שיעור אזרחות לקראת בחירות ( 3102שיעור כפול)
מלווה במצגת בקובץ נפרד
מתאים לחטיבה עליונה
 מספרים את משל הכבשים .משל הכבשים נועד להילחם בתחושת הגועל והאדישות
מהפוליטיקה ובתחושה שאין למי להצביע וכולם אותו הדבר .השחקנים במשל מופיעים
במצגת על פי סדר ההשתתפות .ישנו ערר כבשים .הגיע זמן הבחירות ,ועד הכבשים צריך
לבחור להם מנהיג .לתפקיד המנהיג הגישו מועמדות שני מועמדים אפשריים :הקצב והחולב.
במי כדאי לכבשים לבחור? שני המנהיגים רוצים לנצל אותם ,אבל אחד גרוע ממשנהו .כמובן
שצריך לבחור בחולב ,כדי שלא ימותו .כך שגם אם בפוליטיקה נראה לנו שכולם גרועים ,תמיד
יש גורעים יותר .כל כבשה שלא תיגש להצביע מסתכנת בכך שהקצב יעלה לשלטון ,והיא לא
ניצלה את ההזדמנות היחידה שלה למנוע זאת .המסר :חשוב להצביע .ולהצביע למפלגה שלא
הולכת לעבור את אחוז החסימה זה לזרוק את הקול לפח .לכן אנחנו ננתח רק את המפלגות
שהולכות לעבור את אחוז החסימה.
 מסבירים על הבחירות בישראל באופן כללי :שקופית .3
 מראים את רשימת כל המפלגות שלא אמורות לעבור את אחוז החסימה ,על פי הסקרים
העדכניים לאמצע דצמבר  .3103מזהירים מפני היכולת של סקרים להטות ולעשות
מניפולציות ,אך אין לנו ברירה אלא להתייחס אליהם לפחות בשביל להבין מי לא עובר את
אחוז החסימה ולא כדאי להצביע לו.
 מראים את רשימת המפלגות שאמורות לעבור את אחוז החסימה ,על פי אותם סקרים.
 מחלקים את הכיתה ל  02קבוצות .כל קבוצה מקבלת מידע על מפלגה כלשהי וצריכה
להוציא ממנו שלוש מסקנות :המדיניות הכלכלית חברתית של המפלגה ,המדיניות הביטחונית
שלה ,והמדיניות שלה בנושא דת ומדינה .כל קבוצה ממלאה דף שנמצא בהמשך הקובץ הזה.
מפלגות גדולות שישי לגביהן הרבה אינפורמציה חולקו לשתי קבוצות .למשל העבודה בטחוני
והעבודה כלכלי חברתי ודת ומדינה.
 חוזרים למליאה .מציגים כל שקופית של מפלגה .בכל שקופית יש מידע חלקי .מציגים את
המידע הקיים והתלמידים בקבוצה הרלוונטית מציגים את המידע החסר בשלושת הקטגוריות
שלהן .המורה ממלא את המצגת במחשב בתמצית דברי התלמידים תוך כדי ההצגה שלהם.
 מגיעים לטבלה המסכמת בשקופית האחרונה וממלאים בה מילה אחת בכל טור .בביטחוני:
"ימין"" ,שמאל" או "מרכז" .אפשר גם "שמאל – מרכז" .בכלכלי "סוציאליסטית" או "ליברלית",
בדת ומדינה "להפריד" או "להשאיר מחובר".
 אם יש זמן ,שואלים אם מישהו מהתלמידים היה רוצה לחלוק עם הכיתה את הבחירה
שהוא בוחר\ היה בוחר עם היתה לו זכות הצבעה .לפני שתלמידים מדברים מזהירים שיש
לקבל כל דעת בסובלנות ,לא להתפרץ ,להתקיף או להעליב את מי שמביע אותה.
עזרים :מחשב ,מקרן ,קובץ מצגת ,דפי מידע על המפלגות מצולמים לפי גודל הקבוצה ,דפי
תשובות אחד לקבוצה –  03דפים.

בל"ד
מתוך "בל"ד – החזון" נכתב על ידי ג'מאל זחלאקה2009-02-03 ,
תנועת בל"ד צמחה מתוך שלוש מסורות פוליטיות :הלאומית ,הדמוקרטית והסוציאליסטית.
מדיניות לגבי הסכסוך:
כלפי המדינה מוצב האתגר הלאומי כדרישה להכיר באזרחים הערבים בארץ כבמיעוט לאומי
שיש לו זכויות לאומיות קולקטיביות .הפרויקט הלאומי בתוך החברה הערבית מתמקד
בשמירתה ופיתוחה של הזהות הלאומית ובארגון האזרחים הערבים כמיעוט לאומי מגובש.
בל"ד פיתחה את הרעיון והפרויקט של "מדינת כלל אזרחיה"
בל"ד תומכת בפשרה היסטורית המבוססת על הגדרה עצמית לשני העמים ,על סיום הכיבוש
ועל פתרון בעיית הפליטים בהתאם להחלטות האו"ם .הדרך היחידה לפתרון היא קבלת
העיקרון של שוויון מלא ,לאומי ואזרחי ,והכרה בזכות השיבה של הפליטים .בל"ד הביעה
התנגדות ליוזמות ולהצעות שיש בהן הכרה בהתנחלויות ובסיפוח שטחים ושנעדר מהן
מינימום של צדק היסטורי ,כמו יוזמת קמפ דיוויד ,יוזמת ז`נבה ומפת הדרכים.
יותר מכל מזוהה בל"ד עם שני עקרונות פוליטיים :מדינת כל אזרחיה ואוטונומיה תרבותית
למיעוט הערבי בישראל.
דת ומדינה
"מדינת כל אזרחיה" היא פרויקט של חילון ,שכן ההגדרה המינימליסטית של מדינה חילונית
היא הפרדת הדת מהמדינה וניטרליות דתית ,עדתית וכיתתית .כל עוד המדינה מגדירה את
עצמה כמדינה יהודית לא תוכל להתקיים הפרדה בין דת ומדינה.
כלכלי חברתי – ציון המדד החברתי של הכנסת למפלגת בל"ד
(המדד החברתי של הכנסת בקר את פעילות חברי הכנסת במושב החורף האחרון ,ונתן
לחברי הכנסת ציונים שליליים או חיוביים לפי הצבעתם בהצעות חוק חברתיות כלכליות)

ח"כים מהימין דורשים לפסול את בל"ד מהתמודדות בכנסת
דוד רותם ,מיכאל בן ארי ואריה אלדד עתרו לוועדת הבחירות המרכזית שצפויה לאשר
את העתירה משום שמרבית חבריה הם ממפלגות הימין
יהונתן ליס 09.12.2012
ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בימים הקרובים בשורה של עתירות שהגישו ח"כים
מהימין לפסילת רשימות בל"ד ורע"מ-תע"ל מהתמודדות בבחירות הקרובות .יו"ר ועדת חוקה,
ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו) דרש לפסול את רשימת בל"ד ,מיכאל בן ארי ואריה אלדד
(עוצמה לישראל) עתרו נגד בל"ד ורע"מ-תע"ל ואילו ח"כ אופיר אקוניס מהליכוד ביקש לפסול
את מועמדותה של ח"כ חנין זועבי (בל"ד) לכנסת ה.01-
חוק יסוד הכנסת מאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לפסול מועמדים או רשימות ששללו את
קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,שהסיתו לגזענות או שתמכו במאבק
מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.
הסיכויים שהוועדה תפסול את המפלגות גבוהים :מאחר שמפלגות הימין נהנות כיום מרוב
בכנסת ,יש להן נציגות משמעותית בוועדה .במערכת הבחירות הקודמת פסלה הוועדה את
רשימות בל"ד ורע"מ-תע"ל ,לאחר הפסילה בית המשפט העליון הפך את ההחלטה על פיה.

ש"ס
מסמך העקרונות מאתר המפלגה:
תנועת ש"ס הציבה שתי מטרות מרכזיות :להחזיר עטרה ליושנה ,קידום הצדק החברתי.
תנועת ש"ס מאמינה בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ,המושתתת על ערכי
הדמוקרטיה על פי תורת ישראל .תנועת ש"ס שואפת לקבץ את כל נידחי ישראל מכל הגלויות ,כדי
לבנות בית יהודי במדינה יהודית גדולה וחזקה בכל שטחי ארץ ישראל.
מדיניות שלום:
ש"ס דוגלת בסובלנות ביחסים שבין מגזרי החברה בישראל .תנועת ש"ס סבורה כי השלום מתחיל
בתוכנו ,באחווה בין הקבוצות השונות בחברה ,ביחס של שוויון ,ובכיבוד זכויותיהם של בני קבוצות
דתיות אחרות.
תנועת ש"ס מבקשת ושואפת לחיות בשלום ובביטחון עם שכנותינו מדינות ערב ,על פי סידורי בטחון
שמטרתם להגן על כל נפש מישראל .
אין לקבל הסדר המבוסס על תכתיבים של מדינות אחרות ,או על הימור בעתיד העם בישראל.
ירושלים אינה נושא למיקוח או לחלוקה.
מויקיפדיה:
ש"ס הוקמה על מנת לדאוג לתקצוב הוגן למוסדות החינוך הדתיים הספרדיים ,על רקע טענות
לקיפוח מתמשך מצד אגודת ישראל האשכנזית .לאור הצלחתה בבחירות בשנת  1984החלה
בהקמת מוסדות נלווים לתנועה ,בהם תנועת אל המעיין ורשת בתי הספר של מעיין החינוך התורני.
ש"ס פעלה להעברת תקציבים למוסדות דתיים ברחבי הארץ ולתקצוב רשת החינוך שלה ,וכן
להגדלת הקצבאות לשכבות החלשות ,ובעיקר קצבאות הילדים.
מהמכון הישראלי לדמוקרטיה:
מפלגה תומכת בהסדרי שלום עם מדינות ערב מתוך שמירה על ביטחונם של תושבי ישראל ,אך עם
זאת מתנגדת לחלוקת ירושלים .בשורה של הצבעות מפתח בסוגיות מדיניות היא הפגינה קו ניצי
ימני.
ynet
יהוד :ש"ס לחצה ,פסל הגולשת יוחלף בגולש
הכיכר שנחנכה בשבוע שעבר ביהוד ובמרכזה פסל של גולשת מחוללת סערה .יו"ר המועצה הדתית:
זה לא צנוע .היו צריכים לפסל גולש .חבר מועצה מש"ס :הצד האחורי שלה בולט .בעקבות הביקורת
החליטה העירייה להחליף את פסל הגולשת בפסל של גולש .הפסל דב ברדה :אני המום.
13.03.03
שי גנון
גל"ץ
אמסלם נגד ש"ס בספר חדש" :מנציחה עוני" יאיר שרקי 0010013103
הח"כ שהודח מש"ס ,שהסקרים חוזים למפלגת "עם שלם" בראשותו הצלחה לא מבוטלת בבחירות,
יפרסם בקרוב ספר פרי עטו ,שחלקים גדולים ממנו מוקדשים לביקורת על ש"ס ובית הרב עובדיה
יוסף" .ש"ס מנציחה את הבערות והעוני ,סוחרת בתמימות המצביעים ,מזלזלת בצה"ל ומסלפת את
הדת" .אמסלם מונה את מה שהוא מכנה "עשרת פשעי ש"ס" :ש"ס מתנגדת ללימודי ליב"ה ,וכך
גורמת לבערות ולעוני .היא גם "רואה במדינת ישראל פרה חולבת" ,כהגדרתו .הוא ממשיך ומונה:
"ש"ס היא אלופת ההרשעות הפליליות; ש"ס אינה ציונית ומזלזלת בצה"ל ,ש"ס סוחרת בתמימות
המצביעים ומסלפת את הדת" .בסעיף האחרון הוא מזכיר ,למשל ,את ההבטחה לגן עדן עבור מצביעי
המפלגה.

