
 

  

הפגנות המחאה החודשיות נגד הכיבוש במחסום המנהרות צוברות תאוצה  

השבוע הן ציינו את יום האישה הבינלאומי ואת מאבק הנשים נגד הכיבוש  –

, פלסטינים מפגינות ומפגינים 500-מעל ל    
צעדו  וישראלים, וביניהם פעילי חד"ש ומק"י רבים,

מנהרות) שליד סום ה(מח 60 ) על כביש4.3ביום שישי (
בית ג'אלה, דרומית לירושלים. זו הפעם הרביעית 

יום שישי הראשון הנערכת בזו, כהפגנה לקיומה של 
ביוזמת "עומדים ביחד" וארגון "לוחמים בכל חודש 

"פורום המשפחות  בשיתוף גם - והפעם  ,לשלום"
השכולות הישראלי פלסטיני". ההפגנות הן חלק 

את המחאה פלסטין בישראל ובלעורר מחדש  המאמץמ
ממשלת  לנגד הכיבוש ונגד המדיניות חסרת המוצא ש

  הימין. 
  

"די בעברית וערבית המפגינות והמפגינים קראו     
" ו"די בישראל ובשטחים –לאלימות נגד נשים 

  לכיבוש!"
  

פלסטיניות בסיום ההפגנה נשאו נאומים נשים     
ל ל ל ל הודא אבו אהודא אבו אהודא אבו אהודא אבו אפעילות במאבק נגד הכיבוש. ה וישראליות

 Alliance forארגון "ברית למען שלום" (המנהלת  ערקוב,ערקוב,ערקוב,ערקוב,

Peaceאני קוראת לכל הנשים בהפגנה. אנחנו ) אמרה" :
לא אויבות ומסרבות להיות אויבות. נעמוד יחד נגד כל סוגי 

 -האלימות. נשים בפלסטין היו בחזית המאבק נגד הדיכוי 
את ההנהגה במאבק לשלום. לידיהן הגיע הזמן שהן יקחו 

ואנו נגן  העימותילדינו משלמים את מחיר  .ה הזמן שלנוז
על ילדינו. מספיק עם תרבות המוות והשנאה. אי אלימות 

  היא הדרך היחידה. אנחנו בעד חיים".
  

סופרת, מתרגמת ופעילה פוליטית,  אילנה המרמן,אילנה המרמן,אילנה המרמן,אילנה המרמן,    
בה היא נוקטת כבר ציות אזרחי -אישל פעילות הסיפרה על 

ה להבריח פלסטינים, בעיקר תזמיושנים. היא דיווחה על 
יוכלו נשים וילדים, מעבר לקו הירוק לתוך ישראל, כדי ש

 ארץ ובחוף הים: "צריך לעבור מדיבורים למעשים.לבקר ב
מרי אזרחי משותף של פלסטינים למלבד תוחלת היום אין 

ת זה יחד זה חשוב שנשים יעשו אוישראלים. אני חושבת ש
כי המשטר הצטמצם לדברים חוקיים . אי אפשר לעם נשים

, לימותציות אזרחי מול הא-יש לנקוט באיפה לא חוקי. 
  ."פלסטינים וישראלים –ביחד 

מפגינות ב'צעדת החופש' (צילום: עומדים ביחד)"   
  

, אחות ממחנה הפליטים דהיישה, אפנדיאפנדיאפנדיאפנדי- - - - אלאלאלאל    בסמהבסמהבסמהבסמה     
ופעילה בהסתדרות העובדים הפלסטינים, סיפרה על הקושי 

ות לעמוד במחסום שעות ארוכות הנאלצפלסטיניות  של נשים
העובדות  תכדי להגיע למקום עבודתן, וקשרה בין מצוק

"כשאני רואה אתכן  :הכיבוש. עוד הוסיפה םרולמצוקות שג
בתנועת השלום ההמונית של  – נזכרת בשנות השמונים אני

. אבל אני ום נעלםנים האחרונות מחנה השלבש. אותה תקופה
ומתמלאת  בה, אנשיםדה הזו, ואת הנשים והאת הצע רואה

בואו . תקווה. אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות בצעדה
  נגדל ונגדל עוד".  –נמשיך יחד 

(חד"ש, הרשימה המשותפת), שהשתתף  דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ     
: "עמידה יחד של ישראלים ופלסטינים דווקא בצעדה, מסר

אנחנו  בימים הקשים האלה היא מקור של תקווה. ביחד
יכולים לפרוץ את מעגל הדמים של שנאה וכיבוש ולבנות 
עתיד של עצמאות וצדק לשני העמים. מאות המשתתפים 

ובהם גם משפחות שכולות ישראליות  ,בהפגנה היום
ופלסטיניות, מסמנים את הדרך שבה שני העמים חייבים 

של תקווה הדרך היחידה שתבטיח לכולנו חיים זו ללכת.  
  ול בארץ הזאת".במקום עוד שכ
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 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  שרצועד על נקניקיות גלאט כצבא ה
"להלן רשימת המכרזים הפומביים של משרד הביטחון: 

קפוא, נקניקיות קפואות בהכשר מהדרין, כומתות ג'חנון 
למתגייסים טבעונים, ספר תולעת שני לרצ"ב, חוט עירוב, 
חוט פלדה/מתכת לעירוב, עמוד לעירוב, חוברת הנחיות 

  תודעה יהודית". – 2חוברת חגים סוג הלכתיות, 
  (מתוך חוברת המכרזים האחרונה של משרד הביטחון) 

  

  

  מבלבלים את עצמם בעובדותלא  - "ישראל היום" 
 , מצהירה הבוקר הכותרת'עולם לא רוקנו מחסניות"'מ

משמעית, כפי -. כותרת ברורה, חד'ישראל היום'הראשית של 
ה של התקוממות פטריוטי בעיצומ שניתן לצפות מעיתון

 ה הפלסטינית, שכוללת מתקפותינרחבת מצד האוכלוסי
הציטוט שמשמש  .חוזרות ונשנות נגד חיילים ואזרחים

כותרת ראשית בעיתון לקוח מפיו של השר לביטחון פנים 
. לפני ימים גלעד ארדן, שהגיב לדברי הרמטכ"ל גדי אייזנקוט

מחסנית לא רוצה שחייל ירוקן  אני' אייזנקוט:אמר  אחדים
ונטען כי  . התבטאות זו עוררה סערה'על נערה עם מספריים

