
  

  

הסתדרות ל בבחירות חלופה תולהצבעקבי מאבק לי קוראת "מק
  
     

שיצאה נגד המדיניות , 2011    המחאה החברתית של קיץ 
העמידה את הנושא של עובדי הקבלן על , ליברלית- הניאו

ימים של  4וכך הבשילו התנאים לשביתה בת , סדר היום
למען העסקה ישירה של ,  אלף עובדים מאורגנים400

  . בפברואר12-שהסתיימה ב, בדים אלהעו
הלשכה הפוליטית של המפלגה         

כנסה תה) י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
 כדי ,)10.2(בעיצומה של השביתה הכללית 

להעסקה ישירה המעמדית מערכה בלדון 
לרגל כינוס , הישיבה נערכה בטייבה. והוגנת

י במשולש " של מחוז מק16-הוועידה ה
  . חה באותו ערבשנפת, הדרומי

דיווחים על נמסרו במהלך הישיבה     
יות המחאה שנערכו ביומיים פעילו

י "מקביוזמת פעילי  , השביתההראשונים של
 הישראלי הקומוניסטיוחברי ברית הנוער 

, אביב-בתל: או בהשתתפותם, )י"בנק(
   .ובמקומות אחרים, ירושליםב, בסחנין

  

 ש"סיעת חדב ם השתתפו חבריבישיבה    
 אשר התייחסו לשביתה  ,בהסתדרות

  .עמדות ממשלת הימין במהלך השביתהלו
  

בתום הישיבה פרסמה הלשכה הפוליטית     
 – מטרותיהבהודעת תמיכה בשביתה ו

לשלב את עובדי הקבלן וחברות כוח האדם 
אצלו הם , בהעסקה ישירה אצל המעביד

  .מקצועית- האיגודםולקדם את התארגנות, עובדים בפועל
  

חמש שבישראל רווחת פי ,  התופעה של עובדי קבלן   
מדיניות בהיא חלק מהותי ,  מאשר במדינות אירופהיותר

 חיסול העבודה –שבמרכזה , ליברלית של הממשלה- הניאו
. ת העובדים השכיריםאבדרך זו להחליש כדי , המאורגנת

עובדי הקבלן נמנים עם המגזרים רוב כי , חשוב לזכור
        .ערבים ועולים, יםנש: המוחלשים ביותר

בהדגישה את חשיבותה , י"הפוליטית של מקהלשכה     
  חריפה על עמדותיו ביקורת מתחה , העקרונית של השביתה

  
  

ין סעיפי נחוש לכלול בשהיה , יובל שטייניץשל שר האוצר 
שלילה של זכות : תגבש שני סעיפים מרכזייםמהההסכם 
, וצמצום רב ככל האפשר של מספר העובדים, השביתה

מן  כעובדים  הסכמה לקלוט . שייקלטו כעובדים מן המניין
ם המועסקים מתוך מאות האלפי, המניין רק כמה מאות

  . היא לעג לרש, בישראל כעובדי קבלן
  

שמיהרו להסכים עם , המעסיקים הפרטיים    
שפרטיו טרם (עיני על מתווה של הסכם 

 הוא לא יוביליודעים ש, )פורסמו במלואם
עובדי מפנה באופן העסקתם המשפיל של ל

רמת , ניגוד למגזר הציבוריב. הקבלן
, ההתארגנות במגזר הפרטי היא נמוכה למדי

, הכוח המאורגןבדרך כלל לא נמצא בו , ולכן
  .  ההסכם הקיבוצי החדששייאבק לאכיפת

  

כי האינטרס , דגישהה הלשכה הפוליטית    
של עובדי הקבלן והאינטרס של כלל העובדים 

 לדחות את ההצעות של האוצר ולעמוד –הוא 
י "מק. על הדרישות המקוריות של השביתה

 ,קוראת לציבור העובדים לתבוע הסכם
-ל מהלך ברור של סיום ההעסקה הלאיחתשי

הניסיון המר על עצמו יחזור אסור ש .ישירה
שנאבקו נגד , של העובדות הסוציאליות

אך הוכשלו  ,עובדות קבלןכרבות מהן  תעסקה
  . שרקח עיני, גרוע" הסכם"ב

  

 העסקה היעד שלעל מנת להגשים את     
 שתכלול את כל , קואליציה רחבהגבש לנפעל, לכולםישירה 

עובדי מועסקים בהם ש ,ארגוני העובדים במגזרים הרבים
העסקה להיאבק למען העובדים די ועלו אנו קוראים .קבלן

  . בהסכם הקיבוצישל עובדי קבלן  להכללתם ו,ישירה
 רשימה לקידום תאורקשבה וי "הלשכה הפוליטית של מק    

 ,ש" שבמרכזה חד,ערבית וסוציאליסטית- יהודית, מעמדית
את זחלופה כ .הסתדרות ונעמתוועידות הבבחירות הקרובות ל

 ,העסקה ישירהלמען ת המעמדי ערכהבמאמיתי תהיה עוגן 
  . ולשיפורם מעמד העובדיםלהגנת ההישגים של
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 2/תגובות 

  
        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        

  של עקרונותאיש 
 כי גם ,ל משרד האוצר דורון כהן מבהיר" מנכמקום-ממלא"

אם עלות העסקת עובדי הקבלן תושווה לזו של העובדים מן 
  ".המדינה לא בהכרח תקלוט אותם, המניין

  )6.2 ,"כלכליסט"(
  

  רוסיה ביתנו
כדי : ילנה בטורינה, שה העשירה ביותר ברוסיהיאה"

אנשי , זהו תהליך רגיל. חייבים לתת שוחד, ר בעסקיםלהסתד
. קו את עסקיהםדבנים שוחד כדי שלא יתסקים רבים נוע

  ."ברוסיה לוקחים שוחד על כל דבר
  )1.2 ,"דה מרקר", האישה העשירה ברוסיה, ילנה בטורינה( 
  

  אירופה ביתנו
ישראל היא הדמוקרטיה היציבה היחידה במזרח התיכון "

יש לנו . ו את כל הציביליזציה המערביתוהיא המייצגת ב
היה עדיף לו משה הנהיג אותנו אל . באמת שכונה גרועה

  ".אוסטריה ואיטליה, שכונתן של גרמניה
  )4.2 ,"הארץ", אביגדור ליברמן(

  

  לסגור מפעלים ללא רחמים
כשהפכו את , תשעיםצריך לעשות מה שעשו בשנות ה"

וסגרו ם  הורידו את המכסי:המשק ממשק סגור לפתוח
רור שזה עשה רע ב. בלי עכבות ובלי רחמים ,מפעלים

  ." המצב טוב יותר-אבל בראייה לאחור , לאנשים שעבדו שם
  )31.1, "גלובס", ל משרד ראש הממשלה"מנכ, אייל גבאי(

  

  )1(ככה קונים פוליטיקאי 
 מיליון דולר לניוט 17מה הביא את שלדון אדלסון לתרום "

הטבות מס ביכה בהימורים ותמ, אהדה לישראל'? גינגריץ
 אלה רק חלק מהנושאים שעומדים בבסיס הקשר – לעשירים

  ."בין המיליארד היהודי למועמד הרפובליקאי
  )30.1, "ניו יורק טיימס("

  

   )2(ככה קונים פוליטיקאי 

דרך ניהול , רומנימהענקת פריבילגיות שונות לאיש העסקים "
ת של מיליוני  ועד לתרומו,הונו של איש המשפחה רומני

 אין עוד חברה שחייו של –דולרים לפוליטיקאי רומני 
 ,המועמד הרפובליקאי מיט רומני שזורים בה באופן כה הדוק

  ".כמו הבנק גולדמן סאקס
  )30.1, "ניו יורק טיימס("

  

  ו בשבט בנגב"ט
, אחיזתנו שם אינה מוטלת בספק, כל מקום שבו אנו נוטעים"

  ."ונמנעת השתלטות של הבדואים
  )10.2, 7ערוץ , "אריאל"דובר תנועת הנוער (

  

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

  
  מכתבים למערכת

  

  ל"ר דירקטוריון הקק"מכתב גלוי ליו
  

  ,מר אפי שטנצלר
  

ל נכנסה במשנה מרץ לעסקאות "הקק,  האחרונותבשנים    
 בכוונה להכשיר ,ות עם המדינה ברחבי הנגבמקרקעין מגוונ

טעו יבשלוש השנים האחרונות נ. עוד ועוד אדמות לייעור
  .עשרות אלפי עצים על שטח של אלפי דונמים

רובן של העסקאות ועבודות הייעור התקיימו על אדמות     
רובם תושבי הכפרים , פרטיות של בדואים המתגוררים בנגב

 נושלו וגורשו על ידי  שמאז שנות החמישים,הבלתי מוכרים
  . המדינה מאדמותיהם מדורי דורות

מסיבי על אדמות הכפר התנהל ייעור  בשנתיים האחרונות    
עבודות התשתית והנטיעות התבצעו בחסות  .עראקיב-אל

