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 צומת - מצע

 כללי  

 1. הלבטים המלווים את החברה הישראלית בסיסם בהתערערות האמון
 בקיומו של החזון הציוני. חולשתו של העם באשר לעוצמתו ולזיקתו לארץ

 ישראל נובעים מחולשת החומר והרוח יחדיו. צומת כמפלגה ציונית
 המבטאת מאוויים ופועלת להגשת שאיפות ומטרות של למעלה מ - 100
 שנה, מחוייבת להפיח בעם ובארץ את התקוה אשר כל כך חסרה לנו

 בחיינו היומיומיים ובשאיפותינו לעתיד. כל זאת בנוסף לשמירת הקיים
 ולהרחבתו, לשמירת גבולות הארץ, ליצירת עם אחד תוך שימת דגש על

 חינוך לערכים, לקליטת עליה ומניעת אבטלה.

 2. צומת נוסדה כתנועה רעיונית ציונית ובתור שכזו חרתה על דגלה ארבעה
 יעדים לאומיים. יעד בטחוני - הסרת איום השמדה מעל ישראל. יעד

 חברתי/חינוכי - הפיכת ישראל למוקד משיכה לעם היהודי. יעד כלכלי -
 צמצום תלות בגורמי חוץ ושאיפה לעצמאות כלכלית. יעד מדיני - השגת

 הסכמי שלום עם מדינות ערב והכרה בינלאומית בזכותו של עם ישראל על
 ארץ ישראל.

 3. מאורעות השנים האחרונות, הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי, יחד עם
 התפוררות בחברה הישראלית ובקעים במימושו של הרעיון הציוני שהינם

 תוצאה של פערים בלתי נסבלים באוכלוסיה, כלכליים וחברתיים,
 מחייבים את צומת לקבוע סדרי עדיפויות חדשים בפעולותיה, במטרה

 להטביע את חותמה על המדינה ועל החברה בישראל.
 צומת נאמנה לעצמה ולמקומה במפה הפוליטית בישראל, קובעת את סדרי

 העדיפויות הבאים:

 א. חינוך, חברה ואיכות חיים.
 ב. בטחון לאומי ואישי.

 ג. זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל.
 ד. יחסי גומלין של דת ומדינה.

 ה. שיקום הכלכלה - מניעת קיטוב בעם.

 א. חינוך, חברה ואיכות חיים:  

 1. מערכת החינוך:

 צומת קובעת שהחינוך חייב לתפוס מקום בראש סדר העדיפויות הלאומי
 בהקצאת משאבים ובכח אדם. החוסן הלאומי והיכולת להתמודד עם
 בעיות בטחוניות, חברתיות וכלכליות הוא פועל יוצא של איכות מערכת

 החינוך והמשמשים בה.

 צומת קובעת שרמת החינוך וההשכלה מותנית ברמת ההוראה - על כן יש
 להפנות את המיטב בחברה למקצועות ההוראה והחינוך ומקצוע זה יחשב

 למקצוע מועדף ויתוגמל בהתאם.

 צומת תפעל ותחייב הקניית השכלה לכלל האוכלוסיה ותלחם בבערות
 שהינה פועל יוצא של פערים חברתיים שליליים בחברה.

 צומת תפעל לצמצום מספר התלמידים בכל כיתה ותשמור בכל משמר על
 קיומו של יום לימודים ארוך.

 צומת תפעל לקליטתם של הנפלטים ממערכות החינוך ותקיים מסגרות
 מיוחדות לצורך כך בעיקר בצה"ל.

 צומת קובעת בזאת כי על בתי הספר ומוסדות החינוך לשמש דוגמא לכלל
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 מוסדות הצבור בארץ בחזותם, בטיפוח סביבתם ובהקניית ערכים.

 2. החברה הישראלית:

 החברה הישראלית איבדה מחוסנה ומיכולתה לעמוד בלחצים וזאת כפועל
 יוצא מאובדן ערכים ציוניים לאומיים וממוסר שלטוני לקוי.

 חברה בריאה המאמינה ביעודה ובעתידה חייבת ללכד שורותיה ולהשתית
 את חייה על מערכת שלטונית שתבחן באמות מידה מוסריות של אמינות

 והקניית כוח רצון לעם לעמוד באתגריו בבניית חברה שוויונית.

 צומת תפעל ותבטיח כי מוסדות השלטון בישראל יהיו נקיים מכל משוא
 פנים והמערכת הפוליטית תמשוך אליה כוחות יוצרים ואמינים.

 3. דור ההמשך:

 עתידנו ועוצמתנו תלויים בדור ההמשך.

