מפלגת

מנהיגות משתפת  -מנגנונים לשיתוף ציבור

המטרה היא לקיים איזון ראוי בין שותפות מתמשכת עם כלל
הציבור וחברי המפלגה לבין מנהיגות אחראית ,חרוצה ויעילה.
זאת ,באמצעות שיתוף מייעץ -טרם קבלת החלטות; שיתוף
משתף – תוך כדי תהליך; שיתוף מאשרר – לאחר קבלת החלטות.
אחי ישראלי תבטיח מעורבות והשפעה של כלל חברי המפלגה על
סדר יומה והחלטותיה ,וזאת באמצעות הטמעת כלי מנהיגות משתפת
בפעילותה .כלים אלו יגבירו שקיפות והנגשה של מידע לכלל חברי
המפלגה ,יאפשרו לחברי המפלגה להעלות הצעות ולהשפיע על סדר
העדיפויות בפעילות המפלגה ,ויבטיחו קשר רציף בין מנהיגי המפלגה
לחבריה ומצביעיה .מטרתנו היא לשלב כלים מעולמות שיתוף הציבור,
על מנת לקדם מעורבות ויכולת השפעה של חברי המפלגה ,מבלי להסיר
אחריות להחלטות מהמנהיגים הנבחרים של המפלגה (שילוב של שיתוף,
מנהיגות ואחריות) .לצורך כך ,בהתאם לתקנון המפלגה ,ימונו מנהלי
קהילות שיהיו אחראים להטעמת כלי המנהיגות המשתפת בפעילות
המפלגה ,יהיו חברים בהנהלת המפלגה ויהיו אחראים על העברת מידע
ותקשורת יעילה בין חברי המפלגה והנהגתה.
אנחנו מתחייבים! לפעול בשקיפות ,להנגיש מידע רלוונטי לציבור,
לאפשר לבוחרי המפלגה לנקוט יוזמה ולהשפיע על סדר יומה ,לאפשר
מגע ותקשורת ישירים ורציפים בין חברי הכנסת הנבחרים לבין ציבור
הבוחרים באופן שוטף.

חיים משותפים  -ד ת ו מ ד י נ ה

במדינת ישראל ,שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי ,מתקיים פסיפס עשיר
של זהויות דתיות נוספות ,ומגוון של הגדרות לזהות הדתית והלאומית של
הבית של כולנו .אנו דוגלים בהסדרת המרחב הציבורי כך שיאפשר חיים
משותפים ,חיים של כבוד ,ערבות הדדית ושוויון ,ברוח אמנת גביזון-מדן.
הסדרת המרחב הציבורי תיעשה על פי עקרון של אי הכפייה ,בכל המובנים.
אנו ,הבאים ממקומות שונים בחברה הישראלית ,מחויבים לפעול באופן
זה ,בדגש על הנושאים הבאים:

א .השבת
השבת היא ערך חשוב עבורנו ואנו פועלים להסדרת המרחב הציבורי,
באופן שכל אחד ואחת יוכלו לקיים את השבת כדרכו/ה ולהתקיים בו בכבוד
ובערבות הדדית.
•יום השבת הוא יום המנוחה הרשמי בישראל.
•אנשים לא יחויבו לעבוד בייצור ,במסחר ובשירותים בשבת.
•מוסדות תרבות ופנאי יהיו פתוחים לרווחת הציבור ומשפחותיהם.
•מסעדות ,תחנות דלק ,בתי מרקחת ומכולות קטנות יוכלו לפעול בשבת
במידה מצומצמת וחלקית ,ע”פ צורכי הקהילה אותה הם משרתים.
•הפעלת תחבורה ציבורית בימי המנוחה תתאפשר במתכונת חלקית ,לרווחת
התושבים ובהתאם לצורך ,בדגש על הגעה למקומות חיוניים (בתי חולים,
מוקדי חירום וכו’) ולצורך אירועי תרבות ופנאי – לטובת הציבור החפץ בכך.
•מרכזי המסחר לא יפעלו בשבת.

