
יחדבוחרים ללכת 



עזרא הסופר, המנהיג הגדול של שיבת ציון ובניין בית 
המקדש השני לא עלה לארץ יחד עם זרובבל. השאלה 
הנוקבת היא, מדוע התעכב עזרא בבבל עשרים שנה? חז”ל 
הרי משווים את עזרא למשה רבנו! כיצד אדם במעלתו 

אינו יוצא ראשון אל הארץ הטובה?

הגמרא במגילה נותנת תשובה מטלטלת: “גדול תלמוד 
תורה יותר מהקמת בית המקדש”! ההשגחה זימנה לעזרא 
דילמה קשה. רבו, ברוך בן נריה הנביא, היה זקן, והרופאים 
העריכו שלא יהיה בכוחו לעלות ארצה. מצד אחד, עזרא 

תנועת יחד שואבת את

 
עוצמתה מעזרא הסופר.

 
כאז כן עתה, באמצעות כוח 
התורה נפעל למען חיבור 
תורת ישראל עם ארץ ישראל 
ועם ישראל.

לחבריודעיםגדוליםמנהיגים

מאת: הרב אלי אדלר
המכינה הקדם צבאית, עצם-עצמונה

“שנים רבות אנחנו חולמים לאחד את הציבורים 
היראים לדבר ה’ תחת הנהגה תורנית ברורה כיאה 
ליהודים מאמינים בני מאמינים”, יו”ר התנועה ח”כ 

אלי ישי מסביר את הדרך הייחודית של יחד.

מפלגת יחד היא עבורי התגשמות של חלום. לאחר 2,000 שנות 
גלות עם ישראל שב לארצו. כל עדה וציבור טיפח לאורך השנים 
את מנהגיו ורבניו, ומטבע הדברים גם הדגשים בעשייה הציבורית 

ובהשקפה היו שונים.

אולם אם נודה על האמת, רב המחבר על המפריד. שנים רבות 
אנחנו חולמים לאחד את הציבורים היראים לדבר ה’ תחת הנהגה 
תורנית ברורה כיאה ליהודים מאמינים בני מאמינים. המכנה 
המשותף גדול, ואם רק נתעלה מעל המחלוקות, נצליח במשימה.

כעת הגיעה שעת הכושר וב”ה בהקמת מפלגת יחד התחלנו מהלך 
שצובר הצלחה רבה ותומכים רבים מכל המגזרים. יחד עם ידידי 
ח”כ יוני שטבון, יצאנו לדרך חדשה המאחדת את הציבורים ופורצת 

מחיצות.

רק יחד נצליח לשמור על שלושת השלמויות: התורה, העם והארץ, 
כאשר כל אחד מהציבורים השותפים למפלגה נותן את הדגשים 
לנושאים הבוערים בקרבו, מה שמביא בסופו של דבר לאיחוד 

אמיתי ועמוק.

אין זה סוד שמדינת ישראל ניצבת מול אתגרים גדולים: בתחומי 
הביטחון, הזהות היהודית, השמירה על מרחבי ארצנו הקדושה 

החינוך  ההתיישבות,  ופיתוח 
יחד חרטה על  והרווחה. מפלגת 
דגלה עיסוק בנושאים הללו מתוך 

נאמנות לתורה.

אני קורא לכם: הצטרפו אלינו ויחד 
נבנה בית של אחדות, בית של תורה, 
בית של ישוב הארץ, בית של אהבת 
ישראל ודאגה לזולת, בית של חינוך 

ערכי, חזון וערכים יהודיים.

כי רק יחד ננצח!

רק יחד נצליח לשמור על שלושת השלמויות: התורה, 

העם והארץ, כאשר כל אחד מהציבורים השותפים 

למפלגה נותן את הדגשים לנושאים הבוערים בקרבו, 

ננצח!רק יחד מה שמביא בסופו של דבר לאיחוד אמיתי ועמוק

ח”כ אלי ישי, 
יו”ר המפלגה



לחבריודעיםגדוליםמנהיגים

הוא כולו ‘ציוני’, חסיד של ארץ ישראל ושואף לשיבת ציון 
ולבניין המקדש, ומצד שני מוטלת עליו האחריות להמשך 

העברת התורה. מה עושים?

