
  

מול המשבר הפוליטי, הכלכלי והחברתי נחוץ 

  מאבק של העובדים וארגוניהם 
  

  

אחד במאי, יום העובד והעובדת הבינלאומי, יצוין      
בישראל בצלו של משבר פוליטי, חברתי וכלכלי ללא  

מנסה  תקדים. ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו 
להיאחז בשלטון בכל כוחה ובכל אמצעי. האופוזיציה  

השינוי", מונהגת בידי חבורה של   גוש העומדת מולה, "
שכל מטרתה היא    ותיקים  ליברלים-פוליטיקאים ימנים וניאו

הכיבוש, הניצול והאפליה של נתניהו...   להמשיך במדיניות
  ללא נתניהו.  

קורונה לא מבשר טובות  -נתניהו ופוסט- עידן פוסט    
לעובדים, למובטלים, לסטודנטים שיאלצו לשלם את מחיר  

כי כך סבורה הממשלה דהיום וממשלת "השינוי"    –המשבר  
בשבוע האחרון  ניתן כבר א בירושלים, המסתמנת. אך דווק

להבחין במוקדי ההתנגדות: הסרת המחסומים בידי  

  ה, הצעירים הפלסטינים בשער שכם לאחר שבוע של מחא
והקמת מאהל המחאה נגד הקיצוץ הקשה הצפוי ברפואה 

  תחת כל ממשלה שעשויה  – הציבורית בחודשים הקרובים 
  ).  6(ר' ידיעה בעמ'  לקום

  ב בחברה, מעמד העובדים, אינו נשמע. ארגוני קולו של הרו    
ליברלי  -טרם נתנו את דעתם על הצונאמי הניאו העובדים

חלופות  ההצפוי. ללא התגייסות ומאבק כעת, ללא הצגת 
  המעמדיות עכשיו, המשבר רק יעמיק ויפגע בכולנו.  

  

  בשער האחורי: 

  מדריך אירועי יום העובד 

 הבינלאומי ברחבי הארץ

 2021 אפרילב 28 / 16גיליון    
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 
  איך אמר יצחק שמיר? המסיתים אותם מסיתים 

"הפוסט שפרסמה בפייסבוק המשתמשת 'נועה שמיר' ביום  
השואה האחרון היה מזעזע במיוחד, גם בעיני עוקביה,  

הפיקה מקלדתה בחודשים  שהתרגלו למסרים הנוקבים ש 
ה לנו, אנחנו לא צריכים עוד  שואה אחת כבר היית'האחרונים.  

לצד תמונותיהם, זו לצד זו, של ראש   – , נכתב בפוסט 'שואה
הממשלה, בנימין נתניהו, ומנהיג גרמניה הנאצית, אדולף  

שיטוט בפרופיל של שמיר העלה מה שנראה כמו   .היטלר
פעילות שוטפת של פעילה במחאת הדגלים השחורים נגד  
נתניהו. המשתמשת הצעירה והנאה שיתפה בחודשים  

, ולצדם  ילים מוכריםהאחרונים סרטוני מחאה ותייגה בהם פע
יקה של  אלא שבחינה מעמ  .רסמה פוסטים נוספים נגד נתניהופ

נפתח לפני שלושה   'שמיר'העמוד מגלה כי החשבון של 
חודשים בלבד, וכי תמונת הפרופיל שלה ותמונות נוספות  

  . מי לקוחות מאלבום של משתמשת ברשת החברתית הרוסית
בין פעילים  שמפעיל את הדמות ניסה באופן שיטתי לקשור 

 ."במחאת בלפור למעשי אלימות והסתה
    16.4רפאלה גויכמן, "דה מרקר", 

  טיקטוק ברשמי: אין טרור 
, מפקד מרחב קדם במחוז ירושלים,  סמי מרציאנו"תת ניצב 

דחה טענות לפיהן שורת אירועי האלימות שתיעדו צעירים  
א הייתי מכנה את זה טרור  ל'ערבים הם מעשי טרור. 

  ". , אמר מרציאנו'קטוקיהט

  19.4"וואלה", 

  אבו יאיר: אוהב ערבים? 
יגוד לטענות שמעלים נתניהו ואנשי התקשורת המקורבים  "בנ
  ' קלפיותלהערבים נעים 'כן פרסם את סרטון  'וואלה'אתר  לו,

, והעניק לו את  2015-בשעה מוקדמת ביום הבחירות לכנסת ב
ישראל  'ולה ביותר מבין כל האתרים, כולל הבולטות הגד

. תפוצת הידיעה היתה כה גדולה, שהיא השרישה את  'היום
ו שימוש באחת הכותרות  , שנעשה ב'הערבים נוהרים'הביטוי 

ת שנתניהו מעולם לא  . זאת למרו'וואלה'ת בהמתחלפו
הוויכוח על האופן בו סיקרו  ם'. נוהרי'השתמש במילה 

אינו אקדמי בלבד,   2015-את קמפיין נתניהו ב  'וואלה'ב
  ' 4000תיק 'אלא חלק מהעיסוק במשפט השוחד של כמובן, 

המתנהל בימים אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים. נתניהו  
ביץ', לשעבר בעלי  ם בני הזוג אלומואשם בעסקת שוחד ע

  ' וואלה': האלוביצ'ים רתמו את 'וואלה'השליטה בבזק וב
לצרכיו האישיים והמשפחתיים של נתניהו, ואילו נתניהו  
העניק להם הקלות רגולטוריות על חשבון הציבור בשווי של  

  ."מאות מיליוני שקלים
  13.4שוקי טאוסיג, "העין השביעית", 

  וושינגטון ,  הון, שלטון
  3.4בארה"ב העניקו  בעלי הון 12-"דו"ח חדש חושף ש

קבוצות פוליטיות מאז  למיליארד דולר למועמדים פוליטיים ו
  ר החוק המאפשר זאת". אוש השנה שבה –  2009

  19.4"ניו יורק טיימס", 

  מכתבים

  למערכת    
  

  

  אחמד ח'טיב החבר לזכרו של 
) פורסמה מודעת אבל בשם  24.2(  8בגיליון "זו הדרך"     

והחזית הדמוקרטית   הישראלית המפלגה הקומוניסטית
לשלום ולשוויון בעקבות מותו של הפעיל המסור אחמד  

החבר   יש לציין כי ח'טיב (אבו איאד). זו לשון המודעה, אבל
רשימת  מייסדי  נמנה עם  אלא אף  רק פעיל מסור  לא  ח'טיב היה  

. בגין פעילות זו הוא  רים הדמוקרטית בהסתדרות המוריםמוה
יב  טאחמד ח' פוטר מעבודתו יחד עם מורים ומנהלים נוספים.

נבחר למועצה   הוא .במפלגהבמחוז עכו  גם פעיל מאוד היה 
  סגן יו"ר המועצה. כיהן כ  בהמשךהמקומית בכפר מכר ו

" פורסם לאחר מותו ריאיון מקיף  בעיתון "אל אתיחאד    
החבר המנוח את קורות   סיפר ובו ,שערך עמו רפיק בכרי

  מאבקו שנמשך עשרות שנים. 
איאד היה מן הקומוניסטים המסורים  -החבר אבו    

לקידום  ללא הרף  פעל והוותיקים, שדבק בעמדות המפלגה ו
  ערבית. יהי זכרו ברוך.  -שותפות יהודית

  אצלאח"-רחון "אלעורך הי ,מופיד צידאוי
  

  ערבים בנוף הגלילבי"ס לילדים 
זבנג  "ב הושגו בעבודה שלנו מעטים הם הניצחונות ש    

ממושכים, צעד אחר צעד,  ברובם . המאבקים שלנו "וגמרנו
  וכל הישג קטן שמשיגים בדרך מקרב אותנו אל המטרה.

כבר שמונה שנים שאנחנו מלווים הורים וילדים ערבים       
דורשים מהעירייה  ה נצרת עילית), לשעבר הגליל (מנוף 

וממשרד החינוך להקים בית ספר ממלכתי ערבי ראשון בעיר. 
מתושביה של נוף הגליל, ויותר   27%- למרות שלמעלה מ

ד שבו  משליש מתלמידיה, הם ערבים, אין בה ולו בית ספר אח
  הם יכולים ללמוד בשפת אמם. 