 דור ההמשך - נוער וצעירים הינו בעל רמה ערכית ולאומית המבקש
 הסברים לתופעות החיים בארץ הכוללות מלחמה, שלום, שטחים, גבולות,

 דת חברה ותעסוקה.

 צומת מתחייבת להציב יעדים ומטרות של עשייה לנוער ולשלבם בפעילות
 אינטנסיבית שמטרתה קידום נושאים רעיוניים המועילים לעם ולארץ תוך

 הבטחת עתידנו כאן.

 צומת מתחייבת להעמיד משאבים כלכליים לקידום הנוער, לגיבושו
 ולהשגת יעדיו.

 צומת מתחייבת לחזק את הזיקה לארץ ישראל בקרב בני הנוער ההולכת
 ומטשטשת בעיני דור האלפיים.

 צומת קובעת, כי מעבר לשרות הבטחון, על דור ההמשך לקחת חלק פעיל
 ובלתי אמצעי בפעיליותיה של המדינה ובמלוי משימותיה.

 צומת כתנועה לאומית פועלת, לוחמת ומציבה אתגר לנוער.

 תחושת ההתמרמרות בקרב הנוער נובעת מהעובדה שמשאבי המדינה
 אינם מחולקים בצורה שוויונית בקרב פלגי האוכלוסיה השונים. ישנם

 מגזרים שונים באוכלוסיה שזוכים לקיפוח ואינם זוכים לעזרת המדינה.
 צומת תתמוך בחלוקה שוויונית של משאבי המדינה ובכך תגביר את

 תחושת העשיה והשייכות.

 צומת מתחייבת להרתם להחייאת תנועות הנוער ולהחזרת כוחן המוסרי
 והחברתי ולהשקיע משאבים בארגון פעילויות המאפיינות תנועות אלה
 ובמיוחד ארגון טיולי נוער ברחבי הארץ, ארגון פעילות המוקדשת לעזרה

 לנזקקים ועידוד פעולות התנדבות בקרב שכבות המצוקה בחינוך
 ובהקניית ערכים.

 4. עליה וקליטה:

 העליה היתה ותשאר הבסיס המוסרי העליון לקיומה של מדינת ישראל -
 מדינתו של העם היהודי.

 צומת מתחייבת לשנות מהשורש את דרך קליטת העולים ולרכז את
 הטיפול בענינם במערכת הממלכתית, ממשלתית.

 צומת קובעת כי אין מקום יותר לגופים לא ממשלתיים אשר יטפלו
 בקליטת העליה. מדינת ישראל הינה מדינה ריבונית החייבת לדאוג לכל

 אוכלוסייתה.

 צומת תפעל לשילובם המהיר של העולים בחיי המדינה כאשר השפה,
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 התעסוקה, הדיור, והרגשת השייכות הינם אבני הבוחן לכך.

 צומת תשאף ליצירת אינטגרציה מתמדת של בני הנוער העולים עם ילדי
 הארץ בקיבוצים, בפנימיות ובסמינרים לקבוצות נוער משולבות.

 התנועה הציונית הציבה לה את דגל השיבה לציון ואין היא יכולה להכיר
 ולהסכים לאבטלה בקרב העולים כדבר מקובל.

 5. איכות הסביבה:

 במשך שנים הזניחה המדינה את סביבתה הטבעית ובכך פגעה באיכות
 החיים והסביבה. צומת מציבה אתגר לאומי לשינוי תפיסה מהותית של

 התייחסות החברה והמדינה לערכיה הסביבתיים. לא עוד נחלים
 מזוהמים, לא עוד פגיעה בלתי מבוקרת בשטחים ירוקים, לא עוד חוסר
 אכפתיות לסביבתנו הקרובה, לא עוד לכלוך וזוהמה, לא עוד ביוב בלתי

 מבוקר, לא עוד פגיעה בערכי הטבע והנוף.

 צומת קובעת בזאת כי איכות סביבתנו הינה מרכיב חשוב באיכות החיים.

 בניית הארץ פירושה מתן מענה איכותי לחיים בה תוך התחשבות מלאה
 בנוף קיומינו ובאדם החי בה.

 המדינות הנאורות בעולם רואות בשמירה על איכות הסביבה את דגל
 קיומן ועתידן, צומת מרימה אתגר זה ומכריזה בזאת על הצטרפותה של

 מדינת ישראל לחברות העמים המקדשת את איכות הסביבה למען החיים.

 6. הקטל בכבישים:

 מדינת ישראל מאבדת מאות קורבנות כתוצאה מתאונות דרכים. צומת
 תיזום פעילות בתחומים הבאים:

 בחינת רמת לימודי הנהיגה בבתי הספר לנהיגה וביצוע שינויים
 משמעותיים כדי ללמד נהיגה מודרנית והפעלת כלי רכב חדישים ביום

 ובלילה.

 צומת תשאף לכך כי מקצוע הנהיגה הבטוחה וההתנהגות הביטחונית
 ילמד בבתי הספר מהכיתות הנמוכות ויהווה חלק מהמבחנים של סוף

 שנת הלימודים בהתאם לרמה.

 צומת תגרום לכך כי תשתית התחבורה בישראל תשונה ורכבות איכותיות
 יחליפו את מקומם של הכבישים העמוסים.

 7. מעמד האישה:

 מקומה של האשה במערכות חייה של החברה הישראלית הינו בלתי
 מעורער.

 צומת תפעל כי ההכרה במעמדה של האשה לא תהיה מן השפה ולחוץ
 והזדמנויות שוות תהיינה לאשה ולגבר בכל מערכות החיים בארץ.

 שוויון בכל - תמורה שווה לעבודה שווה.

 8. גימלאים:

 שיפור רמת החיים ואריכות החיים מחייבים לראות בגימלאים חלק
 אינטגרלי פעיל, תוסס ומשפיע בחיי המדינה והחברה.

 הציבור בארץ מתבגר ומזדקן, נושא הגימלאים ומקומם בחברה הינו פרוץ
 לכל עבר ורק לפני בחירות קמות להן מסגרות קיקיוניות המנסות להיבנות

 על גבם.

 צומת לוחמת לשמירת זכויותיהם של הגימלאים ולשמירת כבודם.
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 מחויבותה של צומת תבוא לידי ביטוי בעיבוד הקמת מועדונים ומסגרות
 חברתיות ובהבאת דבר הגימלאים לממשלה ולתודעת הציבור.

 ב. בטחון לאומי ואישי:  

 מאז הקמת צומת באוקטובר 1983, התרחשו ארועים ברמה הלאומית
 המחייבים לבחון מחדש משמעותם והשפעתם על היעדים הלאומיים.

 הצורך הביטחוני מחייב חשיבה בעקבות ההסכמים עם הפלשתינאים
 המאפשרים לרשות הפלשתינאית לקיים בשטחים כח מאומן וחמוש

 שמחד - נמצא בעורף גבול הבטחון (בקעת הירדן) ומאידך - מול ריכוזי
 אוכלוסיה בשפלת החוף.

 כוחות אלו מהווים איום מתמיד ומסכנים את השימוש בצירי התנועה
 ובצמתים חשובים בגב ההר, במורדות המזרחיים ובשיפולי השומרון

 ב"רגיעה" ובחרום.

 צומת תפעל לחיזוק תמידי של הישובים וכושר עמידתם בכל התחומים.

 צומת תגרום לכך כי כוחות הבטחון יהיו פרושים וערוכים בכל השטחים
 השולטים בארץ ובמיוחד בצירי תנועה עוקפים, תוך הקמת בסיסים

 ומוצבים. צומת קובעת כי כל מעברי הגבול יהיו בשליטת מדינת ישראל.

 צומת מצהירה כי תקפיד על מילוי התחייבויות הפלשתינאים שכבר
 נחתמו ולא תאפשר חריגה כלשהי.

 צומת דורשת כי יהיה פיקוח צמוד ותקיף על כל הפרה של ההסכמים אשר
 יחייבו תגובה תקיפה ובלתי מתפשרת.

 התעוררות לאומית פלשתינאית, אסור לה שתפגע במרקם חיינו ותסכן את
 קיומה הפיזי של אוכלוסיית מדינת ישראל. צומת קובעת כי בטחון לאומי
 ואישי הינו אבן בוחן לעוצמתנו ולכח ההרתעה שעלינו לשמר ולטפח ללא

 הפסקה וללא מורא.

 בטחונו האישי של כל אחד ואחד מיחידי החברה חייב להיות מקודש
 ונשמר בקפדנות על ידי המדינה.

 צומת בוטחת בזרועות הבטחון ותעשה כל שלעל ידה לשמרם ולטפחם
 כחלק בלתי נפרד מסולם הערכים של חיינו.

 ג. זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל:  

 חתימת ההסכמים עם מצרים וירדן, ובעיקר אלה שנחתמו עם הרשות
 הפלשתינאית, מחייבים בחינה באשר למשמעות ארץ ישראל השלמה

 והסדר הקבע.

 האוטונומיה הינה עובדה קיימת ולעומתה ההתיישבות בשטחי יהודה
 ושומרון בגב ההר ובחבל עזה אף היא עובדה קיימת.

