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מצע מפלגת עם אחד

 
 הקדמה

זהו אירוע. בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל קמה מפלגת עובדים וגמלאים אותנטית שהיא בית אמיתי לכולנו
קמה כתנועה חברתית אמיתית כדי לשרת את העובדים והגמלאים במדינת ישראל המש" עם אחד"מפלגת העובדים 

מעמדם וביטחונם האישי מפני כלכלת שוק המשרתת קבוצות עילית ללא נשמה חברתית, חקיקה ולהגן על זכויותיהם
הזכות לשיוויון, הזכות בכבוד כשכיר וכגמלאי, לשבות ולהרוויח, להתארגן, יחד עם הזכות לעבוד, חברתיות-כלכליות

עם א. "לחינוך ובריאות חינם הן זכויות בסיסיות בחברה נאורה ודמוקרטית ויש להבטיחן בחקיקה רחבה ובחוקי יסוד
וו, דתיים וחילוניים, ספרדים ואשכנזים, נשים וגברים, לשיוויון כלכלי וחברתי בין אזרחי מדינת ישראל יהודים וערבים

 מטרת המפלגה
היא להחזיר לעובדים ולגמלאים את כוחם הראוי ולהציב אותם במרכז המוקדים, "עם אחד", מטרת מפלגת העובדים

ותיצור, היא תפעל לקידום חקיקת חוקי עבודה מתקדמים ולחקיקה חברתית צודקת. הכלכליים והחברתיים בישראל
ליישם עקרונות שוק ח, תהיה אשר תהיה, תעמוד מול נסיונות כל ממשלה" עם אחד. "בין ההון הכלכלי וההון האנושי

ולעובדים והגמלאים מאידך, שכן אלה מבססים בישראל מערכות נפרדות לעשירים מחד, החינוך והפנסיה, הבריאות
 . הסולידריות והצדק החברתי

 פערים כלכליים וחברתיים
רואה כיעד מרכזי את צמצום הפערים הכלכליים בחברה הישראלית ותפעל לגיבוש מדיניות ציבורית נכונה" עם אחד"

היא תפעל להכללת ציבור עובדים רחב ככל האפשר במסגרת הסכמים קיבוציים ולהטלת מגבלות על גובה השכר או
תומכת בהע" עם אחד. "פרטים כדי שיקבע תחום הגיוני ומוסרי בין הכנסה מינימלית מותרת לבין הכנסה מקסימלית

 . כלכלית נכונה של שכר המינימום והיא תאבק לביצוע החוק בעניין זה ללא פשרות
בשכונות, תובעת כי דירות בבעלות ציבורית" עם אחד. "הפערים בחברה נובעים גם מבעלות בלתי שיוויונית של רכוש

היא גם תובעת מכל ממשלה יצירת מלאי דיור ציבורי חדש. תועברנה לידי המתגוררים בהן בתנאים מטיבים, פיתוח
שהוא מכשיר מרכזי במאבק להבטחת זכ, להרחבת משאבי המוסד לביטוח לאומי, תפעל בחקיקה" עם אחד. "הדיור

 .ותמנע כל נסיון לפגוע במעמדו, ולצמצום הפערים בחברה

 מאבק באבטלה
היא תעודד יצ. רואה באבטלה תחום מרכזי בפעילותה" עם אחד. "שיעורי האבטלה בישראל עולים בשנים האחרונות

ברמת חייהם וביכולתם לקיים בבט, עבודה חדשים ולא תסכים שמדיניות כלכלית ומוניטרית שמרנית תפגע בעובדים
 . משפחותיהם

היא תתבע מכל ממ. הממשלה והמעסיקים, תפעל בחקיקה להקמתו של מוסד מיוחד לתיאום בין העובדים" עם אחד"
תתרום יוזמות בתחום זה וביניה" עם אחד. "מדיניות כלכלית מוסרית והוגנת שתעודד יצירת מקומות עבודה חדשים

 .שמטרתו להגדיל היצע מקומות העבודה ולשילובם מחדש של המובטלים בחברה יצרנית

 אדם ושיפור תנאי ההעסקה והפנסיה-מאבק בתופעת הסחר בכח
,המגמה הנמשכת להרחבת העסקתם של עובדים באמצעות חברות כח אדם מפוררת את הסולידריות בין העובדים

מאמינה שזוהי ס" עם אחד. "בזכויותיהם ומובילה לירידה ביכולת התארגנותם ובסיכוייהם לשפר את תנאי העסקתם
לחידוש חובת הזיקה לשירות התעסוקה כגורם ממלכתי לצמצום דרסטי, באמצעות חקיקה, של העובדים והיא תפעל

 .עובדים על ידי חברות כח אדם
 
תפעל לקידום מתמיד של תנאי עבודתו של העובד ושל שכרו ותנהל מאבק עקרוני ובלתי מתפשר על מקו" עם אחד"

להשקעת משאבי המעסי, לפעולה אינטנסיבית לאיגוד כל העובדים בעבודה מאורגנת והעסקתם על פי הסכם קיבוצי
למאבק בלתי מתפשר לפניה הולמת וראו, בקידומו המקצועי ושיפור איכות חייו במקום עבודתו, הנמשכת של העובד

של ביטוח בריא, שהיא קביעה בהסכמים קיבוציים, לחובת המעסיק לתשלום, מלוא הכנסות העובד בתקופת עבודתו
להבטחת שיעורי מס צודקים והולמ, להתאמת שעות וימי העבודה במשק לאלה הנהוגים בעולם המערבי, ולמשפחתו

לפעולה. החזר הוצאות נסיעה וכלכלה, פטור מוחלט ממס על דמי הבראה. מעבודה כדי לעודד פריון ולהבטיח תפוקה
תפעל להשגת עק" עם אחד. "ומתמשכת לתיאום שכרו של העובד עם רווחיות מקום עבודתו בסקטור היצרני והעסקי

וערך שווים ללהעסקי והמתוקצב שיבטיחו שכר שווה עבור עבודה בעלת הגדרה , הפרטי, העובדים בשירות הציבורי
יהיה לפחות שווה לשכר המינימום המעוגן באותה עת בכל המשק, בדרגה ההתחלתית וללא וותק, שכרו של כל עובד

את תר, את שנות הנסיון המצטברות, את רמת התפקיד ואת גודל אחריותו, אישיים המשקפים את יכולתו המקצועית
תנאים סביבתיים מיוחדים יקבלו ביטוי הוגן בשכר הע. כל רכיבי שכרו של העובד יהיו פנסיונים. ואת הישגיו בעבודה

יהיה בשיעורים אשר מאפשרים העסקתם של כלל ה, מהדרגה הנמוכה ביותר ועד לגבוהה ביותר במקומות העבודה
שכרו של העובד ישקף זאת בא, במידה וקיימת ריווחיות במקום העבודה. מומחים ויועצים במסגרת ההסכם הקיבוצי

Page 1 of 3מצע מפלגת עם אחד - 16-בחירות לכנסת ה

13/05/2004file://H:\Common\Ruti\ אחד%20עם%20מפלגת%20מצע%20-16%20-ה%20לכנסת%20ות ...



 מדיניות ההפרטה והשינויים המבניים
מאמינה שמדיניות זו מתבססת על א" עם אחד. "תפעל כדי לסכל כל כוונה ליישום מדיניות הפרטה גורפת" עם אחד"

מדיניות זו תרע את מצבן של השכבות החלשות בחברה ותביא לה. כלכלת שוק לפיה לעובדים זכויות מוגבלות ביותר
 
אך היא דוחה טענות כאילו בעלות ציבורית אינ, תומכת בקיומן של מסגרות בעלות שונות ומגוונות במשק" עם אחד"

לא תניח לשום ממשלה לפגוע בזכויות וברמת חייהם של העובדים באמצעות" עם אחד. "בעלות פרטית תביא לרווחה
תתמוך בתחרות רק כאשר זו הוגנת ומעלה את רווחת הציבו" עם אחד. "הגברת התחרות, כביכול, הפרה שמטרתה

תתמוך בכל ארגון עובדים אשר יחל" עם אחד. "לא תתמוך בהפרטת מונופולים כדי להפוך אותם למונופולים פרטיים
 .על מקום העבודה מידי הממשלה

 גמלאים וזכויות הפנסיה
.רואה בהגנה ושיפור רמת איכות החיים של הגמלאי כיעד מרכזי ותפעל לארגון הגמלאים ולהגברת כוחם" עם אחד"

היא תפעל נגד כל פגיעה בזכויות ה. מאמינה בפנסיה מובטחת והוגנת המהווה חלק חשוב מזכויות העובדים בישראל
עם. "מבוטחים ולהכללת כל העובדים ברשת הבטחון הפנסיונית באמצעות חקיקה ובצווי הרחבה להסכמים קיבוציים

רואה במדינה" עם אחד. "שתפקידה של המדינה לדאוג לשמירה על רמת חייהם ורווחתם של אזרחייה גם לעת זקנה
מתנגדת להטלת" עם אחד. "הזכויות הפנסיוניות של אזרחייה בנוסף למחויבותה לקצבת הזקנה של הביטוח הלאומי

 . ההון על המבוטחים
בארנונ, הנחות במחירי תרופות: תפעל להרחבת זכויות הגלאים אשר נקנו במשך השנים היצרניות בזכות" עם אחד"

להכללת כל רכיבי השכר בחישוב ולקביע, היא תפעל לשמירת הפטור ממס הכנסה על הפנסיה. נופש ובידור, צרכנות
תדאג להגדלת ההקלות במיסוי לפנסיונרים ותתנגד להטלת מיסים על קצבאות הב, קצבאות כדי למנוע את שחיקתן

תאבק להצמדת הגמלאות לשכר במקומות העבודה ו, תפעל למניעת שחיקת גמלאות, עם אחד."ופגיעה בזכויותיהם
כל תוספות השכר שינתנו במשק הציבורי יחולו גם על. שבאמצעותה יתווסף האשפוז הסיעודי לסל שירותי הבריאות

 .חוק אלמן ואלמנה' ר. עדכון הפנסיה התקציבית והפנסיה הצוברת כאחד

 השלום
מ, לא רק במובן הכלכלי אלא גם במימדים רוחניים, כינון שלום ובטחון באזור יביא לחיזוק ושגשוג החברה הישראלית

השלום יביא להקצאה מועילה של משאבים כלכליים העומדים לרשות החברה ויתרום להעלאה ברמת ה. ותרבותיים
יש, תומכת בקידום תהליך מדיני בטחוני שיביא להסכם שלוםבין העם הישראלי והעם הפלשתיני" עם אחד."ובאיכותם
שיתוף פעו, העלאת הרמה ואיכות החיים של שכנינו הפלשתינים. ערבי ויוביל לשלום אמת בין כל עמי האזור-היהודי

 .תביא להצלחת התהליך, כולל תמיכה בהסדר כלכלי מאוזן

 דת ומסורת
הזרמים והעדות המרכיבים את, מאמינה בעשייה למען הגברת ההבנה וקירוב הלבבות, "עם אחד", מפלגת העובדים

הי. רואה בדת ובמסורת ערכים שיש לכבדם" עם אחד. "ותפעל ככל האפשר לצמצום הקוטביות בין אוכלוסיות שונות
 .זכויותיו של העובד הדתי ותתנגד לכל אפליה או כפייה על רקע דתי או אחר

 צרכנות ואיכות הסביבה
בג, רואה במאבק הצרכני כלי נוסף לשיפור זכויות העובדים בישראל ותפעל נגד חברות הפוגעות בעובדים" עם אחד"

רואה בקי" עם אחד. "למפעלים ולחברות השומרות את זכויותיהם ואת איכות הסביבה" תו תקן"כולל הענקת , הארץ
והמודעות לזכויות הצרכנים בישראל נושא בעלות חשיבות רבה בתהליך עיצוב החברה הישראלית כחברה מערבית

בשיתוף עם העובדים לשיפ, רואה בקידום איכות השירותים החברתיים הקיימים בישראל חלק מזכויות הצרכן ותפעל
תפעל לקידום חקיקה בנושא ולשיפור השירות הניתן בייצוגם של צרכנים נפגעים ותפעל לשיפור אכיפת חוקי ההגנה

 . הסביבה

 מבט אל המשק העתידי
כמדינה מערבית הפועלת בתוך משק עולמי הנמצא בתהליך מואץ של גלובליזצ, התמודדות נכונה של מדינת ישראל

מחייבת גיבוש תפיסה כוללת המבטיחה חלוקת נפח התעסוקה בין כלל אזרחי ישראל ובמקביל יצירת כלים, משתנה
המעסיקים והממש, קיצור שבוע העבודה והערכות משותפת של העובדים. עובד הזדמנות לרכישת מקצוע שני בחיים

 . הסכמים ובניית מסלולי הכשרה מתאימים תהווה תשובה הולמת
התמודדות נכונה בשאלות אלה היא גיבוש תפיסה חדשנית המעבירה את המשק הישראלי כולו לשבוע עבודה קצר ש

כל עובד בישראל המתחיל את חיי העבודה שלו בג. מוקדש להשקעה בלימודים ופיתוח ההון האנושי במקום העבודה
מקצוע חדש המותאם למק, 45עד הגיעו לגיל , ישתלב במסלול לימודים אשר בכל מקרה ובכל נקודת פתיחה יקנה לו

למהפך תפיסתי וחדשני זה נדרש. תהיה בכך חלוקה טובה יותר של נפח העבודה ומפעלים יחסכו כסף רב בתקורות
מכללות ומסלולים אקדמאיים וטכנולוגיים אחרים וכן פיתו, אוניברסיטאות; מיוחדת של כל המוסדות להשכלה גבוהה

 . מיוחדים בתוך המפעלים על בסיס הסכמים קיבוציים
ולסיוע, לפיתוח, להקצות את כל המשאבים הנדרשים על מנת לסייע בהשקעות למחקר, במקביל, כל ממשלה צריכה

תפעל לקיים קרנות ידע המבוססות הן על הפרשות מצד העוב, תכונן הסכם עם המעסיקים, באמצעות נציגייה, "אחד
תפעל בחקיקה לביסוס ימי הפנאי שמטרתם" עם אחד. "המעסיק שתהינה פטורות ממס וכל יעודן להכשרת עובדים

 . ללימודים ולפעילות משפחתית מגוונת, לפעילות ספורטיבית, ניצול מסגרות הפנאי בדרך נכונה למנוחה

 חקיקת עבודה וחקיקה חברתית -חוק יסוד הזכויות החברתיות 
מדינת ישראל כמדינה דמוקר. תפעל בעוצמה לחקיקת חוק יסוד שיבטיח את הזכויות החברתיות בישראל" עם אחד"

תעגן בחוק את זכויות היסוד של העובדי" עם אחד. "כלכלי-גם בטחון חברתי, בנוסף לבטחון פיזי, להבטיח לתושביה
החוק יאסור הפקעה של זכויות אלה על ידי השלט. זכות השביתה והזכות להתקשר בהסכמים קיבוציים, ההתאגדות
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הם א. חוקי היסוד שהתקבלו עד כה מחזקים את מעמדם של בעלי ההון ואת זכויות המעסיקים. תקנות לשעת חירום
מהפיכה חוקתית חשובה זו עדיין יש בה חסר ויש להשלימה בחקיקת חוק יסוד זכויות חברתי, לפיכך. זכות חברתית

במילוי צרכיו כאדם כדי שיוכל להתקיים בכבוד אנושי וב, ללא אפלייה, חוק זה יבטיח את זכותו של כל תושב במדינה
הזכות לחינוך והש, הזכות לבריאות, הזכות לשכר ולתנאי עבודה הוגנים, הזכות לתעסוקה, הזכות לעבודה: בכלל זה

 .שירותי רווחה וזכות לבטחון סוציאלי, זכויות צרכניות, לדיור ואיכות הסביבה

 בריאות
הממשלה הפרה הבטחתה לציבור כי ל. תפעל לחקיקה בנושא רפורמה ציבורית ושיוויונית באיכות גבוהה" עם אחד"

תאבק במגמות אלה ותפעל" עם אחד. "והיא גורמת לכך שהחלשים יקבלו פחות שירותים והעשירים יותר, הציבורית
 . טיפול נפשי וסיעודי, השתתפות המעסיקים במימון שירותי הבריאות ולהרחבת הסל להכללת טיפול שיניים

 חינוך
לדעתה החינוך מהווה מטרה ראויה בפני עצמ. מאמינה במערכת חינוך חינם מגיל הגן ועד האוניברסיטה" עם אחד"

מתנגדת ליישום" עם אחד. "תיאבק לשקף עמדה זו בתקציבי המדינה ובפעולות הממשלה" עם אחד. "פערים בחברה
 .ההפרטה במוסדות החינוך והיא רואה בה מקור להעדפת חוסר השיוויון במערכת

והיא שואפת להכללתם בתוכנית הלימוד, מאמינה בחברה דמוקרטית שערכים חברתיים עומדים בבסיסה" עם אחד"
עקרונות מדיניות הרווחה ותפקיד האיגודים המקצועיי, מעמד העבודה והעובדים, זכות השביתה, הזכות להתארגנות

היא רואה במפע. רואה בתנועות הנוער גורם חברתי וחינוכי חשוב ותפעל כדי לפתח ולטפח אותן" עם אחד. "ובמשק
היא תפעל לעידוד פעילות תנועות הנוער. והלומד מפעל חיוני לטיפוח והנחלת ערכי כבוד העובד והעבודה לדור הבא

 .בהתיישבות העובדת וביישובים הערביים והדרוזים, בעיירות הפיתוח, בערים

 יחסי גומלין עם האיגודים המקצועיים
תשפיע על חיזוקם של האיגודים המקצועיים כארגונים יציגים של העובדים בענפים השונים ותשמור על מ" עם אחד"

מאמינה כי הסכמי עבודה קיבוציים ו" עם אחד. "העובדים במקומות העבדה כנציגים נבחרים ומוסמכים של העובדים
 .כלים מרכזיים להשגת עקרונות והיא תפעל לביסוסם ולשימוש נרחב בהם

 עובדים זרים
בתחומי תעסו, קיימות בעיות רבות בתחומי במשק והחברה כתוצאה ממספר חסר תקדים של עובדים זרים בישראל

תפעל לצמצום ההיתרים להעסקתם ולייקור עלו" עם אחד. "עבריינות והגירה, רווחה ודיור, חינוך, בריאות, חברתיים
תלות בע. כניסת עובדים זרים לענפים רבים במשק משפיעה באופן שלילי על יכולת הייצור של כח העבודה הישראלי

רואה בטיפול בתופעה את אחד הנושאים החשובים בסדר הי, כמפלגה חברתית" עם אחד. "מעכבת פיתוח טכנולוגי
מתנגדת לניצול הבוטה ולהפרת זכויות אנושיות בסיסיות אשר התפתחה ביחסם של המעסיקים אל עובדים אלה ותפ

 . חקיקה להגן על זכויותיהם של העובדים הזרים המועסקים בישראל

 מעמד האישה
בייצוג חסר בתפקידי, במשפחה, בשוק העבודה, בין היתר, האפליה ניכרת. בחברה הישראלית נשים מופלות לרעה

היא רואה באלימות נגד נשים תופעה שאין להש. תפעל להשגת שיוויון ועצמאות כלכלית לנשים" עם אחד. "הפוליטית
היא תאבק לשכר שווה ולתנאים שוו. ובכלל זה במקום העבודה, למניעתה ולמניעת הטרגה מינית בכל תחומי החיים

תהיה המ" עם אחד. "בתקופת הנישואים ובעת פקיעתם, שווה ותפעל למתן זכויות שוות לגבר ולאישה טרם הנישואין
היא תתבע הקצאת משאבים ר. ללא אכיפה הולמת של החוקים הקיימים ישאר מעמדם הצהרתי בלבד. נושאים אלה

ליצירת אוירה שיוויונית מתאימה, מנגנון מתאים לאכיפת החוקים ותפעל לשילוב שווה ומלא של נשים בכל מוסדותיה
 .העבודה ולעידוד נשים להשתלב בועדי עובדים

 עליה וקליטה
היא רואה חשיבות עליונה ביציר, כמפלגה חברתית. את גלי העלייה, וכציונות חיה ותוססת, רואה בברכה" עם אחד"

עוקבת בדאגה אחרי תהליך קליטתם של העול" עם אחד. "הכלכלית והתרבותית בארץ, לעולים בקליטתם החברתית
מאמינה בהבטחת תעסוקה ושכ" עם אחד. "ושילובו ההולם בשוק העבודה בישראל, בעיות השמת כח האדם המיומן

היא תפעל להגברת אכיפת חוקי העבודה וחוקי המגן ותאבק. כמרכיב חשוב בתהליך הקליטה וההשתלבות בחברה
 .פנסיה לעולים חדשים שהחלו לעבוד בגיל מבוגר ולא הצליחו לצבור מספיק זכויות

 האזרח הערבי
היא מתנגדת לכל אפליה ובכלל זה על בסיס לאו. תפעל בכל העוצמה לקידום השיוויון בחברה הישראלית" עם אחד"

היא תפעל להסדרת הייצוג של האוכלוסייה הערבית ולהעמקת הטיפול. הגורמים שהביאו למצב זה ותדאג לתיקונם
בתשתית הכלכלית ובפיתוח תעשיה מק, במערכות החינוך והבריאות, בתקציבים לרשויות המקומיות, ובתנאי השכר
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