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בעקבות הסבב הראשון של השיחות בין השרה ציפי
לבני לבין ראש צוות המו"מ הפלסטיני ,סאיב עריקאת,
שנערך לפני שבועיים בוואשינגטון ,צפויות השיחות
להתחדש ,הפעם בירושלים .אך על שיחות אלו מציבה
סימן שאלה החלטת הממשלה להמשיך ולבנות יחידות
דיור בהתנחלויות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים ,חרף
העובדה שבנייה זו סופגת גינויים לא רק מצד
הפלסטינים ,אלא גם מצד ממשלות רבות בעולם.
במכתב לשר החוץ האמריקאי ,ג'ון קרי ,כתב
עריקאת ,כי מבלי שתעצור ישראל את
הבנייה בהתנחלויות ,קשה לראות כיצד
השיחות "יביאו להתקדמות לקראת הסכם
שלום" .במכתב מפורטות תכניות הבנייה
שפורסמו בימים האחרונים ,ובהן53 :
יחידות דיור למתנחלים בשכונת ג'בל
מוכאבר במזרח ירושלים 112 ,יחידות דיור
בשילה 559 ,יחידות דיור בטלמון 38 ,יחידות
דיור בכוכב יעקב 78 ,יחידות דיור בגלגל
שבבקעת הירדן 31 ,יחידות דיור באלמוג
שמצפון לים המלח ,ו 60-יחידות דיור באלון
שבות שבגוש עציון.
עוד מחה עריקאת על כך ,שהממשלה
החליטה להגדיר  91התנחלויות בתור "אזור
עדיפות לאומית" ,הזכאי לתקציבים ולהטבות
מהמדינה.
אין ספק ,שטענות הפלסטינים הן במקומן.
ממשלת נתניהו אומנם הסכימה,
בחצי פה ,לנהל שיחות עם אש"ף,
אך במקביל – יוצרת בשטח את
התנאים שיהפכו את השיחות
האלה לעקרות ,וימנעו מצב של
הבשלת הסכם בדבר הקמת מדינה פלסטינית עצמאית.
יש לזכור ,כי נתניהו נדחף להסכים לחזרה לשולחן
המשא-ומתן בין היתר בגלל הלחץ הבינלאומי שהופעל
עליו ,לרבות מצד האיחוד האירופי ,אך גם בלחץ דעת
הקהל בישראל :בסקר שפורסם ב 22-ביולי באתר "מאקו",
 59%מהישראלים תמכו בחידוש המשא-ומתן ו55%-
תומכים בהקמת מדינה פלסטינית בצד מדינת ישראל.

נתונים אלה מפתיעים לטובה ,בהתחשב בכך שמשך שנים
ידענו שיח כוחני מצד הפוליטיקאים בישראל ,המעדיפים
"פתרונות חד-צדדיים" על פני משא-ומתן לשלום" :אין
פרטנר" ו"-אנחנו פה ,הם שם" של אהוד ברק ,ההתנתקות
החד-צדדית מעזה של אריאל שרון ,וגם "צריך להיפטר סוף-
סוף מהפלסטינים ולהציב גדר בינינו" של יאיר לפיד.
נתניהו ,שנדחף למשא-ומתן בניגוד לתפיסתו ,ירצה,
בתקופה הקרובה ,להביא לכישלון השיחות בין
ממשלתו לבין אש"ף ,אך מבלי שתיפול עליו
האשמה .הבנייה בהתנחלויות משרתת יעד זה,
שכן אבו-מאזן לא יוכל לאורך זמן להצדיק
בפני עמו את המשך קיום המשא-ומתן ,שעה
שההתנחלויות ממשיכות להתרחב ולחנוק
את הכפרים הפלסטיניים הסמוכים.
ואכן ,נראה כי הנהגת אש"ף לכודה בין
הפטיש לסדן .הרכב הממשלה בישראל הוא
ניצי ,ומי שנותנים את הטון בנושא המדיני
הם מפלגת "הבית היהודי" והרוב המתנחלי
של הליכוד ,ולא מפלגות "מרכז" דוגמת "יש
עתיד" ו"-התנועה" .לכן ,התחזית הסבירה
היא שממשלת הימין תסכל התקדמות
ממשית לקראת הסכם שלום צודק ויציב,
ותסרב לספק את התנאים ההכרחיים להסכם כזה:
נסיגה לקווי ה 4-ביוני  ,1967פינוי כל
ההתנחלויות ,חלוקת ירושלים ,ופתרון
בעיית הפליטים בהתאם להחלטות האו"ם.
לעומת זאת ,אם תסרב הנהגת אש"ף
לנהל מו"מ בעת שמרחיבים התנחלויות,
תמהר ארה"ב – בעלת בריתה
האסטרטגית של ישראל – לטפול עליה
את קלון סרבנות השלום .הדבר עלול
לסתום את הגולל על תקוותיה של הרשות הפלסטינית לשפר
את מעמדה הבינלאומי ,בדמות קבלה למוסדות של האו"ם.
הדרך החוצה ממלכוד זה ,עוברת דרך תמורה יסודית
במדיניותה של הממשלה בישראל .על השמאל העקבי
היהודי-ערבי בישראל לרתום למערכה לשלום צודק את
הציבור הרחב הרוצה בהקמת מדינה פלסטינית ,ולתרגם רצון
זה לשינוי בהרכב הכנסת והממשלה.

תגובות 2/

מכתבים למערכת
סכנה שהיא גם הזדמנות

דברים בשם אומרם
ההלכה בשירות ההפרטה...
"יש לקבוע כי שביתה בכלל נמלי הים של מדינת ישראל –
הפוגעת פגיעה אנושה בכלכלת המדינה ,ואינה משאירה
למדינת ישראל כל אפשרות לתעבורה ימית סבירה – אסורה
על פי ההלכה .יש ליישב סכסוך זה באמצעות בוררות".

