
  

  

  שלום ושוויון, יהודים וערבים דורשים צדק חברתי
  

  אור שימאת 
  

אילו הכסף שאומות העולם משקיעות בנשק ובמלחמה     
ניתן היה למגר , ה מושקע ברווחתם של תושבי תבלהי

לכל אדם שרוב המגיפות ולדאוג ואת לחלוטין את הרעב 
אילולא הייתה , בישראל. קורת גג מעל ראשותהיה 

 מיליון 44 להשקיע , לפני שבועיים,בוחרתהממשלה 
כסף יותר היה לה , שקלים נוספים בבנייה בהתנחלויות

  .בבריאות וברווחה, להשקיע בחינוך
ין המאבק לצדק חברתי לבין המאבק לא ניתן להפריד ב    
משום שממשלת ישראל מקדמת מדיניות משולבת , שלוםל

ועפות הון ת בזבזתמה, הממשלה. כיבוששל של הפרטה ו
היא אותה ממשלה שהפסיקה , בבניית וילות בהתנחלויות

, הממשלה. הציבורי בתוך הקו הירוקע בדיור יהשקל
היא אותה הממשלה , תקציב ביטחון מנופחעל  בזבזתמה

  .סבסוד למעונות היוםקצצת במ ומ"שמעלה את המע
-דיור בר: למחאה החברתית יש הרבה דרישות מוצדקות    

אך . 'וכו, השקעה בבריאות הציבורית ,חינוך חינם, השגה
 אלא גם על הדרכים, רישותעל הדלא רק חשוב להצביע 

 על ההון הוא אחת גבוה יותרמיסוי , לכן. לממן אותן
אלא שלא ניתן להסתמך . הדרישות החשובות של המחאה

גם קיצוץ בתקציב הביטחון ובתקציבים המופנים . רק עליו
דרישות המן את למעל מנת להתנחלויות הוא הכרחי 

  .המחאהשהעלתה 
  

  לפזר את ערפל הקרב
הממסד להסיט את תשומת מנסה , פרצה המחאה    מאז 

. הסתה לאומניתבאמצעות ,  הרחק ממנההלב הציבורית
בשבועות האחרונים היינו עדים למסע הסתה נגד המיעוט 

שרי . נגד הפליטים מאפריקה ונגד הציבור החרדי, הערבי
 לפיכמבקשים להפנות את הזעם  וחברי כנסת ממשלה

  .נגד הממשלה ובעלי ההוןשיופנה  במקום ,המיעוטים
הממשלה עושה , נוסף לשימוש באיומים פנימיים    

הוא ביטוי " יום האיראניהא. "שימוש גם באיומים חיצוניים
ידי שרי הממשלה כל אימת שהם מבקשים להסיט הנשלף ב

  .חייהיוקר הממאת תשומת הלב הציבורית מהעוני ו

     

כדי לספק מזה שנים מנוצל פלסטיני -הסכסוך הישראלי    
מנהיגי הימין . לשלטון הימין ולמדיניותותירוצים והצדקות 

אך הם , נגד הפלסטינים" יד חזקה" יחםהבטבעלו לשלטון 
  .בישראל עלו ביד חזקה לא פחות נגד השכבות המוחלשותפ

משלה בעוד שהתקשורת והמ, המשק הישראלי הופרט    
בין יש קשר בין הכיבוש ל, אכן. עוסקות בכיבוש ובמלחמות

כשם שיש קשר בין שלום לצדק , ליברלית- מדיניות הניאוה
 גם –זכותם של אזרחי ישראל לחיות בביטחון . חברתי

וגם בביטחון מפני מלחמות , בביטחון סוציאלי מפני עוני
  .יחד אלו גם  שני מחייבת אותנו להיאבק למען–מיותרות 

  

 )5המשך בעמוד (
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 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  שר האוצר מגן על הנרדפים

מי שלא יכבד . הצמיחה שלנו מבוססת על גידול בהשקעות"
אנשי עסקים .  יחסל את כלכלת ישראל–גזר העסקי את המ

ל אואם הם מסתובבים עם מור, לאהם בני אדם ויש להם מור
ההשקעות שלהם ,  אז כמו אצל כולם,נמוך וחשים נרדפים

, תיקון עיוותים כן,  ויכוח כן–רוצה להזהיר אני . בהתאם
 ."צריך לבלום ולהסתייג ממנו בכל פהעליהום 

  ) 21.5, "וואלה"אתר  (

  

  בגלל המחאה... התעשיינים היו בפאניקה
לא הבנו איך . כולנו נכנסנו לפאניקה מהמחאה החברתית"

זה הוביל לכך שהיא כוונה נגדנו ולא נגד . לטפל בה
ותר מכל לעליית המחירים במשק שאחראית י, הממשלה

. תעשיות גם נפגעו מאוד בלב מכל החרמות. ולריכוזיות
, משפחת שטראוס הקימה מפעל לתפארת כיזמים ציונים

  ".ופתאום מצאה עצמה מוחרמת
  ) 21.5 ,"דה מרקר" ,צביקה אורן התעשיינים דותחאהת נשיא(
  

  אהחבגלל המ... הממשלה הייתה בפאניקה
מכיוון שיש כיום ממשלה . י לא טובחברת-המצב הכלכלי"

חברי , קודם לכן. היא תגיב אחרת למחאה, מאוד יציבה
הממשלה רצו כאחוזי תזזית מהפחד מהמשמעות הפוליטית 

ראש הממשלה שינה כיוון יחסית למה שעשה . של המחאה
  ".הוא חשב שהמחאה היא איום פוליטי. כשר אוצר

  ) 21.5, "ה מרקרד", נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין(
  

  הגזענות כפי שהסברתי לילדיי
סטריאוטיפים קיימים תמיד בחברה . אין אפליה,  פעריםיש"

על פי רוב אין , עם זאת. ומרביתם שליליים, הטרוגנית
  ".)להוציא כלפי ערבים(בישראל אפליה 

  )10.5 ,"דה מרקר", ל האוצר לשעבר יורם גבאי"מנכ(

  
  נשיםאנשים ללא דירות ודירות ללא א

 יחידות 761-חברת הדיור הציבורי עמידר מחזיקה כיום ב"
 בלבד מוגדרות 393מתוכן , דיור ריקות ברחבי ישראל

 כך עולה מנתונים שמסרה לפני כמה –כראויות לאכלוס 
 בעקבות פנייה של התנועה לחופש ,ימים חברת עמידר

