
 

   כוללת במזרח התיכוןמלחמה ממשיך להסית לנתניהו 
 

סוריה בגיליון זה רואה אור לאחר ההתקפה הישראלית     
בשעות הבוקר ונאומו של ראש הממשלה ( 30.4)ביום שני 

"נאום , בנימין נתניהו
הקלסרים", בשעות הלילה. 
הנאום, כדרכו של ביבי, היה 
באנגלית על מנת להסביר 
לפטרוניו בארה"ב את 

פירורים ממנו . רק עמדותיו
תורגמו לעברית. הרי מה 

מבינים ה"נייטיבס"?  
המקומיים אמורים לספק את 

של ביבי, הבשר לתותחים 
 בנט וליברמן. לא יותר.

סמוך לתום הנאום )"ללא     
שאלות בבקשה", אמרו 
 בקריה לעיתונאים הרבים(

המפלגה  פרסמו
הקומוניסטית הישראלית 

גילוי )מק"י( והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( 
מזהירות מפני חרחורי המלחמה של ממשלת בו הן שדעת 

עלולים להמיט על עמי האזור הממשל טראמפ, של נתניהו ו
 .אזרחי ישראל, אסון גדולעל כולם, לרבות 

התוקפנות הישראלית החוזרת והנשנית בסוריה והאיום     
של טארמפ להפר את הסכם הגרעין עם איראן עלולים 

למלחמה שאפשר לדעת  גרוםלדרדר את המצב במהרה, ול
 ישלמו איזה מחיר. מתי תיפתח אבל לא איך ומתי תסתיים

כמה דם עוד יישפך  ?אזרחים סורים, איראנים וישראלים
 ?בשירות האינטרסים האימפריאליסטיים של ארה"ב

מק"י וחד"ש מזהירות מפני ברית הדמים בין " :עוד נכתב    
ממשל טראמפ, ממשלת נתניהו ומשטרי המפרץ בהנהגת 
סעודיה. אנו שבים ומדגישים את הדרישה לפרז את המזרח 

לם כולו מכל נשק להשמדה המונית, כולל התיכון ואת העו
 ."הנשק הגרעיני של ישראל

העבודה ויש ראשי כמו חיילים במסדר המפקד ביבי,     
יש עתיד והמחנה הימין שבשלטון.  ןעתיד התייצבו לימי

משכו את הצעות אי האמון שלהן בלעו את הפיתיון והציוני 
 .הביטחוני"מושב הקיץ של הכנסת "בשל המצב עם פתיחת 

 

המחנה )יצחק הרצוג ח"כ  ,האופוזיציה יו"ר המתקרא    
" לכוחות הביטחון ותת עידוד חמובכנסת "מילשפך ( הציוני

כי "אין לתת  ,והוסיף
לאיראנים להתבסס בסוריה 
ולהתנהל בקרבת גבולנו. 
בנושא הזה אני וחבריי 
מגבים צעדים רלבנטיים 
למען ביטחון ישראל ויש 
תמימות ואחדות דעים 
בנושא זה, כמו גם בכל 
הקשור במניעת נשק גרעיני 
באיראן". על כך נאמר 

אֹוי ִלי ִמּיֹוְצִרי בתלמוד: 
  .ְואֹוי ִלי ִמִּיְצִרי

בהמשך הלילה, עבר     
בקריאה ראשונה חוק 
הלאום, צעד נוסף במסע 

 -החקיקה האנטי
 דמוקרטית והמפלה נגד האזרחים הערבים בישראל.

 
 

 במאי 1-גיליון ה
במאי, יום העובד  1-מוקדש לשבידיך גיליון "זו הדרך"     

הבינלאומי. במשך כל השבוע, החל מהפגנת חד"ש ומק"י 
ביום אביב -בתלבנצרת בשבת שעברה ועד להפגנת השקופים 

נצבע אדום באירועים זה (, שבוע 10ר' פרטים בע' ) 4.5, שישי
 רבים ברחבי הארץ. 

 עאדל עאמרמזכ"ל מק"י מנתח  3בריאיון המתפרסם בעמוד     
אבישי מספק  5בעמוד  ר;ומצב הפוליטי בישראל ובאזאת ה

סקירה של הסכנות האורבות בהמשך עידן נתניהו; ארליך 
את המצב  גוז'נסקי תמר חושפת של הגיליון 7-ו 6 בעמודים

 ;הכלכלי והחברתי של ישראל מנקודת הראות של העובדים
גל ההתארגנויות בקרב ל אפרים דוידימתייחס  8 בעמוד

ל"לולה", מנהיג השמאל  ;שנים האחרונותבהעובדים 
הברזילאי הכלוא ומראשי האיגודים לשעבר, מוקדש דיווח 

ב מהמערכת במכת נועיית נשמח אםלבסוף:  .9 ודמיוחד בעמ
 חג פועלים לוחם ושמח!. 2 ודלקוראי "זו הדרך" בעמ

 2018 במאי 2, 17 גיליון   

 איור: מישל קישקה



 

 2תגובות /
 
 

 
 דברים בשם אומרם

 

 מפלטו האחרון
טקס יום הזיכרון של פרויקט 'מסע' נערך בלטרון והשתתפו "

איש מקהילות יהודיות ברחבי העולם. בין הבאים   7,000בו 
קאר שולץ, שהגיע בשנה שעברה , לטקס היה גם מנכ"ל טבע

 ".מדנמרק לישראל לטובת התפקיד בחברת הפארמה
 (18.4, "כלכליסט") 

 

 וונדר וומן עדיין לצדנו!, חזן אל דאגהח"כ 
לנטלי פורטמן היה 'בראשית' פרס  "הרעיון להעניק את

ישראלית, שמצד אחד -היהודיימלכתחילה רעיון עוועים. 
עושה שימוש ציני במוצא שלה לצורך קידום הקריירה שלה 

היא  ,למגיוס לצה"לחמוק כך שהצליחה בומצד שני מתגאה 
אויה להוקרה כלשהי במדינת אמנם שחקנית אבל אינה ר

אני קורא לשר הפנים אריה  :ישראל. מעז יכול לצאת מתוק
 דרעי, לשלול את אזרחותה הישראלית של פורטמן'".

 (20.4הליכוד, מ )הודעה לעיתונות של ח"כ אורן חזן
 

 גבולבאותה ומה עם וונדר וומן? צריכים 
לשחקנית נטלי  כתב גלעד ארדן השר לביטחון פנים"

טרור את נסמכת על תעמולה שקרית של ארגון ה': ןפורטמ
נטלי . במכתב קרא השר ל'חמאס שרוצה להשמיד את ישראל

רצועת עזה, ואמר כי עם לסיור בסמוך לגבול להגיע פורטמן 
הטענות כלפי הנעשה בגבול הדרום מבוססות על מידע שקרי 

 ."וארגונים אנטישמיים בי.די.אס תנועת ה יםשמפיצ

 (21.4ות של המשרד לביטחון פנים, )הודעה לעיתונ
 

 עיתונות אחראית
לכוחות ברצועת עזה לסמוך בעיקר על הצלפים,  "כך נותר

 .הרג הכי היעיל"-שהפכו לאמצעי האל
 (15.4)יוסי יהושוע, הכתב הצבאי של "ידיעות אחרונות", 

 

 קיצוני, גם היסטוריון לא סתם עיתונאי ימני
בל יש סיבה למה איראן אני לא רוצה להיכנס למיסטיקה, א"

נלחמת בנו. אין כיבוש, אין גבול משותף, היינו איתם 
ובכל זאת, איראן משקיעה את כל משאביה  .ביחסים טובים

 כדי להשמיד את ישראל. 
לכן, בלי להכניס את המרכיב הדתי למה שקורה במזרח 
התיכון, אי אפשר להבין את הסיפור. הרי אברהם אבינו, 

א מאזור מסופוטמיה, שהיא אויבת יצ, היהודי הראשון
קבועה לעם ישראל. כשאומרים 'מצפון תיפתח הרעה' זה לא 
באמת מצפון, זה ממזרח, פשוט הדרך עברה מירושלים 

יתה יצפונה ואז למעברות הירדן מזרחה. מסופוטמיה תמיד ה
אשור, בבל. זה לא צירוף  :הבעיה וממנה הגיעו החורבנות

ברהם אבינו מתנתק מארם מקרים. ההשערה שלי היא שכשא
נהריים, מנפץ את האלילים ויוצר עם אחד, זה כמו משהו לא 

