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אביטל

רץ לפריימריז של

לתקן את הכנסת מבפנים



שלום,

קוראים לי תומר אביטל ואני רץ לכנסת.

אני רץ כדי לחולל מהפכה במשכן, הפעם 
מבפנים.

הכנתי תכנית מפורטת להגברת מחויבות נבחרי 
הציבור - לציבור. למיגור השחיתות ולדמוקרטיה 

ישירה. להוזלת יוקר המחיה, פירוק קשרי 
הון-שלטון-עיתון ומלחמה בתעשיית הסוכר 

ובמזהמים ועוד.

כמעט 20 שנה שאני מסקר עבורכם את 
המציאות, ובעשור האחרון גם מצליח לתקן 

אותה. יחד עם חבריי ואלפי תומכים ייסדנו את 
"שקוף", גוף תקשורת עצמאי חוקר ונטול אינטרס 

שפועל בשקיפות חסרת תקדים והוביל לשינוי 
תודעה: רבים מבינים כעת ששקיפות מונעת 

שחיתות. חשפנו לאן הולכים כספי המסים, יצרנו 
מדדים חדשניים ששיפרו את עבודת הח"כים, 

והובלנו לאינספור תיקונים בשיטה. 

אני מבקש את עזרתכם להמשיך ולפעול 
למענכם, הפעם כחבר כנסת במפלגת 
העבודה. תכניותיי שקופות והן כתובות 

בהמשך בפירוט.

https://shakuf.co.il/
https://shakuf.co.il/transparency
https://tomeravital1.com/articles/
https://tomeravital1.com/articles/
https://tomeravital1.com/about/


תוכן עניינים

לפני הכל
למה אני קופץ פנימה?

האם אצליח לשנות מבפנים?
איך לא אאבד את הדרך?

תכנית הפעולה
מלחמה בהון-שלטון: שקיפות, שקיפות, שקיפות

דמוקרטיה ישירה - הציבור יהפוך לח"כ ה־121
שבירת מונופולים למען הוזלת יוקר המחיה

פירוק קשרי הון-שלטון-עיתון
מלחמה בהון-שלטון-מזון

צמצום הקיטוב
חיזוק האופוזיציה - לא משנה לאיזה צד אבחר

 ביבי, אקלים, שלום, כלכלה, רגולציה ותחב"צ בשבת

לקינוח
למה העבודה?

לאיזה תפקיד אני מכוון?
דבר אחרון

מסכימים שאני צריך לרוץ? כך תכניסו אותי לכנסת!

להמשך «



למה אני קופץ פנימה?
«  התכנית שלי מורכבת מצעדים שגיליתי שקשה עד 

בלתי אפשרי לקדם מבחוץ. אני מתכנן להסתער 
עליהם מתוך המשכן בכל הכוח, ולהיות האיש 

שלכם סביב שולחן קבלת ההחלטות.

«  "שקוף" עומד יציב עם שדרה ניהולית חזקה וצוות 
איכותי. במקומי ייכנס דם חדש ורענן.

«  ראיתם כמה השפעתי מחוץ לכנסת, עד כדי כך 
שביטלו לי את אישור הכניסה למשכן. דמיינו 

איך כח"כ עם חסינות אוכל להילחם במושחתים 
ולהשקיף את החורים האפלים.

האם אצליח לשנות מבפנים? 
«  אין אצלי 'דברים שרואים משם לא רואים מכאן'. 
אני מכיר את הכנסת ככף ידי, ויכול לכתוב עליה 

ספר. למעשה כבר כתבתי.

«  בא עם מצ'טה שלופה. בניתי תכנית פעולה סביב 
נושאים בהם צברתי מומחיות וכבר רשמתי הישגים. 

תכניתי כוללת גם רשימת צעדים התלויים רק בי, 
ולכן אוכל להוציאם לפועל.

איך לא אאבד את הדרך?
 «  התנהלותי תהיה שקופה להחריד. זה ישמור 

עלי מלהסתאב.

«  כוח עלול להשחית. לכן אני בא למקסימום 8 שנים 
 X בפוליטיקה. אני משאיר אפשרות לחזור אחרי

שנים לקדנציה אחת אחרונה. 

«  אתם תקבעו מה זה X לפני הפריימריז. 

«  אאפשר חופש ביטוי וביקורת: עד היום לא מחקתי 
אף תגובה ולא חסמתי אף גולש. כח"כ אחסום רק 
במקרים חריגים של שקרים והסתה - וגם אלו יהיו 

מתועדים ושקופים.

https://shakuf.co.il/
https://shakuf.co.il/
https://www.facebook.com/tomer.avital1/posts/pfbid02dmdrLzaJdnLtyRfCwsWJ9juqxHcUTCNm7Kan2hHpB5AbQUSm9dtXpa5KGAiosbPcl
https://tomeravital1.com/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F/
https://tomeravital1.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=UM-Q_zpuJGU&t=820s&ab_channel=blacktreetv


זה לא מצע. זו תכנית פעולה!
אשמח לכל הערה והצעה בגוגל דוק. אני קורא הכל 
ואם משתכנע - מתקן. התכנית תיסגר ב-7 באוגוסט.

