
התנועה המסורתית 
יהדות פתוחה כהלכה

דו"ח סיכום הכנסת העשרים
דת ומדינה

מכון על משמר הכנסת
4 שנים ו- 28 ימים משלימה הכנסת העשרים. 

זירת הדת והמדינה בכנסת זו הייתה דרמטית במיוחד. הכנסת 
דת  חופש  חקיקת  מעט  של  ותיקון  במחיקה  עסקה  העשרים 
מהכנסת הקודמת, בצד קידום חקיקה שמרנית על גביה, תוך 
חופש  לקדם  שביקשו  חוק  הצעות  מאות  של  הסף  על  דחיה 
זו הייתה  גווניו השונים. מילה השגורה על פה בכנסת  דת על 
"סטטוס קוו", הגם שחברי הקואליציה הפרו את הסטטוס קוו 
על ידי חיזוק המונופול הרבני-אורתודוקסי והרחבת הריכוזיות 

בדת ומעורבות המדינה בעולם הדתי של אזרחיה.

בכנסת הזו חוקק חוק המרכולים, צומצם חוק הגיוס, הורחבו 
המשרד  תקציבי  בו  והוכפלו  הרבני  הדין  בית  של  סמכויותיו 
מיליונים.  ל-736  שקלים  מיליוני  מ-370   – הדת  לשירותי 
אושר  במליאה,  לא  כי  אם  הזו,  הכנסת  של  כהונתה  במהלך 

מתווה הכותל – והוקפא.

בדו"ח שלפניכם ביקשנו לשרטט את פניה של הכנסת העשרים 
ולספר את סיפורה. יהיה זה בקיצור ובתמצות, בגלל מגבלות 
 326 מובהקת:  מגמה  על  מלמדת  הסיפור  ליבת  אך  המקום, 
ככולן  רובן  ומדינה,  דת  בנושאי  זו  בכנסת  הונחו  חוק  הצעות 
נפלו. הכנסת הזו, בה משלה הממשלה הדתית והימנית ביותר 
מיום הקמתה של מדינת ישראל, הייתה יכולה להיות אפקטיבית 
הרבה יותר מבחינת יחסי דת ומדינה – אך היא לא הגשימה את 
כל שאיפות חבריה המושכים בחוטים. בדו"ח שלפניכם נצלול 

מעט אל מפת התקציבים שהועברו במהלך כהונת הכנסת אל 
נכיר את הירושה  וחיזוק הנרטיב האורתודוקסי,  שירותי הדת 
שהשאירה לנו הכנסת העשרים, את פעולותיה המרכזיות של 
אחת מהסיעות ולאורכו של הדוח כולו נסקור כ-130 ציוני דרך 

של הכנסת שחלפה - מיומה הראשון של ועד לפיזורה. 

חותמים  אנו  הכנסת",  משמר  "על  מכון  של  עבודתו  מבחינת 
את הכנסת העשרים בסיפוק. הן בשל עבודת הניטור והמעקב 
של  התרחבותה  בשל  והן  לשבחים,  וזכתה  עניין  שעוררה 
מחלקת החינוך. אלפי צעירות וצעירים השתתפו בימי עיון של 
מחויבים  שהפכו  וצעירות  צעירים  הכנסת".  משמר  "על  מכון 
- של  יותר בתחומים אלו  ואקטיביסטים  יותר  יותר, מעורבים 

הפלורליזם היהודי וחופש הדת בישראל.

יותר משמסמך זה הוא סקירה של הכנסת היוצאת, הרי שהוא 
אתכם  מזמינים  אנחנו  הבאה.  הכנסת  לקראת  חשוב  מסמך 
ידע  הבחירות.  במערכת  ככלי  בו  ולהשתמש  בדו"ח  להעמיק 
הכנסת  משמר  על  במכון  שנצבר  בידע  השתמשו  כוח.  הוא 
ובדו"חות השונים בכל חוג בית ובכל פאנל בחירות, ברשתות 
החברתיות ולקראת המשא והמתן הקואליציוניים של הכנסת 
העשרים ואחת. הכלי האזרחי החשוב הזה יסייע לכולנו להפוך 

את ישראל ליהודית יותר ודמוקרטית יותר, בדיבור אחד.  

מאחלים לכולם/ן קריאה מועילה ומרתקת!
על משמר הכנסת

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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הכנסת העשרים מושבעת. הליכוד – 30 מושבים, 
המחנה הציוני – 24 מושבים, הרשימה המשותפת 
– 13 מושבים, יש עתיד – 11 מושבים, כולנו – 10 

מושבים, הבית היהודי – 8 מושבים, ש"ס – 7 מושבים, 
ישראל ביתנו – 6 מושבים, יהדות התורה – 6 

מושבים, מרצ – 5 מושבים

בעקבות התקדמות המו"מ הקואליציוני 
בין מפלגת הליכוד לש"ס, והעברת תיק 

הדתות לסיעת ש"ס, מאיים יו"ר הבית 
היהודי ח"כ נפתלי בנט להפסיק את 

המו"מ מצד מפלגתו

לקריאה נוספת

שירותי דת

היועץ המשפטי לממשלה מודיע: 
המדינה לא תקנוס עוד בעלי מסעדות 

המסתפקים בהשגחת כשרות 
אלטרנטיבית

לקריאה נוספת

כשרות

הסכם קואליציוני ראשון נתחם עם 
סיעת יהדות התורה במסגרתו יבוטלו 

הסנקציות הפליליות בחוק הגיוס, 
יוקפאו רפורמות הגיור ולימודי 

הליבה. יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד: 
"מכירת חיסול של כל מה שחשוב 

לחברה הישראלית"

לקריאה נוספת

גיוס

נחתם ההסכם הקואליציוני עם סיעת 
ש"ס, במסגרתו בתי הדין הרבניים 
עוברים מרשות משרד המשפטים 
למשרד לשירותי דת. ח"כ עליזה 
לביא: "זו פגיעה במעמד הנשים"

לקריאה נוספת

שירותי דת

נחתם הסכם קואליציוני עם הבית 
היהודי במסגרתו: תגבור לימודי 

היהדות בתפוצות למניעת התבוללות, 
הוספת 9 מיליון ש"ח למערך לבירור 

יהדות במשרד התפוצות, תקצוב 
מיוחד לישיבות ההסדר ושימור 

הסטטוס קוו בנושא שבת וכשרות

לקריאה נוספת

חינוך

21.03.201520.4.20154.5.20156.5.20157.5.2015 29.4.2015

הצעות חוק – תמונת מצב
כעשירית  רק  העשרים,  הכנסת  שולחן  על  הונחו  שונות  חוק  הצעות   6643

623. מבין כלל ההצעות   – ונכנסו לספר החוקים  מהן השלימו את החקיקה 

שהונחו, פחות מ-5% עסקו בדת ומדינה – 326. מתוכן, 17 הצעות חוק בלבד 

השלימו את החקיקה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים. 

הצעות חוק – פילוח לפי קטגוריה
מפילוח הצעות החוק בין 

האפשרויות – 251 הצעות 
חוק ביקשו לפעול קידום 

חופש דת וצמצום המונפול 
בשירותי הדת לעומת 75 

הצעות חוק שביקשו לקדם 
הגבלת חופש דת וחיזוק 

מונופול שירותי הדת. 

מבין 17 הצעות החוק 
שעברו קריאה שניה 
ושלישית, 4 קידמו חופש דת 
לעומת 13 שקידמו וחיזקו 
את המונופול ואת הכפייה 
הדתית בישראל. 

הונחו על 
שולחן הכנסת

219

הוסרו מסדר 
היום השל 

הכנסת

73

17

17

עברו בקריאה 
טרומית

עברו בקריאה שניה 
ושלישית  

251

75

13

4
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הצעות חוק – פילוח לפי סיעות
על  הונחו  ומדינה,  דת  בנושאי  שהוגשו  החוק  הצעות  מכלל   )80( כרבע 
שולחן הכנסת על ידי חברים מסיעת המחנה הציוני. 71 הצעות חוק הוגשו 
על ידי חברי סיעת יש עתיד ו-36 על ידי חברות וחברי מרצ, הסיעה הקטנה 

ביותר בכנסת סיעת כולנו הגישה את מספר ההצעות הקטן יותר - 10. 

ביחס של מספר הצעות חוק לעומת מספר חברי הכנסת, מובילה סיעת 
מרצ עם ממוצע של 7.2 הצעות חוק לח"כ ומיד אחריה סיעת יש עתיד עם 
6.5 הצעות חוק לכל ח"כ. בסיעת הליכוד הגישו את מספר  ממוצע של 

הצעות החוק הקטן ביותר ביחס לחברות וחברי כנסת – 0.6 בממוצע. 

ממשלת ישראל השלושים וארבע 
מושבעת – בנימין נתניהו ראש 

הממשלה. מקווי היסוד: "הממשלה 
תשמור על צביונה היהודי של 

המדינה ומורשת ישראל, וכן תכבד 
את הדתות והמסורות של בני הדתות 

במדינה בהתאם לערכי מגילת 
העצמאות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת 
הסוכנות היהודית: "על ישראל להיות 
הבית של כל היהודים, מכל הזרמים - 

אורתודוקסים, קונסרבטיבים, ורפורמים"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה 
הצעת החוק המאפשרת להם לדחות את 
ביצוע חוק הגיוס מהכנסת הקודמת. ח"כ 

יאיר לפיד: "מה שעומד היום להצבעה היא 
הריבונות הישראלית שאומרת שלכולם יש 

את אותם זכויות ואותם חובות"

לקריאה נוספת

גיוס

שרת המשפטים איילת שקד והשר לשירותי דת דוד 
אזולאי נפגשו ודנו בעניינן של נשות הכותל. השר אזולאי: 

“הכותל שייך לכולם, מה שעושות נשות הכותל זו פרובוקציה. 
הרפורמים הם אסון לעם ישראל"

לקריאה נוספת

כותל 

ח"כ עליזה לביא הניחה על 
שולחן הכנסת הצעת חוק 

המקוואות, לפי לא ניתן 
יהיה לתשאל ולהטריד 

את הנשים הטובלות 
בשאלות וקובעת פיצוי של 

עד 50,000 ₪ על הפרת 
תנאים אלו

לקריאה נוספת

שירותי דת

שר הכלכלה אריה דרעי 
הורה לחשוף את רשימת 
העסקים הפועלים בשבת 

בהיתר: "אין שום סיבה שלא 
יינתן מידע דווקא באשר 

למקומות שמחזיקים בהיתרי 
עבודה בשבת" 

לקריאה נוספת

שבת

14.5.20159.6.201516.6.201517.6.201523.6.201526.6.15

הצעות חוק – פילוח לפי ח"כ
הרב  החוק  הצעות  מספר  את  הגישה  הציוני(  )המחנה  מיכאלי  מרב  ח"כ 
הצעות   23 עם  עתיד(  )יש  לביא  עליזה  ח"כ  בדירוג,  אחריה   .27  – ביותר 
17 הצעות חוק, דב  חוק. בפער אחריהן, ח"כ אלעזר שטרן )יש עתיד( עם 
חנין )הרשימה המשותפת( עם 15, ח"כ יעל גרמן )יש עתיד( עם 12 הצעות 
וחברי הכנסת מיכל רוזין )מרצ( ומשה גפני )יהדות התורה( עם 11 הצעות 

כל אחד/ת.

המחנה הציוני  80
יש עתיד...................... 71

מרצ..................................................................... 36
הבית היהודי................................................................... 25
ישראל ביתנו .................................................................. 24

הרשימה המשותפת ......................................................... 22
יהדות התורה ...................................................................... 20

הליכוד ..................................................................................... 18
ש”ס ........................................................................................... 17

כולנו ................................................................................................. 10
הצע”ח ממשלתיות .................................................................................. 3

מרב מיכאלי...27

עליזה לביא ................ 23

אלעזר שטרן .....................................17

דב חנין ..................................................... 15

יעל גרמן ............................................................. 12

מיכל רוזין .............................................................. 11

משה גפני ............................................................... 11

תמר זנדברג ............................................................... 10

עודד פורר ............................................................................ 8

בצלאל סמוטריץ ................................................................... 7
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הצעות חוק – פילוח לפי נושא
מבין כלל ההצעות שהונחו, 79 עסקו בשירותי דת בישראל )מועצות דתיות, 

מקוואות, קבורה, כשרות, רבני ערים(. 55 הצעות חוק עסקו בגירושין 
ובנישואין בישראל, 42 בנושא שוויון זכויות לקהילה הגאה ו-38 הצעות 

ביקשו לעצב את השבת בישראל.  שתי הצעות חוק בנושא הגיוס הונחו על 
שולחן הכנסת.

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית 
החליט, להקים בחו"ל בית דין רבני 

אורתודוקסי עצמאי, שיערוך גיורים 
במנותק מהרבנות. ח"כ משה גפני: 

"יהיה צורך לסמן את האנשים הללו 
וברגע שיתברר מיהו ה'רב' המזויף 

מטעם הסוכנות, לא יכירו בהם ולא 
יחתמו עליהם שהם יהודים"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

ועדת השרים לענייני חקיקה 
התנגדה פה אחד להצעת החוק 

לקבורת חיילים זכאי חוק 
השבות, שאינם יהודים לפי 

ההלכה, באותה חלקה ובאותה 
השורה כאחד החיילים

לקריאה נוספת 

שירותי דת

שר הדתות דוד אזולאי בוועדה לביקורת 
המדינה הצהיר כי אין בידי משרדו רישום 

של החברות המעניקות תעודת כשרות 
)הבד"צים הפרטיים( וכי אין לא כל רצון 
גם לשנות את המצב הקיים. "אלו גופים 
פרטיים, הם לא רוצים שייפקחו עליהם"

לקריאה נוספת

כשרות

הכנסת בחרה בחברי הכנסת ישראל 
אייכלר ורויטל סוויד לחברים בוועדה 

למינוי דיינים. 

ח"כ רויטל סוויד: "על הועדה לדאוג 
שהמנויים הבאים יהיו של דיינים 

ראויים אשר ישמרו על זכויות נשים 
וידאגו לגישה שוויוניות עבורן בבתי 

הדין הרבניים"

לקריאה נוספת

שירותי דת

הממשלה אישרה את ביטול הרפורמה 
בגיור וכן את העברת סמכויות בתי הדין 

הרבניים ממשרד המשפטים למשרד 
לשירותי דת. שר החינוך ח"כ נפתלי 

בנט: "יש חשיבות עליונה לאפשר גיור 
משמעותי על פי ההלכה להרבה מאוד 

עולים מחבר המדינות"

לקריאה נוספת

גיור

5.7.201512.7.201513.7.201522.7.201527.7.2015

חוק איסור הונאה בכשרות, המונע מיזמי כשרות אלטרנטיביים, 
עבר במליאה. ח"כ מרב מיכאלי: "זוהי גזרה שהציבור לא רוצה 

ולא יכול לעמוד בה”

לקריאה נוספת

כשרות

2.7.2015

שירותי דת 
79

להט”ב
42 שבת 

38

חינוך
26 שונות

22 דתות
20 חופש דת

16

תפוצות
5 לאום

3
גיוס

2

נישואין 
וגירושין

55

גיור/
מיהו יהודי

12
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5 דו"ח סיכום — הכנסת ה-20

שבת
"65% ממצביעי הליכוד אמרו שהם תומכים בהפעלה של 

תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת באופן שלא יכלול מעבר 
אוטובוסים בשכונות ובאזורים בעלי רוב דתי. כשליש - 29% 

התנגדו. 7% השיבו "לא יודע". )סקר שנערך על ידי מכון דיאלוג 
בעבור התנועה הרפורמית, אתר וואלה, 2018(.

במכתב הסטטוס קוו המפורסם, שנכתב על ידי ראש ממשלת ישראל דוד 
בן-גוריון בשנת 7491, נאמר: "ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית 
יהיה יום השבת". מאז ועד היום יש לשבת מעמד חוקי ייחודי, אולם האופי 
הישראלי של השבת מעוצב בעיקר על ידי הסטטוס קוו וההסכמות שבעל 

פה, ולא באופן מסודר שמוגדר בישראל.

נושא השבת העסיק את הכנסת העשרים באופן משמעותי וכמעט הביא 

לפירוקה כמה פעמים. שר הבריאות יעקב ליצמן התפטר בעקבות עבודות 

הרכבת בשבת, ובהמשך דחף יחד עם אחרים את חוק המרכולים. סוגיית 

גם  היו  בשבת,  הכדורגל  משחקי  גם  כמו  בשבת,  הציבורית  התחבורה 

הם במרכזם של ויכוחים פוליטיים, החלטות ממשלה והצעות חוק שונות. 

