
  

  

  ערבי- השמאל העקבי היהודיוק זיח מחייבת –חלופה אמיתית לימין 
  

  
י בהחלטה על הקדמת בת המדינה הדריכה אותטו    "

 זה היה המסר שאותו הדגיש ראש – "הבחירות לכנסת
בנסותו לעטוף ,  )7.10(הממשלה נתניהו במסיבת העיתונאים 

  .בממלכתיות את ההחלטה הלגמרי אינטרסנטית שקיבל
כי צעד כזה יאפשר , יהו הקדים את הבחירות בהעריכונתנ

ולממש , לשוב ולכהן עוד ארבע שנים, בקלות יחסית, לו
גם השיקול להיבחר מחדש עוד בטרם . תוכניות שטרם ביצע

  . מילא תפקיד בהכרעתומה בשניתנבחר אוב
את , למשל, בין התוכניות של נתניהו ניתן למנות    

; נדחתה לאביב הקרובשלדבריו , ןאההתקפה על איר
את ההחלשה המשמעותית במעמדם של עובדי 

את השלמת ההפרטה ; המגזר הציבורי המאוגדים
את המשך ; חברת החשמלו, הרכבת, של הנמלים

  .דמוקרטית והגזענית- החקיקה האנטי
, אמון על השקפת העולם הרביזיוניסטית

שעוד ארבע שנים של הרחבת , נתניהו מעריך
נקת התהליך המדיני עם ההתנחלויות ושל הח

הפיכה של -ייצרו עובדה בלתי, הפלסטינים
  .שלטון ישראלי בשטחים הכבושים

התוכניות הרות האסון האלה של נתניהו 
,  שלוםכל שוחרת, מחייבות כל אדם שמאלי

 בצדק חברתי כל תומכת, כל מתנגד לגזענות
כדי ,  לנצל את מערכת הבחירות לכנסת–

ה בכוחו לבלום שיהי, לבנות כוח פרלמנטרי
  .את הימין המדיני והחברתי

  
  "גוש חוסם"

  

צריך לחזק את , כי כדי להפיל את נתניהו, יש מי שטוען
) לפיד(יש עתיד , אך מפלגות כמו קדימה. מפלגות המרכז

 –של ברק " עצמאותה"מפלגת שכבר לא לדבר על , והעבודה
  .אינן פוסלות עקרונית שותפות בקואליציה בראשות נתניהו

שימנע את כינונה , "גוש חוסם" התנאי לבנייתו של ,ןלכ
הוא חיזוק השמאל , ישי- ליברמן-מחדש של ממשלת נתניהו

  .מרכז-שלעולם לא יצטרף לממשלת ימין או ימין, העקבי

השביתות הממושכות של העובדים הסוציאליים 
, "הארץ"ו" מעריב"המאבקים של עובדי , והרופאים

מקצועית של עובדי פלאפון וחברות -ההתארגנות האיגוד
 בתביעה לצדק 2011ומחאת ההמונים בקיץ , פרטיות אחרות

 , כל אלה מעידים על זרמי מאבק ומחאה חשובים–חברתי 
שצריכים למצוא לעצמם ביטוי פוליטי 

  .בבחירות הקרובות
  

  99%- רשימת ה
, במסריה הייחודיים, חד״ש        

בשיתופי הפעולה , נייםבמאבקיה העקרו
מסויגת במאבקי -בתמיכתה הבלתי, שבנתה

-בהתנגדותה החד, העובדים נגד הפרטה ונגד פיטורים
בתביעתה להקמת , ןאמשמעית לכל מבצע צבאי נגד איר

כולל ירושלים , מדינה פלסטינית בשטחים הכבושים
הצדק ,  היא הכתובת לשוחרי השלום–המזרחית 

   .ם וערביםיהודי, החברתי והדמוקרטיה
, פוליטית וחברתית, מחויבות ערכיתש יש "    לחד

בכל שנותיה . ערבי-בהיותה השמאל העקבי היהודי
 מחאה חברתית תגמ ומתר,99%- ש את ה"משרתת חד
 מאבק לשינויערבית ב- שותפות יהודיתלופוליטית 

  .החברהמהותי ועמוק של 
ש מציעה פוליטיקה המתבססת על ערכים "    חד

ומובילה את , מתנגדת לקפיטליזם החזירי, יםסוציאליסטי
  .טייקוניםהמאבק נגד הפקרת משאבי הטבע והגז לידי ה

    בהבדל מכוחות פוליטיים הנזכרים להתנגד למלחמה 
 אשר אינה התנועה ש היא"חד, רק לאחר שהסתיימה

, עוד לפני שהן פורצותזה להתנגד למלחמות ימע ,מתבלבלת
   .ל המפגינים נגדןומתייצבת בשורות הראשונות ש

, עשרות חוקיםש "חד ירהגם מספסלי האופוזיציה העב    
 ,דמוקרטיים של הימין והמרכז- וסייעה לסכל חוקים אנטי

המובילה במדדים מבין כל סיעות הכנסת  הסיעה והיא
  .החברתיים והסביבתיים

 שהיא לאפוליטיקה ב תמיכה, אפוא, היאש "חדתמיכה ב    
  .גם אפקטיבית ומשפיעהאלא ,  ערכית ורדיקליתרק

  2012 רוקטוב  בא17,  41גליון    
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  )1(מכבדת ומחבבת 
, אני מכבדת את המפלגה הזאת. אני לא פוסלת את הליכוד"

  ". ...ומעדיפה אותה על פני קדימה, אפילו מחבבת אותה
נאום במליאת , ר מפלגת העבודה"יו', כ שלי יחימוביץ"ח(

  )31.3.2009 ,הכנסת
        

  )2(מכבדת ומחבבת 
  ". ...ו מחבבת אותהאפיל, ציפי לבניאני מכבדת את "

  )9.10,  מהדורת החדשות– 2ערוץ  ',כ שלי יחימוביץ"ח(
        

  חוש הומור
  ". קדימה תהיה אלטרנטיבה למי שרוצה בהחלפת נתניהו"

  )Ynet ,9.10אתר , ר קדימה"יו, כ שאול מופז"ח(
  

  גבריות חדשה
תל אביב זו עיר של הומואים . תל אביב היא עיר ללא גברים"

אם אתה .  עיר שבה הגבריות לא לגיטימית,ונשים חד הוריות
. אתה מרגיש כמעט צורך להתנצל, גבר סטרייט בתל אביב

 – סתיו שפיר ודפני ליף –לא סתם מובילי המחאה החברתית 
תל אביב היא הסמל להתערערות מוסד המשפחה . הן נשים
גדל בתל אביב דור חולה של ילדים לנשים חד . בישראל
ז הם חושבים שביבי אבא שלהם א, אין להם אבא. הוריות

  ".ודורשים ממנו לחם ועבודה
  )12.10 ,"מעריב", חבר מרכז הליכוד, משה פייגלין( 

  

