
אורי אורבך
מחבר את כולם

ִמילֹוְנַּבְך
סיכום פעילות בכנסת ה–18 מא' ועד ת'



שלום רב,

עם סיום כהונתה של הכנסת ה-18, אני שמח להגיש 

לכם סיכום קצר, תמציתי וקליל של פעילותי הענפה 
בכנסת: ִמילֹוְנַּבְך - א”ב של פעילותי בקדנציה החולפת.

כל סעיף וכל אות מסמלים מאמץ גדול למענכם.
כחבר כנסת בקדנציה ראשונה, למדתי להפעיל את 
הכלים הרבים והשונים שהכנסת מעמידה לרשותנו: 

חוקים, שאילתות והצעות לסדר היום, מכתבים, 
הפעלת פרויקטים ודאגה למשאבים.

פעלתי רבות לעידוד תרבות ציונית-דתית, לטיפול 
בנושא “הרווקות המאוחרת” ולקידום הקשר בין דתיים 

לחילונים. זאת בנוסף לפעולות הרגילות למענכם, 
למען כלל הציבור במדינה, ולמען מוסדות הציונות 

הדתית וארגוניה.
מובן שפתיחת המפלגה לכוחות חדשים והפעולה 

הנחושה למען המפקד והפריימריז, הן הישג שבע"ה 
עוד ישפיע רבות על הציבוריות הישראלית. זאת 

בנוסף לאחדות בתוך המחנה כולו.

מוגש לכם אפוא הִמילֹוְנַּבְך – תמצית הפעילות שלי 
בכנסת ה-18 לפי סדר הא"ב.

אני מודה לכם על הזכות שהוענקה לי לשרת את 
הציבור, ומקווה שבכנסת הבאה אזכה להמשיך 

ולפעול באותה רוח של אופטימיות ויצירתיות.

שלכם,

ח"כ אורי אורבך

ח"כ אורי אורבך, הכנסת, ירושלים, 91950
טל': 02-6408167/8 | פקס: 02-6408167

uorbach@knesset.gov.il |  www.uriorbach.co.il

  

  
  

  
    

  סגן יו"ר הכנסת
  ח"כ אורי אורבך

  

  

  

  ,שלום רב

  

, אני שמח להגיש לכם סיכום קצר, תמציתי וקליל של 18-עם סיום כהונתה של ה

  פעילותי הענפה בכנסת.

  כל סעיף וכל אות מסמלים מאמץ גדול במסגרת שירותכם.

  זו עבודה קשה, אבל מהנה.

כחבר כנסת בקדנציה ראשונה, למדתי להפעיל את הכלים הרבים והשונים שהכנסת 

נו: חוקים, שאילתות והצעות לסדר היום, מכתבים, הפעלת פרויקטים מעמידה לרשות

  ודאגה למשאבים.

דתית, לטיפול בנושא הרווקות המאוחרת ולקידום -פעלתי רבות לעידוד תרבות ציונית

הקשר בין דתיים לחילונים. זאת בנוסף לפעולות הרגילות למענכם, למען כלל הציבור 

  ית וארגוניה. במדינה, ולמען מוסדות הציונות הדת

כמובן שפתיחת המפלגה לכוחות חדשים והפעולה הנחושה למען מפקד הפריימריס הן 

הישג שבע"ה עוד ישפיע רבות על הציבוריות הישראלית. זאת בנוסף לאחדות בתוך 

  המחנה כולו. 

  לפי סדר הא"ב. 18-תמצית הפעילות שלי בכנסת ה –מוגש לכם אפוא המילונבך 

אני מודה לכם על הזכות שהוענקה לי לשרת את הציבור, ומקווה שבכנסת הבאה אזכה 

  להמשיך ולפעול באותה רוח של אופטימיות ויצירתיות.

