
 

על גופן עדיין מחפשת הכרה   ריבונותזכות הנשים לשוויון ול

הוויכוח התקשורתי והציבורי סביב פרשות הטרדה     
מינית, הנחשפות חדשות לבקרים, מאיר כמו זרקור את 
הקלות הבלתי נסבלת שבה מודרות נשים מזכותן לכבוד 

  לפרטיות ולריבונות על גופן.לחירות, כבני אדם, 
ובקו ונושקו בניגוד לרצונן, שהבוס או בעל נשים שח    

המעמד והכוח מישש אותן סתם כי התחשק לו להשתעשע, 
שספגו שוב ושוב הערות סקסיסטיות מעצבנות ומשפילות, 

הן קורבן של הטרדה מינית. הן קורבן 
גם כאשר הן מגיבות מיד בחריפות 

 ,ומעמידות את המטריד על מקומו
מה  וגם אם הן אוזרות אומץ לחשוף
  שקרה ולהתלונן רק כעבור שנים.

כל אישה, כן, כל אישה, חוותה     
במועד כלשהו הטרדה מינית, ואם 

זה עוד יקרה לה. אך  -היא צעירה 
של  תפוצה העצומהבהשוואה ל

התופעה, מעטות, מעטות מאוד, 
 –מעזות לספר, ומעטות עוד יותר 

  .להתלונן
טוי ליחסי חשוב לזכור, כי המושג הטרדה מינית כבי    

כוח ושליטה בין גברים לנשים, צעיר מבחינה היסטורית. 
עבירות מין כמו אונס ומעשה מגונה, נתפסו מאז עוצבה 

פגעו  :גברים בעיניהחברה האנושית כמעשים שליליים גם 
ברכושם ובכבודם, שהרי זו אישה השייכת להם או 

בגנות ביקורתית עמדה לעומת זאת,  .הנמצאת תחת מרותם
מינית חייבה, כתנאי מוקדם, הכרה בנשים כשוות  הטרדה

זכויות, כבעלות זכות בחירה, כמחליטות, כאוטונומיות 
לגבי גופן. מערך התפיסות הזה נמצא עדיין בהתהוות, 

  ונשים רחוקות עדיין משוויון בכל התחומים. 
עוד בחודשי הדיונים בכנסת בחוק למניעת הטרדה     

כי אישורו "יהרוס את  ), טענו מתנגדיו,1998מינית (
הרומנטיקה", ובכלל "למה לעשות עניין מחיבוק או 
הערה". כיום, כעשרים שנה לאחר חקיקת החוק, לא 

דרישה לבטלו, אך מנסים שוב ושוב להרתיע יותר שומעים 
  נשים מנקיטת צעדים ליישומו במקרה הפרטי שלהן.

ל שש שבשבוע שעבר  התייחסות לעדויות שפורסמוב    

השחקן הנודע משה איבגי הטריד  לפיהן ,שע) נשים(או ת
לתיאטרון שהעסיק  בתלונהאחת  לפנייה שלאותן מינית, ו

לאחרונה אותה, חזר הריטואל, שהיינו עדים לו כשיצאו לאור 
הטרדות מיניות מצד שר הפנים סילבן בדבר עדויות נשים 

: הן מחפשות נקמה, הן שלום ומצד חבר הכנסת ינון מגל
אלה סתם דיבורים, כי  –גבר, ובכלל השותפות לקנוניה נגד 

  מוסרות העדויות לא הגישו תלונה במשטרה.
כל -הטענות האלה מעידות קודם    

על בורות. החוק למניעת הטרדה 
מינית חוקק בדיוק משום שנשים 

הטרדות מבעלי סמכות, סופגות ה
דן מעמד וכוח, חוששות ובצדק לעתי

התעסוקתי אם יתלוננו ו"יעשו 
צרות". נוסף לכך, הצטבר יידע 

ההכפשות וההשפלות  בדברמספיק 
שחוות נשים הן בחקירה במשטרה 

בא על כן, והן במהלך משפט פלילי. 
החוק נגד הטרדה מינית ופתח בפני 
הנשים שלושה מסלולים נוספים לתגובה על הטרדה מינית 

  והתנכלות על רקע מיני:
ה למעביד או לממונה על הנושא מטעם המעביד, תלונ    

המתבררת במקום העבודה עצמו כעבירת משמעת חמורה; 
תביעה אזרחית נגד המטריד ונגד המעביד, אם זה לא טיפל 
כראוי בתלונה ולא דאג לסביבת עבודה הולמת למתלוננת; 
הגשת תביעה לקבלת פיצוי כספי מהמעביד או מהמטריד 

  אלף שקל). 120 –הסכום המירבי ללא צורך בהוכחת נזק (
במילים אחרות: אין שחר לקביעה, שרק המשטרה רשאית     

לקבוע, שהייתה הטרדה מינית, ורק הטרדה שהוכרה כעבירה 
ה. אישה רשאית לפרסם מה קרה לה וכלל דבופלילית היא ע

לא להגיש תלונה במשטרה, והמטריד יכול להסיק מסקנות 
של סילבן שלום וינון מגל. ראו המקרים  –ללא כל תהליך 

  בתביעת פיצויים.ופתוחה בפניה הדרך לבירור העניין ישר 
מול הניסיון לחסום תלונות נשים ולהגן על מטרידים בעלי     

מעמד, הקריאה הפמיניסטית המתבקשת לנפגעת: הוטרדת? 
לכי להתלונן בדרך שהכי מתאימה לך. זכרי, בלי  ,תשתקי אל

  , התופעה המבחילה תימשך.על מעשיהםשמטרידים ישלמו 
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  יה?זהאם ח"כ יחימוביץ' סובלת מאמנ
את המחנה הציוני) תקפה הבוקר ( שלי יחימוביץ' ח"כ"

לנשיא צרפת  , יצחק בוז'י הרצוג,דבריו של יו"ר המפלגה
זה לא הזמן למדינה ' לפיהם ,פרנסואה הולנד בסוף השבוע

יחימוביץ' אמרה כי דברי הרצוג שגויים, שיש  '.פלסטינית
עומדים בסתירה לערכי  בהם משום פזילה לימין וכי הם

בעת שכיהנה .. .תנועת העבודה בדבר פתרון שתי המדינות
' נתונה לביקורת תה יחימוביץיכיו"ר מפלגת העבודה, הי

בפגישה שערכה אף היא עם נשיא צרפת הולנד, ביולי  דומה.
פלסטינית שהיו דומים לתנאים  , הציגה תנאים למדינה2012
הכרה  ג ראש הממשלה נתניהו בזמנו. בין היתר דרשהשהצי

דמוקרטית, פשרה טריטוריאלית ובישראל כמדינה יהודית 
גם בלי הקפאת הבנייה  –מוקדמים  ומו"מ ללא תנאים

  ".בהתנחלויות
  )24.1"הארץ", (

  בוז'י, לפחות הוא אופטימי
המקארתיזם הישראלי והאפסים שמובילים אותו ייעלמו "

