
 
  

משלמים לימין וסותמים פה לשמאל במקבילאך  ,זועזעיםבממשלה מ
     

 היו חריגות בעוצמתן. זעקות השבר שנשמעו בימין     
עם סכינים ובקבוקי  בו פעילי ימין קיצוני רוקדים הסרטון

 הפיק תבערה ודוקרים את תמונתו של עלי דוואבשה
מיהרו יה מהקואליצשרים וחברי כנסת  גינויים מקיר לקיר.

, לתקוף את נערי את ההתנהגות כ"לא יהודית" להוקיע
הגבעות כ"עשבים שוטים", להתגונן ולהגיד שאלו לא פניו 

ח"כ מיקי זהר  לעשות הגדיל. לאומי-של הציבור הדתי
מהליכוד, שחזר בו בעקבות הסרטון מטענתו האחרונה כי 

לאל סמוטריץ', ח"כ בצאפילו "אין כזה דבר טרור יהודי". 
  .מיד, התנער מהסרטון ני שבחברי "הבית היהודי"קיצוה

אך ההתנערות הצבועה של סמוטריץ' וחבריו מהסרטון     
 אימצה) 23.12(באותו ערב עוד הייתה צעד מחושב. 

בתום  .מארגן ""מצעד הבהמות"ח"כ ההכנסת חוק שיזם 
בקריאה  המליאהאישרה הלילה,  שנמשך אל תוך דיון

להסדרת מעמד החטיבה שניה ושלישית את החוק 
איתן  – אחד, ונמנע 48לעומת  53להתיישבות, ברוב של 
נגד הצעת שלא יכול היה "להצביע  ,ברושי מהמחנה הציוני
  ת".חוק הפוגעת בהתיישבו

מאפשרת לממשלה להאציל  הצעת החוק של סמוטריץ'    
איבר של  חטיבה להתיישבות, שהיאמסמכויותיה ל

ניה, תכנון ופיתוח ב צורךההסתדרות הציונית, ל
בהתנחלויות. החוק הופך את החטיבה להתיישבות לעוד 

של הממשלה להזרמת כספים להתנחלויות  מוכרת זרוע
 כדי ליישב במקומם יהםאדמותפלסטינים מולנישול 

  יהודים בהתנחלויות בגדה המערבית. 
" צוטט החוק הזה מבהיר מי מנהל את מדינת ישראל"    

, והבהיר )24.12, "הארץ"החוק (סמוטריץ' אחרי אישור 
היום הובהר שעם כל " את יחסו לחוק ולזכויות אדם:

הכבוד הרב, ויש כזה, שאנחנו רוכשים לפקידים במשרד 
המשפטים, המלה האחרונה בעיצוב הנורמות ובקביעה מה 

  ". ראוי ומה לא נמצאת בידיהם של נבחרי הציבור
דרכם  ,ערוץ אחד מני רביםהחטיבה להתיישבות היא     

אותם "נערי גבעות" הממסד הימני שבשלטון בתומך 
י שהם חיל החלוץ של המתנחלים. ידוע כבר, לפודומיהם, 

  הנהגת     כי  מולד, מכון   של  61פרויקט  שפרסם  תחקיר 
  

ועד מתיישבי שומרון ובתמיכת  באמצעות, םהמתנחלי
היו  ת "תג מחיר".את תופע מעודדתפעילים מרכזיים בליכוד, 

אלה פעילי "תג מחיר" שבשבוע שעבר השליכו רימוני עשן 
, ורק במקרה לא (בתמונה) לבית בכפר ביתלו ליד רמאללה

   היו קורבנות.
רצח באותה מהללי פעילי הימין הקיצוני שרקדו ריקודים     

השב"כ ניצל פרסומה, חשוב לציין, את חתונה מושמצת (ש
 - חשודים בהצתה)  כלפי ים עינוי ם שלהפעלתהצדקת ל

ים יכלות למטעים פלסטינמתנה בשטחים,כנופיות  מפעילים
בסופו של  . אךיוזמות הצתות של בתים וכלי רכביום, ו מדי

מכשיר בידי המדינה,  דבר "הקיצוניים" האלה הם עוד
   . ללא מעצורים הולך ומתקדם שפרויקט הנישול שלה

לגנות את  דרזממסד הזה :הצביעות לא עוצרת בכך    
כדברי הסמן הימני באופוזיציה,  ,"הקיצוניים בשני הצדדים"

את חוק גם שעבר  שבועבעבירה ה קואליציהיאיר לפיד. ה
העמותות, שיחייב פעילים בארגוני זכויות אדם, המקבלים 
מימון ממדינות זרות, לענוד תג מזהה כשהם מופיעים בכנסת. 

מות מאנשים כצפוי, החוק לא יחול על מי שמקבל תרו
אחרת היינו רואים את שולחן פרטיים בעלי אזרחות זרה. 

 ..הממשלה ואת ספסלי הקואליציה זרועים בתגים.
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 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  זה מסביר הכלו -אמריקאי וציוני 
-מארצות הברית, מומחה לסכסוך הישראלי 50פרופסור בן "

להצלחה, הובא היום בשעות  פלסטיני שספריו זוכים
אקדחים  קריות, לאחר ששניבהצהריים לבית משפט השלום 

שיון ינמצאו בביתו וברכבו. זאת, מבלי שיהיה ברשותו ר
מדובר במרצה מוערך וציוני, 'אמרו כי  יונשק. סנגור

נשק להגנה  שכאמריקאים רבים לא רואה פסול בהחזקת
        ".. שמו נאסר לפרסום'עצמית

  )14.12("וואלה", 
  

  איך לא חשבנו על זה קודם?
"אן לי ספק שההצהרה של נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, 

ישראל נובעת מההתקדמות  בדבר רצונו בשיפור היחסים עם
מספר שנים ניתן יהיה  במתווה הגז, ומההכרה בכך שבעוד

מדובר . לרכוש גז טבעי מהמאגרים שיפותחו בישראל
בדוגמה נוספת לתרומתם החיובית של מאגרי הגז למעמדה 

  ".ישראל המדיני של
  )15.12("ישראל היום", 

  

        להתראותשלום ולא 
סילבן שלום כמעט היה נשיא. יכול להיות שאם העדות   

 יתה מופיעה לקראת המירוץ לתפקיד ינה נגדו לא ההראשו
, הוא היה נבחר. הוא היה גם קרוב לראשות הממשלה. אם זה

על ראשות הליכוד,  2001-היה מתמודד מול אריאל שרון ב
יכול להיות שהיה מנצח, ואז גובר גם על אהוד ברק. עכשיו 

