
  

', המחנה הלאומי'הימין מכנה עצמו : ")ש"חד (איימן עודה, ראש הרשימה
  " ואנחנו נהיה המחנה הדמוקרטי–' המחנה הציוני'הרצוג ולבני מכנים עצמם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

משותפת נחתם הסכם בדבר ריצה ) 22.1(בשבוע שעבר     
, ם"רע, ש"חד ברשימה שתכלול את 20-בבחירות לכנסת ה

איימן איימן איימן איימן  ,ש" חדמזכירבראש הרשימה יעמוד . ל"ד ותע"בל
מקומות בש ישובצו "ועוד ארבעה מועמדים של חד, עודהעודהעודהעודה

 סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא: לפי הסקרים, ייםהנחשבים ריאל
 באריןבאריןבאריןבארין''''יוסף גיוסף גיוסף גיוסף גר "ד; 8 במקום דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח; 5במקום 
 .13 במקום עבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוף ר"דו; 10במקום 

עודה את ההודעה פרסם איימן ,     עם החתימה על ההסכם
! הוקמה הרשימה המשותפת" :בערבית ובעברית, הבאה

כדי למנוע מהימין לשוב , על כולנו לצאת ולהצביע, כעת
לשלטון וכדי להגביר את המאבק לשוויון האוכלוסייה 

הרשימה המשותפת מורכבת מערבים . הערבית בישראל
ועל העיקרון הזה יתבסס גם המצע , ומיהודים כאחד

אין לנו כל . המבטא פתיחות ולא הסתגרות, ההפוליטי של
כוונה שהימין ישתמש ברשימה המשותפת בתור סדין 

אם הימין מכנה . אדום בפני החברה היהודית בישראל
והרצוג ולבני מכנים עצמם , 'המחנה הלאומי'עצמו 

 ."אנחנו נהיה המחנה הדמוקרטי – 'המחנה הציוני'
וסייה הערבית שיתוף הפעולה בין כלל חלקי האוכל"    

 כי ,והברית עם הכוחות הדמוקרטים היהודים מבטיחים
 מאורע מכונן בהיסטוריה יאהקמת הרשימה המשותפת ה

ה ציון דרך יהרשימה המשותפת תה. הפוליטית של ישראל
חשוב ביכולתם של האזרחים הערבים להשפיע על המפה 

בכוחה של הרשימה המשותפת לשלוח . הפוליטית הכללית
את  ."בנט וליברמן אל ספסלי האופוזיציה, את נתניהו

, ערבים ויהודים, יד ביד, כעת ": בקריאהדבריו חתם עודה
נתרום את חלקנו לשיפור מצבה של האוכלוסייה הערבית 

  ."בישראל ולניצחון על הימין
הקמת הרשימה המשותפת של חד״ש והמפלגות     "

אחוז . הערביות היא תוצאה של העלאת אחוז החסימה
החסימה הגבוה יצר חשש גדול מפני מצב בו חלק 
מהרשימות הפועלות בקרב האוכלוסייה הערבית לא 

, "מאות אלפי קולות ילכו לאיבוד –וכתוצאה מכך , יעברו
בהודעה שפרסם בתום מסיבת , כ דב חנין"אמר ח

 .העיתונאים בנצרת בה הוכרז על הרשימה המשותפת

  עאידה תומאו בארין'יוסף ג, דהאיימן עו,  חניןדב :ש"נבחרי חד

  
דחיקת המיעוט הערבי החוצה מן הפוליטיקה     "

רית הייתה מטרה מרכזית של הימין בהעלאת אהפרלמנט
. גם כדי לבסס לעצמו רוב מוחלט בכנסת, אחוז החסימה

ייצוג האוכלוסייה הערבית בכנסת הייתה פוגעת היחלשות 
אמר , "ימיןבכל השמאל ומחלישה את היכולת להחליף את ה

למהלך הזה קדם ויכוח פנימי עמוק " כי ,כ חנין והוסיף"ח
כמו בכל דיון פוליטי אצלנו : חשוב לדעת. בתוך חד״ש

גם במקרה הזה לא מדובר בוויכוח בין יהודים לבין , בתנועה
אלא בדיון שיש בו יהודים וערבים המחזיקים בעמדה , ערבים

אבל מעבר  .תויהודים וערבים המחזיקים בעמדה אחר, אחת
שאת המערכה נגד  ,היה ברור לכולנו, לכל חילוקי הדעות

 ."הסור שהאוכלוסייה הערבית תנהל לבדא – אפליהגזענות ו
ש נבחרת "בחרנו בחד: "כ חנין"כתב ח, בסיום דבריו    

קיימת אצלנו הסכמה רחבה על היום . מעולה ומבטיחה
חד״ש כמסגרת תפעל גם בכנסת הבאה . שאחרי הבחירות

לשוויון , ערבית המחויבת לערכים סוציאליסטיים-יהודית
 .ולשלום של צדק ועצמאות לשני העמים, אזרחי ולאומי

ערבי -האתגר שלפנינו היה ונותר הקמת מחנה דמוקרטי יהודי
רק מחנה כזה יוכל להפוך את הכיוון אליו הולכת הארץ . רחב
. אן ולשנות באופן אמיתי את סדרי העדיפויות הקיימים כ,הזו

חייבים לעשות כל מאמץ כדי שבבחירות הבאות יתייצב 
זה האתגר הגדול שלי ושלנו  .מחנה רחב כזה בפני הציבור

  ."בכך ניבחן כולנו, בכך אבחן. בקדנציה הבאה
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 2/תגובות 

  

        
  

  

  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  ?מבולבלים. ש"ממשה רבנו ועד חד
י אומר שדתן ואבירם הם אלה שהלשינו לפרעה על "שר"

מדובר ביהודים שחלקם  .בקרבנו קיים עד היום  זה. משה
שונאי  נייומקבלים כסף מכל מ, ש"תומכים במפלגת חד

ואז פרעה מבקש . כדי לתבוע את משה רבנו על רצח, ישראל
כדי למנוע מיהודי להתגייס , ואת הרוח שלו משהלהרוג את 

        ."רוצח מתוך חשש שמחר יקראו לו, ל"לצה
  )9.1, "הידברות"אתר , הזמר עמיר בניון(

  

  ?שוב מבולבלים. ש"מיום כיפור ועד חד
 קרא אברום בורג לנסיעה בשבת לוועידת 'פיקוח נפש'"

, שאביו, ליודעי מלחמת יום כיפור מה שמזכיר. ש בנצרת"חד
לישיבת  לא יצא מבית הכנסת ולא מיהר, ר יוסף בורג"ד

