעה הציונית בדבר היעדר ניגודים א

  . ובין הערבים לבין עצמם, היהודים לבין עצמם
אשר הפכו את צרות האופקים ,     אותם לאומנים ערבים

שוללים כיום את הצטרפותה של , שלהם לאידיאולוגיה
ושואלים , וכלוסייה הערבית בישראל למחאת האוהליםהא

, איך ניתן בכלל לדבר על מאבק מעמדי בישראל: "בהתרסה
  ".?בצלו של סכסוך לאומי עקוב מדם

נה מנותקת אי,     אולם נקיטת עמדה ביחס לשאלה הלאומית
 תליסטיאינטרנציונ-גישה מעמדית. מנקודת המוצא המעמדית

היא : אלא להיפך, ך הלאומיאין פירושה התעלמות מהסכסו
  .מתמודדת איתו מתוך מחויבות פטריוטית עמוקה יותר

, עבורנו:     הגישה המעמדית מחלקת את העולם אחרת
החלוקה הקובעת אינה בין כל היהודים לבין , הקומוניסטים

אלא בין אותם מעטים שלהם אינטרס בשימור , כל הערבים
ב גדול של יהודים לבין אותו רו, קייםמשטר הקפיטליסטי הה

  . אשר להם אינטרס לשנותו מן היסוד,וערבים
  

  האוכלוסייה הערבית בישראל ותנועת המחאה

התעקשותנו להשתלב במחאה ם אותנו על המבקרילאלו      
 דיכוי שמדינת ישראל מנהלת מדיניות שלשעה , החברתית

לא , ונתפיסתל כי ,אנו עונים, לאומי נגד אזרחיה הערבים
עיקש נגד הגזענות ומדיניות מאבק ניהול רה בין קיימת סתי

  . למען צדק חברתילבין ההצטרפות למערכה, האפליה
המתנגדים , יים ערבייםאותם זרמים לאומנ, יתרה מזאת    

 תורמים ,הציבור הערבי במערכה החברתית להשתלבות
אשר פועל , הקיצוניבאופן אובייקטיבי לסדר היום של הימין 

  .על הזירה הישראלית העבי מהשפציבור הערה להדרת
לחולל שינוי חברתי עמוק , בימים אלו, שנוצרהההזדמנות     

, הזדמנות של היהודים מול ונגד הערביםאינה , בישראל
 הזדמנותם זו.  הזדמנות של הערבים מול ונגד היהודיםנהואי

 – ובתור שכזו ,תליברלי-וכל קורבנות המדיניות הניאשל 
  .ובה עלינו לעמוד בו שח,היא מהווה אתגר

 על יהודים – כדי שתצליח אולם. קיימתלשנות הזדמנות     ה
לקחת , להקים מאהלי מחאה, וערבים כאחד לצאת לרחובות

 אשר –ולהעמיד תביעות כוללות , חלק בתנועה החברתית
אלא דורשות , אינן מוגבלות לצרכיו של מגזר כזה או אחר

  .שינוי יסודי בכלכלה ובחברה
חברתית י הערבי למערכה ייכותו של המיעוט הלאומהשת    
מוסיפה היא אך ,  מהשתייכותנו לעם הפלסטינית גורע אינהזו

  .גאווהלהשתייכות זו עומק אנושי והרבה 
, תחריר בעולם הערבי- ם בכיכרות אשהפגינו ומפגיני    אלו 

, ובות אתונהליברליזם ברח-אלו שהפגינו ויפגינו נגד הניאו
  .בני עמנוכולם הם , נואחי כולם הם –ב אבי- ותלמדריד 

  

  ?"זו הדרך"ת לקבל הביתה את /מעוניינ
  .info@maki.org.il: חו שם וכתובת אלשל

  .המשלוח ללא תשלום
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הסכם שיתוף 

  י"מקפעולה בין 

  השמאל הברזילאיו
  

) י"מק(לראשונה חתמה המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
, )PT( של ברזיל הסכם לשיתוף פעולה עם מפלגת העובדים

על ההסכם חתמו . עשורכשהיא מפלגת השלטון במדינה מזה 
רנאטו , חבר הפרלמנט הברזילאי ומראשי מפלגת העובדים

עאידה , י"ברת הלשכה הפוליטית של מקח ו,,,,סימואס

 העומדת בראש המחלקה ליחסים ,,,,סלימאן- תומא
  .י"בינלאומיים של מק

במהלך ביקורו ו, בישראל בשבוע שעברסימואס ביקר     
-תומאבראשות , י"משלחת מק עם נפגש לשיחה ארוכה

