מצע מפלגת סדר חדש
פתח דבר  -שינוי שיטת הבחירות
אם לרגע חשבתם שאתם עומדים לקרוא כאן מצע של מפלגה שתבשר לכם שהיא
עומדת להילחם על הזכויות שלכם ,לדאוג לזקנה במסדרון בית החולים ,לקדם
את החינוך והרווחה ,להעלות את הקצבאות לילדים ,לנכים ולאימהות חד הוריות,
לפתור את הסכסוך עם הפלשתינאים ,להוריד את יוקר המחיה ולספק דיור בר
השגה לזוגות הצעירים ,אתם טועים!
אנו לא עומדים לפרוש בפניכם הבטחות שווא.
במתכונת שיטת הבחירות הנהוגה כיום בישראל ,אף אחת מהמפלגות הקיימות לא
יכולה ואף אינה רשאית להבטיח אפילו דבר אחד מרשימה נכבדה זו !
ללא שינוי אמיתי בשיטת הבחירות ,מדינת ישראל תמשיך ותידרדר אל תהום
הפלגנות וחוסר המשילות ונבחרי הציבור לעולם לא יצליחו להביא לידי ביטוי את
רצון העם וטובתו.
דרוש 'סדר חדש' בפוליטיקה הישראלית.
ללא 'סדר חדש' נישאב שוב ושוב למערבולת פוליטית שהיציאה ממנה הופכת בכל
מערכת בחירות למורכבת ומסוכנת הרבה יותר.
בהמשך יוצגו הפרטים הטכניים של ה'סדר החדש'  -שיטת הבחירות שתחזיר
לכולנו את התקווה לפוליטיקה נקיה ומכובדת ותהפוך את רשימת ההבטחות
ברישא של הקדמה זו לתוכנית עבודה מאתגרת שניתנת למימוש.
אנו מחויבים לשינוי שיטת הבחירות ,הפסקת הפלגנות וסיום התהליך המדרדר
של שנאת חינם בין הגושים של אזרחי ישראל .אנו מזמינים אתכם לפעול ,בפעם
הראשונה מאז קום המדינה ,למען מטרה נשגבה זו שתבטיח שכבר בעתיד הקרוב
מאוד ,החדש יחליף את הישן.
אנו מתחייבים לשתף פעולה רק עם אלו שעתיד מדינת ישראל חשוב להם ויהיו
מוכנים לפעול איתנו לשינוי השיטה .איננו מחפשים כסאות מעור צבי ולא משרות
ושררה .איננו נוקטים עמדה לשמאל או לימין  -ה'סדר החדש' מטיב עם כולנו.
'סדר חדש' זקוקה לכם כדי לגבור על הישן והמסואב ,לשנות את סדרי העדיפויות
ולייצר שינוי אמיתי למען כלל אזרחי ישראל.
המשיכו לקרוא ותגלו את החכמה שבפשטות.
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הפתרון המוצע ע"י מפלגת 'סדר חדש' מבוסס על הפרדת רשויות מלאה בין
הרשות המחוקקת (הכנסת) לבין הרשות המבצעת (הממשלה).
שיטת הבחירות המוצעת לרשות המחוקקת  -הכנסת
הבחירות לכנסת תהיינה בחירות אישיות ,אזוריות ,חשאיות ורוביות.
מדינת ישראל תחולק ל 23-אזורי בחירה .כל אזור ישלח מספר נציגים לכנסת עפ"י
החלק היחסי של מספר הבוחרים שבאותו האזור .המועמדים (בני  32ומעלה
שגרים באזור לפחות  5שנים) שיקבלו את מירב קולות הבוחרים באזור ,יהיו אלו
אשר יבחרו כנציגי האזור לכנסת.
לדוגמה :באזור הבחירה של ירושלים ,מספר המועמדים שנקבע בהתאם למספר
הבוחרים באזור הוא עשרה ( .)21לשם המחשה נאמר שאם בהתמודדות באזור
ירושלים השתתפו  41מועמדים הרי שמתוכם יזכו להיכנס לכנסת עשרת
המועמדים בעלי מספר הקולות הגדול ביותר.
יתרונות השיטה:






שמירה על קשר ישיר בין הנציג לבוחריו  -מצב אשר לא קיים היום כי
רשימות הנבחרים לכנסת נבחרות ע"י קבוצה מצומצמת של ראשי המפלגה
או חברי המרכז.
מחויבות הנציג לבוחריו ורק לאחר מכן למפלגתו (אם הוא חבר במפלגה).
פיקוח אמת של נציגי הציבור הנבחרים על שנציגי הרשות המבצעת
(הממשלה) .
סיום עידן ה'משמעת סיעתית' והציות לאינטרסים הפוליטיים של המפלגה.
המפלגה תהפוך לבית רעיוני ואידיאולוגי עבור חברי הכנסת מטעמה.

שיטת הבחירות המוצעת לראשות המבצעת  -הממשלה
הבחירות לראשות הממשלה תהיינה בחירות אישיות ,ארציות ,חשאיות ורוביות.
לראש הממשלה יבחר מי שיקבל למעלה מחמישים אחוז מקולות הבוחרים
בבחירות הארציות.
לדוגמה :אם יתמודדו לראשות הממשלה  6מועמדים ואף לא אחד מהם ישיג את
הרוב הנדרש ,אזי יתקיים סיבוב בחירות שני בין שני המועמדים שקיבלו את מירב
הקולות בסיבוב הראשון .הזוכה יהיה מי שקיבל למעלה מ 61-אחוזים מקולות
הבוחרים.
ראש הממשלה ימנה  22שרים מקצועיים :ביטחון ,חוץ ,פנים ,אוצר ,חינוך וספורט,
משפטים ,רווחה ,תחבורה ,שיכון ,תקשורת ,ותיירות אשר לא יהיו מבין חברי
הכנסת.
מצע מפלגת סדר חדש – Ver 04

מינויי השרים יאושרו ע"י ועדת המועמדים של הכנסת .ראש הממשלה יוכל לפטר
שר ולמנות אחר במקומו ,ללא פגיעה בשרידות הממשלה .הרשות המחוקקת תוכל
להדיח את ראש הממשלה ,ברוב של  01ח"כ ואולם במקרה זה גם הכנסת תתפזר
ותתקיימנה בחירות חדשות.
במקרה בו ראש הממשלה יתפטר או יכנס לנבצרות ,תתקיימנה בחירות חוזרות
לראשות הממשלה ,ללא צורך בבחירות כלליות לכנסת ,כדי למנות ראש ממשלה
שישלים את התקופה שנותרה עד למועד הבחירות הקבוע בחוק .משך תקופת
הכהונה של ראש הממשלה והכנסת יהיה חמש שנים .ראש הממשלה יוכל לכהן
במשך שתי קדנציות רצופות בלבד.

בצד המיקוד של 'סדר-חדש' בהשגת המטרה החשובה של שינויי שיטת הבחירות,
אנו רוצים לחלוק אתכם את דעותינו בקשר לנושאים חשובים נוספים:
שקיפות שלטונית
מימדי השחיתות במוסדות המדינה והשלטון עברו כבר מזמן את הקו האדום.
המלחמה בשחיתות תתחיל ביצירת שקיפות מוחלטת .כאשר הכל גלוי ומדווח,
יהיה הרבה יותר קשה לחברי כנסת ,ראשי ממשלות ,שרים ,מנכל"ים ופקידים
בכירים לעשות לביתם.
אנו נדרוש שכל הפעולות של חברי הכנסת והממשלה תהיינה גלויות לציבור.
השקיפות תתבטא בכך שלוחות הפגישות של כל נבחרי הציבור ושל המנכ"לים
ונושאי המשרות הרמות במוסדות הממשלתיים יהיו גלויים ופתוחים .כל אזרח יוכל
לראות עם מי נבחריו נפגשים ועל איזה נושאים הם מדברים.
גם ספרי התקציב של המשרדים והחברות הממשלתיות יהיו פתוחים וגלויים עד
לרמת השקל הבודד ,במגבלות הדרישות של ביטחון שדה .כנ"ל גם לגבי חברות
פרטיות המקבלות תקציבים ממשלתיים .לנו האזרחים תהיה יכולת מעשית לדעת
מה הנבחרים שלנו עושים עם הסמכות והכסף שהשאלנו להם.
דיור בר השגה
השגת פתרונות מעשיים לדיור בר השגה עבור זוגות צעירים היא נושא חשוב
וכאוב.
לזוגות צעירים רבים ,רכישת דירה נראית כחלום שאינו בר השגה ומימוש .רבים
מוותרים על החופש האישי שלהם ועוברים בלית ברירה לגור עם ההורים או עם
הסבים והסבתות ,חלקם עוזב את הארץ ואחרים ,מרביתם הורים לילדים ,חיים
בייאוש וקושי מתמשך.
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השגת קורת גג לזוג צעיר היא צורך בסיסי שהוא בגדר הכרח החשוב כאוויר
לנשימה .חברה בריאה היא חברה בה מימוש צרכיהם הבסיסיים של אזרחיה הוא
חובתה של המדינה .מדינת ישראל חייבת ומסוגלת ,בלוח זמנים קצר מאוד
ובעלויות נמוכות ,לפתור את המצוקה.
כיצד ?
ראשית ,שינוי שיטת הבחירות יחסל את הסחטנות של מפלגות שמרכיבות את
הקואליציה ויאפשר כינון סדר עדיפויות חדש בתקציב המדינה שיתמוך בתכנית
לפתרון בתנאים אופטימליים של מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים.
בנוסף ,התוכנית לפתרון מצוקת הדיור של 'סדר חדש' ,אוגדת בתוכה את מרכיב
התחבורה וההסעות למקומות העבודה השונים ,בחיסכון כספי אדיר ,המאפשר
הגעה מהירה נוחה ובטוחה ליעדים.
בכל רשות מקומית שקיימת בה תחנת רכבת ,תקים המדינה קומפלקס גדול של
מבנים רבי קומות ובהם דירות שיושכרו לזוגות צעירים בתנאי שכירות ארוכת טווח
וב מחירים נמוכים שיאפשרו לזוג הצעיר לשאת בקלות בתשלומי השכירות ואף
לחסוך לעתיד.
לדוגמא :זוג צעיר שיבחר את מקום מגוריו באחת מהרשויות המקומיות בהן תיושם
התוכנית ,ישלם עבור שכירות של דירת שלושה חדרים מחיר ריאלי של כ3,111-
 ₪בחודש לתקופה של  21שנים עם אופציה ל 21 -שנים נוספות .בתקופה מוגנת
זו ,יוכלו הזוגות הצעירים להפנות חלק משמעותי משכרם לחיסכון שיוביל לרכישת
בית של קבע .תוספת החיסכון המצטבר של זוג ממוצע ,בהשוואה לנתוני השכירות
כיום ,יגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה אחת.
לתכנית זו תהייה גם השפעה ממתנת משמעותית על מחירי הדירות המשפחתיות
בארץ.

המו"מ עם הרשות הפלסטינית:
אנו סבורים שבשיטת הבחירות הקיימת ,אין לראש הממשלה הנוכחי מנדט אמיתי
מהבוחרים לנהל משא ומתן עם הפלסטינים ולהגיע להסדר .החששות של ראש
הממשלה לאבד את תמיכת חלק משותפיו ,והסחטנות המתלהמת במפלגות
המרכיבות את הקואליציה ,גורמים לשיתוק בהתנהלות המדינית-בטחונית של
ממשלת בישראל בנושא זה.
לאחר שינוי שיטת הבחירות ,ראש הממשלה ,שיבחר ע"י רוב של למעלה
מחמישים אחוזים מאזרחי ישראל ,יוכל לקבל מהעם מנדט לנהל משא ומתן עם
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הפלסטינים ,להגיע להסדר ולהביא הסדר זה לאישור הכנסת .כאשר חברי הכנסת,
שיבחרו באופן אישי ,אחד לאחד ע"י ציבור הבוחרים ,יאשרו הסכם זה ,ההסכם
יקבל את הלגיטימציה של רוב רובם של אזרחי ישראל.
מפלגת 'סדר חדש' תפעל בנחישות לשינוי שיטת הבחירות כדי שלראש הממשלה
הבא ,שיבחר בהתאם לשיטת הבחירות החדשה שאנו מציעים ,יהיה מנדט מלא
מהעם וכוח פוליטי מהכנסת כדי לנהל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית ולהגיע
להסדר בר-קיימא שיזכה לתמיכת רוב הציבור בישראל.
החינוך ,הבריאות והרווחה:
'סדר חדש' תפעל לקידום החינוך באופן שוויוני בכל חלקי הארץ ,תוך בחינה מחדש
של שיטת החינוך הנוכחית ,וזאת על מנת לצמצם באופן דרסטי את הפערים
הקיימים בין תלמידים שנולדו למשפחות מבוססות לבין אלה ששייכים למגזרים
ושכבות מוחלשות .אנו שואפים לטפח את ההון האנושי הטמון בכל תלמיד
ותלמידה בישראל .כולנו מבינים שהבסיס להצלחה הוא חינוך ,המאפשר עתיד טוב
יותר.
בתחום הבריאות ,אנו סבורים שחובתה של המדינה להרחיב משמעותית את
שרותי הרפואה שהיא מעניקה לאזרחים ,לרבות הגדלת סל תרופות מצילות החיים
ותוספת תקנים של רופאים ואחיות בבתי החולים .נפעל להקמה מסיבית של
מרפאות טיפול משלים אלטרנטיבי לשיפור איכות החיים היום-יומית של אזרחי
המדינה ונקדם תכניות טיפול בקשישים בבתיהם ולא בבתי החולים.
בתחום הרווחה' ,סדר חדש' תפעל ביתר שאת להעלאת קצבאות הזיקנה והסיעוד
ולדאגה לציבור הנכים וניצולי השואה .חברה מתוקנת אינה מתעלמת ממגזרי
האוכלוסייה החלשים שבתוכה.
התקציבים הדרושים לשיפור החינוך יגיעו משינוי בסדרי העדיפויות של תקציב
החינוך הקיים ( 75מיליארד שקל לשנה) .התקציבים הדרושים לשיפור תחומי
הבריאות והרווחה יגיעו משינוי סדרי עדיפויות של תקציב המדינה והקטנת כוח
הסחטנות של מפלגות הקואליציה.
איכות הסביבה:
אנו נפעל להקמת אתרים למחזור אשפה ולהפיכתה למקור אנרגיה (חשמל ירוק)
בכל אזור ואזור  -האשפה תמוחזר סמוך למקום שבו היא נוצרת ולא תיקבר
בשטחי הנגב.
'סדר חדש' תקדם השקעות בתשתית להפקת חשמל לכל בניין ובניין בישראל על
ידי שימוש באנרגיה סולארית וניצול משאב אור השמש הזמין במיקומנו הגיאוגרפי
ברוב חדשי השנה .בנוסף נעודד מעבר לרכבים הממונעים בגז ,וחשמל וביסוס
תחבורה ציבורית יעילה ומקיפה שאינה מזהמת.
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לסיכום:
במה שונה מצע זה מכל מצע אחר ?
באופן די עקבי ,המפלגות בישראל מבטיחות לבוחרים הרים וגבעות ולבסוף...
ההמשך ידוע:
ברוב המקרים ההבטחות מתאדות כבר בעת חלוקת הכספים בתקציב המדינה ולא
נותר מספיק למען הקידום וקיום ההתחייבויות לבוחרים בתחומים החשובים
שהובטחו.
כיצד ניתן להשיג מימון לכל הדרישות החשובות שכולנו רוצים ?
התשובה פשוטה :המימון יגיע משינוי סדרי העדיפויות וצמצום ההוצאות
המיותרות הנובעות מהסכמים קואליציוניים ,ממשרדי ממשלה מיותרים ומהוצאות
אדירות שמיועדות למטרותיהם של גופים ומפלגות שיש להם כוח סחיטה
פוליטי .למדינת ישראל אין צורך ב  37שרים עם סגני שרים ,לשכות ועוזרים
פרלמנטרים לרוב !
'סדר חדש' שמה את אזרחי המדינה בראש סדר העדיפויות  -שינוי שיטת
הבחירות יאפשר הגשמה של הרעיונות הטובים שישפרו את חיינו.
אנו מאמינים שבאמצעות הסברה נכונה ,נצליח להיבחר לכנסת ולפעול
באינטנסיביות לשינוי שיטת הבחירות .הצעת החוק המפורטת תתגבש לאחר
התייעצות עם גורמים מקצועיים כגון חוקרי המכון לדמוקרטיה בישראל ,שופטי
ביהמ"ש העליון בדימוס ,עמותת יושרה לישראל ,יושבי ראש של הכנסת
בדימוס ואחרים ,טובים וראויים שעתיד מדינת ישראל לנגד עיניהם.
אני מזמין אישית את כל מי שרואה עצמו כשותף ליוזמה לשינוי שיטת הבחירות
בישראל ,להצטרף אלינו ולתת כתף .כל שיתוף פעולה יתקבל בברכה.
זכרו! רק שינוי שיטת הבחירות יביא לשינוי אמיתי.

בתודה מראש
עו"ד אביטל אופק

יו"ר סדר חדש
לשינוי שיטת הבחירות
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