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עמ' 7

איור :תומר טולדנו

אחד במאי ,יום העובד והעובדת הבינלאומי ,יצוין
בישראל בצילו של משבר פוליטי" .ממשלת השינוי"
בראשות נפתלי בנט נאחזת בשלטון בכל כוחה ובכל אמצעי.
האופוזיציה הימנית העומדת מולה ,בראשות בנימין נתניהו,
מונהגת בידי חבורה של פוליטיקאים ימניים ותיקים ,ניאו-
ליברלים כולם ,שכל מבוקשם להמשיך במדיניות הכיבוש,
הניצול ,הדיכוי והאפליה.
לכן ,המשך כהונתה של ממשלת בנט או החלפתה
בממשלה נוספת בראשות נתניהו אינם בשורה טובה
לעובדים ,למובטלים ולסטודנטים ,שיאלצו בכל מקרה
לשלם את מחירה של מדיניות הימין.

קשה עד מאוד להבחין בהבדלים מהותיים בין המדיניות
הכלכלית והחברתית של הממשלה הקודמת לבין זו שמקדמת
ממשלת בנט .נכון ,הסגנון שונה ,אבל התוכן – דומה עד
מאוד .לצערנו ,קולו של הרוב בחברה ,מעמד העובדים ,אינו
נשמע .ארגוניו טרם נתנו את דעתם לצונאמי הניאו-ליברלי
הצפוי תחת ממשלת בנט או בחלופה לכאורה שמציע נתניהו.
ללא התגייסות ומאבק כעת ,ללא הצגת חלופות מעמדיות
עכשיו ,המשבר הפוליטי רק יעמיק ויפגע בכולנו .האחד במאי,
יום של מאבק וחתירה לחברה צודקת יותר – חברה
סוציאליסטית – הוא תזכורת שעולם אחר אפשרי .גם ישראל
אחרת אפשרית :ללא כיבוש ,ללא אפליה וללא ניצול.

תגובות 2/
הטשטוש הרעיוני של המרכז־שמאל הציוני

דברים בשם אומרם
תדע כל אם עברייה על מה הורגים ונהרגים בניה
"במערכת הביטחון מתחו ביקורת קשה על התנהלות מפקד
חטיבת שומרון ,אלוף-משנה רועי צוויג ,ואמרו כי הוא פעל
בניגוד להוראת מפקד פיקוד מרכז ,אלוף יהודה פוקס ,במבצע
לשיקום קבר יוסף .לאחר ההחלטה לצאת למבצע ,נפגש צוויג
עם חברי כנסת מימין ועם ראש מועצת שומרון יוסי דגן.
מועצת שומרון פרסמה הודעת דוברות בה צוטט צוויג אומר
לכוחות עם כניסתם למתחם הקבר' :במקום זה הובטחה הארץ
לאברהם אבינו ,כנאמר 'לזרעך אתן את הארץ הזו ,ואנו
פועלים היום ביד רמה כאבותינו שעל יציאתם ממצרים בפסח,
שנחגג עוד שלושה ימים ,אומר הכתוב 'בעצם היום הזה'' .לא
כנגבים בלילה ,אלא כבני מלכים' ,וכך אנו זוכים להשיב את
כבוד הארץ ועם ישראל'".
יניב קובוביץ" ,הארץ"13.4 ,

"בכל הנוגע לטשטוש רעיוני ,המרכז־שמאל הציוני מתעלה על
כולם .עד לא מזמן המחשבה לשתף פעולה עם הרשימה
המשותפת העבירה צמרמורת של זעזוע בגבם של אנשי
המחנה הבורגני הליברלי הזה ,בעל הנכסים העירוניים
והכפריים .והנה עכשיו ,בשעת משבר ,הם דורשים
מהמשותפת להציל אותם .האם יש משהו שמבטא את תחושת
העליונות היהודית יותר מהציפייה ,שאנשי הרשימה
המשותפת יהפכו לחמור שעליו נעבור את המשבר הזה אחרי
הבעיטה באחוריים שהמחנה כולו נתן להם מיד לאחר
שהמליצו על בני גנץ לנשיא? ומעניין להזכיר ,שדווקא בפעם
האחרונה שבה שאיימן עודה ניסה לחסום בגופו את בן־גביר,
באותה תקרית ידועה בבית החולים — הם לא היו מרוצים
ממנו .התגובות נעו בין נזיפה למשטמה ,קשה להשביע את
רצונם של היהודים הליברלים האלה".
איריס לעאל" ,הארץ"10.4 ,

מנפלאות השנאה העיוורת
"קצת צחוקים לסיום היום ,או ,מהגיונות הימין הכהביסטי
)כהניסטי-ביביסטי( .בשל עילגות המגדפים ההגיגים שלהלן:
'אתה אנטישמי ,חבל שהיטלר לא שרף את המשפחה שלך';
'אתה בוגד בעם שלך ,אתה בטוח לא יהודי'; 'אחי ,אמא שלך
שרמוטה'; 'אתה ערבי מסריח .הערבים שונאים יהודים ואתה
הראשון שיהרגו'".
רשומה של ח"כ עופר כסיף בפייסבוק13.4 ,

לגז יש ריח ,לכסף אין
"למה הרשות השנייה מרשה לתאגידי האנרגיה לשדר פרסומת
רצופת שקרים בשבחי הגז?".

מכתבים
למערכת

עדי וולפסון" ,העין השביעית"11.4 ,

בנט ,בנט תרדוף

יש למנות שר לענייני שלום
בראיונותיו לטלוויזיה ,ניסה ראש הממשלה נפתלי בנט
להסתיר את מבושיו של הכיבוש .בהתייחסותו לפיגועים
הרצחניים שהתחוללו לאחרונה אמר" :זה  100שנה אנו
מתמודדים עם הטרור" .ואכן ,במשך עשורים אנו מדממים
כולנו למוות כתוצאה מעימות קטלני בין שתי אומות על אותה
כברת ארץ  -כל עם ומולדתו שלו.
מאז  ,1882ימי העלייה הראשונה ,נקטו אנשי הציונות
בטקטיקות שונות כדי לדכא ולנשל את יריביהם הפלסטינים.
הדרך הציונית כללה מלחמות ,כיבושי טריטוריות ,גירושים
והדרת האחר ,כל זאת תחת מצג שווא של 'עבודה עברית'.
הציונות התכחשה מאז ומעולם ללאומיות הפלסטינית,
ששורשיה ניטעו בארץ עוד לפני הציונות ,בימי מרד הפלאחים
בלבנון במחצית השנייה של המאה ה .19-זאת תוך התכחשות
לכתוב במקרא" :וקראתם דרור בארץ לכל יושביה".
במקום "הלנצח תאכל חרב" ,עלינו לפתח אסטרטגיה
דמוקרטית ,החותרת לחיים משותפים ולשלום .ממשלות
ישראל לדורותיהן מעולם לא התחייבו לדיוני שלום כנים.
וכאשר נדמה היה כי הגענו לתחילת דרכו של תהליך שלום
בהסכמי אוסלו ,התברר במהרה כי ישראל לא הייתה מוכנה
לממש את התחייבויותיה .שרי ביטחון רבים כיהנו בממשלות
ישראל ,אמנם ,אך טרם התמנה "שר לענייני שלום".

דן יהב ,ת"א-יפו
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"ח"כ עלי סלאלחה )מרצ( טען הבוקר כי מפלגת מרצ בעד
חיבור חשמל גם למאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון.
'אנחנו בעד חיבור מאחזים לחשמל לכולם .החשמל הוא צורך
בסיסי וזכות בסיסית לכל אדם' ,אמר סלאלחה בראיון".
תחנת הרדיו "קול חי"13.4 ,

סערה בכוס תה במדינת פגסוס
"מומחי הטכנולוגיה של שב"כ ,שבדקו את הרכיב החשוד
כמכשיר ציטוט שנמצא בכוסות התרמיות שנשלחו משגרירות
סין למשרדי הממשלה ,קבעו כי מדובר ברכיב תמים.
לדבריהם ,מדובר ברכיב שמיועד לשמירת הוואקום בדפנות
כוס המשקה ושמירה על טמפרטורה לאורך זמן .מוקדם יותר
הכחישו בשגרירות סין את החשד ,ואמרו כי לשמועות השפעה
חמורה והן פוגעות ביחסים בין המדינות".
יואב זיתון ,אתר וויינט12.4 ,