                       

  

  ,  שלכם        

            

  ח"כ אורי אורבך                    

  

  

  

  02-6408167: , פקס02-6408167/8. טל': 91950ח"כ אורי אורבך, הכנסת ירושלים 

uorbach@knesset.gov.il,   www.uriorbach.co.il  

סגן יו”ר הכנסת
ח”כ אורי אורבך
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א’ אורבך, ב’ זה בנט
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אורי אורבך. זה אני. מתמודד על מקומי בכנסת הבאה. 
רוצה להמשיך מה שהתחלתי. בחקיקה, ביוזמות מקוריות 

ומועילות, בפתיחת השורות, בייצוג שלכם.

אחדות. במשך ארבע שנים הובלתי את ההידברות ואת 
אנחנו  הלאומי.  האיחוד  עם  המשותפות  הסיעה  ישיבות 
כי  נפעל לחבר מחדש לרשימה אחת את שתי הסיעות 

צריך ואפשר להגיע ביחד בע”ה לעשרה מנדטים. 

האות המיתולוגית. רוצה שתצביעו לנו לא רק מתוך  ב’, 
לשפת  לחזור  בגאווה.  בהזדהות,  בחיבה,  אלא  הרגל 
הבי”ת. המפד”ל-הבית היהודי, שילוב של ישן וחדש, של 

ותיקים וצעירים.

בנט נפתלי. 
המועמד שלי 

לראשות הבית 
היהודי. רס”ן במיל’, 

מזכ”ל מועצת 
יש”ע בעבר, יזם 
היי-טק ומסמל 

את הדור הבא של 
המנהיגות שלנו. 
השותפות שלנו 

תהיה יצירתית, מחברת ומעוררת תקווה.

של  החדשים  הצמיחה  ממנועי  אחד  תורניים.  גרעינים 
להם  עזרנו  ובפריפריה.  המרכז  בערי  הדתית  הציונות 
יותר מכל מפלגה אחרת. נחזק את בתי הספר הממ”ד, 
טוב.  ורצון  שותפות  מתוך  והכל  הקהילות,  את  נרחיב 

אנחנו לא זורקים לגרעינים רק בוטנים.

יזמתי חוק שאוסר על רבני מועצות דתיות  ומדינה.  דת 
הרחבת  נגד  פעלתי  חופות.  בעריכת  תשלום  לגבות 
נגד  פעלתי  אביב.  בתל  בשבתות  הציבורית  התחבורה 
פעלתי  הראשית.  הרבנות  של  הגיור  בנושאי  ההחמרות 
הבחינות  מערך  לשיפור  המדינה  לביקורת  בוועדה 
צהר  רבני  עם  במשותף  פעלתי  הראשית.  הרבנות  של 
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קמחא דפסחא
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רבות  ובפעולות  צהר(  )חוק  הרישום  אזורי  לפתיחת 
ולשיפור  הראשית  הרבנות  דמות  לשינוי  נפעל  נוספות. 

שירותי הדת בישראל.

 “הצעה לספר”. פרויקט שנתי שיזמתי בכנסת. מדי 
שנה בשבוע הספר, 
היו”ר וחברי הכנסת 
בוחרים קטע מספר 

שהם אוהבים, וקוראים 
אותו באירוע חגיגי. 

הפרויקט הפך למסורת 
שהורחבה לעשרות 

בתי ספר ברחבי הארץ 
שבהם מתארחים ח”כים וקוראים ספרים עם ההורים 

והילדים. זה קורא גם אצלכם.

את  הפוטר  חוק  העברתי  עברית.  ללשון  האקדמיה 
ארנונה.  מתשלומי  בירושלים  עברית  ללשון  האקדמיה 

עברית קשה שפה, וצריך לעזור למי ששומר עליה.
בהקשרים  האישה  מעמד  למען  נאבקתי  נשים.  הדרת 
“קול  החרדי  ברדיו  נשים  השמעת  איסור  נגד  שונים: 
בעד  דיינים,  למינוי  לוועדה  נשים  הכנסת  בעד  ברמה”, 
לאיסור  חוק  יזמתי  במפלגתנו.  לנשים  מוגבר  ייצוג 
ללימוד  מוסדות  לתקצוב  שותף  ואני  מגדרית  הטרדה 

תורה לנשים. 