שם גם נחתם הסכם , אביב-במשרדי המפלגה בתל, ןאסלימ
  .ותשיתוף הפעולה בין המפלג

י "אוהל מק, "מגפון האדום"-אורח ההיה סימואס ,     כמו כן
בהרצאה . אביב-במאהל המחאה שבשדרות רוטשילד בתל

הוא התייחס , שתתפות עשרותבה, שנשא סימואס באוהל
ת התנועוודן בהתפתחות , למצב באמריקה הלטינית

  . החברתיות בארצו וביבשת הרחוקה
  מפלגת בהנהגת סימואס של מתפקידיו אחד כי ,לציין     יש

  

  ?אוהל מחאה או אוהל מילואים
  

  יוסי סגולמאת 
  

לאומי הוא -השגורים בפי המחנה הדתיאחד הטיעונים     
הלוחמים אצלם גבוהה משמעותית מחלקם שכמות החיילים 

אך האם נכונה גם , זוהי עובדה נכונה. יחסי באוכלוסיהה
   יתר–זו " הקרבה"שבזכות , הלאומיים-טענת חלק מהדתיים

  ?את חייוובביטחון יוכל לחיות בשקט בישראל הציבור 
בפעם , הכנסתדחתה , קצת אחרי פרוץ מחאת האוהלים    

למותר .  חוק להכרה בנישואין אזרחייםהצעת, המי יודע כמה
- שורות המחנה הדתיםחברי הכנסת הנמנים עלציין שכל 

 ינתבמדובכך הדגימו ש, הצביעו נגד הצעת החוק, לאומי
הצבאי של כיבוש בצד ה: ישראל יש שני סוגים של כיבוש

ישנו גם , 1967מאז שנת הנמשך , השטחים הפלסטיניים
  . של אורחות חייהם ומצפונם של אזרחי ישראל-כיבוש נוסף 

כדי , לאומיים מתגייסים ליחידות קרביות-    לו היו הדתיים
 הרי שלא היו מונעים –לשפר באמת את חיי שאר בני עמם 

   .איך שאנחנו רוצים, איתנו להתחתן עם מי שאנחנו רוציםמ
לאומי כלל אינם -אלא שרבים במחנה הדתי,     לא רק זאת

בונים בהתנחלויות וילות ר שא כ:תומכים במחאת האוהלים
  . מצוקת הדיור נראית רחוקה–בסבסוד המדינה 
הוא , הלאומי-את המחנה הדתי, אולי,     מה שמדאיג
תנאי השירות כי חיילים קיימו שביתה עקב  ,שלאחרונה דווח
אולם  ,תהליךמדובר אומנם רק בתחילתו של . הירודים שלהם

את לממש הפלסטינים הוא מעודד אותנו לקוות שכאשר ינסו 
אשר יסכימו פחות אנשים יהיו , זכותם להגדרה העצמית

להגנת להילחם על מנת  , ולצאת מהאוהלעצמםלסכן 
  . אחריםן  שהוקמו על חשבו,וילותוה
  

  
  

אחריות על הפעילות בקרב  - הוא , העובדים של ברזיל
  .התנועות החברתיות

  

   מהמחתרת אל השלטון– שנה 30תוך 
,  בעיר סאו פאולו1980מפלגת העובדים נוסדה בפברואר     

ה הוקמה מהלכ ב,הפגישה. קפיטליסטית-כמפלגה אנטי
בהם ר שא ,עקב תנאי המחתרת,  הייתה חשאית,המפלגה

  .הדיקטטורה הצבאית בתקופת לפעולנאלצו 
מפלגת העובדים הפכה מפלגת השמאל , עם השנים    

מקיימת קשרים הדוקים עם המפלגה והיא , הגדולה בארצה
 נבחר לראשונה מנהיג 2003-ב. סטית של ברזילהקומוני

לויאס , המפלגה ואיש ועד עובדי תעשיות הרכב לשעבר

  . לנשיאות ברזיל, "לולה" המכונה ,,,,אינאסיו דה סילבה
בבחירות ואילו ,  לנשיאותנבחר פעם נוספת" לולה    "

שהיא  ,,,,דילמה רוסףנבחרה לתפקיד , התקיימו השנהש
רוסף היא . האישה הראשונה הנבחרת לתפקיד נשיאת ברזיל