ר שהגשנו בשם  תקבל פסק הדין בערעונבשבוע שעבר     
ההורים והילדים. תביעתנו לחייב את העירייה להקים בית ספר  

ידי שניים  בממלכתי ערבי בשנת הלימודים הקרובה נדחתה 
משלושת שופטי ההרכב. ואולם, דעת הרוב בפסק הדין עמדה  
על הכשל החמור במערכת החינוך בנוף הגליל, שמזניחה את  

  ינוך בנצרת. תלמידיה הערבים ושולחת אותם למערכת הח
מציאות זו, לפי דעת הרוב, אינה מתקבלת על הדעת, ומחייבת  
את העירייה לפעול לשינויה. נפסק שלילדים יש זכות ללמוד  
בערבית במערכת הממלכתית, ולכן על העירייה מוטלת חובה  
לברר עם ההורים בעת ההרשמה אם הם רוצים עבור ילדיהם  

  חינוך ממלכתי בערבית.  
נקבע בפסק הדין, שעל העירייה ומשרד החינוך לפעול  עוד      

בהקדם האפשרי לגבש פתרונות, שיאפשרו את מימוש זכותם  
  של הילדים הערבים לחינוך בערבית בנוף הגליל. 

קיווינו שזה יקרה כבר עתה, וצר לנו שבית המשפט לא      
הורה על כך. ובכל זאת, פסק הדין סולל את הדרך להקמתו של  

לכתי ערבי ראשון בנוף הגליל בהמשך, ובית ספר  בית ספר ממ 
  עוד יקום.  – שכזה, שכמותו יש בכל עיר מעורבת

  , האגודה לזכויות האזרחעו"ד עודד פלר
  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  דו"ח חמור על העסקת עובדים פלסטינים בישראל ובהתנחלויות

 היעדר זכויות וניצול מחפיר
  

   2021, מארס בדרכם לישראל מחסום איילפועלים פלסטינים ב 

     (צילום: אקטיבסטילס)
  

שממשלת הימין, המעסיקים   פורסם דו"ח מקיף לאחרונה     
במרכזו: ניצולם המחפיר של    .לא רוצים שתקראו  וההסתדרות 

הפועלים הפלסטינים תושבי השטחים  אלף  130-יותר מ
חושף את    דו"חהכבושים המועסקים בישראל ובהתנחלויות. ה

המנגנונים הסמויים והגלויים של הקולוניאליזם הישראלי    לכל
הצבר ההון של המעסיקים  ל הם תורמים  כיצדו ,שטחיםב

  הישראלים.  
  מה הדו"ח תחת הכותרת "משבר זכויות העובדים" פרסאת     

  – הקונפדרציה הבינלאומית של האיגודים המקצועיים 
בה חברה  הגדולה בעולם, העובדים  יגודיהתארגנות א

עמודי הדו"ח   44-ב כי ,יצויןההסתדרות מאז היווסדה. 
.  לא במקרהו –ולו פעם אחת  זכרתמו ה אינהסתדרות ה

ההסתדרות לוקחת חלק פעיל בהגנה על הכיבוש בכל פורום  
בינלאומי ואף משווקת את תוצרת ההתנחלויות לחבריה. אחד  

משה   :נציגה מסגני היו"ר בקונפדרציה הבינלאומית הוא
ים רבות כיו"ר ארגון עובדי צה"ל  נפרידמן, המכהן זה ש

  מועסקים במנגנוני הכיבוש.  את העובדים ה ,המאגד, בין היתר
לא מסתפק אך הדו"ח, המקיף מסוגו בשנים האחרונות,     

הוא מציג את שמותיהם של   –בחשיפת אותם מנגנונים 
המעסיקים הישראלים בהתנחלויות העושקים את עובדיהם 

את    ומפרסם  המנוצלים  ף נותן קול לפועליםהפלסטינים. הוא א
שאין כמעט תחום בו הפועלים   ,עדויותיהם. מהדו"ח עולה

  עמיתיהם  לעומת אינם סובלים מאפליההפלסטינים 
בטיחות  והר משירותי רווחה, דרך רמת השכ – הישראלים

  קיום חוקי עבודה והסכמים קיבוציים.    -בעבודה, ועד אי
  – תאונות עבודה בענף הבנייה לוקדש בדו"ח מפרק מיוחד     

בנפש הם פלסטינים. כותרת הפרק:  רבנות ורוב הקבהן 
  "העסקה קטלנית".  

אמר לזכותה של הקונפדרציה שהיא אינה מסתפקת  יי    
נכונות, כדי להקטין את הניצול  בהמלצות, רובן ככולן 

תנאי העבודה והשכר של   על פיקוחהכולל הידוק  – המחפיר

. היא סבורה בצדק, שללא סיום  בישראל  ם הפלסטיני  הפועלים
בשטחים   תהכיבוש וללא הקמת מדינה פלסטינית עצמאי

  התופעה לא תפסק.  –הכבושים 
:  בפרק ההמלצות המוצג כבר בתחילת הדו"ח נאמר בבירור    

ים הכבושים הן בלתי  יפלסטינה"ההתנחלויות בשטחים 
חוקיות. עשיית עסקים בהתנחלויות מפרה את החוקים  

  .   ההסתדרות שותקת בינתייםפסק". יהבינלאומיים וחייבת לה

  אפרים דוידי 
  

    מאכערים וראיסים
שליש מהעובדים הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים כ     

נאלצים לשלם דמי תיווך לא חוקיים  המועסקים בישראל עדיין  
של אלפי שקלים עבור היתרי כניסה ועבודה. זאת למרות  
שחלפו ארבעה חודשים מתחילת הרפורמה במתן אישורי  

שהייתה אמורה לסיים את תופעת ה'מאכערים'. כך   ,העבודה
לאחר   .קו לעובד) 21.4בשבוע שעבר (עולה מדו"ח שפרסם 

נכנסה לתוקף   2020בדצמבר עיכוב של כחמש שנים, 
במסגרתה אישורי העבודה לעובדים פלסטינים  "רפורמה" 

אישורים אישיים. הרפורמה נועדה לאפשר  הם בענף הבניין 
לעובדים לעבור בין מעסיקים מורשים בענף, במקום הנוהל  
הקודם במסגרתו היו כבולים למעסיק אחד שאישורי העבודה  

הייתה   ורמהאחת המטרות המרכזיות של הרפ .היו בבעלותו
אשר הובילה לכך   ,צמצום תופעת הסחר באישורי עבודה

שעובדים פלסטינים רבים נאלצו לשלם למעלה ממחצית  
 .'ראיסים 'ללמאכערים ו משכורתם  

עובדים   215מתוך  80קו לעובד,  ך פי סקר שערלעם זאת,     
נאלצו לשלם דמי   כי ,שנסקרו דיווחו ה פלסטינים בענף הבניי

  15%תיווך עבור הזכות לעבוד בישראל. מבין המשלמים, 
  2,500- ל 1,500שילמו בין  76%שקלים,  1,500שילמו עד 

שכרו החודשי      שקלים.  2,500- שילמו למעלה מ  9%-שקלים ו
  5,000-הוא כ ההממוצע של עובד פלסטיני בענף הבניי

 .שקלים
ין כי בעבר היה משלם  מו שוחח קו לעובד צירק עובד אחד ע    

ואילו בעקבות הרפורמה הפסיק לשלם אותם. בקו  ,דמי תיווך
בחודשים הראשונים  ש מתוצאות הסקר עולהכי   ,לעובד מסרו

וייתכן שמחירם   – ליישום הרפורמה הסחר בהיתרים לא נפסק
מהעובדים שנסקרו דיווחו שנדרשו   19%-עלה. כאפילו 

גם לאחר כניסת  להפקיד 'שטר ביטחון' תמורת ההיתר, 
 .הרפורמה לתוקף

במחירים גבוהים.  אותו ההיתר נהיה יקר, התחילו למכור "    
ומשלם    לחודש  שקלים  6,000כאשר אתה עובד במשכורת של  

בנוסף צריך להוריד את הנסיעות  ושקלים,    2,700עבור ההיתר  
סיפר לקו לעובד ס',  ,לא נשאר לך כלום" – דומהוהאוכל וכ

