
  
  
  

  

 שבוע שעברבמועצת עובדי מפעלי ים המלח פתחה     
 השייכת – הנהלת החברהש לאחר,  בשביתה כוללת)19.2(

לא נענתה לדרישות  –שבבעלות עידן עופר , ל"לקבוצת כי
האיום לפטר מאות  ולא הסירה את, ההסתדרות והעובדים

, לילהבשעות הההחלטה התקבלה . מעובדי המפעלים
הוועד על סגירת שערי  הורהות בוקר לפנ 2:00ובשעה 

פתחו העובדים בסדרת ,  בכך.מפעל הברום של החברה
 כל מפעלי ים שבתואז , צהרייםה לשיאה בשהגיע צעדים
כעבור כמה .  לעבודהגיעוהלא   עובדים1,200- כ. המלח
מהעובדים  לכמהבית הדין לעבודה הורה , וכהרגלו, שעות

סכסוך עבודה  חרף העובדה שהוכרז –לשוב לעבודה 
   .כחוק

  
  

מאבק העובדים     
לאחר שנים רבות , ל"בכי

" שקט תעשייתי"של 
א וה, בקונצרן המופרט

הדוגמא הבולטת ביותר 
פתחו למערכה בה 

, ציבורי עובדים גדולים
. מערכת הבחירותבעת 

מועלות מאבקים אלה ב
: שתי דרישות עיקריות

על מקום שמירה  ,האחת
 ומניעת עבודהה

 –השנייה ו , פיטורים
  . קיבוצי עבודהחתימה על הסכם

  
  
  

: ענפים רביםמקיפים      מאבקי התקופה האחרונה
, אגד תעבורה, אגד, רכבת ישראל, נמל חיפה(תחבורה 

ענף הביטוח , )ר גב"ד, רשת מגה(עובדי מסחר , )קווים
עובדי רשויות מקומיות , )מגדלהסכם עבודה ראשון ב(
, אבן קיסר(תעשייה י פועל, )רעננה, רחובות, שדרות(

טלפוניה , ) טרה,שטראוס מים, כרמית , מילועוף,ט'ופורג
משרד (משרדי ממשלה , )סלקום, פלאפון(סלולרית 

 ששבתו נציבות שירות המדינהאנשי  ,הפרקליטים, הרווחה
, )רופאי הדסה, רנטגנאים(מערכת הבריאות , )לראשונה

 מורי קבלן, ניםותמטפלות במשפח(מערכת החינוך 
 ההשכלה ,)יפו-א"מרכז לאמנות בעיריית ת, תכנית קרבב

האוניברסיטה , א"גוריון ות-האוניברסיטאות בן(הגבוהה 
  .  חלקית בלבד רשימהזוו, )יפו-א"מכללת ת, הפתוחה

  
  

לא השאיר את , חרף מגבלותיו, גל מאבקי עובדים    
כל שלשום עשו - שעד תמולםשרי. הפוליטיקאים אדישים

את הניצול סייע למעסיקים להעמיק שביכולתם כדי ל
האוהל שהקימו . "ני העובדיםימג"-הפכו לפתע ל, המעמדי

-ל במרכז באר"פועלי מפעל תרכובות ברום בפתח הנהלת כי
פוליטיקאים ה לרגל של י היה לפתע מקום עלי,שבע

מי לא . לשעבר-קואליציההמאופוזיציה והמ, קואליציההמ
, )והתקבלה בקריאות בוז(מירי רגב הייתה שם ? הגיע

 גם גיעוהפרץ עמיר כהן ומאיר , לפידיאיר השרים לשעבר ו
בנימין   ראש הממשלהאפילו). והתקבלו בחמימות(הם 

 ,ל" כי קונצרן שלעליםבהנאלץ לצייץ כמה מילים נגד נתניהו 
 את פנקסילאחר שהעובדים החלו לשרוף בהפגנתיות 

  . ליכודב הם שלותחברה
  
  

אך העובדים הבהירו     
את  ישפטויהיטב ש

הפוליטיקאים הבורגנים על 
 דווקא ו ולא,פי מעשיהם

פי המילים היפות ל
. השובתיםעיפו על רשה

. ומעשים היו וגם היו
, שר האוצר לשעבר: למשל

לא נקף אצבע , יאיר לפיד
לטובת עובדי מפעל 
המגבות ומפעל 

גרו  שנס,וניקסרפלקסט
 ימים בערד במהלך כמה

 200-והשאירו אחריהם כ
בטרם הוכרז על , חודשים אחדיםזה היה לפני . םמובטלי

  .הקדמת הבחירות
  
  

    יש לייחד מקום לניתוח תפקידה של ההסתדרות נוכח גל 
ההסתדרות אינה הנהגת , מרבה הצערל. מאבקי העובדים

י אב, ר ההסתדרות"יו. ולרוב היא נגררת, מגלה יוזמה
הל השובתים הגיע לאוש עד שבועיים התמהמה, ניסנקורן

הקומה החמישית מהמרחק  כי ,יש להזכיר. שבע- בבאר
אוהל  לאאביב -בתלשל ההסתדרות שבבניין הוועד הפועל 

  . ..ים קילומטר100אינו עולה על שבע -המחאה בבאר
  
  
  

    ההסתדרות הייתה יכולה לנצל את הקדמת הבחירות כדי 
, נגד ההפרטה,  כוללת למען העלאת השכרלפתוח במערכה

  מדובר ביעדיםאבל . ולמען חלוקה אחרת של עוגת ההכנסות
, לעיתים. ההסתדרותראשי שאינם נמצאים על סדר יומם של 

ואילו .  עוד פחות מכך–ולרוב , הם משלמים מס שפתיים
 מלעשות את הם רחוקים, בכל הנוגע לנקיטת צעדים ממשיים

  .העובדים למאבקמעמד ת הנדרש כדי לארגן א

  2015 בפברואר 25, 8    גיליון



  

 2/תגובות 

  

        
  

  

  

  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  זלזול באינטליגנציה
שאולי נתנה מוטיבציה , העיתונאים יצרו אווירה עגומה"

ספרדיים , לישראלים רבים להוציא דרכונים צרפתיים
 ".ייםזופורטוג

 )10.2, "ישראל היום", הפרשן חיים שיין(

 

  זלזול בבוחרים
 לא מתכוונים, 2010שלא פרסמה מצע מסודר מאז , בליכוד"

 ". מדיני או כלכלי–כלל לחשוף מצע 
 )10.2, "כלכליסט("

 

 זלזול בבריאות
ישראל ביתנו והחרדים לא שולחים , הבית היהודי, הליכוד"

מקיים המכון אותו , בריאותמפלגות שיעסוק ב לכנס יםנציג
ממפלגת . בחירות לקראת ההלאומי לחקר שירותי הבריאות

. לא ישלחו נציגכי ,  נמסרשל נפתלי בנט" בית היהודיה"
גורם בסביבתו של בנט הדהים בתשובה שאמר קודם לתגובה 

נדה 'אין לנו שום אג? מה יש לנו עם בריאות': הרשמית
בנושאים , בדיור, נדה בתחום הכלכלי'יש לנו אג. בנושא

