
 ? רוצים לשנות? רוצים לתרום
  ! לכם לעזור לכולםעוזר 1-3-7קמפיין 

 
(  !)טקסט זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא פונה כמובן לשני המינים

 
הפעולות הקטנות המוצעות כאן הן בעלות עוצמה .  כל אחד יכול לעשות ולשנות–זכור !  מאבק יקר תומך

 ".כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. " על ידי רביםרבה כשהן מבוצעות באופן מתואם
 

 ?כיצד נאבקים  : 1-3-7קמפיין 
 

זה המאבק . פעל. אל תהסס. ופעל בהקדם לביצוען,  מהפעולותאחתבחר , 1- ו7,3 מהקטגוריות בכל אחת
 !ו כיףת אתה תראה שזה קל ואפילפוליטי\אם אינך רגיל לפעילות מחאה. וככה ננצח בו, על החופש שלנו

יש  .א" ברחבת הסינמטק בתשבו תתקים הפגנה גדולה, 25/7-אנו מרכזים מאמץ לקראת יום שבת ה
  .חשיבות גדולה לביצוע הפעולות הללו עד אז

 
ה שתדלו לבצע פעולה, לכן.  תקשורת שוניםערוציבהאפקטיות של הקמפיין מבוססת על פניה בו זמנית 

 .אחת מכל קטגוריה
 
 !בודה יאללה לע....... אז
 

,  ותלה אותן ברחוב המופיעות באתר מטה המאבקA4 עותקים של אחת מכרזות ה 7הדפס  )1
 ! בכל מקום שהרבה אנשים רואים –על שמשת האוטו מבפנים , בספריה, במשרד

 ! כרזות חדשות בקרוב p/blog/org.hashabak://http?=957: כרזות המאבק מאוחסנות כאן 
 ...או  
 ,נגד המאגר הביומטרי ההפגנה חברים ובני משפחה והסבר להם את החשיבות של 7ר קשר עם וצ )2

, סמך הזה שלחו לו את המ–מי שמגיע להפגנה  (א"רחבת הסינמטק בת, 0019:-ב 725/ש "במוצ
 ).שיעביר גם הוא את המסר

 .ךעוד אנשים לצעוד בעקבותיר לנו לעודד ו עז !ה' לספר לחברץרו? עשית 
 

 
המון . אל תתבייש.  אנשים אשר אינם מכירים את נושא המאגר הביומטרי וספרו להם עליו3אתר  )1

 .בעיתון ועברו הלאה בגלל טכנופוביה" ביומטרי"אנשים קראו את המילה 
   ...או

ות שכנע אותם לכל הפח. ובקש מהם לכתוב על חוק האח הגדול,  בלוגרים החביבים עליך3- להפנ  )2
ריכוז מעולה של קישורים . ספק להם כל מידע שנדרש להם. לפרסם פוסט עם קישור לבלוגים אחרים

 :בלוגים וכתבות העוסקים במאבק ניתן למצוא כאן , לאתרים

bio-stops-israel/com.tinyurl://http 
   ...או

. ובקש מהם לכתוב על חוק האח הענק) בעיתונות המקוונת או המודפסת( כתבים 3-ה לפנ, ל"כנ )3
 .דרך כל אתרי החדשות באינטרנט אפשר לשלוח מייל לכל כתב

   ...או

לא צריך להיות קשר בין נושא הכתבה או הפוסט לבין .  טוקבקים באתרי חדשות ובלוגים3כתוב  )4
: נסה לקשר את הנושאים איכשהו אבל זכור. ומטריאתה כותב על המאגר הבי: תוכן הטוקבק שלך

 .בכל זירה שהיא, מטרתך היא להחדיר בכוח את הנושא לשיח התקשורתי
 .ךר לנו לעודד עוד אנשים לצעוד בעקבותיו עז !ה' לספר לחברץרו? עשית 

 

 
-'ביום ה, אלו הן תוכניות רדיו המארחות מאזינים.  מהרשימה המצורפת1התקשר לתוכנית רדיו  )1
 הנס. דבר רק על המאגר הביומטרי:  ברגע שהצלחת .אז תתעלק על הקו, המטרה היא עלות לשידור. 'ו

המאגר : "אולם מטרתך המרכזית היא להעביר מסר כזה . לפתח שיחה עם השדרן על הנושא
 ".לא ניתן לתקשורת להדחיק אותו אל העמודים האחוריים. הביומטרי על סדר היום הציבורי

 !שעות וטלפונים מצורפת בדף הבא , יותרשימת תוכנ
נימין ב ;)ר הועדה העוסקת בחוק"יו(מאיר שיטרית :  מחברי הכנסת הבאים 1 של ה ללשכהתקשר )2

.  שעשוי להשפיעךשנראה לאחר  כ"חוכל  ,)ר הקואליציה"יו(ציפי ליבני ,  אהוד ברק;)מ"רה (נתניהו
 בחר !חשוב .  מהחוק ומתהליך החקיקה– כאזרח –' כועס וכו, מאוכזב,  מוטרדהספר להם כמה את

 .מייל הוא אופציה אחרונה .לפני שתעבור לאחר, כ אחד והתעלק עליו עד שתצליח להשיג אותו"ח
 il.gov.rit@knessetmshit  6408920-02: '   פקס10640849-02/: ' טל  מאיר שטרית
 il.gov.bnetanyahu@knesset     6496659-02: '   פקס6408456-02: ' טל  בנימין נתניהו

  il.gov.nessetzlivni@k     6753792-02: ' פקס  6408458-02: ' טל  ציפי ליבני
 il.gov.ehudb@knesset     6493117-02: '   פקס6753223-02: ' טל  אהוד ברק

 asp?view.MKIndex_Current/ebh/mk/il.gov.knesset.www://http=0: כים "לפרטי כל הח
 

 .ךר לנו לעודד עוד אנשים לצעוד בעקבותיו עז !ה' לספר לחברץרו? עשית 

 
 . facebook -בו רטוויטופרסם ב, סספק,  טלפן,סמס, עודד,  דבר!  כל הזמןןעדכ

 !כוחנו באחדותנו 
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 :' ו+'תוכניות רדיו בהשתתפות מאזינים בימי ה
 

 'יום ה
'  לטל13:00כדי לעלות לשידור יש להתקשר החל מהשעה . 15:05-16:00. צ"גל. "יש עם מי לדבר"

יש לתאר במספר משפטים את הנושא עליו *).  41" (שיחה חונה"אפשר להשתמש ב. 036813344
 .קוילהשאיר מספר טלפון . רוצים לדבר

 
מודיעים על . 18:15-19:00.  'רשת ב. שחר- פאר לי\ו אבוטבול 'וז'עם ז, "שיחות עם מאזינים"

 .036910268/9' טל. קוירצוי להתקשר מטלפון . לא תמיד יש נושא. 17:45-נושא בערך ב
 
כדי להכנס לשידור יש להשאיר שם מלא וטלפון . 14:05-15:55. 'רשת א, "מאזינים למאזינים"

 ). שעות ביממה24 (037653321בטלמסר 
 
 .035718103' טל. 11:05-13:55. סקהרדיו ללא הפ. ל" אראל סג\עם נתן זהבי , "זהבי עצבני"
 
 שניות בהן הוא יכול לדבר על מה שהוא 60כל מאזין מקבל . רדיו ללא הפסקה. "הבמה המרכזית"

 ). שעות ביממה24 (039411424להתקשר לטלמסר . רוצה ללא הפרעה
 
 . 025327575' טל. 21:00-23:00. 10רדיו . עם הרב נויגרשל, "שיחות עם מאזינים"
 
 086285888' טל. 19:00-20:00. רדיו דרום. "נדברבוא "
 
 .046767222' טל. 12:00-14:00. קול רגע.  אלדד גולן\עם חיים הכט , "מדברים ברדיו"
 

 'יום ו
נושא התוכנית מפורסם יום לפני כן . 08:05-09:00. צ"גל. עם גדעון רייכר, "מאזינים על הבוקר"

'  לטל07:00-אפשר להתקשר מ.  אקטואלי מהשבועבדרך על נושא". יש עם מי לדבר"בתוכנית 
036813344. 

 
אפשר . כ"פוליטית בד, מראיין אישיות. 09:05-10:00. רדיו ללא הפסקה. "שישי עם ניב גלבוע"

 .035718103' טל. להתקשר ולשאול שאלות את המרואיין
 
 .039029980' טל. רדיוס. עם פלאטו שרון, "פלאטו בלי חשבון"

 
 

 !מוזמנים להודיע על כך  םאת, ו תוכניתאם פיספסנ* 


