
 בונים אחדות עובדים יהודים וערבים
  במאי 1-לכבוד ה קריאת המפלגה הקומוניסטית הישראלית

מול ההון המונופוליסטי, מול ממשלת הזדון הפוליטי     
והפאשיזציה, מול ספסרי הגזענות והאיבה הלאומית, מול 
רומסי החירויות הדמוקרטיות, מול המנשלים והורסי הבתים 

קוראת המפלגה הקומוניסטית הישראלית לאחדות מאבק  –
ל נשים וגברים ללא הבדל של עובדים יהודים וערבים, ש

מוצא. הדגל האדום ממשיך להיות דגל המאבק העקבי 
לשוויון חברתי, לאומי, אזרחי, מגדרי ועדתי, לשלום צודק 

  ולדמוקרטיה.
ממשלת נתניהו, בגיבויו של ממשל טראמפ, חותרת     

להנצחת הכיבוש ולביסוס ההתנחלויות ומכינה הרפתקה 
מלחמתית נוספת שתגבה מחיר אנושי וכלכלי יקר. אנו 
סולידרים עם מאבק האסירים הפלסטינים לשיפור תנאיי 
כליאתם ועם מאבק כלל העם הפלסטיני לחירות ולעצמאות 

וש השטחים, שבה מק"י לכיב 50-לאומית. בשנה ה
ומדגישה, כי הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים 
המזרחית, בצד ישראל, היא הבסיס לפתרון הצודק שיבטיח 
את זכויות שני העמים ואת עתידם. התכניות התאוותניות של 
האימפריאליזם ממיטות אסונות חסרי תקדים על עמי האזור. 

הגמוניה אנו סולידריים עם הכוחות המתנגדים ל
האמריקאית, ועם כל הכוחות המתקדמים הנאבקים למען 

  חופש, עצמאות, דמוקרטיה וצדק חברתי. 

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, המערכה מול ההון     
ולמען העלאת השכר שלובה במאבק מול הממשלה להגדלת 
התקציבים החברתיים ולקיצוץ ההוצאות הצבאיות; המערכה 

ונגד הספסרות במחירי הדירות עולה בקנה בעד הזכות לדיור 
אחד עם המאבק נגד נישול הבדואים מהקרקע והריסת הבתים 
ביישובים הערביים; המערכה נגד פיטוריהם של העובדים 
בשידור הציבורי כרוכה במאבק להגנת חופש הביטוי ונגד 

  ההפרטה וההעסקה הקבלנית.
רטי מק"י מחויבת היום, כמו בעבר, לכל מאבק דמוק    

עכשווי ולמערכה הכוללת נגד הקפיטליזם כמשטר של ניצול 
שנה  100מעמדי, אפליה ודיכוי לאומי. בשנה בה מולאים 

למהפכת אוקטובר הגדולה, הסוציאליזם הוא הפתרון ארוך 
הטווח לסתירות החריפות בין ריכוז ההון והעושר בידי מעטים 

ר להתפשטות האבטלה המבנית והעוני בקרב רבים ולערעו
  הבסיס של השירותים החברתיים הממלכתיים.

במאי שבה מק"י וקוראת לסניפיה, לחבריה, לשותפיה  1-ב    
ולידידיה להתגייס להצלחת רשימות חד"ש בבחירות הקרובות 
לוועידות ההסתדרות ונעמת ולוועידת הסתדרות המורים. כל 
הצלחה של חד"ש מחזקת את המערכות המעמדיות 

-צים לבנייתו של מחנה דמוקרטי יהודיוהחברתיות ואת המאמ
  ערבי רחב.
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 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
        

  ביבי קורא רק את "ישראל היום"הטוב למזלו 
אני אגיד לכם מה אני רואה בתקשורת. היא לא מספיק "

היא לא משקפת את התחושות של הציבור. יש פה , מגוונת
רואים אבטלה, אני רואה תעשייה של דכדוך. במקום שהם 

תעסוקה מלאה, במקום שהם רואים כלכלה הרוסה, אני רואה 
כלכלה פורחת. במקום שהם רואים פקקים, אני רואה מחלפים, 

במקום שהם רואים היסוס וחוסר ביטחון אני  .רכבות, גשרים
רואה תקיפות ועוצמה בלתי רגילה שמקרינה על כל הסביבה 

ה קורסת, מתפוררת, אני רואה שלנו. במקום שהם רואים מדינ
  ".את ישראל עולה ככוח עולמי

  )3.4(ראש הממשלה בנימין נתניהו, "הארץ", 
  

  תכנית ההתנתקות של דב חנין
נתניהו אמר שהוא לא רואה את הפקקים שהתקשורת מדברת "

עליהם. באמת לשיירה המאובטחת שלו מפנים נתיב בכל 
וילונות האטומים ומקום. וממילא קשה לראות משהו מבעד ל

יש לי בשבילו הצעה: שבוע אחד בתחבורה  .במושב האחורי
ציבורית והוא ירגיש איך זה נראה בעמידה באוטובוס שעומד 

השלטון כאן  .גם הוא בפקק, כי אין לו שום עדיפות בדרך
   ".התנתק מאיתנו. הגיע הזמן שגם אנחנו נתנתק ממנו

  )4.4פוסט של ח"כ דב חנין בפייסבוק, (
  

  

  על הסיבות למלחמה בסוריה ד"ר ברקו
לו האו"ם לא היה  –המלחמה בסוריה כבר הייתה מסתיימת "

  ."מתעסק כל העת באובססיביות בישראל

 )5.4הליכוד, רשת ב', סיעת  ,(ח"כ ענת ברקו
  

  
  

  שנה חמישים 

  לכיבוש: הקולות
 
  

  

  במחסום קלנדיה עובדים על פי הספר
      

    שאירעשאירעשאירעשאירעמספרת על מספרת על מספרת על מספרת על , , , , טשטשטשטשוואוואוואווא----במחסוםבמחסוםבמחסוםבמחסוםתמר פליישמן, פעילה תמר פליישמן, פעילה תמר פליישמן, פעילה תמר פליישמן, פעילה                     
        באפריל בשעות אחה"צ:באפריל בשעות אחה"צ:באפריל בשעות אחה"צ:באפריל בשעות אחה"צ:    2222----במחסום קלנדיה בבמחסום קלנדיה בבמחסום קלנדיה בבמחסום קלנדיה ב

-שני חולים במצב רפואי קשה שמועברים בשני נהלי גב"    
שני חולים שמועברים בין אלונקות  .גב בתוך שעה אחת-אל

זה לא במוקד לרפואה דחופה ולא  .בידי אנשי צוותים רפואיים
"מהבוקר כבר היו  .בחדר מיון, זה במחסום וזה מראה שכיח

 חמש" סיפר בחור שהבסטה שלו צמודה למחסום.
 הראשון הובא בגלל דימום פנימי, בבטן, אדם בסכנת חיים.     

אבל למרות הדחיפות ולמרות שכל דקה עלולה לחרוץ את 
ו שקובעים את סדר , לאלמוותגורל האיש לחיים או ל

העדיפויות במחסום יש סולם ערכים משלהם וחיי אדם אינם 
וכשהנהלים קודמים במחסום 'עובדים על פי הספר'  בראש.

הבטתי בחיילת ובמאבטח שהיו שם  לא ממהרים. ,לחיי אדם
ששמרו שכל תג ופסיק מהנהלים יתקיים, וראיתי אותם  ,על יד

 ."קה לאלחוש רגשותועיניהם ריקות כמו של מי שקיבלו זרי

  אבל... הוא עדיין מעופף
  ו: אקוניס כבר לא 'שר החלל'"ת"לבקש

  )3.4(כותרת ב"מעריב", 
  

        

  מכתבים  
    למערכת 

 
  

    , טורקיהמאיסטנבול מסר
לאחרונה קיבלתי הודעה, יחד עם פרופ' עבאס ואלי,     

העבודה שלנו בוטלו על ידי המועצה להשכלה  ישאישור
המרצים הזרים היחידים שחתמו גבוהה הטורקית. היינו 

המנשר למען "על  ,באוניברסיטת בואזיצ'י, בינואר אשתקד
. כך הגיע גל הטיהורים "השלום של האקדמאים הטורקים

הפוליטיים בהשכלה הגבוהה גם לפתחה של האוניברסיטה 
  הוותיקה במדינה.

