
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאבק מעמדי וחברתי   

3 עמ'  

 

 

 

  

הממשלה       הממשלה היוצא  ראש  וראש  בנט    נפתלי 

לפיד   יאיר  (החליפי  השבוע  הצעת להוביל  )  621.החליטו 
  הרוטציה   תיכנס  ,חוק לפיזור הכנסת. לאחר אישור ההצעה

המעברכ  כהןיולפיד    לתוקף בממשלת  הממשלה          .ראש 
"אנו עומדים    לתקשורת:  בנט  מסרפיזור הכנסת,  התייחס לב

לפניכם היום ברגע לא קל מתוך הבנה שקיבלנו את ההחלטה  
          . . . . ) 4(ר' עמוד    "הטובה לישראל

זו ההחלטה הטובה       - שקיבלו הצמד בנט  היחידהואכן, 
סטית  לדברי מזכ"ל המפלגה הקומוני.   שחלפהלפיד בשנה  

עאמר עאדל  (מק"י),  על    :הישראלית  אתמול  חתם  "בנט 
לממשלתו   פטירה  זה    –תעודת  חיים  סימני  נתנה  שלא 

ארוכים.   בתולדות  זו  שבועות  הקצרה  הממשלה  הייתה 
המדינה ואין זה מקרי. היא לא הצליחה להציב אלטרנטיבה  

ההרסנית נתניהו  למורשת  לדבוק    ,ראויה  המשיכה  ואף 
  בדרכו".  

עאמר       הדגיש  דבר עוד  שינתה  לא  השינוי  "ממשלת    כי 
היא  לטובה ההתנחלויות    בהתמדה   העמיקה:  מדיניות  את 

מספר הקורבנות הפלסטינים מירי חיילי הכיבוש    .והכיבוש
מלחמה  ל  רר את האזרחים ולאחרונה נודע כי בנט גרק גדל,  
  ממשלה עוד מסר: "ה  ."נגד איראן וסוריהומיותרת  חשאית  

במדיניות  שתחלוף   ניאודגלה  ליברלית  -קפיטליסטית 
  על    ועלתה יאמן -הלא את    לעשות   שהצליחה , קיצונית

  

ודרדרה    ,המחיה הגוברסירבה לפצות על יוקר  היא    .ודמותיהק
שיצאוהמוריםמצב  את   ל  ,  מעמדם    רופילש  מאבקבתגובה 

  .  "ושכרם
רע"מ    ויו"רניצן הורוביץ  מנהיג מרצ  ו  שר הבריאותדווקא  "    

עבאס עד    מנסור  הממשלה  נפילת  את  למנוע  רגע  לניסו 
אל    שוב הם נאלצים ל  ,שותפות עם הימין  ת בתום שנ  .האחרון

הבטחות   כמה  ריקות.  בידיים  המצטמק  בוחריהם  ציבור 
העבודה, מרצ    מפלגת דבר לא התממש.    אולם  !ראווי להפריחו  
  ".  כובשת ודורסת  הממשלעבור  ה תאנה על שימשו ורע"מ 

"הסיעה   הייתה  הרשימה המשותפתכי    הדגישמזכ"ל מק"י      
במבחן:   שעמדה  בכנסת  התנגד היחידה  לא  איש  לה    מלבד 

למען    חבריה וחברותיה פעלו  .אדםלכיבוש ולרמיסת זכויות  
בבחירות הקרובות  גם חברתי ושלום. לכן, קידום שוויון, צדק 

הה  תהיה היחידה  רשימה  הכתובת  המשותפת  ציבור  עבור 
ו הדמוקרטעבור  הערבי  באפליה  יהיהודים  הנאבקים  ם 

וצודקת    אמיתית  המשותפת היא חלופההרשימה    פרטהייד.ובא
  ". הקיצוני וגרורותיו מול הימין 

כי    ציין  ,יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)   
שעשתה   גרם לנפילת הממשלה, סיון לשמר את הכיבוש  יהנ"

סיום הכיבוש הוא האינטרס    .כדי להתעלם ממנו   כל שביכולתה
כולנו ה   :של  עוד  להתקיים  כיבושכל  לא  פה    והיילא    יוסיף 

     ."יציבות ולא שלום, שוויון וצדק חברתי לא   ,דמוקרטיה

  2022ביוי  22/  24גיליון    
 

 

 

 

  ביבי, בנט או לפיד 
 לא שינוי ולא עתיד
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

    על ליברמן קטנה "מנותק"ההגדרה 
עליי" עלי  הדיורבמחירי    האין  של  יואין    40%-30%ה 

חובות בתל  שלושה ר מחוץ  אולי  בשכירויות באף מקום בארץ,  
ה. אני מדבר עם  יבטח שלא בפריפרו  ,אביב. זה פשוט לא קיים
ומקבל   העיריות  רכישת  מהם  ראשי  קצב  על  דירות  הנתונים 

  ."ומצב שוק השכירות 
  10.6"וואלה", אתר שר האוצר אביגדור ליברמן, 

  " יד רוחצת ידלכך ש" המתנחלים רגילים 
כבוד  " לשם  ד"ר  תואר  להעניק  תכננה  אריאל  אוניברסיטת 

קרייס,   יצחק  הרפואי  לפרופ'  המרכז  בתל    'שיבא'מנכ"ל 
מחברי  השומר,   חלק  מצד  עניינים  לניגוד  טענות  בשל  אך 

כולו, שתוכנן להתקיים    –הוועד המנהל   הפרס  הענקת  טקס 
, מנהל בית החולים הגדול  קרייס ה.בסוף החודש הנוכחי, נדח

דומה   בתואר  בעבר  וזכה  מוערך  למנהל  נחשב  בישראל, 
אך   רייכמן,  התואר  מאוניברסיטת  בעניין  לטענות  הסיבה 

שינפלד,   יהודה  פרופ'  האוניברסיטה,  שנשיא  היא  מאריאל 
למחלות   במרכז  ומנהל  בשיבא  בכיר  רופא  גם  משמש 

  ."אוטואימוניות של בית החולים
  10.6"וויינט", אתר אדיר ינקו, 

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  תערוכה לציון יום הפליט 
הבינ  רגל ל      הפליט  ביום  שצוין  מוזמנים    , ביוני  20-לאומי 

הדרך"   "זו  חדשה  קוראי  צילומים  המוקד  לתערוכת  בהפקת 
" ולמהגרים,  פליטים  "אליפלט לפליטים  לקידום  המרכז   ,

לפליטי  אפריקאים האו"ם    Xלהיות  "  התערוכה:.  םונציבות 
  . , מוצגת בדיזינגוף סנטר"חופשי

, מבקש 27, בן  עמנואל לאם  את התמונות בתערוכה צילם     
עם אמו ואחיו  יחד הגיע לישראל  עמנואלמקלט מדרום סודן. 

בערפל. מערכת    לוט   עתידוכשו   לאחר מסע קשה,  12כשהיה בן  
דווקא  אך    ,סדית לא השכילה לקלוט אותו כראויהחינוך הממ

  המסגרת הלא פורמלית של הצופים היא שנתנה לו בית.  
הפך         בצופיםעמנואל  אהוב  עבור  חיקוי  ל ומודל    ,מדריך 

מהיעדר  הנובעים  הקשיים  עם  הם  גם  המתמודדים  חניכיו, 
עבד  שנים שבהן  כשלוש  לאחר  כיום,  בישראל.  חוקי  מעמד 

  עמנואל מרכז  כמדריך שכבה בביה"ס הבינלאומי בכפר הירוק,  
עמנואל  ל  נודע  ,בלב תל אביב. לאחרונהש  "קהילה "את שבט  

בקשת המקלט שלו נדחתה, למרות עילת המקלט הברורה  כי  
     דקת שלו.והמוצ

  ד"ר איילת עוז

  מנכ"לית המוקד לפליטים ולמהגרים  
  

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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  העתיד על פי נתניהו הקטן 
מוכיחות את זכותו של העם  ההיסטוריה  לאורך  מפתח  נקודות  "

לצערי כולה.  ישראל  לארץ  לא    ,היהודי  שלנו  הספר  בתי 
מלמדים את העובדות ההיסטוריות הללו. אני מקווה שכאשר  

  ". הימין לשלטון, הוא יחוקק חוק שיחייב ללמד אותןיחזור 
  10.6ציוץ של יאיר נתניהו, 

  

  מאחורי הקלעים: נשק למרוקו במאות מיליונים 
עם  ישראל  רוקמת    ,"מאחורי הקלעים ותוך דיסקרטיות מרבית

מרוקאים  עסקת  מרוקו   בכירים  דולר.  מיליוני  במאות  נשק 
העניקו לממלכה    דיגיטליות בפיתוח ישראל כי מערכות    מסרו
התעשייה  ב  צבאי  יתרון  המערבית.  הסהרה  סביב  מחלוקת 

