
  

  

   ,יות אדםופעילי השלום וזכ של הימין הקיצוני נגדקמפיין השנאה וההסתה 

מטרתו למצוא שעיר לעזאזל  ,בתמיכה וגיבויה של ממשלת נתניהו
  

) 18/12(בתל אביב אלפי מפגינים צעדו במוצ"ש     
במחאה על גל  למקום בו נרצח יצחק רביןממצודת זאב 

נה על ידי יוזמת בהפגנה שאורגההסתה ששוטף את הארץ, 
חד"ש. הצועדים מחו נגד  מק"י "עומדים ביחד", ובתמיכת

קמפיין השנאה "השתולים" מבית היוצר של הארגון מ
הפשיסטי "אם תרצו" ובגיבויו הגלוי של ראש הממשלה 

נשיא המדינה, ראובן ונגד ההתקפה על  ,בנימין נתניהו
מותיקי "רובי" ריבלין, איש "ארץ ישראל השלמה" 

העז לדבר בכנס שנערך ד, שעורר את זעם הימין כי הליכו
בניו יורק, בהשתתפות פעיל "שוברים שתיקה" (ר' הודעה 

  בגיליון זה).  4של מק"י וחד"ש המתפרסמת בעמוד 
: "דווקא בשבוע ממארגני ההפגנה, אמרלי גרין, -אלון    

שבו נחשף שיש מיליון ילדים עניים ושבו המשיכו 
הימין, שנמצא בשלטון בלי שום  –להידקר אנשים ברחוב 

הפרעה, החליט להאשים את השמאל בכישלונות שלו. 
אנחנו הגענו להפגין נגד ממשלת הימין הקיצוני הערב כדי 
להגיד שההסתה לא תעבור. אנחנו נמשיך לדרוש ישראל 
צודקת יותר, בלי כיבוש ועם שלום וביטחון ונמשיך גם 

טחון, לא להזכיר לממשלה שהיא אחראית לחוסר הבי
  ".אנחנו

יולי נובק, מנכ"לית הארגון המותקף "שוברים שתיקה",     
עוד  –השבוע קרה דבר מדהים "נאמה בסיום ההפגנה: 

הפה והתחילו לספר מה עשו ועוד אנשים פתחו את 
בשטחים ואיך נראה הכיבוש. והכיבוש זה דבר מכוער. 
השבוע הזה הוא התחלה של דרך ארוכה כי נשבר לנו 

בשר תותחים וכשחוזרים הביתה אומרים לנו סתמו  להיות
כגזירת  את הפה. נשבר לנו לקבל את ההסתה וההפחדה

 ."גורל. מגיע לנו עתיד אחר
" כך מי לגלגל את האשמה ואין על, הימין במצוקה"    

ח"כ דב חנין (חד"ש הרשימה מוקדם יותר כתב 
אז מה נותר? הסתה. לא במקרה הימין , "המשותפת)

הם חייבים  '.השמאלנים'ח נגד ומשתלח וצווח בכל הכ
להסיט את האש מעצמם, הם חייבים למצוא שעיר לעזאזל 

  . "בשביל לכסות על חוסר המוצא ואבדן הדרך שלהם

  
נגד ארגון קטן שלא עבר אפילו  חצי ממשלה יוצאת לקרב"   

ן שלם מתעסק במיקום עיתו" הוסיף חנין, "דעל חוק אח
של דגל בכנס, כאילו באמת לא קורה כאן כלום  קהמדוי

  ימין   ארגוני חשובים.  בכנסים  דגלים   מיקומי   רק    לפתעו
  

  
 .יוצאים בקמפיין המסמן אזרחים בישראל כאויב מבפנים

א המדינה ועוד ויזיה מתחיל קמפיין הסתה נגד נשיוערוץ טל
ל וראה מחנה בהיסטריה. הככך נית. דובשם המורשת והיה

לכך  בשביל שאזרחי ישראל לרגע לא יעצרו וישימו לב
טחון ובוודאי ישלשלטון נתניהו פשוט אין תשובות. לא בב

  . "שלטון טוב יותר לאזרחי ישראל מגיע . שלא בכלכלה
, מדאיגים לא פחות הם הביטויים של מעבר לגל ההסתה    

נים לפגוע אנושות "הבנה" כלפי אלה שבשם ה"ביטחון" מוכ
תגובתו של ח"כ יוסי יונה (המחנה במרחב הדמוקרטי. כמו 

ם כתב של "מוסף חה עהציוני) שסירב להתייחס לנושא בשי
זהו אותו פרופ' יוסי יונה שלפני מספר שנים חתם על . הארץ"

במילים:  העצומה של מרצים מכל האוניברסיטאות המתחיל
ם בזאת את תמיכתנו אנו חברי סגל מהאוניברסיטאות מביעי"

והערכתנו לסטודנטים ומרצים המסרבים לשרת כחיילים 
  ם"...בשטחים הכבושי

  2015 ברבדצמ 23, 48 גיליון   



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  מי היה אז ראש ממשלה? רגע,
הקיצוץ בקצבאות הילדים שהובילה הממשלה הקודמת, "

  ".שהביא לעלייה בשיעורי העוני הוא
  )9.12, כחלון (שר האוצר משה

  

  העוני על פי ח"כ בצלאל סמוטריץ'
. לחיות "קו העוני היום לא משקף את המציאות, שבה אפשר

יש  –ה שכבות האוכלוסייה נהנות מזב וכל הכלכלה יצי מצב
לפעמים אמירות פופוליסטיות שנשמעות, כאילו רק 

אבל מפירות הצמיחה כל , יה אחת נהנית ממנהיאוכלוס
ענייה היום פחות  ה החרדיתיהאוכלוסי. האוכלוסיות נהנות

 מבעבר, ואני מציע לקחת בעירבון מוגבל את הנתונים על
הכנסות מדווחות וכמה האוכלוסייה הערבית ולבדוק כמה מה

   .אין כאן אף אחד שמת מרעב או מקור ברחובות" .לא
 )10.12, 7ערוץ , הבית היהודי, (ח"כ בצלאל סמוטריץ'

 

        לכוון למטרה

פרס, יו"ר האופוזיציה הרצוג, ורבים לשעבר הנשיא   
ראובן  סתה המכוונת לראשו של הנשיאאחרים, יצאו נגד הה