גם לא מעניין אותנו . אבל לא בבריאות, שונים כמו הגיור
ן שהרשימה  יצוי.'!להתעסק בתחום הבריאות וזה לגיטימי

 ".ש"ר עפו אגבריה מחד"כ ד"המשותפת שולחת את ח
 )11.2',  רשת ב,"הכול דיבורים"תכנית ה(

 

  שונא את כולם במידה שווה–לא גזען 
הטענות המרכזיות בבקשות הפסילה הן שברוך מרזל קילל "

את חברי הכנסת מוחמד ברכה ודב חנין במהלך סיור 
ובראן שופט 'לים גוכן סירב ללחוץ את היד של ס, בחברון

בתגובה מסר מרזל כי דווקא הטענות . בית המשפט העליון
האלה מוכיחות שאינו גזען ואינו מפריד בין יהודים 

 ".לערבים
 )11.2, "סרוגים"אתר ה(

 

 לקח מעמדי
 ". ולא בדיבורים,אנו נשפוט אותו במעשים"
מגיב למסרון של נתניהו , אבנר בן סניור, ר ועד עובדי הברום"יו(

 )12.2', רשת ב, לבטל את הפיטוריםל "ת כירא להנהלו קב

 
 לקח פוליטי

 ".הייתי מצביע למחנה הציוני, לו הייתי מתנחל"
 )12.2, "ידיעות אחרונות", אריאל רובינשטיין' פרופ(

 

 הציונותשגברה על יות שפה
 הגיב לדבריו של , יאיר מלכיאור,הרב הראשי של דנמרק"

קרא לעליית יהודי ר שא, ראש הממשלה בנימין נתניהו
, הרב מלכיאור לדברי. אירופה בעקבות הפיגוע בקופנהגן

טרור אינו סיבה לעבור '. הוא מאוכזב מקריאתו של נתניהו
 ".אמר', לישראל

 )15.2, "וואלה"האתר (

 

  שחור שאיבד את השינייםפנתר 
בסופו של דבר החלטנו רק , כל הקבוצה הזאת רצתה כחלון'"

אנחנו : "רלי ביטון לדרעי והוסיף'אמר צ, "אריה דרעי
כולנו . מאמינים במנהיגותך ואתה היחיד שיוכל לשנות כאן

 ".'חוס בכל הכ"רתומים במערכת הבחירות הזאת לש
 )15.2, " חדשות הציבור החרדי–כל הזמן ("

 

 לב החדש-קו בר
... הו הוכיח את זה בכל החלטה שהיה צריך לקבלנתני"

בנושא האיראני הוא נחל כישלון קשה וההסכם המתגבש 
 .שנובע בין השאר מניהול המערכה הזו, הוא הסכם לא טוב

 בניגוד .גם לא תהיה לו היכולת להשתמש באופציה צבאית
 יצחק ,ונ לראש הרשימה של,לראש הממשלה בנימין נתניהו

 ".מץ לתקוף באיראן אם יהיה בכך צורך יהיה האו,הרצוג
 )13.2,  "ינטווא", מפלגת העבודה, לב-כ עומר בר"ח(

 

 שלטון ועולם תחתון, הון
שמרצה שש שנות מאסר על קשירת קשר , אבנר הררי"

הקים מטה בחירות של הליכוד בכלא , לפגיעה בעבריין אחר
לגרום לכל האסירים ולבני משפחותיהם : המטרה. רימונים

החלטתי להקים את המטה ': הררי. יע למפלגת השלטוןלהצב
 ".'נוכל לגייס לפחות מנדט. בגלל מירי רגב

 )15.2, "מאקו"אתר ה(

 

 ברוכים הבאים לימי הביניים 
 דורש ,ר עילית"בית] התנחלות[ב' נתיבות חכמה'סמינר "

מנערות חרדיות לחתום על תקנון צניעות כתנאי ללימודים 
התלמידה תתחייב שלא . באהבמקום בשנת הלימודים ה

כמו רוכסן ,  חצאית בעלת מראה גברי אוון'ללבוש קפוצ
כיסים אחוריים או כל מראה שמוגדר חריג על ידי , קדמי

שאין בה , עדינה וסולידית, תהא צנועה, 'נוסף לכך. המוסד
פוני ארוך , קוקו רופף: קווי אופנה חריגים ומבליטים כגון

אין . קוקו גבוה, קוקו בצד, עשיער פרו, המכסה על העיניים
עוד נאסר על . 'להניח את התיק על הכתף באלכסון

או בפעילות חברתית בארגון , התלמידות להשתתף בחוגים
 וכן להשתלב בעבודה או להירשם ,מחוץ לכותלי הסמינר

, יש להקפיד לא לאכול"בהמשך מצוין בתקנון כי . לספרייה
בתקנון אף נכתב . ללקק קרטיב ברשות הרבים, ללעוס מסטיק

 ".יש למנוע גישה לאינטרנט
  )16.2, "וואלה"(



  

 3/ניות מדי
 

  

  לכולם זה דמוקרטיה 
  

  בארין'יוסף גמאת 
  

 על במת הכנסת כחבר אעלהבעוד מספר שבועות ש נניח
ציע שהשפה הערבית או, בכהונתו הראשונהכנסת ערבי 

תגובות צפויות רבות להצעתי  .תעוגן בחוק כשפה רשמית
קיצוני שכל מטרתו לפגוע בעם היהודי אתה " -יהיו 

רכים בתל אביב יופיע ציע שעל שלטי דם אא. "לדורותיו
 אם אני , בשאלהיהיו חלוקיםחבריי למשכן , כיתוב ערבי

 ".אנטישמי"סתם אני או שמא , זקוק לאשפוז פסיכיאטרי
, אלא שהערבית היא שפה רשמית במדינה משחר הקמתה

כמו בערים , אביב-ועל שלטי הדרכים בתל
מופיע , יהודיות ומעורבות בכל הארץ

ם לא פגע ברוב הדבר מעול. כיתוב בערבית
וספק אם האזרח היהודי בכלל נותן , היהודי

מדוע , אם כן. דעתו בחיי היומיוםאת לכך 
המערכת הפוליטית מגיבה בכזו עוינות 
לרעיון של שוויון לאומי למיעוט הערבי 

קה של הנפמדוע ההצעה ל? בישראל
תעודות בגרות בשפה הערבית זכתה 

מדוע ? קיתונות של רותחין מצד הימיןב
 עברייםהצעה ללמד ערבית בבתי הספר הה

ומדוע ? התנגדות מצד הממשלהב נתקלת
, "חוק הלאום"נציגי הקואליציה הציגו את 

אילו כ, המבטל את מעמד השפה הערבית
 ?נושא בחובו הישג כלשהו לרוב היהודיזה 

תהליך מובהק של הקצנה ימנית שוטף , בשנים האחרונות
ידי ב מיושםתהליך זה .  הציבורית במדינת ישראלזירהאת ה

שלל ב, עובדות בשטחב, ולא רק הקיצוניים, כוחות הימין
מסעי שיסוי והסתה נגד בו, מעשי חקיקה ותיקוני חוק

מערכות הדמוקרטיה ועקרונותיה הבסיסיים כגון חופש 
הפרדת הרשויות ועצמאותה של , הביטוי וההתארגנות

מיעוט ב מתמקדיםמסעות הסתה אלו . מערכת המשפט
מוצא עצמו בעין הסערה ונאלץ לגונן ה ,טיני בישראלהפלס

 .על זכויותיו ועל יכולתו לפעול בחופשיות, על מעמדו
ניתן לתאר כנקודת מפנה היסטורית את המשא ומתן עם 

ממשלות אילו .  שהוביל להסכמי אוסלו1992-ף ב"אש
היה מוביל לעצירת הוא  ,הסכםה ישראל היו מיישמות את

התהליך .  השטחים הפלסטינייםויפינמפעל ההתנחלות ול
, אשר נקטע עם רצח ראש הממשלה יצחק רבין, הזה

גוש ה " אלע"ש ומד"סיעות חדהתאפשר בזכות הצטרפות 
 של ממשלת מנע את הפלתהאשר " הפרלמנטארי החוסם

 . עד יום הרצחמהלך אוסלורבין ואפשר לה לנהל את 
, לאחר תקופת רבין: תפניתשיקפו אלה ההתפתחויות ה

את , שחיזקו את שלטון החוקמסוימות תמורות התאפיינה בש
את שיתופו של המיעוט הערבי בחיים , הביקורת השיפוטית

באה  –מעמדו הפוליטי והכללי שיפור מסוים בהפוליטיים ו
שהחלה ברציחתו של ,  כוחות הימין בישראלתגובת נגד מצד

. ראש הממשלה רבין ונמשכת עד לכתיבת שורות אלו
תגובת הנגד הימנית היא למנוע את ביטול תכליתה של 

ואת סיום הכיבוש הנמשך מאז יוני משטר ההתנחלויות 
 בזכויותיו הכרסום מאיצים את  זוכלית תכדי להשיג  .1967

 .הדרתו מהשיח הפוליטיאת של המיעוט הערבי בישראל ו
כולנו זוכרים את הסיסמה הגזענית מבית היוצר של נתניהו 

סיסמה זו הפכה ". נתניהו טוב ליהודים: "1996בבחירות 
 -ו ישיאאחד מ ש,דמוקרטי-סימן היכר לשיח לאומני ואנטי

 קבלת י אל מרכז"ישראל ביתנו "כניסתה של מפלגת
שואף בין היתר לשרטט ל השלטון בישרא. ההחלטות במדינה

ואף לקבוע ,  המיעוט הערבי  לביןבינויחסים מחדש את ה
את עליונות הלאום חוקתית  וחוקית כללים חדשים שיבטיחו 
מיעוט בזכויותיו של התוך פגיעה , היהודי
 .לרבות זכויותיו הקולקטיביות, הערבי

מול הניסיון ההיסטורי של הימין לשלול 
את זכויות המיעוט הערבי בכל מישורי 

מרות לייצג את המפלגות המתיי, החיים
המרכז הפוליטי בחרו בדרך של גמגום 

לבני ולפיד בחרו שלא . והתחמקות
אלא להתמקח , "חוק הלאום"-להתנגד ל

ומצאו עצמם מתפלפלים , סעיפיועל 
ומתפתלים סביב השאלה אם החוק שולל 
את זכויות הערבים גם כפרטים או רק 

הרצוג הודיע בפתח מערכת . כקבוצה
אשרי ( ממשלתו הבחירות כי יקים את

ממרצ "כים "בקולותיהם של ח) המאמין
חברי הכנסת , דהיינו". עד ליברמן

-אזרחות שלי ושל שכניי באום אלההדורשים לשלול את 
אך מי , פחם כשירים בעיני הרצוג למשא ומתן קואליציוני

 . פסולים-בגוש החוסם של רבין מילאו תפקיד מפתח ש
. ר ישראלי שפויאלא שמחוץ לפרלמנט ניתן למצוא ציבו

במערכת הבחירות  עמם אני נפגש ,יותר ויותר אזרחים יהודים
 ה עלבהגנ,  שתי מדינותפתרון שלום שלמבינים את הצורך ב

ערבית ובשוויון זכויות - בשותפות יהודית, עקרון השוויון
יותר ויותר יהודים .  למיעוט הערבי וחברתילאומי, אזרחי

רק במיעוט לא פגע מבינים כי שלילת זכויות הערבים ת
,  חלק מהמערכה של הימין נגד זכויות האדםשכן היא, הערבי

 . של מדינה דמוקרטית ושוחרת שלוםהיסודותונגד 
הציבור יאמר בבחירות הקרובות כי  ,התקווה שלי היא

להגנה על , בסופו של דבר, המאבק.  את דברודמוקרטיה
ממש  לא רק לשפר את תנאי חייו אלא להערבימיעוט הזכות 

בשוויון ובשלום כמתחייב , את עצמו ככזה ולחיות בחופש
  . מכללי הצדק הטבעי ומאמנות בינלאומיות רלוונטיות

המשימות העומדות ,  ברשימה המשותפתש"כנבחר של חד
ממשל נגד של ההמונים שנאבקו מפעל בפנינו הן להמשיך ב

. ביום האדמה וברשויות המקומיות, הצבאי והפקעות הקרקע
 ערבים כיהודיםל, לכולםשל תקווה  בשורה איםאנו מבי

  .המבקשים לחיות במדינה דמוקרטית ושוחרת שלום
  

  

  באוניברסיטת חיפה חוקתי הוא מרצה למשפטבארין'ר יוסף ג"ד

 .חםפ-תושב אום אל, ר מרכז דיראסאת למשפט ולמדיניות"ויו

  . ברשימה המשותפת10' מסועמד מש כ"נבחר מטעם חד



 4/בחירות 

  

   ועקרון השוויון תקשורת עברית, סקרים
  

  
  

  
  ...לפני השבוע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

         פלסטינים נורו למוות  פלסטינים נורו למוות  פלסטינים נורו למוות  פלסטינים נורו למוות 61616161
        בטבח בחברון ומירי חייליםבטבח בחברון ומירי חייליםבטבח בחברון ומירי חייליםבטבח בחברון ומירי חיילים

בעת תפילתם של מאמינים , טבח המוני במערת הכפלה
ך מקריית ארבע "ידי פעיל כ-  על25.2-בוצע ב, מוסלמים

ללים שלפי כמה עדויות ירו במתפ, תחת אפם של חיילים
  . שניסו להימלט מהמקום

שבמהלכן ירו , פעולות מחאה וזעם המוניות בשטחים
  .  פלסטינים22- חיילים למוות ב

ברחבי ישראל נערכו הפגנות המוניות ומשמרות מחאה 
בתביעה להוצאת המתנחלים מחברון ולהקמת ועדת חקירה 

עשרות . הרוג ופצועים בקרב מפגינים ברהט. ממלכתית
  .ביפומפגינים נעצרו 

  

        ))))25.2.199425.2.199425.2.199425.2.1994 ( ( ( (יייי""""גילוי דעת לשכת מקגילוי דעת לשכת מקגילוי דעת לשכת מקגילוי דעת לשכת מק

