
  

  

  הערביםכלפי את אש המחאה כלפי הוועדים ולהסיט מנסה נתניהו 
  

, רגל החגיםהראיונות להלכו והתמעטו ,     בחלוף השנים
 .גנרליםהשרי האוצר ו, ממשלההראשי שנהגו להעניק 

בנימין , סרבן ראיונות ידוע הוא ראש הממשלה המכהן

 , אותן ערך,גם מסיבות העיתונאים המעטות. נתניהו
היה הוא לא שכן , "מסיבות מעל העיתונאים"-רו כהוגד

שלא , נתניהו. נלהב במיוחד להשיב לשאלות הכתבים
 של עיתון "דה מרקר"למוסף " ריאיון לחג"העניק , כהרגלו

  ). 6.4(" הארץ"
חות " בו התפרסמו הדו,בשבוע    

ובהם , הכספיים של הבנקים
 עמוד' ר(דיווחים על רווחי עתק 

כסיס תימוש בשנתניהו שה ע, )3
 זעמה של את יסה להפנותנו ,ידוע

רבנות והמחאה החברתית כלפי ק
במקום כלפי , הקפיטליזם עצמם

האחראים , בעלי ההון וממשלתם
  .העמקת הפעריםל

את בדבריו סימן     נתניהו 
במסגרת , המטרה הבאה להתקפה

-מסעו לחיזוק המגמה האנטי
:  בחברה הישראליתתדמוקרטי

: לדבריו .העבודה המאורגנת
בעתיד יש למתן את כוחם של "

שליטת . הוועדים הגדולים
עוד ". בשירותים חיוניים היא בעייתיתהוועדים הגדולים 

במילות , עופר עיני, ר ההסתדרות"יו, פנה נתניהו לשותפו
 , ההסתדרות מבינה את זה,אני חושב שמעת לעת: "עידוד

ות  שמועמדותו של עיני לראש, יצוין."ומנסה לרסן אותם
, ידי נתניהו והליכוד-ההסתדרות נתמכת באופן רשמי הן על

  .ר מפלגת העבודה"יו, 'שלי יחימוביץידי -והן על
היינו עכשיו במאבק קשה עם עובדי : "    עוד אמר נתניהו

 המאפשרת לנו להכניס מומחים ,שם הושגה הבנה, הרכבת
אבל הבעיה היסודית הזאת , חיצוניים לטיפול בכשלים

 המשפט, במכבסת המילים הביביסטית ".מתעדיין קיי
  . הפרטה – פירושו" ו להכניס מומחים חיצונייםהצלחנ"

 ולו פעם אחת במהלך לא נזכרה' הפרטה'המילה ,     אומנם
העדפת שביסודה , ההפרטהמדיניות אך , הריאיון האחרון

אין דרך : "צצה בכל פינה, בעלי ההון על פני צרכי החברה
הם צורכים . הסעד, הבריאות, אחרת לספק את צורכי החינוך

הסקטור הפרטי הוא .  שהממשלה לא מייצרת–הון עתק 
מהיכן יבוא " :והוסיף , נתניהוטען, "היחיד שיכול לייצרו

ך זה בער? שהממשלה תקנה את המזון בשוק תחרותי? הכסף
     ". כמו שהמדינה תקנה בתים

נתניהו סבור : חמור מזה    
שהפערים בחברה הישראלית אינם 

אם אתה מנכה  ",ולדברי! קיימים
, את האוכלוסיות הבעייתיות ביותר

אז , וסייה החרדית והערביתוכלהא
במקום טוב . יני הוא מצוין'מדד ג

הבעיה הייחודית היא לא . באמצע
וסיף ראש וכאן ה". ונינהמעמד הבי

המעמד : "גזעניתהסתה הממשלה 
הבינוני מרגיש שהוא מממן את שני 

זה מה שהם . הסקטורים שציינתי
  ".  ולא תמיד הם טועים,חושבים

כדי לפטור את בעלי ההון מכל     
קבע , אחריות למציאות החברתית

מה שמעלה , בישראל"כי  ,נתניהו
את המחירים זה המונופולים 

מעלה את ה,  הוא הממשלהיותרוב בהחשהקרטל . םוהקרטלי
  ".  כדי לממן ביורוקרטיה ופקידות,המחיר באמצעות מכסים

וזה , אני פועל בצורה סדורה ושיטתית ":נתניהואיים עוד     
תגמול סלקטיבי של , גמישות העסקה: חלק מהתכנית שלי

  ". וריסון הכוח של הוועדים, העובדים
 הוא חלום ום של ראש הממשלהאין ספק שסדר הי    
הצעד . חילוני או דתי,  יהודי או ערבי,עובדכל  של בלהותה

, עיניאת  יסהבלא הו, תכניות ההוןכדי למגר את  הראשון
-בבחירות שיתקיימו ב,  הליכוד והעבודה בהסתדרותמועמד

היא חידוש ,  לא פחותהחשוב, הצעד השני.  במאי22
  .ההמונית למען צדק חברתיהמחאה 

  2012 באפריל 11, 15גיליון    



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

        
   להיות עשיר זה אופי

 שאנשים ממעמדות גבוהים ,באופן כללי מצאנו שוב ושוב"
כשהם רואים תמונות של . פחות אמפתיים כלפי אחרים

הם נוטים , פחות סביר שהם ירגישו חמלה, אנשים סובלים
. פחות להראות סימנים פיזיולוגיים שמיוחסים לסימפטיה

אנשים .  בקצב הלב שלהם,למשל ,אפשר למדוד את זה
הם נוטים יותר , לא מחייכים, עשירים לא יוצרים קשר עין
הם לא , לקשקש על ניירות, לבדוק את הסלולרי שלהם

 שיותר עשירים למדו ,יכול להיות. מושקעים בתקשורת
שבהם אנחנו יודעים , במוסדות כמו בתי ספר למינהל עסקים

יש . ות והקפיטליזםשמלמדים אנשים על יתרונות התחרותי
הרבה מחקרים על מה לימודי כלכלה עושים לעולם הערכים 

  ".וסדרי העדיפויות של אנשים
  )5.4 ,"מוסף כלכליסט ",מחקר אקדמי על כסף ואופי(

        
  מזעזע לראות

וגם לא הולכת ? נכון, הנסיכה דיאנה לא צועקת ברחובות"
מזעזע לראות בנות ישראל . 'כבודה'בלבוש שלא הולם את 

אז איך יראה הדור ... הנופלות בידי ערבים שמפתים אותן
  .!"את צריכה לגדור את עצמך בצניעות? הבא

  )28.3, "ִכל דבר בעתו"מתוך העלון התורני ( 

        
  חף משביתות

חינוך ! חינוך ברמה עם נשמה! לילדך מגיע הטוב ביותר
  !!!".בתי ספר וגני ילדים ללא שביתות כלל! למידות טובות

  ")כל דבר בעתו"ב, "לב לאחים"החרדית שת רה תמודע (

        
  !הס? מס

אנחנו לא יכולים להמשיך ולהעלות את שיעורי מס "
.  כי הדבר משפיע לרעה על האקלים העסקי בארץ,ההכנסה

מס ישיר גבוה מדי עלול לגרש מכאן את מיטב היזמים 
, ואני מתכוון למשקיעים ויזמים מוכשרים. והמשקיעים

  ."צריך לשמור עליהם. לכלת ישראלהמייצרים ערך מוסף לכ
  )6.4, "ממון", נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר (

        
  המנגינה המוכרת, ושוב

זה , אני לא מתכוונת להיכנס לקואליציה כדי לחמם כיסא"
אבל האופציה , לא אכנס לממשלה בכל תנאי. בזוי בעיניי

הזאת קיימת אם תהיה למפלגת העבודה אפשרות להשפיע 
  ".דיניעל התהליך המ

  )25.3, "ישראל היום", ר מפלגת העבודה"יו', שלי יחימוביץ (

  
        info@maki.org.il    :שלחו לנו דברים בשם אומרם

        
  

  

  

  מכתבים למערכת
  

  על מה הפגנו
שהופכת למאבק ארוך ,  יצאנו למחאה המונית2011בקיץ     

 .טווח על דמותה של החברה הישראלית
ובה אנו , יצאנו לרחוב מפני שהחברה הישראלית בה גדלנו    

, יצאנו למאבק למען מערכות חינוך. יקרה לנו מאוד –חיים 
ל בשיצאנו למאבק . בריאות ורווחה איכותיות ושוות לכולם

זילות אזרחי , כלכליים-הפערים החברתיים ,המחיריםעליית 
, ריסוק מעמד הביניים, ניצול העובדים החלשים, המדינה

 . ועוד,ערכים עליהם נוסדה המדינההוביטול השטחה 
מגזר ב, מגזר החרדיב כדי ללחום, יצאנו לרחובותלא     

 א היו של בנימין נתניהוהצהרת. כל מגזר אחרב או ,הערבי
  . בין מעמדות ומגזרים לשיסוי סוכןניסיון מ

  חיפה, עופר ברקן

  
  בזכות ההגיונות הסותרים

 שאול סמילנסקי' של פרופ    לאחרונה יצא לאור ספרו 
. אוניברסיטת חיפהבהוצאת , " פרדוקסים מוסרייםעשרה"

מרבית האנשים מאמינים כי  ,הספר עוסק בהנחהר עיק
  . טעותעל , ביסודה, נשענתמסקנה פרדוקסלית ש

 ,אך לעיתים קרובות. זהו המצבברוב המקרים ,     אכן
ל כשורה מבחינה מוסרית ופרדוקסים הם דווקא סימן שהכ

 .ניתן לדחותם או לקבלם –אם כי מבחינה פוליטית , ואישית
וכן ,  אנו נתקלים בפרדוקסים מוסריים,םיומבחיי היו    

להלן כמה  .בחברהו, בכלכלה, בפוליטיקהבפרדוקסים 
 :בהרת הנושא לצורך ה,דוגמאות

 הכריזה קבל עם ,ב" שרת החוץ של ארה,הילרי קלינטון -    
היא הוסיפה כי .  לאלתרהתפטר כי על בשאר אסד ל,ועדה

  "...ללא התערבות מבחוץ – העם הסורי זכאי לדמוקרטיה"
ומגיע עמם להסכם ' שר בממשלה דן עם פורעי חוק -    

 .ץ"להחלטת בגהעומד בסתירה , הפשר
ת ישראל אמורה להיות מקלט מדיני ופיסי בטוח  מדינ-    

 בהם ,היא חוותה מלחמות ופיגועים –בפועל אך , םליהודי
 .נהרגו רבים

פרדוקסים .  דומיםספור פרדוקסיםנניתן להוסיף עוד אי    
סתירה  . שמשהו השתבש, הם סימן ברור לכך,אלה ואחרים

  .ואבסורד אינם מבשרים טובות
  יפו-אביב- תל, דן יהב

  
  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  



  

 3/חברה וכלכלה 
 

  

  בעלי ההון והמנהלים הבכירים לא אוכלים מרור
  

  רק הולכים ומעמיקיםההכנסה  פערי: התמונה שנתניהו מנסה להסתיר
  

  אפרים דוידימאת 

  
רווחי כי  עולה ,לפני החג שנמסרו ,מהדיווחים לבורסה    

. ח" מיליארד ש7 עמדו על 2011-לים ב הבנקים הגדוחמשת
. 2010-ב מו שנרשח"שרד  מיליא6.6 של יםלעומת רווח, זאת

 שגבו ,היקף העמלותכי , חות הכספיים"עוד עולה מהדו
בדומה , ח"ש מיליארד 14על בשנה החולפת עמד , הבנקים

   .שנה שלפניהל
המחאה החברתית , האטה בפעילות הכלכלית במשק    ה

שוק שהן (אירופה ארצות ב הקפיטליסטי והמשבר ,הנרחבת
באו לידי ביטוי לא כלל  –) הייצוא מספר אחת של ישראל

הבנקים : ך הואנהפו. חמשת הבנקים הגדוליםשל חות "בדו
   . ברווח הנקי10%-הציגו עלייה של כ

מנם הורגשה האטה בקצב ו א2011ברבעון הרביעי של     
 הרי ,אולם בניגוד לשנות משבר קודמות, צמיחת האשראי

 בנק לא הציגו פגיעה שוםחות הכספיים של "שהדו
   .משמעותית

לי "השכר המצרפי של חמשת מנכ ש,יצוין    
. ח" מיליון ש38-על כאשתקד הבנקים עמד 

 השנים האחרונות ארבעבדיקת הנתונים ב
מאז החל המשבר , 2008 כי משנת ,מעלה

 שכרם ותעלהייתה ,  העולמיהקפיטליסטי
השיאן . ח"ש מיליון 170 םלי"מנכה של

אלי , טפחות-מזרחיבנק ל "הוא מנכ

 53.1 על השכרו עמדות שעל ,יונס
 – אחריוהבאים  .מיליון שקל

ל "מנכהפועלים ובנק  ל"מנכ
כל אחד ר עלות שכש ,דיסקונט

  . ח" מיליון ש35.4היא מהם 
הרי , מועסקות עובדות רבותמערכת הבנקאות באף ש   
רק , מתוך רשימת מקבלי השכר הגבוה במערכת הבנקאותש

   . נשיםן ה14%
  

  הפערים בשכר רק גדלים
שכר ,  במשקההאטה החברתית ולמרות למרות המחאה    

, 2011- ב5.8%-זינק בבמערכת הבנקאית  הבכירים מאה
 8.3-שהם כ, חודשב ח" אלף ש690ממוצע של ועמד על 

 עלה השכר הממוצע ,באותה שנה.  בשנה לבכירח"שמיליון 
 ח"ש 8,735ברוטו של והגיע לשכר , 3.8%-ברק במשק 

