מצע מפלגת סדר חדש

פתח דברים  -שינוי השיטה
אם לרגע חשבתם שאתם עומדים לקרוא כאן מצע של מפלגה שתבשר לכם שהיא עומדת
להילחם על הזכויות שלכם ,לדאוג לעוד מיטה לזקנ/ה מהמסדרון בבתי החולים ,לדאוג
לחינוך ולרווחה  ,ולהכביר בסיסמאות של העלאת הקצבאות  ,לילדים ,לנכים ,לאימהות חד
הוריות  ,לפתור את הבעיה הפלשתינאית בהינף יד  ,להוריד את יוקר המחיה  ,וכמובן לטפל
בזוגות הצעירים בדאגה לדיור בר השגה ,אתם טועים! אנו לא עומדים לפרוש בפניכם
הבטחות שווא .שכן במתכונת שיטת הבחירות המונהגת כיום בישראל אף אחת מהמפלגות
לא יכולה ואינה רשאית להבטיח ולו דבר אחד מהרשימה הנכבדה הזו ,אם לא נצליח יחד
להנהיג שיטת בחירות חדשה .אם נשכיל להבין ולו לרגע אחד שללא שינויי אמיתי בשיטה
,ללא עשיית 'סדר חדש' בפוליטיקה הישראלית אנו כחברה נמשיך ונתדרדר אל תהום
הפלגנות וחוסר המשילות ולא נצליח להביא לידי את רצון העם לידי ביטוי .בהמשך תוכלו
לקרוא ולהחכים בפרטים הטכניים של ה'סדר החדש' ,תוכלו להתרשם מהרעיונות והפתרונות
החדשניים שאנו מבקשים לפעול ולקיים למען כולנו .ואם הגעתם בקריאתכם עד כאן הקשיבו
יחד איתנו לקולות השחר החדש שיפציע על כנסת ישראל שיחזיר לכולנו את התקווה
לפוליטיקה נקיה ומכובדת הרבה יותר .כל רשימת ההבטחות המכובדת ברישא של הקדמה
זו תהיה רשימת אתגרים שנוכל להעמיק בהם ולהפכם לסדר עבודה למען כלל אזרחי
המדינה .החשוב כעת זה שינוי השיטה ,הפסקת הפלגנות ,האומץ לצאת ממעגל הנוחות של
כל אחד ואחת מאתנו ,הפסקת שנאת החינם בין הגושים ולהחליט בפעם הראשונה מאז קום
המדינה להצביע למען מטרה נשגבה זו שתבטיח ותהיה ערובה לכך שכבר בעתיד הקרוב
מאוד נחווה ניצחון של החדש על הישן ,ובכך הרווחה והשלווה תהיה מנת חלקנו.
האידאולוגיה והמצע שלנו מבוסס ראשית על הצלחה משותפת להביא לתודעת כלל אזרחי
ישראל שללא 'סדר חדש' נשאב כולנו שוב ושוב למעגל קסמים שבכל מערכת בחירות כרטיס
היציאה ממנו תהפוך והופכת למורכבת הרבה יותר .אנו מתחייבים לקיים שיתופי פעולה רק
עם אלה אשר מדינת ישראל חשובה להם והם בדעה חיובית יחד אתנו לשינוי השיטה .אין
אנו מ חפשים כסאות מעור צבי ,ולא משרה ושררה ,אין אנו נוקטים עמדה לשמאל או ימין
מהסיבה הברורה שמדינת ישראל שייכת לכולנו וה'סדר החדש' מטיב עם כולנו .שיטת
הבחירות החדשה ,תעשה 'סדר חדש' ותדאג לזקנ/ה למסדרון ולבית החולים .ומהיכן
המימון? המשיכו לקרוא ותגלו את הגאונות שבפשטות' .סדר חדש' רוצה אתכם לשינוי אמיתי
 ,הרשו לעצמכם בפעם הראשונה להרגיש את העצמה של פתק ועוד פתק שקורא תיגר על
הישן והמסורבל למען 'סדר חדש' ויעיל.

תהליך שינוי שיטת הבחירות לרשות המחוקקת.
הפתרון המוצע ע"י מפלגת 'סדר חדש'  ,הוא מהלך עקרוני המבוסס על הפרדת רשויות מלאה בין הרשות
המחוקקת (הכנסת) לבין הרשות המבצעת (הממשלה).
ההפרדה תתבצע ע"י בחירות אישיות של הנציגים אשר יבחרו לרשות המחוקקת  ,ובחירות אישיות של
ראש הרשות המבצעת ,הלא הוא ראש ממשלה .הבחירות לרשות המחוקקת תהיינה בחירות אישיות,
אזוריות ,חשאיות ורוביות .מדינת ישראל תחולק ל 12-אזורי בחירה ,כל אזור יקבל נציגות בכנסת עפ"י
החלק היחסי בהתאם למספר הבוחרים שבאותו האזור .מספר המועמדים שיקבלו את מירב הקולות הם
אשר יהיו הנציגים הנבחרים מטעם אותו אזור בחירה לרשות המחוקקת ,הכנסת .לשם המחשה ,אזור
בחירה מספר  5לדוגמא ירושלים ,נרשמו  30מועמדים להיבחר לכנסת .מספר המועמדים היחסי שנקבע
לירושלים עומד על  . 10בבחירות שיערכו באזור ירושלים יזכו להיכנס לכנסת עשרת המועמדים בעלי
מספר הקולות הגדול ביותר .ניתן לזהות יתרונות רבים בשיטה זו ,היתרון המובהק הוא שמירה על הקשר
הישיר בין הנציג לבוחריו .יתרון נוסף הוא המחויבות של הנציג ראשית לבוחריו ולאחר מכן למפלגתו.
עוד יתרון חשוב שהפיקוח מעתה של הנציג על הרשות המבצעת יהיה פיקוח אמת .יתרון בולט נוסף
ומשמעותי הוא שלא תהיה יותר 'משמעת סיעתית' ,המפלגה תהיה בית רעיוני ואידיאולוגי עבור כל חברי
הכנסת מטעמה.
שיטת הבחירות המוצעת לראשות הממשלה.
במקביל לבחירות לרשות המחוקקת תתקיים הבחירה האישית ,ארצית חשאית ורוביות לראשות
הממשלה .לראש הממשלה יבחר מי שקיבל למעלה מחמישים אחוז מקולות הבוחרים בבחירות הארציות.
אם יתמודדו לראשות הממשלה  5מועמדים ואף לא אחד מהם השיג את הרוב הנדרש אזי יתקיים סיבוב
בחירות שני בין שני המועמדים שקיבלו הכי הרבה קולות בסיבוב הראשון .הזוכה יהיה ראש הממשלה.
ראש הממשלה ימנה  11שרים מקצועיים :ביטחון ,חוץ ,פנים ,אוצר ,חינוך ,משפטים ,רווחה ,תחבורה,
שיכון ,תקשורת ,ותיירות אשר לא יהיו מבין חברי הכנסת .השרים יאושרו ע"י ועדה של הכנסת לאישור
המוע מדים .ראש הממשלה יכול לפטר את השרים ולמנות אחרים תחתם .הרשות המחוקקת יכולה להדיח
את ראש הממשלה ברוב של  80ח"כ ואולם במקרה שכזה גם הכנסת מתפזרת ויוצאת לבחירות .רק
במקרה בו ראש הממשלה מתפטר או בנבצרות ,אזי יתקיימו בחירות חוזרות לראשות הממשלה להשלמת
התקופה שנותרה עד למועד הבחירות הקבוע בחוק .משך תקופת הכהונה של ראש הממשלה והכנסת
ישונה לחמש שנים .ראש הממשלה יוכל לכהן במשך שתי קדנציות רצופות בלבד.
דיור בר השגה
אנו מפלגה משימתית  ,וככזו ,עבורנו השגת המטרה החשובה של שינויי שיטת הבחירות בישראל היא
מטרה חשובה וראש ונה במעלה כדי שמדינת ישראל תיכנס לעידן חדש שיזניק את רווחת כולנו אל תוך
המילניום השלישי .אך משימה חשובה לא פחות היא השגת פתרונות מעשיים לדיור בר השגה עבור זוגות
צעירים ,ולאחר סיעור מוחות שערכנו ורצון גדול ואמיתי לאפשר לדבר הזה לקרות ,הצלחנו לרקום
תוכנית שת גרום לכל אזרח תחושה של אנחת רווחה שאפשר גם אחרת .זוגות צעירים רבים מוותרים על
החופש האישי שלהם ועוברים בלית ברירה לגור עם ההורים או עם הסבים והסבתות ,חלקם עוזב את
הארץ ורבים אחרים חיים בייאוש מתמשך .רבים מהזוגות הם הורים לילדים ורכישת דירה משלהם נראית
עבור ם כחלום שאינו בר מימוש ,והדבר גורם לאכזבה נוראית ולתחושת החמצה .מקור תחושת הרע אצל
בני האדם הוא רצונות שאינם ממומשים ואין זה משנה כלל אם הרצון הוא מותרות או על ההכרח .השגת
קורת גג לזוג צעיר היא רצון שהוא על ההכרח ,ולא נגזים אם נאמר שזהו רצון השווה בחשיבותו כאוויר
לנשימה .חברה בריאה היא חברה בה הרצונות הבסיסיים ממומשים לכל אזרח .האחראית הבלעדית למצב
הבעייתי של מצוקת הדיור היא מדינת ישראל ! וכאחראית היא גם זו המסוגלת בלוח זמנים קצר מאוד
לפתור את המצוקה ובעלויות נמוכות.

התוכנית לפתרון מצוקת הדיור אוגדת בתוכה את האלמנט של הדיור בתנאים אופטימליים ושווי נפש וכן
את מרכיב התחבורה וההסעות למקומות העבודה השונים בחסכון כספי אדיר ובהגעה מהירה נוחה ובטוחה
 .בכל עיר אשר בה תחנת רכבת ,המדינה תכשיר קומפלקס רבי קומות ,גדול מספיק עפ"י תכנון ודרישה
באותה עיר ,כאשר כל הדירות באותם מבנים ישמשו לזוגות צעירים בתנאים של שכירות ארוכת טווח
ובמחירים נמוכים אשר יאפשרו לזוג הצעיר גם לעמוד בתנאי השכירות ואף להתחיל ולחסוך לעתיד .לשם
דוגמא  ,על מנת לסבר את האוזן ,זוג צעיר בוחר את דרכו באחת מהערים בהן תיושם התוכנית והשיטה
,עבור שכירות של דירת שלושה חדרים ישלם מחיר ראלי של כ  ₪ 2000בחודש לתקופה ארוכת טווח
של  10שנים ואופציה ל  10שנים נוספות ויוכל לפנות את עיקר מרצו וחשקו לבנות בית חדש בישראל.
וכן על זו הדרך לדירת ארבעה וחמישה חדרים .החיסכון המצטבר של הזוג בהשוואה לנתוני השכירות
כיום מגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה אחת.
המו"מ עם הרשות הפלסטינית.

מפלגת סדר חדש סבורה שבשיטת הבחירות הקיימת אין לראש הממשלה מנדט אמיתי מהבוחרים לנהל כל
משא ומתן עם הפלשתינים ולהגיע להסדר הואיל וכל הסכם שכזה עלול להביא לקרע בעם .לאחר
ההצלחה של שינוי שיטת הבחירות שאנו מובילים והסדר החדש שיתפוס מקום מכובד בשיח הפוליטי
בישראל ,ראש הממשלה שיבחר ע"י רוב של למעלה מחמישים אחוזים מהעם יהיה לו את המנדט לנהל
משא ומתן עם הפלשתיניים ולהביא הסדר זה לאישור חברי הכנסת כאשר חברי הכנסת נבחרו באופו
אישי אחד אחד מהעם ולהסכם שיאושר יש לגיטימציה על רוב רובם של אזרחי ישראל .ולכן כשניבחר
לכנסת ונרכיב את הממשלה אנו מתחייבים שלא ינוהל כל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית עד לאחר
שינויי שיטת הבחירות ואנו נשאיר זאת לראש הממשלה הבא שיבחר בסדר החדש.

בתחום החינוך ,הבריאות ,והרווחה.

בתחום החינוך 'סדר חדש' תתמוך ותפעל להשקיע בתחום החינוך לקידום החינוך בכל חלקי הארץ וזאת
על מנת לצמצם באופן דרסטי את הפערים הקיימים,ולבחון מחדש את שיטת החינוך הנוכחית .מתוך כוונה
להגביר ולטפח את ההון האנושי הטמון בכל ילד וילדה בישראל .נקודת המוצא שלנו היא שהבסיס לכל
הצלחה הו א חינוך ,המאפשר עתיד טוב יותר .ובנוסף נפעל ונתמוך בסבסוד מעונות ובהמשך הפעלתן
בחינם.
בתחום הבריאות נפעל להגדלת התקציבים לבתי החולים ולהרחבת שרותי הרפואה .לרבות תרופות
מצילות חיים וכן נפעל לקדם טיפול בקשישים בבתיהם ולא בבתי החולים .נפעל לתוספת תקנים
של רופאים והאחיות בבתי החולים .בנוסף יופעלו מרפאות של טיפול משלים אלטרנטיבי בבתי החולים
ונממן ממחקרים מתקדמים ברפואה המודרנית והאלטרנטיבית וקשרי הגומלין בניהן.
בתחום הרווחה ' ,סדר חדש' רואה לעצמה את החובה לפעול ביתר שאת עבור העלאת קצבאות הזקנה
הסיעוד והנכים .חברה המתעלמת מאוכלוסיה החלשה שבתוכה סופה להיות מנוכרת לעצמה.

בתחום איכות הסביבה

'סדר חדש' תפעל להקמת אתרים למחזור אשפה תוך הפיכת האשפה לחשמל ירוק בכל אזור
ירוק.
מחשמל
נהנה
וכולנו
לנגב
תוסע
ולא
תמוחזר
האשפה
ואזור.
'סדר חדש' תקדם הפקת חשמל לכל בניין ובניין בשיטה סולארית  -אנו ננצל את משאב השמש במקומנו
הגאוגרפי במדינה בכך שברוב השנה נהנה מקרינת השמש לטובת מטרה זו .בנוסף נעודד מעבר לרכבים
הממונעים בגז ,וחשמל .נעודד שימוש בתחבורה ציבורית שאינה מזהמת ונפעל להרחבתה.
סיכום דברים

לאזרח הסביר אשר יקרא מצע זה מתעוררת שאלה עיקרית אחת ,במה שונה מצע זה מכל מצע
אחר .באופן עקבי כל המפלגות מבטיחות הרים וגבעות ולבסוף כל הבטחה הופכת לזרה בעיני האזרחים.
ברוב המקרים ההבטחות מתאדות כבר בעת חלוקת הכספים בתקציב המדינה ,כך שלא נותרים כספים
למען הקידום והקדמה בתחומים החשוב ים באמת .ובניגוד להבטחות ללא כיסוי ',סדר חדש' עמלה רבות
ונכנסה לעובי הקורה במקורות והשגת מימון לכל הדרישות שהזכרנו לעיל .והמסקנה פשוטה והיא גם
התשובה לשאלה מהיכן יגיע המימון? .המימון יגיע משינויי בדפוסי חשיבה ובעיקר בשינוי סדרי עדיפויות
ובצמצום הוצאות של הכנסת וכל משרדי הממשלה ,הנהנים כיום מתקציבים מיותרים כמו למשל לתפקידי
שרים מיותרים' .סדר חדש' שמה לעצמה בראש ובראשונה את האזרח בראש! .שינוי שיטת הבחירות
תדאג לכל אחד מהסעיפים שהזכרנו כאן ולעוד תחומים רבים לטובת והצלחת כולנו.
אין כיום בשיטה הישנה באמת פיקוח על הממשלה .חברי הכנסת למעלה ממחציתם חברי הממשלה או
ממפלגתם
למדינת ישראל אין צורך ב  26שרים!! להם סגני שרים וכן עוזרים ועוזרות פרלמנטריים ,והוצאות
משרד לרוב .החיסכון הכספי יהיה מכובד ביותר ויתועל לקידום החברה כפי שפרטנו לעיל.
אני ,יו"ר מפלגת 'סדר חדש' מאמין שבאמצעות הסברה נכונה ,נצליח להיבחר לכנסת ולהרים על נס את
שינוי שיטת הבחירות .בראייתי ,הצעת החוק המפורטת תתגבש לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים
כגון חוקרי המכון לדמוקרטיה בישראל ,שופטי ביהמ"ש עליון בדימוס ,עמותת יושרה לישראל ,יו"ר
כנסת בדימוס ועוד.
לפיכך ,כל מי שרואה עצמו כשותף ליוזמה לשינוי שיטת הבחירות בישראל מוזמן להצטרף ולתת כתף
כבר עתה .כל שיתוף פעולה יתקבל בברכה.
זכרו! רק שינוי שיטת הבחירות תהווה ערובה לשינוי אמיתי.

עו"ד אביטל אופק
יו"ר מפלגת סדר חדש
לשינוי שיטת הבחירות
info@sederhadash.org

