
  
  

  הסתדרותבחירות ללופה מעמדית בבונים ח
   

 במאי יתקיימו הבחירות לוועידת ההסתדרות 22-    ב
בבחירות אלו יידרשו . וכן לראשות ההסתדרות, תונעמ

, עופר עיניחברי ההסתדרות להכריע בין הקו הנוכחי של 
לבין קו מעמדי , ר ההסתדרות בשש השנים האחרונות"יו

 עובדיה ישירה של העסקל, טההנאבק נגד ההפר, תקיף
  .ונגד עסקות עם המעסיקים על גבם של העובדים, ןבלק

קו של שיתוף פעולה עיני הוביל , ר ההסתדרות"   כיו
מעמדי עם ארגוני המעסיקים 

ויתר על , ועם ממשלת ההון
הקמת ועדי עובדים חדשים 
בקרב העובדים המוחלשים 

 עובדי קבלן, למשל(ביותר 
 או קיוןיבנהמועסקים 

 את דרסו, )באבטחה
  .הדמוקרטיה הפנימית בארגון

 לראשות     התמודדות עיני
כ "ההסתדרות נתמכת בידי ח

ר מפלגת "יו, 'שלי יחימוביץ
תורכב ,  בראשה הוא עומד,"עוגנים"רשימת . העבודה

, מרצ, ס"ש, קדימה, גם מהליכודו, ממפלגת העבודה
מות בבחירות הקוד .סלאמיתיהתנועה האישראל ביתנו ו

  .עברה את אחוז החסימהשלא , ד"בלנתמך עיני גם בידי 
  

  מרוץ העסקנים
הכריז כי , העבודהאף הוא איש מפלגת , איתן כבלכ "ח    

זאת על אף , מול עופר עיני על ראשות ההסתדרותיתמודד 
שבשנותיו בכנסת כלל לא הצטיין בחקיקה חברתית או 

  .בעשייה פרלמנטארית למען זכויות עובדים
 ר הסתדרות מאז כבל אינו חבכי,  לאחר שהתברראולם    

ועדת הבחירות חברי קבעו , (!)1996-נבחר לכנסת ב
  . כי אין באפשרותו להתמודד,וועדת הערעורים המרכזית

החלטה " שזו ,אמר כבל בתגובה, ודעה שפרסםבה    
 פוחד עיני  שמוכיחה עד כמה,פוליטית במסווה משפטי

  . "מהתמודדות דמוקרטית
אז  ,אם כבל לא יתמודדכי  , ההערכותגוברות, מקבילב    

  .ייכנס למרוץ, עמיר פרץכ "ח, ר ההסתדרות לשעבר"יו

 למפלגת העבודה שלושה מועמדים ,שנכון להיום    כך 
שהוא נציגם של , עיניעופר : לראשות ההסתדרותאפשריים 

שההסתדרות כה חשובה , כבלאיתן ; המעסיקים בהסתדרות
עמיר ו;  שנים12עד שלא טרח לחדש את חברותו בה מזה , לו

אך מאז הספיק להיות , ר ההסתדרות"כיהן בעבר כיוש, פרץ
גם ו, )2006(האחראי הישיר למלחמה בלבנון , שר הביטחון

  ).2008-9(ך במלחמה הנפשעת בעזה ותמל
  

  דרוש כוח מול עיני
של " עוגנים"    לבד מרשימת 

המורכבת מעסקני רוב , עיני
 הליכודצפוי פלג מ, המפלגות

סיעת . לרוץ ברשימה עצמאית
של עובדי התעשיות " עוז"

 צפויה גם היא הביטחוניות
  .עיניל, פעם נוספת, לחבור

ש בהסתדרות נותרה "סיעת חד    
בקדנציה האחרונה סיעת 

קול היחידה שהרימה , האופוזיציה היחידה לשלטון של עיני
 ושל שירות האינטרסים של בעלי ההוןלהירתמותו גד מחאה נ

יחד , ש בהסתדרות"חד, בבחירות הקרובות .ממשלת הימין
, בניית קואליציה רחבהל פועלת, עם שותפים נוספים

  . לשים סוף לעידן עופר עיני בהסתדרות–שמטרתה 
  אפרים דוידי

  

  אלטרנטיבה בהסתדרותה
  
  

 כנסב אבי- בתליתקיים ,  בפברואר3, שייביום ש

חברי  – ביניהם ,פעילות ופעילים בהסתדרות

וחברי , עובדות סוציאליות, ש"פעילי חד, ועדים

 במטרה לבחון הקמה של ,מאבק סוציאליסטי

שתהווה , ערבית- יהודית, מעמדית רחבהרשימה 

  . של עיניימניתלהנהגה האלטרנטיבה 
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  כיום אנחנו יודעים 
בעבר הייתה מחשבה שהבנקים יפסיקו מרצונם החופשי "

כיום אנחנו יודעים . לעשות דברים שיפגעו באינטרס הציבורי
    ".שזה אבסורד

  )23.1 ,"דה מרקר", יורק-לשעבר מושל ניו, אליוט ספיצר(
        

  ביקורו של מלאך המוות
ל "אמר רמטכ, "ות אלוהיםאני מרגיש שבאתי הנה בשליח"

בעת ביקורו בארץ ושיחתו עם , מרטין דמפסי, ב"צבא ארה
  .בנימין נתניהו, ראש הממשלה

  )22.1 ,"תנוידיעות אחרו"(
        

  )1(אל תגעו בעשירים 
על גבול , בישראל של היום יש אווירה של פופוליזם"

  ".ההסתה כלפי המגדר העסקי
  )13.1,"דה מרקר", שר האוצר יובל שטייניץ(

        

  )2(אל תגעו בעשירים 
, העיוור על כל המגזר העסקי' עליהום'אני לא שותף ל"

טוב שאנשים . ומסתייג משנאת העשירים שפשתה בקרבנו
  ".מרוויחים ומתעשרים

  )20.1 ,"ידיעות אחרונות ", מפלגת העבודה,אבישי ברוורמן(
        

  סוף הכסף מגיע ליעד-סוף
הועברו  2011בשנת על כך ש, ת"בעקבות הודעת משרד התמ

וכרבע מהסכום , יותר ממאה מיליון שקלים למעונות יום
אני שמחה שחלק ניכר מהתקציבים : "הושקע בהתנחלויות

יישובי , לשמחתי. סוף ליעדיהם- לבינוי מעונות מגיעים סוף
כנראה בזכות עבודה נכונה , ש זכו בתמיכה משמעותית"יו

  "של ראשי הרשויות
  )26.1, "ארץה", ליכוד, כ ציפי חוטובלי"ח( 

  

  כבוד הרב משיב
-לי ההלכה יכול גבר להישפט בבית המשפט ע"האם עפ: ש"

או שיש עליו לבזות את , ולא שופט ממין זכר,  שופטתידי
   ?בית המשפט ולא להסכים למשפט

שיש בזה חילול , שפט בבתי המשפט החילונייםיאסור לה: ת
ן  באם הצד השני אינו מוכ,ולםא. השם וביטול חוק התורה

