
  

  

  אביב להגן על הדמוקרטיה-אלפי צעירים יצאו לרחובות תל
        

נתניהו החליטה למנוע באלימות קשה את ממשלת     
 מעצרם האלים –דוגמא בולטת לכך . שובה של המחאה

- פעילות ופעילים במהלך סוף השבוע האחרון בתל97של 
והברוטאליות שגילו  , )23.6- ו22.6, ששי ושבת(אביב 

  . ים עירונייםשוטרים ופקח
 להסתה פהנוס    האלימות כלפי פעילי המחאה החברתית 

נערכה ו, הגזענית נגד מבקשי מקלט ופליטים מאפריקה
  , במקביל להסלמה בדרום ולחרחור המלחמה נגד איראן

 בנימין נתניהו    למדיניותו האלימה של ראש הממשלה 
בדמותו של ראש , יפו- אביב-נמצא קבלן ביצוע יעיל בתל

בריתה -איש מפלגת העבודה ובעל, רון חולדאיעירייה ה
  .ר העבודה"יו, 'שלי יחימוביץשל 

ת ושהשתתף בהפגנ, )ש"חד (דב חנין    חבר הכנסת 
 בסוף השבוע יחד עם פעילי פעילי המחאה החברתית

שר לביטחון פנים לחקור את תבע מה, י רבים"ש ומק"חד
  : התנהלות השוטרים

אלימה וקשה של פקחים עירוניים הייתי עד להתנהגות "    
הסתערו בכוח על קבוצת מוחים הם . ושל אנשי משטרה

ירוע כולו מאשר לחלוטין הא. והרסו את האוהלים שלהם
בל החלטה לשבור בכוח ובצורה  כי מישהו קי,האת הטענ

-ל התארגנות של מחאה חברתית בתלחוקית כ-בלתי
  ". אביב

ומחייבים   חמוריםהדברים הם"כי , כ חנין"    עוד כתב ח
 ואף נקיטה באמצעים ככל ,יםבדיקה וחקירה מעמיק

הוא זה , רון חולדאי, העירייה גם אם ראש. שיידרש
 שהחליט על מדיניות אפס הסובלנות כלפי מחאות

אסור למשטרת ישראל להיות קבלן ביצוע , חברתיות
  ."למדיניות בלתי חוקית זו

ות המחאה ממוביל, דפנה ליף    בין העצורים הייתה 
ששוחררה ממעצר כאשר היא , החברתית של הקיץ האחרון

עורכת . אשר גובסה, סובלת מכאבים ומחבלות ביד שמאל
דינה של ליף מסרה כי נמנע ממנה טיפול רפואי במשך 

  .שבע שעות
הוזמנו , של אותו יום     קודם לפעולות המעצר והדיכוי
 הארץ לחקירות ברחביפעילות ופעילי מחאה חברתית 

, שיטה זו". ניותיהם לקיץוכתכדי למסור את ", במשטרה

שהייתה נהוגה כלפי האוכלוסייה הערבית במשך עשרות 
היא לא אחרת , ובייחוד כלפי פעילים קומוניסטים, שנים

ניסיון להפחידם ולהרפות את ידיהם לקראת חידוש אשר מ
  .המחאה החברתית

הורה להפסיק שיטות "כי לביטחון פנים הודיע אמנם השר     
 את ממשיכה ואף מחריפהאבל המשטרה , "פסולות אלה

אין כל ש או ,או השר משקר: אחת משתייםלכן  .הרדיפות
בכל מקרה התוצאה היא . פיקוח אזרחי על משטרת ישראל

כדי להשתיק  ,שוטריםממשלת ישראל עושה שימוש ב: אחת
  .פעילי המחאהאת 

 בעקבות הדיכוי האלים של התארגנהש, ש"     ההפגנה במוצ
 היד הקשה שהממשלה למרותמוכיחה ש, המוחים ביום ששי

 המחאה ההמונית - ושליחיה בעירייה מפעילים כלפי המחאה
הלקח . מסוגלת לשוב ובכוחות מתוגברים לרחובות העיר

  !  מחאה המונית ודמוקרטית–מול היד הקשה : הוא
  

, יפו- א"ת תעיריימועצת במהלך ישיבת  ,)25.6 (ביום שני     
 הצעת אי אמון בראש העירייה רון עיר לכולנוסיעת הגישה 
 זמינה את הציבור לקחת חלק בישיבהה התנועה .חולדאי

 , ביניהם פעילי המחאה החברתית–מאות אכן הגיעו ו
שיגור הבריונים הדורשים לפטר את ראש העירייה בגלל 

  .האלימים במטרה למנוע הפגנה דמוקרטית
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  וידוי

  ".יש בינינו אנשים שחושבים שהנבוט יענה על הכול"
  )15.6, "ידיעות אחרונות ",ע"ר מועצת יש" יו,דני דיין(

        

        

  דיאגנוזה
, בל נשכח שהמתדפקים על דלתותינו שייכים לאיסלאם"

והאיסלאם היום הוא המחלה הקשה ביותר המשתוללת 
ם בו ומרעיל כל מקום שהוא נייהוא מרעיל את המאמ. בעולם

אתה לא , הבעיה היא כשאתה נושא את הווירוס. מגיע אליו
כל מוסלמי שנכנס לכאן עשוי . יודע מתי הוא יתפוצץ לך

  ".להיפך לנושא דגל האיסלאם ולכן צריך להיזהר על חיינו
  )12.6, צ"בגל" המילה האחרונה"בתכנית , אברי גלעד(

  
  ו"תפוצת נאט

וב לא יכולה להישאר מבחינת מקרה ו בל"התערבות נאט"
  ".יש הצדקה למעורבות עולמית בסוריה. מבודד
  )15.6, "הארץ ", המשנה לראש הממשלה,שאול מופז(

  
  הפתרון לגובה העמלות

העמלות לא , עד שלא יפרקו את העבודה המאורגנת בבנקים"
  ".יירדו בהרבה

  )19.6, "דה מרקר", ל בנק אוצר החייל"מנכ ,ישראל טראו(

        
  קול אדוניו

קליטת עובדים בהעסקה ישירה תחמיר את המצב הכלכלי "
 ולכן עדיף אולי לשפר את תנאיהם של עובדי ,של החברות

  ."קקבלן ולא לפגוע במעסי
  , היועץ הכלכלי לשר האוצר ,ר אבי שמחון"ד(

        )12.6, "דה מרקר"
  
  
  

  
  

  
  

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?תשלוםוללא 
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  