ובדה ע ה.היא מחלישה את עמדת צה"ל ומדינת ישראל כול
מעל הידיעה על האירוע בשער שכם באותו גיליון והיא ש

ג'זירה, אותו סרטון -אל שובץ תצלום מסך מתוך סרטון רשת
 שבו נראים כוחות מג"ב יורים שוב ושוב על הפלסטיני
שניסה לדקור אותם, גם לאחר שהוא שוכב על האדמה בלא 

ג'זירה, שבו נראה -מהסרטון של אל נוע. זאת ועוד, קטע
בידיעה שפורסמה באתר  הפלסטיני נורה ונהרג, שובץ

  ".ביום שישי האחרון'ישראל היום', 
  )21.2(אורן פרסיקו, "העין השביעית", 

  

  הסקופ העולמי של האתר החרדי 
אמנם . בירושלים בית מלפני בריאת העולם חוקרים מצאו"

 שנים, אך 5,776לפי היהדות העולם נברא לפני 
הארכיאולוגים משוכנעים כי הבית שנמצא בחפירות 

  ".שנה 7,000בירושלים הוא בן 
  )18.2"סרוגים", אתר (

  

  שוב הוא עוסק בננוטכנולוגיה: אצלו מיקרוסקופי
  .דלה קטן"נ"בכל אחד מאיתנו נמצא נלסון מ

  (שמעון פרס בעת סיור בדרום אפריקה,

  )29.2"ידיעות אחרונות",  
  

  גאווה ישראלית
העוינות הבסיסית קיימת ומוטבעת באיגודים בינלאומיים "

שינוי עצום שלא התקיים בעבר, עם  שונים, אך כרגע מתרחש
הצבאית  התקרבות של מדינות רבות לישראל בגלל העוצמה

  ."כנגד הטרור
  שנים להולדתו של  100(בנימין נתניהו, באירוע לציון 

  )28.2רה"מ לשעבר יצחק שמיר, 

  

  
של בנק"י  20-הוועידה ה

  תיערך בסימן איום הפשיזם
  

רית הנוער של ב 20- ועד המכין של הועידה ההו    
של התנועה  , קבע שהוועידה)נק"יהקומוניסטי הישראלי (ב

  פרעם.בש 8-9.3.16 - תיערך ב
דיוני הוועידה יתמקדו בצורך בהרחבת המאבק כי חלט הו    

בקרב בני הנוער והצעירים, הערבים והיהודים כאחד, נגד 
ת הפשיזם שממשלת הימין מדרדרת את ישראל אליו, ומסכנ

בנק"י תדון בצורך בבניית בארץ.  בכך את שני העמים החיים
נגד הכיבוש המהווה חממה חזית רחבה, בקרב הצעירים, 

  י.לדיכוי ולניצול מעמדלפשיזם, 
, 8.4בפסטיבל המוני, שיתקיים בשישי, תיפתח  וועידהה    

שנים למיסוד התנועה בארץ.  92 יוקדש לציון הואבשפרעם. 
יתנהלו דיוני הוועידה שידונו באתגרים הרעיוניים,  9.4-ב

הפוליטיים והארגוניים העומדים בפני התנועה. באותו יום 
תנועה וייבחרו מוסדות התנועה יאושר התקנון הפנימי של ה

  .השנים הבאות 3הארציים שיובילו את פעילותה במשך 
  

 פורסם גיליון חדש של 'קול הנוער' 
  

"עיתון נוער, בשביל נוער,  - גיליון חדש של קול הנוער     
נגד השיטה", פורסם השבוע. בעמודו בראשון נכתב: "ברית 

תון הנוער הנוער הקומוניסטי הישראלי גאה להציג את עי
  השמאלי היחידי בישראל". 

תופעה מעמדית", "שר  -בין כתבות הגיליון: "פשיזם     
מאבק  -החינוך נגדנו", "החודש בהיסטוריה", "מאבק הגז 

ציבורי שמאלי נגד שלטון ההון", "מאבק עובדי מקדונלדס", 
עוד זירה לשינוי חברתי" ו"הנוער בפקיסטן  -"האצטדיון 

 מתארגן למאבק".  

מזכ"ל בנק"י, אמג'ד שביטה, כתב "גיליון זה של קול     
הנוער מהווה המשכיות מבורכת וחשובה לעיתון היסטורי 
שהיווה במה אלטרנטיבית ושמאלות לבנות ובני נוער 
בישראל, ובעזרתכם הוא יהיה גם בעתיד המקום שבו ישמע 
קולם של בני הנוער המאמינים שעתידנו כרוך בסיום 

יה, משטר ההפרטה הכלכלי ובפריצת חומות הכיבוש, האפל
 ההפרדה וההסתה".

 

ניתן להשיג את קול הנוער באמצעות הדוא"ל: 
kolhanoar.banki@gmail.com 



  

 3/ כלכלה  
 

  לרכוב על נמר
  הממשלה לשפל הכלכלי והתרופות הנחוצות מכינההתרופה ש

  תמר גוז'נסקימאת 
  

בפרסומת לאחד הבנקים, המשודרת לעתים קרובות, טוען      
לא פשוט לקחת הלוואה. האישה משיבה לו  ממשהגבר, כי 

בהתרסה: זה דווקא פשוט מאוד, שכן הבנק הזה מעניק 
  וחות כל הבנקים. הלוואות ללק בלחיצת בפתור

שיח פרסומי זה מבטא את המצב אליו נקלעה הכלכלה -דו    
הקפיטליסטית בישראל ולא רק בה: בשוק סובבים סכומי 

שיעור עתק, המחפשים בקדחתנות היכן להשקיע. כאשר 
, וכאשר הריבית שמציעים 0.1% אובנק ישראל השל ריבית ה

לזרום ההון ממשיך  –הבנקים על פיקדונות היא אפסית 
נרשמה  2015-לרכישת דירות, ומחיריהן עולים. כך, בעוד שב

במדד המחירים לצרכן, עלו מחירי הדירות,  1%ירידה של 
  .8%-בממוצע, ב

  
  

  שפל כלכלי מתמשך
הרקע לתופעות האלה הוא השפל הכלכלי המתמשך כבר     

כמעט עשור בכלכלה הקפיטליסטית. מאז המשבר הכלכלי 
, נסחפו למצב של שפל הן 2007סוף הברית ב-שפרץ בארצות

הכלכלות העשירות של צפון אמריקה, יפן ומערב אירופה 
   מתפתחות ביבשות אחרות.כלכלות והן אלה הנחשבות 

נוכח המשבר המתמשך, ניסו בנקים מרכזיים להניע את     
גלגלי הכלכלה מחדש באמצעות הזרמת סכומי עתק לשוק 

לם התוצאות בדרך כלל (מה שמכונה 'הרחבה מוניטרית'). או
איכזבו: הכלכלה ממשיכה לדשדש ואילו החוב הציבורי (של 
הממשלה והרשויות המקומיות) גדל. מדינות עשירות, 

הופכות מדינות  –שבעבר התגאו בחוב ממשלתי נמוך 
מהתוצר  64%- חייבות. כך גדל החוב הציבורי של ארה"ב מ

ופה . באותה תק2015- ב 104%- ל 2008-המקומי (תמ"ג) ב
  מהתמ"ג. 240%-ל  173%-טיפס החוב של יפן מ

בישראל מתבטא השפל הכלכלי בתופעה של ירידת     
במדד  1%חלה ירידה של  2015במהלך כפי שצוין, מחירים. 

