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מעקב אזרחי

דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

מאז  ושלוש,  העשרים  הכנסת  כיהנה  בלבד  חודשים  תשעה 
והיא  דצמבר,  בחודש  לפיזורה  ועד  אפריל  בחודש  הושבעה 
תשלים בסה"כ שנה ושבועיים עד שתוחלף בידי הכנסת העשרים 
ובכל   .23.03.21 בניסן,  י'  שלישי,  ביום  יבחרו  שחבריה  וארבע, 

זאת, הייתה זו כנסת שכיהנה יותר משתי קודמותיה.

רקע  על  בא  שנתיים,  בתוך  הרביעית  הפעם  זו  הכנסת,  פיזור 
שיתוק פוליטי כללי שמתחיל במחנה הולך וגדל המסרב לשתף 
פעולה עם ראש הממשלה נתניהו - אך גם בינו לבין עצמו. כל 
זאת בתוך המשבר הבריאותי ואולי אף הכלכלי הגדול והממושך 

ביותר שידעה מדינת ישראל מאז היווסדה.

הגדולה  ה-35,  הממשלה  כיהנה  ה-23,  הכנסת  כהונת  לצד 
ממשלה  ראשי  שני  כיהנו  זה  לצד  זה  המדינה.  של  בתולדותיה 
סוגיות  קודמו  לא  בניהם  הדעות  חילוקי  ובשל  וחליפי,  מכהן   –
עם  שלום  הסכמי  ארבעה  למעט  הישראלית  במדיניות  מרכזיות 
מסקרים  אנחנו  אותן  והמדינה,  הדת  סוגיות  ערביות.  מדינות 
חוק  הצעת  אף  זווית:  לקרן  נדחקו  הכנסת,  משמר  על  במכון 
בנושאים אלה לא עברה בשלוש קריאות ונכנסה לספר החוקים 
המונופול  לקידום  ולא  מחד  דת  חופש  לקידום  הצעה  לא   –
והכפייה הדתית מאידך. שלוש הצעות חוק בלבד עברו בקריאה 
טרומית ויזכו לרציפות, וקידומן ימשיך בכנסת הבאה: שתי הצעות 

לאיסור טיפולי המרה והצעת חוק יסוד השוויון. 

יחד עם זאת, שניים מהנושאים הנפיצים ביותר - חוק גיור וחוק 
גיוס, חיכו לאצבעות חברות וחברי הכנסת ה-23 בטרם תתקבל 
פסיקת בגץ בעניינן, אך אלה יחכו כנדוניה לכנסת הבאה ועלולים 
לקצוב גם את ימיה שלה בטרם עת. גם היום, 73 שנים להקמתה, 
לא  שבישראל  משמעותו  אשר  גיור  חוק  אין  ישראל  במדינת 
ניתנה הסמכות לגיור לאף זרם או גוף באופן רשמי, אלא שגיורים 
המתבצעים על ידי בתי דין של המדינה מתקבלים באופן אוטומטי 
כל  )של  הפרטיים  האחרים,  ואילו  קוו.  הסטאטוס  של  מכוחו 

הזרמים(, תלויים ועומדים. וועדות רבות הוקמו במרוצת השנים 
כדי לקדם פתרון, אך אלה עמדו על פשרות ולא עמדו על החוק 
בג"ץ  משכך,  איננו.  ואיזה  כשר,  גיור  איזהו  יובהר  שבו  הפשוט 
עתירת  בעניין  פסיקתו  את  יפרסם  כי  למדינה  לאחרונה  אותת 
המתגיירות והמתגיירים בבתי דין קונסרבטיבים ורפורמים )ועל 
פי הערכות צפוי לקבל את טענותיהם(, אלא אם תודיע המדינה 
על החלטה לקדם חקיקה מהירה בנושא. ח"כ בצלאל סמוטריץ' 
)ימינה( קרא לחקיקה מהירה וח"כ משה ארבל )ש"ס( אף הניח 
על  רשמי  באופן  קודמה  לא  זו  אך  מונופוליסטי,  לגיור  הצעה 
עד  כך  הממשלה.  בתוך  הדעות  חילוקי  בשל  הפנים  משרד  ידי 
בגיורים  להכיר  בג"ץ  עשוי  בחירות,  תקופת  ובתוך  השנה,  סוף 
אלה. במקרה כזה, כל שותפות בממשלה עתידית של המפלגות 
החרדיות, תהיה מותנית בקידום הצעת חוק שתתקן את פסיקת 
תהיה  מצידה,  העולם  יהדות  אורתודוכסי.  מונופול  ותבטיח  בגץ 
נחושה גם היא לבהיר מבחינתה, לכל מפלגה המבקשת לשמור 
איתה על קשרים חמים, כי החלטה כזאת לא תעבור בשקט. עם 
מועמד  באף  לקנא  אין   – נתניהו  בלי  או  עם  ובלעדיה,  קורונה 
ההונגרית  הקובייה  את  לפתור  שיאלץ  הממשלה  לראשות 
המורכבת. גם חוק הגיוס יעמיד את הקואליציה העתידית באותה 

שאלה מורכבת. 

כ-1500 פריטי מידע שונים נאספו עד כה על ידי צוות מכון על 
משמר הכנסת לספר את סיפור הכנסת העשרים ושלוש. כ-1000 
התבטאויות ולצידן עוד מאות הצעות חוק ועשרות דיוני וועדות, 
שירותי  בסוגיות  שעסקו  ושאילתות  לסדר  הצעות  שדולות, 
והגירושין,  הנישואין  הגאה,  הקהילה  זכויות  בישראל,  הדת 
השבת, הכותל, הגיור, החינוך לזהות יהודית והקשר עם הזרמים 
סקירת   – הזמן  ציר  את  פרסנו  גם  זה  גיליון  לאורך  והתפוצות. 
האירועים הגדולים והקטנים שמספרים את סיפורה של הכנסת 

הזה בתחומים אלה.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה.
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הצעות חוק – תמונת מצב
2703 הצעות חוק שונות הונחו על שולחן הכנסת מאז השבעתה באביב 2020, מתוכן, 28 הצעות חוק שעברו בקריאה ראשונה, ו-22 שעברו בקריאה 
שניה ושלישית ועליהן יחול דין רציפות כך שהדיון עליהן ימשיך בכנסת הבאה. 93 הצעות חוק השלימו את החקיקה ונכנסו לספר החוקים. מרבית 

החוקים שקודמו ושעברו עסקו במגיפת הקורונה. 

מבין כלל ההצעות שהונחו עד כה על שולחן הכנסת, כ-6% עסקו בדת ומדינה – 174. שלוש הצעות חוק מתוכן עברו בקריאה טרומית: שתי הצעות 
חוק לאיסור טיפולי המרה, והצעת חוק יסוד השוויון. 25 הצעות בנושאים שונים של דת ומדינה נפלו בקריאה טרומית והוסרו מסדר היום, והשאר לא 
קודמו. אף אחת מבין הצעות החוק שהונחו על שולחן הכנסתף בנושאי דת ומדינה, לא השלימה את החקיקה ונכנסה לספר החוקים של מדינת 

ישראל. 

