
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ש"לראשונה במועצת חדשהשתתף , אברהם בורג, ר הכנסת לשעבר"יודברי 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  
 שאני נמצא באירוע אני חושב שזו פעם ראשונה בחיי    

פיקוח "בתרבות היהודית יש מושג שנקרא . פוליטי בשבת
אז פיקוח נפש דוחה  –  כשיש סכות נפשות גדולה":נפש
נמצאים ושל רבים היא שאנחנו  והתחושה שלי .שבת

 –ולכן , עכשיו ברגע של פיקוח נפש קולקטיבי בישראל
  .ואני אסיר תודה, ש בשבת"באתי למועצת חד

בחברה , בהרבה חדרים נוספים ו– יש הרגשה בחדר הזה    
זה לא "כי .  שמשהו לא עובד–היהודית ובחברה הערבית 

 ויש ,מרבית התכנים של ישראל ההיסטורית נגמרו". זה
מאבק אידיאולוגי קשה על מה תהיה מערכת התכנים 

 לא 1967 והקלקולים של 1948העיוותים של . הבאה
. אי אפשר יותר להישען עליהם. דבריכולים יותר להסביר 

אין כבר יותר צבאות , אין כבר יותר מלחמות גדולות
והטריטוריה שבידי ישראל לא , מאיימים בארצות השכנות

. השטחים את החזקת –ולם לא הצדיקה  וגם מע–מצדיקה 
כי גדול בהיסטוריה של העם האפילו האסון ההיסטורי 

ר שא ,ם של פוליטיקאיםה ציני בידיכליהפך ל, היהודי
  .כדי להצדיק עוולותים בו שמשתמ

והגיעה , סיימה להעפיל לראש ההרישראל היהודית     
ואנחנו לא יודעים , ושם צריך חברה נורמאלית. למישור

 יש לכך מחיר לא –אם נהיה נורמאליים . היות נורמאלייםל
  .לוותר על הפריבילגיות שמוקנות רק ליהודים: נורמאלי

אבל הן , אנחנו נמצאים בבחירות שהן לכאורה מיותרות    
בעלות משמעות עמוקה יותר מאשר עצם בחירת הכנסת 

ויש ואקום , מציעים לנו חולי שאמור לרפא חולי. הבאה
  .וכו מתפרצות מחלות רעות שונותפוליטי לת

אני לא מתנגד .  היא מחלת הלאומנות–עיקרית המחלה ה    
אם היא נשענת על ערכי , ללאומיות של שום קולקטיב

אבל לאומיות שהמקור שלה הוא . השוויון והצדק
 של בוז לכל מי ,"עם בחירה" בתחושה של ,בהתנשאות

שהיא , אלא לאומנות,  לא לאומיות כברוז –אחר הוא ש
והיא בת , והיא האחות של האפליה, האמא של הגזענות

 .האלימותשל איומה ונוראה של העוולה ומשפחה 
    עזבתי את המרחב הפוליטי היהודי כי הוא הפך להיות 

ת הדרך הנה כדי להתחבר ללאומנות אלא עשיתי . לאומני
חת אם הנ, הלאומיות הפלסטינית היא טובה ונדרשת. אחרת

. היסוד שלה היא זכותם של כל בני האדם לאותן זכויות
 לשים לב ישו,  קביעה זודוחההקונצנזוס בישראל , לצערי

  .אתת מקבלים זשותפ התומכים ברשימה הערבית המלא כלש
דווקא אצלכם , קשים של התקופה הזוגרים התאול כל המ    

, ערבית-החלופה היהודיתהמציגים את  –ש "בחד
שהכנתם אותו במשך עשרות , קראת הרגע הזהשהתכוננתם ל

 נחוץ פיק ברכיים מול אצלכם לא דווקא –שנים רעות וקשות 
להעדיף את הרע המוכר על פני  .ערבי המשותף-המסר היהודי

מחוץ . אלא היגררות,  זו לא מנהיגות–הטוב הלא מוכר 
של , של ערבים,  של יהודים–יש חברה במשבר , לחדר הזה
שצמאה לעולמות תוכן , ה לחזון אחרשמחכ –בני אדם 

  . זה הזמן להציע לה דרך חדשה. אחרים
היא , "המחנה הציוני"קוראת לעצמה העבודה מפלגת כש    

וכשמרצ שותקת כאשר ". רק לא ערבים", למעשה, אומרת
גם הם נכשלים , "קואליציה מליברמן עד מרצ"מדברים על 

יסטוריה ש תוותר על העמדה הה"ואם חד. במבחן השוויון
יתן ימי אז  ,ערבית- של שותפות אמת יהודית,הבלבדית שלה

  ?לאלה המחפשים אלטרנטיבה לכל הרוע הזהקורת גג 
  אלא לא להסתגר,להתרחבאלא לא להתבייש זה הזמן     

חברות  .בחוץ כבר דופק בדלת הזמן החדש .להתמודד
  .ש"זה הזמן של חד, וחברים

         בינואר בינואר בינואר בינואר3333, , , , נצרתנצרתנצרתנצרת

 2015 ינוארב 7, 1 יליון   ג
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  חומוס תרדוף, חומוס
. פעם אחת טלפנו אלי ממטה סוקרים וביקשו לראיין אותי"

אמרתי שדב חנין . שאלו מדוע. ח"הבטחתי שאני מצביע לרק
ובכלל הערבים מארחים אותי יופי והאוכל , פרלמנטר מצוין

 ".ממש טעים
 )21.12, "מעריב", הפרשן רון קופמן(

 

 ונגל 'חדשות מהווילה שבג
 ". אבל חמוש–לא איכפת לי ללכת יחף "

 )25.12, "קול ישראל", שר הביטחון, משה יעלון(

 

 יוצאים מהמשבר הקפיטליסטי
 ".0.03%-ונס התחזק ב'מדד דאו ג: עליות בוול סטריט"

 )25.12, "ווינט"- מבזק ב(
 

 ...בא- זה- מי-הא-וה
 חנין היה לוקח גבעת עמל הוא אחד המקומות בארץ שדב"

אם רק היה  –בהם בהליכה בחירות לראשות הממשלה 
 ". למישהו חשק לצאת ולהצביע

 )20.12, "מעריב", גיא צדיק(
 

 יצא בזול
עם ] להעלאת שכר המינימום[הקדמתי לחתום על ההסכם "
נגמור בהרבה , כי הערכתי שאם ניתן לה להוביל, הסתדרותה

 שקל 1,000ספת של האווירה ציבורית דיברה על תו. יותר
 ". שקל בשלוש פעימות700הבטחתי שנשלם . במיידי

 )22.12" כלכליסט", נשיא התאחדות התעשיינים, צביקה אורן(

 

 ?גם המפלגה הקומוניסטית
 56הלוואי שזה היה קורה היום שמפלגה הייתה מקבלת "

