גיליון  6 ,19במאי 2020

אחד מכל  10עובדים משתכר פחות משכר מינימום;
צפויה החמרה במצב בעקבות משבר הקורונה
דו"ח שפרסם הארגון "קו לעובד" לציון ה 1-במאי ,שלא
זכה להתייחסות בעיתונות היומית ,מגלה כי 11%
מהעובדים בישראל קיבלו ב 2018-שכר
נמוך משכר מינימום .זו הרעה משמעותית
לעומת  9.5%שנמדדו ב 2012-ו10%-
שנמדדו ב .2016-מי שאמור לאכוף את
חוק זה הוא מנהל ההסדרה והאכיפה
במשרד העבודה והרווחה ,אך תקציבו ירד
בשלוש השנים האחרונות ב .37%-הוא
נקט ב 2019-פעולות בדיקה או עיצומים
נגד  0.05%מהמעסיקים בלבד.
לנתונים עגומים אלה נודעת משמעות
חמורה אף יותר נוכח המשבר הכלכלי
במשק בעקבות מגפת הקורונה" .אחת
הסכנות הברורות שטומנת המגפה בחובה
היא פגיעה בזכויות עובדים ,כאשר כה
רבים מייחלים לפרנסה .דווקא בימים אלה
מוטלת על המדינה החובה להגן על
העובדים ,על זכויותיהם הסוציאליות
ושכרם יותר מאי פעם .לצערנו ,הנתונים
העולים מהדו"ח משקפים בבירור כי
הרגולטור בישראל עושה מעט – מעט מדי
– כדי לשמור על העובדים" ,נכתב בדו"ח.
זאת ועוד :ממשלת המעבר הימנית עושה
כל שביכולתה כדי לשרת את ההון ולהטיל
את נטל המשבר על כתפי העובדים )ר' מאמר בעמוד .(5
"מי שומר על העובדים" היא כותרתו של דו"ח "קו
לעובד" המנתח את פעולות האכיפה שמבצע מנהל ההסדרה
והאכיפה כדי לאכוף זכויות עובדים .התמונה הנחשפת
בדו"ח מדאיגה :בשנתיים האחרונות חלה ירידה של 16%
במספר העיצומים וההתראות המוטלים על המעסיקים
במשק .כלל המעסיקים ,מולם נעשתה פעולת אכיפה ,לא
עלה על  1%מכלל המעסיקים במשק ,אשר מספרם הכולל
הוא כ 280-אלף.

שיעור העובדים ששכרם נמוך משכר המינימום גדול יותר
במגזרים המוחלשים ממילא .כך 20% ,מהעובדים הערבים,
 17%מהעולים החדשים ו 16%-מהעובדים
החרדים מקבלים שכר נמוך משכר
המינימום 13% .מהנשים משתכרות מתחת
לשכר המינימום ,לעומת  10%מהגברים,
וכך גם  34%מבעלי השכלה הנמוכה מ8-
שנות לימוד 37% ,מהעובדים הלא
מקצועיים 16% ,מהצעירים בני  29-25ו-
 15%מבני ה 65-ומעלה29% .
מהמשתכרים פחות משכר מינימום
נמצאים מתחת לקו העוני.
השתכרות מתחת לשכר מינימום נפוצה
במיוחד בענפים בהם העבודה ברובה אינה
מדווחת ומיעוט מהעובדים מאורגנים
46%
איגוד-מקצועית:
במסגרת
מהמועסקים במשקי בית משתכרים פחות
משכר מינימום.
כאמור ,הגוף האחראי לאכיפת דיני
העבודה בישראל הוא מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד העבודה והרווחה.
המינהל רשאי להטיל על מעסיקים
עיצומים כספיים שנעים בין  5,000ל35-
אלף שקל ,או להעמידם לדין פלילי .בפועל
הוא אינו פונה כלל להליך הפלילי בנושא
שכר מינימום – תמרור אזהרה לעתיד לקרות.
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מכתבים
למערכת

על כיבוש ומשבר הקורונה

דברים בשם אומרם
וזה לא הכל :בקרוב יהיה לו גם תא במעשיהו
"ראש הממשלה בנימין נתניהו התעקש להכניס להסכם
הקואליציוני עם בני גנץ סעיף שלפיו המדינה תצטרך לדאוג
ל'סידורי הדיור' של ראש הממשלה החלופי .במילים אחרות:
בעוד שנה וחצי ,אם וכאשר יפנה נתניהו את כסאו ,תצטרך
מדינת ישראל לדאוג לו למעון – בין אם במובן הפיזי ובין אם
במימון הוצאות .הדרישה של נתניהו חריגה עוד יותר
בהתחשב בעובדה שהוא מחזיק בשלושה בתים בנוסף על
המעון הרשמי ברחוב בלפור .הראשון ,ששוויו המוערך הוא
כ 20-מיליון שקל ,הוא וילה בת שתי קומות בקיסריה שבנויה
על  1.4דונם ,עם בריכת שחייה ומרתף של כ 500-מטר .
השני הוא פנטהאוז ברחוב עזה בשכונת רחביה בירושלים,
בשטח של  240מ"ר ,ששוויו מוערך בכ 10-מיליון שקל.
השלישי הוא בית בשטח  582מ"ר ברחוב הפורצים בשכונת
קטמון בירושלים ,שאותו קיבלו נתניהו ואחיו עדו בירושה ב-
 .2012ב 2016-דווח כי איש העסקים ספנסר פרטרידג' רכש
את חלקו של האח עדו ,מחצית מהבית ,ב 4.2-מיליון שקל.
ערך הנכס עלה מאז ,ויעלה עוד אם יזכה לתוספת זכויות
בנייה .פרטרידג' הוא אחד מאנשי העסקים שאליהם פנה
נתניהו למימון הוצאות המשפט שלו".
)איתמר אייכנר" ,וויינט"(23.4 ,

זכויות חברתיות :בחזרה למאה ה16-
"משרד האוצר לוקה בקיבעון מחשבתי .האוצר לא מוכן
להבין שגודל השעה מחייב יצירתיות וניפוץ של מחסומים
מחשבתיים שנכונים למאה ה־ 16ולא למאה ה־ .21גם כיום,
מדינת ישראל היא לא בדיוק החלוץ בראש המחנה בכל הנוגע
לזכויות סוציאליות ולהיקפים שלהן .אנחנו מזרימים לטובת
רווחה ובריאות רק  22אחוז מהממוצע במדינות ה־."OECD
)מאיר שפיגלר ,מנכ"ל הביטוח הלאומי" ,ידיעות אחרונות"(24.4 ,

מתן לא נותן – הוא רק לוקח
"אני בקשר צמוד עם פורום קהלת ,שהוא בעיניי המייצג של
הזרם השמרני .כחלק מאותה תפיסת עולם קפיטליסטית,
חרטתי על דגלי להילחם בוועדי השלטר .הכוח שיש להם הוא
לא פרופורציונלי ,לא הגיוני שהם מחזיקים בנשק היום הדין
של השביתה .הם יכולים ,פיזית ,בכל רגע נתון להוריד לנו את
השלטר .זה בלתי נתפס .את הפירות של זה אנחנו אוכלים
עכשיו ,בקורונה .אני ועוזי דיין מהליכוד יצאנו בקריאה
משותפת לקיצוץ רוחבי של משכורות ופנסיות".
)ח"כ מתן כהנא מסיעת ימינה ,ערוץ (24.4 ,7

מה יש? גם בשטעטל לא צפו בטלוויזיע
"קצין בכיר הורה לגורמים המתפעלים את מלוניות הקורונה
לנתק את הטלוויזיה במלוניות המיועדות לחולים ולמבודדים
חרדים .ההחלטה הגיעה בשל דרישה שהועברה בנושא משר
הפנים אריה דרעי לשר הביטחון נפתלי בנט .חולים
המתארחים בחלק מהמלוניות הללו נדהמו מניתוק הטלוויזיה
בחדרם ,וטענו בפני מנהלי ומפקדי המלוניות כי הדבר בוצע
ללא הסכמתם ודרשו להחזיר את חיבור הטלוויזיה לחדרם".
)"ידיעות אחרונות"(27.4 ,

