
חברות וחברים יקרים,                                                                             אפריל 2019
 הבחירות מאחורינו, העם אמר את דברו, וכעת הגיעה עת להיפרד ולסכם תקופה מרתקת ועשירה באירועים בת ארבע שנים. 

שמחתי והייתי מלאת גאוה לשמש כנבחרת ציבור בכנסת ה-20 מטעם סיעת 
המחנה הציוני. 

פעילותם של חברי הכנסת כל כך מגוונת ואין אף רגע דל! 
עכשיו, כשאני מסתכלת לאחור, די מדהים שכל האירועים הללו נדחסו לארבע 
שנים בלבד. העבודה המאומצת בועדת העליה והקליטה, בועדת חוץ וביטחון, 
המאבק נגד חוק הגירוש וחוק הלאום הדרקוניים שהונחתו על ידי הממשלה,  
הלילות הארוכים במליאה, האירועים הרבים שיזמתי עם חברי כנסת אחרים 

במסגרת השדולות שהקמתי, פניות ציבור מורכבות וכואבות של אזרחים ואזרחים 
שזעקו לעזרה. 

חוויתי בכנסת רגעים שמחים ונעלים וגם רגעים של אחווה ורעות, שיתוף פעולה 
וחיבור אינטרסים למען האזרחים והחברה- למרות השם הרע שיצא לפוליטיקה, 

אך היו גם רגעים של עצבות וייאוש, בעיקר בגלל השיח הרעיל והאלים שפוגע 
בכל חלקה טובה. 

במסגרת תפקידי הגעתי לקיבוצים וישובים הרחוקים, לכפרים דרוזים וערים 
ערביות, למתנסים הקטנים ולארועים גדולים וממלכתיים. בכל מקום אשר אליו 
הלכתי, ראיתי קודם כל בני אדם. לא נטיות פוליטיות, מוצא, או צבע – אלא בני 
אדם. ישראלים. שונים כל כך אבל גם דומים זה לזה בכמיהה שלהם לביטחון, 

יציבות, בדאגה לעתיד ילדיהם. מדינת ישראל היא פסיפס מדהים, ולכל חלק בו יש יופי וחשיבות.
בניוזלטר האחרון שלי כחכי״ת, תוכלו לקרוא בתמצית את מה שהיווה את שדרת עשייתי ותפיסת עולמי הפוליטית והחברתית.

שמחתי להיות בכנסת עבורכם ולמענכן. אמשיך לפעול ולעשות מכל מקום בו אהיה.
שלכם

קסניה סבטלובה

ביחד נגד גזענות ואפליה
בכנסת ה-20 יחד עם חברים רבים נאבקתי נגד גזענות ואפליה – אלו 

תופעות פסולות שאין להם מקום בחברה הישראלית. יוצאי ברה"מ, 
עולי אתיופיה, ערביי ישראל, ישראלים שמקבלים יחס מפלה ברבנות, 

משרד הפנים או נמל התעופה בן-גוריון, אוניברסיטה או בית חולים, 
מזרחים ואשכנזים  - כולנו אזרחי המדינה וכולנו צריכים להיות 

מאוחדים בקרב נגד הגזענות המכוערת ובעד השוויון. 
הגשתי הצעת חוק הקוראת להנהיג חינוך חובה נגד גזענות בבתי 

הספר והעליתי את הנושא הזה פעמים רבות לסדר היום של הכנסת. 
לצערי לא השר הממונה ולא הקואליציה איפשרו להעברת החוק 

החשוב הזה. 
קשה להאמין אבל כ 400000 ישראלים וישראליות עדיין אינם יכולים 

 להתחתן בארצם 
)לקריאה, ללחוץ על הלינקים

 -הגשתי שתי הצעות חוק לנישואין אזרחיים
-מערכת משרוקית בדקה את הנתון של 400 אלף ומצאה 

 שהוא ללא רבב
- נישואין אזרחיים ברוסית

דיור ויוקר המחיה
עבור עולים רבים, וגם עבור וותיקים רבים הנושא של 

הדיור ויוקר המחיה הוא אחד המרכזיים והכואבים ביותר. 
הגשתי מספר הצעות חוק בתחום הדיור הציבורי ובמהלך 

שנתיים דרשתי ממשרד העליה והקליטה לפתור את 
המצוקה של דיירי מלון דיפלומט בירושלים 

)לקריאה, ללחוץ על הלינקים (
-תמרה מרץ-יהיה בסדר

-על המשבר והייאוש
-מלון דיפלומט

לחבר את חלקי הפאזל הישראלי
עליתי ארצה בגיל 14, התחנכתי בבית ספר דתי, 

למדתי לימודי מזה"ת באוניברסיטה העברית 
והסתובבתי כעיתונאית ברחבי המזרח התיכון ובעולם 

הערבי.  
אני מאמינה ברב-גוניות ובחיבורים. ניסיתי לפעול למען אותם החיבורים גם בכנסת: יזמתי ביקורים של יוצאי ברה"מ 
במוזיאון של עולי לוב ואת הביקור של היהודים הלובים במוזיאון  באשדוד, המנציח את הגבורה היהודי בצבא האדום 

במלחמת העולם השניה .
)לקריאה, ללחוץ על הלינקים(

 -הביקור במוזיאון להנצחת גבורת היהודים בצבא האדום במלחמת העולם השניה
-הביקור במוזיאון להנצחת מורשת יהדות לוב

-פעלתי למען חיבור הציבוריות הישראלית לחג 
האהוב על יוצאי בריה״מ: ה-9 במאי. יום הניצחון 

על גרמניה הנאצית
-בכנסת השתתפתי באופן פעיל ביום השפה 

הערבית ובפעילות במגזר הערבי שכן המדינה 
שלנו לא יכולה ולא צריכה לוותר על השפה 

הערבית ועל החיבור ל-20% מהאוכלוסיה 
הישראלית.

לחיות במזרח התיכון, להרגיש בבית 
בתור מזרחנית, דוברת ערבית וחברה בוועדת חוץ 

וביטחון נדהמתי לגלות עד כמה חד-צדדי הוא היחס אל 

השותפות שלנו לשלום במזה"ת – מצרים וירדן. בעוד היחסים 
במישור הביטחוני מצויינים, היחסים בין החברות שלנו כמעט 

ולא מתקיימים ולטעמי המדינה לא עושה די כדי למצות את 
הפוטנציאל הקיים. 

אני מאמינה בבניית גשרים איתנים שישרדו גם בעת רעידות 
אדמה הכי חזקות שעוד יהיו פה, ומתנגדת לניסיון לפייס את אלו 

שחולמים לגרש אותנו מאדמתנו ולהילחם בנו עד יום הדין.
)לקריאה, ללחוץ על הלינקים(

-יחסי ישראל וירדן בסכנה
-שעת כושר לאחר 11 שנים: ישראל היא ערוץ החיים של 

החמאס
- מאמר שלי בעיתון סעודי

-מאמרים שלי שפורסמו במכון מיתווים
-ההסכם המקרטע: החמאס רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי

יחסי ישראל והעם הכורדי

מהסיבות של חיזוק קשרים עם עמי האזור העשויים להיות גשר 
לשיתופי פעולה,  הקמתי שדולה למען חיזוק היחסים עם העם הכורדי, 
אירחתי מספר אורחים חשובים מכורדיסטאן ופעלתי לחיזוק הקשר בין 

 השני העמים שלנו. 
)לקריאה וצפיה, ללחוץ על הלינקים(

היתה לי הזכות והגאווה לארח בכנסת את נאדיה מוראד, נערה יזידית 
ששרדה את הג'נוסייד של דאע"ש והפכה לכלת פרס נובל לשלום. הגשתי 

הצעת חוק להכרת ישראל ברצח העם היזידי כרצח עם – לצערי הרב 
הצעת חוק זאת נדחתה על ידי הממשלה. לקח האנטישמיות והשואה 

מחייב אותנו להיות מובילים למיגור פשעי שנאה על רקע לאום מגדר ומוצא
-ראיון עם נאדיה מורד זוכת פרס נובל לשלום 2018

-הצעת חוק להכרת האסון של העם היזידי כרצח עם-ג'נוסייד

אנטישמיות ופאשיזם
נלחמתי בלגיטימציה שקיבלו מנהיגי הימין הקיצוני 

האירופי מממשלת ישראל וכנגד הואנדליזם האנטישמי 
כנגד אתרי מורשת יהודים באירופה

)לקריאה וצפיה, ללחוץ על הלינקים(
- פעלתי בועדת חוץ וביטחון נגד החיבורים בין ישראל לימין 

  הקיצוני באירופה
לנוכח אתרי קודש וקברים מופקרים בארצות ערב, האנטישמיות 

הגועשת באירופה וחילול תכוף של בתי הקברות היהודיים 
הנטושים, הקמתי יחד עם הח"כ הרב אורי מקלב מיהדות התורה, 

את השדולה למען שימור בתי הקברות היהודים בתפוצות.

אודות השדולה ופעולותיה:
 http://www.bhol.co.il/news/893223

https://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-5009304,00.html

פניות ציבור
במהלך ארבע שנים קיבלתי מאות פניות ציבור בכל השפות ומכל 
קצוות הארץ. מתוך הפניות הללו נולדו הצעות חוק, הצעות לסדר 

ושאילתות רבות. הנה דוגמה לכמה מהפניות הללו שהיתה לי 
הזכות והעונג לעזור לאזרחים ואזרחיות ולהאיר את המציאות 

 שלהם באור ושמחה.
)לקריאה וצפיה, ללחוץ על הלינקים(

- שעות סיעוד לזוג קשישים

- הדלקת נרות חנוכה במרכז יום לקשישים בגילה

 בנימה אישית
)לקריאה וצפיה, ללחוץ על הלינקים(

-עם הפסיכיאטר אילן ליבוביץ'
-בין השמשות ״פרשת וירא״ דוב אלבוים

-פרשת דרכים עם גל גבאי פרשת במדבר

התקשורת מפרגנת לי
שמחתי לקרוא מאמר של דוד טברסקי שהתפרסם ב"דבר ראשון", 

 שמסכם בפרגון גדול את פעילותי בכנסת 
)לקריאה ללחוץ על הלינק(

- פרידה מפרלמנטרית יוצאת מגדר הרגיל/דוד טברסקי
- כתבה דומה עלתה ברוסית באתר "דטאלי" 

 לסיום
כך עברו ארבע שנים, שבמהלך גידלתי את בנותיי התאומות, התחתנתי עם בן זוגי אנטולי והבאנו לעולם את 
ביתנו המשותפת מיה, שנולדה אל תוך הסערה הפוליטית והקדמת בחירות והביאה אור גדול לחיינו. כתבתי 

מאמר על : -איך זה להיות חברת כנסת ואשת משפחה באתר סלונה.
-לא התמודדתי בבחירות לכנסת ה-21 כי לא ראיתי פלטפורמה פוליטית שבמסגרתה ניתן להרים על נס גם 

את העניינים המדיניים וגם את הנושאים החברתיים החשובים לי כל כך. אני יודעת שאוכל להשתמש בניסיון 
הרב שרכשתי בכנסת על מנת להמשיך במאבקים הללו גם בחוץ לכותלי בית הנבחרים. מבטיחה לעדכן. אני 
מאחלת לחברי הכנסת שבקרוב ישבעו לתפקידם הרבה הצלחה. יש להם עבודה רבה מאוד. שלוש עצות לי 
להם: 1( אל תכניסו לוביסטים במפתן דלתותיכם. 2( זכרו תמיד שאתם שם למען כלל הציבור ולא רק למען 

אלה שהצביעו לכם.  3( תהיו נאמנים לאמת שלכם.
כמו-כן, אני רוצה לומר תודה לציפי לבני שבגללה ובזכותה נכנסתי לפוליטיקה. אני רואה בה מנהיגה גדולה 

וחשובה במדינה שלנו שעוד תחזור ותמשיך להשפיע בגדול. תודה ליצחק הרצוג, כעת יו"ר הסוכנות היהודית 
שלמדתי ממנו המון ונהנתי לעבוד אתי. סתיו שפיר, יוסי יונה, מוסי רז,  מייקל אורן, זהבה גלאון, מיכל בירן, 

אראל מרגלית, מנואל טרכטנברג, דב חנין, מיכל רוזן ותמר זנדברג, יוסף ג'בארין, אורי מקלב – שמחתי להכיר 
אתכם ולעבוד יחד. תודה לארגונים הרבים שאתם שיתפתי פעולה: מורשתנו, מכון מתווים, יוזמת ג׳נבה, נשים 

עושות שלום, הפורום החילוני, מכון עתים, כולן, פרויקט קשר, שלום עכשיו, AJC, לימוד, תגלית, הילל, קרן 
לשימור והצלת בתי קברות באירופה ESJF, נכה לא חצי בן אדם, יוצאי קהילות לוב ומצרים, תזמורת פירקאת 

אל נור וסליחה ממי שלא הזכרתי. כולכם חשובים ויקרים לליבי.
וכמובן, תודה ענקית לצוות הלשכה שלי ולכל מי שעבד איתי במהלך ארבע שנים הללו: לצוות הלשכה הנוכחי  

ויקה, אינגה, וגילה. לאלו שהיו: ארתור, שי, למתמחים: אנדרי, אריאל, יעקב, לירן, מארק ליאוניד, פולינה, טל, 
אנה, אילנית- הייתם חלק מהעשיה וגם לימדתם אותי לא מעט. מאחלת הצלחה גדולה לכולכם.

בברכה רבה
קסניה סבטלובה
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