המנסים להגן  ובה לכל אלואין ספק שמגיעה מלה טריבלין. 
על הנשיא המותקף, אבל הם מפספסים משהו. כאשר הם 
טוענים שההסתה נגד ריבלין היא הבעיה, הם מתעלמים 
מהבעיה האמיתית. אין ספק, שאישים מסוימים כמו דניאלה 
וייס קוראים לרצוח את הנשיא זה מסוכן וחמור, אבל ההסתה 

 .יןהימ ןשלטוב –יותר נמצאת במקום אחר החמורה 
, שואף ים במחנה הפוליטי שלוד, כמו אחיבליןהנשיא ר

ים הכבושים. לערבים, כולל בשטחמסוים שוויון זכויות ל
ך מוקיע פעולות טרור של א ,הוא לא מתנגד לכיבוש

 פהעדי ו עמדה. זמתנחלים דוגמת ההצתה הרצחנית בדומא
 ימין,בחבריו רבים מ עמדת המצדיקים כל עוול, כמול פני ע

 ל זה עדיין לא הופך את הנשיא לשמאלן. אב
חר בלי לפעול על עם אלנהל משטר כיבוש לא ניתן 

אמירות אינה מתבטאת ב. ההסתה של ריבלין באלימות
 דיכויבואלימות וב תמיכה בכיבוש עצמו,בקיצוניות, אלא 

 .הנובעים ממנו
את לרוב ן מסתירה תה נגד ריבליהסדברי הההתייחסות ל

 פלסטינים רבים לכההמיום, ב-יוםמתקיימת ההאלימות 
חוסלו". מודיעה כי הם "התקשורת "השמאלנית" ונהרגים, 

 נסייםעד שלא ו, ללא הפסקימות הימין נחשפת שוב ושוב אל
 , ההסתה תמשיך לפעול ולאיים ללא רחם.את הכיבוש
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  על פי ח"כ בצלאל סמוטריץ' טרור הרצחניה
הרצח בדומא, עם כל חומרתו, הוא לא אירוע טרור. נקודה. "

מי שקורא לו טרור חוטא לאמת, גורם לפגיעה אנושה ולא 
ו הלוגיקה פשוטה ואפיל ...מוצדקת בזכויות אדם ואזרח

 , אז משפחות'טרור'מתבקשת: אם אירועי תג מחיר הם 
ותושבי היישובים  'משפחות של מחבלים'החשודים הן 

. 'אוכלוסייה תומכת טרור'הם  שלהם ובעלי התפקידים בהם
        ".ואם זה כך, אז הרסן הותר והכול מותר

  )11.12, "בשבע", הבית היהודי, (ח"כ בצלאל סמוטריץ'
  

  השולטת בגבון  רודנותאף מילה על ה

  1967מאז 
עיית ראש הממשלה שרה נתניהו אירחה אתמול את רעיית "ר

, סילביה בונגו אונדימבה, בבית ראש הממשלה נשיא גבון
נתניהו בירכה את רעיית נשיא גבון עם הגעתה  .בירושלים

ליחסים הידידותיים בין  לישראל וציינה כי זו עדות
של  נתניהו דיברה עם האורחת על הקשר ההיסטורי  המדינות.

ביקור זה הוא בהמשך לפגישתם  ל.העם היהודי לארץ ישרא
גבון עלי  נימין נתניהו בפריז עם נשיאשל ראש הממשלה ב

שלה נתניהו כי רעייתו בונגו אונדימבה, שסיפר לראש הממ
נתניהו ציינה כי הידוק שיתוף הפעולה . רצהע אעתידה להגי

  ."בתחומי הכלכלה והביטחון חשוב
)10.12("ישראל היום",   

  

  נתניהו לנצח נצחים
ייה "המשוואה הזאת, שהפצצה האיראנית מתקתקת ועוד שנ

יבוא מישהו בלילה וינשוך אותנו בצוואר, שמה את ביבי 
לשלטון כל השנים הארוכות והמדכאות האלה. אני מקווה 

שנה, יהיה  18שכשלבן הצעיר שלי תהיה זכות בחירה, בעוד 
ראש ממשלה אחר. למרות שסיכוי גדול שנתניהו יישאר 

  בשלטון או שהבן שלו יחליף אותו".
  )11.12אחרונות", רמי הויברגר, "ידיעות (

  

  ההבטחה הצעירה של העבודה והטיעון הגזעני
 –אנחנו מוכרחים להביט לציבור בעיניים ולהגיד את האמת "

להיפרדות מהפלסטינים נמצא את עצמנו  אם לא נפעל מהר
תישאר יהודית  כמיעוט דמוגרפי מהירדן לים, וישראל לא

        ....""""ודמוקרטית
  ,המחנה הציוני ,(ח"כ סתיו שפיר

)2.12בות בראשון לציון, רשבת  
  

  צבא שיש לו מדינה
"בוגי יעלון כמו קודמיו, אינו הבוס האזרחי של מערכת 
הביטחון, יותר משהוא מעצב אותה מלמעלה, הוא הפרקליט 

  שלה מול המערכת האזרחית".
  )4.12"ידיעות אחרונות", יש עתיד, ח"כ עופר שלח, (

  

  זהו השר המדבר על 'חינוך לערכים'
הוא הודיע  :מעשה לא ייאמןעשה וך נפתלי בנט שר החינ"

שהוא חוזר לכנסת. רק לפני פחות מחודשיים הוא היה 
והתפטר מהכנסת  'החוק הנורבגי' הראשון שניצל את

עקרונות חסרי כל  מנימוקים של הפרדת רשויות, וכבר אותם
משמעות. הצעד של בנט חושף את הציניות שלו ושל 

י בחוק יסוד, שהתוצאה בחיפזון לשינו מפלגתו שדחפו
לכנסת שבעה  היחידה שלו היא ששולי מועלם נכנסה

 ".תה עושה זאת ממילאישבועות לפני שהי
   )7.12(אורי תובל, פרשן העיתון "כלכליסט", 



  

 3חברה ורווחה  /   
 

  שכר ופנסיה על סדר היום
חלקם והכרזת סכסוך העבודה במגזר הציבורי אינה מקרית: השכר הריאלי נשחק 