  לא שיש בזה משהו רע
אורח החיים . א לחינם יש הרבה זמרים ואמנים הומואיםל"

. ההומוסקסואלי מאוד קשה והקושי הוא היסוד של היצירה
ד אוהב את השירים בעניין הזה אני רוצה להגיד שאני מאו

  ."של פרדי מרקורי
  )שם( 

  
  

    

  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

  
        

  רודפים את החושפים
הפוקדת את עובדי ענף אודות מחלה מקצועית     תחקיר 

 בעיתונות העברית לראשונה מעל דפי עיתון פורסמהשיש ה
 כימהתחקיר עולה . )7.3, "זו הדרך"( בחודשים 8-לפני כ, זה

, "אבן קיסר " תביעות נגד חברת14 הוגשו 2008מאז שנת 
 כי וענים העובדים ט.חברה המועסקים ב ייצורבידי עובדי

ת וכי חלו במחל, ותיים עקב עבודתםזקים בריאנגרמו להם נ
  . העלולה להיות קטלנית, הסיליקוסיס

התפתחו בעולם מחלות , עם התפתחות הקפיטליזם    
במקום  םתנאימה כתוצאה הנגרמות , רבותיותמקצוע

מחלת  – אחת מאותן המחלות היא סיליקוסיס. העבודה
קה הנגרמת עקב חשיפה רבה לאבק של החומר סילי, ריאות

אותו אפשר למצוא במפעלים העוסקים , )חמצני-צורן דו(
.  וכן במחצבות,בליטוש ובעיבוד שיש או זכוכית, בייצור

חודרים אל , השיש הנוצרים במהלך עיבוד, חלקיקי האבק
וגורמים נזקים קשים למערכת , ריאותיהם של העובדים

  .עלולה המחלה לגרום למוות, במקרים מסוימים. הנשימה
שחלו  שעובדים רבים, הישראלית" אבן קיסר"חברת     

היא החברה המובילה , בחרו לתבוע אותה בסיליקוסיס
 13%-החברה מחזיקה ב. בעולם בשוק משטחי קווארץ

המתחרים במשטחי , מהשוק העולמי למשטחי קווארץ
כל מי שעובד עם . העשויים שיש או גרניט, המטבח המוכרים

, שרברבים, עובדי ייצור: סמשטחי קווארץ חשוף לסיליקוסי
מעדויות שנאספו באיגודים מקצועיים . ועוד, עובדי בניין

כי שיעור הסובלים , עולה, ובייחוד בספרד, ל"בחו
המיובאים , מסיליקוסיס בקרב העובדים במשטחי קווארץ

  .הוא גדול במיוחד, "אבן קיסר"והמיוצרים בידי 
 עובדי שפעילים באיגוד, עד כדי כך חמורה התופעה    

 .הבניין בספרד דורשים לאסור את השימוש במשטחים אלה
משטחי הקווארץ פוגעים בבריאות העובדים במידה , לדעתם

   .שיש הצדקה להפסקת השימוש בהם, כזו
הוא תוצאה של פנייה שקיבלה " זו הדרך"תחקיר , ואכן    

. ש בהסתדרות מאיגוד עובדי הבנייה והעץ בספרד"סיעת חד
במספר מדאיגה לברר מדוע חלה עלייה האיגוד ביקש 

 שיש מוצרישעיבדו  לאחר ,העובדים שחלו בסיליקוסיס
  ". אבן קיסר "מתוצרת

קבוצת רופאים , הסתדרות מן הבעיההחרף התעלמות     
, ממנו עולה כי מספר העובדים הישראלים, ערכה מחקר

, אחת מעורכות המחקר. עולה בהתמדה, החולים בסיליקוסיס
 3,000- כי בישראל יש כ, מעריכה, פיירמןבת אליז' פרופ

  . מחלהעובדים החשופים ל
 :תרתתחת הכו, עת מקצועי- בכתבםתפרסההמחקר     

 הוגדרהשם , "מגפת הסיליקוסיס שמקורה אבן קיסר"
:  או בתרגום לעברית,"סיזרסטון סיליקוסיס" כהמחלקה

  . סיליקוסיס מבית היוצר של אבן קיסר
לאלו "הם קבעו כי , רופאים את מחקרם בו הציגו ה,בכנס    

 לעבוד 14העובדים עם שיש של אבן קיסר יש סיכוי גדול פי 
   ." לעומת כלל חולי הסיליקוסיס,השתלת ריאה

קיבוץ שדות ים ר בבעלות שא ,"אבן קיסר" חברת אך    
אלא , לטפל בשורש הבעיהבחרה שלא , ומשקיעים פרטיים

מתברר , )27.9" (קרדה מר"ידיעה שפורסמה במ. בחושפיה
מאיימת לתבוע את הרופאים על ביצוע  "אבן קיסר"כי 

 ,מחקרהעוד דורשת החברה לגנוז את . מחקרם ותוצאותיו
  . שום מילה–על בריאות העובדים . יוואף להתנצל על

  ד"א



  מ
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  בטייבה שובתים למען עתיד בתי הספר
  

   הוכרזה שביתת חינוך כללית בעיר–בעקבות המחסור בכיתות 

  
  

  

  חוסאם עאזםמאת 
  

האחד שייך לרשת , שני בתי ספר תיכונייםטייבה יש עיר ב    
זאת נוסף לחטיבות ביניים ". עתיד"והשני לרשת " עמל"

,  העירייהלפי נתוני מחלקת החינוך של. ולבתי ספר יסודיים
, כתוצאה מכך. חמישה בתי ספרבבעיר ישנו מחסור 

ובכל כיתת לימוד יש , הצפיפות בבתי הספר הקיימים גבוהה
, למשל, "עתיד"בבית הספר .  תלמידים בממוצע42-40

חרף העובדה שהוא מוגדר כבית ,  תלמידים1,000לומדים 
  . תלמידים לכל היותר740-ספר המתאים ל

 הספר יוכל לראות כיתה הלומדת     אורח שיבקר בבית
.  כי אין חדר פנוי לקיים בו את השיעור–מתמטיקה בחצר 

או , במעבדת כימיה, באולם הספורטלומדת כיתה אחרת 
 את מתקיימה את הכביש ות חצ–אפילו 

לרשות ! השיעור בתוך בית ספר אחר
  .ס לא עומד חדר מורים"המורים בביה

  

תופעת הנשירה ,     נוסף לצפיפות
 שיעור –ובמקביל , הולכת ומתגברת

שיעור הזכאים . הזכאות לבגרות יורד
, 38%יבה עומד על לתעודת בגרות בטי

תעודת בגרות יש  אך לכחמישית מהם
שאינה מאפשרת להתקבל , חלשה

  .ללימודים אקדמאיים
  

תוכנן ,     כדי להקל על בעיית הצפיפות
מאי ייהרס חלקו הישן -כי בחודשים אפריל

ובמקומו ייבנה מבנה , "עתיד"ספר של בית ה
אז , שיהיה מוכן עד סוף אוגוסט, חדש ומרווח