של  הראש  כבד  בייצוג  גם  אצלנו.  גם  מותר.  כן,  הומור. 
הציונות הדתית.

ועדת הכספים. כיהנתי כחבר בוועדת הכספים ובהמשך 
לביקורת  בוועדה  חבר  הייתי  וביטחון.  חוץ  בוועדת 
ייצגתי  הכנסת.  ובוועדת  הילד  לזכויות  בוועדה  המדינה, 
ביטחון  לרשת  אחראית  במדינה  הרואה  ההשקפה  את 

חברתית לאזרח.
ויכוחים פנימיים. המפד”ל אלופה בוויכוחים, בהתפלגויות 
על  שמרתי  וההצעות  הפיתויים  למרות  ובהתפצלויות. 
ההשמצות  במירוץ  השתתפתי  לא  המפלגה.  שלמות 
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בזירה התקשורתית
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וההאשמות, והייתי המבוגר האחראי במשך כל התקופה. 
השלום מתחיל בבית.

זכויות חברתיות. נאבקתי למען זכויותיהם של קשישים 
ובעלי מוגבלויות מול הביטוח הלאומי והרשויות השונות. 
הציבורי  היום  לסדר  נושאים  בהעלאת  בחקיקה, 

ובוועדות השונות.

בבתי  בעיות  לפתרון  רבות  פעלתי  דתי.  ממלכתי  חינוך 
קבוצות  בין  גישור  בניסיונות  הממלכתיים-דתיים,  ספר 
ביקרתי  החינוך.  משרד  מול  החינוך  למען  ובפעולות 
הלימוד  שכר  כסופר.  והן  כח”כ  הן  ספר  בתי  בעשרות 
הגבוה במוסדותינו הוא אחד הנושאים המציקים לציבור 

והעליתי אותו על סדר היום שלנו.

נבחרתי  נחמד. בסקר של העוזרים הפרלמנטריים  ח”כ 
אני  איתו.  לעבוד  רוצים  שהכי  וזה  ביותר  האהוב  לח”כ 
מקווה שהתוצאה לא תגרום לי נזק, אם כי נחמד להיות 

חשוב, אבל יותר חשוב להיות נחמד.
בעוד  שותף  הייתי  שלי,  חוקים  שמונה  העברתי  חוקים. 
בקריאה  שעברו  רבים  חוקים  ויזמתי  חוקים  עשרות 
בכנסת  חקיקתם  את  להמשיך  שמאפשר  מה  ראשונה, 
ישיבות  חוק  והפרטיים:  הסיעתיים  החוקים  בין  הבאה. 
ההסדר והישיבות הציוניות, חוק המאפשר חופש פעולה 
חוק  שפה,  אבני  סימון  חוק  הלאומי,  השירות  לעמותות 

המגביל מכירת קרקעות המדינה לזרים ועוד.
חיבורים תורניים. “רוב תודות על ברכתך להשקת הרעיון 
שלך – תחרות חיבורים תורניים למגזר דתי לאומי. שותף 
אני לתקווה ולאמונה שהמיזם יוביל לכתיבתם של חיבורים 

יו”ר  מאירי דרך” )עוזי דיין, 
מפעל הפיס במכתב אליי(

בכנס  המידות.  טוהר 
ע”י  נבחרתי  שדרות 
מיוחד  בסקר  הציבור 
החברים  משלושת  לאחד 

הישרים ביותר בכנסת. אמנם עברו מאז שנתיים, אבל לא 
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עם קיבוצניקים בצפון

י

כ

מ
ל

תפסו אותי מאז בשום עבירה...
טלוויזיה. הופעתי רבות בתוכניות טלוויזיה ורדיו והרביתי 
לכתוב בעיתונות הכללית והמגזרית. הזירה התקשורתית 
חשובה ביותר בפוליטיקה המודרנית ויש משמעות לייצוג 
המגזריים.  התקשורת  לכלי  מעבר  היהודי  הבית  של 
הביקוש גדול במיוחד כי מאז שעזבתי את העיתונות אני 

נאלץ לכתוב טורים בחינם...

פעלנו  ישראל,  ארץ  בשדולת  חבר  אני  ושומרון.  יהודה 
הייתה  כסיעה  ופעולתנו  ביו”ש  ההקפאה  נגד  רבות 
משמעותית ביותר במניעת המשך ההקפאה. כיו”ר סיעה 
ההתיישבות.  בנושאי  מיוחדים  וסיורים  דיונים  זימנתי 
רקע  על  אפליה  איסור  חוק  טרומית  בקריאה  העברתי 
“שתי  רעיון  נגד  לפעול  ממשיכים  אנו  מגורים.  מקום 

מדינות לשני העמים” במלוא התוקף.

כבוד. משאב 
בלתי מתכלה. עד 

שבאתי לכנסת לא 
ידעתי שאנשים 

זקוקים לכל-כך 
הרבה כיבודים. אני 

משתדל להמעיט 
בדברי ברכה 

בטקסים ציבוריים ובתחילת הופעות מוסיקליות. הציבור 
בא לשמוע את הזמר, לא אותי.

כחול-לבן. לא רק בצבעי הדגל. בזכות חוק שלי, העיריות 
והן  יוכלו להסתפק בהצבת תמרור “חניה בתשלום”  לא 
יחויבו גם לצבוע את שפת המדרכה בכחול-לבן. לתועלת 

הנהגים ולמניעת  קנסות.

לפתוח את השורות. לא לפחד משינויים. לגוון את הייצוג  
ולהצביע.  לבוא  הדתית,  הציונות  את  לחזק  בכנסת, 

להתאחד. לשנות את הראש. 

מכירת אלכוהול. אני אחד מיוזמי החקיקה המקיפה נגד 
מכירת אלכוהול בכלל ולקטינים בפרט, ומיוזמי חוק 



מבלה בנאומים
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צמצום הפרסום של אלכוהול. לחיים, )אבל בזהירות(.
היו  ילדים  לכנסת  שהגעתי  עד  הידעתם?  ירי.  מטווחי 
הכנסתי  ירי.  במטווחי  חופשי-חופשי  להשתתף  יכולים 
תיקון לחוק כדי שילדים לא יירו חופשי-חופשי )אלא רק 

במסגרת מועדוני-קליעה ובפיקוח מיוחד(.
מעלית שבת. העברתי חוק חשוב ליחסי דתיים-חילונים. 
על פי החוק בכל בניין משותף שבו יש רק מעלית אחת, 
יוכלו  הם  שבת  במעלית  מעוניינים  הדיירים  רוב  אם 
בזכות  בבניין.  המיעוט  בדעת  גם  בהתחשב  להפעילה 
החוק מתאפשר לדתיים רבים לגור גם בקומות גבוהות, 

ולהימנע מסכסוכי שכנים מיותרים. 
מפקד הציונות הדתית. כ-50 אלף איש התפקדו ויבחרו 
במפקד  רואה  אני  שלהם.  המועמדים  את  בקרוב  בע”ה 
ושל  ובעיקר בפריימריז את ההישג הפוליטי הגדול שלי 

המפלגה.

נאומים. חוץ מנאומים 
רבים שזכו לסיקור 

נרחב, לא עשיתי 
מספיק דברים 

שמתחילים בנו”ן, זה 
הנו”ן שלי.

כיו”ר  מכהן  אני  סיעה. 
סדר  וכמנהל  הסיעה 

היום שלה בכנסת. אתם יודעים מה זה לתאם בין שלושה 
הייתה  הסיעתית  המשמעת  הכול  בסך  כנסת?  חברי 

בסדר גמור.
סימון סוכרים ושומנים. העברתי את חוק סימון סוכרים 
על אריזות מזון. על פי החוק יש לסמן את כמות הסוכר 
סימון  נושא  הצרכנים.  בריאות  למען  מזון  מוצר  בכל 
השקעתי  שבהם  הפעילות  מתחומי  אחד  היה  המוצרים 
סימון  חוק  את  גם  טרומית  בקריאה  העברנו  רבות. 