 מלחמה בהון-שלטון: 
שקיפות, שקיפות, שקיפות

זו כבר עובדה, שקיפות מונעת שחיתות. היא גם 
מכפילת כוח שמשפרת את איכות ההחלטות בכלל 

התחומים, ולכן שקיפות היא האינטרס של כולנו. 
פרסום פרוטוקולים, אינטרסים כלכליים של נבחרי 

הציבור, והצבת זרקור על עבודת הלוביסטים - ימנעו 
החלטות שלטוניות גרועות. אותו דבר לגבי פתיחת 

פורומים שמתנהלים באפלה מוחלטת כמו ועדת 
השרים לחקיקה. מדובר בדירקטוריון של המדינה 

ששולט בכנסת, אך רוב הסיכויים שיש יותר שקיפות 
בישיבות של ועד הבית שלך.

צעדים שאקדם בכנסת: 
«  אפעל להשקיף את הוועדות השלטונית ולשתף את 

הציבור במה שקורה בהן.

«  אשקיף את התנהלות הלוביסטים בכנסת 
ובממשלה: כבר הצלחנו לעגן שקיפות חלקית, 

ואפעל לשדרגה בכל שדרות השלטון. 

«  אחשוף את השאילתות הסודיות שמגישים 
הח"כים: כיום חלקן הן סוד כמוס - אף שמדובר 
בסוגיות ציבוריות. ברירת המחדל צריכה להיות 

שקיפות, ולא הסתרה. מגיע לך לדעת באילו 
נושאים נבחרי הציבור בוחרים להתעמק, ובדין 

וחשבון שעולה מתשובות הרשויות.

«  הנה תכנית שכוללת צעדים ישימים נוספים ומה 
לעשות כדי להוציאם לפועל.

להמשך «

https://docs.google.com/document/d/1AK9agx6wz88YBI5lIsw5FCVwZmxlPNJFIJPgK693JpM/edit
https://shakuf.co.il/29965
https://shakuf.co.il/i/20181
https://shakuf.co.il/6869
https://shakuf.co.il/6869
https://shakuf.co.il/24269
https://shakuf.co.il/7077
https://shakuf.co.il/21379


מהלכים שתלויים רק בי:
כח"כ אוכל לסמן רף חדש של שקיפות דרך דוגמא 
אישית. הנה התחייבויות שאף אחד לא יוכל למנוע 

ממני לממש:
«  אפרסם בקביעות את התלוש, היומן, האינטרסים 

הכלכליים )נכסים, מניות וכו'( וניגודי העניינים שלי. 
כל מי ששילם לי שכר בעבר לצד שקיפות עצמית 

נוספת - מפורסם כבר פה. 

«  מצלמה בלשכתי תעביר את פגישותיי עם גורמים 
חוץ פרלמנטריים )כמו אנשי עסקים( בשידור חי, 

 ותיבת הדואר שלי תהיה ציבורית. הכל יושקף 
למעט חריגים כמו שיחות עם חושף שחיתויות או 
משפחה. אגבש יחד אתכם תקנון מסודר ומחייב 

לגבי ההחרגות.

«  אאבק להנגשת תקציב המדינה, גם באמצעות 
בג"ץ. כיום עומדת עתירה להנגשת המערכת 

דרכה מנהל האוצר בסודיות את התקציב. לא רק 
הציבור שלא חשוף לנתונים, אלא גם הח"כים, אלה 

שאמורים לפקח על הקופה. אף ח"כ לא נלחם 
למען הנושא מאז סתיו שפיר.

«  אפרסם את הוצאותיי מתקציב קשר עם הציבור 
בפירוט, לרבות שמות הספקים. בעבר חשפתי כיצד 
חלק מהח"כים העבירו כך כספים בסתר למקורבים.

«  אציין בכל הצעת חוק מי סייע לנסחה. למה זה 
חשוב? קראו כאן.

«  לא אשתמש בבוטים מזויפים.

https://tomeravital1.com/2015/02/26/parnasa/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001270702
https://shakuf.co.il/6258
https://www.haaretz.co.il/blogs/tomeravital/2015-09-25/ty-article/0000017f-f894-d2d5-a9ff-f89cb0c10000
https://shakuf.co.il/30046


דמוקרטיה ישירה - הציבור יהפוך 
לח"כ ה־121

ברחבי העולם הציבור יוזם רפורמות בעצמו ומעורב 
בקבלת ההחלטות. בפורטו אלגרו בברזיל אזרחים אף 

הפגינו כדי להעלות לעצמם מסים. למה? כי הם היו 
אחראים על חלוקת התקציב, במשותף. בתוך 15 שנה 
היא הפכה מעיר נחשלת לגן עדן. תקציב משותף קיים 
ביותר מ-1,500 ערים ברחבי העולם, וההצלחה גורפת. 

כשנותנים לציבור להחליט - ההחלטות משתפרות 
והאמון גובר. הגיע הזמן לחלוק את הכוח עם הציבור.

צעדים שאקדם בכנסת: 
«  אפעל להתקנת כלי דמוקרטיה ישירה: הציבור 

יוכל לכפות קיום דיון פרלמנטרי במידה ונאספו 
מעל ל-X חתימות בעצומה רשמית באתר הכנסת. 

באותו אופן יתאפשר לכולם להגיש שאילתה 
רשמית למשרד ממשלתי, והשר הרלוונטי יחויב 

להגיב לציבור במליאה.  

