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תנועת

"אור ישראל"
מבקשת להזכיר:

אין מצבים נואשים;
יש אנשים שנואשו מן המצב.

אנחנו לא נואשנו; יש פתרונות ואנחנו מציגים:

פרקי מצע.
ראשי פרקים )מסודרים לפי א' ב'(

לפתרון הבעיות בארץ הקודש.
אם נמאס לך מפוליטיקה ומן הפוליטיקאים;
אם הפסקת להאמין להם;
אם השחיתות מחליאה אותך,
ונראה לך שהמצב בכלל חסר סיכוי –
מקומך אתנו.

אנחנו לא מתייאשים ,אנחנו עושים .הצטרפו אלינו.
בבסיס הפוליטיקה מונחת התפיסה
של הגבלת מלכות ה' בעולם.
אנחנו יודעים כי ה' אחד ושמו אחד
בעליונים ובתחתונים בשווה.
על כן אמנם שונאים פוליטיקה
וחוששים מן השחיתות המידבקת.
בכל זאת נחלצים לפעולה

משום
"עת לעשות לה' – הפרו תורתך".
מהדורה א' אייר תשס"ג.

ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל.
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במקום הקדמה.
כיום כולם כבר מודעים לעובדה שמצבנו לא טוב:
ביטחון אישי – שכחנו כבר מה זה.
חינוך – איפה ,אצלנו?
רווחה – יש ,לעשירים )אולי(.
תקשורת – ַה ָלנו היא או ְל ָצ ֵרנו?
תנועה בכבישים – סכנת נפשות.
ואם כבר מישהו מציע פתרונות ,בד"כ מדובר בהצעת "פתרון קסם" ,לבעיה אחת בלבד ,אשר פתרונה יחסל את
כל הבעיות בארץ; התנאי היחיד הוא שהמציע יקבל את הסמכות לבצע ...אבל ,כמו במופע קסמים ,הקסם נמוג
ביחד עם האיש שהציע אותו ואנחנו נשארים עם הבעיות שרק החריפו בינתיים.
ככלל ,ניתן לאפיין את שני הקצוות בפתרונות השווא ומהם להשליך על כל מה שביניהם:
הקיצונים מימין אומרים "טרנספר עכשיו".
הקיצונים משמאל אומרים "שלום עכשיו".
באמצע יש את אלה האומרים" :אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים"; אמירה הנובעת מיאוש קיומי
עמוק.
ומה אנחנו אומרים?
אנחנו אומרים :יש לנו על מי לסמוך ,על אבינו שבשמים.
החיים היהודיים בכלל ובארץ הקודש בפרט מתקדמים מנס לנס; זו מציאות החיים של היהדות בכלל ושל כל
יהודי בפרט .אלא שכדי שיהיה נס ,צריכים לעשות .כשנעשה תתקיים בנו ההבטחה:

וּב ַר ְכ ָך ה' ֱאל ֶֹקי ָך ְבּכל ֲא ֶשׁר ַתּ ֲע ֶשׂה:
ֵ

)דברים ט"ו ,יח(.

