מכון על משמר הכנסת
נעים להכיר!
אנחנו מכון על משמר הכנסת ,מכון מעקב אזרחי מבקש לפתח ולקדם
את השיח הציבורי בתחום הדת והמדינה בישראל .אנו אוספים ומנתחים
מידע יומיומי על עבודת הכנסת בתחום הדת והמדינה .מעודדים פעולה
אזרחית לקידום פלורליזם באמצעות הכלים הדמוקרטיים העומדים
לרשותו של כל אזרח ,ומזמינים אתכם להצטרף.
לרשותכם מגוון רחב של פעילויות חינוך והסברה ,למגוון גילאים
וקבוצות ,בהתאמה לצורך והקהל שלכם .הפעילויות מתקיימות ללא
תשלום ,בכל רחבי הארץ.

תפריט פעילויות חינוכיות
מתאבנים  -שיחות וסדנאות במגוון נושאי הדת
והמדינה ,אצלכם בכל מקום שתרצו ,או אצלנו
בירושלים.
מנה עיקרית  -יום של דת ומדינה בירושלים .בואו איתנו לכנסת,
נפתח בהרצאת רקע להבנת ההקשר ההיסטורי והחברתי ,נמשיך
לסיור מרתק בכנסת ,ונקיים מפגשים פנים אל פנים עם חברי וחברות
כנסת ,מהקואליציה ומהאופוזיציה ,לשיחות עומק בנושאי דת ומדינה.
סעודת מלכים  -סמינר דת ומדינה בירושלים בן יומיים או שלושה.
מפגשים עם חברי וחברות כנסת ,מובילי דעת קהל וקובעי מדיניות.
סיורי שטח .היכרות עם הזרמים ביהדות .שבת ירושלמית
פלורליסטית ,ועוד כיד המלך.
צרו קשר
לתיאום יום או ימי עיון ,סיור ,הרצאה ,סדנה,
או חברותא מודרכת ,ניתן לפנות אלינו:
mishmar.education@gmail.com
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בין התכנים שנשמח להציע לכם
 הסטטוס קוו מאז ועד היום  //מהו הסטטוס קוו וכיצד הוא משפיע על חיינו ובעיקר מדוע הוא
עדיין איתנו?
 איך חוק נולד  //סדנה הסוקרת את מאחורי הקלעים של תהליכי החקיקה ,פעילות הממשלה,
תהליכי קבלת ההחלטות וביצוען .הסדנה מתמקדת במקומם של יחסי הדת והמדינה בתהליכים
אלה והשפעתם על סדרי העדיפויות בחקיקה.
 בית לאומי לכל יהודי העולם  //היכרות עם יהדות התפוצות והסוגיות המעסיקות אותה וניסיון
לענות על השאלה האם מדינת ישראל היא אכן בית לאומי לכל יהודי באשר הוא?
 חברותא דת ומדינה  //מפגש לימוד ו"חברותות" בנושאי דת ומדינה במתכונת של שיח ולימוד
השאוב מעולם בתי המדרש בצלילה לתוך נוסחי חוקים והצעות חוק בתחומי החיים היהודיים
בישראל כטקסט עיוני .מה אומרת לשון החוק? מהן המגמות העומדות ברקע? ומהי כוונת
המחוקק?
 חתונה שווה  //כיצד מתחתנים ומתגרשים בישראל? מה המגבלות החוקיות ,ומה קורה היום
בשטח? כיצד ניתן לקיים חתונה יהודית מחוץ לרבנות ומהן ההשלכות?
 מי אני ומה עשיתי  //סדנה מיוחדת המתמקדת בחברי וחברות כנסת מכלל הקשת הפוליטית
 מה כל אחד ואחת מהם מקדמים ,מה הסוגיות בהן הם מעורבים בנושאי דת מדינה ,ומה הםשואפים להשיג?
 להיות אזרחים משמעותיים  //כיצד עובדת הכנסת וכיצד פועלים להשפעה על דעת
המחוקקים? מה ההשפעה שלי על הכנסת?  -סדנה על המערכת הפוליטית והכלים האזרחיים
להיות פעילים בה .חשיפה מעמיקה לשימוש באתר "על משמר הכנסת" ,כלים ליצירת עצומות,
יצירת קשר עם ח"כים ושימוש במדיה לשינוי דעת הקהל.

ישנה אפשרות להעמיק בכל אחת מסוגיות הדת והמדינה לבחירתכם :חופש דת ,נישואין
וגירושין ,שבת ,כשרות ,גיור ,יהדות ומגדר ,דתות בישראל ,יהודי התפוצות ,זרמים ביהדות,
חינוך ,פלורליזם ועוד ועוד.
מכון "על משמר הכנסת" הוא מכון למעקב אזרחי אחר עמדות ,התבטאויות ,הצעות חוק
והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה .המכון מחויב לקוד אתי של יושרה
ושקיפות .הנתונים מוצגים כהווייתם ,לעיתים בצד פרשנות ,אך ללא הטיה פוליטית וללא
משוא פנים .את המכון הקימה התנועה המסורתית (קונסרבטיבית) ,אך הוא מבקש לשרת את
כלל המגזרים המבקשים לאתגר את הקשר המורכב בין דת למדינה בישראל.
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