
 

    מבפנים'ע תורם של ה'אויבים יגנה האיראנית' חלפה ועכשיו הה'סכ
 

 זוכר שעד לפני כחצי שנהמי     
"הסכנה האיראנית" הייתה 

סכנה הקיומית מספר אחת ה
ארה"ב חתמה  של ישראל?

על הסכם הגרעין  2015ביולי 
וכאילו עננה  –עם איראן 

 שחורה חלפה בשמי ישראל:
ו אינ איש בממשלת הימין

"הסכם המעמיד עוד למתייחס 
את ישראל בסכנה קיומית", 
כדברי ראש הממשלה בנימין 

ההסתה בדבר "הסכנה  נתניהו.
לה ה דעכהקיומית" האיראנית 

ובעקבות הסרת  – במהרה
הסנקציות בסוף השבוע נשמע 
רק קול מחאה חלושה מכיוון 

של  ואת מקומה –הממשלה 
"האויב  - "סכנה קיומית" חדשה תפסה הסכנה הפרסית

  .קרי: הערבים והשמאלמבפנים". 
    

המתקפה המחודשת נגד המרחב הדמוקרטי הישראלי     
היא היא, הפעם, נרחבת יתר, גזענית יותר ופשיסטית יותר. 

כוללת מגוון רב של אמצעים: חקיקה, מעצר, שמועות, 
כולל  - הצהרות, הכרזות ואף הפעלת גופים פרטיים 

בגיליון זה).  3מר בעמוד עמותות מפוקפקות (ר' מא
   והעיקר: המתקפה כוללת הסתה שלוחת רסן.

הרשימה ארוכה במיוחד: השתלת סוכנים בשוברים     
ארגונים נוספים, מעצרו במוקד להגנת הפרט ובשתיקה, 

של פעיל תעאיוש מירושלים, עזרא נאווי, בעקבות כתבה 
ידי המשטרה של מסיבת ב; פיצוץ 2בערוץ ששודרה 
של ועדת המעקב העליונה של הציבור בירושלים  עיתונאים

הדג מסריח מהראש, ראש אבל  ועוד.) 14.1( ביהער
 ממשלה ושריו מלבים את ההסתה במתכוון ובמתואם.ה

בשבוע יו"ר סיעת הבית היהודי, ח"כ שולי מועלם, הגישה 
ארגון שוברים שתיקה אל ההוצאת בדבר  הצעת חוקשעבר 

הגדילה לעשות  ,ילת שקדשרת המשפטים, אי מחוץ לחוק.
 ארגונים שחלק קטןאל "ה מעל דוכן הכנסת תופנ

. אני מפעילותם נחשף לעין הציבור
שתיקה, רבנים ם מתכוונת לשוברי

למען זכויות אדם, בצלם ותעאיוש 
הפועלים בשמם  שחבריהם ואנשים

את . היו מעורבים במעשים החמורים
ת ההיסטורית החזרה לחלקי המולד

מזה  הם מגדיריםשל העם היהודי 
כוונתם להעביר ושנים כקולוניאליזם 

  ".בכך ביקורת על ישראל
 ,הסתה הממשלתית המתעצמתה    

בכל  מטפחהימין הקיצוני המזינה את 
בין הרצח מצמררת השוואה  וכוח

המחריד של המשפחה הפלסטינית 
בדומא לבין הפעילות נגד הכיבוש. 

פעולות ארגוני השמאל המעודדים "
 "ישראל הן פעולות טרור חרמות נגד

רב המתנחלים אליקים לאחרונה אמר 
  לבנון במסגרת הרצאה במוסד להשכלה גבוהה. 

  

 לפשיזםלהידרדרות מק"י וחד"ש: סממנים 
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית   

בגילוי דעת הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) מזהירות 
לגיטימציה של המיעוט -דהבמפני ההסלמה ברדיפה ו) 15.1(

 – של פעילי שלום ושל ארגוני זכויות אדם ,פלסטיני-הערבי
  סממנים מובהקים של הידרדרות לפשיזם. שהן

מק"י וחד"ש מגנות "שתילת" מרגלים בתוך ארגונים 
את המעצרים  ;שופרי השלטון מצדוההסתה נגדם בתקשורת ו

ואת  ;רכי דינםוהדרקוניים ומניעת מפגש של עצורים עם ע
איסור קיום מסיבת עיתונאים של ועדת המעקב העליונה 
לענייני הציבור הערבי בירושלים המזרחית הכבושה. 

שהשלטון בישראל רואה  ,האירועים הללו מעידים על כך
דמוקרטי אבן נגף שיש להסיר, כדי לדכא כל מרחב הב

התנגדות למדיניות העמקת הכיבוש, הנצחת ההתנחלויות 
מק"י וחד"ש קוראות לכל הכוחות . וליבוי הגזענות

הדמוקרטיים בישראל לאחד את שורותיהם במאבק נגד 
  חותרת תחת אושיות הדמוקרטיה.המדיניות הרת אסונות זו, 

  2016 בינואר 20 ,3 גיליון   



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

   !אל'ה: דמוקרטיהאמ
מי שמוותר על הרעיון היהודי פשוט פוגע בצביון של "

מסכן את הילדים והצאצאים  המדינה ומסכן אותה, הוא
עוד  הצאצאים שלנו –שלנו. אם נוותר על הרעיון היהודי 

        ".עלולים לחיות במדינה דמוקרטית
  )6.1(ח"כ מיקי זוהר מהליכוד, "דה מרקר", 

  

  !אביב-: תלאמאל'ה
תל אביב מתנהלת כמו מדינה בפני עצמה, אנשים לא "

היא משהו  –ממדינת ישראל  מבינים את זה, היא לא חלק
 נפרד לגמרי. זאת עיר שנוגדת את כל מה שקשור לרעיון

  ".היהודי במדינה
 )6.1(ח"כ מיקי זוהר מהליכוד, גלי צה"ל, 

 

  חלום בורגני רטוב / א'
נכ"ל הבנק יגדל ככל של מע: הבונוס "בנק ישראל מצי

  שישכנע יותר עובדים לפרוש".
  )7.1דה מרקר", "(

 

        תג זיהוי וקצר חשמלי
בדרך כלל, אומרים אחרי אסון שנמנע, שזה הסתיים ללא   

נפגעים בנפש. במקרה של השריפה במשרדי "בצלם", ניתן 
ם, אבל הנפש נפגעה. כשראש לקבוע, שאמנם אין נפגעי

