
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ;הרשימה המשותפת רשמה הישג היסטורי בבחירות

             ד הגזענות והשנאה תוביל את המערכה הפרלמנטרית נג

הרשימה המשותפת רשמה הישג היסטורי בבחירות     
ות רשימבמארס. רק שתי  2, שבועשהתקיימו ביום שני ה

 ,ו תוספת קולות משמעותית: הליכוד הימני שבשלטוןהשיג
  הכי רחוקה מבנימין נתניהו הגזען. –והמשותפת 

תוספת קולות עיקר בזכות ההישג, כצפוי, נרשם ב     
הערבי  ציבורבירת ההמכונה בחברה הערבית. בעיר נצרת, 

-מהבוחרים. בתל 96%נתנו את קולם למשותפת בישראל, 
הוכפל מספר מצביעיה היהודים של הרשימה.  -אביב 

 ,יו"ר הרשימה המשותפתכך ללמחרת הבחירות התייחס 
"אני רוצה לברך את הציבור  .)(חד"ש איימן עודהח"כ 

שתמך ברשימה  ,מהציבור היהודי יםשלנו, גם הערבי וגם רב
 ,. "אנחנו התחזקנו, אמר בפתח ביתו בחיפההמשותפת"

הישג  .1949אי פעם מאז מגדול  אלקטוראליהישג וזהו 
 ."מטורף

יבים להיות וחמאנו  כך.לא נסתפק ב": הוסיף עודה    
זו . פוליטית הישראליתהמפה ההאלטרנטיבה הערכית לכל 

תומכי השמאל הישראלי. אני קורא ל של התחזקות תחילתה
שותפות  בנות יחדשמאל לא להתייאש, אלא לה

שלום  לש –אמיתית ולא מדומה  –ואלטרנטיבה ערכית 

יהודים. ושוויון בין ערבים של דמוקרטיה אמיתית ושל , צודק
 מוחלשותהשכבות ה כל נחזק את שיתוף הפעולה בינינו לבין

   ".בחברה הישראלית
 –חיקוי חיוור של הימין כ נוהגשמאל -בכל פעם שהמרכז"   

בור של אנחנו נמשיך להוביל את הצידו. הימין ניצח והם הפסי
נתניהו חזר לאורך הקמפיין  .םהערבים והיהודים הדמוקרטי

ממשלה רק עם המשותפת. עכשיו כולם  תהיהואמר שלגנץ 
  ", הדגיש.רואים שלנתניהו אין ממשלה בגלל המשותפת
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 2תגובות /
 

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  קורונה: בעזרת השם והשב"כ 
אנחנו מקווים ומתפללים, עושים את כל ההשתדלויות. "

בינתיים התפילות שלי עזרו נגד נגיף הקורונה. מדינת ישראל 
מגיעות ישר מיפן או היא מדינה די מרכזית. לא כל הטיסות 

הונג קונג. יכול להיות שאנשים מגיעים מהונג קונג לאמריקה 
יש אפליקציה שבעזרתה אפשר  .ואז לכאן, וקשה לעקוב

 –לעקוב דרך הטלפון, לשב"כ יש את זה בנושאים ביטחוניים 
 אפשר לדעת באיזה מקומות כל אחד היה לפני שהגיע לארץ".

  )21.2 ",ידיעות אחרונות"שר הבריאות יעקב ליצמן,  ( 

  על ראש הפרזיט בוער הכובע
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס במהלך עצרת 

 קוריאני-הדרום בקולורדו לזכייה ההיסטורית של הסרט
'פרזיטים' בפרס האוסקר. 'כמה גרוע היה טקס האוסקר 
השנה?', שאל והצית גל של צחוק בקהל, 'ראיתם את זה? 
המנצח הוא סרט מדרום קוריאה! מה לעזאזל קורה כאן? יש 
לנו מספיק בעיות עם דרום קוריאה לגבי מסחר. בנוסף לזה, 
נותנים להם את פרס הסרט הטוב של השנה? האם הוא טוב? 

לא יודע. בואו ניקח את 'חלף עם הרוח', אפשר לקבל את אני 
  'חלף עם הרוח' בחזרה בבקשה'".

  )22.2("ניו יורק טיימס", 

  ...יש לו גם דיפלומה במינהל עסקים
על בניהול. הוא צריך -אף אחד לא יכחיש שיש לביבי יכולות"

לנהל את עסקת המאה ואת המפגשים עם נשיאי העולם, וצריך 
  ה בבית".גם לנהל את שר

  )21.2(הסופר אייל מגד, "ידיעות אחרונות", 

  בנושא זה גם ... והוא מומחה
יערכו נגד הפצת ידיעות כוזבות י"גם המשטרה וגם השב"כ 

  כדי להשפיע על אחוזי הצבעה".
  )24.2(בנימין נתניהו, "ישראל היום", 

  ואיך החיים בלה לה לנד?
יכולים לנהל חיים רוב הפלסטינים חיים באזורים שבהם הם "

  ,"מלאים בלי שום מפגש עם חיילי צה"ל
  )23.2דרור ימיני, "ידיעות אחרונות", -(בן

  ההראל הוליד עכבר
אביב אסף הראל התראיין ב'מוסף -"חבר מועצת עיריית תל

הארץ', ראיון מקיף ראשון אחרי תקופת שתיקה ארוכה שגזר 
הבטיח על עצמו על רקע ביקורת עצומה בקרב תומכיו: הוא 

להם שיהיה אופוזיציה, והצטרף לקואליציה של חולדאי. הוא 
הבטיח תפיסת עולם רדיקלית, והתמזג עד מהרה עם הממסד. 

את קו ההגנה  .הוא נשמע כמו חד"ש אבל התגלה כמפא"יניק
של הראל אפשר לסכם בשתי מלים: הייתי אידיוט. את תומכיו 

א להם המאוכזבים זה בוודאי לא ישכנע (בעצם הוא קור
אידיוטים), אבל נראה שלא את תמיכתם הוא מבקש כעת אלא 

אביב, שאולי יהפכו -את תמיכת הזרם המרכזי של מצביעי תל
 .אותו יום אחד לראש העירייה"

  )23.2(אורן פרסיקו, "העין השביעית", 

 כתביםמ

    למערכת  
  

  על עתידו של הביטוח הלאומי
, יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות, מכבר פרסם דח'יל חאמדלא     

: "משרד האוצר כותרת) תחת ה12.2מאמר ב"זו הדרך" (
מבטל את עצמאות הביטוח הלאומי ומסכן את הקצבאות". 
המאמר מגולל את תחזית מצבו הפיננסי של המוסד לביטוח 
לאומי, ולפיה בעוד כשלושים שנה ייגמר הכסף של המוסד 

הה מה יקרה כאשר בגלל הגידול בתוחלת החיים. הכותב תו
תרת המאמר ייגמר הכסף, ומהר מאוד מגיע למסקנה שבכו

 ביטוח לאומי.המוסד להאוצר ישתלט על  –שלו 
חאמד מזכיר במאמרו לטובה את שר הרווחה לשעבר חיים      

כץ, ש"במהלך כהונתו ניהל מערכה לניתוק קופות האוצר 
ידו והביטוח הלאומי". ללמדנו כי השמאל עומד לצידו של יד

הטוב של ראש הממשלה. שניהם מואשמים, אגב, בכמה 
  עבירות שחיתות. 

מכל מקום, אתחיל עם המערכה שניהל כץ לניתוק הקשר       
בין קופות הביטוח הלאומי ומשרד האוצר. העובדות אחרות. 
כץ נתן לפקיד מטעמו לנהל את "המערכה" הזו, ולא נקט 

משל, להביא את צעדים של ממש לקידומה. הוא היה יכול, ל
הפרדת הקופות להכרעת הממשלה או להניח על שולחן 
 הכנסת הצעת חוק בעניין. אבל כץ, כהרגלו, לא עשה דבר.

    אלא שהאסון הגדול ביותר היה מתרחש אילו היה מצליח. 
 –הפקיד שעסק בעניין טען כי אילו היו כספי הביטוח הלאומי 

מושקעים בבורסה, היה  – מיליארד שקל לפי חאמד 230
הרווח גדול מהריבית שמשרד האוצר משלם לביטוח הלאומי. 
תארו לעצמכם מה היה כותב קומוניסט אמיתי אילו היו כספי 

סה. הרווחה העתידית של אזרחי ישראל באמת מושקעים בבור
    הקצבאות מושקעות בקזינו! אסון לאומי! הפקרות פיננסית!

