
  

  
  
  
  

בונה בהתנחלויות הממשלה : ש ברשימה המשותפת"נציגי חד

  ומזניחה את הדיור הציבורי ואת היישובים הערביים
  
  
  

 משבר בדברח מבקר המדינה "דו    בשבוע שעבר פורסם 
שף ליקויים מהותיים בהיערכות הממשלה חאשר , הדיור

בע כי הממשלה וק, ורשויות אחרות לטיפול במשבר הדיור
מן . יה התוו בדרך לקויה מדיניות דיור לאומיתומשרד

ח שהתפרסם עולה כי בהיבטים רבים הממשלה "הדו
ונוקטת פעולות , מהימן ורלוונטי, פועלת בלי מידע מלא

ח הוכן לפני כשנתיים "הדו .מאולתרות ולא מתוכננות
מבקר . 2008וסוקר את פעילות הממשלות מאז שנת 

הממשלה בתחום כי חלק ניכר מהחלטות המדינה קבע 
   . או שיישומן התעכב,הדיור לא יושמו

ח מבקר המדינה בנושא טיפול "בתגובה לפרסום דו    
 ר הרשימה המשותפת"אמר יו, הממשלה בנושא הדיור

 כמו כל ,ח המבקר"״דו): חד״ש (איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה,  ׁ)25.2(
 ממשיך להתעלם מבעיות הדיור ,הממשלות שקדמו לו

קת הדיור מחריפה משנה מצו. החריפות בציבור הערבי
לשנה במה שנראה כמו מדיניות מכוונת של ממשלות 

ים ולמנוע כל אפשרות יישראל לחנוק את היישובים הערב
הרשימה המשותפת מבטיחה לשים את . פיתוחללצמיחה ו

כל כובד משקלה בכנסת הבאה על מנת לדאוג לאישור 
הכרה בכפרים הבלתי לתכניות מתאר בכפרים הערבים ו

 וכן לדאוג להשקעה מסיבית הן בתשתיות והן ,םמוכרי
  ".ם ובכל הפריפריהיבבנייה תקציבית בישובים הערבי

ר עמית בשדולת הדיור "יו, )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
ח "אמר בתגובה לדו, ומועמד ברשימה המשותפתבכנסת 

משבר "כי ,  טיפול הממשלה במשבר הדיורבדברר המבק
ות של ממשלות שלא היו חריף הוא תוצאת מדיניהדיור הַ 

במקום פתרונות . מעוניינות באמת להוריד את המחירים
 שגם ,אמיתיים של דיור ציבורי וחברתי בבנייה תקציבית

ממשלות , היו תורמים להורדת מחירי הדירות וצינון השוק
 והמשיכו לחסל את הדיור ,הימין לא בנו דיור בהישג יד

ך נראות ממשלות שאיכפת להן רק מבעלי ההון כ. הציבורי
  . "ולא מהאזרחים

המקום היחיד בו כן נבנו דירות "כי , כ חנין"    עוד אמר ח
אבל לא . ארדיםילשם הוזרמו מיל, זולות הוא בהתנחלויות

 אלא כדי לסכל כל פתרון ,כדי להתמודד עם מצוקת הדיור
ה עוד כשמדובר בציבור הערבי מצוקת הדיור חריפ. מדיני
ממשלת , אבל במקום להציע פתרונות ולשחרר חסמים .יותר

  ".ישראל מציעה לאזרחים הערבים רק עוד הריסות ופינויים
עאידה עאידה עאידה עאידה ,     בראיון שהעניקה מועמדת הרשימה המשותפת

 האשימה ,)24.2(לערוץ הכנסת , )ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - תומאתומאתומאתומא
את הממשלה בכך שאינה מאשרת תכניות מתאר ליישובים 

 מגדירה את הבנייה ביישובים –וכתוצאה מכך , םהערביי
עשרות אלפי על , כתוצאה מכך". חוקית- בנייה בלתי"- אלה כ
ימים י מא–בנגב וברחבי הארץ , במשולש,  בגליל–בתים 

  .צווי הריסה
כי יש גידול טבעי של , אנשים בונים כי הם רוצים לחיות    "

-ומאשאלה ת, "?מה אנשים אמורים לעשות. האוכלוסייה
על הממשלה לבטל את צווי ההריסה , לדבריה. סלימאן

לאשר ,  בתים ביישובים הערבייםגביהתלויים ועומדים ל
ולהנחות את , תכניות מתאר לרשויות המקומיות הערביות

גופי התכנון הממלכתיים ואת הוועדות לתכנון ולבנייה 
אשר תביא בחשבון , להתוות מסגרת חוקית לבנייה עתידית

  . של הציבוראת הצרכים
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 2/תגובות 

  

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  מוטב מאוחר מאשר לעולם לא
צפוי להיפגש היום עם , קורןנאבי ניס, ר ההסתדרות"יו"

במאהל המחאה ) ל"כי(' כימיקלים לישראל'עובדי חברת 
עם , מול מטה החברה' תרכובות ברום'שהקימו עובדי מפעל 

 ".15-כניסת השביתה ליומה ה
)16.2, הודעת דוברת ההסתדרות (  

 

 מודרנית-טיקה פוסטפולי
הבחירות האלה מייצגות משהו , עבור האזרח הפלסטיני"

-הקמת הרשימה המשותפת מייצגת כשלון חד –חדש 
ם ימשמעי של הממסד להפריד ולסכסך בין זרמים פלסטיני

הציבור , תחת המתקפה הגזענית של ליברמן. שונים
אבל עבור . הפלסטיני המדוכא הכריח את נציגיו להתאחד

למפלגות , הבחירות האלה לא מבשרות כל חדש, םהמזרחי
לכן אני קורא למזרחים . הקיימות אין מה להציע להם

לשלוח מסר ברור למפלגות היהודיות , להחרים את הקלפי
, אחיותיי, אחיי – אני קורא למזרחים. שהן לא מייצגות אותנו

לא  – כל תושבי הפריפריה היהודיםו, קרוביי ומכריי, שכניי
 מתושבי 15%אם נצליח לשכנע . בחירות האלהלהצביע ב

ניצור מצב שבו , הפריפריה היהודים לא להשתתף בבחירות
 ".לשום מפלגה לא תהיה הסמכות המוסרית להקים ממשלה

  מטעמה ונציג " תראבוט"חבר הנהגת , יל'ראובן אברג(

 )17.2, "העוקץ", ש"במועצת חד

 

 סוד כמוס לפרה ולסוס
למסור מידע על פגישות שקיים משרד ראש הממשלה מסרב "

