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 קריאת תגר
 

 פרוגרסיביתעיתון קומוניסטי מהפכני של מפלגת עובדים 
₪ 6תרומה מומלצת   9066 אוגוסט  8גיליון  6שנה 

 של מי המדינה?
 של בעלי ההון או של העובדים?

תנועת המאבקים נגד הנישול ולאחרונה 
של עובדי המאהלים, בצל גל ההתקוממות 

בבירור המרחב הערבי, מעמידות את השאלה 
 ?למי היא שייכתוהמדינה  : מהיובבוטות

חשבוננו, לבעלי ההון הנצלניים שמתעשרים על 
ערבים,  - מעמד העובדים המקיים אותהלאו 

 יהודים, פליטים, מהגרי עבודה נשים וגברים?
 

 .מעמד עובדים ולא מעמד "בינוני"
 עובדים לבוסיםמאבק מעמדי בין  הואהמאבק 

תיהם באקדמיה ומשרהתקשורת של הבוסים 
המעמד " יהניטראלמשתמשים במונח 

"שכבה" חברתית חסרת צורה. , מעין "הבינוני
הרוב הגדול של  ,עצמינו עלינו לראות את

כולל המובטלים )שזקוקים לעבודה  ,החברה
בעלי . מעמד העובדיםכמו לאוויר לנשימה(, כ

וגורפים ממנה ההון מנצלים את העבודה שלנו 
כל סיבה שהמשאבים  אין. על חשבוננו רווחים

יגנבו על ידי קומץ טפילים הולך שאנו מייצרים 
אין שום סיבה שכל המשאבים האדירים  וקטן.

של הארץ והעולם לא יהיו בידיים של מי 
אנו חייבים להחליף את  .שמייצר אותם

ההון בשלטון בעלי הדיקטטורה של 
הקומוניסטי המהפכני של מעמד העובדים, 

אנו  רה של הפרולטריון.המכונה גם הדיקטטו
ות בכך שהעם הוא מעמד ודצריכים לה

העובדים, המעמד המהפכני ביותר בהיסטוריה 
המעמד שיוביל את האנושות לחירות 

החברה  . אנו נלחמים למעןהאמיתית
שבה מעמד העובדים ינהל כל  ,הקומוניסטית

חברה נטולת בצד בחברה בשיתוף ושוויון 
ם, ששמחים ויות יתר. כל הבוסיאדנות וזכ

שמישהו אחר עושה את עבודתם, מפחדים 
שבו כולם יעבדו ולא יהיו  –מהקומוניזם 
כמו מאש; אנחנו העובדים  -זכויות יתר 

 צריכים להילחם למענו.
 

 מעמד העובדים מאבק מאוחד של כלצריך 
ופוליטי. כדי שיצליח הוא המאבק הינו מעמדי 

מדרישות הדיור ולתקוף את כלל  חייב לחרוג
עליו לתקוף  .דיניות והמשטר הקפיטליסטיהמ

את כל הפלגים של בעלי ההון והפוליטיקאים 
על המאבק לחבק ולחבור  .המשרתים אותם

של העובדים למאבקים נגד הנישול הגזעני 
המאבקים ברמלה,  למשל כמו ,פלסטינייםה

עראקיב ואף לחבור בצורה סולידרית -לוד ואל
 .וק"למאבקים מעבר למה שמכונה "הקו היר

למאבקים של העבודה גם על המאבק לחבור 
המאורגנת: כדוגמת מאבק הרופאים 
והמתמחים, המאבק של מטפלות משפחתוני 
התמ"ת ועובדי חיפה חימיקלים. רק 

שרות המתעלה מעל ת חסרת פוריאסוליד
הלאומניות והמגדריות החלוקות הדתיות, 

תביס את בעלי ההון הזורעים בין העובדים 
 .שנאה לאומנית

 
 

 9בעמוד המשך 
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 6המשך מעמוד 

 
מעמד העובדים נושא על כתפיו )הרזות( את 

 העליוןהאלפיון 
לשם הבהרת הנקודה נעזר בהמחשה ממאמרה 
של עיתונאית "הארץ דה מרקר" מירב 

שלמען הסר ספק , 26/7/11ארלוזורוב מן ה 
 חשודה בנטיות  מרקסיסטיות כל שהן. איננה

 
)האחוז העשיר ביותר(  המאיון העליון 2010-ב"

אלף שקל  452של העצמאים בישראל השתכר 
-מיליון שקל בשנה. מדובר בכ 5.4 -בחודש 

אנשים בישראל, כולם בעלי עסקים  4,500
משלהם, שהם ללא ספק שכבת העשירים 

 ...ביותר באוכלוסייה.
 

