
  

  

השמות  –ואילו במפלגת העבודה , בליכוד נבחרה רשימה ימנית קיצונית

  למלחמות ולהפרטותהשותפים  ברשימתקושי החדשים השתלבו ללא 

  
-ימריז בשתי המפלגות הניאו התקיימו הפרי   בשבוע שעבר

 בתקשורת דיברו על. עבודהבליכוד וב: ליברליות הגדולות
 הן , הגדולהבשורהשה, אולם האמת היא". דרמה גדולה"

  . הוא שיהיה–היא שמה שהיה , בליכוד והן בעבודה
  

  נבחרת ימנית
בו , ליכוד היו משחק כיסאותהפנימיות ב    הבחירות 
מטה טיפסו מעלה ו חברי כנסת 

, "לתפור דיל"לפי מידת יכולתם 
עם קבלני , בתשלום כמובן
 עם –וביניהם , הקולות השונים

   .הלובי המתנחלי בתוך הליכוד
    שרי הליכוד שמקובל לכנותם 

דן מרידור , בגיןבני " (ליברלים"
 מצאו עצמם מחוץ )ומיכאל איתן

 ואילו אלה שהיטיבו .לרשימה
נגד , נגד השמאל(להשתלח ולהסית 

נגד , האוכלוסייה הערבית והנהגתה
זכו ) ונגד הדמוקרטיה, מבקשי המקלט

  .לשדרג את מעמדם ברשימה
, ככלות הכול, סתבר כי הדרמהמ, לאחר ששככה הסערה    

 המועמדים הראשונים בפריימריז 20מבין : אינה כה גדולה
, צחי הנגבי, ואילו אחד( מכהנים כיום בסיעה 18, בליכוד

הוא הפנים , המתנחל המשיחי, משה פייגלין). כיהן בעבר
  .  הראשונים20-בהחדשות היחידות שמביא איתו הליכוד 

 יורגש "הליברלים "כים"החל אפשר להניח שהעדרם ש    
 הליכוד הוא –אולם בסיכומה של המערכה  .בכנסת הקרובה

ההקצנה הלאומנית  : יותר אופיו נחשףאם כי, אותו הליכוד
  .ולכן מדיניותו תהיה מסוכנת עוד יותר, בוטה יותרבשורותיו 

  
  ובעד האליבי העבריין להצביע בעד 
נים על אירגן מחדש את סידור השחקאך     בעוד הליכוד 

פנים כמה וכמה מפלגת העבודה הציגה , ספסל הנבחרת
  .נחשבים כיום ריאלייםשלפי הסקרים חדשות במקומות 

    צעירים שלקחו חלק במחאה החברתית ההמונית של קיץ 
הביעו התלהבות משיתופם ברשימה של דמויות , 2011

סתיו שפיר ,  כגון איציק שמולי–ממחאת האוהלים מוכרות 
דוגמת מירב , ונוקביםבולטים גם עיתונאים . יוסי יונה

  . ברשימהבמקומות ריאלייםנבחרו , מיכאלי ומיקי רוזנטל
,     אולם מאחורי שורת המקהלה החדשה והנוצצת

נמצאים מי שכותבים את התווים ומנצחים על 
 המדיניות לביצועאחראים ה, המוזיקה

  .עשור האחרוןקפיטליסטית החזירית בה
 היה אחראי ,כשר הרווחה, הרצוגי 'זבו    

להפרטת שירותים חברתיים ולהעמקת מצוקת 
כשר , בן אליעזרפואד  ;העובדות הסוציאליות

 נהלותתארגנות מבה נאבק ,ת"התמ
עמיר פרץ כיהן כשר הביטחון  ;המשפחתונים

בממשלה שניהלה את מלחמת לבנון 
יחד עם שאר , שלושתם. השנייה

אחראים , עבודהכים והשרים מה"הח
, לשותפות הממושכת עם הליכוד
 ,להמשך הכיבוש וההתנחלויות

ליצירת המציאות הכלכלית הקשה שהולידה את המחאה ו
   .החברתית
 שאיבדה את ראשות הממשלה גם לאחרכי , לזכור    חשוב 

ייתה עבודה הה, מזה למעלה מעשור –כלומר , 2001-ב

 ,הימיןמממשלות ואחת כל אחת בשותפה 

 ד כל אחד ואחד מתקציבי המדינהוהצביעה בע
כאשר רצה הגורל והיא הייתה באופוזיציה , למעט פעם אחת(

  ).בדיוק בעת ההצבעה על התקציב, למשך כמה חודשים
, פירוק מדינת הרווחה, מלחמות שולל ם הים    אם הפשע

, העמקת הפערים החברתיים ומדיניות ההפרטה המשתוללת
כיום בצמרת רשימת גם  אז העבריינים האחראים לכך יושבים

הזדמנות תהיה , לפיכך, למפלגה זוהצבעה . העבודה לכנסת
אישים אותם ל, נדירה להצביע הן לעבריין והן לאליבי שלו

 אשר מקשטים את ,)עם או בלי מרכאות( חברתייםהמכונים 
  . כל הדרך לממשלת נתניהו השלישית,הרשימה

  2012 בדצמבר 5 , 48גליון    



  

 2/תגובות 

  
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

        
        

 

        ,,,,מלחמהמלחמהמלחמהמלחמהמהדורת מהדורת מהדורת מהדורת 
  פריימריז ובחירותפריימריז ובחירותפריימריז ובחירותפריימריז ובחירות

  

  נעלמו שישה מיליוני קטגורים
  ."שיסטיתאאני שמחה להיות פ"

  )21.11, "ידיעות אחרונות", הליכוד, כ מירי רגב"ח(
  

  חרדת נטישה
ברק שר הביטחון אהוד  אמר ,'אני זקוק לתמיכה פוליטית'"
אתם משאירים  ?מה קורה לכם', )מרצ (גלאוןכ זהבה "חל

  ."'אותי לבד עם דב חנין
  ,"עופרת יצוקה" בעת מבצע ,שיחה בין ברק לגלאון(

  )19.11, "הארץ"
  

  חבורת רוצחים
רק עם , תלמד את זה. אתה עושה רק עם רוצחיםעסקים "

רבין , סאדאת היה רוצח, וצחאסד היה ר-פז אלחא. רוצחים
  ."? או לאנכון. חוסיין היה רוצח, אריק היה רוצח, חצוהיה ר

