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 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  האקספרימנט הציוני נכשל
. צריך פה מהפכה, ולא מהפכה נחמדה וכיפית כמו של דפני"

צעיר הייתי הולך לשכונה של ביבי בקיסריה ועושה  אם הייתי
לי להיאסר על ביזוי משהו  שם מדורה גדולה. לא היה אכפת

 70 שקדוש להם. אנחנו עושים לעם אחר מה שעשו לנו לפני
יום למחסומים -ולך יום. זה נורא. אם הייתי צעיר הייתי השנה

אלימות כדי להפסיק את זה. האקספרימנט  ועושה הפגנות
        ".זה נגמר הציוני נכשל. מאה שנה היה נחמד אבל

  )4.4(יהונתן גפן, "מעריב", 
  

  דאגותיה של שרת המשפטים
"אני מקווה שלא נהפוך בעיני העולם לארץ אוכלת 

  .משקיעיה"
  )5.4המשפטים איילת שקד, "כלכליסט", (שרת 

  

  

  בני רחמנים רחמנים
        

בנק ישראל פרסם בסוף מארס את הדין וחשבון השנתי. 
 8.1-ממנו עולה שאשתקד התרחב ההפסד של בנק ישראל ל

. 2014-מיליארד שקל ב 1.1מיליארד שקל לעומת הפסד של 
נבע מהפרשי  –מיליארד שקל  10- עיקר ההפסד  בהיקף של כ

על יתרות הנקובות במט"ח, בעיקר במטבע היורו, מולו שער 
התחזק השקל. מדובר הבנק נמסר כי ההפסד הרשום בספרי 
הבנק קוזז באופן חלקי על ידי הכנסות ממומשות מיתרות 

  מיליארד שקל. 2.9-מט"ח בהיקף של כ
ההודעה ואחריה השאלה: האם כלכלני הבנק עד כאן     

ים כלשהם מלימודיהם והנגידה קרנית פלוג הפיקו לקח
? הרי כל בעל בסטה בשוק יודע שצריך לקנות בזול הארוכים

יוקר אבל בבנק ישראל קונים מטבע זר ב ולמכור ביוקר.
 בשוק. אם בעל הבסטה יקר יותרולאחר מכן מוכרים אותו ב

היה נוהג כמו הבנק הממלכתי של מדינת ישראל, מזמן היה 
דש הקודשים של פורש מהעסקים. אבל אי אפשר לגעת בקו

הקפיטליזם הישראלי: בנק ישראל. הרי על מה המהומה? 
ש חורג מדי שנה בסכום המתקרב תקציב הביטחון והכיבו

באופוזיציה הלויאלית ודי בנק ישראל ואיש בממשלה פסלה
כל כך לממשלת הימין ללא פוצח פה. למה דווקא עכשיו? 

ברים בסך הכל מדובר בכספי ציבור. הכלכלנים הבורגנים מד
ד"ר פלוג  למדועל "שימוש אלטרנטיבי לכסף". גם את זה 

מיליארד שקל או  8ועמיתיה המלומדים. מה ניתן לעשות עם 
אלף יחידות דיור? לפטור משכר לימוד את  16עשרה? לבנות 

  שנים?   4הלומדים בהשכלה גבוהה במשך 
  

 א"ד

  
  

  לטייקונים וחגיגהאסון אקולוגי 
ל מעבר לחירות. לצערי בתחום בקרוב נחגוג את פסח שמסמ"

רחוקים מאוד ממצב של חירות. בכל שנה מתים  האנרגיה אנו
מתאונות, יותר  אנשים מזיהום. יותר 2,500בטרם עת 

 מפיגועים ויותר ממבצעים צבאיים. זה קשור הרבה לשימוש
שריפת פחם, פעילות התעשייה, שימוש  –באנרגיה בישראל 

- כב שמונע בגז מזהם בועוד. ר בדלקים מזהמים בתחבורה
 פחות אך השימוש ברכבים כאלה בישראל עומד על 80%

. בעולם כבר קובעים תקנים ויעדים של 1.5%-פחות מ
מייצור החשמל שלנו  50%-יותר מ .ניין זהעעשרות אחוזים ב

 מחירעל המונופול ו מוחזק בידי  הגז... היה מפחם 2014-ב
למפעלים  להיות מפוקח וכדאי. כיום, חוסר הכדאיות גורם

לא לרצות להשתמש בגז ותפקיד הממשלה הוא לפתור את 
י חי ובועט. מחיר הגז שנקבע מקומשוק  הכשל הזה ביצירת

של מדינת ישראל  במתווה הוא האסון הסביבתי הגדול ביותר
  ".מאז הקמתה

  (ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, 

  )5.4"דה מרקר", 
  

  העתיד עוד לפנינו –לידיעת השר בנט 
י שר החינוך של ליבריה בחגיגיות כ בחודש ינואר הודיע"

מערכת החינוך היסודי והחינוך לגיל הרך במדינה תופרט 
, רשת 'ברידג' אינטרנשונל אקדמיז' ותעבור לניהולה של

שפועלת במדינות בתי ספר פרטיים  אמריקאית של
שהמהלך נועד לשפר את איכות החינוך מתפתחות. אף 

 במסגרת ההסכם .בליבריה, הוא מעורר גם התנגדות וביקורת
מיליון דולר במשך חמש  65-תשלם ממשלת ליבריה יותר מ

אפשרות לצאת מהתוכנית בכל שנה,  שנים, כאשר תהיה לה
בליבריה,  בהתאם לביצועים. לפי דיווח בתקשורת המקומית

להעביר את כל בתי הספר של  המטרה היא בסופו של דבר
לספקים פרטיים שיעמדו בדרישות לאורך  החינוך המוקדם

ביל  עם משקיעיה נמנים מייסד מיקרוסופט, ברידג'. התקופה
מעסיקה מפקחים  ,ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברגגייטס 

 שכותבים את השיעורים, ותפקידם של המורים הוא רק
לברידג' לחסוך להעביר את התכנים בכיתה. זה מאפשר 

לגייס מורים ללא הכשרה. בנוסף,  שהיא יכולה עלויות משום
מוגמרות  משתמשת החברה בבניינים עשויים מקורות עץ לא

  ".ורשתות ברזל
   )3.4(סוכנות הידיעות אי.פי., 

  

  פשיזם ללא הבחנה
״לא הייתי רוצה לשבת בחדר יולדות גם ליד אשתו של דב 

  .חנין. יכול להיות שהיא תדקור״
  )6.4, 10ערוץ , ראש ארגון להב"ה, שטיין(בנצי גופ

  

  שווים ושווים יותר
 ממשלת ישראל מתעדפת את ההתנחלויות ביהודה ושומרון"

כך עולה  –יותר מאשר את יישובי הפריפריה בנגב והגליל 
המחקר מאקרו לכלכלה מדינית,  מדו"ח מקיף של מרכז

 תשבחן את העלויות הישירות של ההתנחלויות לקופ
התקציב הנוסף שהממשלה  מהמחקר עולה כי .המדינה

-ב מעבירה לתושבים ולרשויות המקומיות בהתנחלויות גדל
מיליארד שקל.  1.41-ל - 2014- בהשוואה ל 28.4%-ב 2015

 3,815-יהודה ושומרון הסתכמה ב ההוצאה לנפש ביישובי
 28%, יותר מההוצאה הציבורית לנפש בנגב 14% -שקל 

יותר מההוצאה הציבורית לתושבי  100%-יותר מהגליל ו
   ".המרכז

  )7.4("דה מרקר", 



  

 3דמוקרטיה  /   
 

  (צילום: מרקו די לאורו) 2002מחסום ארז, רצועת עזה, 

עובדים 

  כבושים
סיום הכיבוש הוא גם אינטרס של מעמד 

העובדים בישראל. האחד במאי הוא יום 

  למען שלום צודקגם מאבק 
  

  רג'א זעאתרה מאת
  

  

רע עם הכיבוש הישראלי, ואם  ךכל "אם לפלסטינים כ    
כדי כך", שאל אותי  המעסיקים הישראלים עושקים אותם עד

לאחרונה בר פלוגתא ישראלי, "אז מדוע הם מתדפקים 
בהמוניהם כדי לעבוד בישראל, ואפילו בהתנחלויות 
עצמן?". "נניח שאנחנו שכנים", עניתי, "ואני בא עם אקדח 
שלוף, משתלט לך על הבית, לוקח אותך כבן ערובה, שולט 

ה במשק הבית שלך, במזון, בתרופות, באיך ומתי את
מסתובב בין החדרים, מתי מותר לך לצאת לגינה או 
למרפסת; ואני מכריח אותך לשפץ לי את החדרים שכבשתי 
ממך, ואז אני מכריח אותך לגדל לי ערוגה של עגבניות בגינה 
שגזלתי ממך, ואוסר עליך לגדל עגבנייה אחת בחלקת הגינה 

 יבול שלי, במחיר שליאני מכריח אותך לקנות את ה שלך. ואז
האם אתה  - לי עוד ערוגה ועוד ערוגה  כיןובתמורה שת –

באמת חושב שאני בחרתי לגדל עבורך ולקנות ממך את 
  עגבנייה מרצוני החופשי?". ה

זה, פחות או יותר, מצבם של כמאה אלף עובדים     
עובדים הפלסטינים מהגדה המערבית וירושלים המזרחית 
תנחלויות היום בישראל, או אצל מעסיקים ישראלים בה

שבשטחים הכבושים. מדובר בכשליש מכוח העבודה 
על  2015הפלסטיני. אחוזי האבטלה בשטחים עמדו בשנת 

. לחודש ₪ 1,450. שכר המינימום הפלסטיני עומד על 27%
שממנו נגזרת  הפיכתם של  –מפעל הכיבוש וההתנחלויות 

 של וגזל  שבויים,  מיליוני פלסטינים לעובדים וצרכנים 
הופך את האקסיומות של   -מים ומשאבים טבעיים  קרקע, 

  עוד יותר. ות"הכלכלה החופשית" למגוחכ
  

  עמלת הכיבוש
במקום ערכי "כיבוש העבודה" של התנועה הציונית     

 '67אחרי הכיבוש של בראשית דרכה, הלכה והתחזקה 
מגמה של "הגזעת העבודה". רוב רובם של העובדים ה

כפיים בתחומי הבניין  הפלסטינים מועסקים בעבודת
והחקלאות. נורמות האפרטהייד ששולטות בשטחים אינן 
פוסחות על יחסי העבודה. על הנייר, המדינה דורשת 

המעסיקים לשלם מסים ולהפקיד כספים עבור הזכויות מ
-איאך בפועל היא מתעלמת מ –הסוציאליות של העובדים 

ת התשלומים המלאים עבור אותן זכויות. רישיונו העברת
העבודה של העובדים רשומים על שם מעסיקיהם, וכך יוצא 
שהעובד תלוי במעסיקו כדי לעבוד בישראל. תלות זו מנוצלת 

ידי מעסיקים וקבלני כוח אדם רבים לשם גביית "עמלות" ב
לעובד  ₪ 2,500 -ל 1,500תיווך מן העובדים, בסכום שבין 

  לחודש.
 –או, ליתר דיוק: בשעות הקטנות של הלילה  –מדי בוקר     

עוברים רבבות עובדים פלסטינים בדיקות ביטחוניות יסודיות 
במעברים השונים. הצפיפות הקשה ובזבוז שעות ארוכות הם 
מחזה שגרתי במעברים. לעתים, העובדים מקבלים 
"מספרים". עובדים רבים מגלים חדשות לבקרים שהרישיון 

מנגנונים מושרשים  הסבר.נשלל או הוקפא, ללא כל שלהם 
של אי שקיפות משמשים להחרפת העושק של העובדים 
הפלסטינים. רשויות הביטחון מנצלות את חולשתם של 
העובדים הפלסטינים לא רק כדי למנוע מהם ומבני 
משפחותיהם המורחבות להשתתף בכל פעילות פוליטית 

כדי להטיל אימה על אלא גם  ,(למשל: הפגנות נגד הגדר)
עובדים קשי יום, ולגייס מתוכם משתפי פעולה בתמורה לאי 

  ביטול ההיתר.
התשלום לביטוח רפואי בשטחי הרשות הפלסטינית נגבה     

ידי "מדור התשלומים" במשרד ב המורשיםמשכר העובדים 
מאות מיליוני שקלים בשנה, שרק חלק זעום  אלההפנים. 

ויות הסוציאליות של מהם מגיע בפועל למימוש הזכ
  העובדים. 