מההכנסה של  6.5ההכנסה שלהם גבוהה פי 
והגיוני זה סביר  -המאיון העליון של השכירים 

בשל הקשר בין סיכון לבין תמורה. שנית, 
מההכנסה  25ההכנסה שלהם גבוהה פי 

 ..הממוצעת של עצמאי בישראל.
 

שימו לב: שיעור המס הממוצע שמשלם אדם 
מהכנסותיו. המאיון  20.5%בישראל הוא 

 69העליון של השכירים, ששכרו הממוצע הוא 
שישית מזו של המאיון העליון של  -אלף שקל 

. שיעור 40%משלם מס ממוצע של  -עצמאים ה
המס הממוצע של המאיון העליון של 

אלף  452אותו מאיון שמשתכר  -העצמאים 
האנשים  4,500שקל בחודש, וכלולים בו 

 בלבד. 26%הוא  -העשירים בישראל 
 

לעומת זאת, אצל השכירים היחס בין המאיון 
חוסר  - 9העליון לבין הממוצע הוא רק פי 

ות בחברה הישראלית, כלומר, מרוכז השוויוני
 .רובו ככולו בקרב העצמאים

 
שיעור המס של המאיון העליון הוא כמעט זהה 
לשיעור המס שמשלם העשירון השמיני של 
העצמאים. השכר של העשירון השמיני של 

משמע,  -אלף שקל בחודש  17.5העצמאים הוא 
, אבל משלם 25המאיון העליון משתכר פי 

 ....ור מסכמעט אותו שיע
 

)אצל המאיון העליון הדגשת "קריאת  שם,
מההכנסה מקורה בשכר. הרוב  31%רק  תגר(

המוחלט של ההכנסות שלו מקורו בהכנסות 
מקורם בהכנסות משכר דירה,  19% -הון 

מקורם מרווחי  47%-דיווידנדים או ריבית, ו

מהכנסותיו מקורם  66%הון. בסך הכל, 
 .בנכסים ובהון

 
התעלומה: המאיון העליון הוא  אז הנה פתרון

עשיר ועתיר נכסים. לפיכך, שני שלישים 
מההכנסות שלו מקורם בנכסים פיסיים או 

הון. דא עקא, שדווקא ההון  -פיננסיים 
בישראל נושא את שיעורי המס הנמוכים 
ביותר. דיווידנדים, ריבית ורווחי הון ממוסים 

. נדל"ן ממוסה בשיעור 25%-20%בשיעור של 
 10%ס )פטור ממס שבח למשקיעים( עד של אפ

)מיסוי הכנסות משכר דירה(. זאת, לעומת 
על הכנסות מעבודה. כך  45%מיסוי של עד 

יוצא שככל שאדם הוא עשיר יותר ומרובה 
כך הוא משלם פחות מס. מרבה  -נכסים יותר 

 "נכסים, ממעט במס.
 

 החוצה! ורפורמיזם לאומנות
ובדים, בעלי כדי לזרוע פילוג בשורות מעמד הע

ההון ממנים פוליטיקאים ותנועות לאומניות 
כדוגמת "ציפי" )לבני( , , וסוציאל דמוקרטיות

"השמאל הלאומי" וכדומה. )יחימוביץ(, "שלי" 
אנו חייבים להוקיע את גורמי הפירוד הללו 

שמנסים  , גורמיםהממומנים על ידי בעלי ההון
לזרוע הפרד ומשול. אנו צרכים להעמיד את 

ריות הבין לאומית של מעמד אידהסול
ת הסוכנים הללו של ההון העובדים ולזרוק א

גם הפאשיזם "הימני" וגם  מן המאבק.
ית מטרתם השמאל ""הסוציאל דמוקרטיה

להגן על ההון )הפיננסי(. אנחנו, העובדים 
 והמובטלים, חייבים כוח פוליטי משלנו.

 
לא מוכנים להיות בשר תותחים של ההון 

 העובד הערבי אחינו למאבק ,המקומי והזר
ה ולפניה התנועה הציונית, נמאז קום המדי

הכלי ההיסטורי של  הפלג הלאומני של בעלי 
שלא הצליחו להשתלב , ההון היהודיים

את העובד  להפרידבקפיטליזם האירופי, הינו 
ההפרדה מתבצעת  הערבי מן העובד היהודי.

ח ונישולם תוך דחיקת העובד הערבי והפלא
 ממקומות העבודה. דבר זה משולבמארצם ו

מתן פריבילגיות לעבוד היהודי כדי שימשיך ב
של  בעלי ההון למלחמות להיות בשר תותחים 

 בכלל ושל הבנקים האמריקאיים בפרט.
 
 

 3המשך בעמוד 
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שמעולם  ,עקב כך הם הקימו את ההסתדרות

 לא הייתה איגוד עובדים אלא תאגיד עסקי, וכן
ינת הרווחה" שכאן הייתה מדינת "מד את

מפלה וגזענית כדי שהעובד ממוצא אשכנזי 
ולא בארץ  "יחוש שהוא "במדינה מערבית

 הנטועה במרחב הערבי.
 

עקב תהליכים בתוך  ,בשנות השמונים
 ,הקפיטליזם שהעלו את ההון הפיננסי העולמי

בעלי ההון עברו למדיניות המכונה "ניאו 
ת מדינת הרווחה הם החלו לפרק א. ליברליזם"

די וכן את היציבות שממנה נהנה העובד היהו
כיום הדור החדש של העובדים התעסוקתית. 

היהודים הולכים ומתרוששים ונמצאים במרוץ 
מכוח העבודה נמצא  35%לתחתית ובו כ 

בסביבות קו העוני ורבים מוצאים עצמם 
בשיעבוד אין סופי לבנקים אם במשיכת יתר 

קצוצה  על העובד  ואם במשכנתאות ברבית
היהודי להבין שהפיכתו "לאציל עבודה" הייתה 
שקרית ונגד האינטרסים האמיתיים של, כאשר 
יש לו הרבה יותר מן המשותף מהעובד 

, בגדה המערבית 1948הפלסטיני בשטחי 
וברצועת עזה מאשר עם טייקונים גזלניים 

 כמשפחות דנקנר ואריסון לדוגמה.
 
 
 

 
 ום את הקפיטליזםהדיור היא סימפט מצוקת

החשש הגדול של שלטון ההון המקומי ושל 
אדוניו האימפריאליסטיים בארצות הברית 

שגם העובד היהודי יתחיל  הוא ובאירופה
 ,לדרוש את הפלת המשטר. ברגע שזה יקרה

יוכל העובד היהודי להתחבר לגל 
זה התקוממויות של אחיו במרחב הערבי. ה

דים יכול להוות מאביב עמים לאביב עוב
קומוניסטי שימגר את "ציר הרשע" של 

ן ההון הציוני האימפריאליזם ומשרתיו שלטו
רק  .מאידך במדינות ערב םוהדיקטאטורי מחד

הפתרון  היא מהפכה קומוניסטית של עובדים
 לדיכוי, הגזענות והניצול.

 
מפלגת העובדים חייבים לבנות את 

 הפרוגרסיבית
טית ללא הנהגה מהפכנית ואסטרטגיה קומוניס

ארגון קומוניסטי פוליטי של , כמו גם ברורה
לא נוכל  ,וני עובדים מהפכניים ומודעיםימיל

סיוט של הקפיטליזם להשתחרר מה
מדובר בשאלה של חיים או והאימפריאליזם. 

מוות! בעלי ההון והסתירות של שיטתם 
להוביל לשואה אזורית  יםהקורסת עלול

 רק המהפכה הקומוניסטית. ועולמית של ממש
וכינונה של חברה קומוניסטית עולמית תבטיח 

ואת שגשוגו של  של בעלי ההון םאת כיליונ
המין האנושי מאידך, על ידי מעמד העובדים 

 המשחרר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 הצטרפו למאבק העממי
 שול והאפרטהיידנגד הני

 !במזרח ירושלים
 

מועד ההפגנות השתנה עקב הרמדאן. נא 
 להתעדכן באתר של "סולידאריות":

http://www.justjlm.org 
 

 מדוע המאמרים שלנו אינם חתומים?
העובדה שהמאמרים בקריאת תגר אינם 
חתומים נובעת מהביקורת של מפלגת 
העובדים הפרוגרסיבית על פולחן האישיות 