על כן הקמנו את תנועת 'אור ישראל'; כדי לעשות.
אנחנו נעשה וה' יברך את מעשינו.
לפניכם ראשי פרקים למצע של תנועת 'אור ישראל':
הערה :אנחנו בטוחים שהבוחרים הם אנשים אינטיליגנטים ועל כן המצע שלנו בנוי על היגיון ולא על הבטחות
שוא .ברור כי המצע אינו מהווה תוכנית פעולה מפורטת אלא רשימת עקרונות לתוכנית כזאת.
ארץ ישראל :ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל .יהודי המוותר על חלק כלשהו מן הארץ,
בועט במתנה של הקב"ה ומסכן חיי יהודים.
מי שאינו יהודי ותובע בעלות על הארץ ,מורד ,במודע או שלא במודע ,בה' יתברך שנתן לנו את הארץ .לא
מתווכחים איתו; אין לנו רשות להיענות לתביעותיו וצריכים ,רק ,להודיע לו את האמת.
אמירת אמת ורק אמת ,מונעת טיפוח אשליות המתנפצות אחר כך ביריות ופיצוצים.
בחירה חופשית :לכל יהודי יש בחירה חופשית מוחלטת; כל אחד מחליט בעצמו אם הוא רוצה לשמור
אַתּה וְ ז ְַר ֶע ָך:
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּים ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה ָ
מצוות ,וזכות זו תישמר )ע"ע :גאולה ,דת ,חוקה ,חינוך() .דברים ל( ָ
בטחון :חיי יהודי הם עולם מלא .המנסה לפגוע ביהודי – מנסה להחריב את העולם ,והטיפול בו חייב להיות
בהתאם )ע"ע הגנה(.
רשות לנשיאת נשק תהיה לכוחות הביטחון של המדינה היהודית בלבד .נשיאת נשק שלא ברשות תחשב כחשד
לביצוע/תכנון רצח ותטופל בהתאם.
מדינה המסכנת חיי מישהו מאזרחיה בגלל שיקול מדיני/פוליטי ,מאבדת בכך את זכותה להתקיים.
גאולה :הגאולה האמיתית והשלמה תבוא ע"י משיח צדקנו .מדינת היהודים אינה תחליף למשיח ,ולכן אין לה
סמכות להתערב ולכפות בעניינים שבין אדם למקום )ע"ע דת; חוקה ,חינוך(.
תפקידנו הוא להכין את הרקע להתגלותו של משיח צדקנו ולא לגזול ממנו את התפקיד.
גבולות :גבולות הארץ נתונים בתורה הקדושה ואינם עניין למשא ומתן; עם זאת ,המדינה לא תיזום את
הרחבת גבולותיה בדרך של מלחמה )ע"ע(.
גבולות גמישים נוטים להתכווץ .תם עידן הגבולות הגמישים.
דמוקרטיה :כללי הדמוקרטיה יישמרו בהקפדה ,בהתאם לחוקת התורה; כך יישמר קשר רציף וחיוני בין נציגי
הציבור לבין הציבור.
דמוקרטיה זה שלטון העם .זה אומר שהעם קובע מי הם נציגיו ולא המפלגה מכתיבה.
האתר של 'אור ישראל'http://www.or-israel.com/ :
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דת :לכל אדם תישמר הזכות לחופש דתי מלא )ע"ע :בחירה חופשית(.
תיאסר כל הסתה או פיתוי להעברת אדם מדתו לדת אחרת.
המדינה לא תתערב בחופש הפולחן של הפרט להוציא מקרים של חשש לאלימות מכל סוג.
דת פירושה חוק .את החוקים מפרשים מי שהוסמכו לפרשם "ולא כל הרוצה ליטול את השם )פרשנדתא( יבוא
ויטול".
הגנה :ההגנה על חיי יהודים ועל רכושם ,הנה המשימה הראשית והעיקרית של המדינה והיא תנקוט בכל
האמצעים הדרושים כדי לעמוד במשימה זו )ע"ע' :בטחון'(.
שום מחיר אינו יקר מדי בהגנה על חיי אדם; בודאי לא מחיר פוליטי/מדיני.
הקצבות :יופסקו ההקצבות למוסדות שונים ומשונים .המדינה תפסיק להתערב בקיומם או אי קיומם של
מוסדות ופעילויות שונות; נשאיר זאת ליוזמה החופשית של האזרחים )ע"ע :מסים(.
ויתורים :המדינה תשחרר את האזרח מן התלות בה בכך שתוותר על שליטתה במוסדות ומנגנונים שהאזרח
נזקק להם .מצד שני המדינה תהיה מנועה מלעשות איזשהו ויתור כלפי חוץ אם יש בו כדי לסכן את חייו או
רווחתו של מי מאזרחיה.
זה קשה ,לוותר על עמדות כח ,אבל אין ברירה; רוצים חברה מתוקנת ובריאה – זה חלק מן המחיר.
זכויות :המדינה תשמור על זכותו הבסיסית של כל אזרח לחיות בשלום ובביטחון ,הוא ורכושו ,וכן להתפרנס
ביושר ובכבוד מיגיע כפיו בלא תלות בשלטון המרכזי.
זלזול בעבירות רכוש טבעו להידרדר לזילות חיי אדם.
חוקה :בעניינים של סדר ציבורי ,רווחת הפרט ,מחויבות לכלל וכדומה )בין אדם לחברו( ,כל השפיטה תהיה
כפופה לחוקי התורה )למשל :גנב או מזיק אחר ישלם את הנזק או הפיצוי מעבר לעונש אשר יושת עליו( .בעניינים
אישיים )בין אדם למקום( ,יישמר חופש הפרט שמירה מלאה ולשום גורם לא תינתן זכות לכפות על הזולת הנהגה
שאינה לרצונו )ע"ע :בחירה חופשית ,דת(.
חינוך :החינוך יהיה חינוך יהודי .ילמדו את מסורת ישראל ואת ההיסטוריה של עם ישראל לכל אורכה .יידעו
כמה ספרים יש בתנ"ך ומהו תוכנו של כל ספר .יכירו את התלמוד ואת גדולי ישראל בכל הדורות .יידעו מה זה
תפילין ,שבת וכשרות אך ההחלטה אם לשמור מצוות בפועל – תישאר בידי המשפחות .מערכת החינוך לא תכפה
זאת על שום תלמיד או תלמידה.
אומה המתכחשת לעברה התרבותי מוותרת בכך על עתידה הפיזי.
טרור :מי שינקוט בדרך הטרור ומי שיסייע לטרוריסטים ,כולל זורקי אבנים או מסיתים לכך ,יקבלו יחס השמור