  . תיפתח שנת הלימודים
  

. וההריסה לא התבצעה במועד,     אך התכנון לא יצא לפועל
 –ואילו העירייה , האשימה בכך את העירייה" עתיד"רשת 

יומיים , בצעד לא ברור, לבסוף". עתיד"האשימה את רשת 
  . התבצעה ההריסה–ת שנת הלימודים לפני תחיל

  

הגיעו ,  באוגוסט27-ב,     כאשר נפתחה שנת הלימודים
אין '  כי לכל שכבת יב–התלמידים לבית הספר והסתבר 

, בוגרי חטיבות ביניים,  תלמידים94יש . מקום ללמוד בו
אך , והיו אמורים להתחיל בו את לימודיהם, שנרשמו לתיכון
  .מקום בבית הספרמספיק   כי אין–לא קיבלו אותם 

  

לא : ההריסות נעשו בצורה בלתי מקצועית, יתרה מזאת    
 .והפעולה לא התבצעה בפיקוח של מהנדס, היה היתר הריסה

  .גרמו נזק גם לבניין השני, מיועדהכאשר הרסו את המבנה 
  

 הייתה לטעון בכלי –נוכח המקרה , העירייהתגובת     
וכי העיר ערוכה ,  הוא טובהתקשורת כי מצב בתי הספר בעיר

כי , צויןי .לקבל את כל התלמידים לשנת הלימודים החדשה
וכי ראש , אלא ועדה קרואה, אין לנו מועצת עיר נבחרת

מונה בידי משרד , שאינו תושב העיר, פאיק עודה, העירייה
ד "עו, כמוהו גם הנאמן. ולא נבחר בידי התושבים, הפנים

  .יה הכספיים של העירייהאשר הופקד על עניינ, אבנר כהן

ונוכח ,     אחרי שהתברר המצב הקשה של בית הספר
העובדה כי העירייה גילתה אוזלת יד ורשלנות בטיפול 

החלטנו להקים את ועדת המעקב לענייני החינוך , בנושא
בוועדה יש ,  נוסף לזרמים הפוליטיים הפועלים בעיר.בטייבה

. וכן אישי ציבור ואישי דת, נציגים מוועד ההורים העירוני
לא הייתה בוועדה נציגות של מועצת התלמידים , כשהוקמה
  . השתלבו בה נציגיהם–אך בהמשך , העירונית

כדי , ערכנו סיורים בבתי הספר,     לאחר הקמת הוועדה
ונפגשנו עם מחלקת החינוך של ,  מצבםלאמוד מקרוב את

הצעת . כדי לשמוע אילו פתרונות הם מוכנים להציע, העירייה
 בוקר –העירייה הייתה שהתלמידים ילמדו בשתי משמרות 

  .וכך גם המורים, ההורים סירבו להצעה זו. וערב
למשרד החינוך ולוועדת ,     לאחר ששלחנו מכתבים לעירייה

 ואיימנו –ו שהגיעו מים עד נפש החלטנ, החינוך של הכנסת
  . בנקיטת עיצומים במערכת החינוך בעיר

וחילקנו כרוזים בעיר , הכרזנו על הכוונה לערוך שביתה    
, הקוראים להורים שלא לשלוח את ילדיהם לבתי הספר

  . וקוראים למורים שלא להתייצב גם הם
שנחלה , השביתהבטייבה ר התקיימה  בספטמב23-    ב

 14,000מבין אף לא תלמיד אחד : ה מלאצלחהה
בבוקר השביתה . הגיע לבית הספרהתלמידים  בעיר 

, העמדנו משמרות בכניסה למוסדות החינוך
אך הסתבר שלא , כדי לאכוף את השביתה

  .היה צורך
    בצהרי אותו יום קיבלנו שיחת טלפון 

שביקש לקיים , ממשרד החינוך
פגישה בין הוועדה לבין נציגי 

כבר באותו יום . ירייההמשרד והע
בה שטחנו לפניהם , התקיימה הפגישה

כי אם לא , איימנו בפגישה. את כל דרישותינו
יינקטו צעדים ממשיים לפתרון מצוקת החינוך בעיר נרחיב 

  .ונשבית גם את המסחר בעיר, את השביתה
כי , התחייבו בפנינו בכתב, שהייתה קשה,     בתום הפגישה

ס " חמישה קרוואנים בחצר ביה באוקטובר יועמדו5-עד ה
 שכל –וכן , החדרים שניזוקו בשריפה ישופצו, "עתיד"

עוד . ככל שיידרש, התלמידים יקבלו שעות תגבור לימודיות
סוכם כי העירייה תתחייב שעוד לפני תום שנת הלימודים 

  .ס"תושלם הבנייה של המבנה החדש בביה, הנוכחית
שכן העירייה , ה המאבק נחל הצלח–נו עד כה     מבחינת

עבודות : ומשרד החינוך עמדו בינתיים בהתחייבויותיהם
ולכל , בית הספרחצר הקרוואנים הועמדו ב, השיפוץ התבצעו

 אך הוועדה שלנו לא סיימה את .התלמידים נמצא מקום
ויש עוד דברים רבים שצריכים להיעשות כדי לקדם , עבודתה

י של אנשי אנו מנסים לגבש צוות מקצוע. את החינוך בעיר
תוך ניתוח , שיבנו תכנית עבודה לקידום החינוך בעיר, חינוך

  .ת פתרונותגהסיבות להידרדרות והצ
  

י "וחבר הנהגת מק ר חוסאם עאזם מנהל מרפאה בטייבה"ד

  .ש בעיר"וחד
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יקה פוליט, כלכלה

  ומה שביניהם

  

המחאה החברתית  

  והאקונומיזם של מרקס
  

   אדיביודאמאת 
  

 ,השתתפתי בהתכנסות לזכרו של משה סילמן,     בקיץ האחרון
 . שהצית עצמו במחאה על מדיניות הממשלההפעיל החברתי

תכליתה של לעורר בי הרהורים נוגים באשר לדרכה ו זה אירוע
 המשתתפים וההאזנהההתכנסות דלת  מראה. תנועת המחאה

נה תנועת המחאה אינכי באופן ברור מלמדים  ,לדברים שנאמרו
מדובר , תחת זאת. בעברשהייתה עוד התנועה הגדולה והמסעירה 

 .  הישן והמוכרשל השמאל קטנות אותן הפגנות ואסיפות בשוב 
. קשה ומעציב  אכן אירועהיהגי של משה סילמן אטרמותו ה    

רוע סמלי קשה אפילו אי מדוע ,היאאולם השאלה החשובה 
 והוא ,מתרדמתועורר את הציבור צליח לו מאינ, ומעציב כזה

התשובה קשורה למלכוד בו ? ביתולשבת ב, רובו ככולו, נשאר
מראית עין  , מצד אחד: קמתהנתונה תנועת המחאה מיום ה