ל "ראש הממשלה בנימין נתניהו עם איש העסקים והמו
התנועה לחופש המידע ביקשה לקבל את . שלדון אדלסון

ללא מידע על , 2014-2011פירוט הפגישות במהלך השנים 
הנחשב לפטרונו , איש העסקים והפילנתרופ אדלסון. תוכנן

 העיתון המחולק ',ישראל היום'ייסד את , של ראש הממשלה
. חינם ומשרת נאמנה את לשכת ראש הממשלה ומשפחתו

ומקפיד להגיע , אדלסון הביע בעבר תמיכה פומבית בנתניהו
כמו השבעת ממשלתו , לאירועים רשמיים של ראש הממשלה

 ".ונאומו בפני הקונגרס האמריקאי
 )10.2, "העין השביעית", אורן פרסיקו(

 

 צרות של עשירים
 "שצריךה הוא קונה רק מ. י קשהלצרכן הישראל"

 )18.2, "ידיעות אחרונות", בעלי רשת ויקטורי, אלי רביד(

  
 

 מהר סיני ועד כהנא
. אבל היא ממשיכה מהר סיני, זו לכאורה תנועה חדשה"

עומדת . ועיקר התורה הוא רק בארץ ישראל. ממתן תורה
לקום כאן תנועה שתשים בראש ובראשונה את התורה 

אנו מקווים שהנציגים . ח של עם ישראלחיי הנצ. כעיקר
יש כאן . יילחמו על החקיקה למען קדושת וטהרת ישראל

מה לנו מי שבא .  אחדות ישראל:תנועה ישנה מתחדשת
והיא תאחד , תורה אחת לנו. מה לנו מפולניה, ממרוקו

 ".אותנו
של רשימת הימין הקיצוני של אלי ישי הרב דב ליאור בכנס (

 )18.2, "בחדרי חרדים"אתר ה, וברוך מרזל

 

 ח המבקר"מחורבן בית המקדש ועד דו
כאזרח ישראלי אני בוש ונכלם מיחס התקשורת כלפי ראש "

צביעות , קשה להאמין כמה רשעות. הממשלה בנימין נתניהו
וכמה ציניות , 'ידיעות אחרונות'ורוע אפשר למרוח על דפי 

 ופרשני ושמחה לאיד אפשר לרכז אל תוך מבע של יונית לוי
העם היהודי לאורך שנים רבות התמחה בשנאת . 2ערוץ 

שנאה שלפני שנים שילמנו בגינה מחיר כבד שכלל . חינם
להווי ידוע שכל מי . חורבן בית מקדש וגלות, אובדן עצמאות

חבל מאוד שהמטרה להפיל את . שזורע שנאה יקצור חורבן
 ".הימין מקדשת כמעט את כל האמצעים

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

 

 ר של המחנה הציוני"האדמו
לצערי לא זכיתי , אני מקנא בכם על לימוד התורה שלכם"

הדאגה שלנו צריכה להיות עבור הציבור החילוני . לכך
 להעניק להם תורה וערכי היהדות ולשמר ,הלומד בממלכתי

 ".אצלם את המסורת
  פקיד תמד המחנה הציוני לעמו, מנואל טרכטנברג' פרופ(

 )19.2, "7ערוץ ", שר האוצר

 

 נאגף את נתניהו מימין
רצועת עזה נותרה פצצת זמן מתקתקת ונתניהו נכשל בקרב "

אנחנו נפעל באופן מידי לספק ביטחון לתושבי . מול החמאס
 ,נחזיר את החיילים לישובים, נחזק את כיפת ברזל. העוטף

קשה נפעל להכות ביד . ונייצר מכשול קרקעי נגד המנהרות
מי שכתב . לא נשחרר אסירים ולא נדבר עם חמאס, בטרור

השינוי האסטרטגי . ספרים על הטרור כנראה שכח לקרוא
 ".שלנו הוא לקיחת היוזמה בחזרה לידיים שלנו

 )18.2, "וואלה", ר המחנה הציוני"יו, י הרצוג'כ בוז"ח(

 

 המשפטנים אין להם מולדת
משלה ורעייתו ד שולי אשבול נשכרה להגן על ראש המ"עו"

למרות שהיא , בנושא דוח המבקר על ההוצאות במעונותיהם
 ". ברשימת המחנה הציוני לכנסת62מוצבת במקום ה־

 )19.2, "מעריב"כותרת ב(

 

 עכשיו מתברר שאיש שמאל רצח את רבין
אלימות אנשי השמאל ... השמאל לא למד דבר מרצח רבין"

. שתיק אותנואף אחד לא י, ז במילימטר"לא תשנה לי את הלו
 ".אף אחד

 )19.2, "וואלה ",ר הבית היהודי" יו,נפתלי בנטהשר (



  

 3/יום האישה הבינלאומי 
 

  

  פוליטיקה זה עניין של נשים
  

ארגוני נשים ברחבי ,  לכנסת הבחירותמועדעם התקרב 
הארץ מקיימים פאנלים וכנסים העוסקים בסוגיות שונות 

קול בולט וייחודי הנשמע . הקשורות בנשים ובפוליטיקה
 סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאברבים מכנסים אלה הוא זה של 

 לקראת יום . ברשימה המשותפת5' מועמדת מסה, )ש"חד(
-שוחחנו עם תומא,  במארס8-החל ב, האישה הבינלאומי

לית " ומנכי"שהיא חברת הלשכה הפוליטית של מק,  סלימאן
  . נשים נגד אלימותהעמותה

  

  

  

  

  

  

  

מאפליה אשר סובלת , הנשים הן קבוצה מוחלשת"
 גם מאפליה על רקע –ובמקרה של הנשים הערביות , מגדרית

מביאה , בכל תחומי החיים, המציאות של האפליה. לאומי
דוגמת , בכל מיני מצוקות' ייצוג יתר'-לכך שנשים סובלות מ

  .סלימאן-אומרת תומא, "אבטלה וחוסר דיור, עוני
גם  דיון מתקייםבמערכת הבחירות לכנסת , לדבריה

 דוגמת תקיפה –בנושאים הקשורים באופן ישיר לנשים 
, לפי נשיםאלימות כ, חופשת לידה לאימהות עובדות, מינית

 אולם שיח זה אינו מביא בחשבון את הגורמים .'וכו
: אלא רק מטפל בסימפטומים, החברתיים למצוקות אלה

מה באופן בו ?  מדוע בעצם נשים סובלות ממצוקות אלה"
  ".?מאורגנת החברה מייצר ומנציח את הדיכוי הזה