חיים משותפים  -ד ת ו מ ד י נ ה  -ה מ ש ך

ב .המעמד האישי:
תוכר בחוק הזכות לכל אדם להקים משפחה .משפט המדינה יאפשר נישואין
בכל טקס שיבחרו בו הצדדים ,והדבר יתבטא במרשם .התרת נישואין תתבצע
במסלול בו בחרו הצדדים להינשא .לא יינשא אדם בישראל שאינו פנוי לפי
משפט המדינה ודיני דתו.
חוק השבות :כל בן/ת לעם היהודי ,זכאי/ת לעלות לישראל ,לרבות בן/ת
לאב יהודי והמתגייר/ת בדרך מוכרת.

ג .חיים משותפים במסגרות חינוך וקהילה:
עידוד הקמת וקיום מסגרות חינוך משותפות לחילוניים ודתיים ,עידוד הקמת
וקיום שכונות וקהילות משותפות ,ושילוב בעלי צרכים מיוחדים בקהילה.
מתן תמריצים לבניית מרקם היחסים בתוך ערים מעורבות -בניית קהילה
משותפת לכלל הדתות והמגזרים בעיר.

ד .עיקרון אי הכפייה:
עיקרון אי הכפייה יכובד ויבוא לידי ביטוי במתן אפשרות לכל קבוצת אנשים
לשמור על אורחות חייה ,לפי תפיסתה ואמונתה .יכובד אורח החיים של הציבור
החרדי ובאותה מידה יכובד אורח חיי הציבור החילוני במרחב הציבורי והפרטי .כל
אדם יוכל לבחור ולקיים אורח חילוני או דתי ללא כפייה ,ועל פי הבנתו ובחירתו.

ה .חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות:
חובתה של מדינת ישראל כמדינה הלאום היהודית לדאוג ליהודים בתפוצות
ולחזק את יחסי ישראל-תפוצות.
מסורת ומורשת  -תכובד מסורת ישראל בכל רבדי קהילות ישראל ותכובד
מורשת העם היהודי .כמו כן ,תכובדנה המסורת והמורשת של שאר הקהילות
והדתות בישראל.

חברה ,כלכלה ,סביבה
"אחי ישראלי" מחויבת לקידום אסטרטגיה חברתית-כלכלית-סביבתית משולבת
לישראל ,המבוססת על עשור של תיקון של פערים חברתיים וחסמים כלכליים ,וזאת
במטרה לצמצם פערי האי שוויון ויצירת שוויון הזדמנויות לכלל אזרחי ותושבי מדינת
ישראל .אסטרטגיה משולבת זו ,מבוססת על צמיחה מכלילה וחלחול הישגיה הכלכליים
של המדינה לכלל תושביה ,באופן שיאפשר שוויון הזדמנויות ,צמצום פערים וקיום בכבוד
לכל אדם .אנו רואים בחינוך ערך יסודי ומשמעותי המוביל לשינוי חברתי ומתן הזדמנות
שווה לכל ילד ,בכל מקום בו הוא נולד וגדל .אנו רואים בקידום הנגב והגליל יעד מרכזי,
ונקדם תוכנית לתיקון חברתי ,שתתעדף את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת
ישראל .אנו מחויבים לכך שכל תושבי ישראל זכאים לבריאות ברמה איכותית וגבוהה,
בדגש על הנגשת השירותים הרפואיים לפריפריה ולקהילות השונות .חקלאות היא ערך
במדינת ישראל ויש לגדר ולשמר מעמדה במדינת ישראל .חשיבות מיוחדת ניתנת גם
למרחב הציבורי – הבניית המרחב הציבורי באופן מכבד וקשוב משפיע ישירות על ערכים
של חינוך ,איכות חיים ,מניעת אלימות והבטחת רווחת התושבים בכל קהילה .איכות חיי
היומיום של הישראלים היא מרכיב חשוב ומשמעותי ויש להבטיח שהפוליטיקה תשרת
צרכים אלה ,ולא תשתמש בהם כקלפי מיקוח פוליטיים או כהטבות מגזריות .מעל
הכל ,ובכדי להבטיח זאת ,עלינו לטפל במיגור השחיתות האוכלת בנו בכל פה ,ופוגעת
בתושבים .אנו מחויבים לקידום המלחמה בשחיתות ולהבטיח כי שירותי הממשלה
והמדינה יינתנו לכלל האזרחים ,ללא משוא פנים וללא העדפה.