. הממשלה כאשר המלחמה פרצה בעיצומו של היום הקדוש
 או ביקשו ,בבתי הכנסת אצו אל המכוניות ובעוד המתפללים

הביתה לשתות קפה  הוא המשיך בשלו ועוד חזר, את עצתו
  ."בסיום הצום

  )9.1, "מקור ראשון"פרשן , אמנון לורד(

  

  ונופולמחשקים במ
 וגם הלקוחות שלי לא, אני לא יוצר את המצב החברתי"

אני בפירוש מוחה על ההשקפה  .יוצרים את המצב החברתי
שאתם  כיוון שהתדמית, אני לא מופתע לשמוע אותה. הזאת

הם משחקים . שלא בצדק, יוצקים לגופים האלה היא שלילית
את המשחק במשק קפיטליסטי כפי ששחקנים קפיטליסטים 

 ."במסגרת החוקים, םעושי
  )9.1, "דה מרקר", פרקליט הטייקונים, ד פנחס רובין"עו(

  

  רפובליקת תפוזים במזרח התיכון
. ק אישי בעשר השנים האחרונותעברתי מעין משבר או שוֹ "

מדינה 'כשהיו אומרים , בהרצאות בפורומים גדולים וגם
מכיר הרבה  הייתי מספר בגאווה שאני', מושחתת ולא תקינה

ושואלים איך פונים , ראלחות שרוצים לעשות עסקים בישלקו
ואז הייתי עונה להם באגרסיביות מהולה . ףכדי לעקו

ברפובליקת בננות  אתם חושבים שאתם נמצאים': בגאווה
, וניפחתי את החזה', אנחנו לא כאלה? של דרום אמריקה

  ".אני כבר לא כל כך מאמין בזה. בעיני רוחי לפחות
  )שם(

  
  א לבירא עמיקתרמא אריגמא

אין ספק שיהודי צרפת חשים הזדהות עמוקה עם מפעל "
  ".ושם ירצו לקבוע את משכנם. ההתיישבות ביהודה ושומרון

  )13.1, 2ערוץ , ע" למועצת ישבמכתב, שר הבינוי, אורי אריאל(

  

   מיליון דולר800- יותר מ: 2013- ל ב"רווחי כי
ההנהלה אמרה .  מפוטרים זה ספקולציות600 ,קודם כל"

. לא אמרה איפה ומתי ובתוך כמה זמן,  מהעובדים8%-10%
? אז מה רוצים. זה בצורה מכובדת, גם כשאנחנו מצמצמים

 חברה צריכה ,בסופו של דבר? שנהיה עוף הנגב ונסגור
  ."להיות רווחית

  )13.1, "כלכליסט", ל"ל כי"המשנה למנכ ,דני חן(

  

   וגזענותיזםתארמק
מחכים וכבר הערב הפיצו כרזות תעמולה  בבית היהודי לא"

הכרזות מעוצבות . נגד הרשימה החדשה של מפלגת העבודה
ש "משהו חד"עם הכותרת , ש"כדוגמת כרזות של חד

 ,והלוגו והסמל של המפלגה בעברית ובערבית "מתחיל
ברשימת העבודה עם  ומתחתיו תמונות של מספר מועמדים

 מופיעה ,למשל כך .שנויות במחלוקת שהשמיעוהתבטאויות 
לא לשלוח 'כ מרב מיכאלי עם הכתובת "על אחת הכרזות ח

ול מופיע על כרזה ר בהליהמועמד החדש זוה. 'לצבא ילדים
הפלסטינית שלנו חזקה מזו  הזהות'עם ציטוט שלו 

ה והתקו 'תיו שפיר מצולמת על רקע הציטוטס. 'תהישראלי
  ".'היא שיר גזעני

  )15.1, "יבמער("

  

 המועמדת
ערבי  – יש סרטון ביוטיוב למי שלא ראה. ערבי מסריח"

  ".לערבים בכפר ממול כבו כל האורות מגיע להם" ".נדרס
   ,"ישראל ביתנו"רשימת  ב10' סועמדת ממ, מיסטריאלשירה (

  )20.1, "וויינט"-פוסטים ישנים שכתבה בפייסבוק נחשפו ב

  

  הרב מלמד פרק בתורת הקפיטליזם
בדל עמוק ישנו בין עמדת התורה לעמדותיהן של תנועות ה"

תנועות השמאל נשענות על התשתית  .השמאל החילוניות
כל הרכוש  ןלפיה, ונית של הקומוניזם והסוציאליזםהרעי

הם עדיין מאמינים במעמדו . והכסף שייכים לכולם בשווה
לכל אדם יש זכות טבעית לחיות , לתפיסתם ועל כן, המוסרי

על פי , לעומת זאת .חסית על פי המקובל בחברהברווחה י
 הוא האחראי הראשון , ובכלל זה העני,האדם, הדרכת התורה

חראית על המדינה א, לפי השיטה המקובלת היום. למצבו
פי  על... והעובדים הסוציאליים ,םהטיפול הכולל בכל העניי

   ".העזרה לעניים צריכה להינתן על ידי גבאים, התורה
  )1.1, "בשבע", מלמדהרב אלעזר (

  

  ונגל האפריקאי'וילה בג
אנחנו היינו ביחסי ידידות עמוקים עם ההנהגה בדרום "

אינטלקטואלית , מאוד אנשים ברמה גבוהה. אפריקה
  ".ואחרת

  ,ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אהוד ברק(

  )9.1, "הארץ"מוסף 
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  3/ דורשים שוויון 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

זעם על הרג שני אזרחים 
  בעיר רהט בנגב

  

 

  
  

  

  
  

כ "ביוזמת ח, )21.1(    מליאת הכנסת התכנסה בשבוע שעבר 
בנושא הריגתם לדיון פגרה מיוחד , ש" וסיעת חדדב חניןדב חניןדב חניןדב חנין

 יומיים . בידי המשטרה ברהטבדואים-של אזרחים ערבים
במהלך מסע  סאמי זיאדנהסאמי זיאדנהסאמי זיאדנהסאמי זיאדנהובעקבות מותו של , קודם לכן

חנין להקמת  כ"קרא ח, ערערערער''''סאמי אלגסאמי אלגסאמי אלגסאמי אלגההלוויה של ההרוג 
יחס בתוביל לשינוי חד ר שא ,ועדת חקירה ממלכתית

הגיע הזמן לשים קץ ": בציינו, המשטרה לאזרחים הערבים
 .לרצף מעשי ההרג של אזרחים ערבים בידי משטרת ישראל

י המשטרה מאז ביד אזרחים ערבים נהרגו 50-כאשר יותר מ
 אלא תופעה , אינם מקרים מבודדיםהאל – 2000טובר אוק