 תקופתבו, הפעילות המרכזיות במפלגת העובדיםאחת 
  .גרילהלוחמת הייתה  ,המשטר הצבאי

  

   תנועות חברתיות לפוליטיקהעל הקשר בין
סלימאן ובדיון שנערך במאהל -חה שנערכה עם תומא    בשי

הפוליטיזציה של "שב סימואס והדגיש את חשיבות , המחאה
השמאל בתנועות אלו תפקיד , לדבריו, "התנועות החברתיות

  . . ליברליזם-הוא בהצגת האלטרנטיבה הסוציאליסטית לניאו
אבל זו הדרך ,  רצופה מכשוליםזו דרך, זו דרך ארוכה"    

פי  כ–ם לעומק בחברה ובכלכלה י כדי לחולל שינוי,היחידה
אין ": והוסיף,  אמר–" שנעשה ברחבי אמריקה הלטינית

, קיום לשמאל שמחוץ לתנועות החברתיות והמעמדיות
לתנועות אלה אין כל תכלית ללא אימוץ מטרותיו  –ובמקביל 

  ". העקבי והמאורגןהאסטרטגיות והפוליטיות של השמאל
- ועד ל1980-מ, במשך שנים רבות": סעוד הדגיש סימוא    

אתם  ':רבים שאלו אותנו.  היינו מפלגת אופוזיציה2003
אבל האם אתם מסוגלים לחולל את . טובים באופוזיציה

 שצריך ,הבנומדברים אלו . '?השינויים מתוך הממשלה
מית לבין להיות קשר הדוק בין מתיחת הביקורת ברמה הלאו

בהן העיריות , כך. במישור המקומי, שהייתה רבה, העשייה
היו למופת של , זכתה בבחירות המקומיות מפלגת העובדים

הרחבת השירותים הניתנים , בשחיתותמאבק , ניהול שקוף
  ". ת הסביבההגנוחיזוק המגזר הציבורי , אזרחל

ם הונהג עקרון מפלגת העובדישבהנהגת עיריות     ב
עת התקציב העירוני נעשית לפיו קבי, "שיתופיההתקציב "

  .באמצעות אספות שכונתיותתוך שיתוף הציבור 
  

  השלום והצדק החברתי, להגנת הדמוקרטיה
נקבע  י למפלגת העובדים"הסכם שיתוף הפעולה בין מקב    

מזרח בהמפלגות מצדדות בפתרון של שלום בסכסוך כי 
ה פלסטינית הקמת מדינ, הפסקת הכיבוש – הכוללהתיכון 

מזרח והכרה ב, 1967-בשטחים שנכבשו על ידי ישראל ב
שתי המפלגות קוראות .  המדינה הפלסטיניתירושלים כבירת

  .תו לידי סוריהבסיום הכיבוש ברמת הגולן ולהשל
את מחויבותן לקידום "בהסכם הדגישו המפלגות     

 , ואת פועלן,"המאבקים למען הדמוקרטיה במזרח התיכון
נשים שוויון לכלל זה וב, שוויוןהמאבק למען  את לקדם"כדי 

 ולהגנת ,להעמקת המערכה בגזענות; ב"קהילת הלהטלו
עוד כולל ההסכם היבטים ". חירויות הפרט וזכויות אדם

  .סמינרים משותפים עריכת  כגון,מעשיים



  

 5/חינוך 
 

  

   כבר מגן הילדים–מציאות של אפליה 
  

  . החינוך הערבי בישראל את הבעיות עמן מתמודדת מערכתח חדש חושף"דו
  

  
    לאחרונה פרסמה ועדת המעקב לענייני החינוך 

, סוגיות מרכזיות"ח שכותרתו "דו, הערבי בישראל
, ח"הדו". צרכים וחסכים בחינוך הערבי בישראל

פרסמים כאן לראשונה  מת, המפורטים מטה,שעיקריו
בצירוף ,  נשלח לשר החינוך גדעון סער,בעברית

בקשה לפגישה דחופה לקראת פתיחת שנת 
  .ללא כל מענההבקשה נותרה ,  בינתיים.הלימודים

  
במערכת ילמדו ) 2012-2011(    בשנת הלימודים הקרובה 

 25%-המהווים כ,  אלף תלמידים ערביים500-כ החינוך
כאשר בודקים את שיעור ,  אולם.למכלל התלמידים בישרא