  .  בשנהח"ש אלף 105-כ שהם, חודשב
 המנהלים המתוגמלים  מאהשכרם הממוצע של כי ,    יצוין

 מזה של השכיר 79גבוה פי  ,נסחרות בבורסהבחברות ה
" רק" שכר הבכירים היה גבוה ,2010שנת בבעוד ש, הממוצע

 ברשימת החתולים 100-כדי לתפוס את המקום ה. 77פי 
 שכר עלותהגיע ל נדרש המנהל הבכיר ל,2011השמנים של 

 3.3 רף הכניסה היה 2008שנת ב. ח" מיליון ש4.8שנתית של 
נדרשה עלות  2010-וב, ח"ש מיליון 4.5 2009-ב, ח"שמיליון 

  .  כדי להיכלל ברשימה המתגמלתח" מיליון ש4.4שכר של 
  

,  בעלי שליטה23המתוגמלים נכללים מאה ברשימת     
 182בהיקף של ,  חברות22-משכר משכו  2011בשנת ש

 מיליון 8 שלשנתי  מדובר בשכר –ממוצע ב. ח"ש מיליון
ווח נקי חברות אלה ייצרו באותה שנה ר.  לבעל שליטהח"ש

 3%משכו אותם בכירים ש, מכאן. ח"ש מיליארד 5.7של 
עוד בטרם קיבלו ,  בצורה של שכרמהרווח הנקי של החברות

   . בתור בעלי העסקשבם נוטלים ,את הרווחים
הנקי הציג את הרווח שבנק הפועלים היה זה , בין הבנקים    

 מיליארד 2.74- הרווח הגיע ל. 2011לשנת ר הגבוה ביות
סות ההכנ. ה הקודמת בהשוואה לשנ25%זינוק של , ח"ש

התשואה על ההון . ח" ש מיליארד4.7- מעמלות הסתכמו ב
. 2010 בשנת 10.4% לעומת ,12%- עלתה ל,העצמי של הבנק

 ,ח"ש מיליארד 8.2-ב) 2011(הרווח מהלוואות הסתכם 
  . 6%- גידול של כ –) 2010(ח "ש מיליארד 7.8לעומת 

 הסתכמה ,ציון קינן,  הפועליםבנקל "עלות שכרו של מנכ    
יאיר , ר הדירקטוריון"יו. ח" מיליון ש9-בשנה החולפת ב

שכר חמשת הבכירים . ח" מיליון ש9.4 השתכר ,סרוסי
   .ח" מיליון ש34- הפועלים הגיע לבנק ב

, גליה מאור, לית בנק לאומי היוצאת"נכמ    
הציגה בפעם האחרונה את התוצאות הכספיות של 

אותו  ,שטרם הופרט ,גדול במדינה ההבנק
על פי נתונים  . השנים האחרונות17-ניהלה ב

- סתכם בה לאומיבנק  המאזן של ,שמסרה
 11.4%גידול של  –ח "ד ש מיליאר366

זהו סכום הגבוה . 2010שנת ביחס ל
  . בה השנתי של מדינת ישראלמתקצי

  

  הממשלה נגד המחאה
 שראש הממשלה ,זו המציאות    

 מנסה להסתיר בנימין נתניהו
): שער הגיליון' ר(ל כוחו בכ

בתקופת כהונתה של , הפערים המעמדיים במדינת ישראל
  . הולכים וגדליםרק , ממשלת הימין ובעידודה

 ובהשהחוששת מ, מנהלת הממשלה, בשבועות האחרים    
 שמטרתה תעמולה, המחאה החברתית בקיץ הקרובשל 

 ,הגדיל לעשותאף ) ליכוד( בגין בניהשר  .טשטוש הפערים
 שהשתתפו ,את מאות אלפי האזרחיםתקף בשבוע שעבר ו

בשיחה שקיים עם סטודנטים תומכי הליכוד , במחאה
  . )29.3 ("מקור ראשון"הדברים פורסמו באתר . בירושלים

 ודיברו ,הייתי היום בדיון עם קבוצה בריטית", לדברי בגין    
 אלף איש 400 שההפגנה של ,אני רק הזכרתי. שם על המחאה

 שכולם כבר חזרו ,היה בטוחכאשר  ,נערכה בתל אביב רק
  ."ל לארץ"חופשה מחוהמ

ניסה של משק בית מהו כרטיס הכ: "    עוד אמר בגין
של  אלף שקל ברוטו 17 הכנסה של בערך ?לעשירון השמיני

בערך ? מהו כרטיס הכניסה לעשירון התשיעיו. שני בני הזוג
 :אומרים האנשים שהפגינו .אלף שקל ברוטו בחודש 21

העשירון ? אבל מי משלם את המסים. 'תטילו יותר מסים'
כמה משקי בית כאלה ? כמה הוא כבר יכול לשלם, העליון

  ".זה יהיה מס לעשירים בלבד? יש
המאיון העליון , ן העליוןדרוש מס על העשירו,     כן

כמה הם כבר יכולים  .  מס לעשירים בלבד–והאלפיון העליון 
  .מסתבר שהרבה מאוד, לאור נתוני ההכנסה? לשלם



 4/עבר והווה 
  

  מגרון ואחיותיה
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

 ברחבי הגדה המערבית –    להתנחלות מגרון אחיות רבות 
ועוד ,  התנחלויות רשמיות130-וירושלים המזרחית הוקמו כ

אך ברשימה להלן ". מאחזים" התנחלויות המכונות 100-כ
בפרשות : אלא באחיות אחרות, אעסוק לא באחיות אלה

נת צפצפה צפצוף ארוך על פסק שבהן ממשלה מכה, קודמות
  .דין של בית המשפט העליון

  

  פרשת מגרון
בניסיון . פרשת מגרון, תזכורת לפרשה הנוכחית,     תחילה

להתחמק מהביקורת הבינלאומית הגוברת לגבי ההתנחלויות 
מעדיפות ממשלות ישראל , בשטחים הפלסטיניים הכבושים

.  התנחלויותכי הן הפסיקו להקים, להצהיר בשנים האחרונות
כל התנחלות " מאחז" לכנות בתואר –הטריק שנבחר הוא 

. שנבנית תמיד בתיאום עם הצבא ויתר גורמי הממסד, חדשה
שהוקמה , היא מגרון, "מאחז"המכונה , התנחלות אחת כזאת

  .1999בשנת 
יחד עם שלום , ץ תושבים פלסטינים"עתרו לבג, 2006-    ב

ל ספרד ושלומי מיכאובאמצעות עורכי הדין , עכשיו

,  בדיון.ותבעו את השבת אדמתם הפרטית הגזולה, זכריה
הודתה פרקליטות המדינה כי הקרקע אכן בבעלות פרטית של 

  .והתחייבה להרוס את מגרון, פלסטינים
, ץ נתן הזדמנות למדינה לבצע את התחייבותה"    בג

באוגוסט , והשתהה חמש שנים עד למתן פסק הדין בעתירה
, "פורעי חוק"כונו המתנחלים במגרון , הדיןבפסק . 2011