קיץ
ה

ס 
ש, כנ

שלו
ם ו

שרי
ע

ה
ת 

ס
הכנ

מן - 
ציר ז

הונחו על שולחן הכנסת ולא קודמו    146

נפלו בקריאה טרומית והוסרו מסדר היום    25

עברו בקריאה טרומית    3

עברו בקריאה שניה ושלישית     0
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השבעת הכנסת ה-23 במקביל 
למגעים קואליציוניים להקמת 

ממשלה ועל רקע התפשטות נגיף 
הקורונה | לקריאה מורחבת

 ח"כ אסף זמיר )כחול לבן( 
בריאיון לרינה מצליח: "אני 

לא יודע כיצד אצביע להצעת 
חוק פתיחת מרכולים ותחבורה 

ציבורית בשבת"

לקריאה מורחבת  

בג"צ החליט כי אין לאסור 
הכנסת חמץ לבתי החולים ואין 

לבדוק בתיקי האורחים המגיעים. 
ח"כ בצלאל סמוטריץ )ימינה(: 

"בג"צ ממשיך לחרב את עקרונות 
המדינה היהודית ולהשליט 
בה עקרונות פרוגרסיביים 

מטורללים, בצורה לא דמוקרטית 
ובחוסר סמכות"

לקריאה מורחבת 

הושבעה ממשלת ישראל ה-35 בראשות 
ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה 
החליפי בנימין גנץ. הממשלה פריטטית: חציה 
חברי גוש הליכוד והמפלגות החרדיות וחציה 

גוש כחול לבן, דרך ארץ והעבודה. 

הרב יעקב אביטן נכנס 
לתפקידו כשר לשירותי דת: 
"שלשום זוג לא יהיה חשש 

להכנס ולהירשם לנישואין" 

לקריאה מורחבת

ח"כ יעקב מרגי )ש"ס(: "רציתי 
לקדם שינוי בשירותי הדת בישראל, 

קבוצות לחץ של רבנים מנעו ממני"

לקריאה מורחבת

ח"כ איתן גינזבורג 
)כחול לבן( בריאיון לערוץ 

הכנסת: "ביחסי דת ומדינה, 
לא יהיו פריצות דרך בממשלה 

הזאת. זה חלק מהפשרות 
שאנחנו צריכים לקיים"

לקריאה מורחבת 

https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3224561347577436/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3224561347577436/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3287546467945590/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3287546467945590/
https://besttv232-ynet-images1-prod.cdn.it.best-tv.com/PicServer5/2020/04/20/9920297/992029501001599640360no.jpg
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3339994532700783/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3339994532700783/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3352115464822023/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3352115464822023/
https://bit.ly/2RqeGtq
https://bit.ly/2RqeGtq
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הצעות חוק – פילוח לפי קטגוריה
ביקשו  חוק  הצעות   135  – האפשרויות  בין  החוק  הצעות  מפילוח 
לעומת  הדת  בשירותי  המונפול  וצמצום  דת  חופש  קידום  לפעול 
הדת  חופש  הגבלת  בדת,  ריכוזיות  לקדם  חוק שביקשו  הצעות   36
וחיזוק מונופול שירותי הדת. 3 הצעות חוק ענו על קטגוריה שלישית 
וייחודית כאשר קידמו חופש דת מחד, אך חיזקו את המונופול הדתי 
מאידך:  הצעת חוק 'רב ראשי אחד' והצעת חוק 'שבת יום המנוחה' 
ח"כ  של  לשבת,  בנוגע  דומה  חוק  והצעת  שטרן,  אלעזר  ח"כ  של 

תהלה פרידמן

קידום חופש דת וצמצום סמכויות מוסדות הדת   

קידום ריכוזיות בדת, הרחבת סמכויות מוסדות הדת,   
קידום מונופול דתי והגבלת חופש דת 

קידום מונופול דתי לצד קידום חופש דת   

135

36

3

7.6.20209.6.202010.6.202010.6.202015.6.202015.6.202017.6.2020

ח"כ תמר זנדברג )מרצ( בועידת 
התפוצות של עיתון מקור ראשון: 

"כאשר יהדות העולם שומעת 
"הכותל שלנו ושהרפורמים 

יתפוצצו", זה גורם לניכור"

לקריאה מורחבת

שר הביטחון ח"כ בני גנץ 
בבקשה מבג"צ לדחות את 

מועד חקיקת חוק הגיוס. 
יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר 

לפיד )יש עתיד(: "נכנע 
לדרישות החרדים בעניין 

הגיוס לצה"ל"

לקריאה מורחבת

ח"כ משה גפני )יהדות התורה( 
על החזרת מערך התחבורה 
'נעים בסופ"ש': "התחבורה 

הציבורית בשבת נעשית 
כדי לפגוע באמונה היהודית 

ולהרגיז"

לקריאה מורחבת

נשות הכותל עתרו לבג"צ נגד 
התבטאויות של הרב דוד יוסף. ח"כ 

ינון אזולאי )ש"ס(: "מטרתן של נשות 
הפרובוקציה היא לעורר שיח מסית 

ופלגני"

לקריאה מורחבת

ח"כ אלי אבידר )ישראל ביתנו( 
בנאום במליאה: "נסו להשיג 

אישור למבנה בעבור הקהילות 
הקונסרבטיביות והרפורמיות, 

ותראו כמה שנים תצטרכו לחכות. 
בכותל המשפחות אין שירותים" 

לקריאה מורחבת

רה"מ החליפי ושר הביטחון 
ח"כ בני גנץ )כחול לבן( בכנס 

של ארגון AJC: "הכותל 
המערבי גדול וארוך מספיק 
כדי שיהיה בו מקום לכולם"

לקריאה מורחבת 

הצעת החוק להפעלת 
תחבורה ציבורית ביום 

המנוחה השבועי של 
ח"כ תמר זנדברג נפלה 

במליאה ברוב של 53 
מתנגדים מול 26 תומכים. 

בין המתנגדים: חברי 
מפלגת כחול לבן

לקריאה מורחבת

https://mishmar.org.il/bill/הצעת-חוק-שבת-יום-המנוחה-של-חכ-אלעזר-שטר-2/
https://mishmar.org.il/bill/הצעת-חוק-הרבנות-הראשית-לישראל-תיקון-14/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-2020-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-%D7%AA/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-2020-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-%D7%AA/
https://bit.ly/3iBwQEv
https://bit.ly/3iBwQEv
https://bit.ly/2RqPVgP
https://bit.ly/2RqPVgP
https://bit.ly/3izlgtF
https://bit.ly/3izlgtF
https://bit.ly/3bYSjVv
https://bit.ly/3bYSjVv
https://bit.ly/3itreMu
https://bit.ly/3itreMu
https://bit.ly/3kl6qr3
https://bit.ly/3kl6qr3
https://bit.ly/33zGfGg
https://bit.ly/33zGfGg


על משמר הכנסת מעקב אזרחי דת ומדינה, פלורליזם ושוויון4

הצעות חוק – פילוח לפי ח"כ
הקודמת,  בכנסת  החוק  הצעות  טבלת  את  שהובילה  )העבודה(  מיכאלי  מרב  ח"כ 
מובילה בפער גדול בדוח זה, והיא הגישה את מספר הצעות החוק הגדול ביותר – 28. 
אחריה בדירוג, ח"כ אלעזר שטרן )יש עתיד-תל"ם( עם 18 הצעות חוק ואחריו בדירוג 
ח"כ תמר זנדברג )מרצ( עם 15 הצעות חוק. ח"כ יוליה מלינובסקי הגישה 13 הצעות 

חוק בכנסת העשרים ושלוש.