  היא התגובה ההולמתכללית ; שביתה גדל של בעלי ההון בעוגת ההכנסות

בשבוע שעבר יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הכריז     
במהלך ישיבת בית נבחרי ההסתדרות בבניין הוועד  )16.12(
כי אם לא יגיע להסכם עם משרד האוצר  ,אביב פועל בתלה

שביתה במגזר  בימים הקרובים, תכריז ההסתדרות על
הציבורי. זאת לאחר שבחודש שעבר הוכרז סכסוך עבודה, 

  המשא ומתן בין הצדדים.  עקב כישלון
ראשי ועדי  ,חברי בינ"הבישיבה בין היתר השתתפו      

ויו"ר הנהלת  ,יוסי וסרמן ,עובדים, מזכ"ל הסתדרות המורים
ניסנקורן אמר כי . ארז רן יסודיים,-העל ארגון המורים

המצב  להסתדרות לא נותרה ברירה אלא לשבות, במחאה על
שבו נמצאים חבריה במשך שלוש שנים. "השכירים בישראל 

. תארו לי בעל הון 2013שכר מאז ינואר  נמצאים בלי הסכם
ומתן במשך  ל משאשהיה מוותר על תוספת שכר ולא מנה

שנים. צריך להגיד די, יש גבול. שלושה מיליון שכירים 
  ".צריכים לקבל את חלקם, מגיע לנו בישראל

ההסתדרות הוסיף: "השכירים נשכחו, הזיזו אותם  יו"ר    
 :היום אנו אומרים ות.ידה. הם האחרונים בסדרי העדיפויהצ
ם ה השדרה המרכזית בציבור הישראלי,השכירים הם  – !לא

צריכים להיות בחזית סדרי העדיפויות. האדם העובד צריך 
זה עולה כסף, זה למטרה טובה.  גם אםלסיים את החודש. 

יכולים  השכירים הם שמשלמים את המסים, אנחנו לא
לכן אנחנו פה ופקידנו, בלעדיהם. זאת עשייה חברתית וזה ת

השכר  הסכם סיים את הדיונים לגביאנחנו חייבים ל במאבק.
הבא שבוע ב כבר, נצטרך נגיע לעמק השווהאם לא  .חודשה
   לשביתה". תצאל

כי ילוו במעשים אלה מילים ברורות, שאנו מקווים     
על סדר יומם של העובדים ניצבות שלושה סוגיות נחושים. 

  מרכזיות: 
השכר הירוד, הפנסיה המופרטת (בה הממשלה וחברות     

ם) והביטוחים הביטוח רוצות לפגוע בזכויות העמיתי
הסיעודיים. לשלוש הסוגיות יחס ישיר לזכויות העובדים 

. לכאורה שאלת שהיו עובדים במשך שנים רבות –והגמלאים 
ביטוחי הסיעוד, שכל עובדי וגמלאי זקוק להם בהיעדר 
טיפול ממלכתי בשאלת הזדקנות האוכלוסייה, מצאה את 

שק פתרונה בשבוע שעבר ערב הכרזת סכסוך עבודה כללי במ
הציבורי. אך לאכזבת רבים, הן במגזר הציבורי והן במגזר  -

  לאו דווקא בפתרון אמיתי. קרי: ומדובר על פסק זמן של שנה
  
  

  תקדים באלישרא: לא יהיו עובדי דור ב'
מקבוצת אלביט  ,ועד עובדי המפעל הביטחוני אלישרא    

. ההסכם המפעלעל הסכם קיבוצי עם הנהלת  םחת ,מערכות
מבטל באופן תקדימי מסורת  ,נחשב לחריג במיוחד במשקה

של ההסכמים הקיבוציים הנוגעת לחלוקת העובדים לדורות 
  ).נחותיםבעלי תנאי שכר ועבודה  - דור ב'ולעומתם (דור א', 

מעתה כל העובדים  כי ,הסכימוההנהלה והעובדים    
הנכללים בהסכם הקיבוצי יוגדרו בתנאים שווים לעובדי דור 

ההסכם הושג במפעל שהכיר שביתות, עיצומים והפגנות  א'.
  בעקבות יחס ההנהלה לעובדים.

  

  
  

לצאת למאבק לשמירת  נאלץבעוד שנה שוב שייתכן מאוד 
בשאלת ביטוחי הסיעוד. בכל מקרה זו עת  ינועל זכויות

למאבק. זו עת למאבק בכל המשק, גם במגזר הפרטי. ויש 
  כל המשק. להכות איפה שכואב: שביתה כללית ב

        א"דא"דא"דא"ד
  

  מתנות לעשירים ופירורים לזקנים
  

פה ) 13.12ראשון בשבוע שעבר (יום בשלה אישרה הממ    
 .1.5%-אחד את הצעת החוק להפחתת שיעור מס החברות ב

-ל 26.5%אישור החוק יוזיל את מס החברות משיעור של 
בקריאה  הממשלה מתכוונת לקבל את אישור הכנסת .25%

סוף השנה באמצעות קיצור הליכי ה ושלישית עד ישני
ינואר בתיכנס לתוקף בראשון מתנה לעשירים חקיקה. ה

   .כנסתבאישור ה, בכפוף להשלמת הליכי החקיקה ו2016
הצעת החוק היא חלק ממדיניות "ממשרד האוצר נמסר כי      

הממשלה לעידוד הצמיחה במשק, והתאפשרה לנוכח העודף 
. שר "מול התחזית אל 2015בגביית המסים מתחילת שנת 

האוצר משה כחלון אמר בישיבת הממשלה כי "החלטנו על 
צעדים להפחתת מסים שיניעו את גלגלי הצמיחה ויגבירו את 

ייה כושר התחרות של החברות הישראליות. עודפי הגב
  ".אנחנו מחזירים להם אותם. שהצטברו שייכים לאזרחים

את ישיבת הממשלה אותה הציג ב כחלון שר האוצר     
, אשר "הכנסה לקשישים המתווה להעלאת קצבת הבטחת"

 צפוי להיכנס לתוקף בחודש הבא. על פי המתווה, התוספת
. במילים אחרות שקל בשנה 6,000לזוג קשישים תהיה מעל 