אזי אתה אנוס ויכול ללכת עימו , לגשת איתך לבית דין רבני
, שה פסולה להיות שופטת הוא נכוןימה שא... לערכאות

גרר באונס לבית ילה  מותר לך,אם תפסיד ממון, אולם גם כאן
וחסה התורה ,  שופטתידי-ל ואפילו להישפט ע,משפט כזה

  ".של ישראל על ממונם
  )9.12 ,"מורשת"אתר ,  ברוך אפרתיהרב(

        

  

  

        info@maki.org.il    :שלחו לנו דברים בשם אומרם
        

  

  
  מכתבים למערכת

  

  א"באוניברסיטת ת אחדות שמאל
 התוססת עירהממוקמת ב, אביב-תלאוניברסיטת ב דווקא    

 יוזמות האחרונות בשנים ידעה אשר, בארץ ביותר והפוליטית
  . למציאות מנוכרו שידא אופי  הקמפוסלבש ,רבות פוליטיות

של " הדור החדש"המנוהלת בידי תא , הסטודנטים אגודת    
 רלוונטי ובלתי דמוקרטי בלתי פועלת באופן, מפלגת העבודה

  , הסטודנטים של לחייהם
 אשר, שינוי של רוחות נושבות הלימודים שנת מתחילת אך    
, דהלאגו הבחירות במערכת מוצלח ביטויב באחרונה וזכ

  .התייצבה אופוזיציה משותפת" הדור החדש"כאשר מול תא 
 ,שעברה בשנהש בעוד: הוליד תוצאה נאה    שיתוף הפעולה 

האופוזיציה היחידה באגודת הסטודנטים הורכבה משני 
ם גדלה האופוזיציה לתשעה נציגים כיו, ש"נציגים של תא חד

  .יםיעצמא נציגיםוחמישה , מרצאחד מ, ש"שלושה מחד –
    אולם התוצאה המשמעותית ביותר היא הגידול החד 

, 23%-ל הגיע אשר ,בשיעור ההשתתפות הכללי בבחירות
כרבע מכלל המצביעים תמכו  . בשנים הקודמות10%לעומת 

 תמכו –וכמחצית ממצביעי האופוזיציה , בנציגי האופוזיציה
  .ש"במועמדי תא חד

  אביב-תל, ניב מיכאלי
  

-י תפתח ב" של מק26-הוועידה ה
   במרס באולם הקונגרסים בחיפה15

שנערך , 17-י אישר במושבו ה"    הוועד המרכזי של מק
 של המפלגה 26-את קיום הוועידה ה,  בינואר27- ו20בימים 
-אירוע הפתיחה החגיגי ייערך ב. 2012 במארס 17-15בימים 

  . במארס באולם הקונגרסים בחיפה15
.  המרכזי לוועידה ואישר אותוח הוועד"    המושב דן בדו

וסניפי המפלגה , ח יופיע בקרוב בעברית ובערבית"הדו
  .ח"יקיימו דיונים שיוקדשו לדו

,     במסגרת ההכנות לבחירות לוועידות ההסתדרות ונעמת
 17', י ביום ו"החליט הוועד המרכזי לכנס את מועצת מק

  .פרטים יפורסמו בהמשך. בפברואר
ע הרצה על המצב הפוליטי ועל ל מוחמד נפא"    המזכ

המושב אישר פה אחד . וסיכם את הדיון, ההכנות לוועידה
חבר , ר המושב היה מנצור דהאמשה"יו. את ההחלטות

  .מזכירות המפלגה

  

  י"החלטות הוועד המרכזי של מק

  3המשך מעמוד 

בכפרים הלא מוכרים בנגב ולספק להם את כל התשתיות 
שגיבשה , החלופיתוליישם את התוכנית ; והשירותים

מוכרים בשיתוף עם -המועצה האזורית של הכפרים הלא
  .למען זכויות תכנוניות" במקום"עמותת 

  כן לשוויון האישה, לא להדרה
    המקרים התוכפים של הדרת נשים במרחב הציבורי ושל 

, והניסיון הבוטה להשתיק נשים, אלימות כלפי נשים
הבריונים ושל מחייבים חקירה מהירה והעמדה לדין של 

  .מיישמי האפליה כלפי נשים
י תגביר את המערכה הציבורית נגד כל צורות האפליה "    מק

  .מען שוויון האישה בכל התחומיםלוההדרה כלפי נשים ו



  

     3/המפלגה 
 

  

  לא לחוקי אפרטהייד
  

   של המפלגה הקומוניסטית הישראלית של הוועד המרכזי17- החלטות המושב ה

  
קואליציית הימין כי , י מתריע"הוועד המרכזי של מק    

מחריפה , המתכננת את המלחמה הבאה, נתניהו בראשות
על זכויות  , במקביל את המתקפה על זכויות  האדם והאזרח

  .בישראל ועל חופש הביטויהמיעוט הלאומי הערבי 
לתת , ץ"בשבתו כבג,     החלטת בית המשפט העליון

מדרדרת את  גושפנקה חוקית לתיקון הגזעני לחוק האזרחות
. חוקי אפרטהיידל נותן הכשרבית המשפט למעמד של 

ואשר , 2003- שחוקק במקורו עוד ב, התיקון לחוק האזרחות
, וק גזעניהוא ח, הכנסת חידשה את הדיון בהארכת תוקפו

, מונע מפלסטינים מהשטחים הכבושיםמשום שהוא 
עם משפחותיהם להתגורר , הנישאים לערבים אזרחי ישראל

  .בישראל ולקבל אזרחות ישראלית
והקמת מחנה המעצר למבקשי " חוק המסתננים"    אישור 

תג "ההתייחסות בכפפות של משי לבריוני ; מקלט מאפריקה
; טינים בגדה המערביתבים הפלסשעים בתורהפו, "מחיר
;  אווירה מקארתיסטית במוסדות להשכלה גבוההליבוי

האפליה לרעה של הזוגות הצעירים הערבים בזכאות לדיור 
 כל אלה מצביעים על החרפת המגמות –מסובסד 

  .הפאשיסטיות במרחב הציבורי בישראל
המכוונים נגד האזרחים יוצאי ,     האפליה וביטויי הגזענות

פן נוסף של הניסיון להנהיג בישראל אפרטהייד  םה, אתיופיה
  .צבע עור והשתייכות עדתית, המבוסס על לאום

ירחיבו את מאמציהם להקים     הקומוניסטים הישראלים 
ערבית רחבה להגנת החירויות - אחדות דמוקרטית יהודית

  . הפאשיסטיימין ולבלימת הלעקירת הגזענות, הדמוקרטיות
  

  המערכה בעולם הערבי
מלאות שנה לתחילת המערכה העממית במצרים למען ב    

. נחשפה מורכבות המצב, חירות וצדק חברתי, דמוקרטיה
, שדוכאו במשך עשורים, בשל חולשתם של כוחות השמאל

ובשל שיתוף הפעולה בין המועצה הצבאית השלטת לבין 
ושל שני כוחות אלה עם , המפלגות הפונדמנטליסטיות

ושותפיהם רוב " ם המוסלמיםהאחי" השיגו –הברית -ארצות
  .בבית התחתון של הפרלמנט המצרי

