
  
  

  
  
  

  ובהפחדה  בהסתה גזענית עשה שימוש ציניבנימין נתניהו 

   בראשות הממשלהולזכות פעם נוספתכדי לחזק את הליכוד 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

בתוצאה הטובה  20-ה בבחירות לכנסת ההליכוד זכ    
 לא פחות מרבע מושבי – שנים 12 מזה ביותר עבורו

בון ניצחון זה הושג בעיקר על חש.  מנדטים30, הכנסת
של אלי ישי וברוך " יחד"מפלגת : ת הימין האחרותומפלג
הבית "הרשימה של , )שלא עברה את אחוז החסימה(מרזל 

 8- מנדטים ל12-שירדה מ" (תקומה"ושל " היהודי
 מנדטים בכנסת 13-שירדה מ" (ישראל ביתנו"ו, )מנדטים
  ).20- מנדטים בכנסת ה6-ל, היוצאת

  

 שפרסמו כלי התקשורת     אף לא אחד מסקרי דעת הקהל
מרבית . לא חזה תוצאה זו, השונים בימים שלפני הבחירות

, יגבר על הליכוד" המחנה הציוני"כי , הסקרים העריכו
 כי דרכו של נתניהו למשרד –ולכן , בהפרש כזה או אחר

 מה איפשר לליכוד .ראש הממשלה כלל וכלל איננה סלולה
 למצביעי ולגרום, לצמק את שאר המפלגות בגוש הימין

  ? ובליכודהימין לתמוך דווקא בנתניהו
  

  

 יזם נתניהו מסע  שקדמו לו    ביום הבחירות ובימים 
 שנועד ,מסית וגזעני נגד האוכלוסייה הערבית, תעמולה שקרי

 הודעהב. ימין ולעודד התלכדות סביבולייצר אווירת בהלה ב
. שלטון הימין בסכנה ":הכריז, שפרסם בצהרי יום הבחירות

כי , עוד אמר". צביעים הערבים נעים בכמויות אל הקלפיהמ
כסף ענק מחו״ל של עמותות שמאל וממשלות זרות מביא "

בכך מעוות הרצון . אותם בהמוניהם לקלפי בצורה מאורגנת
  ".האמיתי של כלל הבוחרים אזרחי ישראל לטובת השמאל

  
  

התייחס להפיץ דבר רעל לאומניים ואש הממשלה בחר ר    
 של כחמישית מאזרחי המדינה כאל הבפומבי ובגלוי להצבע

אחת הזכויות הוא שם על הכוונת את . איום שיש לסכלו
, ניסיון העבר מלמד. הזכות לבחור, הדמוקרטיות הבסיסיות

ובכל ,  אינם משתהים,עושי דברו, הגזעניכי מחוקקי הימין 
עות יזום הצ הם ממהרים ל–" איום "נוח להם לזהותפעם ש

פעם היה זה חוק ועדות חקירה : חוק רומסות זכויות אזרח
ופעם , )םהיכדי לנסות לסתום את פ(לארגוני זכויות האדם 

כדי להוציא את המפלגות (ת אחוז החסימה א העליתה זוהי
  – ובמיוחד את אלה המייצגות את הציבור הערבי –הקטנות 

כוד מתי יחליטו בלי: תהותלכן מתבקש ל. )אל מחוץ לכנסת
 של ההצבעצריך לא רק להתריע מפני מימוש זכות הש
  ?  בחוקלבטל זכות זואלא , ערביםהאזרחים ה

  

 על מתקפהאת הותרחיב  נתניהו הרביעית תגביר    ממשלת 
האתגר להיאבק נגדה עד להחלפתה ניצב , המרחב הדמוקרטי

  .יהודים וערבים, בפני כל שוחרי הדמוקרטיה בישראל

  2015 מארסב 25 ,12 ליון   גי



  

 2/תגובות 

  

        
  

  

  

  

  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  הליכוד נגד העובדים הליכודניקים
, יתרה מכך. כל חיי אני איש ליכוד, אדוני ראש הממשלה"

בבחירות המקדימות האחרונות בליכוד אף התמודדתי 
, אני מאמין בכל ליבי בדרך של הליכוד. ברשימה הארצית

כאיש , היום. בוטינסקי ובדרכו של מנחם בגין'במורשתו של ז
עובדים רבים . אני מתבייש –ליכוד המייצג אלפי עובדים 

שבמשך שנים הצביעו לליכוד טוענים בפניי כי לא יוכלו 
. להצביע יותר למפלגה שהפכה ציבור עובדים שלם לאויב

בפלגנות , ברור לי מה מקור הגאווה בפיטורי עובדים. לא
לא ברור לי כיצד בקמפיין הליכוד הפכו כל . ובליבוי שנאה

לאויבי , ואולי גם המגזר הפרטי, בדי המגזר הציבוריעו
 ".העם

ר ועד עובדי רשות שדות התעופה "יו, פנחס עידן(  

)8.3, "וויינט",  ברשימת הליכוד לכנסת36' ומועמד מס  

 

 !הערבים באים, לדאגוו
המצביעים הערבים נעים בכמויות אל . שלטון הימין בסכנה"

 ".אוטובוסיםעמותות השמאל מביאות אותם ב. הקלפי
 )17.3, סרטון במהלך יום הבחירות, מ בנימין נתניהו"רה(

 

 !הסמולנים באים, לדאגוו
ראיתי עולם של שמאל מאורגן וממומן . חרשתי את הארץ"

 ".צריך שהעם יתעורר. אצל הימין אדישות, ותורים ארוכים
 ) 17.3, פייסבוק במהלך יום הבחירותהודעה ב, נפתלי בנטהשר (

 

  קשה
 ".ציוני-שי לשבת בממשלה שנשענת על רוב לאה לי קויהי"

 )10.3, "הארץ ","כולנו"ר מפלגת " יו,משה כחלון(

 

 שרביט הגנרל
יש להגיע להסכם רשמי עם ארצות הברית בנוגע לתקיפה "

הסכם כזה מחויב אם וכאשר ארצות הברית . אפשרית באיראן
, התקיפה יכולה להיות ישראלית. תחתום על הסכם עם איראן

הסכם כזה בין ישראל לארצות . או של שתיהן יחד, אמריקנית
 ".הברית הוא עניין מתחייב

  לתפקיד " המחנה הציוני"מועמד , עמוס ידלין' מילבהאלוף (

 )10.3, "וואלה" ,שר הביטחון

  
  

 והידיים ידי ביבי, י'הקול קול בוז
צריך להבין שהמצב שאנו נמצאים מול הפלסטינים הוא "