ומתייחס אליהן בצורה , השיח הזה מתחם את הנשים"
לו השאלות האלה הן השאלות היחידות כאי: סטריאוטיפית

וכאילו אין להן אפשרות להבין את , המעסיקות את הנשים
המורכבות הפוליטית ולעסוק בנושאים שהם שורש הבעיות 

  .הוסיפה, "במדינה ובחברה
אז כיצד צריך להתנהל שיח פמיניסטי במערכת הבחירות 

אי אפשר : "סלימאן יש עמדה ברורה-לתומא? הנוכחית
מבלי להתייחס , ל הדיכוי הייחודי ממנו סובלות נשיםלדבר ע

צריך לדבר על . על שלל הדיכויים שיש בה, לחברה כמכלול
הקפיטליסטית שהכלכלה ,  עושק את העובדיםהוןכך שה

שצרכים אנושיים , מעשירה את המעטים על חשבון הרבים
 זוכים –בריאות ותחבורה ציבורית , דוגמת דיורבסיסיים 

 – במיוחדו, כל אלה הן בעיות חברתיות. טיםבתקציבים מוע
  ".בעיות של נשים

 אין ,כדי להשיג שוויון מלא לנשים, סלימאן-לדברי תומא
להסתפק במאבקים נקודתיים בנושאים הנתפסים באופן 

יש לנהל מאבק על "אלא , "נושאים של נשים"- מסורתי כ
דמותה של החברה שלנו ועל אופיו של השלטון הפוליטי 

נעשה , בלבד' נשיים' אם נגביל את הנשים למאבקים .במדינה
  ".בכך עוול לנשים וליכולת שלהן להתארגן ולהיאבק

  

  

הצבעה לרשימה 
  המשותפת משרתת 
  את אינטרס הנשים

  

  ברכת המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  2015 לרגל יום האישה הבינלאומי
  

, בעבודה –    המערכה לשוויון האישה בכל התחומים 
היא מרכיב מהותי במערכה נגד כל צורות , בחברה ובמשפחה

-נגד כפייה דתית, נגד בריונות פאשיסטית, האפליה
  .פונדמנטליסטית ולהגנת החירויות הדמוקרטיות

שבה ומדגישה ) י"מק(    המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
כי במסגרת המערכה לשוויון , 2015ביום האישה הבינלאומי 

יא תמשיך להיאבק לאחריות ברורה של הממשלה האישה ה
להגנה על רשת ; השגה ולדיור זמין בשכירות-לדיור זול ובר

; הביטחון הסוציאלי ועל מערכת הבריאות הציבורית
להרחבת חוק חינוך חינם כך שיחול גם על פעוטות מתחת 

 שקל לשעה 30-להעלאת שכר המינימום ל; לגיל שלוש
, לעבודה למובטלות;  מינימוםוליישום קפדני של חוק שכר

, להגנה על נשים מפני אלימות; ובעיקר ביישובים הערביים
לרבות , ולעונש חמור על מעשי רצח, הטרדה מינית והדרה

  ".כבוד המשפחה "נעשים על רקע מה שמכונהכאלה ש
    קואליציית הימין בראשות נתניהו מצחצחת חרבות לקראת 

קפה על המרחב סבב מלחמתי נוסף ומרחיבה את המת
  .על העבודה המאורגנת ועל זכויות הנשים, הדמוקרטי

קוראת לנשים שוחרות , ש"י כשותפה הבכירה בחד"    מק
 20-השלום והשוויון לתת את קולן בבחירות לכנסת ה

המייצגת נאמנה את , יהודית- לרשימה המשותפת הערבית
עניין השלום הצודק והדמוקרטיה ואת המערכה נגד אפליית 

  .ים ונגד הסתה גזענית ודמגוגיה פאשיסטיתהנש
לכל , י לכל ארגוני הנשים"    ביום האישה קוראת מק

להגביר את המערכה להסרת איום , שוחרות השלום
לפינוי כל ההתנחלויות ולהגדלת התקציבים , המלחמה

שלום אמת יושג בדרך . האזרחיים על חשבון התקציב הצבאי
שבירתה ירושלים , של כינון מדינה פלסטינית עצמאית

  . ישראלמדינת בצד , 1967 ביוני 4- בקווי ה, המזרחית
י ומעלה על נס את התרומה " שבה מק,2014    ביום האישה 

ש ושל כלל הנשים "של חברות חד, החשובה של חברותיה
דיים היהודיות והערביות המעורבות במאבקים המעמ

 צודק חברה שוויונית ושלום –והפעילות בארגונים שיעדיהם 
  .ויציב



 4/בחירות 

  

  דפסת פתקי ההצבעה תיעשה בהתנחלותה
  

  
  

  
  ...לפני השבוע

  
  
  
  
  
 

        הוקמה חזית דמוקרטית לשלום ולשוויוןהוקמה חזית דמוקרטית לשלום ולשוויוןהוקמה חזית דמוקרטית לשלום ולשוויוןהוקמה חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון
        9999- - - - לבחירות לכנסת הלבחירות לכנסת הלבחירות לכנסת הלבחירות לכנסת ה

  

, , , , רוחרוחרוחרוח- - - - באופטימיות ובהתרוממותבאופטימיות ובהתרוממותבאופטימיות ובהתרוממותבאופטימיות ובהתרוממות, , , , באווירה חגיגיתבאווירה חגיגיתבאווירה חגיגיתבאווירה חגיגית
החליטו משתתפי כנס יסוד על הקמת חזית החליטו משתתפי כנס יסוד על הקמת חזית החליטו משתתפי כנס יסוד על הקמת חזית החליטו משתתפי כנס יסוד על הקמת חזית 

. . . . 9999- - - - דמוקרטית לשלום ולשוויון לבחירות לכנסת הדמוקרטית לשלום ולשוויון לבחירות לכנסת הדמוקרטית לשלום ולשוויון לבחירות לכנסת הדמוקרטית לשלום ולשוויון לבחירות לכנסת ה
, , , , 7.37.37.37.3- - - - בבבב, , , , """"שלמהשלמהשלמהשלמה""""באולם באולם באולם באולם , , , , אביבאביבאביבאביב- - - - הכנס התקיים בתלהכנס התקיים בתלהכנס התקיים בתלהכנס התקיים בתל

שייצגו את שייצגו את שייצגו את שייצגו את , , , , ם וערביםם וערביםם וערביםם וערביםיהודייהודייהודייהודי, , , ,  איש איש איש איש150150150150- - - - השתתפו בו כהשתתפו בו כהשתתפו בו כהשתתפו בו כ
  ....רגונים המייסדים מרחבי הארץרגונים המייסדים מרחבי הארץרגונים המייסדים מרחבי הארץרגונים המייסדים מרחבי הארץהמפלגות והאהמפלגות והאהמפלגות והאהמפלגות והא