ההערכה העמוקה עם  יחד ,י"הוועד המרכזי של מק    
כי ,  מעריך,להתקוממות העממית נגד הרודנות והקיפוח

חברתית במצרים ובארצות ערביות -המערכה הפוליטית
 אין בכוחו ואין ברצונו של המשטר החדש .אחרות לא תמה

 זה בהנהגת המועצה הצבאית או בהנהגת אם -במצרים 
 אשר נערך להמשיך במדיניות ,תהמפלגות הפונדמנטליסטיו

לפתור את מצוקותיהם של , ב"ליברלית ובתלות בארה- הניאו
  . הפועלים והאיכרים, המובטלים, הצעירים

, הנמשכת כבר ששה חודשים, המערכה הפנימית בסוריה    
  .מדרדרת למלחמת אזרחים הרת אסון

 שתמיט התערבות ,הוועד המרכזי מתריע מפני האסון    
.  בסוריה- ישירה או בלתי ישירה -צבאית אימפריאליסטית 

הצבאי , התערבות זו נעשית בוטה יותר במישורים הכלכלי
 של הליגה הערבית ושל תורכיה לעגלתם ןהירתמות. והמדיני

,  ושל ממשלת ישראלו" של נאט,של הממשל האמריקאי
 לשרת ה באה אינהיא. נוגדת את האינטרסים של העם הסורי

אלא   ,תיתיחברתי ועצמאות אמ  צדק,עקרונות של דמוקרטיה
לאלץ את סוריה להיות תחת ההגמוניה האמריקאית 

  . והמערבית
-כי ארצות, אפגניסטן ולוב לימד, הניסיון  של עיראק    

ם את המשרתי, ו מעודדות משטרי דיכוי"נאטברית הברית ו
  . באזורןצורכי ההגמוניה שלה

 ,אנו תומכים בדרישות הלגיטימיות של בני העם הסורי    
הנאבקים נגד הדיכוי וסתימת הפיות ולמען חירויות 

והמתנגדים להתערבות זרה , דמוקרטיות וקידמה חברתית
מבטאים אלה המטרות את ה .בענייניה הפנימיים של מולדתם

בקרב זיציה הפטריוטית ואופוחלקים משמעותיים ביותר ב
  . פעילי התנועה העממית בסוריה

 שרוב הנהגתם , יש חוגים באופוזיציה הסורית,לעומתם    
 אשר משרתים אינטרסים זרים וקוראים ,נמצאת מחוץ לסוריה

מנהלים מערכה חוגים אלה  .להתערבות זרה בענייני ארצם
ובתמיכת  ,במימון מדינות הנפטויה כורתמזוינת בתמיכת 

 ודוחים כל יוזמה ,משתמשים בסיסמאות פלגניות, מערבה
  . שיחסוך בחיי אדם,לניהול דיאלוג

, נוכח הדם שנשפך בסוריהכי  ,הוועד המרכזי מדגיש    
שהמשטר הקיים יפסיק את , האינטרס של העם הסורי הוא

,  חופש הביטוישלהמחאה העממית הלגיטימית ושל דיכוי ה
צבאיות -בתשובות כוחניותואת השימוש , את הירי באזרחים

  . לשאלות חברתיות ופוליטיות פנימיות
אותם הבטיח  ,כדי לממש בסוריה שינויים דמוקרטיים    

נחוץ דיאלוג , תוך קביעת לוחות זמנים למימושם, המשטר
  .פנימי ולא מאבק אלים

הפסקה מיידית של שפיכות הדמים ודמוקרטיזציה הם     
 והטריטוריאלית של הערובה לשמירת אחדותה הלאומית

 ולהגנה עליה ,סוריה ולסיפוק זכויותיהם של בני העם בסוריה
  .מפני התערבות מבחוץ

 כינוס צהרה של    הוועד המרכזי מביע את תמיכתו בה
 2011בדצמבר שנערך , המפלגות הקומוניסטיות והפועליות

, ורואה בה בסיס משותף למערכה למען השלום, באתונה
  .העובדים והעמים וזכויות הדמוקרטיה

סיום  -א יבתוך ישראל הי "מקמאבקה העיקרי של מטרת    
 ;סוריהריבונות הכיבוש הישראלי של רמת הגולן והחזרתה ל

 כינונו ;סיום הכיבוש של השטחים הפלסטיניים והלבנוניים
-ושל שלום ישראלי, ערבי בכלל-של שלום צודק ישראלי

  .פלסטיני בפרט
  

 םלא לעקירת הבדואים מאדמת
מנהלים מערכה ציבורית , תושבי הנגב, הבדואים-הערבים

אשר אושרה בממשלה , "תוכנית פראוור"חשובה נגד יישום 
 40- יישום התוכנית יגרום לנישולם של כ. בדצמבר האחרון

ר את הדרך לביטול ישכוי, אלף בדואים מאדמתם ומכפריהם
  .הבדואים על אדמותיהם-תביעות הבעלות של הערבים

תוכנית "י דורש לבטל את "כזי של מקהוועד המר
  להכיר   ; הבדואים  של   גבם   מאחורי   שגובשה  , "פראוור

  

   )2 המשך בעמוד(



 4 /כנסת

  

  :התיקון לחוק האזרחות

  גזענות המתחפשת להגנה עצמית
 

  חנא סווידכ "מאת ח
  

, והתירוצים להצדקתה,     הוראת השעה שמובאת להארכה
כל : הג שהיה מקובל באימפריה הרומיתמזכירים לי את המנ

אז , צאת למלחמת כיבושפעם שצבאות האימפריה רצו ל
י העיר ת היו נאספים בשעראנשי הד, את הצבאלפני צ

  . ו היא לצורכי הגנה עצמית המתקפה הזכי, וקובעים
 ,מהנהנים בראשםהיו שכולם לאחר  ,מכןאחר לרק     

פי שהכוונה -על-אף, גנה עצמיתומסכימים שמדובר בה
יו מאפשרים לצבאות לצאת ה, כיבושלצאת למלחמת  יתההי

את  האימפריה הרומית כבשה, לאט-לאט, בדרך הזאת. לקרב
  .שלחופי הים התיכוןכל הארצות 

 האוסר על אזרחי ישראל –     התיקון לחוק האזרחות
לחיות יחד , הנישאים לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים

:  הוא דוגמא לגלגול מחודש של המנהג הזה –בתוך ישראל 
 של יסודמנסה לנגוס עוד ועוד בזכויות השלטון הכיבוש 

תירוצים אודות במסווה של , של ילדיםו, של הורים, משפחות
  ".הגנה עצמית"

פוגע פגיעה ה, מדובר כאן בחוק שהוא רטרואקטיבי    
מנשל את  החוק. אנושה ולא מידתית בזכויות אדם בסיסיות

זה . ההורים ואת הילדים מזכות בסיסית לחיות יחד כמשפחה
 שהם מגיעים עד כדי כך,  עמוקחודרים כהה ,חוקיםה מסוג

