
ח״כ מיכל וולדיגר, יו"ר שדולת בריאות הנפש קיימה דיון 
בנוגע לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מיום 14.2.22, וזאת 

לאור פניות רבות שקיבלה מארגונים, ממטפלים 
וממטופלים בטענה שהחוזר פוגע בהם. טיפולים 

פסיכולוגיים נועדו לסייע לאדם במצוקותיו, ואין זה 
משנה מהו מקורן. המטופל, ורק המטופל, הוא שאמון על 
תוכן הטיפול, על מה להביא לחדר ובאפשרותו להפסיקו 

בכל עת. על בעל המקצוע מוטלת האחריות לנקוט 
טכניקה טיפולית מתאימה, שתיטיב עם המטופל.

עליו לצעוד במסע אותו עובר המטופל, בדרך אותה מוביל 
המטופל. לא בכפייה, בוודאי לא בהוקעה ובהשפלה. 

המדינה אינה יכולה לקבוע לאדם מה להרגיש ומה 
לרצות ובאיזו סיבה מותר לפנות לקבלת טיפול ומאיזו לא. 
נדמה שחוזר המנכל נכתב והוצא שלא על בסיס מקצועי 

אלא לקידום אג׳נדה והוא מדיף ניחוח פוליטי פסול.

בקרו אותנו באתר המפלגה
zionutdatit.org.il

עוד לא התפקדתם?

עקבו אחרינו:   

מפקד הציונות הדתית
בונים. ימין. אמין.

ח״כ אופיר סופר
חבר הכנסת אופיר סופר פנה במכתב לשר הביטחון בני 

גנץ עם הצעת פשרה לסוגיית העבר החוק "ממדים 
ללימודים", ובכך לדבריו "לשים מחר בכנסת סוף לוויכוח 

בין הקואליציה לאופוזיציה"

להמשך קריאה >

לצפיה בסיור של ח״כ אופיר סופר בטבריה >

ח״כ אורית סטרוק (יחד עם ח״כ יואב קיש)הובילו סיור 
רב-משתתפים של שדולת א"י לשומרון. הנושאים בסיור: 

חומש, אביתר, והמערכה מול הרש"פ על השטח הפתוח 
ביו"ש.

להמשך קריאה >

מינוי צעיר

יו״ר צעירים חדש לציונות הדתית

נועם ניסן התמנה ליו״ר צעירי הציונות הדתית ויחליף את 
אוריה רייטר שהחלה לעבוד עם ח״כ שמחה רוטמן. 

ניסן בן 25 קצין משוחרר לומד היום בישיבת ההסדר 
בדימונה ועובד בישיבה התיכונית ירכז את פעילות 

הצעירים במפלגה וכן את תאי דרור במוסדות ההשכלה 
הגבוהה

ניסן אמר: ״מודה למנכ״ל המפלגה יהודה ולד על האמון. 
יחד נוביל את הצעירים והנוער של הציונות הדתית לכל 

משימה לטובת עם ישראל. מזמין את כולם להצטרף 
וביחד נעשה טוב לעם ישראל״

עוד לא התפקדת?
הצטרפו להמוני המתפקדים

התפקדו עכשיו >

הציונות הדתית
ממשיכים בעשיה.
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בס״ד

למעבר לאתר >

התפקדו עכשיו >

ח״כ אורית סטרוק
הדו"ח הסודי נחשף: אלו תנאי הכליאה של האסירים 

הביטחוניים.
דו"ח קאטבי הסודי המפרט את תנאי הכליאה של 

האסירים והיחס אליהם נחשף במליאת הכנסת ע״י חברת 
הכנסת אורית סטרוק

להמשך קריאה >

שמחתי מאוד לשמוע ששר המשפטים גדעון סער 
הודיע שיש לקיים דיון רציני בנושא אמנת איסטנבול, 

ושלא יהיה אישור במחטף של האמנה.

הצטרפות לאמנה פירושה פגיעה בריבונות ובמשילות 
ישראל ושמח שהצלחנו לדרוש את הדיון והחשיבה 

הנדרשים בנושא.

בכנס שאירחתי בכנסת תחת הכותרת "הקללה 
מאיסטנבול" חזרתי והדגשתי כי ההצטרפות לאמנת 
איסטנבול לא תצמצם את האלימות נגד נשים אבל 
תחריב את מדיניות ההגירה של ישראל ותנצל את 

הנושא החשוב של אלימות במשפחה כדי להכניס את 
מועצת אירופה וארגונים זרים לתוך מערכת החינוך 

ולתוך מערכת המשפט בישראל. קראתי בסיכום הכנס 
לשר המשפטים ולשר החוץ להימנע מאישור האמנה 

שתוביל לגינויים עונתיים של ישראל ולפגיעה 
במעמדה הבינלאומי של ישראל.