בנושא  חוק  הצעות  עשרות  היום  מסדר  הוסרו  העשרים  הכנסת  במהלך 

שיזמו כלל המפלגות, ושלושה חוקים חדשים בנושא השבת עברו קריאה 

שנייה ושלישית: סעיף 10 לחוק יסוד הלאום, חוק המרכולים וחוק שעות 

עבודה ומנוחה . 

לעיון נוסף ולהרחבה, עקבו אחרי נושא השבת )צבע כתום( 
בציר הזמן של הדו"ח

הירושה של הכנסת העשרים
בפרק זה נעסוק בירושה שמשאירה לנו הכנסת העשרים בשבעת הנושאים המרכזיים בדת ומדינה – שבת, נישואין וגירושין, 
כותל, כשרות, גיור, שירותי דת ושוויון מגדר ולהט"ב. לכל נושא נבחר צבע שגם מלווה את ציר הזמן הפרוס בתחתית הדוח, 

למעקב קל יותר אחרי התפתחות הנושאים השונים.

מכון על משמר הכנסת 
מציג: דו"ח סיכום המושב 

ראשון של הכנסת העשרים

לקריאה נוספת 

שר הכלכלה, ח"כ אריה דרעי, הורה להפסיק את 
עבודות התשתית על הרכבת בשבת. ח"כ מרב 

מיכאלי: "דרעי משתמש במשרד בראשו הוא עומד 
כדי לכונן בפועל מדינת הלכה"

לקריאה נוספת 

שבת 

מנהלת ליגת העל בכדורגל החליטה 
להשבית את המשחקים בשבת עד שיקבלו 

היתר קבוע. ח"כ רחל עזריה: "לא כל 
המדינה שומרת שבת, ולא כולם צריכים 

להתיישר על פי אורח החיים שלי” 

לקריאה נוספת 

שבת 

ח"כ מרב מיכאלי הניחה על 
שולחן הכנסת הצעת חוק 

לביטול מוסד הרבנות. "רב 
אינו צריך להיות ממונה על 

ידי השלטון. שרותי הדת 
והפעילות החינוכית והדתית 

של הרב צריכים להתבסס על 
מודל קהילתי שבו הרב משרת 

את קהילתו ולא את המנגנון 
הפוליטי"

לקריאה נוספת

שירותי דת

25.8.20153.9.20158.9.201527.9.20158.10.2015

גשר מעריב נהרס בתל אביב, והריסותיו פונו גם 
במהלך יום השבת. ח"כ משה גפני: "על פינוי 

גשר מעריב בשבת- היה צריך להפיל ממשלה" 

לקריאה נוספת 

שבת

הצעת חוק שהוגשה ע"י 
חברי הכנסת מסיעת 
הרשימה המשותפת 

ובהובלת ח"כ דב חנין 
מבקשת לאפשר את 

הפקרת כספי הקידושין, 
ובכך למנוע סרבנות גט 

ונשים עגונות

לקריאה נוספת 

נישואין וגירושין

9.9.2015

כשלושה חודשים פעלה הכנסת ה-20 אך הספיקה לחולל שינוי, 

ולא לטובה, בתחום הדת והמדינה. התמורות המעטות שהושגו 

בכנסת ה-19, בוטלו. 

הכנסת הקודמת הותירה אותנו עם תחושת החמצה היסטורית. 

דופן  יוצא  הקואליציוני  הרכב  על  שנשענה  לשינוי  התקווה 

ענות  בקול  הסתיימה  החרדיות(  המפלגות  ללא  )ממשלה 

והוועדה  חלושה. הישגים מעטים, בעיקר בתחום הגיוס, הגיור 

למינוי דיינים. המושב הראשון של הכנסת ה-20 הבהיר לנו עד 

כמה גם הישגים אלה הם בני חלוף. אם הכנסת ה-19 לקחה צעד 

זהיר קדימה, בכנסת ה-20 צעדנו שני צעדים לאחור.

הממשלה,  של  לכינונה  הקואליציוני  ומתן  המשא  במהלך  כבר 

בהסכמים  המוקד.  על  ומדינה  דת  יחסי  סוגיית  כי  היה  ניכר 

בין הליכוד למפלגות יהדות התורה וש"ס התיחסויות לסוגיות 

רבות בנושאי דת ומדינה, בין השאר דרשו המפלגות החרדיות 

כי יבוטלו הסנקציות הפליליות בחוק הגיוס, תבוטל הרפורמה 

בגיור, ישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ולא תקודם חקיקה 

פרטית שתבקש לשנות סטטוס קוו זה. 

המשמרות  החלטות  ורק  אך  קידמה  הנוכחית  הממשלה  ואכן, 

את הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה ושאינן מקדמות פלורליזם 

לחוק ההונאה  קידמה הממשלה את הצעת התיקון  כך  ושוויון. 

בכשרות - המאיימת לחסל מיזמי כשרות אלטרנטיביים וכך ביטלה 

את הרפורמה בגיור - שאמורה הייתה להקל על המתגיירים. 

בניגוד למושב הנעילה של הכנסת הקודמת, המושב הראשון 

חקיקה  ניסיונות  בריבוי  למצער,  הצטיין,  ה-20  הכנסת  של 

בתחום הדת והמדינה. רבות מהצעות החוק המוגשות עוסקות  

והיהדות  בפרט  הראשית  הרבנות  עליונות  את  לשמר  בניסיון 

ההסכמים  במדינה.  הדת  בשירותי  בכלל  האורתודוקסית 

היא  לחקיקה  השרים  ועדת  הסף.  שומרי  הם  הקואליציוניים 

הזירה המרכזית להנצחת הסטטוס קוו.

עם זאת, יש לציין שורה של התבטאויות לא טריוויאליות מצד 

חופש  בתחום  שינוי  של  רוח  משב  למשל,  הכנסת.  חברי  כמה 

הבחירה בנישואין הגיע עם הצהרתו הפומבית של שר הביטחון 

מיניים. שאלוני  בנישואין חד  כי הוא תומך  יעלון  )בוגי(  משה 

בקואליציה,  נוספים  כנסת  חברי  כי  מגלים  הכנסת'  'על משמר 

מירב  מהליכוד,  זוהר  )מיקי  אחרות,  במפלגות  והן  בליכוד  הן 

הגיעו  ש"ס(  מסיעת  מרגי  יעקב  ואף  כולנו  ממפלגת  ארי  בן 

בישראל מחייב  והגירושין  הנישואין  כי תחום  אף הם למסקנה 

חברי  של  תמיכה  יגרור  הדבר  כי  להניח  קשה  מערכות.  שידוד 

זה  בתחום  שהגישו  החוק  הצעות  מארבע  באחת  קואליציה 

סיעות האופוזיציה, אולם גם להצהרות פומביות יש ערך. 

צפוי  קואליציוני,  שינוי  יתחולל  לא  אם  הקרוב,  החורף  במושב 

יעלה  השאר,  בין  בחקיקה.  נוסף  עיגון  לקבל  קוו  הסטטוס 

להצבעה בקריאה שנייה ושלישית התיקון לחוק איסור הונאה 

בכשרות, וכן צפוי כי נושא הגיור ישוב לעלות לשיח המחוקקים 

בעקבות הקמת בתי דין אלטרנטיביים לגיור על ידי קבוצה של 

הרבנות  של  מזו  מתונה  השקפה  בעלי  אורתודוקסיים  רבנים 

הראשית. 

לסדר  שעלו  נושאים  בשלושה  להתמקד  בחרנו  זה  בדו"ח 

וסוגיית  וגירושין  נישואין  כשרות,  הכנסת:  מושב  במהלך  היום 

התחבורה הציבורית בשבת. דו"ח הסיכום שלפניכם מעבד את 

המידע שנאסף במהלך המושב כולו ומנסה לתת מבט מקיף על 

סוגיות אלו. 

התנועה המסורתית 
יהדות ישראלית

סיכום המושב הראשון של הכנסת ה-20 בתחום הדת והמדינה: 

שני צעדים לאחור

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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על משמר הכנסת מעקב אזרחי דת ומדינה, פלורליזם ושוויון6

יו"ר הוועדה למינוי דיינים השר יובל 
שטייניץ מעורר סערה בהשבעת 

הדיינים החדשים כשאומר בנאומו: 
"אני משוכנע שיגיע היום בו נמצא דרך 

לשלב נשים במערכת.” בכיר ברבנות 
הראשית בתגובה: "נשים פסולות 

להעיד ובוודאי לדון, זו ההלכה, חבל 
שאלו הצהרותיו של השר ועוד בטקס 

חגיגי מסוג זה"

לקריאה נוספת

שירותי דת

לבקשתה של ח"כ מרב מיכאלי, 
מחקר חדש של מרכז המחקר 

והמידע של הכנסת מתפרסם: בכל 
המדינות הדמוקרטיות במערב 

נהוגים נישואים אזרחיים. המדינות 
בהן נוהגים נישואים דתיים בלבד 

כמו ישראל - הן בעיקר מדינות 
מוסלמיות

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין

ח"כ, קסניה סבטלובה מיכל רוזין ותמר זנדברג מבקשות 
לקיים הדלקת נרות חנוכה גם בעזרת נשים. ח"כ מנחם 

אליעזר מוזס: "אני לא יודע מה לנשים ולקדושת הכותל 
המערבי"

לקריאה נוספת

כותל

תיקון חוק השוויון בנטל 
עבר בקריאה שנייה 

ושלישית בכנסת

לקריאה נוספת

גיוס

ועדת השרים לענייני חקיקה קבעה כי הקואליציה 
תתנגד לתיקון חוק הקאדים של חבר הכנסת עיסאוי 

פריג'.  "החלטת ועדת השרים, משמעה ניסיון של 
האורתודוקסיה היהודית לכפות את כלליה וערכי על 

אזרחי ישראל המוסלמים"

לקריאה נוספת

דתות בישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת הכללית 
של הפדרציות היהודיות: "כל היהודים צריכים 

להרגיש בבית בישראל - רפורמים, קונסרבטיבים 
ואורתודוקסים נשקיע ישירות בפיתוח וטיפוח של 

קהילות קונסרבטיביות ורפורמיות בישראל" 

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

12.10.201524.11.20151.12.20157.12.2015

נישואין וגירושין
"אחד מכל חמישה זוגות התחתנו בשנת 2017 מחוץ לרבנות, 
גידול של כ-8% לעומת שנת 2016, וזאת בשעה שבשנתיים 
האחרונות נרשמה ירידה של 8% במספר הזוגות הנישאים 

ברבנות" )מחקר של ארגון “פנים”, 2018(.

על שורה ממכתב הסטטוס  נשענת  בישראל  והגירושין  הנישואין  סוגיית 
מה  כל  "ייעשה  נכתב:  ובו  ישראל,  אגודת  לנציגי  בן-גוריון  דוד  של  קוו 
שאפשר למען ספק בנידון זה את הצורך העמוק של שלומי הדת, למנוע 

חלילה חלוקת בית ישראל לשניים". 

גם בכהונתה של כנסת זו נותרה הסמכות הבלעדית לביצוע טקסי נישואים 
לישראל,  הראשית  הרבנות  בידי  ישראל  במדינת  יהודים  של  וגירושין 
תקף  איננו  בישראל  חתונה  של  אחר  סוג  כל  בלבד.  אורתודוקסי  בטקס 

מבחינה חוקית ואף יכול להיות אסור מבחינה חוקית. 

יירשמו גם  נישואין שהתקיימו במדינה אחרת בעולם  אמנם, על פי חוק, 
ויעניקו לזוג הנשוי הכרה במשרד הפנים, אולם גירושין  במדינת ישראל 
זוג יהודי הטרוסקסואלי, הגם שלא נישא בנישואין דתיים כלל, יהיו  של 

רק דרך בית הדין הרבני במדינת ישראל.

הנוגע  החוק  את  לשנות  רבים  ניסיונות  נעשו  העשרים  הכנסת  במהלך 
לנישואין ולאפשר נישואין אזרחיים, ברית זוגיות, נישואין לבני אותו מין, 

הכרה בנישואין לכלל הזרמים, גירושין אזרחיים ואפילו הצעות בסיסיות 
יותר המבקשות לבטל את פקודת המאסר על קיום נישואין מחוץ לרבנות, 
אך רובן של ההצעות בנושא זה )כ-55 הצעות חוק( הוסרו מסדר היום, 
או נפלו בשלבים המוקדמים של החקיקה. שתי הצעות חוק בלבד עברו 
בקריאה שנייה ושלישית: חוק שיפוט בתי דין רבניים – סמכות בין לאומית 
)הצעת חוק ממשלתית( וחוק בתי דין רבניים - תיקון – הגבלות על סרבני 

גט במאסר כפייה )ח"כ מועלם-רפאלי(

לעיון נוסף ולהרחבה, עקבו אחרי נושא נישואין וגירושין )צבע 
ירוק( בציר הזמן של הדו"ח

כותל
"66% מהיהודים בישראל בעד מתווה הכותל. במידה וייושם, 

רק 39% ימשיכו להתפלל בלעדית בכותל המסורתי, 29% 
ברחבה החדשה, 18% בשתיהן" )מתוך "מדד הדת והמדינה" שנערך 

על ידי מכון סמית, עבור ynet ועמותת חדו"ש, 2016(

הכותל נידון פעם אחר פעם בכנסת העשרים. פעם בעקבות הדיון הציבורי 
מהטקסים  הנשים  הדרת  על  פעם  הכותל,  נשות  תפילת  על  העירני 
הפרארי  מכוניות  תערוכת  סביב  פעם  התפילה,  ברחבת  המתקיימים 
הכותל,  מתווה  של  ההיסטורי  אישורו  בעקבות  ובעיקר  הרחבה  בחניית 

11.11.201517.11.2015
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7 דו"ח סיכום — הכנסת ה-20

הרב דוד לאו, על ביקורו של שר החינוך נפתלי 
בנט בבית הספר הקונסרבטיבי בארה"ב: 

"הקונסרבטיבים הם בהחלט יהודים אבל לא בגלל 
זהותם הערכית.

עלינו להגיד להם באופן ברור: אם תמשיכו בדרך 
זו, אתם תאבדו את הילדים והנכדים שלכם.” השר 

נפתלי בנט: "מנהיגי הציבור בישראל צריכים לקרב 
יהודים ולא לנדות אותם"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

אחרי משא ומתן שנמשך שלוש שנים, הממשלה אישרה 
את 'מתווה הכותל' לפיה תוקם רחבה שלישית שוויונית. 

השרים אלקין, לוין ורגב סירבו לתקצב את הפרוייקט. 
השר אורי אריאל והשרים החרדים התנגדו

לקריאה נוספת

כותל

נדחתה הצעת החוק של ח"כ 
תמר זנדברג  לפיה שרים וסגני 

שרים לא ישתמשו ברכבם 
הממשלתי בשבת ובחג, וחברי 
הכנסת החרדים הצביעו בעד 

חילול שבת

לקריאה נוספת

שבת

הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר 
הקוראת לסגור את כל בתי המסחר 

בשבת ומפקיעה את הסמכות 
להחלטה בנושא מהרשות המקומית 

- עברה בוועדת שרים לענייני 
חקיקה. “החוק שלי לא משנה כלום 
בנוגע למקומות בילוי אלא מתייחס 

אך ורק למסחר"

לקריאה נוספת

שבת

הוועדה להנגשת המידע הממשלתי ושקיפותו 
לציבור, התכנסה לדיון בנושא תקצוב ארגוני 

היהדות הפלורליסטית. 

ח"כ סתיו שפיר: "איך זה יכול להיות שכאשר 
אתם רואים שרק 4% מהתקציב הולך לארגונים 

הלא-אורתודוקסיים אתם לא משנים את 
התקנה?"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

ח”כ בצלאל סמוטריץ’ נגד 
הרפורמים והקונסרבטיבים: 
“אסור לנו בשום פנים ואופן 
להעניק לאף אחד מהזרמים 

האלה הכרה ומעמד לגיטימי”

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים 

10.12.201520.12.201530.12.201531.1.2016

ההתנגדויות לו, הקפאתו, ההתנגדויות להקפאה וניסיונות ראש הממשלה 
בישראל  ומדינה  דת  ביחסי  ליבה  לנושא  הפך  זה  בחלקו.  אותו  להחיות 
הוא  משמעותית.  הייתה  בעניינו  תנודה  וכל  והתפוצות,  ישראל  ויחסי 
צפוי להיות משמעותי ודרמטי עד לאישור וביצוע סופי של המתווה, ככל 

הנראה במהלך כהונת הכנסת הבאה. 