  מכתבים למערכת
  

  למצוא פתרונות למבקשי המקלט
  

להפחיד  ולצוד אותם, ההחלטה לגרש את מבקשי המקלט    
, בסופו של דברשגויה כי היא  .הינה החלטה שגויה, אותם

. לא יפתור את הבעיה, הגירוש של כמה מאות מבקשי מקלט
ממשיכים ועוד מאות , אנחנו מחזירים מאות מבקשי מקלט

, יש לנו דלת מסתובבת. חוקית-לחצות את הגבול בצורה לא
  .  בבעיה לטיפולאך אין תוכנית הגיונית ואנושית 

בקשי המקלט והן חייבים למצוא פתרונות הולמים הן למ    
ויות חייב להתבסס על זכ וכל פתרון הולם. לאזרחי ישראל

 .של אזרחי המדינהשל מבקשי המקלט ו, אדם וכבוד האדם
מדינה מתוקנת אינה יכולה להפנות . אנחנו מדינה מתוקנת    

,  נכון.את הגב לאנשים שמגיעים מאזורים של מלחמה ודיכוי
חלקם . ת זכויותולא כולם סבלו מהפר, לא כולם פליטים

 .הגיעו לכאן על מנת למצוא עבודה ולהתפרנס
על מנת , אך יש ביניהם גם אנשים שברחו על מנת לחיות    

אנחנו . בינינו, והיום הם כאן. יש ביניהם ילדים ונשים. לשרוד
ת ללא קורולחיות , בם לתת להם למות מרעב ברחולא יכולי

  . ובאווירה של שנאה, ללא בטחון מינימאלי, ללא עבודה, גג
 קיבוץ אורים, ייטין'וליה צ'ר ג"ד 

  

  אילן רמון והשוויון
  

  יוסי סגולמאת 
  

טיבי לקריאת מרכז אחמד כ "התנגדותו של ח, באופן צפוי    
 ,אילן רמוןהאסטרונאוט המנוח על שם , טייבה, החלל בעירו

  . פוליסטיות לא מעט הכרזות פוהולידה
ים הקרצון להערכה הכנים לחלוטין להעם כל הכבוד ו    

קשה להבין ,  גם בפריפריה וגם בערים ערביותמרכזים כאלה
  .את השיקולים שעמדו לנגד בוחרי השם

אבל מן , אסטרונאוט ואלוף משנה, היה טייס    אילן רמון 
ם שתרמו לפריצת הדרך הראוי היה להנציח את אחד המדעני

  . מי שהקדיש את חייו ללחימהולאו דווקא את , במחקר
הכבוד המוגזם לו זוכים לובשי המדים מזכיר לכולם מי     

תלויות בגאון , בבתי הספר רבים. באמת שולט במדינה
כך שקל , ל"הרמטכראש הממשלה ו, תמונותיהם של הנשיא

, תמונותיהם של סופרים. וה שום חשיבותלקבל את הרושם ש
החברה הישראלית מחנכת את . נדירות הן –מדענים ו אמנים

  .יסודיהספר הדור ההמשך להמשיך ולהילחם כבר מבית 
הקורא להעסיק בני , בימים אלו הושק קמפיין ממשלתי    

אבל גם כל דמויות , זו יוזמה ראויה לברכה. מיעוטים
ערבים הן דמויות של , הערבים המוצגות בתשדיר

. ורתיים של חברתםהתרחקו מהערכים המסו, "התמערבו"ש
ואילו  . בונה גורדי שחקים בסגנון מערבי–האדריכל בתשדיר 

  . זוכה לכבוד מלכים, מצטלמת בבגד יםה, דוגמנית ערביה
 ,לו שהתקדמו מהפרימיטיביותיא    אנשים אלה מוצגים כ

קמפיין ממשלתי היה  קשה להאמין כי .ויצאו מחושך לאור
 ,בלבוש מסורתי יה דתימרשה לעצמו להציג ערביה מוסלמית
  . כמועמדת לגיטימית למשרה מכובדת

אלא גם , לא רק כשיסתיים הכיבוש, שוויון אמיתי יושג    
והתרבות , מרכז המוקם בעיר ערבית יקבל שם ערביר שאכ

  .תקבל את הכבוד הראוי, שתרמה רבות לאנושות, הערבית



  

 3/כלכלה 
 

  

  :ממשלת נתניהויקירי 
   נחנולא א

  

  מסים עוד  םלמי יש

   עוד הטבת מס ענקיתולמי יעניקו
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

כי משבר כלכלי מחזורי מתקרב לחופי ,     מתרבים הסימנים
קושי גובר של כמה ; גידול במספר המובטלים: ישראל

וגם ירידה בהכנסות  המדינה ; מהטייקונים לפרוע חובות
  ).20.6, "זו הדרך"'  ר–בנושא המשבר (ממסים 

ובהנחה שהמשבר הכלכלי החריף ,     נוכח סימני המשבר
עולה , ב אינו קרוב לפתרונו"בכמה מדינות באירופה ובארה

כיצד מתכוונת הממשלה להתמודד עם השינוי , השאלה
שאלה זו מתחדדת גם בהקשר של גיבוש . לרעה במצב המשק

  .2013הצעת תקציב המדינה לשנת 
  

  שלוש דרכים 
  

השולטת במדיניות הכלכלית , ליברלית-הגישה הניאו
וגם בכל (רואה במשבר כלכלי , בארצות הקפיטליסטיות

שנעמי קליין כינתה , הזדמנות ליישום הצעדים) משבר אחר
שיצא לאור בעברית , כשם ספרה" (דוקטרינת ההלם"בשם 

  ).2007-ב
או הרס ,  טבעאו אסון(משבר כלכלי , לפי דוקטרינת ההלם

 במהירות ומול –הוא הזדמנות לבצע ) בעקבות מלחמה
שלטון התכוון לבצע - שהצמד הון,  צעדים–התנגדות מעטה 

צעדים כאלה כוללים הפרטה של . ורק חיכה לשעת כושר
בטענה שהפרטה מכניסה כסף (חברות ושירותים ממשלתיים 

החלפת ; פיטורים של עובדים במגזר הציבורי; )לאוצר
קיצוצים בקצבות ; ים מאורגנים בעובדי קבלןעובד

  .העלאה של מסים עקיפים כמו מס ערך מוסף; ובפנסיות
חותרת גם היא להגן , מחזורית-הגישה האנטי, גישה אחרת

במקום : אך בשיטות רכות יותר, על המשטר הקפיטליסטי
שאחד המייצגים שלה הוא (מציעה גישה זו , ריפוי בהלם

 הממשלה תגדיל את -בעת משבר כי ) פול קרוגמן' פרופ
תדאג לגידול במספר , תחלץ חברות ממשבר, הוצאותיה

אפילו יגרמו צעדים אלה לגידול מסוים , מקומות העבודה
  .בגרעון בתקציב המדינה

-ניצבת הפוליטיקה האנטי, מול שתי הגישות האלה
-השואפת לשנות מן היסוד את המבנה הכלכלי, קפיטליסטית

המלאימה את רכוש , סוציאליסטיתחברתי ולבנות חברה 
  .הטייקונים ומרחיבה את הזכויות החברתיות

  

  ?במה בוחרת ממשלת נתניהו
המכין את הצעת תקציב המדינה , שטייניץ-הצמד נתניהו

אך בצבעי , נוטה בבירור לצד דוקטרינת ההלם, 2013לשנת 
כנראה (מ "תוכניתם כוללת העלאה בשיעור המע. לבן-כחול

המוטל בשיעור שווה על , שהוא מס רגרסיבי, )1%-ב
  ; )דואר , נמלים(האצה של ההפרטה  ; ההוצאות של כל אזרח

  
וזה ,  מיליארד שקל7 עד 5-אך גם הגדלת התקציב הצבאי ב

וכן בניית מאות יחידות דיור ; 2012נוסף להגדלתו במהלך 
  .בהתנחלויות

ח טרכטנברג קרא לממן את ההגדלה "אפילו דו, נםאמ
בהוצאות החברתיות באמצעות קיצוץ מסוים בהוצאות 

  .אך הממשלה זרקה המלצה זו מייד לפח, הצבאיות
אך כאשר ההכנסות ממסים נופלות מהתחזית ובמקביל 

 כיצד מכסים את החור –מגדילים את ההוצאות הצבאיות 
  ?2013בתקציב 

-ק ישראל והגורו הכלכלי של נתניהונגיד בנ, סטנלי פישר
אך מעולם לא הציע , תומך בקיצוצים בתקציב, שטייניץ

לכן הקיצוץ אמור לפגוע בסעיפים . לקצץ בתקציב הצבאי
  . רעיונות נוספיםגם לפישר יש . האזרחיים

בסוף מאי השנה הציע פישר לאמץ את הרפורמות בשוק 
שלות ואשר מובילות גם הממ, שנכפו על יוון, העבודה

;  שחיקת  שכר ופנסיות–ואשר עיקרן , בספרד ובאיטליה
קיצוץ בדמי אבטלה ; פיטורים של עובדים במגזר הציבורי

  ).31.5, "כלכליסט("
לקריאתו של פישר לפגוע בשכירים הצטרפו מנהלים 

שקראו לאחרונה בגלוי לצמצם עוד יותר את , בשוק הפרטי
  .העבודה המאורגנת ולהחליש את ועדי העובדים

כי הם מאמצים , שטייניץ-עד כה טרם דלף מדיוני נתניהו
זה , אך ביסודו של דבר, את הרפורמות האלה בשוק העבודה

  .מה שהם ביצעו בשנים האחרונות
כי שטייניץ החליט לוותר , לעומת זאת כבר הודלף

של  מיליארד שקל 120 המיסוי על ולהפחית אתלטייקונים 
 מיליארד 5-מיליארד ל 25- מ") רווחים כלואים ("יםרווח

הטבת מס ). 6.6, "זו הדרך"'  ר–בנושא זה (שקל בלבד 
אדירה זו תפצה ועוד איך את הטייקונים על ההעלאה 

בעוד ששאר חייבי ,  בשיעורי מס הכנסה1%המתוכננת של 
  .ללא שום הנחהאותה המס ישלמו 

 מיליארד 7- השילוב של גידול בהוצאות הצבאיות של כ
צבא וטייקונים הם (נוספות לטייקונים שקל עם הטבות מס 

 הוא מרשם להטלת מלוא –) הבנים היקרים של הממשלה
הכובד של המשבר הכלכלי ושל הגרעון הגדל בתקציב 

רמת חייהם והשירותים ,  על שכרם–המדינה על העובדים 
  .החברתיים שהם מקבלים



 4 /כנסת

  

  על ראש הגנב בוער הכובע
  

ש להצעת חוק "תגובת חברי הכנסת של חד
שנועדה לאפשר הטלת ) 18.6(ממשלתית 

  סנקציות על מי שמקיים קשרי מסחר עם איראן

  
  :ש"ר חד"יו, כ מוחמד ברכה"ח

איסור על קיים  שכבר היום  בגלל,מיותרת    זו הצעת חוק 
 מיוחד לשם  אין צורך לחוקק חוק–ולכן , ןאמסחר עם איר

אמר זאת , בוגי יעלון,  גם השר לעניינים אסטרטגיים.כך
  .כשהביא את הצעת החוק בפני הכנסת

חשוב לזכור כי מי שמודיע על . יניתהצעת חוק צגם     זוהי 
דווקא אלה , רצונו לצאת להרפתקאות צבאיות הרות אסון

ובמיוחד ראש הממשלה ושר , שרים בממשלת ישראל
  .ב נמנע הדבר עד כה" התנגדותה של ארהרק בגלל. הביטחון
יכול להיות שאם הצעת . זו הצעת חוק צבועה,     לבסוף

היינו אומרים , תה נידונה בפרלמנט בנורבגיהיהחוק הזאת הי
מטיפה ממשלת ישראל בעניין באוזני מי בדיוק אבל . מילא

 שאם יש נשק גרעיני ונשק להשמדה ,הרי ידוע? הגרעין
 במדינת ,הרי הוא קיים כאן, שלום האזור שמאיים על תהמוני

  . על ראש הגנב בוער הכובע.ישראל
 נסה אני חושב שהצעת החוק הזאת היא הצעה שמ,לכן    

, ממשלת ישראל זקוקה לסדר יום כזה. לייצר סדר יום מדומה
, על מנת להסיח את הדעת משאלות היסוד שקיימות באזור

  .פלסטיני- נושא השלום הישראלי–ובעיקר 
, במקום שממשלת ישראל תייצר מצב של אמון באזור    

, דווקא בעידן ההתעוררות הדמוקרטית בעולם הערבי
היא , של השאלה הפלסטיניתבמקום שתיגש לפתרון יסודי ו

 ,לייצר מוקד מתיחותזהו ניסיון . ןאבוחרת לברוח לאיר
  . בעם בישראלובכלל זה , עמים באזורבכל השעלול לפגוע 