המחירים לצרכן (מה שמכונה 'אינפלציה שלילית'). במקביל, 

קדונות, אלה ינוכח הריבית האפסית שמשלמים הבנקים בפ
להחזיק את כספם במזומן. כך כמות  ודיפעהשיכלו לחסוך 
 ,ושב-נמצא בחשבונות עוברהזה לרבות  ,הכסף המזומן

  .40%-') ב16' לינואר 15במהלך שנה אחת (מינואר  הגדל
 –שיעור האבטלה בישראל עדיין נמוך, יחסית לעולם     

מכוח העבודה. אולם הקשיים הגוברים שבהם  5%- פחות מ
נוכח השפל בעולם והירידה בצריכה  נתקל היצוא מישראל

, עלולים גם 2015הפרטית, שנרשמה במחצית השנייה של 
להגדיל את האבטלה. ביטוי למגמה זו הוא הגידול שנמשך 

  בשיעור העובדים המועסקים במשרות חלקיות. 2015-גם ב
  

  המרוויחיםהמפסידים ו
השפל הכלכלי ארוך השנים, המצטייר כתופעת קבע,     

קפיטליזם מיצה, כנראה, את יכולתו להבטיח מלמד שה
צמיחה ארוכת טווח בהתפתחות מחזורית של צמיחה 
ומשבר. הטכנולוגיה המתפתחת מרחיבה בקצב מהיר את 
הפוטנציאל של הגדלת הייצור, אך האפשרות הזאת נתקלת 

השוויון הגובר בחלוקת ההכנסות. במלים -במחסום של אי
של  חסם הגידול בייצוראחרות: אין מספיק קונים, ולכן נ

   מוצרים, לרבות הפקת נפט.
 2015בשנת גם בישראל ישנם המרוויחים למרות המשבר:     

(המתחשב בירידת המחירים  גדל השכר הריאלי הממוצע
. אך באותה שנה גדל הרווח הנקי (לאחר 1.8%-שהייתה) ב

 33.5%-תשלום מסים) של חמשת הבנקים הגדולים ב
  ד שקל.מיליאר 8.3-והסתכם ב

באותה שנה, קיבלו החוסכים בפיקדונות בבנקים ריבית     
על ההון  9%- אפסית, אך חמשת הבנקים השיגו הכנסה של כ

  שלהם.
  

  תכנית ההצפה
בתנאים אלה, ממשלה אחראית הייתה בוחרת בכלים     

שוויון, אלא -הקטנת האי בדברשיתנו פתרונות לא בהצהרות 
בתשתיות, ר האזרחי, במגזבהגדלת ההשקעות הממשלתיות 

בבנייה של דיור בשכירות ארוכת טווח, בהצלת נכסי טבע, 
הגדלת ההכנסות ב –בחינוך ובהכשרה מקצועית, ובמקביל 

שלה ממסים על חברות ובעלי הכנסות גבוהות. במקום 
צעדים אלה, בחרה הממשלה לקדם דווקא את הצפת השוק 
הישראלי בעוד כסף באמצעות הרחבת האפשרויות של 
 קרנות פנסיה להעניק הלוואות על חשבון הפנסיה העתידית 

  ובאמצעות הקמת רשות אשראי חדשה.
הממשלה משלה את עצמה, שיעלה בידה לשלוט בכמות     

 שברובאשראי לצרכנים ולמנוע מהשוטף את ישראל הכסף 
כאשר  נוטלי משכנתאות גם בישראל,  .בשוק האשראי לדיור

ם, המשק ידרדר למשבר דומה רבים לא יוכלו לפרוע את חוב
   .2007-למשבר הכלכלי שהחל בארה"ב ב

הדומה לאשליה של מי כלכלית אשליה הממשלה מטפחת     
         שהנמר יטרוף אותו. הסכנהם מלשרוכב על נמר ומתע
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  כ
  

  

  

  

  

החשש מכוחו הפוליטי 

של הציבור הערבי הוביל 

  לחוק ההדחה
  

בתגובה לאישורה של ועדת הכנסת את 'חוק ההדחה',    
 עמיתים שאינם נראים להםשיאפשר לחברי כנסת להדיח 

צוג יח"כים, ושמטרתו היחידה היא פגיעה בי 90ברוב של 
ימן של הציבור הערבי, כתב יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ אי

  עודה (חד"ש) את הדברים הבאים:
"לראש הממשלה נתניהו יש מטרה ברורה, שחוק ההדחה     

הוא רק עוד שלב במימושה. נתניהו לא רוצה שנהיה כוח 
לראות את הערבים נוהרים  פוליטי לגיטימי, הוא לא רוצה

נתניהו מבין היטב שבמאזן הכוחות הקיים היום . לקלפיות
כול להיות לשון המאזניים, שתפיל במדינה, הציבור הערבי י

לכן, בשנים האחרונות הוא פועל ומסית  .אותו מהשלטון
 .ציבור הערבי וההנהגה הנבחרת שלובצורה שיטתית נגד ה

מרות מסע הדה לגיטימציה נגדנו והעלאת אחוז ל"    
החסימה, הציבור הערבי, בתמיכתו חסרת התקדים ברשימה 

 מהפוליטיקה בישראל. המשותפת, בחר להשפיע ולהיות חלק

השלב האחרון בקמפיין הדה לגיטימציה של נתניהו הוא לתת 
לחברי כנסת את הכוח להדיח חברי כנסת אחרים. זאת לא 
דמוקרטיה, אלא עריצות הרוב. נבחרנו על ידי העם ולא על 