החוק שעבר בקריאה ראשונה בכנסת ,על אודות העלאת
אחוז החסימה ,הוא צעד אנטי-דמוקרטי נוסף בשורה של
צעדים אותם יזמה הממשלה .מטרתו של חוק זה ,אם תושלם
חקיקתו ,היא למנוע מחד"ש לעבור את אחוז החסימה
בבחירות הקרובות לכנסת.
אך בכל דבר רע יש גם גרעין טוב ,והטוב הוא שחד"ש
תידרש לחבור לעוד מפלגות וארגונים ,ואולי תצליח לכונן
חזית שמאל רחבה לקראת הבחירות .בתור שותפים אפשריים
לחזית כזו ,ניתן לחשוב על המפלגות הערביות ,על מרצ ,על
חברי כנסת שמאליים ממפלגת העבודה ,ועל פעילים
מתנועות השלום והמחאה.

ברוך ברנע ,מזכרת בתיה

)הרב שלמה אישון ,פסק הלכה שפורסם באתר "כיפה"(31.7 ,

...וההפרטה בעזרת המשטרה
"אם אלון חסן ומאיר תורג'מן רוצים לראות את הנמלים
החדשים מקרוב – כדאי שיקנו משקפת ,כי בדרך אחרת הם
לא יזכו להתקרב אליהם .לא נקים נמלים חדשים כדי שחסן
ותורג'מן ישתלטו עליהם".
)ישראל כץ ,שר התחבורה ,פייסבוק(30.7 ,

עוזרו של יצחק רבין קצת נסחף
"וילנר וחבריו חזרו כמו תוכי סהרורי על ההצעה לאפשר
כינון מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל .הם הלכו לישון
עם חזון המדינה הזו ,וקמו איתו לארוחת בוקר .וילנר ,אגב,
גם אמר לפעמים ש'-יום יבוא' ו'-יעשו חשבון' ,ונענה תמיד
במטחי צחוק ,אפילו קללות .על מה ידברו שם בוושינגטון,
בהמשך המו"מ? נכון ,על שתי מדינות לשני עמים ,ואולי
אפילו 'גבולות על בסיס קווי  .'1967פתאום עכשיו ,פתאום
היום ,מאמצת ממשלת הליכוד את חזונו של מאיר וילנר .וזה
לא וילנר ,מנוחתו עדן ,שהתקרב לעמדות נתניהו והליכוד.
ההיפך הוא הנכון :נתניהו אימץ את וילנר ,האיש הרחוק
ביותר ממנו בדעותיו".
)איתן הבר ,לשעבר מנכ"ל משרד רה"מ" ,ידיעות אחרונות"(28.7 ,

השר לא רציני
"אז מה יש לי להגיד על פרשת הנגיד? שמתברר
שפרופסורים לכלכלה הם חבורה מאוד צבעונית ופרועה .אני
מתגעגע לאנשים סולידיים ויציבים כמו יצפאן ובראבא".
)יאיר לפיד ,שר האוצר ,פייסבוק(2.8 ,

הקומיקאי רציני בהחלט
"באיזה שטויות מתעסקים ,במקום להתעסק בדבר החשוב
באמת :המו"מ להסכם שלום".
)השחקן שלמה בראבא" ,ידיעות אחרונות"(4.8 ,

יאיר יהיר
"יש פה יהירות ושחצנות של השר לפיד .יש אנשים
שחושבים שמגיע להם הכול .הם לא צריכים ללמוד ,והם לא
צריכים ניסיון .זה לא עובד ככה".
)יובל שטייניץ ,השר לעניינים אסטרטגיים ,ערוץ (3.8 ,2

מסי-בה

ביקורו של ליאו מסי ,ושל שאר חבריו מקבוצת הכדורגל
המפוארת של ברצלונה ,עורר התרגשות לא רק בקרב ילדים
ומעריצי כדורגל ,אלא גם בקרב ראשי המדינה .גם הנשיא
וגם ראש הממשלה נפגשו עם הכדורגלנים מקטלוניה ,וניסו
להרשים אותם בעזרת כידרורים והקפצות.
ניתן להבין את ההתלהבות של נתניהו מהמפגש עם כוכבי
הכדורגל ,אבל מטרידה המחשבה שהוא מקדיש יותר מדי
זמן לאירועים תקשורתיים ,ופחות מדי זמן לשאלות
החשובות באמת ,למשל – התקדמות להסכם מדיני עם
הפלסטינים .בשבועות האחרונים ,החלה הממשלה לחוקק
חוק שיחייב משאל עם לפני חתימה על הסכם כזה .אך איש
לא ישאל את פי הציבור לפני הקמת התנחלויות נוספות
ותקצובן – דבר אותו הממשלה עושה ממש בימים אלו,
במקביל להקפצת כדורים.
קבוצת ברצלונה ביקרה הן בשטחי ישראל והן בשטחי
הרשות הפלסטינית .בוודאי לא נעלמה מעיניהם העובדה,
שמדינת ישראל מונהגת בידי מעריצי כדורגלנים ,אשר
ממהרים להיפגש עם ספורטאים מארצות רחוקות ,וגוררים
רגליים כשמדובר בפגישות עם מנהיגים פוליטיים של העם
השכן .לכן ,בל נתפלא אם בפעם הבאה ,קבוצות-העל מחו"ל
יגיעו לבקר רק אצל שכנינו ,ולא אצלנו.

יוסי ס.

ניתן לקבל את
"זו הדרך" מדי שבוע
בדואר אלקטרוני
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלinfo@maki.org.il :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  ,26205תל-אביב ,מיקוד 6126102