הריסה ברוטאלית של בתי הכפר שנשנתה שלושים פעם מאז 
רי מניבים ומניבי ועקירת אלפי עצי זית ועצי פ, 2010יולי 
  . כדי לטעת במקומם עצי סרק קוצניים,חיים

וע לקב שאל לה למדינה , בית המשפטלפני כשנה קבע    
בימים  אולם .עראקיב-עובדות בשטח על אדמות הכפר אל

  .לעבוד מדרום לכפרל "כלים כבדים של קק החלו האחרונים
ל המודיעות על "אנו עדים לפרסומת של הקק,     במקביל

ל עוסקת בנישול "שעה שקקוזאת  ,"יער חברתי"זמת יו
תרומות ספורות לרווחת הקהילה אינן יכולות . הבדואים בנגב

  . ל בנישול הבדואים מאדמתם"לכסות על מעורבות קק
להימנע , ל"אנו תובעים ממך לעצור את פעולות קק    

לנישולם , מתרומה פעילה לגירוש אזרחים מאדמתם
להשמדת , לכריתת עציהם, תיהםלהריסת ב, מקרקעותיהם

  .יבוליהם ולהצמתת חייה של קהילה שלמה
 ,ל בנגב"קקל אנו מזהירים מפני מעשיה הנלוזים ש    

  . יהודים כערבים,שתוצאותיהם מסכנות את כל תושבי הנגב
  

   קואליציית ארגונים
  רבנים לזכויות אדם ואחרים, קיום בנגב-פורום דו

  

  מרד גטו וורשהקומוניסטים ב
כתב על יוסף נ )8.2" (זו הדרך"בגיליון האחרון של     

הארגון (ל "אייה ממנהיגי שה, קלשטייןנפי-ובסקילברט
ה היבמרד נוסף חשוב מנהיג . בגטו וורשה) היהודי הלוחם

  ).  פנחס קרטין–שמו האמיתי  ( שמיטי'נדזא
כבר סיכן שמיט ,     עוד טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה

כאשר התנדב ללחום בספרד , ד הפאשיזםאת חייו במאבק נג
  .בזמן מלחמת האזרחים, במסגרת הבריגדות הבינלאומיות

הוצנח בפברואר , פינקלשטיין-יחד עם לברטובסקי,     שמיט
באו , יחד הם חדרו לגטו.  ממטוס סובייטי לוורשה1942

  .םי יהודיארגונים במגע עם נציגי
, טי היהודיפאשיס-יהוועד האנטד וייס    שניהם סייעו ב

מפלגת הפועלים , פעלו אנשי השומר הצעירבמסגרתו 
וגם תנועות , פועלי ציון שמאל, )הקומוניסטים(הפולנית 

הוועד בחר מתוכו . כגון תנועת עקיבא, שאינן פועליות
הוועד . היעדר נשקההתארגנות סבלה מך א, הנהלה צבאית

  . הפולניתהמחתרת הקומוניסטיתמ, גם בנושא זה, קיבל סיוע
 דפוס  נתפש שמיט בעת שהעביר מכשירי1942 במאי 30-ב    

 להקמת  תרומתו.ונרצח, שהמתינו בחוץמן הגטו אל חבריו 
  .הייתה מכרעתל "ולהתבססות אי

  יפו-אביב- תל, דן יהב



  

     3 /עובדים
 

  לי גרין-סתיו שפיר ואלון: בתמונה      

  

  ..."מודיעים בזאת, עובדי קבלן, אנו"
  

  בדיוק ביום פתיחת השביתה הכללית, ג"כך הוקם ועד של עובדי קבלן בנתב

  
  לי גרין-אלוןמאת 

  
יום תחילת השביתה ,  בפברואר8', יום דבוקרו של     את 

לא הגעתי . גוריון- העברתי בנמל התעופה בן, הכללית במשק
ג "נתב: ליח לטוס לו רציתיוגם לא הייתי מצ, לשם כדי לטוס
בהוראת בית הדין , אז נאלץ, 12:00 עד 06:00-היה מושבת מ

  . לחדש את הטיסות, הארצי לעבודה
פעילים נוספים  וסתיו שפיריחד עם , ג"    הגעתי לנתב

פורום הארגונים אנשי איתנו היו גם . מהתנועה החברתית
חח לשו,  הכלליתלתמוך בשביתהבאנו במטרה  .לצדק חברתי

 הרי. סעיםווגם כדי לדבר עם הנ, ג"ועד העובדים של נתבעם 
אל , מופנות מצלמות התקשורת, ג"בכל שביתה בנתב

כדי לשמוע מפיהם על , הנוסעים שטיסותיהם מתעכבות
  .הכעס והתסכול שהם חווים

מצאנו נוסעים רבים שישבו ,     כשהגענו לאולם ההמראות
. והתחלנו לשוחח איתם, וחיכו

בתוך האולם הפגנה קיימנו 
לעיני צלמי התקשורת , קטנה

שלא הופסקה גם , שהיו שם
כשהגיעו אנשי הביטחון של 

  .המאוגדים בהסתדרות, ג"נתב
,     לאחר שנגמרה ההפגנה

סתיו , והלכו אנשי התקשורת
 .ואני החלטנו להישאר במקום

: קשהמה שראינו היה מראה 
ג "בזמן שעובדי נתב

עובדי , שבתו המאורגנים
 ,שאינם מאורגנים, בלןהק

: נאלצו להמשיך ולעבוד כרגיל
, ועשו את עבודתם, סידרו, ניקו

  . כאילו מדובר ביום ככל הימים
יצאה ש, ההסתדרותש ,היה משהו מאוד צורם בעובדה    

עשתה זאת בצורה מנותקת , עובדי הקבלןלמאבק למען 
יסיון לקיים פעילויות נלא היה כל : עובדיםלחלוטין מאותם 

  .למען העסקה ישירה פעולאו לעודדם ל, ברההס
 ,סמי  לדברי.עובדי הקבלן שהיו במקוםעם פנינו לשוחח     

, ג"באחת מחברות התחזוקה הפועלות בנתב בדועהחשמלאי 
וגם לא , המנהלים שלו הורו לו שלא לדבר עם התקשורת

  . שובתים והג המאוגדים"לדבר עם עובדי נתב
אבל , רצה לדבר איתנו, יקיוןשעבד בנ, רעובד קבלן אח    

, אשמח לדבר: "הוא העביר לנו פתק. חשש גם הוא ממנהליו
  ". שמסתכלים עלינו,כאן יש מנהלים. אבל כדאי שנתרחק

ות הקבלן  עד כמה משתדלות חבר,    היה זה מדהים לראות
זהו הפחד , בסופו של דבר. להחדיר פחד בעובדים שלהן

 שהם אלה הפחד ש,הפחד מפני התארגנות: שלהן עצמן
  .יסרבו להמשיך ולהיות קורבנות, קורבנותיו של ניצול

פגשנו יושבת בשולחן ,  אחת מעובדות הקבלן,שושנה    את 
זיהתה את סתיו  היא .ההמראות אולם ליד ,הקפה בתי באזור

 ,החברתית במחאה תמכתי" .בקיץ ומההפגנות מהטלוויזיה
  יש לי  ?ו מזהאבל מה יצא לנ ,באתי לכל ההפגנות שארגנתם

מה . ויצאתי להפגין בעיקר בשבילם,  ילדים בביתהארבע
  ".?למה כלום לא השתנה מאז? קורה עם המחאה החברתית

שיש  כלל לא ידעה שושנה,  לעבודה אותו בוקר    כשהגיעה
מנהליה רק אמרו לה וליתר עובדי . שביתה כללית במשק

ולהתרחק מכל מה , שהם חייבים להגיע לעבוד כרגיל, הקבלן
ישבו עוד , ןיחד איתה בשולח. ג"שקורה באותו יום בנתב

). ן"שר(שלושתן עובדות בשירות לנוסע . שתי עובדות קבלן
ן הם העובדים שמכווינים את הנוסעים בשדה "עובדי שר

מעמיסים את התיקים , מסייעים בעמדות הבידוק, עופההת
  .ועוזרים באבטחה, למסלול המטען

במשמרות לילה , הן עובדות בעמידה כי ,    הן הסבירו לנו
אבל , אחת העובדות מועסקת כבר שבע וחצי שנים. ארוכות

  . לא קיבלה מעולם העלאת שכר
, תהמאורגנים בהסתדרו, ג" כי עובדי נתב,    סיפרנו להן

וזוכים , זכאים לסידורי הסעות,  שנתיתעליית שכרמנהנים 
 לטיסה שנתית על חשבון

  .החברה
    סתיו סיפרה לעובדות על 
המאבק שהובלתי כשעבדתי 

, לפני מספר שנים, כמלצר
להקמת ועד עובדים ברשת 

הן ". בין-קופי"הקפה -בתי
, סמסים לעובדות אחרותשלחו 

 כבר ונ ישב,ובתוך כמה דקות
ששאלו , עשר עובדותעם 

לגבי הזכויות שאלות והתעניינו 
  .שלהן

אם אתן רוצות לעבוד "    
יש אז , בתנאים יותר טובים

 להקים ועד –פשוט פתרון 
 כי נהיה מוכנים ללוות ,והבטחנו, אמרנו להן, "עובדים

  .תהליך ההתארגנות תא
.  יפוטרו–כי ברגע שיתחילו להתארגן , ן הביעו חשש    חלק

עובדים כי החוק אוסר על פיטורי , מניסיוני, להןהבהרתי 
, כאשר פוטרתי בעקבות הקמת ועד עובדים: בשל התארגנות