לרוצחים .לטרוריסטים אין כללים ואין גבולות .הגבול היחיד שהם מכירים הוא גבול החולשה שלנו .לא נהיה
חלשים מולם והם יבינו מהר מאד מה טוב בשבילם .הטרור חייב להיפסק ומיד )ע"ע ביטחון ,הגנה(.
יהודי :יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או התגייר כהלכה .ההבחנה בין יהודי למי שאינו יהודי נקבעה ע"י
הקב"ה בתורה הקדושה ולא לנו להתערב בקביעתו.
כלכלה :ככל שהמדינה תתערב פחות בכלכלה כן ייטב .ניתן לאזרחים להתפרנס בכבוד תוך מאמץ לא להפריע
ותהיה לנו כלכלה פורחת) .עידוד יוזמה חופשית ,ביטול מונופולים ,הפרטת חברות ממשלתיות(.
מדינה אמורה ליצור תנאים )ביטחון ,חופש תנועה ,חופש התאגדות( שיאפשרו פעילות כלכלית פורייה לרווחת
הכלל .אחרת ,אם המדינה מנסה לנהל את הכלכלה ,היא הופכת לקלקלה.
לימודים :המדינה תעודד למידה בכל גיל .עם ישראל ידוע כ'-עם הספר' ואנו נפעל לצקת תוכן אמיתי בהגדרה
זו.
מיעוטים :לגויים החיים בארץ ישראל אין ולא יינתנו זכויות לאומיות .הם יקבלו זכויות אישיות על יסוד
השלמה שלהם עם בעלותנו המוחלטת על הארץ )את זה יוכיחו ,כל אחד ואחד בחתימתו האישית ,על קבלת שבע
מצוות בני נח(.
הם יוכלו לחיות כאן בשלום ובביטחון )גם אם טרם חתמו על שבע מצוות בני נח(; אין לנו עניין לפגוע
באוכלוסייה שלווה; אך מי שיסכן חיי-אדם או יסית לכך – בלי הבדל מהי דתו או מינו של המסית – ייענש בחומרה
רבה )ע"ע :טרור(" .אין טוענין למסית ...שהאכזריות על אלו )המסיתים( רחמים היא על העולם) "...רמב"ם(.
לא ניתן לחיות במדינה ולפעול נגדה כולל בעידוד טרור השואף להחרבתה.
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מלחמה :אין אנו רוצים במלחמה ולכן לא ניזום מלחמה .אך אם נותקף – נפעל בע"ה ,להכריע את התוקפים
במהירות המרבית ולא נעצור בטרם יחתמו על כתב כניעה כדי שלא יהיו עוד מלחמות )ע"ע :צבא ,ניצחון( .שטחים
שיפלו בידינו כתוצאה ממלחמה כנ"ל ,יישארו בידינו כי זהו רצון ה'.
ממשלה :בממשלה יכהנו תשעה שרים או פחות .הממשלה תוגדר כממשלה זמנית וחבריה כממלאי מקום
שרים המוכנים ,בכל עת ,להיות מוחלפים בידי נציגי הציבור .בכך תימנע גם תופעת ההידבקות לכסא.
מסים :נטל המס יצומצם למינימום ההכרחי לצרכי ביטחון )כ 20%-מן ההכנסה( .בכך תצמצם המדינה את
מעורבותה בחיי האזרח ,ותאפשר לו לקחת אחריות על גורלו ורווחתו )ע"ע :רווחה(.
כספי המסים אמורים לשוב אל האזרחים המשלמים בצורת שירותים שהמדינה מספקת; הם אינם אמורים
לממן הטבות שונות ומשונות לאנשי השררה.
משפט :המשפט יהיה משפט עברי )ע"ע :צדק ,חוקה( והעם יהיה שותף פעיל בבחירת השופטים.
לא יפה ליישם פה את הכלל העממי" :הדשא של השכן ירוק יותר" .זה גם הפוך מן האמת כי המשפט שלנו הוא
הכי טוב.
ניצחון) :ע"ע :מלחמה ,צבא( בכל עימות עם גורם המנסה לפגוע בשלומו או ברכושו של מי מאזרחי המדינה,
תהיה חתירה להכרעה מהירה והחלטית בדרך של ניצחון מוחץ.
מי שאינו מכניע את האויב מזמין לעצמו תבוסה מידי אותו אויב.
סעד :המדינה תעודד סעד הדדי בין אזרחיה; העשיר יסייע למי שהוא פחות עשיר וכך לא יישאר אף אזרח
שנמנעה ממנו עזרה בעת שהוא זקוק לה .בדרך זו נתחנך כולנו לאהבת ישראל ואחדות ישראל.
כל אחד תלוי במשהו או במישהו; מוטב להיות תלויים זה בזה מאשר להיות תלויים כל אחד לחוד.
עבודה :ייעשה מאמץ מכוון לספק עבודה ופרנסה לכל אדם גם תוך השלמת שכר מן הקופה הציבורית .לא
שכר בטלה אלא השלמת שכר עבודה .יהודים צריכים לעבוד ולא לסמוך על עבודה זרה.
גדולה מלאכה המכבדת את בעליה; יוחזר ערך העבודה.
פוליטיקה :הפוליטיקה תהיה נקיה כאשר ינוטרלו האינטרסים האישיים-כיתתיים ע"י הפקעת סמכויות מידי
המדינה והעברתן לידי האזרחים .כל אזרח ייקרא לתרום את חלקו למאמץ הכולל בכל תחום בו הוא מסוגל לתרום.
צבא :גיל הגיוס יהיה עשרים שנה .כל בחורי ישראל יתגייסו לצבא לתקופה קצרה אשר במהלכה ילמדו
מקצועות צבאיים בסיסיים ,וישוחררו לעיסוקיהם .לאחר מכן הם ייקראו לשירות מילואים תקופתי לצרכי אימון
בלבד .לתעסוקה מבצעית יגוייסו המילואים במצבי חירום/מלחמה בלבד.
הצבא הסדיר יתבסס על מתנדבים מתאימים שזה יהיה מקצועם והם יקבלו שכר מלא מתחילת שירותם הצבאי.
צה"ל יונחה לנהוג כצבא יהודי אשר סיסמתו היא" :ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד ַכּלותם" )ע"ע ניצחון,
מלחמה( .לא יהיה גיוס חובה של בנות לצבא היהודי; הן יוכלו להתנדב לשרות לאומי אך לא יחויבו לכך.
צדק :מערכת המשפט תספק צדק כאשר כל ועד שכונה או קהילה ,ישמש כבית דין לטיפול בסכסוכים בין
אנשים ויפשר ביניהם .סכסוכים מורכבים יותר יופנו לבית דין אזורי )מקצועי( כאשר הקו המנחה ,כאמור ,הנו
'חוקת התורה' )ע"ע(.
רווחה :שירותי הרווחה יהיו בידי הציבור בכל מקום לפי עניינו.

