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 יהדות התורה  מצע

רשימת יהדות התורה המאוחדת, המורכבת מתנועות: "אגודת ישראל"
ו"דגל התורה", שיסוד בתנועת "אגודת ישראל" ההיסטורית, אשר נוסדה
ידי גדולי ישראל ומנהיגיה הרוחניי של לפני למעלה משמוני שנה על
היהדות הנאמנה, דוגלת ושואפת: "לפתור ברוח התורה והמצווה את כל

השאלות העולות על הפרק בחיי ע ישראל"  כפי שהוגדר באסיפת היסוד
בעת כינונה. השקפת עולמנו קבועה ועומדת, שתוכנו, מהותו, ייחודו וסוד

 קיומו של ע ישראל נעוצי ונשעני על קיו התורה והמצוות.

המוסר העליו של הרשימה המאוחדת הוא: "מועצת גדולי התורה", לה
היא כפופה בכל עניניה.

 חינו

רשימת "יהדות התורה המאוחדת" קובעת, כי החינו היהודי במדינת
ישראל, לכל שלביו ומערכותיו, חייב להיות מבוסס על הקניית האמונה
באלקי ישראל ובתורתו. חינו זה יוענק לכל ילדי ישראל ללא יוצא מ
, כי האמונה בה' וקיו מצוותיו, ה הגור הכלל, מתו הכרה ובטחו

. היחיד המלכד והמאחד את כל שבטי ישראל לע אחד באר
מאחר וטר זכינו להגשמת שאיפה נעלה זו, מילאה "אגודת ישראל" את
, להחזיק ולבסס, רשת חובתה לקהילה החרדית וליהדות הנאמנה, להקי
מסועפת של מוסדות חינו ברוח ישראל סבא, המהווי את גולת הכותרת

של פעולותיה. נמשי ונפעל: למע הרחבת רשת תלמודי התורה ובתי
הספר לבני ולבנות של "החינו העצמאי"; למע מוסדות החינו

; למע הבטחת התיכוניי והסמינריי של "בית יעקב" בכל רחבי האר
תמיכה ממשלתית ניאותה לחינו תורתי מקורי זה, המגדל דור יהודי

לתורה ולתעודה בכר בית ישראל.

תורה  ישיבות מתיבתות ותלמודי

"יהדות התורה המאוחדת" רואה בישיבות הקדושות את בארות המי
, הממיתי עצמ באהלי , מה שואבי אלפי הבחורי והאברכי החיי
התורה, את רוחו האיתנה של עמנו ואת צביונו היהודי, היוצרי יחדיו
השפעה ואוירה של חיי קדושה וטהרה  ערובת הקיו של ע ישראל.

נעמוד על משמרת ע התורה בהמש ההסדר לדחיית גיוס של תלמידי
." הישיבות ש"תורת אומנת

נאבק על זכויותיה ויכולת קיומ של הישיבות, ונדרוש המש הגדלת
. נדאג להסדיר את התיקצוב החוקי, התמיכה הממשלתית הניתנת לה

. כדי למנוע את תלותו בלחצי מזדמני ובהסדרי ארעיי
רשימת "אגודת ישראל  דגל התורה" תיאבק נגד תופעות פסולות של
אפליה לרעה נגד החינו התורתי. היא תעמוד על משמרת זכויותיו של
החינו התורתי בתלמודי התורה לבני ובבתי החינו לבנות, של כל

. , המקני לילדי ישראל חינו וליראת שמי הזרמי החרדיי

 הפצת תורה
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"אי אומתנו אומה אלא בתורתה!" מתו הכרה ואמונה, כי חוסנו של
הע היהודי תלוי א ורק בשמירת התורה ובקיו המצוות, תעמוד

"יהדות התורה המאוחדת" על מת אפשרות להביא את דבר ה' ואת ידיעת
תורתו בכל אתר ואתר, לכל יהודי המעוניי בכ וחפ להכיר את בורא
. מתו אחריות וערבות כלל  ישראלית נתבע הקדשת משאבי העול

ממלכתיי למטרה נעלה זו, להעמקת הקשר בי היהודי לתורתו.
למע חישולו הרוחני של הע היהודי נדרוש להפסיק הצרת צעדיה של
, ונעמוד על יישו זכותו של כל יהודי לשמוע דברי תורה מרצי רבני