  .2012עד סוף מרס " המאחז"והמדינה חויבה להרוס את 
) כלומר הממשלה(פנתה המדינה , 2012 במרס 25-    ב

וזאת , בבקשה לדחות את מועד הפינוי בשלוש שנים וחצי
ץ דחה את "בג. עם המתנחלים" פשרה"בטענה שהגיעה ל

  .ע תוך ארבעה חודשיםוקבע שההריסה תתבצ, "פשרה"ה
כי גם כחלוף ארבעה , אם נעריך,     זה לא יהיה דמיון פרוע

התנחלות מגרון תעמוד על , 2012כלומר ביולי , חודשים
שבהן ממשלות , די להיזכר בפרשות אחרות, לשם כך. תילה

  .ץ"לא ביצעו פסקי דין של בג
  

  פרשת רבסייה
גורשו , וששכן באזור עכ,     תושבי הכפר הערבי רבסייה

שבו כמה מהתושבים לבתיהם , 1949באביב . 1948- ממנו ב
חודש לאחר . גורשו ממנו בידי הצבא, 1950ובינואר , בכפר

 להעלות את נושא הגירוש תופיק טוביכ "ביקש ח, מכן
. ץ"בטענה שהוגשה עתירה לבג, אך הנושא לא נידון, בכנסת

אוגוסט ב, הוכרז הכפר, במטרה למנוע ניסיונות חזרה נוספים
  ". שטח צבאי סגור"בתור ,  1950
בטענה כי ההכרזה על , ץ"עתרו התושבים לבג, 1951-    ב

הפרסום הרשמי של (שטח צבאי סגור לא פורסמה ברשומות 
וביטל , כי אכן לא היה פרסום כנדרש, ץ פסק"בג). הממשלה

 הדין במקום לבצע את פסק. את הצו בדבר שטח צבאי סגור
שר , כעבור כמה ימים, פרסם, של בית המשפט העליון

המאשרות , תקנות שעת חירום, דוד בן גוריון, הביטחון

לרבות בעניין , בדיעבד את הצווים הצבאיים שלא פורסמו
  . רבסייה

ץ נגד סגירת "    תושבים מהכפר רבסייה שבו ועתרו לבג
 התייחס בפסק הדין לנדויהשופט . שטח הכפר בפניהם

: כי הסגירה נעשתה מטעמי ביטחון בלבד, לטענת הממשלה
שנימוקי הביטחון , עלול להתעורר החשד, נוכח כל אלה"

ץ את "אישר בג, ובכל זאת". הנסתרים אינם נימוקים כלל
אך גם . 1951הישיבה בכפר רק לאלה שחזרו אליו בסוף 

, התושבים לא הורשו לחזור. החלטה חלקית זו לא בוצעה
  . ת כל בתי הכפרוהצבא הרס א

  

  פרשת איקרית ובירעם
תושבי שני .     פרשת הכפרים איקרית ובירעם ידועה יותר

 1948פונו בנובמבר , הסמוכים לגבול לבנון, הכפרים
אך עדיין לא הותר , כאשר נקפו כשלוש שנים". לשבועיים"

ביולי . ץ"הגישו התושבים המפונים עתירה לבג, להם לשוב
 המורה לצבא לאפשר להם לשוב ,ץ צו" הוציא בג1951

  .לכפריהם
אלא שלפי ,     הממשלה לא רק סירבה לכבד את הצו

  . פוצצו כל בתי הכפר בירעם1953בספטמבר , הוראתה
. 1997- וב1981-ץ ב"    התושבים שבו והגישו עתירות לבג

בראשות שר , ועדה אחת. בין לבין דנו ועדות שרים בנושא
מליצה להחזיר את התושבים אפילו ה, דוד ליבאיהמשפטים 

  .אך ההמלצות נותרו על הנייר. לשני הכפרים
דליה פסקה השופטת , 1997ץ בשנת "    בדיון שהתקיים בבג

המונע מהתושבים את הכניסה , כי צו סגירת השטח, דורנר
.  בטל–) שבתיו והכנסייה שבתחומו לא נהרסו(לכפר איקרית 

, "תוך שבועיים"כי ישובו לבתיהם , אשר להבטחה של הצבא
כי זכותה של , קבע בית המשפט העליון באופן תקדימי

זאת בניגוד להחלטת . הממשלה לא לקיים הבטחה שלטונית
שהורתה להשיב את העקורים לבתיהם , 1951-ץ מ"בג

  .באיקרית ובבירעם
קשה , איקרית ובירעם,     בהתחשב בתקדימים של רבסייה

דין האחרון שממשלת נתניהו תיישם את פסק ה, לצפות
ביצוע פסק - ואם יידרשו תירוצים לאי. בנושא מגרון כלשונו

סכנה לשלום , המצב הביטחוני: הם כבר יימצאו, הדין
  . ואולי גם מערכת הבחירות שבפתח, הציבור

  

  אורי גופר" / קבאלאיסת"מתוך 
  

 ְּכֶׁשַההֹוִרים ֶׁשָּלּה ָאְרזּו

 ִהיא ֶהֱאִמיָנה ְּכֶׁשָאְמרּו

  . עֹוד ַיְחְזרּוֶׁשֵהם ְלָכאן
  

 ִהיא א ָחְׁשָדה, ַיְלָּדה ְקַטָּנה
 ,ַּבְּמְזָוָדה ָעְזָרה ָלִׂשים

 ְּכֶׁשִהְתַרֲחקּו אֹורֹות ַהְּכָפר
  .ִּכְמַעט ָיָׁשר, ִהיא ִנְרְּדָמה

 

 ַהְּזַמן ָעַבר
  .ַהְּכֵאב ִנְׁשַאר



  

  5/חברה 
 

  

  ערביותהנשים הממשלה משאירה מאחור את ה
  

   הולך וגדל–אבל הפער בתעסוקה , פערי ההשכלה מצטמצמים
  

,  בנק ישראלל    בשבוע שעבר פורסם מחקר חדש ש
שהסתמך על סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית 

דה "- שעיקריו פורסמו ב(מהמחקר ). ס"למ(לסטטיסטיקה 
 השנים האחרונות 40-כי בעוד שב, עולה) 4.4, "מרקר

הצטמצמו פערי ההשכלה והפערים במספר הילדים של נשים 
הרי שהפער בשיעור , ערביות לעומת נשים יהודיות

  . רק גדל–ההשתתפות בכוח העבודה 
-של נשים ערביות גדל מהממוצעת     מספר שנות ההשכלה 

. 2010 בשנת 10.1- ל, 1970 שנות לימוד בממוצע בשנת 3.3
 שנות לימוד בממוצע בקרב 13.1- נמוך משיעור זה עדיין 

  . צומצםאולם הפער, נשים יהודיות
הגם , עדיין קיים פער,     גם מבחינת מספר הילדים הממוצע

 מהנשים היהודיות 22%- היו ל2009-ב: שהוא צומצם
לעומת , שלושה ילדים-שניים
.  בקרב הנשים הערביות32%