 הוא בבית ויכול להיות שיגיע גם לכלא.
מה קרה שם  בוודאות ול לדעתככותב שורות אלו לא י

. מה שכן ניתן לקבוע שמשפחת שלום אלימה. בחדרי חדרים
חוץ מזה שסילבן שלום היה חבר בממשלות שפעלו 
באלימות אין קץ כלפי הפלסטינים, התגובות של רעייתו הן 

. היא רמזה שהיא אוספת מידע נגד המתלוננות כדי ביריוניות
יסתה להעמיד אותה להכפיש אותן, ואחרי שזהבה גלאון נ

 .'אוהבת מחבלים'במקום, היא כינתה אותה 
 במאבקאולוגי אלא גם יויכוח אידולא מדובר רק ב

ולא בפעם  –פמיניסטי. בראשות מרצ עומדת אישה 
ואפילו  הראשונה. כך קרה גם במפלגות שמאל נוספות

 הזלזול ים, אך לעולם לא בימין.  אולי מכאן נובעבקדימה
 גם לאלימות מינית. יםם מגיע, שלפעמיוהשחצנות

אמנם, למרבה הצער, אלימות נגד נשים ואלימות בכלל, 
ת בכל מקום, בכל גזע, דת ודעה פוליטית, אבל כאשר וקיימ

יש מקומות בהם האישה היא יצור נחות, הסיכון לכך גדול 
עוד יותר. סילבן שלום פורש מהחיים הפוליטיים, והגיע 

 וכות איתו.הזמן להפריש גם את דעותיו החש
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  מקסיקו הייתה ההשראה-אבל הגדר ארה"ב
המועמד המוביל לראשות המפלגה הרפובליקנית, דונלד "

טראמפ, נשאל בעימות הטלוויזיוני שנערך בלאס וגאס כיצד 
חוקיים - המהגרים הבלתי הוא מתכוון לפתור את בעיית

. בעיה שאליה הקדיש חלק נרחב בקמפיין שלו -ממקסיקו 
, 'כל מה שצריך זה לדבר עם החבר'ה בישראל. הגדר עובדת'

  ."אמר
  )16.12("וואלה", 

  
  

  כלב
נתניהו גילה השבוע אמפתיה רבה כלפי הסבל של כלבתו "

אבל רץ מחדרו במיוחד כדי להפיל את הצעתי בעניין   קאיה,
כבר מהכנסת הקודמת, אני נאבק יחד  .ה על בעלי חייםהגנ
נגד ההתעללות בבעלי חיים המובנית   ופעילים ארגונים עם

ושוב אנו נחשפים לתחקירים  שוב בתוך תעשיית הבשר.
 אבל בסוף היום אלה שעומדים ,מזעזעים על היחס לחיות

למשפט ומשלמים את המחיר הם עובדי הקבלן שבתחתית 
 גם אחריות אישית על נושאי  קוחליל בהכהצעתי ל. השרשרת

התעללות.  התבצעה  שבהם המשרה הבכירים בתאגידים
 רקאך  נתניהו והקואליציה התגייסו כדי להפיל את הצעתי.

כשהאחריות להתעללות לא תישאר ברמת הש.ג. אפשר יהיה 
  ".הדרוש. נמשיך להיאבק על כך לעשות את השינוי הגדול

  )15.12מעריב", "(ח"כ דב חנין, 

  
  

  סערה בכוס יין
, שנחשב 'מדריך היין הישראלי'עורכי שלאחר שנחשף "

מסרבים להכליל בו יינות שיוצרו  לתנ"ך של עולם היין בארץ
סגנית שר החוץ,  .במשרד החוץ זועמים - ביהודה ובשומרון 

כשמדינת 'בחריפות את התופעה:  ח"כ ציפי חוטובלי, גינתה
מבית  ירופה גורמיםישראל יוצאת למאבק נגד חרמות מא

שמחרימים מוצרים ישראליים מייצרים דה לגיטימציה 
שעושים פעולות כאלה פועלים  למדינת ישראל. גורמים

לגנות  נית נגד ישראל וישסטיכסוכנים של התעמולה הפל
  '". ולהוקיע תופעות חמורות של חרם מבית

  )15.12, 2(חדשות ערוץ 

  
  

  אוי לבושה
'מדריך היין  -פר חדש דווח על ס 2"בחדשות ערוץ 

הישראלי', שעורכיו בחרו לא לכלול בו יינות מיקבים 
שמעבר לקו הירוק. אחד מכותבי המדריך הוא יאיר גת, 

... מערכת 'ישראל 'הכותב ביקורת על יין גם ב'ישראל היום
כולל מתוצרת  - ל חרם על מוצר ישראלי היום' מוקיעה כ

  יו"ש".
  )16.12("ישראל היום", 

  
  

  וך ולא הוגןלא מתו
פעם סאיב  הסדר בינינו לביניכם, אמר לילא יהיה אף פעם "

עריקאת, אם המתווך האמריקאי יבדוק בכל פעם קודם כל 
שיכולה לעבור פוליטית את ראש ממשלת  מה ההצעה

 דק...אותו. צו ישראל, ואז יקדם רק את ההצעות שעוברות
 א'ל'מגיע לבנימין נתניהו, שומע ממנו  שר החוץ האמריקאי

לבשר לו שלא  מהדהד, והולך כנוע ומדוכדך לאבו מאזן
   ".הצליח לחלץ מנתניהו דבר

  )13.12, "הארץ", 10י ערוץ אעיתונרביב דרוקר, (



  

 3חברה ורווחה  /   
 

  לא עומד בציפיותהשכר  הסכם
תוספת אמנם הושגה בסיכום בין האוצר להסתדרות, שמנע את השביתה הכללית, 

  הגידול בפריון העבודהעל אינה מפצה על יוקר המחיה ו זו אך ,שכר
  

  אפרים דוידימאת 
  

הגיעו  ,שעות 12-בתום משא ומתן מרתוני שנמשך יותר מ    
 שר )23.12שעבר ( יעירבשל יום בשעות הבוקר המוקדמות 

האוצר, משה כחלון, ויו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, 
השכר של עובדי המגזר הסכם להבנות בנוגע לעדכון 

  .שתוכננההכללית עה השביתה הציבורי. בכך נמנ
  

  עיקרי ההסכם
המגזר הציבורי יזכו  מאות אלפי עובדי ,על פי ההסכם    

שתתפרס על  שכרם,ב 7.5%שיפור בתנאיהם: תוספת של ב
 םבשקלי תחצימ –שלוש וחצי שנים ותינתן בשני חלקים  פני

שחלק  . משמעות הדבר היאיחסי לשכרבאופן  תחצימו
החלק השני, בעוד שתווסף לשכר העובדים מהתוספת ת

עובדים המשתכרים עוד סוכם ש. פעמי-הוא חד,""השקלי
כאמור, . 7.5%- יותר מ יקבלו תוספת גבוהה ךשכר נמו
 2,000מענק חד פעמי של חלק מהתוספת כקבלו יהעובדים 

ובינואר  2016בינואר  -בשתי פעימות שוות  שולםשי שקלים
2017.   