והלכה מרצונו החופשי. נדרוש היתר כניסת למקומות ציבוריי
יהדות, ונחתור להקמת מרכזי מיוחדי בכל ולמחנות צבא של משמיעי

תורה. ישוב יהודי להפצת תורה ולהשמעת שיעורי

 שבת

אפו של ע ישראל  שמרה ושומרת על יחודו הלאומי שבת קודש  נשמת
וקיומנו הפיסי, באלפי שנות הגלות שהתארכה. אילו זכינו היתה שבת
קודש מקבלת מעמדה ההול בחוקיה של מדינת ישראל, כיו מנוחה

. עכשיו שלא זכינו, נשע ג יו השבת במדינה על וקדושה מלא ומושל
קוו הקיי כביכול, מאז קו המדינה, על כלל ענייני הדת. סטטוס

קוו הפ לחד סטרי לרעת "יהדות התורה המאוחדת" קובעת, כי הסטטוס
צעד את יסודות היהדות ופוגעת אחר ענייני הדת, ותופעה זו הורסת צעד
קוו בכל חלקה יהודית. נאבק בכל כוחותינו נגד הכירסו הגובר בסטטוס

סטריות אשר בו. נמשי לתבוע ביטול מת היתרי עבודה ונילח בחד
ומסחר בשבתות ובמועדי ישראל.

מעודדי מהישגינו בעבר בתחו זה, נעמוד על חובת פסיקתו של רב
, בכל הנושאי הדורשי קביעה של "פיקוח נפש", למת היתר מוסמ

. הממשלה תידרש לעודד בתמיכתה מחקרי עבודה בשבתות וחגי
רבניי ופסיקותיה בנושא זה. תורניי

"יהדות התורה המאוחדת" תעמוד על זכות הלגיטימית והצודקת, של
רוב תושבי שכונה, או רחוב, לתבוע את סגירת בשבתות ובחגי מפני

. מחלליה
, כפתרו חלקי למניעת חילולי נתמו בהנהגת שבוע עבודה ב חמשה ימי

שבת.
, כבעבר, להדו כל נסיו לפגוע בקדושת השבת, ונאבק מג נתייצב כחומת

בכל תופעה של קיפוח עובדי ופועלי שומרי שבת, בכל ענפי המשק.

 גיוס בנות

"יהדות התורה המאוחדת" תמשי ותוסי להאבק נגד גיוס נשי ו"נשי
לאומי" בכל צורה שהיא. "אגודת ישראל" התנגדה לשירות נשי מאז
, מצד כל גור שהוא, הנהגתו, והיא תתמיד במאבקה להדו כל נסיו
לחייב את בנותינו למסגרת כל שהיא מחו לחומותיה של היהדות

החרדית.
נמשי להאבק למע ביטולו המוחלט של חוק גיוס בנות, אשר חל על
האוכלוסיה הכללית, ג בהסתמ על מסקנת הברורה והנחרצת של

, שאי כל הצדקה לגייס בנות לשירות , ציבוריי ובטחוניי גורמי רבי
צבאי.
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 ביעור נגע המסיו

"יהדות התורה המאוחדת" לא תנוח ולא תשקוט עד אשר תופסק תופעת
, ותבוטל לחלוטי רוע הגזירה של העברה על דת של יהודי נגע המסיו

. ידי המסיו על
, נפעל לחקיקת חוק אשר ע כל ההישגי שלנו במאבק נגד המסיו

משמעותו היא  איסור מוחלט של כל פעולות המסיו בכל צורה שהיא.

 שלילת הרפורמי והקונסרבטיבי

מתו הכרת המציאות וידיעת האמת האומללה, קובעת "יהדות התורה
המאוחדת" כי התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית, המיטו שואה

רוחנית על ע ישראל. תנועות אלה גרמו  בעלילותיה הכפרניות
ובהתכחשות לאמונת היסוד של הע היהודי  להתבוללות נוראה בקרב
בני עמנו. בהשראת ובהשקפת עולמ נטשו מיליוני מבני עמנו את דת

. , עד שנטמעו ונעלמו בי הגויי ולאומיות
. מסעי תנועות אלה התירו נישואי תערובת וא ערכו אות בעצמ

, המנוגדי ומנוכרי לרוחו התעמולה של התנועות ההרסניות ופולחניה
ולאופיו של הע היהודי, הניעו את ממדי ההתבוללות ונישואי התערובת

. לממדי מבהילי של 70 עד 80 אחוז בקרב קהילות רבות בעול
הקונסרבטיבי והרפורמי ממשיכי לסכ את קיומו הפיסי של ע

ישראל, מלבד הכליה הרוחנית, ואנו רואי בה ובפעילות סכנת שמד
חמורה, ה באר ישראל וה בתפוצות. נפעיל מלוא מאמצינו למנוע מה
כל דריסת רגל וכל הכרה או אחיזה בארצנו הקדושה. נזהיר ונתרה את

המוני בית ישראל מפני הזיו והקשר אשר בתנועות אלה.

 המשפחה היהודית

המשפחה היהודית, מסגרתה ותבניתה, הצטיינה מאז ומעול
. ברכה לחיי קדושה וטהרה, ושימשה מופת ודוגמה לכל באי עול כמקור

"יהדות התורה המאוחדת" תפעל לסתימת הפרצות החמורות שניראו
לאחרונה כתומתה של המשפחה היהודית ובשלימותה, ותבקש לשנות

ולבטל את כל החוקי הפוגעי בטוהר המשפחה היהודית.
נמשי במאבק למע ביטול מעמדה של "הידועה בציבור" בחוק הישראלי,

ונעמוד בפר למנוע פגיעה בהלכה בענייני אישות.
נפעל למע הגדלת התמיכה במשפחות ברוכות ילדי ועקרות הבית, ולמע

זכויות האשה היהודית העוזרת לפרנסת המשפחה.

 הפלות מלאכותיות

, "יהדות התורה החרדית" רואה בביסוס הרוב היהודי במדינה כער עליו
ומייחסת חשיבות רבה לעידוד הילודה בע היהודי, ומניעת הפלות

מלאכותיות.
אנו רואי בחומרה רבה את העובדה המצערת, שמאז קו המדינה אבדו
, שנקטלו במעי אימ באמצעות הפלות לע היהודי מאות אלפי צאצאי

. יזומות, תו פגיעה בער העליו של קדושת חיי האד
נפעל להקצאה ממשלתית של תקציבי מיוחדי לפעולות הסברה על ער
החיי ועל ברכת ריבוי טבעי של הע היהודי. נדרוש סיוע ממלכתי לגופי

, והפועלי בקרב בני עמנו בתדירות ההתנדבותיי העוסקי בכ



מצע יהדות התורה  Page 4 of 9

  file://C:\My Documents\parties\התורה יהדות_files\yahaduthatorah_m.html 12/08/02

מתמדת.
נאבק נגד תופעת המתירנות הקלוקלת אשר פשתה ברחוב הישראלי,

הפוגעת במוטיבציה החברתית והמוסרית. נפעל במיגוו רחב של פעולות
להסברת ערכה וחיוניותה של המשפחה היהודית וריבויה הטבעי.

 בעיית "מיהו יהודי"

: מזעזע ומכאיב, כי למרות כל מה שעבר על עמנו בדורות האחרוני
, בתקופת השואה, מחד, ושיבת חלק גדול של ע ישראל לארצו, מאיד
עדיי ישנ בי ראשי המדינה, מחוקקיה ושופטיה, המעניקי פירוש

, למושג הקדוש והנצחי: "יהודי". חדש, מעוות ומסול
"יהדות התורה המאוחדת" קובעת, כי כל התכחשות לעברו הייחודי של
הע היהודי, תו ניסיו אומלל להצמיד ליהודי הגדרה שונה מזו שקבעה

ההלכה, פותח פתח להכללת גויי ונכרי בע ישראל, והיא עלולה
להמיט שואה ופילוג בקרב עמנו.

, לתיקו "חוק , ונוסי להאבק בעתיד בעוז ובגאו נאבקנו עד היו
: "יהודי", תהיה א ורק , שהגדרת התואר והש השבות", נעמוד על כ

לפי קביעת ההלכה היהודית. ננצור על ע ישראל ותומתו.
, וזכייתנו להעלות לרגל פתיחת שערי הברזל מעל מדינות חבר העמי
המוני יהודי מארצות נכר אלה לאר ישראל, נוצרה משמעות מיידית
ומעשית לטוהר המושג: יהודי. יחד ע השבח וההודיה לבורא עול על

עליית יהודי ארצה, אסור להתעל מהמציאות המרה והמאכזבת, על כי
, המנצלי לרעה את חוקי אחוז גבוה, מעולי חבר המדינות אינ יהודי

מדינת ישראל  חוק השבות. אנו רואי בהתאזרחות באר גזירת
התבוללות שחובתנו למנוע אותה.