  ) 21.11, 10ערוץ , העבודהמפלגת ,  בן אליעזרכ פואד"ח(
  

  שוויון נוסח בעלי ההון
ואם נגרמים נזקים , המלחמה בעזה היא מלחמה של כולם"

כל תושבי המדינה , למגזר העסקי באזור גיאוגרפי מוגדר
 כפועל יוצא ,במידה שווה, ככל האפשר, חייבים לשאת בעול

  ".מעיקרון השוויון
 איגוד לשכותר "ויו מהליכודלשעבר כ "ח, וריאל ליןא(

  )21.11, "ישראל היום",  המסחר
  

  על העיוורון
  ".חפים מפשע] ברצועה[במהלך המבצע בעזה לא נהרגו "

  )22.11, קול ישראל, ר העבודה"יו ',כ שלי יחימוביץ"ח(
  

  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?םוללא תשלו
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

            – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

     61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  
  מורעל

לעלות על מדי , יש רגעים שמתחשק לי להוריד את החליפה"
  ".ה בגדוד'ולהצטרף לחבר' ב
  )20.11 ,בעמוד הפייסבוק שלו, ר קדימה" יו,שאול מופזכ "ח(

  

  נשף התחפושות
 לפחות , ערפאת,קודמו. אבו מאזן הוא חמאסניק בתחפושת"

  ". ולא התחפש בחליפת עסקים,לבש מדים
  )25.11, "ישראל היום",  הסביבה השר להגנת,גלעד ארדן(

  
  דבר האפיפיורית

אני . הפמיניסטיות הרדיקליות מפחדות ממני פחד מוות"
 מה מטרתו של .ולא בכדי, פמיניסטי יהאד'קוראת להן ג

באיזה דרך . ציונית-לחסל את המדינה היהודית? יהאד'הג
לשלוח רקטות ולנצח  – אחת ?אתה יכול לעשות את זה

לפגוע  –השנייה ו, תובדרכים קונבנציונאלי במלחמה
   ."שזה המשפחה, באושיות החברה והמדינה היהודית

  , )קדימה –ולפני כן (ליכוד , 'ברקוביץ כ יוליה שמאלוב"ח(
 )25.11, "זמן השרון"

   
  מנפלאות הפריימריז

שיעמדו , תביא שני בחורים שיקבלו כל אחד אלף שקל"
זה לא הזמן .  עכשיוותתנפל. ושיחלקו דפיםבכניסה לקלפי 

  ".זה הזמן לעוד קול וקול. להגיד שאתה מעריך אותי
  )26.11, "הארץ", הליכוד, כ מירי רגב"ח(

  

   לקנותהמועמדים הטובים ביותר שכסף יכול
אני אביא לך : קבלני הקולות באו אליי ואמרו לי במפורש"

.  ואתה תשלם כסף–אני אביא לך אנשים ותומכים , קולות
השני ,  לי מאות קולותאחד הציע. באו אליי כל מיני אנשים

.  ההצעות הפכו לאיומים, בהמשך.הציע לי אלפי קולות
יו מילא ה. שמעתי שרוצים להכניס אותי לרשימות חיסול

  . "אבל אמרו לי את זה בפומבי. עושים את זה בשקט
  , פריימריסט ליכוד מתוסכל,הכלכלן שלמה מעוז(

  )25.11, "ידיעות אחרונות "

  
  ה'אבל לא סיפר לחבר, אהוד ברח

חבר התקשר אליי בבוקר ושאל אותי אם שמעתי את "
 אבל –התקשרתי לברק כדי לשאול אותו מה קורה . הדיווחים

אני אחזור אליך , אני לא יכול לדבר עכשיו'הוא רק אמר 
  ."עד עכשיו הוא לא חזר. 'אחרי מסיבת העיתונאים

  )27.11" ידיעות אחרונות", 'עצמאות'סיעת , כ שכיב שנאן"ח(

  
   כולם במילואים–הטייקונים והעובדים 

ל והמנקה שולחים את ילדיהם לשרת "שבה המנכבמדינה "
  ."תר על הסולידריותאי אפשר לוו, כתף אל כתף באותו צבא

   במהלך חוג בית לציבור ,ר העבודה"יו, 'שלי יחימוביץכ "ח(
 ) 28.11, "כיפה"אתר , לאומי- הדתי

   
  לעובדי פלאפון אין מקום תחת השמש

ההסתדרות ! ?חליתם בשיגעון גדלות! ?מה עובר עליכם"
אין לנו עניין להתפוצץ ! מפעילה אתכם כמו שהידים

  ."!!להשמיד את החברהאתם בכוח רוצים ! איתכם
    ) Ynet ,29.11, הנהלת פלאפון בפנייה לוועד העובדים(

  



  מ

 3/ חברה 
 

  

  : ערב הבחירות לליכוד יםהישג
  

  יותר עניים 

   הבנקיםרווחיושיא ב
  

ח "דומ: הישג נוסף למדיניות החברתית של ממשלת הימין    
 ,2011העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי לשנת 

העוני  כי ממדי עולה ,)29.11(פורסם בשבוע שעבר ר שא
שראל היו  מהמשפחות בי20%-קרוב ל, בשנה שעברה. גדלו

אזרחים החיים כי שיעור ה, ח"מהדועוד עולה  .עניות
ואילו , 24.8%-  ל24.4%-מ, בתוך שנה, במשפחות עניות עלה

  .36.4%- ל35.3%-שיעור הילדים החיים בעוני גדל מ
שבהן ,  משפחות עניות442,200 היו בישראל 2011שנת ב    

יעור ש,  כמו כן. ילדים860,900 ובכלל זה, נפשות 1,838,600
-מועלה , גדולל החיות בעוני הוסיף עובדותהמשפחות ה

 העוני נרשמה גם שיעורעלייה חדה ב. 20.0%-  ל19.4%
משפחות שהיו  ,בקרב המשפחות עם שני מפרנסים ויותר

 2%-שיעורן גדל מ: ידועות שנים רבות כחסינות מפני עוני
כי בקרב , יצוין. 2011- ב4.6%-העשור החולף ל בתחילת

וכמחצית , שיעור העוני גדול אף יותר, יה הערביתהאוכלוסי
  .מהמשפחות הערביות בישראל מוגדרות עניות

שגם השנה ממשיכה ישראל להוביל בראש ,     מכך עולה
שוויון בקרב המדינות הקפיטליסטיות -מדדי העוני והאי