 ,תנו על ירושלים זה מהלך הזויילדבר א. מצב של עימות
מכיוון שאנחנו עדיין לא יודעים אם יהיה מישהו שיישב 

אריאל ומעלה , גוש עציון, גושי ההתיישבות... תנו בכלליא
 ".חיוניים לביטחון ישראל – אדומים

 )10.3, "וואלה", "המחנה הציוני"ר "יו, יצחק הרצוגכ "ח(

 

 הכרת הארץ
בה נמסר על הודעה לעיתונות פרסמה המשותפת הרשימה "

במהלכו תיפגש , כ חנין זועבי הערב ברמלה"ביקורה של ח
 סברו שזועבי עושה 'יחד'אלא שבמפלגת . ש"עם תומכי חד

 וכי היא מתכוונת ,ולא לרמלה, את דרכה דווקא לרמאללה
, אלי ישי, ר המפלגה"יו. ר הרשות הפלסטינית"להיפגש עם יו

עבי מוכיחות שוב ושוב שמקומה פעולותיה של זו': אמר
, ל במשט המרמרה"מי שפגע בחיילי צה. בפרלמנט בעזה

אינו מכיר בקיומה של מדינת ישראל ונפגש עם אבו מאזן 
 ".'אסור לו לכהן כנציג רשמי של מדינת ישראל, ברמאללה

 )12.3, 2ידיעה ששודרה בערוץ (

 

 ליברמן מציע לבטל את מלחמת המעמדות
ש יותר "נוצר הרושם שאנשי דאעבימים האחרונים "

יש כאן . ידידותיים לסביבה מאשר אנשי העסקים הישראלים
פוליטיקאים שרוצים להפוך את ישראל למדינה הכי שוויונית 

מנסים להבריח מפה . שבה אין לאף אחד שום דבר, בעולם
נוצר הרושם שיזם שמרוויח כסף . את היזמים והמשקיעים

זה . מן ולהתבייש במה שהשיגצריך להוכיח את חפותו כל הז
אני מאמץ גם את הרעיונות שאסור . בלתי סביר בעליל

 ".להכניס את העם היהודי למאבק על מעמדות
 )12.3, "ידיעות אחרונות", שר החוץ, אביגדור ליברמן(

 

 הגדרה
זו מדינה . זו לא מדינה יהודית וגם לא מדינה כל אזרחיה"

 ".הנשלטת על ידי טייקוניה
   ,ש" ומזכיר חד הרשימה המשותפתשאר, דהאיימן עו(

 ) 14.3,  ביפובחירותעצרת 

 

 סלאמית של רמת גןיהאוניברסיטה הא
ר ברוך מרזל אמר לדוב' יחד'המועמד לכנסת מטעם מפלגת "

אתה אויב ואני אוציא ': א זעאתרה'רג, הרשימה המשותפת
מרזל . 'אני נכנס לכנסת כדי לטפל בבוגדים כאלה. אותך מפה

, שהייתה אוניברסיטה דתית, אוניברסיטת בר אילן ':הוסיף
נדאג . פלסטינית- תיתד-יברסיטה איסלאמיתהופכת לאונ

 ".' מהתאים האיסלאמיים שחדרו לפההתולנקות א
 )12.3, "וויינט"-ידיעה ב(

 

 מחלת השיכחה
משום מה שכחנו שאנחנו גרים במדינה שחיים בה גם "

דינת ישראל אילו מ. ערבים וקיפחנו את הזכויות שלהם
לא היינו , הייתה יודעת לעגן את זכויותיהם כמו שצריך

 ".בבעיה כזו
  , בתו של הרב עובדיה יוסף, הרבנית עדינה בר שלום(

 )11.3, "נבה'יוזמת ג"בשיחה עם פעילי 



  

 3/יום האדמה 
 

  

  "מתווה פראוור"יש פרי למערכה נגד 
  

  

 יצאה האוכלוסייה הערבית לשביתה 1976 במארס 30-    ב
במחאה על המדיניות , "יום האדמה"שכונתה , כללית

נועדה לחנוק את ר שא, הממשלתית של הפקעת קרקעות
ולמנוע את , במשולש ובנגב, היישובים הערביים בגליל

 של מחאה נגד מועדל במארס 30-הפך ה, מאז. התפתחותם
 התקיימו בו הפגנות –ובשנים האחרונות , האפליה הלאומית

 מתווה"שם ביקשה הממשלה ליישם את , גדולות גם בנגב
  ".פראוור

 ,,,,פאדי מסמרהפאדי מסמרהפאדי מסמרהפאדי מסמרהשוחחנו עם , 2015    לרגל יום האדמה 
ל המועצה האזורית של "פעיל חברתי ומנכ, עובד סוציאלי

  .המתווה נגד על המערכה, מוכרים בנגב-הכפרים הלא
   
אך אך אך אך , , , , 2013201320132013אושר בכנסת ביוני אושר בכנסת ביוני אושר בכנסת ביוני אושר בכנסת ביוני " " " " מתווה פראוורמתווה פראוורמתווה פראוורמתווה פראוור""""

מה קורה בפועל ביישובים מה קורה בפועל ביישובים מה קורה בפועל ביישובים מה קורה בפועל ביישובים . . . . חקיקתו לא הושלמהחקיקתו לא הושלמהחקיקתו לא הושלמהחקיקתו לא הושלמה
        ????מוכריםמוכריםמוכריםמוכרים- - - - הלאהלאהלאהלא

 בפועל ,לא אושר כחוק" מתווה פראוור"למרות ש
-זו מדיניות של אי.  שנוסחה בוהנישולמתבצעת מדיניות 

, של רדיפות, הכרה ביישובים בדוויים קיימים ובאוכלוסייתם
שרובם , מבניםל צווי הריסה ושל הריסה שיטתית של ש

בשבועיים . מבנים 680-  הרסו השלטונות כ2014- ב. צריפים
ביום הבחירות עצמו . יםנבמ 23שלפני הבחירות הרסו עוד 

מוכר - הלא היישוב גבי מועד ההריסה שנקבע בצו לגיעה
גם  הרשויות בימי אביב אלה עוסקות.  כולוחיראן-אום

 ה שלת של יבולים עתידיים באמצעות חרישבהשמדה שיטתי
  .הזרועיםהשטחים 

  
        ????מי מבצע בפועל את ההריסותמי מבצע בפועל את ההריסותמי מבצע בפועל את ההריסותמי מבצע בפועל את ההריסות

