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 הקמת ממשלת צללים - אופוזיציהמפלגת העבודה בלהצעה לתוכנית פעולה 

 

 :הגיון הפעולה

מפלגת העבודה בחרה לאחר הבחירות האחרונות שלא להצטרף לממשלה  .א

ציה, אלא להשאר באופוזיציה. בחירה זו כרוכה בהכרח בויתור בטווח יולקואל

שניתן להצדקה רק הקצר על עמדות השפעה שלטונית )גם אם מוגבלות(, ויתור 

. תועלת זו בהינתן שפעולה באופוזיציה תניב תועלת משמעותית יותר לטווח הרחוק

. מטרתה בסופו של דבר ניצחון בבחירות לכנסת והקמת ממשלה בראשות המפלגה

מאורגנת של האופוזיציה, שמטרתה יעילה ותועלת כזו יכולה לנבוע רק מפעולה 

ית, תוך שהיא עושה את מירב המאמצים לבנות את עצמה כחלופה שלטונית ממש

 לבלום צעדי מדיניות מנוגדים של הממשלה ולקדם ככל הניתן את מדיניותה. 

עילת הקיום של אופוזציה ממשית לשלטון הימין הכלכלי והמדיני בישראל היא לא  .ב

חברתי או כלכלי, אלא   התנגדות לצעד כזה או אחר של הממשלה, בהיבט מדיני,

דמוקרטית שמשנתה מקיפה את כל התחומים וחזונה -סוציאל-יתהיותה חלופה ציונ

שונה רלוונטי לכלל האזרחים )ולא לסקטור ספציפי( והכלכלי, החברתי והמדיני 

באופן מהותי מהחזון שלהגשמתו חותר בשנים האחרונות הימין הישראלי מעמדות 

 השלטון שבו הוא מחזיק. 

 

 :ההצעה

דמוקרטית -סוציאל-יבה את האופוזיציה הציוניתא. על מפלגת העבודה להקים ולגבש סב

מכל המגזרים וקבוצות האוכלוסיה, ובתנאי  ציבור בשיתוף מפלגות אחרות, ארגונים ואישי

למהלך זה, יש  מידייםשהם שותפים לחזון זה. במידה ומתגלה שיש קושי לגייס שותפים 

תפים להצטרף במסגרת מפלגת העבודה, ולהזמין שולהתחיל ביישום השלבים הבאים 

 בהמשך הדרך.

, על מפלגת העבודה הרלוונטיים המעוניינים בדברב. בשיתוף פעולה עם כל הגורמים 

להקים "ממשלת צללים" בהובלתה, כגוף האופוזיציה הגדול ביותר. ממשלת הצללים, 

שבראשה יעמוד יו"ר המפלגה, תקים צוותי עבודה המקבילים למשרדי הממשלה 

המלווה בצוות המורכב מחבר , כל אחד מהם עומד חבר כנסת העיקריים, כשבראשו של

העומד בראש "משרד" כנסת נוסף או שניים, ומאישים נוספים המומחים בתחום הרלוונטי. 

בממשלת הצללים יסומן מראש מבחינה ציבורית כמועמד המפלגה לראשות המשרד 

 הממשלתי המקביל כאשר יוחלף השלטון בקואליציה בהובלתה. 

ת חלופימדיניות למשרד" של ממשלת הצללים יהיה אחראי לבחון ולגבש תוכניות ג. כל "

מעשיות ויישימות )בדומה מפורטות יחסית,  . תוכניות אלה יהיולמדיניות הממשלתית

לב, שגיבש תוכנית מדינית חלופית(. תוכניות -ליוזמתו העצמאית של חבר הכנסת עומר בר

ל מפלגת העבודה והמפלגות השותפות לממשלת יובאו לאישור במוסדות המתאימים ש אלו

ויוצגו לציבור בתפוצה  הוו את מצע המפלגות בנושאים הללולאחר שיאושרו יו, הצללים

 רחבה, הן בפרסומים דיגיטליים ומודפסים והן באירועים ציבוריים ובחוגי בית. 
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קביל ד. כמובן שאין בהצעה זו להקיף את מכלול הפעילות של המפלגה ושותפותיה. במ

לבלימת מהלכי נמרצת פרלמנטרית התמיד בפעולה לפעולתה של ממשלת הצללים, יש ל

הממשלה המזיקים ולקידום חקיקה ביוזמת האופוזיציה. לא פחות חשוב מכך, יש לפעול 

ים אופוזיציוניים חוץ הן במאבק ,תמיכה בהתארגנויותב ",בשטח"באופן מתמיד 

-סוציאל-המקדמות את המגמה הציונית ,והן בהתארגנויות לא מפלגתיות פרלמנטריים

התארגנות עובדים, קואפרציה, התארגנות קבוצות פעילים ברמה  :דמוקרטית, כגון

 מוניצפלית, ועוד.  -המקומית

 

 התועלת ביישום ההצעה:

יגבשו ה"משרדים" השונים של ממשלת הצללים ת שתוכניות המדיניות החלופי .א

ן משותף לעבודה פרלמנטרית אפקטיבית של האופוזיציה בועדות הכנסת, יהוו גרעי

בהצבעות המליאה וביוזמות החקיקה. על בסיסן ניתן יהיה לחדד את צעדי 

המדיניות הממשלתית שאותם יש להשתדל לבלום בפעולה מרוכזת, ולגבש תמיכה 

 רחבה ומאורגנת ביוזמות חקיקה של האופוזיציה. 

מצב את האופוזיציה והמפלגות תהצגת תוכניות מעשיות ויישימות לציבור  .ב

ית לשלטון, שאינה מתרכזת בביקורת בלבד או מתמצה כחלופה ממשהשותפות לה 

תנאי בבסיסמאות חלולות, אלא מציעה אלטרנטיבה אמיתית אותה ניתן לממש, 

ית ע"י אישור רשמי של תוכניות המדיניות החלופ. שהשלטון יוחלף בבחירות

המפלגות השותפות והצבתן כמצען לקראת הבחירות תגייס ותגביר את אמון 

לתמיכה במפלגות  מדיניות החלופיתהציבור, תחבר באופן ישיר את התמיכה ב

מפלגות , תבהיר את הערך הממשי שבתמיכה בהמבטיחות ליישמה השותפות

 ותחזק את הקשר אליהן במבחן יום הבחירות. השותפות

פעולה של מפלגות האופוזיציה, המחוייבות לחזון ספציפי, יכשיר את  יצירת שיתוף .ג

את המאבק  רכךהדרך לשיתוף פעולה לקראת הבחירות. שיתוף פעולה כזה י

ויאפשר להתרכז במשיכת תומכים  היחסיהפנימי שבין המפלגות על גודלן 

ומצביעים מהקהלים שלא הצביעו להן עד כה, על בסיס המצע הברור אותו הן 

 גות. יצמ


