גליון  19 , 3בינואר 2011

 20אלף מפגינים בתל-אביב קראו בקול" :דמוקרטיה – כן! פאשיזם – לא!"
הצעדה של רבבות שוחרי השוויון וזכויות האזרח תחת
הסיסמא "מתייצבים למען הדמוקרטיה" ,שגדשה את רחובות
תל-אביב במוצ"ש 15 ,בינואר ,הייתה מפגן דמוקרטי אדיר.
דגלים וכרזות מגוונים הניפו משתתפי הצעדה ,צעירים
ומבוגרים ,נשים וגברים ,יהודים וערבים .ליד הדגלים
האדומים של מק"י וחד"ש התנופפו הדגלים הירוקים של
מרצ ודגלי המדינה; היו מי שהחזיקו את הכרזות של מק"י
וחד"ש "יחד נגן על המרחב הדמוקרטי" ,ואחרים  -את
הכרזה של הקרן החדשה "תחקרו גם אותי".
ליוזמה של מק"י וחד"ש לארגן צעדה למען הדמוקרטיה,
שפורסמה ב ,12.1-ביום בו אושרו בכנסת ההצעות להקים
"ועדות חקירה" מקארתיסטיות ,נענו מרצ וכן למעלה מ60-
ארגונים לזכויות אדם ,ארגוני נשים ,ארגונים לשיתוף פעולה
יהודי-ערבי ,ארגונים חברתיים ,תנועות נוער ועוד .המפלגות
והארגונים הקימו מטה הכנה משותף ,והרשת הייתה מלאה
בהודעות המזמינות לצעדת הדמוקרטיה.
הצעדה ,שהחלה ברחוב המלך ג'ורג' ,ליד מטה הליכוד,
הציפה את הרחובות בואכה רחבת מוזיאון ת"א .כאשר
התמלאה הרחבה במפגינים ,הורו השוטרים למפגינים
שהמשיכו לזרום להישאר בשד' שאול המלך .וכך קרה,
שכאשר החלה העצרת בדבריה הנרגשים של הזמרת אמל
מורקוס ,הצעדה עצמה הייתה רחוקה מסיום.
ח"כ מוחמד ברכה )חד"ש( הדגיש בנאומו" :כולנו יחד
נהדוף את הפאשיסטים והגזענים .איננו יכולים להרשות
לעצמנו להיכשל מול הימין ,מול הרודן ליברמן ,המנסה
לחנוק את הדמוקרטיה ,מול המעצרים של דמוקרטים כמו
יונתן פולק" .ח"כ ניצן הורוביץ )מרצ( קרא למפלגת העבודה
לפרוש מהקואליציה בראשות נתניהו .ח"כ מאיר שטרית
)קדימה( הוקיע את ההחלטה להקים "ועדת חקירה",
ההופכת את ישראל למדינה חשוכה .דורית אברמוביץ',
פעילה פמיניסטית ,קראה לצאת למאבק נגד כל דיכוי.
רשתות הטלוויזיה והאינטרנט שידרו ישירות מההפגנה
ומהעצרת ,שהתנהלו בסדר מופתי.
במהלך הצעדה עצרו שוטרים כמה מפגינים בתואנות
שונות ,אך שחררו אותם כעבור זמן קצר.

מצעדת הרבבות להמשך מאבק
משותף למען הדמוקרטיה
הודעת הלשכה הפוליטית של מק"י
צעדת הרבבות בתל-אביב במוצ"ש 15 ,בינואר ,הייתה
ביטוי מוחשי לאחדות כוחות רחבה ביותר נגד הניסיון של
השר ליברמן ,בגיבויו של ראש הממשלה נתניהו ,להפחיד את
ארגוני השמאל ועמותות זכויות האדם ,למנוע ביקורת על
פשעי הכיבוש ,ולהכשיר את הדרך למשטר פאשיסטי.
המפלגה הקומוניסטית הישראלית שבה ומדגישה ,כי
המיתקפה על זכויות האדם והאזרח היא פועל יוצא של
הכיבוש של השטחים הפלסטיניים ,הנמשך כבר  44שנה ,של
הגזענות והדיכוי של המיעוט הלאומי הערבי ,כמו גם של
מדיניות ההפרטה והשירות לבעלי ההון .נעשה ניסיון מסוכן
להפנות לאפיקים גזעניים את הזעם נוכח המציאות הקשה
של העמקת הפערים החברתיים וגידול העוני .למודי הניסיון
הקשה של רצח ראש הממשלה רבין ,אנו מתריעים ,כי הסתה
נגד השמאל ונגד הערבים עלולה להפוך שוב קליע הורג.
בתנאים אלה ,על פעילי מק"י ושותפיה בחד"ש ,על כלל
חוגי הדמוקרטיה ,להפנים את חומרת השעה ,ולהשקיע את
מירב המאמצים ,כדי להביא לאחדות מאבק של כל שוחרי
הדמוקרטיה – מהשמאל ועד למרכז הליברלי.
הצעדה הייתה הוכחה להתגברות של ארגונים ומסגרות
פוליטיות על דעות קדומות וחששות ,ועל נכונותם לראות את
העיקר :רק הופעה משותפת של יהודים וערבים תציל את
החברה הישראלית מהמקארתיזם המשתולל ,מהגזענות
ומההסתה הפאשיסטית.
הצעדה של יהודים וערבים בת"א הנחיתה מכה מוחשית
על המזימות הפאשיסטיות של ממשלת נתניהו-ליברמן.
הצעדה היא מסר של עידוד ,שיש בישראל מחנה דמוקרטי
גדול ,המוכן להתגייס לפעולה להצלת החברה הישראלית
מקריסה ולמען מדיניות של שלום ,שוויון וכיבוד זכויות
אדם .את השותפות הזאת חובה להמשיך ולפתח ולהרחיב.