רצון להישאר  –ומן הצד השני , "מזעזעת יסודות עולם ",רדיקלית
  .יתחשש מפני התדמית השמאלוה, לאומניוס הזנצבגבולות הקונ

המאפיין את הרוב , למעלה משנה לאחר פרוץ המחאה החברתית    
ר ויותר אופי תהוא שהיא מאמצת יו, הגדול של תנועת המחאה

חזרתו החושש מפני , המנכר ממנה את רוב הציבור, פוליטי שמאלי
 . מן הסוג הישן" אוהב הערבים"של השמאל האידיאולוגי 

שבמקום היא  ,של דוברי השמאלנראה שהבעיה , הנה כי כן    
מנסים עדיין   הם,הרדיקלי של המחאהנה להציג בגלוי את חזו

 בכך שהם חוזרים עד ,"הפטריוטית"לשמר את תדמיתה החברתית 
  .מדוכאים והמנוצליםאודות הלעייפה על השיח הכלכלי העקר 

 הנחשבים הדוברים ים אמורים על אחת כמה וכמה לגביהדבר    
של " אחרון המוהיקנים", דני גוטווין' דוגמת פרופ, רקסיסטייםמ

ישראל הסוציאליסטית " הקורא לחזרה ל,הציונות הסוציאליסטית
הטייקונים הם כי אותם דוברים מאמינים . "היפה כפי שהייתה

. בחברה ובמדינה ,לעים מאחורי הק,הכוחות המניעים השולטים
באופן  ",רקסמקרל  לפי הקדמתו הידועה של ,כוחות הפועלים

היא מטרת המאבק , לשיטתם". בלתי תלוי ברצונם של בני האדם
הפועלים  הפיכת –  ואגב כך,"אמצעי היצור"הלאמתם של 

  .באותם הכוחות הכלכליים לבעלים השולטים
ההפיכה של כי   הוא האמונה,אלא שהקושי הטמון במרקסיזם    

, ם עצמםעל ידי הפועליניתנת להשגה הפועל לשליט בחברה 
מאבק הפוליטי המכוון ללא ה, באמצעות המאבק הכלכלי בלבד

  ". ההגמוניה", משי כינהאמה שגר, להשגת
 ברור  ,מרקסיסטית לסוגיה- הניאומבלי להעמיק ברזי הביקורת    

ובחלקם גם , משולבים ברוחםכיום הפועלים כי לכל בר דעת 
, כךלפי .האנוכי הקייםוליברלי התועלתני -בסדר הניאו, בגופם

 אין לה על ,האמונה בשחרורם העצמי באמצעות מאבקם הכלכלי
לפיו תהליך , זהו אכן הפן הדטרמיניסטי של מרקס. להתבססמה 

השחרור החברתי  בעידן המודרני הוא ביסודו תהליך כלכלי שכבר 
  . מתנהל בלא יודעין על ידי הפועלים עצמם

 ,רות של מרקס האם אין בעיה בתפיסת החי:יש לשאול,     אם כן
שור לתפיסה שעה שהוא מתחיל ומסיים באותו פן דטרמיניסטי שק

, האדם הוא פועל יצירתי, אכן ?של האדםמטריאליסטית -כלכליתה
רק כהרחבה של כושרו , רק במובן הליברלי? אבל באיזה מובן

 ולא במובן הרוחני הפילוסופי של גילוי ,"האני"יצרני של -היצירתי
  .יעה של העולםהלוגוס באמצעות היד

  
 של שחרורהכי  עשויה ללמד ,מעמיקה יותר, מחשבה שנייה    

מחייב ידיעה   ,כמו בתיאטרון ובתזמורת, וניהולה הראוי החברה
דם של יכללי המשחק הפוליטי ותכליתו מצקודמת של כל 

שבהנהגתו  , "הבמאי"דו של י ובעיקר יד מכוונת מצ,"השחקנים"
  . הפוליטי" המחזה"מתנהל 

  

 ,ניגוד גמור לאמונה המרקסיסטית מנוגדזה מצב עניינים     
.   עצמםהמקדשת את היסוד האוטונומי הספונטני של הפועלים

ההבדל . המרקסיזם איננו שונה באופן יסודי מהליברליזם, בכך
 אין כלל תכלית ומשמעות לתהליך , שבמקרה של הליברליזם,הוא

ינדיבידואלי  א" משחק"אין זה אלא  – ואגב כך, ההיסטורי
 ,ואילו לפי המרקסיזם". בדרך שלי " המתנהל אך ורק,פרטיקולרי

הקולקטיבי של " משחקם"
הפועלים במפעל 

התעשייתי המודרני ניתפס  
מימוש ככקץ ההיסטוריה ו

תכליתו העליונה של 
 . האדם

  

לעניות , כיוון שכך    
כי צריך לומר בגלוי , דעתי

נגד נגד ההפרטה והמאבק 
 הוא ,בות החלשותהפגיעה בשכ

וליטי למען ביסודו מאבק פאכן 
 הואש, אזרחי חדש כינונו של סדר

 ליברלי-ניגודו של הסדר הניאו
  .  הקייםהלאומניו

  

אך ורק תפיסת  ש,צריך לומר עוד    
לית אאוניברסהההומניסטית  הצדק

היא שנותנת תוקף לתפיסת הצדק 
 ,הריש. של המחאההחברתי 

יסטית נקודת המבט ההומנעדר יבה
 במה שונה ,ליתאאוניברסה

, האנוכיות הפועלית הקולקטיבית
, שמלהחבחברת  –למשל 

מהאנוכיות הפרטית הליברלית של 
  ?  הטייקונים

  

כל תוכנה ותכליתה , לעומת זאת    
של ההגות ההומניסטית   

מהעת העתיקה ועד ,  הרפובליקנית
היא ביטול מצבו הטבעי , ימינו

י של האדם רהפרטיקול
) נדיבידואלי והקהילתיהאי(

יצור " למה שאריסטו כינה והפיכתו
אזרח הפועל  –כלומר . "פוליטי

 העולם ת לאור ידיע,באופן מודע
 ".עניין הציבור"של ני הרפובליקוהעיקרון 

  

 והחברה ,ששחרורה של החברה הישראלית בפרט, אפוא, נראה    
לאורו אלא דווקא , לא יושג לאורו של  המרקסיזם, האנושית בכלל

אלא ,  לפיו לא הכלכלה,של הרעיון ההומניסטי הרפובליקאי
  .  היא ההצגה החשובה בעיר,הפוליטיקה

  
  

  . באוניברסיטה הפתוחהלמדעי המדינה  הוא מנחה ר אודי אדיב"ד
  

למדעי המדינה מרצה (ר עופר כסיף "ביקשה מד" זו הדרך"מערכת 
הלשכה וחבר , במכללת ספיר ובאוניברסיטה העברית בירושלים

להתייחס לטענות המועלות ) י"מקהוועד המרכזי של הפוליטית של 
  .במאמרו של אדיב

  