  .הוחזרתי לעבודה וזכיתי להגנה משפטית מההסתדרות
  

.  אמרה שושנה–" אני בעניין, בואו נעשה את זה עכשיו    "
רצתי .  עובדי השירות לנוסעשישיםבמקום היו כשליש מתוך 

כדי למצוא מחשב בו אוכל להדפיס , הנהלהלמשרדי ה
סתיו העלתה על , בינתיים. טפסים ולהחתים את העובדים

  .את תנאי העבודה שהם דורשים, יחד עם העובדים, הכתב
  

בזמן שהמשק כולו הושבת , צהרי יום השביתה הכללית    ב
בחרו כמה עשרות עובדי , למען זכויותיהם של עובדי הקבלן

ולקחת בעצמם חלק במאבק על , גןקבלן אמיצים להתאר
שמועסקים , אנו עובדות ועובדי קבלן": תנאי העבודה שלהם

על , בהתרגשות, מודיעים בזאת, מ"ם בע.ר.בחברת רם ק
לא ניתן לאף אחד לקחת . התאגדותנו במסגרת ועד עובדים

. 'חזקים'את זכויותינו ולא נשאיר את המאבק רק לעובדים 
די הקבלן הופכים גם הם  עוב–מהיום הדברים משתנים 

  ".לעובדים מן השורה, לעובדים חזקים
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  וכיצד משיגים אותו, השגה-  ברדיורמהו 
 

  חנא סווידכ "מאת ח
  

, אינה מנת חלקה של הממשלה הנוכחיתמצוקת הדיור     
. אלא תוצאה של השיטה הכלכלית הנהוגה במחוזותינו

מסבירים , חסידי השוק החופשי, ליברלים-הכלכלנים הניאו
שהעושר , אולם מסתבר". העושר יחלחל  כלפי מטה"-לנו ש

 והוא דווקא מתעקש לעלות, א נשמע לחוקי הגרביטציהל
מהכיסים של רוב הציבור אל , כלפי מעלה, בכיוון הפוך

  . העשיריםהם שלכיסי
יש ,     כדי לפתור באופן אמיתי את מצוקת הדיור בישראל

. להתמודד עם בעיית המחיר המופרז של יחידת דיור בישראל
, ח"יליון ש מ1.4מחירה של דירה ממוצעת בישראל הוא 

–אולם שם , ב או בבריטניה"בדומה למחיר דירה בארה
  .ההכנסה הממוצעת גבוהה יותר
אולם כיצד , "השגה-דיור בר"    הממשלה מבטיחה כי תספק 

 יש. מבחן אחד הוא מבחן ההכנסה? נגדיר מושג זה
אם מחירה שקול לשלוש , השגה- המגדירים דירה בתור בת

 –ל עולה דירה ממוצעת בישרא. שנות עבודה בשכר ממוצע
 3.5בקנדה עומד המחיר הממוצע על . כעשר שנות עבודה

  . פחות מזה–ב "ובארה, שנות עבודה
לא ניתן לשכן משפחה בדירה .     מבחן שני הוא מבחן הגודל

יש . אפילו אם מחירה הוא כמה מאות אלפי שקלים, זעירה
ולכן דיור , להבטיח כי משפחה תוכל לחיות בשטח הדירה

  . זו דירה במחיר סביר ובגודל סביר–השגה למשפחה -בר
זו בעיית התכנון ,  הגורמים שיצרו את מצוקת הדיורד    אח

מדיניות . ההיצע של קרקעות לבנייה, כלומר. בישראל
, שני העשורים האחרונים מדברת על ציפוףבהתכנון 

במחיר המתנשא , והתוצאה היא בנייה המתנשאת לגובה
הדירות הנבנות אינן בהישג ידה של כך ש, מעלה גם הוא

  .משפחה ממוצעת
היא להפשיר קרקעות ,     אחת הדרכים להתמודד עם בעיה זו

, חשוב להדגיש. באופן שוויוני ובפריסה ארצית, לבנייה
 להתנגש דווקא עם שהפשרת קרקעות לבנייה אינה חייבת

שאותן יש לקרר , בינוי צפוף של דירות. ערכים סביבתיים
שטביעת , דורש השקעת אנרגיה כזו, מם בחורףבקיץ ולח

הרגל האקולוגית שלה רבה יותר מזו של השימוש בשטחים 
  . הפתוחים לצרכי בנייה

  

המאזנת בין הרצון , מדיניות כוללת, לפיכך, דרושה    
ניהול לשמירה על הסביבה וללהוריד את מחירי הדירות 

ה אולם הממשלה אינ .רקעות שהמדינה מפשירה לבנייההק
  . ובעצם מקבעת את מצוקת הדיור, נוהגת במדיניות כזו

  

    דוגמא המבליטה את היעדרה של מדיניות ממשלתית 
 שהתכניות ,רצינית לטיפול בבעיית הדיור היא העובדה

ללא שיתוף אמיתי , הארציות לבינוי נקבעות במשרד הפנים
שצרכי הדיור כלל לא , המשמעות היא. של משרד השיכון

 כאשר המדינה מכינה תכניות אסטרטגיות ,בוןמובאים בחש
כי מצוקת הדיור חריפה ,  עודיש להזכיר. לבנייה ולמגורים

,  בהם כלל אין דיור ציבורי,במיוחד ביישובים הערביים
  .דת לתקן מצב זהתוהממשלה אינה מתע

  

שהיא בעיית הבטחת מגורים לכל משפחה ,     בעיית הדיור
, היא בעיה רבתי, לרבות ביישובים הערביים, בישראל

  .אתוהממשלה הזו אינה מתייחסת אליה ככז
  

  )6.2 ,ש בממשלה"אמון של חד- הנמקת הצעת אי(

  

    מעובד בטחונותאיסור לקיחת
אושרה בקריאה שנייה ושלישית  ,)6.2(שבוע שעבר ב    

 האוסרת ,)ש"חד( דב חניןכ "והוביל ח הצעת החוק שיזם
  . ונות מעובדיםלקיחת בטחעל 
השדולה להעסקה ישירה  ר"יוהמכהן כ, חנין לדברי    

 ממלצרים ועד רופאות – דרישת בטחונות מעובדים", בכנסת
פוגעת בחופש הבחירה שלהם וביכולתם להיאבק  – מתמחות

  ".מעמדם וזכויותיהםלמען 
קבלת , שיחול גם על עובדי קבלן,     לפי החוק החדש

מעסיקים . עונשי מאסר וקנס  מעתהביטחונות אסורים תגרור
  .העובדים לקנס ולפיצוי, עבריינים צפויים לחצי שנת מאסר

כים מסיעת "החגם , בין היתר,     להצעת החוק היו שותפים
 .נא סווידוח מוחמד ברכה ש"חד

  

  הבטחת תנאי כליאה לאסירים
וגם עליהם , גם להם יש כבוד, יש זכויות גם לאסירים    "

בדיון במליאת הכנסת , דב חניןכ "אמר ח, "צריך להגן
, בעת אישור בקריאה טרומית של הצעת חוק שיזם, )6.2(

  .המעגנת בחוק לראשונה תנאי כליאה הולמים לאסירים
.  בשערי הכלאאסור שיעצרוזכויות האדם : "לדברי חנין    

שלא יהיה , לאסירים תנאים הולמים הצעת החוק מבטיחה
החוק  הצעת. שלהם בכבודבהם כדי לפגוע בבריאות ו

לכל טיפול ,  ולניקיוןמבטיחה זכות לתנאי תברואה הולמים
לתנאי תברואה , ובהרכב בריאים למזון בכמות, רפואי דרוש

 וכן ,שמיכותלמזרון ול, למיטה, ואוורור סבירים בתאים
 ."להליכה יומית באוויר הפתוח

ן לא ניתו, לא ניתן יהיה עוד להלין אסירים על הרצפה    "
. מאסירים את הזכות לשאוף אוויר בחוץ יהיה עוד לשלול

כל חברה ו, בתי הסוהר הם החצר האחורית של החברה
  .אמר חנין, "חצר האחורית הזאתב בנעשהנבחנת 

  

  ב" התנין של ידידי ארהותדמע
על , אני תוהה על דמעות התנין של חלק מחברי הכנסת    "

בעת דיון , )ש"חד (עפו אגבריהכ "אמר ח, "העם הסורי
לא שמעתי אותם חברי כנסת מגנים את מה ). "6.2(במליאה 

-הרגו למעלה מו "כאשר הפצצות נאט, שהתרחש בלוב
בה , שם הובילה המלחמה, או בעיראק.  אזרחים150,000