חינוך
פערי החינוך בין מרכז לפריפריה (גיאוגרפית וחברתית) הינם גדולים מאוד ובלתי
נסבלים -הם חסם אישי ומדינתי הפוגע בעתידנו .לפיכך ,אנו מייחסים חשיבות מיוחדת
לתחום החינוך.
1 .1אנו מחויבים לחינוך איכותי ,חינם ,מלידה ,המעניק הזדמנות שווה לכל ילד ,בכל
מקום בו הוא נולד וגדל .נקדם תקצוב דיפרנציאלי לחינוך ,השקעה בחינוך לגיל
הרך והנגשת הלימודים ,בכל הרמות ,לילדים גם בפריפריה.

חברה ,כלכלה ,סביבה  -המשך

2 .2במטרה לשפר את איכות החינוך בכל מקום ,אנו מחויבים לשפר את הכשרתם
ורמתם של סגלי ההוראה .נדרשים שינויים בתהליכי המיון ,ההכשרה והתגמול
של מורים ,כולל הבנייה אחרת להכשרת סגלי ההוראה ומתן שכר דיפרנציאלי
לרמות ההוראה השונות.
3 .3במטרה לשפר את איכות החינוך הניתן לילדי ישראל ,והכנתם לחיים במאה
ה ,21-יש לקבוע לימודי יסוד בכלל מוסדות החינוך ,ובכל זרמי החינוך הקיימים.
יש להגדיר לימודי יסוד אלה ברמה גבוהה ,אחידה ,ניתנת למדידה וברת
השוואה ,ובעיקר –לוודא את יישומם של לימודי היסוד ,ללא הבדלי פוליטיקה
מגזרית כלשהי .כל ילדי ישראל  -כולל חרדים ,ערבים ,פריפריה וכו' – זכאים
ללימודי יסוד איכותיים.
4 .4השתתפות ומעורבות בחיים ערכיים ע"י הנגשת שירותי החינוך הבלתי
פורמאלי לכלל ילדי ישראל ,בכל הגילאים ,ומכלל הארץ ,כולל מהפריפריה –
עידוד וטיפוח תנועות נוער ,מכינות ,שנת שירות וכו'.
5 .5הגיל הרך – ידוע כי התשואה לחינוך עולה ככל שמתחילים עם ילד צעיר ,ולכן-
דגש מיוחד לחינוך הגיל הרך וריכוז הטיפול בתחום כולו במשרד החינוך.
6 .6כדי להבטיח את מצוינות החינוך בישראל ,על המטה (משרד החינוך) לתמוך
בשטח בצורה ראויה – לטפל בחסמי הבזבוז וחוסר היעילות ,להפנים כלי
מדידה והערכה ברי השוואה ,לקיים בקרה ופיקוח ראויים ולחזק את סגלי
ההוראה ושירותי החינוך בכל מקום בארץ ,בצורה שווה ,שקופה ,הוגנת
ואפקטיבית.