  ).OECD(החברות בארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח 
   

  על עוני ועושר
הפרסום של  הושלם, ח העוני"ו פורסמו ממצאי דוביום ב    

. חות הכספיים של חמשת הבנקים הגדולים בישראל"הדו
 כי הרווח הנקי המצרפי שלהם ברבעון ,חות עולה"מעיון בדו

לעומת ,  מיליארד שקל1.75-השלישי של השנה הסתכם ב
בתשעת . ברבעון המקביל אשתקד" בלבד"שקל מיליארד 

מצרפי  הסתכם הרווח ה2012שנת החודשים הראשונים של 
   . מיליארד שקל5-של חמשת הבנקים הגדולים בכ

סך העמלות שנגבו במהלך הרבעון האחרון ? ולמי התודה    
שגבו הבנקים  וסך העמלות , מיליארד שקל3.9עמד על 

  12-בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב
מכספי  רובן?  ומהו מקורן של אותן עמלות.מיליארד שקל

  . כמובן, יםהשכיר
לא , ובייחוד שר האוצר יובל שטייניץ, איש מקרב השרים    

אל הציבור כדי להסביר מדוע רווחי הבנקים תופחים על פנה 
. שמשלמים השכירים!) שבפיקוח הממשלה(עמלות החשבון 

 לא התנדב להסביר מדוע ,בנימין נתניהו, גם ראש הממשלה
חסרת תקדים   שהייתה,כשנה לאחר גל המחאה החברתית

אילו  ו, לטובהדבר לא השתנה, בתולדות המדינהבהיקפה 
  .רק גדל – בייחוד העובדים העניים והילדים ו–מספר העניים 

השר  "שמקובל לכנותו( משה כחלון ר הרווחהש    
, לצערי"אמר כי , ח העוני"הציג את דור שא, ")החברתי

 ם מדברים עליה בשנה האחרונה ומציגיםהצמיחה הזו שכול
. העניים נשארו עניים. לא חלחלה מטה –אותה בגאווה 

 ואנו רואים את זה ,הצמיחה העניים לא נהנו מפירות
  או  שיהיה עני   לילד לא כתוב  – רת גורל יזו לא גז  .בנתונים

  
  
  
  

ובמדיניות נכונה אפשר לשנות את זה , חסר כל עם היוולדו
  . "נות את זהלש וצריכים

מצוין של המציאות החברתית פרשן הוא השר כחלון     
 לשנות את המדיניותחובה , אכן :ודבריו נכונים, בישראל

שנתיים הוא כמזה : פרט קטן" שכח"הוא רק . הממשלתית
אחראי להתוויית המדיניות והוא זה ש ,מכהן כשר הרווחה

  ...ת במדינת ישראלהחברתי
  

  יםהאשמים האמיתיים בפער
יממה לפני שהשר כחלון קרא לשינוי המדיניות לה הוא     

תקיים בירושלים כנס של הלשכה המרכזית ה,  בעצמואחראי
. אשר הוקדש לפערים החברתיים בישראל, לסטטיסטיקה
היה עד לאחרונה יועצו ש, ר אבי שמחון"דבכנס דיבר 

לרשימת התמודד בפריימריז אשר ו, אוצרשל שר ההכלכלי 
נחשב לבעל גישה שמחון . 32-ודורג במקום הנסת לכהליכוד 

  . ליברלית מובהקת-אויכלכלית נ
בתשובה לשאלה מדוע הפערים החברתיים בישראל רק     

 ובכל זאת אנחנו ,טק מפואר-יש לנו היי: " הוא השיב,גדלים
איך זה יכול להיות שהתעשייה . לא סוגרים את הפער

נו בקצה בו אב  למצ,כל כך דרמטישינוי הישראלית עברה 
ידי ביטוי בתוצר זה לא בא לאך , העליון של העולם המפותח

  ". דמוגרפיה של מדינת ישראל ה–היא  כךהתשובה ל? לנפש
אתה בעד האם  – אותי שואלים": ואמר, הוא המשיךו    

אני חושב שהמדיניות היחידה שאני רוצה . לא? עיקור כפוי
לאלה שעושים  היא שאנשים יגידו בצורה גלויה ,להפעיל

   ."שהם פוגעים באחרים, שזה לא הוגן – הרבה ילדים
אין צורך , מסתבר שלדעת הכלכלן של הליכוד,     אם כך

הגורמת , לשנות את המדיניות הקפיטליסטית הנהוגה כיום
לדעתו אין גם קשר . לכך שהצמיחה מיטיבה רק עם העשירים

ושר לבין הצטברות הע, בין התרחבות העוני מן הצד האחד
הכלכלן של הליכוד . אצל הבנקים והטייקונים, בקצה השני

  .הילדים: כבר מצא את האשם בבעיות הכלכליות
  ד"א

  

  גזענילעוני בישראל יש פן : ברכהמוחמד 
ח "דונתוני אמר בתגובה ל, כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"    יו

 גדולה במיוחד בקרב יםענימספר ההעלייה ב: "העוני
ח מדגיש את מה שאמרנו לאורך " הדו.האוכלוסייה הערבית

בחודש שעבר .  לעוני בישראל יש פן לאומני וגזעני–השנים 
זאת . סביב קו העוני חייםלמדנו שכשליש מאזרחי המדינה 

חות הרבעוניים של הבנקים מראים על עלייה "בעוד הדו
  ".כל יכולתהכנה המדינה יעליהם מג, ברווחים
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מי מעכב את 
פירוק הנשק 

  להשמדה המונית
  

 כי ועידת ב"אחרונה הודיעה מחלקת המדינה של ארה    ל
, ם לפירוז המזרח התיכון מנשק להשמדה המונית"האו

  . נדחתה, נלנדבירת פי, שתוכננה להתקיים החודש בהלסינקי
ר התנועה "יו, שרון דולבשוחחנו עם ,     בעקבות זאת

 רי ולפירוק נשק להשמדה המוניתהישראלית לשלום אזו
). sharon.dolev@gmail.com: תנועהולהצטרפות ללפרטים (

 ,האמנה לפירוק נשק כימיאחרונה מכינוס של לדולב חזרה 
  . לשם הוזמנה בידי המארגנים,שהתקיים בהולנד

      

 נדחתה משום אומרים שוועידת הלסינקי
  ?זו אכן הסיבה. שישראל סירבה להשתתף בה

. ישראל לא הודיעה כי תחרים את הוועידה, ופן רשמי    בא
, ר הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית"יו, ר שאול חורב"ד

באופן לא רשמי את התנגדותו החריפה להשתתפות , הביע
ההתבטאות הזו זכתה , וגם בעולם, בארץ. ישראל בוועידה

אך ישראל הרשמית הודיעה כי , כותרות גדולות בעיתוניםב
 הפעילה – יםרשמי- לאנורותיבצ. ה החלטהטרם קיבל

  ... תבוטלהוועידהכדי ש, ב"לחצים על ארהישראל 
הם היו ,     לו האמריקאים היו רוצים בכנות לעזור לתהליך

אשר , ם הוועידה כוועידה ראשוניתיכולים לחתור לקיו
רק להתוות לוח זמנים והבנות לקראת כינוסים היא מטרתה 
גם לקיום הוועידה , עמדות הצדדיםנוכח , לדעתי. עתידיים

  .חשיבות גדולהלהיות הייתה יכולה בתנאים אלה 
  

  ?וועידהמהן ההשלכות של דחיית ה
- של האמנה לאי תתקיים פגישת הכנה2013    בחודש מאי 

כיצד יגיבו המדינות איננו יודעים . הפצת נשק גרעיני
מדינות הליגה הערבית קיבלו  הרי .הערביות באותו כינוס

כי אם ועידת ,  בבגדאד2011 סים במרבכינוס שהתקי, חלטהה
  . ישקלו מחדש את מדיניותן הגרעינית–לא תתקיים הלסינקי 

,  עמדה זו בחשבוןהביאה ישראלהאם :     עולה השאלה
הרי כיום ? ב להביא לביטול הוועידה"כאשר לחצה על ארה

מדיניותן הגרעינית של המדינות הערביות היא חברות באמנה 
נתחיל להפציץ ? מה נעשה אם ישנו את מדיניותן. הפצה- איל

  ?תגרעינייכולת כל מדינה שרוצה להשיג 
  

  ?ממנו שבת ארצה, י חשיבות הכינוס בהולנדמה
אלית נגד גרעין הוזמנה זו הפעם הראשונה שהתנועה הישר    

נוסף למשקיף מטעם , הפצת נשק כימי-האמנה לאילכינוס 
וכחותנו שם כדי לשכנע את ניצלנו את נ. ממשלת ישראל

המדינות המשתתפות כי עליהן להמשיך ולעבוד לפירוק 
   .כאילו ועידת הלסינקי לא בוטלה, נשק

-באמצעות אי, תהליכי פירוק נשקהכי קל לישראל לבלום     
קראנו למדינות ? מדוע לתת לה את הכוח הזה. השתתפות

ה כי יש לישראל תבין עד שבשלב מסוים , האחרות להמשיך
  . אם ברצונה להשפיע, אינטרס להשתתף

 מדינות ערביות חושבות שפירוק נשק כמה    אנחנו יודעים ש
המצויים , וכך חושבים גם גורמים בארץ, כימי הוא אפשרי

  .בקשר עם הממשלה

  

  ם-ל-ו-כ- זכויות אדם ל
גם השנה יצוין יום זכויות האדם , שהפכה למסורת    בהפגנה 

מודעה בעמוד ' ר(אביב -הבינלאומי בצעדה גדולה בתל
ניהלה , בכנסת היוצאתזוהי הזדמנות לסכם כיצד ). האחרון

ואזרח ש שורה של מערכות להגנה על זכויות אדם "סיעת חד
   . מופרותולהרחבת ההגנות הניתנות לקבוצות אשר זכויותיהן

 הן ציבור – חרף היותן מחצית מהאוכלוסייה – נשים    
במשפחה , קומות העבודהבמ, אשר זכויותיו מופרות תדיר

ש הצטיינה "סיעת חד, בכנסת היוצאת. ובכל תחומי החיים
  .בחקיקה פמיניסטית ובסיוע למאבקיהן של ארגוני הנשים

היה היוזם הראשון של החוק ) ש"חד (דב חניןכ "       ח
ומיוזמי גמלת ,  שבועות14-ופשת הלידה לאשר האריך את ח

, ש"סיעת חד. הבטחת הכנסה לשוהות במקלט לנשים מוכות
המבטיח מענק , שאושרחוק את היזמה , על ארבעת חבריה

  .הסתגלות לנשים מוכות ביציאה מהמקלט

  
  

  

אשר נתונים , מבקשי המקלט והפליטים מאפריקה    
ימין ב הממשלה וחבריהלמתקפה גזענית ואלימה מצד 

  .החיים בישראל כיוםביותר המוחלשים מהם , הקיצוני
, ש התייצבה מתחילת הדרך בעד זכותם של פליטים"    חד

. לזכות במעמד חוקי בארץ, אשר נרדפים בארצות מוצאם
אותו " חוק המסתננים"ממובילי המאבק נגד , כ דב חנין"ח

, אף נסע מספר פעמים לדרום הארץ, קידמה הממשלה
  .  פליטים במתקני הכליאה בגבול עם מצריםלהיפגש עם

 דוגמת –    בעוד סיעות אחרות גמגמו ביחס לחוק המפלה 
אשר אף הצביע בעד החוק באחת , )מרצ(כ ניצן הורוביץ "ח

  . ש התמידה בהתנגדותה" סיעת חד–הפעמים 
בצד ,  ידעה לציין בשנים האחרונותהקהילה הגאה    

מספר חודשים . תיהגם מתקפה קשה על זכויו, ההישגים
אירע פיגוע השנאה , לאחר הבחירות האחרונות לכנסת

בו , אביב-של הקהילה הגאה בתל" נוער-בר"ההומופובי ב
  .בשל נטייתם המינית,  ונפצעו רבים,נרצחו צעיר וצעירה

חוק לתיקון , בעקבות כך, יזם) ש"חד (עפו אגבריהכ "    ח
ים של פשעי כך שגם נפגע, התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 –עוד יזם אגבריה . שנאה הומופוביים יהיו זכאים לפיצויים
האוסר ,  תיקון לחוק זכויות התלמיד–ן כ חני"חיחד עם 

   .אפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית
אוסר על ,  להעבירש"ה סיעת חדחוק חשוב שהצליח    

  .אפליה על רקע נטייה מינית בלשכות התעסוקה
, המגינים על זכויות אדם, ש"ספים שקידמה חדנו   חוקים 

, ם לאסיריםהחוק המבטיח תנאי כליאה הולמי, למשל, הם
והחוק המבטיח פטור ,  מהשטחיםםלרבות אסירים פלסטיני

  .מארנונה למסגרות לטיפול באנשים עם מוגבלויות
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  שתי מדינות לשני העמים: העולם קבע
  

  בתוקףעדיין  –הישראלים והפלסטינים  של הקומוניסטים 1982-תכנית השלום מ
  

  אורי וולטמןמאת 
  

בעצרת הכללית של האומות ,     הרגעים בהם זכתה פלסטין
ינה משקיפה שאינה חברה למעמד של מד, המאוחדות

 בעל הלךמדובר במ, אומנם. ים מרגשים רגעהיו, ם"באו
משיכה מ, לאחר ההחלטהגם . משמעות סמלית בעיקר

 על גדה המערבית ולהטיל מגבלות כניסהישראל לשלוט ב
  . נותרו כשהיו– החומה, ההתנחלויות, המחסומים. עזה

חרף היות הצעד בעל משמעות ,     אך עדיין
ממשלת הימין התייחסה אליו , הצהרתית בעיקרו

ישראל ("מר שר יובל שטייניץ אה. כובד ראשב
ם הוא "המהלך הפלסטיני באו"כי ) 25.11, "היום

שר ה ".התקפה מסוכנת יותר מאשר הטילים בעזה
אביגדור ליברמן כינה את היוזמה הפלסטינית 

 ).15.11, "ידיעות אחרונות" ("טרור מדיני"בשם 
הם ? ביתנו-מה מפחיד כל כך את הליכוד    

את ם חושפת "שהפנייה הפלסטינית לאו, יודעים
-שממשלת ישראל היא סרבנית משא, העובדה

לא ,  הימיןלטענתבניגוד . ומתן וסרבנית שלום
אלא ממשלת , מאזן-הרשות הפלסטינית ואבו

. הם האשמים בקיפאון המדיני – הליכוד ונתניהו
מפיל הסלמות ול שוב ושוב בילמו זהקיפאון 
כמו שראינו בסיבוב ,  חפים מפשעקורבנות

  .בדרום והדמים האחרון בעזה
בהם בחרה הממשלה " צעדי הענישה"    גם 

 3,000בדמות בניית , לנקוט נגד הפלסטינים
יחידות דיור חדשות בגדה המערבית ובמזרח 

, וכן בנייה בין ירושלים למעלה אדומים, ירושלים
  .מדגימות במגרשו של מי נופל כדור האחריות

מעניין לעיין , מאורעות האחרוניםהעל רקע     
 30כנית השלום שפורסמה לפני בתמחדש 

בידי המפלגה הקומוניסטית , 1982בדצמבר , שנה
 .והמפלגה הקומוניסטית הפלסטינית) י"מק(הישראלית 

וזאת , שתי המפלגותקיימו התכנית אומצה בעקבות פגישה ש
ף עדיין היו אסורים בישראל "מפגשים עם אשבתקופה בה 

      .לפי חוק
כי השלום , לגות קובעותשתי המפ"בתכנית נכתב כי     

  :הצודק והיציב ייכון על היסודות הבאים, הכולל
נסיגת ישראל מכל השטחים הערביים שכבשה מאז . )1(    

  .פירוק כל ההתנחלויות בשטחים הכבושים. 1967שנת 
כיבוד זכותו של העם הערבי הפלסטיני להגדרה . )2(    

 כולל ,עצמית ולהקמת מדינה עצמאית משלו בגדה המערבית
פתרון בעיית הפליטים . וברצועת עזה, ירושלים הערבית

  .ם"בהתאם להחלטות האו
לרבות המדינה , כיבוד הזכות של כל המדינות באזור. )3(    

, לקיום עצמאי, הפלסטינית העצמאית שתקום ומדינת ישראל
  .לחיי שלום בגבולות מוכרים ובטוחים בערבויות בינלאומיות

, ל"פי היסודות הנ-סטיני הצודק עלפל-    השלום הישראלי
הוא הבסיס להכרה הדדית בין מדינת ישראל לבין המדינה 

  ".הפלסטינית וליחסי שכנות טובים

  והם, נותרו בתוקף גם היום, שהיו נכונים אז,     עקרונות אלה
קיימא בין ישראל לבין -היסוד לכל הסדר שלום צודק ובר

שהן , יש להוסיף תביעות נוספותלהם . העם הפלסטיני
דוגמת הדרישה לפירוק , תוצאה של ההתפתחות שחלה מאז

  . בגדה המערביתחומת ההפרדה
בעצמאות המדיניות הישראלית הרשמית רואה     בעוד 

הרי ששתי המפלגות קבעו אז , ישראלהפלסטינית איום על 
כי מימוש זכויותיו הלאומיות הצודקות של העם הערבי "

, פלסטיני צודק-י וכינון שלום ישראליהפלסטינ
  ".הם אינטרס השלום והביטחון של כל עמי האזור

י ושל המפלגה "    גילוי הדעת המשותף של מק
אשר בינתיים שינתה (הקומוניסטית הפלסטינית 

) 'מפלגת העם הפלסטיני'וכיום נקראת , את שמה
 לאחר פרוץ מלחמת לבנוןספורים פורסם חודשים 

 המזרח התיכון כולו כאשר, 1982ני ביו, הראשונה
על רקע זה הצהירו . יציבות פוליטית- איל נקלע

בלי מימוש זכותו של העם הערבי ", שתי המפלגות
הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינתו 

- לא ניתן לפתור את המשבר המזרח, העצמאית
  ".תיכוני ולכונן שלום כולל באזור

, שבוע שעבר    בעקבות הודעת נתניהו וליברמן ב
פרסמה הילרי , בדבר הרחבת הבנייה בהתנחלויות

הודעת , מזכירת המדינה האמריקאית, קלינטון
היא הייתה , אולם מספר ימים לפני כן. גינוי רפה

בניסיון , של ממשלת ישראל השותפה המרכזית
איננו , אז כהיום. ם"לסכל את ההצבעה באוהנפל 

ב "שותפים לאשליות בדבר היותה של ארה
רואים   –אלא , "מתווך הוגן"או " מבוגר אחראי"

שתי " : המנציח את הכיבוש הישראליגורםבה 
משל האמריקאי כי מדיניות המ,  קובעותהמפלגות

, ובלית היא חלק ממדיניותו הגלהתיכון- רחבמז
  ".מסכנת את שלום העולםה, המכוונת נגד חירות העמים