תאגיד השידור מבקש להחיש את הסיפוח
"תאגיד השידור מתנצל לאחר שבמהדורת החדשות הוצגה
מפת מדינת ישראל שאיננה כוללת את שטחי יהודה ושומרון.
מדובר במפת ישראל והאזור ,כשמדינת ישראל נצבעה על ידי
מחלקת הגרפיקה בתאגיד בצבע כתום .יהודה ושומרון,
כאמור ,לא נכללו בשטח מדינת ישראל הצבוע בכתום .שי
גליק מנכ"ל 'בצלמו' פנה לתאגיד השידור וכתב' :מדובר
בשטחים בשליטה ישראלית וחיים בהם כ 500,000-ישראלים.
לא ייתכן שבערוץ ממלכתי 'כאן' יציגו מפה כל כך אנטי
ישראלית' .במענה לפנייתו נמסר מחטיבת החדשות של 'כאן':
'זו אכן תקלה ואנו מתנצלים על כך .שטחי יו"ש הופיעו במפה,
אך נצבעו בצבע לא נכון ואנו בודקים את הטעות הגרפית
שאירעה תוך חידוד ההנחיות להקפדה מלאה על תצוגת מפת
ישראל'".
יהונתן גוטליב ,ערוץ 13.4 ,7

מעמדי 3/

ארבע קושיות ושלוש משימות ליום העובד
תחת "ממשלת השינוי" ובניצוחה ,נמשכת אחת המגמות
המרכזיות של מדיניות ממשלות הליכוד :נתח העובדים בעוגת
ההכנסה הלאומית פוחת בהתמדה .לעומת זאת ,נתח
המעסיקים מוסיף לגדול בשיעורים הגבוהים ביותר מאז קום
המדינה .פער זה מקבל משמעות מיוחדת ערב יום הסולידריות
הבינלאומי של העובדים ,ה 1-במאי .השנה מצוין חג הפועלים
בד בבד עם קמפיין שהתגבש בחודשים האחרונים למען
העלאת שכר מינימום ל 40-שקל לשעה.
הממשלה ממשיכה לגבש את תוכניתה לפגיעה בזכות
השביתה ,להמשך ההפרטה המסיבית )הפעם :הפרטת סניפי
הדואר( ולאי-קיום הסכמים :העובדות הסוציאליות עדיין
ממתינות לחתימה על הסכם קיבוצי והרופאים המתמחים טרם
זכו בקיצור התורנויות .כתמיד ,הפגיעה בזכויות העובדים
באה על רקע כרסומה העקבי של הממשלה במרחב הדמוקרטי
ועל רקע ניהול הכיבוש הרצחני.

ארבע קושיות לכבוד חג הפועלים
מה לנו וליום העובד הבינלאומי? אחד מלקחי קורות תנועת
הפועלים הבינלאומית הוא הצורך החיוני בארגון המעמד
ובאחדותו .העובדים בישראל ברובם אינם מאורגנים בוועדים
או באיגודים ,ועל כן גורלם ליפול קורבן לניצול יתר
קפיטליסטי .זו החוקיות של יחסי הכוחות החברתיים הבלתי
שוויוניים בחברה הישראלית .בראש הפירמידה :בעלי הון
מאורגנים היטב וחמושים בממשלה הדואגת להם ומגבה
אותם .בתחתית :העובדים שהם הרוב ,אך רק אחד מחמישה
עובדים חבר בארגון.
מדוע חשוב להבין את מערך הכוחות החברתיים דווקא
כעת? משום שה 1-במאי הוא לא רק יום של מאבק ,אלא גם
יום של חשבון נפש .חשבון נפש כזה חסר בארגוני העובדים,
שרוב מאבקיהם )אם וכאשר הם פותחים במאבק( מתמקדים
בדרישות מיידיות .השינוי הנדרש מהם :להביט בתמונה כולה
ולפעול בהתאם :לחתור לאחדות מעמדית נגד ממשלת ההון,
להרחיב בהתמדה את שורותיהם ולהציב אלטרנטיבה לשלטון
הקפיטליסטי.
מה רוצה ממשלת בנט? כאמור ,ממשלה זו משקפת את
האינטרסים של השכבה העליונה של בעלי ההון .שכבה זו
מזוהה בייחוד עם השולטים בהון הפיננסי ,וכרוכה באופן
הדוק בקפיטליזם האמריקאי .שאיפתה של קואליציה זו,
בעולם הצולל למשבר כלכלי עמוק ,הוא לבצר את שליטתה
בשוק הגלובלי ולצבור רווחים ככל הניתן .האינטרס המשותף
של הקפיטליסטים מכל קצוות תבל מתמצה בדרישות:

"הגמשת שוק העבודה"" ,הוזלת עלויות הייצור"
ו"התייעלות" .אלה הן ניסוחים שמטרתם להסתיר מציאות
עגומה בה העובדים מנוצלים וזכויותיהם נרמסות.
מהי מדיניות הממשלה? דווקא בתום משבר הקורונה ,ועל
רקע השלכותיה ההרסניות של המלחמה באוקראינה על
הכלכלה והחברה ,חותרת הממשלה להוזיל את העסקת
העובדים ולשחוק את שכרם .זאת ,כמובן ,כדי להגדיל את
שיעורי הרווח של בעלי ההון במערכת הפיננסית )בנקים
וחברות ביטוח( ,במונופולים הפרטיים הגדולים )בבעלות
מקומית וזרה( ובמפעלי היצוא – בייחוד בהייטק .על מזבח
"הוזלת העבודה" ניתן להקריב אין-ספור קורבנות :פיטורים
המוניים והעמקת האבטלה; הפרטה מסיבית; פגיעה
בקצבאות ומניעת עדכונן; הקפאת שכר המינימום; ועידוד
התייקרות מוצרי היסוד ,הדלק והדיור.

להסביר ,לארגן ולהנהיג
עד כאן ארבע קושיות ותשובות .אך ישנה קושיה חמישית
וחשובה מכל היתר – איך משנים את יחסי הכוחות? התשובה
חייבת לבוא כמענה חברתי למתקפה הבלתי מרוסנת של בעלי
ההון וממשלתם .במונחים מספריים ,מעמד העובדים הוא
המעמד הרחב ביותר בישראל .עם זאת ,שיעור כוחו לא נמדד
רק כסך העובדים ,המובטלים ,הגמלאים ובני ביתם .כוחו של
מעמד העובדים נמדד בעיקר לפי תודעתו המעמדית .וכאן
טמונה הבעיה .התודעה הרווחת בקרב העובדים איננה תודעה
מעמדית עקבית .אופייניים לה אמנם אי-שביעות רצון מהמצב
הכלכלי והחברתי ולעיתים גם נכונות להיאבק ,אך היא אינה
כוללת תמיכה בשינוי חברתי רדיקלי.
מכשולים רבים עומדים בפני התעצמות התודעה המעמדית:
עובדים רבים אינם מאורגנים ולכן משמשים מטרה קלה
לניצול בידי בעלי ההון המקומיים והזרים .זאת ועוד ,תודעת
העובדים מעוצבת על פי רוב בידי אמצעי התקשורת המסחרית
)בבעלות פרטית( או הממלכתית .אלה רוויים במסרים
לאומנים ,גזעניים וניאו-ליברליים .נוסף לכל ,העובדים אינם
מצוידים בהנהגה מעמדית עקבית.
לכן ,בפני הדוגלים בחיזוק ארגוני העובדים ,בהעמקת
התודעה המעמדית ובשינוי חברתי מן היסוד )שהוא שלילת
הקפיטליזם וקידום החלופה הסוציאליסטית( ,עומדות שלוש
משימות עיקריות :לארגן ולהתארגן; לתווך את עיקרי
הפוליטיקה המעמדית; ולגלות מנהיגות בכל מקום בו עובדים
מתארגנים ונאבקים על זכויותיהם .חג אחד במאי לוחם!