העבודה – כלכלי חברתי
מאתר המפלגה  -התכנית לכלכלה הוגנת:
אלה הן אבני הבניין של תוכנית אמיצה ואחראית לכלכלה הוגנת:
 .0החזרת שירותי הבסיס :שימוש בכספי המסים להענקת חינוך איכותי חינם ,שרותי בריאות
זולים וטובים יותר ותחבורה ציבורית אמינה יותר – שיורידו את רמת ההוצאות של משפחה
ויגדילו את הכנסתה נטו.
 .3שכר הוגן עבור עבודה קשה :צמצום דרמטי של תופעת עובדי הקבלן ,תגבור אכיפת חוקי
עבודה ,צמצום פערי שכר והעלאת שכר המינימום.
 .3הורדת מחירי הדיור והמזון .הורדת מחירי הדיור ע"י בנייה ושיווק של אלפי יחידות דיור
חדשות לשוק ,והורדת מחירי המזון ע"י פיקוח על המחירים וקביעת מע"מ מופחת .כתוצאה
מכך תגדל ההכנסה נטו למשפחה.
 .4תחרות הוגנת :מאבק בריכוזיות ,עידוד התעשייה היצרנית והשקעה נמרצת בעסקים
קטנים ובינוניים.
 .5מיסוי הוגן :העלאת המיסוי על העשירים ביותר ועל החברות הרווחיות ביותר ,הפחתת
המיסים העקיפים והלא-צודקים  -מע"מ מופחת על מוצרי יסוד ,העלאת התמלוגים והמיסוי על
אוצרות הטבע של המדינה ,שימוש ברווחים מהפקת מחצבי המדינה לטובת כלל האזרחים.

העבודה – דת ומדינה
מפלגת העבודה תפעל להבטחת:
א .הבטחת חופש דת ומצפון לכל האזרחים.
ב .הבטחת חופש גישה למקומות הקדושים לבני כל הדתות ושמירתם על פי עקרונות מגילת
העצמאות.
ד .קידום נישואין וגירושין אזרחיים במדינת ישראל.
ה .יצירת בתי עלמין אזרחיים
ו .השבת תישמר כיום המנוחה הכללי בישראל .מפלגת העבודה מצדדת בקיום פעילות
תרבות ,נופש ,בילוי ופנאי ביום השבת .היקף המסחר בשבת יצומצם .מפלגת העבודה תומכת
בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת

העבודה – בטחון וסכסוך
מתוך מצע המפלגה:
הפלסטינים :מפלגת העבודה חותרת לשלום תוך שמירה בלתי מתפשרת על ביטחון מדינת
ישראל ,על עוצמתה האסטרטגית ועל כושר ההרתעה שלה .מדגישה הגנה על המדינה ועל
אזרחיה מפני אויבים ולחימה בטרור.
מתוך הכרה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ,תפעל מפלגת העבודה לכינונו של
הסכם שלום יציב בין ישראל והרשות הפלסטינית על מנת להבטיח את ביטחונם של אזרחי
ישראל .ההסכם יבוסס על שתי מדינות לאום דמוקרטיות לשני העמים ,אשר תחיינה בשלום זו
לצד זו .בין שתי המדינות ייכונו יחסי שלום ושיתוף פעולה.
הגבול הסופי בין שתי המדינות ייקבע במשא ומתן בין הצדדים תוך החלפת שטחים מוסכמת.
גושי ההתיישבות מרובי האוכלוסייה היהודית יישארו תחת ריבונות ישראלית ,ואילו התנחלויות
ביהודה ושומרון שאינן בגושי ההתיישבות יפונו בהסדר.
ירושלים ,על שכונותיה היהודיות ,הינה בירתם הנצחית של העם היהודי ושל מדינת ישראל.
בעיר העתיקה יונהג משטר מיוחד אשר יביא לידי ביטוי את חשיבותו הבינלאומית של המקום
ואת מעמדו המרכזי עבור שלוש הדתות .המקומות הקדושים ליהודים יישארו תחת שלטון
ישראלי.
מפלגת העבודה מתנגדת לשיבתם של פליטים פלסטינים לתוך תחומי מדינת ישראל .בעיית
הפליטים תבוא על פתרונה המוסכם ,בהשתתפות מדינות האזור והקהילה הבינלאומית ,אך
לא בהענקת זכות שיבה .מדינת ישראל לא תפנה שטחים ללא הבטחת ביטחון אזרחיה.
מפלגת העבודה מתנגדת לצעדים חד-צדדיים במהלכי השלום.
מצרים וירדן :מפלגת העבודה תפעל להמשך שיתוף הפעולה עם מצרים ולייצוב מערכת
היחסים עימה .מפלגת העבודה רואה את יחסי השלום בין ישראל לירדן כבעלי חשיבות מן
המעלה הראשונה.
איראן :מפלגת העבודה רואה בהנהגה האיראנית הקיימת איום מרכזי על שלום העולם ,על
יציבות האזור וכמובן על ביטחון ישראל .מפלגת העבודה תתמוך בכל פעולה בינלאומית
נמרצת להסרת האיום הגרעיני האיראני .על אף שבנסיבות מסוימות פעולה צבאית עשויה
להידרש ,יש למצות תחילה בכל דרך את מגוון האפשרויות האחרות תוך חתירה לכך שיביאו
להסרת האיום הגרעיני מצד איראן.
טרור :מפלגת העבודה תוביל מאבק נחוש נגד האלימות והטרור המופנים לעבר מדינת
ישראל ,לצורך הבטחת ביטחון המדינה ואזרחיה.

העבודה מבטלת את הסכם הקיזוז עם מרצ ופונה ללפיד יהונתן ליס 04.12.2012
שלי יחימוביץ׳ עשתה אתמול צעד משמעותי נוסף במיצוב מפלגת העבודה כ״מפלגת מרכז״,
ובטשטוש זהותה עם השמאל בישראל .לאחר שנים ארוכות שבהן נהגה העבודה לחתום על
הסכמי עודפים עם מפלגת מרצ ,העדיפה אתמול המפלגה בראשות יחימוביץ' דווקא הסכם עם
מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד .על פי רוב ,מפלגות בעלות קרבה אידיאולוגית חותמות
ביניהן על הסכמי העודפים ,ובזכות ההסכם עם מרצ ,נוסף לעבודה מנדט בכנסת הנוכחית.
פרץ נגד יחימוביץ'" :הצהירי שלא נשתף פעולה עם נתניהו"
יממה לאחר פרסום תוצאות הפריימריז העבודה ,הופיע עמיר פרץ וקרא תיגר על ראש
מפלגתו .פרץ הודיע כי על יו"ר התנועה שלי יחימוביץ' להתחייב כבר עכשיו שלא תיכנס
לממשלה בראשותו של בנימין נתניהו ובמקביל להציג תוכנית מדינית מפורטת .
"לא אוותר בשום פנים ואופן על מעמדה של מפלגת העבודה כמנהיגת מחנה השלום" ,הוסיף
פרץ" ,אסור לטשטש את עמדות מפלגת העבודה רק כדי שאנשי ימין יבואו ויצביעו עבורנו.
אנחנו מפלגת שמאל ".
יחימוביץ' חזרה בסוף השבוע על עמדתה שאיננה מוכנה לפסול כניסה לממשלת נתניהו אחרי
הבחירות".הסיכוי שהתרחיש הזה יקרה אפסי כמעט" ,אמרה יו"ר העבודה בתכנית "אולפן
שישי"" .המטרה שלי היא להפיל את נתניהו ולנצח אותו בבחירות.
יחימוביץ'" :לכנות את העבודה כשמאל זה עוול היסטורי" הארץ.
יו"ר מפלגת העבודה ,שלי יחימוביץ' ,טענה היום שמפלגת העבודה מעולם לא היתה מפלגת
שמאל ,אלא מפלגת מרכז .בראיון מצולם לערוץ  ,7אמרה יחימוביץ'" :לכנות את מפלגת
העבודה מפלגת שמאל ,זה עוול היסטורי .העבודה שאבה כוחה תמיד מהיותה מפלגה
מרכזית .היו בה יונים והיו בה נצים והיה בה תמיד ויכוח .היא שאבה את כוחה מהיותה
שוחרת שלום ,אבל באופן מעשי".
גלי צהל און ליין  0.03.03לאחר הפריימריז של העבודה
חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד אמרה כי "מפלגת העבודה פנתה פנייה חדה שמאלה,
ודמויות כמו סתיו שפיר ומרב מיכאלי ימשכו את המפלגה לשמאל רדיקלי ".
חבר הכנסת אופיר אקוניס טען כי "רשימת העבודה היא רשימת שמאל קיצוני מובהקת.
אצל יאיר לפיד במפלגת יש עתיד אמרו כי "מפלגת העבודה הציגה הבוקר רשימה ראויה
למפלגת שמאל"

יש עתיד
ממצע המפלגה – חברתי כלכלי
אנו מאמינים שהחינוך הוא הבסיס האמיתי לחברה מתוקנת ותפקידה של המדינה לדאוג
לחינוך שוויוני ,איכותי וראוי לכל ילד או ילדה בישראל .אנו מאמינים שתפקידה של המדינה
הוא לדאוג לכל אזרח שהגיע לגיל הפנסיה .אנו מאמינים שתפקידה של המדינה הוא לדאוג
לבריאות הציבור .אנו מאמינים שעל המדינה לאפשר לאזרחיה דיור בר-השגה.
אנו מאמינים שתפקידה של המדינה לפקח על שוק העבודה ,לנסות לצמצם למינימום את
האבטלה ולדאוג לכך שהמיסים שאנו משלמים ינוצלו לטובת הכלל ולא לטובת קבוצות
אינטרסים או בירוקרטיה מושחתת.
ויקיפדיה – כלכלי חברתי ושוויון בנטל
כלכלי חברתי :יש עתיד מתמקדת בשיפור מצבו של מעמד הביניים
המפלגה דוגלת בשוויון בגיוס לצה"ל או בשירות אזרחי.
ממצע המפלגה  -בטחוני
אנו מאמינים שישראל נוסדה כמדינת הלאום של העם היהודי ,ועליה להישאר מדינה שבה רוב
יהודי עם גבולות ברי הגנה .עלינו לחתור לחזרה אל שולחן המו"מ מתוך כוונה להגיע לשלום
עם הפלשתינאים על פי העקרון של "שתי מדינות לשני עמים" ,שבמסגרתו יישארו גושי
הישובים הגדולים (אריאל ,גוש עציון ,מעלה אדומים) בתחומי מדינת ישראל .אנו מאמינים
שלישראל יש זכות מלאה לפעול למען בטחונה ונגד הטרור בכל האמצעים וללא הגבלות,
ושהמדינה הפלשתינאית צריכה להיות מפורזת.
אנו מכירים בעובדה שהדילמה בין החזקת שטחי ארץ ישראל לבין שאלת הרוב היהודי,
מחייבת אותנו לוותר על חלק משטחי ישראל .הפתרון של "שתי מדינות לשני עמים" הוא
הפתרון היחיד שיכול להבטיח קיום ובטחון לישראל .שאלת הפליטים תיושב בתחומי המדינה
הפלשתינית העתידית.
ירושלים היא בירת ישראל הנצחית ירושלים תישאר מאוחדת ותחת ריבונות ישראלית
ישראל לא תקיים מו"מ עם החמאס כל עוד לא ישנה את אמנתו ויכיר במדינת ישראל ובזכות
הקיום של העם היהודי בארצו.
המלחמה בטרור תמשך בכל עת ובלי שום קשר למשא ומתן .ישראל שומרת לעצמה את
הזכות לפעול למען בטחונה גם בשטחי המדינה הפלשתינית העתידית ככל שתידרש.
האיום האיראני :תקיפה ישראלית של מתקני הגרעין באיראן הינה אופציה הנמצאת "על
השולחן" ,אולם רק כאמצעי אחרון בהחלט ולאחר שמוצו כל האפשרויות לשיתוף עם הקהילה
הבינלאומית .
שאלת רמת-הגולן אינה עומדת על הפרק בעתיד הנראה לעין.

הבית היהודי
ויקיפדיה:
חברתי כלכלי:
הסיעה החליטה להעמיד בראש סדר העדיפויות שלה את החינוך בישראל ,שלטענתה נמצא
במשבר גדול .מבחינה כלכלית תומכת הבית היהודי ב"כלכלה חופשית עם רגישות חברתית".
הבית היהודי תומכת במתן שוויון הזדמנויות כלכלי ,חיזוק התחרותיות במשק ,שבירת
המונופולים (הן של הטייקונים והן של ועדי העובדים הגדולים) והורדת מסים על שכבות
הביניים .כמו כן" ,מדינת ישראל חייבת להעניק רשת בטחון של חיים בכבוד לאלו ,ורק לאלו,
שאינם מסוגלים לקיים את עצמם" .הבית היהודי מאמינה שאת הפערים החברתיים אפשר
לתקן רק באמצעות שוויון הזדמנויות באמצעות חינוך והשכלה" :על הממשלה לתת עדיפות
משמעותית לאזורי פריפריה כדי לייצר שוויון זה .אנו נשאף לתת התחלה שווה והזדמנות שווה
לכל ילד ברחבי מדינת ישראל".
הבית היהודי מייצגת ציבור רחב של דתיים לאומיים ולכן תפעל לחיזוק מוסדות החינוך של
הציונות הדתית ,הגדלת התקציבים שלהם ,סבסודם והקטנת תשלומי ההורים.
בטחוני:
הסיעה מבוססת על מפלגות הציונות הדתית ,מחזיקה באידיאולוגיה ציונית-דתית ותומכת
בעמדות הימין המדיני .הסיעה תומכת בארץ ישראל השלמה ובהתנחלויות.
הסכסוך הישראלי-ערבי ועתיד יהודה ושומרון :הבית היהודי מתנגדת למדינה פלסטינית
ממערב לירדן מאחר וזאת תהווה איום ביטחוני ובסיס טרור פלסטיני ואסון לאינטרסים של
מדינת ישראל .עם זאת ,היא סבורה שסיפוח כל השטחים על  3מיליון התושבים הערבים
שלהם יהווה איום דמוגרפי על הרוב היהודי במדינת ישראל .כמו כן ,הבית היהודי סבורה
שפיתרון של שלום עם הפלסטינים אינו אפשרי בדורנו מאחר והפלסטינים אינם מעוניינים
בשלום ועדיין חותרים להשמדת מדינת ישראל.
מלחמה בטרור :הבית היהודי מאמינה שאפשר לנצח את הטרור באמצעות פעולות צבאיות
כגון סיכולים ממוקדים ,מבצעים גדולים כגון מבצע חומת מגן ,מעצר מחבלים ,ומלחמה
משפטית וכלכלית בטרור.
דת ומדינה:
הבית היהודי מאמינה כי "מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית" .היא מתנגדת לכפייה
דתית וכפייה חילונית ומאמינה שצביונה צריך להיקבע בהידברות ,אך על בסיס הערכים
היהודיים ומורשת ישראל .הבית היהודי תומכת בלימוד תורה ומכירה בחשיבותו ,אך מתנגדת
לפטור המוחלט שקיבלו רבבות חרדים משירות צבאי ולאומי ותפעל לשינוי מצב זה.

מר"צ – כלכלה ,דת ומדינה
מצע המפלגה – כלכלי חברתי:
מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:
• העלאת מס על רווחי הון לשיעורים המקובלים בעולם המתועש.
• ביטול המע"מ על סל מוצרי המזון שבפיקוח.
• השקעה ישירה ביעדים חברתיים של חינוך ,בריאות ודיור.
• העדפה מתקנת בהקצבות למגזרים מוחלשים ,למשפחות חד הוריות ולפריפריה.
מצע המפלגה :דת ומדינה
לאורך השנים יצרה מדינת ישראל מונופול דתי-אורתודוקסי המפלה לרעה יהודים חילוניים
ובעלי גישות דתיות פלורליסטיות .בני הדתות האחרות בישראל נפגעים באופן מתמשך
מהעדר הפרדת הדת מהמדינה בישראל.
מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:
• חקיקת חוק יסוד חופש הדת ,אשר יבטיח חופש דת וחופש מדת לאזרחי ישראל לרבות מתן
מעמד חוקי ,שווה ומלא לכל הזרמים ביהדות.
• ביטול חוקים אשר סותרים את חוק כבוד האדם וחירותו או חוק יסוד חופש העיסוק ,מסיבות
דת.
• ביטול קווי אוטובוסים המפרידים בין גברים לנשים.
• הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים במדינת ישראל ,כולל לבני אותו מין.
• הבטחת מימושו של חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית ,התשנ"ו ,0111-הקובע כי כל אדם
זכאי להיקבר על פי השקפתו.
• אלו המבקשים לקיים גיור דתי יוכלו לבחור בין גיור אורתודוקסי ,רפורמי ,קונסרבטיבי או
אחר.
• שמירת השבת כיום המנוחה הכללי בישראל.
• קיום פעילות תרבות ,נופש ובילוי בשבת ,כולל בתי שעשועים ,אתרי בילוי ומתקני
נופש וספורט ,בהתחשב ברצונם של תושבי המקום.
• הפעלת תחבורה ציבורית בשבת ,תוך התחשבות באופי האוכלוסייה ,במקום ובצרכיה.
• ביטול המועצות הדתיות.
• הרבנות הראשית תחדל להתקיים כמוסד ממלכתי במימון המדינה.

מר"צ – בטחון וסכסוך
פלסטינים :ההצהרה כי ישראל רוצה שלום חייבת להפסיק להיות אמירה סתמית .האינטרס
המרכזי של מדינת ישראל הוא הפסקת הכיבוש בשטחים .יציאה מהשטחים צריכה להתבצע
במסגרת משא ומתן שיביא להקמתה של מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל .על
ישראל לאמץ את יוזמת הליגה הערבית ,אשר משמעה פיוס כולל בין העולם הערבי לישראל.
הכיבוש הישראלי בשטחים ושלטון ישראל על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים מהווים אסון
מוסרי ,כלכלי ,חברתי ומדיני לישראל .האמצעים בהם נוקט שלטון הכיבוש מהווים הפרות יום-
יומיות של זכויות אדם :ענישה קולקטיבית ,מעצרים מנהליים ,סגרים ועוולות רבות אחרות.
ההתנחלויות מעבר לקו הירוק מהוות עבירה על החוק הבינלאומי ויוצרות מכשול חמור אשר
מרחיק את ההסדר המדיני.
הטרור הפלסטיני הפוגע באזרחים חפים מפשע אכן מהווה מכשלה ממשית להתקדמות
בתהליך השלום ,אך אין לאפשר לארגוני הטרור להכתיב להנהגות הפוליטיות את סדר היום.
• בירושלים תהינה שתי הבירות של שתי המדינות ,זו לצד זו.
• פתרון מוסכם של בעיית הפליטים הפלסטיניים
• הסדרי ביטחון שיאפשרו לשני העמים לחיות בשלום זה לצד זה.
• מרצ תומכת במשא ומתן עם כל הנהגה פלסטינית נבחרת.
• מרצ מתנגדת לתוואי הנוכחי של גדר ההפרדה ,וקוראת לפירוק חלקי הגדר שנבנו מעבר לקו
הירוק.
סוריה:
עד לחידוש המו"מ לשלום ,ישראל תטפח שגרת גבול מעשית ושקטה בינה לבין סוריה.
לבנון:
ישראל תחתור להסכם שלום עם לבנון המבוסס על "הקו הכחול" ותקבל את החלטת האו"ם
בקביעת ריבונות על אזור חוות שבעא.
איראן:
ישראל רואה בסוגיית ההתחמשות הגרעינית של איראן בעיה עולמית ,אשר צריכה להיפתר
במסגרות בינלאומיות ולא במסגרת מדיניות ישראלית-עצמאית .ישראל תתמוך במאמץ
בינלאומי להתמודד עם הסוגיה האיראנית בדרך של מו"מ והידברות ,ובאם אלה לא יצלחו,
בדרכים שיקבעו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם.

חד"ש
מצע המפלגה – כלכלי חברתי
נפעל להגנת זכויות העובדים ולמען תעסוקה למובטלים; להצלת שירותי החינוך ,הבריאות
והרווחה; להגנת החירויות הדמוקרטיות; לשוויון האישה; נגד כל צורות האפליה; להגנת
הילדים והקשישים; ולשמירת הסביבה.
מצע המפלגה – בטחוני
ערביי ישראל:
ישראל לא תוכל להיות מדינה דמוקרטית אם תימשך מדיניות האפליה הלאומית כלפי
האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל.
יסודות השלום הם:
 .0פינוי כל ההתנחלויות ונסיגת ישראל מכל השטחים הפלסטיניים שנכבשו מאז מלחמת יוני
 – 0117מכל שטחי הגדה המערבית ומירושלים המזרחית.
 .3העם הערבי הפלסטיני יממש את זכותו להקמת מדינתו העצמאית הריבונית בגדה
המערבית ,ברצועת עזה ובירושלים המזרחית ,בצד מדינת ישראל .קווי ה 4-ביוני  0117יהיו
גבולות השלום המוכרים והבטוחים בין מדינת ישראל לבין המדינה הפלסטינית.
 .3במסגרת הסכם השלום הקבוע והיציב ,תוכר ירושלים המערבית כבירת מדינת ישראל
וירושלים המזרחית – כבירת פלסטין העצמאית.
 .4יובטח פתרון צודק לבעיית הפליטים הפלסטינים ,בהתאם להחלטות האו"ם (המכירות
בזכותם לבחור בין שיבה למולדתם לבין קבלת פיצויים) ובמסגרת המשא-ומתן.
 .5כינון שלום עם לבנון וסוריה על בסיס קווי ה 4-ביוני  0117והחזרת רמת הגולן לסוריה.
נשק גרעיני:
חד"ש תובעת את איסור הפיתוח ,הניסוי והשימוש בכל סוגי הנשק להשמדה המונית.
מצע המפלגה – דת ומדינה
חדש דורשת ביטול של כל חוקי הכפייה הדתית; מאבק בכל צורות הקנאות העדתית; הנהגת
נישואים וגירושים אזרחיים; הכרה במסגרות משפחתיות אלטרנטיביות – חד-הוריות ,חד-
מיניות ומעורבות.

התנועה – ציפי לבני
לבני" :בלי תהליך מדיני ישראל תהיה מבודדת וחמאס יגיע ליו"ש"
לבני מתחה ביקורת נוקבת על ראש הממשלה ומדיניותו" .כולנו ראינו בכעס את חאלד
משעל נושא נאום שנאה כלפי ישראל" ,אמרה" .ראינו אותו נואם ומתייחס לכך שלא יכיר
לעולם בישראל ,שמענו את זה מאויב מר שמשתמש נגדנו בטרור .בתגובה ראש
ממשלת ישראל – במקום לצאת נגד דברי החמאס – מוצא יריב אחר :הוא נוזף במי
שרוצה להגיע איתנו להסדר ומי שמדבר על גבולות אחרים ולא על כל השטח .אם יש
דבר בלתי נסלח הוא שממשלת נתניהו מובילה אותנו למדינה דו לאומית .אני יכולה
לסלוח למי שטועה ,למי שמנסה ולא מצליח .אפשר לסלוח להנהגה גם במקרה של
טעות – אי אפשר לסלוח למי שמסיבות שבאמת לא ברורות לי מוביל את ישראל לאובדן
הבסיס של הקיום שלנו כאן כמדינה יהודית .בלי תהליך מדיני ישראל תמשיך להיות
מבודדת ,חמאס יגיע ליהודה ושומרון – ואז לייאוש תהיה גם סיבה טובה .אל תרימו
ידיים מהשלום ,אל תאבדו תקווה .עזבנו את הבית שלנו ,עזבנו את העבודות שלנו
להילחם גם על זה".
לבני הציגה את התנועה :באתי להילחם על ישראל
מורן אזולאי ויובל קרני ,כתבי  ynetו"ידיעות אחרונות" 31.00.03
"באתי להילחם על ישראל ,הביטחון והשלום ",כך הכריזה בצהריים ציפי לבני אחרי חצי
שנה של התלבטות ממושכת והתייעצויות אם לשוב לפוליטיקה לקראת הבחירות לכנסת
ה. 01-לבני ,שתעמוד בראש "התנועה" ,לא חשפה את שמות חבריה לרשימה ,אך
שיגרה מסר ליאיר לפיד ושלי יחימוביץ' כשהבהירה שהיא מתחייבת להמליץ בפני הנשיא
על מועמד מתוך הגוש" ,אני מצפה מהם לפעול בהתאם".

יהדות התורה
מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה:
הרשימה פועלת לקידום האינטרסים של המגזר שהיא מייצגת בתחומי החינוך והרווחה
ובנושאים ממוקדים כמו גיוס לצבא .עוד פועלת המפלגה לשימור הצביון הדתי במדינה,
ובספטמבר ( 0111הכנסת החמש עשרה) אף פרשה מהקואליציה בשל שינוע בשבת של
משחנים לתחנת הכוח באשקלון .בנושאי חוץ וביטחון יהדות התורה ניצבת במרכז ,וכל
החלטה שלה כפופה לשיקולים תורניים ולא ביטחוניים-מדיניים דווקא .לראיה ,הרשימה הייתה
שותפה לממשלה שביצעה את תכנית ההתנתקות מחבל עזה .עם זאת הרשימה נוטה בדרך
כלל לתמוך במחנה הימין בשל מאפייניו השמרניים יותר בנושאי דת ומדינה.
 NRGמעריב על מצע המפלגה:
עיקרי מצע המפלגה
מצע מפלגת יהדות התורה מושתת על מצען של שתי הרשימות השונות המרכיבות אותה :
אגודת ישראל
לפתור ברוח התורה והמסורת את כל השאלות אשר תעלינה על הפרק יום יום בחיי כלל
ישראל ,בשאיפה לאחד את עם ישראל בארץ ישראל תחת שלטון התורה ולהשליט את התורה
על החיים הרוחניים הכלכליים והמדיניים בישראל .
דגל התורה
•להשפיע על החברה בישראל לשמור על אורח חיים יהודיים על פי תורתנו הקדושה בדרכים
חינוכיות ובפעולות דמוקרטיות
•להרבות בהפצת תורה ,תיקון המידות ויראת שמיים .לקרב כל יהודי החפץ בכך ללימוד
תורה וקיום מצוות
YNET
מצע מנותק :למה הפוליטיקאים החרדים שותקים?
אליעזר היון ,37.00.03
רגע אחרי מבצע "עמוד ענן"  -ההתייעצויות ,הדיונים והלבטים הפוליטיים  -אפשר לקב ששוב
לא נשמע קולם של נציגי המגזר החרדי-אשכנזי.
ימי "עמוד ענן" היו עוד דוגמה אחת מני רבות לפער התהומי בין המגזרים החרדיים  -זה
האשכנזי וזה הספרדי :בעוד שרי ש"ס השתתפו בישיבות הקבינט והכריעו על שלביה הבאים
של המערכה ,נהנו סגני השר ,ראשי הוועדות ,ושאר החברים מבית "יהדות התורה" משקט
מצפוני  -הם אינם משמשים בתפקידים סביב שולחן הממשלה ,ואינם נדרשים להכרעות
כבדות משקל.
מצב העניינים הזה ,שנמשך זה שנים ארוכות ,מטריף את החרדי הממוצע :מדוע קולם של
נציגיו הנאמנים ,הנשמע כה תכופות ,נדם לפתע? מדוע הם יודעים לצעוק רק כאשר מדובר
בעניינים הנוגעים ישירות למגזר שלהם? האם אין זה באחריותם להתייחס לסוגיות המהותיות
שעל הפרק?
מתוך מצע המפלגה:
חיזוק הכלכלה :כדי להגדיל את הצמיחה במשק ,נפעל להקטנת המעורבות הממשלתית
בענפי המשק ,ונטפח את המגזר הפרטי .נפעל להקטנת תקציבי המדינה ,העיריות ,הרשויות
והחברות הציבוריות.

הליכוד – ישראל ביתנו
ויקיפדיה – ליברמן
ביטחון:
ליברמן מגלה יחס נוקשה ביחס לעימות הישראלי-ערבי אך בשונה מחלק גדול מאנשי הימין,
הוא מצהיר כי יהיה מוכן להכיר במדינה פלסטינית בתנאים מגבילים .תחילה תמך בטרנספר
כפתרון לסכסוך הישראלי-ערבי ,אך לקראת הבחירות לכנסת בשנת  3111הציע מתווה של
הסדר שהדגש המרכזי בו הוא חילופי שטחים ,זאת כדי להבטיח רוב יהודי במדינת ישראל.
בכמה מקרים התבטא בחריפות נגד השמאל הישראלי .עם היכנסו לתפקיד שר החוץ ,הצהיר
ליברמן כי הוא אינו מחויב למתווה אנאפוליס ,וכי חזון שתי המדינות הוא רעיון יפה אבל לא
ישים.
דת ומדינה:
ליברמן ומפלגתו מתנגדים להפרדת דת ממדינה בישראל .עם זאת ,תומך ליברמן ואף הכניס
במצע מפלגתו את העקרונות הבאים:
 החזרת השליטה בענייני דת ברבנות הראשית לידי נציגי המגזר הדתי הלאומי .באופן זה
תבוטל השליטה החרדית במוסדות הממלכתיים.
 אימוץ הדעות ההלכתיות המאפשרות גיור ידידותי ,נוח ומסביר פנים.
 הנהגת "ברית זוגיות" ,אשר תאפשר נישואין כדין בישראל גם לאלה שאינם רשאים להתחתן
בנישואים דתיים.
גלובס על נתניהו:
כזכור ,בסוף השבוע החליטה הממשלה לאשר בניית  3,111יח"ד מעבר לקו הירוק כתגובה
להחלטת האו"ם להכיר בפלסטין כמדינה משקיפה .נתניהו הדף את הביקורת העולמית.
נתניהו הוסיף כי "היום אנחנו בונים ונמשיך לבנות בירושלים ובכל המקומות שנמצאים על
מפת האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל .בצעד החד-צדדי שביצעה הרשות
הפלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם מהווה הפרה בוטה של ההסכמים שנחתמו עם
ממשלת ישראל ,ועל כן ממשלת ישראל דוחה את החלטת העצרת".
מגפון על הפריימריז בליכוד:
צבי זינגר |  31בנובמבר " ,3103משמעותן של תוצאות הבחירות הפנימיות :מפלגה הרבה
יותר ימנית ונוטה לכיוון המתנחלים".
עניין מרכזי – חדר החדשות – הכוונות הכלכליות של ביבי
 01בדצמבר 3103
מתברר כי נתניהו מתכנן קיצונים נרחבים בתקציב הבא בהיקף של  01-05מיליארדי שקלים.
וזה עוד לא הכל .נתניהו יעלה את המסים לא לעשירים אלא לציבור הרחב ,מעמד הביניים,
העשירונים הממוצעים.
פישר אמר כי הממשלה הבאה תידרש לקצץ  05מיליארד שקלים מתקציבה ,ולהעלות מיסים.

עם שלם
מאתר המפלגה – אני מאמין
 נשיאה משותפת בנטל הלאומי תוך הנחלת השקפתם האוהדת של רבותינו למדינה ולשירות
בצה"ל.
 שינוי סדר העדיפות הלאומי לקידום אוכלוסיות חלשות ולצמצום הפערים החברתיים
במדינה.
 מתן שוויון הזדמנויות אמיתי לכל תושבי המדינה למיצוי הפוטנציאל האנושי הטמון בכל
אחד.
 הפרדת הדת מהפוליטיקה והחזרת הרבנות לידיים ידידותיות ומקרבות.
מאתר המפלגה – צדק חברתי
ביטול המע"מ על מזון ,חינוך ,ביגוד ותרופות
המע"מ הוא מס שנולד בחטא .בתחילה הוא עמד על שיעור של  8%והתקבע כמס המרכזי
בקופת המדינה בשיעור של  .01%למע"מ ישנו יתרון אחד גדול מבחינת המדינה והוא שקל
מאד לגבות אותו .מאידך ,הוא מס לא הוגן לשכבות החלשות ולכן הוא מס אנטי חברתי .הוא
לא הוגן בכך שהוא גובה מכולם את אותו סכום בלי קשר לרמת ההכנסה לעומת מס הכנסה
למשל שהוא מס דיפרנציאלי ,דהיינו מדורג על פי מדרגות הכנסה .עיוות זה דורש תיקון .עם
שלם תפעל למתן פטור למרכיבים העיקריים והחיוניים של סל הצריכה של האוכלוסייה
החלשה ,מזון בסיסי תרופות וביגוד בסיסי.
כנסת פתוחה – ציונו של אמסלם מבחינה מדינית ביטחונית.
אתר כנסת פתוחה מרכז את ההצבעות של הח"כים על חוקים לפי נושאים ונותן להם ציונים.
בתחום ימין מדיני בטחוני אמסלם קיבל ציון  .04להשוואה ,אריה אלדד מהאיחוד הלאומי קיבל
 – 40ציון מאד ימני ,ודניאל בן סימון ממפלגת העבודה קיבל  ,33-ציון מאד שמאלני.

דף עבודה לקבוצה
שמות חברי הקבוצה_______________________________________________ :
קראו את המידע שקיבלתם וכתבו בקצרה מה עמדת המפלגה שקיבלתם בשלושת
הנושאים המרכזיים.
כלכלי חברתי:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
מדיני ביטחוני:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
דת ומדינה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