אנשי המקום יודעים מי באמת זקוק לסיוע ומי מתחזה.
רפואה :יוכרו טיפולים אלטרנטיביים שהוכיחו את עצמם בדרך מדעית ועומדים בדרישות של חוקת התורה;
כלומר ,אינם מטים את המטופל לעבר עבודה זרה ואמונות טפלות למיניהן.
שלום) :רמב"ם(" :גדול השלום שכל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם; שנאמר )משלי ג' יז( :דרכיה
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" .הליכה בדרך שהתורה מתווה – מובילה לשלום.
"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל" .הוא ולא אנחנו .תיפסק הריצה המטורפת אחרי
שלום שחיי יהודים הם מחירו.
אין תקדים היסטורי להסכם שלום שהצליח .אצלנו חושבים שיצליחו לשנות את ההיסטוריה; וזו אשליה
קטלנית.
תעשיה :תישמר היוזמה החופשית בכל תחומי התעשייה .המדינה תמשוך את ידה מכל פעילות כלכלית
המעדיפה מגזרים מסוימים ויוצרת מונופולים ,ותעודד תחרות חופשית בכל התחומים )ע"ע :כלכלה(.
תקשורת :הממשלה תוותר על שליטתה בתקשורת )ערוץ  1למשל( ותאפשר תחרות חופשית אמיתית .יתקיים
העיקרון של "שמים פתוחים לשידור" כמקובל במדינות מתוקנות.
האתר של 'אור ישראל'http://www.or-israel.com/ :

