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 3/20  -תש"פאדר  –סבב ג'  בחירותוהץ הדתי הקיבו
 

 . הנוכחיות בעה בבחירותהצ , אני מבקש לחוות דעתי על הסבב ג' בחירותרב ע
 ה יהיה לטובה. ובעז" –מצפונו ו וצו מאיתנו יצביע לפי מיטב שיקול דעתל אחד כ

 כמה מילים שלי הדעת  וסיף לשיקול אני מבקש לה
 
אהבה הנושאים או  מ  100%  -, בת הסכמה והזדהות מלאהכמעט תמיד אינה כולללגה בבחירות  צבעה למפה
 . ם הנפלאותלמועמדים או לתכונותיהייגת סובלתי מהערצה ו

 :ענינים מרכזייםשני לדעתי יש לשקול 
, האמונות ינטרסיםהא דות, הצרכים,העמ(  את הכי קרובייצג באופן הטוב ביותר )או מי יוכל ל -חדהא

 . הדתיהקיבוץ  –ת מיישבת ורעיונית ובמקרה זה גם שלנו כתנוע -והדעות שלי
 .  לשם הכי טובדינת ישראל, ומי עשוי להוביל אותנו ולמביותר לעם והטוב מה הדבר הנכון  -השני

 
 ל'ימינה'.צביע לה אני מאמין שנכון, ל פי ניסיוני , עעניינים אלו הדעת בשני  שיקוללאור 

 
בתחומי  קדם באמצעותם את הנושאים שלנוש סיכוי גדול יותר לאלו שים ' ההשרים מ'ימינההח"כים ו
לקידום  עם ימינה  מסמך על שיתוף פעולה ראוועוד.  , ביטחוןחברה וקהילהחינוך, , , חקלאותהתיישבות

 .  ואליציונייםהסכמים קנושאים שונים בכלל וב
ברוב הנושאים ולקבל ב רפי,  והרטריץ'  וסמקד  בנט, שבייחוד ללאנשי 'ימינה'  ולנו לפנות  הניסיון מוכיח שיכ

ותר ממה ל זאת זה יסיוע מספיק או לתוצאות, ובכהגענו לשלא תמיד    ולפעמים סיוע. נכון    , התייחסותקשב
 . באפשרויות אחרותשיש לנו 

 
"הקודש, האומה והאדם" , וטובת "עם ערכי  –תית ן שהרעיונות המרכזיים של הציונות הד אמיאני מ

כיום אין לו ביטוי ציוני דתי, שליטי קוקים לביטוי של כוח פועדיין זראל", תורת יש - שראלארץ י -ישראל
 ימינה".  ברור אחר מלבד "

 
נו מצויים נראה שאויישובי יו"ש,   בקעת הירדןעל  ונותת הריב, ואפשרות החלמאה'תכנית ה'בהקשר של 

בתוכה היישובים שלנו בבקעה וביו"ש ה, אולי היסטורית. מבחינת ההתיישבות בכלל ודרכים חשובבפרשת 
הביטחון העתיד וההתפתחות של היישובים. ה על  ונות השפעה חשוביברלהחלת העשויה להיות  ,   (ישוביםי  7  )

הוא חיובי מבחינת השיקול  ת,החלת הריבונוו מאה'תכנית ה 'דמסייע למי שמאמין שהכיוון של תנא זה 
 .ת העם ומדינת ישראלטוב -השני

 
יהיה לנו  ,כנסתתיכנס ל, (8)מקום מכפר עציון נו שרה בק חברתיהיו מספיק קולות ואם  –ין חשוב ניועוד ע
 עניין בעל ערך ומשמעות. וזה , של תושבת הקיבוץ הדתי וכתובת ישירהפוליטי ייצוג 

 
כולם   –חנו  לוחייבים מנהיגנו ושברורה,    בהעדר הכרעה'משחק סכום אפס'.  ם לאסור לנו להסכי,  אחרי הכל

 קים ממשלה בישראל. יתורים והסכמות שיאפשרו לה, ופשרותתכנס ללגות, לההמפמכל  –
 והיכולת למען זה.  וחכתנועה, נפעיל את כל הכנו אנחנו מציד

 
  בברכה

 פורת מיתי א

 


