
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיעור בדמוקרטיה יוונית
  

  

  

  

  

  

 הנאום הדרמטי שנשא ראש שלם בצמד מילים וכיס  
כאשר , בפני בני עמו, אלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראס, ממשלת יוון

". לא בגדתי "– היהי, )26.6(עם ההודיע על קיום משאל 
על אודות השיחות שניהלו נציגי ממשלתו עם נציגי הבנק 

: אמר ציפראס,  הבינלאומיתהאירופי המרכזי וקרן המטבע
, ומתן עם שותפינו על בסיס מנדט שניתן לנו-ניהלנו משא"

כדי שנשים קץ למדיניות הצנע ונאפשר לשגשוג ולצדק 
, מ"במהלך כל תקופת המו... חברתי לחזור לארצנו

נתבקשנו ליישם מדיניות מהסוג בה נקטו הממשלות 
וזאת למרות שהעם , הקודמות

זו באופן נחרץ היווני דחה מדיניות 
אף לא רגע לא . בבחירות האחרונות

 לבגוד –כלומר , שקלנו להיכנע
 ".באמונכם

שכאשר , המשמעות היא    
המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים 

ה אליו נקלעהאחראים לחוב העמוק 
 העמידו שורה של תכתיבים ,יוון

פיטורים במגזר , קיצוץ בפנסיות(
מ על מוצרי "הגדלת המע, הציבורי

ר עומדים בסתירה למצע אש, )זוןמ
סו נבחרה מפלגת השמאל שעל בסי

העדיפה , לשלטון" סיריזה"
 מובן  לאצעד. לכבד את הבטחותיה לבוחריםהמפלגה 

מדיניות המיושמת אחרי בו , צינילם פוליטי בעו, מאליו
 .הבטחות שניתנו לפניהןהפוכה להבחירות 

זו על הם הכרי? מה המוצא בו בחרו ציפראס וחבריו    
כדי להעביר את ההכרעה ,  ביולי5- קיום משאל עם מהיר ב

אם : השיקול שהנחה אותם היה ברור. לידי העם היווני
יחליטו היוונים לקבל את התכתיב של המוסדות הפיננסיים 

אף שהיא ,  הממשלה תיישם את צעדי הצנע–הבינלאומיים 
ואם ; אולם בידיעה כי זו בחירת העם, עצמה מתנגדת להם

ולהצביע " סיריזה"ליטו היוונים לקבל את עמדת מפלגת יח
 תדע הממשלה שיש לה מנדט לדחות את –נגד צעדי הצנע 

תקופה לוכי העם נתן בה אמון לנווט את יוון , התכתיב
 .קשה ומסובכת מקודמתה

, אף הואנהג בשקיפות , שר האוצר ,,,,יאניס וארופקיסיאניס וארופקיסיאניס וארופקיסיאניס וארופקיס    
בפגישה הסגורה של שרי האוצר סם את הדברים שאמר ופר

עצם הרעיון "הוא כתב כי . )27.6 (של גוש היורו

שהממשלה תיוועץ בעמה לגבי ההצעה הבעייתית שהונחה 
היו .  בבוזפילווא, התקבל בפגישה בחוסר הבנה, לפתחה

איך אתה מצפה שאנשים פשוטים יהיו ': שרים ששאלו אותי
 ".?'מסוגלים להבין סוגיות כה מורכבות

, רק צעד טקטי נבוןלא  היה, צעד זה של הממשלה היוונית    
, "מהי דמוקרטיה"תפיסה עמוקה בשאלה ל ויטיבאלא 

, "סיריזה"מפלגת השמאל ". מהי פוליטיקה"ואפילו בשאלה 
, 21-הרואה עצמה מחויבת לחזון של סוציאליזם במאה ה

 מהניסיונות הסוציאליסטיים ים מסוימים שהפיקה לקחסבורה
א ניתן להפריד בין ל ,לדעתה .20-ם של המאה ההמרכזיי

סוציאליזם לבין 
התפיסה . דמוקרטיה

הסוציאליסטית שלה 
מבקשת לשאוב 
באופן מתמיד את 
 ,המנדט שלה מהעם

להתייעץ איתו 
ולבקש את , בכנות

י רגעתמיכתו ב
  .עהרהכ
ההיבט המשלים     

 המהותישל הקשר 
בין סוציאליזם לבין 

הוא , דמוקרטיה
  המתיימרים קפיטליזם ודמוקרטיה המתמדת ביןההתנגשות

 פוסקים לעצב ולו ינםמתחים וסתירות א. לדור בכפיפה אחת
מה דמוקרטי .  בחברה הבורגניתלרגע את החיים הפוליטיים

ההחלטות החשובות ביותר לגבי חייהם של את  ש,בכך
ק האירופי המרכזי או קרן הבנבכירי  יםמיליוני יוונים מקבל

 האם אין הדבר עומד בסתירה לעיקרון ?ומיתהמטבע הבינלא
ומה ? בממשלותיהםלפיו האנשים בוחרים , הדמוקרטי

דמוקרטי בכך שעתידה של יוון מוכרע לא רק סביב שולחן 
אלא גם סביב שולחן ממשלתה של קנצלרית , ממשלתה

ן על האינטרסים של ההון הנחושה להג, אנגלה מרקל, גרמניה
  ?זה הגרמניובמיוחד ,  האירופיהפיננסי

  

לימדה את , הנחשבת כערש הרעיון הדמוקרטי,     יוון
כאשר , אירופה ואת העולם כולו שיעור בהלכות דמוקרטיה

בהחלטות גורליות  כי – סיריזה ה בהובלת ממשל–המחישה 
    .עמים עצמם לקבוע את עתידםל חיוני לאפשר

  2015 ביולי 8, 26   גיליון 



  

 2/תגובות 
        
        

        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  לא כל העולם נגדנו
ל לשעבר שאול מופז נחת הערב בשדה "השר והרמטכ"

עבר ללא הפרעה את הוא .  ולא נעצררו בלונדון'התעופה הית
            ".הליך ביקורת הדרכונים

  )20.6, "וויינט("
  

  חשבון נפש נוסח נפתלי בנט
ימים שבהם , אלה צריכים להיות ימים של חשבון נפש"

אנו לא בורחים יותר : ברור ראל צריכה להגיד בקוליש
להם  אם היתה, והפלסטינים איבדו כל זכות, מהארץ שלנו

  ".לדרוש זאת, בכלל
  )21.6 ,הודעה לעיתונות,  שר החינוך,נפתלי בנטכ "ח(

  

  האויב הפנימי נוסח נפתלי בנט
ם על המלחמה בעזה בקיץ "של האו[ח "ראיתי את הדו"

