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מצע מפלגת קמ"ה

מפלגת קמ"ה חרטה על דגלה הגנה על זכויות
אדם בסיסיות ,והגנה על זכות הפרט לחיות
כרצונו ,במבנה משפחתי על פי בחירתו
החופשית .תמיכה בזכויות הפרט מול הרשויות
על ידי הקמת גופי פיקוח חיצוניים שישמרו על
זכויותיו ,במטרה ליצור איזון בין הכוח של
המדינה כלפי הפרט והפרט על חייו כמו גם
קידום שינוי חקיקה להגנת פרטיות האזרחים.
מפלגת קמ"ה תדאג ליצירת שוויון מגדרי
ומניעת קיפוח כלפי גברים או נשים כמו גם
שוויון לכלל האזרחים.

מפלגת קמ"ה הקול שלכם בכנסת ,בשליחות
ציבורית הדורשת אחריות נאמנות ויושר ולפיכך
בוחלת מפלגת קמ"ה בפוליטיקה של
פרוזדורים וסיסמאות.
מפלגת קמ"ה תאפשר למתפקדים למפלגה
להיות שותפים לפעילות המפלגה באופן שוטף.
המתפקדים יהיו מעורבים בכל רעיון מרכזי טרם
ביצועו.
בעזרת דף הפייסבוק ,יהיה ניתן להשתתף
בהצבעות להצעות חוק שונות ,לשלוח הצעות
והערות בזמן אמת ועוד.

מפלגת קמ"ה מאמינה בשקיפות בכל פעולותיה
הציבוריות שקיפות גמורה בכל מה שקורה
מבחינה פנימית ,משכורות ,תקציבים ,עבודה,
כמו גם בשקיפות מלאה של שכר חברי הכנסת
והשרים.

בספר בראשית פרק לה' אומר ה' יתברך ליעקב
ּוליִּצְ חָ ק
ָת ִּתי ְלאַ ְב ָר ָהם ְ
אבינו" :וְאֶ ת ָהאָ ֶרץ אֲ ֶשר נ ַ
ּולז ְַרעֲ ָך אַ חֲ ֶריָך אֶ ֵּתן אֶ ת ָהאָ ֶרץ":
ְלָך אֶ ְת ֶננָה ְ
אנו מאמינים שארץ ישראל בשלמותה שייכת
לעם ישראל בזכות ההבטחה לאבותינו:
אברהם ,יצחק ויעקב .זכות זו אינה אבסולוטית
אלא מותנית בהתנהגותו של העם בארצו,
בתיקון המשפט ,בעשיית צדקה וחסד ,בקיום
המצוות ובשמירת המוסר היהודי שכן אחרת
עלול להגיע המצב המתואר בספר דברים י"א:
"ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה'
נותן לכם" שמירה על הצביון היהודי במדינה
הינה הכרחית כשמירה על ביטחון העם היהודי!

אנו סבורים ומאמינים שכל הצרות שבאות על
עם ישראל מבחוץ ,דורשות מאתנו לעשות בדק
בית בפרט בעיוות המשפט הפנימי .היושר של
המשפט הוא הביטחון האמתי .כפי שאומר רבי
נחמן בספריו השלום האמתי מתחיל בשלום
הפנימי ,השלום בתוך עצמותיו ,וזה על ידי
שנוהגים משפט אמת עם עצמנו.

על מנת לשפוט צדק ולאפשר לשופט להגיע
לדעה כוללת ואמתית ולאבחנה מדויקת
וצודקת ,כלפי מי שבא מרקע אחר לחלוטין של
החברה ,ממצב כלכלי שונה ומהשקפת עולם
שונה מזו של השופטים ,אין לשפוט אדם ולגזור
את דינו על אשמה בעבירה על סמך שופט אחד
או שלושה.

בדומה לשיטה המתקיימת בארה"ב .בנוסף,
תינתן לנאשם אפשרות לבחור אם ברצונו
להשתמש בזכות של שיטת משפט בעזרת
"חבר מושבעים" או לא.

כיום על מנת להיות כשיר להתמנות לשופט
בבית משפט השלום מספיק שיש למועמד וותק
של  5שנים כעו"ד או בתפקיד משפטי .על מנת
להיות כשיר להתמנות לשופט בבית משפט
מחוזי דרוש וותק של  7שנים כעו"ד או כהונה
של  4שנים כשופט בשלום .וכדי להתמנות
לשופט בעליון דרושים  10שנות ניסיון כעו"ד או
כהונה של  5שנים כשופט במחוזי .כלומר
הקריטריון העיקרי להפוך לשופט הוא מבחן
הידע והניסיון.
לעומת זאת במשפט העברי דורשת התורה
משופט להיות בעל מידות אשר רק קיומן ימנע
ממנו לעוות את הדין .כפי שכתוב בחומש שמות
פרק יח'" :ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי
ה' אנשי אמת שנאי בצע" כותב הרמב"ן:
"אנשים ראויים להנהיג העם הגדול במשפטים,
ופרט  ,שיהיו יראי ה' אנשי אמת ושונאי בצע; כי

לא יהיו אנשי חיל במשפט בלי מדות הללו .ולא
הוצרך להזכיר חכמתם ובינתם ,כי הדבר ברור,
שהוא בכלל אנשי חיל "...כלומר הידע המשפטי
הוא מובן מאליו ,אך המידות זה העיקר.
כיוון שכיום לצערנו ,אין באפשרותנו לדרוש
שיתמנו כשופטים רק אותם עורכי הדין
שעומדים בקריטריונים של טוהר המידות
כרשום בתורה ,מפלגת קמ"ה מציעה את
הפתרון הבא לשינוי שיטת מינוי השופטים:
בהשראת הכלל" :אל תדון את חברך עד שתגיע
למקומו" ומלימוד ממשה רבנו ,אשר גדל כנסיך
בבית פרעה ,אך עזב את הארמון ויצא לראות
את עמו שמתענה תחת סבלות מצרים ,כמו
שכתוב בשמות ב'" :ויצא אל אחיו וירא
בסבלותם" למדים שמי שרוצה להנהיג או
לשפוט את העם צריך "לראות בסבלותם".
לכן על מנת להכשיר אדם להיות שופט ,בנוסף
לוותק הדרוש כעו"ד או בתפקיד משפטי ,ידרשו
התנאים הבאים:
 --כל מועמד יעבור הכשרה והשתלמות בתוךהעם ,כלומר יגור במשך תקופה מסוימת
בשכונת עוני ויתנדב במסגרת "שירות לאומי"
בפעילות חברתית הדורשת מגעים עם
אוכלוסייה קשת יום.
 --לאחר התקופה הנ"ל ,יכנס המועמדלהשתלמות בבתי סוהר .ההשתלמות תדרוש
ממנו להכיר מבפנים את התנאים של האסירים,
ליסוע עם אסירים בתוך משאיות הפוסטה

לדיונים ,לשהות בתא עם אסירים ,להכיר את
הבידוד ,את העבודה בכלא ,על מנת שיהיה
מודע לכובד המשקל של העונשים שישית
כשופט על בעלי דין.
רק לאחר התקופות הנ"ל תבחן כשירותו לכהן
כשופט בפני הוועדה לבחירת שופטים.

:
להליך בחירת השופטים חשיבות רבה בהיותם
מכריעים בדיני נפשות ובשל תפקידם בעיצוב פני
החברה .כיום הוועדה לבחירת שופטים היא הגוף
הבוחר את השופטים בבתי המשפט בישראל.
שר
חברים:
תשעה
מונה
הוועדה
המשפטים ושר נוסף לפי בחירת הממשלה.
שני חברי כנסת שתבחר הכנסת ,שני חברי לשכת
עורכי הדין נשיא בית המשפט העליון ,ושני
שופטים נוספים מבית המשפט העליון .שיטה זו
הוכחה כנגועה באינטרסים אישיים ובקבלת
החלטות תוך פרוטקציה וקשרי "קח ותן" ,שהרי
המערכת בוחרת את עצמה מתוך עצמה כך
שלמעשה האליטה משכפלת את עצמה.
קמ"ה תשנה את דרך בחירת השופטים לבחירות
ציבוריות באופן הבא:
א .הציבור יוכל לעקוב אחר ההתנהלות בבתי
המשפט בזמן אמת ,באמצעות מצלמות

שיתעדו  24שעות את כל חדרי בית המשפט,
אולמות דיונים ומסדרונות.
ב .כחלק מהדרישה לשקיפות יתנהלו בתי
המשפט כפי שמתנהלת הכנסת בשידור חי
בערוצי טלוויזיה או אינטרנט ,כאשר על כל
שופט יפתח אתר אינטרנטי בו יעודכנו באופן
רציף החלטותיו בתיקים בהם הוא דן.
במשפט הפלילי תינתן האפשרות לנאשם
להחליט אם הדיון בעניינו יפורסם או לאו.
במשפט האזרחי הדיון יפורסם רק בהסכמת
שני הצדדים.
ג .סטודנטים מהקליניקות המשפטיות כמו
'חזקת החפות' ,אשר יעקבו במהלך כל השנה
אחר התנהלות השופטים והחלטותיהם,
יערכו חוות דעת מקצועית שאת תוצאותיהן
יפרסמו באתר האינטרנטי .הם יקראו
"הוועדה הממליצה ".הם גם יבדקו האם
החלטות השופטים בעליון מביעות פרשנות
הצמודה לדברי המחוקק או סוטה מכוונת
המחוקק.
ויבחנו את נאמנות השופטים לחוקי הכנסת.
רק שופטים שצמודים לפרשנות הנכונה
יכולים להיבחר לכהונה בעליון.
ד .בנוסף תינתן אפשרות לקהל הרחב להמליץ
על שופטים בסקר ,תוצאות סקר זה ישפיעו
על החלטת הועדה הממליצה.

ה .כל ארבע שנים יערכו בחירות ציבוריות
מחדש לראשות השופטת לכל בתי המשפט.

סעיף  8לפקודת הנזיקין מעניק חסינות מלאה
לשופטים" :אדם שהוא גופו בית משפט או בית
דין או אחד מחבריהם ,או שהוא ממלא כדין
חובותיו של אדם כאמור ,וכל אדם אחר המבצע
פעולות שיפוט ,לרבות בורר – לא תוגש נגדו
תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו
השיפוטי".
חסינות זו הינה פרצה פתוחה המסכנת את
האזרח כיוון שמאפשרת עיוותי דין מבלי שתהיה
שום ביקורת או פיקוח על החלטות השופטים
ומבלי שיעמדו לדין שופטים שמעלו בתפקידם
עקב אינטרסים או נגיעות כלשהם.
לעומת זאת במשפט העברי ,קיימת חשיבות
רבה לכך שמעשי עוולה של שופטים תגרור את
חיובם לשלם ,כדי להרתיע אנשים שאינם
מתאימים ,מלכהן כשופטים

מפלגת קמ"ה תפעל להקמת וועדת הביקורת
על התנהלות שופטים ,אשר תיבחן את פניות
הציבור ובמקרה הצורך תעביר תלונה
למשטרה.
תוצאות בחינותיה של וועדת הביקורת על
התנהלות שופטים ,יועברו לוועדת הביקורת
למינוי שופטים ולוועדה הממליצה.

כיום בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים
נקבע שהממונה לביקורת על השופטים נבחר
מבין השופטים עצמם .מפלגת קמ"ה מתנגדת
לדרך זו של מינוי לא הוגן מכיוון שהשופטים הם
קליקה שאינה מסוגלת לבקר את עצמה ללא
משוא פנים.
קמ"ה תפעל לשינוי החקיקה כמו את סעיף
כשירות הנציב ומינויו ותקים נציבות נקיה
מפניות ושוחד .סעיף חובת הסודיות בחוק
יוחלף לחובת השקיפות ועל הנציב תוטל חובה
לנמק את החלטותיו.

ביטול התנהלות ב"דלתיים סגורות" ו"איסור
כיוון שבדלתיים סגורות אין מי
פרסום"
שמבטיח שהצדק נעשה .על מנת להחזיר את
השקיפות ואת חופש הביטוי לעיתונאים צריכה
התקשורת להוות שופר לקול האזרחים לא לקול
המדינה ,וזאת בהתאמה להחלטת הנאשם
כאמור לעיל.

ההערכה על פי קליניקת החפות של
האוניברסיטה העברית בירושלים היא שעד
היום הוגשו לבית המשפט העליון בישראל כ-
 600בקשות למשפט חוזר ,אולם ,התקבלו על
ידי בית-המשפט העליון מאז קום המדינה רק
 28בקשות למשפט חוזר שרובם עסקו
בעבירות תנועה !!!
המקרים המזעזעים של אנשים שחירותם
נשללה לשנים ארוכות על לא עוול בכפם
מלמדים על חשיבות האפשרות לתיקון
הפגמים במערכת האכיפה והמשפט
מפלגת קמ"ה תפעל לקידום החקיקה על מנת
למנוע עיוותי דין ותצמצם את עקרון סופיות
הדיון

המשפט העברי אינו מכיר ,ככלל ,בסופיות
הדיון .במשפט העברי גובר השיקול של הצורך
לדון דין אמת בין הצדדים ,על כל שיקול אחר.
מפלגת קמ"ה תפעל לקדם חקיקה הדוגלת
במניעת עיוותי דין כאשר במקביל תפעל
להקמת וועדות בכנסת שידונו בתיקים בהם
הנאשמים טוענים שהם חפים מפשע ותחזק
את כוחן של קליניקות החפות באוניברסיטאות,
הוועדות יבדקו כל מקרה לגופו האם יש מקום
לספק הסביר ולקבלת משפט חוזר בטענות
.ראויות או ראיות חדשות
מפלגת קמ"ה תאמץ את פרויקט החפות אשר
מתקיים בארה"ב .פרויקט זה נוסד בשנת
 1992במסגרת הקליניקות בפקולטות
למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות השונות
בארה"ב ,כאשר המטרה הייתה בעיקר לנסות
 DNAלהביא לזיכוי אסירים באמצעות בדיקות
שלא היו זמינות בעת משפטם .כיום מדובר
בגוף עצמאי ,אשר הצליח להביא לזיכויים של
כ 400-אסירים
מפלגת קמ"ה תפעל לשינוי מדיניות בישראל
שתאפשר הנגשה גדולה יותר של חפות למי
שהורשע בהרשעת שווא

כיום עיקר הכוח נמצא בידי הפרקליטות (הגוף
המאשים) ,היא המחליטה והקובעת לגבי הגשת
כתבי אישום ,אליה מגיעים חומרי החקירה והיא
זו ששולטת על העברתם לידי ההגנה ,ואילו
הסנגור עומד חסר אונים מול חומרים חסויים
המוגשים לשופט ללא שניתנת לו רשות לעיין
בהם וכפועל יוצא להפריכם.
ניהול מח"ש – המחלקה לחקירות שוטרים גם
הוא בידי הפרקליטות .מח"ש סוגרת תיקים ללא
חקירה מסיבות לא הגונות ומתעלמת מתלונות
מבלי שקיים פיקוח על החלטותיה.

קבוצת אזרחים מן השורה ,חסרי פניות ,יוודאו
שאין העמדה לדין באופן שרירותי ונטול בסיס
אמתי מצד התביעה .חבר המושבעים שנבחר
יקבע האם קיים יסוד סביר להניח שהנאשם
ביצע פשע.
תפקידו של חבר מושבעים גדול הינו לבחון את
ההאשמות בפשעים לבחון עדויות ובמידה
והשתכנע שיש מקום לכך ,לקבוע כי יש מקום
להגשת כתב אישום
מחבר
שונה
גדול
מושבעים
חבר
מושבעים המשמש כגוף השופט במשפט רגיל.
מספר חבריו גדול יותר מתריסר חברי חבר
המושבעים (ומונה בין  16ל 23-חברים)

דרך נוספת ליצירת שיוון בין הפרקליטות להגנה
הינו שינוי חקיקתי אשר יחייב את חוקרי
המשטרה וחוקרי הילדים להעביר את כל חומרי
החקירה ותיעודם באותו הזמן ובאופן שווה לידי
ה'הגנה' ולידי הפרקליטות ,ובשקיפות מלא

כיום החוק קובע כי את נציב תלונות הציבור על
מייצגי המדינה בערכאות ימנה שר המשפטים
בהסכמת השר לביטחון הפנים והיועץ המשפטי
לממשלה ,ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
העליון .מבקר הפרקליטות יהיה אדם הכשיר
לכהן כשופט של בית המשפט העליון ואשר יש
לו היכרות עם תחום הייצוג של המדינה
בערכאות.
מפלגת קמ"ה טוענת כי מבקר הפרקליטות
צריך להיות מי שאין לו עבר של שירות
בפרקליטות זאת על מנת למנוע שוחד ועיוותי
דין .לפיכך יש לשנות את דרך בחירת מבקר
הפרקליטות.

כיום ניהול המחלקה לחקירות שוטרים בידי
הפרקליטות .לא יתכן שמערכת תבדוק עצמה
בתוך עצמה ותחליט על סגירת תלונות מבלי
שהדיון יתקיים בשקיפות מלאה על ידי גוף
ניטרלי שמייצג את הציבור .מח"ש סוגרת
תיקים ומתעלמת מתלונות מבלי שיש פיקוח על
החלטותיה .צריך שתהיה שקיפות לקהל
ולתקשורת על החלטות מח"ש לסגירת תיקים.
כמו כן צריכה להיות וועדת פיקוח חיצונית
שתבחן כל מקרה האם טופל כראוי ובשקיפות
הדרושה.

מבלי שתהיה לנאשם היכולת להגן על עצמו.
משמע לא תתקיים סודיות מפני הנאשם
וסניגוריו

מפלגת קמ"ה תפעל להקמת גוף שיהא אחראי
על שקיפות ביחסי הגומלין בהעברת החומרים
בין הפרקליטות והשופטים ובין הרווחה
למשטרה ולהיפך ,ובין הפרקליטות למשטרה
ובין כל גוף הקשור למערכת אכיפת החוק .אם
יתגלה דבר שנעשה שלא בשקיפות יביא
למחיקת התיק כולו

אלימות שוטרים בארץ הפכה לדבר שבשגרה,
שיטות חקירה לא לגיטימיות מובילות להרשעות
שווא .ע"י טיפול הולם בעבירות שוטרים נסייע
לחיזוק המשטרה והחזרת אמון הציבור בה

שמנצלים את הכוח שניתן להם לפגיעה בחסרי
ישע

כיום למצער רוב חוקרי משטרה משתמשים
בשיטות איום ומניפולציות פסיכולוגיות על מנת
לשכנע נחקר להודות בעבירה שלא ביצע,
חזקות
משקרים לנחקר שבידיהם ראיות
בדוקות מדעיות וביולוגיות כאשר שיטה
פוגענית ומסוכנת זו הפכה לגיטימית גם בעיני
בתי המשפט .מחקרים בנושא מעלים ממצא
קשה ביותר :כאשר מציבים נחקר בעמדה שכזו,
ומציבים לפניו כעובדת ברזל שקיימות ראיות
מאוד חזקות נגדו ,הוא צפוי להתייאש ולהודות
על מעשים חמורים שלמעשה לא ביצע .מכאן
הפתח להרשעת חפים מפשע גודל ,והסיכויים
להצליח להעמיד את בית המשפט על טעותו,
קלושים עד אפסיים .מעבר לכך שבית המשפט
לא מעוניין להתבונן בכשליו הוא מסרב להודות
בהם.

אין מציאות שלא תהיה מצלמה שתתעד כל
פעילות .סנקציית פסילה על הסף של הליך
משפטי תוטל כאשר ימצא כי אין תיעוד או אם
ניתנה הוראה שלא לתעד.

כיום נעשה שימוש לא נכון במושג "עד מדינה"
הגורם לעיוותי דין רבים .לא יתכן שאדם שפשע
לא יועמד לדין ויפתור עצמו מענישה על ידי
הפללת אדם אחר .גם אם עד המדינה איננו
עבריין או שטרם הוכחה עבריינותו ,הרי מדובר
כאן לרוב מבחינה משפטית ב'נוגע בדבר'.
הנגיעה ברורה לחלוטין .יש לו אינטרס מובהק
לכסות על עצמו מפשעים על ידי טובת ההנאה
שהיא דרך הפללת אדם אחר.
בדין העברי נפסק שאין לך דבר יותר יקר לאדם
מאשר כבודו וחירותו .אם אותו עד קונה את
חירותו ובמקום ללכת לבית סוהר הוא יוצא
לחופשי על חשבון הפללת זולתו ,אין לך 'נוגע
בדבר' יותר מכך .לפיכך מפלגת קמ"ה תפעל
לביטול הסכמי "עד מדינה"
במקרים נדירים ויוצאי דופן ,כשאין ברירה
אחרת ,יש להקים וועדה ממשלתית שתדון אם
להתיר שימוש ב"עד מדינה" בכל מקרה לגופו
מבלי שייגרם עיוות דין

על מנת למנוע העלמת ראיות בידי חוקרי
המשטר ו/או פרקליטות ,להלן 'התובע' מייצג
המדינה.

אחרת קיים חשש לפגיעה בילד הנחקר.

כך יהיה פיקוח על המתבצע בחקירות ילדים

הסתה של ילד נגד הוריו גורמת לתוצאות הרות
אסון להורים ולילדים ויש לפעול למגר את
התופעה הפוגענית  .ההסתה מתחילה
בחקירות ילדים כאשר חוקרי המשטרה
מתנהלים בשיטת חקירה שניתן לכנותה 'מצג
שווא' ואיומים כשיטת חקירה לגיטימית ,מה
שגורם בפועל לשידול ילדים להעיד נגד
הוריהם .שינוי החקיקה יכלול את התנאי לכך
שעדות ספונטנית בלבד של ילד תתקבל ובתנאי
שהכל מתועד .עדות שלא תהיה מתועדת
תפסול את החקירה ויועמד לדין מי שהתרשל
בתיעוד החקירה.

הקמת וועדה שתחקור מקרים בהם
המדינה/הרשויות מתנקמות בחושפי שחיתויות.
במקרה כזה יפסל התיק .

על מנת להפוך את מדינת ישראל למקום מוגן
ובטוח עבור אזרחיה כחלק בלתי נפרד משמירה
על ביטחון הציבור:

כחלק מהתקציב הניתן למוסדות ציבוריים ,כל
מקומות המאכלסים חסרי ישע (בתי חולים ,בתי
אבות ,פנימיות סגורות ,בתי ספר ,גנים,
פעוטונים ,בתי סוהר ,חדרי חקירות ,בתי סוהר
וכד') צריכים להיות מתועדים  24שעות תחת
פיקוח ובקרה בזמן אמת על ידי גוף חיצוני
עצמאי ללא אינטרס שיוכל לבוא ולדרוש
הסברים בעזרת צוותים חיצוניים המוודאים
שהכל כשורה.

ניתן לפתוח פעוטון רק אם קיימת בו מערכת
צילום ותיעוד  24שעות שתשדר בזמן אמת
בטלפונים הניידים של ההורים .הקמת גוף
פיקוח שיבקר את התיעוד ויהיה בכוחו לשלול
תעודה מגננת /סייעת .יש לשנות את קביעת
תפוסת הילדים במעון ,לצמצם את מספר
התינוקות שבאחריות מטפלת אחת ולהגדיל
את כמות המטפלות

שנתקל באטימות ועיוות דין מצד הרשויות,
רווחה ,משטרה ,פרקליטות ,בתי המשפט,
משרד הבריאות וכו'.

באוניברסיטאות ובמכללות למען יספקו
ייצוג וליווי של סטודנטים עבור האזרח
הנמצא בהליכים משפטיים.

כולל את גופי הפיקוח הממשלתיים הקיימים
(כגון מבקר המדינה ,נציב תלונות נגד
שופטים ,נציב ביקורת על מערך התביעה,
המשטרה פרקליטות וכד') .

מי שהתברר כמתלונן/ת שווא יענש כחומרת
העונש שהיה צפוי למושא תלונתו.
תוקם ועדה עצמאית שבודקת אם נעשים
עיוותי דין שתהיה לה סמכות לעצור הליך
משפטי.

מדיניות ההוצאה החוץ ביתית היא טראומה
ופגיעה בקטין ובמשפחה ולטווח ארוך בחברה
כולה ,כאשר הילדים המוצאים מנותבים לשולי
החברה והופכים על פי רוב לעבריינים .מוסדות
פנימייה הם למעשה בתי כליאה פוגעניים
לנוער .פנימיות לא מסוגלות לתת אוירה חמה
וביתית שלה זקוק ילד לצורך התפתחות רגשית
ונפשית בריאה .ילדים הנתלשים ממקום גידולם
הטבעי מגיבים לכך ,בהתנגדות ,במופנמות
והתבודדות ,או במרד המתבטא באלימות
והתפרעות .הטיפולים הנהוגים בפנימיות
מזיקים לקטין כאשר מאלצים אותו לבלוע כדורי
הרגעה פסיכיאטריים ,או בדרכי ענישה כמו
החזקות כואבות ,קשירתו למיטה במשך ימים
שלמים ,עונשי בידוד שעלולים להימשך
שבועות ,חרם חברתי ועוד ...מכאן מצב הקטין
רק מתדרדר.
לכדורים הפסיכיאטריים תופעות לוואי הפוגעות
בגופו ונפשו של הילד לטווח הארוך וגורמות
למחשבות אובדניות .בנוסף במקומות ההשמה
החוץ ביתיות הנוער עובר הטרדה מינית אחד
מהשני ,ויש עדויות על הטרדות מיניות אף
מהצוות עצמו .ילדים בפנימיות מגיעים עד כדי
ניסיונות התאבדות שלעיתים מצליחות .אשפוז
כפוי ואלים בבתי חולים פסיכיאטריים ,הנוער
בורח לרחובות שם מוצא עצמו בסמים וזנות .

לאחרונה התפרסמו מספר מקרי מוות של נוער
בחסות הרווחה.
במפגש ראשון עם עו"ס ,מסביר העו"ס לקטין
שהוצא מביתו שמעכשיו הוא תחת ההגדרה של
"נוער בסיכון" .הגדרה זו גורמת לקטין לפגיעה
קשה בדימוי העצמי ,אשר גוררת אותו למעשים
הפוגעים בו ובחברה .הוא ישא על עצמו כתם זה
שהשלכותיו ילוו אותו לאורך חייו ,וידרשו ממנו
כוחות נפש עצומים כדי להתמודד עם דברים
פשוטים.
המוסדות מעבירים את הילד באופן שיטתי
הסתה נגד הוריו( ,ניכור הורי ממסדי) ,דבר
חמור אשר יוצר פגיעה עמוקה באמון של הקטין
בהוריו בפרט ,וכתוצאה מכך בבני אדם בכלל.
מאלצים את הקטינים לעבור על אחת מעשרת
הדיברות" :כבד את אביך ואת אמך" ובכך
מרסקים את שורש חיותו של הקטין
גם אם הילד מצליח להשתקם ,זהו נזק חסר
תקנה והוא ממשיך לסבול מצלקת שמתנקמת
בו ובהוריו ובדור הבא אחריו.

מה גם שהרבה מהילדים בוגרי מוסדות הרווחה
נזרקים לרחוב אחרי גיל  18ללא מענה ועזרה
מהמדינה

ודוגלת במדיניות השקעה במשפחה ובקהילה
ובמתן סיוע כלכלי למשפחות ולמוסדות הקהילה
הקיימים .במקרה של אלימות במשפחה יש
להוציא את ההורה האלים מהבית ,ולא להעניש
את הילד בהוצאה מביתו .הפנימיות /האומנה
אינם פתרון.

לפי חוק נער טיפול והשגחה הגדרת קטין כ'קטין
נזקק' והגשת בקשה לבית משפט להוציאו
מרשות הוריו ,נתונה לשיקול דעתו של פקיד
סעד שלמעשה הוא גם הקובע אם נתקיים
בקטין מצב של הזנחה ,השפעה רעה וכו' ברור
שהגדרות אלו אינן אובייקטיביות ומשתנות לפי
עולם המושגים של פקיד הסעד.
כלומר בדיני נפשות נותנת המדינה סמכות
עצומה לפקיד סעד (שאגב על החלטותיו אין
שום פיקוח) ובשיקול דעתו יהיה תלוי עתיד
הילד.
חוק זה חסר אחריות וגורם לנזק חסר תקנה
לילדים להורים ולמשפחות.

כמו לאפשר למשפחה המורחבת לקבל את
האפוטרופסות על ילד במצוקה.

כולל פנימיות ,אומנה( ,דוגמת נווה מיכאל,
מסילה ,וצופיה) .בתי המשפט בענייני קטינים
מתנהלים תחת דלתיים סגורות ,לכאורה על
מנת לשמור על הקטין ,אך למעשה מציאות זו
יוצרת מצב חסר פיקוח על ההתנהלות של
המערכת כלפי קטינים.

פרט לפרסום שם הקטין שיצוין בראשי תיבות
ותמונתו שתהא חסויה ,התקשורת חייבת לקבל
את האינפורמציה המלאה על ההליכים
המשפטיים ,רשות להיכנס לדיונים ,ולקבל את
הפרוטוקולים וההחלטות על מנת שיהיו כלים
של ביקורת על ההתנהלות כלפי קטינים.
ניכור ממסדי הינו ניכור שיוצרים אנשי הממסד,
הצוות הטיפולי ,פקידות הסעד ,אפוטרופוס
לדין ,פסיכולוגים או פסיכיאטרים המועסקים
מטעם הרווחה ,מורים מדריכים ועוד ,המנתקים
במכוון את הקשר בין הילד למשפחתו ,מגבילים
את שיחות הטלפון ,מצמצמים את ביקורי
ההורים ,מספרים לקטין כי הוריו לא רוצים אותו
יותר ,יוצרים כעס ושנאה בלב הקטין נגד הוריו
ושותלים בו זיכרונות שווא הרסניים .עדויות על
מקרים שכאלו ניתן למצוא למכביר ברשת.

כמו כן
כאשר ההורים גרושים וצד אחד מנכר כנגד
השני ,ע"י חקיקה הדורשת ענישה להורה
המנכר .סמוך לגירושים תתקיים בדיקת מצבו
של הילד בעזרת פסיכולוג ,ובעזרת חבר תומך
משירות לאומי שיכתבו דו"ח על מצבו הרגשי
כלפי הוריו .אם הילד לא התלונן באופן ספונטני
נגד אחד מהוריו יהיה לזה תוקף משפטי
בהמשך בבדיקת הסוגיה של ניכור הורי.

אין לנתק ילד ממשפחתו הביולוגית .אין לסחור
בילדים .פתרונות עבור ילדים צריכים להימצא
בקרב משפחתם המורחבת .במקרים חריגים
בהם הילד ערירי ו/או אין עבורו פתרון בתוך
המשפחה ,תוקם וועדה ציבורית בעניינו
הכוללת אנשי חינוך ,ואנשי קהילה שיבדקו כל
מקרה לגופו ויהיו קשובים תחילה לרצונו של
הילד.

קמ"ה תפעל להקמת גוף ממשלתי של מגשרים
ויועצים למשפחה או יועצי זוגות,

 .9מפלגת קמ"ה מודעת למציאות העגומה של
אבות מתאבדים.
לפי מחקרים ,רדיפת אבות על-ידי רשויות
המדינה (רווחה ,בתי משפט ,משטרה) מרגע
הפרידה או הגירושים מאם ילדיהם מביאה
להתאבדותם של כ 150-אבות גרושים בממוצע
מדי שנה ,מתוך סך של כ 400-מקרי התאבדות
שנתיים .יש מספר גבוה וחריג של אבות גרושים
המתאבדים בישראל.

כיום וועדות השב"ס (וג"ע ,מב"ן ,אלמ"ב ועוד)
מורכבות אך ורק מעובדים סוציאליים והאסיר
עומד חסר אונים מולם וללא ייצוג כלל.

על
החלטות וג"ע מב"ן ואלמ"ב .בדרישה לשקיפות.

לא ייתכן שנאשם/עצור/אסיר לא יכול להתראיין
לכלי התקשורת ,בעוד שהתביעה נגדו
מתראיינת ,זהו חוסר שוויון הגורר עיוותי דין.
מפלגת קמ"ה תקים גוף ציבורי ,עם נציגי ציבור
ועו"ד שיבדקו פרסומים שרוצים להוציא
לתקשורת.

במשאיות הפוסטה לדיונים.

מפלגת קמ"ה תפעל להגנה על זכות הפרט
לחיות כרצונו ,במבנה משפחתי על פי בחירתו
החופשית.
מפלגת קמ"ה נגד התערבות המדינה
בבחירותיו האישיות של האזרח לבחירת אורח
חייו הפרטיים כרצונו וכראות עיניו.
מפלגת קמ"ה נגד הוצאת ילדים מרשות
הוריהם ונגד אימוץ קטינים .ילד צריך לגדול
בסביבתו הטבעית.
מפלגת קמ"ה תדאג לזכותו של האזרח להיות
אדון על גופו ולבחור את הדרך בה הוא רוצה
לקבל טיפול רפואי
מפלגת קמ"ה תדאג ליצירת שוויון מגדרי
ומניעת קיפוח כלפי גברים או נשים כמו גם
שוויון כלפי כלל האזרחים

נציב את החינוך כיעד לאומי אסטרטגי .נפעל
לחיזוק מעמד המורים ,ולקביעת מדיניות
חינוכית ארוכת טווח ,שתוביל לקידום
האוכלוסייה הישראלית ביחס להישגים של
המדינות המובילות בעולם .תוך התחשבות
והתאמה לכל אזרח ברצונו לחינוך ילדיו אם
בחינוך ביתי או אחר.
 .1מפלגת קמ"ה תתאים את שיטות החינוך לצרכיו
של הפרט כדי לממש את הפוטנציאל החבוי בכל
תלמיד.
 .2תינתן אפשרות לעמותות שרוצות להקים צורות
חינוך חדשות המותאמות לידע הנרכש דרך
משרד החינוך ,כולל חינוך ביתי ,לקבל סבסוד
שעומדים
בתנאי
מהממשלה
ותמיכה
בקריטריונים הנכונים.
 .3מפלגת קמ"ה תפתח במערכת החינוך את תחום
התרבות והמסורת היהודית ,על מנת שלילד
תהיה האפשרות להכיר את שורשיו ולבחור את
אורח חייו.

 .1זכותו של אדם להיות אדון על גופו ולבחור
את הדרך בה הוא רוצה לקבל רפואה .אם
בדרך קונבנציונאלית או אלטרנטיבית.
החופש לבחור את הטיפול הוא חופש
הכרחי וחיוני לבריאותו של המטופל.
קמ"ה נגד כפיית טיפול על מי שאינו
מרגיש שזו הדרך לרפואתו.
 .2לגבי קטינים :החלטות לגבי דרך הטיפול
בקטין יהיו בידי הקטין והוריו ,המדינה ו/או
הרופאים לא יוכלו להחליט על טיפול
בכפייה בניגוד לצון הקטין והוריו

 .3קמ"ה תדאג לשיפור התנאים בבתי חולים.
 .4קמ"ה תיזום פיקוח על בתי חולים
פסיכיאטרים ובתי אבות

 .5הרחבת סל שירותי הבריאות ושיפור
האפשרויות להשיג תרופות.

 .6מפלגת קמ"ה תעודד תרומות לצורכי
רפואה :מי שיתרום עבור טיפולים יקרים
שאינם בסל הבריאות ,או עבור נסיעה
לחו"ל לצורך טיפול רפואי יחשב לו
כהוצאה מוכרת שמופחתת מהמיסים.
 .7לאחר פטירתו של אדם בטרם עת אסור
לאיש גם לא לקרוביו להחליט עבורו
לתרום את אבריו.

מפלגת קמ"ה תפעל לחידוש הברית בין
המדינה לאזרחיה ,כך שהמדינה תשוב לראות
את תפקידה במתן שירותים טובים ככל האפשר
לתושבים ,תדאג לצמצום פערים חברתיים,
תטפל במוקדי הזנחה רבת שנים
✓מפלגת קמ"ה תקדם הנהגה בעלת תחושת
שליחות ציבורית ,מחויבת למטרותיה ,קשובה
לעמדות אזרחיה ,פועלת במקצועיות ובראיה
לטווח ארוך
✓נפעל להציף ולהדגיש את האינטרסים
החברתיים ,כלכליים ואזרחיים של כלל תושבי
ישראל ,על-פני החלוקה המסורתית של הזירה
הפוליטית.
✓נקדם סדר יום חברתי – כלכלי מתוקן
למדינתנו ,תוך שינוי סדרי העדיפויות והנפת
הדגל החברתי לגובה הדגלים הכלכליים
והביטחוניים .נפעל להעמדת המשאבים
לצמצום העוני המעמיק ,להקטנת הפערים
החברתיים ולחיזוק מעמד הביניים הנשחק .
✓ נדאג לעדכון קצבאות הגמלאים ,הנכים
והאוכלוסיות החלשות כך שתאפשרנה
התמודדות ריאלית עם יוקר המחיה .ייקבע מדד
סל מחיה ייעודי לכל אוכלוסייה ,ותמיכת
המדינה תוצמד למדד זה כדי להימנע משחיקת
ההכנסה לאזרח הזכאי .

✓ נקדם את נושא האזרחים הוותיקים בסדר
העדיפויות הלאומי ,להבטיח זכויותיהם
ומעמדם בחוק .נפעל להקצאת משאבים
להקמת דיור מוגן ,בתי אבות ,בתי חולים
סיעודיים ומרכזי יום.
✓ .נקדם את החקיקה והרגולציה בעניינם של
אנשים עם מוגבלות ,וכל מי שבמצב חוסר
אונים .עדכון קצבת הנכות הבסיסית ,והצמדתה
לעליית השכר במשק.

כל
הצדקה:
מעשי
עידוד
לשם
מוסד/חברה/ארגון שיאמת כי תרם ותמך
כלפי
כולל
העוני
במיגור
נכים/ישיבות/זקנים/חולים שצריכים חיזוק
כלכלי ,יקבל החזר ממס הכנסה .הצדקה תוכר
כהוצאה רשמית
 .1למען הגברת המוטיבציה במשק :כל שנה
תתקיים תחרות ארצית בין חברות או
עסקים שהקדישו ותרמו לעזרה לזולת
ופיתחו רעיון שעוזר לאיזושהי בעיה
חברתית 10 .חברות שינצחו פטורים ממס
הכנסה במשך  3שנים.

 .2מפלגת קמ"ה
קצבאות הנכות.

תפעל

למען

הגדלת

 .3הכסף שניתן כיום לפנימיות ,ישמש לעזרה
למשפחות ולפיתוח מרכזים קהילתיים.

 .4מפלגת קמ"ה תיזום הקמת לוטו מסוג
אחר שהרווחים ממנו יתחלקו לעזרה
לנכים ולקשיי יום.

מפלגת קמ"ה רואה בחומרה רבה את הקשיים
שמעמיסה המערכת על הזקוקים לטיפול רפואי
שנעזרים בקנאביס רפואי .על המדינה לתמוך
באזרחיה ולדאוג לצרכים הרפואיים שלהם.
מפלגת קמ"ה תפעל לאשר קנאביס רפואי
במימון הקופה הציבורית.
מפלגת קמ"ה מאמינה בבחירה החופשית
ובזכותו של אדם לנהל את חייו כרצונו כל עוד
אינו פוגע באחרים
מפלגת קמ"ה בעד לגליזציה של קנאביס אבל
עם פיקוח ובהגבלות המבטיחות את שלום
הציבור .כמו למשל :איסור שימוש בקנאביס
בזמן עבודה /נהיגה....
נקדם גידול קנאביס רפואי במדינה בתנאים
מאובטחים
לציבור שמתחת לגיל  21וזקוק מבחינה
רפואית לקנאביס ,יש לתת אמון בשיקול דעתו
יחד עם אישור רופא משפחה בלבד וכך לחסוך
הליכים בירוקרטיים מייגעים.

מפלגת קמ"ה תפעל למען הכרה בזכויות בעלי
החיים,
בצורכיהם וברווחתם
תעלה את נושא רווחת בעלי החיים למודעות
הציבורית,
ותאבק בהתאכזרות ,בהתעללות ובניצול בעלי
חיים
בתחומי המחקר והחינוך ובתעשיות המזון,
הבידור והאופנה.

מפלגת קמ"ה מאמינה שצבא חזק הוא צבא
המורכב מחיילים שלא נכפה עליהם השירות
הצבאי אלא בחרו בו כאידיאל לחיים ,לכן
מפלגת קמ"ה תלחם על שינוי שיטת הגיוס
לצבא ,ותקדם מעבר מצבא החובה לצבא
התנדבותי מקצועי כפי שמקובל בארה"ב ובעוד
מקומות בעולם.
עד אחרי מלחמת וייטנאם היה נהוג גם בארה"ב
חוק גיוס חובה .בשנת  1968הבטיח הנשיא
ניקסון כי הוא יסיים את גיוס החובה במידה
ויבחר .ב 1969 -ניקסון נבחר לנשיאות ארה"ב,
בשנת  1972גיוס החובה הופסק.
בכנס אשר נערך ע"י משרד ההגנה של ארה"ב
לציון שלושים שנים למעבר צבא ארה"ב למודל
גיוס התנדבותי מקצועי אמר ד"ר מרטין
אנדרסון:
"הכוח שכולו מתנדבים ,אינו כוח רגיל .הוא יוצא
דופן וכוחו עצום ...מה שהשתנה דרמתית,
בכוחות הצבאיים שלנו במהלך השלושים שנים
שעברו אינו הציוד...זה בגלל שהם מתנדבים.
הם הצטרפו באופן חופשי .יש להם את הרוח
והמורל של אנשים שבוחרים את דרכם .ויש
להם את יכולות השיפוט של אלה שמתאמנים
וגאים במה שהם עושים".

בישראל ,השאלה העקרונית היא :לכמה חיילים
צה"ל זקוק ,והאם הוא יוכל לגייס אותם גם ללא
שירות חובה?
יש הטוענים שמסיבה זו ישראל לא יכולה
להרשות לעצמה צבא מקצועי.
לקמ"ה יש פתרון גם לבעיה זו:
כיוון שישראל היא מדינה קטנה ויש צורך בטחוני
לשמור על כמות חיילים הדרושה להגנת
המדינה ,מפלגת קמ"ה מציעה לעבור לצבא
המקצועי ,תוך שילוב מודל המספק תנאים
לגיוס שיתאימו למציאות הישראלית:

בנוסף לפתרון הצבא המקצועי תהיה תוספת
גיוס במקרים הבאים:
 ---מי שירצה לעסוק בחייו האזרחיים באחדמתחומי הביטחון (משטרה ,כבאות ,שב"ס,
חברות שמירה פרטיות ,או כל תחום הדורש
נשיאת נשק ,או עבודת פקידות במשרד העוסק
בביטחון וכדומה )...יחוייב לשרת בגיוס חובה
שנתיים כהכשרה למקצוע הביטחוני
 ---מי שירצה לעסוק בחייו האזרחיים בתחוםהרווחה או כעובד מדינה במוסדות ממשלתיים
ציבוריים יוכל לעסוק בכך רק אם יתרום שנתיים

בשירות לאומי ,התנדבות בבתי חולים ובשאר
תחומים חברתיים (מלבד נבחרי ציבור  -שהם
יוכלו להיבחר גם מבלי שיתנדבו שנתיים כדי
שלא למנוע מאף אחד זכות זו)
---כל אזרח ישראלי שלא מתגייס לצבא החובהאו לשירות לאומי יתחייב ב"מס הזדהות
לאומית" – שזו תהיה תרומתו למדינה על
השירותים הביטחוניים שמקבל מבלי להתנדב
או לעסוק בביטחון המדינה כשאר האזרחים