     

  קולוניאליזם רווחי
עבדות של עובדים פלסטינים משמשים את -תנאי הכמעט    

הממשלה ואת ההון הגדול כדי לסחוט גם את העובדים 
הישראלים. הכיבוש אינו רק מפעל פוליטי גזעני של כמה 

ממרמרים לעם שלם את החיים, אלא בעיקר באלפי פנאטים 
משגשג ומניב עבור בעלי הון מסובסדים מפעל כלכלי 

חושף הומסופרים היטב. זהו מפעל קולוניאלי פר אקסלנס 
את ברית המתנחלים והטייקונים שמושלת בישראל במלוא 
רודנותה המדינית והמעמדית. סיום הכיבוש וכינון מדינה 

צד ישראל, אינם רק אינטרס של העם בפלסטינית עצמאית 
אלא גם של מעמד העובדים נאבק לחרותו, ההפלסטיני 
משלם את רוב רובו של המחיר הביטחוני, הבישראל, 

  הכלכלי והמוסרי של הכיבוש הזה. 
 -חיים כאן הולכן, במציאות של הארץ ושל שני העמים     

האחד במאי הוא גם יום של מאבק למען פתרון שלום צודק, 
ולמען עתיד שבו עובדים משני העמים עצמאיים וריבוניים 

ייאבקו יחד למען קיום קיום" של סוס ורוכברו - לצו מ"דוייח
   .משותף אמיתי, המבוסס על צדק ושוויון

  
מנהל תחום מזכיר מחוז חיפה של מק"י ו הכותב הוא

עובדים פלסטינים בעמותת "קו לעובד". תוכנו של המאמר 
 אינו מבטא בהכרח את עמדת העמותה.



  

 כלכלה /4
 

  

  אובר מתחרז עם ניצול קפיטליסטי
 'כלכלה השיתופית'קפיטליסט רוצה לקדם את ה- ההיפרהיינו כחולמים: נתניהו 

  

  אפרים דוידימאת 
  

זה קרה בישיבת הממשלה בסוף ינואר האחרון, במהלכה     
דרש בתוקף ראש הממשלה ומנהיג הליכוד, בנימין נתניהו, 

הוגדר כ"כלכלה ש להפעיל בישראל את אחד הסמלים של מה
לשר פנה תניהו ). נUBER( שיתופית": שירותי חברת "אובר"

, בעת כינוס ישראל כץ, ובישר לו שפגש בדאבוס התחבורה
את מנכ"ל אובר, טרביס קלניק,  ההון והשלטון העולמיים,

 ".צריך לקדם את התחרות בענף והוסיף: "אתה
לכאורה מדובר באחד היישומים המתקדמים ביותר.     
ובר" מפיצה, כמעט בכל העולם, יישום לטלפון נייד "א

המאפשר יצירת קשר בין נהגים לבין נוסעים פוטנציאליים. 
התשלום,  ערוץהיישום מאפשר את יצירת הקשר ומספק את 

מציעה האמריקאית החברה  .עמלה ובתמורה לכך גובה
 י,הנהגים משתמשים ברכבם הפרט שירותים שונים בהם

מוניות בבמדינות ספורות גם ו, תמכוניות מהודרוב
בדומה למונית, התשלום מבוסס על חישוב מרחק  .מסורתיות

בצורה משמעותית, עד פי  אובר מעלה אך. וזמן הנסיעה
למשוך נהגים ולהוריד  כדי שבעה, את המחיר בשעות עומס

  .את הביקוש בשעות כאלה
-כ גייסה 2011עד סוף גארט קמפ ו נוסדה על ידיהחברה    

, שאינה פרטיתההחברה  ה שלשוויכיום,  .יון דולרמיל 44
 2015במאי ר. מיליארד דול 52-בכמוערך , נסחרת בבורסה
 ערים ברחבי העולם.  300-מדינות ובכ 58-אובר פעלה ב

של אובר כרוכות  פעילויותיהאגב, החברה אינה רווחית. 
 בחיכוך רב עם הרשויות השונות במקומות בהן היא פועלת

, הבריוניות. הרשויות בארגנטינה התנהגותהבוהיא ידועה 
החברה לפעול בתחומה, בעקבות הפגנות אסרו על  למשל,

ה בואנוס איירס המוניות של נהגי מוניות ו"כיתור" של הביר
באמצעות כלי רכב. חרף זאת החלה החברה לפעול בבירה 

זאת למרות שפורמלית  באפריל האחרון. 12-בהארגנטינית 
אמריקאית. הפגנות - מדינה הלטינוה בפעילות החברה אסור

מארה"ב  –ר נגד אובאלימות וזועמות נערכו ברחבי העולם 
בצפון ועד ארגנטינה בדרום, מצרפת במערב ועד הודו 

  במזרח. ועל כך בהמשך.

  
  גם זול וגם ירוק

המכון לחקר תומכים רבים. שירותי אובר להפעלת      
מקיף  מחקרמה שתואר כ"בשנה שעברה ירושלים ביצע 

העולם בהיבטים של  אודות התחבורה השיתופית בכל
וכן בחן את היבטים הנוגעים לה  "רגולציה והשפעותיה

 אשתקד פורסמוהתחבורה הישראלי. תוצאות המחקר  בשוק
נה את שאול קירשנבאום, עורך המחקר, מ). 27.7("גלובס" ב

של תחבורה שיתופית הנוגעות באופן  התועלות הכלכליות
של שוק  ישיר לצרכן: ירידת מחירים בעקבות פתיחה

ההסעות לתחרות חופשית, הפחתת ההוצאות הקבועות של 
שיתופית תאפשר לוותר על ה התחבורה כי – משקי הבית

  התנועה  לגודש נוגעת   תועלת נוספת .קנייה והחזקת מכונית
ד וכחה כמודל שמורישיתופית ה שיפחת, משום שתחבורה 

  חיוביות    השפעות  גם  נגזרות   ומכאן   מהכביש,    מכוניות

  (צילום: הומניטה) הגי מוניות נגד אובר בניו יורקהפגנת נ

  
 ירידה בתאונות הדרכיםאוויר,  עקיפות: הפחתת זיהום

הנושאות את  ואפילו קיצוץ בהוצאה הציבורית על תשתיות
שטחי חניה, כבישים,  - לכותכמויות המכוניות הגדלות והו

עוד. במילים אחרות: גם יעיל, גם חסכוני וגם ו מחלפים
  סביבתי.

בכל מקום אז מדוע אובר מעוררת כל כך הרבה התנגדות? 
לא  ת במחאות נהגי המוניות:שהיא מגיעה אליו, אובר נתקל

אלא גם בברלין ובפריז. לכאורה, יש כאן סיפור , רק בארץ
נשי העולם התעשייתית, של א הפכהשמוכר עוד מתחילת המ

המוניות הם  דמה, כאשר נהגיהישן המנסים להילחם בק
פועלי הטקסטיל דהיום המציתים את מפעליהם. אבל מה 
שעומד כעת על פרק בישראל, יחד עם מדינות רבות, הוא 

לכל אדם להפוך את  שמאפשר הפעלתו של שירות ההסעות
 ת רקע והדרכההמכונית הפרטית שלו למונית אחרי בדיקו

  מינימליות למדי. 
אובר, מצדה, היא רק המתווכת שמפגישה את הנהג     

באמצעות האפליקציה, וגוזרת בדרך עמלה שמנה,  והנוסע
, אגב. האם לנהג אובר יש מדמי הנסיעה 30%-עד לשמגיעה 

נוסעיו? האם המכונית תקינה או על גם  והאם הוא חל ביטוח
כפי  –ל הכנסותיו כחוק עברה טסט? האם הנהג מדווח ע

  שעושים נהגי המוניות? לכל אלו אין תשובה ברורה. 
אבל האם הסיפור של אובר הוא באמת סיפור של קידמה     

היתרון של אובר על נהגי  ו"חדשנות משבשת"? האם
 המוניות הוא טכנולוגי? כלל לא בטוח. פרופ' קלייטון

יל ריסטיאנסן מהרווארד, שנחשב להוגה העסקי המובק
אובר אחר לגמרי: אפליקציית  בעולם, מסביר שהיתרון של

 הדוק עלממשלתי ההסעות נכנסת לשוק שבו קיים פיקוח 
  וחומקת ממנו בקלילות. סוג ההצלחה ―רישוי  מחירים ועל

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<        



  מ

 5/ כלכלה  
 

  
אחרות, הוא ביכולתה לעקוף את  של אובר, במילים

, הרגולציה, או לשנות אותה בהתאם לצרכיה. למשל
  קלה".דחיפה "באמצעות שכנוע ראש הממשלה לתת לנושא 

  

  שכירים או עצמאים?
בארצות הברית שכללה אובר את קרבות הרגולציה לכלל     

נוי עיר, מדינה מדינה, ופועלת לשי אמנות. היא עוברת עיר
כך, היא  הכללים כך שתוכל להפעיל את השירות. לצורך

גייסה לניהול הקמפיין שלה את דיוויד פלאוף, בעברו מנהל 
הבחירות של הנשיא אובמה, רייצ'ל ווטסטון, מנהלת  קמפיין

ג'יל הייזלבייקר, שעבדה , המדיניות הציבורית של גוגל
 הכלליבקמפיין הנשיאות של ג'ון מקיין, וכן הלאה. הכיוון 

לא  . בישראל, אגב, נעזרה אובר בעבר בשירותיו שלברור
קלוגהפט, הקמפיינר חובב הפרובוקציות  משה אחר מאשר

 . כיום מוביל את מאמצי(ושל רבים ורעים) של הבית היהודי
יוני גרייפמן, שנעזר בשירותי החברה מנכ"ל אובר ישראל, 

  ".חברת הלובינג "גלעד
  

יא אם מי שמבצעים את אחת השאלות המרכזיות ה    
בעבור יישומים אלה אמורים להיות מוגדרים  השירותים
ולהגנות סוציאליים  ולפיכך זכאים לתנאים ―כעובדים 
 עצמאיים, שאחראים לבטח את עצמםאו שהם  ―משפטיות 

ולשאת לבדם בעלויות. ההחלטות שיתקבלו בבתי המשפט 
בשאלה יהיו תלויות בחלקן הגדול  בתחום זהרשויות ובקרב 

 להוראות אם העובדים שולטים בעבודתם, "או שהם כפופים
העסק בנוגע למתי, היכן וכיצד לעבוד", לפי המבחן הפדרלי 

  .עצמאייםה להגדרת
, טוענים בארה"ב העבודה של נהגי אובר תנאי במחקר על 

יכולים להעניק תדמית  "שני חוקרים כי מונחים כמו "שיתוף
 בדים נגד האינטרסים שלמצוחצחת לתהליכים עסקיים שעו

 ,רהנהגים עצמם. אובשל כלומר,  ―המשתפים לכאורה 
המחירים שמשלמים הנוסעים  את הת בעצמקובע לדוגמה,

 אך לפי המחקר, האפליקציה של אובר מתוכנתת כך ―
שהיא דורשת מנהגים לקבל את בקשת ההסעה לפני שהם 

 ומבלי שיוכלו לדעת אם הנסיעה ,יעד הנסיעה ויודעים מה
כי אובר מבקשת  המחקר גם מראה .בכלל תשתלם להם

מנהגים להחזיר מכשירי טלפון או חפצים אבודים אחרים 
מבלי  -שירות שמשפר את יחס הצרכנים לחברות  -  לנוסעים

כמה מהנהגים ציינו כי  .לתגמל את הנהגים על מאמציהם
 מעודדות אותם לספק בקבוקי מים, מטענים ההחבר

כל אלה על חשבון  –חרים לנוסעים לטלפונים ושירותים א
מסתדרים עם הרעיון  צעדים אלה אינם .הנהגים עצמם

, תאגידים כשותפים בעלי כוח השפעה בשמציג את העובד
לא כיזמים אוטונומיים המנהלים את עצמם, לטענת  וגם

  מחברי המחקר.
שהבעיה הגדולה ביותר בשפה של כלכלת  "אני חושב    

מר עצמם", א אנשים לנישול השיתוף היא שהיא מגייסת
העוסק ביחסים בין  אלכס רוזנבלט, חוקר במכון המחקר

  מדע, היי טק וחברה.
כך שעבור רבים בכל העולם, אובר היא לא אחרת מדיונון     

קפיטליסטי ענק המנסה לתפוס עוד ועוד מקומות למקסום 
 םמדיזו חברה קבלנית במבוששים לבוא. מה - רווחיו 

להפיק הון תוך ניצולם של בעלי רכבים, גלובליים המנסה 
ביניהם מובטלים רבים שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות 
המשבר הקפיטליסטי העולמי, תוך אחיזת עיניים בדבר 

  "שותפות" בעסקים. 
ה"נהגים" לחתום נדרשים שברוב המדינות  ,אין זה מקרה    
  לבין  נם בי  ומעביד" עובד  י יחס   כל  "אין   לפיו  טופס ל ע