שוברים 'כמה ארגונים מוכרים כמו וראיתי פה ] האחרון
מה יש לנו לבוא בטענות לעולם אם אנחנו . 'בצלם', 'שתיקה

הרי אם העולם יפספס איזה ? בעצמנו כל כך טובים בלפגוע
שימציא אותו   יש בינינו כבר מי–פשע מלחמה להמציא לנו 

נפגשים אותם ארגוני שמאל קיצוני , כמו מסיבת מחזור. לבד
ם שאנחנו פושעי "ומספרים לאו, ל"צהכל מבצע של  אחרי

  ."מלחמה
  )22.6, במליאת הכנסת, שר החינוך, כ נפתלי בנט"ח(

  

  יש כיבוש: שרת התרבות מופתעת
עודד קוטלר ] הבמאי[״הופתעתי לשמוע במהלך המפגש את 

שמחתי שנשיא המדינה  .אומר כי בקעת הירדן היא חו״ל
 ראליתהבהיר לקוטלר שבקעת הירדן היא שטח בשליטה יש

  ". C שטח–מובהקת 
  )22.6, "מעריב",  שרת התרבות,מירי רגבכ "ח(

  

  גול עצמי
של [התייחס לדחיית ההצעה ) ליכוד(כ אברהם נגוסה "ח"
בנושא יוצאי אתיופיה  להקמת ועדת חקירה ]כ דב חנין"ח

 אני מתנגד להצעה'. במהלכה הצביע נגד, במליאת הכנסת
 שיניים בנושא הפופוליסטית להקים ועדת חקירה חסרת

יוזמי ההצעה '. אמר, 'אתיופיה העלייה והקליטה של יהודי
 מתקשים להבין שבני הקהילה האתיופית מאסו מכך

רות ת ומוועדות שלא פו,שמשתמשים במצוקתם ככלי פוליטי
ועדת חקירה כדי להבין שממשלות  אנחנו לא צריכים. דבר

יהודי  קליטתם שלבישראל לדורותיהן כשלו בעלייתם ו
  ".'ובייחוד בשילובם בחברה הישראלית, אתיופיה

  )25.6, "וואלה("

  

  

  

  

  

  רים החילונים"האדמו
, ר בשם דב חנין"הסביבה יש לי אדמו בנושא של איכות"

  ".'יחימוביץ רית שלי היא שלי"האדמו –ובנושא הגז 
  , יהדות התורה , ר ועדת הכספים"יו, כ משה גפני"ח(

  )23.6, "גלובס"
  

  

  ניות בגז של ישראללדוד סם יש מ
ון קרי החזיק במניות של חברת 'ג מזכיר המדינה האמריקאי"

השותפות  אחת משתי, י'הגז האמריקאית נובל אנרג
על פי הצהרת ההון . המרכזיות במאגרי הגז של ישראל

 הוא החזיק 2013נכון לסוף , שעברה שהגיש קרי בשנה
של עד מיליון  י בשווי'באופן אישי במניות של נובל אנרג

שהגיש מעלה כי קרי  עיון בהצהרות ההון הקודמות.. .דולר
 וכי השווי שלהן בעבר היה, החזיק במניות עשר שנים לפחות

בשעה , בדצמבר האחרון...  יותר ממיליון דולר–גבוה יותר 
עסקיים דיויד גילה הודיע כי הוא הגבלים הה שהממונה על

י 'ולנובל אנרג  של יצחק תשובה'דלק'לא מאשר לקבוצת 
פורסם , לפעול במקביל גם במאגר תמר וגם במאגר לווייתן

מזכיר המדינה קרי התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו  כי
ון קרי הוא אחד ' ג.הרגולטורי וביקש ממנו לטפל במשבר

, על פי הצהרת ההון שלו. ב"העשירים בארה הפוליטיקאים
 מיליון 147 ל־80 בין 2013השווי הכולל של נכסיו נע בשנת 

 אלמנתו של הסנאטור, הוא נשוי לתרזה היינץ. דולר
אחד מיורשי קונגלומרט היינץ , ון היינץ'האמריקאי הנרי ג

  ".מוערך ביותר ממיליארד דולר ההון שלה. האמריקאי
 )25.6, "כלכליסט("

  

   הגיאופוליטיקה של ההון

 הוא טוב לאזרחי ,אינו מושלם] הגזשל [למרות שההסדר "
פוליטיים שלנו יאות ישראל ומשרת את האינטרסים הגינמד

  ".במזרח התיכון ובעולם כולו
  )26.6 פייסבוק , שרת המשפטים,איילת שקדכ "ח(

  

  

  ?ספיידרמן זה לא שם משפחה יהודי, רגע
 סרטי רסם אתר ויקיליקס בנוגע לסדרתמסמכים סודיים שפ"
: ההסיב. של אולפני סוני גורמים לסערה ברשת 'ספיידרמן'

לאולפני סוני אודות מותג  בהתכתבויות שבין חברת מארוול
 נכתב כי דמותו של ספיידרמן חייבת, הקומיקס המצליח

מהמסמך שהודלף עולה כי . לבנה וסטרייטית, להיות גברית
גם לא בהגנה עצמית או , בשום אופן לספיידרמן אסור להרוג

, חומר אחר אסור לו לעשן טבק או כל, בהגנה על אחרים
נאסר עליו לקיים יחסי מין , אסור לו להשתמש בשפה בוטה

  ."והוא לא יכול להיות הומוסקסואל 16 לפני הגיל
  )26.6, "הארץ"של " גלריה "מתוך מוסף(

  

  

  בא לעירקרקס ה
אנחנו מתנהלים כמו בקרקס . צריך לסיים את הפארסה הזאת"

   ".צריך לאפשר ליזמים לפתח לנו משק אנרגיה. מרקסיסטי
  )25.6, "ישראל היום"פרשן , שטרנליכטחזי (



  

 3/ות מדיני
 

  

   והגז שלנונתניהו, הדוד סם
  

  

  אורי וולטמןמאת 

  
ולכן ,  מהעניים נעדרי כל השכלהיםרב, אצלנו בהודו"    

אין זה נכון להשמיע , כשמדברים איתם על פוליטיקה
שמעתי את מנהיג , "הסברים שחולפים להם מעל הראש

אומר בביקורו , וריוריוריורי''''סיטאראם יצסיטאראם יצסיטאראם יצסיטאראם יצ, הקומוניסטים ההודים
, מסבירים על היחסים בין העם ההודיכש. "2007-בחיפה ב

מועיל להשתמש במשל , הברית-הממשלה ההודית וארצות
הקוף , כשאדם חובט בקוף במקל ארוך: על הקוף והמקל

 ממש כאילו המקל –נוהם לעברו ומשתולל , תוקף את המקל
מי שמתקיף אותו זה , אבל בעצם. היה זה שמתקיף אותו