שמשפיע דורות קדימה. זה יישמע לך , טוב שיוצא לך מהבטן
 .מטורף, אבל לא אכפת לי"

 (20.4מוסף "הארץ",  ,, שמעון ריקלין20)הפרשן המדיני של ערוץ 

 

 
 מערכת מהמכתב 

 

 "זו הדרך"הפצת מילים על  כמה
 

 1,000-נרשם המנוי ה במאי, 1-, לקראת המספר לפני ימים    
"זו הדרך" באמצעות הדואר האלקטרוני. מה שיכול על 

צעד גדול הוא  להיחשב כצעד קטן עבור כלי תקשורת ממסדי
 עברית בישראל. באור הרואה  עבור שבועון השמאל היחיד

ם בארץ", יכתבי עת שמאליים ועיתונ, "אין כבר פרסומים    
ת בעת הפצטרוניה זו אנו שומעים לא פעם ולא פעמיים 

: ישדווקא אירועים ציבוריים. אבל בבהפגנות או  השבועון
 כבטאוןשנה,  52זה  "זו הדרך", היוצא לאור מדי שבוע

מערכת "זו הדרך"  המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י(.
 וןגיליימים  שבעהעושה כמיטב יכולתה כדי להגיש מדי 

תמודד עם שאלות מקומיות ובינלאומיות מה ,פוליטי מעניין
 עקבית.   ו מפרספקטיבה שמאלית

, !( עולה בהתמדההכותבותמספר הכותבים )ובייחוד     
המאמרים את כל ל לכלו"זו הדרך"  קצרה היריעה שלו
 ראויים לפרסום שאנו מקבלים. הרשימות הו

בשני הנדפס , אמנם "זו הדרך" מוסיף להיות כלי צנוע    
בשנתיים האחרונות עולה , אולם ולוגו אדום בוהק צבעים

תפוצתו בהתמדה. עלויות הדואר, שממשלת הימין מעוניינת 
וכך החל מסע גיוס מנויים באמצעות  מאוד,להפריט, עלו 

 םמקבליוקוראות קוראים  וע כאלףכל שב . כאמור,"להדוא
או  המחשברביעי את הגיליון השבועי באמצעות בבוקר ימי 

 . הטלפון הנייד
דרכים: דואר בכמה כעת הפצתו של "זו הדרך" נעשית     

כמדור קבוע באתר  ;הדוא"ל ;ישראל )הגרסה המודפסת(
הגדה השמאלית כגון מקומות מפגש )בבבתי קפה או  ;מק"י

אירועים בהפגנות או בבמחאות,  מסירה בידו ;("אבת
עם מדי פלים ציבוריים. מגוון אמצעי ההפצה מעפוליטיים 

 כפי שאירע, לאלפים רבים של עותקיםאת תפוצת "זו הדרך" 
-בהפגנה נגד גירוש הפליטים ומבקשי המקלט בכיכר רבין ב

בפארק פלסטיני -הישראלייום הזיכרון טקס במארס וב 24
הפצתו  ,על מנת לחזק את "זו הדרך" באפריל. 17-הירקון ב

להרחיב את ל הפכה שאלה מרכזית. ככל שנפיץ יותר, כך נוכ
 .שורותינו ולעבות את גיליונותינו

איננה עניין מסחרי. "זו  , חשוב להדגיש,הפצת "זו הדרך"    
קוראיו. גידול מספר להדרך" הוא שותפות בין כותביו 

להגדיל  היא בשנה הקרובהמטרתנו ! כםהקוראים תלוי גם ב
את תפוצת "זו הדרך" בדוא"ל בעוד אלף קוראות וקוראים. 

מעוניינים להגדיל את מספר העותקים הנשלחים  אנו גם
בבתי קפה,  ,המופצים בהפגנותואת אלה ישראל,  בדואר

 . וכן הלאה בילויהמקומות בחנויות ספרים, ב
הקול  שלבחיזוק ובהצפה פים להיות שות יםכל הרוצ    

ליצור  ניםערבי מוזמ-היהודיו העקביי, השמאל ,האלטרנטיבי
ת, מאמרים ורשימות יתקבלו קשר עם המערכת. גם ידיעו

 לניתוחילימודים ועד העבודה או המהנעשה במקום : בברכה
 גלובלי. -עולמנו הקפיטליסטיבם תהליכי

 עורך, דוידי פריםא
 

 באמצעות דוא"ל"זו הדרך" מערכת ליצור קשר עם  תם/ן מוזמנים/תא
 zohaderekh@gmail.com 

 6126102יפו -ת"א 26205תיבת דואר או 

mailto:zohaderekh@gmail.com


 3/במפלגה 
  

 שלום או אפרטהייד
 במאי 1-ה רגללמק"י,  המזכיר הכללי שלשיחה עם עאדל עאמר, 

 

, ארבעהנשוי ואב ל, כפר קאסם תושב(, 55) עאמרעאדל     
ועבד שנים  ,מוסקבה תקשורת ועיתונותלמד באוניברסיטת 

ניהל במשך עשור וחצי . "אתיחאד-אל" יומון ספורות כעורך ב
כיהן תכניות חינוכיות במדרשה לחינוך, לדמוקרטיה ולשלום.  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית מזכיר מחוז המשולש של כ
להלן שיחה  .המפלגה מזכ"לככהן מ 2015ומאז  ,)מק"י(

 במאי. 1-ה שנערכה עמו לרגל
 

 מהן הסכנות הנשקפות משלטון ההון והימין?
 ביותר תוקפנימייצגת את הימין הה ,נתניהוממשלת     

ואת המתנחלים, פועלת בשיטתיות  והמשרתת את ההון
פלסטיני ולחיזוק ההגמוניה -לחיסול הסיכוי לשלום ישראלי

מדיניותה הכוחנית, המפילה עוד  .התיכון-האמריקאית במזרח
 ועוד קורבנות בעזה, מכינה את הקרקע למלחמה נוספת.
ההפצצות האוויריות התכופות והעזרה ה"הומניטרית" 
ללוחמים ג'יהאדיסטים בגולן נועדו לבתר את סוריה. בהקשר 

כמי שתומכים  ,זה, הניסיון להציג אותנו, את מק"י ואת חד"ש
הוא סילוף זדוני שנועד להסיט  בנשיא הסורי ובמשטר הסורי

 ישראלית. -את הדיון מאסון התוקפנות האמריקאית
עוד ועוד חברות הממשלה מפריטה בשירותה להון,     

מעמיקה את הפערים המעמדיים בין בעלי ההון ושירותים ו
מתחת לקו העוני חיים  בישראללשכירים. היא אחראית לכך ש

שיעור  .רבים עובדים עניים וביניהם, יותר ממיליון אזרחים
 פלסטיני-המיעוט הערבי חמור ביותר שורר בקרבההעוני 

 .הגדלדווקא בשוק העבודה השתתפותו ש
 מגביר הממסד אתכדי להרחיק מעצמו כל זעם חברתי,     

אזרחים נגד הגזענית  שנאה הלבדמוקרטית ומ-מתקפתו האנטי
" של הערבים. דוגמאות לכך הן הנישול במעטה של "הסכמה

חיראן וריבוי הריסות הבתים ביישובים -תושבי אום אל
ביחס אדישות הרשויות גם  מוכרים בנגב.-בלתיההבדואיים 

לאלימות בחברה הערבית ביחס ותאונות העבודה הנערמות ל
 ממחישה את אופייה של הממשלה. 