: הביטוח הלאומי מעולם לא היה ועכשיו לעניין המרכזי     
עצמאי. הביטוח הלאומי מעולם לא קבע מדיניות. זו תמיד 

וטוב שכך. יתרה מכך, בכמה ענפי  –נקבעה בממשלה ובכנסת 
הביטוח הלאומי נגמרו הכספים עקב הקטנת תשלומי 

ותמיד הממשלה מימנה את  –מעסיקים או הוצאות גדולות 
  החסר. 

י משולה למצב שבו הממשלה עצמאות הביטוח הלאומ     
מתקצבת את סעיף הוצאות השכר שלה במאה, השכר אמור 

מאות, ומצהירה שבגלל היעדר תקציב לא -להיות חמש
ישולמו משכורות. חוק התקציב הוא החוק החלש ביותר. כל 
חוק אחר, ואפילו כל הסכם שהממשלה חותמת עליו, גוברים 

סף בקופת הכ ליאזעל חוק התקציב. כך יהיה גם כאשר 
הביטוח הלאומי: כל קצבה תשולם וכל עובד יקבל את שכרו. 
מנין יגיע הכסף? מאותו מקום שבו הממשלה מוצאת את 
  הכסף לשלם כל סעיף תקציבי אחר שנגמרו בו השקלים.
הביטוח הלאומי הוא מוסד מיותר, כמו בנק ישראל. שני 
המוסדות עושים, במהותם, עבודה של ממשלה. הניסיון לתת 

צמאות למוסד שמנהל מדיניות ציבורית אינו ראוי, בוודאי ע
מבחינתם של אנשי שמאל שאותם אמורה לעניין המהות, ולא 

  התחפושת הארגונית.

  ירושליםגדעון עשת, 
  

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל 
zohaderekh@gmail.com  

 6126102יפו -ת"א 26205דואר או לתיבת 
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 3/ השייום הא
  

  נשים ולפעולה משותפתעת לסולידריות 
נשים  בקרבעוני שיעור הא. ולא עת חגיגות ה אישהיום ה    

. בכל OECD-ה במדינותוילדים בישראל הוא בין הגבוהים 
בתקופת מעל גיל הפנסיה, בגיל העבודה ו – קבוצות הגיל

הן תעסוקת ילעים גוזרחשופות לתהליכים שנשים  – עוריםנה
קצבאות הביטוח הלאומי בשכר ואין די בעוני, כזו שבה 

מקוטעת,  או כיסוי ההוצאות ההכרחיות. העסקה שעתיתל
 ותמשרות חלקיות שלא מרצון והעסקה קבלנית ממשיכ

שרות של נשים לכרסם גם באפ
משכילות, מורות, עובדות 

 או סוציאליות, מטפלות באמנות
לוגיות, לחלץ הכנסה מכבדת פסיכו
  . העבודה בשוק

בעולם "ולא  "בשוק"אני כותבת      
כדי להדגיש כי הפרויקט  "העבודה

ליברלי ממשיך להרוס -אויהנ
בהצלחה את מערכות הבריאות, 

מאורגנות  האל .החינוך והרווחה
יותר ויותר לפי עקרונות השוק 
ופחות לפי עקרונות אוניברסליים 
של צדק חלוקתי. אחד התוצרים 
הקשים של הניהול הציבורי המקדם 
את כניסת עקרונות השוק למערכות 

הבריאות והרווחה,  ,החינוך
קרון הרווחיות עבור יע - ובראשם

התדרדרות גופים עסקיים, הוא 
ל איכות (הרגולציה) ע הפיקוח

התייחסות לשאלה מה -פיקוח, אי-בדיקה, אי-השירות: אי
שירותים. תוצר ההמדינה למפעילי  הרימעבשקורה לכסף 

דרמטי אחר של כניסת עקרונות השוק אל השירותים 
בגיליון  6(ר' מאמר בעמ'     רעון הטיפולייהגהחברתיים מכונה 

   .זה)
לספק טיפול זמין מתקשות יותר ויותר מפותחות המדינות ה     

ואיכותי שיענה על הצרכים של א/נשים, ילדיהם וילדותיהם, 
הוריהם המבוגרים וקרוביהם. הגירעון הטיפולי נוצר משילוב 

של מדינות לממן שכר ראוי במערכות הבריאות,  ןרוביס בין
החינוך והרווחה, לבין העלייה במודעות לאפשרויות הטיפול 

 בטווח רחב של מצבי בריאותוזאת  ,מחוץ למסגרת המשפחה
רווחה: הסדרי טיפול בקשישים סיעודיים, בילדים, בבעלי ו

רעון הטיפולי הוא פועל יוצא של יצרכים מיוחדים ועוד. הג
בה  הוקא בתקופוד . קיצוץ זה נעשהתקצוב ציבורי מקוצץ

הגדרת הצורך בטיפול מקצועי במצבי חיים שונים, מתרחבת 
כך שהטיפול ב אים להכרהמבימאבקים ציבוריים כאשר ו
 וולפיכך אינ – מיומנות מקצועית דורש מסוימות קבוצותב

    יכול ליפול על כתפי בני משפחה. 
מדינות המסרבות לממן הסדרי טיפול ראויים, המסרבות       

להעסיק כוח עבודה מקצועי בעל ההכשרה המקצועית 
 אישהעבוד הלש ,הראויה, פונות, בהשראת עקרונות השוק

חלק שגיון הקולוניאלי איפשר יכמענה. כידוע, הה "חרתאאאא"ה
באמצעות מהגרות  ממוסד מענה קבלי "צורכי הטיפול"מ

י הניצול שלהן לעיתים יאך תנא ,עבודה העובדות בסיעוד
  מחפירים עד עבדות. 

מסרבות לקבל  הגרעון הטיפולי נוצר כאשר נשים מקומיות      
עבוד וההשפלה, והן פונות לתחומי על עצמן את תנאי הש

עיסוק בהן יש להן סיכוי להתפתח כמפרנסות ראויות ולאתר 

משרות איכותיות, ומותירות את השירותים החברתיים ללא 
  כוח עבודה ראוי.    

דרדרות העקבית באיכותן של יאז מה ניתן לעשות נוכח הה    
ונוכח  ,רוב נשי םקשת עיסוקי השירות והטיפול בהבהמשרות 

ים שאותם מקבלות ידרדרות ברמת השירותים החברתיה
אזרחיות ואזרחי המדינה כשהם פונים למערכות הציבוריות 

  (כביכול) של החינוך, הבריאות והרווחה?  
הצעד הראשון בדרך לפעולה      

של ה ת אופיימתקנת הוא הכר
פוליטית -שיטה הכלכליתה

המייצרת את הדמיון בין 
ים במרחבים התהליכים המתרחש

שונים. תהליך אחד כזה הוא 
: כל הפונים החשדנותעלייתה של 

והפונות לקבלת עזרה מהקופה 
הציבורית שאינם בעלי עסקים, 
חשופים לעקרון החשדנות 
ולמעשה לקרימינליזציה. מהו 
הפשע? פשע הגדלת ההוצאה 

 המערכות הציבוריותהציבורית. 
המפעילות חשדנות כלפי הפונות 

ודוחות את חומרית לקבלת עזרה 
בתואנה של 'העדר הבקשות 

הן ר שכי כאזכאות', מגלות 
ות שיפור בתנאי ההעסקה תובע

מעניקות שלהן, גם הן חשודות. 
חשודות שהן מנצלות את המשאב הציבורי באופן לא הטיפול 

  שהן מנסות לקבל יותר מהמגיע להן.  ;ראוי
הסמויה שכולנו  משהכרנו במשקלה של הקרימינליזציה     

דמיון ה מגיע לנו, מתבררהים את תובעחשופים לה כשאנחנו 
רו בשתי מעבר להבדלים הגדולים בינינו. הדמיון מקושהוא 

ים /ם לטיפול, כולנו כבני אדם מגיעותי/עובדות: כנזקקות
שלנו אינם נענים כהלכה;  למצבי צורך בהם הצרכים

ות מהמסירות ים להתעלמ/ים טיפול, כולנו חשופות/כנותנות
ההשקעה שלנו בעבודות הטיפול המגוונות שאנו לוקחות מו

אנו מפעילות טיפול בשכר,  שראכעל עצמנו שלא בשכר; ו
דרכי ניהול ורפורמות על ערכה של המיומנות מערערות 

  המקצועית שלנו ודורשות מאיתנו הספקים כמותיים. 
-ההכרה בשיטה הכלכלית - האלעובדות י תעל בסיס ש    

