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המתפקדים החדשים

עוד לא התפקדת?

הצטרפו לאלפי המתפקדים
הפקדו עכשיו <

מסכמים את
מושב החורף בכנסת
מושב החורף תם לו ,ולפחות מבחינת הפעילות
שלנו היה זה חורף חם ועמוס במיוחד .נתנו
לח"כים שלנו לסכם:

סיכום מושב  //ח״כ בצלאל סמוטריץ׳

מסכמים מושב מורכב .אור וחושך משמשים בערבוביה.
חז״ל מלמדים שזה מסימני הגאולה.

מחד ,תחושת שליחות וחדוות עשייה שמלווים בניית דרך
חדשה-ישנה של עם ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל.
עבודה משותפת ,בחברות ,תיאום ושיתוף פעולה של
הנבחרת הטובה ביותר בכנסת .כל אלו ממלאים אותנו
בשמחה גדולה ובגאווה על כל הטוב.
מאידך ,אנחנו רואים את הנזקים הרבים שגורמת ממשלת
השמאל של בנט ועבאס וכואבים את אובדן הדרך.

לסיכום מושב החורף המלא של ח"כ בצלאל סמוטריץ׳ <

סיכום מושב  //ח״כ אופיר סופר

מושב נוסף של הכנסת תם לו רגע לפני חג הפורים וחג
הפסח.
במושב החורף של הכנסת זכיתי להעביר ברוך ה׳ שני
חוקים הנוגעים לפשיעה החקלאית -חוק חילוט רכוש
מהעבריינים וחוק איסור נסיעת שטח בדרך שאינה
ייעודית .שני החוקים עברו בקריאה טרומית ויקודמו
במושב הקיץ.
בנוסף לאלה חוק כלבי שירות לנפגעי פוסט טראומה
שהגשתי עבר בקריאה ראשונה והעברתו בקריאה שנייה
ושלישית תימשך במושב הקיץ.
פעלתי רבות ביחד עם ארגונים אזרחיים למען שילובם
של לוחמי צה״ל בעולם ההייטק ושמחתי לשמוע על
תוכנית הרמטכ״ל לשילוב הלוחמים ביחידות הטכנולוגיות
בסיום השירות ,מה שעשוי לתת ללוחמים רבים תמריץ
למציאת תעסוקה.

לסיכום מושב החורף המלא של ח"כ אופיר סופר <

סיכום מושב  //ח״כ שמחה רוטמן
חוק האזרחות שהעברנו עם סיום מושב החורף של
הכנסת כולל ארבעה הישגים חסרי תקדים למדינה
היהודית:
 .1דרישת המכסות שהוצגה על ידי מהיום הראשון
התקבלה.
 .2גם דרישת השקיפות והדיווח התקבלה.
 .3לראשונה מאז שנחקק חוק האזרחות ,התווסף סעיף
מטרה שמדבר במפורש על שיקולי הביטחון הלאומי
של ישראל כמדינה יהודית ,ולא מסתפק רק בשיקול
הביטחוני הצר כפי שהיה עד היום.
 .4התווסף סעיף מפורש הקובע שלילה אוטומטית ,ללא
שיקול דעת ,של כל מעמד או רישיון שיינתן על פי
החוק בכל מקרה של מעשה המהווה הפרת אמונים.

לסיכום מושב החורף המלא של ח"כ שמחה רוטמן <

אופיר סופר
 //ח״כ
מושב //
סיכום מושב
סיכום
וולדיגר
ח״כ מיכל
חתמנו את מושב החורף של הכנסת עם הצלחות
גדולות!
מפלגת הציונות הדתית ואני בתוכה ,הוכחנו שכאשר
פועלים עם רוח גדולה ועמוד שדרה אידאולוגי ,אפשר
לקצור הישגים לטובת הציבור גם מהאופוזיציה.
שלושה חוקים שיזמתי עברו בטרומית במושב החורף:
 .1הצעת החוק "מעונות יום שיקומיים" ,צעד חשוב
ומשמעותי בתיקון העוול והאפליה ארוכת השנים ,אשר
חוות משפחות של ילדים עם מוגבלויות.
 .2הסדרת הטיפול באמצעות אומנויות ,צעד חשוב
למען רווחת המטופלים והמטפלים גם יחד ,צעד חשוב
למען כולנו.
 .3הצעת החוק להעברת שירותי הגמילה לקופות
החולים עברה במליאת הכנסת ברוב גדול  -נפגעי
ההתמכרות והתחלואה הכפולה ,אני אתכם .תמיד

לסיכום מושב החורף המלא של ח"כ מיכל וולדיגר <

סיכום מושב  //ח״כ אוטרית סטרוק
הקפדתי לאורך כל המושב להציף ולהעמיד במרכז סדר
היום של הכנסת שוב ושוב נושאים שהקואליציה ניסתה
לדחוק לשוליים ,להסתיר ,לערפל ,או לרמוס:
באמצעות שדולת א"י בכנסת ,עם שותפי ח"כ יואב קיש
מהליכוד ,הצפנו שוב ושוב נושאים כמו:
השמירה על א"י אל מול תכנית ההשתלטות הפלסטינית,
קמפיין האיחוד האירופי נגד המתנחלים ,החשש מעקירת
הישיבה מחומש ,הדלת המסתובבת להחזרת כספי טרור
לרש"פ ,מיצוי הדין ושיקום ההרתעה מול פורעי תשפ"א,
חוק החשמל ,הוויתור על אדמות המדינה בנגב ועוד.

לסיכום מושב החורף המלא של ח"כ אורית סטרוק <

סיכום מושב  //מנכ״ל המפלגה ,יהודה ולד
מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית יהודה ולד מסכם את מושב
החורף בכנסת :היינו עניינים ,שיתפנו פעולה והצבענו
בעד חוקים טובים גם אם הקואליציה היא זו שיזמה
אותם .ויתרנו על קרדיטים ,הגענו להסכמות ,פעלנו
בשקט.

לסיכום מושב החורף המלא של יהודה ולד <

צעירי הציונות הדתית
פתיחת תא דרור מבית מפלגת הציונות הדתית
באוניברסיטת תל אביב.

להמשך קריאה <
אלימות המתנחלים?
הצחקתם אותנו
תעזרו לנו להראות את האמת

להמשך קריאה <
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בקרו אותנו באתר החדש
zionutdatit.org.il
למעבר לאתר <

מפקד הציונות הדתית
בונים .ימין .אמין.

עוד לא התפקדתם?
התפקדו עכשיו <

עקבו אחרינו:

