
  

  חידוש המחאה החברתיתבדרך ל חשוב צעד – במאי 22-הבחירות ב
   

,    אלו שצעדו ויצעדו השנה בהפגנות האחד במאי
בקיץ האחרון במחאה החברתית ברובם המכריע השתתפו 
 אחד .והפגינו בהפגנות הענק, ביקרו במאהלים, ההמונית

אלו הפוליטיקאים הנלעגים , מחאההדברים הזכורים מה
אוכלי "החל מליברמן שדיבר על : התבטאו נגדהמהימין ש

, שהשתלטו על שדרות רוטשילד" סושי ומעשני נרגילות
  .ועד הגברת מירי רגב שהתלוננה אף היא על המוחים

עופר , ר ההסתדרות"    פחות זכורים הם דבריו של יו

מקצועי -  כמנהיג איגוד–אמור היה עיני , על פניו. עיני
 לחבק –אורה קרובים לליבו אשר הנושאים החברתיים לכ

יחסו אליה היה , אולם בפועל. את המחאה החברתית
  .חשדני ועוין

" הזהיר",     לאחר שהחלו ההפגנות
כי ייתכן , עיני את הממשלה

אך מיהר לסייג , שההסתדרות תצטרף
. את דבריו תוך גינוי תקיף של המחאה

הדרישות של המוחים "כי הוא קבע 
י נגזר עלי אול"-הודיע ש, "מופרכות

להיות המבוגר האחראי שמראה 
ואף הוסיף כי , "למוחים מהם הגבולות

חינוך חינם ודיור בר השגה לכולם הם "
  ".דברים לא פרקטיים

    בכך העמידה את עצמה ההסתדרות 
בצד של הממשלה , בתקופת המחאה

  .במקום בצד של העם
  

   ? רלוונטיתמדוע ההסתדרות
,  בישראלרתי הגדול ביותר    ההסתדרות היא הארגון החב

מדובר בכוח .  עובדות ועובדים700,000המארגן בשורותיו 
שיכול היה להעניק תוספת משקל איכותית , ארגוני אדיר

  .לו היה מתייצב לצידה בכנות, למחאה החברתית
    אפשר לדמיין כיצד הייתה נראית המחאה החברתית 

ביה לו ההסתדרות הייתה רותמת את משא, בקיץ האחרון
  :וחבריה למען הצלחת המערכה לצדק חברתי

    ההסתדרות הייתה יכולה להעמיד לרשות המחאה 
להעמיד את משרדיה , אוטובוסים כדי להסיע מפגינים

לצורך הכנת והדפסת פלאיירים ביישובים השונים 
לערוך , להפעיל את ועדי העובדיםביכולתה ; ופוסטרים

ד את חבריה ולעוד, אסיפות הסברה במקומות העבודה
הייתה יכולה להביא ההסתדרות  .למלא חלק פעיל במחאה

ובכך לתגבר , להשתתף בהפגנותאת עובדיה באופן מאורגן 
  . במיוחד ביישובי הפריפריה הקטנים–אותן ולהעצים אותן 

 בקיץ לא נקטה ההסתדרות, ורבים אחרים,     צעדים אלו
אשר , יני היא הנהגה כנועהמשום שהנהגת ע זאת. האחרון

, במקום לייצג מול הממשלה את האינטרסים של העובדים
  . מעדיפה לייצג מול העובדים את האינטרסים של הממשלה

,     אולם אין סיבה שבסיבוב הבא של המחאה החברתית
נגד א נראה ל, שיש המעריכים שתתחדש כבר בקיץ הקרוב

תפת פעולה עם הסתדרות שאינה מש: עינינו הסתדרות אחרת
; אלא מוכנה להתעמת מולה, ליברמן- ממשלת נתניהו

שבידיהם  אלא בידי מי, הסתדרות שאינה מונהגת בידי עיני
  .תכנית עבודה להגנת ולהרחבת זכויות העובדים

  

" הבית החברתי"מהי רשימת 
ומול מי היא , בראשות איתן כבל

   ?מתייצבת
בבחירות הקרובות להסתדרות     

מתייצבת ,  במאי22-כו בשיער, ולנעמת
, אלטרנטיבה אחת להנהגה של עופר עיני

הבית "והיא רשימה משותפת בשם 
, )'שהאות שלה בקלפי היא כ ("החברתי

ר ההסתדרות "אשר המועמד מטעמה ליו
  .איתן כבלכ "חהוא 

מורכבת " הבית החברתי"    חזית 
אופק , קדימה, מרצ, ש"מסיעות חד

ומאותם חלקים , )דרותאשר פרשו מסיעת הליכוד בהסת(
. כ עמיר פרץ"כ איתן כבל וח"במפלגת העבודה סביב ח

,  או מובן מאליוהחיבור בין כלל חלקי הרשימה איננו טבעי
 ההבנה כי המשך שלטונו של עיני בהסתדרות –אך המאחד 

  .רשימהאת הלהקים ר שפישא הוא –הוא אסון 
ליכוד הנתמכת באופן רשמי בידי ה, הרשימה של עינימול     

 ובידי מפלגת בנימין נתניהובראשות ראש הממשלה 
מעמיד " הבית החברתי", 'שלי יחימוביץהעבודה בראשות 

וחתירה לשילוב עובדים  'התנגדות להסכמי דור ב: קו חלופי
, הגנה על זכויותיהם של עובדי קבלן, צעירים בהסתדרות

, ציה של תהליכי קבלת ההחלטות בהסתדרותדמוקרטיז
כוח "דוגמת , ולה עם ארגוני עובדים אחריםושיתוף פע

  ").זו הדרך"תמצית מצע בגיליון הקודם של ' ר"  (לעובדים
  

  )3המשך בעמוד (
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        

  שיעור באנטומיה
ך "מופיעה לאורך סיפורי התנ' עין הרע'התופעה הנקראת "

 מה –במצבים שונים ובספרים שונים , בהזדמנויות שונות
 אין –' עין הרע'... שמוכיח את אמיתות התופעה והאמונה בה

אלא זהו רוע פנימי המוקרן , פירוש הדבר שהעין עצמה רעה
 ."ובע בדרך כלל ממידת הקנאהונ, דרך העין

  )ב"ט ניסן תשע"כ, 41גיליון , "הידברות", הרב יצחק פנגר(
        

  לא נפל רחוק מהעץ
ניהל רשת , דיוויד קמרון, אביו של ראש ממשלת בריטניה"

ובאופן זה בנה את ההון , קרנות השקעה פרטיות במקלטי מס
 כי בראשית השנה ,יצוין. שחלק ממנו ירש קמרון, המשפחתי

מיע ראש הממשלה קמרון ביקורת קשה נגד חברות הש
אנו זקוקים ': הוא אמר במפגש פומבי. המנצלות מקלטי מס
 כדי לוודא שהחברות הגדולות נושאות ,לגישה נוקשה יותר

  ".'את חלקן בנטל
  )22.4, "גרדיאן"(

  

  )1(מבוא לחברה הישראלית 
איך מדינת ישראל , נחשפתי למנגנוני הכוח במדינת ישראל"

, שאף אחד לא בחר אותם, חבורה של אנשים: עלתפו
, יועצי תקשורת, עורכי דין. מנהלים את מדינת ישראל

, הכול בערבוביה אחת, פוליטיקאים, אנשי עסקים, לוביסטים
  ".בקוקטייל אחד, במסיבה אחת

 ,"השמאל הלאומי"ממייסדי , ד אלדד יניב"עוריאיון עם (
  ) 20.4 ,"רץהא ",ולשעבר עוזרו הראשי של אוהד ברק

  

  )2(מבוא לחברה הישראלית 
מכך שבאותו יום , מהשררה, לא הפסקתי להסתחרר מהכוח"

ואחרי שעה אתה רואה את , אתה בבוקר אצל הפוליטיקאים
תמיד יש , תמיד יש להם בעיות רגולטוריות. אנשי העסקים

תמיד אתה פונה בשמם לשר שהוא , להם בעיות עם השלטון
ן ויש שלטון ומישהו צריך להיות יש הו. בעצם הלקוח שלך

  ".אני הייתי הכבל שמחבר ביניהם. לחבר ביניהם, הממיר
  ) שם(

  

  )3(מבוא לחברה הישראלית 
שהיא כל , מאוד מצומצמת של אנשים-מאוד- חבורה מאוד"

מנהלת , בתפקיד אחד, הזמן נמצאת בפינה אחרת של החדר
 על, על הכוח, שולטת על כל אוצרות הטבע: פה את הכול

והיא בעצם מנהלת את , על השליטה, על ההשפעה, הכסף
  ".הקירבה לחבורה זו היא מכרה זהב. המדינה

  )שם(
  

        info@maki.org.il    :שלחו לנו דברים בשם אומרם
        

  
        

  ניצחון הכוח
  

  יוסי סגולמאת 
  

, כתהז, "גטו"ההשתוללות של תלמידי תיכון בעת ההצגה     
העיסוק , כנהוג במקומותינו. לגינויים מקיר אל קיר, ובצדק