נותנות לבין פוליטית וההכרה בדמיון בין הזקוקות לטיפול 
הטיפול, ניתן להתחיל לבנות סולידריות מכוונת פעולה 
פוליטית משותפת. חשוב שפעולה סולידרית כזו לא תתעלם 
מההבדלים בינינו ומהאג'נדות השונות המתפתחות בכל אחד 

ות עם היסטוריה אנו מתמודד םמהמיקומים החברתיים בה
  רופים שונים של גזענות, סקסיזם והחלשה מעמדית. ישונה וצ

האג'נדה החברתית מוכרחה להיות  ,בכל מיקום חברתי     
רוף הספציפי של סוגי יאת ההתמודדות עם הצ לשקףחודית ויי

הדיכוי המזינים זה את זה. יחד עם זאת, על בסיס הכרה 
יכול להיבנות מאבק חודיות שהיא גם הכרה במשותף, יבי

שיחזיר את עקרונות  מאבק – סולידרי משותף בעקרונות השוק
הצדק החלוקתי האוניברסלי למערכות הבריאות, החינוך 

מקור  יאהסולידריות הפמיניסטית כיום ה אפשרותוהרווחה. 
  שוחרי הצדק החברתי.שוחרות וה לכל ותקו

  אורית בנימיני
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 נשים בין משבר הטיפול לכלכלת החלטורה
      

שים יבומריות, נהיה בעשור הזה בנות ש-הנה אנחנו, הבייבי    
ומשהו, וכבר אי אפשר להתעלם מנוכחותנו עד שמונים 

רות מאוחרת והנחנו יהדמוגרפית. לא מכבר זכינו בח
שהשתחררנו מעולן של מטלות ביתיות ומשפחתיות, וכבר 
אנחנו מתגייסות או מגוייסות לטיפול בנכדינו, והצעירות 

גם בהוריהן הזקוקים לעזרה. אנחנו תמיד שם,  -שבינינו 
ולת הנתינה. בחלוף הזמן ייתכן בשבילם, בגלל האהבה ויכ

נו שגרות שהישנשאל את עצמנו אם ניצלנו היטב את הח
לעצמנו, או שמא הרשינו ליקירינו לנצל את זמננו החופשי, 

  כפי שנהגנו לעשות מאז ומעולם. 
"מהפכת הסבתות"  התנועשל השאלה זו הועלתה בכנס      

שווייץ. לפי אתר שבשהתקיים בדצמבר האחרון בלוצרן 
של התנועה, ערכה הכלכלי השנתי של עבודתן הלא  אינטרנטה

מתוגמלת של סבתות, ובמידה פחותה בהרבה של סבים, 
העריך  2018-ליארד פרנקים שווייצריים. בימ 2-משתווה לכ

ארגון העבודה הבינלאומי את תרומתה הכלכלית הגלובלית 
טריליון  11-של העבודה הביתית שלא בשכר, באותה שנה, בכ

מהתמ"ג העולמי. הסבתות המהפכניות  9%-, שהיוו כדולר
תובעות אפוא לכלול את עבודתן הביתית בחשבון הלאומי, 
ולתגמל אותן באמצעות תשלומי פנסיה גבוהים יותר 

  ובהטבות מס. תביעתן אינה חדשה. 
המאבק להכרה בערכה הכלכלי של העבודה הביתית     

והטיפולית במשפחה הוא אחד המאבקים החשובים והבלתי 
פתורים בתולדות הפמיניזם במערב. אחד משיאיו היה 
הקמפיין הבינלאומי לתשלום "שכר לעבודת משק הבית" 

. עקרת הבית, 1972-שיזמו נשים באיטליה ובארצות הברית ב
ידי המדינה לא פחות בלת המועסקת נטען בקמפיין, היא פוע

  ידי בני המשפחה, ולפיכך היא זכאית לשכר עבודה. במאשר 
שכר תמורת עבודה נתפס כשלב הכרחי במאבק לשחרור     

נשים. ההגות הפמיניסטית המרקסיסטית הצביעה על סתירה 
מובנית בכלכלה הקפיטליסטית בין דרישות הייצור (נשים, 

דרישות הייצור החברתי (נשים, צאו לשוק העבודה), ובין 
הישארו בבית ועשו ילדים). אולם ייצור חברתי אינו מסתכם 
בהולדת דורות של עובדים. הוא כולל גם את העבודה 
 ,החברתית והקהילתית שנשים מבצעות מידי יום בלא שכר

בנימוק שעבודה חברתית אינה עבודה יצרנית ולכן היא חסרת 
החברתי מן הכלכלה הרשמית ערך כלכלי. הדרתו של הייצור 

 על רמות השכר הנמוכות המאפיינות את ענפימשליכה 
  שכר    לפערי   וגורמת   הטיפוליים,   והמקצועות   השירותים

  

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

אחוז  80-כ הןבענפים אלה העובדות מתמשכים. מגדריים 
ות בבר לנתון זה יש להוסיףמכוח העבודה הנשי בישראל, ו

מהגרות ומהגרי עבודה המועסקים בתנאי ניצול קשים ובלי 
  קלפי מיקוח. 

ות סבתות מבוססות בשווייץ, כמו גם משולבמבלי דעת      
בישראל, ב"משבר הטיפול" שכבר לא ניתן להתעלם ממנו. 
הוא מעמיק ומתרחב ככל שגוברת הדרישה לשירותי סיעוד 

ת, שגם אנחנו חלק ממנה, וככל שגדלים ה המזדקנילאוכלוסי
ליברליזציה של שירותי הרווחה -הקשיים החומריים שהניאו

פני משפחות עובדות צעירות. מה הפלא שילדינו במעמידה 
סומכים עלינו כספקי שירותים חברתיים וביטחון סוציאלי 

      יותר מאשר על המדינה?  
קו דמיון ברור עובר בין עבודת הייצור החברתי המסורתית      

בין שוק העבודה הנוכחי, המייצר לשנשים מבצעות ללא שכר 
עושר מופלג לקפיטליסט ואינו תורם בהוגנות לפרנסת העובד 

מהפכת האוטומציה משנה את עולם העבודה,  והעובדת.
את התפתחותה של כלכלת  ת, ומעודדממילא חסר יציבותה

רה או השיתוף, המחליפה את העבודה השכירה. מהן החלטו
זכויות עובדים בכלכלת השיתוף ובמסגרות של התנדבות או 

לנסרים במרחב -הגנות יש להבטיח לפרי ה"התמחות"? אל
הדיגיטלי? היום כבר ברור שחקיקת העבודה הקיימת אינה 

וזקוקה לתיקון  ,מתאימה למציאות המשתנה ולאתגרי המחר
ת" ו"צמיחה", /, "עובדכים "עבודה"יסודי. גם הער

המתבססים על תעסוקה בשכר ופריון כלכלי, חייבים בחינה 
        מחודשת. אך זו כבר אופרה אחרת. 

  חדוה ישכר
   

  
  
  

  כמה עובדות על העובדות
 לסטטיסטיקההלשכה המרכזית נתונים שפרסמה העל פי      

ההשתתפות בכוח העבודה  שיעור ,אשתקד שהילקראת יום הא
בקרב  68%לעומת  ,60%-כ לעמד עומעלה  15של נשים בגיל 

מכלל המועסקות עבדו עבודה  68%, 2018בשנת  .הגברים
. חלקיתעבדו עבודה   32%-ו )שעות ויותר בשבוע 35( מלאה

עבודה מהמועסקים עבדו  87%לעומת זאת,  ,בקרב הגברים
    עבודה חלקית. הועסקו ב 13%רק מלאה ו

חלקית. אימהות עבודה מהות עבדו ימהאיצוין שכשליש      
נוטות יותר לעבוד  ומטה 4יל בגהוא אשר הילד הצעיר שלהן 

 במשרה חלקית.
י משלח יד אקדמי המועסקות בקרב בעלעובדות חלקן של ה   

חלקן של המנהלות מכלל המנהלים הגיע . 56%-יותר מהגיע ל
 109 2018-ב בתחום ההייטק עבדו. 34%-לרק באותה שנה 

מכלל  כשלישאלף גברים. הנשים היו  212לעומת  נשים, אלף
  . זה עובדים בענףה

בחינת משלחי היד ברמה מפורטת יותר מראה יחד עם זאת,     
מועסקות במשלחי יד נשיים כי יותר משליש מהנשים היו 

מסורתיים: מטפלות סיעודיות במשקי בית, אחיות מוסמכות, 
יועצות בתחומי חברה , וסייעות למורים, עובדות סוציאליות

ורווחה, מנהלות חשבונות, עובדות מזכירות, מנהלות 
משרדים, פקידות משרד כלליים, קופאיות ומוכרות כרטיסים, 
מורות בבתי ספר יסודיים, מטפלות לילדים, מורות לחינוך 

  מיוחד ומחנכות לגיל הרך. 