הישראלית   לייצור  במרוקו  קימה  ההצבאית  מפעלים  שני 
  צבאיים ומערכת הגנה בפני טילים"  מל"טים 

    4.6"אקונומיסט", 
  

  ואין מפגינים  ראש ממשלההלו, מוסי? בבלפור אין 
באתי לכיכר צרפת בירושלים להפגנת תמיכה  .  חזרנו לבלפור"

  אסור   .אנחנו מתכוונים להילחם עליה ולחזק אותה  .בממשלה
    ים".לאפשר למדינה ליפול בידי הכהניסט

  12.6ציוץ של ח"כ מוסי רז (מרצ), 
  

  הכיבוש? להפגין נגד אנשי מרצ   ישובומתי 
בזמן שהח"כית המורדת ג'ידא רינאווי זועבי עשתה את דרכה  " 

באולפני הטלוויזיה,   פעילי ארגנ לראיונות  מפלגתה משמרת   ו 
בנוף הגליל,   לביתה  לה כמה עשרות  ו מחאה מחוץ  שם קראו 

המנדט   י קול ' להתפטר.   את  החזירי  הרכוש שלך,  נכתב  ' אינו   ,
עוד   לתת  זועבי  לרינאווי  קראו  המפגינים  השלטים.  באחד 

   ". הזדמנות לשיתוף הפעולה בקואליציה 
   11.6"וויינט",  אתר  חי,  - ליאור אל

  

  חולדאי   בממלכת   חלוקת הנטל 
  2022לשנת    יפו-ת"אצו הארנונה המסחרית של  במבט קצר  "

מעלה תמונה מטרידה של הנחות הניתנות בחסות החוק, לאו  
חוקי,   וכאמור  מוזר,  באופן  להן.  שזקוק  למי  גובה  דווקא 

ארנונה תשלומי  מסחריות    העירייה  מחברות  מופחתים 
אל מול דרישות ארנונה גבוהות יותר ממוסדות    . זאתמשגשגות

  .ושביםמגולגלות אל כתפי התה  — כמו גני ילדים ומרפאות  
הפרט הבולט ביותר הוא התשלום הנמוך הנדרש ממי שמוגדר  

תוכנה'כ בעיר    621.  'בית  הגדרה  העסקים  תחת  זו  רשומים 
בעוד    —שקל למ"ר בלבד    176משלמים ארנונה שנתית של  

עבור גן ילדים, בית ספר או מוסד להשכלה גבוהה דורשת  ש
שקל    30עוד  שקל למ"ר במרכז העיר, לא כולל    217העירייה  

 ."למ"ר עבור חצר
  12.6טלי חרותי סובר, "דה מרקר", 

  

  ארץ הניצול ופערי המעמדות אמריקה! 
אמריקאיות  " בחברות  לעובדיהם  מנכ"לים  בין  השכר  פער 

בממוצע   השתכרו  המנכ"לים  שעברה.  בשנה    10.6התרחב 
עמד  , שעה שהשכר החציוני של העובדים  בשנה  מיליון דולר 

מחקר שערך המכון ללימודי  לפי  אלף דולר.    24-פחות מ  על
השכר    ,מדיניות לבין  מנכ"ל  של  ממוצע  שכר  בין  היחס 

ל קפץ  עובד  של  דולר  ,  כלומר  –   670:1-החציוני  כל  על 
 . דולרים 670 שמרוויח העובד, מקבל המנכ"ל המעסיק אותו 

  1.6דומיניק רושה, "גרדיאן", 
  

  למצוא דרכים לשלום? למה לא  שאלת תם:  
הישראלית  " בוועידה  אמר  גורדין  אורי  העורף  פיקוד  אלוף 

לבנון   מול  הבאה  שבמערכה  צופה  הוא  כי  העורף  למוכנות 
יהיה שיגור מסיבי של עשרות אלפי רקטות בכל יום לעבר ערי  

  . ישראל, לכל אורכה ורוחבה"
  12.6"ידיעות אחרונות", 



  

 3  / מעמדי 

 

  
  

  ראש הממשלה נפתלי בנט ברעננה (צילום: הסתדרות המורים)  מול בית ים מפגינומורים  ותמור
  

  חברתיתהמאבק המעמדי מוביל למחאה 
  םמאבקבצעדי המחאה הממושכים של הסתדרות המורים      

הקיבוצי ההסכם  השבוע,לחידוש  שביתה  שכללו  רק   ,  הם 
  עקב  . הלחץ הציבורי"קצה הקרחון" במערכה מעמדית נרחבת

  ליברלית של "ממשלת השינוי" - יוקר המחיה והמדיניות הניאו
  .  ילך ויגבר בזמן הקרובהיוצאת 

בדומה לקיץ חברתית.  מחאה  גם    בןרמד מאבק המעמדי  ה    
 ארצי  מאבקלצבור תאוצה  בשבועות האחרונים  החל  ,  2011

מחאה עממית זו  . )(ר' ידיעה בעמוד זה והמחייה ביוקר הדיור  
  . "ממשלת השינוי"למכת מחץ  ל הייתה

  

  אלף סכסוכים, אפס הסכמים
הפעילים       העבודה  סכסוכי  עד   והחדשיםרשימת    ארוכה 

ויזמו  ארגוני  מאוד.   עובדים בישראל עומדים על זכויותיהם, 
",  מרשם"ארגון המתמחים    -  וביניהם,  ארציים-כלל  מאבקים

המורים  הסתדרות וארגון  גם    .המורים  נאבקים  עובדים 
ופרטייםוסמב ציבוריים  בית  :  דות  תיאטרון  ישראל,  רכבת 

תל אוניברסיטאות  גוריון-לסין,  ובן  והאוניברסיטה    אביב 
על, חברת סלקום, כפרי הנוער,  -אל  ופהחברת התע,  הפתוחה

המועצות   מור,  מכון  ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 
ב המקומי,המרכז  האזוריות  הבריאות    שלטון  לשכות 

חבר  של  והמחוזיות,  בת  לוגיסטיקה,  "אלביט"ת  נובולוג   ,
) החוץ  חולים  הבית  ומשנה!)    למעלההנמשך  סכסוך  משרד 

  ועוד. אביב -אסותא בתלהפרטי 
מאבק      נוסף  אלה  בבתי    למאבקים  האלימות  נגד  הרופאים 

ובמרפאות   זכתה   תיות.קהילההחולים  הרופאים    מחאת 
ארגון  מחים ותמיכתם הפעילה של האחיות, הרוקחים, המתב

  כללית.  ים עובדי קופת החול
ממגזרים ומתחומים  מכנה משותף: עובדים    לכל המאבקים     

שיוקר    שעהפוחת. זאת,    עוגת ההכנסהבכי חלקם  חשים    שונים
בסיועה הפעיל של ממשלת    שוחק את השכר הריאלי   המחיה

  . ולשמחת בעלי ההון ,לפיד-בנט
  

      2011של החברתית לקחי המחאה 
העבודה    נםיש     סכסוכי  בגל  ובמחאה    אההגוהרואים 

המת מחאת  "עוררת  החברתית  של  חוזר"    2011שידור 
מחאה    .ותוצאותיה של  תחילתה  זו  האם  לקבוע  מוקדם 

  דון י שנ  קצר מועד שמא מאבק  או    , חברתית ומעמדית נרחבת
להסתיים בפשרות כואבות. כך או אחרת, על ארגוני העובדים  

החברתיות מוטלת   (התנועות  בישראל)  אחריות    הגדולות 
אעליהם  גדולה:   ולהנהיג  לאחד  המאבקים  לקדם,  ת 

והחברתיים את   תמבטא  חברתיתהמחאה  ה.  המעמדיים 
רובם  כאשר    ,החברתיים בישראל-הכלכלייםהעמקת הפערים  

  .הם עובדים הנאבקיםהמוחלט של 

הציבורית  :לדוגמא      התחבורה  למען    נהגי  הנאבקים 
לעובדים  זכויותיהם   כוח  ארגונים:  שלושה  ידי  על  מיוצגים 

זה שבועות ארוכים), ההסתדרות הלאומית  מ שובתים    וחברי(
שובתים   (לא  הכללית  וההסתדרות  לאחרונה)  לשבות  (החלו 

של נהגי התחבורה    מאבקיהם  תו). מטרמקיימים הפגנותולא  
לחלוטין.   כמעט  זהות  לא    :השאלהנשאלת  הציבורית  מדוע 

עבור   מוקמת מתאמת  התחבורה  ועדה  עובדי  אחדות    ?כלל 
תאפשר  מאבק הנהגים  שסיכוייו    בקרב  משותף  מאבק  לנהל 

        יותר. לנצח גדולים הרבה 
מדוע       נוספת:  שלא  הכללית  ההסתדרות  מתעקשת  שאלה 

העובדים,    לפתוח לכלל  שכר  תוספות  למען  רחבה  במערכה 
הנוספים?    העובדים  וארגוני  המורים  איגודי  עם  בשיתוף 

ה העת לצאת  הגיע  .האינטרס של כלל העובדים הוא משותף
הממשלה   מדיניות  נגד  ופוליטית  נחושה  כוללת,  למערכה 

  והמעסיקים. זה צו השעה.
  