מדיניות 2/
ההתנחלות במתחם מלון שפרד
חבלה בסיכוי להסדר שלום
ח"כ דב חנין )חד"ש( הוקיע בהצעה לסדר היום )(12.1
את ההתנחלות החדשה בשכונת שייח' ג'ראח במזרח
ירושלים ,באתר שבו עמד מלון שפרד.
בשנה וחצי האחרונות מתנהל מאבק ציבורי גדול וקשה
סביב הגירוש מבתיהם של פלסטינים ,שגרים בשכונה הזו
עשרות שנים .הגירוש מבוצע בטענה ,שלפני  ,1948אדמות
אלה היו שייכות ליהודים .כמובן ,שטענה זו איננה מביאה
את מי שטוען אותה להסכים לכך ,שגם אדמות במערב
ירושלים ,שהיו שייכות לערבים עד  ,1948יועברו לערבים.
למאבק של תושבי השכונה הצטרפו אנשי מצפון
ישראלים והתגבשה תנועת "סולידריות שייח' ג'ראח",
המקיימת במקום הפגנה שבועית .ניסיונות המשטרה לדכא
בכוח את המחאות האלה רק הובילו לכך ,שהמחאות גדלו.
המטרה העיקרית של הבנייה בלב מזרח-ירושלים היא
למנוע כל אפשרות ,שירושלים המזרחית תהפוך בירת
המדינה הפלסטינית ,בצד ירושלים המערבית ,שתישאר בירת
מדינת ישראל .מי שמחבל בפתרון הזה בירושלים ,מחבל
בפתרון של שתי מדינות לשני העמים ,שהוא הסיכוי היחיד
לשלום .אך ללא הסדר שלום ,יימשכו העימות ,המלחמה,
הכיבוש ,הסבל ,הפגיעה באזרחים ,חיסול התקציבים
החברתיים לטובת פרויקט ההתנחלויות.
מדיניות ההתנחלות סותרת את הסיכוי למהלכי שלום.
ההתנחלויות בשכונות הערביות בירושלים המזרחית היא
המעשה הבעייתי ביותר והפוגעני ביותר ,שבכוחו למנוע כל
תהליך מדיני בינינו לבין הפלסטינים ,בינינו לבין העולם
הערבי.
התנגדות להתנחלויות האלה אינה רק חובה מצפונית
ופעולה נגד עוול ,נגד נישול ,נגד גירוש אנשים מבתיהם.
התנגדות להתנחלויות האלה היא גם אינטרס של הציבור
הישראלי כולו ,שצריך לומר לממשלת נתניהו :די! העתיד,
החיים חשובים יותר מאשר עוד התנחלויות.
בית המחוקקים
הבטחת הכנסות המדינה ממשאבי טבע
חמישה חברי כנסת יזמו הצעת חוק ,המעגנת הגדלה חדה
וריאלית בהכנסות המדינה ממשאבי טבע מתכלים )גז ,נפט,
פוספטים ומינרלים של ים המלח( ,מעבר למה שהוצע
בהמלצות ועדת ששינסקי .כן מוצע להקים קרן לאומית
לניהול הכנסות המדינה ממשאבי הטבע.
יוזמי הצעת החוק הם חברי הכנסת דב חנין )חד"ש(,
זבולון אורלב )הבית היהודי( ,אורי מקלב )יהדות התורה(,
אורית זוארץ )קדימה( וניצן הורוביץ )מרצ( .ההצעה הוכנה
בסיוע אנשי המחקר של הפורום לפעולה אזרחית.
חוק חיסונים ללא תשלום
ח"כ עפו אגבאריה )חד"ש( העלה ) (12.1הצעת חוק,
המטילה על הממשלה את מימון כל החיסונים מפני מחלות
מדבקות .אגבריה ציין ,כי החיסון נגד אבעבועות רוח לילדים
עד גיל שנה ניתן ללא תשלום ,אך עבור המנה השנייה של
אותו חיסון ,הניתנת בגיל שנה – גובים תשלום.
בקולות הקואליציה ,הצעת החוק הוסרה מעל סדר היום.

החבירה המסוכנת של הימין
הישראלי לימין האירופי
בדיון על הצעות אי-אמון בממשלה ) ,(10.1התריע ח"כ
עפו אגבאריה )חד"ש( מפני החבירה ההרסנית של הימין
הישראלי לימין האירופי .נציגים של מפלגות גזעניות כמו
מפלגת היידר באוסטריה ומפלגת לה-פן בצרפת ,היו אורחי
"ישראל ביתנו" ושר החוץ ליברמן אירח אותם .הימין
באירופה אימץ לעצמו מצע אנטי-מוסלמי ,אך המורשה שלו
כוללת את ההסתה והטבח של יהודים.
בהמשך דבריו כינה אגבאריה את העלאת תעריפי המים
ואת פעולתם של תאגידי המים "גנבה לאור יום מהשכבות
החלשות" .אגבאריה תבע את פירוק התאגידים ואחריות
הממשלה לתעריפי מים נמוכים.

