
  

  

 נהל מערכה אמיצה וצודקת ומ  לא נרתע מהסתהועד עובדי הרכבת
  

ואני לא , אבל גם הכי צודקת, אני אולי הכי לוחמנית"    
עושה את זה בשביל המשכורת המסכנה שאני מביאה 

גילה , ר ועד עובדי הרכבת"כך הסבירה יו, "הביתה

את , )15.2" (ידיעות אחרונות"בריאיון שפורסם ב, אדרעי
  .ישותה להמשיך במאבק נגד הפרטת הרכבתנח
 בתכניותיה  והיא מוסיפה לדבוק,ממשלת הימין בשלה    

-אחר- להפריט את הרכבת צעד
אתמול הייתה זו הכנסת : צעד

 זו הוצאתהיום , עובדי הקבלן
, למיקור חוץעבודות התחזוקה 

תאגיד "מחר תהיה זו הקמת ו
  ."המטענים

אל מועסקים ברכבת ישר    
צורות בדים בחמש אלפי עו

 מהסכם קיבוצי :העסקה שונות
 ועד לעובדי קבלן ללא כל ,ותיק

הנהגת ועד . ביטחון תעסוקתי
, העובדים החדש של הרכבת

החליטה לשים , בראשות אדרעי
הסירוב למסור את עבודות  -א יותחילת הסוף ה. סוףלזה 

, "בומברדייה"התחזוקה של הקרונות לידי התאגיד הקנדי 
 ,"מיקור חוץ": או(חלקית תו היא הפרטה דבר שמשמעו

  ).  המכובסת של הממשלהבלשון
 המתעקשים להגן על ,כי מנהיגי עובדים, מתברר    

אלא , נאלצים להתמודד לא רק עם המעסיקים, זכויותיהם
  . המשפטמערכתגם עם 

 .השנים למגיני המעסיקים עם     בתי הדין לעבודה הפכו
אשי הוועד נקנסו בשבוע ר, וגם במקרה של עובדי הרכבת

גם בעניין . טי שלא הגיעו במועד לדיון משפמשוםשעבר 
שהוכשלה בסופו , י הקבלןעובדהשביתה הכללית למען 

 הארצי ד"ביה, ר ההסתדרות עופר עיני"וידי ישל דבר ב
  . לעבודה סירב לאשר את קיומה במשך חודשים ארוכים

ון מעסיק אשר אינו שבע רצ: כבר הפך לנוהג    זה 
 ,פונה לבית המשפט, הכרזת סכסוך עבודה בידי עובדיומ

   . השביתהאיסורבדמות וכמעט בכל מקרה הוא מקבל סעד 

  
ין בנימ, צבועה מכל היא עמדתו של ראש הממשלה    

אני מברך על כך  ":שבתום השביתה הכללית אמר, נתניהו
 ,שהתבשרנו על סיום השביתה בעניין שהוזנח במשך שנים

חושב שזה הישג אני  ":עוד הוסיף". וזה עניין עובדי קבלן
עוולות שנמשכו עשרות , ולו חלקית, חשוב מאוד שמתקן

  ! גם נתניהו לצידם של עובדי קבלןמסתבר ש, אז". שנים
    מי שפיזר אשליות כאלה לגבי 

שבאחת , נתניהו הוא עופר עיני
מישיבות בית נבחרי ההסתדרות 

 נתניהו הוא  כי גם,קבע) ה"בינ(
  ...שותף במאבק עובדי הקבלן

מאבקם של עובדי , לצערנו    
חרף . בודדמהרכבת נותר 

 שהוקם מטה מאבק של ,העובדה
 ,עובדי התחבורה נגד ההפרטה

 יצאו ושעובדי הנמלים אף הם
קבוצות העובדים , השבוע למאבק

המצויות במאבקים , השונות
  .אינן מתואמות ביניהן, חשובים

שבשנים האחרונות סיים כל מאבק , עיניעופר , כן- על- יתר    
כמו בשביתה הכללית למען עובדי (צודק בהסכם עגום 

 ,)אשתקדשביתת העובדים הסוציאליים בו א, קבלן השנהה
 ,קח על עצמו את הובלת מאבק עובדי הרכבתוהוא להכריז ש

  . ואף ינסה להגיש לפשרה עם משרד התחבורה
הממשלה כל כך מתעקשת ,  הרכבתעובדי    למזלם של 

שגם , להמשיך ולמסור חלק מהרכוש הציבורי לידי ההון הזר
  . עם עיני לא עלה יפהשניהלה מ "המו
 )16.1(שר התחבורה ישראל כץ עיני ושל פגישתם של     

 כי לא יקבל ,עיני הודיע. לאחר כרבע שעה בלבדהסתיימה 
וכי ההסתדרות מתנגדת , את האולטימטום שהציב השר כץ

  .מיקור חוץ ולהחלפת עובדים מאורגנים בעובדי קבלןל
יש להוציא .  נגד השרהגבוה-האך לא מספיק לדבר גבוה    

 ולמחות בצורה נחושה ,הפגנות לוחמותאת העובדים ל
את אך  .והמונית נגד מדיניות ההפרטה של ממשלת הימין

  .עיני לגמרי אינו מעוניין לעשות, זאת

  2012 בפברואר 22, 8    גיליון
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  נתניהו הבטיח מחשב לכל ילד, פעם
  ".ברור שבשנה הבאה לא יהיה חינוך חינם לכל הילדים"

  )14.2, "כלכליסט", שר החינוך גדעון סער(

  
  משתלם להיות נערי האוצר

יש , ובמיוחד באגף התקציבים, לעבודה במשרד האוצר"
יוצאי , כמה שנים לאחר סיום תפקידם. משמעות ארוכת טווח

בין , האוצר מוצאים את עצמם במשרה מכניסה במגזר העסקי
אלה אנשים '. היתר בגלל רשת הקשרים במקומות הנכונים

וכשמתפנים תפקידים הם מציעים , שמכירים זה את זה היטב
מסביר יועץ ', שמות של אנשים מחבורת יוצאי האוצר

  ".לשעבר של אחד משרי האוצר
  )16.2," דה מרקר"(

  
  להיות קונסול כבודמשתלם 

היה לי . אתה מארח גורמים זרים, כקונסול כבוד של ליטא"
כי , קל להקים חברה באוקראינה כשנכנסתי לפעילות במדינה

והוא הכיר לי בהמשך , הכרתי את קונסול אוקראינה בישראל
  ".שעזר לי, את ראש ממשלת אוקראינה

  )16.2, "דה מרקר", מייסד נכסי אריאל, חיים אריאל(

  
   אין– בניית מקוואות, אאוט –דיור ציבורי 

זו זכות גדולה למשרד . אנחנו שמים דגש על המקוואות"
ומגמה זו תימשך ביתר שאת , לקחת חלק בבניית מקוואות

  ".כפי שהייתה בשנים האחרונות
  )7.2, "דה מרקר", שר השיכון אריאל אטיאס(

  
  מקף וטוב לו

ים על זה אם מסתכל. אנחנו המקף בין ההון לשלטון"
 –אבל אנחנו לא אזרחים . אז זה טיפה בעייתי, כאזרחים

  ".אנחנו לוביסטים
  )7.2, "עובדה"תכנית התחקירים , הלוביסט עמית אבנר(

  
  שמור לי ואשמור לך

והם , כים ופקידי הממשל מכוונים לתפקידים העסקיים"הח"
אנחנו איזה צינור למגזר , בכל זאת. יודעים ששווה להם

שווה להם לשתף אתנו פעולה . ים אחריםהעסקי ולגופ
לפעמים גם קורות , כי בסופו של דבר, ולשבת ולדבר אתנו

ולפעמים גם הם זקוקים , החיים שלהם מגיעים אלינו
  ".לעזרה
  )7.2 ,"עובדה"תכנית התחקירים , הלוביסט עמית אבנר(

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

        
        
        
        

  

  

  מכתבים למערכת
  

  ציון שלילי להנהגת ההסתדרות
  

יש להעניק להסכם ש בתשאני חו,  עובדת קבלןרתו    ב
מה ". בלתי מספיק"ציון  ,ההסתדרותבין תם בין האוצר לחנש

, שבחודח " ש4,500  משכורת שלות עםשר לעשאפ
  ? עוליםעולים והמחירים רק שכ

 ,קש כסף לקלוט יותר עובדי קבלן במלה איןשלממש מוזר    
עלות הלוכדי , קיבאוב את הכפר אלערש להרוסכדי אבל 

  . לכך יש כסף–שוב את משכורתיהם של חברי הכנסת 
האיגודים , בצרפת, ורשלפני קצת יותר מעש אני זוכרת    

שנמשכה , רותשללא פ, ביתה כלליתשיצאו לים יהמקצוע
 .דרישותיהם לטובת העובדיםעד שהתקבלו , שלושה חודשים

  ?מדוע עופר עיני לא נהג באופן דומה
 אלא ,קבלןהעובדי עיני לא נלחם מספיק למען , לדעתי    