. לא חתמתי את המנשר יקשורה למצב ך פנייתי אינהא    
"בתור זרה", הרי מזה שנים רבות אני מתגוררת בטורקיה. לפני 

ואיני חשה כזרה בטורקיה. כשנה אף ביקשתי להתאזרח כאן 
 גורלי אינו שונה מגורלם של מאות מרצים ואנשי אקדמיה
שפוטרו ואף נכלאו בחודשים האחרונים. ליתר דיוק: הגורל 

  הם גרוע הרבה יותר. של
עצורים. באני מבקשת סיוע מעשי כדי לתמוך במפוטרים ו     

 –איגוד המרצים בהשכלה הגבוהה עומד בפני פשיטת רגל 
. אך הם רבים מפוטריםבעקבות הסיוע הכספי שהוא מעניק ל

כל כך, שהאיגוד עומד בפני שוקת שבורה. לשם כך הפדרציה 
  חשבון מיוחד:הבינלאומי של עובדי החינוך פתח 

https://www.ei-ie.org/en/uaas/uaa_details/68 

ועוד: מחוץ לטורקיה יש לעשות מאמצים כדי לקלוט את     
ולו לזמן מוגבל. מצבם הכלכלי והולך ומתדרדר.  –המפוטרים 

התזות  ו להפסיק את כתיבתצשנאלקטורנטים גם של הדו
  שלהם ונותרו ללא עבודה. 

כמו כן, יש להפסיק כל שיתוף פעולה עם המועצה להשכלה     
ל הפיטורים ללא תקדים שהיא מקור גגבוהה הטורקית, 

  באקדמיה המקומית. 
לשיתוף פעולה שנחתמו  םל ההסכמייש לבחון היטב את כ    

חבי טורקיה. אסור כלה גבוהה ברעם המוסדות להשבעולם 
לשתף פעולה עם מוסד המפטר מרצים בגלל השקפותיהם 

  הפוליטיות.

  רקסו-ד"ר נעמי לוי
 איסטנבול, בואזיצ'יאוניברסיטת 

  
  

של אקסו היא היסטוריונית -נעמי לויד"ר הערת המערכת:     
אחת החוקרות הצעירות הבולטות ו מאניתת'האימפריה העו

שנה  15זה מהאחרונות. היא חיה בתחום זה בשנים 
בואזיצ'י באוניברסיטת  הלימדנבול ובשנים האחרונות יסטבא

סיטה הוותיקה והנחשבת ביותר האוניבר, )הבוספורוס(
 אלףלמעלה מ נמנתה עםהיא  2016בינואר יה. טורקב

אקדמאים שחתמו על עצומה הקוראת להפסקת הפגיעות 
פוטרה מעבודתה, היא כחודש יה. לפני קורטכורדים במזרח ב

אן כלפי ארדומשטרו של מדרגה ברדיפות העליית במסגרת 
, בשמאל, באיגודי עיתונותבאקדמיה, בהמתנגדים לדיכוי 

 .חוגים נוספיםבו העובדים
 

      

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
   26205או לתיבת דואר 

 6126102יפו -ת"א



 3/הסתדרות    
 

המטרה: עוד  

   עובדים מאורגנים 
 

שנבחר לאחרונה ראיון עם דחיל חאמד, 

בהסתדרות  יו״ר סיעת חד״שלכהונת 
  

נבחר השנה, בפברואר  17-מועצת חד״ש שהתקיימה בב    
ר סיעת החזית בהסתדרות. ״כיו כהןל(אבו זייד) דחיל חאמד 

במאי, בהן  23-הסתדרות שיערכו בוועידת לקראת הבחירות ל
ת עוגנים בראשות רשימת חד״ש כחלק מרשימחאמד יוביל את 

  . מוע נושוחחאבי ניסנקורן, 
  

  איך הגעת לתפקיד?  – ספר לנו על עצמך
קיבלתי  ,לימודי התיכון סיום אחרל. אני תושב נצרת    

-מהמפלגה הקומוניסטית מלגה ללמוד הנדסה בבולגריה. ב
עברתי , כאשר חזית נצרת זכתה בראשות העירייה, 1975

לעבוד בעיריית נצרת לבקשת ראש העירייה הח׳ תאופיק זיאד 
כיום  – ריית נצרת היא המעסיק הגדול בעירבענייני כספים. עי

אחרי תקופה . עובדים ועובדות 1,000 עד 900 בה מועסקים
כיהנתי  בהמשךעירייה. העובדי של ועד נבחרתי וקצרה עבודה 

  שנים רבות, במקביל לעבודתי, כיו״ר ועד העובדים. 
משרדי  ,בנצרתניצחון החזית י אחרי כ ,חשוב לציין    

הממשלה עשו חרם על העירייה ולא העבירו תקציבים בהתאם 
המשכורות לא  חרם, שכןאד מהלחוק. ציבור העובדים סבל מ

 6אני זוכר שפעם לא קיבלנו משכורת  .היו מגיעות בזמן
 36השביתה נמשכה  '81-חודשים. הובלנו מספר שביתות. ב

התמידו בתמיכתם  התושבים ,מים. למרות השביתה והסבלי
הנהגת העירייה ואפילו השתתפו בניקיון הרחובות כתמיכה ב

ובכל  .המצב השתפר ,זובעירייה ובהנהגתה. אחרי שביתה 
לנו ניה מכן אחרשלה פוירידות, וגם בתקו היו עליותזאת 

  מאבקים ושביתות מול משרדי הממשלה. 
כיהנתי  '98 עדו1994-ב של תאופיק זיאד תוומ אחרי    

תי פרש 1998-ב ראמז ג׳רייסי. כממלא מקום ראש עיריית נצרת
וסניף העירייה ועבדתי בהתנדבות ב בעמותות לסיוע לנכים מ
מזכיר חזית  תפקידנבחרתי ל '96-לאומי בנצרת. בהביטוח ה

 תישימשתי בתפקיד זה במקביל לעבודנצרת הדמוקרטית ו
  . הקהילתית

  

  איך חד״ש נערכת לבחירות להסתדרות?
מרחבי  –אנחנו נמצאים בראשות מרחבים חשובים כרגע     

בנעמת, מרחבי המשולש הדרומי תדרות ונצרת בהס
אנחנו  דרות ובנעמת, ומרחב הגליל המרכזי בנעמת.תסבה

אלה  מרחביםכוחנו בנעשה את המיטב לשמור ולחזק את 
  ברמה המקומית והארצית. ולהשיג תוצאה יפה בבחירות

 ותשברא ןעוגסיעת הסכם עם חתמה חד״ש על  2015-ב    
האגף לקידום  בהנהגתנוכתוצאה ממנו פועל ו ,ניסנקורן
הנושאים המרכזיים בהם . עושה עבודה חשובה מאודהשוויון, 

תעסוקת הם:  ם אנחנו נוסיף לקדמו,אשר ג, ופועל האגף
 ;ף הבנייןענעבודה בהתאונות במאבק  ת;יוואנשים עם מוגבל

ועזרה  , ובמיוחד במגזר הערבי;קידום זכויות נשים עובדות
ידום מעמד האגף בקעוסק כמו כן  לאוכלוסיות מוחלשות.

  העובדים הפלסטינים מהשטחים הכבושים. 