במהלך הכנסת העשרים עלו להצבעה כמה הצעות חוק הנוגעות למעמדו 
אורכו  לכל  כאורתודוקסי  מעמדו  את  לקבע  ביקשו  חלקן  הכותל,  של 
וחלק ביקשו לאפשר באופן מובהק את קיומו של מתווה הכותל והתפילה 
המעורבת בדרומו – כל ההצעות נפלו. הצבעה שנגעה להעברת הסמכויות 
במליאה  עברה  הממשלה  ראש  של  לידיו  ברחבה  השיפוץ  אישור  על 
בצלאל  ח”כ  מלבד  המפלגות,  מכלל  כנסת  חברי  של  גורפת  בהסכמה 

סמוטריץ’ שהצביע נגדה. 

לעיון נוסף ולהרחבה, עקבו אחרי נושא הכותל )צבע חום( בציר 
הזמן של הדו"ח

כשרות
סך עלויות הכשרות שנמדדו )ישירות ועקיפות( הן כ-8.2 

מיליארד ש"ח עלות משקית שנתית, המהווה כ-3% מצריכת 

עלויות המזון וההסעדה בישראל, הנאמדת בכ-100 מיליארד 
ש"ח )מתוך דוח של הממ”מ, מרכז המידע והמחקר של הכנסת עבור וועדת 

הכלכלה, 2017(.

שני  משפטית-ממלכתית.  להסדרה  ישראל  במדינת  זכה  הכשרות  נושא 
"חוק הרבנות הראשית לישראל",  זה הם  בנושא  דברי חקיקה העוסקים 
הקובע כי אחד מתפקידיה של מועצת הרבנות הראשית הוא "מתן תעודות 
הכשר על כשרות", וכן "חוק איסור הונאה בכשרות", הקובע מהי "תעודת 

הכשר", באלו נסיבות תינתן תעודת הכשר ומי מוסמך לתת אותה.  

פרטית"  "השגחה  ארגון  פעל  העשרים  הכנסת  של  שנותיה  במהלך 
פוליטיים  לדיונים  שהביא  מה  לרבנות,  מחוץ  כשרות  תעודות  שהעניק 
משמעותיות  בג"ץ  לפסיקות  גם  כמו  חוק,  והצעות  ועדות  דיוני  ערים, 
לאסור  העליון  המשפט  בית  בהחלטת  היה  הדיונים  של  שיאם  בנושא. 
הצעת  לגבש  השונים  הצדדים  את  שהביא  משגיח-מושגח  יחסי  את 
חוק לפירוק חלקי של מונופול הכשרות. עוד במהלך הכנסת העשרים, 
בשנת 8102 השיק אגף הכשרות ברבנות הראשית סמליל חדש אחיד 
לכלל השגחות הכשרות של המועצות הדתיות השונות, שיעידו על טיב 

הכשרות. 

לעיון נוסף ולהרחבה, עקבו אחרי נושא כשרות )צבע כחול( בציר 
הזמן של הדו"ח

1.2.2016 9.12.2015
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http://www.mishmar.org.il/page.php?p=27262
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=27262
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=27262
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ח"כ מאיר פרוש על אישור 
הקמת הרחבה החדשה 

בכותל: "אסור לתת לתנועה 
הרפורמית והקונסרבטיבית 

מקום ודריסת רגל. 
הרפורמים אחראים ואשמים 

בהתבוללות הנוראה שאנו 
עדים לה בארצות הברית"

לקריאה נוספת

כותל

הצעת החוק של ח"כ מרב מיכאלי לפיה חברה 
קדישא תחויב להובלת גופת הנפטר עד שלוש 

שעות מרגע הפנייה- גם אם מדובר בלילה, בשבת 
או בחג, עברה בוועדת שרים לחקיקה. "אין שום 

סיבה שהחוק יפלה בין משפחות של נפטרות 
ונפטרים"

לקריאה נוספת

שירותי דת

זוגות ממוצא אתיופי לא הורשו להתחתן על ידי 
הרבנות בעיר פתח תקווה בשל חשש ליהדותם. 

ח"כ אברהם נגוסה: "זוהי חלק מאפליה ממוסדת 
כלפי יוצאי אתיופיה בתחומים רבים"

לקריאה נוספת

שירותי דת

ועדת הכלכלה קיימה דיון בנושא 
התחבורה הציבורית בשבת בזמן 

שעון החורף. ח"כ נאוה בוקר: 
"איך בדיוק כבישים עמוסי 

פקקים ומכוניות שומרים על 
צביון יהודי יותר מאשר הפעלת 

שירות האוטובוסים"

לקריאה נוספת

שבת

הצעת החוק של ח"כ יעל גרמן לאיסור עריכת טיפולי 
המרה נדחתה במליאה בטרומית. "נטייה מינית היא 

חלק בלתי נפרד מזהותו של האדם וכפי שאי אפשר 
לשנות את זהותו של האדם, כך אי אפשר לשנות 

נטייה מינית" 

לקריאה נוספת

מגדר להט"ב ושוויון

ראשי הסיעות החרדיות דורשים לבטל את 
החלטת הרמטכ"ל בנוגע להעברת ענף "תודעה 

יהודית" מסמכות הרבנות הצבאית לאחריות 
אכ"א

לקריאה נוספת

שירותי דת

2.2.2016 7.2.201617.2.201622.2.201624.2.2016

גיור
60% מקרב אזרחי ישראל חושב שהליך הגיור במדינת 

ישראל הוא קשה ומסורבל וכי יש להקל את התהליך על אלו 
המעוניינים להצטרף לעם היהודי  )סקר שנערך על ידי מכון "מרק 

ווטש" בעבור עמותת "עתים", 2015(

להביא  דתו  את  להמיר  המבקש  אדם  על  ישראל,  מדינת  חוקי  פי  על 
מסמכים מראש העדה הדתית שאליה הוא נספח, אולם החוק אינו מתייחס 
גיור  יש בישראל  כך  ולבעלי הסמכות לקיימם. לשם  הגיור  כלל להליכי 
ממלכתי רק מתוקף סטטוס קוו, אשר לפיו בתי הדין הרבניים משמשים 
השנים  במהלך  נפתחו  בנושא,  חוק  קיים  שלא  כיוון  לגיור.  דין  כבתי  גם 
אפשרויות נוספות לגיור במסגרת צה"ל ואף במערך גיור ממלכתי בראשו 
על  האוסר  חוק  בישראל  אין  אולם  אורתודוקסיים.  רבנים  מספר  עמדו 
שונים  דין  בתי  לטובת  פסק  אכן  המשפט  ובית  לגייר,  פרטיים  דין  בתי 
שקיבלו מועמדים לגיור. אמנם הגיורים הפרטיים של הזרם הקונסרבטיבי 
והרפורמי אינם מתקבלים לעת עתה בישראל לצורך עלייה לישראל וחוק 

השבות, אולם עניין זה תלוי ועומד וממתין לפסיקת בג"ץ.

חוק  שתחוקק  ישראל,  מדינת  מצד  לחקיקה  דווקא  ממתין  מצדו  בג"ץ 
הצדדים  בין  גדולות  מחלוקות  אולם  בישראל,  לגיור  הנוגע  היסטורי 
הניסיון  כזה.  חוק  קידומו של  בפוליטיקה הישראלית מעכב את  השונים 

השר  בראשות  ניסים,  ועדת  הקמת  היה  זו  בכנסת  והמשמעותי  האחרון 
לשעבר משה ניסים, שחיבר מסמך מפורט ובו הצעת חוק גיור ממלכתי, 
שאף הוגשה באופן פרטי על ידי ח"כ יהודה גליק )הליכוד(, אולם זו לא 

קודמה באופן רשמי לאור התנגדות הסיעות החרדיות. 

לעיון נוסף ולהרחבה, עקבו אחרי נושא גיור )צבע ורוד( בציר 
הזמן של הדו"ח

שירותי דת
תקציב המשרד לשירותי דת בשנת 2019 עומד על 

736,253,000 ₪.  לשם השוואה, בשנת 2004 עמד התקציב על 
שליש מהסכום: 273,835,000 ₪ )הנתונים באדיבות אתר "מפתח 

התקציב" של הסדנא לידע ציבורי(

הרבנות הראשית לישראל, יחד עם המועצות הדתיות, מנהלות כמונופול 
יחיד את שירותי הדת ליהודים בישראל. חלק משירותי הדת הניתנים זכו 
ונישואין  גיור  גודלן בשיח הציבורי – כשרות,  לקטגורית עצמאיות לאור 
הפוליטי,  יומה  סדר  על  נמצאים  נוספים  רבים  נושאים  אולם  וגירושין, 
מילה,  קבורה,  מקוואות,  והם:  בישראל,  הניתנים  הדת  שירותי  במסגרת 
עירוב, תרבות יהודית הנהלת בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית עצמה.

14.2.2016

http://mishmar.org.il/page.php?p=15841&fbclid=IwAR2M9h1SptWSeEa1BX-TjXbAOfxSjskaUAs61reajgn7G7HDquydX9Iwg4k
http://mishmar.org.il/page.php?p=15841&fbclid=IwAR2M9h1SptWSeEa1BX-TjXbAOfxSjskaUAs61reajgn7G7HDquydX9Iwg4k
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15911&fbclid=IwAR0cFXY73DLgtSEtdRk4tcj5HjJM-nPWm0CnqeidR0UiivXQMdg1OxuqWmM
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15911&fbclid=IwAR0cFXY73DLgtSEtdRk4tcj5HjJM-nPWm0CnqeidR0UiivXQMdg1OxuqWmM
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16131&fbclid=IwAR3nuDmu3F1RI0fdAjB4qTIcc02fIjLtX5dlOImyNzjNOV0Fl3ZpXmLDZpM
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16131&fbclid=IwAR3nuDmu3F1RI0fdAjB4qTIcc02fIjLtX5dlOImyNzjNOV0Fl3ZpXmLDZpM
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16061&fbclid=IwAR3DgRN0YGMwwO0tmUuvFgDdct7K1mly2ZDMP8Am8dyOJw9PWjUJnlacB3w
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16061&fbclid=IwAR3DgRN0YGMwwO0tmUuvFgDdct7K1mly2ZDMP8Am8dyOJw9PWjUJnlacB3w
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16121&fbclid=IwAR0Emit41lTcS5PSPvFpxpuCGHyVO2SukXD6AvUqvAf0rM6_9LFmC3KTkGI
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16121&fbclid=IwAR0Emit41lTcS5PSPvFpxpuCGHyVO2SukXD6AvUqvAf0rM6_9LFmC3KTkGI
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15861&fbclid=IwAR0VGqA5VnqCU90qzqTtVmPAax5Zcm2dTyjHpnBeBP6EVCl5Nq7IgVgJfhQ
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15861&fbclid=IwAR0VGqA5VnqCU90qzqTtVmPAax5Zcm2dTyjHpnBeBP6EVCl5Nq7IgVgJfhQ
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=26182
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השר אורי אריאל החרים  את ישיבת הממשלה 
השבועית, בשל התנגדותו למתווה החדש להסדר 

התפילה בכותל. "זוהי הפרה בוטה של הסטטוס 
קווה - הבעיה היא לא הרחבה, הרחבה קיימת 

כבר שנתיים, אלא ההכרה בקונסרבטיבים 
והרפורמים שילכו עכשיו לעשות שינויים בגיור 

ובחתונה וגירושים”

לקריאה נוספת

כותל

הצעת חוק 'שעות עבודה ומנוחה' שהגישה ח"כ 
עליזה לביא לפיה גם אדם שאינו שומר שבת 

יוכל לסרב לעבוד ביום השבת, עברה ברוב של 
56 בעד ו-2 מתנגדים  בזכות חופש הצבעה 
לקואליציה, על אף התנגדות וועדת השרים 
לחקיקה. ח"כ בצלאל סמוטריץ': "לא הייתי 

חותם אילו הייתי יודע על מעורבות הרפורמים 
בהצעה זאת" 

לקריאה נוספת

שבת 

ועדת השרים לענייני חקיקה 
דחתה את הצעתה של ח"כ 

עליזה לביא המבקשת להסדיר 
את סמכותה של המועצה 

הדתית להקים מקוואות 
טהרה ולתפעלם, תוך הגנה 

על פרטיותן של ציבור הנשים 
הטובלות

לקריאה נוספת

שירותי דת

אושרה בטרומית הצעת 'חוק המקוואות' של 
ח"כ משה גפני לפי שימוש במקוואות טהרה 

הוא לצרכי ההלכה האורתודוכסית בלבד

לקריאה נוספת

שירותי דת

מפלגת יש עתיד הגישה הצעת אי אמון 
בנושא 'המשבר העמוק עם יהדות 

העולם’. ח"כ יאיר לפיד: "אם ימוססו את 
ההסכמות לגבי הכותל ויעבירו את חוק 
המקוואות אנו נאבד את הרוב המכריע 

של יהדות העולם, זה מסוכן ומנוגד לרוח 
היהדות"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות 
התכנסה לדון בנושא הכרה בהרכבי 
גיור הפועלים בצורה עצמאית. ח"כ 
אברהם נגוסה: "הגיור הוא קריטי, 
והכרחי גיור המוכר ע"י המדינה . 
מתוך 350,000 לא-יהודים שעלו 

לארץ, רק 3,600 מתגיירים מדי שנה" 

לקריאה נוספת

גיור

10.3.201616.3.201628.3.2016 20.3.291623.3.2016

המשרד  העברת  עם  העשרים,  בכנסת  מחודשת  לעדנה  זכו  אלו  עניינים 
לשירותי דת לידיה של סיעת ש"ס. בתחילה השר דוד אזולאי ז"ל, בהמשך 
ההסכם  פי  על  ועקנין.  יצחק  של  לידיו  ולבסוף  דרעי  אריה  הפנים  שר 
הרבניים  הדין  בתי  הנהלת  גם  הליכוד,  עם  ש"ס  סיעת  של  הקואליציוני 
הכנסת  בכהונת  דת.  לשירותי  המשרד  לידי  הפנים  משרד  מידי  עברה 
העשרים נקבעו שיאים חדשים בתקצוב המשרד לשירותי דת והמוסדות 

התורניים הפרטיים. 

וחוקים  חדשות  לתקנות  הם  אף  זכו  והמילה  המקוואות  הקבורה,  ענייני 
חדשים, או להצעות חוק שעלו לדיון וועדות שהתכנסו אולם נבלמו בשלב 
מוקדם של החקיקה. בין הצעות החוק שנתקבלו בכנסת זו: שירותי הובלת 
נפטרים, חוק המקוואות והגדלת השתתפות המדינה בתקציב המועצות 

הדתיות

מגדר להט"ב ושוויון 
88% חילונים, 83% מסורתיים לא דתיים, 70% מסורתיים דתיים 

ו38% דתיים תומכים במתן זכויות חוקיות שוות לזוגות להט"ב, 
כמו לזוגות אחרים  )מתוך סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017(

סוגיות אלה אינן חלק מעולם הדת והמדינה באופן מובהק, אולם במכון 

על משמר הכנסת בחרנו לעסוק בהן כיוון שבמקרים רבים הדרת נשים, 
אפליית להט"ב ואף גזענות מקבלים גיבוי ממוסדות המדינה תחת הצדקה 
של תפיסות דתיות. כך הדבר במניעה מנשים להשתתף בטקסים דתיים, 
כך בגזענות כלפי יוצאי ברית המועצות ואתיופיה בענייני כשרות ובעיקר 
באפליה המובהקת כנגד להט"ב בזכויות פונדקאות, אימוץ, נישואין ועוד, 
דת  בענייני  שינויים  בדבר  הדתיות  המפלגות  של  הווטו  על  הנשענות 

ומדינה.

בין  והפרדה  נשים  הדרת  לאפשר  או  למנוע  ביקשו  שונות  חוק  הצעות 
או  למקומות,  בכניסה  להט"ב  אפליית  הציבורי,  במרחב  לגברים  נשים 
במתן שירות והשוואת הזכויות האזרחיות של משפחות גאות ובראשן – 
חוק הפונדקאות, שעליו התחייב ראש הממשלה, אולם נמנע מלקדם אותו. 
כל ההצעות שהוגשו בנושא הופלו בהצבעות במליאה מלבד הצעה אחת 
של ח"כ דב חנין, האוסרת על הפליה על רקע נטייה מינית, שהשיגה רוב 

דחוק במליאה ועברה בקריאה טרומית, אולם לא תמשיך לכנסת הבאה.