 

 הקומוניסטים? נו,אילו אתגרים עומדים בפני
-בנט-ימיה של ממשלת נתניהוקיצור  -המידי הוא  האתגר     

כדי להשיג מטרה  .הגנת הדמוקרטיה וזכויות האדםו ליברמן
זו, אנו תורמים ככל יכולתנו לפיתוחה של תנועה ציבורית 

ולקידומה של כל תנועה הנאבקת  רחבה נגד נתניהו וממשלתו
 . ומקופחים , מיעוטיםנגד אפליה ולהגנת זכויות עובדים

ית שלנו כמפלגה קומוניסטית המערכה הפוליטית הראש    
 יציב.צודק ופלסטיני -ישראלישלום  כינון ערבית היא-יהודית

מען מטרתנו אנו שואבים עידוד ממאבקו של העם הפלסטיני ל
של מדינה פלסטינית בצד סיום הכיבוש, כינונה המשותפת: 

, שבירתה ירושלים '67ביוני  4-גבולות הבמדינת ישראל 
סיום הפליטים לפי החלטות האו"ם.  פתרון סוגייתוהמזרחית, 

ישפיע בצורה חיובית על ההתמודדות עם תופעות  הכיבוש
 וסדוק את הקרקע תחת רגליימיגור העוני ובסייע י, ציההפשיז
 . והגזעני ליברלי-הניאו ימיןשל ה

מימוש ל אחריותנו  את  ומדגישים  חוזרים  זה, אנו   בהקשר    
רחבה סביב  ערבית-חזית פוליטית יהודית בנייתהאתגר של 

 שוויון,   צודק,   פלסטיני -ישראלי   שלום  של   מינימום  מצע 

 
זכויות עובדים ודמוקרטיה. הרשימה המשותפת, המאחדת 
מפלגות בעלות אידיאולוגיות שונות, היא צעד חשוב בכיוון 

בנייתה של חזית משותפת רחבה ככל . מטרתנו היא הזה
  יהודים וערבים.האפשר של 

 

שים ולקבוצות בשמאל הטוענים איל תךמהי תשוב
 שעבר זמנו של פתרון שתי המדינות?

, שנה 70, בה דבקה המפלגה מזה נו לפתרון הסכסוךתכנית    
 על מרביתמקובלת נתקלה בשעתה בהתנגדות ולא הייתה 

חברה הישראלית, וגם לא על רבים בחברה הפלסטינית. ה
הסתכלותה לו שנחומאבקה הל, מק"יעקשנות של הודות ל

 נחלת הכלל.  תכנית זו ההפכ ,ארוכת טווח
הסבורים שפג תוקפה של תכנית שתי המדינות מבטאים     

ייאוש פוליטי מסוכן. ללא שלום בין מדינת ישראל למדינת 
שלם הסיפוח הזוחל שמנהל הימין שבשלטון, יופלסטין 

 פרטהייד. ומשטר הכיבוש יהפוך מעשית וחוקית למשטר א
ויתור על פתרון שתי המדינות משחק אפוא לידי הימין     

הגזעני ומחבל במערכה להגנת הדמוקרטיה ולשוויון אזרחי 
 ,דווקא עכשיו פלסטיני בישראל.-ולאומי של המיעוט הערבי

 צעדיו הגל הפשיסטי העכור המכה בחברה הישראלית נוכח
נודע משנה חשיבות למערכה  ,הסיפוח של הימין המתנחלי

 .מדינה פלסטינית עצמאית בצד ישראללכינון לסיום הכיבוש ו
 

הלקח  מהמק"י תציין בקרוב מאה שנה להקמתה. 
 ?החשוב ביותר שהיא למדה

הלקח החשוב ביותר הוא ששותפות מאבק של יהודים     
תנאי לניהולה המוצלח של כל מערכה עממית א היוערבים ה

דמוקרטית: של מאבקים נגד אפליה וגזענות, של מאבקי 
עובדים, של מאבקים בשכונות, של מאבקי סטודנטים ונשים, 

חברה ה וביל אתכדי להשל מאבקים להגנת הסביבה. 
מאבק ב תמידיותר ושוויוני, אנו נעתיד בטוח להישראלית 

חיים משותפים  למעןשל שלום ויד עת למעןאינטרנציונליסטי 
 .בין יהודים לערבים על בסיס של שוויון אזרחי ולאומי

 י"ל



 4כנסת/

חוק חרחור 
 מלחמה

 

בקריאה שנייה ( 30.4)השבוע מליאת הכנסת אישרה     
( 5יסוד: "הממשלה )תיקון מס' -ושלישית את הצעת חוק

סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית 
 .מתנגדים 41לעומת ח"כים  62תמכו  בהצעהמשמעותית". 

החוק החדש יאפשר לקבינט להכריז על פתיחה במלחמה, 
ראש הממשלה ושר יוכלו ואולם "בנסיבות קיצוניות" 

הביטחון לקבל את ההחלטה לבדם. החוק עד כה קבע כי את 
ההחלטה לצאת למלחמה או למבצע צבאי גדול צריכה לקבל 

שנים הממשלה כולה, אבל החלטות כאלה התקבלו ב
 .האחרונות בקבינט או בפורום מצומצם של שרים

הרשימה המשותפת( )חד"ש, ח"כ עאידה תומא סלימאן     
: "אני לא יודעת אם זה ציני או עצוב בדיון במליאה אמרה

זו. ההצעה תאפשר לשני יום אנחנו דנים בהצעה שדווקא ה
אנשים להכניס לא רק את מדינת ישראל אלא את כל העמים 

 ".צב של מלחמהבאזור למ
ח"כ דב חנין  מסר ,הצעת החוק במליאת הכנסתטרם נידונה     

יותר : "אין החלטה חשובה הרשימה המשותפת( )חד"ש,
בפוליטיקה האנושית מאשר ההחלטה לצאת למלחמה. 

היא מייצרת הרס וחורבן, צער במלחמה נהרגים אנשים, ו
שתאפשר לו ולשר  נתניהו מקדם היום הצעה מסוכנתל. ושכו

להכריע בעצמם על יציאה למלחמה. אני  הביטחון ליברמן
חיי אדם. בלגמרי לא סומך שני האנשים האלה כשמדובר 

יקה, הרצינית וגם החלטה כזו צריכה להתקבל בצורה המעמ
 ".ידי הכנסתר, בהדמוקרטית ביות

 
 

 

 

 

 קבלו את

  זו הדרך
 מדי שבוע

 אלקטרוני בדואר
 או בדואר רגיל

 

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני
 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 

 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,
בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

 6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

 פניקול יהודי לשלום, 
  למלחמה ממשלת ישראל

הרשימה המשותפת( עתר חד"ש, ח"כ יוסף ג'בארין )    
נגד החלטת ועדת האתיקה של לבג"ץ ( 22.4) בשבוע שעבר

ה נלסבב הרצאות בארה"ב, בהזמלצאת הכנסת למנוע ממנו 
 . (JVPקול יהודי לשלום ) ארגוןהובמימון של 

האתיקה של תיקון שערכה ועדת  צעד זה מיישם לראשונה    
בר סור לחובו נקבע כי א, של המשכן ם האתייםהכנסת בכללי

חו"ל במימון של גוף שפרסם ביודעין לבקר ב כנסת מכהן
קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל או התחייב להשתתף 

עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד  ושיהעתירה הגאת . כזה בחרם
כי התיקון . העותרים טענו מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה

 יםהאמור, והשלכותיו על נסיעתו של ח"כ ג'בארין, פוגע
 . ח"כיםפוליטי ובחופש התנועה של חופש הב, בחופש הביטוי

החלטת ועדת האתיקה מבקשת לסכל את השתתפותו של     
פעילותו בקשורים באופן מובהק הבאירועים  ח"כ ג'בארין

כי הגבלה זו העותרים טענו . עוד נסתכבר הפרלמנטרית כח
אינה נובעת מכך שיש בביטוי שלו או במעשיו עבירה אתית 

או בשל קיומו של איסור כלשהו על חבר הכנסת  ,או פלילית
הגבלת הנסיעות . להיות במגע עם הגוף המזמין או המממן

גוף המממן יש עמדה פוליטית למכך שנובעת אך ורק 
והוא נמנה עם  ,ית כלפי מדיניות ממשלת ישראלביקורת

חרם על מדינת ישראל כדי לסיים את הכיבוש ם לקוראיה
 . 1967בשטחי 

 

 מק"י של : גילוי דעתבמאי 1
 

המפלגה הקומוניסטית הישראלית מברכת את המוני     
והצעירים היהודים העובדות והעובדים, הסטודנטים, הנשים 

והערבים בארץ, ואת עמלי העולם ואומותיו המדוכאות לרגל 
האחד במאי, יום הסולידריות הבינלאומי למעמד העובדים; 
חג הפועלים ויום המאבק למען צדק חברתי, שלום ושוויון 

 ונגד כל צורות הדיכוי והניצול המעמדי, הלאומי והמגדרי.
באחד במאי אנו דבקים בערכינו המהפכניים     

והאינטרנציונליסטיים ומרימים בגאון את הדגלים האדומים 
שמעולם לא ויתרנו עליהם; דגלי המאבק המעמדי והפוליטי 

ען שוויון מלא למיעוט מוהעובדים, ל העובדותלמען זכויות 
פלסטיני, ולמען שלום צודק וחיים משותפים -הלאומי הערב

