תכנית מפלגת העבודה לקידום ביטחון
הפנים של מדינת ישראל
מפלגת העבודה רואה בשמירה על ביטחונם ושלומם של
האזרחיות והאזרחים כאחד מהחובות המרכזיים של המדינה
כלפי תושביה .ההתדרדרות בביטחון האישי שחלה בשנים
האחרונות חמורה ובעייתית ביותר ,ואנו נחושים ונחושות
להפסיק אותה ולהחזיר את תחושת הביטחון ,כפי שעשינו
בשנה האחרונה.
בממשלה האחרונה הקמנו ותקצבנו את התכנית הלאומית
למאבק בפשיעה הערבית (החלטת ממשלה  )549שכוללת,
בין השאר ,עיבוי תחנות משטרה ,הקמת מערכי סיכול כלכלי,
מאבק בהברחות אמל"ח ,הכפלת השיטור העירוני ביישובים
ערביים ,הקמת מודל ״עיר בטוחה״ בלוד ובעכו .הקמנו את
"המשמר הישראלי" שמהותו חיזוק מג"ב בכוחות סדירים,
מילואים ומתנדבים לכל אירוע של הפרות סדר המוניות כפי
שחווינו בעת מבצע שומר החומות ,ובמקביל חיזוק והגברת
ההתנדבות למשטרת ישראל במסגרת המשמר האזרחי.
הוספנו במשטרת ישראל למעלה מעשרה מפלגי משפחה,
רובם בערים הערביות ,הקמנו יחידות ייעודיות למאבק
באלימות במשפחה ,והשקענו תקציבים ייעודים למלחמה
באלימות ובפגיעות המיניות נגד נשים .הפעלנו את תכנית
"השיטור המועצתי" ,שמטרתה מלחמה בטרור החקלאי,
הוצאנו לפועל את תכנית "מסלול בטוח" לשילוב זרועות עם
משרדי ממשלה למאבק בפשיעה הערבית ,ביצענו דיגיטציה
בשירות בתי הסוהר ,הרחבנו חלופות כליאה ,והשקנו החלטת
ממשלה היסטורית (כולל תקציב תוספתי) להרחבת בתי
הסוהר ולהקמת מכלול מודרני שלהם .בשירות כבאות והצלה,
לאור משבר האקלים ,העברנו החלטת ממשלה (כולל תקציב)
ליצירת "קווי חיץ" שיגנו על ישובים מפני שריפות יער ,רתמנו
את צה"ל וחיל האוויר לסיוע סדור בכיבוי שריפות ענק ,יצאנו
לרכש ייעודי של מסוקי כיבוי אש ,ופיתחנו והוספנו טכנולוגיות
מתקדמות לאיתור שרפו בראשיתן.
את שנת  2023הגדרנו בשיתוף משרד האוצר ומשרד ראש
הממשלה "כשנת ביטחון הפנים" .זאת בהבנת הצורך
בקפיצת המדרגה הבאה והמשמעותית בתקציב משרד
הבט"פ לשם השקעה בנושא הביטחון האישי של אזרחי
ישראל.
כחלק ממאמץ מתמשך זה תפעל מפלגת העבודה באופן
ממוקד בכנסת ה 25-ובממשלה הבאה להשגתם של
היעדים הבאים:
ביטול הצעדים החד צדדיים בענפי הפירות והירקות
וגיבוש הסכם לתמיכה בחקלאות הישראלית
בטל את הצעדים החד צדדיים והלא מוסכמים הנוגעים
לענפי הפירות והירקות ונוביל לגיבוש הסכם אסטרטגי
שבמרכזו תמיכה ישירה משמעותית של המדינה
בחקלאים בתמורה להפחתת מכסים והסרת חסמי יבוא.
המשך תוכנית התעצמות המשטרה – נמשיך ונרחיב
את התכנית לתגבור כוח האדם למשטרה ב1200-
שוטרים ושוטרות מדי שנה .נמשיך גם בשיפור תנאי
העסקת השוטרים והכשרתם.
המשך יישום תוכנית ״מסלול בטוח״ למאבק בפשיעה
בחברה הערבית
נמשיך בישום והרחבת תכנית "מסלול בטוח" ,תכנית
האכיפה הממשלתית המשולבת למאבק בפשיעה
בחברה הערבית שהביאה להישגים משמעותיים במהלך
השנה האחרונה.
המשך יישום החלטת הממשלה 549
המשך יישום התכנית הרב שנתית לבניין כוח השיטור
בחברה הערבית .לצד הוספת שוטרים וניידות ,גם הקמת
שיטור עירוני בערים ערביות ,פריסת מצלמות והקמת
מוקדים רשותיים ,והפעלת תוכניות מניעה ושיקום ברמה
היישובית.
המשך קידום ״חבילת החקיקה"
של המשרד לביטחון פנים
המשך קידום סדרת חוקים שגובשה בשנה האחרונה
ושהעברתם לא הסתיימה ,עקב פיזור הכנסת .בין
החוקים  -חוק החיפוש ,חוק המצלמות ,חוק האיירסופט,
חוק הפרוטקשן (חברות שמירה) ,חוק החילוט ועוד.
מלחמה בטרור החקלאי
המשך פריסת ״שיטור מועצתי״ במועצות אזוריות ,המשך
הפריסה וההקמה של המרחבים המבצעיים של מג״ב
להגברת האכיפה על פשיעה חקלאית ,והרחבת בסיסי
המתנדבים של ״המתמיד״ שהוקמו השנה בנגב ובגליל
למאות מתנדבים נוספים.
כוח המילואים של מג"ב
המשך בניית כוח המילואים של מג"ב ,והקמת  18פלוגות
חדשות במהלך השנתיים הקרובות
(בנוסף ל 10-שהוקמו השנה).
אלימות נגד נשים
השלמת החקיקה להפעלת איזוק אלקטרוני על גברים
אלימים ,הקמת יחידת יישום במשרד לביטחון פנים,
והרחבת כלי המענה לנשים מאוימות – כלבי הגנה,
סיירות הגנה על הבית ,מקלטים מאובטחים ,אמצעים
טכנולוגיים .הרחבה נוספת של מודל מחלקות המשפחה,
תוך התמקדות בחברה הערבית ,הטמעת ״החדרים
החמים״ ,ולקחים מתהליך ״חווית לקוח״ למתלוננות על
עבירות מין ליצירת מקום בטוח לדיווח וחקירה.
שירות בתי הסוהר
יישום התכנית הלאומית שגובשה ואושרה להרחבת
תשתיות הכליאה (בהיקף של  800מיליון ש"ח) ,בעזרת
בנייה נרחבת ,השלמת תכנית ההתעצמות הטכנולוגית
והדיגיטלית ,הקמת סוכנות המודיעין בשב״ס להעצמת
יכולותיו המודיעיניות ויישום תוכנית לאומית מקיפה
לשיקום אסירים  -תוך מיקוד באסירים שאינם
מקוצרי שליש.
כבאות
הרחבת טייסת הכיבוי (טייסת ״אלעד״) במסוקי כיבוי
חדישים ,הטמעת התכנית הרב-שנתית להתעצמות
הכבאות הכוללת תוספת של כ 2000-לוחמי אש ,אמצעי
כיבוי חדישים ופריסת תחנות כיבוי איש ,והפעלת תכנית
״כיפת האש״ – מודל כיבוי חדשני המאפשר זיהוי מהיר
של שריפות ענק וכיבוי באמצעים אוטונומיים.
תכנית לקיצור הליכים בפרקליטות ובתי המשפט
נפתח בתכנית לקיצור הליכים בפרקליטות ובבתי
המשפט ,שתכלול גיוס תובעים ושופטים נוספים ,העברת
הליכים קלים למסלול מינהלי ודיגיטלי ועוד.
מלחמה בפשיעה בחברה הערבית
נמשיך במלחמה בפשיעה בחברה הערבית ובמימוש
תכנית החומש הייעודית .נחזק את יחידות המשטרה
וגורמי הממשלה במאבק נגדה ,ונקדם תיקוני חקיקה
דרושים שיעזרו במאבק בפשיעה המאורגנת.
מלחמה בדמי החסות
נחוקק חוק ייעודי למלחמה בדמי החסות ,שיעביר
את העיסוק בנושא למשטרה ,יחמיר את העונשים על
העבירה ,יתן כלים להגנה ופיצוי של עדים ,ויקל על
המלחמה בנושא.
המשך הרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים
נפעל להרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים ולהגדלת
המענים שהם נותנים לעוברי העבירה הנשפטים
במסגרתם.
הוסטלים ומסגרות לעוברי עבירה
נפעל להרחבת מערך ההוסטלים והמסגרות לעוברי
עבירה ,והגדלת תקצובם כך שיעסוק בשיקום הוליסטי
של נפגעי העבירה והחזרתם למסלול הנורמטיבי.

בית לאנשים עם מוגבלויות
מפלגת העבודה היא ביתם של האנשים והנשים עם
המוגבלויות בישראל .אנו מאמינים שחברה בריאה וצודקת
היא חברה שוויונית ,שכל חבריה חיים יחד בקהילה ,זוכים
לנגישות מלאה לכל משאביה וחלקיה ונהנים משירותים
ציבוריים זמינים ואיכותיים .הכללה והכלה מלאה של אנשים
ונשים עם מוגבלות היא חובה ערכית ,מוסרית וחברתית,
הנובעת הן מאופייה וצביונה הדמוקרטי והיהודי של מדינת
ישראל והן מתוקף עקרונות שגובשו בחקיקה בכנסת ובאמנות
בינ"ל .מפלגת העבודה מחויבת לשוויון זכויות ולמאבק בלתי
מתפשר באפליה ובהדרה חברתית של אנשים עם מוגבלות
מכל סוג שהיא.
בכנסת האחרונה העברנו בוועדת העבודה והרווחה את חוק
שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות ,אישרנו תקנות לשירותי
בריאות בשעת חירום לאנשים עם מוגבלות ,ועוד .גם בכנסת
הזו נמשיך בפעולה נחושה לקידום זכויותיהם של האנשים עם
המוגבלויות ובכלל זה התקנת תקנות שירותי רווחה ,הרחבת
הנגשת התחבורה הציבורית הבין-עירונית ,העלאת הקצבאות
לילדים ולאנשים עם מוגבלויות וכפל קצבאות לאזרחים
ותיקים עם מוגבלויות
כחלק מהמשך המאבק למען האנשים והנשים עם
המוגבלויות בישראל ,מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד
בכנסת ה 25-ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים
הבאים:
הקמת מועצה ורשות לאומית לקידום עניינם של
אנשים ונשים עם מוגבלויות בישראל תחת משרד
ראש הממשלה
המועצה והרשות יאגמו ,יתכללו ויקדמו את פעולתם
של כל המשרדים הממשלתיים בכל הנוגע לזכויותיהם
וענייניהם של אנשים עם מוגבלויות ,יקדמו תוכנית
לאומית רב-מגזרית לטווח ארוך ועוד.
תיקון תקנות לחוק שירותי רווחה לאנשים
עם מוגבלויות
נקדם התקנת תקנות ליישום חוק שירותי רווחה לאנשים
עם מוגבלויות ,במסגרתן נדאג להפסקת ההפרטה של
השירותים לאנשים עם מוגבלויות ,למתן סל סיוע אישי
לחיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה לכל אדם עם
מוגבלות ועוד.
טיפול עומק במחסור בנשות ואנשי מקצוע הנותנים
שירותים לילדים ואנשים עם מוגבלויות
נעלה את השכר ונשפר את תנאי ההעסקה של עובדי
ועובדות המגזר הציבורי במקצועות הבריאות ,הטיפול,
הליווי והשילוב לילדים ואנשים עם מוגבלויות ,ונוסיף
תקנים שיענו על הצורך בפועל .נכשיר ונגייס אנשי
מקצוע למתן שירותים איכותיים ומקצועיים לילדים
ומבוגרים עם מוגבלויות במערכות החינוך ,הרווחה
והבריאות.
החייאת מערך שירותי בריאות הנפש ושיקומו
נפעיל תכנית חומש לרפורמה בבריאות הנפש ,אשר
תבטיח מתן שירותי בריאות נפש ראויים ,תוך הגדרת
איכות ,זמן המתנה ומקום (קבלת המענה) סבירים.
מתוך הכרה בפסיכולוגיה ציבורית כקו ראשון בטיפול
נפשי ,נפעל לשימור נשות ואנשי מקצוע במערך בריאות
הנפש בעזרת העלאת שכרם והגדלת התקינה במחלקות
ובמרפאות .נקדם שירותים הולמים בקהילה ונתמוך
בהקמת בתים מאזנים .נקדם תיקון בחוק בריאות
ממלכתי שיאפשר גם למתמודדי נפש לבחור את מקום
האישפוז .נגדיל בצורה משמעותית את שכרם ומספרם
של הפסיכולוגים והפסיכיאטריים הציבוריים.
הנגשה
נמשיך בהנגשת המרחב הציבורי ,כלל המשרדים
והשירותים הממשלתיים ונתמרץ הנגשת עסקים פרטיים.
קידום תעסוקה
נקדם את אפשרויות התעסוקה לאנשים ונשים עם
מוגבלויות בשוק החופשי ,כולל הנגשת מקומות עבודה,
הכשרה מקצועית ייעודית ,הסברה וסיוע למעסיקים,
מתן תמריצים ועוד .נבטל את ההגבלות בחוק לרון על
הפחתת קצבת הנכות לאדם עם מוגבלות לפי גובה
השכר.
חינוך והשכלה
במקום חוק חינוך מיוחד נפרד ,נתקן את חוק חינוך
חובה כך שיכלול בתוכו פרק לגבי הזכות לשירותי חינוך
מיוחדים לתלמידות ולתלמידים עם מוגבלויות ,כולל
השוואת התקצוב לתלמידים המשולבים בחינוך הכללי.
נשפר את השכר ותנאי ההעסקה של נותני השירותים
המיוחדים בחינוך ונתמרץ העסקת עובדות ועובדים
איכותיים עם הכשרה מתאימה וליווי מקצועי .נקדם
שירותים שיאפשרו לימודי המשך והשכלה אקדמית
לצעירות ולצעירים עם מוגבלות.
רפורמת השילוב
נתקן את רפורמת השילוב ,תוך הגדלת שכר המורות
והסייעות העוסקות בשילוב ,הקטנת הכיתות ,הוספת
הכשרות והגדלת התקציבים המיועדים להצלחת
השילוב.
העלאת קצבת הנכות וניתוק מרכיב קצבת הנכות
ממרכיב כושר ההשתכרות
מרכיב קצבת הנכות נועד לגשר על הפערים מעצם
הנכות ,ואין קשר בין מרכיב זה ליכולת ההשתכרות של
אנשים עם מוגבלויות .במקביל ,יש להעלות את מרכיב
קצבת הנכות הנפרד באופן שיגשר על הפערים ויאפשר
חיים בכבוד.
משפחות מיוחדות
נקדם את חוק משפחות מיוחדות שמעגן את זכויותיהן
של משפחות לילדים וילדות עם מוגבלויות ונותן להן
זכויות ייחודיות.

בית לעצמאים ולעסקים הקטנים והבינוניים
מפלגת העבודה רואה בעצמאים ובעסקים הקטנים והבינוניים
חלק חשוב ומשמעותי מהכלכלה ומהמשק הישראליים ,אשר
תורם לצמיחה ולפריון ,ומחוייבת לתמוך בהם ולתת להם רשת
בטחון סוציאלית.
גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה למען העצמאים
והעסקים הקטנים והבינוניים .כחלק מהמשך המאבק
למענם ,מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה25-
ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:
דמי אבטלה לעצמאים ועצמאיות
נמשיך במהלך ליצירת תכנית דמי אבטלה לעצמאים
ולעצמאיות ,שתתחשב במרכיבים הייחודיים של
עבודתם ,ותספק להם דמי אבטלה במקרה של אבטלה
משמעותית ,בדומה למודל במדינות אחרות בעולם.
נוהל סיוע מיידי במצבי חירום
יצירת תכנית סיוע ממשלתית שתוכל לספק פיצוי ודמי
קיום באופן מיידי לעצמאים ובעלי עסקים ,במצבי חירום
משמעותיים כמו מלחמה ,מגיפה וכו'.
השקעה בחדשנות ודיגיטציה
נקדם השקעה ממשלתית משמעותית בחדשנות
ודיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים.
 ONE STOP SHOPלהתנהלות מול המדינה
נקים מרכזים ייעודים ,פיזיים ודיגיטליים ,אשר ירכזו
בתוכם את כלל ההתנהלות של העצמאים ובעלי
העסקים הקטנים והבינוניים מול המדינה :מס הכנסה,
ביטוח לאומי ,רישוי עסקים,
אישורים רגולטוריים שונים ועוד.
חופשת מחלה וימי אבל
מתן דמי מחלה במקרה של ימי מחלה ממושכים ודמי
אבל במקרה של אבל על מות קרוב משפחה
מדרגה ראשונה.
הכרה בהוצאות טיפול בגיל הרך לעצמאים
לצורך ניכוי במס
נחוקק חוק שיאפשר לעצמאיות ולעצמאים להכיר
בהוצאות טיפול בגיל הרך לצורך ניכוי במס הכנסה ,זאת
כל עוד מדינת ישראל איננה מספקת חינוך חינם
לגיל הרך.
יצירת הגדרה חוקית של "משתתף חופשי"
( )Freelancerומתן מענה סוציאלי ייחודי
נחוקק חוק שיגדיר את צורת ההעסקה של הפרילנסרים,
יקבע מיהו הפרילנסר ומי אינו ,ויספק רשת בטחון
סוציאלית ייחודית לאוכלוסייה זו.

בית ספורטיבי
מפלגת העבודה רואה בספורט כלי רב עוצמה לקידום אורח
חיים בריא ,הקניית ערכים ,והעצמה אישית ומגדרית .הקניית
ערכי הספורט בגיל צעיר לכלל האוכלוסייה נחוצה לשם קידום
הספורט המקצועי והעממי בישראל.
גם בכנסת הזו נמשיך לקדם את הספורט בישראל .מפלגת
העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה 25-ובממשלה
הבאה להשגתם של היעדים הבאים:
קידום הספורט הנשי
נקדם את הספורט הנשי לילדות ,נערות ,צעירות
ומבוגרות ,זאת על ידי הרחבה משמעותית של תקציב
הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל –
פרויקט אתנה ,נגדיל את ההשקעה בהטמעת הספורט
בבתי הספר ,ונשווה את התקציבים המדינתיים העוברים
לספורט הנשים המקצועני בישראל לזה שניתן
לספורט הגברים.
ספורט פראלימפי
נגדיל את ההשקעה בספורט הפראלימפי במטרה שכל
ישראלי וישראלית עם מוגבלויות יוכלו לקחת חלק
בקבוצה מותאמת במרחק סביר ממקום מגוריהם.
מלחמה באלימות ובגזענות
נקדם תכנית בשיתוף הקבוצות וארגוני ענפי הספורט
השונים ,שתעסוק במאבק באלימות ובגזענות במגרשים,
ותקדם הרחקה של גורמים אלימים ופרובוקטיביים
מהמגרשים.
בניית תשתיות ספורט
נבנה בכל רחבי הארץ מתקני ספורט ,בדגש על
הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית-כלכלית.
קידום ספורט באוכלוסייה החרדית והערבית
ניצור תוכניות מותאמות תרבותית לחברה החרדית
ולחברה הערבית ,אשר יעזרו בהטמעת אורח חיים בריא
וספורטיבי כבר מגיל צעיר.
חיזוק קבוצות האוהדים
נעודד פתיחה של קבוצות ספורט בבעלות אוהדים
ואוהדות על ידי שינוי הרגולציה הענפית הרלוונטית ,מתן
תמריצים ועוד.
תוכניות חומש לענפי הכדורגל והכדורסל
ניצור תוכניות חומש לענפי הכדורגל והכדורסל ,שיכללו
השקעה במתקנים ,פתיחת קבוצות ילדים ,הכשרת
מאמנים ,שינוי חוקי העברות ,בחינת מעמד הגופים
המארגנים ועוד ,במטרה להביא לקפיצת מדרגה במספר
הילדים והילדות אשר משחקים בענפים אלה ובהמשך
גם בהישגים בקבוצות הבוגרים.
אוהדי ואוהדות ספורט
נפעל ליצירת אמנה וכללים חדשים של המשטרה
והגופים הרלוונטיים לחיזוק מעמדם של אוהדי הספורט
בישראל ,להסדרת עידוד בעזרת ציוד ייעודי ,כניסת קהל
רב ועוד ,למניעת עונשים קולקטיביים ,ולאכיפה אישית
משמעותית כנגד אוהדים אלימים ומפרי חוק.
שידורי ספורט
נפעל ליצירת חובת שידור משחקי נבחרות ישראל
בערוצי טלוויזיה פתוחים ובאמצעים דיגיטליים ,ונחייב
את זכייניות שידורי משחקי הקבוצות הישראליות
באירופה למתן אפשרות לרכישת צפיה במשחקים
בודדים באמצעים דיגיטליים.

חופש דת ומצפון וקשר עם התפוצות
מפלגת העבודה מחויבת לחזונה של מגילת העצמאות
להבטיח חופש דת ומצפון לכל אזרחי ואזרחיות ישראל.
המתכונת הנוכחית של יחסי הדת והמדינה פוגעת בערכיה
הדמוקרטים של מדינת ישראל ובזכויות היסוד של אזרחיה
ותושביה ,ולא פחות מכך ,במעמדן של המסורת והתרבות
היהודית בקרב ישראלים וישראליות רבות.
מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה 25-ובממשלה הבאה
להשגתם של היעדים הבאים:
חופש נישואין וגירושין
נקדם בחקיקה מסלול לנישואין וגירושין אזרחיים ,שיהיה
פתוח בפני אזרחי ואזרחיות ישראל מכל הדתות ,חסרי
דת ובני זוג מאותו המין.
קידום תחבורה ציבורית בשבת
נמשיך לקדם הפעלת תחבורה ציבורית בין-עירונית
ועירונית בשבתות ובחגים בהיקף מותאם ,תוך התחשבות
באופי הרשויות והשכונות ,באיכותו של יום המנוחה
במרחב הציבורי ובזכויות העובדות והעובדים בענף.
מניעת הדרת נשים
נמשיך להיאבק בתופעת הדרת הנשים מטעמים דתיים
במרחב הציבורי ,בצה"ל ,באקדמיה ובשוק התעסוקה,
ונעמוד על המשך שילוב חיילות וקצינות בכל התפקידים
בצה"ל ובשירות הציבורי.
ביטול מרוץ הסמכויות ומאבק בעיכובי ובסירובי הגט
נפעל לביטול מרוץ הסמכויות בין בתי המשפט לענייני
משפחה ובין בתי הדין הדתיים ,ונקבע כי הטיפול
המשפטי בנושאי רכוש ומשמורת ילדים ייעשה בבתי
המשפט לענייני משפחה כברירת המחדל .נחייב את בתי
הדין הרבניים בחקיקה להפעיל את האמצעים נגד סרבני
גט בשלבים מוקדמים של ההליך ,ונחמיר את החקיקה
נגד מעכבי ומסרבי גט.
קבורה אזרחית
נפעל ליישום מלא של החוק ולהקמת בתי עלמין
אזרחיים בכל רחבי הארץ ,באמצעות העמדת תקציבים
והקצאת קרקעות.
הכרה רשמית בכל הזרמים בעם היהודי
נקבע בחקיקה כי המדינה תכיר ותתמוך בכל הזרמים
הדתיים בעם היהודי ובתרבות היהודית החילונית ,וכי
חובת המדינה והרשויות המקומיות להקצות באופן
שוויוני מבני דת ותקציבים.
יישום מתווה הכותל
נפעל ליישום מלא של מתווה הכותל ,לשינוי הרכבה
של הקרן למורשת הכותל המערבי ולהבטחת שלומם
וביטחונם של ציבור המשתמשים בעזרת ישראל ושל
המתפללות בעזרת הנשים מקרב קבוצת נשות הכותל.
עיגון והרחבה של התמיכה ביהדות
הפלורליסטית המתחדשת
נמשיך במהלך להכרת המדינה בהתחדשות היהודית
הפלורליסטית ובבנייתו של האגף להתחדשות יהודית
במשרד התפוצות ,ונעגן את תקציביו בבסיס התקציב.
חינוך פלורליסטי במערכת החינוך הממלכתי
נעמוד על הטמעת עקרונות פלורליסטיים בתכנים
ובהוראה של מקצועות המורשת והתרבות היהודית
בבתי הספר הממלכתיים ,ברוח דוח ועדת שנהר
ועקרונות החינוך הממלכתי.
סיוע ליוצאים בשאלה
נפעל להרחבה ניכרת של הסיוע ליוצאים ויוצאות
בשאלה ,יחידים ומשפחות .נעמיד מענים ייחודיים
לצורכיהם ,ונשנה את הקריטריונים בעניין שילוב החברה
החרדית במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה
כך שיכללו גם את היוצאים והיוצאות בשאלה.
המשך שיקום וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות
ומאבק משותף באנטישמיות
נמשיך בתהליך שיקום הקשר עם יהדות התפוצות על
כלל קהילותיה וזרמיה ,תוך הרחבת התמיכה במפעלי
חינוך קהילתי ובלתי פורמלי ,חיזוק תוכניות "תגלית"
ו"מסע" ומאבק משותף בגילויי אנטישמיות .ניאבק על
תפישה של גג רחב ומכליל בתנועה הציונית ובמוסדות
היהודיים הבין-לאומיים ,ונפעל נגד ניסיונות של הדרה
ודה לגיטימציה של ארגונים וקהלים יהודיים המחויבים
לחזון שתי המדינות ולערכים ליברליים בישראל וברחבי
העולם היהודי.

תחבורה
תשתיות תחבורה איכותיות הן תנאי מרכזי וחשוב לקידום
רווחת האזרחים והאזרחיות ,לטיפוח כלכלה מתקדמת,
לצמצום פערים חברתיים ולמאבק במשבר האקלים .המדיניות
הממשלתית בעשורים האחרונים ,שדגלה בעידוד מסיבי
של השימוש ברכב פרטי ,הייתה שגויה והרסנית .בכנסת
ובממשלה היוצאות הובילה מפלגת העבודה לשינוי יסודי
בתפיסת התחבורה בישראל ,ולהסטת המשאבים הציבוריים
אל התחבורה הציבורית והתחבורה הלא מזהמת
(אופניים והליכה).
מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה 25-ובממשלה הבאה
להשגתם של היעדים הבאים:
תחבורה ציבורית בשבת
נפעל להנהגת תחבורה ציבורית במהלך כל ימות השבוע,
תוך שמירה על זכויות הנהגים והנהגות ועל סביבה
עירונית תומכת מנוחה.
השלמת מהפכת התחבורה הציבורית
נמשיך בהסטת תקציבי התחבורה לטובת תשתיות
התחבורה הציבורית ,לרבות רכבות קלות וכבדות
ואוטובוסים .נאיץ את פרויקט המטרו בגוש דן ואת
הרחבת מערכי הרכבות הקלות בגושים
העירוניים הנוספים.
יישום תוכנית אבי נאור למלחמה בתאונות הדרכים
ניישם את תוכנית החומש לצמצום מספר ההרוגים
בתאונות דרכים ב 50-אחוזים ,על ידי מיזם עיר בטוחה,
עידוד המעבר לתחבורה ציבורית ,מיתון תנועה ,מיקוד
ההסברה והאכיפה באוכלוסיות יעד,
הגברת האכיפה ועוד.
השלמת מהפכת התחבורה הציבורית
והתחבורה הקלה
נמשיך בתמרוץ רשויות מקומיות לסמן נתיבי תחבורה
ציבורית ולשפר את תשתיות הרכיבה על אופניים.
תחבורה ירוקה
נמשיך בקידום המעבר של התחבורה הציבורית בישראל
להפעלה באנרגיה חשמלית ,ולעידוד מכוניות חשמליות
על חשבון מכוניות המונעות בדלקי מאובנים.
אסדרת תחום הרכב החשמלי הדו-גלגלי
נקדם חקיקה שתסייע לרשויות השונות לאסדר את
השימוש בתחבורה דו-גלגלית ממונעת (אופניים
חשמליים ,קורקינטים) ,נגביר את האכיפה והפיקוח
בנושא ונעצים את מאמצי ההסברה והחינוך.
הקמת נמל תעופה בינ"ל נוסף בנגב.
האצת יישום תוכנית מנהור הרכבת במטרופולין חיפה.

תכנית לביטחון תזונתי
מפלגת העבודה רואה במציאות בה מאות אלפי ישראליות
וישראלים סובלים מאי ביטחון תזונתי מצב בלתי נסבל,
שחובה לטפל בו ברמת המדיניות הממשלתית .במקביל
לצעדי המדיניות בהם יש לנקוט על מנת לחלץ את משקי בית
מעוני וממצב של אי ביטחון תזונתי ,יש לפעול באופן מיידי
לטיפול במצב החירום התזונתי ,להגדיל את התקציב המושקע
בנושא הביטחון התזונתי וכן לקבוע יעדים ברורים בממשלה
הבאה להקטנת משקי הבית החיים במצב של
אי ביטחון תזונתי.
מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה 25-ובממשלה הבאה
להשגתם של היעדים הבאים:
הגדלת התקציב המועבר לביטחון התזונתי ועיגונו
בבסיס התקציב
נפעל להגדלה הדרגתית של כלל התקציב הייעודי
לביטחון תזונתי ל 800-מיליון  ,₪ולעיגונו בבסיס
התקציב .חלק מהתקציב יוקדש להרחבת התוכניות
המסייעות ביציאה ממעגל העוני.
הרחבת מפעל ההזנה לחינוך העל יסודי
נרחיב את מפעל ההזנה שקיים כבר היום בבתי הספר
היסודיים בישראל גם לבתי הספר העל יסודיים ,עד
לכיתה י"ב.
קביעת יעד ממשלתי להקטנת מספר משקי הבית
הסובלים מאי בטחון תזונתי
נפעל להעברת החלטת ממשלה שתקבע יעד מספרי
להורדת מספר משקי הבית הסובלים מאי ביטחון תזונתי,
כולל תאריכים לביצוע והעברת תקציב מתאים.
הקלות מס לחקלאים וחקלאיות התורמים תוצר עודף
נפעל להקלות במס הכנסה לחקלאים התורמים תוצר
חקלאי שלא נרכש מהם במקום להשמידו .בישראל קיים
אובדן של מזון בר-הצלה בהיקף של  1.1מיליון טונות.
באופן זה ניתן להרחיב משמעותית את היצע המזון מבלי
להשקיע משאבים נוספים.
הסדרת פעילות המועצה הארצית לביטחון תזונתי
נפעל לתיקון חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי
באופן שיאפשר למועצה לפעול בצורה רציפה גם במצב
פוליטי לא יציב.
מיפוי יעיל של מצב הביטחון התזונתי בישראל
נפעל ליצירת מנגנון שיפיק מידי שנה דו"ח על מצב
הביטחון התזונתי בישראל .נעמוד על כך שהדו"חות יצאו
בטווח זמנים המאפשר למועצה וכן לעמותות העוסקות
בנושא להתאים את פעילותן בהתאם לנתונים .כמו כן,
נעמוד על כך שהדו"חות יסקרו את כלל האוכלוסייה
בישראל ,ולא רק את מי שמעמדם מוסדר.

בית של יצירה
תכנית מפלגת העבודה לקידום התרבות,
האומנות וחופש היצירה בישראל
מפלגת העבודה מחויבת לקידום התרבות הישראלית,
וחיזוקה כתרבות חופשית ,עצמאית ,נגישה ומגוונת .זאת
מתוך תפיסת עולם סוציאל-דמוקרטית המאמינה כי חתירה
לנגישות חופשית ושווה להון התרבותי של חברה היא תנאי
יסוד לחברה צודקת ,וכי בחברה צודקת עיצוב תרבותה נעשה
בשותפות של החברה על כל גווניה.
מתוך תפיסה זו ,מפלגת העבודה מתחייבת לקדם הגנה
חוקתית ומוסדית על חופש היצירה ,ותמיכה ממשלתית
ואזורית משמעותית ביצירה הישראלית על כל גווניה.
כחלק מהמאבק על מדינת רווחה ,חופש הביטוי ,שוויון
וצדק חברתי מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת
ה 25-ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:
הגדלת התמיכה הציבורית בתרבות הישראלית
לשם הנגשת התרבות והאומנות לכלל אזרחי ישראל,
נפעל להגדלה הדרגתית של תקציב התמיכה
הממשלתית בתרבות ואומנות ישראלית ,עד לשיעור של
 1%מהתמ"ג ,לפי הסטנדרט המקובל במדינות המערב,
תוך מתן דגש על הגדלת משקל קריטריון הפריפריה
הגיאוגרפית וקריטריון הפריפריה החברתית בקביעת
גודל התמיכה הממשלתית באירועי תרבות.
עיגון חופש הביטוי והיצירה בחוק יסוד
לשם שמירה על יצירה חופשית ,נקדם את עיגון הזכות
לחופש הביטוי שפותחה בפסיקה על ידי תיקון חוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו .זאת במטרה שחופש הביטוי
יזכה להגנה כזכות חוקתית מפורשת.
הקמת קרנות אזוריות לתמיכה בתרבות מקומית
לשם תמיכה עצמאית ,חופשית ומגוונת ביצירה מקומית
נפעל להקמת קרנות אזוריות לתמיכה באומנות ובתרבות
שיקדמו יצירה וצריכה של תרבות מקומית מקורית.
תמיכה באומנות ייחודית ותרבות מיעוטים
לשם עידוד הגיוון התרבותי המייחד את מדינת ישראל,
נקדם הקצאת תקציב ייעודי לתמיכה ביצירות תרבותיות
וביוצרי תרבות מאוכלוסיות מיעוטים או מקבוצות בעלות
תרבות ייחודית.
הבטחת תגמול מכבד והוגן ליוצרים וליוצרות
לשם תמיכה ביצירה והגנה על כבוד היוצרים והיוצרות
נפעל לכינון רשת ביטחון סוציאלית ליוצרים ולעובדי
במה ,ולהקמת קרן סיוע ותמיכה ביוצרי תרבות ישראלים
וישראליות.
חינוך לתרבות
לשם עידוד חינוך יצירתי וחינוך לצריכת תרבות נקדם את
הגדלת סל התרבות בבתי הספר ,תוך דגש על הרחבת
שיקול הדעת של מנהלות ומנהלי בתי הספר בקביעת
התכנים.
מכון ליצוא תרבות ישראלית
נקים מכון אשר יעסוק ביצוא תרבות ישראלית לעולם,
על ידי יצירת שיתופי פעולה בינלאומיים ,שיווק ,תמיכה
בתרגום ,ועוד.
ספריות ציבוריות
נגדיל את ההשקעה הממשלתית בספריות הציבוריות,
נשפר את תנאיהן הפיזיות ,ונהפוך אותן לבית קהילתי
משגשג לספרות ,אומנות וקהילתיות.