לחפותו בכך שהוא מודה שהוא מפחד  טוען הממשלה
להאשמה בגרימת הקצר החשמלי, הוא מודה בעקיפין, שיש 
לו ייחוס של חוסר נאמנות ל"בצלם". נתניהו לא היה נאלץ 
להתנצל על הצתה של ארגונים אחרים, ואולי לא הסבירו לו 

לדאוג   וכשהוא הושבע לראשות הממשלה, אבל מתפקיד
 .ועבורשהצביעו  הלכל האזרחים, ולא רק לאל

הטענות בעד תג הזיהוי למי שמקבלים מימון מחו"ל   
מופרכות לא פחות. התומכים בהצעה ההזויה הזו, טוענים 

שגם נציגים של חברות מסחריות נאלצים  מאחרלחפותם 
לענוד תג כזה בעת כניסתם לבית המחוקקים. עצם ההשוואה 
 בין המקרים מגוחכת. נציגים מסחריים דומים למפיקי
פרסומת, שהיום עושים פרסומת לרכב ומחר לדגני בוקר. 
הפרסומאים עושים את זה לפרנסתם, ואילו פעילים של 

   .והכרתם ארגונים פוליטיים עושים זאת מתוך ליבם
מקבלים מימון חיצוני, אבל זה נכון כלפי כמעט אמנם הם 

הממשלה יכולה באותה כל מי שמנסה לעשות משהו. 
קציני צה"ל לענוד תג כזה, כי המימון  את הזדמנות גם לחייב

ישראל  הפיכתהחיצוני מארה"ב הוא המוביל העיקרי ל
  למדינה דיקטטורית דו לאומית.

        

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

  
  

  חלום בורגני רטוב / ב'
"אנחנו שואפים שהעסק יתנהל כמו צבא, שלכל תפקיד יהיה 

ור ומיומן שמכיר את החלק שלו בפסיפס של העסק. עובד מס
כך גם אם לא נגיע לעבודה במשך שבוע לא ירגישו 

  בחסרוננו".
  עסקים ה (נתי וינר ועידן צ'יקו, משתתפי התחרות

  )4.1של "ידיעות אחרונות",  קטניםה
  

  הימני שיצא מהארון
"הפעילות של 'שוברים שתיקה' בחו"ל היא פסולה 

  .ומקוממת"
  )6.1(ח"כ איציק שמולי מהמחנה הציוני בעת דיון בכנסת, 

  

  לפתע, הפליטים נחוצים עד מאוד
בלבד. הם כבר  2,000ספרם של האריתריאים באילת הוא "מ

מדברים עברית. חלקם כבר הקים כאן  ,מוטמעים באוכלוסייה
סגורה.  משפחות. אנחנו חיים בעיר בעלת כלכלה

ונים בעסקים בעיר. ברגע האריתריאים שוכרים כאן דירות, ק
בתים  500מכאן, זה ייצור באילת ואקום של  שהם ייצאו

 –דירות יישארו ריקות  ,ריקים, חנויות שיאבדו לקוחות
נטפים'  העירייה לא תוכל לגבות תמורתן ארנונה, ואפילו 'עין

תאבד הכנסות. גם המעגל השני ייפגע: מאפיות שנהנות 
יעים אותם למקומות האריתריאים, נהגים שמס מהלקוחות

אם ניקח בחשבון  :העבודה. הפגיעה תהיה גדולה מאוד
שמדובר באלפיים איש שמרוויחים שכר מינימום, זה אומר 

  ".תפסיד מיליוני שקלים בחודש שהעיר
  חבר מועצת העיר אילת,  שלמה ביטון,(

  )1.1", ערב-מקומון "ערבה
  

  לפתע, מהגרי עבודה נחוצים עד מאוד
א עובדים זרים לארץ, שיצטרפו למעגל "יש לאפשר ייבו

  .העובדים בתעשייה ויאפשרו את המשך פעילות המפעלים"
  )5.1יו"ר התאחדות התעשיינים, "מעריב", שרגא ברוש, (

  

  

  פוך על הפוךה
"אני מבקש להפיק מפרשת [ספרה של הסופרת דורית] 
רביניאן כמה מסקנות: ראשית, לפסול את כל הספרים שצריך 

  לפסול".

  ר צבי צמרת, לשעבר יו"ר המזכירות הפדגוגית (ד"

  )4.1במשרד החינוך, "ישראל היום", 
  

  

  פרשת שמות
ילדים יהודים  57"על פי נתוני הלמ"ס, בשנה האחרונה 

  נקראו מוחמד ואחמד".
  )3.1(מודעה של הארגון הגזעני יד לאחים ב"ישראל היום", 

  
  

  וכל השאר היסטריה
אלצים להתמודד הוא אחד ל הטרור הנוכחי שאיתו אנו נ"ג

ונשנים בעוצמות שונות מאז התחלנו  מאותם גלים החוזרים
הדמיון בין גלי  שנים. וקווי 125לחזור לארץ אבותינו לפני 

  ."הטרור רבים
  (אלי חזן, מנהל אגף הסברה וקשרי חוץ של הליכוד,

  )3.1"ישראל היום",  
  

  

  לתפארת מדיניות הרווחה של ישראל
עבור  –יחשף הערב יד: סל הבריאות ס"מי לשבט, מי לח

  החולים מדובר ביום גורלי".
  )7.1("ישראל היום", 



  

 3דמוקרטיה  /   
 

  מפריטים את הדיכוי
במימון ממשלתי  –קיצוני מרגלים אחרי ארגוני זכויות אדם ם של הימין ההשתולי

  אפרים דוידימאת 
  

 ציעהמלכנסת  )13.1שעבר ( בשבועה הוגשחוק שהצעת     
. "התארגנות לא חוקית"שוברים שתיקה הארגון להכריז על 

 -כנסת מארבע סיעות ימין  מאחורי היוזמה עומדים חברי
מרגי  שולי מועלם ובצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, יעקב

עד  .מש"ס, מירב בן ארי מכולנו ועודד פורר מישראל ביתנו
ועות בשל הסתה מוגברת שהתחילה בש השגרתי כאן המשכה

האחרונים בניצוחה של ממשלת הימין (ר' עמוד השער של 
: ארגונים של הימין החלה החרפה לאחרונגיליון זה).  אך 

אנשיהם בתנועות נגד הכיבוש ולמען זכויות מ וקיצוני שתלה
להביש את ומחוץ לחוק אל  ןאדם על מנת לפעול להוצאת

בעיני הציבור. כך קרה בשבועות האחרונים עם הסוכנים  ןריח
  מוקד להגנת הפרט.  בש ותעאיובשנחשפו בשוברים שתיקה, 

 וששודר בתכנית "עובדה" של הערוץ השני, בה"תחקיר"     
א הדוגמא ושני שתולים של הארגון "עד כאן" ה וכביכ

נעצר פעיל השלום  ה ביותר, אך לא היחידה. בעקבותיוהידוע
ההחלטה מהמשטרה נמסר כי הירושלמי הוותיק עזרא נאווי. 