ות בברית המועצות ובסין הסוציאליסטי
לשעבר. איננו רוצים לעודד את האפשרות 
של יצירת "אוהדים" של אינדיבידואל 
כלשהו. בעוד שייתכן ואדם אחד יכתוב 
מאמר מסוים, הגרסה הסופית מתבססת 
על דיון קולקטיבי ועל ביקורת 
קולקטיבית. במקרים רבים, הדיון 

 הקולקטיבי הזה קודם לכתיבת המאמר.
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 אפרטהייד במזרח ירושלים

ים: שיח ירושל רחמקומות במז 3-ב ביקרנו
 רחמז לג'ה. אבל בכלוו-אלו הג'ראח, עיסאווי

קודם בשביל  ם יש נקודות משותפות:יירושל
. "מאוחדת"עיר  ים היאהממסד הציוני, ירושל

אבל ליהודים, אזרחי המדינה, במערב העיר יש 
העיר.  רחלפלסטינים במז פריבילגיות שאין

א להפלסטינים הם "תושבי קבע" ז"א שהם 
בחר לכנסת, רק לרשויות ילה יכולים לבחור או

תשתיות  העיר אין רחגם כן שבמזהעיר. 
ראויות )כבישים, בתי ספר, בתי חולים, גני 

ילדים או  ילדים, מגרשים למשחקי
רח וכו'( כמו שיש במערב העיר. במז "סיםתנמ

פשיטות של , העיר סובלים גם מהמחסומים
 האפרטהיידהמשטרה, שב"כ אבל גם גדר 

 את אדמות תמשפחות וגוזל בין שמפרידה
רה"ב הפלסטינים לטובת טייקוני הנדל"ן מא

 וקנדה.
 

הבעיה של ההתנחלויות במימון קיימת גם 
שטח הל הקזינו ממיאמי ואיש , אי'מוסקוביץ

ג'ראח המדיניות  בשיח .שלו אריה קינג

 1המוצרת היא לחבר ממערב העיר עד לכביש 
נותנים אישורי בניה  המקשר לת"א. לא

לפלסטינים אבל מגרשים אותם לטובת 
מאמריקה.  , חלקםגזענים ואלימים נחליםמת

דק' מהכנסת, סובלים  20וולג'ה, -אלב
את  מהחומה שתשאיר אותם בגטו ותגזול

לא נותנים כלום  השדותיהם. בעיסאווי
אבל גובים  –" לתושבים כי "זה איזור קשה

 מהם מיסים כמו משאר תושבי העיר.
 

הממשלה הישראלית עושה את כל זה בגלל 
לשים עובדות על כדי " ותביטחוניו"סיבות 

טח, להקשות על כל הסכם עתידי. אבל הש
 !פלסטיניםעובדים האדמה זאת שייכת לה
 

ל מעמדהוא ששלטון חדש, של  הפיתרון
 קח את השלטון במקום השלטוןייעובדים, 

. במקום של התנועה הציונית הקפיטליסטי
גזל קרקעות ובתים צריך מדינה  ,פליהאכיבוש, 

 .אחת של עובדים

   

 עראקיב-חדים נגד הרס אלמתא פלסטיניםיהודים ו
פעילים יהודים  200-כ .27/7/2011אל עראקיב, 

 שתתפו בתהלוכה בכפר הלא מוכרהוערבים 
אחת קיב לרגל שנה להריסתו. אער-אל

 שבהריסה נוסיפרה להכפר  מתושבות
ומאז היא לא  ,הראשונה בנה היה בן חצי שנה

בתום  .מפסיקה לדבר על הנושא עם ילדיה
 :מים. כמה נקודות למחשבההתהלוכה היו נאו

 
לא גם גזרות לא פוגעות רק בערבים א. ה1

 .)דיורוה ביהודים )מחאות הרופאים
קיב היה בסה"כ "ניסיון" אבל יש אער-אל. 2

עוד הרבה כפרים לא מוכרים בנגב שמיועדים 
 .להריסה

מיליון  1.8בעו בסכום של תי הכפר נ. אנש3
תח זה לא יפ ההריסות. אבל עלותשקל לכיסוי 

התקופה  אדמתם מאזאת הבעיה: זו 

אנושי  , תושבים חקלאים. לאתותומאניעה
 .לנתק אותם מסביבם הטבעי

, האחראי לגירוש הבדואים מידרורעתא"ל . 4
ין אאבל  צבאי אולי מבין במודיעין מאדמתם,

 .לא מושג ברצון הבדואים
תחשבו ההן שקמו לא יהועדות למינ. כל 5

 .ברצון הבדואים
 

י ההון בארץ הוא גזעני ודורסני. לנו, שלטון בעל
העובדים מכל הלאומים, העדות והדתות, אין 