והוא  שונה שמו של הגוף האחראי להריסות 2014-ב
לראש ". יםתוח ולהתיישבות הבדואהרשות לפי "מכונה

סגן אלוף במילואים וניצב משטרה , הרשות מונה יהודה בכר
-לים כמו מדינההגוף הזה והעומד בראשו מתנה. בדימוס

המינהליים הם מוציאים את צווי ההריסה . מדינה-בתוך
צבאית -ה כמו יחידלרשותם עומדתו, לבתים וליבולים

שתפקידה לדכא כל התנגדות , "יואב" יחידת –מיוחדת 
  . להפחיד וליזום פרובוקציות, להפגין כוח, להריסות

שמתעמת רק עם , ה של יהודה בכרהצבא הפרטי הז
ש מדים מיוחדים ופועל תמיד כשאנשיו רעולי לוב, יםאובד

בינואר השנה את הפרו  שם ה"יואב"אנשי יחידת . פנים
 ותנוכח-איההסכם בין המשטרה לבין ראש עיריית רהט לגבי 

הם . רעא'ג-הלוויה של סמי אלבבית העלמין בשוטרים 
 וגרמו לעימותים בית העלמיןשפרצו ברכביהם הגדולים ל

 בהבדל .יאדנה ולפציעתם של עשרותלמותו של סמי ז, קשים
 אינם מנהלים שום שיח "יואב"ביריוני יחידת , מהמשטרה

 ומתנהלים מולם כמו צבא בשטח ,עם התושבים ונציגיהם
  .כבוש
  

        ????מוכריםמוכריםמוכריםמוכרים- - - - ביישובים הלאביישובים הלאביישובים הלאביישובים הלאריסה הוצאו ריסה הוצאו ריסה הוצאו ריסה הוצאו כמה צווי הכמה צווי הכמה צווי הכמה צווי ה
, מוכרים הם תחת איום הריסה- ביישובים הלאמבניםכל ה

ים בו מבנכל ה, ובשכן בלי קשר להיסטוריה של הייש

אלפי משפחות , בכל רגע נתון. חוקיים- כבלתימוגדרים
  .מתמודדות עם צווי הריסה

כי צו הריסה אינו עניין פיסי בלבד של , חשוב להבין
המונה , ית שהתגוררה במבנהלמשפחה הבדוא. יסת מבנההר

לכן בני המשפחה . אין לאן ללכת,  כעשר נפשותבדרך כלל
, אוספים את חומרי הבנייה שנותרו בשטח של המבנה ההרוס

משמעות הדבר היא . ובונים מחדש, מגייסים כסף
 שקוענאלצת ל, שבלאו הכי סובלת מעוני קשה, שהמשפחה

 רשותכדי לשלם קנס של רבבות שקלים שה, חובות נוספיםב
   . הבנייה מחדשעליה וכדי לממן אתהטילה 

, למשל, כך. היא כלי דיכוי רב עוצמה, אגב, שיטת הקנסות
הוא ,  מטר מחצר ביתו20ל צאן חורג עם עדרו אפילו דאם מג

 הצו אתר הפ אלף שקל בטענה ש30עלול לספוג קנס של 
הקנסות האלה מערערים .  של בעלי חייםהעברהלהסדרת ה
 רוץבמ. ת הקיום המינימלית של המשפחהאת יכול

ילדים אינם מבקרים באופן סדיר בבית הספר , ההישרדות
  .למשל, ואין יכולת לטפל בבעיות בריאות

  
היינו עדים להתארגנות מרשימה של צעירים נגד היינו עדים להתארגנות מרשימה של צעירים נגד היינו עדים להתארגנות מרשימה של צעירים נגד היינו עדים להתארגנות מרשימה של צעירים נגד 

        ?  ?  ?  ?  מה הייתה השפעתה החברתיתמה הייתה השפעתה החברתיתמה הייתה השפעתה החברתיתמה הייתה השפעתה החברתית. . . . מתווה פראוורמתווה פראוורמתווה פראוורמתווה פראוור
פראוור הוא שלב נוסף כי מתווה , תושבים צעירים הפנימו

. ת המכונים עיירותיטאוים ובריכוזם בתוך גבנישול הבדוא
יים ופעילים בעמותות  בוגרי לימודים אקדמ–רבים מהם 

, ההתנגדות הציבורית הייתה אופק לפעולה. חברתיות
". שבאבי- אלחיראק-אל" להקמת מסגרת הצעירים ההובילו

בחידוד ההבנה בקרב התושבים ביטוי הצלחתם באה לידי 
ת סיכוי הטמון בהתנגדו הלגבימוכרים -של הכפרים הלא

  .עממית רחבה לנישול
חיראק כדי -שנו במסגרת אלנפג, מיד לאחר הבחירות

, גילינו. יתדפוסי ההצבעה של האוכלוסייה הבדואלנתח את 
) חורה, תל שבע, רהט( ומעלה מתושבי העיירות 90%כי 

מוכרים -וכי גם ביישובים הלא, הצביעו לרשימה המשותפת
 שינוי פוליטי זה.  אחוזים90- ל70נעה התמיכה ברשימה בין 

רבים מהבוחרים נתנו קולם , שכן בבחירות קודמות, חשוב
ואילו הפעם רק , למפלגות הממסד תמורת הבטחה או תשלום

שהשינוי החיובי הזה הוא , אנו מעריכים .בודדים עשו כן
  .תוצאה של המערכה העממית נגד מתווה פראוור

  
מה הייתה תרומת הסולידריות של יהודים מה הייתה תרומת הסולידריות של יהודים מה הייתה תרומת הסולידריות של יהודים מה הייתה תרומת הסולידריות של יהודים 

        ????כה מול מתווה פראוורכה מול מתווה פראוורכה מול מתווה פראוורכה מול מתווה פראוורדמוקרטים למערדמוקרטים למערדמוקרטים למערדמוקרטים למער
האזרחים היהודים המביעים סולידריות עם המערכה נגד 

 התרומתם היית. הנישול וההריסה ראויים להערכה רבה
הם חצצו לא אחת בינינו לבין השוטרים . מעשית וגם מוסרית

הם גם השפיעו .  וחטפו מהלומות"יואב"וביריוני יחידת 
  .באופן חיובי על דעת הקהל בישראל

  

 המשךדם של היהודים הדמוקרטים בולט במערכה לתפקי
 82אותו הרסו כבר , ערקיב-מוכר אל- קיומו של היישוב הלא

ים הבדואתושבים ה לדבקות של הסולידריות תורמת. פעם
  .במקום שחיו בו אבותיהם, על אדמתםבזכותם להתגורר 



