
  
  

  

  
הנמצא בבעלות עמותת ,     בית החולים הדסה בירושלים

 1.3המתבטא בגירעון של , נקלע למשבר קשה, נשות הדסה
-ואשר הוביל את רופאי ועובדי בית, מיליארד שקלים

. )בתמונה' ר (עיצומים ושביתות, החולים לנקוט מחאות
חולים אחרים השביתו בתחילת השבוע את -רופאים בבתי
אשר , בסולידריות עם רופאי הדסה, עתייםהעבודה לש

מעליהם מרחפת סכנה של פיטורים 
  .וקיצוצים בשכר

  
  

החולים מפנה אצבע -    הנהלת בית
 כלפי – כדרכן של הנהלות –מאשימה 

וטוענת כי שכרם של , ועד העובדים
וכי ההטבות דים מנופח העוב

הסוציאליות הניתנות לעובדים יקרות 
ת הנהלה נמנעולם הא. מדי

מהתייחסות רצינית להיבט חשוב של 
הוא ו, ליםמשבר אליו נקלע בית החוה

 בין שירותי  הקיים בוזיקהעירוב המ
לבין היותו ) פ"שר(רפואה פרטיים 

פ " היו הכנסות השר2013 בשנת .בית החולים ציבורי
 רק –מתוכם קיבל בית החולים ,  מיליון שקלים254בהדסה 

עושה שימוש בתשתיות פ בהדסה "השר.  מיליון שקלים40
 בהן הרופאים ,ובחלקו מתחיל בשעות הבוקר, בית החולים

  .מקבלים גם את שכרם הציבורי
  
  

ולא להקדים , פ אומנם מוגדר כזכות לבחור רופא"    השר
אולם ריבוי הביטוחים המשלימים הוביל , את התור אליו

שבו בפועל מבטיח השירות הזה , בשנים האחרונות למצב
 הן להתייעצות עם רופאים והן –ורים קיצור של ת

המשמעות היא שסוג . לניתוחים ולהליכים רפואיים אחרים
הביטוח של החולה משפיע על קדימות הטיפול שיקבל 

מי שאינו יכול להרשות לעצמו לרכוש , לכן. בבית החולים
אבחון בממתין לעיתים חודשים עד שיזכה , ביטוח משלים

הצביע על , יטה העבריתסקר שנערך באוניברס. טיפולבו
 בין המסלול לתורפער של פי עשר בממוצע זמן ההמתנה 

: הפער אף גדול יותר,  בבית חולים הדסה.הציבורי לפרטי
 64לעומת , פ" ימי המתנה לתור בממוצע במסלול השר4.7

  !13.6פי פער של , כלומר. ימים במסלול הציבורי
  
  

חה ר החוג לרפואת המשפ"יו, ר אמנון להד"    ד
נוספות שליליות הזהיר מהשלכות , באוניברסיטה העברית

 גם אנשים שיש להם ביטוח ,במקרים רבים": של מצב זה
אני עצמי . משלים לא יכולים להרשות לעצמם לנצל אותו

שהוא לא אזור חזק , עובד כרופא משפחה באזור בית־שמש
לא , כשיגיע יום האמת, ייורבים ממטופל, מבחינה כלכלית

 משום שההשתתפות ,ישתמשו בביטוח המשלים שלהם
וזה סכום ,  שקל 1,500 או  1,000העצמית בניתוח עומדת על 

נוצר מצב אבסורדי  .גדול מבחינתם
שעושים ביטוח משלים , שבו העניים

מממנים , אבל לא משתמשים בו
, למעשה את האנשים המבוססים

 שיכולים להרשות לעצמם לא רק
לעשות ביטוח משלים אלא גם לנצל 

 ).4.8.2013, "וואינט" (" אותו
החברתיים אולם חרף הפערים     

אביגדור  ל הדסה"מנכ, פ"השר שיצר
 כי בטענה ,מתנגד לביטולםקפלן 

... בכל העולם יש רפואה פרטית"
אזרחי ישראל לא מסתפקים רק 

רות למ. " ולא ניתן את גופנו לרופא אנונימי,ברפואה ציבורית
אם : "הוא מצביע את הדסה כדוגמא ומופת, המשבר החריף

 המודל של הדסה הוא –כבר נגזר שתהיה רפואה פרטית 
  . )9.2, "דה מרקר (""הטוב ביותר

, למשל( חולשות ישנן הציבוריתגם במערכת , אומנם     
בדמות הנגישות לשירותי הבריאות ביישובי הפריפריה או 

 בהפיכת מערכת אינותרון לכך אולם הפ, )יםיביישובים ערב
לא דווקא א, הדסהל "כדברי מנכ, הבריאות ליותר פרטית

מרפאות שירותים הניתנים בכאשר  . יותרבהפיכתה לציבורית
דיים חולים עוברים בצורה חלקית או מלאה לי-בתיבו

ובמיוחד , רוב התושבים מי שנפגעים מכך הם, פרטיות
את לשלם   אשר ידם אינה משגת,התושבים המוחלשים

  .התייעצות עם רופאניתוח או עבור ההשתתפות 
,     את הבעיה הנקודתית של בית החולים הדסה ניתן לפתור

בדרך זו .  באמצעות הלאמתו והעברתו לידי המדינה,למשל
 – החיוני עבור העיר ירושלים –ניתן להבטיח שבית החולים 

של , אולם דרוש גם פתרון לבעיה הרחבה יותר. ימשיך לפעול
 יש להפריד הרפואה הפרטיתאת . שירותי הרפואה הפרטיים

הגירעונות ואילו את , באופן מוחלט מן המערכת הציבורית
  .על הממשלה לכסות ומייד –זו האחרונה של 
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 אין כיבוש: סקופ של אקוניס
 מהם 98%. ינים אינם חיים תחת כיבוש ישראליסטהפל"

יני ומנהלים את תחומי חייהם סטמצביעים לפרלמנט הפל
ישראל נדרשת להמשיך לבצר את ביטחונם של . בעצמם

 ולא לזוז ,בשומרון וביהודה, בבקעת הירדן, אזרחיה בגולן
 ".מהם

 )24.1, "ישראל היום", מ"השר במשרד רסגן , כ אופיר אקוניס"ח(

 

 ק הנגזלאפרקליטו של הקוז
נציגיה נכנסים . אין לה גבולות. הפכה לאלימהההסתדרות "

 ועושים בהם ,למקומות עבודה שהם קניינם של המעסיקים
 ".לארגן עובדים: הם משיגים את מטרתםעד ש, כבשלהם

יו של משרד עורכי הדין הגדול בשירות בעל, ד נחום פינברג"עו(

 )28.1, "דה מרקר", המעסיקים

  

  שמחים בחלקם
 את ח ספור נערכו ונערכים על מנת לפצמחקרים מדעיים אין"

 כי בניגוד למה ,הם כבר הצליחו להוכיח. סודו של האושר
 לכמות –לית אנימי מעבר לרמת הכנסה מ,ל לחשובבושמק

 ".שרההכנסה אין השפעה ממשית על האו
 )31.1-ד שהופץ בבתי הכנסת ב" של חבעלון, "הגאולה("

 

 יודעשאחד 
אך הומואים מוזמנים להגיע . אין הומוסקסואלים בעיר"

למשחקי אולימפיאדת החורף כל עוד הם מכבדים את החוק 
זה לא .  ולא כופים את ההרגלים שלהם על אחרים,הרוסי

 ".אין כאלה בעיר, מקובל באזור זה
 )27.1, סי.בי.בי, אנטולי פחומוב, י'סוצראש עיריית (

 

  ושמו לוין,אין דין אבל יש דיין
אני . נדה ברורה'יש לי אג. אני מעוניין להיות שר המשפטים"

 ולהחזיר ,חושב שצריך לעשות שינוי יסודי במערכת המשפט
 ".אותה למסלול יהודי וציוני

 )24.1 ,"ישראל היום",  מהליכודכ יריב לוין"ח, ר הקואליציה"יו(

 

 השירעמ גזענות
  

כי , זה נראה שיש הרבה ערבים. ביפו יש ערבים ויש יהודים"
 ".הם עושים הרבה רעש

רוצה לבנות דירות הבעל הון אמריקאי  רעייתו של ,ורדה היימן(

  )29.1, "הארץ", ביפו רק ליהודים דתיים

  

 ו"אין שלום עם נאט
ילוי פרסמה ג) י"מק(    המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

, )מאזן-אבו(הצעתו של מחמוד עבאס המבקר את , )6.2 (דעת
ו יוצבו בשטחי "לפיה כוחות נאט, ר הרשות הפלסטינית"יו
  .במסגרת הסכם מדיני עם ישראל, פלסטיניתהמדינה ה

י שוללת תכלית השלילה את הצעתו של מחמוד "מק    "
, ו"ומביעה דאגה עמוקה מהצבת כוחות נאט, עבאס

נאמר בגילוי , "אימפריאליזם האמריקאיההמשרתים את 
 המדינה ה שלתפגע בעצמאות, אם תתממש, הצעה זו. הדעת

המתבסס על הקמת מדינה פלסטינית הפתרון . הפלסטינית
פירוק , עם שתי בירות בירושלים, 1967 ביוני 4- בקווי ה

ופתרון בעיית הפליטים בהתאם להחלטות , ההתנחלויות
את זכות ההגדרה לעם הפלסטיני  נועד להבטיח – ם"האו

ולא להחליף את חיילי הכיבוש הישראלי בחיילים , העצמית
  .המשרתים את האימפריאליזם, זרים אחרים

י העלה על נס את עמדתה של מפלגת "    גילוי הדעת של מק
ו "אשר מתנגדת גם היא להצבת כוחות נאט, העם הפלסטיני
אמר , סאלחי-בסאם א, ל מפלגת העם"מזכ. בגדה המערבית

במסגרת ' תקופות מעבר'כי אין לקבוע , בתחילת שבוע שעבר
 את מימוש מנעהדוגמת זו ש,  סחבתוכך למנוע, ההסכם

כי מפלגת העם מתנגדת , עוד אמר. הסכמי אוסלו בידי ישראל
  . בתנאים הנוכחייםומתן-שאלהמשך המ

  
  

        

  הפרידה משרון ומאלוני
  
  

 אבל כמעט בשום מקום ,יתה רבת זכויותישולמית אלוני ה    
עיקרון מעט זמן עד שהיא קיבלה את ה לא חלףש, לא צוין

עד שהבינה גם  חלף זמן. של שתי מדינות לשני עמים
משעה , למרות זאת. שהכיבוש הוא אסון,  בגלויוהצהירה

היא עשתה זאת בצורה , שבחרה להניף את דגל השלום
  .מעוררת הערכה

 עלה בידיהםש, ימיןבאחדים אישים אמר לזכותם של י    
הם העלו  –ולאחר לכתה , לכבד את זכרה של שולמית אלוני

אלו . נס את הצדדים באישיותה ובפועלה שהם העריכועל 
ולא , העדיפו למלא פיהם מים, שלא מצאו בה צדדים כאלו

כאשר , בו בזמן .שמחה גלויהלהפגין  ביקורת או מתוחל
 גורמים מספר לא מבוטל של, אריאל שרון הלך לעולמו
 .הביעו שמחה מסוימתו ,בימין לא הצליחו להתאפק

 ,לונישולמית אמשלימין לא היו ציפיות , בדל נובע מכךהה    
ששרון ציפיות אלה ניזונו מכך .  דווקא כן–אך מאריאל שרון 

את , התגמול האכזריות בשנות החמישיםהוביל את פעולות 
ויות הקמת ההתנחלאת , שיםיכיבוש הדורסני בשנות השה

את ו, מלחמת לבנון בשנות השמוניםאת , בשנות השבעים
לאחר , אולם. חמורה נגד רבין בשנות התשעיםההסתה ה
הוא ביצע , ה בשנות האלפייםהתיישב על כס ראש הממשלש

 .ולכן רבים בימין התנתקו ממנו, נתקותיאת הה
לאחר שחתם , מלעיזים עשו זאת גם לבגין-אותם מספידים    

,  לשמיר אחרי ועידת מדריד,ם עם מצרים השלועל הסכם
לברק אחרי , חרי הסכם וואילביבי א, לרבין ופרס אחרי אוסלו

איש : הדפוס הוא קבוע.  והרשימה עוד ארוכה,וידיוקמפ ד
מזו שונה ומגלה שעליו ליישם מדיניות , ימין מגיע לשלטון

שהסיבה נעוצה באופיים , תהיה זו טעות לחשוב. הטיף להש
מדובר . או בכך שמדובר במדינאים דגולים, םשל המנהיגי

שלהם הימניים  הרעיונות  ביןההתנגשותבתפנית שנובעת מ
 .המציאותלבין 

....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס     
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הפקעת רכושם של יהודי הארצות הערביות לפני הגעתם לישראל היא עוול 

   כמה חבל שהוא הועלה לתודעת הציבור רק כדי לשרת את הימין●היסטורי 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שילה- יובל דריירמאת 

  
במרחק שמונה מאות ושמונים קילומטר     

, ניצב לו בית, י יושב עכשיומהמקום שבו אנ
לא רחוק מן הגדה השמאלית של נהר 

גגו ,  על חצרו הפנימית– הבית הזה. החידקל
היו בנוסח הבתים ש, המשוטח ומרתפו הקריר

כנראה  – בבגדאד לפני התקופה המודרנית
 אך זכרם של דורי דורות .עדיין עומד על תלו

 נמחק ממנו זה ,מבני משפחתי שהתגוררו בו
 נמחק ממנו גם זכרם של פרעות של .מכבר

כנופיות נאציות וקול בריחת בני הבית 
וכך גם זכרו של חוק דרקוני שהכריז עליו , במדרגות אל הגג

כך , עתה. ולמעשה הפקיע אותו מידי משפחתי, כמוקפא
: נודע לבית זה תפקיד חדש, גיליתי מהדיווחים בתקשורת

 .הוא קלף מיקוח במשא ומתן עם הפלסטינים
  

הנחתו על שולחן המשא ומתן : ואין זה סתם קלף מיקוח    
 ,מעתה. םמסמנת פרק חדש בתולדות עשיית הצדק בין העמי

כבר דרשו .  הצדק הקיזוזי:ישנו סוג צדק חדש בעולם
, הצדק החלוקתי בדבר הפילוסופים הקדומים והחדשים

  – ואליהם נוספו אחיהם הצעירים, עוול- הצדק המתקןבדבר
 ועוד פתרונות לתקופות של ,רי והצדק המאחההצדק המעב

אבל . טראומות גדולות ועוולות גדולים שאין עליהם כפרה
זהו סוג מיוחד של צדק שאינו : לא כמותם הוא הצדק הקיזוזי

ים לעשות הוא לחסר עוול כל שהם צריכ. דורש מחסידיו דבר
גירושם , מעוול אחר, של העם הפלסטיניהנכבה  ,אחד

להגיע לתוצאה , צות ערבשל חלק מיהודי ארוהפקעת רכושם 
לחזור לנוח בתחושת יוכלו , כעת.  מוחלטאפס  –המפתיעה 

כך מתאים -הצדק הקיזוזי כל.  כי הנה מצאנו מזור,ניצחון
 התאום של העוול הקיזוזי  כיוון שהוא אחיו,למקרה שלנו

, קאחות במקרה של רכוש יהדות עירכך לפ. שקדם לו
ה ובהסכמה של ראשי מדינת ישראל שהפקעתו נעשתה בידיע

שראתה בכך איזון הוגן לרכוש הפלסטיני הרב , הצעירה
 .שנפל בחלקה

היא מאפשרת . העוולות-ראו כמה יפה היא שיטת קיזוז    
לקברניטי המדינה לחלוף להם בכביש המהיר בדרך אל 

, ממש נחבאת אל הכלים, ליד שכונה קטנה, א"בתה יהקרי
זו שכונה . מוסין'ופעם היה שמה ג, גבעת עמלששמה 
שלא יזכו לצדק ,  של ערבים פלסטיניםהפקעת רכוששראתה 

 יחוו תושביה ,עכשיו. ולפיצוי בכפוף לשיטת הצדק החדשה
 ,גירוש חדש, יותערבהארצות ההיהודים מ, הנוכחיים

. פיטליסטית של הטייקון יצחק תשובהבאדיבות הנכבה הק
, רקע עליה הם יושבים מידי המדינהרכש את הק זה האחרון

 הוא מתכנן לבנות עליה ,וכדי להרוויח מהעסקה כמה שניתן
, אגב אורחא, ולגרש, בקרוב קבוצת מגדלים של דירות יוקרה

 דרישתם של. מבתיהם הצנועיםהיום את התושבים קשי 
לקבל לפחות את הפיצוי ההגון של מהמפנים תושבי השכונה 

כעת הם . לה עד כה בסירוב נתק,"דירה תמורת דירה"
מפגינים באוהל מחאה קבוע מול בית ראש הממשלה 

 . בירושלים
 אי אפשר להגיד שראש הממשלה לא שמע את ,כמובן    

דירה תמורת "- הוא מוכן לקבל את הדרישה ל, הנה: שוועתם
לא הנוכחיות אלא , אלא שאת דירותיהם שלהם, "דירה

, כך .ם הפלסטיניםבקש מידיהם של הפליטיהוא מ, הקודמות
 הוא הופך שתי דרישות תיקון ,בתרגיל חשבוני גאוני אחד

  . עוול לתוצאה של שימור עוול אחד גדול
חבר . עתה הצטרפה הצעה חדשה ומחוכמת לשיטת הקיזוז    

 הציע להכריז על יום ,הכנסת שמעון אוחיון מישראל ביתנו
 ,מוזר. כרון ממלכתי לציון הפליטות של יהודי ארצות ערביז

ה לארץ והקמת המדינה הן נס ישאחרי שסופר לנו כי העלי
יה לארץ ימחליטה דווקא מפלגה ציונית להכריז על העל, גלוי

ן אין לכך הסבר אחר מלבד נאמנות יוצאת מ. כעל טרגדיה
, לגתו לעקרונות הקיזוז הנעליםמפשל הכלל של ליברמן ו

ל הגעתם שכי בכל מצב אחר לא היו מעזים לטעון  הריש
 לאחר אלפיים וחמש מאות שנות ,יהודים לארץ המובטחת

 . היא בגדר אירוע שיש להצטער עליו,גלות
ק תעשה צדק ביום מן אאם ממשלת עיר, כמובן, לא אתנגד    

 ותחזיר לה ולו חלק מהרכוש ,הימים עם סבתי הזקנה
ולפעול למען מטרה ממשלת ישראל יכולה לגשת . שהופקע

, פלסטיני-ים הסכסוך הישראליבו יסתיחשובה זו ביום 
פתח מחדש האפשרות ליחסים של שיתוף פעולה עם יות

כמה חבל הוא שהעלאת העוול הזה . המדינות השכנות לנו
אלא כדי , לתודעה הציבורית נעשתה לא כדי לתת לו מענה

  .להתחרות שוב עם הפלסטינים על עמדת הקורבן
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   איך בונים פוליטיקה מעמדית
        

  

  

  

  

  

  

  אפרים דוידימאת 
 

 "איך בונים מפלגה מעמדית"    ברצוני לשבח את המאמר 
-מסגרת בימת הדיון לקראת הוועידה שלאב שפרסם אור שי

ואף להתקדם צעד , )5.2, "זו הדרך("י "המניין של מק- מן
תח על מאחד קדימה בביקורת העצמית ש

  .  העובדיםי בקרב"מקפעילותה של 
  

 נבחר לראשונה, עופר עיני, ר ההסתדרות"יו    
תחת  2006בינואר לראשות ההסתדרות 

מולו ". הסתדרות ללא פוליטיקה"הסיסמא 
 שדעותיו אינן שונות ,התמודד נציג הליכוד

במאמר שפרסמתי בזמנו . ינימדעותיו של ע
 מאמר אשר ספג ביקורת –" דה מרקר"בעיתון 

 ואף , בהסתדרותש"מצד חברים בסיעת חד
טענתי שהברירות  –לגה דאז ל המפ"ממזכ

הבחירה "בפני הבוחר בהסתדרות הן שעמדו אז 
  ". בין קוקה קולה לבין פפסי קולה

  

-ב,  לכהונה בשנית מאז בחירתו,התנהגותו של עיני    
ר ההסתדרות אינו נציג " כי יו,רק מחזקת את הדעה, 2012

 אלא נציג בעלי ההון ,העובדים לפני בעלי ההון וממשלתם
אחד היה דווקא עיני , ולגבי הממשלה. בקרב העובדים

מת בראשות בנימין הקודמשושביניה הראשיים של הממשלה 
והיה האחראי לכניסתה של מפלגת העבודה , נתניהו

" הסתדרות ללא פוליטיקה"כנראה שהסיסמא . לקואליציה
של  פעילותו ...לפוליטיקה מעמדיתהיא נכונה בכל הקשור 

מראשות  בעקבות פרישתו ,לראשונהמאז נכנס לתפקיד , עיני
אשר משמש כיום כשר בממשלת , עמיר פרץשל ההסתדרות 

  . עקבית למען ההון ונגד העובדיםהיא פעילות, הימין
  

של ארגון " פוליטיות-א"-וה" פוליטיזציה-דה"-הכך ש    
סוג של ,  בסופו של דבר,העובדים הגדול במדינת ישראל היא

 עם תכתיבי בעלי ההון וממשלתם השלמה: וליטיקה אחרתפ
,  שגם ארגון העובדים החדש,המעניין הוא. ליברלית- הניאו

המייצג אלפי עובדים שהתארגנו ומעוניינים , "כוח לעובדים"
קם כתוצאה ממחדלי ושהו, להיאבק למען זכויותיהם

 ,א נוקט באותן גישותואף ה, עובדיםההסתדרות בהתארגנות 
 מנהיג מהפכת ירהגדשפי כ" (אקונומיזם"- לתארן כשניתן 

בתנועת דומות שרווחו נטיות , ולדימיר לנין, אוקטובר
גישות אלו גורסות ). 20- בתחילת המאה ה,הפועלים ברוסיה

 מבלי להבין , הכלכלידהמאבק אך ורק בשכי יש לנהל 
חברתי - י ובין הכלכל,שקיים קשר הדוק בין הכלכלי לחברתי

 ים קיים קשר הדוק בין המאבק,ישראלרה של במק. לפוליטי
על מנת לקדם את . ושלוםדמוקרטיה , צדק חברתילמען 

 הקומוניסטים חייבים, המאבק והתודעה, ות הארגוןרמ
  .לפעול נגד בנחישות ובהתמדה נגד מגמות אקונומיסטיות

  

  שאלת הקו האידיאולוגי
משק בעשורים ב המתחולליםאחד מהתהליכים הכלכליים     

האחרונים הוא שיותר ויותר תחומי פעילות של חברות 
 .משנה שונים- אצל קבלני, "מיקור חוץ"-ומוסדות עוברים ל

להעביר  , לפני שנים רבות,החליטהי "גם מק, בדומה

משנה את הטיפול בפעילות בקרב העובדים לידי -בקבלנות
 בהסתדרות ש"סיעת חד: כך הוקמו שתי סיעות. ש"חד

, בעשור האחרון. ש בהסתדרות המורים"הכללית וסיעת חד
המפלגה שבה והחלה לתפוס מקום מרכזי יותר בנושאים 

האמורה , בדיםאבל בכל הנוגע לפעילות בקרב העו. אחרים
, קומוניסטית המרכזיים של מפלגה להיות אחד מתפקידיה

כי שותקה במשך , קודם כל. בהירות רבה-יקיימת א
ועדה . ועדה בתוך המפלגה שעסקה בנושאהושנים 

 ולא ,על אש נמוכה במיוחד, לטעמי, שכעת פועלת
. ש"ברור כלל האם היא ועדה מפלגתית או של חד

- הוועדה האיגוד "שמה של הוועדה הוא, אגב
 לפני יותר ,מתוך הנחה שהייתה נכונה, "מקצועית

 שרוב העובדים חברים במסגרות ,שני עשוריםמ
כפי ,  כעת.דוגמת ההסתדרות, ותמקצועי- איגוד
כל בין רק אחד מ, שי בגיליון הקודםאור שכתב 

  .שלושה שכירים חבר בארגון עובדים
הפעילות הקומוניסטית בקרב העובדים ,     כיום

אשר אינה מגדירה , ש"פכה לתחום פעילות של חדה
ואפילו לא , עצמה באופן רשמי כמעמדית

עבור , הפכה הפעילות בקרב העובדים. כסוציאליסטית
הפעילות כגון , לתחום פעילות נוסף, ש"חד

הבקרה . סטודנטיםהפעילות בקרב ה או תהמוניציפאלי
, התרופפו עם השניםיית הקו האידיאולוגי והפוליטי והתוו

והסיעות בהסתדרות הכללית ובהסתדרות המורים הפכו 
 למדי עם המסגרות קשר רופףהמקיימות , עצמאיותסיעות 

  . ם הוועד המרכזיכלל זה עוב, המפלגתיות
דור חדש של עובדים נכנס בעיה נוספת נוצרה כאשר     

בין עובדים . אשר ברובו אינו חבר בהסתדרות, לשוק העבודה
כגון ( בחברות קבלניות בחינוך יםמועסקאלה יש כאלה ה

אינם נקלטים במסגרות הסתדרות המורים הם ו") קרן קרב"
  .יסודיים- העלאו ארגון המורים

  

  י בקרב העובדים"פעילות מק
עבודה פירוק הנבלמה המגמה של  ,שנים האחרונותב    

כוח  "דוגמת( הוקמו ארגוני עובדים חדשים  ואף,המאורגנת
ה לא םאך פעילי. ש"חדי ו"בהם פעילים חברי מק") לעובדים

שלמעשה היא לא , ש בהסתדרות"אינם חברים בסיעת חד
 ,בנוסף). ה"ינב(ות ית נבחרי ההסתדרש בב"יותר מסיעת חד

, הקאדר הפעיל בענייני האיגוד המקצועי נושק לגיל הפנסיה
מפלגתיות ן מסגרות ואי, פעילות צעיריםפעילים ולא נקלטו 

  . להכשרת פעילים או מארגני מקומות עבודה
דבר מובן  חלוקת העבודה התקבלה כ,ברמה המרכזית    

על במפלגה התעכב יתר מרכזי מבלי שאף מוסד , מאליו
בשחיקת , המידה על השינויים שחלו בהרכב מעמד העובדים

ובייחוד מבלי לתכנן ולקדם פעילות  ,המסגרות המאורגנות
                    .מפלגתית קומוניסטית בקרב מעמד העובדים
 לאמץ כחלק י"    מהם העקרונות ודרכי הפעולה שעל מק

 הצעות מספרלהלן ? המניין-מן- שלאמהחלטות הוועידה
  .קרובה הלדיון בוועידה

  
        הבאהבאהבאהבאהמשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 



 5/מדיניות 

  

  יך בונים א

  פוליטיקה מעמדית
  

        המשך מהעמוד הקודםהמשך מהעמוד הקודםהמשך מהעמוד הקודםהמשך מהעמוד הקודם
  

 להפוך למסגרת הקולטת את תנקוט צעדים כדי    המפלגה 
הפעילות והפעילים שצמחו והתחשלו במאבק המעמדי 

, ערבים, יהודים,  עובדות ועובדים–בשנים האחרונות 
 בייחוד בהתארגנויות העובדים –פליטים או מהגרי עבודה 

 המפלגתית בקרב העובדים צריכה להיות הפעילות. החדשות
 .רציפה ובעלת יעדים מוגדרים, מתכוננת
 מסגרת מפלגתית שתיקח אחריות על הפעילות     חיונית

אלא ועדת , "מקצועית- עדה איגודו"לא עוד . בקרב העובדים
: הוועדהבראש . הוועד המרכזי לפעולה בקרב העובדים

 תוך מימון ,לות זוה שיקדיש את רוב זמנו או זמנה לפעי/חבר
במסגרת הוועדה יפעלו חברי . ה על ידי המפלגה/שכרו

בארגון , הסתדרות המוריםב, המפלגה בהסתדרות הכללית
ארגוני המרצים ב, בארגון העיתונאים, יסודיים-המורים העל

, כוח לעובדיםב, והסגל הזוטר באוניברסיטאות ובמכללות
 .  ועוד,קו לעובדב

חברים שהצטיינו בפעילות בקרב  יקדםהוועד המרכזי     
כאשר . כולל במוסדות המפלגה, מנהיגותהעובדים לתפקידי 

במוסדות המפלגה השונים יישב מספר גדל של פעילים בקרב 
 .דמותה של המפלגה תשתנה ללא היכר, העובדים

קים מסלול לימודי לפעילים בקרב יהוועד המרכזי     
האיגוד ר פעילים במסגרות גם לאלה שכב. העובדים

המקצועי וגם כאלה שיוכשרו לשמש מארגני מקומות 
, לקדם את הלימוד של סוגיות העבודה והעובדים יש .עבודה

 יום העיון שנערך לאחרונה בנושא .בישראל ובעולם
 .העובדים והפעילות המעמדית היה התחלה שזקוקה להמשך

 קשרים עם תרקוםהוועדה לפעולה בקרב העובדים     
סטים בקרב העובדים הפלסטינים והעולם פעילים קומוני

חדש את הקשרים עם הפדרציה הבינלאומית ת ואף ,הערבי
להבדיל (מקום מושבה באתונה של האיגודים המקצועיים ש

 ,מהקונפדרציה הבינלאומית של האיגודים המקצועיים
 ). בה חברה ההסתדרות,דמוקרטית-הסוציאל

, כרוזים, ניםהוועדה לפעולה בקרב העובדים תפרסם עיתו    
 בכל הנוגע לשאלות , בשמהוהודעות לעיתונותגילויי דעת 

עוד היא תקים אתר אינטרנט . העבודה והחברה, המעמד
 .תיהולהפצת עמדותיה ורעיונ

האיגודים , איחוד כל הכוחותקדם את הרעיון של י ת"מק    
. לים בקרב העובדים לכוח מאורגן אחדיוהוועדים הפע

העובדות את כלל וף להקיף מסגרת כזו צריכה לשא
כוח מ, ההסתדרותולהיות מורכבת מ, והעובדים בישראל

 . נוספיםעובדים ארגוני מלעובדים ו
 ,י תפעל בהתמדה לפוליטיזציה של מאבקי עובדים"מק                

 ,לניניזם בקרב העובדים-להנחלת עמדות המרקסיזם
המסורה ביותר , ולהפיכתה לכתובת המתקדמת ביותר

לא מספיק להכריז . דות והעובדים בישראל של העובמוכרתו
מעמד העובדים צריך . מפלגת מעמד העובדיםעל י כ"על מק

 .    י כמפלגתו"מקבגם להכיר 

        אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי

        

  מבט מפוכח על שוק מפולח
  

   דב חניןכ"מאת ח
  

אני מביא בפני הכנסת הצעה להקים ועדת חקירה     
תובבת ניות הדלת המסתבדוק את מדיר שא ,ריתאפרלמנט

הממשלה אוסרת על מבקשי מקלט ,: עובדים זריםהבאתשל 
יא ובמקביל לכך ה, בארץ לעבוד באופן זמניהנמצאים 

 . יכה לגרש מהארץ עובדים זרים ותיקיםממש
 הייתה אותו סיכום בוועדת ,העילה המיידית להצעה שלנו    

 34,000יד  לישראל מ"באייל" הצורך בדברל הכנסת הפנים ש
אישרה , בתחום החקלאות. עובדים זרים לתחום הבניין

סדר ב מדובר –בסיעוד .  עובדים25,000הממשלה מכסה של 
, 10פי תחקיר של ערוץ -על.  עובדים זרים50,000- גודל של כ

לפי .  עובדים זרים נוספים בתחום המלונאות4,000דרושים 
 10,000- צריך כ,נתונים שהוצגו בוועדת העובדים הזרים

, בתחום המסעדנות. עובדים זרים נוספים בתחום הניקיון
מדובר , ם כךא. 21,000סביבות ב הואהצורך בעובדים זרים 

 .  עובדים זרים100,000-יותר מב
הצד השני של המטבע הוא שבמדינת ישראל היום נמצאים     

לעבוד , מבחינת החוק, אסורלהם ,  מבקשי מקלט55,000-כ
. ם עובדים בצורה לא לגאליתירבבפועל למרות ש, בישראל

ושם הם , אביב-רובם המכריע מרוכזים בשכונות דרום תל
  .מצטרפים למשבר חברתי קשה

" לפתור"    את בעיית מבקשי המקלט מציעה הממשלה 
" סהרונים"אסיר בכי , אך מהדוחות עולה. באמצעות כליאה

ד ע, לפי המספרים שבידי. ח בשנה" ש125,000עולה למדינה 
מתכוונת , כעת.  מיליארד שקלים1.25היום הושקעו בכליאה 

בהקמה ,  מיליון שקלים נוספים440להשקיע הממשלה 
  ". חולות"ובתפעול של מתקן הכליאה החדש 

לא ? מי מפסיד מהמצב הזה. אבסורדי לחלוטין המצב הזה    
קודם כול החברה אלא , רק העובדים הזרים ומבקשי המקלט

בקצה התחתון : צר שוק עבודה מפולחשבה נו, הישראלית
של שוק העבודה המפולח הזה נמצאת שכבת אנשים שהם 

 נמצאת שכבה ,קצת מעליהם. לחלוטין חסרי זכויות ומעמד
 .אבל עם זכויות חלקיות, שהם בעלי מעמד, של עובדים זרים

 נפגעים מזה שהם  ומבקשי המקלטלא רק העובדים הזרים
ובדים ישראלים נפגעים אלא גם ע, חסרי מעמד וזכויות

פלח הנמוך של בתחרות ה מחריפהמשום ש, מהמצב הזה
 מעסיקים יכולים לבוא לעובד הישראלי .שוק העבודה

ניקח במקומך , אין בעיה? אתה לא רוצה לעבוד": ולהגיד לו
  ."עובד זר

, לטווח הקצר:  מאודההתשובה ברור? מה צריך לעשות    
 העובדים הבאת את צריך להפסיק מיידית ובאופן מוחלט

 אשרות זמניות .לתת אשרות זמניות למבקשי המקלטוהזרים 
תוך אכיפה , כאלה יאפשרו פיזור גיאוגרפי הגיוני יותר שלהם

, על כל המעבידים ,כר המינימוםש לרבות, של חוקי העבודה
ריך צ ,לטווח הארוך. בלי לשבור את שוק העבודה הישראלי

בשוק כך נבטיח ש. בנייןלסבסד את ענף החקלאות ואת ענף ה
 .עם שכר ראויוהעבודה שלנו יעבדו עובדים עם זכויות 

  

בתגובה אמר שר הפנים גדעון ). 5.2(דברים במליאת הכנסת 

מאבק שמוביל הניסיון נוסף במסגרת " מהווה כי ההצעה, סער

וסיעת , סיעת מרצ, ש" סיעת חד–כ חנין עם סיעות השמאל "ח

 ההצעה. "דינת כל מסתנניה להפוך את ישראל למ–העבודה 

  . תומכים13 מתנגדים מול 34ברוב של , נדחתה



 6/בעולם 
  
 

  

 השמאל ישתתפו בסיבוב ימועמד    
מערכות הבחירות בשתי , שניה

קוסטה ריקה שיתקיימו ב, לנשיאות
 תוצאותכך עולה מ .אל־סלבדורבו

פורסמו בשבוע שעבר שהבחירות 
אחרי שסיבוב ההצבעה , זאת ).4.2(

שהתקיים בשתי המדינות הראשון 
 הסתיים מבלי ,אמריקאיות-המרכז

  .הנדרשוב רועמדים זכה בשאיש מהמ
  
 

  
 

 

  

 

  

 הצעותיה של

  "החזית הרחבה"
  
 

  
 

 

  

ויליאם רודולפו אוליואה הוא     
 בקוסטה "החזית הרחבה"ל "מזכ

.  ועמד בראש מטה הבחירות,ריקה
כי , החזית הפכה להפתעת הבחירות

" תקשורתית"במקום להציג דמות 
היא העדיפה לנסות , בראשה

  .  הרעיוני והפוליטיולהתמודד בשדה
, "רבליון"שיחה עם כתב האתר ב    

: את עיקרי הקמפייןהסביר אוליואה 
הצגנו שלושה צירים מרכזיים "

הראשון הוא להציל את . בתעמולה
 להפסיק את –המוסד לביטוח לאומי 

לחזק את פועלו , ההפרטה הזוחלת
 מלאולהעניק לו משאבים על מנת שי

      . תפקיד מרכזי יותר במאבק נגד העוני
משרד העבודה חזק את ל, שנית    

על מנת שפקחיו אכן יבדקו , והרווחה
את תנאי השכר והעבודה של 

תשלום בכל הנוגע לחוד ביי. השכירים
הגנה פעילה על לשכר מינימום ו
המתירה התארגנות הזכות החוקתית 

  . עובדים
קראה ' החזית הרחבה' ,    שלישית

ובכלל , הגנה על התוצרת המקומיתל
המפעלים של בתי המלאכה וזה 

צורות  וקידום ,הקטנים והבינוניים
כגון קואופרטיבים , בעלות שיתופית

צורות . ותאגידים שבבעלות הקהילה
 בשנים נפוצות יותרהתארגנות אלה 

ידי והוקמו קואופרטיבים ב, האחרונות
 בעלי ,צעירים, נשים, מובטלים

 אינם מוצאיםואנשים ש, מוגבלויות
  ".זמן רב כברעבודה 

  
  

 הסקראת לפרסם  וסירב
חזית  בקוסטה ריקה מסתמנת     

 מועמד המפלגה . של השמאלחזקה
לואיס גיירמו לואיס גיירמו לואיס גיירמו לואיס גיירמו , הסוציאל־דמוקרטית

קולות  מ31%- בזכה , סוליססוליססוליססוליס
במשך שנים ארוכות מילא . הבוחרים

 תפקידים במשרדסוליס שורה של 
אך מעולם לא נבחר למשרה , החוץ

עיקר תעמולת הבחירות שלו . ציבורית
וקעת שערוריות הוקדשה לה

השחיתות שאפיינו את שלטונה של 
עוד הבטיח לשפר  . הנשיאה היוצאת

, באופן משמעותי את התשתיות
ולערוך רפורמה אשר תחזק את 

  .מערכת הבריאות הציבורית
עורך , לטהלטהלטהלטהאאאא''''מאריה ויזמאריה ויזמאריה ויזמאריה ויז    חוסהחוסהחוסהחוסה    

 "החזית הרחבה"מועמד ו, 36דין בן 
הגיע למקום השלישי עם , השמאלית

שניים צפויים לשתף ה.  מהקולות17%
לקראת הסיבוב השני של , פעולה

שיתקיים בחודש , הבחירות לנשיאות
שהיא , "החזית הרחבה"סיעת  .אפריל

הסיעה השמאלית מבין אלה 
הגדילה את , המיוצגות בפרלמנט

 בפרלמנט מאחד מספר חבריה
  . הכול- בסך חברים57מתוך , לתשעה

    המועמד שהגיע למקום השני הוא 
וני וני וני וני ''''גגגג,  המרכזיתמפלגת השלטוןאיש 

,  מהקולות30%-ב שזכה ,הההה''''אראגאראגאראגאראג
אוטו אוטו אוטו אוטו , מועמד הימין השמרניואילו 

  . 11%-מעט יותר מזכה ב, גווארהגווארהגווארהגווארה

    יצוין כי מועמד השמאל היה נתון 
עד . למתקפה מצד כלי תקשורת שונים

אלטה 'היה ויז, לבחירות האחרונות
הלשון חבר הפרלמנט היחיד - חד

ומועמדותו , "בההחזית הרח"מטעם 
של הפחדה לנשיאות לוותה במסע 

, קובההשתלטות "מפני הימין 
קוסטה  על" הקומוניזםו ונצואלה

  . ריקה
המסיתים נאחזו בדברי ההספד     

אלטה אחרי 'החמים שהשמיע ויז
. אבס'הוגו צ, מותו של נשיא ונצואלה

 הערכתוגם אינו מסתיר את אלטה 'ויז
ת ת הכלכליתכניהו, לפידל קסטרו

הייתה  "החזית הרחבה"שהציגה 
הבטחת בכל הקשור ל, מרחיקת לכת

  . העשירים ולמיסוי זכויות העובדים
לה ", העיתון החשוב במדינה    

כי הוא מבטל את הודיע , "נאסיון
פרסום תוצאות הסקר האחרון לפני 

אך , "מסיבות טכניות"הבחירות 
הדלפות מהמערכת סיפרו כי הבעלים 

הטיל וטו על השמרני של העיתון 
שהתוצאות הראו על  כיוון ,הפרסום

הצלחת  .לטהא'ויזשל ניצחון אפשרי 
 ודחיקת הימין "החזית הרחבה"

היו ההפתעות של , השמרני לשוליים
  .הבחירות בקוסטה ריקה

  

 עוד ממשלה שמאלית
  

 גם באל־סלבדור יתקיים סיבוב שני    
 9-ב שיערכו, בבחירות לנשיאות

גת השמאל בין מועמד מפל, במארס
החזית לשחרור לאומי על ", שלטוןשב

, )FMLN ("שם פרבונדו מארטי
מועמד  לבין, ס סרןס סרןס סרןס סרן''''סלבדור סאנצסלבדור סאנצסלבדור סאנצסלבדור סאנצ

, אמריקאי- ליברלי והפרו-ימין הניאוה
        .נורמן קיחאנונורמן קיחאנונורמן קיחאנונורמן קיחאנו

בשבוע  תוצאות שהתפרסמוהמ    
-בזכה  סרןס 'סאנצ כי ,עולהשעבר 

לו רק אחוז תמיכה היה חסר  ו,49%
ניצחון כבר בסיבוב אחד כדי לזכות ב

הוא מכהן כסגן , כיום. הראשון
פיקד , אך לפני כשני עשורים, הנשיא

 השנאבקס סרן על הגרילה 'סאנצ
 מלחמת זמן בון והאדמותבעלי ההב

רופא שיניים , נואיחק, יריבו. האזרחים
  . קולותה מ39%- בזכה , במקצועו

  

    אחת הבעיות המרכזיות עימן 
 אהו, מתמודד השמאל שבשלטון

ששת תוך  מ34%. העוני הנרחב
 האזרחים במדינה חיים בתנאי ןמיליו

 בגלל ,מעורערוהביטחון האישי , עוני
 .  המאורגןעוצמתן של כנופיות הפשע

  

שמאל בבחירות ישגים לה

 סלבדור- בקוסטה ריקה ובאל



  

 7/תרבות 
 

  

עשרה מבקשי 
  עבודה שחורים

  

  דן אלמגורמאת 
  

 נולד באירלנד – לפני כמאה וחמישים שנה – 1869בשנת     
      "עשרה אינדיאנים קטנים"ילדים באנגלית בשם -שיר

)Ten Little Indians / Injuns( , שזכה במהרה לשפע נוסחים
. ' וכד,"עשרה אפריקאים", "עשרה כושים"באנגלית על 

 בידי זמרים ,'מינסטרלים'-שרו גם במופעי ההשירים הו
מתחילים : משחק זה-הרעיון בשיר. שהשחירו את פניהם

  . ובכל פעם יורד אחד מסיבות כלשהן, בעשרה
על עשרה (השיר זכה אפילו לגירסה עממית ביידיש     

עשרה ",  זכה בירושלים לנוסח עברי1928ובשנת , )אחים
אבל , צו לעלות לארץעל עשרה ציונים שר ("ציונים היינו

המורה - כתב אותה הפזמונאי). בכל פעם נשר אחד מהם
  . יהודה סילמןיהודה סילמןיהודה סילמןיהודה סילמן- - - - קדישקדישקדישקדישהירושלמי 

הזה נכתבו בעברית למעלה מעשר על משקל השיר 
דידי מנוסי דידי מנוסי דידי מנוסי דידי מנוסי של  ("עשרת בני טובים" השיר ובכללן, גרסאות

 וכן ,שמעון ישראלי ורחל אטאסשמעון ישראלי ורחל אטאסשמעון ישראלי ורחל אטאסשמעון ישראלי ורחל אטאסבביצוע , )ויוחנן זראיויוחנן זראיויוחנן זראיויוחנן זראי
 .שנכתב ללהקה צבאית, במצעד פזמון ישן שלי על עשרה

 .   נוסח חדש שכתבתי לאותה מנגינהלהלן
  

● ● ● 

  
 .עבודה שחורים עמדו ליד חורשה-עשרה מבקשי

 .ונשארו תשעה, עבר ממול אלי ישי
 

 . רק בלי בהלה
 .תהיו שקטים. הרגעו

 זוהי מדינה 

 .שהוקמה בזכות פליטים
 

 .אשרה ישבו בקצה מגרש-תשעה מהגרים חסרי
 ! 'תיכון חדש'בוגר , הפנים-זה שר... נוקעגלת תי

 

 . רק בלי בהלה
 .תהיו שקטים. הרגעו

 זוהי מדינה 

 .שהוקמה בזכות פליטים
 

 .שמונה פליטים ללא מולדת עמדו על הבנקט
 . ם חלפה מולם איילת עם עיני שקדופתא

 

 , אברהם אבינו
 , ראשון היהודים

 , עבודה חיפש
 .כשדים- והסתנן מאור

 .  שבעה אריתראים רועדים התחממו באש
 . 'ָגֵרש'חבר שדולת , השר פירון-עבר הרב

 

 , אברהם אבינו
 , ראשון היהודים

 , עבודה חיפש
 .כשדים- והסתנן מאור

 

 .בשבילהלכו יחדיו ששה סודנים נרדפים 
 .)  מיל(ל "דוברת צה, ראו ממול את מירי רגב

 

 שירו למצרים 

 .ואמרו להם תודה
 ניו יעקב וכל ב

 .מצאו שם עבודה
 

 .חמישה מסתננים חשופים לגשם בלילות
 ! 'חולות'שוב למתקן . ם עוצרת משאיתופתא

 

 שירו למצרים 

 .ואמרו להם תודה
 יעקב וכל בניו 

 .מצאו שם עבודה
 

 ,   גם נפשית,  גם פיזית–ארבעה אפריקאים במצוקה 

 "!מדינה שלישית" אל –מובן ? לאן. מגורשים
  

 לכאן הסתננו 

 .  עובדים זרים תמיד
   –לו גירשו את רות 
 !לא היה נולד דוד

  
 :שלושה מגורשים כבולים רק לוחשים בלאט

 ? קיבינימאט, זה לא מזכיר לכם כלום –כל זה 
 

 לכאן הסתננו 

 .  עובדים זרים תמיד
 –לו גירשו את רות 
 !לא היה נולד דוד

  
 :  כל מחשבתם. שניים נדחפים אל המטוס

 ?   ם צפויים להם במולדתםאלו עינויי
 

 עד לטיסה נמתין 

 . חמסין-בצריפים מוכי
 ' קופונים'מי גוזר 

 ?  על יבוא עובדים מסין
 

 .    ושוב הרחוב הגון. צעיר שחור אחרון סולק

 ? מי ינקה עכשיו את הרחוב
 ?  את המצפון

 

 . רק בלי בהלה
 .תהיו שקטים. הרגעו

 זוהי מדינה

  .שהוקמה בזכות פליטים



    במאבק
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ומתן שנוהל בין ארגוני -הושג הישג במשא,     בשבוע שעבר
הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות לבין ועד ראשי 

) ת"ות(הוועדה לתכנון ולתקצוב , )ה"ור(האוניברסיטאות 
ר "סגנית יו, נועה לוינועה לוינועה לוינועה לוישוחחנו על כך עם . ומשרד האוצר

אביב וחברת -רגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תלא
  .מ"אשר שותפה בצוות המו, י"המרכזי של מקהוועד 

  

        ????מהם הנושאים שבמחלוקתמהם הנושאים שבמחלוקתמהם הנושאים שבמחלוקתמהם הנושאים שבמחלוקת
אשר קבעו כי ,  נחתמו הסכמי שכר2012    בשנת 

 העובדים כמתרגלים ,)מאסטרנטים(הסטודנטים לתואר שני 
, התוספתאת . יהיו זכאים לתוספת שכר, וכעוזרי הוראה

 בתחילת שנת ם להתחיל לשלים אמורוהי, 8%בגובה 
  . טרם שולם דבר–אך בפועל ,  הנוכחיתהלימודים

הוא ,     התנאי שהעמיד משרד האוצר לתשלום תוספת השכר
בין . לפי קריטריונים שונים, שזו תשולם באופן דיפרנציאלי

, מספר הסטודנטים בכיתת התרגול: הקריטריונים שהוצעו
  . 'וכו, הדירוג של המתרגל בסקר איכות ההוראה

משום שרצינו ,  שכר דיפרנציאלי    אנחנו התנגדנו להנהגת
 ולמנוע פילוג לשמור על אינטרס משותף בין כל העובדים

מנימוקים אך ,  התנגד לדיפרנציאציהה"ר. ופיצול
ניהול מעקב אחר תשלומים דיפרנציאליים : םבירוקראטיי

אשר , הוא דבר מסובך, לפי הקריטריונים שהציע האוצר
  .  מעוניינות בוו ואינןאליהאוניברסיטאות אינן ערוכות 

  

        ????איך התגברתם על עמדת האוצראיך התגברתם על עמדת האוצראיך התגברתם על עמדת האוצראיך התגברתם על עמדת האוצר
 כי למרות שהן העובדים והן המעסיקים ,צייןמעניין ל    

 גם ארגוני הסגל –העמידו חזית אחידה מול משרד האוצר 
האקדמי הזוטר וגם ועד ראשי האוניברסיטאות התנגדו 

וטענו כי זו תיפגע , להנהגת תוספת שכר דיפרנציאלית
,  משרד האוצר לא הניד עפעף–גבוהה במערכת ההשכלה ה

 –כי אם לא תהיה דיפרנציאציה , באופן אידיאולוגי, והתעקש
זו דוגמא מעניינת למצב בו . לא תהיה שום תוספת שכר

  ..המדינה היא ימנית יותר מהמעסיקים
 לקחנו על עצמנו ,     כיוון שלא רצינו לאבד את תוספת השכר

  , העיקרון הדיפרנציאלי     את  מקבל   אשר  מודל לגבש 
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150רומה של המשלוח באמצעות ת

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

קיבלנו את . אולם מנסה עד כמה שאפשר לרכך את המכה
 אבל – גודל הכיתות –הקריטריון המינימאלי שדרשו באוצר 

 דיכ, אנחנו הצענו מודל רציף, בניגוד לרצון משרד האוצר
הרעיון שגיבשנו הוא .  קבוצות מועסקים שונותתרי יצלמנוע

  .שתוספת השכר תינתן עבור כל תלמיד בכיתה
היא שכיתות גדולות יותר אכן ,     ההיגיון בשיטה הזו

בדיקה , למשל(משמעותן עבודה רבה יותר עבור המתרגלים 
ולכן יש הצדקה למתן תוספת שכר , )של יותר מבחנים

לא מייצרת קבוצות השיטה שהצענו , במקביל. מוגדלת
משום שהחלוקה , בעלות אינטרסים שונים, מועסקים שונות

הרציפה שוברת את האפשרות לפלג בין סוגים שונים של 
גם אם נכלל , ומייצרת מערכת שכר שהיא אחידה, עובדים

  . אחידאינובתוכה קריטריון ש
וניכר ,  מאוד    עבדנו על המודל הזה בצורה יסודית

, ת"חשבה משהושקעה במודל של ותשהושקעה בו יותר מ
והיה מאוד מסורבל , שהתבסס על חלוקה לקבוצות איכות

מ הקודמות התפוצצו "לאחר ששתי פגישות המו. ובלתי ישים
הצגנו את המודל שלנו , על רקע התנגדותנו לדיפרנציאליות

ת ביקשו לאחר "ונציגי ות, מ השלישית"בתחילת פגישת המו
לאחר שהתייעצו בינם . עצותערוך הפסקה להתיילרבע שעה 

מ ולדבר לגופו של "הם נאלצו לשוב לחדר המו, לבין עצמם
כאשר ברור לכולם שזהו המתווה , עניין על המודל שהצענו

  .שייושם בסופו של דבר
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 יפו-א"מחוז ת

  
  

  , 10:30החל מהשעה ,  בפברואר22, בשבת
  

  ועידת המחוז
  

  . אביב-תל, 70אחד העם רחוב , במועדון
  
  

 :על סדר היום
 ח ועד המחוז היוצא"דו

 דיון
 בחירת מוסדות המחוז החדשים

  
  
  
  

כל חברי המחוז מוזמנים להשתתף בוועידה ולקחת חלק 
  .פעיל בדיונים

  
  
  
  
  
  

 הגדה השמאלית
  אביב-תל, 70אחד העם 

  
  
  
  
  
  

  20:00בשעה ,  בפברואר17', ביום 
  

פיט ל ע ספרמהפזמונאי דן אלמגור 
  סיגר

  
  
  

  בהוקרה לזמר המחאה הדגול

  ) 2007(ביוגרפי - ערב יוקרן הסרט הדוקוחלקו השני של הב
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 בגישה שוויוניתלימדו את האוצר שיעור 