  .אמר, "למותם של מיליון עיראקים, ב"פתחה ארה
אלא תומכים , אני וחבריי לא תומכים במשטר    "

 כי הוא מתנגד ,והוסיף, אמר, "ת בסוריהבדמוקרטיה אמיתי
המזינה את האלימות , ב"כמו זו של ארה, בחישת חיצוניתל

, כים המגנים"יש ח כי ,עוד ציין.  להתערב צבאיתוהעלולה
שותקים כשמדובר אך , מעשים שעושה סוריה, ובצדק

  .ב"ארהבהן תומכת , בדיקטטורות כמו קטאר וסעודיה



  

 5 /מפלגהה
 

  

, ערבית רחבה-לתנועה יהודית
  הנטועה במחאה החברתית

  

   של המפלגה26-י לוועידה ה"ח הוועד המרכזי של מק"קטעים מתוך דו
  

פרסם בימים אלה את י "מקהוועד המרכזי של     
,  של המפלגה26- ן וחשבון לוועידה ההצעתו לדי

ח המוצע יידון "הדו.  במארס17-15-שתתקיים ב
זו " בבימת דיון בעיתונים  וכן,בסניפי המפלגה

   ".אתיחאד- אל"ו" הדרך
אשר זמין , ח"מההקדמה לדונרחבים הלן קטעים     ל

 .www.maki.org.il :י" מקאתרבלהורדה במלואו 
התייחסויות ומאמרי , המעוניינים לפרסם תגובות

: וח לבימת הדיון לוועידהלמוזמנים לש, דעה וביקורת
info@maki.org.il .  

 

פוליטיות - עמדה בסימן המחאות החברתיות2011שנת     
שהחל בדצמבר , "האביב הערבי"בעקבות . בעולם ובישראל

, אשר שטף מדינות רבות, גאה גל של זעם חברתי, 2010
בערים רבות . וביניהן ישראל

ברחבי עולם צצו מאהלי 
, אה והפגינו עובדים ונשיםמח

נגד הניסיון , צעירים –ובעיקר 
ת עמיס על כתפיהם אלה

משבר הכלכלי המחירו 
  . המתמשך בארצות ההון

ביתות המוניות והפגנות ש    
עובדים ומובטלים חסרות 
, תקדים התקיימו ביוון

בבריטניה ובארצות , בספרד
 –!" הלאה הדיכוי. "נוספות

זעקו המפגינים בכיכר תחריר 
- זעקו מפגינים בתל–!" העם דורש צדק חברתי. "בקהיר
קראו " 99%-אנו ה";  ובירושליםבבאר שבע, בחיפה, אביב

  .לס'יורק ובלוס אנג-מפגינים בניו
כל הממשל - וקודם,  וממשלותיהםתאגידי הענק    

אך התעשתו , הגיבו למחאה תחילה בהיסוס, האמריקאי
ועברו לדיכוי אלים של המחאות החברתיות ולהעמקת 

-האימפריאליסטית הצבאית והפוליטית במזרח    המעורבות
  . היכן שהחל גל המחאה,  אפריקההתיכון ובצפון

כדי לנצל , האימפריאליזם משקיע מאמצים גוברים    
ולשם , לתועלתו את מאבק העמים לדמוקרטיה ולצדק חברתי

כך משתף פעולה עם חוגים שונים בקרב הריאקציה 
  . לרבות עם הפונדמנטליסטים הדתיים, המקומית

כותם של י היא התמיכה בז"אבן פינה בתפיסותיה של מק    
, העמים ובתפקידם להתקומם ולהפיל משטרים רודניים

ולכונן במקומם משטרים , הרומסים זכויות אדם ואזרח
  . דמוקרטיים מתקדמים

הברית -המעורבות הצבאית והמדינית הפעילה של ארצות    
ו ובנסיכויות הנפט בשינוי המשטר "ושל שותפיה בנאט

וריה אשר נמשכה בלחץ להפלת המשטרים בס, בלוב
, אלא לשעבד אותם, לא נועדה לשחרר את העמים, ןאובאיר

, לשמר את משטר הניצול ולגזול את אוצרות הטבע שלהם
  .תוך הבטחת ההגמוניה האימפריאליסטית באזור

  

  הכיבוש וסכנת הפאשיזם
ממשלת הימין בראשות נתניהו משתלבת באופן פעיל     

. התיכון-במאמצים לחיזוק ההגמוניה האמריקאית במזרח
ב "נתניהו ושותפיו בקואליציה רואים בהגמוניה של ארה

להרחבת , ערובה להנצחת הכיבוש של השטחים הפלסטיניים
ההתנחלויות ולמניעת כינונה של מדינה פלסטינית עצמאית 

  . 1967 ביוני 4- י הבקוו, בצד ישראל
ישראלי בא לידי ביטוי בוטה -שיתוף הפעולה האמריקאי    

במסע המתואם למניעת קבלתה של פלסטין כחברה מלאה 
כמו גם בדריסת האופציה לשלום ללא כיבושים , ם"באו

 הייתה שנת שיא בבנייה בהתנחלויות 2011שנת . וסיפוחים
  .בגדה המערבית ובירושלים המזרחית

 הנמשך מאז יוני ,שהכיבו    
המכרסם ,  הוא סרטן,1967

בגופה הנחלש של 
. הדמוקרטיה הישראלית

ממשלת המתנחלים פועלת 
לחיזוק המשטר של דיכוי 

הרומס עקרונות של , פנימי
ואפילו , שוויון וחופש ביטוי

  .מקים מחנות מעצר המוניים
דווקא מאחר שלנתניהו אין     

באמת מנדט ציבורי 
 לפוליטיקת המלחמה

, ודווקא משום שהוא ממשיך בהעמקת העוני, המסוכנת
-האפליה והפערים החברתיים באמצעות מדיניותו הניאו

זו .  נדרשים לו מהלכים לחיסול הדמוקרטיה–ליברלית 
של חקיקה , שנתניהו מוביל מהלכים של סתימת פיות, הסיבה
   .למתנגדי מדיניותו" אויבים"של הדבקת תוויות של , גזענית

חת המערכה להגנת המרחב הדמוקרטי ונגד סכנת הצל    
הפאשיזם בישראל מותנית בבנייתה של אחדות מאבק 

מעבר לחילוקי דעות , ערבית רחבה-דמוקרטית יהודית
  .   רעיוניים ופוליטיים

  

    ממחאה חברתית לשינוי פוליטי
ה מ. 2011 בקיץ ישראלב פרץגל עצום של מחאה חברתית     

בתוך , הפך במהירות,  הדיורשהחל כמחאה נגד עלויות
, למחאה חברתית רחבה נגד מציאות החיים, כשבוע

  .ליברלית של הממשלה מייצרת בישראל-שהמדיניות הניאו
) 12.8.2011 (15-במושבו ה, י"הוועד המרכזי של מק    

מהסוג שכבר " עוד הפגנה"כי זו איננה , הדגיש בהחלטותיו
 מחייבת את ה,אלא התפתחות פוליטית חשובה, הכרנו

  .  לניתוח מעמיק ולהתנערות מחשיבה שגרתיתהמפלגה
  

 6המשך בעמוד 
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  5עמוד מהמשך 

  
תנועת המחאה החברתית , ציין הוועד המרכזי, במהותה    

היא מבטאת התנגדות . קפיטליסטית-החדשה היא אנטי
 של הפרטה חסרת –ליברלית השלטת -למדיניות הניאו

 ותמיכה בערכים –מעצורים ושל פירוק הסדרי הרווחה 
  . סוציאליסטיים ובתפיסות של מדינה האחראית לאזרחיה

, במסגרת תנועת המחאההפעילים ,  חברי המפלגהתפקיד    
 –להמשיך ולחדד את האופי הרעיוני של המאבק הבסיסי 

מדינה האחראית לכל אזרח : מאבק בין שתי דרכים מנוגדותה
לעומת מדינה המפקירה אותם לשלטון כוחות השוק , ותושב

  . ובעלי ההון
 ,"רתיהעם דורש צדק חב "ש יזמו את הקריאה"י וחד"    מק

כשהממשלה נגד העם : "עליהם נכתב, והפיצו אלפי שלטים
לחדד את האופי  –המטרה הייתה ".  העם נגד הממשלה–

,  כי ממשלת נתניהו משרתת, לשכנע;הפוליטי של המאבק
, את האינטרסים של הטייקונים ושל האוליגרכים, ביסודה

 שינוי אמיתי –ולכן , ולא את הצרכים של הציבור הרחב
 .   ת סילוקהמחייב א

הקמת מאהלי מחאה ביישובים ערביים ובערים     
 התפתחות חשובה בכיוון יתההי, בהובלת חברינו, המעורבות

מעורבותנו הובילה . ערבי למאבק-של גיבוש אופי יהודי
לשילוב דרישות היסוד של האוכלוסייה הערבית בדרישות 

  . הכלליות של המחאה
יש פן הערבי במחאה הציבור של השתתפות לחשיבות ה    

שירותים מ, קשה הוא סובל ממצוקת דיור ,מצד אחד: כפול
כתוצאה וזאת , לוכפבשיעור  ומעוני  מצומצמיםחברתיים

