דו"ח מטות ערים

הישגי השרים
וחברי הכנסת
של המחנה הלאומי
במחצית השנייה 3102

רשימת ההישגים
מדיני
הסברה באו"ם בנושא פליטי  84האמיתיים :יהודי ארצות ערב
סילבן שלום
הסברה בנושא אי-הלגיטימיות של אבו-מאזן שכהונתו הסתיימה מזמן
אביגדור ליברמן
נשיא צרפת החליט לנאום בפני הכנסת בעת ביקורו –
במקום בפני סטודנטים נבחרים כפי שעשה אובמה
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/520/920.html

יולי אדלשטיין
מחאה תקיפה נגד התכתיב האירופי לקהילה המדעית בישראל וריכוך תנאי
התכתיב
זאב אלקין .אביגדור ליברמן .סילבן שלום .נפתלי בנט .אורית סטרוק .יריב לוין.
ציפי חוטובלי .יולי אדלשטיין
זקיפות קומה :התקפה חזיתית מנומקת בפריים-טיים
נגד קרי ,מזכיר המדינה האמריקני
http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-c32c747ca11a241004.htm

אלי בן-דהן
החיזבאללה הוכרה סוף סוף כארגון טרור באירופה
http://www.iba.org.il/bet/bet.aspx?type=1&entity=945716
זאב אלקין
הסברה לחו"ל על חוקיות מפעל ההתיישבות
יאיר שמיר ,איילת שקד ,דוד רותם ,ציפי חוטובלי ,אורית סטרוק ,רובי ריבלין,
גילה גמליאל ,משה פייגלין ,ניסים זאב ,דני דנון ,יולי אדלשטיין ,נפתלי בנט ,בוגי
יעלון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4438357,00.html
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מסע דיפלוטי לחשיפת תרומת ארה"ב ואירופה לתשלום משכורות למחבלים
פלשתינים
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/11/british -american-aid-subsidisespalestinian-terrorism

זאב אלקין
נאום בר-אילן  3לא הכיל מסרים מזיקים מעבר לאלה שנתניהו כבר שיגר
בעבר
יריב לוין ,אורית סטרוק
המו"מ עם קרי ,מזכיר המדינה האמריקני  -ללא הקפאה רשמית
ישראל כץ ,אורי אריאל ,נפתלי בנט ,סילבן שלום ,יריב לוין ,אורית סטרוק
שמעון אוחיון ,רוברט אילטוב ,זאב אלקין ,אופיר אקוניס ,גילה גמליאל ,ציפי
חוטובלי ,חיים כץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,משה פייגלין ,פאינה קירשנבאום ,מירי
רגב ,אלי בן-דהן ,אבי וורצמן ,מוטי יוגב ,זבולון כלפה ,שולי מועלם-רפאלי ,ניסן
סלומינסקי ,איילת שקד ,דוד אזולאי ,אריאל אטיאס ,יצחק ועקנין ,ניסים זאב,
אלי ישי ,אמנון כהן ,יעקב מרגי ,אברהם מיכאלי ,מנחם אליעזר מוזס ,מאיר
פרוש ,דני דנון ,דוד רותם ,יוני שטבון ,יולי אדלשטיין
http://www.israelhayom.co.il/article/130823

(הערה :בפועל תנופת הבנייה הדרושה ביהודה שומרון וירושלים – מעוכבת,

מעין כמעט-הקפאה של בנייה ממשלתית .רוה"מ נתניהו אפילו עוצר בניה
בירושלים הבירה כגון עיכוב אישור המכללות הצבאיות בהר הצופים)
מו"מ לפי מתווה קרי ,מזכיר המדינה האמריקני לא על בסיס קווי 76
אביגדור ליברמן ,בוגי יעלון ,סילבן שלום ,גלעד ארדן ,עוזי לנדאו ,צחי הנגבי,
נפתלי בנט ,גילה גמליאל ,זאב אלקין ,יריב לוין ,אורית סטרוק ,משה פייגלין,
ניסן סלומינסקי ,איילת שקד ,מירי רגב ,דני דנון
הכרזות על בניה בתקופת המו"מ
מבלי לחשוש שמא הפלשתינים יפגעו במו"מ (אז מה?)
אורי אריאל
(רוה"מ טרפד את המהלך הראוי וביטל את המכרזים)
דרכים אחרות להשכנת שלום איזורי :ביקור במדינה המוסלמית הגדולה
בעולם ,אינדונזיה
נפתלי בנט
הקטנת התלות באיחוד האירופי :ישראל ורוסיה יפתחו בשיחות להסכם
סחר חופשי
נפתלי בנט
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גישה חדשה במאבק נגד סימון מוצרים:
איננו מחוייבים לטעויות מדיניות של קודמינו
זאב אלקין
בעבר ,אולמרט הסכים לסימון מוצרי יהודה ושומרון .הנ"ל שלל,
הנחה הדיפלומטים לפעול נגד
תחילת טיפול בפרשת מד"א
פעילות נגד היוזמה השערורייתית של מגן דוד אדום
להצטרף לצלב האדום הבינלאומי תמורת ויתור על שירות ביו"ש ובירושלים
זאב אלקין
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/258432

הסברה בקהילה הדיפלומטית על הרש"פ שוחרת הטרור המשלמת
משכורות למחבלים
פגישות עם עשרות דיפלומטים  +מסמך הסברה שהופץ לכל השגרירויות
זאב אלקין
צה"ל לא יחדש או יאשר פרויקטים פלשתינים מטעם אירפה באיזור סי
הישראלי
בוגי יעלון
(היה בכותרות – אך לא באמת קרה)
הקמת ארגון הסברתי גדול וחדש
ארגון נפרד ממשרד החוץ עם תקציבי הסברה מוגדלים ודגש על שיח זכויות
זאב אלקין
אירוח בארץ ,כולל בשומרון ,של משלחת מהמכון לדיפלומטיה תרבותית
בברלין
כולל נשיא רומניה לשעבר ,ושר החוץ של בולגריה לשעבר
ניסים זאב
כנס בכנסת בנושא "המאבק נגד הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל",
יו"ר מועצה איזורית שומרון נשא דברים
ניסים זאב
כנס בבונדסטג ,לחברי פרלמנט ומנהיגי דת אירופיים בנושא :הזכות על
יהודה ושומרון
 +התנגדות להסתה ,טענת הכיבוש ודה-לגיטימציה נגד ישראל.
יזם :ניסים זאב
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בטחון
הסברה בחו"ל בנושא איראן
יובל שטייניץ ,גלעד ארדן ,נפתלי בנט ,גילה גמליאל ,דני דנון ,רוברט אילטוב,
זאב אלקין ,רובי ריבלין ,יריב לוין ,צחי הנגבי ,יולי אדלשטיין
התנגדות לשחרור מחבלים
יצחק אהרונוביץ ,אופיר אקוניס ,סופה לנדבר ,יאיר שמיר ,אורי אורבך ,אורי
אריאל ,מוטי יוגב ,יולי אדלשטיין ,זאב אלקין ,גלעד ארדן ,גילה גמליאל ,דני
דנון ,ציפי חוטובלי ,ישראל כץ ,יריב לוין ,עוזי לנדאו ,משה פייגלין ,מירי רגב,
נפתלי בנט ,שולי מועלם-רפאלי ,איילת שקד ,אביגדור ליברמן ,לימור לבנת,
גדעון סער ,אורי אריאלניסן סלומינסקי ,אורית סטרוק
הצבעה בממשלה :האם לשחרר מחבלים?
התנגדו :אורי אורבך ,אורי אריאל ,נפתלי בנט ,גלעד ארדן ,ישראל כץ ,יאיר
שמיר עוזי לנדאו.
נמנעו :סילבן שלום ,לימור לבנת
תמכו  :בוגי יעלון ,יובל שטייניץ ,גדעון סער ,יצחק אהרונוביץ' ,סופה לנדבר
ושרי השמאל בראשות יאיר לפיד
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259914

הצהרת חוק שתמנע שחרור מחבלים
פעלו ,חתמו ו/או הצביעו בעד:
אורית סטרוק .נפתלי בנט ,איילת שקד  ,אורי אורבך ,אורי אריאל ,יצחק
אהרונוביץ' ,סופה לנדבר ויאיר שמיר ,יריב לוין ,גילה גמליאל ,שמעון אוחיון,
יוני שטבון ,שולי מועלם-רפאלי ,אברהם מיכאלי ,מוטי יוגב ,נסים זאב ,ישראל
אייכלר ,זבולון כלפה ,ניסן סלומינסקי ,יעקב מרגי ,רוברט אילטוב
הכשילו (הצביעו נגד):
יובל שטייניץ ,גדעון סער ,לימור לבנת ,גלעד ארדן ,ושרי השמאל בראשות יאיר
לפיד
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/264415

התנגדות פומבית של שר הבטחון וסגנו לתכניות ה"בטחון" של השליח קרי
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/530/720.html

בוגי יעלון ,דני דנון
בטחון פנים :אושרה תכנית ממשלתית למאבק נגד המסתננים מאפריקה
גדעון סער ,יצחק אהרונוביץ ,מירי רגב
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חקיקה לאומית
הצעת חוק עברה את ועדת השרים לענייני חקיקה:
יום זכרון שנתי לפליטי  84האמיתיים (יהודי ארצות ערב)
שמעון אוחיון
חוק למניעת הסתננות מאפריקה
גדעון סער ,מירי רגב
הצעת חוק :החמרת הענישה על פשיעה חקלאית .עברה בקריאה טרומית
איילת שקד ,יריב לוין
חוק יסוד :משאל עם
יריב לוין ,אורית סטרוק ,איילת שקד

ניצני פעילות בנושא סיפוח
הצבעה מקדמית בעד הצהרת חוק לסיפוח בקעת הירדן בוועדת שרים
לענייני חקיקה
מירי רגב ,גדעון סער ,יאיר שמיר ,סופה לנדבר ,יצחק אהרונוביץ ,אורי אריאל,
אורי אורבך ,גלעד ארדן ,לימור לבנת
הצהרת חוק לספח את הבקעה "לנצח נצחים"
מוטי יוגב ,יריב לוין ,רובי ריבלין ,גילה גמליאל ,דוד רותם ,רוברט אילטוב ,אורלי
לוי-אבקסיס ,חמד עמר ,שמעון אוחיון ,איילת שקד ,זבולון כלפה ,ניסן
סלומינסקי ,יוני שטבון ,שולי מועלם-רפאלי ואורית סטרוק ,אלי ישי ,ניסים זאב,
יצחק ועקנין ואברהם מיכאלי
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משפטי
החלטת הממשלה  :637חקיקה שיוויונית ב 3-צידי קווי 76
אורית סטרוק ,לימור לבנת ,גדעון סער ,אורי אריאל ,נפתלי בנט
אורי אורבך ,יאיר שמיר ,יצחק אהרונוביץ ,סופה לנדבר
גילה גמליאל ,איילת שקד ,שולי מועלם-רפאלי ,מירי רגב ,מרב מיכאלי,
אורלי לוי-אבקסיס ,פנינה תמנו-שטה
ביקורת כנגד הבג"צ ,פרקליטות המדינה ,והיועץ המשפטי לממשלה
יריב לוין ,גדעון סער ,אופיר אקוניס ,מירי רגב ,משה פייגלין ,ציפי חוטובלי ,מוטי
יוגב ,אורי אריאל ,איילת שקד ,שולי מועלם-רפאלי ,אורית סטרוק
&set=vb.341448679281672&https://www.facebook.com/photo.php?v=674364745925240
theater&type=2

הישג-זוטא :עיכוב זמני של התקציבים המגיעים אל היועץ המשפטי דורון
בן-ברק שעויין להתיישבות
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/513/800.html

אורית סטרוק
אין הישג :מינויו השערורייתי של שי ניצן לפרקליט המדינה אמנם אושר –
אך לפחות לא בשקט
("לאחר דיון סוער" – ידיעות אחרונות)
(פעילות שלא הניבה הישג)
נפתלי בנט ,אורי אריאל ,אורי אורבך ,עוזי לנדאו ,יריב לוין ,ציפי חוטובלי ,משה
פייגלין ,אורית סטרוק
(הצביעו נגד או התבטאו בתקשורת הכללית)
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התבטאויות שלטוניות ברוח לאומית
התנגדות למדינה פלשתינית
בוגי יעלון ,ישראל כץ ,עוזי לנדאו ,נפתלי בנט.
גילה גמליאל ,זאב אלקין ,אופיר אקוניס ,דני דנון ,איילת שקד,
יריב לוין ,מוטי יוגב ,אורי אריאל ,ציפי חוטובלי ,משה פייגלין ,אורית סטרוק,
אורי אורבך ,ניסים זאב ,שולי מועלם-רפאלי
http://www.youtube.com/watch?v=-MxgtkWUXYY
/http://www.timesofisrael.com/defense-minister-warns-syria-against-attacking-israel
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-3be0b8ddfc00041004.htm

התנגדות להסכם ביניים (חוסכים בחיי אדם – לומדים את הלקח של אוסלו)
יריב לוין ,גלעד ארדן ,אורית סטרוק ,נפתלי בנט
יולי אדלשטיין ,שמעון אוחיון ,זאב אלקין ,אופיר אקוניס ,דני דנון ,ציפי חוטובלי,
חיים כץ,
משה פייגלין ,מירי רגב ,דוד רותם ,מוטי יוגב
type=1&http://www.iba.org.il/bet/?entity=955518

התבטאויות לטובת החלת הריבונות ביהודה ושומרון  +החלת דו"ח לוי
אורי אריאל ,זאב אלקין ,מוטי יוגב ,דני דנון ,ציפי חוטובלי ,משה פייגלין ,דוד
רותם ,אלי בן-דהן ,יוני שטבון ,אורית סטרוק
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/513/195.html

התבטאויות ופעילות לטובת יונתן פולארד בתקשורת הכללית והזרה
משה פייגלין ,איילת שקד ,דוד אזולאי ,מירי רגב ,מוטי יוגב ,ניסן סלומיסנקי ,דני
דנון
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/24/israel-demand-release-spy-jonathanpollard-peace-talks
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התיישבות :יהודה ושומרון  +נגב
יו"ר כנסת ישראל עורך מסע תמיכה במאחזים  -סוקר בפריים טיים
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-fc0c87b65e7c141004.htm

יולי אדלשטיין
 61משפחות חדשות עלו ללשם ,שכונה ביישוב עלי זהב בשומרון
אורי אריאל
פרשת החקלאי מרדכי דויטש בדרום הר חברון :הפסקת ההתנכלות
המשפטית
אורית סטרוק
חיזוק צפון השומרון :ביקורי הזדהות ופעילות לטובת חומש ושא-נור
מוטי יוגב ,אורית סטרוק ,אלי בן דהן ,יוני שטבון ,יאיר שמיר ,דני דנון ,ניסן
סלומינסקי ,יריב לוין
החוק למסירת אדמות הנגב לבדואים הוחזר לכנסת לשינויים מהותיים
יאיר שמיר ,יריב לוין ,מירי רגב ,רוברט אילטוב ,זבולון כלפה
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259397
תב"ע במודיעין עילית
המנהל האזרחי אישר תב"ע לבניית  088יחידות .כ 08,888 -מ"ר לשטחים
חומים למבני ציבור ,כ 00,888 -מ"ר לתעסוקה ומסחר ,ושטחים ירוקים.
בוגי יעלון
בית המכפלה בחברון :השגת הבטחה שלטונית מרוה"מ שהבית יאוכלס
 +ראשית תמיכה ומעקב
אורי אריאל ,אורית סטרוק ,נפתלי בנט ,יאיר שמיר ,דני דנון ,מוטי יוגב ,אלי בן-
דהן ,שולי מועלם-רפאלי
טרום הישג :הבטחה שלטונית  -שיגור שוטרים מחופשים כמחבלים
לעבר היישובים היהודיים לא יחזור על עצמו
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/247615

מוטי יוגב
הערה :טרם הגענו למצב שההבטחה השלטונית באמת תקויים
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/266584
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ועדת כספים אישרה פיצוי חלקי ע"ס  71מיליון שקל כפיצוי חלקי על נזקי
הקפאת הבנייה
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000893603

ניסן סלומינסקי ,נפתלי בנט ,אורי אריאל ,איילת שקד ,זבולון כלפה ,אורית
סטרוק ,רובי ריבלין ,גילה גמליאל ,רוברט אילטוב וחמד עמר
הכרזות על שיווק מספר קטן של יחידות דיור באיו"ש וירושלים בתקופת
המו"מ עם הפלשתינים
אורי אריאל
עלייה קטנה במספר התחלות הבנייה ביו"ש (פחות מאלף יחידות)
אורי אריאל
סיוע להקמת מבני ציבור בגב ההר ובאיזור עוטף-נתב"ג
אורי אריאל
הבאת מתיישבים חדשים לישוב בבקעת הירדן בעקבות רצח יא יא עופר
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%91%D7%A
7%D7%A2%D7%94

אורי אריאל
תוספת  4מיליון ש"ח לתחבורה הציבורית לעיר אריאל ,בירת השומרון
(להפגת הסכנה לצעירות שנאלצו לנסוע לבד ברכב עם עשרות גברים
פלסטינאים)
מוטי יוגב ,ישראל כץ
תשובת ממשלה בנושא עמונה ביקשה מן הבג"צ לא להורות על פינוי (הפינוי
טרם נמנע!!!)
יאיר שמיר ,גדעון סער ,אורית סטרוק ,נפתלי בנט ,אורי אריאל ,איילת שקד
סיוע למאבק הציבורי של בועז אלברט שגורש מביתו ביצהר לפי צו אלוף
אורית סטרוק ,זבולון כלפה ,יריב לוין ,משה פייגלין ,אורי אריאל ,מוטי יוגב,
ניסים זאב ,שולי מועלם-רפאלי
עיכוב כספים שנועדו לתכנון השתלטות בדואים על איזורים נוספים בנגב
ניסן סלומינסקי ,אורית סטרוק ,זבולון כלפה
ביקורי הזדהות ביהודה ושומרון
רובי ריבלין ,יולי אדלשטיין ,אלי בן-דהן ,זאב אלקין ,דני דנון ,יריב לוין ,ציפי
חוטובלי ,אופיר אקוניס ,משה פייגלין ,מוטי יוגב ,אורית סטרוק ,אורי אריאל ,אלי
ישי ,דוד צור ,שמעון אוחיון ,בועז טופורובסקי ,צחי הנגבי ,רוברט אילטוב ,רינה
פרנקל ,נחמן שי ,פנינה תמנו-שטה ,זבולון כלפה ,יאיר שמיר ,גילה גמליאל
http://www.kipa.co.il/now/53374.html
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ירושלים הבירה
עליה במספר המבקרים בהר הזיתים
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/264404
נפתלי בנט ,אלי בן-דהן ,אורי אריאל
לראשונה :הליכה רגלית לקבר רחל
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/263634
אלי בן-דהן
עלייה במספר המבקרים בקבר רחל
(השנה 41,111 :ביום פטירת רחל אמנו)
אלי בן-דהן
דיון חירום רב-משתתפים – היעדר בטחון אישי בהר הזיתים
http://shtieble.net/%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8/%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8

יעקב ליצמן ,מנחם אליעזר מוזס ,ישראל אייכלר ,יעקב אשר ,אורי מקלב ,דוד
אזולאי ,יצחק כהן ,אברהם מיכאלי ,ניסים זאב ,אורית סטרוק
עצומה הקוראת לנתניהו לבטל את ההגבלה נגד עליית חבר כנסת להר
הבית" ,הכניעה לווקף  -פגיעה בריבונות"
ציפי חוטובלי ,חיים כץ ,מירי רגב וגילה גמליאל .דוד רותם ,שמעון אוחיון,
אלעזר שטרן ,מוטי יוגב ,זבולון כלפה ,שולי מועלם-רפאלי ,אורית סטרוק ,ניסן
סלומינסקי ,איילת שקד ,יוני שטבון
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/471/919.html

פעילות ואמירות לטובת זכות התפילה בהר הבית
משה פייגלין ,אורי אריאל ,זאב אלקין ,ניסן סלומינסקי ,יריב לוין
ציפי חוטובלי ,מירי רגב ,אורית סטרוק ,שולי מועלם-רפאלי
יצחק כהן ,זבולון כלפה ,אלי בן-דהן
http://www.israelhayom.co.il/article/129679
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1015679
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/509/655.html

'מענק ירושלים' לקניית דירה בירושלים הוארך לפרק זמן נוסף חרף
התנגדות האוצר
אורי אריאל ,ניסן סלומינסקי
הצעת חוק דרמטית למען ירושלים מטעם ...האופוזיציה!
(תמרור אזהרה לממשלה שלא טרחה לחוקק זאת בעצמה)
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http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=62662

יעקב ליצמן ,משה פייגלין
שיפור מצב הבטחון והתחזוקה בכותל הקטן
אלי בן-דהן ,מירי רגב ,אורית סטרוק
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259223

פוליטי
שדרוג הסטנדרטים לעמידה פוליטית איתנה
משה פייגלין (בפועל פרש מן הקואליציה במחאה על עמדותיו של ראש
הממשלה)
http://www.youtube.com/watch?v=hzmrikypQQ0

זאב אלקין (כשרוה"מ שנסע לאו"ם הרחיק את הנ"ל מפמלייתו בגלל פער
בעמדות המדיניות בין השניים ,הנ"ל לא נבהל אלא עלה לטיסה אחרת
כשעמדותיו עימו)
יריב לוין ,דני דנון –מותר וצריך להציב קווים אדומים לראש הממשלה:
מנהיג בליכוד שיפגע בהתיישבות ,לא יהיה חלק מהמפלגה
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-adfc1004446b141004.htm
http://home.walla.co.il/?w=/9/2687591
http://news.walla.co.il/?w=/550/2687561

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article6943a7818afd041004.htm

הסברה (תקשורת כללית/זרה( בנושא העויינות של ארגוני השמאל הקיצוני
רוברט אילטוב ,יריב לוין ,פאינה קירשנבאום ,יוני שטבון
http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Shining-a-light-on-the-NGO-campaign-ofdistortion-320828
http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Financing-Mideast-flames-on-a-burned-outbudget-330308

הקמת פורום סגני-השרים הליכוד
ציפי חוטובלי
השקת בדיקה ממשלתית
לחשיפת ארגוני שמאל שלא דיווחו כחוק ,על מימון אירופי שקיבלו
אורית סטרוק
פרומו מסית נגד הימין הוסר מן הערוץ הראשון
איילת שקד
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/507/178.html
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סיכום מספרי
יולי
יצחק
שמעון
רוברט
זאב
אופיר
גלעד
גילה
דני
צחי
ציפי
בוגי
ישראל
חיים
לימור
אורלי
יריב
אביגדור
עוזי
סופה
גדעון
חמד
משה
פניה
מירי
דוד
רובי
יובל
סילבן
יאיר

ליכוד ביתינו
אדלשטיין
אהרונוביץ'
אוחיון
אילטוב
אלקין
אקוניס
ארדן
גמליאל
דנון
הנגבי
חוטובלי
יעלון
כץ
כץ
לבנת
לוי אבקסיס
לוין
ליברמן
לנדאו
לנדבר
סער
עמאר
פייגלין
קירשנבאום
רגב
רותם
ריבלין
שטייניץ
שלום
שמיר

13

9
4
7
0
77
6
5
70
74
0
70
4
5
0
3
0
07
4
5
3
5
0
75
0
74
6
5
0
5
77

אורי
אורי
אליהו
נפתלי
אבי
מוטי
זבולון
שולי
אורית
ניסן
יוני
איילת

הבית היהודי
אורבך
אריאל
בן דהן
בנט
וורצמן
יוגב
כלפה
מועלם-רפאלי
סטרוק
סלומינסקי
שטבון
שקד

דוד
אריאל
אריה
יצחק
ניסים
אלי
יצחק
אמנון
אברהם
יעקב
משולם

ש"ס
אזולאי
אטיאס
דרעי
ועקנין
זאב
ישי
כהן
כהן
מיכאלי
מרגי
נהרי

יהדות התורה
ליצמן
יעקב
גפני
משה
פרוש
מאיר
מקלב
אורי
מוזס
מנחם אליעזר
אייכלר
ישראל
אשר
יעקב
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7
04
77
70
7
76
78
77
09
70
7
76

0
7
8
0
78
0
0
7
4
0
8

0
8
7
7
0
0
7

ממצאים וניתוח תוצאות
בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בסיעות השונות היו אלה :ליכוד  -יריב לוין (30
הישגים) בית יהודי  -אורית סטרוק ( .)!32ישראל ביתנו  -יאיר שמיר (.)00
ש"ס  -נסים זאב ( 01הישגים) .יהדות התורה  -יעקב ליצמן ,מנחם אליעזר
מוזס וישראל אייכלר (עם שני הישגים בלבד לכל אחד).
תשעה חברי כנסת ,כולם מהליכוד והבית היהודי ,זכו כל אחד ב 75-הישגים
לפחות :זאב אלקין ,אורי אריאל ,נפתלי בנט ,דני דנון ,מוטי יוגב ,יריב לוין,
אורית סטרוק ,משה פייגלין ,ואיילת שקד .ככל שתתקדם הקדנציה ,והבחירות
שוב יהיו בפתח ,צפוי גידול במספר ההישגים ובמספר הח"כים שהינם מרובי-
הישגים ,כך קרה בקדנציה הקודמת.
כמו הציבור ,גם חברי הכנסת כולם מודעים מתוך חשש גדול ,לאפשרות שהסכם
ביניים חדש (מעין "אסולו חדש") ינחת על מדינת ישראל מן המטוס של קרי ,מזכיר
המדינה האמריקני ויזכה לברכת נתניהו.
תמונת מצב במפלגת השלטון
במפלגת השלטון ,הליכוד ,ראינו מספר גישות לבלימת אפשרות זו:
גישת הצעירים :מוכנים לשכב על הגדר ולא לתת לרכבת לנסוע ,אם נתניהו יעבור
את הקווים האדומים שעליהם הם מתבטאים .או אז ,הם לא יהיו כבולים להחלטות
הקואליציה ונתניהו יאבד שליטה על מפלגתו.
גישת גדעון סער :די לטרפד כל נסיון לגעת בקודשים שמוסכמים גם על הימין וגם
על השמאל  --כמו בקעת הירדן.
גישת משה פייגלין :הצטרפות לאופוזיציה כדי:
א .להביך את נתניהו שבוגד בכל העקרונות שהוא עצמו התווה כל חייו
ב .לבלום את נתניהו בפרלמנט,
הנ"ל משולב באמירות לפיהם הליכוד יפסיד את הבחירות ,אם נתניהו-במתכונת-
תבוסתנית יעמוד בראש הליכוד.
גישת "אין עשייה" :עוד נצפו בליכוד קומץ חברי סיעה שאינם תורמים כמעט דבר
למאמץ הלאומי ובפרט ,גם אינם טרודים כלל מן המשבר המדיני-בטחוני .כזכור
תופעה זו אותרה גם בקדנציה הקודמת בדו"ח מטות ערים .אותר כי דן מרידור אינו
תורם דבר למאמץ הלאומי של הליכוד ,ובסופו של דבר ציבור הבוחרים הסיר את
דן מרידור מרשימת הליכוד לכנסת.
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התמונה בסיעות האחרות :פנים חדשות במאבק הלאומי ברוב הסיעות
בבית היהודי ,מורגש שיתוף פעולה מצויין בין חברי הסיעה אשר מניב ממוצע
גבוה של הישגים לאומיים אצל כמעט כל חברי הסיעה .הסיבה :בבית היהודי
מתקיימות ישיבות סיעה בנושאים אידאולוגיים ,ולא רק בנושאים טכניים.
בישראל ביתנו פנים חדשות  -יאיר שמיר שנושא את דגל ארץ ישראל שהניף
לפניו אביו יצחק שמיר ז"ל ,ורוברט אילטוב שבולט ביוזמות מקוריות כגון הסברה
תקיפה מאד על מהותם של ארגוני השמאל .גם שמעון אוחיון פרץ קדימה (יחד
עם סילבן שלום מהליכוד) עם גישת הסברה חדשה לפיה הפליטים האמיתיים
בסכסוך הישראלי-ערבי הם יהודי ארצות ערב ,ולא המהגרים הערבים של שנת
.7940
בש"ס נכנסו לעידן חדש .לא עוד הנהגה ע"י המנהיג התורני הנערץ שהלך
לעולמו ,אלא הגשמת חזונו בכוחות עצמאיים .כזכור ,מנהיג ש"ס הרב עובדיה
יוסף ,התנער לגמרי בחייו מגישת אוסלו ,וקבע בפומבי ובכתב ידו שגישת "שטחים
תמורת שלום" בטלה ומבוטלת .כאשר הגיע משבר גירוש גוש קטיף  -בניגוד
לאוסלו  -הרב עובדיה יוסף התיצב בעוצמה רבה במחנה המתנגדים .בש"ס
שלאחר פטירתו של הרב עובדיה יוסף ,אריה דרעי עסוק בלקדם את עצמו ולכן לא
מצליח  -לפי שעה  -להוכיח לציבור הבוחרים שהוא השתחרר מן הכבלים של
אוסלו ( 8הישגים) .בולט בהליכה בדרכו של הרב עובדיה יוסף הוא נסים זאב
שזכה בהצלחה יוצאת דופן .רבים נדהמו מהצלחת המתנחלים בראשות גרשון
מסיקה יו"ר מועצה איזורית שומרון ,לפרוץ לזירה האירופית העוינת .לא רבים
יודעים שהפרלמנטר שסייע רבות להצלחה היה נסים זאב מסיעת ש"ס.
הפנים החדשות המפתיעות ביותר הן ביהדות התורה .שם בוצעה יוזמה מקורית
ביותר דווקא בידי ח"כ יעקב ליצמן שנחשב עד עתה חבר כנסת מיושן שאינו תורם
כמעט דבר למאמץ הארצישראלי .ליצמן במהלך אלגנטי הצליח לחשוף את ראש
הממשלה שמפקיר את ירושלים ומתנגד להצעת חוק איסור קיום משא ומתן על
ירושלים .ליצמן הסתייע במשה פייגלין שהצביע עם האופוזיציה.
משוב מן הדו"ח הקודם:
בדו"ח הקודם ,אחד הפעילים ביקש שנמנה את כל החקיקה הלאומית הרבה
שעוברת בכנסת מדי חצי שנה ,ולא נסתפק רק בלקט קטן מתוך הצעות החוק
הלאומיות שעברו .לצערנו ,מספר החוקים הלאומיים שצולחים הצבעה בכנסת -
קטן ביותר .ה"לקט" בדו"ח אינו לקט .זהו היבול כולו.
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מספר פעילים שאלו מה החשיבות באמירות נגד מדינה פלשתינית ,בעד החלת
הריבונות ,ועוד .הרי מעשים חשובים יותר מאמירות ,הקשו הפעילים .ואולם,
מבדיקת עולה ,כי חברי כנסת רבים עוד לא הגיעו אפילו לשלב האמירות לטובת
נושא מסויים (למשל :ריבונות) .שלב האמירות הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק לכך
שהמערכת הפוליטית תגיע לשלב המעשים .מסיבה הזו ,רלבנטי ואף חיוני לציין
לטובה את אותם ח"כים ושרים מובילי-דרך ורציניים שמתבטאים בנושאים לאומיים
בעוד שחבריהם מסתפקים (למשל בדף הפייסבוק) בדיווחים על מופעים
מוסיקליים ,געגועים לאריק אינשטיין ז"ל וכדומה.
הנה "דוגמה מהחיים" ,לדברים מבולבלים וחסרי תועלת שחבר כנסת לאומי
מסויים ,שיישאר כמובן בעילום שם ,אמר לאחרונה לחדר מלא כתבים זרים,
במקום לעסוק בהסברה אידאולוגית כמתבקש" :איני יכול לחזות מראש את
תוצאות המו״מ הנוכחי ,אבל אני בהחלט מתרשם שנתניהו מתנהל בעניין זה
כמדינאי יותר מאשר כפוליטיקאי ,ומנסה באמת לגבש מתווה מוסכם במקום
להתבוסס במשחקים פוליטיים שיאפשרו לו להישאר בתפקידו .אם ישראל החליטה
ללכת למו״מ עליה לעשות זאת ברצינות ,בראש פתוח ובלב פתוח ,ולחפש דרך
להביא את הסכסוך לסיום ,ואם תימצא הנוסחה אזי להביאה להכרעת הכנסת,
ולבסוף לאישור העם".
הכרת תודה:
אנו ממליצים לציבור להודות לחברי הכנסת המצטיינים על פועלם ,באמצעות
הדואר האלקטרוני .הכתובות של נבחרי הציבור –
באתר הכנסת www.knesset.gov.il
וכן מופצות לציבור מפעם לפעם ע"י תנועת מטות ערים.
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