הפער בין שתי הקבוצות היה 
  .1970-גדול הרבה יותר ב

, על אף נתונים אלו,    אולם
מסתבר ששיעור ההשתתפות 
בשוק העבודה של נשים 

 20%- ל10%-ערביות עלה מ
, 2010-1970בלבד בפרק הזמן 

בעוד שאצל הנשים היהודיות 
 . כיום60%- ל30%-הוא עלה מ

 הפער 1970-בעוד שב, כלומר
בין הנשים היהודיות והערביות 

כיום ,  נקודות אחוז20עמד על 
  .40 ועומד על –הוא גדל 

-סאוסאן תומאהיא ,     מי שלא הופתעה מתוצאות המחקר

 ההמרכזת את פרויקט נשים ותעסוקה בעמות, שוקחה
אין כל חידוש . "שמושבה בנצרת, "נשים נגד אלימות"

  .היא אומרת, "הם משקפים מציאות קיימת. בנתונים האלה
  
  ?האם היו בידיכן נתונים דומים: ש

 מהו שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכוח הקביעה: ת
בהחלטה על איזו שכבת גיל , בין היתר, תלויה, העבודה

הרי , 65-15ס בוחן נשים בגילאי "בעוד הלמ. מסתכלים
ולכן , 54-25שהממשלה מציגה נתונים רק לגבי שכבת הגיל 

: ל שיעור השתתפות גבוה יותרשנתונים בדבר ציגים הם מ
27%-25%.  

אנחנו , חס לנשים ערביות בעלות השכלה גבוההבהתיי    
, ערכנו לפני כמה שנים מחקר בנושא תעסוקת נשים ערביות

  . הן מובטלות מהאקדמאיות הערביות40%- ממנו עלה ש
  
  ?איך את מסבירה את המצב הזה: ש

 80%- כ–ישנו שיעור גדול . ישנם מספר גורמים: ת
החינוך משרד .  הלומדות הוראה–מהסטודנטיות הערביות 

ורבות מהן מוצאות , לא מייצר תקנים להעסקת מורות אלו
- כיום יש למעלה מ.עצמן ללא תעסוקה במקצוע אותו למדו

- מורות ומורים ערבים שהגישו בקשה לשיבוץ בבתי8,000
  .אך רק כרבע מהבקשות נענו, ספר

אקדמאיות ואקדמאים הקבלה של -הוא איגורם נוסף     
 ותשלה החלט הממאישרהבעבר . שירות הציבורילערבים 

ההעסקה של אזרחים ערבים בשירות שיעור  הגדלת בדבר
 אך היא – 2012 עד שנת 10%-ל) לא כולל הוראה(הציבורי 

  .לא עמדה ביעד זה
  
אינן עובדות ערביות הנשים הלעיתים טוענים כי : ש

  ?יש בכך ממש". תרבותים חס "בשל

? י אחראי להםאבל מי יוצר אותם ומ. ישנם חסמים, אכן: ת
המונעת אפשרויות , החסם המרכזי הוא מדיניות האפליה

  .מנשים ערביותתעסוקה 
ישנה עובדת ,     אצלנו בעמותה

המגיעה כל יום מטמרה למשרדי 
משך הנסיעה . העמותה בנצרת

  דקות במכונית25 הואדרך זו ב
 ,אך בתחבורה ציבורית, פרטית

  !זה לוקח לה שעתיים
ת סבירה של     כל עוד אין תשתי

בתוך , תחבורה ציבורית
היישובים הערבים עצמם ובין 

כיצד ניתן לצפות , יישוב ליישוב
 לעבוד במקומות ייצאושנשים 
  ?מרוחקים

כדי לאפשר ,     יתרה מזאת
לא , לנשים ערביות לעבוד

מספיק לייצר תשתית של 
כדי , אלא חובה להבטיח מעונות יום, תחבורה ציבורית

. הן אימהות להשתתף בכוח העבודהלאפשר גם לנשים ש
 המסובסדים בידי משרד , מעונות יום1,700אבל מתוך 

  . נמצאים ביישובים ערביים27רק , ת"התמ
המונע מנשים ערביות " מחסום תרבותי" שקיים ,    מי שטוען

איך : צריך להסביר, לצאת מהבית ולהשתלב בשוק העבודה
שיוצאות , יותייתכן שישנו שיעור הולך וגדל של נשים ערב

בירדן , מהכפרים כדי ללמוד באוניברסיטאות בארץ
כשנשים אלה רוצות להשתלב בשוק , אחר כך? ובאירופה

  .הן מוצאות עצמן מובטלות, העבודה המקומי
  
  ?מהן ההמלצות שלכן לשינוי המצב: ש

דרושה , נוסף להשקעה בתחבורה ציבורית ובמעונות יום: ת
.  ערביות בעבודהמחויבת של הממשלה לשילוב נשים

בשיתוף , ת"משרד התמ, למשל, בהתנחלות מודיעין עילית
הביא להעסקת מאות , "מטריקס"טק -פעולה עם חברת ההיי

, מדוע לא תיזום הממשלה פרויקטים דומים. נשים חרדיות
  ?עבור נשים ערביות, בתוך ישראל

" יזמות עסקית"    לא מספיק שהממשלה מעבירה קורסי 
היא חייבת לייצר .  ידי חובהיוצאתובכך , לנשים ערביות

  .מקומות עבודה ביישובים הערביים עצמם
  אורי וולטמן
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ד השמאל ממוע
-  צרפתלנשיאות

  הפתעת הבחירות
        

שמאל המועמד , לפי תוצאות הסקרים האחרונים בצרפת    
זוכה לתמיכה , לוק מלנשון- אן'ז, נשיאותבבחירות ל עקביה

 צפוי להגיע" לאמחזית הש"מנהיג . מהבוחרים 15%-כשל 
 , באפריל22-שיתקיים ב, ב הראשון של הבחירותובסיב
, את מועמד מפלגת המרכז ףוקעיך בכ. מקום השלישיל

 . מרין לה פן,  הקיצוניאת מועמדת הימיןו, פרנסואה ביירו
הפרשנים צפו , עם פתיחת מערכת הבחירות לנשיאות    

כולל קריאתו  – נשוןהאגרסיבית של מלגישתו  כי ,בעיתונות
הכנסה  על 100% והצהרתו כי יטיל מס של ,"מרי אזרחי"ל

על רקע העמקת אך . ביל להתרסקותותו – רוו מיליון ישמעל
עמדותיו המגומגמות של  ו,המשבר הקפיטליסטי באירופה

 ,פרנסואה הולנד, מועמד המפלגה הסוציאליסטית
  .הולכת וגוברתרק במלנשון התמיכה 

עומד בראש , בעל תואר בפילוסופיה, 60בן , מלנשון    
, 2008- אותו ייסד ב, "מפלגת השמאל"מפלגה חדשה בשם 