מהנתונים שסופקו לעמותה עולה כי חלק הארי של . המידע
 61בבאר שבע עומדות , כך למשל. ויות בפריפריההדירות מצ

 12בירושלים עומדות . 21 ובבית שאן 29בצפת , דירות ריקות
  ."8 ובחיפה 10בלוד , דירות ריקות
  )2012מאי , ח של התנועה לחופש מידע"מתוך דו(

  

  

  מכתבים למערכת
  

   עופר עיני אינו מייצג את העובדים
לא , כעובדת, אך אני,     בבחירות להסתדרות זכה עופר עיני

  .וזאת משלוש סיבות, רואה אותו כמי שמייצג אותי
 מפלגה –הוא זכה לתמיכה רשמית של הליכוד ,     ראשית

שהמצע שלה והפעילות שלה מכוונים נגד , חברתית- אנטי
לוחם "בזמן שהוא מתהדר בהיותו . האינטרס של העובדים

הובילה , שתמכה במועמדותו, ממשלת הליכוד, "חברתי
  .לגידול באבטלה

סדרים מצד -כבר לפני הבחירות התעורר חשד לאי,     שנית
אשר דאגו להפעיל לחץ על , אנשי רשימתו של עיני

. להגיע ולהצביע עבורו, באמצעות המנגנון שבידם, העובדים
אשר , היו עובדים אשר קיבלו מכתבים מראש הוועד שלהם

מוקרטי ואינו מתקבל זה אינו ד. הורה להם להצביע עבור עיני
  !על הדעת
כאשר הנהיג עיני את השביתה למען עובדי ,     לבסוף

הוא התקפל לאחר מספר ימים מבלי שהושגו הישגים , הקבלן
עובדי הקבלן במשרדי הממשלה לא עברו . משמעותיים

וכל העניין נראה יותר כמו תרגיל ביחסי , להעסקה ישירה
דבר על הבושה שלא ל. ציבור מאשר כמו מאבק עובדים

 !שם נמשכה השביתה שעות ספורות בלבד, ג"בנתב
, מייצג אותי כעובדתעופר עיני אינו , בשל סיבות אלו, לכן    

העובדים שהיא ארגון , ההסתדרותראוי להנהיג את וגם אינו 
  .בישראלהגדול והחשוב 

  יפו-אביב- תל, רבקה ויטנברג 

  
        

  שובה של הנכבה
        

 יוסי סגולמאת 
  

החשים , אביב-דרום תלתושבי הבין לליבם של ניתן ל    
ההופכות כעת לביתם של , מצוקה נוכח הזנחת שכונותיהם

ראויה אין שם תשתית . עשרות אלפי פליטים אפריקאים
, מצד שני. והדבר גורם לתופעות לא קלות, לקליטת הפליטים

מה בין  ל,קשר בן הנאומים שהושמעו באותה הפגנהכל אין 
  .נותשמתרחש באותן שכו

א מאוד  ומיכאל בן ארי לדני דנון, לחברי הכנסת מירי רגב    
כמעט כל תשומת הלב . אביב-איכפת ממה שקורה בדרום תל

. שלהם מושקעת בהמשך טיפוח ההתנחלויות ותושביהן
שעל אדמתם ועל , ההתנחלויות פוגעות לא רק בפלסטינים

, המוחלשותאלא גם בתושבי השכונות , חשבונם הן מוקמות
    . כים אלו לפעול"מתיימרים ח, כביכול, שר למענםא

ילות בהתנחלויות מתבצעת על חשבון הטיח ההשקעה בוו
  .המתקלף בבתים הישנים

 על להגןדנון ובן ארי היא לא , דמגוגיה של רגבהמטרת     
הגזע "לטעון לעליונות ולהמשיך אלא , תושבי השכונות

כי הם , ריקאיםהם מתנגדים לאפ. כל השאר על פני "היהודי
  . לא יהודים ולא מצביעים עבורם, שונים

זמן לא רב לאחר שצוין זכר הנכבה ,     בימים אלה
ישנם רבים המתכננים נכבה כי , עצוב לגלות, הפלסטינית

ומבקשים לבצע טיהור אתני וגירוש של רבים החיים , נוספת
, אפריקאים לא חיו כאן במשך דורותפליטים האולי ה. בערינו

  .יש להם מקוםבהחלט  אבל



  

 3 /עובדים
 

  

 שלטון היחיד של עופר עיני ספג מהלומה
  

  ש"בהנהגת חדשלושה מרחבי נעמת  שני מרחבי הסתדרות ו:לראשונה
  

 שני  יעמדו בראש,ש"חדפעילי , י"מקשני חברי , ראשונהל    
מרחבי ושלוש פעילות יעמדו בראש , הסתדרותב םמרחבי
וצאות הסופיות של הבחירות כך עולה מהת. נעמת

  ). 25.5(פורסמו בשבוע שעבר  ש, תנעמלהסתדרות ול
 ,ר ההסתדרות המכהן"יו, עופר עיני    מהתוצאות עולה כי 

כ "ח.  מכלל הבוחרים66.6%שהם , אלף קולות 127- בזכה 
הבית "שעמד בראש רשימת האופוזיציה , איתן כבל

  אלף קולות64- זכה ב,ש"לה שותפה גם חד, "החברתי
במהלך  ר ההסתדרות"ו כיימשיך לשמש עיני –לכן . )33.3%(

  .כהונה נוספת
 "עוגנים"רשימת קיבלה ,     בבחירות לוועידת ההסתדרות

, המשותפת למפלגת העבודה, של עיני
ס ולסיעת עוז של "לש, לליכוד

 אלף 120-כ ,התעשיות הביטחוניות
הבית "ת רשימואילו . )64%(קולות 
, ש"המורכבת מסיעות חד, "החברתי

רשו ומקבוצות שפ, רצ וקדימהמ
 זכתה ,הליכוד בהסתדרותמהעבודה ומ
הייצוג של . )30%( אלף קולות 55-ב