 .ידי חברי הכנסת ואנחנו לא רוצים או מחפשים לרצות אותם
הרת היהודים, אבל זה לא אולי זה יישאר פרלמנט על ט"    

מאבק של ערבים או יהודים ולא מאבק של ערבים נגד 
יהודים. זהו מאבק על הדמוקרטיה של ערבים ויהודים, 

 שואפים לחיות במדינה שוויונית ודמוקרטית".ה

  

  :הצעות נתניהו

  פופוליזם גזעני ומסוכן
  

בעקבות הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לגרש משפחות     
ים שתקפו יהודים לעזה, אמרה ח"כ עאידה של פלסטינ

"זו לא הצעה סלימאן (חד"ש, הרשימה המשותפת): -תומא
הצעות  שובשל עוד שר בממשלה, זה ראש הממשלה שמציע 

פופוליסטיות, לא חוקיות וגזעניות. קודם הרס בתים של 
  ."משפחות פלסטינים ועכשיו גירושם לעזה

לכופף את  ןסיוינ היאההצעה של נתניהו " :עוד הוסיפה    
המערכת המשפטית לגחמותיו ולכפות עונש קולקטיבי על 

בכל  ןאשר אין כל הוכחה או רמז למעורבות ,משפחות
פעילות. הצעה זו מנוגדת לחוק הישראלי וכמובן לחוק 

שורש וממשלתו מתעלמים בשיטתיות מהבינ"ל. נתניהו 
גזענות גואה נגד  , יחד עםהכיבוש וההתנחלויות -הבעיה 

  ".כל מי שנראה ערבי נגדהערבים ואפילו האזרחים 
  

  

  לאומיהערבית בביטוח ה הנגשת
  

) , הרשימה המשותפתעבדאללה אבו מערוף (חד״שח"כ     
הרווחה  בישיבת ועדת העבודה, בשבוע שעבר ףהשתת

שדנה בנושאי הביטוח הלאומי. ח"כ  והבריאות של הכנסת
ממנהל המוסד לביטוח לאומי לשפר את אבו מערוף דרש 

 רמת השירותים הניתנים לציבור הערבי.

בדיון נבחנו לעומק תפקוד הביטוח הלאומי והשירות     
הניתן לאזרחים ברחבי הארץ, תמונת המצב בציבור הערבי 
והדרכים לשיפור השירות. הדיון נפתח בסקירה מפורטת 

ור שלמה בנושא של מנהל המוסד לביטוח לאומי, הפרופס
יוסף, ושל מנהל הלשכות בנצרת ובאזור הצפון, ֻחסאם -מור

 אבו בכר.

הבלתי ראוי ס בדבריו לסוגיית השירות אבו מערוף התייח    
הוא הדגיש . לשפרושניתן במשרדי הביטוח הלאומי, ודרש 

את הצורך בהגברת המודעות של הציבור הערבי לזכויות 
ואמר כי על המוסד הסוציאליות ולשירותי הביטוח הלאומי, 

לשפר את הנגשת המידע והייעוץ בשפה הערבית ולהעסיק 
יותר פקידים ומתנדבים דוברי ערבית. הוא גם דרש לפתוח 
סניפים חדשים ולתגבר את כוח האדם, כדי לקצר את זמני 

 ההמתנה הארוכים ולהפחית את הצפיפות בסניפים.
  

  

ח"כ יוסף ג'בארין ביקר בבית 

  הספר לסיעוד בנצרת
 

ממשיך  ), הרשימה המשותפת(חד״ש יוסף ג׳בארין ח"כ    
לעקוב אחר סוגיית ההשכלה הגבוהה ומוסדותיה בציבור 

ביקר בבית הספר לסיעוד  ,במסגרת הטיפול בנושא .הערבי
שניים שבבית החולים האנגלי בנצרת. לג׳בארין התלוו 

 , מצעב דח׳אן ומרואן סעדי.מנציגי חד״ש במועצת העיר

מוסד הפר לסיעוד בבית החולים האנגלי נחשב בית הס    
הערבי הגבוה הראשון ללימודי סיעוד בארץ, וכיום לומדים 

, סטודנטים מכל האזורים. מנהלת בית הספר 250-בו יותר מ
את האתגרים הניצבים כיום בפני בית  , הציגהאמל ח׳אזן ד"ר

 חברי הכנסתהספר, ואת הסוגיות המצריכות את התערבות 
הד״ר ח׳אזן  ה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות.מול המועצ

עמדה על הקשיים שהמועצה להשכלה גבוהה ערמה בפני 
בית הספר לאורך השנים, בעיקר בכל הקשור למשאבים 

תקציבים לפיתוח בית הספר ולהכרה בו כמוסד אקדמי לו
 המעניק  תואר ראשון בסיעוד. 

נודע חבר הכנסת ג׳בארין שיבח את התפקיד ההיסטורי ש    
לבית הספר בקידום ההשכלה הגבוהה בציבור הערבי 

, גבוההואחיות בעלי רמה מקצועית  ובהכשרת אחים
מספקים לציבור שירותים בריאותיים וסיעודיים חיוניים ה

רבים. הוא הבטיח לפעול כדי להגביר את הסיוע של המועצה 
  . להשכלה גבוהה לבית הספר

לקידום עבודת נשים בית הספר פועל כי ג׳בארין הדגיש     
 80%- יותר מ ןבתחום הסיעוד, וכי הסטודנטיות ה

בסיום הביקור הבטיח ג׳בארין לעקוב אחר  מהתלמידים.
רי והציבורי כדי גיות שעלו ולקדמן במישור הפרלמנטהסו

  .המוסד האקדמי החשוב והמיוחד הזה לתרום לפיתוח
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  כל מה שרציתם לדעת על:

  חוק המלצרים
  

  

  דב חניןח"כ מאת 
 

נעלה בכנסת את חוק  השבוע    
זכויות המלצרים והמלצריות 

-רלוונטי ליותר מזה בישראל. חוק 
מטרתו  .אלף עובדות ועובדים 100

שגם למלצריות להבטיח, 
ולמלצרים, לברמנים, למארחים 

יהיו שכר וזכויות. החוק  –ולטבחים 
כל כמו הגיון פשוט:  מבוסס על

אלף  100-גם כ ,בישראל שכיר
יות, מארחים, טבחים מלצרים ומלצר

טיפ זה  .זכאים למשכורת וברמנים
דמי שירות  אלה ;לא משכורת

שהלקוח בוחר להשאיר בסוף 
ישראלי, ההשירות. שכר, לפי החוק 

הוא תשלום של לפחות שכר 
המעסיק  קופתיוצא מהמינימום, 

  .של העובדכל שעת עבודה  בורע
 

 למה זה חשוב?
המעסיק  כאשר לא משולם, העניין הוא עקרוני ומעשי:    
אין  ,זכויות סוציאליות. בלי שכר מסודר נו מחויב בתשלוםאי

שבת ב עבודה בורשעות נוספות, אין תשלום ע בורתשלום ע
נסיעות בלילה, אין פנסיה, אין  בורחג, אין תשלום עבו

דמי הבראה  , אין תשלוםימי חופשה ומחלה בורתשלום ע
   ואין פיצויי פיטורין.