  
פיקוח הדוק על הנהגים באמצעות  אובר. ובו בזמן קיים

הענקת נקודות על "הצטיינות בשירות". האם נהג יכול 
שעות עבודה רצופות? או כאשר הוא   14"להצטיין" לאחר 

  לאחר יום עבודה מלא, או בשבתות וחגים? עובוד כנהג 
נהג ו של לסרב לקבל את שירותירשאילפי השיטה, הנוסע     

 ות באובר היא בין הסוס לרוכבו.פתבעל ניקוד נמוך. כך השו
נראה שאין תיאור מדויק יותר עבור אובר ודומותיה מאשר 
מילותיהם החדות של מרקס ואנגלס ב"מניפסט הקומוניסטי" 

הרף -אין קיום לבורגנות בלא שתהיה מהפכת בלי" ):1848(
את  כלומרהייצור, -הייצור, כלומר את יחסי- את מכשירי

ההפיכה המתמדת של הייצור;  ... מכלול היחסים החברתיים
-ההתערערות הבלתי פוסקת של כל הנסיבות החברתיות; אי

הוודאות המתמדת, התנועה המתמדת, מבדילות את תקופת 
הבורגנות מכל התקופות הקודמות. כל היחסים היציבים 
שהעלו חלודה, על שלל המושגים וההשקפות אשר הדרת 

 יהן, מתפוררים, וכל שנולדו מקרובעל שיבה חופפת
  ."מתיישנים בטרם תהא להם שהות להתאבן

  

  המפלגה הקומוניסטית הישראליתגילוי דעת 

  2016במאי  1- ה

  נאבקים לחלופה שמאלית
  

במאי, המפלגה  1-בפרוס יום העובד הבינלאומי, ה    
הקומוניסטית הישראלית (מק"י) שולחת ברכה חמה 

קרבנות הניצול  -יהודים וערבים לעובדות ולעובדים, 
  המעמדי, והאפליה הלאומית והמגדרית. 

בדומה  -במאי הוא "חגיגה" או "חג"  1-יש הסבורים שה    
לחגים אחרים בלוח השנה. אבל השנה אין לעובדות 

קיצונית, - ולעובדים סיבות רבות לחגיגה. ממשלה ימנית
, המכורה להון המקומי והזר, הדוגלת באפליה, בהדרה

בניצול ובהמשך הכיבוש, שולטת בישראל. זו ממשלה 
המושלת באמצעות ההפחדה וההסתה והיא אף הפכה אותן 

  לכלי פוליטי, הצובע בצבע עז את כל מעשיה. 
היום יותר מתמיד, העובדות והעובדים, כל העם העובד,     

זקוקים לחלופה יסודית. מול ההסתה יש להציב את האחווה 
ל הגזענות את הסולידריות המעמדית ערבית, מו-היהודית

הפועלית, מול הניצול את מאבק העובדים הנחוש. זו מערכה 
חייבת להיות המונית  -פוליטית שעל מנת לנצח -חברתית

ודמוקרטית. אין עתיד לעמים היושבים בארץ כל עוד נמשך 
הכיבוש. לא תהיה רווחה לעובדות ולעובדים כל עוד 

תה הכלכלית והחברתית ממשלת הימין מתמידה במדיניו
  ליברלית. - הניאו

מק"י ושותפיה בחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון     
(חד"ש) מציעים חלופה שמאלית למגמה הנמשכת של 
פשיזציה שלטונית, להמשך הכיבוש, הדיכוי הלאומי 

  והניצול. 
במאי נניף את דגל השלום, השוויון והצדק החברתי.  1-ב    

בוש ולמען הקמת מדינה פלסטינית נגביר מאבקנו נגד הכי
עצמאית ובירתה ירושלים המזרחית, בצד ישראל; לפתרון 
צודק לבעיית הפליטים לפי החלטות האו"ם; למען בניית 

ערבי רחב ועקבי; למען מערכה -מחנה דמוקרטי יהודי
משותפת להגנת זכויות העובדים ונגד ההפרטה; למען 

  קידמה חברתית וסוציאליזם.
  

   2016אפריל 



  

 הסתדרות /6
 

 

לעמוד עם העובדים 

  נאבקיםהיכן שהם 
ביוזמת סיעת חד"ש  הוקםהאגף לקידום שוויון, ש

  הקבוצות החלשות ביותר  מגן על זכויותבהסתדרות, 
  

  סוהיל דיאב מאת
  

  יו"ר האגף לקידום שוויון ויו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות 
  

האגף  –הקמנו אגף חדש בהסתדרות  2015בחודש יולי 
ל לפעול לאחר כניסתה של סיעת חד"ש לקידום שוויון, שהח

לקואליציה וכחלק מההסכמות אליהן הגענו בהסכם 
ו בהסתדרות תהקואליציוני. מדובר באגף שלא היה קיים כמו

 תוכן באגף כן, ולכן משימתנו הראשונה הייתה לצקת- לפני
ולהגדיר את תחומי פעילותו. הוחלט שהאגף יפעל כאגף 

עולה עם אגפים נוספים שיתופי פ תוך –"רוחבי" ויעסוק 
בסוגיות של חיזוק וקידום  –בהסתדרות ועם ארגונים נוספים 

 סברנו, נעקור ך זו,דרב .אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה
על רקע דת, מין,  –תופעות של אפליה בשוק העבודה שלל 

גילינו, כי לאום, צבע עור, נטייה מינית או זהות מגדרית. 
ועה חברתית אף להפוך לתנגוף השו –דווקא בהסתדרות 

על עצמנו  נו. לכן לקחהטיפול בסוגיות אל היה חסר –רחבה 
התאם לתפיסותינו ים האלה בהחשוב יםלקדם את המאבק

  ולאידיאולוגיה שלנו.
לצד עבודה שוטפת וטיפול בפניות המגיעות  הוקם,מאז 

שיפור מעמדם  :ארבע סוגיות מרכזיותפועל האגף ב ,אלינו
ובדים מובטלים, קידום תעסוקת אנשים עם וזכויותיהם של ע

מוגבלות בחברה הערבית, מאבק בתאונות עבודה בענף 
הבניין וקידום ההתאגדות בקרב אוכלוסיות מוחלשות, 

גנו מספר שובעיקר בחברה הערבית. בכל אחד מהתחומים ה
 . ם יש לנו גם תכניות נוספות לעתידהישגים, ובכל אחד מה

 

 עובדים מובטלים
ב כך הפסיק קבד שפוטר או איבד את עבודתו ועעוכיום, 

 –הסתדרות דרך תלוש השכר בלשלם את דמי החברות 
מפסיק להיות חבר הסתדרות, גם אם היה חבר בה עשרות 
שנים. האפשרות היחידה העומדת בפניו להמשיך ולהיות 

  היא לשלם את דמי החברות באופן פרטי. –חבר הסתדרות 
להשתנות. אדם אשר היה ים שמצב זה חייב שוכנעאנו מ

שהארגון יזנח אותו משאיבד  אסור –חבר בארגון עובדים 
ם דמי ושלת חירה ביןאת עבודתו, ויציב בפניו את הב
חברותו.  תפסקה לביןהחברות דווקא בתקופת מצוקה, 

זה בדיוק הזמן בו על ההסתדרות להתגייס עוד יותר  –להיפך 
יותיהם ומעמדם כן, האגף פועל למען קידום זכו- . עלנןלמע

איבדו את שפוטרו או  האלשל של העובדים המובטלים, 
וכתוצאה מכך איבדו גם את  ,עבודתם מסיבות שונות

זכויותיהם. במסגרת פעילות זו, הצגנו תכנית עבודה שנתית 
להסתדרות, הכוללת את התגייסות ההסתדרות למאבקים 
 למען ציבור המובטלים וזכויותיהם, נגד הפרטת שירותי

 םההכשרה התעסוקתית ולמען התאמתה של זו לצרכי
הפסקת הנוהג לפיו עובד שפוטר לשוק העבודה; של מבנה לו

  הקמת לממקום עבודה מאוגד מאבד את חברותו בהסתדרות; 

  

  
מערך במסגרת ההסתדרות לייצוג מובטלים הזקוקים לכך 
מול הביטוח הלאומי ועוד. במסגרת מאמצינו, אנו גם 

חברי הכנסת מסיעת חד"ש להקמת שדולה פועלים יחד עם 
למען העובדים המובטלים ולקידום חקיקה בנושא, בכנסת 

ץ ופועלים להעלאת המודעות עורכים סיורים ברחבי הארוכן 
  לנושא.

  

)9.2(  קטל בענף הבניהה נגד משרד הכלכלההפגנה מול   
 

  תעסוקת אנשים עם מוגבלות

 בחברה הערבית
דרות מאמצים רבים בשנתיים האחרונות עשתה ההסת

לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. 
במסגרת זו, הוקמה יחידה להעסקת אנשים עם מוגבלות 

הקובע , בין נשיאות המעסיקיםלן ההסתדרות ונחתם הסכם בי
 100-כל מקום עבודה שבו מעל ל, ב2016מאוקטובר כי 

   אנשים עם מוגבלות. 3%לפחות  ים להעסיקיביעובדים ח
ייצוג הולם, בכבר עתה מחויבים אותם מקומות עבודה     

חשוב, אך ברור  ךמהל זהממספר העובדים.  2%העומד על 
בשיתוף  –בשטח אינו פשוט. לכן, מקדם האגף  וכי יישומ

את  –עם היחידה להעסקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות 
ם בה מספר האנשים ע ,חברה הערביתהנושא בקידום 

מדובר במשימה מורכבת, . מהממוצע הארצי מוגבלות גבוה
     טווח ושיתוף פעולה רחב. -רוכתהדורשת חשיבה א

כנס במכון  ןבחודש נובמבר האחרו על כן קיימנו    
ר ברל בנושא זה, בו השתתפו יו"- הבינלאומי בבית

עד הרשויות המקומיות ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר ו
יות המקומיות שהתחייב שהרשו –הערבית מאזן גנאים 

-ונציגים מ –הערביות יעמדו בצו ההרחבה ואף מעבר לכך 
עמותות שונות העוסקות בנושא בחברה הערבית.  23

בעקבות הכנס הוקם מטה מאבק משותף לעמותות השונות 
ישיבות בת"א וסיור באזור רהט ולאגף. עד כה ערך המטה 

 –, והוקמו בו צוותים לקידום מספר נושאים שבע-ארוב
קת אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, קשר עם ועד תעסו

ראשי הרשויות הערביות, קידום סל שירותים לחרשים וכבדי 
שמיעה ועוד. בקרוב צפוי המטה לצאת לסיור למידה גם 
בצפון הארץ, ולהשיק מהלך להגברת המודעות לנושא בקרב 
מקבלי החלטות, מעסיקים והחברה הערבית בכלל. בהמשך 

יחד עם העמותות החברות במטה  –ים לערוך השנה אנו צפוי
  כנס ארצי נוסף בנושא. –

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<        



  

 7/ הסתדרות
 

  

 תאונות עבודה בענף הבניין
אתרי הבנייה בישראל הם מלכודות מוות 
לעובדיהם. בכל שנה, נהרגים עשרות פועלי 
בניין, ונפצעים אלפים. בכל אחת מהשנים 
האחרונות, ההרוגים בתאונות בענף הבניין 

ההרוגים בתאונות עבודה  מחציתמעל ל הם
גורם רשמי אינו  שוםבמשק. למרות זאת, 

ת ויוצא להיאבק על חייהם של לוקח אחריו
הפועלים, שרובם ערבים פלסטינים אזרחי 
ישראל, פלסטינים מהשטחים הכבושים, 

 –תושבי הפריפריה, עובדים זרים ופליטים 
  ורובם גם מועסקים כעובדי קבלן.

ח על עצמו את קידום המאבק האגף לק
מחוצה לה. וההסתדרות  מסגרתב בנושא

תתפותנו בהסתדרות הוקם ביוזמתנו ובהש
 כמה אשר העבירן ליו"ר ההסתדרותצוות, 

פתיחת "קו חם" בהסתדרות,  :המלצות
אליו יוכלו פועלים ועוברי אורח לפנות 

השקעה  ;בנוגע לליקוי בטיחות באתרים
 ;בהשתלמויות לעובדים בנושא בטיחות

מהמדינה לטיפול בנושא. הדרך ברורות והצגת דרישות 
נה ארוכה, אך אנו כבר לרתימת ההסתדרות כולה לנושא עוד

לאגד את  ביוזמהאם זה  – רואים תוצאות למאמצינו
נגד התביעה התקדימית או בהגשת , המנופאים בהסתדרות

פיטרה את המנופאית קטי דובק, שסירבה אשר החברה 
  . סוער לעבוד ולסכן עצמה ביום חורפי

ירת למבקר המדינה בבקשה כי ייפתח בחק נופני  ,בנוסף
וישמנו בוועדות בכנסת   נוהופע ;ה בנושאהתנהלות המדינ

משמרות מחאה מול משרד הכלכלה יחד עם חברי הכנסת 
בשנה האחרונה, הצלחנו בשיתופי פעולה   .של סיעת חד"ש

 ,עם גורמים שונים ועם חברי כנסת רבים מסיעות שונות
להעלות את הנושא על סדר היום הציבורי, וחשפנו את הפנים 

האכזרית של ממשלת הימין  תהתעלמוהאת הגזעניות ו
  מהנושא. 

