
 

  

  

  לפים צעדו בירושלים במחאה נגד הכיבוש תחת הכותרת "עומדים ביחד"א
  
  

  

  
ביוזמת הפגנה ) נערכה בירושלים 17.9במוצאי שבת (     

מאמר ר' "עומדים ביחד" ( -ו כותרתשקמפיין שלום חדש 
גיליון ב 3לי גרין, בעמוד -של אחד מיוזמי הקמפיין, אלון

  . זה)
גן הסוס וקראו קריאות נגד אלפיים מפגינים צעדו מ    

 ,בעצרת במרכז העירהכיבוש, הגזענות וממשלת הימין. 
ראונק נאטור, מנהלת אמרה  ,שנערכה בסיום ההפגנה

העתיד שלנו " :ערבית- שותפה של עמותת 'סיכוי' היהודית
יהודים וערבים ששפתם שונה ואמונתם שונה  נמצא כאן!

ית לאשפת האדם האוניברסש משום יחדכאן עומדים 
  מאחדת אותם.

פני גל מפחד המובן של אזרחים יהודים עם הבנתי ל"    
אתם חייבים " המשיכה נאטור, "התקיפות הראוי לכל גינוי

להבין איך מרגיש כעת כל אזרח חמישי במדינה, זאת 
עליו ההסתה  ותומרת כל אזרח ערבי, ואיך משפיעא

     מנהיגי המדינה בשעה הזו. מצדוהמתקפות הגזעניות 
הקריאות לפטר ולהחרים ערבים, ההתקפות הגזעניות 

והיד הקלה על  ,בנתניה, בדימונה ובחדרה ובעוד מקומות
כל זה מייצר תחושת מצור ופאניקה אצל אזרחים  -ההדק 
ר לממשלה: את אני רוצה לקרוא מכאן בקול ברו ערבים.

והגיע . ולשלום שלנו, האזרחים הערביםאחראית גם לביטחון 
טחון יהבעל י לקחת אחריות גם על השלום והזמן שתתחיל

הערבים היהודים ושלי, של משפחתי ושל כל האזרחים 
  ."החיים במדינה

בעצרת נשאו דברים גם גילי רעי ומוראד מונא מבית הספר     
לשוני בירושלים; מיטל עופר מפורום המשפחות -הדו

ד"ר מאיר בוזגלו מתנועת ו ;פלסטיני-השכולות הישראלי
חיים במדינה  יהודים וערביםהדגישו, כי  דובריםתיקון. ה

חייבים להמשיך ולחיות כאן  הםשני העמים ובני משותפת ל
        בשטחים הפלסטיניים. הכיבוש לסיוםיחד ולהיאבק 
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 2תגובות /
        

        
  

        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  יצא לו הביבי
יש . להתגבר עליו "אנחנו בתוך נחשול טרור מסוכן ונדע

מיידיים: להטיל סגר מוחלט  להרגיע את המצב בכמה צעדים
ע ה ושומרון עד יעבור זעם כדי למנועל כל שטחי יהוד

חיכוכים ופוטנציאל לטרור בודדים, ולצמצם עליה להר הבית 
  י".למינימום ההכרח

)8.10יו"ר העבודה,  ,יצחק הרצוגח"כ (  
 

   2כפול אבל  ,יצא לו הביבי
אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה לאשר הריסת בתי "

בסמוך לפיגוע, ולא להמתין שנה  מחבלים באופן מיידי כבר
ש ר מיוחד. הריסת בתי מחבלים וגירואחרי לאישו

משפחותיהם זו הדרך היעילה והמרתיעה ביותר להתמודד 
  ". ר היחידיםעם טרו

)8.10סגן שר הביטחון, , אלי בן דהןח"כ (  
  

  שרת השפטים
"הורסים בתים כהרתעה. אצל הערבים יש פיגועים חוזרים, 

להרתיע. אצל יהודים זאת תופעה  הולכן הריסת בתים יכול
שת לעיתים רחוקות. אין הרתעה בהריסת חנדירה, שמתר

  בתים אצל יהודים, ולכן אין בה צורך".
)9.10שרת המשפטים, "ידיעות אחרונות", שקד, איילת (  

  

  

  משטרע
הרווחיות של פעילות כריית האשלג בישראל הרבה יותר "

היינו צריכים לחתום על כתב סודיות  אבל, 37%-גבוהה מ
[לתת פרטים  אסור לי. כדי לקבל את נתוני הרווחיות האלה

. יש פה שוטרים. אם אני אומר לך, ישר שמים אותי מדויקים]
  ."אזיקיםב

יו"ר הוועדה לבחינת התמלוגים ממשאבי  איתן שישינסקי, '(פרופ

  )8.10בישיבת ועדת הכספים, עדות  ,הטבע
  
  

  אלוהים נגד המאבק המעמדי
בפרשת בראשית אנו מגיעים בסופם של ששת ימי בראשית "

כביכול 'שובת' מכל מלאכתו.  אל השבת, שבה אלוהים
  ."יתה מדי פעםאלוהים אינו ועד עובדים הזקוק לשב

)9.10, 7הרב חגי לונדין, ערוץ  ) 

  

  

        הרשימה המשותפת בדרך לשלטון
נבחרי ציבור, במקום לתמוך במהלכי הממשלה במאבק "

הישראלית. בניסיונם  'מסיבת התה' בטרור, פוזלים ימינה אל
שוכחים עבור  לקושש קולות לבחירות הפנימיות הבאות, הם

הימין לא ילך  מי הם מפלסים את הדרך לשלטון. אם
  ."יקבל את הרשימה המשותפת במשותף, הוא

  )9.10(חיים שיין, "ישראל היום", 
  

  מיליון דולר ללוחם 10- בחשבון פשוט: יותר מ
ממשל אובמה החליט לסיים את תכנית הפנטגון לאימון "

בסוריה, מה שמהווה למעשה  וחימוש המורדים המתונים
ה ה. זאת, לאחר שנודע כי התכנית שבהודאה בכישלונ

ולא  -לוחמים בלבד  60כדי לאמן מיליון דולר  500עו קהוש
  ."כפי שתוכנן 5,400

)9.10"ניו יורק טיימס", (  
  

  דיכוי דמוקרטי: כולם נפגעים
בשער שכם בעיר כוחות הביטחון פיזרו את המתפרעים "

תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, העתיקה בירושלים 
שהיה במקום נפגע קל מכדור ספוג  35יתונאי יהודי בן וע

  ".שנורה לעברו
  )10.10"וואלה", (

  

  2011בחזרה לקיץ 
עסקית, שגורמת לחברות לא -"יש פה לעיתים אווירה אנטי

לרצות לפעול פה... בארץ יש עליהום על הכל. זה חלק 
מהתרבות. לא רק הרגולטורים, גם על הממשלה והטייקונים 

  כולם".והתקשורת ו
  (פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך, 

  )9.10"ידיעות אחרונות",  
  

  ביטחון, הון ושלטוןירושלים, 
ירושלים נמצאת בימים אלו בתקופה ביטחונית רגישה "

באופן ישיר הן על האוכלוסייה  ומתוחה מאוד והדבר משפיע
 ונעזרים והן על הגופים השונים בה, שעובדים סביב השעון

בכל כוח אדם אפשרי על מנת לנסות ולשמור על שגרת 
ועל ביטחון תושביה. על כן, קיומה של  החיים הבטוחה בעיר

בשביתה שאין  שביתה בתקופה כזו ובמיוחד כאשר מדובר
הינה מעשה חמור, בלתי ראוי וחסר  –לה כל הצדקה 

  ."אחריות
)11.10(מכתב של הנהלת הרכבת הקלה לוועד העובדים,   

  

  ת, ביטחון, הון ושלטוןתקשור
זכיינית  ,סכום כסף בלתי ידוע שקיבלה לידיה חברת רשת"

לחיילים שלקחו  'משדר הוקרה', מימן שידור של 2ערוץ 
. המשדר, ששודר בחודש נובמבר 'איתן צוק'חלק במבצע 

מסרים שיווקיים  האחרון בשעת צפיית שיא, כלל בין היתר
לקחו חלק שנועדו לקדם את מטרותיהם של הגופים ש

הארגון  -  למען החייל והקרן לידידות  אגודהה – בהפקתו
יחיאל  הפילנתרופי הבינלאומי, שבראשו עומד הרב

אקשטיין, מגלגל באמצעות זרועותיו השונות מאות מיליוני 
מחזור שחלק הארי בו הוא תרומות , שקלים מדי שנה

נוסף לכך  .הברית-שהעבירו נוצרים חובבי ישראל מארצות
הזרוע הישראלית של הקרן לידידות כספים מתקציב  מקבלת

  ".ההסתדרות הציונית קרן היסוד של
)1001., "עין השביעיתה("  



  

 3/  מדיניות
 

  נגד הכיבוש עומדים יחד
  ,המאבק נגד מדיניות השליטה הצבאית וההתנחלויותדשדש ים האחרונות בשנ

  ההסלמה על רקעהתנגדות לכיבוש דווקא  יוזמה חדשה מנסה לעורר

  
  אלון לי גרין מאת

  
דווקא עכשיו, בעיצומה של הסלמה נוספת, נוצרה     

וחזקה אמירה ברורה  השמיעל –הזדמנות ציבורית בישראל 
נגד הכיבוש. בניגוד למרכז הפוליטי ולשמאל הציוני, 

נכנסים לוויכוחים טקטיים ה
הדרך הנכונה להתמודד  גביל

להרגיע את 'עם ההסלמה ואיך 
, או מהם הצעדים 'המצב

טחוניים הנחוצים מול גל יהב
הפיגועים, אנחנו צריכים לחזור 
על מסר אחר, שיש לו כיום 

      .יש דרך אחרת –מצדדים רבים 
הפוכה  יםציעמהדרך שאנו     

שהימין הוביל דרך ללחלוטין 
הניסיון לימד  .בשנים האחרונות

משטרתי, עוד כוח צבאי וכי 
עוד מעצרים או עוד הרס בתים 

היא לא יובילו לרגיעה. השאלה 
איך אנחנו יכולים לחתור בשני 

 , היהודי והערבי,הציבורים
לפתרון של שלום ועצמאות 

  לשני העמים. 
  

  יהודית ערבית ת שלוםתנוע
"עומדים ביחד" היא התארגנות חדשה, שהוקמה בשבוע     

במוצאי  בירושלים את ההפגנה המרשימה ארגנהשעבר וכבר 
זו יוזמה של יהודים שער). העמוד  'ר( שבת האחרונהה

וערבים שהתארגנו מול הגל האחרון של ההסלמה ומול 
 –בישראל  חברהבייצר קול אחר שיושמע הממשלה כדי ל

   . תהערבי והיהודי כאח ציבורב
שעכשיו הזמן היא עומדת מאחורי ההתארגנות ה המחשבה   
, קיימים בישראל השמאלייםו את המעגלים היונייםרתום ל

 נוכח המציאותששואלים את עצמם מה אפשר לעשות 
להם  מחישלה עלינו? איך בכלל מגיעים לשלום? המדממת

  .אחרת מה אפשר לעשות
בו בזמן עלינו להשתמש  הלאלים הלגייס את המעג יכד    

, אירועים ברחבי הארץ נות גדולותגהפ :ליםבמספר כ
יוכלו מציאה של דרכים בהן  ערביים מקומיים, וגם-יהודיים
יצר קמפיין ילאנחנו רוצים  .לקחת חלק בקמפייןאנשים 

  וברשת. ציבורב יניב מעגלי תמיכה מתרחביםש
יהודי יביא למאבק -ף פעולה ערבירק שיתואנו סבורים ש    

מעגלי  קשה להרחיב אתאפקטיבי בחברה בישראל כיום. 
  מתנהלים בשתי זירות נפרדות.  כאשר המאבקים ,השמאל

עצרת גדולה עיתים נדירות ל מארגן שמאל הציוניה    
בדרך כלל באיחור  , אךבתגובה לאירועים  כמו מלחמות 

בדרך הדוברים ליהודים בלבד, פונות  הללו. ההפגנות גדול

יהודי בלבד, והמסרים שמגיע הקהל יהודים בלבד, כלל 
  בציבור היהודי. מופנים למרכז המפה הפוליטית

שוטף באופן  מותמקייציבור הערבי בישראל הבקרב     
 והמעורבות מתארגנים ותהערבי בעריםנגד הכיבוש.  ערכותמ