תמורת עבודה ללא שכר מסודר, כלומר עבודה  :זאת ועוד     
טיפים, מובילה לעתים קרובות לניצול נוסף של המלצרים 

שעות "סטנד ביי" ללא תשלום, תקופות התלמדות  באמצעות
שעבודה לא מסודרת אינה  מאחרוהכשרה ללא תשלום וכד'. 

פירצה להרעת תנאים על חשבון המלצרים.  וז ,מוגנת
העובדים בענף המסעדנות הם העובדים היחידים בישראל 

איזה עוד אצל מקבלים שכר וזכויות סוציאליות.  ינםשא
ים עובדים  יום יום, חודש השכיר , פרט למסעדנים,מעסיקים

ם יצטרכו לשלם לעובדים מעבידיבלי שה –שלם, אבל בחינם 
  שעות העבודה?האלה שכר על מלוא 

 

 מפסידים? כברמלצרות זו עבודה זמנית, כמה 
מלצרות נחשבת "עבודה זמנית". אבל האמת היא שנכון     

ים בממוצע לפחות מועסקשרוב העובדים והעובדות בענף 
שלוש שנים של אלה שלוש שנים בבתי קפה ומסעדות. 

ן הם לכהמשב ,שלוש שנים או יותראלה זכויות אבודות. 
פי שקלים של זכויות המעסיק התחמק מלשלם הפסידו אל

 –ם. ובעיקר, אלה שלוש שנים שבהן הם עבדו בלי שכר עבור
שבהן המעסיק שלהם,  ,יום יום, חודש חודש ושנה שנה

בניגוד לכל מעסיק אחר בישראל ובעולם, לא שילם להם 
 שכר מכיסו.

שקלים  7,000- בשורה התחתונה, מלצר ממוצע מפסיד כ    
 יםיכול ההפסדיםשאין לו זכויות סוציאליות.  משוםבשנה 

  לעשרות ולפעמים גם למאות אלפי שקלים. טברצלה

 מה אתם בעצם מציעים? 
שכר מינימום הן המלצרים יקבלו  –לפי החוק החדש     

 שהם   הטיפים את   הןעל כל שעת עבודה ו(לפחות) 
  מקבלים 

  

 :ע להםחודש, המלצרים ירוויחו כמו שמגיההיום. בסופו של 
שכר + טיפים. החוק לא יפגע בהכנסת המלצרים. זה אפשרי. 

משלמים הכבר היום יש עשרות עסקים ברחבי הארץ 
למלצרים ולמלצריות שכר מינימום. הטיפים בבתי הקפה 
והמסעדות האלה מתחלקים בין 

 העובדים ונחשבים שכר נוסף. 

 

לא רוצה להרוויח מלצר ו אני רגע,

 שכר מינימום!
צריך להבהיר דבר חשוב. החוק לא     

יפגע בהכנסת המלצרים. לאחר שהחוק 
יעבור המלצרים ירוויחו את הטיפים 
שלהם כרגיל, אבל בנוסף הם יקבלו שכר 

טיפים מינימום וזכויות סוציאליות. 
תרבות מתן הטיפים זו ההצעה.  –ושכר 

בישראל חזקה ואין צפי שהכנסות 
את  המלצרים יפגעו. החוק צפוי להעלות

ההכנסות של כל המלצרים, אבל הוא 
חשוב במיוחד לאותם מלצרים שלא 

 אלהעובדים במסעדות יוקרה. לרוב, 
עובדים צעירים, לפעמים אפילו בני נוער, 
שלא תמיד מודעים לזכויות שלהם ושקל 

  לנצל אותם. זו הקבוצה שצריכה את הגנת החוק.
 

 ומה עם המסעדות, איך הן יצליחו לשלם?
נוסח כדי לסייע למסעדות להסתגל למצב החדש. החוק     

סיוע כדי לעבור לתנאי ל יזדקקומסעדות ש והייאין ספק, 
מציעה העסקה ההוגנים. ובדיוק בשל כך הצעת החוק שלנו 

בשנים הראשונות שאחרי כניסתו של החוק  –להן לתת 
הטבות בדמות נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה  –לתוקף 

. בכל מקרה, וזה נכון תמיד, הסבסוד וכן מס חברות מופחת
של הענף, כל ענף, לא צריך להיעשות דרך פגיעה בעובדים 

הצעדים האלו יאפשרו לענף המסעדות  ת שלהם.ובזכויו
 רווחי, אבל לא על חשבון המלצרים.להמשיך להיות 

 

 הצעה יפה, אבל מה הסיכויים שלה לעבור?
בכנסת יחד עם את הצעת חוק זכויות המלצרים אני מוביל     

חברים  - ח"כים יוזמים נוספים. בין היוזמים  61עוד 
במפלגות מכל קצוות הקשת הפוליטית, וביניהם מיקי לוי 

, אלי )מחנ"צ(, שלי יחימוביץ' )ש"ס(, יעקב מרגי )יש עתיד(
, ואורלי לוי אבקסיס )מרצ(, זהבה גלאון )כולנו(אלאלוף 

ם רבים כגון ארגוני ה. כמו כן תומכים ב)ישראל ביתנו(
ההסתדרות, אגודת הסטודנטים, מועצת התלמידים, וכן 
  התארגנויות מלצרים רבות. סוף סוף, יש סיכוי אמיתי לשינוי.