עשרות שנים של הפרטה וקיצוצים ב"צריכה הציבורית",
של התנהלות כלכלית ניאו-ליברלית ,הותירו את ישראל עם
מערכת בריאות מקוצצת ומורעבת המתקשה לשרת את ציבור
החולים בימים כתיקונם ,ועל אחת כמה וכמה בימי מגפה.
בתחתית "שרשרת המזון" של החברה הישראלית נמצאים
מיליוני מובטלים ומובטלות ,אנשים חסרי אמצעים שאין להם
פנסיה ,וכן חסרי מעמד אזרחי כמו הפליטים או הפלסטינים
תושבי השטחים הכבושים – הגדה המערבית ,ירושלים
המזרחית ורצועת עזה .מספר המובטלים בישראל הוא מעל
מיליון בני אדם .מספר הפלסטינים תחת כיבוש מונה יותר
מחמישה מיליון בני אדם.
כל אלה ,בניגוד לבעלי ההון ולשכירים הבכירים ,לא יזכו
בטיפול נגד הנגיף ,לא במיטה ,לא בבדיקה ,ולא בהכנסה,
למרות שהם רוב בקרב אוכלוסיית ישראל והשטחים
הכבושים.
מצב דברים זה הוא תוצאה של הפרטות פרועות שביצעו
ממשלות ישראל לאורך עשרות שנים .באותן שנים ניזונו בעלי
ההון הגדולים מהמשאבים השייכים לכלל אזרחי המדינה;
בעלי ההון קיצצו בשכר העובדים וביטלו את זכויותיהם .זה
עידן ניצול העובדים בכלל ,והעובדים הפלסטינים בפרט.
העובדים הפלסטינים חיים תחת משטר כיבוש ומצור צבאי,
בעוד שאילי ההון והתעשייה הצבאית מפיקים רווחים עצומים
מהמיליטריזציה .בעלי ההון הישראלים צוברים עוד ועוד
רווחים באישור המדינה על חשבון העובדים הזמניים,
במשרות החלקיות ,חסרי זכות ההתאגדות והזכות להפגין.
מול המשבר הנוכחי והבאים אחריו ,אם חלילה יהיו כאלה,
יש צורך אפוא בשירות בריאות ציבורי חינם לכל עובד
ומשפחתו.
על רקע זה בולטת בחומרתה כוונתה של ממשלת ישראל
לספח חלקים מהגדה המערבית בחסות ממשל טראמפ
ו"תוכנית המאה" .סיפוח ,המנוגד לחוק הבינלאומי והעלול
לדרדר את האזור כולו לשפל חדש של אלימות ודיכוי ,פירושו
הבאה כפויה תחת ריבונות ישראל של עשרות אלפי תושבים
פלסטינים .מנגנוני השלטון בישראל אינם רואים בתושבים
אלה אזרחים או תושבים בעלי צרכים וזכויות ,אלא נתינים
שאותם יש להשפיל ולרמוס .לכן לא לקחה ולא תיקח על
עצמה את האחריות והטיפול בתושבים שנתפסים בעיניה
כאויבים.
עובדה היא ,שממשלת נתניהו נאלצת בעל כורחה לאפשר
פעילות גלויה של שוטרים וחיילים פלסטינים כדי להתמודד
עם משבר הקורונה .אנו סבורים שנוכח משבר זה ,חשוב עוד
יותר מבעבר להקדים תרופה לנגיף הסיפוח בהכרה חד-צדדית
ובלתי מותנית במדינת פלסטין בגבולות  '67מצד כל מדינה
בעולם שטרם עשתה זאת ,בצד תמיכה בזכות השיבה של
הפליטים.
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אין שופטים בירושלים
כממשלת חירום לנושא הקורונה לחצי שנה ,אלא שמצב
בישראל מתקיימים כעת ,בו-זמנית ,משבר בריאותי ,כלכלי
החירום לא הוגדר ואפשר להאריכו שוב ושוב בעוד שלושה
ופוליטי .המשברים אחוזים זה בזה ,משפיעים ומושפעים זה
חדשים .ממשלת גנץ-נתניהו לא פרסמה עדיין קווי יסוד.
מזה .אנחנו עדיין בעיצומה של מגפה; שיעור הנדבקים
בממשלת החירום לא יועלו שום נושאי חקיקה ומינויים.
החדשים ירד אך מספרם ממשיך לגדול ,ולמרות ששיעור
הוחרגו מההסכם סיפוח שטחים בגדה מראשית יולי וחוק
התמותה מקורונה בישראל נמוך ביחס לגודל האוכלוסייה,
הגיוס .יעדי הגיוס לא יידונו בכנסת אלא יוסכמו מעתה רק
עדיין מתים פה חולים יומיום .התקבצויות אסורות ,מערכת
בממשלה .התקציב יהיה דו-
התחבורה הציבורית מושבתת
שנתי .בוועדה למינוי שופטים לא
ברובה ,מערכת החינוך רק
יהיו נציגים לאופוזיציה ולא
מתחילה לפעול מחדש .שווקים,
תהיה לה יותר מראשות וועדה
קניונים ,מסעדות ,בתי קפה,
אחת )לעומת  3-2בכנסות
פארקים ,שמורות טבע ,מקומות
קודמות( .לצורך מינוי חברים
בילוי ובידור סגורים ,ושערי
בוועדה למינוי שופטים הומצא
הארץ נעולים.
"חוק נורבגי מדלג" שבאמצעותו
כרבע מהאוכלוסייה העובדת
אפשר לעקוף מועמדים מטעם
מובטל או בחל"ת .ענפי ייצור
כחול לבן שנשארו בסיעת "יש
ושירותים רבים סגורים ,חלקם
עתיד-תלם" כשגנץ ואשכנזי
בפשיטת רגל ולא ייפתחו מחדש.
פילגו את כחול-לבן כדי להיכנס
רבים אינם יכולים לשלם
לקואליציה עם נתניהו.
משכנתאות ושכר דירה ,ויש
הפגנת מחאה לקראת הדיון בבג"ץ) 25.4 ,צילום :הדגלים השחורים( החקיקה הזאת בכללותה נועדה
שהגיעו לפת-לחם .אנשים
להחליש את האופוזיציה.
בחרדה קיומית ובחוסר-
השבוע דן בית המשפט העליון ) (3-4.5בראשותה של
ביטחון כלכלי לגבי העתיד .ניכרים אי אמון וכעס רב כלפי
אסתר חיות ובהרכב נדיר של  11שופטים בעתירות בשני
הממשלה והתנהלותה במשבר הבריאותי והכלכלי.
נושאים :א .עתירה נגד הטלת תפקיד ראש הממשלה על
ראש הממשלה עומד למשפט בגין עבירות חמורות אך
נתניהו חרף האשמות נגדו בתחום טוהר המידות; ב .עתירות
מפלגתו כנועה ושותקת .ישראל תחת שלטון ממשלת מעבר
נגד חוקיות ההסכם שנחתם בין כחול-לבן לליכוד להקמת
כבר למעלה משנה – שלוש מערכות בחירות ועדיין אין
ממשלת רוטציה בין נתניהו לגנץ .ביום חמישי ) (7.5מסתיים
ממשלה .הכנסת משותקת ,היו"ר שלה זמני ,אין כמעט חקיקה
פרק הזמן בו יוכלו השותפים להודיע לנשיא ריבלין כי נתניהו
ועבודה בוועדות ,אין מינויים לראשי מוסדות המדינה )למשל,
נבחר לעמוד בראש הממשלה .אם לא יודיעו  -תתפזר הכנסת
מפכ"ל למשטרה( ולשגרירויות )למשל ,באו"ם או
ויוכרז קיום בחירות בפעם הרביעית.
בוושינגטון( .מערכת המשפט הממשלתית שסועה .שר
מי שמצפה שבית המשפט העליון יציל אותנו מנתניהו
המשפטים ורה"מ מנהלים מלחמת חורמה נגד היועץ המשפטי
ומהשחיתות ויתייצב להגנת הדמוקרטיה עלול לגלות ,אולי
ומערכת המשפט .אין תקציב מדינה ,והתוכנית הכלכלית
עוד השבוע ,שבית המשפט נשמר מאוד מהעברת ביקורת
לחילוץ החברה מהמשבר מתמהמהת.
שיפוטית על הכנסת .שופטי העליון ,כך נראה ,אינם גוזרים
המערכת המפלגתית הציונית מפולגת יותר משהייתה,
גזירה שווה בין חוק דרעי–פנחסי וחוק השהית ראשי ערים
וחלקה קרס .אין אמון בין גנץ לנתניהו ,וגם אם ממשלתם הדו-
שנאשמו בשחיתות למקרה נתניהו .בית המשפט העליון הוא
ראשית תיכון ,לא ברור כמה תחזיק מעמד .למרות הגבלות
חלק מהשלטון ,ולכן לא יתייצב לבדו נגד הזרוע המחוקקת
התנועה ,נערכות פעולות מחאה .כמעט כל יום יש הפגנות
והזרוע המבצעת .הוא יכול ,לכל היותר ,לתמוך בזרוע אחת
בערים הגדולות ובערי הפריפריה .ראשי הערים הערביות ,ולא
הנאבקת בשנייה.
רק הם ,סירבו לפתוח את בתי הספר .נתניהו אץ להחזיר אותנו
עו"ד ראבילו ,נציגו של נתניהו ,אפילו איים על בית המשפט
מהבידוד לא רק משום שהסכנת הקורונה ירדה ,ולא רק בגלל
לבל ינסה לשנות דבר בהסכם שהושג בין גנץ לנתניהו ,אשר
המחיר הכלכלי של המופסקות ,אלא גם בגלל התסיסה .היא
בנוי על בלמים ואיזונים שערעורם יגרום לקריסת ההסכם
עדיין לא ממוקדת ,לא מלוכדת ,אך הקרקע רועדת.
ולבחירות .מי שהקשיב לשידור מבית המשפט אולי נהנה
הסכם הרוטציה שעליו חתמו גנץ ונתניהו הוא הסכם רע
מהמשחק ,אך הדיון נשמע יותר כהצעות לשיפור ההסכם כדי
המבשר שינוי משטר בישראל .ההסכם יוביל להחלשה נוספת
שלא יצטרך בית המשפט להתערב בו .הרושם היה שבית
של הגוף המחוקק ,ובמיוחד להחלשת האופוזיציה .הוסכם בו,
המשפט העליון יחכה עד שיהיה מאוחר מדי מלהתערב .עד
בין היתר ,שהכנסת תפוזר אם ייפסל נתניהו מכהונה כראש
שהכנסת תחליט מה שתחליט ובית המשפט לא יצטרך ,או לא
ממשלה או כממלא מקום ראש ממשלה עקב האשמתו
יוכל ,לשנות.
בפלילים .נתניהו יהיה רה"מ ראשון ,למשך שנה וחצי ,וגנץ
תקווה להפלת ממשלת ההון ,השחיתות והסיפוח איננה
יחליף אותו )אם יחליף( .זו תהיה הממשלה הגדולה בתולדות
נשקפת מבית המשפט העליון – היא תלויה בנו ,בעם.
ישראל ,שתמנה עד  36שרים ו 16-סגני שרים – וזאת בזמן
משבר כלכלי קשה .הממשלה תהיה פריטטית ,כלומר יהיה בה
מספר שווה של שרים לליכוד ולכחול לבן .הממשלה הוגדרה
אבישי ארליך

פוליטי 4/

שביתה ברשויות
המקומיות הערביות
ועד ראשי הרשויות הערביות פתחו בהשבתה כללית )(5.5
במחאה על הקיפוח בתקציבים במהלך משבר הקורונה.
"המשבר תפס את הרשויות לא מוכנות ,וכמעט חיסל את
הכלכלה המקומית" ,כתבו ראשי הרשויות במכתבם לשרי
האוצר והפנים" ,שיעור האבטלה בחברה הערבית נסק מעבר
ל ,40%-והעסקים נסגרים זה אחר זה .ציפינו שהממשלה תיתן
מענה למצב שנוצר ,אך קיבלנו  1.7%בלבד מהסכום שחולק
לרשויות בארץ".
"עצוב שהממשלה מקצה ל 67-רשויות מקומיות שגרים
בתחומן  1.2מיליון תושבים סכום שווה למה שהיא מעניקה
לעיר בגודל אילת או למועצה אזורית בגודל תמר .עצוב מאוד
שהממשלה מקצה מיליארדים לרשויות מקומיות חזקות בזמן
שהרשויות הערביות נלחמות על אספקת סלי מזון למאות
אלפי נזקקים שהגיעו לפת לחם" ,ציינו במכתב ששלח הוועד
לראש הממשלה ב 25-באפריל ואשר לא קיבל שום מענה.
בישיבה בה השתתפו ראשי ועדת המעקב וועדת המעקב
לענייני חינוך בחברה הערבית ,הוחלט בתחילת השבוע כי
התלמידים לא יחזרו השבוע ללימודים .המניעים להחלטה:
ההתפשטות המאוחרת של נגיף הקורונה ביישובים הערביים
וקשיים כספיים ולוגיסטיים בהיערכות לחזרה.
במהלך הפגנה שערכו הרשויות המקומיות הערביות מול
משרד האוצר בירושלים ) (4.5תקף יו"ר הרשימה המשותפת,
ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,את ממשלת הימין ואת משרד
האוצר על אדישותם מול קריסת הרשויות המקומיות הערביות
"שתמיט אסון על החברה הערבית כולה" .עודה הוסיף:
"משרד האוצר והקצה לרשויות הערביות רק  1.7אחוז
מהמענק לרשויות המקומיות .בכל פעם שהעלנו את הנושא

פודקאסט חדש עם מזכ"ל מק"י
פודקאסט נוסף עלה השבוע לרשת בהפקת "גל חד"ש":
שיחה עם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י(,
עאדל עאמר ,תחת הכותרת "אין לנו מה להפסיד מלבד
כבלינו" בנושא ה 1-במאי ומשמעותו כעת" .גל חד"ש" הוא
פרויקט של סניף חד"ש תל–אביב :פודקאסט שבועי ובו
שיחה עם דמויות מרכזיות מהשמאל הישראלי.

