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 לב: עולים למען ישראל - מצע

 מפלגת "לב עולים למען ישראל" זו מפלגה של עולים יוצאי מרכז אסיה
 ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות בישראל. מספרם הכולל בישראל
 מגיע לכדי 350,000 איש. אך טבעי הוא, כי גורלה של מדינת ישראל הוא
 גורלם, היות והן חלק בלתי נפרד מאוכלוסייתה. התקדמות ופריחה של
 ישראל הן תנאי מוקדם לרווחתם ואושרם. לכן האינטרסים של המדינה
 הם הם אינטרסים הדומיננטיים שלהם. הם עושים ומוכנים לעשות הכל
 לטובת התפתחות כלכלתה, תרבותה, ניצול הפוטנציאל, וכדומה. ללא

 ספק, הם דואגים גם לבעיות הבינלאומיות, בהתחשב בכל המורכבות של
 התמודדות ערבית-ישראלית ויחסים בינלאומיים מסובכים. עולים יוצאי
 מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות בישראל מוכנים לתרום

 את תרומתם בפתרון כל הבעיות האמורות לעיל, והדבר נקבע ופותח
 בצורה חדה בהוראות ספציפיות של המצע. יחד עם זאת, ליוצאי האזורים

 המזרחיים של ברית המועצות לשעבר יש בעיות ואינטרסים אתניים
 מיוחדים, אשר קשורים בתכונות היסטוריות אופייניות, מערכת ערכים
 מגובשת, השקפת עולם מיוחדת, מנטליות, תרבות, דרך חיים בכללותה.

 בעיות אלה דורשות פתרון ללא דיחוי, והאינטרסים דורשים את מימושם.
 בלא זאת אין ולא יכול להיות קיום אמיתי ליסודות אתניים.

 מפלגת "לב עולים למעען ישראל" מציגה במצעה את האסטרטגיה, אשר
 פותחה על ידה, ואשר מכוונת לפתרון בעיותיו של חלק זה באוכלוסיית

 מדינת ישראל ומימוש האינטרסים שלו. יחד עם זאת, היא מדגישה הדגש
 היטב, כי פתרון ומימוש אינטרסים של חלק אחד מהציבור לא יכול לבוא

 בשום מקרה על חשבונו של חלק אחר בעם ולפגוע בענייניו.

 פרק ראשון. יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות
 בישראל

 1.1 ישראל - מדינה רב-אתנית

 מדינתנו קיימת קצת מעל לחמישים שנה. היא נתהוותה כתוצאה מיציאת
 יהודים מכל רחבי העולם, שם שהו משך אלפיים שנה בגלות. הם חזרו

 לארץ-ישראל ומימשו את התקווה הבלתי נלאית על השיבה למולדתם,
 ארץ הקודש. הם שבו לכאן גם כתוצאה ממאורעות היסטוריים עמוקים
 וטרגיים, אשר התרחשו במחצית השניה של המאה העשרים, אשר לוו

 בהתרחבות תופעת האנטישמיות, אשר נסתיימה בשואת הציבור היהודי
 ובטרגדיה הנובעת ממעשים שלוחי הרסן של המשטר הטוטליטרי.

 אך טבעי הוא, כי בתקופת ההיסטוריה הקדומה הארוכה, הרחק מביתם
 הלאומי, במדינות זרות ובקרב עמים זרים, הם ספגו תמורות משמעותיות

 ולבשו צורה של קבוצות אתניות שונות זו מרעותה.

 חשוב מאד להדגיש, כי הם נשתמרו כיהודים, שמרו על המקור הלאומי
 שלהם, על רוחניותם, אשר בבסיסה מונחת יהדות, שימרו את המסורת
 המושתתת על אמונת אבותיהם. לא פחות חשוב להדגיש, כי עם חלוף

 הזמן הם השתנו בצורה משמעותית תחת השפעתן של נסיבות היסטוריות,
 אשר היו מנת חלקם של מדינות ואזורים שונים, אשר בהם התגוררו
 היהודים. במידה מסוימת הם עברו התבוללות, בסופגם את התרבות

 ואורח החיים של עמים אחרים, שפותיהם, צורת החשיבה שלהם,
 השקפות עולם ודברים רבים אחרים.

 על כן ניתן לראות בישראל מדינה יהודית רב-לאומית. אולם הייחוד של
 רב-לאומיות זו נעוץ בכך, כי העם היהודי מורכב מקבוצות אתניות שונות
 מאד זו מזו, והדבר מעורר בעיות, אשר מן ההכרח לפתור אותן על מנת
 להביא לשילוב הקבוצות האתניות של הציבור הישראלי לעם מונוליטי

 אחד. בחזית זו עבודה רבה מוטלת על המדינה, אולם גם קבוצות ומפלגות
 ותנועות אתניות שונות יכולות וצריכות לעשות הרבה, כאשר המפלגות
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 האתניות הן הצורה העליונה של אחדות המאופיינת בדינמיות, דבקות
 במטרה והתלכדות.

 1.2. המשותף והמבחין במעמד הסוציאלי ובאינטרסים של קבוצות
 אתניות

 כל הגורמים האתניים בישראל, בלא יוצא מן הכלל, הנם בעלי זכויות
 וחובות אזרחיות שוות. הם רשאים להתגורר בכל עיר או ישוב, לעבוד

 בהתאם להשכלתם וניסיונם, לדבוק בכל דת או לא לדבוק בשום דת. כולם
 נהנים באותה צורה מחירויות דמוקרטיות, המוקנות על פי דיני מדינת

 ישראל. לכולם זכויות לבחור ולהיבחר שוות. הם יכולים לבחור ולהיבחר
 בלא כל הגבלה לרשויות השלטון העליונות - הרשויות המקומיות והכנסת.

 כל המנוי לעיל אינו אלא הצלעות העיקריים של אחדות הקבוצות
 האתניות. כולן שוות בפני החוק. יחד עם זאת כולן שונות ומיוחדות. הן
 נבדלות בניסיונן ההיסטורי, היות והגיעו ממדינות שונות. לכן אך טבעי,
 כי הדבר הטביע את חותמו על אופן ההתפתחות, על הרמה התרבותית,

 ולפני הכל - על רמת ההשכלה של הקבוצות האתניות.

 בכך מוסברת העובדה המצערת, כי קבוצות אתניות תופסות מקום שונה
 בחברה. לאחדות עמדות איתנות בכנסת, בכל מנגנון ניהול המדינה,

 בעסקים. להן החלק הארי של מקומות העבודה הטובים, אשר לצידם
 שכר עבודה גבוה יותר. ילדיהם מודעים לחשיבות ההשכלה והדעת
 וברובם לומדים היטב, מסיימים אוניברסיטאות ומוסדות אחרים

 להשכלה גבוהה, ובכך מבטיחים לעצמם את המקומות הטובים ביותר
 בעתיד.

 לאחרים אין כלל ייצוג בכנסת, ייצוג זניח, או אפסי, ברשויות המקומיות,
 וגם כל היתר הרבה יותר רע.

 הדבר מביא לבעיות, ובעיות אלה הן בהיקף כלל-ישראלי. הדבר מקשה
 ומעכב את תהליך השילוב של הקבוצות האתניות לעם ישראל אחד

 ומלוכד. מובן, כי תהליך זה יתקיים בסופו של דבר כך או אחרת, הוא כבר
 קורה ומתישהו יסתיים, היות והוא אובייקטיבי. אולם אם הוא יתקיים
 מעצמו הוא יהא מאד כואב וילווה בתופעות שליליות. לעומת זאת, אם
 הוא יונחה על ידי תוכנית ממלכתית מתאימה הוא יתקיים בצורה הרבה

 יותר דינמית ורכה.

 בחזית זו המפלגות האתניות יכולות למלא תפקיד חשוב ותורם.

 1.3. מעמדם של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות
 בישראל ובעיותיהם

 יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות בישראל - זה
 קודם כל יהודים בוכריים, אשר התגוררו עד לעלייתם לישראל במדינות

 האסיאתיות של ברית המועצות לשעבר, וכן יהודי קווקז דוברי פרסי,
 אשר חלקם הארי הגיע לישראל מאזרבייג'ן. הם מרכיבים חלק ניכר

 מהאוכלוסייה היהודית של אזורים אלה. הם קרובים מאד זה לזה לפי
 מאפיינים רבים, וקודם כל לפי שפתם האתנית, ומה שמאד חשוב - לפי
 היבטים משמעותיים של מעמדם הסוציאלי במולדתם. קבוצות אתניות
 אלה שואפות זו לזו. להן בעיות ויעדים משותפים, ודרכים משותפות

 לפתרונם. לכן המפלגה המאוחדת "לב עולים למען ישראל" מאחדת אותם
 ומבטאת את האינטרסים שלהם.

 באזורים, אשר בהם התגוררו יהודים בוכריים, מצא מעגן גם חלק נכבד
 של יהודי אשכנז, אשר נדדו לשם כתוצאה מתמורות סוציאליות קשות
 (רעב של שנות העשרים ותחילת שנות השלושים ברוסיה ובאוקראינה,
 מלחמת העולם השניה נגד גרמניה של היטלר). הם מצאו שם הכנסת
 אורחים מכל הלב ויחס חם. כך נתהוו היחסים והקשר החברי האמיץ

 ביניהם לבין היהודים המקומיים. גם קשרי נישואין חוצי גבולות אתניים
 לא היו נדירים. יש מקום להיות בטוחים, כי ליהודי אשכנז, אשר עלו
 לישראל מאזורים אלה, קרובות ומובנות שאיפותיהם של אחיהם
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 הבוכריים והקווקזיים, אשר עמם הם התחברו מזמן בקשרי ידידות
 ואשר אותם הם אוהדים.

 יתרה מזאת, בעיותיהם של היהודים הבוכריים והקווקזיים קרובים
 ומובנים לכל העולים, היות והן דומות במידה ניכרת. המדובר הוא, בראש

 ובראשונה, בבעיות הסוציאליות - תעסוקה, דיור, מצבן של השכבות
 החלשות, קשישים ובודדים, נכים, חינוך והיבטי הקליטה האחרים,

 קריטיים ביותר וחשובים מאין כמותם.

 לצד הבעיות האמורות לעיל עומדות באופן חריף לא פחות השאלות של
 שימור ופיתוח של ספרות, אומנות ותרבות לאומית בכללותה. לשם כך
 דרושים אמצעים כספיים משמעותיים, בסיס כלכלי מסוים. עמים אלה

 חוו עד עכשיו חוסר בספרים בשפתם הלאומית, אשר נכתבו על ידי סופרים
 כשרוניים במשך כל תקופת הגלות. להקות האומנים המוקמות זקוקות
 נואשות לתלבושות, תפאורה ואביזרים אחרים. לעיתים תכופות אין להן
 בימה להופעותיהן. התיאטראות, אשר הוקמו בישראל על ידי קבוצות
 אתניות אלה, נטולות מקום קבוע, על אף שהם זוכים לעניין רב אצל

 הצופים ודרושים עד מאד בכל מערכת החיים של עמים אלה.

 ובאשר לתחום הפוליטי, קבוצות אתניות אלה למעשה רחוקות ממנו.
 בכנסת אין להן אף נציג, על אף שמשקלן הסגולי בכלל אוכלוסיית המדינה
 מספיק בשביל כך. מספרם של נציגי הקבוצות האתניות האלה ברשויות

 המקומיות הינו זניח ביותר, גם במקומות, בהם הם יושבים במקובץ.

 כל האמור לעיל מביא למסקנה, כי דרושים שינויים מרחיקי לכת בחייהן
 של קבוצות אתניות קטנות בישראל. השינויים יכולים לבוא והם יבואו

 במהלך הפתרון ההדרגתי של בעיותיהן, במהלך התנועה קדימה של
 המדינה בכללותה.

 בהקשר זה חשובה מאד פעילותה של מפלגת "לב עולים למען ישראל",
 אשר מסוגלת להיות כוח אקטיבי בשינוי חייהן של הקבוצות האתניות,

 אשר היא הנה מנהיגתן.

 1.4. יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות יכולים
 וצריכים לקבל מקום מכובד בחברה הישראלית

 היהודים הבוכריים ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות תמיד התאפיינו
 בחריצות. הם הטביעו חותם עמוק בהיסטוריה של עמים, אשר בקרבם

 התגוררו.

 הם היו בעלי מלאכה מוכשרים, עסקו במסחר, נודעו כזמרים ונגנים
 מובהקים. לאחר המהפכה הקומוניסטית של אוקטובר הם עבדו בתעשייה

 וחקלאות, במנגנוני הניהול. רבים מהם קיבלו השכלה גבוהה והפכו
 למומחים מהשורה הראשונה בתחומי ההנדסה, הבריאות והאומנות.

 יצאו מקרבם מדענים, אשר העשירו באופן ניכר הן את המדעים
 הסוציאליים והן את מדעי הטבע, זכו לתוארים מכובדים, היו לדוקטורים
 ופרופסורים, כלומר, תפסו מקום מכובד במדינות, אשר בהן הם התגוררו,
 והיוו פוטנציאל אדיר בכל התחומים. למרבה הצער, רובם אינם מבוקשים
 בישראל. לעתים קרובות הם עובדים שלא במקצוע, ומקבלים משכורת
 זניחה. במיוחד סובלות הנשים, אשר נאלצות לעסוק בעבודות פשוטות.

 המשפחות גרות בתנאים קשים, בצפיפות רבה, בני כמה דורות בדירה
 קטנה אחת. על רקע זה מתעוררים לעתים חילוקים דעות העולים לכדי

 סכסוכים של ממש. תדירות שוררת אוירה של חוסר מוצא ותקווה.
 התנאים הכלכליים הקשים משפיעים על הילדים. לעתים תכופות הם לא

 לומדים טוב, היות והוריהם עסוקים בעבודה קשה במשך שעות
 ממושכות, חוזרים הביתה נטולי כוחות ואינם יכולים להקדיש את עצמם
 לילדים, לחינוכם, לפקח על לימודיהם. לעתים חסר הכסף לשלם עבור

 השכלתם. נערים ונערות נאלצים לפנות בגיל צעיר לשוק העבודה. העבודה
 המוצעת להם היא פשוטה, ועל כן שכרם נמוך. ומה שמצער יותר מכל -
 אין רואים באופק אפשרויות לשינוי המעמד. יתרה מזו, בימינו, כאשר

 המדע הופך לכוח הקובע בכל תחומי החיים, לא נותרת אף תקווה לשנות
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 את המעמד בעתיד. על חלק ניכר מהנוער נגזר לחיות ברבדים הנמוכים
 ביותר של הפירמידה הסוציאלית.

 יש לשנות את התנאי החיים הסוציאליים, נציגי הקבוצות האתניות
 הקטנות יכולים וחייבים להחזיר לעצמם מקום של כבוד בחברה, כפי

 שהיה הדבר בעשורים האחרונים בארץ מוצאם.

 הדבר הינו בבחינת המטרה והדאגה העיקרית של מפלגת "לב עולים למען
 ישראל", והיא תעשה את הכל על מנת להפוך את הקערה על פיה ולהשיג

 את המטרות והיעדים המוצבים.

 1.5. עליית האקטיביות הסוציאלית והרווחה של קבוצות אתניות כתנאי
 חשוב לחיזוק האחדות של עם ישראל ושל התפתחות דינמית של כל

 מערכות חיי החברה

 מפלגת "לב עולים למען ישראל" בדעה, כי התפתחות כל היבטי חייהן של
 הקבוצות האתניות, ובמיוחד אלה, אשר על מצבן מכבידות סיבות

 סובייקטיביות ואובייקטיביות שונות, הנה בעלת חשיבות כלל-ישראלית
 אדירה. המדובר הוא באחדות הכלל והפרט. החברה לא יכולה להתפתח

 באופן דינמי ומוצלח, אם המקורות האתניים, אשר היא אינה אלא
 מכלולם, מפגרים אחרי התפתחותה, אם הקבוצות האתניות אינן שביעות
 רצון ממעמדן הסוציאלי, אם בעיותיהן אינן נפתרות, אם הן מרגישות את

 עצמן מנושלות ומושפלות.

 רק התפתחות הרמונית של הכלל והפרט יכולה להקנות תאוצה לתנופה
 קדימה של התפתחות החברה בכללותה. זו הגישה המדעית הנכונה

 היחידה להבנת הבעיה האמורה. אין ולא יכולה להיות גישה נבונה אחרת.
 היא פשוט לא קיימת.

 התנאי החשוב ביותר לפתרון בעיות אתניות ולמעבר למצב חדש במערכת
 היחסים הסוציאליים הוא ליכוד הקבוצות האתניות לכוח מונוליתי אחד,

 נחישותן להפגין רצון במאבק על רווחתן ועל מקום של כבוד בחברה.

 הקבוצה האתנית צריכה להיות אדון לגורלה, צריכה להכיר באינטרסים
 שלה ולהגדיר את אפשרויות מימושם. היא תוכל לעשות כן רק בהתבסס
 על מפלגה משלה, כצורת הארגון העליונה, אשר מסוגלת לעצב ולבטא

 בצורה המלאה ביותר את מטרותיה ויעדיה, ללכד ולסחוף אותה אחריה
 בדרך להוצאתם לפועל.

 חשוב מאד להדגיש, כי בישראל בכלי התקשורת ההמונית ובהופעות
 פומביות לעתים מוצג רעיון שגוי, הטוען, כי ליכוד הקבוצות האתניות,
 הקמת תנועות אתניות ומפלגות פוליטיות אתניות הורסים את אחדות
 המדינה ומחלישים את העם, היות והם מפלגים אותו לחלקים. לאימתו
 של דבר המצב הוא שונה לחלוטין. המפלגות האתניות מעולם לא הציבו
 ולא מציבות לעצמן כמטרה בידוד קבוצותיהן האתניות מכלל הציבור

 הישראלי. נהפוך הוא, הן שואפות לסייע בידיהן לעלות עד לרמה הכללית
 בכל הקריטריונים של החיים הסוציאליים ולהשתלב בחברה בצורה

 המהירה והנוחה ביותר.

 בסוגיה זו מפלגת "לב עולים למען ישראל" אינה יוצאת מן הכלל. היא
 רוצה בכנות בפריחת המדינה ויחד עם זאת מבינה, כי זו אינה בת השגה

 בלא פריחתן של כל הקבוצות האתניות, בלא יוצא מן הכלל.

 פרק שני. עליית משקלם הסגולי של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות
 אתניות קטנות אחרות בישראל בכל ענפי החיים הסוציאליים של החברה

 הישראלית כמטרה העיקרית של המפלגה

 2.1. כניסה לרשויות השלטון של מדינת ישראל - תנאי חשוב ביותר
 למימוש האינטרסים האתניים ולהוצאתם לפועל של יעדי ומטרות

 המפלגה

 2.1.1. המפלגה רואה כחובתה הראשונה במעלה השתתפות אקטיבית
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 בבחירות מכל הרמות והיא תבטיח כניסת ראשיה לרשויות השלטון.
 המדובר הוא בכנסת, הרשויות המקומיות, ומנגנוני ניהול אחרים.

 המפלגה יוצאת מנקודת הנחה, כי רק בדרך של כניסה לרשויות השלטון
 ובהתבסס על כוח השלטון היא תוכל להבטיח את פתרון בעיותיהן של
 הקבוצות האתניות, אשר את האינטרסים שלהן היא מבטאת. היא גם

 יוצאת מנקודת הנחה, כי רק יוצאי הסביבה האמורה, אשר זוכים לאמון
 הקבוצות האתניות, מרגישים בכל מאדם את כאבן ואת מצב רוחן, יכולים

 לבטא את שאיפותיהן של הקבוצות האתניות בצורה המלאה ביותר
 ובהבנה.

 2.1.2. המפלגה גורסת, כי כל קבוצה אתנית, תהא קטנה או גדולה ככל
 שתהא, הנה חלק מהעם הישראלי המאוחד, והיא רשאית להשתתף

 בפתרון בעיות כלל-ישראליות. זה מוצדק, ואף אחד אינו יכול למנוע זכות
 זו ממנה או לגנותה על רצון לנצלה.

 מפלגת "לב עולים למען ישראל", אשר תייצג ישויות אתניות ממרכז אסיה
 וקבוצות אתניות קטנות אחרות במנגנוני השלטון, תמלא תפקיד של

 שותפה בתהליך קבלת החלטות כלל-ישראליות ובתהליך ניהול החברה
 ברמה המדינית והמוניציפלית.

 2.1.3. בקבלה החלטה על השתתפות במנגנוני השלטון המפלגה יוצאת
 מנקודת הנחה, כי נוכחות נציגיהן של קבוצות אתניות קטנות ברשויות

 השלטון מעלה את מעמדן בחברה, משנה את הרגשתן העצמית, משנה את
 היחס אליהן מצד נציגי הקבוצות האתניות האחרות, הציבור והמדינה

 בכללותם. כניסת המפלגה לרשויות השלטון תעלה את רמת האחריות בפני
 המדינה של הקבוצות האתניות המיוצגות על ידה, תחזק את רמת האמון
 ההדדי ביניהן. הדבר יתרום בסופו של דבר לחיזוק האחדות בעם היהודי.

 2.1.4. לאחר הכניסה לרשויות השלטון המפלגה תעשה את כל המאמצים
 הדרושים על מנת לארגן אמצעים על חשבון התקציב, תקציב הרשויות

 המקומיות, וכן הסיוע הציוני, לטובת פיתוח ומימוש של תוכניות
 קונקרטיות המיועדות לשפר את רמת החיים של יוצאי מרכז אסיה ונציגי

 קבוצות אתניות קטנות אחרות. תוכניות אלה תגענה בבעיות התעסוקה,
 הדיור, סיוע כלל-עולמי לשכבות החלשות, חינוך, תרבות, הווי, תמיכה

 במוסדות דת, וכדומה.

 2.1.5. במטרה להבטיח גישה מדעית לפתרון הבעיות הכלליות והפרטניות
 מתכוונת המפלגה להקים ליד המטה שלה צוות סוציולוגי מיוחד המורכב

 ממומחים לניתוח מדעי. מטרתם העיקרית היא ללמוד את המבנה
 הסוציאלי של ישויות אתניות המיוצגות על ידי המפלגה, האינטרסים

 שלהן והבעיות של שכבות אוכלוסייה מסוימות, אשר מרכיבות בכללותן
 את המבנה של הקבוצות האתניות, וחיפוש אפשרויות לפתרונן.

 2.1.6. המפלגה רואה כמטרה הראשונה במעלה של הצוות הסוציולוגי את
 ארגון כלל הרכב האוכלוסייה, המונה יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות

 אתניות קטנות אחרות. חשובים גם נתונים אודות כל הארגונים
 הציבוריים, בלא יוצא מן הכלל, עם ציון המטרות והיעדים העיקריים

 שלהם, מקומות המצאות הנהלתם, שמות ואפיונים של ראשיהם, מספרי
 הטלפונים והפקסים.

 2.1.7. המפלגה מייחסת חשיבות רבה לעבודה עם האוכלוסייה. לשם כך
 היא מתכוונת להקים בסניפיה בערי הישיבה המקובצת של יוצאי מרכז
 אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות מרכזי קבלת קהל קבועים
 במטרה להכיר את הצרכים והבעיות הכואבות במהלך מגע בלתי אמצעי

 עמן, ומתן סיוע-בזק במידת האפשר.

 2.1.8. מקום חשוב בכל העבודה המפלגתית יתפסו תעמולה ושכנוע. לשופר
 העיקרי של המפלגה ימשיך להיות העיתון "בוכארסקיה גזטה", אשר

 יחשוף בצורה עוד יותר רחבה ואקטיבית את מטרות ויעדי המצע שלה,
 תוצאות פעילותה בחשיפתם. מעכשיו העיתון ידבר לא רק על יהודים
 בוכריים, אלא גם על נציגים של קבוצות אתניות קטנות אחרות. הוא
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 יהפוך לעיתון בין-אתני ויהא חוליה חשובה בשרשרת המחברת בין
 המפלגה לבין הקבוצות האתניות שלה. מנהיגי המפלגה יחזקו יותר ויותר
 את הקשר הבלתי אמצעי עם העם, בהופעותיהם עם הרצאות ובשיחות

 במועדונים ובמקומות ציבוריים אחרים, בהשתתפותם בחגיגות ואירועים
 מסורתיים שונים בכל ערי הישיבה המקובצת של הקבוצות האתניות

 שלה.

 2.1.9. במטרה להוציא לפועל את מטרות המצע שלה המפלגה תשתף באופן
 אקטיבי פעולה עם כל הארגונים הציבוריים והפוליטיים של ישראל, אשר

 מטרותיהם מאפשרות שיתוף פעולה לפתרונן במאמץ משותף.

 2.2. תעסוקה - בעיה סוציאלית חשובה ביותר

 2.2.1. המצב עם התעסוקה במדינה בכללותה טעון ביותר. הוא הפך
 למורכב במיוחד עם העליה הגדולה של שנות התשעים. יוצאי מרכז אסיה
 ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות נתקלים בקשיים מיוחדים במציאת
 מקומות עבודה. כאן מוצאת את ביטויה האפליה האתנית, ותוצאותיה

 השליליות. ככלל, מקבלים אותם לעבודה על פי עקרון שיורי, ונותנים להם
 את העבודה הקשה והפשוטה ביותר, נטולת יוקרה, כל זאת עם שכר
 מוקטן ללא ספק. הדבר מכריח אותם לעבוד עשר ויותר שעות ביום.

 לעתים קרובות הם לא מחזיקים מעמד ועוזבים את העבודה. רבים חולים
 בצורה קשה, הופכים לנכים.

 בהתבסס על האמור לעיל המפלגה רואה את בעיית התעסוקה כאחת
 הראשונות במעלה במצעה.

 2.2.2. הצוות הסוציולוגי יכול וצריך לעשות עבודה רבה בסוגיית
 התעסוקה. עליו לקבוע את ההרכב המקצועי של הקבוצות האתניות

 המעניינות את המפלגה, במטרה לאתר אפשרויות לעמוד בדרישות השוק
 למומחים ספציפיים.

 2.2.3. בערי הישיבה המקובצת של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות
 אתניות קטנות אחרות להקים מרכזי תעסוקה על בסיס עקרון משק סגור

 במטרה להושיט סיוע בחיפוש ומציאת מקומות עבודה לנזקקים. על
 מרכזי התעסוקה לבנות קשר רציף עם ארגונים שונים המנצלים כוח

 עבודה והזקוקים לו. העיקרון האפשרי של הושטת סיוע במציאת מקום
 עבודה צריך להיות - עבודה במקצוע.

 2.2.4 לארגן ליד לשכות התעסוקה ובחסותם של מפעלים ספציפיים
 הזקוקים לכח עבודה קורסים קבועים להכנה והסבה מקצועית של

 מומחים בהתחשב בצורכי השוק, ומתן מקומות עבודה בעתיד.

 2.2.5. המפלגה רואה הכרח בפתרון ברמה ממשלתית של השאלה אודות
 הקמת מפעלים חדשים ואזורי תעשיה בערים עם פוטנציאל תוצרת נמוך,
 ומתן מעמד של עיירות פיתוח לערים אלה, זאת במטרה ליצור מקומות
 עבודה חדשים. המפלגה תעשה את כל הדרוש לשיתופם של בעלי ממון

 פרטיים בפתרון בעיות רחבות היקף אלה.

 2.2.6. המפלגה עושה מאמצים לפיתוח עסקים קטנים, סוגי פעילות
 משפחתית שונים.

 2.2.7. המפלגה מודעת לכך, כי הבעיה הקשה והמורכבת ביותר היא
 תעסוקת אקדמאים. בין יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות
 אחרות מספר רב של מומחים בעלי השכלה גבוהה ותארים אקדמיים. זה
 פוטנציאל אינטלקטואלי רב, מקור גאווה של העמים שלהם. אולם רק
 חלקם הקטן מבוקש בשוק העבודה. הרוב עוסק בעבודה פשוטה, אשר

 אינה דורשת ידע, ואשר לצידה שכר נמוך. עם ההגעה לישראל חלק זה של
 היהודים הבוכריים ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות איבד למעשה
 את מעמדו ואת מקצועו, אשר לו הוקדשו מאמצים עילאיים ושנות חיים
 רבות. יחד עם זה הוא איבד תקוה לתפוס בחברה מקום מכובד בהתאם

 לרמת הידע שלו.
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 תעסוקת אקדמאים זו סוגיה סוציאלית מורכבת. היא נובעת במידה
 ניכרת מכך, כי יוצאי ברית המועצות לשעבר אינם שולטים בשיטות

 העבודה המתהוות, לא יודעים כיצד להשתמש בציוד הלא מוכר, ומסיבות
 דומות. מקום בלתי מבוטל ביניהן תופסת אותה האפליה של יוצאי מרכז

 אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות.

 המפלגה תלמד את הסוגיה בצורה רצינית ותעשה את כל הדרוש על מנת
 שהידע, הרעיונות, הכשרונות והנסיון הנצבר של האקדמאים ימצאו

 שימוש ראוי לטובת מדינת ישראל.

 2.2.8. המפלגה רואה הכרח להציב ולפתור ברמה מדינית את העלאת גובה
 שכרם האפשרי של הגמלאים. מוכרחים לעשות את זה, על מנת לשחרר

 מכבלים את כוחותיהם היוצרים, להעלות את רמת החיים שלהם
 ולעשותם תלויים פחות בסיוע ילדיהם.

 2.2.9. פתרון הבעיה של תעסוקה, לימודים בקורסים שונים, הכנה והסבה
 מקצועית, קשורים באופן בל ינותק עם השליטה בעברית. המפלגה רואה
 חשיבות בהעמדתה בפני רשויות המדינה המתאימות של השאלה בדבר
 הצורך להרחיב את פעילות האולפנים, היות והידע המוקנה בהם נכון

 להיום אינו מספיק. בנוסף לכך, ייעשו מאמצים לארגן לימודי עברית ליד
 קורסי הכנה למקצועות שונים, עם התחשבות הכרחית באוצר המילים

 המקצועי המיוחד.

 2.2.10. המפלגה רואה לאקטואלי להציב בפני רשויות המדינה המתאימות
 את השאלה באשר להבטחת קיום חוקי העבודה על ידי הארגונים,

 במיוחד בהתייחס לקיום חוקים בדבר שעות העבודה והמנוחה, שכר
 מינימום, שיווין בעבודה, פיצויי פיטורין, וכדומה.

 2.2.11. כמו כן המפלגה תומכת ברמה המדינית בצמצום שבוע העבודה
 לארבעים שעות על דרך החדרת שבוע עבודה בן חמישה ימי עבודה, ויום

 שישי חופשי חובה, לצד יום שבת.

 2.3. בעיית הדיור

 2.3.1. המפלגה מציינת, כי בעיית הדיור בישראל נמצאת ברמה קריטית.
 מחירי הדיור גבוהים ביותר ועולים בהתמדה. תהליך עליית המחירים

 מחריף לאור עליית הדולר וירידת ערך השקל. רכישת דירה הופכת לעניין
 מסובך. לרבים פתרון הבעיה הזאת הופך לחורג מיכולתם, קשה עד מאד
 לפתור את בעיית הדיור לשכבות האוכלוסייה החלשות: קשישים, נכים,

 נשים, אשר מגדלים ילדים ללא אב, וכדומה. שכירות הדירות יקרה
 בצורה חריגה. פרט לכך, תקופת השכירות רק לעתים נדירות עולה על שנה
 אחת. אנשים מכל הגילאים נאלצים לנדוד מדירה לדירה. החלפת הדירות

 מסובכת ומסבה סבל.

 חריפה במיוחד בעיית הדיור אצל יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות
 אתניות קטנות אחרות. על חלקם הניכר, כאמור לעיל, נגזרה עבודה פיסית

 פשוטה, עם שכר נמוך. לרבים מהם רכישת דירה הנה בגדר חלום שלא
 ניתן למימוש. הם נאלצים להתגורר בצפיפות, במשפחות גדולות, אשר

 מורכבות ממספר דורות ומילדים רבים. הדבר מביא לעתים להתנגשויות,
 מצבי לחץ, שיבושים במערכות הדם. כתוצאה מכך, המפלגה רואה בפתרון

 בעיית הדיור נושא בעל מעמד בכורה בפעילותה.

 2.2.3. המפלגה סוברת, כי המדינה מקדישה לנושא זה תשומת לב בלתי
 מספקת בהחלט. וזאת כאשר בלא תפקידה האקטיבי, בלא קבלת דברי

 חקיקה כופים מסוימים, המכוונים לרפורמות רציניות בתחום זה, בעיית
 הדיור לא נפתרת. יתרה מזו, היא תלך ותחריף עוד יותר, והדבר עלול

 להביא לתוצאות קשות בשיווי המשקל הסוציאלי.

 2.3.3. המפלגה רואה ככיוון עיקרי בפתרון בעיית הדיור בניה ציבורית
 רחבת היקף של דירות להשכרה לטווח ארוך עם אפשרות רכישתן בהמשך

 (הן ההשכרה והן הרכישה במחירים מתקבלים על הדעת, אופטימליים).
 צעד רחב היקף זה יגדיל באופן משמעותי את היצע הדיור במדינה ויביא
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 לירידת מחירי השוק על הדירות.

 לשם מימוש מעשי של האמור צריך לעצב תוכנית קונקרטית של בנית דיור
 כזה לתקופה של עשר שנים עם סכום המימון המסוים לפי שנים ועם ציון

 מספר הדירות המועברות לתפעול, ולהוציאה לפועל בהתמדה.

 2.3.4. המפלגה סוברת, כי רפורמה רחבת היקף בתחום הדיור צריכה
 לקחת בחשבון מסירת שטחי קרקע ניכרים על ידי המדינה, אשר הנה
 הבעלים העיקרי של הקרקע, לבניית בתי מגורים. הדבר יביא להוזלה
 משמעותית הן של הדיור הנבנה שם, והן של הדיור בשוק בכללותו. אך

 טבעי הוא, כי הדבר יוזיל גם את מחירי השכירות.

 2.3.5. גם שיתופן של חברות בניה זרות בעלות ניסיון רב בתחום זה
 ויכולות השקעות הון נרחבות יכול להביא להוזלה משמעותית של מחירי

 הדיור.

 2.3.6. מן ההכרח להרחיב את הבנייה של דיור לקשישים, נכים, אמהות
 חד הוריות, שכבות האוכלוסיה החלשות באופן כללי (הוסטלים,

 "עמידר", "עמיגור"). המפלגה מתכוונת לפעול לפתרון בעיה זו.

 2.3.7. על בעיית הדיור של המשפחות הקטנות מקשה גם, פרט לנסיבות
 אחרות, העדר כמות מספקת של דירות בנות חדר אחד או שני חדרים. מן

 ההכרח להגביר את העניין של מנגנוני הבנייה בבניית דירות קטנות.
 הבעיה האמורה צריכה להיות מובנית ברפורמה בתחום הדיור. מן

 ההכרח לפעול לפתרונה בכל הדרכים.

 2.3.8. המפלגה גורסת, כי הרפורמה בתחום הדיור צריכה לקחת בחשבון
 שינויים משמעותיים בנושא מתן הלוואה היפותקאית (משכנתא). זה

 מתייחס קודם כל לגובה שלה. היא צריכה להיות שווה לשבעים אחוזים
 לפחות ממחיר השוק הממוצע של הדירה, והדבר יאפשר לתושבי מדינה
 רבים, וקודם כל זוגות צעירים ועולים חדשים, לפתור את בעיות הדיור

 שלהם.

 יש גם להתאים את גובה המשכנתא הנקבע על ידי המדינה לעליית שער
 הדולר על מנת שהוא לא יפגר אחר מחירי הדירות ולא יעלה שוב ושוב

 הצורך בעיון מחדש בגובה.

 המפלגה רואה הכרח בפניה לממשלה בהצעה לדון בשאלה של אפשרות
 צימצומו הניכר של החוב על משכנתא של שכבות האוכלוסיה החלשות -

 גימלאים, נכים, משפחות חד הוריות, וכדומה.

 צריך גם להציב בפני הממשלה את השאלה על עיון מחדש באופן מתן סיוע
 לתשלום שכר דירה המוקנה למשפחות העולים. יש לקחת בחשבון, כי

 חייהם של עולים, במיוחד אלה בגיל הפנסיוני ואלה הנמנים על השכבות
 החלשות, אינם משתפרים עם רכישת דירה. להיפך, מצבם הכלכלי

 מחמיר. הממשלה יכולה וצריכה למצוא אפשרות להמשיך (ולו חלקית)
 את מתן הסיוע לתשלום שכר דירה לשכבות הסוציאליות החלשות, אשר

 רכשו בעלות על דירות.

 2.3.9. יש לעיין מחדש באופי היחסים בין המדינה לבין חברות הבניה
 והקבלנים. המדינה חייבת לפקח על התמחיר בענף זה. מחירי הדירות לא
 צריכים להקבע באופן שרירותי, הם צריכים להתייחס להוצאות הבניה

 להיות אופטימליים, עד כמה שאפשר.

 2.4. חינוך: בעיות ודרכי פתרונן

 2.4.1. העידן העכשיוי של הציויליזציה הכלל-אנושית, אשר מוגדר בעיקר
 על ידי המהפכה המדעית-טכנית, מניח רמה חדשה מבחינה איכותית בכל

 נושא החינוך והכנת אנשים לפעילות סוציאלית.

 2.4.2. עבור יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות בארץ
 מוצאם היו, בשל נסיבות החיים החבריים שנתהוו שם, נגישים
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 המקצועות היוקרתיים והמורכבים ביותר. חלקם הארי סיים בית ספר
 תיכון, וקיבל תעודת בגרות. חלק ניכר מהם למד במוסדות להשכלה
 גבוהה ורכש מקצועות, אשר דרשו רמה גבוהה של ידע, עסק במדעים

 ובאומנות.

 2.4.3. העליה לישראל בלמה במידה מסוימת תהליך זה. יוצאי מרכז אסיה
 ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות, כאמור לעיל, נתקלים בקשיים

 כלכליים רציניים. להם בדרך כלל משפחות ברוכות ילדים, הם מתגוררים
 עם הורים מבוגרים, והדבר מקשה עוד יותר על תקציב המשפחה. תנאי
 הווי קשים, כל המכלול של התנאים הסוציאליים המכבידים, מפריעים

 לילדים ללמוד באופן נורמלי ולרכוש ידע. לעיתים קרובות הילדים לומדים
 מתחת ליכולת הפוטנציאלית שלהם. בהגעם לגיל מסוים הם נוטשים את
 הלימודים ופונים לשוק העבודה. הורים הסובלים מקשיים כלכליים אינם

 מוחים.

 2.4.4. במוסדות להשכלה גבוהה לומדת כמות זניחה של נערים ונערות.
 כך, על כל הקהילה הבוכרית ישנם רק אלף מאה סטודנטים.

 2.4.5. כל זה גורם לדאגה רבה אצל המפלגה ומעמד המשכילים של יוצאי
 מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות, היות ומצב זה מביא
 בהכרח לכך, כי בעתיד הלא רחוק נציגי הקבוצות האתניות הקטנות יהיו

 ברבדים הנמוכים ביותר של הפירמידה הסוציאלית.

 2.4.6. המפלגה מודעת לכל הרצינות של הצורך בתוכנית סוציאלית
 המיועדת ליצירת תנאים מסוימים המעודדים את פניית הנוער לרכישת
 הידע, הן ברמה של בית ספר והן ברמה של מוסדות להשכלה גבוהה, ושל

 עיצוב הצורך בפעילות אינטלקטואלית אצל הנוער.

 בהתבסס על המדינה, על ארגונים ציבוריים שונים, על תמיכת ספונסרים,
 יש צורך לנקוט בצעדים יעילים המיועדים לסייע כלכלית למשפחות

 (במיוחד מרובות ילדים), אשר בהן ישנם לומדים בכל הרמות.

 2.4.7. יחד עם הצעדים המיועדים לשפר את מצבם הכלכלי של העולים
 במהלך ביצוע הרפורמה בתחום הדיור, פתרון הבעיות החשובות ביותר
 בתחום התעסוקה, מתן סיוע כלכלי למשפחות לכיסוי חלק מההוצאות
 הקשורות בחינוך הילדים המפלגה רואה להכרחי לנהל עבודה מחנכך

 רחבת היקף עם ההורים. חשוב מאד לשנות את גישתם לחינוך ילדיהם.
 מן ההכרח לעזור להם ליצור מודעות לכך, כי עתיד ילדיהם תלוי במקום
 לימודיהם, בהישגיהם בלימודים, וכי רק רכישת ידע ומקצועות עתירות

 ידע תאפשר את רווחתם בחברה העתידה לקום. לצורך פתרון בעיה
 חשובה ביותר ועדינה זו המפלגה מתכוונת לשתף את מעמד המשכילים,

 מדענים-פסיכולוגים, סוציולוגים, ומומחים לתחום הטכניקה העכשווית,
 וכן את כלי התקשורת ההמונית.

 2.4.8. יש להנהיג סיוע יעיל ארוך טווח להעלאה איכותית של הישגי
 הילדים ממשפחות יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות

 אחרות. במקומות ישיבתם המקובצת להקים ליד מתנ"סים ומועדונים
 קבוצות לעריכת לימודים נוספים במתמטיקה, פיסיקה, כימיה, אנגלית
 ומקצועות אחרים. לעזור בהכנה לקבלה לתיכון, לבחינות בגרות, לקבלה

 לאוניברסיטה ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה והשכלה על-תיכונית.

 2.4.9. לתת תמיכה בלתי מסויגת, ובכלל זה כלכלית, לאנשים הלומדים
 לקראת תואר שלישי.

 2.4.10. לעודד הקמת כיתות מחשבים ללימוד בהן לכל המעונינים, בראש
 ובראשונה תלמידי בתי ספר.

 2.4.11. להקים חוגי טכנאים ומדענים צעירים ליד מתנ"סים ומועדונים
 עבור תלמידי בתי ספר המגלים עניין בטכניקה במקומות ישיבה מקובצת

 של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות.

 2.4.12. במקומות הישיבה המקובצת של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות
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 אתניות קטנות אחרות להקים ליד מתנ"סים ומועדונים אולפני אומנות
 לנוער, סטודיו לתיאטרון, סטודיו לציור. לשתף בעבודה כמחנכים

 עולים-אומנים. לעודד הפניית נערים מוכשרים ללימודים בבתי ספר
 לתיאטרון, מוסיקה, ציור, פיסול וכדומה, במדינות, אשר בהן תחום זה

 נודע ברמתו הגבוהה.

 2.5. המפלגה והתרבות

 2.5.1. הקבוצות האתניות היהודיות יצרו אוצר אדיר שערכו לא יסולא בפז
 - תרבות מקורית ויחודית. המפלגה רואה כאחת ממטרותיה העיקריות

 את סיוע בלתי מסויג בשימור, חיזוק ופיתוח של התרבות האתנית,
 תעמולתה ויצירת אהבה אליה מצד הדורות הבאים.

 2.5.2. אומנים יוצאים מהכלל בתחומי התיאטרון, המוסיקה והשירה
 הקימו בישראל להקות אתניות של תיאטראות מוסיקה ודרמה, תזמורות
 ולהקות כלי נגינה. הופעותיהם זוכים להצלחה מתמדת אצל הצופים. מן
 ההכרח להבטיח ללהקות אלה בסיס כלכלי, אפשרות רכישת תלבושות

 ואביזרים נדרשים אחרים, ובעיקר לפתור את בעיית הקמת מבנה
 התיאטרון, אשר בלעדיו קיומם והתפתחותם של ענפי אומנות אלה הנם

 בלתי אפשריים.

 2.5.3. חשוב גם לתת סיוע משמעותי לבניית מבנים למוזיאון
 היסטורי-אתנוגרפי, אשר בו יכולים להיות מוצגים פריטים מהווי, לבוש,
 תכשיטים וכדומה, המייצגים את הרבגוניות של מלאכה יוצרת בת מאות
 שנים, אשר נוצרו בידי אומנים מוכשרים מקרב יוצאי מרכז אסיה ונציגי

 קבוצות אתניות קטנות אחרות במהלך כל תקופת הגלות.

 2.5.4. להעניק סיוע בקיום ערבי אומנות התיאטרון והמוסיקה בכל
 הערים, בהן יושבים במקובץ יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות
 קטנות, במועדונים, מתנ"סים, על בימות פתוחות, וכן תערוכות נדות של

 יצירות אומנות אתנית ומלאכה. לסייע בעריכת ערבי פולקלור לאומי,
 פגישות עם אנשי רוח, סופרים ומשוררים.

 2.5.5. מועדונים ומתנ"סים הנם מרכזי תרבות חשובים. להעניק סיוע
 מקצועי בעיצוב תוכניות פעילותם עם יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות

 אתניות קטנות אחרות (בהתחשב באפיוני גיל ואפיונים מיוחדים אחרים).
 לעודד קיום פגישות עם מרצים מתחומי מדע, אומנות, ספרות, אנשים

 מעניינים אחרים, תוך הזמנת אנשים בולטים בתחומי רפואה, היסטוריה,
 יחסים בינלאומיים וכדומה, עריכת ערבים חגיגיים. לעודד כל סוג של

 פעילות חובבים.

 2.5.6. לתת סיוע בעיצוב צורות ומתודות העבודה עם ילדים ונוער. לשתף
 בעבודה זו מורים ופסיכולוגים, מארגני פעילויות בידור ופנאי מנוסים.

 2.5.7. לעודד עריכת טיולים בארץ ולשתף מורי דרך ומדריכים מנוסים.

 2.5.8. לקיים במתנ"סים ובמועדונים הרצאות בנושאי היסטוריה, ספרות
 ואומנות של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות קטנות אחרות.

 לבחור מומחים, אשר מכירים נושאים אלה ויכולים לסחוף את הקהל.

 2.5.9. לעודד השתתפותם של יוצאי מרכז אסיה ונציגי קבוצות אתניות
 קטנות אחרות בפעילויות ספורטיביות, ליצור תנאים לגידול ספורטאים

 מצטיינים בענפי ספורט שונים.

 לעודד מודעות רחבה של אנשים בנושא תרבות הגוף, תוך שיתופם
 בתרגילי ספורט במועדונים ומתנ"סים, בריכות, חדרי כושר וכדומה.

 2.6. הדת והמסורת
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 2.6.1. המפלגה תעניק סיוע כלל-עולמי לקהילות דתיות ובחיזוק תשתיתן
 הכלכלית, בקבלת מגרשים לבניית בתי כנסת.

 2.6.2. המפלגה תעודד הרחבת המודעות לספרי הקודש, יסודות היהדות,
 מסורת ודברות.

 2.6.3. המפלגה תפתח ותתמוך בחינוך הנוער ברוח הרוחניות היהודית,
 מודעות ליסודות היהדות והבכורה.

 2.6.4. המפלגה תתמוך בפעילות הישיבות ובשיתוף ילדים המעונינים לקבל
 חינוך דתי.

 2.6.5. המפלגה תתמוך בהקמת גני ילדים חדשים תחת חסותם של
 מנגנונים דתיים, ובשיתוף בהם של ילדים בהסכמת הוריהם.

 2.6.6. המפלגה תתמוך בקיום במתנ"סים ומועדונים של הרצאות על
 יסודות השקפת העולם היהודית, תוך שיתוף מומחים.

 2.6.7. המפלגה תתמוך ותשתתף באירגון וניהול חגים יהודיים, תוך שיתוף
 רחב היקף של האוכלוסיה.

 2.6.8. המפלגה תעודד עריכת טכסי בר ובת מיצוה, תחפש אמצעים
 לרכישת ציציות ותפילין לשם הענקתם לבנים במעמד בר מיצוה.

 2.7. יחסים בינלאומיים

 2.7.1. המפלגה תעשה פעולות שתדלנות באשר החלטות הרות גורל
 בסוגיות בינלאומיות לטובת כל עם ישראל.

 2.7.2. בבעיות הבינלאומיות המפלגה רואה כבעלי מעמד בכורה את
 היחסים עם ארצות הברית. ברית חזקה עם ארצות הברית וחברות עמה

 הנה אחת מהיסודות החשובים ביותר של קיומה של מדינת ישראל.

 2.7.3. המפלגה רואה הכרח בחיזוק היחסים הנורמליים עם רוסיה ועם
 יתר האזורים של ברית המועצות לשעבר. המפלגה מתחשבת בכך, כי

 לשאלה זו ישנם צדדים מקשים. יחד עם זאת היא יוצאת מנקודת הנחה,
 כי רוסיה היא מעצמה אדירה ויש להיאזר בסבלנות ותבונה ביחסים עמה,
 ולא ליפול למצבי רוח חולפים. יחסים נורמליים עם רוסיה הם צלע חשוב

 בתנאי הבטחון הבינלאומי של ישראל.

 2.7.4. היחסים בין ישראל לבין העולם הערבי הנם מורכבים ביותר. עקרון
 היסוד ביחסים עמם הוא הבטחת בטחונה של מדינת ישראל ועם ישראל.
 המפלגה סוברת, כי הבטחת הבטחון אפשרית רק על בסיס שאיפה הדדית

 של המדינות לשלום וביצוע הדדי הכרחי של הסכמים שהושגו.

 2.7.5. המפלגה גורסת, כי הסוגיה הבוערת ביותר היא שאלת הדרישות
 הטריטוריאליות של הערבים. יש לצאת מתוך הבנה, כי ויתורים

 טריטוריאליים מצד מדינה קטנה כמו ישראל עלולים להיות הרי אסון
 בשבילה.

 2.7.6. ידוע, כי בשל נסיבות שונות (דתיות, פוליטיות, פסיכולוגיות
 וכדומה) הקהילה הבינלאומית במידה ניכרת אינה מצדדת בנו

 בהתמודדותנו עם השכנים. במידה ניכרת זה קורה בשל אי ידיעת
 ההיסטוריה של העמים היהודי והערבי, אי ידיעה באשר לשאלה, של מי
 הארץ הזאת (ארץ ישראל) ולמי היא היתה שייכת במשך מאות רבות של

 שנים.

 המפלגה בדעה, כי קיים הכרח קיצוני להרחיב בהיקף בינלאומי את
 מסגרת התעמולה של היסטוריית העם היהודי, היסטוריה של הסכסוך

 שלו עם הערבים.
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 חזרה לדף הרשימה

 יש לחזק את העבודה של כל הצוות הדיפלומטי, כל אמצעי התעמולה,
 להפנותם לארגון התמיכה במדינתנו על ידי דעת הקהל הבינלאומית.

 © כל הזכויות שמורות, 1999, מדינת ישראל.
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