אפרים דוידי

פוליטי 4/

ההקפאה של רע"מ:

מהלך סרק
ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת(
לעגה בשידורי תחנת הרדיו  103אף.אם .להצהרה של רע"מ
בדבר "הקפאת חברותה בקואליציה ובכנסת" ,באומרה כי
מדובר במהלך ריק מתוכן" :אני לא מבינה את ההחלטה הזו.
ניסיתי להבין מה הקפיאו :עכשיו תקופת פגרה ,אין הצבעות
ואין דיונים .מה הם מקפיאים בעצם? אני חושבת שזה מהלך
סרק ,ניסיון להכיל את הכעס בשורותיהם".
מועצת השורא של התנועה האסלאמית דנה בשבוע שעבר
בהשלכות דיכוי המתפללים המוסלמים במסגד אל-אקצא על
המשך דרכה של רע"מ בקואליציה .לפי ההחלטה שנתקבלה,
תקפיא המפלגה באופן זמני את חברותה בקואליציה ,עד
להודעה חדשה ,אך לא תנתק לחלוטין את שיתוף הפעולה.
יודגש כי הפרישה הזמנית מהקואליציה ,שנעשתה בתיאום עם
ראש הממשלה נפתלי בנט ועם שר החוץ יאיר לפיד ,היא
סמלית בלבד – שכן הכנסת נמצאת בפגרה ואין סכנה לנפילת
הממשלה בשלב זה.
ברשימה המשותפת לגלגו על החלטת רע"מ .יו"ר הרשימה
המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( צייץ בציניות" :לא
להגיע לכנסת בפגרה .אכן החלטה דרמטית" .גם חבר הכנסת
עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( התלוצץ כשכתב:
"ההכרזה של רע"מ על 'הקפאת' חברותה בקואליציה בזמן
פגרת הכנסת כמוה כהכרזה על צום במהלך ימי הרמדאן".
בתגובה להודעת ח"כ עבאס קראו מק"י וחד"ש לרע"מ
"להפסיק עם ההצגות על 'הקפאת החברות בקואליציה'
ולצאת לאלתר מממשלת הכיבוש וההרג .ההודעה על
'הקפאה' ,בתיאום מראש עם בנט ולפיד ,היא זלזול
באינטליגנציה וזריית חול בעיני הציבור ,בעיקר הציבור של
רע"מ שמבין היום שזו חבירה לממשלה שמנציחה את
הכיבוש ,מרחיבה את ההתנחלות ומסלימה את הפרובוקציות
במסגד אל-אקצא .זו אינה רק טעות ,אלא נעיצת סכין בגבו
של העם הפלסטיני"" .צו השעה הוא הפלת 'ממשלת השינוי',
שלא חוללה שום שינוי בשאלה המדינית ,במעמד הציבור
הערבי וביוקר המחיה" ,מסרו חד"ש ומק"י.

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

ביהמ"ש סירב לאשר צו
מעצר מנהלי נגד אזרח
בית המשפט המחוזי בחיפה קיצר השבוע באופן תקדימי צו
מעצר מנהלי לשלושה חודשים עליו חתם שר הביטחון בני
גנץ .בית המשפט קיצר לשבועיים את הצו נגד סעיד ג'בארין,
מורה בן  29ואב לשתי בנות ,שהשב"כ עצר ב 3-באפריל.
יצוין שהפרקליטות ביקשה לאשר צו מעצר לתקופה של
שלושה חודשים לאחר שג'בארין נחקר במשך  16ימים בטענה
שהוגש לבית המשפט מידע חסוי לפיו העצור תומך בארגון
טרור .בנוסף טענה הפרקליטות כי ג'בארין "מוכר כמי
שמעודד אחרים לבצע פעילות טרור ,כמו גם פעילות בהר
הבית".
צוות ההגנה המייצג את ג'בארין מטעם מרכז עדאלה טען
כי התשתית הראייתית מעלה ,כי מדובר בניסיון לארגון הסעות
מתפללים לאל-אקצא לצורכי תפילה – פעילות לגיטימית
וחוקית" .אין הצדקה להוצאת צו מעצר מינהלי כי לא מדובר
בפעילות מסוכנת ואסורה .גם חקירתו מעידה כי מדובר
בסוגיות הנופלות במסגרת חופש ביטוי דתי ופוליטי" ציין.
כאמור החליט בית המשפט לאשר צו מעצר מינהלי
לתקופה של שבועיים בלבד ,ודחה את הבקשה לאשר לתקופה
של שלושה חודשים .בית המשפט נימק כי אין הצדקות
לאישור הצו לפרק זמן ארוך יותר .צוות ההגנה הגיב" :איננו
רואים שום הצדקה למעצר זה או לשימוש במעצרים מנהליים,
בהיותם אמצעים חריגים וקיצוניים ,לשם פגיעה בפעילות
דתית לגיטימית וחוקית .עם זאת ,אנו רואים בסירוב בית
המשפט לאשר צו מעצר מנהלי של שלושה חודשים הישג
ותקדים משפטי בתחום המעצרים המנהליים ,במיוחד לאור
העובדה כי בית המשפט קבע כי מעצרים מסוג זה אמורים
להיות המקרה של החריג שבחריגים ולא ענין של שגרה".

עופר עיני ייעץ להנהלת פז
במערכה נגד ועד העובדים
עופר עיני ,המועמד לראשות ההסתדרות ומי שהיה עד
 2014יו"ר הארגון ,ייעץ ב 2017-לחברת בתי הזיקוק אשדוד,
חברה בת של חברת האנרגיה פז .הוא הועסק בקיץ 2017
בתגובה לדרישת העובדים לחדש את ההסכם הקיבוצי.
ההסכם אכן הוארך בספטמבר  2017לחמש שנים .כך פרסם
העיתונאי שוקי שדה במהדורה המקוונת של "דה מרקר"
).(18.4
יצוין שעיני קיבל מפז כחצי מיליון שקל תמורת העסקתו.
עיני הכריז לפני כחודשיים על התמודדות בבחירות לראשות
ההסתדרות מול ארנון בר-דוד ,היו"ר המכהן .עיני נמנע עד כה
מלפרסם את שמות החברות להן ייעץ בתקופה שלאחר עזיבתו
את ההסתדרות ,ובכלל זה גם את השירותים שנתן לחברות
גדולות במשק בהתמודדות מול ועדי עובדים של ההסתדרות.
עד כה ידוע על שלוש חברות להן ייעץ עיני במשא ומתן
מול ועדים של ההסתדרות :בנק דיסקונט ,אל על וסלקום .פז,
שהייעוץ עבורה נחשף כעת ,היא המקרה הרביעי .מלבד היותו
יועץ ,מאז פרישתו מההסתדרות עיני הוא גם שותף בחברת
עושרד ,אותה הקים יחד עם יו"ר התאחדות התעשיינים
לשעבר שרגא ברוש .ברוש עצמו מואשם בהעלמת מס בסכום
של  1.5מיליון שקל.

מעמדי 5/

ועידת ארגון המורים :לקראת מאבק
למעלה ממאתיים מורים השתתפו בוועידת ארגון המורים
ה .(6.4) 22-אולם המארגנים ציפו להשתתפות גדולה יותר.
המושבים הריקים הרבים באולם "אווניו" בקריית שדה
התעופה – בו נערכה הוועידה – הפכו מוקד ויכוח בין הנהלת
הארגון לבין חברי האופוזיציה .האחרונים טענו כי הנוכחות
הדלה היא עדות לאדישות ולחוסר האמון בתהליכים
הדמוקרטיים בארגון מצד הצירים הנבחרים .חברי ההנהלה,
מנגד ,טענו כי הסיבה לנוכחות הדלה היא התזמון :במהלך
חודש הרמדאן – מה שהוביל למיעוט משתתפים מקרב
המורים הערבים – ויום לפני היציאה לחופשת פסח ,אותו
העדיפו רבים לנצל לסידורים אחרונים.
הוועידה נפתחה בהגשת הדו"חות מטעם חברי ההנהלה
היוצאת ,כאשר את עיקר תשומת הלב משך הדו"ח של יו"ר
הארגון ,רן ארז.
בחלקו הראשון התייחס ארז להסכם הקיבוצי שנחתם ב-
 2018בין ארגון המורים למשרד האוצר ,אשר הבטיח תוספת
שכר של  6%למורי הארגון .ארז עצמו הודה כי מדובר
בתוספת קטנה ,אולם הסביר שהעדיף לנקוט בגישת "תפסת
מרובה לא תפסת" .בעוד שאיגודים אחרים בחרו ,לדבריו,
להמתין לבחירות לכנסת ולהפעיל לחץ בעקבותיהן ,העדיף
ארגון המורים הישג מצומצם אך ודאי .כך ,בעוד שחברי
הסתדרות המורים ממתינים כבר שנים להסכם קיבוצי חדש,
חברי ארגון המורים נהנים מתוספת שכר מאז .2018