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

מול הממשלה שמענו רק גמגום בלי תשובה או תוכנית שיקום.
מתוך מענק של  2.8מיליארד שקל שהועבר לשלטון המקומי
– הרשויות הערביות קיבלו רק  47מיליון .היקף הפיצוי הנדרש
כדי לחזור למצב סביר הוא  70מיליון שקל מדי חודש במשך
שלושה חודשים" ,הדגיש.
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש – הרשימה המשותפת( כתב
בהודעת תמיכה בהחלטה לפתוח בהשבתה" :ההפסדים של
הרשויות נאמדים בעשרות מיליונים בחודש ,אבל הממשלה
ממשיכה להפקיר אותנו ולא לנקוף אצבע .אני מגבה את
ההחלטה החשובה הזאת ,ודורש שמשרדי הממשלה ייזכרו
ש 20%-מהאזרחים הם ערבים וגם הם צריכים להתמודד עם
המשבר" ,כתב ג'בארין.
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל מסר:
"החלטת הממשלה לחלק  2.8מיליארד לרשויות היהודיות
כפיצויי ארנונה על הירידה בהכנסות מעסקים היא העמקת
האפליה כתוצאה ממניעת תקציבים להקמת אזורי תעשיה
במשך עשרות שנים .כחצי מבתי האב הערביים חיים מתחת
לקו העוני ולא יהיו מסוגלים לשלם ארנונה עקב הוצאת מאות
אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום".

סכנת קריסה של המגזר
השלישי בהיעדר סיוע
בעקבות משבר הקורונה ובהעדר סיוע ממשלתי ,נקלעו
רבות מעמותות המגזר השלישי לסכנת קריסה כלכלית .כך
עולה מדיון שנערך השבוע ) (3.5בוועדה המיוחדת לרווחה
ולעבודה בראשות ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש –
הרשימה המשותפת(.
היו"ר תומא-סלימאן פתחה את הדיון בנושא ואמרה כי
היעדר תקציב מאושר ומצב החירום עלולים להוביל לקריסה
של חלק נכבד מארגוני המגזר השלישי ,וביקשה התייחסות
באשר להקמת קרן ממשלתית לתמיכה בסך  200מיליון שקל.
בדיון אמר ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש – הרשימה המשותפת(
כי עברו כמעט חודשיים מאז הכרזת ראש ממשלת המעבר
בדבר הענקת הסיוע ,אבל העמותות לא קיבלו דבר .ח"כ
ג'בארין הדגיש ,כי העמותות מקבלות על עצמן רבים
מהתפקידים של השלטון וגם עוסקות בתחומים הנחוצים
במיוחד להתמודדות עם המשבר הנוכחי.
נציג האוצר בדיון ,גל לנדו ,הסביר כי מתוך  15אלף
ארגונים 13 ,אלף עומדים בתנאי הסף לגבי המחזור השנתי.
היו"ר תומא-סלימאן שאלה מה יהיה המענק המרבי והמזערי,
ולנדו השיב כי המענק המרבי עומד על  400אלף שקל
והמזערי ,לארגונים עם מחזור של מתחת ל 100-אלף שקל
בשנה ,עומד על  700שקל .חברי הוועדה תהו כיצד יסייע
לעמותות מענק עלוב של  700שקל ,וביקשו לדעת כמה
עמותות לא עומדות בתנאי הסף של  30%הכנסות עצמיות.
לנדו אמר כי נתון זה מצוי בידי רשות המסים ,אך ברשות לא
השתתפו בדיון בטענה שאין בידיהם מידע רלוונטי.
עוד דרשה הוועדה תשובה באשר להקפאת מס השכר,
דיווח על תוכניות סיוע לארגונים הקטנים יותר ,וכן תשובה
באשר למשך הזמן מהגשת הבקשה ועד לקבלת הכסף.
בסיכום הדיון הזהירה היו"ר תומא-סלימאן מפני היעלמותם
של ארגונים של המגזר השלישי ,ואמרה כי בהיעדרם תיאלץ
הממשלה למלא את מקומם" .הגיע הזמן שהממשלה ,הטוענת
שטיפלה טוב מאוד בעניין הבריאותי ושיטחה את העקומה,
תתחיל להראות איך משטחים את עקומת הפגיעות הכלכליות
והחברתיות" ,הדגישה.

מ

קורונה 5/

ממשלת הימין ,העובדים ונטל השיקום הקפיטליסטי

מי ישלם את מחיר המשבר
בשבועות האחרונים ניטש מאבק סביב השאלה ,מי ישלם
את מחיר המשבר הכלכלי והחברתי המעמיק .זה לא ממש
ויכוח ציבורי ,אלא יותר השתקפות של חילוקי דעות חריפים
הבאים לידי ביטוי בדרישה של עובדים ,מובטלים ,עובדים
בחל"ת ,עובדים בני יותר מ 67-ועצמאים לקבל פיצוי של
 100%על אובדן ההכנסה.
ממשלת המעבר הימנית מסרבת
לפצות אותם ואת בעלי העסקים
הקטנים והבינוניים ,ואף עורמת
אלף ואחד מכשולים בפני מימוש
ההבטחות שהיא עצמה פיזרה.
זה לא נאמר מפורשות – אבל
מעשיה של הממשלה מדברים בעד
עצמם .ישנם הרואים בקמצנותה של
הממשלה ביטוי של "רוע לב",
"קשיחות" או אף "ניתוק מהעם" .הם צודקים :המדיניות
מבטאת עמדה ימנית עקרונית ,לה שותפים הדרג המקצועי
במשרד האוצר ורוב הכלכלנים הממסדיים .לפי עמדה זו,
קורבנות המשבר הם אלה שצריכים לשאת במחיר שיקומו של
המשק הקפיטליסטי הישראלי.
על מנת להסביר עמדה זו ,שכלל אינה פופולרית בימים
אלה ,עושה הממסד שימוש בדימויים מיליטריסטיים כמו
למשל" :להיכנס מתחת לאלונקה" .לכך מוסיפים "צריך
להתחלק בנטל" ו"כל אחד חייב לתרום את חלקו" .וגם
שולפים את התירוץ האולטימטיבי ,המוכן לכל עת – "אין
כסף" .לפי תירוץ זה ,אסור להעמיק את הגירעון בתקציב
המדינה.

הבעלים לוקחים מכיסי העובדים
להמחשת מעשיה של ממשלת הימין והאוצר ,הנה שתי
דוגמאות מהשבוע החולף :ההסכם הקיבוצי החדש של עובדי
המגזר הציבורי ,והתביעה שהגישו עובדי אל על נגד ההנהלה
הכושלת של החברה .בשני המקרים ,ולא בפעם הראשונה
במהלך המשבר ,התייצבה ההסתדרות לצדם של המעסיקים.
במקרה הראשון ,המעסיק הוא המדינה; ובשני ,הבעלים של
המוביל הלאומי המופרט הם האחים בורוביץ'.
במוצ"ש ) (2.5שעה שאלפי עובדים ,מובטלים ופעילים
הפגינו ברחבי הארץ ,ומבלי שקדם לכך כל דיון בהנהגת
ההסתדרות או בפורום של האגף לאיגוד מקצועי ,חתם יו"ר
ההסתדרות ארנון בר-דוד על הסכם חדש עם ממשלת המעבר
הימנית .לפי ההסכם ,מאות אלפי עובדים במגזר הציבורי
מועברים למה שמכונה "חלף חל"ת" )מונח חדש המופיע
בהסכם ,שמקורו אולי במושג חדש אף הוא" :ראש ממשלה
חלופי"( .ההעברה מעובד מן המניין ל"חלף חל"ת" ,על פי
החלטתם של המנהלים וללא התערבות הוועדים במקומות
העבודה השונים ,טומנת בחובה קיצוצי שכר .וכך ,במקום
לדרוש תשלום  100%שכר עבור כ 800-אלף עובדי המגזר
הציבורי ,שברובם המשיכו לעבוד מבתיהם ,מתייצבת הנהגת
ההסתדרות נגד העובדים.
על-פי ההסכם ,יחזרו העובדים למקומות העבודה בהתאם
לכללים שקובע "התו הסגול" .עובדים בגופים שלא חזרו

לעבוד ,ובהם רכבת ישראל ,בקרת הגבולות ושירותי ההצלה
בחופים ,יקבלו שכר השווה ל 67.5%-בלבד משכר היסוד
שלהם ,וכמובן ללא תוספות בגין שעות נוספות ,כוננויות
ואחרות .נוסף לכך יקבלו עובדים אלה מקדמה מהמדינה
בשיעור  12.5%משכר היסוד ,שהעובדים יחזירו כשישובו
לעבודה מלאה.
ועוד גזירה :לפי ההסכם החדש
שמסדיר את אופן העסקתם של
עובדי המגזר הציבורי ,החל ב3-
במאי ועד תחילת יולי ,רשאי
המעסיק לבצע שינויים בסדרי
העבודה ובמתכונת ההעסקה ,כגון
שינוי בשעות העבודה הרגילות,
הפרדה בין קבוצות וניוד עובדים.
אין זה מפתיע שהממונה על השכר
באוצר ,קובי בר-נתן ,שיבח את בר דוד באומרו" :אני מעריך
את יו״ר ההסתדרות על הירתמותו לטובת המאמץ המשותף
בהגעה להסדר זה".
ב 4-במאי התייצבה בבית הדין לעבודה בבת ים ההסתדרות
לצד הנהלת אל על והאוצר )ונגד עמדת נציגי העובדים(
ואפשרה להנהלה למשוך  105מיליון שקל מהכספים
שהצטברו בקופת הפיצויים של עובדי החברה .צעד זה נעשה
בהתאם לדרישת האוצר במסגרת "תוכנית ההבראה" לאל על.
העובדים ,שהפגינו מול בית הדין ,נשאו שלטים עליהם נכתב,
בפשטות אך בדיוק רב" :הבעלים לוקחים את הכסף מכיסי
העובדים".