  ."צות הבריתכמו שנעלמו באר
  )28.1פייסבוק, יצחק בוז'י הרצוג, יו"ר האופוזיציה, (ח"כ  

  

        פרס זילבר 
. מדרדרהזיכרון ו ,מיום ליום רף הצביעות במדינה עולה  

, ממשלת ישראל פעלה במלוא שנה לפני קצת יותר מחצי
עוצמתה כדי למנוע את העלאת ההצגה "הזמן המקביל" 

את רגב, הובילה מידאן. שרת התרבות, -בתיאטרון אל
מחבל שהורשע ברצח.  כתב את ההצגה כי לטענתההמהלך, 
, של האסיר שההצגה נכתבה בהשראת סיפור חייו יאהאמת ה

 .התנכלותהאבל עובדה זו לא תרמה להורדת עוצמת 
או סתם  –הממשלה מנהלת מאבק נגד תקצוב כל אמן   

את צה"ל בדרך לא הולמת. וכמובן,  מציגשלדעתה  – אזרח
ניתן לשכוח את המאמץ הבלתי פוסק לפגוע באמנים  שלא

 שלא לבשו את מדי הצבא.
יפה, של אריאל באמת דום אל מול קולו, ה םנאל זהכל   

, , לא שירת בצה"לזמר ענק לטעמיהאדון זילבר, זילבר. 
 זה לא מפריע לתת לו פרס. .והתבטא נגד הצבא מספר פעמים

ד המתנגד ם מהצומניעת תמיכה המופעלת נגד אמני הצנזורה
 כאשר אמנים מימין עושים אותו דבר.לממשלה, נעלמת 

. דעותיו אין טעם בהוצאה של זילבר לבדו מחוץ לגדר  
עדיף שזילבר . דעותיה של הממשלהכך גם  , אךבלתי נסבלות

ישראל  בהתאם להתנהלות מדינתאבל . פרס שוםלא יקבל 
פרס מגיע לו פרס ישראל, או שבעצם מגיע למדינת ישראל 

   זילבר.

    יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.

  

  

  זו גם לא דמנציה, הוא פשוט השתגע
אתה מוותר על פתרון שתי המדינות? אתה משווה בין "

הציבור לא צריך  השתגעת? הימין הקיצוני למרצ? אתה
פשוט להצביע לביבי. אתה מצטרף לדה  אותך, הוא יכול

  ?".אתה לגיטימציה לשמאל. מילא יאיר לפיד אבל
  )27.1כנסת העל בימת מרצ, פונה להרצוג מ יו"ר זהבה גלאון,(

  

  יה, זו דמנציהזזו לא אמנ
לתת 'על מפלגתו  ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) אמר כי"

רשת ביטחון לממשלה מול הימין הסהרורי, כל עוד 
  '".לחיזוק הביטחון ותחילת ההליך המדיני הממשלה פועלת

  )24.1(ידיעה ב"מעריב", 
  

  חברים מספרים על בוז'י
מה הוא בן אדם פרטי? מרצה ? זאת "באיזו סמכות הוא אומר

ר "ר העבודה, ומכהן כיו"באוניברסיטה? הוא יו
אם ר מפלגת העבודה. הוא לא מפנים שהוא יו"ו  האופוזיציה

ממה  10בבוז'י פי  לא הייתי מזכ"ל המפלגה, הייתי נכנס
ר מפלגת לא מפנים שהוא יו"באמת וא העשתה.  ששלי

העבודה, שהוא ראש של מחנה גדול. מתי הוא יבין את זה? 
לעזאזל? אמרתי לו עשרות  ,כשיאיר לפיד יחסל אותנו

פעמים, מותר לקרוץ למרכז, אבל אם הוא ינסה להיות חיקוי 
אנשים יבחרו במקור, או חלילה בברירת העלוב של נתניהו 

   מחדל כמו יאיר לפיד".
  גת העבודה, ל מפל"מזכחיליק בר, ח"כ (

  ) 26.1, 2ערוץ  בשיחה עם פעיל, 
  

  אקטואלי מתמיד ,מאיאקובסקי
ולכן יש  ה, רוסיה ממשיכה להיות מעצמת נפטיעל אף עוני"

בה כיסים שלא חסר בהם דבר. המכירות של רולס רויס, 
חו כי העשירים המשיכו והוכי 5%-ב למשל, עלו אשתקד

מוסקבה  שערך נכסיהם בשפל. גם עיריית למרותלבזבז 
איננה חשה במיתון ורק לאחרונה פרסמה מכרזים לסעודות 

עורכת. בין הפריטים שנכללו בתפריט  החגיגיות שהיא
מפארמה (שאסור  הדרוש היו כבד אווז וירך חזיר מעושן

המדיה ). לקנות במקומות אחרים ברוסיה בגלל הסנקציות
החברתית סערה בלגלוג ובתרעומת. אחד הגולשים ציטט 

יאקובסקי אהמשורר ולדימיר מ פורסמת משירו שלשורה מ
. '!בר תאכלו אננס, תלעסו תרנגול': 1917מתקופת מהפכת 

יומכם האחרון מתקרב, ': הוא לא ציטט את השורה הבאה
  !'".בורגנים

  )20.1("ניו יורק טיימס", 
  

  לנין, אקטואלי מתמיד
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא חוסך את דעותיו על אישים "

נראה שהפעם הוא שבר שיאים חדשים  ם בציבור, אולםשוני
והמהפכן הרוסי,  ה"ממייסד בראת ביקר לא אחר מאשר כש

 'זמן פצצת'ולדימיר לנין. פוטין האשים אותו בכך שהטיל 
ביקית על הדיכוי על המדינה וגינה את הממשלה הבולש

פוטין האשים את לנין ואת  .לטונהת שהאכזרי שלה בשנו
ו להורג האכזרית של הצאר האחרון יחד ממשלתו בהוצאת

פוטין . בהרג אלפי כמריםו ,עם בני משפחתו ומשרתיו
את לנין גם בכך שתרם להתפרקותה של ברית עוד האשים 

משום שבנה את רעיון שנה לאחר מותו,  70 ,המועצות
  ".הפדרציה הרוסית ואפשר לקהילות שונות להתנתק ממנה

  )25.1, .פי.(סוכנות הידיעות אי
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  הורסים את העתיד
מחקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה: ההחלטות על הריסת בתים של 

  פלסטינים הנחשדים בפעילות טרור מתקבלות בבתי המשפט ללא בסיס עובדתי

מאסר עולם על  )4.2(  בית המשפט המחוזי בירושלים גזר     
שהורשעו  16-על הנער בן ה ות מאסרשנ 21- ו 17-ה הנער בן

-לבן ה. 2014ביולי ברצח הנער מוחמד אבו חדיר פה ובחטי
השתתף  16- היה חלק מרכזי בהצתת הגופה. בן ה 17