  . בגורמים להתנהגות המבישה לא קיבלו תשומת לב ראויה
. היחס לתרבות נמצא בדעיכה מתמדת, בראש ובראשונה    

אין , לתוכניות ריאליטי, בעיקר, כאשר ילדים ונוער נחשפים
 להם םגור, כמו הצגת תיאטרון' חריג'אירוע תרבותי כי פלא 

  .אבד את העשתונותל
. הכוחתרבות נכים על ברכי תחבני הנוער מ, מעבר לכך    

נחותים אל מול הלוחמים כניצולי השואה מוצגים ככנועים ו
  . הישראלים העשויים ללא חת

הסופגים ללא  – בישראל הצעיריםייתכן כי , לאור זאת    
 – רק בזכות הנשק יש חייםהגורסת כי הרף את האמונה 

המגלמים את דמויות לשחקנים דווקא מרגישים חיבור מסוים 
עסוקות , שהרי הדמויות אותן מגלמים שחקנים אלו .הנאצים

אלה האחרונים כלל לא . נגד היהודים הגלותייםכוח בהפעלת 
  .כישורי הלחימה שלהםטרחו לעמול על 

חיבור המעוות הזה מתקיים גם בדרגים גבוהים ה, למעשה    
 ל"מסנגרים על ההתנהגות של צהכאלה הבימין יש . יותר

 כי גם זכירים משהםבכך , בשטחים הפלסטינים הכבושים
בעלות הברית נקטו בהתקפות , במלחמת העולם השנייה

  . אכזריות על העורף של גרמניה הנאצית
נפוץ הביא את החיבור הזה עד עיתון חרדי ,     לאחרונה

ין גברים לבין הנוקשה בהחמיא להפרדה כאשר , לאבסורד
  . של הנאציםבמחנות ההשמדהנשים שהתקיימה 

י קשר עם "שבעים שנה עברו מאז יצרו ראשי הלח    
במטרה לשתף פעולה יחד נגד השלטון הבריטי , הנאצים

ים למלוא הם לא היו מודעכי , סביר להניח, ומנםא. בארץ
   .הזוועה המתרחשת באירופה

רבים יש ,  הבדלותלהבדיל אלפי, אצלנואבל גם היום     
הם . כנינוולא רואים מה קורה לש, עוצמים עינייםה

, בזוועהרק כאשר הם פוגשים באופן חזיתי , מתעוררים
  .מובילה אותנוהזו ורואים לאן ההתבהמות 

  

  

  חיי המפלגה
  

  ר "ד נקד נקד נבחר ליו"עו
  ועדת הביקורת המרכזית

  

מפלגה  של ה    בישיבה השנייה של ועדת הביקורת המרכזית
נבחרו , 28.4-שנערכה בנצרת ב, הקומוניסטית הישראלית

  .נושאי התפקידים
ר ועדת הביקורת המרכזית נבחר עורך הדין "    לתפקיד יו

 לתפקיד .גיא אברהמיר נבחר " לתפקיד סגן היו.נקד נקד
  .ראס- בותיינה אבומזכירת הוועדה נבחרה 

  

   השמטהתיקון
רסמו שמות חברי הלשכה פו" זו הדרך"בגיליון הקודם של     

י בישיבתו "שבחר הוועד המרכזי של מק, הפוליטית
נשמטו , בשל טעות .לאחר הוועידה) 20.4(הראשונה 
  .שרף חסאן ושל אבר כורי'ג שמותיהם שלמהרשימה 



  

 3 /עובדים
 

  

הסתדרות לוחמת 
 -ומחאה המונית 

  תמורההמפתח ל
  

קריאת המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  2012לקראת האחד במאי 

  

מעלה על נס את ) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
שצמחה בעקבות , 2011המחאה החברתית ההמונית של קיץ 

השביתות  – ביטויים לגאות זו. הגאות במאבקים המעמדיים
של , שובות והממושכות של העובדים הסוציאלייםהח

גל התארגנויות ; הרופאים ושל עובדים במגזרים נוספים
; כמו גם במגזר הציבורי, עובדים במפעלים ובחברות פרטיות

. המערכה נגד ההפרטה ולמען הגדלת התקציבים החברתיים
 .הממשלה מצידה פועלת להגבלת זכות השביתה

יצאו , רובם עובדים, יםחרף העובדה שמאות אלפ    
ממשלת הימין , לרחובות הערים כדי לדרוש צדק חברתי

ממשיכים , עופר עיני, ר ההסתדרות"המעסיקים ויו, וההון
על סדר . בשיתוף פעולה הדוק ביישום מדיניות ההפרטה

, חברת החשמל, הרכבת, היום עומדת ההפרטה של נמל אילת
והגאות ברווחי על רקע היוקר . ומערכות החינוך והבריאות

, ההסתדרות. חלה שחיקה מתמשכת בשכר העובדים, ההון
חתמה על הסכמים קיבוציים גרועים , בראשות עופר עיני

 אלף עובדי המגזר הציבורי כמו גם לרבבות 400- הנוגעים ל
גם ההסכם הבעייתי בנושא עובדי . העובדים הסוציאליים

 .הקבלן אינו מיושם בפועל
והמעמדיים בישראל הם חלק מגל המאבקים החברתיים     

בשנתיים האחרונות אנו עדים למאבקים עממיים . עולמי
הפגנות מיליונים . התיכון-והמוניים הן באירופה והן במזרח

ונגד קיצוצים בתקציבים החברתיים " תוכניות הבראה"נגד 
. באיטליה ועוד, בפורטוגל, בספרד, בצרפת, נערכו ביוון

ספות מסרבים לשלם את מחיר העובדים ושכבות עממיות נו
 .המשבר הכלכלי העולמי ולממן את הגלובליזציה של ההון

ההתקוממויות העממיות נגד הרודנים והדיכוי בארצות     
, הערביות כבר הובילו לשינויים פרסונליים במצרים ובתוניס

י "מק. במרוקו ועוד, בבחריין, בתימן, והן נמשכות בסוריה
ו נגד לוב ואת ניסיונות " של נאטמגנה את התוקפנות הצבאית
האימפריאליזם התערב בלוב . ההתערבות הבוטים בסוריה

 –ומתערבת כעת בסוריה לא כדי להגן על זכויות העמים 
 .אלא כדי להגן על האינטרסים שלו

נתניהו בנימין ממשלת הימין המדיני והחברתי בראשות     
משלבת את רמיסת זכויות העובדים עם התעקשות על 

פרובוקציות צבאיות וסירוב לשלום , רחבת התנחלויותה
בכך מסכנת הממשלה את העם בישראל . תמורת שטחים

ממשלת נתניהו פועלת . בהסתבכות במלחמה מיותרת נוספת
ם במדינה פלסטינית עצמאית בקווי "נגד הכרה של עצרת האו

  .1967 ביוני 4-ה
-יכי הדרך היחידה לשלום ישראל, י שבה ומדגישה"מק    

נסיגת ישראל מכל ,  פינוי ההתנחלויות–פלסטיני צודק היא 
, כינון מדינה פלסטינית, 1967השטחים שנכבשו ביוני 

ית יופתרון בע, בצד ישראל, שבירתה ירושלים המזרחית

כי , י שבה ומדגישה"מק. ם"הפליטים בהתאם להחלטות האו
קיים קשר הדוק בין המאבק לשלום צודק למערכה לצדק 

 .חברתי
חוגי הימין שבשלטון מנצלים את החרפת הקיטוב     

ואת הסכסוך הלאומי שטרם , מצד אחד, החברתי והמצוקה
, דמוקרטיים-כדי לשלהב הלכי רוח גזעניים ואנטי, נפתר

לשם . ולהכשיר את הדרך למשטר בעל סממנים פאשיסטיים
-כך נעשה שימוש בכלים כמו חקיקה גזענית ואנטי
, דמוקרטית בכנסת

מהקרקע של נישול 
תושבים ערבים 

תוכנית פראוור (
 אלף 30לנישול 

פיזור , )בדואים בנגב
אלים של הפגנות 

 .והריסת בתים
כי , י מתריעה"מק    

, המשך הכיבוש
האפליה הנמשכת 
וליבוי השנאה 

התגברות  –ם שהפרי שלה, הלאומית כלפי אזרחים ערבים
 את מחריפים, של הלכי הרוח הגזעניים בקרב הנוער היהודי

לכן נחוצה שותפות מאבק של . האיום על המרחב הדמוקרטי
של נשים וגברים במערכה להגנת , יהודים וערבים

-לשוויון זכויות אזרחי ולאומי למיעוט הערבי, הדמוקרטיה
 .לשוויון האישה ונגד כל אלימות ואפליה, פלסטיני בישראל

  באירועים המוניים2012 במאי 1-י קוראת לציין את ה"מק    
וכן בתהלוכות רחבות של יהודים , ש"י וחד"שמארגנות מק

