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שבת

  עיצוב שבת במרחב הציבורי על בסיס אמנת גביזון-מידן.  מתן 
אפשרויות לרשויות מקומיות החפצות בכך להפעיל תחבורה בשבת. 

ביטול חוק המרכולים. 

  פתיחת מרכולים ובתי עסק והפעלת תחבורה ציבורית על פי 
החלטת הרשויות המקומיות. הסכם קיבוצי מיוחד לעובדים בשבת

  תחבורה ציבורית בשבת ובחגים, הסרת המגבלות על פעילות פנאי 
ותרבות, חקיקה עירונית בנוגע למסחר

  חיזוק השבת במרחב הציבורי, יום המנוחה הלאומי של מדינת ישראל

  התנגדות לכל שינוי בסטאטוס קוו בנושא שבת לרבות 
עבודות, תחב"צ ומסחר

  אמנה חברתית, בסגנון גביזון־מדן, שתייצר קונצנזוס חברתי חדש 
סביב השבת <)ח"כ גדעון סער( . הערים והרשויות המקומיות יהיו 
הפותרות האולטימטיביות לשאלת השבת <)ח"כ יולי אדלשטיין( 

  פתיחת מרכולים בשבת – יקבע באמצעות חוקי עזר עירוניים ובהתאם 
לאופי הקהילה בכל יישוב ויישוב. תחבורה ציבורית כולל רכבות

)לא פורסם מצע למפלגה(

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

)למפלגת הימין החדש מצע נפרד(

https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92/
http://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2019-%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a4/ 
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0/
https://mishmar.org.il/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/


  אימוץ מתווה הכותל

 זכותו של אדם באשר הוא אדם ליהנות מחופש פולחן מלא וחופשי 
ברחבת הכותל בכל דרך בה יבחר

  הענקת מעמד שווה לכל זרמי היהדות. יישום מלא של מתווה הכותל

  העמקת הקשר בין העם היושב בציון לבין אחינו שבגולה ונחזק 
את הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל ישראל

  אישור מתווה הכותל

  דיווח על ביטול כותל המשפחות בתמורה לפרישת נעם מהמרוץ 
)ח"כ מיקי זוהר(  << קריאה נוספת

)לא פורסם מצע למפלגה(

תפוצות
וזרמים

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

)למפלגת הימין החדש מצע נפרד(

https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%95/
https://mishmar.org.il/
http://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2019-%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a4/ 
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/


  ביטול המועצות הדתיות, הקמת בתי עלמין אזרחיים

  חיזוק הרבנות הראשית לישראל, מתוך השקפה ממלכתית

  פירוק המועצות הדתיות – אימוץ דו"ח חיים צדוק משנת 2991. לא 
ימונו רב ספרדי ורב אשכנזי, אלא רב אחד בלבד בכל עיר

  הכרה מלאה בהליכי הגיור של כל הזרמים

  גיור על ידי רבני ערים – כפי שהיה נהוג בשנות ה- 90

שירותי
דת

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

  ביטול מונופול הרבנות הראשית בתחום הכשרות

  חיזוק ושדרוג מערך הכשרות, מתוך השקפה ממלכתית

  כשרות תינתן רק על ידי הרבנות הראשית לישראל

)למפלגת הימין החדש מצע נפרד(

  קבורה - פתיחת בתי קברות אזרחיים נוספים 

  הקלת הליכי בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר 
ומאתיופיה בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית

  רפורמות נרחבות במערך הכשרות כדי להפכו לשקוף, נגיש, פתוח 
ומתקדם יותר

https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99/
https://mishmar.org.il/
https://mishmar.org.il/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0/
http://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2019-%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a4/ 
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94/


  חוקי פונדקאות, אימוץ, פרשנות וברית זוגיות לקהילה הגאה

 פונדקאות, אימוץ ונישואין אזרחיים

  חופש הנישואין והגירושין של כל אזרח בישראל, לרבות בני זוג 
מאותו המין תיקון חקיקה בנוגע לאימוץ ופונדקאות

