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 ישראל בעלייה  מצע

, מפלגה ידי העולי החדשי ישראל בעליה  המפלגה שהוקמה על
, , כבוד והאינטרסי של העולי הנאבקת בעקביות למע זכויותיה

מפלגת של האזרחי החדשי של המדינה.

 ישראל בעליה

המש העליה הנו הערובה לקיומה ולפריחתה של המדינה היהודית
בעתיד. לכ אנו עומדי על שינוי סדרי העדיפות הלאומיי וקוד כל

ביחס לקליטה. עליה ורווחת של העולי  אלו ה העדיפויות העיקריות
של המדינה.

, שמשימתה הראשונה במעלה של המדינה צריכה להיות אנו סבורי
שילוב המלא והמכובד של העולי בכל תחומי החיי החברתיי

. והפוליטיי באר
ישראל בעליה משתתפת באופ פעיל בתהלי הבנייה של האומה, של

החברה ושל המדינה. המפלגה הזו מייצגת את העליה ומשתתפת באופ
פעיל בפתרו בעיות לאומיות בתחו המדיניות, הכלכלה, החינו

והתרבות.
, שיש צור דחו ברפורמות פוליטיות, שיהפכו את ישראל אנו משוכנעי
, למדינה, שמושכת ממדינת מקלט ליהודי למרכז היהודי מכל העול

את כל יהודי הפזורה להצטר לחברה בעלת תרבות רוחנית גבוהה,
למדינה בעלת רמת חיי גבוהה ואיכות חיי מצוינת ובקיצור, למדינה
יהודית, המעניקה אפשרויות מרביות למימוש עצמי של אזרחי ישראל

מבחינה כלכלית ורוחנית במאה ה  21.
, לסגנו אי אנו מתייחסי לקליטה כאל כניעה לסדרי חברתיי קיימי
, שהתגבשו עד בוא העליה, אלא קוד החיי ולאופי היחסי החברתיי

, בכשרונ ובמטענ כל כאל העשרה של כל תחומי החיי בניסיונ
שיח . אנו רואי את תהלי הקליטה כדו היצירתי של העולי החדשי
בי התרבויות והמסורות שמטרתו  העשרה הדדית וצמיחה רוחנית של

. : של העליה ושל התרבות השורשית באר שני הצדדי
ישראל בעליה טוענת, שליהודי התפוצות אי עתיד בלי ישראל ושבלי

הקשר ע התפוצות ישראל תאבד את עוצמתה, את ייחודה ואת
מקוריותה הלאומית והרוחנית ותיהפ לרפובליקה לבנטינית נוספת

וקטנה. לכ אנו סבורי שחובה לעצב מחדש את היחסי ההדדיי בי
מדינת ישראל לבי התפוצות. ישראל צריכה להוות מרכז של יהודי
, מסורות ואינטרסי של העול כולו תו כיבוד מוחלט של הסדרי
קהילות יהודיות בגולה. אנו מתנגדי נמרצות ליחס הפטרנליסטי

. המתנשא שהשתרש בארצנו כלפי קהילות יהודיות בעול

 ישראל בעליה

בטחונה של מדינת ישראל ושל הע היהודי עומד בראש סול העדיפויות
של מפלגת ישראל בעליה.

בתחו מדיניות החו אנו בעד הסדרי שלו כפתרו לסכסו הערבי 
ישראלי, א הסדרי אלה צריכי להיות מבוססי על ביצוע מדוקדק של
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ידי השותפי שלנו. כל ההסכמי שהושגו עד עתה על
, שהסכמי מתו הכרה בזכותו של כל ע לשלוט על גורלו אנו משוכנעי
, א ה מסכני בינלאומיי וויתורי טריטוריאליי אינ אפשריי

את בטחונה של מדינתנו.
מבחינתנו השכנת שלו אמיתי במזרח התיכו וחתימה על חוזה שלו ע

שכנינו תלויות באופ ישיר בתהליכי הדמוקרטיזציה של המשטרי
האוטוריטריי ואוטוריטריי למחצה של שותפינו לתהלי השלו היו

ובעתיד.
אנו נוכל לראות בשכנינו שותפי ברי אמו לתהלי השלו רק לאחר

זמננו, יעבירו תחיקה ומדיניות שה יקבלו את עקרונות הדמוקרטיה בת
מעשית לערו הוויתור על עקרונות של אלימות ויקבלו עקרונות הומניי

אנושיי בתחו ההגנה על זכויות הפרט, כלומר שינויי של כלל
המשטרי בהתא לנורמות הבינלאומיות.

ירושלי היא בירתה המאוחדת והבלתי ניתנת לחלוקה של מדינת ישראל.
בנושא מעמדה של ירושלי אי אנו מוכני לשו פשרות.

המפלגה מתנגדת לכל רעיו המכיל טרנספר של אוכלוסייה ערבית או
יהודית. בכל גירסה של הסדרי שלו אנו מתנגדי לחיסול של ישובי
. תנועת ההתיישבות היא עקרו הציונות, ואנו תומכי בו ללא יהודיי

סייג.
ישראל היא היו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכו ואי

לשכוח זאת. את אופי שיתו הפעולה ע השכני זאת נכונותנו לפשרות
, טריטוריאליות יש להתנות במידת הדמוקרטיזציה של אות משטרי

. עמ אנו נושאי ונותני
בתנאי של משטר טוטליטרי חסרה האופוזיציה, נעדרת עיתונות חופשית
, המהווי ערבו למימוש ההסכמי ודעת הקהל, כלומר כל אות גורמי

שהושגו.

 ישראל בעליה

, שהכרחי לשמור על יחסי מיוחדי ע ארה"ב. ישראל אנו מודעי לכ
בעליה מציעה לפתח יחסי ע ארצות אירופה, להמשי את שיתו

הפעולה המעשי ע האיחוד האירופי. יש לפתח ולהעמיק הבנה הדדית ע
ארצות מזרח אירופה וארצות חבר המדינות, המהוות שווקי מבטיחי

בעתיד. קהילת דוברי רוסית מהווה גשר בי ישראל לבי ארצות אלו.
ברור שהמפלגה, אשר בסיסה האלקטואלי העיקרי שלה ה יוצאי ברה"מ

וחבר המדינות, שואפת לפיתוח יחסי מקיפי ע ארצות מוצא של
. העולי

 ישראל בעליה

אנו בעד תאוצת תהלי ביטול המונופול ובעד סיו תהלי ההפרטה של
. אנו בעד צמצו ההתערבות הממלכתית בתחו מפעלי ממלכתיי

הכלכלה. אול בעיות בעלות חשיבות מיוחדת ובעלות היק גדול כגו
בעיות העליה והקליטה צריכות להיות מרוכזות בידי המדינה ולבוא על
. בדר זו, כלומר באופ ריכוזי ידי גורמי ממלכתיי פתרונ א ורק על
וממלכתי יש לקבל החלטות לגבי איזו המדיניות הסוציאלית והבטחת
רמת חיי נאותה לשכבות חלשות של האוכלוסייה. שו הפרטה לא

צריכה לפגוע בשכבת האוכלוסייה החלשה של המדינה. שטר הצליחה
. אי לאפשר ביצוע רפורמות, הפוגעות בזכויות להשתלב בחיי האר
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האוכלוסייה החלשה.
אנו עומדי על קיצו כוח האד במנגנו הממלכתי, קיצו ההוצאות על

פקידות בכל הדרגות, החל ממשרדי הממשלה וכלה בעיריות.
. ישראל חייבת להשתמש אנו דוגלי במשיכה מירבית של ההו הזר לאר

ביתרונה  בכוח העבודה בעל הרמה המקצועית ביותר שיש לה. אנו
ממשיכי לשאו לפיתוח תעשיות עתירות מדע.

ישראל בעליה סבורה, שהפתרו העיקרי לבעיית האבטלה בקרב העולי 
הסבה מקצועית של עובדי מקצועיי בתחו ההיטק. דר זו כבר
הוכיחה את יעילותה וסייעה לאלפי עולי להשיג עבודה בתחו זה.

בתקופה של אבטלה קשה וקיפאו כלכלי הפתרו היעיל טמו בפיתוח
, בו מועסקי . אנו נמשי לפתח את תחו העסק הקט עסקי קטני

. היו עולי חדשי רבי

 ישראל בעליה

פתרו בעיית הדיור של עולי ושל שכבות בחברה  היא הבעיה החשובה
ביותר בעיני ישראל בעליה. הפתרו  דיור סוציאלי, המש השכירות
לטוו ארו של דירות בשוק הפרטי, בניית דירות בעזרת עמותות של

, הצמדה של משכנתאות והלוואות לשכירת דיור למדדי הכלכליי עולי
, בניית דירות קטנות. העיקריי

 ישראל בעליה

אנו מוצאי את בעיות ההשכלה והחינו מכלל הבעיות החברתיות. עתיד
המדינה תלוי במידת יכולתנו להתאי את בתי הספר של המדינה

לדרישות המאה ה  21.
אנו נגיע לכ שערכיות, מודרניות ואיכות ההשכלה, בהתחשב בניסיו
הפדגוגי הישראלי והרוסי והחינו הלאומי, יהוו בסיס של בית הספר

. הישראלי. ילדינו צריכי לקבל השכלה הכי טובה בעול

 ישראל בעליה

מערכת הבריאות הישראלית נמצאת עתה במשבר עמוק, אי דר אחרת
ידי הגדלת מספר המיטות בבתי החולי ולש להקל על החולי אלא על

, בה ג יימצאו מקומות עבודה כ צרי לבנות בתי חולי חדשי
עולי והכרה . יימש המאבק לזכויות שוות של רופאי עולי לרופאי

במעמד המקצועי.

 ישראל בעליה

, כלומר מפלגה של אנשי תרבותיי ובעלי השכלה. אנחנו  מפלגת עולי
מורשת התרבות העולמית וערכי לאומיי שלנו אינ צליל ריק לגבי
העולי מחבר המדינות. אנו תמכנו וממשיכי לתמו בכל היוזמות,
שמטרת העלאת היוקרה של התרבות והאמנות הישראלית. אנו נמשי

את מדיניות התמיכה הממלכתית בספרות ובתרבות בלשו הרוסית. איננו
צריכי לפגוע במושג התרבות ולהפכו לנספח בלתי מחייב לחברה

תעשייתית. אנו מייצגי פוטנציאל תרבותי עצו של העליה הפוסט
מרוסיה ובעזרתנו ישראל תוכל להיפטר לתמיד מתדמית הפרובינציה

התרבותית.
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 ישראל בעליה

נוער עולה הוא תקוותה של ישראל. ישראל בעליה שואפת לאחד את כל מי
, שחש אחריות לעתיד ארצו ומתכוו לתרו את חלקו בסלילת הדר

, שבאמצעותה נגיע למאה הבאה. תו כדי פתרו בעיותיה של התלמידי
עולי אנו נעשה הכל, כדי שמפלגתנו תהיה החיילי והסטודנטי
, את , השואפי לממש את יכולת הכתובת הטבעית לכל הצעירי

. שאיפת ואת יצירתיות

 ישראל בעליה

בכנסת ה  15 אנו מתכווני לשאו בעקביות לקבלת יוזמותינו בתחו
, אשר הוצעו במהל הכנסת ה  14. החוקי הסוציאליי הנוגעי לעולי

. במושב הבא של הכנסת ייהפכו הצעותינו לחוקי
ידי המדינה לא יהיה תלוי אנו נשיג שגובה העזרה הסוציאלית המוגשת על
בבעלות על מכונית ובקבלת פיצויי משויצריה וגרמניה. המוסד לביטוח
, המקבלי קצבת רווחה, את לאומי אינו צרי למנוע מעולי חדשי

. אנו הזכות לעבוד ואת האפשרות להחזיק חסכונות בחשבו הבנק שלה
פועלי למע קבלת החוק לגבי ותיקי מלחמת העול השניה, לגבי

המצילי באתר התאונה בתחנת הכוח האטומי בצ'רנוביל, לגבי אסירי
. מחנות הריכוז הקטיני ואלמנות העולי החדשי

, שחובה לפתור את בעיית העברת תשלו הגמלאות מארצות אנו סבורי
חבר המדינות.

 ישראל בעליה

אנו סבורי שאי לאפשר כפיה דתית, חוסר סובלנות דתית וספקולציה
פוליטית על חשבו הדת. הבעיות בי הדתיי ולבי החילוניי צריכות
שיח שקול למצוא את פתרונ לא באמצעות "מלחמות דת" אלא דר דו

תו כבוד הדדי.
חלק מבעיות המעמד האישי של העולי כבר בא על פתרונו. היו אי

. יהודי מכשולי להתחיל בתהלי הגיור ונפתרה בעיית קבורת של לא
, הוא בלתי נסבל. המצב, בו זוגות צעירי נאלצי להינשא בקפריסי

 ישראל בעליה

אנו נתנגד בעתיד לניסיונות להשחיר את פניה ולהצמיד תוויות ה על
יוצאי חבר המדינות וה על יוצאי קהילות וקבוצות סוציאליות אחרות.
לא נרשה שפגיעה כלשהי בעולי החדשי תישאר בלא עונש. מעתה לא

, רק עיתונאי אחראי לפגיעה בש הטוב באמצעי התקשורת אלא ג העור
, הפוגע בכבודנו. אשר איפשר את הפרסו

 ישראל בעליה

. אנו ניאבק בכל גילויי האנטישמיות בכל מקו בעול

 ישראל בעליה היא המפלגה היחידה והאמיתית של העליה. כבר הוכחנו
 את כוחנו, את כוחה של אחדותנו ורק תחת הדגל שלנו אפשרי איחוד

, ימניי ושמאלי  שווה ער של נציגי כל הקהילות, דתיי וחילוניי