נגד הפיכת מרקס 

  לאיש קש
  

  עופר כסיףמאת 
  

כתב , עדיין נר לרגליוהיה כשהמרקסיזם , בימיו הטובים    
:  יורגן הברמסהסוציולוג אנתוני גידנס על אחד מחיבוריו של

 מעט –יותר מדי ובר "
, מקס ובר". מדי מרקס

  ,גדולי הסוציולוגיםמ
העלה טיעונים רבים 

בהם שניים , נגד מרקס
העולים מדבריו של 
אודי אדיב במאמרו 

   .בעמוד זה
לשיטתו של , ראשית    
-ניאו"ממשיכיו המובר ורבים 

) רלס טילי'למשל צ" (בריאניםוו
ליטיים הפוליטיקה והמאבקים הפו

הם המשפיעים על הכלכלה ועל 
  .  ולא ההיפך,היחסים הכלכליים

כפי שכתב ובר בחיבורו , שנית    
פרוטסטנטית הידוע על האתיקה ה

לא , והתפתחות הקפיטליזם
המציאות החומרית היא המשפיעה 

כי אם  ,על התפתחותם של רעיונות
 הם אלו רעיונות:  הוא הנכוןהיפךה

  . מריתהמעצבים את המציאות החו
ובר אכן הציג , נים אלהבמוב    

-טיאקונומיסטית ואנ-גישה אנטי
כמו גם אנטי , דטרמיניסטית
 וכל ,הכלכלה: מטריאליסטית

כוחות , יחסי הייצור(הכרוך בה 
קובעים את  אינם ,)ב" וכיו,הייצור

הפוליטיקה ו אופי החברה
וממילא גם אינם , )אקונומיזם(

 מובילים בהכרח ובאופן בלתי נמנע
לתהליכים ומבנים חברתיים 

  ). דטרמיניזם(הניתנים לחיזוי 
השקפותיו של ובר הוצגו על ידו     

 ,יניזםעצמו ועל ידי חסידיו כביקורת על האקונומיזם והדטרמ
 שזה בדיוק הקו ,ניכר. מרקס וממשיכיולכאורה את  המאפיינים

 ".השמאל המרקסיסטי הישן"שמנחה את אדיב בביקורתו על 
, דיוקים וחוסרים- במספר אי, לדעתי, של אדיב לוקהמאמרו    

מהם ברצוני להתמקד כאן אך ורק בטענתו כאילו נגועה המסורת 
, טוען אדיב, אלו. דטרמיניזםבהמרקסיסטית באקונומיזם ו

תהליך השחרור החברתי  הגורסת כי מתבטאים בגישה ספונטנית
 ,סטיכי המתנהל באמצעות מאבק כלכלי ,נו תהליך כלכלי גרידאיה

  . ללא תווך של מאבק פוליטי
ים כולם השחקנים עסוק, במטאפורת התיאטרון של אדיב    

 תיאטרון אבסורד הוא מחזהו זה , אכן.באימפרוביזציות ללא במאי
גם הוא כל כולו מצוי  –אך ככל מחזה בסוגה זו , של אדיב

  .בדמיונו של הכותב

 
של המחשבה מיות אמתעלם אדיב מהדינ, מבחינה היסטורית    

 וממילא מעולם שלם של הגות ועשייה פוליטיות ,המרקסיסטית
. הדוחות במפורש או במרומז כל רעיון אקונומיסטי ודטרמיניסטי

', ץאגראמשי ולוק, לנין, )עד פרוץ המלחמה (האינטרנציונל השני
וכל אחד על ,  כולם כאחד–' מיליבאנד ופאניץ, פולאנצאס וקוקס

בינו לבין ר שא ,חשבתי מרקסיסטיהציגו עושר מ, פי דרכו
  . אקונומיזם ודטרמיניזם אין דבר וחצי דבר

לארגון הפוליטי שייחס ידוע במיוחד בחשיבות , כמובן, לנין    
לא יוכל להתגבש ככוח  בלעדיו לא רק שמעמד הפועלים ,המהפכני

אלא אף לא יוכל לגבש תודעה ,  ולכונן את שלטונומהפכני
" השמאל הישן"הטענה כאילו , זהבמובן . מעמדית של ממש

ה  אינ,מקדש את היסוד הספונטני על חשבון היסוד הפוליטי הפעיל
 . ולא תיאור שלה,אלא קריקטורה של המציאות

חטא "לאותו מנם הוא עצמו אחראי והא? מה לגבי מרקס עצמו    
אודות על בדבריו , לכאורה? רמיניסטידט-אקונומיסטי" קדמון

 והשפעת ההוויה על ,"בניין העל"ני על פ" הבסיס"קדימות 
 בה כל שינוי פוליטי נגזר ,הציג מרקס תמונה נוקשה למדי, התודעה

, ולה אוטונומית או יזומהאין מקום לפע,  לכן.מהתפתחות כלכלית
   .וכל רעיון נובע ממיקומו המעמדי של הוגה הרעיון

פרשנות זו מתעלמת ממרכזיותה של המתודה הדיאלקטית     
המדינה  "סופ'כפי שעולה מספרו של בוב ג.  של מרקסבמחשבתו

היחסים , )1982 ("תיאוריות ומתודות מרקסיסטיות: הקפיטליסטית
בין המיקום  וא ,בין הבסיס הכלכלי לבין בניין העל הפוליטי

 אלא ,סטריים-אינם חד ,"שחקנים"המעמדי לבין רעיונותיהם של 
, חוקים, כיםער(תוצאות נו קובע לי איהמבנה הכלכ: הדדיים
 אשר ,"שחקניםה "אבל בהחלט מגביל את, )' וכו,רעיונות

 את המבנים החברתיים השונים ותמעצב, ןדימצ, פעולותיהם
החברתיים " השחקנים", במובן זה. וחוזר חלילה, שמגבילים אותם

 כפי , אבל בהחלט מושפעים ממנו,אינם נשאים של המבנה הכלכלי
  . שגם משפיעים עליו

:  שכתב)Verspagen(ורספגן הכלכלן הנורבגי בארט היה זה     
 ".אבל אנחנו בהחלט ילדיו, איננו עבדים של המבנה החברתי"

זה שנים שתובנה זו מקובלת גם  ? לחלוק על כךמישהו יכול האם 
תיאוריית אותם חוקרים המחזיקים בכגון , בקרב לא מרקסיסטים

מישהו לא זכור לי ש). path-dependence" (תלות במסלול"
  . דטרמיניזםבבאקונומיזם או " האשימם"

, רקס מקובעת תודעת האדם בהווייתו כאילו על פי מ,גם הטענה    
מרקס מעולם לא כתב כי , חשוב לזכור.  פגומה מיסודההיא

אלא שההוויה החברתית קובעת את , שההוויה קובעת את התודעה
  התודעה, משום שבמחשבה המרקסיסטית,הדבר חשוב. התודעה

גם כאן נחשף . ולא חיצונית לה ,נה חלק מן ההוויה החברתיתיה
 שהיא בו ,התודעה כרוכה בהוויה באופן כזה: ההיבט הדיאלקטי