ם גם ממשיך לקד, בישראל ובפלסטין,     השמאל העקבי
 התביעה .שהיא צודקת וריאליסטית, כיום אותה תכנית שלום

הפכה , שאז הייתה נחלת מעטים, לשתי מדינות לשני העמים
אלא גם לקונצנזוס ישראלי , כיום לא רק לקונצנזוס פלסטיני

 להעביר מן העולם את ממשלת  כעת נותר.ובינלאומי
ולהחליפה בממשלה אשר תהיה , הסרבנות המדינית בישראל

אשר יכולה להבטיח עתיד , מוכנה לצעוד בדרך היחידה
  .וביטחון לשני העמים

  

  חיה קדמון" / תאומים ילדה אותנו זו הארץ"מתוך 
  

 !ָיבֹוא, ָיבֹוא ָאִביב
 אּו ַפָּלִחים ְּבִחּיּוָכם ַהַחם וָיב

 ּוָבחּוִרים ְׁשחּוִמים ּוֻמָּצִקים ֶׁשָּלנּו

 ֶׁשן ַהִּמְנָחהְוִיְטְּבלּו ִּפָּתם ַיְחָדיו ְּבֶד 

 .ְלאֹות ִּכי ַּתָּמה ְּגאּוַלת ַהָּדם
 ִּכי ְּתאֹוִמים ָיְלָדה אֹוָתנּו זֹו ָהָאֶרץ

  .ּוְתאֹוִמים ָנלֹוׁשּו ַנֲחלֹוֵתינּו ֵּבין ָּכל ַעֵּמי ֵּתֶבל



 6/בעולם 

  

   העם המצרי נגד הרודנות
  

  

  יכול- לשליט כלנשיאנגד הפיכת ה, הקומוניסטיםבהשתתפות , הפגנות ענק

  
האחים "איש תנועת , מוחמד מורסי,     נשיא מצרים

המרחיבים , פרסם שורה של צווים נשיאותיים, "המוסלמים
פרצה מחאה , בתגובה. בצורה חסרת תקדים את סמכויותיו

, תחריר בקהיר-גנות ענק בכיכר אשהתפתחה להפ, המונית
   ).30.11( איש 100,000-כולל הפגנה של כ

, יצאו תומכיו מורסי גם הם להפגנות המוניות,     במקביל
  .במה שמסתמן כמשבר החריף ביותר מאז נפילת מובארכ
פעיל     המפלגה הקומוניסטית המצרית לוקחת חלק 

, סיבמחאה העממית נגד הרפורמה החוקתית שמוביל מור
להלן גילוי .  להפוך את מצרים לדיקטטורה גלויההעלולה

  ).26.11(דעת שפרסמו הקומוניסטים המצרים 
  

אודות השינויים על , מורסינשיא הת של     הודעתו הפתאומי
הנשיא נענה ללחץ .  כגלולת רעל העטופה בדבשהיא, בחוקה

 המהפכה ם של ולפצועיםהעממי בדבר מתן פיצויים להרוגי
 .ובדבר פיטוריו של התובע הכללי, את מובארכשהדיחה 

 תמערעראשר באמצעות חקיקה זאת ביקש לממש הוא אולם 
  .את שלטון החוק ואת זכותו של העם לחוקק ולמשול

, למנות עצמו כשליט הרודני הבלתי מעורערבכוונת מורסי     
שכל ציוויו , ולהפוך מנשיא נבחר לשליט בחסדי האל

כל הצווים הנשיאותיים , לשיטתו. יןמוצאים לפועל ללא עורר
ולא ניתן לערער עליהם או , אינם נתונים לביקורת ולוויכוח

משמעות . לעכב את ביצועם באמצעות שום מוסד משפטי
  והפיכת ביטול מערכת המשפט ושלטון החוק– זה צעד

  .הנשיא וקבוצתו למקור הסמכות היחיד
והוועדה הפכו מועצת השורא ,     מכוח הכרזה רודנית זו

  , החדשה ה החוק  טיוטת  את  כיום אשר  כותבים          ,  המכוננת
  

  מפגש קומוניסטי בינלאומי בביירות
  

התקיים בבירת לבנון המפגש ) 25-22.11(לאחרונה  
,  של מפלגות קומוניסטיות ופועליות14-הבינלאומי ה

המפגש נערך תחת הסיסמא . המתקיים מדי שנה בארץ אחרת
המאבקים נגד התוקפנות האימפריאליסטית לחיזוק "

כלכליים -הם החברתייםילספק את צרכיהם ומאווי, הגוברת
השתתפו בו ". למען סוציאליזם, יים של העמיםוהדמוקרט

  . ארצות שונות ברחבי העולם44-מ,  מפלגות60נציגי 
    המפלגות המשתתפות במפגש חזרו ואישרו את עמדתן 

הוא , 2008-שהחל ב, עולמיכי המשבר הכלכלי ה, המשותפת
אשר שורשו נעוץ בסתירות , משבר השיטה הקפיטליסטית

וכי לא קיימות שיטות , הפנימיות של המשבר החברתי הקיים
  .אלא רק באמצעות החלפתה, לתקנו במסגרת השיטה

כי אחד מביטויי המשבר , קבעו המפלגות המשתתפות    עוד 
הוא התגברות הניסיונות של המעצמות האימפריאליסטיות 
, להעמיד את עמי העולם השלישי תחת שיעבוד צבאי ישיר

כחלק ממערכה שנועדה לבטל את העצמאות הלאומית 
  .שהשיגו עמים במאה הקודמת

הפעולה     המפלגות דנו בדרכים קונקרטיות להגברת שיתוף 
 כגון –במיוחד נוכח תופעות , ביניהן במישור הבינלאומי

  . על יותר מארץ אחת המשפיעות–מלחמה או הסכמי סחר 

  

 מקדים בדרךצעד זהו . למוסדות המצויים מעל לביקורת העם
, לכינונה של חוקה העומדת בסתירה לערכי הדמוקרטיה

בטיח לעצמו בכך מבקש הנשיא לה. החופש והצדק החברתי
  . כוח ההלכה הדתיתמ,  הזכות המלאה לדכא ולנצלאת
 כי ,בקובעו, מבטיח זאת במפורשהמוצעת  בחוקה 5עיף ס    

שום סמכות משפטית אינה רשאית לפזר את מועצת השורה "
,  מעניק לנשיא חסינות6סעיף ". או את האסיפה המכוננת