מסכמים את משבר הקורונה
חשובה יותר הייתה הסקירה שהציג יו"ר הארגון על
ההתפתחויות מאז פרוץ משבר הקורונה .ארז דיווח על
דרישתו להשאיר את מערכת החינוך פתוחה ולא להוציא את
המורים לחל"ת ,על מנת להותיר את התלמידים במסגרת .כמו
כן סקר את ההליכים המשפטיים שניהל בהצלחה הארגון נגד
החלטת שר החינוך דאז יואב גלנט לאלץ את מורי הארגון
להוסיף ימי עבודה על חשבון חופשת הקיץ ב – 2020-מאבק
ממנו נהנתה גם הסתדרות המורים.
מאבקים נוספים התנהלו מול תוכנית האוצר לשלם עבור
הלמידה מרחוק רק מחצית משכרם של המורים ,ונגד הכוונה
לדחות את פתיחת שנת הלימודים הקודמת בחודש בשל חגי
תשרי – בציפייה שהמורים יחזירו בתמורה חודש עבודה שלם
בקיץ" .המפלגות הליברליסטיות ]כך במקור[ שהיום שולטות
במדינה ,שרוצות לפרק איגודים מקצועיים ,להחליש אותם
] [...רוצים לקחת למורים את החופשה שלהם ,לקצר אותה,
ובצורה כזאת 'להתאים' את החופשה שלנו לחופשת ההורים.
במקום להאריך להורים את החופשה – רוצים לקצר לנו .גם
בזה נאבקנו" ,סיכם חלק זה של הדו"ח.
ארז הדגיש כי הקדנציה הקרובה צפויה להיות קשה מאוד.
בצד המשא ומתן על הסכם קיבוצי חדש ,מנוהל מאבק נגד
כוונת משרד החינוך לבטל את בחינות הבגרות במקצועות
ההומניים" :לא צריך להרחיב את הדיבור על הפגיעה בערכים
שאנחנו מעניקים לתלמידינו ] [...צריך לדעת שאם אין בחינות
בגרות במקצועות ההומניים ] [...המשרות של אותם מורים
יצומצמו עד שיפוטרו".
מאבקים נוספים צפויים נגד הצעת החוק שיזמה יו"ר ועדת
החינוך ,ח"כ שרן השכל )תקווה חדשה( ,לקיצור חופשת
הקיץ ,ונגד הצעת החוק של ח"כ משה טור פז )יש עתיד( לפיה
יועסקו מורים חדשים רק בחוזים אישיים וללא קביעות .כן
ינוהל מאבק נגד הכוונה לקצר את שבוע הלימודים ,כך

שהמורים יחויבו לנצל את היום החופשי השבועי שלהם ביום
שישי – יום שבו בפועל לא יוכלו ללמוד או לגשת למשרדי
עירייה וממשלה" .כל המפלגות הליברליסטיות ,שמעוניינות
בהחלשת העבודה המאורגנת ] [...הן למדו פטנט – לא
מנהלים מו"מ עם העובדים .הם הולכים לכנסת לחוקק חוקים
כדי שאחר כך אם תהיינה שביתות הם יגידו שאלו שביתות
פוליטיות" ,אמר ארז.
השאלות שהפנו הצירים לארז עסקו ,ברובן ,בעניינים
הנוגעים לעלויות ההשתלמויות ,אותן מארגנת המחלקה
לפיתוח מקצועי ,ובסוגיות הנוגעות למועדון הצרכנים של
הארגון .בין היתר עלו גם נושאים מהותיים יותר ,כמו הגברת
התיאום עם הסתדרות המורים במאבקים משותפים לקידום
מעמד המורה ,וכן הנגשת פרסומי הארגון גם בשפה הערבית.
יו"ר הארגון השיב כי הפרסום בערבית ייבחן ,לכל הפחות
בנוגע לפרסומים המקוונים.

ניסיונות דמוקרטיזציה וחזון הארגון
במסגרת הדיונים בהצעות לשינוי תקנון הארגון ,נדחתה
ההצעה לאפשר התארגנות על בסיס סיעתי או מפלגתי
בבחירות למוסדות ארגון המורים ,ולקבוע תקציב שוויוני לכל
המתמודדים במסגרת זו .עם זאת ,נתקבלו שני תיקונים בתקנון
בתמיכת הנהלת הארגון :הארכת פרק הזמן שבין כינוס
הוועידות לחמש שנים במקום ארבע ,ומחיקת הסעיף המגביל
את בחירת היו"ר מעבר לשתי קדנציות ברוב מיוחס.
בדיון הפתוח הציגו הצירים הצעות לפעולה .נושא ששב
ועלה היה הצורך בהצגת חזון של הארגון לעתיד החינוך
בישראל – "לעלות להתקפה" ,כפי שהגדירו זאת כמה
מהצירים .נאמר שארגון המורים נאלץ להגיב למהלכים
במקום ליזום אותם ועקב כך נחלשים כוחו ומעמדם של
המורים .בין ההצעות שעלו הייתה הקמת צוות קבוע שידון
במדיניות ציבורית ובאסטרטגיה תקשורתית בנוגע לחזון
החינוכי של הארגון ולמעמד המורה .גם בהקשר זה קראו
צירים לצאת למהלך בשיתוף פעולה עם הסתדרות המורים.
בערב ,לאחר נעילת הוועידה ,התכנסה הנהלת הארגון
הנבחרת לבחור את יו"ר הארגון .כצפוי ,זכה רן ארז באמונה
של ההנהלה החדשה ובתמיכתם של  58מתוך  59חבריה,
כאשר אחד נמנע .ארז ,המכהן כיו"ר הארגון מ ,1997-צפוי
עתה ,לאחר שינוי התקנון ,לכהן בתפקיד עד  ,2027ולהשלים
בכך כהונה של  30שנים בתפקיד.

אדם אלי

נגד קיצוצים במדעי הרוח
עשרות הפגינו בבניין גילמן למדעי הרוח באוניברסיטת
תל-אביב נגד הפיטורים הצפויים של מרצים מהסגל הזוטר.
בהפגנה לקחו חלק אנשי סגל וסטודנטים ,ובהם חברים בתאים
של חד"ש ועומדים ביחד .עוד נמסר שחברי ארגון סגל
ההוראה והמחקר באוניברסיטה הפסיקו להקליט שיעורים
ולהעבירם בזום ,כפי שהיה נהוג במהלך משבר הקורונה ,כי
האוניברסיטה מסרבת לתגמל אותם על עבודתם הנוספת
ולהסדיר את זכויות היוצרים של השיעורים שהוקלטו.
המפגינים ,הנושאים את רוב נטל ההוראה בפקולטה ,קראו
קריאות רבות ובהן "לא מוותרים על מדעי הרוח"" ,קיצוצים
ופיטורים את הפקולטה הורסים"" ,זו לא טעות – זו מדיניות"
ו"על הפקולטה מגינים – לא הכל זה רווחים".
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תאי חד"ש באוניברסיטאות בעידן הדה-פוליטיזציה

להוביל שינוי מהקמפוסים
ברחבי העולם ,ובמיוחד מאז מחצית המאה ה ,20-היה
לתנועות פוליטיות סטודנטיאליות תפקיד חשוב בהמרצת
שינוי חברתי ופוליטי ובהובלת מחאות ומהפכות חשובות.
המחאות הסטודנטיאליות של מאי  1968והתפקיד המוביל של
התנועה הסטודנטיאלית באוניברסיטאות האמריקאיות
במחאה נגד המלחמה בווייטנאם הם דוגמאות למאבקים בהם
הצליחו סטודנטים לשנות את מהלך ההיסטוריה ,ולעצב בדרך
מהפכנית את האופן בו אנו תופסים את העולם כיום.
גם לתנועה הסטודנטיאלית הערבית-הפלסטינית
באוניברסיטאות הישראליות ,שהחלה את דרכה באווירה
עולמית זו של מהפכנות סטודנטיאלית ,הייתה השפעה
ממשית על ההיסטוריה הפוליטית של הציבור הערבי בארץ.
לתנועה הסטודנטיאלית ,שהייתה חיל חלוץ של הפעילות
הלאומית הכללית ,הייתה נוכחות בולטת ומשפיעה במאבקיו
של הציבור הערבי-הפלסטיני .היא תרמה לעיצוב ההשקפה
הפוליטית המניעה את פעולותינו כיום.
אך בשני העשורים האחרונים נקלעה התנועה
הסטודנטיאלית הערבית-הפלסטינית באוניברסיטאות
הישראליות לשפל .מצב זה מושפע מהנסיגה הכללית בעשייה
הפוליטית ,אך הוא גם אחת הסיבות להימשכות נסיגה זו.
התנועה בקרב הסטודנטים פועלת כיום בתנאים קשים .על
כתפיה נופלת המשימה החיונית להניע מחדש את עשייתה
הפוליטית – במיוחד בתקופה זו ,הקריטית והמסוכנת עבור
הסוגייה הפלסטינית.
גוברים המאמצים לקבור את הסוגיה הפלסטינית;
הנורמליזציה בין מדינות ערביות לבין ישראל מתקדמת בצורה
גלויה ופומבית; והברית בין מדינות הנורמליזציה,
האימפריאליזם האמריקאי והציונות סוגרת על העם
הפלסטיני .אך יש גם מי שמקדם מתקפה זו מבית ,בקרב
הציבור הערבי בישראל :זו ''הגישה החדשה'' ,השואפת
לשנות את פניו של הציבור הערבי ולקעקע את מאבקו
הפוליטי למען שוויון לאומי ואזרחי .במקום עימות עם
הממסד והיצמדות עיקשת למערכה למען מימוש זכויותיו
הצודקות של העם הפלסטיני ,חותרת "הגישה החדשה"
להפוך את הערבים בישראל לקבוצה מפוררת ,הנעדרת תוכנית
פוליטית מלבד התרפסות בפני הממסד וויתור על הזכויות
הלאומיות בעבור ''תקציבים'' ,פרנסה ופיתוח אישי צרכני.
על התנועה הסטודנטיאלית להכיר בטבע המשבר הפוליטי
בו מצוי כיום הציבור הערבי ,שכן עליה מוטלת אחריות לפעול
לחילוצו מהמשבר .ומשבר הזה הוא ,בעיקרו ,משבר של
תרבות פוליטית.
הכוונה במושג תרבות פוליטית היא למכלול המחשבות,
המושגים ,שיטות הפעולה והדימויים הרווחים בחברה
מסוימת בנוגע לעשייה פוליטית .כלומר ,כיצד מבינים אנשים
את העשייה הפוליטית ותפקידה; כיצד הם רואים את עצמם
כקבוצה בעלת מטרות פוליטיות; כיצד הם תופסים את
יחסיהם עם המדינה והממסד; איך הם מבינים את תפקיד
הייצוג הפרלמנטרי; כיצד הם מבקשים להשפיע על המערכת
הפוליטית; ואיך הם רואים היחס בינם לבין עמם הפלסטיני
והסוגייה הפלסטינית ,ומה יחסם לכיבוש ולמציאות הפוליטית
במדינה .כל אלה הם כלולים בשאלת התרבות הפוליטית.