שומנים. שתהיו בריאים.
החשוב.  לתפקיד  לאחרונה  התמניתי  הכנסת.  יו”ר  סגן 

עניבה, חליפה ואני קורא אותי לסדר.



פרס יו”ר הכנסת
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בנק  נגיד  עם  והידברות  שלי  חקיקה  בזכות  עיוורים. 
לכך ששטרות הכסף החדשים  לגרום  ישראל, הצלחתי 
העיוורים  לנוחת  שונים  באורכים  יהיו  ב-2013  שיונפקו 

וכבדי הראייה.  
יהודיות  בקהילות  קצת(  )ממש  ביקרתי  יהודי.  עולם 
ומשלחות  עולים  הרבה(  )ממש  ופגשתי  באירופה, 
מהגולה, כאן בארץ. סוגיות הגיור, ההיתבוללות והעלייה 

מחייבות היערכות מיוחדת.
פוליטיקה. הפוליטיקה היא עניין חשוב מדי מכדי להשאיר 
כפי  לפוליטיקה,  הצטרפתי  פוליטיקאים.  בידי  רק  אותה 
אנשים  שגם  להוכיח  כדי  לעיתונות,  בעבר  שהצטרפתי 

אחרים יכולים לעשות זאת בהצלחה.

פייסבוק. אל תשכחו לעשות לי לייק כי אני אחד הח”כים 
אני  שבו  פייסבוק  דף  לי  יש  ברשת.  ביותר  הפעילים 
מפרסם מדי יום סטטוסים, ואיגרת מידע )ניוזלטר( שאני 
משגר לאלפי נמענים לעיתים קרובות. הקשר עם הציבור 
חשוב לי, ומעבר לקשר האינטרנטי אני מרבה לפגוש את 

הציבור פנים אל פנים.
ולאסי,  לעידית  כיפק  שלנו,  הלשכה  הציבור.  פניות 
אלינו  הפונים  אזרחים  של  בעיות  לפתרון  רבות  פועלת 
וביטחון  חקיקה  מרוב  לפעמים  המדינה.  רשויות  מול 
וכלכלה ואיראן שוכחים שיש אזרח רגיל שזקוק לפתרון 

בעיה. בשביל זה אנחנו בכנסת.
מזה  הכנסת.  יו”ר  פרס 
מכהן  אני  שנים  שלוש 
יו”ר  פרס  ועדת  כיו”ר 
חיים.  לאיכות  הכנסת 
והיקר  היוקרתי  הפרס 
וארגונים  לאנשים  ניתן 
במגוון  רבה  שתרומתם 
הזו  בוועדה  תחומים. 

אני פועל ביחד גם עם ח”כים מהשמאל, אבל את הפרס 
אנחנו נותנים רק לדתיים וימניים )סתם, סתם(.

יש  הדתית  הציונות  בתולדות  לראשונה  פריימריז. 
פריימריז במפד”ל-הבית היהודי. אני שמח שהתעקשתי 
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על פתיחת השערים לעוד מועמדים ומתמודדים. פתאום 
שגם  רואים  פתאום  מתפקדים,  ורעננים  צעירים  כוחות 

לנו מגיעה דמוקרטיה. 

מזון  לצרוך  צליאק. מחלת הדגנת מחייבת את החולים 
ללא גלוטן. פעלתי רבות בחקיקה ובשתדלנות כדי להקל 
על החולים. הגענו להישגים יפים בתחום סימון המוצרים 

ובסיוע להרחבת סל המוצרים לחולי הצליאק.
צעירים. יזמתי את 

אירוע two באב 
בירושלים מדי 

שנה. 1,500 צעירים 
וצעירות מהמגזר 
חוגגים בירושלים 

בהפקת בי”ס לקולנוע 
מעלה ועיריית ירושלים. סייעתי לארגן עוד אירועי מסיבות 
של צעירים דתיים ברוח המתאימה. פעלתי למען הכנסת 
פורומים  בפני  והופעתי  במפלגה  לצעירים  נרחב  ייצוג 
רבים של צעירים וצעירות. זה העתיד הפוליטי והציבורי 

שלנו.

שלנו:  הקהילות  הוא  הדתית  הציונות  של  הלב  קהילות. 
בתי כנסת, יישובים ומוסדות. פעלנו רבות כדי לחזק את 

הקהילות שלנו בפעילות, בתקציבים ובשותפות אמת.

ראוי לציון. באתר “כנסת פתוחה” המודד את פעילותנו 
במשכן  נוכחות  האלו:  הציונים  את  קיבלתי  בכנסת, 
ובוועדות - גבוהה מאוד; מספר הצעות חוק שהוצעו ועברו 
בקריאות טרומית וראשונה - גבוה מאוד; מספר הצעות 

חוק שאושרו סופית - גבוה מאוד. תעודת הצטיינות.

איתן  ח”כ  עם  הקמתי  דתיים-חילונים.  לקשרי  שדולה 
השדולה  דתיים-חילונים.  לקשרי  השדולה  את  כבל 
שיתוף  את  המבטאת  פעילות  כל  ומקדמת  מעודדת 
ידידותית  חקיקה  ומעודדת  המגזרים  בין  הפעולה 

בתחומים אלה.
רב  כסף  השקענו  שבהם  התחומים  אחד  שידוכים. 



חנוכת חנות ספרים 
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והנענו מהלך כולל. באמצעות עמותת “ישפה”, פרסומים 
בעיתונות וקמפיין ציבורי גויסו מאות שדכניות מתנדבות. 
התערבות  דורשת  במגזר  המאוחרת  הרווקות  תופעת 
החשוב  הנושא  את  העלינו  שבזכותי  שמח  ואני  וסיוע 

והרגיש לסדר היום. שאל את מי שכבר נישא.
סוף-סוף  הוכנס  שנים  עשרות  אחרי  לאומי.  שירות 
אחרי  רדיפה  עוד  לא  התקציב.  לבסיס  הלאומי  השירות 
של  משותפת  עבודה  מסודר.  תקצוב  אלא  שקל  כל 

הסיעה הביאה לשינוי חשוב זה.
תרגישו בבית. 

פרויקט שהובלתי 
ב-150 קהילות 

ובתי כנסת 
הפותחים את 

שעריהם לציבור 
חילוני ויוזמים 

פעילות משותפת מספר פעמים בשנה, בעיקר בחגים. 
במסגרת “תרגישו בבית”, בהובלת “מפעלות הציונות 

הדתית”, יזמתי שבת מתגייסים שבה המתגייסים לצה”ל 
עולים לתורה. שיתוף הקהילות הקיימות בערים לחיזוק 
הקשר בין דתיים לחילונים הוא אחד ההישגים הגדולים 

שלי בקדנציה החולפת.

למוסדות  תקציבית  דחיפה  ביוזמתי  הענקנו  תרבות. 
וחשוב  שלם  תחום  הדתית.  הציונות  של  התרבות 
שהוזנח במשך שנים זכה לסיוע שלנו באמצעות משרדי 
הממשלה הרלוונטיים. הפריחה התרבותית בציבור שלנו 

ראויה לעידוד. לא להיות רק צרכנים, אלא יוצרים.

והכין  ילינק, בדק  צבי  עו”ד  נציג מטעמי,  הורים.  תשלומי 
למוסדות  מדי  הגבוהים  ההורים  תשלומי  על  מיוחד  דו”ח 
החינוך התיכון. הצפתי את הנושא החשוב והכאוב על סדר 
את  להפחית  יצליח  משמעותי  פוליטי  כוח  הציבורי.  היום 
תשלומי ההורים. הגשתי הצעת חוק שקיפות ודיווח שלפיו 

מוסדות יחויבו לדווח להורים על השימוש הנעשה בכסף.

תודה. לכל מי שעזר, היה שותף, היטה שכם. תם ולא נשלם.