 19-צורך ב"מדינת היהודים" השייכת ל
משפחות ההון. מה שאנחנו צריכים זו מדינה 
של כל מעמד העובדים שבה, מהנהר לים, תחת 
שלטון מהפכני של מעמד העובדים. רק חיסול 

ר ראוי לכל הקפיטליזם הגזעני בארץ יביא דיו
 מעמד העובדים ללא סכנת גירוש.
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 מקסיקושבלמידה ממאבקים: המקרה של צ'לקו 

 עיירות עובדים עניותצ'לקו הינו אזור המאגד 
הממוקמות במעין טבעת המקיפה את מקסיקו 

כחלק ממה שקרוי "המחוז הפדראלי".  ,סיטי
באזור ממוקם אגם גדול, שהמשטר במקסיקו 

פכו למאגר מים. כדי טוען שהוא רוצה להו
להגדיל את קיבולת אגירת המים, החלו 
השלטונות לשאוב מים המצויים תחת אדמת 
אחת העיירות, מה שגורם לשקיעת הבתים. 
זאת בנוסף לעובדה שמרבית בתי העיירה 

תנאי המחייה של שהענייה מתפוררים ו
התושבים ותשתיות העיירות מצויים במצב 

 ירוד ומדורדר ביותר.
 

מפלגת העובדים הפרוגרסיבית פעילי 
פגישה של  ארגנו )חברינו במקסיקו( המקומיים

 .התושבים כדי לפעול נגד המצב ההולך ומדרדר
וב" יענו לקריאה כ הם ציפו לכך ש"במקרה הט

  300השתתפו במפגש כ תושבים. בפועל 100
 והוקם ועד פעולה של תושבי האזור.תושבים 

 
מסקנות עם נתונים ו פלאיירהחברים פרסמו 

על טבעה האמיתי של תוכנית האגם ושאיבת 
המים והמצב הנוכחי, אשר הראו כי צ'לקו 

מחקרים אלו הצביעו בבירור . ממשיכה לשקוע
איבת המים מתחת להפסיק את ש על הצורך

חרף טענות  זאת לאלתר. לאדמתה של צ'לקו
 חברי המפלגה ויתר חברי ועדשנציגי השלטון 

 ותרת".הפעולה "יוצרים פאניקה מי
 

צויה במשבר באמירה מוסגרת, מקסיקו מ
כמעט בכל רחבי המדינה, חריף של מי שתייה. 

מרבית  ין מי שתייה ראויים.רחבת הידיים, א
העובדים נאלצים לקנות גאלוני מים של חברות 
המשקאות אשר מרוויחות מזיהום המים 

 שנעשה על ידי בעלי ההון.
 

רים המים הנאגשחות, "יתר על כן, עולה מדו
יופנו לאזורים ולשכבות מבוססות במקסיקו 

צ'לקו. יטי ולא לאזורים מדוכאים כדוגמת ס
לתוכנית זו שותפה גם "מפלגת המהפכה 
הדמוקרטית" שבבסיסה מצויה המפלגה 
"הקומוניסטית" המקומית לשעבר 
)הרוויזיוניסטית( אשר הנהגתה שותפה 
לתוכנית כדי לרצות את קהל מצביעיה מקרב 

נוני גבוה ומעל לכך לבוסים המעמד הבי
על כן מנהיגיה "ממלאים את  .הממנים אותה

 פיהם מים" ביחס לתוכנית.
 

. המאבק הוא על עתיד התושבים של צ'לקו
ברור כי  ,כמו במקרים אחרים ,במאבק זה

עומדות לצד מי  שהמפלגות הקפיטליסטיות
 שממן אותן במשך כל השנה, הבוסים.