לאחר שנמצא כי רכש כרטיס טיסה "לעצור אותו התקבלה 
להימלט . "להימלט מהארץ ועלה חשש שהוא מנסה

ולא הוצא   לא נדרש לחקירה טרם מעצרו, הרי הוא ?מהארץ
עורכת דינו של נאווי, לאה צמל, ישראל. מ נגדו צו יציאה

עזרא אינספור  כי "מאז השידור בתוכנית 'עובדה' ספגמסרה 
איומים מחרידים על חייו, ולאחר שפעילי ימין פרסמו את 

הוא אף הותקף בפתח ביתו. עזרא חש איום ממשי  כתובתו
לאור זאת, החליט לנסוע  .יאותי הדרדרלשלומו ומצבו הבר

 ולהתאוורר בחו"ל. מאחר שלא זומן לחקירה ואף אחת
תה סיבה למנוע ימהרשויות לא יצרה עמו קשר, אין ולא הי

  ". נסיעה זו
הוא נטען שבשבעה ימים ו) 12.1הוארך ( של נאווי רוצמע    

בשל  ."במגע עם סוכן זר וקשירת קשר לביצוע פשע"חשוד 
נשללה ממנו הזכות  "עבירות ביטחון"וד בביצוע היותו חש

ך עו"ד צמל . אבמשך חמישה ימים להיפגש עם עורך דין
המשטרה מנסה " :למעצר גילתה את הסיבה האמיתית

לעשות סימטריה בין הרוצחים של דומא ללקוח שלי. אותה 
  ".שיטה ואותה פרקטיקה. זה לא יעזור להם

  

  מי הם השתולים 
שהוקם  ד כאן" העלתה שמדובר בגוףבדיקה במסמכי "ע   

כך נמסר  בתחקיר שראה אור  .רק בחודש ספטמבר האחרון
במהלך חיפושים . )15.1( בשבועון הימין "מקור ראשון"

ם של מייסדי העמותה, עלה שמה של עמותה יהשמות אחר
, מגן לישראל יהודית ודמוקרטית", בה מכהן גלעד אך" בשם

של "מגן לישראל" נוספת  כמנכ"ל. בדיקה ,מקים "עד כאן"
שתולים של ציינו ברשת כי השלום ארגונשהשמות הראתה ש

 מופיעים ברשימת מקבלי השכר של "מגןאכן "עד כאן", 
אך כי אכן גלעד  מודה" מקור ראשון"בבראיון  לישראל".

 קיים קשר בין "עד כאן" ל"מגן לישראל". לדבריו, "מגן

שמטרתו לערוך  ,כגוף מחקר 2013הוקמה בקיץ לישראל" 
רק  בהתחלה"אנטי ישראלים".  "מחקר עומק על ארגונים

הימין ת החוק", מסר איש העברנו חומרים לרשויות אכיפ
   הקיצוני.

פי הדו"חות הרשמיים של "מגן לישראל" העמותה ל    
ש"ח בלבד, אך  350על סך  קיבלה תרומה אחת בודדת

רות קשו" אשראלף מ"הכנסות מפעילות"  180-הרוויחה כ
שביצענו עבור גופים אחרים,  לכמה מחקרים נוספים

". מי ושקשורים גם הם לתופעות שפוגעות בביטחון ישראל
הם אותם "גופים אחרים"? על פי תחקיר שפורסם באתר 

" שומרוןמתיישבי ועד "העביר  2014בשנת  ,)13.1"וואלה" (
"עד שרות אלפי שקלים לע –ארגון המתנחלים הקיצוני  –

   .נה שעברה הועבר ככל הנראה סכום דומה. בשכאן"
שמבצעת "עד הפועל זה שלוש שנים,  במסגרת הפרויקט   

וברים שתיקה, ש,  נבדקה בין היתר פעילות כאן" עבור הוועד
ועד המתיישבים ממומן . "תעאיוש ורבנים למען זכויות אדם

 באופן חלקי על ידי המועצה האזורית שומרון. ראש המועצה
דגן, שהקים את הוועד, מודע בצורה כזו או  הנוכחי, יוסי

  .נמסר בתחקיר ,"שהוועד מקדם אחרת לפרויקטים

  
  השלטון - בסוף שרשרת המימון 

ומי מממן את המועצה האזורית שומרון? משלם המסים     
הישראלי. אך הפרטת הדיכוי במאבק נגד הכיבוש לא 

שעמד אבי דיכטר, השר לשעבר בחוגי המתנחלים.   מתמסתיי
הודה ששלח ליכוד, סיעת בכנסת  וכיום חבר ראש השב"כב

חבריו בשב"כ. "העברתי לשיחה עם  את שתולי "עד כאן"
ליועץ המשפטי לממשלה, במטרה שינחה את  מכתב

  ", הוסיף.הקורה הגורמים במשטרה ובשב"כ להיכנס לעובי
להשתיק את המאבק  הידיים מנסותכך יד רוחצת יד ושתי     
הרשימה  דב חנין (חד"ש, בר הכנסתחלדברי  כיבוש.ב

"זה מה שממשלת  :מדובר במדיניות מכוונת )המשותפת
הקיצוני עושה עם כספנו: שותלת מעקבים בארגוני  הימין

לגיטימציה למחנה השמאל, -דה חברה אזרחית כדי לעשות
כוללת  לכל מי שחושב אחרת. הפרסום הזה משתלב בתמונה