נוסף שיינתן  הכמו כן, סיכמו הצדדים על יום חופש    
על הורים עובדים; קביעת  בחודש אוגוסט, במטרה להקל

 מהעובדים בכל רשות 5%מכסה בשלטון המקומי ולפיה רק 

משרדי לגיוס כוח - זים אישיים; והנהגת מכרז ביןיועסקו בחו
מיטיב  ניסנקורן הדגיש כי ההסכם פנימי.  אדם במקום מכרז

רק "אין מפסידים, יש  :האוצר והעובדים - עם שני הצדדים
אנחנו מצמצמים  השכירים, המשק הישראלי. – היום מנצחים

הם בעיקר בעלי  המרוויחים ו,אמר. לדברי "פערים
חרדיות,  "נתנו תוספת שכר לבלניות :וכותהמשכורות הנמ

עובדי מערכת לחדשים במועצות האזוריות, העובדים ל
שונים לצמצום פערים.  מכשירים בהסכם הרפואה. יש

זה מצטרף וההסכם חל לראשונה על עובדי האבטחה 
יש  .לא רחוקלתוספת בשכר המינימום שהשגנו בעבר ה

 מל, גםתוספת שכר לשכירים ולכולם. גם בחברת החש
   ".יעילהתעופה. לכן ההסכם מאוד שדות ברשות 

וזו גם . 2018יצוין שתחולת ההסכם היא עד סוף דצמבר      
יוקר המחיה עליית אמור לפצות על העיקרית. הוא חולשתו 

עוד שלוש במשך ו ,שניםארבע כמתום ההסכם הקודם, לפני 
   !שנים בעסה"כ ש -שנים קדימה 

כי האוצר יעגל כלפי מעלה את  בין הצדדיםעוד נקבע     
מפתח התקצוב לתקנים לא שלמים לעו"סים ברשויות 
מקומיות, על מנת למנוע חלקיות משרות בתחום זה. כך, 

עו"סים תקבל מעתה  4.5רשות מקומית המקבלת תקצוב לפי 
עובדים ברמות הנמוכות לתקנים. כמו כן,  5תקצוב לפי 

אשונה תוספת ברשויות המקומיות תינתן כבר בפעימה הר
  העובדים., בנוסף לתוספות שיקבלו שאר 2%שכר של 

 7.5%ועוד: עובדים במקצועות תומכי רפואה יקבלו     
תוספת שכר בנוסף לתוספות שיקבלו שאר עובדי המגזר 

תוספת  5%אשר קיבלו . עובדים 15%סה"כ  -הציבורי 
  רפואיים -פרא  יה, פיזיותרפ   עובדי  כגון   , הקודם  בהסכם 

  
לשעה של . השכר 7.5%-יקבלו השלמה ל, ומרפאים בעיסוק

(!) סטודנטים המועסקים במגזר הציבורי יהיה גבוה בשקל ה
בסך הכל:  - יום בחירה נוסף גם .הם יקבלו משכר המינימום
  נוסף לניצול בתקופת מבחנים.  הויום חופש -שני ימי בחירה 

  

  מאוחר מדי ,מעט מדי
מרכז טאוב לחקר המדיניות פרסם ההסכם,  ביום חתימת    

ח מקיף על מצבה החברתי־כלכלי "החברתית בישראל דו
מדוע ההסכם שנחתם עם  המחקר מוכיח .העדכני של ישראל

על יוקר המחיה ואינו באופן חלקי רק  הההסתדרות מפצ
גלעד ברנד בדק מתייחס כלל לעליית פריון העבודה בישראל. 

 25ישראל ביחס לעולם לאורך במחקרו את רמת המחירים ב
האחרונות, תוך כדי נטרול השפעות שער החליפין.  השנים

בישראל גבוהים בהשוואה  הוא מצא כי מחירי הצריכה
 כאשר מביאים בחשבון את .למרבית המדינות המפותחות

תוצאה זו עקבית לפחות מאז  –ההכנסה לנפש בישראל 
  . 90תחילת שנות ה־

כי ההכנסה כתבו בדו"ח יל שרברמן פרופ' איל קמחי וקיר    
בלבד  5%מעבודה גדלה ב־ הריאלית הממוצעת למשק בית

המשק צמח באותה תקופה ש בעוד ,2003-2011בין השנים 
חקת במונחים ריאליים. משמע שההכנסה מעבודה נש 21%ב־

כמו כן,  .לגידול המרשים ברווחי המעסיקים יתמאוד יחס
 נאמדמפרנסים חות שני שיעור משקי הבית שבהם לפ

מכלל  75%- בכ בממוצע קפיטליסטיות הגדולותמדינות הב
ובישראל הוא עלה בעשור וחצי האחרונים  משקי הבית,

  .65%ל־ 57%מ־
למרות העלייה  שוב כי החוקר חיים בלייך מוכיח במחקרו    

שיעורי העוני ואי השוויון  בשיעורי התעסוקה בגיל העבודה,
הקפיטליסטי  ים בעולםלפי הכנסות פנויות הם מהגבוה

כך ככל שהמפרנס הראשי במשפחה צעיר יותר,  .המערבי
מדינות אותן מצב ברחב יותר ביחס ל וויון דווקאמדד אי הש

, גם בהשוואה של סך ההכנסות ברוטו למשק קפיטליסטיות
ככל ששיעורי התעסוקה עולים, כך  - למרבה התדהמה " .בית

ות הכוללות בקרב משפח גם ממדי העוני עולים בהתאמה
  .", הדגיש51עד  15 מפרנס ראשי אחד לפחות בגילים

העובדים בגיל פרישה ושל הגמלאים גרוע  מצבם של    
בישראל  מהעובדים בגיל הפרישה 20%כ־ :יותר פילוא

 12%, לעומת הפנויה ההכנסהנמצאים מתחת לקו העוני לפי 
דומים בארצות הקפיטליסטיות המפותחות. נתונים  בממוצע

בשנה שעברה במאי  1-בסמו גם בדו"ח מרכז אדוה התפר
הובאו , הם לא נמצאים בידי ראשי ההסתדרות. לצערנווכולם 