 .זמנית גם נגזרת ממנה וגם מעצבת אותה
הרי , אם אין ברעיונותיו של מרקס מן הנוקשות הדטרמיניסטית    

מה . תשגם העתיד הפוליטי בלתי צפוי ופתוח למגוון התפתחויו
 הם אופי ומידת ,שעתיד לקבוע את ההתפתחות החברתית בכללותה

 קורא , למשל,כך. ההתארגנות הפוליטית והמאבקים הפוליטיים
 להתארגנות הפרולטרים במפלגה " הקומוניסטימניפסט"מרקס ב
ואף מציין שמאבק מעמדי אינו בהכרח מוביל לניצחון , פוליטית

יים באובדנם של כל  אלא עלול להסת,מעמד אחד על משנהו
 .הרבה מאד תלוי במידת הארגון הפוליטי והתנהלותו. ותהמעמד

או " (כשל איש הקש"מכונה לוגיקה הכשלים הקיימים באחד     
נו טיעון המתעלם יטיעון הלוקה בכשל זה ה"). הדחלילכשל "

, תית של בר פלוגתא ומציג אותה בצורה מעוותתימעמדתו האמ
. היותנוגח ביתר קלות על ידי מתנגד ,שתיראה חלשהוזאת כדי 

טרגדיית איש הקש של ובר הפכה לפארסת דחליל אצל כי ניכר 
  .וחבל, אודי אדיב
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  ניצחונה של אמריקה הלטינית כולה
  

  פדרו גולדפרבמאת 
  

התקיימו הבחירות לנשיאות ) 7.10(    בשבוע שעבר 
הוגו , אשר הסתיימו בניצחון ברור לנשיא המכהן, בוונצואלה

שהיה מועמד המפלגה הסוציאליסטית , אבס'עבור צ. אבס'צ
 אזרחים 8,062,056הצביעו , )PSUV(המאוחדת של ונצואלה 

, בעוד שעבור מועמד האופוזיציה, ) מהקולות55.14%(
 6,468,450הצביעו , הנריקה קארפרילס ראדונסקי

ארבעה מועמדים נוספים של האופוזיציה ). 44.24%(אזרחים 
  .קיבלו יחד כחצי אחוז

הקוטב "אבס נתמך בידי קואליציה שמאלית בשם '    צ
 גם מהמפלגה, לבד ממפלגתו, תהמורכב, "הפטריוטי הגדול

ממפלגת , מהתנועה למען העם, הקומוניסטית של ונצואלה
חברים לשעבר במפלגה הכוללת " (מולדת לכולם"

  .אחדותוממפלגות קטנות , )הקומוניסטית
 14,901,740(כי שיעור ההשתתפות הגבוה ,     ראוי לציין

הוא חסר !)  מבעלי זכות הבחירה80.72%שהם , אזרחים
להשתתפות העממית העובדה שתרמה . תקדים בוונצואלה
היא שבמרכז מערכת הבחירות עמדה , הנרחבת בבחירות

  : ההתמודדות בין שתי תפיסות עולם מנוגדות
עמדה קואליציה של תנועות ומפלגות ,     מצד שמאל

. אבס'אשר פעלה למען היבחרו מחדש של צ, מהפכניות
קוטב זה של הפוליטיקה בוונצואלה דוגל במדיניות 

תומך בשיתוף פעולה בין , מפריאליסטיתאי-פטריוטית ואנטי
ומתנגד לפרויקט , כלל מדינות אמריקה הלטינית והקאריביים

  .ב כופה על היבשת"ליברלי ההרסני שארה- הניאו
רוב מפלגות האופוזיציה התלכדו סביב ,     מצד ימין

אשר התייצב כמועמד מטעם מסגרת , קאפרילס ראדונסקי
 ".ד הדמוקרטיהשולחן לאיחו"פוליטית ימנית בשם 

בעלי ההון , מועמדותו נתמכה בידי האוליגרכיה המקומית
, וכן בידי רוב כלי התקשורת הפרטיים, והתעשיינים העשירים

ב "אשר משרתים את האינטרסים האימפריאליסטיים של ארה
  .את אויבם העיקרי, ובצדק, אבס'ומזהים בצ, במדינה

 להמשיך העמדה המבקשת בין בוויכוח התרכזו הבחירות    
לבין , ולהעמיק את התהליך הסוציאליסטי בוונצואלה

את המגמה על פניה המבקשת להפוך , העמדה ההפוכה
טענו באופוזיציה , נוסף על כך. השמאלית בכלכלה ובחברה

ויש , "עייף וחולה"אבס הוא 'הנשיא המכהן צ, הימנית
  ". רענן ובעל אמצעים, צעיר"לבחור במועמד שהוא 

ירות של קבוצות האופוזיציה התמקדה לא     תעמולת הבח
אלא גם בחוסר הביטחון , אבס'רק בבריאותו הלקויה של צ

היא , דוגמא לכך. המורגש ברחובות בוונצואלה, האישי
   מקרי הרצח לכל44העובדה שבמדינה אירעו בשנה החולפת 

  

  אבס'י מברכת את מפלגתו של צ"מק
י למפלגה "    באיגרת ששלחה המחלקה לקשרי חוץ של מק

מפלגתו של הנשיא , הסוציאליסטית המאוחדת של ונצואלה
בשם הוועד : "נכתב, למחרת הבחירות לנשיאות, אבס'הוגו צ

ברצוננו לברך , המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית
נצחונו של . אתכם על תוצאות הבחירות שהתקיימו אתמול

יאנית ושל ראבס הוא ניצחונה של המהפכה הבוליב' צהנשיא
  ".העם הוונצואלי כולו

  
 באופוזיציה קיוו לזכות בתמיכה גם על . אלף תושבים100

מהרטוריקה " התעייפו"בסיס ההנחה כי אזרחי ונצואלה 
ועל סמך תעמולת הפחדה בדבר , אבס'המהפכנית של צ

  .קומיתשל הקובנים על הפוליטיקה המ" ההשפעה ההרסנית"
תהליך ה להתייצב מאחורי החליט העם – דבר של בסופו    

 מהפכהה"תהליך המכונה , אבס'המהפכני שמוביל צ
מי ששיחרר רבות , שם סימון בוליבר- על" (ריאניתהבוליב

). מארצות אמריקה הלטינית מידי הקולוניאליזם הספרדי
תמיכה גלויה בשזכו , המקומית אוליגרכיהמזימות של הה
 הלטינית אמריקהעמי .  נחלו כשלון צורב–ב " מארהעידודבו

  . לרווחהלנשוםו להמשיך יםיכול
 עליו, בשלטון נוספות שנים לשש אבס'צעם היבחרו של    

 האלימות בעיית: עיקריות בעיות מספר עם להתמודד
חוסר , הפושה במנגנוני השלטון השונים השחיתות ,בחברה