כנס שנערך בכנסת הגולת הכותרת של עשייה זו הייתה 
(חד"ש,  ביוזמת חברי הכנסת דב חנין –בחודש פברואר 

 , שלי יחימוביץ'(כולנו) , אלי אלאלוףהרשימה המשותפת)
(ש"ס) ויגאל גואטה  (מרצ) , אילן גילאון(המחנה הציוני)

ך תחת הכותרת "הקולות ובשיתוף האגף. בכנס, שנער
מהשטח מגיעים לכנסת", סיפרו עובדי בניין ובני משפחות 
של עובדים שנהרגו בתאונות עבודה את סיפוריהם האישיים, 

המצב בענף. בכנס גם  שערורייתוחשפו בפני הח"כים את 
כי לראשונה הוציא משרד הכלכלה צו סגירה לאתר  ,נחשף

ר החקירה בנושא. זה בנייה בו אירעה תאונת עבודה, עד לגמ
 צעד מבורך בכיוון הנכון.  

 

 קידום התאגדות בקרב אוכלוסיות מוחלשות
שוויוני, נמצאות האוכלוסיות -בשוק עבודה מפלה ולא

החברתית המוחלשות בתחתית שרשרת המזון. מאז המחאה 
ישנה תנופת התאגדות במשק, אך זו פסחה במידה  2011של 

ערבים,  –רבה על האוכלוסיות המוחלשות ביותר במשק 
  חרדים, להט"בים ועוד. נשים, 

 ,ובעיקר העובדים הערבים ,איגוד העובדים המוחלשים
התאגדות עובדים היא   , שכןהוא אחד האתגרים החשובים

ף לתנאי הערובה לביטחונם הסוציאלי והתעסוקתי, וא
 . תםהבטיחות במקום עבוד

  

מחזור ראשון פעילותנו בתחום, נערך בהצלחה במסגרת 
אוכלוסיות  של קורס להכשרת שגרירים להתאגדות בקרב

, יחד , ואנו עתידים לפתוח מחזורים נוספים. האגףמוחלשות
מוביל את המאמץ להתאגדות  עם סיעת חד"ש בהסתדרות,

ות עבודה ראשונים כבר מקומעם  .עובדים בחברה הערבית
תאגידי המים בנצרת  -החלו להתאגד בזכות מאמצים אלו  

 ובסכנין. 

להכשרת וקורסים לקידום מנהיגות נשים מתוכננים השנה  
ים מדמקנשים שגרירות לזכויות נשים בשוק העבודה. אנו 

  הוריות וצרכיהן. -של מחקר חשוב בנושא משפחות חד יוזמה
חלק במחקר מקיף וראשון בחודשים האחרונים לקחנו 

מסוגו על מצבם של העובדים הפלסטינים מהשטחים 
הכבושים בישראל, ואנו מקדמים את המודעות לנושא זה 
בהסתדרות, תוך תיווך בין ההסתדרות לבין האיגודים 
המקצועיים הפלסטיניים. אנו  מקדמים מספר שיתופי פעולה 

ם בנעמת, עם ארגונים שונים, כגון האגף לפרויקטים מיוחדי
המטה למלחמה בגזענות, אגודת הלהט"ב וארגונים של 

  יוצאי אתיופיה. 
  

 ליווי מאבקים
התייצבנו עם העובדים הנאבקים למען זכויותיהם בכל 

עמדנו לצד עובדי מגה,  –מקום בו התקיים מאבק שכזה 
עובדי הקבלן, העובדות והעובדים הסוציאליים, עובדי 

רה והניקיון, עובדים ערבים הבניין, המנופאים, עובדי השמי
, ונמשיך לעמוד לצדם .שסבלו מהתנכלות והתעמרות ועוד

של העובדים המובטלים והמוחלשים, יהודים וערבים, 
 ישראלים וזרים

שהשגנו למרות נמצא בתנופת עשייה. ההישגים  האגף
מפיחים בנו תקווה. בפעילותנו המעמדית, ידענו  כשולים,המ

בין המאבק למקומות עבודה לקשור בין כלכלה לחברה, 
המיטיבים עם העובדים ולשכר הוגן, לבין המאבק למען 
שלום, שוויון מלא וצדק חברתי.  בעוד כשנה, בחודש מאי 

, יתקיימו הבחירות למוסדות ההסתדרות. מטרתנו היא 2017
קידום המאבקים בתנופת ההתאגדות ובעשייה, בלהמשיך 

להסתדרות צטרף לכם להלכן ואנו קוראים  .למען שוויון
. יחד עוד נצליח ולחזק את ייצוגה של חד"ש במוסדותיה

   ליצור כאן חברה שוויונית, צודקת ושוחרת שלום.

יונס, חבר הנהגת ההסתדרות, בהפגנת עובדי מגה השנה-סוהיל דיאב ומאג'ד אבן  
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הגדולה של הארצית 

  עובדי המדינה
היה טמון  1946באפריל  דופןבמערכה מעמדית יוצאת 

  ערבי כלכלי ומדיני-שיתוף פעולה יהודיסיכוי ממשי ל
  

  תמר גוז'נסקי  מאת
  

שכירים העסיקה רבבות בפלשתינה הממשלה הבריטית      
פרם מס ערבים ויהודים לצורך תיחזוק שליטתה הקולוניאלית.

של הפועלים והפקידים גדל במהירות בשנות מלחמת העולם 
השנייה, במהלכן הרחיבו את רשת הבסיסים של הצבא הבריטי 
(שכונו "קמפים"), סללו כבישים, הגבירו את תנועת הרכבות 
וגם הרחיבו את המנגנון הממשלתי האזרחי. מקומות העבודה 

, הטלגרףהרכבת, הדואר והקמפים, היו  הממשלתיים העיקריים
  ומנגנון המדינה. בתי הזיקוק 

המינהל הבריטי בפלשתינה כלל     
שכבה צרה של פקידים בכירים 

בעוד בעלי זכויות יתר, בריטים, 
פקידים פועלים ושרוב העובדים, 

היו תושבים מקומיים:  ,זוטרים
שלישים -כשניערבים ויהודים. 

מהפועלים והפקידים במגזר 
  הממשלתי היו ערבים. 

הבירוקרטי הבריטי מנגנון ה    
נחשב מקום עבודה של צווארון לבן, 

בשנות מלחמת אולם  שהעניק ביטחון תעסוקתי.
העולם השנייה סבלו השכירים בפלשתינה, ובמיוחד 

שכר גדולה, כאשר בין עובדי הממשלה, משחיקת 
ואילו  3עלו המחירים  לצרכן פי  1945-ל 1938

  . השכר כמעט שלא עודכן
  

  י וארגוניפיצול לאומ
המתקדמת שהתגבשה בארץ פוליטית ה-באווירה החברתית    

 רבים המלחמה בנאצים ובהשראת מאבקי עובדים על רקע
עובדי הממשלה ניסו גם בקמפים ובתעשייה (יהלומים ועוד), 

ושיפור בתנאים  להשיג פיצוי על הירידה ברמת החיים
 אולם לשם כך היה עליהם להתגבר על בעיות .הסוציאליים

  פוליטיות וארגוניות.
האיגודים המקצועיים שהוקמו בתקופת המנדט הבריטי היו     

נפרדים ליהודים ולערבים. ההסתדרות הכללית של העובדים 
כארגון ציוני, סירבה לקבל  1920-העבריים, שהוקמה ב

סילקה משורותיה  1924-לשורותיה פועלים ערבים והחל ב
הפועלים הערבים  הוקמה אגודת 1925קומוניסטים. בשנת 

הפלשתינאים בראשות סמי טהא. מאגודה זו פרשו 
והקימו איגוד מקצועי בשם קונגרס  1945הקומוניסטים בשנת 

הפועלים הערבים. כתוצאה ממצב ארגוני זה, נוהלו בדרך כלל 
מאבקי עובדים נפרדים של פועלים ערבים ויהודים ורק 

פיצול נוסף ל במקרים מסוימים התנהלו מאבקים משותפים
לאומי, היה גם פיצול ארגוני בין פקידים לפועלים: השלטון 

על פקידי הממשלה הערבים והיהודים להיות הבריטי אסר 
 רגון עובדיםמקצועיים, והם חויבו להיות באהחברים באיגודים 

נקרא "האגודה  זה ןגורופעל בהשגחתה. א הממשלה הקימהש
ו אנה" של המחלקה השנייה של השירות הציבורי בפלשתי

  . SDAבקיצור 
    SDA  מעצם טבעו לא ניהל מאבקי עובדים. אך על רקע

 1945במאי  הארגון הכריזהמצוקה הגוברת של העובדים, 
על שביתה והגיש רשימת תביעות להנהלה. לראשונה 
שלא הייתה צד בעימות הזה, בכל זאת השקיעה ההסתדרות 

 .בשביתהלמנוע את השתתפות העובדים היהודים כדי  םמאמצי
 נטלו בה חלק. , ערבים ויהודים,כל העובדיםאך למרות זאת 

השביתה נמשכה יממה אחת. כחלוף שנה הודיעה הממשלה כי 
  .ודחהתביעות נכל 

  

  כישלון מאמצי השבירה
פקידי ממשלה ממורמרים בשל ההתרוששות הנמשכת ובשל     

 9-ב חוסר האונים של ארגונם החליטו ליזום מערכה מקצועית.
 אביב-עובדי דואר ביפו ובתל 500 פתחו ,1946פריל בא

עובדי הדואר והטלגרף כל . למחרת הצטרפו אליהם בשביתה
  בערים אחרות. 

יוזמתם של עובדי הדואר הניעה תהליך מעמדי חסר תקדים:     
 לראשונה בתולדות פלשתינה, שבתו יחד פקידים ופועלים.

בוע פועלי הרכבת, וכחלוף ש 7,000 הצטרפו לשביתה
  עובדי הממשלה. מ חלק ניכרמתחילתה היא הקיפה כבר 

השביתה הייתה חסרת תקדים     
בהיקפה ובאחדותה. הממשלה 

להפעיל את הורתה לצבא הבריטית 
לשבור את הדואר והטלגרף במטרה 

וניסתה לגייס מפרי  השביתה
 .הכשל מזימה, אך השביתה

להתנגדות לשביתה הצטרפו גורמים 
שתחילה  שונים. ההסתדרות

שביתה, הסתייגה מהכרזת ה
בהמשך הודיעה על תמיכתה. 

טענו כי השביתה בעברית עיתונים 
מיר , ואילו האאת היהודים משרתת 

כי השביתה  עבדאללה הכריז
  מנוגדת לאינטרסים של הערבים.

מול המתנגדים, ביטאו השובתים את אחדותם ואת נחישותם     
ערבים בחזית בתי רות משותפות של עובדים יהודים ושממב

פעולות אלה  ובהפגנה משותפת שהתקיימה בחיפה. הדואר
  באהדה ציבורית רבה. וזכוהשביתה בכללותה 

  

  קריאת הקומוניסטים
הקומוניסטים היהודים והערבים היו תומכים נלהבים של     

"קול העם" בעברית ו"אל  –, וביטאוניהם הארצית השביתה
-את ההיבט האנטיאתיחאד" בערבית, היללו ללא לאות 

קולוניאלי של השביתה ואת הסולידריות בקרב עובדי 
  לבין עובדי צווארון לבן. צווארון כחולהממשלה בין עובדי 

המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית והליגה לשחרור לאומי     
(בהן היו מאורגנים הקומוניסטים לאחר הפילוג על רקע לאומי 

כרוז תמיכה  1946יל באפר 18-פרסמו ב), 1943-שהתחולל ב
משותף בשביתה הכללית, שכותרתו הייתה: "כולנו לימין 

מעבר לתמיכה . (ר' במסגרת) עובדי הממשלה השובתים!"
כללית בשביתה, נועד הכרוז לקדם את הרחבתה ולהעמיק בכך 

 כברבאפריל שבתו  15-את משמעותה המעמדית והמדינית. ב
שלת המנדט. אלף שכירים ערבים ויהודים שהעסיקה ממ 23

אולם כמה מגזרים חשובים במגזר הציבורי עדיין ישבו בצד: 
פועלי הקמפים, מרבית הפקידים במנגנון המדינה, עובדי 

  העיריות והפועלים והפקידים בבתי הזיקוק הממשלתיים.

