
 

אביב -פסיכולוגים, רנטגנאים, עובדים סוציאליים וסטודנטים הפגינו בתל

 תוספות שכר ריאליות מעבר למה שסוכם עם האוצר למען
   

 , רנטגנאיםסיכולוגיםפמאות      
סטודנטים וכן ועובדים סוציאליים, 

לעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, התכנסו 
להפגנת בתל אביב  רבין ) בכיכר 1.1(

מעודכן למגזר ה נגד הסכם השכר המחא
בין הממשלה לאחרונה סוכם ש ,הציבורי

(על ההסכם ר' גיליון "זו להסתדרות 
  .)3הדרך" הקודם, עמ' 

את המחאה הן של  שארגנוהתנועות     
הסטודנטים של ום העובדים הצעירי
יוצאים לא רק נגד ה ,במקצועות הטיפול

 ההסתדרותראשי הממשלה אלא גם נגד 

ים היציגים שלהם ארגונהראשי ו
סרו הם מ הם פועלים. םשבמסגרת
: "לא נסכים להשלים עם לעיתונאים

צג נאמנה את מיילא ששנחתם מעל ראשינו ו ההסכם
במקצועות  דרישות ורצונות העובדים והעובדות בשטח

כדברי  'אינו הסכם 'היסטורי םיד להיחת. ההסכם שעתהאל
הסכם הקורן. ניסנאבי כחלון ויו"ר ההסתדרות משה השר 

לממשלה ולהסתדרות ביחסם לעובדים  תעודת עניות הוא
לחיי רווחה  והוא פוגע בזכות הציבור ,בעלי השכר הנמוך

ובריאות ולקבלת טיפול מקצועי, איכותי, במימון 
  ."המדינה

"שינוי טבלת  :ביניהןו ,המפגינים קראו קריאות רבות    
רוויח, השכר, כבר היום ולא מחר!"; "עובד קשה ולא מ

ק, השכר שלי נשחק!"; "לא -ב-א- משהו פה מסריח"; "מ
את העובדות מתגמלים"; "גם  –מתפשרים על פירורים 

כחלון  -בגשם וגם בקור את השקט לא נשמור" ו"כחלון 
  מה יהיה? דורשות שכר טוב בהווה!".

הייתה  בעצרת ההפגנה ותהמרכזי ותאחת הנואמ    
למען  -העובדת הסוציאלית ענבל חרמוני, מראשי "עתידנו 

בשיחה עם "זו . עתיד העבודה הסוציאלית בישראל"
קיימת התמרמרות רבה בקרב " חרמוני: הדרך" אמרה

ההבנות שהושגו  גביעובדים סוציאליים ועובדים נוספים ל
  ות בסיס להסכם השכר יושאמורות להבין כחלון לניסנקורן 

בכיכר רבין, צילום:  ,1.1, בהפגנהית מחאה נושאות מטרי מפגינות

למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל' – עתידנו'  
  

  
איגוד העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי. אף ועידת 

חששות כבדים בקרב חבריו שההבנות  השבוע בשלהתכנסה 
לא בדיוק מקדמות את מעמדנו. אנו מברכים על התוספות 

ל זה לא מספיק. הן בקושי מפצות על יוקר אב - שהושגו 
המחייה. באוצר מספרים לנו שהתוספות ידביקו את קצב 

ר יודע שיוקר המחיה עולה עליית המדד הנמוך. אבל כל שכי
  יותר מהמדד ומהשכר".מהר 

טרם חתימה על ההסכם, "תקוותנו היא ש :חרמוני הדגישה    
י בהסכם קולנו יישמע והקריאות שלנו יבואו לידי ביטו

להפגנה, חרף תנאי מזג הקשים  אומיהרנו לקר הסופי. לכן,
והידיעה שהפגנה המתארגנת בהתראה כה קצרה, שלושה 

לכנס  בכל זאת הצלחנואך  –, יכולה להיכשל מראש ימים
  מאות עובדים זועמים".

ם היינו הראשונים שקראנו לקיי סוציאלייםהעובדים אנו ה"    
ואנו מקווים ששיתוף  ,ם הצטרפומגזרים נוספיו, את ההפגנה

זה הצעד הראשון של עשייה הפעולה בינינו יימשך. עבורנו 
  . סיכמה ענבל חרמוני , משותפת, אבל בהחלט לא האחרון"

  2016 בינואר 6 ,1 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  פרד ומשולה
יימן אהתקפת ראש עיריית נצרת כלפי ח"כ כולנו ראינו את "

עודה על הנזקים שהוא וחבריו גורמים לעירו. העובדה שיש 
במגזר המיעוטים איים של מצוינות כמו האוכלוסייה 

לטה נוצרית או הדרוזית, מוכיחה כי הדבר הוא עניין של החה
   ."מגזרית-ות הפניםואסטרטגיה של ההתנהל

  )17.12בית אריה,  ותתנחלהראש מועצת ה ,(אבי נעים

  
  

  הקיבוצים לימינם של בעלי ההון / א'
כן, אנחנו תומכים במתווה הגז. המפעלים והקיבוצים "

  .זקוקים לוודאות לגבי המקור של האנרגיה העתידית שלהם"
  )16.12, התעשייה הקיבוצית מנכ"ל איגודבורנשטיין, אודי (

  
  

        בנט מול יעלון

 נפתלי בשבוע החולף פרץ ויכוח מתוקשר בין שר החינוך,  
יעלון. האחרון תקף משה (בוגי) שר הביטחון, בין בנט ל

במרומז את הראשון, וטען לאחריות מסוימת של המחנה 
  .נוער הגבעות לאומי לאלימות- הדתי

לשם שינוי, יעלון צודק. האמירות של ראשי הבית היהודי     
בית המשפט, השב"כ וגורמי ממשל אחרים מלבה את נגד 

האש וגורמת נזק חמור. הבעיה היא שבמקום לשפוך מים על 
הלהבה, יעלון שופך שמן רותח. במסגרת ההתקפה, יעלון 

לקיחת בביטוי " שריפת בית משפחת דוואבשהכינה את 
. למיטב ידיעתי, אין שום חוק המורה לשרוף "החוק לידיים

אה שיעלון התבלבל עם לקיחת החוק אנשים חיים. כנר
לידיים הבלתי פוסקת של חייליו ואזרחיו ה"מחסלים" כל מי 
שנראה להם חשוד. יעלון אולי לא היה שורף את עלי 

 המאל פחותלא אחראי לכך אבל הוא  דוואבשה והוריו,
 .פשעאת השעשו 

כדי להבין את משמעות האמירה "לקיחת החוק  –ובנט?   
זכר בלימודי התנ"ך בבית הספר. לומדים לידיים" צריך להי

על שמשון, אבל לא מדברים על כך שמעשיו היו פסולים 
ואלימים. הוא מוצג כדמות חיובית, ולכן אין פלא שישנם 

מי בשריפה  –הנוהגים לפי מצוותו ופוגעים באחרים  הכאל
  ומי בחיתוך תמונת התינוק. 

