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תנועת נאמני תורה ועבודה קמה בימים שלאחר מלחמת יום כיפור. היה צורך גדול 

ושת התבטלות בפני לייצג את הרוב הדומם של הציונות הדתית אשר חש תח

האידיאולוגיה החרדית. עם סגירתה של תנועת "יהדות של תורה" של פרופ' אורבך, 

 הוחלט שאין אלא להקים תנועה חדשה זו.

לאור גילויי ההקצנה הדתית במערכת החינוך הממ"ד והקמת רשת  1975בשנת 

ען (, וכשהובן שהבעיה אינה מקומית אלא ארצית, הוקם הוועד למ1971"נועם" )

ועדי הורים )ועדת השמונה(.  8החמ"ד בירושלים על ידי יחזקאל כהן בהשתתפות 

 וועדים. 15 -מאוחר יותר הגיע הפורום ל

התקיימה לראשונה התארגנות פוליטית במסגרת בחירות פנימיות  1978בשנת 

במוסדות  במפד"ל בירושלים ובפתח תקווה, בשיתוף עם הקיבוץ הדתי. הייתה כוונה

גיע להסכמים פנימיים ולוותר על הבחירות. הקיבוץ הדתי התנגד לכוונה לה המפד"ל

זו ולכן יצר קשר עם הוועדים בראשות יחזקאל כהן והוחלט להתארגן לבחירות 

 הפנימיות במסגרת סיעה משותפת.

פוליטית הפועלת -אורגן הכנס הארצי הראשון של התנועה, כתנועה א 1980בשנת 

 .בשיתוף עם הקיבוץ הדתי

 ., כמה שנים לאחר הקמתה בפועל1984ומה בחוק של העמותה החל בשנת ריש

 :התנועה נרשמה כעמותה רשומה ע"י ד"ר יחזקאל כהן ועימו שמות המייסדים

ד"ר אברהם לסלוי, פרופ' חנה ספראי, פרופ' זאב ספראי, ד"ר אברהם נוריאל, משה 

 .מוזס וד"ר אביעזר וייס

 :כ מטרותיה העיקריות של התנועה הוגדרו

להפיץ בקרב הציבור הדתי לאומי, במדינת ישראל ובחו"ל, את רעיונות תורה "

ועבודה. שכנוע הציבור הדתי לאומי לחיות על פי עקרונות תורה ועבודה ולחנך 

 .את ילדיהם לאורם

זאת, ע"י חוזרים, דפי פרשת שבוע, חוברות, ספרים, חוגי בית, ערבי עיון, 

 ."ילות ציבוריתהרצאות, שבתות, סמינרים וכן פע

התנועה התפרסה על כל חלקי הארץ תוך פעילות מרכזית בירושלים, אזור 

 .אוניברסיטת בר אילן והקיבוצים הדתיים

מאבקיה העיקריים של התנועה היו רבים ועסקו בעיקר בחיזוק החינוך הממלכתי 

דתי, בשמירת ערכי תורה ועבודה בקרב הנוער ובפרט בבני עקיבא, בהעלאת סוגיות 

לימוד תורה לנשים, תרומת מעמד האישה, חדשות על סדר היום הציבורי, כגון: 

איברים, שילוב חיילות דתיות בצה"ל, שילוב בין צבא ללימוד תורה, אמונת חכמים 

  .מול סמכות ואוטונומיה, חיזוק היחס הראוי ללימודי חול

. לאחר פרישתה החליף 1995עד  1991אורה כהן עמדה בראש התנועה משנת 

רדי התנועה עברו ליד מרכז . בינתיים מש2001אותה מאיר רוט בתפקיד עד שנת 

 .יעקב הרצוג שבקיבוץ עין צורים

 :בתקופות אלו הושם דגש על הנושאים הבאים

שבתות עיון לציבור הרחב בנושאים מגוונים: תקשורת והציבור הדתי; מעמד  •



האישה ביהדות; נשים מסורבות גט; פרשנות המקרא; המקרא ואנחנו; יהדות 

 .ס לתנועה הקונסרבטיבית; ועודומודרנה, מיסטיקה; הרב קוק; יח

 .הוצאת כתב העת גיליון, והקמתו של כתב העת דעות •

 .מפגשים עם אנשי ציבור במטרה לגייס תמיכה ציבורית וכלכלית לפעילות התנועה •

 .1997חוגים רעיוניים לזכרה של פרופ' נחמה ליבוביץ' ז"ל שנפטרה בשנת  •

 אתר תנועת נאמני תורה ועבודההמידע מתוך 

 .קטעי עיתונות;  פרוטוקוליםפירסומים; ; התכתבות  תכולה

 לא צפוי גידול  המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

לפי נושאים: מזכירות, קרן חדשה לישראל, תורה וציונות, עוז החטיבה מסודרת 

בני עקיבא, , נועם, ושלום, מפד"ל, נשים, ערבים, חרדים, מעלה אדומים, חינוך

 פרשת שבוע, פרסומים, עיתונות, הסברה, סמינרים, תמונות.

   ונושאיםשנים  ,רשימת תיקים עזרי איתור

 ארכיון המכוןוכללי  ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

 ספרות רלוונטית

אביב[: -]תל ,הציונות הדתית בתמורות הזמןהקבוץ הדתי ונאמני תורה ועבודה, 

 .תשמ"ט הקיבוץ הדתי ונאמני תורה ועבודה,

ירושלים : נאמני , לעל שחרור תלמידי ישיבות מצה":  כהלכהגיוס  , יחזקאל,כהן

 .תורה ועבודה, תשנ"ג

 חטיבות קשורות

  )003( סיעת מפד"ל בכנסת

 (016) תתנועת האישה הדתית לאומי -אמונה""

  (013בני עקיבא בארץ ישראל )

    הערות

 15.11.2017 תאריך התיאור
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