מצד  ;ממדיניות האפליה הלאומית של כל ממשלות ישראל
 נגד מול-ההשתלבות במחאה החברתית היא פעולת, שני

גרש ניסיון הימין לדחוק את האזרחים הערבים החוצה ממ
 . הפעילות החברתית והפוליטית בישראל

קפיטליסטית -מחאה אנטיכי , הוועד המרכזי העריך    
 את המשקעים הלאומניים ואת – אבל לא מבטלת –מחלישה 

עלינו לכן מוטל . הקיטוב הפוליטי בשאלת הכיבוש והשלום
להמשיך ולהזהיר מפני ניסיונות לחסל את המחאה באמצעות 

, ולהסביר בהתמדה, ו אפילו מלחמהא, עימות צבאי נוסף
כיבוש ,  את הקשר בין חברה,ברגישות ובסבלנות

  . ודמוקרטיה
השאיפה העממית לחברה של צדק חברתי לא תוכל     

עם המשעבד עם . להתממש כל עוד נמשכת מציאות הכיבוש
כי תמיכה , י"ברוח זו קבעה מק. אחר אינו יכול להיות חופשי

הכרה במדינה פלסטינית במהלך הפלסטיני של השגת 
היא אינטרס אמיתי של , בצד ישראל', 67עצמאית בגבולות 

  .שני העמים
י מעולם לא הייתה שותפה לתחושות הייאוש "מק    

הניתוח המרקסיסטי שלנו . בישראלמהציבור ומהחברה 
מאפשר לנו תמיד לחשוף את האופי הדיאלקטי של 

פשרויות ועל א, על הסתירות הקיימות בתוכה, המציאות
  . השינוי שהסתירות הללו מצמיחות בהתמדה

        

 פוליטיקת המונים
גם בקרב , י בעקביות" מקמנהלת, בשנים האחרונות    

פוליטיקת ", ציבור היהודיקרב הגם בהציבור הערבי ו
, המקפידה לפנות לציבור עם סיסמאות מגייסות, "המונים

  . ובונה בהתמדה שותפויות מאבק רחבות
ה יהלה בקרב האוכלוסייי נ" שמק,ההמוניםפוליטיקת     

  .  יצרה את בסיס כוחנו בקירבה,הערבית לאורך שנים רבות

  
 ידעה המפלגה לדבוק בקשר ההדוק עם ,גם בתנאים קשים    

צחונה ההיסטורי של חזית נצרת בשנת ינ. הציבור הרחב
בעקבותיו .  היה ביטוי מובהק של פוליטיקת המונים,1975
המערכה החשובה של יום האדמה ההיסטורי יוזמת באה 
  .1976בשנת 

 הצליחו אויבינו לכפות עלינו בידוד ,לאורך שנים רבות    
נו לחזור י התקש,בתנאים אלה. פוליטי בציבור היהודי

 במעברות בשנות מפלגתנו ניהלה ש,פוליטיקת ההמוניםל
העובדים בשנות ועדי החמישים ובוועדה היוזמת של 

לשוב בשנים האחרונות הצלחתנו . ם והשבעיהשישים
היא הישג  –ולפעול בפוליטיקת המונים גם בציבור היהודי 

  .חשוב של המפלגה
יפו היה -אביב- בתל"עיר לכולנו"מסע הבחירות של     

" עיר לכולנו. "דוגמא מוצלחת לפוליטיקת המונים כזו
, מסדמול כל כוחות המ, ע עירוני מתקדםעם מצ, התייצבה

, כמעט בלי תקציב. מוך בראש העירייה המכהןשהתאחדו לת
" עיר לכולנו"הצליחה , ומול קמפיין בחירות עתיר משאבים

כולל רוב , לגייס אלפי מתנדבים ולהשיג רבבות מצביעים
כשלון המסע המקארתיסטי . גדול בקרב המצביעים הצעירים

הראה את עומק " עיר לכולנו"קומוניסטי שנוהל נגד -והאנטי
  .קיימות לפוליטיקת המונים מתקדמת בישראלהאפשרויות ה

פעולות גם ב" פוליטיקת המונים"י המשיכה וניהלה "מק    
הפגנות הדמוקרטיות ב,  של השנים האחרונותהאחד במאי

פעילות בנושא המדינה בו, הרחבות נגד סכנות הפאשיזם
נוכח סכנת . סיום הכיבוש והשגת השלום הצודק, הפלסטינית

ת ממשלת הימין את ישראל ואת דרהמלחמה אליה מדר
  . גם במישור זה" פוליטיקת המונים"עלינו לפתח , זור כולוהא
מחנה הלפיה משבר , ביסוד הפעילות הזו ניצבה הערכתנו    
 בישראל מטיל עלינו אחריות היסטורית כבדה לגבש ייונה

  . ולהוביל שיתוף פעולה רחב ומגייס מול הימין
 נטישה של הדרך או של איננה" פוליטיקת המונים"    

שקביעת העקרונות היא , ביסודה נמצאת ההבנה. העקרונות
: ולא אקורד הסיום שלה, רק התחלה של העשייה הפוליטית

אם לא מתרגמים אותם בעקביות , לעקרונות אין כוח
, להיות אבנגרד מתקדם. שהציבור מסוגל להבין, לסיסמאות

אבל , י הציבורזה בהחלט ללכת לפנ, על פי תפיסתו של לנין
 . במרחק כזה שהציבור יכול לעקוב אחרי המוביל

י תרמה ותורמת רבות "של מק" פוליטיקת ההמונים"    
תהיה זו טעות , אולם. להתפתחות המאבק המתקדם בארץ

באופן אוטומטי , גדולה לחשוב שהמאבק הזה יתרום
  . לחיזוקנו הפוליטי

תיות שלא ההיסטוריה עשירה בדוגמאות של מחאות חבר    
השינוי מתרחש רק כאשר מחאה . תורגמו לשינוי אמיתי

כדי . חברתית מתורגמת לפעולה  פוליטית ולכתובת פוליטית
ערבית -נפעל לגיבושה של תנועה יהודית, שזה יקרה בישראל

תכלול ואשר , מחאה החברתיתאשר שורשיה ב, רחבה
תנועות נוער , התארגנויות, קבוצות, יחד איתנו, בתוכה

תנועה כזו צריכה לשלב ערכים . גונים חברתייםואר
ערבי והבנה של -אופי יהודי, מאבק דמוקרטי, סוציאליסטיים

  .   בעיות החברהלבין הקשר בין הכיבוש 
  

  26-תחרות לעיצוב סמל הוועידה ה
  

-שתתקיים ב, י" של מק26-     במסגרת ההכנות לוועידה ה
ול קורא אשר פרסמה ק, וקמה ועדה מכינהה,  במארס17-15

פתוחה , הנושאת פרס כספי, התחרות. לעיצוב סמל הוועידה
 info@maki.org.il: ניתן לשלוח הצעות לכתובת. לציבור
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  מסתירים את השמש
  

, לראשונה בתולדות הכיבוש הישראלי
 ●ַה�צא צו הריסה לפאנלים סולאריים 

צא למאבק האזרחי בשטחים יהמינהל 

, מנזל-כפר הפלסטיני אלתושבי ה נגד

ביקשו להשתמש ש, בדרום הר חברון
כדי לספק חשמל , באנרגיית השמש

  למרפאה ולבתי הכפר, הספר-לבית
  

  טל עמיתמאת 
  

 לאחרונה מסרו פקידי המינהל האזרחי בשטחים הודעה    
כי בכוונתם , מנזל בדרום הר חברון-למשפחות הכפר אל

  .  הסולאריים שהוצבו באזור הכפרס את המשטחיםלהרו
, המערכת הסולארית הוקמה במימון משרד החוץ הספרדי    

 משטחים 90-רכבת ממוהיא . 2009פועלת מאז שנת ו
ל היחיד  ומהווה את מקור החשמ,לותשל סולרבות טונות ומ

הכפר .  תושבים450-ה כהמונ, משפחות הכפרעבור ארבעים 
במידה רבה בהמשך ולכן תלוי , החשמלאינו מחובר לרשת 

, אשר החליפה את הגנראטורים, עבודת המערכת הסולארית
חשמל בצורה מועטה ולא פקו אלו סי. בהם השתמשו בעבר

   .בעלויות גבוהות והשימוש בהם היו כרוך, סדירה
שאינם מנסים לספק את החשמל ,     יצוין שיישובים אחרים

כך , תלויים ברשת החשמל הישראלית, שלהם בעצמם
   .שלמעשה מדובר במנגנון שליטה נוסף בחיי הפלסטינים

ובמיוחד , תושבי הכפר הענית עבור חשמל חיוני    הגישה ל
 בכפר. ליםזקנים וחו, נשים,  ילדים:וסיות הפגיעותלאוכל

 אשר ,מרפאה ובורות מים פרטיים,  בית ספרמנזל יש-אל
  . באספקת החשמל הסולאריכולם תלויים 