עזרא מכריע: תורה!

תמיד כשהגעתי לגמרא הזו, חשתי אי נוחות. הנה, כאן 
נצחּונּו החרדים. עזרא הרי הכריע שלימוד תורה דוחה ציונות! 
אבל במחשבה שנייה, עזרא הוא האיש המנהיג את העלייה 
ארצה ומנצח על בניין בית המקדש... את ‘ציונותו’ זו לא 

נוכל לבטל בקלות רבה כל כך...

לעומקם של דברים: ההכרעה של עזרא להעדיף ללמוד 
תורה מרבו ולדחות את העלייה ארצה, מבררת מה השורש 
שממנו יונקים בניין הארץ ובניין המקדש. שיבת ציון, ארץ 
ישראל ובניין המקדש אינם אידיאלים יפים העומדים 
לעצמם. הם מקבלים את ערכם מכוח התורה. הם באים 
לממש ולהוציא אל הפועל את האמור בה, במציאות. דווקא 
האחריות העמוקה על התורה מצמיחה את הזריזות והפעילות 
למען ארץ ישראל ולמען בניין בית המקדש, בתור ערכים 

אלוקיים נצחיים.

זה המסר שלנו היום. להיות ‘ציוני דתי’, אין משמעותו להניף 
כמה דגלים שונים: ארץ ישראל, תורה ולאומיות יחד. זה 
שקר. אלו לא דגלים נפרדים. בלי התורה, הנאמנות לארץ 
ישראל היא לאומנות ריקה. התורה היא השורש שמכוחו 

אנו באים אל הארץ.

זהו החידוש המרנין של תנועת יחד. דווקא לאחר שעזרא 
מתעכב כדי ללמוד תורה, הוא מלא כוחות לעלות ולפעול! 
הוא מגיע ארצה, ומתברר לו שעם ישראל נמצא במצב 
תרבותי חמור. הציבור ומנהיגיו מסובכים עמוק בנישואיהם 
לנשים נכריות. עזרא לא נכנע. הוא אינו משנה את הסטטוס 
קוו. להיפך, הוא מושך את העם כלפי מעלה. כאשר התורה 
מחיה את הלאומיות, ויש אמונה עצומה בגאולה ובנצח 
ישראל, הכל הפיך. עזרא מחולל תנועת תשובה אדירה 
בעם ישראל. הוא בונה את בית המקדש ומעמיד את כל 

התורה של בית שני.

כאז - גם היום. אנו מאמינים שציונות דתית שורשית 
השתולה על מעמקים של תורה, תבסס גם היום אלטרנטיבה 
מהפכנית לכל המצב התרבותי של עם ישראל. ובע”ה עוד 

נראה חזון זה מתרחש לנגד עינינו.

אנו מאמינים שציונות דתית שורשית 

השתולה על מעמקים של תורה, 

תבסס גם היום אלטרנטיבה מהפכנית 

לכל המצב התרבותי של עם ישראל

מפלגת יחד בדרך להפוך לתנועה עממית גדולה 
שמאחדת בין סוגי ציבור שונים - דתי לאומי, 

חרדי ומסורתי. 

אנחנו עושים בע”ה היסטוריה. כן, זו התחושה וזו האמת!
מפלגת יחד בדרך להפוך לתנועה עממית גדולה שמאחדת 
בין סוגי ציבור שונים - דתי לאומי, חרדי ומסורתי. מקום 
המדינה ועד ימים אלו לא הלכו ציבורים אלו ביחד, ככח 

פוליטי וציבורי.
השנים האחרונות בכנסת הוכיחו את זה בצורה ברורה, עם 

ישראל שואל את עצמו ‘מי אני’?
אלי ישי ואני בחרנו להיות שותפים אמיתיים כי הבנו שהאתגר 

המרכזי זו שאלת הזהות.
 הבשורה הגדולה היא לא רק היחד, אלא סביב מה היחד.
זו אחדות סביב תורת ישראל, סביב  ערכי הנצח של עם 

ישראל.
הראי”ה קוק זצ”ל חלם להקים את תנועת ‘דגל ירושלים’, 
המחברת את כל שלומי אמוני ישראל, ויש לכולנו האחריות 
שצעד אחר צעד ‘יחד’ תממש 

את חלום זה.
בכל מקום ובכל כנס אנו רואים 
את הברק בעיניים של אלפי 

אנשים שמצטרפים ליחד. 
יחד שבבחירות  בואו נפעל 
יתחיל  החלום  הקרובות 

להתגשם בע”ה.

