"מהו החוק הראשון שעל הכנסת ה20-
לחוקק בתחום הדת והמדינה?"
מירי רגב

גילה גמליאל

“יש לקדם חקיקה שתאפשר לכל אזרח במדינת
ישראל להתפלל במקום הקדוש לו .יש חשיבות רבה
לכך שאזרחי המדינה יוכלו להתפלל מבלי לפסול
אחד את השני .לכן אפעל למען חקיקה המאפשרת
תפילה משותפת של יהודים וערבים בהר הבית”.

“החוק הראשון שארצה לקדם הוא מתן פטור של נקודות
זכות במס הכנס לזוגות שילכו ליעוץ זוגי בכדי למנוע
גירושין .אחוזי הגירושין בישראל בשנים האחרונות
הגיעו למספרים גבוהים מאוד ועלינו לגרום לזוגות
למצות את כל ההליכים לפני שיבצעו צעד שכזה”

נאווה בוקר

ז’קי לוי

“הצעת חוק שחשוב בעיני להעביר היא הצעת חוק ברית
הזוגיות האזרחית ,זאת על מנת שתהיה אפשרות לזוגות
חד מיניים ולאלה שאינם יכולים להינשא ברבנות לקבל
זכויות שוות ולמסד את הקשר שלהם במסגרת חוקית”.

“אני לא מעוניין לשלוף סיסמאות בלי לעמוד
מאחוריהם ,כשאעשה אעדכן”

שלי יחימוביץ’

סתיו שפיר

“החוק שאקדם הינו חוק נישואים אזרחיים -החוק מציע
מסלול חילופי אזרחי לצד המסלול הדתי .הוא יאפשר
לכל זוג במדינה שחפץ בכך ,מכל מין ,דת עדה או מגדר,
להינשא לבחירי ליבם ולממש את הזכות האזרחית הזו
באופן רשמי ומוכר”.

“החוק הראשון שחשוב בעיני לקדם הוא חוק ברית
הזוגיות ,קידמתי את ההצעה בכנסת ה 19-ולצערנו לא
זכינו לשיתוף פעולה מספק גם בקרב מפלגות שהצהירו
שהן תומכות בנישואין חד מיניים ,אני מקווה שבהרכב של
הכנסת ה 20-נעביר את החוק ללא בעיה”.

מיכל בירן

נחמן שי
“הצעת החוק הראשונה שיש
לחוקק היא הצעת חוק הקובעת
מהי הדרת נשים ומקדמת
ענישה מוגברת בהתאם”

“הסדרת נושא הנישואים האזרחיים הוא הדחוף ביותר מבין סוגיות דת ומדינה
בישראל .המצב שבו שישית מהציבור הינם פסולי חיתון ונאלצים לערוך נישואין
מחוץ לגבולות ישראל השילוב עם אחוז הולך וגובר של אזרחים שבוחרים להתחתן
מחוץ לרבנות ,מחייב הסדרה של הנושא ופוגע באופייה הדמוקרטי של ישראל”.

דני עטר

קסניה סבטלובה
“החוק הראשון שהכנסת ה 20-צריכה לחוקק הוא חוק ברית הזוגיות.
חוק זה יתקן עוול לפיו מדינת ישראל היא הדמוקרטיה היחידה אשר
מאפשרת נישואין בהליך דתי בלבד .שני אנשים בוגרים אשר מעוניינים
למסד את זוגיותם -רשאים לעשות זאת כאן במדינתם  -לרבות זוגות
חד מיניים כמובן”.

ינון מגל
“לא יודע ,אני לא
מעוניין להתעסק
בזה”

איילת שקד

אלי בן-דהן
מסרב לענות.

