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יוסי דייטש
תמיכה במתווה הכותל:
תומך בקיום מצעד הגאווה בעיר?

נגד1

"הסטטוס קוו בכותל המערבי צריך להישמר ,ואין לאפשר
בו תפילה מעורבת ,המנוגדת להלכה ולמסורת ישראל"
לא

תמיכה בתקצוב ארגוני להט"ב

מתנגד ,אך כאשר עלתה על הפרק הצבעה על תקציב
ל"בית הפתוח" ,יצא יחד עם שאר נציגי החרדים קודם
להצבעה ,וההחלטה עברה32
נגד4

תחבורה ציבורית בשבת

נגד5

פתיחת מסעדות ומרכזי תרבות בשבת

נגד6

פתיחת מרכולים בשבת

נגד87
שלח מכתב ליועץ המשפטי לעירייה בדרישה לאכיפת חוק
העזר העירוני האוסר פתיחת בתי עסק בשבת.

פתיחת מתחם התחנה בשבת
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זאב אלקין
תמיכה במתווה הכותל:
תומך בקיום מצעד הגאווה בעיר?

תמיכה בתקצוב ארגוני להט"ב

פתיחת מתחם התחנה בשבת
תחבורה ציבורית בשבת
פתיחת מסעדות ומרכזי תרבות בשבת
פתיחת מרכולים בשבת

נגד9

"הצבעתי בממשלה נגד מתווה הכותל ודעתי לא השתנתה"
לא ,10אך מס'  2ברשימתו ,פלר חסן-נחום ,השתתפה
במצעד11
"הלשכה שלי תהיה פתוחה לכולם ,גם לקהילה הגאה
בעיר"12
בעד13
"יש כללים וקריטריונים שצריכים לחול על כולם ,אני לא
אלך להזדהות עם העקרונות של הבית הפתוח ,כי הם לא
העקרונות שלי ,אבל צריך לפעול באופן שוויוני ".
בעד14
"אני מתנגד לסגירת מתחם התחנה"
לא מתנגד15
"אני חסיד גדול של הסטטוס־קוו למרות שהוא מאוד
שברירי"
לא מתנגד16
"אני חסיד גדול של הסטטוס־קוו למרות שהוא מאוד
שברירי"
נגד17
"אני חסיד גדול של הסטטוס־קוו למרות שהוא מאוד
שברירי"
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משה ליאון
תמיכה במתווה הכותל:
תומך בקיום מצעד הגאווה בעיר?

תמיכה בתקצוב ארגוני להט"ב
פתיחת מתחם התחנה בשבת

תחבורה ציבורית בשבת

פתיחת מסעדות ומרכזי תרבות בשבת

פתיחת מרכולים בשבת

נגד18

"דעתי היא שיש לשמור על המסורת היהודית ולשמור על
הכותל כמקום דתי מופרד"
כן19
"המצעד חייב להמשיך להתקיים"
"מצעד הגאווה ימשיך להתקיים בבירה ואף אחד לא ייפגע
בזה"20
בעד21
"כן יש קריטוריונים וכל מי שמגיע לו צריך לקבל אותם,
אני הולך להיות ראש העיר של כולם"
בעד25242322
"...המתחם צריך להיות פתוח בשבת"
"מי שבנה את מתחם התחנה זה משה ליאון ,כשהיה יו"ר
הרשות לפיתוח ירושלים"
לא מתנגד26
" מקומות בילוי שפתוחים היום בשבת ולא בבעלות
העירייה ולא במבנים ציבוריים ,אתה לא יכול לעצור את
זה ע"פ חוק"
"אני רוצה שכל אחד ירגיש שירושלים היא ביתו .אני
אשמור על הסטטוס קוו באדיקות27".
לא מתנגד28
" מקומות בילוי שפתוחים היום בשבת ולא בבעלות
העירייה ולא במבנים ציבוריים ,אתה לא יכול לעצור את
זה ע"פ חוק"
"אני רוצה שכל אחד ירגיש שירושלים היא ביתו .אני
אשמור על הסטטוס קוו באדיקות29".
נגד30
" אסור שיהיה מסחר בשבת ,ואם יש – צריך לסגור אותו".
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עופר ברקוביץ
תמיכה במתווה הכותל:

תומך בקיום מצעד הגאווה בעיר?
תמיכה בתקצוב ארגוני להט"ב
פתיחת מתחם התחנה בשבת

תחבורה ציבורית בשבת

פתיחת מסעדות ומרכזי תרבות בשבת

פתיחת מרכולים בשבת

בעד31

"ראש הממשלה הציע מתווה ואנחנו חושבים שנתניהו
מבין את האינטרסים המדיניים ,הדתיים ,הרחבים
והכללים"
כן32
"המצעד זו זכות של הקהילה שמרגישה צורך להתבטא
בעיר ,השתתפתי בו ואמשיך להשתתף בו ".
בעד33
"תקציבי הבית הפתוח עברו לבית הפתוח ועוברים הרבה
בזכות תנועת התעוררות"
בעד34
אנחנו נילחם למען ירושלים סובלנית ופתוחה וכדי לשמור
על מתחם התחנה35".
"אני שמח על החלטת הוועדה המחוזית ,שאפשרה לשמור
על מתחם התחנה פתוח "36
בעד37
"צריך עדיין להשתפר ...אבל תבדוק כמה גדלה בשנים
האחרונות כמות המקומות והמתחמים הפתוחים
בשבת"38
בעד39
"צריך עדיין להשתפר ...אבל תבדוק כמה גדלה בשנים
האחרונות כמות המקומות והמתחמים הפתוחים
בשבת"40
נגד41
" העמדה שלי ברורה :למסחר אני מתנגד ,צריך פה צביון
יהודי וגם חברתי "
אך ,כאשר ניר ברקת רצה לאכוף את חוק העזר העירוני
ולסגור מרכולים הפתוחים בשבת ,נפגשו אנשי סיעת
התעוררות והחליטו לעתור יחד לבג"ץ כנגד החלטת
ברקת42
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