  בחשבון כעת.  מובאיםבחשבון בעבר ולא 
היא  בפועללכאורה התוספת שהושגה היא נאה. אבל     

מותירה את העובדים מאחור בחלוקת העושר בחברה 
רק לפיצוי  הישראלית. ההסתדרות אמורה לפעול לא

העובדים ובני גנת רמת החיים של הול שכרהשחיקה ב
לשינוי מן היסוד של  משפחותיהם כעת. היא חייבת להיאבק

היחסים בין הון לעבודה. ההסכם שנחתם בשבוע שעבר כשל 
        .הבהשגת יעדים אל
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הכנסת הפילה חוק 

  למניעת גזענות בדיור
  

 את הצעת החוק של ח"כ דב חנין דחתההקואליציה     
(חד"ש, הרשימה המשותפת), יו"ר שותף בשדולת הדיור, 

 לעגן בחוק איסור על אפליה בדיור.  הקשיבש

ח"כ חנין הקריא במליאת הכנסת עדויות שונות על אפליה     
תיופים בשל לאבהם א משכירים בדיור: בניינים שלמים של

ערבי שנתקל במודעה על אסיפת ;נדל"ןחשש לירידת ערך ה
זוג גברים שנדחו בבואם לשכור  ;דיירי בניין נגד מעברו לשם

 ועוד םביניההזוגיים דירה כאשר גילו את טיב היחסים 
  .דוגמאות

לדברי ח"כ חנין: "תופעות של אפליה גזענית בתחום     
געות ביותר ויותר קבוצות בחברה שלנו. הדיור מתפשטות ופו

 . "בציבור ופעה הזאת יש אחיזה מסוכנתלת
, בו 'באמונה'את הסרטון של  כל הנוכחים בבית הזה גינו"    

הוצגו שכנים מזרחיים כנלעגים בפרסומת שפנתה לקהל 
אתם רוצים לפעול נגד "והוסיף: חנין התריסלאומי" - הדתי

מנע אפליה שת בחקיקה –תופעות כאלה? זה הזמן והמקום 
י הם של אזרחים רק כי הם מזרחים, רק כי הם ערבים, רק כ

ת. רק אם אפליה בדיור יולואתיופים, רק כי יש להם מוגב
נוקיע אותה  –תהפוך לעוולה אזרחית, לעבירה פלילית 

באמת. אין מחלה מסוכנת ומסכנת יותר מהגזענות הפוגעת 
  .  "לבסוף בכולם

  
 

 –יועמ"ש מינוי מנדלבליט ל

  התערבות פוליטית גסה
ועדת האיתור לאיוש תפקיד היועץ המשפטי לממשלה     

מזכיר הממשלה אביחי  –המליצה על מועמד אחד ויחיד 
מנדלבליט. היועמ"ש המיועד, שהיה הפרקליט הצבאי 

ץ הנוכחי, הראשי, נחשב למקורבו של נתניהו, ובדומה ליוע
ובמיוחד עם ראש  צפוי לנהוג ביד קלה עם בכירי המדינה,

  הממשלה עצמו. 
הרשימה המשותפת) תקף חד"ש, ח״כ יוסף ג׳בארין (    

״הבחירה במנדלבליט  ו:מרואבבחריפות את המלצת הוועדה 
הייתה מעין משחק מכור, שכן ראש הממשלה דאג מראש 
שבוועדת האיתור תהיה נציגות משמעותית מהליכוד (משה 

א יהיה רוב של הניסים וענת ברקו) אשר גם הבטיח
 למועמדים אחרים״. 

  

  
  

"לא ייתכן״, הוסיף ג׳בארין, ״שמזכיר הממשלה יעבור     
לתפקיד היועץ המשפטי ללא תקופת צינון. אני מוטרד מאוד 

לפיו יועץ משפטי אשר נבחר בתמיכת  ,גם מהמצב שנוצר
 ״. עושה דברה של הממשלהראש הממשלה יהיה 

ת ועדת האיתור כי בעת הרכבעוד ח״כ ג׳בארין דרש     
יה הערבית, ואף הציג את יבוועדה יהיה ייצוג לאוכלוס

אך ועדת החוקה  .נסתמועמדותו לוועדה הציבורית מטעם הכ
  ״כ ענת ברקו מהליכוד.בח פו של דברבחרה בסו

  

הוקפאה סגירתו של המוסד 

 השיקומי "בית החסד" בחיפה
 ,סלימאן (חד"ש-ה תומאדבעקבות הדרישה של ח"כ עאי    

הרשימה המשותפת) הוקפאה ההחלטה להפסיק את 
  . הפעילות של המוסד השיקומי "בית החסד" בחיפה

שיזמתי מהיר הדיון הסלימאן מסרה: "לאחר -ח"כ תומא    
בוועדת הרווחה, הוועדה החליטה להקפיא את החלטת 
הרשות לשיקום האסיר, לפיה הופסק חוזה העבודה בינה 

יסגרו את ההוסטל ש אסורה. הוסטל 'בית החסד' בחיפהלבין 
ספק מענה חברתי ותרבותי המ מקום היחידשהוא ההזה 

. אני מבטיחה שאמשיך להיאבק ושוחררשערבים לאסירים 
למען השגת התקציבים הדרושים במטרה להבטיח את קיומו 

 של מוסד חשוב זה".

בתחילת דצמבר הודיעה הרשות לשיקום האסיר ל"בית     
החל מתחילת השנה הקרובה  החסד" (בית אלנעמה) כי

יחד עם שנים. 33מזה  , הפועל בחיפהלמוסדתופסק התמיכה 
לשיקומם של "בית החסד"  סייע, האסיר שיקוםל הרשות
שרובם חזרו למעגל העבודה ומפרנסים  ,אסירים 900-יותר מ

נרשמו לקליטה במוסד  2011שנת במשפחות בכבוד. החל 
קום האסיר. הרשות לשי תהפניאסירים שה 200-יותר מ

  .לשעבר אסירים 19במחזור האחרון שוקמו 
  
 

מגנות את  שמק"י וחד"

  הביריונות הישראלית בסוריה
  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית 
הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מגנות את פעולת 
ההתנקשות שביצעה ישראל בסוריה ביום ראשון 

ות הדמים של ישראל , אשר מבטאת את בריונ20.12.2015
 באזור.

תקיפה זו ממחישה שוב את עומק המעורבות הישראלית 
תוצאות הרסניות שממשלת ישראל  חוללבסוריה, ועלולה ל

תישא באחריות להן. תקיפה זו התרחשה לאחר סדרה של 
ואת  אתפעולות ואיומים שחשפו את פניה של המדיניות הז

והצבאי, בין שיתוף הפעולה ההדוק, הפוליטי, המודיעיני 
ישראל לבין כוחות הטרור בסוריה, יחד עם ארה"ב, טורקיה, 

 סעודיה וקטאר.

