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    במפלגת העבודהזלקראת הפריימריורשימת מומלצי� מטעמנו מסמ� עקרונות : נדו
ה
  

  הקדמה

שני" של ישיבה . הכרעה היסטוריתצומת במפלגת העבודה בעיני הציבור הרחב ובעיני כותבי מסמ� זה נמצאת 

המפלגה אשר הקימה , לדעתנו.  וברורהנדה מפלגתית עצמאית'או להזנחת השיח האידיאולוגי ובניית אגהבי בקואליציה

 זאת – חת חלק מרכזי בהנהגת המדינהלק לחזור ו ויכולהצריכהשמאל הציוני את המדינה וחרתה על דגלה את דר� ה

  . מציאות המשתנה הקווי פעולתה נוכחל ולעקרונותיה ומת
 ביטוי עדכני ברורהבאמצעות הגדרה 

,  הלומדי" באוניברסיטהחברי המשמרת הצעירה וחברי תא אופק, פעילי� במפלגה, קבוצת צעירי� ירושלמי�, אנו

 רואי" לנגד עינינו את טובת המפלגה ,מורי" בבתי ספר ופעילי" בקהילות צעירי" עירוניות שונות, עובדי" בעמותות

   .שראלואת הדר� שלה לחזור ולהשפיע על עתידה של י

על מנת להגיע ולהוביל את המדינה ולקראת הפריימריז הקרובי� מצורפת רשימה של עקרונות אשר לדעתנו 

    .על מפלגת העבודה לקד� וכ� רשימת מועמדי� אשר לטעמנו יוכלו לבצע זאת בצורה הטובה ביותר
  

  עקרונות

  הובלת המדינה. א

 עומדת לאית אינה צריכה להיכנס לא� קואליציה שהיא שמפלגת העבודה כמפלגת שלטו� פוטנציאלאנו מאמיני" 

 תו� שיתו' השטח ומת
 דגש משמעותי ומלוכד בהתא" לרוח ערכי תנועת העבודה, רורעליה להוביל קו ב. בראשותה

  .   בהקד"  את מדינת ישראלולהוביל  שוב וכל זאת על מנת להלכלל חלקי האוכלוסיי

  

  התנהלות מפלגתית. ב

שיח אידיאולוגי אמיתי המאפשר לכל חבר מ
 השורה בה לקחת חלק  לשוב לשלטו
 צריכה לקיי" ואפתמפלגה אשר ש

 להחלטה תובאשריוני"  שינויי" בחוקת המפלגה ו,כל החלטה משמעותית כגו
 הצטרפות לקואליציה. מהותי ולהשפיע

   .בהצבעה חשאית בלבד ש" ותוכרעעידה ובו

 ולקד" שילוב הצעירות  בחיזוק משמעותי של מעמד המחוזות והמשמרותיש לערו� שינויי� במבנה המפלגה שיתבטאו

יש להתנגד בכל תוק� לניסיונות להביא , בנוס' לכ�. של צעירי" ושל נציגי המחוזות ברשימת המפלגה העתידית לכנסת

  .ה והמחוזותלהחלשת מעמד ועידת המפלג

  

  כלכלה ורווחה. ג

יש לבצר את מעמדה . כלכלי� יות של המפלגה הינו הנושא החברתיהנושא המרכזי שצרי� לעמוד בראש סדר העדיפו

המפלגה צריכה לתמו� . י נקיטת צעדי" ועמדות קונקרטיות וברורות"דמוקרטית ע)של מפלגת העבודה כמפלגה סוציאל

   .פריפריהבי
 ה שתוביל לצמצו" הפערי" החברתיי" בי
 מרכז המדינה לבמדיניות כלכלית מרחיבה במשק

   :י" כחלק ממדיניות זוצעדי" נדרש

  .תשתיות אנרגיה מתחדשת ועוד, רכבת לאזורי הפריפריה, תחבורה ציבורית בערי", השקעה רחבה בחינו� )1

2( 
 . במשקיסוי על ההו
 ואכיפת חוקי העבודה הגדלת המ, רפורמה פרוגרסיבית במיסוי, רגולציה על שוק ההו

 . ל כוח העבודה בדגש על גברי" חרדי" ונשי" ערביותי הגדלה דרסטית ש"שיפור יכולותיו היצרניות של המשק ע )3

שיפור תנאי העבודה של עובדי" סוציאליי" והגדלה , מניעת הפרטת שירותי" – מער� הרווחה בישראלחיזוק  )4

 .משמעותית של תקני"

  



  חינו�. ד

כי , יוצא מכ�.  ללא קשר לאזור מגוריו ושיו� מגזריאנו מאמיני� במימוש זכותו של כל ילד בישראל לקבל חינו� איכותי

 המאפשרי" מימו
 שווה או חלקי מתנגדי� לחוקי� שנחקקו באחרונה אשר מטיבי� ע� מערכות לימוד עצמאיותאנו 

  . למערכות שבה
 לא נלמדי" לימודי ליבה

  :י"ע בישראלמעמד המורה יש לחזק את 

  .סיהעלאה משמעותית של שכר המורי" הבסי )1

  .דה בהסכמי צמצו" התלמידי" בכיתותעמי )2

 . חיזוק המכללות להוראה ושיפור סביבת העבודה של המורה )3

שכר המורי" הינו חיזוק מעמדו הניהולי האוטונומי של בתי הספר תו� קיו" רגולציה והגבלות על ת צעד משלי" להעלא

  . פעולותיה" העצמאיות בתחומי גיוס כספי"

 מערכת ההשכלה . אשר יהיה מקובל על כל הצדדי� פתרו� צריכה לקד�פלגהבנושא המשבר בהשכלה הגבוהה המ

יש לחזק את . תקציבי" תמורת שינויי" מבניי"מת
 ב  האוצרהגבוהה צריכה להישאר אוטונומית וללא התניה של

ת י השקעה במחקר וביטול הדיפרנציאליו" וזאת עהאוניברסיטאות והמכללות הציבוריות על פני המכללות הפרטיות

  . בי
 חוגי"

  

  מדיני. ה

המפלגה צריכה להוביל קו של הסכ� . כל פתרו
 מדיני עתידי צרי� להמשי� את קיומה של ישראל כיהודית ודמוקרטית

 כולל ,יש לחתור להפסקה מוחלטת של בנייה יהודית בשטחי". י עמי� הכולל ויתורי�נשלו� על בסיס שתי מדינות לש

 באמצעי" הנדרשי" לאכיפת החוק ביהודה ושמרו
 ג" על יהודי" ולהביא לפירוק על המפלגה לנקוט. במזרח ירושלי"

  .כל ההתנחלויות הבלתי חוקיות

   

  מנהל תקי�. ו

  : ונדרשי" הצעדי" הבאי" חיוני לחזק את מערכת אכיפת החוק. שלטו
 החוק בישראל רפוי ולעיתי" רבות אינו מורגש

  . שטרה ברחובותדלת נוכחות המוהגהעברת תקציביי" משמעותיי"  )1

 .ס והפרקליטות"השב,  המשטרה– התנגדות להפרטת מערכת אכיפת החוק )2

 . של בית המשפט העליו� ובית הדי� לעבודהשימור מעמד� )3

 . של חוקי הכנסת ובכלל� חוקי העבודה והתקנות לפיקוח על איכות הסביבהתאכיפ )4

 .חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות )5

 .עיבוי יישובי� קיימי�י תוכניות מתאר המקדמות " א� ורק עפ בנייהקידו" תוכניות )6

  וקידו� הקמת ערי� חדשות הקו הירוק  ביישובי" הערבי" בתחומיבחינת מצב הבנייה הלא חוקית )7

  . לאוכלוסיה זו       
  

  סיכו�

ההשקפות שבוטאו והצעדי� הנדרשי� למימוש� שפורטו במסמ� מחייבי� קבלת ביטוי אמיתי בתהלי� 

ה" אלו שמזוהי" ע" עקרונותינו ,  המצויני" מטההמועמדי"בהתא" לכ� אנו מאמיני" ש .וב הקרזהפריימרי

  .ויוכלו לקדמ" בצורה הנכונה והטובה ביותר בכנסת הבאה

  :) בלבד'ב)'י סדר א"עפ (זירושלי� לבחירה בפריימריב  מפלגת העבודהמומלצי� מטע� צעירי
  

, )12( 'שלי יחימובי% ,)5( וורמ�אבישי בר, )2( יריב אופנהיימר, )1( קולט אביטל

  )16( שמעו� שטרית, )15 (עמיר פר%, )14 (פזאופיר פינס 

  

   : לכנסויעל תמיכה במסמ� זה הלחתימה 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pj053e-ri4vvZlmMrJWwfVw&hl=en  


