
  קמפיין חדש של 'עומדים ביחד' ו'כוח לעובדים' דורש פנסיה בכבוד לכולם

תנועת 'עומדים ביחד' וארגון 'כוח לעובדים', בהם      
משתתפים גם פעילי חד"ש ומק"י רבים, פתחו בקמפיין 

כל כי  ,חברתי רחב היקף בדרישה לחקיקה שתבטיח
 67 מעל גיל ותיק וכל אזרח 62מעל גיל  ותיקה אזרחית

לא יחיה כאן כך ש, יקבלו מהמדינה השלמה להכנסותיהם
לקמפיין נפתח עמוד  ש״ח בחודש. 5,000-פחות מב ישא

שורת מתוכננת ו") على ا�قل 5000מינימום ("פייסבוק 
  אירועי הפצה. 

למחצית מארגני הקמפיין נכתב: " שחילקו בכרוז    
לשליש מהאנשים  ;אין פנסיה  –מהאנשים בגיל הפרישה 

המחקרים מוכיחים:  .לא מפרישים לפנסיה –בגיל העבודה 
 .רובנו לא מצליחים לחיות בכבוד אחרי גיל הפרישה

האזרחים הוותיקים בישראל הם העניים ביותר בעולם 
  ".אחד מכל ארבעה חי בעוני –המערבי 

ימים ספורים אחרי יציאת הקמפיין לדרך, התראיין     
ולמעשה הביע תמיכה  בגל"צכץ  חייםהרווחה שר  )21.8(

אני הייתי רוצה שתהיה קצבת  "גם בדרישה העקרונית:
ש"ח, כדי לתת לזקנים בארץ לחיות. אבל  5,000זקנה של 

  ".זההאין לנו את הכסף 
"הכל  'עומדים ביחד' ו'כוח לעובדים': כתבו תםבתגוב    

עניין של סדרי עדיפויות, ונמאס לנו לשמוע שאין כסף. אם 
  האזרחים    של  במצוקות לטפל    רוצה   תהיהי  הממשלה 

הוותיקים, ואם שר הרווחה באמת מסכים עם הדרישה 
יש מאיפה להביא את  – 5,000הבסיסית שלנו למינימום 

הכסף. אנחנו דורשים ומצפים משר הרווחה חיים כץ 
להתנגד, למשל, לתקציב שלא כולל פתרון עמוק לנושא ולא 
מאפשר לקשישים ולאזרחים הוותיקים בישראל להתקיים 

  ."בכבוד
  

, שני הארגונים " המשיכוואם כבר רוצים להיכנס לפרטים"    
ת הפרטים, ההצעה שלנו ונראה לנו רצוי שהשר כץ ילמד א"

מיליארד שקלים, וחבל שהשר סתם  100לא באמת תעלה 
אנחנו  ,5,000זורק מספרים. במסגרת הדרישה למינימום 

מציגים גם את מקורות המימון לדרישה שלנו: במקום 
ההורדה המתוכננת של מס החברות, אנחנו מציעים להעלות 

נחנו חברות ענק וטייקונים; בנוסף, א יםאת המס שמשלמ
מבקשים להנהיג בישראל מס ירושה על כל ירושה הגבוהה 

מיליון שקלים, כמו שנהוג ברוב המדינות המערביות.  7-מ
בסופו של דבר, הכל שאלה של רצון. ולצערנו, נראה 
שבממשלת ישראל אין כרגע רצון שאזרחים וותיקים יחיו 

  ויזדקנו בכבוד".
משך יי המאבק למען חיים בכבוד לאזרחים התיקים    

בנושא. לחץ בחודשים הקרובים, ובסופו תועלה הצעת חוק 
ציבורי רחב ומאורגן לדרישה כל כך בסיסית עשוי ליצור 

  חיים בעוני. השינוי עבור כל אותם קשישים 

 2016 באוגוסט 24, 33 גיליון   



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  ו האחרון של היו"ר: גלגל הצלה מפלט
הושטנו גלגל הצלה לתקציב המדינה והדבר נעשה מתוך "

  ".תחושת אחריות עמוקה לעתיד החברה הישראלית
לדחיית  האבי ניסנקורן, מודיע על הסיב(יו"ר ההסתדרות, 

  )8.8התשלום של תוספות השכר לעובדי המגזר הציבורי, 
  

  ו האחרון של המגיש ... ומפלט
יחד עם הילה  'רשת'אברי גלעד, מגיש תכנית הבוקר של "

הפייסבוק האישי שלו פוסט שבו הוא  קורח, פרסם בעמוד
למשרת העורך  קורא לאנשים להגיש את קורות החיים שלהם

של התכנית, לאחר שהעורך הנוכחי, תום כספי, עוזב. לצד 
ליה, בגרות סף שכוללות ניסיון, הבנה באקטוא דרישות

גלעד כי המועמד  נפשית ויכולת עמידה בלחצים, כותב
  ."'תפיסת עולם ציונית'לתפקיד צריך להביא עמו 

  )9.8("הארץ", 
  

  

  

  מי נגד מי בחאלב?
  

בלתי אפשרי לעקוב אחרי האירועים בסוריה  עדקשה     
שאמור להכריע את  ,בלאבחוהעקוב מדם והקרב הקשה 

ים דזמן ואפשר לזהות את הצדהכף. אך החזיתות התייצבו מ
ומטרותיהם. הממשל בסוריה זיהה את ההתנגדות לשלטונו 

באזור הנתמכים על ידי הסעודים ים יבכוחות הג'יהדיסט
ישראלים. אין צורך ליפות את אסד -אמריקאיםה םהושותפי

 רודניםנו גרוע מכלל השליטים הואת משטרו. אך הוא אי
נגד העם שלו אינה באזור. הטענה שהוא הצטיין באלימות 

  מתייחסת לנסיבות. 
 בדברים יאסד "פשע" כי לא האמין לסיפורים האמריקא    

אזור. אם אסד הקשיח את עמדותיו הרי זו להבאת דמוקרטיה 
תוצאה של ההתפתחות הזוועתית בעיראק ובלוב. אסד לחם 

אז את הכוחות באופוזיציה  דהעל חייו כיוון שארה"ב עוד
חתו. היו לו סיבות לפחד. ארה"ב לפעול להפלתו ולרצי

אובמה הסתבך   סימנה את סוריה לתוכנית להחלפת המשטר.
חלל הריק שנוצר המיים ביקשו לנצל את אסליכשכוחות א

תה ונשארת מעין האופוזיציה הסורית היי. ובסוריה בעיראק
הכסף הסעודי ם. הידה ודומיאעק-אל בדמותחזית של כוחות 

הפועלים הטרוריסטים  שלמשכורותיהם הרב משלם את 
  ב. לאובחבעיראק, בסוריה...   אעשבד

הסיכוי שבמלחמה זו. מכאן מסוגל לנצח אף צד אינו     
אך היחיד הוא מפנה בכיוון הידברות בין ארה"ב ובין רוסיה. 

