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פתיחה

אנושי  ציבור  להקים  השאיפה  נתגלתה  הזה...  העם  של  מטעו  "בראשית 
של  למילואה  ומשפט'...  צדקה  לעשות  ד'  דרך  את  'ישמרו  אשר  גדול 
וסוציאלית  פוליטית  מדינה  בעל  זה  ציבור  שיהא  דווקא  צריך  זו  שאיפה 
וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, 'עם חכם ונבון וגוי גדול', 
והאידיאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ 

במאור הזה..." )הראי"ה קוק, 'למהלך האידאות בישראל', אורות(

אנו מלאי רגשי תודה לריבונו של עולם על ששם חלקנו בדור הזה של שיבת 
עם ישראל לארצו וכינון מדינת ישראל. 

בשדה  ואמונה  תורה  של  מגדלור  לשמש  מבקשת  הלאומי  האיחוד  תנועת 
העשייה הציוני-לאומי מתוך רגש של אחריות ושליחות. לאור הנאמנות לתורת 
ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, חשנו שיש צורך בבירור מעמיק ורחב של 
דרכנו ואחריותנו לייסוד חיים ממלכתיים לאור תורת ישראל. זהו בעינינו אחד 

האתגרים החשובים שמולם ניצבת גאולתנו בעת הזאת.

מצע זה, העוסק בסוגיות הליבה של מדינת ישראל, נידון, נלמד ונוסח לאחר 
התייעצות ארוכה עם רבנים, ראשי ישיבות ואנשי מעשה, ואנו סבורים כי הוא 

משקף את עמדת הציונות הדתית והציבור המסורתי בעם ישראל.

בעת האחרונה נשמעים קולות קיצוניים ושוליים שמטרתם החלשת היהדות 
הממלכתית ופגיעה באחדותנו כעם. אנו סבורים שהנפת הדגל בעת הזאת 

היא צו השעה.

אנו מתפללים שנזכה ליישם באהבה ובאמונה את הרוח הגדולה הבאה לידי 
ביטוי במצע זה 

 שר החקלאות אורי אריאל
 חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ
מזכ"ל המפלגה אופיר סופר 

השבת הציבורית
ובמעגל  יהודי  כל  של  הפרטי  החיים  במעגל  מרכזי  ערך  השבת  הייתה  ומתמיד  מאז   1

הציבורי-לאומי שלנו כעם. 
מראשית הציונות, וביתר עוז מאז הוקמה מדינת ישראל, ניצב בפנינו אתגר מחודש: שמירת 
השבת במרחב הציבורי, המבטאת קבלת אחריות לאומית לשמירת אחד מסממני זהותנו 

המובהקים – יום השבת. 
2  התנועה תפעל לחזק את שמירת השבת וצביונה במרחב הציבורי-ממלכתי מתוך אמונה 
חיי הפרט  והעוצמה של  זה תתגלה השבת כמקור הברכה  ויישמר צביון  שככל שיתחזק 
והכלל, הקודש והחול גם יחד, ומתוך ההבנה ששמירת צביון יום השבת היא אינטרס לאומי 

שאינו שייך למגזר מסוים, וכמוה כשמירת צביונה היהודי-לאומי של המדינה.
3  התנועה תפעל לחזק את מעמד השבת בציבור הישראלי כיום שעניינו קדושה ואחדות 
והצעות להחזרת השבת במרחב הציבור  ישראל. התנועה תעודד העלאת רעיונות  בעם 

ליום של העצמת הזהות היהודית, ערכים סוציאליים וקשר בין חלקי האומה.
4  התנועה תפעל בחקיקה לאפשר לכל החפצים בכך לשמור על קדושת השבת במתן 
שבת  שומרי  עסקים  לחזק  הציבור  לכלל  קוראת  התנועה  בתעסוקה.  הזדמנויות  שוויון 

ולתמוך בהם.
"גם אם נאמר שאין ערך לכפית היחיד לעשות מעשים  נריה אמר:  5  הרב משה צבי 
אשר לבו בל עמו, מבחינת היחס של היחיד לעצמו... הרי יש ערך רב לכפיית מעשים 
זו לגבי קביעת אופי חיי הרבים... ובכן לא כפיה דתית לפנינו כאן, אף לא כפיה מצפונית, 
אלא פשוט הגבלת חופש הפרט... וכי אין עם ומדינה בעולם שאינם מגבילים את חופש 