 4 /חברה

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
 

        חנוך ליבנהחנוך ליבנהחנוך ליבנהחנוך ליבנה /  /  /  / מצבנו הביטחונימצבנו הביטחונימצבנו הביטחונימצבנו הביטחוני
        משנכנס ניסןמשנכנס ניסןמשנכנס ניסןמשנכנס ניסן

אמנם בניסן אין . עוד אנו באים כה וכה ואדר חלף ובא ניסן
הרבה צחוקים וריגושים אבל לעומת זאת עבודה יש גם 

. כי בני ישראל צריכים להכין את עצמם ליום הפסח. הרבה
על כל (יטהר לקראתו לא סתם להכין את עצמם אלא ממש לה

על כן יושבת משפחת בני ישראל ומתכננת ). המשתמע מכך
ומיד . איך ינצלו הכי טוב את הזמן שנותר עד ערב הסדר

  .מחלקים את העבודות על מנת שאף אחד לא יקופח
  

        ::::רד המנקה מטוגורד המנקה מטוגורד המנקה מטוגורד המנקה מטוגו''''מטלות של ריצמטלות של ריצמטלות של ריצמטלות של ריצ
טוב על השלבים של התריסים ולעשות את זה -לעבור טוב. 1

 .י עד החג תהיה לפחות עוד סופת חול אחתפעמיים לפחות כ
 .לעשות פאנלים יסודי. 2
 .להוריד כל מה שיש בבוידעם ולהעלות חזרה מסודר. 3
לשפשף טוב מאוד את החלונות והמסגרות כי השנה לא . 4

 .מחליפים אותם
, לתלות לרענון, לשאוב אבק, כל השטיחים הכבדים. 5

 .לשאוב עוד פעם ולהכניס לניילונים לקיץ
  .לגזום ענפים בחצר שממש מגיעים לחלונות ולמזגן. 6
 

        ::::והנה המטלות של סטפנה העוזרת הפולניהוהנה המטלות של סטפנה העוזרת הפולניהוהנה המטלות של סטפנה העוזרת הפולניהוהנה המטלות של סטפנה העוזרת הפולניה
טוב את הפסים השחורים שבין מרצפות - לנקות טוב. 1

 .הקרמיקה
 .להוציא את כל הכלים והמדפים מהארונות ולהחזיר. 2
להוציא את כל הספרים למרפסת שהדפים שלהם יתלעלעו . 3

 .ברוח
הזהב והבדיל בברסו או , הכסף, ת כלי הנחושתלנקות א. 4

  .משהו במקביל ומסריח אותו דבר
 

        ::::ואלו המטלות של אחמדואלו המטלות של אחמדואלו המטלות של אחמדואלו המטלות של אחמד
 .טוב את הסלון בשפכטל-לסייד טוב. 1
 .להחליף את הברזים שמטפטפים במקלחת. 2
 .לתקן זכוכית בחדר שינה של הילדה. 3
 . לתקן כסא צולע במטבח. 4
 .כביסהלסדר מחדש הגלגלים והחוטים של ה. 5
  . 10₪-לקנות את החמץ מהמשפחה ב. 6
 

        ::::אבי המשפחהאבי המשפחהאבי המשפחהאבי המשפחה, , , , ועכשיו המטלות של מר ישראליועכשיו המטלות של מר ישראליועכשיו המטלות של מר ישראליועכשיו המטלות של מר ישראלי
    לעבור עם נוצה ונר בערב התקדש החג ולבדוק איך 

  .חג שמח. הגויה והערבי עבדו, הכושי
1  

  25.3.1998 ,"זו הדרך"

 ברוך ברוך
 קווים לדמותוקווים לדמותוקווים לדמותוקווים לדמותו

  

 בן שני ,בולגריה,  בסופיה1924 נולד בשנת , ברוך,אבי    
ה בעוני והוא נאלץ תהמשפחה חי. במשפחה בת שש נפשות

אבא . לעבוד בעבודות שונות במקביל ללימודיו בתיכון
ורבים מחבריו , הצטיין במקצועות המתמטיקה והכימיה

 .נעזרו בידיעותיו במהלך לימודיהם
כמו , בתקופת מלחמת העולם השנייה התפנתה המשפחה    

, אבא נלקח. וץ לתחומי סופיה שדה מחרלעי, רוב היהודים
. לעבודה כמפלס דרכים בהרים, במסגרת שירותו הצבאי

סכנה נשקפה במהלך עבודתו  חלה אבא במחלת המלריה ו
 . דות לתרופת הכינין ניצלו חייוהו. חייול

אחרי המלחמה חזרה המשפחה לסופיה בכוונה להשתקע     
אך מקום מגוריהם לא . ואבי התכונן להמשיך ללמוד, בה

בסופיה נשא אבי . הוחזר להם והם נותרו ללא קורת גג
 . אמי, לאישה את מימי

, המשפחה כולה.  נפלה ההחלטה לעלות לישראל1949-ב    
אבא החל . השתקעו ביפו, האחים והאחיות, לרבות ההורים

, וגידל, לעבוד כדקורטור לווילונות אבא עבד קשה כל חייו
בערבים התפנה לשיר במסגרת . שה ילדיםשלו, יחד עם אמא

 . והיה מסולניה המוערכים" צדיקוב"מקהלת 
ונוכחותו הקרינה , ישר, צנוע, אבא היה אדם נעים הליכות    

 .תמיד אופטימיות ושמחה
במשך כל חייו היה נאמן למפלגה הקומוניסטית     

דקת ניסה בכל מקום לשכנע בצ, מסור לדרכו. הישראלית
יחס עוין וזאת למרות שלא פעם ספג , המפלגהעמדותיה של 

המשיך והוא  כל הקשיים לא הרתיעו אותו .מחבריו הקרובים
,  ובמועדון הבולגרי ביפוים-לפעול עם חבריו בסניף בת

 . להיות מעורב ולהתעניין במתרחש בארץ
טיפול ל הודות.  שנים חלה אבא במחלת הסרטן12לפני     

.  התגבר עליה-ו האיתנה בזכות נחישותו ועמידתוהמסור 
 27-לאחרונה הדרדר מצבו והוא נפטר בשיבה טובה ב

 . במותו90בן . בינואר
     אסתר ברוך                                                                       

  
        
        

  גזענותדרך ה
גזענית מירה  אשמיעההוא . הוא תככן מדופלםנתניהו     

,  ערבים רביםההצבעה של אזרחים" םאיו"בדבר קיצונית 
עבורו ועבור  ולהצביע צאת רבים ממחנהו להמריץבמטרה ל