ן המקל לבין האדם אסור להתבלבל בי. האדם האוחז במקל
  ".שמחזיק בו

  
  
  

 

גם אנחנו בישראל סופגים הרבה חבטות ממקל , ואומנם    
אותו מנסה ממשלת ,  המכה של מתווה הגז–ובהן , גדול

,  רק טייקון הגז המקומי יצחק תשובהלא. נתניהו לאשר
אלא גם , ה זהויהנה ממתו, הבעלים של חברת דלק

שהוא , י'ובעיקר התאגיד האמריקאי נובל אנרג
והן ) 36%(הבעלים העיקרי הן בשדה הגז תמר 

בדומה למשל ). 39.66%(בשדה הגז לוויתן 
.  במקלאוחזגם כאן ראוי לזהות מי , הקוף

שראש הממשלה נתניהו , יותר ויותרמתברר 
הטיל את כל כובד משקלו למערכה על 

לא מתוך שיקולים של טובת , הגמתווה 
ר משיקולים ואפילו לא בעיק, הציבור בישראל

,  בשירות ההון הזר–אלא , של טובת ההון המקומי
 .האמריקאי

  
  
  
  

  

בכירים בממשל האמריקאי אינם מסתירים את מעורבותם     
בכל הנוגע להסדרים , בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל

בראשות השגריר , אביב-ב בתל"שגרירות ארה. הנוגעים בגז
של חברות  האינטרסים שופרהפכה בגלוי ל, דן שפירודן שפירודן שפירודן שפירו

: הפועלות בכלכלה הישראלית, האנרגיה האמריקאיות
דיברתי בעבר עם ראש הממשלה נתניהו על נושא הגז "

ב יש אינטרס שהכלכלה "לארה... זה משאב עצום. הטבעי
ויש בנוסף אינטרס של חברה אמריקאית , הישראלית תצמח

שתצליח אחרי ההשקעות הגדולות ] ו" א–י 'נובל אנרג[
ב אינטרס בקשרים הביטחוניים "יש לארה, וסףבנ. שהשקיעה

 אמר השגריר שפירו –" והכלכליים שהגז הזה יכול לאפשר
  ).17.6(ל "בראיון לגלי צה

  
  
  
 

  

 לוביסטים בכירים אף פעילאולם הממשל האמריקאי מ    
יובל יובל יובל יובל , שר האוצר לשעבר ושר האנרגיה בהווה. יותר

 גביל) 5.4.2013(לפני שנתיים " מעריב"-סיפר ל, שטייניץשטייניץשטייניץשטייניץ
: ב לשעבר"ל עליו לא אחר מאשר נשיא ארהיהלחצים שהפע

כולל הנשיא , חברות האנרגיה שכרו לוביסטים אמריקאים"
ששלח מכתבים וניהל שיחות כדי לפרק , לשעבר ביל קלינטון

מאיגרא , כן, כן". את ועדת ששינסקי ולעצור את חוק המיסוי
, ן פרס נובללשעבר נשיא וחת, קלינטון: רמא לבירא עמיקתא

 .י'הפך לוביסט בשירות נובל אנרג

זכה בביקור של , יאיר לפידיאיר לפידיאיר לפידיאיר לפיד, גם שר האוצר שבא אחריו    
כי לפיד , )20.6.2013(דיווח " דה מרקר. "קלינטון הלוביסט

 –ביל קלינטון , ב לשעבר"נפגש בלשכתו עם נשיא ארה"
ערב הדיון המכריע שקיים בלשכת ראש הממשלה בסוגיית 

... בעת דיוני ועדת ששינסקי, לפני שנתיים. צוא הגז הטבעייי
פנה קלינטון אל כמה משרי הממשלה בבקשה לשקול את 
כוונתם להעלות את שיעור המיסוי על חברות הגז הפועלות 

, במסגרת קמפיין שיוחס אז לחברות הגז, זאת. בישראל
  ". בישראלםשניסו לכאורה להפעיל לחץ אמריקאי על גורמי

  
  

 

  

לא רק בכירים לשעבר בממשל האמריקאי מתגייסים להגן    
. אלא גם בכירים בהווה, י'על האינטרסים של נובל אנרג

בדצמבר האחרון הודיעה מחלקת המדינה 
עם " שוחח ג׳ון קריג׳ון קריג׳ון קריג׳ון קריכי שר החוץ , האמריקאית

במאמץ למצוא , ראש הממשלה בנימין נתניהו
פתרון למחלוקת בין נובל אנרג׳י לממונה על 

מלשון ההודעה . דיוויד גילה, לים העסקייםההגב
עולה כי ארה״ב מפעילה לחצים על ישראל 
למצוא פיתרון שלא יפגע באינטרסים של 

 ).30.12.2014, "דה מרקר" ("נובל אנרג׳י
  
  
  
  

כץ וגלנט פסלו את עצמם , השרים כחלון    
בנושא ) 29.6(מלהשתתף בהצבעה בכנסת 

, גזהעברת הסמכויות הקשורות במתווה ה
 –משום שלדבריהם יש להם ניגוד עניינים 

אם בשל מניות בשווי מיליוני שקלים שהם 
ואם בשל ידידותם , מחזיקים בחברות אנרגיה

כנראה . האישית עם טייקון הגז קובי מיימון
ניגוד "שבלקסיקון הפוליטי האמריקאי אין דבר כזה 

משום שבזמן ששר החוץ קרי ניצל את מעמדו כדי , "עניינים
היו בבעלותו מניות , י'קדם את האינטרסים של נובל אנרגל

כך נחשף לפני .  אלף עד מיליון דולר500של החברה בשווי 
גורם מקורב , כמו כן. "OpenSecretsכשבועיים באתר 

] י'שבבעלות נובל אנרג[לעסקת הייצוא שנרקמה בין לווייתן 
מי שעמד מאחורי ההסכם ודחף 'לירדנים סיפר בעבר כי 

קרי פעל .  להשלמתו היה מזכיר המדינה האמריקאיבמרץ
לקידום ההסכם מתוך מטרה לבסס את הציר המתון במזרח 

מבחינתם ההסכם ...  מדינות ערב המתונות וישראל–התיכון 
  ).25.6, "דה מרקר" ("'לך אסטרטגיהוא מה

  
  
  

ניסיונות שתדלנות לא רק     האמריקאים לא הססו להפעיל 
כ "ח, ר האופוזיציה"יו. ם באופוזיציהאלא ג, בחוגי השלטון
שוחחתי ): "30.6(צ "אישר בראיון לגל, יצחק הרצוג

בחודשים האחרונים עם הצמרת האמריקאית וגם עם שגריר 
הם הביעו עמדה עקרונית שהם בעד פיתוח . ארצות הברית