בת"א.  1944במאי  1רון בהפגנת ומקהלת  הנוער הקומוניסטי

  צילום: קובי קסטן
  

עריכו, כי השבתה גם של ם והערבים ההקומוניסטים היהודי    
המגזרים החשובים האלה תמחיש ביתר שאת כי קיימת בחברה 
בפלשתינה חלופה מוחשית למדיניות של "הפרד ומשול" 
שניהל השלטון הבריטי, בהישענו על הממסד הציוני ועל 
הריאקציה הערבית. הם העריכו, כי קיים סיכוי ששיתוף פעולה 

צאות כלכליות וגם יגביר ערבי בתחום המקצועי יניב תו-יהודי
את התמיכה בשיתוף פעולה כזה בתחום הפוליטי. בדרך זו 
יגדל הסיכוי למערכה מדינית משותפת למען פלשתינה 
עצמאית ודמוקרטית. בכרוז עצמו הודגשה החשיבות של 

  הרחבת השביתה בקריאה הבאה:
ועלי בתי הזיקוק, הקמפים הצבאיים וכל עובדי הממשלה "פ    

עליכם להצטרף ללא דיחוי לשביתה הכללית! יש  –והעיריות 
להקים מיד ועד מרכזי של כל השובתים, אשר יכלול את נציגי 

 ,כל עובדי הממשלה, אשר עובדיו משתתפים בשביתה
  . "ובהשתתפות ההסתדרות והאגודות המקצועיות הערביות

 

  סיכום
 24, שנמשכה שבועיים (עד 1946השביתה הכללית באפריל     
הייתה השביתה הארצית הגדולה היחידה של עובדים  ,)חודשב

המנדט הבריטי.  שנותב , פועלים ופקידים,יהודים וערבים
ה הישגים ניבדרמטית שגם ה מעמדיתפעולה  הייתה זו

  מקצועיים חשובים. 
השביתה ושל מאבקים מעמדיים נוספים שנוהלו הניסיון של     

ל מאבקים מלמד, כי הפוטנציאל ש 40-בפלשתינה בשנות ה
כאשר  התממש,של עובדים ערבים ויהודים משותפים 

, הייתה בכך באופן אידיאולוגי ומעשילקומוניסטים, שדגלו 
מאמציהם המסורים של  .העבודההשפעה במקומות 

הקומוניסטים הערבים בקמפים ושל הקומוניסטים היהודים 
בקרב פועלי היהלומים הם שתי דוגמאות למערכות מעמדיות 

  .40-ות במחצית הראשונה של שנות המוצלחחשובות ו
בשביתה המאבק המשותף של פועלים יהודים וערבים     

לפתרון מדיני  היסטורית בעצם קיומו הזדמנות יצרהארצית 
. אך, כידוע, האופציה למשבר הפוליטימוסכם גם יהודי -ערבי

הזאת לא התממשה והעימות הלאומי החריף לכדי התנגשויות 
שנה לאחר אותה שביתה, אחדות  70ום, מזוינות. גם כי
ערבית ושיתוף פעולה במערכה להשגת פתרון -מעמדית יהודית

מדיני המכבד את זכויות שני  העמים נותרו החלופה האמיתית 
  למציאות הכיבוש, האלימות והדיכוי הלאומי.

כולנו לימין עובדי 

  הממשלה השובתים!
תחי האחדות של הפועלים היהודים והערבים 

  חמה נגד המעביד האימפריאליסטי!במל
  

  אל ציבור הפועלים, אל המוני העם!
 –ערבים ויהודים  –עשרות אלפים פועלי ופקידי הממשלה     

שובתים. עובדי הדואר, הטלגרף, הרדיו, הרכבת, הנמל, פקידי 
ה עומדים במלחמה נגד יב') ועובדי עיריחטיבה הממשלה (

  האדמיניסטראציה הקולוניאלית. 
העלאת רישות הפועלים הן אלמנטריות ביותר: ד    

השכר היסודי, תוספת יוקר מלאה לפי הדרגה התעשייתית, 
פעמית על עבודתם בשנות המלחמה לכיסוי -הענקה חד

תק השנתית, הגדלת דמי המחלה, והחובות, הגדלת תוספת הו
הביטוח, הגדלת החופש השנתי, הגדלת השתתפות הממשלה 

דשית ועת זיקנה, מעבר מיומית לחבקופת תגמולין, פנסיה ל
קת עבודה ממשלתית, המבטיחה יאחרי עבודה של שנתיים, תח

שכר מינימום ותנאי עבודה הוגנים, הכרה חוקית באגודות 
  המקצועיות וועדי הפועלים כנציגי הפועלים והעובדים. 

מיליונים  4- הממשלה האימפריאליסטית מוציאה למעלה מ    
אחוז מכל התקציב, לבתי סוהר  20- מלמעלה  א"לירות לשנה, ז

אחוזים מהתקציב מוצאים  8ומשטרה, בה בשעה שרק 
  לשירותי בריאות, חינוך ועזרה סוציאלית ביחד. 

הממשלה הקולוניאלית מוציאה עשרות מיליונים לירות     
  להכנת בסיסים צבאיים בארץ.

הממשלה, המפקירה את אוצרות ארצנו למונופולים זרים     
 –מוגבל -יקט לניצול בלתייבהמוני שני העמים אובוהרואה 

אותה הממשלה עומדת זה שנים רבות מול זעקת הרעב של 
  עובדיה. עובדי הממשלה הכריזו: די, לא נסבול יותר!

  פועלים, המוני העם!

החזית המשותפת של העובדים היהודים והערבים היא מכה     
סטירת לחי למדיניות "הפרד ומשול" של האימפריאליזם, היא 

  ניות ומטפחי הפירוד הלאומי!ילבעלי האידיאולוגיות השוב
פועלי הדואר, הטלגרף והרדיו, פקידי הממשלה (חטיבה ב')     

  עימדו בתוקף במערכתכם הצודקת! –ופועלי הרכבת 
פועלי בתי הזיקוק, הקמפים הצבאיים וכל עובדי הממשלה     

הכללית! יש  עליכם להצטרף ללא דיחוי לשביתה –והעיריות 
של כל השובתים, אשר יכלול את נציגי  מרכזימרכזימרכזימרכזילהקים מיד ועד 

 ,כל עובדי הממשלה, אשר עובדיו משתתפים בשביתה
  ובהשתתפות ההסתדרות והאגודות המקצועיות הערביות. 

  חברים פועלים, המוני העובדים, יהודים וערבים!

נתבע מאת הממשלה למלא מיד את כל הדרישות של     
אין להסתפק הפעם בהבטחות. השביתה מוכרחה  !השובתים

ין ייה, הבניצחון מלא של העובדים! פועלי התעשילהיגמר בנ
  וכל עמלי הארץ, מלחמת עובדי הממשלה היא גם מלחמתכם!

צחונכם! נתלכד סביב החזית המשותפת, יצחונם יהיה גם נינ
  ערבית של עובדי הממשלה!-היהודית

  

  

מרכזי של המפלגה מרכזי של המפלגה מרכזי של המפלגה מרכזי של המפלגה קטעים מכרוז משותף של הוועד הקטעים מכרוז משותף של הוועד הקטעים מכרוז משותף של הוועד הקטעים מכרוז משותף של הוועד ה

הקומוניסטית הפלשתינאית ושל הוועד המרכזי של הליגה הקומוניסטית הפלשתינאית ושל הוועד המרכזי של הליגה הקומוניסטית הפלשתינאית ושל הוועד המרכזי של הליגה הקומוניסטית הפלשתינאית ושל הוועד המרכזי של הליגה 

            ––––. הטקסט המלא . הטקסט המלא . הטקסט המלא . הטקסט המלא 1946194619461946באפריל באפריל באפריל באפריל     18181818לשחרור לאומי, לשחרור לאומי, לשחרור לאומי, לשחרור לאומי, 
  בקובץ: "קום התנערה!".בקובץ: "קום התנערה!".בקובץ: "קום התנערה!".בקובץ: "קום התנערה!".

מנהיגים של קונגרס הפועלים הערבים 

(מימין): רמזי כורי, נדים מוסא וג'מאל 

. צילום: קובי קסטן1948מוסא,   
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1959, נצרתבחברי מק"י ת"א בביקור אצל חברים   
        

זה לקח 

 נצרת
הפגנת יום הפועלים נתקלה באלימות 

 המשטרה ועוררה תגובות בעיתונות
 

איתן קלינסקי מאת  
 
 

תה יהי 1958אחד במאי בעיר נצרת בשנת מק"י בהפגנת     
מלווה בגילויי אלימות של המשטרה כלפי המפגינים 

  נים שהביעו את מחאתם. ובמעצרם של עשרות מפגי
אדירים של המשטרה להציג את למרות מאמצים     

מרשימות של ת והמפגינים בתהלוכה כפורעי חוק, היו הופע
  אנשי רוח, שגינו את האלימות שנקטה המשטרה. 

-באלתרמן הקדיש את "הטור השבועי"  המשורר נתן    
 להזדהות עם מפגיני האחד במאי בנצרת, )9.5.1958( "דבר"

וכך כתב  הקומוניסטית הישראלית.את המפלגה שנענו לקרי
  אלתרמן :

 

  ןֵחרּוק ׁשֵ - אֹותֹו ֲעָרִבי ַאְלמֹוִני ֶׁשִּקֵּלל ְוָרַגם ַּבֲחַמת
ִהָּכה ְוֻהָּכה ְוִנְגַרר ַלְּמכֹוִנית ַהִּנְסֶקֶלת  הּוא ְּבֶעֶצם ַעל 

ֶרת, ַצד ָהֱאֶמת, ַהָּיִחיד ֵׁשֵאינֹו ָאֵׁשם....ֶזה ֶלַקח ַנּצֶ 
ְוַעם ַּגם ֲעֵלינּו ַחּלֹות ּוֵמעּוט ְמֻדָּכא ְוצֹוֵדק - ִּתְקוֹות ַעם

הּוא ֵמעּוט ַההֹוֵפך ֶאת ָהרֹוב  –ֹזאת ֹנאַמר ּוְנַדְקֵּדק   –
  ְלִצּבּור ֶׁשל ַקְסּדֹות.

  
באותו שיר מייחל המשורר נתן אלתרמן, ליום בו החברה     

  המיעוט  פי הישראלית תסיר מעליה את כתם היחס האלים כל

  
  

ד  מֹוֵעד  ְּבעוֹ  ָנִסיר  "לּו   –הערבי החי בתוכנו 
. לצערי, המשאלה של ֲהָלֶזה"ֶאת  ִסיַמן  ֵהֵּכר 

נתן אלתרמן להסרת הכתם ממתינה ליישום 
  שנים מהיום שנכתב השיר. 58כבר 

יומיים לפני פרסום שירו של אלתרמן     
בעיתון "דבר", פרסם הסופר והעיתונאי 

טבת בעיתון "הארץ" מאמר, בו הוא שבתי 
כתב: "אילו הייתי ערבי, תושב ישראל, הייתי 

במאי בנצרת או בכל  1-מפגין עם מק"י ב
מקום אחר בארץ, או בכל נקודה אחרת 

  בתחום הממשל הצבאי". 
הפגנת האחד במאי באותה שנה נערכה     

המיעוט בעיצומה של תקופה, בה חש 
הערבי, כי הוא נמצא תחת מכבש של נישול 

בקצב מוגבר גם  והפקעת קרקעות, שהתנהלו
  .1958-1957בשנים 

ל אנשי רוח ישראלים שגינו את הפקעת מו    
באותה היו  והדיכוי הלאומי, הקרקעות

גם גילויים מצמררים, כמו תקופה 
ההתבטאות של ד"ר הרצל רוזנבלום, העורך הראשי של 

 24.11.1957-בעוד פרסם שבאותם ימים,  "אחרונותידיעות "
   .מאמר מערכת בעקבות ביקורו בנצרת עלית

פניני תרבות" מאותו מאמר "פניני לשון" ו"והנה כמה     
   :)(הציטוט מתוך ספרו של הילל כהן "ערבים טובים" מערכת

  

"למטה, לרגלי ההרים האלה שמסביב, רואה אתה את נצרת 
לת מלמטה למעלה אלינו. אינך יכול הערבית הקטנה, המסתכ

שלא להיות מושפע מכך, שהרי עד כה  ישבו הערבים בהרים 
לאומי לפי מיטב - ואנחנו ישבנו למטה. כאן פעל דמיון הנדסי

  האון הממלכתי והטכני".
 