ויעמוד , ש בוועידת ההסתדרות גדל"חד
 4.5%לעומת ,  מצירי הוועידה5.5%על 

  .בוועידה הקודמת
זכתה  ,לוועידת נעמתבבחירות     

 ,קולות אלף 50-ב "עוגנים"רשימת 
   . אלף25-ב "החברתי הבית"רשימת ו

הבית "גבוהים עבור הצבעה אחוזי     
רחבים אשר מאותם  נרשמו ב"החברתי

, מרחב נצרת: ש"בהם זכו אנשי חד
 אחמד-כמאל אבואשר בראשו יעמוד 

שבראשו , והמשולש הדרומי, )54%(
  ). 66% (מיל אבו ראס'ג ימשיך לעמוד

 תמשיך לעמוד ראייסי'רודיינה ג    
ד  תמשיך לעמוולי'לג' גםומייסא, בראש נעמת בנצרת

תאם יחאליהן הצטרפה . בראש נעמת במשולש הדרומי

וד בראש נעמת  אשר נבחרה לראשונה לעמ, מעראבהואכד
  .במרחב הגליל המרכזי

הבית " בהן נרשמה תמיכה גבוהה ברשימת ,    בין הערים
פתח תקווה , )38%(אביב -ניתן למנות גם את תל, "החברתי

  ).36%(י הנגב המרכזכן את מרחב  ו,)34%(נתניה ו) 37%(
  

  הצלחה היסטורית: ראס-אבו
      

, מיל אבו ראס'ג, ש בהסתדרות"ר סיעת חד"לדברי יו    
. ש בהסתדרות"מדובר בהצלחה היסטורית עבור חד"

העיר , היא תנהיג את מרחב נצרת, לראשונה בתולדותיה
הכפלנו את , כמו כן. המרכזית של האוכלוסייה הערבית

בנעמת עברנו ממרחב ו, ש" חדהנהגתמרחבים שבהמספר 
מיל אבו ' הדגיש ג– " החזיתבהנהגתאחד לשלושה מרחבים 

  . ראס בריאיון עמו למחרת פרסום התוצאות
    בהתייחסו למסע האיומים של אנשי עיני נגד אלה שסירבו 

  :אמר אבו ראס, לשתף עמם פעולה

פני דמוקרטיות התקיים ל-והשיטות האנטימסע הלחצים     "
הרבות על פי התלונות . במהלכן ואחריהן, הבחירות
 האיומים כלפי אלה שסירבו להצביע עבור עיני היו ,שקיבלנו

  . עבודההמקום מ בסילוק כולל איום –קשים 
כאשר בוחנים את תוצאות הבחירות בקלפיות שהוצבו     

 רואים ,אלה שבערים וביישוביםלעומת במקומות העבודה 
 בערים ובכפרים קשה יותר להפעיל .בבירור את ההבדל

זה סייע  ו,גם היו לחצים אבל במקום עבודה היו –לחצים 
  ."של עיני' ניצחון'ל

   

 שמדובר וומרבאכ כבל סיכם את הבחירות " ח:ש
".  לעיני צפויה אופוזיציה לוחמת–הצלחה גדולה "ב

   ?האם אכן מדובר בהצלחה

הבית "התוצאות של ן ספק ש אי:ת
כאשר , שג לא מבוטלהן הי" החברתי
תנאים בהם נערכו  בחשבון את המביאים

הייתה רגנות האופוזיציה  התא:הבחירות
 המנגנון,  התשעיםממש בדקה
 ,גויס כולו לטובת עיניההסתדרותי 

פעילה תמיכה בומועמדותו זכתה גם 
  .מצד הממשלה

מספר , כי לפני הבחירות, יש לזכור    
בבית נבחרי חברי האופוזיציה 

, 5%- ללא הגיע) ה"בינ(ות ההסתדר
 כשליש ,מעתה. ש"חדסיעת כולם חברי 

 סיעות נמנים עםה "מחברי בינ
  .האופוזיציה

   

 האם יש לקחים פוליטיים :ש
להפיק יכולות י "ש ומק"שחד

  ?מתוצאות הבחירות

. המערכה טרם הסתיימה,  קודם כל:ת
עכשיו מתחילה המערכה הקשה למען 

תדרות שתשרת את הס, הסתדרות דמוקרטית ומעמדית
  . היהודים והערבים, האינטרסים של כלל העובדים

נגד עיני : בכיוון פנימה .פנימה והחוצה,     זו מערכה כפולה
: ובכיוון החוצה. ומדיניותו הפוגעת באינטרסים של העובדים

, הכיבוש והאפליה, ממשלת הנישול, נגד ממשלת הימין
  . םשמדיניותה משרתת את ההון במקום את העובדי

 עולה ,כאשר בוחנים את תוצאות הבחירות,     יתר על כן
י מקיימים קשר "ש ומק" חדבבירור שבמקומות בהם פעילי

בהם החברים נבחרים לוועדי , רצוף והדוק עם עובדים
 על ההערכה הציבורית, עובדים ופעילים במקומות העבודה

במקומות  ,לעומת זאת. פעילות זו תורגמה לתמיכה בבחירות
החברים לא עוסקים בארגון בהם  או , אין פעילות רצופהבהם

התמיכה בנו  ,עובדים או בקידום המאבקים המעמדיים
  . פחותה בהרבה

  

 כלל הפעילות הניצבת בפני, המשימה העיקרית והמיידית    
לקחת חלק פעיל בהתארגנות  היא ,י"ש ובמק"והפעילים בחד

 יחסאת ם איך משני –אלה כאן טמונה התשובה לש. עובדים
  . בחברה הישראליתבין ההון לעבודההכוחות 



 4 /כנסת

  

   ושוויוניתהשכלה גבוהה איכותיתל
  

  דב חניןכ "מאת ח
  

.  ארבע הערות קצרותגברצוני להצי,     לרגל יום הסטודנט
ההערה השנייה עוסקת , ההערה הראשונה עוסקת באזהרה

וההערה , דאגהההערה השלישית עוסקת ב, בהערכה
  .הסכמההאחרונה עוסקת ב

  

  אזהרה
נים של ממשלת ישראל את התכנו, כמו כולנו, אני קורא    

זו מערכת ההשכלה  ואחד היעדים, לתקציב השנה הבאה
קיצוצים סבול ל צפויות  האוניברסיטאות.הה בישראלהגבו

  . משמעותיים בסיוע המדינה להן
 אלא ,לא קיצוץ    מה שנדרש בתקציבי ההשכלה הגבוהה זה 

שזו תהיה באמת   כך ניתן יהיה להבטיח .הרחבה משמעותית
כדי שהמערכת המחקרית תהיה , הה בעלת רמההשכלה גבו

כדי שנוכל להכשיר חוקרים , מעולה כפי שאנחנו רוצים
,  האקדמייםוחוקרות צעירים ולתת להם להתפתח במוסדות