  . אותוומבקשים לפצל , לתא המשפחתי
מבקש לתת ו, שים של הכיבושהוא פרי באוכזה חוק     

זה ביטוי . מוסריים בעליל-בלתים שהם הכשר מוסרי לצעדי
  . מקבלי ההחלטות בישראלשל ריקבון מוסרי מוחלט ל

ב מצויה "הייתה ארה, זמן מלחמת העולם השנייהב    
ב ממוצא יפאני נעקרו "אזרחי ארה. במלחמה עם יפאן

, והושמו במחנות ריכוז, רדו ממשפחותיהםהופ, מבתיהם
 ממש כמו –אמתלה שהם מהווים סכנה לביטחון וזאת ב

  .התיקון לחוק האזרחות אצלנו
ביקש סליחה מהאזרחים האמריקאי הקונגרס ,     כעבור שנים

 גם , שבבוא הזמן,אין לי ספק. ניאים ממוצא יפהאמריקא
 ים כמועל צעד ליחה מהעם הפלסטיניל תבקש סמדינת ישרא

  .יוםהשהממשלה מקדמת , אלה המוצעים בחוק
   

  )23.1 , דיון על התיקון לחוק האזרחותדברים בעת(
  

  קצבת זיקנה מוגדלת להורים לילדים
הזכאי לקיצבת מבוטח כי ,  נקבעוק הביטוח הלאומי    בח
 וכן , התלוי בו כלכליתזוג-בןעבור יקבל תוספת , זיקנה

   .הראשונים בלבדצבה עבור שני הילדים יתוספת ק
 שלהם יותר משני ילדים, צבת זיקנההזכאים לקאזרחים     "

בדרך ,  מדובר. אינם זכאים כיום לתוספת– 18מתחת לגיל 
עפו כ "חאמר , "באוכלוסייה מוחלשת מבחינה כלכלית, כלל

לפיה ,)25.1(שהגיש הצעת חוק בדיון על , )ש"חד (אגבריה
  .מעל לשני ילדיםגם , עבור כל ילדתשולם תוספת קיצבה 

תיקון כזה ,     לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת
, ילדים ברחבי הארץאלפיים של כ, יטיב עם קבוצה לא גדולה

  .ח בשנה בלבד" מיליון ש5-6- העלות תעמוד על כ–ולכן 
וגם , הספר-גם ילדים אלה הם ילדים שהולכים לגן ולבית    "

  .אמר אגבריה, "להם יש צרכים שצריך לתת להם מענה
  
  

        

   תגביר המצוקהסים"עופגיעה ב
 ובדים הסוציאליים באזורי שביטול ההטבות לע,אין ספק    "

היות , מכה לשירותים החברתייםזו ,  הלאומיתהעדיפות
, או אמורים להיקבע, בדרך כללשאזורי העדיפות נקבעים 

אמר , "פי אמות מידה חברתיות של עומק ורוחב המצוקה-על
  ).25.1(בדיון במליאה , ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "ח

, כי לא מספיק להחזיר את ההטבות שבוטלו, ברכה הדגיש    
אלא שיש להתאים את מפת אזורי העדיפות הלאומית למצב 

ה משמשת בידי הממשלות המפ, לדבריו. אקונומי-הסוציו
יישובים ,  למשל–ויישובים שונים , בתור מכשיר פוליטי

  . מודרים ממנה–ערביים 
  

  כן לדיור ציבורי, לא לפינוי מאהלים
  ) 25.1(ש לסיכום הדיון במליאה "סיעת חדעת הצ

  הפינויים המתוכננים של מחוסרי דיור בנושא
  

זכאי הדיור הכנסת דורשת למצוא פתרונות דיור מיידיים ל    
פתרון  מיידי .  שאינם מקבלים פתרונות דיור ציבורי,הציבורי

זה לא צריך לבוא על חשבון של מקומם בתור וזכותם לקבל 
  . דיור מתוך מאגר הדירות שבדיור הציבורי

 ,הכנסת דורשת להפסיק להרוס את מאהלי חסרי הדיור    
 ולהפסיק להשליך את הדרים בהם לרחוב בעיצומה של עונת

 כי דרי מאהלים המפונים מן האוהלים ,הכנסת קובעת. החורף
באזורי , צריכים לקבל פתרונות דיור זמניים במקומם

  .  אלה המפונים מדירותיהם בדיור הציבוריגם וכך , מגוריהם
הכנסת דורשת מהממשלה להציג תוכנית לפיתוח הדיור     

 שתתבסס על הגדלה משמעותית של מלאי הדירות ,הציבורי
  . על התאמת הקריטריונים לדרישות הקיימות במציאותו

הכנסת דורשת מהממשלה ליצור פתרונות דיור ציבורי     
לפשט הליכי  ,לזוגות צעירים בקרב האוכלוסייה הערבית

את  יץהאלו, תכנון ורכישה לבנייה פרטית על קרקע פרטית
הרחבת שטחי הבנייה והפיתוח את תוכניות והאישור 

  . ים בכל חלקי הארץביישובים הערבי
הכנסת דורשת מהממשלה להסדיר את פעולת חברות     

" עמיגור", "עמידר"כגון , הדיור הציבורי בערים המעורבות
בכל הקשור להתנהלותן מול האוכלוסיות , "חלמיש"ו

 ובמגמה לעבור ממודל פעולה של חברות ,המוחלשות
  .עסקיות למודל של שירות חברתי

שלה לגבש תוכנית כוללת לדיור הכנסת דורשת מהממ    
 ובה רצף של פתרונות לסוגים השונים של מצוקות ,חברתי

  .  הקיימים בחברה,וצורכי דיור
  

כ דב "שהובאה בידי ח, ש"בעד הצעת הסיכום של סיעת חד
  .לא היו נמנעים. 32 הצביעו –ונגדה , כים" ח18הצביעו , חנין
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 ה מהפכתבשור

   בהולנד
  

ים וגגם בלב האיחוד האירופי מבינים ח

ליברלית - כי הנוסחה הניאו,ניכרים מהציבור

סקרי דעת קהל בהולנד  ●פשטה את הרגל 

 כי השמאל העקבי יעקוף בבחירות ,נבאיםמ

דמוקרטים ואת -הקרובות את הסוציאל

 ויציב את האלטרנטיבה, הליברלים

  וליטיתהמרקסיסטית במרכז המפה הפ
  

  אמסטרדם, איתמר שחרמאת 
  

, המדינה העשירה ביותר באיחוד האירופי, דווקא מהולנד    
, פי סקרי דעת הקהלל: מגיעות בשורות מהפכניות

  ההולנדיתהפופולאריות של המפלגה הסוציאליסטית
Socialistische Partij - SP)( ,נמצאת בעלייה חדה .  