רם וגהיה ט, יקר לבנהיה ילדי ישראל הומני של חינוך  לו    
לכך שדמויות שליליות יוצגו באור שלילי, כדי שהאור 

  במדינה יהיה חיובי יותר.
  

        

        יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.                                                                                                                                                                                                                            

  
  

  הקיבוצים לימינם של בעלי ההון / ב'
[על לצערי, כמו בהרבה סוגיות אסטרטגיות הפך הדיון "

ליטית בין ימין לשמאל. הדיון להתכתשות פומתווה הגז] 
ראוי, אבל אסור לשכוח שבחיים לא הכול פוליטיקה. בסוף 

  ".יש פה מדינה, ויש אזרחים ויש תעשיינים
 )16.12מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר,(

  

  

  אם אין אני לי מי לי
עסקי  קשה למצוא ניגוד עניינים צורם יותר במשק מזה שבין

חדות התעשיינים, שרגא ברוש, הגז הפרטיים של נשיא התא
שהעניק למתווה הפשרה הממשלתי  לבין חותמת ההכשר

על  מול מונופול הגז. האם השתתפותו במעמד החתימה
המתווה נועדה לקדם את האינטרסים של חברי התאחדות 

 מהתאחדות ?האינטרס הפרטי שלו התעשיינים, או את
התעשיינים אמנם נמסר כי ברוש השתתף באירוע כנציג 

אולם התנהלותם של ברוש , התעשיינים, שהם צרכני הגז
 וההתאחדות בשנה החולפת מראה כי ברוש קידם היטב את

ברוש ויו"ר ... האינטרסים הפרטיים שלו בתחום הגז
 2014הקימו יחד באוקטובר  ,ההסתדרות לשעבר, עופר עיני

  שפועלת לחיבור מפעלים לגז טבעי". את חברת 'עושרד',
  )20.12אורה קורן, "דה מרקר", (

  

  כלבתו של הוד מעלתו המלך ביביהו הראשון
עדת השרים לענייני חקיקה החליטה להקפיא את הדיון "ו

לתיקון חוק הכלבת שיזם ח"כ איציק שמולי,  בהצעת החוק
הזמן שבו מצוי בעל  אשר ביקשה למזער ככל שניתן את משך

ם בבידוד לאחר מעצר בשל נשיכת אדם, זאת מאחר החיי
הבידוד הוא כאוב עבור בעלי בעל החיים ומהווה לא  ונושא

עצמו, בעיקר עבור אלה  אחת טראומה קשה לבעל החיים
ת תקנים אלה. ההחלטה הרשמית של ועדשבעצמם הגיעו ממ

השרים היא לדון בעוד כחודש מחדש בהצעה לאחר שתגובש 
זאת למרות  .החקלאות בעניין משרדמדיניות ברורה של 

 .בנושא התחייבות מפורשת של ראש הממשלה לטפל מידית
של קאיה, תקרית הנשיכות  ההצעה עלתה לכותרות בעקבות

כלבתם של משפחת נתניהו, שנשלחה להסגר לאחר שתקפה 
את ח"כ השכל ואת בעלה של סגנית שר החוץ, ציפי 

  ."חוטובלי
  )21.12("מעריב", 

  

  קה זה כאןדרום אמרי
מהממוצע במגזר  5יותר מפי  –אלף בחודש למפכ"ל  89"

ח השכר במגזר הציבורי "משרד האוצר חשף את דו :הציבורי
במערכת  הבכירים  העלייה בשכרנחשפה ח "בדו. 2014לשנת 

 89 הרוויח בשנה זו המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו הביטחון:
עלייה של כחמשת אלפים  –בחודש ברוטו  אלף שקלים

הקודם אהרון  נציב השב"ס .2013שקלים לעומת שנת 
אלף שקלים בתלוש החודשי, והרמטכ"ל  88קיבל   פרנקו

רשם לעצמו עליה של ארבעת אלפים שקלים  גנץ הקודם בני
ח "בדו .בכל חודש אלף שקלים 85בחודש ושכרו עמד על 

ממוצע השכר במשטרה, בשב"ס ובצה"ל בשנה  נחשף
שקלים לחודש,  15,707 ממוצעשעברה: השוטרים הרוויחו ב

ל שקלים ובצבא (לא כול 13,563-קו בבעוד בשב"ס הסתפ
שקלים. גם  13,124חיילים בסדיר) עמד השכר הממוצע על 

ח: שכרם החודשי "הקבלן מוצג בדו שכרם הנמוך של עובדי
-הציבוריים, ו שקלים בגופים 6,296הממוצע ברוטו עמד על 

אשתקד טחון הועסקו במשרד הבי .במשרדי הממשלה 6,659
  ".אלף שקלים 22ובשכר ממוצע של  עובדים 2,132

  )16.12, 2(חדשות ערוץ 



  

 3/ הערבית חברהה   
 

  ליישום התכניתיביא רק מאבק 
מספר על  ,(חד"ש) איימן עודהיו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ בשיחה עם 'זו הדרך', 

ממשלהה האישרש תכנית לסגירת פערים בחברה הערביתהיתרונות והחסרונות ב

רה הממשלה יש שני דברים איש, בתכנית שעל הנייר"    
מים הסכו" פותח עודה את השיחה עמו. "חסרי תקדים

מנגנוני בוהשינוי  מוקצים לחברה הערביתה הגבוהים
גיע לחברה הערבית מתקציבי י, כלומר בשיעור שהקצאהה

להשקיע  הייתה נכונות אוצרהאצל פקידי  .המשרדים השונים
לפיה  ,בציבור הערבי מתוך תפיסה כלכלית אופן משמעותיב

קשנו ביאנחנו למשק כולו.  הובט עליה בתעסוקת ערבים היא
 ,על גיבוש התכנית להשפיע מהם
פגישות  60-ב השתתפנויצא שוכך 

 פגישות 20במשרד האוצר, מתוכן 
השגנו עם שר האוצר כחלון. 