, שאינו מכיר בכפר ובתשתיותיו,     המינהל האזרחי בשטחים
אולם על הכוונת . הוציא צו הריסה נגד המערכת הסולארית

,  של הגדה המערביתCנמצאים פרויקטים רבים בשטחי 
נמרצת פעילות ציבורית בזכות . כה בינלאומיתשפותחו בתמי

הושגה , " רבנים למען זכויות אדם-שומרי משפט "ארגון של 
נמצאת תחת עדיין המערכת אך , דחייה זמנית של ההריסה

כשברקע מופעל , יםהל האזרחי נמשכניוהדיונים במ, םאיו
  .  התורמים הספרדיםבעיקר מצד, לחץ בינלאומי

עוד חמש , מנזל-רית בכפר אל    לבד מהמערכת הסולא
מדובר במערכות . מערכאות סולאריות נתונות תחת איום

 COMETסולאריות שהוקמו בכפרים פלסטיניים בידי ארגון 
הפועל , פלסטיני לקידום אנרגיה מתחדשת-גון ישראלי אר–

נגד מערכות אלו הוצאו צווי . בעיקר בדרום הר חברון
  . הריסהשעתידם להתחלף לצווי, הפסקת עבודות

עוזי , האנרגיה והמיםשר מהיתר בהמתנחלים זכו שבעוד     
התושבים הפלסטינים , ריותאלהקמת מערכות סול, לנדאו

 כדי לממש את ,נאלצים להיאבק בבירוקרטיה של הכיבוש
  .הזכות לדברים כה בסיסיים כמו חשמל ומים

כל נועדה לבלום נהל האזרחי י של המ"מלחמת ההתשה    "
בין , נייםפלסטיניסיון להביא לפיתוח ולקידמה ביישובים ה

או , בשיפור החינוך ,בריאותאם מדובר בהגברת הנגישות ל
  ישראל של שמה את מקבעת זו מציאות .מקיימת בהסביב

המפרה זכויות אדם , בזירה הבינלאומית כמדינה גזענית
  .המובטחות באמנות בינלאומיות, בסיסיות

מזה . מנזל אין כל חדש- של הכפר אלבסיפורו,     לכאורה
שנים התרגלנו לראות כיצד בורות מים של כפרים פלסטיניים 

תוך העלמת עין או תמיכה מצד , נגזלים בידי מתנחלים
לכיבוש הישראלי בשטחים נוסף , כעת. נהל האזרחייהמ

 הפעם הראשונהזו : ציני עוד יותר מקודמיו, מימד אחר
.  צו הריסה למערכת סולארית שניתן,בהיסטוריה של הכיבוש

כנראה שבשלב הבא יוציא המינהל האזרחי צווים גם לעצירת 
  ...ולהרחקת הרוח, לעיכוב העננים, הגשם

  
  

  בע שנות מאבקש
        

  

  
  

  

ילעין יציינו שבע שנים למאבקו של בהפלסטיני בכפר     
,  בפברואר17, ביום שישיבהפגנת ענק שתתקיים , הכפר

לעין למאבק בחומה יעממית של בהוועדה ה. 12:00בשעה 
 להפגנה מיוחדת לציון שבע פרסמה קריאהובהתנחלויות 

השנה תהיה . מזוין בכפר-משותף ובלתי, שנות מאבק עממי
השנה הראשונה בה יצוין האירוע על אדמות הכפר ששוחררו 

  .והוחזרו לידי התושבים, באמצעות המאבק העיקש
 לאחר ,במהלך השנה האחרונה מימשה המדינה    

ץ לפרק את התוואי "ת החלטת בגא, שהשתהתה משך זמן רב
- ובכך החזירה לכפר למעלה מ, חוקי של גדר ההפרדה-הלא

את , עם זאת.  שנגזלה ממנו דונם של קרקע חקלאית1,300
שממשיכה לגזול , מקומה של הגדר תפסה חומת בטון חדשה

ך  א,ץ"רכת בגחומה זו אומנם נהנית מב.  דונם1,000- כעדיין
, בניגוד לעמדת בית הדין הבינלאומי בהאגעומדת עדיין 

 כי בניית החומה הפרה סעיפים שונים באמנת 2004-שפסק ב
  . ואינה חוקית, נבה הרביעית לזכויות אדם'ז

, לעיןיבחסות החומה צומחות התנחלויות על אדמות ב    
השבועיות והצבא ממשיך לדכא ביד קשה את ההפגנות 

כפר ולפעילי שלום בינלאומיים המשותפות לתושבי ה
ביום "כי  ,אחד מפעילי השלום הישראלים מסר. וישראלים

נריע , נצעד אל החומה, לעיןי נגיע כולנו יחד לב,17.2 ,שישי
  !".ולהחומה צריכה ליפ :ונכריז ביחד, תרועה גדולה

  

  :מראש להסעותהרשמה 
  052-4246519 בטלפון – מתל אביב

  http://bit.ly/xOLSi6 :יטופס האלקטרונ ב–ם מירושלי



  

 8/חברה 

  

  מועצה 

של ביקורת 

   תקווהשל ו
      

התכנסו ,  בפברואר4, בשבת    
 המועצה לרגל, יהודיות וערביותפעילות כמאה בחיפה 

 .)י"תנד(השנתית של תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 
כנית ותקבעה ו החלפששנה ב פעילותהמועצה סיכמה את ה

   .לשנה הקרובהעבודה 
-צקייעדנה זר, מארחתבשם העיר ה,     את הנאספות ברכה

י וחברת מועצת העיר חיפה " תנדמזכירותחברת , טולידאנו
הקהילה התוססת של  את בדבריה הדגישההיא . ש"מטעם חד

יוצרים אשר  , הפעילים בעירארגוני מחאה וחברה אזרחית
  . כמותהעוד שקשה למצוא , שמאליתסביבה פוליטית  יחד
 רוזה קרן  הביאה למועצה את ברכתה שלתמר אלמוג    

  . י"התומכת בתנד ,לוקסמבורג
סקרה את המצב הפוליטי , נסקי'תמר גוז, י"    נשיאת תנד

  : אמרה, המלחמה תופיכי שוב נשמעים , בהדגישה. בארץ
  

 לטייל עם ליברמן
   

  יוסי סגולמאת 
  

מביע אינו הישראלי הראשון ה, אביגדור ליברמן ,שר החוץ    
ם לאו. צאת באירופהעל כך שישראל לא נמצער י פומבב

שמשה לא הוביל  ,שהוא עצוב על כך, הצהרתו של ליברמן
 לחיות ליד גרמניה, את עם ישראל ממצרים לאירופה

אין טעם להזכיר מה קרה . היא יותר ממוזרה, ואיטליה
מה היה ,  ניתן לשער בקול רם,במקום זאת. במדינות אלה

  .  רעהים התיכון היה זה אשר נק, אם במקום ים סוףקורה 
יתה יהאם ליברמן באמת חושב שממשלת איטליה ה    

תה מקימה התנחלות יישראל הישבמידה , עוברת לסדר היום
, טחוןי משיקולי ב,אםמה היו עושים הגרמנים ? אתי רומאבפ

הצבא הישראלי היה מחליט להקים מחדש את החומה בלב 
באוקראינה נחמן הרב אם העולים לרגל לקברו של ו? ברלין

האם האוקראינים , מחליטים להקים מאחז סביב הקברהיו 
  ?היו מקבלים בשלוות נפש את הפגיעה בריבונותם

אבל ישנן גם שאלות , רבותיש עוד שאלות חיצוניות     
נאבק בכל פעם שמושמעת בישראל הממסד הדתי . פנימיות

ואילו התבטאות .  בכתבי הקודש,לתפיסתו, פרשנות הפוגעת
משה לא הוביל , לפי התורה מכך שזו של ליברמן מתעלמת

 "הוראה מגבוה"בשל  אלא , מבחירה אישיתאת אנשיו לכאן
ליברמן משום ש,  המחנה הדתי לא מחה נגד הדברים.שקיבל

  . הפוליטיתהנכון של המפהה די בצ,מבחינתם, נמצא
המסרבים , ס"תם של ראשי שמקוממת לא פחות היא שתיק    

, במצרים,  במרוקו– נו של שכניםלעג לתרבותכי ה, להבין
כלפי גם לעג , בסופו של דבר, היא –בתימן , בעיראק

דינה ימשיכו כל עוד רבים במ. ארצותהיוצאי אותן היהודים 
קשה יהיה ,  ולתרבותםשכנינולהתייחס בזלזול ובעליונות ל

בניית הקשרים  אשר מופקד על ,אם האישו. שלוםלהשכין 
 מהמיקום מאוכזב,  שמסביבנוארצותהעם והגשרים 
  .להיות אופטימי לגבי העתידגם קשה , שלנוהגיאוגרפי 

  
, טירוף היא הבאה המלחמה אז, יש אמת באיומים אם    "

 בואו: בקריאה יוצאות אנו !קרהתש אסורו, התאבדותהיא 
  ."הבאה המלחמה את ונמנע, להסדרים ולהבנות,  לשלוםגיענ
 נשים ועותתנ הרבה יש": י ציינה"   בהתייחסה לפעילות תנד 