הציבור  ,חמהכשפורצת מל .אירועי מחאה והתרמההפגנות ו
לצאת  הערבי הוא הראשון

 אתאבל הפעילות הז. ולהפגין
רחבה  מתקשה להשיג תמיכה

מטרת . הישראלי בקרב הציבור
 עומדים ביחד"יוזמה שלנו ב"ה
ובו פונה במקביל הא מסר יה

 לשני הציבורים ומנסהבזמן 
כלל מסה קריטית בארגן ל
 םהודיי –ציבור בישראל ה

  . םוערבי

 

  תכנית פעולה
נו מתכוונים לארגן אנח

 כמה יםהקרוב שבועותב
ר גודל ארצי סדבם אירועי

תנו שיבמקומות שונים, 
 לאנשים לקחת חלק הזדמנות

השבוע . משמעותיתבפעילות 
שבוע אחרי כן  ;בחיפה נפגין

אירוע  יתקיים  ואחרילובשבוע ש ;בדרום הפגנה תקייםת
אלה המשתתפים , בו ננסה לפרוץ מעבר לבתל אביבגדול 

 להרחיב להערכתנו, ניתןהפגנות נגד הכיבוש. ב ך כללבדר
  קמפיין עממי.  תמיכה באמצעות מעגלי

 ביןתוצאה של שיתוף פעולה  היאהחדשה ההתארגנות     
מק"י פעילי  –מעגל רחב של תנועות שמאל ותנועות שלום 

פורום , ארגונים כמו לוחמים לשלום ומעגלים במרצו חד"שו
ם כמו ירגונים יותר מיינסטרימיועד לא ,המשפחות השכולות

 של קואליציה נוספתב הסתפקהרעיון הוא לא לשלום עכשיו. 
ת רחבה של אנשים חזי גבשאלא ל ,פועלים יחדהרגונים א
   פועלים בקול אחד ובשתי שפות נגד הכיבוש. ה

  
  ואיפה חד"ש בכל זה

במרחב נגד הכיבוש הכוח העקבי ביותר  ןחד"ש המק"י ו    
מק"י של  תפקידה. ורבצישורת, ברשת ובבתק –הציבורי 

תרגם לפעולה רחבה נגד הכיבוש ולשלום צודק ל הוא ש"חדו
חוסר  החשים, םיהודיו םערבי ,האזרחיםאת התחושות של 

שאת המשבר הזה צריך  תפקידנו לשכנע .ביטחון ברחובות
 זו שהתארגנה יותר מ רחבה –רחבה פוליטית לתרגם לפעולה 

 הקשה מציאות גות חלופה למציש "חדמק"י ו בעבר.
נגד של אזרחי ישראל מאבק ציבורי אפקטיבי ומדרבנות 

  . חיונית שניתנת למימוש כאן ועכשיו . זו מטרההכיבוש
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אמון -אי הנמקתח"כ יוסף ג'בארין ב

  בממשלה בפתיחת כנס החורף של הכנסת:
להפסיק ללכת שולל אחרי "

  "ממשלת הרמאות הזו
  

לממשלה הזו אין פתרון פוליטי. היא לא מוכנה להגיע     
לפשרה היסטורית, היא לא מוכנה לפרק התנחלויות. היא לא 

מית של העם הפלסטיני מוכנה להכיר בזכות ההגדרה העצ
כמו שאר העמים. תחת זאת, בנימין נתניהו וממשלתו 
מבעירים תבערה. אין לממשלה פתרון ולכן היא יכולה רק 

  להצית אש. 
מלחמה אזורית מול איראן,  חולללאחר שלא הצליח ל    

 זואש. ומאש  הבעירל –נתניהו עושה את מה שתמיד עשה 
חריות הפוליטית על הדם יהודים וערבים. הא –נפגעים כולם 

שנשפך היא על ממשלת ישראל ועליה בלבד. ממשלת נתניהו 
  ממשלת חיים. מי שבוחר בחיים חייב לקום נגדה. נהיא

עבור האזרחים הערבים, האירועים הנוראים של אוקטובר     
ידי כוחות באזרחים ערביים נורו למוות  13אלפיים, כאשר 

לא  האפליה והדיכוי,הביטחון רק בגלל שהביעו מחאה על 
נשכחו. בתקופה האחרונה נראה כי האווירה הקשה של 

ואף הופכת לשגרה, תוך  משתלטת שובההסתה והשנאה 
  הציבור הערבי.  –התרת דמו של ציבור שלם 

רבבות אזרחים ערבים נעצרו בשל מחאה פוליטית.     
המשטרה דיכאה באלימות משמרות מחאה של אזרחים 

ות נעצרים לפני שהספיקו אפילו לומר ערבים. ילדים וילד
מילה, רק משום שהתכוונו לממש את זכותם להפגין או 

  לשבות. 
  

  פרובוקציות בגיבוי הממשלה
הסיבה העיקרית והברורה לגל האלימות הנוכחי, היא     

הפרובוקציות המתמשכות של מתנחלים ופעילי ימין, 
י אקצא בגיבו-שהגבירו באופן ניכר את כניסותיהם לאל

שרים וחברי כנסת  מצדותוך שיתוף פעולה  ,הממשלה
מהקואליציה. במשך ימים רבים נסגרו הדלתות המובילות 

אקצא למשך מספר שעות ורק המתנחלים הורשו - למסגד אל
ריק,  –להיכנס. הייתי שם, כאשר המסגד היה ריק ממתפללים 

שינוי בסטטוס קוו, מהו  ינוחוץ מאותם מתנחלים. אם זה א
  שינוי? 

הפרת הסטטוס קוו באתרים הקדושים בירושלים היא רק     
הנדבך האחרון שמתווסף למדיניות ההתנחלות במזרח העיר 

להריסות הבתים המסיביות, לשלילת התושבות של אלפים  –
מתושבי העיר המזרחית, לנישול תושבי העיר המזרחית 

 לפימאדמתם, ולמדיניות ענישה קולקטיבית כומרכושם 

להפליה הבוטה שלהם בתקצוב, בהקמת  הפלסטינים,
כל זאת בניגוד מוחלט  –תשתיות, בשירותי בריאות וחינוך 

לחובותיה של מדינת ישראל ככוח כובש על פי הדין 
  הבינלאומי.