אלעזר שטרן
18 תמר זנדברג

15 יוליה מלינובסקי
13

מרב מיכאלי
28

17.6.202021.6.202024.6.202029.6.2020 17.6.202023.6.20201.7.2020

שר הפנים ח"כ אריה דרעי 
)ש"ס( מקדם תזכיר חוק גיור 

לפיו יוכרו גיורים ממלכתיים קרי 
אורתודוקסיים בלבד. ח"כ בצלאל 
סמוטריץ' )ימינה( הביעה תמיכה, 

חבר מפלגתו ח"כ מתן כהנא התנגד 
ואמר: "המחמיר בגיור – מקל 

בהתבוללות"

לקריאה מורחבת

בעקבות תחקיר מכון על משמר הכנסת 
על התבטאויות מיזוגניות וגזעניות 

וחשיפתן בחדשות 12: הרב ברוך גזהיי 
התפטר ממקומו ברשימת ש"ס לכנסת 

ערב השבעתו 

לקריאה מורחבת

עיירת ת"א הודיעה כי 
זוגות להט"בים יוכלו 
להירשם בעירייה על 

בסיס תצהיר ולהיחשב 
כזוג נשוי לצורך זכויות. 

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר 
לפיד: "החלטה אמיצה 

ובמקומה"

לקריאה מורחבת

שר המשפטים, ח"כ אבי ניסנקורן 
)כחול לבן( בפגישה עם נציגי 

ארגוני קהילת הלהט"ב: "משרד 
המשפטים בהנהגתי יעשה כל 

מאמץ לקדם שוויון זכויות לחברי 
הקהילה"

לקריאה מורחבת

ח"כ תהלה פרידמן )כחול לבן( 
על מתווה הכותל: "אני חושבת 

שביטול מתווה הכותל היה סטירת 
לחי מצלצלת להנהגה של יהודי 

התפוצות"

לקריאה מורחבת

היועמ"ש הודיע – יוקם מסלול 
לבחינת נשים לרבנות. יו"ר 

הוועדה לקידום מעמד האישה, 
ח"כ עודד פורר )ישראל ביתנו(: 

"צעד חשוב בדרך להשוואת 
מעמדן של נשים ברבנות 

ובהלכה"

לקריאה מורחבת

הצעת החוק לתיקון חוק 
הפונדקאות של ח"כ 

עידן רול נפלה ברוב של 
47 מתנגדים. סגן שר 

הבריאות ח"כ יואב קיש: 
"הממשלה תוביל חקיקה 

בעניין זה"

לקריאה מורחבת

https://bit.ly/33oRD7K
https://bit.ly/33oRD7K
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3414285148605054/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3414285148605054/
https://bit.ly/33KU0lR
https://bit.ly/33KU0lR
https://mishmar.org.il/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%94/
https://mishmar.org.il/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%94/
http://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%9e%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%99/
http://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%9e%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%a9-%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%9b/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%a9-%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%98-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%9b/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%a2/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%a2/
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שירותי דת 
36

להט”ב
24

מגדר
24

שבת 
9

כשרות 
13

נישואין 
וגירושין

21

הצעות חוק – פילוח לפי נושא
מבין כלל הצעות החוק שהונחו בנושאי דת ומדינה: 38 עסקו בשירותי 
30 בנושא  דת בישראל )מועצות דתיות, מקוואות, קבורה, רבני ערים(. 
שוויון זכויות לקהילה הגאה, 28 הצעות חוק עסקו בגירושין והנישואין 
בישראל, 17 בנושא השבת ו-14 הצעות ביקשו לעצב את תחום הכשרות 

בישראל.

5.7.20207.7.20209.7.20202.8.2020 15.7.202022.7.202023.7.2020

הממשלה אישרה מתווה 
אסטרטגי לחיזוק הקשר עם 

התפוצות. שרת התפוצות ח"כ 
עומר ינקלביץ' )כחול לבן(: 

"החלטת הממשלה היא קבלת 
אחריות לעם היהודי"

לקריאה מורחבת 

שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן 
)יהדות התורה( הודיע כי יפרוש 

מהקואליציה במידה והרבנות 
תחוייב להסמיך נשים לרבנות, על 

פי פסיקת בג"ץ

לקריאה מורחבת

החברה הערבית סוערת סביב 
תמיכתה של חברת הטחינה אלארז 

בקו סיוע ללהט"בים ערבים, יו"ר 
הרשימה המשותפת ח"כ אימן עודה: 

"צבוע להחרים את טחינה אלארז 
ולחזק מנגד חברות ישראליות 
שתומכות בכיבוש" ח"כ מנסור 

עבאס: "החברה הערבית היא חברה 
מסורתית. ממליץ לו להתנצל"

לקריאה מורחבת

ח"כ מירב מיכאלי )העבודה( 
נבחרה לכהן בועדה למינוי דיינים. 

ח"כ סמוטריץ: "מלחמה נגד 
היהדות האורתודוכסית והרבנות".

לקריאה מורחבת

בניגוד לעמדת הממשלה 
ובתמיכת השרים שמולי 
ואוחנה, וחברי כחול לבן 

וחד"ש: הצעת החוק לאיסור 
קיום טיפולי המרה עברה 
בקריאה טרומית במליאה

לקריאה מורחבת

השר לשירותי דת, הרב יעקב אביטן, 
בתגובה לשאלה האם ייפגש עם רפורמים 

וקונסרבטיבים: "אני השר לשירותי דת לכל 
אזרחי ישראל"

לקריאה מורחבת

הוסרו מאתר משרד 
החינוך מערכונים של 

הסדרה 'היהודים באים'. 
ח"כ אוריאל בוסו )ש"ס(: 

"מודה לשר החינוך 
שנענה לפנייתי"

לקריאה מורחבת

http://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a7%d7%a9/
http://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a7%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%97/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3513750498658518/
https://www.facebook.com/546989158668015/posts/3513750498658518/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%a2/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%a2/
http://mishmar.org.il/%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/
http://mishmar.org.il/%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/posts/3541199992580235


על משמר הכנסת מעקב אזרחי דת ומדינה, פלורליזם ושוויון6

תוצאות הצבעהשם המציעשם הצעת החוק

עברה בקריאה טרומית ברוב של 43 תומכים אל מול 35 מתנגדים.מרב מיכאליהצעת חוק הפסיכולוגים )תיקון- איסור טיפולי המרה(, התש”ף-2020

עברה בקריאה טרומית ברוב של 42 תומכים אל מול 36 מתנגדים.ניצן הורוביץהצעת חוק הפסיכולוגים )תיקון- איסור טיפולי המרה(, התש”ף-2020