אני מודה לחברות וחברי כנסת, נשות אקדמיה ונציגי 
ארגונים שהשתתפו בכנס והתאחדו בשבועות האחרונים 

באמירה ברורה נגד הצטרפות פזיזה לאמנה זו.

נמשיך לעמוד על המשמר.

ח״כ שמחה רוטמן

לצפיה בסרטון סיכום הכנס >

חה״כ מיכל וולדיגר הגישה היום (שלישי) הצעת חוק 
ל-״שלילת טיפול קומסטי ממחבלים״

במדינת ישראל ניתנות לאסירים בטחוניים זכויות יתר 
שאין להן אח ורע בעולם, לעתים אף מעבר למה שניתן 

לאזרחי המדינה.   

לאחרונה בלט העניין ביתר שאת, כאשר התפרסמה 
החלטה מקוממת של השב״ס לפיה המדינה תממן 

למחבלת, שביצעה פיגוע ופגעה בשוטר, מספר ניתוחים 
קומסטיים בעלות אסטרונומית, עקב הנזקים שנגרמו 

לה בפיגוע שביצעה. 

מטרת הצעת החוק היא לקבוע, בחקיקה ראשית, סייג 
ברור ולפיו תשלל ממחבלים זכאות למימון כל טיפול 

רפואי שהוא מעבר לטיפול רפואי בסיסי, למעט מקרים 
חריגים באישור שר הבט״פ ושר הביטחון.

ח״כ מיכל וולדיגר

חג שבועות שמח!
״וְעִָשׂיָת ַחג ָשׁבֻעוֹת לַה‘ ֱאלוֶֹהיךָ“

להמשך קריאה >

ח"כ אופיר סופר מהציונות הדתית, המשמש כיו"ר 
השדולה לפיתוח הגליל, פנה במכתב לשרי הממשלה ובו 
קרא להכיר בהרס בטבריה כאסון טבע ולפעול לשיקומו.

להמשך קריאה >

להמשך קריאה >

צעירי הציונות הדתית

יו״ר הציונות הדתית, ח״כ בצלאל סמוטריץ׳
אחיי ואחיותיי שותפים לדרך,

בימים הללו, ערב קבלת התורה וימים ספורים אחרי יום 
חגה של ירושלים, יש הרבה סיבות להודיה ולאופטימיות. 

אמנם עברנו שנה לא פשוטה שבמרכזה בלבול עמוק 
ותחושות קשות שממשלת ישראל נפלה שבי בידי חבורה 

אופורטוניסטית והפכה לשוק ערכים פורח בו כל ערך 
ציוני מוצע לכל המרבה במחיר ובלבד שיספק את תאוות 

השלטון של ראשיה.  ממשלה שראשיה בחרו בתומכי 
הטרור בכנסת ישראל על פני הרוב הלאומי והציוני 

ותלותה בהם גוררת את מדינת ישראל שלנו לאובדן דרך 
ציוני וערכי.

אך אל לנו ליפול חלילה אל תהומות הייאוש ולהרהורים 
של כפיות טובה כלפי ריבונו של עולם.

בתהליך שיבת ציון ותקומת ישראל בארצו ידענו תמיד 
עליות ומורדות, אבל אנו קרובים מאד אל סופה של 

ממשלת שנת הבלהות והבלבול.
בקרוב מאד ובעזרת השם אנחנו נחזור! 

ואיתנו תחזור הרוח שלנו, תחזור אהבת העם, התורה, 
והארץ. 

תחזור הערבות ההדדית.
תחזור המשילות בארץ ישראל כולה.

תחזור הזהות היהודית. 
תחזור האמונה והגאווה ביהדות ובהיסטוריה המפוארת 

של עמנו 
ובקשר בין עם לארצו. 

אנו נחזור ובקרוב מאד. 

חברות וחברים יקרים, אני רוצה לברך את כולנו שנזכה 
לקבל תורה בשמחה ובנחת כאיש אחד בלב אחד ונזכה 

יחד במהרה להטות שכם כאיש אחד ולהשיב את מדינת 
ישראל אל דרך המלך. 
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