אפשר גם אחרת
צעד נוסף של ממשלת הימין הוא העמקת החוב החיצוני
של ישראל – שאזרחי ישראל יאלצו להחזירו בבוא העת .על
פי ידיעה שפורסמה ב"דה מרקר" ) ,(3.5מתחילת השנה גייס
האוצר  13מיליארד דולר )יותר מ 45-מיליארד שקל!(
בהנפקות אג"ח בחו"ל ,וזאת לאחר שנים שבהן הגיוס
בהנפקות כאלה הסתכם ב 3-מיליארד דולר בשנה לכל היותר.
אבל אפשר גם אחרת .ברחבי העולם החלו מדינות
קפיטליסטיות למסות את ההון ואת החברות הגדולות .זו אינה
דרכה של ממשלת ישראל ,אבל חמש מדינות אירופיות ושש
מדינות באמריקה הלטינית החלו לקדם חקיקה למיסוי בעלי
ההון הגדולים .באיטליה ,למשל ,מציעה הממשלה להטיל
"מס קורונה" 4% :ליחיד שהשתכר השנה בין  80אלף ל100-
אלף יורו - 5% ,בין  100אלף ו 300-אלף - 6% ,בין  300אלך
ל 500-אלף ו 8%-אחוז מס נוסף למי שירוויח יותר מחצי
מיליון יורו .בצ'ילה ,הסיעה הקומוניסטית בפרלמנט הגישה
הצעת חוק להטלת מס מיוחד של  2%על ההכנסות של
האחוזון העליון של הנישומים .אך דבר מכל זה לא יקרה
בישראל .תאגידים גדולים וחברות רב-לאומיות כמעט שאינם
משלמים מס הכנסה בימים כתיקונם ,וכך יהיה גם כעת .אגב,
חברת הענק גוגל פרסמה ביום העצמאות לוגו פטריוטי בדף
הבית שלה .גם היא אינה משלמת מס הכנסה.

אפרים דוידי

קורונה 6/

מחאת דיירי המעונות באוניברסיטת ת"א
ביום חמישי ) (30.4נערכה באוניברסיטת תל-אביב הפגנה
של סטודנטים המתגוררים במעונות המופרטים של הקמפוס.
דיירי המעונות יצאו למאבק בדרישה לקבל הקלות בשל משבר
הקורונה .שכר הדירה שלהם נותר כפי שהיה לפני המשבר,
וזאת בשונה ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ שהעניקו הנחות
לדיירים.
הדיירים המוחים קראו בין השאר" :אנחנו דיירים ולא
אסירים" ו"האוניברסיטה שכחה את הסטודנטים" .הדיירים
במעונות ברושים ואיינשטיין ברמת אביב תובעים להכיר
בוועדים שבחרו – ועד דיירי מעונות איינשטיין וועד דיירי
מעונות ברושים – "כדי לייצג נאמנה את האינטרסים של
הדיירים ואת צורכיהם".
הוועדים חיברו שני מסמכים ארוכים אותם שלחו לראשי
האוניברסיטה .אחד מפעילי ההתארגנות מסר" :המסמכים
דומים ויש בהם הרבה פרטים חשובים .הם כוללים גם

נושאים נוספים ראויים לציון כגון הפרות הפרטיות וזכויות
הדיירים ,התנכלויות כלפי מי שמתלונן ועוד".
לדבריו ,משבר הקורונה העמיק את מצוקת הסטודנטים
בשני המעונות "והוא גם שדחף להתארגנות הוועדים .יש
מרכיבים במצוקה זו שאינם ייחודיים לאוניברסיטת תל-אביב
אלא קיימים בכל הקמפוסים ברחבי המדינה .אך מה שייחודי
בתל-אביב הוא שכר הדירה הגבוה וניהול המעונות המופרט
שבידי החברה 'שיכון ובינוי'".
בחודשיים האחרונים איבדו רבים מהסטודנטים את
עבודתם ,ולרובם אין מקורות הכנסה נוספים .עם זאת ,סירבה
"שיכון ובינוי" להפחית ולו משהו מגובה שכר הדירה" .יש
שנאלצו לעזוב את המעונות בהיעדר אמצעים לשלם את שכר
הדירה ,לאחרים אין דיור חלופי זולת המעונות".
הדיירים פנו ,נוסף להנהלת המעונות מטעם חברת "שיכון
ובינוי" ,גם לאגודת הסטודנטים ,לדיקנט הסטודנטים
ולאחראי על המעונות במדור הנדסה של האוניברסיטה ,אך
ללא הועיל" :לא קיבלנו מענה חיובי למעט הבטחות לנסות
להשיג סיוע ממשלתי כלשהו או הבטחת סרק אחרת .מענקי
החירום עליהם הכריזה האוניברסיטה עד כה אינם פותרים את
הבעיה ,משום שהקריטריונים להגשת בקשה משאירים בחוץ
הרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים שזקוקים לסיוע דחוף".
הדיירים דורשים אפשרות לסיים את החוזה מול המעונות
מייד ולקבל בחזרה את הפיקדון שהפקידו ללא קנס – כפי
שכבר נעשה באוניברסיטת בן-גוריון .כמו כן הם דורשים
הנחה בשכר דירה גם למי שעזבו את המעונות בעת משבר
הקורונה וגם למי שנשארו לגור בהם אבל מתקשים כעת
לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות.
המאבק שהחל לאחרונה הוא פועל יוצא של שערוריית
הפרטת המעונות ,לגביה נכתב דו"ח חמור של מבקר המדינה.
בספטמבר  2006פנתה האוניברסיטה לשבעה קבלנים ,והציעה
להם להשתתף במכרז להקמת המעונות .לפי דו"ח מבקר
המדינה ,במסמכי האוניברסיטה נכתב כי ההכנסות הצפויות
של היזם במשך תקופת הזיכיון נאמדות בכמיליארד שקל
ברוטו ,ו 165-מיליון שקל נטו .רק שלושה יזמים הגישו
הצעות ,אך שניים מהם נפסלו כיוון שלא עמדו בתנאי המכרז,
בהם תשלום שנתי קבוע לאוניברסיטה בסך  1.2מיליון שקל.
כך נותרה "שיכון ובינוי" השחקנית היחידה על המגרש.
במארס  ,2007לאחר שהוחלט כי "שיכון ובינוי" היא
הזוכה ,ביקש דב לאוטמן המנוח ,יו"ר הוועד המנהל של
האוניברסיטה ,מחבר הוועד ובעל ההון אלפרד אקירוב לנהל
את המשא והמתן מטעם האוניברסיטה .זאת ,על אף
של"שיכון ובינוי" חברה-בת בשם "סולל בונה" ,שבאותה עת
בנתה עבור אקירוב את פרויקט ממילא היוקרתי בירושלים.
נשיא האוניברסיטה דאז ,פרופסור צבי גליל ,דרש שאקירוב
לא ייצג את האוניברסיטה במשא ומתן כדי למנוע "כל ספק
של מראית עין לניגוד אינטרסים" ,אך הוועד המנהל דחה את
בקשתו.
אחרי הדחתו מהתפקיד ,אמר פרופסור גליל ל"כלכליסט"
) 11בפברואר " :(2010באוניברסיטת תל אביב למדתי מה זה
הון ,שלטון ואגו .האוניברסיטה מתנהלת כמו חונטה ) (...אין
שם שום סטנדרטים של יושרה .החבר'ה האלה עובדים בשיטת
מפא"י ,בשיטת חבר מביא חבר" .עשור חלף מאז פרסום
הריאיון ,אבל עושק דיירי המעונות באוניברסיטת תל אביב
נמשך.

נוגה דגן-בוזגלו

ריקה הלוי

פטנט הלמידה מרחוק
בשבועות האחרונים חווים תלמידי ישראל פטנט חדש,
"למידה מרחוק" .לכאורה ,מדובר בהתמודדות ראויה עם
אילוצי המגפה והמשבר .בפועל ,ב"למידה מרחוק"
משתתפים רק כחצי מהתלמידים והחצי השני נותר ללא מענה.
התשתית הטכנולוגית חלקית מאוד ,והלמידה נשענת על
ההורים שיסייעו לילדיהם להתחבר ,לנווט בין אתרים
ומשימות ולתאם את מערכת השעות של כל הילדים בבית .וכל
זאת כשחלקם גם צריכים לעבוד מהבית בעצמם.
כהרגלו ,משרד החינוך הנחית הוראות על המורות ,אשר
נדרשו מיד לבצען ללא הכשרה והכנה ,פדגוגית או טכנית -
"תתמודדו" .אחרי פסח הגדיל המשרד לעשות ,ולמרות
הבעיות הרבות במיזם ,הרחיב את הלמידה מרחוק :יותר שעות
ויותר שכבות ,וגם רישום נוכחות! מצפים מילדי הגן לשבת
שעות מול המחשב וללמוד )לבדם כמובן ,בלי לקום( וגם הם
נפלו קורבן לכאילו-תוכנית זו .ואז התבשרנו שהלמידה
מרחוק היא בעצם רשות וללא ממש חובה .מדוע?
התשובה היא :משרד האוצר .מבחינת משרד האוצר,
המגזר הציבורי הוא לנצח "האיש השמן" ,וגם עובדות לא
יבלבלו אותו :המחסור במורים ,השכר הנמוך ,עומס היתר
המוטל על עובדי הוראה כיום ,השחיקה הקשה במקצוע .אם
יש "שומנים" במערכת החינוך בוודאי שלא נמצא אותם בבתי
הספר .אבל המורות הן רבות ושכרן הוא ההוצאה הגדולה
ביותר של משרד החינוך .בפגיעה בהן הכי קל לחסוך.
משרד האוצר יודע שמערכת החינוך אינה ערוכה כראוי
ללמידה מרחוק ,ולכן זו מתרחשת באופן חלקי .מכאן,
לשיטתו של האוצר ,שהמורות אינן באמת עובדות וניתן
"לחסוך" בשכרן .לשלם מחצית ,לדרוש גם הוראה מרחוק וגם
החזר ימי לימוד בקיץ ללא תשלום שכר נוסף .ועוד ,בצל
הקורונה והסכמי שכר שיש לחדש ,נוצרה הזדמנות היסטורית,
מבחינתו של משרד האוצר ,ליצור תקדים ולקצר את החופש
הגדול ,יעד אליו הוא מכוון זה מכבר.
בשורה התחתונה ,גם במשרד החינוך וגם במשרד האוצר
לא רואים את המורות .ביום שאחרי הקורונה יצקצקו על
איכות ההוראה ויגלגלו עיניים לשמיים .אך עם המורות

נופלים בין הכיסאות גם התלמידים והוריהם.

חינוך 7/

קורונה ועוד :סיפורה של מורה ערבייה
מאת ראודה מורקוס-מח'ול
המתקפה על עובדות ועובדי ההוראה ועל נציגיהם בעת
משבר הקורונה מחדדת יותר מאי פעם את חשיבות אימוץ
ערכי הפדגוגיה הביקורתית .זו גם הזדמנות מצוינת לחשוב על
אחריות המורים לתלמידיהם ולהכנתם לחיים שלאחר סיום
בית הספר .הדברים נכונים במיוחד בחברה בה קיימות סתירות
פוליטיים וחברתיות עמוקות.
אני מורה בתיכון מזה שלושים שנה ,וערב כל שנת לימודים
חדשה אני מזכירה לעצמי מהו תפקידי ולמה הגעתי להוראה.
אך השאלה החשובה יותר הנשאלת היא :למה נשארתי
במקצוע הזה? אסביר :לא קל להיות מורה שנמנית עם מיעוט
לאומי המתמודד עם אתגרים קיומיים .אני בת לעם שחי
במולדתו ,שהפכה למדינה המוגדרת כמדינתו של העם היהודי
בלבד .לא קל להיות מורה ששפת האם שלה הייתה ל"פרס"
שממשלה גזענית אחת מעניקה לנו בדמות "שפה רשמית";
אך ממשלה גזענית אחרת
מסירה הגדרה זו בהתאם
למאזן הכוחות בין גוש ימני-
קיצוני וגוש ימני-לייט.
יומן המורה שלי מגיע,
כבר  30שנה רצופות ,בעברית
כמובן )אלא מה( ,עם מועדים
וימי זיכרון שאני אמורה
לאזכר או להכיר – הרי הם
מופיעים ביומן האיגוד
המקצועי שלי" :יום השנה
לרחבעם זאבי" הגזען ו"יום
פטירת זאב ז'בוטינסקי -
ממנהיגי הציונות החדשה,
ראש בית"ר ומנהיג תנועת
האצ"ל" ,שתלמידיו ביצעו
את הטבח בדיר יאסין .בשנים
האחרונות התרחשה תזוזה
קלה לכיוון הדבר המפחיד
הנקרא שוויון ,ופתאום באמצע דפי היומן מתנוסס לו יום
ההולדת של הסופר המצרי הנודע נג'יב מחפוז .כך ,שבין אלפי
הסופרים והסופרות מצאו לנכון לציין כעלה תנאה גם "אחד
ערבי...כך...שיהיה".

על חשיבות החשיבה הביקורתית
בשלושים השנים שעברו לא חסכתי את דעותיי מעמיתיי,
אבל עם תלמידיי דיברתי על חשיבות הקריאה והלמידה
הביקורתית .אני מעודדת את תלמידיי לתת לי תשובות שונות,
מבקשת שיתווכחו ביניהם ויהיו ביקורתיים ,שיהיו חופשיים
בחשיבתם ושיטילו ספק במוסכמות הנראות "טבעיות".
בכיתה אני תופסת את עצמי כמתווכת בין חומר לימוד
לתלמידים; אני מנסה לתת להם את הבמה במרבית הזמן,
ומעדיפה להקשיב או לעורר עוד שאלות ותהיות.
זו הדרך הקשה בהוראה ,כי לפעמים אנו לא מסיימות את כל
מה שתכננו .אבל האם אנו מלמדות לפי מטר רץ? האם לא
עדיפה הוראה לרוחב ולעומק? ההתרגשות שלי מתלמידה
שפותחת את פיה ומבקרת התנהגות מסוימת ,מתלמידה שכבר
בסוף כיתה י' מפגינה מנהיגות פמיניסטית או חברתית,
ומתלמיד שכותב את דעתו האישית על טקסט ספרותי או על

תופעה מסוימת באופן בוגר וביקורתי ,גדולה יותר מהישג
לימודי שנמדד בהספק חומר או בציון .אינני ממעיטה
בחשיבותם של ציונים ואף דואגת שיושגו על הצד הטוב
ביותר .אך אני מרגישה סיפוק גדול יותר כשאני צופה בתהליך
ההתבגרות של תלמידיי מכיתה י' עד כיתה י"ב ,כשכבר גיבשו
דעות משלהם ,כפי שאני ועמיתיי ייחלנו כשפגשנו אותם
לראשונה בתחילת תיכון .וכל זה מביא אותי למחאה שלנו
היום ,בתקופת הקורונה ,המחייבת אותי לספר קצת על תחילת
דרכי בהוראה.

שלוש פעמים פוטרתי
שלוש פעמים פוטרתי מעבודתי בהוראה .בכל פעם
שפוטרתי ראיתי חשיבות רבה ,בכל צעד שקדם לפיטורים או
בא לאחריהם ,שתלמידיי ילמדו דרך המאבק שלי ומתוך הבנת
עמדותיי ,איזה אדם הם רוצים להיות ועל אלה ערכים חשוב
להם להגן .משכורת וקידום אישי הם דברים חיוניים והם זכות
של כל אדם עובד ,אבל אסור
שהם יכתיבו את החלטותינו
הערכיות לגבי עצמנו ולגבי
אחרים.
הפעם הראשונה שפוטרתי
הייתה אחרי שלוש שנות
עבודה בתיכון אחד בגליל.
הייתי בהריון .הודעתי למנהל
בית הספר שאני שובתת ,כמו
כל האוכלוסייה הערבית,
ביום מחאה עליו הכריזה
ועדת המעקב העליונה של
הציבור הערבי בישראל כאות
התנגדות להריסת בתים
ולהפקעת אדמות .יום
המחאה נקרא "יום האדמה
והבית" .המנהל עמד בתוקף
בדרישתו ,שנשמעה לי
בטלפון כצעקות של אדם
שאיבד עשתונות" :תביאי את
הציונים היום!" .לא היה לי ספק שאתחייב להחלטת ועדת
המעקב ושלא אשבור שביתה .ובכל זאת ,למרות שידעתי
שמטרת אותו מנהל ,כשליח של הממסד ,הייתה לשבור את
השביתה ולגרום לכך שכמה מהמורים יגיעו לבית הספר,
נסעתי לשם למען התלמידים .נסעתי בארבעה קווי אוטובוס
עד שהגעתי לבית הספר ,רוגזת ונבוכה ,ורק על תלמידיי
חשבתי :איזה מסר אני מעבירה להם ,כשחלקם יראה אותי
נכנסת בשער בית הספר בזמן שביתה?
לפני שיצאתי מביתי ,גזרתי ריבוע מנייר וכתבתי עליו
בערבית" :אני עם השביתה" ,תליתי אותו בסיכה על חולצתי
וכך נכנסתי לבית הספר .את "השיחה" עם המנהל ,ששירת
נאמנה את משרד החינוך ומנע ממורים ומתלמידים כל דיון
בנושאים פוליטיים ,אחסוך מהקוראים .פוטרתי למרות היותי
בהריון .נשלחתי לפגוש את מפקח בית הספר ,שתשאל אותי
על "המעשה החמור" שעשיתי .השבתי שזו חובתי המוסרית
והפדגוגית לכבד שביתה ,וכי לדעתי כל מורה שלא שובת
שולח לתלמידיו מסר שסולידריות היא מלה גסה .הסברתי שזו
בגידה בעיניי לא לעמוד עם קבוצה מקופחת.
המשך בעמוד הבא

חינוך 8 /
המשך מהעמוד הקודם
ציינתי את החשיבות המיוחדת כאשר מדובר במיעוט
לאומי הנאבק למען השוויון ולמען זכויותיו הלאומיות.
הוספתי את הציפייה שלי כי "גם אתה ,אדוני המפקח ,היית
צריך לשבות באותו יום" .המפקח רגז ואימץ נימה תוקפנית,
בה האשים את אבי ,המורה נימר מורקוס ,אשר "חינך את בתו
שלא כשורה" ושלח אותי לפגישה במחוז .נסעתי לחיפה ,שם
פגשתי את מפקח המחוז לשיחה קצרה מאוד שגם כללה
רמיזה לשחיתות .תוך דקה אחת ,בעל פה ולא בכתב ,פוטרתי
רשמית ,למרות שמחיתי נגד הצעד המנוגד לחוק .בדקה
השנייה הושחל המשפט האומלל" :אם את רוצה לעבוד ,קודם
כל שאביך יעסיק את פלונית אלמונית בבית הספר אצלכם
בכפר" .צחקתי ,כי ידעתי מה תהיה תשובתו של אבי.
בפעם השנייה פוטרתי בעל פה ובלי מכתב פיטורים לאחר
חודשיים של עבודה בבית ספר דתי בגליל .בהיותו מוכר ,קיבל
בית הספר מימון ממשרד החינוך .לימדתי כיתות חטיבה
ותיכון .יומיים לפני סיום החודש השני לעבודתי ,קרא לי מנהל
בית הספר ואמר שקיבל הוראה לפטר אותי בטענה שלא הייתה
לי תעודת הוראה .ציינתי שלרוב המכריע של המורות והמורים
אין ,כמוני ,תעודת הוראה .תגובתו הייתה" :אלה ההוראות".
פניתי לסניף ארגון המורים בחיפה ,שדרש לראות את
מכתב הפיטורים כדי להמשיך בטיפול .חזרתי לבית הספר
וביקשתי אותו .בהתחלה סרבו לתת לי כל מסמך ,אבל
כשלחצתי נמסר לידי מכתב שזו לשונו" :נודיעך בזה שלא
התקבלת לעבודה בבית ספרנו" .כמובן ,טקסט כזה אינו מעיד
שעבדתי בהוראה בבית הספר ,והיה אפשר לפרשו כאילו
מעולם לא עבדתי בו.
ומה עם תלושי המשכורת לחודשים ספטמבר ואוקטובר?
על התלושים לא היה כל ציון שעבדתי בתפקיד מורה ,ולכן
היה אפשר להבין שעבדתי בכל תפקיד אחר ,כמו ניקיון או
מזכירות .בהיותי מתחילה וחסרת ידע על אודות זכויות עובדי
הוראה ,לא הבנתי את פשר "השכחה" .חזרתי לארגון המורים
ושם התנצלו שלא יוכלו לעזור לי .החלטתי לפעול לבד.
התחלתי לתהות" :איזו הוראה קיבל בית הספר כדי לפטר אותי
אחרי שכבר התחלתי לעבוד? באיזו לשון היא נכתבה? מה הם
יודעים עליי חוץ ממה שנאמר לי בעל פה?" .חשבתי על
הפעילות הסטודנטיאלית שלי ,על הפצת "זו הדרך" ו"אל-
אתיחאד" בשוק באר שבע פעמיים בשבוע ,על כרוזים
שהפצתי בשער האוניברסיטה ,על ההשתתפות ביום האדמה
ברהט ובתל שבע ובתהלוכות ארציות ,על חולצות עם
סיסמאות מהפכניות ,וחשדתי שאלה "החיים האמיתיים"
עליהם דיברו המורות שלי בתיכון.