תקציביהם מגלים כי , חינוך הערבי בסעיפי תקציב שוניםה
  .25%- מנופלים במידה רבהבתי הספר הערביים של 

סך בחלקו של החינוך הערבי מתברר כי , למשל,     כך
 מיליון 20- פחות מואהכניות הפדגוגיות והתקציב של הת

כניות והמוקצבים לתח "וזאת מתוך יותר ממיליארד ש, ח"ש
  .משני אחוזיםפחות  -דהיינו . פדגוגיות

ישנו גיסא  שמחד ,הוא, ח" הנחשף בדו,    עוד אבסורד
 ומאידך,  משרות הוראה בחינוך הערבי4,000-מחסור של כ

  .סרי תעסוקהוחהם מ בוגרי הוראה ערבים 10,000- כ – גיסא
 ותבשנתיים האחרונות החל יישום חלקי של דוחות והמלצ    

 משותפות של משרד החינוךשהוגשו בידי ועדות , קודמות
אך לדברי ועדת  .ועדת המעקב לענייני החינוך הערבישל ו

י בניית "אופן מסודר עיש להרחיב את היישום ב, המעקב
עם מקורות תקציביים ולוח זמנים ברור , כנית כוללתות

  .לביצוע
  

  במקום דמוקרטיה, ם הפרטהמימקד
ועדת המעקב לענייני החינוך שפרסמה ח האחרון "הדו    

" חיזוק הערכים הלאומיים"מפני מדיניות מזהיר  ,הערבי
ערכי החינוך לעל חשבון שבאה ,  החינוךמשרדשהנהיג 

  . אזרחזכויות האדם והלהדמוקרטיה ו
 חיזוקשעלולה להביא ל, הנהגת מדיניות זו,     לדברי הוועדה

 החמורים הנתונים נוכח במיוחד בעייתית, הלאומנות
בהן ,  של בני נוער יהודיםאודות עמדותיהםהמתפרסמים 

 םמיליטריז, ניתן לזהות מגמות מקצינות והולכות של גזענות
  .ערכים דמוקרטייםוזלזול ב

 ,נוימדיניות השר והמשרד בעניין זה היא שגויה בעינ"    
אנו . וגורמת להעמקת השסע בין יהודים לערבים במדינה

ת החינוך לחנך לערכים בסיסיים של סבורים כי על מערכ
  .ח" נאמר בדו– "שוויון וכבוד הדדי, דמוקרטיה

    עוד מזהירה הוועדה מפני העמקת תהליכי ההפרטה 
משרד החינוך מתנגד , תברמה ההצהרתי: "במערכת החינוך

אך בפועל המשרד נותן יד להשתלטות גורמים , להפרטה
ובתי ספר לחינוך בתי ספר תיכוניים , עסקיים על גני ילדים

  ."מיוחד ביישובים הערביים
, יש לחזק את החינוך הממלכתי הערבי,     לדברי הוועדה

 לרבות -אחריות לכל מוסדות החינוך מתוך העיקרון לפיו ה

 מוטלת על משרד החינוך -התפעול והפיקוח , הניהול
  .והרשות המקומית ותו לא

  

  תשתיות לקויות ומחסור בכיתות
ועדות המשותפות של והמלצות של ההוגשו  2008ביוני     

, משרד החינוך וועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
  . כיתות לימוד בחינוך הערבי6,116שהצביעו על מחסור של 

יש  2012-2015בין השנים , ועדה    לפי הנתונים שבידי הו
לרבות בכפרים ,  כיתות בחינוך הערבי4,500-כבבניית צורך 

  .מוכרים בנגב-ים והבלתיהמוכר
כי ,     עוד העלתה ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי

בחדרים  פועלים ביישובים הערביים גני ילדים אלפיים
העלות . כיתות שאינן מתאימות ללימודיםבשכורים ו

, בשנהח "ש אלף 40-להריאלית של כל כיתה שכורה מגיעה 
  .ח" ש10,000  רקמתוכם משרד החינוך מקצה

גירעון  גורמתכל כיתה שכורה :   המשמעות של נתונים אלו  
של השנתי  בתקציב החינוך ח" ש אלף30- של יותר מ

על סף ממילא מצאות אשר נ, הרשויות המקומיות הערביות
 כי התקצוב שמעביר משרד ,הוועדהדורשת לכן . קריסה