ירים לעזאזל. הוא מסית השלטון כאן עסוק בסימון שע -יותר 
תשומת הלב מהשפל אליו הוא מוביל אותנו  כדי להסיט את

  ".הנכשל בכל התחומים. הסתה היא מפלטו של
  

  בארגוני זכויות אדםלשתולים  מאורגןקורס 
"עד כאן" איננו הארגון הימני היחידי הפועל בניסיון    

להכשיל את פעילותם של הנאבקים בכיבוש. ארגון נוסף 
ז לדיפלומטיה ציבורית והסברה ישראלית" אף הוא "המרכ

מציע "מסלול להכשרה אנשי הסברה חשאים". במסלול, 
ארגוני זכויות האדם. לאנשי הימין איך להסתנן לומדים 

המטרה הראשונה הייתה המוקד להגנת הפרט הוותיק הפועל 
בירושלים. כותרת ההודעה שהופצה בקרב חברי הארגון 

        ים בעמותות השתולים". הימני: "דרושים שתול
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הצעת חוק של חד"ש: 

  פטור מארנונה 

  לזוגות צעירים
     
סלימאן -תומאח"כ עאידה  השבוע הציגה במליאה    

(חד"ש, הרשימה המשותפת) הצעת חוק של חברי הכנסת של 
חד"ש, המבוססת על הצעות חוק קודמות של ח"כ לשעבר 

. לפי ההצעה, זוגות בשנה 19-וה 18- מוחמד ברכה בכנסות ה
פטור מתשלומי ארנונה.     בהראשונה אחרי חתונתם, יזכו 

סלימאן, העלות של הפטור לעיריות צפויה -לפי ח"כ תומא
  מיליון שקל.  100- על כ במצטבר לעמוד

אחת המחאות הגדולות שהיו במדינה הזאת בשנים "    
של גם  –לנושא המצוקה הכלכלית האחרונות התייחסה 

וגות "ז. לימאן את הצעתהס-" נימקה תומאמעמד הביניים
לשלם את מסי הארנונה,  מתקשים צעירים ובתחילת דרכם

  בהמשך הדרך".ומקשים  גבוהה שבדרך כלל צוברים ריבית
הכנסת קריטריונים כלכליים ברורים יותר  על מנת לנסח    

לקבלת הפטור, וכדי שהצעת חוק שתכיר גם בזוגות שלא 
מיניים או אנשים -יכולים להתחתן בישראל, כמו זוגות חד

ממסד הדתי, ההצבעה על אמצעות השלא רוצים להתחתן ב
  החוק נדחתה למועד מאוחר יותר. 

  

הוזלת מכשיל ח"כ חנין: האוצר 

  התעריפים בתחבורה בפריפריה
הרשימה המשותפת), יו"ר ועדת  ,ח"כ דב חנין (חד"ש    

על  בשבוע שעבררך יהמשנה לתחבורה ציבורית בכנסת, ב
ת מחירי התחבורה הציבורית, אך תקף את החוק להפחת

האוצר על הניסיון לעצור את מימוש הרפורמה בתעריפים 
"הפחתת מחירי התחבורה הציבורית  :בפריפריה בשל החוק

היא מהלך נכון ומתבקש עם משמעות גדולה, שייתן לאנשים 
תלויים בתחבורה הציבורית הקלה כלכלית. אנחנו מדינה ה

ך השלכות שליליות רבות: זמן כל התלויה ברכב הפרטי ויש
יקר וכסף מתבזבזים על פקקים ועל דלק. יש לכך כמובן גם 
השלכות סביבתיות ובריאותיות של זיהום אוויר ותחלואה. 
כדי להעביר אנשים לתחבורה ציבורית צריך להוריד את 

 המחירים. ונכון לעשות את זה במהלך רוחבי אחיד וברור".
שהפחתת המחירים "היא רק צד  ,עוד הדגיש ח"כ חנין    

אחד של המטבע. הצד השני חייב להיות שיפור משמעותי 
של השירות, שאנשים ירגישו שהתחבורה הציבורית היא 

הדרך הזולה ביותר אך גם היעילה ביותר, המהירה ביותר, 
על  וז למטרההנעימה ביותר להגיע ממקום למקום. 

  הממשלה להקצות כסף". 
י רוצה להביע מחאה על הספין של האוצר "אנ סיכם: חנין    

לפיו כביכול בגלל המהלך הזה לא יגיע הכסף לביצוע השלב 
השני של הרפורמה בתעריפים הנוגע לפריפריה. הכסף לחוק 
הזה מגיע מהסכמים קואליציוניים ואין שום קשר בין 

נעירוניות צריכה להתבצע הדברים. הרפורמה בנסיעות הבי
  ".כל התניהבלי 

  
      

דרישה להעמיד את ח"כ עודה 

 לדין על עידוד סרבנות
אנשי גוף הימין הקיצוני "המשמר הציוני הדמוקרטי",     

הבולש בכנסת אחר פעילות חברי הכנסת מהשמאל, פנה 
ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין בדרישה 
לשלול את החסינות מיו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן 

עמידו לדין בחשד "להסתה נגד שירות עודה (חד"ש), ולה
בצה"ל". הפנייה נעשתה בעקבות ביקור הזדהות של ח"כ 
עודה אצל תאיר קמינר, סרבנית כיבוש שנידונה ביום ראשון 

יום מעצר בכלא צבאי בעקבות סירובה להתגייס  20-ל הקודם
(ר' ראיון עם קמינר בגיליון הקודם של 'זו  לשורות צה"ל

  . הדרך')
גיוסה ליוו אותה לבקו"ם עשרות פעילים שקראו בין ביום     

"לא פקידה ולא טנקיסטית, סרבנית ופמיניסטית"  :היתר
צאו מיד מרמאללה". בהפגנה,  –ו"תאיר אמיצה לאללה 

נגד הכיבוש,  פעילים"מסרבות", השתתפו  הקבוצהשארגנה 
  בנק"י ובני משפחה. חברי ועד היוזמה הדרוזי, נציגי 

"כ אצל תאיר לפני כניסתה לכלא כתב ח אחרי ביקורו    
: "תאיר קמינר תיכנס ביום ראשון הקרוב לכלא כךעודה 

בגלל סירובה לשרת בצבא הישראלי. כאשר הכיבוש יסתיים 
גאה  אניויגיע השלום, כולם יודו שאת, תאיר, קול המצפון. 

  בך". 
במכתבם לוויינשטיין כתבו אנשי הימין כי התבטאותו של     

(א) לחוק העונשין,  109היא הסתה על פי סעיף  ח"כ עודה
הקובע כי "מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות מזוין 

דינו מאסר  –שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית 
 חמש שנים".

תאיר  צלבתגובה אמר ח"כ עודה: "ביום חמישי ביקרתי א    
ץ קמינר ומשפחתה כדי לחזק את תאיר ולהודות לה על אומ

לבה. סיום הכיבוש הוא קודם כל אינטרס של הפלסטינים, אך 
הוא גם אינטרס של החברה הישראלית. צעירות וצעירים כמו 

סירוב לשרת  בדרך שלבוחרים להתנגד לכיבוש התאיר 
בצבא, הם מגדלור מוסרי שאני מאמין שיכולה להיות לו 
השפעה מכרעת על עתידנו כאן. נמשיך לחזק את השותפות 

ת־יהודית במאבק נגד הכיבוש ובעד השוויון, למגינת הערבי
  לבם של כל מתנגדינו". 

ארגון "מסרבות", המלווה את קמינר וסרבנים נוספים, המ    
נמסר: "תאיר קמינר היא אישה בעלת דעות ועמדות ברורות 
נגד כיבוש אוכלוסייה אזרחית, אישה ריבונית ואמיצה, 

ח"כ איימן עודה שקיבלה החלטה עצמאית בעלת משמעות. 
הגיע, כמו רבים אחרים, להביע הערכה ותמיכה בהחלטתה. 
 אין זה מפליא אותנו שארגון ימני קיצוני מדבר במונחים של

הסתה', המשקפים אותו, ומבועת מאפשרות סיום הכיבוש '
 ומהאלטרנטיבה של שתי מדינות ושלום".



  

 5/ בעולם הערבי
 

  באו כדי להישאר
שפרצו למשרד ממשלתי מפגינים בלבנון נעצרו  –מתבסס בסוריה  הצבא האמריקאי

-הברית בוחנת אפשרות להקים בסיס צבאי בצפון-ארצות    
ארגון "המדינה המזרח סוריה, כדי לסייע בלחימה נגד 

) גורם מערבי לעיתון 14.1כך מסר ( –האיסלאמית" (דאעש) 
הברית מגבש תכנית -, צבא ארצותחיאת". לפי הגורם-"אל

מאלכיה שבשליטת -להקמת בסיס בעיר הכורדית אל
הכורדים וסמוך לגבול עם טורקיה ועיראק, בו יוצבו כמה 

קומיים עשרות יועצים צבאיים אשר יאמנו לוחמים מ
  שישתתפו בלחימה נגד דאעש.

בסיס ב מוצביםמכוונים לסוריה הטילי פטריוט אמריקאים 

: משרד ההגנה של ארה"ב)בטורקיה (צילום  
  

כי ארצות הברית העבירה לפני מספר  ,עוד אמר הגורם    
שיסופקו  ,טונות של כלי נשק ותחמושת 50שבועות לסוריה 

לאותם הלוחמים. לפי הדיווח, רק שבעה יועצים צבאיים 
יים פועלים כיום באזור הכורדי בסוריה, "בשל אאמריק

  מגבלות לוגיסטיות".
אותו  סמוך,זה יצטרף לשדה תעופה נן מתוכבסיס     

השמישה ארצות הברית בחודש שעבר לשימוש מטוסי הקרב 
, מטוסי קרב השלה בהפצצות בסוריה. נוסף לבסיסים אל

שדות תעופה מ יםריאממבסוריה פועלים האמריקאים 
  קטאר. בירדן ובבטורקיה, אמריקאיים 

  

פעילים חברתיים בלבנון ישפטו בבית 

שהפגינו בביירותדין צבאי בגלל   
עשרים  בשבוע שעברכוחות הביטחון הלבנוניים עצרו     

פעילים שפרצו למשרד להגנת הסביבה במרכז הבירה ביירות 
נוספים הפגינו פעילים כך דווח בכלי התקשורת המקומיים.  -

  באותה שעה באזור. 
למשרד להגנת הסביבה הגיעו לקומה שחדרו מפגינים ה

למקום.  גיעוכוחות משטרה השבעד השנייה של המבנה, 
"אתם מסריחים" ו"אנו  החברתיות תנועותההמפגינים, מ

דורשים דין וחשבון", מאשימים את השר מוחמד משנוק 
באחריות להחלטה הממשלתית לייצא את האשפה שנערמה 

ברחובות העיר, לאחר שהרשויות הלבנוניות לא הצליחו 
 זבל.להגיע להסכמה בנוגע לרשות האחראית לפינוי ה

מהעצורים שוחררו, אבל שלושה מהם: נביל שעייה,  כמה    
נשארו במעצר וישפטו בבית דין  ,זיאד חוסיין וחסאן כוטייג'

  צבאי. 
ובערים ביירות , נערכות בבירה 2015יולי  אזיצוין שמ    

אחרות ברחבי לבנון הפגנות נגד השלטון בגלל מחדל 
 ,קבוצות נוספות למחאה הצטרפוהטיפול בפינוי האשפה. 

הדורשות טיפול בשאלות חברתיות כגון רווחה, חינוך 
  ובריאות.

  

  

  עיתונאי פלסטיני שובת רעב
מחוץ למרכז הרפואי העמק במרכז עפולה  הפגינועשרות    
קייק, -מוחמד אלהפוליטי הפלסטיני  באסיר) בתמיכה 14.1(
ועדת רגנה יההפגנה אאת יום.  50-מ למעלהשובת רעב ה

בה לשחרור העציר ולהפסקת קראו והעליונה, המעקב 
 מעצרים המנהליים. השימוש ב

ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה המשותפת) נאם    
יר עצמידי של הרו ה"אנחנו קוראים לשחרו :בהפגנה ואמר

ואנחנו מגנים בחריפות את המדיניות הדרקונית של מעצר 
  געת באושיות החוק והצדק". פוהמנהלי, 

- , עובד עבור רשת השידור הסעודית אל33, קייק- אל    
 21-קש, ליד רמאללה, ב-בביתו באבוהוא נעצר  מאג'ד.

