הכנסת
ח"כ זהבה גלאון
ראשת מרצ

ח"כ חיים כץ
יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה ,השדולה להעסקה ישירה,
השדולה לשוויון תעסוקתי
מתכבדים להזמינכם לכנס ותערוכה בנושא:

עוצרים את תופעת עובדי הקבלן בשירות המדינה
הכנס יתקיים בכנסת ביום שלישי 9 ,יולי  ,3102בין השעות 01:01 – 02:01
באולם ירושלים
בהשתתפות:
שר החינוך ,שי פירון
יו"ר הקואליציה ,ח"כ יריב לוין
יושבי ראש השדולה להעסקה ישירה:
ח"כ מיכל בירן
ח"כ משה גפני
ח"כ דב חנין
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס
ח"כ מיכל רוזין
ח"כ פנינה תמנו-שטה
גב' אורנה עמוס ,הקואליציה הארצית להעסקה ישירה
עו"ד איתי סבירסקי ,הנהגת "כוח לעובדים" ,הקואליציה הארצית להעסקה ישירה
ד"ר ורדה שיפר ,חוקרת הפרטה ורגולציה במרכז חזן במכון ון ליר
גב' שולמית סהלו ,סגנית ראש עיריית קריית גת
מר אריאל ליבמן ,מורה ,פעיל במאבק בקואליציה להעסקה ישירה בחינוך
לאישור השתתפות ,נא לשלוח שם+שם משפחה ,ת.ז .למייל:
siatmeretz@knesset.gov.il

בכנס תוצג תערוכת צילומים של עובדות ועובדי קבלן בישראל פרי יצירתו של
הצלם דן חיימוביץ ובהפקת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה

התערוכה מבקשת לתת פנים ושם לאנשים שמאחורי הכותרת "עובדי קבלן"
בעקבות צמיחת תופעת ההעסקה הקבלנית במגזר הפרטי והציבורי
בשני העשורים האחרונים

שירה כהן ,עובדת מזנון הכנסת .צילום :דן חיימוביץ

אגודת הסטודנטים האוניברסיטה העברית | אגודת הסטודנטיות והסטודנטים סמינר הקיבוצים |
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל אביב | אג'נדה | איתך – מעכי – משפטניות למען צדק חברתי |
ארגון המרצים מן החוץ במכללות | ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל אביב | ארגון
העובדים מען | ארגון הפעולה של הנכים | במעגלי צדק | האגודה לזכויות האזרח | המטה הסוציאל-
דמוקרטי | המטה להעסקה הוגנת של מורים ומורות | המשמר החברתי | הפורום המתאם של ארגוני
הסגל האקדמי הזוטר | הקול העולה | השדרה | התאחדות הסטודנטים הארצית | התנועה החברתית |
טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה | כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי | כנסת פתוחה| מטה
מאבק הנכים | עו"סים שינוי – סטודנטים למען עתיד העבודה הסוציאלית ושירותי הרווחה
בישראל | עמותת מורשתנו – הצהרה דמוקרטית | מרכז מהות – מידע הדרכה ותעסוקה לנשים |
עתידנו | צנטוריון | עיר לכולנו | קו לעובד | שדולת הנשים בישראל | שומרי משפט – רבנים לזכויות
אדם | שתי"ל | הנהגות עובדות ועובדים מופרטים :בנק ירושלים ,חסות הנוער במרכז השלטון
המקומי ,עובדות ניקיון אוניברסיטת בן גוריון ועוד