 
י של ועד בלחץ התושבים והבסיס הקהילת

הפעולה, כתב אחד החברים מכתב לנשיא 
מקסיקו בו הוא מגולל בפרוטרוט את המשבר 
העמוק בו מצויים תושבי העיירות. בתגובה 

מונוטוני "מנומס"  תשובה הוא קיבל מכתב
מלשכת הנשיא שבו נכתב כי אין הדבר מעניינו 

ובליקה, וכי מדובר בבעיה של נשיא הרפ
 מקומית.

 
חברים את מכתב התגובה פרסמו ה ,בתגובה

כפלאייר ומצידו השני מכתב קריאה להמשך 
. המאבק וקריאה לתושבים להתגייס למאבק

כל בית צולמו שטרות הבעלות של בבנוסף, 
התושבים ותלו אותם על הגגות כבאנרים 
גדולים. בנוסף חברי המפלגה מבהירים 
לתושבים ששיפורים שהושגו הם תוצר של 

פורמות גדולות ככל המאבק וההתנגדות, אך ר
כל עוד בעלי ההון שולטים ושיטת  ,שיהיו

הקפיטליסטית, לעולם ההישגים יהיו זמניים 
וחלקיים. עם זאת, הצלחות נקודתיות יכולות 

המהפכני של  להוות כמקפצה לבניית הכוח
. מעמד העובדים ברמה האזורית וגם העולמית

לא פחות חשוב מכך העובדים לומדים מכך 
שיכול להביס את הבוסים, למגר  שיש להם כוח

את השיטה ולבנות על חורבותיה חברה 
 קומוניסטית של עובדים.
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 !מאבק מטפלות משפחתוני התמ"ת נכנס להילוך גבוה
כמו  ,מאבק מטפלות משפחתוני התמ"ת

מייצג את  ,מאבקן של העובדות הסוציאליות
דיכוי הנשים העובדות ביתר שאת בידי השיטה 

. תחום העיסוק הזה נתפס הקפיטליסטית
ולכן רמת ההכנסה  בו נמוכה באופן  ,כנשי

מובהק ובוטה. מגמה נוספת היא שבעלי ההון 
נאי הרווחה של מעמד רואים בכל הקשור לת

נטל מחד ומקור חדש להפקת רווחים העובדים 
 מאידך.

 
שמערכות רווחה אלו הופרטו  זו הסיבה

תחילה הועברו המשפחתונים  למעשה.
 והם משרד הרווחה למשרד התמ"ת, מאחריות

על מצוקות ים מבחינת יכולתם לענות מקוצצ
, שלרוב מגיעים מן השכבות םשל מטופליה

היותר מדוכאות של מעמד העובדים. מטפלות 
 ,משפחתוני התמ"ת כלל לא מוכרות כשכירות

אף על פי שבכל אופן עבודתן הן כפופות 
לתקנות הרשויות המקומיות, למשרד התמ"ת 

בלנים פרטיים. לעיתים, בעיקר בישובים ולק
ערביים ודתיים, הן נתונות לניצול מצד עמותות 

קופון" על  שהן קבלני מיקור חוץ "הגוזרים
הן נאלצות להסתפק תנאי העסקתן הגרועים. 

בהכנסה נמוכה מאוד ללא זכויות סוציאליות 
כגון: אי תשלום על ימי מחלה או ימי אבל, וכי 

יא צריכה למצוא במידה מטפלת חולה ה
מטפלת אחרת ולשלם לה. כמוכן, חלות עליהן 

 חובות המוטלות על עסק זעיר.
 

במקרים רבים, במידה  והמשפחתונים מצויים 
אזי מפיל משרד התמ"ת את  בתפוסה נמוכה ,

נטל השלמת הסבסוד על המטפלת! מדו"ח 
גם שעולה  ,שחובר על ידי "כוח לעובדים"
וגבייה מלאה  במצב אידיאלי של תפוסה מלאה

של השתתפות ההורים, הסדר זה מעמיד את 
 -הכנסתן של מטפלות המשפחתונים על כ

שעות  212לחודש בממוצע, תמורת ₪  4,700
עבודה חודשיות, וזאת ללא כל הטבות 

לשעה ₪  99המטפלות מרוויחות סוציאליות. 
על אף ותק של  –ללא תנאים סוציאליים

  עשרות שנים.
  