 , עולה)22.1(עבר  דעת הקהל שפורסמו בשבוע שסקרימ    
 ,היוםהבחירות היו מתקיימות לו כי 

מפלגה הגדולה ה הופכת SPהייתה 
מתוך ( מושבים בפרלמנט 32עם , ביותר

 מושבים למפלגת הימין 30לעומת , )150
העומדת כיום בראשות , הליברלית

-המפלגה הסוציאל. הקואליציה השלטת
 ,שמרנית- המפלגה הנוצרית, דמוקרטית

פופוליסטית של - יתומפלגתו הלאומנ
  . הרחק מאחורכולן נותרות  –חרט וילדרס 

מפלגות ,  אכן יתממש, שחוזים הסקרים,    אם התסריט
, עמדות שמאליות יותרייאלצו להתיישר לפי מרכז - השמאל

ית ולחבור לקואליצי, הפוליטי האבודלמחול על כבודן 
  .SPבהנהגת  שמאל

  

  היאSP: כולוזו בשורה מעודדת לשמאל העקבי בעולם     
 המציגה אלטרנטיבה ,המפלגה היחידה בפרלמנט ההולנדי

תוך הישענות על , ליברליזם-פוליטית ואידיאולוגית לניאו
ששורשיה , זו מפלגה צעירה יחסית. עקרונות מרקסיסטיים

,  ובקבוצות שפרשו ממנהבמפלגה הקומוניסטית ההולנדית
כתה אז ז (1994-והיא מיוצגת בפרלמנט ההולנדי החל מ

  ). לייצוג של שני צירים בלבד
  

לאחר ,  מושבים25-ב זכתה המפלגה ,2006בבחירות     
מיכה מרשימה בקרב השכבות שבנתה במשך השנים ת

אולם .  בהולנד באמצעות ארגון מפלגתי מפותחהמוחלשות
את מקומה ו , מושבים15-כוחה של המפלגה לירד  2010-ב

-הימנית" חירותהמפלגת "  תפסהכמפלגה השלישית בגודלה
 Partij voor(של המנהיג הגזעני חרט וילדרס הפופוליסטית 

de Vrijheid - PVV.(  
  
  

" זו הדרך"העלנו על דפי , בהולנד 2010    בעקבות בחירות 
 של שנפגעו מהשתלבותה, SP תומכי בקרב כי ,את ההשערה

היו , י והגלובליליברלי האירופ-הולנד בסדר הניאו
-ובחרו באופציה הלאומנית, התאכזבו מהמפלגהש

על תוצאות ? מעז ייצא מתוק ("פופוליסטית שהציע וילדרס
  . )16.6.2010, "זו הדרך", "הבחירות לפרלמנט בהולנד

   ,האחרונות בשנים הולנד של היחסית הכלכלית ההצלחה    

-ית של הפערים הכלכליים משמעותלוותה בהתרחבות
ייתה מעין ילדרס הושהתמיכה בו ,הערכנו אז. חברתיים

 מפלגותידי בהמובל הן  ,התרסה נגד הליברליזם הכלכלי
דמוקרטית -הסוציאל" מפלגת העובדים"ידי בוהן הימין 

)Partij van de Arbeid - PVdA .(תה ישהי, מפלגת שלטון זו
זוכה בסקר ,  למפלגות הימיןבמשך שנים החלופה העיקרית

 והופכת ,) כיום30במקום ( מושבים בלבד 17-בהאחרון 
  .מפלגה הרביעית בגודלהה

: לא הייתה בעלמא 2010-ב כי ההשערה שהעלינו ,נראה    
הגירסה (הפרשן הפוליטי ועורך הסקרים מוריס דה הונד 

הסקר ניתח את תוצאות ) אם תרצו, נה צמחההולנדית של מי
היא  SP כי ,הוא הראה. פי הכנסתם של המשיביםלהאחרון 

בעלי ההכנסות הנמוכות  בקרבטי המוביל יהכוח הפול
בעלי ההכנסות הגבוהות בעוד ש, )21% (והבינוניות) 32%(

המשרתת את , )32%(מצביעים למפלגה הליברלית 
  .האינטרסים שלהם

  

 כי התחזקות , היא,בדה המעניינת עוד יותר בניתוח זההעו    
SPהיא בעיקר על חשבון מפלגתו הפופוליסטית של וילדרס  ,

מירב התמיכה בקרב בעלי בזכתה  האחרונותשבבחירות 
התמיכה , כעת). 22%(והבינוניות ) 18%(ההכנסות הנמוכות 

  . בהתאמה15%- ו12%- אלו צונחת לשכבותבה ב
  

אותם פופוליסטית שמציע וילדרס ל-התשובה הלאומנית    
 ,שנפגעו מתהליכי הליברליזציה , בחברה ההולנדיתוגיםח

אולם , פופולארית לרגעאומנם הייתה 
 את חוסר התוחלת נוהביציבור רבים ב

 לתמוך הם בהמוניו ושב,עמדה זוב
  . באלטרנטיבה המעמדית

  

 המציגה עמדות ,נוספתמפלגה     
מפלגת הירוקים , שמאליות יחסית

זוכה , )GroenLinks(השמאלית 
אמנים ותושבי הערים , פופולאריות בקרב סטודנטיםב

  . ר העובדיםציבולה מוקד משיכה הוומאך אינה , הגדולות
  

שורשים במפלגה הקומוניסטית יש מפלגה זו ללמרות ש    
 היא נגררת ,אנרכיסטיות ווכן בתנועות סביבתיות, ההולנדית

,  סוציאליסטיאינה מציגה חזון, ליברליות-אחר עמדות ניאו
  .וסובלת מדימוי אליטיסטי

  

ישנה נטייה מסוימת בהולנד להסביר את הפופולאריות     
. אמיל רומר,  בכריזמטיות של מנהיגה החדשSPהגואה של 

בירידת ,  אגנס קונט,מאשימים את המנהיגה הקודמתיש ה
  .2010כוחה של המפלגה בבחירות 

  

המאורגנת והנחושה פוליטיקת ההמונים כי  , נראהאולם    
בשילוב , ציבור העובדים והשכבות המוחלשות בקרב SPשל 

 אידיאולוגית עם יכולתה של המפלגה להציב אלטרנטיבה
 ים המרכזיהם הגורמים,  לממשלה הימניתופוליטית ברורה

  . להתחזקותה של האלטרנטיבה השמאלית
  

זה לקח חשוב לקומוניסטים ולכוחות השמאל בעולם     
המשימה המרכזית העומדת בפני : ובכלל זה בישראל, כולו

, ליברליזם-הניאובקרב קורבנות לפעול  -כוחות אלו היא 
  . ביב אלטרנטיבה פוליטית סוציאליסטיתולארגנם ס

  

גלובליזציה כלכלית  היא , שמציע הימין,    בעוד הנוסחה
 שמציעים הליברלים ,והנוסחה; והסתגרות לאומית

פלורליזם היא , מרכז-שמאלדמוקרטים ב- והסוציאל
על ; ליברלית-מדיניות ניאול יםלוונ האלהכ אך ,ופתיחות
יאה לריבונות לאומית לנסח באופן ברור קרהעקבי השמאל 

,  ולחלוקה שוויונית של המשאבים החברתיים,על הכלכלה
  .הומניזם של ממשבהמשולבת באינטרנציונליזם ו



  

 6 /לקחי העבר

  

הממסד הציוני יחסו של 

   מתנדבי הבריגדותאל 
  

, לפני הקמת המדינה ואחריה, על יחסו של הממסד הציוני     
שיזם אלחמו בפ ש,ל מתנדבי הבריגדות הבינלאומיותא

