קמפיין התנועה הירוקה מימד :סיכום דוברות

3מאי,2010
י"טאייר,תש"ע

מטרות דוברות הקמפיין:


אסטרטגיה תקשורתית מונחית מסרים והנחיות מנהל הקמפיין:הנחתהעבודההמרכזיתשל
פעילותיחסיהציבורהיתהבנייתסיקורתקשורתינרחבמחדאךמותאםבמדויקלדרישותמנהל
הקמפיין,לקוהמסרים,ולתדמיתהמבוקשת.



בניית באזז תקשורתי:בלבהעבודהעמדהניסיוןלייצר"באזז"-דיבורבכליהתקשורתובציבורעל
התנועההירוקה-מימדכהפתעתהבחירות,באמצעיםמגוונים:סלבס,סיקורתקשורתינרחבככל
האפשר,מקומי,ארציובמדיהאלקטרונית.



בחירת קרב הקמפיין:עלפיהנחיותמנהלהקמפייןנעשתהבחירהברורהב"קרב"שלהקמפיין-
כלומר-מיצובהקרבהמרכזישלהתנועההירוקה-מימדלאכנגדהירוקיםשלויסנראלאכישות
נפרדתהמשחקתבמגרששלמפלגותכגוןמרצ.

יש לציין כי העבודה הדוברתית החלה עם סיום המלחמה ,כלומר לאורך כ 26-ימי הקמפיין.
סיכום תקשורת קמפיין הבחירות:
 ,10/2יום הבחירות:
מדיהאלקטרונית:
 .1ערבחדש:הרבמלכיאורמתראייןעל"הפתעתהבחירות"
 .2רדיוירושלים:הרבמלכיאורמתראייןעל"הפתעתהבחירות"
 .3רדיוקולהיםהאדום:"הרבמלכיאורמתראייןעל"הפתעתהבחירות"

אינטרנט:
:Ynet .4ואםבכלזאתתעברואתאחוזהחסימה?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3669472,00.html
 .5פוליטיקו :מיכאלמלכיאורהצביע :ישבאזבאוויר
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1340
 .6וואלה!:מסהקריטית :רוכביםלמעןאיכותהסביבה
http://elections.walla.co.il/?w=/2668/1432992
 .7נענע: 10סביבהלמסיבה
http://yarok.nana10.co.il/Article/?ArticleID=615587&sid=215
:Nrg .8עשרהאחוזיםכברהצביעו
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/851/929.html?hp=1&loc=1&tmp=7264
 .9ערוץ:7 הרבמלכיאורוערןבן-ימיניהצביעו
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/185353
:News1 .01הרבמלכיאורהצביע
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-190268-00.html?tag=11-29-23
:9/2
פרינט:
 .11דה-מרקר,כתבתעמוד:רוציםטכנולוגיה? הצביעומימד
 .21ישראלהיום :התגייסותהסלבריטאים
 .31הארץ :התגייסותהסלבריטאים
 .41הארץ :התנועההירוקה-מימד :אנחנודוהרים ,קרוביםלאחוזהחסימה
רדיו:
FM99 .51 :נמרודבוכמןמסבירלמהיצביעלתנועההירוקה-מימד
 .61רשתב':סדריום–ראיוןעםהרבמלכיאור
1

אינטרנט:
 .71הוםפ'ייג'הארץודה-מרקרקפה :שחראילןכותבשהתי"מהיאהגמלאיםשלבחירות 2009
http://cafe.themarker.com/view.php?t=877273
 :Ynet .81לאמפחדיםמהגשם
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3669253,00.html
 .91פוליטיקו :התנועההירוקה-מימד :אנחנודוהרים ,קרוביםלאחוזהחסימה
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1299
 :Ynet .02יממהלבחירות :המפלגותבמאמצישיא
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3668629,00.html
 .12נענע :10מרצמפחדתמהתנועההירוקה-מימד
http://media.nana10.co.il/Article/?ArticleID=615441
:NRG .22בחירהירוקה :נטפלבמשברהמים
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/851/375.html
:8/2
רדיו:
 .32גל"צ :המילההאחרונה–אבריגלעדאומרשיצביעלתנועההירוקה-מימד
 .42רשתב'  ,היומןהפוליטי :אהודבנאי ,קוביאוזושיאביבייצביעולתנועההירוקה-מימד
 .52פרינט:
 .62הארץ :אזכורהפעילותבפרדס-חנה
 .72הארץ :אהודבנאי ,קוביאוזושיאביבייצביעולתנועההירוקה-מימד
 24 .82דקות :אהודבנאי ,קוביאוזושיאביבייצביעולתנועההירוקה-מימד
 .92ישראלפוסט :אהודבנאי ,קוביאוזושיאביבייצביעולתנועההירוקה-מימד
 .03גלובס :בחירות 2009בבלוגספירה
אינטרנט:
 .13גלובס :בחירות:2009פתקלבןלעולםהבלוגספירה
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?QUID=1056,U1234120255138&did=1000423754
 .23וואלה!:אהודבנאיתומךבתנועההירוקה-מימד
http://elections.walla.co.il/?w=/19/1431962
:NRG .33פאנלאט" ד
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/850/829.html
 .43פוליטיקו :אמניישראליוצאיםמהארוןהפוליטי
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1268
 .53פוליטיקו :אבריגלעד ,קוביאוז ,שיאביבי ,אהודבנאיוריקיבליךהודיעועלתמיכהבתנועה
הירוקה-מימדhttp://www.politico.co.il/article.asp?rId=1296
 :Ynet .63כנסתירוקה? תראומהמבטיחיםהח" כים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3668267,00.html
:NRG .73קמפייןבחירותאלטרנטיבי :דבהקוטבנגדתחנתהכחהפחמית
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/851/058.html
:NRG .83בחירהירוקה :להזיזאתהמטרד
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/851/018.html
 .93חדשותמחלקהראשונה :ה"ירוק "אינונכסמפלגתיצר
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-190130-00.html?tag=10-52-49
 .04אנשיםומחשבים:טכנולוגיירוקופתוח
http://www.pc.co.il/?p=2153
:7/2
טלוויזיה:
" .14רואיםעולם"-חדשותמוצ"ש,ערוץ:1פעיליהתנועההירוקה-מימדבצלילתניקיון
 .24ערוץ,10"עדהבחירותזהיעבור":"אניחושבשהתנועההירוקה-מימדהולכתלקבל40מנדטים.
כלמישאנימכירמצביעבשבילם"
 .34ערוץ2אולפןשישי :–מוניתהבחירות
2

:6/2
פרינט:
 .44כאןדרום :תמיכתהירוקיםבאשדודובאשקלוןבתנועההירוקה-מימד
 .54טייםאאוט 4 :מנדטיםלתנועההירוקה-מימדבת"א
 .64זמןחיפה ":התחלואההיאלאגזירהמשמיים"
http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/850/440.html
אינטרנט:
:Ynet .74סוףהשבועשללפניבחירות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3667760,00.html
:BBC NEWS .84יעלאורנןמסבירהמדועתצביעלתנועההירוקה-מימד
http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/7866954.stm#Yael
 .94סקופ :עלקוהסיום  -הגאותהירוקהמתחזקת
http://scoop.co.il/article.html?id=21411
 .05גפן :בחירותבמבואות-עירון
http://www.gfn.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1550
 .15ערבערבבאילת :הרבמלכיאורבאילת
http://www.ereverev.co.il/article.asp?id=6382
 .25פוליטיקו :התנועההירוקה-מימד :חולמיםבירוק
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1250
 .35וואלה !:הח" כיםהפעיליםבענייניבעלי -חייםוסביבה
http://animals.walla.co.il/?w=//1430596
 .45ערבערבבאילת:"טיוליקר"
http://www.ereverev.co.il/article.asp?id=6382
:5/2
רדיו:
 .55גל"צ :יומןהבוקר–בת  18מסבירהמדועתצביעלתנועההירוקה-מימד
 .65רשתב':יומןהצהריים–אינסרטשלהרבמלכיאור
פרינט:
 .75הארץ :האםהירוקיםיקבלוכרטיסאדוםמהבוחרים?
 .85ידיעותאחרונות :ריקיבליךמספרתשתצביעלתנועההירוקה-מימד
 .95ישראלהיום :השוואהביןהירוקיםלתנועההירוקה-מימד
אינטרנט:
 .06פוליטיקו :האםהירוקיםיקבלוכרטיסאדוםמהבוחרים?
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1209
 .16הארץאינטרנט:האםהירוקיםיקבלוכרטיסאדוםמהבוחרים?
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1061699&contrassID=1&subContr
assID=7&sbSubContrassID=0

 .26וואלה!:ישלסביבתייםסיכוי?
http://www.ashkelonim.co.il/index.php?s=170a3b1d91a93778f3b7e666f9160d0d&act=articles
&id=3235
 .36אשדודניוז:בועזרענן :אםירוקחשובלכם ,תצביעולמימד -התנועההירוקה
http://www.ashdodnews.co.il/health_p2.asp?page_id=110&page_id_2=10799
 :Ynet .46התומכיםבירוקיםמולהתומכיםבירוקה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3667394,00.html
:YNET .56בחירתהרוחניים :כרמלוייסמןבוחרתירוק
http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/850/086.html
 .66ערוץ:7נעצרההתוכניתבמתחםתע"שברמת-השרון
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/185175
 .76גלובס :פאנל" בוחריםסביבה"
=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000423371&fid
3

 .86ג'רוזלםפוסט :מרצוהעבודהחוששותמהמפלגותהירוקות
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304700798&pagename=JPost%2FJPArticle%
2FShowFull
 .96דה-מארקר :פאנלבחירותבנושאתחבורה
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=ds20090205_78775
:4/2
פרינט:
 .07ידיעותאחרונות :הקלפיהנודדת–אחוזבירוחם
 .17כלכליסט :לקראתבחירות :הנושאהירוקעלסדרהיום-כפולתעמודים
 .27גלובס :המצעהטכנולוגי
רדיו:
 .37רדיוירושלים :ראיוןעםהרבמלכיאור
אינטרנט:
 .47פוליטיקו :התנועההירוקה -מימדהיאהמנצחתהגדולהאצל
הבלוגריםhttp://www.politico.co.il/article.asp?rId=1183
 .57פוליטיקו :התנועההירוקה -מימדמצטרפתלמאבקבסרטןשלחייליהנח"ל
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1194
:NRG .67בחירהירוקה :למעןזכויותבעליהחיים
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/849/567.html
 .77דה-מרקר :הבלוגספירהנוטהלשמאל
http://it.themarker.com/tmit/article/5720
 .87כלכליסט :לקראתבחירות :הנושאהירוקעלסדרהיום
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3208003,00.html
 :mYnet .97בחירותבביתהספרהעמקהמערבי
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3666197,00.html
 :Ynet .08מהעשיתםבשבילהסביבה?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3666773,00.html#169371
 .18גלובס :מההמצעהטכנולוגישלהמפלגותהמובילות?
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000423139&fid=594
:3/2
פרינט:
 .28ידיעותאחרונות :הח" כיםהחדשים
רדיו:
 .38רדיודרום :יומןהערב-אייטםעלתמיכתהירוקיםבאשדודובאשקלוןבתנועההירוקה-מימד
 .48קולהנגב :משדרהבחירות  -ראיוןעםאלוןטלעלסיכוייהןשלהמפלגותהקטנות
 .58רדיוקולרגע :ראיוןעםערןבן-ימיניעלההפגנהבמנחמיה
אינטרנט:
YNET .68מעורבות:"לכנסתה-17לאאכפתמבריאות,חינוךורווחה":הכתבהמייצגתאתח"כהרב
מלכיאורכמצטייןבתחום.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3665471,00.html
 .78הגרדיאן :לוהיוהבלוגריםמייצגיםאתהמיינסטרים
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2009/feb/03/israel-election-bloggers
:NRG .88בחירהירוקה :לנצלאתהשמש
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/849/136.html
 .98אשקלונים :ישלאשקלוניםלמילהצביע
http://www.ashkelonim.co.il/index.php?s=170a3b1d91a93778f3b7e666f9160d0d&act=articles
&id=3235
 .09כוכבהצפון :פרופ'אלוןטל :אסורלתתלאגםהנעלםלהיעלם
http://www.star10.co.il/htmls/page_1275.aspx?c0=14785&bsp=13485&bss4027=13485
 .19אתררדיוקולרגע :האגםהנעלם :קק"לתקייםשימועלבעליהענייןעלשטחהמקום 
http://www.96fm.co.il/article.asp?newsid=3538
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:2/2
פרינט:
 .29ידיעותאחרונות 24 :שעות –שלמיירוקיותר?כתבהעםאלוןטל

טלוויזיה:
 .39ערוץ:1מדדיומי–ראיוןעםאלוןטלעלההפגנהבמנחמיה
 .49חדשותהוט :ראיוןעםאלוןטלעלההפגנהבמנחמיה

רדיו:
 .59גל"צ :המילההאחרונה–המפלגותהירוקות

אינטרנט:
 :Ynet .69כמהירוקותהמפלגותהרצותלכנסת?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3665569,00.html
 .79פוליטיקו :התנועההירוקה-מימדמתגייסתלמעןהאגםהנעלם
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1138
 nrg .89בחירהירוקה :זהטירוףלאלמחזר
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/848/662.html
nrg .99מעריב: עלהבחירותבאונ' בן-גוריון
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/848/622.html?hp=1&loc=105&tmp=7442
הארץ :עלהבחירותבאונ' בן-גוריון
.001
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1060916.html
פוליטיקו :עלהבחירותבאונ' בן-גוריון
.101
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1128
:1/2
.201
.301
.401
.501
אינטרנט:
:Ynetרצפהקרסהבביתספרבירושלים
.601
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3664948,00.html
כלכליסט :למימצביעההבלוגוספירההתל-אביבית?
.701
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3205823,00.html
פוליטיקו :התנועההירוקה-מימד :איןהגיוןבטירוףהכבישים
.801
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1084
פוליטיקו :איךתינוקקטןוחמודסיכסךביןמרצלתנועההירוקה-מימד?
.901
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=1086
 :Ynetתגובתהרבמלכיאורלקריסתהתקרהבביה"סבמזרחי-ם
.011
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3664948,00.html
 :Ynetיו"רועדתהחינוך :מצבבתיהספרבמזרחי-ם -קטסטרופלי
.111
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3664974,00.html
 :Ynetהישורתהאחרונה ":חייביםלהעיראתהבוחרים"
.211
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3664680,00.html
וואלה!:מלכיאור:"מצבביה"סבמזרחירושליםקטסטרופלי"
.311
http://news.walla.co.il/?w=//1427977
וואלה!:"מערכתהחינוךבמזרחי-םהוזנחה 40שנה"
.411
http://news.walla.co.il/?w=/1/1427877
:NRGח" כמלכיאור :לאמודעיםלמצבהנוראישלבתיהספרבמזרחי-ם
.511
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/847/981.html
:NRGבחירהירוקה :לטפלבקרינההסלולארית
.611

ידיעותאחרונות :כךהצביעובשוקמחנהיהודה:2%לתנועההירוקה-מימד
אביבלביא :מתעלמיםמהקוהירוק
ג'רוזלםפוסט :אייטםעל"מסהקריטית"
הארץ :אייטםעל"מסהקריטית"

5

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/847/983.html
ג'רוזלםפוסט :כתבהעלפאנלג'רוזלםפוסט
.711
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304645663&pagename=JPost%2FJPArticle%
2FShowFull
ערוץ:7"מצבבתיהספרבמזרחירושליםקטסטרופלי"
.811
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/184926
רדיו:
רשתב',השעההבינ"ל :ראיוןעםאלוןטל
.911
רדיוקולרגע :ראיוןעםאלוןטלעלההפגנהבמנחמיה
.021
רשתב':בוקרטובישראל–אינסרטשלהרבמלכיאורמהכנס
.121

פרינט:
ידיעותאחרונות 24 :שעות -הח" כיםהחדשים,כתבהעלעשרתהחכי"םהחדשיםשיכנסו
.221
למליאה,ערןבןימיניביניהם,תמונהבכתבה.
:31/1
:NRGבחירהירוקה :כךנחסלאתשקיותהפלסטיק
.321
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/847/544.html
כיפה:אנימצביעהלרבמלכיאור
.421
http://www.kipa.co.il/now/show.asp?id=31363
פורוםבאתר"כיפה"בשיתוףהרבמלכיאור
.521
:31/1
נענע:10ראיוןעםהרבמלכיאור
.621
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=612814&sid=126
:30/1
פרינט:
ידיעותאחרונות :כךהצביעובהיכלנוקיה ,ת"א-אחוזלתנועההירוקה-מימד
.721
גפן :מציאותירוקה
.821
אינטרנט:
וואלה:מסעאופנייםאומסעבחירות?
.921
http://elections.walla.co.il/?w=/2668/1427257
לימודיםאינפו :כתבהעלהבחירותבבינתחומי
.031
http://www.limudim-info.co.il/one_news.asp?IDNews=7131
גפן :מציאותירוקה
.131
http://www.gfn.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1422

29/1
פרינט:
מעריב :תנולנוצ'אנסתמונתהרבמלכיאורבע'3מעריב-סטריפעליון
.231
מעריב :שמאלבקמפוס
.331
הארץ :מסכמיםקדנציה 40% :מהחוקיםהיוחברתיים
.431
הצבי ,ערד :ככהבוניםעתיד–התנועההירוקה-מימד
.531
רדיו:
גל"צ ,המילההאחרונה :אזכורמלכיאורכח" כחברתי
.631
רדיוירושלים :אייטםעלהבחירותבאוניברסיטההעברית
.731
אינטרנט:
נענע10: כלמטאטאיורה
.831
http://elections.nana10.co.il/Article/?ArticleID=612997&sid=126
ערוץ:7דו"ח :מיהח" כיםהחברתייםביותר?
.931
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/184821
כיפה :ישח" כיםחברתיים
.041
6

http://www.kipa.co.il/now/show.asp?id=30931
אתרהארץ :מסכמיםקדנציה 40% :מהחוקיםהיוחברתיים
.141
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1059804.html
 :Ynetמפתהמצעים :למילהצביעבתחוםהטכנולוגי?
.241
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3661958,00.html
:NRGבחירהירוקה :לשמורעלהשטחיםהפתוחים
.341
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/846/934.html

:28/1
אינטרנט:
כלכליסט :סיכוםהשבועבעולםהטכנולוגיה :אותנטיותוזיופיםברשת
.441
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3203648,00.html
 :NRGת"א :אצלהסטודנטיםמרצמנצחתבבחירות
.541
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/846/599.html?hp=1&loc=114&tmp=1706
 :NRGמדגםבחירותבאוני' העברית :מרצבראש ,קדימהנשארהמאחור
.641
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/846/649.html
וואלה:מיהםחבריהכנסתהחברתייםביותר?
.741
http://elections.walla.co.il/?w=//1426063
נענע:10לאאני ,אנחנו – מאמרמאתאלעדקפלן
.841
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=612765&TypeID=1&sid=126&pid=48
 :NRGבחירהירוקה :רוציםאווירנקי
.941
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/846/346.html
וואלה!:בחירותוירטואליות
.051
http://computers.walla.co.il/?w=//1426021
אונו-נט :פעיליהתנועההירוקה-מימדיוצאיםלרחובותבקעתאונו
.151
http://ono-net.co.il/NewsView.asp?num=498
:27/1
פרינט:
ישראלהיום :הניואייג' יפתוראתהסכסוךהישראלי-פלשתיני?
.251
ישראלהיום :מלכיאורמקדםסדריוםאזרחי
.351
אינטרנט:
nrgמעריב :בחירהירוקה :לשפראתהתחבורההציבורית
.451
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/845/833.html
עבודהשחורה :מיכאלמלכיאור :עוניכתוצאהממדיניותממשלתיתמכוונת
.551
http://www.blacklabor.org/?p=6700
כשהרבהדון-קישוטיםמתכנסיםביחד
.651
http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/845/388.html
רדיו:
גל"צ ,המלההאחרונה :אייטםעלהחיבורביןהתנועההירוקה-למימד
.751
:26/1
אינטרנט:
,Ynetסטריפ)כותרתעליונהבדףהבית( :מימאחוריאתר" התנועההירוקהלישראל?"
.851
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3662150,00.html
וואלה!:דעה :ישלמילהצביע
.951
http://elections.walla.co.il/?w=/2665/1424426
פוליטיקו :אנשיהתנועההירוקה-מימדבוניםעלתושבימודיעין
.061
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=968
פוליטיקו :מרצמצאהאויב :המפלגותהירוקות
.161
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=941
וואלה!:ח" כמלכיאורעלמדדהגזענות:"מדליקנורהאדומה"
.261
7

http://news.walla.co.il/?w=//1423943
25/1
אינטרנט:
נענע:10תגובתהרבמלכיאורעלדו"חהעוני
.361
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=611980&TypeID=1&sid=126&pid=48
חדשותמחלקהראשונה :תגובתהרבמלכיאורעלדו"חהעוני
.461
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-188474-00.html?tag=16-02-57
אתרערוץ:7תגובתהרבמלכיאורעלדו"חהעוני
.561
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/184610
וואלה!:תגובתהרבמלכיאורעלדו"חהעוני
.661
http://news.walla.co.il/?w=/1/1423491

22/1
פרינט:
ישראלהיום-רכילות-שעראחורי:"צולליהירוקהמימדמתחיליםקמפייןתת-מימי"
.761
טייםאאוטתל-אביב :ירוקאדוםבעיניים
.861
=http://82.80.254.140/ActiveMagazine/getBook.asp?Path=TOM/2009/01/21&BookCollection
TOM_TA&ReaderStyle=Normal_Heb&Language=Hebrew&Hebrew=1&browserWindowWid
th=1014&browserWindowHeight=718&IsNetscape=1

טלוויזיה:
ערוץ:2העולםהבוקר :ראיוןעםהרבמלכיאור
.961

רדיו:
רשתב',בחציהיום :סינקשלהרבמלכיאור
.071
רדיוקולהיםהאדום:ראיוןעםפרופ'אלוןטל
.171
אינטרנט:
וואלה!:השאלון :ערןבן-ימיני
.271
http://elections.walla.co.il/?w=/2662/1422390
עבודהשחורה :ראיוןבחירותעםהרבמלכיאור
.371
http://www.blacklabor.org/?p=6561
עבודהשחורה :ערןבן-ימיני :שורשיהמשברהסביבתינטועיםבמשברהחברתי
.471
http://www.blacklabor.org/?p=6558
סקופ :חוקעידודשימושבאופנייםבישראל
.571
http://scoop.co.il/article.html?id=21305
21/1

פרינט:
ג'רוזלםפוסט :כתבהעלכנסהבחירות
.671
אפוקטיימס :ציטוטהרבמלכיאורבכתבהעליחסייהודים-ערבים
.771

רדיו:
קולהיםהאדום :ראיוןעםערןבן-ימיני
.871

אינטרנט:
ג'רוזלםפוסטGreen Movement-Meimad to stress environmental issues in :
.971
elections
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1232292920376&pagename=JPost%2FJPA
rticle%2FShowFull
אפוקטיימסבאינטרנט :ציטוטהרבמלכיאורבכתבהעליחסייהודים-ערבים
.081
http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/10493/85
8


:19/1

רדיו:
רשתב':הבוקרהזה,כתבהעלהכנס-אינסרטשליונינה,וערןבןימיני
.181
רשתב':סדריום-אינסרטשלערןבן-ימינימהנאוםבכנסאתמול 
.281
גל"צ:מהבוער–אינסרטשלהרבמלכיאורמהנאוםבכנסאתמול
.381
גל"צ:המילההאחרונה-אבריגלעדיצביעלתנועההירוקה-מימד
.481
פרינט:
ידיעותאחרונות:אזכורשלהכנסוציטוטשלהרבמלכיאור
.581
מקורראשון:"נהיההפתעתהבחירות"
.681

18/1

טלוויזיה:
ערוץהכנסת:ראיוןעםהרבמלכיאור
.781
פרינט:
ידיעותאחרונות:כתבהעלהכנס
.881
תקשורתאלקטרונית:
גל"צ:פינתהבחירות:כנסצפויבערבוה"בליירכרד"
.981
גל"צ:"צבעאחר")דליקווליניץ(-ראיוןעםיעלכהן-פארןעלגילוימצבורהגזהטבעי
.091
רדיודרום:ראיוןעםהרבמלכיאור
.191
אינטרנט:
:Ynetהתנועההירוקה-מימדלאחוששתמביטחוניסטים
.291
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3658311,00.html
:Ynetארגוניהסביבהמקווים:הגזיבטלאתהפחם
.391
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3658032,00.html
ואללה!: 2,000תומכיםבכנסהיסודשלהתנועההירוקהמימד
.491
http://news.walla.co.il/?w=//1420013
וואלה!:התנועההירוקה-מימד:נביאסדריוםאזרחי)כתבתוידאו(
.591
http://elections.walla.co.il/?w=/2668/1420029
פוליטיקו:מלכיאורמבטיחלאלרוץלוועדתחוץוביטחון
.691
http://www.politico.co.il/article.asp?rId=808
:nrgמבזק-כ2,000-פעיליםמשתתפיםבכנסהראשוןשלהתנועההירוקהמימד 
.791
כלכליסט:תגובתהרבמלכיאורעלגילוימצבורהגזהטבעי
.891
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3193805,00.html
מקורראשון:"נהיההפתעתהבחירות"
.991
http://www.makor1.co.il/makor/Article.faces;.e34Mc3aTbNiTby0LaxmNbxqRchmSe0
?articleId=36042&channel=1&subchannel=1
וואלה!:תגובתהרבמלכיאורעלגילוימצבורהגזהטבעי
.002
http://news.walla.co.il/?w=/5700/1419918
ערוץ:7מלכיאור:הגזהטבעייגאלאותנומעונשהשלהתחנההפחמית
.102
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/241118
:News1תגובתהרבמלכיאורעלגילוימצבורהגזהטבעי
.202
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-187681-00.html?tag=11-35-25
ערוץ7אנגלית:!Israel Discovers Gasתגובתהרבמלכיאור
.302
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/129476

17/1
אינטרנט:
nrgמעריב:התנועההירוקה-מימדמחדשתאתהקמפיין
.402
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/841/375.html
9

.502

פוליטיקו:הודעהעלהכנס

15/1
בפרינט:
מעריב:תגובהשלהרבמלכיאורעלהשרפהבאשדוד.
.602
כלכליסט:תגובהשלהרבמלכיאורוערןבן-ימיניעלהשרפהבאשדוד.
.702
מקורראשון:מימדהירוקה:"אסורלהתעלםמהבעיותהאזרחיות".
.802

טלויזיה
ערוץ,2תוכניתהעולםהבוקרעםאבריגלעדוהילהקורח:ראיוןעםשמואלברנרבנושא
.902
השרפהבאשדוד.
גל"צ,כתבהביומןהבוקר:אינסרטשלשמואלברנרעלהשרפהבאשדוד.
.012
חדשות:HOT ראיוןעםהרבמלכיאורעלכנסבנושאההידרדרותביחסייהודים-ערבים.
.112
רדיושאמס,יומןהחדשות:ראיוןעםהרבמלכיאורעלההידרדרותביחסייהודים-ערבים.
.212

אינטרנט:
אתרגל"צ:"אסורשמפעלכזהייבנהבריכוזיאוכלוסין"".להערךלדברכזהכראוי",
.312
התריעשמואלברנר,לשעברהמשנהלמנכ"להמשרדלהגנתהסביבהוממקימיהתנועההירוקה-
מימד.NewsArticle.aspx?NewsId=33869/http://glz.msn.co.il
וואלה!:ארגוניהסביבה:"השריפהבאשדוד-מחדל".לטענתהתנועההירוקה-מימד,
.412
" ריכוזיהחומריםהמסוכניםלאהיוצריכיםלהיותבקרבת
אזרחים"il/?w=/5710/1417836.http://yarok.walla.co.
וואלה!:מדיטציהזהלאמספיק.מאמרשלד"רדניאלמישוריעלמעורבותפוליטיתשל
.512
רוחניקים.w=/3303/1418220?/http://astrology.walla.co.il

14/1
רדיו:
רשתב',יומןהערב:אינסרטוקרדיטשלאלוןטלעלועדתהחקירהלמשברהמים.
.612
אייטמיםבאינטרנט:
כלכליסט: כוחותהכיבויהשתלטועלהשריפהבמפעלאגןכימיקליםבאשדוד;4
.712
פצועים.ערןבןימיני,)התנועההירוקה-מימד(:"זוהיהתוצאהשלמדיניותהידהרכהוההתרפסות
שלגדעוןעזראבפניהמזהמיםהגדולים".
html.3191953,00-local/articles/0,7340,L/http://www.calcalist.co.il
כלכליסט:פרופ'אלוןטל:"ללאשינויבמדיניותמשקהמים-ב2025 -לאיהיומיםטבעיים
.812
לחקלאות".
html.3191463,00-local/articles/0,7340,L/http://www.calcalist.co.il
:Ynetפרופ'אלוןטל:"לחזקאתשיתוףהפלסטיניםבנושאהמים ".
.912
html.articles/0,7340,L-3655826,00/http://www.ynet.co.il
News:1חמישהנפגעיםמשאיפתעשןבאשדוד .ח"כמלכיאוראמר:"מדוברבלאפחות
.022
מקטסטרופהשעלולהלעלותבחייהםשלמאותבניאדם ".
Archive/001-D-187313-00.html?tag=11-12-57/http://www.news1.co.il
אתרערוץ:7פרופ'טל:המיםלחקלאותיגמרועד.2025
.122
News.aspx/184186/http://www.inn.co.il/News
מקורראשון:מימדהירוקה:"אסורלהתעלםמהבעיותהאזרחיות".
.222
&channel=1&Article.faces?articleId=36020/http://www.makor1.co.il/makor
subchannel=1
פרינט:
.223מקורראשון:מימדהירוקה:"אסורלהתעלםמהבעיותהאזרחיות".
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