לא מדינת ישראל כי , סביר להניח .עממית-מדיניותו האנטי
ראש ם עם מדינה שיתה מקיימת יחסים דיפלומטייהי

השתתפותם בהצבעה  דומה נגד הסתה מיעהיה משממשלתה 
לראש  ,מסתבר, יהודים אבל במדינת ה.אזרחיה היהודיםשל 

 .ממשלה מותר להסית
לא הצליחו להגיע כי היהודים ,     מקימי המדינה טענו

 דרושה להם –ולכן , לשוויון אזרחי במקומות רבים בעולם
שולל ו, אליםהילד המוכה הפך אולם . מדינה משלהם

במדינת . בישראל שוויון אזרחיהערבי המיעוט הלאומי מ
והכול תוך , וניות הלאומנית פושההקיצ, היהודים הכול מותר

מהתוצאות העגומות ו,  מהעבר הקרוב והרחוקהתעלמות
  . וליישומהתו גזענהפצתהנלוות ל

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

  5/בחירות 

  

  לרשימה המשותפתההצבעה 

  20-בבחירות לכנסת ה
  

  

לל וכ, התוצאה הארצית

  443,837: קולות העוברים
  

  

  

 2013-שקיבלו ב התוצאה –בסוגריים 

  ד"ל ובל"תע- ם"רע, ש" חדהרשימות
  

  

  

  

  

  

  

  

  )8,046 (8,316 –יפו -א"ת
  )25,404 (29,881–נצרת 

  )15,510 (19,304 –פחם -אום אל
  )9,964( 12,363 –חיפה 

  )2,548( 3,148 –ירושלים 
  )298( 196 –רמת גן 

  )157 (101 –גבעתיים 
  )153 (101 –הרצליה 

  )183( 86 –ראשון לציון 
  )141( 91 – חולון

  )161 (110 –כפר סבא 
  )143( 106 –רחובות 

  )99( 57 –רמת השרון 
  )239 (318 –כרמיאל 

  )139( 123 –בת ים 
  )123( 85 –וה ופתח תק

  )88 (47 –רעננה 
  )95 (65 –פרדס חנה כרכור 

  )60( 23 –מבשרת ציון 
  )75( 33 –הוד השרון 

  )114( 213 –אילת 
  )116 (65 –נתניה 
  )104( 138 –חדרה 

  )57( 36 –מודיעין מכבים רעות 
  )109( 127 –נהריה 

  )73( 58 –ית טבעון יקר
  )48( 32 –ת אונו יקרי

  )140( 33 –אשדוד 
  )26 (19 –ראש העין 
  )76( 80 –נווה שלום 

  )32 (25 –נס ציונה 
  )29 (15 –כרון יעקב יז

  )21 (28 –עומר 
  )70 (53 –אשקלון 

  )31( 19 –ת אתא יקרי

  

  

  )50 (110 –נשר 
  )26 (12 – צור הדסה

  )22 (16 –קרית מוצקין 
  )13( 39 –בני ברק 

  )38( 10 –אור יהודה 
  )78 (96 –ערד 

  )38 (4 –כפר מנחם 
  )20( 18 –שדרות 

  )27( 10 –קרית ים 
  )38( 8 –בית שמש 
  )22 (13 – כפר ורדים
  )10 (7 –ראש פינה 
  )16 (9 –אבן יהודה 

  )14 (11 –ה וגני תקו
  )5 (8 –גוריון -מדרשת בן

  )27( 13 –  גבעת עדה– בנימינה
  )20 (9 –גבעת שמואל 

  )21 (7 –שריגים 
  )9,781 (10,636 –שפרעם 
  )12,927( 17,178–טייבה 
  )12,733( 14,596 –סחנין 

  )11,847( 14,962 –מרה ט
  )7,537( 9,973 –עראבה 

  )5,022( 6,600 –יפיע 
  )4,765( 5,625   –בול אכ

  )7,858( 11,028 –טירה 
  )4,313( 4,955 –דיר חנא 

  )3,997( 4,517 – כפר יאסיף
  )3,919( 4,916 –רעאן וט

  )5,331( 8,258 –קלנסואה 
  )5,670( 8,097 –כפר כנא 

  )3,614( 3,829 –בלין עא
  )4,727( 6,655 –עכו 

  )5,894( 6,075 –כפר קאסם 
  )3,172( 3,802 –אבו סנאן 

  )5,709( 8,166 –מכר -דידיה'ג
  )4,697( 6,066 –ריינה 

  )5,206 (6,505 –כפר מנדא 
  )2,860 (3,599 –נצרת עלית 

  )2,025 (1,660 –עילבון 
  )4,019 (5,394 –עין מאהל 

  )5,117 (7,653 –ערערה 

  

  

  )2,969 (5,184 –איכסאל 
  )3,781( 4,994 –רמלה 

  )4,541 (5,155 –לוד 
  )3,226( 5,331 –מעלה עירון 

  )1,854( 2,580 –אר 'גמ
  )6,169( 7,843 –כפר קרע 

  )2,513( 3,983 –וליה 'לג'ג
  )2,523( 2,880 –שעב 
  )2,915( 4,936 –נחף 

  )1,922( 1,981 –ראמה 
  )2,269( 3,344 –ה "בסמ

  )2,899( 3,930 –דבוריה 
  )1,380( 1,578 –לוט עי

  )2,381( 3,128 –משהד 
  )1,367( 1,713 – א'גה-כאוכב אבו אל

  )12,135( 13,512 – רהט
  )2,041( 2,298 –מעלות תרשיחא 

  )2,832( 3,038 –ידאת 'ינה נוגעבו
  )2,515 (2,226 –ירקא 

  )1,193( 1,898 –מזרעה 
  )1,011( 791 –פקיעין 

  )1,116( 1,330 –מעיליה 
  )1,497( 2,794 –חורה 

  )2,093( 3,645 –ס דירופ
  )476( 531 –באר שבע 

  )543( 945  –יש 'ג
  )782 (1,328 –כפר ברא 

  )783( 1,013 –פסוטה 
  )691( 1,368 – זנגריה טובא

  )2,181( 3,118 –זרקא -איסר 'ג
  )748( 1,205 –מוקיבלה 

  )436( 242 –ן א'בית ג
  )1,290( 2,114 –אבו גוש 

  )94( 119  –ת 'ח גוינ
  )4,801 (9,428 –גרביה -אקה אלב
  )2,157 (3,467 –ת 'ג

  )377 (460 –דאלית אלכרמל 
  )708 (922 –עוספיה 

  )4,313 (4,955 –דיר אלאסד 
  )2,735 (3,670 –בענה 

  )5,436 (5,895 –ד אלכרום 'מג
  )3,919 (4,916 –טורעאן 



   6/בעולם 

  