שלווה  ,חלת המאבק בשטחמאז התיש לציין ש
מטפלות  700-בהפגנות מקומיות ובהפגנה של כ

בחודש יולי בשנה שעברה, זכו המטפלות 
לעליית שכר מסוימת ולפיחות ביחס המשפיל 
ברמה המקומית לו "זכו" חלק מן המטפלות. 

כעת מנסים  נציגי משרדי התמ"ת והאוצר, 
לחמוק מן הדרישות  ,משרתי שלטון ההון

לפנסיה מכובדת לאת השכר, הצודקות להע
לשיתוף המטפלות בקביעה לכל מטפלת או 

 וניהול מדיניות תפעול המשפחתונים.
 

הדרישה להכרה במטפלות משפחתוני 
 ,התמ"ת כשכירות ובכל הזכויות הנלוות לכך

הינה דרישה  ,לרבות הזכות לפנסיה מובטחת
בסיסית, לרבות פיצוי למטפלות ותיקות 

קבות המדיניות שזכות זו נשללה מהן בע
 הגזלנית בעבר ובהווה.

 
אנו במפלגת העובדים הפרוגרסיבית מביעים 
את תמיכתנו המלאה במאבקיהן של מטפלות 
משפחתוני התמ"ת ושל העובדות 

מתוך תמיכתנו הבלתי מותנית  .הסוציאליות
והמלאה, עלינו להזהירן כי המאבקים 
הנוכחיים, המצויים בגבולות הצרים של 

לא יוכלו להביא לפתרונות  המאבק הכלכלי,
אמיתיים ועמוקים, מכיוון שהרס שירותי 

 בעלי ההוןהרווחה הוא אינטרס עקרוני של 
ושל משרתיו במנגנוני המדינה. כלומר, במילים 

 אחרות, תוצר של השיטה הקפיטליסטית.
 

 ניתןלא שהמאבקים הנוכחיים  מוכיחים 
להגיע לתוצאות משמעותיות מבחינת העובדות 

נדרשת אסטרטגיית  צר. בק כלכליתחת מא
ארוכת טווח החורגת מ"כללי המשחק מאבק 

המכור" של ההון ונציגיו במשרדי האוצר 
והתמ"ת. לפיכך, אנו חושבים שעל העובדות 

ות המאבק משני המגזרים הללו להכיר במגבל
טווח. שני הארוך הנוכחי ולהתכונן למאבק 

ביטוייו המעשים של מאבק זה הינם, ראשית 
בניית מסגרת דמוקרטית שקופה שתייצג  כל,

את העובדות מן השטח במאבקים ותאלץ את 
בנה הושנית כל, ה ,ההנהגות למתן דין וחשבון

שיש ליצור כוח פוליטי מהפכני של כלל מעמד 
. הקפיטליסטית העובדים למיגורה של השיטה

בזירות השונות מוכחים  ,המאבקים הללו
. לא ול מעמדי במובן הרחב של המילההכש

הכלכלי מן המאבק  ניתן להפריד את המאבק
רק אסטרטגיה הגזענות והאפרטהייד. נגד 

קומוניסטית ברורה המארגנת עובדים ועובדות 
מכל הלאומים והעדות במפלגה קומוניסטית 
מהפכנית יכולה להוביל למוצא מן סיוט הלילה 

 . ציוני-הישראליהאפל של הקפיטליזם 
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 עובדים כותבים
 

 
 
 

 עוול הממשלתית:ניות המדי
קראתי בעיון את מאמרך אודות מצב הבדואים 

ובעיקר מצבם העגום של אזרחים  בנגב
 ישראלים תושבי

האינפורמציה  הכפרים הבלתי מוכרים.
בכל  מאירת עיניים וצריכה לצלצל םשמסרת

 – פעמוני האזעקה לפני שיתרחשו מעשים
שיפגעו בכל  - יצטערו עליהם ם שכול

 גב יהודים כערבים.אוכלוסיית הנ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

בהקשרים הרחבים  קוסעל םהשכלת
עוולות בתחומים שונים ואשר  ובחיבורים של

 -בעצם יש להם מקור אחד
מדיניות ממשלתית עקבית שמדירה את 

והזרה בכלל משותפות  הערבית ההאוכלוסיי
 בבניית מרקם חברתי משותף בישראל.

 
לא  למרבה הצער, רוב הציבור היהודי בישראל

הציונית  "מהפכה"את העובדה שה הפנים
לשנות פאזה וללכת בדרך  הושלמה וכעת הזמן

למדינת כל  של איזרוח המדינה והפיכתה
 אזרחיה.