  

  :דב חניןכ "ח
לו מכל סוגי הנשק מי שתומך בפירוז המזרח התיכון כוכ    

בוודאי לא תומך אני , קונבנציונלי-הגרעיני והבלתי
  . ן ולא של כל מדינה אחרתאלא של איר, בהתחמשות גרעינית

ן לא תוכל אשהתקפה צבאית על איר אבל ברור לחלוטין    
 ,אם קיימות כאלה, תוכניות התחמשות בנשק גרעיני למנוע

תיצור להן ,  רק תחזק את המגמות האלה–אלא בדיוק להיפך 
  .ן עצמהאגבש הסכמה לאומית רחבה באירות, הצדקותעוד 

מתקפה צבאית תסבך את האזור כולו במלחמה ,     בנוסף
שתמיט חורבן קשה גם על ישראל , מיותרתו מסוכנת, נוראה

  . וגם על שכנותיה
כפי שממשלת , רתתה התנהלות כל כך מופקימעולם לא הי    

תה ימעולם לא הי. ניאישראל הנוכחית מתנהלת בנושא האיר
 חסרת אחריות שיחקה בגורלם של המדיניות שבצורה כ

של אלפים רבים , אלפים רבים של אזרחים ותושבים בישראל
   .סביבנושל אנשים 

, ישנה חלופה. במסלול ההתאבדות הזהלא חייבים ללכת     
גיון מדיני שונה לחלוטין מזה אבל חלופה אשר מחייבת הי

  :המנחה את הממשלה כיום
 צריך ,במקום לדחוף למלחמה אזורית כוללת ומסוכנת    

גם במעגל , לקדם מהלכי שלום, ללכת בכיוון ההפוך
אפשר לקדם . ערבי- במעגל הישראליפלסטיני וגם-הישראלי

מהלכים . מהלכי הידברות ופירוק נשק בקנה מידה אזורי
  .חיוניים למען העתיד של כולנוו, נדרשים, כאלה אפשריים

  

  גילוי מוקדם של סרטן השד 
  יסייע להציל את חייהן של נשים

ביניהן , השיעור ההולך וגדל של נשים החולות בסרטן השד   
עפו  ר"כ ד"חהוא שהביא את , 50-30נשים צעירות בגילאי 

) 20.6(להציע בכנסת , רופא במקצועו, )ש"חד (אגבריה
שיבטיח זכות , תיקון להצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  . לגילוי מוקדם של סרטן השד MRIלבדיקת 
לבדיקות זכאיות  50נשים מתחת לגיל , כ אגבריה"    לדברי ח

לפי בקשתן או לפי הפניית , ממוגרפיה לגילוי סרטן השד
כי בדיקת הממוגרפיה אינה , צערנו הוכחאך ל. "רופא

כמו . ואינה מבטיחה את גילוי המחלה, מתאפיינת בדיוק רב
 לגלות הצטברות MRIהוכח כי ביכולתה של בדיקת , כן

, "תאים שיכולה להוות את הבסיס לגידול של סרטן השד
  .כ אגבריה"אמר ח

, הממשלה נוהגת להתנגד להצעות חוק שהן תקציביות    
כ אגבריה "אך ח. בעלות גבוהה לקופת המדינהוכרוכות 

, כי אם מגלים את הסרטן בתחילת התהוותו ",הקפיד לציין
ובכך לא רק , אפשר להוציא את הגידול באמצעות ניתוח

אלא גם חוסכים לקופת המדינה ימי , מצילים חיי אדם
וחוסכים ,  שעולים כסף רב–חוסכים טיפולי הקרנות , אישפוז

  ".יקר אף יותר מההקרנותהוא  ש–טיפול כימותרפי 
הוחלט שההצבעה על הצעת ,     בתיאום עם שר הבריאות

  .החוק תתקיים במועד אחר
  

  המותר לנישואיןגיל ההעלאת     
עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק , )18.6 (    בשבוע שעבר

שהוגשה בידי קבוצת חברי , להעלאת גיל הנישואין המותר
  .ש" של סיעת חדכים"שכללה את כל הח, כנסת
ציין כי סיעת , מיוזמי הצעת החוק, כ מוחמד ברכה"    ח
 הממשלה –אולם בעבר , ש הגישה חוק זה פעמים רבות"חד

למה זה לקח כל כך , למה עכשיו: התמיהה היא. "התנגדה לו
זה הרי . בהתנגדות הממשלה שום היגיוןלא היה . הרבה זמן

  .אמר, "תשמירת האנושיולאלא חוק , לא חוק תקציבי
 לא יכולים להוציא 17יום נער או נערה בגיל כ,     לדבריו

אולם כן , להצביע לכנסת או לשכור דירה, רישיון נהיגה
     .להתחתן ולהפוך להורים, על פי חוק הנישואין, רשאים

זה .  או ילדה מגדלת ילד,נוצר מצב שילד מגדל ילדכך "
 לא –ידוק מצב זה בשום צאין מקום להצדיק . פשוט אסון

  .כ ברכה"אמר ח, "לא דתילא אנושי ו, מוסרי
 כי התופעה של נישואי קטינים קיימת בעיקר ,ציין    עוד 

אני חושב שהאינטרס המובהק של . "בחלקים בציבור הערבי
 לא ,החברה הערבית הוא לא להוסיף נחשלות על נחשלות

היא  התופעה של נישואי קטינים. להוסיף מצוקה על מצוקה
  ".הביטויים לנחשלות ולמצוקהאחד 



  

 5/ עובדים
 

  

  ליצור חיבור בין המעמדי לחברתי
  

  עופר עיני מעוניין בדממה, ש דורשת דיון אידיאולוגי"סיעת חד
  

, יתכנסו ועידות ההסתדרות ונעמת, יוליב 12, ביום חמישי    
. שנההבחירות שנערכו במאי השנקבע בתוצאות  בהרכבן

-בכ" הבית החברתי"בבחירות זכתה רשימת האופוזיציה 
 צירים בוועידת 586בטיחים לה המ,  מהקולות30%

יהודים , ש" הם חברי סיעת חד–כמאה מתוכם . ההסתדרות
 בניין מפועלי –המייצגים קשת רחבה של מקצועות , וערבים

  .עליוןהגליל למהנגב ועד , ועד מרצים באוניברסיטאות
-מ, ש בהסתדרות גדל בעקבות הבחירות"    הייצוג של חד

  . כיום5.5%-ל, 2007 ש בבחירות" אותם קיבלה חד4.6%
" הבית החברתי" 5.7-ב יקיים ,לקראת כינוס הוועידה    