מדהימה" "קבל תוספת יקשישים ללא כל מקורות הכנסה  גזו
שקל. אך רוב הקשישים יקבלו  500-של כלקצבת הזקנה 

  . בלבד שקל לחודש 150-כתוספת של 
ה יישוומתנה שמחלקים פירורים לזקנים וכך משליכים     

  גיע למיליונים לכל אחד מבעלי ההון. י
אפשר לנחש איזו ידיעה פורסמה בהבלטה בעיתונות     

היומית ואיזו לא זכתה כלל לסיקור נרחב. כן, הניחוש הוא 
   קשישים.  הידיעה על "כחלון החברתי" המפזר כסף לזו נכון: 
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בהטרדות  נאבקות

  המיניות, גם בכנסת
  

  
במקביל לדיווחים המתרבים על מקרים בהם ח"כ סילבן     

הטריד מינית נשים, ובעקבות  ,הליכודשר מטעם  ,שלום
שהובילו להתפטרותו של  הטרדות מיניות בדבר הגילויים

ינון מגל, נפגשה השבוע ח"כ עאידה תומא ח"כ לשעבר 
ועדה לקידום יו''ר הו ,רשימה המשותפת)ה, (חד''שסלימאן 

יולי  עם יושב ראש הכנסת  מגדרי, מעמד האישה ולשוויון
כדי להעלות לדיון את נושא מניעת ובלימת   ,אדלשטיין

 הכנסת. יעובדלו ותהטרדות מיניות והתנכלויות לעובד

סלימאן, היא -במכתב שקדם לפגישה אשר שלחה תומא    
הממונה על הטרדות מיניות ש ,הציינה כי "ישנו קושי בעובד

בכנסת אחראית רק כלפי עובדי המדינה בלבד ולא כלפי כלל 
לרבות היועצים/ות פרלמנטריים/ות, עובדי  ,עובדי הכנסת
 ".י וחברות הכנסת עצמםהסיעות וחבר

 להטרדות מיניות ממונה נוספת תמנול סוכמובפגישה     
אשר שתהיה כתובת לכל נושא ההטרדות המיניות לאלה 

ריים, ובדי מדינה בכנסת (יועצים פרלמנטאינם נחשבים כע
      . וצעדים נוספים י כנסת, עובדי סיעות)ות/חבר
שיושב כי היא "שמחה  ,סלימאן-אמרה תומאובה בתג    

לאחר כל הפרשיות . ראה לנכון לתקן את המצב הקיים הראש
לכל  נוינתישנחשפו לאחרונה וצפויות להיחשף, יש צורך כי 

מודד געת ונפגע הטרדה מינית הכוח והכלים כדי להתנפ
ות י. בית המחוקקים אמור להוולדווח על העוול שנגרם לה/ל

דוגמה לשאר מקומות העבודה בכל הקשור להבטחת סביבת 
עבודה בטוחה לעובדות ולעובדים ומניעת הטרדתם או 
התנכלות להם. ההחלטות שהתקבלו בפגישה הן הצעד 

העלאת המודעות בקרב כלל  הראשון החיוני לקראת
דיווח בית ולצורך בחשיפתה והעובדים למהות ההטרדה המינ

  ".עליה

חוקרים  10פי באופן מידי צריך 

  פקחים 10ופי 
 םהקורבנות בנפש והפציעות של פועלים באתרי הבנייה ה    

 31פועלים ערבים. מתחילת השנה נהרגו בתאונות  ברובם
ווחה של הכנסת שעסק רבדיון בוועדת העבודה וה פועלים.
  .תאונות העבודה בענףבהוצגו נתונים הקשורים בנושא 

(חד"ש, הרשימה המשותפת) אמר  חבר הכנסת דב חנין    
מונה איומה. יש יותר תאונות, יותר הרוגים, יותר הת״בדיון: 

פצועים ויותר הפקרות. פחות מידע, פחות פיקוח. צריך 

 10כלי רכב, פי  10הרבה יותר תקנים בכל החוליות, פי 
 פקחים באופן מידי. 10חוקרים ופי 

הגעתי לכאן מדיון עוד הוסיף חנין בדבריו בוועדה: "    
קלים. ארד שימיל 18עדת הכספים שם התגלו פתאום ובו

הכסף הזה היה פותר כאן את הבעיה. אבל הקואליציה 
את התקציב של  10בוחרת להגדיל עם הכסף הזה פי 

החטיבה להתיישבות. אני דורש לפחות את הכסף הזה 
אוג להתמודדות עם תאונות העבודה בענף הבניין. כדי לד

  ".יהרג כאן פועל כל שבועישלא 
בהסתדרות, בראשות  ראוי לציין כי האגף לקידום שוויון    

יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות סוהיל דיאב, נאבק בתאונות 
. האגף רואה עילותוכנושא מרכזי בפהעבודה באתרי בניה 

בקטל המתמשך באתרי בניה בעיה חברתית מהמעלה 
פועלים  –פוגעת בעובדים החלשים ביותר ההראשונה, 

  פלסטינים וערבים אזרחי ישראל, כמו גם עובדים זרים.
  

ודה: ארה"ב היא לא הפתרון ע

  לסכסוך, אלא הבעיה
מוניטור" דיווח -בראיון ארוך לשלומי אלדר באתר "אל    

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש) על 
  מסע שערך בארצות הברית. המסקנותיו מ

הברית טוב עם מה שקורה -"לארצותבין היתר אמר עודה:     
לסעודיה ולישראל; היא  במזרח התיכון. היא מוכרת נשק

היחידה שיש לה קשר עם כולם, אבל לאחרים אין קשר אחד 
ביניהם. היא מרוויחה מזה שאין שלום במזרח התיכון, לכן 

הברית ישירות בכך שהיא אבן הנגף -אני מאשים את ארצות
העיקרית בפני השלום באזור. אם ארה"ב באמת רוצה שתי 

ישראל לפעול, והיא  מדינות, היא יכולה להכריח את ממשלת
היא רק משלמת מס שפתיים  - לא עושה את זה בכוונה 

  בנושא השלום".
 