מברכים על הכרת מדינות אמריקה
הלטינית במדינה הפלסטינית
קבוצה גדולה של אישים בישראל תומכת בהכרת מדינות
אמריקה הלטינית במדינה הפלסטינית .זו הקבוצה השנייה
של אישים ופעילים ,המביעה תמיכה בהכרתן של מדינות
אמריקה הלטינית בפלסטין בגבולות ה 4-ביוני  .1967עד כה
הכירו בפלסטין שבע המדינות הבאות :ארגנטינה ,ברזיל,
אקוואדור ,בוליביה ,אורוגוואי ,צ'ילה וגוויאנה.
במכתב ,שנשלח בשבוע שעבר לראש הממשלה נתניהו,
נמתחה ביקורת על התנגדות הממשלה להכרתן של מדינות
באמריקה הלטינית במדינה פלסטינית בגבולות .1967
בהמשך המכתב מצהירים החותמים" :כישראלים נאמנים
ופטריוטים ,אנו מבקשים לציין ,שגם אנו מכירים במדינה
פלסטינית בגבולות  ,1967בצד מדינת ישראל .לדעתנו,
המציאות בה ישראל ופלסטין יחיו זו בצד זו בשלום
ובביטחון – תביא לרגיעה באזורנו ,לטובת ילדינו כולם".
בין מאות החותמים על המכתב :פרופ' דניאל בר-טל,
פרופ' חיים גנז ,פרופ' צ'ארלס גרינבאום ,פרופ' חנה הרצוג,
ד"ר צביה ולקן ,פרופ' רפי ולדן ,פרופ' דן יעקבסון ,פרופ'
צבי מזא"ה ,פרופ' משה מעוז ,פרופ' בלהה מנהיים ,המשנה
לשעבר לראש המוסד ,נחיק נבות ,פרופ' גבי סולומון ,השר
לשעבר יאיר צבן ,פרופ' שפרה שגיא ופרופ' בנימין נויברגר.

"עתיד משגב" נגד חוק ועדות הקבלה
קבוצת "עתיד משגב" ,הכוללת תושבים בתחומי המועצה
האזורית משגב בגליל ,דוחה מכל וכל את המהלכים
האחרונים ,שנועדו להכשיר את "חוק ועדות הקבלה
ליישובים קהילתיים".
בגילוי דעת ,שפרסמה הקבוצה בשבוע שעבר ,נכתב ,כי
להטוטנות מספרית ביחס להגבלת גודל היישוב ,אין בה כדי
להכשיר את המהלך הבלתי-דמוקרטי והמפלה ,המאפשר
לאזרחי ישראל להדיר אזרחים אחרים מזכותם הטבעית
לחיות ביישובים קהילתיים או במקומות אחרים.
חוק ועדות הקבלה ,נכתב בהמשך ,מציב את ישראל
בשורה אחת עם הגרועים והמפלים שבמשטרים .חוק זה
עומד בסתירה מוחלטת לעקרונותיה השוויוניים של מגילת
העצמאות.

מעוניין/נת לקבל הביתה את "זו הדרך"?
שלחו שם וכתובת אלinfo@maki,org.il :
המשלוח ללא תשלום .תרומות יתקבלו בברכה.

מערכת החינוך3/

חד"ש נערכת לחיזוק ייצוגה בקרב המורים
ב 5-באפריל יתקיימו הבחירות לוועידה ה 32-של הסתדרות המורים.
מאת נביל סמור

התארגנות לבחירות

מועצת הסתדרות המורים החליטה ב 5-בינואר ,לערוך ב5-
באפריל את הבחירות לוועידה הארצית ולמועצות של 26
הסניפים ברחבי הארץ .בחירות לוועידה ,שמספר ציריה ,401
נערכו לאחרונה ב.2006-
סיעת חד"ש בהסתדרות המורים וכלל פעילי חד"ש החלו
בהכנות לבחירות הארציות ובסניפים.
בנוהל הבחירות הפעם הוכנסו שינויים .ועידת הסתדרות
המורים ,שנערכה בדצמבר  ,2010אישרה חוקה חדשה,
שקבעה כמה כללים חדשים.
ראשית ,אחוז החסימה בבחירות לוועידה הועלה מ 2%-ל-
 .2.5%שנית ,ההצבעה הפעם תהיה בפתק אחד לרשימה
הארצית ולרשימה בסניף ,בעוד שבבחירות הקודמות
ההצבעה הייתה בשני פתקים .משמעות השינוי השני היא,
שניתן להגיש רשימה לסניף של הסתדרות המורים ,רק כאשר
קיימת במקביל רשימה ארצית.
שלישית ,החוקה החדשה גם קבעה ,כי שם הרשימה אינו
יכול להיות זהה עם שם המפלגה .זאת בטענה ,שהרשימות
צריכות להיות פוליטיות ,אך לא מפלגתיות .בהתחשב בכלל
הזה ,חד"ש תתמודד בבחירות הקרובות תחת השם :חד"ש
בהסתדרות המורים )כמו בבחירות הקודמות(.
מרכז הסתדרות המורים בחר בוועדת בחירות מרכזית,
שתנהל את מערכת הבחירות .נביל סמור מייצג את סיעת
חד"ש בוועדה זו .המרכז בחר גם בוועדת ביקורת בת חמישה
חברים ,שתפעל עד לבחירות בשם "הוועדה לטוהר
בבחירות" .כן הקצה המרכז תקציב של  1.5מיליון שקלים
לניהול הבחירות .לרשות כל הסיעות ,המיוצגות בהסתדרות
המורים ,הועמד סכום של  1.3מיליון שקלים.
חד"ש כגוף ארצי ,חבריה וסניפיה ,מתגייסים להצלחת
רשימתם בבחירות לוועידת הסתדרות המורים .התפקיד
הראשוני הוא לבדוק את זכות הבחירה של המורות והמורים,
כדי לוודא ,שלכל מורה פעיל וכל מורה גימלאי יש זכות
בחירה .במיוחד חשוב לבדוק את זכות הבחירה של מורות
ומורים חדשים ,שהשתלבו לאחרונה במערכת החינוך.
חד"ש תרכיב רשימת מועמדים ארצית ,שתייצג את מרכיבי
חד"ש ,מורים יהודים וערבים ,וכן מורים מסניפים שונים של
הסתדרות המורים – מבאר שבע בדרום ועד לצפת בצפון.