  מ
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 הפמיניזם הפך לעוזרת בית של הקפיטליזם
       

  ננסי פרייזרמאת 
  

כפמיניסטית, תמיד הנחתי שבמאבק לשחרור נשים אני     
, צודק וחופשי. אבל יותר שוויוני – בונה עולם טוב יותר

לאחרונה התחלתי לחשוש שהאידאלים שמקדם הפמיניזם 
משרתים מטרות אחרות. אני חוששת, בפרט, שהביקורת 

על סקסיזם מספקת הצדקות לצורות חדשות של הנוכחית 
חוסר שוויון וניצול. במפנה אכזרי של 
הגורל, אני חוששת כי התנועה 

קה בקשרי שיתוף אזולשחרור הנשים 
פעולה מסוכנים  עם המאמצים 

ים לבניית חברת שוק יליברל-הניאו
זה  יםדברבכוחו של מצב חופשי. 

הרעיונות  ש קרה  להסביר כיצד
שהיו בעבר חלק  ,םיהפמיניסטי

מבוטאים  ,מתפישת עולם רדיקלית
יותר ויותר במונחים 

ם. היכן שבעבר יאינדיבידואליסטי
הפמיניסטיות חברה שקידמה ביקרו 
ם, היום מעודדים נשים קרייריז

תנועה שבעבר  ;"לפרוץ קדימה"
 חוגגת ,קידמה סולידריות חברתית

ת עולם שבעבר ס. תפייזמותהיום 
 העריכה אכפתיות ותלות הדדית

כיום קידום עצמי  , מעודדתקהילתית
ומריטוקרטיה. מאחורי תפנית זו 

שינוי משמעותי באופי  עומד
  הקפיטליזם. 

(הממלכתי)  המדינתיהקפיטליזם     
אחרי מלחמת בתקופה ש שררש

לצורה  מקומוהעולם השנייה פינה את 
, ליברלי-חדשה של קפיטליזם ניאו

. הגל השני של גלובליו"לא מאורגן" 
ביקורת כ את דרכו הפמיניזם התחיל

 ,סוג הראשון של הקפיטליזםה לע
אבל הפך עוזרת הבית של הסוג השני. 

לראות כעת כי  ותבדיעבד, אנחנו יכול
התנועה לשחרור הנשים כיוונה בו זמנית לשני עתידים 
אפשריים.  בתסריט הראשון, היא כיוונה לעולם בו השחרור 

עם לך יד ביד עם דמוקרטיה השתתפותית ווהמגדרי ה
סולידריות; בשני, היא הבטיחה סוג חדש של ליברליזם, 
שיכול לאפשר לנשים ולגברים כאחד להרוויח מעצמאות, 

  על בסיס הישגים.  אישי קידוםממגוון אפשרויות ומ
משמעי והתאים לשתי -חדהיה הגל השני של הפמיניזם לא     

ות החברתיות, והוא יכול היה להתפתח היסטורית לשני סהתפי
הכיוונים. כפי שאני רואה זאת, האמביוולנטיות של הפמיניזם 

-לתסריט הניאו –נוטה בשנים האחרונות לאפשרות השנייה 
משום שאנו לא זה קרה אבל  .אינדיבידואליסטיהליברלי 

 ;ליברליזם-ם של הניאויקורבנות פאסיבי הפמיניסטיות היינו
פך, אנחנו תרמנו בעצמנו שלושה רעיונות חשובים ילה

  להתפתחות זו.
תרומה אחת הייתה הביקורת כלפי "המשכורת     

שה עקרת יאל של הגבר המפרנס והאיהמשפחתית": האיד
ל עשהיה מרכזי בקפיטליזם אז. הביקורת הפמיניסטית  ,הבית

לגיטימציה ל"קפיטליזם גמיש". אחרי כעת ת מספקאל זה יאיד

הכל, צורה זו של קפיטליזם נשענת רבות על העבודה של נשים 
 .ייצורבעבודות בשכר נמוך במתן שירות ובבשכר, בעיקר 

צעירות אלא גם א רק נשים רווקות למבצעות  האלעבודות 
 גםמיעוטים, אלא -בנותמהות; לא רק נשים ינשים נשואות וא

נשים מכל הלאומים והמוצאים.  בעת שנשים השתלבו בשוק 
העבודה מסביב לעולם, האידאל של הקפיטליזם המוסדי 

מוחלף  (גבר עובד, אישה בבית) ההכנסה במשפחה מבנהל
 – בנורמה חדשה ומודרנית יותר

של  – שהפמיניזם אישר לכאורה
שני מפרנסים. לא  עםהמשפחה 

משנה שהמציאות שמסתתרת 
מאחורי האידאל החדש היא שכר 

נמוך יותר, ירידה בביטחון  
התעסוקתי, ירידה ברמת החיים, 
עלייה חדה בכמות השעות 
שעובדים בכל משק בית, החרפה 

עבודה במשמרות מציאות של ב
ת שולועכשיו אף משו – כפולות

ונסיקה בעוני,  –ומרובעות 
שמרוכז יותר ויותר במשקי בית 

ליברליזם -נשים. הניאו ותמנהלש
כלל את יהפך קש לזהב וש

התפיסה של העצמה נשית. הוא 
השתמש בביקורת הפמיניסטית 

 ההכנסה המשפחתיתמבנה ל ע
להצדיק ניצול, ורתם את  כדי

החלום של שחרור הנשים למנוע 
  של צבירת ההון. 

הפמיניזם תרם תרומה נוספת     
ליברלי. בעידן -לאתוס הניאו

הקפיטליזם המאורגן, ביקרנו 
יה הפוליטית יבצדק את הרא

שהייתה מרוכזת בחוסר  , זוהצרה
 וןעיוור כדיעד  ,שוויון מעמדי

לעוולות "לא כלכליות" כמו 
אלימות במשפחה, אלימות מינית 
ודיכוי תרבותי. בדחיית 

ציה של "הפרטי", פמיניסטיות פוליטיזבה"אקונומיזם" ו
יות תהרחיבו את האג'נדה הפוליטית ואתגרו היררכיות חבר

שנשענו על הבדלים מגדריים. התוצאה הייתה צריכה להיות 
שיכלול מאבקים כלכליים  כדי ,הרחבת המאבק לצדק

הייתה התרכזות חד  בפועל ותרבותיים כאחד. אבל התוצאה
גיות של רמת חיים צדדית ב"זהות מגדרית", על חשבון סו

ה של הפמיניזם לפוליטיקת יבסיסית. אף גרוע מכך, הפני
 נהנהליברליזם ש-עלייה של ניאוב ללא קושיזהויות השתלבה 

כך, הביקורת על  בשלממחיקת כל זיכרון של שוויון חברתי. 
בדיוק כשהנסיבות  תפסה מקום מובילהסקסיזם התרבותי 

  דרשו תשומת לב כפולה לביקורת של הכלכלה המדינית. 
ליברליזם: -לבסוף, הפמיניזם תרם רעיון שלישי לניאו    

תקופת מ ביקורת זוביקורת על הפטרנליזם של מדינת הרווחה. 
התמזגה  שהייתה פרוגרסיבית בשעתה, הקפיטליזם המאורגן,

לאחרונה ו ,הגננת" ליברלי נגד "המדינה-במאבק הניאו מאז
  ממשלתיים. -הציני של הארגונים הלא צםבאימומופיעה שוב 

 ....6  



 6/ אישהיום ה
  

 הנושאות בנטל

רעון הטיפולייהג  
  

מתייחס לקושי ההולך וגובר  מונח "גירעון טיפולי"ה    
במדינות מפותחות לספק טיפול זמין ואיכותי שיענה לצרכים 

הקושי הפסיכולוגיים והרגשיים של מבוגרים וילדים. , הפיזיים
העלייה בהשתתפות נשים בכוח : משתי סיבות עיקריות נובע

העבודה והעלייה המתמשכת בתוחלת החיים, שגררה 
 .התארכות של תקופת החיים בה נדרש טיפול

בישראל כמו במדינות אחרות, נשים מספקות את רוב     
אם בשכר ואם ללא שכר. עבודה שלא בשכר  –עבודת הטיפול 

שירותים  –וחלק ניכר ממנה  ,ופה"מכונה גם "עבודה שק
אינו מוגדר כעבודה יצרנית ואינו נכלל  –הניתנים במשפחה 