קשה שלא להזדעזע, כיצד אותיות חברו לכלל משפט     
 ד"רב אחזבשפה העברית, המתפעל משיכרון כוח מטורף, ש

הנחה את ממשלת כזה גם הרצל רוזנבלום. שיכרון כוח 
הפגנת בהציבור הערבי  בדכאה בכוח רב את מחאתישראל, 

  . 1958 אחד במאי
שיכרון הכוח של ד"ר הרצל רוזנבלום, המתפעל מ"הדמיון     

הלאומי" המופעל "לפי מיטב האון הממלכתי - ההנדסי
ודים והטכני" ומתפעל מהיות "בתי ערבים למטה ובתי יה

ד' אמות של פובליציסטיקה חד -תחום ב לא נותר –למעלה" 
בית יפעמית של מאמר מערכת. אנחנו מקבלים אותו בר

  .נתניהו בגדה ובעזהמדיניות ממשלת בבית ידר

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

תבקשים לשלוח , ללא תשלום, מהמעוניינים 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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  דברים אחרת עושיםועדים נשיים 
יעל  סיני, רכזת בארגון "כוח לעובדים"שיחה עם 

  

  וינועה למאת 
  

כארגון עובדים  2007-ארגון "כוח לעובדים" הוקם בה    
סייע להתארגנות עובדים במקומות עבודה לא מהדמוקרטי, 

מאורגנים. תנופת ההתארגנויות החדשות שהביא עמו הארגון 
רמים להפניית מאמצים גדולים יותר תה אחד הגויהי

להתארגנויות עובדים חדשות גם מצד ההסתדרות, ארגון 
לכבוד יום הפועלים הבינלאומי, ותיק. והעובדים המרכזי וה

  שוחחתי עם יעל סיני, רכזת בארגון. 
 

 מה עיקר פעולתך כרכזת ב"כוח לעובדים"?
יות. עיקר תפקידי הוא קליטה וליווי של התארגנויות מקומ    

אני פוגשת קבוצות עובדים ועובדות שפנו, מספרת להן על 
התהליך המורכב והאמיץ שהם נכנסים אליו. לאחר שיחת 
תיאום ציפיות, אני מצמידה להתארגנות ליווי ארגוני 

 – ומשפטי. התארגנות חדשה משמעה קודם כל לצרף אנשים
החוק מורה שלפחות שליש מהעובדים והעובדות במקום 

יהיה כדי שניתן  ,יכים להצטרף לארגון העובדיםהעבודה צר
לחייב את המעסיק לשבת למשא ומתן על תנאי ההעסקה. 
  ,לאחר ההגעה למעמד היציגות (החתמת שליש מהעובדים)

מכשירים צוות משא ומתן עם ההנהלה על תנאי העבודה, 
ומלווים אותם בכל התהליך. לעיתים ועד העובדים נעזר בנו 

ם אל מול המעסיק במאמץ לחתום על כדי להפעיל שרירי
  הסכם קיבוצי שיסדיר וישפר את תנאי ההעסקה. 

 

  השנה... ללוות ךמאבקים שיצא לדוגמאות של כמה 
המגשרים והמנחים  65השנה הוא מאבק  במיוחדמרגש     

גישור בעובדים בבתי ספר בסיוע וה ,מקהילת יוצאי אתיופיה
מורים. במסגרת בין תלמידים מהקהילה לבין המשפחות וה

אך  .תפקידם, הם מלווים תלמידים פרטנית ומנחים קבוצות
המגשרים והמנחים  ,גוד לשאר עובדי החינוך בבית הספרבני

הועסקו בקבלנות באמצעות מכרז של משרד החינוך 
 מתחדש כל כמה שנים. ה

העסקה ישירה  יםרשודוהעובדים הצטרפו לכוח לעובדים     
עם שר  נופגשני כמה ימים לפנ .כעובדי משרד החינוך

החינוך, נפתלי בנט, שהבטיח שיקלוט אותם כעובדי המשרד 
עוד השנה. כמובן שיש עוד לא מעט קצוות לסגור, אבל 

 500-כ גם בהחלט יש כאן הישג מדהים. אנחנו מלווים היום
מפעילה את המוזיאונים העובדי חברת בת של עיריית חולון 

ל נציגות של עובדים מכל לוומוסדות התרבות בעיר. הוועד כ
מסגרת כולל נציג כבד ראייה העובד בתערוכה "דיאלוג 
בחשיכה" ונציגה כבדת שמיעה העובדת בתערוכה "הזמנה 
לשקט". מלבד שני ועדים אלו המטה מלווה סגלים בארבע 

  מכללות מתוקצבות, חברת הייטק אחת ועוד. 
 

 האם נשים מצליחות לתפוס מקומות של הנהגה  

 במסגרת ההתארגנויות שאת עובדת עמן? 
יצא לי לפגוש ועדים של מקצועות מובהקים נשיים     
נשים, כמו למשל איגודים של מטפלות ושל  ותלימובש

עובדות הוראה. אני חייבת לציין שהשיח בוועדים הנשיים 
  בוועדים    הנהוג   מזה   ומכיל   שוויוני   נעים,   יותר   הרבה

 Protest Art, צילום: 2014במאי  1- דת היעל סיני בצע
  

לים גברים. בוועדים גבריים רואים פעמים רבות ימובש
קרבות אגו ובניית היררכיה קשיחה ומקובעת בתוך הוועד, 

 בוועדים נשיים אנחנו מצליחות לעשות דברים אחרת. שבעוד 
במקומות שהמגדרים מעורבים אני רואה הרבה פעמים     

תר ומצליחות להוביל מאבקים שהנשים מתמידות יו
מאבק של עובדי ההוראה ה - מדהימים. דוגמאות לכך 

יפו. -מאבק של המכללה האקדמית ת"אהבמכללת שנקר ו
נשים הובילו את השביתות הגדולות בצורה  ,שני המאבקיםב

מעוררת הערצה, וזאת למרות שמקום העבודה מעורב. 
יו יפו שתיים מחברות הוועד ה- במכללה האקדמית ת"א

חזרו לוועד בתהליך  ,בהריון, יצאו לחופשת לידה
ההתארגנות, והתמידו בו עד ההגעה להסכם הקיבוצי, בעוד 

מהגברים שהיו בקבוצה היוזמת לא נותר לחגוג את  יששא
  נשים פשוט עושות דברים אחרת וזה נהדר.     ההישג המדהים.

 

ארגוני העובדים נחשבים כתחום פעילות גברי בדרך 

נמצאת בתפקיד ראשי ומוביל בארגון עובדים  כלל, ואת

גדול. האם את מרגישה בקושי הנובע מהיותך אישה 

בסביבה כזו? האם יש בעצם בחירתך לתפקיד  כדי 

  לשנות את מודל השליטה הגברי בארגוני עובדים?
 

ארגון תהליך מדהים. לא חל באני חושבת שבאופן כללי     
ובדים, לא רק מפני כנס לתחום ארגוני העיפשוט לנשים לה

שכולם בהנהגה גברים, אלא גם הטרמינולוגיה סביב איגודי 
 ,עובדים היא טרמינולוגיה גברית של "מאבק", "שרירים"

  "להראות כוח" ו"ניצחונות". 
 

זמן קצר לאחר ייסודו של הארגון, אני וכמה מפעילותיו     
הקמנו יחד את הפורום הפמיניסטי ב"כוח לעובדים", ואפשר 

מהפכה של ממש בארגון. שמנו דגש   התחוללהמר שלו
-מספר השכירות בארגון, שעלה מעובדת שכירה אחת לב

מכלל המועסקים בו היום. לאחר מכן דרשנו להשוות  60%
את מספר הנציגים והנציגות בהנהגת הארגון הנבחרת. 
ההבדל מורגש בכל יום: תהליכי קבלת ההחלטות, השקיפות, 

  קבלים פרספקטיבה פמיניסטית. הטרמינולוגיה, כולם מ
 

הצעד הבא מבחינתנו, אותו כבר התחלנו ליישם, יהיה     
להביא לשולחן המשא ומתן ולהסכמים הקיבוציים נושאים 

מניעת בשוויון במקום העבודה, בקשורים בפמיניסטיים 
  משרות מותאמות להורות ועוד.בהתעמרות והטרדות מיניות, 
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רה על אריאיון עם ד"ר אליידה גוו
  השינויים המתחוללים בקובה 

 אובמה ביקר, אך

לא הוסר האמברגו   

 
הוועידה השביעית של המפלגה הקומוניסטית הקובנית     

באפריל) בהשתתפות כאלף  18עד  16נערכה בשבוע שעבר (
צירים המייצגים את כלל הסניפים והתאים. במהלך החודשים 

ידה, נערכו דיונים ואסיפות ברחבי האי שקדמו לווע
הסוציאליסטי ובמרכזם: עתידו של הסוציאליזם הקובני. 

קיימא של רווחה". -סיסמת הוועידה הייתה "לסוציאליזם בר
הדיונים נערכו בעקבות שינויים מרחיקי לכת בכלכלה 
ובחברה הקובנית ואף במקומה של קובה בזירה הבינלאומית 

ם ארה"ב וביקור נשיאה ברק בעקבות חידוש היחסים ע
  אובמה במדינה. 

היו  44%-מנתונים על הרכב צירי הוועידה עולה, כי כ    
בוגרי אוניברסיטה. הגיל הממוצע של הצירים  - 84%-נשים ו

. 35מכלל הצירים היו צעירים מתחת לגיל  6%-וכ 48היה 
רובם של הצירים נולדו לאחר המהפכה -אחרות: רובבמילים 

ף לאחר הטלת החרם האמריקאי על קובה וא 1959-ב
  של המאה הקודמת. 60-בתחילת שנות ה

לקראת הוועידה, שוחח כתב ירחון המפלגה      
הקומוניסטית הספרדית "מונדו אובררו" עם אחת מצירי 
הוועידה: הרופאה ד"ר אליידה גווארה מארץ', בתו הבכורה 

רה, ארגנטיני ד"ר ארנסטו "צ'ה" גווא-של המהפכן הקובני

אחד ממנהיגי המהפכה הקובנית. להלן חלקים מתוך הריאיון 
  הארוך שפורסם במקור בספרדית.

  
הקודמת  מאז הוועידהוהנשיא אובמה ביקר בהוואנה, 

אין את רואה את עתיד הקשרים  :חודשו היחסים עם ארה"ב

  של קובה עם ארה"ב?
עיתונאים זרים רבים פוקדים בשנה האחרונה את קובה     

אני חייבת להבהיר:  ם: "נו, איפה השינוי המיוחל?".ושואלי
נוי ולא יהיה כל שינוי כל עוד נמשך האמברגו. נכון, יאין ש

תיירים אמריקאים רבים יותר מגיעים לאי. כאשר רואים את 
התיירים ברחובות הערים מרגישים ששינויים מסוימים 

  מתחוללים. אבל החרם האמריקאי על קובה נמשך. 
שינויים לבעשור האחרון אמריקאי היה עד הממשל ה    

ארה"ב שפוליטיים רבים באמריקה הלטינית. אולי זו הסיבה 
הגיע למסקנה אובמה חידשה את היחסים עם קובה והנשיא 

עוצר כל של ארה"ב שאין מקום להמשך החרם. אבל הסנאט 
מהלך לשינוי המצב הקיים. ואני שואלת: האם ניתן לקיים 

מחרימה הדירים וטובים עם מדינה יחסים דיפלומטיים ס
הפוליטיקאים מ ישבלתי אפשרי. כמו כן, אזה אותנו? 

רת הבסיס של חיל הים מגלה כל עניין בסגי ינובוושינגטון א
שטח כבוש על אדמת קובה.  שהוא -אנטנמו האמריקאי בגוו

עבורנו, עבור הקובנים, קשה עד מאוד להשלים עם כיבוש 
  חלק משטחה של קובה.

אתן לך דוגמא מתחום ההתמחות שלי: רפואת ילדים. אנו     
טבעי  זקוקים ליותר אבקת חלב ממה שקובה מייצרת. מה

ארה"ב בה המוצר הזה זול יותר מלרכוש אבקת חלב ב
חרם, אנו נאלצים לרכוש אבקת חלב ואיכותי. אבל בגלל ה

פוקדת את ניו זילנד שבאוקיינוס ה ספינהכל אך ניו זילנד. ב
בה, לא תוכל לשוב להביא את אבקת החלב לקו השקט, כדי

ארה"ב בגלל חוקי החרם הנאכפים ללא  ולפקוד את נמלי
רחמים. אז כמה נשלם על המוצר החיוני הזה? פי כמה ממה 

לנו לרכוש אותו בארה"ב. כך  איפשרושהיינו משלמים אילו 
ב יקר להחריד. וזה רק מוצר אחד שכעת מחירה של אבקת חל

תרופות חדשות מקורן  10? שמונה מתוך מה עם תרופות –
בארה"ב. איך ניתן לרכוש אותן? באמצעות מתווכים 

  המרוויחים הון עתק על חשבון העם הקובני. 