המדינה הייתה נראית אחרת ולא משנה לי איזו . מנדטים
 ".מפלגה

 )16.12, פייסבוק, ש יחסי הציבור של הטייקוניםאי, רני רהב(

 

 לא רואה ממטר
בעקבות הדיבור הבלתי פוסק על העוני הצטיידתי בפנס רב "

החלכאים והנדכאים , עוצמה ויצאתי לחפש את העניים
לאחר מאמץ ניכר זיהיתי באחד הצמתים פושט ... בישראל

 ". והתברר לי שהוא עובד זר מרומניה,יד
 )23.12, "ישראל היום"שן פר, חיים שיין(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  

   "אויב מבית"-בבית היהודי נאבקים ב
הוא " הבית היהודי"    אחד המתמודדים בפריימריז במפלגת 

התנועה אשר זו  ."אם תרצו" תתנועמייסד , ר רונן שובל"ד
 בתפיסת עולמה יש כי, בית המשפט המחוזי בירושלים קבע

  . ולוגיה הפאשיסטיתקווים משותפים עם האידיא
    שובל העלה לרשת סרטון וידאו המציג את מנהיגי מחנה 

סיסמת הבחירות . שמאל כמפלצות האורבות ביער-המרכז
על משקל " (רק רונן שובל מבין שמאלנית"שלו היא 

  ").רק ליברמן מבין ערבית", 2009הסיסמא מבחירות 
 פעלה" ישראל ביתנו"מפלגת ש בעוד :מדברים ועושים    

 שבית –הרי ששובל , "חיצוניאויב הה "בעקביות נגד
פועל  –המשפט אפיין במדויק את זהותו הרעיונית 

  ."האויב הפנימי"נגד בשיטתיות 
  יפו-אביב-תל, גרינברג. צ

  
  
  

  
  

  שבת ישראלית
 הרוויח ביושר את כל הלעג "שישי ישראלי"הקמפיין     

שישי עלוב בפרסומת מראים ערב . הופנו כלפיווהביקורת ש
 כל המשפחה משחקת :חילוניתהמוגדרת ל משפחה אצ

. ואיש איש לנפשו, אנק פוד'הילדים אוכלים ג, ניידהבטלפון 
 בערב קידוש  שלהיא מופתדתית מוגדרת  המשפחה ה,מנגד
  .ים ומגובשיםמחייכנראים משפחה בני הכל ו, שבת

ראש הממשלה ניצל את נאומו ,  קשרכלוללא , במקביל    
.  כדי ללעוג ליריביו הפוליטייםך למבוגרים"ן התנחידוב

נתניהו בחר דווקא בבמה של אירוע ממלכתי כדי להצהיר 
איש מהנוכחים לא כי , למותר לציין. הצהרה מדינית ימנית

) ואולי כל(מרבית  שנחשלא אסתכן אם א. הגיב ולא מחה
תמכו בלב שלם בהצהרתו ובדעותיו  הנוכחים בחידון

 . המחנה שלהםהמסוכנות של ראש
מבצע הדתי בישראל ציבור  ה:וכאן בדיוק נוצרת הבעיה    

יכולים " הבית היהודי"ברשימת . ניכוס פוליטי לערכי הדת
כך . בתנאי שהם ימנים קיצונים, להשתלב מועמדים חילוניים

רבים  ,כתוצאה מכך. ה פוליטיתמדעל –היהדות מדת הופכת 
, חיוביים שבהובכלל זה מהערכים ה, מתרחקים מהיהדות

הניכוס של המסורת היהודית בידי . דוגמת עזרה הדדית
 לגרום לציבור הרחב להתרחק לוללאומנים קיצוניים ע

  . ולהתנכר אליהםמהחלקים היפים שבמסורת הזו
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, טרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלק

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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  2014  סיכום- יומן כיבוש
  

  
  

מהשנים הקטלניות :  הייתה שנה איומה2014שנת     "
, אלפי הרוגים פלסטינים בעזה. והאכזריות בתולדות הכיבוש

ועשרות הרוגים ישראלים בשטחים ובישראל , עשרות בגדה
ל "כתב מנכ, " ועוד לא דיברנו על הפצועים וההרס הנרחב–

באיגרת שפרסם , חגי אלעד, "לםבצ"ארגון זכויות האדם 
את אלפי הבתים שנהרסו ". לרגל השנה האזרחית החדשה

 איש לא יוכל –את החיים שנהרסו ; יידרשו שנים לבנות
מדובר אמנם . כל אדם וכוחותיו, כל משפחה וסבלה: לדעת

תכלה שנה  '2014ועדיין ראוי לומר על , ראש השנה האזרחיב
 .כתב, "'וקללותיה

סבל , הרס, אחרי כל כך הרבה הרג: " באיגרת    עוד נכתב
להניח מאחור . 'לחזור לשגרה'יש רצון אנושי טבעי , וכאב

הקשיבו רגע . להדחיק ולהמשיך הלאה, את מה שהתרחש
על מה הם רוצים לדבר וממה הם מבקשים , לפוליטיקאים

האם הבחירות הקרובות בישראל הן על מילקי או . להתחמק
 ".?על עזה

כי , כי השגרה הזו פסולה מוסרית, לחזור לשגרהאסור     "
כי זאת שגרה שלא מבטיחה צדק או , השגרה הזו קטלנית

כי עבור מיליוני הפלסטינים . אלא ממש את ההפך, שלווה
 שמשמעה חיים שחשופים 'שגרה'זאת , שחיים תחת כיבוש

הפרות של זכויות האדם . כמעט בלי הגנה, לפגיעה כל הזמן
 ." שנים ולא אחרי מאה47לא אחרי , 'רהשג'אסור שיהפכו 

 הרסו 2014שנת עולה כי ב,     מנתונים שאסף הארגון
 בתים בגדה המערבית ובמזרח 188הרשויות הישראליות 

.  קטינים463בהם ,  בני אדם ללא בית882ירושלים והותירו 
, המנהל האזרחי ועיריית ירושלים נמנעים מזה עשרות שנים

 מתאר שיענו על צורכי האזרחים מהכנת תכניות, במכוון
לאחר מכן משתמשות הרשויות בהיעדר . הפלסטינים

. התכניות כתירוץ לסירובן להנפיק לפלסטינים היתרי בנייה
מדיניות זו כופה על הציבור הפלסטיני לחיות במצוקת דיור 

  מרפאות , ומותירה אותו ללא מבני ציבור כמו בתי ספר, קשה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ציאת סטודנטים מעזה ציאת סטודנטים מעזה ציאת סטודנטים מעזה ציאת סטודנטים מעזה ישראל מונעת יישראל מונעת יישראל מונעת יישראל מונעת י
  
  

מעבר רפיח למצרים סגור רוב הזמן ולכן נתקעו רבים     
לפני כחודש הגישה הוועדה האזרחית . ברצועה בלא מוצא