(צילום: זו הדרך) שימש שנים כיו״ר ועד עובדי עיריית נצרת ,דחיל חאמד  

  
עובדי  :כיםמות אנוים, בהם רבמאבקים  כיום מתנהלים    

מרחף איום תאגיד, עובדי טבע עליהם הרשות השידור ו
 מעןשהקימו ועד פעולה ל פיטורים, עובדי סודה סטריםה

עבודה מאורגנת במקום קבלנית. ועד הפעולה הזה נתקל 
עובדים ועובדות  1,200 בסודה סטריםהמעסיק. צד בקשיים מ

ערבים ויהודים שנאבקים יחד על זכותם להתארגן. חברינו ליוו 
   והגענו למפעל להביע סולידריות.  –את המאבק הזה 

עם יחד ברשימת עוגנים  אני רוצה לציין שאנחנו אמנם    
הייחודי לשמור על האופי  נמשיך מספר מפלגות, אבל אנחנו

, נושא בכל אנחנו לא רואים עין בעין עם ההנהגהשלנו. 
בהסכם בינינו. אנחנו שומרים על עצמאות  כלולה עצמאותנוו

  אידיאולוגית וארגונית.  –בהסתדרות 
  

  בציבור הערבי?  בתחומי עובדיםהבעיות הבוערות  ןמה
אצל אנחנו יודעים שקיימת בעיה קשה לגבי נשים שעובדות     

פרטיים. רובן רחוקות מאד מלקבל את שכר  קיםימעס
ש״ח, ובגלל  2,000או  1,500-המינימום. הן מועסקות ב

שיכות הן לא מתלוננות וממ -המחסור במקומות העבודה 
בק להיאנעשה את מיטב יכולתנו בתנאי עבדות. אנחנו 

חשוב לנו . במגזר הערבי ללוולארגן את הנשים ה בתופעה זו
נמצאים במגע שלה א, כי הם את המרחביםכמה שיותר לחזק 

יודעים את הבעיות ומכירים את  ,יהייומיומי עם האוכלוס
  המציאות. 

מאבק עיקש היסטורית, אנחנו בחזית ובמפלגה הובלנו     
גם  תם של עובדים ערבים להיכנס להסתדרות. זכומימוש ל

לא אפשרו להקים  1985עד  ,60-ם בשנות הלאחר הצטרפות
. ערביים (להוציא נצרת)ישובים יבחרות בנמועצות פועלים 

-עם זאת, רק ב ר.ומאבק שלנו קיבלנו את הזכות לבח בעקבות
  .אלדוגמ ,הגענו לראשות מועצת הפועלים במרחב נצרת 2012

מבלי  .ים חשיבות גדולה לבחירות האלהמייחסאנחנו     
הנהגת על התנהלות והביקורת שלנו ההערות  להעלים את
התנועה החברתית והאיגוד  , זו להערכתנוההסתדרות

בארץ העובדים המאורגנים  . שיעורמקצועית הגדולה ביותר
. 50%-ל מגיע השיעור. באירופה 38%-ל 35%נע בין 

שמים בראש . אנחנו 80% השיעור עומד על בסקנדינביה
בשנים מעיינינו את ההגדלה של מספר העובדים המאורגנים. 

אבל חברות כוח האדם  ,האחרונות הצטרפו עשרות אלפים
. מציאות זו מחייבת נהנות מהטבותעדיין מחזיקות בכוח רב ו

 מרכזיתפקיד  נועדערבי משותף, ופה לנו כחד״ש -מאבק יהודי
  במאבק לשיפור המצב. 

  

 

 נמרוד פלשנברג
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 :הסתדרות המוריםב חד"שאצביע לרשימת מדוע 

 בין העמים דרך מערכת החינוך גשר
  

  

 

  סקינאיתן קלי מאת

  
 עובדימהמורים הם  17%-יותר מ ,במערכת החינוך כיום    

ים לפי שכר שעתי, ללא מועסקקבלן או עובדי עמותות, ה
, ביטחון תעסוקתי. רק רשימה אחת תנאים סוציאליים וללא

ה מן עלתה במצעה התחייבות לפעול לעקירה ,חד"שרשימת 
בתי הספר. חודש בקבלן המורי  ה שלתופעה השורש של

אין הם תשרי, חודש החגים, עבור מורי קבלן הוא קללה, כי 
הסתדרות ש זו גם בושה,מקבלים שכר. כך גם בחופשת הקיץ.  

  את שעריה בפני מורי הקבלן.לב המורים נעלה בשרירות 
למרבה הצער, היינו עדים לגילויי הסתאבות של  הנהגת     

הסתדרות המורים. שכר נבחר ציבור בהסתדרות המורים חייב 
להית צמוד לשכר, לדרגה, לוותק ולתפקיד בהוראה טרם 

בין שכרו גבוה הפער את הניסת הנבחר לתפקיד. אין לקבל כ
שכר המשולם ה ביןלשרת את ציבור המורים ל נבחרש של מי 

כפי שהיה נהוג עד כה. בוודאי יש  –למורים שבחרו בהם 
לשלול הפרשות כספיות דמיוניות מקופת המורים לנבחרי 

התרברבויות הנהגת הסתדרות המורים למרות      ציבור.
ה, מסתבר, שבתנאי השכר למורה בשנותיו הראשונות בהישגי

קפיטליסטיות מדינות הה קרבבהוראה אנחנו במקום האחרון ב
עם ותק ומורים שחצו את הקו של עשר שנות  גם ות.פותחהמ

 ימצאו עצמם בתחתית הרשימה.   ,םישני תארים אקדמאי
הכפלת השכר ל נאבקתהמורים חד"ש בהסתדרות רשימת     

, וכך למורה מתחיל. שכר הוגן מבטיח עתודה יציבה של מורים
וראה כבר בשנים מה הפרישתימנע התופעה המדאיגה של 

  הראשונות לעבודה.

  
  גן ובית ספר בכל יישוב

מחסור הרשימת המורים הדמוקרטית מחויבת להיאבק נגד      
תות יכביישובים הערביים. בניית עשרות  תות לימודיבאלפי כ

  שר   . "אנוש  לחולה   מול אק"  בבחינת   היא   שחלפה  בשנת
  
  

  
הודאה זו לא  תות, אך ימודה במחסור בכ , נפתלי בנט,החינוך

  . פתרה את הבעיה
היחידה  ערבית-יהודיתהרשימה ההיא חד"ש רשימת     

גן  ובכל ישוב ערבי יהיגם ש תרשוא ד. היבהסתדרות המורים
במיוחד בנגב, כמו  ,ילדים ובית ספר יסודי. בעשרות יישובים

 וסדמחיים למעלה מאלף תושבים, אין  וחירן, ב-אום אל
קילומטרים רבים לעיר  נסוע או ללכתילדים חייבים ל חינוכי.
בהתנחלויות, בקיבוצים ובמושבים, בהם לעומת זאת  סמוכה.

 גן ילדים ובית ספר יסודילפחות קיים  ,אוכלוסייה קטנה חיה
 פועל  נפשות    300    המונה   יהודי    .  כשם שבישוב אחד
עג'ור המונה כפר ב בית ספר גם פעוליסודי, כך חייב לספר  בית

  למעלה מאלפיים תושבים.