אתה  "משך שלוש שנים. בי שהועסק בישראל עובד פלסטינ
ומישהו חולק איתך   ,שעה שש בבוקר עד השעה חמשהעובד מ

את מה שקיבלת בכוחות עצמך כאשר הוא יושב בנוחות  
. אני  ]על עבודה בישראל [זה מה שהוביל אותי לוותר  .בביתו

  3,500ורת לי מהמשכ  ולא צריך את זה. אם בסוף יישאר
  ". שקלים, עדיף לי לעבוד בגדה עם משכורת יומית דומה
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הוסרו  :מזרח ירושלים

  שער שכםהמחסומים ב 
       

הורה השבוע   ,לאחר ימים ארוכים של מחאות והפגנות     
להסיר את המחסומים   קובי שבתאימפכ"ל המשטרה ) 25.4(

. בכך  המזרחית הכבושה ו בשער שכם שבירושליםצבשהו
תושבי מזרח   הפלסטינים לדרישותיהם שלנענה המפכ"ל 

עם שוטרים באזור זה כמה ימים ברציפות   שהתעמתו העיר,
  החלו  , במחאה על הצבת המחסומים. טרם החלטת המשטרה

את המחסומים. הם פרצו בקריאות   לפרקהמפגינים עצמם 
ים  ישנ שמחה לאחר שהשוטרים סיימו את המלאכה. 

המשטרה "תקפו כוחות   מהמפגינים נעצרו, לאחר שלטענת
    יים שפעלו באזור".משטרה סמו

יו"ר הרשימה המשותפת, הגיב  , ח"כ איימן עודה (חד"ש)    
פועלות  הפעם הראשונה בה    אין זו ":  להסרת המחסומים ואמר

  – המשטרה והממשלה באלימות, אחר כך מנסות לטייח 
ולבסוף נתפסות בשקרים. טוב שהסירו את המחסומים בשער  

אלימות ושנאה.   תעיזרמו דבר לבד תרמ לא המחסומים  .שכם
את המחיר שילמו תושבי מזרח ירושלים, שימשיכו להיאבק  
בדיכוי ובאפליה של מדיניות הכיבוש". גם ח"כ עופר כסיף  

  , הרשימה המשותפת) בירך על הסרת הגדרות –(חד"ש 
"טוב   הוסיף:שנועדו "לייצר פרובוקציה ואלימות". כסיף 

כי ראש הממשלה ושר בטחון  וסרו הגדרות, אך חשוב מכך  הש
הפנים, שהובילו בכוונה לשפיכות דמים, יעמדו לדין על  

   פשעיהם".
  

מתנחלים תקפו עשרות 

  פלסטינים במסאפר יטא
פלסטינים ופעילים  חקלאים ) 24.4עשרות מתנחלים תקפו (     

שהפלסטינים עיבדו את אדמותיהם סמוך   עתב ,ישראלים
חוות מעון שבדרום הר חברון בשטחים   התנחלותל

  ים הכבושים. יהפלסטינ
שני הכפרים אלתוואנה ואלמפקרה  ב התקיפה התרחשה    

במסאפר יטא דרומית לחברון. עדי ראייה מסרו כי המתנחלים  
שגרם   מה ,רגמו אותם באבניםופו בתים בשני הכפרים תק

אשר   ,צבאה . כוחותתושבים פלסטינייםלפציעתם של כמה 
  עבר    אל      מדמיע  וגז      הלם    רימוני    המתנחלים, ירו    על    שמרו

  

 
  

  
  

  קבלו את 

 זו הדרך
"ל   בדוא  מדי שבוע 

  או בדואר רגיל
  

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

  הפלסטינים.
ל"זו   המותקפים מסרנמנה עם שהה במקום ופעיל חד"ש ש    

אלמפקרה ואלתוואנה מתמודדים   תושבי הכפרים" הדרך":
של   חוזרות ונשנותתקיפות מ כתוצאהעם תנאים קשים ביותר 

צבא הכיבוש והמתנחלים". ראתב אלג׳בור, פעיל בוועדות  
  ברשתות החברתיותכתב העממיות שבדרום הגדה המערבית, 

: "כנופיות המתנחלים מההתנחלות מעון  התקיפה עקבותב
תוקפות את בתיהם של האזרחים חסרי ההגנה באזור  
אלתוואנה ואלמפקרה, לאחר שתקפו את שני הכפרים בנשק  

חנק ובחילה בגלל רימוני  מובגז מדמיע. כמה אזרחים חשו 
שש מכוניות בשני הכפרים.  שמשותיהן של  נופצו  ההלם והגז.  

ד. אנו  וות והמצב מתוח מאהתקרית נמשכה מעל שלוש שע
  המתנחלים".   אלימות מקווים שאנשינו יזהרו מ

  . "הפוגרומים לא נשארים בירושליםפעיל חד"ש הוסיף:     
  בשל  משלמות מחיר כבד  האוכלוסיות המוחלשות ביותר 

טיהור אתני של האזור. חשוב לחזק את  בצע  ל  צי הכיבוש מאמ
  ". אוהצבתושבי מסאפר יטא אל מול טרור המתנחלים 

  

מדענים ברחבי העולם מוחים 

  פרס מגולדרייךהעל שלילת 
בתחומי המתמטיקה ומדעי   מובילים מדענים ומדעניות  18     

מכתב לשר החינוך יואב גלנט במחאה   )22.4(ו שיגר המחשב
פרופ'  מאת פרס ישראל בתחומים אלה  שלול על החלטתו ל
השמאליות. המדענים    עמדותיו   כעונש עלוזאת  עודד גולדרייך  

החתומים על המכתב הם זוכי הפרסים החשובים ביותר בעולם  
טיורינג ואבל   י פרס לרבותבמדעי המחשב ובמתמטיקה, 
  הנחשבים מקבילים לפרס נובל.  

המדענים לשר להעניק את הפרס לגולדרייך,    קראו  םבמכתב    
ומציינים כי "הסירוב להעניק פרס למדען רק בגלל דעותיו  

יטיות יסכן את המצוינות האקדמית שישראל ידועה בה,  הפול
יצמצם במידה רבה את היוקרה של פרסי  מעתה ואילך ו

המדענים את גולדרייך על "תרומותיו   שיבחו ישראל". בנוסף
מתמטיקה, וההשפעה שלהן על  ה העמוקות למדעי המחשב ו

    .הטכנולוגיה"
העתקים של המכתב נשלחו גם לנשיא המדינה ראובן      

ריבלין, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון בני גנץ.  
שני מדענים ישראלים החוקרים ומלמדים    -בין חותמי המכתב  

    הפרופסורים שפי גולדווסר ואבי ויגדרזון. –בארצות הברית 
  

קריאה בינלאומית לשחרור 

  פעילה מספרד שנעצרה בשטחים
מספרד שנעצרה בבית קמפיין בינלאומי לשחרור פעילה     

המתגוררת   ,60. חואנה רואיס סנצ'ס, בת 25.4-לחם נפתח ב
כוחות  , נעצרה בידי 1984ליד בית לחם עם בן זוגה מאז 

לפני כשבועיים. רואיס סנצ'ס פעילה בארגון סיוע  הכיבוש
רפואי בשטחים הכבושים ועומדת בקשר רצוף עם ארגונים  

נמסר מהן הסיבות  הומניטריים בספרד וברחבי אירופה. לא 
למעצר ומדוע הקונסוליה הספרדית במזרח ירושלים לא  

בספרד   של סנצ'ס . חבריה, כמקובל קיבלה הודעה על כך
שנות   37"זה המעצר הראשון של רואיס סנצ'ס לאחר  :מסרו

 במזרח התיכון".  מפרכתפעילות הומניטרית  
)  26.4(  שבועעל עיתונאים מסרה ה ה הוועדה להגנ     

פלסטיני עלאא רימאווי פתח בשביתת רעב העיתונאי הש
והוא   בירה-בביתו באלעצרו אותו לאחר שחיילי הכיבוש 

 . הושם במעצר מנהלי
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 דח'יל חאמד, יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרותראיון עם  

 העבודה המאורגנתחיזוק  –העיקר 
אבו זייד, יו"ר האגף לקידום שוויון ויו"ר   דח'יל חאמד    