ברשימה חברי כנסת  אפילו ". תשתית הגז ככלי מדיני אזורי
  ).30.6, "הארץ("ניות קיבלו פניות טלפוהמשותפת 

  
  

 

  בבית השגריר )1.7( נחגגש, יום העצמאות האמריקאי    
סיפק הזדמנות להמחיש בצורה גראפית את מפת , שפירו

 בו השתתף גם ראש –כאשר בהזמנה לאירוע , האינטרסים
 - םוביניה, ה שורה של נותני חסותנויצ –הממשלה נתניהו 

  ...י'נובל אנרג



 4/מדיניות 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תובע לחקור פרשת תובע לחקור פרשת תובע לחקור פרשת תובע לחקור פרשת " " " " פי האתוןפי האתוןפי האתוןפי האתון""""
        אבאבאבאב''''מעצרו ועינוייו של אל נגמעצרו ועינוייו של אל נגמעצרו ועינוייו של אל נגמעצרו ועינוייו של אל נג

בטאון הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית 
 קטעים נרחבים 1.7.74-פרסם ב, "פי האתון", בירושלים

כך עונה כך עונה כך עונה כך עונה """": תחת הכותרת" זו הדרך"מרשימה שהופיעה ב
מפרי עטו של העתונאי , """"לא רמאללהלא רמאללהלא רמאללהלא רמאללהאב בכאב בכאב בכאב בכ''''נגנגנגנג----סולימאן אלסולימאן אלסולימאן אלסולימאן אל
פי "ציין חבר מערכת , בדברי הקדמה לרשימה. יוסף אלגזי

  :גדעון עשת" האתון

, 12.5.74' זו הדרך'-הלקוחים מ, הקטעים ברשימה להלן"
מיד לאחר שקראנו את . 25.6.74הגיעו למערכת ביום 

יחד עם זאת . החלטנו לפרסמם, הדברים ונדהמנו מתוכנם
רכת לפנות לשלטונות על מנת לברר את החליטה המע

ביום רביעי בבוקר פנינו לעוזר שר . אמיתותם ולקבל תגובה
מזכירו של מר לשם היפנה אותנו לדובר . לשם. ב, המשטרה
מר בושמי לא היה במשרדו ונאמר . בושמי. צ נ"סנ, המשטרה

אלא באחריות מפקדת , לנו כי הנושא אינו בטיפול המשטרה
גם הוא לא היה . התקשרנו מיד לדובר שם. יהודה ושומרון

  . שנמסר לנו כי היא עוזרת הדובר, שוחחנו עם חיה. נוכח
מסרנו לה בקווים כלליים את האמור בקטעים וביקשנו 

מדוע הוא . ב; אב'מדוע עצור סולימן נג. א: ממנה לדעת
מדוע לא . ג? פ תקנות הגנה לשעת חירום"מוחזק במעצר ע

האם . ד? ת המשפט לצורך מעצרואב לפני בי'נג. הובא ס
? שאר הפרטים המובאים במאמר בעניין העינויים הם נכונים

  ? אב לבירור העניין'נג. האם ניתן להיפגש עם ס. ה
לאחר בירור נוסף עם דובר מפקדת יהודה ושומרון נמסר 

. עדין ופוליטי ולכן אנחנו לא מטפלים בו'לנו כי הנושא הינו 
  ".'חוןנא לפנות לדובר משרד הבט

באותו גליון של ביטאון הסטודנטים באוניברסיטה 
: העברית פורסם בעמוד ראשון מאמר ראשי תחת הכותרת

 של גליון 2בעמוד : "בו נאמר בין השאר" ?עינויים בישראל"
זו '-המאמר לקוח מ. זה מתפרסם מאמר של עינויים בישראל

תגובת השלטון על הפירסום . ח"ביטאונה של רק', הדרך
דובר . דות הנמצאות בו הינה מוזרה ומעוררת תמיההוהעוב

  .'אינו יודע דבר על כך'-טען ש, לביא. נ, משרד הבטחון
העובדה שהדובר לא טרח להפריך את הכתוב או להתייחס 

אלא נותנת , לא רק שמטילה ספק בצורת מילוי תפקידו, אליו
  ".משקל יתר לנאמר בכתבה ומקנה לה אמינות

  10.7.1974 ,"זו הדרך"
  

נהגת הארגון הקומוניסטי אב היה חבר ה'נג-ולימאן אלס

הלשכה הפוליטית חבר  -ולימים , הפלסטיני בגדה וברצועת עזה

 .ף"הוועד הפועל של אששל מפלגת העם הפלסטיני וחבר 

  .השטחיםמ וגורש עונה,  במעצר מינהליכלא נ1974בשנת 

ש בהסתדרות "סיעת חד
  חתמה על הסכם קואליציוני

  
  

ש בהסתדרות הכללית חתמה בשבוע שעבר על "ת חדסיע    
. אבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורן, ר ההסתדרות"הסכם קואליציוני עם יו

האגף "ההסכם כולל הקמת אגף חדש בהסתדרות בשם 
, ש בהסתדרות"ר סיעת חד"בראשו יעמוד יו, "לקידום שוויון
פעילות ההאגף החדש יהיה אחראי על  .סוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאב

עובדים בעלי , ביישובים מוכי עוני ובקרב עובדים מובטלים
 .צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות ועובדים בלתי מאורגנים

ר הסיעה "בנוסף ליוכי , עוד נאמר בהסכם הקואליציוני     
ד ד ד ד ''''מאגמאגמאגמאגאל הנהגת ההסתדרות יצורף גם חבר הסיעה , דיאב
ים מקצועי-יונס הם פעילים איגוד- דיאב ואבו.יונסיונסיונסיונס- - - - אבואבואבואבו

שמאחוריהם שנים רבות של פעילות בקרב ציבור , ותיקים
בעבר כיהן דיאב כסגן ראש עיריית . במיוחד בגליל, העובדים

נין והגליל 'ר מרחב סח"יונס כיהן כיו-ואילו אבו, נצרת
 . המרכזי של ההסתדרות

בהסכם הקואליציוני סוכמו קווי פעולה משותפים בין      
, ובכלל זה מאבק בהפרטה, ןש לבין סיעתו של ניסנקור"חד

פעילות בקרב , המשך תנופת ההתארגנות וההתאגדות
העמקת המערכה לשוויון מלא , עובדים בעלי שכר נמוך

פעילות ) 1(: להסכם חמש נקודות מרכזיות. ולצדק חברתי
, לאום, ללא הבדל דת, בקרב העובדים וחתירה לשוויון מלא

י ההסתדרות הגדלת מספר חבר) 2(; עדה או נטייה מינית
 בייחוד –וחיזוקם של האיגודים המקצועיים וועדי העובדים 

במקומות העבודה הקטנים והבינוניים ובקרב עובדים בלתי 
לרבות בתחומי , מאבק ללא פשרות בהפרטה) 3(; מאורגנים

זוקם של מרחבי חי) 4(; הבריאות והרווחה, החינוך
רים בהם נרשמים אחוזי אבטלה וזההסתדרות ונעמת בא

חיזוק ) 5(; ובהם העובדים משתכרים שכר נמוך, גבוהים
רטי ואלה הסולידריות המעמדית בין העובדים במגזר הפ

 והגנה על העובדים המוחלשים ,המועסקים במגזר הציבורי
מהגרי עבודה והעובדים , ערביםה העובדים –ביותר 

 .הפלסטינים מהשטחים אשר מועסקים בישראל
  
  

  !זוז: מזוז
, )ליכוד (ירון מזוז, כ טרי"שהוא גם ח, טריסגן השר ה    

. שמיץסית ולהלה: המקובלת בימיןהחליט להתפרסם בדרך 
, "הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון"מעל במת הכנסת של 

בכך . הוא קרא לחברי הכנסת הערבים להגיד תודה שהם כאן
 .ה לואל ו,שהוא מתאים למפלגתו ולממשלתו, הוא הוכיח

בישראל יש לרוב קושי בהכרה בשייכותם     לפוליטיקאים 
ראש הממשלה . שהיא מולדתם, של הפלסטינים לארץ

הודה בנאומו הבין חלקית את המצב ו,  רביןיצחק, המנוח
ימים ספורים . " ריקהלא באנו לארץ"כי , האחרון בכנסת

  .  הוא נרצח,לאחר מכן
מפנה ולכן הוא , לא הפנים אמת זו, לעומתו,     סגן השר מזוז

כאילו , דרישות כלפי נבחרי הציבור מקרב הערבים בישראל
חברה הישראלית רוצה אם ה. שייכותם לארץ פחותה משלו

ליה להתנער ע, במזרח התיכוןלהשתלב להיות דמוקרטית ו
,  ולעבור להקשבהההסתה יעיבהנהגה משממזוז וחבריו מ

  . להכרה בעוולות שנעשו כאן–ולבסוף גם 
  
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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 5/ חברה 
 

  

הניצול הקשה  

של עובדי 

   הסיעוד 
  

 הכוללים, ם של עובדי הסיעוד הזריםתנאי הניצול הקשי    
האגודה הישראלית של  41-הנחשפו בכנס , אלימות של ממש

) 25.6(שנערך בשבוע שעבר , לחקר יחסי עבודה
  . אביב-באוניברסיטת תל

האגודה פרסים לעבודות מחקר חילקה , כמדי שנה   
עובד  ,אוהד גריןהפרס הראשון הוענק ל. חוםמצטיינות בת

 ,באוניברסיטת בר אילןעבודת דוקטוראט  יםשלסוציאלי המ
. בישראל תנאי העסקתם של עובדים זרים בתחום הסיעודעל 

תנאי את ניצול והחן את ב – שהציג את מחקרו בכנס –גרין 
 נכונותם  ואת,סיעוד בלתי נאותים של עובדיההעסקה ה

  .ורמים רשמיים ובלתי רשמייםכך לגלדווח על 
 

.  כיום עשרות אלפי מטפלים סיעודייםבישראל מועסקים   
על פי : חלוקים לגבי מספרם הגורמים העוסקים בתחום
  אלף41- כיום כנםבישראל יש, רשות האוכלוסין וההגירה

, "קו לעובד" הבעמות. ל"מטפלים סיעודיים שהגיעו מחו
 כי הפער  מסביריםמותהבע. אלף 60מדברים על , לעומת זאת

נמצאות במעבר ה גם עובדות יןמניכוללים ב הםש נובע מכך
עובדות לפני יציאה , לידה עובדות בחופשת, בין מעסיקים

   .מישראל ועובדות בחופשת מולדת
,  רבבות עובדי הסיעוד הזרים חשופים לניצול,לדברי גרין    

ם של גורמי הסיכון העיקריי. האלימות קשל פילולאפליה וא
חרף ההקלות בשנים ("למעסיק " כבילה"העובדים הם 

 גביית דמי תיווך ,)נאמר, "הכבילה נמשךנוהג  –האחרונות 
יש המשלמים אלפי דולרים כדי לבוא ("חוקיים -בלתי

אין אפשרות להשיג ("ומעמדם בישראל ") ולעבוד בישראל
קבע ואין עבודה של אין אישורי , אין תושבות, אזרחות

  ").יאות הולמיםשירותי בר
ממנו , בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, סקר מקיףערך גרין     

עולה כי רוב המעסיקים והמועסקים אינם יודעים את 
 מהקשישים 60%: למשל. זכויותיהם של עובדי הסיעוד

המעסיקים עובדי סיעוד אינם יודעים שאין להעסיקם 
 .זאתגם שליש מהעובדים לא ידעו . םיהבעבודות ניקיון בבת

 מבני משפחותיהם 55%- מהקשישים ו40%: וחמור מזה
עובדי הסיעוד הזרים שכר חייבים לשלם ל יודעים שינםא

עים דו יינםארבעה מכל עשרה עובדי סיעוד אגם . מינימום
  .שהם זכאים לשכר מינימום כחוק

סמה  אותו פר," כסף שחור–עבודה שחורה "ח "דוה    מ
עולה מציאות קשה על , 2013בשנת עוד " קו לעובד "עמותת

. התיווך ממהגרי העבודה בענף הסיעוד תופעת גביית דמי
 גובה דמי ברבד "קו לעובד" כהח כולל סקר שער"הדו

המעיד שמדובר בסכומים של , התיווך שנגבו מן העובדים
 כל עובד סיעוד םלמישאלה כסכומי כסף . דולרים אלפי

  .בניגוד לחוק, לחברות פרטיות

 
)קו לעובד: צילום(אביב -הפגנה של עובדות סיעוד בתל    

  
דמי  ,עצמהלכש למרות שגביית דמי התיווך אינה חוקית 

וכך , התיווך הגבוהים נגבים מן העובדים כדבר שבשגרה
. ח"כדברי הדו, "מוצר בעל תו מחיר"העובדים עצמם  הפכו

בחדשים  ותיקים מהגרי עבודהכל עוד החלפתם של 
היות רווחית עבור חברות ומוסיפה ל, חוקימתאפשרת באופן 

שהחברות יפחיתו את הלחצים שהן   לצפות אין – כח האדם
  .מפעילות כדי להמשיך ולאפשר להן לנהוג כך

גבוהים שעל עובד זר לשלם ה הסכומים ":ח"מתוך הדו    
  הם סכומי עתק, את אשרת העבודה'לרכוש'מנת -על

 נזקקים ,להשיגםעל מנת . במונחים של כלכלת ארץ מוצאם
כדי להחזיר את הסכומים . גבוהה העובדים להלוואות בריבית

שנה עד  נדרשים העובדים לתקופת עבודה רצופה של, שלוו
במהלכה שולחים מידי חודש את שכרם למשפחתם , שנתיים

מרבית הסכום . גרין מגדיר זאת כעבדות". בארץ המוצא
 כאשר היתרה משמשת, הנשלח משמש להחזר ההלוואה

במהלך תקופת . ל"בני המשפחה בחו לקיום היומיומי של
שביכולתם   יעשו רבים מעובדי הסיעוד כל,החזר ההלוואה

לעיתים גם במחיר של , על מנת לשמור על מקום עבודתם
   .אלימות מינית ופיזיתעם  פילוניצול קשה ואהשלמה עם 

בתלונות " קו לעובד"הסיעוד הפונות ל רבות מעובדות    
, הראשונה בארץ  תנאי עבודה מחפירים בשנתןקשות על

חוששות לעזוב את מקום העבודה הן בשל איומי מעסיקים 
והן בשל לחצים מבני , שיגורשו מהארוחברות כח האדם 

 את מקור נוסכישלא המפצירים בהן  ,המוצא המשפחה בארץ
  .הכנסה שיבטיח את החזר החוב

        אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי
        

מוגבלויות מוגבלויות מוגבלויות מוגבלויות ם לשלב בעלי ם לשלב בעלי ם לשלב בעלי ם לשלב בעלי מחליטימחליטימחליטימחליטי
        עבודה ומפריטים את השירותעבודה ומפריטים את השירותעבודה ומפריטים את השירותעבודה ומפריטים את השירותבבבב

נחתם הסכם קיבוצי כללי בעניין העסקת , 2014ינואר ב    
בין מוגבלויות בין נשיאות הארגונים העסקיים ל אנשים עם

המעסיקים המאורגנים  מרביתההסכם מקיף את . תהסתדרוה
הגברת לצו ההרחבה לעידוד ו. במגזר הפרטי בישראל

 את הוראות ההסכם חילה, התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
  . או יותר  עובדים100הקיבוצי על כל מעסיק שמעסיק 

רק , לאחר דחיות ומחאות, הממשלה הצטרפה להסכם    
 החליטה, בשבוע שעבר.  ערב הבחירות–בעבור שנה 

לממש את התחייבותה ופרסמה מכרז , סוף- סוףהממשלה
מהמכרז עולה כי הממשלה לא תעסוק . הפרטת השירות... ל

  ". תאגיד או מספר תאגידים רשומים בישראל" אלא ,אבנוש
        דדדד""""אאאא
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  להציל את מפרץ חיפה 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הרשימה , ש"חד (עבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףעבדאללה אבו מערוףר "כ ד"ח    
מפרץ אזור קרא לקדם תכנית לאומית להצלת ) המשותפת

 לרבות בל משיעורי תחלואה גבוהים במיוחדהסו, חיפה
כ אבו "ח. וזאת כתוצאה מזיהום האוויר מתעשייה, בסרטן

, נים והגנת הסביבהועדת הפבוון מהלך דימערוף דיבר ב
חברי קבוצת בעקבות הצעה לסדר היום של ) 1.7(שהתקיים 

 פעילי .) הרשימה המשותפת,ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חנין וביניהם, נסתכ
ברתיים נוספים נכחו גם הם ופעילים ח" מגמה ירוקה"ארגון 

משרד להגנת  ומה ממשרד הבריאותםצד נציגיב ,בישיבה
  .יית קריית ביאליקראש עירכן  וית חיפהיעיר נציג, בההסבי

 שגר באזור ועבד ,כרופא ":כ אבו מערוף"ח    בדיון הדגיש 
האזור נגוע . אני פעיל בנושא שנים רבות, בחיפה

אומרים לנו שפתרון בעיית . לא רק בסרטןו, אפידמיולוגית
יש . אבל גם בריאות האנשים עולה כסף, הזיהום יעלה כסף

  ".התחיל בתכנית לאומית להצלת האזורל
 בכנסת הקודמת עמדתי בראש ועדת: " הוסיףכ חנין"  ח  

ח שגיבשנו "הדו. משנה לענייני תכנון וסביבה במפרץ חיפה
. אומץ בידי ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת הקודמת

החדשות התכניות  .תכנית העבודהח צריך להיות "הדו
לו להגדלת י יוב– דוגמת הרחבת בתי הזיקוק –המוצעות 

חברת נמלי . ולכן אסור לאשר אותן,  להקטינובמקום, הזיהום
 בטענה שהוא יגביל ,ישראל מתנגדת להקמת פארק הקישון

 : אז כדאי שנחליט מה עדיף.את השימוש בחומרים מסוכנים
  ". חומרים מסוכנים או מיליון בני אדם

  

כדי , האם משרד התחבורה עושה די

  ?למנוע תאונות דרכים ביישובים הערביים
 המבוססים על נתוני ,"אור ירוק"תוני עמותת על פי נ    

 ילדים 22 נהרגו 2014בשנת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 המספר –בעת שהלכו ברגל , בתאונות דרכים) 14עד גיל (

בעקבות פרסום נתון . הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות
 ימן עודהימן עודהימן עודהימן עודהאיאיאיאיכ "ח, ר הרשימה המשותפת"יוהגיש , זה

ר התחבורה והבטיחות בדרכים בנושא שאילתא לש, )ש"חד(
: כ עודה את הנתונים הקשים"בשאילתא ציין ח. תאונות

. רכיםד פעוטות הולכי רגל בתאונות 13 נהרגו 2014בשנת "
 כאשר מרביתם , מהפעוטות הללו הם מהמגזר הערבי12

ח של עמותת "הוסיף כי דוהוא . "'תאונות חצר'- נהרגו ב
 אשר ,ר בתופעה חמורהשמדובמצביע על כך " אור ירוק"

  . נמשכת מזה זמן ללא שיפור משמעותי
עדי ותוכניות המשרד כ עודה ביקש מהשר לפרט את י"    ח

 .תשובת השר טרם ניתנה. ה הקרובהלפעילות בנושא בשנ
 

גינוי לריסוס כתובות נאצה על קירות 

  לשוני בירושלים-בית הספר הדו
לבי קרס וכתובות נאצה גזעניות בכניסה בעקבות ריסוס צ    

אמרה חברת הכנסת ,  בירושלים" בידיד"לשוני -ס הדו"לביה

זו "): הרשימה המשותפת, ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא
בו לומדים יחד ילדים ערבים  ספר- תלא הפעם הראשונה שבי