השניים בתשלום חויבו כלי הרכב. כמו כן,  בחטיפה ובהצתת
היוזם הואשם גם  אלף שקלים למשפחת אבו חדיר. ברצח 30

   .בקרוב נתןישגזר דינו י 29-יוסף חיים בן דוד בן ה
 יו של מוחמד אבו חדיר, הביע את מורת רוחוסיין, אבוח    

בנוגע לעונש שנגזר על שני הנערים שרצחו את בנו. "אנו לא 
, אנו נלך לעליון", )16-(בן ה של הקטין מקבלים את גזר דינו

פחות  ,הצהיר. "על בית המשפט להורות להרוס את ביתם
רוצח יהודי נותנים לו מאסר  14מזה זה לא מספיק. כשבן 

צריך  ,אפרטהייד וגזענות ם איןעולם. א
שיתנו גם לו מאסר עולם ושיהרסו את 

  ".ביתו
  

אך משפחותיהם של שני הקטינים     
(ששמותיהם אסורים לפרסום בגלל 

צריכות לחשוש.  ינןגילם) ושל בן דור א
ר קבע איפה בבית המשפט העליון כ

אצל  :ואיפה במדיניות הריסת הבתים
צל אאך ערבים "זה עונש מרתיע", 

היהודים "אין צורך להרתיע". או כפי 
המשפטים איילת שקד  תשכתבה שר

בנובמבר שלה פייסבוק העמוד ב
הריסת בתים היא כלי הרתעה אפקטיבי. במהלך " :האחרון

רועים האחרונים נתפסו מחבלים שהעידו כי דקרו על יהא
יהרס ביתם. זה ימנת לפצוע ולא על מנת להרוג מחשש ש

  מציל חיים".
  

, ל בעמדה"זה שנים מתבצרים מקבלי ההחלטות בצה     
מן שהיא , פלסטינים הבתים של מדיניות הריסת לפיה

מוצדקת   האמצעים הקיצוניים ביותר המופעלים בשטחים,
הרתעה. הריסת בתים, כך נטען, היא ענישה  משיקולי

במיוחד להרתעת  משום כך יעילה"ומהירה, ו  אפקטיבית
   ".טרוריסטים

  

י ההחלטות אכן מחזיקים בידיהם נתונים אם מקבלה    
נקיטת מדיניות של הריסת בתים,  יעילות  המצדיקים ִמַטעמי

והשערות  על הנחות או שמא המדיניות הזאת מבוססת
משוללות יסוד? האם הם מודעים לכך שדרך 

וההיסטוריה של השימוש בסנקציה  ההחלטות שלהם קבלת
מקשים על  והבצירוף הלחץ הציבורי הנלו  של הריסת בתים

הועלו  ואחרות האל ? שאלותקבלת החלטות רציונלית
במסמך חדש שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה תחת 

  ". עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים" :הכותרת
  

הסבירו את  ,המחברים, פרופ' עמיחי כהן ועו"ד טל מימרן    
בהסתמך על ניתוח מדוקדק של מדיניות "מהות המחקר: 

על כלים מתחום  ובהתבסס הריסת הבתים הנהוגה בישראל,
ההחלטות   הפסיכולוגיה ההתנהגותית, מנותחות כאן

יישומה של מדיניות זו. ָעקב בצד אגודל ב הנוגעות
הישראלית  ההתקבעות של מערכת הביטחון מוסברת

אשר קולות כאמצעי הרתעה גם כ במדיניות של הריסת בתים
  ."לה טוענים שהיא בעייתית בתוכה ומחוצה

שהטיות קוגניטיביות  ,המסקנה העיקרית היא" ,לדבריהם    
החלטות מתקבלות ללא שום   שלפעמים משפיעות עד כדי כך

חשיבה מחדש  מתחייבת, ביסוס עובדתי. הואיל וזה המצב
 תהליך קבלת ההחלטות בארגונים המופקדים עלאודות על 

  ."הלאומי של מדינת ישראל הביטחון
החוקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה אף טוענים     

בתי המשפט בישראל ומקבלי ההחלטות שללו "כי  ,במחקרם
או נתונים  האפשרות שמחקרים מדעיים במשך שנים את

ת סטטיסטיים יכולים להוכיח א
 ן.המדיניות הנדונה כא  יעילותה של

נו יצוין כי אנחנו עצמנו לא הצלח
למצוא נתונים לטובת 

בתים  העמדה שהריסת ביסוס
מקדמת הרתעה לאורך זמן רב. 
מנגד, כן מצאנו הוכחות 

מדיניות  שנקיטת ,לכך לכאורה
הריסת הבתים אינה מרתיעה 

 ―פעולות טרור. נהפוך הוא 
היא אפילו מעודדת  הטוענים כי יש

  ."אותן
  דחפור צה"לי 

  המשמש להריסת בתים

  

  משיךצה"ל מ - ריטים התחילוהב
הורסת ישראל בתים של  1967תחילת הכיבוש ביוני  מאז    

. פלסטינים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים
של  לתקנות הגנה לשעת חירום 119בא מסתמך על תקנה הצ

פעולה נרחב  , המאפשרת מרווחהאימפריאליזם הבריטי
כל הליך לית, בלא ר בהחלטה מינהוגזללפעמים מאוד, ו

  עונש קיצוני ובלתי הפיך זה.  ,טימשפ
במדיניות והמנהל האזרחי הצבא  כיםבמקביל, ממשי    

בתים ועקירת שדות ומטעים בהנמקות  הריסת –ה"חישוף" 
מינהליים שונים  ובהריסת בתים בטיעונים ,"ביטחוניות"

מבנים  23. רק בשבוע שעבר הרס המנהל האזרחי ומשונים
   בדרום הר חברון. ,ווהבשני כפרים, ג'ינבה וחלאדלים 

הריסת בתים הינה ענישה " ,לדברי המוקד להגנת הפרט    
המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד  ,קולקטיבית

בגין מעשים שלא  במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם
ביצע. הריסת הבתים אינה באה במקומה של ענישה פלילית 

נה הם דיירי הבית בנוסף לה, והנפגעים העיקריים ממ אלא
מיוחסים המעשים, שעל פי רוב  שנהרס, ולא האדם אשר לו

  ."נכלא או נהרג
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פערי השכר מצטמצמים 

  בהורדת שכר הגברים –
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימה     

) דיון בנושא עתיד תעסוקת הנשים 2.2בשבוע שעבר (
סלימאן -ראש הוועדה, ח"כ עאידה תומא-בישראל. יושב

"בישיבה  :פתח הדיוןאמרה ב(חד"ש, הרשימה המשותפת), 
ימה, במטרה לשלב נשים בדרגים גבוהים זו ננסה להסתכל קד

ובמקצועות שיש מקום להתפתח בהם, ולא רק במשרות  
ראייה ברורה איך בשכר מינימום. יש צורך בשינוי מדיניות וב