, התראיין השבוע ל"זו הדרך" לרגל  סיעת חד"ש בהסתדרות
חד"ש וכיהן בעבר כיו"ר  ת לשכ. חאמד הוא חבר במאי 1-ה

  ועד עובדי עיריית נצרת.   
חלפה שנה מאז פרוץ מגפת הקורונה וקולה של 

ההסתדרות לא נשמע. ליתר דיוק, ההסתדרות נתנה יד 

ת של "כולל בחבריה. ההוצאה לחל –לפגיעה בעובדים 

מאות אלפים, כולל במגזר הציבורי, גרמה לפגיעה 

בכמה סכסוכי עבודה התייצבה ההסתדרות בצד  .בשכר

המעסיקים במקום בצד העובדים. היא אף לא הצליחה 

להציב תוכנית כלכלית וחברתית אלטרנטיבית שתאתגר 

  ?את ממשלת הימין. מה קרה
הקורונה נפלה על כולנו כרעם ביום בהיר. המגפה שינתה     

ני  דברים רבים בארץ ובעולם, ובין השאר העמיקה את העו
העובדים והעובדות בשנה   ימאבקהאבטלה. הרחיבה את ו

המשק  , וחשפו את העובדה שהאחרונה היו רבים מאוד
כלכלית וחברתית.  למשבר מבחינה מוכן  היה הישראלי לא
יהיה  , וכך  היום יותר מתמיד  במאי רלוונטיים   1-ההמסרים של  

  .  שיווין-איואפליה  ,כל עוד יש ניצול
עם פרוץ המשבר בחרה הממשלה המושחתת והאטומה      

אותנו למצב קטסטרופלי. החלטה זו   דרדר במודל החל"ת ש
עסקים קטנים ופגעה פגיעה    8,000- גרמה לסגירתם של יותר מ

קשה במובטלים. זו לא הייתה טעות, אלא מדיניות הנובעת  
  ליברלי.  -קפיטליזם ניאו –מתפיסת עולמו של ראש הממשלה 

רוץ המשבר נאבקנו למען העבודה המאורגנת, נגד  מאז פ    
ולמען צדק חברתי. אנחנו נאבקים למען   העסקה קבלנית

העובדים, המובטלים והמוחלשים באשר הם: השכבות 
ות בפריפריה, הציבור הערבי, נשים, גמלאים ואנשים  יממעה

  עם מוגבלויות. האדם העובד נמצא במרכז פעילותנו. 
רונה הציעה סיעת חד"ש עוד בראשית משבר הקו    

  משבר. עם ה   להתמודדות כלכלית  -בהסתדרות תוכנית חברתית
הדגשנו כי משבר   .ההסתדרות הכילה חלק מההצעות שלנו

שינוי  בוכי יש צורך בהול  בעובדים,  הקורונה פגע אנושות
אין מנוס ממדיניות המבוססת על  . השיטה שלרדיקלי 

  סיעת חד"ש ו ,בכלל ן. ההסתדרותוסולידריות ושווי
  . ו למנגנון החל"ת מראשיתונ התנגד פרט,ב בהסתדרות

במקום   כלומר, .לאמץ את המודל הגרמני מו הצענובמקו
לשלם להם   -לה ט"לזרוק" מאות אלפי פועלים לחל"ת ואב

ולא כפי שנהוג במודל תשלום  משכרם,  100%פיצוי בגובה 
  אבטלה (חל"ת גמיש).  דמי 

  

, ת היו"רמתנהלת אך ורק מלשכ , כך נראה, ההסתדרות 

ללא אופוזיציה, ללא דיונים ותוך נקיטת צעדים תמוהים 

כגון הוצאת ארגון העיתונאים הלוחמני משורותיה. אתה 

  ?ה זודאגשותף ל
כמו בכל ארגון, גם בהסתדרות יש היררכיה. בראש הארגון       

עומד יו"ר ההסתדרות, אך ישנם גם מוסדות כגון בינ"ה (בית  
ההסתדרות), הנהגת ההסתדרות, ראשי הסיעות, ועדת   נבחרי

התיאום והביצוע ועוד. הנושאים החשובים מובאים למוסדות  
  קולות ונערכים בהם דיונים והצבעות. ההחלטות מתקבלות ב

  הרוב, ולפעמים מתקבלות החלטות שאנחנו מסתייגים מהן.  

בהנהגת " ממשלת אחדות"ש ב"חדתומכת מדוע 

  ?נציגים של מפלגות הימיןגם ם ההסתדרות, בה יושבי
ההחלטה על הצטרפות חד"ש לקואליציה בהסתדרות      

במוסדות המוסמכים במפלגה ובחזית.   1994-בתקבלה נ
הצטרפנו לראשונה לקואליציה בהסתדרות אחרי המהפך  

  י שהתרחש בתקופת כהונתם של חיים רמון ועמיר פרץ כיו"ר 
ההסתדרות. חברנו היקר בנימין גונן מילא תפקידים חשובים  
בארגון בזכות חברותנו בקואליציה, וכך גם חבר ההנהגה דאז  

  אפרים דוידי.  
הלך כהונתו של עופר עיני פרשנו מהקואליציה, וחזרנו  במ    

כאשר אבי ניסנקורן היה יו"ר   2015אליה שוב בשנת 
ההסתדרות. בזכות הלחץ שהפעלנו על רקע ריבוי תאונות  

ניסנקורן להכריז על סכסוך   העבודה בענף הבנייה, השתכנע
נחתם הסכם בטיחות שכלל   2018עבודה בנושא. בסוף שנת 

ההסתדרות, התאחדות הקבלנים   ההסכם נחתם בין סעיפים.    16
ומשרדי האוצר, השיכון, העבודה והרווחה. סיעת חד"ש  

תאונות  נגד תרומה חשובה מאוד במאבק  תורמתבהסתדרות 
  .העבודה

  

מערכה ב חריףההסתדרות נחלה כישלון עם זאת, 

 ,בכלל בתאונות עבודה נפגעיםמספר ה צמצוםל

. מדוע? הייתכן שהסיבה בפרטה בנייבענף הובתאונות 

נעוצה בכך שרוב ההרוגים הם פלסטינים או מהגרי 

  ?עבודה שאינם חברים בה
לתאונות העבודה סיבות פוליטיות, מעמדיות ולאומיות.       

הם  ברובם ההרוגים ש הממשלה מגלה אדישות גם משום
משני צדי הקו הירוק. האקטיב הארצי של    –עובדים פלסטינים  

מאבק בתאונות העבודה עושה עבודה חשובה  חד"ש למק"י ו
  מאד בהקשר זה.  

לל את הסעיפים וכ  2018בשנת  כאמור ההסכם שנחתם    
הבאים: העסקת מנופאים בידי חברות ייעודיות; חובת מינוי  

אתרים;  ה; הגברת הפיקוח על באתר בנייה אחראי בטיחות
לדיווח  שלילת רישיונות של קבלנים מפרי חוק; הפעלת קו חם  

  תקנים של מנהלי בטיחות.   60  איושעל ליקויי בטיחות; ו
  

 ,מפלגת העבודהבחברותו ביטל את ר ההסתדרות "יו

 ולשאין  העובדים הראשון מאז הקמת ארגוןהיו"ר והוא 

   ..מפלגתית. שייכות 
ארנון בר דויד מתגאה בכך שיש לו קואליציה רחבה, והוא      

מההסתדרות ולתת לכולם מקום  קורא לממשלה ללמוד 
חד"ש.   – בהנהגה. אני יכול לענות בשם הגוף שאני מייצג 

  , "פועלי כל הארצות קריאה:חרתנו על דגלנו את ה
", והאינטרסים של העובדים עומדים בראש  !התאחדו

  מעיינינו.   
  השיעור הנמוך של עובדה חשובה שיש לשים לב אליה היא      

בלבד מכלל   40% ורן הואהנשים הערביות העובדות. שיע
נשים  ה בקרב  85%, לעומת בגיל העבודה הנשים הערביות 

ראיון  ב אשמח שנדון בוד, וו יהודיות. נושא זה חשוב מא ה
  נפרד.  