לעיון נוסף ולהרחבה, עקבו אחרי נושא מגדר להט"ב ושוויון  
)צבע סגול( בציר הזמן של הדו"ח

6.3.2016

http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16281&fbclid=IwAR0ud_Zi4-Hl8bSIWrjCRspX2-msT_T9hDl9MxZhIO9RrRS1zQCFltgfQ9k
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16281&fbclid=IwAR0ud_Zi4-Hl8bSIWrjCRspX2-msT_T9hDl9MxZhIO9RrRS1zQCFltgfQ9k
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16101&fbclid=IwAR3hRR_JG_T4XHQ1l41jgkPswcmpFsRFKWSiqHesvxgEq6DlFzaH8wtodIA
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16101&fbclid=IwAR3hRR_JG_T4XHQ1l41jgkPswcmpFsRFKWSiqHesvxgEq6DlFzaH8wtodIA
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=13321&fbclid=IwAR2Eo-IVDaKHHAJ-0-TbPqeq6FGDoWhsyAyguBa94xtd0vzNkRVo9wZbVcw
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=13321&fbclid=IwAR2Eo-IVDaKHHAJ-0-TbPqeq6FGDoWhsyAyguBa94xtd0vzNkRVo9wZbVcw
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16331&fbclid=IwAR2kXP9dntjQ8pRljZoJ5EUNs6fCtfWq12M9zM8FruHJdaSPRf2rMLg4IYA
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16331&fbclid=IwAR2kXP9dntjQ8pRljZoJ5EUNs6fCtfWq12M9zM8FruHJdaSPRf2rMLg4IYA
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16471&fbclid=IwAR3J_G2fXcOKJLrjlI3cS12PSRZVrkhNmFNKG8n8N2zDIUgPU0iNW1vc3Vo
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16471&fbclid=IwAR3J_G2fXcOKJLrjlI3cS12PSRZVrkhNmFNKG8n8N2zDIUgPU0iNW1vc3Vo
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16321&fbclid=IwAR1tpEReaPTZ7QJZZIW9VoHNVjbUp3_ZUVz6Ny2Ba_3idVYNK4bmYECcomk
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16321&fbclid=IwAR1tpEReaPTZ7QJZZIW9VoHNVjbUp3_ZUVz6Ny2Ba_3idVYNK4bmYECcomk
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15411
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=27642
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=27642
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=17192
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15411
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=27642
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הרב הראשי לישראל יצחק יוסף: 
"לפי ההלכה, אסור לגוי לגור בארץ 

ישראל. הם כאן בארץ כדי לשרת 
אותנו". ח"כ קסניה סבטלובה : 
"דברי הרב יוסף עומדים בניגוד 

מוחלט לערכי היהדות, הם דברי 
בלע והסתה"

לקריאה נוספת

דתות בישראל

הוקם מאהל מחאה מול בית ראש 
הממשלה במחאה על האפליה הקיימת 

כלפי משפחות שכולות חד מיניות.  

שר הביטחון בוגי יעלון: "אנו מתייחסים 
באופן שווה למשפחות שכולות 
חד מיניות ולמשפחות שכולות 

הטרוסקסואליות" 

לקריאה נוספת 

מגדר להט"ב ושוויון  

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ 
דוד אמסלם אישרה לקריאה שניה ושלישית 
את חוק המקוואות לאחר פשרה לפיה נשים 

לא תוטרדנה בוועדה, אולם הזרמים לא יוכלו 
להשתמש במקווה. חברי הכנסת החרדים יצאו 

בזמן נאומי נציגי הזרמים

לקריאה נוספת

שירותי דת 

ח"כ בצלאל סמוטריץ' הניח 
על שולחן הכנסת הצעת 

חוק המבקשת לקבוע כללים 
אחידים מחייבים לעניין מתן 

תעודת הכשר על ידי המדינה. 
"ראוי להפעיל סטנדרטיזציה 

ושקיפות במערך הכשרות"

לקריאה נוספת

כשרות

בעקבות דרישת סיעת 
ישראל ביתנו שהצטרפה 

לקואליציה, הוקם צוות של 
נציגי מפלגות הקואליציה 

שיעסוק בנושאי דת ומדינה 
ויכריע בשאלות מרכזיות

לקריאה נוספת 

ח"כ משה גפני על מתווה 
הכותל החדש: "נסכים 

להקצאת רחבה לזרמים 
הרפורמי והקונסרבטיבי - 

בתנאי שלא תהיה רחבה 
משותפת"

לקריאה נוספת

כותל

29.3.20168.5.201613.7.201625.7.2016

סיעות הכנסת העשרים – עמידה ביעדים ודירוג
המדדים השונים בודקים התבטאויות, קידום הצעות חוק והצבעות של חברי הסיעות השונות ביחס להתחייבויות בעל פה וביחס למצע המפלגה 
שפורסם ערב הבחירות. אין בו כדי להצביע על שליליות או חיוביות, אלא עמידה ביעדים והתחייבויות שהציבו חברי הסיעה לעצמם, ויחס אובייקטיבי 

של פעולותיהם לעומת קידום חופש דת או ריכוזיות בדת. 

סיעות קואליציה

הליכוד 
ביותר  המורכב  במצב  הייתה  נתניהו  בנימין  בראשות  הליכוד  סיעת 
כשמדובר בסוגיות הדת והמדינה. עמדתם האישית של רבים מחבריה היא 
עמדה ליברלית עקרונית בסוגיות אלו – רבים מהם התבטאו בעד חופש 
נישואין, תחבורה ציבורית בשבת, זכויות לקהילת הלהט”ב ואף בעד הכרה 
ממלכתית בזרמים. אולם בסופו של דבר, במהלך הכנסת העשרים הצביעו 
יוזמת חקיקה שקידמה נושאים אלו, זאת בעקבות  חברי הליכוד נגד כל 
הבחירה של הסיעה לוותר על כל הנושאים הללו לטובת הווטו החרדי עוד 
תיקוני  הכותל,  מתווה  הפונדקאות,  בחוק  כך  הקואליציוניים.  בהסכמים 
חקיקה בנושא נישואין וגירושין, ואף חוק הגיוס המרוכך שהביא לפירוק 

הקואליציה. 

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח"כ אברהם נגוסה, ח"כ יהודה גליק, ח"כ אמיר אוחנה 

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, אבי דיכטר –   •

עברה בקריאה שניה ושלישית

המערבי  הכותל  להגדרת   – הקדושים  המקומות  על  השמירה  חוק  הצעת   •

כאתר תפילה אורתודוקסי, דוד אמסלם – לא קודמה

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על מוהלים, אברהם נגוסה – לא קודמה  •

10.4.201617.5.2016
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חוק האפליה במקוואות, עבר 
במליאת הכנסת ברוב של 41 
תומכים אל מול 35 מתנגדים. 

ח"כ תמר זנדברג: "זהו חוק 
שמאחוריו עומד עולם שלם של 

אפליה"

לקריאה נוספת

שירותי דת

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את קידום 
חוק המואזינים, האוסר שימוש במערכות כריזה 
בבתי תפילה. הצעות החוק הוגשו על ידי חברי 

הכנסת מוטי יוגב ורוברט אילטוב

לקריאה נוספת

דתות בישראל 

רבני ורבות הקהילות של התנועות 
המסורתית והרפורמית, נשות הכותל, 

ומספר רבנים מהזרם האורתודקסי צעדו 
במחאה על אי יישום מתווה הפשרה 

לרחבת הכותל.  ח"כ דוד אמסלם: 
"הביזיון שהיה היום בכותל פגע בי 

כיהודי. חייבים להסיר את החרפה באופן 
מיידי"

לקריאה נוספת

כותל 

הרבנים הראשיים דוד לאו, ויצחק יוסף הודיעו כי לא 
ישתתפו בסיור שיזם יו"ר וועדת הפנים ח"כ דוד אמסלם 
ברחבת הכותל, משום שנציגי היהדות הרפורמית עתידים 

להשתתף בו. גם חברי הוועדה ח"כ יעקב אשר וח"כ 
ישראל אייכלר הודיעו כי לא ישתתפו | לקריאה נוספת 

ח"כ דוד אמסלם: "לא ייקרה כלום אם 
יהדות ארה"ב תעלב, על רה"מ לבטל את 

מתווה הכותל" 

לקריאה נוספת 

כותל

וועדת חוקה, חוק ומשפט 
אישרה בקריאה שנייה 

ושלישית, את הצעת חוק 
הקאדים של ח"כ עיסאוי פריג' 

המבקשת לקבוע תנאי סף לשם 
הבטחת איכות גבוהה יותר 

של שופטים במערך בית הדין 
השרעי

לקריאה נוספת

דתות בישראל

מכון על משמר הכנסת 
בסיכום כנס קיץ 2016, של 

הכנסת העשרים

לקריאה נוספת 

25.7.20168.8.20163.11.20166.11.201613.11.2016

הצעת חוק נישואין אזרחיים במתחמי שגרירויות בישראל, שרן השכל –   •
לא קודמה

לא   – גליק  יהודה  ניסים,  וועדת  מסקנות  ע”פ  ממלכתי  גיור  חוק  הצעת   •
קודמה

קידום עיקרי מצע דת ומדינה
לכנסת  הבחירות  לפני  ומדינה  דת  בנושאי  מצע  פרסמה  לא  הליכוד  סיעת 

העשרים

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת הליכוד:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

הבית היהודי
“הבית  ממפלגות  מורכבת  בנט  נפתלי  בראשות  היהודי  הבית  סיעת 
היהודי-מפד”ל” ו”תקומה”. במהלך הכנסת העשרים בחרו חברות וחברי 
הכנסת של מפלגת הבית היהודי במודע לעסוק פחות בענייני דת ומדינה 
ויותר בענייני התיישבות וריסון בית המשפט העליון. התמקדות זו בענייני 
התיישבות וביהמ”ש העליון בלטה לעומת חברים לסיעה ממפלגת תקומה, 
בצלאל סמוטריץ’ ואורי אריאל, שהובילו את השיח בנושאים אלו בעבור 

המפלגה ולעיתים בעבור הקואליציה כולה. ח”כים אלו קידמו קו מובהק 
ובגירושין, מהלכים  נגד מתווה הכותל, החופש בשבת, החופש בנישואין 
בעד חיזוק המונופול של הרבנות הראשית ונגד כל הכרה בקהילה הגאה. 

 חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ בצלאל סמוטריץ’, ח”כ ניסן סלומינסקי

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת חוק היתר לשאת אישה שניה למסורב גט, בצלאל סמוטריץ’ – לא   •
קודמה

לא  הצעת חוק מימון הקפאת ביציות למסורבות גט, בצלאל סמוטריץ’ –   •
קודמה

ישראל  מורשת  למקורות  לפנות  יש  פיה  על  העברי,  המשפט  חוק  הצעת   •
עברה   – סלומינסקי  ניסן  הכרעה,  לה  שאין  משפטית  בשאלה  בהכרעה 

בקריאה שניה ושלישית

הצעת חוק להוספת הגבלות על סרבני גט במאסר, שולי מועלם – עברה   •
בקריאה שניה ושלישית

10.1.2017
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הכנסת החליטה להעביר 
לידיו של שר הפנים אריה 

דרעי את הסמכות להכריע 
בעניין חוק העזר של עיריית 

תל אביב המבקש לאפשר לה 
לפתוח כ-150 עסקים בשבת

לקריאה נוספת

שבת

רחבת הכותל השוויונית "עזרת 
ישראל" נסגרה למבקרים, כיוון 
שהשר זאב אלקין סירב לקחת 

עליה אחריות. ח"כ נחמן שי: 
"מעשה זה הוא פגיעה חמורה 
ביחסינו עם הזרמים הדתיים 

השונים בארץ ובתפוצות”

לקריאה נוספת

כותל

ח"כ תמר זנדברג הצהירה כי בכוונתה 
להגיש עם חוק לביטול חוק החמץ, 

האוסר על הצגת חמץ בפומבי במהלך 
חג הפסח. "החלטה בנוגע לאכילת 

חמץ היא אישית, ואין מקום למחוקק 
להתערב בה"

לקריאה נוספת

שירותי דת 

הממשלה מקדמת את הצעת 
החוק של חברי הכנסת מקלב 

וגפני למתן סמכויות שיפוט 
לבתי הדין הדתיים, בנושאים 

בסכסוכים אזרחיים. ח"כ 
מרב מיכאלי: "זו הצעת חוק 

שערורייתית שאנו נעשה הכל 
על מנת למנוע את חקיקתה"

 לקריאה נוספת

שירותי דת

בג"צ הכריע כי אין למנוע פתיחתם של 
כ164 מרכולים בת"א בשבת, בין השאר 
בשל צביונה החילוני של העיר. הסיעות 

החרדיות מיהרו להכריז כי ידרשו חקיקת 
חוק עוקף בג"צ. לימים יקרא 'חוק 

המרכולים' 

לקריאה נוספת

שבת

מליאת הכנסת אישרה לקריאה שנייה 
ושלישית את הצעתה של ח"כ שולי 
מועלם המבקשת להחמיר את תנאי 

הכליאה של סרבני גט הנמצאים במאסר 
כפייה, מתוקף סירובם לתת גט

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין  

31.1.201722.3.20173.4.201715.4.201719.4.201719.4.2017

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

כנותנת  עצמה  לראות  חייבת  הראשית  "הרבנות 
שירות לכלל הציבור באהבה. לשם כך יש לשדרג 

את מעמד רבני הציונות הדתית”
לא בוצע

בוצע"יש לשדרג את מעמד המשפט העברי במדינה" 

לא בוצע"יש להימנע מחקיקה דתית”

ספר  בבתי  יהודי-ציוני  לחינוך  יחידה  "הקמת 
הממלכתיים במדינת ישראל”

בוצע

הגולה,  יהודי  של  היהודית  הזהות  לחיזוק  "נפעל 
ולחיזוק הקשר עימם תוך הבנה שגם מי שלא בחר 

לחיות בארץ הוא חלק מהעם שלנו”

בוצע באופן 
חלקי

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת 

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת הבית היהודי:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

כולנו
סיעת כולנו בראשות משה כחלון נכנסה למערכת הפוליטית בכנסת העשרים 
וביקשה להניח סדר יום חברתי-כלכלי בצד ימין של המפה הפוליטית. חברת 
הכנסת רחל עזריה, לשעבר סגנית ראש העיר ירושלים ופעילה ותיקה למען 
לצד  הכנסת  במהלך  ומדינה  דת  בנושאי  מרכזית  פעילה  הייתה  דת,  חופש 
חברי כנסת נוספים שפעלו במישורים השונים ובעיקר התבטאו למען חופש 
הביאו  ואחרים  כאלה  קואליציוניים  אילוצים  אמנם,  השונים.  במובניו  דת 
כולנו  סיעת  חברי  אך  דת,  חופש  חוק המקדמות  הצעות  נגד  להצביע  אותם 
הצביעו בניגוד לעמדות הקואליציה, או כופפו את הקואליציה כולה לתמיכה 
בהצעות חוק שקידמו חופש דת, כגון נוסח מרוכך של חוק המקוואות, נוסח 
מרוכך של חוק סמכויות בין-לאומיות לבתי הדין הרבניים ונוסח מרוכך של 
חוק הלאום. בעקבות הטבח בבית הכנסת הקונסרבטיבי בפיטסבורג, פרסם 
סגן השר ח”כ מייקל אורן מאמר דעה בניו-יורק טיימס, שמבקש לקדם הכרה 

מלאה בזרמים הליברליים במדינת ישראל 

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ רחל עזריה, ח”כ טלי פלוסקוב

https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1431019836931605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1431019836931605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1499769353389986/?type=3&theater
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1499769353389986/?type=3&theater
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19222&fbclid=IwAR1OT6Kh9ZmWGhP84GfRpGvtNff-0rjswL4XDoxJSEngdhBMXAW_88S1A8A
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19222&fbclid=IwAR1OT6Kh9ZmWGhP84GfRpGvtNff-0rjswL4XDoxJSEngdhBMXAW_88S1A8A
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19192&fbclid=IwAR0N1Zl6-gGSAELqjwaepsAP1iD4ByC4FCPJrVZUHWADAcSYCv5DbYK1KNY
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19192&fbclid=IwAR0N1Zl6-gGSAELqjwaepsAP1iD4ByC4FCPJrVZUHWADAcSYCv5DbYK1KNY
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1522959114404343/?type=3&theater
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1522959114404343/?type=3&theater
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19142
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19142
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=12021
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לראשונה, אישה מונתה 
כקאדית בבית הדין השרעי 

במדינת ישראל. שרת 
המשפטים איילת שקד 

בירכה: "עשינו צדק במקום 
שתפקידו לעשות צדק 

ובחרנו לראשונה אישה 
לתפקיד קאדית”