 הסדר הקבע חייב להבטיח כי כל הישובים שהוקמו ישארו במקומם ויש
 להבטיח להם ביטחון, קיום כלכלי, לספחם למדינת ישראל ולהחיל עליהם

 את חוקיה.

 ירושלים תשאר מאוחדת לנצח ובירתה של ישראל.

 ד. יחסי גומלין של דת ומדינה:  
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 קיים מאבק מתמיד בין דתיים וחילוניים באשר למעמדה של הדת
 והמשרתים בקודש. מאבק זה הוביל ליצירת סטטוס קוו אשר החזיק

 מעמד 50 שנה.

 עדים אנו למחלוקות אדירות בעם בעיקר גיוסם של בחורי הישיבות
 וההקצבות הניתנות לישיבות המסכנות את שלומה של החברה

 הישראלית.

 צומת דוגלת בליברליות. מצד אחד מכבדת את מסורת ישראל ומצד שני
 שומרת על ערכי הדמוקרטיה.

 צומת מצדדת בהידברות מתמדת בין דתיים לחלוניים יחד עם פעולה
 חיובית פוזיטיבית ליצירת דפוסי התנהגות סובלנית בין חרדים וחילוניים
 ותילחם בכל התופעות השליליות שיש בהן כדי להשליט רצון של גורמים

 דתיים על דרך יצירת חיינו היומיומיים.

 צומת מתחייבת לפעול לשם השגת הבנה בין דתיים וחילוניים תוך עיקרון
 של כבוד הדדי בלי כפיה וללא פגיעה.

 צומת קוראת ליצירת אמנה חברתית אשר תחליף את מצב הסטטוס קוו
 הקיים ושעיקרה שיח בין תרבויות וקביעת אמות מידה אשר יחייבו

 חילוניים ודתיים כאחד, אמנה זו תיכתב על ידי מיטב הכוחות במדינה
 ותובא למשאל עם.

 צומת מחייבת שרות לאומי וקובעת כי זכות ההצבעה לכנסת תימנע ממי
 שלא ימלא חובה זו וכן תמנע ממנו האפשרות להציג מועמדותו לבחירות

 בכנסת.

 הקיטוב בעם עלול להביא לשחיקת כוחנו המוסרי, החברתי והבטחוני.

 ה. שיקום הכלכלה - מניעת קיטוב בעם:  

 המשק הישראלי נמצא בקיפאון.

 המפתח להבראת המשק וליצירת צמיחה בו מחייב מתן הזדמנויות
 עסקיות, עידוד יוזמה פרטית, צמצום מעורבות ממשלתית, שינוי מערכת

 המיסוי במגמה להגביר פריון ותפוקה, עידוד עבודה יצרנית, תמיכה
 מסיבית במחקר ופיתוח.

 צומת תרכז מאמציה בנושאים הכלכליים מתוך אמונה כי רק קיומו של
 משק איתן יצמצם הפערים בחברה אשר הגיעו למימדים בלתי נסבלים

 וכמעט חסרי שליטה.

 צומת תפעל לקידום הנושאים הבאים:
 1. עידוד הצמיהח במשק, הפניית משאבים להשקעות בתשתיות לפיתוח

 הגליל, הנגב, הערבה, יהודה ושומרון וחבל עזה.

 2. צמצום הדרגתי של האבטלה על ידי מלחמה מתמדת באבטלה תוך שינוי
 הגישה לעובדים זרים.

 3. עידוד קליטתם במשק של חיילים משוחררים ועולים ויצירת מקורות
 תעסוקה ודיור מתמידים תוך שימת דגש על חיסול מוקדי העוני, האבטלה

 ומשכנות העוני.

 מדינת ישראל אינה יכולה להשלים עם הבושה של קיומם של שכונות עוני
 ומצוקה. צומת תפעל לשינוי שיטת הזכויות במקרקעין ותעודד את שיטת

 "פינוי בינוי", בניגוד לכל שיטה אחרת המנציחה את העוני והקיפוח.

 4. צומת רואה בהתיישבות ובחקלאות מרכיב המאחד בתוכו כלכלה,
 חברה והגשמת הציונות.
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 חזרה לדף הרשימה

 ההתישבות כאידיאל חברתי חייבת להשמר בכפוף לשינוי העתים
 המחייבים יצירת מקורות הכנסה חילופיים.

 צומת שואפת לתמרץ את המערכת החקלאית על ידי טיפוח יזמות וכישרון
 אישי הן בתחום המקצועי והן בתחום השיווקי תוך כדי פיתוח מערכות

 נוספות לאלה הקיימות היום.
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