האזרח בשטחים שונים ומטעמים שונים?" )שמעתין 32(. 
יפעלו  כיצד  בקביעה  במעלה  ראשונה  משימה  רואה  התנועה  נריה,  הרב  דברי  לאור 
ייראה המרחב הציבורי במדינת ישראל  וכיצד  יהיה אופי הרחוב  המערכות הכלליות, מה 
באופן שיבטא נאמנה את שמירתנו על יום השבת ואת הוקרתנו לה כמקור ברכה המלווה 

את עם ישראל משחר קיומו ועד היום הזה.
שונות  אמנות  ברוח  פשרה  בהצעות  או  פרטיות  ביוזמות  תומכת  איננה  התנועה    6
שמחלישות את שמירת השבת הציבורית ומכרסמות בה. התנועה תפעל למנוע כל חקיקה 
שתפגע בהסכמות הלאומיות שהתקבלו במדינת ישראל )הסטטוס-קוו( ותפעל לחזק את 

אכיפת החוק בענייני השבת.
בצרכים  ותתחשב  הלאומיות  התשתיות  עבודות  נושא  כל  להסדרת  תפעל  התנועה    7

ובהיתרים למיניהם, כפי שיקבעו הרבנים הראשיים לישראל והרבנות הראשית לישראל.
גיסא  8  התנועה תפעל לקידום פתרונות בהסכמה רחבה ברוח סוף שבוע ארוך, מחד 
מתוך רצון לחזק ערכים תורניים וסוציאליים בשמירת יום השבת כיום מנוחה לאומי, ומאידך 

גיסא כדי לתת מענה במגוון תחומים לצורכיהם של העובדים בכל ימות השבוע.
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יהדות התפוצות
1 מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי. ערך הערבות ההדדית שביסוד קיומו של העם 
היהודי בכלל וביסודה של מדינת ישראל בפרט מטיל על המדינה אחריות ליהדות העולם 
כולה. מתוך אחריות זו תפעל התנועה להעמיק את הקשר בין העם היושב בציון לבין אחינו 

שבגולה. התנועה תפעל לחזק את הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל.
2  התנועה תפעל להעמיק את כלל הפעילות הנעשית למען חיזוק הזהות היהודית והקשר 

לארץ ישראל בקרב היהודים המתגוררים בתפוצות.
3  התנועה רואה במדינת ישראל את הבית של כלל היהודים בעולם כולו, כאמור בהכרזת 
העצמאות. התנועה רואה בעידוד העלייה ובחיזוק הליך קליטת העולים משימה מרכזית 

וחיונית שנועדה להבטיח את המשך שגשוגה של מדינת ישראל.
מוסדות  בקרב  העולים  קליטת  לעידוד  משאבים  ובהפניית  בחקיקה  תפעל  התנועה    4

המדינה למיניהם, ובכלל זה בתעסוקה, בחינוך, ברפואה, ברווחה ובמשפט.
ביחסה  התפוצות  יהדות  בקרב  המתחולל  הכרסום  את  רבה  בדאגה  רואה  התנועה    5
בכל  תפעל  התנועה  התפוצות.  יהודי  של  היהודית  זהותם  היחלשות  ואת  להתבוללות 
אחינו  ולחיזוק  התופעה  עם  המתמודדים  האורתודוקסיים  הארגונים  לחיזוק  האמצעים 

שבתפוצות.
ההבנה  מתוך  אורתודוקסיות,  שאינן  בתנועות  והכרה  תוקף  מתן  כל  תמנע  התנועה    6
העולם  יהודי  של  הקשר  ולהתרופפות  היהודית  הזהות  להחלשת  מובילה  שהרפורמה 

למדינת ישראל. 
7  התנועה רואה בירושלים בכלל ומקום המקדש בפרט את מושא הכיסופים אליו התנקזו 

אלפי דורות של כמיהה וגעגוע של אומה לארצה ולמורשתה. 
התנועה תפעל למימוש הריבונות היהודית בהר הבית.

התנועה תפעל לשמור על הסדרי התפילה הנהוגים בכותל אגב שמירה על כבודם של 
כלל החפצים להתפלל בו ועל חירותם ומתוך שמירת ערכי היהדות וההלכה וחיזוקם, לאור 
הדרכתם של הרבנים הראשיים לישראל, שהם בעלי הסמכות העליונה בהוראת ההלכה 

במרחבים הציבוריים של מדינת ישראל, ובמיוחד במקומות הקדושים.

המשפחה
1  התנועה רואה בתא המשפחתי אבן יסוד לקיומנו ולהתפתחות הרוחנית שלנו כעם. 

המשפחה  למבנה  הנוגע  בכל  הלאומיות  ההסכמות  נשמרו  עתה  ועד  המדינה  מקום    2
היהודית מתוך הכרה בחשיבות התא המשפחתי והשפעתו הברוכה על התפתחות תקינה 

ובריאה של ילדים.
3  לאור רוח זאת ומתוך ראיית יעד לאומי בחיזוק מעמד התא המשפחתי המסורתי, תפעל 

התנועה לחזק את מעמדו בחינוך, בהסברה ובחקיקה. 
החינוך,  במערכת  הישראלית,  בחברה  המשפחה  מעמד  את  לחזק  תפעל  4  התנועה 

תקדם  התנועה  נוספות.  ציבור  ובמערכות  הרווחה  המשפט, 
חוקים שיעודדו ילודה מתוך הכרה בחשיבות התפתחותו של 

עם ישראל. התנועה תוביל ותקדם תוכניות לחיזוק מוסד 
הנישואין, לדוגמה: סבסוד ייעוץ זוגי ומשפחתי.

5  התנועה תפעל לחזק את מעמד הרבנות הראשית 
פי  על  המוסמך  הבלעדי  כגורם  ולביסוסו  לישראל 

חוק לעסוק בכל ענייני המשפחה, לרבות נישואין 
בנישואין  שתכיר  חקיקה  כל  ותמנע  וגירושין, 

אזרחיים או במסגרות פרטיות. 
6  התנועה רואה במבנה המשפחה היהודי 

והטבעי של אב ואם את מבנה המשפחה 
הלכך  ישראל.  במדינת  המוכר  היחיד 

חקיקה  כל  למנוע  התנועה  תפעל 
או  חד-מיניים  נישואין  שתאפשר 

אישור זכויות אחרות שיגרמו הכרה 
ועם  אלו,  בקשרים  כמשפחה 

למניעת  התנועה  תפעל  זאת 
פגיעה  או  שנאה  גילויי  כל 

נטייתם  בשל  באנשים 
המינית.
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הרבנות הראשית לישראל
1 הרבנות הראשית לישראל היא הסמכות הממלכתית התורנית-הלכתית העליונה היחידה 

במדינה.
התנועה תמשיך לפעול לחיזוק מעמד הרבנות הראשית וסמכויותיה כרשות בלתי תלויה, 
הפועלת לעצב את צביונה היהודי של המדינה בכל תחומי החיים והחברה מתוך תפיסת 

העולם הרואה במדינת ישראל את ראשית צמיחת גאולתנו.
2  התנועה תפעל בחקיקה לחיזוק מעמד הרבנות הראשית והחלטותיה בנושאי דת ומדינה, 
בשאלות  לדיון  הראשית  הרבנות  עם  מתמיד  בקשר  יעמדו  ומוסדותיה  התנועה  ונציגי 

מרכזיות העומדות על סדר יומן של המדינה ושל האומה.
3  התנועה תפעל לחזק את מערכת השיפוט הרבני ועצמאותו ולהתייעלות מערכת בתי 
השיפוט  מערכת  של  במעמדה  הכרסום  במגמת  התנועה  תיאבק  כן  כמו  הרבניים.  הדין 

הרבני ובסמכויותיה. 
4  התנועה תפעל לחזק את מערך הנישואין והגירושין ברבנות הראשית. יושם דגש בטיפול 
מסורבות  של  בעיותיהן  בפתרון  ובמיוחד  ומשפחה,  אישות  בתחומי  הרגישות  בשאלות 
גט ומעוכבות גט ובפתרון בעיות ממזרות. אנו מחזקים את ידי הדיינים במציאת פתרונות 
לבעיות אלו בתהליך מזורז ומועדף לטובת הנוגעים בדבר ולחיזוק המערכת הממלכתית 

הרבנית הנוהגת על פי דין תורה.
רבני  הראשית,  הרבנות  מועצת  וחברי  ראשיים  רבנים  של  לבחירתם  תפעל  התנועה    5
ערים ורבני שכונות גדולים בתורה וביראת שמיים ובעלי השקפה לאומית וציבורית כלל-

ישראלית. 
ולעידוד  הכשרות  חוקי  ליישום  הממלכתי,  הכשרות  מערך  את  לחזק  תפעל  התנועה    6

רכישת מוצרים נושאי הכשר מהרבנות הראשית ומהרבנויות המקומיות.
משגיח–מושגח,  הפרדת  תהליכי  כקידום  הכשרות,  מערך  בהתייעלות  תתמוך  התנועה 

יצירת קריטריונים אחידים לכשרות ועוד, לאור המלצת נציגי הרבנות הראשית.
שמיטה  בשנות  במשק  המונהגים  הממלכתיים  ההסדרים  שכל  לכך  תפעל  התנועה    7
יתנהלו על פי הנחיות הרבנות הראשית לישראל מימים ימימה, בדרכו של מרן הרב קוק 
ולרבנות הראשית,  ועדת השמיטה הממלכתית המשותפת לממשלה  הנחיות  ולפי  זצ"ל 

ליישום ההסדרים בשנת שמיטה.
8  התנועה תומכת בחיזוק מערך הגיור הממלכתי כפי הוראות הרבנות הראשית לישראל 
ובפיקוחה. יודגש כי הרבנות הראשית היא הגורם הבלעדי שעל פי פסיקותיו יוכרו הגיורים 

במדינת ישראל. 
9  התנועה תפעל לתת כלים יעילים בידי הרבנות הראשית על מנת שתעמוד בתפקידה, 

כגון תקציבי הסברה ופרסום, שותפות אמת בצוותי היגוי ותכנון במיזמים לאומיים ועוד.

שירות צבאי ולאומי
1  התנועה רואה בלימוד תורה ערך מקודש וחיוני לקיום האומה והמדינה ובחובת השירות 

הצבאי בצה"ל מצוות עשה המוטלת על כל אדם מישראל. 
ההסדר  ישיבות  הציוניות,  הגבוהות  הישיבות   – השונות  במסגרת  מוצאת  התנועה    2
וסייפא'. התנועה תחזק את  'ספרא  – ביטויים הולמים לשילוב  והמכינות הקדם-צבאיות 
קול של  לרבנים להשמיע  ביטוי מוחלט  יינתן חופש  כי  ותתבע  למיניהם  מוסדות הלימוד 

תורה, ולא תוטל על המוסדות כל הגבלה כזו או אחרת.
3  התנועה קוראת לראות אתגר לאומי בהשתלבות במערכת הצבא והביטחון במסגרות 

הנוספות על שירות החובה בצה"ל.
4  התנועה תפעל לשמירת זהותו היהודית של צה"ל ולשמירת ערכיו ותפקידו העיקרי – 
אג'נדות  לקידום  ככלי  בצה"ל  להשתמש  ניסיונות  נגד  תפעל  התנועה  האויב.  על  ניצחון 

תרבותיות.
5  התנועה תפעל כדי שכל חייל יוכל לשרת בצבא בכלל התפקידים והדרגים בלי שיידרש 

לוותר על אמונתו ועל אורח חייו. 
6  התנועה תפעל לחזק את מעמד הרבנות הצבאית הראשית כסמכות ההלכתית העליונה 
תפעל  התנועה  לישראל.  הראשית  הרבנות  עם  התיאום  המשך  את  ותאפשר  בצה"ל 
להחזרת ענף תודעה יהודית לידי הרבנות הצבאית ותעודד פעולות לחיזוק רוח הלחימה 

וערכי צה"ל.
7  שירות לאומי-אזרחי:

בתחומי  רבות  התורם  ביותר  חשוב  לאומי  ערך  הלאומי  השירות  במפעל  רואה  התנועה 
האידיאלי  המקום  את  זה  במפעל  רואה  התנועה  בישראל.  והחברה  הרווחה  החינוך, 
למסלול  ישויכו  החמ"ד  בוגרות  שבו  מצב  ליצירת  תפעל  התנועה  הבנות.  של  לשירותן 
השירות הלאומי שיוך טבעי. התנועה תפעל לחזק את תחושת השייכות והערך בשירות 
הלאומי, לפתוח תפקידי התנדבות נוספים ומאתגרים ולשפר את תנאי השירות של הבנות. 
התנועה תפעל לעגן בחקיקה את הזכות לשרת בשירות לאומי כדי למנוע מגבלות תקציב 

המונעות מבנות להתנדב לשירות הלאומי.
התנועה תפעל לחזק את מסגרות השירות הלאומי בהיבטים הרוחניים למתנדבים החפצים 

לשמור על אמונתם הדתית.
התנועה תפעל להגביר את ההתנדבות בכל גוני האוכלוסייה, ובכללם בנים פטורי גיוס ועוד.
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