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אנו מצויים בעיצומה של מערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, ובתוך מצב משברי. 

אישיות  האשמות  קולניות,  פרשיות  באמצעות  תדיר  מוסחת  הציבורית  הלב  תשומת 
וסחרירים מתוקשרים - וכך נשמטים ממנה נושאי עומק. אוכלוסיות פריפריאליות וחלשות 
עלולות להישכח. היבטים מגדריים עלולים להיזנח לטובת סדרים חברתיים נוחים או דילים 

פוליטיים. קולות שקולים ואמיצים בשיח הדת והמדינה עלולים שלא לקבל במה.

בצדק,  נמצאים,  קורונה  מגפת  השלכות  בעקבות  והכלכלה  הבריאות  במערכת  הטיפול 
במרכז מערכת הבחירות הקרובה. אך אסור לנו כחברה לשים בצד סוגיות חברתיות ערכיות 
ומוסריות – אנו מחוייבים לכך שיום אחרי שהמצב בע"ה ישוב לקדמותו נוכל למצוא חברה 

מתוקנת.

ֵאהוּ וְַאנְֵחהוּ וֲַאַשׁלֵּם נִֻחִמים לוֹ וְלֲַאבֵלָיו." )ישעיה נ"ז( "ְדָּרכָיו ָרִאיִתי וְֶאְרָפּ

של  הישראלית  בהוויה  מרכזיות  סוגיות  להציג  המבקש  מסמך  גיבשנו  הלל  בית  בארגון 
כולנו. סוגיות שצריכות לעמוד בלב מערכת הבחירות הנוכחית, לטובת הציבור כולו.

מסמך זה לא נכתב מנקודת מבט מגזרית - הוא עוסק בסוגיות רלוונטיות לציבור הישראלי 
בכללותו, מתוך מחויבותנו לעם ולשלמותו. הוא מעלה על נס את הסולידריות החברתית 

והערבות ההדדית המשמעותיות והנחוצות כל כך.

כהנהגה תורנית וציבורית אנחנו לא רואים את מקומנו בהנחיית אנשים מה להצביע. אנחנו 
מאמינים באוטונומיה ובשיקול הדעת של כל פרט. יחד עם זאת, אנחנו מעוניינים להפנות 
ותלמידותינו  תלמידינו  קהילתנו,  ובני  בנות  של  וכן  הציבור  נבחרי  של  הלב  תשומת  את 

לנושאים שחשוב לשים על סדר היום. 

הנושאים  כלל  את  לכלול  יומרה  בו  ואין  ראשוני  מקבץ  הם  להלן  והנושאים  הסוגיות 
העומדים על סדר יומה של מדינת ישראל.  יש בו קריאת כיוון להרחיב את שיקול הדעת 
הערכים  בקידום  שותפות  להיות  ויכולת  רצון  שמגלות  במפלגות  ולתמוך  הבחירות  בזמן 

החשובים המופיעים כאן.

אנו קוראים לכל המפלגות לקחת נושאים אלו לתשומת ליבם ולפעול לשיפור המצב. 
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סולידריות חברתית

את  כל הקבוצות המרכיבות  בקרב  להגברת האחווה  יפעלו  הציבור  ונציגי  ראשי המדינה 
החברה הישראלית,  ויימנעו משיח מפלג בקמפיין הבחירות ולאחריו. 

בריאות, חברה, מוסר ורווחה

משיקולים  נקיות  יהיו  הציבור  בריאות  של  בנושאים  ההחלטות  כי  יוודאו  הציבור  נבחרי 
שיקולים  לפי   - התחלואה  רמת  לפי  דיפרנציאלי  טיפול  הצורך  במידת  ויכללו  פוליטיים, 

מקצועיים של מומחים בתחום הרפואה.

נבחרי הציבור יקדמו  הקצאת משאבים להוספת מיטות, חדרי אשפוז בבתי החולים ותקנים 
לרופאים בבתי החולים ברחבי הארץ )מרכז ופריפריה(

נבחרי הציבור יפעלו להקצות משאבים לשכר הולם למקצועות הנלווים והמשלימים כגון 
פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת ומרפאות בעיסוק. 

הקהילה החרדית

נבחרי הציבור יפעלו למען שילוב הקהילה החרדית בחברה, בממשל, בכלכלה, בשירות 
צבאי מותאם, בחינוך ובהשכלה. תוך כדי שיח והידברות עם החברה החרדית, שמירתו 

וחיזוקו של עולם התורה.