     אפרים דוידי
     

  

  עצרת המונית נגד  
  הדיור ביולי   יוקר 

בשבועות  .  מחאה הוביל ל במחירי הדיור וביוקר המחייה  הזינוק       
החלו   ברחבי  האחרונים  מחאה  מאהלי  להקים  צעירים  קבוצות 

בקיץ  וזאת  הארץ,   ההמונית  החברתית  למחאה  .  2011בדומה 
  :  אביב - קוראים לקיים עצרת המונית בתל   הצעירים 

נגד מחירי הדיור , תיערך הפגנ יולי, מוצ"ש ב   ים "בשני         ת ענק 
  , ש" אלף אי   20עד כה הצטרפו יותר מ־   . ה בתל אביב בכיכר הבימ 

  . בעמוד הפייסבוק של האירוע נכתב  
.  המארגנים   מסרו   שקיף מהצד" ״נמאס לנו לשבת על הגדר ולה      

שאחרי   ייתכן  מ "לא  של  למעלה  כלכלי    מגיפה שנתיים  ומשבר 
לספוג    , רוחבי  צריכים  חסרת אנחנו  מחירים    . ה י פרופורצ   עליית 

לנו כוח  יש    כי מסוגלים לגרום לשינוי, ו אנחנו  כי  בעבר הוכחנו  
מדהים כשאנחנו פועלים יחד. הגיע הזמן להחזיר את הכוח לידיים  

האזרחים"  המחאה .  הוסיפו ,  של  מידי    "שינוי   דורשים   מארגני 
  שכבות המוחלשות". עבור ה דיור בר־השגה  בנושא מחירי הדיור ו 

  חנה, בפרדס    ו פעילים מאהלי מחאה קימ בימים האחרונים ה      
ה  ובראש  בחולון  שבע,  נוספות התארגנויות    . עין בבאר 

אילת. ו   בתל אביב, רמת גן, חדרה, הרצליה, ירושלים מתקיימות  
    . בערים נוספות מאהלים    ו קמ יונמסר כי בימים הקרובים  
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  מחויביםח"כ עודה:  

  ממשלה ל   לשים קץ
הבהיר    , ח"כ איימן עודה (חד"ש)  ,המשותפתיו"ר הרשימה      

) כי סיעתו תתמוך בפיזור הכנסת: "אנחנו  16.6(  בשבוע שעבר
הזאת".    מחויבים הרעה  הממשלה  של  דרכה  את  את  לסיים 

אמר   יהודיתהדברים  פוליטית  לשותפות  ערבית  -בוועידה 
שאל את ח"כ    עורך "הארץ" אלוף בן      "עיתון "הארץהשערך  
    ?". ה להוביל לחזרתו של נתניהויהחלטה עשוההאם " :עודה

א לממשלה "להפסיק לפחד מימינה  כי הוא קור  השיבעודה      
שם בפלילים  את החוק שיאסור על נא  ולקדםמאיילת שקד,  ו

: "רוצים  ושאל  ". עודה פנה לקהלבראשות הממשלהלעמוד  
נוח הכי  זה  נתינים?  ב  ?ערבים  לצעוד  נמשיך  דרך  אנחנו 

הערבים".  של  שמכבדת את הזכויות הלאומיות של היהודים ו
להדיח את  על מנת    מחפש הכל או כלום"   אינו  בנוסף ציין כי  

הממשלה לצנו  המ  .ביבי לראשות  גנץ  בני  על  עוד  "בעבר   .
מחויבתכי    הוסיף המשותפת  - יהודית  לשותפות   הרשימה 
העם   ,ערבית נגד  שהם  המתנחלים  עם  לשותפות  לא  "אבל 

  . (ר' שער הגיליון) "שלי
הרשימה    –במסגרת הוועידה תקף ח"כ אחמד טיבי (תע"ל      

בשנה  המשותפת) את רע"מ על בחירתם להיכנס לקואליציה  
בכסףשעברה אותנו  לקנות  אפשר  "אי  מעונ:  אנחנו  יינים  . 

שינוי  לקדם של  העב"אידיאולוגיה  הממשלה  לדבריו,  ירה  . 
לפני    תקציבים גם  הערבית  :  רע"מ  הצטרפותלחברה 

הקודמת,   פעמיםאותה  "בממשלה  כמה  העבירו  ,  בלמנו 
זאת  מיליארדים להשיג  הצלחנו  הערבית.  בלי  מ  לחברה 

    נו".על העקרונות של  להתפשר
ניכרת  כי    ,הוסיף  טיביח"כ       המשותפת  גם השפעת 

לנו כוח להכריע  יש  ומהאופוזיציה: "אנחנו מעבירים חוקים  
אופוזיציה  בלא    -   שלא מדבר עם המשותפת  ח"כ . אין  בסוגיות

ובעד  קואליציה. אנחנו מחליטים  בולא     אילו יחד מה לקדם, 
להצביע חסון".  חוקים  ניר  "הארץ"  ח"כ    שאל  עיתונאי  את 

פקיעת  "  :טיבי להאם  תגרום  בגדה  החירום  רשימה  תקנות 
  השיב   ?". לכךמשותפת להימנע מלהצביע בעד פיזור הכנסתה

"אני לא    עוד הוסיף:"הקואליציה מתפוררת מבפנים".    :טיבי
את הזו    שמעתי  הממשלה  שלתומכי  הריסה  בתים    מגנים 

זאת  כאשר  .ערביים דין    לדרוש  מוזמניםהם    ,יעשו  ממני 
  וחשבון".  

  
  

  

  
  

  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, 

  

עובדי רכבת ישראל  

  הפגינו בבניין ההנהלה  
  

הפגינו       ישראל  רכבת  ב20.6(  השבועעובדי  בניין  תחומי  ) 
בלוד העובדיםהנהלת החברה  הרגליים של    מחו  .  גרירת  על 

פגיעה ועל ה  במשא ומתן לחידוש ההסכם הקיבוצי  ההנהלה
והפגינו    הגיעועובדים    כמאתיים  .םבשכר ההנהלה  למשרדי 

הישיבות לחדר  נערכה  ,  מחוץ  שעה  בו  ישיבת  באותה 
  .של הסתדרות העובדים  דירקטוריון. על כך מסר אתר "דבר"ה

החריפו       האלאחרונה  העובדים  הצעדים  בין  רגונייםאת   .
שנקטו: ו  עבודת  תקפסה  הצעדים  המטענים  השבתת  חטיבת 

הדגישו    תנועת בהסתדרות  המשא.  לא  רכבות  הנוסעים  כי 
דורשים העובדים  ל   ייפגעו.  הרכבת  את  מהנהלת  יישב 

  .מגיעות להםהאת הזכויות  ולהעניק להם המחלוקת
מייקסנר       מיכאל  ישראל  רכבת  עם  מנכ"ל  לשוחח  ניסה 

  . קראו לו להתפטרו  אלה דחו אותו , אולם  העובדים המפגינים
ודרשו  לשמוע את דבריו,    מעוניינים  כי אינם הבהירו  המפגינים  
העובדים    התקדמות נציגות  מול  הקיבוצי  ומתן  במשא 

הרכבת עובדי  ועד  יו"ר    מסרה:   אדרעיגילה    וההסתדרות. 
מאעובדים  "ה תוספות שכר  קיבלו  הקודם  לא  תום ההסכם  ז 

על רקע   ספגו פגיעה בשכררבים מהם אף  .  שנים  ארבע  לפני
    ".עבודות החשמול ושינוי שיטות העבודה בחברה

  

  
  

  

לאשר   דורשים בחיפה מרצים
  מחקר על הרצח בטנטורה

  

  

מרצים       פנו  מוחוקרים  קבוצת  חיפה    בשבוע אוניברסיטת 
  ולרקטור   פרופ' רון רובין  לנשיא האוניברסיטה)  16.6(שעבר  

לבחון מחדש את פסילת   גור אלרואי בדרישה  עבודת  פרופ' 
  .  1998-ב ,סטודנט לתואר שניאז , תדי כ"ץ שהגישהמחקר 

- ברצח תושבי הכפר טנטורה     בנושא  חיבר עבודת תזהכ"ץ       
אושרה  היא  ,  הראשונה  העבודה  גרסתלאחר שהגיש את  .  1948