מ

חברה 3/

מה שלא נאמר על פרשת הנגיד
"ביום העיון האקדמי שהתקיים בירושלים בחודש שעבר,
לרגל פרישתו של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר ,התייחסו
חלק מהדוברים לתפקיד המוזר מעט של נגיד בנק מרכזי.
הנה ,דווקא במדינה המתהדרת בכללי משחק
דמוקרטיים ,ישנו אדם המחזיק בידיו כוח עצום,
חרף העובדה שהוא לא נבחר בידי
הציבור ,שהוא אינו מדווח לו
על מעשיו ,ושהוא אינו עומד
למבחן על ביצועיו".
"מדינות רבות בנו את
התפקיד ואת כללי המשחק
בדיוק לשם כך – כדי לחסן
ולבודד את נגיד הבנק המרכזי
מפני השפעה של פוליטיקאים .הרעיון היה לבנות תפקיד של
כלכלן עצמאי ,אשר יוכל לפעול על פי שיקולים מקצועיים
בלבד ,ושלא יהיה נתון ללחצים קצרי־טווח מצד
פוליטיקאים .התוצאה היא אדם שאינו חייב דין וחשבון
לאיש ,ושאינו כפוף לאותה מערכת בלמים ואיזונים
המקובלת בכל מנגנון של קבלת החלטות לאומיות".
דברים אלו כתב הפרשן הכלכלי איתן אבריאל )"דה-
מרקר" (4.8 ,בעקבות המינוי ,או ליתר דיוק – בעקבות אי-
המינוי לתפקיד נגיד בנק ישראל ,של הפרופסור יעקב
פרנקל )מראשי תאגיד הביטוח האמריקאי  (AIGושל
הפרופסור ליאו ליידרמן )אחד מבכירי בנק הפועלים(.
אך מה הקשר בין הדברים שכותב אבריאל ,בדבר היות
הנגיד "כלכלן עצמאי" ,לבין המועמדים שניסתה הממשלה
לקדם לתפקיד? האם פרנקל ,שהוא ממנהליה הבכירים של
חברה רב-לאומית אשר זכתה בסיוע נדיב מהממשל
האמריקאי ,יכול בכלל להיחשב כלכלן עצמאי? ומה לגבי
ליידרמן ,שהוא מבכירי הבנק הגדול בישראל? האם לדעתו
של פרשן "דה-מרקר" ,גם פרופ' פישר ,הנגיד היוצא ,שהיה
במשך שנים יועץ כלכלי של הממשל האמריקאי ,ושנשלח ב-
 1985מארה"ב לישראל כדי ליזום את "תכנית הייצוב" – גם
הוא נחשב עצמאי? יתר-על-כן ,האם יש מקום לדבר על
ניהול כלכלה לפי "שיקולים מקצועיים בלבד"? האם
החלטות כלכליות בכלל מנותקות מעמדה אידיאולוגית או
מערכים? כמובן ,שהתשובה לשאלות אלו היא שלילית.
על פי "חוק בנק ישראל" שנחקק ביוזמת ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ,בשנת  ,2010לבנק המרכזי יש שתי מטרות
עיקריות" :לשמור על יציבות מחירים" ו"-לתמוך ביציבותה
של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה" .זאת ,לעומת
המטרה המרכזית של חוק בנק ישראל המקורי ,משנת ,1954
בו נאמר שמטרת הבנק המרכזי "היא רמה גבוהה של ייצור,
תעסוקה ,הכנסה לאומית והשקעות הון בישראל".
מה נשתנה בחמישים השנים שחלפו בין גירסתו המקורית
של החוק לבין גירסתו החדשה? על פי הסוציולוגית
האמריקאית פרופ' סקסיה סאסן ,בריאיון שפורסם לפני
מספר שבועות ביומון הקומוניסטי "הומניטה" ,המתפרסם
בצרפת" :כדי לקדם שוק הון בינלאומי גלובלי ,במסגרת
המשטר הניאו-ליברלי העולמי ,הכרחי לשלוט באינפלציה.

כבר בשנות ה 80-של המאה הקודמת ,המערכת הפיננסית
הגלובלית ,המרוכזת בארצות הקפיטליסטיות הגדולות ,פנתה
אל הממשלות השונות ודרשה כי אלה יעדיפו את המאבק
באינפלציה ,על פני יצירת מקומות עבודה .בקשה נוספת
של ההון מהממשלות :שיוקם בנק
מרכזי 'עצמאי' ,ושיוקלו המגבלות
החלות על ההון .רוב המדינות
הצטרפו בחדווה למדיניות
כלכלית זו ,כי סברו שכך
להשתלב
ניתן
יהיה
בגלובליזציה".
זו הסיבה מדוע ההון חפץ
ב"-נגיד מקצועי" לישראל,
כלומר – בנגיד הפועל להשתלבות ישראל בגלובליזציה
הקפיטליסטית ,והמוכן לתמוך "ביציבותה של המערכת
הפיננסית ובפעילותה הסדירה" – יציבות המבטיחה רווחים
נאים וגואים לבעלי הבנקים וחברות ההשקעה והביטוח.

א"ד

משהו יסודי השתנה
קטעים ממאמרו של איתן אבריאל )"דה-מרקר"(4.8 ,
מה שנתניהו ,פישר ,פרנקל ,ליידרמן וכנראה שבכירים
רבים במערכת הפוליטית־כלכלית לא הבינו ולא הפנימו ,הוא
שבשנתיים האחרונות משהו יסודי השתנה בציבוריות
הישראלית ובתודעה הכלכלית־לאומית .לאחר המחאה
החברתית של קיץ  ,2011הציבור כבר אינו מוכן לקבל
הכרעות של השלטון מבלי שאלה יעברו תהליך שקוף ופתוח
של בדיקה ויעמדו לדיון ציבורי.
בישראל של  ,2013הציבור פשוט אינו מוכן להישאר
מחוץ למעגל קבלת ההחלטות .הוא מביע את דעותיו ואת
עמדותיו בכל דרך אפשרית .כך בדיון על ייצוא הגז ,כך
בשיח הציבורי על התקציב ,וכך בתהליך של מינוי נגיד לבנק
ישראל .לציבור יש מה להגיד ,הוא דורש שקיפות ,והוא
רוצה שישכנעו אותו שההחלטות המתקבלות מיטיבות עמו,
ולא רק עם קבוצות אינטרסים צרות המתפרנסות על חשבונו.
אין ספק ,התודעה החדשה והדרישה של הציבור לקחת
חלק בקביעת עתידו – לא רק פעם בארבע שנים ביום
הבחירות ,כי אם לכל אורך השנה ובכל החלטה חשובה –
יוצרות מצב כאוטי ,קשה ,וכמעט בלתי אפשרי ל"ניהול".
גורם כלכלי בכיר מאוד אמר לנו השבוע ,שהדי המחאה
החברתית לא רק חדרו לכל התהליכים הכלכליים במדינה,
אלא שהם כבר מכתיבים אותם ואת הציפיות מהם .לטענתו,
המחאה החברתית הכתיבה את התקציב בכך שהממשלה
פשוט כבר לא יכולה לעשות בסעיפים החברתיים ככל העולה
על רוחה .אם פעם ועדת הכספים הייתה זו שמאשרת שינוי
תקציב ,כיום הממשלה צריכה לקבל את ה'-אישור' של
הציבור ושל ארגוני המחאה החברתית .זהו טבען של
מהפכות :הן מביאות עמן תקופה של בלבול ,בלגן,
אי־ודאות ,ולעתים אף פוגעות באופן זמני ביכולת של
השלטון לשלוט.