העמים בארץ. אנו מדגישים כי החסם העיקרי בפני  בין שני
השגת צדק חברתי הוא המשך הכיבוש והמשך ניצול משאבי 
העם הפלסטיני ורמיסת זכויותיו. לא תהיה כל התקדמות 

כלכלית ללא עמידה מול סכנות הפשיזם -במערכה החברתית
והמלחמה, וללא מאבק במדיניות סרבנות השלום הצודק 

העם הפלסטיני להקים מדינה עצמאית  וההתכחשות לזכויות
שבירתה ירושלים המזרחית ולפתרון  1967ביוני  4-בגבולות ה

 סוגיית הפליטים הפלסטינים לפי החלטות האו"ם.
, צו השעה של המוני העובדים 2018באחד במאי     

בישראל, של הציבור הערבי ושל הכוחות  והמוחשלים
הדמוקרטיים היהודיים, הוא להפיל את ממשלת נתניהו, 
ממשלת השחיתות, שלטון ההון ומנהיגי ההתנחלות 
והאפרטהייד, ממשלת הנצחת הכיבוש והעושק, ממשלת 
ההסתה הגזענית, ממשלת הברית עם האימפריאליזם 

ר ולחיסול האמריקאי ועם הריאקציה הערבית נגד עמי האזו
זכות ההגדרה העצמי של העם הפלסטיני. צו השעה הוא סילוק 

 ממשלת נתניהו!

mailto:zohaderekh@gmail.com
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יורה דומדוםובינתיים: ביבי 
 
 

לא יתקיימו בקרוב. התרגיל  הבחירותיש הסבורים כי     
לעמוד כנבחר בעל כדי להקדים את הבחירות שתכנן נתניהו, 
לעת עתה. הקואליציה  שופטיו, נקטע באיבו מנדט טרי מול

סיכלה את הרעיון מפני שהסקרים לימדו על נסיקה מוחצת 
לפי . וניותהקואליציהשותפות לנתניהו בצד התרסקות ליתר 

נתניהו והסובבים המידע על פרשיות השחיתות של סקרים, 
על בסיס התמיכה שלו. חלק ניכר מתומכיו  אותו לא השפיע

 ותר. ביבי ח, לפחות עד הרשעתובהתפטרותו מצדדאינו 
לשמור על  כדיל ולשמור על פופולריות בכל מחיר ויעשה הכ

 ינצלו כוחות הימין עד תום.  מעמדו. את מצבו הלחיץ
 

שינוי  נראה. אין בלבחירות מוטב שלא לחכות ,עבורנו    
 . ועד שיתקיימו, יקרו כאן עוד דברים רעים. לטובה בתוצאות

כבר עבר יום האדמה, וגם פסח חלף. מדי שישי, זה חמישה     
בעזתים  צויניםבחורינו המבחדווה שבועות, צולפים 

הפצועים וההרוגים עם המפגינים בלי אלימות מעבר לגדר. 
מתחמושת חיה ומכדורי "דומדום" האסורים,  יםנפגענמנים 

 44. נכון לעכשיו נהרגו "לכמו הגז בסוריה, לפי החוק הבינ
חיילי צה"ל לים, ביניהם ילדים ועיתונאים, ונפצעו אלפים. עזת

שר אחראים הגנרלים,  , להחוקית בעליל-פקודה בלתי ניתנה
 ראשה. בשרי הממשלה והעומד הביטחון, יתר 

-כלי נשק בלתישימוש בישראל  עשתהעד כה, בכל מערכה     
פגזי זרחן  ;חוקיים חדשים: פצצות מצרר במלחמת לבנון

(, hollow-pointפוינט" )-"הולו קליעיוכעת  ;עזהבבלבנון ו
לגוף חוד החודר -העממי "דומדום": קליע מעוך םאו בשמ

מתפצל בתוך הגוף, מתפוצץ או בחור כניסה בקוטר קטן, 
: בקוטר כדור טניס )ר' תמונהיציאתו הוא ופצע , מרטשמרסק ו

(. לאיזו תכלית משתמשים בתחמושת זו, זולת ויקימדיה
העולם מזועזע ומוחה בשקט, אך בישראל  פחדה?ת והואכזרי

הרוב המכריע מרוצה. ה"בייס" אוהב מנהיג חזק, אחד שלא 
 מפחד להרוג ערבים. ולא מתבייש 

חלפו "הימים הנוראיים": השואה, הגבורה, הזיכרון     
והעצמאות שבהם גזרו עלינו איך לעמוד ולזכור, איך להתאבל 

 ישראל   אזרחי   עוצר, ועל  הכריזו  בשטחים  לשמוח.  וכיצד 
שמי תל אביב בעבר המטס -דום שתיקה. חלף –הפלסטינים 

אם בישרו על תחילת מלחמת איראן,  ענובקולות שלא יד
שרק ליבו את ההסלמה. בסוריה לאחר הפעולות הראוותניות 

איומים מצמררים כבר הוחלפו: פוטין הודיעו שהחלטה 
ת עבור ישראל, ילקטסטרופ אתה S-300סוללות לפגוע ב

ליברמן . אם תיפגע ת"א – תיפגעטהראן וליברמן איים ש
בביתו בנוקדים או, קרוב לוודאי, ב"בור" בקריה. אלא ישהה 

 שאנחנו, אזרחי ישראל, נישאר חשופים!
 דעכו  האלטרנטיביים.  והטקסים  השכול  טקסי  גם   עברו    

 
בטקס בו גנב רה"מ את הבכורה מיו"ר הכנסת  70-משואות ה

לתפארת מדינת ישראל. חולקו פרסי ישראל ופרסי 
את הפרס בכל זאת )דוד גרוסמן( שלקחו "בראשית": היו 

הוקעה כאנטישמית. ו שסירבה )נטלי פורטמן( והייתה אחת
היו שהציעו את מרים פרץ, אם שכולה וזוכת פרס ישראל, 

המדינה. בטלוויזיה כבר מסתיימת הסדרה לתפקיד נשיאת 
 נתניהו.בין גוריון ל-בן ביןהמשווה 

קשו לסלק את מבקשי המקלט. יבשקרסו מתווי השקר     
, הממשלה מרחה אותנו, כאילו יש הסכם עם רואנדה ואוגנדה

ביטל הסכם הגון שהציע האו"ם, כי רה"מ לא היה כלום.  אך
לרבות קבוצת ה"בייס", 

כהניסטים, הטילה וטו. 
המשווע לתמיכה  נתניהו

התקפל מיד. בצו בג"ץ 
נאלצה המדינה לשחרר 
את הפליטים הכלואים 
במתקן חולות ללא חוק 

הדבר לא משפט. בו
רוץ גלוי ישימש ת

להתקפה נוספת על בית 
המשפט העליון. במושב 
הנוכחי של הכנסת, 

, דמוקרטיים-חוקים אנטי יחוקקושחזרה השבוע מפגרתה, 
 ", "חוק הלאום" וחוק הגיוס. חוק עוקף בג"ץ" ובראשם

אשליות באשר לתפקידו של בית המשפט העליון לי אין     
ו לא יעצור לבדהמ"ש וע החכמה של המדינה הציונית. ביכזר

האפליה והניצול. עם זאת, ברור כי  ,את הכיבוש, הנישול
פירושה הסרת המכשולים האחרונים לממשלה הכפפת בג"ץ 

עמותות להגנת הבפני מתקפה רבתי על זכויות האדם, על 
ההתארגנות, על ארגוני העובדים, חופש הביטוי והפרט, על 

על חופש הדת והחופש מדת, על זכויות הנשים והמיעוטים, 
; והעיקר: ועוד מדווחות על הנעשה בשטחיםהעל העמותות 

  קידום של מדיניות הסיפוח.
התחרות בין מפלגות הימין בהערמת קשיים לגבי מספר     

חוק, ומספר חברי הכנסת  לבלום השופטים )הגבוה( שיוכלו
 מסמנת את המ"ש)הנמוך( שיוכלו להתגבר על התנגדות בי

. כחלון שנכנע, וגבולות מעצוריםחסר הכיוון: שלטון 
מבקשי המקלט פרץ את הסכר; מוטי , "רק" בעניין לכאורה

את השיטפון. נתניהו, במצבו  מוביליםסמוטריץ' בצלאל ויוגב 
לשמור על פופולריות בכל מחיר וייסחף, שוב  החליטהרגיש, 

 יותר קיצוני.עוד ושוב, אחרי הימין ה
לא תיגמר ביום הנכבה, אלא בעזה ? המחאה צפויומה עוד     

בירושלים חודש הרמדאן. שגרירות ארה"ב שתיפתח לתימשך 
המחאה המוסלמית העולמית. הזוג קושניר במאי תהא מוקד 

הבטיח את בואו וטראמפ רמז שגם הוא עשוי להצטרף 
בואם יהפוך את ירושלים מרכז התקשורת העולמית,  :לחגיגה
בצד הפלסטיני, רבים נפגעים יהיו את המצב אף יותר. ויסלים 
 פוינט. -י הולוקליעב שוב אם ישתמשולבטח 

נתניהו מנצל את פרק הזמן לפני הבחירות בלבנון ולפני     
החלטת טראמפ כדי להפציץ בסוריה. זה לא יעבור בשתיקה. 