, סטודנטים, תושבי שכונות, בהן ייטלו חלק עובדים, וערבים
, ארגוני עובדים, מפלגות שמאל, תנועות נוער, מהגרי עבודה

 .ארגונים חברתיים וסביבתיים ותנועות נשים
" הבית החברתי"י קוראת להצביע עבור רשימת "מק    

ועבור מועמדה , בחירות להסתדרות ולנעמתהמתמודדת ב
" הבית החברתי"הצלחת . איתן כבל, לראשות ההסתדרות

. פירושה החלשת הממשלה ושותפיה בראשות ההסתדרות
פוליטית נחושה והצבת -מחאה חברתית, הסתדרות לוחמת

הן הדרכים  – הכושלאלטרנטיבה למשטר הקפיטליסטי 
  .ה הסוציאליסטיתלקידום החלופ, לשינוי חברתי מן היסוד

  
  

  )1המשך מעמוד (
  

 בין שני התמודדות פרסונליתברק  לא מדובר ,    לכן
  .בין שני מצעים מנוגדים, שני סדרי יוםבין אלא , מועמדים

  

  ?מה אפשר לעשות כדי לעזור
 ולהצביע, קלפיב    מי שהוא חבר הסתדרות צריך להתייצב 

' רה תשים כחב; ולאיתן כבל) בקלפי' האות כ(לבית החברתי 
היא העזרה ,  לא פחותהולם חשובא. גם במעטפה של נעמת

  ).בפייסבוקאותנו חפשו " (מנצחים את השיטה" –לקמפיין 
לשתף ,  לחלק חומרי הסברה–מוכן לתרום מזמנו     כל מי ש

 –או אפילו סתם לדבר עם קרובים וידידים שסביבו , מידע
ז ת אחולהגדיל א ו לבחירותמודעותאת הייע להעלות מס

שלח יעיני יעופר  בו ,קרב את היוםבכך הוא עוזר ל. ההצבעה
בעידן שאחרי הסתדרות ה דאג כיואנחנו נ, לפנסיה מוקדמת

  .מחאה החברתית שתבואעיני תהיה מוכנה לקדם את פני ה
 את יום הסולידריות הבינלאומי של ציינו במאי 1-    ב

   .התעלמה ממנו שהנהגת ההסתדרות עודב, העובדים
  . שההנהגה הזו תלך הביתה במאי נוודא22-ב    



 4/  כלכלה
  

  מפריטיםואז  איך מכופפים ידיים
  

  נאמן ה פו שות– עופר עיני ●פירט כיצד החליש את העובדים  האוצר בכיר

  
  אפרים דוידימאת 

  
. יש כיום פחות תמיכה ציבורית בעמדת הממשלה"    

 הציבור תומך כמעט אוטומטית בעמדת ,בעקבות המחאה
שיש לנו , ם אבסורדייםיזה הגיע למצב. ועד העובדים

כך אמר הממונה ". נמליםבשמרות מחאה גם בעד העובדים מ
בריאיון , אילן לוין.) מיל(אלוף -סגן, יוצאהעל השכר 

  .  ערב פרישתו מהתפקיד,)15.4" (דה מרקר"שפורסם ב
, הוא מודאג מהתמיכה הציבורית בשובתים. לוין מודאג    

אינם  מודאג כי העובדיםו, מודאג מההתנגדות להפרטה
  . רק מארגוניהם או לוותר על ההסכם הקיבוצימוכנים להתפ

ר " התייצב יוכי לצידו של לוין, מהריאיון עולה    
את " מבינה"ההסתדרות , לדברי לוין. עופר עיני, ההסתדרות

הצורך בפגיעה בהסכמים הקיבוציים על ידי מתן תוספות 
יכולת לפטר כל עניין ה"כי מבינה גם  ו,שכר דיפרנציאליות

  ".חייב לעבור שינוי – הציבור עובדים במגזר
, עיני את הממונה על השכר לויןשיבח , עם פרישתו    

חיפשת את  ":אמר, משרד האוצרערך ובמסיבת הפרידה ש
  אנו שותפים. הדרך להפוך את עולם יחסי העבודה לנכון יותר

  

  דעות ישנות – ממונה חדש 
 רך הדין עוהוא, במשרד האוצרעל השכר החדש ממונה     ה

יועץ המשפטי של אגף השכר לשעבר ה, ובי אמסלםק
  . במשרד האוצר

 בתור 2006כי אמסלם אמור היה לשמש בשלהי ,     מסתבר
, היועץ המשפטי של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות

לפי (בתקופה בה עופר עיני היה זה שעמד בראש האגף 
אולם תקופת צינון שנכפתה עליו בידי ). 24.4, "גלובס"

ומנעה ממנו , טרפדה את המינויירות המדינה נציבות ש
   .לצד עיני, מלהפוך לאחד האנשים המשפיעים בהסתדרות

?     אך מי זה אותו עורך דין שעיני ביקש להעמיד לצידו
כפי , מדובר ביריב קשה ומר של זכות העובדים לשבות

וכפי שמתברר גם , שעולה מהאופן בו טיפל במאבק הרופאים
  .תונותמראיונות שנתן לעי

, בשנה שעברה,     בשיא המאבק של הרופאים המתמחים
מהמדינה למשוך ביקשו ץ "אמסלם על כך ששופטי בגזעם 

 בתמורה לכך שהמתמחים ,משפטהאת הבקשה לביזיון בית 
 שהמדינה ,שדחפו לכךנמנה על אלו אמסלם  .שובו לעבודהי

להתפטרות וזאת בתגובה  ,תדרוש הוצאה של צווי מניעה
  .בית של המתמחיםהקולקטי

טען אמסלם כי , באוגוסט אשתקד" גלובס"בראיון שנתן ל    
יש כאן יד קלה מדי על הדק השביתות ועל תהליכי קבלת "

והמידע הזה אינו חשוף לציבור וגם לא , ההחלטות למימושן
שביתה בשירותים : "אמר באותו ראיוןעוד ". לבית המשפט

שביתת . ה בכךהיא לא עניין של מ, ציבוריים חיוניים
כשיש . וסיכנה חיים, הרופאים הפסיקה את שירותי הרפואה

 היא מחטיאה את הזכות לחינוך של ,שביתה במערכת החינוך
שביתות כאלה מפקיעות חלק מזכויות היסוד שהאזרח . כולם

 ".ואין להן גבול, זכאי לקבלן

  
  

ואת מלאכת האיזונים נמשיך , לכל מהלך שמייצר איזון
מדבר " איזונים "אבל על אילו). 24.4, "דה מרקר" ("לקיים

  . כמובן, על ריסון העובדים ודרישותיהם? עיני
  

  לייבש כדי להפריט
הדרך .  על סף שינוי, להערכתי,חברת החשמל נמצאת    "

היא ) ד"א. ההפרט –כלומר (ל שינוי מבני בישראל לחול
שגם העובדים  ,כלומר. ליצור איזון כוחות מול העובדים

בגלל : ברת החשמלמצב בחהזה . כך שאין שינוי מיפסידו
מאחר שאין יותר כסף לממן הסכמי , החובות של החברה

תוספות כיוון שהרבה שנים הם לא מקבלים , פרישה מוקדמת
ועד העובדים מבין ... של המגזר הציבורישכר מעבר לאלה 

  .הסביר לוין, "ששינוי מבני חיוני גם לעובדים
 אין ברירה אלא לייבש את ,לפעמים"כי ,     עוד הוסיף

 –חברת החשמל ורשות השידור הן המחשה לכך . החברות
רה  מפני שנוצ,ם הגיעו לבשלות לרפורמהארגוני עובדי

דים מיואשים מהדרך  או שהעוב, או שייבשו אותם,תחרות
  ". הם מבינים שאי אפשר להמשיך ככה. מתנהללפיה הארגון 

 ,האמצעי הנכון ":ללוין תשובה מוחצת? ואם זה לא עובד    
. הוא לתת תוספות שכר גבוהות אבל רק בתמורה לרפורמה

הסכם היקר ביותר ההוא , למשל, הסכם השכר של הרופאים
   ".וצים ממנו אף שחלק גדול מהם לא מר–שנחתם עמם 

:  בשירות בעלי ההון,כך מתגלה האסטרטגיה של האוצר    
דרדור הרכוש הציבורי על מנת , ייבוש לקראת הפרטה

שינויים "-תוספת נדיבות לאלה המוכנים ל, שהעובדים ייכנעו
החלשת ועדי ו, הסרת המגבלות על פיטורי עובדים, "מבניים

בגלוי  חושף, גילוי הלב הנדיר של הממונה לשעבר. העובדים
  .הפרטהכי כל האמצעים נחשבים כשרים בדרך ל

   

  עופר עיני בצד של האוצר
: שליח נאמן בהסתדרותיש למדיניות האוצר , לצערנו    

 גם ראשי ועדים הנאבקים מאבקים ,לפעמים. עיניעופר 
נאלצים להתקפל מול הלחצים המשולבים של  ,צודקים