דמוקרטיה 4/

גם לילד ערבי יש זכות
לבית ספר בנצרת עילית
בשבועות האחרונים ,תלו אנשיו של ראש עיריית נצרת
עילית ,שמעון גפסו ,כרזות לקראת הבחירות המקומיות,
בהן צוטטו התבטאויותיו הגזעניות" :נצרת עילית יהודית
לנצח! לא עוד עצימת עיניים .לא עוד התרפקות על החוק
המאפשר לכל אזרח לגור היכן שיחפוץ .זהו הזמן לשמור על
הבית"; וגם "לא אתן לשנות את צביונה היהודי של העיר.
אמנע הקמת בית ספר ערבי ,ואפעל להקמת שכונות
לתושבים יהודים .כל בקשה לסממן זר בעיר – נענית בלאו
מוחלט! נצרת עילית היא עיר יהודית".
במרכז המתקפה של גפסו ,עומדת יוזמה של קבוצת הורים
בנצרת עילית ,המבקשים להקים בית-ספר ערבי לילדיהם.
שוחחנו עם פידאא טבעוני-אבו-דבאי ,חברת המזכירות

להסתכל לא מלמעלה למטה,
אלא בגובה העיניים
במאמר דעה שפירסם שמעון גפסו ,ראש עיריית נצרת
עילית ,ב"-הארץ" ) ,(8.8הוא מנסה להתנער מהטענות
שמיוחסות לו ,כאילו הסית לגזענות נגד חמישית מתושבי
עירו ,ונגד תושבי העיר הערבית השכנה ,נצרת.
כנראה שד"ר הרצל רוזנבלום ,מי שהיה עורך "ידיעות
אחרונות" בשנות החמישים ,ראה לנגד עיניו את ראש
העירייה גפסו ,כאשר כתב ב 24.11.1957-את מאמר המערכת
"נצרת לא תהיה יותר יודנריין" .במאמרו כתב" :למטה,
לרגלי ההרים האלה שמסביב ,רואה אתה את נצרת הערבית
הקטנה ,מסתכלת מלמטה למעלה אלינו ,בנצרת עילית .אינך
יכול שלא להיות מושפע מכך ,שהרי עד כה ישבו הערבים
בהרים למעלה ואנחנו למטה .כאן פועל דמיון הנדסי לאומי
לפי מיטב האון הממלכתי והטכני" )מובאה זו לקוחה מתוך
ספרו של הלל כהן" ,ערבים טובים" ,עמוד  137והערת
שוליים  31בעמוד .(283
גפסו דבק ,לשיטתו ,ב"-מיטב האון הממלכתי והטכני".
ואילו אני מתקומם עמוקות על כך ,שבמדינת ישראל יש
המבקשים לארגן את אורחות חיינו לפי החזיון "נצרת
הערבית הקטנה מסתכלת מלמטה למעלה אלינו".
כמנהג הגזענים ,גייס גפסו לצידו במאמרו ב"הארץ" את
הברית בין הבתרים )"לְ ז ְַרעֲ ,נָתַ תִּ י אֶ ת-הָ אָרֶ ץ הַ זֹּאתִ ,מנְּהַ ר
ִמצְ רַ יִם ,עַ ד-הַ נָּהָ ר הַ ָגּדֹל נְהַ ר-פְּ רָ ת"( ואת הצו האלוהים למשה
)"וְ אִ ם א תּו ִֹרישׁוּ אֶ ת י ֹו ְשׁבֵ י הָ אָרֶ ץ ִמפְּ נֵיכֶם ,וְ הָ יָה אִ ם תּוֹתִ ירוּ
מֵ הֶ םַ ...כּאֲשֶׁ ר ִדמִּ יתי ַלעֲשׁוֹת לָהֶ ם – אֶ עֱשֶׁ ה ָלכֶם"(.
גפסו רואה עצמו קבלן ביצוע של צו ההורשה ,כלומר
הנישול ,הגירוש והטרנספר .אך אני סבור ,שהחזון המצפה
בדחיפות לקבלני ביצוע רבים ,הוא דווקא החזון התנ"כי
אודות היחס לגר ולשכן ,החזון שבתרגומו לתנאי הזמן
והמקום ,הוא חזון האחווה היהודית-ערבית.

איתן קלינסקי

הארצית של חד"ש ופעילה פמיניסטית ,המתגוררת בנצרת
עילית ,שהיא אחת היוזמות של קבוצת ההורים.

מדוע החלטתם להתארגן ולדרוש הקמת בית-ספר?

כחמישית מתושבי נצרת עילית הם ערבים ,ובעיר חיים כ-
 2,200ילדים ערבים – מגילאי טרום-חובה ועד כיתה י"ב –
אשר מרביתם נוסעים מדי יום ללמוד בנצרת ,ומיעוטם נוסע
ללמוד בכפרים שונים באזור .אני עצמי נוסעת ,לפעמים40 ,
דקות בבוקר ,באוטו עם הבנות שלי ,כדי להביא אותן לבית-
הספר שלהן בנצרת.
הקבוצה הוקמה לפני כשנה וחצי .כשהתחלנו היינו מעטים
מאוד – רק חמישה הורים .בחלוף הזמן ,הקבוצה גדלה,
והורים נוספים הצטרפו אליה .בנוסף ,יש הרבה פעילים
שאינם הורים לילדים בגיל בית הספר ,אבל מסייעים לנו.
חשוב לציין ,כי סיעת חד"ש במועצת העיר נאבקת להקמת
בית ספר מזה כעשרים שנה .בתקופה בה יוסי שריד היה שר
החינוך ,אושרה הקמת בית-ספר יסודי ואף הוקצה שטח
להקמתו .אך לבסוף ,ההחלטה הוקפאה ולא יושמה.
לכן ,התביעה להקמת בי"ס ערבי בעיר אינה תביעה
חדשה .המיוחד הוא ,שכעת ישנה התארגנות של הורים ,אשר
עובדת בצורה קהילתית ומשתפת ,בסיוע ארגוני חברה
אזרחית .החתמנו תושבים על הדרישה ,והעלינו את הנושא
בצורה נמרצת גם מול מקבלי ההחלטות וגם בתקשורת.
מי שסייע לנו מאוד הוא ד"ר שוכרי עואודה ,חבר מועצת
העיר וחבר הנהגות מק"י וחד"ש.