פגישה עם מר י"כ מהשב"כ
התייעצתי עם אבי ,חלוץ מאבק מורים נגד הממשל הצבאי
וממייסדי "סיעת המורים הפרוגרסיביים" בהסתדרות המורים
בשנות ה .50-הוא אמר בפשטות" :לכי והיאבקי על זכותך!".
החלטתי להתקשר למשרד החינוך בירושלים ולקבוע פגישה.
וכך ,בגיל  ,28ישבתי מול מר י"כ ,שאת שמו ,תפקידו ופועלו
למדתי רק אחרי חמש שנים ,כשהפכתי פעילה למען זכויות
מורים והוברר לי תפקיד השב"כ במינוי מורים ומורות ערבים.
השיחה עם י"כ התנהלה כך" :למה פיטרתם אותי?"" .אין
לך תעודת הוראה"" .אבל לאף אחד אין תעודת הוראה!"
"נכון ,אבל אנו מתחילים בך!"" .כן?"" .כן!"" .אתה יכול
לתת לי מכתב פיטורים בכתב בבקשה?"" .לא!"" .למה?".
"ככה!" .אמר וחייך .יצאתי מהמשרד נחושה למצוא תעסוקה
ומכללה שתסכים לקבל אותי ללימודי לקבלת תעודת הוראה
בשנה אחת .בן זוגי היה מובטל לאחר סגירת מקום עבודתו

וכבר נולד לנו תינוק .במשך שנה וחצי למדתי הוראה וקיבלתי
רישיון הוראה ,אבל לא לפני שפניתי במכתב ארוך לשולמית
אלוני לאחר ששמעתי נאום שלה בכנסת ,בו מחתה נגד
פיטורים על רקע פוליטי .אלוני אמרה שאם ישנם מקרים
כאלה ,היא רוצה לשמוע עליהם.
מקום העבודה השלישי היה בית ספר תיכון בעיר מעורבת
בגליל .הגעתי לבית הספר בשעה שבע וחצי בבוקר ופוטרתי
בשעה אחת בצהרים .אני זוכרת שלימדתי חמש מתוך שבע
שעות .בתחילת השיעור השישי נכנס המנהל ,נבוך ועם מבט
של ייאוש ,וביקש שאצא מהכיתה כיוון שהעירייה אינה
מאשרת את כניסתי לעבודה .הופתעתי ובכל זאת ביקשתי
לעבוד עד סוף היום למען התלמידים – ללא תמורה .לפתע
הגיח אדם שעד היום איני יודעת מי הוא ,נעמד מאחורי המנהל
ואמר ,בעברית" :עכשיו לצאת" .התלמידים נבהלו ועשו קצת
רעש .כשם שלא קיבלתי מכתב מינוי ,לא קיבלתי מכתב
פיטורים .חיפשתי עבודה ולימדתי קורס אנגלית לבגרות
במועדון מקומי בכפר סמוך ,אבל ברוב ימי השנה הייתי
מובטלת .בשנה זו הצטרפתי לסיעת המורים הדמוקרטים
)סיעת חד"ש בהסתדרות המורים( והתחלתי ללמוד דרכה
ובלימוד עצמי מה היא פעילות איגוד מקצועית ולמה היא
חיונית.

בדרכו של פאולו פריירה
כשקיבלתי את המסמכים הרשמיים )תעודת הוראה ורישיון
הוראה קבוע( ,הגשתי אותם לבית ספר תיכון בכפר נחף .לאחר
ראיון במועצה המקומית נתקבלתי לעבודה ,וכך התחילה דרך
סלולה יותר בעבודתי במערכת החינוך .למדתי באופן עצמאי
על הפדגוגים הביקורתיים ,אימצתי את הערכים של פאולו
פריירה ושל אבי ושלושת עמיתיו שפוטרו בגלל השתייכותם
למפלגה הקומוניסטית ולסיעת המורים הפרוגרסיביים ובגלל
התנגדותם לממשל הצבאי.
בשיחות עם אבא שאלתי אותו אם הוא ועמיתיו סיפרו
לתלמידים על מעשיהם ,על ההתנגדות לקיפוח על רקע לאומי,
על אי-שוויון ,על בתי הספר מפח ועל רצפות הבוץ ,על
תלמידים שלמדו מתחת למדרגות בדיר אל-אסד ובבענה ,על
הסבל של המורים מול המפקחים ששירתו את מדיניות
הממשלה בתקופה כה קשה בהיסטוריה של עמנו.
היום ,ניצלתי את הזמן שנתפנה לי עקב משבר הקורונה ,כדי
לחשוב על הדרך שעשיתי .גם אני לא נדרשת לספר לתלמידי
במסגרת השיעור על חשיבות המאבק של כל מיעוט לאומי
למען זכויותיו ,ועל קיפוח בתוכניות הלימודים שאינן מכירות
בתלמיד ערבי כמי שנמנה עם מיעוט לאומי ,ועל מדיניות
חינוך שלא מכירה בהיסטוריה שלו ומעלימה כל זכר
למשוררים ולסופרות שכתבו את סיפורו.
אבל הם ילמדו ממני ,מהמסירות שלי אליהם ,ומהתחייבותי
כלפיהם .אני צופה שיגיעו לבגרות ויצליחו בחיים כאזרחים
אחראיים ,כאנשים ביקורתיים ,כיוזמים או כמשתתפים
במחאות היכן שיש קיפוח מכל סוג ,וככאלה המעדיפים את
טובת הכלל על האינטרס הצר והאנוכי .הם ילמדו ממני,
בעיניהם ,כשהם עוברים ועוברות בצמתים ובכיכרות ורואים
אותי עם עוד נשים וגברים מפגינות נגד מלחמה ,למען שלום,
נגד רצח נשים ,ובתהלוכת ה 1-במאי  -למען זכויות הפועלים
ולמען צדק חברתי .אלה המסרים שארגוני מורים במאבקיהם
צריכים להעביר לתלמידיהם ולתלמידותיהם.
משבר הקורונה פותח אופקים חדשים :חשיבה על החינוך
בכלל ,ועל החינוך הערבי בישראל בפרט .האידיאל שלנו איננו
"הוראה מרחוק" – הוא הוראה מקרוב ,בקרבת האדם וצרכיו.
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"מחאת האלונקות" בכיכר הבימה )צילום :ל"א(

מורות הפגינו נגד מסע
ההסתה שמנהל האוצר
יותר מאלף עובדות ועובדי הוראה התכנסו בשבוע שעבר
) (30.5בכיכר הבימה בתל אביב להפגנה תחת הכותרת "מחאת
האלונקות" .ההפגנה הייתה התארגנות עצמאית של עובדי
הוראה ,שהתכנסה על רקע מסע ההסתה הממושך שמנהל
משרד האוצר נגד ציבור המורות והמורים )ר' גם עמוד .(6
המחאה נערכה בשיתוף פעולה יהודי-ערבי ,במטרה לבלום
את ההתקפות המאורגנת מצד ממשלת הימין.
הקריאה המרכזית שעלתה בהפגנה הייתה 100" :אחוז
עבודה  100 -אחוז שכר" ,וזאת כתגובה לאיומי ממשלת
המעבר להשתמש בצווים לשעת חירום על מנת להכיר
בעבודתם של המורים רק עד היקף של  50אחוזי משרה .זאת,
חרף העובדה שהיקף העבודה של המורים במסגרת הלמידה
מרחוק נותר זהה ,ואף עלה בשל הצורך להתמודד עם קשיים
שונים שמעלה מתווה זה .כמו כן הביעו המפגינים את מחאתם
על היחס המזלזל של שרי הממשלה וחברי הכנסת מהימין
כלפי ציבור עובדי ההוראה ,וכן על מתווה החזרה ללימודים
אשר מפקיר את בריאות עובדי ההוראה והופך אותם לשפני
ניסיונות.
מארגני העצרת והנואמים השונים שבו והדגישו ,כי הם
דוחים את הניסיונות של הפרד ומשול בין ציבור עובדי
ההוראה לבין ההורים .הנואמים התייחסו לחוסר ההלימה בין
ימי החופשה של ההורים לבין אלה של ילדיהם ,וקראו להורים
להצטרף למחאה ולקריאה לממשלה לתקן את המעוות – לא
באמצעות פגיעה בתנאי המורים ,אלא בנטילת אחריות למצב.
המורה קוידר ג'אבר ממע'אר ,מפעילי סיעת חד"ש
בהסתדרות המורים ורכז המחאה בציבור הערבי ,אמר
בנאומו" :במקום שהמדינה תיקח אחריות למשק ,היא
מגלגלת את האחריות על עובדי ההוראה .זו דרכה של מדינה
קפיטליסטית ניאו-ליברלית שלוקחת מהמוחלשים ונותנת
לעשירים" .דברים ברוח דומה נשאה המורה אירית חן ,שציינה
כי בעוד מרבית ממשלות העולם נרתמו עם משבר הקורונה
להעברת כספים לרווחת אזרחיהן ,ממשלת ישראל טוענת כי
רק אם המורים יעבדו ביולי ובאוגוסט ניתן יהיה לשקם את
המשק .התקשורת הממסדית משתפת פעולה עם הממשלה
ומהדהדת אותה עמדה.
מרבית הדוברים הכירו בכך שמשבר הקורונה לא החל את
ההידרדרות המתמשכת במעמדם של עובדי ההוראה ובתנאי
עבודתם ,אולם המשבר בהחלט חידד את הזילות ביחס

כלפיהם – בעיקר מצד אנשי משרד האוצר בראשות המנכ"ל
שי באב"ד .כל איזכור של שמו ספג קריאות בוז צורמות מצד
המפגינים .ביקורת נוקבת נמתחה גם על שר החינוך רפי פרץ
ועל מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב ,שבוקרו על חוסר
המנהיגות שגילו ועל הזיגוגים בהם נקטו מתחילת המשבר.
ממד נוסף שלא נעדר מדברי מארגנות ומארגני ההפגנה היה
הממד המגדרי :דניאל ביכלר ,ממארגנות ההפגנה ,ציינה
בדבריה כי הממשלה בחרה להפנות את האש כלפי הפראייר
התורן – המורים ,שמעל  80אחוז מהם נשים ,הנוטות לקבל
תנאים בשקט ,ודורשת מהן לעבוד בחינם .גם יואב פרידן,
מנהל תיכון עירוני א' בתל אביב ,ציין את זילות מעמד עובדות
ההוראה" :שכר של אלוף משנה הוא כפול משכר של מנהל
בית ספר .שכר של קצין בן  24או  25הוא כפול משכר של מורה
בת  .44זה לא צריך להיות ככה .החברה הישראלית צריכה
לחבק את אנשי החינוך ,להוקיר תודה ,להעריך את הגננות,
להעריך את המורות .ככה צריך לבנות סולידריות חברתית".
מחאת האלונקות היא התארגנות שטח עצמאית של
עובדות ועובדי הוראה ,שהתפתחה ללא קשר לארגוני המורים
הגדולים )הסתדרות המורים וארגון המורים( .התארגנויות
רבות מסוג זה צצות בזמן האחרון ברשתות החברתיות .למרות
אופייה העצמאי ,הבהירו מארגני המחאה כי הם מכבדים את
ארגוני המורים ומעניקים להם רוח גבית .המארגנים הבהירו
כי ההפגנה לא הייתה אקורד הסיום של המאבק ,כי אם יריית
הפתיחה שלו.