בריאות
אנו חיים במדינה שבה איכות הרפואה גבוהה ומתקדמת-מחד ,ומאידך – איכות
המערכת והנגשת שירותי הבריאות פוגעת בבריאות התושבים .די לבחון את מספר
הנפטרים במדינת ישראל מזיהומים נרכשים במהלך אשפוז – נתון גבוה ביותר ביחס
לכלל המדינות המפותחות! – כדי להבין את המשבר בו נמצאת מערכת הבריאות.
בנוסף ,אנו חיים במדינה שבה תוחלת החיים הממוצעת של נשים וגברים היא גבוהה
אך נקבעת ע"פ אזור מגוריהם – תוחלת החיים בצפון ובדרום קטנה יותר (עד ארבע
שנים!) מהמרכז .לפיכך ,יש לתת דגש מיוחד על שיפור מערכת הבריאות ,ובעיקר-

חברה ,כלכלה ,סביבה  -המשך

המערכת הציבורית ,ולהנגיש את כלל שירותי הבריאות לאזרחים .המטרה היא מתן
שירותי רפואה מתקדמים ומונגשים לכלל האוכלוסייה בעלות סבירה לאזרח.
1 .1יש לטפל במחסור ההולך וגדל ברופאים בישראל ע"י דרכים להבאת אנשים
איכותיים למערכת הציבורית והשארתם ע"י תקצוב הולם ותנאי שירות טובים,
ובתמרוץ מיוחד לפריפריה .יש לעודד ולפתוח מקומות נוספים בפקולטות
לרפואה (הגדלת תקצוב לפקולטות ,יצירת מלגות/הלוואות מותנות לנשארים
במערכת ועוד) .בנוסף ,יש להקצות תקנים בבתי חולים ומענקים לסטודנטים
לרפואה בוגרי חו"ל כדי להגדיל את מספר הרופאים בישראל.
2 .2בתחום האחיות  -יש להקצות תקנים ושכר הוגן לאחיות וצוותי הסיעוד ,במטרה
להחזיר את האחיות לבתי הספר במערכת החינוך ולהרחיב את שירותי טיפת
חלב ,ברחבי הארץ – באופן שיהיו נגישים לכלל ילדי ישראל.
3 .3חיזוק תחום בריאות הציבור במשרד הבריאות ובכלל המערכת.
4 .4השקעה תקציבית דיפרנציאלית בצמצום תורים לשירותי הרפואה במערכת
הציבורית ,תוך תעדוף לפריפריה.
5 .5עידוד מענה רפואי בקהילה ,כולל שיקום בית .הכשרת סגלי רפואה תומכים
וקיום מסגרות תומכות בקהילה.
6 .6שיפור תשתיות בתי החולים ,בדגש על תוספת דחופה של כאלפיים מיטות
אשפוז ,כולל הקמת צוות משימה לאומי למלחמה בזיהומים.
7 .7קידום רפורמת הסיעוד וביטול מבחני ההכנסה לזכאות שירותי סיעוד.

ביטחון כלכלי וחברתי
הבטחת ביטחון פנסיוני לכל אזרח ,בלי קשר להכנסתו .הפנסיה צריכה להיות
באחריות המדינה ,ואין להפריטה לגופים מוסדיים הרואים רק את שורת הרווח .כך
גם לגבי סוגיית הקצבאות (זיקנה ,הבטחת הכנסה ,נכות וכו')  -יש להעלות קצבאות
אלה ,ולהבטיח נגישות ציבורית גבוהה יותר לזכאים .הדבר דורש שינוי דרמטי בשירותי
הביטוח הלאומי לאזרח ,ובהבטחת תקציב הביטוח לאומי ע"י האוצר והמדינה.

חברה ,כלכלה ,סביבה  -המשך

חקלאות
החקלאות בישראל היא בעלת ערך ציוני חשוב ,מבטיחה ביטחון מזון עצמאי במדינת
ישראל ומשמש ככלי לשימור המרחבים הפתוחים .בכדי להבטיח זאת ,יש לטפל
במגזר החקלאי ולהגן על הייצור החקלאי .מספר החקלאים הפעילים קטן מדי שנה
והגיל הממוצע של העוסקים בחקלאות עולה .יש לשמור על מספר החקלאים הפעילים
בישראל ולהבטיח רווחיות סבירה מן הייצור החקלאי ,הן במטרה להגן על הקיים והן
כדי לעודד כניסה של חקלאים צעירים .פערי התיווך במחירי התוצרת החקלאית
הטרייה בישראל עלולים לפגוע בבריאות הציבור ,ולכן – וגם מן הטעם הזה – יש להגן
על העושים במלאכה ולפקח על הרווחיות וההוגנות בענף .בנוסף ,על המדינה לשפר
את הביטחון בשדות ,להגן על המשקים החקלאיים ,ולהחזיר את החוק והסדר בענף
החקלאות.