 מימושנתניהו פועל להגברת ההתנחלות בשטחים, ל    
לישראל וללגיטימציה של ההתנחלויות  םהתכנית לסיפוח

ות למנוע את סיכוי הקמתה של מדינה הללו. פעולותיו מכוונ
צב הקיים על צד מדינת ישראל, ולהותיר את המבפלסטינית 

  ו. נכ
שלתו  לתהליכים ממ בורח מאחריות ראש הממשלה    

הוא ולמדיניות שהובילו את כולנו לגל האלימות הנוכחי. 
בוחר תחת זאת לגלגל בציניות את האשמה לפתח של 

חברי הכנסת הערבים, ושל  ,ההנהגה הפלסטינית, שלנו
שעכשיו גם מאוימת בהוצאה מחוץ  –התנועה האיסלמית 

לחוק. הפעילות של התנועה האיסלמית מתקיימת במסגרת 
חופש הפעילות  –גבולות חופש הביטוי וחופש ההתנגדות 

  הפוליטית שבכל משטר דמוקרטי צריך לכבד. 
ה להוציא את כלל האוכלוסיי אז מה יהיה הצעד הבא?    

חוק? להכריז על כלל האוכלוסייה חוץ למאל הערבית 
לא חוקי  חשוב להדגיש:כהתאגדות בלתי חוקית? הערבית 

לרמוס זכויות של קבוצות מיעוט.  מה שלא הוא זה  בהקשר
חוקי כאן זה הכיבוש. מה שלא חוקי כאן זה הדיכוי. מה שלא 
חוקי כאן זה השליטה בכוח בגורלו של עם אחר. הגורם 

והשורש של גל האלימות הוא הימשכו של הכיבוש  האמיתי
נתניהו פוליטי, פתרון  יישםבמקום ל .מזה כחמישה עשורים

  מעמיקים את הסכסוך. וממשלתו 

  

  יש לכם אחריות –אזרחי ישראל 
 אתם נושאיםכי  ,אזרחי ישראל ,אני רוצה לפנות אליכם    
הממשלה מבצעת פשעים ומנציחה עוולות  כאשר ,אחריותב

רעת ייאוש בשמכם. יש לכם אחריות כי יש לכם קול וזו
כי אתם יכולים להפסיק ללכת שולל  ,וייצוג. ואתם אחראים

אחרי אלה שמרוויחים הון  ;אחרי ממשלת הרמאות הזו
אחרי אלה שמסיתים  את;זהפוליטי וכלכלי מההסלמה 

באמצעי התקשורת נגד ההנהגה הדמוקרטית של הציבור 
ם לשב"כ תלמידות אחרי שכתבו מזמניהאחרי אלה  ;הערבי

אחרי אלה שמאמינים שמעצרים  ;פוסט פרטי באינטרנט
סיטונאיים של ילדים ואזרחים לא מעורבים הם פתרון 

אחרי אלה שקוראים לאזרחים היהודים לשאת נשק,  ;לבעיה
 !גובלת בהתרת דמו של הציבור הערביהקריאה 

חלפת אני פונה אליכם, אזרחי ישראל, כדי שתפעלו לה    
שליכו הו הממשלה המסוכנת הזאת. קחו אחריות על גורלכם

ים שיהיו מוכנים לשים קץ גממשלה זו הצידה ובחרו נצי
להידרדרות, לתקן עוולות, לדבר ביושר כשווים בין שווים 

ממשלה שתבין שגם לעם  ;עם ההנהגה הפלסטינית
הפלסטיני מגיעות אותן זכויות ואותן הזדמנויות שמגיעות 

  . ליהודים
מנצח כל השוויון וכבוד וחיים ראויים הם הדבר היחיד     

כל הקצנה. אני רוצה לסיים בקריאה ליהודים  בולםייאוש ו
צעד יחד לעבר עתיד הבה נבזמנים קשים כאלה,  :ערביםלו

מבוסס על הכרה שכולנו שווים העתיד  ;טוב יותר לכולנו
הנו יי עתיד טוב יותר בו גם הפלסטינים ;כבני אדם וכאזרחים

. שלום אמיתי יביא שקט אמיתי. 67מהגדרה עצמית בגבולות 
וג כלכלי. ממשלות ישראל ניסו את שגששלום אמיתי יביא 

  ל, אך טרם ניסו את השלום. והכ
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  הגמלאים שוב מגויסים לטובת ההון
  האוצר קידם שינויים משמעותיים בפנסיה ללא דיון ציבורי וללא התערבות ההסתדרות

  

  

, דורית סלינגרדורית סלינגרדורית סלינגרדורית סלינגרהאוצר,  המפקחת על הביטוח במשרד    
שנדון  ,הפנסיה הצ'יליאני את האבק ממודללאחרונה ניערה 
 הבורסות נפילתעקבות בשנים,  7לפני , 2008-בכבר 

יובל יובל יובל יובל  ,. באותה שנההמשבר הקפיטליסטי העולמיו
, הממונה על שוק ואיתן ענתביואיתן ענתביואיתן ענתביואיתן ענתבי ,האוצר שר ,שטייניץשטייניץשטייניץשטייניץ

ההון, הביטוח והחסכונות במשרד האוצר דאז (שמאז התברג 
רשמית  והציג בתפקיד בכיר בבנק הפועלים, כנהוג אצלנו),

  ל חדש לחיסכון פנסיוני בישראל. למוד םאת הצעת
  

אג להתאמת החיסכון הפנסיוני ההצעה תד, הםלדברי    
גופי הביטוח ו יני החוסך ולגילו. לשם כך, יחויבלמאפי

לפנסיה (קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח) 
חמישה לשבעה מסלולי השקעה ייעודיים, שלכל  להציע בין

יוכלו גופי הביטוח  ,אחד מהם הרכב השקעות שונה. בנוסף
במניות או באגרות לנהל גם מסלולי השקעה "מתמחים" 

   .חוב
  

השר שטייניץ והממונה ענתבי כינו את הצעתם "מודל     
"מודל הצ'יליאני", לגרסה ישראלית  ישראלי", אך בפועל זו

 ,פינושהפינושהפינושהפינושהאוגוסטו אוגוסטו אוגוסטו אוגוסטו שהושלט בעת הדיקטטורה של הגנרל 
הצ'יליאני שלושה לדגם  .יםיבעצתם של כלכלנים אמריקא

החסכונות  כל .ת; בכל קרנות הפנסיה מופרטו א.עקרונות: 
הון, כלומר לעסקות של לפנסיה מיועדים אך ורק לשוק ה