הבשורה הגדולה היא לא רק היחד, אלא סביב 

מה היחד. זו אחדות סביב תורת ישראל״.

 
ח״כ יוני שטבון מספר 2  ביחד ומי שהיה שותף 

יחדהולכים חלום מגשימים להקמתה מספר מה מיוחד ב׳יחד׳.

ח”כ יוני שטבון



שו”ת יחד

חרדים ימצאו בית שבו הם יהיו שותפים 
במאבק על שלמות הארץ מבלי לוותר 
על חרדיותם, ודתיים לאומיים ימצאו 

בית שיש לו אמירה תורנית ברורה, 
ומכוחה הוא מחזיק בשלמות הארץ

הלכנו לפוליטיקה מתוך מטרה 
שהתורה היא זו שתדריך את 
ההתנהלות הפוליטית, ובע”ה נשמור 
על מטרה זו לכל אורך העשייה

מה מיוחד בתנועה החדשה?
איך תשמור התנועה החדשה 
איך תפעל בנושאי דת ומדינה?על ארץ ישראל?

כל מה שרציתם לדעת על 

ולא העזתם לשאוליחד העם איתנו בראשות אלי ישי

שאלה: מהי הייחודיות של יחד?

תשובה: אין היום מפלגה שמניפה את הדגל של חיזוק המדינה 
מתוך נאמנות לתורה. יש מפלגות תורניות שאינן נאבקות על 
שלמות ארצנו, ויש מפלגה שמצהירה על נאמנות לארץ ישראל, 

אך איננה נושאת ברמה את דגל שלמות התורה.

בתנועת יחד יש איחוד היסטורי בין דתיים לחרדים. חיבור זה 
סביב ערכים משותפים של שלמות התורה, שלמות העם ושלמות 
הארץ ייצור כוח חדש, שאנו בטוחים שישפיע לטובה על עתידה 

של מדינת ישראל. 

חרדים ימצאו בית שבו הם יהיו שותפים במאבק על שלמות 
הארץ מבלי לוותר על חרדיותם, ודתיים לאומים ימצאו בית שיש 
לו אמירה תורנית ברורה, ומכוחה הוא מחזיק בשלמות הארץ.

שאלה: כיצד נדע שהחיבור בין הדתיים לאומיים לחרדים 
הוא אכן חיבור אמיתי?

תשובה: התורה היא נקודת חיבור אמיתית, וסביבה ניצור חיבור 
אמיתי. אנחנו בתחילת תהליך, וברור שיש פערים בין הזרמים 
השונים במפלגה. אולם אנחנו מאמינים שלאורך זמן, החיבור 
יסייע לחיזוק המכנה המשותף. לכל אחד מן המגזרים, הדתי 
לאומי והחרדי, יש מה להתקדם ולאן לחתור, ומה ללמוד מן 
הציבור האחר. החידוש העיקרי הוא ההסכמה הברורה שהתורה 
היא היסוד לכל חיינו במדינת ישראל, והרצון לשים את הדגש 

על המכנה המשותף הרחב ולא על המחלוקות.

שאלה: כשמפלגת יחד אומרת שהיא תשמע בקול הרבנים, 
מה זה בדיוק אומר?

תשובה: בדיוק כמו שזה נשמע. לא יעלה על דעתנו לקדם 
דברים ולפעול ללא בירור של דעת תורה. נכון שתומכים במפלגה 
רבנים שונים, אך ביסודות העיקריים יש ביניהם הסכמה. הלכנו 
לפוליטיקה מתוך מטרה שהתורה היא זו שתדריך את ההתנהלות 
הפוליטית, ובע”ה נשמור על מטרה זו לכל אורך העשייה. זו 

הבשורה של אחדות הבאה ממקור של תורה.

שאלה: עם כל הכבוד לנושאי הזהות היהודית וארץ ישראל, 
מה עם יוקר המחיה? דיור?