  
  והיסטוריהלשמור על הגשר בספרות 

נזורה של נגד צ נאבקתהמורים חד"ש בהסתדרות רשימת      
בבחינות   לימוד  ספרי  מרשימת  מחשבות, המוציאה ספרים 

הבגרות, כמו שנעשה בבוטות לאחרונה כלפי הספר "גדר 
. כל אחד מגיבורי הספר מאת הסופרת דורית רביניאן חיה"

של זולתו בהיסטוריה הלאומית הטמון נושא עמו כאב וסבל 
אן יגיבוריה של רבינ .מדמםהלאומי הקרע ה למרותתוך הכלה 

באבחת החלטה  ,בנטהשר  אך מייחלים לגשר של שלום
, צנזר את בסיוע קשר השתיקה של ארגוני המוריםו לאומנית

   .הספר
 שירה, מאמרים וספרי פרוזה וצונזר ממערכת הלימודים     

 פגיעות חמורותיזהר, המבקר קשות  ס.ספרו של , כמו נוספים
השיר של מתכנית הלימודים  ו. הוצאסטיניתפלהאוכלוסייה ב

השיר של אבא קובנר "גרניקה על כל  ;נתן אלתרמן "על זאת"
ס שר החינוך ישיר של מחמוד דרוויש, שהכנוה ;גבעה"

  יצירות בספרות. הלשעבר יוסי שריד לרשימת 
חשיבות רבה  מייחסתרשימת חד"ש בהסתדרות המורים      

היסטוריה, באזרחות ובמתקדמת לכינון מערכת לימודים 
שני העמים החיים כאן. ביום יגונם של שתפתח צוהר ל

. כשם שאני העמיםלאפשר מתן ביטוי לשני  חיוניהזיכרון, 
צעירים במלחמה עקובה מדם, יש  6,000כואב לכתם של 

ם כאב מקום לתת ביטוי לכאבו של תלמיד ערבי, בוודאי ג
שנהרגו או נסו על  סטיניםפל-ערבים אלפימאות על  ,הוריו

 כאשרבין עמים ניתן להגיע רק  הבנהנפשם או גורשו מכאן. ל
להכיל  תלמדהמ תיוצרים תשתית של מערכת חינוך הומניסטי

  את כאבו של הזולת. 
בני עם  םפתיחות של ילדי לשלהשתית דפוסי חינוך   חיוני    

על ידי לימוד שפתו של השכן. רשימת  האחד לעם השני וזאת
המורים מגויסת להגברת לימודי השפה חד"ש בהסתדרות 

הגברת לימודי להעברית בבתי ספר בישובים הערביים ו
. שפה היא גשר. כיום, העמקה בלימודי בקרב יהודיםהערבית 

ערבית בכיתות גבוהות נועדה להכשיר חיילים השולטים 
  בערבית.

להגנת זכויות המורים ולמען חינוך דמוקרטי, אני קורא     
להטיל בקלפי את  במאי, 16-ב , ביום הבחירותלמורים להטיל 
חד"ש לרשימת יותר לתת ייצוג גדול ו ;האותיות ר"פ

  .המוריםבהסתדרות 

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  רגיל או בדואר
  

, 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, 



 חברה /5
מ

 

 

 

  
  (צילום: כוח לעובדים) 2017במארס  28אביב, -עובדי חיפה כימיקלים חוסמים את צומת עזריאלי בתל

  

  מתארגנים יותר, נאבקים יותר וחלקם בעוגת ההכנסות פוחת

תמונת מצב –מעמד העובדים בישראל 
  

 אפרים דוידי מאת

  

לנסות  הראויבמאי, מן  1-לקראת יום העובד הבינלאומי, ה    
. 2017-של מעמד העובדים בישראל בולנתח את מצבו 
  סותרות. המגמות, לכאורה, 

רסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי מחקר שפ    
ם עם מיסכימהציבור מ 91% ושלא זכה לסיקור נרחב, (למ"ס),

סבורים כי הזכות לשביתה  82% ;זכותם של עובדים להתאגד
סבורים  67% ;היא זכות חשובה ובסיסית במדינה דמוקרטית

כי במקומות עבודה שבהם פועלים ארגוני עובדים, תנאי 
סבורים כי ארגוני עובדים  61%-ו ;העבודה טובים יותר

  נויששטחון התעסוקתי במקומות העבודה. ייתכן תורמים לבי
בכל הנוגע הלמ"ס  לשמשמעיים -מנתונים כה חד עופתישמי 

החברה  כןלהתארגנות המעמדית של העובדים בישראל. א
, שונה מאוד מהחברה שהכרנו לפני 2017-הישראלית ב

 ינם. האוהלים כבר א2011המחאה החברתית ההמונית בקיץ 
  ות העבודה.במקומ םבשדרה. כעת ה

פחות מלמד ש :במחקר, ראשון בסוגושעלה נתון נוסף      
) העובדים סבורים כי ארגוני עובדים פועלים 42%ממחצית (

עם  יםמסכימ ם) אינ53%( נסקריםלצמצום פערים. מרבית ה
ות ובתפוקות במקום האמירה שארגוני עובדים פוגעים ביעיל

שמסכימים עם אמירה זו. על מי מוטלת  26% העבודה, לעומת
 20מבני  41%רית לדאוג לזכויות העובדים? האחריות העיק

  ; ומעלה סבורים כי האחריות העיקרית מוטלת על המדינה
  ; העבודה ההנהלה במקום האחריות היא על  כי סבורים 27%

או  י האחריות היא על ארגוני העובדיםסבורים כ 18%ואילו 
   .העובדיםועדי 
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  אין הפתעות בנתונים שמסר האוצר

  בעלי הון: קווים לדמותם
את מצבם של לראשונה ניתח באוצר אגף הכלכלן הראשי      

שפורסמה בתחילת  ,העשירים ביותר בישראל. מהסקירה 400
עולה כי הכנסתם השנתית הממוצעת של עשירי , החודש

שנתית הההכנסה מ 290פי  –מיליון שקל  37ישראל עומדת על 
    ה. יכלל האוכלוסיבקרב אלף שקל בשנה  127ממוצעת של ב

הם תושבי  רוב עשירי ישראלעוד עולה מהנתונים כי      
בקרב ם לנשים אינו נפקד גם וויון בין גבריאי שושה ,המרכז
עשירים"  מה"מגה 89% :ישראלב הבורגנות ההגמוניתאנשי 

  נשים.  11%הם גברים, לעומת 
גברים תל אביביים  מרבית העשירים הםבאופן לא מפתיע,      

העשירים ביותר  הוןהבעלי ה . לעשר56וגילם הממוצע 
מיליון שקל.  320בישראל הכנסה שנתית ממוצעת של 

ה"מגה עשירים" כפי  400כי הכנסתם של  עוד, מהסקירה עולה
מסך ההכנסה החייבת  2.9% יאה ,שמגדירים אותם באוצר

 יאהעשירים ביותר בישראל ה 10במס בישראל. הכנסתם של 
במילים אחרות: צוברים  .במס מסך ההכנסה החייבת 0.6%

  יותר הון ומשלמים פחות מסים משכיר ממוצע. 
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ות החברתית והמעמדית מאז עדחרף העלייה שחלה במו    
התארגנויות העובדים החדשות חרף , ו2011המחאות בקיץ 

הרבות שקמו במסגרת ההסתדרות וכוח לעובדים, רק רבע 
מהשכירים בישראל חברים בארגון עובדים כלשהו. מדובר 

מהם  61%מיליון עובדים.  2.8-אלף מאורגנים מתוך כ 686-בכ
ארגון בהסתדרות המורים או ב - 20%ים הסתדרות, חבר

הסתדרות הרפואית בים חבר 6%יסודיים, -המורים העל
  בישראל או אחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות. 

בנושא התארגנות עובדים  2012עוד עולה מהסקר החברתי     
כי בין השכירים העובדים בענפי המשק  ,שפרסמה הלמ"ס

 86%השונים, בולטים העובדים בענפי החשמל והמים עם 
) חברים 52%חברים בארגון עובדים. בענף החינוך, מחצית (

. ביתר ענפי 46% – בארגון עובדים, ובשירותים הציבוריים
ידי ארגון עובדים, בהכלכלה, מיעוט מהעובדים מיוצגים 

אחד רק  –כאשר בקרב העובדים בענפי המסחר והתיקונים 
  ).  6%עובדים חבר בארגון עובדים ( 17מכל 

התפלגות החברות בארגון עובדים לפי רמת הכנסה, מראה     
-י שיעור העובדים המאוגדים עולה עד לרמת הכנסה של ככ

משתכרים עד בקרב ה 6%-מ :שקל ברוטו לחודש 14,000
שקל  14,000-ל 10,000למשתכרים בין  43%-שקל ל 2,000

שיעור החברים בארגון  –לחודש. ברמות הכנסה גבוהות יותר 
  מעל    הכנסה   בעלי  בקרב   ) 33%(  שליש עד  יורד   עובדים

  