  . צמו עעינישל עופר המעסיקים ושל , הממשלה
שהחלה , כך בדיוק קרה בשביתת עובדי הרכבת האחרונה    

 והסתיימה כפשרה פושרת ,כמאבק עקרוני נגד ההפרטה
 לא ניתן ,בשלב זהכי , נדמה. הכוללת את תחילת ההפרטה

 כדי ,את יחסי הכוחות הפוליטייםבאופן יסודי לשנות 
במקום , שהם הרוב בחברה, שהממשלה תשרת את העובדים

–ישנה זירת מאבק חשובה מאין כמוה אבל . ההוןבעלי את 
 אשר דווקא בה ניתן לעשות את הצעד הראשון –ההסתדרות 

  .  עיני מתפקידועופר לסלק את : בדרך לשינוי יסודי



  

  5 /החבר
 

  

  מתקפות על המחאה החברתיתשלוש 
  

  בסדרהשני  מאמר ●בונים תנועה מגוונת מבחינה לאומית ועדתית 
  

  אור שימאת 

  
צד כי:  דנתי בשאלה)18.4, "זו הדרך (" הקודםיבמאמר    

כיצד ?  בתוך תנועת המחאהלהתגבר על הריבוד הפנימי
 שהמוחים באים מקבוצות חברתיות ,להתמודד עם העובדה

  ?ומתמודדים עם מציאות חיים שונה נותשו
כעת ,  בניתוח תיאורטי של הסוגיהתי עסקםבעוד שקודאך     

אתייחס למספר .  יותראשתדל להפוך את הדיון לאקטואלי
  .ואציע דרכי התמודדות איתן, מתקפות על תנועת המחאה

  

  הסתה גזענית: המתקפה הראשונה
) 6.4, "רקרדה מ("הסביר לנו נתניהו ,  שבועותהמכלפני     

בגלל הערבים : פרצה המחאה החברתית" באמת"מדוע 
לא , לא מדיניות ההפרטה, לא יוקר המחייה. והחרדים

 כי המון , המחאה פרצה–הקיצוץ בתקציבים החברתיים 
נתניהו טען . אחת לשנוא שני סקטורים-החליטו בבתאנשים 

, "המעמד הבינוני מרגיש שהוא מממן את שני הסקטורים"כי 
שתי האוכלוסיות " הוא מכנה אותם

  ".הבעייתיות בישראל
 בקיץ האחרון הוקמו מאהלי מחאה    

 ותבערים המשותפ. ביישובים ערביים רבים
 הצטרפותם ,) ועוד,יפו-א"ת, כמו חיפה(

של מפגינים ערבים תרמה רבות הן להיקף 
הישגים אלו . רוחב מסריה להמחאה והן

שכן ההפרדה , לא באו בלי קשיים
על שיתוף ת בישראל מקשה מאוד הלאומי

 -  נתניהו היא מטרת. ערבי-פעולה יהודי
ולהחליש את תנועת המחאה על , להגביר את הקשיים הללו

   ."הפרד ומשול"ידי 
  

  הדרה והשתקה: המתקפה השנייה
כי אויביהם , נתניהו דורש מהיהודים לחדול מלהפגין    בעוד 

את " הצדיקמ"אשר , עמדה אחרת, הם הערבים" האמיתיים"
את עיקר האש יש , כי למעשה, בו בזמןטוענת , המחאה

  . הערבים והחרדיםלהפנות כלפי 
אשר , יאיר לפידניתן למצוא אצל , עמדה זודוגמא ל    

" החרדים"את ציין ) 20.7.2011" (ידיעות אחרונות"- בבטורו
 ,)16.2( בנאומו הראשון כפוליטיקאי .שיש למחות נגדםכמי 

 ,בזמן שהם בצבא"-החילונים היא ששל קבע כי הבעיה 
  ".מישהו אחר מקבל דירה בחינם על חשבונם

דוגמאות דומות ניתן למצוא גם בכל הקשור ליחס למיעוט     
  החליט בראשית המחאהבן כספיתהפרשן הפוליטי . הערבי

: )13.8.2011, "מעריב" (אחיתופל למנהיגיהלהשיא עצות 
 כוחי בכל נמנע אני... ףלי דפני או, שמולי איציק אני אם"

 גם – לי וצר, שלום תהליך לא, פלסטינים לא. מדיני מדיבור
 כזה דיבור כל. בנגב מוכרים הלא הבדואים הכפרים לא

  ". מהציבור עצום חלק, מיד כמעט, מהמחאה מקלף
 כספית מציע למחוק מסדר היום של :    במילים אחרות

.  הערביםהמחאה את דרישותיהם הייחודיות של המפגינים
 כל אלו אינם –כפרים לא מוכרים בנגב , הריסות בתים

  .נחשבים בעיניו כחלק מהמאבק על הזכות לדיור

להדיר החילונים ולמפגינים האשכנזים ממליצה     גישה זו 
זו גישה כי אימוץ , ברור. מהמחאה את הערבים והחרדים

תחליש אותה ותמנע ממנה להוביל שינוי , תפלג את המחאה
טיפוסים , במובן זה. חברתית בישראל-במדיניות הכלכלית

  .יותר מנתניהו אפילומסוגם של לפיד וכספית הם מסוכנים 
  

  קריאה להתבדלות: המתקפה השלישית
באה דווקא , המתקפות המעניינות ביותר על המחאה    אחת 

.  המודרים והמושתקיםוענים לייצוגהטמכיוונם של גורמים 
יוזמי " שטען כי ,שלמה מעוזהדוגמא הבולטת ביותר היא 

, הם ילדים מפונקים של האליטות הישנותהמחאה החברתית 
  ).Ynet ,11.1" (לא רוצים להתמודד בחברה תחרותיתש

היא שהוא מסתמך , הבעיה הראשונה עם דבריו של מעוז    
ליברלי משרת את -ניאו לפיה הקפיטליזם ה,על ההנחה

, בחברה הקפיטליסטית שנכנסנו אליה", לדבריו. המזרחים
. היתרון היחסי המסוים של האוכלוסייה הוותיקה הלך ונשחק

לא חשוב מה . שים דעתפתאום יש מכללות ואנשים רוכ
 גם אם לא היו שכנים –המוצא שלהם 

  ". היכולת מדברת, שלהם בווילנה
ם הנפגעי ש,בכך מתעלם מעוז מכך    

 דווקא העיקריים של מדיניות ההפרטה הם
שכן שוק העבודה , המזרחים והערבים

מפלים  ושוק הדיור בעידן שאחרי ההפרטה
בתקציבי  קיצוציםה.  אפילו יותרוגזעניים

 קודם כל באוכלוסיות והרווחה פגע
  .שהן הנזקקות להם ביותר, המופלות

אך הבעיה הגדולה עוד יותר בדבריו של     
. היא שהם משרתים את הסדר הקפיטליסטי הקיים, מעוז

שכן בניגוד לגזענים , מבט ראשוןדבריו מעוררים סימפטיה ב
הוא  –לדורותיו " מעריב" לפיד ועיתון ,נתניהו דוגמת –

יחד . גזענות ובשבחו של המאבק המזרחימדבר בגנותה של ה
התוצאה הפוליטית של גישתו זהה לתוצאה של , עם זאת

ממנה מורכבת תנועת טאת בפירוק הקואליציה ומתב, ישתםג
  .המחאה

  

  התשובה למתקפות
נדמה שהתשובה הראויה ביותר של תנועת המחאה     

היא לעשות בדיוק ההיפך ממה שהמתקיפים , למתקפות עליה
  .ליברלים קוראים לה לעשות- הניאו

הגברת הנוכחות של  -התשובה לנתניהו צריכה להיות     
שילוב של דרישות , מות בהפגנותדוברים ערבים על בי

 ,ייחודיות של הציבור הערבי במסמכי הדרישות של המחאה
. והצהרה ברורה על התנגדות לאפליית הציבור הערבי

וביטוי , לציבור החרדיצריכה להיות פנייה התשובה ללפיד 
התשובה למעוז . במסגרת המחאהיהם ודרישותיהם מצוקות

כמו , יםעילים מזרחצריכה להיות השתתפות מוגברת של פ
  . הייצוג המזרחי מעל כל במה של המחאהגם הרחבת

דתית ופוליטיקת -הדמגוגיה האנטי, ההסתה הגזענית    
.  כולן מהוות מכשולים בדרכה של תנועת המחאה–הזהויות 

ראוי ורצוי להקדיש , ליברלי-בדרך לחתירה נגד הסדר הניאו
  .ןאיתרחב לאופן שבו יש להתמודד נתשומת לב ודיון 



 6/בעולם 

  
   והשמאלהימין הקיצוניהתחזקות 

לקראת הסיבוב השני 
  בבחירות לנשיאות צרפת

  

 בשבוע ךשנער ,הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות צרפת    
, הוכרע לטובת מנהיג המפלגה הסוציאליסטית ,)22.4(שעבר 

