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עוד לא התפקדת?

הצטרפו להמוני המתפקדים
התפקדו עכשיו <

יו״ר הציונות הדתית ,ח״כ בצלאל סמוטריץ׳
במכתב פתוח לבני ובנות הציונות הדתית
יום הולדת הוא זמן ראוי וטוב לחשבון נפש .פסח הוא יום
ההולדת של עם ישראל ,היום שבו הופענו כעם על בימת
ההיסטוריה האנושית וקיבלנו את זהותנו ,שליחותנו
וייעודנו.

להמשך קריאה <

ח״כ אופיר סופר

עקב המצב הבטחוני המחמיר פנה ח״כ אופיר סופר ליו"ר
הוועדה לביטחון פנים לכנס את הוועדה עוד היום
בהשתתפות השר בר לב וגורמי משטרה וביטחון כדי
לקבל החלטות על פעולות נדרשות למיגור הטרור.

להמשך קריאה <
צפו בחבר הכנסת אופיר סופר מ'הציונות הדתית' מבקר
את התנהלות הממשלה מול אתגר הטרור ואתגר קליטת
יהודי אוקראינה.

להמשך קריאה <

ח״כ מיכל וולדיגר
בחצר ביתה של חה"כ מיכל וולדיגר התקיים המפגש
הראשון של ועדת ההיגוי של מטה נשות הציונות
הדתית:
מדברי חה"כ מיכל וולדיגר :התרגשתי לקיים בביתי את
המפגש הראשון של ועדת ההיגוי ולהתחיל בהרחבה
ובהפעלה של מטה נשות הציונות הדתית .הגיעו
והשתתפו במפגש הראשוני נציגות מכל רחבי הארץ
ובתכנון ,בין היתר ,ערב פתיחה ענק למטה ,פעילויות,
סדנאות והרבה הרבה ערכים ומשמעות .אני רואה
חשיבות עליונה בהרחבת מעגל הנשים בתוך המפלגה,
ויצירת פלטפורמה שתאפשר לנשים ,ביתר קלות ,להביע
עמדה ,להעלות נושאים לדיון ולהביא לשינויים חשובים.
אני גאה להוביל את צוות ההיגוי ובטוחה שיחד עם כל
חברותיי נצליח להביא הישגים רבים.

חה"כ מיכל וולדיגר ,חה"כ אורית סטרוק וחה"כ קטי
שטרית שלחו מכתב חריף לקצין הכנסת נגד יועצו של
חה"כ אוסאמה סעדי .חה"כ וולדיגר :״הוצאתי מכתב זה
כדי לשים קץ להכלת תומכי הטרור במדינת ישראל.
הגיע הזמן לשים קץ להכלת תומכי הטרור במדינת
ישראל.
ביטחונם של עובדי משכן הכנסת בפרט ושל אזרחי
ישראל בכלל אינו הפקר ,ועלינו לדאוג למיגור כל גורם
המאיים עליו .לא ייתכן שמקדשי המחבלים ואלה
המהללים את מעשיהם הנוראיים ישהו ולו דקה בבית
המחוקקים הישראלי ,ואני קוראת להרחקתם המיידית
ממנו ,עוד לפני פתיחת תיק פלילי וחקירת המקרה
לגופו״.

להמשך קריאה <

ח״כ שמחה רוטמן
חה"כ שמחה רוטמן הצביע בעד הרפורמה לשימוע
פומבי למועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון,
ומחכה ליום בו שיטת המינויים לביהמ"ש העליון תעבור
שינוי יסודי ומעמיק

להמשך קריאה <
חברי הכנסת שמחה רוטמן ומיכל וולדיגר דורשים
להעניק את הטבת מלגת הלימודים לה זכאים לוחמים
וחיילים בודדים גם לבנות השירות הלאומי

להמשך קריאה <

ח״כ אורית סטרוק
חה"כ אורית סטרוק יו"ר שדולת א"י ,יחד עם ח"כ יולי
אדלשטיין יו"ר שדולת חומש ,קיימו סיור מיוחד להסרת
מצור-המחסומים סביב חומש ובעקבותיו קיימו דיון
בפגרת הכנסת בנושא

להמשך קריאה <
יו״ר סיעת הציונות הדתית חה"כ אורית סטרוק מקדמת
חוק שלילת אזרחות ממחבלים  -לחץ מתמשך בנושא
הביא להפצת תזכיר חוק ממשלתי התואם לחלוטין את
הצעת החוק של ח"כ אבי דיכטר ושלה .דרישה להביא את
החוק לחקיקה תוך כדי הפגרה לא נענתה ,אך מסתמן
שבתחילת המושב נוכל להתקדם.

להמשך קריאה <

יום גיבוש מפלגתי
חברי הכנסת יחד עם הצוותים שלהם וצוות הנהלת
המפלגה יצאו ליום גיבוש בעמק המעיינות
מנכל המפלגה יהודה ולד אמר :יש הרבה מפלגות בכנסת,
אבל יש רק מפלגה אחת שהיא משפחה.
זה לא רק השותפות וחברות האמיתית בין החכי"ם,
אלו הצוותים והעוזרים שהם הלב והנשמה של העשייה
הציבורית ,והלב הזה מלא אהבה ופירגון בצורה שלא
מצוייה בעולם הפוליטי.
וזה כיף גדול וזכות גדולה להיות חלק ממשפחה כזו.

צעירי הציונות הדתית
מגדלים דור חדש של מנהיגים
החודש התקיים המפגש השני של הנהגת הנוער של
מפלגת הציונות הדתית
המפגש עסק בנושא עם ישראל והתקיים ברמלה בשכונת
עמישב.
במפגש פגשו בני הנוער דמויות שונות איתם העמיקו
בנושא הזה ונתנו כלים כיצד לפעול ולהשפיע במרחב.

להמשך קריאה <
תא דרור מבית מפלגת הציונות הדתית
בחודש האחרון קיימו תאי דרור ארועי עשיה שונים
ובנוסף יזמו הפגנות מחאה כנגד התנהלות אנטי ציונות
במרחב האקדמי.
אחד הארועים היה עצרת זיכרון והזדהות שקיימו חברי תא
דרור יחד עם התאים הלאומיים באוניברסיטת תל אביב
לאחר הפיגוע הנורא בתל אביב .שניים מהנרצחים היו
סטודנטים באוניברסיטה.

להמשך קריאה <

בקרו אותנו באתר החדש
zionutdatit.org.il
למעבר לאתר <

מפקד הציונות הדתית
בונים .ימין .אמין.

עוד לא התפקדתם?
התפקדו עכשיו <

עקבו אחרינו:

