
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מאבק והתארגנות מעמדית הם המפתח : 2015 במאי 1-ה

  לשינוי יחס הכוחות החברתיים בקפיטליזם הישראלי 
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 של  הוא תמציתה, עידן עופר הטייקון שבבעלות,)ל"כי" (כימיקלים לישראל"ופרט ם הממושך של עובדי התאגיד הממאבק    
. ובדיואת אוצרות המדינה ואת עעד תום  המנצל , ניצבים מול בעל הון חמדןל" כיעובדי: המערכה המעמדית במדינת ישראל

חברת (החברה לישראל של  הפורש ל"המנכ. על חשבון העובדיםהון לצבור עוד ועוד :  היא אחתמטרתו של המעסיק בים המלח
 ,על פי הנתונים האחרונים.  מיליון שקל43סך  קיבל אשתקד שכר והטבות ב,ל האוצר"לשעבר מנכ, ניר גלעד, )ל"האם של כי

 הרווחגם .  מיליון דולר180- לוהגיעו, 2013- השוואה לרבעון המקביל בב 130%-בל "רווחי כי זינקו 2014ברבעון השלישי של 

   . מיליון דולר262-והסתכם ב, 2013-בהשוואה למקביל ב, 2014 ברבעון השלישי של 18%- ל גדל ב"התפעולי של כי
, את הנוסחה הזו יש לשבור בהקדם. שכר ופיטורים למען הגדלת הרווחים:     זו הנוסחה של המעמד הקפיטליסטי בישראל

  . ממשלת המעסיקים–ובדים ונגד ממשלת הימין מאבק למען זכויות העבו מתרחבת התארגנות מעמדית באמצעות

  2015 באפריל 29, 16   גיליון 



  

 2/תגובות 
        
        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  חדשות ישנות
המשותף למזכ״ל ההסתדרות , 'עושרד'מיזם העסקי ה"

, עופר עיני, בהווה לשעבר ויו״ר ההתאחדות לכדורגל
 . לדרךיוצא –ולנשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש 

 ליהחברה תפעל ממשרדים ששכרו השניים באזור רמת החי
 הטיפול בחיבור החברה תסייע בהאצת. אביב-בצפון תל

  ".מפעלי תעשייה למשק הגז
  )14.4, "מעריב("

  

  יום עצמאות ליפים
 ,בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה חושף כי אימייל פנימי"

עשתה סלקציה בין עובדיה על פי  'וואלה' אתר הנהלת
אשר עברו  ,'יפים'עובדים ועובדות . ה החיצוני שלהםהמרא

התבקשו להופיע , את הסלקציה הקפדנית של ההנהלה
 שתשודר מהאולפן החדש העצמאות בתוכנית ספיישל יום

  ." קיבלו דחייה'יפים'בזמן שעובדים קצת פחות  ',וואלה'של 
  )20.4, "המזבלה"אתר (

  

  כך משכתבים את ההיסטוריה
כאשר החל להלאים את הרכוש הפרטי ולהתקרב  אבל"

 ,ב"החריפו היחסים עם ארה, לברית המועצות הקומוניסטית
 וככל שהגביר את ההלאמה כך הגבירו האמריקנים את

עד אשר הוחלט על אמברגו , הסנקציות מצידם על קובה
אזרחים אמריקנים (האמברגו החל מסיבות כלכליות . מלא

ונמשך בשל הדיקטטורה של ) איבדו את רכושם בקובה
  ".קסטרו והפגיעה בזכויות האדם

  )13.4, "םישראל היו", ר מרצ לשעבר"יו, יוסי ביילין(
  

  על טרפות ונבלות
מורים שומרי כשרות רבים הזדעזעו כאשר פתחו את "

לאור על ידי   היוצא,'שיעור חופשי'ליון האחרון של יהג
ליון מצאו הקוראים מתכונים של עוף יבג .הסתדרות המורים

 .מה שכמובן לא עולה בקנה אחד עם ההלכה', בחלב וכד
במחאה על , למערכתשיגרו מכתבים  ליוןיחלק מקוראות הג

, הבא התנצלות ליוןיהמתכונים והודיעו כי אם לא תפורסם בג
  ".לצאת מרשימת התפוצה הן תבקשנה

  )20.4, 7ערוץ (
  

  קדימה לעבודה אצל שרי אריסון
בנק הפועלים שכר את שירותיו של נשיא המדינה לשעבר "

 כדי שזה יסייע לו לקדם את פעילותיו בשווקים ,שמעון פרס
פרס 'מספר חודשים חברה כלכלית רס הקים לפני  פ.ל"בחו

 שמטרתה לעבוד עם חברות ישראליות 'אנד אסושייטס
יקדם את פרס . ל ובשווקים חדשים"ולקדם את פעילותן בחו

  ".לף דולר לחודש א30-ענייני הבנק תמורת לא פחות מ
  )21.4, "כלכליסט"- בו" דה מרקר"- ידיעות שפורסמו ב(

  

  זה נאמר ביום השואה : בלי בושה
חרם על תוצרת ההתנחלויות דומה לטלאי הצהוב של "
  ."נאציםה

  ) 16.4, 1של ערוץ " יומן"-צוטט ב ,פקיד בכיר במשרד החוץ(
  

  הסתדרותב ל"במה עוסקת המחלקה הבינ
מרבית העבודה שלי היא בניסיון למנוע , בשנים האחרונות"

צועיים היא זירת האיגודים המק. ישראל חרמות כלכליים על
-האנטי אחת הזירות המרכזיות בה פועלים הפעילים

נגד מדינת  ליצור דה לגיטימציה ודמוניזציה ישראליים כדי
ים ודרום יבעיקר אירופ, איגודים שונים. דיהועוב ישראל

ישראליות -החלטות אנטי מבקשים להעביר, םיאפריקאי
 יםי שמטרתן להחרים מוצרים ישראל,בקונגרסים בינלאומיים

אני פועלת , בנוסף .ולהסיר השקעות מקרנות פנסיה גדולות
ישראליות חד צדדיות שמשחירות את -לשנות החלטות אנטי

  ".של ההסתדרות ומדינת ישראל תדמיתן
מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים , אביטל שפירא(

 )17.4, "סלונה"אתר , בהסתדרות
  

  על ראש הממשלה הנכנס
פלגן , סכסכן, לא ישר, ש רעאי, ביבי בעיניי הוא השטן"

  ".ונוכל
   , "כולנו "משה כחלון ומפלגת קמפיין שלמנהל ה, אודי פרידן(

  )21.4, "10חרדים "אתר 
  

  ר ההסתדרות לשעבר בשירות ההון הזר"יו
ר ההסתדרות "ויו נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש"

לשעבר עופר עיני מקימים קבוצה שתתמודד על רכישת 
 שתממן את ,ברוש צפויים לחבור לקרן בלקסטוןו עיני. תעש

בינלאומי אינו יכול להתמודד   גורם,המכרזעל פי . ההשקעה
. ישראלי םל רכישת החברה וחייב לחבור לגורלבדו ע

  ." מיליארד שקל2-2.5 –מכרז ההערכות הן כי שווי ה
  )21.4, "כלכליסט("

  

  גאווה אדומה
ם את השדרוג פספסת אולי, בתוך כל ההמולה אתמול בטדי"

 בהמשך .אז קבלו תמונה מקרוב, שלנו לדגלי הקרן במגרש
, למאמצי המועדון למאבק בהומופוביה בכדורגל ובכלל

 כי ,הקרן בדגלי גאווה עם סמל המועדון החלפנו את דגלי
  ".אצלנו הכדורגל שייך לכולם ולכולן

 )17.4, דף הפייסבוק של הפועל קטמון ירושלים(
  

 ...בין הסדן של השטן
 ".השטן בכבודו ובעצמו נלחם בנו"

 )17.4, וואלה,  במתן שוחדשהורשע ,הרב יאשיהו פינטו(
 

 לפטיש של העין הרע...
העין הרע הלך ועכשיו נצא ,  שנים עשו לנו עין הרע21 "

 ".לחיים טובים
  )17.4, כיכר השבת, הרב יאשיהו פינטו(



  מ

 3/  חברה 
 

 

  מספר התארגנויות העובדים הולך וגדל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ואילו השכר הריאלי לא 

   שנים15עלה כבר 
  

  

  

  

  

  

  

  אפרים דוידי מאת
  

הרואה , "זו הדרך"בעמוד השער בגיליון מיוחד זה של     
 של המעמד סחאהנונכתב כי ,  במאי1-אור ערב ה

ופיטורים למען הגדלת נמוך שכר הקפיטליסטי בישראל היא 
היא , התשובה של מעמד העובדים לנוסחא זו. וחיםהרו

  .התארגנות במקומות עבודה ומאבק נגד מדיניות הממשלה
זו . שאלת התארגנות העובדים בישראל אינה משאלת לב    

 וקיבלה 2010- ו2009שהחלה בשנים , מגמה חדשה וברוכה
תנופה ממשית לאחר המחאה החברתית ההמונית בקיץ 

ים  ירידה מתמדת במספר העובדלאחר שנים של. 2011
עסקה באמצעות חוזים  וה,פירוק ועדי עובדים, המאורגנים

 מספר העובדים . חלה תפנית–אישיים וחברות כוח אדם 
ארגון  ההסתדרות ותופי הערכלו ,המתארגנים גדל בהתמדה

עובדים שהתאגדו רק  אלף 50- כ מדובר ב,"כוח לעובדים"
  . בשנה שעברה

תעוררות ניכרת בהתארגנויות עובדים החשוב לציין שה    
 התארגנויות עובדים ,אם בעבר. במגזר הפרטיחלה דווקא 

בשנים הרי ש, נחלתם של עובדי המגזר הציבורי היו בעיקר
בתחומים אשר לא נראו  התארגנויותפרצו כסערה האחרונות 

החלו בתהליכי  התאגדו אושנתיים האחרונות רק ב. בעבר
: הפרטיות הגדולות במשקהתארגנות עובדי החברות 

בנק , יו בנק, מובייל-הוט, סלקום, כלל ,מגדל, פלאפון
, דיקלה, ס'דלמקדונ, שירביט, אקסלנס, פיליפס, נס, ירושלים

, קווים, קומברס, טכנולוגיות להבים, AIGחברת הביטוח 
  .ועוד, מכללותמרצים ב, אגד תעבורה

העצמת העובדים במקום העבודה  משמעה התארגנות    
מעבר מהסדרת יחסי העבודה במסגרת חוזים אישיים ו

של עוגת " חלוקה אחרת" המבטיח ,להסדרתם באופן קיבוצי
הגשמת זכות ההתארגנות על  לצורך, חוקהעל פי . הרווחים

הבטחה   כגון,המעסיק לאפשר לעובדים לקבל זכויות נלוות
שהעובדים יוכלו לפעול , שמהלך ההתארגנות לא יוגבל

שיהיו מוגנים מפני , באין מפריע ן חופשיולהתאגד באופ
  . מעצר שרירותי והגבלות אחרות, תקיפה

  

הרואים בהתארגנות של רבים יש מעסיקים , זאת עם    
 ולהפר את העובדים מהלך שלילי שנועד לחתור תחתם

בחוק שאף מוגן (רון הקפיטליסטי היקר להם כל כך העיק
הם . צורהבעלות הפרטית על אמצעי הייבדבר , !)יסוד

הסדרת יחסים בדרך של הסכם קיבוצי מחזקת את יודעים ש
 ובכך מקטינה, העובדים במקום העבודה יכולת המיקוח של

המחזיקים  מעסיקים. של המעסיק) רווחיואת ו(את כוחו 
  . מהלכים לטרפוד הליך ההתארגנות נקטו ונוקטיםבעמדה זו

של  ותחתימאיסוף , חוקפי על , התאגדות דורשתהליך     
כדי שארגון , לפחות שליש מן העובדים במקום העבודה

ייחשב ) דוגמת ההסתדרות או כוח לעובדים(העובדים 
 היא ההמערכה על איסוף חתימות אל. "ארגון עובדים יציג"

עושים מאמץ יוזמי ההתארגנות : על תודעתם של העובדים
חבור  מעמיתיהם במקום העבודה לניכר לשכנע כמה שיותר

שונות לנקוט דרכי פעולה  מנסה המעסיק –קביל מוב, אליהם
כדי ) איומים והטרדה של מובילי ההתארגנות: ןוביניה(

  .תלפחות לעכב את ההתארגנו למנוע או
  
  

 בשנים האחרונות נדרש בית הדין לעבודה לסוגיית   
, סיכולן מצד המעסיקיםלהתארגנויות של עובדים ולניסיונות 

יא לאפשר חופש המנחה אותו ה והמגמה העיקרית
פעולה בלתי   ולראות בכל התנגדות של המעסיק,התארגנות

  . ההתארגנות לגיטימית שיש בה משום ניסיון פסול לסכל את
  
  

 ,פלאפוןשניתן בעקבות התארגנות העובדים בבפסק דין     
נדרש בית הדין הארצי לעבודה , פסק דין תקדימי ורחב יריעה

 ההתארגנות של החזיתית בין זכות לדיון בהתנגשות
טרם זאת , לחופש ביטוי העובדים ובין זכותו של המעסיק

בפסק הדין . עובדים יציג במקום העבודה כינונו של ארגון
כלפי התארגנות  נקבע כי אסור למעסיק לנקוט כל עמדה

לא כל שכן לנקוט פעולות אקטיביות למניעת , ראשונית
 לא  מתן הטבות לעובדים שיבחרודוגמת ,כזו התארגנות
והבעת , המתארגנים עובדיםאו התנכלות למעקב , להתארגן

  .ההתארגנות עצמה עמדה מצד המעסיק כלפי
  
  

ראוי , המתנהלת במקום העבודה,     בהקשר למערכה זו
 שההוויה הקובע, ד העקרונות של המרקסיזםלהיזכר באח

בתודעה העומדת מאחורי , כאמור. מעצבת את התודעה
לאחר בשנים שתקדמות ניכרת התארגנות העובדים חלה ה

גנות עומדת הווייתם אך בבסיס ההתאר. המחאה החברתית
 ,עובדים קשה מאודהם  החשים ש, בישראלשל רוב השכירים

  .  תמורת שכר נמוך,קשה מדיאף ו
  
  

 במסמך שפרסם הביטוח לאומי :בתחושהרק     אין מדובר 
, משמעית כי בעבר- בצורה חד נאמר,בדצמבר האחרון

 התבטאה )הגידול בתוצר המקומי הגולמי לנפש (הצמיחה
בעוד שבתחילת "אולם . בעלייה בשכר הריאלי של העובדים

עלייה  עלה השכר במקביל ל2000 עד בערך שנת 90-שנות ה
 2000שנת מהרי ש,  בשיעור נמוך יותרגם אם, ג לנפש"בתמ

המשמעות היא שפירות . הוא נותר ריאלית ללא שינוי
אלא הופנו , ידי העובדים במשקהצמיחה לא הגיעו ל

, הם רווחי בעלי ההון" מקורות"אותם ". למקורות אחרים
  . כמובן

  .שהתאגדו בהסתדרות, "מגדל"עובדי חברת הביטוח הפגנת 



   4/המפלגה 

  

  יהודית-לחלופה דמוקרטית ערבית
  
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     

לדון בהכנות למושב השני של ) 18.4(התכנס בחיפה ) י"מק(
 . במאי30-29-תקיים ביאשר ,  של המפלגה27- הוועידה ה

ל המצב שפתח בסקירה , מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע, ל המפלגה"מזכ
 הבחירות תמקד בתוצאותוה, באזור ובעולם, הפוליטי בארץ

גל הריסות הבתים לכנסת שהתקיימו בחודש מארס וב
-עוד ניתח נפאע את המתקפה הסעודית. יםיביישובים הערב

  .אמריקאית נגד תימן
  
  

הל חבר הלשכה ישנ,     בתום דיוני מושב הוועד המרכזי
  .אושרו ההחלטות הבאות, אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי, הפוליטית

  
        בחירות בצל משברבחירות בצל משברבחירות בצל משברבחירות בצל משבר

 ממחישות את המשבר 20-ת הבחירות לכנסת ה    תוצאו
בהיעדר חלופה אמיתית , הפוליטי והחברתי בו שרויה ישראל

רשימת . למדיניות הימנית של מפלגת הליכוד שבשלטון
 הא הציגה עמדות הנבדלות ביסודן מאלל" המחנה הציוני"

 לא בשאלת ההכרה בזכויות הלאומיות –של הממשלה 
לא בשאלת הגזענות , טיניהפלס-הצודקות של העם הערבי

, ליברלית- לכלית הניאוולא בנוגע למדיניות הכ, המתגברת
  .עוני ולעלייה ביוקר המחייהשהובילה לגידול ב

  
  

    בין אם תקום ממשלת ימין צרה ובין אם תקום ממשלת 
, בהשתתפות מפלגתו של יצחק הרצוג" אחדות לאומית"

ניית עורף הפ, צפויה העמקה במדיניות הכיבוש וההתנחלות
על , וגזירות נוספות על זכויות העובדים, לפתרון מדיני צודק

נוכח תוצאות . האוכלוסייה הערביתעל השכבות המוחלשות ו
איומים פאשיסטיים על המרחב עוד הבחירות צפויים 
והן מבטאות אתגר אמיתי המונח , הדמוקרטי בישראל

  .לניצול ולגזענות, לפתחם של הכוחות המתנגדים לכיבוש
  
  

ש "בה מילאה חד, "הרשימה המשותפת"י מעריכה כי "    מק
ובהם העלאת אחוז , השיגה הישגים חשובים, תפקיד מנהיג

ת הרשימה צב וה65%-ההצבעה בקרב הציבור הערבי ל
הרשימה המשותפת . כוח השלישי בגודלו בכנסתכהמשותפת 

את קולו של הציבור הערבי בחוזקה הצליחה להשמיע 
  .ביקשו להדירו מהזירה הציבורית מי שאת הואתגר

  
  

על , ש"י וחד"י שולחת ברכה לאלפי חברי בנק"    מק
תוך ניהול מערכת , התפקיד הפעיל שמילאו בהשגת הישג זה

בחירות אשר שללה באופן עקרוני תופעות דוגמת קניית 
  .קולות בכסף או פלגנות והסתה עדתית

  
  

גרת  חברי הכנסת שנבחרו במס13י מברכת את "    מק
ובמיוחד את חברי הלשכה הפוליטית , הרשימה המשותפת

דב חנין ועבדאללה , סלימאן-  עאידה תומא–של המפלגה 
בארין ואיימן 'יוסף ג, ש" וכן את חברי חד–אבו מערוף 

ש "י וחד"כים של מק"הח. ר הרשימה המשותפת"יו, עודה
ראויים להערכה על התפקיד שמילאו בהשמעת עמדות 

בביטוי עמדותיהן הפוליטיות במסגרת המפלגה והחזית ו
בפני מיליוני , הרשימה המשותפת במהלך מערכת הבחירות

  .ערבים ויהודים, אזרחים
  

י מעריכה רבות את התפקיד הפעיל ורב ההישגים "    מק
חברי הלשכה : ש"שמילאו חברי הכנסת היוצאים של חד

וכן חנא , ו אגבריהמוחמד ברכה ועפ, י" של מקהפוליטית

ש פעלו משך שנים רבות כדי "לשעבר של חד-כים"הח. סוויד
והוועד המרכזי , לקדם את הקו הפוליטי של המפלגה והחזית

ר "ובמיוחד בעבודתו של יו, גאה בעשייה של שלושתם
שפועלו הפרלמנטארי והפוליטי הביא , מוחמד ברכה, ש"חד

  .ש"חדלי ו"כבוד רב למק
  

        """"ם הביתם הביתם הביתם הביתיויויויו""""להצלחת שביתת להצלחת שביתת להצלחת שביתת להצלחת שביתת 
דות המאבק     בראותה את החשיבות בביצור ובפיתוח אח

מול האיומים הנפשעים על   אלשל האוכלוסייה הערבית
י להגביר את "מבקשת מק, זכויותיה הלאומיות והאזרחיות

התפקיד שממלאת ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה 
  .הערבית בישראל בתור גוף מדריך למאבקים

 הם של ההחרפה במדיניות הריסת בתיי מגנה את "    מק
, בנגב ובמרכז הארץ, במשולש, תושבים ערבים בגליל

ומעריכה כי הסלמה זו מבטאת צורה של ענישה שלטונית 
י "מק.  לכנסתבעקבות הבחירות, כלפי האוכלוסייה הערבית

שתתקיים , "יום הבית"קוראת להתגייסות להצלחת שביתת 
-להפגנה המרכזית בתלולגיוס ציבור רחב ,  באפריל28-ב

  .כל פעילויות המחאה המתוכננות ביום השביתהאביב ול
פר סי מגנה את המתקפה הגזענית המסוכנת על בית ה"    מק

וכן את כל ביטויי הגזענות כלפי הציבור , בכפר בירעם ההרוס
נחוצה , מול מתקפות אלה ונוכח סכנת הפאשיזם. הערבי

  .רחבהיהודית -בניית חלופה דמוקרטית ערבית
  

        אויבי תימן הם אויבי העם הפלסטיניאויבי תימן הם אויבי העם הפלסטיניאויבי תימן הם אויבי העם הפלסטיניאויבי תימן הם אויבי העם הפלסטיני
, סעודית על תימן-י מגנה את המתקפה האמריקאית"    מק

ומעריכה כשגויה וכפסולה את החלטת ההנהגה הפלסטינית 
עמדה זו ". הכוח הערבי המשותף"לתמוך במה שמכונה 

הפלסטיני ובמאבקו -פוגעת באינטרסים של העם הערבי
  . להשתחרר מהכיבוש

סיון לסחוט את דרג מקבלי ההחלטות בהנהגה     הני
לגדה " סיוע הכספי"-באמצעות נפנוף ב, הפלסטינית

חושף פעם , ברצועת עזה" כספי השיקום"-המערבית וב
נוספת את נקודת המפגש בין התוקפנות הישראלית לבין 
האינטרסים האמריקאיים באזור ולבין המשטרים הערביים 

ובייחוד סעודיה , פעולה עם האימפריאליזם-המשתפים
הדבר ממחיש את האופי האסטרטגי של הברית . וקטאר

. הציונות והריאקציה הערבית, המשולשת בין האימפריאליזם
י קוראת למפלגות השותפות בהנהגת הרשות "מק

לשקול מחדש את עמדתן , וכן לתנועת חמאס, הפלסטינית
עמדה המשרתת את , המסוכנת ביחס לנעשה בחצי האי ערב

  .העמים באזוראויבי 
הבנות ביחס ל של ממשלת ישראלדבריה י מגנה את "    מק

י חוזרת "מק.  פרויקט הגרעין האיראנישהושגו בלוזאן בעניין
התיכון -פירוז המזרחבעד ומדגישה את עמדתה העקרונית 

תובעת כי היא  .ק להשמדה המוניתוהעולם כולו מכלי נש
וכן ,  בנושאישראל תאשרר ותנהג לפי האמנות הבינלאומיות

תפתח את מתקניה הגרעיניים לבדיקת הסוכנות הבינלאומית 
  .לאנרגיה אטומית והמוסדות הבינלאומיים הרלוונטיים

  )8המשך בעמוד (
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התאגדו ושבתו, "הוט"עובדי הקבלן בחברת התקשורת   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

האם מעמד העובדים יכול 
  ?עדיין לשנות את העולם

  

  

  

  
  

  קייל בראוןמאת 
  

, ב"לשעבר של איגוד עובדי תעשיית הרכב בארה ר"    ליו
כוח פירושו היכולת : "הייתה אמירה מפורסמת, וולתר רויטר

, לגרום לתאגיד החזק בעולם, של איגוד מקצועי כמו שלנו
". 'לא'כשהוא בעצם רוצה לומר ', כן'מר לו, נרל מוטורס'ג

שאלת כוחם של איגודים מקצועיים ממשיכה להיות שאלה 
מרכזית עבור פעילים גם 

בתקופה בה שיעור . כיום
העובדים המאוגדים 
ומספר ימי השביתה הוא 

אין , נמוך יותר מבעבר
להתפלא על כך שיש 
אנשים שאינם רואים עוד 
את מעמד העובדים בתור 

 לתת מענה מי שיכול
  .לשאלות החברתיות

,  זו    אולם בניגוד לעמדה
 גם הרווחת למרבה הצער

השינויים , בחוגי השמאל
החברתיים העמוקים 

שהתרחשו בעשורים האחרונים לא העלימו את הפוטנציאל 
שנות את החברה  לשבכוחושל מעמד העובדים להיות המנוע 

, למעשה. היסוד למשטר הקפיטליסטי חלופה מן בנותול
שכתבו את , במילותיהם של קרל מרקס ופרידריך אנגלס

 מעמד – שנה 160-לפני למעלה מ" המניפסט הקומוניסטי"
  ".לכרות את קברו של הקפיטליזם"העובדים ממשיך כיום 

אתגרים בפני השיטה להציב     כדי להבין איך ניתן 
, ביסודו של דבר. חיוני להבין איך היא עובדת, הקפיטליסטית

זם הוא שיטה כלכלית לייצור המתבססת על תחרות הקפיטלי
המעמד , עבורנו המרקסיסטים, לכן. לשם השגת רווחים

 איפה הוא נמצא ביחס –החברתי של אדם מסוים פירושו 
שני המעמדות העיקריים בחברה . לתהליך הייצור

, שהוא מיעוט בחברה(הקפיטליסטית הם מעמד בעלי ההון 
אולם , שהוא רוב החברה (ומעמד העובדים) אולם שולט בה

אדם מסוים נמנה עם מעמד בעלי ). איננו המעמד השליט
ההון אם הוא חלק מאותו מיעוט קטן שבבעלותו נמצאים 

 והחברות אשר המפעלים,  מקומות העבודה–אמצעי הייצור 
המעמד החברתי .  ושירותיםבהם מתבצע הייצור של מוצרים

נים מי שאין שעמו נמ,  מעמד העובדיםאהעיקרי האחר הו
ונאלצים למכור את כוח , אמצעי ייצורבבידיהם שליטה 

  .כדי שיוכלו להתקיים, עבודתם בתמורה לשכר
 הכוללות בעלי עסקים –ישנן שכבות ביניים ,     כמובן

, עובדים מקצועיים המשתכרים שכר גבוה מהממוצע, קטנים
  .'וכו, דרגי ביניים של מנהלים בחברות גדולות

, פוסק של המערכת אחר הגדלת הרווחים-    המרוץ הבלתי
. הוא שמעצב את היחסים בין העובדים לבין בעלי ההון

 ומנסות לצבור יותר רווחים זו בזוחברות מסחריות מתחרות 
-חברות שלאכאפילו חברות המוגדרות . מאשר יריבותיהן

עדיין , ובכלל זה חברות בבעלות ציבורית, רווח-למטרות
היגיון , במסגרת ההיגיון של השוק ושל התחרותפועלות 

  .אשר מקדש את הרדיפה אחר הרווח
    במסגרת הכלכלה 

המקור , הקפיטליסטית
ליצירת הרווחים הוא ניצול 

המעסיקים : העובדים
משלמים לעובדים פחות 
מאשר מלוא שווי הערך 

. שיצרה עבודתם
המעסיקים שומרים לעצמם 

 –ומשום כך , את ההפרש
ו ווחים פירושלמקסם ר

דוגמא . למקסם את הניצול
א השימוש לכך הו

בפיתוחים טכנולוגיים על 
מנת לצמצם את מספר העובדים 

דוגמא אחרת . עבודההנחוצים לעשיית ה
בשכר , את העובדים לעבוד יותר שעות לאלץ היא הניסיון

  .זכויות סוציאליותפחות ועם , שעתי נמוך יותר
את הקפיטליזם יש להבין את שכדי להבין ,     קרל מרקס סבר

, הניסיונות של בעלי ההון לנצל עוד ועוד את מעמד העובדים
ויש להבין את המאבקים שמנהלים העובדים נגד הניצול 

ההיסטוריה של הקפיטליזם היא , במילותיו. והדיכוי שלהם
  ".ההיסטוריה של מלחמת המעמדות"

 שהקפיטליזם שינה את פניו,     יש מי שמבקשים לטעון
להיאבק ושכיום העובדים איבדו את היכולת , במרוצת השנים

 היא העמדה רסאות של רעיון זהאחת הג. למען שינוי החברה
משום , חדל מלהתקיים, למעשה, מעמד העובדיםהטוענת כי 

 כבר אינה מתבססת על ייצור ,לכאורה, כיום הכלכלהש
איזה מוצר בדיוק : למשל(אלא על מתן שירותים , מוצרים

ואיזה ? רים עובדים המספקים תמיכה טכנית בטלפוןמייצ
  ).' וכו?מוצר מייצרים עובדים העובדים במלצרות

שאם אנחנו מגדירים את מעמד ,     על כך ניתן להשיב
העובדים בתור מי שמתקיים ממכירת כוח עבודתו תמורת 

 רק המושג כולל לאאז , ושאין בבעלותו אמצעי ייצור, שכר
לדה או בכריית פחם או בעבודה פיזית פועל העוסק ביציקת פ

 ברמנים, מתכנתים, מורים, ידיםאלא גם פק, בתעשייה כבדה
  .מהיר ועובדי קופה במסעדות מזון

  
  )המשך בעמוד הבא(
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האם מעמד העובדים 
  יכול עדיין 

  ?לשנות את העולם
  
  

  )המשך מהעמוד הקודם(
  
  

בצורה " מעמד העובדים"גדיר את המושג נ    אפילו אם 
המתייחסת רק לעובדים העוסקים בייצור מוצרים , מצומצמת

הרי שהם עדיין חלק מרכזי מכלכלת , בתחומי התעשייה
ח של התאחדות התעשיינים "לפי דו. ימינובגם , ב"ארה

 2- ב אחראית ל"התעשייה היצרנית בארה, 2012משנת 
אם מסתכלים רק על תעשייה . טריליון דולר מכלכלת המדינה

לא כולל המגזר הפיננסי ולא כולל (ב "ייצור המוצרים בארה
 המדינות 8 היא לבדה גדולה יותר מכלכלתן של –) שירותים

  .העשירות בעולם
ב "כלכלת ארהשחלו בליברליים -השינויים הניאו,   לכן  

, בארבעים השנים האחרונות לא העלימו את עובדי הייצור
וכך הגדילו את הרווחים , אלא רק העמיקו את הניצול שלהם

זו אחת הסיבות לכך שהפערים בין עשירים . של בעלי ההון
ב גדלו בצורה כה דרמטית בעשורים "לבין עניים בארה

, ל" המשכורת של מנכ1982בעוד שבשנת : םהאחרוני
 ממשכורתו של עובד שכיר מן 42הייתה גדולה פי , בממוצע
  .354 היא הייתה גדולה פי 2012-הרי שב, השורה

ולא ,     מה לגבי עובדים שכירים המתפרנסים ממתן שירותים
 גדול מאוד ממעמד שיעורעובדים אלה הם ? מייצור מוצרים

תנועת העובדים "בספרו , ודיהחוקר קים מ. העובדים
ככל שהכלכלה : "כתב, "ב בקשיים ובשינויים"בארה

ומהארצי ,  מהמקומי לארצי–הקפיטליסטית מתרחבת 
כדי ,  כך נדרשים עוד ועוד עובדי שירותים–לבינלאומי 

שינועם ממקום , לטפל בשאלות כגון שיווק ומכירת המוצרים
. ים ממכירתםוטיפול בצד הפיננסי של חלוקת הרווח, למקום

עובדי שירותים אלה מבצעים עבודה הכרחית לשם המשך 
  ".קיומו של תהליך הייצור

, עובדי השירותים לא מחליפים את עובדי הייצור,     כלומר
, מספר המוצרים השונים גדל. אלא ממלאים תפקיד משלים

סן ברשתות זבנים ועובדי מח, דרושים עוד קופאיםומשום כך 
 ומשום כך, רות על כיסו של הצרכן גדלההתח. שיווק גדולות

חברות ה. גרפיקאים ומשווקים, דרושים עוד עובדי פרסום
ות תוכנה  למערכוהתאגידים הגדולים זקוקיםבינלאומיות ה

צורך ומשום כך נוצר גם , ממוחשבות שיתמכו בעבודתם
  .במתכנתים ובמהנדסים שיבנו מערכות אלה

" כלכלת השירותים"-  עובדים שכירים המועסקים ב,    אומנם
אינם ממלאים אותו תפקיד בתהליך הייצור כמו הפועלים 

 כמו לפועלי – הכוח בידיהםגם אולם , התעשייתיים
שביתות עריכת הקפיטליזם באמצעות את  לשתק –התעשייה 

אם ישבתו , ח שפורסם באחרונה"לפי דו. עיצומיםנקיטת ו
ף  הנמלים בחו29-המועסקים ב,  עובדי הנמלים13,600

 מיליארד 2-ב תינזק ב" כלכלת ארה–ב "המערבי של ארה
  .דולר ביום

, בו הייצור מקבל מימדים גלובאליים,     בקפיטליזם בן זמננו
יש משקל הולך וגדל לעובדים העוסקים בשיווק ובהפצה של 

 של השנתון 2015ורסם בגיליון  לפי מאמר שפ.מוצרים
מספר עובדי המחסנים והתחבורה , "יסטר'יאליסט רגסוש"

שלעובדי , המשמעות היא. 2013-1985 בשנים 55%-גדל ב
מחסנים ולעובדי תחבורה יש יכולת רבה יותר מאשר בעבר 

לפגוע ברווחי בעלי ההון ולתבוע , לנהל מאבקים מעמדיים
מעמד טועה מי שטוען כי ,  לכן.שיפור תנאים לעצמם

היכולת לשתק את המערכת העובדים איבד את 
, גם בכלכלת זמננו, בכוחם של העובדים. הקפיטליסטית

  .לפעול בצורה קולקטיבית ולזכות בהישגים
    איך יכול מעמד העובדים לממש את הפוטנציאל הזה 

מעמד העובדים מפוצל ומפולג לפי ? ולהפעיל את כוחו
, עדה, מין, שפה, דת,  דוגמת הבדלי לאום–חתכים שונים 

 ומתחים וסתירות בין הזהויות שונות מטופחים בידי –' ווכ
בעלי ההון ". ומשול-הפרד"המעמד השליט כטקטיקה של 

, מרוויחים ממציאות בה מעמד העובדים מפולג בתוך עצמו
ולכן הם משקיעים מאמצים כבירים כדי לשכנע את מעמד 

  . העובדים בכך שאין לו אינטרס משותף
וליטיקאים ממסדיים נוהגים כלי תקשורת ופ: לדוגמא    

ועדי ", "עובדי המגזר הציבורי"משך שנים להסית נגד 
הסיבה , לכאורה, שהם, "העובדים המסודרים"-ו" העובדים

לכך שקיימים עוני ותנאי העסקה גרועים בקרב חלקים 
יש מי גם בשמאל , למרבה הצער. אחרים של מעמד העובדים

 המחאה חלק מפעילי תנועת. אימצו טיעונים אלהש
פרסמו , )Occupy Wall Street( 2011החברתית של שנת 

, קשה לשכנע עובדים עניים" כי גילוי דעת בו נכתב
 כי עליהם להביע –' וכו, שחורים, מהגרי עבודה, מובטלים

, יםתמיכה ולהשתתף במאבקיהם של העובדים המאוגד
להרוויח בכלל מה יש להם , ואכן... הנהנים מפריבילגיות

  ".?אלהממאבקים 
סובל כי העובדה שמעמד העובדים , יןלציחיוני נוכח זאת     

, )מגוונת ושונהזו גם אם מציאות (ממציאות של ניצול כולו 
  . מלמדת כי לכולנו יש אינטרס משותף להיאבק בניצול זה

המעמד השליט עושה שימוש בהבדלים , כן- על- יתר    
יצול ואת הפנימיים בתוך מעמד העובדים כדי להגביר את הנ

 על מעמד העובדים להתייצב באופן –ומשום כך , הדיכוי
אם ברצונו לנהל , עקרוני נגד ניצול ודיכוי על כל צורותיהם

  .מאבק אפקטיבי נגד הניצול המעמדי
  
  
  
  
  
  
  

  "יאליסט וורקרשסו"האמריקאי בירחון תמצית מאמר שפורסם 

 
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

  ני אלקטרובדואר

  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   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , ביבא-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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  אלדד לוימאת 
  

לאחר שלא , לפני כמה שבועות    
 הזדמן לי ,נפגשנו כמה חודשים

. לפגוש חבר יקר באירוע חברתי
אפ הוביל אותנו במהירות -ינג'הקאצ

אל הקיץ הקשה שחווינו כאן עם 
 במילואים חברי גויס". צוק איתן"

. פייםקילאחד ממעגלי הלחימה הה
בשיחה הוא היה נראה טרוד ולא 

 תאר בפניי את ההפצצות הוא. שקט
ריכוזים העירוניים וההפגזות על ה

 וסיפר לי כיצד הוא ,ברצועת עזה
. הרגיש שנפשו לא נותנת לו מנוח

כיצד היא . איך המצוקה מציפה אותו
לא מאפשרת לו להמשיך ולראות את 

, היה לו הרבה מזל. ההרס והמוות
שיחה כנה עם מפקדים ולאחר 

 .קשובים הוא שוחרר הביתה
צוק "חודש מתום מבצע  מהלךב    

התאבדו שלושה חיילי גבעתי " איתן
שהשתתפו בו בעומק המרקם 

ריבוי ההתאבדויות . העירוני בעזה
בתקופת זמן כל כך ו, באותה יחידה

. נורה אדומהלצבא הדליקו , קצרה
אין כי  ,למרות הטענה הראשונית

בין קשר בין המבצעים ל
ל כל מיני " צהיזם, התאבדויותה

יות למודעות עמיתים ולדיווח תכנ
אף על . בזמן אמת על מצוקה נפשית

לכל שמדובר בפלסטרים ברור , פי כן
 בעיה שנועדו לכסות עלפסיכולוגיים 

  . חברתית-פוליטית
לא פקודות ותכניות דיווח יצילו     

התאבדות אל מול עוד חיילים מ
מניעה של אלא , מראות תופת

פני אל מול . התופת בכל מחיר
ערך לטיפול חירום מהדהדות המ

לאיזה דבר : שאלותהעדיין אותן 
קרע ר שא ,נחשפו החיילים הצעירים

מה הם עשו שם ? את נפשם לגזרים
? בעזה שלא יכלו לחיות איתו עוד

 ,כמה עוד חיילים כאלה ישנם
? קץ-בבים עם מועקת איןשמסתו

כך -כל, כך קשות-השאלות כל
אילו ו – מןכך במקו- כל, הוגנות
וותרו מכוסות יות הרשמיות יהתשוב

 גבוהה- גבוההרטוריקה כולן ב
 . פתרונות ריקיםבו

  
  
  

ר ממש ש    הזכרתי את החיילים א
 את האלפים אולם. שלחו יד בנפשם

קרועים , אבודים, שמסתובבים בינינו
 הלומי קרב או חדורי חרטה, לגזרים

. אי אפשר אפילו להתחיל לספור –
את המצוקה שלהם ישתיקו בשבחי 

צוק "ואלו לא רק בוגרי . גבורה
- ו" עמוד ענן" אלא גם ,"איתן

 ואלוהים יודע אילו ,"עופרת יצוקה"
עליהם אין לנו נתונים . עוד מבצעים

  . וספק אם אי פעם יהיו באמת
  
  
  

אנו דנים את , פעם אחר פעם    
 והתוצאה ,עצמנו לחיות על חרבנו

כך הרבה - היא שאנחנו דנים בכך כל
, כן. ייסורי נפשצעירים לחיות ב

האמת המרה היא שלא כל המתים 
 יש גם מי .ל מתים מוות פיזי"בצה
 .תים מוות נפשי ארוך ומייסרשמ

  
  
  

מאחרי דפיקות : זאת צריך לזכור    
, החזה הלאומניות הקוראות להשמיד

לשטח , למגר, להרוס, להרוג, לכתת
כמו מאחורי צקצוקי הלשון , ולחסל

 .יש בני אדם, וההסכמות השקטות
ישנם קודם כל אזרחים חפים מפשע 

 ויש גם ,שישלמו את מחיר המלחמה
שיוציאו לפועל  –בני אדם  –חיילים 

כך כך קל להוציא -לאת המילים שכ
 אבל ,מהפה ברגע של התלהמות

נכים או , שיותירו אלפים מתים
ם זו לא סיבה או. קרועים בנפשם

מספיק טובה לסיים את המלחמות 
או לפחות להטיל בהן , המיותרות
  .אני לא יודע מה כן – מעט ספק

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        

אלפים השתתפו בערב אלפים השתתפו בערב אלפים השתתפו בערב אלפים השתתפו בערב 
 פלסטיניפלסטיניפלסטיניפלסטיני- - - - זיכרון ישראליזיכרון ישראליזיכרון ישראליזיכרון ישראלי

  
  
  

השתתפו   אלף בני אדם3,000- כ    
פלסטיני -בטקס הזיכרון הישראלי

-שנערך במרכז הירידים בתל) 21.4(
בין . זו השנה העשירית, אביב

הנוכחים היו משפחות פלסטיניות 
את . ששכלו את יקיריהן, וישראליות

" לוחמים לשלום "נו ארגערבה
,  זאת.ופורום המשפחות השכולות

ועד מתיישבי  "קריאתלמרות 
 לשר הביטחון שלא "השומרון

 . בטקסלאפשר השתתפות פלסטינים
תושב מחנה , מיל קסאס'ג    

, ומיטל לוקהוף, הפליטים דהיישה
, "לוחמים לשלום"-שניהם פעילים ב

שנערך בעברית , הנחו את הטקס
כל מי שאיבד או לא . "ובערבית

צריך להיות כאן כדי לחסוך , איבד
, "את השהיד הבא, את ההרוג הבא

איריס , אמת הראשונהקראה הנו
שבנה נמרוד נהרג במלחמת , שגב

, סמין איכלאס אישתאיהי. לבנון
, תושבת הכפר הפלסטיני סאלם

ידי מתנחל בשנת בשאביה נרצח 
וסיפרה , עלתה לבמה אחריה, 2004

על הרגשות שהציפו אותה לאחר 
ולאחר שהנאשם שוחרר , מות אביה

  .למעצר בית ונמלט מהמדינה
 ,י"פעילת מק, ןר יעלה רענ"ד    
שכלה את אחיה ברק במלחמת ר שא

בחוג בית  ": תיארה,לבנון הראשונה
אמרו ' נשים עושות שלום'במסגרת 

איך ייתכן שאדם  –עליי שאני נס 
ממשיך להחזיק ברצון לשלום 

ואני . כשהוא חווה כך מלחמה
איך אדם יכול לחוות כך  –חושבת 

    ". ?מלחמה ולא לזעוק לשלום
',  היה מאזן פראגובריםדאחרון ה    

, לדבריו. ממחנה הפליטים דהיישה
 15 וכבר בגיל ,כמי שגדל כפליט

הצטרף למאבק נגד הכיבוש וישב 
השינוי בתפיסתו הגיע דווקא , בכלא

ל בשנת "לאחר שאביו נהרג מאש צה
מצאתי את כשנתיים לאחר . "2002

עצמי מוזמן לשבת עם משפחות 
היה לי מוזר . ישראליות שכולות

כי כל חיי , ןאוד ללכת ולשבת איתמ
חיילים , הכרתי ישראלים כמתנחלים

לא הכרתי . "אמר, "או אנשי מודיעין
אך , תמונה אחרת של ישראלים

החלטתי ללכת למפגש וגיליתי 
  ".תמונה חדשה שלא הכרתי קודם

 

 

 

 

 

Gfu: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קץ-מועקת אין
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החלטות הוועד 

  י"המרכזי של מק
        

        4444המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

למפלגה , י שולחת את ברכתה לעם הקובני"    מק
לרגל סיום המצור , הקומוניסטית הקובנית ולהנהגה הקובנית

שמרה קובה משך , גם נוכח המצור. חוקי-האמריקאי הבלתי
  .עשרות שנים על עצמאותה הלאומית ועל דרכה המהפכנית

סיה ואת את ההתערבות האמריקאית במזרח אי מגנה "    מק
, היציבות בין סין לבין שכנותיההניסיון לערער את השלום ו

  .וכן את שליחת הצי השביעי לפטרל בים סין הדרומי
, י מגנה את הסנקציות האמריקאיות נגד ונצואלה"    מק

ב היא "ומדגישה כי מדיניותה האימפריאליסטית של ארה
ון הלאומי באמריקה הלטינית האיום האמיתי על הביטח

 ,היציבות, והיא המכשול העיקרי בפני השלום, ובעולם כולו
  .הקידמה וזכויות העמים

  

        יום האסיר ותהלוכת השיבהיום האסיר ותהלוכת השיבהיום האסיר ותהלוכת השיבהיום האסיר ותהלוכת השיבה
קוראת ,  באפריל17- המצוין ב,     ביום האסיר הפלסטיני

י לשחרר את כל האסירים הפוליטיים הפלסטיניים "מק
י מדגישה "מק. בושוהערביים העצורים בבתי הכלא של הכי

הפלסטיני להתנגד לכיבוש בכל -כי זכותו של העם הערבי
באופן אשר יקדם את מאבקו הצודק , האמצעים הלגיטימיים

 אלף 850מעצרם וכליאתם של  .לעצמאות לאומית
מהווה פשע היסטורי נגד ,  ועד ימינו1967משנת , פלסטינים

  .עם אשר מונה רק מיליונים ספורים
הסתלקותו מציין את תאריך ה –שחרור הסורי     לרגל יום ה

 – 1946 באפריל 17-של השלטון הקולוניאלי הצרפתי ב
אשר מתייצב בפני , הסורי-י ברכה לעם הערבי"שולחת מק
מחדש של מולדתו ולפירור - צדדית לכיבוש-קנוניה רב

י מדגישה את עמדתה בדבר נסיגה "מק. אחדותו הלאומית
, הסורית הכבושה-ביתישראלית מלאה מרמת הגולן הער

אשר הפכה נקודת יציאה לכנופיות טרוריסטיות הפועלות 
  .בחסות הכיבוש הישראלי בגולן ובעידודו

י קוראת לציבור הערבי בישראל ולכוחות "    מק
בתהלוכת השיבה רחבה ים להשתתפות יים היהודיהדמוקרט

י מדגישה את "מק. 23.4- א ב'חדת-שתתקיים בכפר אל, 18-ה
כותם של הפליטים הפלסטינים לשוב אל תמיכתה בז

  .194ובכלל זה החלטה , ם"בהתאם להחלטות האו, מולדתם
  

        האחד במאי וחג הניצחון על הנאציזםהאחד במאי וחג הניצחון על הנאציזםהאחד במאי וחג הניצחון על הנאציזםהאחד במאי וחג הניצחון על הנאציזם
י קורא לחברי המפלגה ולציבור "    הוועד המרכזי של מק

 יום –להשתתפות רחבה בפעילויות לציון האחד במאי 
לל זה  ובכ–הסולידריות הבינלאומי של מעמד העובדים 
  .אביב-בהפגנה המרכזית בנצרת ובהפגנה הארצית בתל

י שולחת ברכה למאבקי העובדים היהודים והערבים "    מק
ים הסביבתיים והחברתיים ולכל המאבק, ברחבי הארץ

קוראת להנהגת ההסתדרות להגביר את י "מק. הצודקים

, ומשרתיו שבשלטוןהמאבק העממי נגד הניצול הקפיטליסטי 
כיום של מאבק , ן את האחד במאי באופן רשמיולחזור לציי

המשתמשת , מעמדי ואינטרנציונליסטי נגד הממשלה
  .בגזענות כדי לפגוע באחדות המאבק של מעמד העובדים

-ש בכנסת ה"י מעלה על נס את מאבקה של סיעת חד"    מק
אשר הניב הישג בדמות , את שכר המינימום למען העל19

י "מק. החל מחודש זה,  שקלים350-העלאת שכר המינימום ב
 בזירה ,שכר המינימוםהעלאת קוראת להגברת המאבק למען 

  .מקצועית והציבורית-האיגוד, הפרלמנטארית
קוראת ,  במאי9-ב, ניצחון על הנאציזםל  שנה70במלאות     
ובכלל זה לגבי , ריים מיום זהי ללימוד הלקחים ההיסטו"מק

י קוראת להגברת המאבק "מק. המצב הנוכחי בארץ
  .הדמוקרטי נגד כל צורות הגזענות ונגד סכנת הפאשיזם

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  

        " " " " אתכם רואים בכל שביתהאתכם רואים בכל שביתהאתכם רואים בכל שביתהאתכם רואים בכל שביתה""""
 בשביתה 21.4-עובדי שלושת מפעלי המלט נשר פתחו ב

  .כם עבודהומתן על הס-לאחר שלא נענו תביעותיהם במשא
בנימין גונן , ]להסתדרות[ר הרשימה המשותפת "בעת שיו

שערי המפעל היו , ביקר את השובתים במפעל בחיפה
מאבק עד : "ובכרזות נכתב, בחצר בערו צמיגים, נעולים

זכותנו להלחם על כבודנו , אנחנו לא עבריינים", "הסוף
 עובדים 390במפעל נשר בחיפה עבדו ". כעובדים מייצרים

אבל מייצרים , 180ואילו כיום עובדים שם רק ', 82 בשנת
  .כמות כפולה של מלט

בעת ביקורו של גונן במפעל היו חברי הוועד בבית הדין 
ד קרא להפסיק את "ביה. לפי תביעת ההנהלה, לעבודה

ח על מהלכו "ולהכין דו, מ שוטף"להיכנס למו; העיצומים
ים את הוועד הביא לעובד. 27.4-המשפט ב-עד לישיבת בית

  .אך אלה בתחילה דחו אותה, פניית בית המשפט
פי -שמאבקם צודק גם על, בשיחתו עם העובדים אמר גונן

, ומתן על ההסכם מתנהל מאז ינואר- מפני שהמשא, החוק
, יש דבר מאוד סמלי. וההנהלה היא שדוחה את החתימה

היה שרוי , לו שייך המפעל, כאשר קונצרן כור: הזכיר גונן
ואילו ;  בשכר העובדים כבתרומתם להבראהקיצצו, במשבר

קבלת , בני גאון, ל"ערך המנכ, כאשר כור התאושש, עתה
אלא , ולא בחיפה, אלא למשקיעים, פנים חגיגית לא לעובדים

, ל המפעל"ואילו מנכ. יורק-אסטוריה בניו-במלון וולדורף
קיבל רק לאחרונה מענק בסך חצי מיליון , יהודה יזרעאלי

, אשר היה להם חלק נכבד בהבראה, יםורק העובד. ח"ש
אלא , לא רק שהמאבק צודק, לכן. אצבע משולשת... קיבלו

  .שהתנהגות הנהלת נשר כלפי העובדים אינה מוסרית
הסתבר . כוח-דבריו של גונן התקבלו בקריאות ישר

רגע .עת עמד לצידם, שהעובדים הכירו אותו משביתה קודמת
, ר"מי שעבד במתמכאשר הזדהה בפניו פועל כ, מרגש היה

  :ואמר לו, מפעל שכזכור נסגר ובמקומו הוקם קניון
  ".כל הכבוד לכם; אתכם רואים בכל שביתה של עובדים"

  ן"נב

 27.4.19944, "זו הדרך"
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  מחאה המסתיימת בהתכרבלות
  

  המחאה החברתית , סדקים בחומה "- הערות לספרו של יוסי יונה
  2015, כתר, "ושובם של הברונים השודדים

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

של החינוך של הפרופסור לפילוסופיה החדש ספרו     
 נקרא ,"סדקים בחומה" – יוסי יונהגוריון -באוניברסיטת בן

הציג בפני הציבור משנה רעיונית סדורה בדיעבד כניסיון ל
  . לקראת כניסה מתוכננת לחיים הפוליטיים

אך , אמנם המחאה החברתית מככבת בכותרת ספרו    
לגבי דבר הפרקים המתייחסים אליה אינם מחדשים 

של יונה האישית  הדגשת תרומתו – עיקרם .העובדות
את הוועדה , אביה ספיבק' יחד עם פרופ, למחאה ברכזו

, אפשר גם אחרת"זו פרסמה מסמך תחת הכותרת . ציבוריתה
ראה אור בהוצאת " (מתווה לכינונה של חברה מתוקנת

  ).2012, הקיבוץ המאוחד
:  הכלולים בספרהביקורת להלן תתייחס לשני נושאים    
חלופה לוויכוח של יונה עם השקפת העולם המעמדית ול

  ".קהילת משמעות"שהוא מציע לה בדמות 
  

   פשטנימי כאן
את ביקורתו על השקפת העולם המרקסיסטית     

תחילה : מעמדית בונה יוסי יונה בדרך לא מקורית בעליל
) וולגריות(הוא מדביק למרקסיזם תווית של פשטנות 

  .פשטני ...ואז פוסל אותו כ, רעיונית
חוגי השמאל "כי , כך קובע יונה    

 בקידומו של מצדדים "–" המעמדי
, )257 'עמ" (מאבק מעמדי צרוף

בייחודים , כביכול, אשר מעצם מהותו אינו מתחשב
יונה ואז מנופף . מגדרייםה, תרבותייםה, עדתייםה, הלאומיים

כי המרקסיסטים , כדי לטעון בהמשך אותו פרק, בהגדרה זו
 'עמ(לשחרר אוכלוסיות מתודעה כוזבת רוצים צרי האופק 

259.(  
ל מרקס והשמאל הטענה החלודה של יונה אינה מעידה ע    

  .אלא על הבנתו הוולגרית של יונה את המרקסיזם, המעמדי
דחה מרקס , בוויכוח שניהל עם אבותיו הרוחניים של יונה    

-על הסף כל ניסיון להציג את בעלי המלאכה והאיכרים כ
מפלגת במצעה כפי שעשתה , "המון אחד ריאקציוני"

יננד פרדמנהיגה בהשפעת משנתו של  ,הפועלים הגרמנית
  ).1875, "ביקורת מצע גותהא",מרקס(ל סאל

 הפכןמבאותו הקשר כתב פרידריך אנגלס באיגרת ל    
פוליטיות - בנסיבות חברתיותכי , בבלאוגוסט  הגרמני
כוללות מפלגות פועלים בין דרישותיהן גם כאלה , קיימות

 ומשתפות פעולה עם מפלגות דמוקרטיות-שהן בורגניות
  ).1875מארס (ות בורגניות דמוקרטי-זעיר

יונה מנסה לחזק את שלילת הגישה המעמדית בהצביעו     
בגלל גיוון . ימינו- על גיוון המקצועות הקיים בחברה בת

אפשר לדבר עוד על מעמד -אי", טוען יונה, המקצועות
 אשר, "או על כל מעמד אחר ומובחן, הפועלים המסורתי

ציאות  אך במ).261 'עמ" (יכול לבצע פעולה קולקטיבית"
, שיעור השכירים בקרב המועסקים גדל בהתמדה, הישראלית
, בחברות ביטוח, טק- גם שכירים בחברות היי–ובמקביל 

