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אדלשטיין יולי
אלקין זאב
אקוניס אופיר
ארדן גלעד
גמליאל גילה
דנון דני
הנגבי צחי
חוטובלי ציפי
יעלון בוגי
יריב לוין
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בן-צור יואב
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וקנין יצחק
זאב נסים
ישי אלי
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כהן אמנון
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תוכן העניינים

חילוץ מדינת ישראל מרוב גזירות ג'ון קרי
מסתננים
מניעת הקמת מדינה פלשתינית
נמשך המאבק ברש"פ הטרוריסטית
התמודדות עם עוינות אירופית
ביסוס קשרים חלופיים בעולם
להפחתת התלות באירופה העויינת
ריבונות – הפלשתינים מתקדמים ,אנחנו לא
הר הבית
שומרים על ירושלים
התמודדות עם הסתה
כבר לא לבד :העצמת פעילות חוץ-פרלמנטרית לאומית
קידום זכות הבנייה וההתיישבות בארץ ישראל
יו"ש :המשך המאבק ליישום ממצאי דו"ח לוי
חיזוק מתיישבי יהודה ושומרון  -כללי
חקיקה לאומית
הימין דואג לפליטים (האמיתיים) בסכסוך הישראלי-ערבי
שונות

4

חילוץ מדינת ישראל ממרבית גזירות ג'ון קרי
שר הפנים ויושבי ראש שדולת א"י הזניקו  0111איש לצעדת בקעת הירדן המסורתית
,גדעון סער  ,יריב לוין ,אורית סטרוק ,מירי רגב
http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-dda8d34c2835441004.htm
http://news.walla.co.il/?w=/550/2735077
 0400איתות מתוקשר לנתניהו שיש תכנית חירום (כולל התפטרות) להתנגדות למעשיו ,אם
ייכנע לג'ון קרי
ציפי חוטובלי ,סגן שר החוץ זאב אלקין ,יריב לוין יו"ר הקואליציה ,אורי אריאל0
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000906608
 4000גם ללא הבית היהודי :מסר מתוקשר לרוה"מ שגם אם הוא ושריו יתקפלו –
הסגנים ויו"ר הקואליציה עשוים להרחיק עד כדי התפטרות קולקטיבית
והצבעה נגד הממשלה
.http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1032545&TypeID=0&sid=126
זאב אלקין ,דני דנון וציפי חוטובלי 0יריב לוין
 104תגובות קואליציוניות חריפות לבלון ניסוי בנושא "מפת פלשתין"
http://news.walla.co.il/1minute/?w=/20/2718658
דנון 0ניסן סלומינסקי 0פייגלין 0מירי רגב 0וורצמן
רגע לפני שמזכיר המדינה קרי נחת בארץ – סיור רב משתתפים בבקעת הירדן ,כדי להבהיר
לקרי שיש התנגדות רחבה לויתור על הבקעה
"איפה שלא תהיה התיישבות לא יהיה צה"ל ,יהיה טרור 0גבולות  '16הם גבולות אושוויץ"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4472441,00.html
שר הפנים גדעון סער0
סגן שר החוץ זאב אלקין ,יו"ר הקואליציה יריב לוין ,וסגן שר הדתות אלי בן דהן 0ציפי חוטובלי
רובי ריבלין ,אורית סטרוק .מירי רגב .איילת שקד ,ח"כ שולי מועלם ,יוגב 0ד"ר שמעון אוחיון
שטבון 0ניסן סלומינסקי 0זבולון כלפה 0דב ליפמן 0נסים זאב
גינוי מוסמך ומתוקשר של תכנית ה"בטחון" של ג'ון קרי ("הזוי ,משיחי")
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4476898,00.html
בוגי יעלון
החלטה בפורום המתאים בממשלה ,שבמו"מ מול קרי ,כל הנושאי יידונו במקביל (לא ידונו
קודם בוויתורים ישראלים ורק בסוף אם בכלל ייזכרו לדון בוויתורים מטעם הפלשתינים)
נפתלי בנט
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חיזוק מדיני מימין :מאבק משפטי ומפלגתי לאפשר דיונים אידיאולוגיים במוסדות הליכוד
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/270699
"קרי000הקפיד לקיים שיחות טלפון ארוכות עם נתניהו ועם אבו-מאזן0000
שניהם000מתאוננים000ש000המפלגות שלהם ידיחו אותם -
אבו-מאזן עם 000הנהגת הפתח ,נתניהו עם 000ועידת הליכוד"0
(ידיעות אחרונות)0000002 ,
דני דנון
מכתב סגנים וח"כים נגד הקפאה לרוה"מ  -בשלב הקריטי של המו"מ
יריב לוין ואורית סטרוק
סגני השרים זאב אלקין ,אופיר אקוניס ,אלי בן-דהן ,דני דנון ,אבי וורצמן ,ציפי חוטובלי
,פאינה קירשנבאום
חברי הכנסת שמעון אוחיון ,רוברט אילטוב ,מוטי יוגב ,זבולון כלפה ,חיים כץ ,שולי מועלם-
רפאלי ,ניסן סלומינסקי ,משה פייגלין ,חמד עמאר ,מירי רגב ,יוני שטבון ,איילת שקד
תגובה לבלון הנסוי של נתניהו ,בדבר הפקרת יישובים בתוככי מדינה פלשתינית
"ההתחייבות לא לעקור ישובים אינה מספיקה"0
http://news.walla.co.il/?w=/9/2715442
page&topic=0&type=1&http://www.iba.org.il/bet/?entity=987384
http://glz.co.il/1064-35043-he/Galatz.aspx
נפתלי בנט 0משה פייגלין 0זאב אלקין 0אורית סטרוק 0ציפי חוטובלי 0דני דנון
שטבון ,אקוניס ,סילבן שלום ,אביגדור ליברמן
ביטול השלב הרביעי בשחרור מחבלים
http://unitedwithisrael.org/israel-cancels-deal-to-release-terrorists/
דני דנון ("אתפטר מהממשלה אם יתבצע שחרור מחבלים") 0ד"ר עוזי לנדאו 0גלעד ארדן0
אביגדור ליברמן 0ישראל כץ 0נפתלי בנט 0זאב אלקין 0אורי אריאל 0יריב לוין0
אלי ישי 0אורי אורבך
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4509356,00.html

מפגש שדולת ארץ ישראל בכנסת עם שגריר ארה"ב :קרי מתווך בלתי הוגן ,השדולה לא
תאפשר נסיגות והתקפלויות
יו"ר הקואליציה ח"כ יריב לוין ,ח"כ רובי ריבלין ,ח"כ משה פייגלין וסגנית השר ציפי חוטובלי
מהליכוד; ח"כ אורית סטרוק ,ח"כ יוני שטבון ,ח"כ ניסן סלומינסקי ,ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ
איילת שקד וח"כ שולי מועלם מהבית היהודי; ח"כ דוד רותם וח"כ רוברט אילטוב מישראל
ביתנו ,ח"כ פנינה תמנו-שטה מיש עתיד; ח"כ נסים זאב וח"כ דוד אזולאי מש"ס0
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2254197
http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-703514aba2a6441004.htm
נטיעות בבקעת הירדן 0מסר ברור לג'ון קרי ,לא נזוז מילימטר מבקעת הירדן!
דני דנון 0אלי ישי
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הסברה וביקורת באמצעי התקשורת הכלליים על ג'ון קרי
בוגי יעלון 0זאב אלקין 0גלעד ארדן 0דני דנון 0יובל שטייניץ 0נפתלי בנט 0משה פייגלין,
אופיר אקוניס ,יריב לוין ,אורי אורבך
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4483657,00.html
0"http://www.inn.co.il/News/News.aspx/270891
http://www.politico.com/magazine/story/2014/04/we-will-not-be-threatened106172.html#.U5cZTHLa5N0
ביקורת נגד ציפי לבני בגין קיום פגישות עם הפלשתינים על דעת עצמה
ד"ר יובל שטייניץ 0גלעד ארדן 0דני דנון 0נפתלי בנט 0איילת שקד 0זאב אלקין 0יריב לוין
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1011833&type=1
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4506261,00.html
עצרת תפילה בכותל נגד גזירות קרי
אורי אריאל ,אורית סטרוק ,הרב אלי בן דהן 0יוני שטבון
התכנסות חירום של ח"כים מהקואליציה ,לעצירת התהליך המדיני" 0לנתניהו לא תהיה
קואליציה ולא מפלגה אם יילך להסדר,
הדיבורים על גושי התיישבות הם אימוץ דרכו של יוסי ביילין"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4478629,00.html
סגנית השר ציפי חוטובלי ,אורית סטרוק ,ניסן סלומינסקי ,יוני שטבון ומוטי יוגב
נתניהו התחייב שישראל תציג הסתייגויות מהותיות אם קרי יציג מסמך מסגרת
גדעון סער
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2227309
ביקורת על איומי קרי כי כישלון המו"מ עלול להוביל לחרם על ישראל
גלעד ארדן ,ד"ר יובל שטייניץ ,נפתלי בנט ,אורי אריאל ,ציפי חוטובלי ,דני דנון ,זאב אלקין
בלימת הנסיון לשרבב את פולארד לעסקה להארכת המו"מ
http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-49b649baf5c1541004.htm
http://www.israelhayom.co.il/article/171497
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/570/745.html
יאיר שמיר 0דני דנון 0ישראל כץ 0ד"ר עוזי לנדאו 0אורי אריאל 0מירי רגב 0איילת שקד0
שר הבטחון גינה נסיון של צוות מרטין אינדיק לגייס קצינים בכירים במילואים כדי להפוך
אותם ל"גיס חמישי" בעד נסיגה מבקעת הירדן0
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/540/865.html
בוגי יעלון
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הבטחה שלטונית :לאור הצעד החד-צדדי של הפלשתינים כל הצעה קודמת של ישראל
לפלשתינים איננה רלוונטית עוד
http://www.beytenu.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%a8 %d7%9c%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f%d7%b4%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%99%d7
/%9d-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%97
שר החוץ ,אביגדור ליברמן

מסתננים
בג"צ דחה בקשת ארגוני השמאל לצו בינים נגד חוק המסתננים0
גדעון סער
שר הפנים חתם על תקנות האוסרות על העברת כספי מסתנן לחו"ל 0מסתנן יוכל להוציא כסף
מישראל רק כשייצא בעצמו 0מצמצם תמריץ כלכלי שהגביר את תופעת ההסתננות.
גדעון סער
גידול בקצב יציאת מסתננים מהארץ כתוצאה מחקיקה ואכיפה על פי הנחיות שר הפנים
לעובדי רשות האוכלוסין 0,למשל ,בחודש פברואר יצאו  0,611מסתננים מרצון0
http://www.israelhayom.co.il/article/144473
גדעון סער
בלימת המסע היחצנ"י של המסתננים נגד מדינת ישראל
יולי אדלשטיין (סירב לאפשר לנציגי המסתננים להיכנס לתוך משכן הכנסת) ,ד"ר עוזי לנדאו,
דוד רותם ,ד"ר שמעון אוחיון
http://www.beytenu.org.il/%d7%99%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%90%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%94%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d %d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a1
http://www.beytenu.org.il/%d7%97%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%97%d7%99%d7%95%d7%9f%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%9d%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%9d%d7%9c%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8/%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%92
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מניעת הקמת מדינה פלשתינית
שיפור קל בעמדת רוה"מ בנושא מדינה פלשתינית" :אינני רוצה שתהיה כאן מדינת איראן"
במקום תמיכה במדינה פלשתינית תוך התעלמות מוחלטת מסכנותיה
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/537/460.html
ציפי חוטובלי 0משה פייגלין 0יריב לוין
התבטאויות נגד מדינה פלשתינית
יאיר שמיר 0זאב אלקין 0אופיר אקוניס 0מוטי יוגב ,יריב לוין 0אורי אורבך 0זבולון כלפה 0דני דנון
נפתלי בנט 0אורי אריאל 0ציפי חוטובלי 0ישראל כץ0
משה פייגלין 0אורית סטרוק 0איילת שקד 0ניסן סלומינסקי0
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/538/704.html
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2227309
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4487632,00.html
https://www.facebook.com/photo.php?v=630227390389713&set=vb.2307098
73674802&type=2&theater
http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.2225170
https://www.youtube.com/watch?v=X0pWFxhyCuI
http://www.beytenu.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%aa/%d7%9c%d7%94

נמשך המאבק ברש"פ הטרוריסטית
הקבינט החליט:
להפסיק את המו"מ עם הפלשתינים בעקבות הקמת ממשלת טרור אש"ף-חמאס
ולא לאפשר השתתפות חמאס בבחירות
בוגי יעלון ,נפתלי בנט ,גלעד ארדן ,יריב ,זאב אלקין ,אורית 0סטרוק

כבר לא פרייארים של הרש"פ :ישראל סירבה להצעה הפלשתינית לכנס "וועדה נגד הסתה"
שהרי התקשורת בשליטתו של אבו מאזן לכן ביכולתו להפסיק ההסתה מייד
http://news.walla.co.il/?w=//2718081
ד"ר יובל שטייניץ
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הכנת תביעות פליליות אישיות נגד בכירים פלשתינים כדי לרמוז שלא כדאי לפלשתינים
לנסות לגרור את ישראל לבית המשפט הבינ"ל בהאג 0בשיתוף עפ "שורת הדין" בראשות
עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר
נפתלי בנט
http://www.tbk.co.il/article/3039055
הסברה :אבו מאזן מכחיש שואה" 0הוא חוזר ואומר תקראו את הדוקטורט שלי 0ניסיתי לקבל
עותק רק שהדוקטורט שנכתבה במוסקבה חסויה יותר מסודות הגרעין של רוסיה 0אולי יש
מה להסתיר?"
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1007295&type=1
יולי אדלשטיין
ניצול הזדמנות הסברתית בוועדת חוץ וביטחון" ,אבו מאזן זועק שיש בעיה תקציבית ,במקביל
משלם לכל מחבל כלוא  6,511שקלים לחודש ,פי  0ממשכורת שוטר
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1055924&TypeID=0&sid=126
אביגדור ליברמן 0זאב אלקין

התמודדות עם עוינות אירופית
ביקוברת משרד החוץ נגד אירפה בגין חד צדדיות נגד ישראל בסכסוך הישראלי פלסטיני0
מביעה תמיכה רק בעמדות הפלסטינים לכן לא יכולה להיחשב כבעלת עמדות מאוזנות.
אביגדור ליברמן
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/543/342.html
משלחת רבני בריטניה לא החרימה את יהודה ושומרון חרף לחץ כבד מבית
אלי בן-דהן 0איילת שקד
משרד החוץ זימן בהוראת השר את שגרירי ספרד ,איטליה ,צרפת ,ובריטניה לשיחת נזיפה0
(בתגובה לזימון שגרירי ישראל באותן מדינות
לשיחת נזיפה בנושא מכרזי בנייה בהתנחלויות(.
אביגדור ליברמן
שר החוץ לנשיאה התורנית של האיחוד האירופי ,יוון :אצל חלק ממדינות אירפה יש אי-
הבנה :הם סבורים ,בטעות ,כי ההתנחלויות הן הבעיה
אביגדור ליברמן
נסיעה ליוון  -מפגשים עם יו"ר הפרלמנט ,שר ההגנה ונוספים 0נושאים :סימון מוצרי
התנחלויות במקום התיחסות שוויונית לאיזורי סכסוך ,הסתה ותשלום משכורות
למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ ,ועוד
זאב אלקין
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הקמת שדולה למען ארץ ישראל בפרלמנט האסטוני
גילה גמליאל
הקמת שדולה למען ארץ ישראל בפרלמנט הלטבי
גילה גמליאל
הבאת משלחת של חברי פרלמנט מהאיחוד האירופי לרבות סיורים בשומרון ,בגולן
ובמנהרות הכותל
זאב אלקין
פגישה עם נשיא הונגריה במסגרת כנס רבנים בהונגריה 0הסברה:האיחוד האירופי מעביר
כספים לרש"פ ,והכסף מגיע לארגוני טרור 0נשיא הונגריה הסכים שזוהי סכנה
הרב אלי בן-דהן
פגישה עם שר החוץ של מונטנגרו ,מדינה אירופית קטנה 0נושאים :סימון מוצריהתנחלויות במקום התיחסות שוויונית לאיזורי סכסוך ,הסתה ותשלום משכורות
למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ ,ועוד
זאב אלקין
פגישה עם הנסיך והנסיכה של רומניה 0נושאים :סימון מוצרי התנחלויות במקום התיחסות
שוויונית לאיזורי סכסוך ,הסתה
[ותשלום משכורות למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ
זאב אלקין
 פגישה עם משלחת חברי אגודת הידידות צרפת ישראל בסנאט הצרפתי 0נושאים :סימוןמוצרי התנחלויות במקום התיחסות שוויונית לאיזורי סכסוך ,הסתה ותשלום משכורות
למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ
זאב אלקין
הבאת משלחת עיתונאים ועורכים אירופאיים מעיתונים מובילים באירופה לסיורים באינטל
קרית גת ,חוות חקלאיות בנגב ובגליל ,מעבר ארז ,ברקן-שומרון -בנימין ,יישובי עוטף עזה,
גבול הלבנון ועוד0
זאב אלקין ,נפתלי בנט
פגישת סגן שר החוץ עם חברי הקונגרס היהודי האירופי 0דרושה תמיכתם בשינוי תדמיתה
של ישראל באירופה  +דרושה עזרה לשנות את דעת הקהל באירופה כמו בשנות ה 61וה-
 001הסבר על הפלורליזם המחשבתי בישראל :רוב סיעת הליכוד מתנגדות למדינה
פלסטינית.
זאב אלקין
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ביסוס קשרים חלופיים בעולם
להפחתת התלות באירופה העויינת
ישראל התקבלה בברית הפאסיפית ,הכלכלה ה 0-בגודלה בעולם
(במסגרת התרחבות כדי למנוע תלות כלכלית מסוכנת באירפה)
http://alianzapacifico.net/en/)policy
אביגדור ליברמן 0ד"ר עוזי לנדאו 0נפתלי בנט 0יאיר לפיד 0יאיר שמיר 0זאב אלקין
חתימה על פרוטוקול משותף להתייעצויות מדיניות עם אזרבייג׳ן
כולל מפגש עם הנשיא ,שר החוץ ,סגן ראש הממשלה ,שר ההגנה ,השר לבטחון לאומי ,השר
למצבי חרום ,ראשי הקהילה היהודית ,חברי ועדת החוץ ,וחברי פרלמנט
אביגדור ליברמן ,ח״כ אמנון כהן ,יולי אדלשטיין
לראשונה קורס מורי-דרך דוברי-סינית
הסרת חסם משמעותי ביכולתנו להביא תיירים סיניים0
שר התיירות ,ד"ר עוזי לנדאו
קידום התיירות לישראל מחבר המדינות0
פגישות ברוסיה עם בכירים מתעשיית התיירות ברוסיה ,לרבות מנכ"לית התאחדות סוכני
הנסיעות של הפדרציה הרוסית ובכירי הקהילה היהודית במוסקבה
ד"ר עוזי לנדאו
סיור מקיף בשומרון לאיש תקשורת בכיר במגזר דוברי רוסית
זאב אלקין
פגישה עם שרת החוץ ושר הבטחון של מדגסקר 0נושאים :התיחסות שוויונית לאיזורי סכסוך,
הסתה ברש"פ ,ועוד
זאב אלקין
פגישה עם יו"ר ועדת חוץ ובטחון של מפלגת השלטון של ויטנאם 0נושאים :התיחסות שוויונית
לאיזורי סכסוך ,הסתה ותשלום משכורות למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ ,ועוד
זאב אלקין
ביקור מדיני ברוסיה  +אירוח ביקור יו"ר הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי 0נושאים :סימון
מוצרי התנחלויות במקום התיחסות שוויונית לאיזורי סכסוך ,הסתה ותשלום משכורות
למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ ,ועוד
זאב אלקין
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הושקה לראשונה אגודת ידידות ישראל – סרביה
ח"כ רוברט אילטוב
פגישת סגן שר החוץ עם משלחת של הקונגרס היהודי של רוסיה .הסבר על איראן +
הפלורליזם המחשבתי בישראל :רוב סיעת הליכוד מתנגדות למדינה פלסטינית.
זאב אלקין
הענקת מחווה מיוחדת לסטיבן הרפר ראש ממשלת קנדה שמעולם לא ניתנה למנהיג אחר -
מפתח הכנסת
יולי אדלשטיין

ריבונות – הפלשתינים מתקדמים ,אנחנו לא
הקבינט החליט להקים צוות שיבחן צעדים ישראלים לרבות החלת הריבונות
בוגי יעלון ,נפתלי בנט ,גלעד ארדן ,יריב ,זאב אלקין ,אורית ,דני דנון ,אורי אריאל,
אביגדור ליברמן ,אלי ישי 0ד"ר עוזי לנדאו
ועדת השרים לחקיקה תמכה בהצהרת חוק להחלת הריבונות ביישובי בקעת הירדן 0לבני
ולפיד ערערו לכן לא יקודם
מירי רגב 0גדעון סער 0אורי אריאל0
גלעד ארדן ,לימור לבנת ,יאיר שמיר ,יצחק אהרונוביץ' ,סופה לנדבר ,אורי אורבך .יריב לוין0
אורית סטרוק0
ביקור סולידריות באוהל הריבונות
(יוזמת 'נשים בירוק' עם 'מטות ערים' וחוג הפרופסורים)0
אורית סטרוק ,איילת שקד ,מירי רגב ,זבולון כלפה ,ציפי חוטובלי ,הרב אלי בן-דהן ,יריב לוין
משה פייגלין ,מוטי יוגב ,שולי מועלם-רפאלי
סדרת הצעות חוק להחלת ריבונות כצעד חד-צדדי של ישראל לאור הפסקת המו"מ
https://www.youtube.com/watch?v=_DAipI4PM5s
item=276880&http://www.inn.co.il/wap/Item.aspx?type=0
יריב לוין ,אורית סטרוק ,ניסן סלומינסקי 0זאב אלקין
אלי ישי ,אברהם מיכאלי .פרוש ,חיים כץ ,פייגלין ,מירי רגב
איילת שקד ,זבולון כלפה ,מוטי יוגב ,יוני שטבון ,שולי מועלם-רפאלי ודודו רותם
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הצעת חוק להחלת ריבונות – לראשונה ע"י קבוצה גדולה של ח"כים
מוטי יוגב0
יו"ר הקואליציה יריב לוין ,יו"ר הכנסת לשעבר רובי ריבלין ,סגנית השר גילה גמליאל ,יו"ר
ועדת חוקה דוד רותם ,יו"ר סיעת ישראל-ביתנו רוברט אילטוב וחבריו אורלי לוי-אבקסיס,
חמד עמאר ,ושמעון אוחיון ,יו"ר הבית היהודי איילת שקד וחבריה זבולון כלפה ,יוני שטבון,
שולי מועלם ,אורית סטרוק ,ויו"ר ועדת סכפים ניסן סלומינסקי ,וכן קבוצה מש"ס :אלי ישי
וחבריו נסים זאב ,יצחק וקנין ואברהם מיכאלי0
תגובות בתקשורת הכללית בדבר הצורך להחיל ריבונות
למשל כתגובה לפניית אבו-מאזן לאו"ם
השר גלעד ארדן (סדרת תגובות) 0השר ד"ר עוזי לנדאו
משה פייגלין 0מירי רגב 0זאב אלקין
http://glz.co.il/1087-41278-he/Galatz.aspx
תכנית לסיפוח איזור סי הונח על שולחן הקבינט
נפתלי בנט
הירתמות לבטאון "ריבונות" של נשים בירוק
יריב לוין 0ציפי חוטובלי 0נפתלי בנט 0דני דנון
החלטת קבינט להקים צוות שישקול (בין השאר) מהלך של החלת ריבונות
בוגי יעלון ,נפתלי בנט ,גלעד ארדן ,זאב אלקין ,יריב לוין 0אורית סטרוק0

הר הבית
הפסקת חלקית של עבודות עפר ערביות הרסניות בהר הבית בינואר
יצחק אהרונוביץ
התכנסות חירום בנושא הר הבית בנוכחות שרי ממשלה
השרים גלעד ארדן ואורי אריאל0
דני דנון 0משה פייגלין 0מירי רגב 0שולי מועלם 0אורית סטרוק
הציבור הוזמן לכנסת לדון בנושא הר הבית – ביוזמת חוג הפרופסורים
מאות משתתפים
משה פייגלין ,ניסן סלומינסקי ,שולי מועלם-רפאלי
לראשונה – דיון במליאת הכנסת בנושא הר הבית
דיון סוער ומתוקשר חרף התנגדות ירדן
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2254162
משה פייגלין0
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ציפי חוטובלי 0מירי רגב 0שולי מועלם רפאלי 0יריב לוין 0ד"ר שמעון אוחיון0
מוטי יוגב 0אורית סטרוק 0צחי הנגבי 0זבולון כלפה
http://mflikud.co.il/contents2/documents/HatsaatHachlata -HarHabayit.pdf
http://www.kipa.co.il/now/55744.html
וועדת הפנים מינתה וועדת משנה מיוחדת ,שתעלה להר הבית ,תשמע את המשטרה ואת
העולים להר ,לוודא בכדי כיבוד זכויותיהם של העולים להר הבית
מירי רגב
עליות להר הבית
השר אורי אריאל 0משה פייגלין 0שולי מועלם
 4חברי קונגרס אמריקנים הוכנסו להר הבית בתור יהודים ,וזכו לחוות אישית את "האפלייה
המעזעזעת"
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/179412#.U0gvLvldVps
משה פייגלין

שומרים על ירושלים
אוסטרליה :להשקפתנו ,מזרח ירושלים איננה תחת "כיבוש"
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.597130
(לדברי חתן פרס הנובל פרופ' דניאל כהנמן ,המילה "כיבוש" נועדת ליצור רגש אנטי-ישראלי
באירפה ע"י השוואת ישראל הקטנטונת לכיבוש המפלצתי של הנאצים באירפה)
זאב אלקין 0השר אורי אריאל 0אורית סטרוק
הצהרת חוק הדורשת הסכמה של  01ח"כים קודם שמנהלים משא ומתן על ירושלים
יעקב ליצמן ,משה פייגלין
הבטחה שלטונית לציבור ,לפיה לא יהיה שינוי בסטטוס קוו בקבר דוד המלך
לרבות ,למשל ,תפילה ציבורית נוצרית (דרוש המשך עירנות)
מירי רגב 0יוני שטבון
פעילים דיווחו שנעקרה מזוזה באחד החדרים בקבר דוד המלך 0היה מי שדאג שהמזוזה
תוחזר מייד למקום0
הרב אלי דן-דהן
בעקבות פגישה בין רב הכותל המערבי למשטרה בנושא קבר דוד המלך ,נאמר כי לא יתכן
שבמקום קדוש ייעשה שינוי שפוגע בקדושת המקום 0סוכם שהמשטרה תמנע זאת --
בחודשים הקרובים (דרוש המשך מעקב)
הרב אלי בן דהן
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ביקור האפיפיור עבר בלי וויתורים נוספים בקבר דוד המלך (דרוש המשך עירנות)
יוני שטבון ,פרוש ,נסים זאב ,אורית סטרוק ,אורי מקלב ,יעקב ליצמן 0ציפי חוטובלי,
משה פייגלין ,משולם נהרי ,מוטי יוגב ,מנחם אליעזר מוזס ,יעקב אשר
http://www.93fm.co.il/radio/111231
http://www.kooker.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%
9F-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%90%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%90/%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C

הוספת ביקור בעיר דוד לסיורים שיצאו ממרכז התקשורת שממילא הוקם לטובת עיתונאים
שהגיעו לסקר את ביקור האפיפיור0
זאב אלקין
קמפיין תקשורתי לטובת הרחבת ירושלים (חוק ירושלים רבתי)
השר ישראל כץ
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-f1a7d12cab22641004.htm
http://www.israelhayom.co.il/article/184455
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/580/624.html
http://www.algemeiner.com/2014/05/22/israeli-transportation-minister/proposes-expansion-of-jerusalem%E2%80%99s-borders
כמרים אפרו-אמריקאים בעלי השפעה בציבור הנוצרי השחור בארה"ב הוזמנו ארצה 0שר
התיירות :חידוש החיבור ישראל-קהילות שחורות "עוד מימי מרטין לותר קינג" 0טיילו ,בין
היתר בהר הזיתים ובעיר דוד
השר ד"ר עוזי לנדאו
כנס הסברה לראשי רשויות בנושא ירושלים ועמידה איתנה נגד חרם
http://www.wzo.org.il/index.php?dir=site&page=news&id=3296
אורי אריאל ,דני דנון ,אבי וורצמן

התמודדות עם הסתה
"נאום המים" –בתגובה להסתה מפי נשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ לפיה ישראל "לא
נותנת מים לפלשתינים" ,גינוי פרלמנטרי חריף שגורם לח"כי השמאל להשתולל מזעם 0בסופו
של דבר שולץ ערך פגישת פיוס ארוכה עם שר הכלכלה בבריסל
feature=youtu.be&https://www.youtube.com/watch?v=4VqhGhjACM4
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4487632,00.html
נפתלי בנט 0אורי אורבך ,אורי אריאל ,אבי וורצמן ,מוטי יוגב ,זבולון כלפה ,שולי מועלם-
רפאלי ,אורית סטרוק ,ניסן סלומינסקי ,יוני שטבון ,איילת שקד
יולי אדלשטיין ,לימור לבנת ,ציפי חוטובלי
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שרים מגנים הניפוח השקרי של "תג חמיר" ,בין השאר על-ידי ח"כים ערביים ,השייח'
ראאד סלאח ,כדי להסית נגד מדינת ישראל0
שר החוץ ,אביגדור ליברמן 0גלעד ארדן 0ישראל כץ 0אורי אריאל0
חשיפת מזימתו של ח"כ אחמד טיבי שטען בפני ראש ממשלת קנדה,
שלח"כ ערבי אחר "אין מים וחשמל" בביתו
להאזין מדקה  6בערך
http://mflikud.co.il/contents2/audio/MF-RadioHaifa-20140121.mp3
משה פייגלין
התנגדות להקרנת סרט פרו-פלשתיני מגמתי בפני תלמידי מערכת החינוך
http://glz.co.il/1064-36345-HE/Galatz.aspx
סגן שר החינוך אבי ורצמן
תמיכה בספרו של הסופר הפרו-ישראלי אדווין בלאק ,״מימון הלהבות״ ,על מימון אירופאי
אמריקאי ושל הקרן לישראל חדשה  --לארגונים המלבים סכסוך וטרור0
רוברט אילטוב 0זאב אלקין ,יריב לוין,
פנינה תמנו-שאטה ,יוני שטבון ,דני דנון ,חיליק בר ,ושמעון אוחיון.
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/555/371.html
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/271186
דיונים מתוקשרים (ערוץ  )4עם חברי וועדת סיוע בקונגרס
על אפשרות להקפיא סיוע לרש"פ אם ימשיכו בהסתה נגד ישראל
ד"ר יובל שטייניץ
הפיכת ההסתה הפלשתינית לנושא קבוע בשיחותיו עם דיפלומטים זרים
השר לעניינים אסטרטגיים ד"ר יובל שטייניץ
מכתב פתוח לאוניברסיטה העברית :קריאה לבחון הפסקת פעילות תא סטודנטים ערביים
שעוסקת בהסתה נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל
שר החוץ אביגדור ליברמן
תמיכה ביישוב אש-קודש מפני מתקפה תקשורתית
אורי אורבך ,אורי אריאל ,אבי וורצמן ,מוטי יוגב ,זבולון כלפה ,שולי מועלם-רפאלי ,אורית
סטרוק ,ניסן סלומינסקי ,יוני שטבון ,איילת שקד ,משה פייגלין
המנהל האזרחי וקציני תיאום ביטחוני פשטו על בית דפוס ברמאללה
שהפיץ חומרי הסתה של חמאס והגיהאד האיסלאמי.
בוגי יעלון
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 פגישה עם בכירים אמריקנים :ראש המל"ל ,סגן מזכיר המדינה ביל ברנס ,ראש תת ועדהלמזרח התיכון בקונגרס האמריקני וסגן המזכיר לבטחון המולדת 0נושאים :סימון מוצרי
התנחלויות במקום התיחסות שוויונית לאיזורי סכסוך ,הסתה ותשלום משכורות
למחבלים מכספי המדינות התורמות לרש"פ ,ועוד
זאב אלקין
כינוס הסברה בכנסת ,בהשתתפות דיפולמטים מ 06-מדינות ,לחשיפת ההסתה במימון
אונר"א (ארגון "פליטים" פלשתינים מטעם האו"ם) 0בשיתוף עם העיתונאי החוקר דוד בין
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Bayit-Yehudi-MK-West-isfinancing-bile-and-incitement-by-supporting-UNRWAs-projects-342450
יוני שטבון

כבר לא לבד :העצמת פעילות חוץ-פרלמנטרית לאומית
תמיכה במהלך יהודי-אמריקני חדש ועקשני נגד גופי שמאל מחרימי-ישראל
שמקבלים לגיטימציה לצעוד בתהלוכה למען ישראל בניו-יורק
יריב לוין 0נסים זאב
אירוח ספיר סבח ,אייקון ימני ,בכנסת
ח"כ שמעון אוחיון 0שרת התרבות לימור לבנת ,סגן השר אופיר אקוניס וסגנית שר התחבורה
ציפי חוטובלי ,השר בוגי יעלון ,איילת שקד ואורית סטרוק
cat=402&http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/549/854.html?hp=1
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4484918,00.html
ארוח רשמי בכנסת של ארגון  Artists4Israelשמטרתם  -תמיכה במדינת ישראל
יולי אדלשטיין
מסר חסר תקדים נשלח לסטודנטים שנאבקים בשבוע האפרטהייד בחו"ל – הגנה מאלפת
נגד טענות ה"אי-חוקיות"  -מומלץ מאד לקרוא
http://www.beytenu.org.il/%d7%94%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%
94%d7%99%d7%99%d7%93 %d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a9%d7%a7%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95/%d7%90%d7%a0%d7%98%d7%99
שמעון אוחיון ,יושב ראש השדולה למאבק באנטישמיות
שר התיירות נפגש עם האימאם חסן שלגומי ,שהביא מצרפת קבוצת תיירים מוסלמים
שלגומי פועל לעידוד מוסלמים צרפתים לבקר בישראל ונגד אנטישימיות בצרפת ובעולם כולו0
ד"ר עוזי לנדאו
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קידום זכות הבנייה וההתיישבות בארץ ישראל
צעדת מעלה אדומים לבניית יישובים חדשים
אורי אריאל ,ישראל כץ ,אלי ישי ,זאב אלקין ,רובי ריבלין ,יאיר שמיר ,הרב אלי בן דהן ,דני
דנון ,ציפי חוטובלי ,ניסן סלומינסקי ,אבי ורצמן ,חיים כץ ,נסים זאב ,אורית סטרוק ,שטבון,
כלפה 0יריב0
מספר קטן של יחידות דיור קבלו לאחרונה את האישור ה 5-מתוך  :1בגבעת זאב – 001
דירות ,בברוכין –  511דירות ,בכוכב יעקב –  41דירות ,ובאל מתן –  21דירות0
(רקע :ביהודה ושומרון נמשך עד היום מצב אבסורדי :כל יחידת דיור צריכה לקבל אישור של
הדרג המדיני  1פעמים ב 1-שלבים שונים  -כדי לקבל היתר בנייה פשוט!)
בוגי יעלון ,אורי אריאל ,נפתלי בנט ,יריב ,זאב אלקין ,איילת שקד ,מוטי יוגב ,אורית סטרוק
ביישובים הבאים ניתן אישור שלב  4מתוך  1השלבים :באריאל –  51יחידות ,באורנית – 41
יחידות ,ובאלפי מנשה –  41דירות0
בוגי יעלון ,אורי אריאל ,נפתלי בנט ,יריב ,זאב אלקין ,איילת שקד ,מוטי יוגב ,אורית סטרוק
ביישובים הבאים ניתן אישור שלב  0מתוך  1השלבים :בעלי זהב כ 192-דירות ,באלון שבות
–  11דירות ובמעלה אדומים –  21דירות0
בוגי יעלון ,אורי אריאל ,נפתלי בנט ,יריב ,זאב אלקין ,איילת שקד ,מוטי יוגב ,אורית סטרוק
מכרזים בינואר ל 0211-יחידות דיור ביהודה ושומרון :בקרני שומרון  01יחידות דיור,
בעמנואל ל ,014-באפרת  ,446באלפי מנשה  ,60באריאל  ,21באדם  ,65בביתר עילית ,42
ובאלקנה  019יחידות דיור 0בירושלים  -בשכונת רמת שלמה  111יחידות דיור 0מדובר
באישור שלב אחד בלבד ,מבין כ 1-שלבים במסכת הייסורים שכל בית ביו"ש צריך לעבור
אורי אריאל נפתלי בנט ,יריב ,זאב אלקין ,איילת שקד ,ואורית
מכרזים ביוני ל 0511-יחידות דיור בניה בירושלים ובגושי ההתיישבות המהווים  01%בלבד
מיהודה ושומרון :באפרת  , 440בביתר עילית  , 202באדם  00יח"ד ,באריאל  61יח"ד,
באלפי מנשה  ,60בגבעת זאב  ,055ובשכונת רמת שלמה בירושלים  211דירות (דרוש
המשך מעקב כי נמשכת הקפאת התכנון המסוכנת ב 91%-מיהודה ושומרון)
אורי אריאל נפתלי בנט ,יריב ,זאב אלקין ,איילת שקד ,ואורית
סיכול נחוש מאד של דרישת מר"צ ל"שקיפות" בחטיבה להתיישבות בסוכנות (לצורך הגשת
עוד ועוד בג"צים נגד המתיישבים)
דוד רותם  -יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ,שולי מועלם ,אורית סטרוק
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הסברה בעד בנייה ונגד הקפאה ,בתקשורת הכללית ,בציבור הכללי ובחו"ל
http://glz.co.il/1087-41431-HE/Galatz.aspx
http://video.foxnews.com/v/3599082199001/danny-danon-on-the-latestdevelopments-in-israel/#sp=show-clips
דני דנון ,זאב אלקין ,יאיר שמיר

יו"ש :המשך המאבק ליישום ממצאי דו"ח לוי
שר הבטחון דחה זמנית החלטה רשמית שהורתה לו לבצע הריסה במשק לייצור שמן זית
("משק אחיה"  )/http://www.m-achiya.co.ilעל פי "צו שימוש מפריע"
(מדובר בהעדפה מצד השר של גישת דו"ח לוי שהמלצתו היתה הפוכה :לבטל את הצו
הדרקוני הזה)
כמו כן ,הופסק לפי שעה השימוש בצו שימוש מפריע (אך הצו טרם בוטל)000
בוגי יעלון 0יריב לוין 0אורית סטרוק 0אורי אריאל 0מוטי יוגב 0זבולון כלפה 0יאיר שמיר0
איילת שקד 0פייגלין0
שר הבטחון החליט להקים ערכאה משפטית חדשה שתדון בסכסוכי מקרקעין ביו"ש לפי
עקרונות דו"ח לוי (במקום העקרונות הקיימים שמפלים לרעה את המתיישבים)
(דרוש המשך מעקב כי ההחלטה שהתקבלה טרם יושמה בפועל)
יריב לוין 0אורית סטרוק 0אורי אריאל 0נפתלי בנט 0זאב אלקין
סידרה של  0דיונים בוועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון בנושא אי-אכיפה נגד בניה בלתי-
חוקית פלשתינית ביו"ש – אל מול הריסה במגזר היהודי0
מתאם הפעולות ביו"ש אמור לדאוג לשיפור
מוטי יוגב ,איילת שקד ,אורית סטרוק
מחאה סוערת בכנסת נגד הרס בתי מתנחלים ביו"ש וסיור בבית ההרוס של משפחת קייזלר
ביישוב קידה הביאו להחלטת ועדת הפנים:
לדרוש ממשרד הביטחון תחקיר חדש בנושא  +לחשוף את התחקיר הישן
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/276571
יריב לוין 0אורית סטרוק 0עליזה לביא 0פייגלין 0איילת שקד0
דני דנון 0אקוניס 0אורי אריאל 0זבולון כלפה
מניעת הרס נרחב כתוצאה מעתירת הבג"צ השמאלי נגד "המאחזים המתוחמים"
(גבעת אסף ,נגוהות מערב ,מצפה יצהר ,רמת גלעד ,גבעת הרא"ה):
שיפור בתשובות המדינה כולל התחייבות להסדרה
הערות:
א 0כשלון חלקי במעלה רחבעם שנכנס למתווה הסדרה אך בכ"ז בוצע שם הרס כואב ומיותר
והיישוב יצטרך לבנות כמה בתים מחדש
ב 0דרוש המשך ערנות בעניין רמת גלעד
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/276189
אורי אריאל 0יריב לוין ,אורית סטרוק 0נפתלי בנט 0איילת שקד 0זאב אלקין 0גדעון
סער 0מוטי יוגב 0דני דנון 0יוני שטבון0
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ממצא רשמי של הועדה לביקורת המדינה :ממצאי דו"ח מבקר המדינה בדבר היעדר אכיפה
נגד בנייה פלשתינית לא חוקית ביהודה ושומרון – עדיין לא תוקנו
 05אלף בתים פלשתינים באיזור הישראלי!!:
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/273248
אמנון כהן 0אורית סטרוק 0מוטי יוגב

חיזוק מתיישבי יהודה ושומרון  -כללי

סוף סוף – משפחות יהודיות נכנסו לגור בבית השלום בחברון
גדעון סער 0אורית סטרוק 0אורי אריאל
http://www.israelhayom.co.il/article/165595
בג"צ דחה את העתירה נגד ההכרה באוניברסיטת אריאל
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/267585
גדעון סער
ועדת חוקה בכנסת מגנה את השימוש בצווי הרחקה דרקוניים נגד מתיישבים ומטילה על
מערכת הבטחון לדווח לה על כל מקרה כזה
דוד רותם ,אורית סטרוק ,יריב לוין 0פייגלין
הצלת חיים :איומי פגיעה בראש מועצת בית אריה מצד ארגוני טרור פלשתיניים ,נדרשה
פנייה מיוחדת כדי לגרום להעלאת רמת האיום לדרגה גבוהה יותר
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/277059
אורית סטרוק
אושרה העברת  066מיליון  ₪לחטיבה להתיישבות בועדת הכספים של הכנסת
ניסן סלומינסקי
אירוע ראשון "בעקבות לוחמים" נערך בגוש-עציון מטעם האגף הביטחוני חברתי-ביטחוני
במשרד הביטחון 0השתתפו אלפי תלמידי תיכון הקרובים לגיל גיוס
דני דנון
ביקור בגוש עציון לסטודנטים מצטיינים למדעי המדינה בארה"ב
(הסגל הדיפלומטי של העתיד)
זאב אלקין
עזרה לפיתוח ההתיישבות באיזור עמנואל
אורי אריאל ,ישראל כץ
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עזרה לפיתוח ההתיישבות באיזור אפרת
גדעון סער
התקציב למיגון כלי הרכב המשפחתיים ביהודה ושומרון ,שהוקפא במשך חודשים רבים ,סוף
סוף הועבר
אורית סטרוק ,מוטי יוגב ,ח"כ איילת שקד וח"כ ניסן סלומינסקי
סיוע למועצה המקומית בית אל בהתמודדות עם גל המעצרים נגד נערים צעירים
.אורית סטרוק
החלטת ועדת החינוך בכנסת :לדרוש משר הביטחון להסדיר את המכינה הקדם
צבאית באלישע
אורית סטרוק 0יוני שטבון 0אבי וורצמן
סיוע למכינה קדם צבאית בבקעת הירדן
ציפי חוטובלי
תחילת חפירות ארכיאולוגיות בתל חברון העתיקה (תל רומיידה)
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium -1.2212339
השר אורי אריאל 0אורית סטרוק ,בוגי יעלון ,לימור לבנת ,גדעון סער
עריכת סיורים ביהודה ושומרון ל :שר הרווחה מאיר כהן 4 ,חברי כנסת ממפלגתו של
יאיר לפיד ,ח"כ ממפלגת העבודה ,וכתבי הכנסת עמית סגל (ערוץ  )4ונדב פרי (ערוץ)01
אורית סטרוק
כנס באריאל ,דיון בצורך לשיפור הבטחון האישי במגזר הכפרי0
השר יצחק אהרונוביץ'
השוואת הקריטריונים לרישום תאונות דרכים בכבישי יו"ש לאלו הנהוגים בכל הארץ0
עד עתה לא נרשמו תאונות לכו לא מופו המקומות הבעיתיים ולא תוקנו
ציפי חוטובלי

חקיקה לאומית
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לפיה
יוגבלו תרומות ממדינות זרות לעמותות שמאל
 +יוטל מס  25%לעמותות שקוראות
להעמיד לדין חיילי צה"ל בערכאות בינלאומיות ,לחרם או סנקציות על ישראל ואזרחיה
רוברט אילטוב ואיילת שקד
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אושר חוק שקובע יום הפליטות היהודית מארצות ערב
החוק יבטיח שישראלים ילמדו (בבתי הספר ובטקסים ציבוריים) שמספר היהודים שנאלצו
להשאיר מאחור רכוש במדינות ערב ,היה כפול ממספר המהגרים הפלסטינים עזבו ב 20-כדי
לאפשר מתקפה של מנהיגיהם על ישראל0
הנושא יעלה גם בצינורות דיפלומטיים ,קובע החוק החדש
ד"ר שמעון אוחיון
חוק יסוד משאל עם עבר בקריאה שניה ושלישית0
מטרת החוק :אמצעי בטחון שלישי ואחרון אם הממשלה והכנסת ייכשלו ויחליטו לוותר על
חלק מארץ ישראל 0החוק אינו מסיר אחריות משרי הממשלה אלא קובע שהם הראשונים
שנושאים באחריות ,אח"כ הכנסת אח"כ הציבור 0לכן שר שיבגוד בארץ ישראל בתירוץ שיש
משאל עם ,דומה ללוחם קרבי שבורח מהמלחמה בתירוץ שילדים וקשישים בעורף יגנו על
המדינה במקומו0
יריב לוין ,איילת שקד 0אורית סטרוק
אכיפת החקיקה הלאומית :עסקת מכירת תנובה לסינים תיבדק מחדש –
שהרי לפי תיקון לחוק מקרקעי ישראל מ ,4100-העברת מקרקעין לגורמים זרים דורשת
אישור מועצת מקרקעי ישראל בהתייעצות עם שרי הביטחון והחוץ
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000940842
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3631888,00.html
אורי אריאל
הצעת חוק שמקשה על שחרור מחבלים כבדים בעתיד ,עברה בועדת שרים לחקיקה במליאת
הממשלה ובקריאה טרומית בכנסת
זאת למרות שהיועץ המשפטי לממשלה ווינשטיין ,המזוהה עם השמאל,
ניסה כדרכו לומר שהחוק "לא חוקתי"
איילת שקד 0יריב לוין0
גלעד ארדן ,גדעון סער ,לימור לבנת ,סופה לנדבר ,יאיר שמיר ,אורבך ואורי אריאל
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-3fcf371e77ae541004.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4530325,00.html
העברת חוק להחמרת הענישה על פלישה חקלאית ( 0קריאות בחצי שנה!)
יריב לוין 0איילת שקד
אישור וועדת שרים  +קריאה ראשונה
להצעת חוק שתחייב בתי עסק לספק סחורתם גם למתנחלים,
עד עתה ,לפי החוק הישראלי ,אפליה לרעה נגד נוצרים ,מוסלמים ,נשים והומוסקסואלים
היתה בלתי-חוקית – אך אפלייה נגד מתנחלים היתה חוקית
שולי מועלם רפאלי  ,אורי אריאל
שרי השמאל ניסו לבלום בחקיקה את הגופים היהודיים שמיישבים את הגליל והנגב
שרי הימין בלמו את המהלך בוועדת שרים לענייני חקיקה
גדעון סער ,גלעד ארדן ,לימור לבנת ,יאיר שמיר ,יצחק אהרונוביץ',
סופה לנדבר ,אורי אורבך.
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ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה תיקון לחוק חינוך ממלכתי :למטרות החינוך יתווסף:
"לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי"0
ד"ר שמעון אוחיון

הימין דואג לפליטים (האמיתיים) בסכסוך הישראלי-ערבי
הפרלמנט בקנדה מכיר בזכויות היהודים שגורשו מארצות ערב :תועלת מדינית מול טענות
בדבר "זכויות" המהגרים הערבים ("פליטים פלשתינים") כשארצות ערב תקפו את ישראל
http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Canada-recognizes-Jewishrefugees-expelled-from-Mideast-N-Africa-344231
ד"ר שמעון אוחיון
הועדה לביקורת המדינה דרשה מן הממשלה לכלול במשא-ומתן עם הפלסטינים ,על פי
החוק ,דיון בפיצוי על רכושם של יהודי ארצות ערב בשווי מיליארדי דולרים
http://www.inn.co.il/News/Tag.aspx/6928
ח"כ אמנון כהן (ש"ס) ,ח"כ יצחק כהן
השקת פעילות בין לאומית של משרד החוץ בחו"ל בנושא הפליטות היהודית מארצות ערב0
צעד ראשון לשלום צריך להיות קבלת אחריות על מה שמדינות ערב עשו לקהילות היהודיות
http://www.beytenu.org.il/%d7%97%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%97%d7%99%d7%95%d7%9f -%d7%a2%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9d/%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%9c
אביגדור ליברמן
מרטין אינדיק הודיע שסוגיית הפיצוי לפליטים היהודים תוכלל בהסכם המסגרת של ג'ון קרי
אביגדור ליברמן ,ד"ר שמעון אוחיון

שונות
הממשלה אישרה פיתוח מאות נחלות חקלאיות חדשות ברמת הגולן
שר החקלאות יאיר שמיר
נמנע דיון בוועדת הכספים בדבר העברת מיליארד וחצי ש"ח למשרדי ממשלה בשל פרשיית
העברת שטח אש של צה"ל לידי הבדואים
בניגוד לתכנית המתאר הארצית ובלי החלטת ממשלה
זבולון כלפה
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עיכוב העברת תקציב למשרד לביטחון פנים בשל אי הקמת נקודת משטרה בעיירה בדואית
זבולון כלפה
סגירת מעגל :לפני  5שנים וועדת הבחירות של הליכוד מחקה מרשימת חברי הכנסת
את משה פייגלין ,ואת מיכי רצון ואהוד יתום שהתנגדו בגבורה לגירוש גוש קטיף0
לאחרונה  -יד ימינו של פייגלין ,מיכאל פואה ,ונציגי ימין נוספים ,נבחרו לכהן בוועדה זו
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/182699
http://www.likud.org.il/images/elections14/nivcarimb.pdf
הרחקת ח“כ של מפלגת העבודה מ 4-ועדות־משנה עד סוף הקיץ,
בגין ציטוט מחומר בטחוני חסוי
יו"ר ועדת חו"ב זאב אלקין
מכתב בנושא פולארד מהכנסת לאובמה
נחמן שי ואיילת שקד ,יולי אדלשטיין
סדר פסח לכבוד פולארד
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/572/141.html
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1049484
אורי אריאל
יולי אדלשטיין 0פנינה תמנו-שטה 0רובי ריבלין 0איילת שקד 0נחמן שי 0מוטי יוגב 0שולי מועלם0
דב ליפמן 0צחי הנגבי
גובשה חוות דעת משפטית של יועמ"ש משרד החוץ ,המכשירה חילופי אוכלוסין –כדי לאפשר
הסדר מדיני שכולל העברת ערביי ישראל לריבונות אחרת
אביגדור ליברמן
שר החוץ במפגש עם הנציבה לזכויות אדם של האו"ם :הגינויים הבלתי פוסקים לישראל -
על רקע רצח המונים בסוריה ,הוצאות להורג באיראן ועוד  -פוגעים קשות באמינות
ובלגיטימיות שלכם0
אביגדור ליברמן
הבאת משלחת של אנשי תקשורת ומדיה היספנים מארה"ב (הציבור ההיספני בארה"ב הוא
הכוח העולה)
זאב אלקין
הפצרות לועידת הנשיאים 0 ,ארגון גג פסיבי למדי של יהדות ארה"ב ,להיות יותר אקטיביים
במאבק נגד BDS
יולי אדלשטיין ,זאב אלקין
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