החברה הערבית

נבחרי הציבור יפעלו למען שילוב החברה הערבית, במדינת ישראל כאזרחים שווים עם 
זכויות וחובות. יפעלו למיגור האלימות והגברת הנוכחות המשטרתית בערים הערביות, 

יחד עם שיפור תשתיות ומערכות חינוך וקידום שירות לאומי מותאם. 
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מיגור הזנות

נבחרי הציבור ידאגו לאכיפת החוק להפללת הלקוח בזנות, ינהלו מאבק עיקש בכל תופעה 
ילדים  נשים,  לשיקום  משאבים  להקצאת  לפעול  וימשיכו  וסרסור  אדם  בבני  סחר  של 

וגברים בזנות.  

אלימות במשפחה

נבחרי הציבור יוודאו את הקצאת המשאבים שהובטחו לטיפול ומניעת אלימות המשפחה, 
ובתוכם ידאגו להקצאת משאבים לחינוך למניעת אלימות מגיל צעיר, וכן תקציבים שיאפשרו 
תנאי עבודה בטוחים ותגמול ראוי לעוס"ים, בעיקר לנוכח המצב של מגפת הקורונה. חשוב 

לפעול בנחרצות כנגד בני זוג אלימים, ולהגנה על הסובלים ממעגל האלימות. 

בטיחות עובדים

נבחרי הציבור ינקטו בצעדים מעשיים למיגור התאונות המרובות בענף הבנייה.

נגישות מוסדות דת

נבחרי הציבור יקדמו הקצאת משאבים לקידום נגישות של מוסדות דת לבעלי מוגבלויות.

פקוח על ייצוא נשק

נבחרי הציבור יפעלו לתיקון דחוף של חוק הפיקוח על ייצוא נשק, באופן שיבטיח שנשק 
ישראלי לא מיוצא למי שמבצעים בו פשעים הומניטריים.
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דת ומדינה

שבת

נבחרי הציבור יקדמו חתירה להסכמות קהילתיות להסדרת אופי השבת במרחב הציבורי, 
תוך שלילת כפייה מחד, וחתירה להנכחת ערך השבת היהודית ברשות הרבים מאידך. 

כשרות

נבחרי הציבור יקדמו את הפרטת מערכת הכשרות והפקדת ההשגחה על הכשרות בידי 
גופים פרטיים. תפקידה של הרבנות הראשית יהיה קביעת סטנדרטים ופיקוח על נותני 

הכשרות. 

גיור

נבחרי הציבור יקדמו העברת סמכויות גיור לרבני ערים או מועצות מקומיות כך שתהליך 
הגיור יהיה מקרב, וישקול את השורשים היהודיים )זרע ישראל( ואת שותפות הגורל 

של אזרחי המדינה המבקשים לבוא בשערי היהדות – כשיקולים מכריעים לקבלתם. 

נישואין וגירושין

האפשרות  ומניעת  לעגינות  סובלנות  אפס  של  מדיניות  ויעודדו  יקדמו  הציבור  נבחרי 
לשימוש בברית הנישואין והקידושין ככלי להתעמרות בין בני זוג.

במסגרת זו יקודם מהלך ממלכתי רחב שיעודד חתימה על הסכמי קדם נישואין במטרה 
לצמצם מקרים של עגינות. 

יהדות התפוצות

מדינת ישראל תפעל כך שכל יהודי בעולם ירגיש שייכות לישראל. מדינת ישראל צריכה 
לקחת אחריות על חיזוק הזהות היהודית בכל קהילה יהודית בעולם.
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רבנות

רבנים ודייני בתי הדין הממלכתיים

והציבורית  ודיינים שזהותם האישית  יקדמו בחירה של רבנים ראשיים  נבחרי הציבור 
למעמד  ראויה  התייחסות  וכן  אנושית  רגישות  ישראל,  למדינת  ערכי  חיבור  מבטאת 

האישה.

רבני ערים ויישובים

נבחרי הציבור יקדמו בחירה של רבנים הבאים לשרת את כל מגוון האוכלוסייה ביישוב.

להעדפות תושבי היישוב יהיה משקל מכריע בבחירת הנהגתם הדתית.

לקבל  לכך  הראויות  לנשים  תאפשר  הראשית  שהרבנות  לכך  יפעלו  הציבור  נבחרי 
לתפקידים  להתמנות  לנשים  גם  המאפשרת  תקינה  וליצור  מטעמה,  לרבנות  הסמכה 

ציבוריים מטעמה.

ייצוג  בהתנהלות,  שקיפות   – דתיות  מועצות  בהתנהלות  שיפור  יקדמו  הציבור  נבחרי 
נשים ראוי, תקינה ופיקוח, יחס הוגן ומנגיש לאוכלוסיות מוחלשות.

office@beithillel.org.il  :ליצירת קשר