רפ

חד"ש בהסתדרות המורים
ביום ו' 21 ,בינואר ,בשעה ,10.00
באולם בית הידידות בנצרת

כינוס ארצי של מורות ומורים
לקראת הבחירות לוועידה
ולבחירת רשימת מועמדי חד"ש

רפ

בירור זכות בחירה :החל ב ,26.1-תעלה באתר
הסתדרות המורים רשימת בעלי זכות הבחירה לוועידה.
הרשימה תהיה רק לפי מספר זהות.
הצטרפות להסתדרות המורים :כל מורה ,לרבות מי
שהתחיל ללמד רק השנה ,רשאי להיות חבר בהסתדרות
המורים .טופס הצטרפות – ניתן להורדה מאתר הסתדרות
המורים.
הגשת רשימות לוועדי הסניפים – עד  31בינואר.
לבירורים :משרדי חד"ש בחיפה )אל חרירי  (9ובת"א )אחד
העם .(70
אותיות הרשימה :האותיות של רשימת חד"ש
בהסתדרות המורים ימשיכו להיות

רפ

פנייה לנשיאת מכללת עמק יזרעאל:

לפטר את מנכ"ל המכללה,
שהתבטא באופן גזעני
ד"ר האלה אספניולי ,יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך
הערבי ,ושרף חסאן ,יו"ר ההנהלה של "חיראק" ,המרכז
לקידום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית ,פנו בשבוע
שעבר לפרופ' עליזה שנהר ,נשיאת המכללה האקדמית
עמק יזרעאל ,בדרישה לפטר את מנכ"ל המכללה ,יורם רז,
בשל התבטאויותיו הגזעניות.
אספניולי וחסאן כתבו במכתבם" :לאחרונה פורסמה
בעיתון 'הארץ' כתבה על המכללה ,שכללה ריאיון עם מנכ"ל
המכללה יורם רז ,ובה התבטאויות קשות ,חלקן גזעניות
וחלקן מעידות על בורות ודעות קדומות ,נגד הסטודנטים
הערבים ,המהווים כ 25%-מהסטודנטים במכללה".
בין ההתבטאויות המיוחסות למנכ"ל ,ושלא הוכחשו:
"אני לא רוצה אגודה בשפה הערבית בלבד"; "הן
)הסטודנטיות הערביות( יוצאות מהבית בפעם הראשונה
בחיים ) (....אפשר לראות תהליך התייהדות אצל חלקן,
שבעיני הוא מבורך"; "בגליל המרכזי ,כיום 70% ,מהילדים
הם ערבים ) (...זה מתכון לפצצה חברתית" .בנוסף ,מיוחסת
לרז באותה כתבה התערבות פסולה ,המשקפת מניעים
גזעניים ,בבחירות לאגודת הסטודנטים במכללה ,ודעות שלא
היו מביישות את אחרון הפאשיסטים.
אנשי החינוך הערבים הדגישו כמכתבם" :אנו רואים
בחומרה רבה את ההתבטאויות והעמדות הנ"ל ,במיוחד
כשהן מובעות ע"י אישיות בכירה במוסד להשכלה גבוהה,
האמור לחנך ולהוות דוגמא לדמוקרטיה ,לשוויון ולשותפות
אזרחית" .הפונים דורשים לפרסם גינוי פומבי לדברים אלה
ולהפיצו בקרב ציבור הסטודנטים והמרצים במכללה ,וכן
"לנקוט נגד מנכ"ל המכללה סנקציות משמעתיות ,לרבות
פיטורים".