ועד ראשי  :דברים משמעותיים
מיליון  750 השיג , למשל,הרשויות
 750- ו ביישובים ערביים לפיתוח

  ". מבני ציבורהקמת מיליון ל
סכומים אלה מצטרפים לשינוי     

וני ההקצאה, שלפי רון במנגנ
גרליץ, מנכ"ל עמותת "סיכוי", 

מכל ההשקעה  40% :כוללים
שובים בישראל (פרט בתשתיות ביי

פיתוח ב יושקעו למטרופולינים)
תשתיות כבישים ביישובים 

מתקציב החינוך  20%-כ ;םיהערבי
לי יוקצה לאזרחים אלתי פורמב

 מתקציבי בינוי מעונות יום חדשים 25%לפחות  ;הערבים
מהתקציב של אזורי  42.5% ;יוקצו ליישובים הערבים

מניבים הכנסות ליישובים התעשייה יוקצה לאזורי תעשייה 
הנגב  ,מתקציב המשרד לפיתוח הפריפריה 40%-כ ;יםיהערב

  .הגליל, יוקצו לחברה הערבית. ועודו
      

  ?מהן החסרונות של התכנית
ה בשבוע האחרון, שרים בממשלה ניסו להעביר כמ"    

" מספר יו"ר ואושרדברים ואנחנו לחצנו ודאגנו שהם לא י
ירושלים את ניסו להשחיל הם ". הרשימה המשותפת

ואנחנו  – אופן שיעמיק את הכיבושב – המזרחית לתוכנית
לתוך  הערים המעורבותמירי רגב גם לחצה להכנסת סירבנו. 

 ,מעיר מעורבתבא אני  :התוכנית והתנגדנו. חשוב להבהיר
שרת ידענו של עורבות. אבהמערים הלי  ותחשובו חיפה,

רצתה להעביר כסף לאנשי הליכוד בערים בעצם התרבות 
אז כמיועד לציבור הערבי,  'צבוע'הזה לא היה  ףהאלה, והכס

  ."התנגדנו להצעה
 למנוע למרות שניסינו"שני דברים שליליים נכנסו לתכנית     

ירות שתמרוץ לעידוד והקמת צוות ל. הראשון הוא זאת
אלא  ,אנחנו לא מתנגדים להתנדבותבחברה הערבית.  לאומי

ית הזכויות של התנילכלומר  ,לפוליטיזציה של ההתנדבות
   ."זה בשירות הערבים

לא מורשים הים בתנושא ההוא שפוספס הדבר השני "    
 ,עם ראש הממשלה ואמרתי לודיברתי . יםהערבי יישוביםב

 עשר שנים עודשבו ,בתים ערבים לא מורשים אלף 50שיש 

יה יבין האוכלוס ניכור מתמשך. המצב הזה יוצר אלף 60 יהיו
 הרסובמשך שנה לא ת הצעתי מתווה:. הערבית למדינה

אנחנו נכריז שאנחנו לא נגן על אדם שבנה בשנה הזו. ובתים. 
לגליזציה של הנקים צוות בחודש הבא למען למידת הנושא 

אם יש בן אדם שבנה לא על אדמתו או ורשים. לבתים בלתי מ
 הילדים עבורהמדרכה שצריכה להיות מדרכה תוואי על  בנה

אז אנחנו רוצים תגובה עניינית אזרחית שרואה לנגד  ,שלנו
הצעתי יה את טובת כלל הציבור. עינ

בשיטה אזרחית נכונה ולא שנטפל בזה 
עוינת. ביבי אמר שזו הצעה בגישה 
ומעשים לחוד.  אבל מילים לחוד ,מעניינת
שירות  –עים בתכנית ורגהדברים ה אלו שני
  .נושא הבתים הלא מורשים"לאומי ו

  

שממשלה כל כך ימנית  זהאיך 

  מעבירה תכנית פורצת דרך כזו? 
ויכוח קשה בין הגישה  תנהלה"    

מפקידי האוצר לבין  כמההמקצועית של 
בדיונים על הגישה הגזענית של הממשלה. 

 ארבעשיבת ממשלה התכנית התפוצצה י
 ולבסוף הממשלה אכן הצליחה ,פעמים

. אין שציינתיעים ורגלהכניס את הדברים ה
ינסו לטרפד חלקים  אחדים שריםלי ספק ש
שר  גביל חובתי לומר. אבל מהתכנית

ברמה המדינית יש בינינו פער תהומי, אף האוצר כחלון, ש
 לא ידעתי אם להאמיןתחילה בסוגיה זו הוא הבטיח וקיים. 

 לו, אבל לפחות על הנייר, הוא קיים". 
  

 האם היישום של התוכנית בטוח?
לדוגמה,  היו תכניות שלא ייושמו. המלצות ועדת אור,"    

במקום , מוסמסו לחלוטין. אבל בכל הנוגע לעניינים אזרחיים
שהממשלה יישמה שיראה דוח הבא ת עד שנכין את הלחכו

בימים כבר ללכת מתכוון אני  מהתכנית, אחוז 20 קר
 הקרובים לאוצר ולהגיד שאנחנו רוצים להיות חלק מהיישום.

על חצי שעה בשבוע ופגישת עדכון של  אעמוד עלאני 
  . "היות מעורב ביישוםל כדי ,פעם בחודשרצינית ה בישי
זה בהשגחה שלנו.  מתמצהלא  לשוויוןאבל המאבק "    

ים צריכאנחנו  ,בצד הכמותי י.מותי ואיכותכ -פול מאבק כ
כדי חישבנו ומצאנו, כי יבים. תקצולקדם כנסת להישאר ב

מיליארד שקלים,  64-ם ללסגור את הפערים באמת אנו זקוקי
  . "כנית עשורת ולשם כך נחוצה

 חוללאבל משא ומתן למען תקציבים אינו מספיק כדי ל"    
, ציבורי רחבמאבק  חיוני למטרה זושינוי ברמה האיכותית. 

