
בחודשיים הקרובים יש לנו משימה: 
להזכיר לכל מועמד/ת שאנו פוגשים כי זירת 

התחדשות היהודית היא כוח אלקטוראלי מאורגן, 
משמעותי מספרית, נחוש להשפיע ומוכן לתגמל 

את הפוליטיקאים הקשובים לו. יש יותר מדרך 
אחת להיות יהודי. פוליטיקאי שלא מבין את זה, 

שלא יאמר זאת בקולו, לא יקבל את קולנו. 

זה יותר מעשרים מנדטים.
  הממסד האורתודוקסי לגווניו מתוקצב מידי שנה בסכום של יותר מ-3.7 מיליארד ₪. 

זירת ההתחדשות היהודית לא זוכה לפרומיל מהסכום האגדי הזה.

  60%  מהציבור בישראל תומך בנישואים אזרחיים בישראל.
 70% מהציבור בישראל תומך בתחבורה ציבורית בשבת.
 66% מאזרחי ישראל היהודים תומכים במתווה הכותל.

 83% מסורתיים לא דתיים ו70% מסורתיים דתיים תומכים במתן זכויות חוקיות שוות לזוגות להט"ב, כמו לזוגות אחרים.
ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי בה אין חופש דת ליהודים.

 החקיקה בכנסות האחרונות לא משקפת את הלך הרוח הציבורי אלא להפך. 
 בעוד הציבור הישראלי יותר ויותר פלורליסט ורוצה יהדות מגוונת, בכנסת מחוקקים ההפך 

ומרחיבים את הכפייה הדתית ומגבילים את חופש הדת של הישראליות והישראלים.
 בבחירות האלו, חברי הכנסת והמועמדים חייבים להרגיש כי אין להם ברירה אלא לגבש תפיסת עולם

ולתת דין וחשבון בכל הנוגע ליחסי הדת והמדינה בישראל.

אנחנו 800,000 איש

קונסרבטיבים אורתודוקסים-רפורמים   
 ליבראליים

קהילות 
חילוניות

ובתי-מדרש



הקליטו, 
 צלמו, 

העלו לפייס, 
שתפו.

להגיע. להגיע. להגיע. ככל 
שיהיו נציגים רבים יותר של 
מחנה ההתחדשות היהודית 

באירועים פוליטיים כך 
קולנו יישמע.

הציגו את עצמכם בבירור: "שלום, 
קוראים לי X, אני מתגוררת ב-Y וחברה 

בקהילה קונסרבטיבית/ אני רּבה 
רפורמית/ התחתנתי לפני שנה בטקס 
אורתודוקסי מחוץ לרבנות/ אני לומד 

בבית מדרש חילוני/ אחותי לסבית ולא 
יכולה להינשא כאן." הבנתם את העניין.

טווח הקשב של הפוליטיקאי קצר. 
אל תערבבו כמה תחומים. לא שלום 
וביטחון, לא איראן, לא מילקי. דת 
ומדינה. רק דת ומדינה. כי הכי קל 
לענות על הנושאים )החשובים( 

האחרים.

 לפני שהולכים לאירוע: 
בדקו מה עשה/לא עשה הח"כ 
בכנסת היוצאת בתחום הדת 
והמדינה באתר "על משמר 
mishmar.org.il "הכנסת
ואל תהססו לשאול שאלות 

קונקרטיות, עובדתיות.

אני מתחייב/ת: בממשלה הבאה יישבו קרוב לוודאי 
מפלגות חרדיות. מה הקו האדום שלך בענייני דת 

ומדינה? על מה תיאבק/י? על מה לא תוותר/י? 

מצע: האם מצע מפלגתך כולל סעיפים ברורים בתחום 
הדת והמדינה?

שבת. ליבה. כשרות. גיור.: מהי עמדתך לגבי תחבורה 
ציבורית בשבת? לימודי ליבה? מונופול הכשרות? 

האפליה בגיור?  

 חופש בחירה בנישואין: האם אתם מחויבים 
 לנישואים אזרחיים כמסלול מקביל בשביל אלו 

שלא רוצים או לא יכולים להינשא ברבנות?

תקציבים: האם אתם מתחייבים להקצאת תקציבים 
 משמעותית לתחום ההתחדשות היהודית, לרבות 

הזרמים הלא-אורתודוקסים? באיזה אופן?

 שאלות 
מומלצות

מכון על משמר הכנסת, מיסודה של התנועה המסורתית, הוא מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק 
והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה.