  

בדברי כל המשתתפים בדיון הושמעה הקריאה להתגייסות 
על מנת להבטיח את הצלחת , מירבית במערכת הבחירות
כן צוין כי החזית פתוחה . רשימת החזית בבחירות

על יסוד הפרוגרמה ,  של גופים ואישים נוספיםלהצטרפותם
דוברים אחדים ציינו קיום חילוקי דעות . המשותפת

הקיימים בין הגופים המרכיבים את , אידיאולוגיים או אחרים
אך כולם היו מאוחדים בדעה שלמען הצלת ישראל , החזית

צו השעה הוא לפעול בחזית שלום , מאסון מלחמה נוסף
  .זוהי המשימה העיקרית בימינוכי , רחבה ככל האפשר

 –בכנס השתתפו נציגי המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
 ראשי רשויות מקומיות 11, רגון הפנתרים השחוריםא, ח"רק

' פרופ, הוועד היוזם הדרוזי, נציגי קיבוץ כרם שלום, ערביות
סיעת , )י"שס(נציגי שמאל סוציאליסטי ישראלי , דניאל עמית

ההתאחדות הארצית של , תחזית השמאל בהסתדרו
  .הסטודנטים הערבים ואישי ציבור אחרים

ל "מזכ, מאיר וילנרמאיר וילנרמאיר וילנרמאיר וילנרכ "נחה אותו חפתח את הכינוס וה
, שהמטרה, הוא ציין. המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 הקמת חזית דמוקרטית לשלום –שלשמה התכנסו הנוכחים 
בארץ שוררים .  היא כיום מטרה חשובה ביותר–ולשוויון 

. כלכלי ומוסרי, חברתי,  פוליטי–צדדי -ומשבר כלמבוכה 
השלום עדיין , סכנת מלחמה ממשיכה לרחף מעל ראשינו

, אנו יוצאים מתוך הנחת יסוד זו ומההערכה. מאיתנו והלאה
שבמצב זה עלולים להתחזק ואף לגבור כוחות ימניים 

שיהיו סכנה רצינית לחירויות הדמוקרטיות , ופאשיסטיים
  .בצורה זו או אחרת, אף לפאשיזם בישראלועלולים להוביל 
וילנר את יוזמת המפלגה הקומוניסטית . להלן סקר מ

שתיאבק למען ,  להקמת החזית18-הישראלית בוועידתה ה
 הצענו .ל הקיימים בארץ"שלום צודק ונגד כל המפגעים הנ
על יסוד תוכנית מינימום , להקים חזית רחבה ככל האפשר

תוכנית לפתרון ,  שלוםשהעיקר בה תוכנית, משותפת
  .ישראלי והשאלה הפלשתינאית-הסיכסוך הערבי

  9.3.1977, "זו הדרך"

    הרשימה המשותפת מתחה ביקורת על החלטת ועדת 
הבחירות המרכזית להדפיס את פתקי ההצבעה בהתנחלות 

זה ברור שממשלת . "הנמצאת מעבר לקו הירוק, קרני שומרון
ל האם אין בתי דפוס אב, נתניהו היא ממשלת ההתנחלויות

  . נמסר מדוברת הרשימה–" ?בתחומי הקו הירוק
ישראפוט "    ועדת הבחירות המרכזית אישרה כי בית הדפוס 

הם "והשיבה כי , זכה במכרז להדפסת פתקי ההצבעה" מ"בע
  ".יש שם דגל ישראל, ישראלים

  

  דורש סיקור הולם של הציבור הערבי
היועץ המשפטי , ואד קאסם'ד ג"צמבר פנה עוחודש דב    

, ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת"אל יו, של מרכז מוסאוא
בבקשה כי ידאג לייצוג הולם , ובראן'השופט סלים ג

 .לאוכלוסייה הערבית בתקשורת בתקופת הבחירות
האוכלוסייה הערבית בתקשורת של סוגיית הייצוג "    

דחיקתה לשולי סדר היום על ייצוג ו-מצביעה על תת
חמישית (על אף היותם המיעוט הגדול בישראל , התקשורתי

  .ד קאסם" בפנייה של עוכתבנ, )"מכלל האוכלוסייה
כי היא רואה חשיבות ,     ועדת הבחירות המרכזית השיבה

אולם הנושא , רבה בייצוג האוכלוסייה הערבית בתקשורת
תקבלה נלא , מהם. הוא בסמכות רשות השידור והרגולטורים

  .יהתשובה לפני
  
  

  

   לא למלחמה–סע לשלום 
  

  של בנימין נתניהוטרה העיקריתמתקבל הרושם שהמ    
. במאבק מתמידמצוי רצונו להיות  היא , לקונגרסתובנסיע

גורמים בסביבתו מתנהגים כאילו כל ביקורת המופנית כלפיו  
הרצוג  נתניהו ללשעצם קריאתו . היא בלתי לגיטימית

 ,ב ובנאומו בפני הקונגרס" לארהונסיעתלהתעלות ולתמוך ב
הוא סבור כי אין : את הלך הרוח של נתניהו איםמבט

מתוך שיקולים , אפשרות שמישהו מסוגל להתנגד לדרכו
כאשר נזכרים בצורה חסרת , הדבר בולט במיוחד. רציונאליים
,  אחריםנתניהו לראשי ממשלותהתייחס בה הרחמים 

 .היה ראש האופוזיציהבתקופה בה 
 –סי -שבמקום לנסוע לקונגרס בוושינגטון די, ה    רצוי הי

ומנסה לשוחח עם ההנהגה , היה נתניהו נוסע לטהראן
האיראנית כדי לתת מענה אמיתי למרוץ החימוש הגרעיני 

אפשר לחשוב על רעיון , כיוון שזה לא יקרה .התיכון- במזרח
למרות הנזק .  על יפןניותשתי פצצות גרעיהוטלו בעבר . אחר

החורבן הכללי של יפן אחרי מלחמת חרף ו, גרמושהרב 
, זה קרה. מדינה התאוששה בקצב מהירה – היהעולם השני

, בזכות השקעה במערכת חינוך ציבורית ואיכותית, בין היתר
  .כזו שישראל יכולה רק להתקנא בה

 12-ישראל השקיעה כ,     לפי הערכות של גורמים בממסד
בסכום . יראןמיליארד שקלים בהכנות למתקפה אפשרית בא

הספר ולשפר -לשדרג את מצבם הפיזי של בתיהיה ניתן הזה 
או למנוע את סגירתם של , את שכרם ומעמדם של המורים

-או לפתור את בעיית הצפיפות בבתי, )ל"דוגמת כי(מפעלים 
, אולם במקום להשקיע בחברה. 'וכו, החולים הציבוריים

בהנצחת נתניהו מעדיף להשקיע כספי ציבור רבים בהעצמת ו
  .אמיתיים או מדומים, איומים חיצוניים

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 5/בחירות 
 

  

  קריאת השכמה נגד הייאוש
  

, להסתה ההצבעה לרשימה המשותפת היא אמירה של התנגדות

 'סוג בלא נסכים להיות אזרחים  ●לגיטימציה -לדה ולאפליה, להדרה

  

  לאילה'מוחמד חמאת 
  

. הן גורליות, גורסים תמיד הפוליטיקאים, הבחירות לכנסת
הכלכלית והפוליטית , המציאות החברתית, אלא שהפעם

המדוכאים , פה את עצמה וקוראת לכלל המיואשיםכו
זה נכון שבעתיים לגבי . והעשוקים לקחת אחריות על עתידם

  .םמופלה ומאוים מאי פע, חש מודרה, הציבור הערבי
 

אני רוצה , אזרח מדינת ישראל, פלסטיני- בתור צעיר ערבי
להשפיע על המערכת הפוליטית במדינה ועל סדרי 

אני רוצה להיות חלק . אההעדיפויות של הממשלה הב
, מאלטרנטיבה פוליטית אמיתית

 יםשבמרכזה עומד
שלום אמיתי וצודק 
, עם העם הפלסטיני

ושוויון לאומי 
ואזרחי למיעוט 

אני .  בישראלהערבי
גם רוצה להעביר 

מסר לכל מי שרצה לדחוק אותנו אל מחוץ לגבולות 
דרך העלאת אחוז , ריתאהמערכת הפוליטית הפרלמנט

 ושיש לנו תשובה ברורה, שאנחנו עומדים איתנים, החסימה
 . לגזענותמאוד

  

ההצבעה לרשימה המשותפת היא בראש ובראשונה 
, להדרה, שלא ניכנע להסתה; אמירה של התנגדות

, להשפלות, לגיטימציה-לדה, לתג מחיר, לאפליה
לא . להתנחלויות ולמלחמות נפשעות, לכיבוש, לניכור

 שאין לנו ,יה במולדתנוינסכים להיות אזרחים מדרגה שנ
  .בלתה

 

של מיעוט , עצמהלטבעית כש, אבל זו לא רק תשובה
ערכית , אלא תשובה דמוקרטית, מדוכא ונרדף

אלא של , של הסתגרות ובדלנותלא תשובה . ליתאואוניברס
אומרת הזו הצבעה . אלא של תקווה, לא של ייאוש; שותפות

ון ושקט לא לא יהיה ביטח, שבלי שלום צודק בין שני העמים
יתרה . אביב- א גם בשדרות ובתלאל, רק בעזה וברמאללה

האינטרס האמיתי של שני מיליון רעבים בישראל זהה : מכך
זו הצבעה שדוחפת את . לזה של שני מיליון מורעבים בעזה

, לבריאות, לחינוך, לקחת אחריות לחברה" המדינה החלולה"
 .לרווחה ולהשכלה הגבוהה, לתעסוקה

  

 מאזרחי המדינה 20%- מנם רק כוא מקיףבי הציבור הער
למוד , אבל על המיעוט הזה,  מבעלי זכות הבחירה15%-וכ

. רובצת אחריות היסטורית ראשונה במעלה, המאבקים
יחד עם כל הכוחות הדמוקרטיים , הציבור הזה נדרש

עומד השיזם אלהדוף את הפ, והמתקדמים בחברה הישראלית
שיזם עובר אהפכי הניסיון ההיסטורי מוכיח . במפתן הדלת

אלא , בפרלמנט או ברחוב, ומשתלט לאו דווקא כשיש לו רוב
, אבל אנחנו. כשהרוב האדיש משלים עם המצב ונאלם

הערבים והיהודים שיצאנו נגד מלחמת הדמים בעזה ונגד 
לא מתכוונים להשלים או , מתווה פראוור וחוקי הלאום

 .לשתוק
להיחלץ חייב , ליים בארץ הזאתאכל מי שחפץ בחיים נורמ
אליהם דוחף אותנו הימין מאז , ממעגלי הפסיביות והייאוש

, יש לנו הזדמנות לחולל שינוי פוליטי ותודעתי. רצח רבין
ולהוציא את שני העמים מהמבוי הסתום אליו הובילה 

. ליברמן-בנט-ממשלת נתניהו
הצבעה לרשימה המשותפת היא 

ובה היחידה לקול צלול הער
והיא , ובלתי מתפשר נגד הגזענות

הגשר היחיד לכינון אמנה חברתית 
, נשענת על ערכי הצדקה, חדשה

 .השוויון והדמוקרטיה
אני אצביע לרשימה המשותפת כי 

. היא התשובה הדמוקרטית לגזענות
היא הזעקה של כל היהודים 
והערבים שמאמינים שיש 

ארוכה , דרך אחרת
  .כל שתהיהומייגעת כ

  

תושב , לאילה'מוחמד ח

בוגר , כרום-ד אל'מג

אוניברסיטת הספר למדעי המדינה ב-תואר שני מבית

  .24.2, "וואלה" פורסם במקור באתר .חיפה

 

 העני מבין ראשי הרשימותהעני מבין ראשי הרשימותהעני מבין ראשי הרשימותהעני מבין ראשי הרשימות: : : : איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודה
, ד איימן עודה"עו, ש וראש הרשימה המשותפת"מזכיר חד    

והחליט , 2 בערוץ המשודרת, "תכנית חיסכון"נענה לקריאת 
ודה הוא הבעלים של מיצובישי מודל ע. לחשוף את נכסיו

והוא מתגורר בבית בחיפה ,  אלף שקלים25 ששווה 2006
-בחשבון העובר.  אלף שקלים480בשווי , שרשום על שמו

אם כי השווי ,  אלף שקלים15ושב הוא נמצא במינוס של 
  .  אלף שקלים300הכולל שלו עומד על כמעט 

דה הוא נבחר הציבור עם שווי הנכסים הנמוך ביותר עו    
החסכונות של עודה כוללים . מאלה שחשפו את הונם עד כה