 . מוחזק במעצר מנהלי ומאזבנובמבר, 
 11.1-איילון ברמלה, אבל ב אבכלתחילה הוחזק העציר     

דרדרות במצבו הרפואי. יה עקבעמק ההועבר למרכז הרפואי 
כחוש ביותר ומתקשה  קיקי-לפי רופאים לזכויות אדם, "אל

רגליו. הוא סובל מהקאה בלעמוד עקב הידלדלות עצמות 
 חומצתית ושמיעתו וראייתו הידרדרו".

כי העציר "מטופל בהתאם להחלטות  ,מבית החולים נמסר    
אשר מתנגדת  ,ות הרפואית"רדסתועדת האתיקה של הה

  להזנה בכפיה של שובתי רעב.

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  די שבועמ 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 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת ית, הקומוניסטית הישראל
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  רופקיס, שר האוצר היווני לשעבר: איאניס ו

  המשבר 
  הכלכלי לא תם

  

  

שם,  מוערך וידוע רופקיס הוא כלכלן יווניאאניס ויפרופ'     
תהודה בשזכו  ומרצה שחיבר מספר ספרים ומאמרים חוקר

 27-בכיהן כשר האוצר של יוון החל א וה .רחבה ביותר
שהודיע על כ ,ועד לחודש יוני באותה השנה 2015בינואר 

בעקבות נפילת הבורסות     .התפטרותו לאחר משאל העם ביוון
, העניק וארופקיס ראיון ארוך בשבוע שעבר ברחבי העולם

לעיתון השוויצרי רב התפוצה "לה טמפס", הרואה אור 
  'נבה. להלן קטעים מתוך הריאיון.זב
  

  

במהלך השבועות האחרונים נרשמו נפילות בבורסות ברחבי 

דירו את מצבה של הבורסה האמריקאית העולם ויש שהג

בשבוע הראשון של השנה כ"גרוע ביותר בהיסטוריה". אתה 

סבור שמדובר בביטוי של המשבר הקפיטליסטי. אך לאיזה 

קפיטליזם אתה מתכוון? לאנגלי? לאמריקאי? לגרמני או 

  אולי... לסיני?
ישנן, כמובן, צורות שונות של קפיטליזם. אבל אני     

 קפיטליזם הנמצא במשבר –פיטליזם הגלובאלי מתייחס לק
. זה משבר שטרם הסתיים. זהו גם המשבר 2008מאז 

  השנים האחרונות.  200-הקפיטליסטי הארוך והעמוק ביותר ב

  
  

יש לו נקודות דמיון רבות עם המשבר הקפיטליסטי העולמי 
של המאה שעברה.  30-ותחילת שנות ה 20-של סוף שנות ה

שוב: נגידי הבנקים המרכזיים למדו את אך ישנו גם הבדל ח
לקחי המשבר הקודם ומתנהגים עתה בצורה מתוחכמת 

  ביותר.
  

  המשבר? מה לא עובד?נמשך מדוע 
מצד אחד ישנו חוב גבוה וללא תקדים ומצד שני ישנן     

שימוש. ההון נמצא  מויות אדירות של הון שלא נעשה בוכ
להשקעות  ים ואינו מתועליבידיהם של המוסדות הפיננס

בייחוד  -יצרניות. זה בזבוז של משאבים ללא תקנה 
  באירופה. 

במערב הקפיטליסטי סיבה נוספת נובעת מהעובדה ש     
-ל 18בשכבת הגיל שבין  30%-וביפן, נרשמת אבטלה של כ

מאז המשבר  היו כמותםלא ששנה. אלה אחוזי אבטלה  50
 וכה;הקודם. להמשיך? האם יש לך זמן? כי הרשימה עוד אר

כדי לקצר אציין שמדובר במשבר ללא תקדים בעשורים 
 2008וכל המודלים הכלכליים שעבדו לכאורה עד  ,האחרונים

משבר משולב: משבר של השקעות,  זהאינם פועלים עוד. 
משבר החוב, משבר ההון שנצבר בידיים מעטות ואין לו 

  שימוש, משבר תעסוקה...
  

ומה אתה מציע? לצאת מהקפיטליזם? רפורמה של 

  הקפיטליזם?
לשמאל יש פרויקט היסטורי: להקים חברה סוציאליסטית     

הסוציאליזם כפי שהכרנו דגם על חורבות הקפיטליזם. אך 
. השמאל לא היה מסוגל 1991-מת ב האותו בהיסטורי

להוביל בבטחה בדרך הסוציאליסטית. כעת, הקפיטליזם 
  ו הפך לאויב המר ביותר של הקפיטליזם. עצמו ומשבר

אפשר להתבונן על המציאות האירופית כדי להיווכח מדוע     
הקפיטליזם היה לאיום הקשה ביותר על הקפיטליזם. אף 

משתי שר יבמדינה קטנה באירופה בהנהגת שמאל, בה ש
הממשלה לנקוט בצעדים מוסיפה תקופה קצרה, משך אוצר ב

מנת לייצב את המערכת  ים עליים שמרניקפיטליסט
הבנקאית. אך מי שסבור שכוחות השוק מסוגלים לתת 

  תשובה למשבר העמוק, משלה את עצמו וייכשל.
  

שר האוצר היווני לשעבר, המרקסיסט, סבור שישנו רק 

  פתרון פוליטי?
הכל פוליטיקה והקפיטליזם איננו משטר בר קיימא. זאת,     

זדמנויות שמצא חרף העובדה שהשמאל לא ניצל את כל הה
בדרכו אל השינוי מן היסוד. הסתירות הפנימיות בקפיטליזם, 
כפי שסבור המרקסיזם, יגרמו להופעת  הכוחות המסוגלים 

  להפילו.
  

יפראס שראש ממשלת יוון אלכסיס צמאוכזב האם אתה 

דומה עד מאוד חברתית -כלכליתמדיניות  הובילמוסיף ל

  למדיניותם של קודמיו?
הסיבה שבגללה התפטרתי מהתפקיד. אני וזו  ,כמובן    

מתנגד למדיניות הכלכלית והחברתית של ממשלת יוון. אבל 
לא מדובר בשאלה אישית, הרי מאחורי ראש הממשלה יש 
מפלגה, מפלגת שלטון. "תכנית ההצלה" השלישית 
שציפראס בצע, דומה עד מאוד לתכניות ההצלה הקודמות. 