חקר " העת בתשל כהאחרון בגיליון .  נכתב רבותלא, בספרד
בהוצאת שיצא לאור בימים אלו , )Israel Studies" (ישראל

, התפרסם מאמר בנושא, ב"טת אינדיאנה שבארהאוניברסי
-לת רסיטתסגן נשיא אוניב, רענן ריין 'פרופמאת ההיסטוריון 

  .אביב
מתנדבים  – צירוף מאוחר"רו של ריין היא מאמכותרת     

יהודים במלחמת האזרחים בספרד ומקומם בנרטיב הלאומי 
הממסד של  והשינוי שחל ביחס:  במרכז המאמר."הישראלי

 יצוין שריין ערך .שרובם היו קומוניסטים, מתנדביםכלפי ה
 מלחמת –הפשיזם לא יעבור  "ת המאמריםאת אסופ

   ).2000שנת , ביתן-זמורה" (האזרחים בספרד
ה בריין מתאר במאמרו את הסתירה בין התמיכה הגדולה     

בין ל, בארץיישוב היהודי בזכתה הרפובליקה הספרדית 
  .  מתנדבים למערכהחלשלותנועת העבודה ה של סירוב

מלחמת האזרחים בספרד מיקדה את תשומת ", ולדברי    
ועוררה תגובות , 1936-פרצה בש מאז ,הלב של היישוב

ת פייש שצידדו במורדים הלאומנים במערכה להד. שונות
 אחרים העדיפו להישאר ;מאדמת ספרד' איום הקומוניסטי'ה

אבל ; בריטניה, כפי שעשתה המעצמה הכובשת, אלייםניטר
 –הרוב הגדול הביע תמיכה במאבק הרפובליקה הספרדית 

  ".  תרופות ומזון לטובת הרפובליקה, יםפסאיסוף ככולל 
ובניגוד למפלגה הקומוניסטית שפעלה , יחד עם זאת    

, השונים על פלגיה ,תנועת העבודה הציונית, במחתרת
  . התנגדה נחרצות לשיגור מתנדבים לספרד

,  חזןיעקב, "השומר הצעיר"ל מנהיג רה שיידועה האמ    
המעשה הציוני : כלומר, "חניתה קודמת למדריד"שאמר כי 

סרט תיעודי על . שיזםאקודם למאבק הבינלאומי נגד הפ
מאת , המתנדבים הארצישראלים שלחמו במסגרת הבריגדות

  ."מדריד לפני חניתה"נקרא , הבמאי ערן טורבינר
בה במיוחד העובדה חשו"כי  ,עוד ציין ריין במאמרו    

מאמרים הרבים שפורסמו באותה עת בעיתונות שבכתבות וב
כמעט ולא נאמר דבר על כך שצעירים שיצאו את , העברית

  ".  לצד הרפובליקה לוקחים חלק במערכה,הארץ
 לא ,גם לאחר שובם לארץ, יחס זה כלפי המתנדבים    

לדברי , המפנה המאוחר אירע.  עם הקמת המדינההשתנה
 כאשר ההסתדרות החלה לקיים ,'70- רק בשנות ה,ריין

בה שלטה אז , ציבוריים לזכרם של הנופלים בספרדאירועים 
  .נקואפרנסיסקו פרות שיסטית בראשאהממשלה הפעדיין 

עקרונות הקרו ולאחר שע" הנצחתם התאפשרה רקאך     
. אפיינו את המתנדבים ש,הרדיקלייםציונליסטיים והאינטרנ

ינטרסים הלאומיים של העם וגדים באב'הם לא היו עוד 
 טרם מלחמת העולם , יהודיםאלא פשוט לוחמים, "'היהודי
                           . והשואההשנייה

  ד"א
 

Raanan Rein, "A Belated Inclusion: Jewish Volunteers 

in the Spanish Civil War and Their Place in the Israeli 

National Narrative", Israel Studies, (Indiana University 

Press), Volume 17, Number 1, Spring 2012, pp. 24-49.  

  

  שמואל סגללזכרו של 
  מהפכן ומתנדב בבריגדות הבינלאומיות בספרד

  

אחרון , )2012-1917(שמואל סגל , הלך לעולמולא מכבר     
כדי להלחם לצד , שיצאו מהארץ לספרד, המתנדבים

  ). 1939-1936(הרפובליקה במסגרת הבריגדות הבינלאומיות 
,  עם שמואל סגלאיון ממושךירערכתי , 2008    בשנת 
על פעילותו בברית הנוער הקומוניסטי סיפר במהלכו 

  .  קורותיו במלחמת האזרחים בספרדועל, הפלשתינאי
כותרות העיתונים בארץ דיווחו כל הזמן על ":     לדברי סגל

הייתי .  ואנחנו הרגשנו שזה חלק מאיתנו,המתרחש בספרד
 שהייתה ,חבר בתנועת הנוער של המפלגה הקומוניסטית

  ". אחרי הנוער העובד,אביב-התנועה הכי גדולה בתל
אחרי שטיפסתי על בניין , 1935-ב ,אפילו ישבתי בכלא    "
על וכתבתי , י פינת נחלת בנימיןאלנבברחוב , אביב-בתל

 ".אתיופיה נגד פלישת איטליה ל הסיסמקירותיו 
 ,י"א-שהגיעו לספרד מפלשתינה , מהמתנדבים    מעטים

, לבקשתו של סגל. סיפרו לבני משפחותיהם על יעדם האמיתי
 . כדי ללמוד בצרפת,יהיאוננסיעה בהוריו מימנו לו כרטיס 

  . עבודה כעיתונאי בספרדכתב להוריו כי קיבל, משהגיע לשם
, י"א- תושבי פלשתינה 350-300-שמואל סגל היה אחד מ    

הילחם להגנת הרפובליקה שהתנדבו ל, יהודים וערבים
 היו רבים מהמתנדבים .במלחמת האזרחים, הספרדית

  . קומוניסטים חדורי אידיאלים ואמונה
, הוא צורף לבית ספר לצלפים,     כאשר הגיע סגל לספרד

מתנדבים קנדים ו,  אוקראינים,עם פולניםם יחד ולמד ש
   .מומחים סובייטייםהמאמנים היו . נוספים מהארץ

הבריגדה הפולנית על שם , 13-שירת בבריגדה הסגל     
 מפקד הבריגדה .'צקביץיבגדוד על שם אדם מ, דומברובסקי

  .ק קומאר'היה יהודי בשם ואצ
     על השתתפותו בקרבות בספרד נגד הפלאנגות

באסטרמדורה תקפנו : "סיפר סגל, הפאשיסטיות של פרנקו
 התגנבנו לעמדות הקדמיות .אני הייתי עם החוד. בלילה
עד הבוקר כבשנו את כל קו העמדות  . והם הופתעו,שלהם
 שמגיעה ,יכולנו לראות את תגבורת האויב. הקדמי

  ".שר לקרבנקיסטים שירדו והסתערו יא את הפר,במשאיות
 שזה היה להם הקרב ,אביב-מה בחורים מתלכשם פגשתי     "