מדיניות ההשקעה מבחינה בין חוסכים צעירים  ג.בעלי הון; 
 שטייניץ וענתביבזמנו הדגישו . לבין חוסכים מבוגרים יותר

לחוסך צעיר  את הנקודה השלישית, וציינו כי מסלול פנסיה
ול למבוגרים יהיה זהיר יכלול יותר סיכונים, ואילו המסל

יותר. אך הם התעלמו משני העקרונות הנותרים של הדגם 
ליברלי -תלמידיו של הכלכלן הניאו וצביהצ'יליאני, שע

   .מילטון פרידמןמילטון פרידמןמילטון פרידמןמילטון פרידמן

  
  ראשון בהפרטת פנסיותניסיון 

הייתה צ'ילה יישום הסעיף הראשון בתוכנית, בעצם     
ה. בה הופרט כל מערך הפנסי בעולם מדינה הראשונהל

הפרטות בתחום  במדינות אחרות, גם באלה שבהן בוצעו
הפנסיה, כמו ארגנטינה או ישראל, נותרו במערכת הפנסיה 

הצ'יליאנית מערכת הפנסיה  שאינם בבעלות פרטית. חלקים
התייעצות עם גוף ללא  בוצעהדיקטטורה, והיא הופרטה בעת 

נאסר על המפלגות לפעול  ,הפרלמנט היה סגור –כלשהו 
 די העובדים פעלו במחתרת. הפרטת הפנסיות בוצעהואיגו

 לכתייםהממ קבות הפרטת רוב החברות והשירותיםבע
הנאמנים ביותר של הגנרל  תומכיו –לטובת בעלי ההון 

  . הרוצח
  

כללי החיסכון הפנסיוני בצ'ילה נותרו בעינם גם לאחר תום     
כל  במדינה? מלאיםקרה בינתיים לג הדיקטטורה. אך מה

ם לפנסיה (צעירים כמבוגרים) גילו בעשורים החוסכי
בטוחות" " האחרונים, שכל ההשקעות, לרבות אלה שנחשבו

רובם שהוגדרו "מסוכנות", הפכו לאסון של ממש. ואלה 

קיבלו פנסיה זעומה לאחר שנים רבות של עבודה וחברות 
  בקרן. 

 העיקר: לדאוג לבעלי ההון
מעדכנת את ה הוראה אגף הביטוחלפני חודשיים פרסם     

מנגנון החישוב של שחיקת הפנסיה "לנוכח הריבית הנמוכה 
תביא לקיצוץ שבשנים האחרונות ברחבי העולם", ו המונהגת

הפנסיונרים, שייפרס על פני כל  בחיסכון של 45%–35%של 
הדרך שהאגף סבור  ,)6.10שנות הפנסיה. על פי "כלכליסט" (

בהשקעות השקעת כספי החיסכון במהקיצוץ היא  להימנע
להניב תשואות גבוהות יותר, שיקזזו  עשויותהמסוכנות יותר, 

בדיוק ההפך  ―ו את הקיצוץ הצפוי בפנסיה בחלק
  .האגף בערב ראש השנה מהמדיניות עליה הודיע

במודל הפנסיה החדש אין שום משמעות להגדרה של     
השקעה בסיכון מופחת, שכן אין אפשרות להגדיר  מסלולי

אג"ח ממשלתיות  ת מסוכנות. האםמראש מהן השקעו
נחשבות למסוכנות או לסולידיות? ואם מדובר בממשלת 

מדובר בארה"ב ערב המשבר הכלכלי הגדול?  רוסיה? ואם
מי  ― של תאגידים ואותו דבר נכון ביתר שאת בנוגע לאג"ח

היא השקעה בסיכון  קוקה קולהחברת אם היודע להגיד היום 
-מה יקרה לחברה הרבו נמוך? מי יודע לצפות א גבוה

 שנה? 20בעוד הזאת  לאומית

האימוץ של  אךות. סתירשורה ארוכה של לכאורה יש כאן     
במצוקת הגמלאים. הסיבה  ץנעו וה"מודל הצ'יליאני" אינ

לפני שפרש מתפקידו לגמרי, כפי שהסביר ענתבי  אחרת
יך להיזהר מדיבורים : "צרבנק הפועליםמשרה בלטובת 

הכסף לא צריך להיות בשוק ההון. צריך שך, הנשמעים על כ
שמאפשר את קיומה  לזכור: הכלכלה הפיננסית היא הגורם

גם הממונה לשעבר על שוק ההון של הכלכלה הריאלית". 
לאפשר השקעת כספי פנסיה אז קרא  ,שלוששלוששלוששלושבן בן בן בן     ללללאייאייאייאיי

ההון". במילים  במסלולים עם סיכון, שכן אחרת "יעלה מחיר
הוגי רפורמת הפנסיה נוסח  אחרות: הדאגה של אנשי האוצר,

היא קודם כל לכמות ההון שתעמוד לרשותם של , צ'ילה
  .רווחיהםולגובה  בעלי ההון

  

 לאמץ את ה"דגם הארגנטיני"
אנשי האוצר לדורותיהם,  ציבורשלא מספרים ל נוסף דבר    

המודל הישראלי לפנסיה": בצ'ילה " בעת שהם מבשרים על
בדרישה פשוטה  לאיםהחלה מחאה משולבת של עובדים וגמ

הלאמת קרנות הפנסיה וניהולן בדרך שנוהלו לפני שלטון  -
 הרי מעבר –מציאותית עבור הצ'יליאנים זו דרישה . פינושה

בראשות הנשיאה  לרכס האנדים, בארגנטינה, החליט הממשל
להלאים  בעקבות המשבר העולמי קריסטינה דה קירשנרקריסטינה דה קירשנרקריסטינה דה קירשנרקריסטינה דה קירשנר

מיליון עמיתים,  9-היו כ את כל קרנות הפנסיה הפרטיות, להן
 –והעובדים  ולהנהיג פנסיה ממלכתית חובה לכל העובדות

"כמו פעם". במילים אחרות: לטובת הפנסיונרים בישראל, 
ודל הארגנטינאי ולא את מובעתיד, כדאי לאמץ את ה בהווה

                                    זה הצ'יליאני. 