לנקוט "וקובע כי מוקנית לו הזכות , אותה אין ליטול ממנו
צעים ובכל הפעולות הדרושות כדי לשמור על בכל האמ

ניסוח זה פותח את הדלת ". הארץ ועל יעדי המהפכה
אשר יאפשרו , ולצעדים מרחיקי לכת, לפרשנויות שונות

  .פגיעה בעמדות המתנגדות לממשלה הקיימת
התרענו כי קיימת ,     מאז התבהרה המפה הפוליטית במצרים

 ללבוש כסות אשר עשוי, סכנה של הידרדרות לפאשיזם
-אנו ניצבים נוכח סכנה דתית, כעת. צבאית או דתית
 את כל הנורמות ןהמאיימת להפוך על פיה, פאשיסטית גלויה

  .החוקתיות והחוקיות המקובלות בעולם
כי רק יחד , עלינו לשכנע בדחיפות את העם במצרים,     כיום

רק יחד ניתן יהיה להתנגד לאויבי , ניתן יהיה להביא שינוי
פכה ולאלו המבקשים להשליך לפח האשפה את חלומם המה

, השואפים למדינה צודקת, של מיליונים רבים של מצרים
בה , ניתן להקים רפובליקה חדשה, יחד. חופשית ודמוקרטית

  .העם הוא הריבון
    המפלגה הקומוניסטית המצרית מצהירה על התנגדותה 

אים אנו קור. הנחרצת להצהרה החוקתית המבישה של הנשיא
לכל הכוחות הפוליטיים ולעם המצרי כולו להיאבק לביטול 

, ולהגשים את הדרישות העממיות לצדק ולחירות, ההצהרה
  . ולבניית מדינה המושתתת על שלטון החוק

    יש לעמוד איתן בפני ההתנהגויות הרודניות 
אלו אשר הוליכו את . אשר מאיימות על העם, והפאשיסטיות

יידרשו , ה בה אנו מצויים היוםהעם לתוך המנהרה האפל
והכוחות , ואילו העם. לתת את הדין על הפשעים שביצעו

עצמם כדי להתנגד את יאבקו בכל כוחם ויקריבו , המהפכניים
  .לרודנות ולשחיתות, לפאשיזם



  

 7/תרבות 
 

  

  עד שנחזיר את השיר
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

ערב ההכרזה על , ט בנובמבר"עם פאדי חכים נפגשתי בכ    
יום .  בחיפה לקפה ברחוב מסדה,ם"מדינה פלסטינית באו

 באוניברסיטת אחרי שהפסיד בבחירות לאגודת הסטודנטים
  .ות למערכת הבחירות לכנסתאופטימימתמסר בחכים , חיפה

מתח וההתרגשות לקראת ההצבעה על אנחנו מדברים על ה    
שישים וחמש שנים אחרי ההכרזה על , מדינה פלסטינית

. זו המציאות שאנו חיים בה: "חכים. ם"תוכנית החלוקה באו
כל אחרי ,  אניאיך. עם אנשיםמתנהל איך אני : השאלה היא

  ".חי עם הצד השני, השנים האלה
ירה חכים את העבודה על קובץ שמשלים ,  בימים אלה   

עם חבריו  ומרבה לשתף ל"מחפש מו, ראשון בשפה הערבית
 חכים ? למה התחיל לכתוב שירים.שיריו בפייסבוקאת 

כל . מודע שלי- כנראה שמשהו הצטבר בתת": מהרהר ומשיב
ים חסר. כל החיים הפוליטיים שאנו חיים, המקרים שעברתי
  ."? במדינהלנו דברים כאלה

 באוניברסיטה ש"חדתא בפעיל ה, סטודנט לסיעוד, חכים    
לא חושב אך  ,שבע שניםככותב שירה מזה , י בנצרת"ובבנק

התגורר עם הוריו ר שאחכים התחיל לכתוב כ .שהוא משורר
 טףושכ ,חשמלאיכ – עבד בעבודות מזדמנותובנצרת 

  .ים'בשיפוץ בתים ובהכנת סנדוויצ, ניותמכו
    בארבע השנים האחרונות שימש פעמיים כנציג החוג 

יעוד באגודת הסטודנטים ופעל רבות למען חבריו לספסל לס
ש לראשות ועד "כמו כן היה מועמד חד. הלימודים

  .הסטודנטים הערבים
ועל , ם"על החלטת האו,     השיחה איתו נסובה על שירה

אני מאמין שכל עם צריך לעשות : "המהפכות בעולם הערבי
  רק   לא  זוהי  .מדינה  מדכא  אותוהשלטון בר  שאכ  ,מהפכה

     

  פאדי חכים/ עד שנחזיר את השיר 
  

  אני לא אשב איתה
  אחרי היום הזה

  בכפות הידיים לה לא אקרא 
  אחרי היום הזה

  לא אתבונן בתנועות שלה
  ולא בהבעות הפנים

  אחרי היום הזה
  לא אגנוב נשיקה משפתיה

  לא אישן במיטתה ספוגת ריח הסיגריות
  לא אכתוב אליה

  אכתוב אך ורק בכינויים נסתרים
  לא ארקוד אחרי היום הזה

  למנגינת החליל שלה
  

  לא אלטף את השדיים שלה
  מא  יולא אתן לה להיות א

  משוגע כמוני לעוד תינוק
  לא מגיע לי לפלרטט איתה

  ולא אחלוק איתה את חלומות ילדותי המוקדמת
  לא אבקש ממנה את מנת חלב הערב

  עד שנחזיר את השיר

  
לעשות מהפכה ולשנות את , כי אם גם חובתו,  של העםזכותו

אני מאמין שהעם בכל מדינות ערב שעשו . הסדר החברתי
  ".רצה את המהפכה, מהפכה

 –אני גם רואה שהיו ידיים זרות "כי ,     עוד הוא מוסיף
זו .  שבחשו במהפכה הזו–מדינות המערב , ישראל, ב"ארה

והשתלטו , ברליםהייתה מהפכה שעשו אותה אנשי שמאל ולי
  ".ליברלים-עליה איסלאמיסטים ואנטי

השיר , בערבית ובעברית,     בשירו המתפרסם כאן לראשונה
זוהי שירה אינטלקטואלית . הוא מטפורה לפלסטין

חכים , כמו בחייו, בשיריו. אשר לוקחת אחריות, ומהפכנית
לא מבחין בין רגשותיו לבין זכותו וחובתו הפוליטית 