על התנועה הסטודנטיאלית להציע אלטרנטיבה לתרבות
הפוליטית המגבירה את אחיזתה בציבור הערבי .תרבות
פוליטית מעוותת ומושחתת זו ,שהתרחבה והגיעה לעמדת
השפעה בשנים האחרונות ,מאפיינת קבוצות מסוימות בציבור
הערבי-הפלסטיני מאז אוקטובר  .2000גורמים רבים תרמו
לעלייתה :הממסד ותוכניותיו לעצב את תודעתו של הציבור
הערבי ,שינויים במישור הבינלאומי והאזורי ,נסיגת העיסוק
בסוגייה הפלסטינית ,שינויים כלכליים וחברתיים-מעמדיים
בתוך החברה הערבית בישראל ,ואף גורמים מקצועיים
ואישיים.
אנו חיים בתקופה מסוכנת ,בה מתבצע ניסיון מתמשך לפרק
את כוחה הפוליטי של החברה הערבית ולשלול ממנה משענת
פוליטית עליה תוכל להסתמך במאבקה החברתי והפוליטי נגד
הממסד .זה ניסיון לפורר את החברה ולהשיב את חבריה
למסגרותיהם האורגניות הראשוניות" ,הקדם-לאומיות":
המשפחה והעדה" .הגישה החדשה" מנסה לעצב מחדש את
החברה הערבית בהתאם לערך אחד ויחיד :האינטרס האישי
והרווחה האישית .ההתפתחות של הפרט ברמה המקצועית,
האקדמית והכלכלית מוצגת כפתרון היחיד למציאות המובנית
של אי-שוויון חברתי ולאומי.
מאמץ זה שואף לגרום לציבור הערבי להפנים את מציאות
העושק החברתי ואת נחיתותו הלאומית ,ולקבל אותן בתור מה
שיש ואי-אפשר לשנות .כך ,בלי שום אופק לשינוי או למהפך,
יוכלו לשרוד רק פרטים החותרים להיטיב את מצבם בתוך
המערכת .עיוות זה של התרבות הפוליטית שואף לחסל את
המאבק הפוליטי הקולקטיבי ולהחליפו בהיגיון של המשת"פ:
תחנוני העבד לאדון להשליך לעברו כמה פירורים ,דלדול
העשייה הפוליטית והחלפתה בקשרי חסות להשגת תפקידים
ותקציבים .זו התקפה אידיאולוגית שמנסה להפריד אותנו
מעיסוק בסוגיה הפלסטינית ומתפקידנו במאבק נגד הכיבוש.
התקפה זו מסתירה את האופי המבני של האפליה ,הגזענות
והאלימות במדינת העליונות היהודית.
המסקנה :בתקופה מסוכנת זו ,אנו זקוקים יותר מתמיד
לתנועה סטודנטיאלית מובילה בהנהגת תאי הסטודנטים של
חד''ש ,המצוידים במצע מהפכני ופרוגרסיבי ובניסיון היסטורי
מצטבר .על התנועה הסטודנטיאלית ,ככוח מתקדם רעיונית
ותרבותית הקשוב לחברה ולדאגותיה ומלא באנרגיה צעירה,
לעצב מחדש את התרבות הפוליטית השולטת.
על תאי הסטודנטים של חד"ש ,שדוגלים בברית רחבה בין
הסטודנטים הערבים לבין הסטודנטים היהודים הדמוקרטים,
להיאבק בכל החזיתות :להגברת המודעות הפוליטית של
הסטודנטים ולחיסונם מפני פיתויי האינדיבידואליזם
והאפאתיות הפוליטית .אלה מוזנים בידי אופי החיים
הצרכניים בעידן הניאו-ליברליזם והגלובליזציה .עלינו לפעול
לחיסונם מהאשליות שמטפחת ''הגישה החדשה'' בשדה
הפוליטי; ולהעמקת הבריתות עם הכוחות הדמוקרטיים
בציבור היהודי למען מעורבות במאבק לשינוי ולהשפעה
אמיתית – השפעה על המציאות לא בכניעה בפניה אלא
בגישה מהפכנית.

חסן מסארוה
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הנשיא ביידן משגר עוד נשק ,תחמושת וכספים לאוקראינה

מלחמת סוחרי הנשק
מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג בתרגיל צבאי שנערך בלטביה,
 9במארס ) 2022צילום :נאט"ו(

שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין נפגש השבוע ) (26.4עם
נציגים של ממשלות  40מדינות בבסיס האוויר רמשטיין בגרמניה,
מפקדת הכוח האווירי האמריקני באירופה ,על מנת לתאם את
הגברת הסיוע הצבאי לאוקראינה .במפגש השתתף גם נציג מטעם
משרד הביטחון הישראלי .זאת לאחר שארצות הברית התחייבה
להעביר סיוע בסך  800מיליון דולר לאוקראינה .הנשיא ג'ו ביידן
הודיע כי בכוונתו לפנות לקונגרס בבקשה להעניק סיוע נוסף
למדינה אליה פלשה רוסיה לפני כחודשיים .לפי ביידן ,הסיוע
יתבטא בהעברת ארטילריה כבדה ,רחפנים טקטיים ,עשרות
תותחים ותחמושת רבה לאוקראינה .נוסף על כך הכריז ביידן,
כי ארצו תעביר סיוע כספי בסך  500מיליון דולרים "במטרה לעזור
לכלכלה האוקראינית" .חבילת סיוע זו ,המצטרפת לסיוע בסכום
דומה עליו הכריזה ארה"ב שבועיים קודם לכן ,העלתה את סכום
הסיוע האמריקאי לאוקראינה מאז פרוץ המלחמה ליותר משלושה
מיליארד דולר.
מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר ,שלח המערב
כמויות אדירות של נשק לצבא האוקראיני וליחידות הניאו-
נאציות הפועלות במסגרתו .ערכו של סיוע זה נאמד ב2.5-
מיליארד דולר .סכום זה עשוי היה לשמש למטרה טובה יותר,
אילו היו המערב וממשלת אוקראינה נענים להצעות החוזרות
ונשנות של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במו"מ – הצעות
המעוגנות בהסכמי מינסק מ ,2015-שנועדו להגיע להסדר
בנושא מעמדם של אזרחי דונבס והתפשטות נאט״ו מזרחה.
אך ארה״ב ,נאט״ו והאיחוד האירופי לא שעו להצעות של
פוטין .הם רוצים מלחמה ,וממשיכים לספק נשק לאוקראינה.
אולם משלוחי הנשק לא ממש עזרו .למרות מחאותיו של
נשיא אוקראינה זלנסקי ,כבר ניתן לקבוע שאוקראינה הפסידה
ורוסיה נצחה ,אך במחיר כבד לשני הצדדים .אולם ארה"ב לא
לבדה – מדינות קפיטליסטיות נוספות החליטו לתמוך
בתאגידי הנשק ובסוחרי המוות במקום לדאוג לאזרחיהן.