כ"ץ נדרש  ו  ,נפסלה  אולם לבסוף העבודהציון גבוה.    וקיבלה
  .מצונזרתגרסה  להגיש

כשרים    היו  לא  ותהערכת העבוד  כיתהלי "  הפונים:לדברי       
בצנזורה.    ועשו החיצוניים    מעריכים ה של    דעתחוות  שימוש 

מבלי    ההובא  לאוניברסיטה מתקדמים  ללימודים  למועצה 
חמשת    .זהותםאת  לחשוף   של  הממוצע  שהציון  למרות 

תחת לחץ כבד   ,המועצההחליטה נדרש, ל ההערכות היה מעל 
.  'מתוקנת'האת העבודה  גם  לפסול   ,של הנהלת האוניברסיטה

תושבים   הרג  לגבי  שהטענות  רושם  יצרה  העבודה  פסילת 
  .  "בטנטורה לאחר תום הקרב לא היו מבוססות

    " הוסיפו:  והעבודה  פסילת  עוד  סוער  דיון    הייתה עוררה 
התמודדות החברה הישראלית  ל  באשרבעלת חשיבות ציבורית  

ב הנכבה  אירועי  מעריכים1948-עם  אנו  המחקר    .  גניזת  כי 
  פגמה   הפסילה  . גם בימינועל החברה    לרעה  ממשיכה להשפיע

  המאיימים על של חוקרות וחוקרים לחשוף אירועים    םנכונותב
  ". הישראלית לשמרהחברה מבקשת ש דימוי ה

שוורץ      אלון  הבמאי  של  סרטו  והוקרן  הושלם    , לאחרונה 
הקלטות של כ"ץ  מבוסס על    הוא הרצח בטנטורה.    המתעד את

  ו מחזק את ממצאי  הסרט  שערך במסגרת מחקרו.ועל ראיונות  
בידי לוחמי הצבא    נורו למוות  הכפר  תושבילפיהם  של כ"ץ  

  .  1948-הישראלי ב
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   2015במאי  2אביב נגד גירוש פליטים אפריקאים, -הפגנה בתל
 (צילום: אקטיבסטילס) 

  

  יום הפליט הבינלאומי 

כשהבית  

  לוע כריש
חיים  28,000-כ      בגירים  מקלט  ומבקשי    כיום   מבקשות 

ו   -בישראל   מאריתריאה  אכזריות,  מרובם  דיקטטורות  סודן. 
לעזוב את בתיהם ואת ארצות  אילצו אותם    מלחמות ורצח עם

פליטים. את מסע הפליטות הארוך הם עברו    יותמולדתם  ולה
ידי  במהם נכלאו במחנות ועונו    ורבים מדבר סיני,    דרךברגל,  

להינצל,   כדי  מבריחים.  המקלט  נאלצו  כנופיות  מבקשי 
  .השבויים לשלם דמי כופר לחוטפים

  למעלה חלקם כבר  (כל מבקשי המקלט שנמצאים בישראל       
הרחקה  -מדיניות אי  קףומתחוקי    באופןשוהים בה    )שנה  15-מ

לגרשם    .קבוצתית יכולה  שאינה  בכך  מכירה  ישראל  מדינת 
חזרה למדינות מוצאם, כיוון שנשקפת סכנה ממשית לחייהם.  
זאת, ובניגוד לכל האמנות הבינלאומיות עליהן חתומה   חרף 

משנת    -  לישרא האו"ם  של  הפליטים  אמנת  ,  1951ביניהן 
  נמנעת מלהכיר בהם   היא  -יתה אחת מיוזמותיה  ישישראל ה

מקלט בקשות  אלפי  נבדק  כפליטים:  ממתינות  ולא  וחלקן   ,
שיעור ההכרה בפליטות עומד בישראל  להכרעה שנים רבות.  

  .מהבקשות על חצי אחוז בלבד 

  הכרה מציאות יומיומית של קשיים וחוסר 
ביותר    יאההפליטים    קהילת     המוחלשות  הקבוצות  אחת 

הישראלית במדינהחבריה    . בחברה  אשרה  מתוקף    שוהים 
זמני לישיבת ביקור"המוגדרת בחוק כ מקנה    אינהו  ,"רישיון 

הפליטים    . )שלא להיכלאמהזכות    לבד (   בסיסיות  זכויות   להם
ביטוח רפואי, קצבאות  כמודרים משירותים בסיסיים  בישראל  

סוציאליים ושירותים  לאומי  להסתה הם    .ביטוח  חשופים 
במערכ מהפרדה  סובלים  פוסקת,  בלתי  החינוך  וגזענית  ת 

  כלי ניגוח פוליטי בידי גורמי ימין קיצוני.  כ ים נוצלומ
קפקאיים  בין    ניםתמרמ  הפליטים     וכפופים  מחסומים 

. מצבם  בני אנושרואה בהם  שלא  אטומה    בירוקרטית מערכת  ל
אותם חשופים ליוזמות גירוש ציניות וחפוזות,    מותירהארעי  

מצאו    שרבים מקורבנותיו  –  2012-הגירוש לדרום סודן ב  כגון

מרעב או  ממחלות  מלחימה,  כתוצאה  מותם  גם את  זכורה   .  
   . נרחבקמפיין ציבורי  ל  ות הודה  בלמשנ  , 2018-יוזמת הגירוש ב

  400- איילת שקד לגרש כה שרת הפנים  ניסתלפני כחודשיים  
מקונגו,   מקלט  לחוות  וזאת  מבקשי  כל    דעתם בניגוד  של 

בית המשפט, אך  בלאחרונה  נבלם  זה  ניסיון    .בנושא  המומחים 
  ש בכל רגע.רחעלול להת

  פליטים חדשים, גזענות ישנה
את    שוב הגעתם של הפליטות והפליטים מאוקראינה חשפה      

של הגזענית  ישראל.    המדיניות  המלחמה  בממשלת  פרוץ 
לקבוצות: ממדינה זו  ישראל את הפליטים  חילקה    באוקראינה,

הראשונה השבותמ  הורכבה  הקבוצה  חוק  זכאי  .  אוקראינים 
המתלווה  אזרחיות מעטפת זכויות  קיבלו נקלטו כעולים ו אלה

אוקראינים שהגיעו לישראל  מ  הורכבהלכך. הקבוצה השנייה  
) המלחמה  פרוץ  תחת  ו  , )24.2מאז  ההגנה  נכללו  חוקי 

מוקד  הביניהם  וטריים  ימענים הומנ  ה מבכזכו  אלה    הקבוצתית.
השלישית   הקבוצה  הרווחה.  משרד  של  השעה'    כוללת 'צו 

ש אלה לפני  עוד  בישראל    שהואוקראינים  המלחמה.    פרוץ 
ללו תחת מדיניות ההגנה הקבוצתית, אך לא זכו למענה או  נכ
  . כלשהו ממשלתי סיוע ל

  לפליטים האוקראינים   המענה הממשלתי המצומצם בסיוע    
בנוסף,  גופים ועמותות פרטיות.    למלא  סיםנמ אותו    ,יצר חלל
בירוקרטיים   מערימה קשיים  אינספור  חיי    המדינה  על 

אשרות  ב  ו הפליטים האוקראינים לא זכ  קהילת חברי  .  הפליטים
בסוף  לעבוד לפרנסתם בצורה חוקית. רק    ואינם יכוליםעבודה,  

- הודיעה שרת הפנים כי משרדה ינקוט במדיניות אי  חודש מאי 
בנוגעאכיפ ההעסקה שלהםל  ה  רק    , ולםא  .איסור    כלפי זאת 

לישראל   שנכנסו  המלחמהאוקראינים  פרוץ  במקום  לאחר   .
עבו אשרות  עין  בוחר  דה,  להעניק  להעלים  הפנים  משרד 

    .את הפליטים האוקראינים לניצול ולחשוףה, ימהסוג

  חובה   זו –  זכות יתרמתן הכרה בפליטות אינה 
אוקראינה     פרוץ    לישראל  שהגיעואלה  (  פליטי  לאחר 

פנים  בזכו    )המלחמה האריתראים  מהפליטים    שונהקבלת 
לא  ל,  מהםבשונה  והסודנים.   האוקראינים    ניתן פליטים 

אחד" לכיוון  לוינסקי  "כרטיס  זכו  .לגינת  פנים  ב  הם  קבלת 
סיקור תקשורתי רחב  בממשלתי מהיר ו  טיפולבציבורית חמה,  

ניתן הממשלתי  המענה  זאת,  עם  לחץ    להם  ואוהד.  רקע  על 
תקשורתית,   והתעניינות  עוגןציבורי  בנוהל    ולא  או  בחוק 

וקבוע. השירותים   ,  טחים לאזרחים האוקראיניםהמובמסודר 
, תלויים בלחץ הציבורי, בעניין  ך שהייתם בישראלכמו גם מש 

    .וברצונה הטוב של הממשלה מצד התקשורת
אך  . חיי פליטים אינם הפקר.  ימשךשי  סור אהמצב הנוכחי      