לעומת , אחוזכ –בהפרש מזערי בלבד , ולנדפרנסואה ה
, ולא סרקוזיניק  הנשיא המכהן,שמרנימועמד הימין ה

חל המרוץ ה, התוצאות הסופיותעם פרסום . 27%-ב שזכה
  . בו תוכרע זהותו של הנשיא, )6.5 (לקראת הסיבוב השני

ראש -היא יושבת, מי שהשיגה הצלחה חסרת תקדים    
, פןמרין לה , קיצונית-הימנית" החזית הלאומית"מפלגת 

  .  מקולות הבוחריםים אחוז18- שזכתה ב
מנהיג , מלנשון- אן לוק'זנצחי הבחירות הוא עוד אחד ממ    

 אשר ,המפלגה הקומוניסטיתאשר במרכזה , "חזית השמאל"
. הגיע למקום הרביעי

במועמדותו של 
 4-מלנשון תמכו כ

, מיליון מצביעים
 אחוז 12שהם 

  .מהבוחרים
בבחירות  כי ,    יצוין

,  לנשיאותהקודמות
, 2007-שנערכו ב

מועמדת הזכתה 
המפלגה מטעם 

פחות קומוניסטית לה
.  מהקולות2%-מ

כי , מכך עולה
 הקומוניסטים הם

 את התוספת שקיבלו
  ביותרהמשמעותית

  . קולות     של
חזית "אלפים מפעילי התכנסו , צאותתוהעם פרסום     

 ,במקום נאמו מלנשון. נגרד בפאריסילאבכיכר סט" השמאל
 הבטיחור שא, פייר לורן, ל המפלגה הקומוניסטית"מזככן ו

 –הולנד בסיבוב השני דמוקרטי -מועמד הסוציאללתמוך ב
  ".חרף חילוקי הדעות הפרוגרמטיים העמוקים"

לנצח את הימין בסיבוב השני  "שני המנהיגים קראו    
 ערים ועיירות רבות הגיעב כי ,יצוין". ולהיפטר מסרקוזי

השיג רבים במחוזות גם . שלישיהמלנשון למקום השני ו
, )17%(' ארייג, )15%(פירינה -הוט :תמלנשון תוצאות יפו

  ). 15%(ולוט ) 15%(וויין -הוט
שיעור תמיכה  – 11%-יותר מב פאריס זכה מלנשון בבירה    

פרברים "- ב. מועמדת הימין הקיצוני זכתה שבוזה כפול מ
מלנשון  זכה ,סאן דני-מחוז סןבכגון , של פאריס" האדומים

  .ק מלה פןהרח, 14%-במרנה - בוואל דהאילו  ו17%-ב
  

  בחיפוש אחר הקולות האבודים
 בתוצאה בבחירות מועמדת הימין הקיצוני זכתה , כאמור    

 מקולות %18קיבלה ר שא כ,שלא ידעה מפלגתה בעבר
כי  היא  ההערכה  .השלישי למקום   והגיעה  הבוחרים

, תרחבנהצבעת מחאה הוא תוצאה של ההישג הגדול שלה 
  פן  לה , לפי תוצאות הבחירות . נגד השיטה , מימין ומשמאל

  
זאת . מהווה את לשון המאזניים בסיבוב השני של הבחירות

נמנעו מועמדי שתי המפלגות , לאחר שבסיבוב הראשון
  .הגדולות מלתקוף ישירות את לה פן

זהו מועמד , מי שלא נמנע מלהתעמת חזיתית עם לה פן    
, המאבק הנחרץ מול הימין הקיצוני. השמאל מלנשון

בערים  מוניותהבחירות ההאסיפות ו, ערכה נגד בעלי ההוןהמ
 ."חזית השמאל"ו מסימני ההיכר בקמפיין של הי – הגדולות

חבל  "כי,  מלנשוןהעירעם פרסום תוצאות הבחירות 
 הייתי המועמד היחיד ,מהלך החודשים האחרוניםבש

  ".נגד הימין הקיצוניבודד שהתייצב 
. הולנד וסרקוזי מחזרים אחר קולות הימין הקיצוני, כעת    

היא כי לא תתמוך  כי ,אומריםשל לה פן בסביבתה , עם זאת
הרסנו את המונופול של שתי . " מהמועמדיםישבא

   .אחרי הבחירותלה פן הודיעה , "המפלגות
 כי מנהיגת ,יס תמימי דעיםך הפרשנים בעיתוני פאר    א

לנשיא ... הצלחתה בבחירות חבה את" החזית הלאומית"
תמיכה רחבה בפן זכתה  כי לה, סקרים בצרפת מראים .רקוזיס

 שכבות הביניים  בייחוד בקרב– צבעת מחאהבשל ה
רוב . בדרך כלל תומכים בימין השמרניאשר , סוחריםהו

האירופי קפיטליסטי המשבר העקב מתוסכל  בור הצרפתיהצי
 אמון ביכולתן ומביע חוסר, ת סרקוזיממשלשל  הומדיניות

   .של שתי המפלגות הגדולות להתמודד עמו
נד אמנם מוביל בסקרים לקראת הסיבוב השני בהפרש הול    

התוצאה תלויה דווקא כי , אבל לשני הצדדים ברור, ניכר
  .לא נתנו בהם את האמון עד כהר שא ,בפנייתם לאלה

  
   את סרקוזי לסלק– ועכשיו

פרסם גילוי , לורן, פתיתצרהל המפלגה הקומוניסטית "מזכ    
 יש לסלק –ועכשיו : "שכותרתו, דעת בסוף השבוע האחרון

חזית 'כדי לקדם את המצע של  ",לדבריו". את סרקוזי
לסלק את :  מן ההכרח להשלים את הצעד הראשון,'השמאל

כך , ל שמפלת הימין תהיה קשה יותרככ. הימין מן השלטון
  ". קל יותר יהיה לגייס רבים למערכה

 על מנת למנוע את ,לויש לעשות הכ"כי  ,עוד כתב לורן    
למעשה שהוא , של מועמד השמרניםמחדש - היבחרו

בימים האחרונים אינו מתבייש ר שא, מועמדם של בעלי ההון
הימין . 'החזית הלאומית'לנכס לעצמו חלקים ממצעה של 

  ". השמרני והימין הקיצוני לא יעברו
ך עד להשגת רוב ברור משיכי המערכה ת, הבטיחלורן     

 שיתקיימו לאחר ,לשמאל בבחירות לאסיפה הלאומית
לורן קרא , כמו כן. בחירות לנשיאותההסיבוב השני של 

להפגין יחד עם האיגודים " חזית השמאל"למיליוני מצביעי 
: למילוי דרישות החזית ", במאי הקרובאחדהמקצועיים ב

, 60- להחזרת גיל הפרישה,  יורו1700שכר מינימום של 
   ". וביטול הרפורמות במס,'ם לשם התייעלותפיטורי'איסור 

  
  

  ?ומי ניצח בקלפי ברמאללה
  

. ל הזכות לבחור"לאזרחי צרפת המתגוררים דרך קבע בחו    
,  אלף בעלי זכות בחירה62  חיים,למשל,  ובשטחיםבישראל
  .  קלפיות17-ב, איש 9,360  הצביעומתוכם

,  בהן הוצבו קלפיות,עולםמאות הערים ברחבי ה    מבין 
התמיכה הגדול שיעור הייתה דווקא רמאללה העיר בה נרשם 

. 33%: אן לוק מלנשון'ז, ביותר עבור מועמד השמאל העקבי
  .  שקיבל פרנסואה הולנד31%לעומת , זאת

זכה הנשיא הימני , בקלפיות שהוצבו בישראל,     לעומת זאת
  . חרים מקולות הבו83%- ב, ניקולא סרקוזי, המכהן
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  לא סתם עוד שביתה כללית
  

   במאי1-ב לקראת ה"המחאה החברתית בארהפעילי  ותארגנהכיצד 
  

  רמי ברכר'גמאת 
  

לכבוש "תארגנות הפעילים מה,     בחודש דצמבר האחרון
 כי באחד , הציעו)Occupy Los Angeles ("לס'את לוס אנג

להגן על "שביתה כללית בדרישה ב "בארהבמאי תתקיים 
להפסיק את פינוי , להבטיח עבודה לכל דורש, ריםזכויות מהג

בחינוך , ולהכיר בדיור, לתמוך בשלום, אנשים מבתיהם
  ".ובבריאות כזכויות אדם

ב הגיבו להצעה זו "    פעילי תנועת המחאה החברתית בארה
כיצד . החל מתמיכה נלהבת וכלה בספקנות, בדרכים שונות