מק"י וחד"ש מדגישות את זכותם של העמים הסורי והלבנוני 
להתנגד לכיבוש הישראלי של אדמותיהם,ולהפרות 

מק"י  .לריבונות מדינותיהםשהישראליות המתמשכות 
אה מהגולן וחד"ש חוזרות וקוראות לנסיגה ישראלית מל

הערבי הכבוש ומחוות שבעא הלבנונית הכבושה, -הסורי
 כתנאי הכרחי לשלום באזור.
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אקדמיה 

  לשוויון
מן  אקדמאיםגבשת התארגנות של תהאחרונים מ בחודשים    

נערך כנס  2015ביולי  קדמיה לשוויון".בשם "אהשמאל 
 אנשי אקדמיהבהשתתפות כחמישים ייסוד של הקבוצה 

מתחומים ומוסדות שונים בארץ ובחו״ל. נמסר ש"מדובר 
בארגון בהקמה השואף לפעול יחד למען החברה ונגד 

ות חברתיות ופוליטיות. הארגון יפעל לדמוקרטיזציה עוול
של האקדמיה ושל החברה, לקידום הפסקת מעורבות 
האקדמיה הישראלית בדיכוי צבאי ופוליטי בשטחים 
הכבושים, למאבק במדיניות הפוגעת בזכות השווה לחינוך 
ובנגישות להשכלה אוניברסיטאית על ההון הכלכלי, החברתי 

ה ולמאבק בהשתקת קולות והתרבותי הנלווים אלי
ביקורתיים. על רקע מגמות של בידוד, ייאוש וחדלון, ארגון 
זה ישאף לייצר בסיס כוח רחב ומאחד ככל האפשר 
למאבקים שונים, מבוזרים ונקודתיים. בכוונת אקדמיה 

  שמאל מעורר תקווה!".  יותלשוויון לה

  הפגנת הסגל המנהלי והטכני באוניברסיטת בן גוריון     
  

ישראלים "אקדמיה לשוויון" פתוחה לאקדמאים     
היושבים בארץ ובחו״ל, בשאיפה לאפשר ופלסטינים 

במרחבים שונים תוך  ליחידים ולקבוצות לחתור לפעולה
השענות על ארגון דמוקרטי ומסודר ועל תמיכתה הפעילה 

בחודשים שחלפו קהילה אקדמית מכילה ומשמעותית.  של
קבוצות פעולה ועד הזמני מאז הפגישה ביולי גיבש הו

בנושאים שונים: מעורבות האקדמיה בכיבוש; סולידריות 
במרחב האקדמי; פעילות בינלאומית; שינוי התרבות 

        האקדמית השלטת.
        academia4equality@gmail.com    ::::לפרטים נוספיםלפרטים נוספיםלפרטים נוספיםלפרטים נוספים                

  

  גוריוןהסטודנטים באוניברסיטת בן 

  זכויותיהםשבתו והפגינו למען 
בשבוע הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב שבתו     

למען ) במשך שעתיים והפגינו בקמפוס 23.12( שעבר
. מאגודת הסטודנטים שינויים במועדי הבחינות ובצפיפותם

נמסר "יצאנו להפגנה כדי להראות שאנחנו כציבור סטודנטים 
שר". לדברי האגודה "אנו מצפים מאוחד לא מוכנים להתפ

מהנהלת האוניברסיטה להתייחס לדרישות המפורטות לפני 
 ".תקופת המבחנים הקרובה

הרוח "בתום השביתה והעצרת מסרה האגודה לחבריה:      
הגבית מהסטודנטים הורגשה בקמפוס. חשוב להדגיש שזה 

היום . להימשך ולהתעצם העשויצעד ראשוני בתהליך 
גוריון הוכיחו מעל ומעבר לכל הציפיות –הסטודנטים בבן

  ה".שאנחנו לא מוכנים להתפשר על איכות ההורא
  

 עובדי הניקיון באוניברסיטת 

  בתשלום הפסקה אביב דורשים-תל
הניקיון ממשיכים להיאבק להעסקתם  עובדות ועובדי    

ידי אוניברסיטאות. כחלק מהמאבק דורשים בהישירה 
אביב תשלום עבור חצי שעת - באוניברסיטת תלהעובדים 

מנוחה במהלך היום. עובדי הניקיון באוניברסיטת ת"א 
מתחילים לעבוד בשעות המוקדמות של היום לאחר שהגיעו 

שבע ב שש אוב ,זרקא-בהסעה מרמלה, מלוד או מג'יסר א
בוקר כל יום. המשמרות ארוכות ומתישות ובהן רק חצי שעת 

  על פי חוק.  מותרת לעובדיםההפסקה 
ביניהם ו ,אלא שלא כמו מרבית עובדי האוניברסיטה    

מקבלים תשלום  ינםהעובדים א – י המנהלההמרצים ועובד
על חצי שעה זו, וזו למרות שבפועל אין להם אפשרות 

ולעיתים אף  ,אמיתית לצאת ולנוח מחוץ למקום העבודה
 ,תנאים אחריםמ הבדלנקראים לעבוד בזמן המנוחה. ב

 -הסכם הכללי בענף הניקיון ה לפידה רבה נקבעים שבמי
התשלום עבור חצי שעת ההפסקה תלוי אך ורק ברצונה 

  הטוב של האוניברסיטה. 
"זה  :הניקיון נמסר ימכוח לעובדים, המאגד את עובד    

תפקידנו לדרוש מהאוניברסיטה להתחייב לשלם עבור 
נגזלים מכל עובד השקלים  300כמעט אלה  .ההפסקה

כל השנה. עזרו לנו במאבק מול הנהלת  -בדת כל חודש ועו
  האוניברסיטה".

