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 "(סי)"שטח  ושומרון יהודה על הערבית ההשתלטות

 
7000 

 פיאד יתתכנ בנושא, המקשר לשר דחופה אזהרה -שדולת א"י  בשם
news.co.il/263312-https://hm/ 

05.04.2022 
 סטרוק אורית, קיש יואב

 
7040 

אין הריסה כי המינהל האזרחי "אנורקטי  –סגן שר הבטחון מודה: על אף ההשתלטות הפלשתינית באיו"ש 
 מבחינת כח אדם"

-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-D7%90%D7%9C%-%D7%9C%D7%9E%D7%94-https://www.srugim.co.il/626263
-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%91%D7%A8

%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99 

09.12.2021 
  יריב לוין, אלון שוסטר

 
7390 

 ו״שבקק״ל הוביל החלטות לחידוש רכישות קרקעות בי
 מיקי זוהר

 
7410 

 גינוי אישור מאות יחידות דיור לערבים בשטח הישראלי ביהודה ושומרון במקום בשטח הערבי
  (now14.co.il)14עכשיו  –כל התגובות   | cזעם בישראל על אישור בנייה ערבית בשטחי

11.08.2021 
 גביר, יואב קיש, אורית סטרוק-מיקי זוהר, שלמה קרעי, איתמר בן

 
7420 

 יקות "מזבח יהושוע" ע"י עובדים מטעם הרשות הפלסטינית, מחאה על ההרס באתר העת
https://www.93fm.co.il/radio/668433/ 

https://www.inn.co.il/news/467433 
11.02.2021 

 ער, בצלאל סמוטריץ', מתן כהנא, הרב רפי פרץ, איילת שקד, עמיחי שיקלימיקי זוהר, גדעון ס
 

1400 

פניית ח"כ לראש  עליה בהיקף ההשתלטות הבלתי חוקית של ערבים על אדמות מדינה. –במועצת הר חברון 
המנהל האזרחי לא נענתה ומשכך, הגישה חברת הכנסת שאילתא לשר הביטחון. הובטח לה כי האכיפה 

 ך אכן קרה.תתבצע, וכ
https://www.makorrishon.co.il/news/267715/ 

20.20.0924  
 קטי שטרית 

 
1260 

 דיון מהיר למניעת השתלטות  הרש"פ על שטחי סי
 שלמה קרעי. עוזי דיין, עמית הלוי. אבי דיכטר. ניר ברקת

 
 
 

https://hm-news.co.il/263312/
https://www.srugim.co.il/626263-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://www.srugim.co.il/626263-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://www.srugim.co.il/626263-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://www.now14.co.il/%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99-c/
https://www.now14.co.il/%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99-c/
https://www.93fm.co.il/radio/668433/
https://www.inn.co.il/news/467433
https://www.makorrishon.co.il/news/267715/
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1430 

שנים וסוף לבג"צים  10עול תהליך ההכרזה על אדמות מדינה, הסדרת מעמד הקרקעות בתוך שאילתא: יי
 נגד מתנחלים

https://www.israelhayom.co.il/article/815803 
02.11.2020 

 עוזי דיין
 

1840 

 א מניעת השתלטות הרש"פ על איזור סייזמו וקיימו דיון בוועדת חו"ב בנוש
https://fs.knesset.gov.il/23/agendasuggestion/23_asg_bg_573553.pdf 

08.06.2020 
 יריב לוין אישר   -צבי האוזר, שלמה קרעי, משה ארבל ומתן כהנא 

 
3120 

 פנייה לשר הבטחון בעניין מאחז במקום שולט )קומי אורי(. 
-%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%93%d7%a7%d7%a8%d7%a2%d7%99-https://www.srugim.co.il/441528
-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94
-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8

%d7%a7 

23.04.2020 
 ד"ר שלמה קרעי 

 
2690 

"חוטפת" את בירת ממלכת ישראל הקדומה  (UNESCOחשיפה: הרשות הפלשתינית בעזרת האו"ם )
תמיכה במאבק של ראש מועצה איזורית שומרון שהזהיר את ממשלת    וממשלת ישראל לא עושה דבר . 

בעקבות טקס רשמי ברש"פ לחנוכת סבסטיה  –ישראל: "אי המשילות היא חרפה, פוגעת בדורות הבאים" 
 .הבירה ההיסטורית של ממלכת ישראל  --)שומרון( 

-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8
-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA
-7%94%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F

%D7%A4%D7%A9/ 

08.11.2020 
 עמית הלוי 

 
1680 

 דיון חו"ב בנושא השתלטות
29.07.2020 

 צבי האוזר, שלמה קרעי, מתן כהנא, אריאל בוסו, איילת שקד, עוזי דיין, אבי דיכטר. ניר ברקת, שרן השכל
 

2280 

טיבי ניסה לבטל ”  באמצע הלילה, נבלם מחטף מסוכן של ח"כ אחמד טיבי שהיה פוגע קשות בנגב ובגליל
 שמחמיר בענישה על בנייה בלתי חוקית )שמתרחשת בעיקר במגזר הערבי( ’ק קמיניץ'חו במחטף את

https://www.inn.co.il/news/420974 
12.12/19 

  עודד פורר, משה גפני, יעקב מרגי, אופיר סופר
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.israelhayom.co.il/article/815803
https://fs.knesset.gov.il/23/agendasuggestion/23_asg_bg_573553.pdf
https://www.srugim.co.il/441528-%d7%93%d7%a7%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a7
https://www.srugim.co.il/441528-%d7%93%d7%a7%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a7
https://www.srugim.co.il/441528-%d7%93%d7%a7%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a7
https://www.srugim.co.il/441528-%d7%93%d7%a7%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a7
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A4%D7%A9/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A4%D7%A9/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A4%D7%A9/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A4%D7%A9/
https://www.inn.co.il/news/420974
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3610 

 ומדינת ישראל צופה מהצד ולא עושה כלום על שטח סי פ מנסה להשתלט”חשיפת המחדל המתמשך: הרש
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1331611365887406081 

25.11.2020 
 ר שלמה קרעי, מיכל שיר”ד
 

3650 

 דיון מהיר בחוץ ובטחון בנושא: פעילות הממשלה למניעת השתלטות הרשות הפלשתינית על שטחי סי: 
https://oknesset.org/meetings/2/1/2140652.html 

29.07.2020 
  משה ארבל, מתן כהנאשל שלמה קרעי, 

 
1410 

ח"כים מצליחים לחשוף שברשות הפלשתינית מאות פקידים מועסקים ברישום קרקעות יהודה ושומרון על 
 ובישראל רק עשרים פקידים  --שם ערבים 

https://www.inn.co.il/news/458210 
23.11.2020 

 עוזי דיין, משה ארבל, יצחק פינדרוס ובצלאל סמוטריץ גדעון סער,
 

3130 

והפיץ צילום של השתלטות ערבית  יזם דיון בכנסת בנושא מימון זר לבניה ערבית לא חוקית פלסטינית ביו"ש
 על שטח ישראל במימון גלוי של ממשלת שוויץ

https://www.facebook.com/arielkalner/videos/787910615401262 
26.11.2020 

 אריאל קלנר 
 

2270 

 חברי הכנסת הדפו את היוזמה לבטל חוק נגד בנייה בלתי חוקית )ערבית בעיקר(
בנייה בלתי  החוק שהרשימה המשותפת דורשת לבטל, בתמורה לתמיכתם בקואליציה, מחמיר בענישה על

 חוקית )שמתרחשת בעיקר במגזר הערבי(
https://ch10.co.il/news/638467/ 

11.11.2020 
9,00.html559404-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

22.09.19 
ישראל אייכלר, דוד אמסלם, משה ארבל, גבי אשכנזי, יעקב אשר, אוריאל בוסו, דוד ביטן, נפלתי בנט, אליהו 

, יואב גלנט, גילה גמליאל, משה גפני, עוזי דיין, אבי דיכטר, עמית איתן גינזבורג ברוכי, קרן ברק, מאי גולן, 
, מיקי חימוביץ, יוסף טייב, יעקב טסלר, גדי יברקן, אלי כהן, יצחק כהן, הלוי, צחי הנגבי, מיקי זוהר, אסף זמיר

, יריב לוין, יעקב ליצמן, אסנת מארק, מיכאל מלכיאלי, יעקב מרגי, אבקסיס אופיר כץ, חיים כץ, אורלי לוי
י משולם נהר, אופיר סופר, בצלאל סמוטירץ', גדעון סער, אתי עטייה, יצחק פינדרוס, תהילה פרידמן, רפ

 , פנינה תמנושמולי איציקפרץ, עינב קאבלה, אריאל קלנר, שלמה קרעי, מירי רגב, הילה שי וזאן, מיכל שיר, 
 

5250 

חוקית -יחד עם כל הפזורה הבלתי –חוקי יהודי חדש בנגב, וארגוני הימין קראו לפנות אותו -הוקם יישוב בלתי 
 הבדואית שמתפשט בנגב כולו, כמובן. חברי כנסת תמכו

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-896872 
22.20.0209 

 גביר, אורית סטרוק-שלמה קרעי, איתמר בן
 
 
 

https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1331611365887406081
https://oknesset.org/meetings/2/1/2140652.html
https://www.inn.co.il/news/458210
https://www.facebook.com/arielkalner/videos/787910615401262
https://ch10.co.il/news/638467/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5594049,00.html
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-896872
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5260 

 השקת שדולת הנגב, בכנסת
1634189119-https://www.branza.co.il/site/article/article_view/news 

14.10.2021 
 גביר -שלמה קרעי, יעקב מרגי, יואב קיש, אורית סטרוק, אלי כהן, איתמר בן

 
5270 

 הקמת וועדת משנה בכנסת, לענייני הנגב
1598271948-https://www.branza.co.il/site/article/article_view/news 

24.08.2020 
 שלמה קרעי. עופר שלח

 
4310 

סוף סוף אושר דיון בוועדת חוץ ובטחון בנושא ההשתלטות העויינת של  –לאחר עיכוב של חודשים רבים 
 ירופי, על יהודה ושומרוןהפלשתינים, במימון א

18.1.22 
יוזמי הדיון קטי שטרית, מאיר פרוש, אורית סטרוק ויום טוב כלפון, וחברי השדולה יואב קיש,  שמחה רוטמן, 

 עמיחי שיקלי, ניר אורבך, צביקה האוזר
 

5280 

חוקית -רה הבלתייחד עם כל הפזו –חוקי יהודי חדש בנגב, וארגוני הימין קראו לפנות אותו -הוקם יישוב בלתי 
 הבדואית שמתפשט בנגב כולו, כמובן. חברי כנסת תמכו

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-896872 
09.02.2022 

 גביר, אורית סטרוק. -שלמה קרעי, איתמר בן
 

4160 

 דיון חירום בו נחשף כי שדולת א"י קיימה 
 : Cמבנים חדשים בתכנית ההשתלטות הפלסטינית על שטחי  7בכל יום  .א
 מצד גורמים רשמיים במדינת ישראל –ב. קיים סיוע אקטיבי לתכנית  ההשתלטות  .ב

-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-https://www.srugim.co.il/627174
-%95%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7
-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C

%D7%A9%D7%98%D7%97-%D7%A2%D7%9C 

13.12.21 
קטי שטרית, גדי יברקן, שמחה רוטמן, יריב  ,אלי כהן, ניר אורבך, יום טוב כלפון, משה אבטובול, שלמה קרעי

 גביר, קרן ברק-גמליאל, איתמר בן הלוין, גיל
 

4240 

יש  –לשר הביטחון , באשר למתן היתר לישיבת חומש לפעול במקום בו היא פועלת מזה שנים –שאילתא 
 עיהבסמכות השר לפתור את הב

26.1.22 
 צחי הנגבי 

 
 
 
 
 

https://www.branza.co.il/site/article/article_view/news-1634189119
https://www.branza.co.il/site/article/article_view/news-1598271948
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-896872
https://www.srugim.co.il/627174-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97
https://www.srugim.co.il/627174-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97
https://www.srugim.co.il/627174-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97
https://www.srugim.co.il/627174-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97
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4220 

 חוקית על שטח סי-ממשלתי פורץ דרך המתעד את הפשיטה הערבית הלא-דוח מקצועי
הדו"ח מציג את המימון   .Cדו"ח משרד המודיעין שחושף את פרוייקט התכנון הפלסטיני להשתלטות על שטחי

שבאמצעותם ניתן לבלום את צעדים אופרטיביים . כולל  האירופי והעלמת העין של המינהל האזרחי
 ההשתלטות

-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3
-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93

%D7%9C%D7%94%D7%A9/ 
https://is.gd/9EXRKK 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616988.pdf 

.06.202107 
 אלי כהן 

 
7630 

 דיון בסיעת הליכוד שעסק  בהשתלטות הערבים בשטחי יו"ש 
(https://is.gd/wIOk0a 

13.12.2021 
 יואב גלנט,  יולי אדלשטיין, ישראל כץ, יואב קיש,  גדי יברקן, אופיר אקוניס, בנימין נתניהו, יריב לוין,  אלי כהן, אבי דיכטר,

 מאי גולן
 

4770 

     נהרסו מבנים ערביים לא חוקיים באיזור סי כולל יסודות ל"בית ספר"
The Jerusalem Post (jpost.com) –ghtens hold on Area C IDF razes Palestinian home, school as Israel ti 

17.01.2020 
 שר הבטחון דאז נפתלי בנט

 
5030 

 התבטאויות בדבר הצורך למנוע השתלטות על שטחי סי, בסיעת הליכוד
-%D7%99%D7%A9-https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
-%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94

%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/ 

13.12.2021 
 דיכטר, יואב גלנט, ישראל כץ, גדי יברקן אביבנימין נתניהו, יריב לוין, אלי כהן, 

 
5040 

 תלה בחדרו בכנסת את מפת ההשתלטות של הפלסטינים על השטחים ביוש
-%D7%99%D7%A9-https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
-7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94

%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/ 

13.12.2021 
 מיקי זוהר

 
5160 

 גל"צ -העסקת יועץ לשר הבטחון שלקח על עצמו להילחם בתופעת ההשתלטות  
https://is.gd/PUgB8N 

17.07.2019 
 משה יעלון, אביגדור ליברמן, בנימין נתניהו

 
 
 
 
 

https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A9/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A9/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A9/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A9/
https://is.gd/9EXRKK
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616988.pdf
https://is.gd/wIOk0a
https://www.jpost.com/Israel-News/Civil-Administration-destroys-illegal-Palestinian-home-south-of-Hebron-614339
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94/
https://www.now14.co.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%99%D7%A9-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94/
https://is.gd/PUgB8N
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5640 

לשתינים לעצור ולענות אותו, ולהחרים ממנו חשיפה: המנהל האזרחי מפקיר עובד, מאפשר למנגנוני הביטחון הפ
  .תיקים המפרטים עשרות עסקאות מקרקעין בישו"ב )יהודה שומרון ובקעת הירדן(
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7104091י 

17.01.2022 
 יואב קיש, קטי שטרית, מאיר פרוש, יום טוב כלפון

 
5650 

במנהל האזרחי אישרו בניה בלתי חוקית פלסטינית בפאתי ירושלים: מאות מבנים בלתי חוקיים על פני 
 דרישה שראש הממשלה יבחון האם התכניות אושרו על ידי הממשלה.  .מאות דונמים

-%D7%92%D7%A0%D7%A5-%91%D7%99%D7%9D%D7%A8%D7%92%D7-https://www.srugim.co.il/527818
-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8
c-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%A4 

17.01.2021  
 שר ההתיישבות צחי הנגבי, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, חה"כ צבי האוזר

 
5660 

 חוקיים-מבנים פלשתינים בלתי 7חשיפה בשדולת א"י: בכל יום נבנים 
https://is.gd/MpzrrS 

14.12.2021 
 יואב קיש, אורית סטרוק

 
5670 

 ת הבניה ואי הסדרת ההתיישבות הצעירה. סיור חירום בבנימין בעקבות הקפא
מקימים "בית ספר" וסביבו צומח כפר  –נתב"ג( -במחאה על השתלטות על אדמות מ"א בנימין )איזור עוטף

 שלם
-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-https://www.regavim.org.il/%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa
-%91%d7%a8%d7%99%d7%97%d7-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%a8

%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa/ 
-%D7%90%D7%A8%D7%A5-95%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%93%D7%-https://www.srugim.co.il/595245

%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C 

30.08.2021 
בצלאל סמוטריץ׳, ניר ברקת, יולי אדלשטיין, אבי דיכטר, מיקי זוהר, שמחה אוריק סטרוק, יואב קיש, 

 רוטמן, אופיר סופר, משה אבוטבול, יצחק פינדרוס
 

4170 

ראו בעיניהם את מימדי ההשתלטות הפלשתינים ותפסו את חברי שדולת ארץ ישראל  –סיור הר חברון 
 הוא מעודד –מסתבר שהמינהל האזרחי לא רק שאינו מונע  הראש מרוב דאגה.

חשמל, מים,  תשתיות: 4-נצפו אתגרים העומדים לפתחם של תושבי ההתיישבות הצעירה: חסרים חיבורים ל
 אינטרנט ומרכיבי ביטחון

https://www.makorrishon.co.il/news/427019/ 
28.11.21 

יואב קיש,אורית סטרוק, יולי אדלשטיין, אמיר אוחנה, בצלאל סמוטריץ׳, וחברי הכנסת ניר ברקת, ניר אורבך, 
 גביר וח״כ גילה גמליאל-קטי שטרית, מיכל וולדיגר, גדי יברקן, ח״כ איתמר בן

 
6080 

 השתתפו בסיור מטעם "רגבים" בנגב
s://is.gd/UnOC1chttp / 

21.20.0722 
 גביר , שמחה רוטמן-יואב קיש, אורית סטרוק, אמיר אוחנה, מיקי זוהר, איתמר בן

 
 

https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7104091י
https://www.srugim.co.il/527818-%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A0%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%A4-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99-c
https://www.srugim.co.il/527818-%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A0%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%A4-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99-c
https://www.srugim.co.il/527818-%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A0%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%A4-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99-c
https://is.gd/MpzrrS
https://www.regavim.org.il/%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://www.regavim.org.il/%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://www.regavim.org.il/%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://www.srugim.co.il/595245-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.srugim.co.il/595245-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.makorrishon.co.il/news/427019/
https://www.regavim.org.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91/
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7640 

 השתתפו בסיורים אחרים מטעם "רגבים"
-.regavim.org.il/wphttps://www

content/uploads/2021/12/Regavim2021Doch2612digital.pdf 
12.2021 

 אטברייאן, מיכל שיר, יום טוב כלפון -אריאל קלנר, עמיחי שיקלי, עומר ינקלביץ', גלית דיסטל
 

5680 

 שאילתאות בנושא השתלטות
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA 

etails/2193227https://m.knesset.gov.il/APPS/query/d 

06.06.2022 
 אורית סטרוק, מיכל שיר  ,אביגדור מעוז ,קטי שטרית, אזואלי

 
7650 

 שאילתה לשר הביטחון בנושא אכיפה על בניה בלתי חוקית סביב היישובים תלם ואדורה. 
. "בהסכם הקואליציוני ממשלת ישראל התחייבה C+ שאילתה לשר הביטחון בנושא מינהלת אכיפה בשטחי 

כדי  Cל האזרחי על ההשתלטות הבלתי חוקית על קרקעות בשטחי לתגבור משמעותי של אכיפת המינה
 ."C'להבטיח את האינטרס הישראלי בשטחי 

 2021ספטמבר -אוגוסט
 מיקי זוהר

 
5790 

 דיון בועדת משנה של חוץ ובטחון:
-%D7%97%D7%95%D7%A5-https://www.regavim.org.il/tag/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA

%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/ 

 הרשות הפלסטינית מפעילה מאות אנשים לרישום מקרקעין ביהודה ושומרון
23.11.20 

 דיין, משה ארבל, יצחק פינדרוס, בצלאל סמוטריץ גדעון סער, עוזי
 

6170 

 שאילתות בנושא עמיחי וחומש
2.3.2022 

 גביר-אורית סטרוק, איתמר בן
 

6220 

 דיון בכנסת בנושא השתלטות על קרקעות בגליל
283/https://www.makorrishon.co.il/news/457 

14.02.2022 
עמיחי שיקלי, יואב גלנט, אופיר סופר, נירה שפק, אבי מעוז, אלי כהן, ניר אורבך, מיכל וולדינגר, יום טוב 

  גביר-כלפון, מיקי זוהר, איתמר בן
 

6280 

נציג ש"ס מתבטא בחריפות בעיתונות באנגלית, נגד הענקת אישורי בנייה לפלשתינים דווקא בשטח 
 טחםהישראלי במקום בש

The Jerusalem Post (jpost.com) –Israel Politics  –Bennett cuts on settler housing plans to appease US, coalition members  

08.05.2022 
 אריאל בוסו

 
 
 

https://www.regavim.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Regavim2021Doch2612digital.pdf
https://www.regavim.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Regavim2021Doch2612digital.pdf
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://m.knesset.gov.il/APPS/query/details/2193227
https://www.regavim.org.il/tag/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/
https://www.regavim.org.il/tag/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/
https://www.makorrishon.co.il/news/457283/
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-706165
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7900 

 ק בנושא צפון השומרון הצעת חו הגשת
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2193045 

06.06.2022 
 קרעי שלמה

 
2510 

 .השומרון צפון חוק את לחוקק"כים עלו לחומש ואמרו כי יש ח
https://www.0404.co.il/?p=436094 

05.2019 
, מיכל שיר, קטי שטרית, אסנת מארק, אתי עטייה, שלמה קרעי, אריאל קלנר, אוחנה, זוהר מיקי, אדלשטיין

 .מאי גולן, מוטי יוגב, אופיר סופר, עידית סלמן
 

7400 

 צפון השומרון על רקע הפיגוע הקשה בחומש דרישה מיו"ר ועדת הכנסת לקדם את חוק
-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-ttps://www.srugim.co.il/628687h
-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A

%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C 

18.12.2021 
 מיקי זוהר

 
2500 

חברי כנסת, בהם תשעה  11תתים לראש הממשלה לבטל את חוק ההתנתקות מצפון השומרון: מאו
מהליכוד, סיירו ביישוב החרב חומש, "נבטל את חוק ההתנתקות, נקים את היישובים מחדש", ציינו חברי 

הכנסת של מפלגת השלטון במסר ישיר לראש הממשלה. דרשו הכללת הצעת החוק לביטול חוק ההתנתקות 
 ון השומרון בקווי היסוד של הממשלה. מצפ

 דרישה לחזור ליישוב חומש שנהרס ללא שום סיבה ב"התנתקות" של שרון
5739480,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

5510172,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
https://www.kan.org.il/item/?itemid=52096 

31.05.2020 
טייה, מיכל שיר, שלמה קרעי, אסנת מארק, קטי שטרית, אמיר יולי אדלשטיין, מיקי זוהר, אריאל קלנר, אתי ע

 אוחנה
 

7950 

 הגשת הצעת חוק צפון השומרון
https://www.ynet.co.il/news/article/SkhDkgI11P 

8.2020 
 מיקי זוהר, בצלאל סמוטריץ'

 
7970 

 עברה בקריאה טרומית )לאחר מכן נתקע בגלל הקמת הממשלה הבאה  –השומרון הצעת חוק צפון 
-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%95-https://www.srugim.co.il/560168
-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F

%D7%94%D7%9B%D7%A0-%D7%90%D7%AA%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94 

10.5.2021 
 יריב לוין. מיקי זוהר, בצלאל סמוטריץ'

  

https://www.0404.co.il/?p=436094
https://www.srugim.co.il/628687-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0
https://www.srugim.co.il/628687-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0
https://www.srugim.co.il/628687-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5739480,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5510172,00.html
https://www.kan.org.il/item/?itemid=52096
https://www.ynet.co.il/news/article/SkhDkgI11P
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
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5600 

משפחות לבנות  15נור בצפון השומרון ודרשו לאפשר ל-יו"ר הקואליציה וח"כים נוספים עלו ליישוב החרב שא
 את היישוב מחדש. 

  (srugim.co.il)סרוגים –נור -כים וראש מועצת שומרון נוטעים עץ בשא”צפו: הח

The Jerusalem Post (jpost.com) –Israel News  –ur standoff, call for settlement to be rebuilt N-day Sa-Activists end one 

https://www.ynet.co.il/news/article/BJYAUNWcP 

17.11.2020 
 קטי שטרית, אתי עטייה, עמית הלוי, אריאל קלנר, מיקי זוהר, בצלאל סמוטריץ'

 
7850 

ביטול  –הח"כים הצביעו בעד הצעת חוק צפון השומרון )הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות )תיקון  42
להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שניה  – 2021-סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק(, התשפ"א

 )שלישיתו
10.5.2021 

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=34102 
אבוטבול משה, אורבך ניר, אזולאי ינון, אלקין זאב, אמסלם דוד, בגין זאב בנימין, בוסו אוריאל, ביטון חיים, בן 

גביר איתמר, בן צור יואב, ברוכי אליהו, ברק קרן, גולן מאי, דיכטר אבי, דיסטל אטבריאן גלית, הנגבי צחי, 
מיכל מרים, זוהר מכלוף מיקי, טייב יוסף, טסלר יעקב, כץ אופיר, לוי  הנדל יועז, השכל שרן מרים, וולדיגר

אבקסיס אורלי, לוין יריב, מולא פטין, מלכיאלי מיכאל, מעוז אביגדור, מרגי יעקב, סופר אופיר, סטרוק אורית, 
אב, סילמן עידית, סמוטריץ' בצלאל, סער גדעון, עטייה חוה אתי, פינדרוס יצחק זאב, קארה אביר, קיש יו

 קרעי שלמה, רוטמן שמחה, שיקלי עמיחי, שקד אילת
 

7930 

 האופוזיציה"ר יו בתמיכת מחדש הוגשה השומרון צפון חוק הצעת
0-https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1127002/ 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2169101 

2.2.22 
 זוהר מיקי, אדלשטיין יולי, נתניהו בנימין

אורית מלכה סטרוק, אופיר סופר, בצלאל סמוטריץ', ישראל כץ, אמיר אוחנה, יריב לוין, אבי דיכטר, גלית 
דיסטל אטבריאן, מירי מרים רגב, אלי כהן, חיים כץ, חוה אתי עטייה, דוד אמסלם, אופיר כץ, קטי קטרין 

ס, אורלי לוי אבקסיס, איתמר בן גביר, משה אבוטבול, ינון אזולאי, משה ארבל, שטרית, קרן ברק, אופיר אקוני
יעקב מרגי, יואב קיש, אוריאל בוסו, מיכל וולדיגר,  יואב גלנט, ישראל אייכלר, מיכאל מלכיאלי, חיים ביטון, 

ילה גמליאל, ניר ברקת, מאיר פרוש, עמיחי שיקלי, שמחה רוטמן, יצחק פינדרוס, פטין מולא, צחי הנגבי, ג
 יובל שטייניץ, יואב בן צור, אבי מעוז

 
7940 

 השומרון צפון חוק עבור מהנחה פטור בקשת
https://www.inn.co.il/news/541900 

23.02.2022 
 אדלשטיין יולי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.srugim.co.il/508547-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A5-%D7%91%D7%A9%D7%90-%D7%A0
https://www.srugim.co.il/508547-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A5-%D7%91%D7%A9%D7%90-%D7%A0
https://www.jpost.com/israel-news/sa-nur-settlement-evacuated-in-2005-disengagement-resettled-overnight-649340#:~:text=Right-wing%20activists%20ended%20their%20one-day%20stand%20to%20urge,Monday%20at%20Sa-Nur%20in%20the%20northern%20West%20Bank.
https://www.ynet.co.il/news/article/BJYAUNWcP
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=34102
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1127002-0/
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2169101
https://www.inn.co.il/news/541900
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5520 

ח"כים הצביעו בעד )הצעת חוק יישום  49לא התקבלה אך  –תוצאות הצבעה על הצעת החוק צפון השומרון  
 ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק( –תוכנית ההתנתקות )תיקון 

sset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2193045https://main.kne 

 2022ביוני  06על שולחן הכנסת  הונחה
משה אבוטבול, יולי יואל אדלשטיין, אמיר אוחנה, ינון אזולאי, ישראל אייכלר, דוד אמסלם, אופיר אקוניס, משה 

גביר, מאי גולן, יואב גלנט, משה גפני, אבי דיכטר, גלית -ל בוסו, דוד ביטן, איתמר בןארבל, יעקב אשר, אוריא
דיסטל אטבריאן, מיכל וולדיגר, מכלוף מיקי זוהר, יוסף טייב, אלי כהן, אופיר כץ, ישראל כץ, אורלי לוי אבקסיס, 

ימין נתניהו, אופיר סופר, יעקב ליצמן, פטין מולא, מיכאל מלכיאלי, אבי מעוז, אורי מקלב, יעקב מרגי, בנ
בצלאל סמוטריץ', חוה אתי עטייה, יצחק פינדרוס, מאיר פרוש, שלמה קרעי, מירי מרים רגב, שמחה רוטמן, 
יובל שטייניץ, קטי קטרין שטרית, קרן ברק, ניר ברקת, דסטה גדי יברקן, יריב לוין, אורית מלכה סטרוק, יואב 

 קיש, חיים ביטון, יואב בן צור
 

6270 

 אה על הריסות בחומש, לאחר פיגוע רצחני במקוםמח
0/-https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1123171 

//www.ynet.co.il/news/article/sjfopfhcfhttps: 

19.12.21 
 גביר-בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, איתמר בן

 
7960 

ביטל את כל הלוז שלו, הגיע  לחומש באזעקת אמת מעכשיו לעכשיו, כדי לטפל ב"מצור" שהוטל על חומש 
 במחסומים

 אדלשטיין יולי
 

5700 

 שאילתות בנושא חומש
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9 

 גביר, אורית סטרוק-איתמר בן
 

5770 

  מתן גב ציבורי להקמת היישוב חומש
https://www.inn.co.il/news/535686 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=711547363172644 

23.12.2021 
אבי דיכטר, מיקי זוהר, יואב   ,ין, ישראל כץ, השר מתן כהנא, מירי רגב, ח"כ יואב קישקרעי, יריב לו שלמה

שר הבינוי והחקלאות לשעבר אורי אריאל, ח"כ לשעבר שולי מועלם,  ,יובל שטייניץ ,גלנט, אופיר אקוניס
 אדלשטיין יולי, סטרוק אורית

 
7540 

  .מאהל מחאה שהוקם על ידי ראשי יהודה ושומרון בירושלים
  (now14.co.il)14עכשיו  –נסת הגיעה למאהל המחאה של ההתיישבות שדולת חומש בכ

12.01.2022 
 סטרוק אוריתאדלשטיין, ישראל כץ, מאיר פרוש,  יוליזוהר,  מיקי

 
4630 

 תמיכה בהסדרת הישיבה בחומש במקום להעביר את חומש לידי אויבי ישראל, בנאומים וברשתות
https://twitter.com/ZviHauser/status/1479009738876755971?ref_src=twsrc%5Etfw 

https://is.gd/X2Jguh 
https://twitter.com/regev_miri/status/1474277701355724821 

 22יונאר  – 21דצמבר 
 גדעון סער. צבי האוזר, מירי רגב, יריב לוין

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2193045
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1123171-0/
https://www.ynet.co.il/news/article/sjfopfhcf
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9
https://www.inn.co.il/news/535686
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=711547363172644
https://www.now14.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94/
https://www.now14.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94/
https://twitter.com/ZviHauser/status/1479009738876755971?ref_src=twsrc%5Etfw
https://is.gd/X2Jguh
https://twitter.com/regev_miri/status/1474277701355724821
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5010 

במטרה למנוע  –חברי כנסת מהליכוד, מהציונות הדתית ומש"ס עלו לחומש. ודנו בהקמת שדולת חומש 
 השתלטות פלשתינית על הנקודה האסטרטגית.

o.il/news/441511/https://www.makorrishon.c 
02.01.2022 

post/20220103/281676848249928-https://jpost.pressreader.com/jerusalem 

Stop Israel’s evacuation government, rebuild Homesh, MKs say (msn.com) 
 אבוטבול משה, וולדיגראדלשטיין, אלי כהן, ניר ברקת, אופיר כץ, יואב קיש, מיכל  יולי

 
 

  

https://www.makorrishon.co.il/news/441511/
https://jpost.pressreader.com/jerusalem-post/20220103/281676848249928
https://www.msn.com/en-us/news/world/stop-israel-s-evacuation-government-rebuild-homesh-mks-say/ar-AASmW0J
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 הצעירים היישוביםעל  המאבק
 

7660 

 2020"-הגשת הצעת חוק מרקם חיים )"הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146938 

00.html-440206-D-m.news1.co.il/Archive/001https:// 

10.05.2021 
בצלאל סמוטריץ', חיים כץ, מכלוף מיקי זוהר, אופיר סופר, אילת שקד, מיכאל מלכיאלי, יצחק פינדרוס, מתן 

כהנא, עמית הלוי, אריאל קלנר, משה אבוטבול, עוזי דיין, אוסנת הילה מארק, חוה אתי עטייה, קטי קטרין 
 שטרית

 
1160 

 ומית )שלב החקיקה הראשון(קידום הצעת חוק מרקם חיים שבסופו של דבר עבר בקריאה טר
https://is.gd/DRNvbg 

https://www.inn.co.il/news/460825 
https://www.inn.co.il/news/460947 

16.12.2020 
https://is.gd/M7pRvL 

10.5.2021 
 בצלאל סמוטריץ', חיים כץ, צחי הנגבי, יריב לוין, מיקי זוהר

 
7360 

להעביר את הצעת החוק  – 2021-הצביעו בעד הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א
 לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית 

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=34098 
10.5.2021 

ן, בוסו אוריאל, ביטון חיים, בן אבוטבול משה, אורבך ניר, אזולאי ינון, אלקין זאב, אמסלם דוד, בגין זאב בנימי
גביר איתמר, בן צור יואב, בנט נפתלי, ברוכי אליהו, ברק קרן, גולן מאי, דיכטר אבי, דיסטל אטבריאן גלית, 
הנגבי צחי, הנדל יועז, השכל שרן מרים, וולדיגר מיכל מרים, זוהר מכלוף מיקי, טייב יוסף, טסלר יעקב, כץ 

ורלי, לוין יריב, מולא פטין, מלכיאלי מיכאל, מעוז אביגדור, מרגי יעקב, סופר אופיר, כץ חיים, לוי אבקסיס א
אופיר, סטרוק אורית, סילמן עידית, סמוטריץ' בצלאל, סער גדעון, עטייה חוה אתי, פינדרוס יצחק זאב, 

 קארה אביר, קיש יואב, קרעי שלמה, רוטמן שמחה, שאשא ביטון יפעת, שיקלי עמיחי, שקד אילת
 

1170 

 בעת תמיכה בהסדרת ההתיישבות הצעירה בשם ראש מפלגתםה
 צחי הנגבי, עומר ינקלביץ׳

 
1120 

 פרויקט אימוץ יישובים צעירים ביהודה ושומרון 
עמית הלוי, קרן ברק, עוזי דיין, אתי עטייה, אריאל קלנר, מיקי זוהר, אסנת מארק, שלמה קרעי, ניר ברקת, 

 ית סטרוקאבי דיכטר, מאי גולן, קטי שטרית, אור
 

1130 

 אימוץ יישוב צעיר נוסף )מעבר לפרויקט האימוץ שבו השתתפו ח"כים רבים(
 עמית הלוי

 
 
 
 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146938
https://m.news1.co.il/Archive/001-D-440206-00.html
https://is.gd/DRNvbg
https://www.inn.co.il/news/460825
https://www.inn.co.il/news/460947
https://is.gd/M7pRvL
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=34098
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1370 

טרם קבלו גיבוי ממשלתי. —יישובים ישראליים בחזית 69 ראש השב"כ לשעבר מסביר שגב ההר הוא קריטי:
 ל כולה.  יש צורך לקדם נושא זה באופן מיידי.  איזור גב ההר חולש על מדינת ישרא

 היישובים הצעירים. 69נאום בן דקה  לטובת 
https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/173918814462497 

25.11.2020 
 אבי דיכטר 

 
1420 

 גל של שאילתות בנושא הצורך לאשר/להסדיר את ההתיישבות הצעירה לפני עידן ביידן
https://www.israelhayom.co.il/article/819473 

12.11.2020 
י, קרן ברק, משה ארבל, יצחק פינדרוס, אליהו ברוכי, אופיר אריאל קלנר, עמית הלוי, אבי דיכטר, שלמה קרע

 סופר, מתן כהנא  איילת שקד, מיקי זוהר
 

1230 

 פגישה עם מקבלי החלטות בלשכת רוה"מ בנושא הסדרת היישובים הצעירים
 עמית הלוי

 
1180 

 ועדת המשנה ליו"ש קוראת להחלטת ממשלה רחבה וכוללת להסדרת ההתיישבות הצעירה
משנה ליהודה ושומרון רשמה לפניה את דבריו של שר התיישבות, בדבר גיבוש הצעת החלטה ועדת ה”

 הוועדה מבקשת תשומת לב לטיוב ותקצוב ההחלטה".  .לממשלה בנושא הסדרת ההתיישבות הצעירה
https://m.knesset.gov.il/activity/committees/foreignaffairs/news/pages/pr091220.aspx 

9.12.2020 
גדעון סער, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, צבי האוזר,  אבי דיכטר, ממציעי הדיון, מתן כהנא, צחי הנגבי. בצלאל 

 סמוטריץ 
 

1200 

 מהם 5או  4או  3עירים, לא רק קריאה לשר הבטחון להסדיר את כל היישובים הצ
https://twitter.com/Tzachi_Hanegbi/status/1342451522920181765 

25.12.2020 
 צחי הנגבי

 
2042 

 נחמיה לרשת החשמל-סוף: חיבור היישוב נופי-סוף
https://www.93fm.co.il/radio/599199/ 

19.03.2020 
 נפתלי בנט

 
3220 

 קידום פורום ההתיישבות הצעירה בפייסבוק
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2602803079965166&id=1386999648212188 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2582441298668011&id=1386999648212188 

 2020חורף 
 קטי שטרית

 
 
 
 

https://www.facebook.com/AviDichter1/videos/173918814462497
https://www.israelhayom.co.il/article/819473
https://m.knesset.gov.il/activity/committees/foreignaffairs/news/pages/pr091220.aspx
https://twitter.com/Tzachi_Hanegbi/status/1342451522920181765
https://www.93fm.co.il/radio/599199/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2602803079965166&id=1386999648212188
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2582441298668011&id=1386999648212188
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1270 

קראו לממשלה להביא  הגיעו לתמוך בנציגים מההתיישבות הצעירה שקיימו עצרת אל מול ישיבת הממשלה.
 להצבעה כבר בישיבת הממשלה הבאה את הסדרת ההתיישבות הצעירה.

29.11.2020  
 רפי פרץ ,צחי הנגבי ,עומר ינקלביץ׳ ,אריה דרעי ,זאב אלקין

 
1280 

 תושבי ההתיישבות הצעירה 200ם עם שיחת זו
 יולי אדלשטיין

 
1290 

התוצאה, התחייבות להחלטה משותפת שתובא  –בנושא הסדרת ההתיישבות  –הצעה לסדר היום בכנסת 
 לממשלה לקידום הסדרת ההתיישבות הצעירה

25.11.2020 
 אבי דיכטר, אופיר סופר, משה ארבל, שר ההתיישבות צחי הנגבי השיב

 
2530 

 לנתניהו ודרשו שאם לא מחילים ריבונות אז לפחות לקדם את הסדרת ההתיישבות הצעירהמכתב 
https://www.makorrishon.co.il/news/261833/ 

03.09.2020 
 בצלאל סמוטריץ' ,חיים כץ

 
2540 

 ממשלה שתסדיר את כל הישובים הצעירים התכנסות שדולת ארץ ישראל בדרישה להחלטת
-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1101911
-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-D7%A8%D7%A5%D7%90%
-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8

%AA%D7%9B%D7%A2%D7-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D/ 

02.11.2020 
עוזי דיין, גדעון סער, ניר ברקת, אריאל קלנר, מתן כהנא, אופיר סופר,  ,חיים כץ, בצלאל סמוטריץ', יריב לוין 

 עמית הלוי. ,איילת שקד, משה אבוטבול, מיכאל מלכיאלי, מיכל שיר
 

2550 

 את ההתיישבות הצעירה יש להסדיר  -"עצומת צו השעה" : פניית עשרות ח"כי שדולת ארץ ישראל לרוה"מ 
9e07e1d7457d571027.htm-politics/2020_q4/Article-https://www.mako.co.il/news 

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7
-%D7%9E%D7%99%D7%9F%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%95%D7%AA/1102591
-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D
-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA

7%A2%D7%96%D-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94/ 

17.11.2020 
 בצלאל סמוטריץ׳   ח"כ חיים כץ

אבי  עוזי דיין, צביקה האוזר, אלכס קושניר, עודד פורר, יבגני סובה, קרן ברק, ניר ברקת, מאי גולן,
שרן השכל, מיקי זוהר, אסנת מארק, גדעון סער, אתי עטייה, טלי פלוסקוב, אריאל קלנר, שלמה  דיכטר,

בוטבול, משה ארבל, יוסף טייב, מיכאל מלכיאלי, שמואל קרעי, קטי שטרית, מיכל שיר, עמית הלוי, משה א
 מרגי, אליהו ברוכי, ינון אזולאי, יעקב טסלר, יצחק פינדרוס, נפתלי בנט, איילת שקד, אופיר סופר, מתן כהנא

  
7800 

 פעילות מול רוה"מ להסדרת ההתיישבות הצעירה
http://myesha.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=10045 

 יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין 
 

https://www.makorrishon.co.il/news/261833/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1101911-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1101911-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1101911-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1101911-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1101911-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%AA/
https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q4/Article-9e07e1d7457d571027.htm
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102591-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%96/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102591-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%96/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102591-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%96/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102591-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%96/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102591-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%96/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102591-%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%96/
http://myesha.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=10045
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 קבוצת שרים כתבו מכתב לרוה"מ בנושא התיישבות צעירה
 צו השעה –הסדרת ההתיישבות הצעירה 

-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-98https://www.srugim.co.il/5105
-%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%A8%D7%94%D7%9E

%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA 

23.11.2020 
 יולי אדלשטיין, אופיר אקוניס,אלי כהן, צחי הנגבי, זאב אלקין

 
3080 

עזר באופן אקטיבי לגייס רוב להסדרת ההתיישבות הצעירה ולהסביר את המהלך )לא רק הצביע בעד באופן 
 פסיבי(

https://www.0404.co.il/?p=713179 
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1338866487986061313?s=19 

33678936610508803?s=19https://twitter.com/shlomo_karhi/status/13 
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1333064806316781571?s=19 

15.12.2020 
 שלמה קרעי

 
2580 

 הדלקת נרות חנוכה עם ההתיישבות הצעירה
12.2020 

יצחק פינדרוס. משה ארבל, עוזי דיין, מאי גולן, אבי דיכטר, עמית הלוי, אריאל קלנר, שרן השכל, אתי עטייה, 
 מיכל שיר, מתן כהנא, יגבני סובה, קטי שטרית. 

 
2590 

 תהסיור יו"ר הכנסת בהתיישבות הצעירה וקריאה להסדר
1607025542-https://www.branza.co.il/site/article/article_view/news 
12.03.2020  

 יריב לוין
 

2600 

ת הצעירה שרים שהיו הראשונים לדרוש שלא לאשר התיישבות בדואית בלי לאשר קודם את ההתיישבו
 ביהודה ושומרון

 2020שנת 
 גמליאלאמסלם, גילה אדלשטיין, דודי צחי הנגבי, יולי זאב אלקין, 

 
2610 

 3-כמעט כל השרים מצטרפים לקבוצה ראשונית של שרים ומודיעים על סירובם לאשר הצעה להקמת עיר ו
  ון.עד שתוסדר גם ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומר—יישובים חדשים לבדואים

https://www.makorrishon.co.il/news/295865/ 
https://news.walla.co.il/item/3407041 

23.12.2020 
אלי רפי פרץ, גלנט, אקוניס, יואב גמליאל, אופיר מסלם, גילה אאדלשטיין, דודי צחי הנגבי, יולי זאב אלקין, 

 דרעי;יעקב אביטן, אריה מירי רגב, כהן, 
 
 
 
 
 
 

https://www.srugim.co.il/510598-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A8%D7%94%D7%9E-%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%95
https://www.srugim.co.il/510598-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A8%D7%94%D7%9E-%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%95
https://www.srugim.co.il/510598-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A8%D7%94%D7%9E-%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%95
https://www.0404.co.il/?p=713179
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1338866487986061313?s=19
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1333678936610508803?s=19
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1333064806316781571?s=19
https://www.branza.co.il/site/article/article_view/news-1607025542
https://www.makorrishon.co.il/news/295865/
https://news.walla.co.il/item/3407041


    
 

2022-2019  

כודגרסת פריימריז לי  

 דוח מטות ערים  

 הישגי השרים והח"כים במחנה הלאומי
18 

2620 

גובשה וסוכמה הצעת מחליטים להסדרת היישובים הצעירים ביו״ש, המקובלת על המינהל האזרחי והייעוץ 
 .המשפטי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001350882 
23.11.2020 

 צחי הנגבי ומיכאל ביטון
 

1210 

 יזמו דיונים בוועדות הכנסת בנושא הגנת ההתיישבות הצעירה מפני בג"צים של ערבים + שמאל קיצוני
2020 

 אריאל קלנר, אבי דיכטר 
 

1150 
ו בדיונים בוועדות הכנסת בנושא הגנה על ההתיישבות הצעירה מפני בג"צים של ערבים + שמאל השתתפ

 קיצוני
2020 

 אבי דיכטר. עוזי דיין. אריאל קלנר. עמית הלוי. שלמה קרעי.  ניר ברקת. קטי שטרית
 

1380 

 ודה ושומרון"הצעד הבא הוא הכרה בהתיישבות הצעירה, הסדרת היישובים והחלת הריבונות הישראלית ביה
https://www.facebook.com/YuliEdelstein/posts/10158837573937457 

19.12.2020 
 יולי אדלשטיין

 
3980 

 להסדירוסיור אצל הבדואים בנגב כדי להזכיר לממשלה שיש חבל התיישבות חשובה  ששכחו 
  (srugim.co.il)סרוגים –י: ״באנו ללמוד איך מסדירים ולא מפקירים״ ”שדולת א

22.07.2021 
גביר, יום טוב כלפון, שמחה רוטמן, יו''ר -יואב קיש, אורית סטרוק, מיקי זוהר, אמיר אוחנה, איתמר בן

 החטיבה להתיישבות ישי מרלינג 
 

7690 

 יישובים לרשת החשמל 12הבטחה מרוה''מ דאז, לחבר 
d82e87f5ac27071027.htm-politics/2020_q1/Article-https://www.mako.co.il/news 

23/2.2020 
 דהן-נפתלי בנט, אלי בן

 
3620 

 יישובים צעירים יוסדרוהבטחה שלטונית )להבטחה כזו יש משמעות משפטית...(: עשרות 
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1331644171300589576?s=19 

25.11.2020 
 ר שלמה קרעי”ד, ביצחי הנג

 
4070 

הכנת הצעת חוק החשמל להתיישבות הצעירה, כדי לגבור על ה"בעיות המשפטיות" שכביכול, לדעת יועצים 
 משפטיים חמורי סבר, הופכות את הפעולה האלמנטרית הזאת )חיבור לחשמל( לבלתי אפשרית

ps://www.ynet.co.il/news/article/hkcn28by9htt 
09.02.2022 

 יריב לוין
 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001350882
https://www.facebook.com/YuliEdelstein/posts/10158837573937457
https://www.srugim.co.il/583549-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%99-%D7%B4%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%9E
https://www.srugim.co.il/583549-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%99-%D7%B4%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%9E
https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q1/Article-d82e87f5ac27071027.htm
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1331644171300589576?s=19
https://www.ynet.co.il/news/article/hkcn28by9
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4480 

 להתיישבות הצעירה יש צורך מיידי במים, חשמל, אינטרנט ומרכיבי ביטחון. +  –הצעה לסדר 
קיום פגישה עם השר מיכאל ביטון והעלאת הבעיות לפיתרון. לאחר ירידה לשטח לראות בעיות ההתיישבות 

 ן אפשרויות לסיועהצעירה ולבחו
 https://www.inn.co.il/news/455719 

https://www.0404.co.il/?p=698052 
17.11.2020 ,30.10.2020 
 אריאל קלנר

 
4530 

 דיון: ההתיישבות במאחז קומי אורי.
https://www.israelhayom.co.il/article/819473 

511821-https://www.srugim.co.il/511821 
 2020 נובמבר

 אריאל קלנר
 

4550 

 ירה.הדהוד קמפיין ההתיישבות הצע
https://www.inn.co.il/news/460389 

1.9345071-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
 2020דצמבר 

 אריאל קלנר
 

4340 

לא רק  –היום בעד תכנון ובניה ביהודה ושומרון + הסדרת ההתיישבות הצעירה  היהודית -לסדרהצעה 
 הבדואים

;Id=36244https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?vote 
22.12.2021 

אבוטבול משה, אדלשטיין יולי יואל, אוחנה אמיר, אזולאי ינון, אמסלם דוד, אקוניס אופיר, ארבל משה, אשר 
גביר איתמר, בן צור יואב, ברק קרן, ברקת ניר, גולן מאי, גלנט -יעקב, בוסו אוריאל, ביטון חיים, ביטן דוד, בן

אבי, דיסטל אטבריאן גלית, דרעי אריה מכלוף, הנגבי צחי, וולדיגר יואב, גמליאל גילה, גפני משה, דיכטר 
מיכל מרים, יברקן דסטה גדי, כהן אלי אליהו, כץ אופיר, כץ חיים, כץ ישראל, לוי אבקסיס אורלי, לוין יריב, 

ופיר, ליצמן יעקב, מולא פטין, מלכיאלי מיכאל, מעוז אביגדור, מקלב אורי, מרגי יעקב, נתניהו בנימין, סופר א
סטרוק אורית, סמוטריץ' בצלאל, עטייה חוה אתי, פינדרוס יצחק זאב, פרוש מאיר, קרעי שלמה, רגב מירי 

 מרים, רוטמן שמחה, שטייניץ יובל, שטרית קטי קטרין, שיקלי עמיחי
 

5550 

 הבעת תמיכה בהסדרת ההתיישבות הצעירה בשם ראש מפלגתם
29.02.2020 

 הנגבי צחי, ׳עומר ינקלביץ
 

5710 

 שאילתות בנושא ההתיישבות הצעירה
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7

%99%D7%A8%D7%94 
 יריב לוין, אורית סטרוק

 
 
 
 

https://www.inn.co.il/news/455719
https://www.0404.co.il/?p=698052
https://www.israelhayom.co.il/article/819473
https://www.srugim.co.il/511821-511821
https://www.inn.co.il/news/460389
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9345071
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=36244
https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/?__cft__%5b0%5d=AZV8Qga6UrDRiE1SG2mOfZymA1I3XSwNIc6A7W63kB0XJOAJpmpPEvrv5scN2viAbzRlmSMxxeT5vSOj-6GQy0gIDqu64FXnzCZ0RgeL3V3kjvhKBg5prYp0ug6VKi79aZveni5E2Zo2y3anVT6pL3pHiBW4dtyEYchzKIMUWbwmpw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/?__cft__%5b0%5d=AZV8Qga6UrDRiE1SG2mOfZymA1I3XSwNIc6A7W63kB0XJOAJpmpPEvrv5scN2viAbzRlmSMxxeT5vSOj-6GQy0gIDqu64FXnzCZ0RgeL3V3kjvhKBg5prYp0ug6VKi79aZveni5E2Zo2y3anVT6pL3pHiBW4dtyEYchzKIMUWbwmpw&__tn__=kK-R
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94
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6370 

הודיע לפורום  התיישבות הצעירה כי סיעת ישראל ביתנו תצביע מחר בעד הצעת החוק להסדרת 
 ההתיישבות הצעירה

516978-https://www.srugim.co.il/516978 
20.20.1215 

   יבגני סובה
 

9004 

 2021-ישבות הצעירה לחשמל, התשפ"בצעת חוק חיבור בתים בהתיה
 חכים הצביעו בעד 48נדחתה בקריאה טרומית אך 

00.html?t=170750-450157-D-https://m.news1.co.il/Archive/001 
09.02.2022 

 יריב לוין
 

5850 

 ל הבדואי"השתתפות במחאת "האוה
om)The Jerusalem Post (jpost.c –Israel News  –Likud ministers: Gantz to blame for delaying settler outpost legalization  

30.12.2020 
 צחי הנגבי, יואב קיש, אבי דיכטר

 

  

https://www.srugim.co.il/516978-516978
https://m.news1.co.il/Archive/001-D-450157-00.html?t=170750
https://www.jpost.com/israel-news/likud-ministers-gantz-to-blame-for-delaying-settler-outpost-legalization-653767
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 פלשתינית למדינה התנגדות
 

9002 

ברש"פ אכזבה מדברי שר הביטחון בוועדת הביטחון של מינכן שלפיהם, לפלשתינים תהייה בעתיד 
 לא מדינה  –"ישות" 

00.html?AfterBan=1-152963-D-https://m.news1.co.il/Archive/0026 

-https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/02/23/2669732/%D7%A9%D7%A8
-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
-A%D7%94%D7%99%D7%94%D7%A-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D

%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA 

697070-east/article-https://www.jpost.com/middle 

 גנץ בני
 

3830 

הריבונות ... היא תהליך היסטורי בלתי נמנע. זה  קום, החלתפלסטינית לא ת בראיון לגלי צה"ל: מדינה“
 יקרה במוקדם או במאוחר"

https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/757335 
17.08.2020 
 סאופיר אקוני

 
1470 

בכיר בליכוד: בתכנית המאה אין התניה בין החלת ריבונות לבין הקמת מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינה 
 פלשתינית

https://www.facebook.com/371855757456/videos/2763877747014316/ 
24.02.2020 

 יולי אדלשטיין
 

1480 

 "מדינה פלשתינית? לא תקום ולא תהיה"
 שר הבריאות קיים תדרוך על רקע ההסכם עם האמירויות

https://www.israelhayom.co.il/article/792099 
5783327,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

18.08.2020 
 יולי אדלשטיין

 
1510  

 איננו יכולים להסכים, ולא נסכים, למדינה ערבית נוספת המכונה "פלשתינאית".
https://www.facebook.com/watch/?v=389890938720141 

15.10.2020 
 גדעון סער 

 
1030      

 ”ביו"ש היא לא חלק מהחזון שלי ולא של המחנה הלאומי מדינה פלסטינית
/status/1230041704994136064?s=20https://twitter.com/kann_news 

19.2.20 
 גדעון סער 

 
 
 
 

https://m.news1.co.il/Archive/0026-D-152963-00.html?AfterBan=1
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/02/23/2669732/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/02/23/2669732/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/02/23/2669732/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.tasnimnews.com/he/news/2022/02/23/2669732/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.jpost.com/middle-east/article-697070
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/757335
https://www.facebook.com/371855757456/videos/2763877747014316/
https://www.israelhayom.co.il/article/792099
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5783327,00.html
https://www.facebook.com/watch/?v=389890938720141
https://twitter.com/kann_news/status/1230041704994136064?s=20
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1530 

מדינה “במסווה של  –לעולם לא נסכים לחלוקת ירושלים בירתנו ולהקמת מדינת חסות איראנית 
  2:30בלב ארצנו. דקה  –” פלשתינית

https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/posts/3655705777814769 
15.10.2020 

 צחי הנגבי
 

1540 

 2:30דקה  – לירדן לעולם לא תקום מדינה נוספת מערבה
https://www.facebook.com/arielkalner/videos/327376551895063 

15.10.2020 
 אריאל קלנר

 
1550 

 .נמנע אתמוך בהקמת מדינה פלשתינית ביו״ש. הריבונות היא תהליך היסטורי בלתי לעולם לא
https://www.facebook.com/OfirAkunis/posts/10157791339406909 

15.10.2020 
 אופיר אקוניס השר

 
1560 

 3:20לא נקים מדינת טרור בלב לבה של מדינת ישראל דקה 
https://www.facebook.com/sharren1/posts/3648965738447933  

15.10.2020 
 שרן השכל

 
1730 

 ״אסור להכיר במדינה פלסטינית המשלמת משכורות למחבלים רוצחי ישראלים"
https://www.facebook.com/276394881722/posts/10157308901671723/?vh=e&d=n 

07.03.2020 
 אבי דיכטר

 
1890 

 אילן-נאום בר. ” זה מדינה פלשתינית. –אנו שוללים בתכלית השלילה תכנית טראמפ  שלאחד מחלקיה “
זוהי  – כיום אפילו את זה אנו לא אומרים“ ואולם,  ”,לא תהיה באמת מדינה ריבונית”הגדיר הסדר ש

 ”. התקדמות נהדרת
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=132377 

 והלאה 25דקה 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/281067 

27.05.2020 
 צחי הנגבי

 
2100 

הר ברכה תהיה עיר ואם בישראל, אפעל תמיד בכל תפקידיי לעמוד נגד מדינה פלשתינית ובעד החלת 
 הריבונות על כל היישובים והמרחבים היהודיים ביהודה ושומרון.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/426926 
10.02.2020  

 אופיר אקוניס
 
 
 

https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/posts/3655705777814769
https://www.facebook.com/arielkalner/videos/327376551895063
https://www.facebook.com/OfirAkunis/posts/10157791339406909
https://www.facebook.com/sharren1/posts/3648965738447933
https://www.facebook.com/276394881722/posts/10157308901671723/?vh=e&d=n
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=132377
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/281067
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/426926
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טראמפ תכלול תמיכה במדינה פלסטינית באיו"ש והכרה במזרח ירושלים -הגיב לחשש שתוכנית קושנר
רון, ואמר ''אין מקום לעוד מדינה מלבד מדינת ישראל בין סייר במועצה האזורית שומ  -כבירת ''פלסטין'' 

 .הירדן לים. קונספט שתי המדינות קרס לחלוטין''
https://www.inn.co.il/news/391878 

17.01.2019 
 ניר ברקת  

 
2040 

 הקמת מדינה פלשתינית  תטראמפ הדורש-שנרדאג לקווי היסוד שלא יכריזו שמקבלים את תכנית קו
 2020במרץ 

 יריב לוין
 

1460 

 צריך להחיל ריבונות  –מדינה פלסטינית תהיה אבסורד
עיתון הגרמני הנפוץ ביותר בקרב יו"ר הכנסת התראיין לעיתון הגרמני "פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג, 

 מדינות 148-מחוץ לגרמניה, מופץ ב  קוראי גרמנית 
747301-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 

-staat-palaestinenser-den-und-israel-ueber-edelstein-sprecher-https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/knesset
16625376.html 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-747301 
10.02.2020 

 יולי אדלשטיין
 

1360 

"אני לא מקבל מדינה פלסטינית, אני לא מקבל מסירת שטחים בנגב  12מתקפה נגד שר הבטחון בחדשות 
ואני לא מקבל מציאות של יישובים מבודדים. יש רוב בציבור ובכנסת שמתנגד. מתפקידי לוודא שלא יהיו 

 מחויבויות לצעדים שיצרו מציאות מסוכנת בשטח"
https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/234185/ 

20.20.0601 
 גדעון סער

 
 

3700 

  לעולם לא נכיר במדינה פלסטינית!
https://www.facebook.com/MikiZoharLikud/posts/4262007990483568  

https://www.0404.co.il/?p=606096 
20.20.0616 

 מיקי זוהר
 

2130 

 סרבה בנחישותו –הח"כית נדרשה לפרסם דברי שבח לתכנית קושנר להקמת מדינה פלשתינית 
 2020ינואר 

 קטי שטרית
 

1040 

 ”הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ, שתהיה מדינת טרור והסתה אנטי ישראלית לא ולא!“
https://twitter.com/zeev_elkin/status/1222243486419865600 

28.01.2020 
  חבר הקבינט זאב אלקין

 

https://www.inn.co.il/news/391878
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-747301
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/knesset-sprecher-edelstein-ueber-israel-und-den-palaestinenser-staat-16625376.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/knesset-sprecher-edelstein-ueber-israel-und-den-palaestinenser-staat-16625376.html
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-747301
https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/234185/
https://www.facebook.com/MikiZoharLikud/posts/4262007990483568
https://www.0404.co.il/?p=606096
https://twitter.com/zeev_elkin/status/1222243486419865600
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2150 

מדינה פלסטינית על רוב שטחי יהודה ושומרון, ישובים יהודים שהם מובלעות ומסירת שטחים בנגב אינם “
  “ חלק מהחזון שלי ושל המחנה הלאומי. לא היו בעבר ולא היום

  (inss.org.il) המכון למחקרי ביטחון לאומי –סער: יש לנצל את שעת הכושר ולהחיל את הריבונות במהירות 
29.01.2020 

 גדעון סער
 

2190 

לאוטונומיה, לממשל עצמי,  לא נתנגד .להבהיר שלעולם לא נסכים לריבונות פלשתינית בארץ ישראל חשוב
הארץ לא תימסר  אבל הריבונות בלב .הערבים לשלטון מקומי, לניהול עצמאי של חייהם בערים ובישובים

 .לזרים
https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/photos/a.651679941550716/2945949345457086/?type=3&theater 

29.01.2020 
 צחי הנגבי

 
 3800 

 ”.כ קטי שטרית: לא למדינה פלסטינית בלב ישראל”ח
https://ch10.co.il/news/644694/ 

17.12.2020 
 קטי שטרית 

2200 
 הבעת תמיכה בהודעה הדרמטית של אלחייני על סירוב "לקנות" ריבונות במחיר הסכמה למדינה פלשתינית

 הליכודלא תוקשר היות שסוכם שלא יינתנו ראיונות ע"י חברי סיעת 
28.1.2020 

 ציפי חוטובלי, מיכל שיר, מיקי זוהר
 

3150 

 לא הייתי הולך לשום מהלך שממנו אפשר להבין כאילו אנו מסכימים למדינה פלשתינית.
 )והלאה 1מדקה  –הקלטה (

inn.co.il/news/439187https://www. 
03.06.2020 

 יואב קיש
 

3770 

  טעות ישראלית " –"מדינה פלסטינית 
  https://www.inn.co.il/News/News.aspx/390760 

04.01.2019 
 יובל שטייניץ  

 
3780 

 ושומרון! מדינה פלסטינית לא תקום ביהודה
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/391184 

09.01.2019  
 קטי שטרית 

 
 

3670 

  אני מתנגד להקמת מדינה פלסטינית
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/654207 

08.01.2019 
 אבי דיכטר

https://www.inss.org.il/he/%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91/
https://www.inss.org.il/he/%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91/
https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/photos/a.651679941550716/2945949345457086/?type=3&theater
https://ch10.co.il/news/644694/
https://www.inn.co.il/news/439187
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FNews%2FNews.aspx%2F390760%3Ffbclid%3DIwAR24zK1eWRiee_6psfxYCeT1NEvWNrWWe-7Bur-K7Z5iZagKYczBijUZgDc&h=AT0FToxKTtyuEcCIIvxOs-AD8YDvIt4KtYQwSgLtjDWxs9GFnVYmobQcKUkY4Kox0QH2bBCPhkOrvzCbnIzQQyf7FI7nlcyrdY7zOhOix2ycXe2SEvZlo9cH9JESLJaCAX44dVm3hOtZst1Xf1QAvld3ZBO776mXorF37fP27nmxbioalfeACIKCC8LKj0boILom6p1KsIsWeR_9gN5KIJBkBCcswAi3aikelj0iza1FjTqGwRg37EUIvP8fRfxiShizGNBZl8OyJr0sCL4LUv_FBWamV5EdwuForZVoSdynFcfEJ5dzV9RRmdKBUavNu9doRfvNdT9AWXtqgkTp9M_Jp6VZIQHSRFFT-shIU1ed7FDm97d4ZKilY3rR_cR60FHmDuAJD_fOwuYo-mMn7frIJHrnxZoWXHdS0KgiyGBCNZ8rmVFEITsIWqqvzYIh7qhXjyFnc4wSeTMtKQkS685tjvB78mez8j1uaf-4jYDnqw7i_STKRMhR5rm16FxbQCOlTJCjfeYE1IMr9aKEOAQZUD_b1gQfAvD5jk8AynQooT1_1oFDC09CVMi6SC8gk2LDHGvXdtjKxIO7YIk-I_CB5wAhqKuY5YaMGBbiOod_TBVNBJZ1sgMG97tETRP0tT0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FNews%2FNews.aspx%2F391184%3Ffbclid%3DIwAR3oz-B3J34Y38B1TZr06MBHzwqIIbradGV_RJrv-rFvN0PZnIh7kKEY43Y&h=AT1sY0k2BaqOji09VuDkd99yL-OtFzQOH3u5fUsa5UZwVmSi6iN6lmxsVkER_jWsDfjOb2OWS0U4ISq3cu7YqHfnKOYfeDDOXKQgOrAyQVEW4NmXRNBHFoTfNaUVARaRQJeDaGQV6rSyaogN9tSuGyQepc5rz4lraRaQtVvBFeJcrjFmeDZlN9KsbXMi9_07qcoN6JnKHRMU2FXzydWfqQXsnjR0hO_nQZRXV8GT5VFLvxwVZa5oeS-eWbT9VcQPWG14XtX4HYkH9mrgzxySQ4EmWs1FbaIn7ZrIAmMyHy0UGTCzklnMrlRnBS2S2ikEuLwks09CwCODJ1WhaFvhVeHovSD4XJQLZ3ry9czOP_UqXB6k5pBR19jutM35tGRxv0b0HMcQ7oOo0zgLxPaMVuj5bU2HMhiRFNqIGcBW3cFLKZArnPGabDqqCvhChxO0mbhmuzfYrsen6VkU-Rrj6xcnPY2sgMkypBh_QWoLzI792NldEyLMfHiHrCwKzVGajoOV29qGxnm9qwg98xVzpNNyjtMLIo9WnOXiaX7C4qgU08hEph-aK3xT8YK1f7No43_ycPu-Pk2wAEgHzhfTnpf1nT4k9oZmPR6HcO7dU2NL6uNq8nLrimmLlG4ziwFjSX0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FNews%2FFlash.aspx%2F654207%3Ffbclid%3DIwAR3qAdaB1YL1gfRAwZvyen3jCyLsuuIK0lDD-JbhNyUXUeJiXhM4txETg1I&h=AT00cyKRMiAGBjDbM85DPtoJfGKuilCX953XCuVlk8swjf7MV8EDwJTXc9v89ebCU28QnnWC6iE12YV1I3f7l8Hk4YHk4FuBv_QFObLY58WBG3kl26fcvJ6z0fXg2U7Z9Ocvg-_JrCludtYFQnHkGij624XEnqeJno-oykbCq2OEBhMxjW9oCMkqk8tYKZbtNtMrLgPSloknUpNLwM6NI3vTpTtidos8_zkT0P-mvWYaXCsGpv1E20l3rRtYABxNQuhCT84c-CUpzrPbGqps5z_wDGYuI7c_rcFzPBvT5QgFFzUnlxXeAgAZ6B7tpkxCCmAIKq13l2TR_q4AzBlrHbcbw1YUHMlvr8q-pEWHorPZwgpnXaoaUnLAOqnI_vLJEIx2fjP-OZiW3GtLxe4sO6FbfxBlZb0XLmWI1KeA_qJxxCJ8w5NJKH19v-NzgfBVao9ikg6K1LZSNzyyy647EcyCcqDfUAARTSU6rjFF4u193n_mRG9eAeuqrZSSxuuXRQJpSwFysL3SHFEuEVtPsN9x0nfJqHH_UVJcCPzfGy7AGYvuudlVNd8zTtC6D4W_sl2d9gATD71dStscF0JoxNG9rXXCMIj1FkevL-Fb6SFur_msdsS_nQizgwoNc2pE_iw


    
 

2022-2019  

כודגרסת פריימריז לי  

 דוח מטות ערים  

 הישגי השרים והח"כים במחנה הלאומי
25 

3640 

 מתנגד למדינה פלשתינית
_fbid=3348776131844301https://m.facebook.com/story.php?story&id=946596718728933 

15.10.2020 
 ר שלמה קרעי”ד
 

1060 

  naturally I object to Palestinian state( למותר לציין שאני מתנגד למדינה פלשתינית 8)דקה  
DzrAKJP4Mhttps://www.youtube.com/watch?v=9i 
16.02.2020 

 ראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת
 

3870 

 אני ודאי מתנגד למדינה פלסטינית, אני לא אאפשר לזה לקרות
https://www.inn.co.il/news/426456 

05.02.2020 
 קיש יואב

 
3230 

 לא למדינה פלשתינית
https://twitter.com/shitrit_keti/status/1339483048627363842?s=19 

17.12.2020 
 קטי שטרית

 
3320 

  לא תקום כאן מדינה פלסטינית
https://www.srugim.co.il/305401-305401 

13.01.2019 
 יואב גלנט

 
1100 

 ”תחת המשמרת שלי לא תקום מדינה פלסטינית“
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/426764 

09.02.2020 
 שרן השכל

 
 1110 

 ”אני מתנגד נחרצות למדינה פלשתינית“
https://www.facebook.com/SHLOMO2016/photos/a.960198024035469/2691531220902132/?type=3&theater 

28.01.2020 
 שלמה קרעי

 
 
 
 

3370 

 נגד מדינה פלשתינית  
https://www.youtube.com/watch?v=rBIFYkeCPJM&feature=youtu.be 

 09.06.2019 
 דוד ביטן

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3348776131844301&id=946596718728933
https://www.youtube.com/watch?v=9iDzrAKJP4M
https://www.inn.co.il/news/426456
https://twitter.com/shitrit_keti/status/1339483048627363842?s=19
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.srugim.co.il%2F305401-305401%3Ffbclid%3DIwAR0dK3-56npngULSqRVktbLaGud8Kp4iKT_KC4N2zVfzEkboof_w4Nt3N_w&h=AT0DzmpGpbOflGF819jb-d03woRWZkVBc5qWO_Va2rWwHMtQLiJ7_H4T7EZzj16gdhigcsqhQ8MJ4nhmOwkMeabBf4YJMnG1qoniI2aaPIKu6KFmYsguk92MRllSidNSxbZ-KRIE3BFI8kKB8Os5ljLJBZoDr8UyQYCESV5q33BRN7oVuPuTzVAhywFZgmyG93RBB7iMfccUC2l2L_oJSPK5XlZJnG6enV3_7ABTdh4UidEs32FBx4TUjNP2QeyZpitUX8l4IgzemcClVf7J1K8-koxPlJYZCIMdUtEXK1lWJouyVKEsr04dHa2eNFztiVmOETy025Zk5ZyuI6DWsQHARMzPQguHEJTFfRuc1f_TaADDCOLzWew6Kj91Bvx0vYaW-ZI8XRpDbFwS83U5ee82-9TRFBG_K4UXLvNt59iHNKiQsx-F74mMYzqf19MhpQpBfP8bI3C2Zj4QXl7WO59JgBy9orcHzAuAoDMw19tkEkEdq80ls_q6DukTedv9lqRTi-p7bZXrj-bIgfc4x6PTlpp8njRrJLfxNO8_saArEmQFb9QzJ24JCTytjTAsln3QT7J-7LBmJXicSC6If_A5verJroXAgn1loCmNAacReEg0L9p2Bmr-_zsAwpih8DE
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/426764
https://www.facebook.com/SHLOMO2016/photos/a.960198024035469/2691531220902132/?type=3&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrBIFYkeCPJM%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0gfBbzO5TXMujq1rd-W9YKexy55_q64uB_s41iBq2N5jgvr-MZ4FP_pCo&h=AT2HEoZIMk40tlfU-C6-U8cGVWAS8uMF1powdLCzod559gHlYPiyyN285aCLk67oFW74MxbA8t83_rX0I1UOqD7Qg3FJR31xWqeIDf9P0Jts3-J3ci9GiXqgIszdwHBzICTb9vUyoiirp3a55dDVlQucUZkdulTpeUoQ2zqUcSm_xPuwZV4yFgpMBPQC68xubBynferuIG8qFlASLsCiJSeZhoJ0ugPhEqoKSR_NSj6kbD3-7jKkzfu9Q4gDXq4IgE22c4OAoqr1q_4Ve4kvn34z9Zbt_W6yrLogU49UB3lx8cnzOEeE6sva0qQ_3ARJ7qpMlUcgz345cGy-xpOGzNN68aAI_u5GwfHpxm_Fig8KnOdm13rsIBSPDHy3XmCX_wZNH9pLlmYp0bBxUqCNHBDkI2VCd9zYNbEJz-uT0upfe_g9__YhzfPmRkz7kLYcCBmJxEHenVAfvAOd6N6Dc0KBpNhH1tiTLJb4KXD5kweOPcAXJykww6fYjweyV9btExIojzUWGTYZkdI-BnA065UYngAmoyyQPgJcWFg98M6DRPXgNmE39zkZYJxpEvS1oKOi9gRQc02bcw57nA2Jos3JPczmQn34RgXBhjmRX1D6ra-RjWeQdnii40_hu1e6CJg
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 החלת הריבונות. זה הזמן לעשות זאת, בכל תרחיש עתידי ההתיישבות תהיה חלק ממדינת ישראל
 זה לא אומר להקים מדינה פלשתינית

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/9624
-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A8-04
-%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94
-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94

%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/ 

20.20.0607 
 ניר ברקת

 
1090  

 ”אני סמוך ובטוח שלא נצטרך חס ושלום להגיע להחלטה בדבר הקמתה של מדינה פלסטינית.“
 ם נאמרו בתקופה קריטית, אחרי הסכם טראמפ הדברי

s%2F1222261230619983872&widhttps://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdudiamsalem%2Fstatu
get=Tweet 

28.01.2020 
    דוד אמסלם

 
3420 

 "שתי מדינות לשני עמים זה רעיון שפשט רגל
ttps://www.youtube.com/watch?v=e5agIIDw71wh&ab_channel=%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%97

AmirOhana-%D7%A0%D7%94 

14.03.2019 
 אמיר אוחנה

 
2520 

עקרונות: התנגדות להקמת מדינה פלסטינית. התנגדות -ח"כים על דף 43ראשי שדולת א"י בכנסת החתימו 
 ף, רוב חברי הממשלה נרשמו כ"שרים תומכי שדולה"למסירת שטחים. בנוס

783839-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 
14.08.2020 

 בצלאל סמוטריץ , חיים כץ
 

4260 

 מודל שתי המדינות, לא עובד ולא יעבוד
https://www.makorrishon.co.il/news/443487 

8.1.22 
 ניר ברקת

 
4290 

 כיסוי תקשורתי נרחב בחו"ל ובעולם הערבי של אמירת רוה"מ נגד מדינה פלשתינית
 כתגובה מיידית לדרישת מנהיגת גרמניה להקים כזו

Bennett: Palestinian state means…a terror state,…7 minutes from my house and …any 
point in Israel 

dd9af805dc33a4e6c603cd24504879a6-germany-europe-iran-ttbenne-naftali-trump-https://apnews.com/article/donald 
visit-farewell-in-leaders-israeli-tmee-to-merkel-s-10/germany-10-https://www.bloomberg.com/news/articles/2021 

80503106-itvis-farewell-leaders-israeli-meet-merkel-https://abcnews.go.com/International/wireStory/germanys 

-Iran-of-issues-key-on-differ-Bennett-PM-Israeli-and-east/2021/10/10/Merkel-https://english.alarabiya.net/News/middle
Palestine 

palestine-iran-on-differ-bennett-israels-and-merkel-https://www.aljazeera.com/news/2021/10/10/germanys 

10.10.2021 
 נפתלי בנט

 
 
 

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/962404-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/962404-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/962404-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/962404-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99/962404-%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdudiamsalem%2Fstatus%2F1222261230619983872&widget=Tweet
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdudiamsalem%2Fstatus%2F1222261230619983872&widget=Tweet
https://www.youtube.com/watch?v=e5agIIDw71w&ab_channel=%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94-AmirOhana
https://www.youtube.com/watch?v=e5agIIDw71w&ab_channel=%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94-AmirOhana
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-783839
https://www.makorrishon.co.il/news/443487
https://apnews.com/article/donald-trump-naftali-bennett-iran-europe-germany-dd9af805dc33a4e6c603cd24504879a6
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-10/germany-s-merkel-to-meet-israeli-leaders-in-farewell-visit
https://abcnews.go.com/International/wireStory/germanys-merkel-meet-israeli-leaders-farewell-visit-80503106
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/10/10/Merkel-and-Israeli-PM-Bennett-differ-on-key-issues-of-Iran-Palestine
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/10/10/Merkel-and-Israeli-PM-Bennett-differ-on-key-issues-of-Iran-Palestine
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/10/germanys-merkel-and-israels-bennett-differ-on-iran-palestine
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5000 

מנהיג ישראל לפוליטיקאים בכירים מאוסטרליה ומבריטניה: "'שתי מדינות' זו לא עמדה מועילה, זו אשלייה, 
אינה מקובלת בשום צורה. בין הנהר לים לא תהיה מדינה ריבונית אחרת מלבד ישראל. זה צריך להיות 

 הבסיס לכל משא ומתן ריאלי עתידי".
The Jerusalem Post (jpost.com) –Gideon Sa’ar: Netanyahu agreed to ‘two state illusion’  

tps://www.kan.org.il/item/?itemid=63452ht 

15.12.2019 
 גדעון סער

 
5120 

"כמי שהיה מעורב ... אני אומר שהיו דברים שרוהמ ולא היה מוכן להתפשר עליהם בכל מחיר. ה"לא" 
 המוחלט למדינה פלסטינית הוא דוגמה מובהקת, כפי שנשמע בקלטות טראמפ"

There were things Netanyahu was not willing to compromise on at any cost. The absolute 
‘no’ to a Palestinian State is a clear example of this, as heard on Trump’s tapes.” 

Netanyahu outburst (janglo.net)-Evangelical leader condemns Trump’s anti 
 2021 מברדצ

 בנימין נתניהו, יריב לוין
 

5310 

 אעמוד כצוק איתן מול מדינה ערבית בין הים לירדן
-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1-https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B
-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9B%D7%A6%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93

%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9C/ 

23.09.2021 
 אופיר אקוניס

 
5320 

 איום: אם לפיד יקדם מדינה פלשתינית, לא תהיה לו ממשלה
https://www.kan.org.il/item/?itemid=111909 

22.08.2021 
 איילת שקד

 
5330 

 לוודא יכולת התנגדות לגורמי שמאל בכנסת ח"כי הימין נלחמו על מנת בעת פועלה של הוועדה המסדרת, 
 2021יוני 

  אמסלם דוד דיסטל אטבריאן, שלמה קרעי, גולן, דוד ביטן, גלית שטרית, מאי יריב לוין, מיקי זוהר, קטי
 
 
 

5340 

 (0:34לא תהיה מדינה פלשתינית )דקה 
s://m.facebook.com/watch/?v=477529210306695&_rdrhttp 

26.11.2020 
 אופיר אקוניס

 
5350 

השר לשיתוף פעולה אזורי לגלי צה"ל: "מתווה של שתי מדינות לשני עמים איננו מקובל על ממשלת ישראל 
  ובוודאי לא על המפלגה שאני מייצג"

https://twitter.com/GLZRadio/status/1329372172482203648 
19.11.2020 

 השר אופיר אקנוס
  

https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Gideon-Saar-Netanyahu-agreed-to-two-state-illusion-611036
https://www.kan.org.il/item/?itemid=63452
https://www.janglo.net/item/hMYuMvvuUFH?msclkid=3527dce5ced011ec9d945a804f2028f4
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%A6%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A8/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%A6%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A8/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%A6%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A8/
https://www.kan.org.il/item/?itemid=111909
https://m.facebook.com/watch/?v=477529210306695&_rdr
https://www.facebook.com/OfirAkunis/videos/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-20-261120/477529210306695/
https://www.facebook.com/OfirAkunis/videos/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-20-261120/477529210306695/
https://twitter.com/GLZRadio/status/1329372172482203648
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 זה לא עובר בציבור בישראל. –זה לא עובר. לא רק בליכוד   --מחוייבות למדינה פלשתינית 
 630דקה 

https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/videos/357675495351739 
 השר צחי הנגבי

 
5610 

מדינה פלסטינית, לא בארץ ישראל. אני לא נגדם, אלא בעדנו. אסור לעלות על בדל שפתינו נסיגה. ארץ 
 ישראל היא ערך לאומי מקודש שיוצר אותנו כעם

https://www.makorrishon.co.il/news/174811/ 
27.09.2019 
 אמיר אוחנה

 
6020 

 "לא אאפשר הקמת מדינה פלשתינית בשטחנו"
The Jerusalem Post (jpost.com) – Edelstein: I won’t let us create a Palestinian state on our territory 

19.08.2020 
 יולי אדלשטיין

 
6340 

קנצלרית גרמניה היוצאת נפגשה עם ראש  ”."משמעות הקמת מדינה פלסטינית היא שתקום מדינת טרור
 הממשלה בירושלים. "מנהיגותך סללה את הדרך למחויבות מתמשכת של גרמניה לביטחון ישראל" 

  (makorrishon.co.il)מקור ראשון ”– ות הקמת מדינה פלסטינית היא שתקום מדינת טרורמשמע“ :בנט
10.10.2021 

 נפתלי בנט
 

6350 

 לא רוצים שתי מדינות
677709-states-two-not-but-stability-want-we-americans-to-ost.com/international/bennetthttps://www.jp 

25.08.2021 
 נפתלי בנט

 
6360 

 מדינה פלשתינית טעות נוראית
679518-mistake-terrible-a-be-would-statehood-palestinian-news/bennett-https://www.jpost.com/israel 

15.09.2021 
 נפתלי בנט

 
6490 

 אין עם פלסטיני
https://www.facebook.com/watch/?v=474559094051963 

24.01.2022 
 ח"כ יום טוב כלפון

 
7090 

 אין דבר כזה עם פלסטיני.
https://twitter.com/shitrit_keti/status/1510997069351247892?s=21&t=6XMLM3ZGt3s6

_isvbKjhJQ 
https://www.facebook.com/100053195257901/posts/504210354695469/?d=n 

4/4.2022 
 קטי שטרית

https://www.facebook.com/Tzachi.Hanegbi/videos/357675495351739
https://www.makorrishon.co.il/news/174811/
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/edelstein-i-wont-let-us-create-a-palestinian-state-on-our-territory-639052#:~:text=Health%20Minister%20Yuli%20Edelstein%20%5BLikud%5D%20personally%20pledge%20to,created%20on%20our%20territory%20in%20Judea%20and%20Samaria.
https://www.makorrishon.co.il/news/406021/
https://www.makorrishon.co.il/news/406021/
https://www.jpost.com/international/bennett-to-americans-we-want-stability-but-not-two-states-677709
https://www.jpost.com/israel-news/bennett-palestinian-statehood-would-be-a-terrible-mistake-679518
https://www.facebook.com/watch/?v=474559094051963
https://twitter.com/shitrit_keti/status/1510997069351247892?s=21&t=6XMLM3ZGt3s6_isvbKjhJQ
https://twitter.com/shitrit_keti/status/1510997069351247892?s=21&t=6XMLM3ZGt3s6_isvbKjhJQ
https://www.facebook.com/100053195257901/posts/504210354695469/?d=n
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7100 

 אין עם פלשתיני
893585-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 

24.01.2022 
 אורית סטרוק

 
7170 

 תגובה להחלטת סנאט בעד מדינה פלשתינית
 מדינה פלשתינית היא אסון לישראל ולעולם לא נסכים לה. 

https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1503424800059969542?t=Q36UYKuc1qzOTrKo893hqA&s=19 

https://www.inn.co.il/news/543694 

senate-by-passed-bill-budget-us-in-hidden-state-palestinian-for-https://worldisraelnews.com/support/ 
15.03.2022 

 קטי שטרית, ד"ר שלמה קרעי
 

7180 

 רוה"מ לשעבר, ערב ביקור ביידן: לא למדינה פלסטינית
https://twitter.com/netanyahu/status/1537403572240908289?ref_src=twsrc%5Etfw 

16.06.2022 
 בנימין נתניהו

 
7200 

 שיחה למחוקקים אמריקנים: "שתי מדינות" לא יעבוד לעולם
https://www.israelunwired.com/us-congressmen-introduced-to-totally-new-different-peace-
plan/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=New+%26+Different+Peace+Plan+that+Replaces+D
angerous+Two-State+Solution&utm_campaign=New+++Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-
State+Solution 

29.03.2022 
 ניר ברקת

 

  

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-893585
https://twitter.com/shlomo_karhi/status/1503424800059969542?t=Q36UYKuc1qzOTrKo893hqA&s=19
https://www.inn.co.il/news/543694
https://worldisraelnews.com/support-for-palestinian-state-hidden-in-us-budget-bill-passed-by-senate/
https://twitter.com/netanyahu/status/1537403572240908289?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.israelunwired.com/us-congressmen-introduced-to-totally-new-different-peace-plan/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=New+%26+Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution&utm_campaign=New+++Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution
https://www.israelunwired.com/us-congressmen-introduced-to-totally-new-different-peace-plan/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=New+%26+Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution&utm_campaign=New+++Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution
https://www.israelunwired.com/us-congressmen-introduced-to-totally-new-different-peace-plan/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=New+%26+Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution&utm_campaign=New+++Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution
https://www.israelunwired.com/us-congressmen-introduced-to-totally-new-different-peace-plan/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=New+%26+Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution&utm_campaign=New+++Different+Peace+Plan+that+Replaces+Dangerous+Two-State+Solution
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 מהטייה הסובלתבממסד המשפטי  מאבק
 

7030 

 שדולה לתיקון מערכת המשפט
https://www.inn.co.il/news/531156 

09.11.2021 
 שלמה קרעי, גלית דיסטל אטבריאן, אמיר אוחנה

 
7430 

 ונים:הגשת הצעות חוק בנושאים לאומיים ש
 הצ"ח חוק יסוד ההגירה לישראל

 הצ"ח הגנה על ישראלים מפני מוסדות בינ"ל עוינים
 הצ"ח ביטול המינהל האזרחי

 הצ"ח סיפוח בקעת הירדן צפון ים המלח ומדבר יהודה
 תיקון מיסוי תרומות מישות מדינית זרה -הצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה

 תמיכה ממוסד שאינו מניף דגל ישראל הצ"ח הדגל הסמל והמנון המדינה תיקון שלילת
 הצ"ח החלת הריבונות של מדינת ישראל בחבלי יו"ש

 מיקי זוהר
 

7440 

הצעות חוק בנושא "הגבלת זכות העמידה" המגבילה את היכולת של ארגוני השמאל לעתור נגד 
 הישראליים המתיישבים
  (93fm.co.il)רדיו קול חי –תעלה מחר להצבעה  –ץ ”להגבלת זכות העמידה בבג הצעת החוק
08.06.2021 

https://www.makorrishon.co.il/news/283827/ 
18.11.2020 

 שרן השכל, מיקי זוהר
 

7610 

 ת המשפטנגד מערכ עשרות ציוצים עם ביקורת  כ
https://shakuf.co.il/14897 

 אמיר אוחנה
 

7670 

 שעברה בקריאה טרומית –קידום הצעת חוק פיסקת ההתגברות
-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%95-https://www.srugim.co.il/560168

-D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%90%-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94

%D7%94%D7%9B%D7%A0 

10.05.2021 
 יריב לוין. מיקי זוהר

 
7680 

-שר המשפטים לשעבר מבהיר לאמריקנים, שההתיישבות חוקית על פי מסמכים בינלאומיים מחייבים ובלתי
 חוזרים ומצטט את "דו"ח לוי האמריקני"

673537-law-intl-and-build-to-thrilled-2021-11-july-editor-the-to-https://www.jpost.com/opinion/letters 

11.07.2021 
 צחי הנגבי

 
 

https://www.inn.co.il/news/531156
https://www.93fm.co.il/radio/699199/
https://www.93fm.co.il/radio/699199/
https://www.makorrishon.co.il/news/283827/
https://shakuf.co.il/14897
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
https://www.srugim.co.il/560168-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0
https://www.jpost.com/opinion/letters-to-the-editor-july-11-2021-thrilled-to-build-and-intl-law-673537
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להעביר את הצעת החוק  –פסקת התגברות(  –יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון -הצביעו בעד הצעת חוק
 בעד 40לוועדה להכנה לקריאה: 

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=34101 
10.5.2021 

וריאל, ביטון חיים, בן גביר איתמר, בן אבוטבול משה, אורבך ניר, אזולאי ינון, אלקין זאב, אמסלם דוד, בוסו א
צור יואב, בנט נפתלי, ברוכי אליהו, ברק קרן, גולן מאי, דיכטר אבי, דיסטל אטבריאן גלית, הנגבי צחי, השכל 

שרן מרים, וולדיגר מיכל מרים, זוהר מכלוף מיקי, טייב יוסף, טסלר יעקב, כץ אופיר, לוי אבקסיס אורלי, מולא 
ל, מעוז אביגדור, מרגי יעקב, סופר אופיר, סטרוק אורית, סילמן עידית, סמוטריץ' פטין, מלכיאלי מיכא

בצלאל, עטייה חוה אתי, פינדרוס יצחק זאב, קארה אביר, קיש יואב, קרעי שלמה, רוטמן שמחה, שאשא 
 ביטון יפעת, שיקלי עמיחי, שקד אילת

 
8000  

 ף לבג"צים וסוהמינהל האזרחי ממליץ: הסדר מקרקעין של קבע באיוש, 
https://www.israelhayom.co.il/article/815803 

https://twitter.com/DayanUzi/status/1323133786767450119 
https://www.facebook.com/DayanUzi/posts/3697541253671326 

2.11.2020 
 עוזי דיין

 
4720 

 במכתב לעמיתו האירופי, הד גדול בתקשורת הכללית 80יו"ר הכנסת מזכיר את סן רמו ואת ארטיקל 
https://www.israelhayom.co.il/article/707347 

16.11.2019 
 יולי אדלשטיין

 
9007 

 העלאת הנושא לסדר היום הציבורי, הגשת הצעת חוק. –ניגודי עניינים של שופטים 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001336761 

22.07.2020 
 אריאל קלנר

 
1600 

 הצביעו בעד בדיקת ניגודי האינטרסים, של השופטים שלנו
https://www.kan.org.il/item/?itemid=73958 

08.07.2020 
http://mattotarim1.blogspot.com/2020/08/blog-post.html 

אוסנת מארק, אופיר כץ, אופיר סופר, אוריאל בוסו, איילת שקד, אלי כהן, אליהו ברוכי, אליהו חסיד, אריאל 
ון סער, גילה גמליאל, גדי יברקן, יואב גלנט, יואב קיש, יוסף טייב,  ינון אזולאי, קלנר, בצלאל סמוטריץ', גדע

יעקב טסלר, יעקב מרגי ,יצחק פינדרוס, יריב לוין, ישראל אייכלר, מאי גולן, מיכאל מלכיאלי, מיכל שיר, מיקי 
מולא, צחי הנגבי, קטי זוהר, משה אבוטבול, משה גפני, משולם נהרי, מתן כהנא, נפתלי בנט, יעקב אשר, פטין 

 שטרית, קרן ברק, רפי פרץ, שלמה קרעי, שרן השכל          
 
 
 
 
 
 
 
 

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Votes/Pages/vote.aspx?voteId=34101
https://www.israelhayom.co.il/article/815803
https://twitter.com/DayanUzi/status/1323133786767450119
https://www.facebook.com/DayanUzi/posts/3697541253671326
https://www.israelhayom.co.il/article/707347
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001336761
https://www.kan.org.il/item/?itemid=73958
http://mattotarim1.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
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 גינוי החלטת הבג"צ לפסול, כמובן, את חוק ההסדרה
https://www.0404.co.il/?p=602512 

09.06.2020 
https://news.walla.co.il/item/3366190 

09.06.2020 
 ציפי חוטובלי. יולי אדלשטיין. מיקי זוהר. בצלאל סמוטריץ. ניר ברקת. שלמה קרעי. מאי גולן. 

 , יריב לוין:מיכל שיר. גדעון סער. קטי שטרית
 

3070 

 לממשלה.למרות התנגדות היועץ המשפטי שר המשפטים קידם הצעת חוק 
להציג את עמדתו של נבחר  סירוב היועץ המשפטי לממשלהודרש ייצוג משפטי חיצוני בפני הבג"צ בגלל 

 הציבור. השר פנה שר לבג"ץ במהלך הליך משפטי והודיע כי היועמ"ש לא מייצג אותו.
793311-riv.co.il/news/politics/Articlehttps://www.maa 

02.10.2020 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001346135 

18.10.2020 
 אמיר אוחנה

 
3080 

 ת המשפט העליוןתקדים: שר המשפטים הגיש בקשת פסלות על שופט בבי
https://www.israelhayom.co.il/article/756721 

01.05.2020 
 אמיר אוחנה

 
1900 

 ללא מעורבות של רשויות אחרות —דרישה שהיועץ המשפטי לכנסת ייבחר ע"י נבחרי ציבור
R-https://m.facebook.com/SHLOMO2016/photos/a.960198024035469/2946554882066430/?type=3&source=57&__tn__=EH 

25.05.2020 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334665 

05.07.2020 
https://news.walla.co.il/item/3399609 

18.11.2020 
 שלמה קרעי איילת שקד, 

 
2260 

 שר המשפטים דרש מהיועמ"ש והפרקליטות להפסיק להוסיף להודעותיהם את חתימת "משרד המשפטים"
1.8260180-https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium 
12.12.2019 

 האמיר אוחנ
 

3290 

 תקף את ביטול חוק ההסדרה
https://www.93fm.co.il/radio/617508/ 

09.06.2020 
 ר שלמה קרעי”ד
 
 
 
 

https://www.0404.co.il/?p=602512
https://news.walla.co.il/item/3366190
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-793311
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001346135
https://www.israelhayom.co.il/article/756721
https://m.facebook.com/SHLOMO2016/photos/a.960198024035469/2946554882066430/?type=3&source=57&__tn__=EH-R
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334665
https://news.walla.co.il/item/3399609
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8260180
https://www.93fm.co.il/radio/617508/
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9008 

 את איו"ש הגשת הצעת חוק: הרחבת ההגדרה של "יישוב קהילתי" על מנת לכלול גם
 יום טוב כלפון, ניר אורבך, שירלי פינטו, שרן השכל, צבי האוזר. 

 (23בצלאל סמוטריץ )כנסת 
vity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163443https://main.knesset.gov.il/Acti 

 
5370 

 הוביל דרישה לבדוק פרשיית איש הממסד המשפטי שי ניצן שזכה לפתע במשרה מפנקת בספרייה הלאומית
-%D7%9C%D7%90-%D7%A7%D7%A8%D7%A2%D7%99-https://www.srugim.co.il/638131
-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95

%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%AA 

 2022ינואר 
 שלמה קרעי

 
4040 

 גיבש הצעת חוק יסוד החקיקה שמגן על סמכויות הכנסת מפני שופטי בגצ רדיקאליים
   (israelhayom.co.il)ץ קבע כי בסמכותו לפסול חוקי יסוד שחוקקה הכנסת”פסיקה דרמטית: בג

https://www.ynet.co.il/news/article/B1CaDGZ3O 

24.06.2021 
 יריב לוין

 
4060 

הגשת הצעות חוק )שטרם צלחו( בנסיון למנוע פגיעה ברוב היהודי ע"י מהגרים פלשתינים לתוך שטח 
 המדינה 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146957 
00.html-442701-D-https://www.news1.co.il/Archive/001 

06.07.2021 
https://www.makorrishon.co.il/news/408087/ 

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/2513694 
מאי גולן, יעקב מרגי, אוסנת הילה מארק, טלי פלוסקוב, פטין מולא, שלמה קרעי, אופיר כץ, שמחה רוטמן, 

מלכיאלי, חוה אתי עטייה, אריאל קלנר, עמית הלוי, קטי קטרין שטרית, יצחק פינדרוס, משה ארבל, מיכאל 
 יוסף טייב, אוריאל בוסו, דוד ביטן, מיכל שיר

 
6470 

חוק האזרחות )פלשתינים לא יוכלו להפוך לתושבי ישראל באמצעות חתונה עם ערבים ישראלים ( עבר קריאה 
 ראשונה בעקבות שת"פ מבורך בין ח"כי הימין בקואליציה ובאופוזיציה

695806-news/article-https://www.jpost.com/breaking 
https://www.srugim.co.il/644532-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%93-
%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-
%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90 

22.20.0207 
 איילת שקד )בשם הקואליציה(, שמחה רוטמן )בשם האופוזיציה(

 
5920 

חוק האזרחות  נכנס לספר החוקים: פלשתינים לא יוכלו להפוך לתושבי ישראל באמצעות חתונה עם ערבים 
מבורך בין קואליציה לאופוזיציה  , אך השמאל סירב. שת"פ2003ישראלים. חקיקה זו מתחדשת מדי שנה מאז 

 הביא לקבלת החוק
-on-ban-reauthorizes-knesset-battle-coalition-https://www.timesofisrael.com/after

unification-family-palestinian/ 
10.03.2022 

 איילת שקד, שמחה רוטמן, צבי האוזר, אבי דיכטר, מיקי זוהר
 
 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163443
https://www.srugim.co.il/638131-%D7%A7%D7%A8%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://www.srugim.co.il/638131-%D7%A7%D7%A8%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://www.srugim.co.il/638131-%D7%A7%D7%A8%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/1327516
https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/1327516
https://www.ynet.co.il/news/article/B1CaDGZ3O
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146957
https://www.news1.co.il/Archive/001-D-442701-00.html
https://www.makorrishon.co.il/news/408087/
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/2513694
https://www.jpost.com/breaking-news/article-695806
https://www.srugim.co.il/644532-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90
https://www.srugim.co.il/644532-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90
https://www.srugim.co.il/644532-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90
https://www.timesofisrael.com/after-coalition-battle-knesset-reauthorizes-ban-on-palestinian-family-unification/
https://www.timesofisrael.com/after-coalition-battle-knesset-reauthorizes-ban-on-palestinian-family-unification/
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 טיפול בפרשיית תככים בממסד המשפטי )מנדלבליט נסחט לכאורה ע"י שי ניצן(
.co.il/article/809697https://www.israelhayom 

13.10.2020 
 שלמה קרעי, בצלאל סמוטריץ', דוד אמסלם, אמיר אוחנה יריב לוין,

 
4080 

 הטיל וטו על מועמד לעליון אקטיביסטי וצעיר יחסית, שאילו נבחר היה יכהן יותר מעשרים שנה
.makorrishon.co.il/opinion/426691/https://www 

28.11.2021 
 איילת שקד, שמחה רוטמן, גדעון סער 

 
4090 

מתחו ביקורת על נשיאת העליון אסתר חיות שהמציאה קריטריונים שחוק יסוד חייב כביכול לעמוד בהם כדי 
 .וזאת ללא כל בסיס –חוקי -להיחשב לחוק יסוד על

 https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.9835941 
23.05.2021 

 גדעון סער, איילת שקד, יריב לוין, בצלאל סמוטריץ'
 

9001 

 ביקורת יו"ר הכנסת על החשק של בג"צ לבטל חוקי יסוד
801891-https://www.maariv.co.il/news/law/Article 
 יריב לוין

 
4100 

אם העליון עושה פעולה שאינה בסמכותה, הפעולה נעדרת תוקף מבחינת הרשויות הזכיר לנשיאת העליון, ש
 השונותהשלטוניות 

810055-news/Article-ww.maariv.co.il/breakinghttps://w 
5863011,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

22.12.2020 
 יריב לוין

 
4380 

 מלחמה בתקנות סדר הדין האזרחי שהוביל שר המשפטים:
https://www.0404.co.il/?p=655379 

14.09.2020 
 אריאל קלנר

 
4400 

 הצעת חוק לשינוי שיטת ההרכבים בבג"ץ
https://www.makorrishon.co.il/news/259063/ 

26.08.2020 
 אל קלנרארי

 
 
 
 
 
 
 

https://www.israelhayom.co.il/article/809697
https://www.makorrishon.co.il/opinion/426691/
https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.9835941
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-801891
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-810055
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5863011,00.html
https://www.0404.co.il/?p=655379
https://www.makorrishon.co.il/news/259063/
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והממשלה: הרחבת חסינות הח"כים מפני איסוף מידע  בלימת השתלטות מערכת המשפט על הכנסת
לא רק ליועמ"ש. + תקיפת  –מפלאפונים ומחשבים בלשכתותיהם + סמכות גם ליו"ר הכנסת לחיפוש 

 היועמ"ש על סירובו לייצג את עמדת השר לבטחון פנים.
https://www.0404.co.il/?p=667879 

795535-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 
03.10.2020 
 אריאל קלנר

 
4490 

 הפעלת לחץ על שר המשפטים לאישור תקנות החרם
-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AAhttps://www.20il.co.il/%D7%91%D
-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%97%D7%9B-20-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5

%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98 

16.11.2020 
 אריאל קלנר

 
4520 

 סדרהצעה ל–תקיפת פעולותיהם של צוות קו כחול 
https://www.facebook.com/arielkalner/posts/3157141394383794?comment_id=315749590

4348343 
12.08.2020 
 אריאל קלנר

 
4580 

וכנס שעסק בחוסר הביקורת על המערכת  ם על תיק מנדלבליטחשיפת הסתרת המידע של משרד המשפטי
 השיפוטית, אקטיביזם שיפוטי.

-https://mida.org.il/2020/11/26/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93
-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%9F

%D7%96-D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%A6%/ 
https://www.0404.co.il/?p=707862 

26.11.2020 
 אריאל קלנר

 
4600 

 הגשת הצעת חוק לפיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה
-%D7%97%D7%95%D7%A7-https://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA
-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-A6%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%
-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5

%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9 

13.05.2019 
 אריאל קלנר

 
4150 

 הגשת קבוצת הצעות חוק לחיזוק האחיזה ביהודה ושומרון –
שו בעבר או התחייבו לתמוך בהן ולכן ההגיון היה,  להפעיל לחץ מדובר בהצעות חוק חשובות אשר שרים הגי

 על אותם נבחרי ציבור, לסייע בקידום הצעות חוק אלה גם כעת כשהם יושבים בקואליציה עם השמאל
846918-clenews/Arti-https://www.maariv.co.il/breaking 

14.6.21 
 יריב לוין

 

https://www.0404.co.il/?p=667879
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-795535
https://www.20il.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-20-%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.20il.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-20-%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.20il.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-20-%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.facebook.com/arielkalner/posts/3157141394383794?comment_id=3157495904348343
https://www.facebook.com/arielkalner/posts/3157141394383794?comment_id=3157495904348343
https://mida.org.il/2020/11/26/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%96/
https://mida.org.il/2020/11/26/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%96/
https://mida.org.il/2020/11/26/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%96/
https://mida.org.il/2020/11/26/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%96/
https://www.0404.co.il/?p=707862
https://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9
https://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9
https://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9
https://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-846918
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פרופ גולדרייך. בכך אילצו את  –שני שרי חינוך סירבו להעניק פרס ישראל למי שהחרים את מדינת ישראל 
 ישראלי-הממסד המשפטי להתבזות בחשיפת כוחם המופרז ובתמיכה גלויה בשמאל האנטי

aaed7045c8bf971026.htm-politics/2021_q2/Article-https://www.mako.co.il/news 

11.06.2021 
-G%20asks%20High%20Court%20to%20override%20Shasha-689894#:~:text=A-news/article-https://www.jpost.com/breaking

EMBER%2027%2C%202021%2019%3A00Biton%2C%20grant,YONAH%20JEREMY%20BOB%20Published%3A%20DEC 

27.12.2021 
 ביטון, יואב גלנט-יפעת שאשא

 
5090  

 שדולה למען ישראל דמוקרטית לתיקון מערכת המשפט
 ראש: שלמה קרעי, אמיר אוחנה, גלית דיסטל אטבריאן-יושבי 

 חברים: יואב קיש, בצלאל סמוטריץ', אביגדור מעוז, דוד אמסלם, ישראל אייכלר
 

4640 

 שה ליועמ"ש: הגש כתב אישום נגד האנרכיסטים שפועלים נגד כוחותינודרי
 0404 –ש: הגש כתב אישום נגד האנרכיסטים שפועלים נגד כוחותינו ”השר סמוטריץ ליועמ

10.12.2019 
-rg.il/post/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%94https://www.adkan.o
-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA
-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94
-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99

98%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7% 

 10.12.2019  
 בצלאל סמוטריץ'

 
4670 

 לאשרור זכתה הבינ"ל, מהמשפט חלק היא  ישראל ארץ על היהודי העם של הלאומית זכותוהסברה: 
  זאת. להשכיח שרוצה מי יש .היום גם ותקפה ם“האו

-https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
-%D7%9E%D7%90%D7%96-4%D7%A9%D7%A0%D7%9-96-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95
-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94
-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95
-D7%9E%D7%95%D7%A8%-%D7%A1%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA

%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94 

27.04.2016 
khttps://www.instagram.com/p/B_ahkBtpxzc/?utm_source=ig_web_copy_lin 

25.04.2020 
 בנימין נתניהו

 
4710 

אין מניעה  – 5פסק דין טרי של בג''ץ בנוגע ליישוב עפרה מסמן גישה חדשה בתחום תקנת השוק, סעיף 
 להשתמש בה כדי לתכנן בנייה חדשה

-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%91%D7%92%D7%A6-https://www.srugim.co.il/407039
-%99%D7%9A%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7-%D7%A2%D7%A4%D7%A8%D7%94
 %D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA 

06.01.2020 
 איילת שקד

 
 
 

https://www.mako.co.il/news-politics/2021_q2/Article-aaed7045c8bf971026.htm
https://www.jpost.com/breaking-news/article-689894#:~:text=A-G%20asks%20High%20Court%20to%20override%20Shasha-Biton%2C%20grant,YONAH%20JEREMY%20BOB%20Published%3A%20DECEMBER%2027%2C%202021%2019%3A00
https://www.jpost.com/breaking-news/article-689894#:~:text=A-G%20asks%20High%20Court%20to%20override%20Shasha-Biton%2C%20grant,YONAH%20JEREMY%20BOB%20Published%3A%20DECEMBER%2027%2C%202021%2019%3A00
https://www.0404.co.il/?p=512629
https://www.adkan.org.il/post/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.adkan.org.il/post/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.adkan.org.il/post/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.adkan.org.il/post/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.adkan.org.il/post/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.facebook.com/Netanyahu/photos/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%95-96-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A2/10153619181662076/
https://www.instagram.com/p/B_ahkBtpxzc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_ahkBtpxzc/
https://www.srugim.co.il/407039-%D7%91%D7%92%D7%A6-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%A2%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.srugim.co.il/407039-%D7%91%D7%92%D7%A6-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%A2%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.srugim.co.il/407039-%D7%91%D7%92%D7%A6-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%A2%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
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4780 

 אלא גם נגד השמאל –שר הבטחון קבע: מותר להשתמש בצווי הרחקה באיו"ש לא רק נגד הימין 
The Jerusalem Post (jpost.com) –wing anarchists’ from W. Bank -Bennett to ban ‘left 

19.01.2020  
 שר הבטחון נפתלי בנט

 
4790 

שר המשפטים הפעיל סמכות מול היועמ"ש מנדלבליט בנוגע למינוי מחליף לפרקליט המדינה היוצא. 
  ה מועמד יחיד )שהוא, מנדלבליט בוחר( , ואילו השר העמיד שורה של מועמדיםמנדלבליט דרש שיהי

https://www.makorrishon.co.il/opinion/188349/ 
05.12.2019 

 שר המשפטים אמיר אוחנה
 

4800 

 שרת אמון של השר )מהלך שבג"ץ כמעט טרפד(דרישה שמנכ"ל משרד המשפטים, חייב להיות מ
https://www.makorrishon.co.il/opinion/188349/  

05.12.2019 
 שר המשפטים אמיר אוחנה

 
5620 

במדינות המממנות ארגונים  קריאה לחברי פרלמנטים –דיון מהיר בנושא: "התערבות ומימון מדינות זרות"  
הפועלים כנגד ישראל למנוע מעורבות פסולה זו. הוועדה מבקשת מהמל"ל, להציג סיכום שנתי באשר 

לממשלות זרות התומכות בארגונים הפועלים נגד ישראל וכן פירוט פעולתה של הממשלה כנגד תופעה 
 פסולה זו 

https://oknesset.org/meetings/2/1/2148517.html 
16.11.2020 

משה יעלון,   ,אוריאל בוסו, ניר ברקת,  עמית הלוי, מיכל וונש ,אריאל קלנר, יצחק פינדרוס, צבי האוזר
 קטי שטרית ,בצלאל סמוטריץ

 
5780 

 )!!!( מחרים את יהודה שומרון ורמת הגולן" מחרימה קרן היסוד"חשיפה: 
https://www.israelhayom.co.il/article/779887 

12.07.2020 
 מיקי זוהר

 
6190 

הוגשה הצעת חוק לצמצם את יכולתה של בית המשפט העליון לאפשר לקיצוניים כמו עזמי בשארה שנפסלו, 
 לרוץ לכנסת

The Jerusalem Post (jpost.com) –Israel Politics  –Bill to make it harder for extremists run for Knesset submitted  

https://www.inn.co.il/news/441107 
23.06.2020 

 צבי האוזר, גדעון סער
 

9009 

, בעל השקפה שר המשפטים מינה לתפקיד ראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין את עו"ד דוד שני
 באופן יחסי.    לאומית

https://www.inn.co.il/news/533351 
30.11.2021 

 גדעון סער 

https://www.jpost.com/Israel-News/Naftali-Bennett-issues-restraining-order-against-leftist-anarchists-614548
https://www.makorrishon.co.il/opinion/188349/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/188349/
https://oknesset.org/meetings/2/1/2148517.html
https://www.israelhayom.co.il/article/779887
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/bill-to-make-it-harder-for-extremists-run-for-knesset-submitted-632524
https://www.inn.co.il/news/441107
https://www.inn.co.il/news/533351
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6510 

 קידום שימוע פומבי למועמדים לביהמ"ש העליון, שיועבר בשידור חי בטלוויזיה )אושר(
-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-https://www.srugim.co.il/663896
-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-7%99%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D

%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9 
534https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/9633 

11.04.2022 
 גדעון סער. יריב לוין

 
6400 

 ערך בירושלים לידי ערבים שאינם בעלי הקרקע(-מיתון נוהל מוכתר )הנוהל המאפשר העברת קרקעות יקרי
https://www.inn.co.il/news/569557 

24.06.2022 
 אורית סטרוק

 
6410 

 עץ התיישבות במשרד המשפטיםמינוי יו
https://www.inn.co.il/news/569512 

23.06.2022 
 גדעון סער

 
7700 

 ממסד המשפטיה של השמאלית ההטייהכנגד ה ומתוקשרתביקורת שיטתית 
https://www.facebook.com/watch/?v=415355689035150 

http://bit.ly/3rwHoK9  
https://www.facebook.com/levin.yariv/videos/415355689035150/  

http://bit.ly/3aMle0t  
http://bit.ly/3hqUJ1L  
http://bit.ly/3hpL8YW  

p=616887https://www.0404.co.il/? 
https://www.0404.co.il/?p=635884  

https://www.facebook.com/watch/?v=360415772030910  
https://www.0404.co.il/?p=695516  

2019 – 2020 
 יריב לוין

  
7710 

 ד אי חוקיות היישובים של מחלקת המדינה”מגעים דיפלומטיים לעידוד ביטול חו
https://www.inn.co.il/news/418535 

https://www.facebook.com/watch/?v=1211183615733399 
 2019 סתיו

 בנימין נתניהו
 

7720 

 ד אי חוקיות היישובים של מחלקת המדינה”תגובות תמיכה לביטול חו
730301-riv.co.il/news/politics/Articlehttps://www.maa 

https://www.facebook.com/levin.yariv/photos/a.475472609212611/2637327173027133/?type=3&size=998%2C646&fbid=2637
327173027133&source=12&player_origin=unknown__&-MQGUH654ivxts__[0]=68.ARDpcyehxKtS0OjLB0b9fH

-JBihyrXt_zLkhZg5he772Q5huLl0f069WGXPaaei6ROY0ng1t7EcPlosljNS12l0Xt7mhgderhph-S_SU5905mlkAPVeMtvHS4FIJSbyO
-zW8lyUNLaa_m40IW0fstLst2ec5ZByKoHI95bSt--FIWy46qI6NYUKqIVMelvOsN17HtsXSgzzAum5lBrTjV93-zzhxpk0H67QN9hIfu

pUEPtsQq7iijxMyvFkuEzdnqv2kbgg-1prP_XtaQNE2frpxKXf53OptQYfnti5oAiMvydehCpait16r2IZxWUTVTC684VX86YUhKcu 

5627848,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 2019 נובמבר

  יולי אדלשטיין, מירי רגב, איילת שקד, אופיר אקוניס בנימין נתניהו, יריב לוין, בני גנץ, ישראל כץ,

https://www.srugim.co.il/663896-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99
https://www.srugim.co.il/663896-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99
https://www.srugim.co.il/663896-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99
https://www.israelhayom.co.il/magazine/hashavua/article/9633534
https://www.inn.co.il/news/569557
https://www.inn.co.il/news/569512
https://www.facebook.com/watch/?v=415355689035150
http://bit.ly/3rwHoK9
https://www.facebook.com/levin.yariv/videos/415355689035150/
http://bit.ly/3aMle0t
http://bit.ly/3hqUJ1L
http://bit.ly/3hpL8YW
https://www.0404.co.il/?p=616887
https://www.0404.co.il/?p=635884
https://www.facebook.com/watch/?v=360415772030910
https://www.0404.co.il/?p=695516
https://www.inn.co.il/news/418535
https://www.facebook.com/watch/?v=1211183615733399
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-730301
https://www.facebook.com/levin.yariv/photos/a.475472609212611/2637327173027133/?type=3&size=998%2C646&fbid=2637327173027133&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDpcyehxKtS0OjLB0b9fHMQGUH654iv-S_SU5905mlkAPVeMtvHS4FIJSbyO-JBihyrXt_zLkhZg5he772Q5huLl0f069WGXPaaei6ROY0ng1t7EcPlosljNS12l0Xt7mhgderhph-zzhxpk0H67QN9hIfu-FIWy46qI6NYUKqIVMelvOsN17HtsXSgzzAum5lBrTjV93--zW8lyUNLaa_m40IW0fstLst2ec5ZByKoHI95bSt-dehCpait16r2IZxWUTVTC684VX86YUhKcu1prP_XtaQNE2frpxKXf53OptQYfnti5oAiMvy-pUEPtsQq7iijxMyvFkuEzdnqv2kbgg
https://www.facebook.com/levin.yariv/photos/a.475472609212611/2637327173027133/?type=3&size=998%2C646&fbid=2637327173027133&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDpcyehxKtS0OjLB0b9fHMQGUH654iv-S_SU5905mlkAPVeMtvHS4FIJSbyO-JBihyrXt_zLkhZg5he772Q5huLl0f069WGXPaaei6ROY0ng1t7EcPlosljNS12l0Xt7mhgderhph-zzhxpk0H67QN9hIfu-FIWy46qI6NYUKqIVMelvOsN17HtsXSgzzAum5lBrTjV93--zW8lyUNLaa_m40IW0fstLst2ec5ZByKoHI95bSt-dehCpait16r2IZxWUTVTC684VX86YUhKcu1prP_XtaQNE2frpxKXf53OptQYfnti5oAiMvy-pUEPtsQq7iijxMyvFkuEzdnqv2kbgg
https://www.facebook.com/levin.yariv/photos/a.475472609212611/2637327173027133/?type=3&size=998%2C646&fbid=2637327173027133&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDpcyehxKtS0OjLB0b9fHMQGUH654iv-S_SU5905mlkAPVeMtvHS4FIJSbyO-JBihyrXt_zLkhZg5he772Q5huLl0f069WGXPaaei6ROY0ng1t7EcPlosljNS12l0Xt7mhgderhph-zzhxpk0H67QN9hIfu-FIWy46qI6NYUKqIVMelvOsN17HtsXSgzzAum5lBrTjV93--zW8lyUNLaa_m40IW0fstLst2ec5ZByKoHI95bSt-dehCpait16r2IZxWUTVTC684VX86YUhKcu1prP_XtaQNE2frpxKXf53OptQYfnti5oAiMvy-pUEPtsQq7iijxMyvFkuEzdnqv2kbgg
https://www.facebook.com/levin.yariv/photos/a.475472609212611/2637327173027133/?type=3&size=998%2C646&fbid=2637327173027133&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDpcyehxKtS0OjLB0b9fHMQGUH654iv-S_SU5905mlkAPVeMtvHS4FIJSbyO-JBihyrXt_zLkhZg5he772Q5huLl0f069WGXPaaei6ROY0ng1t7EcPlosljNS12l0Xt7mhgderhph-zzhxpk0H67QN9hIfu-FIWy46qI6NYUKqIVMelvOsN17HtsXSgzzAum5lBrTjV93--zW8lyUNLaa_m40IW0fstLst2ec5ZByKoHI95bSt-dehCpait16r2IZxWUTVTC684VX86YUhKcu1prP_XtaQNE2frpxKXf53OptQYfnti5oAiMvy-pUEPtsQq7iijxMyvFkuEzdnqv2kbgg
https://www.facebook.com/levin.yariv/photos/a.475472609212611/2637327173027133/?type=3&size=998%2C646&fbid=2637327173027133&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDpcyehxKtS0OjLB0b9fHMQGUH654iv-S_SU5905mlkAPVeMtvHS4FIJSbyO-JBihyrXt_zLkhZg5he772Q5huLl0f069WGXPaaei6ROY0ng1t7EcPlosljNS12l0Xt7mhgderhph-zzhxpk0H67QN9hIfu-FIWy46qI6NYUKqIVMelvOsN17HtsXSgzzAum5lBrTjV93--zW8lyUNLaa_m40IW0fstLst2ec5ZByKoHI95bSt-dehCpait16r2IZxWUTVTC684VX86YUhKcu1prP_XtaQNE2frpxKXf53OptQYfnti5oAiMvy-pUEPtsQq7iijxMyvFkuEzdnqv2kbgg
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5627848,00.html
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 הלאומי המחנה השקפת"פ ע כלכלה
 

7500 

פעל במסגרת הגופיים הלאומים על מנת להמשיך את פיתוח ההתיישבות. במסגרת החטיבה להתיישבות 
קק״ל ב .קדם פתרונות לבעיות בהתיישבות, העברת תקציבים והקמה של נקודות התיישבות בגולן ובנגב

הוביל החלטות להשקעה במבני ציבור, שימור והשבה לידי קק״ל של קרקעות שפלשו אליהם גורמים זרים 
 .וסיוע לחוות

 מיקי זוהר
 

7270 

 .פעילות לטובת ההתיישבות בעיר האבות ולקידום המסחר, התעשייה והתעסוקה
o.il/news/395910https://www.inn.c 

 07.03.2019 
 השר אלי כהן

 
7280 

 .מפעלים חדשים במישור אדומים 6אישור הקמת 
https://www.israelhayom.co.il/article/730891 

 5.02.2020 
 השר אלי כהן

   
7310 

 השקעה ביקבים ביהודה ושומרון
https://www.inn.co.il/news/409218 

05.08.2019 
 השר אלי כהן

 
 7320 

  אלף שקלים ממשרד הכלכלה 740מיליוני שקלים בסיוע  6.7-מפעל חדש בשומרון בהשקעה של כ
 .ד הכלכלה בראש סדר העדיפויות של משר –ב ”י פתיחת מפעלים בישו”ייצור משרות ע

https://www.inn.co.il/news/410839 
22.08.2019 

 השר אלי כהן 
  
 7330  

 אל-סיוע למתיישבי בית
https://www.inn.co.il/news/424325  

 15.01.2020 
 ןהשר אלי כה

 
 6480 

אלפי דונם עברו  –חשיפת קרטלים ערביים אשר מנשלים חקלאים ישראלים מן הקרקע מסיבות לאומניות 
 העסקיים לא עושה דבר רשות להגבליםלידיים זרות במשך עשרות שנה. ה

k.com/AmichaiChikli/videos/1155613668619005https://www.faceboo 
16.06.2022 
 עמיחי שקלי

 
 

https://www.inn.co.il/news/395910
https://www.israelhayom.co.il/article/730891
https://www.inn.co.il/news/409218
https://www.inn.co.il/news/410839
https://www.inn.co.il/news/424325
https://www.facebook.com/AmichaiChikli/videos/1155613668619005
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7810 

 תמיכה במגדלי תבלינים ופרחים בבקעת הירדן
21248518https://www.facebook.com/jordanvalley.org.il/posts/32884460/ 

30.08.2020 
 קטי שטרית

 
5880 

 לראשונה: בזק קיבלה רשיון הפעלה ביהודה ושומרון
-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-https://www.srugim.co.il/501351
-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%A7

%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-7%94%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D 

26.10.2020 
 יועז הנדל

 
6390 

פרסמה שישראל היא "מדינת אפרהטייד המבצעת פשעי יוזמה: אין לתת פטור ממס לארגון אמנסטי לאחר שזו 
 מלחמה"

tps://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7653647ht 
02.02.2022 

 ר ליברמןואביגד
 

7770 

תמיכה בהחלטת ממשל טראמפ שתוצרת יהודה ושומרון תסומן בארה"ב כ"תוצרת ישראל" ולא כ"תוצרת 
 הגדה המערבית"

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91
-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%AA/1102678
-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%99%D7%9D%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7
-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95
-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94

%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/ 
803259-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 

ayom.co.il/news/geopolitics/article/7450213https://www.israelh 

19.11.2020 
 יריב לוין, נפתלי בנט, איילת שקד, אריאל קלנר, שלמה קרעי

  
7780 

 מיצובה של ירושלים במקום הראשון בעולם בצמיחה תיירותית מבין כל ערי התיירות בעולם
1001310945-destination-tourist-growing-fastest-worlds-ranked-jerusalem-https://en.globes.co.il/en/article 

15.12.2019 
 שר התיירות יריב לוין

  
7790 

 א בנימין”סיוע לתיירות במ
https://www.0404.co.il/?p=540234 

 16.02.2020 
 יריב לוין

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jordanvalley.org.il/posts/3288446021248518/
https://www.srugim.co.il/501351-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95
https://www.srugim.co.il/501351-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95
https://www.srugim.co.il/501351-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7653647
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102678-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102678-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102678-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102678-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102678-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA/1102678-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-803259
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7450213
https://en.globes.co.il/en/article-jerusalem-ranked-worlds-fastest-growing-tourist-destination-1001310945
https://www.0404.co.il/?p=540234
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7300 

 שר הכלכלה מאיים בתגובה תקיפה אם יאושר בפרלמנט באירלנד החוק להטלת חרם על מוצרי יו"ש''
https://www.inn.co.il/news/392587 

-bill-ottboyc-goods-at-protest-in-trip-irish-cancels-parliament-east/israel-https://www.irishtimes.com/news/world/middle
1.3773165 

 28.01.2019 
 השר אלי כהן

 
7340  

ב, ”פנייה ליועץ המשפטי לממשלה: הסכם סחר עם דרום קוריאה ששומרת לעצמה זכות להפלות נגד הישו
נושא  –הגולן וירושלים מנוגד לחוק, מדינת ישראל אמורה לייצג את כל אזרחיה באופן שוויוני. המאבק בחרם 

 ליבה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297872 

20.08.2019 
 צביקה האוזר

 
7010 

 לגיטימציה ובתנועות החרם על ישראל-פעילות בשדולה למאבק בדה
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/7357652 

26.01.2022 
 יום טוב כלפון ,אופיר אקוניס ,עמיחי שיקלי, גדי יברקן

 
4230 

 בחוק החרם היו חסרות התקנות שמאפשרות ביצוע החוק. התקנות הוכנו סוף סוף ע"י השרים הרלבנטיים 
https://www.makorrishon.co.il/news/454501/ 

5.2.2022 
 גדעון סער, אביגדור ליברמן

 
6380 

 כלים קיבלה לא ישראל מדינת עדיין ולכן, חוקה ועדת"ר יו, קריב גלעדבגלל  נתקעוחוק החרם  תקנות
 לסייע לוחצים ימין"כי חגריס. -אנד-בן"י ע שהוחרם האמיץ הישראלי הגלידה יצרן של למאבקו להצטרף

 האמיץ הישראלי ליצרן
https://www.0404.co.il/?p=820442 

The Jerusalem Post (jpost.com) -Israel News  -n against Ben & Jerry's Justice Min. Sa'ar enables retaliatio 

05.02.2022 
 שלמהגביר, בנימין בגין, -, איתמר בןרוטמן שמחהסטרוק, מיכל שיר,  אוריתליברמן,  אביגדור ,סער גדעון
 , עמיחי שיקלי ארבל משה, אורי מקלב, קרעי

https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press23032022c.aspx 
-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-https://www.srugim.co.il/643730
-%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99
-%D7%97%D7%95%D7%A7-7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%D-%D7%A2%D7%9C

%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D 

 

  

https://www.inn.co.il/news/392587
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/israel-parliament-cancels-irish-trip-in-protest-at-goods-boycott-bill-1.3773165
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/israel-parliament-cancels-irish-trip-in-protest-at-goods-boycott-bill-1.3773165
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297872
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/7357652
https://www.makorrishon.co.il/news/454501/
https://www.0404.co.il/?p=820442
https://www.jpost.com/israel-news/article-695615
https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press23032022c.aspx
https://www.srugim.co.il/643730-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D
https://www.srugim.co.il/643730-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D
https://www.srugim.co.il/643730-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D
https://www.srugim.co.il/643730-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D
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 ביישובים הקדמיים במיוחד  –הבנייה  עידוד
 

7450 

באיזור בנימין. "במקום לרצות את מרצ ואת התנועה גאולת ציון ורמת מגרון הפגנה לאחר הרס המאחזים 
ה שכל מה שהם רוצים לעשות זה ליישב את ארץ בואו נרצה את אנשי ארץ ישראל השלמ -האיסלמית

 ישראל".
  (now14.co.il)14עכשיו  –לאחר הרס המאחזים בבנימין המשפחות הפגינו מחוץ לכנסת 

24.11.2021 
 גביר, שלמה קרעי-מיקי זוהר, יצחק פינדרוס, אורית סטרוק, איתמר בן

 
7460 

ת מקרקעין ביו"ש מהמנהל הגיש דרישה לדיון מהיר בוועדת החוץ והביטחון בנושא דליפת מידע על עסקאו
 האזרחי למנגנוני הביטחון הפלסטינים . 

 2021אוקטובר 
 מיקי זוהר

 
7620 

 יחידות דיור בישוב טל מנשה כתגובה לרצח של אסתר הורגן הי"ד 100ח"כים מהליכוד דורשים לאשר מעל 
 2020דצמבר  23

-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99
-%D7%96%D7%95-%A9%D7%99%D7%9D%D7%93%D7%95%D7%A8%D7
-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94

%D7%94%D7%95-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8/ 
-%D7%99%D7%95%D7%A8-https://www.srugim.co.il/520467
-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94

%D7%98-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%9B%D7%93%D7%99-%9B%D7%9C%D7%94%D7 

 2020דצמבר 
 ה, צחי הנגבייברקת, אתי עטי יו"ר הקואליציה מיקי זוהר, ניר

 
4000 

 חתם על המכתב בנושא הצורך לפתוח את שטח השוק היהודי בחברון, למגורים
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/418749 

20.11.2019 
ינון אזולאי, אופיר אקוניס, משה ארבל, יואב בן צור, קרן ברק, ניר ברקת, גילה גמליאל, צחי הנגבי, שרן 

אלי, אופיר סופר, בצלאל השכל, מיקי זוהר, ציפי חוטובלי, מוטי יוגב, מתן כהנא, יריב לוין, מיכאל מלכי
מיכל  ,סמוטריץ', גדעון סער, אתי עטייה, יואב קיש, שלמה קרעי, מירי רגב, יפעת שאשא ביטון, קטי שטרית

 שיר
 

3080 

מטר קוב מים ביום ליישובי כביש חוצה  6,000-שמוסיף כ—נחנך קו מים חדש ממערכת המים הארצית
 .שומרון ויישובי גב ההר

https://www.20il.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-
%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-

%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95/ 

16.06.2020 
 זאב אלקין

 
 
 
 
 

https://www.now14.co.il/%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99/
https://www.now14.co.il/%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%95/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%95/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%95/
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%95/
https://www.srugim.co.il/520467-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%98
https://www.srugim.co.il/520467-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%98
https://www.srugim.co.il/520467-%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%98
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/418749
https://www.20il.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95/
https://www.20il.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95/
https://www.20il.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95/
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2570 

 ןסיוע באתגרי התיישבות במועצה איזורי גוש עציו
 זאב אלקין. מירי רגב. יריב לוין. יולי אדלשטיין. יואב גלנט. יואב קיש

 
3930 

המכונה גם   E1איזור  –בין ירושלים למעלה אדומים יחידות דיור 3,500-פורסמה להתנגדות, תוכנית בנייה ל 
 מבשרת אדומים

 ארגוני שמאל מייד הגישו התנגדות
https://elections.walla.co.il/item/3342887 

25.02.2020  
 בנימין נתניהו

 
3530 

 יזם דיון מיוחד כנגד ההתעללות של המינהל האזרחי במתשייבים צוות הקו הכחול
 אריאל קלנר 

 
4500 

 הגעה למקום והעלאת הנושא לשיח הציבורי. –בניה בעטרות 
https://jerusalem.mynet.co.il/real_estate/article/rka5K008NP 

https://www.inn.co.il/news/459979 
9-12.2020 

 מיקי זוהר, אריאל קלנר, עמית הלוי 
 

4820 

 יחידות דיור לשכונת הר חומה  2,200ת תוספ
https://news.walla.co.il/item/3341966 

The Jerusalem Post (jpost.com) –states -arns Israel’s Har Homa, Givat Hamatos building harms 2EU w 

23.02.2020 
 בנימין נתניהו

 
4320 

גיבוש תוכנית של משרד השיכון בעטרות, הכוללת אלפי יחידות הדיור וכן שטחי מסחר ותעסוקה במתחם 
, חרף 2020ירושלים לדניו בוועדה המקומית בפברואר שדה התעופה הישן של עטרות, והגשה לעיריית 

התנגדות ראש הממשלה לשעבר שעיכב את קידומה בגלל תוכנית המאה שדרשה להקים אזור תיירות 
 לפלסטינים במקום 

https://news.walla.co.il/item/3451824 
02.08.2021 

 נטיואב גל
 

4700 

אך זהו רק השלב הראשוני ביותר  –פורסמו התכניות להפקדה במינהל האזרחי E1-יחידות דיור ב 3,500
 בתהליך תכנון

 2020מרץ 
adummim.muni.il/articles/item/139-https://www.maale / 

03.03.2020 
 בנימין נתניהו

 
 
 

https://elections.walla.co.il/item/3342887
https://jerusalem.mynet.co.il/real_estate/article/rka5K008NP
https://www.inn.co.il/news/459979
https://news.walla.co.il/item/3341966
https://www.jpost.com/Israel-News/Four-EU-nations-condemn-Israels-Har-Homa-Givat-Hamatos-announcement-618422
https://news.walla.co.il/item/3451824
https://www.maale-adummim.muni.il/articles/item/139%20/
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5170 

אבל הפקעה זה  בעבר הפקיעו, היום מפחדים. במזרח הבירה אין די קרקעות גדולות לבניה ממשלתית.
 .פיתרון טוב למקום מורכב מבחינה קניינית

os/457449985722445https://www.facebook.com/ketishe/vide/ 
30.11.2021 
 קטי שטרית

 
5750 

 שאילתאות בנושא היישוב אביתר
 גביר, מאי גולן-איתמר בן

 
5830 

 תהליך ההתחדשות של הרובע היהודיהושק 
news/82388/-https://www.kolhair.co.il/jerusalem 

18.2.2019  
 זאב אלקין

 
5840 

 השקת בנייתו המחודשת של בית הכנסת הגדול תפארת ישראל בעיר העתיקה בירושלים
678135-https://www.maariv.co.il/jewishism/Article 

01.01.2019 
 יואב גלנט, זאב אלקין, יעקב ליצמן

 
5930 

חודשים ללא בנייה כלל בעידן ביידן, כינס את מת"ע וחידש את הבנייה בישו"ב )יהודה  6עלה לשלטון לאחר 
 שומרון ובקעת הירדן(

  (makorrishon.co.il)מקור ראשון –נשארתי בימין 
28.01.2022 

 נפתלי בנט
 

5950 

 ינהל האזרחי ערך במהירות סקר קרקעות כדי לאפשר הכרזה על אביתר כעל קרקעות מדינההמ
  (makorrishon.co.il)מקור ראשון –נשארתי בימין 

28.01.2022 
 נפתלי בנט

 
5990 

הח"כים לקדם הצעת חוק שתאפשר למת״ע עקבות הקפאת עבודת מועצת התכנון העליונה, החליטו 
 להתכנס ללא אישור ראש הממשלה אלא על בסיס מקצועי בלבד

487684-https://www.srugim.co.il/487684 
07.09.2020 

 בצלאל סמוטריץ, חיים כץ
 

2080 

 ת תוואי הרכבת לכותלא אישרההמועצה הארצית לתכנון ולבנייה 
https://www.israelhayom.co.il/article/734357 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%99%
D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C 

17.02.2020 
 בצלאל סמוטריץ'

 

https://www.facebook.com/ketishe/videos/457449985722445/
https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/82388/
https://www.maariv.co.il/jewishism/Article-678135
https://www.makorrishon.co.il/news/451715/
https://www.makorrishon.co.il/news/451715/
https://www.makorrishon.co.il/news/451715/
https://www.makorrishon.co.il/news/451715/
https://www.srugim.co.il/487684-487684
https://www.israelhayom.co.il/article/734357
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C
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6060 

-יחידות דיור , שלב ראשוני בהליך התכנון וכן כ 1,344נה של המינהל האזרחי קידמה מועצת התכנון העליו
יחידות דיור קודמו שלב נוסף )השלב לפני יציאה למכרז שיווק(, בין היתר קודמו יחידות בהר ברכה,  1,800

 .רבבה, קדומים, אלון מורה, ורד יריחובית אל, מעלה מכמש, טלמון, ועלי וכן 
בלבד(, אך שולם מחיר  800-ת יחסית לכינוס מת"ע בינואר שקידם מספר זעום של יחידות )כמדובר בהתקדמו

הסכמה להעניק לפלשתינים אלף יחידות בתוככי שטח סי , השטח הישראלי המזערי, במקום בשטח  :כבד מאד
 הנרחב שהוקצה כבר לפלשתינים בהסכמי אוסלו.

https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/5330963 
27.10.2021 

 נפתלי בנט
 

6090 

מת"ע מטעם המינהל האזרחי(.  –מועצת התכנון העליונה )לבנייה סביב ביקור ביידן, הענקת רוח גבית לכינוס 
יחידות דיור בישו"ב )יהודה שומרון ובקעת הירדן( כולל אישור  4427קידמה  2021לא כונסה מחודש מאי אשר 

 סופי לאתר התיישבותי אחד בלבד )מצפה דני(. 
זהו הישג קטן: שווה ערך לאלף יחידות בלבד, לעומת עשרות אלפי יחידות שנדחסות לערים הגדולות, היות 

וסף, הוענקו אלף יחידות דיור לפלשתינים "קידומים" כדי להיות מאושר סופית. בנ 4-שכל בית בישו"ב זקוק ל
ישיבות של מת"ע  8נערכו  2017-2018. בשנים בשטח סי ישראלי במקום בשטח שהוענק להם בהסכמי אוסלו. 

המועצה כונסה  2021יחידות דיור. בשנת  11,803אושרו  2019-2020יחידות דיור. בשנים  8,017שבהן אושרו 
 מוקפאות בלשכת שר הביטחון –ות דיור כשמחציתן יחיד 251פעמיים בלבד, ובה אושרו 

https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-612946800f89081026.htm&utm_source=Email&utm_medium=Share 

https://twitter.com/Ayelet__Shaked/status/1522535752457981954 
https://www.jdn.co.il/news/1751455/ 

The Jerusalem Post (jpost.com) –Israel advances plans for over 4,000 new West Bank homes  

 2022 מאי
 נפתלי בנט, איילת שקד, ניר אורבך   

 
6040 

שו מספרים קטנים יותר בישו"ב )יהודה בעבר ראשי ממשלה דר –יחידות דיור במכרז אחד  941בעמנואל, 
 שומרון בקעת הירדן(.

https://www.makorrishon.co.il/news/477733/ 
tem/49/https://www.emanuel.muni.il/articles/i 

 https://www.nadlancenter.co.il/article/3869 
2021-2022 

 זאב אלקין
 

6290 

 שיווק במשרד השיכון, של כל יחידות הדיור בישו"ב )יהודה שומרון ובקעת הירדן( שעוכבו מדינית
  (inn.co.il)７ערוץ  | ”נעשית פעילות משמעותית להגדלת ההיצע“

31.03.2022 
 שר השיכון זאב אלקין

 
 

https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/5330963
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-612946800f89081026.htm&utm_source=Email&utm_medium=Share
https://twitter.com/Ayelet__Shaked/status/1522535752457981954
https://www.jdn.co.il/news/1751455/
https://www.jpost.com/middle-east/article-706532
https://www.makorrishon.co.il/news/477733/
https://www.emanuel.muni.il/articles/item/49/
https://www.nadlancenter.co.il/article/3869
https://www.inn.co.il/news/545250
https://www.inn.co.il/news/545250
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6300 

פגישה קבועה פעם בשבועיים עם השר, מנכ"ל  –במקום להאשים "בעיות ביורוקרטיות ביו"ש" 
 המשרד, ורשות מקרקעי ישראל, לשחרור פרויקטים תקועים

  (inn.co.il)７ערוץ  | ”נעשית פעילות משמעותית להגדלת ההיצע“
 שר השיכון זאב אלקין

 
 

6420 

שר הביטחון הוציא צו נגד היישוב החדש אביתר ולא ניתן היה להכניס מים. הגיע ח"כ שדאג אישית להכנסת 
 מים לרווחת עשרות משפחות שגרו במקום.

 כ ארבל )ש"ס(ח"
 

6430 

 תמיכה /ביקור ביישוב החדש אביתר שטרם אושר
https://www.ynet.co.il/news/article/rktOPJGnd 

https://www.inn.co.il/news/497231 
https://www.inn.co.il/news/497930 

גביר, ניר -יואב גלנט, הרב רפי פרץ, בצלאל סמוטריץ׳, איתמר בן מיכל וולדיגר, אורית סטרוק, אריה דרעי,
י, חיים ביטון, משה אורבך, אוריאל בוסו, משה ארבל, ינון אזולאי, יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאל

 אבוטבול, יוסי טייב, מיקי זוהר
 

6440 

 - יישובים חדשים במקום שני בסיסי צה"ל 2הממשלה אישרה תכנית לפיתוח עתידי של הגולן, יוקמו 
 אישור לגופי התכנון לבחון תכנון של הרחבה ברמת הגולן

ת פיתוח ובנייה ברמת הגולן קידום הקמת ועדת תכנון מיוחדת בעלת סמכויות רחבות כדי לזרז תוכניו
 במסגרת תוכנית "עידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא"

1.10452584-https://www.haaretz.co.il/nature/.premium 
-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-https://www.msn.com/he
-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%A0%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7-%D7%90%D7%AA
-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%A8%D7%9E%D7%AA
-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA

AAS9D4R-8/ar%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A 

The Jerusalem Post  –Plans for the Golan: finally matching declarations with deeds 
(jpost.com) 

 2021 דצמבר
 נפתלי בנט

 
6500 

 איו"שאם כי, אף אחד מהם אינו ב –אושרו יישובים חדשים בהחלטת ממשלה 
https://www.ynet.co.il/news/article/hjsrzhpf9 

27.03.2022 
e/article/9920807estat-https://www.israelhayom.co.il/business/real 

11/4.2022 
 איילת שקד, זאב אלקין

 
6530 

 המחירים עלו –יחידות דיור חדשות בגולן. תופעת "הממשלה איתנו"  7,000הממשלה החליטה: 
estate/article/4991939-s/realhttps://www.israelhayom.co.il/busines 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001404859 
10.21 

 נפתלי בנט, זאב אלקין

https://www.inn.co.il/news/545250
https://www.inn.co.il/news/545250
https://www.ynet.co.il/news/article/rktOPJGnd
https://www.inn.co.il/news/497231
https://www.inn.co.il/news/497930
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10452584
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/ar-AAS9D4R
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/ar-AAS9D4R
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/ar-AAS9D4R
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/ar-AAS9D4R
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/ar-AAS9D4R
https://www.jpost.com/opinion/article-689901
https://www.jpost.com/opinion/article-689901
https://www.ynet.co.il/news/article/hjsrzhpf9
https://www.israelhayom.co.il/business/real-estate/article/9920807
https://www.israelhayom.co.il/business/real-estate/article/4991939
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001404859
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 1,500ייבנו  2026עד  –מלש"ח  224משרד הבינוי גיבש תכנית להכפלת ההתיישבות בבקעת הירדן בעלות 
 דירות חדשות 

https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/797131 
24.10.2021 

 זאב אלקין
 

7030 

 סיוע למאחז "נופי שיראל" שהוקם בעקבות פיגועים קשים
https://www.inn.co.il/news/545562 

31.03.2022  
 שמחה רוטמן, עידית סילמן, אורית סטרוק

 
7140 

חברי הכנסת שסיירו בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן הודיעו כי יילחמו במשותף נגד כל האטת  15
 בניה ביהודה ושומרון.

09.12.2021  
https://www.inn.co.il/news/534304 

https://www.0404.co.il/?p=786140 
גילה גמליאל, קרן יולי אדלשטיין, ישראל כץ, מיקי זוהר, אמיר אוחנה, חיים כץ, אבי דיכטר, אופיר אקוניס, 

  ברק, אתי עטייה, יואב קיש, קטי שטרית וחכ"ל עוזי דיין, ניסים ואטורי, אריאל קלנר
 

7730 

 החלטת ממשלה לאשר את היישוב מבואות יריחו
http://bit.ly/37Xc13s  

15.09.2019 
https://www.makorrishon.co.il/news/yoman/173503/ 

23.09.2019 
 ל שבח שטרן”בנימין נתניהו, יריב לוין, חכ

 
7590 

 (לשנה 5784) קודמו של הממוצע לעומת, אחת בשנה דיור יחידות 7292 קידם"מ, כרוה
 בנט נפתלי

 

  

https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/797131
https://www.inn.co.il/news/545562
https://www.inn.co.il/news/534304
https://www.0404.co.il/?p=786140
http://bit.ly/37Xc13s
https://www.makorrishon.co.il/news/yoman/173503/
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 בטרור המאבקהמדינה +  בטחון
 

3300 

 ילתה לשר הביטחון במטרה להסיר את המצור על גבעת קומי אורי, גבעה שולטת ואסטרטגית הגשת שא
https://twitter.com/shitrit_keti/status/1339157828280389633?s=08  

16.12.2020 
 קטי שטרית 

 
7470 

 עות חוק בנושא מלחמה בטרור:הצ
 הצ"ח העונשין תיקון מאסר למשתתף בהתפרעות אלימה בעת מצב חירום

 הצ"ח גירוש משפחות מחבלים
 הצ"ח העונשין תיקון גזר דין מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור

 יטיתיקון איסור הנצחת מחבלים באמצעות גרפ -הצ"ח איסור הקמת מצבות זיכרון לזכר מבצעי מעשה טרור
 הצ"ח להקפאת קצבאות שמשולמות לפעיל טרור מקופת המדינה

 הצ"ח איסור הזדהות עם טרור ברשתות החברתיות. 
  (inn.co.il)７ערוץ  | ”מה חשוב יותר לממשלה? הכסא או הביטחון“

    https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158442 

8.12.20211 
 מיקי זוהר

 
7480 

 2021נובמבר 
 בשומרון.  55חוץ וביטחון בעניין הפקרת ביטחונם של משתמשי כביש + ביטחון פנים  ותועדיזם דיון דחוף ב

 "חמש דקות מכפר סבא שולפים אנשים מהמכוניות וגונבים אותן". 
 "יו"ר הוועדה: אכן נושא זה לא היה מוכר לי

  (inn.co.il)７ערוץ  | ”שים מהמכוניות וגונבים אותןשולפים אנ“ :דקות מכפר סבא 5
29.11.2021 

 מיקי זוהר. )אורי מקלב השתתף(
 

3860 

עד ששר הבטחון ביטל את הסנקציות, –הפעלת סנקציות פליליות כנגד מי שמשלם משכורות למחבלים 
 למורת רוחם של המשפחות השכולות

https://www.ynet.co.il/news/article/SymQcGMeP 
19.07.2020 

 נפתלי בנט
 

2000 

 הצעת חוק: תומכי טרור יפסלו מכהונה בכנסת
-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-.srugim.co.il/444326https://www

%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%94 
03.05.2020 

 אופיר כץ
 
 
 
 
 

https://twitter.com/shitrit_keti/status/1339157828280389633?s=08
https://www.inn.co.il/news/535103
https://www.inn.co.il/news/535103
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158442
https://www.inn.co.il/news/533178
https://www.inn.co.il/news/533178
https://www.ynet.co.il/news/article/SymQcGMeP
https://www.srugim.co.il/444326-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%94
https://www.srugim.co.il/444326-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%94
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העברת חצי מיליארד שקל לרשות הפלשתינית, היות שהרשות הפלשתינית מעבירה מדי להקפיא  יוזמה
 שנה מיליאדד שקל למחבלים ולמשפחותיהם.

696485-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 
https://www.israelhayom.co.il/article/824469 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6941076 
2019 

 אבי דיכטר
 

3810 

השר לעניינים אסטרטגיים פנה לשרי הפנים, ביטחון הפנים והמשפט בעשר מדינות כדי לעצור את הקשרים 
 והמימון לטרוריסטים שמציגים את עצמם בפרלמנטים האירופיים כפעילי זכויות אדם

Israeli Minister Public Security And Strategic Affairs Gilad Erdan, Jewish & Israel News | Algemeiner.com Breaking Alerts, 
ts Analysis and BlogsCommentary, Insigh 

05.03.2019 
 גלעד ארדן

 
5400 

חשיפת דו"ח מקצועי המפרט תנאי הכליאה למחבלים: "כל שורה בדו"ח מבהירה למה משתלם לצאת 
 לפיגוע".

A3__https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/%D7%94%D7%93%D7%95_%D7%97_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%
_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%

D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90_ 

17.05.2022 
 אורית סטרוק

 
5410 

 ות הפרעות בעירמשפחות עזבו את לוד בעקב 400מתן במה לראש העיר לוד שחשף, כי 
https://www.0404.co.il/?p=763092 

14.06.2022 
יואב קיש אורית סטרוק, אמיר אוחנה, משה אבוטבול, אבי דיכטר, יום טוב כלפון, ניר אורבך, מכלוף מיקי 

 קלי, משה ארבלזוהר, אופיר סופר, יואב גלנט, בצלאל סמוטריץ', עמיחי שי
 

5420 

לצורך לטפל בהפקרות חברי מועצת העיר רמלה והמטה לביטחון רמלה, באשר הבעת תמיכה בדרישות 
 הבטחונית בעיר

https://www.inn.co.il/news/493223 
20.05.2021 

 אורית סטרוק, מיכל וולדיגר, אופיר סופר
 

4130 

הגשת הצעות רבות לסדר היום של הכנסת באופן עצמאי, בנושאים לאומיים מגוונים כמו למשל, יידוי אבנים 
 על אוטובוסים באיזור הנגב

 יריב לוין
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-696485
https://www.israelhayom.co.il/article/824469
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6941076
https://www.algemeiner.com/tag/israeli-minister-public-security-and-strategic-affairs-gilad-erdan/
https://www.algemeiner.com/tag/israeli-minister-public-security-and-strategic-affairs-gilad-erdan/
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/%D7%94%D7%93%D7%95_%D7%97_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3___%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90_
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/%D7%94%D7%93%D7%95_%D7%97_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3___%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90_
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/%D7%94%D7%93%D7%95_%D7%97_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3___%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90_
https://www.0404.co.il/?p=763092
https://www.inn.co.il/news/493223
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4390 

 מפריעים ללוחמי צה"ל במהלך פעולות מבצעיות אנרכיסטים ביהודה ושומרון  :חשיפה
https://www.inn.co.il/news/447569 

18.08.2020 
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2149499 

23.11.2020 
 אריאל קלנר

 
5430 

 טח את תושבי שכונת שמעון הצדיק בירושלים שנמצאים תחת מתקפהדרישה לאב
https://www.inn.co.il/news/541044 

14.02.2022 
 גביר, שלמה קרעי, אורית סטרוק, יואב קיש -איתמר בן

 
4830 

 יםדרישה לרוה"מ ליישם את החוק נגד תשלומי הרש"פ לרוצח
https://m.israelhayom.co.il/news/politics/article/3292766 

The Jerusalem Post (jpost.com) –Dichter to PM: Enforcing law against Palestinian Authority ‘pay for slay’ not optional    

 2020קיץ 
 אבי דיכטר, מיקי זוהר 

 
7060 

 הקמת השדולה למען הגנה, שמירה ושיקום ׳הר הזיתים׳
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F_%

4%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D%D7%B3D7%B3%D7%9 
-%D7%9C%D7%A8%D7%A0%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-https://www.srugim.co.il/520145
-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94

%D7%94%D7%96%D7%99-%D7%94%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA 

 יו״ר סיעת ש״ס בכנסת, ח״כ מיכאל מלכיאלי, קטי שטרית, יום טוב כלפון, שלמה קרעי
 

9010 

 ום למציתי יערותמהגשת הצעת חוק: עונש מיני
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/24_lst_614449.htm 

20.12.2021 
 שלמה קרעי, ניר אורבך,שירלי פינטו קדוש יום טוב חי כלפון, צבי האוזר, מיכל וולדיגר, 

 
5390 

למשל ע"י שלילת אזרחות ותושבות  ,נסיונות חקיקה לפתרון בעיית האלימות הלאומנית בערים המעורבות
 ממחבלים בעלי אזרחות או תושבות ישראלית.

-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-l/662057https://www.srugim.co.i
-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%92%D7%93

%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%91-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA 
-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-https://www.srugim.co.il/580089

%D7%97%D7%95%D7%A7 
12.07.2021 

-%D7%A9%D7%9C-7%95%D7%A7%D7%94%D7%97%D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-https://www.srugim.co.il/561620
-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99

%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA 

 05.04.2022 
 מיקי זוהר ניר אורבך, איילת שקד, אבי דיכטר, אורית סטרוק, 

 

  

https://www.inn.co.il/news/447569
https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2149499
https://www.inn.co.il/news/541044
https://m.israelhayom.co.il/news/politics/article/3292766
https://www.jpost.com/israel-news/netanyahu-faces-backlash-for-not-docking-pa-pay-for-slay-funds-630150
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F_%D7%B3%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D%D7%B3
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F_%D7%B3%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D%D7%B3
https://www.srugim.co.il/520145-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%A0%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%99
https://www.srugim.co.il/520145-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%A0%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%99
https://www.srugim.co.il/520145-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%A0%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%99
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/24_lst_614449.htm
https://www.srugim.co.il/662057-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%91
https://www.srugim.co.il/662057-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%91
https://www.srugim.co.il/662057-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%91
https://www.srugim.co.il/580089-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.srugim.co.il/580089-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A7
https://www.srugim.co.il/561620-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA
https://www.srugim.co.il/561620-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA
https://www.srugim.co.il/561620-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA
https://www.srugim.co.il/561620-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA
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 דיניתהמ הזירה: והעולם ישראל
 

6450 

 סירוב להסכים להקמת קונסוליה אמריקאית לפלסטינים בירושלים
-%D7%90%D7%99%D7%9F-D7%91%D7%A0%D7%98east/%-middle-il/news/news-https://www.msn.com/he
-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D
-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
-A0%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%-%D7%90%D7%AA

AAQoTLO-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/ar 

 נפתלי בנט, יאיר לפיד
 

7350 

 ב”מ החרים טקס בעניין הסכם סחר עם דרום קוריאה ששומרת לעצמה זכות להפלות נגד הישו”רוה 
 https://www.israelhayom.co.il/business/consumers/article/8873782 

21.8.2019  
 בנימין נתניהו

 
7740 

 תמיכה בביקור הראשון של מזכיר מדינה אמריקני ביהודה ושומרון
803255-news/Article-o.il/breakinghttps://www.maariv.c 

19.11.2020 
 יריב לוין

 
7760 

 ר הכנסת לבכירי אירפה: בואו נגיד לא לסטנדרטים כפולים לגבי מדינת היהודים”יו
https://www.0404.co.il/?p=685679 

 28.10.2020 
 יריב לוין

 

  

https://www.msn.com/he-il/news/news-middle-east/%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/ar-AAQoTLO
https://www.msn.com/he-il/news/news-middle-east/%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/ar-AAQoTLO
https://www.msn.com/he-il/news/news-middle-east/%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/ar-AAQoTLO
https://www.msn.com/he-il/news/news-middle-east/%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/ar-AAQoTLO
https://www.msn.com/he-il/news/news-middle-east/%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/ar-AAQoTLO
https://www.israelhayom.co.il/business/consumers/article/8873782
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-803255
https://www.0404.co.il/?p=685679
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 ריבונות
 

3480 

כשהנושא  21השר הראשון פנה פומבית לראש הממשלה במכתב רשמי שינגיש את מערת המכפלה בכנסת 
 היה רק בחיתוליו. השר גם הגיע פיזית לסיור במערת המכפלה 

 צחי הנגבי 
 

3500 

 הנגשת מערת המכפלה ופנה לשר הביטחון בעניין יזם דיון בכנסת בנושא
בקשה לדעת מה עלה בגורל ההבטחות שהבטיחו לו להנגיש שלח מכתבים ב 22למרות שלא נבחר לכנסת 

 את מערת המכפלה
 אריאל קלנר

 
3520 

 השתתף בדיון בנושא הנגשת מערת המכפלה ושוב שלח שוב ושוב מכתבים בעניין  23בכנסת 
 והפעלת לחץ על שר הביטחון להנגשת מערת המכפלה

b600bd3615e8-9c9f-4aab-db90-https://www.bimmae.com/main/post/a15d0581 
26.08.2020 
 אריאל קלנר

 
3540 

שר התיירות הקצה שלש מיליון שקלים להנגשת מערת המכפלה למרות התנגדות פקידי משרדו שטענו 
התעקש בטענה שמדובר בעניין   ות אמורים לתקצב.שהסכום גדול וכן, משרדי ממשלה אחרים כמו דת

 לאומי
 יריב לוין 

 
3550 

קיום שני דיונים מהירים בכנסת בנושא ההנגשה ושלח מכתבים   בתור יו"ר הכנסת אישר 23בכנסת ה 
 במטרה לקדם את ההנגשה במערת המכפלה חו"ב שיזרז את קיום הדיונים רשמיים ליו"ר וועדת

 יריב לוין 
 

3560 

 הנגשת מערת המכפלה.  ף בשלשה דיונים בכנסת בענייןהשתת
 הנגשת מערת המכפלה שלח שוב ושוב מכתבים למינהל האזרחי בעניין

 ח"כ עוזי דיין
 

3310 

קיום מספר דיונים בוועדת חוץ וביטחון, כתוצאה הופקע השטח מעיריית חברון  –הנגשת מערת המכפלה 
 ויצא מכרז

https://www.srugim.co.il/440427-%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%98%D7%99-
%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA 

20.04.2020 
https://www.srugim.co.il/504008-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-

%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94-
%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-

%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D 

03.11.2020 
https://www.inn.co.il/news/452149 

 29.09.2020 
 קטי שטרית 

https://www.bimmae.com/main/post/a15d0581-db90-4aab-9c9f-b600bd3615e8
https://www.srugim.co.il/440427-%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.srugim.co.il/440427-%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.srugim.co.il/504008-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.srugim.co.il/504008-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.srugim.co.il/504008-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.srugim.co.il/504008-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.inn.co.il/news/452149
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 3330 

 לכלל הגורמים הנוגעים להנגשת מערת המכפלה וכן תזכורות  שלחה קרוב לשמונה מכתבים
 לחצה שיתקיים דיון בנושא הנגשת מערת המכפלה, בוועדת חו"ב

 אתי עטייה
  

3350 

 השתתפה בשלשה דיונים בעניין הנגשת מערת המכפלה, בוועדות הכנסת. 
 אתי עטייה

 
3400 

הראשון שלו לכנסת לחץ חזק מאוד על וועדת חו"ב לקדם את הנגשת מערת המכפלה ואיים  כבר בחודש
 להצביע נגד החלטות הוועדה אם דבר לא יקרה

דרש מוועדת חוץ ובטחון לעדכן אותו באופן אישי כל שבוע בנושא הנגשת מערת המכפלה, וכשזה לא קרה 
 התקשר ללחוץ עליהם

   עמית הלוי
 

3050 

 את הנגשת מערת המכפלההשר בנט אישר 
763286-https://www.maariv.co.il/news/israel/Article 

03.05.2020 
 נפתלי בנט

 
3850 

מתנגדים להחלטת שר הבטחון להקפיא את עבודות הנגשת מערת המכפלה, למרות שהושגו כל האישורים 
 דרשים לכךהנ

  (inn.co.il)７פרסום ראשון: בני גנץ הקפיא את הנגשת מערת המכפלה | ערוץ 
26.05.2021 

גביר, גלית דיסטל אטבריאן, יוסף טייב, אתי חוה -מתן כהנא, אופיר סופר, רפי פרץ, קטי שטרית, איתמר בן
 מאי גולן  עטייה, אורית סטרוק, 

 
7910 

 כנס מטעם שדולת ארץ ישראל: לא מוותרים על החלת הריבונות
https://www.0404.co.il/?p=640711  

17.08.2020 
שקד, מיכל  איילתהאוזר,  צביקהזוהר,  מיקיקיש,  יואבחיים כץ, בצלאל סמוטריץ׳, יו״ר הכנסת ח״כ יריב לוין, 
 שיר, אופיר סופר, שרן השכל, ניר ברקת, הילה שי וזאן 

  
7920 

 כ איימן אודה”תלונה נגד ח
https://www.0404.co.il/?p=613678; 

02.07.2020 
 שלמה קרעי

 
7490 

 סיור ביער יתיר שם דורשת רע"מ להפסיק נטיעות
  (maariv.co.il)חברי הכנסת של הליכוד סיירו בשטחי הנטיעות בנגב | חדשות מעריב

11.01.2022 
 אבי דיכטר, מיקי זוהר, אמיר אוחנה

 
 

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-763286
https://www.inn.co.il/news/493713
https://www.inn.co.il/news/493713
https://www.0404.co.il/?p=640711
https://www.0404.co.il/?p=613678
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-890637
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-890637
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5490 

 ליהודים ביום העצמאות, בסופו של דבר פוטר  הביתפתיחת הר ל דאג
https://www.bhol.co.il/news/1381409 

05.05.2022 
 כלפון טוב יום

 
7020 

 פעילות במסגרת השדולה למען ירושלים שנותנת גב פרלמנטרי לבירה
https://www.bhol.co.il/news/1311435 

9.12.2021  
 יברקן גדיקיש,  יואביום טוב כלפון, אבי מעוז,  ,ניר ברקת ,יצחק פינדרוס, מיכאל מלכיאלי

 

  

https://www.bhol.co.il/news/1381409
https://www.bhol.co.il/news/1311435
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7050 

 פרועה נהיגה. הנגב אוטובוסים על אבנים יידוי  : מגוונים לאומייים בנושאים היום לסדר הצעות הגשת
 סיורומכנה את חיילי צה"ל נאצים,  BDS-ב תומך הציבורי השידור בתאגיד מנחה , ושומרון יהודה בכבישי

 לעובדי משרד המשפטים שכלל שיחות על נכבה. 
 לוין יריב

 
7070 

 נשיא המדינה בנושאל מכתב כוללשדולה לשמירה על בתי העלמין והמקומות קדושים בתפוצות. ב פעילות
 כלפון טוב יום, לבר הכנסת משה ארב

https://www.bhol.co.il/news/1259426 
 

7080 

  העמים בקרב ישראל של ותרבותה שמה לקידום השדולה הקמת
 כלפון טוב יום, ליברמן, שיין יוסי' פרופ כ"ח

osts/4912333638799236https://www.facebook.com/beytenu/p/ 
 

7510 

  .ארץ לסיורים בהתיישבות במסגרת פעילות הליכוד העולמיב שונים מקומותהביא קבוצות מ
https://www.inn.co.il/news/531388 

 זוהר מיקי
 

7520 

 אומייםבנושאים ל מהיר לדיון והצעות לסדר הצעות, שאילתות
 זוהר מיקי

 
7530 

 הזום באמצעות, הימין של כח בהפגנת השתתפות
-%D7%93%D7%92%D7%9F-https://www.now14.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99
-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA

%95%D7%A8%D7%90%D7-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%9D/ 

18.01.2022 
 זוהר מיקי', סמוטריץ בצלאל

 
7550 

בנושא הטרדות מיניות  הביטחון שרול לב בר עמר פנים לביטחון השר, מיכאלי מרב התחבורה לשרת פנה
 באוטובוסים הנוסעים לשומרון. 

-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-https://www.now14.co.il/%D7%9B%D7%9A
-D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA%-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA
-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1

%D7%94%D7%9E/ 
 2021נובמבר 

 זוהר מיקי
 

7560 

 אביתר ליישוב כספית לתרום לציבור קרא
ws/494026https://www.inn.co.il/ne 
27.05.2021 

 זוהר מיקי
 

https://www.bhol.co.il/news/1259426
https://www.facebook.com/beytenu/posts/4912333638799236/
https://www.inn.co.il/news/531388
https://www.now14.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%93%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%95/
https://www.now14.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%93%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%95/
https://www.now14.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%93%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%96%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%95/
https://www.now14.co.il/%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%9E/
https://www.now14.co.il/%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%9E/
https://www.now14.co.il/%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%9E/
https://www.now14.co.il/%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%9E/
https://www.inn.co.il/news/494026
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7570 

בראשות המוסדות הלאומיים  עומדיםלראשונה מאז הקמת המוסדות הלאומיים לפני מאה שנה, נציגי הימין 
 בקונגרס הציוני: קק"ל, ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות ומחלקת פיתוח הקרקע בקק"ל. 

politika.com/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=1400-https://www.hacol 
 2021 פברואר

 זוהר מיקי
 

7580 

 יריחו באזור"ל קק בשטחי הליכוד הנהגת עם סיור
 2021 פברואר

 זוהר  מיקי
 

7600 

 גד התקשורתנם ביקורת  כציוצים ע עשרות
https://shakuf.co.il/14897 

14.12.2020 
 אוחנה אמיר

 
4120 

ות רבות באופן עצמאי, בנושאים לאומיים מגוונים כמו למשל, בעיות ביטחון שחווים תושבי אהגשת שאילת
 א"י המופיעה בסרטון ההסברה שהפיץ משרד הבריאות.עומרים במעבר מיתר, וכן העלמת יו"ש ממפת -טנא

 יריב לוין
 

5430 

 לתושבי דרום הר חברון להתגבר על בעיות בטחון והתיישבות  עזרו
 (מתושבים דיווחים פי)על 
. זאב שטייןלאד יולי. שיר מיכל. שטייניץ יובל. רגב מירי. קיש יואב. סער גדעון. לוין יריב. כץ חיים. כהן אלי

 ופיר אקוניס. ניר ברקת. יואב גלנט. גילה גמליאל. אבי דיכטר. עמית הלוי. צחי הנגבי. אלקין. א
 

4360 

 דיון בוועדה, ביקש מפייסבוק לנהוג בשקיפות. -מלחמה בחסימת אנשי ימין בפייסבוק
cle/814001https://www.israelhayom.co.il/arti 
27.10.2020 
 אריאל קלנר

 
4560 

  –הגשת הצעת חוק הבחירות לכנסת  –מלחמה בזיופים בבחירות 
 שימוש במצלמות, שקיפות פרוטוקולים ועוד

-%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B
-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91

%D7%91%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A4-%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%D7%97 

07.11.2020 
 אריאל קלנר

 
4180 

 (25.1.22הגישו שאילתות עבור השדולה למען א"י )עפי רישום נכון ליום 
, מאי גולן, יצחק פינדרוס, יואב קיש, 'בצלאל סמוטריץ, גביר-בןאיתמר , אורית סטרוק, אופיר סופר, אבי מעוז

  קטי שטרית, שמחה רוטמן, עמיחי שיקלי, משה אבוטבול, מיקי זוהר, ולדיגרמיכל ו
 
 

https://www.hacol-politika.com/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=1400
https://shakuf.co.il/14897
https://www.israelhayom.co.il/article/814001
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A4
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A4
https://www.20il.co.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A4
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4190 

 הגישו הצעות לסדר היום, או הצעות לדיון מהיר, עבור שדולת ארץ ישראל בכנסת
, יום טוב כלפון, יואב קיש, אטבריאן גלית דיסטל, 'בצלאל סמוטריץ, אלי כהן, גביר-בןאיתמר , אורית סטרוק

ניר ,  ניר אורבך, ינון אזולאי, משה ארבל, משה אבוטבול, מיקי זוהר, מיכל וולדיגר, יריב לוין ,יצחק פינדרוס
 שמחה רוטמן, קטי שטרית, עמיחי שיקלי, ברקת

 
4210 

 אהוביה סנדקנער הגבעות פרשת מותו של ב חקירה דרושניסיון ל
ps://www.ynet.co.il/news/article/s1zjsqeckhtt 

27.01.2022 
 מוסי רז, גביר-איתמר בן

 
4330 

יהודי ארה"ב על יהודים מהשמאל הרדיקאלי אשר ממשיכים לתמוך ל מעירשר ישראלי מהשמאל הציוני 
 ומתייחסים לישראל כאילו היא מדינת אפרטהייד ובכך יוצרים נזק BDSב

palestinians/-of-abuses-israels-in-complicity-us-https://m4bl.org/statements/end 
minister-diaspora-blm-bds-backing-continue-jews-liberal-if-us-lose-may-https://www.timesofisrael.com/we/ 

10.08.2021 
 נחמן שי

 
4350  

בשיתוף  , ועדה לגיבוש המלצות בנושא המצב בהר הבית-תתהקמת בעקבות דיון בועדה לביטחון הפנים, 
 בראשות תום ניסני )"סטודנטים למען הר הבית"(" עם ארגון "בידינו

https://www.youtube.com/watch?v=w1MlTqCXDaw  
27.12.21 

 מיכל וולדיגר ,ארי-ומיקי זהר, יו"ר ועדת ביטחון הפנים מירב בן ,רוטמן שמחהשיקלי, עמיחי 
 

5070 

 דולת הר הזיתים בכנסתהקמת ש
 מלכיאלי, יום טוב כלפון מיכאל

https://www.knesset.gov.il/lobby/eng/LobbyPage_eng.asp?lobby=685 
 

5080 

 שדולה למען ארץ ישראלה הקמת
 ב קישראש: אורית סטרוק, יוא-יושבי

חברים: אמיר אוחנה, יום טוב חי כלפון, מאי גולן, קטי קטרין שטרית, יריב לוין, שלמה קרעי, אבי דיכטר, יואב 
גלנט, דסטה גדי יברקן, אלי אליהו כהן, אופיר כץ, מכלוף מיקי זוהר, יצחק זאב פינדרוס, גילה גמליאל, חוה 

רלי לוי אבקסיס, אופיר אקוניס, יולי יואל אדלשטיין, דוד אתי עטייה, יובל שטייניץ, פטין מולא, דוד אמסלם, או
ביטן, קרן ברק, ישראל כץ, צחי הנגבי, אוריאל בוסו, משה אבוטבול, יואב בן צור, משה ארבל, מיכאל 

מלכיאלי, יעקב מרגי, חיים ביטון, ישראל אייכלר, מאיר פרוש, צבי האוזר, עידית סילמן, שמחה רוטמן, מיכל 
 , אופיר סופרגביר-בןבצלאל סמוטריץ', איתמר  מרים וולדיגר,

https://main.knesset.gov.il/mk/apps/lobby/search 
 

7820 

 לפגוע שנועדו פלשתיניות התפרעויותבקבר יוסף בעקבות  בקרל"י א משדולת כנסת לחברי אפשרל דרישה
 המקום שתבקדו

-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-www.now14.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99https://
-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95

%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/ 

12.04.2022 
 ל בוסו, מיכל וולדיגריואב קיש, אורית סטרוק, אוריא

https://www.ynet.co.il/news/article/s1zjsqeck
https://m4bl.org/statements/end-us-complicity-in-israels-abuses-of-palestinians/
https://www.timesofisrael.com/we-may-lose-us-if-liberal-jews-continue-backing-bds-blm-diaspora-minister/
https://www.youtube.com/watch?v=w1MlTqCXDaw
https://www.knesset.gov.il/lobby/eng/LobbyPage_eng.asp?lobby=685
https://main.knesset.gov.il/mk/apps/lobby/search
https://www.now14.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91/
https://www.now14.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91/
https://www.now14.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91/
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4620 

 המתנחלים "תתי אדם"את  שכינהשמית של יאיר גולן )מרצ( -הגיבו על האמירה האנטי
889585-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article 

https://twitter.com/gidonsaar/status/1479044573817196549 
6.1.2021 

, שקד איילת, כהנא מתן, גנץ בני, טרופר חיליגביר, -בן איתמר, כץ אופיר, צבי האוזר, גדעון סער, נפתלי בנט
  דרעי אריה', סמוטריץ,בצלאל נתניהו בנימין

 
4850 

 שתתפו בסרטון פרסומת להוצאת שיבולת, המקדמת השקפת עולם שמרנית.ה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001394164 

13.12.2021 
 אמיר אוחנה ,שהח"כים שמחה רוטמן, עמיחי שיקלי

 
4860 

 כערוץ חדשות ימני 14דום ערוץ קי
1.10422340-https://www.haaretz.co.il/blogs/yasminelevi/BLOG 
28.11.2021 

https://shakuf.co.il/28382 
03.12.2021 

 שרן השכל ,נתניהו, איוב קרא, יואב קיש בנימין
 

4870 

 תוספת תקציב לאוניברסיטת אריאל בגלל החרמתה ע"י אירפה
 The Jerusalem Post (jpost.com) –xcluding Judea and Samaria Israel rejoins EU science program e 

27.10.2021 
 זאב אלקין

 
5210 

 השמאל לטובת דור שנות מזה פועליםהשזורמים לאמצעי תקשרות  מדינהה כספי תופעת חשיפת
r.com/GalitDistel/status/1476845184138850305https://twitte 

02.01.2022 
 , יואב קיש, אריה דרעי, גדי יברקןגלית דיסטל אטבריאן ,לוין יריב

 
7830 

 את הנחיתי. תלמידים בפני להרצות' אפרטהייד מדינת' ישראל מדינת את המכנים לארגונים נאפשר לא“
 "כניסתם לע לאסור והאגפים המחוזות ומנהלי המשרד ל"מנכ

https://news.walla.co.il/item/3412208 
17.01.2021 

 גלנט יואב החינוך שר
 

5110 

 בשנה נוספת עם טענת "נושא חדש". 11,12,13הטבה של מיליונים לערוצים  הארכת מנע
19.12.2021 

 חה"כ ד"ר שלמה קרעי 
 
 
 
 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-889585
https://twitter.com/gidonsaar/status/1479044573817196549
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001394164
https://www.haaretz.co.il/blogs/yasminelevi/BLOG-1.10422340
https://shakuf.co.il/28382
https://www.jpost.com/israel-news/israel-rejoins-eu-science-program-excluding-judea-and-samaria-683139
https://twitter.com/GalitDistel/status/1476845184138850305
https://news.walla.co.il/item/3412208
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7840 

 בבית הדין של הליכוד נגד קבוצת השמאל ״הליכודניקים החדשים״  והופיע
 hm)-המחדש”  |לא מוכן לוותר על תנועת הליכוד :“נתניהו הגיע לדיון נגד הליכודניקים החדשים

news.co.il) 
26.12.21  

 לוין  יריב ,נימין נתניהו, חיים כץב
 

5190    

שכונות יהודיות  12המשך להקמת ארצות הברית הביע התנגדות להקמת שכונה בגבעת המטוס, 
. רצף פלסטינימלחמת ששת הימים, כדי למנוע  אחר גדולות, בתחומים שצורפו לירושלים המאוחדת

בגבעת המטוס . םלסטיני במזרח ירושלירצון לראות רצף פ בגללהקהילה הבינלאומית הפעילה לחץ 
  הוסרה ההתנגדות האמריקאית טראמפ במהלך ממשלקיימים שרידי מבנים מתקופת בית שני . 

רשות מקרקעי    פרסמה 2020בנובמבר .  את הקמת השכונה אישר ראש הממשלה 2020בפברואר 
 זוכים במכרזים.הוכרזו ה 2021בינואר  . יחידות דיור בשטח 1,257מכרז לבניית  ישראל 

 -%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-pa.org.il/article/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AAhttps://jc
-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA

%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94/ 

17.11.2020 
 בנימין נתניהו

 
5480 

 (2021הוועידה השנתית לתיאום סיוע כלכלי לרשות הפלשתינית הוחרמה במשך עשור )עד 
tps://www.makorrishon.co.il/news/421927ht/ 

16.11.2021 
 נתניהו  בנימין

 
9005 

 דיון וועדת החוקה על התקשרות המדינה עם קרן וקסנר
 משרד רה"מ הודיע כי הוא מקפיא את השתתפות עובדיו בתכניות מסוג קרן וקסנר עד הסדרת ההתקשרויות

https://m.knesset.gov.il/en/news/pressreleases/pages/press15720v.aspx 
https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/15072020f.aspx 

15.07.2020 
 אשר יעקב, בצלאל סמוטריץ', קרן ברק, אופיר סופר, אריאל קלנר, קטי שטרית, קרעי שלמה

 
5500 

 לא רק אוהדי בית"ר מסיתים – יורחקו ...(ואש)"בדם  מסיתים ערבים כדורגל שאוהדי דרישה
-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-https://www.srugim.co.il/568035
-%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-95%D7%94%D7%93%D7%99%D7%90%D7%

%D7%A4%D7%90%D7%97%D7%9D 

14.09.2021 
 גביר-בן איתמר

 
5570 

 המשותפת הרשימה לאצבעות שנזקקת בממשלה יתמכו שלא הודיעו
-forecast-political-the-and-week-calamitous-Whites-and-Diplomacy/Blue-And-News/Politics-https://www.jpost.com/Israel

620804-ahead 

13.03.2020 
 אבקסיס-לוי אורלי, הנדל יועז, האוזר צבי

 
 
 
 

https://hm-news.co.il/230431/?msclkid=5f91735dcecd11eca5bb4a7e5c117b43
https://hm-news.co.il/230431/?msclkid=5f91735dcecd11eca5bb4a7e5c117b43
https://jcpa.org.il/article/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99/
https://jcpa.org.il/article/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99/
https://jcpa.org.il/article/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
https://www.makorrishon.co.il/news/421927/
https://m.knesset.gov.il/en/news/pressreleases/pages/press15720v.aspx
https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/15072020f.aspx
https://www.srugim.co.il/568035-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%90%D7%97%D7%9D
https://www.srugim.co.il/568035-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%90%D7%97%D7%9D
https://www.srugim.co.il/568035-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%90%D7%97%D7%9D
https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Blue-and-Whites-calamitous-week-and-the-political-forecast-ahead-620804
https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Blue-and-Whites-calamitous-week-and-the-political-forecast-ahead-620804
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 "שביו תחברה בנושא שאילתות
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F 

 גביר-בן איתמר, ןלוי יריב, אמסלם דוד
 

5730 

 חברון הר דרום, חברון באיזור שונות התיישבות בעיות: שאילתות
%95%D7%9Fhttps://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7 

 קלנר אריאלשטרית, אבי מעוז,  קטיגביר, -זוהר, איתמר בן מיקיסטרוק,  אורית
 

5870 

( בישו"ב 2019-בלבד ב 3)לעומת  ותאנטנות סלולר חדש 6 להקמת 2020משרד התקשורת פעל במהלך 
 .5דור ל שודרגואנטנות  10)יהודה שומרון ובקעת הירדן(, כמו כן 

https://www.inn.co.il/news/465416 
24.01.2021 

 יועז הנדל
 

6100 

 אושרה בטרומית הצעת החוק האוסרת קשר עם מנגנוני הרש"פ
-https://www.now14.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94
-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%AA-97%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%

%D7%9E/-%D7%A2%D7%9D 

11.05.2022 
 אורית ,אשר יעקב, אבקסיס לוי אורלי, ברק קרן, שטייניץ יובל, מלכיאלי מיכאל, צור בן יואב, קיש יואבדיכטר,  אבי

 סטרוק
 

9006 

 חוק הדגל עבר בקריאה טרומית
Uw&s=08-yYNCW28v-https://twitter.com/radio103fm/status/1532277083321339904?t=mY5BjNxF6s 

-%D7%91%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-https://www.srugim.co.il/679199
-%D7%97%D7%95%D7%A7-D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94%D7%94%

%D7%93%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8 

1.6.2022 
 אלי כהן

 
7060 

עה נציגי לא יהיה יותר שנשב בפנל ימני אחד מול ארב"אולפן פגוש את העיתונות באמצע הראיון. את  עזב
 "שמאל ואפילו לא תתנו לנו להגיב.

https://twitter.com/YoavKisch/status/1512829374411718664 
w.israelhayom.co.il/news/politics/article/9864730https://ww 

9.4.22 
 קיש יואב

 
8110 

 גבוהה ובתדירות קבוע באופן, הכנסת במליאת שוטפים ישראל ארץ ענייני מציג
 הקואליציה  מרכז

 לוין יריב
 
 
 
 
 

https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://main.knesset.gov.il/apps/query/search?SUBJECT=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://www.inn.co.il/news/465416
https://www.now14.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E/
https://www.now14.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E/
https://www.now14.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E/
https://www.now14.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E/
https://twitter.com/radio103fm/status/1532277083321339904?t=mY5BjNxF6s-yYNCW28v-Uw&s=08
https://www.srugim.co.il/679199-%D7%91%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%9C
https://www.srugim.co.il/679199-%D7%91%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%9C
https://www.srugim.co.il/679199-%D7%91%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%9C
https://twitter.com/YoavKisch/status/1512829374411718664
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/9864730
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ק לא חוקי + : גל הטרור + ענישת מינימום לנשדחופים בנושאים, בפגרה שהכנסת בזמן, מיוחד לדיון הגיעו
 + החלטת הממשלה לפנות את חומש  המצב בנגב

https://m.knesset.gov.il/APPS/agenda/details/2191324 
 post.html-otarim1.blogspot.com/2022/04/bloghttp://matt  

04.04.2022 
 שלמהיואב גלנט, גדי יברקן, אלי כהן, יריב לוין, מולא פטין, יואב קיש,  אוחנה, אופיר אקוניס, קרן ברק, אמיר

פינדרוס, בצלאל  יצחקמלכיאלי,  מיכאלטייב,  , יוסףןביטו חייםקרעי, קטי, ינון אזולאי, אוריאל בוסו, 
 גביר, אורית סטרוק -רוטמן, איתמר בן שמחהוולדיגר, אופיר סופר,  ', מיכלץמוטריס
 

5530 

 דרשו מיו"ר הכנסת דיון מיוחד, בזמן שהכנסת בפגרה, בנושאים אידאולוגיים דחופים
enda/details/2191324https://m.knesset.gov.il/APPS/ag 

 2022אפריל 
פרוש, ניר ברקת, מיקי  מאיריואב קיש, מיכל וולדיגר, עמיחי שיקלי, גלית דיסטל אטבריאן,  ,אורית סטרוק

גביר, יעקב ליצמן, ישראל אייכלר. בצלאל -זוהר, חיים ביטון, ינון אזולאי, אוריאל בוסה, יואב בן צור, איתמר בן
מיכאל מה קרעי. אמיר אוחנה,  משה אבטובטול, יצחק פינדרוס, מולא פטין, סמוטריץ', אבי דיכטר. של

 מלכיאלי, גדי יברקן, יולי אדלשטיין 
 

5800 

 ארה"ב לא תעצור בקו הירוק: קץ לחרם האקדמי האמריקני על איו"ש-שת"פ מדעי ישראל
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001347428 

28.10.2020 
 בנימין נתניהו

 
7980 

 הוחזרו(, אוצר כשר) לפיד יאיר י"ע שקוצצו, ושומרון ביהודה מקומיות לרשויות תקציבים
0-//www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1124281https:/ 

 שקד איילת
 

7990 

 נוחה לא מאד בשעה בבוקר מוקדם לכנסת הגעה מצריך - ישראל ארץ בענייני הכנסת בוועדת ערעורים הגישו
 סטרוק אורית, שטרית קטי, רוטמן שמחה, קרעי שלמה

 
8100 

 סיכום והצעות אישי יוןד כולל במליאה" מיוחדים דיונים" יזמו
 (, חומש בנושא) אדלשטיין יולי(, הנגב בנושא) קיש ויואב סטרוק אורית

 (סי שטחי בנושא) כהן אלי
 

https://m.knesset.gov.il/APPS/agenda/details/2191324
http://mattotarim1.blogspot.com/2022/04/blog-post.html
https://m.knesset.gov.il/APPS/agenda/details/2191324
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001347428
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1124281-0/