 .ול נגד כל צורת דיכוי באשר היאלפעכקומוניסט 
  

 حكيم فادي / القصيده نسترجع حتى
  
 اجلس لن

  معھا اليوم بعد

  اقرأ لن

  يديھا خطوط

  اليوم بعد

  حركاتھا اراقب لن

  وجھھا وم�مح

  اسرق لن

  شفتيھا من

  قبله اليوم بعد

  انام لن

  السريرالممزوج على

  والدخان براحئتھا

  عنھا اكتب لن

  اليوم بعد

  ا'

  المجھول بضمائر

  ارقص لن

  اليوم بعد

  الحانھا على

  نھديھا اداعب لن

  اما اجعلھا لن

  مجنون لطفل

  بھا اخر

  مثلي

  لي يحق ف�

  اغازلھا لن

  اخبرھا او

  اخر عن

  الطفوله اح�م

  اطلب او

  حليب منھا

   المساء

  حتى

 لقصيده نسترجع



    במאבק
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זו השנה הרביעית , י ישתתפו"ש ומק"פעילי חד, גם השנה    

ביום השנה יתקיים אשר ,  במצעד זכויות האדם,ברציפות
  .אביב-בתל,  בדצמבר7, שישי

אלפי  לשמצעד זכויות האדם הוא המפגש השנתי     
 לקידום נאבקיםה , ארגונים וקבוצות130- ביותר מהפעילים

 הוא מתקיים כל . ודמוקרטיהשוויון, שינוי חברתי, זכויות
סמוך למועד בו מצוין יום זכויות האדם , 2009שנה מאז 
  ).10.12(הבינלאומי 

, המצעד הוא המקום להשמיע את כל הקולות"    
 כל –שמתחברים ליום אחד של אמירה אמיצה ומשותפת 

בישראל ובשטחים , זכויות האדם לכל בנות ובני האדם
המארגנת מדי , יות האזרחמסרו באגודה לזכו, "הכבושים

 .שנה את המצעד
יד מ. תל אביב,  בכיכר הבימה10:30ההתכנסות בשעה     

 יחל קונצרט זכויות האדם ,12:30בשעה , לאחר המצעד
  .בו יופיעו אמנים רבים, הגדול בכיכר רבין

יש מקום במצעד זכויות האדם " כי ,מארגניםעוד נמסר מה    
אשר רות סג הקבוצות והמכלמוזמנות אליו ו, לכל הדגלים

 והחברתית        המוסרית התשתית  את   האדם  בזכויות   רואות 
  
  

  מועדון הסרט החברתי
  הגדה השמאלית

  אביב- לת, 70 העם אחד
  

  וזכויות אדםכיבוש 
  

סדרת סרטים , 20:00בשעה '     בחודש דצמבר תוקרן בימי א
ות העוסקים ברמיסת זכוי, תיעודיים של יוצרים ישראלים

  .הכניסה חופשית. אדם כתוצאה מהכיבוש המתמשך
  

  )2006 (" כוכבים9מלון " – 9.12
הבונים את ,  של שני פועלים פלסטיניםםהתמודדות    סיפור 

זוכה פרס . תריאך נרדפים משום שאין להם ה, מודיעין
אפרים ר "ד, לפני הסרט. עידו הר: מאיהב. 2006ין 'וולג

  .ניצולמהיבוש ו ירצה על מי מרוויח מהכדוידי
  

  )2010 ("זרמים קטועים" – 16.12
    ההשפעה ההרסנית של שליטת הכיבוש במקורות המים 

לפני . מן וגיא דוידי'אלכסנדר גוצ: היוצרים. של הפלסטינים
  .גיא דוידידיון בהשתתפות הבמאי , הסרט

  
  )2007 ("לראות אם אני מחייכת" – 23.12

 תקופת שירותן     שש חיילות ישראליות מספרות על
תמר : במאית. כחלק ממערכת הדיכוי וההשתקה, בשטחים

סרבנית מצפון שישבה בכלא , סהר ורדי, לפני הסרט. ירום
 .תרצה על מיליטריזם ופמיניזם, שישה חודשים

  
מבקשי , פעילות למען מהגרי עבודה: ובכלל זה, לשינוי
פלסטינים , פלסטינים בשטחים, מובטלים ,חסרי בית, מקלט

, לבריאות, לדיורשל כולנו  ולמען הזכות ,אזרחי ישראל
  ". ולחינוךלרווחה

ניתן למצוא באתר מרחבי הארץ     פרטים על הסעות 
  acri.org.il:  לזכויות האזרחאגודהאינטרנט של הה

  
  
  
  

  

  

  

  
   מפגשים וחוגי בית

  לקראת הבחירות לכנסת
 
 

וג בית ח, 20:00 בשעה,  בדצמבר5,  ביום רביעי– מודיעין
  054-8160120: לפרטים. כ דב חנין"עם ח

  
חוג בית , 19:30 בשעה, בדצמבר 6,  ביום חמישי– חולון
  03-5052199: לפרטים. כ דב חנין בשכונת תל גיבורים"עם ח

  
חוג בית עם , 17:30בשעה ,  בדצמבר8,  בשבת– אמירים

  052-5940625: לפרטים. כ דב חנין"ח
  

כ "חוג בית עם ח, 20:00בשעה ,  בדצמבר8,  בשבת– לכלי
  052-5940625: לפרטים. דב חנין

  
חוג , 20:00בשעה ,  בדצמבר10,  ביום שני– באר שבע

איימן עודה , ש לכנסת"כ דב חנין ועם מועמדי חד"בית עם ח
  054-8339449 :לפרטים. ר יעלה רענן"וד
  

בשעה ,  בדצמבר10,  ביום שני– הר הצופים, ירושלים
 300באולם , יתקיים אירוע בסימן מוזיקה ומחאה, 20:00

 פושתתיבאירוע . בקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית
, ויואב גולדרינג, ש לכנסת"מועמדת חד, נבילה אספניולי

 הזמרת אמל מורקוס וופיעיו, יפו-א"חבר מועצת העיר ת
  052-5830724: לפרטים. DAMולהקת 

  

חוג , 20:00 בשעה,  בדצמבר18, שי ביום שלי– תל אביב
  054-4429272: לפרטים. כ דב חנין"בית עם ח

  

חוג בית עם , 19:00בשעה ,  בדצמבר20,  ביום חמישי– לוד
. ש לכנסת"מועמדת חד, כ דב חנין ועם מהא אלנקיב"ח

  054-9462332: לפרטים
 