  
  איך משפיע על קובה המשבר הקפיטליסטי העולמי?

לשינויים הכלכליים המתחוללים בקובה בשנים האחרונות     
ו לערוך קשר אמיץ למשבר הקפיטליסטי העולמי. נאלצנ

כי המצב הוא קשה עבור כולנו. עד  –שינויים רבים בחברה 
לפני מספר שנים, המדינה העסיקה את כלל העובדים 

האם  ,הקובנים. אבל כאשר בוחנים מקרוב את השאלה
תרומתם של כלל העובדים לכלכלה ולחברה היא כמצופה? 

כחצי מיליון  לכן, המוסדות הסיקו כיהתשובה היא שלילית. 
ם מקבלים שכר אבל תרומתם היא אפסית. כאן נשאלה עובדי

נוספת: האם נכון שכל עובדי קובה יהיו עובדי שאלה 
שלילית. האם מדינה ענייה כמו מדינה? שוב, התשובה היא 

קובה יכולה לשאת בקיומם של חצי מיליון עובדים ללא כל 
  תרומה מצידם? ומה לעשות: לפטר אותם? 

יתן להשליך חצי מיליון לא נאבל קובה היא סוציאליסטית. 
  . איש לרחוב

כך קרם עור וגירים הרעיון שניתן לפתח מגזר נוסף     
בכלכלה, שאינו ממלכתי: עובדים עצמאים, קואופרטיבים 
ועסקים קטנים. אבל זה לא פשוט. כי כאשר העובד נעשה 

  את   לשפר רוצה  הוא   רווחיו, עצמאי, הוא חפץ להגדיל את 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<        
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רמת החיים של משפחתו ועלול לשכוח שהוא חלק מחברה 

  ועתה  החברה,   כלל לטובת  עבד   הוא  פעם סוציאליסטית. 
לטובתו או לטובת משפחתו. אנו לא שכחנו את האמירה של 
קרל מרקס לפיה "ההוויה קובעת את התודעה". אתה גם 

ם ינוך הוא בחינם, ששירותי הרווחה העלול לשכוח שהח
ילדים עד לדוקטורט הוא בחינם, החינוך מגן הבחינם, ש

  של כלל החברה.המשותף כל זה נבנה על יסוד המאמץ וש
שיטה בלכן, בדיונים שנערכו לקראת הוועידה הושם דגש      

עובדים על השל  : בבעלות שיתופיתהקואופרטיבית, קרי
אמצעי הייצור. אבל לא ניתן לכלוא עובדים בקואופרטיבים. 

יש לשכנע אותם שהקואופרטיב תורם  .כהזה לא הולך כ
. זו עבודה אידיאולוגית שיש לקדמה. כולה לחבריו ולחברה

ת במהלך המהפכה הקובנית למדנו שכאשר מזניחים א
כבד מדי. אנו העבודה האידיאולוגית, המחיר שמשלמים 

, חברה ששומרת על הסביבה זקוקים לחברה שחיה ברווחה
   קודם כל חברה שוויונית.אבל זו 

  

  איך מתמודד הנוער הקובני עם השינויים?
כאשר צעיר מסיים את האוניברסיטה, המדינה מסוגלת     

להבטיח תעסוקה של שנה או שנתיים. לאחר מכן הוא צריך 
להחליט האם להמשיך במקום העבודה. אבל גם מקום 

     ם לו. מיהעבודה צריך להחליט האם הצעיר או הצעירה, מתאי
ממלכתי, צעירים רבים -חות המגזר הלאעם התפתיחד      

להמשיך ולעבוד במגזר  להםהאם כדאי  ,שואלים את עצמם
 להיות עובד מדינהותר להפסיק הממלכתי. הפיתוי הגדול בי

השכר. השכר במגזר הממלכתי נמוך מאוד.  נמצא בתלוש
בשנים האחרונות כבר קיימת תחרות על הכישרונות 

לה ימשיכו לתרום את הצעירים. אנחנו רוצים שצעירים א
 אתרומתם במסגרת המדינה, שישרתו את העם. אבל זה ל

  תמיד כך.
במכון  בתי הבכורה היא כלכלנית והיא מועסקת כעת    

שלוש הצעות עבודה, שלא  כבר קיבלהלחקר החקלאות. היא 
מה מ שלוש- מסגרת המגזר הממלכתי, עם משכורות שהן פיב

כי הפיתוי גדול. טת בלשהמדינה משלמת לה כעת. היא מת
שוחחנו על כך רבות ואני שאלתי אותה "השאלה איננה מה 
גובה השכר, השאלה היא איפה תורמים יותר לעם?". עד 
עתה היא השיבה "בינתיים אני נשארת במכון, אבל אני לא 

לתמיד. נראה כמה זמן אחזיק מעמד, כי זה יהיה בטוחה ש
חקלאים  נמוך. יחד עם זאת, אני עובדת עם נורא  השכר

  תוצאות ממשיות לעבודתי". ניייורואה במו ע
רק עבודה אידיאולוגית עם הנוער ושל הנוער, יותר תודעה     

לתת את הכלים ואת המענה כדי להתמודד  ווכלימהפכנית, 
  עם השינויים בקובה.

  

  
נוכח השינויים, האם קובה עדיין דוגלת בעקרונות 

  האינטרנציונליזם? 
אנו מוסיפים ומצדדים  לא נטשנו שום עקרון מהפכני.    

כי למרות שיש קובנים הסבורים  ,באינטרנציונליזם פעיל
במקום הם חושבים כי "עניי עירך קודמים". במילים אחרות 

בסיוע לעמים אחרים, עדיף היה לעשות הרבה לעסוק כל כך 
הקובנית. אבל  שימוש במשאבים אלה לטובת האוכלוסייה

קובנים ברחבי השמחוללים הרופאים עדים לניסים  אנוכאשר 
-העולם, בקרב העמים המוחלשים ביותר, התשובה היא חד

  כדאי.  היהמשמעית: 
אפשר להדק את החגורה כדי לעזור לאחרים. יש     

לנדוד  ואל רופא המשפחה נאלצ וכאשר באכי המתלוננים 
  לרופא אחר, כי הרופא "שלהם" נמצא במשלחת סיוע בחו"ל. 

  
אבל אסור לשכוח שייתכן והרופא "שלנו" באותו רגע מציל 
את חייהם של בני אדם רבים. אז במקום להתבכיין על לכתו 

חודשים, יש לחוש גאווה  ואשל הרופא לכמה שבועות 
  מעשיו.ב
  

  

  ד"ר גווארה מארץ' בהשתלמות רופאות בוונצואלה 

  (צילום: גראנמה)

  
  

ם היו הראשונים י זכור לך שרופאים קובניאדבוו    
שהתייצבו כדי להילחם במגפת האבולה הקטלנית באפריקה. 
כאשר ארגון הבריאות העולמי חיפש רופאים מתנדבים, כי 
שירותי הבריאות באפריקה לא היו מסוגלים להתמודד עם 

? הוא פנה לקובה תחילההתפשטות המחלה, לאן הוא פנה 
דד עם כמובן, וקובה שיגרה אנשי רפואה רבים כדי להתמו

המחלה. בשלב הראשון, בו נרשמו אלפי מתים, קובה לא 
ועל כך מחינו. אבל  – גרה נשות מקצוע, אלא רק רופאיםיש

  לאחר מכן הצטרפו גם נשות רפואה רבות.
  

  

האם בריאות ציבורית טובה ויעילה היא זכות יסוד לכל בני 

 אדם?
כמובן. אירופה הישנה מאבדת בהדרגה מה שהושג     

 אה שנות מאבק פועלי. הרפואה הציבורית היבמהלך מא
. מה נעשה ברפואה הציבורית המאבק המעמדיאחד מהישגי 

האירופית? מפריטים אותה בצעדי ענק. מה שמדאיג הוא 
שאין מאבקים עממיים, רחבים ונחושים נגד מגמות 
ההפרטה. היעדר התודעה במתחולל בשטח הרפואה מונע 

וזה חבל.  קדמותהת לאת המאבק להשבת הבריאות הציבורי
  ם עבור זכות יסוד זו.חלעת עליהם לשוב ולהיכ

ניתנת בחינם, תוך שימת דגש הרפואה הציבורית הקובנית     
 .וויון בנגישות לשירות הרפואה ברחבי המדינהבש
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        חגית גרוסמןחגית גרוסמןחגית גרוסמןחגית גרוסמן

  מישהי 
  

  ִלְהיֹות ִאָּׁשה ְּבִעָּדן ּפֹוְרנֹוְגָרִפי ִעם ַמְׁשֵּבר ַּכְלָּכִלי,
ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ְלתֹוֵכ ְּכֶׁשַאְּת ִמְסּתֹוֶבֶבת ְרֵעָבה 

  ָּבְרחֹובֹות,
ת מּוָכָנה ְלָכל ַמְמָּתק. הֹוֶלֶכת ֲאֵליֶהם ַהַּבְיָתה, ְּבָׁשלֹוׁש ִלְפנוֹ 

  ֹּבֶקר, 
  ִלְׁשּתֹות וֹוְדָקה.

  
ֶזה עֹוֶׂשה ָלֶהם טֹוב ְלִהָּכֵנס ֵאַלִי ֵמָאחֹור, ִלְׁשֹּתל ָּב ֶאת 

  ַהֵּגיִהנֹום
  ֶׁשל ִאי ֲהָבָנה ְוִאי ַאֲהָבה. ֶׁשל ַהְיִציָרה ַהְּקטּוָעה,

ה ַל טֹוב ְוַאְּת רֹוָצה עֹוד,   ֶזה עֹוֶׂשה ָלֶהם טֹוב ִאם ֶזה עֹוֹשֶ
  ֶבת ָּבֶהם ֵמָרחֹוק. ְמֹאהֶ 

  
  ֲעָדִין א ָלַמְדְּת ֶאת ַּתְפִקיד ַהא ֻמֶּׂשֶגת

  ְוֶזה ָקֶׁשה ְּבִעיָּקר ְּכֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוֵכ חֹוב ָּגדֹול ֶׁשל ַאֲהָבה.
  ְוַאְּת ָקָמה ַּבֹּבֶּקר ְּבֵבית ִאֵּמ, ִאָּׁשה ַּבת ְׁשִׁשים ּוְׁשַּתִים,

  ן ּוְנָׁשָמה ְּתִמיָמה.ִעם ִהְתַמּכרּות ְלִנָּקיוֹ 
  

  ַאל ִּתְסּתֹוְבִבי ְלַבֵּד ָּבְרחֹובֹות, ַאל ִּתְׁשִּתי, ַאל ֵּתְלִכי ְלִאּבּוד,
  ְואם ִמיֶׁשהּו ִנְכָנס ָל ַלּגּוף, ַאֲחֵרי ֶׁשָאַמר ֶׁשהּוא א אֹוֵהב

  יְולא ֹיאַהב ְוא ִיְהֶיה, ִזְכִרי ֶׁשַאְּת ִאָׁשה ְּבעֹוָלם ּפֹוְרנֹוְגָרפִ 
  ִלְכֹּתב ַעל ֶזה. ִעם ַמְׁשֵּבר ַּכְלָּכִלי ְוֵאין ָל ָּדָבר ַלֲעֹשֹות ִמְּלַבד

  
   מתוך: "ספר הגוף" שיראה אור בקרוב בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

 
  

        מריו מרדכימריו מרדכימריו מרדכימריו מרדכי- - - - שחרשחרשחרשחר

 וִהגדת
 

 ְּבָכל ּדֹור
 ָודֹור
 ַחָּיב
 ָאָדם

 ִלְראֹות
 ֶאת ַעְצמוֹ 

 ְּכִאּלּו
  הּוא

  א ָיָצא
 ִמֶּגְרַמְנָיה

  
  .2010, הוצאת אבן חושן, "תולדות העתיד"מתוך: 

  

  

        לורן מילקלורן מילקלורן מילקלורן מילק

   תקבלי אגרופים בנקבים

  
  ְּתַקְּבִלי ֶאְגרֹוִפים ַּבְּנָקִבים.

  ָּתמּוִתי ְּבעֹוֵד ַּבַחִּיים
  רֹוָצה ְלַהְצִמיא ֶאת ַעְצֵמ ֵמָחָדׁש.