  נפשעתבאדישות  לחיי אדם  להתייחס    כהמשי ממדינת ישראל   
הפליטים  ו של  חייהם  את  את  כדי  למרר  לעזוב  אותם  לאלץ 

יש  )20.6(  ביום הפליט הבינלאומיהשבוע, בו חל  .  המדינה  ,
פסיק להתעלל  לה  המדינמוסדות ה  על    :לקרוא בצורה ברורה

ה, לבדוק את בקשות המקלט שלהם  יבפליטים החיים בתחומ 
מקובלות   בינלאומיות  לפרקטיקות  ובהתאם  סביר  זמן  בתוך 

לסוף  -סוףעניק  להו פליט  לברוח    אלהמעמד  שנאלצו 
  ., עם כל הזכויות הנלוות לכךמולדתםמ

אי     מדיניות  תנסח  ישראל  שמדינת  הזמן  הרחקה  -הגיע 
מעטפת  לכלול  חייבת  זו  מדיניות  וברורה.  הוגנת    מקיפה, 
ברורה ושקופה של זכויות חברתיות וכלכליות למוגנים מפני  

אשרות עבודה,  המוגנים בחוק    . חובה לספק לפליטיםהרחקה
כפי שכתבה    .ביטוח רפואי, שירותים סוציאליים וגישה לחינוך

  וורסאן שייר:  הבריטית ממוצא סומלי המשוררת 
  אחת בורחת מהבית אלא אםלא אף "

  " כריש.הבית הוא לוע של  

ומר שור ת  



  6 /מעמדי  

  קריית הממשלה בירושלים (צילום: כוח לעובדים) ם מולמוחי המאוגדים ב"כוח לעובדים" תחבורה ציבורית  הגינ

  "כוח לעובדים"  שותף במזכ"ל   ,איתי סבירסקיעו"ד  ריאיון עם 

שיטת ניצול העובדים באקדמיה
הדרך"  סבי  ן ראיי  " זו  איתי  עו"ד  את  מזכ"ל    ,סקירהשבוע 

  ראש תחום מאבקי עובדים בתחום ההשכלה הגבוהה ושותף  
לעובדים  בארגון במוסדות  קיבוציים  ההסכמים  ה.  כוח 

על  והמו"מ יתנהל  ,  2023יפתחו מחדש באוקטובר  יהאקדמיים  
ועל  בהשכלה הגבוהה    תליברלי- ניאות המדיניות העמקרקע ה

   י.על חופש הביטו מתקפותהרקע 

  מה הביא אתכם להקים את כוח לעובדים?     
לא  "      המשפט  שמערכת  עבור אמיתי    מענה  תספקמראינו 

כ בתוך  המנוצלים.  להיותךהעובדים  רצינו  מארגון    ,  חלק 
  הם אלה   עובדים דמוקרטי במובן הרדיקלי ביותר, בו העובדים

  .  "מובילים ומקדמים את מאבקם מלמטה, מהשטחש
  כתב   )2022(אפריל    בטור לאתר "המקום הכי חם בגיהינום"    

ביטחון  מדיניות  לכפות    פקידי האוצר החלו מנסים: "סבירסקי
גופים סטטוטוריים, בתאגידים  קרב  בתעסוקתי מועט לעובדים  

ציבוריות.  ועירוניים   לחבל    המנס  האוצר משרד  במכללות 
ארגושהושגו  בהסכמות   למעסיק  ני בין  בנושא    יםהעובדים 

  ".החלטות במקום העבודההמעורבות העובדים בקבלת 
לאחר השביתה הארצית  הנושא עלה לכותרות  עוד כתב: "    

הציבוריות   במכללות  הזוטר  האקדמי  הסגל  שהסתיימה  (של 
  עבודת ההשלמה ל  כי בתמורה  טען  הממונה  ).2020בדצמבר  

אחוז משכרם הרגיל    55-זכאים רק ליהיו  הם    שעשו המרצים,
ה(!) ניכו מכללות  .  משכרם.    45את    אכן  הנותרים  האחוזים 

זו לעבודה,    להחלטת כיום    תעומד  פרשה  הדין  שעשוי  בית 
תקדימי  באופן  סמכות  ב  מחזיק בכלל  ממונה  ה האם    להכריע 

      ". או לא גלנהוג כפי שנה

   ?היכן עומדים מאבקי הסגלים הזוטרים והבכירים
מהפכת המכללות הציבוריות הגיעה לשיאה באמצע שנות  "     
מכללות    ,'90-ה עשרות  נפתחו  הארץאז  הסגלים  ברחבי   .

הוראה"מ   הורכבו במכללות    הזוטרים  מן  "מומ  " עמיתי  ורים 
קורס    שלימדו מהנדסים ורואי חשבון    תחילה, היו אלה   ".החוץ
ואחד   אזוריות  במכללות  שניים  בגרויות  באו  השלמת  מרכזי 

כיום, מעסיקים המוסדות  שבהמשך הפכו מכללות ציבוריות.  
  שיטה זו. בעובדים  אלפיהאקדמיים 

יציבות  ב  אינם זוכים והם    ,קורס  לפי שולם למרצים  מהשכר  "    
או  ובתעסוקתית,   זו    .סוציאלייםתנאים  בותק  העסקה  שיטת 

  ה משתמשים ב  ,ניצול עובדים נפוצה  הלכה למעשה שיטת היא  
    המוסדות האקדמיים, לרבות האוניברסיטאות.כל 

  מרצי  14-סגל בכיר ו  מרצימאוגדים שישה    בכוח לעובדים"    
  ת . בשל חוסר היציבות התעסוקתיממוסדות שונים  זוטר סגל  

במקביל.  מרצים רבים ללמד בכמה מוסדות    בתחום, נאלצים
מקבלים  הם    לעיתים ו  תנאי ההעסקה משתנים ממוסד למוסד, 

ובמכללה    ברסיטהאותו קורס באוני  הוראת  בורע  שונהשכר  
קייםמפני ש?  מדוע  .ציבורית כל חוק המונע מהמוסדות    לא 

  . םלעשות כרצונלהשכלה גבוהה 
כיום לומדים במערכת ההשכלה הגבוהה  לפי נתוני המל"ג,       

פעם מאי  סטודנטים  של  .  יותר  האקדמיים המגמה    המוסדות 
והטכנולוגיה    חיזוקהיא  (והממשלה)   ההנדסה  על  לימודי 

שחיקה של תחומים שלמים  אך ל  מדעי החברה והרוח.  חשבון
תנאי ההעסקה של המרצים. על  ות"ת  ו ה  באקדמיה השלכות 

  חיוני , ווהמל"ג עובדים כיום על דיגיטציה של קורסים שלמים
  . פגע בזכויות המרציםישלא    באופן  בוצעי  תהליך זהלדאוג כי  

יודעים     לא  יעלה בגורל הקמפוסים   אנחנו  במקרה של    מה 
לא  ש  הקמפוס משמהרי    מעבר ללימוד מרחוק על בסיס קבוע.

כמרכז  גם    , פדגוגי  רק  נפגשות   חברתיכמרכז  אלא    בו 
שלא   במגע אוכלוסיות  כמו   שוםב  באות  אחר,    מקום 

  .  מהדרום בדואיםהלומדים עם קיבוצניקים מאזור באר טוביה 
את ללימודים  המעבר       לשחוק  גם  מאיים  שכר    מרחוק 

מורים לאנגלית במכללות ציבוריות משתכרים שכר  המרצים:  
כיוון שאינם מלמדים    , וזאתמחברי הסגל הזוטר   פילו אנמוך  

אקדמי" המוסדות  "ידע  מה  בהגדרת  טוענים  אנחנו  שראוי  . 
מאליו  מובן  לימודי  -  להיות  הכרח  הם  שפה  לכן,  כישורי   .