  ליזםליבר-ממשלות שמאל והניאו
  

  

  אריק טוסאןמאת 
  

  
  
  
  
  
  

 מנםו אכי תנועות שמאל עשויות, הניסיון ההיסטורי מוכיח    
ם אין פירוש הדבר כי לאו, הרכיב ממשלותזכות בבחירות ולל

 תתמודדמה עמה זו בעי.  בהגה השלטון לבדןהן מחזיקות
" פודמוס" מפלגת תצטרך להתמודדו, ביוון" זהסירי"מפלגת 

). 2015אם תזכה בבחירות שיתקיימו בשלהי (הספרדית 
אבז בוונצואלה 'עמדה בעיה זו לפתחם של הוגו צ, בעבר

של , )2005(של אבו מוראלס בבוליביה , )1998-שנבחר ב(
וגם לפתחו של סלבדור , )2006(רפאל קוראה באקוודור 

  ).1970(ילה 'איינדה בצ
 המתקיימות תחת     כאשר תנועת שמאל זוכה בבחירות

 החברות  בעלות על–השליטה הכלכלית , הקפיטליזם
 –' לי התקשורת וכובכשליטה , התעשייתיות והפיננסיות

דיו  ממשיך להחזיק ביאשר, נשארת בידי מעמד בעלי ההון
 כמו גם –ביוון ובספרד . גם את השליטה במנגנון המדינה

 ממשלה –ילה 'ונצואלה ובצוב, בבוליביה, באקוודור
באופן בלתי נמנע ת קלעננחושה להגשים תמורות מבניות ה

  .לעימות עם החוגים השולטים בכלכלה
  

  המהפכה הצרפתית
לאחר שתפסה הבורגנות את השלטון המדיני , 1789    בשנת 

עוד בטרם אחזו . כבר היה בידה השלטון הכלכלי, בצרפת
המלווים העיקריים למלך כבר היו בעלי ההון , בהגה השלטון

, ייצור, מסחר, בנקאות(וכן החזיקו במנופי הכלכלה , צרפת
,  לשלטוןעם הגעתה). ה מסוימת בחלק מהאדמותוכן שליט

סילקה הבורגנות ממנגנון המדינה את נציגי המעמדות 
המדינה הפכה ). האצולה והכמורה(השליטים הקודמים 

  .נת היטב בשירות הצבר ההון והרווחיםממכונה משו
לתפוס  אין בידי המוני העם אפשרות ,    בשונה מהבורגנות

 הניסיון .בטרם ירכיבו ממשלה, בידם את השלטון הכלכלי
רק באמצעות .  לא יחזור על עצמו–של הבורגנות הצרפתית 

ביכולתו של העם לשנות ) הממשלה, קרי(השלטון המדיני 
, את המבנה הכלכלי ולהתחיל בבניית טיפוס חדש של מדינה

מי בידי העם עצמו במקומות עצ- הנשענת על ניהולכזו 
  .העבודה ובזירה הציבורית

,     כדי שניתן יהיה להנהיג תמורות מתקדמות אמיתיות
סיטרי מתמיד בין הממשלה השמאלית -הכרחי לקיים קשר דו

ואילו על כתפי האחרונים מוטלת המשימה . עםמוני הלבין ה
לשם , למעלה-של בניית רשת של התארגנויות מלמטה

הלחץ העממי הכרחי כדי . טה עממייםביקורת ושלי
ההתארגנות העממית . תמיד בשינויים מן היסודתהממשלה ש

 ממשלת השמאל מפני השליטים הישנים להגנתנחוצה 
  .מבית ומחוץ, ונציגיהם

  

  אקוודור, בוליביה, ונצואלה
    מספר ממשלות שמאל באמריקה הלטינית נכנסו בשנים 

ה לונצוא(י ההון האחרונות לעימות גלוי עם מעמד בעל
אולם הן ). 2008-2006 ובוליביה בשנים 2003-2002בשנים 

ארצות . טרם ערכו שינוי מהפכני ומכריע במשטר הכלכלי
חרף השינויים , זאת. אלה נותרו קפיטליסטיות במובהק

  .המתקדמים והדמוקרטיים שהוגשמו בהן

    כלי התקשורת המערביים מתמידים בהתעלמותם מהעמקת 
וממשיכים לנסות להשמיץ , ה בארצות אלההדמוקרטי

אולם הניסיון של .  בצבעים רודנייםהןולצבוע את ראשי
 שאימצו כולן חוקות –בוליביה ואקוודור , ונצואלה

 הוא ניסיון –דמוקרטיות חדשות בתקופת שלטון השמאל 
במיוחד מאלף להשוות את .  ממנוחשוב שיש ללמוד

הדמוקרטיזציה של חברות אלה אל מול חולשת המנגנונים 
המקשים על העמים באירופה , הדמוקרטיים באיחוד האירופי

  .להשפיע על ההסכמים וההחלטות שנקבעים מעל ראשיהם
  

  בחזרה לסיריזה ולפודמוס
גם שובתקווה ( הממשלה הנוכחית ביוון חתירה כנה של    

לשים סוף למדיניות הצנע ) ה של ספרדהממשלה הבא
 לעימות מידי עם כוחות שמרניים  אותןסיכנת, וההפרטות

 לראות די. ברמה הלאומית והאירופית כאחת, רבי עוצמה
 וזאת עוד ,תנגדות לסיריזה ולפודמוסהכמה עזה הייתה ה

  .בטרם התחילו להוציא לפועל את המדיניות עליה הכריזו
 לשכנע את המוסדות האירופיים ואת     האמונה כי ניתן יהיה

ראשי קבוצות ההון הפיננסי והתעשייתי לנטוש את הדרך 
דוגמא למבוי הסתום .  בלבד היא אשליה–ליברלית - הניאו

 נשיא צרפת פרנסואה הולנד וראש הם, ה דרך זולביואליו מ
השניים אומנם הציעו בזהירות . ממשלת איטליה מתאו רנצי

 מאמצים –אולם בה בעת , ות הצנעלהקהות את חודן של גזיר
בארצותיהם את המודל הגרמני של פירוק העבודה המאורגנת 

  .גו השכיריםיוביטול ההישגים שהש
ונצואלה , בוליביהש  הוא    גורם נוסף שיש להביא בחשבון
שמחיריהם עלו בשוק , ואקוודור עשירות במשאבי טבע