הגיל השלישי
העלייה הברוכה בתוחלת החיים בישראל ,מחייבת היערכות המדינה לכך ,במכלול
תחומי החברה והכלכלה .לצורך כך ,נדרשת תוכנית לאומית לשילוב חברתי  -כלכלי,
בדגש על חיים בכבוד בתמיכת הקהילה והמשפחה.

מלחמה בשחיתות
תנאי הכרחי ויסודי להבטחת כל תוכנית כלכלית-חברתית-סביבתית משולבת הוא כי
נוודא שתופעת השחיתות הרווחת במקומותינו תטופל ותמוגר .כיום ,אינטרסים אישיים
ופוליטיים מגדירים תקציבים ושירותים מדינתיים למקורבים ומועדפים .יש להרוס
ולשנות תהליכים אלה .אנו מחויבים לפעול למיגור השחיתות האישית והמוסדית
בישראל ונקדם זאת על ידי :מגבלת שתי קדנציות לבעלי תפקידים ציבוריים  -כולל
ראש ממשלה ,שקיפות ושיתוף ציבור בתהליכים השלטוניים ,הקמת רשות עצמאית
ובלתי תלויה למלחמה בשחיתות.

ביטחון ומדיניות -
עקרונות השיח המדיני
בארץ-ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ,בה חי
חיי קוממיות ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו
את ספר הספרים הנצחי… לפיכך נתכנסנו ..ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ,ועל
יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות ,אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל( .מגילת העצמאות).
שובו של העם היהודי לארצו ההיסטורית והלאומית ,ומימוש החזון הציוני להקמת
מדינה יהודית ודמוקרטית ,מלווים בהכרה מלאה של המציאות הקיימת בארץ ישראל
ובסביבתה ,ואנו מחויבים לפעול בהתאם בכדי להבטיח את שגשוגה וקיומה של מדינת
ישראל באזור זה לדורות רבים לעתיד.
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ביטחון תחילה – ביצור הביטחון.
1 .1ביטחון הוא תוצר של מדיניות המושתתת על ערכים וסדרי עדיפויות .ביטחון
פירושו עוצמה צבאית משמעותית ואפקטיבית ,ושימור יתרונה האיכותי של
ישראל ,לצורך הגנה על האינטרסים הלאומיים.
2 .2ביטחון משמעו גם חתירה להסדרים מדיניים וביטחוניים ,תוך שאיפה ללגיטימציה
ותמיכה בינלאומית כמעטפת כלכלית וגיבוי להסדרים .
3 .3תפיסת ביטחון לאומי כוללת היבטים של ביטחון ,מדיניות ,טכנולוגיה ,חברה,
כלכלה ,ערכים ותחושת הביטחון האישי .לפיכך ,מדיניות הביטחון מעוגנת גם
בסוגיות כלכליות ,חברתיות ,טכנולוגיות והיבטים של חוסן אישי וקהילתי.
4 .4נדרשת פעילות מדינית שיטתית ורציפה ,גם ובעיקר בין "סבבים של לחימה" ,כדי
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לשפר ולקדם מתווה הסדרי בגבולותינו .עלינו להגיע למו"מ מעמדת עוצמה ,ולא
בלית ברירה (עם הגב לקיר .)..המערכה שבין המלחמות ,המב"מ ,חייבת לכלול
מאמץ בכלל המישורים ולא במישור הצבאי בלבד .כלומר מאמצים במישורים
נוספים ,כולל היבטים משפטים ,מדיניים ,כלכליים וערכיים.
5 .5מדינת ישראל תסמוך על כוחה ועוצמתה – כוחה הצבאי ועוצמתה המוסרית
והערכית  -כבסיס האיתן של קיומה ושגשוגה.