יועמדו לדין מבצעי הטבח בחברון יועמדו לדין מבצעי הטבח בחברון יועמדו לדין מבצעי הטבח בחברון יועמדו לדין מבצעי הטבח בחברון 
        !!!!ואלה שאיפשרו אותוואלה שאיפשרו אותוואלה שאיפשרו אותוואלה שאיפשרו אותו

י מוקיעה את הטבח הנורא במסגד שבמערת "לשכת מק
 פלסטינים 40-כ, בעת תפילה, במהלכו נורו למוות, המכפלה

, ותובעת למצות את הדין עם המבצעים, ונפצעו כמאה
 את תנחומיה למשפחות י שולחת"מק. שמקרב המתנחלים

  .ולעם הפלסטיני כולו
, הלשכה מטילה את האחריות למעשים אלה על הממשלה

הפועלים בשיטתיות , המאפשרת את השתוללות המתנחלים
  .לפיצוץ תהליך השלום

להוציא את , הלשכה תובעת לפרק את המתנחלים מנשקם
ולפרק מייד את , למיניהן אל מחוץ לחוק" כך"כנופיות 

  .ת בחברון ובקריית ארבעההתנחלויו
הלשכה קוראת להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית 

הלשכה תובעת מהממשלה להסיר . לחקירת הטבח בחברון
ף על הסכם הביניים "את המכשולים בדיונים עם אש

  .ומתן על הסדר הקבע- ולהקדים את המשא
י ולכל מתנגדי הכיבוש "י ובנק"הלשכה קוראת לחברי מק

  . חלק בפעולות המחאה בנושא הטבחושוחרי השלום ליטול
שהכיבוש מוליד אסונות , הטבח בחברון שב והוכיח

לכן סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית בצד . כבדים
  .ישראל הם משימה דחופה יותר מתמיד

  
  
  

        !!!!יורחקו כל המתנחלים מחברוןיורחקו כל המתנחלים מחברוןיורחקו כל המתנחלים מחברוןיורחקו כל המתנחלים מחברון
        !!!!שתי מדינות לשני העמיםשתי מדינות לשני העמיםשתי מדינות לשני העמיםשתי מדינות לשני העמים    !!!!די לכיבושדי לכיבושדי לכיבושדי לכיבוש

  
  
  
  
  

  2.3.1994, "זו הדרך"

 את שעבר תקשורת ישראליים שינו בשבוע י כלי    שנ
, ם"רע, ש"חד(המשותפת -מדיניותם ביחס לסיקור הרשימה

 .ומצביעיה הפוטנציאליים) ל"תע, ד"בל
 פורסמה ביקורת על סקר "העין השביעית"לאחר שבאתר     

נראה כי , בקרב יהודים בלבד" וואלה"דעת קהל שערך אתר 
סקר " וואלה"ם באתר  פורס13.2- ב. האתר שינה את מדיניותו

דעת קהל חדש שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה 
 טלסקר פנה אל המדגם TNSמכון הסקרים . הישראלית כולה

הן , יהודים כאחד-יהודים ולא, המייצג את כלל האוכלוסייה
כדי לקבל תשובה לשאלה לאיזו מפלגה כל אחד מהמשיבים 

איזו ממשלה אתה "יצביע והן בנוגע לשאלות ספציפיות כגון 
 ".?מעדיף שתקום אחרי הבחירות

פורסמה " העין השביעית"באתר לאחר ש, נוסף לכך    
" ישראל היום" על אפליקציה מקוונת שעלתה באתר ביקורת

. שונתה השאלה המסכמת באפליקציה, ופנתה ליהודים בלבד
" ?כיצד היית מגדיר את עצמך"כעת ניתן להשיב על השאלה 

קודם "-ו" כך ישראלי-קודם יהודי ואחר"לא רק בתשובות 
". ליאניטר"אלא גם בתשובה , "כך יהודי- כל ישראלי ואחר

 זה עדיין אינו מכיר בפה מלא באזרחי ישראל אמנם ניסוח
 .אולם זהו צעד בכיוון הנכון, שאינם יהודים

לפני . לא ניכר שינוי, לעומת זאת, בערוצי הטלוויזיה    
ממצאי בדיקה " העין השביעית" באתר מוכשבועיים פורס

 ציבור של הרשימה-ראשונית של סיקור אירועי יחסי
- ו2זיות של הערוצים המשותפת במהדורות החדשות המרכ

בעוד שמהדורות החדשות של הערוצים .  וברשות השידור10
ציבור מטעם מפלגות - השונים כללו סיקור של אירועי יחסי

רק , המשותפת הצפויות לקבל פחות מנדטים מהרשימה
 פורסמו דיווחים על אירועים של הרשימה שעשויה 1בערוץ 

דיווחים אלה וגם , להיות השלישית בגודלה בכנסת הקרובה
היו קצרים יותר מאשר הדיווחים על מפלגות הצפויות להיות 

 .קטנות ממנה
המשותפת  השיקה הרשימה,  בפברואר14, שבתמוצאי ב    

. אדם-את הקמפיין שלה בנצרת באירוע בהשתתפות אלפי בני
במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ  .התוצאות היו דומות

לא הוזכר ,  דקות50-שארכה למעלה מ,  באותו הערב2
גם מהדורת החדשות המרכזית של . האירוע אפילו במלה

לא כללה , שארכה למעלה משעה ורבע,  באותו ערב10ערוץ 
במהדורת החדשות של . ולו אזכור קצר של האירוע בנצרת

 שניות לאירוע השקת 45-הוקדשו כ, לעומת זאת, 1ערוץ 
וסף כולל כמה משפטים שנאמרו למצלמה מפי י, הקמפיין

ארכה , אגב, המהדורה כולה.  ברשימה10' מס, בארין'ג
  .כשעה

  אורן פרסיקו

  17.2, "העין השביעית"פורסם באתר 
  

פורסמו ראיונות עם , יצוין שמאז שנכתבו דברים אלו

,  ברשימה המשותפת5' מועמדת מס, סלימאן-עאידה תומא

ר הרשימה "יו, כמו כן. )18.2 ("הארץ"-ו" מאקו"באתרים 

רואיין בהרחבה במוסף שישי , ד איימן עודה"עו, המשותפת

בהגשת " יומן"וכן בתכנית ) 13.2" (ידיעות אחרונות"של 

  ).13.2(בערוץ הראשון , איילה חסון



  

 5/בחירות 
 

  

   שאלות ותשובות–הרשימה המשותפת 
  

            ????מה הרקע לריצה ברשימה המשותפתמה הרקע לריצה ברשימה המשותפתמה הרקע לריצה ברשימה המשותפתמה הרקע לריצה ברשימה המשותפת
ל "ד ותע"בל, מ"רע, הקמת הרשימה המשותפת של חד״ש

היא תוצאה של  – ודעםודעםודעםודעם שהאותיות שלה בקלפי הן –
שנעשה במסווה התירוץ , המהלך הזה. העלאת אחוז החסימה

ל כוון בין היתר להחליש את ייצוגה בכנסת ש, "משילות"של 
היה חשש כי ללא ריצה ברשימה , ואכן. האוכלוסייה הערבית