בעמוד פרטים ' ר( מפגש פעילים לסיכום מערכת הבחירות
לדון תוצאות הבחירות ומטרת הכנס היא לסכם את ). האחרון

.  אופוזיציה לוחמניגוש כדי להבטיח ,כיצד יש להיערך
ייצגו )  ההסתדרותבית נבחרי(ה "העובדה ששליש מחברי בינ

גוש האופוזיציה  שזהו –פירושה , "הבית החברתי"את 
  .   הגדול בתולדות ההסתדרות

  
  ?ניין בדיון ומי מעוניין בהשתקתוומי מע

ים  התגלעו חילוקי דעות חריפ,יצוין לקראת כינוס הוועידה    
בין חברי הוועדה המכינה 

, "הבית החברתי"מרשימת 
 רשימת הנציגים שללבין 

לה שותפות מפלגת , "עוגנים"
ס וסיעת "ש, הליכוד, העבודה

  .של התעשייה האווירית" עוז"
רשימת מאחורי , כזכור    

ר "היובראשה עומד , "עוגנים"
שהוא חבר , עופר עיני, הנבחר

התייצבו , מפלגת העבודה
בנימין : שלושה ראשי מפלגות

  .ואלי ישי' שלי יחימוביץ, נתניהו
דרשו כי , וועדה המכינה לוועידהב" עוגנים"    נציגי 

 ביניהם , דובריםוועידת ההסתדרות יישאו דברים רק שבעהב
כי  ו;"בית החברתיה"רק שני דוברים ייצגו את כי  ;עיני עצמו

 הציעו להגביל עוד. תקיים כל דיון על הצעות ההחלטהלא י
  . דקות25-את רשות הדיבור של כל נואם ל

  

שהוא , ראס- מיל אבו'ג, הבוועד" יתהבית החבר"נציג     
וחבר הלשכה הפוליטית של ש בהסתדרות "ר סיעת חד"יו

, דרש לכבד את עקרונות חופש הביטוי בוועידה, י"מק
ולאפשר לצירי הוועידה לקבל את רשות הדיבור ולהשתתף 

  .הצעתו נדחתה ברוב קולות. בחופשיות בדיון
-לא התקבלה הצעת החלטה נוספת שהציע אבו, כמו כן    

סיכום על .  בעלת אופי אידיאולוגילפיה תתקיים ועידה, אסר
אבל עיני , תכך התקבל בתום הוועידה הקודמת של ההסתדרו

  .סירב בכל תוקף לקיים סיכום זה
  

, זאת. הכרחי ביותר לקיים את הוועידה האידיאולוגית"    
עיני מתכוון להפוך את ועידת ההסתדרות הקרובה שמאחר 

משי וללא ויכוח אמיתי בין לא תוכן מל', וועידה חגיגית'ל
להסתדרות אין כל : חמור מזה. "ראס-אמר אבו, "הצירים

תגובות בלרוב , אופק אסטרטגי והיא מגיבה מיום ליום

אנו סבורים שיש להציב על סדר יומה . פושרות ומתפשרות
. כלכליות ופוליטיות רבות, של ההסתדרות סוגיות חברתיות

  . הוסיף, "יש לקבוע אסטרטגיה מעמדית עקבית ולוחמת
  

  אידיאולוגידרוש סדר יום 
ועידה אידיאולוגית של ההסתדרות תהיה חייבת , לדעתנו"    

, קם של העובדים בעוגת ההכנסותנסיגה שחלה בחללדון ב
בשנה  ":והוסיף, ראס-אמר אבו, "לטובת בעלי ההון

, התיכון-במזרח,  בארץ–האחרונה חלו תמורות רבות 
בין עבודה שקשר ההסתדרות חייבת לעסוק ב. ובעולם כולו
ולנתח את , מחאה החברתית ההמוניתבין המאורגנת ל

  ".יהמציאות החדשה שיצר המשבר הקפיטליסטי העולמ
ש רואה חשיבות גדולה "כי סיעת חד, ראס-    עוד מסר אבו

מאבק באפליה של בכך שההסתדרות תגבש תכנית עבודה ל
תשתלב  ו,פלסטיני בישראלה- ערביהמיעוט הלאומי ה

מערכה נגד אפלייתם של עובדים על רקע השתייכות ב
  . ונטייה מיניתמגדר, לאומית

ם עם העובדים על ההסתדרות להדק את הקשרי,     כמו כן
 מאבקולהביע תמיכה ב, הפלסטינים בשטחים ועם נציגיהם

המשותף נגד הכיבוש ולמען 
מדינה פלסטינית עצמאית 

  .1967-ו בשבשטחים שנכב
עיני ומפלגתו אין זה סוד כי "    

בורחים מטיפול בנושאים אלה 
מפחד עיני . כמו מאש
התודעה המעמדית מהתפשטות 

 בייחוד לאחר, בקרב העובדים
המחאה החברתית הנרחבת 

, "שנה האחרונהפרצה בש
  . ראס- הדגיש אבו

  

  הסתדרותה התחזקה במוסדותש "חד
ראס יבחר שוב לתפקיד -אבו, תוצאות הבחירותבהתאם ל    
בוועידת המרחב , ר מרחב ההסתדרות במשולש הדרומי"יו

, ולי'לג' גםמייסאבחר יבאותו יום ת. 28.7-שתתקיים ב
  . ר נעמת במרחב"ולתפקיד י, ש"חברת חד

לתפקיד  אחמד-כמאל אבו  הקומוניסטייבחר 10.7-    ב
זו הפעם הראשונה שחבר . ר מרחב נצרת של ההסתדרות"יו

רודיינה ר "אליו תצטרף ד. ש ממלא תפקיד זה"חד

  .ר נעמת במרחב" לתפקיד יושובאשר תיבחר  ,ראייסי'ג
 סית"תיבחר העו,     יומיים לאחר ועידת ההסתדרות ונעמת

זו פעם . ר נעמת במרחב הגליל המרכזי" ליוחאתם ואכד
  .ש ממלאת תפקיד זה" שחברת חדראשונה

כי המחלקה לענייני עובדים ואיגודים ,     עוד נמסר
בתחילת חודש , י מתכוונת לקיים"של מקמקצועיים 

חברי המפלגה הפעילים בוועדי בהשתתפות כנס , ספטמבר
הכנס היא ארגון מטרת .  ובאיגודים המקצועייםעובדים

,  בזירת מאבקי העובדיםי" פעילות השטח של מקמחדש של
את שילובם של חברי המפלגה וידידיה בשאלת הגברת ון ידו