אין מדובר : אבל אסור לטעות. קף על רקע גזעניויהודים מות
נבחרי מדובר בתופעה שמחוללים אותה . 'עשבים שוטים'-ב

הון פוליטי ר מבקשים להשיג לעצמם שא ,הציבור ושרים
אינו עושה משרד החינוך , לדבריה ." הסתה גזעניתבאמצעות

עליו ו,  יים ודמוקרטייםיסטנאדי כדי להנחיל ערכים הומ
, סובלנותל, חיים משותפים המחנכות לתכניות לימודליישם 

מערכת החינוך , במקום זאת" .ותמאבק בגזענלשוויון ול
אמרה , "ך לערכים לאומניים ומיליטריסטייםחינוה דגישמ
 :וציינה, סלימאן-כ תומא"ח

, המורים וההורים, אני מחזקת את ידיהם של התלמידים    "
, וקוראת להם להמשיך להתעקש על חינוך לחיים משותפים

  ."לשלום ולשוויון
  

  לא לגביית דמי כניסה בחופי רחצה
, ש"חד(   חברי הכנסת עבדאללה אבו מערוף ודב חנין  

הגישו לאחרונה הצעת חוק שמטרתה ) הרשימה המשותפת
  .איסור על גביית דמי כניסה בחופי רחצה

עליהם , חופי הים שייכים לכלל הציבור: "כ דב חנין"ח    
הים הוא המקום . ללא תשלום, להיות פתוחים ונגישים לכולם

 הבילוי .העניים ושכבות הבינייםאליו מגיעים האנשים 
 למתחם כםפוואסור לה, הזמין והזול ביותרבחופים הוא 

  ". לשלםולהיכנס רק מי שבאפשרותאליו יכול , סגור
בדיון אולם ,     הממשלה החליטה לא לתמוך בנוסח החוק

  .בעוד כחודשייםתגובש סוכם כי הצעת חוק ממשלתית דומה 
 

  

  

  

  
  

  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, אליתהקומוניסטית הישר
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  שתי תערוכות
   שהן אחת

  
הצייר אסד עזי מציג את עבודותיו 

  פחם ובמשכן עין חרוד-באום אל
  
  

 , ביוני20 ,שבת נפתחה בפחם- אום אלבגלריה לאמנות      
תערוכה נוספת של האמן נפתחה . תערוכה של הצייר אסד עזי

 שתיב מדובר. דבמשכן לאמנות בעין חרו,  ביוני27 ,ש"במוצ
  ". פרש נודד "- אותו השםת נושאוהתערוכות 

הציירים המובילים בארץ ומהחשובים      עזי נמנה עם 
יצירה הוא הציג מעל   שנות30-ב.  בישראלבאמנים הערבים

. תערוכות יחיד והשתתף בעשרות תערוכות קבוצתיותעשרים 
אחר עוקבת , בשני חללים שונים, התערוכה החדשה

  . הכרונולוגיה של התפתחותו כצייר
פחם ובמשכן -י התצוגה הגדולים בגלריה באום אלחלל    

לבחון את השפה הציורית מאפשרים  לאמנות בעין חרוד
 שהתפתחו הייחודית שלו ולהציג את המוטיבים החשובים

דמות ו, הפרש, דמות האב:  ובהם,לאורך הקריירה שלו
השימוש המגוון שהוא עושה בתולדות  כמו גם את, הצייר

, מוקדם מודרניזם, מפרסיוניזםאי,  רנסאנס–האמנות 
אלבומי צילום פרטיים וחפצי , מיניאטורות פרסיות וטורקיות

 הנמשך של השטחים הפלסטינים גם הכיבוש ."מייד-רדי"
  . בעבודותיו מרכיבהוא 

האוצר גלעד  ":אמר הצייר) 20.6" (מעריב"בשיחה עם     
ביקש להציג את העבודות עם המוטיבים המזרחיים , מלצר
פחם ואת אלה עם המוטיבים המערביים בעין - אלבאום
,  לצערי,בחלקן. עירום ועוד ,נצרות, יש בהן ביקורת. חרוד

 , לדבריו."פאחם-אינן נוחות להצגה בגלריה באום אלהן 
 שואף שהיא תיכנס ,אני רוצה שיאהבו את היצירה שלי"

והערבים בישראל ישתלבו ויהיו  שהכפר שלי. להיסטוריה
  . "ו הכי גבוה שאפשרמשכילים ויגיע

, למרות שעשיתי צבא – םחוויות כבן מיעוטי כמי שחווה    "
תמיד כשמתייחסים  – יש לי פספורט ישראלי ופנקס מילואים

אני נעשה , תעופה רק בגלל שמיאלי אחרת בבידוק בשדה ה
אני תומך בהקמת מדינה ... מקלל ויורק, אני צועק ,ףחצו

י "לא בעד או ,אני בעד השלום. פלסטינית ומתן זכויות
  ". אני מאמין בפשרה – השלמה וההתנחלויות

אך בניגוד לאמנים  ,העזי מצייר למעלה משלושים שנ    
ונשאר נאמן ,  אין הוא בוחן מדיה אחרות,דורו רבים בני

, נותצומת פורה של סגנו הציור של עזי הוא. לציור בלבד
תיו עזי מצליב בעבודו. וטכניקות, איםנוש, מקורות השראה

 עם פרטים אוטוביוגרפיים ,מות מתולדות האמנותית
, התרבות הפלסטינית הדהודים של, אמיתיים ומפונטזים

 תוך בחינה, מזרח ומערב, סממנים של תרבות פופולארית
  .עיקשת של שפת הציור

ששימשה מקור , ר כרזה ידועה של האמן דוד טרקטוב–" אמא"

  לאחד מציוריו של אסד עזי העוסקים בכיבוש

  
בוגר תואר ראשון ושני בתולדות האמנות     עזי הוא 

בתחילת דרכו האמנותית . אביב-ותל מאוניברסיטאות חיפה
,  שעם חבריה נמנו דויד ריב,"קבוצת רגע"-היה חבר ב

הוא מלמד במדרשת בית ברל . אבישי אייל ויורם קופרמינץ
  .ניברסיטת חיפה ומתגורר ביפוובאו

התגייס למשמר  – דרוזי ממוצא לבנוני –סיאח , אביו    
נהרג האב מירי , 5בהיות אסד בן , 1961 במאי 30-ב. הגבול

נושא מות האב שב . של חיילי סיור סוריים בגבול הצפון
מוזיאונים בשרבות מהן הוצגו בגלריות ו, יצירותיוועולה ב