שמהם נגזר חישוב התוצר  ,בנתוני החשבונאות הלאומית
הוא המדד העיקרי להערכת  המקומי הגולמי (תמ"ג). התמ"ג

ההצלחה הכלכלית של מדינות. על פי חישוב שנערך בארגון 
מושקעות בטיפול ם יום ברחבי העולהעבודה הבינלאומי, מדי 

מהתמ"ג  9%-ללא שכר שעות עבודה שערכן שווה ערך ל
  .העולמי

  
 
  

  איך הפמיניזם הפך...
כנית להלוואות וא ה"מיקרו אשראי", התידוגמה לכך ה

זה בנקאיות קטנות עבור נשים עניות בדרום הגלובלי. מהלך 
במקום  מלמטהאלטרנטיבה שבאה כמעצים, כמוצג ש

פרויקטים ת מלמעלה שמאפיינת הבירוקרטי ההנחתה
מה שנעלם כתרופה לעוני נשי. אולם  גם וצגממדינתיים, 

זה הופיע בדיוק  פרויקטמקריות מטרידה:  מעלה במקביל
 – כניות גלובליות רחבות לצמצום העוניוכשמדינות זנחו ת

תוכניות  שמהלך מצומצם כזה לא יכול להחליף. במצב זה גם 
  ליברליזם. -ון פמיניסטי נוכס בידי הניאוכן, נראה כי רעי

ח ות עולם שכוונה במקור לדמוקרטיזציה של הכסתפי    
המדיני כדי להעצים ולחזק את האזרחים, מנוצלת עתה כדי 

צמצום מדיני. בכל המקרים הללו, ללתת לגיטימציה למסחור ו
האמביוולנטיות של הפמיניזם נפתרה לטובת 

אבל התסריט האחר, הסולידרי, עדיין יכול  .ה(ניאו)ליברליזם
להתקיים. המשברים הנוכחיים מאפשרים לאסוף את קצותיו, 
ולקשר מחדש את החלום לשחרור הנשים עם החזון לחברה 
סולידרית. לשם כך, הפמיניסטיות צריכות לנתק את הקשר 

ליברליזם ולתבוע בחזרה את שלוש -המסוכן עם הניאו
אשית, עלינו לשבור את הקשר בין התרומות למטרות שלנו. ר

 ,הקפיטליזםלבין הכנסה המשפחתית ה להביקורת שלנו ע
צורת חיים שלא מרוכזת בעבודה מען מאבק ל אמצעותב

אם  – כולללפעילויות שאינן בשכר, גם בשכר ומייחסת ערך 
 קפיצהכי לא רק, טיפול. שנית, אנחנו יכולות להפריע ל

פוליטיקת  לאצר  כלכלירדוקציוניזם  עלמהביקורת שלנו 
בכך שנשלב את המאבק נגד היררכיה המבוססת על  ,זהויות

ערכים גבריים עם מאבק לצדק חברתי. לבסוף, נוכל  לנתק את 
קנאות בין הקשר המזויף בין הביקורת שלנו על הבירוקרטיה ל

בכך שנתבע בחזרה את החשיבות של  ,שוק החופשיה
 ,של הציבור וחוכלחיזוק  דרךכ – דמוקרטיה השתתפותית

  לטובת הצדק. ולשם ריסון ההון 

 תרגמה: אסתר ליבנה

        

-הערכתל תורמתשקיפותה של עבודת הטיפול שלא בשכר     
נתפסות  התגמול נמוך של עבודות הטיפול בשכר. אללחסר ו

לעתים כעבודות שדורשות כישורים מעטים כיוון שצמחו 
  .מתוך עבודתן ה"טבעית" של נשים בבית

 בישראל בהתייחס לגיל הרך, רמת ההשקעה הציבורית     
ממוצע ה לעומתחת לגיל שלוש נמוכה במסגרות לילדים מת

-יא עמדה ב, והOECD)בארצות הקפיטליסטיות המתקדמות (
בלבד מכלל ההוצאה עליהן. לפי בנק  15%-על כ 2015

ישראל, סבסוד מעונות היום והמשפחתונים אינו גבוה ואינו 
מהתשלום החודשי של  45%-ועומד בממוצע על כ ,אוניברסלי

נמוך מהביקוש: רק עצמו הורים למסגרת. היצע המסגרות 
 .מטופלים במסגרות מפוקחות 3כרבע מכלל הילדים עד גיל 

, מערך הטיפול חלקי מבחינת אורך יום 3מעל גיל     
הלימודים. חוק יום לימודים ארוך, שיישומו המלא נדחה שוב 

חוק ההסדרים, חל רק על כרבע מהתלמידים  ושוב באמצעות
פונים ההורים לצהרונים , מילדי הגנים. בהיעדרו 8%-ועל כ

יש להוסיף את חופשת הלידה, שהיא קצרה  הלאל .בתשלום
 ואינה מעודדת חלוקה ,בישראל בהשוואה למדינות אירופה

של בין שני ההורים בטיפול בילדיהם. ועוד, ההכרה  שווה
קצבאות ילדים תשלום בעלויות הטיפול באמצעות המדינה 

 ,אינה מספקת. היא דלה במקרה הראשון -ונקודות זיכוי במס 
 .ומעטות הנשים שממצות אותה במקרה השני

מטפלות בגירעון הטיפול בילדים מתבטא גם במחסור      
. זאת כתוצאה מתנאי ובתחלופה גבוהה שלהן סייעותבו

מוגבלות, השקעה נמוכה  עבודה קשים, אפשרויות קידום
בהכשרה ושכר נמוך שאינו משקף את ערכה החברתי והכלכלי 
של עבודתן. הסייעות והמטפלות נאבקות זה מספר שנים על 

 ן. י עבודתן ומעמדיוך ועל שיפור תנאהכרה בהן כנשות חינ
בכל הנוגע לקשישים/ות, מערך הטיפול נשען בכבדות על      

. ם/ן בני ובעיקר בנות משפחהלה יםקיטיפול ללא שכר שמענ
הטיפול שמעניקות בנות המשפחה חוסך משאבים ציבוריים: 

שמעורבות  , 2017-מבקר המדינה ציין במפורש בדוח מ
בני/ות המשפחה בטיפול מקטינה את ההוצאה הלאומית על 
סיעוד וכן כי רשויות המדינה מטילות באופן מעשי את 

המשפחה. בסקר  האחריות לטיפול בקשישים/ות על בני/ות
שערך המבקר דיווחו בני/ות משפחה מטפלים/ות על עומס 

 .נפשי, פיזי וכלכלי
מטפלות בשכר בקשישים/ות נחלקות למטפלות ישראליות      

ולמהגרות עבודה. המטפלות הישראליות מועסקות במשרות 
רובן מטפלות ביותר ממטופל אחד ולא  .בשכר נמוךוחלקיות 

ר בין מטופלים/ות. הכשרתן חלקית, מתוגמלות על זמני המעב
לשעת עבודה  משולםושכרן  ,לא מתוקצבת ולא מתגמלת

בפועל: אם מטופל יוצא לחופשה, מתאשפז או נפטר, 
ים לביותנאים אלה מ .המטפלת לא מקבלת את שכרה

 פויחרי בעיות אלה .לתחלופה גבוהה ולמחסור במטפלות
 .התארכות תוחלת החייםבדבר נוכח התחזיות 

יחד  ,ההעדפה של מרבית הקשישים להישאר בביתםבשל      
ב שעות ורבהמחסור במטפלות ישראליות והצורך בטיפול  עם

פתרון היא ההיממה, העסקתן של המטפלות מהגרות העבודה 
 מועדף עבור מי שיכול לעמוד בעלויות הכספיות. ה

על פי התחזיות של ארגונים בינלאומיים, הצורך בטיפול      
כבר כיום קיים קושי לספק טיפול  . והריהשנים כחלוף יגדל

הזקוקים לכך. לפיכך נדרשת הגדלה משמעותית  האיכותי לאל
של ההשקעה הציבורית בטיפול במסגרת מדיניות כלכלית 

בזכות הבסיסית של כל אחד תכיר שתכיר בערכו, ובתוך כך 
ואחת מאתנו לקבל טיפול טוב, כמו גם בזכותן של המטפלות 

  .אות כלכלית ולפרנסה מכבדתלעצמ

 יעל חסון



  

 7/ יום האישה
 

  

  מאבק בהדתה והתעלמות מהכיבוש

 הסתירות הפנימיות

  של הפמיניזם הציוני
  

לשרשרת  נקלענוטרם  ,2018אתכן לקיץ  החזירהרשו לי ל    
לקיץ שהביא לנו בין היתר את  – ארוכה של מערכות בחירות