 ,מפוליטיקה בורחים האל גופים כלל בדרך אבל, בארץ
 י"בתנד אנו. אלימותבו הדרהב, אפליהמאבק בב ומתרכזים

 שהוא מהכי  יודעות גם אנו! פוליטיקהזה  לוהככי  – יודעות
  ".כולה החברה לטובת תמיד הוא ,הנשים לטובת

ת ציינה את הפעילו, י"ל תנד" מזכ,פתחיה סגייר    
ובמיוחד את יוזמת הקמפיין , 2011- י ב"הרבגונית של תנד

 ,המשותף של נשים ישראליות ופלסטיניות למען השלום
ח "בדו. ם"ולקבלת המדינה הפלסטינית כחברה מלאה האו

את הפעילות בסניפי סגייר  סקרה ,שהציגה בפני הצירות
ניתחה את החולשות והציגה תוכנית לשיפור הפעילות , י"תנד

עם י עם ארגוני נשים ו"של תנד ת שיתוף הפעולהולהרחב
  .ארגונים נגד הגזענות

סיפרו הצירות על , ח"שהתנהל בעקבות הדו,    בדיון הער
פעילות חומים שונים והעלו הצעות לשיפור פעילותן בת

קידום מפגשים ופעילות משותפת של : בין ההצעות. התנועה
פעילות דרכים לשילוב צעירות ב, נשים יהודית וערביות

ארגון פעולות המעניינות נשים ומקדמות אותן , התנועה
   .התגייסות לקידום ייצוג נשים, מבחינה חברתית ופוליטית

הדגישה את התחושה , ת הדיוןשסיכמה א,     פתחיה סגייר
המועצה  .שביטאו הצירות, כפתיות והרצון לשפרשל הא

ח הכספי של " במזכירות התנועה וכן אישרה את הדוהבחר
  . השנה החולפת

,     חרף כל הפרדוקסים והסתירות המתקיימות זו לצד זו
שררה על , הושמעו בדיוניםולמרות דברי ביקורת ש

של  של גוף אחד ,י אווירה נעימה"המשתתפות במועצת תנד
והמבקש לברוא , המתעקש לתקן, נשים יהודיות וערביות

  .עולם טוב יותר
    

   נשים הוטרדו במקום העבודה165,000
 2011 תבשנ, ת"לפי נתונים שפרסם באחרונה משרד התמ    
). 11.4%( אלף נשים 165-וטרדו מינית במקום העבודה כה

 מהמוטרדות ציינו כי ההטרדה גרמה לירידה בפריון 21.6%
ו לעבוד במקום  מהמוטרדות הפסיק9.3%- ו,העבודה שלהן

 . בין שהפסיקו מיוזמתן ובין שפוטרו,העבודה שבו הוטרדו
        

  י" של מק26-וועידה הח ל"ורסם הדופ
לקראת י "הוועד המרכזי של מקהדין וחשבון המלא של     

)  במארס17-15-שתתקיים ב ( של המפלגה26-הוועידה ה
 74ח משתרע על "הדו.  בעברית ובערבית,פורסם בחוברת

  ". זו הדרך"ב וחלקים ממנו יפורסמו, עמודים
 העומדים לדיון ,במסמך נבחנת שורה ארוכה של נושאים    

המשבר הקפיטליסטי העולמי : ובהם, בסניפי המפלגה
עמד העובדים  מ;נמשך והתמורות בקפיטליזם הישראליה

 המערכה להגנת הדמוקרטיה ונגד ;י"בישראל ופעילות מק
; המאבק לשוויון המיעוט הלאומי הערבי בישראל ;הפאשיזם

 ערבי שינויים בעולם ה;המאבק בציונות; י והצעירים"מק
  .21- וסוציאליזם במאה ה;בעקבות ההתקוממויות העממיות

מוזמנים לפנות , ח"המעוניינים לקבל את חוברת הדו    
  .    61261א "ת, 26205ד "או לת, info@maki.org.ilל "בדוא

: י"ח ניתן לקרוא באתר האינטרנט של מק"את חוברת הדו    
www.maki.org.il ,בקישור הבאותד ישיריאו להור  :

tinyurl.com/maki26congress   
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  חורבה 
 לאומית-רב

  

  לילך וברמאת 
        

מאת תומר גרדי מציע מודל של " נייר, אבן"
ציות אזרחי באמצעות חוסר סיפוק - אי

בנוי ה, שמתחיל בבית אוסישקין, ספרותי
  מאבני הכפר הונין 

        
אנרים ובין 'מאת תומר גרדי נע בין ז" נייר, אבן"הספר    

חיפש מוקד אולטימטיבי  כאילו ,אפשרויות נרטיביות
שילוב התשתית של סיפור הנכבה בנרטיב הציוני . לסיפור

זהו ניסיון סיפורי . הוא לא הסיפור שתומר גרדי רוצה לספר
זהו . דוחה על הסףאך  ,או ספרותי אחד בו הוא משתמש

  .פיתרון זמין מדי ולכן לא מספק
ון  כי מוזיא,    עבודת הארכיון של יוצא קיבוץ דן גילתה לו

הריסות אבנים שנלקחו מקין לטבע נבנה באמצעות אוסיש
עד כפר זה התקיים בסמוך לקיבוץ . הפלסטיני הוניןכפר ה

. בספרשמתועד במסמכים כ, אז גורש באופן יזום, 1948שנת 
ההחלטה לבנות . הכפר ההרוס אבני אבני בית אוסישקין הן

  .  לאן לחזורםכדי שלא יהיה לתושבי, מאבניו הייתה מכוונת
אז .  שזה סוד גלוי,    שיחה עם חבר קיבוץ מבוגר חושפת

וה הומ האבנים העברתהעיסוק בהאם : נחקרת האפשרות
 כאשר אין חתירה לתאר ,זאת ?בגידה בנרטיב הציוני

אם חותרים מתחת . יותסמל בין הנרטיבים או סימטריה
  .לסימטריה ולסמל

  

א מציף  כשהו,פוסל אותהאך , גרדי משתהה על האפשרות    
אבל גם זו מסגרת . את מעשה הבגידה האפשרי שלו בעמו

עמדתו הפריווילגית של החוקר בעל . סיפורית לא מספקת
שיתוף פעולה בה  שנכנס לארכיונים וזוכ,החזות האשכנזית

  ?האם זה הסיפור –מצד העובדים בהם 
  

ספרו של גרדי רצוף בניסיונות לחקור את עצם מסירת     
. מסמכי ארכיון המשתלבים בוקטעים מבאמצעות , הסיפור

 ,נאנסו ונרצחור שא ,כפר הוניןהסיפורן של ארבע נשים מ
מצור על כך נמסר גם סיפור של . רך המסמכיםדבו מסופר 

  .לאיתור עריקים', 48במהלך מלחמת , אביב-תל
  

 בדמות, מוסבת אל סיפור המחקר עצמו    עבודת הארכיון 
 הספר כולל.  אחדרכיוןא כי סיפור האונס נמחק מ,גילוי

 וכתיבה מחדש ושילוב ,דיאלוג מדומיין עם מושאי המחקר
 חלקים אחרים מציעים קטעי פרוזה שנראה .םשל טקסטי

חוקרות את שעם -גדות א.שמקומם אסוציאטיבי או רגשי
עם קטעים שולבו  ,ידה של הביצה בתרבות האירופיתתפק
  .פר לימוד על אגם החולהמס

  

אנרים 'שנכתבו בז, במובאות השונות חוויית הקריאה    
ניסיון להרכיב סיפור מבליל זהו .  יצרה אצלי בלבול,שונים

תחושת .  ושל שאלות על תיעוד,של תיעוד, של סיפורים
  .זוהי קריאה בלא נחת. מועקה התלוותה לקריאה

  

 או הבניה של תודעה ,האם העירוב הזה הוא התחמקות    
  היחס  ואת   התמות  את  רת חוקר  ש  א ,ומתפצלת  מפוצלת 

  
 מתוך  בחומריושעוסק, ספר לקטניזהו  ?כלפיהןהמוסרי 

אפשרות המחויב גם לחומרי השפה ולו, מחויבות עמוקה
  .לספר סיפור

  

 ,האם יש משום התחמקות בעיסוק באופן מסירת הסיפור    
- מהי הפרקטיקה של אי?בחומרים המרכיבים אותובמקום 

 ,האם התחקות אחר נרטיבים? זרחי שמציע הספראציות 
האם העירוב ? נון הספרותי העבריארחוקים עדיין מלב הקה

  ?בין התיעודי לבין הבדיוני
  

 גם ,"סדק"הקרוי ,  אותו גרדי עורךהעת- כתבשם בדומה ל    
העומס של . הספר שלו רצוף סדקים ואפשרויות למלא אותם

הקלת כים כבריחה ו נדמים לפרק,הגוניות שלו-הטקסט ורב
אך נראה שהם בעיקר מייצרים עירוב של שכבות , ראש