חברה מפלגתו . הסוציאליסטיםשעזב את שורות לאחר 
,  ולכוחות שמאל נוספיםלמפלגה הקומוניסטית הצרפתית

שהתמודדה בהצלחה , "חזית השמאל"ויחד הקימו את 
  .בבחירות המוניציפאליות ובבחירות לפרלמנט האירופי

  בצרפתמפלגות הממסד, "לה מונד"על פי העיתון     
חזית "של דר היום סתמיכה הגוברת ב שה, מכךותששוח

ה זוכה מועמד המפלגה לתכרסם בתמיכה , "השמאל
רסמו בשבוע הראשון של ושפ יםלפי הסקר. הסוציאליסטית

ירידה , 28.5%עם , ב הראשוןובינצח בסצפוי להולנד , אפריל
 לסרקוזי 27.5%הסקר מנבא . סקר הקודםבהשוואה ל 2%של 
לאחר  שיתקיים שבועיים, ב השניוביבס. ב הראשוןוביבס

 55% עם , להולנדניצחון צופה הסקר ,הסיבוב הראשון
  .  לסרקוזי45% לעומת ,מהקולות

רב חובל של סירת פדלים  "מלנשון כינה בעבר את הולנד    
, לה פןאך התקפותיו הארסיות ביותר מכוונות נגד . "בסופה

-ו"  כלפי זרים המפיצה שנאה, מטונפתאישיות"אותה כינה 
מצע הבחירות של ". טיקה הצרפתית בפולינוכחות אפלה"

הלאמת , עובדיםהזכויות הגנה על  , בין היתר,כוללמלנשון 
האיחוד את עזוב ו ול"פרק את נאטקריאה לו, בנקיםה

  . עמיםהנשענת על ה, להקים תחתיהם ברית חדשה ו,האירופי
  אלף130 של הפגנה המוניתבפני  , שנשא,באחד הנאומים    

ן קרא מלנשו, ריס בפא הבסטיליהיכרשגדשו את כ, מתומכיו
לפרק את כל "- ו"השוק החופשי המגוחך"להיפטר מ

   ".אמריקאית-גים את ההגמוניה הצפוןצהארגונים המיי
נאם ברבות מהן ר שא, האסיפות הפומביות של מלנשון    

המפלגה הקומוניסטית הצעיר של ל "מזכה, פייר לורן
  . ותהיו לגדולות ביותר במערכת הבחיר, הצרפתית

ניסה להעמיד מכשולים   מרסייהעירייה הימני שלראש     
 ואסר על קיום אסיפה פומבית באחד הגנים ,בפני מלנשון

שון עתר לבית המשפט נגד נלמ. ציבוריים הגדולים בעירה
קבע כי לאסיפה ואף , זכה בתביעתו, הנהלת העירייה

  צופים . כזיים של מרסייברחובות המר, הציבורית יקדם מצעד

  

  לוק מלנשון- אן'ז
  

 , אלף תומכים140-ישתתפו ככינוס הפומבי כי במצעד וב
  .עצרת בכיכר הבסטיליהנקבע בש" יישבר השיא"כך בו

 בו ,לילעיר בשקיים מלנשון  ,גדולנוס בחירות בעקבות כי    
 היומון  שוחח כתב, תומכים25,000-השתתפו קרוב ל

ראש אשר מכהנת כסגנית , מישל דמסיןעם " הומניטה"
  . מטעם המפלגה הקומוניסטית,  וכחברה בסנאטייההעיר

  

איך המריאה מערכת ? מתי החל המהפך: ש
  ?הבחירות של השמאל העקבי

 אירוע. הזובחירות ה היו שני אירועים מכוננים במערכת :ת
מועמד שעד אז היה , מלנשוןכאשר , מכונן ראשון היה

 ,זייםבאחד משידורי החדשות המרכהופיע , אנונימי למדי
משמעיות וברורות בנוגע לשאלות שעל -ונקט עמדות חד

  . דבריהם התפלים של יתר המועמדיםנוכח , זאת. סדר היום
האסיפה ההמונית בכיכר שני היה מכונן ה    האירוע ה

 וכאשר שבתי ,השתתפתי במצעד שנערך בפאריס. הבסטיליה
האם זה נכון שהיית : "רבים שאלו אותי, הביתה לצפון

  . באירוע היסטורידובר היה מכאילו  ,"?שם
. של בחירות אלה" תגלית"הוא ה-מלנשון הוא,     עבור רבים

רבים היו  ,בתחילת מערכת הבחירותחרף העובדה כי , זאת
ואפילו בשורות המפלגה הקומוניסטית היו , לא הכירו אותוש

 . פקפקו בכישוריוכאלה ש
 

האם את זוכרת התגייסות פוליטית דומה : ש
  ?רים האחרוניםבעשו

הבסיס הפוליטי את  המהווה ,ישנו תקדים ראוי לציון,  כן:ת
כל הכוחות שכרתו ברית במסגרת ". חזית השמאל"להקמת 

של החוקה  היו שותפים במערכה נגד אישורה ,החזית
, באותו משאל עם. 2005-במשאל העם שנערך ב, האירופית

, וקה כי כל הממסד הפוליטי והכלכלי תמך בח,חרף העובדה
  . ליברלית-במשאל התנגדו לחוקה הניאוהמשתתפים רוב 

אבל הצלחנו להקים כוח , היינו אז בודדים בהתנגדותנו    
שכלל מפלגות פוליטיות ופעילים באיגודים המקצועיים 

 מאחורי אותו כוח הוא זה העומד כיום. החברתיותתנועות וב
 שהצטרפו למערכת ,בתוספת צעירים רבים, "חזית השמאל"

  . הבחירות בחודשים האחרונים
  

  ?"חזית השמאל"תוספת הקולות להו מקור מ :ש
 שכלל לא טרחו ,לאזרחים הרבים הוא לגרום , היעד שלנו:ת

 ,ם ביום הבחירותהבתילצאת מ, להצביע בבחירות האחרונות
, אנו יודעים גם על פעילי מפלגות אחרות. בקלפיולהתייצב 

 להצביע עבור מועמד השוקלים, דמוקרטים-ירוקים וסוציאל
הבעיות האמיתיות , הרי, במרכז המצע שלנו עומדות. החזית

הקושי לגמור את , המאבק באבטלה:  ושל העםשל העובדים
  . זריםהשנאת נגד המערכה נגד הגזענות וו, החודש
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  עת לשינוי
  

  עוזי בורשטייןמאת 
  

 ניתן היה לראות את ,במחאה החברתית של הקיץ האחרון    
חבל . התפקיד החיובי והחשוב שמילאו חברינו בהפגנות

אשר משכו , שההפגנות נגד הניצול וההפקרות של הממשלה
יש . לא המשיכו גם לאחר הקיץ, אליהן המוני משתתפים

  .התעוררות מחודשת כי בתקופה הקרובה תהא ,לקוות
.     היו שביקרו את הממשלה הימנית כבר בעת הקמתה

