
  

  
  

  יום הסולידריות הבינלאומי של מעמד העובדים  ב

   שכר המינימוםיועלה: אנו דורשים
  

  

ודעכה מבלי  2011בקיץ פרצה מחאה החברתית ש    ה
עובדה   דיון ציבורי סביבחוללה, שהשיגה את עיקר מטרותיה

ואפילו במשרה , זה כבר לא מספיק לעבוד: קשה ומטרידה
לא מספיק לקום בבוקר . בישראלכדי להתקיים בכבוד , מלאה

הצהריים -ולחזור אחר
מעבודה מתישה כדי לקנות 

 קורת בורלשלם ע, אוכל מזין
בור ע,  חינוך לילדיםבורע, גג

אי אפשר  – ובקיצור, בריאות
בטח שלא ו, לגמור את החודש

המחאה  מאז . לחסוך
 הוציאה  אשר,החברתית

, לרחובות מאות אלפי אזרחים
   .ריפה החזו רקמהותית בעיה 

  
  
  

    פעילי המחאה החברתית 
 בעיקר על העלייה ביוקר זעמו

, הדלק, מחירי הדיור(המחייה 
אולם חשוב ). 'המזון וכו

צד השני של בלהסתכל גם 
ולזהות שמקור , המטבע

שחיקה של הפער בין הצרכים להכנסה הוא ההבעיה 
 המועילה מואד להגדלת, מתמשכת בשכר העובדיםה

 . בעלי ההוןיקים וכלל המעסרווחיהם של 
  
  

  

,  לאחרונהרסם המוסד לביטוח לאומיישפח העוני "דו    
 יה המדאיגה במספריהעל: התייחס בדיוק לסוגיה הזאת

 מצליחים לספק לעצמם ולמשפחתם רמת ינםהעובדים שא
בהן יש  מהמשפחות 20%-כ, ח"לפי הדו. ליתאחיים מינימ

ן הוא לפני הנתו(הן משפחות עניות  –לפחות מפרנס אחד 
). וקהבמעט את המצאך המקלות , ות הילדיםצביקבלת ק

  מספיקה אפילו לקיום משפחה שלינהמשכורת מינימום א
 תוצאה של שחיקה עוני המתפשט הואה.  נפשותשתי

דביק את כלל אינו מ ונושעדכ – שכר המינימוםבמתמשכת 
דרדרות י האך היא גם תוצאה של –קצב עליית המחירים 

 .במורד סולם השכרעובדים ה
שוק העבודה הישראלי     

משרות מתבסס יותר ויותר על 
על  ו"חלקיות"- ו" זמניות"

יותר ויותר . העסקה קבלנית
 יםנכנסהצעירים   הן– עובדים

מבוגרים הן למעגל העבודה ו
 עצמם יםצאומ – שפוטרו

מועסקים בשכר המינימום 
ח " ש23.12המעליב של 

.  מעט מעל לזהאו, לשעה
מנם וה החברתית אהמחא

הגבירה את קצב ההקמה 
וההצטרפות להתאגדויות 

 להגן על תעלווואלה פ, עובדים
למנוע פיטורים ,  ההעסקהתנאי

אבל הרוב המוחלט של  . הסכמים קיבוצייםהשיגהמוניים ול
שבקושי סוגרים את , העובדים במשרות הקבלניות והזמניות

      . ם לשם כךמתקשים להתאגד ואינם זוכים בסיוע הול, החודש
שים איגודים המקצועיים מעלים את הדרישה לב םפעילי    

, שכזאת העסקה .והקבלנית" זמנית"-ההעסקה הסוף לצורת 
תנאים ב השכר ורמתבפגיעתה רעה , הם מדגישים

מחלישה את עצם גם היא אך , הסוציאליים של העובדים
   .יכולת ההתארגנות למאבק לשיפור תנאים אלה
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שופר העם
הן באות בדרך כלל . אנחנו בישראל רגילים לטענות הללו "

מליברלים פונדמנטליסטים שהתרגלו עד לא מכבר לשמוע 
. האקדמי והאינטלקטואלי, רק את עצמם בשיח התקשורתי

אלו אנשים שבמשך שנים היו מרוצים מההשתקה האדירה 
, שמרנית, ' מה לעשות,שהיא, וב הישראלישל עמדת הר

ישראל 'עד בואו של . 'אלית באופן קיצוניישר-ופרו, ימנית
 ". לא הייתה לרוב הישראלי במה משלו, 'םהיו

 )7.4, "ישראל היום", דרור אידר(

 

 לקח מעמדי
העבודה המאורגנת וועדי , כשבעלי ההון שולטים במדינה"

הם שומרי  – בדים הם לא רק שומרי הסף של העוהעובדים
 ".הסף של המדינה

 )8.4, "10נענע", רכבתעובדי הועד ר "לשעבר יו, גילה אדרעי(

 

 הוא עוד ילמד מהו לקח מעמדי
ל מתנהל ו והכ,הזזנו משם] ברכבת ישראל[ר הוועד "את יו"

 ".אותו הדבר יהיה גם בנמלים. כעת כמו שצריך
 )9.4, 7ערוץ , ץ"שר התחבורה ישראל כ(

 

 החדירה לשוק הסיני: כלהרוכשים הש
חברה אוניברסיטת , במסגרת המאמצים לחדור לשוק הסיני"

המארחת את אתר , גוריון בנגב לחברה בסין-בן
האוניברסיטה בסינית ואמורה למנף אותה באתרי הלימודים 

 ". הסיניים
 )9.4,  בן גוריוןמתוך העלון האלקטרוני של אוניברסיטת(

 

 ...עורך הביביתון לא מאמין
בעשר השנים האחרונות מדווחים בכל שנה בערב פסח על "
אם נחבר את התוספת במספר . 'זינוק במספר הרעבים'

התוצאה תהיה , הנזקקים שעליה מדווחים לנו בכל שנה
כפול ממספר כלל  –ספר הילדים הרעבים ללחם בישראל שמ

 ".אזרחי ישראל
 )11.4, "ישראל היום"עורך , גונן גינת(

 

 ם הכתבים שלולמה שמדווחי...
היה מאלו שהתקשרו לעמותות מזון ' עד לפני שלוש שנים ר"

אך . להתנדב עבור הנזקקים ולסייע, כדי להגיע ולתרום
, השנה הוא יצר את הקשר מהצד השני של המתרס, לצערו

שכל חייו התנדב למען , אדם ישר', ר. כדי לבקש עזרה

: גניבההודה כי לפעמים עוברות בראשו מחשבות על , הזולת
 כשהילדים שלי מבקשים ממני אוכל ואין לי אפילו יוגורט'

אני חושב ללכת לסופר ופשוט לגנוב , קטן או פרי לתת להם
 ".'מה שאני צריך מהמדף

 )11.4, "ישראל היום"-ידיעה ב(
 

 הוא היה שם, הוא יודע
ואנחנו , יש פה ממשלה בערך חמש שנים, במבחן התוצאה"

, יהיתוצאות לא טובות ביוקר המח: רואים תוצאות לא טובות
תוצאות לא טובות , ת מוחותחירתוצאות לא טובות בב

 ".יש היום תחושה מאוד קשה. במחירי המזון ובמחירי הדיור
 ) 11.4, "ידיעות אחרונות", השר לשעבר משה כחלון(

 

 ?ב חמץכלב אוה
. זה חיות מחמד, בולטת שבאה לידי ביטוי בחג הכי אהדוגמ
 הכלב או התוכי לא נדרש לאכול מצה ולשתות ארבע ,בפסח
 זאת מכיוון .אך לבעליו אסור להאכיל אותו בחמץ, כוסות

באיפור זה . שהאכלתו של הכלב מסיבה להם הנאה כבעלים
 ."יש איסור ליהנות מדבר המכיל חמץ: אותו סיפור

 )14.4 ,"וואינט ",מומחה לכשרות,  יוסף זריצקירבה(
 

 "התפגרל"לשון  מ"פגרה"
שאלתי . אבל לי אין זמן לנשום –הכנסת אומנם לא פעילה "

 הוא צחק ואמר .כ דב חנין אם גם אצלו זה ככה"את עמיתי ח
 ".שפגרה זה כנראה מהשורש של להתפגר

 )14.4, "כיפה"אתר , ית היהודיהב, כ זבולון כלפה"ח(
 

 )1(ז 'שפתם של הזועבי
תה יאחת ההחלטות הבולטות של שר החינוך שי פירון הי"

בינואר האחרון החליט כי . הוראת השפה הערביתאת לצמצם 
 על חובת .מוד השפה תחול רק בחטיבת הבינייםחובת לי

, שלה התלוותה יחידה אחת בבגרות', הלימודים בכיתה י
ת החלטתו בטענה מאוחר יותר נימק פירון א. החליט לוותר

שהפיכת המקצוע למקצוע בחירה תהפוך אותו לאטרקטיבי 
 ".יותר ומאוס פחות בעיני התלמידים

 )14.4, "הארץ", ירדן סקופ(
 

 )2(ז 'שפתם של הזועבי
מתמקד ביכולות השפה הערבית נלמדת בו האופן "

כאשר . וזה לא במקרה, הפסיביות של תרגום ושמיעה
וכאשר הצבא ,  היא צבאיתהמוטיבציה המרכזית ללומדים

הדבר משפיע על , הוא הצרכן המרכזי של דוברי השפה
 ".כישורי השפה הנלמדים

 ) 14.4, "הארץ", ר יונתן מנדל"ד(
 

 )3(ז 'שפתם של הזועבי
או בשפתו האורווליאנית  – צמצום לימודי השפה הערבית"

הוא  – 'הפיכתה ממקצוע חובה לרשות, 'וךשל שר החינ
, יאיר לפיד, ישיר לתפיסת ראש מפלגתול המשך והכ-בסך

חייב ממילא , אויב' זזועבי'-מי שרואה ב. את המיעוט הערבי
לדחוק את שפתם ואת תרבותם אל מחוץ לספרי הלימוד של 

 ". פן יטמאו את טוהר הלימוד הציוני,יהודים
 )14.4, לענייני המזרח התיכון" הארץ"פרשן , צבי בראל(
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        3/ מדיניות 
 

 

  האחד במאי ושאלת הגיוס
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עופר כסיףמאת 
  

אבקש ,     לקראת יום הסולידריות הבינלאומי של העובדים
 שהפכה לאחרונה לשאלה –לבחון את שאלת הגיוס לצבא 

 ולנסות –בולטת ביחסה של הממשלה כלפי הציבור הערבי 
  .להסביר מדוע שאלה זו היא שאלה מעמדית

  

יה אנלו 'יצא לאור ספרה של סינת 1980בשנת     
: חיילים אתניים "–וסטס 'מסצ, מאוניברסיטת קלארק

שאינו עוסק  , בספר זה. "טחון המדינה בחברות מפוצלותיב
 המגובה בממצאים ,פיתחה אנלו תיאוריה, בישראל

על פיה הצבאות השונים ברחבי העולם משקפים , אמפיריים
. ת והמגדריתהאתני, ומשעתקים את ההיררכיה המעמדית

יות הגיוס אליה משרתות המסגרת הצבאית ומדינ, לטענתה
את דהיינו ,  וממילא את אלו הנהנים ממנו,קוו-את הסטטוס

, על פי אנלו. הגמונימעמד הנהנים מ, הכוחות השליטים
הקבוצות השליטות בחברה משתמשות בזהויות אתניות 

ות ומעצב) תים קרובות אף ממציאות את הזהויות הללויולע(
הכוחות , במילים אחרות. כלשונה, "מפת גיוס אתנית"

השליטים בחברה ממיינים את הקבוצות האתניות השונות 
מידת תמיכתן בכוחות , כלומר" (נאמנותן למדינה"לפי מידת 

וקובעים את מדיניות , )השליטים עצמם המזוהים עם המדינה
כך קובעות הקבוצות . הגיוס לפי מידת הנאמנות הזו

לאילו יחידות יופנו ,  מי יגויס לצבא ומי לאהשליטות
 .ומה תהיינה אפשרויות הקידום שלהם, המגויסים השונים

  

 :של אנלו מורכבת מארבעה מעגלים" מפת הגיוס"    
להן , הכולל את חברי הקבוצות השליטות" (המעגל המרכזי"

 הסדר החברתי והמבנה רהאינטרס המובהק ביותר בשימו
הכולל חברי קבוצות (מעגל המשני ה, )םמיהפוליטי הקיי

הנדרשים להיטמע ולאמץ את , בעלות אמינות חלקית
המעגל הפריפריאלי , )הערכים של הקבוצות השליטות

, )הכולל קבוצות שנאמנותן לכוחות השליטים מוטלת בספק(
הקבוצות הנתפסות כבלתי בני הכולל את (והמעגל החיצוני 

  ).ולכן אינם מגויסים כלל, נאמנים
  

אך בקושי התייחסה בספרה למקרה אנלו ,   אומנם  
ניתן לראות בקלות כיצד התיאוריה   עם זאתאך, הישראלי

לפחות עד שנות התשעים . ישראל וצבאהשלה חלה גם על 
-ציונית-מהאליטה היהודיתבעיקר הורכב המעגל הראשון 

ההתיישבות "י שנאקרב ובמיוחד מ, גברית-אשכנזית
שני ניתן למנות במעגל ה). ושביםקיבוצים ומבני " (העובדת

שבאופן כללי שובצו בתפקידים  ,יםאת היהודים המזרח
, רקסים' הצהרכיבואת המעגל הפריפריאלי .  סטטוס-ינמוכ

. דרוזיםה-ערביםובעיקר ה, בדואיםה-ערביםבמידת מה ה
ותרבותית הופרדו מוסדית , ובעיקר האחרונים, שלושת אלו

 וזאת ,נית בישראלטיהפלס- משאר האוכלוסייה הערבית
 . ממשלות ישראל לדורותיהןבידי באופן מתוכנן ומכוון 

  

ההתנהלות השפלה ביותר של ממשלות ישראל בנושא     
כפי . דרוזיתה-ערביתלאוכלוסייה ה, כידוע, הגיוס נוגעת

הדרוזים בישראל "שהראה יונתן אופנהיימר במאמרו 
ף בשיתו(מדינת ישראל , )1976" (ערבים-כערבים וכלא

היא ) פעולה עם כוחות ריאקציוניים מסורתיים בקרב הדרוזים

 המשרתת את ,זו שיצרה בהדרגה זהות דרוזית נבדלת
 1957- ב, למשל, כך. האינטרסים של הקבוצות השליטות

ובשנות , הכירה ישראל בקיומה של אוטונומיה דתית דרוזית
-של הערבים עודת הזהות שינתה את סעיף הלאום בת60-ה

הביטוי המשמעותי ביותר ". דרוזי"-ל" ערבי"-מהדרוזים 
החלת , כמובן, ואלהבחנה המלאכותית שיצרה המדינה ה

  . 1956-חובת הגיוס לצבא על כלל הגברים הדרוזים ב
הפכה מדינת ישראל את , טוען אופנהיימר, במובנים אלה    

בכל הנוגע . כביכול, "ערבית-לא"-ל" העדה הדרוזית"
להפקעת , )1966-1948(של הצבאי ממל, אפליה בתקציביםל

מראה אופנהיימר כי , 'ו וכ,להגבלות פוליטיות, אדמות
, במילים אחרות. הדרוזים נתפסים למעשה כערבים לכל דבר

 שיפר את מעמדם האזרחי או גיוסם של הדרוזים לא רק שלא
 שלהם ושל כלל האוכלוסייה  הוא רק הרע את מצבם,הלאומי
יצר תודעת שייכות : הפלסטינית בישראל-הערבית

את מאבקם צמצם מה ש(כוזבת בקרב הדרוזים " ישראלית"
" עדות"-ופיצל את האוכלוסייה הערבית ל, )לשוויון אמיתי
  .ינותנפרדות ואף עו

-האוכלוסייה הערבית ,אז הקמתה של מדינת ישראל    מ
למעגל שויכה ) להוציא הבדואים והדרוזים(הפלסטינית 

-ידי כלל ממשלות ישראל כבכתרה אוכלוסייה זו הו. החיצוני
לשירות צבאי " נפסלה"ולפיכך , "סכנה ביטחונית"

על את הניסיונות העכשוויים להחיל את הגיוס . מלכתחילה
בעיקר על ו, הפלסטיני-חלקים נוספים מן הציבור הערבי

  . הזרחב צריך לנתח בהקשר , נוצריה-ערביהציבור ה
  

 , מעמדיואנית הומשול האת- בסיסה של מדיניות ההפרד    
הראשונים שנהנים מהפנייתן של . קודם כל ומעל לכל

 הם בעלי ההון ,זו נגד זוהקבוצות המודרות והמדוכאות 
נגד אחדות במאבקם  .ועושי דברם במערכת הפוליטית

משתמשים המעמדות השליטים , המנוצלים נגד מנצליהם
כדי לפצל את המעמדות ) בין השאר(במדיניות הגיוס 

, כפי שכתב מרקס.  ובכך מנציחים את שליטתם,המנוצלים
 תחרות על רווחעקב המנם מפוצלת בתוך עצמה והבורגנות א

, אין זה פלא. אבל מאוחדת כמעמד נגד הפרולטריון, ושליטה
פעולה עד כדי ברית בלתי קדושה בין -שקיים שיתוף, אם כך

ציונית השלטת לבין כוחות בורגניים -הבורגנות היהודית
כפי שהדבר בא לידי ביטוי בולט , טרס ערבייםובעלי אינ

 .בבחירות האחרונות לראשות עיריית נצרת
  

, )2003 ("צבא אחר לישראל"כפי שהראה יגיל לוי בספרו     
מדובר בהאדרת הצבא .  חומרניואהמיליטריזם בישראל ה

 מסיבות של אינטרסים ,והשירות בו ובהנצחת הסכסוך
וצות חברתיות מסוימות יש בישראל קב. מעמדיים-חומריים

קדושת "-חברתית ופוליטית מ-המפיקות תועלת כלכלית
 ,בראש וראשונה. תויישראלהבהוויה ובתרבות " ל"צה

מתבטאת תועלת זו ביכולתן של קבוצות אלה להמיר 
 ל בחברה"משאבים ויכולות שצברו הודות למרכזיותו של צה

פוליטית וכלכלית  לנכסים חומריים ולשליטה ,ובתרבות
 .בזירה האזרחית

  

 בחשבון יביא ,במאי 1-ה אותו מסמל, המאבקחיוני ש    לכן 
! לא לגיוס:  בקול גדולינחה אותנו לקרוא ו,את הנאמר לעיל

  ! אומרים די–באחד במאי ! לא לניצול! לא לפיצול



 4/עובדים 

  

הם 

   מבלפים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אור שימאת 

  
    אחד הטיעונים שמשמיעים מתנגדי העלאת שכר 

זה טיעון . וביל לעלייה באבטלהמ צעד כזההוא ש, המינימום
 בעיקר גורמים שמתנגדים באופן עקבי משמיעיםש, שגוי

 לבדוק –הדרך להתמודד איתו היא פשוטה  .לזכויות עובדים
 .זה התנהל בישראלכיכוח ומת שומה קרה בפעם הקוד

 בחירות    שאלת שכר המינימום הייתה שאלה מרכזית ב
ח " ש17.93אז עמד שכר המינימום על . 2006 לכנסת בשנת

. התנגד – הימיןואילו , אותוהשמאל דרש להעלות . לשעה
ת  מחא, נתניהוהתכנית הכלכלית שלהדברים היו רקע ב

 והמועמדות  ,נפוויקי כהוריות בהנהגת -האימהות החד
ר ההסתדרות היוצא מטעם מפלגת "יושל לראשות הממשלה 

לפני שעשה (שהציג עצמו כחברתי  ,עמיר פרץ, העבודה
 ).הסבה מקצועית להפצצת מדינות שכנות

 שר האוצר.  התנגד–אברהם פורז משינוי , ר הפנים דאז    ש
הנימוק .  גם הואהתנגד –הוא ראש הממשלה דהיום , דאז

עלייה בשכר : המושמע כיום אותו טיעון אז הואהציגו ש
 אולם מאז אותה מערכת .המינימום תעלה את האבטלה

 באפריל :עלה שכר המינימום שבע פעמים, בחירות ועד היום
וחודשיים לאחר מכן  ,ח לשעה"ש 18.58 - הוא עלה ל2006

 - עלה המינימום השעתי ל2007 באפריל .ח"ש 19.28-ל –
רגע , 2011באפריל . ח"ש 20.70- ל2008וביולי , ח"ש 19.95

ח "ש 20.92-שכר המינימום לעלה , לפני המחאה החברתית
כשנה לאחר . ח"ש 22.04- לעלה  2011 וביולי ,לשעה

בפעם עלה שכר המינימום , 2012באוקטובר , המחאה
 23.12 :שיעורו הנוכחיבונקבע , השביעית בשנים האחרונות

 .ח לשעה"ש
 2012אוקטובר נימום עלה מאז ועד שכר המי, לובסך הכ    
 30%-בהאם העלייה בשכר המינימום .  לשעהח"ש 5.19-ב

 ערב, 2012בספטמבר  . ולאלא? הובילה לעלייה באבטלה
 6.9%עמד שיעור האבטלה על , שכר המינימוםב האעלהה

שיעור , 2012באוקטובר , לאחר העלייה. מכוח העבודה
-ירד ל – חר מכןמיד לאאולם , 7.1%-האבטלה עלה קלות ל

שלושה חודשים לאחר עליית שכר . 6.8%-  ול6.9%
אם נבחן נקודות . 6.5%-שיעור האבטלה ירד ל, המינימום

  .נמצא שהנתונים הם דומים, זמן אחרות לאורך תקופה זו
גובה  אולם, ירידה באבטלהללעלייה ו גורמים רבים יש    

אותו  חוזרמדוע שב ו, אם כך. שכר המינימום אינו אחד מהם
יש משום ש? דמגוגי נגד העלאת שכר המינימוםטיעון ישן ו

יש " מפלגת – למשל .הדבקים בוגורמים אינטרסנטיים 
למרבה (שאחד מהם הוא , כים" ח19 בסיעתה ישנם". עתיד
נטען כי " יש עתיד"בעמוד הפייסבוק של . שר האוצר) הצער

עלייה בשכר המינימום תגרום כי  ו,דב חנין הוא פופוליסט
ארוזים , אותם שקרים ישנים של נתניהו ופורז. לאבטלה

 .2בחבילה פייסבוקית עם חיוך של מנחה החדשות מערוץ 
רואים כי , המחאה החברתיתכאשר בוחנים את המצב מאז     

 שמשלםעלו המיסים , עלה יוקר המחייה, עלו מחירי הדירות
התביעה להעלאת , לכן.  ורק השכר לא עלה–האדם העובד 

האחד , ח לשעה היא תביעה הולמת" ש30- שכר המינימום ל
והפגנות האחד במאי , במאי הוא זמן מתאים להשמיע אותה

  .במאבק הציבורי למענההן אחת הדרכים להתחיל 
  

        ח לשעהח לשעהח לשעהח לשעה"""" ש ש ש ש30303030
        
        
        
        
        
        
        
        

        המשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השער
  

לכך מצטרפת השנה הדרישה החשובה לשכר מינימום     
כלומר , ח לשעה" ש30 לפחות –ר וצודק יותר גבוה יות

 זו הועלתה לאחרונה בידי הצעה. ח למשרה מלאה" ש5,580
דב דב דב דב כ "ידי חבוהוצגה לציבור הרחב  ,"כוח לעובדים "ארגוןה

הודיע על כוונתו להגיש הצעת חוק ר שא ,)ש"חד (חניןחניןחניןחנין
סטטוס שפרסם חנין בעמוד . בעניין בשבועות הקרובים

 שיתופים 7,000 ספר שיא שללמכה ד הפייסבוק שלו זכה ע
כך למסר של התנגדות -היענות רחבה כל .ברשת החברתית

 כאשר, לניצול הקפיטליסטי איננה מפתיעה בהקשר הנוכחי
פר תשה צפוי לשכירים מה40%שכרם של  בחשבון שמביאים

התמיכה הרחבה בדרישה .  הצעת החוקעם אישורה של
  . אך לא די בה, ישינוי חברתמערכה ללמעניקה רוח גבית 

בעלי ההון שינוי ש –שכר המינימום ב העלאה שיגהכדי ל    
דרוש כוח חברתי מאורגן  ,ינסו לבלום ככל יכולתםונציגיהם 

, הפגנות רחוב ב–בשטח גם לא רק בכנסת אלא , ופעיל
ובמיוחד , איגודי העובדיםב, בהתארגנויות חברתיות רחבות

 במציאות , מאבק קלמאבק לשינוי כזה לא יהיה. סתדרותהב
את . "האחים"-שלטון של נתניהו ו-בה שולטת ממשלת ההון

הנהגת ההסתדרות ממלאת המאבק הזה מגבילה העובדה ש
 בחזית  במקום לעמוד,תפקיד של משקיפה או מגשרת

  . ת החברתימערכהה
מאבק חיוני     המאבק להעלאת שכר המינימום הוא 

 , יהודים וערבים,אזרחיםלהבטחת הקיום בכבוד של מיליוני 
  זה מאבק.הקטנת הניצול הכלכלי שלהם בידי בעלי הוןלו

  אפליה לניצול וליםנגדהמתרתיים יעצים את הכוחות החב
  .גד שלטון ההוןעובדים במערכה נ ותלאחדובכך יתרום 



  מ

        5/ כיבוש 
 

 

   :ו בלחץהת נתניממשל
הפיוס הפלסטיני 

   מקרב את השלום
  

 הקמת ח וחמאס בדבר"של פת    בעקבות ההחלטה 
אשר תשים קץ להפרדה , ממשלת אחדות לאומית

, פוליטית בין הגדה המערבית לבין רצועת עזה
ליברמן על שורה - לפיד-הכריזה ממשלת נתניהו

, אכן. של צעדי ענישה נגד הרשות הפלסטינית
פילוג הפלסטיני שימש היטב את ממשלות ה

, למשל, הוא איפשר להן. הימין בישראל
- אבו(מחמוד עבאס , ף"ר אש"לטעון כי יו

אינו מדבר בשם העם הפלסטיני , )מאזן
-אין טעם לנהל עמו משא,  ולכן,כולו

כאשר החמאס אינו , כעת. ומתן
מ עם "ף ינהל מו"מתנגד לכך שאש

יל מ כזה יוב" אם אכן מו–ישראל 
  עצמאית להקמת מדינה פלסטינית

נאחזת ממשלת  ,בגבולות הקו הירוק
וטוענת שעצם ,  בתירוץ חדשנתניהו

במערכות השלטון של ללת חמאס הכ
מ עם " הופכת את המוהרשות הפלסטינית

  .ף לפסול"אש
אין להתפלא על הלהטוטנות של נתניהו וחבר     

אם לא ימהרו לעשות דמוניזציה . מרעיו
ויה דעת הקהל המקומית והבינלאומית להיווכח עש, לחמאס

החמאס מוכן לנהל עם , שמזה למעלה מעשור: בעובדות
 ואילו ישראל ,שלוםבדבר סיום הכיבוש וכינון מ "ישראל מו

עשוי חמאס , מבחינת נתניהו. היא ששוללת זאת מכל וכל
דוגמת עסקת שליט או (הוק -פרטנר להסכמים אדלהיות 

  . יוק–מ לסיום הכיבוש "ם מו אול,)הסכם הפסקת האש
 אישרה 2002במארס ? ממה חוששים בממשלת הימין    

את , ועידת פסגה של הליגה הערבית שהתקיימה בביירות
יקרי יוזמת השלום ע. יוזמת השלום של ערב הסעודית

 להקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד מ"מו: הערבית
תרון בעיית פו, 1967 ביוני 4-על בסיס קווי ה, מדינת ישראל

היוזמה אומצה . ם" של האו194הפליטים בהתאם להחלטה 
   .ה אותהדחתאולם ישראל , 1397ם "האועצרת בהחלטת 

וכך , ף סמך את ידו על היוזמה"הרי שאש, ניגוד לישראלב    
כאשר הוקמה ממשלת האחדות הקודמת . גם תנועת החמאס

סוכם כי יוזמת השלום , 2006בשנת , ח לחמאס"בין פת
עוד בטרם . ערבית תהווה את המצע המדיני של הממשלהה

ראש הלשכה , הצהיר חאלד משעל, הוקמה ממשלה זו
החמאס לא יוכל להתנגד לעמדה "כי , המדינית של החמאס

" הערבית האחידה שקיבלה ביטוי בהחלטות פסגת ביירות
 לאחר הקמת ממשלת האחדות ).13.2.2006, "הארץ("

מחמוד , שר החוץ הפלסטיניאמר , הפלסטינית באותה שנה
שני תנאים הכרחיים להצלחת "כי , זאהר מתנועת החמאס-א

ליות אהגשמת הדרישות המינימ) 1: (היוזמה הערבית והם
" הסכמה של הצד השני ליוזמה) 2(; של העם הפלסטיני

את תשומת הלב זאהר הפנה -א). 20.4.2006, "חיאת-אל("

האם : עיה היאהב: "למכשול האמיתי בדרך ליישום היוזמה
  ). 15.4.2006, "וואינט" ("?הצד השני מקבל אותה

): 25.4(צבי בראל , "הארץ"    בצדק העיר פרשן עיתון 
האם חמאס בשל עכשיו יותר מבעבר לנהל משא ומתן "

על פי הבהלה שאחזה בממשלת ישראל ? מדיני עם ישראל
נראה שהשאלה צריכה להיות , נוכח הפיוס בין פתח לחמאס

בראל גם הביא ".  לנתניהו לפני שהיא מוצגת למשעלמופנית
 לסוכנות 2007שאמר בינואר , מדבריו של חאלד משעל

ומדינת ישראל תמשיך , ישראל היא עובדה קיימת: "רויטרס
, אבל חמאס לא ישקול הכרה בישראל. זאת עובדה. להתקיים

הבעיה איננה . נית עצמאיתאלא כאשר תקום מדינה פלסטי
. אלא הכישלון בהקמת מדינה פלסטינית, קיומה של ישראל

  ".'67אני כפלסטיני שואף לכך שתהיה לי מדינה בגבולות 
,  הפלסטיני מלחיץ את ממשלת נתניהוהסכם הפיוס,     לכן

הנדרשת להסביר לציבור בארץ ובעולם מדוע הכשילה את 
הממשלה  .סטיניתמ ומדוע טרם קמה המדינה הפל"המו

. ולהצית אש בדרוםוניסתה , הגיב בדרך המוכרת להמיהרה ל
 שוגרו –ח וחמאס על ההסכם "שחתמו פתדקות לאחר 

ממשלת סרבני . רצועת עזהלהפציץ במטוסי חיל האוויר 
אשר נבהלה מכך שכל הפלגים הפלסטיניים התייצבו , השלום

טינים  מוכנה לסכן חיי פלס–ף "מאחורי הקו המדיני של אש
ולא הממשלה , ממשלה זו. וישראלים בהסלמה נוספת

ת מסכנהיא שהיא שמונעת הסדר מדיני ו, היושבת ברמאללה
  .שני העמיםבני אזרחים החיי את 

  
  

 ! במאי1-יחי ה
 גילוי דעת המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  
  
  
  
  

, אחדות מעמד העובדים במערכות נגד הניצול בידי ההון    
לשירותי בריאות וחינוך , לשכר הוגן, אגדותלהגנת זכות ההת

, לשוויון, כמו גם לשלום, לדיור בהישג יד, ברמה ראויה
 הייתה ונותרה תמצית מהותו של –לדמוקרטיה ולסוציאליזם 

 . במאי1-ה, יום הסולידריות הבינלאומי
השוויון -לאי,  העולם הקפיטליסטישארכמו ב, בישראל    

, לאומי ומגדרי של גזענותהחברתי המעמיק יש גם צביון 
 והאבטלה ,ערבים נמוך יותרהעובדים השכר . אפליה והדרה

, ובעיקר הנשים הערביות, הנשים. בקרבם גבוהה יותר
 .מתקשות למצוא עבודה ושכרן נמוך משכר הגברים

ממשלת הימין בראשות נתניהו משלבת תקציב מלחמתי     
שחיקה , ןעם הטבות להו, המממן ברוחב לב את ההתנחלויות

 ודחיקתן של עוד רבבות משפחות לחיים ,בשכר הריאלי
שהוא , ממשלה זו פועלת להנצחת הכיבוש. מתחת לקו העוני

 .ומשלמת מס שפתיים בלבד לשלום, אסון לשני העמים
ממשלת ההפחדה הלאומית מנסה לתרץ את התחמקותה     

 הסכם –והאחרון עד כה , מהסדר מדיני בתירוצים שונים
י "מק. ח לבין תנועת החמאס"הושג בין תנועת פתהפיוס ש
פלסטיני והכללת כל הפלגים -כי הפיוס הפנים, מעריכה

 הם –ף ועל בסיס תכניתו המדינית "הפוליטיים במסגרת אש
תרומה לסיכוי להשגת הסדר בדרכי שלום של הסכסוך רב 

פינוי כל : מרכיבי ההסדר המדיני ידועים זה מכבר. השנים
כינון מדינה פלסטינית , 1967ביוני השטחים שנכבשו 

 ,ישראלמדינת בצד , שבירתה ירושלים המזרחית, עצמאית
שחרור האסירים , פירוק כל ההתנחלויות וחומת ההפרדה

 .ם"ופתרון בעיית הפליטים לפי החלטות האו, הפלסטינים
. שוויון וצדק חברתי הם יעדים משלימים, שלום צודק    
  .2014 במאי 1-גם בשבה ומעלה אותם ברמה י "מק
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עיר "ויכוח עמוק חוצה כעת את     
ויכוח המוכר היטב , "לכולנו

בהיסטוריה של תנועות המאבק 
האם נכון להתמיד במאבק : בעולם

 או ,חברתי בעיר-נגד הממסד הכלכלי
לנסות ולהגיע עם הממסד הזה להסדר 

ויכוח זה . זמני ולהצטרף לקואליציה
אינו מפלג רק בין חברות וחבר 

דואל ויעל בן יפת אהרון מ(המועצה 
שלי , תומכים בכניסה לקואליציה

אלא גם בין חברות , )דביר מתנגדת
 .וחברי התנועה מכל שכונות העיר

ש "הוועדים של סניפי חד, י"מק     
 וכן חזית יפו ,יפובאביב ו-תלב

 הודיעו –" עיר לכולנו"-השותפה ב
 מבעוד מועד על התנגדותם כולם

יננו בטענה כי א, לכניסה לקואליציה
 הזדמנות ישים מצב הקיכי ב רואים

באמצעות לשנות את מדיניות העירייה 
כי אנו מעריכים . חולדאיחבירה לרון 

יכולתנו להביא להישגים גדולה יותר 
 בחמש "עיר לכולנו"(מן האופוזיציה 

שנות אופוזיציה הובילה להישגים 
ובוודאי גדולים משל סיעות , גדולים

גם הדרך  וחושבים שזו ,)הקואליציה
היחידה להרחבת המאבק לצדק 
 ,חברתי בעיר בשנים הקרובות

 ,להערכתנו. ולקראת הבחירות הבאות
תומכים בעמדה זו לא רק רוב בקרב 

 אלא גם , בהחברי התנועה הרשומים
 התנועה רוב גדול בהרבה בקרב פעילי

וחשוב , םשטרם הסדירו את חברות
רוב מוחלט בקרב מצביעי  – לא פחות

  .  בבחירות האחרונות"נועיר לכול"
ההתנגדות למדיניות , כזכור    

ולפרקטיקה של חולדאי הייתה הדגל 
 במסע "עיר לכולנו"המרכזי של 

 משום ך ומשום כ ו,הבחירות האחרון
זכינו , עמידתנו באופוזיציה עד כה

  . הבוחריםןאמוב
  

 הדמוקרטיה הפנימית בתנועההדמוקרטיה הפנימית בתנועההדמוקרטיה הפנימית בתנועההדמוקרטיה הפנימית בתנועה

תנועה ה כללית של הבאסיפ    
נערכה הצבעה , ונהשהתקיימה לאחר

רק כשליש . בדבר הכניסה לקואליציה
 מחברי התנועה הרשומים השתתפו

היה , בקרב המצביעים. בהצבעה זו
 אך ,מנם רוב לכניסה לקואליציהוא

, רבים נמנעו מהשתתפות בהצבעה זו
הליכים הבלתי תקינים במחאה על ה

בקביעת האסיפה וספר הבוחרים בה 
יפה פרסום ההזמנה לאס: ובכלל זה(

העובדה שנוסח , רק יומיים מראש
אי ,  לעיון החבריםאההסכם לא הוב

ואי , סדרים בקביעת ספר הבוחרים
  ).חזית יפומתן זכות הצבעה לחברי 

  

  
  

 מתוך ,היו גם שנמנעו מהצבעה
מחשבה שאין הגיון להכריע ברוב 

רכה הנוגעת לדקטן בשאלת יסוד כזו 
והערכה , "עיר לכולנו"הפוליטית של 

ויה ממילא לא תוכל ועה חצכי תנ
החלטה שעשויה שום להתלכד סביב 

מטעמים אלו גם פעילות  .להתקבל
י נמנעו מלקחת חלק "ופעילי מק

ו לאסיפה נעאף שהג, בהליך ההצבעה
 ולשמור ,על מנת לשתף בעמדותינו

ככל האפשר על אווירה עניינית 
 .בוויכוח הזה

 קמה על בסיס הכרה "עיר לכולנו    "
המאבק בעיר אינן מסוגלות שקבוצות 

כי  ו,להתמודד לבדן מול הממסד
הדרך היחידה להביא להישגים 

: ולשינוי מדיניות היא במאבק משותף
מאבק משום שהתנהלות הממסד היא 

 שתשתנה רק אם ,מדיניות מכוונת
משום הן ומשותף ; נצליח לכפות זאת

שהבעיות הן ביסודן משותפות 
, התושביםפני העדפת ההון על (

על פני עדפת הרכב הפרטי ה
העדפת השלטון , התחבורה הציבורית

 , הדמוקרטיה העירונית פניהריכוזי על
הדרך לשנות את הן משום שו, )ועוד

אלה יחסי הכוחות בעיר היא באחדות 
  .הנאבקים על דמותה

אלה נחלקים סביב שני עקרונות     
 מול ".עיר לכולנו"-המחנות ביום כ
 ,תףמשומאבק עמדה הדוגלת בה