חוק שוברים שתיקה. את חוק הפונדקאות ואת חוק הלאום, 
הקיץ של ״טרור העפיפונים,״ זה שהתחיל בצעדת השיבה 

עזתים פצועים,  10,000עזתים הרוגים,  150-בעזה ונגמר ב
חייל ישראלי הרוג ועוד אחד פצוע. קיץ של סבב אלימות 

   בחקיקה. דרדרות לאומניתיהשל עה ורצובנוסף מזעזע 
עמודי את  חשףש ,מורכבקיץ התקיים גם דיון ציבורי אותו ב    

חילוני. מצד -ליברלי-נשען הפמיניזם היהודי םעליה התווך
קמפיין של השדולה למען נשים בישראל ההעלה הילוך אחד, 

סיפורים על שמענו עוד ועוד נגד הדרת נשים בצה״ל. 
על חיילים דתיים שלא  ;בצבא "״מרחבים סטריליים מנשים

איסורים אבסורדיים מוכנים שמפקדות יתנו להם פקודות ועל 
האיסור על נשים להתאמן בחולצות לבנות. באותה  ןוגכ

״פתיחת  למעןפמיניסטי מכונה נשימה, המשיך המאבק ה
   השערים״ של תפקידי לוחמה לנשים.

, התקיים מאבק נגד הפרדה מגדרית במרחב במקביל    
תנועת חב״ד בכיכר של אירוע  בהציבורי. מאבק זה התרכז 

יברליזם והחילוניות, שכלל מחיצה בין קהל רבין, מעוז הל
אך , מועתירה לבג״ץ נגד קיו אז הנשים לקהל הגברים. הוגשה

. היו האירוע התקיים כמתוכנןו התודחה א בית המשפט
 ,ו כי ״השוויון הוא השבת של הדמוקרטיה״קראמפגינות ש

    המאבטחים.לבין בין המפגינות  אלימותגם קצת  יתהוהי
כי הוא הראה בבירור  משמעות, תעדונ 2018קיץ ל    
שני מאבקים עיקריים:  להמנציוני ה-פמיניזם הישראליהש

נגד  -השני ו ;ביחידות קרביות לנשים םפתיחת תקניל האחד
הפרדה מגדרית במתבטאת בהדרת נשים בצבא וההדתה 

  אויב מוצהר:  ,ישנם, אפואבמרחב הציבורי. לפמיניזם הציוני 

  
מוצהר: הפלסטיני. פמיניזם זה הוא -חרדי, ואויב לא-הדתי

עם  שיחדתי. זהו -בראש ובראשונה יהודי, מיליטריסטי ואנטי
חרדי ככוח -המצייר את האחר הדתי ,נימה אוריינטליסטית

את הנשים ולדחוק  מבקש להחזיר אותנו בזמןה ,״חשוך״
    ."״חזרה למטבח

תזה -חרדי כאנטי-את האחר הדתי ציבהמ שיחה אמצעותב    
שוב לראות את עצמו  אחרוןלפמיניזם הציוני, מצליח ה
ערכים למען שוויון מגדרי ומען כתנועה ליברלית הפועלת ל

 משולבאוניברסליים. העצמה זו של דימוי עצמי פרוגרסיבי 
חרדי תורמת להשכחת -לגיטימציה של האחר הדתי-דהב

וני. במילים אחרות, מאבק הצי זםעוולות הכיבוש מלב הפמיני
, כובשתלשוויון מגדרי מתגייס לשירות המדינה ה זה פמיניסטי

נשים לוחמות  היאהמטרה האולטימטיבית שלו ר שאכ
תנועה ר שאכ ,נעשית בלב שלם ובטנקים. התגייסות ז

פמיניסטית זו מדמיינת את עצמה כחוד החנית במלחמה נגד 
    הדתה.

הדתה  נגד מתרעם״נקודת עיוורון״: הפמיניזם הציוני  זוהי    
  סגירת תפקידי  נגדומרחב הציבורי מההדרת נשים  נגדבצבא, 

, הכיבוש על המשך מתרעם נואילוחמה בפני נשים, אבל 
    .המדכא מיליוני נשים בנות העם הפלסטיני

מאבק נגד הכיבוש ה, מה הקשר בין שאלושי בוודאי נםיש    
למאבק הפמיניסטי לשוויון מגדרי? הרי האחד הוא מאבק 

 שקפת העולםה .״שוויון״ למעןמאבק  -״פוליטי״ והאחר 
הפמיניסטית לימדה אותנו כי הכל פוליטי. אין מאבק חף 

תנועה זרם המרכזי במפוליטיקה, וההימנעות של ה
 עוולות הכיבוש נגד אבקממהפמיניסטית היהודית בישראל 

העלמת עין מדיכוי  משמעותההיא החלטה פוליטית ש
  שלילת זכויות.מו

 בהיסטוריה התנועה הפמיניסטית הראשונהאיננה  זו    
 התעלמות , תוךדכאניתמדינה של  הלשירות תתגייסהמ

 זו הייתהכ ."אחרות"מפעילה כלפי נשים  זוהאכזרי שדיכוי המ
גם התנועה הפמיניסטית הבריטית בזמן הקולוניאליזם, וכך 

בשנות  הברית-צותבארהלבנה התנועה הפמיניסטית  נהגה גם
של נשים  הכפולשסירבה להכיר בדיכוי כ ,70-הו 60-ה

   .שחורות יותאאמריק
המאבק לבין לא רק שההפרדה בין המאבק הפמיניסטי     
קוהרנטית מבחינה אידיאולוגית, היא גם גורמת  ינהכיבוש אב

המיליטריזם של לנורמליזציה מעוררת חלחלה של הכיבוש ו
   בחברה הישראלית.

 מתאמץהימין היחידה ש המלאכותית ההפרדהאינה  זו    
המערכת בין בכל תוקף את הקשר  דוחה הוא לתחזק;

הפגיעה , ובין משבר האקליםבין ל הכלכלית הקפיטליסטית
 קשריםאך  המשתוללת. לאומנותלבין ה זכויות הלהט"בב

סטית היא לאחד יקיימים, וחובתנו האקטיב אלה עמוקים
למען חברה סוציאליסטית צודקת עם מאבק האת : מאבקים

נגד גזענות עם  את המאבק ;המאבק בקטסטרופה האקלימית
ואת המאבק הפמיניסטי עם  ;המאבק נגד להט"בופוביה

  .המאבק בכיבוש
מהלך חודש באחד מחוגי הבית שהתקיימו בתל אביב ב    

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן כי היא ציינה פברואר, 
מתוך סולידריות  עמדה בראש שדולת הנשים החרדיות בכנסת

. חברות, עם מאבקי נשים באשר הם וללא קשר לשיוך הלאומי
בוא תש תהפמיניסטי מהפכהה התקרבותאת  בשרזה ניצן המ

 קבוצות החוצהסולידריות  רק באמצעותעלינו לטובה. 
הפטריארכיה על כל  חברתיות, עמים ומגזרים נוכל לפרק את

   פניה: הלאומנית, הגזענית, המיליטריסטית והכלכלית.

  עדן לומרמן
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  שביתת

הנשים 
 העולמית

  

 אישההרעיון לקיים שביתת נשים עולמית ביום ה  
קבוצות קידמו  1970-. כבר בהבינלאומי אינו חדש

"שביתת נשים למען  ריתהב-צותפמיניסטיות באר
במסגרת המאבק נגד מלחמת  שוויון"השלום וה

שלוש האחרונות -וייטנאם. אך נדמה שבשנתיים
  שביתת הנשים למדינות רבות.התפשטה 

, יש הסבורות שיש "להחזיר עטרה ליושנה"      
הבינלאומי את  אישהלהשיב ליום ה כלומר

העובדת  אישה: יום התמשמעותו המקורי
הבינלאומי צוין  אישהיום ה ,כידוע הבינלאומי.