עם סטודנטים במטרה לתאם בקשות של  300-הפלסטינית כ
 בדרך ,את יציאתם דרך מעבר ארז אל מעבר אלנביישראל 

עדה העבירה את הוו. בהן הם לומדים ומשם לארצות ,לירדן
שמות הסטודנטים למתאם פעולות הממשלה בשטחים 

חלק . שנת הלימודים החלה, הזמן חלף). ש"מתפ(
מהסטודנטים הצליחו לצאת בינתיים דרך מעבר רפיח 

 .במועדים הספורים שבהם נפתח
 הודיעה  שעבר כי ישראלשבועבסר מ" גישה"ארגון     
 מהסטודנטים לצאת דרך מעבר ארז 140-תאפשר רק לכש

 סטודנטים עברו עד 37רק , עם זאת. ל"בדרך ללימודים בחו
לאחר שהוועדה האזרחית הפלסטינית לא , כה במעבר

 אחרים .הצליחה לאתר את כל מי שביקשו בזמנו היתר יציאה
לא הצליחו לנצל את ההזדמנות מאחר שפג תוקף האשרות 

דרך רפיח בשלושת כאלה שהצליחו לעבור היו  ו,שלהם
 .הימים שבהם פעל במהלך שבוע שעבר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  אקטיבסטילס: צילום. בית חנינא, פלסטיני ליד הריסות ביתו

  
 בוחרים חלק, באין אפשרות חוקית. או מרכזים קהילתיים

הורסות , בתגובה. מהפלסטינים לבנות בלי היתר בנייה
  .הרשויות הישראליות חלק ניכר מהמבנים

 בתים 141 שבגדה המערבית הרסו הרשויות Cבשטח     
, קורת גג בני אדם ללא 715שיון והותירו ישנבנו ללא ר

 ירושליםבשכונות הפלסטיניות ב . קטינים386מתוכם 
 בני אדם ללא 167 בתים והותירו 47הרסו הרשויות המזרחית 

  . קטינים77מתוכם , בית
  
  
  
  
  

        

        נגד פלסטיניםנגד פלסטיניםנגד פלסטיניםנגד פלסטיניםכלבים כלבים כלבים כלבים 
            

דרומית לעיירה בית אומר בגדה , של פלסטינים    הפגנות 
התושבים נוהגים להפגין . הפכו למעשה שבשגרה, המערבית

במחאה על כך שאדמותיהם נגזלו מהם לטובת ההתנחלות 
לא ). מ"שב" (שטח ביטחוני מיוחד"-המוקפת ב, כרמי צור

  .לשם פיזור הפגנות אלה, אחת נוקטים החיילים באלימות
שמש אזור חיץ שאיש אינו רשאי שאמור ל, מ"השב    

הוקם על קרקעות פרטיות של , להיכנס אליו ללא אישור
בעלי הקרקע נדרשים להיתרים מיוחדים כדי . פלסטינים

ואלה ניתנים לימים ספורים , להגיע לאדמותיהם ולעבדן
 למתנחלים גישה אפשרהצבא מ, בה בעת. בשנה בלבד

 .חופשית לאדמות הגזולות
התקיימה הפגנה של ,  בשעות הצהריים, בדצמבר23-    ב

כשעה לאחר . אשר הותקפה בידי החיילים, פלסטינים באזור
 ,הגיעו לאזור שני חיילים ועמם שני כלבים, תחילת ההפגנה

לדברי .  מוחמד עווד"בצלם"ידי מתנדב בשתועדו בווידיאו 
שנראה בתחילת הסרטון כשהוא (אחד הכלבים , עדי ראייה

חמזה , מפגינים הפלסטינים הצעיריםתקף את אחד ה) מזנק
לאחר מכן הרחיקו החיילים . ונשך אותו, 16בן , אבו האשם

אזקו את אבו האשם ולקחו אותו , את הכלבים מהמקום
ממנה פונה באמבולנס לבית חולים , להתנחלות כרמי צור

ממשפחתו של אבו האשם נמסר כי מבית החולים . ישראלי
  . הוא נלקח למעצר בכלא עופר

השימוש בכלבים מסוכן ומביא ", "בצלם"ארגון לדברי     
 שב 'בצלם' .לפגיעה חמורה ומזעזעת באזרחים לא חמושים

. וקורא לצבא להפסיק את השימוש המחריד באמצעי זה
, שיסוי כלבים בבני אדם הינו שיטת פעולה מעוררת חלחלה

  ".פסולה מוסרית וחוקית



 4/בחירות 

  

  להיות או לחדול
  

   מכה אנושה לאינטרנציונליזםיהריצה במסגרת רשימה ערבית אחת תה
  

  

  

  

  

  

  

  

  אור שימאת 

  
ש דיונים ערים בשאלת "י ובחד"    בימים אלה מתנהלים במק

אחת .  נתמודד בבחירות הקרובות לכנסתובהאופן 
היא רשימה הכוללת את , פשרויות העומדות על הפרקהא
תומכי האפשרות הזו . גות הערביות כל המפלש ואת"חד

, לשיטתם". הרשימה המשותפת"מכנים אותה בשם המכובס 
 בהכרח רשימה אש הי"כל רשימה בה חברים נציגי חד

 ?מנםוא ה.ערבית-יהודית
ד והתנועה האסלאמית "בל, ש"לרשימה המורכבת מחד    

לשמאל ? וכיצד יהיה. לא יהיה כל בסיס אידיאולוגי משותף
לפמיניסטיות אין , ידיאולוגי משותף עם הימיןאין בסיס א

לאינטרנציונליסטים אין דבר , דבר במשותף עם שמרנים
בסיס המשיכה שלה למצביעים יהיה . במשותף עם בדלנים

אפילו אם ישובץ יהודי בתוך  . זהות אתנית–אחד ויחידי 
אפילו הצבתו . זה לא  ישנה את מהותה, הרשימה הערבית

 .לאומי-לא תיגאל אותה מאופייה החדשל קומוניסט בראשה 
אף אם נציב את הגדול שבאינטרנציונליסטים בראש     

, סלאמיתיד ומהתנועה הא"רשימה שרוב חבריה באים מבל
והדבר שיחיד המאחד את מצביעיה הוא קבוצת השתייכותם 

 תהיה זו רשימה שהאינטרנציונליזם ממנה –הסוציולוגית 
 .והלאה

העלתה על נס את השותפות י "קשל מ 27- ההועיד    הו
שבה והגדירה את האינטרנציונליזם ו, ערבית-היהודית

י "פעילי מק" :כאלטרנטיבה ללאומנות ולגזענות של השלטון
 הן ,ש ניהלו מערכה פוליטית מורכבת"ושותפיהם בחד

מול הקו הלאומני . בציבור הערבי והן בציבור היהודי
הדרת המצדיק את הסדר החברתי הקיים והתומך ב