 חושפים את מהותה –דמוקרטיים שחוקקה -החוקים האנטי
אל אותם עשרות אלפים שהפגינו נגד חוקים . הריאקציונית

שהבינו כי נתניהו ושותפיו , הצטרפו רבים אחרים, אלו
יניות  מנהלים מד–ישי ואחרים , ברק,  ליברמן–לממשלה 

  . העומדת בניגוד חריף לטובת רוב הציבור, פועלית- אנטי
עלינו ליזום פעילויות ,     גם בשוך גל ההפגנות החברתיות

נגד , נגד האווירה הציבורית שמייצרים הממשלה ותומכיה
אירעה תקיפה , לאחרונה. ערבית- ההסתה והגזענות האנטי

אוהדי בידי ,  של עובדים ערבים בקניון בירושליםבריונית
והכרחי , פעולה פאשיסטיתזוהי . ר ירושלים"קבוצת בית

  .ערבית נמרצת נגדה-לארגן תגובה יהודית
  

  משילות ובשלות
  

  יוסי סגולמאת 
  

פרופסור אמנון ,  פרסם השר לשעבר    בימים אלה
טוען ו בספר". באין ממשלה" את ספרו ,רובינשטיין
אם , אלאחת הבעיות הגדולות של מדינת ישרכי , הפרופסור

שאינה מאפשרת , חירותהיא שיטת הב, לא הגדולה מכולן
 המצטרף הטרי לחיים כך מרבה לטעון גם. 'משילות'

אם השיטה תאפשר כוח רב , לגישתם. יאיר לפיד, הפוליטיים
  .הדבר ישפר את מצבה של מדינת ישראל, יותר לממשלה

מצב בו גודלה ה. לא ניתן לפסול את טענותיהם על הסף    
 אינו בריא ואינו ,שלת ישראל הוא שליש מהכנסתשל ממ
את לבדה קשה לתלות בשיטת הבחירות , מצד שני. חסכוני

   .בעיותיה של המדינהכל 
 מיציבות התממשלת נתניהו נהנ, לוש השנים האחרונותבש    

פרשו ממנה רק רסיסי , מאז הקמת הממשלה. מוחלטת
אבל גם . וכמעט ואין משברים קואליציוניים, מפלגת העבודה

  . הממשלה הזו לא מקדמת את מדינת ישראל לשום מקום
כי הפלסטינים אינם בשלים , ליאיר לפיד נוח לטעון    

שאנשים כמוהו לא בשלים להוביל את , האמת היא. לשלום
, מי שרוצה לחיות בדמוקרטיה אמיתית. העם לסיום הכיבוש

   .ולהשאיר אותו נטול זכויות, לא יכול לשלוט על עם אחר
אם מרבית האזרחים . הבעיה איננה בשיטת הממשל,     לכן

. זה יקרה –צו לסיים את הכיבוש ולעשות שלום בישראל יר
ואת , הדמוקרטיה במדינת ישראל נפגעת, כל עוד זה לא קורה

 .  לשנותתיקון של השיטה לא יכולשום  –זה 
  

  "בדרכו"קובץ מאמרים של תופיק טובי  
, פת מאמרים בעברית ובערבית    לאחרונה התפרסמה אסו

המוקירה את זכרו ופועלו של , בהוצאת משפחת טובי
  .שנפטר לפני שנה, המנהיג והפרלמנטר הקומוניסט הוותיק

ל "מוזמנים לפנות בדוא, עותק מן הספר    המעוניינים לקבל 
info@maki.org.il ,61261א "ת, 26205ד "או לת.  

ההסתה , רתית המחאה החב–    אתגרים פוליטיים אלה 
, הפנימית-  מחייבים את חיזוק עבודתנו הארגונית–הגזענית 

  .ואף את שינוי חלק משיטות העבודה שלנו
, אביב-כדוגמת תל, יש להבטיח כי לא רק בערים הגדולות    

 .אלא גם בערים המקיפות אותה, ש"תתקיים פעילות של חד
חברים יש למצוא מסגרות מתאימות לשילוב כלל ה

הן בלימוד רעיוני משותף והן , יפו-א"מהסניפים במחוז ת
  .אביב-הלווין של תל-ש בערי"בקיום פעילות של חד

י למלא "כדי שתוכל מק,     התחדשות ארגונית זו היא הכרח
היותה המפלגה : את התפקיד הייחודי אותו היא ממלאת

המציעה פתרון לבעיות , ערבית היחידה בארץ-היהודית
  . של שני העמיםהכאובות

   
  

  2012באביב 
  

  עמיקם יסעורמאת 
  

שום התרוממות רוח לקראת בו אך אין ,  הגיע    חג הפסח
והוא נזכר , רוח קדרות נופלת עליו. האביב וחג החירות

: בלגלוג בכל עצותיהם של מטפחי החשיבה החיובית
.  "כולם בסדר, אתה בסדר, אני בסדר", "תחשוב חיובי"

כיצד שמי האביב חש ,  חסר תקנהאופטימיסט, והוא
  .הארצישראלי שמעליו מתקדרים

להמשיך ",  מזכיר לעצמו הוא,"רק לא להיות פטליסט    "
. " של היותך אדון לגורלך,לשמר אותה תחושה של חירות

ואולי כולנו כחומר היוצר בידי ? אבל עד כמה
  ?הפוליטיקאים

וריו ימי נע. אוכפים עליו געגועים אל שנות השישים    
בהם היו שלוש מפלגות , ימים. בחיפה של אבא חושי

שתי מפלגות ו , שזכו תמיד במחצית מן הקולות,פועלים
, צניעות, פשטות, יציבות.  ברבע מן הקולותשזכו, אזרחיות

לא נדנדה בריטית של שתי . זה היה שם המשחק. שוויוניות
אחר  ,ריוןפעם בן גו. ייתה תחושה של בעל ביתוה. מפלגות

ביעים למפלגת פועלים זו ואנשים ידעו מדוע מצ.  אשכולכך
למפלגה אזרחית זו , למפלגה חרדית זו או אחרת, או אחרת
  .ותעמולת הבחירות דיברה אידיאולוגיה. או אחרת

 המאיימים על ואיסטים'מאצ? ומה צופה האביב הזה    
יה סמך סימפט-אזרחים מבולבלים המצביעים על. איראן
  . מהם האינטרסיםו מהם הרעיונות בלי להבין, אישית

, כיצד זה שאחוז המשכילים עולה:     דכדוך משתלט עליו
 :עצמושואל  והוא ? זאת הבוחרים כל כך מטומטמיםובכל

לא על אותם .  להתנשא,כן. אולי רק להתנשא? מה המפלט
 ,קיסטיםאלא על אותם משכילים הייט,  בשוקמוכרי חמוצים

נראה . ההפרטה והחוזים האישיים חסידי ,נטולי אידיאולוגיה
אבל , לחשוב אחרתשלהם יש הכלים האינטלקטואלים 

שיפסיקו לצחוק על שטיפת .  התודעהנדס להם אתימישהו ה
  .  מוחותיהם אינם מוגנים יותר– "1984"- המוח ב