לעשות  עלינובוש למאבק האזרחי. קושר בין סיום הכיה
 ולשם כך ליזום ולנהל ,ל כדי לקצר את ימי הממשלה הזווהכ

 בשטח, עם מטרות ברורות יהודי משותף-ציבורי ערבי מאבק
 פרוץ את תקרת הזכוכית.ל . רק כך נצליחשל שלום ושוויון

  ."של המאבק הזה תהיה השנה 2016שנת 

  נמרוד פלשנברג
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  חוק העמותות: 

  פרק נוסף 

  השתולים" "בסרטון 
חברי הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת הגיבו     

יני חקיקה להחלטת ועדת השרים לעניבנאומיהם בכנסת 
  :חוק העמותותב תמוךל

בטרור היהודי  מלחמהב"הממשלה שוב נכשלת     
"ובמקום זה,  ,סלימאן-תומאעאידה המשתולל" אמרה ח"כ 

-לדה ההיא בוחרת להסיט את הדיון הציבורי מפשעים אל
כל מי שמעז להתנגד למדיניות הדיכוי  שללגיטימציה 

והכיבוש. אישור החוק לסימון עמותות נועד בראש 
מנסים לחשוף את פשעי הובראשונה להשתיק את הקולות 

אשר ישראל מבצעת מדי יום נגד פלסטינים,  ,המלחמה
 ."עם שלםכלפי דיכוי את משטר הכיבוש וה ולאתגר

"זהו המשך  באומר: לקידום החוק הגיבח״כ יוסף ג׳בארין     
למסע ההכפשה נגד ארגונים אלה ופרק נוסף בסרטון 

. בכל מדינה 'אם תרצו''השתולים' מבית היוצר של 
דמוקרטית מעניקים אות כבוד למגיני זכויות אדם, ורק 

 ".אות קין בישראל זוממים להעניק לפעילים אלה
"בעיית השקיפות היחידה היא בעמותות הימין הקיצוני     
 על ח"כ דב חנין אמר -מקבלות חסיון על התרומות שלהן" ה

חלטה. "אבל לממשלת הימין הקיצוני זה לא משנה: הה
  השקיפות משמשת כאן תירוץ לסתימת פיות של מתנגדים".

גם הוא התייחס יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה     
ריו בכנסת לחוק והאיר את נושא העמותות מכיוון אחר. בדב

מס מעודה ציין את העובדה שהמדינה מעניקה פטור 
מעניקה סיוע לנוער הגבעות הלעמותות ימין כמו "חננו" 

בעוד  ,להקים את המקדש השלישי רחותה"מכון המקדש" לו
 :פחות מאחוז מהפטורים ממסבעמותות ערביות זוכות ש

 -הן ערביות"  45פטור, רק בתות הזוכות עמו 6,000-"מתוך כ
 כלפי"אתם מנסים להשתיק כל ביקורת  והוסיף: אמר עודה

  המדיניות שלכם".
  

חברי כנסת של חד"ש בהפגנה נגד 

  בעיסאוויההענישה הקולקטיבית 
איימן עודה, דב חנין ועבדאללה  -חברי הכנסת של חד"ש     

משותפת, אבו מערוף, יחד עם עוד חברי כנסת מהרשימה ה
) במשמרת מחאה נגד 29.12השתתפו בשבוע שעבר (

 עיסאוויההענישה הקולקטיבית של תושבי הכפר 
הוועדה העממית של חברי שבירושלים המזרחית. המוחים, 

הכפר, יחד עם סטודנטים מהאוניברסיטה העברית וארגון 
"פרי ג'רוסלם", התאספו ליד כביש הגישה לכפר שנחסם 

  חנקת הכפר. ה דנגלפני כמה חודשים ו
 –"הנקודה הזו מסמלת את הבושה ואת המאבק לשינוי"     

אמר ח"כ דב חנין בהפגנה. "מה שקורה בעיסאוויה מדגים 
 ,כמה מציאות של כיבוש בלתי אפשרית, לא הגיוניתעד 

מטומטמת ומרושעת. מי שחשב שאפשר להמשיך ולשלוט 
במזרח ירושלים, מי שחשב שהמציאות של הכיבוש יכולה 

רואה את הדברים מתנפצים לנגד עיניו.  –להיות נורמלית 
 מעןהמאבק שלנו הוא מאבק על פתיחת הכביש, הוא ל

יוכלו לחיות חיים נורמליים בכפר , שתושבי הכפר עיסאוייה
יש  ןכל הרעות האלה, אבל מאחוריהבאבקים שלהם. אנחנו נ

רעה גדולה מאד שאותה צריך להסיר ולהפסיק והיא 
  הכיבוש". 

  הצעת חוק של ח"כ חנין: 

 העלהרש תספיקהודאה לא 
 10%עד  5%לפי מחקרו של פרופ' בועז סנג'רו:     

מהאסירים המורשעים ב"עבירות חמורות" בישראל הם חפים 
 .אסירים בכל רגע נתון ףאללפחות כ – מפשע, כלומר

הצעת חוק ב תדון ועדת שרים לענייני חקיקההשבוע     
לתיקון פקודת הראיות שיזם ח"כ דב חנין במטרה למנוע 

בלא ראיות נוספות ממקור  ,הרשעות על סמך הודאה בלבד
עצמאי. הצעת החוק מובאת להצבעה בכנסת בעקבות 

 וב.יכוח הציבורי שהתעורר סביב פרשת רומן זדורוהו

לדברי ח"כ חנין: "הרשעה של אדם רק על סמך הודאתו     
היא בעייתית מאוד. תחת לחצים בחקירה, אנשים מודים בכל 

חוק תגביל את אפשרות המיני דברים המיוחסים להם. הצעת 
ההרשעה של אדם על סמך הודאה בלבד, כשאין לה סיוע של 
 ראייה נוספת חיצונית. כך נקטין את מספר החפים מפשע

רב יותר . כך נעשה צדק הכלואים בשל הודאות שווא
 ."במערכת המשפט

  

מק"י וחד"ש: עומק המתקפה 

 שיסטית כעומק המשבראהפ
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית     

הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מגנות את ההסתה 
הפרועה נגד ד"ר עופר כסיף מהחוג למדעי מדינה 

העברית, בעקבות התבטאותו נגד חוק סימון  באוניברסיטה
 העמותות ונגד השרה שקד.