  

 זוהר אלון



  6י  /מעמד

  

  במאי: 1-בעקבות תוצאות הבחירות וערב ה

  גדול  דרוש מחנה סוציאליסטי
למען  יום המאבק הבינלאומי  – יחול האחד במאי  השבוע    

חברה צודקת,  ו סולידריות מעמדית למעןו העובדים  זכויות
  עת האחד במאי ב נציין את שוויונית ושוחרת שלום. השנה 

בחברה בישראל  ששלושה תהליכים חשובים מתרחשים 
  . הפוליטי םיוהסדר  ונמצאים על

הפערים החברתיים והכלכליים    העמקתהוא    אחד ההתהליך      
שוויון בשוק  ה-בחברה הישראלית, והעלייה ברמות אי

ובחברה בכלל. נגיף הקורונה החריף את   ,העבודה בפרט
בדו את  ימאות אלפים שאהאבטלה של , וים הקיימיםהפער

. על  ת התסיסה החברתיתשמן למדור הוסיפמ מקור פרנסתם
למאבקים של קבוצות שונות באוכלוסייה,  אנו רקע זה עדים 

אנשים עם מוגבלות ואזרחים קשישים, המבקשים לשים בהם 
  . ולקיפוח הסוף לאפלי

התהליך השני הוא התגברות הגזענות, ההסתה ושנאת הזר      
ערבים  לבין והשונה בחברה הישראלית. היחסים בין יהודים 

חילונים מדרדרים, ואנו בעיצומו של גל הסתה  לבין  ובין דתיים  
מתוכנן נגד מיעוטים, שנועד לחזק את כוחו של השלטון  

  מדיניות של הפרד ומשול.   באמצעות
  
  

  נאבקיםהרופאים 

  תקנים 600על 
הצהיר  ,  יו"ר ההסתדרות הרפואית (הר"י)פרופ' ציון חגי,     

מצבה הקשה של מערכת הבריאות לא יהססו   נוכח כי  ) 22.4(
  לרבות לצאת למאבק שיכלול צעדים משמעותיים, הרופאים 

,  כעת יש לנקוט אמצעים  .שביתה. "במהלך הקורונה לא צייצנו
כי אנחנו דואגים   זאתהשבתה של המערכת. נעשה  כולל 

  . אמר - עם"הלעתיד 
  מצד פרופ' חגי ביקר בחריפות את הזנחת מערכת הבריאות      

לבטל   ןכוונת ממשלת הימי אתו, הממשלה בשנים האחרונות
"הציבור מבין את המשמעות של   תקנים של רופאים: 600

לצערנו באוצר   .בריאות חזקה ואיתנה בישראלמערכת 
  ו אותה בהרעבה". תיחזקמתקשים להבין, ותמיד 

"תקני קורונה" זמניים    ם שלבין היתר התייחס חגי להקצאת    
סטז'רים   1,500בקרוב. " פוגלמערכת הבריאות, שעתידים ל 

זה חלם. אנחנו  . עבורם ואין תקניםבמערכת מחכים להיקלט 
מוגדרים כרגע ה התקנים,    600ר על השארת  נלחמים מול האוצ

  זמניים, שחיזקו את מערכות הטיפול בקורונה".  
הסוס ימות. לא  בסוף חגי הוסיף: "אם ירעיבו את הסוס,     

צריך למחוא לנו כפיים, צריך השקעה במערכת הבריאות,  
 פערים בין מרכז לפריפריה".  סגירת ה צריך לדאוג ל  .בכוח אדם

במכתב ששיגר יו"ר הר"י לשרי הבריאות והאוצר הביע      
  הבטיח  האוצר חשש מביטול התקנים בחודשים הקרובים. "

אך  , 2021ערכת עד לחודש יוני תקנים אלה יוותרו במש
בתי החולים למנוע את קליטתם של  החלו הנהלות לאחרונה 

  ", כתב. שפרשורופאים חדשים במקומם של רופאים 

  יוסי אבו 

  כלפי  רבים  אזרחיםאמון של  משבר אהתהליך השלישי הו    
רבים, וגורמיו   תחומיםאמון זה בא לידי ביטוי ב-אי .שלטוןה

חוסר הביטחון  והתפשטות השחיתות והפשיעה  העיקריים הם
מעבר לכך, חוגים גדלים בציבור מתחילים  . הכלכלי והאישי

:  הימין שלטון לש  סטיבשיח הפוליטי והביטחוני להטיל ספק
  נושא ואף ב  " האיראני  ת "האיוםאם בנושא הכיבוש, בשאל  בין

  הגלובאלי.  ליםהאק משבר
ולרתום אותם   ם אלהיתהליכ כדי להתמודד בהצלחה עם     

ערכים סוציאליסטיים,   עלינו לקדם ,לטובת שינוי פוליטי
לערכים   ציבו חלופהיים, שיקולקטיבמעמדיים ו

  ים.  סטיליברליים והאינדיווידואלי-הקפיטליסטיים, הניאו
רק סולידריות אמיתית בין קבוצות שונות באוכלוסייה      
העובדים והעובדות תוכל לקדם את החברה שלנו  כלל  קרבוב

  וני יחכן,  -עלצודקת יותר. לו יותר ולהפוך אותה לשוויונית 
,  "מלא-מלא" י גדול,מחנה סוציאליסטכבר עכשיו לבנות 

הכלכליות  ו כל השאלות הפוליטיות, החברתיות ב עסוקשי
  שמאלית.  תסוציאליסטיהוליסטית בראייה 

אלה    השאלות  דתתוצאות הבחירות הרביעות הוכיחו שהפר    
בדבר    ההמצאה  . אחת מהןלא  לפתרון אף    ה לביומ   האינ  מאלה

ימין חברתי ושמאל  " בדבר ו א, "י ושמאל חברתימדינימין "
ומשרת את בשמאל  פוגעה מלאכותיי ןניסיו היא מדיני"

  (רע"מ)  של מנסור עבאס א הימין. הדוגמ של האינטרסים
  כך. נוספתהוכחה  היאהאסלאמית  התנועהו

ן ההיסטורי של  והניסיאת המודל הנכון יכול לספק לנו     
תנועות המונים   גבש, שהשכיל להשמאל באמריקה הלטינית

  שבכוחן לכבוש את השלטון. סוציאליסטיות ודמוקרטיות 
שמאל סוציאליסטי  עלינו לאמץ את הדוגמא ולחתור להקמת 

  גדול. 
  יחי האחד במאי!    

  

  סוהיל דיאב
  

פורום עובדי ירושלים 

  לראשונה לדיון מתכנס 
פעילים בארגוני העובדים בירושלים מזמינים לאירוע      

עובדים ועובדות   . במאי, יום העובד הבינלאומי 1- לכבוד ה
תכנסו וידונו  וחברי כנסת י  מקצועי  ד בענפים שונים, פעילי איגו

שאלות העבודה המאורגנת והתמודדות המעמד העובד עם  ב
חד"ש, מרצ, כוח  פעילי  המפגש ייערך ביוזמת  משבר הקורונה.  

  לעובדים, ארגון עובדים מען ופעילים נוספים.
  2במפגש שיתקיים ביום ראשון,  ידונו הנושאים שיבין     

מה ניתן   ?: "למה צריך עבודה מאורגנת19:00במאי, בשעה 
כיצד ניתן לגייס תקשורת,   ?ללמוד ממאבקי עובדים בעיר

חברי כנסת, ופעילים חברתיים למאבקי עובדים? איך בונים  
  ".  ?סולידריות בין עובדים

  , 3לקואופרטיב אמבאלה, רחוב ינאי    בסמוךהאירוע יתקיים      
  . ויתנהל במסגרת תקנות התו הסגול
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  )מודעה של המפלגה הקומוניסטית הצ'יליאנית: "חדואה הוא המועמד שלי" (צילום: אל סיגלו
 

הוא מועמד הקומוניסטים לנשיאות צ'ילה ראש עיר ממוצא פלסטיני  

   חדואה בין המובילים בסקרים
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הצ'יליאנית בחר      

יאות  בראש עיר ממוצא פלסטיני, דניאל חדואה, כמועמד לנש
השבוע . כך פרסמה בבחירות שייערכו בשנה הבאה צ'ילה

) סוכנות הידיעות הקובנית "פרנסה לטינה". ההנהגה  27.4(
כי "לראשונה מזה שנים רבות מתייצב   מסרההקומוניסטית 

ה האלקטוראלית מועמד המייצג את החלופה היחידה  בזיר
בצ'ילה". יצוין   קשיםגרם נזקים כה ר ש א ,ליברליזם-יאולנ