בינלאומי 4/

ניצחון ההתקוממות העממית בתוניסיה
שלב המאבק למען הלחם הסתיים בהצלחה .החל המאבק למען השוקולד.
מאת אפרים דוידי
בנאום דרמטי ששודר בסוף השבוע בכל תחנות הטלוויזיה
המקומיות ,הודיע ראש ממשלת תוניסיה מוחמד רנושי ,כי
מעתה הוא ממלא באופן זמני את תפקידו של הנשיא ,זין אל-
עבדין בן-עלי ,שנמלט לסעודיה .בן-עלי נכשל בנסיונו לקבל
מקלט אצל פטרונו ,נשיא צרפת הימני ניקולא סרקוזי.
הודעת ראש הממשלה באה לאחר חודש של מחאות
חברתיות ,שהפכו פוליטיות ,במהלכן דרשו ההמונים
מהנשיא להתפטר על רקע האבטלה הגואה ודיכוי חירויות
האזרח .האירועים הדרמטיים בתוניסיה מזכירים אירועים
דומים ,שהתרחשו בשנים קודמות באמריקה הלטינית:
התקוממויות עממיות על רקע משבר הכלכלה הניאו-
ליברלית ,שהביאו לכס הנשיאות מנהיגים כמו אוו מוראלס
בבוליביה; הוגו צ'אבס בוונצואלה; בני הזוג קירשנר ,נשיאי
ארגנטינה; רפאל קוראה באקוודור ועוד .נשיאים מתקדמים
אלה נבחרו רק לאחר שההמונים שהתקוממו שילמו מחיר
יקר בדם ובדמים.
ההתקוממות שהתחוללה בתוניסיה ,נכון למועד כתיבת
שורות אלה ,השלימה את משימתה הראשונה :סילוקו של
הסמל הבולט ביותר של המשטר הניאו-קולוניאלי :הנשיא
בן-עלי .אך היא טרם סילקה מהשלטון את כל אנשי המשטר
הישן וטרם חוללה שינוי דרמטי במדיניות הכלכלית
והחברתית ,כפי שאירע באמריקה הלטינית .התקוממות דומה
טרם התרחשה במדינות נוספות בעולם הערבי .לכן ניתן
להצביע על מגמות ,העשויות להתגלות כזמניות בלבד ,אלא
אם כן המחאה לא תדעך ו"אינתיפאדת המובטלים" תמשיך
בתנופתה עד לסילוקו המלא של המשטר הרודני ולכינון
דמוקרטיה בתוניסיה.
ההמונים מחוללים את השינוי הפוליטי
הנשיא בן-עלי ) (74נקט יד ברזל מאז שעלה לשלטון לפני
 23שנה בהפיכת חצר ,ודיכא את כל מי שקרא תיגר על
שלטונו .הוא הכניס למעצר פעילי אופוזיציה ,ובהם
קומוניסטים ואנשי שמאל רבים ,והטיל פיקוח הדוק על כלי
התקשורת .באחרית משטרו ,הוא איבד אחיזה בשלטון ככל
שהמחאה העממית הספונטנית גברה ועברה מערי השדה אל
הבירה תוניס .בבירה עצמה ,התרחבה המחאה בשבוע
האחרון להפגנות של רבבות .ב 14.1-הפגינו כ 100-אלף מול
מטה המשטרה החשאית במרכז העיר.
ב 13.1-ניסה בן-עלי להציל את עורו בנאום חריג בתוכנו
בטלוויזיה של תוניסיה ,בו הבטיח רפורמות סוחפות
בתקשורת ובפוליטיקה .הוא גם התחייב לעזוב את תפקידו
כנשיא כשכהונתו תסתיים ב ,2014-והורה להפחית את מחירי
הסוכר ,החלב והלחם .למחרת ) (14.1בשעות אחר הצהריים
הודיע בן-עלי על פיטורי ממשלתו והתחייב לערוך בחירות
מוקדמות בחודש יוני .אולם כחלוף שעות ספורות ,הכריזו
הרשויות במדינה על מצב חירום ועל עוצר בשעות הלילה .כן
אסרו על התקהלות של יותר משלושה בני-אדם .אך בערב
כבר הודיע ראש הממשלה "המודח" על מנוסת הנשיא.

למרות צעדי הדיכוי ,ההפגנות נמשכו במהלך כל יום ששי
) (14.1ברחבי תוניסיה ודיכוין גבה מחיר כבד 13 .בני-אדם
נהרגו בעימותים בין המשטרה למפגינים רק ביממה שחלפה
מאז הכריז הרודן ,כי לא יתמודד על כהונה נוספת .במשך כל
אותו יום שידרו רשתות הטלוויזיה הערביות תמונות של
שוטרים חובטים במפגינים באלות.
לאחר ההכרזה על מצב החירום ) ,(14.1איימו הרשויות,
כי אם פקודות כוחות הביטחון יופרו  -ייעשה שימוש בכוח
נוסף .בהמשך סגרו שלטונות תוניסיה את המרחב האווירי,
הצבא השתלט על שדה התעופה ,והכרזת העוצר הוקדמה
לשעה  .17.00אך למרות צעדים אלה ,אלפי צעירים המשיכו
להפגין בחוצות תוניס ובערי השדה ודרשו את התפטרותם
של כל ראשי המשטר ,כולל ראש הממשלה ושריו.
אחד מסימני ההתפוררות של המשטר ,שבו הבחין כל
מפגין ,היה ,שהצבא לא לקח חלק בדיכוי ההפגנות בשלושת
הימים שקדמו לעזיבת בן-עלי את ארצו .קצינים צעירים
אפילו הצטרפו למוחים בעודם לבושים מדים ,ונאמו במאות
העצרות המאולתרות ,שנערכו לאורכה ולרוחבה של המדינה.
נטל הדיכוי נפל על המשטרה ועל השירותים החשאיים,
שרבים מסוכניהם ,בלבוש אזרחי ,נראו יורים לעבר אלפי
המפגינים .האם השינוי בדרכו הרצחנית של הצבא היה
החלטה של הפיקוד העליון? האם שרשרת הפיקוד נקרעה
נוכח התעצמות המחאה? קרי :האם נוצר קרע בין הפיקוד
העליון ,המצדד במשטר ,לחיילים ולקצינים הזוטרים,
שסירבו לדכא את העם ואפילו הצטרפו למחאה העממית?
לשאלות אלה טרם ניתנה תשובה ,אך הן מרכזיות לגבי מה
שצפוי לקרות בימים הקרובים ,כאשר שרידי המשטר הישן
ינסו להשיב את הסדר הקפיטליסטי על כנו.
משבר פוליטי ומשבר קפיטליסטי
המחאות נגד המשטר הפרו-אמריקאי והפרו-צרפתי
בתוניסיה )שכונה בתקשורת הישראלית "ממשלתו הפרו-
מערבית של בן-עלי"( החלו לפני כחודש ,כאשר בוגר
אוניברסיטה מובטל הצית את עצמו ,לאחר שהמשטרה
החרימה ממנו פירות וירקות שמכר ללא רישיון .באחת
ההפגנות נורה אדם מאש המשטרה ,ובאירוע אחר  -מפגין
חישמל את עצמו למוות .יש לציין ,כי בשני העשורים
האחרונים ,מחאה ציבורית הייתה עניין נדיר למדי בתוניסיה,
שהוגדרה באחד מהמסמכים האמריקאיים ,שהודלפו לאתר
ויקיליקס " -מדינת משטרה".
לפרוץ המשבר כעת ישנן סיבות פנימיות רבות .החלשות
המשטר ורצון ההמונים לקבוע את גורלם הם סיבה מרכזית,
אך לא יחידה .העמקת האבטלה בתוניסיה והתרוששות
שכבות עובדים ושכבות ביניים הן תולדה של המשבר
הכלכלי ,הפוקד את ארצות הליבה הקפיטליסטית .במרכז
הדגם החברתי והכלכלי הניאו-קולוניאלי ,שהושלט בידי בן-
עלי ומקורביו על תוניסיה ,הייתה התמקדות של הקפיטליזם
המקומי בקבלנות משנה עבור חברות רב-לאומיות )בייחוד
בענף הטקסטיל( ובגידול המתמיד של התיירות האירופית.
)המשך בעמוד (5
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ועדת חקירה ,נאמנות ואני