בינתיים ארה"ב אינה יכולה להתגבר על האשליה שאסד 
  פול בכל רגע...יעשוי ל

  ראובן קמינר
  

  

  פרצופו האמיתי של ז'בוטינסקיעת לנוסטלגיה: 
 שוררת נטייה לראות בשביתה מין 'דבר שבקדושה'..."

. צריך, אפוא, מין חטא לאלים ובני אדם –וב'הפרת שביתה' 
 קדושהלא אין כאן זמן שזה מ ,לקוראים קודם כל, להזכיר

  )21.11.1934 "הירדן", (זאב ז'בוטינסקי, ".ולא חטא
 

 

 ...תלמידתו הנאמנה של ז'בוטינסקי
חובת בוררות  – 'בוררות לאומית'ז'בוטינסקי הציע לקיים "

תמנע את השביתה ותאפשר תוצאה , שבין העובדים למעסיק
בלתי  כזאת שבה לאף צד לא תהיה יכולת סחיטה - צודקת 

מוגבלת. הצעת החוק הנוכחית, שאותה מתכנן האוצר לכלול 
עבר על ידי, היא צנועה בהרבה. ושהוגשה ב בחוק ההסדרים

לקיים בוררות רק  היא כוללת איסור על שביתה וחובה
  ".בשירותים החיוניים במגזר הציבורי, ולא בכלל המשק

)10.8הליכוד, "מעריב",  ,(ח"כ הרן השכל  
 

 

 

  תלמידו הנאמן של ביבי... ו
״היוזמה של נתניהו לחוק בוררות חובה במשק, יכולה אחת 

את אצבע העובדים מהשאלטר ולאפשר ולתמיד להסיר 
למשק הישראלי להתנהל ביציבות וללא החשש התמידי 
מהתנהגות בריונית של ועדי העובדים. אם בארה״ב ובקנדה 
התנאי להשבתה הוא קיום הליך בוררות קצר ומקצועי, אין 
כל מניעה שגם בישראל לא נאמץ את המודל הזה. אני קורא 

יק לראש הממשלה את כל לקהילה העסקית והכלכלית להענ
  הרוח הגבית הנדרשת כדי שהיוזמה הזו שלו אכן תתממש״.

  (עו״ד גדעון פישר, מחבר הספר "בוררות בעולם 

 )11.8העסקי" ומבכירי הבוררים בישראל, 
  
  

  

  פיצול האישיות של המנהל
ההלכה, והוא קבע שבית החולים  היו דיונים בזמנו עם ועד"

תות כי זה פיקוח נפש, וכמו ישתתף בשבי יני הישועה לאמע
אישית אני מתחבר  .שאתה מחלל שבת בגלל שזה פיקוח נפש
  ".לזה למרות אני חושב שצריך לנהל מאבק

  (פרופ' מוטי רביד מבית החולים "מעיני הישועה", 

  )11.8רדיו קול חי, 

  

  לניםוהוא בא להציל את הליכוד מהסמ
שמחדיר אני לא נגדכם ולא נגד הליכוד, אני נגד השמאל "

אנשים כדי לכרסם את עקרונות הליכוד מבפנים. זאת עובדה 
  ."קיימת ואתם מודעים לכך

  (הראפר יואב אליאסי, המכונה "הצל", 

  )9.8במכתב לשרי הליכוד, "מעריב", 
  
  

  

  

  מנהיגות שצומחת מלמטה 
משרד הפנים מינה היום את אילן גמליאל לראש המועצה "

בעה יישובים בדואים. בנגב, המאגדת ש קסום-האזורית אל
המקומי ברצועת  גמליאל, שימש בעברו כממונה על השלטון

עזה ובגוש קטיף מטעם משרד הביטחון וכראש מועצת 
הוא מחליף בתפקיד את איציק תומר,  .ערערה שבנגב

וחצי  קסום בשלוש השנים-ששימש כראש מועצת אל
  ."האחרונות, מאז הקמתה

  )11.8(הודעת דובר משרד הפנים, 
  

  

  

  

  לגיון הזרים
שר הביטחון הנחה את הרמטכ"ל להפסיק מיד כל פעילות "

   ".התנדבותית של חיילים עם ילדי העובדים הזרים
  )14.8("ידיעות אחרונות", 



  מ

 3/ מדיניות
 

 

   אסטרטגית שינוי כתשובה לייאוש
במקום להתאבל על החלשתה של מפלגת העבודה, לבנות חלופה

  

  

  תמר גוז'נסקימאת 
  

בשני סקרים של דעת הקהל בנושא ההצבעה בבחירות, אם     
הן היו מתקיימות כעת, נרשמה התרסקות של מפלגת 

בכנסת (כסיעת המחנה הציוני) הנוכחי  הגוציהעבודה, שי
נדטים. לפי סקר בחירות של התחנה "רדיו ללא מ 24הוא 

של  מנדטים, ולפי סקר 10-, ירדה העבודה ל)11.8( הפסקה"
מנדטים. אותם סקרים גם  8- אפילו ל –) 7.8גלי צה"ל (

הצביעו על התחזקות של מפלגות הימין הקיצוני ושל מפלגת 
  יש עתיד שהיא מרכז ימין.

יטויי הייאוש את ב ותתוצאות סקרים מעין אלה מחמיר    
מצפים מהעבודה +  בקרב חוגים בשמאל הישראלי, אשר

 מרצ לסמן אלטרנטיבה לשלטון הימין הסיפוחיסטי. חוגי
אלה מצביעים על הסכנות שבהמשך הכיבוש, בהסתה  שמאל

הגזענית ובכרסום הגובר בחירויות הדמוקרטיות בישראל, אך 
  ין בנמצא חלופה פוליטית.אמשוכנעים ש

ון שלמה זנד, למשל, סיים את מאמרו ההיסטורי    
) בקביעה הבאה: 12.8"הבנאליות של האנלוגיה" ("הארץ", 

"המבוך שאליו נקלעה ישראל בשלב ההתנחלותי הנוכחי, 
, נראה חסר מוצא. לא נראה שקיים כוח 1967-שהחל ב

פוליטי היכול לחלצה ממנו. נותר רק לקוות שהעולם יציל 
  אותנו מעצמנו".

  

  הקפיטליזם סוד כוחו של
תשובה לייאוש הפוליטי בתחום של  משאלות לב חיפוש     

ות נועד לכישלון. חיפוש כזה מוביל לציפייה סטיהומני
  לגואל ולהתרחקות מפוליטיקה של שינוי.

היחלצות מייאוש פוליטי מותנית בניתוח של התהליכים     
חברתיים בקפיטליזם המודרני ושל הקשר בינם -הכלכליים
דעה החברתית וביטוייה הפוליטיים. להמחשת לבין התו

הקשר הזה יועיל ניתוח קצר של הקשר בין הקפיטליזם 
  לחירות אישית ולאומית.

, הקפיטליזם הביא עמו לעולם את המושגים "שוק חופשי"    
"שוויון בפני החוק" ו"דמוקרטיה ייצוגית". מושגים כמו 

של  חופש, שוויון ודמוקרטיה מנוגדים לכאורה לאופיו
הקפיטליזם כמשטר ניצול שבו ההון גוזל את הערך העודף 

ובו מעמד בעלי ההון שולט  ,שמייצרים העובדים השכירים
  במדינה.