«  הציבור ישתתף בדיונים מהבית ויוכל לשאול 
שאלות. הדובר במליאה/ועדה יקריא שאלות שזכו 

לתמיכה הרחבה ביותר, בהתאם לתקנון.

«  1% מתקציב המדינה יחולק על ידי האזרחים. 
תוכלו להגיש הצעות לתקצוב פרויקטים מסוימים 

שיעלו להצבעת כלל הציבור.

«  פריימריז פתוחים: הציבור יבחר מפלגה וגם ידרג 
את מועמדיה בקלפי, דרך פתק ״חצי-פתוח״. זה 

יגביר את מעורבות הציבור וינטרל את כוחם של 
קבוצות לחץ וקבלני קולות.

«  מנגד אפעל לבטל את החרגת הפוליטיקאים מחוק 
הספאם האוסר על שליחת מסרונים ללא אישור 

מפורש של הצד המקבל. 

להמשך «

https://shakuf.co.il/30715
https://shakuf.co.il/36079
https://shakuf.co.il/36079
https://open.spotify.com/episode/3BiPl4zx3DL5yMIFj7dfV5?si=d4559ebaad824df8
https://shakuf.co.il/14865


מהלכים התלויים רק בי:
«  אקים מערכת מקוונת לשיתוף הציבור. תעזרו לי 

דרכה להחליט במה להתמקד. תוכלו להגיש דרכי 
חוקים, הצעות לדיונים, שאילתות ועוד. חוכמת 

ההמונים סייעה לי כל פעם מחדש ואין סיבה שלא 
תשפיעו על הנעשה בכנסת ותפקחו על השלטון גם 

בין סבבי הבחירות.

«  אני אני מחויב להגנה על פרטיות אזרחים - אסור 
שהממשל ירגל אחרינו.

«  אפעל לסגירת פערים בחקיקה סביב רשתות 
חברתיות. אפעל נגד בוטים, ואתמוך בסימון פייק ניוז 
בהתאם לממצאי ארגונים לבדיקת עובדות. הגיע גם 

העת לאיסור קידום בתשלום של תוכן פוליטי ברשתות 
החברתיות: פוליטיקאים עורכים בעזרת אלגוריתמים 

מניפולציות, וזה רק יילך ויחריף. במקביל אבחן 
שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות להגנת מידע 

ומערכות מבוזרות כמו בלוקצ'יין. 

«  בכלל, אני פתוח להצעות לשדרוג הדמוקרטיה 
שלנו באמצעות מערכות חכמות. אני מתייעץ 

בנושאים האלה עם מומחים בהם העתידן ד"ר רועי 
צזנה ופרופ' קרין נהון.

https://102fm.co.il/wisdom/page:4?Summyid=18105
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001372882
https://www.nytimes.com/2019/11/22/technology/campaigns-pressure-facebook-political-ads.html
https://techcrunch.com/2019/10/30/zuckerberg-political-ads/
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3784133,00.html
https://www.facebook.com/tomer.avital1/posts/pfbid0yPVph3hQb9T6NuaGFZFRjGUCX9DBWu63vfqqtUkk4SV78iBMNhVBc3tBc6HVD4eWl
https://www.isoc.org.il/about/karine-nahon-general-meeting-2017
https://www.facebook.com/tomer.avital1/posts/pfbid0yPVph3hQb9T6NuaGFZFRjGUCX9DBWu63vfqqtUkk4SV78iBMNhVBc3tBc6HVD4eWl


 שבירת מונופולים למען הוזלת 
יוקר המחיה

המחירים גבוהים אצלנו בכ-51% מב-OECD. הסיבה 
היא ריכוזיות ומונופולים. חברות התמזגו באין מפריע 

לתאגידי ענק שגובים מחירים מופרזים. הם נהנים 
מסוללות לוביסטים ומחזיקים בחלק מהתקשורת.

צעדים שאקדם בכנסת: 
«  אפעל בהתאם להמלצות "לובי 99" לפירוק מגה 

 מונופולים לחברות נפרדות וקטנות שיתחרו זו 
 בזו ולכן יוזילו מחירים, לצד הרחבת החוק 

לצמצום הריכוזיות.

«  אעודד הקלות על יבואנים ועסקים קטנים והסרת 
חסמי יבוא. אתייעץ בקביעות עם מומחים.

«  קל זה לא יהיה, אבל אני נחוש לרסק את הריכוזיות 
בכל הענפים.

מהלכים התלויים רק בי:
«  אשתמש בכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותי 

לחזק את מי שפועל לפירוק הריכוזיות - ח"כים, 
רגולטורים, גופים חוץ פרלמנטריים נוספים כמו 

"צדק פיננסי", "רווח נקי", "התנועה לאיכות 
השלטון" ועוד.

«  אתן רוח גבית לרשות התחרות לביצוע אכיפה נגד 
תאגידים דורסניים, לרבות הטלת סנקציות אישיות. 

הגיע הזמן לאחריות אישית ופלילית של מנכ"לים 
ובכירים שסרחו.

 «  אדרוש דין וחשבון מרגולטורים שלא פועלים 
 למען הציבור ולהוזלת המחירים. ניתן לבחון 

אותם בקריטריונים מדידים דרך ספר תכניות 
העבודה הממשלתי. 