יהיה "ישראלים אומרים ". בעזרת השם"ישראלים אומרים     
 .ות מאיים כל כךמדוע העתיד חייב להי, והוא תוהה. "טוב

  הגו חכמים, החל מן המאה השש עשרה,במשך מאות שנים
לחמם את הלב ולעורר , כמה כוח לנחם. שונים אוטופיות

להתרונן לקראת ימים טובים .  היה באותן אוטופיות,תקוות
  .יותר

 ק בחומת בכל זאת ייווצר סד,ואולי, ואולי, ואולי    
, ואולי. עולם המתבדלת מן ה,פרובינציאליתהאטימות ה

 . יהיה אחרת אולי,אולי



    במאבק
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) 7.4(ש השתתפו במבצע צמתים "י וחד"    מאות פעילי מק

כלכלית של -נגד יוקר המחייה ונגד מדיניותה החברתית
טייבה -שש משמרות מחאה התפרשו בצומת טירה. הממשלה

, בצומת עין איברהים ליד אום אלפחם, שבמשולש הדרומי
, בכיכר השוהדא בסחנין, בשפרעם, בכיכר המעיין בלב נצרת

  .וליס בקרבת עכו'ג- ירכאובצומת
, הניפו דגלים אדומים, י"רבים מהם חברי בנק,     המפגינים

: עליהם נכתב, בערבית ובעברית, ונשאו שלטים
אין ", " העם נגד הממשלה–כשהממשלה נגד העם "

לא להעלאת המחירים ", "דמוקרטיה בלי צדק חברתי
  .וסיסמאות אחרות, "כן לשלום צודק", "ולשחיקת השכר

התקיימה משמרת מחאה דומה ,  שלושה ימים קודם לכן  
ביניהם חברים , בהשתתפות עשרות מפגינים, במרכז סחנין

  .ש בהסתדרות"בסיעת חד
  

ש "הוקם מטה הבחירות של חד

  להסתדרות ולנעמת
לקראת , ש"    בשבוע שעבר הוקם מטה הבחירות של חד

ומרחבי , ועידת נעמת, הבחירות לוועידת ההסתדרות
  . במאי22- שיתקיימו ב, רות ברחבי הארץההסתד

הבית "רשימת ב כלוליםש "    מועמדות ומועמדי חד
אשר , )העבודה (איתן כבלכ "בראשה עומד ח" החברתי

הנתמך , עופר עיניר ההסתדרות מול "מתמודד על תפקיד יו
  .רשמית בידי הליכוד ובידי מפלגת העבודה

ים של ש עומדים בראש רשימות המועמד"    פעילי חד
, ובהם מרחבי נצרת, מהמרחביםכמה ל" הבית החברתי"

  .ועוד, הנגב, הגליל המרכזי
או התנדבות במהלך , סיוע במטה,     לקבלת חומרי הסברה

, מדי יום (04-8536504ניתן לפנות לטלפון , יום הבחירות
-050או לטלפון , )15:00-10:00בשעות , פרט לשבת

  ).בכל השבוע (5201416
  

  פיא את פיטורי ש הק"ביהמ

  שליש מעובדי עיריית שדרות
כי הוא ) 4.4(בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע     

העירייה . מקפיא את הפיטורים של עובדי עיריית שדרות
, פנתה לבית הדין על מנת ליישם את תכנית ההבראה

המהווים , במהלכה רצתה לפטר למעלה ממאה עובדים
 . כשליש מהעובדים בעירייה

  

  נלאה- לחברנו היקר והבלתי
  
  

  צדוק צדוק
  
  

  מיטב האיחולים בהגיעך לגבורות
  

  י"חברי הוועד המרכזי וועדת הביקורת המרכזית של מק

  סניף רמת גן, יפו-א"ועד מחוז ת

  

  כ ברכה"מתחדש משפטו של ח
  

כ "ח, ש"ר חד"יוהשבוע מתחדש משפטו הפוליטי של     
 במהלך  המואשם בתקיפת עובר אורח,מוחמד ברכה

השבוע יתקיימו . א נגד מלחמת לבנון השנייה"הפגנה בת
,  באפריל19-18שתי ישיבות של בית המשפט בעניינו בימים 

  .  באפריל22-20 בימים –והמשכן 
  

  נחתם הסכם: הישג למאבק האחיות
, ר הסתדרות האחיות"יו: הסתיים בהישגים מאבק האחיות    

עם משרדי האוצר והבריאות על ) 5.4(חתמה , אילנה כהן
הסכם הכולל סעיפים שונים שנועדו להקל על העומסים 

   .הןלהגדיל את מספר האחיות ולשפר את תנאי, בבתי החולים
מיות מחלקות פניחמש סוכם על פתיחת , במסגרת ההסכם    

סוכם על פתיחת ,  בנוסף. הממשלתייםחוליםהחדשות בבתי 
הוחלט על ו, שתשמשנה בעיקר קשישיםת  מיטו300-יותר מ

  . תקני אחיות לחדרי המיון ברחבי הארץ116תוספת של 
  

  מאבטחים הכריזו סכסוך עבודה
המאוגדים , בעיר מודיעין" קבוצת מיקוד"המאבטחים ב    

הכריזו בשבוע שעבר על סכסוך , "כוח לעובדים"בארגון 
 ממשימות האבטחה 75%-המבצעים כ, העובדים. עבודה

מהתחייבותה לנהל ההנהלה מוחים על התחמקותה של , עירב
וכן מוחים על פגיעות , עימם משא ומתן על הסכם קיבוצי

ימי חופשה שאינם , אי תשלום בימי חג כנדרש: בזכויותיהם
 . ותנאים פיזיים לקויים בעמדות השמירה, מנוכים כדין

לא רק " כי ,ציין ,ר ועד המאבטחים"יו, נועם ווקס     
לאחרונה : בתחומים רבים המצב החמיר, ב לא תוקןשהמצ

ללא כל ,  כי ימי החופש שלנו יקוצצו במחצית,נתבשרנו
   ."הסבר מצד ההנהלה

  

  אטרון בית ליסיןיעיצומים בת
לאחר חול המועד פסח לא יתקיימו הצגות בסופי השבוע     

  .עובדי התיאטרון) 5.4( וכך הודיע, בתיאטרון בית ליסין
ועד עובדי המערך הטכני להנהלת לח במכתב שש    
הנהלת התיאטרון נוהגת באופן חסר " כי ,נכתבאטרון יהת

  . " ומתעלמת מחובתה לדאוג לעובדיה,אחריות זה שנים
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 

 המושב הראשון של הוועד המרכזי
 

15:00בשעה ,  באפריל20, שיייתקיים ביום ש  
חיפה, 39ריון בן גושדרות , במועדון אחווה  

 

:על סדר היום  

  לשכה פוליטית ומזכירות, ל"בחירת מזכ  
   במאי1-הכנות לקראת ה  

  הבחירות להסתדרות ולנעמת  