  משכר המינימום 80מי משתכר פי 
  

פירמת הייעוץ וראיית בתחילת אפריל לפי נתונים שקיבצה     
השכר הממוצע של כלל הבכירים בחברות , "דלויט" החשבון

(בכל  והמכונות ציבוריות אביב-הנסחרות בבורסה בתל
 מיליון שקל 1.76על  2016-החברות והתפקידים) עמד ב

, אז עמד שכר 2015ביחס לשנת  14%-עלייה של כ זו. לשנה
מיליון שקל, ובהשוואה לשכר  1.55הבכירים הממוצע על 

  .2014-מיליון שקל ב 1.2ממוצע של 
של מנכ"ל השנתי כי השכר הממוצע  ,עוד עולה מהנתונים    

 2016-עמד ב, 125התאגידים המובילים, ת"א  בחברה במדד
מיליון שקל של מנכ"ל  4.6-למיליון שקל, בהשוואה  4.56על 

  . 2014-מיליון שקל ב 4.4-ול 2015-ב 100במדד ת"א 
ע של כי השכר הממוצ ,מלמדים 2016נתוני השכר לשנת      

עובד בשכר שכר מ 80גבוה פי  125מנכ"ל בחברה במדד ת"א 
אלף שקל  57.9שקל לחודש או  4,825מינימום, שהשתכר 

שקל  9,805שק, . ביחס לשכר הממוצע במ2016-בשנה ב
אלף שקל לשנה, פערי השכר עומדים  120או  2016-בחודש ב

שקל  80,000-; וביחס לשכר החציוני במשק, כ39על פי 
ים ללמד על . פערי שכר עשוי57-בשנה, פערי השכר מגיעים ל

, ויש להם השלכות על תחומים מעמדישוויון הה-רמת אי
  .דבהם חינוך, בריאות, מדיניות מיסוי ועו ,רבים

בשכר  55%כי קיים פער של "דלויט" עוד עולה מנתוני     
לטובת הגברים (בכלל התפקידים ובכלל החברות הציבוריות), 

 1.1-בממוצע, בהשוואה לבשנה מיליון שקל  1.78שמרוויחים 
  מיליון שקל בממוצע אצל הנשים. 

וא ההון ה 2016-את טבלאות שכר הבכירים במי שהוביל     
קים ובתי השקעות שמנהלים את כספי הציבור. בנה פיננסי:ה

עלות שכר המנכ"לים בענף  ,ל "דלויט"לפי החיתוך ש
למקום השני הגיע . בשנה מיליון שקל 4.4ד על פיננסים עמה

מיליון  3.7ענף הביטוח, עם עלות שכר מנכ"לים ממוצעת של 
, עם ת מניותענף השקעות והחזקניצב הבמקום השלישי  .שקל

  .מיליון שקל למנכ"ל 3.5-כעלות שכר של 

 
-כ  מוניםשקל. שכירים שאינם חברים בארגון עובדים  21,000

-כסיבת אי .מכלל השכירים 75%-הם כש ,מיליון שכירים 2
מציינים כי אין ארגון עובדים במקום  69%מאורגנותם, 

אינם יודעים על האפשרות להיות השיבו ש 10%עבודתם; 
כי חברות בארגון לא תועיל טוענים  9%חבר בארגון עובדים; 

מעידים כי המעסיק או התפקיד אינם מאפשרים  4%להם; 
אינם מעוניינים לשלם  3%-רק כאך  ;חברות בארגון עובדים

  דמי חבר.
  

תמרור  ןה, משמעיות-הן חד כאמורשתוצאות הסקר,     
אזהרה בפני המעסיקים וממשלת הימין. ככל שהממשלה 

ו להעמיק פעלליברלית והמעסיקים י-תתמיד במדיניותה הניאו
את הניצול, הם עשויים למצוא תשובה מעמדית הולמת בדמות 

. אך גם ארגוני העובדים הונחוש העובדים חזקהתארגנות 
ק העובדה שרנוכח חייבים להסיק מסקנות מהסקר. בייחוד 

ה, קשה זעובדים מאורגן. ביחס כוחות חברתי כ 4אחד מכל 
מאוד לנהל מאבק נחוש וממושך לשינוי חברתי מן היסוד 

  ולחלוקה צודקת של עוגת ההכנסות.
  

חלוקת עוגת ההכנסות עסקינן, מצבם של ם בענייני או    
. ישראל "מצטיינת" בשיעור בהחלט טעון שיפורהעובדים 

שיעור מן  –המועסקים בשכר נמוך  גבוה של שכירים 
גם ישראל . ותחתפוהגבוהים בארצות הקפיטליסטיות המ

, מהגרות ומהגרי עבודהיעור גבוה של "מצטיינת" בש
המועסקים בשכר נמוך ובתנאים ירודים, בהרבה מקרים 

 למסקנה זו הגיע. כתחליף זול להשקעה במיכון ובאוטומציה
 ,דוה (הדו"ח החדשבמאי אשתקד מרכז א 1-דו"ח שפרסם בה

  רסמו באתר מק"י).ובמאי הקרוב ועיקריו יפ 1-ב יראה אור
  

חלקם של העובדים, שכירים  פחתבעשורים האחרונים      
הוא  2015ועצמאים כאחד, בעוגת ההכנסה הלאומית. בשנת 

, אז הוא 2000השיעור הנמוך ביותר מאז שנת  – 57%עמד על 
הארצות  התרחש במרביתזה . תהליך 65%עמד על 

-שבר שפרץ בארה"ב במהאז בייחוד מ –הקפיטליסטיות 
אך אין בכך כדי לנחם, שכן הנסיבות שביסוד התהליך , "2007

שונות במידה מסוימת מארץ לארץ וההתמודדות עם התוצאות 
 ", נאמר בדו"חהיא במידה רבה משימה של כל ארץ בנפרד

 . 2016לשנת 
  
  

עובדים שאינם מצריכים עובדים ועובדות "זולים" הם     
הדרכה והכשרה מקצועית, ואילו הם עצמם אינם יכולים 

של בוודאי לא כאשר המדיניות  .להשקיע בהשכלה של ילדיהם
מימון וססת על העברה של חלק גדול מנטל מבממשלות הימין 

  השירותים החברתיים מן המדינה אל משקי הבית. 
  

ם על התפלגות למרבה הצער, הלמ"ס אינה מפרסמת נתוני    
שירונים. סביר להניח כי נתונים עוגת ההכנסה הלאומית לפי ע

אלה היו מצביעים על הצטמקות גדולה עוד יותר בחלקם של 
שכן הקטגוריה "עובדים"  העובדים בעוגת ההכנסה הלאומית,

כוללת גם בעלי שכר גבוה במיוחד, דוגמת מנהלים בכירים 
, והם שור האחרוןת, ששכרם גדל מאוד בעבחברות ציבוריו

  נציגים של מעמד בעלי ההון בקרב השכירים. 
  

לאחר יותר משלושה עשורים של הוזלת עלות העבודה,      
מעבר  מחייבתמדיניות שונה  הגיע הזמן לשנות כיוון.