משך ואף מעמיק. היא רק מוסיפה שמן למדורה: המשבר נ
הממשלה שוב מבקשת תמיכה מהבנקים הזרים והבנקים 

חברה. זה במשליטים תכניות הפוגעות שוב ושוב בכלכלה ו
  לפרוץ.  חייביםמעגל סגור ש
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איגרת פרידה 
  מסקרנת

האחרון של דייויד בואי  האלבום

                    הוא רקוויאם מערער ויפהפה

 בהיסטוריה, דייויד בואי, אחד מגדולי אמני הפופ והרוק     
) מסרטן. מותו המפתיע, יומיים 10.1מת בשבוע שעבר (

אלבומו החדש, עורר תגובות  בו יצא ,69-אחרי יום הולדתו ה
  בכל העולם.נרגשות 

 נראה , לאBlackstarעיתוי יציאת אלבומו האחרון,      
בואי חיכה לרגע האחרון כדי להוציא כי סביר להניח מקרי. 

את איגרת הפרידה שלו מהעולם. וזוהי איגרת יפה ביותר אך 
עם הרכב  לבום הוא תוצר של שיתוף פעולהמערערת. הא

בין  מזגתנת המ. התוצאה היא יצירה מגוובאנד ג'אז גדול- ביג
מעט  ,, מקצבי רוק כבדים ומוכריםחטיבת כלי נשיפה ממתכת

  וקולו הייחודי של בואי.  אלקטרוניקה,

  Blackstarצילום מהקליפ של 
  

של אותם כלי נשיפה הוא  בעצבני והרוגש האילתור    
המזהה באלבום, שנותן לו טעם הסגנוני האלמנט 

ס שר את ם גוסשאד , בדיעבד,אקספרימנטלי. הידיעה
הנקודה  .השירים, מעלה את סף הדרמטיות עוד יותר

המעניינת היא שבואי היה מודע לאפקט הזה, ודאג לשתול 
פזורות לאורך הרמזים לפרידתו ההולכת וקרבה בשורות 

ם יהדבר נכון גם לגבי שני הקליפים האפוקליפטי –האלבום 
והמרהיבים שיצאו יחד עם האלבום, בהם דמותו של בואי 

  .  וחולנית למדית כסויית עיניים נראי
 רתופעה ייחודית בעולם המוזיקה. ש יהקולו של בואי ה    
סגנונות שירה שונים שנעים בין ליריות  חמישהאו  ארבעהב

בריטית עממית לדרמטיות אופראית. אך למרות הגיוון 
הסגנוני הזה, קולו תמיד נשא איכות ייחודית ומזוהה 

הגיוון הזה בולט במיוחד  מחוברת לפרסונה של בואי.ה
 (בעזרת    מגרונו  מפיק   בואי  באלבום החדש, בו מצד אחד 

 –מאיימים ואלימים בשיר הראשון שירה   צלילי  אפקטים) 
Blackstar  ,      בקול      שברירי      ונוגה     שר     ומאידך  

  
  .Dollar Daysבשיר 

ביזאר ע בין השנ –ם למראה של בואי דינמיות זו נכונה ג   
מאלבומים שונים, דוגמת לאלגנטיות, או בין פרסונות שונות 

אך הפרסונות הללו לא מסתירות . ומייג'ר טום זיגי סטארדסט
את העומק הרגשי הפנימי של בואי, שבמקביל ל'סגנון' גם 

  את הקול האנושי שלו.  תמיד מתחת לאיפור חשף
ות עמוקה, זיקיות משתנה ומבלבלת וכנבין  זה שילובב    

תרומה  –הפוליטית של בואי כאמן מרכזי  תותרומטמונה גם 
  שהיא בבסיסה מגדרית. 

ניתן להגיד שבואי הוא האמן הקוויר החשוב והמפורסם     
הוא יצר לאורך חייו הציבוריים תדמית שערערה על  .ביותר

מסורתיות והדגישה תמיד את הנזילות  תפיסות גבריות
המגדרית. בואי הציג את עצמו כ"חייזר", ונטייתו המינית 

רוק שלו - בייחוד בתקופת הגלאם – עמדה בסימן שאלה
בשנות השבעים. העובדה שהוא קיבל את השמועות על 
נטיות הומוסקסואליות ברצון, ההתענגות על המתח בין 

    . לזמנהפורצת דרך  יתהגבריות מובהקת לנשיות מופגנת, הי

 נמרוד פלשנברג

   

  של ניצן אביב לזכרו
לאחר מחלה החבר הלך מאיתנו ) 11.1בשבוע שעבר (    

במותו. הובא למנוחות למחרת  82הוותיק ניצן אביב, בן 
  בבית העלמין הירקון.  

 במערכת י"ולמק ש"לחד הצטרף כאשר הכרתי ניצן את    
 עשיר ניסיון ולחזית פלגהלמ תרם הוא. 2003 של הבחירות

 שנות מאמצע עוד ב"להט לזכויות המאבק מחלוצי כאחד
 הגאווה מצעד ם שליוזמיהו םהוגיה בין היה. השבעים
 נמנה עם המאבק מראשי כאחד. 1979 של בישראל הראשון

 והסתכן הישראלית בטלוויזיה םעצמ את פושחש הראשונים
 לא זאת אף על, מהארון יציאתו על אישי מחיר בתשלום

 שעות ניצן הקדיש האחרונות בשנים. לפעול והמשיך נרתע
 במטרה ב"הלהט קהילת מאבק על שיחות בתיעוד רבות

  . הבאים לדורות והמורשת הידע את להעביר ברורה
 הגאווה צבעי דגל – דגלים שני בידיו החזיק אביב ניצן    

 במסגרת שרק הבין הוא. מגלו פטיש עם אדום דגלו
 בין לשלב ניתן , ויהודים ערבים של וחזית המפלגמשותפת: 

 בכל כמעט אותו לפגוש היה אפשר מסור כפעיל. מאבקיםה
הוא . , נגד הכיבוש ולמען שוויוןחברתיות עוולות נגד הפגנה

, שלטים כמעצב המקצועיים כישוריו את שתרם מהפכןהיה 
כדי להשתתף  המפלגה למשרדי הגיע שבוע כל אשר פועלכ