תשובה: יו”ר המפלגה היה שר הרווחה, ונושאים אלו העסיקו 
אותו רבות. בידינו תכניות רחבות לקידום נושאים החברתיים 

כולל דיור, תחבורה והורדת מחירי המזון.



אנו נחזק ונעמיק את הצביון היהודי של 
המדינה, ונעודד גל חקיקה שיחזק את 
הזהות היהודית-תורנית שלה

בע”ה מפלגת יחד תחייב גם את הבית 
היהודי לנקוט בקו תורני יותר, שלא 
נשמע עד עכשיו

נדרוש את אימוץ דו”ח השופט אדמונד 
לוי ז”ל, ונפעל להחלת הריבונות 

הישראלית על שטחי יהודה ושומרון

כל מה שרציתם לדעת על 

ולא העזתם לשאוליחד העם איתנו בראשות אלי ישי

להגיד באופן ברור: 
הכירו את אורי ברטפלדהחיים שלנוהתורה היא מרכז 
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ניהל את הגרעין התורני בערדאב לשישה ילדים

מצביע יחד

מצביע יחדגם אני 

מה הביא אותך להצטרף למהלך של תנועת יחד?

"בעשייה הציבורית שאיתה התמודדתי בשנים האחרונות 
זיהיתי שבמקומות רבים מידי יש ויתור על הליבה של העשייה 
שאותה אנו מובילים, אם זה בחינוך, בהתיישבות, בחברה 
וכו'. זה לא "IN" לומר דברים ברורים על התורה כמרכז החיים 
שלנו, וכשזה כך זה מסוכן, ואי אפשר יותר לשבת בשקט.

האם מצאת בית דתי לאומי ב"יחד"?

התשובה היא בהחלט כן. דתי לאומי זה קודם כל נאמנות 
לתורה כדרך חיים. אנחנו מאמינים שניתן לכוון גבוה מאד 
ועדיין לעמוד על הקרקע בצורה יציבה. בחבורה שאיתה אנו 
עובדים נמצאים אנשי צבא במיל', אנשי התיישבות מחברון, 
אנשי הגרעינים התורניים ואנשי עשייה בתחומים השונים 

במיינסטרים של החיים הציבוריים.

יש ביחד תחושה של התחדשות, של בשורה שהעם צמא 
לה כל-כך. אני אישית נפגש בפנים חדשות רבות, וכולם- 
כולם מזדהים ואוהבים איש את רעהו. ארץ ישראל יקרה 
פה לכולנו, גם אם אחד יביא ציטוט מהרב קוק ושני דווקא 

פסוק מהתורה.

איך אתה רואה את המפלגה בהמשך הדרך?

יש הרבה עבודה, לבצר את ההנהגה הרוחנית המשותפת 
של התנועה שתהיה המצפן המורה לנו את הדרך, לחוש את 
הרגישויות ולתת מענה לכל ציבור לפי עניינו. אנו רתומים 
למשימה ומצפים לכל האנשים שעדיין יושבים על הגדר 

ובוחנים אותנו. זה הזמן להצטרף!

ארץ ישראל יקרה פה לכולנו, גם 
אם אחד יביא ציטוט מהרב קוק 

ושני דווקא פסוק מהתורה

שאלה: בשנתיים האחרונות היינו עדים לגל חקיקה אנטי 
דתית שהובילה מפלגת יש עתיד. כיצד בכוונת מפלגת 

יחד לפעול בנושאי דת ומדינה?

תשובה: אנו במפלגה מתכוונים להילחם נגד החוקים הנוגסים 
במעמד המשפחה, פוגמים במעמד רבנות הראשית, ולמעשה 
פוגעים בזהותה היהודית של המדינה. ח”כ יוני שטבון היה 
ממובילי המאבק בגל החקיקה האנטי דתית, וימשיך במאבק 

זה בכנסת הבאה.

אנו מאמינים כי יש לפעול בעיקר בדרך החיוב. אנו נחזק 
ונעמיק את הצביון היהודי של המדינה, ונעודד גל חקיקה 
שיחזק את הזהות היהודית-תורנית שלה. אנו מאמינים שדווקא 
מתוך עמדה יהודית-תורנית ברורה נוכל לטפל ‘טיפול שורש’ 
בכל החולשות, גם בתחומים האחרים: שלמות הארץ, החוסן 
הלאומי, הצדק החברתי והטיפול בשכבות החלשות, החינוך 

ומיגור השחיתות והאלימות.

שאלה: כיצד המפלגה תפעל נגד מסירת שטחי ארץ 
ישראל לערבים ונגד פגיעה בהתיישבות?

תשובה: מפלגת יחד רואה בשמירה על שלמות ארצנו, שניתנה 
לנו מידי בורא עולם, ערך בפני עצמו ועוגן ליציבותה של מדינת 
ישראל. מפלגת יחד תפעל לביסוס ההתיישבות בכל חלקי 
הארץ, ובפרט ביהודה ובשומרון, בגליל ובנגב. כדי לקדם את 
ביסוס ההתיישבות, נדרוש את אימוץ דו”ח השופט אדמונד 
לוי ז”ל, ונפעל להחלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה 

ושומרון.

שאלה: מה תהיה ההשפעה של המפלגה על הרכב 
הממשלה הבאה?

תשובה: מפלגה תורנית-לאומית מחזקת מאוד את התמיכה 
של הציבור החרדי בארץ ישראל, ומחייבת גם מפלגות חרדיות 

אחרות.

גם מהפן התורני, בע”ה מפלגת יחד תחייב את הבית היהודי 
לנקוט בקו תורני יותר, שלא נשמע עד עכשיו. בשבועות 
האחרונים אנו עדים לקמפיין שלם של מפלגת הבית היהודי 
על כך שהם מתייעצים עם רבנים, דבר שלא נשמע בשנתיים 
האחרונות. אין ספק שזהו חלק מן ההשפעה של מפלגת יחד, 

ובע”ה השפעה זו תימשך גם במשך ארבע השנים הבאות.



יחד אנשי עשיה ותורה.שלנו בכנסתהנציגים 

יחד אנשי הציונות הדתית 
עם נציגי הציבור החרדי

בירושלים. המתגורר  לשבעה  ואב  נשוי   ,35 בן 

 

רס”ן במיל’ מיחידת אגוז ומעוטר צל”ש על 

תפקודו במלחמת לבנון השנייה. כיהן בכנסת 

ה-19 מטעם מפלגת הבית היהודי, שימש 

כסגן יו”ר הכנסת וכחבר בוועדות החוץ 

והביטחון והחינוך, ייסד שדולה למען עולי 

המילואים. צרפת ואת השדולה למען משרתי 

ברוך מרזלח”כ יוני שטבון

ן  ב

55, נשוי ואב לתשעה, מתגורר ביישוב 

איש  הוא  מרזל  בחברון.  היהודי 

ישובים  להקמת  ששותף  ההתיישבות 

בחברון.  היהודי  הישוב  ולפיתוח  רבים 

שירת בצה”ל כלוחם שריון במלחמת לבנון 

הראשונה. מרזל מחזיק ארגון גמילות 

חסדים בחברון וקריית ארבע ומסייע 
רבות למשפחות נזקקות. 

בן 50 נשוי ואב למשפחה, מתגורר בצפת. 

במשך שלושים שנה מייסד ומנהל רשת 
הכוללים  תורניים  מוסדות 
מעונות יום, גני ילדים, תלמודי 
תיכוניים  בתי-ספר  וכולל אברכים בצפת. תורה, 

מיכאל עייש

בן 53, נשוי ואב לחמישה, מתגורר בירושלים. 

ישי הנהיג את תנועת ש”ס במשך שלוש-

של  ארוכה  בשורה  ושימש  שנה  עשרה 

תפקידים מיניסטריאליים כסגן ראש ממשלה, 

שר הפנים, שר הכלכלה, שר העבודה והרווחה 

וחבר בקבינטים המדיניים והביטחוניים. ישי 

נודע בעמדותיו הימניות שהובילו את תנועת 

מכך מממשלת שרון. ש”ס להתנגד להתנתקות ולפרוש כתוצאה 

ח”כ אלי ישי, יו”ר המפלגה

בן 42, נשוי ואב לשבעה, מתגורר בכפר 

סבא. בעל סמיכה לרבנות ותואר ראשון 

במשפטים. טרבלסי ייסד שורה ארוכה 

בראש  ועומד  תורניים  מוסדות  של 
המועצה הדתית בכפר סבא. 

ששון טרבלסי



בן 38 נשוי ואב לשמונה 
ומתגורר בבאר שבע. מנכ”ל 
ומייסד פורום חותם לחיזוק 
הזהות היהודית של ישראל. 
בראלי הוא נכדו של הרב 
משה צבי נריה זצ”ל. שימש 
כרב צבאי וכר”מ בישיבת 

הסדר.

לעסוק בבניה של הזהות 
המדינההיהודית והתורנית של 

נייצר גשר לציבור החרדי ונפעל איתו על 

בסיס ערכים משותפים
ראש המכינה הקדם צבאי ביתירהרב משה הגר

מסביר למה חשוב להצביע יחד

מצביע יחדגם אני 
עמיטל בראלי

בן 52, נשוי ואב לחמישה, 
העמק.  במגדל  מתגורר 
איש  הוא  שוומנפלד 
ופובליציסט  תקשורת 
שניצל את מעמדו כאיש 
תקשורת לטובת מאבקים 
חברתיים וציבוריים רבים 
ובהם המאבק בגירוש יהודי 
גוש קטיף וצפון השומרון. 

דודי שוומנפלד

הקדם  המכינות  ועד  כיו”ר  הרב,  למה 
צבאיות ובעצמו ראש מכינה, החלטת 

להיות שותף בהקמת תנועת יחד?

המכינות  מפעל  של  המוצא  “נקודת 
הקדם צבאיות הדתיות היה לחזק את רוח 
הלוחמים מקרב בני הציונות הדתית. עם 
השנים הבחנו שיש צורך לחזק את הרוח 
גם בקרב הציבור הכללי. לכן היום יש כבר 
חמישים מכינות קדם צבאיות, עשרים 
מתוכן דתיות והיתר כלליות ומעורבות, והן 
משמשות גשר בין הציונות דתית לעולם 
החילוני. מאותה הסיבה יש צורך לייצר גשר 
גם לציבור החרדי, במגמה לחבר יחד קצוות 
שונים באומה. זה מהלך דומה, רק הכיוון 
אחר. לציבור הדתי לאומי יש מה ללמוד 
מהציבור החרדי ולציבור החרדי יש מה 
ללמוד מאיתנו, ויש לנו מה לעשות ביחד.

בכנס ייסוד המפלגה אמרתי שאני בא 
בשם הסבא רבא שלי ה‘אהבת ישראל’ 
מויז’ניץ. הסבא שלי, הרב משה חיים לאו 
שנרצח בשואה כשהוא מחזיק ספר תורה, 
ובשם אבא שלי שעסק רבות בישוב הארץ. 
אנחנו ממשיכים באחדות האומה, התורה 

והארץ”.

המרכזיים  להבנתך האתגרים  מהם 
שעומדים לפני מדינת ישראל כיום, וכיצד 
תנועת יחד תהיה גורם משמעותי בעמידה 

בהם?

לפני  כיום  העומד  המרכזי  “האתגר 
מדינת ישראל הוא חיזוק הזהות היהודית 
והתורנית של המדינה. זאת, מאחר שאנחנו 
מזהים שכאשר יש התרחקות מהזהות 
היהודית יש התרחקות גם מהציונות, ויש 
הקבלה בין הנסיגות. בעוד מקימי המדינה 
למדו עדיין בבתי מדרש, היום גדל דור רחוק 
מאוד. צריך לעסוק בבניה במובן החיובי 
של חיזוק הזהות היהודית, החיבור לתורה 

וחיזוק מעמד הרבנות הראשית. האתגר 
השני הוא אחדות האומה. יש יותר מדי 
מגזריות, יותר מדי הפרדה ויותר מדי בידול 
וקיטוב בחברה הישראלית, ואת הדבר 
הזה צריך לתקן. הציונות הדתית עשתה 
זאת שנים רבות ביחס לציבור הכללי, דרך 
השתלבות בצבא, השתלבות במערכות 
הכלליות והובלה בהן, ועכשיו יש צורך 
לבנות גם את הכנף השניה – להתחבר גם 
לציבור החרדי ולפעול איתו סביב הערכים 

המשותפים.

כיצד נדע שהחיבור בין אלי ישי, יוני שטבון 
ושאר החברים במפלגת יחד הוא אמיתי 

ונכון?

אני מזהה בשתי הדמויות האלו פתיחות 
את  מזהה  אני  שטבון  ביוני  וישרות. 
הגיוס,  חוק  כנגד  שלו  ההתגייסות 
והמחויבות שלו לעולם התורה. למרות 
ראיתי  ישי  אלי  אצל  צמח.  שם  שלא 
מחויבות לארץ ישראל. בתקופה שברק 
היה ראש ממשלה ורצה למסור כמעט 
את כל שטחי יהודה ושומרון, אלי ישי 
נאבק להוציא את ש”ס מהממשלה, וכך 

גם בתקופת ההתנתקות.

שניהם יצאו מהנורמה המקובלת בחברה 
שממנה באו, מה שמראה שהם אנשים 
אמיצים שאפשר ללכת איתם. הם פתוחים 
לחברות השונות. עם כל השונות יש נקודות 

חיבור, ובהן אנחנו נעסוק.

צריך לעסוק בבניה במובן 
החיובי של חיזוק הזהות 
היהודית, החיבור לתורה 

וחיזוק מעמד הרבנות 
הראשית. האתגר השני 

הוא אחדות האומה.

בן 43 נשוי ואב לשבעה, 
מתגורר בישוב פסגות. ר”מ 
בישיבת ההסדר בית אורות 
בירושלים. למד בישיבת 
ההסדר אור עציון ובכולל 
הדיינות ברודמן ברחובות. 
תורנית,  בהוראה  עוסק 
במכון  הלכתי  במחקר 
המחקר חומש לאסטרטגיה 

יהודית.

הרב קובי יקיר 



 

  

הרב אברהם רקנטי,

איתמר.

הרב אברהם יצחק כלאב, 

הרב אריה קורן,אב“ד ירושלים.

הרב דוד חי הכהן,בית-אל.

ראש מוסדות אורות התורה

בת-ים.

הרב אליאב מאיר,

רב אזורי חבל מודיעין.

הרב מנחם עמי רוטנברג,

הרב מרדכי הס,ר"מ בישיבת מרכז-הרב.

רב הישוב נווה.

הרב יהודה בן ישי,

הרב יוסף קלנר,ראש מכון אורה.

ירושלים.

הרב זכריה בן-שלמה,

ראש כולל מודיעין. 

הרב יוסף רודריגז,

ראש ישיבת אילת. 

הרב מרדכי אליעזר נחמני,

ראש ישיבת בוני-ירושלים. 

הרב שלמה חיים אבינר,

ראש ישיבת עטרת ירושלים. 

הרב עמיאל שטרנברג,

הרב צבי גולדפישר,ראש ישיבת הר-המור. 

הרב צבי ישראל טאו,ר“מ בישיבת אלון מורה. 

הרב צבי קוסטינר,ירושלים. 

ראש ישיבת מצפה-רמון. 

הרב יהושוע מרדכי שמידט,

רה“י ורב הישוב שבי שומרון. 

הרב ישעיהו דורון,

הרב ישראל אריאל,ראש ישיבת לנתיבות-ישראל. 

ראש מכון המקדש. 

הרב יוסף יוסיפון,

ר“מ בישיבת קדומים. 

הרב שמואל טל,

הרב שמחה שטטנר,ראש מוסדות תורת החיים.

הרב שמעון בן ציון,נשיא ישיבת נחלת ישראל.

מכון מאיר.

 

אנו נענים לקריאת הרבנים, ומצטרפים לחיזוק תנועת יחד, להרמת קרנה של תורה במדינת ישראל
הרב אברהם טילמן, ר”מ בישיבה הגבוהה ערד | הרב אביחי שטרנברג, ר”מ בישיבת ההסדר דימונה | הרב אורי שטטנר, רה”י הקטנה חרשה | הרב אילן אלפונטה, רב בפתח תקוה |  הרב 
איתי הלוי, רב הישוב מגרון | הרב איתמר בן יעקב, ר”מ במכינה קד”צ יתיר | הרב איתן קופמן, ר”מ במכינה קד”צ בני-דוד,עלי | הרב אלי אדלר, ר”מ במכינה קד”צ עוצם, נווה | הרב אסף 
בנית, ר”מ בישיבת ההסדר אילת | הרב אפרים ג’יאמי, ראש ישיבת גבעת אולגה | הרב ארז שחר, רב קהילת אחים ורעים, פתח תקוה | הרב אריאל בראלי, ראש מכון “משפט לעם” שדרות 
| הרב אשר וודקה, רה”י הקטנה אדרת, בת-ים |  הרב בן-ציון המאירי, ראש מכינה קד”צ “קשת יהודה”, קשת | הרב גבריאל מלכה, ר”מ בישיבת “נחלת ישראל”, מגדל העמק | הרב גיורא 
ברנר, ראש כולל גבעת אסף | הרב גלעד אזולאי, רב הגרעין התורני במגדל העמק | הרב דוד בן-פנחס, ר”מ בישיבה הגבוהה נתיבות ישראל בת ים | הרב דוד טורנר, ר”מ בישיבת “מעלה 
אליהו”, תל-אביב | הרב דרור אריה, ר”מ בישיבת ההסדר שדרות | הרב זאב פרידמן, רב במכינה קד”צ “עוצם”, נווה | הרב זיו אברמוביץ’, ר”מ בישיבת ההסדר דימונה | הרב חננאל קטן, 
ראש כולל שמעון הצדיק, ירושלים | הרב טוביה בלייכר, ר”מ בישיבת ההסדר בדימונה | הרב יגאל אליגל, ר”מ בישיבת “שבי חברון” | הרב יחזקאל אדלר, ר”מ במכינה קד”צ יתיר | הרב 
יוסף משריקי, רב ביהכנ”ס “נחלת גאולים”, ירושלים | הרב יעקב לנזר, רב הישוב “בני נצרים” |  הרב יעקב נוביק, ירושלים | הרב יעקב קליינשפיז, ראש הכולל בישיבת “בני רחל” |  הרב 
כפיר ברוך מבורך דדון, רב קהילת “ישמח משה”, מבשרת ציון | הרב מאיר גולדמינץ, ר”מ בישיבת שבי שומרון |  הרב מאיר הילביץ’, רב הישוב ברוכין | הרב מאיר כהן, רה”י הקטנה בבני 
נצרים | הרב מאיר רודריגז, רב קהילת היכל גבריאל קרית גת | הרב מלכו סופיר, ר”מ בישיבת גבעת אולגה |  הרב מנחם נוביק, רב ביהכנ”ס “כרם שלמה”, הר חומה | הרב מנשה שוחט, רב 
הגרעין התורני בפרדס חנה |  הרב מרדכי כליפה, רב ביהכנ”ס “אור חדש”, בת ים | הרב משה הגר, ראש המכינה הקדם-צבאית ביתיר |  הרב משה לוי, רב קהילת “שובו אחים”, תל אביב | 
הרב משה מגידיש, ר”מ בישיבת ההסדר קרית גת | הרב משה שחור, ר”מ בישיבת ההסדר שדרות |  הרב מתניה אריאל, רה”י הקטנה  “דרך חיים”, שעלבים | הרב נדב פרידמן, ר”מ בישיבת 
“מעלה אליהו”, תל אביב |  הרב נפתלי שיינפלד, ר”מ במכינה קד”צ “עוצם”, נווה | הרב עוזיאל יחזקאל, ר”מ במכינה קד”צ “קשת יהודה”, קשת |  הרב עידו רוזנטל, ר”מ במכינה קד”צ “בני 
דוד”, עלי | הרב עמיאל נמבורג, ר”מ בישיבת “נצר מטעי”, אריאל |  הרב ערן היימן, ר”מ בישיבת מצפה-רמון | הרב צוריאל זון, ר”מ בישיבת “עטרת נחמיה”, תל אביב |  הרב רוני ניסנוביץ’, 
ר”מ בישיבה הגבוהה ברמות, ירושלים | הרב שלמה שיבר, ר”מ בישיבה הגבוהה ברמות, ירושלים | הרב שמשון בריד, רב הישוב שומריה | הרב שמריהו הופמן, ר”מ בישיבת מצפה רמון | 