סעיף ההלוואות .  אלף שקלים140פנסיה וקופות גמל בסך 
 . אלף שקלים335שלו כולל משכנתא של 



  

  6/במזרח התיכון 
  

  לגאלית ולגאלית-בלתי שנות פעילות 60מסכמים 

-הקומוניסטים בבחריין 

  משיכים למרות הדיכוימ
  

 התירה ממשלת בחריין לרשום בחוק אגודות 2001    בשנת 
 פעילי החזית לשחרור לאומי של בחריין ייסדו אז .פוליטיות

את הבמה הדמוקרטית המתקדמת כגוף הממשיך את 
שראשיתה , ת לשחרור לאומיהמורשת המהפכנית של החזי

  . 1955בפברואר 
הקמת הבמה הדמוקרטית     

המתקדמת הייתה צעד חשוב 
 שנות 60בהיסטוריה של 

 -מאבק הקומוניסטים בבחריין 
מפעילות מחתרתית מעבר 

  .לפעילות גלויה
 ידעה 1955-1954    בשנים 

בחריין מאבקי עובדים 
 במהלכם נוסדה .סוערים

ל החזית לשחרור לאומי ש
, קומוניסטיתבחריין כמפלגה 

מפלגתם של מעמד העובדים 
הייתה החזית , כבר עם הקמתה. העממיותושל כל השכבות 

  .מקצועיים של העובדים-מעורבת במאבקים האיגוד
    לאחר שהקולוניאליזם הבריטי ועושי דבריו הצליחו לדכא 

כלאו והגלו את מנהיגי ,  את ההתקוממות העממית1956-ב
בחודש . המשיכה החזית להיאבק בתנאי מחתרת, האופוזיציה

כשחברת הנפט הבחריינית פיטרה , 1965מארס בשנת 
בה מילא , פרצה מחאה עממית נרחבת,  עובדים15,000

במהלך . תפקיד משמעותי, בהנהגת החזית ,מעמד העובדים
, והכוחות הקולוניאליים הרגו, המחאה אירעו שביתות רבות

 בין מעשי התגובה בהם נקטה .פצעו ואסרו פעילים בחזית
  .הייתה התנקשות בראש המשטרה החשאית ובסגנו, החזית

אומנם דוכאה ) בתמונה( 1965    התקוממות מארס 
אולם היא לא הורידה מסדר היום את שאלת , באלימות

המאבק לשחרור מהקולוניאליזם הבריטי והשגת העצמאות 
, חותיה הודיעה בריטניה כי תסיג את כו1968- ב. הלאומית

.  שלטון השאח באיראן איים לספח את בחריין–ובמקביל 
כדי לקבוע את , ם החליט על קיום משאל עם בבחריין"האו

, ם"ל האו"החזית לשחרור לאומי פנתה במכתב למזכ. גורלה
והדגישה את קביעתה בדבר זכותה של בחריין לעצמאות הן 

ין הכריזה בחרי, בעקבות משאל העם. מבריטניה והן מאיראן
  .1971 באוגוסט 14-על עצמאותה ב

    החזית לשחרור לאומי הייתה המרכיב המרכזי בהקמת 
 זכו בשליש מהמושבים  הגוש מועמדי."הגוש העממי"

בבחירות הפרלמנטאריות הראשונות , באסיפה הלאומית
 בשנים שלאחר מכן המשיכה. 1971שהתקיימו בדצמבר 

ופעלה להקים איגודים ,  להוביל מאבקי עובדיםהחזית
  .י התעשייה והשירותיםענפמקצועיים ב

, ובחריין נכנסה לעידן אפל,  פוזר הפרלמנט1975    באוגוסט 
החזית לשחרור לאומי ושאר .  שנים25- שנמשך יותר מ

או הכוחות המהפכניים נאלצו לפעול במחתרת בתוך המדינה 
  . להצהמחו

 רפורמה במבנה הפוליטי נאלץ ליישםין     האמיר של בחרי
 חוקה 2002-  ואישר ב,במדינה
הפרלמנט פוצל לשני . חדשה
, האחד נבחר בידי העם: בתים

המהלך . ויוהשני ממונה על יד
הוליד ביקורת מצד 

שתבעה שינויים , האופוזיציה
  .דמוקרטיים מרחיקי לכת

בחירות הראשונות    ב 
, שהתקיימו לאחר הרפורמה

ושה נציגים מהגוש נבחרו של
חברי הפרלמנט . העממי

מהשמאל ניצלו את תפקידם 
כדי להוקיע את השחיתות ואת הפגיעה בחירויות 

 גזירות תקציביות התייצב מול ונגדוכדי ל, הדמוקרטיות
  . הפוגעות בציבור העובדים

    מזה כעשור פועלים השלטונות לצמצום החירויות 
תמודד עם המשבר  מעמד העובדים מ.הדמוקרטיות שהושגו

הפגיעה בכלכלת . אשר פגע גם בבחריין, הכלכלי העולמי
תלויה , שכן נוסף לרווחי הנפט, המדינה הייתה קשה במיוחד

  . הכלכלה בעיקר במגזר הפיננסי
    הרעת המצב הכלכלי והפגיעה בחירויות הדמוקרטיות 

במקביל להפגנות ההמוניות , 2011 בפברואר 14-הובילו ב
כוח המגן של "חיילי . קוממות עממית בבחריין להת,במצרים

 דיכאו את – שבסיסם בערב הסעודית –" חצי האי ערב
  .ואלפים נכלאו,  אלפי בני אדם נפצעו ונהרגו.ההתקוממות

ם דרשה כי תיפסק הפגיעה "    מועצת זכויות האדם של האו
וכי עובדים שפוטרו בשל , כי העצורים ישוחררו, באזרחים

השלטונות לא נענו . ות יושבו לעבודהתמיכתם בהתקוממ
מו  י החרותןא, והודיעו על קיום בחירות, לקריאות אלה

  .ובהן הבמה הדמוקרטית המתקדמת, תנועות האופוזיציה
חברתי -של החרפת המשבר הכלכלי    בתנאים קשים 

במה ב םפעיליהקומוניסטים של בחריין ה ,והפוליטי
ס המאבק הדמוקרטית המתקדמת ממשיכים לשאת את נ

עם הקמת החזית לשחרור לאומי של ,  שנה60 לפני ונףשה
נותרים מחויבים למאבק הקומוניסטים הפעילים . בחריין

  .קידמה חברתית ושלום, למען דמוקרטיה
  

  מחלקה הבינלאומית מתוך מסמך שפרסמה ה

  2015פברואר , במה הדמוקרטית המתקדמת של בחרייןשל ה
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  חירות למי שחושבים אחרת
  