מוצע על ידי התומכים בכניסה 
לקואליציה להגיע כעת להסדר 

הכולל להשהות את המאבק ו ,מקומי
יש לומר . נקודתייםלטובת הישגים 

 אפילו הישגים כאלה אינם  כי,גלויות
לא הוצגה עדיין כל  – מובטחים

אף לא אחת ו, טיוטת הסכם
לא " עיר לכולנו"מהדרישות של 

אושר ר שא ,תוקצבה בתקציב העירייה
כשם שאין , להערכתנו. לאחרונה

אפשרות מעשית שתומכי המאבק 
 או יוותרו ,המשותף יוותרו על המאבק

גם אין כך , על עקרון השותפות
אפשרות לכפות על המעוניינים 
בהסדר מקומי להתמיד כעת במאבק 

שאלת ההליך , לכן. ובשותפות
 ,"עיר לכולנו"-הדמוקרטי הפנימי ב

ניסה או שאלת השתלשלות הכ
 . הן שאלות משניות,לקואליציה

 מרגע שהתגבשו שני ,למעשה
הקטבים הפוליטיים האלה בתוך 

 .  מצב הפילוג הפך למציאות,התנועה
  

 ????מה יש לעשות כעתמה יש לעשות כעתמה יש לעשות כעתמה יש לעשות כעת
 ,ואחריה אמיר בדראן, שלי דביר    

עומדים לשמש חברי אופוזיציה 
אנו מעריכים . בשנים הקרובות

שאליהם יצטרפו גם חברי מועצה 
ככל שיתאכזבו מהבטחות , םנוספי

להשפיע "חולדאי ויתייאשו מהניסיון 
זהו התהליך האופייני ". מבפנים

 ובהתקרב ,למחזור החיים העירוני
 ,עד אז. הבחירות ודאי יתפוס תאוצה

מוטלת על דביר ובדראן האחריות 
לשמש פה למאות אלפי תושבי העיר 
הנאבקים על דמותה מול ממסד 

 במשימה הזו הם יוכלו לעמוד. דורסני
רק בתמיכה של תנועת פעילות 

תנועה מגוונת הכוללת  –ופעילים 
, תושבות ותושבים מכל חלקי העיר

 םפעילי, נציגי ונציגות מאבקים
 "עיר לכולנו". ותיקים וצעירים

הדגימה כי שיתופי פעולה כאלה 
 באמצעותם ניתן וש,בהחלט אפשריים

  . גם להגיע להישגים גדולים
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  שךנמהמאבק 
  

  

  

  

  

  

  

י בדבר "יפו של מק-א"עמדת ועד מחוז ת

  לקואליציה העירונית" עיר לכולנו"כניסת 
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המציין סולידריות , יום הפועלים הבינלאומי,  במאי    באחד
תיפתח במוזיאון  – ואחדות של תנועות הפועלים בעולם

, " מאבק אחד–מעמד אחד "בשם העיר חיפה תערוכה 
 .המעניקה מבט ייחודי על מעמד העובדים בישראל

התערוכה מציעה הזדמנות לבחון סוגיות מעמדיות     
הנחת העבודה של האוצרים . י חזותייםבאמצעות אופני ביטו

היא כי חיפה מאפשרת מבט ייחודי על מעמד העובדים 
בעיר מתקיים מאבק מעמדי מתמשך בין כוחות . בישראל

במאבק זה הפכו אירועים . שלטון לבין מעמד העובדים- ההון
 החל –מקומיים לאירועים מכוננים בתודעה הקולקטיבית 

השלטון הבריטי למרכז בשלבי הפיכתה של חיפה בתקופת 
דרך תהליכי הדלדול שעברה העיר מאז , תעשייתי ולוגיסטי

 וכלה ,שנות השמונים תחת משטר ההפרטה הישראלי
במאבקים העכשוויים נגד השתלטות ההון על נכסיה 

  . האסטרטגיים
בשיתוף המכללה  המתקיימת –    לרגל פתיחת התערוכה 

רים ומפגשים יתקיימו במוזיאון סיו – כלכלית-החברתית
 תוך חיבור בין ,הבוחנים את הזירה המעמדית החיפאית

  ".חיפה האדומה"-העכשווי והאפשרי ב, ההיסטורי
יתקיים בסינמטק חיפה , במקביל לתערוכה,     כמו כן

המאורגן זו השנה השביעית בידי , פסטיבל סרטי פועלים
,  באפריל30-הפסטיבל ייפתח ב. כלכלית-המכללה החברתית

   . עד האחד במאיויימשך
  

בשעה ,  במאי1, פתיחת התערוכה תתקיים ביום חמישי    
המושבה , 11 בן גוריון רותשד,  במוזיאון העיר20:30

, אפרת לוין ורפי קמחי: אוצרים. חיפה, הגרמנית
ערן , ישראל חינטייב, סיון גרוס, רונן אידלמן: בהשתתפות

  .יוני ספקטור ועבד עאבד'ג, מנאל מחאמיד, טורבינר
  
  

 מועדון הגדה השמאלית
  אביב- תל, 70אחד העם 

  
  20:00בשעה ,  באפריל30, ביום רביעי

  אביב -הופעת בכורה בתל
  של הזמרת הצעירה 

  

 ובראן 'מריה ג
  
  

 )בוזוק (בלאןבלאןבלאןבלאןס ס ס ס יריס מורקויריס מורקויריס מורקויריס מורקו''''גגגג: ליווי בנגינה
 

  ערב של מוסיקה ערבית מודרנית
  אהבה וערכים הומאניים, שירים שמדברים על חירות
  

 הכניסה ללא תשלום
 תרומות יתקבלו בברכה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

  

  משךנהמאבק 
 

 6666המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
 

ערבית -    בהקשר זה נדגיש במיוחד את השותפות היהודית
חבירת . ערב הבחירות האחרונות" עיר לכולנו"-שהושגה ב
, הייתה פרי תהליך התקרבות ארוך" עיר לכולנו"- חזית יפו ל

ל תנועת המאבק בעיר שיש לשמור עליו וזהו נכס עצום ש
 . ולחזקו כעת

    כשם שדביר ובדראן עומדים לייצג את כל תושבות 
כך גם התנועה שתעמוד לצידם מוכרחה , ותושבי העיר

, להיבנות כתנועה המשותפת לכל תושבי ותושבות העיר
 . יהודים וערבים, ובכלל זה יהודיות וערביות

השאלות כיצד לבנות את לגבי .     בדרך הזו יש ללכת
כיצד להמשיך ? איך יתקבלו בה ההחלטות? התנועה הזו

תוך ,  לגביהן אנו צריכים לתת תשובות ביחד–? ולהרחיבה
חשוב להתחיל במלאכה זו כבר . תיאום ושיתוף מלא

 . בשבועות הקרובים
ניזון מאווירת הייאוש " עיר לכולנו"-    הפילוג הנוכחי ב

, זו בעינינו סכנה גדולה. ין אותהועלול גם להז, הפוליטי
י בטוחים שדרך "אנחנו במק. וסיבה נוספת לא להרים ידיים

