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 לעקרונות ההסכם של מפלגת העבודה עם מפלגת "גשר

כי המפלגות יפעלו במשותף ויגישו רשימה משותפת הציעה למפלגת גשר מפלגת העבודה  •
 .17.9.19אשר יתקיימו ביום  22 –יתמודדו בבחירות לכנסת ה  באמצעותה

מפלגת בנוסף, . תמוקם במקום השני ברשימה יו"ר מפלגת גשר הגב' אורלי לוי אבוקסיס •
ללא התערבות ה עמדי כל מפלגה יבחרו על ידימו. 20-ו 17 ,14, 10, 7מות גשר תקבל את מקו

 המפלגותשני ראשי צירוף רשימה ו/או מפלגה נוספת יתקיים בהסכמת  חרת.אפלגה המה
 בהתאם להסכם(. ל צירוף לא ישנה את מיקומם של נציגי גשרוסכם כי כעם זאת מ)

יפעלו ת ובחירולת פמשותרשימה  יגישו גשרמפלגת והעבודה מפלגת במסגרת ההסכם,  •
מטה בחירות מרכזי  תחתעלו ת יפכמו כן, המפלגו .סיעה אחתת תחתחת  22-בכנסת ה

 את נציגי גשר.אשו יעמוד נציג מפלגת העבודה ויכלול גם שברמשותף 

שתיות, הפעלת מתנדבים, מבחינת כספי תרומות, ת שיתוף פעולה מלאבהמפלגות יפעלו  •
שני ראשי  ל ידייתקבלו עהמסרים לגבי החלטות מהותיות  חירות וכו'.ביום הבפעילות שטח 

נמצאות במחלוקת. במידה ולא תהיה הסכמה בין ר סוגיות אשהכרעה ב, כמו גם המפלגות
לחוק  12סעיף ב בכנקו להנחות את מפלגותיהן. כיצדני ראשי המפלגות שיחליטו הצדדים, 

מימון הבחירות ספי כעניין . נפרד ניהול כספים ימשיכו לקייםמפלגות, המפלגות מימון 
 .פרדהסכם נבסדר וי 22-לכנסת ה

גש שמות דו הצורך להרחיב ולשפר את השירות הציבורית רואות עין בעין אהמפלגות שתי  •
, ובמטרה ממשלות ישראלאשר הוזנחו על ידי רחבים הטיפול בתחומים חברתיים נעל 

בין תחומים אלו  .לפעול במשותף למען אזרחי ישראל בתחומים אלו בכנסת ישראל
כויות הקשישים מצויים: מערך הדיור הציבורי, שיקום מערכת הבריאות ,הסדרה ושיפור ז

צמצום הפערים החברתיים בחברה, ביצוע רפורמות בתחום החינוך ובפרט במערך החינוך 
 בגיל הרך לרבות במעונות היום והעברתם לאחריות משרד החינוך.

יים ההיבטים הפוליטבש את תוקדם ועדת כינון שתג 22-לאחר הבחירות לכנסת ה •
י תקבע הועדה את כללבין היתר . 22-אוחדת בכנסת המוהארגוניים של הסיעה ה

קידים בתפ, אופן שילוב הנציגים פלגותמה, דפוס שיתוף הפעולה בין ההתנהלות השוטפת
ימונה מטעמם או מי שראש המפלגות הועדה תורכב מיושבי פרלמנטריים, הציבוריים וה

 כנציג.

ות ניהול המו"מ הקואליציוני של הרשימה המואחדת, לרבות צוות הסיעה המאוחדת צו •
בשלב ההמלצות בבית הנשיא, יכלול נציג מכל מפלגה בהתאם להחלטת יו"ר המפלגות.  

ממשלה ותהיה זכאית למינוי שרים,  במידה והסיעה המאוחדת תצטרף לקואליציה להקמת
 .(בעדיפות לתיק החינוך) לתיק השני שיוצע ,אורלי לוי אבקסיס ,תהיה זכאית יו"ר גשר

 באופן יחסי ין המפלגותבקואליציוני יחולקו הסכם במסגרת וסכמו ישתפקידים נוספים 
 .למספר הח"כים של כל מפלגה

 גת העבודה.הסכם זה ייחתם ע"י יו"ר מפלגת העבודה ועקרונותיו יאושרו ע"י ועידת מפל •

 