  . משמעות ואופני השתמעות
  

ספרי  - הוצאת הקיבוץ המאוחד". נייר, אבן". תומר גרדי
 . שקלים82, ודים עמ192 ,ימן קריאהס

  

  ?איזו מורשת
  

  איתן קלינסקימאת 
  

ַוֲאהְבֶ!ם" מפנה ,בחברון התלמידים יבסיור  ֶאת ַ
ֵה% ֵ!ְמֶחה ֶאת זֶכר ֲעָמלק"-את מקומו ל" רַ ֵ ִ"  

  

  

ַּדם ! ֵּכן? ְּדֵמי ּדֹור ַהִּמְדַּבר? ִמי ַאֶּתם ָּדַמי רֹוְתִחים ִּבי"    
 ,ׁשּוב ָקָרא ִלי ַהִּׁשיר ָהַעז, קֹוֵלַח ְוֵאינֹו ָנח, ּכֹוְבֵׁשי ְּכַנַען ָּדִמי הּוא

  ".! ַרׁש-ָּכל ַמה ֶׁשִּתְראּו , ַּכרֲעֵלה ָּבָהר ּוְרַעץ ַה: ָוֵאש ָּדם ַמְנִּגִיַנת
  

של " מנגינה לי" מתוך השיר ,אלוכוחניות שורות     על רקע 
 סיורים של האלימים מתקיימים ב, קיסחובישאול טשרנ

בהוראת שר , םהמתייצבי, ספר ברחבי הארץ-תלמידים מבתי
  .בעיר חברון,  גדעון סערהחינוך

  

לפי תושביהם מאריקים , מוכי רוח, רחובות נטושיםלמול     
 פוגשים התלמידים ,עליהם נאסר לחיות בבתיהם, הערבים

א ְּתַחֶּיה  ...ֵמֲעֵרי ָהַעִּמים ָהֵאֶלה" כי ,במתנחל המסביר להם
על פעילי השלום , בה בעת). 16', כ, דברים" (ָּכל ְנָׁשָמה

, בהוראת משטרת ישראל, נאסר" שוברים שתיקה"מארגון 
  . המציאות האמיתית בשטחלהראות למסיירים את

  

של רחובות  ותעל המציאין פסול בכך שיידעו תלמידים א    
. שבליבה נעוצה ההתנחלות קריית ארבע,  בעיר חברוןרפאים

אולם במקום שישמעו התלמידים התייחסות ביקורתית 
את  נאלצים לשמוע מפי איש קריית ארבעהם , למציאות זו

ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ": את דרכו ומורה הלכתומנווט הפסוק ה
  ).3, ' א,יהושע" (ִּתְדרֹוך ַּכף ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנָתִתיו

  

פוגעים במורשת  של משרד החינוך" סיורי המורשת    "
לא את ביטויי ההומניזם המקראי סופגים בסיורים . אבות

אין . אלא רק את רעיון נחיתותם של ערביי הארץ הזו, אלו
מרעילי ל, לגורמי ימין הזוייםלהשלים עם מתן במה זו 

בני העם   ומזכויותיהם שלמאנושיותםהתעלמות  .בארות
, "ערכים היסטוריים"-ו" מורשת"ועוד באיצטלה של , השכן

  .אלא פשע בלתי נסלח,  עשייה חינוכיתזו אינה
  

ידם למעשה     כמאתיים מורים בישראל החליטו שלא לתת 
אלה מורים ראויים . ךשאין בו תרבות ואין בו חינו,  זהאימים

לא להעמיד את שדרישתם בלמלוא התמיכה הציבורית 
  .שירות הכיבוש להמורשת התרבותית ואת מערכת החינוך



    במאבק
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, ) בפברואר12-8(ה הכללית במשק במהלך השבית    

, התקיימו הפגנות ופעולות מחאה שונות ברחבי הארץ
 כי ,יצוין. תמיכה בשביתהבשאורגנו בידי ארגונים חברתיים 

, הפגנה במהלך ימי השביתהלא ארגנה עצמה הסתדרות ה
  .מבלי לקיים מחאה ברחוב, בהשבתהוהסתפקה 

, אביב- לבתההסתדרות מטה  מול מאה פעילים הפגינו    כ
ר ההסתדרות עופר עיני להחריף את המאבק "ודרשו מיו

בין . ולמגר את תופעת עובדי הקבלן במשק הישראלי כולו
עובדות , מאבק סוציאליסטי, ש"חד וי"פעילי מק: המפגינים

אנשי הסגל   וכן,התאחדות הסטודנטיםפעילי , סוציאליות
  . בסכסוך עבודה צוייםהמ, אביב-הזוטר באוניברסיטת תל

, מאות סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, ירושליםב    
 הפגינו, י"ש ומק" וחברי חד"דרור ישראל"פעילי תנועת 

 ,ליוערכו טקס קבורה סמ, בפתח בית הדין הארצי לעבודה
  ".לזכר כבוד האדם העובד"במהלכו הניחו מצבה מקרטון 

י בכיכר "נקי וב"עשרות פעילי מק הפגינו בסחנין    
הניפו דגלים אדומים ונשאו כרזות נגד , המרכזית שבעיר

 .ש בהסתדרות" חברי סיעת חד–בין המארגנים . הממשלה
בשעות הבוקר של יום השביתה הגיעו עשרות , כמו כן    

כדי להביע , גוריון-נמל התעופה בןאל חברתיים פעילים 
 על (תמיכה במאבק עובדי הקבלן ובשביתה הכללית במשק

  ).3עמוד '  ר–ג "הביקור ועל הקמת ועד עובדי קבלן בנתב
  

  בנק ירושלים מפטר מנהיג ועד
    עשרות פעילי הקואליציה למען העסקה ישירה הפגינו 

וירושלים ) 9.2(בערים באר שבע " בנק ירושלים"בסניפי 
ממובילי , אלון מרכוסבמחאה על פיטוריו של , )5.2(

  .מוקד הטלפוני של הבנקההתארגנות להקמת ועד עובדים ב
התאגדו עובדי המוקד הטלפוני של ,     לפני מספר חודשים

 ועד והוכרז ,"לעובדים כוח" ארגון במסגרת ירושלים בנק
, הוועד הוקם לאחר שהמוקד הטלפוני עבר למיקור חוץ. יציג

ותחת , והעובדים חדלו להיות מועסקים ישירות בידי הבנק
  .מצעות חברת קבלן החלו להיות מועסקים בא–זאת 

: נוצרו שתי דרגות של עובדים,     עם המעבר למיקור חוץ
   חדשים שתנאיהםועובדים , שהועסקו בעבר בידי הבנקכאלה 

  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
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             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  
ואילו , שכר הוגןלא ייתכן שעובד ותיק יקבל . "גרועים יותר
  .אמר מרכוס, "קבל שכר מינימוםיעובד חדש 

  

  ה נגד שר החינוך"מורי היל 
המאורגנים , ה"השביתו מורות ומורי היל) 6.2('     ביום ב

 מרכזי למידה ברחבי העשרים ושלוש, "בדיםכוח לעו"ב
  .בדרישה להפסיק את ההעסקה הקבלנית של מורים, הארץ

ביום השביתה הכללית שהכריזה ,     יומיים לאחר מכן
ה מול מרכז הקונגרסים "הפגינו עשרות מורי היל, ההסתדרות

  .בעת ששר החינוך גדעון סער השתתף בטקס באולם, בחיפה
  

  ורש הסכם חדש ועד עובדי תנובה ד 
ומתן על פירורי - הנהלת החברה מנהלת איתנו משא    "

 כתב –" ים בעת שכיסי בעלי המניות הולכים ותופח,אחוזים
במכתב להנהלת , אחיאב שמחי, ר ועד עובדי תנובה"יו

 אם הנהלת החברה , צעדים ארגונייםשוקלהוועד . החברה
     .תמשיך להתמהמה ולהימנע מלחתום על הסכם שכר חדש

  
  
  

 לקראת הבחירות להסתדרות ולנעמת
 

  ,10:00 בשעה,  בפברואר18, בשבת
נצרת, אזור התעשייה, מהר-מי אבובאול  

י"מועצת מק  
   

  ,15:00 בשעה,  בפברואר18, בשבת
נצרת, אזור התעשייה, מהר-מי אבובאול  

ש"חדמועצת   
 

כיכר ; 13:00בשעה  – )יפו (גן השניים: יפו-א"הסעה מת
 .13:30 –דרך נמיר פינת ארלוזורוב ; 13:15 – המושבות

  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  ,19:30בשעה ,  בפברואר23, ביום חמישי
  

  המחאה החברתיתתגרי א
  

  )ש"חד (כ דב חנין"ח ערב בהשתתפות
  

  050-5913015: לפרטים. הכניסה חופשית
 

  מבוא לפילוסופיה מרקסיסטית –חוג לימודי 
 

  

  , 19:00בשעה , רואר בפב15', ביום ד
  

  מפגש ראשון
 

, 14ברחוב כורש , ש אלכסנדר פן"במועדון ע
 052-5309606: לפרטים. 'כניסה ד