להמשך «

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-1.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://shakuf.co.il/35981
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https://shakuf.co.il/30441
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https://shakuf.co.il/30882
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/work_programs_2022/he/work_plans_wp160322.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/work_programs_2022/he/work_plans_wp160322.pdf


«  אמשיך את פינת "לשעבר מקולקל" מהמליאה: 
זרקור על אנשי ציבור בכירים שפגעו בנו בעבר 

ודילגו הלאה. למה? כדי שכולם יראו, גם אלו 
שכעת בתפקידם, שהציבור לא שוכח. הנה לדוגמא 

תזכורת על הממונה הקודמת על התחרות - 
שסייעה למונופולים.

https://shakuf.co.il/32381


פירוק קשרי הון-שלטון-עיתון
 ידעת שטייקוני התקשורת מחזיקים במקביל את 
המפעלים המזהמים ביותר בישראל, את תעשיית 

המזון המזיק ושלל מונופולים האחראים ליוקר 
המחיה? לצפות מהם לסקר בקביעות את הבעיות 

השורשיות שמהן אנו סובלים, זה כמו לקוות שפירומן 
יתנדב לכבות שריפות. והמדינה בוערת. קשה לרכוש 

דירה ואפילו מזון בריא. אבל התקשורת מעדיפה 
בחלקה סדר יום של התגוששויות בין הח"כים. זה 

מוביל חלק מהח"כים לנצל את הקדנציה יקרת 
הערך שלהם בעיקר… להתגושש.

צעדים שאקדם בכנסת: 
«  קריאה ביקורתית: מחקרים מראים כי במדינות 

עם אוריינות ביקורתית - השחיתות דועכת 
והדמוקרטיה פורחת. בפינלנד למשל לומדים 

בתיכון איך לזהות פייק ניוז, האם מובאות בכתבה 
דעות סותרות או רק אחת, מגמתית, כיצד להבחין 

בתמונה שנועדה להסעיר רגשות וכו'. אני חוקר את 
התחום מזה שנים ואפעל לקידום תכנית רחבת 

היקף במערכת החינוך.

«  שקיפות: כלי תקשורת ידווחו לציבור בקביעות 
מי מחזיק בהם. סימון ברור ובולט של כל פרסום 

ממומן בתקשורת וברשתות החברתיות. עיגון כלל 
בתקנון הכנסת לחשיפת פגישות וזיקות בין מו"לים 

כמו נוני מוזס לפוליטיקאים. 

«  הפרדה מבנית: איסור על בעלי מונופולים להחזיק 
בכלי תקשורת.

«  הענשת מגישי תביעות השתקה: עיתונאים חוששים 
לעתים לסקר בעלי הון מחשש שיגררו אותם לבתי 

משפט בתואנות שווא. אעזור לשנות את המשוואה 
דרך קידום חוקי אנטי-סלאפ המענישים מגישי 

תביעת סרק ומתן פיצוי לנתבעים.
להמשך «

https://shakuf.co.il/35981
https://shakuf.co.il/11635
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001292364&fbclid=IwAR2mzyxsHf2vLCRTadusdJ9pm1dUDt3PeYaq6pLEdZZ6VCQPEPND_CbqW6I
https://shakuf.co.il/11507
https://shakuf.co.il/11507
https://open.spotify.com/episode/4OM926hFCBIYGtIBbsjl44?si=999196a48628458b
https://shakuf.co.il/12535
https://www.the7eye.org.il/330479
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/93b8b24e-ad0a-ea11-8102-00155d0aee38/2_93b8b24e-ad0a-ea11-8102-00155d0aee38_11_14983.pdf


מהלכים התלויים רק בי:
«  שימוש בחסינות כדי לפרסם בקביעות מידע 

שבעלי הון ואינטרסים מנסים להשתיק. כך, 
מעשיהם יגררו לכל הפחות פגיעה תדמיתית.

«  חשיפת הבעלויות: רוב מוחלט של אזרחי ישראל 
לא יודע שקשת-12 בבעלות קוקה קולה, בעלי 
רשת 13 מחזיק בנשר, המפעל הפרטי המזהם 

בישראל ושערוץ 14 מוחזק דרך חברה הרשומה 
במקלט מס. אעלה לתודעה הציבורית את מפת 

 !Kahoot הבעלויות והשלכותיה בנאומים ומשחקי
במליאה. אשמח לעוד רעיונות יצירתיים להצפת 

הסוגיה. אל תחששו, כמו שאמרתי - שיתוף ציבור 
זה ערך בעיניי.

https://www.the7eye.org.il/203272
https://docs.google.com/document/d/1AK9agx6wz88YBI5lIsw5FCVwZmxlPNJFIJPgK693JpM/edit


מלחמה בהון-שלטון-מזון 
בישראל למעלה מחצי מיליון חולי סוכרת מהסוג 

שניתן למנוע. למעשה סוכרת היא גורם המוות 
השלישי )2018(. וכולנו משלמים את המחיר: כ-14% 

מההוצאה הכללית של קופות החולים מיוחסת 
לסוכרת לבדה. המצב הולך ומחמיר. עוד ועוד 
אנשים חולים במחלות שמקורן בתזונה לקויה. 