לחזית שלום רחבה ופעילה

מאת יוסי סגול
אם כנסת ישראל חפצה לדעת ,מי מממן את ארגוני
השמאל ,אין צורך בהקמת ועדת חקירה .אין גם צורך לגלוש
לאתרים של אותם ארגונים .המימון מגיע לאמתו של דבר
מהממשלה.
רשויות המדינה אומנם אינן מעבירות ישירות אגורה
שחוקה למימון אותם ארגונים .אבל המדיניות ההרסנית
וחסרת ההיגיון של ממשלת ישראל דוחפת רבים להבין,
שככה אי-אפשר להמשיך ,וכי חייב לבוא שינוי .גם לא מעט
ימניים בהשקפת עולמם כבר מבינים ,שאין תוחלת בשליטה
על עם אחר ,אבל רבים מהם לא ממש מצליחים להתקדם
לכיוון הבנת הגבולות ,שאמנם יובילו לשלום.
עוד ועוד אנשים קמים מהכורסא ויוצאים לשטח ,בניסיון
להציל את המדינה מעצמה .למרבה המזל ,רמת השיתוף בין
המדינות עולה ,ואוהבי ישראל רבים בעולם מתריעים
ופועלים ,כדי לתקן את המצב המעוות של המשך הכיבוש
כבר כ 44-שנה.
אך ישנם בעולם גם ארגונים פונדמנטליסטיים וכאלה
המשתלהבים מההתנחלויות ,אשר תורמים לארגוני ימין
בישראל ומממנים בנייה ליהודים בלבד בירושלים המזרחית.
הם מודרכים על-ידי ציווי דתי )להביא להתנצרות היהודים(,
או על-ידי שנאה עיוורת כלפי המוסלמים .לא מעט יהודים
בישראל ,לרבות נושאי תפקידים ,נופלים בפח הלאומנות
וההקצנה הדתית ,מתוך שהתרומות מעוורות אותם.
הניסיונות של ראשי ארגון לח"י להתחבר לנאצים,
שהתרחשו בתחילת שנות ה 40-של המאה שעברה ,לימדו על
השלמה עם תפיסות פאשיסטיות .היום נרשמה תחייתה של
גישה זו .כל עוד אתה בעד הכיבוש  -אתה מוגדר 'נאמן'
למדינה ,גם אם כינית חיילים "נאצים" ,או העללת על זרועות
הביטחון ,שקשרו קשר לרצוח את ראש הממשלה רבין.
בהדרגה חלחלו לחברה הישראלית התפיסות ,המודדות
נאמנות למדינה במידת הזיקה לשטחים הכבושים ,בהם חי
עם פלסטיני משולל זכויות אזרח בסיסיות .לאחרונה יזם
ליברמן ועדת חקירה נגד ארגוני זכויות אדם ,בטענה שהם
"דואגים רק לערבים" .אם הוועדה תקום ,מי שמנסה לשחרר
אותנו ממעגל השנאה ,יוזמן לחקירה בכנסת.
לקראת האפשרות שתקום אותה ועדת חקירה ,יש לי
בקשה צנועה .בשנים האחרונות פעלתי לא מעט למען סיום
הכיבוש .אמנם לא עשיתי פעולות מחאה אלימות במיוחד,
כמו רכיבה על אופניים )ר' כליאתו של יותן פולק( ,ולא
אזרתי אומץ לעלות על אונייה ,שבאה לפרוץ את הסגר על
עזה .למען האמת ,מעולם גם לא נסעתי למקומות כה רחוקים
מביתי כמו בילעין ונעלין ,כדי למחות נגד גדר ההפרדה
האיומה .אך מאחר שבכל זאת פעלתי להפצת דעותיי ,בעיקר
בכתיבה ,אני מצפה שוועדת החקירה ,שיזמה המנכ"לית של
"ישראל ביתנו" ,תזמין גם אותי לעדות.
אוכל לספר לחברי הוועדה ,כיצד התייחסו פעם בשנאה
ל"מלכת האמבטיה" של חנוך לוין ,ומה חושב היום הרוב
הדומם על הכיבוש ,המשיחיות הפנאטית וההתנחלויות .אם
הם לא יהיו מעוניינים לשמוע אותי ,אבקש בכל זאת אישור
שביקשתי להופיע ,כדי שאוכל בבוא היום לספר לילדיי,
שניסיתי לתקוע אצבע בסכר ,כדי למנוע את המבול.