  .אנחנו דורשים שיכירו במורים לאנגלית כמרצים מן המניין

  ?לגדול כארגון מוסיף ח לעובדים ו כ האם
כ      בו כשארגון  קם  לעובדים  שיעור  2007-ח  העובדים  , 

בודדים  ,נמוך  היה בישראל    המאוגדים באחוזים  בכל    וגדל 
הראשונה  .  שנה לעובדים  בשנה  כוח  של    ראינושל  גידול 

זאת.    1000% לשחזר  שקשה  וכמובן  הארגון,  עד  והובחברי 
ת בעיריית  תרבות  מוסדות  של  כ  ,"אהחדש    3,000- המאגד 

ח לעובדים  וככללית,  .  , חבר לכוח לעובדיםעובדים ועובדות
עיקרים:    פועל תחומים  ציבוריתתחעובדי  בשלושה  , בורה 

ועובדים  חינוךעובדי   ה,  לנו  גבוהה.  ההשכלה  במערכת  יש 
את    רבות   תוכניות ולהרחיב  להוסיף  מקווים  ואנחנו  לעתיד, 
  . נופעילות

 זוהר אלון



  

 7/ בעולם

 

סיעת האופוזיציה הגדולה בצרפת -חזית השמאל   

ט מפלה למקרון בבחירות לפרלמנ 

  רוסל (צילום: הומניטה) מזכ"ל הקומוניסטים הצרפתים פביין    
  

ספג       מקרון  עמנואל  צרפת    הפסד )  19.6(  השבוענשיא 
הלאומית   משמעותי לאסיפה  הנבחרים    –  בבחירות  בית 

הנ.  בצרפת הימין  המוחלט    ליברלי-אויאיש  הרוב  את  איבד 
  מול   וייאלץ להתמודד  ,שממנו נהנה בחמש השנים האחרונות

  .משמעותיתרחבה ו אופוזיציה שמאלית 
כדי    אפשריים  מושבים  577מתוך    289-ל  הזדקקמקרון        

בפרלמנט. רוב  הצרפת  אולם  להוביל  את ם  ייהבוחרים    זיכו 
  38% המשקפים, פרלמנט מושבי 245-ב "יחד"  ו הימנית ברית

(לשם השוואה, בבחירות הקודמות לפרלמנט  בלבד  קולות  המ
בראשות    350  - בהברית    זכתה  השמאל  חזית  מושבים). 

ז'אן לשעבר  לנשיאות  הסיעה -המועמד  היא  מלנשון  לוק 
  32%  המשקפים  מושבים  131עם    ,השנייה בגודלה בפרלמנט

מאגד  מהקולות. "האיחוד העממי הסביבתי והחברתי החדש" 
  הקומוניסטית   ההמפלגאת  מפלגתו השמאלית של מלנשון,    את

מפלגת  את  והצרפתית  סטית  הסוציאליהמפלגה  את  ,  הצרפתית
  הירוקים.

נתוני     פי  פרלמנט    22  לאסיפהנבחרו  רשמיים,  ם  על  חברי 
שאינם נספרים כחברי הגוש של   "השמאל העצמאי"רשימת מ

העממי"  מלנשון.   "האיחוד  טוען  זאת,  חלק  למרות  גדול  כי 
אלה מ ב  נציגים  בריתעלהם  ווי  מכוונת  כי  ,  בהטעיה  מדובר 

  הוא   גםפן רשם  -הממשלה. הימין הקיצוני של מארין לה  מצד
  בוחרים.   המקולות    17%  המשקפיםמושבים    89-בוזכה    ,הישג
פרס       המדגמיםועם  תוצאות  המפלגה    ,ם  מזכ"ל  בירך 

הוא לפרלמנט, את חברי    גםנבחר  ש הקומוניסטית פביין רוסל,  
פעילי   ואת  הסיעה  כי    ציין   רוסל.  "האיחוד העממי"מפלגתו 

באסיפה   השמאל  אחדות  לחיזוק  תפעל  הקומוניסטית 
ומחוצה "  ובמקביל  לה,  הלאומית  כי  על  הבטיח  תשמור 

כך".   כל  לנו  היקרה  האידיאולוגית    הוסיף:  הואעצמאותה 
להפוך   הצלחנו  לא  בפרלמנ ה"לצערנו  הגדולה  בין  סיעה  ט, 

איחוד  'ב  שהתמיכה  משוםמספר הנמנעים הגדול ו  בשלהיתר  
מספיק   אינהאך  בערים    מרוכזת   'עממיה   משמעותית 

מול    , בו התמודד". רוסל ניצח במחוז הבחירה שלוהבפריפרי
"לא הצלחנו לנפץ    :אמר  . בהמשך דבריומועמד הימין הקיצוני

טרם הפכנו    .ולזכות בתמיכה כלל ארציתת  כיאת תקרת הזכו
ניצחון  "זה   :הכריזמצידו  מלנשון    .כוח המוביל בכל צרפת"ה

ממשלת מקרון. זה ניצחונם של  מול  של השמאל מול הימין ו
  ".  ליברלית- מול המדיניות הניאו מיליוני עובדות ועובדים 

  נמרוד עובד
  

  לראשונה נבחר נשיא
  שמאלי בקולומביה 

קולומביה  מועמד     לנשיאות  בבחירות  ולוחם    השמאל 
פטרוה גוסטבו  לשעבר  בסיבוב  19.6(  השבועניצח    גרילה   (

-הניאו  הימניהביס את יריבו  פטרו    לנשיאות.  השניהבחירות  
הקולומביאני".   "טראמפ  המכונה  הרננדס,  רודולפו  ליברלי 

עומד בראש "הברית ההיסטורית" של כוחות  ה  שנבחר, הנשיא  
ב זכה  הקומוניסטית,  המפלגה  ובהם    50.5%-השמאל 

ה במהקולות.  שזכה  בהפסד47.3%-רננדס,  הודה  כי    ,  ואמר 
  קבל את תוצאות הבחירות. הוא מ

מתוך    אלף קולות  720עמד על    שני המועמדיםהפער בין      
מצביעים.    22.6 לקלפי  מהמצביעים    2.3%מיליון  שלשלו 
כמחאהפתקי ריקים  במיוחד  בזכה  פטרו    .ם  בולטת  תמיכה 

אחוז    82%-בבצ'וקו זכה  :  בקולומביה  ביותר  במחוזות העניים 
בוואליה   הבוחרים,  בקאוקה  64%-ב   -מקולות  מב  -,  - יותר 

הקומוניסטית   81%-ב  -ובנאריניו    79% המפלגה    מהקולות. 
בוליביה וציינה  של  הניצחון  על  העת  כי    ,בירכה  "הגיעה 

  ". מעשים ולצעדיםלתרגם את ההצהרות ל
תהיה      מארקס,  פרנסיה  עו"ד  למרוץ,  פטרו  של  שותפתו 

השניים    בתולדות קולומביה.סגנית הנשיא השחורה הראשונה  
מארקסהקרוב  באוגוסט  לתפקידם  יושבעו  הפעיל  היא  . 

ניפצה מחסומים חברתיים כגון  ועוני  בשגדלה  ותיקה    סביבתית
וגזע מעמד  המעמדיים    .מגדר,  הפערים  עוני  וההעמקת 

פטרו.  ודרבנ  בקולומביה ניצחון  שעברה    את    יצאו בשנה 
  נגד ממשלת הימין   ומחוקולומביאנים    מאות אלפי לרחובות  

  .ערים גדולות נוספותבבוגוטה וב
,  "הקלפיהיום על  להשתלט    החליטו  ת וצעיריםוצעירהמוני  "   

רבבות  פטרו    הכריז שחגגובפני  ניצחון    תומכיו  את  עמו 
השוויון   לחוסר  מענה  לתת  הבטיח  הנבחר  הנשיא  השמאל. 

נמצאים מתחת   מאזרחיה מחצית שהכלכלי והחברתי במדינה, 
חינוך חינם,    לקולומביאנים   להעניק  התחייב  פטרו.  לקו העוני

  .רפורמות חברתיות ולהגן על זכויות נשים לקדם

  נ"ע
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  (צילום: נשיאות אוקראינה) ליברליזם -נאוימדרדר את עמו ללאומנות ול  – ולודימיר זלנסקיהנשיא 

  מאה ימי לחימה באוקראינהבתום 
שעבר       הרוסית  ל  ימים  מאה  מלאובשבוע  פלישה 

" של  בזקה  מלחמת"ה  תגלגלה . לאורך תקופה זו,  לאוקראינה
הלחימה    והרוגים.  קרבות  אינספור  עםארוכה    למערכה  פוטין

הדונב  בעיקר,  מאוכלסיםביישובים    מתרכזת  ס  אבמישורי 
הלוחמים    .האוקראיני הצדדים  מחד    -שני  גיסא  רוסיה 
על  משבר  את הים  נצלמ  ,גיסא  נאט''ו מאידךבגיבוי  ואוקראינה  

בעלי    לבצר את עמדות   כדיו  ,חקיקה אנטי שמאלית דם  קמנת ל
  .ההון

  

 ליברליזם בחסות החורבן וההרג -אוינ
על השימוש הציני של    "זו הדרך" דיווחבמאמרים קודמים      

ם  קיד  ,אוקראינה במלחמה. באמצעות התקרבנות בלתי נלאית
  . ת העובדיםיוהמאבק השמאלי והתאגדו  לדיכוי  חקיקה  זלנסקי

הפלישה  לאחר  ימים  מאה  ,כיום כי    ,תחילת  לקבוע  ניתן 
מעמד העובדים    חשבוןעל  ממשלת זלנסקי צוברת הון פוליטי  

שורה של    זאת, תוך קידום  .הרוסי  בפולש   ומאבקוהאוקראיני  
 אנטי חברתיות.לאומניות ורפורמות  