 .מקצועיים-במאבקים האיגוד
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  לפעמים היד האוחזת בארנק דומה ליד המכה
  

נייר עמדה חדש מצביע על אלימות כלכלית נגד נשים כעל בעיה המחייבת 

   קורא תיגר על ההיגיון הקפיטליסטי–ובתוך כך , את התערבות המדינה
  

  שי אורמאת 

  
 שונים התנהגות וסוגי ערכים לאכוףנועדו  והמשפט החוק    
. מהחברה מושפעים הם – ךמכ פחות לא אך, החברה על

 כוחות מיחסי, תרבותיים מתהליכים מושפע המשפט
 המושגים של משמעותם. פוליטיות ומתמורות מעמדיים

  .לחברה ומחברה לתקופה מתקופה משתנה המשפטיים
 אלימות האוסרת בחקיקה למצוא ניתן לכך דוגמא    

 התנועה של מאבקה של תולדה היא זו חקיקה. במשפחה
 במה יתערב שהמשפט כך על עמדה אשר, תהפמיניסטי

 ותגן, "הפרט רשות"כ אז עד שנתפס
 אלימות מפני וילדים נשים על

 החקיקה היום עד, זאת עם. גברית
 נוקטת אינה בנושא הישראלית

". אלימות "למלה ברורה פרשנות
 המשפטית הפרשנות, בפועל

, צורות לשתי מתייחסת המקובלת
 ואלימות פיזית אלימות: אלימות

  .רגשית-מנטאלית
 סיוןינ נעשה האחרונים בחודשים    

 פמיניסטיות פעילות מצד מרתק
 המשפטי המושג את להרחיב

 לאלימות" במשפחה אלימות"
 מובילות סיוןיהנ את. כלכלית
, משפטי לפמיניזם הקליניקה פעילות

- איתך עמותת של משותף יקטפרו
) חברתי צדק למען משפטניות (מעכי

 באוניברסיטת למשפטים והפקולטה
  .חיפה

 כותבות, שהוציאו עמדה בנייר    
 רבות בחברות: "הפעילות

 פטריארכאלית בשליטה המאופיינות

, כלכליות זכויות נטולות כמעט נשים, הכלכליים באמצעים
, םכיו הדברים במצב. זוגן בן של הטוב ברצונו תלויות והן
. נשים כלפי הכלכלית האלימות בנושא מדינית התערבות אין
 בתי בפסיקת זו לתופעת התייחסות כמעט אין, כן כמו

 כלכלית אלימות על מתלוננות אשר נשים, לפיכך. המשפט
 החוק רשויות מצד כלשהו למענה זוכות אינן ,זוגן בן מצד

  ".המדינה ומוסדות
 -כ בקרב נעמת ארגון שערך סקר מצוטט, העמדה בנייר    

 32%: דאגה רימעור נתונים על המצביע, בישראל נשים 500
 זקוקות 30%, הזוג בן ידי על הוצאות בדיקת לעבור נאלצות
 אינן 17%, שונים מוצרים לעצמן לקנות כדי לאישור

 ,עצמן של הבנק בחשבון בפעולותיהן מלא באופן חופשיות
  .הכנסותיו על מידע זוגן מבן מקבלות לא 14%-ו

 15 םע עומק ראיונות    פעילֹות הקליניקה לפמיניזם נעזרו ב
כדי לתרגם את , כלכלית לאלימות קורבן נפלור שא נשים

 עומק תיאורולהגיע ל, אלו לסיפור מוחשי יםסטטיסטי נתונים
  .של תופעת האלימות הכלכלית נגד נשים

 ביטוי לידי באה כלכלית אלימות" כי ,    נייר העמדה מסביר
 צדדי-חד שימוש: שבהם העיקרים. שונים ובאופנים בצורות
 ורכושה כספה על השתלטות ;המשותפים ובנכסים בכספים

 הגבר ידי על הבנק חשבון של עצמאי ניהול; האישה של
 הכספים כלל העברת; האישה של עירובה או שיתופה ללא

 על חשבון, כלומר (זכויות אין לאישה בהם בנק לחשבונות
 לחשבון האישה של גישתה מניעת או) בלבד הבעל שם

 והיגיינה בריאות, לבוש, מזון צרכי מניעת; המשותף
 האישה של נפשית או כלכלית עצמאות  מניעת;יםיבסיס

  ". בגברלתלויה והפיכתה
 את משליט הגבר היתר בין    "
 קמצנות באמצעות הכלכלי הטרור

 ונשנות חוזרות וחקירות קיצונית
 של הכלכליות הוצאותיה אודות

 המלווה ואימה פחד השלטת, האישה
 הוצאתם דותאו גידופיםבו בצעקות

 שווא מצג יצירת, כן כמו. כספים של
 חשוב. כלכלי ודוחק עוני של

 בני בו במצב מדובר לא כי להדגיש
 ממשי כלכלי במשבר נמצאים הזוג
 – אלא, בדוחק להתנהליהם ועל

 בצורה משתלט הזוג בן בו במצב
 של זכויותיה על וכוחנית אלימה
 מהנכסים הן אותה ומדיר, האישה

  ".שלה מנכסיה והן המשותפים
 ילשינו הצעות מכיל העמדה נייר    

 מאבקכדי לאפשר , בתחום מדיניות
 נגד הכלכלית באלימות אפקטיבי

הקמת : בין הצעדים המוצעים. נשים
 לנשים תמיכה וקבוצות" חם קו"

 הקמת ;כלכלית אלימות נפגעות
 קשר העוזבות לנשים מעבר דירות

 הזכאות בתהרח ;הכלכליים האמצעים על שלט הגבר שבו
 גם שתכלול כך ,אלימות נפגעות לנשים הכנסה בהבטחת

 שיאפשרו, והמזונות הנזיקין בדיני שינויים ;כלכלית אלימות
  .כלכלית לאלימות האחראים מבעלים פיצויים לתבוע לנשים

 של הבסיסי ההיגיון את סותרים אלו צעדים כי    ברור 
 שנתפס במה התערבות דורשים הםשכן , םהקפיטליז

 נשים לשם הגנה על – הבית משק כספי ניהול – "פרטי"כ
 משאבי הקצאת דורשים הם, כן כמו. גבר ידיב ניצולן מפני