  . לעלות הריאליתישתווה, דמי השכירותבגין , החינוך
חלק משמעותי מבתי הספר ש, על כך מצביע ח"דוה    

 העלולים , ממפגעים בטיחותיים ובריאותייםיםהערביים סובל
  .לתאונות ומהווים סכנת חיים של ממשלגרום 

  

   המעמיקה פעריםאפליה תקציבית
ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי ח נחתם בקריאת "    הדו

ם לאלתר את מדיניות האפליה נגד היישובים הערביילהפסיק 
  . במפת אזורי העדיפות הלאומית

נמצאים ) 82 מתוך 80( מהיישובים הערביים 95%- כ    
. כלכלית-מבחינה חברתיתת האשכולות הנמוכים עבארב

כנית הממשלתית ו יישובים ערביים נכללים בת45אלא שרק 
 25 הקצאת - שעיקרה, "עדיפות לאומית לפריפריה"-ל

   .2020ח עד שנת "מיליארד ש
 כלפי מדיניות האפליה הלאומיתהעמקת  -ות היא     המשמע

  . בפרטובתחום החינוך,  בכללהחברה הערבית
 

   /   הספר מתחיל-כשזמן בתי, שנה בספטמבר-שנה
 ברטולט ברכט

  

 ילִחְתר ַמֶפֵּסַה-יֵּתן ָּבַּמְּזֶׁשְּכ, רֶּבְמֶטְּפֶסה ְּבָנָׁש-הָנָׁש

 רָיְּנַה-תֹוּינֲֻחים ַּבִׁשָּנים ַהִרָוְרַּפת ַּבדֹוְמעֹו

 . ןיֶהֵדְלַית ְלרֹוָּבְחַּמַהד ְוּוּמִּלַה-יֵרְפת ִסת ֶאנֹוקֹוְו

 ת נֹורֹוֲחַאת ָהטֹורּוְּפר ַהַחת ַאטֹוְּטַחן ְמת ֵהֹוׁשָאיְׂמ

 ת כֹובֹוּו, יםִקחּוְּׁשף ַהֶסֶּכַה-יֵקְנְרַאְּב

 ג ָּׂשן ֻמֶהין ָלֵאְו. רָק ָיהׁע ּכַדֶיַּהל ֶׁשַע

 ר ֶׁשֲא, הע ֶזַדע ֶירּוה ָגָּמַּכ

  .ןיֶהֵדְלַיד ְלַענֹו
  

  בנימין. ה: תרגם



    במאבק
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הצפויה ,     לקראת הפגנת העם הגדולה למען צדק חברתי

 שורה של 27.8-התקיימה ב, )3.9(להתקיים במוצאי שבת 
הסיסמא של הפגנות . בהשתתפות רבבות, הפגנות מחאה

בשה בעקבות קריאת מטה המחאה לטרכטנברג שגו, אלו
  ".לא ניתן לוועדת הסרק להשתיק אותנו "היא, להתפטר

צעדו , אביב-ים בעצרת בתלמפגינ ה15,000-    בנוסף ל
 מפגינים 5,000,  מפגינים בירושלים10,000במקביל עוד 

תקווה - ועוד מאות מפגינים בפתח, לציון-בראשון
  .ובהתנחלות קצרין ברמת הגולן

ערבית שאורגנה בידי -     ביפו התקיימה הפגנה יהודית
צעדו מאות ) ואדי ערה(ובאזור חריש , מאהלי הפריפריה

דים וערבים בדרישה לצדק חברתי ולהפסקת תהליך ייהוד יהו
ערביות - באזור המשולש התקיימו הפגנות יהודיות. ואדי ערה

, ש"י וחד"שם היא אורגנה בידי מק, בטייבה ובקלנסווה
  .בהשתתפות תושבים רבים מאזור השרון

ש התקיימו בצומת "י וחד" מקביוזמת    הפגנות נוספות 
  .יברהיםיובלים שבגליל ובעין א

  

  שובתים נגד הפרטהמשרד הבריאות ב
עובדי המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד     

הכריזו , תרופותלהאחראים על הענקת תווי תקן , הבריאות
  .במחאה על כוונות להפריט את המכון) 28.8(על השביתה 

, לא ייערכו כלל בדיקות בטיחות במכון,     במסגרת השביתה
משמעות השביתה היא שתרופות . רושליםשמשכנו בי

  . חדשות והנמצאות בתהליכי שיווק לא יאושרו כלל
כימאים ועובדי -הביו, ביולוגים-מהסתדרות המיקרו    

