דו"ח פעילות ח"כים לחיזוק צביונה
היהודי של מדינת ישראל בכנסת ה24-
תשרי התשפ"ג ,אוקטובר 2022
תקציר
תקציר
לקראת הבחירות לכנסת ה 25-הפקנו דו"ח הסוקר את פעילותם של חברי כנסת נבחרים מגוש הימין
לחיזוק הצביון היהודי של מדינת ישראל ,בכנסת היוצאת .אנו ב'חותם' מזהים כי האתגר המרכזי והחשוב
ביותר שאיתו מתמודדת מדינת ישראל הוא המאבק על זהותה וצביונה היהודי של המדינה .מאבק זה
עוסק בנקודת השורש ,בבירור הבסיסי מה זו המדינה הזו ,מה הייחודיות שלה ,מה הערכים שלה ולאן
היא שואפת להתקדם .פגיעה בכל נקודה בגוף היא חמורה ומצריכה טיפול ,אך פגיעה בלב או בשורש
היא חמורה שבעתים .בנוסף ,הניסיון מלמד כי פגיעה בזהות ובצביון המדינה משפיעה לרעה גם על שאר
התחומים ,ומחלישה את האמונה בצדקת הדרך ואת היכולת להתמודד גם עם אתגרים ביטחוניים ,לאומיים
ועוד.
המאבק על זהותה של ישראל כמדינה יהודית קפץ מדרגה בשנה האחרונה .עד כה התנהל המאבק
בעיקר ע"י ארגונים פרטיים שנתמכו במידה רבה ע"י גורמים זרים ,תוך שיתופי פעולה עם מערכת
התקשורת והמשפט בישראל .בשנה האחרונה הניסיון לפגוע בזהותה היהודית של המדינה נעשה מתוך
ממשלה שקמה בישראל ,כחלק ממדיניות רשמית שלה .אל מול מציאות זו התעוררה פעילות אזרחית וגם
פרלמנטרית ,במטרה למנוע את הרפורמות והמגמות לפגיעה בצביון היהודי.
דו"ח זה נועד לסקור את הפעילות הפרלמנטרית שנעשתה בכנסת האחרונה למען חיזוק הצביון היהודי
ולמאבק במדיניות הממשלה בתחום זה ,תוך התמקדות בח"כים המזוהים עם המאבק לשמירה ולחיזוק
הצביון היהודי .באופן זה ,הדו"ח מעניק שירות לציבור שיוכל לבחון את העשייה של נציגיו בתחום זה ,ואת
התחומים הספציפיים בתוך המאבק הכולל שבו התמקדה הפעילות.
במסגרת המחקר נבדקה הפעילות הפרלמנטרית ה"טהורה" של הח"כים בתחום זה ,קרי :יוזמות חקיקה,
שאילתות ,הצעות לסדר היום ,פעילות בוועדות ובשדולות בכנסת ,ועוד .נאומים ,ראיונות ופרסומים
תקשורתיים לא נכללו בדו"ח זה.
התחומים הספציפיים שנבדקו כחלק מהמאבק על הצביון כללו את אלה הבאים :כשרות ממלכתית,
משפחה ,שבת במרחב הציבורי ,גיור ושמירת הרוב היהודי במדינה ,חיזוק הרבנות הראשית ומערך בתי
הדין ,הכותל והמקומות הקדושים ,ומערכת החינוך.
העולה מן הדו"ח הוא כי התחומים העיקריים שבהם עסקו חברי הכנסת שפעלו לחיזוק הזהות היהודית,
הם :גיור ושמירת הרוב היהודי בישראל ,פעילות כללית לחיזוק הצביון היהודי ופעילות לשמירת אורח חיים
יהודי .ההתעניינות בתחום הגיור נבעה ככל הנראה מרפורמת הגיור שהשר כהנא ניסה לקדם ,ומהבנה
ציבורית רחבה יחסית להשלכותיה ההרסניות של רפורמה זו.
ניתן להניח כי הפעילות לשמירת הרוב היהודי נבעה מהבנה הולכת וגוברת ביחס לבעיה שבשחיקת הרוב
היהודי בישראל ע"י חוק השבות המורחב ,אך גם ביחס למדיניות ספציפית של הממשלה האחרונה – כמו
הניסיון לקדם את אמנת איסטנבול וכן מדיניות ההקלות בהגירת לא יהודים לישראל שאימצה הממשלה