 את הסותר דבר, נשים לאותן רווחה שירותי לצורך מדינה
  . ההפרטה מדיניות של ההיגיון

 בחינת מתוך נוצר נשים כלפי כלכלית באלימות המאבק    
 , בחברה המוחלשות השכבותמ נשים של ועמדותיהן צרכיהן
היגיון ה עם התנגשות לכלל מגיע הוא כך ומתוך

 הדבר. "ציבורי"לבין " פרטי"המפריד בין , הקפיטליסטי
 לבין הפמיניסטי המאבק שבין העמוק הקשר את מדגיש

 נגד חותרים שניהם שבו האופן ואת, המעמדי המאבק
 .צודקת חברה ובעד הקפיטליזם
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הגענו למסקנה שהדבר בלתי 
  אפשרי והחלטנו ללכת על זה

        
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת מאת מאת מאת 

        

יומן צפייה אקראי ומחשבות משוטטות 
  תיעודייםשלושה סרטים עקבות ב

  
בשבוע האחרון יצא לי לצפות בשלושת הסרטים     

 , בהכללה גסה,שלושתם מתעסקים. המפורטים מטה
ם שלושת. בשולי החברה הישראליתהנמצאות בקבוצות 

, קושרים בין שוויון לקבוצות שוליים לבין פתרון הסכסוך
  .מבלי לפגוע במורכבות של הדמויות שסיפורן מובא בסרט

לוחם של "חות את הסרט התיעודי באחת הסצנות הפות    
ברגע , במעגל עומדת קבוצה בינלאומית של צעירים "אהבה

אחד , ברגע בו זה קורה". דאחקה"בו הם הופכים לקרקס 
 חמישה אנשים ישבו ושקלו ,לפני כחצי שנה ":אומרמהם 

הגענו למסקנה , חשבנו על זה טוב. את הקמת הקרקס הזה
נדד הקרקס . " והחלטנו ללכת על זה,שהדבר בלתי אפשרי

חדוות  והתבסס על ,בישראל ובמזרח ירושלים באפס תקציב
  .ותתרומו  התנדבות, עשייה

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ייס קרב שפונה לקרקס כאקט הסרט מתמקד בדמות של ט    

 –תתחיל מלחמה שאך מצהיר כי במידה , של קירוב לבבות
הוריו ש, אל הקרקס מצטרף מוחמדר שאכ. הקרקס יבוטל

מתקבלת החלטה לא , והוא עצמו נפצע, ל"נהרגו בידי צה
  ?למה להרוס. לדבר על השירות בצבא

שבסרט מוצג באופן רוחני (האפשרות להיות חלק מתיקון     
כדאי שתיקח חלק גם , )ממעט באמירה קונקרטית על המצבו

מאפשר לך להיות פעיל מיוחס להיות חלק ממעמד . בקלקול
 רק אחרי .י להסתיר את המעמד שלךאדאך כ, לשינוי המצב

אביב לא הוזכרה בו - שהעיר תל,בצפייה בסרט שמתי ל
  .אפילו פעם אחת

פעלה שהוזו  כמו ,למה פחות סביר שאלימות משטרתית    
? ריה תופעל בפריפ,אביב-בתל רוטשילד תלאחרונה בשדרו

 לאיים על מילא קול שעשויכי לציבור שם אין מאולי 
 קולנייםיותר עשויים להיות אביב - החיים בתל.ההגמוניה

ובמיוחד עבור הומואים , חיים בשטחים הכבושיםהמאשר 
  .בהם עוסק הסרט השני בו צפיתי, פלסטינים
מספר סיפור של שלושה " לתי נראיםגברים ב"    הסרט 

זהו מקלט . אביב-מוצאים מקלט בתלה, הומואים פלסטינים
  .זמני מסכנת החיים הנשקפת להם במחוז מוצאם

      

 : אשר גם בה יש סכנה,הפוגה זמניתאביב מאפשרת - תל    
 אותך אל להשליך ו,בדירתךעשויים להופיע אנשי ביטחון 

כל לרקוד תו, עם זאת. ח" כיוון שאתה שב,מעבר לגבול
לא שזה  כנראה .במסיבה סודית עם פלסטינים אזרחי ישראל

     .בדיוק החומר האנושי ממנו מורכבים מצעדי גאווה
 אנסטסיה מיכאליחברת הכנסת כמה ימים אחרי ש    

 ואמרה שאת לא נולדת בובואר-סימון דההלכה בעקבות 
אחרי שאת , י מיכאלילדבר(אלא נעשית לסבית , לסבית

 ".גבר הזה הוא אניה" הסרט 2שודר בערוץ , )עוברת הפלה
אתה נעשה גבר דרך ,  לא נולד גברהאתסרט זה מציג כי 

הסרט מספק . נדרים'טראנסגגברים חמישה סיפורם של 
ילדים "חוויית צפייה משלימה לסרט האמריקאי 

    .8 ששודר לאחרונה בערוץ ,"נדרים'טראנסג
 בה מדברים הגברים המתוארים בסרט ,והפשטותהכנות     

כי שינוי הוא .  מעוררת תקווה לשינוי, שעשותובחירהעל 
 נורמותורי ודורש עמידה אל מול 'זגם אם הוא מ, אפשרי

  .חברתיות
 לדרך בה את בוחרת בחירות לא מובנות מאליהן בנוגע    

צורך לעמוד ולהתעקש עד שתוכלי . מחוללות גל הדף, לחיות
     .ות את חייך בהתאם לרצונותייך ושאיפותייךלחי

  
  יואב קליינמן, עדו גלס: במאים ,)2008(לוחם של אהבה 

  
  יריב מוזר: במאי, )2012, הולנד/ישראל (גברים בלתי נראים

        
  שירי שחר: במאית ,)2012(הגבר הזה הוא אני 

  

 דרך לשלםמסע ב
  
  
  
  
  

  
  

. א ברילרריאליטי בהפקת גי-יצא לדרך דוקו    לאחרונה 
אנשי רוח ואקטיביסטים מהארץ ,  וחמישה אמניםשלושים

מנווה שלום  , שבועהנמשך במסע רגלי  צועדים,ומהעולם
המסע המתועד .  באתר ייעודיהמסע מתועד בלייב. לירושלים

להתקיים בתנאים " האח הגדול"מאפשר למעין עיבוד של 
  .שמעודדים ומאפשרים שינוי חברתי

יובל ? עוררת שוב המחאה החברתיתמה קורה כאשר מת    
כתבו מילים ברוח חידוש המחאה ללחן עמי ואבנר עמית -בן

 ומי שצפה בשידור היה יכול לשמוע כמה ,י אמריקאימעמ
אם מתעלמים קצת , אינטליגנטיים מדברים על המצבפעילים 