שהיא חלק מהסתדרות העובדים , המעבדות בישראל
משרדי הבריאות והאוצר מנסים להפריט כי נמסר , הכללית

  .על חשבון העובדים, את המכון זה זמן רב
 

 הפגנת נשים ישראליות ופלסטיניות
בהשתתפות הנהגת , )24.8 (ברמאללה שנערכה, בפגישה    

איחוד הנשים הפלסטיניות וחברות בצוות הנשים 
גובשה הצעה , השותפות לקמפיין המשותף, הישראליות

לערוך הפגנת נשים ישראליות ופלסטיניות למען הכרה 
  . ם"פלסטין לאוולמען קבלת ' 67במדינה פלסטינית בקווי 

בקרב משתתפות הפגישה שררה הסכמה כללית לגבי     
החשיבות הגוברת של הקמפיין המשותף ככל שמתקרב מועד 

בה תוצג הבקשה להכרה במדינה , ם"כינוסה של עצרת האו
כי המתנגדים למהלך , צוין גם. '67הפלסטינית בקווי 

הדיפלומטי הפלסטיני הזה כבר מנסים לזרוע מכשולים 
הסיט את תשומת הלב הציבורית באמצעות הסלמה ול

  .הסתה וניסיונות הפחדה, צבאית
בפגישה נמסרו דיווחים על המאמצים הנמשכים בישראל     

  ובשטחים הפלסטיניים לאסוף חתימות של נשים על הקריאה 
הקריאה     נוסח כי ,סיפרו הפלסטיניות החברות .מפייןהק של

  . והחתימות נאספות, בערים ובכפריםהופץ 
  

  
נסקי ופתחיה 'תמר גוז,  פתחיה סגייר–החברות מישראל     

המלווה , "עצמאית " בשםבלוגהקמת סיפרו על , עאוויסה
  .)www.2states.org.il/independent(את הקמפיין 

עד כה נערכו במסגרת הקמפיין המשותף לנשים ישראליות     
 30-שהתקיימו במקביל ב, ם ציבורייםופלסטיניות שני אירועי

בו השתתפו , וכן כינוס ברמאללה, הכינוס בנצרת: ביולי
  .פעילות איחוד הנשים הפלסטיניות

מאחר שהתנאים שיצר הכיבוש אינם מאפשרים את     
עריכתה של הפגנה משותפת של נשים ישראליות 

לערוך הפגנה למען , ההצעה שהתגבשה היא, ופלסטיניות
משני עברי מחסום ' 67נה פלסטינית בקווי הכרה במדי

, המועד נבחר. 11:00בשעה ,  בספטמבר17, קלנדיה בשבת
ם בקשת " בספטמבר תוגש לעצרת האו20-מאחר שכנראה ב

  .ם" ולקבלתה לחברות מלאה באוה בפלסטיןרף להכ"אש
 

  המגפון האדום
  

 סדרת  היא"מגפון האדום"-ה
באוהל המפלגה הרצאות ה

) י"מק(ישראלית מוניסטית ההקו
'  שד ,א" בתבמאהל רוטשילד

   .רוטשילד פינת נחמני
  

ביום ההרצאה הקרובה תתקיים 
  .20:00בשעה , 1.9', ה

  

  : בנושאמרסלו וקסלרלרגל פתיחת שנת הלימודים ירצה 
  הפערים המעמדיים במערכת החינוך בישראל

  

מרסלו וקסלר הוא איש חינוך ותיק והמנהל הפדגוגי של 
  .לנוער שנשר ממערכת החינוך, ה"פרוייקט היל

  

 – ניתן ליצור קשר עם ליאור ,הרצאות הבאותעל הלפרטים 
  .info@maki.org.il :ל" ובדוא,050-6521650

  

  

  מכללת הגדה השמאלית
  א"ת, 70אחד העם 
  

  מודיעה על פתיחת קורס לימודי 
  

   למתחיליםערבית מדוברת
  מי 'בהנחיית שחר עג

  

גרתו יתקיים מדי שבוע מפגש במס,  חודשים4הקורס ימשך 
. ח" ש1300 –עלות הקורס .  שעות3באורך , בשעות הערב

  .10% הנחה של – בספטמבר 5-לנרשמים עד ה
  

: או בדואר אלקטרוני, 052-6939829: להרשמה ולפרטים
hagada.nihul@gmail.com  