עם , לסטודנטים הכשרה והשכלה ראויהכדי שנוכל לאפשר 
  .עם כיתות תרגול, ספריות מתאימות

  

  הערכה
ה לאגודות  המגיעהערה שנייה עוסקת בהערכה    

 לפני כבר.  הארציתלהתאחדות הסטודנטיםהסטודנטים ו
סטודנטים המילאו , המחאה החברתית הגדולה של הקיץ

ילה בתח, תפקיד מוביל במאבק נגד העסקה קבלנית
  . בחברה הישראלית בכללותה –בהמשך אוניברסיטאות וב
  

  דאגה
הביטוי  לחופש הערה שלישית עוסקת בדאגה    

  .  תחת מתקפהשבתקופה האחרונה נתון, באוניברסיטאות
אנחנו שומעים יותר ויותר על מגבלות על פעולה פוליטית     

אנחנו שומעים על פגיעה בזכויות . לגיטימית של סטודנטים
אלה דברים . המחאה של סטודנטים באוניברסיטאות

אנחנו שומעים גם על פגיעה בזכויות ובחירויות . מדאיגים
  . גם של המרציםהאקדמיות 

של חירויות אקדמיות האוניברסיטה לא תוכל להיות אי     
 שבה החירויות האלה נמצאות תחת ,בחברה פוליטיותו

של , ההגנה על החירויות של הסטודנטים, לכן. מתקפה כבדה
מחייבת להגביר את המערכה  , ושל האוניברסיטאות,המרצים

  . המרחב הדמוקרטי בחברה הישראלית כולהלהגנת
  

  הסכמה
ם שנאמרו כאן אני רוצה להסכים לדברי – והערה אחרונה    

, הסטודנטים הערביםשל הגדולה מצוקה אודות ה, לפניי
מביאה אלפים רבים מהם למצוא את פתרונות הלימודים ה

  . שלהם מחוץ לישראל
אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני     

טובים תנאים ר ו לייצ זה,מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
  .ארץאוניברסיטאות ב בערביםצעירים יותר לקליטתם של 

להזכיר במיוחד את התוכניות   אני רוצה,בהקשר הזה    
יכולה להיות מרכז חשוב של  ש,להקמת האוניברסיטה בנצרת

ובוודאי היא , גם בעבריתגם בערבית ו, השכלה אקדמית
טובה וחיובית לאלפי הסטודנטים יכולה להיות חלופה 

  .נותנאלצים היום ללמוד במדינות השכה ,הערבים
  

  )22.5, יום הסטודנטציון דברים במליאת הכנסת ל(

        

  פטור מארנונה לזוגות צעירים
וחשבנו שמן , המנגנון של פטור מארנונה קיים בחוק    "

הראוי להרחיב את יריעת הפטור כדי לכלול את הזוגות 
מוחמד כ "נימק ח, "ת נישואיהם הראשונההצעירים בשנ

  ).23.5 (את הצעת החוק שהגיש, ש"ר חד"יו, ברכה
 וגם, בקיץהמחאה החברתית שהייתה בעקבות גם , לדבריו    

שכנראה יהיו בו גזירות ,  ההכנות לתקציב המדינה הבאבשל
ראוי שהכנסת תנקוט , קשות נגד השכבות המוחלשות

  .ות הצעיריםבצעדים משמעותיים לסיוע לזוג
  . בשל התנגדות הממשלה,     הצעת החוק נדחתה ברוב קולות

  
  

החרמת ההתנחלויות 

  פירושה תמיכה בשלום
  

  מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

הודיעה ממשלת דנמרק שהיא מתכוונת לסמן     לאחרונה 
כדי שאזרחיה יוכלו , את המוצרים שמיוצרים בהתנחלויות

פין בפרויקט להחליט אם הם מעוניינים לתמוך בעקי
  .בשטחים הכבושים או לא ההתנחלות

.  ונכונהשההחלטה הזאת היא החלטה ראויה ,סבוראני     
 הוא משום שהכיבוש עצמו, ההתנחלויות הן פרויקט לא חוקי

מדינה צריכה לקום , לאומיותנההחלטות הביפי - על. לא חוקי
  . ם הכבושיםישטחים הפלסטיניבפלסטינית עצמאית 

תמיכה  ביטוי ל על מוצרי ההתנחלויות הוארםחה, לכן    
של , כל עידוד לאותו פרויקט נפשע. של שלוםבתהליך 

משמעותו תקיעת מקלות , על חשבון הפלסטיניםהתנחלויות 
  .בגלגלים של כל תהליך שלום אפשרי בעתיד

אילן ביטא תמיכה בעקרון -אשר בנאום בר,     ראש הממשלה
באותו הזמן בנייה מקדם , של שתי מדינות לשני העמים

 משקר , בעצם,נתניהו. בהתנחלויות ומעודד את כלכלתן
  .לאנשים ומשקר לעולם

 צריכה ,של החרמת מוצרי ההתנחלויות, העמדה הזאת    
מי  .בתוך מדינת ישראלת שוחרי השלום להיות גם עמד

מה . כלכלתןבתנחלויות ולתמוך בה לא יכול ,שלוםבשרוצה 
  . חלים הביתהשנדרש הוא להחזיר את המתנ

 כי החרמת ההתנחלויות היא התנכלות ,    יש האומרים
אולם הגדה המערבית היא לא המקום . לפרנסתם של אזרחים

מקומם של אזרחים ישראלים הוא . עבור אזרחים ישראלים
  .כפי שהיא מוכרת בעולם, בתוך מדינת ישראל

    החרמת מוצרי ההתנחלויות היא ביטוי של התנגדות 
בעל , כל אדם הגוןו, להתנחלויות ולתוקפנות, לכיבוש

  .צריך לעשות כן, שוחר שלום, מצפון
  

  )23.5, דיון במליאת הכנסתדברים ב(
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   ארגן אתמי מ
  ?גל הגזענות

  

  אלדד לוימאת 
  

שהתרחש , נגד פליטים אפריקאיםמי שחושב שהפוגרום     
של  הוא תוצר של פרץ זעם ו,אביב-  שעבר בדרום תלשבועב

או , ייאוש ספונטני של תושבי השכונות בהם מתגוררים זרים
 ינוא,  מהימיןכים"חאפילו תולדה של נאום מסית אחד של 

ידה מארגנים ומכוונים בקפה,  מאחורי הקלעיםאלהמכיר את 
 . ואת עבודתם היסודיתא"את האלימות הגזענית בדרום ת