מדוע שולח ביידן עוד נשק לאוקראינה?
הפנטגון ונאט"ו מעוניינים בהמשך הלחימה ,כי היא מקור
פרנסתם .לא כל שכן חברות הנשק האמריקאיות שמרוויחות

תמיד מקציר דמים .אז מה אכפת להם לעשות עסקים ולצפות
במלחמה מרחוק ,עד לנפילתו של החייל האוקראיני האחרון,
כל עוד נעלי חיילים אמריקאים לא דורכות בשדה הקרב?
יש הגיון עקום ורצחני במשלוח עוד ועוד נשק לצבא
האוקראיני שידו על התחתונה .ממשל ביידן מעוניין בהמשך
הלחימה כי זו מסיחה את דעתו של האזרח האמריקאי
מהבעיות הכלכליות והחברתיות הבוערות הפוקדות את
הקפיטליזם :עליית מחירי האנרגיה והמזון ,האינפלציה,
העוני ,התשתיות הישנות וקריסת שרותי הבריאות ובתי
החולים נוכח האפידמיה שלא נגמרת.
המסר הוא ש"פוטין הרשע״ אשם בכל בעיותיו של המערב.
הוא ולא הקפיטליזם ,לא התוקפנות האימפריאליסטית ,לא
הסנקציות הקשות נגד רוסיה ולא הגזרות שהטיל המערב על
אזרחיו הוא ,כשאסר לקנות גז ומוצרים רוסיים אחרים.

ישנה דרך אחרת
מוטב שארה״ב תשקיע את משאביה לטובת אזרחיה,
ותלמד מניסיונה של סין וממדיניות אפס הסובלנות שהיא
מיישמת כלפי הקורונה – במקום לדאוג לחברות הנשק
ולבעלי ההון .נתוני התחלואה והמוות בעולם בכלל ,ובארה״ב
בפרט ,ממשיכים לנסוק ,למרות שהתקשורת המערבית
הפסיקה כמעט לדווח על כך .את מקום הקורונה תפסו
באולפנים דיווחים אינסופיים על המלחמה באוקראינה.
אך השלכותיה הקטלניות של הקורונה נמשכות .מאז
התגלה זן האומיקרון ,הנחשב לזן ידידותי הקרב זני הנגיף,
מנובמבר אשתקד ועד השבוע שעבר ) – (18.4כלומר בחצי
השנה האחרונה – הרגה המגפה  22אלף בני אדם ברחבי
העולם .את המוות המיותר הזה ניתן היה למנוע באמצעות
סגרים ,בדיקות ,מסכות וחיסונים .אך ממשלות המערב,
בדחיפת העסקים הגדולים ,בחרו ב"חיים בצד המגפה".
העיקר שהעסקים יישארו פתוחים ,ושהחופש האישי כביכול
לא יפגע .העיקר שלא יצטרכו לעטות מסכה או להיות בסגר.
סין ,לעומת מדינות המערב ,הצליחה לשמור גם על צמיחה
כלכלית וגם על חיי אזרחיה בתקופת המאבק בקורונה .מספר
המתים בסין בחצי השנה האחרונה קטן ביחס
לאוכלוסייתה 4,641 :איש ואישה מקרב  1.4מיליארד
אזרחים .זאת ,למרות ההתפרצות האחרונה של המחלה בעיר
שנחאי ,בה מתגוררים  23מיליון תושבים .הצלחתה של סין
נזקפת לזכות מדיניות של הגבלות וסגרים תחומים בזמן,
ברובעים ובמקומות שהם מוקדי התחלואה.
במקום ללמוד מסין ,מעדיף המערב לתקוף אותה.
באמצעות הסתה ותעמולה זולה הופכות ממשלות המערב את
סין לאויבת ולמטרה הבאה של נאט״ו שמתגבר את
כוחותיו בים הסיני.
אפשר היה למנוע את המלחמה באוקראינה ,או לפחות
לקצר את משכה – לו היה המערב נמנע מללבות את האש
בעוד נשק .אפשר למנוע את המלחמה הבאה נגד סין ,אם
ייבלם שיגעון ההתפשטות של ארה"ב ונאט״ו.

צילי גולדנברג

בעולם 8 /
הקומוניסטית באסיפה הלאומית הצרפתית ומראשי המפלגה:
"קשה להסביר איך במאה ה 21-מאמצים בוחרים רבים כל כך
עמדות גזעניות ואף פשיסטיות שסברנו שפסו מן העולם.
אפשר לייחס זאת למשבר הקפיטליסטי ולקיטוב המעמדי
שבעקבותיו ,וגם לפיצול הרב בקרב מצביעי השמאל".
"אנו לא צופים שמועמד השמאל ישתתף בסיבוב השני
לבחירות שייערכו ב 24-באפריל .לדעתי ,לשום מועמד לא
יהיה רוב בסיבוב הראשון .מקרון ולה-פן יתמודדו בוודאי
בסיבוב השני ,ומקרון ינצח בטענה שיש להקים את 'החזית
הרפובליקאית להצלת הדמוקרטיה' .אנו מקווים שנצא
מחוזקים בבחירות לאסיפה הלאומית שייערכו ביוני" ,הוסיף
לפור.

מלנשון ...ראש ממשלה?
ז'אן-לוק מלנשון מצביע בסיבוב השני לבחירת נשיא צרפת
)צילום :הומניטה(

הסיבוב השלישי
בבחירות בצרפת
נשיא צרפת הניאו-ליברל עמנואל מקרון ניצח השבוע )(24.4
את מועמדת הימין הקיצוני מרין לה פן בפער של יותר מ17%-
בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות ,ויישאר בארמון האליזה
חמש שנים נוספות.
מקרון זכה ב 58.6%-מהקולות ולה פן ב .41.4%-דקות אחרי
פרסום המדגמים שהצביעו על ניצחונו של מקרון הודתה לה פן
בהפסדה ,אך הדגישה כי התוצאה שרשמה היא ההישג הגדול
בתולדות תנועתה ,וכי היא מציבה אותה בעמדה מצוינת לקראת
הבחירות הקרובות לפרלמנט.
תוצאות הבחירות לנשיאות צרפת תואמות במדויק את
ההערכות המוקדמות של המפלגה הקומוניסטית .בשיחה עם
"זו הדרך" ) (16.3אמר ז'אן קלוד לפור ,לשעבר יו"ר הסיעה

מהפך בסלובניה :מעריצו של
טראמפ הפסיד בבחירות
מהפך נרשם השבוע ) (24.4בבחירות שנערכו בסלובניה.
ראש הממשלה הימני הקיצוני יאנש יאנסה הפסיד את הרוב
בפרלמנט ,ובמקומו צפוי לכהן מנהיג תנועת החירות
הסביבתית ואיש העסקים רוברט גולוב.
הבחירות נערכו על רקע הפגנות המוניות נגד יאנסה בשנה
האחרונה ,הפגנות שתוארו על-ידיו כ"מניפולציה של השמאל
הקיצוני" .יאנסה גם מואשם במעשי שחיתות ובניסיון לכונן
רודנות בארצו.
ראש הממשלה היוצא הבליט את הערצתו לנשיא ארה"ב
לשעבר דונלד טראמפ והירבה לתקוף את אמצעי התקשורת
ואת האקדמיה .הוא אף הפסיק את המימון של סוכנות
הידיעות הממלכתית בתירוץ "חדירת גורמים קומוניסטיים".
ההתמודדות החזיתית בין יאנסה )שזכה ב 24%-מהקולות(
לגולוב ) (35%גרמה להחלשת מפלגות קטנות יותר .מפלגת
השמאל לוויקה ,המגדירה את עצמה "אקו-סוציאליסטית",
זכתה ב 5%-מקולות הבוחרים ,לאחר שבבחירות הקודמות
קיבלה  10%מהקולות .הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק הוא חבר
בלוויקה ,ואף לקח חלק פעיל במסע הבחירות שלה.