-בתור רודף ,כמובן? ונתניהו. תרגיל בחירותבסך הכל נקט ב
 ניסה להוציא מהשביתה את המיטבהוא , תקשורת ידוע

  .בעבור עצמו ובעבור דימויו הציבורי
  אביב-תל, רבקה ויטנברג

  

  מכתב פרישה ממפלגת העבודה
  

  ',כ שלי יחימוביץ"בוד חלכ
  ,ר מפלגת העבודה"יו

 
  

 ,שלום רב
  

פנו ) דמוקרטי-המחנה הסוציאל(ד "רבים משותפי מס    
 העבודהמפלגת ר "אלינו לאחרונה בתרעומת על שתיקת יו

 .  הדמוקרטיים ובנושאים המדיניים
:  עיקר טענותינו.    לפני כחודש פנינו אלייך במכתב

, לנושאים החברתיים התאכזבנו מההצטמצמות שלך
והתעלמותך מהנושאים הנראים , החשובים מאד כשלעצמם

 :לנו חיוניים למדינה
שאלת ההקמה של המדינה  – יני המדהנושא. 1    

וההכרח לפנות את , "תג מחיר"התפרעויות , הפלסטינית
 ;חוקיים-המאחזים הבלתי

מאבק נגד ורתיעה מהרפיון  –רטי הנושא הדמוק. 2    
החוק  ולהצעותהגזעניים התנגדות לחוקים בו ,הגזענות

 ;שמקדם הימין הקיצוני בכנסתדמוקרטיות - האנטי
תחייבות המשך הימנעות מה – הנושא הקואליציוני. 3    

 .לממשלת ימיןשוב את מפלגת העבודה שלא להכניס 
  
  
  

ה של מפלגת חלשותוהי, כניסתו של יאיר לפיד לפוליטיקה    
 עבודהמפלגת ה סיכוי מצוין ל, להערכתנו,מציבים, קדימה

תדגיש את ובתנאי שהמפלגה , לגדול ולהתחזק בהשפעתה
עוד נראה ,  אחרת. אלוגם בנושאים, ההבדלים בינה לביניהם

 .  משמאל עוקפים את העבודה קדימהאת את לפיד ו
, אלום בחרת להמשיך בשתיקתך בנושאי, 'כ יחימוביץ"ח    

 .  יךנו אלימכתבוגם לא מצאת לנכון להשיב על 
מבקשים בזה לבטל את  החתומים מטה 16אנו , לפיכך    

  .לאלתר עבודהמפלגת החברותנו ב
  קיבוץ רביבים, ד"מרכז מס, נפתלי רז 

  חיפה, בחינוך ישראל פרס כלת ,פרץ-בן מרים 'פרופ

  לקיה, אסד-ר עלי אל"ד ד"עו

  מנהלת מדרשת אדם, קלארמן- ר אוקי מרושק"ד

  חותמים נוספיםו



  

     3 /עובדים
 

  

  ככה מכשילים שביתה
  

  פרים דוידיאמאת 

  
,     האפשרות של עובדים להשבית את מקום העבודה שלהם

השביתה : כינוי זה הוא נכון". נשק השביתה"מכונה לפעמים 
אבל לפעמים צריך גם . היא אכן נשק בידי מעמד העובדים

  .אז צריך לירות כדי לפגוע, ואם לירות. לירות בנשק
 ,שבוע שעבר שהתקיימה ב,עה ימים    השביתה בת ארב

עוצמה בידי -ק רבכלי נשאכן  שביתה כללית היא כימוכיחה 
ר "מי שמניף נשק זה הוא יו אבל כאשר .העובדים

  .פסיד בקרבהסיכוי הוא שנ, עופר עיני, ההסתדרות
עובדי ע סיבות מדוע היה צריך לשבות למען להלן שב    
  :שביתה הכלליתאת ה, כדרכו, עיני הכשילומדוע , קבלןה
  

  עיני הוא חברם של העשירים. 1
לקראת הבחירות הקרובות , ב    אין ספק שעיני ניסה לרכ

המחאה גבה של  על ,מאי שיתקיימו בחודש ,להסתדרות
זו הסיבה  . עוזהשפרצה בקיץ האחרון במלוא ,החברתית

סוגיה לעסוק בשהחליט 
חברתית ומעמדית מרכזית 

העסקת מאות אלפי : בישראל
  .  קבלןחברותבאמצעות ם ובדיע

 כי ,עיני היה זקוק לשביתה    
הוא מגיע אל הבחירות ללא 
הישגים של ממש לציבור 

של  –ועם מוניטין רע  ,העובדים
  . ידיד בעלי ההון

 שהוא זכה ביושר ,ןצריך לציי    
 הסכמי :בתוארו המפוקפק

אכן משרתים את , העבודה שנחתמו בשנים האחרונות
אדריכלי ההסכם מ, עיני. טיים והציבוריים הפרהמעסיקים

לא השכיל , ימיןממשלת הפשר את הקמת הקואליציוני שאי
 לקדם את ענייני ר ההסתדרות"במשך חמש שנות כהונתו כיו

  .ואת ענייני עובדי הקבלן בפרט,  בכללהעובדים
  

  עיני מסרב לשלב כוחות. 2
ון מעובדי ניקי, עובדי קבלן מועסקים בענפי משק רבים    

 תה לא גילההסתדרותכיוון ש. ועד מרצים בהשכלה הגבוהה
קמו בשנים , עניין בהגנה על זכויותיהם של עובדי הקבלן

 ארגוני הסגל הזוטר דוגמת, ארגונים קטנים יותרהאחרונות 
, וארגונים חברתיים שונים, "כוח לעובדים", באוניברסיטאות

  . פועלים במסגרת הקואליציה להעסקה ישירהה
החליט עיני , המקום לשתף פעולה עם ארגונים אל    ב

כדי לקדם מאבק כי  ,מי שלא מבין". לשחק אותה סולו"
, חברתי יש צורך בהקמת קואליציות חוצות ארגונים ומגזרים

  .כנראה לא באמת פועל לטובת עובדי הקבלן
  

  חצי שביתה, שביתה. 3
אך הייתה ,  ארבעה ימיםנמשכה" הכללית"השביתה     

. המגזר הפרטי כמעט ולא השתתף בשביתה. בלבדחלקית 
רבים עשו דין לעצמם ולא קיימו אותה , במגזר הציבורי

קראו , למשל, מועצות העובדים באוניברסיטאות. כלשונה

 ,לקיים את הבחינות כמתוכנן, לבוא לעבודה בימי השביתה
 םאלפי עובדי: קיצור ב.קבלת קהל-ולהסתפק באי

שכן , עובדה זו מצערת ביותר. אוניברסיטאות לא שבתו כללב
: עובדי קבלןבאוניברסיטאות מועסקים אלפים רבים של 

גם ו, פקידות ועובדי מעבדה, מאבטחים, ניקיוןעובדות 
  . מרצים ותיקים

  

   זה לא ילך, ברחובמחאהבלי . 4
עיני לא ניסה ולו לרגע אחד לקדם את מחאתם של עובדי     
 בהם מועסקים עובדי ,במקומות עבודה רבים. םקבלן עצמה

 העובדים הקבועים יחד עם חבריהם עובדי לא יצאו, קבלן
  . מחאות ועצרות, להפגנותהקבלן 

נערכו ביוזמת פעילים !) מעטות מדיוה(    המחאות היחידות 
חיפה ב, סחניןב, ירושליםב, ג" כגון ההפגנות בנתב,חברתיים

אחת .  ההסתדרותגיבויבתה אף אחת מהן לא זכ. אביב-תלבו
, א"מהתהלוכות אף החלה את צעדתה מבית ההסתדרות בת

אנשי המנגנון של עיני אבל איש מ, ביום הראשון לשביתה
 ,לא שמע, לא ראהבהסתדרות 

  . לא הצטרף אליה, וכמובן
      

עיני דואג לאינטרסים  .5

   של ההון הזר

 בין המעסיקים על פי ההסכם    
תנאי יושוו , להסתדרות

ההעסקה של עובדי קבלן 
  .חברות בהן יועסקום בלתנאי

ועדת המעקב ליישום     אולם 
 כי מההסכם ,ההסכם החליטה

טק -יוחרגו חברות היישנחתם 
ההחרגה . ה שמירה וקבלני משנה של ענף הבנייחברות, זרות
תקני "נומקה בכך ש מוטורולה ודוגמת אינטלתאגידים של 

  ."ל"כוח האדם שלהן נקבעים בחו
      

  המבטיח לממשלה שקט, הסכם דל .6
לא .     הישגי ההסכם בין ההסתדרות לאוצר דלים ביותר

 שביתה כללית כדי לקדם במעט את שכרם של עובדי נחוצה
  .או כדי להגדיל במעט את ההפרשה לפנסיה, הקבלן

ההסכם כולל גם סעיף המבטיח ,     בצד ההישגים המועטים
ובכך ,  השנים הקרובותלמשך שלוש" שקט תעשייתי"

  .את ההסתדרות מלהמשיך במאבק, למעשה, מסנדל
  

  לא הושגההמטרה העיקרית  .7
עובדי קבלן להעסקה     השביתה לא הצליחה להעביר את 

וזאת (גם אם הממשלה תקיים את ההסכם במלואו . ישירה
, מדובר בקליטה של כמה מאות עובדי קבלן בלבד, )אשליה

  .עסקים במשקמתוך מאות האלפים המו
סיום בכתב , גדעון עשת, "ידיעות אחרונות"פרשן     

, בפעם הראשונה זה עשרות שנים ":)13.2(השביתה 
 ,כשהגיע מועד השביתה. ןוההסתדרות נאבקת למען עיקר

אחרי יומיים ומשהו של .  אלא חלקית,היא לא הייתה כללית
צדק הפרשן ".  ההסתדרות איבדה אוויר והתקפלה,התנגחות

 ". האוצר ניצח בנוק אאוט": דקה הכותרת של מאמרווצ



 4 /כנסת

  

   יסוד לכל חקיקה–צמצום פערים חברתיים 
 

  חנא סווידכ "מאת ח
  

 מבחינה חברתיתשהוא פסול מעבר לכך , שוויון-    אי
רע גם הוא , פוגע ביכולת של האדם להתפתחו, ומוסרית

. אפילו במונחים הכלכליים המקובלים כיום, מבחינה כלכלית
ניכר והיכולות של חלק , כה עמוקיםערים בחברה פכאשר יש 

אפשרות של נפגעת גם ה, להוציא ולצרוך הן מוגבלות מהעם
  . בצמיחהוגידול התפתחות התוצר 

מצריכה היא כתוצאה בישראל עיקר הצמיחה ,     כידוע
שם ,  סין–למשל , זאת להבדיל מארצות אחרות. מקומית

השוויון -אי, לכן .עיקר הצמיחה היא כתוצאה מייצוא
  .  ושל המשק להתפתח של החברהיכולתבישראל פוגע ב

חוק וכל כל אני מציע ש,     כאמצעי להתמודד עם מציאות זו
חוק או מידה ה באיזה –פרויקט פיתוח ייבחן לפי השיקול 

- לסגירת פערים ולמאבק נגד איהפרויקט הזה תורמים
נבחן כל חוק לפי השאלה , ב"כשם שבארה. שוויון בחברהה
ות מסוימות ובארצ, "?כמה מקומות עבודה הוא מייצר"

עד כמה הוא מקטין את ", באירופה נבחן כל חוק לפי השאלה
כך בישראל צריך צמצום הפערים , "?ההוצאה הציבורית

  .כלכליים להיות אבן הבוחן ליוזמות חקיקה-החברתיים
    באופן מיוחד ברצוני להדגיש את הצורך בהבטחת חינוך 

כי אחת הדרכים , במחקרים רבים הוכח. טוב ונגיש
ובהקות לקידומן של אוכלוסיות מוחלשות והוצאתן המ

  .הוא באמצעות חינוך איכותי, ממעגל העוני
אם ,     יישום חוק חינוך חובה חינם הוא צעד בכיוון הנכון

יש לאפשר : אולם נדרש עוד, אכן תתמיד הממשלה ביישומו
תיכונית -ליותר צעירות וצעירים לרכוש גם השכלה על

  . ואוניברסיטאית
  

  )14.2, ך דיון במליאה לציון היום למאבק בעונימתו(
  

  סים"סוף לעבדות הקבלן של העו
 מעובדי מערכות הרווחה הם 86%-  ש,נתון שהתפרסםה    "

 ,עובדות סוציאליות .לא צריך להפתיע אותנו, עובדי קבלן
 עובדות של עמותות,  הן היום עובדות קבלן,בחלקן הגדול

בעת דיון , )ש"חד (ןדב חניכ "אמר ח, "ושל מיקור חוץ
  ).15.2(במליאת הכנסת 

    הפיכת עובדי הרווחה לעובדי קבלן לא רק גרמה לעובדים 
 אלא גם –ובתנאים , במעמד,  בשחיקה בשכר–עצמם עוול 

 ,מה זה עושה למערכות הרווחה. "הזיקה למערכת הרווחה
 כאשר ?להיות בעצמם מטופלים כאשר המטפלים צריכים

, "?ה נדרשים לסיוע רווחה בעצמםרווחעובדי מערכות ה
  .כ חנין"שאל ח

    סירובה של המדינה להעביר את העובדים הסוציאליים 
. הוא ביטוי לתפיסה עולם מוטעית ומזיקה, להעסקה ישירה

, המדינה צריכה להצטמצם: רתהשקפת עולם שאומ זו"
 ועל  לציבורעל שירותים שהיא נותנת, לוותרלהתכנס ו

ריכה להיות צ, לגישתם,  הממשלה.אחריות שהיא לוקחת
תחומים שבהם הציבור  באותם דווקא, רזה ודקהממשלה 

  .אמר, "פעילה ומעורבת, משמעותיתממשלה צריך 
. יש לדרוש מהממשלה לשנות כיוון", כ חנין"    לדברי ח

ם  ועם לעבוד עובדים עם כבודבמערכת הציבורית צריכי
המועסקים ישירות ים  אלא עובד,לא עובדי קבלן – זכויות

  ".בידי המדינה

  

  נשים מוכותלהעניק גב ל
  

אבל בסופו של , מקלט לנשים מוכות הוא דבר חשוב    "
המקלט לא . מה קורה אחר כך – השאלה הגדולה היא ,דבר

 צריכים לאפשר לנשים את אנחנו. נועד להיות לנצח
אמר , "ן שהו במקלטלהסתגל לחיים לאחר שההאמצעים 

  ).15.2(בדיון על הצעת חוק שהגיש , דב חניןכ "ח
, )מרצ(שה זהבה גלאון יהגשדומה לה ,     הצעת החוק

החוק נועד להבטיח מענק . אושרה בקריאה טרומית
  .במקלט לנשים מוכותת לנשים החיות הסתגלו

עזרה 'מעין מאפשר המנגנון שאנחנו מציעים בחוק     "
שה השוהה במקלט לנשים מוכות י לא'ראשונה כלכלית

המטרה היא לאפשר לה . מחשש לחייה ומחשש לחיי ילדיה
תוכל כדי ש, לה היא זקוקההבסיסית לקבל את התמיכה 

, במידת האפשר ,במועד היציאה שלה מהמקלט לחזור
  .כ חנין"הסביר ח, "לשגרה של חיים רגילים

  

   פשע מתועב-אלימות כלפי נשים 
  

    התופעה החברתית האיומה של רצח נשים בתירוצים 
שונים ושל אלימות גוברת כלפי נשים בחברה הערבית הוצגה 

שהגיש היום בהצעה לסדר , )ש"חד (עפו אגבריהכ "חבידי 
, "נשים נגד אלימות"ח של עמותת "מנתוני דו). 15.2(בנושא 

עולה תמונה מדאיגה של גידול בתופעת , ממנו ציטט
  . אלימות נגד נשים–ובכלל זה , האלימות במגזר הערבי

 במספר הפניות 20%- נרשמה עלייה של כ,2011נת     בש
 כי לא העזו לפנות , מהמותקפות סיפרו75%. לקו הסיוע

ישנו " כי ,כ אגבריה העריך"ח. ושמרו על שתיקה, למשטרה
בשל כל מיני , אחוז לא מבוטל של נשים שכלל לא מתלוננות

  ".חברתיים וציבוריים, לחצים משפחתיים
באוכלוסייה הכללית , בעלייה    תופעת רצח נשים נמצאת 

מהן תשע ,  נשים11 נרצחו 2009בשנת : וכן במגזר הערבי
-וב; מהן עשר ערביות,  נשים15 נרצחו 2010- ב; ערביות

  . ערביות11מהן ,  נשים16 נרצחו 2011
ל כתפי את האחריות כולה עאני לא רוצה להטיל     "

שכאשר מדובר ברציחות או  ,אך עובדה היא, המשטרה
כל  המשטרה לא עושה את ,מות במגזר הערביבאלי

  .כ אגבריה"אמר ח, "המאמצים כדי לאתר את הפושע
, דרושים מאמצים רבים יותר הן מצד המשטרה,     לדבריו

לו היו יותר עובדים . "והן מצד גורמי החינוך והרווחה
אפשר , סוציאליים ויותר מוקדי סיוע באוכלוסייה הערבית

  ".בצורה יותר יעילההיה לטפל במצוקות האלה 
ביניהם , כ אגבריה קרא למשרדי הממשלה הרלוונטיים"    ח

, לא להסתפק בגלגול האחריות כלפי מטה, משרד הרווחה
אלא להכין תכנית עבודה , לרשויות המקומיות ולעיריות