סיקור ה תגברותתחיל עם הה של שבוע שעבר לא הסיפור    
 ,אזור התחנה המרכזיתשל שכונת התקווה ושל התקשורתי 

 ממעשי 40%לפיה  )והשקרית (וגם לא בידיעה התמוהה
הוא . ידי פליטיםב מתבצעים אביב-הפשיעה באזור תל

יאה של שבאירוע שהיה אז , 2010מתחיל בדצמבר 
-הפגנת הימין הקיצוני בבת: גזעניתהציבורית הההתארגנות 

קראה ר שא, "לא יתחילו עם אחותי "תחת הסיסמא, ים
 .לבנות ישראל" המתחברים" את בת ים מערבים "לנקות"

רשת  היא, 2010-ב הפגנההשארגנו את , "משמר השכונה"    
. מקומות שונים בארץם בשיהפרו , בריונים חמושיםשל תאי

,  הלכה למעשה,י קלאסיאירופ" חולצות שחורות"ארגון זהו 
, אביב-באופן פרובוקטיבי בשכונות הדרום בתלהמסייר 

  ". תחושת ביטחון מפני המסתננים"ומספק 
 אודותעל  במכוון-שמפיץ נתונים שקריים ומנופחיםמי     

הם אותם , המטרידים מינית וחוטפים נשים יהודיותערבים 
הם . שחקנים פוליטיים הקוראים לגרש את הפליטים מישראל

 מדובר .פוגרומים נגד הזרים-שהופכות- ההפגנותמארגני גם 
 מיכאל בןכ "כמו ח, המוכריםפעילי הימין הקיצוני לא רק ב

להפצת השותף , ה"אלא גם בארגון להב, ברוך מרזל וארי
 .סקסיסטית- יתנהגזעהשנאה 

, בישראלחשוב לזהות את האסטרטגיה של הימין הקיצוני     
בעלת  ,שהצליח בשנים האחרונות להפוך מקבוצה אזוטרית

לקבוצה , שטחיםם בבהתנחלויות ובמאחזיהשפעה רק 
   .תאי פעילים בערים מרכזיות בישראל המארגנתחברתית 

ים -מען בתיהודים ל": כגון(הקמת ארגוני קש     באמצעות 
 יםהמסתיר, ")המטה העולמי להצלת העם והארץ"- ו"יהודית

הפצת נתונים באמצעות ו, את זהותם האמיתית של המארגנים
 אלימות מינית של הזרים בדברמבוססים -שקריים ובלתי

זרוע הפחדה מצליחים ראשי הימין הקיצוני ל, בישראל
  .ו לפעילות אלימההסיתול, וייאוש בציבור

ה של הימין הקיצוני בישראל זהה לזו של הימין הרטוריק    
 רטוריקה רווית הפחדה ואלימות זו: הקיצוני באירופה

 והיא נחלתם של כל ארגוני הימין הנלחמים ,סקסיסטית
הן בארץ ו הן, הרטוריקה הימנית. במהגרים ובפליטים

 ועל ארגוני זכויות האדם "האליטות"מצביעה על , בעולם
אותן , תושבי השכונות המוחלשות שמפקירים את מיכ

  . מהגרי העבודה והפליטים מגיעים בהן מתגורריםהשכונות 
נגד כביכול המתריסה , ופוליסטית    באמצעות דמגוגיה פ

  איכות חייהם והמציגה עצמה כמגינה על           ,האליטיזם המנותק

  

  
על רוכבים אבירי הטיהור האתני , של תושבי השכונות

  . גזענית ומסוכנתומקדמים אידיאולוגיהו הפחדים שעורר
, כה מיעוט שולי שהיו עד ,םייקיצונגורמים כך מצליחים     

לב אל מתוך ההתנחלויות לייבא את האידיאולוגיה הגזענית 
 .של החברה הישראליתליבה 

בדל עצום יש ה, ייתכן כי עבור השומע הישראלי הממוצע     
ערבים מערים הרחיק אזרחים בין הקריאה המטרידה ל

חזרה מבקשי המקלט הקריאה לגירוש לבין , יהודיות
 כי עבור , צריך לדעת"הישראלי הממוצע"אבל גם . לאפריקה

, בצפת, מי שמארגן את התנועות הגזעניות והאלימות באילת
 מטרת.  הןאחת –תי הדרישות הללו ש, ים-אביב ובבת-בתל

 את "תלנקו": היא אחת, גם כאן וגם כאן, הימין הקיצוני
  .מכל מה שאיננו יהודיבישראל המרחב הציבורי 

  

  מאבק על דמות החברה
  

  1מעמוד המשך 
  

    מחאת האוהלים של הקיץ הקודם יצרה שיתוף פעולה 
במאהל : מדהים בין קבוצות שונות של נפגעי הקפיטליזם

תושבים , זה לצד זה, אביב ישבו יחד- שכונת התקווה בתל
במאהל ; סודאןמריתריאה וופליטים מא, ותיקים מהשכונה

; שבגן העיר בירושלים ישבו יחד סטודנטים ומחוסרי דיור
, במאהל שכונת הדר בחיפה ישבו יחד תושבי שכונות עוני

  . יהודים וערבים
מותה של החברה על ד    כל אלה היו חלק ממאבק משותף 

ית ברורה למדיניות ערכחלופה  מאבק המציב. הישראלית
  . שבמרכזה האדם והאנושיותחלופה; השלטת בישראל

 ... אם המחאה היא פוליטית או לא, ויכוחתנהלפעם ה    
 מי שמצביעים על ! הוויכוח הזהנראה היוםמיותר כמה 

מי . תקציב המדינה בממשלה ובכנסת הם פוליטיקאים
 הפניית  באמצעות לעקוף אותה,פרצה המחאה מאז ,שמנסים

 או ,)לסטיניםפ, איראן(לב לאיומים חיצוניים התשומת 
 הם אנשים ,)פליטים, חרדים, ערבים(לאיומים פנימיים 

  . נדה פוליטית'פוליטיים עם אג
מתנגדת לגזירות הכלכליות ולהסתה הגזענית היא המחאה     

ואסור , יש כאן מאבק על עתיד החברה שלנו. מחאה פוליטית
, שלום ושוויון הם הערכים שלנו, צדק חברתי. לטשטש אותו