 הם ןמהמפלגות שעיקר מצביעיה כמהלפחות , משותפת
כתוצאה .  לא היו עוברות את אחוז החסימה–אזרחים ערבים 

הציבור הערבי לא היה , קולות רבים היו יורדים לטמיון, מכך
ין וכל סיכוי להחלפת שלטון הימ, זוכה לייצוג הולם בכנסת

  .היה נעלם

  
, , , , ערביתערביתערביתערבית- - - - כתנועה יהודיתכתנועה יהודיתכתנועה יהודיתכתנועה יהודית, , , , שששש""""אבל מה מקומה של חדאבל מה מקומה של חדאבל מה מקומה של חדאבל מה מקומה של חד

 ????במסגרת רשימה כזובמסגרת רשימה כזובמסגרת רשימה כזובמסגרת רשימה כזו
ש התקיים דיון מעמיק בנוגע לריצה ברשימה "בחד

היו אצלנו . נשמעו בו קולות שונים לכאן ולכאן. משותפת
חברים יהודים 

וערבים שצידדו 
חברים ו, במהלך

יהודים וערבים 
שהציעו כיוונים 

אחרים להתמודדות 
. ם המצב שנוצרע

אבל מעבר לכל חילוקי הדעות היה 
שאסור לאפשר מצב בו האוכלוסייה , ש"ברור לכולנו בחד

בידוד . הערבית תישאר לבדה במערכה נגד הגזענות והאפליה
 .אסור לעשותה טעות שםה, הסתגרות כזו, כזה

קיימת אצלנו הסכמה רחבה על איך מבחינתנו צריך 
,  גם בכנסת הבאה.להיראות היום שאחרי הבחירות

ערבית המחויבת לערכים -חד״ש תפעל כמסגרת יהודית
ולשלום של צדק , לשוויון אזרחי ולאומי, סוציאליסטיים

 .עצמאות לשני העמיםשל ו
ש איננה מתבטלת ואיננה נעלמת עם הקמת הרשימה "חד

, ש תמשיך להשמיע את הקול המשותף"חד. המשותפת
ערבית - מידה יהודיתעל בסיס התפיסה שרק ע, ערבי-היהודי

 .משותפת תוכל להציג אפשרות לעתיד אחר בארץ הזאת

 

 ????מה יקרה עם הרשימה המשותפת לאחר הבחירותמה יקרה עם הרשימה המשותפת לאחר הבחירותמה יקרה עם הרשימה המשותפת לאחר הבחירותמה יקרה עם הרשימה המשותפת לאחר הבחירות
הובעה עמדה כי , ש"במסגרת הדיונים שהתנהלו בחד

הריצה במסגרת הרשימה המשותפת היא התמודדות במסגרת 
. וכי יש לפעול כסיעה עצמאית לאחר הבחירות, "בלוק טכני"

מוקדם לדעת כיצד בדיוק יתקיימו הקשרים , לב זהאבל בש
 .בין המפלגות ברשימה המשותפת לאחר הבחירות

 

 על  על  על  על ,,,,אחרי הבחירותאחרי הבחירותאחרי הבחירותאחרי הבחירות, , , , תמליץ לנשיאתמליץ לנשיאתמליץ לנשיאתמליץ לנשיאהאם הרשימה האם הרשימה האם הרשימה האם הרשימה 
 ????מועמד מסוים להרכבת הממשלה הבאהמועמד מסוים להרכבת הממשלה הבאהמועמד מסוים להרכבת הממשלה הבאהמועמד מסוים להרכבת הממשלה הבאה

אחרי . ש תעשה הכול כדי לחסום את ממשלת הימין"חד
יט איך לבטא זאת בהמלצה הבחירות ולאור תוצאותיהן נחל

ש והרשימה המשותפת מחויבות "חד, בכל מקרה. לנשיא
והן נכונות להיות חלק מגוש חוסם , להפלת שלטון הימין

  . אם תוצאות הבחירות יאפשרו זאת, נגדו
ש כגוש חוסם לימין ואפשרה " שימשה חד1992בשנת 

על וזאת ,  ממשלתו של יצחק רביןהתפקוד שלבפועל את 
  .הסכמות פוליטיות נקודתיותבסיס של 

 

. . . . יש הרבה חילוקי דעות בתוך הרשימה המשותפתיש הרבה חילוקי דעות בתוך הרשימה המשותפתיש הרבה חילוקי דעות בתוך הרשימה המשותפתיש הרבה חילוקי דעות בתוך הרשימה המשותפת
 ????למי ולמה אני בעצם מצביעלמי ולמה אני בעצם מצביעלמי ולמה אני בעצם מצביעלמי ולמה אני בעצם מצביע

והיא , הרשימה המשותפת אינה עשויה מקשה אחת
בעלות ערכים ועקרונות , מורכבת ממספר מפלגות ותנועות

על רקע , 20-שהחליטו לרוץ יחד לכנסת ה, השונים זה מזה
ל בסיס מצע מוסכם של התנגדות העלאת אחוז החסימה וע

  . ותמיכה בצדק חברתי ובשוויון זכויות, לכיבוש ולגזענות

, איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהד "בראש הרשימה המשותפת עומד עו
חזית (ש "שהוא מזכיר חד

. )דמוקרטית לשלום ולשוויון
ש היא המרכיב בעל הייצוג "חד

הגדול מבין מרכיבי הרשימה 
היא תנועת שמאל ו, המשותפת

התומכת בערכים של , רביתע-יהודית
 .שלום וצדק חברתי, שוויון

מרכיבים אחרים של הרשימה 
 מפלגה –ד "המשותפת הם מפלגת בל

ל "תע, ערבית ליברלית-לאומית
כ אחמד " תנועתו של ח–

 התנועה –מ "ורע, טיבי
, האסלאמית הדרומית

המבטאת זרם אסלאמי 
 .פרגמאטי

ברור שיש הבדלים 
, ים השונים ברשימה המשותפתאידיאולוגיים בין המרכיב

וחברי הכנסת מטעם כל תנועה ימשיכו לפעול גם לאחר 
כל אחד לפי הערכים שמייצגת מפלגתו ועל פי , הבחירות

 .המצע שלה

 

 ????אז למה לתמוך ברשימה המשותפתאז למה לתמוך ברשימה המשותפתאז למה לתמוך ברשימה המשותפתאז למה לתמוך ברשימה המשותפת
יכה תמ. כל קול לרשימה המשותפת הוא קול נגד גזענות

ק הציבור הערבי במאבלצד ברשימה המשותפת היא עמידה 
הצבעה לרשימה המשותפת היא תמיכה . המשותף נגד גזענות

נגד הסתה מאורגנת ומול , במאבק נגד אפליה ממוסדת
זוהי גם תמיכה . הכוחות המאיימים על הדמוקרטיה

 .מול פוליטיקה של הפרדה,  פעולהףשיתובפוליטיקה של 
-יהודית, לנו ברור שרק עמידה משותפת ודמוקרטית

 לבריונות הימין ולסכל את תוכל לתת תשובה, ערבית
ורק היא תוכל לפתוח פתח של תקווה לשינוי , תכניותיו