ללא  .לשלב נשים בהובלת הכלכלה ולשנות את פני החברה
קידום נשים לא נהיה חברה מתוקנת ולא נהנה משיפור 

 אקונומי".-סוציו

כי "נשים יהודיות  ,ן אמרה הדס פוקס ממרכז טאובבדיו    
מועסקות באחוזים דומים לגברים יהודים, לעומת נשים 
ערביות שאינן מועסקות באחוזים דומים לגברים ערבים. יש 
פערי שכר משמעותיים בין נשים לגברים בעיקר בשל אחוזי 

ישראל ממוצעת בפערי השכר בהשוואה לעולם, המשרה, אך 
 ברים". בין נשים לג

ת ארגוני נשים לצדק יעו"ד שלי דביר משותפות קואליצי    
תעסוקתי, הוסיפה כי "רוב עסקים הקטנים בבעלות נשים לא 
זוכים במכרזים שונים. החוק מחייב מתן העדפה מתקנת 

יש שוויון בין הצעות  כאשר ,לעסק בבעלות אישה במכרז
ודעות נבחרות, אך מעולם לא השתמשו בחוק הזה. נשים לא י

  שיסייעו להן". בחוק להפעיל את התנאים 
לדברי סאוסן תומא מעמותת נשים ונערות נגד אלימות:      

, אך ערביות "הסטטיסטיקה מדברת על עליה בהעסקת נשים
היא לא קיימת בשטח. לפי הנתונים, הייתה ירידה בקליטת 

יש  .3%רק שם משקלן הוא נשים ערביות בשירות המדינה, 
"לא  , כיסלימאן הדגישה-ומאזה". ח"כ ת ור שיעלהעלות 
כניות להסבת אקדמאיות באוכלוסייה הערבית, כמו קיימות ת

לפסיכולוגיה. יש עודף ו סיעודהסבה לעבודה סוציאלית, ל
מעט ישנן  , שכןתעודות ההוראה בעלותם ערביות של נשי

משרות. בגלל מיעוט תקציבים לבתי הספר הערביים, אין 
 .מקומות עבודה הנשים אלעבור א נוצרים מספיק כיתות, ול

לא  , אךבתי ספר יהודיים יש מחסור במוריםלעומת זאת, ב
 משבצים בהם מורים ערבים".

סלימאן, סיכמה את הדיון ואמרה: "ממשלת -היו"ר תומא     
הגברים שכר כך שהיא מורידה את בישראל סוגרת פערים 

שינוי  ללא סגור פעריםולא מעלה את החברה כולה. לא נ
  וכלפי נשים בפרט". ,במדיניות הכלכלית בכלל

  

  הזיהום הוא בעיה של עניים
ימן עודה (חד"ש) יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ אי                

 :תחלואה באזור חיפהל) 3.2(במליאת הכנסת  התייחס

"כתושב חיפה וכאבא אני לא יכול שלא לראות בסכנה 
 לדי", אמר. הסביבתית הקיימת באזור איום ישיר על בריאות י

ם האוויר שהם נושמים א"אני מסתכל על ילדיי ותוהה     
בשנתם פוגע בהם. יש לטפל בתעשיות המזהמות עכשיו ולא 

. יש לקבוע מיד כי אזור מפרץ חיפה נוספים לחכות למחקרים
של  מםקידואת עצור פגע זיהום אוויר ולהוא אזור נ

 יקטים מזהמים חדשים", הדגיש. ופר

יפיע, הוסיף כנס בבאותו יום בדיון שנערך מאוחר יותר ב    
"נוטים לחשוב שסוגיות איכות הסביבה הן  :ח"כ עודה

נוגעת בראש הזו סוגיה  בפועלאך  .'בעיות של עשירים'
ובראשונה למוחלשים ביותר והם הניזוקים הראשונים מכל 
מפגע סביבתי. מי שמרוויח מיצירת אותם מפגעים הם 

במקרה של המפעלים מפרץ חיפה, ומי העשירים, כמו 
  הם העניים".בבריאותם שמשלם את המחיר 

 

ד"ש סיירו בבתי חברי הכנסת של ח

 נצרת לקראת איחודםהחולים ב
ערכו  ברי כנסת של חד"ש ברשימה המשותפתחארבעה     

הפרטיים שלושת בתי החולים ) סיור ב4.2בשבוע שעבר (
איימן עודה, עאידה  נצרת. בסיור השתתפו חברי הכנסת בעיר
סלימאן, ד"ר יוסף ג'בארין וד"ר עבדאללה אבו -תומא

"כ הנהגת מק"י וחד"ש בעיר, חחברי  . נלוו אליהםמערוף
לשעבר ד"ר עפו אגבארייה ומנהל הפעילויות באגודה 

  למלחמה בסרטן פאתן גטאס.
במהלך הסיור הציגו הנהלות בתי החולים את הדרישות     

לאחר מכן בפני משרדי  םהציגוהצרכים שלהם במטרה ל
חברי הכנסת והרופאים  .םהבריאות והעבודה ולפעול לקידומ

לאחד את שלושת בתי החולים בעיר בצורך  דנו לעומק
מתוך מטרה להנגיש  –תמיכה הנחוצה לקידום מהלך זה בו

שירותי בריאות טובים ואיכותיים יותר לתושבי נצרת 
   והאזור.

האיחוד, כאשר את  את סוגיית חברי הכנסת ימשיכו ללוות    
וד"ר  , רופא במקצועו,"כ ד"ר אבו מערוףהמהלך יובילו ח

הנהלות במטרה להציג בפני הבשיתוף עם  ,עפו אגבארייה
  משרד הבריאות מתווה מוסכם לפרויקט האיחוד.

  

  פרוטוקולים והצבעות שקיפות 

  חובה –חקיקה ענייני לועדת השרים 
נערך דיון בנושא שקיפות ל הכנסת בוועדת השקיפות ש    

הוועדה הממשלתית, בראשות  –ועדת השרים לענייני חקיקה 
קובעת את סדר היום החקיקתי השרת המשפטים איילת שקד, 

 ינםועדה הממשלתית אול השל הקואליציה. הפרוטוקולים ש
 גבימתפרסמים, וכך גם רישומי ההצבעות של השרים ל

  . ותחוק שונהצעות 
בדיון: ד"ש, הרשימה המשותפת) אמר (חח"כ דב חנין     

ת. בפועל "נהוג לומר שבישראל ישנה שיטה פרלמנטרי
הממשלה שולטת בכנסת  השיטה היא קואליציונית.