  עודד גולדרייךמאת 
  

אביב יום עיון לרגל השקת -בתל התקיים  בפברואר19-ב    
, רוזה לוקסמבורגהמהפכנית הקומוניסטית ספר מאמרים של 

בשותפות עם הנציגות , "הקיבוץ המאוחד"שיצא בהוצאת 
  .של קרן רוזה לוקסמבורגבישראל 

יגים של קרן רוזה לוקסמבורג את יום העיון פתחו ונעלו נצ    
העומדת , ")לינקהדי ("ושל מפלגת השמאל הגרמנית 

הדוברים ציינו את שש שנות הפעילות . מאחורי הקרן
ר "דבראשות , המוצלחת של הנציגות בישראל

 אשר מסיימת את תפקידה בימים אנגליקה טיםאנגליקה טיםאנגליקה טיםאנגליקה טים
ך עור, גיורא רוזןגיורא רוזןגיורא רוזןגיורא רוזן נשא דברי פתיחה כן. האל

הקיבוץ " בהוצאת "קו אדום"סדרת הספרים 
הוצאת הדגיש את המחויבות של ר שא, "המאוחד

  .הספרים לסדר יום פוליטי שמאלי
  

החופש הוא  ",לוקסמבורגרתה המפורסמת של יאמ    
 מספקת ,"תמיד החופש של מי שחושבים אחרת

 האקטואליות של ה בדברמענה מיידי לשאל
לפני בדפוס הופיעו לראשונה ר שא ,המאמרים

 שלא מדובר רק ,כמובן. יותרכמאה שנים ו
אלא בהשקפת עולם מקיפה אשר , באבחנה מבריקה אחת

מבוססת על הבנה עמוקה של אופי המשטר הקפיטליסטי 
הלבוש הספציפי של חלק מן התופעות . ומגוון גילוייו

אלא , השתנה באופן משמעותי ביותר במאה השנה האחרונות
, שתנושעקרונות היסוד ובעיות היסוד של המשטר לא ה

ולפיכך עקרונות היסוד של הביקורת על המשטר ושל 
  .האלטרנטיבה לו תקפים גם כיום

 

אשר , אביב- מאוניברסיטת תלמשה צוקרמןמשה צוקרמןמשה צוקרמןמשה צוקרמן 'פרופ     
דות מרכזיות בהגותה הציג נקו, הרצאתו פתחה את יום העיון

אין שינוי מהפכני ללא בסיס ) 1: (לוקסמבורגרוזה של 
היכולת  לערפל את יזם בידי הקפיטל) 2 (;חברתי רחב

הקשר בין קפיטליזם לבין אימפריאליזם ) 3 (;התודעה
הניסיונות של אליטה אינטלקטואלית , לדבריו. שיזםאופ

 הם במהותם ,לקדם שינוי מהפכני ללא בסיס חברתי רחב
פגם מהותי זה הינו קטלני לפרויקט  .דמוקרטיים-בלתי

כלל   אשר חייב להיות פרויקט שחרור עצמי של,השחרור
 .החברה

  

הבסיס החברתי מתבטא בתנאים כלכליים וחברתיים      
רגת ההתפתחות של הייצור ואופי היחסים בד, כלומר(

וגם , )או ההסדרים המוסדיים החברתיים/החברתיים ו
 רמת השליטה של ,כגון(בתנאים תרבותיים ופוליטיים 

כן מרקס וקרל כפי שהדגישו , בפרט). הקפיטליזם בתודעה
מבין את ר שאדרוש סובייקט קולקטיבי ,  עצמהורגלוקסמב

שמבין שצדק חברתי , בסדר החברתימן היסוד הצורך בשינוי 
ודאי בותנאי זה . אינו אפשרי במסגרת המשטר הקפיטליסטי

ר שא, 2011יץ בק, ישראלביים במחאה החברתית שלא התק
א רק לעסוק בכיבוש ובהשפעותיו על החברה סירבה ל

המייצר באורח ,  לדבר על הקפיטליזם– אלא גם, הישראלית
. בלתי נמנע את הגורמים החברתיים שהולידו את המחאה

 המקורות העמוקים של גביל מעורר שאלות ל"הסירוב הנ
  . המצב החברתי בארץ

 מהאוניברסיטה אווה אילוזאווה אילוזאווה אילוזאווה אילוז' אפיינה פרופ, בהרצאתה    
את החברה הישראלית כחברה שהמרקם הנורמטיבי , העברית

 בו הטוב ,חברה ששורר בה היפוך ערכי: הבסיסי שלה פגום
 כוללות את כלליות לכךדוגמאות . ולהיפך, מוצג כרע

, לייםאהמחויבות לערכים אוניברסהיעדר , הסגידה לכוח
  יותרדוגמאות ספציפיות.  לקיחת אחריותהיעדרו

התגובה הציבורית הרחבה היעדר לות את כול
 דוגמת(לשלל שערוריות נורמטיביות 

ראש הממשלה התנהלותו הפרטית של 
יל  או את העובדה שרצח רבין לא הוב,)נתניהו

 .נגדולתבוסה צורבת של הימין שהסית 
דן בשני מאמרים ) ש"חד( דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח     

. מרכזיים של לוקסמבורג אשר כלולים בספר
" רפורמה חברתית או מהפכה"ל המאמר בהקשר ש

 לוקסמבורג מצביעה על כך שהקפיטליזם ,)1898(
העתקתן   באמצעותכביכול את סתירותיו " פותר"

 ומכאן המרכזיות של, מושבות בעולם השלישיל
  . במשטר הקפיטליסטי המפותחהאימפריאליזם 

במרחב  –צוא של הסתירות י דיבר על היכ חנין"    ח
אין יותר כי בימינו והסביר  – )לעתיד(מן ובז) מושבותל(

 והזמן אוזל ,הקפיטליזם הוא גלובלי: צוא כזהיאפשרות לי
המלחמות הנוכחיות הן פועל יוצא . בשל הבעיה הסביבתית

 , אינן סטייה של המערכת הנוכחיתןה: של המבוי הסתום
כל זה מוביל להחרפת הברוטאליות . אלא דרך הניהול שלה

 – של לוקסמבורגהמפורסמת ה ריאמכך שה, של המערכת
 . ביותרפכת מוחשיתוה –" סוציאליזם או ברבריות"

הערות ביקורתיות על המהפכה "מאמרה של לוקסמבורג     
של ) ולא רק מעשית(אורטית ימצביע על שגיאה ת" הרוסית