כרבע מהתמותה בישראל מיוחסת לתזונה לקויה 
ולהשמנה. רבע!

צעדים שאקדם בכנסת:
«  אפעל לניתוב חלק מהכנסות מסי חטאים )מס 
סוכר, המס על הסיגריות, הכנסות מפעל הפיס 

וכו'( להוזלת מזון בריא. המדינה יכולה להקל עלינו 
לבצע את הבחירה הנכונה. במיוחד כשתאגידי מזון 

מזיק מפגיזים אותנו בפרסומות מגיל 0 ושולטים 
בתקשורת. גם אפעל להתקנת ברזיות וקולרים 

ברחבי המדינה - כך שיהיה קל ונגיש לשתות מים לא 
פחות מקולה. לא למות מתזונה היא זכות בסיסית.

«  אפעל להשקפת זיקות בין תאגידי תרופות ומזון 
לרופאות ודיאטנים ויישום כללים אתיים. 

«  אסייע למשרד הבריאות להתקין תקנות להגבלת 
פרסום מזון מזיק אותן כיום מטרפדים הלוביסטים. 

«  אפעל לנתב את הכנסות מס סוכר לסבסוד מזון 
בריא, ולמימון הכשרות רופאים בתזונה.

להמשך «

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/bi-death-causes
https://tomeravital1.com/2021/01/08/sugar/
https://tomeravital1.com/2022/02/24/food/
https://tomeravital1.com/2022/02/24/food/
https://shakuf.co.il/35981
https://tomeravital1.com/2021/01/08/sugar/
https://www.themarker.com/news/health/2022-05-02/ty-article/.highlight/00000180-98a0-dc30-a58a-bbb37c3e0000
https://shakuf.co.il/32412
https://shakuf.co.il/32412
https://tomeravital1.com/2022/02/24/food/


צמצום הקיטוב 
הכנסת מקוטבת מאי פעם ומתקשה לפעול למעננו. 

ללא צעדים אקטיביים הקוטביות תלך ותעמיק. 
בשנים האחרונות קידמתי שורת מיזמים לצמצום 

הקיטוב החברתי והפוליטי, ובתור נבחר ציבור אעשה 
זאת ביתר שאת. אפשר לריב על סוגיות נפיצות, 

ולקדם יחד את השאר. 

 
מהלכים התלויים רק בי:

«  אייצר שילובי ידיים חוצי מגזרים במטרה להנמיך 
חומות: אחתים ח"כים משני צדי המתרס על 

חוקים משותפים, ואקים עימם שדולות. אלו צעדים 
ישימים התלויים רק בי.

ת )פודקאסט( בו אנהל שיחות עם ח"כים  «  אצור ֶהְסֵכּ
מכל המפלגות על מה אנחנו כן מסכימים.

«  אמשיך לפרגן לח"כים מכלל המפלגות כשמגיע 
להם, כפי שנהגתי בשורת פוסטים לאורך השנים 

בפינת #לאשחורלבן. אשיק מסורת של ביקורי בית 
בפגרה אצל יריבים.

«  אשתדל לשלב בנאומיי דיבור מסתייג במקום דיבור 
נחרץ ואפעל לצמצום בריונות, גם בכנסת.

«  אזום פעילויות היכרות כמו ג'אמים )אני מוזיקאי 
חובב ��( ושיעורי יוגה )מדריך מוסמך ��(. לפני 
שאתם צוחקים תקשיבו לזה: יאיר לפיד ישב לצד 

זהבה גלאון 4 שנים בכנסת - והם לא החליפו 
במהלכן מילה. עם מרב מיכאלי שוחח בנט בפעם 

הראשונה כשעמדו להקים ממשלה. הניכור מחלחל 
מטה. היכרות בסיסית תביא ליותר שיתופי פעולה 

למען הציבור, וכדי לייצר חיבורים יש לבנות אמון בין 
אנשים. ובשביל זה צריך להכיר אותם.

https://shakuf.co.il/29148
https://tomeravital1.com/2020/06/04/good/
https://tomeravital1.com/2020/06/04/good/
https://tomeravital1.com/shakuf-podcast/
https://www.facebook.com/hashtag/%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%91%D7%9F
https://tomeravital1.com/2018/08/15/dissenter/
https://tomeravital1.com/2020/12/07/bully/
https://tomeravital1.com/2018/08/15/dissenter/
https://youtu.be/-Va5MRYqpuQ
https://youtu.be/-Va5MRYqpuQ


 חיזוק האופוזיציה -
לא משנה לאיזה צד אבחר

האופוזיציה הישראלית החלשה ביותר בקרב 
דמוקרטיות דומות לנו. הכלים העומדים לרשותה – 
דלים במיוחד. זו אחת הסיבות שחבריה מתמקדים 

בגימיקים, וכמעט חצי עם מרגיש כל פעם מחדש 
נטול ייצוג. אפעל לחיזוק כלי הפיקוח של האופוזיציה 

וליצירת דמוקרטיה בריאה והוגנת.

צעדים שאקדם בכנסת: 
«  מינוי משקיף מטעם האופוזיצ' סביב שולחן 

הממשלה ובוועדות שרים.

«  ייצוג מעוגן בחוק לאופוזיציה בוועדות. 