  .להפגיןו יוצאים שוב אנואיתם 
 אור שי
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ריאיון עם הוגה הדעות המרקסיסטי 
רש עונה וגו,  נכלא● סלאמה כאילה

 בידי המשטר בסוריה בשל ביקורתו

  

  
  

  

   

 

, רקסיסטיבסוף אפריל נעצר בסוריה הוגה הדעות המ    
 ילהדינו של כאעורך . ילהסלאמה כא, ממוצא פלסטיני

  ". א כל סיבהללא הסברים ולל"המעצר בוצע כי סר מ
 וסיים , שבגדה המערבית בביר זית1955-ילה נולד ב    כא

מאז . 1979בשנת מדעי המדינה באוניברסיטת בגדד לימודי 
 ספרים רבים העוסקים בשמאל הערביועד היום פרסם 

תשעים בשנות ה. מנקודת מוצא מרקסיסטית, אימפריאליזםבו
בגלל התנגדותו , בסוריהישב יותר משמונה שנים במעצר 

   .למשטר של משפחת אסד
, "ברחא- אל"עורך העיתון הלבנוני במאמר שפרסם     

 :נאמר, של כאילהסמוך למעצרו , אמין-איברהים אל
ילה היה כא. יה זו אינה ידיעה חדשותית דיהייתכן ובסור"

כך שרבים יכולים לקרוא , מאז ומתמיד מתנגד חריף למשטר
אך מדוע נעצר . את הידיעה על מעצרו כמעשה שבשגרה

ילה מנתח את המשבר הסורי בכלים של כא? ילהכאסלאמה 
 וכך הוא מסביר את ,לאור המאבק המעמדי, המרקסיזם

 ילהכא. יים והכלכליים של המחאה בארצורתהשורשים החב
שב וכתב והוא , אינו תומך באלימות כמוצא למשבר

יחד עם . הוא האחראי העיקרי למשבר-שהמשטר הסורי הוא
יפות את אנשי האופוזיציה הנשענים על רח בביקר הוא ,זאת

   ".המעצמות הזרות
מעבר למעצרו של הוגה הדעות  אך ":אמין-עוד כתב אל    

האם יש מקום כעת בסוריה : נשאלת השאלה, יסטיהמרקס
ממעצרו אנו ? ילהכאנשי אופוזיציה בדמותם של סלאמה לא

 מסוגל לסבול כל אינולמדים כי המשטר אינו מוכן ו
מהשלכות  הוא אינו מודאג כלל –יתרה מזאת  ו,התנגדות

אינו מבין מדוע , מחוצה לה ואבתוך סוריה , איש. מעשיו
ייתכן והמשטר מצפה . ומגונה זהיוטי המשטר נקט בצעד איד

, מעבר לכל ספק, מעצר זה מוכיח, עבורנו. ילה יישברכאש
  ". מי הם אויביה האמיתיים של סוריה

, בעצרת שנערכה בנצרת לציון האחד במאיכי יצוין     
ר "יו ,מוחמד ברכהכ "קרא ח, ש"י וחד"שאורגנה בידי מק

לרבות  ,וריהלשחרר את כל האסירים הפוליטיים בס, ש"חד
  .ילהכאסלאמה את 

בטענה כי , ה גורש לפני שבועיים מסוריה לירדןיל    כא
 השנים שבשלושים חרף העובדה ,זאת". מדובר בנתין זר"

עם . וי לאזרחית סוריתהאחרונות הוא שהה בדמשק והוא נש
העינויים להם על  הוא מסר פרטים על מעצרו ו,עמאןהגעתו ל

עוד הגדיר את . יטחון הסורייםהיה קורבן בידי מגנוני הב
, "משטר המאפיה הגדול במזרח התיכון"-משטר אסד כ

האשים את שירותי הביטחון הסוריים בביצוע פשעים נגד ו

שהיה שותף להוצאה א ו הימעצרסיבת , לדבריו. האנושות
ערך שלושה כאילה הואשם בכך ש. כתב עת שמאלילאור של 

ליון השני התנוססה שבשער הגיבכך  ו,גיליונות של כתב העת
  ". חרור פלסטין הוא נפילת המשטרהתנאי לש"הסיסמא 
  .)22.5 ("זירה'אל ג"כתב לחלק מהראיון שנתן     להלן 

  
  ?מדוע גורשת לירדן?  איך נעצרת:ש

 23-  חוליה של שירותי הביטחון פשטה על ביתי ב:ת
 ,בניגוד למעצרים הקודמים.  בשעות הצהריים,באפריל

 ואחרים ,אחדים החלו לחטט בניירות. אותי הסוכנים לא הכו
, כולל המחשב הנייד של אשתי, החרימו שלושה מחשבים

  . יםיכרונות ניידים ומספר רב של מסמכז, מדפסת
אמרתי להם . ליהם למשך יממהא שאתלווההם ביקשו     

באו ,  כאשר נעצרתי לשמונה שנים,פעם: שמדובר בשקר גס
 המודיעין לחצי שעה לביתי וביקשו ממני לסור למשרדי

הפעם הם לקחו אותי לאחת ממפקדות חיל האוויר . בלבד
  .  בה פועלים כמה משירותי הביטחון,בדמשק
 מלא עד אפס מקום שהיה, השליכו אותי לתא    הם 

מאידליב ועד , שם פגשתי נציגות מכל אזורי סוריה. בצעירים
 כולל ארבעה, אנשי צבא שנחשדו בעריקותהיו ביניהם . חמא

  . 'חברי מפלגת הבעת, קצינים
יים ונת לעירבנווכולם היו ק: המשותף לכל הצעירים    

 "הודאה"רק לאחר שהסכימו לחתום על קו יפסהש, קשים
" הודאות"כל ה. בוזזו ואף רצחו אזרחים, ה שדדו לפי,שקרית

אנשי שירותי הביטחון שינו בהן רק את , היו דומות
אבל , עשרים אישקום לבתא היה מ. התאריכים ואת המקומות

  .  עצירים36הצטופפנו 
 ונשאלתי על חלקי בהוצאה ,בבוקר לקחו אותי לחקירה    

כאשר סירבתי . יית השמאל הסורילאור של ביטאון קואליצ
מכות כו אותי במשך יומיים ה . להכות אותיוהחל, "ודותלה"

 יחוקרי, בין לבין. ודרשו שאודה בדברים שייחסו לי, קשות
 ואף אמרו שמדובר בעם כפוי , העם הפלסטיניקיללו את