לבנות , ולו באופן זמני, תכןיהרעיון שי: המהפכה הרוסית
, כ חנין"חהטעים , רטיההדמוק. סוציאליזם ללא דמוקרטיה

ולתה באופן ח אשר מרחיב את ת,היא מהות הסוציאליזם
 והן , ביטול שלטון ההון בפוליטיקהבאמצעות הן ,רדיקאלי

 שהוא הזירה ,בהכנסת הדמוקרטיה למקום העבודה
 .החברתית המרכזית
 פתחה בסדרה של נבילה אספניולינבילה אספניולינבילה אספניולינבילה אספניולי    פעילת השלום 

 ."?דנו מן הכישלונותמה למ" כגון ,שאלות לבחינה עצמית
תחרות של סבל ("היא הזהירה מפני התמקדות בסבל העבר 

ודרשה שהשיח יתמקד בזכויות קיום , ")בין השואה לנכבה
 .בסיסיות

כי הוא גרס .  היה אחרון הדובריםגדעון לויגדעון לויגדעון לויגדעון לויהעיתונאי     
מיקוד הדיון הציבורי בעניין השלום חוטא לראשוניות של 

שלום יבוא לאחר . ית לשלום אשר קודם מוסר,נושא הצדק
התביעה צריכה , לשיטתו. ולא לפניו, )ולו חלקי(שיהיה צדק 

 .סיום הכיבוש ללא כל תנאים –להיות 
  

   ,"שאלות עתים בוערות" ,רוזה לוקסמבורג
  עמודים207, 2014, הוצאת הקיבוץ המאוחד



    במאבק
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)בסטילסיאקט: צילום(מפגינים על רקע ההתנחלות מודיעין עילית ה  

  
 פעילי אליהם חברו,  מרביתם פלסטינים–    כאלף מפגינים 

) 27.2('  השתתפו ביום ו–יםישלום בינלאומיים וישראל
, בהפגנה המונית בכפר הפלסטיני בילעין בגדה המערבית

מזה . לציון מלאות עשר למאבק העממי נגד חומת ההפרדה
עשר שנים מתקיימת בכפר הפגנה שבועית במחאה על 

סיפחה , החומה שהוקמה על האדמות החקלאיות של הכפר
על האדמות . וניתקה את הכפריים ממקור פרנסתם, אותן

 בין אישי .המופקעות הוקמה ההתנחלות מודיעין עילית
ש ברשימה "הציבור שהגיעו להביע תמיכה היו מועמדי חד

  .סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - חנין ועאידה תומאחנין ועאידה תומאחנין ועאידה תומאחנין ועאידה תומאדב דב דב דב כ "ח, המשותפת
, המפגיניםלעבר ב ירו גז מדמיע " מגי    החיילים ושוטר

אחד .  כדורי מתכת מצופי גומי ואף אש חיה–ובהמשך 
, המפגינים הפלסטינים נפצע קשה מירי כדור חי בראשו

ב עצרו שני "שוטרי מג. ומספר מפגינים נוספים נפצעו קל
 .א"ש מת"עילת חדביניהם פ, פלסטינים ושלושה ישראלים

  

  בדרוםכללי סכסוך עבודה : ההסתדרות
) 25.2(בשבוע שעבר אישר ) ה"בינ(    בית נבחרי ההסתדרות 

. החלטה בדבר הכרזה על סכסוך עבודה כללי בדרום הארץ
תמכה אף היא בהצעת , הנמצאת באופוזיציה, ש"סיעת חד
הסכסוך הוכרז על . וקראה לקיים הפגנות מחאה, ההחלטה
והוא , ל המופרטת"נית הפיטורים במפעלי קבוצת כירקע תכ

שיש בהם , יחול על כל מקומות העבודה מאשדוד ודרומה
  .בהסתדרותהמאורגנים ועדי עובדים 

  

פנה , אבי ניסנקורן, ר ההסתדרות"יו, ה"    במהלך כינוס בינ
מה יותר חיוני משמירת : "בדברים אל ראש הממשלה נתניהו

חיוני מכך שעובדי הדרום מה יותר ? התעסוקה בדרום
נשיא הסתדרות ". ?יתפרנסו בכבוד ולא יידרדרו לעוני

קרא להסתדרות שלא לממש את , שרגא ברוש, התעשיינים
לא ייתכן כי המשק כולו ייאלץ לשלם את : "סכסוך העבודה

  ".ל"מחיר ההתייעלות שמבקשת לבצע הנהלת כי

 הפגנת נשים ישראליות ופלסטיניות

 לציון יום האישה הבינלאומי

 שוברות את החומה
  
  
  

  , 11:00בשעה , במארס 7, שבתב

 ליד מחסום קלנדיה בצפון ירושלים
  

ביוזמה משותפת של תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 
נשים נגד אלימות , אישה לאישה, נשים בשחור, )י"תנד(

  וקואליציית נשים לשלום
 

  :הסעות

          ליד חניון, רכזרכבת מ, 9:30  בשעה–אביב -תל

  .שלמה סיקסט

  . מגדל הנביאים, 8:30 בשעה –חיפה 

  .גן הפעמון, 9:45  בשעה–ירושלים 
  
  
  
  

 

  054-4691995 –  נוספותהסעות בדברלפרטים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   2015בחירות       
  

  פאנלים וחוגי בית, מפגשים
  

  

  ,20:0020:0020:0020:00, , , ,  במארס במארס במארס במארס4444, , , , ''''דדדדיום יום יום יום 
  ת הקפה בבידב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "מפגש עם ח

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

  

 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "חוג בית עם ח, 20:0020:0020:0020:00, , , ,  במארס במארס במארס במארס9999, , , , ''''בבבביום יום יום יום 
  054-2277001: לפרטים. אביב-תל, 19ק "רנ' רחב
  

- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאחוג בית עם , 20:3020:3020:3020:30, , , , במארסבמארסבמארסבמארס    10101010, , , , ''''גגגגיום יום יום יום 
  . יפו, 13דירה , 1נחל הבשור ' רחב סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן
  054-7010715: לפרטים

  

ד ד ד ד ''''אמגאמגאמגאמגחוג בית עם , 20:0020:0020:0020:00, , , , במארסבמארסבמארסבמארס    11111111, , , , ''''דדדדיום יום יום יום 
שמואל '  ברחגדי אלגזיגדי אלגזיגדי אלגזיגדי אלגזי' ועם פרופ, י"ל בנק"מזכ, שבייטהשבייטהשבייטהשבייטה

  052-8797378: לפרטים. יפו, 14אביצור 
  
  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בילעין ציינה עשור של מאבק