כי    ,מסרה  ,תנועת השמאל האוקראינית"תנועה חברתית",      
האוקראינית  " פעילות  ל  האפשרותאת    מגבילההממשלה 

איגודי העובדים ואף    מרחב הפעולה של שמאלית, מצמצת את  
בזכויות הסוציאליותפוגעת  בראשה  .  יהם  והעומד  הממשלה 

תאנה  כעלה  הרצחנית  במלחמה  חקיקה   משתמשים  לקידום 
  .  "דמוקרטית-אנטי

יכול    על עסקבקובע כי  ה  חוק  העבירה הממשלהלאחרונה       
העסקה"   חוזה  עובד("להפסיק  מוצדקת, לל  ) לפטר  סיבה    א 

. הממשלה השתמשה במלחמה  םלא תשלום פיצויי פיטוריול
  את ארגוני העובדים. הצליחה לעקוףוכך  כתירוץ לחוק,

  

 האופורטוניזם של זלינסקי 
חברי    ,המלחמה     חברתית"מסרו  הזדמנות    ,"תנועה  היא 

ו עבור   נ  אשר ל"מפלגתו  זלנסקי  רפורמות  של  -אוישורה 
 ."2019חלמו מאז  ן ליברליות עליה

עובדים אוקראינים היגרו למדינות שונות באירופה  מיליוני  "     
אפילו המדינות העניות  "פרוץ המלחמה", הוסיפו.    בטרם עוד  

מצי האירופי  באיחוד  הממוצע  ות  עביותר  האוקראיני  לעובד 
 . שבמדינתו"מאלה   טובים יותר י עבודה יתנא
זכויות  פעילי  מסר: "פעיל "תנועה חברתית"  ,  ויטלי דודין    

שיפור זכויות    מען איחוד האירופי נלחמים לבעובדים בפולין ו

ותנאי   עובדים  זכויות  פעילי    אולם  העסקתם.העובדים 
ביותר    ותהבסיסי  זכויותיהםעל    יאבקלה  נאלציםבאוקראינה  

 . "על עצם קיומןואף 
ו"כי    ,הוסיףדודין       בחברות  עבודה  משרות  באפילו 

  . "זכויות ושכר הולםלאוקראינים  מבטיחה    אינהממשלתיות  
הפלישה  ,למעשה שלפני  הסקטור    ,בשנים  עובדי  חוו 

קרובות.שכר    עיכוביי  משלתהמ המדינה    חוב  לעיתים 
על  עמד    לעובדיההאוקראינית   הפלישה  מיליארד    4ערב 

 . )מיליון דולר 136(גריבנה 
  ה וכריית הפחם נפגע במיוחד מאזלת ידה של רגיענף האנ    

האחרונות    .הממשלה מאבק    מוביליםבשנים  הפחם  כורי 
הזעוםמלינה  המדינה  ב שכרם  מ  את  דולר    אלף-(פחות 

 . בחודש)
  ה קבוצה של פועלי פחם למכרה והכריז  הירד  2020בשנת      

שביתה ה  .על  במכרה,  ודיעהעובדים  להתבצר  בכוונתם  כי  ו 
לצאת   את שכרםולא  להעלות  עד שתסכים הממשלה  .  ממנו 

מעל    נותרוהכורים   נכנעה  חודשבמכרה  דבר  של  ובסופו   ,
 .תיהםשויהממשלה לדר

הנ     למדיניות  ממשלת  -אויבתגובה  שמובילה  ליברלית 
ניסחה   אלה,  בימים  חברתיתאוקראינה  "רשימה  "  "תנועה 

של   ל  מעסיקיםשחורה"  החלו  לפי שכבר  חוקים  ב  פעול 
  עובדיהם. זכויות ב ופוגעים

  

 השרץ הלאומני מרים את ראשו 
ה     מקדמת    דמוקרטית-האנטי  חקיקהבצד  העובדים,  נגד 

דה של-אוקראינה  המסורתיות  לגיטימציה  השמאל  .  תנועות 
מגויסחקיקה  אמצעות  בזאת,   העליון  אליה  המשפט    . בית 

סופי  לאחרונה באופן  החוק  כ  פעילותה  את  אסר    ה משל 
וביניה שמאליות  הקומוניסטית    -ן  מפלגות  המפלגה 

שהחוק.  האוקראינית רכוש  אושר  אחרי  את  המדינה  גזלה   ,
 המפלגות והפקיעה את נכסיהן. 

נטלההמלחמה       אדם  באוקראינה  הרס    וזרעה  רבים  חיי 
אך שינויים    חוללה  נוראי,  אופי  גם  ליברלי ינבעלי    או 

  דמוקרטית נגד העובדים -אנטיהחקיקה  ה  .ופאשיסטי נרחבים
הפרלמנט    כוחו וחיזוק   מול  הנשיא  את פכוה  – של    ים 

 למפלצת שבה היא נלחמת. לדומה יותר ויותראוקראינה 
  

  עידן סלוצקר 
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  סרט חדש עלה לאקרנים בצרפת 

 נשכחי :מזרחים"

  " הארץ המובטחת
הב     של  החדש  מיכל  -היצרפתיהמאית  יסרטה  ישראלית 

עלה    בוגנים המובטחת"  הארץ  נשכחי  בשבוע  "מזרחים: 
  .  ברחבי צרפתלאקרנים  שעבר

(ישראל     התיעודי  צרפתית  דובר  דקות,    93צרפת,  /הסרט 
לישראל    שהגיעו  המזרח   ודייה  ם שלסיפוראת    מגולל ועברית)  

ואת   התיכון  ומהמזרח  אפריקה  ממסד  ב  םמאבקמצפון 
משוחחהדכאני בוגנים  בסרט.  מפעילי    ת  שארל,  אביה  עם 

-בלישראל ממרוקו    היגרבוגנים  . שארל  "הפנתרים השחורים "
של    1965 בילדותה  לצרפת  פונה   .בתוושב  מהסרט    בסצנה 
המו  שארל:  אליה מהארץ  גולה  אני  קרע  ב"ילדתי,  זה  טחת. 

העדן   גן  את  נוטשים  לא  חיי.  כל  אותי  הילדות  המלווה  של 
    מבלי לחוש בגידה".  

הב      אידיאלים.  הגיע    ,מאיתילדברי  "חדור  לישראל  אביה 
ונית לכל.  חברה צודקת ושוויו הוא רצה לבנות מדינה חדשה  

ם  רבי  מדינה בה ניתן יהיה למצוא מכנה משותף בין חולמים
אלה  ל  האבות חמדת  ארץ  אלה שחלמו על    בין   -ואף מנוגדים  

  מרקס".  חזון  שרצו להגשים את
של     חזרתה  את  מציג    את והולדתה  לארץ  בוגנים    הסרט 

אחרוהתחק המנוח  תה  אביה  של  פגשה דרכו  במסעה   .
מזרחים  מאיתיהב רוח  ואנשי  פעילים  של  ובהם    ,שורה 

ביטון    ארז  המשורר  פדיה,  חביבה  והסופרת  המשוררת 
  הפעיל החברתי שלומי חתוכה.   ווהמשורר 

ב     היא  בוגנים  מוכרת    מאית ימיכל  ומוערכת  ותסריטאית 
"בצרפת סרטיה:  בין  לעכשיו"  .  (   ),2000(זה    ), 2000"אבק" 

(יז" אבודים"  ו2002כרונות  (  ,"אודסה- )    . )2004אודסה" 
וזכה בפרסים   ,הוקרן בפסטיבלי קולנוע ברחבי העולםהאחרון  

ירושלים ובפסטיבל  ברלין  יוקרן  .בפסטיבל  סרטה    בקרוב 
  החדש בישראל. 