המפלגה  ביוזמתהברית -בארצות 1909-ב לראשונה
-לזכר שביתת פועלות שהתקיימה ב ,הסוציאליסטית

כנס לראשונה  נערך 1910. בחודש אוגוסט 1908
כינוס  לקראתוזאת  ,גןאבקופנההבינלאומי  אישהה

הציעה בין היתר, האינטרנציונל הסוציאליסטי. 
הסוציאליסטית הגרמנייה לואיזה זיאץ לציין מדי 

 ,הבינלאומי"העובדת  אישהשנה את "יום ה
  קלרה צטקין. הצעתה תמכה בו

יום האישה ציינו את , 1911-שנה לאחר מכן, ב     
 הבינלאומי  לראשונה יותר ממיליון בני אדם

כמה בשוויץ ובגרמניה, בדנמרק, בבאוסטריה, 
-אוסטרוהברחבי האימפריה  מדינות בדרום אמריקה. רק

    עצרות והפגנות.  300 אזהונגרית נערכו 
 זכררבבות נשים במרכז העיר ונשאו כרזות לצעדו בווינה      

נשים ה הכרה בזכותדרשו החללים של הקומונה הפריזאית. הן 
לכהן במשרה ציבורית. הן גם מחו על  ןזכותבהצבעה ול
  .בתעסוקהמגדרית אפליה על והקפיטליסטי ניצול ה

ארגוני נשים ברחבי העולם, הציעו לפני מספר שנים      
בייחוד אלה הקשורים באיגודים מקצועיים ובמפלגות שמאל, 

. לפני אישהביום ה הבינלאומית לקיים את "שביתת הנשים"
החלו נשים העובדות במשק ביתן לשבות  כשלוש שנים

ספרד, ב התקיימומסוג זה יום האישה. שביתות נשים מהלך ב
  כמה מדינות באמריקה הלטינית. בפיליפינים ובאיטליה, ב

 עולםבהגדולים  אירועי "שביתת הנשים"מזה שלוש שנים,      
בהיקף   ושבתספרד רחבי נשים בנערכים בספרד. אשתקד, 

בדרישה לשווין מגדרי ולמיגור  חסר תקדים לרגל יום האישה
  . או נטייה מינית מגדרהאפליה על רקע 

ה תכז זוו ,"רסבמ 8-ה קואליציית" הובילה המחאהאת      
, המפלגה עשרה איגודים מקצועיים ה מצדתמיכב

של איחוד השמאל, פודמוס  בכירות מנהיגותו הקומוניסטית
יד הבירה בהן ראשת עיריית מדר – והמפלגה הסוציאליסטית

ל"חברה חופשיה  הראק הקואליציהברצלונה. ראשת עיריית ו

א להיא כי  ההדגישו ,מניצול ומאלימות"מדיכוי סקסיסטי, 
נמוכה יותר משכורת  תשלוםהרעה בתנאי העבודה או "קבל ת

 ות".עבוד ןגברים באותל בהשוואהלנשים 
מוקדים ברחבי  200-בכוהפגנות עדות צאשתקד נערכו     

ספרד תחת הסיסמה "אם נעצור, העולם יעצור". משרד 
 300-כ בוטלו בעקבות שביתת הנשיםהתחבורה הודיע כי 

 ובברצלונההתחתית במדריד  הרכבת ותרשתבוגם  ,רכבות
, מרבית "אל פאיסהשמרני ". לפי העיתון נרשמו שיבושים
ושפעו מהשביתה. סקר שפורסם בעיתון ההמגזרים במשק 

הביעו תמיכה (גברים ונשים) נשאלים  1,500-מ 82%הראה כי 
סבורים שחייהן של נשים  אמרו כי הם 76%ר שאבשביתה, כ

  .בספרד קשים יותר משל גברים
ארגונים פמיניסטיים רצו שרק נשים ישבתו כדי מה כמה    

אולם החוק בספרד אוסר  ,חשיבותן לכוח העבודהאת להראות 
 גם גברים הוזמנו כןל .בלבד על שביתות של מגדר אחד

 .להשתתף בשביתת המחאה
את  ,כמובן ,ביעהדאז ההשמרנית  מפלגת השלטון   

למען "האליטות  פועלת זוטענה כי והתנגדותה לשביתה, 
תיות הסובלות מבעיות יהפמיניסטיות ולא עבור נשים אמ

היומיום". עם זאת, שתיים מחמש השרות בממשלה הביעו 
  .תמיכה בצעדי המחאה

לפי לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, נשות ספרד     
 ןפחות בהשוואה לעמיתיה 19%-ל 13%שתכרות בין מ

. גם האבטלה הקשה במגזר הציבורי והפרטי בהתאמה הגברים
-הפוקדת את ספרד מאז פרוץ המשבר הקפיטליסטי העולמי ב

   . עמוקה וארוכה יותר בקרב העובדות 2008
והשנה? בספרד כמו בספרד. ארגוני הנשים לא הצליחו       

במארס  8לאו.  םלהגיע להסכמה סביב השאלה האם לשבות א
בו ממילא לא עובדים. ש"נופל" השנה ביום ראשון. קרי: יום 

קות על רקע אזורי (בייחוד בקבוצות ומחלתגלעו נ, במקביל
מהארגונים מנעו שהנשים של קטלוניה וחבל הבסקים) 

סביליה בלהגיע להחלטה בקונצנזוס רחב. בברצלונה, השונים 
בילבאו בברצלונה, בנשים ישבתו; אבל הסרגוסה בו
בספרד רק יפגינו. יחד עם זאת, כל ארגוני הנשים  –לנסיה וובו

ערים ויישובים ברחבי  250-במרס בכ 8-קוראים להפגין ב
  המדינה.

  

   רידמרסה אורטגה, מד     
  "זו הדרך"תרגום: 
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  ליום האישהספרים מומלצים  שישה

      

מערכת "זו הדרך" ממליצה  ,שה הבינלאומיילרגל יום הא    
 רסמוופמהם חמישה  .במרכזם נשיםששישה ספרים על 

 שיראה אורבץ סיפורים קואחד הוא ו ,בשנים האחרונות
  בקרוב:

רישומים מתרבות הנגד של השמאל הפמיניסטי  –לעּומתיות 

ה של החוקרת, הפעילה הוא ספר(הוצאת רסלינג)  בישראל
בגיליון  4עטה בעמ' -והעיתונאית חדוה ישכר (ר' מאמר פרי

מתאר ומפרש את שגרת האקטיביזם הפמיניסטי ספר ה .זה)
, במיוחד מאז פרוץ 70-הפוליטי בארץ מאז שנות ה

הרחק מתשומת לבם של המתרחשת האינתיפאדה הראשונה, 
הספר     .אמצעי התקשורת המרכזיים ובשולי התודעה הציבורית

 י"קולות בשמאל הפמיניסט –ל"אחיות לשלום  מצטרף
סיפורי  25ישכר אשר קיבץ  ), ספרה הקודם של2003(רסלינג, 

חיים של אקטיביסטיות בתנועות שלום ובארגונים לזכויות 
אדם ומיפה את מרחב הפעילות הפמיניסטית הפוליטית 

        .בישראל של ראשית שנות האלפיים
 אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל - דור המפנה    

גוריון) מאת ד"ר יעל גילעת, -(הוצאת אוניברסיטת בן
מתאר ומנתח את השינויים הספר במכללת אורנים. המלמדת 
של המאה  80-באמנות הישראלית בשנות השחלו העמוקים 

בחירתם של מרגרט תאצ'ר ושל רונלד רייגן מסמנת את . 20-ה
תרבות  עליית ,מחלת האיידסואילו התפרצות תחילת העשור, 

עידן הגלובליזציה  ותחילתהמלחמה הקרה סוף  ,הפאנק
. הסדר העולמי שעוצב לאחר מסמנים את סופו הקפיטליסטית

בעשור שלאחר  -מלחמת העולם השנייה קורס, וישראל 
סוערת סביב  - מלחמת יום הכיפורים והמהפך הפוליטי

. כל הראשונה פאדהינתיוהא 300קו  מלחמת לבנון, פרשת
חברתית של -במדיניות הכלכליתליברלי -הניאואלה, והשינוי 

ישראל, סודקים את הקונצנזוס הלאומי ואת כוחה המלכד של 
הציונות, ובעקבותיהם מתחוללת טלטלה של ממש בשדה 

דור אמנים שנכפה עליו  הואהאמנות המקומי. דור המפנה 
דור של ובייחוד  ,מות קודמותלפרק מיתוסים ולשבור פרדיג

   .וכוחני אמניות צעירות שפעלו בשדה גברי
ת) מאת סדרת מכתוב, הוצאת ידיעות אחרונו( זיכרון הגוף

, בתו של תע'אנמיֻמס אחלאםהסופרת והמשוררת האלג'יראית 
לוחם מחתרת אלג'ירי שישב בכלא הצרפתי, אשר בילתה את 

ילדותה בתוניסיה ושבה למולדתה לאחר השחרור 
 מהקולוניאליזם הצרפתי. ספריה תורגמו לשפות רבות ונמכרו

לראשונה שיצא לאור  ",זיכרון הגוף". במיליוני עותקים
הוא רומן ו מהדורות 34-הודפס ב, 1993בשנת בצרפתית 