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

תבקשים לכסות את הוצאות , מהמעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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  הקומוניסטים השמאל המאוחד של חזית נהיג מ ,אלברטו גארסון
  

  הבחירות בספרד:בעקבות 

אתגרי 
  השמאל

כתה במספר הקולות הרב ז הימנית המפלגה העממית    
, אך ספרד) ב20.12( בשבוע שעברביותר בבחירות שנערכו 

השמרנים קיבלו . . . . הפסידה את הרוב המוחלט שלה בפרלמנט
תוצאה  .מושבים בפרלמנט 123-יחזיקו באחוז מהקולות ו 28

ראש מנהיג המפלגה, ראש לא קטן לזו משמעה כאב 
להחליט אם להקים ממשלה  שיאלץהממשלה מריאנו ראחוי, 

עם יריבה פוליטית, או שמא לנסות ולשלוט עם ממשלת 
   קואליציונית, ממשלה   להקים   ראחוי   יחליט    אם  .מיעוט

  
  

   מאל:הששל הקולות של הימין ו

  שווים ושווים יותר
 שיטת הבחירות בספרד מעוותת למדי והיא משרתת את   

על פי  הסוציאליסטים.שתי המפלגות הגדולות: השמרנים ו
) הרואה אור במדריד, 21.12תחקיר של העיתון "אל פאיס" (

, על כל מפלגה בממוצע, כדי להשיג מושב אחד בפרלמנט
תוצאות לפי מפתח הל נקבעו כאלף קולות. אילו  70-לגייס כ

חברי  11, "איחוד השמאל" היה מקבל תוספת גדולה: זה
כך שהשמרנים עוותה  בחירותהת שיטפרלמנט נוספים. אבל 

על פי  המגיעים להם 103חברי פרלמנט במקום  123-בזכו 
אחד האחרונות, כדי ש. בבחירות יחס פרופורציונאלי

 58-לרק , המפלגה השמרנית הייתה זקוקה ייבחר מועמדיהמ
 של הקומוניסטים ואילו איחוד השמאל האלף פתקי הצבע

  אלף קולות. דמוקרטיה נוסח ספרד.   462-היה זקוק ל

  

  
ההערכות הן שהמשא ומתן הקואליציוני יימשך שבועות 

  .רבים
הגיעה למקום השני בבחירות  המפלגה הסוציאליסטית    

. יםמושב 91-אחוז מהקולות והיא תחזיק ב 22אחרי שקיבלה 
. אחוז מבוחריה 20איבדה שהמפסידה הגדולה בבחירות זו 

התנגדות דוגלת בהמפלגת פודמוס (אנחנו יכולים) החדשה, 
ונחשבת מקורבת למפלגת סיריזה היוונית, הגיעה  לצנע

מושבים,  69מעניקים לה האחוז  20.6למקום השלישי עם 
, היא דנוס (אזרחים)אואילו מפלגת הימין החדשה סיוד

  מושבים. 40מעניקים לה האחוז  13.9עם  ת בגודלההרביעי
, אמר 36-נוס בן האדאלברט ריברה, מנהיג מפלגת סיוד    

 :שהבחירות מסמלות עידן חדש לצעירים ספרדים כמוהו
המצביעים רוצים שינוי בכיוון הפוליטי. הוא אמר לתומכיו 

התוצאות " ,לדבריו ש"ספרד רוצה לנוע לכיוון השמאל".
ור שלמפלגת השלטון אין מנוס מלפתוח מראות בביר

   ."בשיחות קואליציוניות עם המפלגות האחרות
בן  מדע המדינהל, מרצה פאבלו איגלסיאס ,מנהיג פודמוס    
, אמר ש"כוחות ולשעבר מפעילי הנוער הקומוניסטי 37-ה

השינוי רשמו התקדמות גדולה" בעקבות תוצאות הבחירות 
מושבים בבית התחתון  69-והזכייה של המפלגה החדשה ב

פודמוס כי  ,נט. איגלסיאס אמר לתומכיו במדרידשל הפרלמ
זכתה ביותר קולות מכל מפלגה אחרת בקטלוניה ובחבל 

ו הבאסקי וסיימה במקום השני באזורי הצבעה חשובים כמ
שוב אותו הדבר, ואנחנו  תהיהמדריד וולנסיה. "ספרד לא 

   ., הוסיף"שמחים. המאבק שלנו בשחיתות ממשיך
יצוין ש"איחוד השמאל" של המפלגה הקומוניסטית זכה     
: יחד עם כוחות נוספים מושבים בקואליציות אזוריות 16-ב

), "אן קומו" (ביחד) בקטלוניה 2"האיחוד עממי" במדריד (
 -), "פודמוס 12"פודמוס קומפרומיס" במחוז ולנסיה (), 12(

). כמו כן, המפלגה 6השמאל המאוחד" במחוז גליסיה (
  הלאומית הבסקית השמאלית "בילדו" השיגה שני מושבים.  

  

את בחירות היא פודמוס השמאלית. המנצחת הגדולה ב     
מערכת הבחירות הכלליות בספרד ניתן להבין רק ניצחונה ב
ם ארבע שנים לאחור, אל הימים בהם רוח המחאה אם חוזרי

במזרח התיכון נשבה לכיוונה של  "האביב הערבי"של 
 ות ספרדאירופה והוציאה מאות אלפים זועמים אל רחוב

  . 2011בקיץ 
היקף, שהוביל הרחב  הקפיטליסטימשבר הבצלו של      

של  רווחהלאבטלה גבוהה ולקיצוץ חד בהוצאות ה
-מדיניות הניאובאמון הציבור בדול גהממשלה, נפער סדק 

חלק לא . ליברלית של ממשלת המפלגה העממית של ראחוי
היו פעילים באגף השמאלי של  היגי פודמוסמבוטל ממנ

נציג נוסף של המחאה, הוא הפעיל מחאה חברתית. אותה 
השמאל בראש שעמד  ,אלברטו גארסוןהקומוניסטי הצעיר 

  . בבחירות המאוחד
כדי  םכל שביכולת מנהיגי פודמוס עשוש יש להעיר,     

. אך בכמה המאוחד השמאלטרפד הליכה משותפת עם ל
מן מחוזות (כגון קטלוניה, ולנסיה וגליסיה) פעילי פודמוס 

  . משותפות ותרשימהחליטו אחרת והקימו השורה 
 בחירות נוספות,בספרד ב יתקיימו ובקרשייתכן מאוד      

קים ממשלה חדשה. יכולתו של ראחוי לה-עקב אי וזאת
שמאל המאוחד לפודמוס בין הברית שאלת , במקרה כזה

רשימה משותפת ש ,עלה שוב על סדר היום. יש הסבוריםת
  יכולה לגרום לרעידת אדמה פוליטית.כזו 

  

   א"ד                                      ד
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  שמאלמ: ביקורת "מלחמת הכוכבים"
מסביר  ,צאת הסרט החדש בסדרה רגל"יעקובין" ל יאהאמריקמאמר במגזין 

  סאגה המצליחה בתולדות הקולנועל השמקבע הקיים את המסר הפוליטי 
  

  

  

 , מוכרמשפיעי אג'וזף קמפבל, חוקר מיתולוגיה אמריק    
ים שלכל המיתוס טען". הוא וס"מונומית מושגהבזכות 