בס"ד

עת לעשות לה'

ה

עד כאן ראשי פרקים למצע של תנועת 'אור ישראל'.
המצע השלם נמצא בתורה הקדושה ,תורת חיים ,וכל אחד מוזמן ללמוד ולדעת מה צריכים לעשות ואיך.
דומה כי למרות הקיצור ,הצעותינו ברורות ואינן משאירות מקום לאי הבנות.
נציגי הציבור אמורים לשרת את הציבור ולא להשתרר עליו או לנצל את מעמדם להפקת טובות הנאה.
לא עוד פעילות ציבורית כדי להתקדם; מעתה הציבור יקבע מי יתקדם על פי תרומתו לזולת והציפיות לתרומה
גדולה יותר בעתיד.
רוב המפלגות מציגות חזות לבנה האמורה לשכנע אותנו בטוהר כוונותיהן .פתרונות – לא צריך להגזים; צריכים
להתחשב באמריקאים ,באירופאים ,בתקשורת ,בדעת הקהל; וצריכים גם לדאוג לתדמית שלנו ושתהיה לנו
תעסוקה; ואם לא יהיו בעיות יתברר שאנחנו מיותרים .אז אף אחד לא באמת מציע פתרונות אבל מנסים לשכנע
אותנו שנסמוך עליהם.
רק ניתן להם את הכח ומיד ישרור כאן שלום לנצח .או לפחות עד הפיגוע הבא .גם הם יודעים שאין זו אמת
והם סתם מוכרים אשליות; אבל אם יש קונים – מה איכפת להם?!
ברור כי לא תיתכן קואליציה בינינו לבין סוחרי אשליות.
אנחנו לא קונים )ולא מוכרים( אשליות .אנחנו מציעים פתרונות .הפתרונות שלנו הם פרטים מתוך רעיון אחד
שלם :חוקת התורה.
אם הרעיונות מקובלים עליכם – הצטרפו אלינו; אל תנסו להעריך אם המצע מעשי או לא כי זה תלוי אך ורק
בנו .הרעיון נכון כי כולו מבוסס על התורה הקדושה; כל שעלינו לעשות הוא לפעול ביחד להגשמת הרעיון בלי
לעשות חשבונות מיותרים.
התנועה שלנו – באמת שלנו; שלך ,שלך ושלי גם; בדיוק כמו שהתורה הקדושה היא של כולנו גם אם עדיין
איננו מודעים לכך.
נעשה מה שצריך וה' יעזור כך שבתוך זמן קצר יחסית נחיה כאן בביטחון ובשלווה בכל התחומים.
אם נעשה ,ה' יהיה איתנו ונצליח .אם נחכה שמישהו אחר יעשה – הדברים ייעשו כי לרבש"ע יש הרבה
שליחים; ומה איתנו ,נשב בצד ונחכה שאחרים יעשו?
הבה נהיה אנו שליחיו לפעול את מילוי כוונתו פה בארץ.

