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יסו"ד
   ישראל סוציאל
דמוקרטית

 ÌÈ˜È˙Â ÌÈ‚˘ÂÓÏ ÌÈÚÂ‚Ú‚ ˙ÂËÚÓ ‡Ï ˙ÂˆÂ·˜ ·¯˜· ˙¯¯ÂÚÓ˘ ¨˙ÈÁÎÂ‰ ÔÓÊ‰ ˙„Â˜ ‡˜ÂÂ„˘ ÔÎ˙È¢
 ¨˜·‡‰ ˙‡ Ì‰Ó ¯ÚÏ Â˙Â‡ Ô·¯„˙ ¨¢˙È„„‰ ˙Â·¯Ú¢ Â‡ ¨¢˙Â„‚‡˙‰¢ ¨¢˙ÂÈÙÂ˙È˘¢ ÂÓÎ ˙ÂÈÂÎÊ È¯È˙ÚÂ
 ¢ÆÌÈÏ¯·ÈÏ≠Â‡È‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÓ Ì‰  ̆‰„ÈÏÒ‰Â ÒÂ‡ÈÓ‰ ˙ÂÚ·‰Ó Í̈Î ·‚‡ ¨Ú˘Ú˙˘‰Ï ÂÏÈÙ‡Â
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 ¯˙ÂÈ ˙È˙ÙÂ‡ ‰ÏÈÓ ÔÈ‡˘ ‰Ó„ Æß‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚ß
 ÁÂ¯¢  È‰ÂÊ  ÆÌÏÂÚ·Â  Ï‡¯˘È·  È̈¯Â·Èˆ‰  ÁÈ˘·
 ËÚÓÎ ‰Ê ¯„‚· ÏÂÏÎÏ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ÈÈË‰ Æ¢ÔÓÊ‰
 ÔÈÈÙ‡Ï ÔÂÈÒÈ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ˙ÈÂÂ˘ÎÚ ‰ÚÙÂ˙ ÏÎ
 ÌÈÎÈÏ‰˙  ÆÈÁÎÂ‰  ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰  ÍÈÏ‰˙  ˙‡
 ‰ÊÓ  ˙Â˘Â‡‰  ˙‡  ÌÈÂÂÏÓ  ÌÓ‡  ÌÈÈÏ·ÂÏ‚
 ÌÈÈÂÏÈ‚‰ Ô„ÈÚ· ÏÁ‰ ˙ÂÁÙÏ ≠ ÌÈ˘· ˙Â‡Ó
 ¯ÁÒ‰ „ÂÒÈÓ ÆÔ‡Ï‚ÓÂ ÒÂ·ÓÂÏÂ˜ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚‰
 ‡È·‰  ±π≠‰  ‰‡Ó‰  ˙ÈˆÁÓ·  È˙È„Ó≠ÔÈ·‰
 Â¯Ó‡Ó ˙‡ Â‡¯© ‰Ê ÍÈÏ‰˙· ‰‚̄ „Ó ˙ÈÈÏÚÏ
 ÌÚ Æ®‰Ê ÔÂÈÏ‚· ±∏µ≥ ˙˘Ó Ò˜¯Ó Ï¯˜ Ï˘
 ÍÏÂ‰ ‰ÈÈ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ÌÂ˙ Ê‡Ó ¨˙‡Ê
 ˙Ó˜‰ ∫ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÂÈÙ‡ ÏÚ· ÍÈÏ‰˙ „ÒÓ˙ÓÂ
 ˜·‰  ¨Ì¢Â‡‰©  ÌÈÈÓÂ‡Ï≠ÏÚ  ÌÈÙÂ‚Â  ˙Â„ÒÂÓ

 ª®ÆÆÆÈÙÂ¯È‡‰  „ÂÁÈ‡‰  ¨Ú·ËÓ‰  Ô¯˜  È̈ÓÏÂÚ‰
 ÌÈÈ˙¯Â˘˜˙Â ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË ÌÈ˘Â„ÈÁ Ï˘ Ì˙ÚÙÂ‰
 ÌÈ˘‡ ÔÈ· ˙È„„‰‰ ˙ÂÏ˙‰ ˙‡ ÌÈ¯È·‚Ó Ì‚˘
 ÌÈÈÏ‡˜ÂÏ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙Á‡· ÌÈÎÙÂ‰ Ì‚Â ˙ÂÈ„ÓÂ
 Ô‚̄ ‡Ó ÔÂ̄ ˜ÚÎ ßÌ„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊß ˙ÈÈÏÚ ªÌÈÈÏ·ÂÏ‚Ï
 Ï  ̆ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯Ë˘Ó· ÂÂ‚ÈÚÂ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ‰Ó¯·
 ˘È© ˙ÈÂÓ‰ ‰„Â·Ú ˙¯È‚‰ ª˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ· ˙ÂÓ‡
 Ô˙ÁÈÓˆÂ ®‰„Â·Ú È¯‚‰Ó ÔÂÈÏÈÓ ±≤∞≠Î ÌÏÂÚ·
 ¨ÒÈÙÈ¯‚© ˙ÂÈÓÂ‡Ï≠Ò¯Ë ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÚÂ  ̇Ï˘