פי  לשחדואה נמנה עם המועמדים המובילים לנשיאות 
הסקרים שנערכו בימים האחרונים. בשכנתה של צ'ילה, פרו,  
בה נערכו לאחרונה בחירות לנשיאות, ניצח בסיבוב הראשון  

  ל העקבי פדרו קסטיליו.  מועמד השמא 
בראש  הקומוניסטים הצ'יליאנים יעמוד  מטעםהמועמד     

מערך של כוחות בשמאל הכולל את המפלגה הקומוניסטית  
הוא אדריכל וסוציולוג   ,53החזית הרחבה. חדואה, בן את ו

כראש העיר רקולטה, פרבר עני בעיר   2012המכהן מאז 
שהיגרה לצ'ילה    תיפלסטינהוא בן למשפחה  חדואה    .סנטיאגו

בתחילת המאה שעברה והתיישבה בשכונה. בעת לימודיו הוא  
התמחה בניהול עירוני ואף חקר מודלים לשיתוף תושבים  

  .במנהל עירוני מתקדם
  

 הפלסטיני  נועריו"ר התאחדות הלשעבר 
  כיהן ו 80-החל את פעילותו הפוליטית בשנות החדואה     

מאוחר   .סטינים של צ'ילהיו"ר התאחדות הסטודנטים הפלכ
יותר נבחר לתפקיד יו"ר התאחדות הנוער הפלסטיני של  

-אמריקה הלטינית. הוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית ב
לראשונה  נבחר  2012-בוכעת הוא חבר בהנהגתה.  1993

אלף תושבים,  160- לראשות עיריית רקולטה, בה מתגוררים כ
  , המקומיות החברתיותכמועמד של כוחות השמאל והתנועות 

  2016-מקולות הבוחרים. בבחירות שנערכו ב 41%-וזכה ב
 .תמיכהאחוזי   56נבחר שוב לתפקיד עם 

חדואה שורה ארוכה של   קידם  ,מאז שנבחר לתפקיד    
וחפצת    ההשכלה הבריאות,פרויקטים בתחום הדיור הציבורי, 

פופולריות רבה  ב, הנוער והתכנון העירוני שזכו ספריםה
לה וברחבי אמריקה הלטינית. זאת, תוך נטישת המודל  בצ'י

ליברלי הקיים בארצו מאז ההפיכה  - הכלכלי והחברתי הניאו
  .  1973-הצבאית של הגנרל פינושה ב

  

  בית מרקחת לעם  
תושבי   יכולים ,שהקים חדואההודות לבית מרקחת עירוני     

במחיר זול   הם זקוקים רקולטה להשיג את התרופות להן
רבבות אזרחים עניים   .הצלחהבהוכתר  ונגיש. הפרויקט

  הצליחו לרכוש תרופות מצילות חיים ב"בית המרקחת לעם" 
שהוביל   מיזם בשיתוף מכון הבריאות הציבורי העירוני –

   .חדואה כדי לסייע לבני מעמד העובדים
אנחנו יכולים לומר בגאווה שהפרויקט השיג את מטרתו",  "    

אמר חדואה. "במפגן של אהבה קולקטיבית, ערבות הדדית,  
סולידריות ואחריות, השקנו את בית המרקחת העירוני הראשון  

מאפשר לתושבי רקולטה גישה לתרופות ששירותי  הבצ'ילה, 
ים. התרופות נמכרות במחירים  פקהרפואה הבסיסיים לא מס

אחוזים ממחירי השוק הזה, שמשגשג ממחלות   70-ולים בשז
 ".וממוות 

הרעיון מאחורי בית המרקחת המהפכני הוא להתנתק      
מרשתות בתי המרקחת, שגובות סכומי עתק על תרופות  

בשוק. תרופות רבות אינן   ןבחסות הכוח המונופוליסטי שלה
נגישות לשכבות העניות בצ'ילה בשל מחירן הגבוה, ורבים  

לצים להוציא את כל שכרם על תרופות מצילות חיים. בית  נא
המרקחת ברקולטה נקרא על שמו של ריקרדו סילבה סוטו,  

- הדיקטטורה של פינושה ב ימי סטודנט לרוקחות שנרצח ב
. בית המרקחת משרת את התושבים באמצעות התוכנית  1987

"בריאות סולידרית". "הזכות לבריאות, למרות שמדובר בזכות  
וניברסלית, פשוט לא קיימה במדינה שלנו", אמר  שהיא א

ן",  חדואה. "בריאות התושבים חשובה מרווחי בעלי ההו
  .הדגיש

 נמרוד עובד



   8 בעולם /

  היוזמה להקמת "סופרליג" בכדורגל האירופי גביחמש הערות ל

  התרגיל המסריח של פלורנטינו פרס
  

כמו גנבים בשעת לילה מאוחרת, הודיעו בשבוע שעבר   . . . . 1111
מועדוני העילית של הכדורגל העולמי על הקמת   12ראשי 

הניחו כי   "סופרליג", ליגה פרטית משלהם. הבעלים ה
, האוהדים והמאמנים ישתפו פעולה, יתמכו, או  השחקנים

אלא שהם    . לפחות ישתקו, ויאפשרו למהלך לקרום עור וגידים
  שעות. 48- סופרליג" נגנז בתוך פחות ממיזם "הטעו, ו

שהונו    ,את היוזמה הוביל פלורנטינו פרס, נשיא ריאל מדריד    
מיליארד דולר. דמויות בולטות נוספות בקנוניה   2.2-נאמד ב

היו אנדראה אניילי, יו"ר יובנטוס האיטלקית ומבעלי ענקית  
הרכב "סטלנטיס" (המחזיקה במותגים  

רומיאו', 'פיג'ו', 'פיאט', 'אבארט', 'אלפא 
מבעלי   ,ג'ואל גלייזר ;'מזראטי' ועוד)

מנצ'סטר יונייטד שהונו המשפחתי מוערך  
  , סטן קרונקיו ;מיליארד דולר 4-ביותר מ

- מבעלי ארסנל הלונדונית שהונו מוערך בכ
מיליארד דולר. פעמים רבות אנו נוטים   10

- לצייר בדמיוננו את הקפיטליזם הניאו
מסתודדים גברים  ליברלי כמעין חדר בו 

מדושנים, חנוטים בחליפות, מתבסמים  
בעשן סיגרים ומגלגלים לכיסם מאות 
מיליונים בהינף אצבע. במקרה הזה, הדימוי  

  הפשטני הזה לא יכול להיות מדויק יותר.  
  

אילי ההון הגדולים הללו    12ה של  טרהמ  . . . . 2222
עילית, שהשותפות בה  -ההייתה יצירת ליג

אפשרות הדחה),  הן חברות קבע (ללא 
בצד משתתפות "אורחות" בודדות  
שיתחלפו מדי שנה בהתאם להחלטת  
מועצת המייסדות. רעיון זה סותר את  

המוסכמות הבסיסיות של ענף הכדורגל, שבו קבוצות נמדדות  
יבשתיים על בסיס -ומעפילות למפעלים יבשתיים ובין

הישגיהן על המגרש בלבד. הוא שאף להחיל על הכדורגל את  
י הדגם האמריקאי של ליגות "פרנצ'ייז" סגורות, בהן כסף כלל 

קונה את זכות ההשתתפות, והניצחון הוא רק משני לחוויית  
  מופעי הראווה.  להצפייה ו

מועדון סגור זה אמור היה להיות מנוהל בידי המועדונים,      
הגג של התאחדויות הכדורגל (כמו  -ללא מעורבות של ארגוני
פי מורגן כבר התחייב  -השקעות ג'ייפיפ"א ואופ"א). בנק ה

מיליארד יורו, ומענקי    שישהלהשקיע בליגה סכום ראשוני של  
- השתתפות בסך כחצי מיליארד יורו הובטחו לכל החברות

המייסדות (לצורך השוואה, הזוכות בליגת האלופות, המפעל  
).  זהסכום רק חמישית מהאירופי הבכיר, משלשלות לכיסן 

מתן מענה גם למשבר   יההרציונל של "סופרליג" הכלומר, 
הכלכלי הפוקד רבות מהקבוצות הגדולות ביבשת, וגם  

מעבר  כשלעצמם ו   םשה  –אופ"א  מלשאיפה להיפטר מפיפ"א ו 
  לכל ספק גופים מסואבים שבכיריהם מושחתים ותאבי בצע.