מה יש לעשות?
ובכן ,צעד ראשון וחיוני ביותר :הצטרפו אלינו .שלחו אימייל או פקס' והודיעו על הצטרפותכם .בכך תעודדו את
הגברת פעילותנו.
כדאי שתהיו מנויים שלנו בדוא"ל; כך תוכלו להתעדכן ולקבל מאמרים ועידכונים באופן שוטף.
אם יש שאלות – תוכלו לשאול בדוא"ל ובע"ה נשיב לכל שאלה.
אפשר ,ורצוי מאד ,להזמין אותנו לחוג בית כך שנוכל להסביר את הדברים גם מילולית ולא רק בכתב.

מימון.
אנחנו ,כמובן ,הראשונים לפעול על פי עקרונות המצע שלנו; במצע כתוב שהמדינה לא תתערב בקיומם או אי
קיומם של מוסדות שונים ולא תתקצב אותם; אנחנו לא מבקשים ,ובע"ה גם לא נבקש ,תקציבים מן המדינה )פרט
להוצאות שהמדינה מחייבת אותנו להוציא ,שאותם נשתדל לכסות מכספי מימון מפלגות(.

פתחנו חשבון בבנק הדואר )כדי לחסוך בעמלות( וכל מי שמזדהה איתנו מתבקש לתרום ,כמיטב
יכולתו ,ישירות בהפקדה לחשבוננו בבנק הדואר.
נא להפקיד בבנק הדואר חש' מס' .3483037
כל תרומה תתקבל בברכה וכל התורמים יתברכו ממקור הברכות בשפע עד בלי-די.

אם הגעתם בקריאה עד כאן ,כדאי שתדעו :תנועת 'אור ישראל' הינה תנועה עממית נטו .אין לנו שום
נקודת חיבור לאיזשהו גורם מימסדי ואין בדעתנו להתחבר לשום גורם כזה .אנו חושבים שהשינוי למען
העם יכול וצריך להיעשות על ידי העם ורק על ידי העם.
בתורה הקדושה יש תשובות לכל השאלות ופתרונות לכל הבעיות; מה שכתבנו כאן זו רק דוגמא
המתייחסת לנושאים בוערים.

ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל.