  .ראשון בטרילוגיה
לכל רחוב משוגעת ), בבלהוצאת ( זו אני מדברת: שירים    

יודית שחר מאת המשוררת שניהם ירה) קשב לש( משלו
בוגרת בית הספר  שחר,בגבול שכונת התקווה. נולדה ש

להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עובדת כמורה לחינוך 
שחר מנחה קבוצות נוער ומבוגרים בתחום החברתי. ומיוחד 

חברתית כבר שנים בכתבי וכותבת ומפרסמת שירה פוליטית 
עת ובאנתולוגיות. ספר השירים שלה, "זו אני מדברת" זיכה 

השירה ע"ש דוד ובפרס  2009אותה בפרס טבע לשירה לשנת 
  תקווה. לויתן. שחר מתגוררת בפתח

טה של ע-סיפורים מהחיים פרי קובץ הוא ,גברות בעלטה    
עומד להתפרסם בקרוב ה, שיח'ה חליואהסופרת והמשוררת 

קובץ זה, הראשון שלה שראה אור בערבית  בסדרת "מכתוב".
מתמקד בכפרה  ),2015 דאר פֿדאא'את, עמאן العتمة، سيدات(

בדואי לא מוכר באזור חיפה שנהרס -ערביכפר  –אלערג' ד'יל 
הסיפורים, המשרטטים מעין ביוגרפיה תיעודית, . 1990בשנת 

מביאים את סיפוריהן של נשות הכפר, דודותיה של המחברת. 
חיים מחוספסים של נשים החיות  –מתוך חייהן הקשים 

 ,עולים גם צדדים מוארים ומאירים דרך חלומות –בעלטה 
  .ויות והתחמקויות מהשליטה הגברית של בני השבטהתמרד

לציון יום האישה: אירוע 

  תרבותי של תנד"י בחיפה
של תנועת הנשים הדמוקרטיות בישראל  חיפהסניף      

 8ביום ראשון הקרוב, (בערבית) (תנד"י) יקיים אירוע תרבות 
כנית: מפגש ו. בת19:00במרס, יום האישה הבינלאומי, בשעה 

על ספרה ודיון עם הסופרת הפלסטינית סועאד אלעאמרי 
ה רוהופעה של השחקנית סלווה נקא ,"שרון וחמותי"

(בצילום) עם קטעים מתוך הצגה המבוססת על הספר. האירוע 
, בעיר התחתית; מחיר 6יתקיים בבר גלריה פטוש, הנמל 

ם שקל. כל ההכנסות קודש למימון גן הילדי 100הכניסה הוא 
  של התנועה בוואדי ניסנאס. 

  054-4448295 לרכישת כרטיסים:



     במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263, פקס  03-6293944, טל' 6126102, ת"א 26205ת"ד     
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במערכת הבריאות הציבורית פנו  רופאות ורופאים 250-כ    
) בעצומה לנשיא המדינה ראובן ריבלין, 1.3( ערב הבחירות

ודרשו ממנו שלא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על 
בנימין נתניהו, מאחר שמדובר בחבר כנסת שמואשם 

"אנו מוצאים עצמנו נדהמים, נוכח  :בפלילים. בעצומה נכתב
תוטל האפשרות כי מלאכת הרכבת הממשלה במדינת ישראל 

"אנו,  :". עוד נאמר בעצומהעל חבר כנסת המואשם בפלילים
החתומים מטה, רופאים ורופאות במערכת הציבורית 
הישראלית, מגיעים מכלל גווני הקשת הפוליטית. יושרה, 

נר לרגליהם של רופאי אישית הן  אאתיקה מקצועית ודוגמ
ורופאות ישראל". הרופאים הוסיפו במכתב: "אנו תמהים 
כיצד ייתכן שאדם הנושא במשרה הציבורית הרמה ביותר יוכל 
לשמש בתפקידו זה כשתלויים ועומדים נגדו שלושה כתבי 

אנו גאים לשרת את אזרחי ישראל באשר הם . אישום חמורים
ידה מוסריות תוך שמירה על אתיקה מקצועית, אמות מ

  קפדניות והחוק הישראלי", סיכמו הרופאים. 
, משוררים יצוין שמאות סופריםעצומת הרופאים, ל נוסף    

לריבלין וביקשו שלא להטיל את  אף הםפנו  ואנשי אקדמיה
המנדט להרכבת ממשלה על חבר כנסת שהוגש נגדו כתב 
אישום בעבירות חמורות שיש עימן קלון. בין היתר כתבו: 

שם ראש -ו, כלות וחתני פרס היצירה לסופרים עבריים על"אנ
הממשלה לוי אשכול, נחרדים כיצד מתרסקים ערכי 

החברה הישראלית מתפוררת והדמוקרטיה הישראלית 
ומגזריה משוסים אלה באלה. גם סופרי ומשוררי ישראל אינם 
עשויים מקשה אחת. יש בינינו בעלות דעה ובעלי נטייה 

אהבת אדם  –פוליטית שונים ושונות. ערך אחד מחבר בינינו 
  וערכי השוויון המגולמים במגילת העצמאות". 

אפשרות, כי זכות  איננו מעלים על הדעת" :עוד הם כתבו    
נאשם בפלילים, שעסוק מזה שנה ויותר על חשובה זו תוטל 

בשיסוי ובפילוג, בהסתה ובביזוי. אנו מבקשים מנשיא מדינת 
להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על נציג ציבור   ישראל

בר לבב ונקי כפיים, שערכי הצדק, החירות והשוויון מנחים 
   ם.הסופרים את מכתב חתמואת דרכו", 

  

 הוועד המרכזי של

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  אבל על לכתו של 

 ח'אלד כחיל
 מייסדי סניף רמלהשנמנה עם 

  

 אבלים על מותו של איש העם והמנהיג הוותיק

 ח'אלד כחיל

 ומשתתפים בצער העמוק של המשפחה
יפו-חברי מחוז ת"א  

 של המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  לקראת יום האישה 

הסטודנטים באונ' אגודת 

  בעובדות הקבלן תמוךת"א ת
 ביוזמת נציגי חד"ש במועצת אגודת הסטודנטים    

 בשבוע שעברהצביעה המועצה , באוניברסיטת תל אביב
ברוב גדול בעד תמיכה במאבק עובדות הניקיון  )23.2(

נמנעים ומתנגד אחד). לפי  8תומכים,  24באוניברסיטה (
בשיתוף פעולה עם נציגים  ההצעה, אותה העלו נציגי חד"ש

עבור ל עובדות הניקיון האגודה במאבקתתמוך נוספים, 
 האגודהתסמיך . כמו כן, העסקה ישירהמהעסקה קבלנית ל

 ועדה מיוחדת מטעמה לקדם את המאבק בהמשך השנה
  . ותקצה תקציב מיוחד לתמיכה במאבק

זה הישג מתא חד"ש באוניברסיטת תל אביב נמסר: "    
נציגי חד"ש במועצת האגודה, והוא מראה מה משמעותי של 

פוליטיקה סטודנטיאלית מאורגנת יכולה להגשים. נמשיך 
 –לעבוד במסגרת מועצת האגודה למען תפיסת העולם שלנו 

ונשיג הישגים נוספים עבור  –צדק חברתי, שלום ושוויון 
  ."ציבור הסטודנטיות והסטודנטים בהמשך השנה

  

תל אביב -חד"ש   

לציון יום האישה הבינלאומי:אירוע   

נשים מנהיגות מאבקי עובדות ועובדים   
, בוטבול מלכה, חרמוני ענבל בהשתתפות:  

ולי'לג'ג ומייסם חדאד ל'אנג  
31, "קיוסקו", רחוב ידידיה פרנקל 20:00במארס,  7מוצ"ש,   

  
  

  )י"תנד( בישראל דמוקרטיות נשים תנועת

  לציון  תרבותי-פוליטי אירוע 

  הבינלאומי האישה יום
בהשתתפות:  יאסיף בכפר ,7.3 ,בשבת יתקיים

ח"כ  מזכ"ל מק"י, ,עאדל עאמר  ,מזכ"ל תנד"יפתחיה סגייר, 

ראש מועצת כפר ו , ח"כ עופר כסיףסלימאן-עאידה תומא

   .שאדי שווירי ,יאסיף
   הנחייה: ערין עאווידה עוואד

 

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  ברייהקתרין  -סקס הוא קומדיה  
  צרפתית; תרגום לאנגלית)(צרפת  ,2002

 , ת"א70, אחד העם 20:00, במארס 7, מוצ"ש