מק"י וחד"ש: עומק המתקפה 

 שיסטית כעומק המשבראהפ
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית     

הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מגנות את ההסלמה 
נאבקים נגד הם, במתקפה הפאשיסטית על ארגוני זכויות אד

המחיר הכבד המצביעים על ו ,הכיבוש ולמען חשיפת פשעיו
 שהוא גובה משני העמים, הישראלי והפלסטיני.

ממשלת נתניהו פונה להסתה פרועה נגד האוכלוסייה     
הערבית ונגד כל הכוחות הדמוקרטיים, כדי לכסות על 
סרבנותה המדינית, וכדי להסיט את דעת הקהל מהעוני 

ומהשירותים שהיא מעניקה לבעלי ההון על חשבון המעמיק 
 ציבור העובדות והעובדים, היהודים והערבים.

ככל שהמשבר מעמיק, כך מסלימה המתקפה     
בר הניסיון לצמצם את המרחב והפאשיסטית, וכך ג

לגיטימציה של המיעוט הלאומי - הדמוקרטי וליצור דה
י הפלסטיני ושל כוחות השמאל בישראל, עד כד-הערבי

שלילה גמורה שלהם ושל כל הקולות הביקורתיים כלפי 
 הממשלה. 

מק"י וחד"ש קוראות לכל הכוחות הדמוקרטיים בישראל     
לצד  תייצבלאחד שורות מול ההידרדרות הפאשיסטית ולה

ערבי -קורבנות הגזענות והכיבוש באמצעות מאבק יהודי
 משותף למען שלום, שוויון וצדק חברתי.
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  הכדור באמת בידיים שלנו
םועידת האקלים בפריז הציבה יעדים מאתגרים, שספק אם העולם יוכל לעמוד בה

  דב חניןמאת 
  

החשוב ביותר של  הסיפור העולמימעלות צלזיוס.  1.5    
במספר הזה. הקדישו  בשבוע שעבר בפריזהשנה הסתכם 

זה חשוב וממש לא מסובך. אחרי שנים של  –לעניין דקה 
מחויבות  בדברהושגה הסכמה בינלאומית  ,מתןמשא ו

לבלימת התחממות האטמוספירה ברף של פחות משתי 
 מעלות, תוך שאיפה לעצור במעלה וחצי. 

 ,מעלה וחצי מעל הממוצע של לפני המהפכה התעשייתית   
זה נשמע מעט אבל זה המון. 
ניתוחים מדעיים מראים 
שלהתחממות מעבר לשתי מעלות 

כות קשות על השל יהיובממוצע 
 עתידם של בני האדם בכוכב הזה. 

לעצור את ההתחממות במעלה     
-שניוחצי זה גם יעד שאפתני. שהרי 

מהדרך להתחממות כזו כבר  שלישים
עשינו, וקצב ההתחממות רק הולך 

צפויה להיות השנה  2015ומואץ: 
החמה ביותר בהיסטוריה הנמדדת, 

. העשור האחרון הוא 2014ואחריה 
 חם ביותר.העשור ה

זקי שיבוש המערכת האקלימית נ    
כבר מורגשים סביבנו, לא רק בעולם 

בהמסת קרחונים ובהוריקנים, אלא  –
בשינוי בדפוס המשקעים למטחים מרוכזים של  –גם כאן 

המשברים עקב סופות. הם ניכרים גם בגלי הפליטים 
החברתיים והפוליטיים בארצות שנפגעו ממשבר האקלים: 

רתית והפוליטית במזרח אפריקה, למשל, הקריסה החב
בצורת הפוקדת את האזור אחת לשנתיים, בקשורה גם 

 במקום אחת לעשור כפי שהיה בתחילת המאה שעברה. 
ההסכמה המדעית שהאטמוספירה מתחממת בצורה     

עוד בשנות השמונים והתשעים. בעשור  הושגהמסוכנת 
תחממות: שעבר התגבש הקונצנזוס המדעי גם סביב סיבת הה

נפט, פחם וגז  -גזי החממה הנוצרים משריפת הדלק המחצבי 
 -שיו הגענו אל השלב השלישי שבבסיס הכלכלה שלנו. עכ -

 בות פוליטית לבלום את הסכנה.מחוי
אבל אנחנו רחוקים מסוף  ,ריז הוא צעד קדימההסכם פ    

הדרך. חסרות בהסכם התחייבויות מעשיות להפחתה 
בפליטת גזי החממה שתספיק להשגת היעד. ההתחייבויות 

רחוקות מלספק. הן  קודם לכןשמדינות העולם נתנו 
התחממות קיצונית של  –תוצאה בעייתית בעליל במסתכמות 

 ריז מנגנון שלממוצע. לכן נקבע בהסכם פמעלות ב 2.7
קביעה מחודשת של ההתחייבויות המדינתיות של בדיקה ו

בכל חמש שנים. אבל התקווה היא שכבר עכשיו ההסכם 
הכלכלה הבזבזנית של  –יעביר מסר לשווקים ולממשלות 

שריפת דלק מחצבי מסיימת את דרכה ומעתה חייבים לשלב 
 חיסכון באנרגיה עם אנרגיה מתחדשת.

מאחור. אמנם  במקום רעאיפה ישראל בכל הסיפור הזה?     
אנחנו כלכלה קטנה. אבל  –יה הוא קטן נכון שחלקנו בבע

 –חלקנו בהתמודדות ובפתרונות יכול היה להיות גדול 
כחברה חדשנית בארץ שטופת שמש. זה לא קורה בגלל 

  מחדל מתמשך של ממשלות ישראל. 
ריז בלי תכנית רצינית, בלי נתניהו הגיע לוועידת פ    

משיות ואפילו בלי תירוצים משכנעים. הוא בא התחייבויות מ
מנהיגים בשולי הוועידה. לשוחח עם כדי לוועידה בעיקר 

ריז הראה שהוא נשאר בשוליים, במקום באמת נאומו בפ
 להצטרף למאמץ העולמי.

  –ועידת האקלים בפריז ומפגינות מחוץ ל    

  אל תתעלמו מהעתיד שלי!" – 2016"ילידת  

  
ן לנו, בעולם וגם בארץ, בסיס למאבק ריז נותהסכם פ    

 וללחץ הממוקדים הדרושים עכשיו. בישראל תפקידנו הוא
לדרוש פעולה ושינוי בהתאם למחויבות הבינלאומית. המסר 

ריז הוא שאפשר למנוע את הרע מכל. הכדור באמת מפ
  בידיים שלנו.