הנשיא נבחר בצרפת בבחירות ישירות ,אך ראש הממשלה
הוא מי שזוכה באמונם של רוב חברי הפרלמנט – האסיפה
הלאומית .כך ,עם בחירת מקרון נפתח מה שהוגדר בעיתונות
הצרפתית "סיבוב הבחירות השלישי" .זאת ,כי במקביל
להתחזקות הימין הקיצוני ,גובר התיעוב שחשים רבים
מהמצביעים כלפי "נשיאם של העשירים" ,כפי שמכונה
מקרון .אין לשכוח שבסיבוב הראשון זכה מקרון רק ב28%-
מהקולות ,ומועמדת הימין הקיצוני זכתה ב 24%-מהקולות.
דווקא מועמד השמאל ,ז'אן לוק מלנשון ,שהיה בעבר שותפם
של הקומוניסטים ב"חזית השמאל" ,הפתיע וזכה אז ב22%-
מהקולות.
לקראת הסיבוב השני הכריז מלנשון שיעדו עתה הוא
להיבחר לראשות הממשלה באמצעות הקמת גוש שמאל
בפרלמנט .לשם כך הוא הציע שיתוף פעולה של כל הכוחות
בשמאל – לבד ממפלגתו לשעבר ,הסוציאליסטית.
מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית ומועמדה לנשיאות ,פביאן
רוסל ,הצהיר אף הוא" :יש להקים חזית שמאלית לקראת
הבחירות לפרלמנט בחודש יוני הקרוב" .עוד הציע רוסל,
בדומה למלנשון ,לכונן בריתות על בסיס ארצי ומקומי לקראת
הבחירות ,על מנת לקדם מועמדויות משותפות לכל מפלגות
השמאל.
מלנשון קרא למפלגה הקומוניסטית ולמועמד הירוקים,
יאניק ז'אדו ,להצטרף ליוזמה .אך לדברי רוסל ,מערך הכוחות
אמור להקיף את כלל מפלגות השמאל ,כולל הסוציאליסטים
)שנקלעו למשבר פוליטי קשה עקב תוצאות הבחירות
המאכזבות( ושתי המפלגות הטרוצקיסטיות שהציגו אף הן
מועמדים בבחירות ,ואשר זכו יחד ב 1.5%-מהקולות .לפי
העיתון "הומניטה" ,המועמדים לנשיאות של כל מפלגות
השמאל זכו יחד בסיבוב הראשון ביותר מ 34-אחוז מקולות
הבוחרים.

היתרון המקומי
ההצעות להקים חזית שמאלית מתבססות על שתי הנחות
יסוד :הבחירות לפרלמנט הן אזוריות ,ולכל מפלגות השמאל
נוכחות חזקה יותר "בשטח" מאשר לימין – בייחוד לעומת
מפלגתו של מקרון והימין הקיצוני .בשמאל תומכים גם
איגודים מקצועיים ותנועות חברתיות .המפלגה הקומוניסטית,
למשל ,היא השלישית בצרפת במספר הנבחרים ברשויות
המקומיות.
זאת ועוד :רוב תומכיו של מלנשון משתייכים לציבורים
שעד כה מיעטו להצביע :צעירים עד גיל  ;30עובדים
במפעלים הגדולים; מהגרים ובני מהגרים; ותושבי שכונות
העוני בערים הגדולות .אפשר כי ביוני ייצאו להצביע למען
השינוי.

נמרוד עובד

תרבות 9/

צנחנים של הדיוויזיה המוטסת הבריטית השישית
במרכז ירושלים ,חורף ) 1946צילום :יד בן צבי(

טרוריסט בן עשר
)א(
אַרבָּ עִ ים וְ שֵׁ שׁ
בִּ שְ נַת אֶ לֶף תְּ שַ ע מֵ אוֹת ְ
חַ י בְּ פֶ תַ ח  -תִּ ְקוָה
בִּ ְרחוֹב נו ְֹרדא ֹו עֶ ְשׁ ִרים וְ תֵ שַׁ ע
טֶ רו ִֹריסְ ט בֶּ ן עֶ שֶׁ ר
הַ ְטּרו ִֹריסְ ט הוּא – ֲאנִי.
מְ פַ ְקּד ֹו וְ חַ ָיּלָיו הֵ ם – ֲאנִי.
אִ ְרגּוּן לְ לא שֵׁ ם
הַ מּ ֹונֶה חָ בֵ ר אֶ חָ ד בִּ לְ בַ ד,
שֶׁ סּוֹד ֹו נָצַ ְרתִּ י בְּ לִ בִּ י מִ פְּ נֵי הו ַֹרי ַוחֲבֵ ַרי.
כְּ לֵי הַ חַ בָּ לָה – חֲלוּקֵ י נַחַ ל.
הַ מַּ טָּ ָרה – ַכּ ָלּנִיּוֹת בְּ ִריטִ יּוֹת.
)ב(
ְשׁעַ ת הַ ִֹשּין לַפְּ עוּלָה הָ ִראשׁ ֹונָה
אַרבָּ עָ ה עָ שָׁ ר בְּ אוֹגוּסְ ט
מוֹצְ אֵ י שַׁ בָּ ת ְ
אַרבָּ עִ ים וְ שֵׁ שׁ,
אֶ לֶף תְּ שַׁ ע מֵ אוֹת ְ
יוֹם בּ ֹו מָ לְ אוּ לִ י עֶ שֶׁ ר שָ נִים.
עֶ שֶׁ ר – כְּ ִמסְ פַּ ר הַ ִדּבְּ רוֹת –
מִ סְ ָפּר שֶׁ נָּסַ ך בִּ י בִּ טָּ חוֹן
בְּ בוֹאִ י לְ הִ תְ מַ קֵּ ם עִ ם אֶ בֶ ן בְּ י ִָדי
יטית
לְ הָ ִטילָה מֵ אֲחו ֵֹרי גַּבָּ הּ שֶ ל " ַכּ ָל ִניָּה" בְּ ִר ִ
הָ עוֹשָׁ ה ַדּ ְרכָּהּ בַּ ְשּׁבִ יל הַ צַּ ר
הָ ע ֹולָה לִ ְרחָ בַ ת קוֹלְ נוֹעַ "הֵ יכַל"
שֶׁ צִּ מְּ חָ ה " ַכּ ָלּנִיּוֹת" אֲדַ מְ ָדּמוֹת
וּסְ קו ִֹטים לוֹבְ שֵ י חֲצָ אִ יּוֹת.
)ג(
תִּ כְ נוּן מַ ְחתָּ ְרתִ י לְ כָל ָדּבָ ר –
תֻּכְ נְּנוּ דַּ ְרכֵי נְסִ יגָה ְוּד ָרכִ ים אַלְ טֶ ְרנָטִ יבִ יּוֹת.
ֶדּ ֶרך הַ נְּסִ יגָה שֶ נֻּסְּ תָ ה עַ ל יָבֵ שׁ
אשיתָ הּ – גַּג בֵּ יתִ י
ֵר ִ
הֶ ְמשֵׂ כָה – חֲצַ ר בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר הַ ָדּתִ י "נֶצַ ח יִשְׁ ָראֵ ל"
סוֹפָ הּ – גַּג הַ ְקּלוּב שֶׁ ל "פּ ֹו ֲעלֵי צִ יּוֹן שְׁ מאל" .
)ד(
הַ תִּ כְ נוּן הַ מּ ְֻק ָדּם וְ הַ ְמדֻ ְק ָדּק
ימינִי בַּ פְּ עוּלָה הָ ִראשׁ ֹונָה .
עָ מַ ד לִ ִ
בָּ רָ ְדי ֹו בּוֹקַ עַ ת שִׁ ַירת הַ חַ זָּן :
"שָׁ בוּעַ טוֹב...
שָׁ בוּעַ טוֹב...
שָׁ בוּעַ טוֹב"...