: "ההסתה בשבוע שעברעאדל עאמר, מזכ"ל מק"י, אמר     
הזאת היא חלק מהמתקפה של הממשלה ושל ארגוני ימין 

נאבקים נגד הכיבוש השיסטיים על הכוחות הדמוקרטיים אפ
ות אדם, ארגוני זכויעל והגזענות, על נבחרי הציבור הערבי, 

יוצא נגד המדיניות האמנים, אישי רוח ואקדמאים, וכל קול 
 הוסיף: עאמר. משלת הימין"מהקיצונית של 

"מטרת המתקפה היא להשתיק כל קול שאינו חלק     
ות על כישלונותיה של חפממקהלת סרבנות השלום, ול
. חברתי-ביטחוני והכלכלי-הממשלה בתחום המדיני
חקיקת חוקים מחוץ מהסתה ולממשלה הזו אין מה למכור 

 גזעניים ואנטי דמוקרטיים".
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  על פטישים ומסמרים
מפכ"ל רוני אלשיך לתפקיד של  -הרהורים על המינויים האחרונים של נתניהו 

היועץ המשפטי לממשלהאביחי מנדלבליט לתפקיד המשטרה ושל 

  תמר גוז'נסקימאת 
  

ראש הממשלה נתניהו ממשיך להפגין את נכונות     
  האמירה, כי אם מה שיש לך זה פטיש, כל דבר נראה מסמר.

ביטחוני -מדיניעד לא מכבר, נתניהו הכתיב סדר יום     
נשק גרעיני. מהלך  שלאירן יהיהסכנה נפנוף בהשבמרכזו 

בראש מדינה בעצמו עומד ההיגיון של הכזה הולם את 
להתכחש לכך  כהעל נשק גרעיני, אך ממשי תחולשה

  פומבית.
החלטת נתניהו באישור ממשלתו  ובהקשר האקטואלי:    

לתפקיד מפכ"ל  ,רוני אלשיך ,ראש השב"כלמנות את סגן 
והפרקליט הנוכחי ואת מזכיר הממשלה  ,המשטרה

 ,אביחי מנדלבליט ,הצבאי הראשי (פצ"ר) לשעבר
לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה מלמדת, כי הוא 

בתפקידים הבכירים האלה, שהם אזרחיים גם מעוניין ש
יראו בכל דבר ישביטחוניים במהותם, יכהנו פטישים 

  ר.מסמ
  

  פרשת ניצב רוני ריטמן
שנים בשב"כ  27רוני אלשיך, המפכ"ל החדש, שירת     

) והגיע לדרגה של סגן ראש הארגון. בילדותו 2015-1988(
ובנעוריו גדל בהתנחלות קריית ארבע ומאוחר יותר התגורר 

  עם משפחתו בהתנחלות כוכב השחר.
כי רוב שנותיו בשב"כ מילא תפקידים בגדה  ,פורסם   

, אך כצפוי לא פורסם מה הייתה ערבית וברצועת עזההמ
תרומתו כמבצע ובמפקד לחקירות ולעינויים של פלסטינים, 

או לשיטות הלחץ המופעלות במטרה להשיג משתפי פעולה, 
  לנעשה בבתי המעצר ובבתי הסוהר בשטחים.

בשבוע שעבר החליט אלשיך להחזיר לתפקידו כראש    
יצב רוני ריטמן, שהושעה את נ  433מחלקת החקירות להב 

מתפקידו לאחר שקצינה במשטרה התלוננה על הטרדה 
איששה את תלונת הקצינה, אולם  מח"ש תמינית. חקיר

  היועץ המשפטי לממשלה החליט לא לפתוח בהליך פלילי.
במישור הנורמטיבי:  ,פוא, אהחלטתו של אלשיך היא    

דעתו לאחר שהתברר שאין הליך פלילי, הוא בעצם קבע מה ל
הנורמות ההתנהגותיות המצופות מקצין משטרה בכיר. וכך 
למדנו, כי מבחינתו של המפכ"ל אלשיך, הטרדה מינית אינה 
סיבה לא לפיטורים/התפטרות ואפילו לא לשינוי תפקיד, 

  אלא רק להטפת מוסר.
הבהיר, כי , בהחלטה המשמעותית הראשונה שלו, אלשיך    

השב"כ בשטחים,  מי שאימץ את נורמות ההתנהלות של
לרבות השקרים, הטיוח והגיבוי, מיישם אותן במשטרה. 

אם מדובר גם מבחינתו, הטרדה מינית היא עניין שולי, 
  בקצין, שבעצמו מנהל חקירות גם על עבירות כאלה.

  

  פרשת העדויות של חניכי מכינת רבין
אביחי מנדלבליט, מזכיר הממשלה שזכה במינוי ליועץ     

 ממערכת –לממשלה, הגיע ממערכת אחרת  המשפטי הבא

המשפט הצבאי. אך כמו השב"כ, גם מערכת זו עסוקה כבר 
  עשרות שנים בכיבוש הישראלי ובנכבשים הפלסטינים.

שירת כשופט בבית המשפט הצבאי בעזה וכסגן נשיא בית     
במערכת זו טיפס עד לתפקיד  הדין הצבאי של פיקוד דרום.
  ) ולדרגת אלוף.2011-2004נים הפרקליט הצבאי הראשי (בש

("עופרת יצוקה"), אישר לצבא  2008/9במלחמת עזה     
לתקוף מסגדים ומוסדות חינוך בטענה ששוגרה משם אש. 
אחד מתפקידיו בהקשר זה היה לנהל את המערכה נגד הדו"ח 
של ועדת גולדסטון שעסקה בפשעי מלחמה ובהפרת זכויות 

 אדם במהלכה של מלחמה זו.