ך בעריכת והצור, היעילות של המערכת הבירוקרטית
  . של המדינההנפט מדיניותרפורמות ב

 לפתוח מוכן אני: "שלו הניצחון בנאום אמר עצמו אבס'צ    
 עם פעולה שיתוףלו שיח-לדו הממשלה בית של הדלתות את
למען ו הקידום מעןפועלים ל אשר ,והמפלגות הגורמים כל

 המאה של הסוציאליזם ...בוונצואלה העם של ההצלחה
  ".דמוקרטי העשרים ואחת יהיה

כולה  הלטינית אמריקה. יקרה מה לראות יהיה מעניין    
. אבס'העם בוונצואלה את הניצחון של צ עם יחד חוגגת

  ...מביטים מהצד בדאגה רבה, ואילו שליטי ארצות הברית
  

  שקיפים משבחים את ההליך הדמוקרטימ
שנכחו בוונצואלה , מארצות שונות,     משקיפים בינלאומיים

שיבחו , כדי לפקח על כשירותן ומהימנותן, בחירותבמהלך ה
  .את האופן המסודר והמאורגן שבו התנהלו הקלפיות
שאמר , ב"    בין המשקיפים היה גם השחקן דני גלובר מארה

תהליך בחירות דוגמת זה , גם לא בארצו, כי מעולם לא ראה
האנשים כאן הרבה יותר מעורבים : "שראה בוונצואלה

 להכחיש את מידת הבגרות המאפיינת את אין... ומחויבים
  ".תהליך הבחירות בוונצואלה
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  מגלבעט וב
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

השנה זכה בפרס נובל לספרות הקומוניסט מו יאן 
מנהל , מו יאן יוצר בספריו אלגוריות ביקורתיות. הסיני

יחסים מורכבים עם הצנזורה בארצו וחושב שהספרות 
  עשויה להרוויח ממנה משהו 

  
,  לידיעה מאת מיה סלע"הארץ"הטוקבקים באתר     

עמדו על , של הסיני מו יאןבפרס תו שפורסמה בעקבות זכיי
 הבחירה כי ,אין לכחד. ההשתמעויות הפוליטיות של הפרס

, כהלתשומת לב תקשורתית משמעותית עד זכה סופר שלא ב
  . מעוררת את הצורך לרתום התרשמויות מסדר כללי יותר

 עלה , היוקרתיבבורסת ההימורים לקראת קבלת הפרס    
זאת . מורקמי כמועמד מובילהרוקי הסופר היפאני שמו של 

 די תומסבהמשורר השזה לאחר שבשנה שעברה זכה בפרס 
 כי בשנה העוקבת לזכייתו של ,מקובל להניח. מרורטראנסט

,  בכל מקרה.יזכה בו סופר שאינו כזה, סופר מערבי בפרס
  .עמוס עוז שוב נשאר בחוץ

אל "משמעו ו ,גוואן מוֶיה    מו יאן הוא שמו הספרותי של 
מו יאן מסביר את הפסבדונים כציווי שנועד לבלום ". תדבר

 בראיון לכתב העת .את יצר הפטפטנות שלו עצמו
"Humanities"באותו זמן. 1955נולדתי בשנת : " אמר, 

 כך שאבי ואמי הורו לי לא ,היו נורמאלייםלא החיים בסין 
מה את   ואומר,אם היית מדבר בחוץ. לדבר מחוץ לבית

  .ול להיקלע לצרה עלהיית, שאתה חושב
חשבתי , כשהתחלתי לכתוב. אז הקשבתי להם ולא דיברתי    

 כי ,זה אירוני שבחרתי בשם זה. שלכל סופר גדול יש שם עט
  ".ללא הרףכעת אני מדבר 

אשר , שאנדונגבמחוז גדל במשפחת איכרים     מו יאן 
כתוב רומנים  הוא מרבה ל,בכתיבתו. מזרח סין-בצפון

כך ברומן . בחיי הכפר בסיןהעוסקים , היסטוריים אפיים
, במרד איכרים המגדלים שוםאשר עוסק , "בלדות השום"

טילה עליהם מכסות האך הממשלה , בשנה בה היה יבול רב
  .שמקשות עליהם להיפטר ממנו

אל הכתיבה הגיע בעקבות שירותו במחלקת התעמולה    
 אחז במשרת 1984 בשנת .השחרור העממי הסיניבצבא 
   . של הצבאספרותל לאמנות וה באקדמיהוראה

דורה  "–שלושה מספריו . מו יאן איננו זר לקוראי העברית    
  –" חיים ומוות מתישים אותי"ו" שוםבלדות ה", "אדומה

 ולא ,כולם בתרגום מאנגלית, "ריבמע"ראו אור בהוצאת 
  .משפת המקור

, אנג יימו'אף עובד לסרט בבימויו של ז" דורה אדומה"    
 ובפסטיבל בפסטיבל ברליןבפרסים  שנים 24שזכה לפני 

, הצלחת הסרט האיצה את תרגום יצירתו של מו יאן. ונציה
  . ם ועשרות נובלות וסיפורים קצריםעה רומניתשהכוללת 

,  מהריאליזם הסוציאליסטישל מו יאן מושפעתכתיבתו     
, מי שנחשב לאבי הספרות הסינית המודרנית, מהסופר לו שון

 בנימוקי. ומהריאליזם הפנטסטי של גבריאל גרסיה מארקס
  בין כתיבתו משלבת  כי,השופטים לקבלת הפרס נאמר

  . לבין רוח התקופההיסטוריהואגדות עם , ריאליזם הזייתי

      

  
  

 הסיני בעל  לספרותנובללפני למעלה מעשור זכה בפרס     
יתר על אזרחותו ולאחר שו יאן'אזרחות הצרפתית גאו שינגה

 נובל לספרות זוכה בפרסהראשונה בה פעם הזו . הסינית
  .עממית בסין האזרח סיני החי

בהם הוא מבקר את מדיניותה של ,  מספריו של מו יאןכמה    
רק והופצו ,  עצמה בסין נאסרו להפצה,ניתסיהממשלה ה

שראה , "צפרדע"ספרו דוגמא לכך היא . בעותקים פיראטיים
  . ומבקר את מדיניות הילודה בסין,2009אור בשנת 

 עשר . מו יאן זוכה להערכה הן במערב והן בסין,עם זאת    
,  דית על זכייתו בפרסבדקות לאחר שהכריזה האקדמיה הש

במבזק חדשות  בסין ציבוריערוץ הטלוויזיה ההודיע על כך 
  .בשעת צפיית השיאששודר 

 של "מנחת פיוס"מעין שרואים בזכייתו של מו יאן     יש 
אחרי אי הנחת שעוררה ,  העממיתהאקדמיה השבדית לסין

 ליו  הכלואשלטוןמתנגד הזכייתו של לפני כשנתיים שם 
  .בשל פעילותו למען זכויות אדם,  בפרס נובל לשלוםשיאובו