 פעיל נגד האפרטהייד -
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  !יאת תגררקחיתמו על מנוי לעיתון 
 (תגיליונו 69לשנה )₪  00מחיר: 

 כל הפוליטיקה והחדשות הקומוניסטיים ומידע על המאבק ברחבי העולם!
 _ _____________________שם:____

 _______________________ כתובת:
 מיקוד:________                        _________________עיר:

 16019 אביב-תל 1926לכתובת: ת.ד. כסף מזומן שילחו טופס זה בצירוף 

 למען מה אנחנו נלחמים:
  מפלגת העובדים הפרוגרסיבית נלחמת כדי למגר את הקפיטליזם ואת הדיקטטורה של

 ער לתנועה מהפכנית למען קומוניזם.בעלי ההון. אנחנו מארגנים עובדים, חיילים ונו

  יוכל לספק פתרון  –קומוניזם  –רק השלטון הדמוקרטי והמהפכני של מעמד העובדים
לטווח הארוך לאסון שהוא העולם של ימינו עבור ביליוני אנשים. לא ניתן לעשות זאת 

 בבחירות לכנסת, אלא אך ורק על ידי תנועה מהפכנית וצבא אדום בהנהגת העובדים.

 נמנע למלחמה, -קפיטליזם העולמי, במרדפו המתמיד אחרי רווחים, מוביל באופן בלתיה
לפשיזם, לעוני, למחלות, לרעב ולהרס הסביבה. המעמד הקפיטליסטי, באמצעות 

שולט  –הספר והתרבות -הממשלות, הצבאות, המשטרה, בתי –השלטון המדיני שלו 
פיטליסטית תומכת ב, ונתמכת באופן דיקטטורי על העובדים בעולם. הדיקטטורה הק

פועליות של הגזענות, הסקסיזם, הלאומנות, -על ידי, האידיאולוגיות האנטי
 האינדיבידואליזם, הפונדמנטליזם והפשיזם הגלוי.

  בעוד שהבוסים ויחצ"ניהם טוענים ש"הקומוניזם מת", הקפיטליזם הוא הכישלון
חזר לרוסיה ולסין בגלל האמיתי עבור ביליוני אנשים ברחבי העולם. הקפיטליזם 

שהסוציאליזם שמר על מאפיינים רבים של מערכת הרווחים, כמו שכר דיפרנציאלי 
 יתר. ברוסיה וסין לא קם קומוניזם אלא רק סוציאליזם.-וזכויות

  קומוניזם פירושו לעבוד ביחד באופן קולקטיבי על מנת לבנות חברה המנוהלת על ידי
ודה עבור שכר, כסף ורווחים. כולם יחלקו בתוצרי מעמד העובדים. אנחנו נבטל את העב

 החברה ובחובותיה.

  קומוניזם פירושו מיגור הגזענות, הלאומנות, האפרטהייד ומושג ה"גזע". הקפיטליזם
משתמש בגזענות על מנת לנצל באופן מוגבר את הפלסטינים, המהגרים, האתיופים, 

 מעמד העובדים. הרוסים והמזרחים, ועל מנת ליצור הפרדה ופיצול בתוך

  ואת התפקידים  –הסקסיזם  –קומוניזם פירושו ביטול הדיכוי המיוחד של הנשים
 המגדריים המפלגים הנוצרים על ידי החברה המעמדית.

  ,קומוניזם פירושו ביטול מדינות הלאום וביטול הלאומנות. מעמד עובדים עולמי אחד
 עולם אחד, מפלגה אחת.

 מיליוני עובדים ישוחררו מההבטחות הכוזבות  קומוניזם פירושו שמוחותיהם של
מדעית של האידיאולוגיה הקפיטליסטית. הקומוניזם ינצח כאשר -והחשיבה הבלתי

המוני העובדים יוכלו להשתמש במדע של המטריאליזם הדיאלקטי כדי להבין, לנתח 
 ולשנות את העולם כדי להשיג את צרכיהם ושאיפותיהם.

 ים ינהיג כל צד בחברה. למען כך, מיליוני עובדים קומוניזם פירושו שמעמד העובד– 
 חייבים להפוך לפעילים קומוניסטיים מודעים. –בסופו של דבר כולם 

 הצטרפו אלינו!