עת לעשות לה'
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הצטרפו אלינו ובע"ה ,ביחד נפתור את כל הבעיות.
מה שלא נעשה עבור עצמנו – איש לא יעשה עבורנו.
ולסיום ,קטע:
השקר רצה להינצל מן המבול הצפוי וביקש להיכנס לתיבת נוח; אמר לו נוח ,אין כניסה לבודדים; רק זוגות
נכנסים .הלך מיואש ופגש בצביעות; 'מהיכן אתה בא ,ולמה פניך נפולות' שאלה הצביעות' .אני שב כעת מתיבת נוח
לאחר שלא הורשיתי להכנס כי אין לי בת זוג ,תסכימי להיות בת זוגי וביחד נינצל בתבה'? 'אשמח מאד' ,ענתה
הצביעות; גם אני רוצה להינצל .הם התחתנו ולאחר המבול נולדה להם בת; פוליטיקה קראו לה; ומאז ועד בכלל
הפוליטיקה מקלקלת ומחריבה כל דבר טוב )שמעוני ,תהלים ז ,בעיבוד חופשי(.
אז בצדק רב תשאלו :למה לכם להיכנס לזה?! אתם לא פוחדים ִלפול כמו האחרים? פוחדים; ועוד איך פוחדים.
אבל כשיש משימה לבצע – השיקול האישי אינו רלוונטי .התורה קובעת שצריכים מנהיגות אז ממילא ברור כי
אפשרית מנהיגות בלי ִלפול .רק שכדי להצליח ,היא צריכה להתנהג על פי חוקת התורה.
תמיד נתבקשנו לבחור בין מפלגות או אישים כאשר לעתים קרובות גם במיקרוסקופ משוכלל התקשינו למצוא
הבדלים מהותיים ביניהם .היינו צריכים להחליט רק בשאלה' :על מי סומכים יותר ,על א' או על ב'? כאשר גם א'
וגם ב' ראו עצמם מחויבים למערכת הקיימת עם הבטחות לשיפוצים קוסמטיים פה ושם .אבל הבעיה היא
שהמערכת כולה קרסה וחייבים לבנות הכל מחדש.
החידוש של תנועת 'אור ישראל' הוא בכך ש -חוקת התורה היא המצע שלה והתורה כבר מורה לנו את
הפתרונות הנכונים.
לא אישיות מפורסמת/מבטיחה אנחנו מציעים וגם לא פתרונות קסם .אנחנו מציעים עבודה קשה מתוך דבקות
במשימות וביעדים שהציב עבורנו בורא העולם ומנהיגו.

ובעזרת ה' נעשה ונצליח.
הערה חשובה לסיום:
השורות דלעיל נכתבו ,הודפסו והופצו בהתנדבות מלאה ללא כל שכר ואף בלא דרישה לשמור על זכויות
יוצרים.
כל אחד רשאי ואף מוזמן להעתיק ,לצלם ,להפיץ ואף לקחת לעצמו מהרעיונות הכתובים לעיל ובלבד שהרעיון
יופץ.
הח"מ מצהיר בזאת כי אין לו שום דרישות או ציפיות לקבל תפקיד או טובת הנאה כלשהי מפעילותו בתנועה.
הח"מ מכפיף עצמו כפיפות מוחלטת לבי"ד שיוקם ע"י התנועה ומקבל על עצמו מראש את כל הנחיותיו.
נסים ישעיהו ,תנועת 'אור ישראל'.

האתר של 'אור ישראל'http://www.or-israel.com/ :
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התחייבות המועמד מטעם תנועת אור ישראל.
לכל המעונין:
אני החתום מטה נתבקשתי להיות מועמד לכנסת מטעם תנועת 'אור ישראל' והסכמתי.
מטרותיה של התנועה הן אלה:
להנחיל את המודעות כי 'ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל' ולאיש אין רשות או סמכות
לוותר אפילו על חלק ממנה.
להתאים את חוקי המדינה בנושאי ביטחון ,חינוך ,חברה ,רווחה וכלכלה ,לחוקת התורה.
לבטל את כל החוקים הדתיים וכל החוקים האנטי דתיים ובכך לאפשר חופש דת אמיתי.
לבטל את חסינות חברי הכנסת .עליהם לשמש מופת להתנהגות אנושית-מוסרית.
כל מועמדי המפלגה ונושאי התפקידים מטעמה יפעלו על תקן של ממלאי מקום בלבד .איש לא יראה בתפקידו
נחלה פרטית וכל אחד ידע כי יתכן שיתבקש לפנות את מקומו ותפקידו תוך זמן קצר.
להבטחת מילוי הסעיפים הנ"ל יוקם ,בהקדם האפשרי ,בית דין אשר יהיה הפוסק היחיד בכל מחלוקת שלא
תהיה.
כנציג התנועה ובא כוחה הריני מתחייב בזאת לקיים את כל הסעיפים הנ"ל וכן אני מקבל על עצמי לכבד את
פסיקות בית הדין של התנועה ולקיימן.
פרטיו האישיים וחתימתו של הנציג:
שם ומשפחה;

מס' ת"ז;

כתובת;

טלפון.

עדים___________________ ________________ :

ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל.

עת לעשות לה'
כסלו ה-תשס"ה

עצומה:

ח

November 2004

אם אתה מזדהה עם האמור להלן ,הצטרף אלינו וצרף אתך עוד עשרה יהודים.

גם לנו יש חלק בארץ ישראל
כל יהודי ,בכל מקום בעולם בו הוא נמצא ,חושב על ארץ ישראל וחולם על היום בו יזכה לעלות אליה .כל
יהודי מרגיש שייכות לארצנו ההיסטורית וחולם על היום בו יזכה לעלות אליה ולממש את זכותו.
חלום זה ,שממשלת ישראל מעודדת אותנו להגשים ,הולך ומתפוגג אצלנו בתחושה שעוד מעט לא יהיה לאן
לשוב ,כי נותנים לאויבינו חלקים מן הארץ ועוד מעט לא יישאר לאן לעלות.
אנחנו לא ויתרנו על חלקנו בארץ וגם לא הסמכנו אף אחד לוותר בשמנו .הרינו מודיעים בזאת על התנגדותנו
המוחלטת לכל ויתור על הארץ אשר נתן ה' לאבותינו ולנו ,וקוראים לממשלת ישראל שלא לוותר על אף שעל; כי
עם כל הכבוד  -היא אינה בעלת הבית הבלעדית על הארץ.
שם פרטי

שם משפחה

אי-מייל

טלפון

Signed petitions please send to:
Miriam Kalman
65 Fraser St
Staten Island, NY 10314-6111
For Questions call: 718-983-1333
miriam@bullies2buddies.com
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דרושים:
לתנועת 'אור ישראל' דרושים מתנדבים מכל רחבי הארץ אשר יסייעו בגיוס חברים לתנועה ,באירגון ,הפצה,
הסברה וכד'.
מדת היענותכם תקבע את המשך דרכה של התנועה; האם היא תישאר תנועה המציעה אידיאולוגיה וזהו ,או
גם תפעל ליישום בפועל של אותה אידיאולוגיה.
אנחנו נשמח אם יימצא מי שיעשה את המלאכה על פי העקרונות הנ"ל ותורמים לו את הרעיונות חנם אין
כסף ,אבל אין לנו אשליות; כנראה ,לא תהיה ברירה ונצטרך לעשות זאת בעצמנו ,בעזרתכם כמובן.

תגובות:
להלן לקט אקראי של תגובות שנתקבלו מאנשים שונים שקראו את מצענו:

ת .זה תגובה; מ .זה מענה שלנו.
ת .המצע טוב מכדי להיות מציאותי.
מ .המצע טוב – תודה על המחמאה .מציאותי או לא זה תלוי רק בנו.
ת .ההצעות אינן ריאליות.
מ .גם קיומו של עם ישראל אינו ריאלי אבל הוא קיים כי כך רוצה בורא העולם ומנהיגו .אנחנו
נעשה מה שבידנו לעשות וה' יעזור.
ת .זה 'הילכתא למשיחא' )מתאים לימות המשיח(.
מ .נו ,באמת הגיע כבר הזמן שיתגלה המשיח.
ת .לא יתנו לכם לבצע את התוכנית.
מ .עיזרו לנו להשיג רוב מוחלט וה' יעזור בכל היתר.

כתובתנו באינטרנט )זמנית לא פעיל(www.or-israel.com :
כתובות לאימיילים:
miriam@bullies2buddies.com
nissimye@netvision.net.il

ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל.