 יוסי אבו     

בגדה   תערוכה חדשה

  " מראה מראה" :השמאלית
חגית אונמני רובינשטיין  תערוכתה של    ת גוצבימים אלה מ    

מראה" אביב. ב  "מראה  בתל  השמאלית  הגדה  מועדון 
במגוון    אותם יצרה האמנית תערוכה מאות דיוקנאות עצמיים  ב

פנדה, שמן,    עיבהשתמשה בצ  רובינשטיין וחומרים.  ם  אמצעי
ניירות לנגזרות תפירה,  על  וציירה  עפרונות צבעוניים,  בומים  

  בריסטולים שחורים, ניירות עבודת יד צהובים וניירות לבנים.  
האובססיבית     יחיד על    החזרה  ותוך    בשיטות  דימוי  שונות 

  .ה אינטנסיביתיחוויית צפיל  גורמת  שימוש באמצעים שונים
וכמעט  העבודות   החלל,  קירות  שטח  רוב  את  לא  שמכסות 

ציור   בין  מרווח  למשנהואח מותירות  האמנית   . ד  יצרה    כך 
הקיר,   על  דיוקנאות  של  את    ת הממלא  ית בלשכטקסטורה 

  . החקירהבחומרי  הקירותי

  

ל     לב  על תאריכים  תשומת  מגלה    הרשומים  כי  העבודות 
התערוכה אינה    על בסיס חודשי.התערוכה מחולקת לאגפים  

, אלא פרויקט שנמשך  מהסטודיו של רובינשטייןעבודות  אוסף  
האמנית  .שנים  לאורך של  הראשונים    מפעלה  בסגרים  החל 

מגיפת  בביתה,  .הקורונה  בזמן  סגורה    מרחב   יצרה   בעודה 
פה וחתיכת  שעונה על הקיר, כן ציור על הרצהמראה    עבודה:

,  דיוקן עצמירובינשטיין  כל יום ציירה  . ב הברכיים  לריפוד בד  
עליו צילמה  ציינה    רשתות לאותו    העלתהו  אותו  תאריך, 

  .תהליךהחזרה על אותו  ,ביום הבא. תוהחברתי
  שהתגבש ז'אנר אמנותי    –"  "הפנינג  התערוכה מזכירה מעין     

בארה"בבשנות    ביצעואותה  בפעולה    והתמקד  ,החמישים 
על פעולה טקסית יום אחר    חזרה  רובינשטיין .  או הקהל  האמן
  צפה בה מביתו במשך שנתיים.  הקהלויום, 

סגרים. כאשר  מהלך הה בהשתנהאופן שבו אמנות נצרכת      
לא  םבבית  יםסגור  יםהצופהיו   לה,  להם    גיע התאפשר 

התרבותי  םייאמנות  יםלאירוע העולם  מבעד   יהםאל  עבר. 
ה  תלזרם של מידע. חזר  הפכה מתוכן ממוקדמסך, והמדיה  ל

שומר על  העל דימוי המשתנה אך    של רובינשטיין  תומיהיומי
   .התאימה לעולם החדש וחוקיות על ו ובסיס

תקופת הקורונה  קשיי  עם    האמניתשל    הטקסית  ההתמודדות    
הוא  .  הנזכר בקשייו האישיים  ,הצופה  בקרבייצרת  הזדהות  מ

ימים    יעודבת  צופה בזה,    המעורבביםמאות    חוזר   וכךזה 
שחו מספקתבעצמו  והלתקופה  רובינשטיין  ממעוף  מבט    . 

  .זכורה היטב טראומה קולקטיביתציפור על  
בטא רגע היסטורי  המ  ,מוצלחמיצג    גםזו יצירה מוצלחת ו    

חיים  פיסת    לייצג  רובינשטיין הצליחה .  כאחד  משותףואישי  
כולנו,ש הו  חיינו  מהזיכרון  את  בציטוט   מנהנותר  זו,   .

  . "התמצית והמיצוי של דברי ימינו" -מ"המלט" 

 אורי נתן 



      במאבק

אביב נגד הכיבוש ולמען מדינה פלסטינית עצמאית  -מפגינים בתל 
  (צילום: זו הדרך)

 

במרכז תל אביב לציון    )18.6(   בשבוע שעברהפגינו    םאלפי     
הרשימה    55 יו"ר  בהפגנה:  המשתתפים  בין  כיבוש.  שנות 

תומא עאידה  ח"כ  (חד"ש),  עודה  איימן  ח"כ  - המשותפת, 
הרשימה המשותפת), ח"כ מוסי רז (מרצ),    –סלימאן (חד"ש  

לס גבי  חנין  ח"כ  דב  מק"י  ומראשי  לשעבר  ח"כ  (מרצ),  קי 
  .עאדל עאמר (חד"ש) ומזכ"ל מק"י 

ים מסרבים להיות  המפגינים קראו סיסמאות: "יהודים וערב    
  .יטא אל ייאוש, נעצור את הגירוש"-אויבים", "מסאפר

ואף    מפגינים       פלסטין  דגלי  אדומים,  דגלים  נשאו  רבים 
בהפגנה,   בהאג.  הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  של  דגלים 

וביוזמת   השתתפומק"י  היתר  חד"ש,  הארגונים  פעילי    בין 
לשלום " שתיקה",  "לוחמים  ביחד",  "שוברים  ,  "עומדים 
אלימות " נגד  עכשיו",  "נשים  זכויות  ",  "שלום  למען  רבנים 

בעיניים",  "אדם לכיבוש  ווטש",  "מסתכלים  ,  "מחסום 
  .ועוד  "זזים", "מסרבות"

קול  להרים    ישבהפגנה: "  נאמהפעילת חד"ש פידא טבעוני      
ונגד   צדק  למען  בכבוד  הטיהור  ה צעקה  חיים  למען  אתני, 

א בג"ץ  אישר  חודש  לפני  גירושובשפיות.  תושבי  אלף    ת 
הממשלה להעביר  ת  פועליטא. בשבועיים האחרונים  -מסאפר

.  זועמתממחאה  חקיקה נפרדת ליהודים ולפלסטינים. אין מנוס  
,  אורי גבעתי  "לא נעצרת בקו הירוק.  של הממשלה  הכוחניות

בוע הקרוב יתחיל תרגיל  הוסיף: "בש  ,"שוברים שתיקהפעיל "
באש חיה בדרום הר חברון. לפני שש שנים, כשהייתי חייל,  
להראות   כדי  מג"ב  עם  פעולה  לשתף  משימה  קיבלתי 

תפקידנו  נזכרתי במה שהמפקד אמר:    .  לפלסטינים שאנחנו פה
  לדאוג שהפלסטינים יפחדו להרים את ראשם". 

בכיכר       שעבר  חשמלי  קורקינט  רוכב  הנאומים,  במהלך 
. לאחר  ד"ש ופצע אותןבשתי פעילות ח במכוון  הבימה פגע  

קרא לעברן "טרוריסטיות" וניסה להימלט מהמקום.    הפגיעה
.  בכוונה תחילהדריסה    ראו שזועדי ראיה מסרו לשוטרים כי  

  נעצר לחקירה אך מאוחר יותר והדורס עוכב על ידי השוטרים,   
פצועות הגיעו לבית החולים איכילוב  הפעילות  . שתי החררשו

    .סלימן-בליווי חברי הכנסת עודה ותומא 
הרשימה    –בעקבות התקיפה צייץ ח"כ עופר כסיף (חד"ש      

הכיבוש.  )המשותפת נגד  בהפגנה  הותקפו  מפגינות  "שתי   :

ההסתה השיטתית נגד הפלסטינים והשמאל. לא   אלה תוצאות
עד    –נוותר   הרצחני  הכיבוש  נגד  ולפעול  להפגין  נמשיך 

ל ההסתה  : "זו התוצאה שצייץח"כ עודה  ".  שיעבור מן העולם
פלסטין דגלי  נגד  לחזק  המסוכנת  לאיכילוב  הגענו  את  . 

. לא נכנע לגזענים ונמשיך להיאבק  הפעילות שנפגעו בהפגנה
  הכיבוש ולמען שלום צודק." נגד 

  
  

 אסיפת חד"ש יפו 
בהשתתפות יו"ר הרשימה המשותפת 

 איימן עודה ח"כ
  , עג'מי 3, במועדון, השקמה 20.00, בשעה 23.6חמישי, 

  

  הוועד המרכזי  –מק"י 
סדרת מפגשים לדיון בכיבוש ובאופק 
  הפוליטי לפתרון הסוגיה הפלסטינית 

  19:00בשעה  ,22.6, רביעי ביום - שלישימפגש 

  , חיפה 39גוריון -שדרות בן  ,מועדון ״אחווה״ 
  

  אביב -אסיפת סניף מק"י תל 
  מאבק המורים :בנושא

  20:00,  626.ראשון,  

  ת"א ,70, אחד העם אולם הגדה השמאלית
  

  משמרת מחאה ביפו 
  בסולידריות עם מאבק דיירי עמידר 

  , יפו 138, יפת 16:00, בשעה 24.6, שישי
  

  מועדון הגדה השמאלית
    סרטהקרנת 

  הבמאי והשחקנית הראשית  בהשתתפות

  רן סלוין"/קריאה לחלומות"
  ) כתוביות בעברית ;יפנית, עברית ואנגלית דקות (  81,  2018ישראל,  

  20:00, בשעה  625.מוצ"ש, 
  

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
סכסוך עבודה במפעל "טבע", נמשכות שביתות  

נהגי התחבורה הציבורית, גל שביתות באנגליה,  

  ... קנסות מעטים מוטלים על הקבלנים ועוד

zoha.org.il 

   zohaderekh@gmail.com         ,03-6293944טל'     , 6126102, ת"א 26205ת"ד 

 maki.org.il    info@maki.org.il:    מק"י          zoha.org.il זו הדרך  אתר
  