מנדלבליטאביחי לשיך וארוני   
      

  
, מחצית השנה לפני שפורסם דו"ח 2009אך במרס     

עלון המכינה הקדם צבאית ע"ש רבין ראו אור בגולדסטון, 
עדויות של חיילים שהשתתפו במלחמה, ותיארו מעשים אשר 

, אז עיתונאי עופר שלח .מצביעים על פשעי מלחמה
פרסם מתוך  ,והיום חבר כנסת בסיעת יש עתיד ב"מעריב"

  אותן עדויות. באחת מהן סיפר אביב, לוחם בחטיבת גבעתי:
"בהתחלה ההגדרה הייתה להיכנס לתוך בית, היינו     

אמורים להיכנס עם רכב משוריין, לפרוץ לתוך הדלת 
התחתונה, להתחיל לירות בפנים, ואז פשוט לעלות קומה 

מה קומה ו... אני קורא לזה לרצוח... בעצם לעלות קומה קו
וכל בנאדם שאנו מזהים לירות בו... גורמים מלמעלה אמרו 
שמותר, כי כל מי שנשאר בגזרה ובתוך העיר עזה הוא בעצם 
מחבל, כי הם לא ברחו. אני לא ממש הבנתי. אין להם ממש 

  ).nrg 20.3.2009לאן לברוח..." (
כפי שמסביר  תהנחיה כזאת לבצע פשע מלחמה מועבר    

גורמים מלמעלה" מאשרים אותה. , לאחר ש"עצמו החייל
ההיגיון אומר, שהגורם בעל הסמכות לאשר הוא הפצ"ר, 

כן, בעקבות הפרסום, הודיע -על-מנדלבליט. יתר שהיה אז
. של המעשים שתוארו בעדויות מנדלבליט על פתיחת חקירה

  אולם ככל שפורסם, בעקבותיה איש לא הועמד לדין.
דלבליט, המסביר גם מעין סיכום של פועלו של הפצ"ר מנ    

את מינויו ליועץ המשפטי לממשלה, נתן עופר שלח מאוחר 
יותר: "מעטים בקרב קודמיו של מנדלבליט שירתו בנאמנות 

פשוטים לכבס בדטרגנט -כזו את המערכת בניסיונות הלא
  ). nrg 3.10.2009משפטי את מה שצה"ל עושה" (

כים עם קבלות כאלה, מה הפלא שנתניהו וממשלתו מערי    
המתאים לעמוד בראש התביעה הכללית  שהוא הפטיש

 מסמרים.כהאזרחית ולייעץ לממשלה, איך לנהוג באזרחים 
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  המנהיגה הקומוניסטית קמילה ואייחו (צילום: אל סיגלו)
  

  :שנות מאבק ברחובות ארבע בתום
  

 בצ'ילה בוטל

 שכר הלימוד
בוטל תשלום שכר ע שנות מאבק ברחובות: לאחר ארב    

בשבוע שעבר הלימוד באוניברסיטאות בצ'ילה. על כך מסר 
השבועון הקומוניסטי "אל סיגלו" הרואה אור בסנטיאגו, 

 170-בשלבים: בשנת הקרובה כ ושםהצעד יי בירת צ'ילה.
אלף סטודנטים (רבע מכלל הלומדים בהשכלה הגבוהה) 

לא סטודנט אף  – 2020יפסיקו לשלם שכר לימוד; ובשנת 
ישלם שכר לימוד, מהתואר הראשון ועד לסוף התואר  אחד

  השלישי. 
  

  קומוניזם באוקראינהעל איסור 
נאם  ,פטרו פורושנקו ,יצונינשיא אוקראינה הימני ק    

לכבודו קבלת פנים נערכה ואף  )23.12( במליאת כנסת
לאחר אחדים בלבד ימים  זאת למשכן.ברחבת הכניסה 

   ו.בארצשנאסרה הפעילות של המפלגה הקומוניסטית 
בעידודה של ממשלת ה, בית המשפט העליון של אוקראינ    

המפלגה  מחוץ לחוק אתאל הוציא  ,ליברלית–הימין הניאו
השימוש בדגל את  סר גםאהמשטר  ,בין היתר .הקומוניסטית

ואת  טי'קומוניס'או  'םקומוניז' ם, את השימוש במיליםהאדו
ראשי המפלגה הקומוניסטית  .הסמל של הפטיש והמגל

 .הודיעו שהיא תמשיך לפעול חרף האיסור הרשמי

  

  
פעילים החברתיים שנאבקו למען בהבולטת בפעילות ו     

חברת הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית וי היא השינ
המחאת עם הדמות המזוהה ביותר  –) 27בת ( קמילה ואייחו

יא ה ווב ,פרלמנטלטודנטים. לפני שנתיים היא נבחרה  הס
 –משיכה לפעול למען "אוניברסיטה ציבורית ואיכותית מ

  ללא תשלום", כפי שקראו הכרזות של הסטודנטים.

"מחאת  כי  בראיונות לעיתונאים ואייחו אמרה    
תה רגע מכריע בשבירת ההגמוניה התרבותית יהסטודנטים הי

ילה בתקופת 'שהושלט על צ, ליברלי–של המודל הניאו
ת, יצוין שמנהיגת סטודנטים נוספ הדיקטטורה הצבאית".

, קרול קאריולה הנוער הקומוניסטי, כיום כמזכ"לית כהנתהמ
  .רלמנטלפני שנתיים לפ אף היא נבחרה

חאה החברתית , הממדינות אחרותמצב בכמה בדומה ל    
ולא  2011שנת ילה ב'פרצה ברחובות צ והסטודנטיאלית

 ,פערים חברתיים העצומיםבמרכזה עמדו ה פסקה מאז.
אמריקאית של הגנרל –תולדה של הדיקטטורה הצבאית הפרו

לשיפור מצבם של הסטודנטים על ידי דרישה ה ;פינושה
שיפור רמת החיים הדרישה לו הענקת השכלה גבוהה בחינם

  הצ'יליאני. של העם

מאזרחי  74%כי  ,סקרים שנערכו בשנים האחרונות גילו    
בתחום ההשכלה וחבריה בתוכניות של ואייחו  מכולה תצ'י