«  הקצאת משאבים נוספים למרכז המחקר והמידע 
המופלא של הכנסת המספק קונטרה חשובה 

לנתונים שלוביסטים מספקים לח"כים.

«  הענשת שרים שמתחמקים ממענה על שאילתות 
של ח"כים מהאופוז', למשל: תוספת תורנויות שר 

במליאה )חלקם נחרדים מכך(.

«  כדי לשפר את יכולות הפיקוח של חברי כנסת על 
הממשלה ועל תאגידים, אפעל להטלת סנקציות 
על כאלו שיוזמנו לוועדות הכנסת אך יבריזו מהם 

או יסרבו למסור דין וחשבון.

 «  גם העצמת האופוזיציה בשלטון המקומי: אחזק 
את עצמאות שומרי הסף וחברי המועצה. הם 

ראויים לקבל תגמול וכלים לפקח כמו שצריך על 
ראשי העיר.

להמשך «

https://www.idi.org.il/media/3429/mm-98.pdf
https://shakuf.co.il/14569
https://shakuf.co.il/22826
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/default.aspx
https://shakuf.co.il/i/20181
https://shakuf.co.il/16972
https://shakuf.co.il/5242


 ביבי, אקלים, שלום, כלכלה, 
רגולציה ותחב"צ בשבת

 כלכלית אינני כבול לאף תפיסה ומה שמנחה אותי 
זה מה שיסייע לכמות אנשים הגדולה ביותר. 

תפיסותיי על קצה המזלג, לא לפי סדר עדיפויות:

«  הפרטה: יש מוסדות שלדעתי אסור להפריט, 
למשל מערכת הבריאות ובתי כלא. ראינו מה קורה 

בארה"ב כשמערבבים כסף עם צדק. מאידך יש 
מקומות שבהם עדיף לייצר תחרות כדי למנוע ועדי 

שאלטר, בדיוק כפי שראשת המפלגה השרה מרב 
מיכאלי פעלה בנמלים.

«  אני בהחלט תומךבליגליזציה ממגוון סיבות. 
תשאלו אותי.

«  מיסוי: אשמח לצמצם מסים, אבל אסור לשכוח 
שהם הצינור דרכו אנו מממנים תשתיות, בריאות 
וכו'. מיסוי הוא גם כלי לצמצום אי השוויון הגואה. 

מס של 10% על ירושות מעל 25 מיליון שקל 
ופעולות נגד תכנוני מס, למשל, יכולים לחולל 

פלאים. מיסוי רכוש הוגן בהרבה, לדעתי, ממיסוי 
שכר עבודה. מיסוי על מחזיקי דירות מרובות – הוא 

מאסט. בימים הראשונים של מס דירה שלישית - 
עוד לפני שנאכף )ובוטל( - אנשים תכננו למכור 

אותן ולהחזירן לשוק. זה יעבוד במיוחד כמיסוי 
דיפרנציאלי; אם מס על דירה חמישית יהיה גבוה 

לאין שיעור ממס על דירה שניה, דירות רבות יימכרו 
- והמחיר יירד. 

«  הפערים הולכים ומעמיקים. השיטה לא עובדת. 
בבלוג שלי נעוץ משפט קבוע מאת מרטין לותר 

קינג: "חמלה אמיתית היא יותר מהשלכת מטבע 
לקבצן; היא נעוצה בהבנה שצריך לארגן מחדש 

את המבנה שיוצר קבצנים". נוכל להשתמש 

https://www.themarker.com/dynamo/cars/2022-04-06/ty-article/.premium/00000180-5b98-d718-afd9-dfbc3a8c0000
https://www.facebook.com/tomer.avital1/posts/pfbid034SjGy722PR1yvDxKKGokrPSbJwHxB1u69ikt6upxNELci9uAEPsX1iCCWnZEbYm8l


בכסף שיגיע מהסעיף הקודם להקל על מי 
שמתחיל בנקודת פתיחה נמוכה - דרך מתן 

הזדמנויות וסבסוד שירותים.

«  בנוסף מיסוי יכול לעודד צריכה שטובה לנו ולכדור 
הארץ, כפי שהוכיח מס סוכר והמס על שקיות וכלים 
חד פעמיים. יש לעשות זאת גם לכיוון השני ולהוזיל 

מה שירוק ובריא. 

«  אני גם תומך במס חברות דיפרנציאלי - מונופולים 
לוקחים מחיר מונופוליסטי. כלומר הכי גבוה 

שאפשר. מס דיפרנציאלי יכול להגביר תחרות; 
 הכלכלן זוכה נובל פול רומר הציע כי ההמיסוי 

יהיה לפי נתח שוק כך שמונופולים ישלמו יותר - 
מתוך הגיון שאם יש מעט מתחרים בשוק, אנחנו 

רוצים לעודד פיצול של החברות. זה יגביר תחרות, 
יוזיל מחירים ונהוג בעוד מדינות. גם אתמוך 

במאמצים לייצר מערכת עולמית שתמנע את 
"המירוץ לתחתית".

«  מורות, עובדים סוציאליים, רופאות, אחים, שוטרות 
ועוד צריכים לקבל שכר ראוי. חינוך, בריאות ורווחה 

לא יכולים להמשיך להיות בתחתית הרשימה. הכסף 
יכול להגיע מקיצוץ בפנסיות תקציביות מופרזות.