נפלה ברוב   53 מתנגדים מול 26 תומכיםתמר זנדברגהצעת החוק להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התש”ף–2020 

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי )תיקון – ביטול 
החוק(

נפלה ברוב של 51 מתנגדים אל מול 19 תומכים.יוסף גבארין

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי )תיקון – ביטול 
החוק(

נפלה ברוב של 53 מתנגדים מול 26 תומכיםתמר זנדברג

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי )תיקון – ביטול 
החוק(

נפלה ברוב של 50 מתנגדים אל מול 18 תומכים.אוסאמה סעדי

 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( )תיקון – 
הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים(, התש”ף–2020 

נפלה ברוב של 47 מתנגדים אל מול 29 תומכים.עידן רול

הצעת חוק הפרשנות )תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה 
מינית(, התש”ף-2020

נפלה ברוב של 43 מתנגדים אל מול 25 תומכים.ניצן הורוביץ

הצעת החוק הרבנות הראשית לישראל )תיקון – כשירות רב ראשי והרכב 
האסיפה הבוחרת(, התש”ף–2020

נפלה ברוב של 42 מתנגדים ו20 תומכים.אלעזר שטרן

הצבעות בכנסת
מאז השבעת הכנסת התקיימו 28 הצבעות במליאה על הצעות חוק בנושאי דת ומדינה:

12.8.202019.8.2020 4.8.202026.8.2020 19.8.2020 4.8.2020

ח"כ מתן כהנא )ימינה( בפוסט 
על יחסו לקהילת הלהט"ב 

ולמושג הדתה: "אני לא יכול 
להיות שותף לקידום דברים 

האסורים בתורה"

לקריאה מורחבת

ח"כ מיכל קוטלר-וונש )כחול לבן( 
בנאום הבכורה בכנסת: "אני מחוייבת 
לקידום ויצירה של הסדרים חדשים, 

בענייני דת ומדינה"

לקריאה מורחבת

12.8.2020 ח"כ יוראי להב 
הרצנו )יש עתיד( בשאילתא: 
"מדוע לא ניתן להכניס ספר 

תורה לעזרת הנשים?". השר 
לשירותי דת, הרב יעקב אביטן 

)ש"ס(: "מנהג המקום בכותל 
המערבי הוא כפי שנקבע על 

ידי הרבנות הראשית לישראל 
ובהתאם למורשת ישראל" 

לקריאה מורחבת 

ח"כ אלכס קושניר העלה הצעה לסדר יום 
בדבר הקמת ועדת חקירה על תקציבי הישיבות 
בתקופת הקורונה. סגן שר האוצר מטעם ש"ס: 

"אתה עולה חדש, עם מבטא רוסי, מתרבות 
שחינכה לאנטישמיות"

לקריאה מורחבת

12.8.2020

ח"כ דוד ביטן )הליכוד( 
בדיון על העלאת יהודי 

אתיופיה: "להעלות 
מיד את כל הממתינים 

שאושרו, ולסגור סופית 
את המחנות באדיס 

וגונדר"

לקריאה מורחבת

השר דוד אמסלם )הליכוד( על 
הצעת החוק לתיקון חוק הגיור: 

"הממשלה תגיש הצעת חוק 
מוסדרת שתסגור את כל הפינות 

בנושא"

לקריאה מורחבת

הצעת חוק החזר הוצאות כספיות 
לעריכת נישואין אזרחיים בחו"ל של 

ח"כ יבגני סובה )ישראל ביתנו( נפלה 
ברוב של 41 מתנגדים אל מול 24 

תומכים. ח"כ סובה: "בושה שמדינת 
ישראל, מצד אחד, לא נותנת אפשרות 
רישום נישואין בשטחה ומצד שני לא 

מסייעת למי שנאלצים לטוס"

לקריאה מורחבת
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https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%90%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a8/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%90%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a8/
https://bit.ly/3jiHe3P
https://bit.ly/3jiHe3P
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תוצאות הצבעהשם המציעשם הצעת החוק

הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ 
למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התש”ף–2020

נפלה ברוב של 41 מתנגדים אל מול 24 תומכים.יבגני סובה

נפלה ברוב של 39 מתנגדים אל מול 24 תומכים.יוליה מלינובסקיהצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש”ף–2020

הצעת חוק הפרשנות )תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה 
מינית(, התש”ף-2020

נפלה ברוב של  48 מתנגדים אל מול 26 תומכים.עפר שלח

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 44 מתנגדים אל מול 20 תומכים.עפר שלחהצעת חוק החולה הנוטה למות )תיקון – מוות במרשם רופא(, התש”ף-2020

נפלה בקריאה טרומית רוב של 44 מתנגדים אל מול 20 תומכים.יוליה מלינובסקיהצעת חוק נישואין וגירושין, התש”ף–2020

נפלה בקריאה טרומית רוב של 41 תומכים אל מול 25 מתנגדיםמרב מיכאליהצעת חוק הנישואין ופירוקם, התש”ף-2020

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל )תיקון – הרחבת האסיפה הבוחרת(, 
התש”ף–2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 46 מתנגדים אל מול 25 תומכים.יוליה מלינובסקי

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 48 מתנגדים אל מול 25 תומכים.יוראי להב הרצנוהצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים )פרטי הורים(, התש”ף–2020

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )ביטול סמכות שר הפנים לעניין 
חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התש”ף–2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 46 מתנגדים אל מול 32 תומכים.תמר זנדברג

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )ביטול סמכות שר הפנים לעניין 
חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התש”ף–2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 46 מתנגדים אל מול 33 תומכים.יאיר לפיד

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )ביטול סמכות שר הפנים לעניין 
חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה(, התש”ף-2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 46 מתנגדים אל מול 27 תומכים.יוליה מלינובסקי

31.8.20202.9.202015.9.2020 9.9.202010.9.2020 7.9.2020 26.8.2020

ח"כ סמוטריץ' על הצעת החוק שלו 
למחיקת סעיף הנכד מחוק השבות: 

"הנאצים הרגו צוענים, הרגו נכים. 
מישהו חושב לתת להם את האישור 

על חוק השבות?" 

לקריאה מורחבת

ח"כ עידן רול )יש עתיד( 
צרף ללשכתו את לינור 

אברג'יל, אשר הקימה את 
ארגון 'טרנסיות ישראל' ואמר: 

"הקהילה הטרנסית עדין 
סובלת מאפלייה קשה"

לקריאה מורחבת

הרב איעזר מלמד בועידת הקיץ 
של ערוץ 7: "בעקרון אפשר 

שנשים יהיו בתפקיד של רבניות 
ודיינות. ח"כ תהלה פרידמן 

)כחול לבן(: "שמחה ומתרגשת 
מהריאיון שמבהיר שבעתיד נכון 
יהיה לקדם כהונת דייניות בבתי 

הדין"

לקריאה מורחבת

הרב איעזר מלמד בועידת הקיץ 
של ערוץ 7: "בעקרון אפשר 

שנשים יהיו בתפקיד של רבניות 
ודיינות. ח"כ תהלה פרידמן )כחול 
לבן(: "שמחה ומתרגשת מהריאיון 

שמבהיר שבעתיד נכון יהיה לקדם 
כהונת דייניות בבתי הדין"

לקריאה מורחבת

ח"כ משה ארבל )ש"ס( 
פנה במכתב למשרד 

המשפטים בנושא נישואין 
מחוץ לרבנות: "כיצד 

בכוונת כבודו למגר את 
התופעה החמורה הזו 

המהווה פגיעה בשלמות 
העם?"

