
  
 

  

 

 

#1 

 מאה מוסדות שמשלבים לימודי קודש וחול ברמה גבוהה.
 אחד האתגרים הגדולים של הציבור החרדי העובד הוא מוסדות חינוך לילדים. מצד אחד, איננו מתפשרים על חינוך

 חרדי ולימודי קודש ברמה גבוהה. מצד שני, איננו מתפשרים גם על לימודי חול ברמה גבוהה והקניית כלים שיאפשרו

 לילדינו את היכולת להתפרנס בכבוד בהמשך חייהם.

 עם שלם מתחייבת לפעול להקמת מאה מוסדות חינוך משלבים לימודי קודש וחול בכל הריכוזים החרדים - זאת על

 מנת לאפשר להורים את זכות הבחירה לאיזה מוסד לשלוח את ילדיהם.

 

#2 

 תעסוקה איכותית ופרנסה מכבדת.
 חלק גדול מהצעירים והצעירות החרדים המבקשים לרכוש השכלה במכללות החרדיות השונות, נושרים עוד בשלב

 המכינה הקדם אקדמית. אלו המספרים. זו המציאות העגומה. דבר זה לא מחזיר אותם אל הכוללים, אלא שולח אותם

 לעבוד בעבודות פחות איכותיות שמאפשרות משכורת בסיסית בלבד.

 עם שלם מתחייבת לבנות מערך ליווי תומך בתחילת התהליך, על מנת לחסוך את עוגמת הנפש בנשירה ולאפשר

 מסלול מותאם ומדויק יותר על מנת לאפשר את השילוב בצורה המותאמת ביותר, בדגש על תעסוקה איכותית.

 

#3 

 שילוב נשים חרדיות בהנהגת המפלגה.
 שילוב נשים בהנהגה הפוליטית זו חלילה איננה התרסה, אלא כורח המציאות. הציבור החרדי מונה למעלה מ

 נשים וחלק מהבעיות והצרכים שלהן לא באים לכדי פתרון בגלל הייצוג החסר שלהן בועדות הכנסת השונות 600,000

 עם שלם מתחייבת לשלב נשים בהנהגה, במוסדות המפלגה, ברשימה לכנסת ובוועדות הכנסת השונות על מנת לתת

 מענה נכון והולם לצרכיהן של מאות אלפי נשים חרדיות, כל זה תוך הקפדה על צניעות והתנהלות על פי ההלכה.

 

#4 

 מסלולים מותאמים לנוער חרדי בבתי הספר המקצועיים ברחבי הארץ.
 הציבור החרדי התברך בנוער מופלא ומיוחד. אך צריך להודות על האמת, לא כל נער מסוגל לשבת ללמוד גמרא

 במשך 12 שעות ביממה. נער כזה הוא לא "נער שוליים". זהו נער שבהכוונה מקצועית נכונה יכול להצליח ולפרוח

 לתפארת המשפחה שלו. אסור לנו לוותר עליו. אסור למדינה לוותר עליו.

 עם שלם מתחייבת לייצר במסגרת בתי הספר המקצועיים מסלולים ומסגרות מותאמים לצעירים החרדים, על מנת

 לאפשר להם לקבל הכשרה מקצועית איכותית, זאת לצד שמירה מלאה על אורח החיים החרדי שלהם.

 

#5 

 מחויבים להשתלבות - לא להתבדלות.
 עם שלם היא הבית של החרדים העובדים, של ציבור חרדי גדול הדוגל בהשתלבות בחברה הישראלית ולא בבידול.

 המפלגות החרדיות היום, גם ש"ס וגם יהדות התורה מקדשות את ההתבדלות ופונות לאברך החרדי. הצרכים של

 הציבור החרדי העובד נופלים בין הכסאות

 עם שלם מתחייבת להיאבק על הצרכים של הציבור החרדי המשתלב, העובד, העמל לפרנסתו. שלנו, החרדים הגאים

במדינת ישראל ומבקשים ליטול חלק בבנייתה.
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