  חיזוק התא המשפחתי על פי מסורת ישראל

להט"ב

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

)למפלגת הימין החדש מצע נפרד(

להט"ב: שר המשפטים אוחנה מקדם חוק אימוץ ללהט"ב 
<< קריאה נוספת

)לא פורסם מצע למפלגה(

https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/
http://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2019-%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a4/ 
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91/


  חקיקת ברית הזוגיות 

  מתן אפשרות לנישואין אזרחיים לצד נישואי הרבנות

  ביטול המונופול הרבני בתחומי הנישואין והגירושין לצד הנהגת 
נישואין וגירושין אזרחיים

נישואין

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

  חיזוק התא המשפחתי על פי מסורת ישראל הוא יעד לאומי וחינוכי 
בכל חשיבות עליונה לחוסנה ולעתידה של החברה ולהבטחת הרוב 

היהודי במדינה

  חקיקת נישואין אזרחיים

)למפלגת הימין החדש מצע נפרד(

https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99/
http://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2019-%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a4/ 
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/


  מניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל

  מאבק בכל גילוי של הדרת נשים ואפלייתן במרחב הציבורי, 
בשירות בצה"ל ובמסגרת החינוך הדתי

  התנגדות לשירות בנות בצה"ל. בעד אירועים הנערכים 
בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה החרדית

  חקיקת חוקים שיבטיחו שוויון לאישה ולזכותיה, ובכלל זה חוק יסוד 
'שוויון האישה' בהסתמך על האמנה הבינלאומית בדבר האיסור על 

אפליה נגד נשים

מגדר

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0/
https://mishmar.org.il/


  שר התיירות יריב לוין בריאיון לחדשות כיפה: "אני מתנגד לכל 
הפרדה בין דת ומדינה באופן חד וברור " << קריאה נוספת

  התנגדות למדינת הלכה, תמיכה בסטטוס־קוו 
)ח"כ משה גפני(

  הפרדת דת ומדינה וחוק האוסר על כל צורת אפליה על בסיס גזע, 
לאום, דת, מין, אמונה והשתייכות פוליטית

  סיום האפליה של העדות הלא יהודיות בישראל בכל הנוגע להספקת 
שירותי הדת, פיתוח מבני דת ושמירה עליהם, והענקת מעמד לאנשי דת 

מרחבי העולם. 

  חקיקת חוק יסוד: "חופש הדת והמצפון", ולהוספת הזכות לחופש 
דת, לחופש מדת ולחופש מצפון לרשימת הזכויות המוגנות בחוק יסוד: 

"כבוד האדם וחירותו".

)לא פורסם מצע למפלגה(

חופש 
דת

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0/
https://mishmar.org.il/


  הפסקת התמיכה בגרעינים. בלימת תהליכי הדתה. ביטול המנהלת 
לזהות יהודית

  לימוד התורה בישיבות הינו ערך עליון ומפלגת יהדות התורה 
רואים בריבוי לומדי התורה מטרה עיקרית

  העמקת הקשר והזהות היהודית בתוכניות הלימודים, לבנית תכניות 
חינוך להכרת מורשת ומסורת ישראל

  חוק גיוס על פי המלצת משרד הביטחון

  חוק גיוס בני הישיבות כפי שהומלץ על ידי מערכת הביטחון. 
תיקון חוק שירות לאומי ואזרחי – כהשלמה לחוק גיוס בני הישיבות

חינוך

גיוס

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

)למפלגת הימין החדש מצע נפרד(

https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0/
https://mishmar.org.il/
http://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2019-%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a4/ 
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2019-%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%97/