סיפור  אותו אופייני אנושיותהאנושים בכל התרבויות ה
 ,שגרתי ורגיל םמתחיל בעולמסעו של הגיבור : כללי מסגרת

 מוצא את עצמוכדי לחפש הרפתקאות,  עולמועוזב את הוא 
 ומשונה גדולתוך עולם ב

בעצמו  בו הוא מגלה
וגש יכולות מפתיעות, פ

את אביו, מביס את 
 את ייעודו גשיםהרשע, מ

  הביתה כאדם אחר.  רוחוז
ג'ורג' לוקאס, יוצר     

היה  ,"מלחמת הכוכבים"
. קורא נלהב של קמפבל

הימר על לוקאס 
, של קמפבל התיאוריה

בהנחה שאם הנראטיב 
 תא הדוק באופן מיישםהאוניברסלי, סרט אכן  הזה הוא

 . שובר קופותודאי יהיה  ,העל- המאפיינים של מיתוס
ל וחמת הכוכבים", הכב"מלש לכך הסיבה כנראה זו    

העומד הגדול על הגיבור הסיפור  – במושגים כללייםמתבטא 
הסרטים  ת. בטרילוגייפרטים של חשיפהסובל לא  מול הרשע

(בסרט החדש  שם ימפריה הגלקטית אין אפילואל ,המקורית
 ."המסדר הראשון") –ליורשת האימפריה שם כללי ניתן 

יכה את העול לא צר אימפריה,נלחמת בה, ברית המורדים
המעייף של אידיאולוגיה מובהקת. כל מה שאנחנו מורשים 

לנו את זה פשוט מספרים  –לדעת זה שיש צד טוב וצד רע 
בכתוביות בתחילת הסרט. "מלחמת הכוכבים" מנסה לרדת 

רונלד רייגן יכול  ,מתחת לשטח של הפוליטיקה האמיתית. כך
, עצותהרשע בסרט בבואה של ברית המוות באימפריית זהל

   ובמקביל גם שמאלנים יכולים להזדהות איתו. 
ניחה שהסיפור של קמפבל הוא ההביקורת עד עכשיו     

באמת אוניברסלי ואבסולוטי, משהו שמתעלה על תרבות 
וא המצאה של : הסיפור הלא נכוןלא נכוןלא נכוןלא נכוןזה אך ואידיאולוגיה. 

 איחוד כל הכנסיות)לשואף הנוצרי זרם מאמין ב( אקומיניסט
 מילקשייקאודות מיתוסים היא על תיאוריה שלו וה ,אנטישמי
תנאי הוא אומברטו אקו, הסופר לפי ש שעטנזאותו  –תרבותי 

 שיזם. אלפ
  

 מורדים או קונטראס?
, המקורי בים"ברית המורדים ב"מלחמת הכוכב התבוננו    

מהפכה דמוקרטית אמיתית נגד רודנות. מהו בה לחפש נסו ו
שאנחנו מכירים,  המאל ההרכב המעמדי של המורדים הללו?

אחת היא בת למשפחת מלוכה (הנסיכה ליאה), אחד פושע 
הוא ילד מאומץ במשפחת בעלי  השלישיו, קטן (האן סולו)

שהוא גם נצר  ,קרקעות כפריים (ואולי גם בעלי עבדים)
לוק ב מדוברלמסדר דתי עתיק של אבירים אריסטוקרטיים (

של  העל הטקטיק גםשבו יח ).הג'דיי קייווקר, והמסדר הואס
בכל פעם שאנחנו פוגשים את המורדים, הם  –הברית 

         מקימים בסיס בכוכב נטוש כלשהו, בו הם אוגרים נשק. 

 

מון נית יכולה להצליח רק אם היא זוכה באכהפאך תנועה מ   
מי של מדינה, לא המשחק של ההציבור: החזקת שטחים היא 

איכרים כלל רואים בסדרה איננו שמנסים להפיל אותה. 
 .האימפריה אסירי תודה מסתירים את המורדים מפני חיילי

תעמולה של הברית  לא מופיעהאחד מהסרטים לא באף 
אין מועברת בסתר על ידי המדוכאים; ה

לכך שלסיעה החמושה  אינדיקציה שום
אין לה  – כלשהי תתמיכה עממי הזו יש

הם נלחמים באימפריה . מנדט מהעם
 קרב. נשאלת השאלה:בעזרת חלליות 
? יש שם לקבוצות כמו מי מממן אותם

אלא  ,לא לוחמי חופש – המורדיםברית 
  פלוגות מוות ימניות.  ,קונטראס

  

 "הכוח מתעורר" 
, אבל בניתוחו טעהאמנם ל פבקמ     

 "מלחמת הכוכבים"ההימור של לוקאס עבד בכל זאת: 
ישי. השל סבבוהזיכיון נמצא עכשיו בו ,אדירההייתה הצלחה 

פרק כ שעבר שבועלאקרנים במתעורר" שיצא  "הכוח
סדרת ל בהמשךהראשון בטרילוגיה המתארת התרחשויות 

 כבר שובר שיאיםהסרטים המקורית משנות השבעים, 
הצלחת הסרט, שאפשר לראות בו הומאז' קרוב . בקופות

 במיוחד לסרט הראשון שיצא בסדרה, "תקווה חדשה"
המתכון , מראה שה עלילתית, ודומה לו מאוד מבחינ)1977(

, עם מיתוס מודרני פועל כמין"מלחמת הכוכבים" באמת  של
מעבר לפשטות ש, כך היאל הסיבה .שיש למיתוס כל הכוח

הוא חלול, שטחי  המציג סאגהעולם שהשבו האלגורית ש
 ושבור. 

 תאימתני ישותבעצם האימפריה הגלקטית?  לדוגמה: מהי    
. האימפריה שולטת חלוטיןל יקוםמ ת, אבל גם חסרביותר

. רי גבולזו, אבל כל מה שאנחנו רואים זה אבכל הגלקסיה
  .האימפריה חלולה מבפנים נראה כי

מה בנוגע לכוח? "הוא מקיף  :אבל עזבו את האימפריה    
וואן. "הוא קושר את הגלקסיה -וחודר דרך הכול" אומר אובי

תורת לאלוהים של שפינוזה, או בדומה ל הכוח מוסבריחד". 
הדאו, עם חלוקתה הבינארית לעקרונות סותרים של חושך 

, הצד העת הצד האפל של הכוח מוזכר כל ואור. רק שבעוד
  כלל.  נחשףהמואר שלו לא 

אינם  ,בירי הג'דיי ואבירי הסית', או האימפריה והבריתא    
 חזקהוא משהו  "הכוח"באמת כוחות סותרים. הם באותו צד. 

