
 

 

 

 

 כים בנושאי דת ומדינה"דוח פעילות ח

 טבת-חודש כסלו

ה מגיש בפניכם דוח המסכם את הפעילות הפרלמנטרית בחודשים כסליו טבת "מרכז ליב
 .בענייני דת ומדינה

 :ח"נושאי הדו
 בישראל הציבורית השבת ציביון .1
 חוק פרטיות שהונחו על שולחן הכנסתהצעות  .2
 הצעות חוק שנידונו בועדת השרים לחקיקה .3
 ועדות הכנסת .4
 שאילתות במליאת הכנסת .5

 

לחיזוק ( ליכוד) מיקי זוהרכ "חשל ם פעילותנציין לחיוב את , בפתח הדברים
תודעה בכנסת בעניין  (ס"ר  סיעת ש"יו) בן צור יואבכ "חשל ו, שמירת השבת

הנוגעים   מגוונים בנושאים( יהדות התורה) אורי מקלבכ "חו, ל"בצה יהודית
 .הכנסת בועדות לשירותי הדת

בצלאל כ "חו ניסן סלומנסקיכ "נציין את פעילותם החיובית של ח, כמו כן
כים "וכן לח ,המשפט העברי לקידוםעל הצעות חוק ( הבית היהודי) סמוטריץ

 .לדון כבוררות לבתי הדין הרבניים אפשרשתגפני ומקלב על הצעת החוק 

הבית )בנט  - החינוך שרמשרד החינוך בגיבוי דתו של עמנציין לשבח את 
 ים לקריאה בלימודי ספרות ספר שלא להכליל ברשימת הספר (היהודי

  .שמעודד התבוללות

, ה הקודמתותיקון המצב מהממשל חיזוק לומדי התורהאת  נדגיש, בנוסף
  .תקציבי התמיכה בישיבותהעלאת  באמצעות אישור

 

 ציביון השבת הציבורית בישראל .1

בכנסת , ץ"בשבועות האחרונים שמירת השבת במרחב הציבורי עלתה לדיון ציבורי בבג
 . ובממשלה

החליטה , ץ בנושא פתיחת חנויות בשבת בעיריית תל אביב"לצורך תשובת המדינה לבג
שתגיש את מסקנותיה , לים לגיבוש מדיניות הממשלה בנושא"הממשלה להקים ועדת מנכ

 . יום 081תוך 

כ "של ח" הצעת חוק יום המנוחה השבועי"השרים לחקיקה אישרה את ועדת , במקביל
 ".כולנו"אך קידום חקיקתו במליאת נדחה עקב התנגדות מפלגת , מיקי זוהר

 :ים בנושא השבת"להלן פעילות החכ ●

 :התבטאויות תקשורתיות מרכזיות .1

אביגדור , יואל רזבוזוב, רחל עזריה - זוהר כ מיקי"של ח" חוק השבת"נגד  ▪
, נפתלי בנט, רועי פולקמן, יואב קיש, דוד ביטן, אופיר אקוניס, ליברמן

  .מרב מיכאלי, יואל רזבוזוב, יאיר לפיד

 



 

אורי , אריה דרעי, מאיר פרוש, מיקי זוהר - חיזוק שמירת השבת הציבורית ▪
 .מקלב

לדיון על כינס את ועדת הספורט בראשותו  מיקי זוהרכ "ח -ועדת הספורט  .2
התבטא כנגד יוזמה  יואל רזבוזובכ  "ח .לספורטאים לשמור שבתהצורך לאפשר 

 .זו

דיון רב משתתפים ( בדצמבר 0)ערכה  ,"השדולה להתחדשות יהודית בכנסת" .3
  .פתיחת מרכזי קניות בשבתבנושא 

הניחו על אשר אף  ,אלעזר שטרןכ "וח רחל עזריהכ "מובילי השדולה הם ח
 .היתר פתיחת עסקים בשבתהכוללת " חוק השבת"הצעת שולחן הכנסת 

 .שאילתות והצעות לדיון מהיר .2

 שאילתות חיוביות ●
 .'כ בלצלאל סמוטריץ"י ח"וגש עה - חקירת מורה בגין שחיטה .0

סגירת ענף תודעה יהודית ברבנות הצבאית ": היום בנושא-הצעה לסדר .2
כ יואב בן "הצביעו בעד ח -להעביר את הנושא לוועדה  - "והעברתו לחיל חינוך