למדיניות שכר נדיבה ושוויונית יותר, מחד גיסא, והגדלת 
חלקה של המדינה במימון השירותים החברתיים, כולל 

 ינהזו אאך  .בהשכלה ובהכשרה מקצועית, מאידך גיסא
כחלון. השאלה היא האם זו -ממשלת נתניהו מדיניות

ובראש ובראשונה של  ,של ארגוני העובדים מדיניותה
ההסתדרות ההולכת לבחירות כבר בחודש הקרוב. ללא מאבק 

  לא יתחולל כל שינוי.  -של העובדים נחוש, מתמשך ועקבי 
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   תובנות בעידן הבינה המלאכותית
  הבעת תקווה להתעוררות הציבור בעוד מועד אושינוי מהפכני של החברה  

  

  תמר גוז'נסקימאת 

  
בה רכשה חברת גדולה, כמו זו רעש תקשורתי סביב עסקה     

נהיגה  מערכותלמובילאיי הענק אינטל את החברה הישראלית 
במרס השנה, כמו גם יחסי ציבור מעולים של חברות  ותחדיש

ציבורי חזק  הדהענק השולטות בשוק הטכנולוגיה, יוצרים 
במיוחד. בדרך כלל מדגישים הפרסומים את התרומה 

  .ובכלל לאנושות של ההמצאה לחיי היומיוםהמדהימה 
ההיסטוריון פרופ' יובל נח הררי תקע סיכה בבלון     

האופוריה הטכנולוגית. במאמרו במוסף "ממון חג" ("ידיעות 
החברתיות בתחזיותיו את הציבור שיתף  ,)16.4אחרונות", 

  לגבי הצפוי לקרות בעידן המחשבים והבינה המלאכותית. 
האנושות, כתב הררי, "קרוב לוודאי תשתנה. התפתחות     

הבינה המלאכותית עשויה להביא גם לכך שהאנושות תתפצל 
לאליטה קטנה של בני אדם משודרגים, ולהמונים חסרי כל כוח 
כלכלי או פוליטי. כך למשל המכונית האוטונומית עשויה 

הגי השוויון בחברה. כיום, עשרות אלפי נ-להגדיל מאוד את אי
מוניות, נהגי אוטובוסים ונהגי משאיות מרוויחים מרשת 

ה שלנו, ועבודתם נותנת להם גם כוח פוליטי לא רהתחבו
מבוטל. הם מסוגלים להתאגד, ואם הממשלה עושה משהו 

בית את התנועה. ששלא מוצא חן בעיניהם, הם יכולים לה
בעוד כמה עשרות שנים, כל הכוח הכלכלי והפוליטי הזה עשוי 

רכז בידיהם של כמה מיליארדרים השולטים בכמה חברות להת
טק שפיתחו את האלגוריתמים שמנהלים את מערכת -היי

  .הרהתחבו
במקביל, התקדמות הביוטכנולוגיה תאפשר בפעם     

שוויון -שוויון כלכלי לאי-הראשונה בהיסטוריה לתרגם אי
ביולוגי. העשירים יוכלו לשדרג את היכולות הפיסיות, 

והרגשיות שלהם ושל ילדיהם... ודווקא אז, כשיהיה השכליות 
צורך חסר תקדים בהתערבות המדינה, המדינה תאבד את 

   האינטרס שלה לדאוג לחינוך ולבריאות של ההמונים".
  

  בין לנין להררי
ניתוח של בקוראי את התחזית של פרופ' הררי, נזכרתי ב    

לנין בספרו  ו"א משמעות הקידמה הטכנולוגית שהביא
ב עליון של הקפיטליזם", שפורסם ל"האימפריאליזם ש

  כתב:  לראשונה החודש לפני מאה שנה. בהקדמה לספרו
"בניינן של מסילות הברזל נראה כעניין פשוט וטבעי,     

דמוקרטי, תרבותי, ציביליזטורי; כך הוא נראה בעיני 
של  ההפרופסורים הבורגניים...". אך בתנאים של שליט

הייצור בכלל, נהפכה כל הבנייה -ניין הפרטי על אמצעי"הק
לחץ על מיליארד אנשים". באותו מיליארד כלל -הזאת לכלי

 ,לנין את הפועלים, אותם כינה "עבדיו השכירים של ההון"
  ואת תושבי הקולוניות והארצות התלויות.

הן לנין לפני מאה שנה והן הררי בימים אלה התריעו מפני     
מרחיבת הפערים של ניכוס  חברתית-כליתהמשמעות הכל

השליטה בהישגי הטכנולוגיה והמדע בתנאים של קפיטליזם 
בידי קומץ של אוליגרכים פיננסיים ניכוס  –מונופוליסטי 

"כמה מיליארדרים השולטים בכמה  (בלשונו של לנין) או בידי
 טק" (בלשונו של הררי).-חברות היי

האוטומטית של גוגל (מתוך אתר החברה)הדגמה של עבודת אלגוריתם המכונית   

 
ההבדל המהותי בין הניתוח של לנין לבין זה של הררי טמון     

להצלת האנושות מהאובדן הטמון שכל אחד מהם מציע בדרך 
חברות הענק בשליטתן של ובמיוחד  ,בעצם שליטת ההון

בעוד שהררי מביע תקווה "שבני האדם יתעוררו  הבינלאומיות.
במקום  21-להתמקד במציאות של המאה ה יתחילוובזמן 

בחלומות על עבר שלא יחזור", לנין שרטט את הדרך בה יוכלו 
העבדים השכירים של ההון לשנות מן היסוד את המבנה 

) את מה שההון 99%-החברתי ולהחזיר לידי העובדים (ה
גזל מהם במשך שלושה טורפים" בלשונו של לנין) -("שניים

   דורות.
  

  יסטיםתפקיד הקומונ
הצדק החברתי הנוכחי -ודאי שחשוב לחשוף את אי    

-כלכלי באיההשוויון -ולהתריע מפני האסון של גלגול אי
הטמון בעצם ריכוז כל הכוח הכלכלי והפוליטי  ,שוויון ביולוגי

בידי אינטל, גוגל וייתר חברות הענק. אולם לחשיפה כזאת, 
כפי שמלמד מאמרו של הררי, יכולים להגיע גם אקדמאים 
בורגניים, הסולדים מפתרון המבוסס על גיבוש כוחו המאורגן 

  של מעמד העובדים ועל מהפכה חברתית.
נופוליסטי, עליו דיבר לנין בפירוט, ריקבון הקפיטליזם המו    

אינו חוסם את הדרך בפני ניצול כוח העבודה השכיר לצורך 
ריקבון פיתוחים טכנולוגיים כמו מחשבים ובינה מלאכותית. 

הישגים העבודה המשיגה את הש ,טמון בכךהקפיטליזם 
. הבעיה עצוםשוויון כלכלי -מתורגמת לאי טכניים-המדעיים

בשוק  מיותריםהימשיך להתקיים, היא, שאם הקפיטליזם 
והפוליטיקאים בעיני קומץ המיליארדרים  ,העבודה יהפכו

  .בבריאותםבחייהם ולמיותרים שאין להשקיע כלל  ,שלהם
השמה  ת עובדיםפעם בעבר, כי לחבר-כיום ברור יותר מאי    

את האדם במרכז, המעבירה את העושר מהאוליגרכים לידי 
ומגדרי, כלומר  , לאומיתיהחברה, המיישמת שוויון חבר

לחברה סוציאליסטית, משמעות שהיא אפילו מעבר לצדק 
שיבטיח  , כזהחברתי: ללא מימוש שוויוני של הישגי המדע

להמונים חסרי הכוח הכלכלי הרי חיים משופרים לכולם, 
  והפוליטי, כביטויו של הררי, לא מובטח עצם הקיום.