 א"ד
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, נציג המפלגה הדמוקרטית של איופ דורו
H( העמים D P (בטורקיה:  

ש הם "ארדואן ודאע  

המטבע ידישני צ  
 10 ,בשבתשיסטי שנערך טמספר ההרוגים בטבח הפ    

 50- כ, ו128- עלה ל ,יהקורטבירת אנקרה, ב ,באוקטובר
יד עם פרסום דבר מ .דות לטיפול נמרץאושפזו ביחי פצועים

ו למען שלום ודמוקרטיה פרצגינים הרצח ההמוני של המפ
המדינה. ההפגנות גדולות לאורכה ולרוחבה של  מחאות

מאות אלפים טורקיה.  רחביבבמשך ימים ארוכים נמשכו 
במרכז איסטנבול, במחאה נגד ממשלתו של הפגינו, גם 

הפיגוע שבוצע  , בעקבותרג'פ טייפ ארדואןרג'פ טייפ ארדואןרג'פ טייפ ארדואןרג'פ טייפ ארדואןהימני הנשיא 
  הפיגוע  הקטלניה  זה הי  השלום".   למען  "צעדהה במהלך 

  באנקרה הפיצוץרגע 

  
בו  ביותר בהיסטוריה של טורקיה המודרנית, ומניין ההרוגים

בכיכר  1977במאי  1- בוש מזה של הטבח גבוה פי של
אירופה נערכו הפגנות של רבבות גם בבירות  סים.טק

העיתון הקומוניסטי הצרפתי "לה הומניטה" ערך  .ואלפים
נציגה באירופה של המפלגה , איופ דורואיופ דורואיופ דורואיופ דורוריאיון עם 

, שקראה לפעיליה HDP)( הדמוקרטית של העמים הטורקית
ערב הבחירות  -לקחת חלק באותה הפגנה שהסתיימה בטבח 

  בנובמבר. 1-לפרלמנט שייערכו ב
  

        מי עומד מאחורי הפיגוע הרצחני באנקרה?מי עומד מאחורי הפיגוע הרצחני באנקרה?מי עומד מאחורי הפיגוע הרצחני באנקרה?מי עומד מאחורי הפיגוע הרצחני באנקרה?
אנו סבורים שזהותם של האחראים לפיגוע הנורא ידועה     

החודשים  4-הו אירוע הדמים השלישי בטורקיה. זלממשלת 
החזיק מנסה לה ארדואן, בקפידה תסריט שכתבהאחרונים, ב

. ערב הבחירות ידיואבל ההגה הולך ונשמט מ –הגה ב
נרשם הפיגוע הראשון, שאירע  הקודמות בחודש יוני,

ובו נהרגו ארבעה פעילים ונפצעו מאות. הפיגוע  ,בדיארבקיר
מול  סורוק,עיר גתנו. בנערך באסיפת הבחירות של מפל

ש הפיגוע השני ביולי, בו חשעל גבול סוריה, התר ינאקוב
היה מי שעמד מאחורי הפיגוע כורדים.  32מצאו את מותם 

שירותי  ו אותוכמה שעות לפני הרצח שחרראך ו ,עצרבמ
הביטחון של טורקיה. אבל הפעם, בבירה ובקרבת מטה 

מור מכולם. מנגנוני הביטחון הממלכתיים, נעשה הפשע הח
  הדומה   - לפיגוע   ירוק אור  נתנה  דואן רא ממשלת   לדעתנו

  
  

"ש. חשוב לציין המדינה האסלאמית", דאע" הצעילאלה שב
אסיפות הבחירות  מהלךש בחפיגוע איסלאמי לא התרשאף 

ש הם שני "ארדואן ודאע הרבות של מפלגת השלטון. עבורנו,
   מטבע.  אותוהצדדים של 

  

    מוני ישפיע על דפוסי ההצבעהמוני ישפיע על דפוסי ההצבעהמוני ישפיע על דפוסי ההצבעהמוני ישפיע על דפוסי ההצבעההאם הפיגוע הההאם הפיגוע הההאם הפיגוע הההאם הפיגוע הה
        ????בבחירות הקרובותבבחירות הקרובותבבחירות הקרובותבבחירות הקרובות

ארגוני השמאל, תנועות  הכוללתואליציה שהקמנו הק    
הידועה  ,חברתיות, איגודים מקצועיים ומפלגות כורדיות

בשם המפלגה הדמוקרטית של העמים, היא היחידה המציעה 
אחת הבעיות שלנו אלטרנטיבה לדרכו הרודנית של ארדואן. 

כלי התקשורת של שלשבוייה בחלקה ה שהאוכלוסיי ,היא
  לטובת שירות   לתשדירי  שידוריהם   את    הממשלה שהפכו

, ובייחוד בכל AKPשמרנית השלטת, -האיסלאמיתהמפלגה 
מה שנוגע להסתה נגד הכורדים. ישנם עיתונאים רבים 

מפחדים לפתוח את הפה. רק העיתונות של האופוזיציה ה
ההסתה המסוכנת של עם השקרים ומנסה להתמודד עם 

            השלטון. 
יחד עם זאת, ברור כעת לרבים שהטרור הממלכתי אוכל כל 

אינם בעיקר כורדים,  חלקה טובה ושקרבנות הפיגוע באנקרה
חומר רב למחשבה לכלל  ותעובדות אלה נותנאלא טורקים. 

אזרחי טורקיה. הממשלה נחשפת לעיני כל במשחקה הכפול 
  רבים ללא לגיטימית.  והופכת בעיני 

  

        הבחירות?הבחירות?הבחירות?הבחירות?מה הצפי שלכם לגבי מהלך מה הצפי שלכם לגבי מהלך מה הצפי שלכם לגבי מהלך מה הצפי שלכם לגבי מהלך 
בתחילת הקיץ פורסם שבבחירות הקרובות יוצבו הקלפיות     

מזיופים בבחירות. מאוד אנו חוששים בתוך מחנות הצבא. 
קראנו למדינות אירופה להציב משקיפים בקלפיות ברחבי 

  טורקיה ובייחוד בכורדיסטאן הטורקית.
  