ראיונות בולטים

ח"כ משה גפני בריאיון למקור ראשון: "אני 
מתנגד למדינת הלכה. אני רוצה סטטוס־קוו, 

ושיהודי בישראל ידע שהוא נמצא במדינה 
יהודית" << לקריאה נוספת

יו"ר מפלגת 'ימינה' איילת שקד בריאיון 
לכיכר השבת: "הפרדה זו לא הדרה" 

<< לקריאה נוספת 

ח"כ גדעון סער בריאיון ל'ישראל היום': "צריך 
לגבש אמנה חברתית, בסגנון גביזון־מדן, 

שתייצר קונצנזוס חברתי חדש סביב השבת" 
<< לקריאה נוספת

שר התחבורה סמוטריץ' בריאיון למקור ראשון: 
"יש כאלה שיכולים להימשך רק לגברים ונשים 

אבל יש הרבה באמצע שצריכים הכוונה"
<< לקריאה נוספת

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

https://mishmar.org.il/חכ-משה-כפני-בריאיון-למקור-ראשון-אני-מת/
https://mishmar.org.il/חכ-משה-כפני-בריאיון-למקור-ראשון-אני-מת/
https://mishmar.org.il/יור-מפלגת-ימינה-איילת-בריאיון-לכיכר-הש/
https://mishmar.org.il/יור-מפלגת-ימינה-איילת-בריאיון-לכיכר-הש/
https://mishmar.org.il/חכ-גדעון-סער-בריאיון-לישראל-היום-צרי/
https://mishmar.org.il/חכ-גדעון-סער-בריאיון-לישראל-היום-צרי/
https://mishmar.org.il/שר-התחבורה-סמוטריץ-בריאיון-למקור-ראשו/
https://mishmar.org.il/שר-התחבורה-סמוטריץ-בריאיון-למקור-ראשו/
https://mishmar.org.il/


ראיונות בולטים

שר החינוך הרב רפי פרץ חושף את עמדתו 
כלפי טיפולי המרה: "אני חושב שאפשר 

לקיימם וגם עשיתי את זה" 
<< קריאה נוספת

ח"כ יולי אדלשטיין במאמר למקור ראשון: 
"הערים והרשויות המקומיות יהיו הפותרות 

האולטימטיביות לשאלת השבת" 
<< לקריאה נוספת

סגן השר ליצמן בכנס בחירות סגור: 
"לא נכנס לשום קואליציה אם נושא השבת 

לא יוסדר”.
<< לקריאה נוספת

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

https://mishmar.org.il/שר-החינוך-הרב-רפי-פרץ-חושף-את-עמדתו-כלפי/
https://mishmar.org.il/שר-החינוך-הרב-רפי-פרץ-חושף-את-עמדתו-כלפי/
https://mishmar.org.il/חכ-יולי-אדלשטיין-במאמר-למקור-ראשון-הע/
https://mishmar.org.il/חכ-יולי-אדלשטיין-במאמר-למקור-ראשון-הע/
https://mishmar.org.il/סגן-השר-ליצמן-בכנה-בחירות-סגור-לא-נכנס/
https://mishmar.org.il/סגן-השר-ליצמן-בכנה-בחירות-סגור-לא-נכנס/
https://mishmar.org.il/


אירועים בולטים
30.5.2019

6.6.2019

30.6.2019

4.7.2019

הכנסת העשרים ואחת החליטה על פיזורה ברוב של 74 תומכים מול 
45 מתנגדים. ח"כ ליברמן: "לא נהיה שותפים לממשלת הלכה" 

<< קריאה נוספת

הממשלה אישרה: הקייסים ישולבו במועצות הדתיות ויתנו שרותי דת 
לציבור. ח"כ יברקן )כחול לבן(: "אמשיך לשרת את עם ישראל על 

כל גווניו בנושאי דת ומדינה" << קריאה נוספת

עשרות אלפים השתתפו במצעד הגאווה בירושלים. ח"כ אבידר 
)ישראל ביתנו(: "הגעתי למצעד במטרה להביע את תמיכתי במאבק 