 סמכות בתי הדי הרבניי

סמכויות בתי הדי הרבניי מצומצמות ביותר, ומתוחמות לדיני נישואי
, על וגירושי בלבד. ג סמכויות אלו נפגעות ונקצצות, במישורי ובעקיפי

ידי חקיקה חילונית ומערכת השיפוט החילונית.
"יהדות התורה המאוחדת" רואה בחומרה רבה התערבותה של רשות

חילונית בענייני אישות, שתוצאותיה עלולות להביא לפילוג האומה.
ראש בחשיבות רשימתנו תיאבק נגד אות מגמות הרסניות, המקלות
בניינה של המשפחה היהודית על אדני התורה וההלכה, ותילח נגד

." "נישואי אזרחיי
"יהדות התורה המאוחדת" דוחה וג מוחה, כנגד כל נסיו של מערכת
שיפוט ערכאית וראשיה להשתלט על חיי הע והמדינה בהנחלת ערכי

. נכריי
נאבק נגד חקיקה חילונית שמגמתה לקצ בסמכות של בתי הדי
הדי הרבניי בכל . א נדרוש להרחיב את סמכויות בתי הרבניי

, והכרה חוקית בסמכות בתי הדי לענייני ממונות. הענייני השיפוטיי
, ולא נעמוד על כ שהליכי גיור יתבצעו ויתנהלו בבתי הדי הרבניי

", הצופני בתוכ פירצה חמורה. ב"הרכבי מיוחדי
נפעל למציאת פתרו למצוקה הקשה השוררת בבתי הדי הרבניי

, ונדרוש איוש משרות רבניות ומינוי דייני בהתא די הגורמת לעינוי
. נעמוד על משמרת עול הרבנות והדיינות לצרכי האיזוריי והארציי
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ונדאג שנושאי משרות אלה יתמנו על פי תורת ויראת בלבד, ללא
. שיקולי זרי ובלתי ענייניי

 שירותי דתיי

"יהדות התורה המאוחדת" תמשי לדרוש ולתבוע, שתקציביה של
, כולל בניית בתי כנסת, מקוואות וכיו"ב, יוענקו השירותי הדתיי
, כי הרבני והמשרתי בקודש במלוא ובצורה ניאותה. נדאג לכ
המועסקי בשירותי הדת, יקבלו משכורת מתאימה, ההולמת את

תפקיד הנעלה, תו הבטחת עצמאות המלאה בכל הנוגע לענייני הדת.
, , הקמי ונבני בערי ובישובי נתבע, כי בכל מרכזי אוכלוסיה יהודיי

: בתי כנסת, מקוואות, מוסדות ייבנו ויושלמו מבני הדת ההכרחיי
, כפי המקובל והנהוג לגבי מבני ציבוריי , לפני איכלוס המקו חינו

בשכונות כלליות.

 כשרות

, שבכל המוסדות "יהדות התורה המאוחדת" תמשי לשמור על כ
. נדרוש שלא יובאו לישראל מוצרי הציבוריי יתנהלו מטבחי כשרי

." . נחזק את מערכות הכשרות "למהדרי מזו שאינ כשרי
נילח למע ביצועו ואכיפתו של חוק ההונאה בכשרות לפי חוקי תורתנו
הקדושה, במטרה לרס את ההפקרות והעזובה הנוראה השוררות בשטח
, פרו זה. נדרוש הקפדה מלאה של שמירת החוק ומניעת הכשלת הרבי

עול מופקרי תאבי בצע. על ידי פורקי

דתית  נגד כפיה אנטי

רשימת "אגודת ישראל  יהדות התורה" מודאגת מהנטיה לכפיה אנטי
דתית, הבאה לידי ביטוי בצורות שונות, גלויות ומוסוות ובשטחי
, במיוחד באיזורי פיתוח, בריכוזי עולי חברתיי ואזרחיי רבי

ובהתיישבות החדשה. נקדיש כוחנו להאבק במגמה פסולה זו, ההורסת
את המרק החברתי ויציבתו, ומקומה לא יכירנו בחיי המדינה.

, בכל הקשור להתבטאויות פומביות, נדרוש אכיפת החוקי הקיימי
הפוגעות בתורת ישראל ובציבור שומר המצוות, ונג על היהדות החרדית
מפני זורעי ומפיצי משטמה ואיבה נגדה. נמשי ונאבק כנגד כל נסיו לעג

ב"חוקי יסוד" סעיפי העלולי לפגוע ביהדות התורנית.

 שיכו לזוגות צעירי

"יהדות התורה המאוחדת", תדרוש פתרו למצוקת הדיור של הציבור
החרדי, ותפעל לשינוי יסודי של מדיניות השיכו והדיור, אשר יאפשר

. נעמוד על כ שזוגות לזוגות צעירי השגת דירה מתאימה בתנאי נוחי
. צעירי יוכלו להשיג דירות ניאותות בתנאי שכירות הולמי וזולי

, נדרוש העמדת של קרקעות הלאו לטובת זכאי משרד השיכו בחינ
שנתית למילוי המחסור בדיור, ללא תמורה, ונפעל לקביעת פרוגרמה רב

באוכלוסיה החרדית במיוחד.
נדרוש הסרת האפליה הקיימת בתוכניות הסיוע הממשלתיות כלפי זכאי

. בני ישיבות שתורת אומנת
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 נתיחת מתי והשתלת אברי

, תמשי "אגודת ישראל  דגל גאה בהישגיה בעבר מניעת ניתוחי מתי
, בניגוד התורה" לעמוד על המשמר, שלא יבוצעו ניתוחי בגופות נפטרי

לחוק.
, אלא בהסכמת והוראת הרב נמשי לפעול, שלא תתבצע השתלת אברי

. המוסמ לכ

 שמירת כבוד האד

"יהדות התורה המאוחדת" גאה במאבקה העקבי והנמר נגד חילול
, ותפעל לחקיקה מתאימה אשר תימנע פגיעה באתרי קברי
, אשר יש לה זיקה לקדושת קדמוני ישראל. ארכיאולוגיי

נדרוש פיקוח מתמיד בכל חפירה ארכיאולוגית בתיאו מראש ע סמכות
, ושמירה עקבית ורצופה בכל עונת החפירות. רבנית מוסמכת לכ

נדאג לשמירת כבוד האד ומנהגי הקבורה היהודית על פי ההלכה, ונקפיד
על הבאת כל גופות הנפטרי ואבריה לקבר ישראל.

 מדיניות חו ובטחו

הקו המנחה את "יהדות התורה המאוחדת" הוא: אר ישראל אשר ניתנה
יחד ע עד בזכות קיו התורה לנו ע"י הקב"ה שייכת לע היהודי לעולמי

העקרו ההלכתי שפיקוח נפש מעל לכל. האיזו הדק בי הנ"ל ייקבע,
הלכה למעשה, רק על ידי גדולי התורה פוסקי הדור.

יחד ע זאת, נאמני אנו לצור בשלו אמיתי באיזורנו, להפסיק את
שפיכות הדמי רח"ל. נדרוש קידו יוזמות מדיניות מצידנו ועשיית כל
מאמ לקביעת הסדרי שלו ע שכנינו, תו קיו יחסי ידידות ע כל

העמי והמדינות.
, התבססו התושבי במש חמשי שנה, וביחד מאז מלחמת ששת הימי
הערביי הגרי עמנו באר ישראל, מבחינה כלכלית ותרבותית, בקצב
מהיר ביותר. חופש הביטוי והאפשרויות לחיות חיי רווחה עולי על

האפשרויות הקיימות אצל אחיה הנמצאי בארצות ערב. לולא ההסתה
, היינו יכולי להגיע לשכנות טובה המכוונת של השמאל ושל גורמי חו
ולשלו אמיתי. אנו בטוחי ששלו אמת ע המדינות הערביות יתרו

, טכניי , ובעיקר בתחומי כלכליי למדינות אלה בכל המישורי
. ומדעיי

 עליה וקליטה

, על כי זכינו ושערי אר "יהדות התורה המאוחדת" מודה לשוכ מרומי
ישראל פתוחי לעליית וקליטת בני עמנו, יהודי החוזרי לארצנו

הקדושה מכל קצוות תבל.
נמשי לפעול למע הגברת העליה מארצות המצוקה ומארצות הרווחה
כאחת. נדרוש הפניית חלק ממשאבי שיווק התיירות הישראלית, לעידוד

תיירות דתית ועליית נוער דתי. נעמוד על זכויותיו של העולה שומר
. המצוות שלא יקופח, ויוענקו לו מירב השירותי החיוניי

רשימת "אגודת ישראל  דגל התורה" רואה צור חיוני לבלו את הירידה
ועדת ויצירת זיקה תורה , וזאת בעיקר באמצעות החדרת רוח מ האר
שורשית עמוקה לישובה של אר אבות, מתו טיהור אוירה הרוחני של
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אר ישראל, שבעקבותיו יהיה טוב א נעי לחיות באר הזאת.
דאגתנו נתונה להמוני היהודי אשר נשרו וירדו לארצות נכר, וליהודי
, ונפעל להקצאת אשר מכל סיבה שהיא מתגוררי עדיי בחו לאר

משאבי ניאותי להבאת והנחלת מורשת אבותינו לאחינו בני ישראל
אשר בתפוצות.

 חיזוק הכלכלה

"יהדות התורה המאוחדת" תפעל לחדש את הצמיחה הכלכלית ולחזקה,
ידי ניצול נכו ויעיל של היכולות והאפשרויות הגלומות בהשקעות וזאת על

הקיימות בחרושת, בתעשיה וכו'.
נציע העברת וניידות של עובדי שירותי ממשרדי הממשלה,

, והסבת לעובדי יצור, מהעיריות, מההסתדרות, הסוכנות וכיוצא בה
ובמיוחד לתעשיות ומפעלי לייצוא.

כדי להגדיל את הצמיחה במשק, נפעל להקטנת המעורבות הממשלתית
בענפי המשק, ונטפח את המיגזר הפרטי.

נפעל להקטנת תקציבי: המדינה, העיריות, הרשויות והחברות הציבוריות,
ולצימצו מספר אנשי השירותי במידה מירבית, אשר יביאו לחסכו
משמעותי של הוצאות מיותרות וייגרמו להפחתה בשיעורי מס הכנסה

ומע"מ, ושאר מסי עקיפי במידה משמעותית, כל זאת, במטרה לאפשר
עידוד רב יותר להשקעות, לטפח רצו לעבוד, ולתרו לצמיחה ולעצמאות

כלכלית.

 הגברת פריו העבודה

בהמש לאמור בסעי 20, נעשה למע העלאת פריו העבודה, אשר יגרו
, ובמיוחד אלה המיועדי לייצוא. נדאג לכדאיות להוזלת מחירי המוצרי

של כל פועל ועובד להשקיע יותר מאמ בחרושת ובתעשיה, ובמקביל
מאמ של המעביד.

נתמו במודרניזציה טכנית והנדסית, בקידומ ובשיפור של המפעלי
ובתי החרושת, בהתייעלות הארגונית ובנצילות המפעלית, כדי לחסו

. בהוצאות ובאמצעי מימו

 הקטנת האינפלציה

מעודדת מהורדת האינפלציה, תמשי "יהדות התורה המאוחדת" לפעול
להמש מגמה חיובית זו, ותתמו בצעדי אשר ייצבו את רמת

, על רמה שלא תעלה על זו המקובלת בארה"ב ובאירופה. האינפלציה באר
נפעל לטובת ייצוב המטבע הישראלי במידה מקסימלית, אשר ישמור על

חו ותעשייה לייצוא. כדאיות של סחר
מתו מגמה על מחוייבתנו לשמור על יציבותו החינוכית של עמנו, נפעל
להגברת התודעה במורשת ישראל ג במישור הכלכלי, היינו: שמירה על

איזו תקציב המשפחה, כשההוצאה תהא תמיד פחותה מהרווח. נדרוש כי
יוש ק לאורח חיי בזבזני ופזרני, של "חטו ואכול...", כדי לשמור על

חברה מתוקנת ומוסרית.