תנועת . המאבק המשותף היא המפתח לשינוי פני החברה
ופעילותה בשנים האחרונות הן בעינינו הוכחה " עיר לכולנו"

התנועה הטביעה בשנים האלה חותם עמוק על . נוספת לכך
ק בלתי מתפשר להישגים מיידיים הגיעה במאב, החיים בעיר

ויצרה , כופפה את מדיניות העירייה בנקודות רבות, חשובים
 . עבור העיר תקווה לשינוי

    אנחנו נמשיך בדרך זו של חבירה לכל מאבק עירוני למען 
ונמשיך בדרך זו של , שוויון ולמען צדק חברתי וסביבתי

 . הזאתחיבור המאבקים לכוח מלוכד שיאבק על החיים בעיר 
  !תמיד,     עד הניצחון
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  :תערוכה בחיפה לרגל האחד במאי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מאבק אחד –ד אחד עממ

עבד עאבדי: איור  



    במאבק
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את רחובותיה ) 26.4(    אלפי מפגינות ומפגינים גדשו בשבת 
בתהלוכת האחד במאי הארצית של , המרכזיים של נצרת

בית "התהלוכה הסתיימה בעצרת ברחבת . ש"י וחד"מק
. תכנית אמנותית -ולאחריהם בה נישאו נאומים , "הידידות

בהפגנה הונפו כרזות הקוראות להגנה על זכויות העובדים 
לסיום הכיבוש ולהקמת מדינה פלסטינית , צולמפני ני

 30-להעלאת שכר המינימום ל, עצמאית בצד מדינת ישראל
  .ולביטול התכניות לגיוס צעירים ערבים לצבא, ח לשעה"ש

נמשכות ההכנות להפגנות האחד במאי שיתקיימו ,     במקביל
. )מודעה בעמוד זה' ר(חיפה אביב וב-בתל) 1.5(' ביום ה

עובדים נגד "המתקיימת תחת הסיסמא , אביב- ההפגנה בתל
, מרצ, ש"י וחד"מאורגנת במשותף בידי מק, "שלטון ההון

הקואליציה למען העסקה , מאבק סוציאליסטי, כוח לעובדים
 ההפגנה ".עתידנו"ישירה והתארגנות העובדות הסוציאליות 

, בחיפה מאורגנת בידי קואליציית האחד במאי החיפאית
מאבק סוציאליסטי , כוח לעובדים, ש"די וח"הכוללת את מק

  .כלכלית-והמכללה החברתית
הדרישה המרכזיות של הפגנות אלה זו  דרישות    אחת ה

" כוח לעובדים"אותה יזם ארגון , מינימוםלהעלאת שכר ה
  ).ש"חד(כ דב חנין "ושתוגש כהצעת חוק בידי ח

  

   יערער על פסק הדיןכ ברכה"ח
משפטו של ) 24.4( לקיצו הגיע, אחר חמש שנות דיונים    
- בית משפט השלום בתל. כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"יו

ופיצוי ,  שקלים400כ ברכה קנס כספי בגובה "אביב גזר על ח
 במהלך הפגנה נגד 'דחיפתו' שברכה הורשע ב- ימין הפעיל 

  . שקלים250 בסכום - 2006בקיץ , מלחמת לבנון השנייה
ת שהגיעה לעסקה עם אותה פרקליטו"כ ברכה אמר כי "ח    
, שהורשע בתקיפת ילד מספר פעמים, כ אביגדור ליברמן"ח

 להטיל הציעההאשימה אותי ו, שלא להטיל עליו שום עונש
שלום ה מפני שהגנתי על פעיל ,עלי עונש מאסר על תנאי

  ".שהותקף בידי פעיל ימין, 83 שהיה אז בן ,אורי אבנרי
כי למרות ציין , ל מרכז עדאלה"מנכ, בארין'ד חסן ג"עו    

אנו נחושים לערער על ", כ ברכה"העונש שנגזר על חזניחות 
אנו סבורים שעל . עצם הרשעתו לבית המשפט המחוזי

 מדיניות  נוכח,הפרקליטות היה לבטל את האישום הזה
היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש אישומים נגד חברי 

  ".כנסת בגין פעילות פוליטית במהלך הפגנות
  

  סולידריות עם הסרבן אוריאל פררה
הודיע על כוונתו לסרב , שבע- מבאר19בן ,     אוריאל פררה
בלתי תאריך גיוס קי: "בהודעה שפרסם כתב. להתגייס לצבא

 אני מסרב לשרת בצבא כי אני לא אקח . באפריל השנה27-ל
ית של כיבוש השטחים דמוקרט-חלק בפעילות האנטי

פגיעה בזכויות אדם לת הכול, ידי הצבאבם יהפלסטיני

 המערכת הצבאית מעודדת ,בנוסף. פשעי מלחמהביצוע ו
 על , ולכן,שירות הצבאי תורם לשימור המצב הקייםה .גזענות

  ."חלק מהמערכת הזאתמסרב להיות  אני ,פי מצפוני
הודיעה כי " 2014מכתב הסרבנים והסרבניות "    קבוצת 

  .ו של פררהבעת כליאת ,השומר-תקיים הפגנה בכניסה לתל
  

  

  במאי1-ה
  יום הסולידריות הבינלאומי של העובדים

  

  

  

  1.5', יום ה

  אביב-תל
  עובדים נגד שלטון ההון

   ,הבימהבכיכר  18:30מתכנסים בשעה 
  .גן מאיר עצרת ב–ה צעדבסיום ה

  

  חיפה
  תהלוכה של קואליציית האחד במאי

  

ליד מוזיאון חיפה לאמנות  18:30מתכנסים בשעה 
  .מושבה הגרמניתוצועדים ל)  לוישבתאי' רח(

  

  תנועת הידידות עם העמים
   שנה להבסת גרמניה הנאצית69במלאות 

  

  עצרת יום הניצחון
  ש הצבא האדום בהרי ירושלים"ביער ע

  10:30בשעה ,  במאי10, בשבת
  

  :הסעות לאירוע
  ,)סולל בונה(ליד מגדל הנביאים , 7:30, חיפהחיפהחיפהחיפה

  ,ת רחוב ארליךרחוב יפת פינ, גן השניים, 8:00, יפויפויפויפו
  ,רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי, 8:30, אאאא""""תתתת
  .רכבת מרכז, מסוף שלמה סיקסט, 8:45, אאאא""""תתתת

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לציון חג הפועליםתהלוכות והפגנות