  ?לתה להשיגומה ביכו, עשויה להיראות שביתה כללית כזו
  

  שביתה כללית ופעולה המונית
, שאין בכוחה של שביתה כללית,     אין ספק

–לשתק , אותה יוזמת תנועת המחאה החברתית
.  את החברה–כפי שמקווים יוזמי הרעיון 

שביתות כלליות משמעותיות ננקטות בידי 
ב בקושי "ואילו בארה, איגודים מקצועיים חזקים

  .אורגנים מהעובדים הם עובדים מ12%
    מי שמציעים קיום שביתה כללית באחד במאי 

ולכן הם אינם מציעים שביתה , מבינים זאת
הכוללת היעדרות , כללית במובנה הקלאסי

אלא מציעים כי משתתפי השביתה , מעבודה
ינקטו בצורות שונות של הימנעות מהשתתפות 

, לא לערוך באותו יום קניות: בחיים הכלכליים
צטרפו י –וכן , יף הבנקלא לפקוד את סנ

. המוניותהפעולות השאר לצעדות ול, להפגנות
ראינו בעיר , כזו" שביתה כללית"דוגמא ל

  .פורטלנד בחודש נובמבר
?     מה עשויה להיות ההשפעה של פעולה כזו

ראוי לזכור כיצד ניתחה  , כדי להשיב על כך
 אותה כינתה , את התופעהורגבסמקרוזה לו

 מדובר לא רק ".וניתתקופה של שביתה המ"
 בו ,אלא בפרק זמן ממושך, בשביתה מבודדת

ושאר פעולות , השתלטויות על מפעלים, מתקיימות שביתות
  .המוניות

ים רוגש "- תקופות כאלו מתאפיינות ב, סמבורגק    לדברי לו
הן כרוכות בערעור ". המשתנות ללא הרף, וסוער של תופעות

והולכת בין -ת גוברתבסולידריו, על מוקדי הסמכות הקיימים
 מידת לגביובהכרה של העובדים , קבוצות עובדים שונות

  .עשויה להיות להם על חייהםה ,השליטה
לא ניתן , עד כמה שאולי מפתה להאמין בכך,     יחד עם זאת

עליהן להתבשל . להכתיב מלמעלה שביתות המוניות
 גם –וכיום (ולהתעצב במקומות העבודה ובקהילות 

באפשרותם של פעילים , אולם). ואליותבקהילות וירט
פוליטיים וחברתיים להשפיע על התנאים המאפשרים קיום 

באמצעות קיום דיונים ועידוד פעולות , שביתות המוניות
  . במאי1-כאן בדיוק נכנס לתמונה ה. ציבוריות

  

  ?מה עשויה להשיג פעולה המונית באחד במאי
" אחד במאילכבוש את ה"    קיום של פעולה המונית מסוג 

)Occupy  Mayday (  מהציבור99%-ל , לרוב העם תאפשר  ,  

זו . ולפעול במשותף עמם, לשמוע אחרים, לבטא עצמו
להיווכח עד כמה חזקים הם , הזדמנות עבור מיליוני אנשים

  .כאשר הם פועלים במשותף
 יום הסולידריות הבינלאומי ,כיוון שהאחד במאי,     בנוסף

זו גם הזדמנות ,  מצוין בכל ארצות העולם,של העובדים
הפרוש ברחבי , של עובדיםלזכור כי אנו חלק מציבור מגוון 

  .העולם
 1-    מה עשוי להיחשב כהצלחה עבור פעולה המונית ב

תהיה זו הצלחה אם פעולה כזו תסייע , ראשית? במאי
כי תנועת המחאה החברתית נהנית מרוחב , להראות

 ולא רק –להשפיע על ציבור גדול וכי ביכולתה , משמעותי
 הישנים באוהלים ,על קבוצה מצומצמת של פעילים

  .ומתעמתים עם המשטרה
פעולה המונית כזו תוכל לסייע להקים ,     בנוסף

אלא גם , אסיפות כלליות לא רק במאהלי המחאה
 יהיה זה –אם אכן זה יקרה . במקומות העבודה

  .צעד משמעותי קדימה
      

  חשיבה גלובלית, תתנועה גלובלי
אנו מצויים כיום בעיצומה של שביתה המונית     

. אשר מעולם לא הוכרזה רשמית, גלובאלית
ולראות , מספיק לקרוא את דיווחי חדשות החוץ

כיצד בשורה ארוכה של ארצות ישנן 
  .הלובשות צורות שונות, התקוממויות נרחבות
" לכבוש את וול סטריט"    תנועת המחאה 

)Occupy Wall Street ( מהווה את הביטוי
קיום . של מרי גלובאלי זהב "בארההמקומי 

, יוכל לסייע לחדד זאת,  במאי1-פעולה המונית ב
, ולתרום להבנת תנועתנו כחלק מתנועה עולמית

  .לקראת שיתוף פעולה ותיאום עמוק יותר
ב התמקדה "    אומנם תנועת המחאה בארה

 בחלוף אך, צדק חברתי וכלכלי-בשאלות של אי
החודשים היא החלה לעסוק בשאלות רבות 

  .רווחת רוב הציבורבות כולן עוסקה, נוספות
התקבלה החלטה , למשל,     בחודש ינואר

לכבוש את וול "באסיפה הכללית של תנועת , בקונצנזוס
. אנו חיים בנקודה מפנה היסטורית: "אשר קובעת, "סטריט

 – האקלים המגמה של שינויההרס של כוכב הלכת שלנו ו
  ".חזור- הגיעו כמעט עד לנקודת אל

 שינוי תהכחשת תופעב המצדדתב רווחת הגישה "    בארה
האיגודים מ יםבר, ביתר העולם, לעומת זאת. האקלים

המקצועיים חשים עצמם מחויבים לעסוק גם בנושא 
יש  .השינויים הכלכליים ההכרחיים לשמירה על הסביבה

 לשנות את  יחוש מחויבציבורכדי שרוב ה,  גישה זולאמץ
  .קיימא-ובת  לכזו שהיא ידידותית לסביבה,כלכלת העולם

אנו מציינים את האחד במאי ,     מזה למעלה ממאה שנים
אולם כבר . כיום בינלאומי של מאבק למען זכויות העובדים

לפני אלף שנים נהגו לציין את האחד במאי כיום בו חוגגים 
, באחד במאי הזה.  האביבאת חילופי העונות ובוא, את הטבע

ולבטא , ניתנת לנו ההזדמנות לקשור שתי מסורות אלו יחד
  .את האינטרס הגלובלי המשותף

  

  )CommonDreams.orgפורסם במקור בבלוג (



 8 /סירוב

  

  משואה לשינוימדליקים 
  

   מונעים מישראל להיות עצמאית באמת–הכיבוש והשירות לאימפריאליזם , העוני
 

 התקיים בירושלים) 25.4(ערב יום העצמאות 
טקס הדלקת המשואות האלטרנטיבי שמארגנת 

גם היה  בין מדליקי המשואות ."יש גבול"תנועת 
  .אשר דבריו מובאים להלן, ר עופר כסיף"ד
  

 והנהגת י"מק של הפוליטית הלשכה חבר, כסיף עופר, אני    
, הראשונה באינתיפאדה שנכלא הסרבנים וראשון, ש"חד

, ובקריאה, הכיבוש סרבני ולמען בשם זו משואה מדליק
 אנו בה ,החברה פני של ומהיר עמוק לשינוי ותקווה דרישה

 ;ומכילה שוויונית לחברה ומדירה גזענית מחברה: חיים
 בה מחברה ;וכן צודק שלום שוחרת לחברה תכובש מחברה
 חברתי צדק שוררים בה לחברה שולטים והבצע הרווח

  .אמיתי ושוויון
 בשטחים לשרת סירובי בשל הראשון מאסרי ערב    

 הכיבוש הופך כיצד באימה ראיתי, )1987 דצמבר (הכבושים
 בה הרביעית בפעם. ויותר יותר ואכזרי ליאלברוט הישראלי

 בחתימת 6 כלא בחצר צפיתי, )1993 מברספט (נכלאתי
  . הלבן הבית במדשאת אוסלו הסכמי

 עד רב זמן יחלוף לאכי  ,האמנתי ואף ,קיוויתי עוד אז    
 לצערי. העמים בין ייכון צודק ושלום ,הכיבוש יחוסלש

 רק הכיבוש כי וכחנו נ– אמת שלום ובמקום ,התבדיתי
 גם גברה םעמ יחד. ההתנחלויות גם, וכך, והתרחב העמיק

 בנות – כולנו וסובלים נפגעים ממנה ,הרצחנית האלימות
  . העמים שני ובני
 נמשכים והאלימות הכיבוש שאימי ככל, זאת עם    

 בשייח, בנעלין, לעיןיבב – להם ההתנגדות גם כך, מחריפיםו
בימים אלה ממש נמצאים . הסרבנים תנועת ובקרב, ראח'ג

 נועם גור והסרבן אלון  הסרבנית–במאסר שני סרבני כיבוש 
  .לשניהם כוח ויישר הערכה ברכות שולח אני מכאן. גורמן

 שנאמר משואות, אחרות משואות מדליקים מכאן רחוק לא    
 אך. ישראל מדינת של עצמאותה יום את מציינות שהן עליהן
, הנכבהמ, הפלסטיני העם של מאסונו מתעלם טקס אותו

  . וובנותי בניו סובלים ממנה ומהאפליה
 המשואות ממדליקי אחדכי  ,העובדה היא סמלית כמה    

 ונהליש גזעני גוף אותו, ל"קק ר"יו הנו הרצל בהר בטקס
 והחתום ,"יהודים לא"-ל אדמה החכרת או מכירה על יםאוסר

 הטקס אולם. עראקיב- אלב למשל, מתמשך אדמות גזל על
 כי מהעובדה גם אלא ,מהנכבה רק מתעלם אינו הרצל בהר
 אינם, כאחד ויהודים ערבים, המדינה אזרחי של רובם רוב

  .ופוליטית אזרחית לא גםו ,כלכלית לא – כלל עצמאיים
  

 על מעידים החברתיים והפערים העוני ממדי, ראשית    
 יבתא ומעסיקים הון בעלי במיעוט הציבור רוב של תלות
 מעוני החופש גם שכן; תמהותי עצמאות על ולא, בצע

  .עצמאות של היבט הוא, הזה החופש יקרבע אולי, ומחסור
  

 אחר עם הכובש עם", אנגלס פרידריך שאמר כפי, שנית    
-והאנטי הגזענית החקיקה גל". חופשי להיות יכול אינו

 של נוסף היבט אלא איננו ,האחרונה השנה של דמוקרטית
ביטוי , עצמה הישראלית החברה לתוככי הכיבוש חדירת
  ".הקטן האזרח "של ממשיתה עצמאותה היעדרנוסף ל

 את ישראל ממשלות משרתות עוד כל, שלישית    
 מהתערבות עצמאי אינו מאיתנו איש ,האמריקאים האינטרסים
  .ומאובדן ממלחמות חופשי וממילא, זרים ומשיקולים

 כיצד רקסאמקארל  הסביר ,"היהודים לשאלת" בחיבורו    
 יהיו רחיהשאז בזמן – עצמאית תהיה מדינה בו ,מצב יתכןי

 בהר הממסדית מהמקבילה להבדיל, שלנו בטקס. משועבדים
 קוראים אלא, מדינה של עצמאות חוגגים איננו, הרצל

 הפלסטינים השטחים תושבי לשחרור: אנושית לעצמאות
 הפלסטינים המדינה אזרחי לשחרור ;דיכוימו מכיבוש

 לשוויון ;ומקיפוח מהדרה) פנימיים עקורים -בחלקם הגדול (
; עבודה ומהגרי פליטים של מלא לשילוב ;המינים בין גמור

  !לעצמאות לכל – מלחמותמו דיכוימ, מעוני לחופש
  

  הממסד זע באי נחת
דוגמת (מתקיים אירועים שונים ,  ביום העצמאות,מדי שנה    

") זוכרות"או פעולותיה של עמותת , תהלוכת השיבה
, הקמתה של מדינת ישראלכי תהליך ,  להזכיריםהמבקש

גורש או , אשר רובו נעקר, הפלסטינילווה באסון עבור העם 
   .הוברח ממולדתו

הממסד הישראלי מגיב     
,  והולךנחת גובר-באי

 שמצא השנה את ביטויו
 ,פרסומים בתקשורתב

ערבים " על נס יםהמעל
  .ציונים, כנועים, "טובים

" מרקר-דה"    באתר 
קראנו ביום העצמאות 

ר על מנהל בית ספ) 26.4(
יסודי בכפר הערבי טמרה 

בהיותו אזרח ערבי ישראלי נאמן "המתגאה , בעמק יזרעאל
ובכך שרוב בוגרי בית הספר בחרו לשרת , "למדינתו

-קראנו ב, ביום הזיכרון, יום קודם לכן". שירות לאומי"ב
Ynet האוהב את ישראל, מוסלמי ציוני גאה" טור של."  

ה של חוגי יהכמה את מבטא, הממסדהזה של הנחת -אי    
בשנים , מציאות שהתקיימה בעבר להשלטון בישראל

  שלתה המסורתיהנהגהכאשר רוב , הראשונות שאחרי הנכבה
מתוך , האוכלוסייה הערבית בתוך ישראל שיתפה פעולה

עד וכולל (עם מדיניות הדיכוי והאפליה הלאומית , השלמה
 אותה אוכלוסייה גבי לפעל שהו,תמיכה בממשל הצבאי

טריוטיים בתוך האוכלוסייה הכוחות הפ,  שניםןבאות). עצמה
  .היו במיעוט – ם ובעלי בריתהקומוניסטים – הערבית

שלטון הימי מתגעגעים לה , צרפתיםאותםאבל בדומה ל    
גם הגעגועים של הממסד הישראלי לימים בהם , המלוכני

הם אנאכרוניזם  – מועטהוההתנגדות  הדיכוי היה פשוט
ת האפליה מדיניוההתנגדות ל .ו הכלחשאבד עלי, היסטורי
וההתעקשות לקיים במדינת ישראל שוויון זכויות , הגזענית

  .ימשיכו להתרחב ולהתגבר, לאומי ואזרחי מלא
  ו"א
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   שכאן עדויות לנכבה
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

מתקיימים ,  יום העצמאות הממלכתיות שלחגיגותהצד ב    
יח ציבורי של עוסקים בזיכרון הנכבה ובהנכחת שאירועים ה

 , על אף שהשיח אינו חדש.התנגדות לעוולותיה המתמשכות
גואה בחברה בתקופה בה הגזענות , גם אינו מובן מאליוהוא 

  .)בחקיקה הגזענית בכנסת ,למשל, אתומתבט(הישראלית 
ים מחפשיש ה. רגישים בנוח עם אירועים אלהלא כולם מ    

ויה דולורוזה של את המוצא שמציע יום העצמאות מאותה 
המייצרת את נרטיב הקורבן , יום הזיכרון-השואה-יום- פסח

תו ועליו להיאחז שקמים עליו לכלו, הנרדף העם :הצודק
  . אופייה הדמוקרטיריסוקחיר  במאף –במדינה היהודית 

יש שמתגעגעים לתחושת השייכות     
, והשמחה שהציע יום העצמאות בילדות

 שנחשפו לכך שעצמאות של עם אחד לפני
         .באה על חשבון עצמאות של עם אחר

יום הנכבה כי , מציין" זוכרות"אתר     
אותו בתחומי מדינת ישראל במצוין לרוב 

הסיבה . צמאותיום העיום בו מצוין 
בתקופת הממשל ש, ההיסטורית לכך היא

היה זה היום היחיד , )1966-1948(הצבאי 
האוכלוסייה הותרה תנועה של בו , בשנה

. מבלי צורך לקבל אישור מיוחד, הערבית
 של אירועי הזיכרון הפרטייםפרט ל

, 15-זו השנה ה, אורגנה השנה, משפחותה
שאורגנה , התהלוכה". תהלוכת השיבה"

 התקיימה על אדמות ,עקורים בישראלהעד לזכויות ו הודיבי
  . ַעְמָקא וּכוויַכּאתהכפרים 

 נערך בערב יום העצמאות דיון ,"זוכרות"במשרדי עמותת     
 ואחריו תוכננה יציאה לפעולת מחאה ,על משמעות השיבה
ר על הפעילות והפעילים התכוונו לפז. שקטה בכיכר רבין

מות הכפרים שנהרסו בשנת ם שעליהם כתובי, המדרכה דפים
 חגיגות כיצד, להראות באופן סימבוליהתכוונו , בכך. 1948

  .העצמאות דורסות את זכר הנכבה
אשר העמידה מחסום ,  המשטרה    פעולה זו נמנעה בידי
 ומנעה –אביב - המצוי בלב תל–משטרתי בכניסה לבניין 

 הפרת –העילה . מפעילי העמותה לצאת עם השלטים לרחוב
הותקפו , פעילים שניסו לעבור את המחסום. סדר הציבוריה

התקשורת הגיעה למקום לסקר . השוטרים בידי תבברוטאליו
שזכה לתשומת לב ציבורית רבה יותר כאשר , את האירוע

  . מאשר אילו התקיים,נמנע
בהצבת מחסום  שהתבטא, "זוכרות"כיתור משרדי עמותת     

חאה במרחב לבצע פעולת משמנע מיהודים , משטרתי
 אבל האלימות הגלויה .אירוניכ עשוי היה להיתפס –הציבורי 

שכללה שלילת זכות המחאה והדיבור , שבאה כאן לידי ביטוי
    .בה שכאן היא אכן הנכחה לנכ,קבוצת פעילים מצומצמתמ

מאת , "עדות" צפיתי בסרט,     באותו ערב יום העצמאות
ל קבוצת מסגרת הקרנה שהסרט הוקרן ב. שלומי אלקבץ

   . בחיפהמידאן- בתיאטרון אל"פלסטינמה"
ר בחוץ נערכים שא כ,חוויית הצפייה המשותפת בסרט    

 וחוגגים הולכים לצפות בהופעות בכיכר העיר ,מפגני זיקוקין
  מאפשרת   –   ועליהם דגל ישראל ובידיהם פטישים מנופחים