מהם מעוניינים בשינויים מרחיקי לכת  51%כי ו ,הגבוהה
המחאה החברתית שהחלה  .פוליטיתהמערכת ה במבנה

האיגודים  מצדבקרב הסטודנטים קיבלה תמיכה פעילה 
הקונפדרציה המאוחדת של צד ד מהמקצועיים ובייחו

ה, רברה פיגרואת הקונפדרציה היא במנהיג .(CUT)ם העובדי
ברה בלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית ח

  .לית הסתדרות המורים"ומזכ

ה האקדמית שהונהגה תחת הדיקטטורה של פינושה השיט     
בהבדל אחד. אך  –דומה עד מאוד לשיטה האמריקאית 

בארה"ב הסטודנטים משלמים שכר לימוד גבוה 
באוניברסיטאות ובמכללות הפרטיות ולשם כך,רבים נאלצים 
ללוות כספים מהבנקים בהלוואות מיוחדות שפירעונן בתום 

ומה רוצה להשליט האוצר שיטה ד(אגב, תקופת הלימודים. 
בדומה  ,צ'ילהב )על הסטודנטים ובני משפחותיהם בישראל.

, מרבית האוניברסיטאות ובהבדל מארה"ב לישראל
והמכללות הן בבעלות ממלכתית וציבורית. במקרה של 
צ'ילה האוניברסיטאות לא גבו שכר לימוד עד להפלתו של 

ה , בהפיכ1973-הנשיא הסוציאליסטי סלבדור איינדה ב
צבאית עקובה מדם, בתמיכה אמריקאית ובהנהגתו של הגנרל 

  פינושה. 

כדי לצרף למאבקם הורים  ,הסטודנטים בצ'ילה עבדו קשה    
ומרצים, ולאחר מכן את איגוד המורים ואף את פדרציית 

הם הקימו קואליציה  –האיגודים המקצועיים. כלומר 
פק חברתית רחבה והמונית העומדת ביסוד הצלחתם. אין ס

שהאינטרס המשותף של הורים ועובדים עמד ברקע: בשנים 
אחרונות הנטל הכלכלי של תשלום שכר הלימוד נעשה ה

  קשה מנשוא.  

הסטודנטים בצ'ילה למען השכלה גבוהה  ם שלמאבק    
בחינם הפך לסמל של מאבק חברתי מוצלח ברחבי אמריקה 

גם  הוא מופתהלטינית. מאבקם של הסטודנטים בצ'ילה 
  אחדות הסטודנטים הארצית בישראל.התל

  

  א"ד



  

 7תרבות /
 

 

רנהמהדורה הראשונה של "הקפיטל" בהוצאת מייס  

  
  

  באתר המכון להיסטוריה חברתית
  

ארכיון מרקס 
  ואנגלס המלא 

   סוף מקוון-סוף
     

לפני מספר חודשים הסתיימה עבודת הדיגיטציה     
לאתר פתוח לציבור של כל כתבי קרל מרקס  ההעלאהו

ידם  מסמכים בכתב 2,650-ופרידריך אנגלס. מדובר ביותר מ
של מייסדי הסוציאליזם המדעי או במהדורות ראשונות של 

מסמכים נכתבו בשפה הגרמנית ורבים טרם הכתביהם. כל 
  .פורסמו

ידי קרוביו של אנגלס בכתבי היד של מרקס ואנגלס נמכרו     
. אך כאשר 1901-דמוקרטית הגרמנית ב- למפלגה הסוציאל

   ל לגורלם.שנה, היה חשש גדו 32ר ועבהיטלר עלה לשלטון כ
  

  
כל ספר או כתב יד  הנאציזם לא הסתיר את כוונותיו להשמיד

    סוציאליזם. בבמרקס, במרקסיזם ו ריםושהק
 המתחת לשכבות של טפטים בדירהוסתרו  הטקסטים    

הם הוברחו בקושי רב ובמהלך חודשים ארוכים  .ברלינאית
דמוקרטים -אלהגיעו לידיהם של גולים סוציעד ש ,לקופנהגן

הציעו אותם למכירה על מנת  . אלהצרפתמנים שפעלו בגר
  לממן את פעילות מפלגתם. 

הציע לרכוש  המועצות-יתברבלנין -, מכון מרקס1938-ב    
היג מנהמשלחת בראשות  ואף שיגר ת המסמכיםא

 דיהנמנה עם מייס ,אריןהבולשביקי הוותיק ניקולאי בוכ
   . העסקהלממש את כדי   ,המפלגה הקומוניסטית הסובייטית

ב העסקה לפועל, נקרא בוכארין לשויצאה בטרם  אך     
 ,סטאליןשל עידן  ראווהלמוסקבה ובתום אחד ממשפטי ה
למכון של דבר -בסופוהוצא להורג. האוסף הועבר 

שהעדיף להחזיקו במקום  ,להיסטוריה חברתית באמסטרדם
  מסתור בלונדון עד לסוף מלחמת העולם השנייה. 

הקפיטל" אמנם נותר בהמבורג, אצל המו"ל כתב היד של "    
ר (ר' צילום של המהדורה הראשונה בעמוד זה), אבל נמייס
עלה באש יחד עם כתבי יד של סופרים גרמנים נוספים הוא 

  .  1943בעת הפצצת חיל האוויר הבריטי על נמל העיר ביולי 
על עבודת חוקרים על כתבי היד ושל ים כעת, לאחר שנ     

מסמכים באתר המכון כל הבטלוגם, ניתן יהיה לעיין יק
  להיסטוריה חברתית. 

המסמכים של מרקס ואנגלס, חלקם בכתב  2,657-לעיון ב    
  יד וכולם בגרמנית:

https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00860        

  א"ד

  

 בעברית ספרו האחרון ראה אור

  פיגליהריקרדו של 
ספרו  ,"הדרך של אידהאחרונה "ל בהוצאת חרגול פורסם    

-ב השלישי המתורגם לעברית של ריקרדו פיגליה (נולד
סופרי ארגנטינה כיום. ב םיגדולמהאחד ), הנחשב 1941

 , ובחדששרוף" "מטרה לילית" ו"כסף-הקודמים בספריו 
כך לובשים הרומאנים  .מככב הבלש אמיליו רנזי

צח, הללו תחפושת של ספר בלשי ובו ר הפילוסופיים
  תעלומה ופתרון או פענוח. 