 מאי יהיה חודש חם.
 

 אבישי ארליך

https://en.wikipedia.org/wiki/File:.38_Special_mushrooming_side_view.jpg
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 סיפור הפירורים
 לא היה טוב יותרמעולם מאחורי הגרסה הרווחת לפיה מצבנו הכלכלי 

 

 תמר גוז'נסקי מאת
 

 2017העסקים הגדולים בישראל ובעליהם גרפו בשנת     
רווחי עתק. חמשת הבנקים הגדולים )הפועלים, דיסקונט, 

בשנה שעברה לאומי, מזרחי טפחות והבינלאומי( הרוויחו 
מיליארד שקל  9.1הוצאות ותשלום מסים( שכר, )לאחר ניכוי 

 בשנה.  12%גידול של  – 2016-מיליארד שקל ב 8.1לעומת 
עם חברות הביטוח באופן מיוחד צת הרווחים הטיבה מקפ    

הישראליות, השולטות גם בקרנות הפנסיה והגמל השונות. 
שש כל ,  זינק הרווח )לאחר מס( של 2016, לעומת 2017בשנת 

 מיליארד שקל. 3.2-)!( והסתכם ב92%-חברות הביטוח ב
על רקע נתונים אלה, המצביעים על עוצמתו הגוברת של     

פיננסי, כמו גם על מידת הניפוח של בועת המניות המגזר ה
מעניין לבחון, מה קרה  –בעולם  הןבארץ ו הןואגרות החוב 

 לשכירים בשנים האחרונות.
 

 תעסוקה ואבטלה
הבנקים וחברות הביטוח וכן חברות השקעה וכרטיסי     

בהרחבת הקף העסקים המניבים להם רווחי  יםאשראי, מעוניינ
הזרקת אשראי  –הנקוטות בידיהם היא שיא. אחת הדרכים 

בכל דרך אפשרית. הציבור מוצף הצעות של בנקים וגם של 
חברות למכירת רכב לקבלת אשראי לכל מטרה, כמובן מבלי 

 לציין מה גובה הריבית עליו.
מבחינת העובדים, שנה של גאות כלכלית )גם אם מנופחת     

יותר  ביקוש גדול –משמעה  2017במתכוון( כמו שהייתה 
 לשכירים. 

שיעור האבטלה, כפי שמחשבת אותו הלשכה המרכזית     
מכוח העבודה וזאת  4.2%-ל 2017-לסטטיסטיקה, ירד ב

  .2014-וב 2013-ב 6%-לו 2016-ב 4.8%-לבהשוואה 
 פשר את המשך העסקתם של גברים, הביקוש לעובדים א      

 ים שגיל פרישתם לפנסיה הועלה, אך גם את הצטרפותן של נש
רבות יותר לשוק העבודה ואת ההגדלה של מספר הפועלים 
הפלסטינים והפועלים הזרים המועסקים בבנייה, בחקלאות 

 .ובעבודות לא מקצועיות
 

 תמורה לעבודה
 הגאות הכללית, המתבטאת ברווחים האדירים של בעלי    
 

 במאי עם פועלי השטחים הכבושים 1
 

פעילי מק"י וחד"ש, יחד עם חברי הכנסת של חד"ש ואנשי     
( לציון 30.4) חילקו השבוע ,סיעות חד"ש בהסתדרות ובנעמת

במאי פרחים וזכותונים לפועלים הפלסטינים הנכנסים  1-ה
פרח וזכותון בשפה הפעילים לישראל. מדי שנה נותנים 

עיקר זכויות העובדים לפועלים המכיל את הערבית 
 ביותר, עמוסהמדי יום במעבר  הנכנסים לישראלהפלסטינים 

 מעבר אייל, שליד העיר קלקיליה. 

  
 ההון ושל העסקים, התבססה לא רק על התעצמות החברות

 הפיננסיות )בנקים, חברות ביטוח(.
 )פרק ה'(בחן בפרק מיוחד  2017דו"ח בנק ישראל לשנת     

השכר והתנאים  –את מה שהוא מכנה "התמורה לעבודה" 
הסוציאליים שמשלם המעביד לשכירים וכן אותו חלק של 

 הכנסות העצמאים הנחשב תחליף שכר.
, עלה בידי 2015-ועד ל 90-בנק ישראל מצא, כי מאז שנות ה    

 ההון להפחית את חלקה של התמורה לעבודה בסך ההכנסות, 
 להגדיל את רווחיו.  –והודות לכך 

בהכנסה בחלק של השכירים המתמשכת ההפחתה את     
השיגו המעבידים גם באמצעות שיפורים טכנולוגיים, אך גם 
באמצעות העסקת עובדים זרים, בתשלום שכר זעום לנשים 

השכלה  הם בעליולצעירים הנכנסים לשוק העבודה אפילו 
 המסחר,  רשתות  כמו   בעסקים   עובדים  ובריכוז   , אקדמית

 

; טבע אשדודבבוטלו הפיטורים 
 הסתיימה שביתה באורט בראודה

 

( 29.4ביטל השבוע ) בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע    
      .את מכתבי הפיטורין שנשלחו לעובדי מפעל טבע באשדוד

תחילת החודש הודיעה ההנהלה על סגירת המפעל במארס ב    
העובדים. זאת,  175-של כמחצית מ ייםדמיהופיטוריהם  2019

"לא נמצא רוכש מתאים ובמטרה לצמצם את כי לטענתה כי 
 החוב אליו נקלעה החברה".

הלת טבע בחוסר תום לב הנ מאשימה את ההסתדרות    
ביחס למפעל באשדוד, תוך כדי הרדמת נציגות ה במגעים מול

העובדים ובמקביל לנקיטת מהלכים לסגירת המפעלים בארץ 
"התנהלות טבע בעניין מפעל אשדוד",  :ב"שיטת הסלמי"

 נכתב בבקשה, נעשתה "בכחש, בעורמה ובחוסר תום לב".
הודיעה טבע על סגירת שורה של מפעלים  2017דצמבר ב    

בארץ ופיטוריהם של אלפי עובדים בשל משבר אליו היא 
נקלעה. אמנם, בהסתדרות מציינים כי ביחס למפעל באשדוד 

 –בדומה למפעל החברה בקרית שמונה ולמתקן בשוהם  –
למכור אותם מאמץ וכי תעשה  ,החברה כי לא ייסגרוהתחייבה 

 לטובת המשך הפעלתם והמשך העסקת העובדים.
שבו ללמד מרצי הסגל הזוטר ( 29.4כמו כן, ביום א' )    

של במכללת אורט בראודה שבכרמיאל, לאחר שבועיים 
הוכרז על סיום השביתה לאחר ( 26.4בשבוע שעבר )שביתה. 

שהנהלת המכללה הסכימה לכבד, בשינויים קלים, את 
הושגו לפני פסח בכל הנוגע להסכם הקיבוצי שהסיכומים 

המכללה חזרה בה הנהלת החדש. השביתה פרצה בגלל ש
מסיכומים אלה. "יכולנו לחתום על ההסכם אליו הגענו כבר 

היא זו שאפשרה אולם אין ספק שהשביתה  –לפני חודש ויותר 
 את החתימה", נמסר מארגון הסגל האקדמי הזוטר.
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 שדחקו את רגלי העסקים הקטנים.
מדיניות הריבית האפסית שמנהל בנק ישראל במשך שנים     

חיזקה את המגמה של הפחתת חלקו של השכר בהכנסה.  
בתנאים של הקפאת רמת המחירים ואפילו של ירידה בה, היה 

 קל יותר למעבידים לדחות דרישות להעלאת שכר.
הממשלה מצדה תרמה לגידול חלקם של הרווחים     

עבודה המוטל על המעבידים,  באמצעות הפחתת המס על
לרבות תשלומים לביטוח הלאומי, וביטול מסים כמו מס 
מעסיקים והמס המקביל )ששילמו המעבידים עבור ביטוח 

הבריאות של 
 השכירים(.