ים זאת כדרכה של האקדמיה השבדית לתמוך אחרים רוא    
, זכובפרס . מושתקים על ידי הצנזורה בארצםבסופרים אשר 
ספריהם לא הופצו ר שא סופרים רבים ,לאורך השנים

   . או כאלה שנרדפו על ידי השלטון,במולדתם
יורק - ניו"בראיון ל ציין ,פיטר אנגלונד ,מזכיר ועדת הפרס    

.  ספרותי על סמך ערך ספרותיאנו מעניקים פרס: ""טיימס
  .ם בחשבוןמובאישיקולים ותולדות פוליטיים אינם 

 או ,פוליטית-ז שאנו מתייחסים לספרות כלאואין בכך לרמ    
ביכולתך . שהזוכה בפרס השנה אינו כותב ספרות פוליטית
ד ביקורתי ולפתוח כמעט כל אחד מספריו ולראות כי הוא מא

סין כלפי  ו,ל סיןשיסטוריה כלפי נושאים רבים הנוגעים לה
 שהוא ,הייתי אומר.  דיסידנט פוליטיאך הוא אינו. בת זמננו
  . "עודו יושב בתוך המערכת ב,שיטה כלפי הביקורתי

 בראיון לכתב העת .יחסו של מו יאן כלפי הצנזורה מורכב    
לגישות רבות לספרות יש כוונות : " אמר"גרנטה"הספרותי 
 לאנשים יש נושאים , האמיתייםבחיים, לדוגמה. פוליטיות

  .רגישים ומשוננים בהם לא ירצו לעסוק
 סופר יכול לחדור אל הדמיון שלהם ולבודד , כזה    בצומת

 לוודא שזה – או שאולי להקצין את המצב ,אותם מהמציאות
, כך. מלא חיים ומכיל את החתימה של העולם האמיתי, אמיץ

ה מועילות אני מאמין שמגבלות או צנזור, למען האמת
     ".ליצירה ספרותית

 ": צפרדע"לקריאת קטע מהרומן   
www.granta.com/New-Writing/Frogs    
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 תלונות על פגיעה 162 האחרונות התקבלו שניםהשבע     ב

. רק כתב אישום אחדהוגש אבל  – בעצי זית של פלסטינים
ח ובו "אשר פרסם דו, "יש דין"כך לפי ארגון זכויות האדם 

 .המשטרהביקורת קשה על תפקוד 
בחקירת רק המשטרה כשלה לא כי טוענים  "יש דין"-ב    

לא גם בהיעדר אכיפה של החוק ושל א, האירועים הנקודתיים
עבירות אידיאולוגיות של אזרחים ישראלים נגד פלסטינים 

 9-ות מפחב, על פי נתונים שפרסם הארגון בעבר. בשטחים
 . הסתיימה החקירה בכתב אישוםאחוזים מכלל התיקים

  

" יאפא"ש יפו נגד כניסת סיעת "חד
  יפו - אביב- לקואליציה העירונית בתל

המיוצגת במועצת , "יאפא"מבר חתמה סיעת  בספט27-    ב
על הסכם ) ד"בל(שחאדה -יפו בידי סמי אבו-א"העיר ת

  . קואליציוני עם סיעתו של ראש העירייה רון חולדאי
  :ש את ההודעה הבאה"סניף יפו של חדפרסם ,     בתגובה

ש יפו מביעה את התנגדותה להצטרפותה של סיעת " חד.1
יפו לקואליציה העירונית של -אפא במועצת עיריית תל אביב"

 .רון חולדאי, ראש העירייה
התנגדותנו לקואליציה עם חולדאי נובעת בראש  .2

שהיטיבה בעיקר עם בעלי ההון , ובראשונה ממדיניותו
,  ופגעה בעובדים ובמעוטי ההכנסה,והשכבות המבוססות

סיעת יאפא הייתה עד כה המבקרת . ובכלל זה בתושבי יפו
  .  מדיניות זוהחריפה ביותר של

כשנה בלבד , בעיקר אין להצטרף לקואליציה במועד זה    
 ,כשראש העירייה נמצא בשיא חולשתו, לפני הבחירות

יו לקואליציה בעקבות ולאחר שאיבד רבים משותפ
  .  נגד המחאה החברתיתותוהתייצב

 ,תושבי יפו נטלו את מלוא חלקם במחאה זוכי יש לציין     
 הקפיטליסטית הקיצונית והגזענית שכוונה נגד המדיניות

ראש בידי ממשלת ישראל ברמה הארצית ובידי ה גנהושה
המדיניות אשר נגדה כוונה המחאה . העירייה ברמה המקומית

ובכלל זה באוכלוסייה , פגעה בכל העובדים ומעוטי ההכנסה
 .הערבית בארץ וביפו

 כשנה בלבד לפני הבחירות , הצטרפות לקואליציה.3
 תאפשר לראש העירייה להתחמק ממילוי ,באותהמקומיות ה

שגם כך מנוסח באופן מעורפל ולמעשה אין , חלקו בהסכם
הצטרפות לקואליציה הלפיכך . בו כל בשורה לתושבי יפו

תועיל לחולדאי ותחזק את מעמדו ואת מדיניותו אך תזיק 
  . לרשימתנו ולמטרותיה

  

  גולדשטיין-גולדשטיין ורונית סיים-חייםעודד נו יחברל
  

  פע ברכות לרגלש
  

  נישואיכם
  

  י"של מקא "סניף ת

  
 בספטמבר 23- ב, ההחלטה שהתקבלה בישיבת הסיעה.4

התקבלה , בה הוחלט על הצטרפות לקואליציה, 2012
ולא שיקפה ,  ובלא דיון מעמיק,בפורום מצומצם, בחיפזון

  . רצון רוב פעיליה ובוחריהולא את  ,את כלל תומכי הסיעה
 מהלך הצטרפות לקואליציה עלול לסכן את סיכוייה ,לכן    

עקב התהליך . לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות
, אנו קוראים לישיבה נוספת של פעילי הסיעה, הבלתי תקין

בחשבון עמדת  תובאשבה ידון בעניין פורום רחב ובה 
  .מרכיבי הסיעה

  

  עובדי פלאפון הפגינו מול בעלי החברה
בשכונת צהלה ) 9.10( הפגינו "פלאפון"ובדי עשרות מע    

בעל השליטה ', מול ביתו של שאול אלוביץ, אביב-בתל
העובדים קראו לו . "פלאפון"שהיא הבעלים של , בחברת בזק

 מהם 1,600-לאחר ש, להכיר בוועד העובדים שהוקם בחברה
  .במסגרת ההסתדרותהתאגדו 

מדובר "י  כ, ברוב חוצפתהטענה" פלאפון"    הנהלת חברת 
בתרגיל של ההסתדרות שמטרתו למשוך את תשומת לב 

 ".ברור שרוב העובדים הם נגד ההתארגנות" כיו" התקשורת
ה שליד י בחנית מחאהיום קודם לכן הקימו העובדים סוכ    

  .אך זו פורקה בהוראת המשטרה', ביתו של אלוביץ
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