  יסט נבחר לראשונה: קומונ

  לראשות ממשלת נפאל
בשבוע נבחר  אל, מנהיג קומוניסטלראשונה בתולדות נפ    

חדגא פראסד חדגא פראסד חדגא פראסד חדגא פראסד יד ראש הממשלה. לתפק) 11.10שעבר (
לניניסטית - , יו"ר המפלגה הקומוניסטית המרקסיסטיתעוליעוליעוליעולי

 חברי פרלמנט. יריבו 338המאוחדת, קיבל את קולותיהם של 
סושיל סושיל סושיל סושיל גרס הנפאלי", וראש הממשלה לשעבר, מנהיג ה"קונ

  . חברי פרלמנט 249, קיבל את תמיכתם של קואירלהקואירלהקואירלהקואירלה
הבחירה של המנהיג הקומוניסטי התאפשרה לאחר שחל     

 ה שלתמיכתב כהזלאחר שעולי ות ה"קונגרס" ורושפילוג ב
: של המפלגה בבית המחוקקים אחת הסיעות הגדולות

לאחר חתימה זאת,  .הקומוניסטית המאוחדת (מאואיסטית)
נפאל אישר לפני מספר  הפרלמנט שלעל מצע משותף. 

שבועות את החוקה החדשה אחרי עשור של מאבקים 
אלימות. החוקה מגדירה את נפאל  פנימיים והפגנות

 כרפובליקה פדרטיבית של שבע מדינות, שבראש כל אחת
  מהן יכהן שר ראשי ויהיה לה בית מחוקקים משלה.

וצעד צלחה גדולה ממשלת נפאל רואה בחוקה החדשה ה    
ה ת האדמה הקשדבתקופה של התאוששות מרעיחשוב 

שפקדה אותה באפריל האחרון וגבתה אלפי קורבנות. עם 
זאת, החוקה החדשה הציתה גל מחאה מצד מספר מגזרים 

קבוצות אתניות וארגונים דתיים רואים עצמם מקופחים. ה
 אלהדרשו מושבים נוספים למיעוטים בפרלמנט ובממשלה. 

גם  מדינה הינדית, קראו להגדיר את נפאל, שור ההינדיבציב
   בליקה חילונית.ועתה רפנפאל היא שכן יצאו מאוכזבים, הם 



 7/ תרבות        
 

  של  שירים

  משוררים צעירים
  

  

  אנשים המדברים מצעקה / רועי כספי
  

 ֲאָנִׁשים ַהְמַדְּבִרים מצעקה, ַמּדּוַע 
 ֹלא ִיְצֲעקּו ֲאָנִׁשים הפונים מיללה,

 ָלָּמה ֹלא ייללו ֲאָנִׁשים האומרים
 ַּפַחד, ַמּדּוַע ֶׁשּלא ִיְפָחדּו ָלָּמה ֹלא,

 יחרקו, ֵאיך ֹלא יכעסו, יזעמו, 
 צּו, ישתוקקו, ייללו, ֵאיך ֹלאָיר% 

 ֵאיך, באילו עידונים ָׁשַמִים אֹוָתם
 באילו שלשלאות כובלים אֹוָתם
 ֶּדֶרך ַּכָּמה ֵלילֹות ָּבכּו ָזֲעמּו יללו

 אּוַלי ְּבסֹוף עֹוד יאהבו ֶאת קֹוָלם
 הקדום, הצווח המפוחד, אּוַלי

  לבסֹוף, יחגגו.

  
  יונת השלום דקרה אותי / נח אנגלהרט

  

  ַנת ַהָּׁשלֹום ָּדְקָרה אֹוִתי יֹו
  ִעם ָעֶלה ֶׁשל ַזִית 

  ָאַמְרִּתי ָלּה ֵאין ׁשּום צֹוֵרְך 
  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבַאִּלימּות

  ְּבֵמֵעין ְנכֹונּות ֶנֱהֶדֶרת 
  ֶּבֱאֶמת ָמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר 
  יֹוַנת ַהָּׁשלֹום ִהְמִׁשיָכה

  ִעם ָעֶלה ֶׁשל ַזִית
  אִסּיּוט נֹוָרִאי, ֵמילָ 

  ָהִייִתי אֹוֵהב ֵזיִתים 
  ֲאָבל ֲאִני ֹלא, ֵמיָלא
  ָהִייִתי אֹוֵהב יֹוִנים

  ֲאָבל ֲאִני ֹלא 
  יֹוַנת ַהָּׁשלֹום ִהְמִׁשיָכה 

  ְוֹלא הֹוִתיָרה ְּבֵרָרה 
  ֵמיָלא ָהִיית ַרק ִׁשיר

  ֲאָבל יֹוַנת ַהָּׁשלֹום ִהיא יֹוָנה
  ְוֹלא נֹוָתר ָלּה ְּבֵרָרה

  ם ָלְך יֹוָנהַעְכָׁשו ָּדם ָׁשלֹו
  ַעְכָׁשו ַרק ִׁשיר

 מכללת הגדה השמאלית 

9-כנס מרקס הקול קורא ל  

 פוליטיקה מעמדית 

"שיח זהויות"? או  
  

  
      

    
אביב, ביוזמת מכללת -בסוף חודש נובמבר יתקיים בתל    

הגדה השמאלית, כנס מרקס התשיעי, אשר יוקדש השנה 
לביקורת ולדיון באחת מהגישות הרעיוניות הבולטות כיום 

  בשמאל, המכונה "פוליטיקת זהויות".
  

המארגנים מעוניינים לקדם דיונים, הרצאות ועימותים     
מהם השורשים ההיסטוריים  ("דיבייטים") בשאלות הבאות:

של "שיח הזהויות"; האם מרקסיסטים מתעלמים מדיכוי 
מי  –שכיר אשכנזי -הון מזרחית ועובד-מגדרי ועדתי; בעלת

מדכא את מי; האם יש משמעות לשאלה "מי מדוכא יותר?"; 
האם נשים וגברים או יהודים וערבים יכולים לפעול יחד 

"התיאוריה  במאבקים משותפים; כלפי מי ביקורתית
הביקורתית"; מהן פריבילגיות, למי יש אותן, ומה עושים עם 

כלכלי הוא קטגוריה דומה -זה; האם מעמד חברתי
לקטגוריות דוגמת לאום, עדה ומגדר; איך נראית ביקורת 

קולוניאליסטית של הציונות; -מרקסיסטית וביקורת פוסט
ן תרבותית בחינוך ובחברה לבי-האם יש קשר בין הגישה הרב

מודרניזם הוא -ליברלית לכלכלה; האם הפוסט-הגישה הניאו
מציאות  –תיאוריה שמאלית או ימנית; העולם שסביבנו 

  אובייקטיבית או נראטיבים מתחרים?; ועוד.
  