“יש לעסוק בהסדרת אופי השבת במדינת ישראל ברוח
אמנת גביזון מידן ,יש ליצר שיח והדברות עם נציגי
החרדים בנושא .הסדרה זאת לא רק בחקיקה אלא גם
בהדברות “

עפר שלח

יעל גרמן

“החוק שיש לקדם בכנסת ה 20-הינו חוק תחבורה ציבורית
בשבת על פי הנוסח שהגישו ח”כ קארין אלהרר ושאר ח”כ
של יש עתיד בכנסת ה.”19-

“על הכנסת ה 20-בראש ובראשונה לסיים לחוקק את
התיקון לחוק הפונדקאות וברית הזוגיות”

עליזה לביא
“בכנסת הקרובה אגיש בשם סיעת ‘יש עתיד’ את חוק ברית הזוגיות אשר יאפשר מסלול אזרחי
בנישואין .אמשיך ואקדם את הצעת החוק לביטול מרוץ הסמכויות בין הערכאה הדתית והאזרחית
בעת פניה לפתיחת תיק לגירושין ,כמו כן אמשיך לפעול למען המתגיירים ולמען הנגשת שירותי הדת
באופן ידידותי ויעיל”

מיכל רוזין

תמר זנדברג

“החוק הראשון שיש לחוקק בכנסת הבאה הוא חוק יסוד :חופש הדת
והמצפון .הצעת החוק כבר הונחה על שולחן הכנסת ה 19-על-ידנו ,ומרצ
מתכוונת להמשיך ולקדם אותה בכנסת ה .20 -הצעת החוק מושתתת על
עקרונות השוויון בין בני אדם ומביאה התייחסות רחבה לסוגיות של דת
ומדינה ,למשל :חופש הדת וחופש מדת ,חופש מכפייה דתית ,פגיעה
ברגשות דתיים ,הזכות לנישואין וגירושין ,הזכות לקבורה ועוד”.

דב חנין
“שני החוקים שהכי חשובים
בעיני כרגע הם חוק תחבורה
ציבורית בשבת וחוק נישואין
אזרחיים לכל המעוניין/ת”.

“לא מעוניין להשתתף ,אני
משתדל לא להיות מאלה
שמדברים אלא מאלה
שעושים .כשבעזרת ה’
אעשה -תדעו”

רועי פולקמן

“כמנהלת לשעבר של ארגון “מבוי סתום -למען מסורבות
גט” ,החוק החשוב ביותר שיש לחוקק כעת הינו ביטול
מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים לבתי הדין למשפחה
ומניעת תופעת סרבנות הגט”.

“לא מעוניין לענות”

בצלאל סמוטריץ

“אני לא מתעסקת
בסוגיות דת ומדינה
בכלל ,מבקשת שתפנו
למי שכן מתעסק
בסוגיות אלו”

רחל עזריה

שי פירון

“החוק הראשון שראוי לעבור בכנסת ה 20-הוא חוק
בנושא ייצוג נשים בגופים ציבוריים .קיימת חשיבות
רבה לתת ביטוי לקולן של  50%מהאוכלוסייה שכיום
אינן מיוצגות .יש לעשות כן על ידי קביעת מכסות
ייצוג ,כפי שגם קיים במפלגת העבודה”.

“החוק הראשון שהכנסת ה 20-צריכה לחוקק הוא חוק
תחבורה ציבורית בשבת .מעבר לעיקרון חופש הדת מדובר
בנושא חברתי -סביבתי שיש לו השפעה על הרבה היבטים
בחיינו :החל מהזכות לתנועה בכל ימות השבוע גם למי שלא
מחזיק ברכב פרטיי ,ועד להפחתת השימוש ברכב פרטי
ופיתוח תחבורה בת קיימא שתאפשר נגישות לכולם”.

יעקב מרגי
“החוק הראשון והיחיד שאני מתכוון
להעביר בנושא דת ומדינה הוא חוק
שיסדיר את שירותי הדת לנכים ובעלי
מוגבלויות”.

שרון גל
“אין לי זמן כרגע
לעסוק בדברים
האלה”