 ." ולהביא את האחראים לה למשפטושיטה שיש לעצור מיד
  

הצטרפה , חיה נחחיה נחחיה נחחיה נח, "פורום דו קיום בנגב"לית "מנכ    
לפרק את שה דר ובמכתב ליועץ המשפטי לממשלה ,לקריאה

-וכן להקים ועדת חקירה בלתי, "יואב"יחידת השיטור 
חלה , 'יואב'ומאז הפעלת יחידת , רונהבשנה האח": תלויה

ה משמעותית באירועי האלימות המשטרתית כלפי יעלי
תופעת האלימות התגברה  ו,בדואים בנגב-ערביםאזרחים 

 לידי ביטוי נורא בהרג שני אזרחים השבא, המשטרתית
רצוני לבקש ממך להורות לאלתר על הקמת ב. בשבוע אחד

ה חשיבות ישנ. ועדת חקירה שלא במסגרת המשטרה
 ,לדבריה". תלוי-ידי גורם בלתיבועים אלו יחקרו שאיר

 פועלת כיום בעיקר בקרב האזרחים הערבים 'יואב'יחידת "
על המשרד לביטחון פנים לפרק . בנגב ואין מקום לכוח כזה

 ".את היחידה לאלתר
  

תהלוכת מחאה השתתפו כאלף מפגינים ברהט עיירה ב    
בתום . זיאדנהסאמי ל ער לביתו ש'אלגסאמי מביתו של 

 התכנסו המפגינים בסוכת האבלים של משפחת ,הצעדה
משטרה  החלו עימותים בין ה,לאחר רדת החשכה .זיאדנה

,  ממשתתפי תהלוכת המחאהאחד. לבין התושבים במקום
לאחר  ו,פונה לקבלת טיפול רפואי, שנדרס בידי רכב משטרה

המשפט את מעצרם של במהלך היום האריך בית . נעצרמכן 
  . שבעת העצורים ממסע ההלוויה של זיאדנה

. ם ברחבי הארץיהפגנות נוספות התקיימו ביישובים ערבי    
ובאום אל , בעראבה צעדו במחאה על האלימות המשטרתית

. פאחם יצאו המפגינים לתהלוכת לפידים ומסע לוויה סמלי
 . למספר דקות65בכפר קרע חסמו המפגינים את כביש 

, אביב-אוניברסיטאות תלבש "גם תאי הסטודנטים של חד    
 ,הנגבערביי גוריון ארגנו הפגנות סולידריות עם -חיפה ובן

בהפגנות השתתפו . ם האחרוניםדמיובמחאה על אירועי ה
הניפו שלטים אשר ,  ערבים ויהודים,עשרות סטודנטים

בין . ודגלים וקראו סיסמאות בגנות הטרור המשטרתי
מוחמד מוחמד מוחמד מוחמד כ "ח, ש"ר חד"יותל אביב היו גם המפגינים ב

ממשלה של "המפגינים קראו . כ דב חנין"וכן ח, ברכהברכהברכהברכה
הזעם של הנגב הוא הזעם "-ו"  הורגת את האזרחים,גזענים

 ,כל משמרות המחאה התנהלו בשקט". והכאב של כולנו
כבה עם תום ההפגנה שלושה יאולם משטרת באר שבע ע

  .שוחררו לאחר חקירהר שא ,מפגינים
  
  
  
  
  

        בוועדה ממלכתיתבוועדה ממלכתיתבוועדה ממלכתיתבוועדה ממלכתיתהרג הרג הרג הרג ההההרת רת רת רת יייילחקלחקלחקלחק
ה בתוקף תניג) ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון     

י בידאת הריגתם של שני אזרחים ופציעתם של עשרות 
 :נכתב) 19.1( בהודעה שפורסמה .המשטרה ברהט

ש מטילה על נתניהו וממשלתו את האחריות "חד    "
ד האוכלוסייה כחלק ממדיניות ההסתה נג, לאירועים ברהט

 . וגם כחלק מקמפיין בחירות גזעני של הימין, הערבית
ש דורשת הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועים "חד    

שגבתה את חייהם של יותר , ולמדיניות היד הקלה על ההדק
 .2000 אזרחים ערבים מאז אוקטובר 51-מ

  הערביש בוועדת המעקב העליונה של הציבור"נציגי חד    
, כרזת שביתה כללית ארצית ביישובים הערבייםקראו לה

 .ולארגון פעולות מחאה נגד הרג האזרחים
ש קוראת לכל הכוחות השפויים להפר את קשר "חד    

ולהשמיע קול ברור מול ההידרדרות המסוכנת , השתיקה
  ."עמים בארץההפוגעת קשות באינטרסים האמיתיים של שני 



 4/עובדים 

  

  םמפריטיים ורטמפ
  

ההסתדרות חתמה על הסכם 

ם של הפיטוריאת יאפשר שקיבוצי 

   בחברת הדוארעובדים 1,200
  

הסכם קיבוצי חדש : ליברלית- הניאו    ניצחון גדול לממשלה
 ותוקפו דואר ישראל בחברת) 21.1(נחתם בשבוע שעבר 

ובכלל , בהסכם מעוגנות כל דרישות הממשלה. ארבע שנים
ופגיעה " יהוליתגמישות נ", הפרטה, ם נרחבים פיטוריזה

נחתם בין הנהלת הדואר לבין ועד ההסכם . בזכויות העובדים
  . עובדי הדואר וההסתדרות

 רשותההסתדרות לבין בין סיכום מבוסס על ה ההסכם     
 ושר התקשורת אוצרמשרד התקציבים בהאגף , החברות

 שביתת בתום, אוקטוברום נעשה בהסיכ. לשעבר גלעד ארדן
  .עובדי הדואר והעיצומים הממושכים בהם נקטו

שום יינועדה לאפשר את החתימה על ההסכם הקיבוצי     
 להם הסכימה –בין סעיפי ההסכם .  בדואר ישראלההפרטה

 20%למכור  מצוי סעיף אשר מתיר למדינה –ההסתדרות 
בבורסה עוד   ולהנפיק,מהאחזקות בדואר למשקיע פרטי

   לפועל  תצא  שההפרטה כדי  אולם    .רה החב ממניות  20%
   

  

         שקל לשעה יימשך שקל לשעה יימשך שקל לשעה יימשך שקל לשעה יימשך30303030המאבק למען המאבק למען המאבק למען המאבק למען 
  
  

נאלץ לקטוע את הדיון , יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת    
במליאת הכנסת ) 21.1(הסוער שהתנהל בשבוע שעבר 