אדם אלי

מרצות בהשכלה הגבוהה

הוגנות מגדרית וצמצום
פערים בזמני קורונה
ב 8-במארס ,יום האישה הבינלאומי ,פרסם המשרד
להוגנות מגדרית באוניברסיטת בן גוריון את הפילוח המגדרי
של אוכלוסיית הסטודנטיות והסטודנטים וחברות וחברי סגל
ההוראה במוסד" .התמונה שעולה ,בשנת היובל
לאוניברסיטה ,הינה פחות ממחמיאה ,ומצביעה בבירור על
תופעת אפליה" ,כתבו בשבוע שעבר עשרות מרצות ומרצים
במכתבם לראשי האוניברסיטה.
מהנתונים עולה שכמחצית הלומדים באוניברסיטה הן
נשים; אך יותר מ 80%-מהפרופסורים הם גברים .זאת חרף
העובדה שמחצית ממסיימי התואר השלישי – נשים .אחד
ההסברים לתופעת הנשירה של נשים בצמתים מרכזיים
בקריירה האקדמית הוא הפער ב"פרודוקטיביות האקדמית" –
בייחוד בפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים – בין גברים
לנשים ,הנושאות במרבית עול גידול הילדים.
המצב נעשה חמור יותר מאז פרוץ משבר הקורונה ,כאשר
הפעוטונים ,גני הילדים ובתי הספר היו סגורים .גם כעת,
כאשר מערכת החינוך צפויה לתפקד באופן חלקי ,פער זה –
בין מי שצריכות )ולעיתים רחוקות צריכים( לנהל חינוך ביתי
)מלא או חלקי( ,ובין מי שיש להם זמן פנוי לקדם את המחקר
– רק הולך וגדל.
לדברי החותמות והחותמים על הפנייה" ,במידה שמערכת
ההשכלה הגבוהה לא תנקוט צעדי מנע שמטרתם לצמצם
פערים אלה ,צפויים הפערים להתרחב .כפי שהעידו לאחרונה
עורכי כתבי עת בינלאומיים ,בחודש האחרון נצפתה ירידה
תלולה במספר ההגשות של מאמרים בידי נשים ,במיוחד
כשמדובר במאמרים עם מחברת יחידה".

בעולם 10/

נלסון מנדלה ודניס גולדברג ב) 2010-צילום :קרן מנדלה(

דניס גולדברג )(2020-1933

מורשתו של לוחם

באפרטהייד
הלוחם הקומוניסטי נגד משטר האפרטהייד בדרום אפריקה,
דניס גולדברג ,מת בשבוע שעבר ) (29.4בביתו בקייפטאון–
כך מסרה המפלגה הקומוניסטית של דרום אפריקה .גולדברג
היה ממובילי המאבק במשטר הגזעני בארצו ונכלא במשך 22
שנה יחד עם מנהיגים נוספים בתנועה נגד ההפרדה הגזעית.
לאחר שחרורו בשנת  ,1985היגר עם משפחתו לבריטניה,
משם המשיך במאבק נגד משטר האפרטהייד עד לביטולו
ולקיום הבחירות הדמוקרטיות הראשונות בדרום אפריקה ב-
 .1994הוא חזר לדרום אפריקה בשנת .2002
גולדברג נולד ב 1933-בעיר קייפטאון .הוא גדל במשפחה,
אשר בניגוד לרוב המשפחות הלבנות באותה תקופה ,אירחה
בביתה חברים בני כל הגזעים .הוריו ,אנני וסם גולדברג ,נולדו
בלונדון והיו פעילים קומוניסטים בבריטניה .אחרי שעברו
לקייפטאון ,מילאו תפקיד פעיל בסניף וודסטוק המקומי של
המפלגה הקומוניסטית בדרום אפריקה.
במרס  ,1950כשהיה בן  ,16החל גולדברג את לימודיו
בהנדסה אזרחית באוניברסיטת קייפטאון .בשנתו האחרונה
ללימודים פגש את אסמי בודנשטיין ,שהגיעה גם היא
ממשפחה פעילה במפלגה הקומוניסטית ,והם התחתנו בינואר
.1954
בודנשטיין הייתה חברה בוועד של "אגודת הנוער
המודרנית הלא-גזעית" ובמסגרת זו התיידד דניס עם אנדימבה
טויבו יה טויבו ,אשר הקים לימים את ארגון העם הדרום-
מערב אפריקאי והיה אחד המנהיגים הראשונים של נמיביה
העצמאית" .אגודת הנוער המודרנית הלא-גזעית" ביקשה
להעלות את המודעות לעוולות הגזענות ולקדם סולידריות
בין-גזעית באמצעים שונים ,כולל מכירת העיתון "העידן
החדש" ושיעורי לילה לחינוך עובדים .גולדברג היה פעיל גם
בתנועה "קונגרס הדמוקרטים" .גולדברג ,בודנשטיין ויתר
הפעילים הוטרדו ללא הרף בידי שירותי הביטחון .בשנת 1957

הצטרף גולדברג למפלגה הקומוניסטית )שפעילותה נאסרה
בדרום אפריקה ב .(1950-הוא נעצר במרס  1960בגין תמיכה
בשובתים בעיירות השחורים בעקבות טבח שארפוויל ב21-
במרס  – 1960אירוע בו פתחו כוחות המשטרה באש לעבר
מפגינים נגד האפליה הגזעית ומשטר האפרטהייד 69 .מפגינים
נהרגו מהירי ו 180-נוספים נפצעו .גולדברג ,יחד עם אמו ,ישב
ארבעה חודשים בכלא ללא משפט ובעקבות זאת איבד את
עבודתו בפרויקט לבניית תחנת כוח .ביוני  1962סייע גולדברג
בשידור הרדיו של נאום יום החופש של וולטר סיסולו,
ממנהיגי הקונגרס הלאומי האפריקאי שפעל במתחרת.
ב 11-ביולי  1963פשטה משטרת הביטחון של דרום
אפריקה על בית החווה ליליסלאף בשכונת ריבוניה ,בפרברים
הצפוניים של יוהנסבורג .בית החווה שימש אכסניה לפגישה
של פעילים נגד האפרטהייד ,אשר הייתה אמורה להיות
האחרונה במקום ,שהיה מסתור לפעילים מזה שנתיים.
גולדברג נעצר בחווה יחד עם כמה פעילים אחרים ,ביניהם
וולטר סיסולו ,ארתור גולדרייך )שמאוחר יותר היגר לישראל
והיה פעיל כאן נגד קשרי ישראל עם משטר האפרטהייד( ,גובן
מבקי ,ריימונד מחלאבה ורוסטי ברנשטיין .ב 3-בספטמבר
 1963ברח גולדברג יחד עם גולדרייך ואנשים אחרים מהכלא.
הוא נפצע במהלך הבריחה ונתפס כעבור שבוע ,ואילו
גולדרייך הצליח להימלט .באוקטובר  ,1963לאחר תום תקופת
המעצר ,הואשמו גולדברג והאחרים בעבירות לפי "החוק נגד
טרור" .נלסון מנדלה ,מנהיג המאבק באפרטהייד ,חרף
העובדה שישב בכלא בזמן הפשיטה ,צורף אף הוא כנאשם
במשפט שלאחר מכן נודע בעולם בשם "משפט ריבוניה".
יום לאחר שהואשם ,נפגשו גולדברג וחבריו עם עורכי דינם
שאמרו להם כי מצבם קשה וצפוי להם עונש מוות .גולדברג,
במאמץ להגן על מנדלה ועל המנהיגים האחרים ,הציע לקחת
את האחריות על עצמו באומרו שהוא חרג מהוראותיו ביחס
לייצור נשק ,וטען כי הראיות נגדו היו הקשות ביותר להפריך
בהינתן שהתוכניות נכתבו בבירור בכתב ידו.
לאחר ששניים מהנאשמים ברחו ,ניתן פסק הדין ב 12-ביוני
 .1964השופט סירב להטיל את עונש המוות; במקום זאת,
נידונו שמונה מהמורשעים לארבעה מאסרי מאסר עולם כל
אחד .בגיל  31היה גולדברג הצעיר בין הנידונים והלבן היחיד.
בשנת  ,1985תחת לחץ בינלאומי ,הציעה ממשלת
האפרטהייד של דרום אפריקה לשחרר אסירים פוליטיים אם
יתחייבו לא לפעול באלימות ויגנו את המאבק האלים.
גולדברג ביקש לפגוש את מנדלה ואת חבריו האחרים
בקייפטאון ,אך סורב .התנאי העיקרי שהוצב בפני גולדברג
היה שהוא לא ישתתף באלימות למטרות פוליטיות .גולדברג
הסכים ,אך סירב לגנות את מעורבותו הקודמת או את המאבק
המזוין .במכתב לנשיא הגזען פ .וו .בוטה הוא פירט את עמדתו
והסכים ל"התחייבות להשתתף בפוליטיקה רגילה ושלווה,
שניתן לנהל בחופשיות ובמשמעותיות" .ב 28-בפברואר
 ,1985שוחרר גולדברג ונלקח היישר מהכלא לשדה התעופה
לטיסה לישראל ,שם התאחד עם אשתו וילדיו.
בישראל שהה כמה ימים אצל בתו בקיבוץ מעיין ברוך,
במהלכם התראיין לכלי תקשורת .בראיונות אלה מתח
גולדברג ביקורת קשה על כיבוש השטחים הפלסטיניים ועל
תמיכת ישראל בשלטון האפרטהייד בדרום אפריקה .לאחר
מכן עבר ללונדון עם משפחתו וחידש את עבודתו בקונגרס
הלאומי האפריקאי במשרדו בלונדון .גולדברג שב כאמור
לדרום אפריקה בשנת  2002ומונה ליועץ המיוחד של חבר
הפרלמנט הקומוניסטי רוני קסריל ,שהיה שר לענייני מודיעין
עד  .2004בשנת  2010פרסם אוטוביוגרפיה שכותרתה:
"המשימה :חיים למען החירות בדרום אפריקה".

תרבות 11/

המחזה 'הפליט המטורף'
שודר באמצעות הזום

שייך מואיז'ו מנגן בביתו בקריית אתא2014 ,
)צילום :המשפחה(

המוסיקה המזרחית באבל

מותו של
שייך מאויז'ו
אבל כבד ירד על עולם המוסיקה בכלל ,ועל המוסיקה
המזרחית ,ובייחוד היהודית-המרוקאית ,בפרט .בשבוע שעבר
) (30.4הלך לעולמו בביתו בקריית אתא גדול הזמרים
והפייטנים המרוקאים – משה אטיאס ,שהיה ידוע בכינויו
"שייך מואיז'ו" )شيخ موسى(.
אטיאס ,שנולד במקנס ב ,1944-היה מוסיקאי ,משורר,
מלחין ,זמר ופייטן יהודי-מרוקאי שנחשב נציג בולט של
הסגנון האלג'ירי במוזיקה האנדלוסית הקלאסית .לפני מספר
חודשים עבר אירוע מוחי ,ומצבו הרפואי הדרדר .בן 83
במותו.
שייך מואיז'ו הקליט מעל  800שירים ,העוסקים בצדיקים
של יהדות מרוקו אך גם בנושאים אקטואליים .הוא דגל בצדק
חברתי ,מחה נגד האפליה של היהודים המזרחים בכלל ,ושל
היהודים המרוקאים בפרט ,ודגל בהתקרבות בין יהודים
למוסלמים.
רבים משיריו שר בערבית בניב מרוקאי ,וחלקם גם
בעברית .שייך מואיז'ו הוציא מעל  100תקליטים שנמכרו
במאות אלפי עותקים .בשנת  2011החל להופיע יחד עם
התזמורת האנדלוסית הישראלית .מילדותו שר וניגן שייך
מואיז'ו עם שני אחיו ,מרדכי עטיה שניגן בעוד ולוי עטיה
שניגן בכלי הקשה .הוא היה תלמידו של "המועלם" דוד בן
הרוש ,שהתגורר בקריית חיים .בשנת  1981הקליט אטיאס
בצרפת  12שעות של שירה קלאסית ערבית-אלג'ירית עם
תזמורת רשות השידור של רדיו אלג'יריה.

ביוזמת פורום העובדים של חד"ש ולכבוד יום העובד
הבינלאומי ,שודרה ) (2.5באמצעות אפליקציית "זום" ההצגה
"הפליט המטורף" בביצוע שחקני הבמה לתיאטרון אפריקאי
ישראלי .את המחזה המקורי כתב השחקן והמחזאי יאסר
עבדאללה ,מבקש מקלט מדרפור .תרגום מערבית ,עיבוד
ובימוי :יאפא שוסטר.
"הפליט המטורף" הוא מחזה קומי ,המביט בייסורים,
בניצול ,בעושק ,בעוני ובתחלואי היום-יום בעין צוחקת,
אוהבת ואף סולחת .ביחס ההיררכי הצפוי שבין מנצל למנוצל
חלה בהצגה תפנית דרמטית .ההצגה מלווה במוזיקה סודאנית
מאת רדואן עות'מאן .עיצוב :הודי בן עמי; תאורה :דני
ז'רז'בסקי; שחקנים :אלעד קונפינו ,יאסר עבדאללה ,יאפא
שוסטר ,נור-אלדין מוחמד ,עלמוורק איילה.
המחזה הוצג בעבר בארגונים לסיוע למהגרי עבודה
ולפליטים וגם במועדון הגדה השמאלית בתל-אביב .השידור
נערך גם במטרת לאסוף משאבים להמשך פעילותו של
התיאטרון האפריקאי-ישראלי ,הפועל ללא מטרות רווח
לקידום סולידריות ויצירה משותפת של פליטים וישראלים.
ניתן לתרום לחשבון ע"ש הבמה לתיאטרון אפריקאי-ישראלי
בנק הפועלים ,סניף רחביה  ,782מספר חשבון – .216854

לזכרה של רותי ולרשטיין
בשבוע שעבר נפרדנו מחברתנו היקרה רותי ולרשטיין .רותי
נולדה בפברואר  1940ברמת-גן ,במשפחת גרוס .אביה עבד
כפועל בניין .לאחר סיום התיכון ,למדה הוראה בסמינר
הקיבוצים .שנים ארוכות לימדה בבית הספר היסודי
החשמונאים ברמת-גן.
בשנות לימודיה בתיכון גילתה רגישות חברתית ועניין גובר
בפוליטיקה ,ובשנת  1956הצטרפה לברית הנוער הקומוניסטי
הישראלי .בשנת  1963התקבלה לשורות המפלגה
הקומוניסטית הישראלית )מק"י( ופעלה בה במסירות עד
שמחלתה הקשה מנעה זאת בעדה.
בשנת  1968למדה שנה אחת בבית הספר המפלגתי
במוסקבה .בשנת  1969קשרה את חייה עם הקומוניסט
והלוחם האנטי-פשיסטי יושקה ולרשטיין ,ונולדו להם בת ובן.
בעשרות שנות פעילותה הענפה במק"י ,בחד"ש ובתנועת
נשים דמוקרטיות בישראל )תנד"י( ,נענתה לכל קריאה
להפגנה ולהפצת פרסומי המפלגה והארגונים הדמוקרטיים.
השתתפה בפעילות הוועדים הציבוריים לסולידריות ובמספר
רב של פעילויות משותפות יהודיות-ערביות וישראליות-
פלסטיניות .ביוזמתה ,רשמה ללא לאות את שנאמר בהרצאות
ובדיונים בארגונים מפלגתיים ,בגדה השמאלית ובמסגרות
נוספות.
הותירה אחריה משפחה אבלה וידידים רבים הזוכרים את
החום ,ההתלהבות והאכפתיות שאפיינו אותה ,את האומץ
והנחישות שבעזרתם התמודדה עם המצוקות האישיות ואת
האופטימיות שמעולם לא עזבה אותה.
זוכרים אותך ,רותי.

תמר גוז'נסקי

במאבק

הרפואיים תחת שלטון נתניהו המשרת את בעלי ההון .המשבר
הנוכחי הוא כישלון מערכתי של השיטה הקפיטליסטית כולה.
אין פתרון לטווח הארוך אלא סוציאליזם ,ועלינו להמשיך
להיאבק למען שינוי מהפכני".
למחרת ,ב 2-במאי ,הפגינו אלפים בו-זמנית במוקדים
שונים ברחבי הארץ נגד התוכנית הכלכלית של ממשלת
המעבר הימנית ליציאה מן המשבר ובדרישה ל 100%-פיצוי
על אובדן הכנסה לשכירים ולעצמאים .הפגנות התקיימו
במקביל בתל אביב ,בירושלים ,בחיפה ,בבאר שבע ,בכפר
קאסם ובאילת .בהפגנה בתל אביב נשא דברים אורי וולטמן,
חבר הוועד המרכזי של מק"י ,שאמר" :לפוליטיקאים בשלטון
יש תוכנית לחלק הטבות לחבריהם הטייקונים ,לפגוע בכנסת
ולקדם סיפוח ,לסגור 'דיל' ביניהם ולהקים ממשלה מנופחת
כדי לחלק תיקים .רק אותנו ,את רוב הציבור שחי כאן ,הם לא
סופרים .הם מנותקים .יש כאן מצב חירום לאומי :יותר
ממיליון מובטלים – שיא של כל הזמנים .הממשלה נותנת לנו
פירורים ומשחקת איתנו ב'הפרד ומשול' .לא נקבל את זה.
נתניהו וגנץ ,הסתבכתם עם העם הלא נכון".

ח"כ עופר כסיף נואם בהפגנת האחד במאי בתל אביב )צילום :זו הדרך(

הפגנות סטודנטים יתקיימו
בתל אביב ובירושלים

ביום שישי ) (1.5קיימו מק"י ,חד"ש ובנק"י ברחבי הארץ
שורה של הפגנות ועצרות מחאה לציון האחד במאי .בתל
אביב ,בחיפה ,בנצרת ,בירושלים ,בטירה ,בטייבה ,בסח'נין,
באעבלין ,ביפיע ,בשפרעם וביישובים נוספים נשאו המפגינים
דגלים אדומים וכרזות בעלות תוכן מעמדי בציינם את יום
הסולידריות הבינלאומי של מעמד העובדים .ממק"י נמסר כי
המפגינים "מניפים בגאווה את הדגל האדום ,דגל המאבק
העקבי לשוויון ,לשלום צודק ,לדמוקרטיה ,להגנת זכויות
העובדות והעובדים ולסוציאליזם".
בתל-אביב ,נסעה שיירה של עשרות מכוניות עם דגלים
אדומים לאורכה של העיר ,משכונות הצפון ועד יפו בדרום.
בתחנה המרכזית הישנה נערכה עצרת בה השתתפו ח"כ עופר
כסיף ,ח"כ לשעבר דב חנין ויו"ר מרחב המשולש הדרומי
בנעמת מטעם חד"ש ,מייסם ג'לג'ולי .בנאומו אמר ח"כ כסיף:
"הקורונה היא רק סימפטום; המגיפה היא הקפיטליזם.
הקורונה חשפה את כל הכשלים ,העוולות ,אי-הצדק והפשעים
של השיטה הקפיטליסטית .היא חשפה מערכת בריאות
שהופרטה לדעת ומשרתת כעת רק את מי שהפרוטה בכיסו;
היא חשפה את ההזנחה וההתעמרות באנשי החינוך ובצוותים

סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה הקימו מטה מאבק
ויפגינו ביום חמישי הקרוב ) ,(7.5בשעה  ,20:00בכיכר הבימה
בתל-אביב .בהודעה שפרסם "מטה מאבק הסטודנטים
והסטודנטיות" נכתב" :כמאה אלף סטודנטים העידו על עצמם
כי מאז משבר הקורונה נקלעו למצוקה כלכלית .נמאס לנו
לחכות לממשלה ולמל"ג" .לדברי הפעילים" ,משבר הקורונה
הראה שמעבר למשבר הבריאותי ,אנחנו נמצאים במשבר
כלכלי עמוק שבו לסטודנטים אין מי שיילחם עבורם .אנחנו
צעירים ופשוט לא מעניינים את הממשלה".
עוד נכתב בהודעה ,כי מאז המחאה החברתית ההמונית
בקיץ " ,2011הסטודנטים איבדו מכוחם ולא השפיעו באופן
משמעותי על הפוליטיקה ועל החברה הישראלית" .במטה
קראו לצאת "למלחמה על שכר הלימוד ,למלחמה על הורדת
שכר המעונות ,ולתמיכה ממשלתית בצעירים שאינם זכאים
לדמי אבטלה ואינם מסוגלים לשלם שכר דירה".
בעקבות הקמת מטה המאבק וקריאתו לקיים הפגנה בתל
אביב ,יזמה גם התאחדות הסטודנטים הארצית הפגנה
בדרישה לסייע כלכלית לציבור הסטודנטים .ההפגנה תתקיים
באותו יום בשעה  12:00מול בניין המל"ג בירושלים.

המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י(
תנועת נשים דמוקרטיות בישראל )תנד"י(
אבלה על מותה של
רותי ולרשטיין
ומשתתפת בצער המשפחה

אירוע לציון  75שנה
לניצחון על גרמניה הנאצית
יתקיים בשבת ,9.5 ,בשעה ,10:30
ביער ע"ש הצבא האדום בהרי ירושלים
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