הרהור וערעור – נושאים וסרטונים
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עשרה צעדים לשינוי שיטת המשטר .מאמר של עו"ד דוד חודק שפורסם בעיתון "מעריב" ביום )12-2020( .04/12/2020
שחיתות-הון-שלטון .ראיון עם עו"ד יעקב ויינרוט שפורסם בעיתון הארץ ביום )11-2020( .30/04/2008
יהדות-חברה-כלכלה .מאמר של הרב שלמה אבינר שפורסם בפייסבוק ביום )09-2020( 25/12/2016
הסכם שלום או הסכם לקראת מלחמה ? על חתימת ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות ()09-2020
https://youtu.be/3Kac7D3upHQ
איפה החוכמה ? על התגובות לטרור הבלונים המתחדש מרצועת עזה (.)08-2020
חיי הדת-חיי האזרח .לזכרה של פרופ .רות גביזון .מאמר מעלון לאו"ר שפורסם באפריל )08-2020( .2003
מה מלמד אותנו נגיף הקורונה ? ()08-2020
https://youtu.be/IB16ksg-DWc
אילו זכינו .מאמר של הרב חיים סבתו שפורסם בעיתון ידיעות אחרונות מיום )07-2020( .20/07/2020
להפריד את הדת מהפוליטיקה .מאמר של הרב דב הלברטל שפורסם בעיתון "הארץ")06-2020( .
מה ממלכתי במערכת החינוך הממלכתית ? מאמר של כותבים מ"פורום דב לאוטמן" שפורסם באתר )06-2020( Ynet
ממשלת חרום – ברכה לבטלה ()03-2020
https://youtu.be/jC4JWZ_Bvjo
איך נעשתה "הרשימה הערבית המשותפת" לשון מאזניים במערכת הפוליטית הישראלית ? ()03-2020
https://youtu.be/GK07gI5D5h8
גיוס חרדים לצה"ל – המסקנה מזיוף הנתונים ()02-2020
https://youtu.be/qt9ZdR0RgIg
בחירות ללא אשליות ()02-2020
https://youtu.be/T38t8cFRoJI
מה השמחה ? על פרשת שחרורה של נעמה יששכר מהכלא הרוסי ()02-2020
https://youtu.be/OJYyc70LGlg
עובדות קובעים ולא בהצהרות ()02-2020
https://youtu.be/ygA_Bgltvj4
הקידמה הדורסנית ()01-2020
https://youtu.be/KFseT7t61NQ
בדרך לקרע לאומי ()01-2020
https://youtu.be/CyYtKjwFB74
מהם הסכנות הסמויות בפרשות נתניהו ? ()01-2020
https://youtu.be/hthDCSevUDk
מערכת המשפט והמשטר הדמוקרטי – מי קדם למי ? ()01-2020
https://youtu.be/Yo6pAMao94c
אייך משיגים פירוז מדיני ? ()12-2019
https://youtu.be/Mp8cdtin2_I
מה הבעיה במינוי הפרקליטה לממלאת מקום פרקליט המדינה ? ()12-2019
https://youtu.be/NFzpesfT2YQ
אילו כישורים נדרשים כדי להיות שר במדינת ישראל ? ()12-2019
https://youtu.be/xePlwPSblqg
לאן נדדו הכישורים הערכים ? ()12-2019
https://youtu.be/cwwnEtqeTMs
כדאי לחקור מי מדליף לעיתונות מחקירות נתניהו ומקורביו)11-2019( .
https://youtu.be/Wi6k7mDdVU4
למי שייך המרחב הציבורי ? ()11-2019
https://youtu.be/jUcpdlCbids
אייך לחקור ואת מי לחקור ? ()11-2019
https://youtu.be/2wZVA5yaeLc
על מה אחראי ראש הממשלה ? ()10-2019
https://youtu.be/PRvQ8GxC6S8
איך מחסנים את מערכת המשפט ? ()10-2019
https://youtu.be/I2qiUM7x_Jk
לחשוב מחדש על הבעיה של הערבים במדינת ישראל ()09-2019
https://youtu.be/RKe0A6Wbf_A
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אולי על החרדים לנסות דרך חדשה ? ()09-2019
https://youtu.be/Zkwo-EEWCuo
מי אחראי לשיבוצים בצה"ל ? ()09-2019
https://youtu.be/KGQE7EYQTvo
האם טראמפ התגלה כמשענת קנה רצוץ ? ()09-2019
https://youtu.be/xvpnCY0_k_g
למשבר פוליטי עמוק דרוש פתרון יסודי ()09-2019
https://youtu.be/kHUP6z8Htx8
רדיפה אחרי שיוויון שהפכה לאבסורד ()08-2019
https://youtu.be/rS-S76ABvHQ
למי הזכות לחופש ? על הסערה סביב הפרדה מגדרית באירוע תרבות בעפולה ()08-2019
https://youtu.be/rqI4F5Kmogw
איפה חוש ההומור ? על הסערה סביב ביקור  2חברות הקונגרס מארה"ב ()08-2019
https://youtu.be/C-3xGSDBn_A
ילדים אינם כלי משחק (על גירוש ילדי העובדים הזרים) ()07-2019
https://youtu.be/fYpTjyWSLMM
אחוז החסימה – חשבו טוב ויצא רע ()07-2019
https://youtu.be/rokCgHsJ-Ps
מפלה היסטורית .על מצבה של "מפלגת העבודה" לאור תוצאות הבחירות לכנסת ה)07-2019( 21-
https://youtu.be/BSh1RLLk_tU
"שדה דב" כמשל ()07-2019
https://youtu.be/gYhyb2u2dQg
הצמרת באור הזרקורים – על סיום משפטה של שרה נתניהו ()06-2019
https://youtu.be/PDJ-HUIYHzM
משבר בציונות הדתית ()06-2019
https://youtu.be/cFKLFUQexuk
ליברליזם חד-צדדי ()06-2019
https://youtu.be/RT0w9vKliao
מדינת הלכה – מה טיבה ? ()06-2019
https://youtu.be/S9Zdnktn2gg
מבחן בוזגלו ז"ל (שופכים את המים – )..על הפגיעה המסתמנת במערכת המשפט ()05-2019
https://youtu.be/VzWsTn45eX0
על מה המשא ומתן הקואליציוני ? ()05-2019
https://youtu.be/6YCFtP8alko
חלוקת תקציב – שוד או צדק ? (על חלוקת כספים כחלק מהמו"מ הקואליציוני .צורף מסמך) ()05-2019
https://youtu.be/itMnkrW7psA
מה הם אומרים בנושא מנהיגות ? (הציונות הדתית במו"מ לאחר הבחירות לכנסת ה)05-2019( )21-
https://youtu.be/aa_cAj05bGI
האם הכסף משיג צדק במערכת המשפט ? ()04-2019
https://youtu.be/L1s0tgVnKqQ
הבחירות לכנסת ה – 21-שיעור במנהיגות ()04-2019
https://youtu.be/SKSBHOV2380
כדי לנצח את החמאס צריך לשלם ()04-2019
https://youtu.be/Rt1VFjg4mlo
רמטכ"לים בזירה הפוליטית – מטרה במטווח ()04-2019
https://youtu.be/r7if11UsbBc
הצעה רעה – על הצעת איילת שקד להליך מינוי שופטים ()04-2019
https://youtu.be/F2ZqxYSewUI
כשאין כלום – למה לעכב ? על תגובת נתניהו להחלטת היועמ"ש להעמידו לדין בכפוף לשימוע ()03-2019
https://youtu.be/XcDyGC9U8D8
מדוע הימין נצמד לנתניהו ? ()03-2019
https://youtu.be/lQ9zNExritw
איפה הכבוד שלהם ? על בחירת מועמדים לכנסת ה 21-במלגת "יש עתיד" ()02-2019
https://youtu.be/IXg-odPWWPA
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פיל בחנות חרסינה .על המשבר החדש ביחסי ישראל-פולין בעקבות התבטאויות נתניהו וישראל כ"ץ ()02-2019
https://youtu.be/ZblhTEvLkRM
הליך שימוע לפני משפט – המקרה של נתניהו – הזדמנות לשני הצדדים ()02-2019
https://youtu.be/76O6ADjUGfU
הפריימריז – שיטה מנוונת ()02-2019
https://youtu.be/qG7kmU4CLic
"הליכוד" במבחן – על הבעייתיות בקשר המוצג בין גורל נתניהו לגורל הליכוד ()02-2019
https://youtu.be/W6-z7V8SXrI
למה הם שותקים ? על חקירת נערים מישיבת "פרי הארץ" בחשד לרצח פלשתינאית ()01-2019
https://youtu.be/cKe0j3f8hYM
הסכנה של אבדן מעצורים .על תפקוד ראש ממשלה בתקופת בחירות כאשר הוא נחקר בפרשיות שחיתות ()01-2019
https://youtu.be/IHlZaH_dIA4
משבר בלי מוצא ? על התהפוכות במערכת הפוליטית לקראת הבחירות לכנסת ה)01-2019( 21-
https://youtu.be/-cuw0HTCMDc
הדמוקרטיה – מחסה מן המשפט ()01-2019
https://youtu.be/LJwJcNpKo3I
מסלקים מהבמה אלטרנטיבות ! על חוק סער ()12-2018
https://youtu.be/S54RZaUKdFg
בועטים בך – תבעט בחזרה .על התגובה לגילוי מנהרות חיזבאללה בצפון ()12-2018
https://youtu.be/4eaLHB0GajU
גזל כספי הביטוח הלאומי .על העברת עודפי גביה של מהביטוח הלאומי למשרד האוצר ()11-2018
https://youtu.be/PjcP2DGM2Vo
חופש היצירה אינו "זיכוי לכסף" .על "חוק הנאמנות בתרבות" ()11-2018
https://youtu.be/yRLNoZKR78k
הבעיה איננה מחסנים אלא רמת התכנון והפיקוד .על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה ()10-2018
https://youtu.be/QcWZ8oIvuPU
זו מלחמת התשה ! על המתרחש בגבולנו עם רצועת עזה ()10-2018
https://youtu.be/3xEClgrzxr4
מהומה על לא מאומה .על פסילת יהודים אתיופים לעבוד באפייה ()09-2018
https://youtu.be/oFjGCH40XK8
כדאי ללמוד מן הניסיון .על ברכת ראש הממשלה לקראת ראש השנה ()09-2018
https://youtu.be/c2Hh79vIfZU
האינטרס לטווח ארוך עדיף .על הפסקת הסיוע האמריקאי לאונר"א ()09-2018
https://youtu.be/jBRMjtdeulo
דרך ארץ קדמה לתורה ()09-2018
https://youtu.be/Biod0HoP8w0
מדינת ישראל – נער שליחויות ()08-2018
https://youtu.be/XJM62VWdO-8
"כאילו" מינהל תקין .על מינוי דיינים לבתי הדין הרבניים)08-2018( .
https://youtu.be/KmyrqH6W01o
"הסדרה" (עם החמאס) – ברווז צולע ()08-2018
https://youtu.be/VDeo9rts9_I
עליונות טכנולוגית ומגבלותיה ()08-2018
https://youtu.be/XiYUzoLx5qw
התיקון ל"חוק הלאום" – "חוק זכויות המיעוטים" ()08-2018
https://youtu.be/sUaIiaHCtaw
תורכיה – איום על ישראל ()07-2018
https://youtu.be/SoN3QpZXJGo
טיפש זרק אבן לבור (על סערת החוק הפולני) ()07-2018
https://youtu.be/PvxhqcDruas
פוטין -ידיד בעייתי ()07-2018
https://youtu.be/R2DkmR93_bg
דמוקרטיה לעשירים .על ממצאי הביקורת בפריימריז של מפלגת העבודה ()07-2018
https://youtu.be/1QWE1hLk-PE
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איפה הבושה ? על הצעת חוק לפטור ממס לתשלומים ושירותים הניתנים לראש הממשלה ()06-2018
https://youtu.be/4muDlUd5VCk
המורה הקטן והדיקטטורה הגדולה .על סתימת פיות במערכת החינוך ה"פלורליסטית" ()06-2018
https://youtu.be/OuW5QaYX4Ag
איפה אבדו החוכמה והיצירתיות במאבק מול החמאס בעזה ? ()06-2018
https://youtu.be/uK3Ul4KwlqM
לחם ושעשועים בארגנטינה .על הסיקור התקשורתי של ביטול משחק הכדורגל בין נבחרות ארגנטינה וישראל ()06-2018
https://youtu.be/VNRTeGzkceA
זכויות חשודים מול שלום הציבור ()06-2018
https://youtu.be/XocmqRC9aLA
חשבון נפש במקום תרועות ניצחון ()05-2018
https://youtu.be/QAvz18tcsAs
גם לאופטימיות צריך גבול ()05-2018
https://youtu.be/2fH7ba6PUWw
כישלון בפיתוח אמצעים ()05-2018
https://youtu.be/WMzYT87bCIo
איום הגרעין האיראני – לא רק לתקוף ! גם להתגונן ! ()05-2018
https://youtu.be/ajyfsCfhhx0
באין ערכים – המשפט הפלילי מאכזב ! ()05-2018
https://youtu.be/wFE_fgAcnqY
מדינת ישראל בסכנה וצריך לומר זאת ! ()04-2018
https://youtu.be/5Ttf70LHXfM
חגיגות ה .70-אפשר לשמוח ,לא צריך להתנפח (.)04-2018
https://youtu.be/YIfLTuyMPn4
צעדת השיבה הפלסטינית-סכנה שלא נצפתה ()04-2018
https://youtu.be/rTFJFkLKXaU
גירוש המסתננים מאפריקה – הכרח שלא יגונה ()04-2018
https://youtu.be/w9t6pK47cHA
טראמפ-משענת קנה רצוץ .על שיטות העבודה של טראמפ מול הקרובים לו במימשל.)03-2018( .
https://www.youtube.com/embed/TvFTif0PyPc
צורפה תגובה לסרטון הקודם "שנאה איננה פתרון".
שנאה איננה פתרון – על המשבר החדש בגיוס חרדים לצה"ל ()03-2018
https://youtu.be/eFwvUTy5rMQ
צריך לדעת לבחור יועצים .על עוזרים ויועצים שהפכו עדי מדינה נגד ראש הממשלה ומקורביו ()03-2018
https://youtu.be/IL6cWiWfCq0
איפה חשבון הנפש של התקשורת ? ()02-2018
https://youtu.be/JvZQP7gu3Rg
שם הסיפור – מתירנות ! ()02-2018
https://youtu.be/s0W3z53iT2U
ראש הממשלה – מסקנה הכרחת ! ()02-2018
https://youtu.be/vNgNPl999OQ
לא יפה ,לא צודק – אבל טבעי ומובן .על פרסום הקלטות מביכות של משפחת ראש הממשלה (.)02-2018
https://youtu.be/_w2unvP9CYI
זו לא תקופת השואה ואלו לא פליטי חרב .על הדיון המתחדש בנושא גירוש המסתננים לאפריקה.)01-2018( .
https://youtu.be/FWHzO66AX_Y
אייך מחליפים שלטון או "ממשלה מחליפים בקלפי ?" ()01-2018
https://youtu.be/h5hwWBZDlOM
מה צריך ללמוד מיאיר ? על התגובות לקלטת המביכה של יאיר נתניהו ()01-2018
https://youtu.be/T2bwn1XcI1M
מה מצפים מרבנים ? על תמיכת רבני הציונות הדתית בנתניהו)01-2018( .
https://youtu.be/DcLdRN6wG7U
"חוק ההמלצות" צבוע ומטופש ()12-2017
https://youtu.be/0AXvDIpj-kI
גם הצדק צריך להיות צודק .על מעמדה של המשטרה בחקירות אנשי "הליכוד" ()12-2017
https://youtu.be/TcvBwfgU2xY
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חשוב ,אבל לא היסטורי .על הכרזת טראמפ בדבר הכרת ארה"ב בירושלים כבירת ישראל ()12-2017
https://youtu.be/0QRITnXtdR0
מי הפטפטן ? על הדלפת סיפור פעולת צה"ל בסוריה ע"י טראמפ לרוסים ()12-2017
https://youtu.be/oXmRjXZUO5c
אייך מטפלים בטיפש ? על הודאתו של דובר "שוברים שתיקה" כי התעלל בערבים)11-2017( .
https://youtu.be/PvbiQm7vrSM
פסק דין תלוש מהמציאות  -על זכויות הפרט וזכויות הציבור ()11-2017
https://youtu.be/3Tt9NzQN8wI

.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138

משילות כשאין מנהיגות .על חוק הג'ובים ()11-2017
https://youtu.be/2KUYz4BDx2Q
גם לצדק יש גבולות .על דרכי המאבק של הנכים בנושא הקצבאות ()10-2017
https://youtu.be/Nmab8XOo1ew
בעד הכורדים ,למרות תורכיה ! ()09-2017
https://youtu.be/51Zme20c4Yg
מה עם הדוגמא האישית ? על אורח החיים של ראש הממשלה ומקורביו ()09-2017
https://youtu.be/S4XO_Nep51Y
להקדים תרופה למכה .על החשדות והחקירות נגד הבכירים המקיפים את ראש הממשלה ()09-2017
https://youtu.be/dh1bSIK2uBs
איפה מתחיל השידוך המפוקפק ? עוד על קשרי הון-שלטון)09-2017( .
https://youtu.be/PkSYkbwDvRc
גם שופט יכול לטעות .על דברי שופט בזכות לשבש חיי אזרחים בשם הזכות להפגין ()08-2017
https://youtu.be/LQFxi61cLeA
הפגנות מפוקפקות .על ההפגנות מול בית היועמ"ש)08-2017( .
https://youtu.be/ZVbGgVF7YtM
פרשת אלאור עזריה – בעיית מוסר או בעיית משמעת ? ()08-2017
https://youtu.be/RzFwBcHeCEU
האם גורל "הליכוד" תלוי בנתניהו ? עוד היבט על החקירות נגד ראש הממשלה ()08-2017
https://youtu.be/OE2ju0gBV2U
הרחוב מולנו .עוד מסקנות מאירועי הר-הבית.)08-2017( .
https://youtu.be/8x1yPklV5l8
להכין את הסיבוב הבא .מסקנות בעקבות האירועים בהר-הבית (.)07-2017
https://youtu.be/W4pEbCmz8vY
הסטטוס-קוו אינו קדוש ואינו אינטרס .בעקבות הפיגוע הרצחני בהר-הבית (.)07-2017
https://youtu.be/AR4Z3jJXDsM
שיעור בהיסטוריה על אחריות ושחיתות – בעקבות פרשות השחיתות הנחקרות בסביבת ראש הממשלה.)07-2017( .
https://youtu.be/ONUaftywlyY
הפרטה כהזמנה לשחיתות ()07-2017
https://youtu.be/E68AMmO0Bf8
מי מפחד מהיהודים הרפורמים ? ()07-2017
https://youtu.be/eCSiG19BSp0
מלחמת חורמה בארגוני הפשע (.)06-2017
https://youtu.be/i-tIBwXPZYk
גילוי מפתיע  :יש בדואים ! ()06-2017
https://www.youtube.com/watch?v=woG_k6aJmoc
איפה התעמולה מול רצועת עזה ? ()06-2017
https://youtu.be/7O60IjNW0Tk
ערבים במקום חרדים בקואליציה)06-2017( .
https://youtu.be/kQIl1T7-54E
האם תרבות צריכה להיות דמוקרטית ? על המאבק בין מירי רגב לאמנים ומוסדות תרבות ()06-2017
https://youtu.be/fUQdEzkKkTs
מקרה מבחן .על בחירת אבו-סניינה ,מחבל מורשע עם "דם על הידיים" ,לראש העיר חברון.)05-2017( .
https://youtu.be/Ow4WFSl1L_o
אכזבה היסטורית .ניתוח המצב ערב ביקורו של טראמפ בישראל ()05-2017
https://youtu.be/ILJ-0hX3vPw

 .139החולה והסנדלר .על תהליך סגירת רשות השידור ()05-2017
https://youtu.be/8DJQB5zQVGM
 .140לא לטמון את הראש בחול .על התקפותיו החדשות של ארדואן נגד ישראל (.)05-2017
https://youtu.be/zj8T6ML0X9g
 .141השואה והזירה המדינה .על התייחסות נשיא המדינה לדברי מועמדת לנשיאות בבחירות בצרפת.)05-2017( .
https://youtu.be/FfGAqagxqU8
 .142הורים שכולים – היזהרו בדבריכם .על התלהטות דיון בכנסת בנושא לקחי "צוק איתן" (.)04-2017
https://youtu.be/R2THwg5Ldwk
 .143מה לומדים האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל ? ()04-2017
https://youtu.be/oex4bYec6Ek
 .144למצוא תחליף לעבודת פרך ! ()04-2017
https://youtu.be/ShNYH8KQbqg
 .145האסון הקבוע של הציונות .על דברי תמיר פרדו  ,לשעבר ראש "המוסד")03-2017( .
https://youtu.be/RksO-5v_jWc
 .146בנות ביחידות קרביות .מי צריך את זה ? ()03-2017
https://youtu.be/pyDciPajTJ4
 .147מעולם לא היה מצבנו טוב יותר .ומה ההמשך ? ()03-2017
https://youtu.be/D9KSMYoeFQo
 .148מלחמה איננה מינהל תקין .על דו"ח מבקר המדינה בעניין מבצע "צוק איתן" ()03-2017
https://youtu.be/oAV__kk5RzE
 .149משענת קנה רצוץ .האם לסמוך על מימשל טראמפ ? יוסי שיף.)03-2017( .
https://youtu.be/KIJyT1pO8q8
 .150זכויות פוליטיות בקנטון .על פתרון אפשרי לזכויות ערביי יהודה ושומרון ()02-2017
https://youtu.be/R1YCOxrq4ko
 .151למי הסמכות לתת תעודת כשרות ? ()02-2017
https://youtu.be/eIHHil2UKZo
 .152אופטימיות מסוכנת .על "חוק ההסדרה" והתקוות מממשלו החדש של דונלד טראמפ (.)02-2017
https://youtu.be/q9VZuSF_ZQA
 .153אולי לא עבירה פלילית ,אבל מכת מדינה .על רדיפת בצע של מנהיגים ובכירים במשק (.)02-2017
https://youtu.be/sSJRy7pL2-o
 .154רבנות ראשית במשבר .על הצורך במוסד זה לאור הרשעת הרב הראשי לשעבר יונה מצגר ()02-2017
https://youtu.be/btx4f1P6DK4
 .155מי בנה את החומה ? על תמיכת נתניהו בדברי טראמפ בנושא הגדר בגבול ארה"ב-מקסיקו (.)02-2017
https://youtu.be/X-6kSnHqBEo
 .156מדובב פוליטי .על תפקידו של נתניהו במו"מ עם נוני מוזס.)01-2017( .
https://youtu.be/rD8hV_3sLcs
 .157חופש הדיבור או כוח הדיבור .על התנהלות גופי התקשורת)01-2017( .
https://youtu.be/hUJrPhTiu0g
 .158חציית קו אדום .על השבתת קווי התחבורה הציבורית של "אגד" בירושלים ליום שלם (.)01-2017
https://youtu.be/nNe0U8DPhqQ
 .159בית המשפט אינו הבעיה .על סיום משפטו של החייל אלאור עזריה.)01-2017( .
https://youtu.be/VEYVqrGysHc
 .160מצפון תפתח הרעה .על התנהלות רוסיה במלחמה המתנהלת בסוריה)12-2016( .
https://youtu.be/K8Nj96iVcLE
 .161בלי דיכאון ובלי התלהבות .על החלטת מועה"ב של האו"ם בעניין ההתנחלויות והציפיה לדונלד טראמפ.)12-2016( .
https://youtu.be/XrRbVrpbIOY
 .162הנאורות החדשה נגד הדמוקרטיה .תשובת יעקב חסדאי לוויכוח אקדמי בעיתון "הארץ".)12-2016( .
צורף מאמר.
 .163שלטון רשלני ומחירו .על התנהלות השלטון לאורך השנים בפרשת "עמונה" והקרקעות ביו"ש (.)12-2016
https://youtu.be/LLXTHyS21gc
 .164לא יאומן כי יסופר .על הרשעת ראש עיריית "אור יהודה".)12-2016( .
https://youtu.be/9vrw2TtLJOM
 .165קידמה מפוקפקת .על שילוב נשים בתפקידי דרג מסתער בצה"ל.)11-2016( .
https://youtu.be/vBt32velKsw
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חוק אומלל .על "חוק המואזין  "2016המגביל כריזה ממסגדים.)11-2016( .
https://youtu.be/sSdHlaJI5S4
פנו דרך להיסטוריונים .על הנצחת מנהיגים בעקבות מחלוקות בטקסי הזיכרון לגנדי ורבין ז"ל (.)11-2016
https://youtu.be/Yxj17CwJD_8
שמחה מוקדמת .על תגובות בימין הישראלי לבחירתו של דונאלד טראמפ.)11-2016( .
https://youtu.be/VdkrYlDgwsE
סדר עדיפויות  :ביטחון או תקשורת ? על סדרי העדיפויות של מנהיגי המדינה (.)11-2016
https://youtu.be/PRAzEOaAzQ8
מי יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו ? על הניסיון לסגור את תאגיד השידור הציבורי (.)11-2016
https://youtu.be/0lyz0vBOisM
אל אן אתגעגע ? שיר של דניאל כהן ()10-2016
צורף שיר.
הספדים לא מדוייקים .במלאת  30לפטירתו של שמעון פרס ז"ל.)10-2016( .
https://youtu.be/xy7j0uL2JFQ
אין ברירה-התגובה צריכה להיות קשה .על פיגוע הירי בירושלים ביום .)10-2016( 9-10-2016
https://youtu.be/UQw4tmxvrcg
זה לא אי של שחיתות -זו יבשת .על השחיתות בשלטון המקומי בנושאי תכנון ובנייה.)10-2016( .
https://youtu.be/eF-dmXNxxvE
איפה מחפשים מנהיגים ? על משבר המנהיגות במדינות הדמוקרטיות.)09-2016( .
https://youtu.be/5xySavqfvrc
חלון מפוקפק .על חלון ההזדמנויות המדיני.)09-2016( .
https://youtu.be/Ah0puFGspe8
לא פתרון אך פחות חיכוכים .על המחלוקת בעניין עבודות חיוניות בשבת.)09-2016( .
https://youtu.be/6J0P-bMm9N8
קוצר ראות או חוסר אחריות ? על ביטול מתווה התפילה ברחבת הכותל המערבי ()09-2016
https://youtu.be/gWhWvF48rcs
איפה הבגידה ? על פס"ד בגין הצטרפות ערבי-ישראלי לארגון דאע"ש ()08-2016
https://youtu.be/TWPELZehJRs
מי יחקור את "צוק איתן" ? על הדרישה להקמת ועדת חקירה למבצע)08-2016( .
https://youtu.be/CHhj9Jkz_Ts
זיהום ואחריות .על התנהלות המפעלים ומשרד הבריאות בפרשות זיהום מוצרי המזון שהתגלו לאחרונה (.)08-2016
https://youtu.be/0p0k1t9bKVQ
גם לעקרונות יש מגבלות .על בחינת משטרים דמוקרטיים במזה"ת ע"י מנהיגי העולם המערבי)07-2016( .
https://youtu.be/xVanl16v-Sk
מותר לצעוד אך מותר גם לבקר .על מצעד הגאווה בירושלים והתבטאות רבנים נגד הקהילה הלהטב"ית.)07-2016( .
https://youtu.be/YMn9BliPXkM
פותחים דלת לאימפריה העות'מנית .על משמעות חמורה של הסכם הפיוס בין ישראל לתורכיה.)07-2016( .
https://youtu.be/7ABGvJ1SCuA
מה בין משפט לחינוך ? על ההחלטה לנזוף בקצין שהורה על מטח כבוד של טנקים לזכר קצין שנפל (.)06-2016
https://www.youtube.com/watch?v=HMKfP1D1djE
מהו השיקול החשוב ? על תגובת מנהיגי המתיישבים ביו"ש למינוי ליברמן לתפקיד שר ביטחון.)06-2016( .
https://youtu.be/4lR6en2IBZs
פיגועים ועונשים .על ענישת מחבלים בעקבות הפיגוע במיתחם "שרונה" בקריה בתל-אביב)06-2016( .
https://youtu.be/gsA8YKBAn6E
האגו בפוליטיקה .על הדחתו של בוגי יעלון מתפקיד שר הביטחון ומינוי אביגדור ליברמן במקומו.)05-2016( .
https://youtu.be/9v2fSfBpNKQ
מאיזו היסטוריה כדאי ללמוד ? בעקבות השוואת המצב במדינה לגרמניה ערב מלחמת העולם השנייה (.)05-2016
https://youtu.be/GHF4nMK7lGQ
"מלחמת יש ברירה" או "מלחמת אין ברירה" .על דרך הפעולה הרצויה לאור גילוי מנהרות חמאס)05-2016( .
https://youtu.be/i1NdpOAtVtA
גם לנאשם מורשע יש זכות .על דחיית בקשתו של קצב לניכוי שליש מעונשו)05-2016( .
https://youtu.be/wiSRL6c-gwQ
תכנית "עובדה" על גנדי-לא כתב אישום אך מסמך היסטורי מאלף ()04-2016
https://youtu.be/I5tJiYLA8Xo
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הירי בחברון–מוסר או משמעת ? נקודות התייחסות על האירוע בחברון בו ירה חייל צה"ל במחבל פצוע (.)04-2016
צורף מאמר אשר פורסם בעיתון "מקור ראשון" ביום .01/04/2016
מתקפת הנגד של הפשע המאורגן .על רצח עדי מדינה ומהי דרך הפעולה שעל המדינה לנקוט ()03-2016
https://youtu.be/r_yQoOXX2aY
אסור לקרוע אפילו חוט .על המאבקים האחרונים של החרדים ברפורמים (.)03-2016
https://youtu.be/2-apGQEy8dc
אירוע קלנדיה חייב המשך .על התגובה הנדרשת בעקבות אירוע במחנה קלנדיה ב.)03-2016( 29/02/2016-
https://youtu.be/m4ZrNvTbyZA
מבט בוחן על הדמוקרטיה ,כפי שמשתקף מהפריימריז בארה"ב (.)03-2016
https://youtu.be/xVq5YZMATMY
זה לא בדיוק הישג לדמוקרטיה .על כניסתו של אהוד אולמרט לכלא.)02-2016( .
https://youtu.be/o-99BkI18_0
זה לא חוב-זה כתם .על החזרת מורשעים בדין לנהוג ברכב ציבורי ולתפקידים ציבוריים (.)02-2016
https://youtu.be/KBhukkrIU-o
מול שנאה – פיקוד ההסברה .על דרך להילחם בגל השנאה בתקשורת הפלסטינית המעודד טרור (.)02-2016
https://youtu.be/TsYdeopcwi8
מול שחיתות – תקציב העם .על דרך להילחם בשחיתות בציבורית – שלטונית במדינת ישראל (.)02-2016
https://youtu.be/fLSVH6vWpWk
קנאים ביישנים .על פעולות "תג מחיר" (.)01-2016
https://www.youtube.com/watch?v=HPIYTUlSXjA
שלטון בשפל המדרגה .על ממצאי דוח מבקר המדינה בקשר להתנהלות כספית של ח"כ בתקופת בחירות (.)12-2015
https://youtu.be/9ZQjggViXOs
חפשו את השורשים .על פרשות ההטרדה המינית שעלו לכותרות לאחרונה)12-2015( .
https://youtu.be/L7xt_jt1iJo
החרם – מנוף להתקדמות .על הסימון והחרם באירופה של מוצרים מהתנחלויות.)11-2015( .
http://www.youtube.com/watch?v=8XWO1sgb7uA
שיטת המינויים – אסון .על בחירת בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה.)11-2015( .
https://youtu.be/M3pNZIuqFP0
"אופק תרבותי" במקום "אופק מדיני" .על הדרישה  /תביעה למהלכים מדיניים כפתרון לאינתיפאדה ()10-2015
https://www.youtu.be/fP60i7QzKIw
יום הזיכרון ליצחק רבין – לאן ? על המשמעויות וההשפעות של יום הזיכרון הממלכתי לרבין (208. )10-2015
https://youtu.be/cK1wce90woo
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"מגיע לי" – בנושא ביטחון .על דרישות הורים מהממשלה לממן מאבטחים בכל שעות הלימודים ()10-2015
https://youtu.be/Tn4ECd5dc4M
מול טרור אישי – פעילות תואמת .על דרך התמודדות נגד מתקפת הטרור.)10-2015( .
https://youtu.be/QhYbeUvB9jI
האצבע שפותרת בעיות .על החמרת הענישה נגד מיידי אבנים ובקבוקי תבערה.)09-2015( .
https://youtu.be/oIv-8AAkSck
בשולי פרשת גל הירש .על השאלות ההיסטוריות והערכיות שעלו בתקופה בה היה מועמד למפכ"ל (.)09-2015
https://youtu.be/fNAnyZRE4i4
מי קובע "ערכים או סיכונים" ? על המחלוקת בין בג"צ לכנסת בעניין חוק המסתננים (.)08-2015
https://youtu.be/exywfJ4y58w
מוסד מיותר .על מרד רבנים דתיים-לאומיים ברבנות הראשית בנושא הגיור.)08-2015( .
https://youtu.be/KwTcQ5fDwgk
מה חסר בדיון על הדו"ח של לוקר ? על דו"ח ועדת לוקר לבחינת תקציב הביטחון ()08-2015
https://youtu.be/9AbSgMNUzuo
טוב לנו שההסכם עם איראן גרוע – על המשמעות לישראל של הסכם הגרעין שנחתם בין המערב לאיראן ()07-2015
https://youtu.be/nwB82tpkAZM
חוק עוקף כנסת – על העברת רפורמות מקיפות במדינה תוך שימוש ב"חוק ההסדרים" (.)07-2015
https://youtu.be/b3ARyALHHKc
ההתנתקות – תוצאת אוסלו .הרהור במלאת  10שנים לתכנית ההתנתקות ()07-2015
https://youtu.be/xcQt_Ecz_48
לקח מסיני לעזה .על הקשר בין חמאס לארגונים הלוחמים בסיני כנגד צבא מצריים (.)07-2015
https://youtu.be/VXXCnihEeY0
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האם קיבלנו מנהיגות שאנו ראויים לה ? בעקבות פרשיות שחיתות והתנהגות מוסרית של נבחרי ציבור ()06-2015
https://youtu.be/uZmQEeZ1Jec
לעזור לדרוזים .על התקרבות המרד בסוריה לגבול ישראל והסכנה לאוכלוסיה הדרוזית באזור (.)06-2015
https://youtu.be/0MS-W8pgcgo
איפה טועה ראש הממשלה ? על הבעיות בשיטת המימשל אותם הציג נתניהו בנאומו בכנסת ביום 14-05-2015
https://youtu.be/_CSKLmWe6jk
האם בג"צ אשם ? על הפניות לבג"צ בנושאים בהם אמורה להחליט ולטפל הממשלה והכנסת)05-2015( .
https://youtu.be/B4QVVlKOn2Q
נסיגה מסוכנת .על ההסכמים הצפויים עם המפלגות החרדיות בקואליציה המתגבשת (.)04-2015
https://youtu.be/CDtdmzKPw78
משא ומתן בלי בושה .על תהליך הרכבת הקואליציה והממשלה המתנהל בימים אלו (.)04-2015
https://youtu.be/rcz8OmYcMlw
ניצחון אינו מספיק .מסקנות בעקבות תוצאות הבחירות שנערכו ב.17-03-2015-
https://youtu.be/GoPlnTkGycY
מפקדים ! נא לחשוב לפני שמדברים .על הופעת קצינים בכירים (במיל ).במערכת הבחירות כנגד נתניהו ()03-2015
http://youtu.be/jLRhEUvTr9o
מכות מעל לחגורה .על מערכת הבחירות  03-2015המסתיימת השבוע)03-2015( .
http://youtu.be/ueeAfZS2Ixs
ואם בכל זאת תהיה להם פצצה ? על מאבקו של נתניהו כנגד התחמשות איראן בנשק גרעיני (.)02-2015
http://youtu.be/KMK6ln_c_bQ
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הטרדה מינית בעידן של מתירנות .על פרשת קציני המשטרה הבכירים שנחשדים בהטרדה מינית (.)02-2015
http://youtu.be/Jv0KhEnDIUw
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משבר מנהיגות .על מפלגות "גדולות" והמערכת הפוליטית לקראת מערכת הבחירות ()01/2015
http://youtu.be/Pc5NwnLp1iQ
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פריימריז לועדה מסדרת .שיטה חדשה לבחירת מועמדי מפלגה לקראת מערכת בחירות)01/2015( .
http://youtu.be/hiZJLP0SVCw
דמוקרטיה רק כשנוח .כל הכללים הדמוקרטיים במערכת הפוליטית לקראת בחירות ב03/2015-
http://youtu.be/hQp_P-kXdXc
התנצלות מיותרת .על התנצלות ישראל לאחר מותו של השר הפלסטיני זיאד אבו-עיין (.)12-2014
http://youtu.be/PCd7U1U2imw
משבר מנהיגות  ,אמון וכבוד .על המשבר בו נתונה המערכת הפוליטית שמוביל לבחירות חדשות (.)12-2014
http://youtu.be/4Y-eY7DSods
למה המשילות גרועה ? על התפרקות הממשלה והקדמת הבחירות (.)12-2014
http://youtu.be/GCBeNpdhNPM
אלו לא הפרות סדר .על המהומות הנמשכות בירושלים מספר חודשים (.)10-2014
http://youtu.be/BXi1hfWXPzQ
תקציב הביטחון :לא כמה ,אלא למה? על הוויכוח בנושא גודלו של סעיף הביטחון בתקציב . )09-2014( 2015
http://youtu.be/PXF9aMe0zO0
איפה הקו האדום ? על קוים אדומים שהם עילה למלחמה עד  , 1967בצוק איתן וברמת הגולן.)09-2014( .
http://youtu.be/wehcoUmWhKk
"נוהל חניבעל" בתיאוריה ובמציאות .על הפעלת הנוהל למניעת חטיפה של חייל בעת מבצע "צוק איתן")08-2014( .
http://youtu.be/PHodrApRn68
על מה כדאי לדון בתום מלחמת עזה (מבצע "צוק איתן")? בעקבות הדיונים עוד בטרם פסקה הלחימה.)08-2014(.
http://youtu.be/R8SMN2MWeDU
להסיר את הכפפות וליטול את האגרופן .מה צריך לעשות כנגד האויב האכזר הניצב בפתחנו.)06-2014( .
http://www.youtube.com/watch?v=7hFf21lvJUE&list=UUtI7KjEgHg9CksHaDshblZw
בחירות מבישות .על העובדות והתהליכים שנחשפו במהלך הבחירות לתפקיד נשיא המדינה העשירי.)06-2014( .
http://youtu.be/IxOzJ7w06Og
הצדק של שר האוצר .על התכנית לביטול מ.ע.מ לרוכשי דירות.)05-2014( .
http://youtu.be/vbRZL5GkTeA
לעצור אותם כשהם קטנים .בעקבות גזר הדין של אהוד אולמרט)05-2014( .
http://youtu.be/0VYxok3g75Q
האוליגרכיה נגד האספסוף .בעקבות הראיון של אילנה דיין עם מנכ"לית בל"ל – רקפת רוסק-עמינח)05-2014( .
http://youtu.be/_sh9OpvrePQ

.247
.248
.249
.250
.251
.252
.253
.254
.255
.256
.257
.258
.259
.260

מה עם הכבוד ? על פרשת "דוד הנחלאווי")05-2014( .
http://youtu.be/KRe13hmG4Mg
מימון המונים – על גיוס הכספים באמצעות הציבור לקראת בחירות ( .1988צורפו  3מסמכים) (.)04-2014
הצלחה צבאית–כישלון תקשורתי .על יצר הפרסום והכשלון התקשורתי בתפיסת אניית הנשק )04-2014(.klos c
http://youtu.be/rFSNxo9ZRME
הפריץ  ,הכלב והמו"מ .על המו"מ להארכת המו"מ בינינו לבין הפלשתינאים)04-2014( .
http://youtu.be/BplLtHYuA6g
אולמרט ואנחנו .מהי הבעיה האמיתית מאחורי פסק הדין של אהוד אולמרט ? (.)04-2014
http://youtu.be/sKcBuM1lC5k
טיפשים ואבנים בפוליטיקה .על "חוק המשילות" ו"חוק השוויון בנטל" שעברו לאחרונה בכנסת.)03-2014( .
http://youtu.be/_hLGyrkCd9A
משטרת ישראל בכותרות .על הפרשיות האחרונות (בר-נוער ,ניצב ארביב והרב פינטו) שלא החמיאו למשטרה.
(http://youtu.be/JiuIxnHm3dg )03-2014
אייך לא נכנסים לבוץ של הדסה? הרהורים לאחר קריסתו הכלכלית של בית החולים "הדסה" בירושלים)03-2014(.
http://youtu.be/sDdttyAsM6o
הפליטים :יישוב ולא שיבה .על הדרישה הפלסטינאית ל"זכות השיבה" ומה צריכה להיות הצעת ישראל)03-2014( .
http://youtu.be/cI7fJ__9w6w
מה חשוב לנשים – שוויון או כבוד ? ()02-2014
http://youtu.be/KbQwo8pCT08
מי צריך נשיא מדינה ? על מוסד הנשיאות ערב סיום תפקידו של שמעון פרס כנשיא המדינה)02-2014( .
: http://youtu.be/4HM39dpSLkE
מי זכאי לחופש הדיבור ? על השאלות המתעוררות בעקבות התבטאות מורה בנושא מוסריותו של צה"ל)02-2014( .
http://youtu.be/KgpE3fYnsgs
מנוחה נכונה לשרון .על השאלות המתבקשות סביב ה"פסטיבל" התקשורתי שנערך בימיו האחרונים של שרון.
(http://youtu.be/Xc3nnhmsyZ0 )01-2014
עיתונאות בלי אמון .על היחסים בין פוליטיקאים לעיתונאים בעקבות הדלפת דברי בוגי יעלון על ג'ון קרי)01-2014(.

http://youtu.be/XxJr0JlSKaw
.261
.262
.263
.264
.265
.266
.267

.268
.269
.270
.271
.272

טיהור מיותר ומאוחר .על בקשת קצינים לטיהור שמו של רא"ל דוד אלעזר– רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים.
(http://youtu.be/LcPTBhbHolQ )01-2014
צלם בהיכל .על פרשת זיוף הבחירות לעירייה בבית שמש)12-2013( .
http://youtu.be/h0o6ciqNFO8
מי צריך רבנות כזאת ? על מוסד הרבנות הראשית בעקבות פרשת הרב מצגר)11-2013( .
http://youtu.be/EXeaf-YZzGI
למה לא לרדת ? על הדיון  ,שהתעורר שוב לאחרונה  ,בשאלת הירידה מן הארץ)11-2013( .
http://www.youtube.com/watch?v=UO-F6Y6xQqQ&feature=c4overview&list=UUtI7KjEgHg9CksHaDshblZw
מה אכפת לי ? על התופעות המדאיגות שהתגלו בבחירות לרשויות המקומיות – )11-2013( .22/10/2013
http://youtu.be/hPgX9K3_UK4
עיסקה עם השטן  :על ההסכם לשיחרור "מחבלים עם דם על הידיים" בתמורה למו"מ עם הרש"פ)11-2013( .
http://youtu.be/M3pcg28EZiQ
 40שנה למלחמת יום הכיפורים :תכנית "היו ימים"–ראיון של תום שגב עם יעקב חסדאי ,בערוץ הכנסת)10-2013( .
http://youtu.be/rc3qvuveyf8
בנוסף – ראיון של ג'קי לוי עם יעקב חסדאי בעתון "ישראל היום"
http://www.israelhayom.co.il/article/117369
להתכונן לאפשרות הפחות רצויה .על לקח אחד ממלחמת יום הכיפורים  40שנה אחרי)10-2013( .
http://www.youtube.com/watch?v=MwK04t-qaTU&feature=youtu.be
הדור האבוד .על משמעות ההשכלה והחינוך בעידן הגלובלי החדש והמשתנה)10-2013( .
http://www.youtube.com/watch?v=3jJE2CyhVj8&feature=youtu.be
החינוך כמטוטלת .על ביטול בחינות המיצ"ב ע"י שר החינוך החדש – שי פירון ()08-2013
http://youtu.be/KdKg95aZG6U
תביעה לכניעה .על דרישת ארה"ב מישראל לגבי המו"מ המתחדש עם הפלשתינאים (.)08-2013
http://youtu.be/-9335gax5xI
הרבנות הראשית  :מה שהיה הוא שיהיה .על תוצאות הבחירה של הרבנים הראשיים לישראל)07-2013( .
http://www.youtube.com/watch?v=CkBiggyxQC0&feature=youtu.be
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משרה מכובדת – מי המועמדים .על הליך בחירת המועמדים לכהונת נשיא המדינה.)07-2013( .
http://www.youtube.com/watch?v=pSCr-0J4DIc&feature=youtu.be
לא דמוקרטיה – שלטון רחוב .על ההפיכה במצרים והפלת שלטונות של מורסי.)07-2013( .
http://www.youtube.com/watch?v=ScBfwpnPhkE&feature=youtu.be
איפה מחפשים שיוויון ? על שירות נשים ביחידות קרביות בצה"ל.)06-2013( .

http://youtu.be/Uyzd2No-nY8
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עצימת עיניים לא תועיל .על הגרעין האיראני והזירה הפנימית.)06-2013( .
http://youtu.be/TiwtcHkPDr8
גם לחרדים יש זכויות .על הועדה לשוויון בנטל  ,מה חסר בה ומה צריך לעשות בנדון)06-2013( .
http://youtu.be/YDNjIF7Xe-M
למה אז לא היה שוויון בנטל ? על השירות בצה"ל לאוכלוסיות שונות  ,בתקופות שונות)05-2013( .
http://youtu.be/U43QCa-uJf0
עד כשק אגרוף .על תרבות המשפט במדינת ישראל)05-2013( .
http://youtu.be/B0fZ0tj-o54
הם זכאים .על הליכי מינויים לתפקידים ציבוריים.)05-2013( .
http://youtu.be/a1uQvlwnYDQ
על התקציב וחלוקתו – "תקציב השתתפותי" מעורבות אזרחים בהליך התקצוב (צורף מסמך) (.)04-2013
בחירות ברמת ריאליטי .ערב הבחירות בישראל – .)01-2013( .01/2013
http://www.youtube.com/watch?v=EMlq2W7EPhU
גדר של בטון או גדר של רצון טוב .על הקמת גדר בטחון באזור הכפר בתיר)12-2012( .
http://www.youtube.com/embed/IbQEy60Rnqk
"טובת היהודים מול טובת היהדות" בעקבות ההחלטה על הבניה באזור ירושלים ותגובת יהדות ארה"ב ()12-2012
http://youtu.be/J5kZTjQPFEc
החלטת האו"ם בעניין שידרוג מעמד הרשות הפלשתינאית – סכנה או מיטרד למדינת ישראל.)12-2012( .
http://www.youtube.com/embed/3J1sSH6i9zs
על ערכים ומוסר של נושאי מישרה ציבורית בעקבות התפטרות ראש ה ,c.i.a-הגנרל פטראוס ,בארה"ב)11-2012( .
http://www.youtube.com/watch?v=fbtj-Iiu0cw&feature=plcp
מבצע "עמוד ענן" בעזה ( )11/2012עומד לקראת הכרעה.)11-2012( .
http://www.youtube.com/watch?v=TEclKLViIUs
זכויות אזרח מול זכות אדם לחיים ובטחון– על רצח איציק אלגבי ז"ל ,ממושב אביחיל ,ע"י פורצים)11-2012(.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8cKt15tZtOY
מי מן המועמדים בבחירות ראוי לאמון הציבור ()10-2012
http://www.youtube.com/watch?v=i30BbFLFe80&feature=plcp
פרסום מסמכי מלחמת יום הכיפורים ()09-2012
http://www.youtube.com/watch?v=WBCqHdQqJwU
שערורייה בבית הספר הטכני של חיל-האוויר ()09-2012
http://www.youtube.com/watch?v=mFHOlr43HmE&feature=youtu.be
עד מדינה במשפט התקשורת (על פרשת עד המדינה במשפט אולמרט (הולילנד) – ()09-2012
http://www.youtube.com/watch?v=kgbukJahrbo&feature=youtu.be
ויכוח חסר תכלית (על הויכוח  /דיון בנושא תקיפת מתקני הגרעין של איראן) ()08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=19XYJjZ-Ltc&feature=youtu.be
הבעיה אלימות – לא גזענות (על תקיפת ערבי במרכז ירושלים ע"י נערים יהודיים) ()08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=gg3y9My_8hY&feature=plcp
מהי מנהיגות ()08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=zVW4Vh2-2Co&feature=youtu.be
תרבות ה"מגיע לנו" ()08-2012
http://www.youtube.com/watch?v=g073g3-rE7E&feature=plcp
אלימות למען התקשורת ()07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=sCevTcsRb38&feature=youtu.be
גיוס החרדים – לא פשוט ()07-2012
http://www.youtube.com/watch?v=jMBV6trV5KI&feature=plcp
"חבר מביא חבר" (על תהליך בחירת מבקר המדינה) ()06-2012
http://www.youtube.com/watch?v=TTJIfEM8RHk

)06-2012( שכונת "התקווה" מחכה לכולנו
http://www.youtube.com/watch?v=SaPmnklOgtQ&feature=youtu.be
)05-2012( השחיתות והמושחתים במערכת הפוליטית
http://www.youtube.com/watch?v=3pVkl_0LBqE&feature=colike
)05-2012( פרשת סא"ל אייזנר
http://www.youtube.com/watch?v=gIUB_N7zYlM&feature=player_detailpage
)04-2012(  עם בני ברית או בלעדיהם, תקיפה אפשרית באיראן
http://youtu.be/kJG0PntxS-0
)04-2012( הפרטה וזכויות עובדים
http://www.youtube.com/watch?v=gcBlN7ksZlU&context=C49f07f7ADvjVQa1PpcFOq2oSKeazkT
=SIzzHX7O3-Bi9hyE1wavgI
)03-2012(  על אהרון דוידי.הספדים מעוררי מחשבה
http://www.youtube.com/watch?v=F2ayHj98I5k&feature=youtu.be
)03-2012( צדק חברתי והטייקונים מאשדוד
http://www.youtube.com/watch?v=cu4tppJtIrE&feature=youtu.be
)02-2012( שירת נשים בצה"ל
http://www.youtube.com/watch?v=YoEOTRydkDQ&feature=youtu.be
)02-2012( הדרת נשים בתחברה הציבורית
http://www.youtube.com/watch?v=-bHXhULKFHU
)02-2012( גיוס חרדים לצה"ל
http://www.youtube.com/watch?v=Uk-7-F3wciQ
)01-2012( )חוק המאחזים (קטעים מראיון לערוץ הכנסת
http://www.youtube.com/watch?v=Xn3VQMLur40&context=C36f2b74ADOEgsToPDskJ4OTWo49
LbqdeXHhNRrOtg
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