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  ילאו בדואר רג
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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  מרין לה פן  ,החזית הלאומיתראשת 

 

והמאבק הימין הקיצוני 

כוזבההמעמדי   
  

  יטל מאיר גלעדמאת 
 

החזית הלאומית הוא של פן ו- של מרין לה ןסיפור עליית    
סיפור מפלתו של השמאל הצרפתי. בל נתבלבל. גם אם 

זוריות בצרפת הבחירות האהימין הקיצוני נהדף פעם נוספת, 
מערכה הבאה תהיה קשה אף יותר. עלייה זו לכך שהסימן הן 

של המפלגה הסוציאליסטית ושל פרנסואה  םאינה רק מפלת
הימין של  , יחד עם מפלגתהלכה למעשה שמהווה –הולנד 
החל מפלגת מרכז אחת גדולה, אחידה במדיניותה  ,סרקוזי

נישואי גאים דרך מדיניות צנע ועד אימוץ חם של האיחוד ב
ת מרקל. עלייתה של החזית הלאומית האירופי ושל מדיניו

  . ו של השמאל המעמדי בצרפתא סיפור קריסתיה
  

  העובדים פונים ימינה
במוקד הבחירות המקומיות שנערכו בשבוע שעבר בצרפת     

באזור  .Nord-Pas-de-Calais-Picardie נימחוז הצפוהעמד 
כלכלתו התבססה בעבר על מכרות, תעשיות פלדה , שזה

סורת ארוכת שנים של פעילות שמאלית החל יש מ ,וטקסטיל
ועד כהונתה של מרטין אוברי  19-שביתות כורים במאה הב
)Aubry( המפלגה הסוציאליסטית הצרפתית, סמן שמאלי של ,
  . 2001ראש עיריית ליל מאז כ

צרפת  אש ממשלת, מי שהיה ר)Mauroy(פייר מורואה     
ן לרדיו פרנס תחת מיטראן, וכן ראש עיריית ליל, סיפר בראיו

, פועלי אנשי העירכי בכפר הולדתו שבאזור היו  ,קולטור
מוך, צועדים בכל יום שבתון, ובניצוחו של סמפעל בפלדה 

לפי עם ילדי הכפר.  'האינטרנציונל'ארגון העובדים שרים את 
   .לא ניתן היה לגדול שם ולא להיות סוציאליסט מרואה,

בצפון צרפת עלייה השנים האחרונות נרשמת  20-אלא שב     
קבועה ומשמעותית בהצבעה למפלגות הימין והימין 
הקיצוני. עד כדי כך היו התוצאות חיוביות לחזית הלאומית, 

בחרה להתמודד דווקא שם בבחירות עצמה פן -שמרין לה
שהיא מתגוררת עם משפחתה בפרוור  למרותהאזוריות, 

 הפריזאי. הצבעתה של האוכלוסייה העובדת כמו מעניק
לימין הקיצוני, אשר מרבה להשמיע מסרים חברתיים  כשרה

  פן לראשות התנועה.-מאז בחירתה של לה
? ומדוע בקרב ציבור העובדים ימינהה חלה תזוזדוע מ    

  גזעני  קוהחזית  הלאומית  מחזיקה  ב  הקיצוני? דווקא לימין
  שנאה. קל להוקיע אותם בכל הקשור למדיניותם. אלא  ומלא

  
  

לא יסתפק בניתוח האידיאולוגיה, אלא  קסיסטימרשניתוח 
  ליה היא מבוססת. עלבחון את הבסיס המטריאלי  יבקש

  

  השמאל לא עוסק בהגירה
על מנת לעמוד כהלכה באתגר שמציב הימין הקיצוני בפני     

מה יסודי. במשק -השמאל, יש לנסח באופן ברור דבר
. יהמעמד אבקמשמשת ההגירה כלי במ האירופי הנוכחי

 פועלי שאלהבין  ,הורדת משכורות –ברורה בשוק טרתה מ
כניסת . חדשים מהגרים שאלהעונתיים מפולין ובין  חקלאות

עובדים זולים היא אינטרס ישיר של המעסיקים. ללא פיקוח 
קשה מעל השכר וללא דאגה נאותה לכלל העובדים, ההגירה 

בחברה. בנוסף, קליטתם של על העובדים החלשים 
המהגרים, משימה קשה לכל הדעות, נופלת גם היא בחלקם 

  של החלשים. 
מדיניות קליטת ההגירה בארצות אירופה מושתתת אם כן     

פן בנאומי -לפי מחקרים אשר ציטטה לה. על אי שוויון מולד
בהגירה לצרפת מורידה את  1%עליה של  ,הבחירות שלה

. תומכיה גם לא מחמיצים הזדמנות 1.2%-השכר הממוצע בכ
כי המפלגה הקומוניסטית הצרפתית התנגדה להגירה  ,להזכיר

 לעתים. הגנה על העובדיםבמשך כמעט כל שנותיה מטעמי 
נשמעת  גם הטענה הנבזית, כאילו החזית הלאומית היא 

  היורשת של הקומוניזם הצרפתי. 
 והתשובה של השמאל? שתיקה בעיקר. וכאשר עונים,    

בהגירה גם  1%טוענים כי עליה של  אחדיםעונים עקום. 
היגיון שמאלי בריא בצמיחה. אלא ש 1%תורמת לעליה של 

מיד כי הירידה בשכר נרשמת אצל השכירים, ואילו  יזהה
הצמיחה, נרשמת אצל  בעקבותה בהכנסות, ייהעל

העומד  –לוק מלנשון -. בכירים בשמאל, כמו ז'ןהמעסיקים
תנועת  קיום שלמכחישים כליל  –בראש חזית השמאל 

בין השמאל הרדיקלי לימין. מתוך כך שאינם מוכנים  בוחרים
מסוגלים להתמודד איתה, לא  ינםלהכיר בבעיה, הם א
  תיאורטית ולא מעשית.