 ,וכך. מתארגנים ומקימים ועדי עובדים', כובאוניברסיטאות ו
גם , "מעמד הפועלים המסורתי"בעוד יונה מקונן על מות 

  .עובדי צווארון לבן נוהגים באופן מעמדי מסורתי

  
  "קהילת משמעות"המשמעות של 

תרבותית - יוסי יונה חלופה רבגספרו מציב 12פרק ב    
של אותה ושגיה העיקריים מ .להשקפת העולם המעמדית

מרחב "-ו" קהילת משמעות", "קבוצות זהות"הם חלופה 
  ".ציבורי משותף

, חרדים, לפי יונה הן ערבים" קבוצות הזהות"    
הציבור , ופיהיוצאי אתי, יוצאי חבר העמים

 מדוע :הייהת.  המזרחי והציבור האשכנזי
בדרך כלל מוצא (היהודים מובחנים לפי מוצא 

ואילו הערבים הם קבוצה , )הוריהם או סביהם
, אך לגופו של עניין ?שאין בקרבה הבחנות

 עליונות המוצא –חלופה שמציע יונה היא ה
  . מעמדי-תרבותי על המעמד החברתי-האתני

לא , תרבותי קובע-מוצא האתני אם הולםא    
להתמודד בפריימריס בחר יונה ברור מדוע 

, ס"שהציע עצמו ל ולא במפלגת העבודה
, בכלל ו.שהגדירה את מהותה כמזרחית

הטייקון הישראלי  האם לדעתו
ר "יו, אבנר בן סניורו, יליד לוב, יצחק תשובההעשיר ביותר 
שניהם ם נמני,  בפיטוריםממובילי המאבק, ל"ועד עובדי כי

  ?"קבוצת זהות"עם אותה 
בו , "סוף דבר"-הקורא הסבלני ימצא תשובה לתהיותיו ב    

כי האידיאל שהוא שואף אליו הוא גיבוש , יונה חושף
קהילת "ואותה ". קבוצות הזהות"עבור " קהילת משמעות"

  .הציונות... אינה אלא "משמעות
 לכונן הייתה] של הציונות[הכוונה המקורית ", לפי יונה    

קהילת מופת המאופיינת במידה רבה של חירות אישית 
אבל הפרויקט קצת התפקשש ונתגלו ". ושוויון אזרחי וכלכלי

-קפות עולם לאומניותהש"והתחזקו " משבר סולידריות"
שיונה אינו מוצא להם סיבות בציונות , )275 'עמ" (משיחיות

 בו החלה, על כל רעותיו החולות,  הכיבוש המתמשך.עצמה
כלל אינו נזכר , שאך נרמז בספר, 1967-ממשלת העבודה ב

  .לאומנות המשיחיתהסיבות לבהקשר של 
 המתיימר לדון בשורשי המחאה בעודו מתהדר בספרו, וכך    

בשובם של "- ו) מעמדית- בלתי,כמובן, שהייתה(החברתית 
, )?ל"מקפיצה לחו? מהיכן שבו" (הברונים השודדים

ו החמים של הקונצנזוס ונבחר יונה בחיקיוסי  לו רבלתכמ
להפליא  אפילוג הולם –" המחנה הציוני"כחבר כנסת מטעם 

                                                                      .מייצגהוא למשנה ולפרקטיקה ש
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  מפגינים" כוח לעובדים"פעילי 

  
גילוי " כוח לעובדים"ארגון הפרסם , לקראת האחד במאי    

ניצב בחזית המאבק בקפיטליזם "נאמר כי הארגון בו , דעת
המייצר פערים בלתי נתפשים בין עושר קיצוני , בישראל

קפיטליזם שפירושו ניצול כלכלי של הרבים . לעוני מחפיר
כת כלכלית ופוליטית המשמרת באמצעות מער, בידי מעטים

, אלו אליטת בעלי הון גדולים. את כוחם של אותם מעטים
בכלכלה הישראלית מי שנושא . ושותפיהם בממשלה ובכנסת

 – העובדות והעובדים בשירותים ובתעשייה –באמת בנטל 
במדינת רווחה , נאלצים להסתפק בשכר נמוך שאינו מתעדכן

זאת . ם או לא קיימיםמתפוררת ובתנאים סוציאליים מועטי
פירות 'שעה שמן הצדק היה שהעובדים הם שישלטו בכלל 

  ". חלוקתם השווה וההוגנת לכלל החברהויביאו ל' הייצור
-השכר החציוני בישראל נמוך מכי ,     בגילוי הדעת צוין

שכר המינימום בישראל עודו נמוך כי  ו, שקל לחודש7,000
ו של שכר המאבק למען העלאת. יחסית ואבסולוטית

 אולם שכר המינימום עודו ,המינימום הביא להישג חשוב
 ממשיך 'כוח לעובדים'" :המאבק לא תםלכן ו, רחוק מהיעד

,  שקל לשעה לפחות30- לדרוש את העלאת שכר המינימום ל
  ."כולל הצמדה למדד ולעלייה בתוצר לנפש

 שנות 8מציין בימים אלו , 2007שנוסד במאי , הארגון    
 חברות 12,000-כ" כוח לעובדים"מונה , יוםכ. פעילות
" כוח לעובדים. " עובדים20,000-ומייצג למעלה מ, וחברים

הוא כעת הארגון הגדול ביותר בארץ בתחום התחבורה 
  .הציבורית המופרטת ובתחום המכללות המתוקצבות

האחד במאי הוא המועד לשוב ולציין כי ", לדברי הארגון    
י עליונים עול למען חברה בלימשיך לפ' כוח לעובדים'

לפעול תוך . מורמים מעם ותחתונים שאיש אינו סופר אותם
ללא דיכוי וללא אפליה מכל סוג , חתירה לחברה ללא גזענות

למען , לאומיות או אזרחות, מוצא,  מין ומגדר–ועל כל רקע 
ובמטרה להוביל בסופו של , שוויון בין כל בנות ובני האדם

  ".דבר לחברה ללא מנצלים וללא מנוצלים
  
  
  

  במאי1-ה
  יום הסולידריות הבינלאומי של העובדים

  

   במאי1 ', יום ו,אביב-תל
  , הפגנת קואליציית האחד במאי

  ש"י וחד"בהשתתפות מק
  .בכיכר רבין 00:11בשעה  :התכנסות

  

   במאי1 ',יום ו, עראבה
  ש"י וחד"בנק, י"מקתהלוכה של 

  .במועדון המפלגה 19:30בשעה  :התכנסות
  

  במאי 2 , שבת,נצרת
  ש"י וחד"התהלוכה המרכזית של מק

  

  , באזור המוסכים0011: בשעה: התכנסות
  .ה מעל המעיין עצרת ברחב–בסיום 

  

  : לתהלוכהותהסע
  .יפת' רח,  גן השניים,159: בשעה: יפויפויפויפו    
  . דרך נמיר פינת ארלוזורוב,309:בשעה : אאאא""""תתתת    
  . מגדל הנביאים בהדר,0010: בשעה: חיפהחיפהחיפהחיפה    

  
  

  דות עם העמיםתנועת הידי
  שנה להבסת גרמניה הנאצית 70במלאות 

  ש הצבא הסובייטי" שנים לנטיעת היער ע65-ו
  לזכר חייליוולהצבת המצבה 

  

  עצרת יום הניצחון
   בהרי ירושליםסובייטיש הצבא ה"ביער ע

  10:30בשעה ,  במאי9, בשבת
  

  :הסעות לאירוע
  ,)סולל בונה(ליד מגדל הנביאים , 7:30, חיפהחיפהחיפהחיפה

  ,רחוב יפת פינת רחוב ארליך, גן השניים, 08:0, יפויפויפויפו
  ,רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי, 8:30, אאאא""""תתתת
  .רכבת מרכז, מסוף שלמה סיקסט, 8:45, אאאא""""תתתת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 למען חברה ללא מנצלים וללא מנוצלים