«  רגולציה: כמובן שכדאי להפחית רגולציה מיותרת, 
אך אני מתנגד לטענה שהמדינה צריכה לתת 

לשוק "לעשות את שלו". בזכות רגולציה אין, 
למשל, עכברושים במטבחי מסעדות. לשמחתי 

הממשלה החלה לנתח השפעה של רגולציה חדשה 
באמצעות דו"חות RIA, מה שמאפשר לח"כים 

לבחון אותה לעומק.

«  תחב"צ בשבת: עד גיל 38 הסתדרתי עם תחבורה 
ציבורית ואופניים. כשנולד התינוק נכנענו - בעיקר 

בגלל הסופ"ש, שבו אין תחב"צ. בעשור האחרון 
נלחמתי לשנות זאת, ואמשיך מתוך הכנסת. אבל 

להמשך «

https://www.calcalist.co.il/market/article/r1f5zrgvc
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/aac08d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_aac08d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9112.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/aac08d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_aac08d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9112.pdf
https://beactive.co.il/project/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://shakuf.co.il/i/20301
https://tomeravital1.com/2020/08/16/kid/


הנה האמת: אף ש- 70% מהציבור תומך, הסיכוי 
לרוב בכנסת - קלוש. לכן אפעל לאפשר פתרונות 

ביניים דוגמת הפעלת רכבת בסופ"ש, ואלחם 
במי שנוהג בצביעות - כפי שפרסמתי את מועדי 

התדלוקים של ח"כים שמפילים חוקים בנושא. אני 
פתוח לשמוע רעיונות בנושא.

«  אני גם תומך בתחבורה ציבורית חינמית 24-7, ולא 
רק לקלפי. יש לכך יתרונות אדירים וזה ישפרה: 

רבים ייסעו בה, גם מהמעמדות הגבוהים - וידרשו 
תיקון כשיראו כמה שהיא מזעזעת. רפורמת הסייעת 

השנייה בגני הילדים הצפופים, למשל, קרתה רק 
אחרי שהמסודרים התחילו להתלונן והפוליטיקאים 
התעוררו. ברור לי שזה חלום רחוק. בינתיים אפעל 

להוזילה ולהפוך אותה לירוקה ויעילה.

«  שלום: ישראל לדעתי היא נס יקר ערך וההיסטוריה 
מלמדת על צורך במדינה משלנו. לכן אני מאמין 
בפתרון שתי המדינות. עד לפני עשור השתתפתי 

בקבוצות דיאלוג מרובות לבניית גשרים עם 
פלסטינים ופעיל ב"קול אחד" וב"יוזמת ג'נבה". יש 
בי רצון עז לקדם שלום עם שכנינו. במקביל אמשיך 

להילחם בכל הכוח באיסור מכירת נשק למשטרים 
שרוצחים את האזרחים שלהם.

«  אני חושב שלייצר שוויון הזדמנויות ודו-קיום ולשפר 
את מערכת החינוך ברחבי ישראל זו משימת-

על למען חברה הוגנת. לטפל במשבר האקלים, 
לשמור על הטבע, הימים והחופים ולהילחם 

בתעשיות מזהמות ולהסיט מהן השקעות גם דחוף 
במיוחד וגבוה עבורי בסדר העדיפויות. למזלי, 

רצים לצדי מומחים בסוגיות אלו. אשאף ללמוד גם 
אותן לעומק ואתמוך בקידום פתרונות בכל כוחי.

«  נתניהו: אין תסריט בו צעד שלי מאפשר לו לשוב 
לשלטון. מעל הכל חשובה לי הדמוקרטיה. לא אעז 

לעשות רינאוי-זועבי. לעולם.
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 למה העבודה?

"היי תומר, אנחנו שוקלים להיות סיעה שקופה. תוכל 
להכין לי רשימה של מה זה אומר?"

זה לא חלום שהיה לי בלילה, אלא טלפון אמיתי 
שקיבלתי רגע לפני הבחירות הקודמות מבכיר 

במפלגת העבודה! בזמנו פרסמתי זאת מבלי לפרט 
מי - כי לא רציתי להיות כלי תעמולה ולייחצן הבטחות 

שעדיין לא הפכו למעשים. הם היו סבבה עם פרסום 
ללא שמם, ואהבתי את זה. עזרתי להם, והם לגמרי 

אימצו את הרעיונות. הנה התוצאה.

אז למה דווקא העבודה?
«  רצים אליה תותחים ותותחיות. אהיה גאה לשרת 

לצידם את הציבור וללמוד מהם. 

«  רק ברשימת העבודה יש ריצ'רץ' מגדרי ברשימה. 
זה מופלא, ואהיה בעל ברית לח"כיות במלחמתן 

הצודקת לשוויון מגדרי.

«  במפלגה בלי פריימריז אתה חייב ליו"ר את מינוייך. 
אתה חייל. מה הטעם?

«  ערכי המפלגה הם ערכיי. אני מזדהה עם המצע 
בכל ליבי. מעבר לשלום, לצדק חברתי ולערכים 

קריטיים נוספים, זו המפלגה היחידה שחרטה 
על דגלה את השקיפות אבל גם את הדמוקרטיה 
הישירה. זה לא רק דיבורים, הם גם אשכרה יצרו 

כלים תכלסיים למעורבות ציבורית )קראו כאן( 
שכבר נכנסו לשימוש. 