 הדורסני זםהאסון הטמון בהמשך קיומו של הקפיטלי    
המונופוליסטי מטיל אחריות רבה עוד יותר על הקומוניסטים. 
נוכל לממש את אחריותנו, כאשר נעדכן את הניתוח המעמדי 

 צברולבין הניסיון העצמי ש ויצור סינתזה מהפכנית ביננו
    במאבקיהם היומיומיים.  העובדים וכלל המדוכאים
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   סגן מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית של דרא"פסולי מפאילה, 
  )"מורנינג סטאר"(צילום: 

  
  

  :קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי
  
  

את הקומוניסטים דורשים 

דרא״פהתפטרות נשיא   
 

, המפלגה )ANC(קרע נפער בקונגרס הלאומי האפריקאי      
משטר האפרטהייד הגזעני.  הובסהשלטת בדרום אפריקה מאז 

המפלגה  בתום ישיבה דחופה של הלשכה הפוליטית של
, פורסמה הודעה 31.3-רכה ב, שנעשל דרא"פ הקומוניסטית

דורשים לפיה , תחת כותרת "דרום אפריקה או זומה"
הצעד טרותו של הנשיא ג'ייקוב זומה. הקומוניסטים את התפ

זו את לאחר ששתי סיעות יריבות במפלגת השלטון תקפו  ננקט
באירוע יוצא דופן שהבליט את המאבק הפנימי  –בפומבי  זו

בצמרת. הקרב הפך פומבי לאחר שהנשיא זומה פיטר במפתיע 
הידוע כלוחם נגד שחיתות  ,פראווין גורדהאן את שר האוצר

"הגיע הזמן שהכלכלה תשרת את העם ואת מעמד  .ממשלתית
  טלוויזיה.שידור זומה ב כריזה - העובדים"

- החלטת המפלגה הקומוניסטית מה שנאמר באבל על פי     
"זה לא מאבק פנימי וזה לא מאבק בין סיעות שונות. זה מאבק 
נגד שוד הקופה הציבורית ולהגנת ריבונות העם. יש להמשיך 

של זומה, תגורש  ות גופטה, פטרונאת המאבק עד שמשפח
 ינורינו אמחב יש"א ,מהמדינה". עוד הבהירו ראשי המפלגה

בתפקידו. להישאר כל אחד חייב צריך לנטוש את המאבק ו
אתם נבחרתם על ידי הקונגרס הלאומי ואתם נושאים חברים: 

  באחריות גדולה: לשרת העם ואת המדינה".
אז החל בתפקידו זומה, ששמו נקשר בכמה שערוריות מ    

שרי  35-עוד תשעה מיחד עם , פיטר את גורדהאן 2009בשנת 
הקבינט. סגנו של זומה, סיריל רמפוסה (לשעבר מראשי 
האיגודים המקצועיים), אמר כי לא ניתן לקבל את הצעד. בכיר 
אחר בממשל, מזכ"ל הקונגרס הלאומי, גוודה מנטשה, הוסיף 

  המפלגה. באישורה שלכי פיטורי השרים לא נעשו 
  

 
"רובם היו שרים שתפקדו היטב", ציין מנטשה. מחוקק בכיר 

מטמבו, אמר כי פשעו  במפלגת הקונגרס הלאומי, ג׳קסון
היחיד של שר האוצר היה העובדה שלא ניתן היה להשחית 

  .אותו
פיטורי שר האוצר הם תוצאה של מאבק ארוך בין זומה     

 את האשמה גורדהאןב טיחולגורדהאן. תומכיו של זומה ה
קהילת העסקים הלבנה של דרום אפריקה, ודחקו את ייצג ש

. על רקע "שיאפשר קידום רפורמות"שר לפטרו ולהחליפו ב
ישנם  ,במערכת הפוליטית בדרום אפריקהוהקרעים במפלגה 

ם כי זומה עצמו ייאלץ לפרוש מתפקידו לפני תום כיהערי
שיפנה את הדרך למנהיג  צעד – 2019-כהונתו השנייה ב

  .את המושכות לידיו , שייקחמפלגה חדש
יצוין שגורדהאן שמע על פיטוריו בטלוויזיה. בעוד מפגינים     

פוטר נאספו סמוך לאחד מבנייני משרד האוצר, השר ש
״אנחנו מקווים שעוד ועוד  .התראיין והסביר את פעולותיו

דרום אפריקאים יבהירו שהמדינה שלנו לא עומדת למכירה״, 
ידע מה אנחנו עושים באוצר יאמר גורדהאן. ״חשוב שהציבור 

  .וכיצד אנו משרתים את דרום אפריקה״, הוסיף
ל מתיחות שבוע ש  סיימוהשרים  9 פיטורי גורדהאן ויתר    

לגורדהאן בפתאומיות לשוב כשזומה הורה פוליטית, שהחל 
מביקורו בבריטניה. על רקע השמועות כי פיטוריו של גורדהאן 
קרבים, זומה זימן את ראשי מפלגת הקונגרס הלאומי לפגישה, 
שעל פי עיתוני פרטוריה הסתיימה בחילוקי דעות קשים. 

אחמד מוחמד  חילוקי הדעות היו לפומביים בעת הלווייתו של
האפרטהייד בדרום  בק במשטרקת'רדה, אחד מסמלי המא

. קת'רדה, שהיה פעיל בנוער 87אפריקה, שנפטר בגיל 
מי שכונה "דוד  .נלסון מנדלה  עםהקומוניסטי, ישב בכלא 

במהלך שנות מאסר, אושפז בבית חולים  26קת'י" וריצה 
אחרי שעבר ניתוח לניקוז דם שהצטבר במוחו.  מארסחודש 

חר קרן הצדקה שלו מסרה כי מצבו התדרדר במהירות לא
  .ויאותירשחלה בדלקת ריאות שפגעה בשתי 

קת'רדה, שהקדיש את חייו למאבק באפליה נגד השחורים     
ם בכירי המנהיגים בקונגרס האפריקני עה נמנבדרום אפריקה, 
זומה בשל השחיתות בממשלתו  את הנשיא והלאומי שביקר

  קרא לו להתפטר.  אףו
החל בנם של זוג מהגרים מהודו להיות מעורב  12בגיל      

כשחילק עלונים של אגף הנוער של המפלגה  ,בפוליטיקה
יחד נידון למאסר עולם ולעבודות פרך,  1964-ב .הקומוניסטית

בכירים בתנועת ההתנגדות למשטר האפרטהייד כמו עם 
לבית הכלא השמור באי רובן. הוא  34שלח בגיל מנדלה, ונ

משטר ושוחרר לקראת נפילת  ,1982-אחר ב הועבר לכלא
  .60, כשהוא בן 1989-באפרטהייד 

באירוע ההמוני שנערך לזכרו, ביזמת קרן קת'רדה והמפלגה    
סגן מזכ"ל המפלגה . הקומוניסטית, לא השתתף זומה

פומבית על כך הקומוניסטית, סולי מפאילה, מתח ביקורת 
"הבחירה היא ברורה: זומה או דרום אפריקה.  :והוסיף

הקונגרס הלאומי אף הוא חייב לבחור: העם או משפחת בעלי 
     של זומה המושחת".  ומקורבי –ההון גופטה 

עיתונות המקומית, למשפחה גופטה, אחת ב פי חשיפותעל      
העשירות בדרום אפריקה, השפעה מכרעת במינויים 
הממשלתיים הבכירים ביותר והיא אף תרמה כספים רבים 

יצוין שבתחילת אפריל הפדרציה  לטובתו האישית של הנשיא.
אף הצטרפה ) COSATU(הכללית של האיגודים המקצועיים 

היא לקריאתם של הקומוניסטים. הפדרציה היא חלק 
  מהקונגרס הלאומי האפריקאי. 

 
מוניסטית של דרא"פ פורסמו באנגליתחלטות הלשכה הפוליטית של המפלגה הקוהה : 

http://www.sacp.org.za/main.php?ID=5967 
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  המאבק המעמדי הגיע לתיאטרון לנוער

   ההתארגנות ב'סמיילבורגר'
 2017פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים בהפתעה     

המאבק המעמדי פורץ לראשונה  שנערך בחול המועד פסח:
   "סמיילבוגר". מבוגריםלבהצגה לנוער ואל הבימה 

בני הנוער העובדים ברשת סמיילבורגר זה סיפורם של      
 ועד. הם יוצאים לקרב על הקמת מוכנים שינצלו אותם ינםאו

נתקלים  , אךעובדים כדי לזכות מחדש בכבודם ובזכויותיהם
טי שאינו בוחל באמצעים כדי לשבור ריזמבמנכ"ל הרשת הכ

את ההתאגדות ולהפנותם זה נגד זה. ההצגה מספרת על בני 
עובדים יחד הנוער מאוכלוסיות מוחלשות (ערבים ויהודים) 

הם מסתייעים כה להתארגנות, . במערהמזון המהירברשת 
 ,עובדת לשעבר בסניף העוסקת בהקמת איגודים ,בסיון