 זכויות סוציאליות

נציגי "אגודת ישראל  דגל התורה" רשמו לזכות הישגי נכבדי ורבי
. בתחו החקיקה הסוציאלית ובמיוחד למע המשפחות ברוכות הילדי
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, בכנסת השניה אישרה הכנסת את חוק המענק למשפחות ברוכות ילדי
פרי יוזמתה של אגודת ישראל, ונציגי הרשימה יוסיפו לדרוש הגדלת

. המענקי והתמיכות למשפחות ברוכות ילדי
נתבע הגדלת מענקי מיוחדי לעידוד הילודה, ונדרוש הרחבת שירותי
. נאבק נגד הגישה הביורוקרטית הסעד והרווחה והעלאת תקציביה

בשירותי הסעד ובעד פישוט קבלת העזרה הדרושה.
. נשמור על רמת החיי של כלל ציבור העובדי לבל ייפגעו זכויותיה

נתמו בהצמדה מלאה של שכר העובדי למרד יוקר המחיה, אשר יחושב
. פי יסודות וסעיפי מציאותיי על

 המעמד הבינוני

"יהדות התורה המאוחדת" דורשת להקדיש תשומת לב מיוחדת למעמד
מלאכה. להקל מעליה עול המסי ולהעניק הבינוני, לסוחר הזעיר ולבעל

. לה אשראי נוח ואמצעי נוספי להתרחבות ולהתפתחות

 יחסי עבודה

: בריאות, השביתות המרובות והתכופות במערכת החיוניות ביותר, כגו
, שירותי ציבוריי וכו', גורמות נזקי עצומי תחבורה, תעשיה, חינו

למשק וליציבותו, ומהווה גור שלילי ביותר על השקט האזרחי.
על הממשלה לעשות הכל, על מנת להבטיח שמערכת הבריאות ושאר

. השירותי החיוניי למשק, יפעלו כסדר וללא זעזועי
: בריאות, חובה, לפחות בשירותי החיוניי נתמו במוסד לבוררות

, תחבורה וכד'. חינו

 ספרות תועבה

"יהדות התורה המאוחדת" תמשי לדרוש חקיקת חוק, אשר תאסור
הפצת ספרות ומופעי תועבה, המבלי והורסי כל חלקה טובה,

ומשחיתי את נפש הנוער.
נדרוש איסור מוחלט של תעמולה ופירסומי שיווק של ספרות, עיתונות

ואירועי תועבה.
נאבק נגד פירסומי תועבה, הסתה, כפירה ומינות ברשתות השידור על כל

. נתבע לאסור על שלוחי , ובשאר כלי הביטוי הממלכתיי שלוחותיה
ציבור להציע חוקי שה כנגד תועבה.

 איכות הסביבה

מתו הכרה בחיוניותה של איכות הסביבה, ומתו דאגה והקפדה על
, תפעל "יהדות התורה המאוחדת" שמירת בריאותו של ציבור האזרחי

, , בריאותיי וחזותיי , נזקי אקולוגיי למניעת מפגעי סביבתיי
, בתעלות ובאויר, , הנהרות ובמקווי המי ביבשה, בי ולאור חופי האר

ונדאג לטיפוח היופי הטבעי הנהדר של ארצנו הקדושה.
ירק, נדאג לשיפור איכות החיי בשכונות החרדיות, לשטחי

למתקני משחקי ולמקומות מנוחה ומרגוע. לגני

 תחבורה ציבורית

נדאג לשיפור התחבורה הציבורית, לייעול השירותי התחבורתיי
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 חזרה לד הרשימה

לשכונות ולערי המאוכלסות בציבור חרדי, המבור במשפחות מרובות
. , יעילי ומתוגברי , והזקוקי ביותר לשירותי תחבורה ציבוריי ילדי

 טיהור האוירה

"יהדות התורה המאוחדת" תפעל לטיהור האוירה במדינת ישראל,
ידי שמירת ערכיה ובמיוחד בקרב בני הנוער. אנו מאמיני כי רק על

דור, נוכל לבנות את אל המקודשי של האומה היהודית, והנחלת מדור
, ולהקי חברה בעלת רמה מוסרית גבוהה, חיינו היהודיי והאזרחיי

בריאה ואיתנה, אשר תבטיח את עתידנו ושלו בנינו באר האבות.
נסביר לאחינו בני ישראל, יושבי האר האאת, את השלילה שברדיפה

אחר הבצע. נדבר על ליב נגד ההרס שבחיי שחיתות ומתירנות, ובעד חיי
צניעות מוסר וטוהר מידות, כנאמר: "הגיד ל אד מה טוב, ומה ה' דורש

." , כי א עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע אלוק ממ
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