  .ארצית לטיפול בבעיית האלימות כלפי נשים



  

 5/בימת דיון 
 

  

  האוכלוסייה הערבית והמחאה החברתית
  

  י" של מק26-לקראת הוועידה הבשאלות חברתיות ופוליטיות בימת דיון 
  

   עבדאללה זועבימאת

 

 על תיקיבלש ביותר והאמיצות המוצדקות ההחלטות אחת    
 קיץשל ה החברתית במחאה הפעילה ההשתתפות היא, עצמי

ק להשתתף לא ר, ובצדק, ש הכריעו"י וחד" מק.האחרון
  .אלא לעודד חברים להגיע לתפקידי הנהגה בתוכה, במחאה

 צעדזה  היה, ומפלגתית אישית ראייה מתוך, בדיעבד    
  . שנבע מהערכים ומהאידיאולוגיה שלנו, הכרחי
 ,בקנה מידה רחב, ביטוי בולט מהווהון האחר המחאה    גל 
 מזה שנמשך , פניה של החברהעיצוב לשלנו מאבקשל ה

טבעי שנפעל להשפיע על סדר , כן על. שנים עשרות
  .ועל האמירה הערכית שלה, העדיפויות של תנועת המחאה

 ,משל על האישה חל עלינוהיה , למלא היינו עושים זאתא    
שרצה בכל מאודו לחצות את הנהר 

אך לא רצה להירטב , לגדה השנייה
לרצות שתנועת המחאה . במים

אך , תאמץ אמירה חברתית נוקבת
ב לעבוד בכל הכוח ובמלוא לסר

זה צעד המביס , האחריות בתוכה
  .את עצמו

-הערבית האוכלוסייה    
 היא בישראל הפלסטינית

 מאז ביותר המקופחת האוכלוסייה
תמונת המצב . המדינה קום

כלכלית הקיימת -החברתית
  .שקרוב לוודאי שהיא תמשיך להחזיק בתואר הזה, מלמדת

 אוכלוסייה נהרה לא מדוע ,ולהסביר לפרש לנסות אפשר    
דווקא , בישראלהחברתית  המחאה התפוצצות בעת לרחוב וז

 פנים בשום אך. מחאות בעולם הערבילמהפכות ול סמוך
מחויבותנו המיוחדת  .זאת התנהגות להצדיק אסור ואופן
שעשוי להתרחש , שבגל הבא של המחאה החברתית, לדאוג

 רכזי מתמלא האוכלוסייה הערבית תפקיד, בקיץ הקרוב
  .ומשמעותי בתנועת המחאה

 י"מק פעילי של םשתתפותשה, ברור היה    מלכתחילה 
 אחריה תגרור, החברתית במחאה מרכזיים פעיליםכ ,ש"וחד

. פוליטיים יריבים באוכלוסייה הערבית זרמים בקרב ויכוח
כי דרכנו בתנועת גם  ברור היה, פעילי המחאה הערבים, לנו

 באותו לשבת נצטרךוכי , יםהמחאה לא תהיה סוגה בשושנ
 מכירים שאינם גורמים עם דיון ובאותו אוהל יחד מעגל

  .בישראל הפלסטינית-הערבית האוכלוסייה של בזכויותיה
מילאתי את החובה של , פעיל ערבי במחאה החברתיתכ    

שהיא , הדגשת בעיותיה המיוחדות של האוכלוסייה הערבית
 העמדת התביעה –ן וכ, האוכלוסייה העשוקה ביותר בישראל

 מעןפשר לתזאת עשיתי בצד מאבק בלתי מ. לשוויון זכויות
למען השכבות , הדרישות הכלליות של תנועת המחאה

  .המוחלשות
 ולא נכנענו לאאך ,     אומנם הייתה זו משימה מורכבת

, מאמצינו תרמו לחידוד עמדותיה של תנועת המחאה .ויתרנו
ימצה תביעות והביאו לכך שהנהגת מחאת האוהלים א

: בעיותיה של האוכלוסייה הערביתב הנוגעות ,חשובות
 ,בנגב מוכרים-הלא הערבים בכפרים הדרישה להכיר

 רשויות לליותאפימוניצ תארוהדרישה לאישור תכניות מי
 תחוםשב קרקעותהשטח תוך הרחבת , הערביות המקומיות

 .שלהן השיפוט
למען , המערכה שניהלנו בתוך תנועת המחאה החברתית    

,  נתקלה בהתנגדות מצד אנשי ימין,דרישות אלו ואחרות
  . אך לא נרתענו,  היה זה מאמץ מורכב.שהיו פעילים במחאה

 הלאסוערים שניהלנו במה הוויכוחים את אשכח לא    
. הלילה של הקטנות לשעות עד שנמשכו ,בעפולההמחאה 

לא אשכח גם את הניסיון הכושל של מספר גורמים עוינים 
בפני קהל של , וע ממני לנאום בעצרת המחאה בעפולהלמנ

בדבר , שהבאתי לעצרתהמסר . למעלה מעשרים אלף איש
הקשר בין המצב הכלכלי הקשה לבין הכיבוש המתמשך 

לא , והבנייה בהתנחלויות
היה מסר שלכולם היה קל 

  . לעכלו
    גם בהפגנת ההמונים 

שבעצרת , בקריית שמונה
, בסופה השתתפתי כנואם

ו כאלה שהאמירה הי
הפוליטית והחברתית 
שהצגתי עוררה אצלם 

   .שאלותקשיים ו
    כשירדתי מהבמה 

הבהרתי , באותה עצרת
 את עמדותינו עיתונאיםל

  : פרובוקטיביות היואשר חלקן, שאלותבתשובה ל
 , אישאלף עשרים מול נואם כשאתה מרגיש אתה איך"    

 לא האם" ;"?עיניך מול מונפת שליט גלעד של והתמונה
 אתה האם ";"?הערבית ההנהגה כל את להחליף הזמן הגיע
 ליפו גם שיבה זכות נגד שאתה בפומבי להצהיר יכול

 הלצרכי המחאה את נצלתנסה ל לא ש"חד האם ";"?ולחיפה
 ,הערבים אתם ,יכולתם לא האם ";"?צריםה פוליטייםה

ובכך למנוע את , 2000שלווה גם באוקטובר  בצורה להפגין
   ."?ישראלי ערבי לעצמך קורא תהא" ;"? הדמיםשפיכות

 15-שתיפתח ב, י"מק של 26-ה לוועידה מופנות עינינו    
מוטל לגבש תכנית עבודה לקראת  זו ועידהעל  .במארס

ולקראת הבחירות , הסיבוב הבא של המחאה החברתית
 – שעלינו להגשים ,תפקיד חשוב. הקרובות להסתדרות

וביניהן האוכלוסייה , תלשופעולה בקרב השכבות המוח
כדי לעודד אותן להמשיך את המאבק ולא להירתע , הערבית

 על קאדר הפעילים של –חשוב לא פחות . מלצאת לרחוב
את התפקיד של מובילי , באופן מודע, המפלגה למלא

  .ת הערבי כאחרוציב היהודי ובציבורב, המחאה החברתית
  

  ים לבימת הדיון/ים כותבות/חברות
  

ת הצעתו לדין לאחרונה אפרסם י "מקהמרכזי של הוועד     
הזמין , ח המוצע"הדו.  של המפלגה26-וחשבון לוועידה ה

 וכן ,ידון בסניפי המפלגהנ ,www.maki.org.ilלקריאה באתר 
   ".אתיחאד- אל"ו" זו הדרך " בעיתונים בבימת דיון

התייחסויות ומאמרי דעה ,     המעוניינים לפרסם תגובות
  info@maki.org.il: פנות לכתובתנים למוזמ, וביקורת



  6 /בימת דיון

  

  , "מדינה אחת"
  ומשימות עקרונות 

  

  עודד גולדרייךמאת 
  

: נכתב, 26-י לוועידה ה" הוועד המרכזי של מקח"    בדו
הימשכותו של הכיבוש הישראלי הולידה תופעות של ייאוש "

כי , שהגיעו למסקנה, ישנם בין המאוכזבים. ושל אכזבה
, ולכן הגיעה... הפיכה-המציאות שיצר הכיבוש היא בלתי

העת לוותר על התביעה לכינון מדינה פלסטינית , תםלדע
ויש להסתפק בניהול מערכה למען זכויות אזרח , עצמאית

  ). 47' עמ" (שוות במדינה אחת לכל התושבים
מדינה פלסטינית בצד מדינת הקמת העמדת התביעה ל    

,  לכל תושבי הארץכינון מדינה אחתמול התביעה ל, ישראל
כאזרחי המדינה . נכריע בוישראל אינה נושא שאנו בשמאל ב

 :כגון, על סדר יומנו צריכות לעמוד שאלות אחרות, הכובשת
מעשית את סיומם המיידי של הכיבוש והדיכוי כיצד מקדמים 