, שיסטיםאאני נפצעתי בהתקפה הגדולה של הפ. הראשון
צפונה , שבה הם הצליחו להגיע עד הים, 1938באפריל 

  ".מוולנסיה ודרומה מנהר האברו
 . שזה היה המקום הנכון להיות בו,גם היום אני אומר    "

ורצת פלא הייתה ,  שאילו נבלם הפאשיזם בספרד,יתכןי
 הייתה מסתיימת באסונות לאו, מלחמת העולם השנייה

 ". ישראל-  שהחזית הייתה רק בארץ,זה סילוף להגיד. נוראים
הנציב העליון הבריטי אסר ,  בספרדבתום המלחמה    
 הגיע סגל. על שמואל סגל לשוב לארץי "א-פלשתינהב

במהלך מלחמת העולם  .סטר'למד הנדסה במנצו ,לאנגליה
 . המשוחררתבאוסטריהוהוצב , ת בצבא הבריטירשיהשנייה 

. ד ביחידת תותחנים"מג והיה התגייס,  שב לארץ1948-ב    
היה במקום , במסגרת פעילותו. דין- רךעועבד כ, לאחר מכן

  .בבחירות לכנסת" כוח חדש -  העולם הזה"ברשימת השני 
וכמתנדב במערכה נגד ,     נזכור אותו כאדם מתקדם

                            .הפאשיזם בספרד
 דן יהב
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  אנדרגראונדוהמהפכה ה
  

  לילך וברמאת 
        

קבוצת , שנה למהפכה במצריםמלאות ב
את העונה השנייה בהקרנת פלסטינמה השיקה 

    רבות שולייםעל תסרט מצרי , "מיקרופון"
        

ל מועדון הסרט של השבוע נפתחה העונה השנייה ש    
ים נוענים פלסטינקולשהיא קבוצת , קבוצת פלסטינמה

שמארגנת הקרנות של סרטים עצמאיים מהעולם , צעירים
מידאן - ההקרנות מתקיימות במקביל בתיאטרון אל. הערבי

 ,ביפו) סינמה סראייא( ערבי-היהודיבחיפה ובתיאטרון 
  .פעמיים בחודש

  הוקרן הסרט,שנה למהפכה המצריתמלאות     לציון 
י אחמד של הבמא" מיקרופון"

 יצא מעט לפניהסרט  .עבדאללה
 ומתאר את סצנת המהפכה המצרית

  .האנדרגראונד באלכסנדריה
עיניו של ל מבעד הסצנה מתוארת    

שבע שנים מהנדס שחוזר אחרי , חאלד
חוויית הסרט נע בין . ב אל עירו"בארה

, גילוי הסצנה לבין שיחה עם אהובתו
 .שעומדת לעזוב ללימודים באנגליה

עם כבר היא ,  אליההוא רוצה לחזור
 השיחה . המטוסבש על כרגל אחת

לאורך רציפים - לאנמסרת בפרגמנטים 
  .הסרט

שכבר , ההסתגלות למרחב הישן    
מזמנת מפגשים עם מי , אינו מוכר

להקת . שעושים את העיר לעירונית
להקת רוק של בחורות , הופ-היפ

  .אמני גרפיטי וסקייטרים, גותיות
שואפים לבטא את ה , אנשים צעירים   

ים את עצמם עצמם מבלי להתא
לא זו של . לרחשי לבה של ההגמוניה

  .הכסף ולא זו של השלטון
 מבעד לעיניו של מי    הבחירה לתאר סצנת אנדרגראונד

 מייצרת עוינות , לחיים בורגניים נוחיםאורה בחר נתיבכשל
הם . זוג קולנוענים מתעד את המסע של חאלד. וגם סקרנות

ש אותם מתוך  והוא מחפ,עוקבים אחריו עם מצלמה נסתרת
  .עניין בפרויקט שלהם

    הפרויקט שלהם הוא תיעוד של סצנת המוזיקה 
הם מראיינים . עבורם חאלד הוא פרויקט צדדי.  באלכסנדריה

ומתעדים ובודקים מהן האפשרויות העומדות בפני אמן 
  .במקום נתון ובתקופה נתונה

סממני תרבות הנגד המערבית מאומצים באופן שמחדיר     
שנראה שהלכו והסתאבו בעולם המערבי מאז , כניםבהם ת

 והיא מרגשת בגלל ,האמנות היא מרגשת. שנות השבעים
מנם ומנם זמני ואו א–האמנות מציעה פורקן . שהיא רומנטית
  .מתחלואי השיטה הקיימתועם זאת משחרר  –אינדיבידואלי 

ת תרבו כי אם , ולא תרבות עצמאיתזו אינה אמנות שוליים    
 מליותסבמשמעויות  טובעת 'מחתרת' המילה .יתמחתרת

   . ויחד עם זאת היא עלולה להתפרש כמינורית,רואיותה
  ,  נבחר  לקשור  בין  תרבות אנדרגראונד  לבין  מהפכותאם    

  
-תרבות תת'אולי , נעדיף לחשוב על חלופה מילוליתאולי 

רוחשת מתחת לפני הקרקע של תרבות ה ,כזו. 'קרקעית
 וחותרת לשינוי ,מאשררת את הסדר הקייםה ,המיינסטרים

  .מהיסוד
 האם תרבות האנדרגראונד ,    אין טעם לדוש בשאלה

. העיקר כאן זה הרומנטיקה.  הובילה למהפכה אכןבמצרים
שקרא , קרקעי שחתר לשינוי-ההיקסמות מכך שהיה מצע תת

  .לפני שהתקבצו המונים בכיכר תחרירלמהפכה 
ההופעה המיוחלת של . הש    הסרט נגמר בקול ענות חלו

 כאשר המשטרה מחרימה את ציוד ,מיטב הלהקות מתבטלת
,  בינואר25-הזאת בדומה לחגיגות . שהוצב ברחוב, ההגברה

 אחרי שמפלגות ,שלווו בצקצוקי לשון, השנה למהפכהיום 
אסלאמיות זכו במרבית הקולות בבחירות הדמוקרטיות 

  .הראשונות במצרים
לפחות עד השנה , מזרח התיכוןבלדמוקרטיה היחידה     

השבוע התפרסם סקר המצביע . ליהירותאין סיבה , האחרונה
 מהאוכלוסייה 80%- ש,על כך

  .היהודית מאמינה באלוהים
כאילו  ,פוגם באשליה    נתון זה 

, מסונפת למערב אירופה ישראל
וניכר כי היא אכן , ההולכת ומתחלנת

 בו ניכר תהליך מואץ ,מזרח התיכוןב
  .נדמנטליזםשל פו

    האם יש בתוצאות הבחירות 
להמעיט מחשיבות המהפכה 

האם בחברה דתית ? במצרים
ומסורתית יש מקום לתרבות 

או שזו הופכת לתרבות , ונדאנדרגרא
  ?שוליים

תרבות , שולית ככל שתהיה    
עצמאית פעמים רבות מציעה איזו 

פה על תרבות קהשתקפות או הש
 דק יש מקרים שבהם הגבול. ממוסדת

  .וקשה להבחין
    כשהמוזיקאי רייסקינדר שואל 

, "?למה אנשים עצובים" -בשיר 
יש הרבה . הגוף נדרך כמו מעצמו

אבל יש משהו , סיבות להיות עצובים
א רק ביחס לחיי שנכונה לגבי אנשים ול, בתשובה כללית
  . בו פוטנציאל של ריפוישיש, הנפש הפרטיים

