
הציונות הדתית
ממשיכים בעשיה.
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בס״ד

השקנו...

צעירי הציונות הדתית

צעירי הציונות הדתית חשפו בתל אביב את האמת על המתנחלים

למעבר לאתר >

בקרו אותנו באתר החדש
zionutdatit.org.il

התפקדו עכשיו >

עוד לא התפקדתם?

עקבו אחרינו:   

מפקד הציונות הדתית
בונים. ימין. אמין.

ככה מתחיל
zionutdatit.co.il

ככה מתחיל

 מהפך!

תיקון לחוק המכר- מדד תשומות הבנייה של 
ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ עבר בקריאה טרומית.
החוק יחסוך עשרות אלפי שקלים עד מאות אלפי שקלים לכל רוכש 
דירה. מדד תשומות הבנייה יוחל רק על מרכיב הבנייה ולא על מחיר 

הקרקע ומרכיב ברווח של הקבלן.

החוק זוכה לתמיכה רחבה הן של משרד השיכון והן של האוצר

להמשך קריאה >

יו״ר הציונות הדתית ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ 
במסע הקשבה בקהילות יהודיות באירופה. 
ח״כ סמוטריץ׳ יצא למסע במטרה לחזק הקשרים עם יהדות התפוצות 

ולהיות אוזן קשבת לדילמות ולחששות של הקהילות היהודיות בתפוצות 
לאור הרפורמות ושינוי הסטטוס קוו בנושאי זהות היהודית של מדינת 

ישראל.

להמשך קריאה >

התחלנו מהפך!
צפו בנאום של יו״ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳

מערב השקת קמפיין התפקדות שטח

לצפיה  >

תיקון מערכת המשפט
צפו בנאום שלי היום במליאה על הצעת החוק לקציבת כהונה של 

שופטים בבית המשפט העליון.
החוק עבר ברוב גדול.

לצפיה בנאום במליאה >

השקת קמפיין השטח ׳מתחברים עכשיו׳ לגיוס מתפקדים

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

חוק כלבי שירות לפוסט טראומה של 
חבר הכנסת אופיר סופר עבר 

בקריאה טרומית ויקודם בוועדת 
העבודה והרווחה

ח״כ אופיר סופר יזם דיונים
בוועדות הכלכלה והחינוך

של הכנסת, על עידוד הגיוס
לקרבי, לאור הירידה הגדולה

במוטיבציה של בני נוער
לשרת כלוחמים

חה"כ שמחה רוטמן חבר הוועדה 
לבחירת שופטים משרטט במאמר 
מיוחד לאתר מידה: מיהו השופט 

השמרן?

דברי חה״כ שמחה רוטמן 
בוועדה למינוי שופטים

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים
 המתקנת עוול של שנים,
עברה בקריאה טרומית בכנסת!
התיקון מעניק להורים
לילדים עם מוגבלויות זכאות
למעון יום שיקומי מגיל 3 חודשים.

השקת השדולה "לחוסן אישי
וחברתי ולמאבק בסמים 
ובהתמכרויות"  במרכז הגמילה
רטורנו בניהולו של איתן 
אקשטיין. בנושא "לגליזציה -  
הצעד הנכון?"

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

יו"ר סיעת הציונות הדתית חה"כ 
סטרוק יזמה דיון על רפורמת צמצום 
הבגרויות במשרד החינוך:

לא יתכן שמשרד החינוך יהפוך למשרד 
ההשכלה, ומקצועות הזהות היהודית
יהפכו לסוג ג' ו ד'

ח"כ סטרוק חשפה בועדת הכלכלה 
את תכנית שרת התחבורה לקידום 
מיידי של תחבורה ציבורית בשבת, 
ואת העובדה שההסכם 
הקואליציוני, שמאפשר לימינה 
להטיל ווטו - לא ממומש

מפקד הציונות הדתית
מתחברים עכשיו!

ג'-ה', אדר ב' | 6-8.3

התפקדו עכשיו >

http://mifkad.zionutdatit.org.il/
https://fb.watch/bm-gmrALx9/
https://fb.watch/bm-_qsyl5W/
https://www.inn.co.il/flashes/852735
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396715&from=whatsapp
https://www.0404.co.il/?p=798286
https://www.ynet.co.il/news/article/rjvemofkq
https://twitter.com/michalwoldiger/status/1491371630945193986?t=4kFqdaw6RApjatU2ae6MaA&s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341347938001466&id=103497915119804
https://www.facebook.com/110154721112530/posts/373752114752788/
https://13tv.co.il/item/news/domestic/education-society/principals-school-reform-902865768/
https://www.inn.co.il/news/541965
http://zionutdatit.org.il/
http://mifkad.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
https://www.facebook.com/110154721112530/posts/373752114752788/



