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 ני ואתהא
 מפלגת העם הישראלית

 

  אמנת יסוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ואהבת לרעך כמוך..."

 אפס כי לא יהיה בך אביון...
 –וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות

 וי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה"לא ישא ג
 ה'(-, ספר ישעיהו, ב', ד'דברים טו', ד')ספר ויקרא יט', יח', ספר 
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 אמנת היסוד של מפלגת אני ואתה
 

 בחזרה לשלטון הפרט והעםאני ואתה  –הקדמה 
 

מפלגת אני ואתה קמה בשביל העם, על ידי העם, למען העם, בעת  .1
שלטון, -משבר חברתי, דמוקרטי ומדיני חמור בישראל של הון

 לאומנות והעדר אלטרנטיבה של ממש מולם. 
 
 ק לדרוש צדק חברתי משלטון ההון והלאומנות הגיעה העת להפסי .2

  –וליטול את גורלנו בידינו. בישראל תהדהד מעתה הקריאה 
 העם עושה צדק חברתי ומחליף את השלטון!

 
 בעיית הבעיות בישראל היא ההון שלטון. .3

שלטון ההון מדרדר את המעמדות הנמוכים והבינוניים באורח 
 קיצוני ומוביל את ישראל לפי התהום.

 
שלטון מבקש לשלוט על העם באמצעות סיפורים ואשליות -ההון .4

 לאומניים. אך בכך לא די.
 
לשליטה באמצעות ההקצנה הלאומנית ועושק העם המוחלש,  .5

מצטרפים ביטול מעשי של זכות העם להיבחר באמצעות המפלגות 
 שהפכו הלכה למעשה לכלי משחק בידי ההון שלטון.

 

יעה בזכות העם לבחור, שליטה זאת מתבצעת גם באמצעות פג .6
חברתית, חקיקה אנטי -הפרד ומשול אתני ואחר, צביעות עממית

דמוקרטית מתמשכת, פגיעה בבתי המשפט וביטול התקשורת 
 כשומרת הסף של הדמוקרטיה הישראלית. 

 

 עד כאן. -מפלגת אני ואתה אומרת לכל אלה  .7
 
ורוב רובה של האפוזיציה החלשה והתמוהה השלטון הנוכחי  .8

את רוב רובו של העם מדחי אל  יםלמען העשירים ומובילם פועלי
דחי, בניגוד מוחלט לחזון נביאי ישראל ולהנחיות מייסדי מדינת 

 .ישראל, הרשומות עלי מגילת העצמאות

 

שלטון הימין הקיצוני והאופוזיציה התמוהה כנגדו מסכנים את  .9
 –החברה הישראלית הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית 

 ית, מדינית ובטחונית כאחד. כך אי אפשר ואסור להמשיך.חברת
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המדינה שייכת לעם והיא האמצעי שלו לקיום ערכי היסוד של  .10

ניצול לשם וחבריהם הפרט; היא אינה האמצעי של קומץ העשירים 
הגיע הזמן  .המשך התעשרותם והתעשרות חבריהם בשלטוןהעם, ו

 עם. פרט וללהמדינה  שנחזיר את
 

הדעת שבישראל החופשית והדמוקרטית, יהיו מעטים לא יעלה על  .11
שיחיו כמו מלכים ואצילים ומנגד, כל השאר לא יוכלו לגמור את 

 החודש ובטח שלא להשאיר שום דבר לילדיהם. 
 

 את המצב הזה הגיע הזמן לתקן אחת ולתמיד. .12
 

אי אפשר להמשיך עם ההתדרדרות המדינית והבטחונית, ללא שום  .13
  ובטחון של אמת.אופק מדיני של שלום 

 
לא יעלה על הדעת שלא נוכל ללכת בבטחה ברחובות, שהשלטון  .14

לא יהפוך כל אבן ואבן כדי להגיע לשלום אמת גם כאשר בצד 
  .השני קיימת בעייה חמורה של לאומנות והסתה

 

סיפורי השלטון ספר לנו לעשות את תפקידו למען העם מבמקום  .15
 ענות.וגז , הפרדהלבה שנאהממעשיות והפחדות ו

 
ולשלוט בו תהא חסומה  גורלנואבק על ילא ייתכן כי האפשרות לה .16

הישראלית היא של ת. החברה בתקשורבמפלגות והן נינו הן פב
 .והאחרים ם וחבריהם הלאומנייםיהעם ולא של קומץ עשיר

 
אי אפשר להמשיך עם קיומן הבלעדי של מפלגות של הון שלטון,  .17

שירים, יושבי ראש, מפלגות אליטיסטיות או צבועות, של ע
וידוענים רודפי כוח ונהנתנות, הדואגים לעצמם ולכסאותיהם, 

 שינוי אמיתי.  לאפשרבמקום להיות שליחי ונציגי העם ו
 

בישראל יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים בכל התחומים ולא  .18
יעלה על הדעת כי הבינוניים והנהנתנים ושאר חברי ההון שלטון, 

  ישלטו עלינו ועל גורלנו.
 

יע הזמן שתקום כאן מפלגה שתהיה באמת בשביל העם, תאפשר הג .19
למעמדות הנמוכים והבינוניים, לא רק לבחור במאחזי עיניים -לעם

 ונוכלים פוליטיים, אלא גם להיבחר כדי לשלוט באמת על גורלו. 
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סטית יזה הזמן להקמת אלטרנטיבה אמיתית, עממית ולא אליט .20
של העם אשר תיתן תשובות לשלטון ההון והלאומנות. מפלגה 

 .השלטון רציניות  בכל המישורים ותפעל להחלפתו פשוטות,
 

ולא . תשובה פשוטה מול השלטון הציבור מחכה לתשובה .21
במקום שאין תשובה, משהו אחר  בכל המישורים.אליטיסטית, 

תופס את מקומו, לרבות משהו מהתחום הלאומני והאנטי 
 דמוקרטי.

 
ים והבינוניים, רוצים לחיות ולהתפרנס אנו, אנשי המעמדות הנמוכ .22

כאן בכבוד על פי חזון נביאי ישראל ומייסדי החברה שלנו כאמור 
במגילת העצמאות.  הגיע הזמן שנעשה בעצמנו צדק חברתי בכל 

 המישורים ולא נדרוש אותו משלטון ההון והלאומנות.

 

מפלגת העם  –אשר על כן אנו מכריזים בזאת על הקמת "אני ואתה  .23
מפלגה שתפעל למען העם, על ידי העם, בשביל העם  -ראלית" היש

ותוביל את החברה הישראלית משלטון ההון והלאומנות לשלטון  
 הפרט והעם בישראל היהודית והדמוקרטית כאחד.

 

 מטרות מפלגת אני ואתה 
 

  –ואלה מטרותיה של מפלגת אני ואתה  .24
 

  להחליף את שלטון ההון והלאומנות בשלטון הפרט
 .והעם

  לקדם את זכות העם להיבחר באמצעות המפלגה
 והתקשורת.

  לעשות צדק חברתי אמיתי באמצעות– 
מערך חדש , כלכלי במעמד שווה-חירות ושוויון חברתי

חברתי ותיקון מבנה -ברשויות הציבור, שוק חופשי
 ההפרטות.

  ליזום פעולות למען שלום ובטחון ישראל 
 ם יחד.היהודית והדמוקרטית ג                

  לאחד את המעמדות הנמוכים והבינוניים בישראל ללא
  הבדל דת, גזע, מין ועדה.
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 העם עושה צדק חברתי -אני ואתה  
 

כלכלית בישראל מתמקדת ביוקר מחייה בלתי -הבעיה החברתית .25
 .באורח מתמשך ומחריףתעסוקה לא מפרנסת לעומת   ,נסבל

 
, העדר חמור של פערים חברתיים חמוריםהינו פועל יוצא מכך  .26

חברתית" -"חופשית –העדר תחרות אמיתית  ,שוויון הזדמנויות
 בור לחובות ולעוני.יצו של הרוברוב והתדרדרות 

 
של שליטת בעלי ההון בחברה באורח מתמשך תוצאה מצב זה הינו  .27

וקיצוני ובד בבד הזנחת אחריותה החברתית של המדינה לרווחת 
שום תשובה ואלטרנטיבה  ללא כלל אזרחיה והותרתם למר גורלם

 מצב לא יימשך עוד. של ממש.
 

שלטון בעניין -הוןבפנייה ללא  ;התיקון מתחיל מן היסודות .28
לא בהידרשות לא שיטתית  ,שיטתוהחמורות של תוצאות ה

של על ידי תיקון הרעיון והמבנה קודם כל אלא לתוצאות השיטה, 
 . חלפתוהההון שלטון ו

 
שלטון -וצאות שיטת ההוןקובעת כי ההידרשות לתהמפלגה  .29

באמצעות דרישות מהשלטון נכשלה, כיוון שקיים ניגוד עניינים בין 
 שלטון לבין העם.-ההון

 

תהליך של איזון, בלימה וריסון בין כוחו של  ןכינולפעל המפלגה ת .30
בהדרגה גרום אשר י ,העם ברשויות הציבור לכוחם של בעלי ההון

 כלכלי בישראל.-שוויון חברתילובנחישות 
 

 עקרונות אני ואתה לצדק חברתי רעיוני ומבני
 שלטון(-)הצבת רעיון ומבנה מול ההון

 

חופשית ישראל ההציבור הוא הריבון במפלגת אני ואתה קובעת כי  .31
 .ולא בעלי ההון וחבריהם בשלטון דמוקרטיתהו

 
כלכלי הינם -החירות והשוויון החברתימפלגת אני ואתה קובעת כי  .32

 .ד שווהערכי היסוד בחברה במעמ
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מפלגת אני ואתה קובעת כי המדינה היא האמצעי של הציבור. אשר  .33
לרווחתם  המדינה ריותעל כן תפעל המפלגה להשבת אח

של כלל האזרחים באמצעות תהליך  כלכלי-ולביטחונם החברתי
 מאזן ומתקן ליישום שני ערכי היסוד גם יחד.

 
 מתחוםשל כוח חדש מערך מפלגת אני ואתה תפעל להקמת  .34

לאיזון, בלימה וריסון הציבור, ברשויות  כלכלי-השוויון החברתי
 .הןמול היסודות התועלתניים הקיימים ב

 
הכנסת לחיזוק במסגרת המערך החדש מפלגת אני ואתה תפעל  .35

 כלכליות וקשריה עם  הציבור. -מבחינת סמכויותיה החברתיות

 

משרדים  מפלגת אני ואתה תפעל במסגרת המערך החדש להקמת  .36
 בעלי סמכויות וכוח ברשות המבצעתאשר יהיו  ,רתיים חדשיםחב

 לרבות בתחומי העבודה, הדיור והבריאות.

 

מחלקה חברתית במשרד האוצר מפלגת אני ואתה תפעל להקמת  .37
אשר תתן פתרונות לבעיות החשבות הכללית  לקתהמקבילה למח

  . כלכלי-שעל הפרק מתחום השוויון החברתי

 

 גם ברשויות המקומיות.תאם בהרפורמה המפלגה תפעל ל .38
 

לבין רשויות  הפרדה בין בעלי ההוןמפלגת אני ואתה תפעל ל .39
בכלל זה  מאזן הכוח שלהם מול כוחו של הציבור. לתיקוןהציבור ו

תפעל אני ואתה להפרדה מהותית בין אנשי השירות הציבורי לבין 
 בעלי ההון גם לאחר סיום תפקידם.  

 
או ביטול של ההפרטות /יקון ומפלגת אני ואתה תפעל לת .40

 בתחומים חיוניים לציבור ובתחומים חברתיים.
 

עצמאית ופתוחה -רשות חברתית מפלגת אני ואתה תפעל לכינון .41
לעמדת להשתתפות של הציבור, למתן מידע והצעות חלופיות 

כעזר למערך הכוח היסודות התועלתניים ברשות המבצעת ו
 החדש ברשויות הציבוריות. כלכלי-החברתי

 
-מערך החברתיהלעיגון ערכי היסוד ולגת אני ואתה תפעל מפ .42

 חופשית.-במסגרת חוקה חברתיתהחדש חופשי 
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 עקרונות אני ואתה לצדק חברתי מעשי
 )מרעיון ומבנה למעשה של צדק חברתי(

 
מפלגת אני ואתה תפעל באמצעות כוחה של המדינה לריסון ואיזון  .43

לי של המדינה כוחם של בעלי ההון, להעברת הדגש החברתי כלכ
מבעלי ההון והלאומנות לפרט ולעם ולהשבת שליטת המעמדות 

 הנמוכים והבינוניים בישראל על גורלם. 
 

מהותי  כלכלי -לצורך תיקון חברתימפלגת אני ואתה קובעת כי  .44
לצמצום ותעסוקה מלאה ומפרנסת יש לפעול לקיום בישראל 

 .מהותי של יוקר המחייה

 

כלכלי מהותי -צורך תיקון חברתימפלגת אני ואתה קובעת כי ל .45
-תחרות חופשיתבישראל יש לפעול לקיום הזדמנות שווה ל

ולפתרון בעיית החובות החמורים וההתדרדרות של רוב חברתית 
 .שלטון-רובו של הציבור בשל שיטת ההון

 

קיים יתחברתי בו -מפלגת אני ואתה תפעל לכינונו של שוק חופשי .46
העם ובין היוזמה החופשית  ןלמע "ן נוסףקשח"איזון בין המדינה כ

, וקה מפרנסת בישראלסלמען הרווח וההון, וזאת לצורך כינון תע
 תחרות חברתית חופשית. הורדת יוקר המחייה ו

 
נוסף מפלגת אני ואתה תפעל לשילובה של המדינה כשחקן  .47

חברתי, המאזן, מרסן ובולם את כוחם של -בשוק החופשילדוגמא 
 .שיקבעו ציבוריים חיונייםברתיים וחבתחומים בעלי ההון וזאת 

 
אני ואתה בדרך אמצע בניגוד לתכנון המרכזי של העבר תפעל  .48

להקמת מפעלים אמיתית בין שיטת הקפיטליזם והסוציאליזם 
בתחומים החברתיים והחיוניים לציבור רווחיים ממשלתיים 

עבודות יזומות על פי כללים נוקשים  הלכה למעשההכוללים 
י עבודה לדוגמא, פערי שכר לדוגמא, רווח שיכללו שכר ותנא

 לדוגמא ומחיר לצרכן לדוגמא.
 

 ,חופשי של מדיניות המיסוי-שינוי חברתימפלגת אני ואתה תפעל ל .49
אשר יאפשר כינון חברה צודקת ומשגשגת כאחד ולא רק חברה 

וזאת בד בבד עם עידוד השקעות ויוזמה פרטית  צומחת לעשירים
 .בשוק חופשי חברתי
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  מהותיתיקון אני ואתה תפעל במסגרת תקציב המדינה ל מפלגת .50
שנתי ולהגדלה -זה תפעל לקיומו של תקציב מדינה חדובכלל 

אמצעים יצירתיים משמעותית של משאבים לתיקון הנדרש וזאת ב
 הכפופים לכללי יציבות וצמיחה כלכלית.

 
מאבק נחוש במונופולים, בקרטלים, מפלגת אני ואתה תפעל ל .51

ליטה ובבעלויות הצולבות של בעלי ההון במסגרת בפירמידות הש
בד בבד עם עידוד היוזמה  חברתית-עידוד התחרות החופשית

 .הפרטית של המעמדות הנמוכים והבינוניים

 

ימוש מושכל בסובסידיות, מס הכנסה מפלגת אני ואתה תפעל לש .52
שלילי ראוי, שכר מינימום ראוי ופיקוח על מחירים במצרכים 

חברתי -בהתאם לערכי היסוד ולאיזון כלכלי - חיוניים-חברתיים
 מתאים.

 
של  כלכליים-חברתיים לתיקוניםלהרחבה ומפלגת אני ואתה תפעל  .53

חברתי -מוסדות קיימים כגון ביטוח לאומי, עמידר ושירות לאומי
ככלים לצמצום מהותי של הפערים החברתיים ולקיום שוויון 

 זכויות וחובות בחברה.

 

למחיקת חובות הציבור לבעלי ההון מפלגת אני ואתה תפעל  .54
שלטון וזאת -ולתיקון הנזקים החמורים שנגרמו לציבור בשל ההון

באמצעות הכוח החברתי המאוזן ברשויות הציבור והפרדתן מבעלי 
 ההון. 

 

מפלגת אני ואתה קובעת כי עם התיקון הרעיוני והמבני בתחום  .55
ה, ניתן כלכלי על פי ערכי החירות והשוויון במעמד שוו-החברתי

יהיה לגשת באורח רציני מושכל כאחד לעשיית צדק חברתי של 
 אמת בישראל ולהשבת שליטת העם על גורלו.

 

ידי חברות וחברי המפלגה, -רעיונות ומעשים ספציפיים יקבעו על .56
באמצעות ההליך החוקתי הפנימי, בהתאמה לערכי היסוד, 

 ולמציאות המשתנה.
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 חון גם יחדהעם יוזם שלום ובט -אני ואתה 
 

מפלגת אני ואתה דוגלת בערכי היסוד הנאורים של ישראל כלפי  .57
כל אדם באשר הוא אדם, לרבות קיומו ורווחתו של העם היהודי 

 בישראל היהודית והדמוקרטית כאחד.
 

מנגד, נקודת מוצא לאומנית בעיצוב דמותה של ישראל, הינה  .58
ה פנימית מוטעית ומסוכנת ביותר הן מבחינה חיצונית והן מבחינ

 לעתידה ולחוסנה של ישראל.
 

שלטון -מפלגת אני ואתה קובעת כי הלאומנות משרתת את ההון .59
 ומסיחה את דעת הציבור מעוולותיו כלפי העם. 

 

בד בבד הלאומנות מנוגדת לערכי היסוד של החברה הישראלית,  .60
שאפשרו לציבור בישראל לחיות בכבוד ולצלוח את השעות 

 הקמת מדינת ישראל.  הקשות שלפני, בעת ולאחר
 

-מפלגת אני ואתה קובעת כי על ישראל לפעול במישור המדיני .61
בטחוני באורח יוזם, רציונלי, מפוקח, ונחוש לשלום ובטחון גם 

 יחד. 
 

בטחונית חייבת לשלב בין האינטרסים וערכי -הפעולה המדינית .62
היסוד של החברה הישראלית לעבר הבאתה לחוף מבטחים 

 חיצוני ופנימי. 
 

מפלגת אני ואתה תבחן את ההצלחות ואת הטעויות של  .63
בטחוני ותסיק -ממשלות ישראל בעבר ובהווה בתחום המדיני

מהן מסקנות פרגמטיות ביחס למציאות המשתנה ובהתאם 
 לערכי היסוד של ישראל.

 

צדדיות נוספות ביהודה -מפלגת אני ואתה מתנגדת לפעולות חד .64
מרצועת עזה ומנגד ושומרון כגון אלה שהיו בעת ההתנתקות 

מתנגדת להשקעה נוספת בהתנחלויות בתוך איזורים צפופי 
 אוכלוסין ביהודה ושומרון.

 
די לנו במילארדים הרבים אשר נשפכו על ידי ממשלות הימין,  .65

בשם הרפתקאות לאומניות חסרות שחר, הגיון וצדק חברתי 
 המלבות את ההקצנה ומרחיקות את הפתרון.
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צדדי של -עי העבר אינה פינוי חדהמסקנה הרציונלית לאירו .66
איזורים ביהודה ושומרון ומסירתם ללא הסכם אשר יהוו איום 

 על לב ליבה של ישראל במזרח תיכון לא יציב המשתנה יום יום.
 

המסקנה הרציונלית לאירועי העבר וההווה אינה המשך העמקת  .67
השליטה ביהודה ושומרון, אשר באה על חשבון צרכיו, רווחתו 

יו הדמוקרטיים והביטחוניים של הציבור ומובילה את ועקרונות
 ישראל לאסון. 

 

 הגיעה העת ליוזמה מדינית ובטחונית מסוג שונה. .68
ישן, אשר תראה לצד הפלשתינאי ולעולם כי -ליוזמה מסוג חדש

בישראל קיימת נפש חפצה לשלום, אך כזו העומדת בנחישות 
 על ביטחון ישראל.

 
בטחוני ביוזמת ישראל -דיניהגיעה העת לקיומו של תהליך מ .69

הבונה אמון, חותר באורח יצירתי לשלום ובד בבד עומד באורח 
תהליך מדיני בטחוני מתוך הכרה  ;נחוש על ביטחון ישראל

 מפוקחת של המציאות וניתוח רציונלי של העשוי לבוא.
 

לשם כך יש לחזק את היסודות המתונים אצל שכנינו, לחדש את  .70
ם עצמם ולהיאבק ביסודות הקשרים והאמון בין העמי

הכלכלית -הקיצוניים, תוך שמירת היוזמה המדינית, החברתית
 והצבאית, בידינו וזאת בכל דרך השומרת על בטחון ישראל. 

 
 עקרונות אני ואתה לשלום ובטחון בידיים שלנו 

 
מפלגת אני ואתה דוגלת בהעמקת והרחבת הקשרים, האינטרסים  .71

ל לשכנותיה, ובראש המשותפים ויחסי האמון בין ישרא
ובראשונה מצרים, ירדן, הרשות הפלשתינאית, מדינות מתונות 

 באזורינו ומחוצה לו והמעצמות.
 

אני ואתה תפעל לחיפוש אחר בסיס משותף בין המדינות  .72
באזורנו והעם הפלשתינאי ובין העם בישראל מתוך התנגדות 
לפונדמנטליזם הפנאטי ומתוך הרצון לחיות ביציבות, בשקט, 

 שלווה ותוך כבוד הדדי.ב
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פלשתינאי כעניין -מפלגת אני ואתה רואה בסכסוך הישראלי .73
בטחוני אשר מחד יש בו -ראשון במעלה בתחום המדיני

פוטנציאל לשגשוגה של ישראל ומאידך לאסון הן בין העמים 
 והן באורח אזורי.

 

בטחונית ישראלית -אשר על כן תפעל אני ואתה ליוזמה מדינית .74
גמטית בסוגייה הפלשתינאית וזאת הן על פי ערכי מתמדת ופר

היסוד של ישראל והן למניעת היגררות אחר אירועים וקפאון 
 מדיני מסוכן. 

 

מפלגת אני ואתה סבורה כי יש לחפש אחר פריצת דרך בסוגייה  .75
הפלשתינאית מתוך צורכי העמים עצמם, ובעיקר צורכי 

 . בעלי ההוןהמעמדות הנמוכים והבינוניים שבהם ולאו דווקא 
 

דרך יכולה וחייבת להתחיל הכי פריצת  הסבורמפלגת אני ואתה  .76
עצמם לעמים ישראלית אמינה, כנה ומפוקחת נייה על ידי פ

וכד' וזאת ענייני גבולות בד בבד עם  ,צורכיהם הממשייםלו
הידוק הקשרים עם המעצמות ועם המדינות המתונות בנוסף ל

 .באיזור
 

לל כי העמים עצמם רוצים בלחם כבר הוכח בעולם הערבי ובכ .77
שימור את עצמן על ידי לעיתים ובחופש וההנהגות משמרות 

הקרקע והפיכת מיחזור של טענות לעניין השטחים השנאה ו
בעוד שהקרקע  ,למהות ולמכשול פסיכולוגי בלתי עביר כמעט

של הפרט  הינה אך ורק אמצעי לצורך חיים בעלי משמעות
 .והעם

 

ת אני ואתה ליוזמה מדינית בטחונית אשר על כן תפעל מפלג .78
ת אשר תפנה בראש איניביחס לבעייה הפלשתמקורית 

 ולצורכי העמים עצמם. החופש והלחםסוגיות ובראשונה ל
 

תפעל מפלגת אני פונה לחופש וללחם תנעת התהליך הלאחר ה .79
הגבולות במסגרת עקרון  בנושאילפתרונות מקוריים גם ואתה 

תוך ערכי היסוד של ישראל משתי המדינות לשני העמים )
 מוקרטית(. היהודית והד
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הן לציבור והן לציבור היושב בישראל  הישראלית תפנההיוזמה  .80
ולא על ידי פנייה ללחץ עולמי והיא צריכה להשתנות הפלשתיני 

 .בהתאם למציאות המשתנה וזאת במסגרת עקרון בלתי משתנה
 

כי אין יו ה הישראלית יהיוזמעקרונותיה הבלתי משתנים של ה .81
, וכי יש לפנות בראש בטחון ללא שלום ואין שלום ללא בטחון

, בד בבד עם חופש ולחםאמון, לעמים עצמם מהיבטי ובראשונה 
 . בכל המישורים פתרון מקורי ומאוזןלת והצע

 
במצב עניינים זה יועבר הלחץ מהאינטרס של ההנהגות לאינטרס  .82

ישראלית של העמים תוך כדי יצירת אהדת העולם ליוזמה 
יחל תהליך של בניית אמון, חידוש שיח, ומקורית מסוג זה 

 ."לרקוד טנגו"והתקדמות למצב בו שניים ואולי יותר רוצים 
 

מפלגת אני ואתה תפעל איפוא ליוזמה ישראלית על ידי הצעות  .83
מתחום החופש, הלחם והאמון כמו למשל בחינת הצעות 

כם שלום הסלשחרור מרבית האסירים הביטחוניים במסגרת 
 פיוס היסטורי בתנאים ביטחוניים שיקבעו. סופי 

 
מפלגת אני ואתה תפעל לחידוש האמון בין שני העמים בין היתר  .84

לחם והאמון בין מפגשים חדשניים בתחום הבאמצעות 
המעמדות הנמוכים והבינוניים בשני הצדדים אל מול יוזמות של 

 בעלי ההון שהתאפיינו עד כה.
 

 ,מים עצמםפרטים בעבין הלמגעים לה בתחיאני ואתה תעשה  .85
מפגשים בין מורים, רופאים, עובדים סוציאליים, עורכי לרבות 

דין, כלכלנים, אנשי דת, וכד' אשר בהם ישיחו כל צד לעניין 
הבעיות, ההצעות לפתרונות וכד' ולא לגבי  -שגרת החיים שלו 

 .הגבולות וכד'בעיות 
 

לי ביהודה הכלכהמצב שיפור מפלגת אני ואתה תפעל ל .86
ושומרון, החלשת הגורמים הקיצוניים, לרבות ברצועת עזה, 

 בתחומיויוזמות ומחוות הגורמים המתונים חיזוק  –ומנגד 
 ללא פגיעה בביטחון ישראל.החופש והלחם 

 
פשלתינאי -מפלגת אני ואתה תפעל לפתרון הסכסוך הישראלי .87

-במסגרת הסכם סופי המסיים את הסכסוך כולו ולא בנסיגות חד
 צדדיות נוספות, אשר אינן מתאימות ליהודה ושומרון.
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אמצעות הסכם שלום הסכסוך בפתרון למפלגת אני ואתה תפעל  .88
מונע מישות פתרון הסופי הכולל את רצועת עזה, או לחילופין 

הדוגלת בהשמדת מדינה אחרת להשתתף בבחירות להנהגה וכן 
י מי תתן את דעתה למצב בו ההסכם מופר באורח יסודי על יד

 מהצדדים.
 

במסגרת  פירוז המדינה הפלשתינאיתמפלגת אני ואתה תפעל ל .89
 .הסכם הקבע לשלום ובטחון

 
בגושי ההתיישבות ישראלית ריבונות מפלגת אני ואתה תפעל ל .90

 .תוך חיפוש ומציאת פתרונות יצירתיים דו צדדיים בנדון
 

הותרת ישובים יהודיים באזורים צפופי מפלגת אני ואתה תפעל ל .91
, ולפינוי פיצוי וולונטרי-לוסין במדינה הפלשתינאית+פינויאוכ

 .מאחזים בלתי חוקיים
 

מפלגת אני ואתה מתנגדת התנגדות נחושה להעברת ולו  .92
ישראליים לישות אחרת -אזרח/ית אחד/ת מהאזרחים הערביים

 כלשהי.
 

מפלגת אני ואתה רואה בירדן כגבול בטחוני הכרחי של ישראל  .93
ריבונות משותפת יצירתי בין היתר ל ועל כן היא תפעל באורח

בבקעת הירדן, עם המדינה הפלסטינית תוך חידוש שיתוף 
אשר תיבחן ישראל  כלכלי ושליטה ביטחונית של-פעולה חברתי

בהתאמה למציאות המשתנה, לצורכי  שוב לאחר תקופה ארוכה
 .הצדדים ובטחון ישראל

 
קיום  מפלגת אני ואתה תפעל לאחדות העיר ירושלים במובן של .94

בירושלים משותפת באגן הקדוש לדתות או ריבונות ריבונות 
על ישראלית )לרבות כל העיר העתיקה, ועיר דוד( וריבונות 

 השכונות היהודיות במזרח העיר. 
 

של כל שבות הזכות מפלגת אני ואתה תפעל לפי העיקרון של  .95
עם למדינתו והיא שוללת מכל וכל את הטענות והדרישות של 

 .שיבההזכות שתינאית לההנהגה הפל
 

מפלגת אני ואתה אינה דוגלת בשלום בכל מחיר, וגם  –ויובהר  .96
לא בקפאון בכל מחיר, אלא בפעולה תמת לב ואחראית להנעת 
תהליך מדיני, תוך עמידה על עקרונות יסוד למען שלום ובטחון 

 ישראל. 
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-קיימים מצבים בהם הסכם גרוע עלול להיות בעייתי יותר מאי .97
ך. כל עניין ועניין חייב להיבחן לגופו ולעיתו. אשר הסכם ולהפ

על כן יש לפעול בזהירות ובנחישות, תוך עמידה על ביטחון 
 ישראל, ליוזמה מדינית ולפתרון נטול עוול אזרחי.

 

, ככל שיושג, שלוםמפלגת אני ואתה מתחייבת כי כל הסכם  .98
 משאל עם.העם באמצעות יובא לאישור 

 
מת הגולן איזור אסטרטגי מהמעלה מפלגת אני ואתה רואה בר .99

 הראשונה שהוא נטול עוול אזרחי, על כל המשתמע מכך. 
 

מפלגת אני ואתה דוגלת במאבק חסר פשרות בארגוני  .100
הטירור ובאלה המבקשים את חיסולה של מדינת ישראל, בד 
בבד עם נסיונות מקוריים וחדשים לדיאלוג עם אויבינו, לרבות 

 דיאלוג דתי.
 

תה סבורה כי מול האיום האירני, כמו גם מפלגת אני וא .101
איומי גרורותיה מצפון ומדרום, ומול הטירור האסלאמי לרבות 

 דעאש, חיזבאללה ואח' יש לפעול בעוצמה, ובנחישות.
 

בד בבד חובה עליונה על מדינת ישראל לפעול בעניין  .102
זה באחריות ותוך שיתוף פעולה מירבי עם העולם, לרבות עם 

ן ובפרט עם ארצות הברית והמעצמות העולם הערבי המתו
 לרבות רוסיה וסין.

 

רעיונות ומעשים ספציפיים יקבעו על ידי חברות  .103
וחברי מפלגת אני ואתה באמצעות ההליך החוקתי הפנימי, 

 בהתאמה לערכי היסוד, ולמציאות המשתנה.
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 אני ואתה וזכות העם להיבחר    
 

להם ראוייה יבה מנות והעדר אלטרנטוהלא, שלטון-ההון .104
ם של המעמדות הנמוכים ובינוניים זכותחסימת הם תוצאה של 

ולהשפיע באמת על גורלם ושל ההתרחקות  בחרילה בישראל 
 מערכי היסוד של ישראל.  

 
הרבה אנשים מוכשרים בישראל, אבל  כךיש כל  .105

שולטים בגורלנו ולא אני להם ההמקורבים הסלבים, בעלי ההון ו
ה המפלגות והחסמים לשינוי אמיתי וזאת בשל מבנ ואתה

 .בתקשורת הישראלית
 

שחתת מוסרית והמו , הצבועהיתנההנהגה הנהנת .106
ת לנגד עיננו מכל והניבטחלשה, התמוהה והבינונית ה ופוזיציהוהא

 חיוידן אמון של הציבור בשלבגורמים לייאוש ולאוועבר, גרמו 
 .וביכולתו לשלוט על גורלו

 
תאבת כוח אשר מנהיגות הציבור בישראל אינו זקוק ל .107

שכחה את ערכי היסוד של ישראל ואת תפקידה כשליחת ציבור, 
אשר תציע דרך אמיתית להיחלץ של העם אלא למנהיגות ערכית 

אובדן מו, מההון שלטון והלאומנות ממעגל השחיתות הציבורית
 האמון הכל כך חיוני בין הציבור לנבחריו.

 
ם על גורלו שליטת העש ודילחמפלגת אני ואתה תעשה  .108

באמצעות  השבת האמון במשמעותו העמוקה בין הציבור לנציגיוול
כינונה של  הזכות להיבחר בישראל על ידי מפלגה של העם 

 ובשבילו  ועל ידי תיקון הפגיעה בזכות הציבור לבחור בישראל.
 

מפלגת אני ואתה תעשה ליציאה ממעגל הקסמים  .109
ו"רים הקובעים בישראל של מפלגות של אדונים ומשרתים, של י

על פי גחמתם את נציגי הציבור, בין באורח פורמלי ובין במשחקים 
מכורים של דמוקרטיה בכאילו ותיאטרון בובות של מושכים 

 בחוטים.

 

אין אילן אשר יצמח ללא מים, ואדמה ושמש. אין רצים  .110
שיוכלו להתמודד במירוץ בו אין כללי משחק ועל אחת כמה 
הגונים, בו הרצים אינם מתחילים מאותה נקודת התחלה, בו ניתנת 
עדיפות לסלבים ובעלי הון ולא שוויון לחברות וחברים ערכיים 

 ונאמנים מהמעמדות הנמוכים והבינוניים.
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ל כן תפעל מפלגת אני ואתה לכינונה של מפלגה אשר ע .111
אשר מוסדותיה יתנו הזדמנות שווה להשפעה ולהתמודדות 
לחבריה, במסגרת כללי משחק ברורים הגונים ובלתי משתנים לפי 

 גחמות אישיות של יו"רים למיניהם.

 

נסיונותיהן של המפלגות השונות להתמודד  -זאת ועוד  .112
וא הנגזרת לחוסר האמון בהן, עם חוסר היציבות הפוליטית, שה

 מנותקים מסיבותיו של מצב זה.
 

לא העמקת כוחה של הנציגות הקיימת היא הנחוצה לו  .113
 לציבור הישראלי, אלא החזרת הקשר האמיתי בין העם לנציגיו. 

 
לא הנצחת השיטה ותוצריה אלא קיומה של נציגות  .114

קשובה וקרובה לצורכי הציבור. נציגות אשר מעשיה יעידו של 
היותה שליחתו האמיתית של הציבור ולא נציגת עצמה, או 

בעלי  –שליחתם של קבוצת בעלי אינטרסים כאלה ואחרים כגון 
 ההון.

 
שינוי הקשר בין אשר על כן תפעל מפלגת אני ואתה ל .115

במישור המפלגתי ובמישור  -מישורים בשני הציבור לנציגיו 
-רטיםההתנהגות הפוליטית הכללית, בהתאמה לעקרונות דמוק

 .יסודייםחופשיים 
 

מפלגת אני ואתה תעשה לקיומה של מפלגה שמוסדותיה  .116
יפעלו למען ערכיה וציבור חבריה וחברותיה, באמצעות תהליך 

את  עקרון הפרדת הרשויות, חופשי הכולל את -דמוקרטי-חברתי
ריכוז יתר של עוצמה מניעת שליטת הציבור על גורלו ו תבטחה

מיעוט בעלי יו"רים ות כמה וכמה ועל אחמושכים בחוטים בידי 
 .הון וחבריהם

 
התאם למנהג הדמוקרטי מפלגת אני ואתה תפעל ב .117

חתירה לשלטון לצורך מימוש ערכי  -המכובד והראוי ובין היתר 
או לחילופין מאבק כאופוזיציה לצורך קיומה של מפלגה ה

ובניין מערך  אלנטרנטיבה שלטונית ערכית, מכובדת ואמיתית
 .ראשותה לצורך כל אלהפוליטי חדש ב

 
תפעל לתיקון חוק המפלגות, כך מפלגת אנו ואתה  .118

שתירשם בו הצעה דיספוזיטיבית לכינון תהליך ומבנה חדש 
במפלגות, באמצעותו יחודש הקשר בין הציבור לחברי ופעילי 

 המפלגה ובין פעילי המפלגה וחבריה לבין נבחריה.



 © י ד ע ל ג ן  ו ל א  ' ר ד ל ת  ו ר ו מ ש ת  ו י ו כ ז ה ל  2 כ 2 

של מפלגת אני ואתה תפעל לביטול או תיקון מהותי  .119
אחוזי החסימה הפוגעים בזכות הציבור לבחור בנוסף לפגיעה 

 החמורה בזכות הציבור להיבחר.
 

תפעל להעמדה מחדש, במרכז מפלגת אני ואתה  .120
הדברים, של הערכים, הציבור וההשתתפות הפוליטית של חברות 
וחברי המפלגה, להבדיל מהחתירה האישית נטולת הערכים 

 לשלטון ומנעמיו.
 

 זכות העם להיבחר קרונות ע -אני ואתה 
 

מפלגה בה בכינונה של חוקה מפלגת אני ואתה תעשה ל .121
וחבריה במוקד פעילותה הרעיונית מפלגה עומדים הציבור, ערכי ה

 והמעשית.
 

קוראת לשינוי מהותי של המצב השורר מפלגת אני ואתה  .122
כיום במפלגות בהן הערכים נסוגו הצידה ולמרכז הבמה מקודמים 

הון, הם האישיים, כמו גם ענייניהם של מיעוט בעלי ראשיהן וענייני
 .סלבים ומקורביהם

 
תבשר על חידוש הקשר בין מפלגת אני ואתה חוקתה של  .123

ובין מפלגה הציבור וצרכיו היומיומיים והכלליים, לבין חברי ה
 ונציגיה להנהגת המדינה.מפלגה חברי ה

 
-תהליך פרוצדורלית אני ואתה תפעל לכינונו של חוק .124

גם כחוקה בשינויים מחוייבים תשמש ותנועתי,  -פנים מהותי
 דיספוזיטיבית במסגרת הצעה לתיקון חוק המפלגות.

 

הפרדת הרשויות, והחזרת הזכות להיבחר, ו נותעקרו .125
וההשפעה שליטת העם על גורלו, לרבות עידוד ההשתתפות 

, של המעמדות הנמוכים והבינוניים בפעילות הפוליטיתהאמיתיים 
בחידוש חיוניותה ופעילותה הסולידרית של החברה,  יהיו נטועים

החירות  -בהתאם לשני עקרונות היסוד הבסיסיים שלה גם יחד 
 .כלכלי-חברתיוהשוויון ה

 

חידוש הפעילות הסולידרית של החברה החופשית  .126
בהתנהגות כללית שונה בתכלית  ןנציגיההמפלגות ואת מחייב את 

האמון הבסיסי בין העם  הוא מחייב את חידוש ;מזו הקיימת כיום
 לנבחריו. בין הריבון לשלוחיו.
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באצעות כינון חידוש אמון זה מפלגת אני ואתה תעשה ל .127
תהליכים דמוקרטיים חברתיים וחופשיים בתוכה במסגרת כללי 
משחק ברורים שאינם משתנים חדשות ובקרים לפי גחמת יו"ר כזה 

יים גם או אחרת,אשר יאפשרו לאנשי המעמדות הנמוכים והבינונ
 להיבחר ולהשפיע באמת.

 

מפלגת אני ואתה תפעל לחידוש האמון בין הציבור  .128
ונבחריו באמצעות מתן אפשרות אמיתית למעמדות הנמוכים 
והיבוניים להתמודד באורח ראוי על השפעה, ובד בבד על ידי 
פעולה לקיום קשר עם הציבור באמצעות חבריה, במהלך כל ימות 

רך ולא רק דקה או שתיים לפני השנה, בכל מקום ומקום לצו
 בחירות.

 

של שליחיה התנהגות ערכית מפלגת אנו ואתה תפעל ל .129
עקרונותיה שהוצגו מטרותיה וללטובת כלל הציבור בהתאמה ל

 לציבור ובמנהג דמוקרטי מכובד.
 

כי מטרתה מפלגת אני ואתה אשר על כן מכריזה בזאת  .130
בעצמה  דלהוביל את המדינה לחוף מבטחים סוציאלי ופיזי כאח

ובאמצעות כינונו של מערך פוליטי חדש בהובלתה, על פי ערכיה 
 .ומטרותיה

 
 מפלגה היה ומנדט זה לא ינתן בידה, כי אז ישכנו נציגי ה .131

ולכל היותר יתמכו במהלכים כאלה ואחרים אשר , באופוזיציה
ותוך הצבת אלטרנטיבה  יתאימו לעקרונותיה מחוץ לקואליציה

 לשלטון. ממלכתית, מכובדת ולוחמת
 

הון התפעל לניתוק הקשר שבין מפלגת אני ואתה  .132
-שלטון, שבין נבחרי ופקידי הציבור לבין השפעתם הבלתיהו

תשמש כדוגמא ומופת מקורביהם, מאוזנת של בעלי הממון ו
 למפלגות האחרות לצורך חידוש יחסי האמון בין הציבור לנבחריו.

 

 בדרך לתקשורת חופשית ודמוקרטיתי ואתה נא
 

לטו בפועל על רוב רובה תשלטון והלאומנות הש-ןההו .133
של  ףתה משומרת הסוהמוחלט של התקשורת בישראל והפכו א

 שלטון על גווניו.-הדמוקרטיה הישראלית לעושת דברו של ההון
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וכזו השומרת על שלטון העם,  בוריתבהעדר תקשורת צי .134
תו להיאבק והתבטא באורח חופשי, ועל זכללדעת ו העם על זכות

רטיה של קאין דמו - קרטי על השליטה בגורלווח חופשי ודמבאור
 ממש.

 
לב היטב עם תמשבישראל משבר בתחום התקשורת ה .135

אין  הבסכנה לדמוקרטיה ויחדיו יוצרים  ,המשבר בתחום המפלגתי
 השליטה על גורלו. ןעי תיווך של ממש בין העם לביצאמ

 
התקשורת הפרטית וזו שהיתה ציבורית נשלטת על ידי  .136

ההון ובאורח מודגש וקיצוני על ידי ההון וחבריו בשלטון  גם  בעלי
פה עם משה מהעבורית נמחקה הלכה למייחד. מנגד התקשורת הצ

 והקמת התאגיד הציבורי. רביטול רשות השידו
 

בדומה למצב החברתי הכללי אין כיום שום איזון, ריסון  .137
ת רורת הישראלית. לא תקשושטת בעלי ההון בתקימה לשליובל
 . , לא תקשורת עממית באמתלא תקשורת רעיונית ,וריתציב

 

 הי פעולפבכירי התקשורת הפכו למשתחלק מבד בבד  .138
ו צהגדילו עשות בכך שחפ ףואמטעמי רווח ואח'  תה זאעעם תופ

 .כשומרי שלטון העם הם בשלטון, במקום לפעול מול השלטון ףא
 

פועל יוצא מכך הינו כי לערכי היסוד של ישראל  .139
יום שום ביטוי של ממש כציבור על גורלו אין יטת השלול

ם באורח מובהק עליבתקשורת הישראלית על גווניה. בין אלה שפו
טוענים כי הם פועלים הצהר באורח זה ובין אלה המתחסדים וווהמ

רה של שלטון במול השלטון. בפועל הפכה החברה הישראלית מח
 עיתון.-שלטון-רה של הוןבחל םהפרט והע

 
אל אינה ממלאת אחר ייעודה ההסטורי התקשורת בישר .140

והרעיוני מעשי לשמור על שלטון העם והיא שומרת באדיקות על 
ה להיות חלק ממנו ישלטון ועל תאוות חלק ניכר מבכיר-ההון

 באורח כזה או אחר.
 

ווה סכנה ברורה ומיידית המצב זה אסור שיימשך. הוא מ .141
אחד ולת של כל אחת וכע ביגוהוא פו תלדמוקרטיה הישראלי

 נופעה על גורלשכויות ובעלי הזהיות אזרחים שווי למאיתנו 
ונדרשת האפשרות מהותי בעת הזו בה נדרש שינוי  דבמיוח
 רטית להיאבק על קיומו.קהדמו
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 ,אשר על כן תפעל מפלגת אני ואתה להשבת האיזון .142
הן בתחום  ,קשורת הישראליתתהריסון והבלימה בתחום ה

 קשורת המפלגתית והפרטית.תוהן בתחום ה הציבוריתרת והתקש
 

 ודמוקרטית שורת חופשיתקעקרונות אני ואתה לת
 

ואתה תפעל להשבת התקשורת למעמדה  ימפלגת אנ .143
 ;מרת הדמוקרטיה הישראליתשו –ותפקידה ההסטורי היינו 

 .והלאומנות שלטון-עם ולא למען ההוןפרט והרת למען הותקש
 

יבורי תה תפעל לביטול תאגיד השידור הצאמפלגת אנו ו .144
רת הציבורית בישראל והיא תפעל וביטול התקשכלי לל עשהוא בפו

תוך לימוד לקחי העבר  בישראל,לכינונה מחדש של רשות השידור 
 ומתוך ערכי היסוד של החברה הישראלית.

 
פשית והדמוקרטית ובישראל הח ילא יעלה על הדעת כ .145

רת של העם וית לא תתקיים תקשנלהבדיל מההונית והלאומ
 ,תנעם, ומאזפרט והעצמאי בשביל ה-עיתונאי ורחבאהפועלת 

 ההון. ילמת את כוחה של תקשורת בעלווב מרסנת
 

 יתונאיות, העיתונאיםואתה קוראת לכל הע יאנ מפלגת .146
 ינוניים,אנשי המעמדות הנמוכים והב ראלית,ואנשי התקשורת היש

ואלה שעתיד תנאים -מועסקים בתתואלה שו ראלה שפוט
נן עמה ועורר לכתלהבנשמת אפיהם,  התקשורת והדמוקרטיה

 ם.ירובכל המישקשורת החופשית והדמוקרטית מחדש את הת
 

ית מה של תקשורת עמנואתה תפעל לכינו ימפלגת אנ .147
מפלגתית -ערכית ףרבות תקשורת ערכית ואלית וחבחברה האזר

שורי התקשורת  יכלכלי והחירות בכל מ-יון החברתיומתוך השו
הכתובה וזאת  יתונותת והערוניאלקטנטרנט, התקשורת היהם האבו

 .והלאומנות כאיזון לתקשורת בעלי ההון
 

 חינוך לאני ואתה גם יחד 
מהישגיות חומרית ולאומנות להישגיות ערכית, עיונית ומקצועית גם 

 יחד 
 

החינוך בישראל מצוי במשבר במיוחד על רקע שלטון  .148
 ההון והלאומנות. 
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אומניים בצד השפעה הולכת וגוברת של תכנים ל .149
והתנתקות מערכי היסוד של ישראל אנו חווים כבר זמן רב 

 משבר במערכת החינוך.
 

משבר של מעמד ההוראה, משבר בהישגי התלמידים,  .150
משבר ביחסים בין תלמידים, בין מורים ותלמידים, בין מורים 

 והוריהם ועוד.
 

הנטייה המיידית להתמודד עם משבר זה בחברה  .151
ים ופיתרונות גשמיים ולאומניים גשמית ולאומנית הינה בכל

ובעיקר בצורך בתכני לימוד לאומניים בתשתיות נוספות, 
 בהגדלת שכר המורים, בהפחתת כמות התלמידים בכיתות ועוד. 

 
הפתרונות הלאומניים בתחום החינוך אינם מקובלים  .152

על מפלגת אני ואתה והפתרונות הגשמיים מהווים חלק מסויים 
 הם כדי לספק פיתרון של ממש.מהבעייה, אך לבדם אין ב

 
אנשים מלומדים ומוכשרים המבקשים לקבל גמול  .153

חומרי נאות, לא יגיעו למערכת מבלי שתקנן בהם תחושת 
 שליחות.

 
שכר גבוה ככל שהמערכת תוכל לספק, לעולם לא יגיע  .154

 לשכר מן התחום העסקי, או כזה שמחוץ למערכת החינוך.
 

לא יגיע  צימצום מספר התלמידים בכיתות לעולם .155
במערכת הציבורית למספר האידאלי הנדרש כדי ליתן תשומת 

 לב לכל תלמיד ותלמידה.
 

מתן דגש לערכי מולדת לאומניים והתנתקות מערכי  .156
אני ואתה העומדים ביסוד החברה הישראלית לא יובילו את 
התלמידים לכבד זה את זה, או את מוריהם, בעידן בו המדינה 

 חברתית לכל אזרח ואזרח.   משילה מעליה את אחריותה ה
 

מפלגת אני ואתה מבקשת להעביר את מוקדי  .157
ההתייחסות למערכת החינוך מהמימד החומרי למימד הערכי, 

 ברוח ערכי השוויון והחירות גם יחד.
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מטרתה העיקרית של מפלגת אני ואתה בחינוך  .158
בישראל הינה לפתח באורח ממלכתי תהליך הדרגתי אשר 

הן לתלמידים לעצב מערכת חינוך למופת יאפשר הן למורים ו
בישראל כדי לגדל כאן אזרחים נאורים, סקרנים, שואלי שאלות 
ומחפשי תשובות, המקיימים אוטונומיית רצון ערכית ולא 

 שלטון והלאומנות.-סטטיסטים אומרי הן של מדינת ההון
 

אני ואתה תפעל לטיפוח ערכי היסוד של החברה  .159
מורים ללא הבדל דת גזע, מין הישראלית לחירות ושוויון ג

ועדה, וחתירה לצדק חברתי, שלום ובטחון על פי חזון נביאי 
 ישראל והנחיית מייסדי ישראל היהודית והדמוקרטית. 

 
מפלגת אני ואתה תפעל לכינונו של שירות חינוך חינם  .160

ברמה גבוהה לכלל האזרחים מהגיל הרך ועד לתום הלימודים 
תם של הסטודנטים לחברה במוסדות להשכלה גבוהה ויציא

 האזרחית, כמקובל בחברות הרווחה המפותחות. 
 

מפלגת אני ואתה תפעל לטיפוח תהליך מקורי  .161
במסגרתו ישונה אופן הקצאת המשאבים לחינוך ובחינוך, ואט 

נסבל המוטל על ההורים אל עבר -אט יועבר הנטל הכספי הבלתי
רחיה החברה, אשר תשקיע באורח נבון וערכי עוד ועוד באז

 לעתיד. בדמותה לעתיד לתבוא.
 

מפלגת אני ואתה מבקשת לחדש את ההתמקדות  .162
במערכת החינוך בהקניית ידע עיוני ומקצועי ובלימוד ערכי 

 הסולידריות החברתית והחירות שבין אדם וחברו גם יחד.
 

 עקרונות אני ואתה בחינוך
 

מפלגת אני ואתה תפעל להשבת ערכי היסוד של  .163
בסיס מערכת החינוך הישראלית ולקיומה החברה הישראלית ל

של מערכת חינוך ברמה גבוהה מן הגיל הרך ועד לתום 
הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, ללא תשלום מעבר 

 לתשלום אותו משלמים האזרחים בגין הכנסתם.
 

 מטרה זו אינה ברת השגה מיידית אך ניתן גם ניתן לנקוט       
 בצעדים לקראתה.        
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ואתה תפעל לעיצוב כלי לימוד נאורים אני  .164
ופלורוליסטיים מנקודת מוצא של ערכי היסוד של ישראל ולא 
מנקודת מוצא לאומנית וחומרית, בד בבד עם לימודי ליבה 

 מסורתיים.
 

בנוסף להתווית דרך ומאבק לקראת חינוך חינם דוגלת  .165
רה לחינוך לערכי החירות והסולידריות מפלגת אני ואתה בחז

 הומנייים. -גם יחד, בד בבד עם ערכים ציוניים החברתית
 

לא ערכי ההישגיות החומרית הם שיקדמו את  .166
ההשכלה, את ההתנהגות הראויה בין אדם לחברו, ואת בניינה 
של חברה שראוי לחיות בה בישראל, אלא החינוך לערכי המוסר 
שבין אדם לחברו, ערכי הסולידריות החברתית, בד בבד עם 

 נות.יאיפה למצויערכי החירות והש
 

מפלגת אני ואתה תפעל לכינונה של תוכנית לימודים  .167
המדגישה באמצעות דיון חופשי את ערכי היסוד של החברה 
הישראלית ובהם חירות ושוווין חברתי כלכלי ללא הבדל דת, 
גזע, מין ועדה, הזכות לקיבוץ גלויות במסגרת הזכות להגדרה 

כות לשלום ולבטחון, עצמית במדינה היהודית והדמוקרטית, הז
הזכות לדעת, לחקור, לשאול שאלות, לתת פתרונות יצירתיים 

 לתיקון מצב קיים ועוד.
 

מפלגת אני ואתה תפעל לתכנון ויישום תקציבי ותוכני  .168
מקיף לעבר לימוד חינם מהגיל הרך ועד לאוניברסיטה 
באמצעות רפורמה מקיפה בהקצאות התקציב לחינוך ובתוך 

ות בהוצאות הכספיות המוטלות על ההורים מערכת החינוך, לרב
 בנדון.

 
אני ואתה תפעל לביטול השקעות העתק בתשתיות  .169

בחינוך ומעבר להשקעה במורים ובעיקר בהכשרתם המקצועית, 
 הכללית והשוטפת להשכלה כללית וערכית.

 
מפלגת אני ואתה תפעל להשקעה במורים על ידי  .170

אמצעות עידוד מצויינות המורים והכשרתם המקצועית ב
השקעה מסיבית בהשתלמויות דרגה בשילוב עם 

 האוניברסיטאות.
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אני ואתה תפעל לשילוב בין קידום מקצועי מתוגמל  .171
לבין השקעה בשעות לימוד נוספות בקבוצות לימוד מוקטנות 

 בהתאמה לצורכי התלמידים. 
 

בד בבד תפעל מפלגת אני ואתה למעבר מלימודים  .172
זרה ללימודי לוח משולבים בעזרת אמצעי עזר יקרי ערך בח

בלימוד באמצעות האינטרנט וחתירה לעבר  כינונו של יום 
לימודים ארוך אשר יגדיל את רמת התלמידים, יקל על הוצאות 

 ההורים ויאפשר להם לצאת לעבודה מפרנסת. 
 

מפלגת אני ואתה תפעל להשקעה מסיבית בחינוך  .173
דמאים, התלמידים להכשרה מקצועית מתיכון ועד ללימודים אק

 תמורת התחייבות לשירות במסגרת המדינה לזמן קצוב.
 

מפלגת אני ואתה קובעת כי מערכת חינוך ממלכתית  .174
אשר מקלה עם ההורים, אשר נאה דורשת ונאה מקיימת מול 
תלמידיה ומוריה, אשר מספקת כלים מתחום הידע העיוני 
והמקצועי ומתחום ערכיה הבסיסיים של התרבות גם יחד, תגרום 

ליכי התפוגגותם של האלימות, חוסר הכבוד העצמי, והעדר לתה
 הכבוד לזולת.

 
מערכת החינוך תשנה את פניה ותהפוך ממערכת  .175

המבקשת לספק לחברה עוד ועוד אזרחים השואפים להישגיות 
חומרית, למערכת המספקת כלים לאזרחים השואפים לממש את 

שאיפה חייהם על פי בחירה חופשית הנטועה בהגינות חברתית, ו
 למצויינות עיונית ומקצועית כאחד.

 
רעיונות ומעשים ספציפיים יקבעו על ידי חברות  .176

וחברי תנועת המערך החדש באמצעות ההליך החוקתי הפנימי, 
 בהתאמה לערכי היסוד, ולמציאות המשתנה.

 
 אני ואתה בבריאות הציבור ובאיכות הסביבה 

 חיוניים -רייםישנה לאחריות ציבורית בתחומים ציבו-בחזרה חדשה
 

בישראל קיימות שתי אוכלוסיות. אלה בעלי ההון  .177
והעשירים אשר יכולים לאפשר לעצמם ביטוחי בריאות יקרים 
ותרופות וטיפולים יקרים ומהירים בעת צרה ושאר הציבור ההולך 

 כלכלית ובריאותית. -ומתדרדר חברתית
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גורם המוות מספר אחד בישראל אינו תאונות הדרכים  .178
אך הן אינן מעניינות כלל  ;הטירור אלא המחלות הקשותוגם לא 

את השלטון וההתמודדות עם פתרונן מצוייה כל כולה בידי ההון 
 על כל המשתמע מכך. 

 
שלטון הולכת -ארץ ישראל המשמשת כערך לקיום ההון .179

 ומתייבשת תרתי משמע, בגלל ההון שלטון המנצל אותה לצרכיו.

 

ויים לשתייה מזה המים המסופקים לאזרחים אינם רא  .180
זמן רב, וגם אלה הולכים ונעלמים. כדי לשתות בישראל יש צורך 

 לשלם הרבה.  ;לשלם לבעלי ההון
 

המלח, על אחת -די בהצצה למה שנותר מן הכנרת וים .181
כמה הירדן, הירקון ויתר נחלי ומעיינות הארץ, כדי להבין עד כמה 

לאחר עמוק המשבר. מה אירע בשנים האחרונות לארצנו היפה, 
שבדם, יזע וסולידריות הפכו אותה אבותינו החלוצים משממה 

 עזובה לגן פורח.
 

משבר המים בישראל מהווה סמל ודוגמא לאשר מתרחש  .182
כאשר החברה משילה מעצמה את אחריותה לתחומים הציבוריים 

 החיוניים ומעבירה אותם לידי עושי הרווח.
 

 משבר זה הינו אות וסמל לאשר מתרחש כאשר בריאות .183
הציבור ואיכות חייו מופקדים בידיים שהרווח בראש מעיניהן, בד 

 בבד עם השלת אחריותה החברתית של המדינה לגורל אזרחיה.  
 

המים המסוכנים, האויר המזוהם, השתלטות בעלי ההון  .184
על החופים, מערכת הבריאות הציבורית הקורסת, המעבר מבריאות 

ם שרשרת כשלים כל אלה מהווי –לעם לבריאות לעשירים ועוד 
 שזורה אחת, שמקורה אחד.

 

מפלגת אני ואתה מבקשת להחזיר את האחריות  .185
ישן לתחומים החיוניים הנוגעים לגורלו של -הציבורית באורח חדש

 כלל הציבור, לרבות לבריאותו ולסביבתו.
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מהותי על פיו -לשם כך יש להתוות תהליך פרוצדורלי .186
אות ואיכות הסביבה, וישונה יוגדלו סמכויות ותקציבי משרדי הברי

מאזן הכוחות שבינם לבין הגופים המשפיעים על תחומיהם בחברה 
האזרחית, לרבות מתן סמכויות למאבק כנגד כל אותם גופים אשר 

 מסכנים את בריאות הציבור.
 

איכות הסביבה ומערכת הבריאות הציבורית הינם  .187
אשר תחומים המשפיעים על חיינו ומותנו עשרות מונים יותר מ

 התחומים בהם מושקעים מירב כספי ומשאבי הציבור כיום.
 

הסכנה הברורה, המרכזית והמיידית לשלום הציבור אינה  .188
קסאמים מעזה או מלבנון. היא אינה מחסור בטייסת מטוסי קרב 

 חדשים כזו או אחרת, או בבניית בונקר חדש לראשי השלטון. 
 

שראל מחלות הסרטן והלב הן גורם המוות מספר אחד בי .189
בפרט ובעולם המערבי בכלל. העמקת סכנות אלה אינה נגרמת 
בשל שריקת הפגזים אלא בראש ובראשונה בשל סוגיות מתחום 

 איכות הסביבה ובריאותו של הציבור בישראל.
 

האוויר המלוכלך, המים המזוהמים, התדלדלותה של  .190
הרפואה הציבורית, במיוחד בפריפריה, בד בבד עם העמקת 

ואה הפרטית בישראל ועוד, הם ממוקדי המאבק משקלה של הרפ
 של תנועת השוויון החדש בתחום זה.

 
החזרת האחריות, הכוח והסמכות לציבור בתחומים  .191

מהותיים אלה, החלשת השפעת בעלי ההון ורודפי הרווח בעניינים 
אלה, אינן סיסמאות מן הפה אל החוץ אלא דגל, סמל וצורך חיוני 

 ואיכות חייו של הציבור בישראל.מאין כמוהו לשינוי רווחתו 
 

 עקרונות הבריאות ואיכות הסביבה של אני ואתה
 

מפלגת אני ואתה תפעל להרחבה משמעותית של כוחם  .192
וסמכותם של משרדי הבריאות ואיכות הסביבה בישראל, שהם 

 האחראים על ביטחונו הבריאותי המיידי של הציבור. 
 

ראשם הרחבה זו תתבצע אל מול המשרדים האחרים וב .193
משרד האוצר, וכן תתבצע רפורמה בכל הנוגע לפיקוח הכנסת על 
הממשלה ועל החברה האזרחית גם בתחומים אלה, תוך שאיפה 

מהותי באמצעותו יחזיר הציבור את -לכינונו של תהליך פרוצדורלי
 גורלו הבריאותי והסביבתי לידיו.
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מחקרי  -מפלגת אני ואתה תפעל למאבק ממשלתי מסיבי  .194

ורמי המוות הראשונים בישראל שהם מחלות הסרטן ומעשי בג
 והלב ולא תותיר תחומים אלה לבעלי ההון והרווח בלבד.

 
מפלגת אני ואתה תפעל להפחתת עלויות הבריאות  .195

לאזרח, לרבות לעניין מחירי ושירותי ביטוחי הבריאות בקופות 
 החולים ובחברות הביטוח.

 
פי  מפלגת אני ואתה תפעל להרחבת סל התרופות על .196

חוק באורח שיאפשר לכל האזרחים שחלו במחלה קשה להידרש 
 לתרופות להן הם צריכים באורח מיידי.

 
מפלגת אני ואתה תפעל במשולב עם הגורמים החברתיים  .197

מוסדיים להרחבת שירותי מערכת הבריאות -המוסדיים והחוץ
חולים ממשלתיים ושירותים -הציבורית, ולרבות הקמתם של בתי

ם באיזורים ובתחומים בהם קיים חוסר, כגון איזורים רפואיים נוספי
המרוחקים מהמרכז, או תחומי בריאות חיוניים המצויים בבעיות 

 תקציביות ואחרות.
 

מפלגת אני ואתה תפעל לגיבושה של תוכנית חירום  .198
מקיפה, מעשית ומיידית להצלת הכנרת וים המלח ושיקום מערכת 

 ים.-מי המים, ולרבות הקמת מפעל לאומי להטפלת
 

מפלגת אני ואתה תפעל כנגד הפרטתם של חופי הארץ,  .199
להוצאת החופים מידיהם של בעלי הון והחזרתם לשליטתו והנאתו 

 של הציבור.

 

מפלגת אני ואתה תפעל באורח יזום כנגד הגורמים  .200
 המסכנים את איכות הסביבה ואת בריאותו של הציבור בישראל.  

 
ידי חברות וחברי  רעיונות ומעשים ספציפיים יקבעו על .201

מפלגת אני ואתה באמצעות ההליך החוקתי הפנימי, בהתאמה 
 לערכי היסוד, ולמציאות המשתנה.

 
 אני ואתה והכבוד לדת ולחופש הדת

 
הדתות לסוגיהן הינן מאבני היסוד של החיים האנושיים  .202

דמוקרטית בדגש -והמודרניים כאחד בכלל ובמדינה היהודית
 בד בבד ומתוך כבוד לדתות האחרות.בעניין הדת היהודית בפרט, 
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חופש הדת והמצפון הינם מעקרונות היסוד של מגילת  .203

העצמאות הישראלית, כמו גם חלק בלתי נפרד מערכי היסוד של 
ההשקפות הנאורות בדבר חירותו של האדם וזכותו לקיים באורח 

 שווה וחופשי את אורחות חייו, על פי בחירתו ואמונתו.
 

  –ויות יסוד אלה הינה כפולה הנגזרת המעשית לזכ .204
מחד יש לאפשר ואף לעודד באורח ממשלתי יזום את 
קיום הפעילות הדתית החופשית וההתנדבותית ומאידך יש 
להפריד באורח הדרגתי, ומתמשך בין מימדיה הכופים של הדת 

 לבין מוסדות המדינה.
 

מפלגת אני ואתה דוגלת במתן כבוד לערכי המסורת  .205
ט, ובמיוחד לערכי המוסר היהודי המפיצים בכלל והיהודית בפר

אור לעולם כולו, כפי שהם משתקפים במיוחד בספר הספרים, 
ובהשקפותיהם השונות של גדולי ההוגים היהודיים כגון הרמב"ם 

 ואחרים.  
 

מפלגת אני ואתה תפעל להעמקת המחקר, החקר  .206
והפעולה הדתיים החופשיים והעמוקים הן במישורים הדתיים והן 

ורים האקדמיים והאחרים בחברה האזרחית וזאת מתוך במיש
שאיפה לקידומה של הפעילות הדתית החופשית בהסכמה נרחבת 

דתיים והציבורים הדתיים -עד כמה שיותר בין הציבורים הלא
 כאחד.

 
 עקרונות אני ואתה והדת בישראל

 
מפלגת אני ואתה תפעל לקידום פעולתם החופשית של  .207

 מונתם.האזרחים בישראל במסגרת א
 

מפלגת אני ואתה תפעל לקידומם ושגשוגם של לימודי  .208
הדת והמסורת היהודית הנטועה בקשר עתיק ליסודות המוסר, 

 לארץ ישראל, לקהילותיו של העם בגלות ולשיבתו לארץ מולדתו.
 

מפלגת אני ואתה תפעל לקידום לימודי המוסר היהודי,  .209
ואצל גדולי מונותאיסטי, כפי שמשתקף בתנ"ך -לרבות  הרציונלי

ההגות היהודיים ולרבות לימודי ליבה רציונליים שישולבו עם 
 לימודי דת ומסורת.
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מפלגת אני ואתה תפעל לקידומה ולשגשוגה של הדת  .210
היהודית בישראל, בד בבד עם כבוד לדתות האחרות בישראל 
ומתוך אבחנה בין שגשוג הדת באורח חופשי לבין פעולת הדת 

 יפה לתיקון בהסכמה, ככל שניתן.באורח כופה וזה מתוך שא
 

מפלגת אני ואתה תפעל לטיפוח שירותי הדת  .211
הוולנטריים לאלה החפצים בהם, והעומדים בקנה אחד עם חופש 

 הדת והמצפון במיוחד בתחומי הנישואין, הגירושין והגיור.
 

מפלגת אני ואתה תפעל בשיתוף עם כל גורמי העם  .212
ת הגיור התואמים את היהודי להתוויית עקרונות חדשים לסוגיי

שיבתו של עם ישראל לארצו לאחר אלפיים שנות גלות, ואת רצונם 
הכן והאמיתי של תושבים ואזרחים רבים ליטול חלק בלתי נפרד 

 בגורלו, תרבותו  ומהותו של העם היהודי המתחדש בארצו.
 

רעיונות ומעשים ספציפיים יקבעו על ידי חברות וחברי  .213
הליך החוקתי הפנימי, בהתאמה מפלגת אני ואתה באמצעות ה

 לערכי היסוד, ולמציאות המשתנה.
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"…Thou shalt love thy neighbour as thyself" 

Howbeit there shall be no needy among you 

…And they shall beat their swords into plowshares, and their 

spears into pruninghooks; nation shall not lift up sword against 

nation, neither shall they learn war any more together;" 

 Leviticus 19 , 18, Deuteronomy 15 , 4, Isaiah 2, 4)) 
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