לקריאה מורחבת

הממשלה אישרה תוספת 
של 11 מיליארד שקלים 
לתקציב המדינה בשנת 

2020. 3 מיליארד שקלים 
מתוכם למשרד הביטחון 
והיתר כתמיכה למוסדות 

שונים, בין השאר לארגוני 
ההתחדשות היהודית 

והקהילה הגאה בישראל

לקריאה מורחבת

ראש הממשלה החליפי 
ושר הביטחון ח"כ בני גנץ 
)כחול לבן( על חוק הגיוס: 
"אחרי הסגר נתחיל לעבוד 

על מסגרת הגיוס וכל מה 
שקשור בכך" 

לקריאה מורחבת

https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%AA%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-2/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%AA%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-2/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%9c-48/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%9c-48/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%9c-48/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%9c-48/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%99/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%99/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-18/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-18/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-18/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-18/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8-2/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8-2/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-9/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-8/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-8/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-8/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-8/
https://bit.ly/2Qr82Tk
https://bit.ly/2Qr82Tk
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/posts/3619113264788907
https://bit.ly/3lKGTZY
https://bit.ly/3lKGTZY
https://bit.ly/3hWjsKK
https://bit.ly/3hWjsKK
https://bit.ly/3hWjsKK
https://bit.ly/3hWjsKK
https://bit.ly/3hiTkc3
https://bit.ly/3hiTkc3
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%94-11-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a1/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%94-11-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a1/
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos
https://mishmar.org.il/%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%a0%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1/
https://mishmar.org.il/%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%a0%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1/


על משמר הכנסת מעקב אזרחי דת ומדינה, פלורליזם ושוויון8

תוצאות הצבעהשם המציעשם הצעת החוק

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 45 מתנגדים אל מול 26 תומכים.יוליה מלינובסקיהצעת חוק מרשם האוכלוסין )תיקון – רישום חסר דת(, התש”ף–2020

הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( )תיקון – 
הגדרת הורים מיועדים וביצוע הסכם מחוץ לישראל(, התש”ף-2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 45 מתנגדים אל מול 35 תומכים.עידן רול

הצעת החוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד הילוד( )תיקון – 
ביצוע הסכם מחוץ לישראל( התש”ף 2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 43 מתנגדים אל מול 39 תומכיםאיתן גינזבורג

הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( )תיקון – 
הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים והרחבת ההגנה על האם הנושאת(, 

התש”ף–2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 45 מתנגדים אל מול 37 תומכים.ניצן הורוביץ

עברה בקריאה טרומית ברוב של 56 תומכים אל מול 54 מתנגדים.איתן גינזבורגהצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון – הזכות לשוויון(

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 49 מתנגדים אל מול 43 תמכיםמרב מיכאליהצעת חוק אימוץ ילדים )תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד(, התש”ף–2020

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( )תיקון – נישואין 
אזרחיים בשטח שגרירות בישראל עקב נגיף הקורונה החדש(, 

התשפ”א–2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 44 מתנגדים אל מול 35 תומכים.יבגני סובה

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( )תיקון – נישואין 
בנציגויות זרות בשטח ישראל( )הוראת שעה(, התשפ”א–2020

נפלה בקריאה טרומית ברוב של 45 מתנגדים אל מול 38 תומכים.אנדריי קוז’ינוב

22.9.202023.9.202012.10.2020 23.9.202024.9.202016.10.2020 14.10.2020

בעקבות ההמלצות לסגור את ביה"כ 
ביו"כ ח"כ יעקב אשר: "מי שאינו מבין 
כי תפילה ביו"כ הכרחית כמו אספקה 

של מזון, חוטא למטרה"

לקריאה מורחבת 

ח"כ ישראל אייכלר בשאילתה 
דחופה לשר לביטחון פנים: "מה 
נעשה כדי למנוע פגיעה בחופש 

הדת בעתיד"

לקריאה מורחבת

ח"כ מתן כהנא 
בכינוס השדולה 
לשיפור שירותי 
הדת :"הציונות 

הדתית מתנפלת 
מחדש על נושאים 

של דת ומדינה."

לקריאה מורחבת

הממשלה אישרה:
2,000 מבני הפלאשמורה יעלו 

לישראל. שרת העלייה והקליטה 
ח"כ פנינה תמנו שטה )כחול לבן(: 

"סוף לעוול שזועק לשמיים" 
לקריאה מורחבת

יו”ר מפלגת ימינה, ח”כ נפתלי בנט 
בראיון לייב: “אני בעד חיה ותן 

לחיות ולכבד כל בן אדם ושאת 
כל הזכויות האזרחיות שיש לכל 
בן אדם סטרייט בישראל – יהיה 

בצורה מלאה גם ללהט”בים”. 
תחקיר המכון העלה כי נמנע מכל 

הצבעה לשוויון זכויות

לקריאה מורחבת 

הכנסת יוצאת לפגרת 
חגים מקוצרת, בערב 

יום הכיפורים תשפ"א. 
כנס החורף של הכנסת 

העשרים-ושלוש ייפתח 
ביום ראשון, כ"ג בתשרי 

תשפ"א, 11 באוקטובר 
2020

ח"כ יבגני סובה )ישראל ביתנו( 
בנאום במליאה: "כל שנה 9,000 

זוגות נוסעים לחו"ל, ובגלל הקורונה 
אין אפשרות לרשום את הנישואים"

לקריאה מורחבת

https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%a9%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-11/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%a9%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-11/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%aa/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%92/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%92/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%92/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%9b-%d7%92/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-10/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-10/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%99-7/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%99-7/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a9/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a9/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a9/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a9/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a9/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a9/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99/
https://mishmar.org.il/bill/%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%9b-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9b-%d7%97%d7%9b-%d7%90/
https://mishmar.org.il/%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%9b-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9b-%d7%97%d7%9b-%d7%90/
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/posts/3707441692622730
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%94-%d7%93%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a0/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%94-%d7%93%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a0/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%93/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%93/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-2000-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%A9/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-2000-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%A9/
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/3783362745030624
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/3783362745030624
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%A0%D7%94-9000-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A1/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%A0%D7%94-9000-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A1/


9 דו"ח סיכום — הכנסת ה-23

 וועדות הכנסת

מאז השבעתה של הכנסת, התקיימו 61 דיוני ועדות בנושאי 
דת ומדינה. ועדת העליה, הקליטה והתפוצות בראשות ח”כ 
דוד ביטן )הליכוד( קיימה 14 דיונים בנושא, ועדת החינוך 
וועדת  יחד עם  ח”כ רם שפע  והספורט בראשות  התרבות 
המשנה בנושא חינוך דתי והתחדשות יהודי בראשות ח”כ 
תהלה פרידמן )כחול לבן(, קיימו 10 דיונים. הוועדה לקידום 
ביתנו(  )ישראל  פורר  עודד  ח”כ  בראשות  האשה  מעמד 
קיימה 7 דיונים. ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח”כ 

מיקי חיימוביץ’ )כחול לבן( קיימה 6 דיונים.

ועדת העלייה 
הקליטה והתפוצות

14
דיונים

ועדת הפנים והגנת 
הסביבה

 6
דיונים

ועדת חוקה 
חוק ומשפט

 5
דיונים

ועדה לקידום מעמד 
האישה

 7
דיונים

ועדת החינוך 
התרבות והספורט

 10
דיונים

19.10.202019.10.202021.10.202021.10.202027.10.2020 25.10.202026.10.2020

ח"כ יצחק פינדרוס )יהדות 
התורה( בוועדת החינוך על 
ההגבלות במוסדות החינוך 

החרדים: "יש פה עובדה הלכתית 
שנקבעה הרבה לפני כנסת 

ישראל" 

לקריאה מורחבת

סגן השר ח"כ גדי יברקן )הליכוד( בדיון 
על העלאתם לישראל של הממתינים 

באתיופיה: "למה לא מפעילים את חוק 
השבות כפי שמפעילים בכל המדינות?"

לקריאה מורחבת 

ח"כ אסנת הילה מארק )הליכוד( 
בהקשת השדולה לעגונות 

ומסורבות גט: "אפשר למצוא 
פתרון מבלי לבטל את ההלכה 

היהודית בעניין" 

לקריאה מורחבת

ח"כ נפתלי בנט )ימינה( 
בהבהרה לגבי זכויות 

להט"ב: "לא אמרתי 
שנקדם שום חוק, אמרתי 
שאני מכבד את הלהט"ב"

לקריאה מורחבת

שרת התפוצות עמר 
ינקלביץ' )כחול לבן( 

מקדמת הצעת חוק 
ממשלתית להיוועצות 

ממשלת ישראל בכל 
החלטה הנוגעת לתפוצות 

עם נציגי התפוצות

לקריאה מורחבת

ח”כ משה ארבל )ש”ס( מגיש הצעת חוק 
לתיקון חוק שיווי זכויות האישה: נשים לא 

תוכלנה לשמש בתפקידי רב, רב עיר, רב 
רושם נישואים, בעל תפקיד שיפוטי בבית 

דין דתי וכל תפקיד אחר שמועצת הרבנות 
הראשית לישראל קבעה כי הוא תפקיד דתי

לקריאה מורחבת

ועדת הכספים אישרה 
תקציב של 73 מיליון 

ש"ח לישיבות. ח"כ 
הילה שי וזאן )כחול 

לבן(: "לעצור תקציבים 
למוסדות שלא עומדים 

בהנחיות" 

לקריאה מורחבת

https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a1-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a1-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9F-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9E/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9F-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9E/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%a7-%d7%91%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%a7-%d7%91%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%99/
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/3812194522147446
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/3812194522147446
https://mishmar.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%A9%D7%9C-73-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%97-%D7%9C/
https://mishmar.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%A9%D7%9C-73-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%97-%D7%9C/


על משמר הכנסת מעקב אזרחי דת ומדינה, פלורליזם ושוויון10

דיונים מרכזיים בוועדות: 

• הפנים 	 ועדת  חיפה,  העיר  של  הכשרות  במערך  חמורות  בעיות 
והגנת הסביבה. 

• האנטישמיות 	 של  הביאושים  “פירות  בנושא:  מהיר  דיון 
של  באירופה”  היהודים  במספר  שנים  של  שפל   - וההתבוללות 

ח”כ יוסף טייב, ועדת העליה, הקליטה והתפוצות.

• ולימוד 	 חשיפה  היעדר   | הממלכתי  החינוך  זהות  ומאפייני  אתגרי 
במערכת  יהודית  וזהות  התחדשות  בלימודי  דעות  מגוון  של 

החינוך, ועדת החינוך התרבות והספורט.

• דיון מהיר בנושא: "ביטול פיילוט הרחצה הנפרדת בעינות צוקים" 	
לקראת  הדתיות  במועצות  הנשים  ייצוג   | ארבל  משה  ח"כ  של 

הרכה ואיוש המועצות הדתיות, הוועדה לקידום מעמד האישה.

• )נישואין 	 רבניים  דין  בתי  שיפוט  לחוק  4ב3  סעיף  לפי  דיווח 
חוק  חוקה  ועדת  חו"ל,  עגונות  לעניין  תשיג-1953  וגירושין(, 

ומשפט.

שדולות, שאילתות והצעות לסדר יום

דת  בנושאי  שדולות,  ב-8  דיונים   11 התכנסו  הכנסת  השבעת  מאז  עוד 
ומדינה, בניהן: 

השדולה לשמירת כבוד השבת, בראשות ח"כ משה אבוטבול )ש"ס(	•

שדולת התנ"ך בראשות ח"כ עוזי דיין )הליכוד(	•

השדולה לשיפור שירותי הדת בראשות ח"כ מתן כהנא )ימינה(	•

השדולה ליהדות ישראלית בראשות ח"כ מיכל קוטלר וונש וח"כ תהלה 	•
פרידמן )כחול לבן(

הילה 	• אסנת  ח"כ  בראשות  גט  ומסורבות  עגונות  נשים  למען  השדולה 
מארק )הליכוד(

השדולה לחיזוק הקשר בין ישראל לקהילות היהודית בארצות הברית 	•
בראשות ח"כ קרן ברק )הליכוד( וח"כ מיקי לוי )יש עתיד(

יוסף 	• ח"כ  בראשות  בתפוצות  היהודי  והחינוך  הזיקה  לחיזוק  השדולה 
טייב )ש"ס(

השדולה ליחסי הדת והמדינה בישראל בראשות ח"כ יוליה מלינובסקי 	•
)ישראל ביתנו(

17 שאילתות ו-30 נושאים לסדר היום הוגשו למזכירות הכנסת בנושאי 
דת ומדינה.
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ועדת העבודה והרווחה התכנסה 
לדיון ראשון בהצעת חוק 

הפסיכולוגים. ח"כ יוראי להב 
הרצנו )יש עתיד(: "טיפולי המרה 

הם רצח של הנשמות של צעירים"

לקריאה מורחבת

ח"כ מרב מיכאלי בדיון על זוגות 
שאינם יכולים להתחתן בארץ: 

"חרפה שאנו מבקשים ממדינות זרות 
לפתור לנו בעיה דמוקרטית מהותית"

לקריאה מורחבת

ח"כ משה ארבל )ש"ס( 
בדיון שיזם על רחצה נפרדת 
לנשים: "העובדה שאנחנו לא 
יכולים לקיים פיילוט לנשים 

שרוצות רחצה נפרדת זה 
פגיעה בשוויון"

לקריאה מורחבת

שר החקלאות אלון 
שוסטר )כחול לבן( 

במכתב לשר האוצר: 
"ללא תקציב מדינה, שנת 

השמיטה בסכנה"

לקריאה מורחבת 

ח"כ מתן כהנא )ימינה( 
במכתב לשר הפנים בנושא 
הכשרות: "מערכת שסובלת 

מחולשה וכשלים רבים 
ומצויה בשעה קריטית 

לקיומה"

לקריאה מורחבת

ח"כ תהלה פרידמן )כחול 
לבן( בתגובה למכתב רבני 

הציונות הדתית לא לתת 
הכרה לרפורמים: "בעלי 
ברית לטובת המשכיות 

העם היהודי ושימור הזהות 
היהודית"

לקריאה מורחבת

ח”כ משה ארבל הגיש הצעת חוק לפיה 
לראשונה מאז קום המדינה יוענק מונופול 

לגיור האורתודוכסי, זאת לאור פסיקת בג”ץ 
העשויה להתקבל בסוף החודש להכרה 

בגיורים קונסרבטיביים ורפורמיים

לקריאה מורחבת
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https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%90-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%94/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%90-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%94/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%9e%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%9e%d7%9f-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7-%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://mishmar.org.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%90%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%90%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%97%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%98-%D7%97%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93/
https://bit.ly/2IEYeEw?fbclid=IwAR1JoOooYRxTCpQX5yNAyABrVsmfY8MOBojtCcqe69x0gIZaoeWYVQh-MIo
https://bit.ly/2IEYeEw?fbclid=IwAR1JoOooYRxTCpQX5yNAyABrVsmfY8MOBojtCcqe69x0gIZaoeWYVQh-MIo
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ח"כ רם שפע )כחול לבן( בועידת 
החינוך של 'מקור ראשון': "בציונות 

הדתית ובחינוך והחרדי מאוד 
מפחדים מחינוך ביקורתי ומיהדות 

ששואלת שאלות"

לקריאה מורחבת

החלטות ממשלה
ממשלת ישראל קיבלה 8 החלטות בנושאי דת ומדינה במהלך כהונת הכנסת העשרים ושלוש:

כותרת ההחלטהתאריך 

הרחבה והארכה של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי ותיקון החלטת ממשלה - על 6.12.2020
)mishmar.org.il( משמר הכנסת : על משמר הכנסת

6.12.2021mishmar.( מתן אשרה לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור - תיקון החלטת ממשלה - על משמר הכנסת : על משמר הכנסת
)org.il

החלטות ממשלה “תוכנית מורשה” - המשך קיום סיורים לימודיים בישראל לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנים 2021 - 2023 - 10.12.2020
)mishmar.org.il( על משמר הכנסת : על משמר הכנסת

25.10.2020)mishmar.org.il( מתן אשרה לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור - על משמר הכנסת : על משמר הכנסת

25.10.2020mishmar.( העברת סמכויות מהשר לשירותי דת יעקב אביטן לשר אריה מכלוף דרעי - על משמר הכנסת : על משמר הכנסת
)org.il

19.7.2020)mishmar.org.il( בחירת שרה לחברה בוועדה לבחירת דיינים בנוסף לשר לשירותי דת - על משמר הכנסת : על משמר הכנסת

היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות - תיקון החלטת ממשלה - על משמר הכנסת : על משמר הכנסת 17.7.2020
)mishmar.org.il(

5.7.2020)mishmar.org.il( המתווה הממשלתי להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות - על משמר הכנסת : על משמר הכנסת

17.11.202018.11.202023.11.20206.12.2020 25.11.202029.11.2020

השר לשירותי דת יעקב אביטן דורש 
להעלות את שכרם של עובדי המועצות 

הדתיות: "דורש שיתוף פעולה של כל 
הכוחות להביא סוף סוף לשיפור בשכרם"

לקריאה מורחבת

השר לביטחון פנים אמיר אוחנה 
)הליכוד( בראיון על מאבק 

הלהט"ב: "הנושא היחיד שנשאר 
לקדם זה הפונדקאות, כי זה משהו 

שמשנה את החיים של האנשים"

לקריאה מורחבת

שר הביטחון הורה לשנות 
את ניסוח הטפסים במשרדו 

בהתאם לקהילת הלהט"ב. 
ח"כ יוראי להב הרצנו )יש 
עתיד(: "ככה נראה שינוי 

שמתחיל באופוזיציה"

לקריאה מורחבת 

ראש עיריית רמת גן 
הצהיר כי יביא לאישור 
הרכב המועצה הדתית 

עם רוב נשי. ח"כ אלעזר 
שטרן )יש עתיד(: "צעד 
חיוני ובשורה ליהדותה 

של מדינת ישראל"

לקריאה מורחבת

ח"כ מתן כהנא )ימינה( לשר הפנים 
לקראת תשובת המדינה לבג"ץ בסוגיית 

הגיור: "הדרך היחידה היא חוק גיור 
ממלכתי, שימנע הכרה בגיורים 

רפורמיים"

לקריאה מורחבת

ח"כ יאיר לפיד )יש עתיד( 
בהשקת השדולה לחיזוק יחסי 

ישראל והתפוצות: "אנחנו 
צריכים לחזור אחורה למתווה 

הכותל ולאשר אותו" 

לקריאה מורחבת 

19.11.2020

https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A9%D7%A4%D7%A2-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A6/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A9%D7%A4%D7%A2-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A6/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a9-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a9-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a9-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a9-%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%aa%d7%a9/
https://mishmar.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://mishmar.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://mishmar.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://mishmar.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a1/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a1/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a1/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a1/
https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-2/
https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-2/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%aa-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91/
https://mishmar.org.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%9c%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%9c%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%9c%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%9c%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99/
https://mishmar.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91/
https://mishmar.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94/
https://mishmar.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94/
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על משמר הכנסת מעקב אזרחי דת ומדינה, פלורליזם ושוויון12

מספר התבטאויות לפי נושאים

התבטאויות

מאז השבעתה של כנסת זו, סיקרנו במכון על משמר הכנסת כ-1000 
התבטאויות שונות בנושאי דת ומדינה של חברות וחברי כנסת מכלל 
והנאומים  החברתיות  הרשתות  מהתקשורת,  שנאספו  הבית,  סיעות 
על  מעט  לספר  יכול  ההתבטאיות  פילוח  והוועדות.  הכנסת  במליאת 
הנושאים המרכזיים שעל סדר יומם של חברי הכנסת ועל מידת העניין 

שמביעים חברות וחברי הכנסת בנושאים אלה, אם בכלל. 

מוביל את ההתבטאויות בנושאי דת ומדינה הוא ח”כ סמוטריץ’ )ימינה( 
שאמנם השמיע דעתו רבות עם 50 התבטאויות שסיקרנו, אולם הגיש 
מדורגת  אלה. אחריו  בנושאים   )4( חוק  הצעות  מאוד של  קטן  מספר 
41 התבטאויות ואחריהן ח”כ ניצן  ח”כ תהלה פרידמן )כחול לבן( עם 

הורוביץ עם 33 התבטאויות בנושא. 