ומה הייתה תגובת העירייה?

בתחילת הדרך ,כשהתחלנו להחתים את התושבים הערבים
על דרישה להקמת בית-הספר ,היה ברור שהעירייה תתנגד.
לפני כשנה וחצי ,תחנת רדיו מקומית יזמה עימות בינינו לבין
ראש העירייה ,והוא הודיע בצורה שאינה משתמעת לשתי
פנים שהוא יעשה ככל יכולתו למנוע הקמת בי"ס ערבי בעיר.
היו לנו ,בקבוצת ההורים ,התלבטויות לגבי צורת העבודה
מול העירייה .אולם לבסוף ,החלטנו לפנות לאגודה לזכויות
האזרח ,ולנסות להשתמש בכלים משפטיים.
השפה הגזענית בה השתמש גפסו לאחרונה – גם בשלטי
חוצות שנתלו בשמו בעיר ,וגם בסרטון אנימציה גזעני
שהפיצו פעיליו באינטרנט – אינה מפתיעה .כאשר הממשלה
מקדמת מדיניות דומה ברמה הארצית ,מדוע עלינו להיות
מופתעים כאשר ראשי ערים מיישמים זאת ברמה המקומית?
על כל פנים ,לא נירתע מהתבטאויות אלה .מבחינתנו ,זה
לא רק מאבק על בית-ספר ,אלא גם מאבק על גיבושה של
קהילה .תושבים ערבים רבים בנצרת עילית – מרכז חייהם
נמצא בנצרת דווקא .הם נוסעים לשם כדי ללמוד ,לעבוד ,כדי
לבקר את המשפחה ולפעילות תרבות ופנאי .בלילה ,הם
חוזרים לנצרת עילית כדי לישון בה .אנחנו מבקשים לבנות
חיי קהילה משותפים של הציבור הערבי בעיר ,כדי שירגיש
יותר שייכות לנצרת עילית ,ויוכל לסייע להפוך אותה לעיר
משותפת ,המהווה בית אמיתי לכל התושבים החיים בה.

מ

מקומי 5/
ב 22-באוקטובר – הבחירות לרשויות המקומיות

דרושה :עירייה של מאבק
נוכח מתקפת הממשלה על העובדים והשכבות המוחלשות,
עיריית תל-אביב-יפו הייתה יכולה לסייע לארגן את ההתנגדות
בישיבת מועצת העיר תל-אביב-יפו שהתקיימה בשבוע
שעבר ) ,(5.8הגיש יואב גולדרינג ,חבר המועצה מסיעת
"עיר לכולנו" ,הצעה לסדר בשם "עירייה לכולנו" .בהצעתו
פרש גולדרינג את התפיסה ,כי מול מדיניותה הניאו-ליברלית
של הממשלה ,צריכות העיריות לתפוס מקום ולהציב את
עצמן כמכשירי מאבק נגד הקיצוצים בשירותים החברתיים,
ובוודאי שלא להתייצב לצידם של המקצצים ועושי דברם של
בעלי ההון.
גולדרינג תיאר מספר הזדמנויות בשנים האחרונות ,בהן
עיריית ת"א-יפו בראשות רון חולדאי לא די בזה שלא
התייצבה לצד הנאבקים ,היא אף עשתה מהלכים יזומים
להחלשתם .כך ,לפני כשהחליט משרד הפנים על מבצע
גבייה של חובות ארנונה ומתן הנחה משמעותית ,החליטה
העירייה להחריג עצמה ממבצע ההנחות ,ולא ליישם אותו.
גם לפני כשנה וחצי ,הודיע שר הפנים על מתן הנחות
בארנונה ,בין השאר ,לסטודנטים ולמשפחות מרובות ילדים.
ראש מרכז השלטון המקומי ,שלמה בוחבוט ,וראש עיריית
ת"א-יפו ,רון חולדאי ,שהוא גם יו"ר פורום ה) 15-העיריות
העשירות( ,הכריזו על השבתה ,לא בדרישה כי הממשלה
תתקצב את ההנחות ,אלא בדרישה שאלה יבוטלו.
גולדרינג חשף ,כי בעת שביתת ארגון המורים העל-
יסודיים ,בשלהי  ,2007העבירה העירייה כספים מסעיף
"שונות" בתקציב ,לשם תיגבור פעילויות חינוכיות בזמן
השביתה .בדרך זו ,למעשה ,חיבלה העירייה במאבקם
האיגוד מקצועי של המורים השובתים.
גולדרינג זעם על מהלכיה של עיריית ת"א-יפו מול מחאת
האוהלים בקיץ " :2011במקום להעמיד לרשותה של דפני
ליף תשתית לוגיסטית לקידום המאבק ,אשר נועד בין היתר
לקדם הגדלת תקציבים לרווחה ,לדיור ולחינוך ,פעל חולדאי
לבלימתה של דפני ליף ,לפינויה ,להשתקתה ולמעצרה".
ניסיונות רבים ,בארצות שונות ,בקידום פוליטיקה
מוניציפאלית שמאלית מלמדים ,כי בכוחן של עיריות לחזק
התארגנויות עממיות .כך ,ביכולתן לסייע להצלחת המאבק

מול השלטון המרכזי ,המיישם מדיניות קפיטליסטית קיצונית
והפוגע בחירויות הדמוקרטיות.
גולדרינג סיפר על ניסיונה של הנהגת עיריית ליברפול
בשנות השמונים ,מול מדיניותה השמרנית של ראש ממשלת
בריטניה ,מרגרט תאצ'ר .אז ,במקום לממש החלטות על
קיצוץ ,הגדילה העירייה את מספר העובדים ,הקימה אלפי
יחידות דיור ,והצליחה לצמצם את ממדי האבטלה והעוני.
"העירייה צריכה להיות נציגת התושבים מול המדינה ,ולא
נציגת ממשלת הקיצוצים מול תושבים .זאת העירייה שאנחנו
רואים לנגד עינינו .זאת עירייה לכולנו" ,אמר גולדרינג.