ענות הגזוכיצד בולמים את , בגדה המערבית וברצועת עזה
  .ישראלואת האפליה הנהוגים בתוך 

וחררו     שאלת התצורה המדינית שתוקם בשטחים שיש
 האם תהיה זו מדינה עצמאית או – מהכיבוש הישראלי

 העם היא שאלה ש – ה שכנהשתבקש להתמזג עם מדינ
מתוקף , ו בעצמו להכריע בך יצטרהשטחים אלבהפלסטיני 

  .והזכות למדינהעקרון ההגדרה העצמית 
לעסוק ולדון בשאלה הזו , בשמאל הישראלי,     מותר לנו

בשלב זה של , י בלבדדמאופי אק, למצער, שיש לה(
שלא אנו אלה שבידינו , אלא שחובה עלינו לזכור, )המאבק

  .ההכרעה הבלעדית
ובפרט ,     אל לנו ליפול לבור של מתן עצות לאחרים

 כי ,יש לזכור.  ישראללאחרים המדוכאים בידי מדינת
המכירים את ההיבטים הדכאניים של , לפלסטינים בשטחים

 את מלוא הכלים לדון יש, מדינת ישראל טוב מאיתנו
  .ממקור ראשון ובהתבסס על ידע, בשאלה

למשל , נו עומדות שאלות דחופות לא פחותלפתח,     בנוסף
) החלפתלו(החלשת ל המאבק להגשמת צדק חברתי ו–

ידה אומנם המחאה החברתית העמ. המשטר הקפיטליסטי
אולם , השמאל בצורה מרכזיתמאבק זה על סדר יומו של 

 המסתפקים במאבק בגזענות או במאבק ,יםעדיין ישנם רב
  .מבלי לקשור שאלות אלו עם השאלות החברתיות, כיבושב

שתי מדינות "מה צריכה להיות עמדתנו ביחס לסיסמא ו    
, שהיא רדיקלית במהותה, סיסמא זו, אכן". ?לשני עמים

ובידי , ימין בישראל-נה מתוכן בידי המרכזאומצה ורוק
  .הפטרון האמריקאי

שהיא נחלת הרוב בדעת , הביקורת על המשך הכיבוש    "
מאלצת את הממשל האמריקאי לשוב , הקהל העולמית

ועל תמיכתו בכינון , ולהכריז על התנגדותו להתנחלויות
  ממשל   מונע  שבפועל אף  , ישראל בצד   פלסטינית   מדינה 

  

  26-תחרות לעיצוב סמל הוועידה ה
  

-שתתקיים ב, י"של מק 26-     במסגרת ההכנות לוועידה ה
אשר פרסמה קול קורא , וקמה ועדה מכינהה,  במארס17-15

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

  
מצב . ם"אובאמה את קבלת פלסטין כחברה מלאה באו

ונתניהו  אולמרט ,שרון כמו ימין מנהיגי גם אילץ ,זה עניינים
, על תמיכה בפתרון של שתי מדינות, מן הפה ולחוץ, להכריז

  ).47' עמ, ח לוועידה"הדו" (ישראל ופלסטין
    אומנם ההיתלות בסיסמת שתי המדינות משמשת את חוגי 

אבל ,  המעמיקה את הכיבוש,השלטון להצדקת מדיניותם
  .ם המנוולת למדיניותבכל מקרה תירוץחזקה עליהם שימצאו 

לא . מבחינה הסברתית    נסיגה מסיסמא ותיקה היא בעייתית 
את יותר  טובמבטאת  אשר ,למצוא סיסמא אחרתגם קל 

אומנם  היא,  "די לכיבוש"הסיסמא ,  למשל.  המורכבהמצב
עיוות לאך גם היא מופשטת מדי ופתוחה ,  טובהסיסמא

 אין כיבוש"את טענת הימין כי , למשל, ראו(ולעיקור 
  )."ברצועת עזה

אשר צריך להיות ,     ההחלטה על סיסמאות היא עניין טקטי
י "ואילו עמדתה העקרונית של מק. כפוף לעמדה עקרונית

  :ח לוועידה"פורטה בהרחבה בדוו, בשאלה זו ברורה לגמרי
י במדיניותה "תתמיד מק, גם בתנאים מורכבים אלה    "

על , פשרהחותרת לגבש מחנה שלום ישראלי רחב ככל הא
ניתן לאחד את תומכי העיקרון . בסיס של עקרונות מוסכמים

למערכה למען מטרות , ישראל ופלסטין, של שתי מדינות
אותן חשוב להציג ולמענן , הומאניות ופוליטיות, מיידיות

  .כדי שיושג השלום הצודק והיציב, חשוב להיאבק עתה
א מול קולות הייאוש והקביעה כאילו מצב הכיבוש הו    "

, כי הדרך היחידה, י שבה ומדגישה"מק, הפיך-בלתי
, להשגת השלום הצודק והיציב, העקרונית והמעשית כאחת

היא סיום הכיבוש והקמת המדינה הפלסטינית העצמאית 
  .בצד מדינת ישראל

תלוי בהיחלצות , הישראלי והפלסטיני, גורל שני העמים    "
שר יקל על א, מהכיבוש ובכינון שלום של צדק ושכנות טובה

האפליה , גיוס הציבור למערכה נגד העוולות החברתיות
  ).51' עמ" ( יותרחיים טוביםצדק ו, שוויוןולמען , והגזענות

  

  ?י"מדוע הצטרפתי למק 
  

  ברנשטיין-דרה לוימאת 
  

אחרי ,     למפלגה הצטרפתי בחודש אוקטובר האחרון
נקודת המוצא , בעצם. לימוד והתלבטות, תקופה של קריאה

כסטודנטית לפילוסופיה ולמדעי : לי הייתה תיאורטיתש
קראתי את מארקס , ב"בתקופה בה חייתי בארה, המדינה

בשלב . בצד הוגים אחרים מהמסורת הקומוניסטית, ולנין
ושצריך לתרגם , מסוים הבנתי שלקרוא ספרים זה לא מספיק

  . יותראת התיאוריה הזו למשהו פרקטי
, ב"מסגרת פוליטית בארה שוםלא מצאתי ,     יחד עם זאת

שהרגשתי שחברות בה ופעילות בשורותיה יכולה לתרום 
  .באמת לקידום הערכים שאני מאמינה בהם

שמחתי לגלות כי בישראל  , לפני שנתיים,     כשהגעתי לארץ
ממלאת תפקיד משמעותי ה , מפלגה קומוניסטיתפועלת

 מהווה גם אופציה אלקטוראליתו, ביותר בתנועות החברתיות
  .ש" דרך הצבעה לחד–בבחירות 

    כשעשיתי שירות לאומי במרכז לקידום פליטים 
י "פגשתי חברים צעירים במק, אביב-אפריקאיים בתל

  . שוכנעתי לבסוף להצטרף–ודרך היכרות איתם , י"ובבנק
היו חברים במפלגה הקומוניסטית , ב"בארה,     הסבים שלי

אבל רק .  בבית נחשפתי לעמדות מרקסיסטיותיומילדות, שם
הרגשתי שמצאתי מסגרת פוליטית שהחברות בה , י"במק, פה

  .היא אפקטיבית ומשפיעה



  

 7/כיבוש וסביבה 
 

  

  גדר ההכחדה
  

חומת ההפרדה הנבנית בשטחים 

פוגעת בזכויות , הפלסטיניים הכבושים

גוזלת אדמות ומהווה מכשול , אדם

אך החומה גובה קורבנות  ●לשלום 

החיים בעלי , הסביבה, הטבע :נוספים

    המקרה של מדבר יהודה●והצמחייה  
  

  טל עמיתמאת 
  

מחים לשמירת גדר ההפרדה הוגדרה על ידי אקולוגים ומו    
כאחד המפגעים הסביבתיים המשמעותיים ביותר  טבע

בשל ההשפעה  ,נפגע קשות הנוף. בישראל ובשטחים
מערכות , בנוסף. בניית הגדר והעבודות עליההחזותית של 

מונעת מעבר של בעלי חיים הגדר אקולוגיות נקטעות ו
 הגדר פוגעת בנוף ובסביבה בכל מקום .צמחים והפצת זרעי

  .יהודה במדבר –ובמיוחד , בניתבו היא נ
מדבר יהודה הוא אחד האזורים היחידים בארץ המקיים     

 ועד )צמחים(מיצרנים ראשוניים ,  מלאהמערכת אקולוגית
קיימת חשיבות עליונה לשמור על , לכן). נמרים(לטורפי על 

האזור , כיוון שכך. פגועה ככל הניתן- מערכת זאת בלתי
הפצת , יםחי תנועת בעלי  שתאפשר,הוכרז כשמורת טבע
ההכרזה . הביולוגי על המגוון הגנה ו,מיני צמחים מקומיים

 ,למנוע פעולותעל מדבר יהודה כעל שמורת טבע נועדה גם 
  . להיות הרסניתהשהשפעתן על ערכי הטבע והנוף עלול

בנוי משלוש יחידות אורך מדבר יהודה , מבחינה נופית    
, רמת המדבר: דרוםהמשתרעות במקביל זו לזו מצפון ל

זורים היחידים זהו אחד הא. עתקים וחופי ים המלחמצוק הה
, בארץ שקיימת בו מוזאיקה מרתקת של נופי מדבר שונים

שהגדולה בהן (נאות מדבר אחדות , הכוללים מניפות סחף
מה רו, מצוקים נישאים, )בשטח ישראל היא נאת עין גדי

, ת הרי חברוןמורדונמצאים גם , עוד במדבר יהודה. מדברית
  .מדבריתיכוני ל-חד מעולם חי וצומח יםמתרחש מעבר שם 

 והמחסום הפיזי ,גדר הפרדה המתוכננת ברמת המדבר    
כה הפי-בלתי,  עלולה לפגוע פגיעה אנושה,המלווה אותה

מתוכננת לחצות את המדבר הגדר . ורבת פנים במדבר יהודה
של נחל  ממצדות יהודה דרך הר חולד ועד הקניון ,במרכזו
נתק את יחידת הנוף של מצוק ההעתקים מיחידת ל ו,ערוגות

  . הנוף של רמת המדבר
ר לשניים תהווה סכנת קיום  שתחצה את המדב    חומה

ליעלים , בעיקר לצבאיםו, חיים-ים שונים של בעלילמינ
, בנוסף לפגיעה האקולוגית החמורה. ולטורפים שונים

ות בנוף הבתולי עבודות החציבה והקמת המכשול יפגעו קש
  .והבלתי נגוע של המדבר

על הסכנה האקולוגית הטמונה בהקמת גדר ההפרדה     
חוו דעותיהם , ועל אוכלוסיות היעלים בפרט, במדבר יהודה

 היעלים: "פרומקין-אחירוןתמר ר "פרומקין ודרון ר "ד
 אך, המדבר נאות סביב בעיקר מתרכזים יהודה במדבר
, שנתיים-החד הצמחים נביטת שמתחילה לאחר, בחורף
 ,זכרים בוגרים .רעייה לצורך המדבר רמת אל יעלים עולים

 במרחקים משוטטים נצפים, בוגרות נקבות גם ולעתים
 במערב גבעות לעתים על ונראים המצוקים משולי גדולים

  ). גדי לעין מערביתמ " ק12 ',דרג באום, למשל(יהודה  מדבר
בי מרח בין יעלים של תנועה עונתית למנוע עשויה הגדר    

 ,מוגבל בשטח להצטופף אותם לחייב, שלהם המחיה
 את לשבש עלול הדבר. שלהם המזון מקורות את ולצמצם

 לטורפים מוגברת להביא לחשיפה אף ואולי חייהם אורח
היבטים אקולוגיים "ח "מתוך הדו ("םאוכלוסיית ולצמצום

  ).החברה להגנת הטבע, "של גדר ההפרדה במדבר יהודה
ממצדות יהודה ועד הר   כרגע הגדר מאושרת להקמה   

מהר חולד ועד , החלק המזרחי. והעבודות כבר החלו, חולד
אך ישנה סכנה כי , נותר כרגע ללא גדר מתוכננת, נחל ערוגות

זור ולבסוף תוקם גם בא, יבה לא יעזורהלחץ של ארגוני הסב
  .גדר הרסנית וסוריאליסטית, הרגיש והייחודי הזה

  הסביבתייםח האיומים" מזהירה בדורה להגנת הטבעהחב    
ההרס   כי,)שנתי לסכנות אקולוגיותהמסמך ה( 2011לשנת 

הפיך ואיננו ניתן -יגרם למדבר ולחיים בו הוא בלתייש
. ותרים לשנים ולדורותכל שינוי וכל פגיעה במדבר נ. לתיקון

  . צלקות שאין להן תקנהתותיר חומה בניית ה
 שתי  מופיעות2012 הסביבתיים לשנת ח האיומים"בדו    

הגדר שאמורה :  נוספות הקשורות בחומת ההפרדהסכנות
 ,חשיבות אקולוגית גבוהה ביותראשר לו , לקום בוואדי קלט

סות אהמאיימת על הטר, והגדר שמתוכננת לקום בנחל רפאים
   .שיש לשמרן, ך"החקלאיות מתקופת התנ

דחיקת למות רתנת והמשפטית צבאיאך המערכת ה    
לכער בדורסנות את ולהמשיך ופועלות , השיקול הסביבתי

  .ולפגוע בחי ובצומח, לגזול אדמות פלסטיניות, נופי הארץ
        

  חאדר עדנאן רעב לחירות
בשבוע שעבר התקיימו     

רבות הפגנות סולידריות 
 בקריאה ,בישראל ובשטחים

לשחרור המיידי של האסיר 
, חאדר עדנאןהפלסטיני 

אז דצמבר השובת רעב מ
  .ולחייו נשקפת סכנה, 2011

    עדנאן מתנגד למעצרו 
וטען בערעור , המינהלי
כי לא ,  עורכי דינושהגישו

 –ולראייה , ביצע שום עבירה
  , אישום כתב נגדו הוגש לא

 בית . שיערך נגדו משפט מבלימוחזק במעצר מינהליוהוא 
  .את עתירתו של עדנאן, כצפוי, )13.2(הדין הצבאי דחה 

 לשביתת הרעב של האסיר המינהלי 60-מחר יהיה היום ה    "
כשהוא כבול , החולים צפת-והוא מוחזק בבית, חאדר עדנאן

מוחמד כ "אמר ח, "באזיקים למיטתו ומואכל בכפייה

זה , ראשית", )14.2(במליאת הכנסת , ש"ר חד"יו, ברכה
הוא מנוע , שנית; מחזה שהדעת אינה סובלת ברמה האנושית

 שביתת –וזה העיקר , שלישית; את בני משפחתומלקבל 
ברכה קרא ". הרעב שלו היא על מאסרו ללא שום אשמה

  .הנלחם מלחמה צודקת על כבודו כאדם, לשחרר את עדנאן
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  ההון מכין

   טרגדיה יוונית
  

  

 על מנת ות צנע חדשגזירות) 12.2(פרלמנט היווני אישר     ה
השנייה מהאיחוד " חבילת הסיוע"להבטיח את קבלת 

  .  מיליארד יורו130בהיקף של , האירופי
, )KKE (מפלגה הקומוניסטית היווניתדיווחי העל פי     

נגד כדי למחות , לפים יצאו לרחובות העריםמאות א
המורכבת , ליברלית של הממשלה- המדיניות הניאו

-הסוציאל, השמרנים: מקואליציה של שלוש מפלגות
  .דמוקרטים והימין הקיצוני

  
  

 חברי הפרלמנט היווני הצביעו בעד חבילת 300ן  מבי199    
,  חברי פרלמנט מהקואליציה הצביעו נגדה43אך , הצנע

  .והודחו ממפלגותיהם
  

ש "ד חד מועמ–יהאד עקל 'ג

  לראשות ההסתדרות
  

) 18.2(שהתכנס בנצרת , ש"    המושב השני של מועצת חד
ש "ר סיעת חד"יו, יהאד עקל'גבלבחור , ברוב קולות, החליט

, עקל .ש לראשות ההסתדרות"למועמד חד, בהסתדרות
ובעבר היה חבר , ר חדר המצב בהסתדרות"יו כיום ככהןהמ

 .  במאי22- יתמודד בבחירות שיתקיימו ב, הנהגתה
  :בה נאמר, החלטה כוללת לגבי הבחירותקדמה לבחירה     
ש תפעל למען הבטחת וחיזוק ייצוגה בהסתדרות "חד    

כדי שתהיה כוח אלטרנטיבי להנהגת ההסתדרות , נעמתבו
ש תתנהל "מערכת הבחירות של חד;  בראשות עיניהנוכחית

ש תפעל למען שיתוף "חד; ש"על סמך מצע ועקרונות חד
מועצת ;  כדי לרוץ לבחירות,ה רחב עם קבוצות שונותפעול

ת הרכב ים אש להשל"ש מסמיכה את מזכירות חד"חד
המזכירות בין בהרכב תשלב  .הרשימה להסתדרות ונעמת

 אלה של ובמיוחד ,לבין הצעיריםשל פעיליה הניסיון הרב 
ש תעמיד מועמד "חד; שלקחו חלק פעיל במחאה הציבורית

  .תמטעמה לראשות ההסתדרו
ש לשלוח ברכה לקבוצות "עוד החליטה מועצת חד    

עובדי הרכבת הנאבקים ל: למען זכויותיהם עובדים הנאבקות
ם הנאבקי" תמר בית שלה"ה ו"מורי הילל, נגד ההפרטה

בריאות אחיות ול, למען העסקה ישירה והסכם קיבוצי
  . לתלמידבריאותגד הפרטת שירותי הנהנאבקות  ,הציבור

  
 22%הפחתה של , בין היתר, ע החדשה כוללתחבילת הצנ    

,  לביקורת מצד כלכלנים רביםיא מושאוה, בשכר המינימום
. עמיק את המשבר הכלכלי ביווןתהטוענים כי היא רק 

 מיליארד יורו כבר 3.3של בתקציב החבילה תוביל לקיצוץ 
  .בשנת התקציב הקרובה

בה התשו): "KKE(    לדברי המפלגה הקומוניסטית היוונית 
היא הגברת המאבק , עממיים של הממשלה-לצעדים האנטי

יהיה זה מסוכן לטפח אשליות לגבי האיחוד . המעמדי
או לגבי האפשרות של השיטה הקפיטליסטית , האירופי

  .לפתור את בעיותיהם של העובדים היוונים
 'בוחרים'אסור שהעובדים ביוון יחשבו על עצמם כ"    

. דרך הקלפירק יכולים להשפיע על עתיד המדינה ש, בלבד
לפעול באיגודים המקצועיים על , על העובדים להיות פעילים

ולארגן , להקים ועדי פעולה במקומות העבודה, בסיס יומיומי
רק כך נבטיח שהמתקפה של . ועדים עממיים בשכונות

  ".הממשלה על תנאי החיים של העם תיתקל בתגובה הולמת
  

  

  ובס'גאדרעי מול 
  

  יוסי סגולמאת 
  

 אין ולכן, התקשורת הישראלית שייכת ברובה לאילי הון    
מהדורות החדשות בטלוויזיה בפלא שמעל דפי העיתונים ו

 חסרת גבולות וחסרת מעצוריםאנו נחשפים לתמיכה , וברדיו
 ,גםפלא זה ן אי. בהפרטה של שירותים וחברות ציבוריות

מוצגים בתקשורת וועדי עובדים המתנגדים להפרטה ש
  .  הדואגים אך ורק לעצמם,אלימיםכאנשים בורים ו

, גילה אדרעי ניסתה התקשורת להצמיד לבימים האחרונים    
 הפוגעת ,אישה כוחניתדימוי של , ר ועד עובדי הרכבת"יו

. תאים את עצמה למציאות המשתנהבסיכויי הרכבת לה
שף והציבור נח, תלא מוצגש עמדתם של עובדי הרכבת כמעט

י לקבל בל, נזק הנגרם בעקבות השביתהבעיקר לתיאור של ה
  . מאבקשהוציאו את העובדים ל תיאור שלם של הסיבות

 מתי הופנתה אי פעם ביקורת כלפי בעל הון ,    קשה לזכור
באותו סגנון ובאותה חריפות כמו הביקורת , כלשהו בישראל

  .שמפנה כיום התקשורת כלפי גילה אדרעי
ואת , "קידמה" בתקשורת את ההפרטה כ    מרבים לתאר

מושג ". התנגדות לקידמה"ההתנגדות להפרטה בתור 
יעילות (הבעלות הפרטית נהנה בתקשורת מדימוי חיובי 

הסובל מדימוי , לעומת מושג הבעלות הציבורית, )ויצרנות
  ).בירוקרטיה ועצלנות(תקשורתי שלילי 
ת והמגולמ" היעילות"ו" הקידמה" של ן    אך מה מחיר

זכה , "אפל"ל תאגיד "מנכ, ובס'סטיב ג? בתאגידים הפרטיים
שורת היה נוח לתק.  ולאחר מותותשבוחות רבות בימי חייוב

 שהמחשבים והמכשירים הסלולאריים ,להתעלם מכך
 של יניצול נורא תוך כדי ,בסיןהמתקדמים של החברה יוצרו 

כדי , אלו נאלצו לעבוד בתנאים קשים ובשכר זעום .עובדים
 שלא באמת ,יהיו מכשירים מתקדמיםלילדים במערב ש

  .מקדמים אותם לשום מקום
" הקידמה" שבצדק חוששים עובדי הרכבת מפני ,    כך

יותר אולי ו  יהי,אם הרכבת תופרט. שבהפרטת מקום עבודתם
אבל לא ,  ובמרכזאביב- הרווחיים בתליםקווים באזור

הרכבת ע תגי , בסופו של דבר,גם אםו. ליישובי הפריפריה
בגלל  הרי ש– בה אני גר ,קריית שמונהל , למשל–פריפריה ל

היה למי בכלל עוד י, הפערים החברתיים שתיצור ההפרטה
  ?כסף לקנות כרטיס



  

 9/תרבות 
 

                   

מה בין החלטה 
  ?נבונה לטובה

  

  דן יהבמאת 
        

רגעים היסטוריים " ,מיכאל הרסגור ואהוד פוקס
הוצאת  ,"החלטות בתנאי משבר: ורגעים היסטריים

 . שקלים66 ,ודיםעמ 397, ביתן-זמורה- כנרת
  

 , של ספרות מלחמה,כל האמון על קריאת סוגה מעין זו    
, "מצעד האיוולת("מן ה טוכוצלח את ספריה של ברבר

הכרעות ", "היטלר("וספריו של איאן קרשו ) "1914אוגוסט "
, יהנה עד מאוד מספרם של שני מחברים מעוליםי, )"גורליות

  .  באו משני עולמות מדע ותוכן שוניםאשר
  

הידוע בעיקר מתכנית ,  המנוחהרסגור'     ההיסטוריון פרופ
. פרנקופיל מושבע יהה , ל"בגלי צה" שעה היסטורית "הרדיו

 –מחצית מהספר מוקדש למלחמות צרפת  כ,מנםווא
  .השנייהע " ועד כיבוש צרפת במלחהנפוליאוןמכיבושי 

  

 ,ה וניהולינדסת תעשימרצה לה, אהוד פוקס, המחבר השני    
תורה זו ". תורת קבלת החלטות"הקרוי  בתחום המומח הוא

 :בין פרסומיו. החלטות היסטוריות הרות גורלניתוח ביישם 
ראשי ממשלות ישראל במבחני  ,נפילים או ְנָפִלים"הספר 
  ). 2008, סערהוצאת  ("2008-1948, החלטה

  

 אילו החלטות  לקביעה    המחברים מציעים כמה קריטריונים
החלטה . נכונותאילו החלטות ייחשבו כ וכטובותייחשבו 
לפי המידע ,  היא זו שהיה צריך לנקוט בזמן אמתנכונה

 נבחנת טובההחלטה , לעומת זאת. יה בידי המחליטשה
  . על סמך התוצאה, בדיעבד

  

, ברוב המקרים החלטה נכונה היא גם החלטה טובה    
. אך לא בכל המקרים, והחלטה לא נכונה היא החלטה גרועה

ודווקא ,  לתוצאות גרועותלוביוה, יה נכון מה שה,לעיתים
  .ו לתוצאות טובותלביו לא נכונות ההחלטות

  

ה חלט מהי החלטה נכונה או מהי ה,קשה להכריע בשאלה    
 חלוקים ואנו יודעים שלא מעט היסטוריונים אכן, טובה

אפשר , למשל, אצלנו בישראל.  ובמחקריהםעותיהםבד
למצוא הערכות היסטוריות שונות למלחמות כמו מלחמת 

  ).1982(או מלחמת לבנון ) 1956(סיני 
  

נפוליאון : כות מלחמה שמונה מער    בספר מובאות
צרפת , צרפת-מלחמת פרוסיה, נפוליאון וסובורוב, והפרוסים

, רוסיה-מלחמת פינלנד, במלחמת העולם הראשונה והשנייה
 – לא בסדר הכרונולוגי משום מה –וגם , רב על מוסקבההק

הפרק האחרון עוסק במדינת . ב"מת האזרחים בארהמלח
  .נייםלחמתה כנגד הארגונים הפלסטיבמו, ישראל

  

לא ) 1939-1936( שמלחמת האזרחים בספרד ,    מוזר
 לעצירת יסיון חשובנהיותה שכן מעבר ל, בספרופיעה מ

ית ירי"היא הייתה בבחינת , התפשטות הפאשיזם באירופה
היא גם היוותה כר נרחב . השנייהלמלחמת העולם " ניסוי

  .ות תוצאות לא טובגררו ש,לבחינת החלטות נכונות
  

, בכל פרקי הספרמפוזרות של הרסגור " ת האצבעטביעו"    
   ,פרטים לפרטי המלחמתיים והאירועים הדמויות בתיאור הן

  
את הפרק על מלחמת . והן בחוש ההומור הדק שניחן בו

  : כךצרפת פותח הרסגור-פרוסיה
שפם . שפמו של נפוליאון השלישי היה מטופח להפליא"    

, צבוע כדי למחות את סימני השיבה, גזוז בקפידה, דק וארוך
 מעלה  כדי לשמור אותו זקור כלפי,ומשוח דרך קבע בשעווה

אנשיו מדרש , בי הפרוסיםלפני שנפל בש... ולא חלילה שמוט
  .)62  'עמ" (...מלאי מספיק של שעווה