לקריאה נוספת

דתות בישראל

מכון על משמר הכנסת מציג: דוח סיכום 
קיץ 2017 של הכנסת העשרים

לקריאה נוספת
יו"ר ועדת הפנים, ח"כ דוד אמסלם הניח 

הצעת חוק חדשה, המבקשת להעמיק את 
חלותו של חוק המקומות הקדושים, ולסמן את 
כל הכותל וסביבותיו כבית כנסת אורתודוקסי 

המופעל בניהולו המלא של רב הכותל

לקריאה נוספת

כותל

דרמה בעם היהודי - ממשלת ישראל החליטה 
להקפיא את מתווה הכותל, לאחר שדחתה 

את יישומו במשך שנה וחצי. יו"ר הכנסת יולי 
אדלשטיין: "הקפאת מתווה הכותל מיותרת, 
תמכתי בפתרון הקודם. צריך לשבת ולחזור 

לשיחות"

לקריאה נוספת

כותל )ידיעה מודגשת(

ח"כ יגאל גואטה מסיעת 
ש"ס, סיפר בראיון לגל"צ על 

השתתפותו בחתונת גברים 
של אחיינו ונאלץ להגיש את 

התפטרותו מהכנסת

לקריאה נוספת

מגדר להט"ב ושוויון

הממשלה מפרסמת תזכיר 
חוק שיזם שר הפנים אריה 

דרעי, שמקשיח עד מאד 
את מגבלות הגיור בישראל, 

אולם הוא לא מקודם 
בשל התנגדות גורמים 

בקואליציה

לקריאה נוספת

גיור

25.4.201711.5.201715.5.201727.7.2016 25.6.2016

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת חוק להפיכת הרבנות הראשית לגוף רגולטורי וייעול מערך הכשרות,   •
רחל עזריה – לא קודמה

הצעת חוק רבני ערים: רב אחד, כהונה קצובה, מגבלת גיל מקסימלית, רחל   •
עזריה – לא קודמה

הצעת חוק תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת, טלי פלוסקוב – לא קודמה  •

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

לכנסת  הבחירות  לפני  ומדינה  דת  בנושאי  מצע  פרסמה  לא  כולנו  סיעת 
העשרים

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת כולנו:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

 

יהדות התורה 
מגברים  ורק  אך  המורכבת  ליצמן,  יעקב  בראשות  התורה  יהדות  סיעת 
ברוח  "לפתור  דגלה  על  חרטה  וחסידים,  ליטאים   – אשכנזים  חרדים 
ישראל".  עם  בחיי  הפרק  על  העולות  השאלות  כל  את  והמצווה  התורה 
הסיעה פעלה באופן אקטיבי ומשמעותי לחזק את הממסד האורתודוקסי 

העברות  את  הובילה  הסיעה  בישראל.  הדת  שירותי  מונופול  ואת 
התקציבים המשמעותיות לטובת המוסדות התורניים, את המאבקים נגד 
עבודות הרכבת בשבת, חברי הסיעה יזמו את חוק המרכולים ועוד. בראש 
התורה  מלומדי  מסוים  אחוז  לגייס  שביקש  הגיוס,  חוק  נגד   – המאבקים 

החרדים, מאבק שהוביל לפירוקה של הקואליציה

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ יעקב ליצמן, ח”כ משה גפני )תמונות(

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת 'חוק המרכולים' - חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על   •
ידי שר הפנים, משה גפני )ממשלתית( – עברה בקריאה שניה ושלישית

הצעת חוק להגדלת השתתפות המדינה בהוצאות המועצות הדתיות, משה   •
גפני – עברה בקריאה שניה ושלישית

ההלכה  פי  על  רק  במקוואות  לשימוש  המקוואות’  ‘חוק  הצעת   •
האורתודוקסית, משה גפני – עברה בקריאה שניה ושלישית

הזהות  ערכי  בנושא  לדון  הרבניים  הדין  לבתי  סמכות  מתן  חוק  הצעת   •
היהודית, אורי מקלב – לא קודמה

5.9.2017

התנועה המסורתית 
יהדות ישראלית

הכנסת כתיבת תהודה
ב- 7 במאי 2017 נפתח כנס הקיץ של המושב השני בכנסת ה20. הכנס בא לסיומו ב 30 ביולי 2017. במהלך הכנס, שזה 
עתה תם, שימשה הכנסת כתיבת תהודה לאתגרי דת ומדינה אשר הגיעו אל שעריה מבחוץ: מהציבור, ממבקר המדינה, 
מהממשלה ואף מהתפוצות. הכנסת פחות יזמה, אך בהחלט הגיבה. שביתת הרעב של מסורבת הגט צביה גורודצקי, דוח 
מבקר המדינה שחשף ליקויים חמורים במערך הכשרות, הקפאת מתווה הכותל, קידום תזכיר חוק הגיור של הממשלה, 

הרשימה השחורה של 160 רבני התפוצות- כל אלה הידפקו על שערי פולומבו ונכנסו בשערי הכנסת.

למעשה זהו אחד מתפקידיו החשובים של בית הנבחרים הישראלי, המהווה, כשהוא אכן פועל במיטבו, כיכר עיר הומה 
לשיח שמעסיק את הבוחרים. נראה שחברי הכנסת עשו מקום לנושאים שהדהדו בסדר היום הציבורי, ואנו רואים בכך ביטוי 
משמעותי ורצוי. חשוב לשים לב, כנס הקיץ נמשך בסך הכל כמחצית מאורכו של כנס החורף, אך מורגש כי חברי הכנסת 
9% בלבד  עבדו בחריצות בזירת הוועדות וקיימו מספר מרשים של ישיבות ועדה בנושאי הדת והמדינה, זאת בפער של 
ממספרן בכנס החורף )שנמשך, כאמור, כמעט פי שניים באורכו(. הכנסת הגיבה לשטח. בדיוני וועדות ומליאה, בהצעות 
לסדר. בחקיקה- מעט פחות. אולי מתווה הכותל הוא זה שכבר מתחיל לצוץ בבולטות מסוימת בהצעות החוק של חברי 
האופוזיציה. קידום חקיקה הוא כידוע מורכב יותר מקיום דיון מליאה או ועדות, שלבי החקיקה דורשים הליך פרוצדורלי 
שאינו מיידי, ולכן אנו מוצאים שמספרן של הצעות החוק שהונחו או נדונו במושב הקיץ נמוך באופן הגיוני בכ45% ממספרן 
במושב החורף האחרון.  אולי עוד נראה את פירות השיח הציבורי והפוליטי בתחום הדת והמדינה מבשילים אף יותר כהליכי 

חקיקה במושב הבא, שייפתח ב 22 באוקטובר 2017.

סיכום כנס הקיץ 2017 של הכנסת ה-20

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון

הקפאת מתווה הכותל והצגת תזכיר חוק הגיור
לכל אורכו, עד לשבוע האחרון של חודש יוני 2017, התנהל כנס הקיץ של 

מעט  עסקו  הכנסת  וחברי  חברות  יחסית.  מתון  ואפילו  רגיל  בקצב  הכנסת 

בשביתת הרעב של מסורבת הגט מזה 17 שנה צביה גורודצקי, נושא השבת 

הבליח לרגע אך ירד בינתיים מסדר היום, בעקבות התסבוכת שנוצרה סביב 

יומה של  סדר  על  הנושא  עלה  החינוך  במערכת  החופשה  וימי  בעומר  ל"ג 

הכנסת, חברי ועדת החוקה עיינו בשאלת מינוי אישה לתפקיד מנכ"ל בתי 

הדת  בתחום  שתיהן  הפתעות,  שתי  פתאום  שהתרחשו  עד  הרבניים.  הדין 

והמדינה, ביום ראשון 25 ביוני 2017, ראש חודש תמוז תשע"ז. באותו היום 

הכותל.  מתווה  את  להקפיא  ההצעה  הממשלה  בישיבת  במפתיע  הועלתה 

ועדת השרים לענייני  בישיבת  הגיור  נדון במפתיע תזכיר חוק  היום  באותו 

חקיקה. הצורך של המדינה להשיב בקרוב לעתירות שונות בבג"צ זירז את 

והחלטות  חקיקה  באמצעות  מסמרות  לקבע  משריו  וחלק  הממשלה  ראש 

ממשלה. השטח הגיב בסערה, מנהיגים מישראל והתפוצות השמיעו מסרים 

הכנסת  מחברי  רבים  רבים  הללו.  ההחלטות  לשתי  התנגדות  של  קשים 

התבטאו בנושא, הגישו הצעות לסדר היום, שאילתות, הצעות חוק, השתתפו 

בדיוני הוועדות והשדולות, עיון בנתונים שנביא כאן במסמך שלפניכם ישקף 

היטב את האופן שבו הגיבה הכנסת לשתי ההחלטות האומללות. להרחבה 

לדוח  כאן  צירפנו  הגיור  וחוק  הכותל  מתווה  סביב  מפתח  בסוגיות  נוספת 

סיכום המושב מסמך מרוכז שמתייחס לשאלות אודות מתווה הכותל, ומסמך 

מרוכז שמתייחס לשאלות אודות חוק הגיור.

התפוצות  יהדות  ואת  בישראל  הציבור  את  ללוות  ימשיכו  הנושאים  שני 

בחודשים הקרובים ואין ספק כי נשמע אודותם גם במושב החורף שייפתח 

לאחר החגים.

https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1531277150239206/?type=3&theater
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.550157031684561/1531277150239206/?type=3&theater
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=20252&fbclid=IwAR0lYv2VGgjOAYGYwF_WeTLIozx7yxbejj3lnc3zt6Aqrusr2kNhcnbspG8
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=20252&fbclid=IwAR0lYv2VGgjOAYGYwF_WeTLIozx7yxbejj3lnc3zt6Aqrusr2kNhcnbspG8
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19412&fbclid=IwAR2pQ43jKbnXBMG9e3DQqiWD5uhGAoC9xHA-G_b9uvFAM3EdsKugEoo6hZw
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19412&fbclid=IwAR2pQ43jKbnXBMG9e3DQqiWD5uhGAoC9xHA-G_b9uvFAM3EdsKugEoo6hZw
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19942&fbclid=IwAR2tPOXZMyi7pr0hiA6iG-VitCdYB77BF4f0qnHUS0LQnbDvs993tEc_8NI
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19942&fbclid=IwAR2tPOXZMyi7pr0hiA6iG-VitCdYB77BF4f0qnHUS0LQnbDvs993tEc_8NI
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=20362&fbclid=IwAR1lktzq-R6Igf397pyaQc8vuB-kNygoMR1EQ7VjNiBPXKTr5Ku2ZrGKNYE
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19372&fbclid=IwAR1fsv8vg75EtVJraB2rNGNwpu7koSQF1GCJ7njYqAHAUs4czIhE6DXhHrk
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19372&fbclid=IwAR1fsv8vg75EtVJraB2rNGNwpu7koSQF1GCJ7njYqAHAUs4czIhE6DXhHrk
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16881
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16881
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15471
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=15471
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=22582
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=22582
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19442
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מכון על משמר הכנסת חושף: חברי 
הכנסת סמוטריץ' ובן צור מקדמים חוק 

המתיר לגבר לשאת אישה שניה במקרה 
בו האישה הראשונה מסרבת לקבל ממנו 

גט. סמוטריץ': "על משמר הכנסת' גילו 
חדשה מרעישה שהגשתי הצעת חוק 

נוספת שמבקשת להקל כמה שניתן על 
סבלם של מסורבי גט... אני הולך את 

האמת ומי שרוצה לצעוק שיצעק"

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין  

דיון בוועדת הקליטה על השלכות 
ביטול מתווה הכותל בהשתתפות 

חברות וחברים מהקואליציה 
ומהאופוזיציה. ח”כ מיכאל מלכיאלי: 

“לכל מקום יש כללים משלו, יש 
מקומות שלא מכניסים כלבים”. ח”כ 

מוטי יוגב לח”כ בירן : “מה פתאום 
אכפת לך מהכותל? אני נכנס למועדון 

הומואים ולסביות שלך?” 

לקריאה נוספת

כותל

“סגנית שר החוץ ח”כ ציפי חוטבלי בכנס 
ארגון IAC,  ארגון הקהילה הישראלית-

אמריקאית בוושינגטון: “הרפורמים 
והקונסרבטיבים רוקנו את היהדות מתוכן” 

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

עשר מכוניות פרארי חנו 
ברחבת הכותל המערבי, כחלק 

מחגיגות 70 שנה לחברת 
מכוניות היוקרה. ח"כ רחל 

עזריה: "רב הכותל קובע לנשים 
איך הן יתלבשו ברחבת הכותל, 

ומהי אישה צנועה. אין חוסר 
צניעות בוטה יותר מתצוגת 
רכבי יוקרה במקום הקדוש"

לקריאה נוספת

כותל

שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן הגיש את 
התפטרותו לראש הממשלה בעקבות 
עבודות הרכבת בשבת. "אני מתפטר 

מתפקידי בראש מורם ובתחושת שליחות 
יהודית"

לקריאה נוספת

שבת 

חוק המרכולים נולד: לאחר הכרעת בג"ץ 
המאפשרת  פתיחת מרכולים בשבת, מודיע 

השר אריה דרעי: "סיכמתי עם ראש הממשלה 
על קידומם המהיר של שני חוקים ממשלתיים, 
שיעניקו לשר הפנים את הסמכויות הדרושות 

לשמור על צביונה של השבת היהודית 
בפרהסיה הציבורית"

לקריאה נוספת

שבת 

29.09.201726.10.20171.11.20173.11.20176.11.201721.11.2017

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

“נאבק בכל כוחותינו נגד הכירסום הגובר בסטטוס-קוו 
ביטול  לתבוע  נמשיך  בו.  אשר  בחד-סטריות  ונילחם 

מתן היתרי עבודה ומסחר בשבתות ובמועדי ישראל”
בוצע

“נתמוך בהנהגת שבוע עבודה בן חמשה ימים, כפתרון 
חלקי למניעת חילולי שבת”.

לא בוצע

“נאבק על זכויותיהן ויכולת קיומן של הישיבות, ונדרוש 
המשך הגדלת התמיכה הממשלתית הניתנת להן. נדאג 
תלותו  את  למנוע  כדי  החוקי,  התיקצוב  את  להסדיר 

בלחצים מזדמנים ובהסדרים ארעיים.”

בוצע

“נעמוד על משמרת עם התורה בהמשך ההסדר לדחיית 
גיוסם של תלמידי הישיבות ש”תורתם אומנתן”.

בוצע

"מתוך הכרת המציאות וידיעת האמת האומללה, קובעת 
הרפורמית  התנועה  כי  המאוחדת"  התורה  "יהדות 
והתנועה הקונסרבטיבית, המיטו שואה רוחנית על עם 
דריסת  כל  למנוע מהם  נפעיל מלוא מאמצינו  ישראל. 
נזהיר  הקדושה.  בארצנו  אחיזה  או  הכרה  וכל  רגל 
ונתרה את המוני בית ישראל מפני הזיוף והקשר אשר 

בתנועות אלה.”

בוצע באופן 
חלקי

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת יהדות התורה:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

 

ש”ס 
סיעת ש”ס בראשות אריה דרעי, המורכבת מגברים ספרדיים חרדים, פעלה 
ועיבוי  האורתודוקסי  המונופול  לחיזוק  משמעותי  באופן  העשרים  בכנסת 
שירותי הדת בישראל. בכהונה זו החזיקה סיעת ש”ס במשרד לשירותי הדת, 
תחילה תחת אחריותו של דוד אזולאי ז”ל ובהמשך על ידי שר הפנים אריה 
דרעי. חברי הכנסת פעלו בוועדות השונות לבלום הצעות חוק שקידמו חופש 
דת, ונלחמו בגילויי הכרה בקהילה הגאה. יחד עם סיעת יהדות התורה הובילה 
סיעת ש”ס את חוק המרכולים, ויחד עם הבית היהודי יזמה שורה של הצעות 
לצמצום חופש הנישואין בישראל. יו”ר הרשימה דרעי הביע התנגדות לקידום 
חוק הגיור הממלכתי של ועדת ניסים. סיעת ש”ס תמכה בחוק הגיוס המרוכך 

לגיוס בני ישיבות חרדים.
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ח”כ יוליה מלינובסקי 
מסיעת  ישראל ביתנו 

חשפה: “בחסות משרד 
הפנים – אזרחותם ויהדותם 
של עולי חבר העמים ומזרח 

אירופה מוטלת בספק” 

לקריאה נוספת

שירותי דת

דיון בוועדת הקליטה לאור סירוב המדינה 
להכניס לארץ מתגייר קונסרבטיבי מקניה. 
נציג משרד הפנים בדיון: "מה אתם רוצים, 

שחצי אפריקה תגיע לפה?"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

מליאת הכנסת אישרה את חוק המרכולים 
בקריאה ראשונה, יוזם החוק, ח”כ גפני: 
“אנחנו מבקשים לתת שיקול דעת נוסף 

לרשות מקומית, כאשר מדובר בנושא 
מהותי”

לקריאה נוספת

שבת

מליאת הכנסת אישרה לקריאה שנייה 
ושלישית את הצעת חוק שעות עבודה 

ומנוחה, לפיה שר העבודה יתחשב 
בשיקולי מסורת ישראל במתן היתר 

להעסקת עובדים בשעות המנוחה 
השבועית. ח"כ יאיר לפיד: "נציגי יהדות 

התורה ניצלו אתה החולשה של ראש 
הממשלה והכניסו את החוק”

לקריאה נוספת

שבת

ראשי סיעת הליכוד יוצאים נגד ח"כ שרן השכל, 
בשל הצהרתה שלא תצביע בעד חוק המרכולים. 