, מרחיק פיגליה לכת ומספק לקוראאידה"  ב"הדרך של    
קשר בין בדן הוא  הבבאצטלה של רומן בלשי, מסה 

 יסוקהעמטרותיו. בו מקורות הטרורבקפיטליזם וטרור, 
  .לאקטואלי במיוחדהופך את הספר בנושא 

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  וניאלקטר 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 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 



    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        
  

  
 הגיב, (חד"ש) איימן עודהח"כ יו"ר הרשימה המשותפת,     

מותם ל שגרם, )1.1( אביב-ברחוב דיזנגוף בתלאירוע הירי ל
שבעה נוספים. "הלב נשבר של  תםעיפצלו צעיריםשני של 

 אני ,כל הפרטים למראה התמונות. למרות שעוד לא ברורים
כל פגיעה בחפים מפשע בצורה החדה והברורה  הגנמ

  .תר", מסרביו
מהמשטרה נמסר כי נערכים חיפושים אחר החשוד ברצח,     

שריצה נשאת מלחם, , צעיר תושב ערערה שבוואדי עארה
בן  .בעבר תקופת מאסר ממושכת על ניסיון לחטיפת נשק

ידי שוטרים לפני כעשור. במשפחתו של החשוד נורה למוות 
  נפשית.התערער  מלחםאותו אירוע  בעקבות, קרוביופי ל

אחרי פרסום זהות החשוד, מיהר ראש הממשלה נתניהו     
לזירת הפשע כדי לשאת נאום הסתה נגד הציבור הערבי. 
ראש הממשלה הכריז כי לא ירשה "קיום מדינה בתוך 

 –מדינה" וכי ממשלתו "תאכוף את החוק". נשאלת השאלה 
היכן היה ראש הממשלה בשנים האחרונות, כאשר מקרי 

חברה הערבית גאו? התשובה ברורה: הרצח ותפוצת הנשק ב
  הוא עסק בהסתה נגד הערבים הנוהרים באוטובוסים...

	סכסוכי עבודה בתחבורה 	
הוועדה לתיאום וביצוע של האגף לאיגוד מקצועי     

סכסוכי עבודה בענף  בשבוע שעברבהסתדרות אישרה 
. KLM - התחבורה: באגד ובחברת התעופה באייר פראנס 

עובדים. העילה  4,500-גד מקיף כסכסוך עבודה בחברת א
 המרכזית לסכסוך היא מבוי סתום בדיון להסדרת תנאי 

ומתן  מהמשא  כחלק  המתבצע  העובדים,  של  שכרם 
 להסכם קיבוצי חדש בחברה. 

הולנדית -סכסוך העבודה בחברת התעופה הצרפתית     
הוכרז בעקבות המבוי הסתום במשא ומתן על הסכם קיבוצי 

ארגון - ה לבצע רהעל רקע כוונת ההנהלו חדש בחברה,
יצוין שגם בצרפת בתחנת החברה בישראל.  ופיטורי עובדים

  ים. עובד 2,000-כ בפיטוריעובדי חברת התעופה נאבקים 
 

יזיה הקהילתית בסכנהוהטלו  
מתנדבי הטלוויזיה הקהילתית של קבוצות  40-יותר מ    

עלת הפו ,מסכנת סגירה. הטלוויזיה הקהילתית ותחושש
על תמיכה  נשענת ,ברחבי הארץ ובעיקר באזורי הפריפריה

, שבראשותו עומד ראש הממשלה כספית ממשרד התקשורת
. תמיכה זו הייתה אמורה לעבור אליהן כבר בתחילת נתניהו

. לאור העובדה כי לא היה תקציב מדינה 2015שנת הכספים 
לא ניתן היה לקבל את התמיכות במועדן. הקבוצות המשיכו 

  אושרה אך ללא מימון.ש יים פעילותלק
התנאי לקבלת  :השנה יוצרת "פלונטר" חשבונאי כניסת    

התמיכה, כך בחוק ובתקנות, הוא הוצאת הכספים באותה 
  כספי  העברת  אם  גם  שנת כספים בה נתקבלה התמיכה. כך, 

  
בתחילת התמיכות לקבוצות הטלוויזיה הקהילתית תתקיים 

ו למצוא דרכים להתמודד עם אלציהקבוצות י -ינואר 
ה"פלונטר" החשבונאי שנוצר. "זו לא הפעם הראשונה 
שפלונטר כזה מתרחש. לכן, אנו קוראים למשרד התקשורת 

לבצע את העברות הכספים ולמצוא את הכלים החוקיים 
מר יוחאי א -  "מוקדם ככל הניתן במהלך שנת הכספים

 ית. רוטנברג, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת קהילת
  

אירוע התרמה לקואליציה 

  ישירה הארצית להעסקה
אירוע התרמה לקואליציה הארצית להעסקה ישירה יתקיים     

, ברוזה 21:00בינואר, בשעה  12שבע ביום שלישי, - בבאר
 כי "כל הכנסות המסיבה הן קודש ,בר. מהקואליציה נמסר

עובדי הקבלן. בעוד כחודש, מתוכננות לקום  למען למאבק

 י הארץ, שיכשירו הנהגה מבפנים שלת מנהיגות ברחבקבוצו
עובדי קבלן לשינוי מצב העסקתם. אנו זקוקים לכם כדי 

 ".לממן את הקבוצות החשובות אלה
-כי בישראל מועסקים כעת כ ,מהקואליציה נמסר עוד    

ים סובלעובדים אלה . עובדי קבלן במגוון תחומים 600,000
טחון יתר, אין להם באפליה מתמדת: משכורתם נמוכה יו
  פחותים".תעסוקתי והתנאים הסוציאליים שלהם 

"הקואליציה הארצית להעסקה ישירה נלחמת במצב      
מפלה זה, הפעם, דרך מסיבה ברוזה". במהלך המסיבה 
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  משפחה לו יובל הלפריןחברנו ל

  על מות האבמשתתפים באבלכם הכבד 
 

  ירחמיאל הלפרין
 

  סניפי תל אביב ויפו של חד"ש