שר  .עלאת שכר המינימוםהבדבר  הצעת החוק הממשלתיתב
ת הצעת החוק אציג ה )הבית היהודי (הכלכלה נפתלי בנט

 גבי מהומה כאשר נתן לעצמו קרדיט לעוררו, הבמליא
 ,חברי האופוזיציה תקפו את בנט. המינימום העלאת שכר

כ דב " חםבראשו ,כנסת ואמרו כי זו יוזמה של מספר חברי
בהעלאת שכר   תפקידו של שר הכלכלה.)ש"חד(חנין 

   .לא ענה ישירות לביקורת בנט.  טכני בלבדיההמינימום ה
 המליאהאישרה ,  דוברים40אליו נרשמו ,  הדיוןתוםב    

זהו מעשה ". שנייה ושלישית את הצעת החוק בקריאה
עשתה לא מעט ש,  הזאתהחקיקה האחרון שלנו בכנסת

אבל את הדרך של הכנסת הזאת אנחנו . רעים מעשים
כ "אמר ח, "טוב מסיימים היום במעשה שהוא לפחות קצת

המסע בכנסת להעלאת שכר לפני שנה התחלנו את ". חנין
, זו הייתה יוזמה שבאה מהשטח. לשעה ח" ש30-המינימום ל

היוזמה תרגמנו להצעת חוק  את. 'כוח לעובדים'ארגון המ
  .הוסיף, "וניהלנו סביבה מערכה ציבורית משמעותית

זו . הם אנשים עובדיםבגיל העבודה בישראל  רוב העניים    "
שכר   של העלאתהמטרה הראשונה. מציאות בלתי נסבלת

עובד צריך .  היא הוצאה של עובדים ממעגל העוני,המינימום
 העלאת :זה נכון גם כלכלית. התפרנס בכבודל להיות מסוגל

אשר , כ חנין"אמר ח, "השכר תמריץ את הפעילות במשק
הודה גם להסתדרות ולפעילים החברתיים שהצטרפו 

העלאת מען המאבק לכי , בהודעה שפרסם נכתב. למערכה
  .יימשך –לשעה  שקל 30-מינימום להשכר 

  )אוראל כהן: צילום(הפגנת עובדי הדואר בחודש מאי אשתקד 
  

  עדיין נדרשת חתימה של ראש הממשלה בנימין,באופן רשמי
לאחר , האוצר שרכו כשר התקשורת המכהן גם – נתניהו

 שינוי בדבר –את הקואליציה " יש עתיד"עזיבת מפלגת 
בדבר ו, המוטלת על חברת הדואר) הרגולצי(אסדרה ה

  .תחת פיקוחכיום העלאת תעריפי הדואר הנמצאים 
על מימון  משרד האוצר להתחייבעוד  צריך ,כמו כן    

אשר תכלול ,  מיליון שקל700- בהיקף של כ,"בראהתכנית ה"
 . כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי,  עובדים1,200גם פיטורי 

 ,תהליך הפרישה מרצוןב הרשומים יהיו אלה שיוצאו ממקצת
בתום  . יפוטרו–ואילו אחרים , רך בחודשים האחרוניםשנע

בחברה  תצומצם מצבת המשרות, תהליך הפרישה והפיטורים
 . משרות של עובדים קבועים3,800מתוכן , משרות 5,050-ל

הדואר יגייס עובדים נוספים כי  ,עובדים רבים חוששים
   .םבאמצעות חברות כוח אדם או חוזים אישיי

ניוד "-ההסכם מעניק להנהלת הדואר גמישות ב, כמו כן    
להעביר  –תיאום עם הוועד  ללא – כך שהיא תוכל, "עובדים

תוכל ההנהלה להעביר , כך למשל. פקיד לתפקידתמעובדים 
 תוכל ,כן כמו. פךי ולה,דוור לתפקיד ממיין עובד מתפקיד

וצרים ההנהלה להכניס שירותים חדשים לסניפים או למכור מ
במסגרת ההסכם יבוטלו  . הבלעדישיקול דעתה חדשים לפי

  . דווריםאיםזכלהן הטבות 
ההסכם הקיבוצי מסדיר את המעבר ממיון דואר בלילה     

יקטין את העלויות של ר שא צעד, למיון בשעות היום
אפשרות  מעניק ההסכם להנהלה את ה,כמו כן. החברה
רשתות בוניות וקודות למסירת דואר בחנויות חיצ נלפתוח
לפגיעה בעובדים בסניפי  כל עוד זה לא יביא", שיווק
  מסדיר ההסכם את הרחבת שעות הפתיחה שלעוד. "הדואר

שלישי , כך שהם יהיו פתוחים בימים ראשון, סניפי הדואר
בימים אילו  ו, בערב20:00-ועד ל  בבוקר08:00-וחמישי מ

עגן גם ההסכם הקיבוצי מ .13:30 עד 08:00-שני ורביעי מ
  ימי2.5-את המעבר מחמישה ימי חלוקת דואר בשבוע ל

    ). לסירוגין,חלוקה בכל יום עבודה שני(חלוקה 
מדובר בהסכם שירע לא רק את מצב העובדים ,     אם כך

  .אלא גם יפגע בשירות המוצע לציבור, שיישארו מועסקים
        דדדד""""אאאא



  

        5 /עמדה
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  שלמה זנדמאת 

  
אין דבר שיכול להצדיק רצח     

מה . ובוודאי שלא רצח המוני בדם קר
הוא פשע מגונה ס יארשהתחולל בפ

אולם השאלה הראשונה . ובלתי נסלח
הטרגדיה  נוכח שעלתה במוחי

אם סלידתי ה : הייתה,המחרידה
העמוקה מהרצח חייבת להוביל אותי 

 של בהכרח להזדהות עם פועלם
 מכיוון ,"רלישאאני " האם  ?הנרצחים

הביטוי הנעלה ביותר של "שהם היו 
 נשיאהצהיר  כפי ש,"חופש הביטוי

 לא רק ,"רלישאאני " האם ?צרפת
אלא גם מפאת ,  היותי אתאיסטשלב

ינות הבסיסית שלי כלפי היסודות העו
בשלוש הדתות המצויים ם יינדכאה

 ?המונותאיסטיות המערביות
תי בעבר את כאשר ראי    

, "ארלי הבדוש"-הקריקטורות ב
ורק , חשבתי שחלקן עשויות בטעם רע

ברוב . מיעוטן מצחיק באמת
ם אסליהקריקטורות שלהם על הא

 זיהיתי שנאה ,בעשור האחרון
 שיעדה היה לזכות ,מניפולטיבית
. )כמובן, מוסלמים- לא(ם ביותר קוראי

