בס"ד

המדינה במבוי סתום?
יש פתרון:

עלייה ,בנייה ,הגירה

ושלום
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התכנית המדינית של
מחשבים מסלול מחדש

>>>
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די לכיבוש

מדינת ישראל נכבשת צעד אחר צעד,
ואנחנו נסוגים לאחור ומאבדים אותה.

הצתות

הסתה

פיגועים

שוד אדמות הנגב

פשיעה חקלאית

בריונות באתרי בילוי

פראות בכבישים
בנייה בלתי חוקית
צילומים מתוך עמודי ה'פייסבוק' של מגן דוד אדום ושל משטרת ישראל

הצטרפות לדעאש

חינוך להשמדת המדינה
התפשטות התנועה האסלאמית
יצירת אמנות מעודדת טרור
בוגדים בין חברי הכנסת

תמיכה במחבלים
מואזין מחריש אוזניים

העלמת מִסים
כיבוש הגליל

פרוטקשן

שנאה

ירי

ארצי מולדתי
הבעיה הדמוגרפית והלאומנות בקרב ערביי ישראל
גוררת את הממשלה לנסות לקנות את נאמנותם
בהטבות מפליגות:
>
>
>
>
>
>

העדפה מתקנת במקומות עבודה
ביטוח לאומי נדיב
סף כניסה נמוך לאוניברסיטאות
התעלמות מבנייה בלתי חוקית
סלחנות לגילויי תמיכה בחיסול מדינת ישראל
כניעה לטרור ולאיומים בהר הבית

ומה אנחנו מקבלים בתמורה?

74.7%

יהודים

די למכבסת המילים
מלחמת הקיום של העם היהודי בארצו מנוטרלת

20.8 %

וחורבן.

4.5%

>>>

ערבים

על ידי שימוש כוזב במושגים:
גזענות ,חופש ביטוי ,כיבוש ,דמוקרטיה
ובשאר שקרים הפועלים לטובת ניצחון האויב.
רבים בישראל בוחרים להמשיך להירדם בשמירה
על המדינה היהודית.
דרך זו של התעלמות משאירה לילדינו דם ,אש

הו ִד ִ ּיים
ֲע ָר ִכים ְי ּ

>>>

מוציאים את הראש מהחול

אנחנו בעוצמה יהודית מכירים בקיומה
של הבעיה הדמוגרפית ,ומתכוונים להסתער
על האסון הרובץ לפתחנו בנחישות ובעוצמה.
אנחנו נשבענו להביא לילדינו שלום אמת.
להתמודד עם האתגרים ולא להתעלם מהם,
לגבור על האויב ולא להיכנע לו.
להילחם על המדינה היהודית ולנצֵח,
כי היא היחידה שיש לנו.

נות ַל ְּמ ִדינָ ה
נֶ ֱא ָמ ּ
או ֵיב
ִמ ְל ָח ָמה ָ ּב ֹ

שיהיה ברור:
מלחמה באויב איננה גזענות,
אין חופש ביטוי להסית נגד המדינה וחיילי צה"ל,
יישוב ארץ ישראל איננו כיבוש
ולא נאפשר לחסל את המדינה שלנו בשם הדמוקרטיה.

>>>
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אנחנו בעוצמה יהודית מתכוונים לחזור אל שני
ערכי הציונות עלייה ובנייה ,לב העשייה של העם היהודי השב
ונאחז בארצו .במקביל נפעל להגירה של אויבי מדינת ישראל
לארצות המתאימות להם ,בערב או במערב.

תקציר התכנית:

 1עלייה

למעלה מעשרה מיליוני יהודים עדיין לא
הגשימו את החזון הציוני של שיבת עם ישראל לארצו ,רובם המכריע מארצות
המערב ,אירופה וארה"ב .בכוונתנו לדרבן את יהודי התפוצות לקשור את
גורלם עם העם היהודי בארצו ,בשתי תכניות בנות חמש שנים.
עליית יהדות הפזורה תציל אותה מהתבוללות ואותנו מהאיום הדמוגרפי,
שיקבל תשובה ניצחת בכל רחבי הארץ ,משני עברי הקו הירוק.
עידוד העלייה :כדי ליצור מציאות של עלייה מאסיבית ,ממשלת ישראל תקים
קבינט לענייני עלייה .בקבינט יהיו שותפים שר השיכון ,שר הכלכלה ושר החינוך,
שייתנו מענה נדיב לצרכים של עולים חדשים  -בדיור ,בתעסוקה ובחינוך.
כדי להקל על ההחלטה לעלות ,נציע קליטה קהילתית לקהילות שלמות ,שיעלו
לכאן על מוסדותיהם ,נושאי התפקידים שבהם ועסקיהם .נאפשר הקמת מוסדות
חינוך שי ִלמדו בהם בשפת ארץ המוצא ,לצד תגבור שיעורי עברית .נכיר
ברישיונות מקצועיים ובתארים במסלול מקוצר ומקל ,כדי לפתוח אפשרויות
תעסוקה .העדפה מתקנת בתעסוקה תינתן לעולים חדשים (אחרי עשרות שנים
שבהן היא ניתנה לערבים).
המשאבים :נפריש חצי מתמלוגי הגז ומרווחים בלתי צפויים (כ'מובילאיי').
קק"ל והסוכנות היהודית יתמקדו באיסוף כספים מיהדות העולם לטובת
הפרויקט הלאומי להצלת המדינה היהודית.
לציבור בישראל יוצע להשקיע ב'מלווה עלייה'  -הלוואה לכמה שנים שאותה
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מלווים האזרחים למדינה ומקבלים תמורתה אגרות חוב.
העלייה מארצות הרווחה תביא אִתה השקעות אדירות שיניעו את גלגלי המשק
וייתנו את פריים בהעשרת הקופה הציבורית ובהיקף מקומות התעסוקה.

 2בנייה

1
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לצד תנופת העלייה נביא לתנופת בנייה ,שממנה ייהנו

גם זוגות צעירים.
מזרח גוש דן :נפתֵ ח את האזור על ידי בניית עיר לחיילים משוחררים ולעולים
חדשים בין אריאל לראש העין .על המרחבים העצומים הללו נבנה עשרות
אלפי יחידות דיור ,אזורי תעשייה והייטק ומסילות רכבת שיתחברו למערך
הרכבות הארצי; כל אלו יקַ ּבעו את האחיזה שלנו במערב השומרון ,עתודת
הקרקע היחידה של גוש דן.
הגליל :הגליל הולך ונכבש ,ערים יהודיות כמו נצרת עילית ,עכו עפולה הולכות
ונכנעות לכיבוש הדמוגרפי .אנו נפעל לשינוי המשוואה באמצעות בניית עיר
חדשה בגליל והרחבת השטח המוניציפלי של ערים יהודיות בבניית שכונות
לקליטה קהילתית ,ובאמצעות נתינת העדפה מתקנת בכל המשרות הפנויות
לעולים חדשים ולחיילים משוחררים בפרט ולנאמני העם היהודי בכלל.
יהודה ושומרון :בעוצמה יהודית נמחק את אשליית הקו הירוק ,ונקדם
תכנית התיישבות בכל יהודה ושומרון ,במטרה להיאחז בכל שטחי הארץ.
הנגב :הנגב הוא עתודת הקרקע הגדולה של מדינת ישראל ,שכרגע הולכת
ונכבשת על ידי המגזר הבדואי ללא מענה של המדינה .פיתוח עיר הבהדי"ם
והקמת ערים נוספות כדוגמתה יפַתֵ חו את הנגב באמצעות ייצור מקורות תעסוקה
ועידוד התיישבות תוססת של צעירים הנאמנים למדינה ושל עולים חדשים,
שיקשרו את גורלם עם בניין הנגב ,פיתוחו והשבתו לעם ישראל.