מראית עין דמוקרטית היא בדיוק סוד כוחו של  ךא    
הקפיטליזם: בהתאם לנסיבות הכלכליות ולאינטרסים של 
ההון, בתקופות מסוימות משווק הקפיטליזם את עצמו 

מוקרטי, ואילו בתקופות אחרות הוא רומס את חופש כד
ותוקף את מערכת המשפט  הביטוי, מלבה הסתה לאומנית

שהוא עצמו הקים. הקפיטליזם שעיצב את הלאומיות 
-הממלכתית כאחת מאושיותיו, מנצל את עדיפותו הכלכלית

טכנולוגית באחת המדינות הלאומיות כדי לרמוס ברגל גסה 
  לאומיות עצמאית.את זכותו של עם אחר ל

לאומיות עיצב את המדיניות -הקפיטליזם של החברות הרב    
 זו, ליברלית, אשר מניפה את סיסמת "השוק החופשי"- הניאו

בתקופה אך  .לאומיות שימשה תשתית לבנייתן של מדינותש
הון שה כדיגבולות לאומיים הוא הורס בשמה הנוכחית 

מכל מדינה ללא כל הגבלה וגם  צאייהבינלאומי יכנס ו
  תחמק באופן חוקי מתשלום מסים.י

כמו שקורה בעשור  - הפנימיות  יוכאשר מעמיקות סתירות    
 אינו מצליח להיחלץ מהמשבר קפיטליזםה - 2007מאז 

הכלכלי המבני ונקלע למשברים פוליטיים עמוקים (ר' מצבו 
של האיחוד האירופי). בתנאים כאלה הוא מנסה למנוע 
מראש התנגדות חברתית או לדכא אותה, אם כבר פרצה, 

שיחוד  באמצעים של משטור גובר (יותר שוטרים), של
קבוצות מסוימות, של כליאה וסתימת פיות. התופעות האלה  

במפה  התחזקות הימיןגם מקבלות ביטוי פוליטי ומובילות ל
  הפוליטית.

  

  ציר ההתארגנות
הגומלין בין הבנת הדינמיקה של הסתירות ביחס     

הקפיטליזם לבין מושגי החירות והשוויון, הדמוקרטיה 
וזכויות האדם, מאפשרת לבנות אסטרטגיה פוליטית של 

  שינוי העומדת במבחן לטווח ארוך.סולידריות ו
אסטרטגיה כזאת ערה למכלול הנושאים של החירויות     

הדמוקרטיות ומגיבה באופן חד לכל פגיעה בהן. היא יוזמת 
אפליה נגד נגד נישול, הכיבוש, למאבקים נגד  ושותפה

לאומית ועדתית, נגד אפליה על בסיס מגדר או אמונה, למען 
חופש הדיבור, להגנת השידור הציבורי, נגד הדתה של 

  וכן הלאה. מערכת החינוך
הגנה על ערכי גיבוש אך אסטרטגית שינוי אינה מסתפקת ב    

ים כשלעצמם, החירות והשוויון הבורגניים האלה, החשוב
ברגל גסה. אסטרטגית שינוי  םואשר הקפיטליזם רומס

מתבססת קודם כל על בניית ההכרה המעמדית של השכירים 
לגבי שכרם וזכויותיהם, ועל העלאת ההכרה מהשאיפה 
לתיקונים לשאיפה לבניית סדר חברתי שוויוני במהותו ולא 

גל התארגנויות העובדים בשנים  תלבושת לעת מצוא.כרק 
חרונות מצביע על האופציות הקיימות בתחום בניית הא

  על בסיס מעמדי.הפוליטית ההכרה המעמדית וההתארגנות 
זה  –השילוב בין שני ההיבטים של אסטרטגית השינוי     

בכוחו להציב את מק"י וחד"ש,  –הדמוקרטי וזה המעמדי 
והיום באופן ברור עוד יותר, כציר ההתארגנות של השמאל 

  וכחלופה הפוליטית האפשרית לשלטון הימין.  ערבי-היהודי
     

        , וממשיך לרוץ בהפגנות51'זו הדרך' בן 
'זו הדרך' מוסיף להיות במת שמאל מרכזית.  ננושבועו    

השבועון מופץ בדואר, בדואר האלקטרוני ובאירועי שמאל. 
פונים אליכם, קוראינו, בשתי אנו כדי לשפר את פעילותנו, 

העבירו בהקדם את התשלום השנתי בסך , האחתהאחתהאחתהאחתת: בקשו
לכיסוי הוצאות המשלוח בדואר וכן תרומות כדי  ש"ח 150150150150

ברחבי הארץ , התנדבו להפיץ השנייההשנייההשנייההשנייה ;להגדיל את התפוצה
  ה. , במוסדות לימוד או בבתי קפהציבוראת העיתון בקרב 

  
  

דמי משלוח או תרומות שלחו בהמחאה על שם     
-, תל26205262052620526205אל ת"ד  ,המפלגה הקומוניסטית הישראליתהמפלגה הקומוניסטית הישראליתהמפלגה הקומוניסטית הישראליתהמפלגה הקומוניסטית הישראלית

   6126102612610261261026126102אביב 
  

  

אנא פנו אל:  –מתנדבות/ים להפצת "זו הדרך" 
zohaderekh@gmail.com  
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הכנסה אוניברסאלית 

 בסיסית
  הבטחות, סכנות ואתגר

  

  עמרי עברוןמאת 
        

 ניפרויקט ניסיולאחרונה הפרלמנט של פינלנד אישר     
 הכנסה אוניברסאלית בסיסיתשיימשך שנתיים בדבר 

)Universal Basic Income(  אהו ,יצליחהפרויקט אם 
אירו  800-ל 550עניק לכל אזרח בין ייושם בכל המדינה וי

בחודש. פינלנד היא אחת בין מדינות ברחבי העולם, מקנדה 
להולנד, המתחילה לבדוק בצורה זו או אחרת ולנמיביה ועד 

   .את רעיון ההכנסה האוניברסאלית הבסיסית
, כל אזרח זכאי לקצבה קבועה אישית מהמדינה UBIפי ל    

קצבה מדינה. ה תושבללא תנאים, אך ורק מעצם היותו 
ללא קשר למצבו התעסוקתי, הבריאותי,  ניתנת זו חודשית

. כך, תושבשל ה כל גורם אחרלאו הכלכלי, המשפחתי 
כל אדם יוכל להתקיים בכבוד ללא , UBI-י הטוענים תומכ

  .צורך להוכיח את זכאותו לקצבה כזו או אחרת
    UBI  העכשווית  גרסתומקור ורוכה, אנשען על היסטוריה

בשנים האחרונות  .80- נות הקסיזם האנליטי של שהמר הוא
משמעותית ביותר ברחבי תהודה ציבורית הרעיון בוכה ז