תה יעולם לא הימ. נעדר תכונותומכניע, ובאותו זמן 
. והוא רשעישנו רק הכוח,  –אימפריה, מעולם לא היה מרד 

הוא הומוגניות שלמה  חזון הצדק של "מלחמת הכוכבים"
העובדה שהתקווה  של "הכוח" במצב מאוזן. וכך מוסתרת

  היחידה שלנו אינה לעורר את הכוח, אלא לרסק אותו כליל.  

  
 למאמר .סאם קריס מאמר שכתבנוסח מקוצר של * 

-https://www.jacobinmag.com/2015/12/star-wars-the :המלא

force-awakens-empire-joseph-campbell-george-lucas/  
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שבע קבע כי חברת - בית הדין האזורי לעבודה בבאר        

"ביכורי השקמה" בבעלות רמי לוי פגעה בהתארגנות 

העובדים בחברה. ההנהלה התנכלה למובילי ההתאגדות 
פי חוק לשבירת שביתה. לפני -וביצעה פעולות אסורות על

עובדי "ביכורי השקמה",  180כחודשיים התאגדו בהסתדרות 
הסדיר את תנאי העסקתם ולהבטיח לעצמם ביטחון מנת ל-על

תעסוקתי. במהלך תהליך ההתארגנות בהסתדרות הנהלת 
החברה זימנה לשימוע לפני פיטורים שני עובדים ותיקים 

  .ומוערכים שהובילו את מהלך ההתאגדות
שופט בית הדין האזורי לעבודה יוחנן כהן מתח ביקורת     

החברה פעלה במכוון  נוקבת על ביכורי השקמה. לדבריו,
לסיכול התארגנות העובדים, תוך הצרת צעדי מובילי 
ההתאגדות, ניסיון לפטרם, איומים ושיח לא ראוי כלפי 

מנת לייאש אותם ולהניא אותם -העובדים השובתים, על
מהמשך ההצטרפות להתאגדות. במסגרת ההחלטה נתן בית 

או  הדין צווי מניעה המונעים מהחברה להעסיק עובדי קבלן
עובדים שובתים, עובדים חיצוניים כלשהם במקומם של 

ואסר על החברה לנקוט כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בכל 
  .דרך שהיא במעמדה של ההסתדרות בקרב עובדי החברה

ומתן לפתרון -בית הדין הפנה את הצדדים לנהל משא    
המשבר ולחתימה על הסכם קיבוצי. מוועד עובדי "ביכורי 

סר: "אנו מברכים ושמחים על החלטת בית השקמה" נמ
הדין. ההחלטה מהווה חיזוק חיוני לכלל העובדים שבוחרים 
לממש את זכותם להתארגנות. ולנו תקווה כי הנהלת החברה 

ומתן -ומר רמי לוי יכבדו את בית הדין ויבואו לשולחן המשא
  בלב פתוח ובנפש חפצה".

  
  

ארנסט אנד יאנג חברת הרו"ח 

ות עובדיההכירה בהתארגנ  
ישראל)  EYראיית החשבון ארנסט אנד יאנג (ה לפירמה    

הכירה בהתאגדות עובדיה בהסתדרות. במכתב ששלח 
  בדיקת   לאחר כי ,  צוין החברה  הנהלת   להסתדרות השבוע 

הנתונים שהעבירה ההסתדרות, הוחלט להכיר בה כארגון 
  בדים העו ועם   עמה ולשבת   הפירמה  של   היציג העובדים 

  
למשא ומתן. הליך ההתארגנות בחברה החל בתחילת החודש 
ומאז למעלה משליש מהעובדים, כנדרש בחוק, חתמו על 

 טפסי ההצטרפות להסתדרות. 
עד עובדים זו הפעם הראשונה בה ההסתדרות מקימה ו    

ארנסט אנד  לאומי-התאגיד הרב. בתחום של ראיית החשבון
הוא אחת מפירמות רואי החשבון הגדולות בעולם,  יאנג

החברה מוקמים בלונדון. בישראל היא שמשרדיה הראשיים מ
 עובדים.  1,800-, ומועסקים בה כבתחום הגדולה ביותר

מוועד הפעולה של עובדי ארנסט אנד יאנג נמסר: "שמחנו     
לקבל את ההודעה מהנהלת הפירמה, ואנחנו נרגשים להתחיל 

ארנסט  ההכרה בנו כמייצגים של כלל עובדין. במשא ומת
התחלה של דיאלוג בין ההנהלה  אאנד יאנג בישראל הי

אנו נעשה את מירב המאמצים לטפח את השיח כדי  .לעובדים
  לשפר את מעמד העובדים בחברה".

  

עצומת תמיכה חתמו על  4,000

 בשוברים שתיקה
יעו אזרחים, שהב 4,000- למעלה מ עצומה החתומה בידי    

תמיכתם בשוברים שתיקה, נשלחה אל ראש הממשלה בנימין 
 נתניהו ולשר הביטחון משה יעלון. 

"אנחנו, החתומים למטה, עומדים  בעצומה נאמר:    
בסולידריות עם חברינו בארגון שוברים שתיקה. שוברים 
שתיקה מצביע על התנהגויות לא מוסריות של חיילי צה"ל. 

שית בצורה קפדנית, מבוקרת גביית העדויות מהחיילים נע
 ".ואמינה

"אנחנו מחזקים את ידם של חברי  :ועוד נכתב בעצומה    
הארגון ואומרים להם 'תודה' על העבודה הקשה שהם עושים 
למען חברה צודקת יותר ואלימה פחות. כרגע אתם עומדים 
 בחזית. אך אתם לא לבד; אנחנו עומדים יחד איתכם".

 להצטרפות לעצומה:
http://www.atzuma.co.il/yesshovrimshtika  

  

  

מפגש עם איימן עודה 

  באוניברסיטת חיפה 
 המחלקה לממשל ורעיון מדיניו למדעי המדינה ית הספרב    

יו"ר של אוניברסיטת חיפה מזמינים לדיון בהשתתפות 
בסוגיית ודה (חד"ש) , ח"כ איימן עהרשימה המשותפת

    . ערבים בישראל"-"הפוליטיקה הערבית ועתיד יחסי יהודים
בדצמבר, בין השעות  31מפגש יתקיים ביום חמישי הקרוב, ה

12:00 - 14:00.  
 המפגש והדיון ינחו ד"ר דורון נבות וד"ר אביעד רוביןאת     

המפגש יתקיים בבית הסטודנט, . למדעי המדינה מבית הספר
 .1, קומה 101אולם 