החשוב בהם הוא ועדת השרים שבאמצעות כמה מנגנונים, 
לחקיקה. היא קובעת את תוצאות ההצבעות בכנסת. שקיפות 

יטת הממשל חובה. מערכת כה מרכזית בש היאועדת שרים 
ההחלטות  .שלנו מתנהלת בצורה שערורייתית ובלתי שקופה

-מתקבלות לאחר דיון בזק, לעיתים קרובות תוך איבוועדה 
ים. יעל בסיס שיקולים פוליטיים ופרסונלוהבנה של החומר 

 ההתנהלות הזאת מנותקת מכל תפיסה דמוקרטית".
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  ההסתדרות הלאומית

  מנסה לדוג 

  במים סוערים  
  אפרים דוידימאת 

  
  

של מאמר נודע  יא כותרתוה! ("כן, לשבור!") יָא, ּברעכען    
בעיתון  1932בנובמבר  4-ב מאת זאב ז'בוטינסקי שהתפרסם

("היום"). ומה "צריך פוץ ביותר בפולין, "היינט" יידי הנה
   לשבור"? את ההסתדרות. 

אולוגי של ראש אבותיו האידי ו זו של אביקריאת    
הממשלה בנימין נתניהו הובילה להקמת "ההסתדרות 
הלאומית". אגב, הקריאה של ז'בוטינסקי באה בעקבות 

בירושלים.  מפעל המזון "פרומין"בשביתה ארוכה שפרצה 
העסקת מפירי שביתה שהיו בניסו לשבור את השביתה בעליו 

  חניכי בית"ר.
באים "יסד תנועת החירות (לימים: הליכוד): וכך כתב מי    

בתי  רוצים לייסד ,פרדסים בני אדם וקצת הון בידם, קונים
בקיצור יש  –חדשים, בכל מקום ומקום בונים בתים חרושת 

חיים ושמח: אולם כל שבוע, כמעט כל יום, מגיעה ידיעה על 
  ."שביתה חדשה

דעה ההסתדרות הלאומית, הזכורה לוותיקים בגלל המו    
"זה אינו חגנו" שפרסמה מדי אחד במאי תחת הכותרת 

יכה לפעול , המשחג של יהודים) אין זהש יתה(הכוונה הי
המעסיקים. אמנם בשנים  של צדבמשך השנים, אבל תמיד ב

עדיין היא  אךצניעה את קשריה עם הליכוד, ההאחרונות 
מממנת את "הנוער העובד והלומד הלאומי", תנועת נוער 

  של ז'בוטינסקי.  חנכת על פי דרכוזעירה, המ
שנים האחרונות הוליד את ב ר גאהשאגל ההתארגנות     

את שורות ההסתדרות ברבבות חברים  " ומילאכוח לעובדים"
  לא פסח על ההסתדרות הלאומית. חדשים, 

את עצמה לאו דווקא כעת אך ההסתדרות הלאומית מציגה     
ית, אלא דווקא כאלטרנטיבה אידיאולוגית להסתדרות הכלל

כ"אלטרנטיבה מקצועית". קרי: היא אינה עוסקת בפוליטיקה 
  אלא בהישגים כלכליים נטו עבור חבריה.   –

ים בהסתדרות מאורגנועדי עובדים ה ,בשבועות האחרונים    
קיבלו ומק"י!) (גם ועדי עובדים שבראשם חברי חד"ש 

ם אני פונה אליך היו"בו נאמר מכתב, מההסתדרות הלאומית 
אופציה במטרה להציג לך את ההסתדרות הלאומית ולבחון 

  בין ועד העובדים שלכם להסתדרות. לשיתוף פעולה
הסתדרות לאומית הנה ארגון עובדים כללי אשר שם לו 

העבודה של למטרה לפעול באופן תמידי לשיפור תנאי ויחסי 
לאומית פועלת הסתדרות הה העובדים במדינת ישראל.

ית בתחום יחסי העבודה, תוך שימת בשיטת שירות מהפכנ
דגש על זמינות, שירות ומקצועיות לכל עובד ועובד החבר 
  בהסתדרות הלאומית, בכל מקום ובכל שעה.
שיטה אשר הוכיחה עצמה והביאה לכך שעשרות ארגונים 
וועדי עובדים בחרו לעבור להסתדרות הלאומית, כגון: 

זוגלובק, השרון, ישראייר, קרנות השוטרים, -עיריית רמת
  ".טבע, פריגת, נביעות, תשתיות נפט ואנרגיה ועוד

ליברלי החביב כל -המכתב מסתיים במילים, בסגנון הניאו    
רק בהסתדרות הלאומית ועד "כך על בנימין נתניהו: 

, זמין ואיכותי VIPנחשב כ'לקוח' ומקבל שירות  העובדים
  .ןעל ניצול, כמוב ף מילה על מעמד העובדים אוא ."בכל עת

"דמוקרטיה" או לכל הפחות "השפעה  יםהמיל לא במקרה   
ההסתדרות הלאומית . במכתב על ההנהגה" אינן מופיעות

הארגונים הפחות שקופים ובה אין לחברים  היא אחד
מהשורה כל אפשרות לקבוע את הרכב מוסדותיה. העדר 

שקיפות אפשר למי שעמד במשך שנים רבות בראשה, שר ה
כל כון, לעשות בכספי חבריה זאברהם הירשנלשעבר האוצר 

יותר מחמש שנות מאסר ב נענשעלה על רוחו. בשל כך הוא ש
קנס כספי גבוה. הוא סיים לרצות בשנה על תנאי ובבפועל, 
  ת מאסרו בדיוק לפני שלוש שנים. פאת תקו

  

   

בית הדין הארצי לעבודה נגד הקמת 

  "ועדים פנימיים" מטעם ההנהלה
  

מי אינו יכול להוות ארגון עובדים יציג", כך הוועד הפני"   
הרכב בית הדין הארצי לעבודה בראשות שעבר שבוע בקבע 

בית הדין קיבל את  סגנית הנשיא, השופטת ורדה וירט ליבנה.
והוועד הפנימי  בערעור מנורה מבטחים טענות ההסתדרות

ההנהלה, ושם קץ למחלוקת באשר ליכולתו של  ימהשהק
עובדים כפי  לשמש כארגוןם ההנהלה מטעהוועד הפנימי 
  שנדרש בחוק. 

ת הדין כי אכן הייתה העדפה של הנהלעוד קבע בית     
נמצאת במאבק להכרה  ההסתדרות .מנורה לוועד הפנימי

 שנחשף. מיד לאחר 2015מאז שלהי מארס  הביציגות בחבר
השלב הגלוי של ההתאגדות, ובתמיכת ההנהלה ועידודה, 

עבודה מאורגנת שקראה לעצמה  גדיהוקמה קבוצה של מתנ
  "ועד פנימי". 