  העולם.
לרוב  תאוניברסלית, אשר נתפסבסיסית התמיכה בהכנסה     

 כדרישה כהצעה שמאלית רדיקאלית, מגיעה לאחרונה
"פודמוס" השמאלית : של הקשת הפוליטית מפתיעממגוון 

שבדיה, מפלגות ברוקים בבריטניה ומפלגות יבספרד, 
בלגיה בליברלים בהולנד ו, במדינות שונות "פיראטים"

הרעיון נישא פאשיסטית. -פינים האמתיים" הניאוה" אפילוו
 "המרקסיסט הבלתי עקבי" –שר האוצר לשעבר של יוון בפי 

  ן.בעלי הון מעמק הסיליקו גםאקיס וס וורופייאנ –
  

  התפוררות מדינת הרווחהתשובה ל
עיון ההכנסה הבסיסית האוניברסאלית רתופס מדוע     

האם מדובר בהתחלה של סחף אל תפיסות  את?תאוצה כז
מעט מאוד כוחות פוליטיים כיום  ?סוציאליסטיות מהפכניות

בכלל מנסים לקדם אלטרנטיבה לסטטוס קוו של משטרי 
למרות שרוב מדינות העולם עדיין נמצאות במשבר  ,הצנע

המהירה בתמיכה כלכלי וחברתי עמוק. לכן הצמיחה 
של  הבהירותממהפשטות ו תבהכנסה אוניברסאלית נובע

  .הרעיון הקורא תיגר על מדינת הרווחה החבולה הקיימת
תומכי ההכנסה האוניברסאלית הבסיסית מעלים מספר     

 UBIסיבות טובות לתמוך בהצעותיהם: האוניברסאליות של 

ן מוצגת כאפשרות להתגבר על מדיניות ה"הפרד ומשול" בי
 עלו ,בעוגה התקציבית ןהנאבקות על חלק ,אוכלוסיות שונות

לשוליים של קבוצות מוחלשות התלויות במדיניות  ןדחיקת
". היא מבטלת את ות" ו"רמאיותכ"עצלני ןהרווחה, או הצגת

להוכיח את  נדרשיםהמובטלים להיחס המשפיל לנכים ו
ת החברתית לחיים בכבוד זכאותם לעזרה, ומציבה את הזכו

  של המאבק החברתי.  רם מאחדכגו
כאשר כל אזרח יוכל להתקיים לפיהן  ,אל מול הטענות    

יצא לעבודה, עונים שהכנסה ילא איש  UBI-הודות לבכבוד 
 ,אוניברסאלית בסיסית תאלץ את שוק העבודה להשתנות כך

משרות יהיו פחות נצלניות שכדי לחזר אחר העובדים, ה
גם  ה. רבים מתומכי תנועות אלויותר מספקות ומגשימות

מציעים לממן את ההכנסה האוניברסאלית הבסיסית 
של  הבי ועמלות או אפילו הלאמבאמצעות מיסוי פרוגרסי

אירופאית המציגה את -תנועה פאןגם ישנה . בי טבעאמש
ההכנסה הבסיסית כחלופה החברתית לתוכניות להצלה 

  (ר' איור).  הציבורית של הבנקים
  

  הסכנה מימין
אבל בעוד בשמאל רואים בהכנסה אוניברסאלית תוספת     

ראויה למדינת הרווחה הקיימת, התמיכה מימין רואה בה 
חיסולה של מדינת להחלפתה ואף לה, צמצומאפשרות ל

ההכנסה האוניברסאלית תחליף את דמי לפי הימין, הרווחה. 
הוריות ואת שאר עמודי התווך של  -חדלקצבאות ההאבטלה, 

בלתי יעילה. במקום דיור כהמוצגת כיקרה ו ,הרווחהמדיניות 
לקנות את כדי כסף האזרחים יקבלו  ,ציבורי וחינוך ציבורי

  צרכיהם החברתיים בשוק החופשי. 
הכנסה אוניברסאלית שאיננה תלויה  מבחינת הימין,    

בעיות חברתיות ללעוני ו משופרבמשכורת מוצגת כפתרון 
תערבות של ממשלות שכר המינימום והשל  המאשר העלא

רואים  בורגניים אחדיםואיגודים בשוק העבודה. כלכלנים 
לשימור כוח הקנייה של העובדים  דרךבהכנסה אוניברסאלית 

 הגדלת פריון העבודההמשולב ב מתמשךל משבר בתנאים ש
זה  מבחינתם,. משרותהמאיינת כתוצאה מאוטומטיזציה 

  .סתירותיומפני  הקפיטליזם מנגנון הגנה של
האג'נדות היריבות התומכות בהכנסה אוניברסאלית     

ן לבעיות עצמה פתרולאיננה כש UBI-ות שלמדבסיסית מ
עוד זירה למאבק פוליטי  אהחברתיות העכשוויות, אל
  .ואידיאולוגי על עתיד החברה

הוגי רעיון ההכנסה האוניברסאלית מהמרקסיזם האנליטי     
ך למכור את כוח הציגו אותו כדרך לשחרור העובדים מהצור

"דרך קפיטליסטית  עבודתם להון, ובכך לאפשר 
יחסי הייצור הנצלניים של משחרור מהניכור ו ":לקומוניזם

מהפכה פוליטית או בהקפיטליזם ללא צורך במאבק מעמדי, 
הפקעת אמצעי הייצור מההון. אבל כל ניסיון לשינוי ב

המציאות ללא מאבק פוליטי ומעמדי לשינוי המבנים 
ים החברתיים באמצעותם אנחנו מייצרים, מנהלים והיחס

לשחרור  איננו יכול להוביל ,ומשעתקים את כלל החברה
   ם.הקפיטליזהסתירתי והמשברי של מההיגיון 

הכנסה אוניברסאלית בסיסית יכולה להיות כלי  דעתי,ל    
שימושי בידי מערך כוחות שמאלי במקרים מסוימים, אבל 

 ציגמאבק אשר יכול להעצמה אינה תחליף ללשכהיא 
במאבק ברור נגד  ,ובמקרים רבים עדיפות ,דרישות אחרות

-מרחבים בבעלות החברתיתהגדלת ה - משטר ההון
של העבודה, הפוליטי , העלאת המשכורות וכוחה יתשיתופ

דמוקרטיזציה של הכלכלה והחברה ועוד. התנופה העכשווית 
 על צביעשל רעיון ההכנסה האוניברסאלית הבסיסית מ

הצורך של השמאל, דווקא אל מול קונצנזוס שברירי של 
ליברליזם, להעז ולהציג חזון מהפכני וברור של צדק - ניאוה

        ת חברה אחרת. ייבנ ושלחלוקתי 



  מ

 5/ דמוקרטיה 
 

  סיפורה של מנועת כניסה
 מטעמי ביטחון"תנועת הסולידריות עם פלסטין " פעיליישראל מגרשת את  

פעילה ישראלית נעצרת בנתב"ג בזמן מטס של פעילי     

  (אורן זיו, אקטיבסטילס) 2012-סולידריות לישראל ב

  
לאחרונה הודיעו השרים גלעד ארדן ואריה דרעי שהם     

וע מפעילי "חרם ודה לגיטימציה" מקימים צוות במטרה למנ
להיכנס לישראל. כמובן שהמטרה אינה רק פעילים התומכים 

אלא באופן כללי פעילי סולידריות עם פלסטין,  ,בחרם
מגיעים לארץ כדי להשתתף במאבק נגד הכיבוש. ארדן אף ה

הוסיף וביקש בעמוד הפייסבוק שלו מהציבור להעביר מידע 
  . פעילים זריםעל (להלשין) 

אך ההטרדה והרדיפה של פעילי שלום בינלאומיים לא     
 העיתונאית בחודש שעברשפירסמה  במאמרהתחילה עתה. 

