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בס"ד
תקנון תנועת כוחנו באחדותנו
מבוא

הציונות הדתית מורכבת מנאמני ארץ ישראל ,עם ישראל ותורת ישראל ,משומרי החזון התנ"כי של
גאולת ישראל והתחייה הלאומית בשלמותה .זהו הציבור ממנו יצאה תנועת ההתיישבות שהצילה
את הישגי ששת הימים ,זהו הציבור 'שתחת האלונקה' ובניו מאכלסים את היחידות הלוחמות ,גם
כאשר ערכים זרים משתלטים על צה"ל .זהו הציבור שהקים את המכינות ואת הגרעינים התורניים,
שמשלב תורה ,מדע ,עבודה בהייטק ובחקלאות .ציבור שראוי היה שיתאחד וישאף להנהיג את עם
ישראל בדרך בהירה ללא פשרות ,ויהיה אבן שואבת גם לנאמנים ללא כיפה.
במקום זאת ראינו אכזבות ,פילוגים ומריבות שלצערנו הובילו לאיבוד מנדטים יקרים.
רבים כואבים את המציאות הזאת ,והמצביעים הראו זאת בבחירות האחרונות בבהירות רבה .אין
ספק שאילו הייתה אחדות מקיר לקיר של נושאי הדגל כולם ,הדבר היה מדבר אל הלבבות והתוצאה
הייתה אחרת לגמרי.
עכשיו הזמן לתקן! להקים מסגרת אמיתית שתייצג את נאמני העם ,הארץ והתורה ,ותמשיך לשאת
את דגל הציונות הדתית גם במרחב הפרלמנטרי .על כן קמה תנועת "כוחנו באחדותנו" ,להקים כוח
ציבורי של אנשי מעשה ואנשי רוח שיוביל למפקד רחב של כל מי שרואה עצמו חלק מאמונה גדולה
זו ,ויצור הליך שבו הציבור יבחר את מנהיגיו.
אין הדבר משנה אם הבחירות הבאות יתקיימו בקרוב או רחוק ,הדבר הוא חיוני מאין כמוהו לעתיד
העם והמדינה ,ויפה שעה אחת קודם.
ערכי היסוד לתנועה
א .לחבר את הציונות הדתית על בסיס תורת ישראל ,עם ישראל וארץ ישראל.
ב .אנו קוראים לכל אנשי וראשי הציונות הדתית בפרט ולכלל ראשי הציבור המאמין ,לחבור
לתנועה ולהוביל למפלגה אחת שתהווה בית פוליטי יחיד עבורנו.
ג .כל מי שמזדהה עם ערכי הציונות הדתית ,יכול לחבור ולהתפקד לתנועה.
ד .כל מתפקד יוכל לבחור ולהיבחר למוסדות ,ועדות ,ולכל מקום ברשימה העתידית.
ה .בניית חזון פוליטי רחב ומשותף.

החזון
החזרת כלל האנשים השותפים לערכי התנועה לכדי כוח פוליטי אחד ,מפלגה אחת ,אשר תפעל
למימוש הערכים המוגדרים כערכי היסוד של הציונות הדתית והחזרת אמון הציבור לגוף פוליטי
גדול ומשמעותי של הציונות הדתית.
יעדים
 .1רישום של רבבות מתפקדים המתעדים להצביע למפלגה אחת גדולה של הציונות דתית
והימין האידאולוגי באם יבוצע פריימריז מקדים למפלגה.
 .2קיום פריימריז לראשות רשימת הציונות הדתית לכנסת ,וכן דירוג רשימת המתמודדים
מטעמה.
 .3חיבור לאמצעים טכנולוגיים בהם יתאפשר לקיים פריימריז בצורה דיגיטלית ,מהירה
ומאובטחת.
 .4הפעלת לחץ על כל מפלגות הציונות הדתית להתאחד לכדי מפלגה אחת ,ובמידה ולא יקרה
כך ,הקמת פלטפורמה אשר תהווה בסיס למפלגה הזו.
תהליך למימוש
 .1ביצוע מפקד דיגיטלי ,כהמשך להליך אשר בוצע לקראת הבחירות לכנסת ה.23-
 .2הקמת מזכירות למיזם ,לפיקוח על התהליך והתוצאות.
 .3מועד הבחירות למזכירות נקבע ביום רביעי ז' ניסן תש"פ  ,1.4.2020משך  12שעות ויבוצע
בהליך דיגיטלי ,הגשת מועמדות עד יום שני ה' ניסן . 30.3.2020
 .4קביעת מועד לסיום ההתפקדות (במועד חקיקת החוק לפיזור הכנסת ה )23
 .5קיום פריימריז לרשימה אחת לציונות הדתית והימין האידאולוגי.
וועדת המפקד
בכדי ליצור קונצנזוס ציבורי לפעילות התנועה ,תוקם וועדת מפקד שתמנה אנשי מפתח בציונות
הדתית ובהם אנשי רוח ,בעלי מקצוע מובילים בתחומם ורבנים אשר תומכים במיזם .וועדת המפקד
תהיה אחראית לפיקוח על הליך ההתפקדות וכן תהווה וועדה מייעצת למזכירות המיזם .הוועדה

תוקם על ידי יוזמי המפקד ותהיה בלתי תלויה ,ותוך שאיפה לייצוג מגוון דעות רחב ככל הניתן
מכלל האנשים שעתידים להזדהות עם ערכי היסוד של המיזם.
מזכירות התנועה
מזכירות התנועה אחראית על הניהול השוטף ,תוך חתירה למימוש חזון התנועה ועמידה ביעדים
הכתובים מעלה .ובתוך כך אחריות על:
 .1ביצוע מהלכים למימוש המיזם ,באמצעות מפגשים עם אישי ציבור ,אנשי תקשורת ,חברי
כנסת ,מנהיגים קהילתיים וכד'.
 .2קביעת לו"ז ותקנון לפריימריז עתידיים.
 .3אישור תקציב ,קביעת תקנון למיזם ,וכל פעילות שתידרש לטובת מימוש המיזם.
מזכירות התנועה תמנה עשרה חברים ותיבחר מתוך כלל מתפקדי המיזם .הבחירות יתקיימו בצורה
דיגיטלית ע"י כלל המתפקדים ,ויוכלו להיבחר אליה כל אחד ממתפקדי המיזם .במזכירות התנועה
יתקיים עקרון הבטחת ייצוג לנשים של .25%
חברי המזכירות הנבחרים יתחייבו להוראת קבע חודשית של  ₪ 216( ₪ 18בשנה).
ועדת ביקורת
בכדי לנהל את המיזם בצורה שקופה ,תוקם "ועדת ביקורת" אשר תמנה  3מתפקדים ,ואשר תיבחר
ע"י כלל המתפקדים .בפני ועדה זו יוצג כל מידע הנוגע למיזם ואשר יתבקש על ידם .מתפקידי ועדת
ביקורת:
 .1אישור הדו"ח כספי.
 .2אישור תוצאות בחירת המזכירות.
 .3ביקורת על ביצוע כלל תהליכי המיזם בכפוף לכתוב בתקנון זה ,וכן בתקנונים הבאים אשר
יאושרו כדין.
 .4קיום בסיס לוועדת ביקורת של המפלגה ככל שתקום ובאם יידרש.

התפקדות
למיזם יוכל להתפקד אזרח ישראלי אשר זכאי לבחור בבחירות לכנסת ישראל ,אשר רואה עצמו
נאמן לעקרונות המיזם ,ובפרט קיום פריימריז פתוחים למפלגה ציונית דתית אחת ולהצביע עבורה.
עלות ההתפקדות הינה ( ₪ 18שמונה עשר שקלים חדשים) בתשלום חד פעמי למיזם "כוחנו
באחדותנו" .לצורך התפקדות יש להיכנס לאתר 'כוחנו באחדותנו' ולפעול לפי המוסבר בו (מצ"ב
קישור לאתר .) https://jewisrael.co.il
יובהר כי ,כל עוד לא מומש המיזם באמצעות מפלגה ,יוכלו להתפקד למיזם אנשים אשר כיום
רשומים כמתפקדים במפלגות אחרות .באם יגיע שלב בו המיזם יהפוך לאישות פוליטית יצטרכו
"המתפקדים הכפולים" להחליט באיזו מפלגה הם נשארים חברים ,ולבטל את חברותם במפלגה
השניה.
כמו כן ,לצורך המשך קיום המיזם ,מבוקש מהמתפקדים לבחון שותפות כלכלית וסיוע באמצעות
הוראת קבע.
הצבעות במסגרת המיזם
ככלל ,החלטות במסגרת המיזם יתקיימו בצורה דמוקרטית תוך שוויון מוחלט בין כלל בעלי זכות
הבחירה .ככל שיתאפשר ,בחירת והחלטות יתקיימו ע"י פלטפורמה דיגיטאלית מאובטחת ,ובתוך
כך גם בחירות אפשריות לרשימה לכנסת.
תקציב
התקציב אשר יתקבל מכספי ההתפקדות וכן מתרומות ,ינוהל ע"י מזכירות התנועה בשקיפות,
ויפורסם באתר המיזם .התקציב ישמש לניהול המיזם ,ובתוך כך ,פעילות ברשת ,פרסום ,יחסי
ציבור ,תשלום לספקים ,הסברה וסרטונים .בשלב זה ,התקציב ינוהל דרך עמותת "הפורום הציבורי
לישראל יהודית ודמוקרטית" .במידת הצורך ניהול התקציב יעבור לעמותה ייעודית או למפלגה
המאוחדת.
לסיום ,לזכור את היעד – מימוש חזון של מפלגה ציונית דתית אחת גדולה ,ואז סגירת המיזם
באהבה ורצון.

