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תאריך 14.5-22.5.2014

5>14: בעקבות אירועי יום הנכבה: חייכ קירשנבאום חךש\ז לשלול תקציבי האוניברסיטאות  נעניג10
8̂ ^̂ ^̂ ^

^^^^^^0 0*"5*14: "3נ"ה י'יל13ד: מנע תקציב ממצ"ני יום הנכבה1'  ̂
�"�י

^^^^^^^ עייזי7 14-5: " ל^ליל תקציבים מהמוסךות שבהם נערכים אירועי יום הנכבה.11

 ישראל היום 14.5: "דרישה משר האוצר- שלילת תקציב ממוסדות לימוד המציינות את הנכבה"
(^^^^^^^

 מעריג 14.5: דרישה מלפיד- לשלול תקציבי האוניברס\0אות המציטת יום הנכבה"
^^^^^^^

14.5 -: בעקבות איחעי יום הנכבה: ח"כ קירשנבאום דורשת לשלול תקציבי ^^^^^^ 1 חדשות 10

 • ניסיונות לתאם מפגש של פאינה עם פולארר
8̂ ^^^^^

̂ייי0 בכנסת: איך עוצרים את נטישת התר הצעיר. ברלין כמשל" 8̂ * גיבוש כנס י ^̂ ^̂ ^

 • בימים אלה מחפשים את התאריך הטוב ביותר לכנס
8̂ • ג1בש בנק שמ1ת משתתפי הכנס - הזמנה תישלח מיד עם החלטה על מועד הכנס^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^

 • נעשתה פנייה למתן חודרוב- במטרה לסיקור טלוויזיוני של הכנס.
8̂ • נקבעה פגישת עבודה איתה ועם רען לתחילת חודש יוני - שם תוצג תוכנית הכנס.^8^^^^ ^̂ ^̂ ^̂
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מסמר רקע והכנה לפגישה (פנימי) - צוות פאינה קירשנבאום /

1. כנ0 "איך עוצרים את נטישת הדור הצעיר": "ערך ב25.6 באולם נגב שבכנסת. האיר!ע יהיה ?]
ממותג ובסימן תל אביב/ברלין. במרכזו של הדין יעמדו שת' נקזדות : א'ף מייצרים מנועי צמיחה ?

שייעצרו את הנטישה ואיר מחזירים את הנוטשים.
//2. מטרת הכנס -קונספט: /
העלאת הבעיה על סדר היום הציבורי /
רמת החיים של הצעירים בישראל. |גיוס כל הארגונים זהתנועות המשתתפות בכנס לט1בת מהלר פרלמנטארי וממשלת1 לשיפור £
, נטישת צעירים שמהווים את עמ!ד השדרה של החברה בהיעדר תעסוקה, חלום קניית הדירה ;:[!הצפת הצעות שילחמו בתופעה שמשפיעה על תח1מים רבים בישראל' בריחת מ1חות, ;.|

 ל! /
ואובדן הזהות הציונית.

/ י י

3, הועלו מספר דמ1יות אפשריות לפאנל: שלמה מעוז, יוג'ן קנדל, טרכטנברג, מישאל חשין, מוני |
, פניה עוז / מושונוב (שני 'לדיו ירדו מהארץ),, עמוס עוז, עירית לינור, עופר ברקוביץ, מאיר שלו
זלצברגר (בתו של עמוס עוז), תום פרנץ (זוכה מאסטר שף שעשה את הכיוון ההפור מגרמניה /
לישראל) 1

הועל! ע1ד הרבה שמות מצידנו (לפי הרשימות ההתחלתיות וגם מעבר שהועפו והורדו מהשולחן /
/ (. על ידי החבריה של פאינה� גם ברשימה הנייל הם לא זזים יותר מדי

4, התחיל תהליר הזמנה למשתתפי הכנס (כמובן רק לאחר שיאושרו טלפונית) מלשכת סגנית השר ן
המזמין את המשתתף לאירוע והחשיבות של נוכחותו בכנס שכזה. - טרם ראינו את ההזמנה |
|, 

הסופית.