ח"כ שרן השכל: "זהו חוק שמשנה את 
הסטטוס-קוו, פוגע בציבור, ומפלה בין 

עיר אחת לעיר אחרת" 

לקריאה נוספת

שבת

חוק המרכולים אושר בכנסת בקריאה שנייה 
ושלישית ברוב של 58 ח"כים אל מול 57 ח"כים 

ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל

לקריאה נוספת  שבת 

שר הפנים אריה דרעי 
בהתבטאות חריפה כנגד 

סיעת ישראל ביתנו 
שמתנגדת לחוק המרכולים: 

"על מה אתם נאבקים על 
אנשים שרוצים לקנות 

נקניק לבן דווקא בשבת?" 

לקריאה נוספת

שבת

3.12.201712.12.201726.12.20173.1.2018

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ אריה דרעי, ח”כ יואב בן צור

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

עברה   – צור  בן  יואב  ובתי מדרש,  לישיבות  לפטור מארנונה  חוק  הצעת   •
בקריאה שניה ושלישית

יגאל גואטה -  הצעת חוק לאיסור התניה בחוזה על פתיחת עסק בשבת,   •
עברה בקריאה שניה ושלישית

לביטול  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  חוק  על  התגברות  פסקת  חוק  הצעת   •
פסק הדין בנושא גיוס בני ישיבות, מיכאלי מלכיאלי – לא קודמה

בן  יואב  ז”ל,  יוסף  עובדיה  הרב  הראשל”צ  של  זכרו  להנצחת  חוק  הצעת   •
צור – לא קודמה

קידום עיקרי מצע דת ומדינה

"הקמת מתקנים לצרכי דת בכל הארץ. הקמת מקוואות 
ובתי כנסת ברחבי הארץ. הקמת מוסדות לימוד ומחקר 

העוסקים במורשת הדתית.”
בוצע

בוצע“שמירה ותחזוקה של מקומות דת”

לא בוצע“גישה חופשית ומסודרת למקומות דת”

בוצע“תמיכה במוסדות תורניים”

המדינה  של  הפנימי  חוסנה  כי  מאמינה  ש"ס  "תנועת 
מצוות  קיום  ועל  עולם  בבורא  האמונה  על  מושתת 
התורה. תוך שמירת הסטאטוס קוו במדינה, כדי לשמור 

על צביונה היהודי”

בוצע באופן 
חלקי

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת ש"ס:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

22.11.20177.1.2018
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שר הפנים אריה דרעי בראיון 
לידיעות אחרונות על חוק 
המרכולים: “אין לי סמכות 

ואין לי כוונה לאכוף את חוק 
המרכולים" 

לקריאה נוספת

שבת

וועדת השקיפות, בראשות ח"כ 
סתיו שפיר קיימה דיון לבקשתה 

של ח"כ עליזה לביא וקבוצות 
חברות וחברי כנסת בנושא 

שקיפות בניהול רחבת הכותל. 
ח"כ עליזה לביא: "הגיע הזמן 

להחזיר את הכותל למעמדו 
כמקום המאחד את עם ישראל 

ולא כסלע מחלוקת"

לקריאה נוספת

כותל

ח"כ שרן השכל הניחה על שולחן הכנסת 
הצעת חוק המבקשת לקבוע כי ניתן יהיה 

לקיים טקסי נישואין אזרחיים בשטחי 
שגרירויות זרות במדינת ישראל

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין  

ח”כ בצלאל סמוטריץ’ בדיון 
על חוק הבוררות בוועדת חוקה: 

“אם לא יאשרו לנו בוררות 
בבתי דין רבניים, נחוקק את 

הדין העברי בחוק, כך שיחול 
על כולם”

לקריאה נוספת

שירותי דת

הרבנות הראשית וח"כ רועי פולקמן 
משיקים פיילוט אשר במסגרתו 
יימכרו ברשתות המזון מוצרים 
מיובאים בהנחה של עד 40%. 

ח"כ רועי פולקמן: "הפיילוט יפתח 
את השוק לתחרות וליבוא מקביל 
בהכשר הרבנות. התחרות תשפיע 

על ירידת המחירים לצרכן”

לקריאה נוספת

כשרות

ביזמת השרים גמליאל ואזולאי: 
8 מיליון ש’’ח יושקעו בהנגשת 

מקוואות טהרה לנשים עם 
מוגבלויות 

לקריאה נוספת 

שירותי דת

אופוזיציה
וביחס  המצע  ביעדי  עמידה  פי  על  נמדד  האופוזיציה  לסיעות  *הציון 
להתחייבויותיהם על פה, על ידי הצבעות במליאה, פעילויות בוועדות וקידום 
חקיקה. אולם יש לזכור כי פעילות זו מתאפשרת בנוחות דווקא בשל ישיבתם 
באופוזיציה, שבה הם אינם מחויבים למשמעת קואליציונית ולהצבעה מתואמת.  

המחנה הציוני 
סיעת המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני, המורכבת ממפלגות 
“העבודה” ו”התנועה” פעלה במהלך הכנסת העשרים לקידום חופש דת על 
מובניו השונים, כסיעה הגדולה באופוזיציה. סיעת המחנה הציוני הובילה את 
הכנסת במספר הגבוה ביותר של הצעות חוק שהוגשו על ידי סיעה אחת, וכן 
ומדינה. חברי הסיעה פעלו במיוחד  במספר ההתבטאויות בנושאים של דת 
למען חופש בנישואין, הכרה בקהילה הגאה וקידום שוויון מגדרי. עוד פעלה 

הסיעה להכרה רשמית בזרמים היהודיים שאינם אורתודוקסים.

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ מרב מיכאלי, ח”כ ציפי לבני, ח”כ יעל כהן פארן

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

מרב  מגדרית,  זהות  או  מינית  נטייה  מין,  בשל  הפליה  איסור  חוק  הצעת   •
מיכאלי – לא קודמה

מרב  הראשית,  הרבנות  ביטול   - לישראל  הראשית  הרבנות  חוק  הצעת   •
מיכאלי – לא קודמה

הצעת חוק ברית הזוגיות, ציפי לבני – הוסרה מסדר היום  •

ציפי  העצמאות,  מגילת  עקרונות  פי  על  ישראל  מדינת  חוק-יסוד:  הצעת   •
לבני – הוסרה מסדר היום

הצעת חוק בתי דין רבניים, הפקעת קידושין, יעל כהן פארן – הוסרה מסדר   •
היום

קידום עיקרי מצע דת ומדינה

“מימוש חובתה של מדינת ישראל להעניק לכל אזרח 
את זכות היסוד להקמת משפחה, למיסוד מלא ורשמי 
כן  לעשות  יבחר  בו  באופן  ולפירוקו  הזוגי  הקשר  של 

ועל בסיס שוויוני”

בוצע

כל  עם  ישראל  מדינת  של  איתנים  קשרים  “ביסוס 
הזרמים והחוגים בעם היהודי והענקת מעמד שווה לכל 

הקהילות הדתיות במדינת ישראל”
בוצע

11.1.201816.1.201811.2.201818.2.201819.2.201825.2.2018
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כנס החורף נחתם בהסכמה 
בין ראשי המפלגות 

בקואליציה שלא לקדם 
יותר הצעות בענייני דת 

ומדינה בגלל נפיצות 
העניין.  ההסכם לא מחייב 

את האופוזיציה וכן, לא 
חל על עניינים שעומדים 

ותלויים בבג"צ ודורשים את 
פעילות הכנסת. 

מכון על משמר הכנסת מציג: 
סיכום מושב חורף 2017-2018

לקריאה נוספת 

וועדת השרים לחקיקה אישרה 
את  הצעת החוק של ח"כ 

בצלאל סמוטריץ' להוספת 
"פסקת ההתגברות" לחוק 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. 
התיקון לחוק יאפשר לכנסת 

לחוקק מחדש חוק שנפסל על 
ידי בג"ץ ברוב של 61 חברי 

הכנסת

לקריאה נוספת

מגדר להט"ב ושוויון  

הצעת החוק הקובעת כי כאשר 
קיימת לקונה משפטית יפנה בית 

המשפט לעקרונות המשפט העברי 
אושרה בקריאה שנייה ושלישית. 

ח"כ ניסן סולימנסקי: "זו לא מהפכה 
גדולה ואין כאן שום דבר שצריך 

להפחיד. היושר הצדק והשלום 
זה משהו שגם האופוזיציה יכולה 

להצביע בעד"

לקריאה נוספת

הונחה של שולחן הכנסת הצעת 
חוק שיפוט בתי דין רבניים של 

ח”כ עליזה לביא, המבקשת למנות 
נציגות ציבור לבתי הדין הרבניים 

“אשר בקיאות בתחום ההלכה 
היהודית”

לקריאה נוספת

שירותי דת

מליאת הכנסת אישרה 
בקריאה ראשונה את הצעת 

חוק יסוד: ישראל מדינת 
הלאום של העם היהודי 

של ח"כ אבי דיכטר. "חוק 
הלאום הוא לצורך העניין 

תעודת הביטוח שאנחנו 
משאירים אחרינו לדור 

העתיד"

לקריאה נוספת 

19.3.201826.3.20181.5.20181.5.201802.5.20186.5.2018

הציבורי  במרחב  נשים  הדרת  של  סממן  כל  “מניעת 
בישראל”

בוצע

“מימוש מדיניות גיור מקלה ומקרבת שתסייע לאזרחי 
מסעם  את  להשלים  בכך  המעוניינים  ישראל  ותושבי 

האישי והמשפחתי ליהדות ולחיק עם היהודי”
בוצע

“מתן הכרה רשמית וממוסדת בזוגיות של בני זוג מאותו 
זוגות  של  לאילו  זכויותיהם  של  מלאה  והשוואה  המין 

הטרוסקסואלים נשואים”
בוצע

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת המחנה הציוני:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

יש עתיד 
סיעת יש עתיד בראשות יאיר לפיד חרתה על דגלה את סוגיות הדת והמדינה 
של  קידומם  על  העשרים  הכנסת  ערב  והתחייבה  מפתח,  כסוגיות  בישראל 
פעלו  הכנסת  כהונת  במהלך  בישראל.  במחלוקת  השנויים  רבים  נושאים 

והגירושין  והנישואין  הכשרות  הגיור,  הגיוס,  השבת,  בסוגיות  הסיעה  חברי 
תרבותיים  תהליכים  וקידום  הידברות  עם  יחד  דת  חופש  של  קו  והובילו 
מהאופוזיציה  לתמוך  עתיד  יש  בסיעת  בחרו  הגיוס,  בסוגיית  תת-קרקעיים. 
בהצעת חוק שקודמה יחד עם צה”ל, ובכך נתנו לכנסת העשרים הארכת זמן. 
2018 החליטו בסיעה שלא לתמוך בחוק הגיוס החדש, שאליו  אולם בחורף 
זה  ומעשה  החרדיות,  למפלגות  כספית  הטבות  חבילת  לדבריהם  התלוותה 

הביא לפיזורה של הכנסת העשרים והליכה לבחירות.

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ עליזה לביא, ח”כ אלעזר שטרן

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית לקידום ברית זוגיות חוקית לצד נישואין   •
דתיים, עליזה לביא – הוסרה מסדר היום

למי  בשבת  לעבוד  סירוב  המאפשרת  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  הצעת   •
שאיננו דתי, עליזה לביא – עברה בקריאה שניה ושלישית

אלעזר  לגיור,  דין  בתי  להקים  ערים  לרבני  המאפשרת  הגיור  חוק  הצעת   •
שטרן – הוסרה מסדר היום

הצעת חוק לביטול המועצות הדתיות, אלעזר שטרן – לא קודמה  •

התנועה המסורתית 
יהדות ישראלית

שבת מלחמה
מושב החורף – קווים לדמותו

בדוח סיכום המושב שלפניכם, ביקשנו לשרטט את הקווים המאפיינים של מושב החורף, בעזרת פילוח וניתוח של למעלה 
מ-500 פריטי מידע שנאספו במהלך המושב, על ידי צוות מכון ‘על משמר הכנסת’: כ-300 התבטאויות של חברות וחברי 
כנסת בסוגיות של דת ומדינה, כ-90 וועדות ושדולות שהתכנסו לדון בנושאים אלו, כ-100 הצעות לסדר ושאילתות שהוגשו 
הנישואין  הגיור,  בסוגיות השבת, הכשרות,  ועסקו  הוגשו במהלך המושב  או  חוק שנידונו  וכ-60 הצעות  לשולחן הכנסת 

ושירותי הדת בישראל.

זה היה מושב סוער ואינטנסיבי במיוחד בכל מה שקשור לדת ומדינה בכנסת. חברות הכנסת וחבריו דנו בהשלכות ביטול 
מתווה הכותל, היחס של מדינת ישראל ליהודים בתפוצות, סוגיית הכשרות וארגוני ההשגחה הפרטית, ענייני הנישואין 
והגירושין שיש להם מושב קבוע בדיונים בוועדות השונות, חוק הגיוס שהיה כצפוי הטריגר התורן לזעזוע הקואליציוני. 
הקואליציה  את  לפרק  ואיימה  בכנסת  ביותר  המשמעותית  למחלוקת  הייתה  זה  שבמושב  השבת,  סוגיית  בלטה  במיוחד 

פעמיים בתוך חודשיים.

את דוח הסיכום מלווה ציר זמן המספר את סיפורו של מושב החורף מיום פתיחתו ב-22 באוקטובר 2017 ועד לסיכומו 
יותר אור על התהליכים השונים שהיינו עדים להם. פסיקת בג”ץ שקבע  2018. ציר הזמן יסייע לנו לשפוך  ב-18 במרס 
כי לעיריית ת”א הסמכות להתיר פתיחת עסקים בשבת; ההתבטאויות הקשות של סגנית שר החוץ כלפי הקונסרבטיבים 
והרפורמים; עבודות הרכבת בשבת שהביאו את שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן להתפטר מתפקידו בממשלה; חשיפתה של 
ח”כ יוליה מלינובסקי  את קידום המדיניות המפלה והטלת ספק ביהדותם של העולים מברית המועצות לשעבר, שמפעיל 
משרד הפנים; חוק המרכולים והדרמה שבאישורו; קידומו של חוק הבוררות המעניק סמכויות נוספות לבית הדין הרבני; 
חוק הגיוס שהסיעות החרדיות התעקשו להצמיד לאישורו של התקציב בהוראת מועצת גדולי התורה שאישורו; אישור חוק 

הלאום חתם את המושב.

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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השר לשעבר משה ניסים הגיש לראש הממשלה את מסקנות 
הועדה בראשה עמד בנושא הגיור הממלכתי. רה"מ בנימין 

נתניהו: "ממשיכים לפעול כל העת למציאת פתרונות שיחזקו 
את האחדות בקרב העם היהודי בישראל ובתפוצות"

לקריאה נוספת

גיור

יהיה בדרגת אלוף | בכפיפות 
ישירה לרמטכ"ל | בענייני הלכה 
לא נתון למרות מפקדיו | מוסמך 

לרבנות וכפוף לרבנות הראשית | 
סיים שירות סדיר בצה"ל. 