  
אך בקרב הזה, אופ"א התייצבה באופן חריג בצד "הטוב",   . . . . 3333

ות הלא נכונות. כך גם לגבי ראש ממשלת  גם אם מכל הסיב
בריטניה בוריס ג'ונסון, שבאופן אירוני תקף את המועדונים  

אירופית  -האנגליים שזממו לפרוש מליגת האלופות הכלל
לטובת הסתגרות במועדון פרוטקציוניסטי (מישהו אמר  

- ברקזיט?). ראשי אופ"א המושחתים וראשי הממשלות הניאו
ה לצד מיליוני אוהדי הכדורגל, כי הם  ליברליים עמדו בקרב הז

טיפחו את  הם במשך עשורים  :ידעו בדיוק מה מונח על הכף
הפערים בין מועדונים עשירים לעניים, נתנו לבעלי ההון  

  להשתולל ולכסף הגדול להשתלט על הענף. 
  

בשונה ממה שהיו מסוגלים להעלות בדעתם פרס, אניילי,   . . . . 4444
ושותפיהם לפשע נגד הכדורגל, גלי ההתנגדות    גלייזר, קרונקי

היו חסרי תקדים: השחקנים והמאמנים יצאו בפומבי נגד בעלי  
הקבוצות, נגד הבוסים שלהם עצמם. 
ג'ורדן הנדרסון, הקפטן של מועדון  
הכדורגל ליברפול, הצהיר: "אנחנו לא  
אוהבים את זה ולא רוצים שזה יקרה. 
המחויבות שלנו למועדון ולאוהדים  
מוחלטת". פפ גווארדיולה, מאמנה של  

לט השייח' מנסור  וש הבמנצ'סטר סיטי (
  22-זיאד האמיראתי שהונו מוערך ב-בן

מיליארד דולר), הצהיר כי "זה לא ספורט  
אם אין קשר בין מאמץ להצלחה".  
קבוצתו, אגב, הייתה הראשונה להיכנע  
ללחץ ולהודיע על פרישה מ"סופרליג".  

'לסי הלונדונית,  השנייה אחריה הייתה צ
שבעליה הוא האוליגרך הרוסי רומן  
אברמוביץ', מקורבו של ולדימיר פוטין  

מיליארד יורו   13-מוערך ביותר מונו הש
  (ותושב הרצליה טרי למדי).  

הסיפור אפילו מעניין מכך: בעלי     
גיע התנגדות  הקבוצות שיערו מראש שת

מבית (כלומר מאוהדי הקבוצות 
המקומיים), אך הניחו כי השווקים באסיה, באמריקה 
ובאפריקה (המגלגלים סכומי כסף אדירים עבור הקבוצות)  
יפצו על כך. הם טעו בהערכתם את הכוח של הלאומי  
והמקומי, ובעיקר את יכולתה של הקהילה לסכל את המזימה.  

אוהדים (בעיקר אלה האנגלים),  המחאות האדירות של קהלי ה
מיזם הברחובות וברשת, הצליחו לבלום, לעת עתה, את 

  "סופרליג" החזירי והבזוי. 
  

נם  ניצחון זה הוא תזכורת קטנה, שגם בכדורגל המודרני יש  . . . . 5555
שרידים לרומנטיקה. נכון, אי השוויון ימשיך לגדול,   עדיין

,  אבל בכדורגל תמיד תהיה אפשרות לחלש לנצח את החזק
  וסיפורי הסינדרלה ימשיכו להיכתב בדברי הימים של הענף.

ניצחון זה הוא תזכורת נוספת, כי הכדורגל שייך קודם כל      
מלהסתיים.   יםאך המאבק על דמותו ועתידו רחוק .לאוהדים

של בעלי    באין מפריע, ותיאבונם  רעהכסף הגדול ימשיך להתפ
הקבוצות האמידים יגדל. אופ"א ופיפ"א ימשיכו להיות גופים  
מסואבים ומושחתים, והן ייאלצו לַרצות (ואולי כבר עשו זאת)  

הקמת  באת בעלי הקבוצות שאיימו באקדח הפרישה ו
"סופרליג". ואולי, מי יודע, המיזם כולו היה איום אחד גדול  

וד קצת לטובת  את כללי המשחק ע יעקםב'תחזיקו אותי', שי
  החזקים.

 

 יוסף לאור

 פלורנטינו פרס, נשיא ריאל מדריד 

 (צילום: מכון סרוונטס)
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  ו גדה השמאלית חידש את פעילותהמועדון 
       

אביב  -בתל 70מועדון הגדה השמאלית שברחוב אחד העם     
לראשונה מאז סגרי   את פעילותו הציבוריתהשבוע חידש 

  .  התו הירוקבמסגרת מגבלות ופתוח כעת  הקורונה,
  במועדון  ייערך 20:00בשעה  , 29.4, ביום חמישי הקרוב    

ברחש" בהשתתפות   23ערב שירה תחת הכותרת "ערב שירה 
,  ערן הדס ,נעם דובב ,עמית בן עמי, תמי אסוליןהמשוררים 
  . עה שחםונ דניאל עוז  ,סביון ,אן נוין, אלה נובק ,לריסה מילר

  1-ה ה לכבודתתקיים בגדה מסיב ,)30.4(  למחרת, שישי   
בתום הפגנת יום העובד הבינלאומי   ,16:00אי בשעה במ

   במרכז העיר (ר' מודעה בשער האחורי).  שתיערך
נמסר כי   .CREW ובסיבוב DJ SMILEZ באירוע יתקלטו      

אך אנו ממליצים לתרום כמיטב יכולתכם   ,הכניסה חופשית"
הפעילות במהלך  חלופי והמשך    לחידוש הגדה כמרכז תרבותי

  ".הקיץ
  בגדה השמאלית מועדון הקולנוע יחדש גם ) 1.5במוצ"ש (     

  ). 2015רומניה, ( "ָאֶפִרים!"הסרט  עם הקרנתאת פעילותו 
סרטו של ראדו ז'ודה, שזכה בפרס דב הכסף בקטגוריית 

, עוקב אחר  2015הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל ברלין בשנת 
    .19-דמותו של שוטר ברומניה של המאה ה

יצוין שבשבוע שעבר נפתחה בגלריית האמנות שבמועדון      
הציירת ליאת   של עבודות עם"פוליטיקלי פולייט" התערוכה 

התערוכה: יואב אפרתי. הגלריה פתוחה   אוצרר. ארדברג. 
. התערוכה תינעל  14:00עד  11:00בימי שישי ושבת בשעות 

  במאי.  15-ב
מועדון הגדה השמאלית פועל במסגרת עמותת "מרחב      

יוזמות חברתיות,   תרבותי חלופי". המועדון עומד לרשות
במחירים נמוכים, שנקבעו   ופעילים למען שוויון ושלום  יםאמנ

לקדם תרבות קהילתית  :  במסגרת האופק הרעיוני המנחה אותו
  .אלטרנטיבית השווה לכל נפשמתקדמת ו

  

  גדה השמאלית בדף:הפרטים מלאים על פעילויות 
https://www.facebook.com/LeftBankTLV  

  בדף: מועדון הקולנועפרטים מלאים על פעילויות 
https://www.facebook.com/LeftBankMC  

  
 

:תערוכה של סאהר מיעארי  

 פועל בניין כאמן ופסל 
בבית אוסף קופפרמן, גלריית קיבוץ לוחמי הגטאות בגליל      

, תערוכת היחיד של האמן  "אופק"המערבי, מוצגת התערוכה 
בראשית   .ביתבנדודים ובעוסקת בהגירה, הסאהר מיעארי, 

  בנייה  כפועליקופפרמן אמן המיעארי ו   בדוהאמנותית עדרכם 
השפיעה על תכני היצירה של שניהם ועל    בודה זוע  .לפרנסתם

האלף בית  "מאפייניה הצורניים, כדוגמת הקווים האופקיים, 
 . , במילותיו של קופפרמן"של הטפסן

בחלל תצוגת העבודות של קופפרמן, שזו הפעם הראשונה      
בבסיסה  ". רפסודה"ניצבת העבודה , נוסףשמתארח בו אמן 

עבודת טפסנות עץ ומעליה שני משטחי בטון: האחד חלק  
ומהוקצע, ובשני מוטבעים סימני הקרשים שתמכו את יציקתו. 

  אלו הם שני אלמנטים מרכזיים בבניית בית: רצפה וקיר.  
היא זיכרון של סירת דיג   עקירה", – 5העבודה, "סירה מס'     

רובי משפחתו של מיעארי בעכו עד לפינויים  ששימשה את ק
לכפר מכר. הפעולה המשבשת של מיעארי מבכה    70בשנות ה־

 .את חיי הפליטות וההגירה ומבקשת עגינה, בית
המוצגת  ה ַבְּמָלאָכה…" עבודת הווידאו "ְּבַאַחת ָידֹו ֹעׂשֶ ב    

  — מלאכתם פועלים, אלא רק לא נראים אף היא בתערוכה 
עארי מצר על שקיפותם של הפועלים הערבים  בניית מקלט. מי

העבודה הוא  בה שינוי. שם    חוללבחברה הישראלית, ומבקש ל
ֹעֶׂשה ַבְּמָלאָכה ְוַאַחת   וֹ ְּבַאַחת ָיד"חלק מן הפסוק השלם: 

(נחמיה ד, יא). משמעותו היא כי לצד   "ַמֲחֶזֶקת ַהָּׁשַלח
ט  מלאכתו, הפועל עסוק גם בהגנה על עצמו. הבחירה להשמי

את חלקו השני של הפסוק מבטאת את מצוקת הפועלים  
  בבואם להגן על עצמם.  

  עצמו אמן־בנאי במיעארי רואה לדברי האוצרת טל בכלר, "     
ונו כפועל מושקע ין. ניסאו פועל אמנות במסווה של פועל בניי

  ."האמנותית ככורח גמור בעבודתו 



      במאבק

  דוא"ל ,03-6297263, פקס  03-6293944, טל' 6126102, ת"א 26205ת"ד  

zohaderekh@gmail.com , זו הדרךאתר:  www.zoha.org.il  
  

  

ערבית שנערכה במוצ"ש  -בהפגנה יהודיתמאות השתתפו     
של   ) בכיכר ציון בירושלים נגד האלימות הגזענית 24.4(

כלפי האוכלוסייה הערבית   כנופיית להב"ה ואנשי ימין קיצוני
בין המארגנים: מק"י וחד"ש, שלום עכשיו, "פרי   בעיר.

  עומדים ביחד. וג'רוזלם" 
"אירועים   היא תוצאה שלהאלימות  ,לדברי המארגנים     

מאורגנים ומתוזמרים שמטרתם להתסיס את השטח, לפגוע 
  דעות נו לאלה .בערבים ובאופן זה בכל מרקם החיים בעיר

מאיימים להבעיר את האזור  הם השלכות בינלאומיות ו
  הנפיץ".

כי "האלימות   ,תנועת שלום עכשיו מסרה לקראת ההפגנה    
יר של הגיבוי  והגזענות הכהניסטית מרימה ראש, והיא תוצר יש

הכניס את נציגיה לכנסת  ר ש א ,הפוליטי מראש הממשלה
  ".  ןבדלת הקדמית. נתייצב היום בירושלים כדי להוקיע אות 

מסר:   , יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)    
הכהניסטים בכנסת וברחוב מלבים אלימות ושנאה כי הן  "

ערבים  להעמקת האיבה בין יהודים  –משרתות את מטרתם 
וחבלה בסיכוי לעתיד של שלום ושוויון. התשובה לניסיונות  
ההפרדה היא מאבק משותף ועיקש למען שלום, שוויון  

  ודמוקרטיה לכולם". 
  בחלקם  הפעילים הצטרפו , לאחר המחאה בכיכר ציון     

שם  . המחאה סלמפגינים מול מעון ראש הממשלה בכיכר פרי
כאשר עשרות הפגינו מול  החלה כבר בשעות אחר הצהריים 

  ל ש תואנה המשטרה עצרה אחד מהם ב . מעון ראש הממשלה
המשטרה   מנעה הפרת סדר וחסימת כביש. במקביל

מאוטובוסים עם מפגינים להגיע למקום, ועצרה שניים 
  מהנוסעים בטענה שהפרו את הסדר.  

מתנועת קריים מיניסטר נמסר: "שוב הוכח שמשטרת      
ושלת, משטרה פוליטית בשירות  ירושלים היא אלימה וכ

נאשם בפלילים. במקום לטפל באלימות הגואה בעיר,  
המשטרה נטפלת למפגינים ופוגעת פגיעה אנושה בחופש 

עוד סממן   זו היאזכות המחאה. התנהלות מסוכנת בהביטוי ו
ישראל תחת שלטון  ב חליםמובהק לתהליכים המסוכנים ש 

ע אותנו.  הנאשם. ביבי, המשטרה האלימה שלך לא תרתי
אנחנו נחושים להציל את ישראל מלפיתת החנק שלך ולא  

  נעצור עד שתלך!"  
משטרת מחוז ירושלים  אם "  :מתנועת אין מצב הוסיפו    

חושבת שניתן לאפשר הפגנות אלימות של ארגון להב"ה, אבל  
לא לאפשר הפגנות של מפגינים לא אלימים נגד ראש ממשלה  

טעות מרה. אנו נמשיך להפגין  טועה היא  –  נאשם בפלילים 
וקולנו ישמע למרחוק". יצוין שכמדי   ,למרות כל החסמים

  ליד ביתו בקיסריה. גם שבת התקיימו הפגנות נגד נתניהו 
   

  גל חד"ש -פודקאסט 
  עונה שניה בפודקאסט של חד"ש ת"א  

  מיה מגנט אמנית: שיחה עם העשיריהפרק ה

  פטריארכיה וקפיטליזםמיניות,  טכנולוגיה,  :בנושא
  ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

  

  אירועים במועדון הגדה השמאלית 
  , ת"א70אחד העם 

  

  23ערב שירה: ברחש 
תמי אסולין, עמית בן עמי, נעם בהשתתפות המשוררים 

דובב, ערן הדס, לריסה מילר, אלה נובק, אן נוין, סביון, 

  דניאל עוז ונעה שחם
  20:00, בשעה 29.4יום חמישי, 

  

  מסיבת יום הפועלים  
  DJ SMILEZכניסה חופשית (תרומה מומלצת), יתקלט 

  16:00, בשעה 30.4יום שישי, 
  

  מועדון קולנוע  

  ראדו ז'ודה  - ָאֶפִרים!
  רומניה (רומנית; תרגום לאנגלית)  ,2015

  20:00, בשעה 1.5מוצ"ש, 
  

  תערוכה: "פוליטיקלי פולייט" 
 .יואב אפרתי  אוצר:ליאת ר. ארדברג.  מאת הציירת

  15.5-התערוכה תינעל ב

  14:00עד  11:00הגלריה פתוחה בימי שישי ושבת בשעות 
  

  צעדת האחד במאי בתל אביב 
  ; 13:30, בשעה 30.4יום שישי, 

  ; המלך ג'ורג'פינת  ציון -בן  'שדהתכנסות ב

  של חד"ש פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק
  

  צעדת האחד במאי בנצרת  
  ; מרח' תאופיק זיאד לכיכר המעין10:30, בשעה 1.5שבת, 

  פרטים על ההסעה מת"א בעמוד הפייסבוק של חד"ש
  

  פורום עובדי ירושלים 
בנושא עבודה מאורגנת והמשבר, בהשתתפות דיון פתוח 

  עובדים, פעילי איגודים מקצועיים וחברי כנסת
  3", ינאי ; "אמבאלה19:00, בשעה 2.5, ראשוןיום 

  

  סניף חיפה   –חד"ש 
    אסיפה פומבית –  עכשיו לעשות מה

  איימן עודה ועופר כסיףבהשתתפות  
  39מועדון אחווה, בן גוריון ; 20:00, בשעה 5.5יום רביעי, 

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
הפגנות בטייבה ובאום , מאבק הרופאים

, שנה לרצח העם הארמני 106, פחם-אל

  zoha.org.il          ועוד...