 את 2006- העיתון הציג בכאשר 
 שהופיעו הקריקטורות של מוחמד

.  חשתי כלפיו תיעוב–בעיתון הדני 
בו מופיע , כאשר ראיתי את הציור

ו מבצבצת ממנ מוחמד חבוש בטורבן
. הערכתי זאת כהסתה טהורה –פצצה 

זו לא הייתה קריקטורה נגד 
אלא מדובר היה , מיסטיםאסליהא

 .בזיהוי אווילי של האיסלאם עם טרור
את בדיוק כמו לזהות נפשע זה 

 .כסףיהדות עם ה
" ארלי הבדוש"כי ,     יש הטוענים

. לא אבחנהל, עקץ את כל הדתות
 ,לגלג על נוצריםהעיתון מנם וא

מעולם  אולם ,על יהודיםגם ולפעמים 
לפרסם לא היה מרשה לעצמו 

  עטוייאמשה הנבצג ובה מקריקטורה 
חלפן כספים בעל בתור  כיפה וציציות

.  הניצב בפינת הרחוב,פנים ערמומיות
- יודו"תרבות המכונה טוב שב

אין זה מקובל כיום להפיץ , "נוצרית
  . שנאה אנטישמית כבעבר

 אבל ,אני בעד חופש הביטוי    
אני . גם נגד הסתה גזענית –במקביל 

מודה שאני משלים מרצון עם 
הקומיקאי האנטישמי  ש,העובדה
תקשה למצוא מ) Dieudonné(דיודונה 

את בהן במות פומביות להציג 
נגד " בדיחותיו"את ו" קורתויב"

-שולל חד , כמובן,אני. יהודים
 אם איזה .כל פגיעה בומשמעית 

 הייתי מזדעזע ,מנוול היה מתנקש בו
עליו שלט נושא אך לא הייתי  –ונזעק 
 ". אני דיודונה"כתוב 

  
  
  

התפרסם גם הרומאן , יום הפיגועב    
, מאת הסופר מישל וולבק" כניעה"

א מכר עוד בטרם יצ-אשר הפך רב
בתחילת המאה כי  ,וולבק יודע. לאור

איום "-נף בו אסור כבר לנ21-ה
 אך מותר ומקובל למכור ,"היהודי
זהירים מפני מה, והרבה, ספרים

אלן סורל . "האיום המוסלמי"
)(Soral ,האיסלאמופוב והיודופוב ,

. ולכן נדחק לשוליים, טרם הבין זאת
 כבוד רב הוזמן וולבק ב,לעומת זאת

ת חדשות ומהדוריזיה ולתכניות טלוול
  .ספרו לאור צאת ערב ,תומרכזי

  
  
  
  
  
  
  

על מרוח רפאים חולנית מרחפת     
רוח רפאים של גזענות , אירופה
בין ביקורת יש הבדל עקרוני . מסוכנת

עה והסתה נגד לבין פגיעל דת רווחת 
 כאשר.  מודראמונה של מיעוט

 בסעודיה או  נגד האיסלאםיםמתריס
שם מייסרת הדת , בנסיכויות המפרץ

 עלינו –השלטת מיליוני נשים וגברים 
אך . להגן על המתריסים הנרדפים

המערב בוחר לחזק לא את , כידוע
-תומכי וולטיר ורוסו החיים במזרח

אלא דווקא את המשטרים , התיכון
  .הדתיים הדכאניים ביותר

  
  
  
  

      

, בדנמרק,  בצרפת,לעומת זאת
ובכל אותן ארצות מערביות מניה בגר
 חיים מהגרים מוסלמים קשי יום ןבה

 יש –בתחתית הסולם החברתי 
ובוודאי , להישמר בביקורת האיסלאם
ליבי עם . שלא לנסות להגחיך אותו

צד ביים בגטאות חר שא ,המוסלמים
מלבד קורבנות . ערי המטרופולין

 הם הרי יהיו גם ,הרצח הנפשע
  . קורבנות המשנה שלו

  
  
  
  

  

, "ארלי הבדוש"    בניגוד לעיתון 
המודל המוסרי שלי היה ונותר דווקא 

רלי א'צכוונתי ל :רלי המקוריא'צ
, שמעולם לא לעג לעניים, פליןא'צ

  .ולחסרי ההשכלהלחסרי הכול 
  

בדיון זה עלינו להביא , כן- על-     יתר
מטרידה . בחשבון גם את ההקשר

שחיילים צרפתים רבים , העובדה
זה למעלה משנה על אדמת מוצבים 

כדי להילחם נגד "אפריקה 
אולם עובדה זו טרם ". יהאדיסטים'ג

בדיון פוליטי רציני לגבי בצרפת זכתה 
  . הנזק הנגרם כתוצאה מכך

  
  

השוטר הקולוניאליסט של     
האחראי לא מעט למורשת , האתמול

נקרא , המעוותת של גבולות ומשטרים
" צדק"מחדש השליט אפריקה לל

- כוח השיטור הניאובעזרת
יחד עם השוטר . קולוניאליסטי שלו

שאחראי להרס הרב  – האמריקאי
 –  ומעולם לא התחרט על כך,בעיראק

השוטר הצרפתי יום כמשתתף 
תיכונית נגד -במערכה המזרח

, )ש"דאע" (המדינה האיסלאמית"
הסעודים לצד . המעוררת סלידה

שוחרי חופש "שאר הנאורים ו
קולוניאליזם -הניאושומר , "ביטויה

על גבולות החלוקה חסרי הצרפתי 
י מאה שהוא השליט כבר לפנ, ההיגיון

האינטרסים שירות  בהשנ
ם הוא מיחד ע. האימפריאליים שלו

איים על מי שמנחלץ עתה להפציץ את 
 שהוא נהנה ,ותבארות הנפט היקר

לא הבינו שליטי האם . מתנובתן
שמדיניות הרסנית זו מזמינה , צרפת

  ?לתוככי המטרופוליןאת הטרור 
  
  

ואולי המערב הנאור אינו קורבן     
 כפי שהוא אוהב ,תמים ונקי כפיים

צריך להיות רוצח ,  ודאי.עצמולהציג 
, חפים מפשעכדי לירות ולהרוג  יאכזר

אך . מה חשבו או עשוולא משנה 
צריך להיות צבוע או טיפש כדי 

נוכח התמונה הרחבה לעצום עיניים 
צריך גם .  הטרגדיההחובקת את, יותר

עימות  שה,להיות עיוור כדי לא להבין
, לא נחפש יחדאם ילך ויחמיר 

אפשרות של חיים , חילונים ודתיים
  .ללא שנאת האחר, משותפים

 

  ארלישני ינא



 6/בחירות 
  

  מהפך נשים
  
  
  
  
  
  
  

-האם אפשר לדבר על מהפך נשי בהערכות הפוליטית    
מרשימות המועמדים שאושרו עד  ?20-מפלגתית לכנסת ה

כי הדרישה לייצוג הולם של נשים חוללה מהפך הן , כה עולה
) ד"בל, ש"חד, מרצ, העבודה(ברשימות שנקבעו בבחירות 

 .והן ברשימה שמינה ליברמן
המחנה "ו לחמישייה הראשונה של נבחר, בעבודה    

שלי  –נוסף לציפי לבני ששוריינה בהסכם , "הציוני
, נבחרו בחמישייה הראשונה, במרצ. וסתיו מיכאלי' יחימוביץ
ד "בבל. מיכל רוזין ותמר זנדברג, ר זהבה גלאון"נוסף ליו
ש נבחרה "בחד ואילו .חנין זועבי למקום השנישוב נבחרה 

נשים נגד  "העמותהלית "מנכ –סלימאן -עאידה תומא
זו הפעם הראשונה . ברשימהמקום השני ל –" אלימות

 .ש נבחרה מועמדת למקום כה גבוה"שברשימת חד
-כל מהפך ציבורי-שהייתה קודם, ההתקדמות בייצוג נשים    

ליים של אהשפיעה גם על שיקוליו האלקטור, תודעתי
אשר הציב ברשימתו במקום השני והשלישי את , ליברמן

 .אבקסיס וסופה לנדבר-לי לויאור
אם נתעלם מהתוצאות , אולם התמונה תהיה חסרה    

 הליכוד והבית –ברשימות הימין שנקבעו בבחירות מקדימות 
הגיעה מירי רגב למקום , בבחירות הפנימיות בליכוד. היהודי

.  המקומות הראשונים ישנן שתי נשים בלבד20-וב, 5-ה
בחרה איילת שקד למקום בבחירות המקדימות בבית היהודי נ

 . ל שתי נשיםואך בעשירייה הראשונה ישנן בסך הכ, השני
ו משה קבעעדיין לא פורסמו הרשימות שי –לגבי היתר     

ואילו לגבי שלוש המפלגות החרדיות , כחלון ויאיר לפיד
 האיסלאמית תנועהוה) ס ורשימת אלי ישי"ש, יהדות התורה(
   . ברור שלא יהיו בהן נשים) ם"רע(

הרכב ,  גם לאחר תרגיל המינויים של ליברמן,לכן    
-כי הימין בכללותו מנציח אי,  מלמד20-הרשימות לכנסת ה

 .שוויון של נשים
, המהפך הנשי היה תוצאה של המהפך בתודעה הציבורית    

אך המהפך הזה עצמו הואץ הודות , שהוזכר לעיל
לרבות נשים (להשתלבות הגוברת של נשים בתעסוקה 

והודות לתוצאות המרשימות שהשיגו נשים , )רביותע
  . בכנסת ובארגונים חברתיים–בפעילות הציבורית 

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 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

  
  

הבולטות חסרת התקדים בייצוג נשים ברשימות     
כי שוויון לא , המועמדים הנוכחיות מוכיחה פעם נוספת

הנשים הוכיחו את עצמן ותבעו ובצדק . מקבלים אלא משיגים
התוצאות מאששות את . הכרה של חבריהן למפלגה בתרומתן

האומרת שנשים יכולות וצריכות , החשיבה הפמיניסטית
חלק מהמערכה לשוויון הזוכה בתמיכה להתמודד על ייצוגן כ

 .ציבורית
        גגגג""""תתתת

  
  
  
  

        

  לא משיקולי בחירות
  
  

שלא שיקולי בחירות עמדו מאחורי , צודק מי שטוען    
. בכירים בחיזבאללה לעולם הבאמנהיגים ההחלטה לשלוח 

 קשר למועדי כל ללא זאתישראל לדורותיהן עושות ממשלות 
 שלא תורם כסף  בחמאס ובכל ארגון,בחיזבאללה. הבחירות

הסיכוי של , לכן". מנהיגים בכירים" כולם נחשבים – ל"לקק
 .קטןבשיבה טובה הוא למות   ארגונים אלהחברי

לא מסתירים את ,  בהכרח אנשי ימיןאינםגם כאלו ש, רבים    
 נוכח ובמיוחד , "מיאסליטרור א"נוכח תופעה של שמחתם 
 מלחמת תמאז תחיל. מוסלמים- לבין-בין מוסלמיםעימותים 

הביעו חוגים מסוימים בציבוריות , האזרחים בסוריה
הישראלית את שמחתם על שפיכות הדמים ועל חוסר 

א משום שהם לגם הם עושים זאת . היציבות באותה מדינה
צדיק את גם כדי להו, ערבים מתיםמכך שממש עצובים 

 .סוריהידי לסירובם להחזיר את רמת הגולן 
אבל , וב למשטר הנוכחי בסוריהקשה להתייחס בחי    אומנם 

ממשלתו של , שפרצה שם המלחמהגם מאז חשוב לזכור כי 
  ואילו.גם לא לפי מקורות זרים. אסד לא תקפה את ישראל

ישראל . ללא שום הצדקה, ישראל עשתה זאת שוב ושוב
 .ואת עצמה את סוריהבכך מסכנת 

 . במצב הנוכחי,לייחל להסכם שלום עם סוריה    אולי קשה 
, תעביר את רמת הגולן לריבונות סורילה,  ואף רצוי,בל ניתןא

אם נתחיל . בעיקר כדי להוריד קצת את האף הישראלי
אני " ונתרחק מגישת ,להאמין שלא רק אנחנו הכי טובים

אסור לוותר על . ו אולי נקבל יותר את שכנינ,"ואפסי עוד
בהם , נקוט בצעדי מלחמהפסיק להתקווה שהממשלה כאן ת

ותתחיל , "מקורות זרים"ושעליהם מדווחים , ביישיש להת
נוכל לדווח עליהם כאלה ש, לנקוט בצעדים לקראת שלום

  ".מקורות זרים" ולא רק לפי ,נובעצמ
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

  7/לקחי העבר 
  

  יום השואה הבינלאומי,  בינואר27
  

  הדיווח הראשון על מחנה ההשמדה אושוויץ
  

  

נלווה , ")הטייס הקיטע ("בוריס פולבויהסופר הסובייטי 

ככתב צבאי ליחידות שונות של הצבא הסובייטי שלחמו 

 ארמיהנלווה ל,  שנה70לפני , 1945 בינואר 27-ב. בנאצים

 מחנה המוות  אתה אשר שחרר,נה הראשותהאוקראיני

הדיווח שהעביר פולבוי באמצעות . בירקנאו- אושוויץ

היה ,  בפברואר2-ב" פרבדה"הטלגרף ואשר פורסם ב
  .הכתבה הראשונה בעיתונות העולמית על המחנה