 .הרב אלי בן דהן, נפתלי בנט, נורית קורן, צור

תחבורה ציבורית בשבת בהיקף נרחב נוכח המעבר ": היום בנושא-הצעה לסדר .3
 -להעביר את הנושא לוועדה  -" לשעון חורף וכפייה על נהגים לנסוע בשבת

 אורן אסף חזן, יריב לוין, יואל חסון, אורי מקלב, הצביעו בעד יואב בן צור

 שאילתות שליליות ●
הוגשו שתי  - המערבי-הנשים בכותל-חנוכה בעזרת-הדלקת נרות .0

כ סבטלונה קסניה להתיר את "כ מיכל רוזין וח"י ח"שאילתות נפרדות ע
, כ אורי מקלב הביע התנגדות"ח. ש"כהוראת היועמ, השתתפות הנשים

 .דחה את הטענות, יריב לוין, השר המשיב. כ עליזה לביא תמכה"וח
י סבטלונה "הוגש ע -זרים  חריגים לגיור נתינים מתן מענה לפונים לועדת  .2

 .קסניה
 .י עליזה לביא"הוגש ע - י בית הדין"ביטול גיורים ע .3

 

 הצעות חוק שנידונו בועדת השרים לחקיקה .3
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 ועדת השרים לחקיקה

 הצעות חיוביות

 הצעות שליליות



 

 הצעות חיוביות ●

ואושרה על . כ מיקי זוהר"י ח"הוגש ע - הצעת חוק יום המנוחה השבועי .0
 ידי ועדת השרים לחקיקה

כ "י ח"הוגש ע -צירוף היתר עסקה לתשקיף  -הצעת חוק ניירות ערך  .2
 .'בצלאל סמוטריץ

י "הוגש ע -( עקרונות המשפט העברי –תיקון ) הצעת חוק יסודות המשפט .3
 .מכלוף מיקי זוהר, יואב בן צור', בצלאל סמוטריץ, ניסן סלומינסקי

 .ההצעה הוסרה מהדיון ברגע האחרון עקב התנגדות  מפלגת כולנו

י אורי מקלב "הוגש ע - (1370)( בוררות) הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים .4
תעוגן בחוק סמכותם של בתי דין רבניים  ,על פי ההצעה. ומשה גפני

 .בנושאים אזרחיים בהסכמת הצדדים

 הצעות שליליות ●

כנסיבה מחמירה " זהות מגדרית"הוספת  -תיקון ) הצעת חוק העונשין .0
כ יואב "י ח"הוגשו לועדה פעמיים בשתי גרסאות בנפרד ע -( בעבירות שנאה

נדרים 'תקיפת טרסג, על פי ההצעה(. 0958)כ ענת ברקו "וח( 0951)קיש 
 .תחשב כנסיבות מחמירות כמגדר עצמאי

הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או  –תיקון ) הצעת חוק הפרשנות .2
מליאת הכנסת דחתה את  .כ יואב קיש"י ח"הוגש ע  - (1548)( נטייה מינית

 .ההצעה בקריאה טרומית

איסור הפליה בקביעת כללי לבוש  –תיקון  ) הצעת חוק איסור הפליה .3
, נורית קורן, איילת נחמיאס ורבין י"הוגש ע - (1697)( ובתכנית הוראה

אייל בן , דניאל עטר, יעל גרמן, מירב בן ארי, אורן אסף חזן, רועי פולקמן
ס "יאסר על בי, על פי ההצעה .אלי אלאלוף, ילין חיים, איתן כבל, ראובן

 .להחיל כללי לבוש שונים לבנים ולבנות

( שירותי הובלת נפטרים –תיקון ) הצעת חוק שירותי הדת היהודיים .4
על  .דב חנין, אילן גילאון, אלי אלאלוף, מרב מיכאלי  י"הוגש ע  - (1339)
 גם בשבת -במשתמע   -שעות  3יחול חיוב לפנות נפטר תוך , פי ההצעה

 (1832)( סמכות בענייני גיור -תיקון ) הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל .9
, סופה לנדבר, חמד עמאר, אורלי לוי אבקסיס, י אביגדור ליברמן"הוגש ע -

תוענק סמכות לרבני ערים להקים , על פי ההצעה . שרון גל, רוברט אילטוב
נדחתה על ידי ועדת  -ר הרשמייםלצד בתי הדין לגיו, לגיור" בית דין מיוחד"

 .השרים ונפלה בקריאה טרומית

 הצבעות על חוקים במליאת הכנסת  .4

-ו"התשע, (20` תיקון מס)הצעת חוק שירות ביטחון  - אישור תיקון חוק הגיוס .0
 .אושר בקריאה שניה ושלישית - 2109

מניעת עיקול  מטלטלין המשמשים לקיום )אישור תיקון חוק הוצאה לפועל  .2
 .אושר בקריאה טרומית - (תפילה



 

 חוק הפרשנותנדחה  .3

 (סמכות בענייני גיור -תיקון ) חוק הצעת חוק הרבנות הראשית לישראלנדחה  .4

חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי נדחה  .5
 ובחג

 שהונחו על שולחן הכנסת חיוביותהצעות חוק  .5

 ,(סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי – תיקון)הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה  ●
יעל , מיכל בירן, מכלוף מיקי זוהר, י עליזה לביא"הוגשה ע -( 2312)ו "התשע

, סופה לנדבר', בצלאל סמוטריץ, רוברט אילטוב, אורן אסף חזן, מיקי לוי, גרמן
 אינו מי שלגם  תאפשרההצעה  .יוסי יונה, איל בן ראובן, אלעזר שטרן, מאיר כהן

 .רב לעבוד בשבתלסשומר שבת כהלכתה 

 ועדות הכנסת .6

 ועדת החוקה ●

אישרה קידום הצעת חוק שיזם , כ ניסן סלומינסקי"ועדת חוקה בראשות ח .0
האוסרת עיקול תשמישי קדושה מבתי תפילה עקב כ יואב בן צור "ח

ולאו דווקא , כ יעל גרמן טענה כי יש להרחיבו לכל מבני ציבור"ח .חובות
 .בתי תפילה

 חברות של מהיר לדיון בהצעה דנה הכנסת של ומשפט חוק, החוקה ועדת .2
 תקנת בנושא עזריה ורחל, סויד רויטל, לביא עליזה, גלאון זהבה הכנסת

 .מזונות הן אף ישלמו נשים כי הקובעת הראשית הרבנות

 ועדת החינוך והספורט ●

לשקול מחדש את הסיווג ועדת החינוך הורתה למועצה לשידורי כבלים  .0
 .המשדרת תכנים מיניים ,"המתבגרים"שניתן לתוכנית 

ועדת הספורט בראשותו לדיון על הצורך תת  כ מיקי זוהר כינס את"ח .2
כ  יואל רזבוזוב התבטא כנגד "ח .לאפשר לספורטאים לשמור שבת

 .יוזמהה

 הועדה לביקורת המדינה ●

כ קארין אלהרר קיימה דיון שעסק "הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח .0
וקבורת נוצרים , הקבורה האזרחית בישראלבנושא ח המבקר "דו

 .כ קארין אלהרר"ר הועדה ח"כ יואל רזבוזוב ויו"התבטאו ח .ומוסלמים

 ועדת הכלכלה  ●

יימה דיון בעלויות ק, כ איתן כבל"בראשות ח, ועדת הכלכלה של הכנסת .0
(  יש עתיד)כ אלעזר שטרן "לבקשת ח, רות בישראל על מוצרי המזוןהכש

התבטאו בחריפות נגד הרבנות . במטרה לנגח את כשרות הרבנות הראשית
חבר הכנסת  לעומתם  ,חבר הכנסת איתן כבל וחבר הכנסת אלעזר שטרן

נית את יוטען שיש לבדוק עני אורי מקלב גיבה את הרבנות הראשית
 .הטענות

נודה לחברי הכנסת ולעוזרים הפרלמנטריים על כל הערה או הארה בדבר , בשולי הדברים
 .תיקונים נדרשים יבואו לידי ביטוי בדוחות הבאים, פרטים שטעינו בהם או שנשכחו מאיתנו


