
עושים ציונות:
חוק הסדרת מגורי מגדלים (חוות בודדים)

חה"כ שמחה רוטמן: הגיע הזמן 
להטיל חובת צינון גם על שופטים
חה"כ שמחה רוטמן הניח השבוע הצעת 

חוק שתטיל לראשונה חובת צינון על 
שופטים למשך שלוש שנים, בדומה 

להגבלות ביחס לעובדי מדינה.

חה"כ שמחה רוטמן פעל להכנסת 
שינויים חשובים ויסודיים בחוק 

הקורונה לקראת הבאתו להצבעה 
בקריאה שניה ושלישית

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

יו"ר סיעת הציונות הדתית, ח״כ 
אורית סטרוק, בטור חשוב על 
הקשר לירושלים על סליחה 
ומחילה, ועל מה אין כפרה:

"סלחתי למרות שהוא לא ביקש 
סליחה" כך אמרה חה"כ סטרוק על 
ההתבטאות הלא-ראויה של בנט 
כלפיה לפני כשבועיים: "עופי לי 
מהעיניים".

יור סיעת הציונות הדתית חה"כ 
סטרוק מסבירה מדוע הגיע 
לתמוך במשפחתו של אליאב 
גלמן הי"ד בערעור בבית 
המשפט הצבאי. "להחזיר את 
הכבוד הלאומי".

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

הדרישה של ח"כ וולדיגר: ח"כים 
יידרשו לעדכן מראש כדי 
לנאום בשפה שאינה עברית • 
"אם לא כולם יבינו את הנאמר, 
לא יתאפשר דיון אמיתי"

ח״כ מיכל וולדיגר שלחה בקשה 
לשר הבריאות ח״כ ניצן הורוביץ 
להקים ועדה ציבורית לבדיקת 
האונס בבית החולים 
הפסיכיאטרי 

להמשך קריאה >

צעירי הציונות הדתית

מה ברשת?

ביקרנו ופגשנו

למקרה שפספסתם...

אורח נכבד: השגריר מוחמד אל חאג‘ה
שגריר איחוד האמירויות בישראל התארח הבשבוע בלשכתו של שמחה 

רוטמן. ”שמעתי ממנו על הנכונות הגוברת להעמיק את היחסים בין המדינות 
על בסיס אינטרסים משותפים באיזור“, סיפר רוטמן, ”בפרט התרשמתי מנכונו־

תו שהשלום יהיה שלום בין עמים. שלום חם של דיאלוג וקרבה בין אזרחי 
ישראל לאזרחי האמירויות.

המסע ממשיך, הפעם בצפון.
אנחנו פוגשים עוד ועוד אנשים שמתפקדים למפלגה כדי לבנות מחדש את 

המחנה הלאומי, ומתמלאים שמחה ותקווה.

להמשך קריאה >

להאזנה >

FM יו״ר הציונות הדתית, ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ בראיון אצל אראל סג״ל ב-103

לחוברת המלאה >

התפקדו עכשיו >

עוד לא התפקדתם?

עקבו אחרינו:   

מפקד הציונות הדתית
בונים. ימין. אמין.

ח״כ אופיר סופר השתתף בפרויקט 
מיוחד: חברי הכנסת שחושפים את 

ההתמודדויות הנפשיות ועל מה 
שהניע אותו לעשייה נרחבת 
בכנסת בתחום הלומי הקרב.

לצפיה >

ח״כ אופיר סופר השתתף בפרויקט 
מיוחד: חברי הכנסת שחושפים את 

ההתמודדויות הנפשיות ועל מה 
שהניע אותו לעשייה נרחבת 
בכנסת בתחום הלומי הקרב.

הישג לח"כ אופיר סופר: החוק
להחמרת ענישה בפשיעה

חקלאית עבר בקריאה טרומית
החוק זכה לשיתוף פעולה של

הפרקליטות ולתמיכה מספסלי הקואליציה,
נועד לסייע במאבק נגד מכת הגניבות

באמצעות פגיעה בכיסם של העבריינים

לצפיה >

להמשך קריאה >

הישג לח"כ אופיר סופר: החוק
להחמרת ענישה בפשיעה

חקלאית עבר בקריאה טרומית
החוק זכה לשיתוף פעולה של

הפרקליטות ולתמיכה מספסלי הקואליציה,
נועד לסייע במאבק נגד מכת הגניבות

באמצעות פגיעה בכיסם של העבריינים

להמשך קריאה >

הציונות הדתית
ממשיכים בעשיה.
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בס״ד

למעבר לאתר >

בקרו אותנו באתר החדש
zionutdatit.org.il

התפקדו עכשיו >

עוד לא התפקדתם?
מפקד הציונות הדתית יצא לדרך

יחד נחזיר את ישראל לימין!

http://zionutdatit.org.il/
http://zionutdatit.org.il/
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q1/Article-4a89a6779088e71026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
https://www.makorrishon.co.il/news/449235/
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/7312047/
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https://www.facebook.com/watch/?v=1016664758888407&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=328822195800472&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=445721890430807&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=IJEEIK&c41t4nzVQ=FJE
https://bit.ly/3EXmDfS
https://www.facebook.com/429184557235927/posts/2139262592894773/
http://zionutdatit.org.il/
https://www.facebook.com/ichoodLeumi.shetach
https://instagram.com/zionut_datit?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/bezalelsm?t=Bg-C0Xs-xR2IVFY-4Z5iuw&s=08



