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 ונמשיך  כדי להחליף את השלטון יש עתיד תוביל את גוש המרכז2 אנחנו נחבור למפלגות אחרות

 . במלוא העוצמה, בדיוק מהמקום בו נעצרנו

 

  הכל מוכן2 מיד כשנרכיב את הממשלה הבאה2 שלנו לתכנית העבודה  ויהפכהתקציב ותכנית הדיור

 את הכל נתניע מחדש2

 

 הוא תכנית העבודה  .התקציב שנתניהו תקע הוא התקציב הכי חברתי שהיה כאן בשנים האחרונות

ל אין בו העלאת מיסים. תקציב שמגדי -גם של ראש הממשלה  –תקציב שלמרות כל הלחצים שלנו2 

הבריאות, הרווחה, בטחון הפנים.  החינוך, – מיליארד שקלים את השירותים החברתיים 01-בלמעלה מ

נותן מערכת בריאות ציבורית מרחיב את קייטנות הקיץ, מקטין את הכיתות ומיישם את רפורמת הבגרויות. 

מגדיל את יעילה יותר, מוזיל את ביטוחי הבריאות, מקצר תורים בבתי החולים ומרחיב את סל התרופות. 

שוטרים, כבאים  0,011יוס אלף קשישים החיים מתחת לקו העוני. מפנה משאבים לג 091-נה לקצבת הזק

וה תכנית "נושמים לרווחה" שתלוסיוע לאימהות חד הוריות ולעסקים הקטנים והבינוניים, וסוהרים. 

מיליארד שקל לבטחון,  6תקציב שמוסיף הנוסף לזה, זקקות כל הדרך החוצה ממעגל העוני. משפחות נ

למעילי רוח לטנקים, לכיפות ברזל, לפתרונות למנהרות הטרור, לרכש איכותי של נשק מתקדם, לכל מה 

תפתחו את ספר התקציב. הכל אלה לא סיסמאות. שמספק הגנה ושומר על חייהם של החיילים שלנו. 

 יב בממשלה ובכנסת. צרה"מ תמך בתקמופיע שם. 

 

 אלף  011, לצד היה רק פריט אחד בתוכנית הזו מע"מ אפס 2תקועה אצל ראש הממשלהכנית הדיור ת

"נתיב לדירה" לפתיחת חסמי תחבורה, הקמת ועדות התכנון בהליך מואץ,  כניתתיחידות דיור בהסכמי גג, 

מחיר מטרה. זה התחיל סוף סוף  תכניתהתחלות בניה של מגדלי דיור להשכרה, חוק שכירות הוגנת, 

ספרתיות, סוף סוף האטנו את העליה במחירי הדירות. בחודש -, אחרי שנים של עליות דו4102-לעבוד. ב

מפני  להתחיל הכל מחדשיהיה שמחירי הדיור ירדו. ועכשיו צריך  4112-שעבר היתה הפעם הראשונה מ

את הסיכוי היחיד של זוגות צעירים, ששירתו בצבא, לקבל  טרפדהוא שלראש הממשלה לא אכפת. 

 בממשלה ובכנסת. 1בחוק מע"מ רה"מ תמך  .לקנות לעצמם דירהאלף שקל כדי  411מהמדינה סיוע של 

 

 ת. הוא לאומי אחריות בחוסר לנהוג בחר הממשלה ראש 2מיותרות לבחירות ישראל את מוביל נתניהו

 והישרדותי האישי האינטרס אתוהעדיף  שלו העדיפויות סדר בסוף הישראלי הציבור של הצרכים את םש

  .הציבור של טובתו פני על שלו

 

  מעדיף לשתק את הכלכלה . מה מטריד את אזרחי ישראל לא יודע ולא אכפת לו –ראש הממשלה מנותק

ליצור בישראל ברור . היפנה עורף לזוגות הצעיריםולכפות על המשק הוצאות של מיליארדים. רה"מ 

היה כאן בשנים את אישור התקציב הכי חברתי ש. הוא תקע בהתחייבויותיו עומד לא ממשלהה ראשש

 נתניהוהוא למרות שתמך בהם בממשלה ובכנסת.  ,חוק מע"מ אפסתכנית הדיור ובתוכה האחרונות ואת 

האינטרסים  , רק כדי להשקיט את הפחדים שלו ולשרתמהציבור תקציב חברתי ויציבות שלטונית

 .הפוליטיים שלו

 

  הגדלת תקציבי השוויון בנטל, ערכית: ביטול כים למכירת חיסול והסעם החרדים הסכם  רקםנתניהו

 והחזרת השעון לאחור2  הרחבת קצבאות הילדים הישיבות,

 



  פוטש מומצאים, שלא היו ולא נבראו2 במקביל הוא מנסה לפרק  ניסיונותראש הממשלה מדבר על

אפשר לפרק , מתוך הפאניקה הגדולה שאחזה בו כשהבין מה עשה. מי שחושב שאת "יש עתיד" מבפנים

של המפלגה. אנחנו נמשיך לעבוד יחד כדי לנצח בבחירות   DNAאת "יש עתיד" מבפנים לא מכיר את ה

 האלה ולהבטיח נתניהו לא יהיה רה"מ הבא. 