שהציגו מרבית , האוכלוסייה הערבית מהמגרש הפוליטי
, ש מצע חברתי מתקדם"הציגה חד, המפלגות הציוניות

על , על מאבק בכיבוש, המתבסס על ערכים סוציאליסטיים
ואשר , על חתירה לשוויון זכויות, הגנת המרחב הדמוקרטי

 ".ערבית-מיישם את העיקרון של שותפות יהודית
ועידה לא הותירה את השותפות כעניין וה, כן- על- יתר    

כי אם כפרקסיס פוליטי חיוני , תיאורטי ואידיאולוגי בלבד
האתגר : "וכאבן יסוד לכל חזית רחבה נגד סכנת הפאשיזם

ובפני הציבור שמפלגתנו הקומוניסטית מציבה בפני עצמה 
להדוף את סכנת הפשיזם עכשיו בדרך  –היהודי והערבי הוא 
ערבית -פשיסטית יהודית- עממית אנטישל בנייה של חזית

פשיסטיים ועל בסיס -בשותפות של כל הכוחות האנטי, רחבה
 ".קו פוליטי נכון

כדרך     יש המציגים את האפשרות של רשימה ערבית אחת 
אך רשימה כזו רק תשרת את  .לבלימת סכנת הפאשיזם

הכוחות המבקשים לבודד את האוכלוסייה הערבית ולהצר 
די אם ניזכר בליברמן עומד על דוכן . וקרטיאת המרחב הדמ

למפלגות " ממליץ"- וכנסת בדיון על העלאת אחוז החסימהה
הנסמכות על קולות האוכלוסייה הערבית לרוץ ברשימה אחת 

 באשר לבלימת סכנת האם המקור לקבלת עצות .משותפת
 ?וא ממי שמגלם בדמותו את הסכנה הזוה, הפאשיזם

מתומכי הרשימה הערבית אחת מסבירים שתפקידם     חלק 
לציבור לחבור "של החברים היהודים ברשימה יהיה 

גם אם עולם הערכים שלנו איננו זהה לחלוטין , המדוכא
- אמירות אלה מתאימות לחסידי האסכולה הפוסט".לשלהם

הן ביטוי לפוליטיקה של ; ולא המרקסיסטית, מודרניסטית
 לא זו דרכן ההיסטורית של. מדיתולא לפוליטיקה מע, זהויות

ערבית שלנו תמיד הייתה -השותפות היהודית. ש"י וחד"מק
שותפות , שותפות של אינטרס מעמדי, שותפות של מאבק

של מי שמבקשים לחיות בחברה טובה יותר עבור עצמם 
- הפוסטהא הצענו לציבור את הגרסמעולם ל. וילדיהם

 ,ים להיסטוריהמודרנית הדלה והעלובה של קבוצת פרופסור
תמיד  .ריקה מתוכן עם קבוצות מדוכאות" הזדהות"המציעה 

  .אסור לקבל אותה גם כעת. פעלנו נגד ההפרדה הלאומית
אני אינני מודאג מחוסר היכולת להסביר את הריצה     

אני מודאג מחוסר . ברשימה ערבית אחת לבוחרינו היהודים
שוו  .אחדיהודים וערבים כ, היכולת להסביר אותה לעצמנו

את . לנגד עיניכם את הקמפיין שהרשימה הזאת תנהל
כולם כניעה בלתי . את הפוליטיקה שלה. המסרים שלה

המסר האינטרנציונליסטי של . מסויגת להפרדה הלאומית
ארגוננו ישקע , ש יושתק"המפלגה הקומוניסטית וחד

 . תגווע ותימוגהמפלגהשכדי סכנה עד , בהדרגתיות
המצוי , יותרנו עומד פתרון פוליטי טוב שעה שבפני, זאת    

התנועה הערבית ש עם "רשימה משותפת של חד: בהישג יד
אשר אליה יוכלו , ר אחמד טיבי"דבראשות ) ל"תע(לשינוי 

לו אל להצטרף גם אישי שמאל יהודים וערבים שטרם צל
 תתבסס על דרך פוליטית ורשימה כז. הקלחת הפוליטית

- רשימה כזאת תהיה יהודית.ולא על בסיס זהותי, משותפת
  .לא גם בפוליטיקה שהיא מנהלתא, בהרכבהלא רק ערבית 

סקרי עומק שנערכו באוכלוסייה הערבית הצביעו על כך     
שדווקא אפשרות של שתי רשימות שנסמכות על קולות 

תוביל לתחרות בריאה ותעלה את אחוז , האוכלוסייה הערבית
האם במצב  .ימיןובכך תסייע להקמת גוש חוסם , ההצבעה

באמת ראוי לדחות אפשרות זו משיקולים של , אליו נקלענו
האם ראוי לו לאדם הניצב על ? מקום- באיזה-ישובץ-מי

במקום לחלץ , סיפון הטיטאניק להתמקח על מחיר השמפניה
 עלולה ש"ריצה עצמאית של חד? ממצבו הבישעצמו 

רשימה ערבית אחת עם . להובילנו אל מתחת לאחוז החסימה
תוביל אותנו לאובדן דרך , סלאמיתיד והתנועה הא"בל

רשימה משותפת . אידיאולוגי ולהיעלמות מהזירה הפוליטית
תוך שמירה על , עם טיבי ותנועתו תבטיח את מקומנו בכנסת

 .זו השאלה שעומדת על הפרק. עקרונותינו ודרכנו
בפנינו ניצבות שתי .  המחלוקתעומקאין להכחיש את     

 –ית ערב- נצביע בעד המשך השותפות היהודיתאם . אופציות
 אם נצביע בעד רשימה ערבית אחת .נציל את ביתנו הפוליטי

זיאד תאופיק וילנר ומאיר , טוביתופיק הנר שהדליקו  –
  .וחשיכה לאומנית תשרור על פני הארץ, יכבה



  

 5/חברה וכלכלה 
 

  

  חצי עבודה ,עבודה
  

  יחסית, מאחורי הנתונים הרשמיים בדבר שיעור אבטלה נמוך

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

  
בנספח הלוחות של הדין וחשבון השנתי של המוסד 

, )2014פורסם בספטמבר ש (2013לביטוח לאומי לשנת 
משקף את יחסן אשר כטיפה בים ,  לוח347 נחבא לו בעמוד

  .בטלהשל ממשלות נתניהו לבעיית הא
לפני שנתניהו מונה לשר , 2002-הלוח מספר לנו כי ב

 91-נרשמו בלשכות התעסוקה כ, )שרון בממשלת(האוצר 
 אלף 13-באותה שנה נשלחו למעלה מ. אלף מחפשי עבודה

  .להכשרה מקצועית על חשבון המדינה) 14.3%(מהם 
שבמהלכו הספיק נתניהו לעמוד בראש שתי , חלף עשור

 אלף מחפשי 69חו להירשם בלשכות  טר2013-וב, ממשלות
  . להכשרה מקצועיתונשלח) 0.3%( מהם 212אך רק , עבודה

הירידה התלולה במספרם של מחפשי העבודה שקיבלו 
הכשרה מקצועית סותרת לכאורה את השינויים בשוק 

שבו מקצועות מתיישנים במהירות וחדשים , העבודה הנוכחי
אך היא נעשית . ותצצים בעקבות תמורות טכנולוגיות וארגוני

 במספר כאשר מחברים אותה עם העלייה התלולה, הגיונית
או ) זמניות(השכירים בישראל המועסקים בעבודות ארעיות 

כי , הרי מי שלמד לדעת: במשרות חלקיות בניגוד לרצונם
הסיכוי שלו לקבל הכשרה מקצועית שתשפר את סיכוייו 

לשכה  גם לא יטרח להירשם ב–בשוק העבודה הוא אפסי 
אם זו עבודה אפילו ,  יסתפק במה שהוא מצליח להשיגוגם

  .או חלקית/ארעית ו
  

  נוגסים בדמי האבטלה
 ההכשרה המקצועית למובטלים הקיצוץ הדרסטי בתקציב

ובעיקר צעירים , מאלץ מחפשי עבודהה השוט היחיד ינוא
בהן באותן שנים .  להסתפק בכל עבודה,50-ובני למעלה מ

פעלו הממשלות  בשיטתיות גם , עיתנדרסה ההכשרה המקצו
  .לצמצום זכותם של מובטלים לדמי אבטלה

צומצמו זכויות , 1973-מאז חוקק חוק ביטוח אבטלה ב
העלו את : המובטלים לדמי אבטלה בשלושה מישורים

התקופה המינימלית שבה דורש דמי האבטלה נדרש לעבוד 
קיצצו בגובה דמי האבטלה למי ; כתנאי להכרה בזכאותו

הפחיתו את התקופה ו; מד במבחן חודשי העבודה שצברשע
. שהמובטל יקבל בה דמי אבטלה) ימים בשנה(המירבית 

 פחות ופחותש, הלכים השיטתיים האלה גרמו לכךהמ
  . אבטלהי דמקיבלו מפוטרים שנרשמו בלשכות התעסוקה

כי בעוד , בהשוואה בינלאומית שפורסמה לאחרונה נחשף
 –בדנמרק ,  מהמובטלים42%שבספרד קיבלו דמי אבטלה 

 23%הרי בישראל קיבלו רק , 80% – ובצרפת ,68%
  . )כמובן, מקוצצים (מהמובטלים דמי אבטלה

  

  מטרת הקיצוצים
הקיצוצים השיטתיים בדמי האבטלה והחיסול בפועל של 
ההכשרה המקצועית הוצגו בפני הציבור כצעדים כלכליים 

מועילים שמטרתם 
לצמצם את מספר 

אך מה . המובטלים
, שלא נאמר לציבור

אך היה המטרה 
העיקרית של המהלכים 

שהם נועדו  ,האלה הוא
ספק כוח עבודה זמין ל

  .חלקיות ובשכר נמוך, ותעבור מישרות ארעיובהיקף רב 
 22% עבדו 2014בנובמבר כי , הביטוח הלאומי דיווח

 במקביל דיווח .בעבודה חלקית) רובם נשים(מהשכירים 
, )28.12, "ממון"מוסף , "ידיעות אחרונות ("AllJobsהאתר 

, כי גדל והולך ההיצע של עבודות מזדמנות בשכר נמוך
עבודות  "– ים הבלתי מחייבמותשרבות מהן מוגדרות בש

  ".עבודות סטודנטים"- עבודות בענף המסחר ו,"כלליות
כאשר לגבי חלקן , שרות האלה מוצעות בשכר מינימוםהמ

נמוך אפילו משכר ) בעיקר בחקלאות ובמסחר(השכר בפועל 
אך כאשר גדלים החורים ברשת הביטחון . המינימום

וגם , ההכשרה המקצועית, דמי האבטלה(החברתית 
הבטחת בגמלה לים שהיו בקצבות הילדים והקיצוצים החריפ

  .רבים ממחפשי העבודה אינם יכולים להיות בררנים, )הכנסה
, בעיקר נשים(שיותר יותר עובדים , כך מתרחבת התופעה

נאלצים ) פליטים, ערבים, המתגוררים בפריפריהאלה 
אינם צוברים , להחליף מקום עבודה פעמיים ויותר בשנה

  .רים על סוג העבודה שימלאוומתפש, זכויות סוציאליות
  

   ?מיהם המובטלים
שבה בכל שנה נשלחים , המציאות הישראלית העכשווית

לאתרים למציאת עבודה או ישירות למעסיקים מיליונים של 
 או להשיג המבטאים תקווה למצוא עבודה, קורות חיים

האם נתוני , מחדדת את השאלה –עבודה עם אופק תעסוקתי 
  .צגים את רמת האבטלה בפועלהאבטלה הרשמיים מיי

מינהל ה ראש, בני פפרמןשנה כלפני נתונים שפרסם 
, )28.1.14, "דה מרקר("וכלכלה במשרד הכלכלה לתכנון 

  .עדכני יותר של מספר המובטלים, הציעו חישוב אחר
 מכוח 6.2%שיעור האבטלה הרשמי היה , 2013-ב

.  אלף235העבודה ומספר המובטלים בממוצע שבועי היה 
העובדים פרמן הציע להוסיף לנתוני האבטלה את אלה פ

וכן את , רעית בניגוד לרצונםבמשרה חלקית או בהעסקה א
 –אלה שכבר התייאשו מחיפוש עבודה אך זקוקים לעבודה 

 היו בפועל 2013- ב, לפי חישובי פפרמן: והגיע לנתון כפול
  . מכוח העבודה13.5%ושיעורם היה ,  אלף מובטלים500

 כי נתניהו הצליח להשיג את מטרתו, מדיםן מלנתוני פפרמ
להגדיל את רווחי המעסיקים באמצעות שוק : מלפני עשור

, עבודה שבו מאות אלפים נדחקים לעבודות בשכר נמוך
גם עובדים משכילים ובעלי שבו ; לעבודות ארעיות וחלקיות

שבו העניים ; נימוםשכר מימועסקים ב) ס"עו: למשל(מקצוע 
  .  נאלצים לעבוד בכל מה שימצאו) נשיםו ובעיקר ערבים(



   6/בעולם 

  

  רוח הבלהות של השמאל 

  מרחפת על פני אירופה
  

  

אנטוניס ליברלי -הפוליטיקאי הניאו ,ראש ממשלת יוון    
על הליכה לבחירות ) 29.12(בשבוע שעבר הודיע , סמאראס

אחרי שהפרלמנט דחה את המועמד , סוף ינוארמוקדמות ב
חבילת "ההחלטה מעמידה בספק את עתיד . שהציג לנשיאות