  .בקיצורים מעטים, להלן הדיווח של בוריס פולבוי

  
שמה של אושוויץ היה זה מכבר לשם , בפי עמי העולם

בודדים מאסירי . הדם של הגרמניםנרדף לזוועות רוויות 
. המחנה הזה נמלטו מלהבות הקרמטוריום הידוע לשמצה

 נישא רק , מספר רב של מחנותהמקיףמאחורי התיל הדוקרני 
כאשר היחידות של , רק כעת.  אלפי קורבנותיוהד מזעקות

יכולתי , הארמיה האוקראינית הראשונה שחררו את אושוויץ
שרבבות ,  המחנה הנורא הזהמכלול שלבלהיווכח במו עיני 

 ,טחו ספוגים דם אדם ודושנושהקילומטרים הרבועים של 
  . באפר אדם,פשוטו כמשמעו

עם מתקני עזר שלכל , זה היה מפעל תעשייתי אדיר ממדים
במתקן אחד נוהל תהליך . אחד מהם נועד תפקיד מוגדר

אלה שיכלו לעבוד לפני המתתם הפכו : קליטת הבאים
נידונו כשרים -הילדים והלא, בוגריםואילו המ, אסירים

ועליהם , במתקן אחר הוחזקו אלה שתש כוחם. דיילחיסול מי
  .הוטל למיין את בגדיהם ונעליהם של אלה שחוסלו

מסביב למפעל , בעמקים של הנהרות סולה וויסטולה
 לכתישת האפר והעצמות של מתקניםהוקמו , התעשייתי הזה

  . כדשן בשדותו פוזררשא, הרצוחים
ועדות חקירה יקבעו את המספר המדויק של ! שוויץאו

על , אבל ביכולנו לקבוע כבר עכשיו. המעונים והרצוחים
כי למקום היו מגיעים מדי ,  תושבים פולניםעםיחות שבסיס 

  .יום בין חמש לשמונה רכבות עמוסות ונעולות על בריח
 –האנשים הובאו מהשטחים הכבושים בידי הנאצים 

, מצרפת ,כוסלובקיה'מצ, וליןמפ, המועצות-מברית
בתחנת הרכבת תפסו אסירים את מקום פועלי  .מיוגוסלביה

  .הרכבת נעלמה מאחורי השערים ושבה ריקה מאדם. הרכבת
לאחר שהצבא האדום חשף לעולם את , בשנה החולפת

הגרמנים החלו , הסודות האפלים והנתעבים של מאידנק
 את האזור הם שיטחו. למחות את עקבות פשעיהם באושוויץ

הרסו . בחלק המזרחי של המחנה" הישנים"שכונה הקברים 
שעליו חושמלו בעת ובעונה , ומחו את העקבות של הפס

הגוויות . אשר גוויותיהם נפלו למסוע, אחת מאות בני אדם
הפכו דשן עבור ושם נשרפו , הועברו בדרך זו לבור ענק

מיוחדים לרצח נהרסו מתקנים ניידים . השדות בסביבה
ו באזור המזרחי שופצו ניצבמתקני ההמתה בגז ש .ילדים

  .כדי שייראו כמוסכים חפים מפשע, זריםיוהוסיפו להם אב
ניתן להבחין בעקבות שהותירו מיליוני , אבל גם לאחר זאת

, אותם שחרר הצבא האדום, מהתיאורים של אסירים! אנשים
מפעל . רלא קשה לחשוף את כל מה שהגרמנים ניסו להסתי

   בחידושי     צויד   הזה    ממדיםה    גדול   המוות     תעשיית

  
הטכנולוגיה הפאשיסטית והותקנו בו כל מכשירי העינויים 

  .שהמפלצות הגרמניות יכלו להשיג
הם נהגו : מפעל המוות היה מצומצם, בשנותיו הראשונות

חייבו אותם לשכב , ות רחבחפירותלהוביל את האסירים אל 
,  כאשר התמלאה שכבה אחת של ירויים.רו בראשיהםואז י

ראש מעל רגלי , הבאים בתור אולצו לשכב בצורה הפוכה
, וכך הם מילאו את החפירה במשטח שני. השכבה הקודמת

וידאו את מותם , כאשר החפירה התמלאה... רביעי, שלישי
. ואז כיסו אותה בעפר, מכונות ירייהבשל הרצוחים בירי 

 המזרחי של וחלקגוויות מאות חפירות בבדרך זו מולאו ב
  ".הישנים" הקברים הלא הם, המחנה

התליינים הגרמנים לא הסתפקו בשיטת רצח פרימיטיבית 
והחליטו להגדיל את היעילות של מפעל זה של תעשיית , וז

, זה הוביל להקמת תאי הגזים. המוות באמצעות מיכונו
  ".התנורים"המשרפות ומה שכונה , המסוע החשמלי

יותר מבחינתם של אסירי באך המוות לא היה הדבר הנורא 
, לפני שהרגו את אסיריהם, דיסטים הגרמניםאהס. אושוויץ

 שעות 18בימי עבודה שנמשכו , ורקב, עינו אותם ברעב
, הם הראו לי שוטי מתכת עטופים בעור. ובענישה מפלצתית

 הסמל –על ידית השוט . בהם נהגו להצליף באסירים
 חפצים אלה יוצרו בהיקף .פעלי קרופ בדרזדןהמסחרי של מ

במתקנים באזור הדרומי ראיתי ספסלים עם . תעשייתי
גוויותיהם כוסו . עליהם הוכו אסירים עד למותם, רצועות

  !גיינהיהתליינים דאגו לה: בסיד כדי שדם הקורבנות ייספג
עליו שברו את עמוד השדרה של , סא עשוי עץ אלוןיראיתי כ
שעל כולן מוטבע ,  אלות גומי גדולות ממדיםראיתי. הקורבן

בהן היכו את האסירים בראשם ו, הסמל של מפעלי קרופ
  .ובאברי מינם

שהם נעו כמו , ראיתי באושוויץ אלפי מעונים כה מותשים
  .אפשר היה לנחש-ואת גילם אי, צל ברוח

הם . הצבא האדום הציל אותם וגאל אותם מהגיהינום
את , שהוא נוקם את אושוויץמעריכים את הצבא האדום על 

