
מה שלא מספרים לנו בתקשורת......

מספרים לנו ש... "גירוש עובדים זרים יסייע למאבק באבטלה"

אבל לא מספרים ש...
משרדי הממשלה - בשעה שפקחים רצים אחרי פליטים ומהגרים ברחובות

אחרים! למה? כדי להעשיר קבלנים עובדים 20,000 לייבא מאשרים לקבלנים
וחברות כוח אדם המקורבים לפוליטיקאים!

הם אומרים שהם מגרשים "זרים"

הם שוכחים להזכיר ש...
עברית. רוב הילדים המועדים להישלח לבתי מעצר ולגירוש נולדו בארץ ומדברים

הם ישראלים!
בני הנוער רוצים להשתלב בחברה הישראלית. הם למדו עם ילדינו בבית הספר,
הלכו איתם לתנועות הנוער ושיחקו איתם בשכונה. הממשלה פועלת נגדם באופן

גזעני ומתוך אינטרסים זרים.

מספרים לנו ש... "גירוש העובדים הזרים ישפר את מצב העובדים הישראלים"

אבל לא מספרים ש...
מביאים אלפי עובדים הכבולים למעסיקים, דבר הגורם להורדת שכר במשק.

משרד העבודה אינו אוכף את חוקי העבודה ואינו דואג לזכויות העובדים כי יש לו
פקחים בכל הארץ. 12

מספרים לנו ש... "אין למשטרה מספיק כוח אדם להילחם בסחר בסמים ובתעשיית
המין"

אבל שוכחים לספר ש...
בדרום רודפים אחר מהגרים קשי יום המתפרנסים ביושר – פקחים 200 בשעה ש-

תל אביב סוחרי סמים וסרסורים פועלים באין מפריע!
נוח יותר לפוליטיקאים לשלח לובשי מדים באנשים חלשים מאשר להתמודד עם

הפשע וההזנחה שמדרדרים את השכונות. נווה שאנן, שפירא, קרית שלום, התקווה,
ויד אליהו משוועות להשקעה חברתית, אבל הן לא מעניינות את הממסד.

תנועת התחברות
www.tarabut.info

http://www.tarabut.info
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