ביחס למלחמה באוקראינה ואף ביחס למשבר באתיופיה.
אחד התחומים שלא זכה להתייחסות רחבה מצד מרבית חברי הכנסת שנבדקו הוא המאבק על
המשפחה :למרות מרכזיותו של מאבק זה במדיניות הממשלה האחרונה ,כולל שרים אחדים שבאופן
מיוחד קידמו אג'נדה פרוגרסיבית אנטי -משפחתית ,הנושא לא זכה להתייחסות מספקת מצד הח"כים
שמופיעים בדו"ח.
במבט על חברי הכנסת שבלטו בדו"ח ,ניתן לראות כי חברי הכנסת מעוז ,סמוטריץ' וסטרוק ,עסקו ברוב
תחומי הפעילות שנבדקו .בפעילות פרלמנטרית קלאסית :שאילתות ,הצעות חוק וקריאות לסדר היום,
בלט חה"כ אבי מעוז במגוון תחומים .לעומתו ,חה"כ סמוטריץ' עסק פחות בפעילות פרלמנטרית קלאסית,
אך השקיע רבות בתחום הכשרות והגיור גם מעבר לגבולות הכנסת ,בפעילות כמו הפצת חוברות הסברה
לציבור על הבעיות ברפורמת הגיור והכשרות ,וכן טיסה לחו"ל לגיוס תמיכה נגד רפורמת הגיור.
לסיכום ,ניתן לראות שגם מספסלי האופוזיציה ישנם חברי כנסת שפעלו רבות ,ככל שהדבר התאפשר
להם ,לחיזוק הצביון היהודי של המדינה ולמאבק נגד הפגיעה במדינה היהודית .עם זאת ,ישנם ח"כים
שמזוהים עם חיזוק הצביון היהודי ואף מדברים על כך ,אך בפועל לא עוסקים בפעילות פרלמנטרית
מסודרת בתחום זה.
מעבר לכך ,וכידוע ,כל ח"כ מגיע לכנסת כדי לקדם תחומים מסוימים הנוגעים לליבו באופן מיוחד .מתקבל
הרושם שרוב הח"כים הדתיים הגיעו לכנסת כדי לעסוק בתחומים חשובים אחרים כמו :משילות ,חיזוק
ההתיישבות בארץ ישראל ,אך פחות מתוך תודעת שליחות ביחס לחיזוק ולשמירה על המדינה היהודית
דווקא.
אנחנו ב'חותם' מחזקים את ידי הח"כים שעסקו בחיזוק הזהות היהודית בכנסת היוצאת ,וקוראים להם
למנף את הפעילות הזו בכנסת הבאה ,ואף לקחת אחריות על קידום תחום אחד או יותר מבין התחומים
השונים הקשורים בצביון היהודי שנסקרו בדו"ח זה.
בנוסף ,אנו קוראים למפלגות הרואות את עצמם כמחויבות לזהות היהודית לעסוק בנושאים האלו בצורה
אקטיבית יזמית ולא רק כתגובה לאירועי השעה.
◆◆◆

טבלת פעילות הח”כים למען הצביון היהודי של ישראל
מקרא :ירוק  -פעילות מוגברת | צהוב – פעילות בינונית | אדום – פעילות מעטה
כשרות

משפחה

שבת

גיור ושמירת הרוב
היהודי במדינה

1.עתירה לבג"ץ
ע"מ להוציא את
הרפורמה מחוק
ההסדרים להליך
חקיקה רגיל וכך
לנסות ול

1.הצע”ח איסור
שימוש בניסוח
הורה  1הורה
 2בטפסים
5
ממשלתיים.

1.שאילתא
לשר החינוך
על קיום
קורס שיפוט
כדורעף ממומן
14
בשבת.

1.הצעת חוק מיהו
16
יהודי.

2.מנוע אותה.

1

3.שאילתא בנוגע
לסטטוס של
יחידת האכיפה
בכשרות בעקבות
2
הרפורמה.
4.מכתב עצומה
לנשיאת העליון
חיות על חמץ
3
בצה"ל.