בד למ?  שתלבה אותה פרט לאנרגיה,    מה נדרש למהפכה
רושה שיטה  ד? לשינוי השיטהומסות שייצאו לרחוב ויקרא

 הצעה טובה יותר שתעמוד .דרושה הצעה טובה יותר. חדשה
 ולא ,רוח של מרי קוראת לשחרור מכבלים. במבחן הרוב

גד שבויה ברומנטיקה של נ תרבות ה.להמרה של כבלים
  . ולא מתעניינת בקהלים רחבים,מעטים מול רבים

 למה אנשים ,הוא לא יודע.    רייסקינדר מספק תשובה 
 הוא לא יהסס לומר. זמן והמקום שלואבל הוא בן ה, עצובים
,  שאחרי כל העצות לחיים טובים בתוכניות הבוקר,בפומבי
  .עצובים כי הם לא אוכלים טובהם אנשים 

        

  : בוצת פלסטינמהק
http://tinyurl.com/palestinema  

  :"מיקרופון"סרט ה
http://tinyurl.com/microphone2010 

  : רייסקינדר
http://ryskinder.bandcamp.com 



    במאבק
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יהודים , ארגוני זכויות אדם ופעילי שמאל, בדווים מהנגב     

, מול קריית הממשלה בבאר שבע) 26.1(הפגינו , וערבים
המפגינים החזיקו שלטים . במחאה על אימוץ מתווה פראוור

-ו" צדק חברתי לכולם" עליהם נכתב ,בערבית ובעברית
 ".דורשים ביטול תכנית פראוור"

ר בועדת המעקב העליונה לערביי חב,     סייד אלחרומי
: אמר, ולשעבר ראש המועצה המקומית שגב שלום, הנגב

 שהיא חלק ממספר פעילויות ,אנחנו מתכנסים לעצרת"
, לדבריו". וורשעשינו בתקופה האחרונה נגד תכנית פרא

ולא לפתור בעיות , מדובר בחוק שמטרתו להפקיע קרקעות
 .דיור

משרד ראש הממשלה היינו ליד  ":    אלחרומי הוסיף
והיום יש הפגנה מול בתי המשפט , היינו בצמתים, בירושלים

 22אם בחור צעיר בן . לא מספקים לנו פתרונות דיורכי  -
 ". הוא מקבל צווי הריסה, מתחתן ובונה צריף עלוב
, את נושא הקרקעות בנגב" להסדיר"    הצעת החוק אמורה 

שולם באמצעות עקירה של עשרות אלפי בדווים וני
על מעין מצב חירום , למעשה, החוק מכריז. מאדמותיהם

  .את זכויותיהם הקנייניות על הקרקעבאופן שרירותי ומבטל 
  

 הופסקו העיצומים באגף הגבייה
, )26.1(    העיצומים באגף הגבייה ברשות השידור הופסקו 

לאחר שהושגה הסכמה בין הסתדרות עובדי המדינה לבין 
סניפים או ההנהלה  לא תסגור במסגרתה, רשות השידור
 לא ינקטו,  כי עד לסוף החודש,הצדדים סיכמו .תנייד עובדים

 .יתנהל משא ומתןכי ו, בעיצומיםם עובדיה 130
צדדית של -    העיצומים ננקטו בעקבות ההחלטה החד

מ "ובעקבות סירוב ההנהלה לנהל מו, ההנהלה לסגור סניפים
  .עם ההסתדרות ועם ועד העובדים בנושא

        

 עובדי נמל אשדוד מאיימים בתביעה
ועד התפעול וועד הציוד המכאני בנמל אשדוד מתכוונים     

חברת נמלי ישראל ,  נגד נמל אשדוד ענקתתביע להגיש
) 25.1(ששלחו  כך עולה ממכתב. ומדינת ישראל

  .לדירקטוריון חברת נמל אשדוד
        
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,עמדי שבו

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

        
החברות הממשלתיות לדרוש  כוונת רשות: הרקע למכתב    

 ראשי.  מיליון שקל330מחברת נמל אשדוד דיבידנד בסך 
נו מביעים א: " מסרו,אבינועם שושן ואלון חסן ,הוועדים

  ".לרוקן את חשבונות חברת הנמלאת התנגדותנו הנחרצת 
בנושא הפנסיות של בעיות "השניים נימקו את התנגדותם ב    

 למקרה שתהיה ירידה ,לדאוג שתמיד יהיה כסףיש . העובדים
  ". אי צמיחה של וא  מסיבות של מיתון,בעבודה

שנמל אשדוד  רשהלא נ" כי ,הוסיפובדים     ראשי ועדי העו
נגד  תביעהיגישו  כי ,ואיימו, " קריסה כלכליתגיע לסףי

  .ובזכויותיהם בעובדים בגין פגיעה, חברת נמלי ישראל
  

 א "עובדי תעשיית הטונה הפגינו בת
 ברחבת) 25.1(תעשיית הטונה הפגינו ם ממאות עובדי    
כס על יבוא טונה  נגד הכוונה לבטל את המ,אביב-לינמטק תס

  .ארוזה בקופסאות שימורים
הורדת המכס תביא לסגירת חמישה , לטענת העובדים    

 . עובדים1,300- שמעסיקים כ ,מפעלים בעיירות פיתוח בארץ
, "?ואנחנו לא נעבוד, מה יעזור שהמחיר ירד בכמה אגורות"

 .ר הסתדרות עובדי המזון"יו, הרצל יאקה  בהפגנהאמר

  

 גלל יוקר המחייהמחאה ברמאללה ב
לקחו , ם ממפלגות השמאלובהם פעילי, מאות פלסטינים    

ברחובותיה המרכזיים של שנערכה  ,חברתיתחלק במחאה 
חדשים הסים ימאת ה לבטל ושהמפגינים דר). 26.1( רמאללה

            .יוקר המחיה הגובר ולקבל פיצוי על, שהטילה הרשות
  
  

  תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
 

  ,16:30-10:30בשעות ,  בפברואר4, תבשב
  , באולם הכינוסים של הכנסייה האורתודוקסית

  חיפה, 3הפרסים ' רח
 

י" של תנדמועצה ארצית  
 

:על סדר היום  
נסקי' תמר גוז–המצב הפוליטי והנשים     
  פתחיה סגייר–ח על פעילות התנועה "דו  
ח כספי"דו    
דיון    
2012-אישור תוכנית העבודה ל    
ירת מזכירות התנועהבח    

  

   ירושלים–ש "חד
 

  , 19:00בשעה ,  בפברואר8', ביום ד
  

  אסיפת סניף
 

, 14ברחוב כורש , ש אלכסנדר פן"במועדון ע
  052-5830724: לפרטים. 'כניסה ד