ל הרווחים הגדולים מניצו. הבינלאומי בעשור האחרון
 : תכניות חברתיות בהיקף נרחבמימנוה י טבע אלמשאב

 תלשכר והגדהת העלא, ום השקעה ממלכתית בתשתיותדיק
לא רק שתנאי המחייה . הצריכה בקרב מעמד העובדים

לי ההון אלא שאפילו הרווחים של בע, בארצות אלה השתפרו
אפילו היה , למשל, במגזר הפיננסי (המקומיים לא נפגעו

 נתיב התפתחות שאינו אפשרי אולם זה). !גידול ברווחים
 ויות בפריפריה של האיחוד האירופיהמצ, ספרדביוון וב
  .נסבל של חוב-  נטל בלתיכורעות תחתהו

אין דרך קלה באירופה     המסקנה הבלתי נמנעת היא ש
אשר תשים סוף לצנע , להגשים תכנית חברתית וכלכלית

, ויםעל ממשלות השמאל להפנות עורף למלו. ולהפרטה
בטרם , למוסדות האירופיים ולקרן המטבע הבינלאומית

עליהן לסרב  .הבחירותיוכלו לעמוד בהבטחותיהן ערב 
נוסף להפסקת ההפרטה וזאת , חלק משמעותי מהחובלשלם 

  .ולהשבת הזכויות החברתיות שבוטלו בעבר
    קשה לראות כיצד תוכל ממשלת שמאל להימנע מהלאמת 

 ומהטלת מיסי חירום על ,וןמהגבלת תנועת הה, הבנקים
ממשלת שמאל תידרש גם לסרב לקחת . העשירים ביותר

אם אלה יהיו , הלוואות ממוסדות פיננסיים בינלאומיים
  . והקיצוציםמותנות בהמשך ההפרטה

  
כיועץ כלכלי למספר מדינות באפריקה  כיהןאריק טוסאן 

רסם באתר הוועד לביטול והמאמר פ. ובאמריקה הלטינית

  . כדוברוכהןשטוסאן מ, העולם השלישיהחוב של 
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   הקפיטליזם הישראליכך עוצב 
  

 המקורות הלאומיים של כלכלת השוק, אריה קרמפף
ופת עיצובו של הקפיטליזם  פיתוח כלכלי בתק-

  . 2015, ירושלים, הוצאת מאגנס, הישראלי
  
  

 העוסק ,ר אריה קרמפף"אחרונה פורסם ספרו של דל    
מסוף שנות , במשק הקפיטליסטי הישראלי בתקופת עיצובו

קרמפף הוא .  של המאה שעברה60-שנות הועד ל 30-ה
יפו וחוקר עמית - רצה בכיר במכללה האקדמית תל אביבמ

  הםו תחומי המחקר של.יטה החופשית של ברליןרסבאוניב

. כלכלה פוליטית בינלאומית וכלכלה פוליטית השוואתית
כלכלה פוליטית של מוסדות בו הוא מתמחה בהיסטוריה
, מייםפיננסיים לאומיים ובינלאו

של האיחוד  בכלכלה הפוליטית
י ובכלכלה הפוליטית האירופ

  .ישראלשל 
התגבשותו של  במהלך    

התחוללו , הקפיטליזם הישראלי
מדיניות הכלכלית מהפכים ב

שיקפו הן את ר שא דרמטיים
עמם האתגרים המרכזיים 

הן את יחסי , התמודדה החברה
קבוצות שונות  הכוח בין

, תבכלכלה הפוליטית הישראלי
והן את השינויים בתפיסות 

אוריות הכלכליות יובת העולם
סוקר , ורבספ. בזירה העולמית

תפיסות  המחבר את חילופי
העולם הכלכליות שהנחו את 
מעצבי מדיניות היישוב היהודי 

ומצביע על  ומדינת ישראל
  . הגורמים לשינויים אלו

הספר מבוסס על מגוון של     
חלקן ר שא תעודות היסטוריות

תשומת לב של חוקרים ב זכו לא
ומאיר מזוויות חדשות , עד כה

ר יובל "לדברי ד . נושאים רבים
נחשפות בספר  ",יונאי

אפיזודות לא מוכרות 
. והישראלית בהיסטוריה של הכלכלה הפוליטית היישובית

 ,המחבר מארגן את ההיסטוריה הכלכלית לכדי עלילה לכידה
כידות זו מושגת ל. בצורה בהירה ונגישה לקוראים המוצגת

, עם זאת. וחדשנית אורטית מגובשתיבאמצעות מסגרת ת
הקוראים יוכלו להבין בצורה טובה יותר את אופי הקשרים 

והשוק כיום ויזכו בתובנות לגבי עתידנו  בין המדינה
 ". פוליטי-הכלכלי

דה ", "הארץ"העורך הראשי של המוסף הכלכלי של     
 המחבר מביא ":ספר כתב בהקדמה ל,גיא רולניק, "מרקר

ניתוח ונרטיב , מידע, הן המקצועיים והן ההדיוטות, לקוראים
, כי מחד גיסארבים יופתעו ללמוד  .שיפתיע רבים מהם

מתכנני הכלכלה הישראלית היו הרבה פחות סוציאליסטים 
תהליך ההתהוות של , מאידך גיסאו, שנהוג היום לספר ממה

לפני תקופת הליברליזציה  הקפיטליזם הישראלי החל הרבה
  ". והגלובליזציה

תרומה חשובה להיסטוריה של  מעלההספר , אכן    
המחבר לא סקר בין , אך לצערנו. הקפיטליזם הישראלי

 התפתחות "נסקי'המקורות את ספרה החלוצי של תמר גוז
הוא חיבור  ש,1986-ר פורסם בשא, "נההקפיטליזם בפלשתי

עוד מתעלם המחבר . לא ניתן להתעלם ממנומחקרי ש
שהיה השופר , "קול העם"מעמדותיו של היומון הקומוניסטי 
הכלכליות והחברתיות של הביקורתי ביותר כלפי עמדותיה 