 –אולם למעשה , י היטפלות לפרטים שולייםזוה, לכאורה    
.  של מנהיגווח מבריק של אופיניתעל דרך ההומור מוצג כאן 

 פרוץ מלחמת העולםהעוסק ב, בפרק אחרוכך נכתב 
, ניותאם היו מעניקים פרס נובל על טמטום במדי: "הראשונה

כה היה הקייזר וילהלם השני זו. ..והפרס היה מוענק מדי שנה
לא בדיוק , אכן ).97' עמ" (שבהן היה מועמדבו בכל השנים 

  ...י קורקטפוליטיקל
,  עם הניתוח והמסקנות של המחבריםניתן לערער על    

 בו הם קובעים מהן ההחלטות הנכונות ומהן ,אופןבעיקר ב
אך מכל פרק עולות הדילמות והסוגיות . ההחלטות הטובות

בדבר המעוררות ויכוח ומחשבה מעמיקה , ההיסטוריות
  . של המלחמות" כדאיותן"

  ועלמיילא ,  לצערנו,אלה    
  .  בעתיד הקרוב מחיינו

  

  :תערוכה של הציירת רות שלוס
  עבודות ראשונות ואחרונות

  

תיפתח התערוכה של הציירת ) 23.2(ביום חמישי     
 ,"עבודות ראשונות ואחרונות ",החברתית הנודעת רות שלוס

 ,קראת הפתיחהל. אביב-ש זריצקי בתל"בבית האמנים ע
מאז ראשית דרכה "שכי , כתבה אוצרת התערוכה אירית לוין

האמנותית מעוגנות יצירותיה של רות שלוס עמוק בלב 
מתוך עמדה חברתית . ההוויה הישראלית הקולקטיבית

 הן מיטיבות לחשוף דווקא אותם ,ופוליטית בלתי מתפשרת
ומתמקדות בעיקר , רבדים שלרוב מעדיפים להתעלם מהם

  . לויים השונים של העוול החברתי והפוליטיבגי
במשך עשרות שנים משמיעה שלוס בעקביות את קולה     "

עומק . נענית תמיד רק לצו ליבה ומצפונה, הבודד, האמיץ
 ,ההתבוננות האנושית ויכולת הרישום הווירטואוזית שלה

אילצו את החברה הישראלית להביט שוב ושוב בדמויות של 
, בנופים של הזנחה ועוני, ועלים קשי יום נשים ופ,מובטלים

כל אלה נעשו . וכמובן גם בתוצאות של המלחמות והכיבוש
  ". עם הזמן לסמל של עבודותיה

, האמנים היא פרי תקופת עבודתה האחרונה-התצוגה בבית    
שבהם קו , ציורי ָפּנים: לפני שחדלה לצייר עקב גילה המבוגר

. ש להם חיים משל עצמםנאגר לקו וטֹווה רשת של קורים שי
 במשך שנים פעלהאשר , גם כאן יוצאת שלוס, כדרכה

  .ממבט אינטימי מפוכח ונועז, באמירה גלויה, י"שורות מקב
הציורים אינם בהכרח פורטרטים של אנשים  ",לדברי לוין    

, יש כאן יותר מעשה של הפניית המבט פנימה; מסוימים
 –י של הציירת כמין סיסמוגרפיה של מצבה הפיזי והנפש

בכל מה שהוא , ובה בעת חומלת, ההתבוננות הביקורתית
,  בד בבד עם בגידת הגוף,התבונה שבאה עם הגיל, אנושי

  ". ההיסוס
-תל, 9רחוב אלחריזי , בבית אמניםהיה פתוחה התערוכה ת    

, שייבימי ש, 19:00-17:00-ו 13:00-10:00, 'ה-'ימי בב, אביב
  .11:00-14:00,  ובשבת,13:00-10:00



    במאבק
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, )16.2 (תקופת הצינון בת השבועיים    לאחר שהסתיימה 

התקיימה , סכסוך עבודה בנמלים הכרזת שבאה לאחר
ר ארגון עובדי התחבורה "בהשתתפות יו, התייעצות

  .ויושבי ראש ועדי העובדים בנמלים, אבי אדרי, בהסתדרות
מוחלטת של הנמלים החל   על שביתהסוכםבפגישה     

ודות המחלקות בין הצדדים כוללות את  נק.מתחילת השבוע
 ,2011 בדצמבר 31-שתוקפו פג ב, העובדים הסכם השכר של

המתוכננת של  ההקמה; תנאי הפנסיהו ,ומאז הוא לא חודש
נושא שמבחינת  – רציפים פרטיים בנמלים לקראת הפרטתם

, ומועצות הייצור; "ייהרג ובל יעבור"מבחינת  העובדים הוא
  . האוצר בהחלטות המתקבלות בהםשלא מוכנים להתערבות

  

   שובתים ומפגיניםקבלןמורי 
ה השבית בשבוע שעבר "ועד המורות של תכנית היל    

 .במרכז הארץ מרכזי ההשכלה 35-את הלימודים ב) 15.2(
נערות ונערים שנשרו  7,000-ה לומדים כ"בתוכנית היל

  .  שנות לימוד12המשלימים ,  הרגילהממערכת החינוך
אך הוא , התוכנית המממן והמפקח עלהחינוך הוא משרד     

  .סים"החברה למתנדרך , כעובדי קבלןמעסיק את המורים 
    המורות והמורים השובתים קיימו במהלך יום השביתה 

  .אביב-  הפגינו במרכז תל–ואחר הצהריים , אסיפות עובדים
  

  לצד המורים והורים תלמידים 
הספר -תורים של ביהורים ומ, בוגרים, םתלמידימאה     כ

ול משרד מ) 13.2 (הפגינו, "בית של תמרה "לחינוך מיוחד
, הספר-בסולידריות עם מורי בית, אביב-החינוך בתל

  .השובתים מזה שלושה שבועות
  

  לידידתנו היקרה
  

  שפרה פרידלר
 

  ברכות לבביות מלוא הטנא
   שנה90במלאות לך 

  

  ים-י בבת"חברי סניף מק
  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"ת א
  ,ך בדוארביתל

  ,מדי שבוע
  ?וללא תשלום

  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק
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 פתחו ,"כוח לעובדים" המאוגדים ב,מורי בית הספר    

ת ההסכם רבמחאה על הפ, בשביתה בתחילת החודש
הנהלת בית הספר בחודש בין העובדים לבין הקיבוצי שנחתם 

   . האחרוןאוגוסט
זהה ההסכם כולל עיגון של זכויות העובדים לקבלת שכר     

תשלום עבור שעות עבודה ,  במשרד החינוךלמורים הקבועים
 בורותשלום ע, פעילויות מחוץ לשעות הלימודיםעבור 

  . שעד עתה לא שולם למורים שכר בגינן ,פעילויות
הנהלה  לא עמדה ה,מתחילת שנת הלימודים    

והמורים ,  שכר המורים הולן:בהתחייבויותיה כלפי המורים
    .לא קיבלו תשלומים המגיעים להם כמתחייב בהסכם

  

  מסרבים לשלם את המחירדואר ב 
 בתגובה, סכסוך עבודה) 14.2(    עובדי דואר ישראל הכריזו 

.  להביא להפרטת החברה–למהלכים של ההנהלה שמטרתם 
 עובדי הדואר לנקוט 7,000יוכלו , בתום תקופת הצינון

  .בצעדים ארגוניים
 כי ,אמר ון'שמעון פרגר ועד עובדי דואר ישראל "יו    

באופן נחרץ נגד כל ניסיון הפרטה  "בכוונת העובדים להיאבק
לחברות  רופשיבשם קידום התחרות א. ופיטורי עובדים

הגדולות במשק לקבל שירותי דואר מחברות המתחרות 
 ,כאשר מחירי הדואר קבועים ומפוקחים וזאת, בדואר ישראל

ולהשתתף  ת האפשרות להוריד מחיריםנולדואר לא נית
זה אבסורד שדואר . את המחיר ישלמו העובדים. בתחרות

. תישא על גבה חברות פרטיות, ציבורית שהיא חברה, ישראל
  ".בעלי ההון ירוויחו, בור יפסידהצי

  

  חוג אחווה
  חיפה, 39גוריון -שדרות בן

  

  ,19:30בשעה ,  בפברואר23, ביום חמישי
  

  אתגרי המחאה החברתית
  

  )ש"חד (כ דב חנין"ח ערב בהשתתפות
  

 050-5913015: לפרטים. הכניסה חופשית
  

  

  י" תנד–תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 
  

  ,18:00 בשעה,  במארס5, שניביום 
  חיפה, 39גוריון - שדרות בן, "אחווה"באולם 

  

  שולחן עגול

  לרגל יום האישה הבינלאומי

, מאבק של נשים עובדות קבלן

  עדויות והערכות
  

  054-4795347: לפרטים. הכניסה חופשית