 ,"הדרך זו" עיתוני ושליחת קיפול של תהסיזיפי בעבודה
 היה ניצן. אחרת אפורה מטלה כלנענה בשמחה לעשות ו

 ששום חומרים - ישראלב המהפכה מכונת של והגריז השמן
  . בלעדיהם לפעול יכולה לא מהפכה

. ותרם להם רבות חברתיים בקולקטיבים חבר היה ניצן    
 קבוצתב חברפעיל בחד"ש ובגדה השמאלית, , מפלגה חבר

נמנה , הגאה שבמרכז ב"הלהט קהילת ותיקי – "מזהב קשת"
 קבוע מנויבחד"ש, היה  אדום"-עם מקימי החוג "ורוד

 צדקלמען ו בכיבוש מאבק מסגרות בעוד ופעיל בסינמטק
 בארגונים פעילות והפעיליםה. לאחרונה עד בישראל חברתי
 לשעותיו עד במסירותבו  וטיפלו ליוו בהם חבר שהיה

 לרגעיו עד אדם אוהב היה הקומוניסט ניצן. תהאחרונו
 חבר לך תודה. סועדיו לכל תודה והכרת חיוך עם, האחרונים

   .ניצן

  יאור קייל



    במאבק
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) 15.1ם, ישראלים ופלסטינים, צעדו (שלו מאות פעילי    
מצומת הכפר חוסאן לכיוון מחסום  –בשטחים הכבושים 

המנהרות. כבר בתחילת ההפגנה עצרו כוחות הביטחון 
את אחד ממארגני ההפגנה הפלסטינים, מסיבה לא ברורה 
״לוחמים לשלום״. בין הצועדים: חברי  הפעיל מרכזי בתנוע

חד"ש דב חנין ועבדאללה אבו מערוף (הרשימה  שלהכנסת 
המשותפת), חבר הכנסת לשעבר ומזכ"ל מרצ מוסי רז, 

  ופעילי חד"ש ומק"י רבים.

  ועבדאללה אבו מערוף בהפגנה חברי הכנסת דב חנין    
  

שלום להמפגינים נשאו שלטים שקראו לסיום הכיבוש,     
ות א״מצי :צד ישראל. הם קראובולהקמת מדינה פלסטינית 

  ״זה לא ייגמר עד שנדבר״.ו ולא חלום, אנשים רוצים שלום״
הכיבוש הוא "כי  ,ח"כ אבו מערוף אמר במהלך ההפגנה    

שאין עוול מתמשך לשני העמים. ההפגנה הזאת אומרת 
 21-שיש דרך אחרת של שלום ותקווה. במאה הלהתייאש, 

הכיבוש  אתאין לתאר עוד כיבוש כזה בעולם. צריך להפסיק 
  . "1967גבולות בצד ישראל בהקים מדינה פלסטינית ול

סולימאן אל ח'טיב, פעיל פלסטיני מלוחמים לשלום, קרא     
לעוד פעילים, ישראלים ופלסטינים, להגיע להפגנות האלה 

חודש. כמו כן ביקש למסור סולידריות ל אחתמתקיימות ה
בשם המפגינים עם אדם, פעיל התנועה שנעצר בתחילת 

את  פשוטאנחנו קוראים לצבא ל" :ח׳טיב אמר ההפגנה. אל
  המדים ולהצטרף ללוחמים לשלום״. 

  
  

בנק"ישל  20- ה ועידהוההכנות לקראת   
של  20-ה הועידהוהארץ נמשכות ההכנות לקראת  רחביב    

ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי (בנק"י) שתתקיים בחודש 
שורה בוועד המכין ה דןאפריל הקרוב. בסוף השבוע האחרון 

של הצעות שיוגשו לצירי הוועידה. את המפגש פתח שרף 
 והאחראי על חסאן, חבר הלשכה הפוליטית של מק"י

, שסקר את המצב הפוליטי באזור הפעילות בקרב הנוער
  ובישראל.

      
חלק  משתתפי הישיבה לקחו ן, אבתום הרצאתו של חס    

בשלוש סדנאות מקבילות: "שאלת הארגון" עם ערפאת 
שנה לנוער הקומוניסטי והאתגרים העומדים  90בדרנה; "

 ;בפניו" עם מזכ"ל בנק"י אמג'ד שביטה ועמרי עברון
  " עם שאדי נסאר. קרב התלמידיםו"פעילות בנק"י ב

המפגש הסתיים בשיחה פתוחה עם מזכ"ל מק"י, עאדל    
יסודות המעמדיים והאידיאולוגיים ה ניתח אתעמאר, ש

בנק"י  יכתלהפאת הדרכים לניניים של בנק"י ו-םיהמרקסיסטי
 כןהצעירים היהודים והערבים. הנוער ולתנועה המונית בקרב 

  תמיכה בסרבנים. ל א להתגייסקר
  

  הפגנת תמיכה בתאיר קמינר הכלואה
בינואר תיערך הפגנת תמיכה בסרבנית  23ביום שבת,                 

 ביוזמת תנועת 'יש גבול'. 400הכלואה בכלא ינר תאיר קמ
. ימי מחבוש 20-ונשפטה ל בינואר 10-סירבה להתגייס בהיא 

קמינר, שראיון איתה הופיע בגיליון האחרון של 'זו הדרך', 
  ת לקחת חלק בדיכוי העם הפלסטיני. מסרב

הסעה ה. 400ליד כלא  12:00המשמרת תתקיים בשעה     
רכבת תל אביב בומ 11:00-בהאומה  תצא מבניינימירושלים 

  .11:00מרכז (לפני הירידה לאיילון) בשעה 
  

תל אביבחד"ש סניף   

 אסיפה פומבית 

 עם יו"ר ועדת המעקב והח"כ לשעבר

 מוחמד ברכה
 

  –דמוקרטיה לשוויון ולהמאבק לשלום, 

הימיןמאבק בממשלת    
 
 

,20:00, בשעה בינואר 26, ג'ביום   

, תל אביב70חד העם הגדה השמאלית, אבמועדון   

  

  יפו של מק"י-סניף ת"א
 

  

  אבל על מותו של הפעיל הוותיק
  

  ניצן אביב
  

  

 

 מערכת "זו הדרך"

  מביעה את צערה על מותו של 

 המתנדב המסור

  ניצן אביב
  דגש