  

  ניצחון שהוא כולו הפסד
נרשמת בין שלל גורמים אחרים להצבעה לימין הקיצוני,     

להתנגד למעמד  במקום .גם מלחמת מעמדות מעוותת זו
 תוקפיםמעמד העובד ה בניהשליט, יותר ויותר צרפתים 

את המהגרים. המעמד הנמוך  –החלשים מכל את דווקא 
תוקף את הנמוך ממנו. כך המאבק נדמה קל יותר, ואולי אף 

, הימין הקיצוני מציע . בנוסףכי ניתן לנצח בולעתים נדמה 
גבוה -וניתעמולתי זול המתבטא בתקיפת המעמד הביניתרון 

על ברית  זיכרמ, ובו בזמן על השקפותיו הקוסמופוליטיות
. מלחמת ומול המהגרים 'האחדות הלאומית', בשם עמו

ה ניצחון שהוא סופבו ,מאבק כוזבהיא  מעמדות מהופכת זו
, כמו בכל קרב שהפרס בו אינו אלא פירורים תבוסה

כל  ,קפיטליסטיתהמהשולחן הגדול של ההון. בחברה 
הזדמנות לקצור רווחים על חשבון  היארתית תהפוכה חב

  מעמד הביניים והמעמד הנמוך.
ההגירה מציעה לחברה הקולטת יתרונות אדירים, כלכליים     

ותרבותיים. העובדה שחלקים גדולים בחברה הצרפתית 
שלון מדיניות קליטת ימביטים עליה כעל איום, היא עדות לכ

 ירצהת. אם הימין הצרפתיווההגירה של ממשלות השמאל 
לגייס את המעמד הנמוך לטובת קליטה נכונה של המהגרים 
ולהסיטו מנתיב הגזענות, חייב יהיה השמאל, המתון כמו 

 מבלי להתעלםהיתרונות של ההגירה את  בליטהרדיקלי, לה
בין מעמדי שיתוף הפעולה  .מהקשיים שהיא טומנת בחובה

מות התקדללצמיחה ו הבסיס מקומיים למהגרים הואעובדים 
  חברתית. 
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 תיירי (וינסאן לינדון) בסצנה מהסרט
  

  ערכו של אדם 

   הקפיטליסטי בשוק
  

הוא סרט במקור: "חוקי השוק") שמו ("ערכו של אדם"    
פועל על המוקרן בימים אלה ברחבי הארץ, דרמה צרפתי 

לאחר חודשי אבטלה רבים מוצא עבודה שתאלץ ש ,מפוטר
סרט אף שהוא  אותו לוותר על דברים בהם הוא מאמין.

של סרט תיעודי או של דיווח הוא ויזואלי הו נוסגנו, עלילתי
  חדשותי.

ונסאן לינדון שזכה על השחקן במרכזו ניצב תיירי (     
בפסטיבל קאן האחרון),  בפרס השחקן הטוב ביותר תפקידו

יחד עם  ן.דה, נשוי ואב לבן נכה בגיל התיכוגבר בגיל העמי
אנשי הוועד . תמתכ מפעלתיירי מפוטר ממאות מחבריו, 

 מנסים להניע אותו לפתיחת הליך משפטי נגד מעסיקיו
המגלה סולידריות מעמדית, נאלץ  ,, אבל תיירילשעבר

 הוא משתדל לגונן על התאלמצוא עבודה בדחיפות. 
נאלץ לספוג ו, הנוחתות עליו המשפחתי מהצרות הכלכליות

לחלק . ובשירות התעסוקה השפלות בראיונות עבודה
הוא כבר מבוגר מדי, לאחרות הוא אינו וצעות המהמשרות מ

כל חיפוש וחיפוש של תיירי הוא  .מתאים מבחינת כישוריו
מעסיקים פוטנציאליים, עם מנחים בקורס  משא ומתן עם

 עם, עבודה שמטרתו להנחות מובטלים כיצד לחפש
, וגם עם לקוח שתיירי מבקש תעסוקההעובדים בלשכת ה

כדי להשיג כסף שיבטיח  המשפחתי למכור לו את הקרוואן
אף  לתקופה נוספת את תשלום המשכנתה. דאגתו הגדולה

ודים במוסד מיוחד אך כסף יותר היא בנו, שנכותו תחייב לימ
  . לכך אין

  

  

משעה  מעמדיעמוד השדרה ה לשמור עלחייב גם תיירי 
  אבטחה ברשת מרכולים.  עובדשהוא מוצא עבודה כ

מתקבל הגיבור , אבטלה חודשי 20, לאחר 56בגיל     
מציבה אותו בפני דילמה מוסרית קשה. עד הלעבודה חדשה 

מקום מצפונו כדי לשמור על את כמה יהיה מוכן להקריב 
לא מנסה לגנוב  ישעליו לשים לב שאבמרכול  העבודה שלו?

עובדים  זקנים ללא הכנסות, או לרמות את המערכת, כולל
. ואם מישהו נתפס, הוא ועובדי ובייחוד קופאיות אחרים

של לקיחתו  האחרים אחראים לטקס המשפיל אבטחהה
  .לחדר צדדי כדי לעמת אותו עם מה שהוא מחביא בכיס

סרטו של ") 26.11לדברי המבקר אורי קליין ("הארץ",     
בריזה מתאר מציאות קשה, שבה גורלו של אדם אכן נקבע 

למלא את חובתו  השוק, וערכו נמדד ביכולתו על ידי חוקי
נות מדויקות ומצוינות, בסצ ולפרנס את משפחתו. הוא גדוש

מעביד  כמו למשל זו שבה תיירי מרואיין בסקייפ על ידי
רט סהפוטנציאלי, ומה שמתחיל כהבטחה מתגלגל להשפלה. 

המציאות הקפיטליסטית הדורסנית השולטת  מתאר את
  ".בחברה הצרפתית היום, וכמובן לא רק בה

  
  
 

 

 
 

צ'ה גווארה  צילומי

בחיפהבתערוכה   
  

-תערוכת צילומים של המהפכן הארגנטינימוצגת בחיפה     
א ללא קובני ד"ר ארנסטו "צ'ה" גווארה תחת הכותרת "קור

בבית הקפה  2016רס אעד תחילת מ . התערוכה תוצגגבולות"
הדר. שכונת , 30והוצאה לאור "אל ראיה" ברחוב מסדה 

קרן לתרבות  –טן אהתערוכה נערכת בסיועה של הקרן ק
אחרי שתנעל בחיפה, פלסטינית הפועלת ברמאללה ובלונדון. 