02
בקש שלום ורדפהו
1 .1זהו הערך המוביל שעל פיו נפעל לצורך קידום הסדרים מדיניים וביטחוניים,
המביאים בחשבון את צורכי הביטחון של מדינת ישראל ,את זכותנו ההיסטורית
בארץ ישראל ואת ההכרה במציאות שנוצרה כאן .מתוקף כך ,אנו נשאף לשלום
אמת עם שכנינו ועמי העולם .נפעל למימוש שאיפה זו באופן אקטיבי ,תוך קידום
יוזמות מדיניות (לא היגררות ותגובתיות) -אנו דוגלים בפרואקטיביות מדינית,
כאסטרטגיה שיטתית ורציפה.
2 .2חתירה לשיח מדיני המוביל להסכמות והסדרים -לא רק במצבי קיצון (לפני/אחרי
סבב לחימה) ,אלא ניצול תקופות של "רגיעה" לקידום האינטרסים הביטחוניים
ועיגונם בהסכמים מדיניים
3 .3קידום ועידוד רעיונות מדיניים שבבסיסם הכרה במדינת ישראל ובזכותה לביטחון
והגנה; תמיכה במתווה מדיני המעודד שיח ושיתופי פעולה בילטרליים ואזוריים;
חתירה ליצירת קואליציות אזוריות ,על בסיס אינטרסים ביטחוניים משותפים;
יצירת מרחבי הסכמה מדיניים כמנוף להסדרה מול הפלסטינים ,בשיתוף גורמים
איזוריים ובינ"ל.
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ישראל בת קיימא
1 .1שתופי פעולה כלכליים איזוריים – חיזוק הכלכלה הישראלית על ידי הרחבת
הקשרים עם מדינות האזור בכל היבט .שימוש ביתרונות היחסיים של
ישראל (טכנולוגיות מים ,סייבר ועוד) על מנת ליצר גשר למדינות באזור,
השותפות לערכים ולאינטרסים שלנו .על ישראל להיות חלק מהסביבה
האזורית ולחזק את היציבות באזור ע"י ייצוב הכלכלה ושיתופי הפעולה.
2 .2בניית יסודות – סיוע בבניית תשתיות ויציבות פלסטינית ,כחלק מייצוב
האינטרסים הביטחוניים שלנו( .נמל ים ,תחנות כוח ,מתקני התפלה ,אזורי
תעשייה המייצרים מקומות עבודה וכו') ,תוך הקפדה על מנגנוני אכיפה
ופיקוח ישראלים  .זאת ,תוך התניה בשיתוף פעולה עם ישראל .כל סיוע
ובניית תשתיות יבוצעו בשלבים ובכפוף להתנהלות הפלסטינית .הרציונל
הוא יצירת נכסים אזרחיים לחברה פלסטינית ברת קיימא ויצירת הרתעה
מאובדנם.
3 .3נשימה ארוכה – נדרשות נחישות ,התמדה ויצירתיות כדי לבסס מדינת
ישראל חזקה ומשגשגת ביטחונית ומדינית לאורך דורות.
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עקרונות השיח הפנימי בסוגיות מדיניות
1 .1סוגיות מהות – יש לברר בדיון עומק ,כולל אף שיח נוקב – במטרה לגבש
הסכמות