  ". לאחר כל מה שסוריה הקריבה למענו", ובהט
נלקחתי למה שאמור היה להיות בית ,     כעבור כמה ימים

עינויים של זרוע המודיעין אבל התגלה כמרכז , חולים צבאי
במהרה אבל , עם רופאיםשם נפגשתי . של חיל האוויר

גרוע הרבה יותר ממקום , משם של מיהנוהסתבר שמדובר בג
 .במקום הזה עצירים נרצחו תוך כדי עינויים. מעצרי הראשון

  .גורשתי לירדן, לאחר כעשרה ימים במרכז העינויים
  

  )7המשך בעמוד (

המשטר איבד את "

 "התמיכה העממית
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שהמעביד יסביר מדוע 
  הוא מפלה אישה בשכר

  
אורית גורן עבדה בסניף הום סנטר ברמת גן כיועצת     

 ,זמן קצר לאחר תחילת עבודתה גילתה. במחלקת כלי עבודה
 מרוויח כשליש יותר -כי חבר לעבודה המבצע עבודה זהה 

ח עמד שכרו של " ש3,500 בעוד שאורית השתכרה :ממנה
  . ח" ש6,000הגבר על סך של 

של אורית להשוות את דחו את דרישתה  סניףה מנהלי    
היא  לכן.  לזה של הגבר המבצע אותה עבודהתנאי השכר

. התפטרה מעבודתה והגישה תביעה לבית הדין לעבודה
 תח חוק שכר שווה לעובדו מכאורית תבעה שוויון בשכר

אורית  .ח חוק שוויון הזדמנויות בעבודהווכן מכ, ולעובד
  . אישהמשום שהיאבשכר לרעה י הופלתה כ, שההדגי

שאורית לעבודה קיבל את הטענה הארצי בית הדין     
חברת ש ופסק , לעובדת ולעובדלפי חוק שכר שווההופלתה 

  לפיה,טענתה אך .לאורית את הפרשי השכרסנטר תשלם הום 
 ולפיכך עבירה על חוק שוויון ,הפליההיה מקרה של 

  כי , קבע לעבודה  הארצי   הדין ת  בי .נדחתה   –  הזדמנויות
  

  ראיון עם סלאמה כאילה
  

  6המשך מעמוד 
  

סוריים מדוע כל כך הרבה שירותי מודיעין : ש
 ?מעורבים בדיכוי

לשירותי המודיעין יש כך ,  ככל שהמרד הולך ומתפשט:ת
העובדה . המשטרויותר בעיצוב מדיניות תפקיד מרכזי יותר 

  .  . היא סימן לחולשה–ד יהם כדי לשרועלשהוא מסתמך 
  

האם אתה סבור שניתן לבצע רפורמות : ש
  ?או שהוא ייפול, יחד עם המשטר, בסוריה

.  העממיתהתמיכה את כל תקופה קצרה המשטר איבד ב:ת
מאז תחילת ההתקוממות סברתי שרק . אנו קרובים לשינוי

הבעיה . באמצעות מהפכה ניתן לשנות את המשטר הקיים
אמורים להנהיג את החות הפוליטיים נעוצה בחולשת הכו

המשטר . ויים למלחמת אזרחים אנו לא צפ,לדעתי. הרחוב
משום , כל שביכולתו כדי לחולל מלחמת אזרחיםעושה 

  .קל יהיה לו יותר לנצח במישור הצבאי, דעתולש
  

אך בעולם הערבי יש , אתה איש שמאל ידוע: ש
  ...אנשי שמאל רבים המצדדים במשטר הסורי

מבקש מאותם אנשי שמאל לנתח את המציאות ני א :ת
רבים מהם  ולא לחשוב בצורה שטחית כפי ש,הסורית לעומק

 אבל המשטר הסורי ,אנו מתנגדים לאימפריאליזם. רגילים
 והכלכלה והחברה הקיימות כיום, הצליח להגיע לפשרה עמו

  . בסוריה הן קפיטליסטיות
, ל פוטין    בין אותם אנשי שמאל יש הסבורים כי רוסיה ש

. פועלת למען האינטרסים של העם,  במשטר הסוריהמצדדת
 ,נה מדינה סוציאליסטיתרוסיה כיום אי. אין טעות גדולה מזו

ברחבי  המנסה לטפח ,אלא מעצמה אימפריאליסטית צומחת
  .את האינטרסים של האוליגרכיםהעולם 

שליש בעבור אותה ב קיבלה שכר הנמוך למרות שאורית
הרי היא לא הצליחה להוכיח כי המדובר במדיניות , עבודה

 ולפיכך לא ,של הפליה שיטתית ומכוונת מצד המעביד
  . הוכיחה כי הופלתה לרעה על רקע היותה אישה

, כי במקרה זה לא הייתה הפליה, גם ציין הארצי ת הדיןבי    
ה עם ביקשהיא  הוא השכר שאוריתהשכר שקיבלה משום ש

 את הערעור  של קיבל ) 17.5.2012(ץ "בג .קבלתה לעבודה
 ד" על פסק הדין של ביההעובדת

שהוגש יחד עם , הארצי לעבודה
  . שדולת הנשים

, השופטת דורית בייניש   
של ) בדימוס(הנשיאה 

, בית המשפט העליון
את דחתה בפסק הדין 

 כאילו, סנטר-עמדת הום
יתה רשאית לשלם יה

וך לעובדת שכר נמ
של עמיתה  מזה 
  משוםרק   ,הגבר

 שמלכתחילה 
דרשה העובדת 
  . שכר נמוך יותר

  

בהקשר זה קבעה     
קבלת " : בינישהשופטת

 לפיה חופש ההתקשרות עשוי להצדיק את הפערים ,העמדה
חוקק  אותה ביקש המ,בשכר עומדת בניגוד מהותי לתכלית

צמצום השפעת כוחות  – שהיא, להגשים בחוק שכר שווה
נוכח ההפליה הפסולה , שוק על קביעת שכרן של נשיםה

  ".  אליה מביאה הסתמכות על כוחות השוק בלבד,בשכר
 קיימים פערי שכר משמעותיים אשר כי כ,ץ"עוד קבע בג    

ההוכחה עובר נטל , בין גברים לנשים במקום עבודה
 כי הפער בשכר נובע משיקולים , להוכיחהוא צריך: מעבידל

  .  ולא מאפליה האסורה בחוק,יםיניינלגיטימיים או ע
מורה של התופעה הח":  הוסיפה וכתבהינישיבשופטת ה    