לפי חישובי בנק     
ישראל, חלקה של 

 לעבודה התמורה
)שכר ותשלומי 

-מעבידים( ירד מ
מההכנסה של  60%

 2001העסקים בשנת 
ממנה בשנת  53%-ל

2015 . 
זו רמה נמוכה     

משמעותית של 
התמורה לעבודה 
בהשוואה למדינות 

OECD שם חלקו ,
של השכר בהכנסה 

 (.2016-)ב 58%היה 
על חלקו הפוחת של השכר בהכנסה אפשר ללמוד גם     

(, התוצר 2016-1995מההשוואה הבאה: במהלך שני עשורים )
, בעוד שעלות 31%-לשעת עבודה של שכיר ישראלי עלה ב

  .16%-המעביד לשעת עבודה עלתה רק ב
 

 העלאת שכר וגידול ברווחים
אחרי שני עשורים של חגיגת מעבידים כתוצאה מהשחיקה     

הגידול ברווחים, נרשם  –בחלקו של השכר בהכנסה ובמקביל 
( שינוי קל במגמה: לפי 2017-ו 2016בשנתיים האחרונות )

בחצי נקודת  2016-ה עלתה בדוח בנק ישראל, התמורה לעבוד
נוספים. שינוי קל זה היה תוצאה  0.4%-ב – 2017-אחוז, וב

 של כמה תהליכים: 
, בתנאים של ירידה באבטלה גדל כוח המיקוח של ראשית    

 השכירים בכל חברה בנפרד, אך גם בהיקף כלל ארצי; 
, בשנים האחרונות התארגנו עובדים בשורה של שנית    

מקומות עבודה. לפי בנק ישראל, שיעור העובדים המאוגדים 
. 2016-ב 24.8%-ל 2012-ב 22.8%-בכלל השכירים עלה מ

הגידול בהתארגנות חיזק את יכולת השכירים להשיג שיפור 
 בשכר ובתנאי העבודה; 

ים בהם , על רקע הגידול בהיצע המשרות בענפשלישית    
משולם שכר מינימום מצד אחד, והגידול העצום ברווחי 
המעבידים מצד שני, נחלה המערכה להעלאת שכר המינימום 

 .2015הצלחה והוא הועלה בהדרגה מאז אפריל 
בנק ישראל סיכם את ההתפתחות הזאת בציינו, כי התנאים     

שהשתנו אפשרו למעסיקים "להעלות את השכר הריאלי של 
 (.121לי לשחוק את רווחיותם העסקית" )ע' העובדים ב

 

 מי מנוצל יותר?
הגישה המקובלת בציבור, הניזונה מהאידיאולוגיה     

הבורגנית ומפרשניה באקדמיה ובתקשורת, היא שעלייה 
 בשכר  היא  סימן  לשיפור מצב  העובדים  ולרצונם  הטוב  של 

 

 לכישרונם   המעבידים,   בעוד   שעלייה   ברווחים   היא   סימן
 

 ולתעוזתם של בעלי ההון. 
לכן כאשר הבנקים וחברות הביטוח משיגים רווחי שיא, לא     

עולה על דעת הפרשנים הכלכליים )ובעקבותיהם קהל צרכני 
התקשורת( לשאול, מדוע עלו הרווחים בעשרות אחוזים ואילו 

 באחוז או שניים. בקושי –השכר 
התפישה הבורגנית כי את מצב העובדים גורסת במקביל,     

בוחנים רק לפי גובה השכר המשולם להם. לפי גישה זו, עובד 
שקל )שכר מינימום( מנוצל  5,300המקבל שכר חודשי של 

יותר מעובד ששכרו 
שקל.  20,000החודשי 

לניצול  התייחסות זו
מציבה את מקבלי 
שכר המינימום מול 
ונגד מקבלי השכר 
הגבוה )עובדי ההיי 
טק, הנמלים, חברת 
החשמל(, ובדרך זו 
מחבלת בבנייתה של 
אחדות מאבק של כלל 

 השכירים.
לעומתה, התפישה     

המרקסיסטית מציבה 
את השאלה, מה חלקם 
של השכר מצד אחד, 
ושל הרווחים מצד 

מסוימת. בדרך זו, שאלת הניצול נחשפת שני, בהכנסה בשנה 
 כשאלה כמה מרוויח המעביד על חשבון עבודת השכיר.

בתנאים של גאות כלכלית, שיעור הניצול )רווח לעומת     
, חלקה של התמורה 2017שכר( גדל. לפי השנתון הסטטיסטי 

 2013-ב 60.4%-שקיבלו השכירים בהכנסה הלאומית ירד מ
עלה באותן שנים חלקו של הרווח . במקביל 2016-ב 59.5%-ל
 .2016-ב 40.5%-ל 2013-מההכנסה הלאומית ב 39.6%-מ

הנתונים חושפים פערים גדולים בשיעור הניצול בין ענפים     
, חלקו של רווח המעבידים בהכנסה שנוצרה 2014-שונים. ב

. אך בעוד שבענף המזון חלקו 43%בתעשייה בכללותה היה 
, הרי בענף הכימיקלים הוא היה 39%של הרווח בהכנסה היה 

. באותו ענף כרייה, השכר 84% –, ובענף הכרייה 49%
מהשכר הממוצע בתעשייה, אך שניים הממוצע היה גבוה פי 

דווקא שיעור הניצול )היחס בין הרווח לשכר( היה הגבוה 
 ביותר.

 

המחשה להצלחת המעבידים לגרוף לעצמם ולשותפיהם     
-2017הבנקים. במהלך השנים  ענף מספקהעסקיים רווחים 

וסגרו  12%-, צמצמו הבנקים את מספר עובדיהם ב2013
כמאה סניפים. התוצאה הייתה, שסך השכר הכולל ששולם 
לעובדי הבנקים )בתמורה לעבודה( נותר באותן שנים ללא 

 שינוי. 
 

לעומת זאת, חל ממש באותן שנים גידול תלול ברווחים     
הם חילקו  2013-שהבנקים חילקו בין מחזיקי מניותיהם: ב

מיליון שקל, ואילו  587למחזיקי המניות דיבידנדים בהיקף של 
הם כבר חילקו לבעלי המניות דיבידנדים בהיקף של  2017-ב

ם קודם מאשר ארבע שניחמישה יותר פי  –מיליארד שקל  2.8
 לכן.

 

חברתי מוביל אפוא למסקנה, שגם כאשר -הניתוח הכלכלי    
בתקופה של גאות כלכלית ושל ירידה בשיעור האבטלה עולה 
בידי העובדים להשיג תוספות שכר ועדכון של שכר המינימום, 

 הרי מול הצמיחה ברווחים של המעבידים וכלל בעלי ההון, 
 ים.התוספות בשכר אינן אלא סיפור הפירור

 (: פליקר)צילוםשראי, כמובן מבלי לציין מה גובה הריבית הציבור מוצף הצעות של לקבלת א



 מ
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(פלאפון אסיפת עובדים בפלאפון )צילום: ועד עובדי  

לא מספיק אךעובדים: טוב  התארגנות  
 

 אפרים דוידימאת 
 
חברים  ,בישראל ומעלה 20בני  עובדיםמיליון  3-מתוך כ    

 25%אלף איש ) 791-כשהם , 27% בארגון עובדים כלשהו
מהם שייכים להסתדרות הכללית החדשה  54%(. 2012בשנת 

להסתדרות המורים או לארגון  22%(, 2012בשנת  61%)
להסתדרות הרפואית בישראל או  6% ,דייםיסו-המורים העל

 באוניברסיטאותהזוטר והבכיר לאחד מארגוני הסגל האקדמי 
ארגון פחות מאחוז מכלל השכירים חברים ב ;במכללות וא
לפרסם הלשכה  ה. כך עולה מנתונים שהחל"כוח לעובדים"

מגמה זו,  .המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( בשנים האחרונות
מעט לפני  ההחל בישראל, עובדיםהתארגנות ב תנופה של

  . לאחריהזקה והתח 2011המחאה החברתית בקיץ 
  58% ,(מועד פרסום הנתונים האחרונים) 2016-נכון ל    

-כן כו ,בארגון עובדיםמאוגדים מהשכירים בענף החינוך 
ביטוח הציבורי והמקומי, הנהל מ  ה פיענמעובדי  53%

לא חל שינוי , לעומת זאת, בענפים היצרניים לאומי.ה
 2012החברים בארגוני עובדים בין השנים העובדים בשיעור 

נרשמה , השירותיםמתן בענפי . מהשכירים( 20%-)כ 2016-ל
-ל 2012-בחברים בארגוני עובדים  26%-מזהירה: עלייה 
 .עד כאן החדשות הטובות .2016-ב 29%
החברות בארגוני עובדים לפי רמת הכנסה דפוסי מ ואולם,     
בקרב  11%עומד על כי שיעור העובדים המאוגדים ה עול
משתכרים בין בקרב ה 38%-ו קלש 5,000משתכרים עד ה

. ברמות הכנסה בחודש )ברוטו( קלש 14,000-ל 7,500
 .35%על המאוגדים שיעור עומד , קלש 14,000-גבוהות מ

 20בגיל שאינם מאוגדים מיליון שכירים  2-ובאשר ל    
מציינים מהם  74% :ל השכירים(מכל 72%-שהם כ)ומעלה 

(; 2012בשנת  69%במקום עבודתם )אין איגוד עובדים כי 
אינם יודעים על האפשרות להיות חבר בארגון עובדים;  8%
 3%(; 2012בשנת  9%טוענים כי חברות לא תועיל להם ) 6%

. להתאגד מאפשרים להם אינםטוענים שהמעסיק או התפקיד 
 חבר.שיעור דומה של שכירים אינם מעוניינים לשלם דמי 

 
לעובדים  מסכימים כי כולומהציבור  89% יחד עם זאת,     

סבורים כי במקומות עבודה שבהם  65% ;יש זכות להתאגד
 64%-פועלים ארגוני עובדים תנאי העבודה טובים יותר ו

 ביטחון תעסוקתי. האלמקומות בסבורים כי יש 
טלת האחריות העיקרית לדאוג לזכויות על מי מו    

מוטלת על זו ומעלה סבורים כי  20-המבני  39% העובדים?
 20%על המדינה; שסבורים  28%ההנהלה במקום העבודה; 

ארגון על ועד או הוסבורים כי האחריות מוטלת על 
-", וכל אחד צריך לדאוג לעצמו"סבורים כי  5%העובדים; 

 מערכת המשפט. סבורים שהאחריות מוטלת על 3%
מעדיפים  47% :השכירים החברים בארגון עובדיםתוך מ    

כי ארגון העובדים או הוועד ייצג אותם בפני ההנהלה במקום 
; העמות או עו"דכמו מעדיפים ייצוג חיצוני  21%העבודה; 

 . (2012בשנת  22%מעדיפים לייצג את עצמם )לעומת  29%
ים בארגון עובדים ( מהשכירים החבר56%יותר ממחצית )    

מפעילות הארגון שבו הם חברים. זוהי עלייה לעומת  מרוצים
( 31%היו מרוצים. כשליש ) 49%, שבה 2012שנת 

-מהשכירים אינם מרוצים מפעילות הארגון שבו הם חברים ו
 לא ידעו להשיב.  13%
 (ציבור העובדים מכלל 9%)שכירים עובדים אלף  250-כ    

נות הופרו זכויותיהם במקום מעידים כי בשנים האחרו
זכויותיהם הופרו  58%העבודה הנוכחי שלהם. מתוכם, 

 בתחום שעות וימי עבודה. 24%-בתחום השכר ו
ובהיעדר נתונים שההסתדרות  ,מניתוח נתוני הלמ"ס   

אינו מפרסם בהסתדרות אגף הכלכלה שכן )ק אמורה לספ
נות שלוש מסקולו , אפשר להסיק (דו"חות או נתונים כבעבר

 תמציתיות: 
את בעלי בעיקר גל התארגנות אינו פוסק, אבל הוא פוקד     

  ;השכר הגבוה בקרב העובדים
יותר מספר העובדים המאוגדים נמוך במגזר הפרטי וגבוה     

 הציבורי:  במגזר
להילחם טוב מספיק על מנת אבל לא טוב,  –המצב     

 ממשלתם הימנית.בבעלי ההון ובסיקים, במע
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חברי פרלמנט קומוניסטים מפגינים באולם המליאה בברזיליה למען 
 (שחרורו של לולה )צילום: ורמליאו

 

 ישוחרר לולה
 

 לשעברנשיא ברזיל  על המערכה נגד כליאת
 

מפלגות קומוניסטיות, איגודי עובדים )וביניהם איגוד     
(, ארגונים דמוקרטיים TUC ,העובדים המרכזי בבריטניה

תקדמות ברחבי העולם הצטרפו לקמפיין הקורא ותנועות מ
לשחרורו של מנהיג מפלגת העובדים בברזיל, לואיס אינסיו 

המועמד לשעבר ונשיא ברזיל , דה סילבה. דה סילבה "לולה"
 ,(PTהמוביל בבחירות לנשיאות מטעם מפלגת העובדים )

 האינש שחיתותבאשמת משפטו בעוד צור בקוריטיבה ע
 בערכאת ערעור. מתנהל בראיות של ממש המגוב

תחת הסיסמא ״ישוחרר לולה״, מנהלות מפלגות השמאל     
כוללת הפגנות ועצרות ברחבי  . זובברזיל מערכה עיקשת

חופה לבית התביעה טוענת כי לולה קיבל הרפובליקה כולה. 
והוא מעולם לא היה ברשותו, שבית ; סאו פאולובשל עיירה 

 לא התגורר בו. אף 
 ,יותר ר הורשע בשתי ערכאות נמוכותהנשיא לשעב    

לניהול המשפט העתירה ת אפריל לאחר דחייבומעצרו החל 
לולה,  חבו צממתכת, איגוד עובדי ה. חברי בנוכחותו

 םהמקצועי בעיירה סאן ברנרדו, כשהבבית האיגוד  והתבצר
את לולה באהבה ובתמיכה בניסיון לסכל את ביצוע  פיםעוט

 יר עצמו למשטרה.לבסוף הסג החלטת השופטים. 
דעת שפרסמו נשיאת המפלגה הקומוניסטית של הבגילוי     

ברזיל, לוסיאנה סאנטוס, ומועמדת המפלגה לנשיאות, 
כי המפלגה רואה במאסרו של לולה נכתב מנואלה דה אוילה, 

, 2016החלה באוגוסט שצעד נוסף בהפיכה ו ביטוי לשרירות
העברות  בשל ,אז הודחה הנשיאה הנבחרת, דילמה רוסף
הוחלפה . רוסף תקציביות מהבנק המרכזי למפעלים חברתיים

ניצח על המהלך להדחת והאחרון , נהסג, במישל טמר
הצעד " בהודעה: . עוד נכתבתמיכת העםבהנשיאה שזכתה 

 נועד   בברזיל   השמרניים   הנוכחי של נאמני ההון והכוחות 

 

 בהרפופולריות ב , הזוכההשל לול להכשיל את מועמדותו
 . "בקרב המוני העםרחבה ובתמיכה 

 של יתקיימו על רקע  לנשיאות ברזילבאוקטובר הבחירות     
 נרחבים בחלקים  ועוני הפוגע אבטלה עמוקה  משבר כלכלי, 

מאוכלוסיית המדינה הגדולה בדרום אמריקה. לפי נתונים 
-, כ14מהילדים עד גיל  40%-אחרונה, יותר מברסמו ושפ

הכנסה , קרי של עוני ים, מצויים במצברבמספ מיליון 17.3
-כ. (קלש 980-כ) עד מחצית משכר המינימוםמשפחתית של 

ים סובלכשביעית מהילדים במדינה, הם שילדים, מיליון  5.8
המשבר הכלכלי  . עוני מחפיר )עד רבע משכר המינימום(מ

 שהבטיח כיהממסד, הציבורית מהאכזבה את  העמיק
פועלים תוציא את ברזיל דחיקתה מהשלטון של מפלגת ה

ליברלית של ממשלת ההפיכה -אויהמדיניות הנ. מהמיתון
 . אך מחמירה את המצב מישל טמרבראשות 

 פופולארי ביותר בתולדות-נשיא הבלתיה שהואטמר,     
נסיגות משמעויות ם הכוללי רבים, , מוביל צעדי צנעברזיל

הזכויות  בחקיקת העבודה ובחקיקה המסדירה את
הצטרפה ממשלת טמר ליוזמת  נהאחרול. הפנסיוניות