=

2 .2ימין  +שמאל
מרכז! ימין ושמאל הדנים בסוגיות מדיניות ,משרטטים
ובונים מרחב של הסכמות ,בתוכו נמצא רוב הציבור המתון בארץ (מבלי
לתת לעמדות קצה להוביל אותנו).
דוגמאות להסכמות רחבות של ימין ושמאל:
•מדינה יהודית ודמוקרטית הדוגלת בערכי מגילת העצמאות.." :מדינת
ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח
הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות ,הצדק
והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי
ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת,
מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל
הדתות( "..מגילת העצמאות)
•ביטחון תחילה – יש צורך בעיגון האינטרסים הביטחוניים וביצור
הביטחון כתשתית יסוד להסדרים מדיניים
•ישראל בת קיימא – אנחנו לא נטע זר באזור ,ולכן אנו נדרשים לראייה
אזורית ולפיתוח הסדרים גם עם המדינות השכנות והעמים שסביבנו.
•כל הסדר/הסכמה יושגו ויבוצעו ביחד – כל העם יחדיו .תוך דאגה
לכלל ולפרט ,מבלי להיגרר לקצוות ולקיצוניות ,מבלי לנדות ולהדיר
אף קבוצה בתוך האוכלוסייה ,ותוך גיבוש הסכמות והסדרים שייתנו
מענה לכלל הצרכים של החברה בישראל והקבוצות בתוכה .התהליך
ינוהל בשיח ,בכבוד ובדגש על ערך הערבות ההדדית.

