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תסלח לי על הבורות - אבל יש 3ה לידים שלנו?

15:00-16:30 בכנםת. כגם אנטישמיות -19/11
אישרה י/"ד הכנסת,

שר החוץ אמור להגיע - ע1בד אומר שאין למה ללהזץ עלי/ שיגיע. . 1
ביום ראשו! פאינה תזמין אנשים.

מרצה אורת ביב"ל: אר1וץ ק1טלר מקנדה, פאימה ברנשס"ן מאיטליה. [
להביא את יעקב חג1אל עם נתונים, להביא שני כתבי דסק חוץ.

קונגרס יה!ד-
פאעה תדבר עם רובי שיגיע ל-5 דקות, /
שגרירי ארה"ב, צרפת ואנגליה - יוזממ שגרירי האיחוד הא'חפי לפ� הפרוטוקול. . י

עובד מציע בערב הרצאה מרכזית שתזמין גופים מרכזיים שארווץ יהיה המרכזי.
בערב להביא מכוני שואה, גורמים מהחברה האזרחית.
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לכםד עובר יחזקאל. רן לבנה 01ל חכים

יו

דיו} מ0 332 • סיכום פגישת פאעה 1הצוותים - 23/10/14
1ד!: נול חכים* מכתים ומכותבים: טל חכים, עובד יחזקאל, רן לבנת{00) על חכ'ם� ה1קלד עורך: טל

הגיות: פא'נה קיוע1נמ'1ם |

לעדכ1! ותג1בה לכל ההחלטות לחץ כאן

הנין ז1עב6 :

* מכתב חנין ז1עבי י ק לבנה
1 ע1בד מבקש לראות את הרשימות שפנו אליהם - באחריות רן

עובד מבקש להוסיף את פרופ' אסף מיק למכתבים
לחץ לעדכון 1תג1בה

** חנן מציע שאם לא מצליחים נעשה פאנל במו0ד אקדמי ולהביא רן לבנה
^ לשם תקש1רת.

רונן ידבר עם קריית אוגו :
רן ידבר עם הבינתחומ*

לחץ ל/1דכו1 ותג1בה

+> העברת החקיקה - עד עכשיו חתמו 34 ח"כ'ם. :
5י התמן מחקר מהמ.מ.מ. על נושא של שלילת אזרחות-במדעות !

אחחת.
תעשה על זה כתבה.

לחץ לעדכו! 1תג1בה

אנטישמיות
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ד' רן לבנה ̂וסינבכ  מכתב שרי הפנים - א1שר מליברמן. ח 'תקן א תה
** שיהיה במסת דיפלומטי.^

לחץ לעדכון [תגזבה

15:00-16:30 בכנ0ת. ר, 7יבנה אנטישמיות-19/11 -^ כנ0
0 . אישרו; יו"ר הכנסת.

שר החוץ אמור להגיע - עובד אומר שאי! למה ללחוץ עלי1
שיגיע.

ביום ראש1ן פאינה תזמין אגשים.
מרצה אורח ב'נ"ל: ארוו'ן ק1טלר מקנדה, פאימה ברנשט"ן

מאיטליה. ,
להביא את יעקב תגואל עם נתונים, להביא שני כתבי דסק חוץ. ?

קונגרס יה1רי
פא'נה תךבר עם רוב1 שיגיע ל-5 דק1ת.

שגרירי ארה"ב, צרפת ואנגליה - יחמט שגרירי האית1ד האירופי
לפי הפר1טוקול.

עובד מציע בערב הרצאה מרמית שתזמין גופים מרכז"ם
שארו1ין יהיה המרכזי.

בערב להביא מכוני שואה, גורמים מהסברה האזרחית.

לחץ לעז�מו 1תג1בה

** רן 1אופיר פנו לנ71/\3 שהעל! והמליצ! על'ו: ךן לבנה ?
0 1. גנ0 עוזרים פרלמנטריים מהאיחוד האירופאי. טל חכים

2. תכנית השרת מנהיגי 0ט1דנ0'ם יהודים מהתפוצות.
3. ככ0 עית1נאים בינ"ל

4. י

תגובה לחץ לעדכ11 ו

̂י די1ן בנ1שא אנטישמ'1ת בברלין בחדר של ועידת ואנזה בתדר רן לבנה
-זה ממתג את פא'נהגמקום 1 שבו החליטו על חפינת) הסופי י

אחר.
יהיה 0יקור בינלאומי באחריותם לדבר ע0 עמי מל - סמגכ"ל

במשרד החוץ

/ ותג1בה / ג לעד לחץ 

/ ידבר עם הליגה נגד השמצה וירתום א1תם - דרך אדיר ק לבנה 7 0
. 0 שבקשר 01 הדוברת שלהם אדיר 1ישניה(ג>0)

לחץ לעד?// ותגובה

9** לאתר הכג0 יש לבנ1ת גאנט פעיל1ת במשא
לחץ לעדכון ותגובה

חגיות

המ<:תב מעפ1לה !חפר1- ב(1שא,ת 4 ק1מ>" תש1בות ^ צ1ות 'הבאף0נ0 111 י1נה
קאינה דיברה עם ביב0 ה1א הבטיח לתת תש1בה

אמ1רה לעל1ת כתבה בעניין.
פאיבה תאשר את המודל שלמ.

לחץ לעדכ1ו ותגובה

צעירים
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\  ̂ 4, * מקימים את פרויקט הכנסת השקופה -גי01 50 צעירים
ו ו כשותפים ל1ועד1ת. הנ1שאים האלה יעלו ויהי! שקופים לגמרי.

לחץ לעדכון 1תג1בה

 4. להחריג את תקנה 188 - לה01יף מתחמי שכירות של צעירים
-£ 1 ? בשטחים חומים.^

הנושא בסמכות שר ה9נים.

לחץ לעדכ1ו ותגובה

לערכ11 ותגובת לכל ההחלטית לחץ כאן

נשלח באמצעות 01000 מערכת לניהול סיכומי דיון. מעקב החלמות 1מש*מות
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