 Æ®ÆÆÆÈËÒÓ‡
 Ï˘¯Ó ‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰ Ú·Ë  ̆ÈÂËÈ·© ßÈÏ·ÂÏ‚‰ ¯ÙÎ‰ß
 ˙Â̄ Âˆ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ®∂∞≠‰ ˙Â˘· „ÂÚ Ô‰ÂÏ˜Ó
 Æ¢ÂÈÁ¯Ê‡¢ ·¯˜· ˙ÂÂ˘ ˙Â·Â‚˙Ï ÏÈ·ÂÓÂ ˙ÂÂ˘
 ˙È¯˘Ù‡ ˙ÂÓ˘‚˙‰ Â· ÌÈ‡Â¯‰ ˘È „̈Á‡ „ˆÓ
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חברה
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 ÌÈÈ¯ÂÙÂ‡ ÌÈÚ·ˆ· Â˙Â‡ ÌÈ¯‡˙ÓÂ ‰ÈÙÂËÂ‡ Ï˘
 ˙ÈËÈÏÂÙÂÓÒÂ˜‰  Â˙˘ÈÙ˙  ÂÓÎ  ¨‰ÈÙÂËÂ‡  ≠
 ÌÈ˘È‚„Ó‰  ˘È  È̈˘‰  „ˆ‰Ó  ÆÔÂÏ  ÔÂß‚  Ï˘
 ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ¢Èˆ¯‡¢Â ÁÎÂÙÓ ÔÙÂ‡·
 ∫ÈÏ·ÂÏ‚‰ ÌÊÈÏËÈÙ˜‰ Ï˘ ÈÁÎÂ‰ ÍÏ‰Ó‰ ÔÓ
≠Ó ˙ÂÁÙ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ „¯‡ÈÏÈÓ ±Æ¥

 ˙ÂÓÂ˜Ó˘ ÌÈÏË·ÂÓ ÔÂÈÏÈÓ ±≥∞ ¨ÌÂÈÏ ¯ÏÂ„ ≤
 ¨ÌÈÏ ¯·ÚÓ Ï‡ Â„„ Ì‰Ó ÌÈ·¯ Ï˘ ‰„Â·Ú‰
 ˙ÂÈ„Ó ÔÈ·Ï ¢ÔÂÙˆ¢‰ ˙ÂÈ„Ó ÔÈ· ‚¢Ï˙· ¯ÚÙ‰
 ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ≤∞≠· ÏÙÎÂ‰ ËÚÓÎ ¢ÌÂ¯„¢‰
 ¢ÔÂÙˆ¢‰ ˙ÂÈ„Ó ÔÈ· ˜ÈÓÚÓ‰ ·ÂËÈ˜‰ „ˆÏ Æ„ÂÚÂ
 ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙˜ÓÚ‰ ˙‡ Ì‚ ÁÂÎ˘Ï ÔÈ‡ ¨¢ÌÂ¯„¢‰Â
 ÔÂÈÏÈÓ ±Æ¥© ÔÓˆÚ ¢ÔÂÙˆ¢‰ ˙ÂÈ„Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰
 È‡ÂÙ¯ ÁÂËÈ· È¯ÒÁ ÔÂÈÏÈÓ ¥µ ¨Ï‡¯˘È· ÌÈÈÚ
 ÔÈ·©  Í˘Ó‰  È˙·È·Ò‰  Ò¯‰‰  ˙‡  ª®·¢‰¯‡·
 ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˘Â· Ï˘ÓÓ Ï˘ Â·Â¯ÈÒ ¯Â‡Ï ¯‡˘‰
 ª®ÌÈÏÈÚ¯‰ ÌÈÊ‚‰ ˙ËÈÏÙ ÌÂˆÓˆÏ ÂËÂÈ˜ ˙Ó‡
 ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ÏÂÁ‰ ‰Ú¯‰ ˙‡Â
 ÌÁÂÎ  ̆ÌÈÈÓÂ‡Ï≠·  ̄ÌÈ„È‚‡  ̇≠ ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜‰
 ˙ÂÈ„Ó Ï˘ ÔÁÂÎ ÏÚ ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó· ‰ÏÂÚ
 Ô‰ ÌÏÂÚ· ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÏÎÏÎ‰ ±∞∞ ÔÈ·Ó µ±©
 Ì˙˘ÏÁ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ï‡ Æ®˙ÂÈ„Ó ‡ÏÂ ÌÈ„È‚‡˙

 ÆÌÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ„Ó· ÌÈÈË¯˜ÂÓ„ ÌÈ¯Ë˘Ó Ï˘
 Ò¯Ù  Ô˙Á  ¨ıÈÏ‚ÈË˘ ÛÊÂß‚  ·˙ÂÎ˘ ÈÙÎ  Ï·‡
 ¨‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ¯Ó‡Ó· ¨≤∞∞± ˙˘· ‰ÏÎÏÎÏ Ï·Â
 ÆßÍÈ‡ß ‡Ï‡ ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚ ßÌ‡‰ß ‰È‡ ‰Ï‡˘‰
 ÔÈ· ÌÈÁ˙ÂÙÓ ¯ÁÒÓ ÈÒÁÈ ¨‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰
 ˙ÎÈÙ‰Ó ¨˙ÂÈ„Ó ÔÈ· ˙¯·Â‚‰ ˙ÂÏ˙‰ ¨˙ÂÈ„Ó
 ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙¯·Â‚‰ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ¨˙¯Â˘˜˙‰Â Ú„ÈÓ‰
 Ǣ ˙ÂÂÏ ÈÂˆ  ̄‡Ï Ì‚Â Ô˙È ‡Ï ÂÏ‡ ÏÎ ÏÚ ≠ Ì„‡
 ‰¯·Á‰ß È˘‡ ¨ÌÈÈ‚ÙÓ‰ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú ¨ÔÎ‡Â
 ‡Â¯˜Ï  Ô˙È˘  ÈÙÎ©  ß˙ÈÏ·ÂÏ‚‰  ˙ÈÁ¯Ê‡‰
 ‰ÂÂ‡  ̄˙ÂÂÏÁ ÂˆÙÈ  ̆¨®ÂÏ·  ̃‰ÏÂÙ Ï  ̆‰¯Ó‡Ó·
 ˙ÚÎ ÌÈ˘‚Ù ¨±πππ ˙˘· ÏË‡ÈÒ· ˙Â‚Ù‰·
 ÚÈˆ‰Ï È„Î ÏÈÊ¯··˘ ‰¯‚Ï‡ ÂË¯ÂÙ· ‰˘ È„Ó
 ˙È˘Â‡  ¨˙È·ÈË¯ËÏ‡  ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚  ÚÈ‰ÏÂ
 Ô‰ ¨ÌÈÂÂ‚Ó Ì‰ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÂÂÈÎ Ǣ ˙ÂÈ
 ÔÂ‰‰ ˙ÂÚÂ˙ ÈÂÒÈÓ ¨Ï˘ÓÏ© ˙ÈÏ·ÂÏ‚‰ ‰Ó¯·
 ®ßÒÓ‰ ÈËÏ˜Óß ÏÂËÈ· Â‡ ˛ÔÈ·ÂË ÒÓ  ̧ÈÓÂ‡ÏÈ·‰
 ¨ÌÈË˜ ÌÈ˜ÒÚ· ‰ÎÈÓ˙© ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯· Ô‰Â

Æ®˙ÈÓÂ˜Ó ˙¯ˆÂ  ̇„Â„ÈÚ
 ‡È‰ ˙È˙¯·ÁÂ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÈ„Ó Æ‡È‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï

 ‰ÁÈÏˆ‰ ˙È˘Â‡‰ ‰¯·Á‰ ÆÌ„‡ È„È ‰˘ÚÓ „ÈÓ˙
 ˘È ¯·Î ÌÂÈ‰ ≠ ÌÈÈ‡Ó‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï
 Æ‰˜ÂÏÁ‰ ÔÙÂ‡ ˜¯ ‡È‰ ‰Ï‡˘‰Â ¨ÌÏÂÎÏ ˜ÈÙÒÓ