כעבור ימים אחדים  הוועד הפנימי הכריז על יציגות    
 לאחר שההסתדרות פנתה .וההנהלה הזדרזה להכיר בו

לערכאות משפטיות בנושא הנדון, בית הדין האזורי לעבודה 
התערבות פסולה של ההנהלה  אביב קבע כי לא הייתה-בתל

להיחשב  ה הוועד הפנימי עדיין אינו יכולוכי נכון למועד ז
אך בית  .כארגון עובדים, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים

מלתת הכרעה סופית בסוגיה זו. ההסתדרות,  הדין נמנע
  .הדין הארצי לעבודה כאמור, ערערה על קביעות אלה בבית

פנימי  נוסף לפתרון המחלוקת באשר לאי יכולתו של ועד    
עובדים, בית הדין הארצי לעבודה מטיל לתפקד כארגון 

מנורה  החברהכבד על התנהלות  צלהתקדימית בהחלטתו 
לחסום  על מנת פנימימבטחים, עת תמכה ועודדה הקמת ועד 

  התארגנות אותנטית בהסתדרות. 
מעלה סימני שאלה  בפסק הדין נכתב כי "חומר הראיות     

 ממשיים בכל הנוגע למעורבות מנהלי דרג הביניים
כנגד ההסתדרות, והאם אינה מגעת לכדי  בהתארגנות

נכתב: "נותרו ד עו ".התערבות אסורה של הנהלת החברה
שאלות עובדתיות פתוחות שאין להן מענה בפסק הדין על 

לא התמודד בפסק דינו עם [האזורי] חשיבותן. בית הדין  אף
אין מחלוקת עובדתית  פעולות של הנהלת החברה שלכאורה

 להכריע האם הן מהוות פגיעה בהתארגנות אם לגביהן, ויש
דוגמת הקפאת תהליך הערכת העובדים לצורך תוספות  –לאו 

עצמה אישרה כי נעשתה נוכח  שכר (הקפאה שהחברה
מטעם  ההתארגנות), פיטוריו של אחד מחברי ועד הפעולה

ההסתדרות, ניתוק קו הטלפון של חבר נוסף בוועד הפעולה, 
הדוא"ל של שניים מחברי ועד תיבות  חסימה חלקית של

   ..."הפעולה
בעקבות פסיקת בית המשפט הארצי הכירה הנהלת מנורה    

  בוועד של ההסתדרות כארגון היציג של העובדים. 
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ע"י הדיקטטורה ןה"אימהות של כיכר מאי" נגד העלמת בניה  
  

  

 דורשים לחשוף 
את הקשרים עם 

  הדיקטטורה הארגנטינית
 

 קורא קולקבוצה של ישראלים פרסמה באחרונה     
חסי ישראל ילהצטרפות לבקשת חשיפת המסמכים בנושא 

ששלטה  ,הפשיסטיתארגנטינה במהלך הדיקטטורה הצבאית 
  בקול הקורא נכתב: . 1983-1976–נים שבבארגנטינה 

 החונטה לעליית שנים ארבעים נציין, 2016במרס  24 ביום"   
 השנים 40 במהלך. בארגנטינה לשלטון הרצחנית הצבאית

 מידע בדל כל לברר כדי נאבקו בישראל רבות משפחות, הללו
 השמועות אמיתות את כך ובתוך, שנעלמו יקיריהם על

 מדינת של הקשר על - סותרים תיםולעי - שונים ופרסומים
  .הצבאי השלטון בתקופת ארגנטינה עם ישראל

 החלטנו, בארגנטינה החונטה מעליית שנים 40 בחלוף    
 גם שהם וארגנטינאיות ארגנטינאים של קבוצה להתארגן

 להגיש כדי, מק איתי דין עורך עם יחד, ישראל מדינת אזרחי
: נדרוש בה, והביטחון החוץ למשרדי מידע חופש בקשת

 והדיפלומטי הצבאי לקשר בנוגע המסמכים כל את לחשוף
 שנים באותן וחבריה הצבאית החונטה עם ישראל מדינת של
 במשפטים שהוכח כפי האנושות נגד פשעים צעהיב שזו

  . לדמוקרטיה החזרה מאז בארגנטינה שנערכו
 שנקטה לפעולות בנוגע המסמכים כל חשיפתאת  נדרוש    

, החונטה ולנרדפי לקורבנות לסייע כדי ישראל מדינת
 לא או ידעה מה לשאלה בנוגע המסמכים כל את ולחשוף

 החוץ משרדי אם. גורלם על אמת בזמן ישראל מדינת ידעה
 נפנה, שברשותם המסמכים את לחשוף יסרבו והביטחון

  .המשפט לבית
 בידי המצויים המסמכים כל ייחשפו אם רק, להבנתנו   

 האחרונה הדיקטטורה תקופת לגבי חוןוהביט החוץ משרדי
, בחופשיות בהם לעיין יוכלו הקורבנות ומשפחות בארגנטינה

 הפצע את מעט לרפא ואולי לקחים להפיק ניתן יהיה אז רק
  . הפתוח

  

שנה לדיקטטורה: כנס  40

  ם ות"א-באוניברסיטאות בי
שנה לתחילת השלטון הצבאי הרצחני בארגנטינה  40לציון    

אביב כנס - יברסיטה העברית ובאוניברסיטת תליתקיים באונ
  ייצוג תרבותי.       בהיסטוריה וברב משתתפים שיעסוק בזיכרון, 

אנגלית בבמארס בעברית,  22- וב 21-הכנס ייערך ב    
ספרדית וייקחו בו חלק חוקרים רבים מישראל ומחו"ל. בו

 institut@post.tau.ac.ilלמידע נוסף ולהזמנה: 

  
 בסיס על לאחרונה מתפרסמים מקוטעים כיםשמסמ ןיצוי   

, לאירועים שנה 40 במלאת ב"בארה סודיים מסמכים חשיפת
 מחשיפה נשכרת תצא הישראלית שהחברה מאמינים ואנו

 הדרכה, נשק מכירות בצד- שיוכיחו המסמכים של מרצון
 -בארגנטינה הצבאית החונטה עם אחרים וקשרים טחוניתיב

 שליחי שביצעו הצלה מבצעי של האמיתיים ממדיהםאת  גם
  .חייהם סיכון תוך  לעיתים, בארגנטינה ומוסדותיה ישראל

 לא בלבד הזמן חלוף כי הוכיחו, כה עד שחלפו השנים 40   
 הווהת ולמשפחות לקהל המסמכים פתיחת. הפצע את ירפא

 לתרום גם העשוי בזמן ובו, טוב רצון של אמיתית מחווה
 המתנהלים למשפטים לסייע  שיוכלו ומסמכים מידע

  .הפושעים נגד בארגנטינה
 דין עורך שהגיש דומה מידע חופש בקשת בעקבות כי, יצוין  

 הודה הביטחון משרד, יליאניות'צ משפחות עם יחד מק איתי
 מהקשר מסמכים של עמודים 19,000 ברשותו נםיש כי

 משפטי מאבק עכשיו מתנהל. פינושה משטר עם הביטחוני
 בזאת יש אך, אותם לחשוף הביטחון משרד את לחייב כדי

  .השיטה ליעילות הוכחה
 או, ה/שבעצמו, ישראל מדינת ית/אזרח לכל קוראים אנו    

 החונטה ונרדפי קורבנות היו ה/וחבריו ה/משפחתו שבני
 ."יזמה החברים שקבוצת לבקשה להצטרף, בארגנטינה

   לפרטים נוספים:
  052-2497419שלמה סלוצקי, טל' 

 

  052-6954234זנה, טל' אריאל ניי
 

  

סין תומכת בכינוס ועידת שלום 

  במזרח התיכוןאזורית 
  
  

השליח המיוחד של סין לענייני המזרח התיכון גונג שיאו     
סייר לאחרונה ברשות הפלסטינית ונפגש עם הממונה על  שנג

ראש הממשלה עם ו ,סאיב עריקאת ,המו"מ עם ישראל
בייג'ין תומכת כי  הפלסטיני ראמי חמדאללה. גונג אמר

באופן נחרץ בעם הפלסטיני ובתהליך השלום במזרח התיכון, 
  סוכנות הידיעות הסינית. הווחיכך ד

השליח הסיני חזר על הצהרתו של נשיא סין שי ג'ינפינג     
סין תומכת בהקמת מדינה פלסטינית  לפיה ,מהחודש שעבר

 ירושליםעם  1967ריבונות מלאה על בסיס גבולות בשתזכה 
סין תומכת ברעיון של  כי ,גונגעוד אמר  כבירתה. המזרחית

עריכת ועידת שלום בינלאומית שתפעל להשגת פתרון כולל 
, כפי שהציע שר החוץ זרח התיכון על בסיס שתי המדינותבמ

 הצרפתי לורן פביוס. 
שי כי  נשיא סיןאמר  ,פני הליגה הערבית בקהירבבנאומו     

הקהילה על רח התיכון, כדי להביא לסוף הסכסוך במז
את חידוש השיחות בין הצדדים לא רק הבינלאומית לקדם 

ואת יישום ההסכמים, אלא גם צדק והוגנות. שי התחייב 
מיליון דולר ולתמוך  7.5-כלסטינים מענק של להעביר לפ

 בפרויקט להקמת תחנת כוח סולארית.
התערבות -בייג'ין דוגלת ברוב המקרים במדיניות אי    

כים אתניים ובין מדינתיים. אולם, המדיניות הסינית בסכסו
ההיסטורית היא של תמיכה במופגן בהקמת מדינת 

מדינה הראשונה מחוץ לעולם הסין הייתה פלסטינית. כך 
נציגות דיפלומטית לאש"ף בשנות  אישרההערבי ש

ים מלאים עם יהשמונים, עוד לפני שכוננה יחסים דיפלומט
י רואה באש"ף תנועה . המשטר הסינ1992-ישראל ב

בדומה לסין  –מהפכנית וקורבן של האימפריאליזם המערבי 
 לפני שחרורה. 
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 רשמים מביקור במוזיאון ישראל:

סוד קסם  

  הכנענות
  טל גלעדימאת 

  

המוזיאון נמצא מחוץ לחיי היומיום. בירושלים, מול     
פזון. יהכנסת, מוזיאון ישראל מזמין את הקהל בלא ח

תלמידים נכנסים ויצאים מאגף הנוער, מדברים בשקט, 
און רואים יותר ומלבד זאת שלוות צהריים. על גבעת המוזי

אנשי צוות ממבקרים. המוזיאון מצוחצח, מובלעת נקייה, 
רחוקה מאוד מפיגוע הירי בשער שכם שעליו מדווחים 

  באותה השעה. 
אלא שיחד עם השקט והניתוק לכאורה, מוזיאון ישראל      

לא מציע אסקפיזם. הוא מזמין את המבקר הישר לתוך 
ה של הארץ הזו. ההיסטוריה. הוא עומד בסימן ההיסטורי

המוזיאון  ,ממיקומו ועד הדרך שבה ערוכות בו התערוכות
כמו אומר למבקריו שאין אמנות בישראל אלא כזו שבאה מן 

 ההיסטוריה, ממאבקי ההיסטוריה. 
אם ההיסטוריה הישראלית, ככל היסטוריה, היא אכן     

בה בידי המנצחים. היסטוריה של מאבק, אז היא כתו
י המבקר הם אבנים נפבשעומדים  םיהמוצגים הראשונ

מסותתות ששימשו כלי ציד בידי טובי הציידים הקדמונים 
אחר כך מגיע תורם של כלי פולחן . לפני מאות אלפי שנים

פסלוני נשים קטנטנים, כדים ועליהם  –אליליים עתיקים 
ייצוגי נחשים, שרביטים מעוטרי דימויי חיות מדבר, יעלים. 

ביהודה העתיקה, חותם המלך  אחריהם חותמות אנשי שם
 חזקיהו, כתבים עבריים עתיקים על חרסים. יפיפה.  

אם עיסוק אקדמי אופנתי כיום הוא פירוק של היסטוריות     
ונרטיבים, אין לכך זכר במוזיאון ישראל. ההיסטוריה 
המסופרת היא כאן היסטוריה קאנונית, גדולה, שבמרכזה 

קדום, עליית מלכות זם הישראלי היתאועומדת עליית המונ
 ישראל. 

עם זאת, בתוך אותה היסטוריה ניתן להבחין ביחס חם של     
הארכיאולוגיה הישראלית לכלי הפולחן האלילי של ארץ 

בשל עושר הממצאים מאותן  ,ישראל הקדומה. ראשית כל
על הקיר  –תרבויות אליליות שהתקיימו בארץ אלפי שנים 

ון את ממצאי מטמון נחל מוקרן סרט ובו סוקר דויד בן גורי
משמר, אותם שרביטים עשויי שנהב היפופוטם ומעוטרים 

  ראשי יעלים. 
שנית, היחס החם נובע מתוך סיבה היסטוריוסופית      

מובהקת. האלילות ממלאת שלב הכרחי בהיסטוריה של הדת 
זם יהישראלית, היא אותה קרקע ממנה צמח המונותא

אלילית של ארץ ישראל הישראלי הקדום. כל שריד לתרבות ה
אותה תרבות שאנחנו מכירים בעיקר דרך ייצוגיה  –

במלחמות הדת של נביאי ישראל, אותה תרבות 
זם הישראלי העתיק הכריז עליה מלחמת חורמה ישהמונותא

מאשרת את ההיסטוריה של ההתגברות עליה, את  –
מתוך אותה היסטוריה אלילית בולט ההיסטוריה התנ"כית. 

 פריט אחת בפשטותו וביופיו הבלתי מצוי. 
חרוטה דמות אדם עומד, דמות  על אבן לבנה שטוחה     

סח דעת כיצוג י, מהסוג שכיום נוהגים לשרבט בהגפרורים
הבסיסי ביותר לאדם. קו ארוך לגוף, שני קווים קצרים 

ותווה קווים לרגליים ושניים לזרועות. ראשה של הדמות מ
מצטלבים על קווים, כמו שרטוט זריז של שיבולת. במקום 
כפות ידיים, יוצאים מזרועותיו קווים נוספים לכל עבר, כמו 
היו קרני שמש. מתחת לדמות העומדת משורטטת אותה 
דמות, הפעם היא שוכבת. הכיתוב מסביר כי מדובר בדמותו 

  ה בערד. שנים ונמצא 5,000-של האל תמוז, שנחרטה לפני כ
      

  
  

      

פעמיים  של תמוז, אל הפריון השומרי, חרוטה דמותו    
שכובה וקמה. זו תמונת מותו של האל, שלפי  – אבןב

 אלו הםכל קיץ, וכן תמונת שובו לחיים. הפולחן מת בסוף 
חילופי העונות. בסוף הקיץ היה מותו הטקסי של האל מלווה 

יחזקאל המספר כי גם קינה ובכי. עדות לכך נשמרה גם בספר 
בבית המקדש היו מתאבלים על מותו: "ְוִהֵּנה ָׁשם ַהָּנִׁשים 

  . )יחזקאל, ח', י"ד(ֹיְׁשבֹות ְמַבּכֹות ֶאת ַהַּתּמּוז" 
בצומת הגדולה שנמצאת בלב המוזיאון ניתנת בידי      

המבקר הבחירה בין אולמות הארכיאולוגיה ובין האמנות 
ה כוזבת? בכניסה לאולם הישראלית. האם מדובר בבחיר

האמנות הישראלית עומד לבדו הפסל המפואר "נמרוד" של 
יצחק דנציגר, יצירה שייצגה אולי יותר מכל יצירה אחרת את 

טמע בארץ הזו, לפסוח על יהשאיפה "הכנענית" לשוב ולה
  תאיזם ולשוב לאדמה ולאליה.ושנות מונ 2,000

לילות, מה יש בהם, בדימויים ההיסטוריים של הא     
שנים? כיצד  5,000שמצליחים לשבות את הלב גם ממרחק 

הם מצליחים לשבור את המקום שניתן לאלילות בהיסטוריה 
הרשמית של הארץ הזו בתור שלב מעבר בדרך ליהדות? 
אפשר לשער שהם מצליחים לגעת בנו כי הם עצמם פוליטיים 

ה הציונית של הארץ, וגרפיים בקנה אחד עם ההיסטורילעו –
 השתלבות במרחב.בדבר שזורים בדמיונות  אך

נועה ראנצר :האל תמוז, איור על פי מוצג ארכיאולוגי  
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ו אשתקד בתאונות עבודה. כך עולה נספפועלי בניין  34    
 ,מתשובת הממשלה לשאילתה שהגיש ח"כ דב חנין (חד"ש

הרשימה המשותפת) בעקבות העלייה המדאיגה בתאונות 
העבודה בענף הבנייה. בתשובה שמסר לח"כ חנין השר 

מר כי בענף אהמקשר בין הממשלה לכנסת, יריב לוין, נ
 יםמועסקאלף עובדים,  200- מועסקים כ הבנייה שבמסגרתו

על  – , נוסף להרוגים2015מפקחים בלבד. במהלך שנת  17
 עובדים בענף. 3,139נפגעו  –פי נתוני המוסד לביטוח לאומי 

  האגף לקידום שוויון – סכנת מוות באתר בניה בארץ
  

"התשובה לשאילתה מקוממת", אמר ח"כ חנין.      
וגם אם שר הכלכלה מתמקד "השאלות הופנו לשר הכלכלה 

במתווה הגז ובהטבות לטייקונים, הוא עדיין נושא באחריות 
גם לעובדים, גם לבטיחות שלהם וגם לסוגיה הקשה של 

ותאונות העבודה בענף הבניין בפרט.  ,תאונות העבודה בכלל
אם שר הכלכלה לא מתפנה אפילו להשיב לשאילתה בכתב 

נו ראוי להמשיך בנושא כזה, שנוגע לחיי אדם, הוא אי
בתפקידו". ח"כ חנין הדגיש כי "הטרגדיה בענף הבניין 
נמשכת יותר מדי זמן. בכל יום, בכל אתר בנייה, פועלי 
הבניין עובדים תחת סכנה עצומה לחייהם, והממשלה אינה 

נהרגו שישה  –לבדו  2016עושה דבר". יצוין שבחודש ינואר 
 פועלים נוספים.

ר ההרוגים בתאונות עבודה בענף בעקבות העלייה במספ     
הבנייה, סיעת חד"ש בהסתדרות החליטה להפגין מול משרד 
הכלכלה בדרישה להתפטרות שר הכלכלה שהוא ראש 

 :הממשלה בנימין נתניהו. דובר הסיעה, איתמר אבנרי, מסר
עובדים שקופים: פועלים יהודים  האל ,הממשלה מבחינת"

ראל, פלסטינים מאוכלוסיות מוחלשות, ערבים אזרחי יש
בלי  ,מהגדה ועובדים זרים, שרובם מועסקים כעובדי קבלן

 15:00בפברואר, בשעה  9 ,הגנה. בלי זכויות. ביום שלישי
נעמוד במשמרת מחאה מול משרד הכלכלה בירושלים, 

לקחת אחריות  –בנימין נתניהו  –ונקרא לשר הכלכלה 
  ולהתפטר".לתאונות העבודה 

   

  נגד הכיבוש במחסום מנהרותמאות 
מפגינים רבים הגיעו מרחבי ישראל ופלסטין להפגנה 
החודשים במחסוםפ המנהרות שמארגנת תנועת "עומדים 
ביחד" וארגון "לוחמים לשלום". בהפגנה נעצרו שני פעילי 

  לוחמים לשלום ישראלים, ושוחררו לאחר כמה שעות. 
  

מיליון  100חברה  מההסתדרות תובעת 

  הפרת זכויות התארגנותש"ח על 
תביעה הגדולה ביותר בגין פגיעה בהתארגנות, הוגשה ה    

סורס המספקת בין היתר מוקדי –נגד חברת נט בשבוע שעבר
שירות לקוחות לחברת הסלולר גולן טלקום. ההסתדרות 
דורשת להשית קנס של למעלה ממאה מיליון שקל בגין 

ברה, על סורס כלפי עובדות הח–הפרות שונות שבצעה נט
מנת לגרום להן לבטל את חברותן בהסתדרות ולסכל את 

 מהלך ההתארגנות.
התביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים,      

סורס נגד –מגוללת את מסכת הלחצים הקשה שהפעילה נט
עובדותיה, אשר רובן נשים חרדיות ונשות אברכים 

 המשתכרות שכר מינימום. 
ות, כל הפיצויים שייפסקו בתיק זה, לבקשת ההסתדר      

יועברו ישירות לטובת העובדות והעובדים המועסקים 
  בחברה ושהועסקו בה במועדים הרלוונטיים להפרות הדין. 

  
  תנועת יש גבול ורשת מסרבות

  

  הפגנת תמיכה בסרבנית תאיר קמינר
  

  בו היא כלואה 6מול כלא 

  13.2.2016שבת 
  

  10:00ושלים בשעה הסעות יצאו מבנייני האומה ביר
  11:00ומרכבת מרכז (דרך נמיר) בתל אביב בשעה 