  .ל"בארץ ובחו

        עעעע""""ננננ
  

- גלריה לאמנות אום אלשל התערוכה ב פתיחההת שעו
משכן  ב. סגור-' יום ו ;16:00 - 9:00: שבת',  ה-' א: פחם

, שישי וערבי חג; 16:30 - 9:00', ה -'  א:לאמנות עין חרוד
  .16:30 - 10:00, שבתות וחגים. 13:30 - 9:00

  

        רחבי הארץרחבי הארץרחבי הארץרחבי הארץיוצג ביוצג ביוצג ביוצג ב" " " " וםוםוםום''''אום כולתאום כולתאום כולתאום כולת""""המחזה המחזה המחזה המחזה 
בכיכובה של גלית , "ום'לת כואום"    המחזה המוזיקאלי 

, ירושלים: בחודשים הקרובים ברחבי הארץ יוצג ,גיאת
זו הפקה של תיאטרון יפו . כרמיאל וגני תקווה, יפו, דימונה

בבימויו של יגאל עזרתי ובעיבודם של יגאל עזרתי ועדן 
דיבסי ' חאולה חאג, אסקנדר' ורג'ג: עוד משתתפים. אוליאל

  .ואריק משעלי
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נוסדה בעקבות המלחמה " נשים עושות שלום"תנועת     

. "!לא עוד: "כשנשים רבות קמו ואמרו, האחרונה בעזה
נשים עושות ", הרצחני" צוק איתן"ציון שנה למבצע ב

 עם ומתן- שא קוראות לממשלה לשוב לשולחן המ"שלום
 ימי 50התנועה תציין את . הפלסטינים וליזום הסכם מדיני

בהתכנסות , 2015 באוגוסט 26לי עד  ביו8-מ, המלחמה
ליד מעון ראש הממשלה בירושלים " צום איתן"באוהל 

 וצומי אשר בכל יום יישבו באוהל נשים). רחוב בן מימון(
 . שעות למי שתבחר בצום קצר25או  שעות 50במשך 

, בואו: "יהודים וערביות, התנועה קראה לנשים בישראל    
 מול בית ראש הממשלה הלבאו' צום איתן'- הצטרפו אלינו ל

 שיכולה ,הפרויקט זקוק לכל אחת ואחת מכן. בירושלים
להצטרף לצום ולקחת חלק במעשה האמיץ הקורא לציבור 

הפרויקט זקוק לנשים שייקחו . ולמנהיגים להתחיל לפעול
הפקתי וגם שתגענה להביע , תכני, חלק במערך הלוגיסטי

 ".הזדהות ותמיכה בנשים הצמות
: לסיוע לוגיסטי או לביקור תמיכה, קוונת לצוםהרשמנה מ    

https://goo.gl/nSpXuF  
  

 שפוטר ס" החזיר לעבודה עוד"הבי

 בגלל פעילותו להקמת ועד עובדים
בית הדין האזורי לעבודה החזיר בשבוע שעבר לעבודה     

שפוטר בגלל פעילותו , ליאור קיי אבישיליאור קיי אבישיליאור קיי אבישיליאור קיי אבישי, עובד סוציאלי
 ויסמן גם הטילה על השופטת דגית. להקמת ועד עובדים

 אלף 25תשלום פיצויים של , מעון כלנית ביפו, המעסיק
קיי אבישי פוטר בקיץ שעבר כאשר עובדי המעון החלו . שקל

לנקוט צעדים להתארגנות במקום העבודה בו מועסקים כמה 
בהתערבות ההסתדרות הוא הושב לעבודה . עשרות עובדים

יעה של במסגרת פסק דין זמני שניתן עם תחילת התב
 .ההסתדרות וקיי אבישי נגד המעסיק

הסיבות שהמשיבה מנתה  ":השופטת כתבה בפסק דינה    
לפיטוריו של אבישי היו מכלול של אירועים והתנהגויות 

הודעה על פיטורים , לדעתנו. 'אי התאמה'שניתן לכנות אותם 
במיוחד כאשר , אינה תגובה מתחייבת להתנהגות מעין זו

ייתכנו צעדים . ועסק כבר שלוש שניםעסקינן בעובד שמ
נטל השכנוע . כגון נזיפה, אחרים שהמעביד יכול לנקוט בהם

הגענו למסקנה . ל המשיבה הוא נטל מוגברהמוטל ע
בשל סמיכות הזמנים בין . שהמשיבה לא עמדה בנטל זה

התארגנות העובדים ובין זימונו של אבישי לשימוע והעובדה 
כי אין סיבה אחת קונקרטית שמצדיקה בעינינו צעד קיצוני 

במיוחד כאשר עסקינן בטענות מסוג של . של פיטורי עובד
  ."עובד שמועסק כבר שלוש שניםביחס ל' אי התאמה'

אין חולק כי פיטורי עובד הם : " נכתב בפסק הדיןעוד    
בסיטואציה של , לדעתנו, פררוגטיבה ניהולית של המעביד

צעד של פיטורי העובד , התארגנות ראשונית במקום העבודה
על רקע . אינו צעד מידתי, שהוא הרוח החיה בהתארגנות

כי העובדים , משיבההעובדה שכבר הובאה לידיעת ה
ראוי היה , נמצאים בשלב הראשוני של ההתארגנות

העובדה . שהמעסיק ישקול נקיטת צעד משמעתי חמור פחות
 ".פועלת לחובתה, שהמשיבה כלל לא שקלה אפשרות זו

עוד קבע השופטת ויסמן שאם העובדים מבקשים לקיים     
על המעסיק לפעול , יהא הנושא אשר יהא, אסיפת עובדים

תוך שמירה על , תום לב על מנת לאפשר זאת לעובדיםב
אין זה תפקידו של . "מהלך תקין של העבודה השוטפת

המעסיק לבחון את טענות העובדים לגופן ולקבוע אם אכן 
עמדה זו של המשיבה . אם לאו, יש צורך באסיפת עובדים

  ".מהווה הלכה למעשה התערבות בהתארגנות העובדים
  

  תהגדה השמאלימועדון 
  אביב-תל, 70אחד העם 

  
  20:00בשעה ,  ביולי9', ביום ה

  הקרנת הסרט התיעודי

  " סיפורה של יוכבד גונן-גם וגם "
  רגב נתנזון ועמליה סעררגב נתנזון ועמליה סעררגב נתנזון ועמליה סעררגב נתנזון ועמליה סער: הבימאים

  

   שיחה עם יוכבד גונן -לאחר ההקרנה 

  ר ארנת טורין"בהשתתפות ד
***  

  12:00בשעה ,  ביולי17', ביום ו
  קונצרט של

  ינהמאנסמבל כר

  "םצללי"
  תם קרניתם קרניתם קרניתם קרניבניצוחה של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מלחמת עזהנשים מציינות שנה ל