י ופרו אגוורממשלות ארגנטינה, צ׳ילה, קולומביה, פ
. ארגון איחוד האומות הדרום אמריקאיותהלהחליש את 

נועד להגן על האינטרסים של , 2008-הוקם בש הארגון,
 .באמריקה הלטינית של ארה״ב פגיעות מפניבו החברות 

ממשלת את ו משיש לייה בפשיעה ובאלימותהעוני והע    
וצבאית בצו ממשלתי התערבות פדרלית  התירלכעילה טמר 

הסדר״ בריו דה ז׳נרו בפברואר. תנועות  שמירת״מען ל
השמאל התריעו כי מדובר בצעד נוסף לצמצום הדמוקרטיה 

באישון נרצחה  לאחר שלאחרונה גםהשברירית בברזיל, 
ה ז׳נרו, מריאלי פרנקו, לילה חברת מועצת העיר בריו ד

 . (PSOLהמפלגה הסוציאליסטית )וחברת פעילת זכויות אדם 
 חסריאפריל השתלטה תנועה העובדים החקלאים ב 16-ב    

ו של היה בבעלותשלכאורה על בית החוף  (MTSTקורת גג )
כי אם  בזמן משפטו, פעמיםכמה  מנהיג השמאל אמר. לולה

חוסרי הדיור להשתלט הוא קורא לתנועת מ ,הבית אכן שלו
״זו הפעם הראשונה שתנועת מחוסרי הדיור משתלטת  .עליו

 ,רמי בולוסייה גיליציין באירונ ,על בית בעידוד הבעלים״
 .ומועמד המפלגה הסוציאליסטית לנשיאותמנהיג התנועה 

בהשתלטות זו נחשפו לראשונה תמונות מפנים הבית     
ו מעלית ב ההותקנלפיהן  ,סתרו את טענות התביעהש

מסרו  ,במסגרת שיפוץ מפואר. למשטרה, שהגיעה במהרה
חברי התנועה: ״אם הבית שייך ללולה, הרי שהוא הסכים 

 ״. !ואם לאו, הרי שיש לשחררו לאלתר ;לנוכחותנו
נשללה של הממסד השליט בהחלטה שרירותית נוספת     
 הזכות  חברי פרלמנט ממפלגת העובדיםמטורים ואסנמ

ממתין להחלטת בעודו  במעצרו, לשעבר הנשיא צללבקר א
 ערכאת הערעור אשר אמורה להינתן בשבועיים הקרובים. 

י של לולה מעורר גלים של סולידריות רותישרעצרו המ    
מפלגות שמאל בפרלמנט האירופי : ודאגה למתרחש בברזיל

להשעיית  ארסהספרדית( קראו במ "פודמוס"ת )בהובל
רשימה התקיימה מחוץ הפגנה מ ;עם ברזיל סחרהסכמי ה

זמתו של חתן פרס הנובל ביו, לשגרירות ברזיל בארגנטינה
נעם פרופ' אסקיבל, אליה הצטרף הבלשן -זאדולפו פר

פרס נובל לשלום ללולה  יקלהענקוראים רבים ; חומסקי
בניסיון לחזק את התמיכה הציבורית הבינלאומית במאבק 

 השלח )מק"י(לשחרורו. המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
אגרת המגנה את מעצרו השרירותי של למפלגת הפועלים 

 לנשיאותבחירות המתקרבות במועמד השמאל המרכזי 
 הגדולה באמריקה הלטינית. המדינה

 סאו פאולו ,ג"י



    במאבק
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( 28.4בצהרי שבת )אלפים רבים צעדו     
ברחוב פאולוס השישי שבמרכז נצרת 

במאי. אחד בהפגנת מק"י וחד"ש לציון ה
פעילי מק"י, חד"ש, בנק"י, השתתפו בהפגנה 

סיעות חד"ש פעילות תנד"י, אנשי 
"כוח  ארגון בהסתדרות ובנעמת, חברי

חד"ש הסטודנטים של תאי וחברי לעובדים" 
 באוניברסיטאות ובמכללות. 

המפגינים הניפו דגלים אדומים רבים     
אמנותיים ם ומיצבים וכרזות, והציגו מיצגי

נגד דיכוי המפגינים הפלסטינים בגבול עזה, 
ה נמדילבתמיכה במאבקו של העם הפלסטיני 

 נגד ניצול העובדות והעובדים ,עצמאית
בשוק העבודה הקפיטליסטי ולמען העלאת המודעות לקטל 

 בענף הבניין.הפועלים 
בעיר, המפגינים בכיכר המעיין אלפי בתום המצעד התכנסו     

עאמר, עאדל נערכה עצרת בהשתתפות מזכ"ל מק"י  שם
בנק"י דוח'אן ומזכירת מוסעב העיר נצרת המועמד לראשות 

במאי,  1-חשיבות ה את ציינואביב עמרי ברנס. השלושה  בתל
 במאבק למיגורהעכשווי הצורך  אתויום העובד הבינלאומי, 

 ניצול המעמדי.הויה רותוצעל כל אפליה הגזענות, ה
 

מבקשי  לקבלתנמשכת המערכה 
 שורות ההסתדרותל מקלט

 

הסתדרות גישו מבקשי מקלט וחברי ה (22.4בשבוע שעבר )    
טית של ההסתדרות מסיעת חד"ש עתירה לרשות השיפו

 הכללית החדשה.
פיה , שלעל כך שבניגוד לחוקת ההסתדרותקבלו העותרים     

עובד זר שאינו אזרח ישראל רשאי להתקבל כחבר מלא 
פקידים במחלקת בהסתדרות הכללית של העובדים, דחו 

הטפסים התקינים שמילאו מבקשי המקלט הרישום את 
את אישור חברותם דרשו העותרים  באמתלות טכניות.

 .שלהם ושל יתר העובדים במעמדם הרוצים בכך ,בהסתדרות
 עובדיםבין להמדינה  הפרדה ארגונית בין עובדים אזרחי    

בשימוש היא אמצעי של הפרד ומשול ומבקשי מקלט פליטים 
גם היא , מלבד היותה מפלה וגזענית. בעלי ההון והממשלה

 .העובדים כולםפוגעת בכוח המיקוח ובכלי המאבק של 
 

  יובל הלפרין
 

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחד"ש
  יעלה רענןמשתתפות בצערה של החברה 

 דב פסטרנקעל מות אביה, פרופ' 

ריהאם סלימאן, -בראש ההפגנה )מימין לשמאל(: ח"כ עאידה תומא
דוח'אן, ח"כ איימן עודה, ח"כ דב חנין, ראמז ג'רייסי, מוסעב אלעסל, 

 )צילום: "זו הדרך"( מר ומוחמד ברכהאעאדל ע
 

 אירועי האחד במאי
ההפגנה : אביב-בתל צעדת השקופות והשקופים

עומדים ביחד, דרום ת"א המרכזית בת"א, בהשתתפות חד"ש, מק"י, 
נגד הגירוש, כוח לעובדים, קו לעובד, מאבק עובדות הניקיון של אוני' 

מפינת הרחובות  12:30-, ותצא ב4.5יום ו', תיערך במרצ ת"א ו
 .אלנביורוטשילד 

 

 ת חד"ש בהסתדרות ובנעמת, ו: ביוזמת סיענצרת
 יום עיון בנושא זכויות נשים ערביות בשוק העבודה.

   , אולם סינמאנה.10:00, 5.5 ,שבת
 ביקור סולידריות בנבי סאלח 

)חד"ש, הרשימה  סלימאן-עאידה תומאבהשתתפות ח"כ 
 .המשותפת(, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

, עצורות בבית הכלא של הכיבוש נרימאן תמימיואמה,  תמימי עהד
 .של חד"ש יותר מחמישה חודשים. ביוזמת פורום המאבק בכיבוש

 , נבי סאלח18:00במאי,  3יום ה', 
 

 אוני' ת"א –חד"ש סטודנטים 
 ליברלית-באוניברסיטה הניאו מאבק הסטודנטים

  אפרים דוידיד"ר בהשתתפות 
  בניין נפתלי ,18:00 ,מאיב 2, 'ד יום

 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
 עומר אמירלאי – יש עוד כל כך הרבה דברים להגיד 

  כתוביות באנגלית(, ערבית) סוריה/צרפת, 2003
 אבי מוגרביאחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם 

 , תל אביב70, אחד העם 19:00במאי,  5מוצ"ש, 