מסקר . רחוקה מלהיעלם מן העולםהפליית נשים בשכר 
 שפרסמה הלשכה המרכזית 2010 ההכנסות לשנת

 כי הכנסתה החודשית של אישה שכירה ,לסטטיסטיקה עולה
ביחס לשכר וכי , של גבר שכיר מהכנסתו 66%עומדת על 

  ".  משכרו של שכיר84%היא שכירה הכנסתה של  – לשעה
פליה ההפליית נשים בשכר היא אחד מביטויי ה", לדבריה    

 ,קבלת נשים לעבודהב"המתבטאת גם , בשוק העבודה
שים הולם של נייצוג בהיעדר , הטרדה מינית בעבודהב

  ". מעמדן של נשים בהריון ואימהותבו, בתפקידים בכירים
  
  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת
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שגל של הפגנות סטודנטים שוטף ,     מזה שלושה חודשים

בעקבות כוונת הממשלה להעלות , את מחוז קוויבק שבקנדה
, הסטודנטים. את שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה

קיימו הפגנות , המשביתים את האוניברסיטאות והמכללות
 סטודנטים 100,000 תהלוכה של –ובהן , רבות משתתפים

  ).22.5(שהתקיימה בשבוע שעבר , לבמונטריאו
מחאת הסטודנטים בקוויבק החלה בפברואר עקב כוונת     

  במשך,  דולר לשנה249-הממשלה לייקר את שכר הלימוד ב
. חלק ממאבקה בגירעוןבטענה שזה  ,הבאות שבע השנים

יודגש כי שכר הלימוד בקוויבק הוא הנמוך ביותר בקנדה 
 אולם. ינה גם לאחר ההעלאהויישאר בין הנמוכים במד, כיום

 שהעלאת שכר הלימוד תקשה ,ציבור המפגינים מוחה על כך
  .םלימודיהעל ההורים והסטודנטים לממן את 

, התגברו מאוד ההפגנות והפכו המוניות    לפני כשבועיים 
 לפיה כל ,חירוםאחרי שממשלת קוויבק אישרה חקיקת 

טת מחייבת הודעה מפור,  איש50- התקהלות של יותר מ
 צעד זה רק הגביר את . תוגדר כבלתי חוקית-ולא , לרשויות

ומאות , ומאז מתקיימות כמעט מדי לילה הפגנות, הזעם
  .נעצרו בידי המשטרהכבר צעירים 

  

כיבוש ומחאה , דיון על קפיטליזם
 אביב-באוניברסיטת תל

אביב -    קבוצת הפעילות הסטודנטיאלית באוניברסיטת תל
, 16:00בשעה ,  במאי30',  ביום דתקיים" מבצע סוראסקי"

' פרופבדיון ישתתפו . כיבוש ומחאה, דיון בנושא קפיטליזם

 ישראל –ד "ממקימי יסו, אוניברסיטת חיפה (דני גוטויין
, א"אוניברסיטת ת (ר אפרים דוידי"וד) דמוקרטית-סוציאל

  ).ש"י וחד"חבר הנהגות מק
, 102חדר ,     הדיון יתקיים בבניין אורנשטיין לכימיה

  . מאחורי ספריית המדעים המדויקים
  

  שנים כיבוש45 מציינותנשים בשחור 
 45לציון מיוחדת ת מחאה נשים בשחור יקיימו משמר    
בכיכר , 13:00בשעה ,  ביוני8,  ביום שישי, לכיבושיםשנ

  . ירושלים ב)כיכר הגר(צרפת 
בישראל  דמוקרטיה ואין אין שלום"כי ,     מהתנועה נמסר

המארגנות קראו לנשים ". סיום הכיבוש לא ל, התיכוןרחמזבו
  .ולהביא עמם חברות וחברים נוספים, ולגברים להגיע

  

  א" ת–ש "חד
  

  19:30בשעה ,  ביוני5', גביום 
  אביב- תל, 70אחד העם , באולם הגדה השמאלית

  

  צדק חברתי דורש שלום
  

בהשתתפות ,  שנים לכיבוש45במלאות , שולחן עגול
   לשלום ולצדק חברתייםפעילים מרכזיים במאבק

  

  054-6634443: לפרטים. הכניסה חופשית

  
  

         לצדק חברתי ולשלוםהפגנות
  , ביוני2, במוצאי שבת

  תקציב חברתיל כן, פילוגלאפליה ולא ל
  

  

  כיכר הבימה, 19:30 :אביב-תל
  

  ריית אליעזרק, )לין(כיכר מאירהוף , 20:00 :חיפה
  

  גן הסוס, 21:00 :ירושלים
  

  hafgana2012@gmail.com: לפרטים
  

  כנס מארקס השישי
  

הגדה "מכללת ביוזמת 
זו ,  מתקיים"השמאלית

כנס  ,השנה השישית
 מושבי הכנס. מארקס
, א" השנה בתיתקיימו

  . בחיפה ובבאר שבע
  

כ דב "ח: בין הדוברים
, נסקי'תמר גוז, חנין

לי -וןאל, ול'עיסאם מח
, יואב גולדרינג ,גרין
  .אחריםו, א זעאתרה'רג

  
  
  

  18דוד חכמי ' רח, ס מנשר"בי,  ביוני2-1 :אביב-תל
  

  27לוחמי הגטאות ' רח, מכון אמיל תומא,  במאי31 :חיפה
  

  7שלמה המלך ' רח, מפגש-מולתקא, ייונ ב4 :באר שבע
  
  
  

  www.hagada.org.ilפרטים באתר . הכניסה חופשית
  

ה השמאליתמכללת הגד  
'קומה ג, 70אחד העם , אביב-תל  

 

  קורסים בחודש יוניל החלה ההרשמה
 

שלטון ומחאה, הון  
  אפרים דוידי ר"קורס בהנחייתו של ד

.20:00 בשעה 28.6- ו21.6, 14.6 : בתאריכים'בימי ה  
  . שקלים30 –מפגש בודד .  שקלים75 –עלות הקורס 

 

  הטייקוניםאיך הופיעו 
?וכיצד הם שולטים  

נסקי'תמר גוזקורס בהנחייתה של   
.20:00 בשעה 24.6- ו17.6, 10.6, 3.6: בתאריכים' בימי א  

  . שקלים30 –מפגש בודד .  שקלים100 –עלות הקורס 
  

  info@hagada.org.il :הרשמה מוקדמת

  


