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    ( הציונות הדתית מפלגת    -שמתעתדת להיקרא  )    

 "( ציונות הדתית ה : " )להלן 
 
 

ו  : הואיל  הדתיתוהליכוד  בראשות    יםריכמ  הציונות  חזקה  ימין  ממשלת  בהקמת  בצורך 
רץ ישראל, זהותה  נימין נתניהו, ממשלה שתפעל לשמירה על איו"ר הליכוד מר ב

המדינה של  המשילותהג  ,היהודית  החברה    ברת  של  והרווחה  הכלכלה  וקידום 
 ;  הישראלית

 
 לפיכך הותנה, הוצהר  והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 רד הימנו.חלק בלתי נפ ה מהווהמבוא להסכם זה  .1

ביניהם בתקם מהצדדי .2 בסעיף  עודפיםהסכם  "שרים  לקבוע  בהתאם   לחוק הבחירות   67" 
הבחירות המרכזית הודעה    ידאגו ליתן לוועדת  , והם1969  -[ תשכ"טנוסח משולב]לכנסת  

 בטופס המתאים.  על כך

כנסת ב  הציונות הדתיתהליכוד והצדדים יקדישו את כל מרצם ומשאביהם למען הצלחת   .3
 לראשות הממשלה.  הליכוד הצלחת מועמדכן ו

  צורך בהקמת ממשלה חזקה ויציבה בראשות יו"ר הליכוד מר בנימין נתניהו מתוך הכרה ב .4
הדתיתכאמור,   לתמוך    הציונות  ראש מתחייבת  בתור  נתניהו,  בנימין  מר  הליכוד  ביו"ר 

ישראל.   של  הדתיתהממשלה  הממשלה   הציונות  לראשות  אחר  מועמד  בכל  תתמוך    לא 

 . 24  -פת הכנסת הבמשך כל תקו

את   אש הממשלה ידאג לשלבור  הציונות הדתיתהליכוד יחתום על הסכם קואליציוני עם   .5

ממשלה שתפעל לשמירה על  הקמת  יכלול  , כשההסכם  שלה שיקיםה בכל ממהמפלגנציגי  
וקידום הכלכלה והרווחה של    ברת המשילותהג  ,רץ ישראל, זהותה היהודית של המדינהא

   . החברה הישראלית

הוראות הסכם זה ומימושו אמורים לעלות בקנה אחד עם הוראות הדין. במקרה של אי  .6
מה בהתאמה  תבוטיותית  במקומה  ניהן  אחרת  ותקבע  בהסכם  הרלוונטית  ההוראה  ל 

 ה בקנה אחד עם הדין. שתעל

פי הצדדים   .7 על  הנדרשות,  ההודעות  כל  את  המוסמכות  לרשויות  למסור  בזה    מתחייבים 
החוק, בהתאם להסכם זה והוא מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, אם  

 נדרשים כאלה. 
 

 צדדים על החתום ולראיה באו ה
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