 Æ˙ÈËÈÏÂÙ ‰Ï‡  ̆„ÈÓ  ̇È‰ÂÊ
 „ÓÚÓ  ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰  ‰Ï·È˜  ¯·Î  Ï‡¯˘È·
 ÁÈ˘· ‚Â¯„˘ Â¯·Ú ß˜Â˘‰ ˙ÂÁÂÎß ÆÈ˙ÈÓ ËÚÓÎ
 Ì˙Âˆ¯Ï ˘È˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ‰ÂÎ‰Â È̈¯ÏÒ¯Ë˘‰
 ‰ÙÈ‡˘‰  ÆßÌÈÈÏ·ÂÏ‚‰  ÌÈ˜ÂÂ˘‰ß  Ì‰  ˙ÚÎ
 ˙ÈÏ‡¯˘È ˜Ë≠ÈÈ‰ ˙¯·Á ÏÎ Ï  ̆˙È·ÈËÓÈËÏÂ‡‰
 ‰˜È ÈÓÂ‡Ï≠·¯ „È‚‡˙˘ ≠ ¢‰ÎÓ ˙Â˘ÚÏ¢ ‡È‰
 ß˜Ê·ß©  ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰  ‰Ë¯Ù‰‰  ÈÊ¯ÎÓ  Æ‰˙Â‡
 ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÓÊÓ ®‰Â¯Á‡‰ ‡Ó‚Â„‰ ‡È‰
 ÂÈÒÎ  ˙˜ÂÏÁ·  Û˙˙˘‰Ï  ÌÈ¯Ê  ÌÈ„È‚‡˙
 È˙Â¯È  ̆Ì‚Â È̈Ï‡¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï  ̆ÌÈÏ„Ï„˙Ó‰
 È˙·  ¨ÔÈÒÂ˜ÒÈÂ  ˙ÈÎ˙©  ÌÈË¯ÙÂÓ‰  ‰ÁÂÂ¯‰
 ÌÏÂÚ‰ Ï‡ ÌË·Ó ˙‡ ‰‚̄ Ú· ÌÈÙÓ ®ÆÆǢ ‰ÂÒ‰
 Ì‰ÈÙ ‡ˆÂÓÏ ‰‡¯È· ÌÈÙˆÓ „ÁÈ· ÌÏÂÎÂ ÆÏÂ„‚‰
 ‚Â¯È„  ˙ÂÈÂÎÂÒ  ≠  ÌÈ˘„Á‰  ÌÈÏ˜¯Â‡‰  Ï˘
 ¨̄ ˆÂ‡‰ ¯˘ ≠ Â‰˘ÈÓ ¯˘‡Î ¨Ô·ÂÓÎÂ ÆÈ‡¯˘‡‰
 ‰ˆÂ¯  ≠  ÌÈ‡˜·‰  „Â‚È‡  ¨Ï‡¯˘È  ˜·  „È‚
 ∫ÁˆÓ‰ ˜ÂÓÈ‰ ÛÏ˘ Â̈˙„ÓÚ ˙˜„ˆ· ÚÎ˘Ï
 Æ¢°ÍÎ ˙·˘ÂÁ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ ÂÏÈÙ‡¢
 ˜ÁÂ  ̆¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÈÁ¯Ê‡ Â̈Ï  ̆ÁÂÎ‰ ˙‡ Ì‚
 ‰ÂÂ‰Ó ¨‰Ê‰ ÔÂ‰‰ ¨‡Â‰Â ÈÓÏÂÚ‰ ÔÂ‰‰ Ï˘ ÁÂÎ‰

 Ǣ ·„ ÏÎÏ ËÚÓÎ ıÂ¯È˙
 ÁÏˆÂÓ‰ Ô˜·‡Ó ¯ÂÙÈÒ Æ˙Â„‚˙‰· Í¯Â  ̂˘È ÔÎÏ
 ¯ÂÙÈÒ  Â‡  ˙Â„‚Â‡Ó‰  ßÏÒ¯ÙÂ˘ß  ˙Â„·ÂÚ  Ï˘
 ßÌ¯‡Ù¯ÙÂÒß‰ ˙ÂÈ‡ÙÂ˜ ÔÚÓÏ È¯Â·Èˆ‰ ˜·‡Ó‰
 ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÓ ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ˜¯ ‡È·‰Ï Ì‡ ≠
 ˙ÂÈ‚¯‡‰Â ˙ÂÂÎ‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ≠ ‰Â¯Á‡‰
 ÈÎ¯ˆ‰ ÁÂÎ‰ Æ˙ÂÓÈÈ˜ ÈÁ¯Ê‡ ˜·‡ÓÏ ˙Â˘¯„‰
 È‡˙ ¯ÂÙÈ˘Ï Ê¯ÊÎ ‰ÊÎ ¯˘˜‰· ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ
 ‰˘Ú˘ ÈÙÎ© ÌÈ˘ÏÁÂÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú
 ÌÈÈ˙¯·Á  ßÔ˜˙  ÈÂÂ˙ß  Ï˘  ÌÓÂÈ˜  ˙ÂÚˆÓ‡·
 ÈÏÂ‡ Ì‰ ÂÏ‡ Æ˙ÈÏ·ÂÏ‚‰ ‰Ó¯· Ì‚ ¨®‰ÙÂ¯È‡·
 ‡Â·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡  ̆ÌÈÈÓÂ˜ÓÂ ¢ÌÈË˜¢ ÌÈ˜·‡Ó
 ‰ÂÈÎ ÔÚÓÏ È˙È„Ó≠ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÌÂ˜Ó·
 ÌÂ˜Ó· ‡Ï Ì‚ Ô·ÂÓÎÂ ¯˙ÂÈ ˙È˘Â‡ ˙Â˘Â‡ Ï˘
 Ì˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ÔÈ‡ Ì‚ Ï·‡ Æ˙ÈËÈÏÂÙ ˙Â‚̄ ‡˙‰