נגד האפליה" << קריאה נוספת 

שר החינוך הרב פרץ השתתף בתפילת מחאה בעזרת הגברים, בזמן 
תפילת נשות הכותל ואמר: "אנחנו עושים תיקון גדול" << קריאה נוספת

10.7.2019
עיריית רמת גן אישרה הפעלת מערך הסעות בשבת. יו"ר ישראל ביתנו 

ח"כ אביגדור ליברמן: "מקווה שגם עיריות נוספות ילכו בכיוון הזה" 
<< קריאה נוספת

29.7.2019
צעיר נדקר בכניסה למרכז סיוע ללהט"בים. ח"כ שפיר: "שנאה 

שמתודלקת על ידי רבנים, שרים וח"כים".
<< קריאה נוספת

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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אירועים בולטים
4.8.2019

7.8.2019

7.8.2019

7.8.2019

נשות הכותל הותקפו בתפילת החודשית שלהן. ח"כ גנץ: "ליהדות יש 
אין ספור מנהגים ומסורות אבל ליהודים רק מדינה אחת-ואנחנו 

צריכים ללמוד לחיות בה יחד" << קריאה נוספת

ראש הממשלה לחברי קונגרס אמריקאים בעקבות דבריו של 
סמוטריץ': "מדינת הלכה? אלו בלבולי מוח" << קריאה נוספת

צה"ל החליט להרחיב את גיוס הטרנסג'נדרים. שר התחבורה בצלאל 
סמוטריץ': "את מכת החום מישהו קיבל בצמרת צה"ל" 

<< קריאה נוספת

שר המשפטים אוחנה מקדם חוק אימוץ ללהט"ב ואומר: "אם ההורים 
הם בני אותו המין או לא זה איננו שיקול רלוונטי" << קריאה נוספת

14.8.2019
מפלגת נעם בסרטון המשווה בין פעולותיהם של הנאצים לארגוני 

הלהט"ב. בני גנץ: "כל אדם נברא בצלם, ולכולם הזכות לאהוב" 
<< קריאה נוספת 

15.8.2019
ביה"מ הכריע, עפולה תוכל לקיים אירוע בהפרדה. ח"כ יעלון: "לא 

צריכה להיות כפייה דתית וחילונית. אני שמח שהשופט תיקן זאת" 
<< קריאה נוספת

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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אירועים בולטים
18.8.2019

20.8.2019

22.8.2019

25.8.2019

שר החינוך, הרב פרץ מרחיב את שיעורי "תרבות יהודית" בבתי הספר 
ואומר: "הערכים האלו יעזרו לנו לבסס חברה ערכית ומוסרית" 

<< קריאה נוספת 

ו"ר ישראל ביתנו, ליברמן בתגובה להקלטות אודות התנגדותו לקיום 
מצעדי גאווה: "אנחנו לא נגד הדת ולא נגד חרדים. איש באמונתו 

יחיה" << קריאה נוספת 

מועצת גן יבנה הפרידה בין בנים לבנות באירוע שיזמה לכלל 
התושבים. ח"כ שפיר :"זו מלחמה על אופייה של ישראל כמדינה 

חופשית" << קריאה נוספת

שר התחבורה סמוטריץ' בריאיון למקור ראשון: "יש כאלה שיכולים 
להימשך רק לגברים ונשים אבל יש הרבה באמצע שצריכים הכוונה" 

<< קריאה נוספת

28.8.2019
ליברמן במהלך ביקור במפעל 'פיניציה': "נפעל לפירוק של אותו ועד 

לשמירת קדושת השבת”. << קריאה נוספת 

28.8.2019
יו"ר ישראל ביתנו ליברמן על הקלטות משיעורים במכינת 'עוצם': 
"נחשפים לכוונות האמיתיות של שר החינוך להפוך את ישראל 

למדינת הלכה”. << קריאה נוספת  

על משמר הכנסת
מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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