התערוכה תנדוד לאוניברסיטת ביר זית, בה תוצג במהלך כל 
  הסמסטר השני. 

מהפכן רופא ו, ארנסטו גווארה דה לה סרנהד"ר     
 , נמנה עם מנהיגי המהפכהארגנטיניממוצא  קומוניסטי

גרעין . לאחר שהגיע לבוליביה, על מנת לארגן בה תקובניה
, נתפס בתחילת המהפכה בקובהזה שהוקם דומה ל נימהפכ

 בתוך סיוע של אנשי סוכנות הביון של ארה"צבא הידי ב
  .1967נרצח באוקטובר ו
  

  התערוכה בפייסבוק:

https://www.facebook.com/events/183265185355103  
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      נהגי סופרבוס
      
החלו נהגי סופרבוס להתאגד בארגון אחדים לפני חודשים     

ים הגישו העובדים להנהלה יכוח לעובדים. כבר לפני חודש
המונים  ,בקשת יציגות עם חתימות של שליש מעובדי החברה

ההנהלה מסרבת להכיר בארגון היציג  אך. איש 700-כ
השובתים, שכלל  במסע הפחדות כלפי הנהגים ופתחה

 ראשיהיקפי ההעסקה של  בצמצוםאיומים בפיטורים ו
ההתארגנות. במהלך השביתה אף עצרה ניידת משטרה, 

נהגים  הסיעבשליחות בעלי החברה וללא עילה, אוטובוס ש
  . שכנע נהגים לשבותמעפולה לטבריה על מנת ל

שביתות של מספר שעות, בבשבוע שעבר החלו הנהגים     
-החד) שבתו יום שלם. הדרישה 17.12( וביום חמישי

הכרה ביציגות וכניסה למשא  -של הנהגים היא  משמעית
  ועד להנהלה על תנאי שכר והעסקה. וומתן בין ה

סופרבוס היא חברת אוטובוסים פרטית הפועלת מאז שנת     
וים עירוניים ובינעירוניים בשני והחברה מפעילה ק. 2000

מש והצפון, הכולל את בית ש –אזורים מרכזיים בארץ 
נהגים יהודים  מועסקיםיוקנעם, עפולה וטבריה. בחברה 

  . וערבים אזרחי ישראל, כמו גם פלסטינים ממזרח ירושלים
  

עובדי 'גלובס' הכריזו על סכסוך עבודה: 

 מתנגדים לעשרות פיטורים
לאחר שתי אסיפות עובדים סוערות, ועד עובדי העיתון     

העיתונאים כדי להכריז על סכסוך לארגון בשבוע שעבר פנה 
זאת לאחר שההנהלה התבצרה בעמדתה בנוגע  .עבודה

לפיטורים וסרבה להמשיך לנהל משא ומתן. ארגון 
העיתונאים אישר את בקשת הוועד והכריז על סכסוך עבודה 
במערכת העיתון. כמו כן התקיימה אסיפת עובדים בה קיבל 

הכריז על סכסוך תון לועד העובדים גיבוי מלא מעובדי העי
כוונת ההנהלה לפטר עובדים ולאחד  בעקבות עבודה

 מוספים.
מארגון העיתונאים נמסר כי יחד עם ועד העובדים      

סתום. מבוי ל נקלעש עם ההנהלה התקיים משא ומתן ממושך

כאשר התכנסו נציגי ארגון העיתונאים והוועד עם נציגי 
תה שההנהלה ממשיכה להתבצר בעמד ,ההנהלה התברר

עיתונאים ממערכת העיתון, ואינה  30ומתעקשת לפטר 
מוכנה להמשיך במשא ומתן עד שהוועד לא ייתן את 

מסגרת בלפי התוכנית של ההנהלה, הסכמתו לפיטורים. 
הקיצוצים בעיתון יאוחדו המוספים היומיים "גלובס" 
ו"גלובס הערב" ומגזין התקשורת והפרסום "פירמה" 

  ייסגר.
 

 

באוניברסיטת העברית יתקיים כנס על 

 תיעוד, חקירה והפללת עינויים בישראל
באוניברסיטת העברית בירושלים יתקיים כנס על תיעוד,     

הפקולטה  שיזמוחקירה והפללת עינויים בישראל. הכנס, 
למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז מינרבה 

 501צמבר, בחדר בד 27לזכויות האדם, ייערך ביום ראשון, 
  ם. בבית מאירסדוף בקמפוס הר הצופי

יים בישראל נמסר כי "חקירת ונמהוועד הציבורי נגד עי    
רצח המשפחה הפלסטינית בדומא ואירועים נוספים שעלו 
לכותרות בימים האחרונים, הפכו שוב את נושא העינויים 
לרלוונטי מתמיד. בכנס 'תיעוד, חקירה והפללת עינויים 

, ידונו בנושאים של בירור תלונות על עינויים, בישראל'
 תיעוד עינויים ומעמדם של עינויים במשפט הבינלאומי".

הוא מיועד  .17:55-ל 15:45הכנס יתקיים בין השעות      
פעילי זכויות אדם ולציבור הרחב. הכניסה ללא ללמשפטנים, 

  תשלום.
 

 

  מערכת 'זו הדרך' 
   ם מכישוריהם לעיתוןלתרוהמעוניינים ים ות/חבר מזמינה

 לישיבת מערכת מורחבת
  

  : , בנושאים הבאים, בין היתראשר תדון         

  ,2016-תכנית עבודה ל - 

  ,הפצהוכתיבה, עריכה, הפקה  - 

  עיתון מקוון  –הממשק עיתון מודפס  - 

  אתר אינטרנט ל"זו הדרך" - 

  חלוקה של תחומי אחריות במערכת המורחבת - 

  

  ושאים נוספים לסדר היוםניתן יהיה להעלות נ
  

 ,19:00בדצמבר, בשעה  30הישיבה תערך ביום רביעי, 

  . 5במשרדי מערכת "זו הדרך" בתל אביב, רחוב הס 

  050-5201416לפרטים נוספים: 