והוא הקמת מחנה , כי האתגר הגדול עוד לפנינו: בעתיד
שיפעל למען עקרונות , של ערבים ויהודים, דמוקרטי רחב

 .ויפעל לעשות כאן מקום לכולנו, צדק ושוויון, של שלום



  

  6/בעולם 
  

  מותו של השופט החוקר
  

הדי הפיגוע במוסדות הקהילה היהודית בבואנוס איירס מכים 
  ממשלת ארגנטינהמאיימים להפיל את גלים עד היום ו

  
 שעבר חמישיביום  אלף בני אדם השתתפו 400-מיותר     

בירת , איירס  בצעדת מחאה ברחובות בואנוס)19.2(
ס לכיוון הכיכר הקונגר המפגינים יצאו מבניין. ארגנטינה
 עליהםכשהם נושאים שלטים , מאיו- אזה דהפל, המרכזית

רשו לקבל תשובות באשר למותו  וד,"אמת"-ו" צדק"נכתב 
  .  לפני כחודש,ניסמן המסתורי של התובע אלברטו

שעות ,  או התאבדניסמן נמצא מת בביתו לאחר שנורה    
ריסטינה ק ,ת ארגנטינהלהעיד נגד נשיא לפני שהתכוון

יעה סישהנשיאה ניסמן התכוון להכריז .  קירשנר דהננדספר
כז אודות הפיגוע במרעל  טייחה את החקירהלאיראן ו

לצד .  אדם בני85בו נהרגו  ,1994-הקהילתי היהודי בבירה ב
, בארגנטינה  ובתחילה טענו הרשויות,גופתו נמצא אקדח

 אך בהמשך הודיעו . התאבד ניסמן כי,ובכלל זה הנשיא
  . י ניסמן נרצחהחוקרים כ

שיגר שר החוץ של ארגנטינה  ,הגדולהערב ההפגנה     
וגם לשר  ,ון קרי'י גאהאמריק טימרמן מברק למקבילוהקטור 

 העלתה את הזכיר כי ארגנטינהבו , החוץ אביגדור ליברמן
  במעורבות          מואשמת ה , איראן עם  הגרעין   בשיחות  הנושא

  
 

ראי ראי ראי ראי י האחי האחי האחי האחאאאא מודיעין ארגנטינ מודיעין ארגנטינ מודיעין ארגנטינ מודיעין ארגנטינאישאישאישאיש
        ארץארץארץארץמצא מקלט במצא מקלט במצא מקלט במצא מקלט ב    ––––עינויים עינויים עינויים עינויים רצח ולרצח ולרצח ולרצח וללללל

  
  
  
  
  

איש : )18.2(בערוץ הראשון " מבט שני"חשיפה בתכנית     
 מצא מקלט , האחראי לרצח ולעינויים,יאמודיעין ארגנטינ

ישראל בבארגנטינה ושנעשו הקלטות בבצילומים ו. בישראל
רצה שאפשרה לחשוד ברצח יחשף שלמה סלוצקי את הפ

לקבל כרטיס "   של שלטון הגנרליםעינויים בארגנטינהבו
 והטבות כלכליות ,טיסה לארץ על חשבון העם היהודי

   ".גדולות על חשבון משלם המיסים הישראלי
העובדות שלוקטו  ",במאי סלוצקיהלדברי העיתונאי ו    

 מאפשרות כיום למוסדות המדינה פעולה 'מבט שני'בתחקיר 
ל גרירת  שנה ש12אבל אחרי . לצורך הסגרתו של החשוד

לא ברור אם המדינה תנצל , רגליים והתעלמות הבירוקרטיה
המשך ההאשמות על היותה מקלט את את ההזדמנות למנוע 

   ."פושעים נגד זכויות האדםללרוצחים ו
תאודורו אניבל הוא די השלטונות בארגנטינה יבהמבוקש     

הוא . יתאמחזיק באזרחות ישראלית וארגנטינה ,64בן , גאוטו
ורות מאוד של פשעים נגד בארגנטינה בעבירות חמ מבוקש

שבוצעו בתקופת החונטה  עבירותבמדובר  .האנושות
הוא . שמוניםשבעים וההצבאית ששלטה במדינה בשנות ה

חיסולם בחטיפתם וב,  בהעלמתם,פי החשד  על,היה מעורב
  . יהודים רבים  ובהם,משטר הצבאיהרבים ממתנגדי של 

זמן קצר לפני שהוגש נגדו כתב הצליח להימלט     ניסמן 
וכל הניסיונות לאתר אותו שם עלו  , בארגנטינהאישום
 ,"יוסף כרמל"-שינה את שמו ל, הוא היגר לישראל. בתוהו

  . וחי כיום בקריית ביאליקקיבל אזרחות

  
גוע האנטישמי לא יהפ חקירתיצוין ש. במתקפה הקטלנית

  .התקדמה מזה שני עשורים
קהילה נגד ה פת שסוגיית הפיגועיםאני מבקש פעם נוס"    

היהודית תיכלל במשא ומתן עם הרפובליקה האיסלאמית של 
שהוסיף כי ארצו , החוץ של ארגנטינה כתב שר, "איראן

משתמשות  מכך שמדינות מסוימות" מודאגת מאוד"
  . בארגנטינה כזירה לעימותים ביניהן

    להפגנה שנערכה בשבוע שעבר קדמה הפגנה גדולה של 
. גודים מקצועיים מעמדיים ושל מפלגות השמאל הרדיקליאי

אך מסרבים לשתף פעולה , אלה מתנגדים לממשלת קירנשר
, עם העומדים מאחורי ההפגנות שהתקיימו שבוע לפני כן

ארגוני המעסיקים ובעלי , שמארגניהן נמנים עם שורות הימין
אשר מבקשים להפיל את הממשלה , האחוזות הגדולות

התמיכה של הממסד היהודי ". שמאלית"-הם כהנתפסת בעיני
, בהפגנת האופוזיציה הימנית גרמה לקרע בקהילה היהודית

וחוגים יהודים שמאליים פרסמו קריאה להקים נציגות 
  .יהודית חדשה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ממשלת השמאל ביוון עוצרת הפרטותממשלת השמאל ביוון עוצרת הפרטותממשלת השמאל ביוון עוצרת הפרטותממשלת השמאל ביוון עוצרת הפרטות
יוון תבחן מחדש את העסקה עם מפעילת נמלי התעופה     

 במסגרת . מיליארד יורו1.2בהיקף של , "פראפורט"הגרמנית 
 שדות תעופה 14החברה להפעיל הייתה אמורה , העסקה

  .  אחד ממהלכי ההפרטה הגדולים במדינה– ביוון
    בחודש אוקטובר אמור היה להיחתם הסכם בין פראפורט 

בדבר הפעלת שדות תעופה , לבין חברת האנרגיה היוונית
אולם השר היווני . רודוסביעדי תיירות פופולאריים דוגמת 

וכי , אלקוס פלאמבוראריס אמר כי העסקה לא סוכמה סופית
כדי לבדוק האם , ביקשנו לעצור אותה ולבחון אותה מחדש"

היא משרתת באופן הטוב ביותר את האינטרסים של 
הוקפא גם ההסכם עם , נוסף לעסקה עם פראפורט". הציבור