לכן זו לא פשרה. לכן אוכל לקדם מהעבודה את מה 
שקראתם למעלה. לכן ארגיש בה בבית.

להמשך «

https://www.facebook.com/tomer.avital1/posts/pfbid0LRAFNJxJvjMhNkrRryZSBNFguY652FyD3go5XXjVyx8hqdxafTqMfG5YRWTkxDQJl
https://shakuf.co.il/21141
https://www.facebook.com/tomer.avital1/posts/pfbid0mfznfdmnWNNzC23gw5snx8KSLmeo3ykKKX3WZeHrUjuer4gXnas3uWszj6vSLrwrl
https://www.labor.org.il/havoda/knesset-24-elections/23841-havoda-platform-24th-knesset.html
https://shakuf.co.il/30715


לאיזה תפקיד אני מכוון?
«  רבים נכנסים לפוליטיקה בשביל להיות רה"מ או 

שר. אעשה הכל כדי להיות יו"ר ועדת הכנסת. נשמע 
אפור? זה אכן אפור, ולכן אין על התפקיד הרבה 

תחרות. אלא שחקרתי וגיליתי שדרכו אפשר לשנות 
את הכנסת עצמה - גם בלי תמיכת הממשלה.

«  איך? סעיף חצי-סודי בתקנון מאפשר ליו"ר ועדת 
הכנסת ליזום חקיקה שתדלג על קריאה טרומית 

וגם על ועדת השרים לחקיקה. זה מדהים. בשנים 
האחרונות נפגשתי עם היו"רים השונים והצעתי 

להם להשתמש בכוח-העל הזה כדי להשקיף את 
הכנסת. הם אמרו תודה על העצה והשתמשו 

בסעיף לצרכיהם.

«  אשתמש בתפקיד כדי להוציא מהח"כים את 
האפשרות לקבוע את שכרם ואת תקציבי מפלגתם. 

אקים מחדש את ועדת השקיפות. אוסיף סעיף 
 בתקנון הכנסת לפיו כל ועדה תהיה אחראית 

להגיש דו"ח שנתי למליאה על מצב השקיפות 
בתחומים שבאחריותה. 

«  כדי למנוע את ה"חיים כץ" הבא, אדאג שחברי 
ועדות כלכליות יחשפו מניות, נכסים וניגודי עניינים 
ואצמצם את החסינות כדי שלא תגן על מושחתים. 

אחזק את ועדת האתיקה, ואם לא תקום אדחוף 
להטלת סנקציות על ח"כים סוררים באמצעות 

המליאה או ועדת הכנסת. אקדם נוהל לפרסום 
פגישות של פוליטיקאים עם שדלנים ומו"לים, 

ואחייב לוביסטים לפרסם מה הם בדיוק דוחפים 
למען לקוחותיהם והסכומים שהם מקבלים, כפי 

שנהוג בדמוקרטיות אחרות. אכוון למהלכים שישנו 
לא רק את התפאורה, אלא את ההצגה כולה.
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דבר אחרון
בעבר כששאלו "מה מניע אותך?" עניתי: הכעס והזעם! 

מאז הבנתי שיש לי גם דלק אחר: ציפיות אותן אף 
אחד לא הצליח להרוג.

כשפוליטיקאי מטיף לגזענות ונפרדות במקום לאהבה 
ולחיבור זה מחרפן אותי - כל פעם מחדש. כשנבחר ח"כ 
שישב בכלא או צריך לשבת בכלא זה מחרפן אותי - כל 

פעם מחדש. כשמתקבלות החלטות לטובת טייקונים 
ונגד הציבור זה מחרפן אותי - כל פעם מחדש. תמימות? 

אולי. אבל אחרת הייתי מזמן מוריד את הרגל מהגז.

עדיין לא מאוחר מדי לבנות מערכת שתשרת את 
כולנו. אני מקווה שבכל אחת ואחד מכם יש חלק 

שמאמין בזה גם. אז אני רץ לכנסת לתקן. מה זה רץ, 
טס. אתם אתי?

להמשך «



 מסכימים שאני צריך לרוץ? 
כך תכניסו אותי לכנסת:

«  אנחנו בדקה 90. הכי יעזור להתפקד לעבודה 
ולהצביע עבורי בפריימריז ב-9 באוגוסט 2022 

שייערכו מהטלפון הנייד. התפקדות עולה 75 
שקלים. יש הנחה לצעירים וגמלאים.

«  אפשר גם לתרום. סיוע בכל סכום, גם בשקלים 
בודדים, יכול לשנות את התמונה. ח"כים מכהנים 

מקבלים 175 אלף שקל להתמודדות, דלקן 
ויועצים. לי יש רק אתכם.

 «  אם אבחר לכנסת - התרומה תוחזר לכיסך 
מקופת המדינה! כך קובע החוק. 

«  מתלבטים בין תרומה להתפקדות? תתפקדו עד ה-4 
באוגוסט. תוכלו כך גם לעצב את כל הרשימה לכנסת.

«  אפשר גם להתנדב. 

תודה שקראת!
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