 3הגירה

אנו בעוצמה יהודית בונים תכניות מפורטות שיבטיחו
רוב יהודי ואוכלוסייה אזרחית נאמנה ,באמצעות הגירה ,טרנספר לאויבים,
חילופי אוכלוסין וכל דרך חוקית שתסייע לאויב לצאת מארצנו.
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אויב הוא מי שפועל ,מסייע או תומך בפגיעה במדינת ישראל ,בביטחונה או
ביהודים שבה ,וכל מי שפועל נגד ערכי המדינה היהודית ,הִמנונה וסמליה,
ללא הבדל דת ,גזע ,מין או צבע תעודת זהות .על פי הכלל היהודי :הבא
להרגך ,לכל הפחות  -השכם לסלקו.
אין מדובר על גירוש בסגנון מילוסוביץ' ביוגוסלביה או כנהוג בקרב אויבינו
במזרח התיכון ,ואפילו לא בסגנון הטיהור האתני שנעשה בגוש קטיף.
בכוונתנו להעמיד פרויקט קיומי זה בראש סדר העדיפות של מדינת ישראל,
ולרכז מאמץ שבו ישתתפו כל הזרועות הביצועיות של המדינה – המוסד,
השב"כ ,המשטרה ,הסוכנות ,קק"ל .במשרד ראש הממשלה ישוב לפעול
המטה להגירה ,שפעל במשך שנים רבות .המטה ירכז את המאמץ הלאומי
לעידוד ההגירה ולאיתור מדינות שיקלטו את המהגרים.
ריבונות :מדינת ישראל תוגדר כמדינה יהודית מהים לירדן .תוחל ריבונות
ביהודה ושומרון .והמקומות הקדושים וההיסטוריים ,ובראשם הר הבית,
יושבו לידי בעליהם היהודים .כל מי שיפעל ויתמוך בהקמת ישות זרה בתחום
זה ,ייחשב לפוגע בביטחון המדינה .התארגנות טרוריסטית או תמיכה בה
תביא לשלילת אזרחות וגירוש מהמדינה לאלתר.
חוק וסדר :מי שאינו משלם את חובותיו – שירות לאומי ,חשמל ,מים ,ארנונה,
מִסים ומע"מ ,ומי שבונה באופן לא חוקי ותופס שטח ,יטופל במלוא חומרת
הדין באמצעות כוח משטרתי מיוחד שמשימתו חיסול התופעה.
כמו כן ,העבריינות במגזר הערבי  -שעומדת כיום על יחס של פי שלושה
מגודלו היחסי באוכלוסייה ופוגעת גם בו  -תמוגר.
ערים ומועצות :נשים סוף למתנות החינם :הסיוע המוניציפלי יהיה תלוי
בהתנהלות הרשויות .אום-אל-פאחם לא תקבל סיוע יותר מדימונה.
העדפה :ההעדפה באקדמיה ובמקומות עבודה לאויבים שלא שירתו בצה"ל,
על פני לוחמים יוצאי יחידות קרביות  -תופסק לאלתר.
עידוד הגירה :זרועותיה של המדינה ברחבי העולם יפעילו את ידידי ישראל
לסייע למעוניינים להגר; בוויזות ,באשרות עבודה ,בלימודים אקדמיים ובכל
דרך שתסייע בקליטתם בחו"ל.
קרקעות :קק"ל ,בסיוע כספים מהעולם היהודי ,תרכז את המאמץ לגאולת
קרקעות מידי אויבינו ,בדגש על רכישת בתיהם של המעוניינים להגר.
במקביל ,יחול איסור על רכישת נדל"ן על ידי גורמים עוינים.
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השלום זוהי הדרך לשלום.

שלום שלא כולל ויתור על המדינה ,שלום שלא נותן
לאויבינו תקווה להשמיד אותנו .שלום מתוך עוצמה יהודית וערכי הציונות.
אחרי שנים של ניוון והתפרקות ,התכנית הזאת תפיח בעם היהודי לכל
תפוצותיו רוח חדשה ורעננה ,תעודד את הצעירים להיות חלק מהמפעל האדיר
הזה ,ותבטיח שתהיה מדינה יהודית גם לילדים ולנכדים שלנו.
אם חלילה נ ַפנה עורף לתכנית זו ונמשיך במדיניות בת היענה  -נגזור במו
ידינו גזר דין מוות למדינה היהודית היקרה לנו.

בבחירה בעוצמה יהודית
ניקח את גורלנו בידינו ונוריש לילדינו
מדינה של עלייה ובנייה ,הגירה ושלום.
זה ייתכן ,זה אפשרי ,זה הכרחי.

עוצמה יהודית עם מיכאל בן ארי

ברוך מרזל העמוד הרשמי

דעה

072-3902323
 z.yeud@gmail.com
o

אביחיל | 054-6580146

לפרטים ולהצטרפות:

צילום :חופי ברנס
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