 הגדול הנמל בדבר רכישת) COSCO(יינה אושן שיפיניג 'צ
  .סמוך לאתונה, בפיראוס



  

 7 /חברה
 

  

  סקו פיניציו'פרנצ לשבישראל ראשונה יחיד  תערוכת
  
אמן  הלשפתיחת תערוכת היחיד הראשונה בישראל     

. במוזיאון בת ים) 12.2( נערכה לאחרונה סקו פיניציו'פרנצ
צד ב, שלבת כמה מיצירות מפתח של האמןהתערוכה מ

  . פרויקטים חדשים שפותחו בישראל לקראת התערוכה
עבודותיו של ", יהושע סימוןיהושע סימוןיהושע סימוןיהושע סימון, רוכה התעאוצר    לדברי 

הריאליזם המאפיין . פיניציו מוכתבות על ידי המעט ההכרחי
בה בעת מושכל ופשוט מבחינת השימוש  את פיניציו הוא

  ".שהוא עושה במשאבים הזמינים לו
החקירה המתמשכת של פיניציו אל תוך השפות והמחוות "    

 הסגנוןיחד עם , של תרבות הצריכה ותקשורת ההמונים
  על             וקבות ונ     אמירות חדשות   יםמנסח , שלו והארעי השובב

  
  
  
 

 

  

  קווים לדמותה– אודט נימר
  
  
  

, )י"מק(מאות חברי המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
ש ותושבים "חד, )י"תנד( נשים דמוקרטיות בישראל תנועת

גה בהלווייתה של המנהי) 14.2(מנצרת ומהאזור השתתפו 
 .ה אחרי מאבק ממושך במחל82רה בגיל שנפט, אודט נימר

אודט הייתה אחת הנשים הערביות הראשונות שהצטרפו     
כקומוניסטית וכאחת ממייסדות . הנהגתהעם י ונמנתה "למק

הקדישה את כל חייה למערכות , תנועת הנשים הדמוקרטיות
למען זכויות האוכלוסייה , נגד מדיניות הכיבוש והנישול

למען השלום , למען זכויות הנשים, רבית ומעמד הפועליםהע
 .השוויוןו

 סבלה לא אחת מנחת זרועה של ,המנהיגכבשל מעמדה     
הפעילה המשטרה טרור נגד , 1952באוקטובר . המשטרה

תושבי נצרת אשר נטלו חלק בשביתת מחאה כללית 
ששבתו למען שיפור , לסולידריות עם עובדי עיריית נצרת

שהואשמה בארגון הפגנת נשים , אודט נימר. תםתנאי עבוד
נידונה עם שתיים , רי השביתהיבתמיכה בשובתים ונגד מפ

בעקבות השתתפותה , 1958-ב. מחברותיה לחודש מאסר
הפעילה בארגון הפגנות מחאה בתביעה לביטול הממשל 
הצבאי ונגד הניסיונות לעקירת הערבים הפלסטינים 

 האישה היחידה מבין והייתה אז, נאסרה שוב, ממולדתם
 . י שנאסרו אז"עשרות חברי מק

במשך שנים ארוכות הנהיגה אודט את תנועת הנשים     
לאות לארגון -היא פעלה ללא. הדמוקרטיות באזור נצרת

, נשים ולהשתלבותן במאבקים להגנת זכויותיהן במשפחה
 .בעבודה ובחברה

וטות נמנתה עם המייסדות של גני ילדים ומעונות יום לפע    
. וזאת כדי לאפשר לאימהות לצאת לעבוד, י"שהקימה תנד

אשר בהמשך , פתחה בנצרת קו חם לנשים שסבלו מאלימות
 ."נשים נגד אלימות" ההתפתח לעמות

הקפידה , עד יומה האחרון ולמרות מצבה הבריאותי הקשה    
י "תנדהפעולות וההפגנות שיזמו , להשתתף בכל המאבקים

 . י"ומק
 חברתנו היקרה אודט כמנהיגת נשים אמיצה נזכור את    

אשר נאבקה במסירות משך עשרות שנים בכל גילוי , ויוזמת
לשוויון האישה ולמען אחדות , צדק-של אפליה ואי
 .ערבית-דמוקרטית יהודית

 פתחיה סגיירפתחיה סגיירפתחיה סגיירפתחיה סגייר

, חברתית, תרבותית, כלכלית –אודות המצב בו אנו נמצאים 
  .אמר סימון, "פוליטית ואמנותית

 הנושאת את השם הארוך והכמעט בלתי אפשרי, התערוכה    
 מסתמכת על גוף ,"ארקפארקקראפטראפטקליניקקלאבפאב"

הנטוע בהתבוננות בתקריות  ,של פיניציוהעבודות העשיר 
סוכנות , תופעות הנסובות סביב שאלות של ערך וחליפיןבו

חדר :  בין הפרויקטים שיוצגו בתערוכה.ומשמעות תרבותית
חנות , השמעת חלומותלמכונה להקלטת ו, יםאוכל לחתול

, שמשנה את משלח ידה עשר פעמים במהלך שבוע אחד
 בשבוע שעבר .ועוד, פארק שעשועים שהוא אתר בנייה

במסגרתה , ערך פיניציו תחרות כפילי ולדימיר לנין) 19.2(
כחלק מסדרת , צילם גברים הדומים למנהיג מהפכת אוקטובר

  .יום הולדתו של לנין, ל באפרי22-תמונות שתיחשף ב
,  מוזיאוני בת ים–" מובי"- במאי ב15התערוכה תוצג עד     

  moby.org.il : לפרטים. בת ים, 6רחוב סטרומה 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  משהו רקוב
  
  

יהו קרא נתנ, לאחר פעולת הטרור האכזרית בדנמרק    
 פעם .בישראלארצם ולעבור לחיות ליהודי דנמרק לעזוב את 

תערבות גסה של ממשלת ישראל בענייניה נוספת מדובר בה
מיותר . הפנימיים של מדינה ידידותית ובערעור ריבונותה

, דנים הנאמנים למדינתם-יהודיםלציין את הפגיעה באזרחים 
עקב אמירתו , להיחשד בנאמנות כפולהעכשיו עלולים אשר 

 . נתניהוחסרת האחריות של ראש הממשלה
להיות יהודי בישראל זה לא ניתן להתעלם מכך ש, כן-כמו    

. הרבה יותר מסוכן מאשר בארצו של הנס כריסטיאן אנדרסן
יותר יהודים נהרגו כאן במלחמות ובאירועי טרור מאשר 

כאשר ראש הממשלה משקיע . במדינה הסקנדינבית השלווה
אשר " האיום האיראני"עיקר מאמציו בהפחדות בדבר את 

הו ירצה שמיש לא סביר –עלול להשמיד כאן את הכול 
  . לעבור לחיות כאן

ולצייר ,     נתניהו מרבה להשתמש בדימויים מתקופת השואה
 סכנה קיומית שקפת נלישראלאת המצב הנוכחי כאילו 

כי , אולם כדאי לזכור. מהסוג שריחפה על יהודי אירופה דאז
 לשרוד היו רבים ו סיכויי–באותם ימים אפלים מי שנמלט 