  
  .התמודדות עם המורכבות של ציון יום העצמאות

נמסרות עדויות של פלסטינים על אלימות ממנה  ,בסרט    
העדויות שנאספו . ל בשטחים הכבושים"סבלו מידי חיילי צה

, "לוחמים לשלום"ועדויות החיילים של " בצלם"בידי 
 באופן ,זאת. ישראלים-נמסרות בסרט בידי שחקנים יהודים

 ממקם  –  ועם זאת,שמצביע על האוניברסאליות של הסבל
 ,ם השימוש בשפה העברית הוא פוליטיאותו בהקשר בו עצ

  .ולא מובן מאליו
התקיימה בפתיחת פסטיבל " עדות"הקרנת הבכורה של     

תה וההקרנה לו. 2011 במאי , בשדרות"קולנוע דרום"
 תקפה לימור לבנת שרת התרבות שכן, בכותרות בעיתונות

  .צדדית ומסולפת- עמדה חדבטענה כי הוא מציג , הסרטאת 
בכך  וייתכן כי ,של לבנת עוררה עניין בסרטההתבטאות     

א היה נחשף למלא כן לשא, קהלתרמה לחשיפת תכניו בפני 
קיבלה עמותת בדומה לחשיפה אותה אך .  כללאליהם

תוך הנעשית ניכר כי חשיפה , "זוכרות"
 –שלילת הלגיטימיות של מעשה ההנכחה 

  .היא בעייתית
 כי ,אמר אלקבץ, שנערך עמובראיון     

 הן אלה ,ויות שנבחרו בסופו של דברהעד"
 ,כך". שהרגשנו שאנחנו הכי עייפים מלשמוע

עבור  אין חידוש ,"זוכרות"פעולה של גם ב
   .חשופים לשיח על הנכבה הפעילי שמאל

ניתן לעורר מודעות ציבורית רחבה     כיצד 
אודותיה  פתוח דיוןולעודד קיום , לנכבה

דהות כיצד ניתן לייצר מודעות והז? בעברית
של קהלים מתרחבים בציבור היהודי 

תוביל ר שא,  הכיבוש שמבצעלעוולות
של השפעת פעולתם ? שלום המוניתלתנועת 

מאפשרת , "עדות"של הסרט התיעודי ו" זוכרות"עמותת 
  .לדמיין תשובות לשאלות אלו

         

   מיטל נסים / הערה מתודית
  

  אם קראנו על העיר התחתית שאחרי המלחמה 
  ל חברות אמיצה של ילדים בחיפה המופגזת דיברנו ע

  מבלי לומר מילה על הנכבה 
תוך טאטוא השורות אל מתחת לשטיח הלא מודע 

  הקולקטיבי 
  בהיותי תלמידה בבית הספר 

  בעולם שנחלק לטובים מנצחים ולרעים מפסידים
  שלא נפתח שנאה עצמית 

  שלא נתחבט בשאלה האם להתגייס לצבא
  עשו לי עוול
  ני קוראת ולכן עתה א

  ) כמוני(למורות ומורים 
    "קו מהעיר התחתיתנאי"בקריאת 

  לתאר את הערבסקות שעל אריחי הקרמיקה 
  בבתים הנטושים 

  את דמעות הצער של הנוטשים 
  של הנוטים לברוח מסכנת מוות 

  את הבזיזה שלאחר הבריחה מחיפה
  שלא לזרות חול בעינינו 

  היוםולזכור שאף על פי שהמציאות התקשורתית 
  סמולנית יותר 

  .עדיין לתלמיד המורה הוא בנק הידע



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 61261א "ת, 26205ד "  ת    
   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק      
  

  
את יום הסולידריות הבינלאומי של ) 28.4(אלפים ציינו     

שהתקיימה ביוזמת , התהלוכה. נצרתבהעובדים בתהלוכה 
. שוויוןלשלום ול, צדק חברתי לקראה ,ש"י וחד"בנק, י"מק

חניכי ברית הנוער הקומוניסטי  בנצרת בלטובהפגנה 
  . בחולצותיהם הצחורות ובעניבותיהם האדומותהישראלי

, )ש"חד( חניןדב כ " אמר ח,2  ערוץשיחה עם חדשותב    
. אחד במאי פותח בישראל את הקיץה"כי , שהשתתף בהפגנה

נוכחנו שבחברה הישראלית : בשנה האחרונה למדנו הרבה
וראינו גם את עקשנות , ישנם כוחות גדולים של שינוי

של מחאת ר אתגה. השלטון להימנע משינוי חברתי אמיתי
  ". הוא לחדד מסרים ולגבש כוחות, יוהנפתחת עכש, הקיץ

על רקע קולות תופי המלחמה ,  במאי1- האנו מציינים את "    
הן נגד העם הפלסטיני ועמי , של ממשלת הימין הקיצוני

השכבות המוחלשות והעניים ,  והן נגד העובדים,האזור
, מוחמד ברכהכ "ח 2בריאיון עמו בערוץ הוסיף , "בישראל

  . בעצרת בתום התהלוכהדבריםנשא אשר , ש"ר חד"יו
ל "מזכ; מוחמד נפאע, י"ל מק"מזכ:     עוד נשאו דברים

יואב , יפו-א"חבר מועצת העיר ת; ד שבייטה'אמג, י"בנק

מיל 'ג, ר מרחב ההסתדרות במשולש הדרומי"יו; גולדרינג

נציג ; ראייסי'רודיינה ג, ר נעמת בנצרת"יו; ראס-אבו
  .חאלד אשהב, מפלגת העם הפלסטיני

, בחיפה התקיימה הפגנת אחד במאי שבת-מוצאי    ב
שאורגנה זו השנה הרביעית בידי קואליציה של מפלגות 

 ,יהודים וערבים,  מפגינים500-כ. פוליטיות וארגוני עובדים
, עד למושבה הגרמנית, דרך ואדי ניסנאס, צעדו משכונת הדר

בנימין בין המשתתפים בעצרת היו גם . שם התקיימה עצרת

א 'ורג, ש" לשעבר חבר הנהגת ההסתדרות מטעם חד,גונן

  .ש"י וחד"חבר הנהגות מק, זעאתרה
התקיימה תהלוכת , בשעות הצהריים, )27.4(    יום קודם לכן 

ביניהם פעילי , כמאה מפגינים. ירושליםהאחד במאי במרכז 
שם , צעדו מגן העצמאות לגן הסוס, ש"י וחד"בנק, י"מק

  .  נציגי עובדיםהתקיימה עצרת בה נשאו דברים
 בסחניןהתקיימו  במאי 1-    תהלוכות לפידים לציון ה

  ).30.4 ( אבו סנאן–ובכפר יאסיף ) 29.4(
  

  "חסות הנוער"הסכם קיבוצי נוסף לעובדי 
כוח " המאוגד במסגרת ארגון ,איגוד עובדי חסות הנוער    

על סיומו של מאבק ארוך מול ) 25.4( מסר ,"לעובדים
 ועל ,העמותות המפעילות את רוב שירותי חסות הנוער

הפעם מול , חתימתו של הסכם קיבוצי שני תוך פחות משבוע
  .  עובדיםמאה כעסיקה המ,"אותות"עמותת 

  
  

  לפתחיה סגייר
  

  משתתפים באבלך הכבד על מות אמך
  

  אמנה שהין
  

  )י"תנד(תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 

        

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

   יתקבלו בברכה           י"תרומות לפקודת מק

               61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת
  

  בהסתדרות" הבית החברתי"רשימת 
 

 כנסי פעילים והסברה 

, גוריון-באוניברסיטת בן, 18:30,  במאי2', יום ד, עבאר שב
  . 050-8281101: לפרטים. 301חדר , 28בניין 

  

כנס נציגי עובדים , 11:00,  במאי4', יום ו, תל אביב
במטה הבחירות המרכזי של , ופעילים במקומות עבודה

  .050-5201416: לפרטים. 13שונצינו ' רח, "הבית החברתי"
  

 בבית "בביטי"בפאב , 13:00,  במאי4', יום ו, כפר סבא
  .054-4448698: לפרטים ).תעשייהאזור (ש "תע' רח, הפעמון

 

  א" ת– ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי
 

 
 

ה גווארה'מפגש על חייו של צ  

  אפרים דוידיר "בהשתתפות ד
  

  18:00בשעה ,  במאי8, 'גיתקיים ביום 
70אחד העם ' רח, בגדה השמאלית  

  

  ות עם העמיםתנועת הידיד
   שנה להבסת גרמניה הנאצית67במלאות 

  

  עצרת יום הניצחון
  ש הצבא האדום בהרי ירושלים"ביער ע

  10:00בשעה ,  במאי12, בשבת
  

  ,)סולל בונה(ליד מגדל הנביאים , 7:30, חיפה  :הסעות
  ,רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי, 8:30, א"ת
  .רכבת מרכז, מסוף שלמה סיקסט, 8:45, א"ת