2.שאילתא
שטופלה לגבי
2.פניה ליועמ”ש
ח”כית שהחליטה
ובכך מניעת
להשתמש
פעילות המכון
רק בלשון
לרפואה
נקבה בוועדה
משפטית
15
6
שבראשותה.
בשבת.
3.חיוב שימוש
בשפה תקינה
7
בצה”ל.
4.פניה לנציב
שירות המדינה
על שימוש
משרדי משלה
8
בשפה מגדרית.

5.הצעת חוק
בנושא הכנסת
4
חמץ לצה"ל.

אבי מעוז

5.פניה לנשיא אונ’
בן גוריון נגד
שימוש בשפה
9
א-מגדרית.

הכותל
והמקומות
הקדושים
1.שאילתא
בנושא
הנגשת
מערת
26
המכפלה.

הרבנות
חיזוק הצביון חיזוק אורח חיים
הראשית
יהודי
היהודי
ובתי הדין
1.הצעת חוק
1.שאילתא בנושא 1.שאילתא
שיפוט בתי
על אפליית
יום הקדיש
17
דין רבניים
משפחות לומדי
הכללי.
(נישואין
תורה בתשלום
2.הקמת השדולה
20
וגירושין)
למעונות.
למען הזהות
תיקון  -בירור
היהודית
2.הצעה לסדר
לשר
שאילתא
2.
22
יהדות.
18
על כניסתו
השיכון על
בכנסת.
של ח”כ קריב
אפליית חרדים 2.הצעת חוק
3.פניה לנציב
27
21
שיפוט בתי
לכותל.
בדיור.
המדינה
שירות
דין דתיים
על ימי עיון
(בוררות)3. 23.שאילתא על
פרוגרסיביים
מניעת כני־
למנהלי משרדי
סת יהודים
3.הצעת חוק
ממשלה וליועצי
לכותל
שיפוט בתי
28
19
דין רבניים
הדרומי.
שרים.
 סמכות4.הצע”ח
שיפוט
29
הכותל.
24
בהסכמה.
5.פגישה
4.מכתב
עם מזכיר
ליועמ”ש
הממשלה
על חוק
בסוגיית
25
הדיינים.
30
הכותל.

חינוך
1.שאילתא על
תכנים רדיקליים
בבגרות
32
בעברית.
2.שאילתא על
מיזם חיים משו־
תפים במשרד
33
החינוך.
3.שאילתא לשרת
החינוך על מפגש
מורי של”ח
עם ארגונים
34
קיצוניים.
4.פניה ליו”ר
החמ”ד על
שימוש בשפה
35
א-מגדרית.

6.הצעת חוק
השמירה על
המקומות
הקדושים
(תיקון
– ייעוץ
הרבנות
31
הראשית).

6.מכתב לשר
לביטחון פנים
על הבעיה
בשימוש בשפה
10
א-מגדרית.
7.שאילתא בנוגע
לאירוע חשפנות
11
בערד.
8.שאילתא ביחס
לפורום להט”ב
12
ב.8200-
9.שאילתא על
הרצאה לקידום
תעמולת
להט”בית
13
בצה”ל.

אופיר
סופר

1.פניה למבקר
המדינה
על נסיעות
חדשות של

1.הצע”ח
תעודת כשרות
ע”י הרבנות
המקומית בלבד
(מיועד לשמש
ככלי להסכמים

קואליציוניים).

36

2.הצעה לסדר היום
לגבי השפעת
רפורמת הכשרות
37
על המשגיחים.

אוטובוסים
ציבוריים
38
בשבת.

1.הקמת שדולה
לקידום ערכי
היהדות במרחב
הציבורי יחד עם
דודי אמסלם
39
ומירי רגב.

1.פניה לשרת
החינוך לגבי
רפורמה
במקצועות
ההומאניים
שפוגעת בזהות
40
היהודית.
2.השקת כנס לדיון
בנושא הפגיעה
בזהות היהודית
במקצועות
41
ההומאניים.

1.סרטון חיזוק
1.פעילות נגד
1.תיקון החלטה 1.הצע”ח –
1.מכתב
51
לבעל חנות
רפורמת
לשלב חיילות
ליועמ”שית
תשעה באב.
שתלה שלט
המעונות –
בבתי סוהר
נגד תחב”צ
2.שאילתא לשר
49
45
נגד תעמולת
הצעה לסדר
למחבלים.
בשבת.
המשפטים על
42
פעילות המיסיון בוועדת חינוך,
הלהט”ב.
2.הפגנה נגד חיסול
2.שאילתא
דיונים בועדה
50
(נענתה).
בנושא הרחבת
מדינת הלאום.
2.שאילתא לשר
לזכויות
פעילות חברת
הבריאות
52
הילד  .הובלה
סופרבוס
בעקבות שינוי
וסיוע אישי
בשבת.46
הטופס של מד"א
למובילות
להורה  1הורה
3.פעילות נגד
43
המחאה
.2
הפעלת
במסדרונות
הרכבלית
3.מאבק נגד
53
הכנסת
47

אורית
סטרוק

ההחלטה
לשלב חיילות
בבתי סוהר
44
למחבלים.

בצלאל
סמוטריץ

4.הצע"ח
רכב ציבורי
– למניעת
פעילותו
48
בשבת.

2.הצעה לסדר
בנושא יישום
וועדת הכלכלה
בנוגע לתחב”צ
58
בשבת.

1.כתיבת והפצת
חוברת מפורטת
על הבעיות
ברפורמת
63
הכשרות.

1.מכתב נגד
חילול שבת
לצורך נאום
רוה"מ
65
לפיד.

2.מכתב ליועמ”ש
בנוגע לעיכוב
ביישום שלב
ב’ ברפורמת
64
הכשרות.

2.הצע"ח לחיוב
התקנת
משאבות
מים בבניינים 3.כתיבה והפצת
חוברת על
גבוהים עם
הבעיות ברפורמת
66
שבת.
מנגנון
69
הגיור.

1.הצעה לסדר
1.שאילתא
בנושא בעלי
בנושא
זקן בשירות
שימוש בברית
61
החדשה
הכבאות.
בהשבעה של
60
צה”ל.

1.הצע”ח לתיקון
חוק השבות
ומחיקת סעיף
67
הנכד.

1.הצעה
לסדר היום
בנושא גזירת
71
המעונות.

2.מכתב לח”כים
ערבים שיצביעו
68
נגד חוק הגיור.

2.מכתב לשר
הבטחון על
מניעת הגעת
הרב הראשי
לחומש,
72
וביזויו.

1.שאילתא
בנושא
הנגשת
מערת
62
המכפלה.

1.מכתב לנציב 1.מכתב בנוגע 1.מכתב לשרת
לעליית
נגד חזרת
החינוך על
הפצת אג'נדה
חיילי צה"ל
יועמ”ש
להר הבית
הרה”ר
פרוגרסיבית
נגד פסיקת
לתפקידו
לצוותי הוראה
במנהל חברה
הרבנות
לאחר מינויו
75
74
למנכ”ל
ונוער.
הראשית.
הפועל
2.מכתב לשרת
נגד עמדת
החינוך על
הרבנים
מינוי מועצת
הראשיים..
החמ"ד בממשלת
73

76

מעבר.

4.טיסה לחו”ל
לגיוס תמיכה נגד
70
רפורמת הגיור.

1.פגישה עם הרב
מיכה הלוי בנוגע
77
לחוק הגיור.

גלית
דיסטל
1.עתירה לבג”ץ
נגד רפורמת
78
הכשרות.

1.פגישה עם
הגר”ד לאו
לחיזוק
הרבנות
הראשית.
79

דודי
אמסלם

2.דיון מהיר על
הרפורמה
בלימודי הדעת
היהדות והזהות
במערכת
56
החינוך.

בשבת.

1.הצע”ח מיהו
1.שאילתא
יהודי  -עפ”י
בנושא חילול
59
שבת בפינוי
ההלכה.
57
חומש.

איתמר
בן גביר

1.הנגשת
מערת
54
המכפלה
 כוללהובלת
סיור של
ועדת חו”ב
במקום.

1.סיוע לפעילות
ת”ת ארץ הצבי
55
בבאר שבע.

1.מכתב
ליו”ר
הכנסת על
הרחקת
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