 סבומכאובים והסבל שהתליינים הנאצים ההמאידנק ואת כל 
  .לעמי אירופה

 חיילי הצבא האדום עם אסירות משוחררות מאושוויץ



    במאבק
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  רויטרס, מוחמד סאלם: צילום. עשן מיתמר מהפצצה ישראלית בעזה

  
) 21.1(בשבוע שעבר  קרא "רופאים לזכויות אדם"    ארגון 

להקים ועדת חקירה , בנימין נתניהו, לראש הממשלה
ממלכתית שתבחן את התנהלות הלחימה ואת מדיניות ישראל 

שיגר הארגון . בין מבצע צבאי אחד למשנהו, ברצועת עזה
". צוק איתן"על אירועי  רסםח שפ"לראש הממשלה את הדו

שהורשו להיכנס , מומחים-ח עמלו שמונה רופאים"על הדו
  . לרצועה בזמן הלחימה ומייד אחריה

: כתבו הרופאים לראש הממשלה, ח"לדונלווה שבמכתב     
 ובכלל ,הלחימה ברצועת עזה גבתה מחיר גבוה בגוף ובנפש"

.  ישראלים73-  פלסטינים ו2,100-ר מזה את חייהם של יות
 ורבים אחרים סובלים , פלסטינים נפצעו11,000מעל 

ידי הדין הבינלאומי בישראל מחויבת . מטראומה נפשית
לקיים חקירה עצמאית כאשר מתעורר החשד להפרה של 

חובה זו מקבלת משנה תוקף כאשר ישראל . זכויות אדם
דם אחרים ושל מונעת מגופי חקירה של ארגוני זכויות א

  ".לשם חקירת האירועים, ם גישה לרצועת עזה"האו
חיכינו : "הפרמדיק יוסף כחלוט סיפר באחת העדויות    

ואנשים כל הזמן , לתיאום, לפעמים שעות, דקות ארוכות
יכולנו לשמוע אותם זועקים ; התקשרו והתחננו לפינוי

 לעתים קרובות ,לכן... מתים, ידענו שהם מדממים. לעזרה
  ".  ופשוט יצאנו לדרך כדי לסייע להם,אוד לא יכולנו לחכותמ

חלק מהעדויות מתעדות ירי לעבר צוותי הצלה במקרים     
עדויות אחרות מצביעות על שתי מתקפות . בהם הושג תיאום

כך שצוותי הצלה ותושבים שהגיעו למקום , בפער זמן קצר
 .תכדי לסייע לנפגעי ההפצצה הראשונה נפגעו מהפצצה חוזר

  
נחתם הסכם קיבוצי במכללה האקדמית 

  ה הפתוחהוניברסיטיפו ובא-א"ת
הסכם קיבוצי בעבר אשר השיג , "כוח לעובדים"    ארגון 

 חתם בשבוע שעבר על הסכם קיבוצי, פתוחההאוניברסיטה ב
ההסכם השני זה . יפו-אביב- במכללה האקדמית תלראשון

, בוההחום ההוראה במוסדות להשכלה גשהארגון חותם בת
  .המסדיר את זכויותיהם של מורים ומרצים

ההסכמים משפרים את השכר והתנאים  ",לדברי הארגון    
 ומטפלים ברבות ,של העובדות והעובדים בשני המוסדות

למרות .  של צורת ההעסקה של סגל זוטר בארץ'מחלות'-מה
 החתימה על ההסכמים מוכיחה, שיש עוד הרבה לאן לשאוף

עובדות ועובדים מאורגנים . ת את זהביחד אפשר לעשו –
 ".שלא יכלו להשיג בנפרד, משיגים שיפור בשכר ובתנאים

עובדות הקובע כי יפו -א"במכללה האקדמית תההסכם     
: פירוש הדבר. עברו למעמד של סגל עמיתעובדים יהו

 העסקה וכן,  בכפוף לדרגה, בשכר16%העלאה ממוצעת של 
 ,ימי חופשה,  הבראהדוגמת, רציפה וצבירת הזכויות הנלוות

וכי ,  כי לסגל תשולם קרן השתלמות,עוד מעוגן בהסכם. ועוד
  .מנגנון לביטחון תעסוקתי ומנגנון איוש משרות פנימייוקמו 

    ההסכם שנחתם באוניברסיטה הפתוחה קובע כי העובדים 
כי יונהג ביטוח ,  בשכרם11.6%יזכו בתוספת ממוצעת של 

דוגמת , ול על קבוצות עובדים נוספותוכי ההסכם יח, בריאות
  .המורים לאנגלית והמנחים ללימודי תואר שני

  

  ש"הוקם מטה בחירות של חד
על ) 24.1(ש החליטה בישיבתה בחיפה "מזכירות חד      

, ש בעיירה חורה"מזכיר חד, יוסף עטאונהיוסף עטאונהיוסף עטאונהיוסף עטאונההצבתו של 
 17-המקום ה(ש לכנסת "במקום השישי ברשימת חד

ר הסגל " סגנית יו,,,,נועה לוינועה לוינועה לוינועה לויאת ו, )ברשימה המשותפת
המקום (מקום השביעי ב, א"האקדמי הזוטר באוניברסיטת ת

  ). ברשימה המשותפת19-ה
תוגש הרשימה המשותפת לוועדת ,  בינואר29',     ביום ה

טרם , נכון לכתיבת שורות אלה. 20- הבחירות לכנסת ה
  .הוחלט בדבר שם הרשימה והאותיות שלה

, ש"הקמתו של מטה הסברה של חד    המזכירות אישרה את 
, .שיפעל בתיאום עם מטה ההסברה של הרשימה המשותפת

          .ינהל הסברה בעברית ובערביתאשר ו

  

  עובדים תאילנדים מנוצלים בישראל: ח"דו
את ניצולם מתאר  "אדםהמשמר זכויות "ארגון ח ה"    דו

שלגביהם לא , עובדי חקלאות תאילנדים בישראל החמור של
ח מתעד מקרים רבים של תשלום "הדו. חוקי העבודהפים נאכ

וכן יום עבודה ארוך ,  משכר המינימוםהנופל, שכר נמוך
ן מו ככ. תנאי עבודה מסוכנים ותנאי דיור עלובים, במיוחד

ר שאעובדים כלפי ח מעשי נקמנות של מעסיקים "מתעד הדו
  .שבות במחאה על ניצולםניסו ל

בישראל על הרשויות  "כי,  מסכםהארגון הבינלאומי    
ולחקור , לנקוט צעדים מידיים כדי לשפר את מנגנוני האכיפה

הולמים תרמו לדפוס הבלתי עבודה המחייה וההאם תנאי 
  ".מטריד של תמותה בקרב עובדי חקלאות מתאילנדה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בעזהועדת חקירה לפשעי המלחמהלהקים 