 

  עולה. אז איך אפשר לעזור?מ
הגיע הזמן להסדיר את עבודת המלצרות. הגיע הזמן לתת     

למלצרים ולעובדי המסעדות את מה שמגיע להם. גם אתם 
להצעת החוק הזאת להפוך לחוק במדינת יכולים לעזור 

ישראל. פרסמו את היוזמה, דברו עליה עם חברים, ואם אתם 
מלצרים, דברו עליה במקום העבודה, גם עם הבוס! אתם גם 
יכולים לכתוב עליה לחברי הכנסת, או לשרים החברים 

        שרים לענייני חקיקה.העדת ובו

 חנין "כ דבח 
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פורטוגל שבשמאל 
  וספרד שבימין 

  

המפלגה הסוציאליסטית הספרדית מתקשה להקים ממשלה    
ומיהרה לחתום על הסכם להקמת קואליציה עם מפלגת 
הימין החדשה "סיודאדנוס", למרות שקיימה מגעים עם נציגי 

של המפלגה  "איחוד השמאל"מפלגת השמאל "פודמוס" ו
  את     סגרה    הימין   עם   קואליציה    הקמת   הקומוניסטית.

  

  

  ַהְך" ַהְינּו -"שתי המפלגות הגדולות  ין פיין:ששל  כרזת בחירות
  

בחירות באירלנד: התחזקות הכוחות 

  בשמאלהמתנגדים לצנע ופיצול 
  

ליברלי, חרף פיצולם הרב, -הכוחות המתנגדים לצנע הניאו   
 26-ירות שנערכו באירלנד בבחבכוחם את ניכר  חיזקו באופן

טרם משלה שתקום מוהבפברואר, ושתוצאותיהן הפוליטיות 
 36%- ירדה מ "ינה גיילפ" -. המפלגה הגדולה התבהרו

. יםמקולות הבוחר 26%קיבלה ו )2011(בבחירות הקודמות 
לפני חמש  19%בלבד, לעומת  8%מפלגת הלייבור קיבלה 

, קיבלה 2011-, שאיבדה את השלטון ב"פייל פיינה"שנים. 
המתנגדת השמאלית ו "ין פיין"ש. מפלגת 17%לעומת  24%
בבחירות  10%-לעומת פחות מ 14%- זכתה ב ,לצנע

מהלייבור,  הסוציאל דמוקרטים, מפלגה שהתפלגההקודמות. 
 חזית ה .3%- לראשונה ב , זכתהלצנע תגדמתנואף היא 

" של השמאל הברית נגד הצנע - "אנשים לפני רווחים 
והכפילה את כוחה לעומת הבחירות  4% ההשיג ,הרדיקלי

אף היא מתנגדת לצנע, זכתה מפלגת הירוקים,  הקודמות.
בפרלמנט; קודם לא הייתה מיוצגת , למרות ש3%בכמעט 

  . פרלמנט אחדחבר  השיג "איחוד העובדים והמובטלים"וגם 
, קמו באירופה בדומה למה שקורה במדינות אחרות    

נגדות לצנע, אשר זכו המתתנועות שמאל  במערכת בחירות זו
 היריבות בין. קרב מעמד הפועליםב לא מבוטלתתמיכה ב
היא אמנם בת כמעט מאה שנה,  "פיינה פייל"ל "פינה גייל"

 משותפים רבים. אףיים ימנאידיאולוגיים  אך יש ביניהן קווים
יותר  הביעה תמיכה בקיצוצי מסים חדים שהראשונה

בקמפיין שלה, שתי המפלגות מכבדות את כללי האיחוד 
 ,הגירעוןשיעור  מגבילים אתה ,ליברליים- הניאוהאירופי 

 12.5% ששיעורווהתחייבו להגן על מס החברות של אירלנד, 
תוכנית "שתי המפלגות התחייבו להמשיך ולתמוך ב. בלבד

עליה ניהלה ממשלת פיינה פייל  ,"החילוץ הבינלאומית
  .עם הנושים מגעים

        

הפורטוגלית", קרי: הקמת ממשלת שמאל "האופציה 
המתבססת על הסוציאליסטים, הקומוניסטים והשמאל 

רטוגל מדובר במערך השמאל פול במקרה ש -הרדיקלי 
  "בלוקו".הוותיק, 

ר מחודשיים, בדצמבר הבחירות בספרד נערכו לפני יות    
ימנית וללא רוב - אשתקד, והקמת קואליציה סוציאליסטית

שים דברור בפרלמנט, מזמינה בחירות מוקדמות כבר בחו
הימנית  "המפלגה העממית" בותן בחיות, ספגההקרובים. 

  השלטת מפלה אלקטוראלית קשה. 
מה. הסוציאליסטים בפני דילמה דועמדו גם בפורטוגל     

ם לאחר מו"מ רצוף קשייו ,הבחירות שם נערכו לאחרונה
השמאל. הממשלה  הוקמה ממשלה המורכבת מכל חלקי

-החלה לנקוט בצעדים המנוגדים למדיניות הניאוהחדשה 
הנציבות האירופית כבר העמידה ליברלית הנהוגה באירופה ו

אינו משום שהגישה תקציב ש "על טעותה"את פורטוגל 
שגוש האירו הטיל  ,מהתמ"ג 3%רעון של יעד גי על שומר 

שכר תוספות על חברותיו. החריגה מיעד זה נובעת מ
  רווחה.הוצאות מו

הפורטוגלית, תקף אוגוסטו סנטוס  בראיון לטלוויזיה    
את מטיפי  ,סילבה, שר החוץ של הממשלה הסוציאליסטית

במעמד של האירופי אין מדינות  הצנע של אירופה: "באיחוד
פרופסורים". קנצלרית גרמניה,  אחרות שמעמדןוסטודנטים 

מרקל, הזהירה בתגובה את פורטוגל, כי עליה לשמור  אנגלה
  . "על "מצב פיננסי סולידי

 ראש ממשלת פורטוגל, אנטוניו קוסטה, נבחר על מצע של    
התחייבות "להפוך את דף הצנע", וממשלתו מקבלת גיבוי 

גדלות. כמו ות תומכות בהוצאות ממשלתיהממפלגות שמאל 
משכורות של בפנסיות ובהוא הבטיח לבטל קיצוצים כן, 

 2- כבר הרגיז את בריסל. ב ציבורי. זההמגזר עובד ה
חוקי  אתבפברואר הנציבות מסרה שהתקציב עלול להפר 

גוש היורו. האיחוד נחוש למנוע מחברות אחרות בגוש היורו 
  .כזאת "גמישות" אמץל

המפלגה הסוציאליסטית  אחד מראשי האיחוד ומנהיג    
בשבוע אמר וביסי, פייר מוסקהצרפתית, שר האוצר לשעבר 

השתכנעה שהיא חייבת לפעול בהתאם "פורטוגל  כישעבר 
הן שונות.  . אולם העובדות"לחוקי האיחוד האירופי

הקומוניסטים בליסבון אף מציעים להלאים בנקים שנקלעו 
את  במקוםכדי "להעמיד את ההון לשירות האזרח  ,לקשיים

  האזרחים בשירות ההון". 
שהיא שמרה על הקו בנוגע  הנציבות סבורהנכון לעכשיו:      

מהפכת  לגירעונות, ופורטוגל טוענת שהיא בחוד החנית של
  האנטי־צנע. 