 ÆÏÂÊÏÊ·
 ‰ÏÁ˙‰‰ ‡È‰  ̆¨˙È˙¯·Á ˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ ¨ÏÎ‰ È¯Á‡

Ǣ È„ Í¯ˆÓÏ ÂÈÓÈ· ˙ÎÙÂ‰ ¨ÒÈÒ·‰Â

<<

כל מי שמוכן לסייע 
בהפצת העיתון ובהחתמת 

מנויים חדשים מוזמן להצטרף 
לועדת ההפצה של 'חברה'.

בכוונתנו להיפגש 4�3 פעמים בשנה 
בימי שישי בתל אביב ולחשוב יחד 

איך להגיע לכמה שיותר אנשים 
שיחתמו  על מנוי ויקראו את העיתון.

הישיבה הראשונה תתקיים ביום 
שישי ה�11 בפברואר, ב' באדר א' 

בשעה 11:30 בתל אביב. 
מיקום מדויק יקבע בהמשך.

פרטים נוספים אצל אסנת אלנתן 
טל' 052�3768113

+

אני מתערב משמע אני צודק? | עמ' 14>
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יסו"ד
   ישראל סוציאל
דמוקרטית

יסו"ד (ישראל סוציאל�דמוקרטית) היא התארגנות אנשי שמאל�חברתי אשר מטרתה לקדם את הדיון הציבורי בשאלות חברתיות�כלכליות 

ופוליטיות�תרבותיות פנימיות. יסו"ד מבקשת להציע נקודת מבט סוציאליסטית, כמשקל נגד למגמות ההתפרקות וההפרטה, המאפיינות את 

החברה הישראלית בעשורים האחרונים. רבים מחברי יסו"ד פעילים בעמותות, ארגונים וחבורות העוסקות ברחבי הארץ בתיקון חברתי במישור 

המקומי וחברים בה גם אנשים פרטיים.

www.yesod.net  :אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית של יסו"ד

"לא צריך שיתנו לנו מתנות" | עמ' 23>

במפגשים בינינו בגינה, למדתי להכיר בה אישה 
נעימת הליכות, חכמה ובעלת חוש הומור. לכן, 
שמחתי להציע לה לקחת את בני, עידו, לשעה עד 
שעתיים כל יום אחר�הצהריים בשנה הקרובה. 
יעל ענתה שהיא לא תוכל. היא חייבת למצוא 
עבודה נוספת, רווחית יותר, בנוסף לעבודתה 

ב'ניצן'."

הגלות מתחילה בתוכו | עמ' 29>

בספר הזה גור זאב הולך צעד קדימה: לא רק 
ביקורת על המעשה החינוכי, לא רק חזון לפדגוגיה 
הקיבעון  גבולותיו של  את  ופורצת  משחררת 
התודעתי המשעתק. גור זאב מציב בספר הזה 
מתווה פדגוגי אלטרנטיבי ברור. ומהו אותו מתווה? 

חינוך לגלותיות � פשוטו כמשמעו." 

אני מתערב משמע אני צודק? | עמ' 14>

דוקא ההתבטאויות הללו, של אישים עולמיים 
ופעילי חברה אזרחית בעולם, המשקפים אמון 
עצום ב'קולה של החברה האזרחית', מהוות 
לדעתי, בסיס לדאגה ולא רק לשביעות רצון; 
החברה  של  האמיתיים  לפניה  באשר  דאגה 

האזרחית בעולם." 
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