היא מתארת את , מוארה קרבילנטההברזילאית והבלוגרית 
  :הגירוש שלה מישראל

על כל ': על הקירות והדרגשים של בית המעצר יש כתובת    
.  'ה, יגיעו עשרמית לסולידריות שגורשחבר בתנועה הבינלאו

מזון במשחת שיניים או אפילו  המשפטים הללו נכתבו עם
בבית המעצר של רשות  –אני ועוד רבים  – וחזקנושה בזמן

עברי גבול של משרד הפנים האוכלוסין, ההגירה ומ
של חקירה  נלקחנו לחכות לגירוש. לאחר שעות. הישראלי

משך מנועים מלהיכנס לישראל ב , הודיעו לנו שאנונתב"גב
ללא הסבר נוסף. אנחנו כנראה  –שנים "מטעמי ביטחון"  10

  .איום שמפחיד את מדינת ישראל
הפלסטיני  במאבק התומכים פעיליםשל גירוש ה מדיניות    

, למשל, 2003ותומכים בסיום הכיבוש אינה חדשה. בשנת 
מאירופה  ברי תנועת הסולידריות הבינלאומיתשמונה ח

ת האדמה ו מחאה על הפקעואמריקה גורשו לאחר שהביע
  .ליד ג'ניןהפלסטינית לבניית החומה 

 םהגיע, כמאתיים פעילים נעצרו וגורשו עם 2011בשנת     
 באותה שנהביולי  9- בידיעה ב"הארץ" מלשדה התעופה. 

 200של  םכניסת את כי "ישראל הצליחה למנוע ,נאמר
וכים הבאים בר'כחלק מקמפיין ארץ נוסעים שרצו להגיע ל

מדיניות שטחים הפלסטיניים. בלביקורי סולידריות  'טיןלפלס
דיפת כל  טקטיקה הישראלית של רזו היא רק אמצעי אחד ב

ביטוי  של סולידריות עם הפלסטינים, כאשר 
המטרות  הן  BDS ותנועת ותאקדמי משלחות

  הבולטות ביותר.
  

נחקרתי  דה התעופההמתנה בשהבשבע שעות     
שונה אמרו לי כבר בחקירה הראשוב ושוב. 

ה. אסכים לשתף פעול שהוחלט שאגורש, אלא אם
לשתף פעולה" פירושו לספר על כל פינה של "

לנקוב בשמו ם וביקורים קודמיב הייתיפלסטין בה 
כי ראיתי  כל אדם שפגשתי. הם התעקשו גםשל 

מיידים אבנים על חיילים  מפגינים פלסטינים
, ושיש להם בהפגנות וטענו שהשתתפתי בהפגנות

  למו חיילים. יתמונות שצ
הייתי שלי.  ניידהם ביקשו את הסיסמה ל    

שלי הייתה  כי מטרת הביקור והסברתי תמנומס
-לעשות קורס במשפט בינלאומי עם ארגון אל

אבל סירבתי לתת  .יתאני גם דוקטורנט, וכי חאק
  את הסיסמה.

 עבור 'שירותי הביטחון' המטרה בהשגת הסיסמה הייתה    
פלסטינים. בשנת  של 'שותפים לדבר עבירה'להשיג שמות 

משהו דומה. גורמי  חווה, פעיל בריטי, דינגגארי ספ ,2015
ת ואישיההודעות הקשר והביטחון העתיקו את אנשי 

 לעוררעלול עילה שהוא ב גורשספדינג . שלו מהטלפון
  ת.חברתיוהברשתות שכתב בגלל המסרים מהומות 

מחדר אחד  העבירו אותי ,אותי סוכנים שונים חקרו    
ממני  שם לקחוו, עד שהגענו למשטרת הגבולות, למשנה

למקום שבו  הועברתי משם .טביעות אצבעות וצילמו אותי
, ולאחר מכן לחדר אחר בקפדנות ופיובג ליחיפשו בתיק ש

הבנתי בדיעבד, להסעה לבית המעצר. כפי ש, שבו חיכיתי
מושב והתיישבתי ב שני סוכנים הורו לי להיכנס למכונית

  .מכוסים בלוחות מתכת האחורי של טנדר עם חלונות
 סוף סוף קיבלתי מידע על הטיסה שלי חזרה בבית המעצר    

תשע שעות. שם פגשתי בחורה אוסטרלית שחיכתה כעבור כ
היו  רוב העצירותועזבה רק ביום החמישי.  בעה ימיםאר

ן שתכננו אוזבקיסטמגרוזיה וממולדובה, מנשים מאוקראינה, 
האוסטרלית ורבו כניסה. , אך סלטייל בישראל ובפלסטין

היא העזה להצטרף בביקורה הקודם : מסוכנת במיוחדתה יהי
  . בבילעין למחאה

  

וכן נלקחתי ברכב ישירות אל דלת המטוס. ס מהמעצר    
. המסמכים שליאת דיילת לליווה אותי לתוך המטוס ומסר 

, וישראלים כנס לישראלויזה כדי להי נחוצהברזילאים לא ל
לוויזה כדי להיכנס ברזיל. עם זאת, חשבון  לא זקוקים

 2015בשנת הגירושים בקושי יהיה מאוזן בין שתי המדינות. 
הם  –שני ברזילאים ממוצא פלסטיני על הכניסה  נאסרה

הפורום החברתי מקבוצה של הגיעו לביקור סולידריות כחלק 
  .בתוניסיההעולמי 

  

או עד  -השנים הבאות  עשרבלחזור  אני לא אוכל    
 , או אםשלפלסטין תהיה סוף סוף ריבונות על גבולותיה

 ום"אישור מיוחד" אחרי סי לי שגרירות ישראל תעניק
ל, זה היעד: סולידריות עם העם והכיבוש הישראלי. אחרי הכ

  .מתנגד ונאבק לשחרור פלסטיןההפלסטיני 
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לביטחון המולדת של ארה"ב לשעבר בנימין נתניהו, המזכיר 
  או גלסר (צילום: אי.אס.די.אס ברזיל) יוסוחר הנשק ל תומס רידג'

  

  הסתיימה האולימפיאדה
  

תאגידי הנשק של 
ין הזוכים ב -ישראל 

  בפרס הגדול בברזיל
  

ברזיל שבה לשגרה בתום המשחקים האולימפיים       
. )21.8( השבועהסתיימו ופרבריה בשנערכו בריו דה ז'נרו ו

כמה שיאים ראויים לציון,  האולימפיאדה השאירה מאחוריה
וכמובן,  ;(רובם) ומרירים (מעטים) אים מרוציםספורט

בייחוד  –ים גדולים דבכיסם של תאגי יםמיליארדי דולר
  של חברות האבטחה והסחר בנשק הישראליות. בכיסיהן

חוזים בה והסחר בנשק של ישראל זכו אכן, חברות האבטח    
  סקיוריטי   "אינטרנשיונל  ביניהן: התאגיד   שמנים. הבולטת 

  
  

  

  מקום לכולםיש סחר בנשק: 
אינה התאגיד הביטחוני  אס-די-אס-איחברת האבטחה    

לי היחידי העושה עסקים טובים בברזיל ואף לא הישרא
  הגדולה שביניהם. 