 

 ראש הממשלה יגרום למשק לאבד את רוב שנת . נתניהו מבזבז למשק הישראלי שנת תקציב שלמה

הכספים הקרובה, כי התקציב הבא יאושר לכל המוקדם לאחר אמצע השנה, ומהלך השנה המשק ימשיך 

מיליארד שקלים  01-עצירת התקציב תמנע העברת למעלה מ (.0104)לפעול לפי התקציב הקודם 

 מיליארד שקלים למשרד הבטחון. 6העברת תוספת של  ים: לחינוך, לבריאות, לרווחה.לשירותים החברתי

שוטרים, כבאים וסוהרים, דווקא עכשיו כשאנחנו צריכים  0,011תמנע יציאה לדרך של תוספת גיוס של 

 לטפל בטרור. 

 

 שהם הפסידו  מביניםהם לא מבינים למה יש בחירות, אבל הם  מרגישים שהם הפסידו2 אזרחי ישראל

בורית טובה, וסיוע לחלשים, ועוד כיתות קטנות, ודירות בהנחה, וסגירת תאגידי מים, ומערכת בריאות צי

לעובדי המגזר העלאת שכר המינימום יכולנו כבר לחתום  על שוטרים ברחובות ששומרים על חייהם. 

מוזילה את העמלות הבנקאיות, מגבירה את : הורדת יוקר המחיה. להוציא לפועל את התכנית להציבורי

ה מכסי ייבוא בשוק המזון התחרות בבנקים ומוזילה את דמי הניהול של הפנסיות והביטוחים. מוריד

הרפורמות שכל חברי מרכז הליכוד וממשיכה את הירידה במחירי המזון שכבר החלה בחודשים האחרונים. 

הרפורמה בקק"ל, שהיתה מביאה לשקיפות ומכניסה  :טורים למיניהם עשו הכל כדי לטרפדוכל הקומבינ

הציבורית, שהיתה מעבירה משאבים מהרפואה הפרטית  מיליארדים לקופת המדינה. הרפורמה ברפואה

היקרה לרפואה הציבורית ומוזילה את הטיפולים. הרפורמה בחברות הממשלתיות, שהיתה עוצרת סוף סוף 

 את חגיגת הג'ובים והמינויים הפוליטיים. 

 

  כי הוא היחיד שמביא קולות גם מהימין  שיוכל בסופו של דבר להפיל את נתניהו,לפיד הוא היחיד

קולות מהשמאל על חשבון מרצ ויש עתיד, אבל זה לא רצוג יכול להביא אליו יותר ה .וגם מהשמאל

ימין, כולל כאלה שנמאס להם מנתניהו, בחיים לא -מחליש את נתניהו, אלא רק מחזק אותו. אנשי המרכז

 .יצביעו למפלגת העבודה. ללפיד הם יצביעו, אם הוא יהיה חזק מספיק

 

 2איבדנו שנה שלמה רק על הצלת כלכלת ישראל מהקריסה  כן, ההחלה של "יש עתיד" היתה קשה

שאיים על קיבלנו משק על סף קריסה עם בור תקציבי ענק שאליה הוביל נתניהו בממשלה הקודמת. 

אז אנחנו  יציבותה הכלכלית של ישראל )הממשלה הקודמת הלכה לבחירות כי לא יכלה להעביר תקציב(.

סגרנו  ,בעבודה קשה הורדנו את הגירעון באנו ותיקנו את הקטסטרופה, והם הפילו עלינו את האחריות. 

הצלחנו והבאנו את המשק לנקודת יציבות גבוהה שבזכותה  הבאנו כסף רב מהרווחים הכלואים ,את הבור

 לשלם את עלויות האדירות של צוק איתן מבלי לעלות מיסים. 

 

 חינוך  :מאשר כל מפלגה אחרתהישגים יותר  2 ליש עתידבאנו לעבוד2 זה מה שכל כך הפריע להם

רפורמת בתי ספר של החופש הגדול שחסכו מאות שקלים לאלפי משפחות במדינת ישראל, מסביב לשעון ו

החרדי, רפורמת "שמיים פתוחים" שהוזילה את  הבגרויות והלמידה המשמעותית, לימודי ליב"ה בחינוך

מחירי הטיסות, תרופות חינם והגדלת קצבאות דרמטית לניצולי השואה, חובת העסקת בעלי מוגבלויות 

במגזר הציבורי, התוכנית לבטחון תזונתי לילדי השכבות החלשות, סיוע לעסקים קטנים דרך חוק מע"מ 

הגדלת  .44קיצור תשלומי המדינה לספקים לשוטף פלוס תמורת מזומן, ביטול חישוב המס המאוחד, ו

ליונים בשילוב חרדים יהשקענו מאות מ . בנטל השוויוןהעברנו את  בעשרות אלפי דירות.  היצע הדיור



"שר ללא שרים במקום יותר משלושים, אין יותר  01 קבענו בחקיקה שממשלה תמנה. בשוק העבודה

רוני, מכרזי הנמלים, הגבלת שכר תיק", העלאת אחוז החסימה, ביטול אגרת הטלוויזיה, השיטור העי

באנו לעבוד2 זה מה שכל כך , חוק הפונדקאות, חוק הגיור ועוד. 4הבכירים, חוק המזון, ועדת ששינסקי 

. כי הם רוצים שלא יטרידו אותם כשהם משתכשכים בביצה החמימה של האינטרסים הפריע להם

והשחיתות השלטונית ולהמשיך לא לעשות שום דבר. הם לא הבינו למה אנחנו מתעקשים לעבוד ולשנות. 

א משחקים את המשחק כמו כולם. אז בסופו של דבר ראש הממשלה החליט לצאת לבחירות למה אנחנו ל

לא על רשימת התכניות  –מיותרות ויקרות. בחירות שמכבידות על המשק וגורמות לנו להוציא מיליארדים 

 , על הג'ובים ועל חברי המרכז.הכיסאותאלא על  - שלנוהארוכה 

 

 

 מדיני

 

 שתשמור על האינטרסים הבטחוניים שלנו, לא כזו שתייצר  ולא כז דיני2מ אין תכנית, אין חזון לרה"מ

 תמיד עסוקשהוא כעשות החלטות גם את האומץ ל אין לו לנו אופק מדיני שישנה את פניה של ישראל.

 בשאלה מה יגידו במרכז הליכוד.

 

  בגלל הטרור. אישי אזרחים פוחדים ללכת ברחוב בירושלים במקום בטחון . לא הביא בטחוןנתניהו

 . מערכה הצבאית הארוכה ביותר מזה למעלה מעשרים שנהבמקום שקט בגבולות נקלענו בקיץ האחרון ל

 

 לפירוז לפירוק חמאס מנשקו, , רה"מ החמיץ את ההזדמנות למנף את הפסקת האש בעזה להישג מדיני

א להם את הביטחון עזה, שהיה מביא שקט ליישובי הדרום. תושבי הדרום כבר מבינים שנתניהו לא הבי

צה"ל וכוחות הבטחון עושים את עבודתם מעל ומעבר, במסירות ובחירוף נפש, אבל שהבטיח להם. 

 תפקידה של ההנהגה היא להגדיר מטרות ולתת כיוון.  

 

 2הנכס המדיני, רה"מ גרם נזק מתמשך וחמור ביחסי ישראל וארה"ב מעמדנו הבינ"ל הולך ומידרדר ,

גדול של מדינת ישראל. התנהל מול הבית הלבן בזלזול ובחוסר תבונה מדינית הבטחוני והאסטרטגי הכי 

העולם הפסיק להקשיב לנו גם  .פלשתיניתהבכל שבוע פרלמנט אירופי אחר מכיר במדינה ופוליטית. 

 .האיראניבנושא 

 

 2מיליון פלסטינים  2לוע אל קירבה מדינת ישראל אינה יכולה לב ישראל צריכה להיפרד מהפלסטינים

בכל שנה שחולפת הם רבים יותר, דתיים יותר, , ולהשאר ציונית. עלינו להיפרד מהם בקרבנושחיים 

  .מיואשים יותר, מסוכנים יותר לבטחון ישראל

 

 אנחנו צריכים ללכת למהלך איזורי, עם הליגה הערבית, כדי , בטחון ישראל טמון ביכולתנו ליזום

המאבק המשותף סדר שיוביל להיפרדות מן הפלשתינים בשיתוף מדינות ערב המתונות2 להגיע לה

יחד עם מצרים, ירדן סעודיה  –הרדיקלי מאפשר לנו להצטרף לקואליציה של המדינות המתונות  םאבאיסל

ולהגיע להסדר מדיני. אם לא נעשה את זה, הבטחון שלנו ייפגע, הכלכלה שלנו תלך  -ומדינות המפרץ 

 . ואנחנו בעצמנו נסכן את היותה של ישראל המדינה היהודיתדר, ותידר

 

 

 

 



 