ירושלים לא תשתוק
התארגנות מקומית חדשה לקראת הבחירות
על הקריאה להקמת התנועה חתומים פעילים חברתיים
ופוליטיים משכונות שונות בעיר ,ובהן מוסררה ,בית צפאפא
והקטמונים .בין החותמים גם חברי הנהגות מק"י וחד"ש.
בקריאה נכתב" :אנשים לפני כבישים ,חינוך לפני מרוצי
מכוניות ,לא לפגיעה בדיירים החלשים ובאוכלוסיות מודרות,
לא לפגיעה בשטחים ירוקים .כן לדיור ציבורי ולדיור בר-
השגה אמיתי ,לא להריסות בתים .כן לעיר לתושבות/ים ולא
לבעלי הון".
"לאחר תקופה של גישושים ושיחות ,אנו חשות שניתן
לגשר על הריחוק והזרות בירושלים ,וליצור פורום שיבטא
את התביעה לצדק של קהילות שונות ,במיוחד לקהילות
מקופחות שמודרות כיום מהשפעה ומקבלת החלטות בעיר.
היינו רוצות להקים רשימה ,אבל רק כזאת שתקום מלמטה
למעלה .אנחנו לא מעוניינים להריץ אדם זה או אחר .אנחנו
רוצים להקים משהו שיהיה מחויב לנו ,התושבים/ות כולן/ם,
ולא למועמד או לחבר המועצה".
הקריאה נחתמה במילים" :בואו נדבר זה עם זה כשונים
אך שווים – נשים וגברים ,יהודים וערבים ,מזרחים
ואשכנזים ,עולים וותיקים".

בעולם 6/

האופק בתקופתנו הוא הקומוניזם
ראיון עם אלווארו גרסיה לינרה ,סגן נשיא בוליביה
סגן נשיא בוליביה ,אלווארו גרסיה לינרה ,שוחח לאחרונה
עם כתב העיתון הצרפתי "הומניטה" ,לקראת צאת לאור
בפאריס של הספר "למען פוליטיקה של שוויון" ,פרי-עטו
של גרסיה לינרה ,העוסק בארצו ובממשלתה הסוציאליסטית.
גרסיה לינרה ,יליד שנת  ,1962הוא אחד האינטלקטואלים
הבולטים באמריקה הלטינית .,הוא בוגר החוגים למתמטיקה
ולסוציולוגיה ,ולאחר סיום לימודיו במקסיקו ,שב לארצו
והחל לפעול בשורות השמאל.
ב 1992-נעצר גרסיה לינרה בגלל פעילותו בתנועת הגרילה
"טופאק קטארי" ,וישב חמש שנים בכלא ללא משפט .עם
שחרורו ,הוסיף לפעול במסגרת התנועות החברתיות ,ובייחוד
במערכה נגד הפרטת המים .מאז  2005מכהן גרסיה לינרה
כסגנו של אוו מוראלס ,נשיא המדינה ,ונחשב האידיאולוג
של ממשלת בוליביה .להלן חלקים מהראיון.

מהם ההבדלים והקווים המשותפים בתהליכים
הפוליטיים באמריקה הלטינית?
העמים במדינות השונות מחפשים את דרכם כדי לצאת
מהנתיב הניאו-ליברלי ,להיחלץ מריכוז העושר ומההפרטה,
ולנטוש את מה שמכונה "השוק החופשי" .כך בארגנטינה,
בברזיל ,באקוודור ובאורוגוואי .אבל אצלנו ,בבוליביה ,אנו
שוללים את הניאו-ליברליזם תוך שלילת הקפיטליזם.
במדינות אחרות ,שלילת הניאו-ליברליזם נעשית בשם
"קפיטליזם בעל פני אנוש" .אבל ,אנו סבורים אחרת.

איך ניתן להתמודד עם הקפיטליזם?
זה תלוי בכוחות החברתיים של העמים המקוריים ,זה תלוי
בתנועות החברתיות ובהמון המגויס .ההמונים – אין
משמעותם אוסף של יחידים ,אלא ציבור מאורגן שיש לו
מטרות פוליטיות מוגדרות .השאלה היא איך להתארגן
בצורה של רשתות חברתיות שאינן קשיחות ,אבל פועלות
ללא הפוגה ,ומסוגלות להנהיג ,לגייס ולחנך.
בזמנו ,האיגודים המקצועיים היו הציר למערכה האנטי-
קפיטליסטית ,אך השפעתם הייתה בולטת רק בריכוזי
העובדים ,ובייחוד במכרות ובתעשייה .כיום ,אנו מתמודדים
עם המוני עובדים המועסקים בעבודות חלקיות ,כעצמאים,
או המועסקים יחד עם בני משפחותיהם במקומות עבודה
קטנים ,שאינם קשורים באיגודים המקצועיים .הרשתות
החברתיות אמורות לתת מענה הולם למצב החדש ,ולשלב
דיון והכרעות דמוקרטיות.

מה משמעות הקביעה "האופק בתקופתנו הוא
הקומוניזם" ,אותה כללת בספרך?
הקפיטליזם הגלובלי מחולל כוחות ייצור ,אשר במסגרתם
פועלים תהליכים חברתיים חסרי תקדים .המדע ,למשל :כבר
לא מדובר בקבוצת חוקרים העמלים במעבדה שלהם; המדע,
או לפחות חוד החנית של המדע ,הוא תוצאת עבודתם של

אלפי מדענים המועסקים בידי תאגידי ענק ,אשר מפיקים
רווח רב מפועלם המשותף.
ניקח דוגמא אחרת :האייפון שאני מחזיק כעת בכיס .זה
מכשיר טלפון נייד ,אשר מאחוריו עומדים אלפי מדענים
המועסקים בידי התאגיד "אפל" .החלקים במכשיר העשויים
פלסטיק הם מתוצאת תאילנד ,רכיבי הזיכרון מגיעים
ממקסיקו ,ופועלים
בסין הם שהרכיבו
את המכשיר .אם
כך ,מי מייצר את
הטלפון שבכיסי?
כל
לכאורה,
העולם .אבל את
הרווחים גורף
ענק
תאגיד
אמריקאי .הייצור
נעשה יותר ויותר
מה
חברתי,
את
שמאפשר
הבסיס החומרי
לסוציאליזם.
הנוגע
בכל
לטבע ,הקפיטליזם
הגלובלי מקדם את
כוחות הייצור
את
ההורסים
שהוא
הטבע,
נכס השייך לכל
האנושות .טבע
וקניין פרטי לא הולכים ביחד.
על מנת להגן על הטבע ,יש ליצור חברה אחרת ,אשר אינה
מבוססת על הרכוש הפרטי .הצלת כדור הארץ מכוחות ההרס
של הקפיטליזם הגלובלי מחייבת לארגן אחרת את החברה,
כך שתוכל לנהל בצורה שיתופית את משאבי הטבע ולדאוג
שייצור המוצרים ייעשה ביחד .זה מחייב את שלילת הקניין
הפרטי ,ואת העיקרון של עשיית רווח על חשבון העובדים
והסביבה .בתקופתנו ,ייתכן כי לראשונה ניתן לעשות זאת
בקנה מידה גדול .זהו הקומוניזם.
דווקא מתוך הסתירות הפנימיות של הקפיטליזם – ניתן
לבנות את האלטרנטיבה השוללת את הקפיטליזם .האופק
הקומוניסטי יכול להציל את האנושות מהרס הסביבה ,להציל
את קהילות האיכרים מהכחדה ,ולשחרר את המדע מכבלי
הקניין הפרטי .מה שאני מתאר כאן איננו אוטופיה או גרסה
ספרותית לערכי השוויון .אני מדבר על הנעשה בעולם.
לשם השגת מטרה זו ,יש ליצור את הכוח החברתי
המאורגן – שהוא הכרח היסטורי – כדי לנצח את
הקפיטליזם .השגת מטרה זו היא אפשרית ,ולכן אני סבור
שהאופק בתקופתנו הוא הקומוניזם.

מ
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עוד המלצות לחודש אוגוסט
ספר

מוסיקה
פסטיבל העוּד הבינלאומי

בתיאטרון צוותא בתל-אביב יתקיים במחצית השנייה של
החודש פסטיבל העוּד הבינלאומי .שני מופעים מומלצים:
ביום ד' 21 ,באוגוסט ,בשעה  ,21:00יופיע ינון מועלם
במופע השקה לאלבומו השישי" ,פאנקי דרוויש" .מועלם,
המתגורר באיסטנבול ,יזם שיתוף פעולה יוצא דופן של
יוצרים מקומיים ,ששורשיהם בתרבות הטורקית .בין
המשתתפים :הזמר מיקי גבריאלוב והמשורר רוני סומק.
למחרת ,יום ה' 22 ,באוגוסט ,בשעה  ,20:30תתקיים
הופעתה של לובנה סלאמה ותזמורת נצרת .סלאמה
מבצעת את שיריה הקלאסיים של הזמרת המצרית אום
כולתום ,בניצוחו של ד"ר ניזאר רדואן.
להזמנת כרטיסיםtinyurl.com/oud2013festival :

קולנוע דרום
הוצאת הספרים "רסלינג" פרסמה לאחרונה את הספר
"קולנוע דרום" .זו אנתולוגיה המאגדת בתוכה מאמרים,
ראיונות ושיחות המתייחסים
לסרטים ולתכנים שהוצגו
בפסטיבל "קולנוע דרום"
האחרון ,ה 12-במספר,
שהתקיים בסינמטק שדרות.
הקרנת סרטים ומפגש בלתי
אמצעי ומשמעותי עם יוצרים,
חשובים
מרכיבים
הם
בפסטיבל .אך אין זה מספיק.
פסטיבל "קולנוע דרום" הוא
פסטיבל בעל תוכן חברתי ,ומדי שנה מפיקים בעקבותיו ספר
מעמיק ורלוונטי ,אשר עוסק בקולנוע ובתוכני הפסטיבל
מנקודות מבט שונות ומגוונות.
בין הכותבים שמאמריהם פורסמו ב"-קולנוע דרום":
קאיד אבו-לטיף ,יהושע סימון ,צבי טל ,פבלו אוטין ,רוג'ר
קוזה ,פליקס בּוֹג'יו אֶ וואנ ֶג'ה-אֶ פֶּ ה.
ניתן לרכוש את הספר באתרwww.resling.co.il :

תערוכה
ארץישרא

סרט
ילדות בהסתר

אחרי שנים של גלות בקובה ,חוזר חואן בן ה 12-יחד עם
משפחתו לארגנטינה ,תחת זהות בדויה .הוריו הם חברים
בארגון גרילה ,אשר פועל במחתרת להפלת החונטה הצבאית
בארגנטינה .עובדה זו מציבה את חואן ,את הוריו ואת אחותו
התינוקת – בסכנה מתמדת.
חואן ,אשר מוכר לחבריו לכיתה בשם ארנסטו )על שמו
של לוחם הגרילה ,ארנסטו "צ'ה" גווארה( ,מנסה לקיים חיים
נורמאליים .הוא מזמין את חבריו למסיבת יומולדת בבית,
יוצא לטיול השנתי של בית הספר ,ואפילו חווה אהבה
ראשונה עם אחת הילדות בכיתה.
אולם חואן גם יודע על הנשק שמחזיקים הוריו בבית ,מאזין
בסתר למפגשים הסודיים של פעילי המחתרת בביתו ,ומתרגל
היטב את הכניסה למקום המסתור בבית ,בידיעה שיום יבוא
והוא יאלץ להתמודד לבדו עם הסכנה.
הסרט הארגנטינאי "ילדות בהסתר" ) ,(2012בהשתתפות
נטליה אוריירו ,מבוסס על סיפור אמיתי .הוא יוקרן
בסינמטק תל-אביב ,ביום שישי 30 ,באוגוסט ,בשעה ,14:00
ובסינמטק חיפה ביום שני 19 ,באוגוסט ,ולמחרת – ביום ג'.

במשכן לאמנות בקיבוץ עין חרוד נפתחה התערוכה
"ארץישרא" ,של האמן יאיר גרבוז ,המתחקה אחר העבר
הישראלי והפנטזיה הקיבוצית
בתערוכה מוצגים ציורים ותבליטים מחמש השנים
האחרונות ,העוסקים בפירוק לגורמים של השפה העברית,
בבחינה קפדנית של האידיאולוגיה הציונית־קיבוצית,
ובהשפעתם המסמאת של הצווים ,הסיסמאות ,הגרפיקה,
ספרי הלימוד והמורשת התקנית לכאורה.
התערוכה מוצגת עד  28בספטמבר .שעות פעילות מוזיאון
עין חרוד :א' – ה' ;16:30 – 9:00 ,בימי ו' וערבי חג9:00 ,
–  ;13:30ובשבת.16:30 – 10:00 ,

במאבק

"לא לאפרטהייד בנגב!" ו"-מתייצבים להגנת
הדמוקרטיה!" – אלה הסיסמאות שיונפו בהפגנה נגד תכנית
פראוור שתתקיים בתל-אביב במוצאי שבת 24 ,באוגוסט.
ליוזמת ההפגנה שותפים מחוז ת"א-יפו של מק"י וחד"ש
ת"א ,ומתוכננת התגייסות ארצית של חד"ש סטודנטים ושל
ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי )בנק"י( ,הלוקחים חלק
בארגון .ההתכנסות להפגנה נגד כוונת הממשלה לנשל את
הערבים-הבדואים מאדמותיהם – ב 19:00-בכיכר הבימה.
בשבועות האחרונים התקיימו הפגנות רבות ברחבי הארץ
– ברהט ,בואדי ערה ,ביפו ,בחיפה ,בגליל ,ועוד – במחאה
על תכנית הנישול בנגב ,במסגרתה מתוכננים להיות מופקעים
 800,000דונם .המפגינים ברובם היו צעירים ובני נוער.

עתירה לבג"ץ :להפסיק לזמן
פעילי שמאל לחקירה בשב"כ
האגודה לזכויות האזרח עתרה בשבוע שעבר לבג"ץ,
בדרישה להורות לשב"כ להפסיק לזמן פעילי שמאל
ל"שיחות אזהרה" .בעתירה מובאות עדויותיהם של פעילים
פוליטיים וחברתיים ,שזומנו בשנה האחרונה ל"שיחות
אזהרה" בשב"כ.
העדויות מראות כיצד שיחות האזהרה ,שלא היוו חקירות
פורמאליות בחשד לעבירה ספציפית ,נוצלו להרתעת פעילים
העוסקים במחאה החורגת מהקונסנזוס .השיחות כללו
שאלות אישיות על פעילות פוליטית ,על יחסים ועל כסף.
לעתים הועלו טענות כלליות לגבי מעורבות במחאות,
ולעתים נאמר לפעיל במפורש כי "בינתיים" אין חשד
לעבירה על החוק – אבל "שמים עליו עין".
בחלק מהמקרים התבקשו הפעילים למסור מספרי טלפון
של קרובי משפחה ,חברים ופעילים נוספים .במקרים רבים
נאלצו המוזמנים לעבור בדיקה גופנית לפני ה"שיחה".
בעתירה נטען כי זימון פעילים פוליטיים לשיחות אזהרה
מהווה חריגה מסמכויות השב"כ על פי חוק ,ופוגע בצורה
עמוקה בזכויות יסוד חוקתיות של האזרחים ,לרבות חופש
הביטוי והמחאה ,הזכות לכבוד ,הזכות לפרטיות ולחירות
והזכות להליך הוגן .השאלה ,אם יש לשב"כ סמכות לעקוב
אחר פעילות פוליטית ,מקבלת משנה חשיבות על רקע
הסמכויות הרחבות מאד הניתנות לשב"כ – לרבות ביצוע
האזנות סתר ושימוש בנתוני תקשורת – פעולות אשר אינן
עומדות לביקורת שיפוטית או ציבורית ,ואשר יש להניח
שמבוצעות כאשר מוזמנים פעילים "לשיחות אזהרה".

סכסוך עבודה במשרד הבריאות
ההסתדרות הכריזה בשבוע שעבר ) (6.8על סכסוך עבודה
בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות ,במחאה על
החלטת הממשלה להמשיך בתהליך העברת שירותי בריאות
הנפש לידי קופות החולים.

בהודעה שפרסמה ההסתדרות נכתב ,כי החלטת הממשלה
מהווה "צעד חד-צדדי ,ללא קיום משא ומתן עם ההסתדרות
על השלכות המהלך על תנאי עבודתם ,זכויותיהם וביטחונם
התעסוקתי של העובדים" .בשרותי בריאות הנפש מועסקים
כ 3,600-עובדים.

פעילי סביבה עומדים לצד
עובדי "נגב טקסטיל"
עובדי מפעל "נגב טקסטיל" ,הנמצא על סף סגירה ,קיבלו
תמיכה מארגוני הסביבה .פעילים מארגון "מגמה ירוקה"
ומהמאבק נגד ייצוא הגז הטבעי ,הפגינו בשבוע שעבר )(4.8
מול ביתו ברעננה של שר הכלכלה ,נפתלי בנט ,בקריאה לזרז
את חיבור המפעל למערכת להולכת הגז הטבעי .הדבר עשוי
להקטין את המענק בגובה  3מיליון שקל ,שמבקש הבעלים
מהמדינה לשם המשך תפעולו.
מיכל שוקרון ,דוברת "מגמה ירוקה" ,הסבירה כי הם
תומכים במתן המענק למפעל ,לצד זירוז הגעת הגז לאזור.
"מפעל 'נגב טקסטיל' מדגים את הביקוש הדחוף לגז טבעי
בשוק המקומי" ,הסבירה" .אם הגז יגיע יותר מהר ,זה עשוי
להפחית את סכום המענק שהוא צריך על מנת להתקיים".

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
בשבת 17 ,באוגוסט ,בשעה ,10:00
בבית הידידות בנצרת

המושב ה 5-של מועצת חד"ש
על סדר היום :
 ההתפתחויות הפוליטיות הבחירות המוניציפאליות -שונות

חד"ש חיפה
ביום ו' 16 ,באוגוסט ,בשעה ,18:30
במועדון הקונגרס ,רח' יוחנן הקדוש  ,39ואדי ניסנאס

אסיפת פעילים
לקראת הבחירות המקומיות

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
אתר מק"י  , www.maki.org.il :אתר חד"ש www.hadash.org.il :