שאר בארץ שסכנת השואה יו של מי שנייותר מאשר סיכו
: נתניהו משדר מסרים סותרים, לכן. ריחפה מעליה

ל הוא "וליהודים בחו,  מסוכן כאן–לישראלים הוא אומר 
 . מסוכן אצלכם–אומר 

היא , דברי נתניהו ליהודי דנמרקהבעיה הקשה ביותר ב    
שאומנם כלפי יהודים בארצות שונות באירופה מופנית 

לימות שיכולים לקרות רק אולם יש מעשי א, אלימות
ועד "ץ יהסרטון האנטישמי שהפ, כך למשל. בישראל

ידי גורם בץ  לא היה יכול להיות מופ"מתיישבי השומרון
מבלי שהדבר יגרור התערבות של , רשמי כלשהו בדנמרק

 שישתמש בביטוי מרקשאזרח דנ, סביר להניח. רשויות החוק
ירותיו של שייאלץ להשתמש גם ב, "יהודון"פוגעני דוגמת 

 . מגבלות כאלה לא חלות– אבל על הימין בישראל .עורך דין
אבל בישראל , אולי יש משהו רקוב בממלכת דנמרק    

  .הריקבון כבר בשלטון
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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שנערכה בשנה שעברה ליד החומההפגנת נשים   

  
לרגל יום האישה הבינלאומי תתקיים הפגנה משותפת של     

על כך .  ליד מחסום קלנדיה,ישראליות ופלסטיניות נגד הגדר
ההפגנה ). י"תנד(ת בישראל ונמסר מתנועת נשים דמוקרטי

תתקיים , ההפרדה הגזעניתמשני צידי חומת , המשותפת
 ארגוני נשים שותפיםיוזמה ב. 11:00 בשעה , במארס7בשבת 
, מרכז אישה לאישה בחיפה, נשים בשחור: ביניהם, נוספים

 .נשים נגד אלימות וקואליציית נשים למען השלום
מדובר בפעולת סולידריות בין " המארגנות כי ועוד מסר    

נשים במסגרת המאבק המשותף למען זכויות שוות בכל 
, פגין למען הזכות של כל אישהנ. מישורי החיים והחברה

לחיות בכבוד ובביטחון , עדה או לאום, דת, ללא הבדל גיל
ההפגנה תהיה . חברתית וכלכלית, יה פוליטיתלוללא אפ

מוכנות , משני צידי החומה, הוכחה לכך שנשים רבות
להיאבק למען מטרות אלה ולקדם את המערכה לביטול 

 ". הניצול והכיבוש, האפליה
  

  בריאות בדרום אינה הפקר: ש"הפגנה בב
תתקיים " בריאות בדרום אינה הפקר"תחת הכותרת     

שבע הפגנה מול כנס מועצת הנגב המתקיים לרגל - בבאר
נמסר כי הפערים " פורום בריאות דרום"-מ. הבחירות

אנשים "כי  ו,בבריאות בין הדרום למרכז הולכים ומעמיקים
יש מחסור , רהתורים ארוכים יות –משלמים על כך בחייהם 

עוד  ".מפגעים סביבתיים מסכנים את הבריאות, במומחים
בואו ונראה לפוליטיקאים איך אנחנו חושבים  ",נמסר

הזמינה ' מועצת הנגב' .שהבריאות בדרום צריכה להיראות
את ראשי המפלגות להתייחס לסוגיות שונות המעסיקות את 

  שבריאות  להם  זכיר ונ  מולם   נעמוד בואו             .הדרום  תושבי 
  
  
  
  

  

  

 

  ליפהכ מנשה נולחבר
  

 

  

  האחות מות למשתתפים בצערך ע
  

  

 

  

 י במחוז השפלה"חברי מק

הפערים בבריאות הם תוצאה . תושבי הדרום היא לא הפקר
  ". של מדיניות והזנחה מצד ממשלות ישראל לדורותיהן

, הוא פורום אזורי של פעילות" פורום בריאות דרום"    
. ונשות ואנשי מקצוע מתחום מקצועות הבריאות, פעילים
 ארבע מלווה את הפורום ב"רופאים לזכויות אדם"ארגון 

  . השנים האחרונות
בבית הספר ,  בפברואר25, הכנס יתקיים ביום רביעי    

 בשעה ההפגנה תתקיים. באר שבע, 8ר "שדרות שז, למשחק
  . ברחבת הכניסה של בית הספר למשחק18:30

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

   2015בחירות       
  

  פאנלים וחוגי בית, מפגשים
  

  
  
  

        בפברוארבפברוארבפברוארבפברואר    25252525, , , ,  רביעי רביעי רביעי רביעייוםיוםיוםיום
        אביב-שני מפגשים בתל

  .ש ברשימה המשותפת"מועמד חד, באריןבאריןבאריןבארין''''יוסף גיוסף גיוסף גיוסף גר "דעם 
  
  
  

, ויפ- אביב-כנס במכללה האקדמית תל – 18:0018:0018:0018:00ה ה ה ה בשעבשעבשעבשע
, למאבק בעוני םפורוה,  לדיור ציבורימארגן הפורוםש

  .ישירהלהעסקה והקואליציה 
  
  
  

  .6בית לחם ' רח, חוג בית בשוק בצלאל – 20:3020:3020:3020:30ה ה ה ה בשעבשעבשעבשע
  

            בפברוארבפברוארבפברוארבפברואר    66662222, , , , חמישיחמישיחמישיחמישיביום ביום ביום ביום 
        
        

בחנות ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "מפגש עם ח, 18:0018:0018:0018:00    בשעהבשעהבשעהבשעה
  .אביב- תל, 5בת עמי ' רח, "המגדלור"הספרים 

  

 ,,,,סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - מאמאמאמאעאידה תועאידה תועאידה תועאידה תוחוג בית עם , 21:0021:0021:0021:00    בשעהבשעהבשעהבשעה
, 33בשדרות גלוסקין , ש ברשימה המשותפת"מועמדת חד

  050-3374814: לפרטים. רחובות
  

             במארס במארס במארס במארס3333, , , , ביום שלישיביום שלישיביום שלישיביום שלישי
ברחוב הוברמן , דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "חוג בית עם ח, 000020:320:320:320:3בשעה בשעה בשעה בשעה 

  050-6261561: לפרטים. אביב- תל, 20
  

         במארס  במארס  במארס  במארס 4444, , , , ביום רביעיביום רביעיביום רביעיביום רביעי
 ,"חותם" בקפה דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "מפגש עם ח, 20:0020:0020:0020:00 בשעהבשעהבשעהבשעה

  054-5627572: לפרטים. רמת השרון, 81סוקולוב ' רח
  

         במארס  במארס  במארס  במארס 9999, , , , ביום שניביום שניביום שניביום שני
, 19ק "רנ'  ברחדב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "חוג בית עם ח, 20:0020:0020:0020:00 בשעהבשעהבשעהבשעה

  054-2277001: לפרטים. אביב-תל
  

לתיאום חוגי בית , ליצירת קשר עם מטה הבחירות
  info@hadash.org.il :ולהתנדבות בקמפיין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כיבושישראליות ופלסטיניות נגד ה