0 \ ,- - . , - -. -'ן /" ..- .~ .^ ; 1""".""�?" *.*.. י.., .̂.
| 

:
י

: מושונוב, זליקוביץ, - (20 דק) ; �� היורדים מנק!דת מבט אישית-משפחתית

- נתונים חדשים על ירידה מהארץ (לפי חתכים שלנו� אולי גם על החזרה לארץ): למ'יס/ממ"מ (10 דק) /

- מקצועי: פאנל (40 דק) תל אביב ברלין - שעו1 כיוון (עוד לא סופי) 1

ן
 יי

(10דק) פאעה ן- סיכום : �
1



;£ 6. סוגיות נו0פ1ת בקשר עם פאעה:

ה קשה מאח� לקדם תקש1רת. עם חזרתה יש למסד - בשבועיים האחרונים פאינה שהתה בחול /הי

שיטת עבודה מול הד1בר כיד לתקשר את האירועים והיוזמות שלה. במהלר שהותה בחול לא תוקשרה

אף אחת מיוזמותיה.

- הועלו בפנ" צוותה מ0פר אפשרויות לקידומה בתקש1רת במגוון נושאים: המחיר המופקע של קייטמת,

שביתת המצילים, תאגידי המים, קריאות מואזין ביום הזיכרון לחללי צהל - לצערנו אף אחד מהדברים

לא 'צא לפועל בעיקר בשל חשש מחריגה מ0מכ1תי1ת במשרד הפנים

- עם חזרתם ארצה ני0ן יקיים פגישות עבודה עם הדובר של פאעה, במטרה להכין תוכנית עב1דה

שוטפת מול הכתבים הרלוונטיים ; כנסת ופוליטי.

7 בשורה התחתונה- אנחנו מנסים בנעימות ובאסרטיביות תור מציאת עמק השווה להסביר את

המשמעות של התקשורת בעיצוב סדר היום ואת היכולת של פאעה להיכנס לשם (במסגרת

תפקידה) אבל לא תמיד הצד השני (דאוד וק1תי) מוכן לקבל את זה, בשבועיים האחרונים קותי

כאמור כלל לא חיה בארץ והתקשורת עימו הייתה מאוד בעייתית- ח"בים לה0ביר להם שהם

צריכים להתחיל לפת1ח את "הסכר"- הפגישה ביום חמישי חיונית להתחיל לקדם דברים (בראש

ובראשונה הכנס שיכול להרים אותה)
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סיכום פגישה עבודה שנערכה עם סגנית השר פאינה קירשנבאום

ו משתתפים;; סגנית השר קירשנבאום, קותי צפרי, ד1ד (דאוד) גודובסקי, שלומי לו', רונן צור, חגי
, רן ל'בנה. ; פינגולד, ניסן זאבי

| . קיום אירועים במוסדות הל1מ!ד. המהלך זכה ל"רושיפה בולטת". סוכם כי הצוות של פאינה| 1. ה"תה שביעות רצון מהמהלך התקשורתי מול^ולהאוצד באשר ליישום חוק הנכבה ואיזור
; 2. הובהר כי על קאינה להתמקד בלא יותר מ3 א! 4 נושאים לאומיים גדולים. בדגש על נושאין יבדוק אפשרות לבגצ (בעזרת ארגונים אזרחיים) נגד אי יישום החוק מצד משרד האוצר,

! י1קר מחייה וב'!רוקרטיה.
; 3. במהלך ה'ש'בה הועלו מספר נושאים לטיפול תקשורתי ורגולטורי מצד פאינה

; הקיימת 1תוב'ל מהלך של מודל פשרה בץ ההצעה לבטל לגמרי לבין ההצעה להשאירן • תאגידי מים איזוריים; 0וכם כי פאינה תבקש מרשות המים חלופה איזורית למציאותו
המצב על כנו.

 • ארנונה: עלה נ!שא הארנונה ה'קרה לעסקים קטנים, אשר מקשה על פיתוח איזורי
מסחר בערים 1א'זורים רבים. סוכם כ' רן לבנה חברת "תארא" יבחן את הנושא ויציע^

?לפאינה מודל פדרה בין השלטון המקומי, לבעלי העסקים למדינה. ? •  > .? ?• �.- ? ? - ."...י ב>?!:י ? גו!ל שוי ז : ? ! . • הקמת רשות לאכיפת חוקי הבנ"ה: הקמת הרשות תחת אחרי!ת פאינה. הנושא.
נמצא עדיין בשלב' הקמה. סוכם כ) צזות פאינה 'עביר לצוות "צור תקשורת" את

מצגת מתפ"א וחומרי רקע- במטרה לבנות מהלך תקשורתי.
• מחירי תיחך בתחום החקלא1ת והמסחר: הוצא לבחון את הנושא של רגולציה על
פערי תיווך במקביל להגבלת מכסים. מדובר בנושא שפא'נה מזדהה איתו, ויכול

לשמש פלטפורמה לתמיכה רחבה של הציבור והחקלאים בישראל. סוכם כ' הנושא
* י יי יי ויוי"ר^^פלגה. יי � ייבדק ברמה המפלגתית מול שריהתקלאות�

• תעשיית דוחות החנייה: הומלץ להיכנס לנושא הזה עקב הקשב הרב של הציבור
הישראלי והגידול בהכנ10ת מדוחזת. מדובר בבעיה של כל אזרח בישראל. ה!עלו

 מספר רעיונות: התאמה בן חניות לבנ'ה , חנייה לבעלי עסקים שלא בישובים ועוד
^,

4, 0וכם כי הצוותים ימשיכו לעבוד על הפקת כנס הצעירים שייערך ב25.6 בכנסת זבנ'ית הפאנל

משתתפים.
והפרש נים הפוליטיים. 5. ניסן 1קותי ייפגשו לבניית תוכנית עבודה תקשורתית יומיפו" הכ תבי ם

6. פגישת המשך נקבעה ל12.6

.'. , :. ג;/��...:;  .ו' .. - .

וי

????????????
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0י3ו0 פגישה - פאיגה הירשנבאום

תה שביעות רצון מהמהלך התקשורת1 מ/ל שר האוצר באשר ליישום חוק הנכבה ואיזור 1. היי

קיום אירועים במ01דות הלימוד. המהלך זכה לדבריהם ל"חשיפה בולטת". 0וכם כי הצוות של

פאינה תבד1ק אפשרות לבגצ (בעזרת ארגונים אזרחיים) בגד אי יישום החוק מצד משרד

האוצר.

2. הובהר כי על פאיבה להתמקד בלא יותר מ3 או 4 נושאים לאומיים גדולים. בדגש על נושאי

יוקר מחייה ובירוקרטיה.

3. במהלך הישיבה הועלו מ0פר נושאים לטיפול תקשורתי ורגולטורי מצד פאינה

• תאגידי מים איזור"ם: 0וכם כי פאינה תבקש מרשות המים חלופה איזורית למציאות

/ ההצעה לב0ל לגמרי לבין ההצעה להשאיר הק"מת ותוביל מהלך של מודל פשרה בי

המצב על כנו.

• ארנזנה: עלה נושא הארנ!נה היקרה לעסקים קטנים, אשר מקשה על פיתוח איזורי

/ לבנה חברת "תאראיי יבחן את הנושא ויציע מ0תר בערים ואיזורים רבים. 10כם כ* 7

לפאינה מודל פדרה בין השלטון המקומי, לבעלי העסקים למדינה.

• הקמת רשות לאכיפת חוקי הבנייה: הקמת הרשות תחת אחריות פאינה. הנושא

נמצא עדיין בשלבי הקמה. 10כם כי צוות פאעה יעביר לצוות "צור תקשורת" את

מצגת מתפ"א וחומרי רקע- במטרה לבנות מהלך תקשורתי.

• מחירי תיווך בתחום החקלאות 1המ0חר: הוצא לבח1ן את הנושא של רגולציה על

פערי תי1וך במקביל להגבלת מכ0ים. מדובר בנושא שפאינה מזדהה איתו, ויכ1ל

לשמש פלטפורמה לתמיכה רחבה של הציבור והחקלאים בישראל. 0וכם כי הנושא

"בדק ברמה המפלגתית מול שר החקלאות /ילד המפלגה.

• תעשיית דוח1ת החנייה: הומלץ להיכנס לנושא הזה עקב הקשב הרב של הציבור

הישראלי והגידול בהכנסות מדוח1ת. מדובר בבעיה של כל אזרח בישראל. ה1על!

מספר רעיונות: התאמה ב1 חני1ת לבניה , חנייה לבעלי עסקים שלא בישובים וע1ד

4. סוכם כי הצוותים ימשיכו לעבוד על הפקת כנס הצעירים שייערך ב25.6 בכנ0ת ובניית הפאנל

.1 

משתתפים.

5. ניסן וקותי "פגשו לבניית תוכנית עבודה תקשורתית ומיפוי הכתבים והפרשנים הפוליטיים. !



ן
? 0יכו0 פגישת הכנה - צוות פאינה קירשנבאום

1. תאריך מסתמן לקיום האירוע 17.6 - "איך עוצרים את נטישת הדור הצעיר"

2. קות' "שלח לניסן מסמך ממ"מ� לטובת מחקר בנושא ש"צא בסמוך לכנס.

3. ה1על1 מספר דמויות אפשריות לפאנל: שלמה מעוז, יוגין קנדל, טרטנברג, מישאל

חשין, לי גת, מונ1 מושומב, בנצי ליברמן, חולדאי, עמוס עת, עירית לעור, עופר

ברקוב"ן

4. הזמנה למשתתפי הכנס: יש להוציא מכתב מלשכת סגנית השר המזמין את

המשתתף לאירוע והחשיבות של נוכחותו בכנס שכזה.

5. לוז ראשוני של הכנס:

- פתיחה: אלישבע, פאינה, ליברמן (15 דק)

-איש': מושונוב, זליקובי'ן, לי גת- (20 דק) .;

- נתונים: למס/ממ"מ (10 דק)

- מקצועי: פאנל (40 דק)

- סיכום : פאיגה (3 דק)

6. סוגיות נוספות:

- פאעה תבקר האו"ם לציון הכנסת יום הניצחון על גרמניה ללוח השנה

העברית (קותי וניסן 'קדמו כיתוב תמ1נה בעיתונות)

- ביקור מתוכנן של פאינה אצל פולארד - קותי יעיבר פרטים ולוז כדי

לקדם תקשורתית

: יי



 ץ-
^90י

ה0טג0ט01וחחזוו0

01000 שג8ע6 - ניסן זאבי

שם הלקוח - פאינה הירשנבאום

תאריך 24.6-2.7.2014

8080088 גלע 6י25: אייטם ב"מה ב1ער" על הכנס "משנים כיוון" של פאינה קרשנבאומ

3883£ם88|| רשת ג 25.6: אייטם ג"הכל דיבורים"- כנס "מגונים כיוון" כולל ראיון עם פאינח

¤5§)8088| 1103ז? 25.6: אייטם ב"גיא זוהר" - כנס משגים כיוון וראיון עם פאינה

3מ§98 6£חץ24.6: "אל תוותרו על המדינה שלכם"/מאמר דעה- פאינה קרשנבאום- לקראת הכגס 008

 061^25.6 "חי מתכנסת: דין מיוחד בנושא חגירת הישראלים"
^^^^^^^

 61ח'ו25.6: ייטרכטנברג: "צעירי המחאה לא מיצו את כוחם"
^^^^^^^

̂^9 61תץ25.6: "נהיינו מדינה של ציחצ'חים" - סיקור הכנס של פאינה וסיקור תופעת היורדים החדשים ^̂ ^̂ ^

̂^3 דה מרקר 25.6: שבים לרחובות?/טרכטנברג: "הכוח שראה מה יכולתו לפגי 3 שנים - לא מי3ת ^̂ ^^^^^^^9 את כילי" � סיקיר כנס "משנים כיוון" של פאינה.̂^

 גואלה 25.6: ''היורדים החדשים: תופעה או בועה תקשורתית" - סיקור הכנס של פאינה
^^^^^^^

8̂ וואלה 26.6: "אל תחליטו בשבילנו/דפני ליף" - מאמר דעה על הכנס של פאינה � • ^̂ ^̂ ^

 מעריב 6�26: "*ודז*ים לחייהם" - כתבה כפולה על הכנס
8̂ ^̂ ^̂ ^

 דה מרקר 26.6: י' טרכטנברג לפעילים: אל תפרו מהנושאים הבוערים" - סיקור הכנס
^^^^^^^

¤ • ליווי תקשורתי לסיור שייערך ברשויות הדרום נוכח ההסלמה ^̂ ^̂
¤ • הקמת צוות פעולה- יוזמות חקיקה ומעורבות הארגונים החברתיים ^̂ ^̂



£  .!?. £§3)!££*^!9̂ג
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^^^^8 בניית קמפיין בנושא עבירות בנייה והיעדר פיקוח - רקע לקראת הקמת
)))| הרשות לאכיפת עבירות בנייה 8

?}810 * הלקוח מרוצה מאוד מהכנס האחרון שיזמנו
?)מ0| * מבקש להתייעץ בתדירות גבוהה מאוד

80888 • נערכות 2 פגישות מידי שבוע וליווי תקשורתי צמוד
^^^^8 • קיים קושי גדול להניע את צוות יועצייה להניע מהלכים בשטח

^^^^8 * תתחיל עבודה ישירה מול פאינה

. 
ו



 0יכום פגישה1 יי
§¥

� §

הכבה לקראת פגישת צוותים� י/0 שני 11.8.2014

1. חוקי זועבי: 2 חקיקות (חסינות 1שלילה) הובח1 על שולחן הכנסת, יידונו עם תום הפגרה.

- נציגים ממפלגות שונות חתמו על הצעת החוק -א"0ם

� מ0מר המחלקה המשפטית של הכנסת על חוק1 בגידה במדינות בע!לם- אייטמ

- יש לשמור על קשר עם אהחנוב'ץ- לקבל עדכונים על החקירה

המטרה: להוביל את הסיפור של חוקי זועבי

נ"צר בחודשיים הקרובים מגוון פעילות תקשורתיות במטרה לחמשיר במיצוב פאעה כיוזמת

"ח1הי זועבי" שיגיעו להצבעה במושב הקרוב בכנסת

2. הרשות לאכיפת עבירות גבייה: תקוע כעת בגין מחל1קת בין האוצר לפאינה. עוד לא בשל

תקשורתית מבחינת צוות פאעה , יש לדון באסטרטגיית פע1לה ונקיטת יוזמה בישיבה ביום

שני הקרוב.

3. אונרא - מאבק ישראלי על מוסד אונרא� לק"ם דיון

4. רגולציה בתחום החנייה:

- רן יכין מסמר במשא לפגישה

- שלומי שלח חומרים בטשא. כמובן שהוא מתנגד

5. צעירים;

- "דר1ם איתן"; יורדים כל שבוע לעשות קניות בדרום, לשקול שילוב ארגונים נוספים ותיקשור

היוזמה

י פעילות צעירים בכנסת - כל התהליך נעצר, יש צורך לעלות את המשא מחדש.

6. חידוד המ0ר המדיני: לדיון בישיבה



0טט03 שב1עי

ש0 הלק1ח - פאינה קדשנ.בא1ם

08.09

 : - חוקי זועבי
^^||

ב/ש מכתב למשפטנים ופקולטות למשפטים במשא בקשה 51̂ יי� גי 1̂ ;?ן8$
^^^?? לחו"ד\דעה על נושא שלילית הזכות לבחור ולהיבחר ושלילת 1̂ 4

^$^00£$$ האזרחות
 2- ת.א.ר.א תמפה את פרטי הקשר של כל דקאני הפקולטאות

0^̂ ^̂ ^^^
0$£^$$1^^ למשפטים בישראל + 10 משפטנים בעלי שם שאינם דיקאנים כדי

):§1§^8¥68 אליהם פאינה תשלח את המכתב. " - ?
-

דאוד מברר מול המפלגה והכנסת. <1^4�5©^^ 3. 'יזום כנ0 בנושא -

̂^18 � יי"*"1 גאנ"ישמיית:
̂|^ 1. פרסום מאמר דעה ביום חמישי הקרוב. |"̂ $?

 י
�

̂^ 2. ביום שליש^תקבל עדכון לגבי אישור קיום כנ0 בבנייני האומה. 18̂ ©^̂
̂^$0 3� 10כם על תגובות מידי!ת לתקשורת על כל פעילות איבה אנטישמית 0̂ י

י י ?
̂^ במטרה למצבה כמובילת המאבק בכנסת. ^̂ ^ ^|

1ני0ן  4. תוכנית מתאר לכנ0 עד יום א הקרוב- באחרי!ת רן קות1
^^^^^^^

̂^ � רפורמת חניות: 18110̂ :1�;
פאעוז ניי מדיניות קצר על מנת לקבל הסכמתם. ̂| יי� ה1גש לצ"31 ש7י ^̂ ^̂ 8̂ ^

^_ 8̂ א1^

י יי  י י
: � � : ? ? ?

י ; ;;  .-! ?
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0טטו0 שגועי

שם הלק8ח - פאינה קרשנבאום
08.09

 1� גיבוש מכתב למשפטנים ופקולטות למשפטים בנושא בקשה
8̂ ^̂ ^̂ ^̂

18888888 לחו"ד\דעה על נושא שלילית הזכ1ת לבח1ר ולהיבחר 1שלילת

88§£8 2. ת.א.ר.א תמפה את פרטי הקשר של כל ךקאנ1 הפקולטאות |¤ ?
8̂ : למשפטים בישראל + 10 משפטנים בעלי שם שאינם דיקאנים כד1 ^̂ ^̂ ^̂

^^^^^^^£ אליהם פאינרז תשלח את המכתב.
8̂ 3. "זום כנס במשא - דאוד מברר מול המפלגה והכנסת. ^̂ ^̂ ^̂

8̂ " המאבק באנטישמיות: ^^^^^^
^^^^^^^^ י- פרסום מאמר דעה ביום חמישי הקרוב.

¤| 2. ביום שליש1 יתקבל עדכון לגב* אישור קיום כנס בבנייני האומה. ^̂ ^̂ ^̂
 3. 10כם על תגובות מידיות לתקשורת על כל פעילות איבה אנטישמית

^^^^^^^
 במטרה למצבה כמובילת המאבק בכנסת.

8̂ ^^^^^^
8̂ 4. תוכנית מתאר לכנס עד יום א הקרוב- באחריות רן קות1 (ניסן ^̂ ^̂ ^

י הוגש לצוות של פאינה ניר מדיניות קצר על מנת לקבל הסכמתם. 1 8̂ ^̂ ^̂ ^̂



11י
11 פאינה קרשנבאום - סטטוס 12.10.2014

א"טמים על הפרק:

- מכתב לחבר1 הכנסת לקראת פתיחת המושב 1הצורך הלאומי להעביר את חוקי זועבי

- כתבת צבע על יוזמת "דרום איתן" של עמ1תת איילים ופאינה קרשנבאום- סיכום חודש של מבצע
אזרחי להגברת כוח הקנייה בבתי העסקים בדר1ם, וחשקת שבוע "מתיחת פנים" לעיר שדרות בו 500

מתנדב' עמותת "איילים" ישפצו מבנים שניזוקו בצוק איתן.

- כתבה על תעשיית קנ10ת החניות בערים הגדולים וחשיפת נתוני 2013 בערים השונות. פניית
ידיעות אחרונות 61חץ או קרשנבאום לראשי הערים, וכוונתה להסדרה חדשה של 0וג*ת החניות (

גלובס)

- לובי צעירי ישראל; כתבת חשיפה אודות יוזמת פורום ארגונים צעירים יחד עם פאינה קרשנבאום,
השקת 'חמת שילוב צעירים בוועדות הכנסת במטרה לקדם חקיקה המקדמת את צעירי ישראל

בתחומי הרווחה, כלכלה, חברה 1בטח1ן (המודל אושר על ידי יו"ר הכנסת וכרגע בעיצומו של תהליך
איתור מנהל פרויקט מטעם "רוח חדשה")

� כתבה על חוקי שלילת האזרחות במדינות אחרות (על סמך מחקר מקיף של הכנסת), לקראת
תחילת מושב הכנסת ויוזמת החקיקה של פאינה : "חוקי זועב1" (61חץ או ישראל היום)

- פניית קירשנבאום לשרי הפנים במדינות אירופה, בבקשה להגדיל את האכיפה נגד תופעת
האנטישמיות ונקיטת *ד קשה נגד הפורעים. (המכתב עובר כעת ניסוח דיפלומטי לאנגלית)

- כנס "המאבק באנטישמיות החדשה" - נמצא בתהליכי בנייה יחד עם , נקבע ל19.11 באולם
יר1שלים בכנסת. בודקים אפשרות לשת"פ תקשורתי.

וי



/ זאגי 01000 שבועי - 00

פאינה קירשנבאום
>

תאריכים: 25-31.10.2014
£5¤| 25.10- ראיון בתוכנית "המטה" בערוץ 10 - פוליטי, כנסת, מדע1  10י^2- "מושב החורף של הכנסת "פתח בסימן אי ודאות לגבי ההמשר"י כתבה§§5^898

88)8נ8081| במעריב (עיתון ואתר) על פתיחת המושב, ראיון עם פאינה על החקיקה הקרובה^^^^^^^^9
 26.10- ראיון אצל רזי ברקאי: סגירת המיון הקדמי בק"ש

9^^^^^^^ י00 לתמור בחקיקה שהיא מובילה.§)08088נ08מ 27.10- "שתי הצעות חוק לסילוק זועבי מהכנסת"" ישראל היום (עיתון ואתר):^^ ????ןמממ 27.10� "שגרירת חמאס"יערש 7: יוזמת חוקי זועבי ופניית פאינה לח"כים.8083מ0מ88! פנ"ת פאעה לח  27.10י כתבה בגירוזלם פוסט- על מהלר החקיקה נגד זועבי??
8̂ ^^^^^^  10�28� "חוק הגיור יעבור גם במליאה" - ראיון תוכנית הבוקר ערוץ 10^^
8̂ ^̂ ^̂ ^  10י29- "משמאל ומימיו תמיכה רחבה ב"תוקי זועבי"" חדשות 2 אינטרנט ומאקו̂^
8̂ ^̂ ^̂ ^  (כתבה יאשית ופוש)- הטמעת המונח "חוק* זועבי", מיצוב פאינה כמובילת̂^
8̂ ^̂ ^̂ ^  29.10- "חוק הגיובימ של מירי רגב" - חדשות 2 טלוויזיה: חשיפת פאינה כי החוקמ09¤8ם§0098 המהלך, פירוט הח"כים שתומכים.̂^
8̂ ^̂ ^̂ ^̂  30.10- ראיון ברדיו ת"א- שרון גל: על חוקי זועבי שהיא מקדמת.0088¤}888| שרגב מנסה להעביר כולל שכר לסגני ערים נוספים"̂^
8̂ ^^^^^^  • כתבת השוואה : חוקי שלילת אזרחות בעולם וראיון אולפן- 61חץ^^
8̂ ^̂ ^̂ ^̂  • רפורמת החניות: כתבה בגלובס, על נתוני גב"ת דוח1ת, מכתב פאעה לראשי̂^
^^^^^^^^ ^

 • דרום איתן: כתבת וידאו ב"וואלה"' אודות יוזמת פאינה לחזק עסקים של תושבי
8̂ ^^^^^^ ^

8̂ • ליב1 צעירי ישראל: יוזמת פאינה להכניס צעירים לעבודת וועדת הכנסת. ^^^^^^^  ̂ •
8̂ * פנ"ת פאינה לשר1 הפני0 באירופה: להקים גוף לטיפול באנטישמיות הגואה. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

¤ � סאינה והצוות שלה החליטו לרדת מהכנס, נוכח המשאבים והזמן הרב שזה ידרוש ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  מהם- הוחלט לקדם אי'טמים ויוזמות תות יותר במשא המאבק באנטישמיות.^
8̂ ^^^^^^^  - מנסה גם להרים כתבה על תנועת "רוח חדשה11 אשר ביקשנו זאת מאיתנו כיוון שהט�^
8̂ ^^^^^^ ^

 - נשלחה פנייה ל15 מש&טנים במטרה לחו1ת דעתם על סוגיית שלילת האזרחות של
3^^^^^^^^ ^
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0טטו0 שב/עי - ניסן זאגי

פאינה קירשנבאום

1-6.1 1 תאריכים: 2014.

ראיון ברשת ב: מדעי פוליטי - "הכל דיבורים" -2.11 
|̂ ^̂ ^̂ ^̂  5.11- י-אפעל להביא עולים לגורבצפח השומרון"- 0י!ר ביו"ש- אתר סרוגים / ער/ץ 7̂^
§̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

9̂^ * כתבת השוואה : חוקי שלילת אזרחות בע1לם וראיון אולפן-1©חץ £088888
^^^^^^^^^^ • רפורמת החניות: כתבה בגלוב0, על נתוני גביית דוחות, מכתב פאינה לראשי

̂§ * דרים איתן: כתבת וידאו ב"וואלה"- אודות יוזמת פאינה לחזק ע0קים של תושבי ^̂ ^̂ ^̂ ^

 0 ליבי צעירי ישראל: יוזמת פאינה להכניס צעירים לעבודת 1ועדת הכנסת.
8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

 4 פניית פאינה לשרי הפנים באירופה: להקים גוף לטיפול באנטישמיות הגואה.
8̂ ^^^^^^^^^

8̂ � בי1ם ד נפגשת1 עימה לקי רצונה, גדי להכינה לקראת פאנל בכנס אילת של העיתונאים ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
 - מנסה גם להרים כתבה על תנועת "רוח חדשה" אשר ביקשנו זאת מאיתנו כיוון שהם

§̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

̂§ � בשלחה פנייה ל15 משפטנים במטרה לחוות דעתם על סוגיית שלילת האזרחות של ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ן:
ו

- /י



0טטו0 שבועי - ני0ן זאב6

פאינה קירשנבאום

תאריכים: 11-21.11,2014

-חוק* זועבי מגיעים לועדת שרים- "הארץ"� פרינט ואתר. פאינה כיוזמת ההצעה 1 ̂  ? "* "* ^̂ מ890§§§

8̂ 11י11- השרים יצביעו על חוקי זועבי- מעריב- פרעט ואתר� פאינה כיוזמת 1ציטוט ^^^^^^^  ̂ -י�
 13.11- ריאיון - יומן הערב גלי צהל: קואליציה, חוק1 זועבי, חוק ישראל היום

9^^^^^^^^^
: האם בדרך לבחירות  17.11- ראיון - רדיו ללא הפסקה, גיא זוהר

¤ 18.11- ראי1ן - הכל דיבורים, רשת ב : קואליציה, תקציב, מצב ביטחוני^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
 22.11� פאנל פגוש את\זעיתונ1ת ערוץ 2: פוליטי, ק1אליציה, חקיקה

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

̂| * כתבת השוואה : חוקי שלילת אזרחות בעולם וראיון אולפן- *6חץ 8̂ £§§08
8̂ • רפ1רמת החניות: כתבה בגלובס, על נתוני גב"ת דוחות, מכתב פאינה לראש1 ^^^^^^^^

?888מ8888נ 0 לובי צעירי ישראל: יוזמת פאינה להכניס צעירים לעבודת וועדת הכנסת.

8̂ • פנ"ת פאיגח לשרי הפנים באירופה: להקים גוף לטיפול באנטישמיות הגואה. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
8̂ * הש7ית הרשות לאכיפת עבירות בנייה - (תלוי בהחלטת שר הפנים החדש) ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ....

18̂ " ב11י17 השו1תפה בכנסת אילת לעיתונאים, ה"תה מרוצת מההחלטה ללכת נ!כח ^̂^̂^̂^

 - לאור המינוי של גלעד אררן, היא מחכה לראות איזה 0מכ1יות "תן לה, היא מצפה
^^^^^^^^^^

8̂ להרחבת סמכויות. טענה שגמידה והוא לא ייתן לה םמכיות היא "תעשה פיצוץ" . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¤ - תנועת "רוח חדשה", שעובדת א'תה מבקשת שנהיה מעורבים גם ביח"צ שלהם.. אני ^^^^^^^^^

¤ מנסה לעזור להם כמה שאפשר. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
 - יש לציין כי תמיכתה בחוק ישראל היום, הביא למצב שהעיתון כרגע מתעלם ממנה. אני

^^^^^^^^^



0ט0ו0 שגועי - ניסן �ןאג8

פאינה קירשנבאום

תאריכים: 22-30.11.2014

9| 23.11: רשת ב: הלל דיבורים- רא'ון בנושא המריבות בקאולציה 8100מ̂§
 11�25: ידיעות אחרונות� יינתניהו תומך בחוק זועבייי- ידיעה על יוזמת החקיקה של

8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
25.1; הארץ" "נתניהו: אתמור בחוק זועבי"י ידיעה על יוזמת החקיקה של פאינה כולל 1 

¤ ^^^^^^^^
̂" "לבני קוברת את חוק זועבי"- התייחסות של יוזמת החקיקה פאינה.  1|"�26: *6י

9^̂ ^̂ ^̂ ?8888)080 26.11: ישראל היום: לבני דחתה ההצבעה על חוק זועבי̂^
0088|8}£מ 26.11: מה בוער (גלצ)- ראיון של פאינה על ניסיון הערר של לבני בחוק זועבי

 *� 1י26: גלובס- כתבה על חוק זועבי והראיון בגלצ
8̂ ^̂ ^̂ ^̂  26.11: דה מרקר: פאנל כנס שדר1ת לחברה בנושא פנסיות- דברי פאינה בכתבה^
3^̂ ^̂ ^̂  27.11: סגנית שר הפנים בנשר: נסייע ככל הניתו לתיירות- על ביקור פאינה בנשר̂^
¤  28.11: ראיון ברדיו ללא הפסקה, תוכניתו של בן כספית- חוק זועבי, חוק הלאום^^^^^^^^^
^^^^^^^^^

 • כתבת השוואה : חזק1 שלילת אזרחות בעולם וראיון אולפן- *6חץ
88^̂ ^̂ ^̂ ^̂

8̂ * רפורמת החניות: כתבה בגלובס. על נתוני גביית דוחות, מכתב פאינה ל ראשי ^̂ ^̂ ^̂ ^

צעוי1 ישראל: יוזמת פאעה להכניס צעירים לעבודת וועדת הכנסת. ¤ 6 לובי ^^^^  ̂111111
 • פנ"ינ קאינה לשרי הפנים באירופה: להקים גוף לטיפול באנטישמיות הגואה.

8̂ ^^^^^^^
^^^^^^^^8 • השקת הרשות לאכיפת עבירות בנייה - (תלוי בהחלטת שר הפנים החדש)

 י אמיי הודיע לי שהם חחליטו ל0"ם את ההתקשרות- מה ה0טט01?
8̂ ^8̂ ^̂ ^̂ וא מצפה^ י יי 8̂ י י*אוי המ>נף של ג7יעד ארי1' היא מחכה ל0"11 אוזה 0מכףות "ת1 לה 8̂ ^̂ ^̂  להרחבת סמכויות. טענה שבמידה 1הוא לא ייתן לה 0מכיות היא "תעשה פיצוץ"^
8̂ ^^^^^^^^

וי