  א ָצִרי ֶׁשַּיְדִליקּו ָל ֵנר
ְסֶנה ּבֹוֵער. ִּכי ֵיׁש ָל  

  

  

  
  

  
        מיטל נסיםמיטל נסיםמיטל נסיםמיטל נסים

  (ועכשיו מה זאת חיפה) 
        

   ְוַעְכָׁשו ַמה ֹּזאת ֵחיָפה
   ִאם א ְמקֹום ֲעבֹוָדה

   ַאֲחֵרי ֶׁשָּפַרְׁשּתְ 
   ֲאִני ְצִריָכה ְלַהְגִּדיר ֵמָחָדׁש

    ֶאת ָהִעיר
   ִאם ִּבְכָלל ֶאְפָׁשר

    ִלְראֹות ְּבֵעיֵני רּוִחי
   ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִמְּלַבּדֵ 

ָחזֹור-עֹוָלה ַעל ָהאֹוטֹוּבּוס ָהלֹו    
    ִמְתַאֶּפֶרת ְּבֵבית ַהִּמְרַקַחת

  קֹוָנה ִלי ְּתרּופֹות
א ֶאָּגֵמר ָל ֶׁשֲאִני   

   ּוַבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה
    ַּגם ִהְׁשַּבְעְּת ֶאת ָהרֹוֵקחַ 
   ֶׁשִּיְזֹרק ֵאיזֹו ִמָּלה טֹוָבה

    ֶׁשְּיַטְּפלּו ָּב ָיֶפה
   א ַיֲעׂשּו ְּבָעיֹותׁשֶ 

   ִעם ַהְּתרּופֹות
    ְּבֵבית ַהִּמְרַקַחת ַּבְּקָריֹות

  ַאְּת א ַמִּכיָרה ִּבְכָלל 
   ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ַהּפֹוֲעלֹות

   ֶאל ִמי ְּתַדְּבִרי
   ִעם ִמְרָׁשִמים ֶׁשָאַבד ְזַמָּנם

ַּבַּלַחץ ָהָאְפָיִני ָל   
  ְלִמי ַּתִּגיִדי ֹּבֶקר טֹוב

  
רואה אור בימים אלה בהוצאת ה "מורה עובדת קבלן"ך: מתו
  וגרילה תרבות. ספרד
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        רון דהןרון דהןרון דהןרון דהן

*  
        

  ַאל ֹּתאְמרּו ֶׁשָהֵעֶׂשב ָׁשר
  ַאל ְּתַהְּללּו ֶאת ֶאְׁשּכֹולֹות ַהֶּגֶפן

  ַאל ְּתַצּפּו ַלֶּגֶׁשם
  

  ַּבֹּכל ֵיׁש ְּפָגם
  ּוְבָכל ְּפָגם ָטמּון

  ַהִּסּכּוי
  ְלִתּקּון
  ָהעֹוָלם

  
  .2014, הוצאה עצמית, "עקרונות הגן" מתוך:

  
        יחזקאל רחמים יחזקאל רחמים יחזקאל רחמים יחזקאל רחמים 

    "באמצע ה"אני
 
  "ֶאְמַצע ָה"ֲאִני" ָנַחת ִּפְתֹאם "ֲאַנְחנּוּבְ 

  ְּבֶקֶצב ֵאׁש ֶׁשל ַאְרַּבע ְלַדָּקה 
  ְוַהְּנִגיָעה ָהֲארּוָרה ִסְּפָרה 

  ַעל ֵאי ֶׁשִהְתַרַחְקנּו,
  ַּכָּמה ָקָהה ִלֵּבנּו 
  ִּבְזַמן ַהַהְפָסָקה 

  
  ְּבֶאְמַצע ָהֲאִני ַמְרֵּפק ָנַׁשק ַמְרֵּפק 

  ,עֹוֵרר ְלִמְלָחָמה ְוֵעֶגל ָהָּזָהב
  ְּבֹעֶקם ְׁשֵּתי ַקְרָניו 

  ָׁשַאג: ַאִחים ֻּכְּלֶכם!
  ְוֵהם ִהְסַּתֲערּו 

  ְוֵהם ָיְדעּו ַעל ָמה 
  

   ְּבֶאְמַצע ָהֲאִני ִהַּבְטנּו ָּבֵעיַנִים,
  ְקרּועֹות ָרִאינּו -ְקרּוִעים

  ַאַחת ֶאת ַהֵּׁשִני,
  ֲעַנן ּבּוָׁשה ָיַרד,
  ִים.ֶהֱחַזְקנּו ּגּוש ָיַד 

  ָּכל ֶזה ָקָרה ְּבֶאְמַצע ָהֲאִני.
  

  2011ישראל, 
  

  .רואה אור בימים האלה בהוצאת פרדסהמתוך "עכשיו הנסיעה" 
  

  

        תמיר אסוליןתמיר אסוליןתמיר אסוליןתמיר אסולין

  רעב
  

  ֲאִני ּגֹוֵוַע ְּבָרָעב
  ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּפה

  ָּגדֹול, ָרָחב
  ִלְדֹחסְוִהְתַחְלִּתי 

  
  ַהְבָטחֹות ַּבְּׂשָרִניֹות

  ֶאת ַהֶּבֶטן ְמַמְּלאֹות ִלי
  ַהְּׁשָקִרים ַהִנימֹוִחים

  ִמְתמֹוְסִסים ַעל ַהָּלׁשֹון
 ָעַקְרִּתי ֶאת ִׁשַּני ּוִפִּניִתי ָמקֹום

  
        אבנר מרים עמיתאבנר מרים עמיתאבנר מרים עמיתאבנר מרים עמית

34  
  

  ַמֶּׁשהּו ִנְׁשַאר ָּפתּוחַ 
  ָיַדִים ְוֵאיָבִרים ֲאֵחִרים

  ִנְכָנִסים
  יֹוְצִאים

  יִמֶּמּנִ 
  ְּבָחְפִׁשּיֹות

  

   ָיַדִים
  ְוֵאיָבִרים ֲאֵחִרים
  יֹוְצִאים ְוִנְכָנִסים

  יִמֶּמּנִ 
   ֶאל ָהַאֵחר

  ֶּפַרחְּבִלי 
  

  ֲאִני ְמִדיָנה חֹוָלה
  ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ֶאת ָהֶעְזָרה

  א ֶׁשל ַהַּמֲעָצמֹות
 ֶאָּלא ֶׁשל ַהַּיַער

  

"ספר שתף", בעריכת אבנר מרים עמית, עתיד להתפרסם בסתיו 
  לאמנות הדיאלוג בשירה. הקרוב. הספר יוקדש כולו

  

  

        חמזה ע'נאיםחמזה ע'נאיםחמזה ע'נאיםחמזה ע'נאים

  בהר
  

ר ֶּדֶמהָּבָהר ֶׁשּמֹוִליד ִמְגַון ַעְכְּבֵרי    ָקָרה ָּדַבָ
  ִאָּמא ֲאָדָמה ִהְׁשָּתֲעָלה ִׁשעּול ְמזָֻּיף

  ְּכִאּלּו ִהְׁשִּתילּו ָלּה אֹותֹו אֹוָתם ַעְכְּבֵרי ַמְעָּבָדה ֲאבּוֵדי ָחזֹון 
  ְלַדֵּבר!ְוַעל ֶּדֶר ֵאין ַעל ָמה 

  ִּבים ִּבְנִתיב ַהְּזַמן ַהּנֹוָתר...ְתעַ ע"ע ִמְׁשְקֵפי ִגּדּור ֶׁשַרק ִמ 
  

  ִּפְתאֹום ֵאַרע ָּדָבר..
  

  ָהָהר ָקַרס ֶאל ּתֹו ַמְׁשָמעּותֹו ָהִראׁשֹוִנית:
  ״ְׁשַכְחֶּתם ֶׁשֲאִני ֲחִתיַכת ּגּוׁש ָּכֵבד ְוַאִּלים..

  ְוַקר..
  ָּכר..נֻ ּוְמ 

  ֲחָלִקים ִמַּדָּיָריו..ָהָהר ֶהֱחִליף 
  ֶהֱחִליף ִקֹּדֶמת..

  ִהְתַנֵער ִמָּכל ַטִּפיל ְּבּפֹוֶטְנְצָיה..
  ְוַהִהְסטֹוְרָיה ִהְמִׁשיָכה ְלִהְתָּפֵרׁש

  ֶּדֶר ַהְפָרׁשֹות ַהְּׁשָאר..
  

  איורים: דותן מורנו

 עריכה: לילך ובר



    במאבק
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באירוע חגיגי בהשתתפות כאלף פעילי בנק"י וידידי התנועה. 
ה, מזכ"ל בטקס הפתיחה בירכו מזכ"ל בנק"י אמג'ד שביט
  מק"י עאדל עמאר ומזכיר חד"ש מנסור דהאמשה. 

הסרבן ירון קפלן, חניך בנק"י תל אביב, פתח את האירוע     
ודיבר על החשיבות של תמיכת בנק"י בסרבנות כאחד 

אמנותית התכנית ה  האמצעים המרכזיים למאבק בכיבוש. 
  כללה קטעי שירה, ריקוד ונגינה.

עידה עצמה בהשתתפות צירי נערכה הוו האירוע למחרת    
 את ו ועד מרכזי שיובילבחר הנציגיםהארץ.  רחביבנק"י מ

החלטה לערוך כינוס נוסף  והתנועה בשנים הקרובות, וקיבל
  תוך חצי שנה לדיון בתקנון התנועה. של הוועידה 

  

חיראן - תושבי הכפרים אום אל

  ועתיר יפגינו בירושלים נגד נישולם
  

חיראן ועתיר -רים בנגב אום אלועדי הכפרים הלא מוכ    
באפריל, בשעה  20מזמינים להפגנה ביום רביעי הקרוב, 

, בירושלים 1ברחבת משרדי הקק"ל, רח' קק"ל  11:30
-"הסירו את ידיכם מפרויקט נישול תושבי אום אל :בקריאה

 חיראן ועתיר". 

הכפרים ולגרש שני החליטה להרוס את  ממשלת נתניהו    
רבות אום אלחיראן מיועדת לקום את תושביהם. על חו

עתיר יינטע יער.  ותהתיישבות יהודית בשם חירן ועל חורב
 פרויקט הנישול.ביצוע קק"ל נטלה על עצמה תפקיד מרכזי ב

פניות לרשויות המוסמכות לבטל את רוע הגזירה נפלו על 
אוזניים אטומות. עתירות לבתי המשפט הניבו תוצאות 

קבע אמנם, שהתושבים ברי מאכזבות. בית המשפט העליון 
  אך אישר את הריסת הכפרים וסילוק התושבים.  ,רשות

 הפגינו בחיפה בסולידריות עם תימן
עשרות מפגינים, ביניהם פעילי מק"י וחד"ש, התכנסו     

) מול הקונסוליה הצרפתית בחיפה במחאה על 12.4(
המלחמה האימפריאליסטית של סעודיה, בגיבוי ארצות 
הברית ובעלות בריתה, לרבות ישראל, נגד העם התימני. 
ההפגנה נערכה מול נציגות צרפת בעקבות עסקאות הנשק 

  נה האירופית עם סעודיה לאחרונה.הענקיות שערכה המדי
אנו עומדים לימינו של העם התימני מהמארגנים נמסר: "    

למנוע קיומה של סעודיה ושל כוחות ההתנגדות, מול הניסיון 
כנית זו ת שאינה כנועה להגמוניה שלה במפרץ.של מדינה 

  ".  תיכשל, כשם שנכשלה המזימה למיטוט סוריה

 

 חד"ש סניף יפו

היל דיאבסועם  אסיפה  
 יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות ויו"ר האגף לקידום שוויון

 

בהסתדרותבסימן פתיחת שנת הבחירות   

 

, , מועדון חד"ש יפו19:30באפריל,  21יום ה', ב  

, עג'מי3השקמה   

  

 אקטיב העובדים של מק"י וחד"ש

 פרלמנט עובדים
 

במאי 1-לכבוד ה  

ד"ר שלמה סבירסקי בהשתתפות  
 

ההכנסה בין עובדים ומעסיקים חלוקת עוגת :בנושא  
 

, הגדה השמאליתמועדון , 20:00, במאי 4יום ד', ב  

, תל אביב70אחד העם   

  

  תנועת הידידות עם העמים
 

  שנה להבסת גרמניה הנאצית 71במלאות 

 עצרת יום הניצחון
 

  ביער ע"ש הצבא האדום בהרי ירושלים

  10:30במאי, בשעה  7בשבת, 
  

גיליון הבא ובאתר מק"יב -פרטים על הסעות לאירוע   