הפכה לשוק מרכזי באמריקה הלטינית ליצוא, ברזיל     
-כחול שיתוף פעולה ואף ייצור מקומי של נשק ותחמושת

שנה ואף  25-. "אלביט" החלה לפעול בברזיל לפני כלכן
רכשה חברות מקומיות לייצור ולשיווק מוצריה. על פי 

מדנים שפרסמו בעיתונות המקומיות מדובר על חוזים האו
ל ועד ליצרנית ששוויים כמיליארד דולר, מצבא ברזי

גם רפא"ל שבבעלות ממלכתית סיפקה המטוסים "אמבראר". 
    . יםטילים מתוצרתה במאות מיליוני דולר

התעשייה האווירית, אף היא בבעלות ממלכתית, לא פיגרה     
  זי אספקה של מאות מיליוני דולר. אחרי רפא"ל וחתמה על חו

  

או ישבבעלות ל .אס.די.אס.דיפנס סיסטמס", או בקיצור אי
  גלסר, סוחר נשק ישראלי ממוצא ארגנטיני. 

ביחידה מובחרת בצה"ל, קיבל הצעת בעבר שירת גלסר ש     
בשנות  .על-אך העדיף להיות מאבטח באל עבודה מהמוסד

. "י דיפנס סיסטמס"אינטרנשיונל סקיוריט הקים את 80-ה
 ארבעלמארגנים של  הוא ועובדיו העניקו ייעוץ ביטחוני

החוזה הגדול מכולם אבל  ,האולימפיאדות האחרונות חמשמ
בישראל של  בטחו את ביקוריהםאאנשיו גם . היה בריו

 אמריקהם באחרים, מיגנו בתי קמדונה, אלטון ג'ון וכוכבי רו
רה"ב ברומא רגנו את האבטחה של שגרירות א, אהלטינית

  .קומנדו בשלוש יבשות ואימנו יחידות
והחברה  גלסרעל פי כתבת תחקיר שפורסמה ב"הארץ",     

מובהקת לקשר הסימביוטי בין הרשויות  אשלו הם דוגמ
הפרטיות לייעוץ ביטחוני. במידה רבה הוא  בישראל לחברות

החברות הישראליות  מבשר השיטה, בהיותו מייסד של אחת
הראשונות לאבטחה שפרצו לשווקים בינלאומיים. מאז 

השיטה והשתכללה, עד שלעתים מיטשטש הגבול בין  הלכה
התופעה של "צבאות  הפרטי לממלכתי. כך מתרחבת

פרטיים" מארצות המערב שמעניקים שירותי אבטחה 
  בעולם השלישי.  לממשלות

ון, משרד החוץ בישראל עובדת השיטה כך: משרד הביטח    
 –לרוב רודן  –משליט של מדינה  מקבלים בקשה או המוסד

לייעוץ ביטחוני או לאימון של יחידות צבא או שירותי 
לסייע  ,ביטחון. משום שהרשויות אינן יכולות, או אינן רוצות

ישירות לשליט, אך בקשתו בכל זאת חשובה להן לקידום 
הן פונות לחברה או מדיניים, כלכליים  אינטרסים ביטחוניים

זהו "מיקור  .פרטית כדי שזאת תספק את השירות המבוקש
  .חוץ" של הסיוע הביטחוני

שנים שבהן "קולונל גלסר", כפי שהוא  היועל פי "הארץ"     
הלטינית, הוגדר  בכמה מדינות באמריקה 80-כונה בשנות ה

ביבשת כשכיר חרב ישראלי שסייע למשטרי דיכוי. "מעולם 
אמר לעיתון לפני כעשור, במארס  החוק"עברתי על  לא

שודדי ים.  "אני בעל חברה לייעוץ ביטחוני ולא אוניית. 2006
אני לא שכיר חרב, ועצם השימוש בביטוי הזה נגדי מקומם 

מדינה שאני מגיע אליה אני פועל בתוך המסגרת  אותי. בכל
ראוי שהמדינה תדאג  החוקית שלה. כל אזרח וכל עסק

ו. אני מספק שירותים לגיטימיים שיש לביטחון האישי של
 ".צורך בהם

מייחד  2013הסרט "המעבדה" של יותם פלדמן משנת     
מתלווה למסע העסקים שלו בו הבמאי לגלסר, פרק מיוחד 

ווח עיתון העסקים י, כפי שד2014באוקטובר . לברזיל
 לחברת האבטחה הישראליתנאה ישג נרשם ה ,"גלובס"

" (כך הוא הוגדר או גלסריאיש העסקים ל"שבבעלות 
מכרז שנמשך כשלוש שנים, החברה נבחרה  : בתום)בידיעה

המשחקים כדי את  בידי הוועד האולימפי והגופים שמנהלים
לרשות גלסר  .לנהל את אבטחת אירוע הספורט הגדול בעולם

מיליארד דולר,  2.2-תקציב עתק של כוהחברה עמד 
צולם  . הוא אףאת מערך האבטחההקימה  ועותשבאמצ

במהלך המשחקים בריו על ידי התקשורת הישראלית ודמותו 
מרקע במיליוני בתים. "הקולונל" אינו סולד ההופיעה על 

חינם) והוא נוהג  מדובר בפרסום כאשר(בייחוד  מפרסום
ממלכתיים - לקחת חלק באירועים חברתיים, פוליטיים

   וציבוריים.
ת ימין ממשל כלוםלשגרה? ברזיל שבה האם אכן אגב,     

ליברלית ומושחתת שקמה בעקבות "הפיכה אזרחית" - ניאו
גורם המעמיק ק מהשגרה או (כפי שמכנים אותה שם) היא חל

  המשבר הכלכלי?את 

 א"ד
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  החיים על

  פי גליק  
  של הימין חזון הסיפוחעל 

  

  אבישי ארליך מאת
  

-ישראליתתונאית יקרוליין גליק היא ע    
ייסדה את  ,נתניהועבדה בלשכת ית. היא אאמריק

סגנית משמשת כ'לאטמה' ו הימני הבלוג הסאטירי
לק היא ח –בקיצור  ."לם פוסטג'רוז"ב עורכת

גליק  ין.האידיאולוגי של הימ מרכזי במנגנון
 פרסמה בארה"ב ספר בשם 'סיפוח עכשיו'

בו היא שוללת את  ,2015-לעברית ב שתורגם
רעיונות 'שטחים תמורת שלום' ו'שתי מדינות' ה

החלת החוק הישראלי  את םומציעה במקומ
חד  החיבור הוא סלקטיבי, סיפוח.כלומר  ,בגדה

צדדי עד כדי גיחוך ומסתמך בלבדית על מקורות 
 ,בחרתי לסקור את הספר ותיה.התואמים את דע

סיון חשוב לסינתזה כוללת של יה נזכי לדעתי 
. גליק היא פה לחשובים הלא משיחיעמדות הימין החדש 

ממנה בממשלה, במשרד החוץ ובממסד היהודי הימני 
מוקים של יראו לנו, הם הניהזויים ככל שי, בארה"ב. נימוקיה

  :ה החשוביםלשלושאתייחס  ישראל היום בעולם.
  

  לשתי מדינות החלוקבלילת פתרון הסכסוך ש
ים תומכים בו אשהאמריק רעיון חלוקת הארץ,לפי גליק,     

הפלסטינים לא רוצים  שגוי. – והבריטים תמכו בו לפניהם
 .הם רק לא רוצים את היהודים בשום חלק מפלסטין מדינה,

פנטיות מבנית בתנועה מנובע מעוותים ו הזה שליליההאתוס 
כך היה בתקופת חאג' אמין אל  לסטינית.הלאומית הפ

מזהה יא הש חוסייני שהזדהה עם הנאצים, בתקופת ערפאת,
טית לציונות וכחלוץ הטרור העולמי, יעם העוינות הסובי

בתקופת מחמוד עבאס שהוא, לדעתה, מכחיש שואה ותומך 
החמאס שהוא חלק מהתנועה האיסלאמית  תקופתוב ,טרור

ב התמכרה אחרי המלחמה ארה" .הקוראת להשמדת ישראל
ואילו  ,לרעיון החלוקה מתוך השפעות אירופיות הקרה

השפעה סובייטית, , אנטישמיות ישראלית בגלל-אירופה אנטי
  יות. אאמריק-פחד מחרם נפט ואנטי

על פי הנרטיב של גליק, ארה"ב מתרחקת מישראל     
וושינגטון זה ך מהל. ברטרק תקופתומתקרבת לאירופה מאז 

 הנחות שקריות: מיתוס אחדות העולם הערביי שתמאמצת 
ותמיכתן  יותערבהמדינות המיתוס שנאת ישראל של ו

בפלסטינים. השמאל הישראלי שותף לרעיון שהסכסוך הוא 
אם כל הסיבות לאי היציבות במזה"ת. השמאל בוגדני ורוצה 

  י וגם הוא משפיע על ארה"ב. אבלחץ אמריק
  

  ואזרחות במשורה סיפוח הגדה
טול הרשות הפלסטינית ירושו ביפוח, לפי גליק, פיס    

תינתן לכל הפלסטינים במדינת ישראל  .וכוחותיה המזוינים
 ואפשרות לבקש אזרחות ישראלית.תושבות קבע בישראל 

האזרחות תמנע ממי שהיו חברים בארגוני טרור או עסקו 
המבקשים אזרחות גליק 'מרגיעה' שמספר  בהסתה לאלימות.

לא   גליק, לדעת   עזה, ובגולן).   םבירושלי מו (כ  קטן  יהיה
   שם, בונותה יר על   2005-ב  תרהיוו  כלל בסיפוח כי ישראלי

  
מנוהלות אך מותר לישראל להטיל מצור עליה כי מעזה 

  פעולות טרור נגד ישראל. 
יה פלסטינית. נתוני לפי גליק היא בד ה'בעיה הדמוגרפית'    

יים ובמציאות קטנים בהרבה. ה הפלסטיניים שקריהאוכלוסי
אין חשש להתקרבות לשוויון מספרי בין יהודים ופלסטינים 

יעור הפריון הפלסטיני יורד שכן שבתחומי "ישראל הגדולה" 
הישראלי עולה. גריעת עזה מהדמוגרפיה תורמת אף היא ו

  לרוב היהודי. 
 לדעת גליק הפלסטינים רוצים לחיות בחברה משגשגת,    

קרטית וירצו להסתפח לישראל, לשוק העבודה ופתוחה ודמ
 ,פוחיאחרי הס תשלומי הרווחה שלה.לשלה ו

יוכלו הישראלים לממש את זכויות 
שנמנעו מהם  גדהין שלהם בישבות והקניההתי

לא ברור  ושלטון ירדן בגדה. מנדטבתקופת ה
אם גם פלסטינים יוכלו לקנות קרקעות 

  . בישראל
  

  פוחיהס אשליית המעשיות של
מנסה גליק לחזות של ספרה בחלק האחרון     

כוונה לסבר את בפוח יאת תגובות העולם לס
יש לה הסבר מדוע  נוראות. והיידעתנו שהן לא 

ההתנגדות של כל מדינות האזור לא תהיה 
משמעותית. אך האויב המרכזי של התכנית, 

אירופה יותר  לפי גליק, הוא האיחוד האירופי.
שהיא שקועה בשנאה אובססיבית  מפני ויותר עוינת לישראל

קה יהנובעת מ"פתולוגיה עמוקה יותר המובילה את הפוליט
"רואה בדמוקרטיה הליברלית אשר והתרבות האירופית" 

היחידה במזרח התיכון, שבה מכבדים זכויות אדם ואת 
  ת האיום הגדול לשלום העולם".המשפט הבינלאומי, א

את הסנקציות  להעצים , אירופה תקראפוחיסשל במקרה     
היצוא שלה נפרס יותר ויותר  ,על ישראל. למזלה של ישראל

כלפי אסיה ולכן לא יפגע אנושות מחרם אירופי. תלותה של 
לוגיות עילית מישראל ויצוא גז מישראל ואירופה בטכנ

הקורבנות , בנימוק זהאת האירופים. גם הם לאירופה ימתנו 
   והמגלומניה מתערבבות.

-יות הישראליות, גם זו של גליק היא חדכמו רוב התכנ    
 מי? לכפות סיום סכסוך צד אחד יכולצדדית לחלוטין. האם 

פוח שלה גליק יבתכנית הס קובע מה רוצים הפלסטינים?
יחסת רק לזכויות האישיות של תושבי הגדה ולא לזכויות ימת

מאחר שאין היא רואה  התרבותיות והלאומיות שלהם.
שאיפתם להגדרה עצמית  את תוחקהיא מ ,עם בפלסטינים

ומעלימה את הבעיה שתקבור את כל התכנית: המשך מאבק 
  הפלסטינים בתוך מדינת ישראל המספחת. 