  .מאיכות סאונד בעייתית
מגלם דמות של ו, לקח חלק במסעהשחקן לביא זיטנר     גם 

אמנים נוספים צפויים . לום מחאה שצועד עם חמור לבןה
  .ליצור במהלך המסע

יעל ,  חיה רוקין: במסע בדרך לשלםבין המשתתפים    
    .באלי ותהל פרוש'מוחמד ג, ברדה

  goingupjerusalem.tv -" מסע בדרך לשלם"



    במאבק
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סמוך לכפר הפלסטיני ) 22.6 (מאות פעילי שלום הפגינו    
נהל האזרחי יבמחאה על כוונת המ, סוסיא שבדרום הר חברון

פעילי ניהם בי, המפגינים. להרוס כחמישים מבנים בכפר
, אולוגי הסמוך לסוסיאיצעדו לעבר האתר הארכ, ש"חד

השתמשו באמצעים לפיזור חיילים אשר ידי בונחסמו 
 . מספר מפגינים נפגעו קל משאיפת גז.הפגנות

,  צווי הריסה52 הכפר העני    לפני כשבועיים קיבלו תושבי 
שאינו מחובר , כולל לפאנלים הסולאריים שנתרמו לכפר

" רבנים למען זכויות האדם"ארגון . לתשתיות חשמל ומים
  .ץ" עד לבירור עתירה העומדת בבג,צווים הבוכילעפועל 

חנא הכנסת חברי רו בכפר סוסיא ביק,     בשבוע שעבר

כדי להביע , ש"מסיעת חד עפו אגבריה וב חניןד, סוויד
 מקרה כי זה, הם הדגישו. את תמיכתם במאבק תושבי הכפר

תושביו ר שא ,קיצוני של תוכנית למחוק כפר פלסטיני שלם
  .יושבים על אדמתם הפרטית

  

  פגנה לשחרור סרבן כיבושה
הפגנה ) 23.6(תקיימה בשבת ה" יש גבול"    ביוזמת תנועת 

תושב , יניב מזור) 'מיל(לתמיכה ברב סמל , 6מול כלא 
אשר סירב לפני כשבועיים , דרך במקצועו-ירושלים ומורה

  . בשטחים הכבושיםלשרת
הוא סיפר שההחלטה לסרב הלכה ,     בריאיון בטרם מעצרו

 :ככל שנחשף יותר למדיניות הכיבוש בשטחים, והתגבשה
ר שלא הייתי מודע לדברים שהצבא עושה אני די מצטע"

כי ככל שאני יודע , בשם הממשלה בשטחים כשהתגייסתי
 עד שהגעתי למסקנה שאני –יותר נעשה לי פחות נוח לשרת 

ילד :  הגעתי לצבא כתוצר אופייני של המערכת.לא יכול יותר
. לא חושב, עושה מה שאומרים לו, משרת בשטחים, טוב

ר מפעיל את הראש ושואל את עצמי בשנים האחרונות אני יות
  ".מה המשמעות של מה שאנחנו עושים שם, מה זה אומר

  

  עובדי בנק מסד : לראשונה

  יקבלו תוספת בגין שעות נוספות
לבית הדין האזורי של ההסתדרות בעקבות עתירה     

עובדי בנק מסד יקבלו לראשונה כי ) 20.6(הוחלט , לעבודה
כיום בבעלות קבוצת , קהבנ. שעות נוספותתשלום עבור 

 והסכמי ,היה בעברו בבעלות בנק הפועלים, הבינלאומי
רוב עובדי , לכן. העבודה בו היו תואמים לאלו של בנק האם

 .לא היו זכאים לשכר שעות נוספות, 325 מתוך 300-כ, הבנק
  

  עובדי כלל ביטוח תחת מעקב ההנהלה
ר ועד "סרטון בו נראה יו) 20.6(פרסמה הסתדרות     ה

מלווה בצלם וידאו , רוני אז, ביטוחהפעולה של עובדי כלל 
  ,  הוועד ר" יו . ההנהלה ידי  על   במיוחד  שנשכרו ובמאבטח

הגיע למשרדי החברה כדי לאגד ,  שנה19עובד בעל ותק של 
    . ם על טפסי הצטרפות להסתדרותמאת העובדים ולהחתי

  לראות את אחד  ניתן  , טיוב-יו אתר ל  גם  שהועלה , בסרטון

  
תוך כדי , ר הוועד לעזוב את המקום"המנהלים מבקש מיו

 .ליווי צמוד של צלם וידאו והמאבטח
אירעו מספר מקרים שבוע שעבר בהסתדרות טוענים כי ב    

וזאת , בהם הצמידו צלמים ומאבטחים לאנשי ועד, דומים
שהם חותמים בניסיון להפחיד את העובדים שמא יתועדו כ

  . הסתדרותעל הצטרפות ל
  

  נערים תבעו את סופר דוש
,  נערים העובדים ברשת המרכולים סופר דוש בבת ים47    

הגישו תביעה , בעיקר בתחום המשלוחים לבתי הלקוחות
על כך שהיא , לבית הדין האזורי לעבודה נגד הרשת ובעליה

של  וחייבת להם כספים בסכום כולל ,אינה משלמת להם שכר
ההכנסה היחידה שיש להם היא מהטיפים .  מיליון שקל3.7

 תביעה ה. דבר המנוגד לחוק– שמשאירים להם הלקוחות
  .הוגשה באמצעות הסתדרות הנוער העובד והלומד

 
  

  ש"ורוד בחד-פורום אדום
  

  ,19:30בשעה , ביוני 28, ' הביום

  חיפה, 39גוריון -שדרות בן, "אחווה "במועדון
  

  ילה הגאהצדק חברתי והקה

  שיח של פעילות ופעילים-רב

  לרגל חודש הגאווה וחידוש המחאה החברתית

  054-4399509: לפרטים. הכניסה חופשית
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  יפו וירושלים-א"מחוזות תועדי ה
  

  ,19:00בשעה ,  ביולי1', ביום א

  5רחוב הס , אביב- י בתל"במשרדי מק
  

  י "מפגש עם מזכירות מק

  : תתפותבהש

  מרכז המזכירות סאמח עיראקי

  2012לדיון על תכנית עבודה לקיץ 
  

  ש בהסתדרות"סיעת חד

  כנס פעילים של הבית החברתי

  תוצאות הבחירות להסתדרותבלדיון 
  18:30בשעה ,  ביולי5, יתקיים ביום חמישי

  א"ת ,71אבן גבירול , באולם עינב
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