מילים), או הצעות  200תקצירים של הרצאות (עד     
 31לסדנאות ולעימותים (דיבייטים"), יש לשלוח עד 

  .mikhlala@hagada.org.il: אל באוקטובר
  

  בנובמבר,  28-27הכנס יתקיים בימים שישי ושבת, 

  אביב. -, תל70באולם הגדה השמאלית, רחוב אחד העם 

 050-5201416טל'  לפרטים נוספים:



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263, פקס  03-6293944, טל' 6126102, ת"א 26205ת"ד     

   www.hadash.org.il אתר חד"ש :,     www.maki.org.il :  אתר מק"י        
  

  
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימה     
סחר בנשים בישראל. המצב הזנות ובדיון  שעבר שבועב

- - - - תומאתומאתומאתומא    עאידהעאידהעאידהעאידה"כ תח הישיבה, הביעה יו"ר הוועדה, חבפ
הרשימה המשותפת), צער על כל שפיכות , (חד"ש סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן

דמים שהתרחשה בעת האחרונה, וציינה כי חשוב שהוועדה 
  ורייה למען כלל האוכלוסייה.תבצע עבודה פ

 

      

  סלימאן-ח"כ עאידה תומא   

  
עלייה לאחרונה ניכרת לפי הנתונים שהוצגו בדיון,     

 זנותכדי לעסוק ב בכמות הנשים המגיעות לישראל מחודשת
מגיעות  מסוימת. הנשים נרשמה ירידהלאחר תקופה בה  וזאת

ירב ירב ירב ירב ד"ר מד"ר מד"ר מד"ר מ .הברחה מסיניבית, ולא עם אשרת תיירת חוק
, משרדית למאבק בסחר בבני אדם–המתאמת הבין שמואלי,שמואלי,שמואלי,שמואלי,

כי "אנו עובדים על עדכון התכנית הלאומית למאבק  ,עדכנה
מאוד . ישראל מוערכת 2007- בסחר בבני אדם, שקיימת מ

בעולם במלחמה בסחר בבני אדם, כאשר דו"חות מחלקת 
המדינה האמריקאית ממשיכים להראות זאת, ואף מגיעות 

ות ללימוד. יחד עם זאת, טמונה בכך סכנה של אלינו משלח
ים דששאננות ואסור לנו להוריד את כמות המשאבים המוק

 ראין צורך להמשיך בפעילותנו". אאו לחשוב שכב

נתוני , קצין במשטרת ישראל, הציג את רפ"ק רובי קייםרפ"ק רובי קייםרפ"ק רובי קייםרפ"ק רובי קיים                
כי "בשנים האחרונות היו דווקא הצלחות המשטרה ואמר 

א הסחר בבני אדם, אבל הבעיה נושתביעות בבבתי משפט ב
היא דווקא עם העבירות האחרות הנלוות לזנות, כמו למשל 

בתי המשפט להוצאת הצווים המנהליים לסגירת של אישור 
  בתי בושת וכדומה". 

מרכז סיוע לנשים  –, מנהלת "סלעית נעמה ריבליןנעמה ריבליןנעמה ריבליןנעמה ריבלין                
הוסיפה שנשים רבות מגיעות למעגל הזנות  ,במעגל הזנות"
ספיים, אך הזנות רק מייצרת עוד חובות. "את בשל קשיים כ

הקשר עם הנשים אנחנו לא יוצרים דרך השיקום, אלא דרך 
הצעת עזרה עם החובות. אישה שרוצה לצאת ממעגל הזנות 
ויש לה ילדים, לא יכולה לבוא להשתקם בהוסטל, שכן לא 

  סלימאן  - אתומ ח"כ  לכך.  מתאימים  כוח אדם  המבנים ולא 

  
עדה תעמוד על כך שמשרד הרווחה יבדוק את הווסיכמה ש

 גיבוש טיפול הולם.ויעבוד על  הנושא

  

 משמרות שלום ומחאה ברחבי הארץ
משמרת מחאה ) ב16.10השתתפו (ערבים ויהודים מאות     

להשמיע את מטרה בבצומת כרמיאל, ויצרו שרשרת אנושית, 
הקולות השפויים בישראל. את האירוע יזמו המטה למאבק 
בגזענות, הפורום הגלילי לשוויון אזרחי ולמאבק בגזענות, 

וארגונים נוספים, ואל האירוע הצטרף  נשים עושות שלום
כ עבדאללה אבו מערוף (חד"ש "חפעילי חד"ש ומק"י רבים ו

 ).רשימה המשותפתה -
 ערביות נערכו באותו יום גם-משמרות שלום יהודיות    

בבוקר שבת ובצומת ברקאי.  נצרת עילית תסמוך לעיריי
מכפר קרע ועד יהודים וערבים רוכבי סוסים  שיירת נערכה

דיברו נציגי הרוכבים  עירה בעצרת במרכזו, לאום אל פחם
במוצ"ש  ).(חד"ש, הרשימה המשותפת בארין'וח״כ יוסף ג

שבע - ות ביג בבארנערכה שרשרת שלום סביב מרכז הקני
   בעמוד השער). –(סיקור על ההפגנה בירושלים 

  

הארגון היציג בקרב  אההסתדרות הי

  עובדי דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון
  

רשת החנויות הארגון היציג בקרב עובדי  אההסתדרות הי    
שעבר שבוע בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון. כך הודיעה 

. זאת, לאחר ועועועועאורי גלבאורי גלבאורי גלבאורי גלבההסתדרות למנכ"ל החברה 
שלמעלה משליש מעובדי רשת החנויות חתמו על טפסי 
ההצטרפות לארגון היציג. מהלך ההתארגנות קרם עור וגידים 

 דאוגלאור רצונם של העובדים לשפר את תנאי העסקתם ול
  ביטחונם התעסוקתי.ל

עובדי שעבר בחרו שבוע בבאסיפת עובדים שנערכה     
ה זמני. בהליך ו כוועד פעולכהנהחברה חמישה שי

רמלה –ההתאגדות סייעו מ"מ יו"ר ההסתדרות במרחב לוד
  וצוות האיגוד המקצועי במרחב. דני אוחיוןדני אוחיוןדני אוחיוןדני אוחיון

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 
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