בבריטניה, מנהיג מפלגת הלייבור השמאלני, ג'רמי     
 הסולל את הדרך ל"קואליציי קוסטהש מתרשםקורבין, 

 ,אומרים תומכי המנהיג הפורטוגלי .לאומית"-אנטי־צנע רב
ודרך חדשה  שהוא מבשר שינוי ברחבי האיחוד האירופי

מזה עשורים מכרה את ר שא ,דמוקרטיה-עבור הסוציאל
  לי.ליבר-נפשה לקפיטליזם הניאו

חרון את יאניס ורופאקיס, שר קורבין אף גייס בשבוע הא     
יני האיחוד , כיועצו הקרוב לעניהאוצר של יוון לשעבר

האירופי. פרופ' ורופאקיס, לשעבר מרצה לכלכלה 
באוניברסיטה בריטית, התפטר ביולי אשתקד בטריקת דלת 

כאשר מנהיגה אלכסיס ציפראס  ,ממשלת סיריזה היווניתמ
. יצוין שוורופאקיס, יחד עם היכנע לדרישות בריסלהחליט ל

הקים את  ,מאות אנשי רוח וחברים בפרלמנט האירופי
"ברית כלל אירופית נגד הצנע", באסיפת רבת ן ארגוה

  משתתפים שנערכה לאחרונה במדריד.

 אפרים דוידי 
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גנרלים 

נשברים 

  על הגלים
  

  
  

  

, כתיבה 'רפול והים'ההצגה 

  ובימוי: יונתן לוי
  

  

  טל גלעדימאת 

  
בתמונה הראשונה עומד רפול, מנשה נוי,     

חולצה בבמרכז הבמה, במכנסיים קצרים ו
 על שרפרף נמוך. מולו הים ניצבמכופתרת. הוא 

מקהלת שחקנים עטויים בדים המגולם ב –
ים בדוגמאות סימטריות, מיושנות. בהיר

השחקנים מתנפלים זה על זה, מתגפפים, 
מתנשקים, מתלטפים. הים סוער. זוהי הסצנה 
הראשונה, סצנת הטביעה. אחד מן השחקים 
מזדקף ופונה אל רפול. הים מתחקר את רפול: 

לו עונה רפול "אתה מוכן? באת לבוש?". למו
  לאקונית: "ְפִליז."

הים מדבר אל רפול כמו  החקירה נמשכת,    
 אתפושע המפתה אותו, כאילו סיפר לקורבנו 

"באחריות". לאט, תוך  –שעתיד לקרות : "זה חסין מים?". 
כדי שהאורגיה שבין גלי הים נמשכת, הופכות המילים 

מופנות לרפול מפורשות יותר. הים עולה עליו: "אני ה
שואפת לברכיים, מחלחלת במעלה מכנס, ברחש רב וחרש 

הים, אישה מיוחמת, מטביע את  .טפסת כבחבל לירך"מ
, אלפי משבר ת, רפול כפּות, הבט בי מתיזהרפול: "הבט בּפוֹ 

 ".לטות פולשות בשר שר לשעבר, בשירפותות פו
כך שר המחזאי יונתן לוי את רגעיו האחרונים של רפאל     

איתן, רפול, את תמונת טביעתו המפתיעה בנמל אשדוד 
 . כך הופכת מציאות למיתוס. 2004בתחילת חורף 

לוי נהנה להפוך אירועים היסטוריים לאגדות. כך עשה גם     
במחזהו הקודם, "סדאם", שמגולל את נפילתו של שליט 
עיראק. הוא עושה זאת ראשית דרך העברית השירית, שבה 
הוא כותב את המחזות שלו. עברית מחוכמת, מאומצת 

רגילים לחוות בפרוזה, אפילו. הוא שר את המציאות שאנחנו 
ובו ברגע היא כמו הופכת לחלק מעולם אחר, עולם יפה 
יותר, עולם שחלף ועבר. כך גם רפול הופך דמות מיתית, הוא 

רפול  –אינו עוד הזקן המגושם שנפל לים. הוא לוחם גיבור 
נגד הטבע, רפול נגד הערבים, רפול נגד האישה, רפול נגד 

  החלומות. 

ית, רפול היה אדם מגוחך. פשוט באופן בתדמיתו הציבור    
קיצוני, ובלי שום בושה בפשטותו. שריד של ההתיישבות 
העובדת, נציגו המזדקן של הימין הבלתי מתפשר. מספרים 
  שאת תענוגות החיים נהג למנות כך: "לאכול, לזיין, לחרבן".

וכיצד הופכים איש כזה לגיבור טרגי? את המתח הנדרש,     
את הסתירה הפנימית הדרושה לגיבור, מצא לוי בראיון 
שסדק את הדימוי הברזלי הזה, הבטוני. שנתיים לאחר מותו 
סיפרה לעיתון "הארץ" עפרה מאירסון, אלמנתו של רפול, על 
סיוטיו הנוראיים, על הזיות מחבלים, על ילדיו ההרוגים: 

מעט מדי לילה הוא היה מתעורר ומעיר אותי בצעקות כאב "כ
וייסורי תופת איומות ונוראיות שבקעו מגרונו, קטעי מילים, 
שברים משפטים... הוא היה נלחם ונאבק בכר ובשמיכה והיה 

פים באוויר וחוזר והולם בי... נאבק ושב והולם באגר
. )30/1/06"רפול של הלילות", רוני הדר, הארץ, (בסיוטים" 

 ומתוך המאבק הזה בשנתו קם לחיים גיבור טרגי עברי. 

מתוך סיוטים אלו, ודרך השירה של לוי, הופך רפול     
המגוחך לדמות טראגית, מיתית. על הבמה נדמה כאילו 

כשלעצמו הישג אשדוד עצמה היא תבאי או ספרטה. זה 
  מנותי נהדר. א
 

נועה ראנצר –איור על פי 'רפול והים'     

 
  

יש גם מובן פוליטי. כדאי לתת עליו את זו לא שלאמנות א     
הדעת. המחזאים היוונים חזרו אל העבר המיתי של יוון על 
מנת למקם בו קונפליקטים ששיסעו את החברה היוונית 
המאוחרת. זו הייתה דרך להתמודד איתם. אצל לוי, נדמה 
כאילו ההווה הוא עצמו מיתי, כאילו צריך היה לפנות אל 

, אל אותו תחום שבין עבר לדמיון, על מנת לשוב המיתוס
אולם בזכר בדמותו המגוחכת של גנרל ישראלי. יולה

התיאטרון דמות זו נראית רחוקה כל כך, אבל ביציאה מן 
האולם נזכרים שהיא חיה עדיין, שהיא רודפת את הדמיון 

 הפוליטי הישראלי. 

לה מובנו של המחזה "רפול והים" תלוי במידה רבה בשא    
מה יהיה סופה של אגדת הגנרל? האם  –פוליטית, היסטורית 

היא רודפת את ישראל כדמיון שווא של עבר מפא"יניקי 
בלתי אפשרי, או שמא היא כובשת מחדש את ההווה 
הפוליטי שלה? וכתוצאה מכך, האם המחזה הוא פרידה 
מרפול או זיהויו בינינו, בשיחות בתי קפה, בעיתון, בסקרים? 

מבני גנץ, עד שונה רפול  היהפו של יום, עד כמה הרי, בסו
 שונה מגבי אשכנזי? יהכמה ה



    במאבק
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יחד עם תושבי הכפרים  ,ערבים ויהודיםמפגינים מאות     
הפגינו  ,ם "הבלתי מוכרים" אום אל חיראן ועתיריהבדואי

רחבת היכל המשפט וקריית הממשלה ) ב3.3( בשבוע שעבר
את  ד כוונת המדינה לפנות. התושבים מחו נגבאר שבעב

יישום ולהרוס את בתיהם במסגרת  הכפרים אום חיראן ועתיר
חירן, וכן לצורך הרחבת בשם הקמת ישוב יהודי ל יתהתכנ

יער יתיר. בהפגנה שנערכה תחת הכותרת "לא להריסה, כן 
להכרה", לקחו חלק גם חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, 

 יו"ר ועדת המעקב העליונה מוחמד ברכה, ופעילים מהנגב.

 סאנע-וח"כ לשעבר טלב א חברי הכנסת דב חנין ואיימן עודה

צילום: אקטיבסטילס)בהפגנה (  
  

בהם פתחו  ,זה צעד ראשון בשורה של אירועי מחאההיה     
 , לאחרתושבי היישובים הבדואים עתיר ואום אל חיראן

בית המשפט העליון דחה לאחרונה את עתירתם לדיון נוסף ש
אום אל חיראן", מ. המפגינים קראו "לא זזים מעתיר ובעניינם

"הריסת הבתים ורבים", יהודים וע – "הנגב הוא של כולנו
  היא פשע נגד אזרחים".

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש) קרא     
: "אנחנו עומדים נגבבהפגנה להכרה בכפרים הלא מוכרים ב

לא נזוז שעם תושבי הכפרים הלא מוכרים ואומרים לממשלה 
עתיר. פינוי קהילה ערבית על מנת ליישב ממאום אל חיראן ו

הילה יהודית, הוא קו אדום והסלמה קשה ביחס במקומה ק
 ". בי. אנחנו לא ניתן לפינוי לקרותהמדינה למיעוט הער

לקח חלק שהרשימה המשותפת),  ,ח"כ דב חנין (חד"ש    
"הכפר מיועד לגירוש, יחד עם כפר סמוך,  :אמר ,בהפגנה

גם על דתי. - עתיר, כדי לפנות מקום ליישוב יהודי קהילתי
בדואים נוספים, אל פורעה ואל זערורה, -יםשני כפרים ערב

גירוש, כדי להקים במקומם את מכרה הפוספטים  נכפה
בשדה בריר. מסתבר שרווחי משפחת עופר חשובים יותר לא 

תושבי ערד וסביבותיה, אלא גם של  הםחייומ םרק מבריאות
אנחנו מפגינים עם  .מזכויות אנשים להמשיך לחיות בבתיהם

נגד הגירוש, אלא בעד עתיד צודק  התושבים היום לא רק
  לנגב לטובת כל תושביו". 

ראאד אבו אלקיעאן, יו"ר הוועד המקומי באום אל חיראן,     
 להפריח את הנגב, אך יש אומרים שברצונם"הם  :אמר

  .זאת על כל אוכלוסיותיו" החילל
  

  תביעה לפיצוי מנופאית 

  שסירבה לסכן עצמה בעבודה
האגף לקידום שוויון בהסתדרות, אשר מוביל מאז הקמתו     

את המאבק בתוך ההסתדרות למען בטיחות עובדי הבניין 
ונגד תופעת תאונות העבודה המשתוללת בענף, מברך על 
הגשת התביעה התקדימית לפיצויה של המנופאית קטי 
קרקולוב שסירבה באומץ לסכן עצמה ולהמשיך לעבוד על 

 המנוף בעת סערה.

פברואר, יום לאחר שנודע על המקרה, פנה ב 22בבוקר     
יו"ר האגף לקידום שוויון, ד"ר סוהיל דיאב, אל יו"ר 
ההסתדרות, וקרא לו להתייצב לצדה ולצד כל העובדים 

"מקרה זה אינו  :בענף. במכתבו ליו"ר ההסתדרות כתב
היוצא מהכלל, כי אם מעיד עליו: בכל הארץ, עובדים בענף 

, וכמעט שאינם זוכים להגנה. רבות ותם לסכנהבניין חשופי
לשינוי משמעותי במצבם של  חוללההסתדרות יכולה ל

עובדים אלה, והזמן דוחק. זו חובתה המוסרית של 
ההסתדרות להתייצב לצד עובדות ועובדי ענף הבניין, באופן 

  מידי ונחרץ".
  

 אקטיב העובדים של מק"י וחד"ש

  פרלמנט עובדים
  

  דיון פתוח לציון

  ום האישה הבינלאומי י
  

  מדוע איגודי עובדים  גבריים כל כך?
   נועה לוי בהשתתפות עו"ד

  

  , 20:00במארס, בשעה  9יום ד', ב

  , תל אביב70אחד העם , הגדה השמאליתמועדון ב
  

  

 חיפה –מק"י וחד"ש 
 

  שנים למותו של המנהיג הקומוניסטי הדגול  5לציון 
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   תנוהוקר ונביע את בחיפה נעלה לקברו 

 טילדרכו ולמאבקו האינטרנציונליס
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