חופש 
דת 
60

קורונה
דת ומדינה 

64

חינוך 
87

להט”ב
164

מיהו 
יהודי

87 שבת
72

שירותי 
דת 
115

תפוצות 
126

מגדר
34

כשרות 
32

נישואין 
וגירושין

27

דתות 
אחרות

24
חוק 

השבות
10

מספר  נרשמו  ועליו  הכנסת  חברי  של  יומם  סדר  את  שהוביל  הנושא 
 164 ישראל עם  זכויות להט”ב במדינת  הוא  ביותר  ההתבטאויות הרב 
התבטאויות. הנושא שאחריו ברשימה הוא תפוצות עם 126 התבטאויות, 
רבות מהם סביב יהדות אתיופיה ותחילת העלאתם לארץ של הממתינים 
115 התבטאויות שונות. בהמשך  שירותי הדת עם  שם ואחריהם תחום 
הטבלה: מיהו יהודי וחינוך עם 87 התבטאויות לכל נושא, שבת עם 72, 

חופש דת עם 60 ודת ומדינה וקורונה עם 64 התבטאויות. 
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שר הביטחון ח"כ בני גנץ )כחול 
לבן( על עיכוב חוק הגיוס: "לא 

נכון להסתפק בהעברת חוק גיוס 
קצר מועד בלי שלצידו יהיה פתרון 

למתווה שירות רחב"

לקריאה מורחבת

בג"ץ הודיעו למדינה כי לא יסכימו 
לתת הארכה בנושא הגיור. סגן השר 

אורי מקלב )יהדות התורה(: "אסור 
לאפשר לקהילות הרפורמיות לקבל 

מעמד בארץ"

לקריאה מורחבת

ח"כ יצחק פינדרוס )יהדות 
התורה( בדיון על הקשר 
עם התפוצות: "התנועות 

שמטשטשות מהי יהדות, 
גורמת נזק בלתי הפיך 

לדורות"

לקריאה מורחבת

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם 
וחירותו )תיקון – הזכות לשוויון( 
של ח"כ גינזבורג עברה בקריאה 

טרומית ברוב של 56 תומכים

לקריאה מורחבת

מפלגת ישראל ביתנו ערכה 
חתונה אזרחית מחוץ לכנסת. 
ח"כ סובה: "אמשיך להיאבק 

שהזוגות הללו יוכלו לבוא 
בברית הנישואין במדינתם"

לקריאה מורחבת

ח"כ תהלה פרידמן )כחול 
לבן( בציון היום לחיזוק 

הקשר עם התפוצות: "יותר 
מדי פעמים שמעתם מילים 

קשות על הזרמים הלא-
אורתודוקסים"

לקריאה מורחבת

שר המשפטים אבי ניסנקורן )כחול לבן( על 
טיוטת חוק לפיה זוגות גאים יוכלו לאמץ 

בארץ: "מתקדמים עוד צעד אל עבר השוויון"

לקריאה מורחבת

9.12.2020

https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C/
https://mishmar.org.il/%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95-%D7%9C%D7%AA%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8/
https://mishmar.org.il/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95-%D7%9C%D7%AA%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-10/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-10/
https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%90/
https://mishmar.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%90/


13 דו"ח סיכום — הכנסת ה-23

התבטאויות לפי חברי כנסת

ניצן הורוביץ
33 אביגדור 

ליברמן 
30

מרב 
מיכאלי

29
אלעזר 
שטרן

28
בני גנץ

27
מתן כהנה

24
יוראי להב 

הרצנו
23

בצלאל 
סמוטריץ’

50

תהלה 
פרידמן

41

יוליה 
מלינובסקי

23

עיריית ראשון לציון אישרה רישום 
זוגיות לזוגות לא נשואים. ח"כ ניצן 

הורוביץ )מרצ( כתב בתגובה: "כך 
מתרחש שינוי חברתי גדול" 

לקריאה מורחבת

14.12.202014.12.202016.12.202023.12.2020

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן 
במכתב למנהיגי גוש הימין: "המציאות 

שבה אנו חיים היום מחייבת אותנו 
להבטיח את קיומה של ישראל כמדינה 

ליברלית" | לקריאה מורחבת 

יו"ר השדולה ליחסי הדת 
והמדינה, ח"כ יוליה מלינובסקי, 

בדיון ראשון בנושא: "תקופת 
הקורונה היא הזדמנות ששמה 
לנו בפרצוף את השסע הדתי"

לקריאה מורחבת

ח"כ אלכס קושניר )ישראל ביתנו( 
על העברת כספים קואליציוניים 

לפני פיזור הכנסת: "אם אתם 
עצמאיים, תרשמו את העסק שלכם 

כמוסד דת"

לקריאה מורחבת 

לאחר תשעה חודשים בלבד - 
התפזרה הכנסת העשרים ושלוש

ח"כ מנסור עבאס )הרשימה המשותפת( 
על יחסו לטיפולי המרה: "אני נגד טיפולי 

המרה. אדם צריך לחיות בדרך שהוא בחר 
בה ולשמור על הזהות המינית שלו" 

לקריאה מורחבת

15.12.202023.12.2020

https://mishmar.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://mishmar.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95/
https://mishmar.org.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9/
https://mishmar.org.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%a7%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://mishmar.org.il/%d7%97%d7%9b-%d7%a7%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%98%D7%99/
https://mishmar.org.il/%D7%97%D7%9B-%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%98%D7%99/


על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

מכון "על משמר הכנסת" מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות 
של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

www.mishmar.org.il

הירשמו לקבלת הודעה שבועית "דת ומדינה - השבוע בכנסת" 
JPW@masorti.org.il על ידי משלוח מייל ל

עיקבו אחרינו בפייסבוק ובטויטר

רוצים ללמוד יותר?
אגף החינוך והאקטיביזם של מכון על משמר הכנסת מציע מגוון עשיר של סדנאות, הרצאות, 

מפגש עם חברות וחברי כנסת וסיורים לימודיים למשכן הכנסת.

אנו נפגוש קבוצות המעוניינות להעמיק בנושאי הדת והמדינה בכל מיקום וזמן שנוח עבורכם.
mishmar.education@gmail.com תאמו במייל

התנועה המסורתית 
יהדות פתוחה כהלכה

מכון על משמר הכנסת במספרים
הכנסת העשרים ושלוש )אפריל 20 - דצמבר 20(

במחלקת המעקב והבקרה ניטרנו וסיקרנו עבורכם בתחומי הדת והמדינה:

במחלקת החינוך והשינוי החברתי, קיימנו סמינרים, ימי עיון, הרצאות וסדנאות עבור:



 

72
הצבעות 
במליאה

30
ניוזלטרים 

שבועיים

10 מפגשים עם קבוצות מנהיגות, סטודנטים, 
מורי דרך  

25 מפגשים וירטואליים עם קהילות מעולם

15מפגשים היברידיים עם מכינות

 48
שאילתות 

והצעות 
לסדר יום

8
החלטות 
ממשלה

150
עדכונים 

בפייסבוק

300
ציוצים 

בטוויטר

1,000
ידיעות באתר 

המכון

1,000
התבטאויות 
של חברות 

וחברי כנסת

למעלה מ-1500 
צעירות וצעירים וקהל 
רחב מהארץ ומהעולם 

ב-50 קבוצות 
שונות

דיווחנו לכם את המידע בעזרת:

174
הצעות 

חוק



 