הדאגה לגורל העם בישראל ,המאוים במדיניות הממשלה
הימנית ביותר בתולדות ישראל ובשל מנהיגי המפלגות
הימניות הקיצוניות ,מחייבת תגובה.
ההפצצות של חיל האוויר בעזה והמצור הנמשך ,הנתקלים
בגינוי בינלאומי רחב; העצירה האלימה של המשטים לעזה;
בניית ההתנחלויות בשכונות הפלסטיניות בירושלים
המזרחית; היוזמות הפאשיסטיות של שר החוץ ליברמן ,יו"ר
"ישראל ביתנו"; המשך ישיבתה בממשלה של מפלגת
העבודה בראשות ברק – כל אלה מחייבים מאבק יהודי-ערבי
משותף נגד ממשלת נתניהו-ליברמן ונגד האיום הפאשיסטי.
כיצד בונים שיתוף פעולה של שוחרי הדמוקרטיה? על
חד"ש לתת תשובה לצורך זה בהקמת חזית שלום משותפת
באמצעות צעדים מעשיים של הידברות עם כל מפלגה
וארגון ,המתנגדים לממשלה ולמדיניותה.
ההתפרצות של המשפחות השכולות נגד ראש הממשלה
נתניהו והשר אלי ישי בעצרת האזכרה לקורבנות ההזנחה,
שנספו בשריפה בכרמל ,מעידה על הזעם הגובר בציבור נוכח
מחדלי הממשלה בתחומים שונים.
חיוני לחשוף את השקרים ,שמפיצים ממשלת הימין
והבריון הפאשיסט ליברמן .התנגדותם לוועדת חקירה לאסון
הכרמל נבעה מחששם ,שפשעיהם יתגלו ברבים.
צו השעה – התלכדות של כל מתנגדי הממשלה הפושעת
בראשות נתניהו.
עוזי בורשטיין

ניצחון ההתקוממות בתוניסיה
)המשך מעמוד (4

עד למשבר הכלכלי ,הדגם הזה פעל היטב לטובת בעלי
ההון המקומיים .אך ככל שהחריף המשבר במדינות
הפריפריה באירופה )פורטוגל ,יוון ,איטליה וספרד( ,הוא
התחזק גם בפריפריה של הפריפריה :בארצות צפון אפריקה,
ובהן אלג'יריה )בה גם מתנהלת מזה שבועות מחאה עממית,
אך פחות המונית ,נגד המשטר( ,מרוקו ותוניסיה .במילים
אחרות :המשבר הקפיטליסטי האיץ את ההתקוממות
העממית בתוניסיה .חשוב לציין ,כי ההתקוממות בתוניסיה
היא התשובה הפוליטית הרדיקלית ביותר למשבר – המונית
ופוליטית הרבה יותר מהמחאות הרבות ,שנרשמו בחודשים
האחרונים ביוון ,בפורטוגל ,בספרד ובאיטליה.
אלה סיכומים ראשוניים של השלב הנוכחי ב"התקוממות
המובטלים" .עם בריחת הנשיא ,נסגר פרק אחד ונפתח פרק
נוסף .בשנות ה 50-של המאה הקודמת ,אימצו ההמונים את
סיסמת הקומוניסטים התוניסאים" :למען עצמאות וחירות,
למען לחם ושוקולד" .מדוע שוקולד? האם לא ניתן היה
להסתפק בלחם? הקומוניסטים הסבירו אז ,שלחם הוא
שאיפה בסיסית של כלל האוכלוסייה המדוכאת בידי
הקולוניאליזם; אבל שוקולד יכלו לרכוש רק העשירים.
"שוקולד לכל" היה ,אפוא ,ביטוי לשאיפה לצדק חברתי
ולשוויון .נדמה ,כי השלב הראשון במאבק למען הלחם
הסתיים בהצלחה .כעת נותר להמשיך במאבק הציבורי למען
השוקולד.
אפרים דוידי

במאבק

עשרות פעילי פורום פעולה אזרחית הפגינו )(11.1
בירושלים נגד כניעת ממשלת הימין לברוני הגז .ההפגנה
נערכה בעת שראש הממשלה נתניהו קיים מפגש בן שלוש
שעות עם הטייקונים ופטרונם האמריקאי .דובר הפורום מסר,
כי "לא במפתיע ,נתניהו לא נעתר להצעה לקיים פגישה
מקבילה עם נציגי הפורום ,שביקשו לשכנע אותו ללכת
אפילו רחוק יותר מהצעת ועדת ששינסקי ,ולהעלות את
המיסוי על רווחי הגז ל ,80%-בדומה למצב בנורבגיה".
ככל הידוע ,שוווים של מאגרי הגז הטבעי בים ,מול חופי
ישראל ,מוערך ב 300-עד  500מיליארד דולר .מתוכם נחשפו
עד כה מאגרים בשווי של  140מיליארד דולר )"ים תטיס" –
 5מיליארד דולר; "תמר" –  45מיליארד דולר; "לוויתן" –
 90מיליארד דולר( .ההכנסות העצומות ,הצפויות משדות הגז
האלה ,טומנות בחובן סיכוי היסטורי עצום לחברה
הישראלית.

עובדי חיפה כימיקלים הפגינו למען
זכויות המועסקים באמצעות קבלן

"המים שלנו" – נגד תאגידי המים
מטה ועד הפעולה הארצי נגד תאגידי המים ונגד הפרטת
משק המים בישראל ,בראשות ג'קי אדרי ,החליט ב,5.1-
בתום ישיבת חירום ,לצאת למבצע שכינויו – "המים שלנו".
ב 6.1-התבצרו מפגינים במתחם בריכות המים של דימונה
והבעירו צמיגים .ההתבצרות נמשכה גם ב ,7.1-ועשן שחור
אפף את דימונה .כוחות משטרה וכיבוי אש הגיעו למתחם,
אך במקביל הגיעה אליו גם שיירה ובה  50מוניות ,במטרה
להביע סולידריות עם המתבצרים .ב 9.1-התכוונו המפגינים
לסגור את המגוף הראשי בבריכות המים לאות מחאה על
הניתוק מאספקת מים של משפחות ,שלא פרעו חובות
לתאגידי המים ,אך שוטרים פינו אותם מהמתחם.
ועד הפעולה הארצי דורש ,ששר הפנים אלי ישי יורה לכל
תאגידי המים לחבר מייד למים את המשפחות ,שאספקת
המים אליהן נותקה .כן דורש הוועד ,שנציג של ועד הפעולה
הארצי יצורף לוועדת הבדיקה של תאגידי המים ,שהקימה
הממשלה.

העו"סים הכריזו סכסוך עבודה

עובדי חיפה כימיקלים ,כולל עובדי הקבלן ,הפגינו ב11.1-
מול מטה בעלי החברה בכניסה הדרומית לחיפה .בהפגנה
השתתף בנימין גונן ,מראשי מק"י ,שהביע את תמיכת
הקומוניסטים במאבק עובדי המפעל.
עובדי חיפה כימיקלים נמצאים בסכסוך עבודה עם
ההנהלה ,עליו הכריזה הסתדרות העובדים הכללית .ההסכם
הקיבוצי הסתיים בסוף דצמבר ,וההנהלה מטרפדת את
המו"מ על ההסכם החדש ,בו דורשים העובדים לקלוט את
עובדי הקבלן כעובדים מן המניין.
נציגי העובדים האשימו בדיון שהתקיים ב 10.1-בוועדת
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,בראשות ח"כ דב חנין
)חד"ש( ,כי "במפעל חיפה כימיקלים אין מענה רפואי מיידי
כבר יותר מעשר שנים .פניות חוזרות ונשנות למנכ"ל נדב
שחר בדרישה להקמת מרפאה או להצבת אמבולנס מאויש
בחובשים ,כנדרש בחוק  -הושבו ריקם .לאחר שנפצעו כמה
עובדים שלא זכו לקבל עזרה ראשונה ופינויים לקבלת טיפול
רפואי עוכב במשך זמן רב ,החליט הוועד שהוא לא מחכה
לאסון" .במהלך הדיון בוועדה נודע ,כי למפעל חיפה
כימיקלים אין כלל רישוי עסק.

לפרטים נוספים :הגר  ,9462332-054 -אדם 5830724-052 -

חד"ש  -המזכירות הארצית

מק"י  -סניף רמלה

בימים  28-29בינואר
במלון סנט גבריאל בנצרת

בשבוע שעבר הודיע יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים,
איציק פרי ,כי המו"מ עם משרד האוצר לגבי רפורמה מקיפה
בשכר הגיע למבוי סתום ,והכריז על סכסוך עבודה .לאחר
תקופת צינון של  14יום ,יוכלו העו"סים לצאת לשביתה.
פרי הדגיש ,כי האיגוד אינו מוכן שעו"ס אחד בישראל
יקבל השלמה לשכר מינימום 5,000 .עו"סים ,שאינם
מועסקים בהסכם קיבוצי ,זקוקים להשלמה לשכר מינימום.

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

פאשיזם  -מה זה ואיך נאבקים בו?
סדנה לימודית .שעת ההתחלה .19.30 -
מפגש שלישי – יום ד'19.1 ,
דרכי המאבק בפאשיזם – עיסאם מחול
מפגש רביעי – יום ג'25.1 ,
הון ,שלטון וסכנת הפאשיזם – ד"ר אפרים דוידי

במועדון ,רחוב שמשון הגיבור 15
קורס לימודי פתוח 2011
בימי ד' ,בשעה ,19.30

ימי עיון
לחברי המזכירות ולמזכירי הסניפים

סכנת הפאשיזם והמאבק נגדה

לקבלת תוכנית מפורטת  -נא לפנות למשרדי חד"ש בחיפה,
טל' haddash@hotmail.com 8605400-04

מפגש שני26.1 ,
הון ,שלטון ופאשיזם – המרצה :ד"ר אפרים דוידי
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