 ן.אורי גפונתקלים בהתנגדות מנכ"ל הרשת 
במהלך ההצגה נקלעים בני הנוער לקונפליקטים כמו הרצון      

עמידה לצד  ;לעשיית צדק מול הפחד לאבד את מקום העבודה
קידום אישי  ;המול שמירה על מקומם הבטוח בעבודחבריהם 

בהשראת נכתבה " כי ההצגהנמסר ד. ועו ,מול סולידריות
מאבק ברב כדי להיזכר ", ולא צריך דמיון סיפורים אמיתיים

, להתארגנות העובדים ברשת יםיסתהארוך, שטרם ה
  . "מקדולנדס"

אלמה משתתפים השחקנים  הפקה של "תיאטרון הנפש"ב    
דליק וחמי, בן פריד דישי, אסף מרון, אסף פרי, גילי בית הל

; עיצוב: שי אהרון; כתיבה ובימוי: תום ווליניץ ווליניץ.
תאורה: רותם ; תנועה: גליה פרדקין; מוסיקה: עמרי דגן

כן, אין  עוזר במאי: בן פריד.ו ;וידאו: איתי וינשטוק ;אלרואי
כאן טעות, הבמאי תום ווליניץ הוא בנו של השחקן הוותיק 

  דליק ווליניץ.
  
  

  ל דב הלרתערוכה ש
  במוזיאון הנגב לאמנות

סדנת  ,ניריםקיבוצו, הלר בהאמן דב בשנות התשעים הקים     
במשך שנים אבן שואבת לאמנים מן הנגב ששימשה תחריט 

 תנפתחהואף ממרכז הארץ, שבאו ליצור ולהציג שם בתערוכה 
   במאי, חג הפועלים. 1-מדי שנה ב

און הנגב יבמוזשנפתחה  ,"מסעות"של הלר  תותערוכ    
מתמקדת בעבודות  ,שבע בתחילת אפריל-בבאר לאמנות

הדפסים  ןאלה בעיקר .מעשרים וחמש השנים האחרונות
בטכניקות שונות שיצר הלר מאז ראשית שנות האלפיים 

  בסדנת ההדפס ירושלים וציורים הנלווים להם.
ט, רומניה. הוריו בבוקרש 1937-דב (דבל'ה) הלר נולד ב    

במסע בן שלושה חודשים והשאירו את  1939-בלארץ הגיעו 
הפעוט בבית דודתו בבוקרשט, שם גדל בשנות מלחמת העולם 

לארץ והתאחד עם  הגיע, 12, בהיותו בן 1949-יה. רק בהשני
נושא  ואמשפחתו. פרק בלתי רגיל זה בביוגרפיה של הלר ה

בעיקר בסדרות  ,מרכזי ביצירתו בעשורים האחרונים
גות אהבה קולנוע", ו"מתחבקים" המוצ "פרימווארה", "אמא

הפועל הקומוניסט  ,סדרה שהיא מחווה לאביוב, וגם בתערוכה
  הגאה. 

תל מעל נחל הבשור ובו  –בסדרת התצריבים "תל ג'מה"     
נוגע הלר בסיפורן של שתי נשים  ,שרידי יישובים קדומים

-פלסטיניות, אם ובתה, שהרג צה"ל במבצע "עופרת יצוקה" ב
  ביוני. 24-תערוכה תינעל בה. 2009



  במאבק
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 הארץ ברחבי בקמפוסים הפגנות תקיימוי במאי-1 ה לכבוד    
 ישירה העסקה למען יםבירושל גבוהה להשכלה המועצה מולו

 הקואליציה רכזת ,עמוס אורנה מסר כך .באוניברסיטאות
 עשרות המרכז מטה הוקם ,כן כמו .ישירה להעסקה הארצית
 ,חברתיים פעילים ,ניקיון עובדי לצד סטודנטים ותאי ארגונים

  .האקדמי הסגל של נציגים ואף
 בקמפוסים ש"חד של הסטודנטים תאי :המטה חברי בין    

 שיתופי תוך ,המישורים בכל לפעול צפוי מטהה ם.השוני
 ועובדות עובדי של לקליטתם להביא במטרה ,מקומיים פעולה
 מכל ליהנות להם שיאפשר באופן ,ישירה להעסקה הקבלן

 להקנות הזכות וביניהן ,המניין מן עובדים של הזכויות
  .חינם אקדמאית השכלה לילדיהם

 

 ישירה להעסקה בהפגנה משתתפים אביב–תל באוניברסיטת ש"חד פעילי

    הדרך) זו (צילום: באפריל-5 ב שנערכה בקמפוס

  
 3 י,שליש ביום הקמפוסים בכל הפגנות םלקיי סוכם במטה    

 הסולידריות יום שהוא במאי-1 ה לציון ,11:45 בשעה ,במאי
 שבוע, כעבור תיערך ארצית הפגנה .העובדים של הבינלאומי

 גבוהה להשכלה המועצה מול 12:00 בשעה ,במאי 9-ב
   .43 ז׳בוטינסקי רחוב בירושלים, (מל״ג)

 

  חד״ש, מק״י, בנק״י
  

  בנצרתבמאי  1-צעדת ה
  

  , רחוב תאופיק זיאד10:30, 29.4שבת, 
  

  יפו:  –הסעות מתל אביב 

 7:45 בשעה - גן השניים -יפו 

 8:00בשעה בגין פינת הרכבת  - תל אביב

 8:10בשעה דרך נמיר לכיוון צפון  -רכבת ארלוזרוב 

  8:15 בשעה דרך נמיר פינת איינשטיין
  

 -להרשמה להסעות 

OWMkHxSGvpHR1vfr2https://goo.gl/forms/ 

  

   חד״ש
  

  חברתי -בלוק פוליטי
  

   למען צדק חברתי, שלום ושוויון
  

  במאי המרכזית בתל אביב 1-בצעדת ה

  של ההסתדרות ותנועות הנוער 
  

  רחבת מוזיאון תל אביב, , 16:00, 27.4, חמישייום 

  במדרגות העולות לרחבה משד׳ שאול המלך

  
 הגדה השמאלית

  

  חג הפועלים –מסיבת צהריים 
  

  

  70, אחד העם 13:00, 28.4יום ו׳, 
  

  באא-בן עתליה הסרבנית שוב נכלאה
 בלשכת )18.4( התייצבה ,מירושלים 19 בת אבא–בן תליהע  

 סירובה על השלישית בפעם והכריזה השומר תל הגיוס
 ובדיכוי השטחים בכיבוש חלק לקחת ובכך לצבא להתגייס

 מחוץ .מחבוש ימי 30-ל נשפטה כך בשל ,הפלסטיני העם
 ששוחררו הכיבוש סרבניות ביניהן ,חבריה הפגינו ם"לבקו

-בן ריצתה כה עד .זאבי ותמר אלון תמר האחרונים בשבועות
  מחבוש. ימי 50 הכל וסך כליאה תקופות שתי אבא

 הוא הזה המאבק״ :לכלא כניסתה לקראת כתבה עתליה    
 הדיכוי ,הכיבוש סיום למען .פה שחיים אנשים מיליוני למען

 לאלף מעל ,אלה ברגעים״ כי הוסיפה אבא ןב ."והאלימות
 בלתי ממאבק כחלק רעב בשביתת פתחו פלסטינים אסירים

 המנהליים המעצרים פסקתה ,תנאיהם שיפור למען אלים
 הבלתי בדרך לתמוך ברצוני .הישראלי הכיבוש על ומחאה
 שאכן תקווה וכולי ם,קול את להשמיע בחרו בה אלימה

  ".שמעיי
  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

   – הכרישומי וידיאו של מהפ 
  הארון פארוקי ואנדרי אוז׳יקה

  
  

  גרמניה (רומנית עם תרגום לאנגלית), 1992
 

  מוגרביאבי עם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, באפריל 29ש, מוצ"

 

  ׳זו הדרךלקוראי ׳

  
  

  .10.5-הגיליון הבא של השבועון יופיע במסיבות טכניות, 