שהייתה מפלגת השלטון , )י"אמפ(לגת פועלי ארץ ישראל מפ
בעשורים הראשונים לקיומה של 

  . המדינה
כתב , ספרובאפילוג של     

ביסודו של "כי קרמפף 
כפי , ליזם הישראליהקפיט

, שהתעצב מאז שנות החמישים
התפיסה שכלכלת השוק  עומדת

כאמצעי  לא אומצה בישראל
ליברלי להקצאת משאבים 

תוך שמירה על , יעילה בצורה
, חופש הפרט וזכויות הקניין

 אלא כמכשיר שנועד לקידום
אינטרסים לאומיים בהקשר 

כדי . פוליטי נתון-היסטורי וגאו
הישראלית  להבין את הבחירה

-אויבאימוץ גישות כלכליות נ
 לא די לדון ביתרונות, ליברליות

ובחסרונות הכלכליים של גישות 
אלא יש לבחון את , אלו

 ההשלכות הלאומיות של
ובכלל זה את היחסים , אימוצן

בין השיקולים הכלכליים 
   ."והביטחוניים

 בסיס"מסכם כי הוא     
הלגיטימציה של הקפיטליזם 

 אפוא כפול הישראלי הוא
 כאשר הביקורת נגד: וסתירתי

האינטרס הלאומי '(המשטר הכלכלי מנוסחת על בסיס לאומי 
היא נדחית על בסיס , )'יותר של ההון דורש חלוקת צודקת

הביקורת מנוסחת  וכאשר; העיקרון של חוקי כלכלת השוק
, )'אין לספק זכויות יתר לחברות גדולות'(על בסיס ליברלי 

במלחמת 'לפיו מדינת ישראל נמצאת אומי טיעון הלנשלף ה
זו מאפשרת  כפילות", לדברי קרמפף. "'עולם כלכלית

אך היא גם עלולה , למשטר הכלכלי להתמודד עם כל ביקורת
משום שהיא חושפת את הפער , למשבר לגיטימציה להוביל

בין הפרקטיקה להליברלי  בין ההבטחה הגלומה בפרויקט
  ".שלו

 עעעע""""ננננ
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 ת פלסטיןמדינבעד :  מבהיראובמה

  גיבוי צבאי לישראלגם אך 
  

ב ברק אובמה הבהיר בראיון לאתר החדשות "נשיא ארה    
אינו מאמין כי , )21.3(" האפינגטון פוסט"האמריקאי 

ומך נתניהו אינו ת וכי ,הבהרות שנתן נתניהו לאחר הבחירותל
  יכ אנחנו מאמינים" .בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית

אש כר לא יקרה בתקופת כהונתו הוא אמר שזהר שכא
ה  עמד נוכח. אמר אובמה,"הוא התכוון לזה -ממשלה 
ב לקיים "ארהבכוונת  ,הוסיף אובמה, של נתניהוזו  מוצהרת

,  כדיה הפתוחות בפניהערכה מחדש ולראות מהן האפשרויות 
  ". כאוטי באזורמצב  נראה  שלא בטיח לה" , בלשונו

  מוחמד סאלם: צילום. תוצאות הפצצה ישראלית בעזה
  

משיך לבלום את י האם ,    אובמה התחמק מתשובה לשאלה
אך , ם"באולהשגת חברות מלאה ים יהמהלכים הפלסטינ

, ב מתכוונת להמשיך ולהתעקש על עמדתה"כי ארההוסיף 
. קיימא-ין הפלסטיני אינו בריקוו בענ-ס הסטאטולפיה

 מביאיםלמרות שאנחנו ": בניסוחו הפתלתל אמר אובמה
 אי אפשר פשוט ,לחלוטין בחשבון את ביטחונה של ישראל

 זה לא –קוו ולהרחיב את ההתנחלויות -להמשיך בסטאטוס
  ."מתכון ליציבות באזור

    אולם אמירתו של אובמה נגד הבנייה בהתנחלויות ובעד 
אותו  במהלך התחייבכאשר , מדינה פלסטינית נותרה חלולה

להמשיך ולעבוד עם ממשלת ישראל בכל הנוגע " ראיון
, במילים אחרות". ביטחוני ומודיעיני, לשיתוף פעולה צבאי

אובמה שב והתחייב לגבות הרפתקאות צבאיות עתידיות 
 .שיזום נתניהו ולשגר לו ציוד צבאי ומידע חסוי

 גם מהאמירה הגזענית של בראיוןהסתייג ב "נשיא ארה    
של  ההצבעה שיעורהעלייה בנתניהו ביום הבחירות לגבי 

למרות שישראל " :במילותיו של אובמה. האזרחים הערבים
הוקמה על בסיס היותה המולדת ההיסטורית של העם היהודי 

  הדמוקרטיה הישראלית התבססה על, מדינה יהודיתבוהצורך 

  
אני חושב . יחס שווה והוגןב זוכים כך שכל אזרחי המדינה

, אם זה ילך לאיבוד. שזה מה שטוב בדמוקרטיה הישראלית
או אז אני חושב שזה לא רק ייתן תחמושת לאנשים שלא 

אלא גם יתחיל , מאמין בצורך בקיומה של מדינה יהודית
  ".לשחוק את הדמוקרטיה בישראל

  

   מפגש עם ועד עובדי הניקיון: א" ת'אונ 
,  במארס25', ביום דאביב יתקיים - באוניברסיטת תל    

המפגש .  מפגש עם ועד עובדי הניקיון18:00-16:00בשעות 
ומטרתו להכיר ,  בבניין דוד דוד106יתקיים בחדר 

מאבק עובדות לסגל ולפעילים חברתיים את , לסטודנטים
 .הניקיון באוניברסיטה

פתחו  ו"כוח לעובדים"ן ארגועובדות הניקיון התאגדו ב    
מועסקות באוניברסיטה למרות שהן .  זכויותיהןמעןבמאבק ל

כעובדות קבלן בתנאים הן נאלצות לעבוד , מזה שנים
 :סטודנטיותולסטודנטים ל קרא "כוח לעובדים". פוגעניים

  ". מעורבותכם חיונית להצלחת המאבק מול חברות הקבלן"
  

  "מבעד לכוונות הטובות"השקת הספר 
מבעד לכוונות "יים אירוע השקה של הספר אביב יתק-בתל    

, "יד ביד" כמנהל כהןמאשר  ,שכתב שולי דיכטר, "הטובות
,  בארץלשוניים-בתי הספר הדומרבית עמותה המנהלת את ה

יתקיים אירוע ההשקה  .בהם לומדים ילדים ערבים ויהודים
-בתל" צוותא" באולם 12:00בשעה ,  במארס27, ביום שישי

 ראש, העיתונאי עקיבא אלדר: בין היתרבו ישתתפו ו, אביב
, נאדיה כינאנה;  איימן עודהכ"ח, משותפתההרשימה 

, רון גרליץ; לשוני בירושלים-מנהלת בית הספר היסודי הדו
 . והמחבר שולי דיכטר;"סיכוי"שותף של עמותת מ-ל"מנכ

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית


