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הישגים  -מחצית שנייה4194 ,
בזירה המשפטית
חשיפת חשד נגד היועץ המשפטי לממשלה ,ווינשטיין :בניגוד לחוק ,לא השיב
לפניות של מבקר המדינה באשר לחששות למעשה פלילי כגון זיופים בקלפיות
במגזר הערבי בבחירות הקודמות
http://www.israelhayom.co.il/article/239917

אורית סטרוק
הצלחה חלקית במערכה משפטית מאד קשה למען המאחזים ,כנגד גורמי
שמאל עתירי כח והון
http://www.lawpubshop.co.il/?CategoryID=266&ArticleID=11052

אורית סטרוק .מוטי יוגב .אורי אריאל .זאב אלקין .יריב לוין .נפתלי בנט .איילת
שקד .חיים כץ
בזכות יוזמה חקיקה בשיתוף עם ח"כ גלאון לקידום השקיפות ופומביות הדיון,
בית המשפט העליון החליט לאפשר שידורים ישירים מהבג"צ ,אם מדובר
בתקדימים בנושאים בעלי עניין ציבורי
יריב לוין
גינו את היועץ המשפטי ויינשטיין שרמז לציבור להצביע לציפי לבני
אבי וורצמן .משה פייגלין .אורית סטרוק
הכנסת שינויים משמעותיים בלשון הצעת חוק (בנושא איזוק אלקטרוני ) כחלק
מהמאבק לחוקק באופן שיווני לכל אזרחי ישראל כולל יו”ש.
אורית סטרוק ח"כ גפני וח"כ דודו רותם
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בטחון
שר החוץ האמריקני ג'ון קרי קידם הפסקת אש עם החאמס בתיווכם של קטאר
ספונסורית הטרור והמסית ארדואן בטורקיה .הקבינט דחה את הצעתו פה אחד
Obama and Netanyahu: A fractured alliance becomes open conflict | The Times of Israel
http://www.timesofisrael.com/obama-and-netanyahu-a-fractured-alliance-becomes-openconflict/#ixzz3HYBe1bJA

בוגי יעלון ,אביגדור ליברמן ,יצחק אהרונוביץ' ,נפתלי בנט ,גלעד ארדן
קיום ישיבות סטטוס קבועות לשיפור מצב הביטחון ביו"ש
מוטי יוגב
קו תקיף בקבינט ובוועדת חו”ב באשר לאופן ניהול מבצע “צוק איתן” נגד עזה.
למשל ,בחודש יולי ,שר הבטחון והרמטכ"ל דגלו בהצעות ביצועיות דלות בלי
לפתוח חזית מול רצועת עזה .היועצים המשפטיים התנגדו להפצצת שטח בנוי
שממנו האויב יורה ,ואח"כ שינו עמדתם
http://www.israelhayom.co.il/article/196243

נפתלי בנט וגלעד ארדן
אביגדור ליברמן ,יצחק אהרונוביץ ,נפתלי בנט ,זאב אלקין ,אורית סטרוק .יריב
לוין ,גלעד ארדן.
ביטול קיצוץ הרבש"צים בעוטף עזה .החלטה תמוהה שהרי אנשי הביטחון
המקומיים מכירים את השטח טוב יותר מכל גורם אחר
זבולון כלפה
בלון תצפית הוצב ליד שועפט ובית חנינא כדי לתפוס על-חם ערבים שמיידים
אבנים ובקבוקי תבערה לעבר הרכבת הקלה
יצחק אהרונוביץ
הגנה על צה"ל עם דגש על מוסריות מבצע צוק איתן ,בפגישות עם מקבילים
אירופים ואמריקנים בתחום ההגנה והמודיעין
זאב אלקין
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בלימת כוונה לפתוח כבישים ליד היישובים (קדומים ,איתמר) לכלי רכב
פלשתינים "כדי להקל עליהם" בעיצומו של גל טרור ("אינתיפאדת הכבישים"
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/287619

אורית סטרוק .ח"כ מוזס .איילת שקד
טיפול בתנאי ההעסקה הבלתי-הוגנים של הרבש"צים
מוטי יוגב
הממשלה אישרה :יום הוקרה שנתי לפצועי צה"ל
לימור לבנת
הפסקת התפרעויות ליד בית-אל ע"י החלפת ההנחיות שניתנות לחיילים כדי
לאפשר להם להגיב בירי
מוטי יוגב
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בנייה
 484יח"ד נבנות בביתר עילית
אורי אריאל

שכונת רמת גבעת זאב  383 -יח”ד בצפון ירושלים  -אושרה סופית לבנייה
מיידית
http://shtieble.net/%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94/%D7%95%D7%94-2

מאיר פרוש איילת שקד .נפתלי בנט אורי אריאל ואורית סטרוק,

בהוראת הדרג המדיני המנהל האזרחי החל הליך הכרזה על אדמות מדינה על
כ 4,333-דונם באיזור שכונת גבעות בגוש עציון
חברי הקבינט  :בוגי יעלון ,אביגדור ליברמן ,יצחק אהרונוביץ' ,נפתלי בנט ,גלעד
ארדן

החלטת ממשלה :נקדם תכנון של  433יח"ד בהר חומה ו 033-ברמת שלמה
אורי אריאל
עיריית ירושלים אישרה בניית  2533בתים בגבעת המטוס – חלק מהם
לערבים .ארה"ב התנגדה כמובן
אורי אריאל
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המלחמה בטרור
בלימת רוואבי :בלימה – נכון להיום – של פרויקט בניה ענק שיזמה ספונסורית
הטרור העולמי ,ממשלת קטאר .מדובר במיקום גיאוגרפי החולש על כל מישור
החוף
מוטי יוגב .סילבן שלום .יריב לוין .אורית סטרוק .זאב אלקין

סוף סוף הותר לפרסום :נתנאל עראמי נרצח ע"י מחבלים ולא "בתאונת
עבודה"( .במקרים לא-מעטים המשטרה סירבה להכיר בקרבנות פיגועים כגון:
הרב טלבי הי"ד ,אשר פלמר ובנו התינוק הי"ד ,ועוד.
אורית סטרוק .משה פייגלין

החרמת בית הנשיא שהחרים את עמיר בניון ששר שיר מחאה בנושא הטרור
הערבי
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Travails-of-Jews-from-Arab-Landsfinally-recognized-after-66-years-383262

אורי אורבך
שלילת זכויות תושבות בירושלים מבני משפחה של מחבלים שקבלו אישור לגור
בירושלים בטיעון של "איחוד משפחות"
http://www.haaretz.com/news/national/1.628668

גלעד ארדן
אי-החזרת גופות של מחבלים כדי לא לאפשר קבורת גיבורים
http://www.haaretz.com/news/national/1.628688

יצחק אהרונוביץ
המאבק הצליח :פלשתינים לא יסעו בתוך אוטובוסים ממוגנים שמטרתם להגן
על האוכלוסיה היהודית מפני מחבלים פלשתינים מבקשי רעתם
מוטי יוגב .ישראל כץ .בוגי יעלון .משה פייגלין
שיח ציבורי ודיונים פרלמנטריים בדרישה לקזז את כספי תשלום המשכורות
למחבלים מהכספים שישראל מעבירה לרשות הפלשתינית ,והעברתם לכיסוי
חובות הרשות הפלשתינית לחברת החשמל (במקום שמשלום המיסים
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הישראלי ישלם את החוב הפלשתיני הזה) .ראש המועצה לבטחון לאומי
התחייב לשקול הגדלת הקיזוז ולתת תשובה בסוף החודש
אורית סטרוק .ח"כ מוזס .נסים זאב .ד"ר שמעון אוחיון .פנינה תמנו-שטה .מירי
רגב .זאב אלקין.
תקציב למיגון ביהודה ושומרון (אוטובוסים ,רכב)
ניסן סלומינסקי ,ישראל כץ ,מוטי יוגב ,אורית סטרוק .אורי אריאל
מוקדי חירום לכמה יישובים ביו"ש
סילבן שלום
ענף החקלאות ספג במהלך מבצע צוק איתן נזק בכ 133-מיליון שקלים .נמצא
תקציב והסדר לפצות גם לחקלאים שמשקיהם ממוקמים מעל  43ק"מ מעזה.
פיצויים גם לעסקים בדרום שנפגעו .תוספת תקציבית של  373מיליון שקל
ליישובי עוטף עזה
ניסן סלומינסקי ,יו"ר ועדת כספים
סיום שביתת המחבלים בבתי הכלא ללא הישג :לא נפגעה זכות המדינה להגן
על עצמה בכל הכלים ובהם המעצר המנהלי
יצחק אהרונוביץ'

שינוי כיוון :ישראל מחליטה ,לראשונה ,לכלוא מחדש מחבלים משוחררים,
כתגובה לאירוע טרור
אורית סטרוק ,נפתלי בנט ,זאב אלקין ,יריב לוין ,ד"ר יובל שטייניץ .דוד צור.
זבולון כלפה

חיזוק אכיפת החוק נגד מיידי אבנים
החלטה מספר  1770של הממשלה מיום 29.06.2014
בהמשך להמלצות הצוות הבין-משרדי בנושא המצב הביטחוני במזרח ירושלים
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1776.aspx
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa354b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=560

אורי אריאל
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התווית מסר מדיני  :חייבת לקום קואליציה עולמית קבועה למלחמה בטרור.
האו״ם חייב להפסיק הצביעות של מדינות שמונעות חזית אחידה כזו מטעמי
נוחות .אז -המלחמה נגד הטרור יצליח.
http://www.jpost.com/Israel-News/Watch-Live-Liberman-address-counter-terrorismconference-374870

אביגדור ליברמן

הגיש שאילתא והצליח לחשוף את האמת :דריסת החיילים בגוש עציון היתה
פיגוע – לא תאונה.
ח"כ מוזס
הצבת מיגוניות בשטחים חקלאיים בדרום לאחר מאבק ממושך מול האוצר.
עלות  3.5מיליון שקלים
זבולון כלפה
דרבון להיערכות ממשלתית תקיפה נגד הטרור בירושלים ומחוצה לה
מוטי יוגב

התיישבות
מאבק בתקציבי המנהל האזרחי על מנת להביא להשקעה שוויונית של תקציבים
(נכון להיום מושקעים התקציבים ברובם באוכלוסיה הערבית
אורית סטרוק
בלימת מזימת משרד האוצר להעביר מיליארד שקל מידי שנה מקרן הקיימת
לתקציב המדינה ,כדי לפגוע בהשקעות של הקרן הקיימת בהתיישבות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4589968,00.html

זאב אלקין ,יריב לוין  ,יולי אדלשטיין ואורי אריאל

דחייה (לפי שעה) של בניית גדר יקרה וחסרת-תועלת להפרדת גוש עציון
מירושלים.
http://glz.co.il/1064-50435-he/Galatz.aspx
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ישראל כץ .נפתלי בנט .אורי אריאל .יולי אדלשטיין .זאב אלקין .יריב לוין .אורית
סטרוק

פעילות לטובת שיבה לצפון השומרון שננטש בתקופת ההתנתקות
http://mobile.mako.co.il/news-military/politics-q4_2014/Article-60fd82ce395a941004.htm
http://news.walla.co.il/item/2801381

יולי אדלשטיין .זאב אלקין .אורית סטרוק
אריה דרעי ,אלי ישי ,אברהם מיכאלי ,ישראל אייכלר ,ניסים זאב ומאיר פרוש.
וכן ,יריב לוין ,ניסן סלומינסקי ,חיים כץ ,משה פייגלין ,דודו רותם ,מוטי יוגב ,יוני
שטבון ,שולי מועלם וזבולון כלפה.
מציאת פתרון מגורים זמני לחברי גרעין הראל עד להתיישבות הקבע.
זבולון כלפה
ועדות הכנסת השונות ,ולא רק בוועדת החוץ והביטחון ,יוכלו לדון בסוגיות
אזרחיות הנוגעות ליהודה ושומרון,
www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/knesset/2014-07-30.rtf

יריב לוין ומירי רגב
חשיפת מחדל :שוד לאור יום של השטח הישראלי ביהודה ושומרון
בישיבה עם מתאם הפעולות בשטחים ,הוצגו נתוני בנייה בלתי חוקית
פלסטינית – פי  10מבנייה יהודית-ישראלית ,וזאת בשטחי  cששייכים לישראל
אפילו לפי הסכמי אוסלו:
המימון  --ממדינות האיחוד האירופי וזאת בניגוד לחוק .הרשות הפלסטינית
בעצמה משתלטת על אדמות מדינה ומשרד הביטחון לא עושה דבר
מוטי יוגב  .אורית סטרוק
שאילתא דחופה לשר לבטחון פנים שהביאה למעצרם של  11פורעים שהשחיתו
חלקות חקלאיות בשדה-כלב ,ליד קרית ארבע
אורית סטרוק
חוזים לחקלאות היהודית ליד היישוב אש קודש במועצה איזורית בנימין
יאיר שמיר .זבולון כלפה
בלימה לפי שעה של תכנית זדונית לסגור תחנות מד"א ביהודה ושומרון
http://glz.co.il/1087-54061-HE/Galatz.aspx
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חיים כץ ,מוטי יוגב
חשיפת ההקפאה התכנונית שהטילו רוה"מ ושר הבטחון ביהודה ושומרון
במקביל לקידום תוכניות בנייה פלשתיניות  --בשטח הישראלי!! (הקפאה
תכנונית אינה ניכרת לעין בשטח להבדיל מהקפאת בנייה פיזית אבל מדובר
באסון התישבותי של ממש)" + .שביתה" במליאה במחאה על כך
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/288230

אורית סטרוק .יוני שטבון
תקציבי מדינה ליהודה ושומרון שעוכבו ע"י שר אוצר עויין הועברו לאחר מאבק -
ביום האחרון
זאב אלקין .יריב לוין .אורית סטרוק .חיים כץ .גילה גמליאל .מירי רגב .משה
פייגלין .אורלי לוי .דני דנון .איילת שקד .זבולון כלפה .ניסן סלומינסקי .רוברט
אילטוב .אלכס מילר .חמאד עמאר .ד"ר שמעון אוחיון  .פאינה קירשנבאום.
העברת החלטה בועדת השרים לאנרגיות מתחדשות על קידום מיזמי אנרגיה –
בכל הארץ כולל ביהודה ושומרון על אף התנגדות משמאל
סילבן שלום
החלטה בישיבת הממשלה בעד מיזמי אנרגיה חדש .טרפוד מאבק של שרי
שמאל להוציא את יהודה ושומרון מן ההחלטה .ההחלטה עברה ויש"ע נכללת
בהחלטה!
סילבן שלום
שבת אלון מורה לחיזוק ההתישבות באיזור גב ההר
זאב אלקין .ציפי חוטובלי .מוטי יוגב .אורית סטרוק

השתתפות בשבת חברון ,פרויקט שנתי לחיזוק אחיזתנו בחברון
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין .זאב אלקין .אלי בן-דהן .גילה גמליאל .אורית סטרוק
הותקנה תאורה בצמתים ביהודה ושומרון ,מטעמים בטחוניים מובנים
סילבן שלום
הותקנה מערכת ביוב באזור הר ברכה והוגדלה ספיקת המים
סילבן שלום
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סיוע בהקמת קו ביוב  440למועצה איזורית שומרון
סילבן שלום
אספקת גנרטורים לעתות חירום ,בהם מנותק זרם החשמל ,גם ביהודה ושומרון
(לצערנו – לא מובן מאליו)
סילבן שלום
דרישה חדשה מן העמותות החברתיות :הקימו סניפים לכולם (גם ביהודה
ושומרון)
חיים כץ
סיוע למועצת יש”ע
זאב אלקין .ניסן סלומינסקי .גילה גמליאל .דני דנון .חיים כץ .יריב לוין .מירי
רגב .אורית סטרוק .איילת שקד .זבולות כלפה .אלכס מילר .חמד עמאר .רוברט
אילטוב .יעקב ליצמן.

הסברה
הסברה :המלחמה בעזה על  74קרבנותיו היא תוצאה של הסכמי אוסלו
וההתנתקות
אופיר אקוניס .זאב אלקין .גדעון סער .אורי אריאל .יריב לוין .אורית סטרוק
ביקור בישראל של דיקני בתי ספר למשפטים מאוניברסיטאות אמריקניות ,היות
שהלה יכולים לסייע לדחות עלילות משפטיות נגד ישראל LAWFARE
אביגדור ליברמן
המצב הדמוגרפי ביו"ש :בחינה רשמית של הסוגיה מטעם ועדת המשנה לענייני
יו"ש כדי לבלום את טענות השמאל
מוטי יוגב
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הסברה יוצאת מן הכלל של השר לעניינים אסטרטגיים בתקשורת הזרה על אף
דיעותיו היוניות :נסיגה באיו"ש – "התאבדות".
http://www.bloomberg.com/video/israel-s-yuval-steinitz-on-west-bank-syria-iranX1vQWiPcQreZ8lSNxwVKnw.html

ד"ר יובל שטייניץ

הענקת חסות להפגנה יהודית-אמריקנית חשובה נגד האופרה הפרו-פלשתינית
בנושא רצח קלינגהופר ,נכה בכסא גלגלים
נסים זאב

הסברה בנושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22168697
http://www.timesofisrael.com/obama-and-netanyahu-a-fractured-alliance-becomes-openconflict/#ixzz3HYBe1bJA

נפתלי בנט  -ברשת סי.אנ.אנ
ציפי חוטובלי – ברשת בי.בי.סי
יריב לוין
הסברה :קטאר ,ספונסורית הטרור ,הפכה להיות בעיה עולמית
http://www.newsweek.com/israeli-foreign-minister-avigdor-lieberman-seeks-ban-al-jazeeraoperating-260178
http://www.themarker.com/news/1.2395791

ליברמן .יריב לוין.
כינוס לשיפור הנרטיב ההסברתי :יש למדינת ישראל בסיס חוקי והיסטורי איתן
לרבות בשטחי יהודה ושומרון ולכן אין שאלה בכלל האם מדינת ישראל רשאית
להגן על עצמה
רוברט אילטוב .איילת שקד .שמעון אוחיון ,יאיר שמיר ,יוני שטבון .אורית סטרוק
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התמודדות עם ערביי ישראל
תלונה נגד ח"כ חנין זואבי לוועדת האתיקה בעקבות דבריה שחוטפי  3הנערים
אינם טרוריסטים ומעשים עוינים נוספים .הושעתה במשך חצי שנה מהכנסת.
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/281047
שמעון אוחיון ,אורלי לוי אבקסיס ,פאינה קירשנבאום ,יולי אדלשטיין

חשיפה :לבני ומפלגתה לא השתתפו בהצבעה להרחקת זועבי ,בתמורה
לתמיכת הערבים בחוק הגיור
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press291014-y78.aspx?Category_Id

אריה דרעי
אישור המלצת מועצת הקולנוע לדרוש החזר כספי התמיכה מקרן הקולנוע
הישראלי ,לבמאית שהציגה את סרטה כאילו נוצר ב"-פלסטין".
לימור לבנת

הפרקליטות המליצה להעמיד את ח"כ זועבי לדין .בעקבות פניה ליועץ המשפטי
לממשלה בדרישה להעמיד לדין את חנין זועבי בגין הסתה .גם המשטרה
המליצה ליועץ המשפטי להעמידה לדין.
לימור לבנת .יצחק אהרונוביץ

סילוק מהמליאה ,של חברי כנסת ערבים שכינו את חיילי צה"ל רוצחים
http://youtu.be/R1QjRCJte0Y

משה פייגלין

משטרת ישראל הגבירה נוכחות במגזר הערבי שתורם יותר מחלקו לפשע
בישראל :הוקמו עשרות יחידות חדשות של שיטור עירוני במגזר הערבי
יצחק אהרונוביץ
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חקיקה לאומית
אושר סופית :רוצחים בנסיבות חריגות בחומרתן לא ישוחררו בעסקאות לפני
שריצו לפחות  43שנה מעונשם
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שחרור על-תנאי
ממאסר (תיקון מס'  :)14מחבלים שרצחו בנסיבות חמורות לא ישוחררו
<http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press031114pl.aspx

איילת שקד

תיקון לחוק הרשות לפיתוח הנגב -להסדרת מעמדן בחוק של חוות הבודדים
בצפון הנגב כנכס אסטרטגי ליישוב הנגב
עברה בקריאה טרומית
זבולון כלפה

חוק חנין זועבי יעלה להצבעה בכנסת על אף התנגדותה של ציפי לבני( .ברוב
של  01ח"כים אפשר להדיח חבר כנסת שהביע תמיכה בארגון טרור או במדינת
אויב
דוד רותם ,יריב לוין
ועדת שרים אישרה הצעת חוק :הכנסת רשאית לחוקק מחדש חוק שפסל בג"צ
ברוב של  01חברי כנסת ,כהוראת שעה ,ולתקופה של ארבע שנים .ציפי לבני
ערערה כמובן .בקמפיין התקשורתי הנלווה לנ"ל –  71%הצביעו בעד הצעת
החוק לחוקק מחדש חוק שפסל בג"צ 29% ,נגד ,ב"סקר ידיעות אחרונות"
http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=75118

איילת שקד
אושר החוק המרוכך נגד מסתננים על אף התנגדות הבג"צ והיועץ המשפטי
ווינשטיין המזוהים עם השמאל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4601176,00.html

גדעון סער .גלעד ארדן .מירי רגב

ואיילת שקד

העברה של  53מיליון שקל לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך עידוד יציאה
מרצון של מסתננים
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ניסן סלומינסקי ,יו"ר ועדת כספים
אושר כחוק :משתמטים מצה"ל לא יקבלו מלגות לימודים כולל מלגות פר"ח,
סיוע כספי לדוקטורנטים ,מלגות מחקר.
http://news.walla.co.il/item/2802724

יוני שטבון

שלילת דמי אבטלה ,פנסיה והטבות ביטוח לאומי ממחבלים ששוחררו מהכלא
 החוק נכנס לספר החוקיםדודו רותם וח"כ רוברט אילטוב יריב לוין

'חוק הנורמות' אושר בועדת השרים לענייני חקיקה .החוק מציע להחיל ביו"ש
חוקים חשובים רבים כמו שרותי רפואה והצלה ,נגישות נכים ואיכות סביבה כדי
לאפשר נורמאליות ביו״ש ושיוויון לאזרחי ישראל בכל רחבי הארץ.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4589779,00.html
http://news.walla.co.il/item/2797113

אורית סטרוק ויריב לוין  .זאב אלקין .דוד רותם ("למרות ששרת המשפטים ציפי
לבני הודיעה שתגיש ערר ,ימשיך לקדם את החוק בכל הכלים הפרלמנטרים
העומדים לרשותו )".מוזס .אברהם מיכאלי .איילת שקד
חוק להחזרת מחבלים משוחררים בעסקאות לכלא בתגובה לחטיפה
עבר קריאה שניה ושלישית ונכנס לספר החוקים
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/279465
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GGDLK

זאב אלקין ואורית סטרוק
חוק הלאום אושר בממשלה .שרי הליכוד ,הבית היהודי וישראל ביתנו הצביעו
בעד ,סהכ  15לעומת .0
זאב אלקין ,יריב לוין ואיילת שקד.

נכנס לספר החוקים :אסור להפלות מתנחלים לרעה בקבלת עבודה
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/288426

שולי מועלם .חיים כץ
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התנגדו לחוק סגירת "ישראל היום" ,בקריאה טרומית
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q4_2014/Article-37b95349e73a941004.htm

משה פייגלין ,אופיר אקוניס ,גילה גמליאל ,יובל שטייניץ ,ישראל כץ ,פנינה
תמנו-שטה ,אורי אורבך ,זאב אלקין ,יולי אדלשטיין ,לימור לבנת ,בוגי יעלון,
ציפי חוטובלי ,אורית סטרוק ,זבולון כלפה ,יוני שטבון ,מאיר פרוש ,משה מזרחי,
שולי מועלם-רפאלי ,בנימין נתניהו ,זהבה גלאון ,ישראל חסון ,מוטי יוגב וניסן
סלומינסקי.

ירושלים והר הבית
הממשלה אישרה תוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בפעם הראשונה במזרחה של
ירושלים כולל הגברת הנוכחות המשטרתית באזור פיזית וטכנולוגית (התראה
וגילוי באמצעות מצלמות) ,המשרד לביטחון פנים קיבל הוראה לאתר נכס
מתאים ולהוציא לו רישיונות והיתרים .
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium -1.2361843

נפתלי בנט
ביקורים רשמיים בעיר דוד בעקבות הצלחות של אלע"ד בכניסת משפחות
יהודיות נוספות לשכונה זו
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium -1.2448258
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/285748

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין .השרים נפתלי בנט ואורי אריאל
תכנית למיגור הטרור בירושלים –  8נקודות עיקריות
סגירת בתי-עסק שידפיסו פרסומי תמיכה בטרור .גירוש מחבלים מיד עם תום
מאסרם .גופות מחבלים ייטמנו בלי להתיר למשפחה גישה למקום קבורתם.
ביתם ייהרס בתוך  24שעות .מסיתים ,מיידי אבנים ורעולי פנים בהתקהלות
אלימה ייעצרו עד תום ההליכים  ,כך גם מי שהניף דגל אויב ,לרבות דגל הרשות
הפלסטינית .אבדן קצבאות מהביטוח הלאומי ורישיון הנהיגה למשך  13שנים .
בני משפחותה שיביעו תמיכה בטרור בתקשורת או ברשתות החברתית יאבדו
את אזרחותם ויגורשו .מעסיקים יקבלו מהמשטרה מידע בנוגע לעבר ביטחוני
של עובדיהם ויהיו רשאים לפטרם מיד ללא פיצויי פיטורים.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4596275,00.html

יריב לוין
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ביקורת ציבורית כנגד הרב יצחק יוסף שטעון שהמתפללים היהודים בהר הבית,
ולא המחבלים ,הם שגורמים לאלימות
נפתלי בנט ,אורית סטרוק ,אבי וורצמן

מפכ"ל המשטרה התחייב שהר הבית יהיה פתוח ליהודים גם אם יידרשו יותר
כוחות
מירי רגב
היועמ"ש העניק למשטרה סמכות להרחקה מנהלית של מתפרעים ערבים מהר
הבית ,מאז תוך מספר חודשים הורחקו בצו מפקד המחוז  87מסיתים
ומתפרעים ערבים
מירי רגב .משה פייגלין.
נבלם מימון של מיליון  ₪למתפרעים הערבים בהר הבית
יצחק אהרונוביץ .מירי רגב .משה פייגלין
הודאה בטעות :בעקבות ההתנקשות ביהודה גליק ע"י מחבל משוחרר ,מפכ"ל
המשטרה הודה בפני וועדת הפנים של הכנסת ,שהיתה צריכה להתבצע
חקיקה לאומית כי כך היה מתאפשר לכל בעל עסק לבדוק מראש האם יש
מחבלים בקרב עובדיו (כיום אסור לבעל עסק לדרוש תעודת יושר)
מירי רגב
מפכ"ל המשטרה בגיבוי היועץ המשפטי לממשלה מנע עליית ח"כ להר הבית.
אך לאחר עתירה לבג"צ המשטרה נסוגה מעמדתה
משה פייגלין

חיילי צה”ל החלו שוב לעלות במדים להר הבית ,אחרי תקופה ארוכה שבה
היתה אפלייה לרעה נגד חיילי צה”ל שלא הורשו לעלות להר הבית
משה פייגלין]

עלו להר הבית
משה פייגלין .אורי אריאל ,שולי מועלם ,ציפי חוטובלי
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שיחה מתוקשרת של יו"ר הכנסת עם יהודה גליק פעיל חופש התפילה בהר
הבית ,ששרד פיגוע רצחני
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2014/Article-7c66478128f9941004.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4590882,00.html
www.israelhayom.co.il/article/232987
glz.co.il/1087-53219-he/Galatz.aspx

יולי אדלשטיין

השתתפות בכנס השנתי של העולים להר הבית
סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן .מירי רגב  .משה פייגלין  .שולי מועלם

מדיני
בעוד האו"ם מקיים יום סולידריות עם הפלשתינים ( )24.11ושנת סולידריות עם
הפלשתינים ( ,)2314ישראל קיימה לראשונה יום סולידריות שנתי ראשון
לפליטים היהודים מארצות הערב (שהיו באמת פליטים  -בניגוד למהגרים
הערבים הנקראים "פליטים" פלשתינים)
https://www.youtube.com/watch?v=KH8RL2XRr48&feature=youtu.be

אורי אורבך .ד"ר שמעון אוחיון .נסים זאב.
הקמת אגף בינלאומי בכנסת ,ליצירת קשרים בין חברי פרלמנט במדינות זרות
לבין הח"כים הישראליים – לצרכי הסברה (בעת מלחמה ובעת שלום) ושיתוף
פעולה
http://www.israelhayom.co.il/article/199393

יולי אדלשטיין
קמפיין דיפלומטי-תקשורתי כנגד הספין המרכזי של השמאל :מה שגורם לטרור
הוא ההסתה של הרשות הפלשתינית  --ולא הר הבית והמתפללים שם
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=20801
https://www.youtube.com/watch?v=zSXDWYkx8Dw&feature=youtu.be
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/287791
https://www.youtube.com/watch?v=4g0MyDzlSLg

אביגדור ליברמן .יולי אדלשטיין .דני דנון .יובל שטייניץ .נפתלי בנט .ציפי
חוטובלי .משה פייגלין .אורית סטרוק
הסברת זכותנו על הארץ וביקורת אפקטיבית נגד האיחוד האירופי;
נאומים ברוח לאומית בכנסת בתוקף תפקידו כסגן-שר במשרד רוה"מ
18

https://www.youtube.com/watch?v=OIYCv96NTUE&list=UUu_dapRKnYJ95XE4E00u-Og

אופיר אקוניס

הכרזה :שגרירות ישראלית חדשה תיפתח בליטא
אביגדור ליברמן

יו"ר הוועדה לזכויות הילד דרשה ממזכ"ל האו"ם התערבותו להשבת הנערים
החטופים
אורלי לוי-אבקסיס
התנגדות למדינה פלשתינית
http://www.ch10.co.il/news/102966/
http://www.timesofisrael.com/livni-it-was-always-clear-palestinian-state-would-not-have-fullsovereignty/
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Yaalon-Palestinians-wont-get-a-state-onlyautonomy-379052
http://www.israelhayom.co.il/article/225541
http://www.newyorker.com/magazine/2014/11/17/one-state-reality

דני דנון ,אבי וורצמן ,נפתלי בנט ,משה פייגלין ,ציפי לבני ,בוגי יעלון .אופיר
אקוניס .יריב לוין .ניסן סלומינסקי .ציפי חוטובלי .אורית סטרוק .זאב אלקין .דוד
רותם .חיים כץ .סילבן שלום

הצעה לנשיא מדינה אפריקנית (קניה) להקמת מנגנון איזורי משותף במזה״ת
ובאפריקה להתמודדות עם טרור .השר" :המדינות באזור צריכות לקחת את
גורלן בידיהן מפני שעם כל הכבוד וההערכה לקהילה הבינלאומית ,לא פיתחה
תשובה מהירה ואפקטיבית לאיומי הטרור הגלובליים".
אביגדור ליברמן
יו"ר הכנסת תוקף את הקהילה הבינלאומית על יחסה לישראל
http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press181114-l.aspx

יולי אדלשטיין

שר החוץ האמריקני ג'ון קרי הבהיר שהפלשתינים אחראים לטבח  4הרבנים
בהר-נוף ,בגלל ההסתה הפלשתינית לקיים "ימי זעם"
נתניהו .אגיבדור ליברמן .נפתלי בנט.

עדכון לנאום בר-אילן בנאום נתניהו בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי בתל
אביב" :הסכם סייקס פיקו שעיצב לפני כמעט  133שנה את הגבולות באזורנו -
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הגיע לקיצו ,ביהודה ושומרון אין כוח שיכול לערוב לביטחון ישראל זולת צה"ל,
אי אפשר לסמוך על כוחות מקומיים שהוכשרו על ידי המערב ,כך קרה ברצועת
עזה כשכוחות הרשות הפלשתינית ניגפו בפני החמאס אחר עזיבתנו ,זאת
עובדה ,אי אפשר להתעלם ממנה בגלל תפיסות מדיניות שאינן תקפות יותר,
בכל הסדר עתידי תצטרך ישראל להמשיך לשלוט ביטחונית בשטח עד הירדן
http://www.israelhayom.co.il/article/196243

זאב אלקין ,איילת שקד

הסברה בתקשורת הכללית :ראש ועדת חוץ ובטחון מזים את הספין של
השמאל ומבהיר שמותר להגיד "לא" לארצות הברית
http://glz.co.il/1087-48272-HE/Galatz.aspx

זאב אלקין

פגישות מדיניות עם מקבילים אירופים ואמריקנים בתחום ההגנה והמודיעין ,כדי
לצייד אותם במסמכים על כספי הרשות שמועברים למחבלים יושבים בכלא
הישראלי ולהבהיר שזוהי הוכחה שהרשות מעודדת טרור בגלוי.
זאב אלקין

שונות
נחתם חוזה בין לאטמה לערוץ  ,1תכנית הבכורה ככל הנראה תשודר ב33-
לינואר
גלעד ארדן ,עמרם מצנע ,איילת שקד
“הפגנת מחאה” בקבינט המדיני־ביטחוני נגד צירוף חריג ובניגוד לפרוטוקול ,של
 2שרים שאינם אנשי ימין לקבינט
http://www.israelhayom.co.il/article/196243

נפתלי בנט .אורי אריאל

פתיחה מחדש של תיקים פליליים שנגנזו בגין שריפת בתי כנסת
(http://youtu.be/CBI5oPy40X4),
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/281406

משה פייגלין
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שרת המשפטים הוציאה צו המבקש להכפיף את החטיבה להתיישבות לחוק
חופש המידע כדי לאפשר מלחמה משפטית נגדה ע"י עמותות שמאל .הבקשה
נחסמה בוועדת החוקה  -לפי שעה
ח"כ דוד רותם .אורית סטרוק

הרחקת מועמד (התומך במדינה פלשתינית) ממשרת יו"ר ועדת חוץ ובטחון בה
חשק
זאב אלקין ,יריב לוין

דיוני הוועדה לביקורת המדינה בנושא מים ביהודה ושומרון – לאור ממצא
בדו"ח מבקר המדינה לפיו הפלשתינים אמנם טוענים שאנו גונבים להם מים,
אך בפועל קורה בדיוק הפוך :הם גונבים לנו!
אמנון כהן ,יו"ר הועדה .אורית סטרוק
 9שנים לגרוש מגוש קטיף-יום מיוחד בכנסת ,דיונים ב 5-וועדות שונות
ובמליאת הכנסת על רקע המלחמה בדרום
אורית סטרוק .יריב לוין ,שולי מועלם ,אלקין ,חיים כץ ,מירי רגב ,אורלי לוי-
אבקסיס ,ניסן סלומינסקי ,מוזס ,נסים זאב ואלי ישי

הרחבת שעות פתיחת קבר רחל
אורית סטרוק וסגן השר הרב אלי בן דהאן
יוזמה :החלטת ממשלה להקמת כפר מודרני במקום פחונים לכפר הבדואי ערב
אל נעים בגליל שתושביו שומרי חוק ומתגייסים לצה"ל
זבולון כלפה
פינת הנצחה בכנסת לבתי הכנסת של גוש קטיף שחרבו בעקבות תכנית
ההתנתקות.
זבולון כלפה
טקס  23שנה לפטירתו של הרב שלמה גורן ,הרב הראשי לשעבר ,משחרר
חברון
אורי אריאל .בוגי יעלון .הרב אלי בן-דהן.
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סיכום הישגיהם של נבחרי הציבור ,במחצית
השנייה של שנת 4194
להלן מספר ההישגים של ח"כי סיעת הליכוד למחצית השנייה( 2314 ,הישגי
הסיעות האחרות – בעתיד הקרוב):

טבלה  -1הישגים ,ליכוד ,מחצית שנייה  ,2314לפי סדר א"ב

שם משפחה

שם
פרטי

אדלשטיין
אלקין
אקוניס
ארדן
גמליאל
דנון
הנגבי
חוטובלי
יעלון
כץ
כץ
לבנת
לוין
סער
פייגלין
רגב
שטייניץ
שלום

יולי
זאב
אופיר
גלעד
גילה
דני
צחי
ציפי
בוגי
חיים
ישראל
לימור
יריב
גדעון
משה
מירי
יובל
סילבן
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דו"ח - 4
4194ב
11
24
4
7
4
4
0
6
6
9
4
4
22
2
16
11
4
9

להלן דירוג ח"כי סיעת הליכוד למחצית השנייה ,2314 ,על פי הישגיהם:

טבלה  - 2הישגים ,ליכוד ,מחצית שנייה ,2314
לפי סדר ההישגים

שם משפחה

שם
פרטי

אלקין
לוין
פייגלין
אדלשטיין
רגב
כץ
שלום
ארדן
חוטובלי
יעלון
אקוניס
גמליאל
דנון
כץ
לבנת
שטייניץ
סער
הנגבי

זאב
יריב
משה
יולי
מירי
חיים
סילבן
גלעד
ציפי
בוגי
אופיר
גילה
דני
ישראל
לימור
יובל
גדעון
צחי
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דו"ח - 4
4194ב
24
22
16
11
11
9
9
7
6
6
4
4
4
4
4
4
2
0

סיכום הכנסת ה91-
להלן הישגי ח"כי סיעת הליכוד עבור המחנה הלאומי ,בכנסת ה( 19-הישגי
הסיעות האחרות – בעתיד הקרוב):

טבלה  - 3סה"כ הישגי סיעת הליכוד בכנסת ה,91-
לפי סדר א"ב

שם משפחה

שם
פרטי

אדלשטיין
אלקין
אקוניס
ארדן
גמליאל
דנון
הנגבי
חוטובלי
יעלון
כץ
כץ
לבנת
לוין
סער
פייגלין
רגב
שטייניץ
שלום

יולי
זאב
אופיר
גלעד
גילה
דני
צחי
ציפי
בוגי
חיים
ישראל
לימור
יריב
גדעון
משה
מירי
יובל
סילבן

דו"ח - 9
4193א
25
60
47
10
32

דו"ח - 4
4193ב
9
17
6
5
12

דו"ח - 3
4194א
9
46
6
13
3

דו"ח - 4
4194ב
11
24
4
7
4

סה"כ
הישגים
54
147
63
35
51

40

14

22

4

80

22
47
30
32
50
15
47
25
55
22
17
32

3
13
4
3
5
3
21
5
15
14
0
5

2
19
11
3
7
5
36
14
24
13
6
1

0
6
6
9
4
4
22
2
16
11
4
9

27
85
51
47
66
27
126
46
110
60
27
47
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סיכום הכנסת ה( 91-המשך)
להלן דירוג ח"כי סיעת הליכוד עבור המחנה הלאומי ,בכנסת ה ,19-על פי
הישגיהם לטובת המחנה הלאומי:

טבלה  - 4סה"כ הישגי סיעת הליכוד בכנסת ה,91-
לפי סדר ההישגים

שם משפחה

שם פרטי

זאב
אלקין
יריב
לוין
משה
פייגלין
ציפי
חוטובלי
דני
דנון
ישראל
כץ
אופיר
אקוניס
מירי
רגב
אדלשטיין יולי
גילה
גמליאל
בוגי
יעלון
חיים
כץ
סילבן
שלום
גדעון
סער
גלעד
ארדן
צחי
הנגבי
לימור
לבנת
יובל
שטייניץ

דו"ח - 9
4193א

דו"ח - 4
4193ב

דו"ח - 3
4194א

דו"ח - 4
4194ב

סה"כ
הישגים

60
47
55
47
40
50
47
22
25
32
30
32
32
25
10
22
15
17

17
21
15
13
14
5
6
14
9
12
4
3
5
5
5
3
3
0

46
36
24
19
22
7
6
13
9
3
11
3
1
14
13
2
5
6

24
22
16
6
4
4
4
11
11
4
6
9
9
2
7
0
4
4

147
126
110
85
80
66
63
60
54
51
51
47
47
46
35
27
27
27

תודתנו נתוננה למתנדבים הרבים שסייעו להפקת הדו"ח במהירות שיא לאור
הקדמת הבחירות.
מטות ערים
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