ים כ'ליברלית' בעלת ערכים אכותבת לאמריק גליקמאחר ש    
היא מתעלמת מהשוני בין להיות  ,משותפים עם ארה"ב

ישראל  ,שלא כבארה"ב י ללהיות יהודי בישראל.אאמריק
 היא מדינה שאין בה הפרדת דת ממדינה ושייכות לאומית,

הוספת  פי מוצא ביולוגי.לת ותניכולל זכויות קנין ואזרחות, נ
ליוני תושבי קבע שאינם אזרחים תשעתק בתוך ישראל את ימ

  האפרטהייד שקיים בגדה היום.
  הם ,בספר ביטויהמוצאים  ,החידושים בימין הישראלי    

 רופה וראייתה כיבשת אבודה;את איהייאוש מלשכנע 
י והפניה אההרגשה האמביוולנטית כלפי הממשל האמריק

את  נשיאיהם ש'אינם מבינים'לראשי ים מעל אלאמריק
, הזהות האינטרסים החדשה, לכאור; ויאהאינטרס האמריק

את  גליק מבססתכך  ים.יבין ישראל וכמה משטרים ערב
בריתותיה  עלהגברת בידודה של ישראל במערב ו חזונה על

  עם המשטרים המאוסים ביותר במזרח התיכון.



    במאבק
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 העובדים לארגון הפיכתו על הכריז "לעובדים כוח" ארגון     

 שיותר לאחר זאת .פסגות ההשקעות בית עובדי של היציג
 הארגון נציגי .ההצטרפות טפסי על חתמו מהעובדים משליש

 הסכם על לחתימה מ"במו בהקדם להתחיל להנהלה קראו
 ,בישראל הגדול ההשקעות בית הוא שפסגות יןיצו .קיבוצי

 עובדי .שקל מיליארד 200-כ ומנהל עובדים כאלף המעסיק
 לדברי .אוגוסט בתחילת בהתאגדות התחילו ההשקעות בית
 שני רקע על באה העובדים להתאגדות היוזמה ,הפעולה ועד

 .מניות ומכירת הנהלה לופיחי :בחברה משמעותיים מהלכים
 הגנים צהרוני לעובדות קיבוצי הסכם נחתם  לאחרונה     

 עובדות עדו .יאיר כוכב-יגאל צור המקומית במועצה
 קיבוצי הסכם על חתם ,לעובדים בכוח המאוגד ,הצהרונים

 הישגי בין .יאיר כוכב– יגאל בצור הקהילתית העמותה עם
 כתושבות" .בענף מהמקובל %15-בכ הגבוה שכר העובדות

 מוועד נמסר |"העתיד דור את לגדל גאות אנחנו ,המקום
 שהועסקנו העובדה כך כל צרמה כך משום דווקא" .תוהעובד

 וללא לוותק או לניסיון משמעות כל ללא קבלן כעובדות
 ומעניק מעמדנו את מסדיר ההסכם .בקיץ לעבודה הבטחה
 יצוין .הוסיפו "שלנו החשובה לעבודה ראוי תגמול

  .פעמיים לשבות העובדות נאלצו מאבקן שבמסגרת
 

 

 ומרכיב תיא זכות יסוד אזרחיזכות ההפגנה והמחאה ה    
אינם ברובם ולמרות זאת האזרחים  ,זכות לחופש הביטויב

 משטרהמודעים שלא כל הפגנה טעונת רישיון מראש, מתי 
או מה לעשות במקרה של  ,לעצור פעילים בהפגנה רשאית

בספטמבר, בשעה  7, ד'ביום  .נגד מפגיניםהפעלת כוח 
 הסדנ, ת"א) 70עם בגדה השמאלית (אחד התתקיים   ,18:45

  על חופש המחאה וזכויות בזמן הפגנה ומעצר.
הסדנא בשיתוף עורכות דין ופעילות חברתיות המומחיות     

רייטס", - לנושא חופש הביטוי וההפגנה: פרויקט "דוקו
 -האגודה לזכויות האזרח, הקרן למגיני זכויות האדם, תמורה 

ד עינויים ועד הציבורי נגוהמרכז המשפטי למניעת אפליה, ה
נלמד על הפגנות מארגני הסדנא מסרו "במהלכה  ושתי"ל.

ורישיונות, פיזור הפגנות, סמכויות המשטרה, זכויות 
המפגינות בזמן עיכוב ומעצר, התנאים להקמת אוהל מחאה, 

   הגשת תלונה למח"ש ואיסוף ראיות להגשת תביעה נזיקית".

 

 

  

ח"כ יוסף ג'בארין ביקר את 

  מרואן ברגותי בכלא
 הרשימה המשותפת) ביקר ,ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש    

האסיר הפלסטיני מרואן ברגותי הכלוא בכלא  צל) א23.8(
נמסר כי השניים נפגשו במשך שעתיים ודנו ים בשרון. הדר

במניעת ביקורי משפחות מאסירים פלסטינים, במאמצי 
הפיוס הפלסטיני ובבחירות הקרובות לשלטון המקומי בערים 

כי התרשם  ,ות. ג'בארין אמר לאחר הביקורהפלסטיני
שברגותי שוקל בחיוב להציג את מועמדותו בבחירות הבאות 

 ליו"ר הרשות הפלסטינית.
כי ברגותי "מאמין בחיזוק הדמוקרטיה  ,עוד מסר ג׳בארין    

הפלסטינית באמצעות בחירות דמוקרטיות סדירות לכל 
יעה המוסדות השלטוניים". בחודש פברואר האחרון הוד

דותו לתפקיד הנשיא עמאשתו כי בכוונת בעלה להגיש את מו
יתקיימו. היא אמרה שהתמודדותו  הכאשר בחירות אל

 ר הפלסטיני".ציבוברגותי "מבטאת את רצון ה
  

  קרב מוחות בגדה השמאלית
קרב מוחות  -" 1יתקיים "מועדון כתב מס'  בסוף אוגוסט    

ה כותבים, בהשתתפות שישזאת, על שתי מלים מנוגדות. 
שלושה סבבים, שתי מילים מנוגדות בכל סבב. "בין באטל 
היפ הופ לדיבייט קלאב, בין בנדנה לעניבת פרפר, נולד 
מועדון כתב הראשון. תנו לכותבים לשכנע אתכם ותכריעו מי 

  .המנצחות", נמסר
באוגוסט, בשעה  31, ד'שיתקיים ביום  ,באירוע הראשון    

, ת"א), 70ית (אחד העם במועדון הגדה השמאל 20:30
: ירמי שיק בלום מול נטע וינר בקרב על לזכור יתמודדו
 ;ג׳ייסון דנינו הולט נגד גלית חוגי  על קודש וחול ;ולשכוח

ויעל טל מול הדס גלעד על לעוף וליפול. הפקה: מיכל צורן 
  ציטרו. - וניהול אמנותי: יעל ביאגון

  
  

 מועדון הגדה השמאלית

, ת"א70אחד העם   
        

  הסרט "סרט אדום" מזמינה להקרנת דרההס

  החיים על פי אוהד""
 אחרי ההקרנה יתקיים דיון בהנחיית פעיל אנונימוס ומק"י 

   איתי אקנין
  על הקשר בין המאבק הטבעוני למאבק השמאלי
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