דיור ,תחבורה ,קיימות

דיור ,תחבורה ,קיימות ,אחריות חברתית ותאגידית קשורים כולם זה בזה קשר הדוק,
ויש לדון בהם כמכלול .אלה הם מרכיבים מרכזיים בחיי היומיום שלנו ,אשר בשנים
האחרונות הפכו לקלפי מיקוח פוליטיים במקום שיתפתחו מתוך הצרכים האמיתיים
של האוכלוסייה ההולכת וגדלה ,במרכזי הערים ומחוצה להם.
תכנון תחבורתי נכון ,בדגש על מערך תחבורה ציבורית יעיל ,מאפשר נגישות גבוהה
להשכלה ,לתעסוקה ,לפנאי ולשירותים ,וכן הוא מהווה כלי מרכזי בהורדה של מחירי
הדיור ובצמצום פערים חברתיים .אלה חיוניים ליצירתה של סביבה בת קיימא עם ניצול
משאבים מיטבי ,אשר מצד אחד  -עונה על צרכי ההווה ומן הצד השני -מבטיח את
קיומנו בעתיד הקרוב והרחוק.
למרות כל זאת ,אין בישראל מדיניות ברורה בנושא הדיור .מוסדות התכנון מתמקדים
באישור תכניות לתוספת יחידות דיור ,בעיקר בשולי הערים ,ותכניות הבינוי למגורים
נגזרות משיקולים כלכליים ואלקטורליים קצרי טווח.
מפלגת אחי ישראלי תפעל מתוך מחויבות ואחריות לפזר את מסך הערפל וחוסר
הוודאות השורר בתחומי הדיור ,התחבורה והסביבה :נחזיר את התכנון והביצוע לשולחנם
של אנשי המקצוע ,ונתיר את הפוליטיזציה הקושרת בין התכנון לבין פוליטיקה ויוצרת
עיוות מכוון בהיצע ובביקוש ,עיוות המוביל לכאוס תכנוני וחוסר ודאות בקרב הציבור.
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תכנון ודיור:
•שילוב דירות קטנות (עד  3חדרים) בכל פרויקט בניה והגדלת הנגישות למשכנתאות
לכלל אזרחי ישראל.
•בנייה של דיור בר-השגה והבטחת היתכנות כלכלית באמצעות סבסוד ,פיתוח
תשתיות והסרת החסמים המעכבים את הבניה.
•האצת תהליכי התחדשות עירונית במרכזי הערים הוותיקות ,שיקום שכונות ותמ”א
 ,38בדגש על יישובי הפריפריה – שם ,יינתנו תמריצים והנחות (או זיכוי מס) לקבלנים
שמבצעים תוכניות תמ”א .בנוסף ,צמצום בניית המגדלים  -והתאמתם כלכלית,
חברתית וסביבתית.
•הרחבת מאגר הדיור הציבורי ע”י קביעה כי בכל מתחם חדש שייבנה  -יחוייב היזם
לבנות  2-5%דירות לטובת הדיור הציבורי ,כפי שהדבר נעשה במדינות אחרות והוכח
כמטיב מאוד עם התכנון ועם התושבים; מתן זכות קניין לדיירי הדיור הציבורי שירכשו
הדירה בטווח של  20-15שנה ,בקיזוז תשלומי השכירות ששולמו.
•הגדלת מספר יחידות הדיור המיועדות לשכירות ארוכת טווח.
•חיזוק מעמדן של ועדות התכנון המקומיות ותוספת תקנים לאנשי מקצוע בעלי ידע
בתכנון ,סביבה ,חברה וכלכלה.
•הכנת תכנית מתאר ארצית המיועדת ליישובי המיעוטים בישראל ,בהתאמה לצורכי
הקהילות השונות ובשיתוף נציגיהן.
•עידוד מדיניות פיתוח והנגשת פרויקטים לצעירים ,ולאוכלוסייה מוחלשת בפרט.
•החלת אפשרות לבנים ממשיכים ביישובי פריפריה ,כמו גם ביישובי ההתיישבות
העובדת ,במחיר שפוי ובהישג יד.
•העמקת תהליכי שיתוף הציבור בפרויקטי בניה :הקמת מערכת מידע גלויה ונגישה,
החלת חובה חוקית על שיתוף נציגי תושבים בטרם הגשת התכנית למוסדות התכנון.
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רפורמה בתחבורה הציבורית:
•הכנה מידית של תכנית חירום לפתרון משבר התחבורה בישראל.
•שדרוג מערך התחבורה הציבורית הקיים ,על ידי הגדלת הסובסידיה והוספה של
כלי תחבורה חדישים ומודרניים ,הן בתחום הרכבות והן בתחום האוטובוסים.
•הגדלת המשאבים לקידום ופיתוח תשתיות לתחבורה בת קיימא – נת”צים,
מצלמות אכיפה ,שבילי אופניים ,שבילי הליכה ,הצללה ועוד.
•המשך קידום מערכת התחבורה המסילתית ,שתאפשר נגישות נוחה למקבצי
מגורים ותיקים וחדשים ,גם בשולי הערים ,לרבות פרוייקטי מחיר למשתכן.
•הפעלת התחבורה הציבורית בשבת באופן חלקי שיאפשר נגישות למתחמי
ציבור ,גם בסופי שבוע ומועדי ישראל :בתי חולים ,שירותים חיוניים ,מוסדות
תרבות ופנאי ועוד.
•האצת ההקמה של רשויות תחבורה מטרופוליניות בעלות סמכויות ביצוע
בחיפה ,ירושלים ,תל אביב ובאר שבע.
•פיקוח על מחירי חניונים המשרתים מוסדות ציבור.
•התניית כל תכנית בנייה חדשה בהגשת תסקיר תחבורה ציבורית מפורט ,על-
פי עקרונות התכנון מונחה התחבורה.
•בעתיד ,ובהתאם לפיתוחים הטכנולוגיים בתחום ,יש לשקול נגישות גם למרכזי
תחבורה אווירית ,שתהא זמינה ,גמישה וזולה יותר ,כולל בקרבה לאזורי תעסוקה
ותעשייה.
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סביבה:
•גיבוש מדיניות תכנון ארוכת טווח המתייחס לקרקע כאל משאב ציבורי ,תוך
שמירה על שלמות המערכות האקולוגיות
•הקמת מסגרות לטיפול בסוגיות סביבתיות כגון :זיהום נחלים ומי תהום ,חריגות
בנייה ,מזבלות לא חוקיות ועוד ,לרבות שיתוף פעולה עם מדינות שכנות.
•תמרוץ ועידוד ממשלתי לתעשיות ידידותיות לסביבה.
•גיבוש תכנית לאומית להצלת ים המלח.
•החלת מדיניות שימור אתרים היסטוריים והחלת חובה חוקית לעריכת שימוע
ציבורי על כל הצעה לשינוי יעוד תכנוני של אתר בעל משמעות היסטורית.
•יישום מעבר לאנרגיות ממקורות מתחדשים תוך קביעת יעד מדיד של אחוזים
מוגדרים מסך משאבי האנרגיה של המדינה בכל שנה.