מקרן המטבע לאומית שקיבלה יוון  הבינ"החילוץ
בעקבות המשבר , הבינלאומית ומהאיחוד האירופי

 ,הסיבה לספק היא העובדה. במדינההקפיטליסטי המעמיק 
 השוללת נחרצות –" סיריזה"שקואליציית השמאל הרדיקלי 
 מובילה בסקרי דעת הקהל –את תכניות הקיצוצים והצנע 

  .וצפויה לזכות בבחירות
זעקו , שנודע על הקדמת הבחירות ביוון    יום לאחר 

, "לה מונד"-הכותרות הראשיות ב
, "פייננשל טיימס"-ו" אל פאיס"

מתקרב משבר "והתריעו על 
במשק האירופי בעקבות 

-ו" הקדמת הבחירות ביוון
הכוונה (דאגה גוברת בבריסל "

 –למוסדות האיחוד האירופי 
מהשינויים הפוליטיים ) ד"א

  . "ספרדבהצפויים ביוון ו
  

בתוך כמה , עמנו בעזרת רצון"    
ימים חבילת הסיוע הקשורה בצעדי הצנע תהיה נחלת 

העתיד כבר . "סאאלכסיס ציפר, "סיריזה"אמר מנהיג , "העבר
 שתכניתה הכלכלית כוללת מחיקת – המפלגה .הוסיף, "החל

 אחוזים בסקרי 34-27-  זוכה ב–חלק גדול מהחוב של יוון 
פני המפלגה השמרנית -ומובילה על, דעת הקהל

בסקרים היא " סיריזה"ההובלה של ". הדמוקרטיה החדשה"
-סוציאלמפלגה הגם ה. ונמשכת מזה חודשים ארוכים, יציבה

 –ס א השותפה לממשלתו השמרנית של סמאר–ת דמוקרטי
 .  אחוז מהקולות7- ל5ולקבל בין , צפויה לספוג מכה קשה

-10-לזכות בצפויים הקומוניסטים להתחזק ו, לפי הסקרים
  . מהקולות8%

  

, 2012ביוני , האחרונות שנערכו לפרלמנט היווניבבחירות     
סיעה לו, למפלגה הגדולה באופוזיציה" סיריזה"הפכה 

שנערכו לפני שבעה בבחירות . בית המחוקקיםשנייה בה
במספר הרב " סיריזה"זכתה , חודשים לפרלמנט האירופי

  .ביותר של קולות
  

, כריסטיאן ווירטס, גרמניהדובר ממשלת כי     מעניין לציין 
.  עוקבת אחר ההתפתחויות ביוון מקרובואמר כי ממשלת

י רבים מהיוונים כמי ניעבהקנצלרית אנגלה מרקל נתפשת 
  .שאילצה את יוון לרדת על ברכיה ולאשר צעדי צנע קשים

  

        סיריזה ביוון ופודמוס בספרדסיריזה ביוון ופודמוס בספרדסיריזה ביוון ופודמוס בספרדסיריזה ביוון ופודמוס בספרד
,  הושפעה2011 בישראל ביולי פרצהשאה החברתית מחה    

האוהלים אשר פרצה בספרד שלושה  ממחאת ,בין היתר
 של המחאה החברתית האחד ממאפייני. חודשים קודם לכן

,  הוא שהמשתתפים בה מאסו בפוליטיקה הבורגניתבספרד

באמצעות קיום אסיפות , וניסו ליישם דמוקרטיה ישירה
, "פודמוס"מתוך אסיפות אלה צמחה מפלגת . עממיות

מנהיגי המפלגה ". אנו יכולים: "שפירוש שמה בספרדית
ליברלית -החדשה מתארים אותה כחלופה למדיניות הניאו

 מנהיגים אחרים מהמחאה .הכושלת של הממשלה הימנית
, "השמאל המאוחד"החברתית בחרו דווקא להשתלב בחזית 

  .בה פועלת המפלגה הקומוניסטית הספרדית
      
  
     
      

מרצה , עומד פאבלו איגלסיאס" פודמוס"בראש מפלגת     
. שבעבר היה פעיל בנוער הקומוניסטי,  למדעי המדינה35בן 

לו הבחירות , )31.12 (לפי הסקרים שפורסמו בשבוע שעבר
 30%- הייתה זוכה בכ"פודמוס", בספרד היו נערכות כיום

 הייתה" שמאל המאוחדה"חזית האילו  ו,מקולות הבוחרים
בטרם נוסדה , בתחילת השנה. עשרה אחוזיםמקבלת 

-17-יזכה ב" השמאל המאוחד"חזו הסקרים כי , "פודמוס"
י דעת מצליחה להוביל בסקר" פודמוס. " אחוז מהקולות15

בהן , דוגמת חבל הבסקים או קטלוניה, הקהל גם באזורים
  .מקומיות חזקות-פועלות מפלגות לאומיות

  

        """"קסטה השלטתקסטה השלטתקסטה השלטתקסטה השלטתהההה""""פודמוס נגד פודמוס נגד פודמוס נגד פודמוס נגד 
אותה , כלולה דרישה לביטול הברית" פודמוס"במצע     

 בין בעליהקיימת , "הקסטה השולטת"מכנה המפלגה בשם 
השמרנית  (ותושתי המפלגות הגדול, תאגידי התקשורת, ההון

 למדיניות "פודמוס"עוד מתנגדת  .)דמוקרטית- והסוציאל
. נאבקת בשחיתות והצנע וההפרטה של הממשלות הקודמות

 במשרותבמפלגה הוחלט להגביל את כהונת נבחריה 

כמו כן .  שמונה שנים בלבד לתקופה קצובה של,פוליטיות
 דירקטוריונים יאו כחברנאסר על נבחריה לשמש כיועצים 

  . תום כהונתם לאחרעשורבמשך  ,מות עסקיותבפיר
לשלם את החוב שלא " פודמוס"דורשת ,     בתחום הכלכלי
כספים את הותחת זאת להפנות , האירופי של ספרד לאיחוד

ביטול ול ורישיקום הדיור הציבל, העלאת שכר המינימוםל
עוד דורשת המפלגה . החינוך והבריאות ההפרטה במערכת

י  על זכויותיהם של מהגרלהגןלות והפהאיסור על לבטל את 
 לא "פודמוס"-חשוב לציין כי למרות ש .ים ופליטעבודה

העמדה הרשמית של , מתייחסת בהרחבה לשאלה הלאומית
המפלגה כלפי הדרישה לעצמאות של חבל הבאסקים 

בזכותם של תושבי המחוזות להחליט   היא תמיכה,וקטלוניה
  . על עתידם באמצעים הדמוקרטים

האם ? יצליחו לעשות את זה" פודמוס"- ו"סיריזה"אם ה    
 ?רדיקלייםשתי המפלגות את ההבטחה לשינויים יגשימו 

הופעתן אולם ברור כי . די להשיב לשאלות אלהמוקדם מ
  . ביוון ובספרדמשמעותי ציבורתנועה שמאלה של  הניבה

  

            דדדד""""אאאא



 7/מדיניות 

  

ספינות טילים , צוללות גרעיניות
  ומערכת הבחירות הקרובה לכנסת

  
  

  צילי גולדנברגמאת 

  
ראש הממשלה בטקס הסיום של בוגרי נשא בנאום ש    

 ,לקנצלרית גרמניהנתניהו הודה , )25.12(קורס טייס 
 על ״המחויבות והסיוע המתמיד שהיא ,אנגלה מרקל

ל אנגל על  נתניהו בירך ע".מפגינה למען ביטחוננו
שהתערבה בשתי עסקאות נשק גדולות שנחתמו בין 

  . גרמניה לבין ישראל
שנחתמה עוד בסוף שנות , הראשונה    עסקת הנשק 

כלי  מ– "דולפין" צוללות 6היא עסקת רכש של , התשעים
 המיוצרות במספנות – הנשק המשוכללים והיקרים בעולם

כולות יאלה צוללות , פרסומים בתקשורת הזרה לפי .קיל
כל צוללת כזו עולה . גרעינייםלשאת טילים בעלי ראשי חץ 

וארבע מתוכן כבר , ...)לאחר הנחה(חצי מיליארד יורו כלנו 
לא ניתן הסבר רשמי , עד כה .נמצאות בידי חיל הים הישראלי

נגד ? נגד הדייגים של עזה(לצורך של ישראל בצוללות אלה 
  ). ?נגד איראן? ש"דאע

יל בעת שנמסרה הצוללת הרביעית לידי שנערך בקבטקס     
יותר : "טחון אודי שנייאמר מנכ״ל משרד הב, חיל הים

 הטקס מייצג את הקשר החזק והייחודי בין גרמניה ,לומהכ
במיוחד אל מול ההתפתחויות האזוריות , ישראללבין 

כי  נראה .)8.5.2012, "דה מרקר (""והאתגרים המתעצמים
בתקציב המדינה הם התשובה  צוללות גרמניות וחור ענק שש

והתרומה שלנו לחיזוק הקשר , שלנו להתפתחויות האזוריות
 .םהייחודי בינינו לבין הגרמני

עליה דיווח ,     עסקת הנשק השנייה בין ישראל לבין גרמניה
כוללת רכישה של ארבע ספינות טילים עבור חיל הים , נתניהו

: טייסכך אמר נתניהו בטקס הסיום של פרחי ה. הישראלי
כי לפני מספר ימים רכשנו מגרמניה ארבע , אני שמח לבשר"

נוסף על הצוללות שכבר נבנות ', סער'ספינות חדשות מדגם 
קיבלנו , בזכות התערבותה של מרקל". שם עבור חיל הים

  ...קנה שלוש ספינות וקבל אחת נוספת חינם: הנחה
, ו    ארבע הספינות מגרמניה יעלו לנו למעלה ממיליארד יור

תחילה סירבו הגרמנים ). 19.10.2014, "הארץ("לאחר הנחה 
בשל המשך הבנייה , להעניק לישראל הנחה במחיר

אך בזכות התערבותו של שר החוץ אביגדור . בהתנחלויות
מחויבותה של "ובזכות , ומתן עם גרמניה- ליברמן במשא

  . ההנחה ניתנה לבסוף–" מרקל לביטחון ישראל
? שמחירן רב, ל לספינות טילים אלה    לשם מה זקוקה ישרא

״לפני שנה החלו מגעים בין ": הארץ"-כך כתב ברק רביד ב
גרמניה לגבי רכישת שלוש ספינות טילים בין ישראל ל

שצפויות להגן על אסדות הגז בים התיכון , מהירות וחדישות
  ". מול חופי ישראל מפני איומי טרור ומפני ירי טילים

טחון מוציא מכיסנו מאות מיליוני ימשרד הבש,     מסתבר
מהן מרוויח הטייקון , זלשמור על אסדות הגבמטרה יורו 

מדובר בקצה הקרחון של מדיניות ההפרטה . יצחק תשובה
בה נוהגות ממשלות ישראל במטרה להיטיב עם , המושחתת
המובילה מזה שנים רבות את ההתנגדות , ש"חד. בעלי ההון

, ך ולהתמיד במאבק זהצריכה להמשי, למדיניות ההפרטה
  . נגד הממשלות הפוגעות בזכויות העובדים והציבור הרחב

ש להמשיך לפעול "על חד,     כדי שנוכל לעשות זאת
אסור . גם בבחירות הקרובות, כמסגרת פוליטית עצמאית

.  יתעמעמו–ש " המרכיב המרכזי בחד–י "שערכיה של מק
 באדום י להמשיך להיות מפלגה שהסוציאליזם חקוק"על מק

חזית פוליטית ופיע בבחירות בגלוי כש לה"ועל חד, על דגלה
  . השוויוןערבית ובערך-לת בשותפות יהודיתהדוג

  

למען רשימה משותפת למען רשימה משותפת למען רשימה משותפת למען רשימה משותפת : : : : יייי""""מקמקמקמק
  בבחירות לכנסת בבחירות לכנסת בבחירות לכנסת בבחירות לכנסתיהודיתיהודיתיהודיתיהודית- - - - ערביתערביתערביתערבית

 הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
-  לדון בבחירות לכנסת הכדי) 27.12.2014(התכנס ) י"מק(

מסר את עמדת הלשכה , מוחמד נפאע, ל המפלגה"מזכ. 20
של הקוראת לברית פוליטית רחבה ככל האפשר , הפוליטית

ה הערבית ישיסטיים בקרב האוכלוסיאפ-כל הכוחות האנטי
העלאת שיעור מען ול, והכוחות המתקדמים היהודיים

 .לשוב לשלטוןמהימין  תעימנ וההצבעה ברחוב הערבי
הפוליטי בקו , מפלגה הקומוניסטית כי ה,נפאע הדגיש    

רואה באחדות המאבק ,  האינטרנציונליסטיהובהרכבשלה 
, כמיעוט לאומי מדוכא, פלסטיני בישראל-של הציבור הערבי

שיסטי אנטי יותר בצל האיום הפוושהופך רל, צורך ענייני
ובשל העלאת אחוז החסימה , והתכניות והחוקים הגזעניים

 .פי קולות לטמיוןירידת עשרות אלשל  הסכנהו
עליהם הוטל , מ"חות מצוותי המו"הוועד המרכזי שמע דו    

לקיים מגעים עם המפלגות והרשימות הפועלות בקרב 
עם כן ו, )ע"ל ומד"תע, ד"בל, ם"רע(יה הערבית יהאוכלוס

 .אישים וכוחות דמוקרטיים מהרחוב היהודי
המפלגה  :התקבלו ההחלטות הבאות, בתום הדיון     

ום לוהחזית הדמוקרטית לש) י"מק(יסטית הישראלית הקומונ
הולכים לבחירות תוך בטחון בקו הפוליטי , )ש"חד(ולשוויון 

 ניצחון פוליטי הבטיח לכדי, ערבי-ובהרכב היהודי
וועד המרכזי קורא למצות את ה; ש"לי לחדאואלקטור

יה יהמהלך של רשימה משותפת רחבה ביותר של האוכלוס
המבוססת ,  הדמוקרטיים היהודייםהערבית בשיתוף הכוחות

הוועד המרכזי קורא ; יהודי-ש ועל הרכב ערבי"על מצע חד
להמשיך במאמצים להתחבר לכוחות דמוקרטיים ברחוב 

חן אפשרויות שייגזרו מהתפתחות הוועד המרכזי יב; היהודי
  .ומתן-שאמב



    במאבק
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מנתונים שפרסמה ההסתדרות עולה כי מספר העובדים     
, 65%-שבחרו להתארגן בשנה שעברה בהסתדרות טיפס ב

. 2014-  אלף עובדים ב43- ל2013- אלף עובדים ב26-מ
בשנה שחלפה התארגנו בהסתדרות יותר עובדים מאשר 

 . השנים האחרונות גם יחדחמשב
ן רחב של תחומים המתאגדים החדשים מגיעים ממגוו    

החל מענף הביטוח שממשיך את מגמת : מקצועיים
וכלה , דרך תחום הסלולר והתקשורת, 2013- ההתארגנות מ

, בקהלים חדשים שלא היו חלק מעולם העבודה המאורגנת
בין הגופים . טק והאינטרנט- כמו למשל תחום ההיי

בית ההשקעות : שעובדיהם התאגדו השנה בהסתדרות
שגרירות האיחוד האירופי , ולפני הרצליהא, אקסלנס נשואה

חברות ,  הפניקס ושירביט,AIGחברות הביטוח , בישראל
חברות התקשורת בזק , טק נס טכנולוגיות וסאפ-ההיי

חברות להחכרת רכב כגון , הוט מובייל ופרטנר, בינלאומי
  .וגופים רבים נוספים, אוויס ואלבר

  

 שביתת עובדי בינוי במשטרה: לראשונה
טרת ישראל פתחו  משהקימעסשבינוי  עובדי 140-     כ

בדרישה ,  ראשונה מסוגהבשביתה) 31.12(בשבוע שעבר 
שהם אזרחים עובדי , העובדים. לשיפור תנאי העסקתם

עובדי . הכריזו לפני כשבועיים על סכסוך עבודה, משטרה
הבינוי אחראים לכל עבודות התחזוקה והתמיכה הלוגיסטית 

  . בינוי וחשמל, קוניםכמו עבודות תי, במשטרה
, הסיבות המרכזיות לשביתה הן שחיקת שכר גבוהה    

, החלפת עובדי בינוי במיקור חוץ באמצעות חברות חיצוניות
כפי , וכן ניוד עובדים ללא סיכום מראש עם נציגות העובדים

פיקוד המשטרה  .שנקבע בהסכם הקיבוצי האחרון שנחתם
  .ור את השביתהתקשר עם חברות קבלניות בניסיון לשבה

  

 סכסוך עבודה ראשון בחברת אשראי
בת של -חברה, סכסוך עבודה הוכרז השבוע בלאומי קארד    

 זו הפעם הראשונה.  עובדים1,600-המעסיקה כ, בנק לאומי
שההסתדרות מכריזה על סכסוך עבודה בחברה הפועלת 

 .בענף כרטיסי האשראי

ת לפני עובדי לאומי קארד התארגנו במסגרת ההסתדרו    
רעות רעות רעות רעות בראשו עומדת , כשנה והקימו ועד מטעמם

בניגוד לשתי חברות כרטיסי האשראי ", לדבריה. ''''פבלוביץפבלוביץפבלוביץפבלוביץ
אינה חותרת להגיע  אצלנו ההנהלה, האחרות הפועלות בענף

 ".ונוסף לכך מצרה את רגלי הוועד,  קיבוצילהסכם
  

 עיתונאים 118בשנה החולפת נהרגו 
   ברחבי העולם בעת מילוי תפקידם

 עיתונאים ברחבי העולם בעת 118שנה החולפת נהרגו     ב
פיגועים או אירועי ירי , התנקשויותמילוי תפקידם כתוצאה מ

פדרציית העיתונאים ) 31.12(בשבוע שעבר  כך מסרה –
. י העיתונאים מרחבי העולםרגונהמאגדת את א, הבינלאומית

 הרוגים לעומת שנת 13ח עולה כי נרשמה עלייה של "מהדו
 עיתונאים נוספים נהרגו באסונות טבע בעת 117וכי , 2013

,  ברצועת עזהנהרגועיתונאים מהתשעה  .מילוי תפקידם
  .במהלך המתקפה שיזמה ישראל בקיץ האחרון

  

  "בנייתה מחדש של רמלה"השקת הספר 
 –בנייתה מחדש של רמלה "באנגלית שקת הספר     ה

 מאת "1967-1948, ישראליזציה של עיר ערבית
גדה מועדון ה תתקיים בדנה פירוינסקידנה פירוינסקידנה פירוינסקידנה פירוינסקיר "יסטוריונית דהה

   . 19:00בשעה ,  בינואר15', ביום האביב -השמאלית בתל
 את קורות העיר מהגירוש ההמוני של חקרהפירוינסקי     

לשם כך . 1967 ועד למלחמת 1948-תושביה הערביים ב
ואף , דיווחים משטרתייםב, חות עירייה"ובד שימוש עשתה

 ".קול העם"י דאז "כולל מתוך יומון מק, וניםקטעי עיתב
, שמעון גת וגדי אלגזישמעון גת וגדי אלגזישמעון גת וגדי אלגזישמעון גת וגדי אלגזיבאירוע ישתתפו ההיסטוריונים     

אירוע  .ומחברת הספר, רונה סלערונה סלערונה סלערונה סלעהאוצרת וחוקרת האמנות 
, )א"ת, 70אחד העם ' רח(ההשקה יתקיים בגדה השמאלית 

 .הכניסה חופשית. אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי וינחה אותו
  http://lp.viplus.com/bikt :  על הספרלמידע נוסף    

  
  

  ליעקב איתן ולמשפחה

  הנכדהשפע ברכות להולדת 

  י"א של מק"חברי סניף ת
  

  
  

20- הלקראת הבחירות לכנסת  
 

  10:00בשעה , ינוארב 17, בשבת

ש "מועצת חד  

לכנסת מועמדיםהלבחירת   
 

 

 

  054-7276587 :הסעותפרטים על אודות ל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שנת שיא בהתאגדות עובדים