וּכְ שֶׁ הַ חַ זָּן מַ ְרעִ ים קוֹל ֹו
"אֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא
אֵ לִ יָּהוּ הַ תִּ ְשׁבִּ י
בִּ ְמהֵ ָרה יָבוֹא אֵ לֵינוּ"...
ֲאנִי מַ נ ְִחית אֶ ת חֲלוּק הַ נַּחַ ל –
אוֹתו נָטַ לְ תִּ י בְּ עוֹד מוֹעֵ ד ִממַּ ֲעיָנוֹת הַ יּ ְַרקוֹן –
יטית.
הַ יְשֵׁ ר בְּ י ְַשׁבָ נָהּ שֶ ל כּ ָלּ ִניָּה בְּ ִר ִ
)ה(
הִ צְ לִ יחָ ה הַ פְּ עוּלָה "הַ טֶּ רו ִֹריסְ טִ ית" הָ ִראשׁ ֹונָה ֶנגֶד הַ כִּ בּוּשׁ
קּוּדי.
שֶׁ בִּ צַּ ע אִ ְרגּוּנִי בְּ פִ ִ
ז ֹו הָ ְיתָ ה מַ תְּ נַת יוֹם הַ הוּל ֶֶדת הַ יָּפָ ה בְּ יוֹתֵ ר
שֶׁ ִקּבַּ לְ תִּ י בְּ חַ יַּי
וְ הַ פַּ עַ ם ֲאנִי הוּא
שֶׁ הִ גּ ְַשתִּ י אֶ ת הַ שַּׁ י.
)ו(
הַ יוֹם כִ ְמטַ ֲחוֵי קֶ שֶׁ ת מֵ עִ ִירי
קָ ִמים אִ ְרגּוּנִים
שֶׁ כָּל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם מ ֹונֶה ֶילֶד אֶ חָ ד –
הַ מֵּ ִטיל אֶ בֶ ן בַּ כּוֹבֵ שׁ ...
וְ הַ פַּ עַ ם
ֲאנִי
הוּא
הַ כּוֹבֵ שׁ !!!
"הטרוריסט" הזה הוא אני .כיום ה"טרוריסט" עולה-מדדה
במעלות החיים ,מוכה סרטן ונושא בראש מורם את נגעי
העשור התשיעי.
"כלניות" היה הכינוי של יחידות הצנחנים של הצבא
הבריטי שחבשו כומתות אדומות .השיר פורסם לראשונה
ב"דף חדש" ,מדור לספרות בעריכת נתן זך שצורף לשבועון
"העולם הזה" ב 13-בינואר .1988

איתן קלינסקי

גיליון שלישי ל"חוצות"
כתב עת תרבוטיפוליטי
פורסם הגיליון השלישי המקוון של "חוצות  -כתב עת
תרבוטיפוליטי" .הטקסטים בגיליון החדש נכתבו על רקע
אופנויות ) (Modalitiesשונות של חוויה של חנק  -של ניסיון
לתת מילים ואולי אף מענים לתחושה של העדר אוויר ,עצירה
בצמיחה ,פגיעה ביסוד הקיום.
דויד סנש כותב על החוויה שלא תיאמן של עינויים והטיפול
בה; מיכל קרומר נבו כותבת על התייצבות בפני העוני כפגיעה
בסיסית; דניאל וויסהוט ,בטינה שטיינר בירמנס ,לוסי
איצ'יסון וצבי בנינגה כותבים על הפגיעות הרבה הטמונה
בהצטלבות של זהויות "אחרות"; ג'סיקה נבו מספרת לאסתר
רפפורט על העשייה בטריבונל לתביעות צדק לפגיעות על
בסיס מגדר; תמר הגר ומיה כהנוב מתארות התמודדות עם
הוראה באקדמיה במציאות של משבר מתמשך; אולגה גבר
סוקרת את הרצאתה של שרון שטרית על טראומה מזרחית;
ונורית ענבר-וייס כותבת על סוגי שיח בשדה הסיוע לנפגעות
אלימות וטראומה .לגיליון נלוות יצירותיהן של סובחייה חסן
קייס ואילנה סיון.

לעיון בגיליון:
https://www.hebpsy.net/me.asp?id=245

במאבק

יותר ממחצית מכלל עובדי משרדי הממשלה ,כ 20-אלף
עובדים ,הכריזו סכסוכי עבודה 17 .מתוך  25הסכסוכים
פתוחים יותר משלוש שנים ,ולפי חוק מאפשרים לעובדים
לפתוח בעיצומים או בשביתות בכל רגע נתון .כך עולה מדו"ח
הממונה על השכר במשרד האוצר שהתפרסם השבוע ).(26.4
בדו"ח מצוין כי הממונה מעוניין לצמצם את זכות השביתה.
לדעתו" ,הדבר נובע ממצב החקיקה בישראל ,שמאפשר
הכרזה על סכסוך עבודה ללא הגבלה – עיקרון שבו נלחם
הממונה על השכר כבר שנים ,אך פתרון לא נראה באופק".
הדו"ח עוסק בעובדי המגזר הציבורי ,ובתוכו עובדי משרדי
הממשלה ,ללא עובדי מערכת הבריאות ,שיזכו בדו"ח נפרד.
מהדו"ח עולה ,כי בהתאם למגמות הניאו-ליברליות ,במקביל
לגידול באוכלוסייה חלה ירידה של  0.8%במספר העובדים
במשרדים הממשלה — לראשונה זה עשור .לדברי הממונה,
הסיבה לכך היא "משבר הקורונה שהוביל להקפאת תקנים
ולהאטת תהליכי הקבלה לעבודה ,בזמן שעזיבות ופרישות
נותרו בקצב דומה לשנים קודמות" .עוד מתברר ,כי בחמש
השנים האחרונות חל גידול מצטבר של  7%במספר המשרות
במשרדי הממשלה לעומת גידול של  10%בכלל האוכלוסייה.
בתקופה זו מספר המשרות במשרדי הממשלה עלה רק ב-
 1.4%בממוצע לשנה ,שהם רק  469משרות בשנה .זאת,
לעומת גידול ממוצע באוכלוסייה של  1.9%בשנה.
יצוין שהדו"ח לא כולל את העובדים אצל קבלני השירותים
בתחום הניקיון ,השמירה וההסעדה ,שמועסקים במשרדי
הממשלה ,וכן את העובדים בשירותי הממשלה המופרטים
שמועסקים באמצעות עמותות או חברות פרטיות.

ההרוג ה 24-בתאונות עבודה

התעסוקתית ושרת הכלכלה ,אשר נמנעים מיישום צעדים
קריטיים שעל נחיצותם הצבענו .כך ,באתר התאונה באשקלון
מונה מנהל עבודה אחד בלבד כאחראי רשמי על בטיחות
האתר בו נבנים שבעה בניינים".

למשפחת חנין
ברכות להולדת הבת והנכדה
מק"י – סניף תל אביב
מק"י – סניף תל אביב

צעדת האחד במאי בתל אביב
יום שישי29.4 ,
* התכנסות בשדרות בן-ציון/המלך ג'ורג' בשעה 11:00
* צעדה בשדרות בן ציון ובשדרות רוטשילד
* מסיבה לציון חג הפועלים במועדון הגדה השמאלית
)אחד העם (70

מק"י ,חד"ש ובנק"י

צעדת האחד במאי המרכזית בנצרת
שבת30.4 ,

התכנסות בשעה  10:00ברחוב תאופיק זיאד;
צעדה לעבר כיכר המעיין
הסעות יצאו מירושלים ומת"א; פרטים בעמוד הפייסבוק

חד"ש – סניף תל אביב

תאונת עבודה קטלנית אירעה השבוע ) (25.4באתר בניה של
החברה דניה סיבוס בעיר היין באשקלון .מנופאי בן  68נפל
מהמנוף עליו עבד ונבלם בקומה העשירית של הבניין .למקום
הוזעקו חובשים ופראמדיקים של מד"א שנאלצו לקבוע את
מותו .מדובר בתאונה הקטלנית השנייה במתחם עיר היין
מתחילת השנה .בפעם הקודמת היה זה פועל זר מסין כבן 40
שנפל מגובה ונהרג.
"מתחילת שנה זו אנו עדים לעלייה דרמטית של שליש
במספרן של תאונות העבודה הקטלניות בכלל לעומת פרק
הזמן המקביל אשתקד ,ובענף הבנייה מספר זה האמיר ב50-
אחוז" ,מסרה הדס תגרי ,מרכזת הקבוצה למאבק בתאונות
בניין ותעשייה" ,זאת נוכח חיבוק ידיים מצד מנהל הבטיחות

ניו זילנד 96 ,2012 ,דקות )אנגלית עם כתוביות באנגלית(
מוצ"ש ,19.3 ,בשעה 20:00

המפלגה הקומוניסטית הישראלית

השבוע באתר "זו הדרך"

אבלים על לכתה של חברתנו לדרך
ד"ר האלה אספניולי
ומשתתפים בצער משפחתה

שלושה פלסטינים נפצעו מירי של מתנחל ,איגוד
הדייגים פתח במאבק נגד ההגבלות ,הקפאת
קיצור תורנויות המתמחים ,ועוד...
zoha.org.il

דיון פוליטי בהשתתפות ח"כ עאידה תומא-סלימאן
יום שני ,2.5 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

מועדון הגדה השמאלית
אחד העם  ,70ת"א

הקרנת הסרט
"פרופגנדה"  /סלבקו מרטינוב

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל' zohaderekh@gmail.com ,03-6293944
מק"י info@maki.org.il maki.org.il :
אתר זו הדרך zoha.org.il