ח”כ בצלאל סמוטריץ’ מניח את 
הצעת חוק הרב הצבאי הראשי 

לקריאה נוספת

שירותי דת 

יקבי ברקן מנעו מיוצאי אתיופיה 
לעבוד בייצור יין מטעמי כשרות. 
יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין: 

"קשה לי להאמין בקיומו של יהודי 
אחר שיסרב לשתות מיין שיצרו 

יהודים בני העדה האתיופית"

לקריאה נוספת

שוויון  

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית 
החליט ברוב של 9 מול 1 למנות את יו"ר 

האופוזיציה ח"כ יצחק הרצוג כיושב ראש 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל. "אלה הם 
ימים של אתגרים משמעותיים בכל הנוגע 

ליחסי העם היהודי ומדינת ישראל”

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

חמש הצעות חוק של סיעת המחנה 
הציוני בנושאי דת ומדינה הופלו בידי 
הקואליציה, בניהן הצעת החוק ברית 

הזוגיות לבני ובנות אותו המין של ח"כ 
סתיו שפיר. שר האנרגיה יובל שטייניץ: 

"יש סבירות לא מבוטלת שאם היה חופש 
הצבעה אז הצעה שמסדירה את היחסים 

בין בני זוג מאותו מין – הייתי תומך בה"

לקריאה נוספת  

מגדר להט"ב ושוויון  

23.5.20183.6.20186.6.201811.06.201821.6.201826.8.2018

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

“אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של 
העם היהודי, אך מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. 

המבקש  הזוגיות  ברית  חוק  קידום  למען  תפעל  עתיד’  ‘יש 
חיי משפחה  לקיים  בכך  בני אדם החפצים  לכל שני  לאפשר 

במסגרת משפטית-אזרחית”

בוצע

ויעיל של החלטת הממשלה  ליישום מהיר  “’יש עתיד’ תפעל 
שקבעה כי יקומו בתי דין מקומיים לגיור על מנת להנגיש את 

תהליכי הגיור לכל אזרח שחפץ בהם”
בוצע

באזורים  בשבת  ציבורית  תחבורה  לאפשר  בכדי  “נפעל 
ותוך  הצרכים  לפי  בשבת  תופעל  ציבורית  תחבורה  חילונים. 
הפעלת  תישקל  לנסיבות.  ותדירותה  התנועה  צירי  התאמת 
התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות 

כלי רכב קטנים”

בוצע

“יש עתיד’ תפעל לשיפור והתייעלות שירותי הדת כך שיפנו 
באופן  הישראלית  בחברה  הקבוצות  לכלל  נגישים  ויהיו 
כפילויות  לביטול  נוביל  בנוסף,  ומכבד.  ידידותי  פלורליסטי, 
וצמצום תפקידים מיותרים בתפקידי הרבנות על מנת להפנות 

את המשאבים שיתפנו מכך לשיפור איכות שירותי הדת”

בוצע

“’יש עתיד’ תפעל לקידום רפורמה במערך הכשרות שתפתור 
ולשירות  ציבורית  לשחיתות  הגורמות  המבניות  הבעיות  את 
לא איכותי לבעלי עסקי המזון. כמו כן נפעל לוודא שדרישות 
מנוף  מהוות  ולא  המזון  לכשרות  ורק  אך  נוגעות  הכשרות 
לדרישות שלא ממין העניין ולהכנסתן של משגיחות כשרות.”

בוצע

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת יש עתיד:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

ישראל ביתנו
ימני  יום  לייצר סדר  ביקשה  ליברמן  ביתנו בראשות אביגדור  ישראל  סיעת 
מבחינה מדינית, לצד קידום חופש דת בדגש על שירותי הדת הניתנים לציבור 
פעלו  ביתנו  ישראל  בסיעת  הכנסת  וחברי  חברות  בישראל.  הרוסית  דוברי 
האורתודוקסי,  המונופול  וחיזוק  בדת  ריכוזיות  שקידמו  חוק  הצעות  לבלום 
דוגמת הצעת חוק להרחבת סמכויות בתי הדין לשמש כבוררים. כמו כן עסקו 
ומתגיירים  מתגיירות  על  הפנים  משרד  שמערים  בקשיים  משמעותי  באופן 
הסיעה  עמדת  הרבני.  הממסד  ידי  על  בספק  מוטלת  שיהדותם  יהודים  ועל 
הרשמית תמכה בחוק הגיור הממלכתי כפי שהציע משה ניסים, אולם הצעת 

חברות הכנסת קסניה 
סבטלובה ויעל כהן פארן 

הניחו על שולחן הכנסת הצעת 
חוק המבקשת לאפשר כי טקס 

ואישור הנישואין האזרחיים 
בישראל יוכלו להתקיים 

בתחומה המוניציפלי של העיר 
אילת

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין  
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שרת המשפטים ח"כ איילת שקד 
מודיעה גם היא התפטרותה 

מוועדת השרים לענייני המקומות 
הקדושים בשנת 2016 תמכה 

במתווה הכותל ואף הציגה אותו 
בכנסת: "יישום המתווה יביא קץ 

למחלוקות שבין הצדדים הנוגעים 
בדבר"

כותל

קבינט הדיור אישר את 
תוכנית שר הפנים אריה 

דרעי והשר לשירותי דת דוד 
אזולאי, להקמת בית עלמין 

חדש באזור ראש העין, שיכיל 
60,000 קברים בקבורת שדה

לקריאה נוספת

שירותי דת

לאחר התפטרות השרות 
מוועדת השרים לענייני 

מקומות קדושים, אישרה 
מליאת הכנסת את העברת 

הסמכויות על הוועדה לראש 
הממשלה ושר האנרגיה. 
48 הצביעו בעד, רק ח”כ 

סמוטריץ’ התנגד

לקריאה נוספת

כותל

גם השר לשירותי דת דוד אזולאי, הודיע 
לראש הממשלה בנימין נתניהו כי החליט 

להתפטר מוועדת העתיקות: "איני מוכן 
לעשות שקר בנפשי ולהיות שותף למהלך 

שכזה”

לקריאה נוספת

כותל

בתמיכת סיעת ‘יש עתיד’: 
מליאת הכנסת אישרה 

בקריאה ראשונה את הצעת 
חוק שירות ביטחון - שילוב 

תלמידי ישיבות - חוק 
הגיוס

לקריאה נוספת

גיוס 

3.7.20183.7.20184.7.20188.7.201810.7.2018

החוק לא הונחה באופן רשמי על שולחן הכנסת. חברי הסיעה נמנעים באופן 
עקיב מהבעת תמיכה בשינויי חקיקה וקידום זכויות הקהילה הגאה. במהלך 
שנת 2018 פרשה הסיעה מהקואליציה והחלה לתמוך בהצעות חוק בנושאי 

חופש דת, לאחר שהתנגדו להצעות דומות, בשבתם כחברי הקואליציה. 

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ יוליה מלינובסקי, ח”כ עודד פורר 

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת חוק ענישה על השחתת שלטי חוצות ומודעות על רקע מגדר, יוליה   •
מלינובסקי – הוסרה מסדר היום

הצעת חוק לרישום דת ולאום ומשרד הפנים על פי הצהרה בלבד, יוליה   •
מלינובסקי – לא קודמה

הצעת חוק הגיור להסמכת רבני ערים לקיום גיור והקמת בתי דין מיוחדים,   •
עודד פורר – לא קודמה 

מקומיות,  רשויות  בתחומי  בשבת  ציבורית  תחבורה  הפעלת  חוק  הצעת   •
עודד פורר  - לא קודמה

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

“יש זיהוי מוחלט בין הדת והלאום היהודי ואין להפריד את 
על-פי  לחיות  אחד  לכל  לאפשר  יש  אולם  מהמדינה,  הדת 

אמונתו ובאופן חופשי ברוח המשפט “חיה ותן לחיות”

בוצע 
באופן 

חלקי

בתוך שנים  לישראל מהתפוצות  יהודים  מיליון   5.3 “הבאת 
עם  יחד  בישראל,  היהודית  שהאוכלוסייה  כדי  לא-רבות 

הגידול הטבעי, תהיה מעל ל-01 מיליון”

בוצע 
באופן 

חלקי

"על ממשלת ישראל להפעיל "תכנית להצלת העם היהודי" 
כדי שכל ילד יהודי בתפוצות יוכל לקבל חינוך יהודי וציוני 

ברמה גבוהה”

בוצע 
באופן 

חלקי

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת ישראל ביתנו:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

מרצ
היא  זנדברג,  תמר  בראשות   – ובהמשך  גלאון,  זהבה  בראשות  מרצ  סיעת 
הסיעה היחידה בכנסת שבמצע הבחירות ובהשקפת עולמה קוראת להפרדה 
יהודית  מדינה  של  קיומה  כי  מאמינה  מרצ  סיעת  בישראל.  ומדינה  דת  בין 
ודמוקרטית תתאפשר רק כאשר המדינה לא תעניק שירותי דת בעצמה אלא 
פעלו  העשרים  הכנסת  במהלך  אזרחיה.  של  הפרטי  לרצונם  אותם  תשאיר 
חברות וחברי הסיעה לקדם הצעות שונות שמבקשות לבטל את הקשר בין 

שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב, הממונה על יישום החלטת 
הממשלה לשיפוץ עזרת ישראל: "דרישת הרפורמים להפוך את 

הכותל למקום בו נשים וגברים מתפללים יחד, לא מקובלת עליי ולא 
על מורשת ישראל” בשנת 2013 אמרה: "צריך להכשיר מקום שבו 

תהיה תפילה מעורבת"

לקריאה נוספת

כותל
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הצעת החוק הממשלתית לנשיאת עוברים )חוק 
הפונדקאות( המפלה אבות יחידנים ולהט"ב עברה 

במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית ונכנסה 
לספר החוקים של מדינת ישראל. מוקדם יותר נפלה 

ההסתייגות של ח"כ אוחנה להחיל את החוק גם על 
גברים, נתניהו שהתחייב לתמוך בהסתייגות – התנגד לה.

מגדר להט"ב ושוויון 

תגובות סוערות המערכת 
הפוליטית בעקבות מעצרו 

של הרב דובי חיון, רב 
הקהילה המסורתית 

'מוריה' בחיפה, בגין עריכת 
חופה כדת משה וישראל 

מחוץ לרבנות הראשית 
לישראל 

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין

משרד הפנים החליט לא לאשר 
את חוקי העזר העירוניים לעקיפת 

חוק המרכולים שחוקקו חמש ערים 
לפתיחת בתי עסק בשבת. שר הפנים 

אריה דרעי: "אני רואה ערך יהודי, 
חברתי וסוציאלי לאפשר מנוחה 

לעובדים ביום השבת” 

לקריאה נוספת

שבת

מכון על משמר 
הכנסת מציג: סיכום 

כנס קיץ מושב רביעי 
של הכנסת העשרים

לקריאה נוספת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה 
ושלישית את הצעת חוק-יסוד: ישראל – 

מדינת הלאום של העם היהודי של ח"כ 
אבי דיכטר וקבוצת חברי כנסת, ברוב 62 

תומכים מול 55 מתנגדים.

ח"כ יעל גרמן: "חוק הפונדקאות וחוק 
הלאום הם הפועל היוצא אחד של השני”

לקריאה נוספת

11.07.201818.07.201819.7.201819.07.201826.7.20185.8.2018

בכנסת העשרים את שיח  הובילה  סיעת מרצ  אותו.  או לצמצם  ומדינה,  דת 
חופש הדת, כאשר חבריה הגישו את מספר הצעות החוק הגבוה ביותר בנושא, 

ביחס של “הצעת חוק-לחבר כנסת”.

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ מיכל רוזין, ח”כ תמר זנדברג 

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים, מיכל רוזין – הוסרה מסדר היום  •

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים - כפיית גט, מיכל רוזין – לא קודמה  •

פוליטית,  הטיה  ללא  ראויים  מועמדים  להבטחת   - הקאדים  חוק  הצעת   •
עיסאווי פריג' – עברה בקריאה שניה ושלישית

הצעת חוק חג המצות – ביטול חוק החמץ, תמר זנדברג – לא קודמה  •

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

במאמציה  ותמשיך  מדת  ובחופש  דת  בחופש  דוגלת  “מרצ 
לפעול לחקיקת חוק יסוד: חופש הדת, שיבטיח את זכותם של 
חילונים  יהודים,  ושאינם  יהודים  ותושביה,  המדינה  אזרחי  כל 
את  לחיות   – ואורתודוקסים  קונסרבטיבים  רפורמים,  ודתייים, 

חייהם על פי מנהגיהם, השקפתם ואמונתם”

בוצע

על  השרעיים  הדין  בתי  של  המונופול  לביטול  תפעל  “מרצ 
המשפחה  תחומי  בכל  ישראל,  אזרחי  והמוסלמיות  המוסלמים 
והאישות ותקבע כי ברירת המחדל בכל הליך משפטי בתחומים 
הדתיים  הדין  ובתי  לענייני משפחה  בבית המשפט  תהיה  אלה 

ישמשו כבורר, רק בהסכמת כל הצדדים”

בוצע 
באופן 

חלקי

“מרצ תפעל בנחרצות נגד תופעות של הדרת נשים מן המרחב 
הציבורי, לביטול קווי אוטובוסים המפרידים בין גברים לנשים 
ולהטלת סנקציות כלפי המדירים נשים. מרצ תדאג לכך שנשים 
זה בכותל המערבי,  ובכלל  יוכלו להתפלל באתרים מקודשים, 

על בסיס שוויוני.”

בוצע

המשפחה  בדיני  המובנה  אי-השוויון  לתיקון  תפעל  “מרצ 
במדינת  אזרחיים  וגירושים  נישואים  הנהגת  על-ידי  בישראל, 

ישראל, כולל לבני/ות זוג מאותו מין.”
בוצע

באופי  התחשבות  תוך  בשבת,  ציבורית  תחבורה  “הפעלת 
האוכלוסייה במקום ובצרכיה”

בוצע

לכל  שוויוני  באופן  המדינה  על-ידי  דת  שירותי  מתן  “הבטחת 
באוכלוסייה  שיעורם  פי  על  ביהדות,  הזרמים  ולכל  הדתות 
ובהתאם ל”סל שירותי דת” אשר יעוגן בחוק ויתבסס על המלצת 
הרבנות  הדתיות.  המועצות  ביטול  מיוחדת.  ציבורית  מועצה 

הראשית תחדל להתקיים כמוסד ממלכתי במימון המדינה”

בוצע

לקריאת המצע המלא באתר מכון על משמר הכנסת

ח"כ יעקב אשר בדיון 
שהתקיים בוועדת הכלכלה 

בנושא הרפורמה במשק 
החשמל: "יש להסדיר חשמל 
כשר לטובת אלפי משפחות 

שנמנעות מלהשתמש בחשמל 
שמיוצר בשבת ונאלצות 

להפעיל גנרטורים"

לקריאה נוספת

שירותי דת

התנועה המסורתית 
יהדות פתוחה כהלכה

ממשלה בורחת מבשורה
ניתוח כנס הקיץ של המושב הרביעי בכנסת העשרים מעלה בעיית משילות משמעותית של הממשלה המכהנת, 
ככל שמדובר בדת ומדינה בישראל: חיזוק מונופול הרבנות, העברת חוק הפונדקאות, הפלת ברית זוגיות ללהט"ב 
שמשמיעים  מה  בין  הפער  אם  בכותל.  ישראל  בעזרת  השיפוץ  אישור  בעד  להצביע  לא  כדי  השרות  והתפטרות 

הח"כים והשרים בשיחות פנימיות להצבעותיהם בפועל – מדובר בכשל פוליטי או בריחה מאחריות.  

את  לשרטט  ביקשנו  שלפניכם  הקיץ  כנס  סיכום  בדוח 
הקווים המאפיינים של כנס הקיץ, בעזרת פילוח וניתוח של 
למעלה מ-640 פריטי מידע שנאספו במהלך הכנס, על ידי 
צוות מכון ‘על משמר הכנסת’: למעלה מ-500 התבטאויות 
כ-40  ומדינה,  דת  של  בסוגיות  כנסת  וחברי  חברות  של 
ועדות ושדולות שהתכנסו לדון בנושאים אלו, כ-50 הצעות 
הצעות  וכ-50  הכנסת  לשולחן  שהוגשו  ושאילתות  לסדר 
חוק שנידונו או הוגשו במהלך הכנס ועסקו בסוגיות שוויון 
וגירושין  נישואין  גיור,  כותל, שבת, כשרות,  ולהט”ב,  נשים 

ושירותי הדת בישראל.

שעליו  מכתב  של  פרסומו  עם  ננעל  הקודם  החורף  כנס 
יותר  יקדמו  לא  ולפיו  הקואליציה,  סיעות  ראשי  חתמו 
בבג”ץ,  ותלויים  העומדים  אלו  מלבד  ומדינה,  דת  נושאי 
על  המאיימים  המחלוקת  שנויים  נושאים  שאלו  כיוון 
ירידה  לראות  ניתן  אכן  זה  בכנס  הקואליציה.  שלמות 
בקידום הצעות חוק בנושאים דתיים מובהקים כמו שבת, 
בבג”ץ  ותלוי  עומד  שהיה  הגיוס  חוק  אולם  וגיור,  כשרות 
במליאת  ראשונה  בקריאה  עבר  ואף  להתקדם  המשיך 
הכנסת  חברי  ובהתנגדות  עתיד  יש  סיעת  בתמיכת  הכנסת 

החרדים. גם נושא הכותל ושיפוץ “עזרת ישראל” העסיקו 
את הכנסת לאחר החלטת ראש הממשלה להקצות כספים 
על  הממונה  הוועדה  חברי  התפטרות  ובעקבות  זו,  למטרה 
המקומות הקדושים. במהלך כנס זה גם הוסיף חוק הלאום 
להיות מקודם, ובו סעיפים הנוגעים באופן ישיר למעמדם 
בישראל,  והשוויון  הפלורליזם  והמדינה,  הדת  יחסי  של 
דוגמת סעיפים בנושאי השבת, התפוצות וההתיישבות, בה 

ביקשו להתיר הפליה בחוק של אוכלוסיות שונות.

עוד קודמו במהלך כנס זה 18 הצעות חוק הנוגעות למגדר 
וללהט”ב. חלקן ביקשו לאסור הפליה, חלקן עסקו באימוץ, 
פונדקאות והורות, ואחרות ביקשו להתיר נישואין אזרחיים 
או ברית זוגיות. המידע על הצעות החוק והסטאטוס שבו 

הן נמצאות, יפורט בהמשך הדוח. 

זמן, החל בחודש  את דוח סיכום כנס הקיץ גם מלווה ציר 
מרס, שבו יצאה הכנסת לפגרת החורף ועד לסיומו של כנס 
הקיץ בט’ באב תשע”ח, 22/07/18. לאורך ציר הזמן פרושים 
אירועי החדשות המשמעותיים ביותר בכנסת בסוגיות הדת 

והמדינה, הפלורליזם והשוויון.

כנס הקיץ – קווים לדמותו

על 
משמר 
הכנסת

מעקב אזרחי
דת ומדינה, פלורליזם ושוויון
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ח"כ ינון אזולאי שיגר 
מכתב לרה"מ ולשרי 
התחבורה והרווחה, 

בעקבות הקמתו המתוכננת 
של "גשר יהודית" בת"א 

בשבת. שר התחבורה 
ישראל כץ: "העבודות 
בגשר יהודית יוקפאו"

לקריאה נוספת

שבת

יו"ר הוועדה למינוי דיינים, שר 
האנרגיה ח"כ יובל שטייניץ אמר 

בטקס השבעתם של עשרים 
וארבעה דיינים חדשים: "גם 

דיינות נשים יהיו בהרכבים של 
בתי הדין הרבניים”

לקריאה נוספת

שירותי דת

מאה וחמישים חברי הגוף 
הבוחר הצביעו ובחרו את 

עשרת חברי מועצת הרבנות

לקריאה נוספת

שירותי דת

למרות חוסר ההסכמות בקואליציה, 
ח"כ אמיר אוחנה הניח על שולחן 

הכנסת הצעת חוק המבקשת להסיר 
מגבלות שאינן רלוונטיות הנוגעות 

למין ההורה המיועד, כך שלא 
תישלל מלהט"ב האפשרות לקיום 

הליך פונדקאות

לקריאה נוספת

מגדר להט"ב ושוויון  

השרה לשוויון חברתי 
ח"כ גילה גמליאל בראיון 
לגל"צ: "אני בעד הפרדת 

דת ומדינה, ואם הייתה 
אפשרות לא לערבב 

מפלגות חרדיות ודתיות 
בתוך מערכת פוליטית אז 

וודאי שהייתי בעד” 

לקריאה נוספת

12.8.201822.8.201828.8.20186.9.201815.10.201815.10.2018

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע לסיעת מרצ:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

הרשימה המשותפת
סיעת הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה מורכבת מהמפלגות הערביות 
ובל”ד. במהלך הכנסת העשרים פעלה הסיעה בנתיבים  חד”ש, רע”ם-תע”ל 
חנין,  דב  ח”כ  ובייחוד  וחברי מפלגת חד”ש,  לעיתים, כאשר חברות  סותרים 
פעלו למען חופש דת. אולם חברי המפלגה האחרים פעלו לשימור מונופול 
 – החרדיות  המפלגות  עם  שונים  פעולה  בשיתופי  יהודי,  ואף  מוסלמי,  דתי 
ולעיתים  בקואליציה  חבריהם  עם  בריתות  של  פוליטיות  מסיבות  לעיתים 
מתמיכה  העקבית  הימנעותם  כמו  הסיעה,  חברי  של  עולם  תפיסת  מתוך 
פנים-יהודיים.  בנושאים  מעיסוק  רגליהם  ובהדרת  הגאה  בקהילה  בהכרה 
עאידה  ח”כ  המפלגה  חברת  חד”ש.  מפלגת  חברי  הם  הדופן  יוצאי  כאמור, 
פנים- בנושאים  דיונים  קיימה  האישה,  למעמד  הוועדה  יו”ר  סלימן,  תומא 
ההפרדה  מניעת  למען  נמרצות  ופעלה  גט,  ומסורבות  מקוואות  כגון  יהודים 

המגדרית ברחובות בית שמש.

חברי כנסת בולטים בדת ומדינה
ח”כ דב חנין, ח”כ עאידה תומא סלימן

הצעות חוק מרכזיות של חברי הסיעה

 – חנין  דב  השבועי,  המנוחה  ביום  ציבורית  תחבורה  הפעלת  חוק  הצעת   •
הוסרה מסדר היום

נטייה  או  מגדרית  זהות  רקע  על  הפליה  הגדרת   – הפרשנות  חוק  הצעת   •
מינית, דב חנין – עברה בקריאה טרומית

גט,  סרבנות  של  במקרה  קידושין  הפקעת   – רבניים  דין  בתי  חוק  הצעת   •
עאידה תומא סלימן – לא קודמה

מסעוד  למוסלמים,  קדושים  מקומות  לפיתוח  רשות  הקמת  חוק  הצעת   •
גנאים – לא קודמה 

קידום עיקרי מצע דת ומדינה 

סיעת הרשימה המשותפת לא פרסמה מצע בנושאי דת ומדינה לפני הבחירות 
לכנסת העשרים

שקלול ציון התבטאויות, הצבעות, חקיקה ומצע, על ציר הרשימה המשותפת:

  הגבלת חופש הדת                                                                   חופש הדת 

שר הדתות, דוד אזולאי 
אישר את בחירתן של 

עשר נשים לגוף הבוחר 
לרבנות הראשית מטעמו. 
ח"כ עליזה לביא: "שמחה 

ומברכת על כך שהשר 
אזולאי נענה לפנייתי 

והשתמש בסמכותו לתקן 
במעט את הפער”

לקריאה נוספת

שירותי דת
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חמוש פתח באש בבית הכנסת הקונסרבטיבי "עץ החיים" בעיר 
פיטסבורג בפנסילבניה ורצח 11 יהודיות ויהודים. ח"כ יעל כהן 
פארן: "לטוענים כי אנשי התנועה הקונסרבטיבית אינם יהודים 

מספיק, הרי הוכחה מצערת ליהדותם שנכתבה, הפעם, בדם”

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

ח"כ יהודה גליק הניח על 
שולחן הכנסת, הצעת  חוק 

הגיור הממלכתי, המבוססת 
על מסקנות וועדת ניסים

לקריאה נוספת

גיור

אושרה בוועדת השרים הצעת חוק 
של ח"כ בצלאל סמוטריץ' המבקשת 

להרחיב את חוק וועדת הקבלה 
ולעדכן את הגדרת היישוב הקהילתי 

ליישוב המונה 700 בתי אב. "ייהוד 
הגליל והנגב זו מטרה ציונית ראשונה 

במעלה"

לקריאה נוספת

שוויון

כנס חירום התקיים בכנסת 
שעניינו שוויון לזרמים וחיזוק 

הקשר בין יהדות ישראל 
לתפוצות. ח"כ מיכל רוזין: "אני 
מאותן ילדות שהיהדות פספסה 
אותן. המאבק הזה הוא בשבילי, 

בשביל ילדיי ובשביל החברה 
הישראלית כולה”

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

סגן השר ח"כ מייקל אורן 
פרסם מאמר דעה בעיתון 'הניו 

יורק טיימס' בעקבות הטבח 
שאירע בפיטסבורג, וכתב: 

"ישראל מסרבת להכיר בתנועה 
הקונסרבטיבית שאליה שייכים 

כל 11 הקורבנות"

לקריאה נוספת

תפוצות וזרמים

21.10.201828.10.201831.10.20187.11.20187.11.20189.12.2018

תקציבים
של  שנותיה  במהלך  שהועברו  התקציבים  אחר  לעקוב  ננסה  זה  בפרק 
ולצורך חיזוק המונופול  הכנסת העשרים אל שירותי הדת במדינת ישראל 
שיטות  עקב  וזאת  חלקיים,  הם  שהנתונים  מראש  נבהיר  האורתודוקסי. 
העברת הכספים מהמשרדים השונים שלא חשופים באופן מלא ומקשים על 

הניטור, אולם המספרים הגדולים יהיו לפניכם.

ישראל  מדינת  כאשר  ונחוצים  ראויים  אלו  מתקציבים  רבים  כי  יצוין  עוד 
לקחה על עצמה לממן את שירותי האזרח השונים, ובין השאר שירותי הדת, 
אולם הם ניתנים באופן שאיננו שוויוני ומשרתים רק פלח מסוים מהחברה 
הישראלית, בעוד זרמים אחרים אינם יכולים לזכות בתקציבים אלו בעבור 
ומוסדות  יהודית  זהות  מינהלות  רבנים,  משכורות  מקוואות,  כנסת,  בתי 

תורניים.

תקציב המשרד לשירותי דת
בתקציב 2019 של המשרד, העומד על קצת יותר מ-736 מיליון ₪,  ▪

המרכיבים העיקריים של התקציב הם כ-25% לשכר העובדים והרבנים, 
כ-61% תמיכות במוסדות שונים וכ-10% לרכש בעבור המשרד. 

המשרד לשירותי דת מחזיק תחתיו שלושה אגפים גדולים:  ▪

תקציב בתי הדין הרבניים )196 מיליון ₪ לשנת 2019(▪▪

תקציב הרבנות הראשית )30 מיליון ₪ לשנת 2019(▪▪

תקציב המשרד לשירותי דת, ובתוכו המועצות דתיות ותמיכה בשירותי ▪▪

דת )510 מיליון ₪ לשנת 2019(

בין תמיכות שירותי הדת ניתן למצוא: פעולות המינהלת לזהות יהודית )31 ▪▪

מיליון ₪(, הקמת מוסדות דת )24 מיליון ₪(, תמיכה בייעוץ )10 מיליון 

 4.2( מיליון ₪(, המרכז למקומות קדושים   8( ₪(, קשרים עם התפוצות 

מיליון ₪( ותפעול קבר הרשב"י והילולת קבר הרשב"י )5.6 מיליון ₪(.

במהלך כהונת הכנסת העשרים עלה תקציב המשרד לשירותי דת באופן  ▪
המספרים  את  לראות  ניתן  המצורף  בגרף  עצמו.  את  והכפיל  דרמטי 
המטפסים מאז כינונה של ממשלה זו בשנת 2015 )370 מיליוני שקלים( 
ועד להעברת תקציב המשרד לשנת 2019 )736 מיליונים(. סה”כ, בשנותיה 
)שלושה   ₪ כ-3,309,386,000  והועברו  אושרו  העשרים,  הכנסת  של 

מיליארד ושלוש מאות מיליון ₪( לתקציב המשרד לשירותי דת.

תקציבים נוספים ליהדות האורתודוקסית בישראל
)חמישה   ₪  5,143,932,000 הועברו  העשרים  הכנסת  כהונת  במהלך  עוד 
הכותרת  תחת  החינוך  משרד  מתקציב  מליון(  וארבעים  ומאה  מילארד 
במוסדות  תמיכה  מטרות:  למספר  יועדו  הכספים  יהדות.  בנושאי  תמיכות 
תורניים, עתודה למוסדות תורניים, קרן הסיוע ללומדי תורה, גרעין חינוכי 

לאומי, פעולות האגף למוסדות תורניים וגופי תיאום. 

בעקבות עיכובו של הרב דובי 
חיון, ח"כ עליזה לביא הגישה 

הצעת חוק המבקשת לבטל את 
האיסור הפלילי תחת סעיף 7 
בפקודת הנישואין והגירושין 

לקריאה נוספת

נישואין וגירושין  
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https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.549688535064744/2213065675393680/?type=3&theater


23 דו"ח סיכום — הכנסת ה-20

יו"ר עתיד ח"כ יאיר לפיד מודיע 
כי מפלגתו לא תתמוך בחוק 
הגיוס ומכניס את המערכת 

הפוליטית לסחרור: "הקואליציה 
עשתה קומבינה עם החרדים, 
ולכן לא נתמוך בחוק הגיוס"

לקריאה נוספת

גיוס

רגע לפני פיזור הכנסת, אושרה העברת 11 
מיליון ₪ ממשרד רה"מ, החינוך והתיירות 

למשרד לשירותי דת

לקריאה נוספת

שירותי דת

ח"כ יצחק וקנין מונה 
לשר לשירותי דת עד 
למועד הבחירות, זאת 
בצל פרישתו מכהונתו 
כח"כ מטעם סיעת ש"ס

לקריאה נוספת 

שירותי דת

ראשי הקואליציה סיכמו: נפזר 
את הכנסת והבחירות יתקיימו 
ב9.4.2019 ד' ניסן. שר החינוך 
והתפוצות נפתלי בנט: “אנחנו 

משלימים עכשיו ארבע שנים טובות 
למדינת ישראל והולכים לבחירות. 

כמו כל דבר טוב גם הממשלה 
הזאת הגיעה לסיומה"

לקריאה נוספת 

17.12.201824.12.201824.12.201824.12.201831.12.2018

800 מיליון ₪ מתקציב משרד 
החינוך הוקצו בעבור תרבות יהודית

873 מיליון ₪ לתקציב תמיכה 
בתלמודי תורה

110 מיליון ₪ לתקצוב גרעיני 
משימה עירוניים תחת משרד 
החקלאות, כאשר רובם יועדו 

לגרעינים של בני הציונות הדתית 
וכ-50 מיליון ₪ מתוקצבים באגף 

לתרבות תורנית, תחת משרד 
התרבות.

בסה"כ, במבט על, תקציבי המדינה 
בעבור שירותי הדת וחיזוק המונופול 

האורתודוקסי בשנותיה של הכנסת 
העשריםעמדו על למעלה מעשרה 
מיליארד שקלים מתקציב המדינה.

הנתונים כולם באדיבות אתר 
"מפתח התקציב", של הסדנה לידע 

ציבורי, ועל כך תודתנו להם.

הוועדה המחוזית של 
ירושלים, צפויה לאשר את 

שיפוץ רחבת 'עזרת ישראל'. 
שר הפנים אריה דרעי: 

"אישור הועדה היא החלטה 
תכנונית, גם אחריה יאסר על 

תפילה מעורבת במקום"

לקריאה נוספת

כותל

עליית תקציב המשרד לשירותי דת בין השנים 2004-2019

http://www.mishmar.org.il/page.php?p=30042
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=30042
https://www.facebook.com/almishmarhaknesset/photos/a.549688535064744/2300996196600627/?type=3&theater
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http://www.mishmar.org.il/page.php?p=30172
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http://www.mishmar.org.il/page.php?p=30022
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=29892
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=29892


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
במחלקת המוניטור ניטרנו וסיקרנו באתר: 

במחלקת החינוך, קיימנו ימי עיון וסדנאות עבור: 



 





100
הצבעות 
במליאה 
שניטרנו

310
ניוזלטרים 

שבועיים

10
תוכניות מנהיגות

10
משלחות פדרציות 

וקרנות

10
קבוצות 
מהעולם

5
קהילות ישראליות

35
מכינות 

ושנות שירות

250
דיוני וועדות 

בהן השתתפנו

1000
עדכונים 

בפייסבוק

326
הצעות חוק 

שסיקרנו

2800
ציוצים 

בטוויטר

10,000
עוקבות ועוקבים 

המנויים ברשתות 
החברתיות 

ובניוזלטר

3000
התבטאויות של 

חברות וחברי 
כנסת שפירסמנו

למעלה מ-3000 
צעירות וצעירים וקהל 
רחב מהארץ ומהעולם 

ב-70קבוצות 
שונות

עשינו את זה בעזרת:



 

בכנסת 
העשרים


