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שמים את הצעירים בראש 
סדר העדיפויות הלאומי

הצעירים בישראל מסיימים תיכון, 
משרתים בצבא ובשירות הלאומי, 

נרשמים באחוזים גבוהים לאוניברסיטאות 
ולמכללות, משרתים במילואים, עובדים 
ומשלמים מיסים. ועדיין, אלו הממלאים 

את כל חובותיהם כלפי המדינה אינם 
מצליחים לגמור את החודש בכבוד. 

הקורונה חשפה ביתר שאת את 
ההתעלמות של הממשלה מהצעירים 

ואת הצורך בהכרה בצעירים כאוכלוסייה 
מובחנת הדורשת התייחסות ייחודית. 

הצעירים נעדרו מכלל תוכניות הסיוע של 
ממשלת ישראל בתקופת הקורונה ונוצרה 

סכנה ממשית להיווצרותו של דור אבוד דור 
של אנשים צעירים העסוקים בהישרדות 

כלכלית המאבדים את ההזדמנות 
הראשונה להצטרף לשוק העבודה. 

אנחנו מאמינים שהצעירים הם הכוח 
המניע של החברה והכלכלה בישראל 

והם שיקבעו את פניה של ישראל בשנים 
הבאות. הם המנוע המרכזי התורם 
לצמיחת המשק בהיבטים כלכליים, 

חינוכיים, חברתיים, אקדמיים וציבורים. 
הצעירים הם העתיד. יש עתיד מחויבת 

לרווחתו ולשגשוגו של דור העתיד: 
השכלה גבוהה, פרנסה, דיור, ביטחון 

אישי ורווחה כלכלית, זאת לצד עתיד 
ואופק משמעותי. גיבשנו תוכניות עבודה 

שתספקנה מענה לאומי כולל, מערכתי 
ומקיף לצורכי הצעירים שיחזקו אותם 

ויבטיחו הזדמנות שווה.

במיוחד בתקופה מורכבת זו, בעיצומו 
של משבר הקורונה, אנחנו מאמינים שעל 

המדינה לפגוש את הצעירים בצמתים 

החשובים בחייהם ולצייד אותם במידע 
ובכלים הדרושים כדי שיוכלו לקבל 

החלטות נכונות, למקסם את הפוטנציאל 
ולרדוף אחרי חלומותיהם. יש עתיד 

תפעל ליצירת חיבורים בין עולם ההשכלה 
הגבוהה למקומות תעסוקה ולדיור בר-

השגה. אנו מאמינים שעבודה משותפת 
של שלושת התחומים הללו תהווה מנוף 
צמיחה עבור יחידים ומשפחות לביטחון 

האישי והקהילתי ולעתיד בטוח. לכל צעיר 
וצעירה יש את הזכות לרכוש השכלה, 

לפתח מקצוע עם אופק תעסוקתי יציב 
לצד הקמת משפחה ועמידה בהצלחה 

בהוצאות ובתשלומים .

מגפת הקורונה שינתה את חיי כלל החברה 
מקצה לקצה וגם השפיעה על אוכלוסיית 

הסטודנטים. יש עתיד תפעל להפחתת 
שכר הלימוד של שנת הלימודים הנוכחית, 
בדגש על החזרים עבור אבטחה ותחזוקה 

וביטול עבור קנסות לסטודנטים שביטלו 
הרשמה במעונות ולא משתמשים בהם 
עקב המעבר ללימודים מקוונים. נקדם 

מעבר למודל היברידי בד בבד עם פיתוח 
פדגוגיה איכותית שתשלב בין היתרונות 

המוכחים של למידה מקוונת ובין היתרונות 
של הוראה משולבת עשייה ומשולבת 

נוכחות אקטיבית של הסטודנטים. 

בתחום התעסוקה נשנה בדחיפות את 
מתווה החל"ת ונפעל להחזרת עובדים 

לשוק העבודה באמצעות תמרוץ 
מעסיקים. נטסף על כך, יש עתיד תפעל 
לסבסד שנת התמחות של בוגרי תארים 

אקדמיים אצל מעסיקים. ההתמחות 
תסייע לבטל את מחסום הכניסה העיקרי 

של צעירים לשוק העבודה היעדר ניסיון 
– ותספק תמריצים עבור בעלי עסקים 

לקלוט משאב אנושי איכותי. כמו כן נפעל 
להרחבת ההיצע וסבסוד של מעונות יום, 

כדי להקל על הורים צעירים להשתלב 
ולהצליח בשוק העבודה.

בתחום ההשכלה יש עתיד תפעל לקידום 
תואר ראשון בחינם במקצועות נדרשים, 

כולל קצבת קיום בסיסית וסיוע בשכר 
דירה לתקופה זו. כמו כן נקדם התאמות 

מיוחדות לסטודנטים במצבי חירום 
הכוללות סיוע כלכלי בדמות הפחתה 

בשכר לימוד והקלות בחוזה השכירות 
במעונות סטודנטים. 

יש עתיד היא המפלגה הצעירה בכנסת, 
ולמעלה משליש מחברי הכנסת של יש 

עתיד הם מתחת לגיל 40. אנו רואים 
חשיבות רבה בשילוב צעירים סביב שולחן 

מקבלי ההחלטות. יש עתיד תמשיך 
לעודד מעורבות חברתית ואקטיביזם של 

צעירים בציבוריות הישראלית ותפעל 
לשילובם בפורומים שבהם מתקבלות 

ההחלטות על עתידה של מדינת ישראל.

נחזיר את "נציבות הדורות הבאים" 
בכנסת, שתפעל בשיתוף ארגוני הצעירים 

במדינה. "נציבות הדורות הבאים" תהיה 
גוף מייעץ לכל חקיקה הנוגעת לצעירים, 

לאיכות הסביבה, לחינוך ועוד. הנציבות 
תביע את עמדתה בנוגע לחקיקה בעלת 
השפעות ארוכות טווח על תכנון ובנייה, 

על המשק ועל הנכסים של מדינת ישראל.

צמצום פערים והגברת השוויון

יש בישראל תחושה מטרידה שאי 
אפשר להצליח בלי קשרים, שתמיד 

יגיע "ההוא שמכיר את ההיא" ויעקוף 
אותנו. יש עתיד תמשיך להיות המצפן 

הערכי בפוליטיקה הישראלית, תציב 
ותיישם סטנדרטים המתעדפים את 

הפן המקצועי על פני הקשרים האישיים 

צעירים
נבטיח לכל צעיר במדינה את 

האפשרות להשיג תואר אקדמי או 
הכשרה מקצועית באחד ממקצועות 
העתיד. לאורך כל לימודיו הוא יקבל 
תמיכה לדיור, ומימון מלא של קורס 
מקצועי או תואר ראשון במקצועות 

טכנולוגיים ובמדעי החיים. לאורך כל 
התקופה הוא יקבל דמי קיום כהלוואה 

במודל האוסטרלי – היא תשולם 
כהחזר מס רק אחרי שהוא יתחיל 

להרוויח מעל השכר הממוצע במשק
נפעל למימון שנת התמחות לבוגרי 
אוניברסיטאות ומכללות. מי שצריך 

לעבור סטאז', המדינה תממן לו 
משכורת בשנה הזו, כדי שהוא יוכל 

לקבל ניסיון ראשוני במקום העבודה
נקים קרן ליזמים צעירים במודל 

המדען הראשי )"רשות החדשנות"(. 
צעירים שרוצים לפתוח עסק 

יקבלו הלוואות בערבות מדינה 
מלאה )100%( ובריבית אפס 

לחמש השנים הראשונות
נבנה ונסבסד מעונות יום. כל הורה 

עובד או הורה שנמצא בשלב ההכשרה 
המקצועית של חייו צריך שיהיה לו 

מעון יום זמין, זול, אמין, מרושת 
במצלמות, ולא רחוק מהבית

נרחיב את קווי התחבורה הציבורית 
בקווי הלילה ונאפשר תחבורה ציבורית 
מצומצמת בשבת לטובת מי שאין רכב
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ותנקה את הפוליטיקה הישראלית 
משחיתות. אנחנו מתחייבים לפעול 
ליצירת סביבה שבה כל אחת ואחד 

יקבלו את הכלים שיאפשרו יצירת שוויון 
הזדמנויות אמיתי. שוויון הזדמנויות 

שבו לכל צעירה ולכל צעיר יש את 
היכולת לפרוץ את תקרת הזכוכית שלהם 

ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהם.

הורות צעירה יש עתיד תפעל לייצר 
סביבת תעסוקה תומכת הורות, כזו 

המאפשרת איזון בין היכולת להתפרנס 
ולהתפתח מקצועית ובין צורכי ההורות 

וגידול הילדים. נפעל להעברת האחריות 
על החינוך לגיל הרך )גיל 0–3( ממשרד 
הרווחה והשירותים החברתיים למשרד 

החינוך ולהרחבת ההיצע וסבסוד של 
מעונות בתוך כדי שיפור תנאיהם. כמו כן 
נוודא כי ייושמו התקנות לחוקים שיזמה 

חה"כ קארין אלהרר, המחייבות התקנת 
מצלמות במעונות יום, ומדוואות פיקוח 
נאות. מתן חינוך איכותי לגיל הרך יוביל 
לחיסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה 

להורים צעירים, יבטיח חינוך ראוי בשנים 
אלו ויאפשר לצעירים שקט נפשי ופניות 

בקידום הקריירה ופיתוח אישי. 

חיזוק הפריפריה החברתית 
והגאוגרפית יש עתיד פעלה ותמשיך 

לפעול לצמצום הפערים החברתיים 
העמוקים בישראל כדי לספק לכל אחת 

ואחד את הכלים הדרושים לו כדי לפרוץ 
את תקרת הזכוכית ולייצר לעצמו עתיד 

מבטיח. זאת על ידי עידוד יוזמות של 
צעירים לחיזוק הפריפריה החברתית 
והגאוגרפית, על ידי הגדלת התמיכה 

בהתיישבות ערכית במסגרות שונות, כגון 
גרעינים וקהילות, על ידי מתן סיוע ממוקד 

לשכבות המוחלשות, בפרויקט לצמצום 
הפערים הדיגיטליים, במלגות סיוע 

לתלמידים ולחוקרים מהפריפריה ועוד.

עפים על החלומות שלנו

אנו מאמינים שהמפתח להצלחה הוא 
מציאת תעסוקה מותאמת, בעלת אופק 

לקידום ולהתפתחות. הדרך הטובה 
ביותר להגדלת אפשרויות התעסוקה היא 

בעידוד הקמת עסקים קטנים ובינוניים, 
שהם חוט השדרה של הכלכלה והמשק 
בישראל. חדשנות וסטארט-אפים הם 
מנוע הצמיחה היעיל, המהיר והחשוב 
שיש במדינת ישראל, וחובת המדינה 

לתמוך בהם, ללוות אותם ולהבטיח 
צמיחה מהירה של הענף. לצד תמיכה 

בפרויקטים הקיימים חשוב גם להבטיח 
שמרכזי היי-טק ויזמות חדשים ממשיכים 

להתפתח ולספק אלפי מקומות עבודה 
דווקא בפריפריה הגאוגרפית והחברתית 
של ישראל. יש עתיד תקים קרן מיוחדת 

ברשות לחדשנות שתיתן מענקים ליזמות 
של צעירים. נוסף על כך, נקדם הלוואות 

בערבות מדינה ובריבית אפס עבור 
צעירים הרוצים לפתוח עסק. יש להפוך 

את הפרוצדורה המסובכת של הקמת 
עסק לתהליך פשוט וידידותי, להקל את 

נטל המס המוטל על העסקים הקטנים 
והבינוניים, להסיר מהדרך מכשולים, 

חסמים ובירוקרטיה מיותרת.

מרכז אחד לכולם 

יש עתיד תפעל לכך שבכל אזור, ובמיוחד 
במקומות המרוחקים ממרכז הארץ, יוקם 

מרכז צעירים שיעמוד לרשות האוכלוסייה 
הצעירה. במרכזים יינתנו שירותים 

רחבים ואחידים אשר ישרתו את כ-ו-
ל-ם: תיכוניסטים, חיילים משוחררים, 

סטודנטים, בוגרי תארים והורים צעירים. 
מרכזי הצעירים יכללו גם הכוון תעסוקתי 

שיהיה בקשר רציף למוסדות הלימוד 
האקדמיים ויספק ליווי משלב ההכוונה 
והענקת ההכשרה הנדרשת למקצועות 

השונים ועד להשמה במקום עבודה. 
המרכזים אף יעודדו מעסיקים לקלוט 

את העובדים החדשים. המרכז יציע 
למשתתפים מגוון רחב של שירותים 

שיסייע להם להשתלב בעולם התעסוקה 
ובהם: אבחון והכוונה מקצועיים, סדנאות 

לכישורים נדרשים לשוק העבודה, ליווי 
בלימודים ובתעסוקה. נוסף על כך, יקבלו 

המשתתפים ייעוץ והכוונה ללימודים – 
הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים, 

שיעורי עזר ועוד. מרכזי הצעירים יפעלו 
לעידוד יזמות ופתיחת עסקים ויספקו 

ליווי בתהליך הקמת עסק, בניית תוכנית 
עסקית והדרכה להתנהלות מול הרשויות.

גם בירוקרטיה אפשר באפליקציה 
ההתנהלות של האזרחים מול רשויות 

המדינה היא ברוב המקרים מסורבלת, 
איטית ומתסכלת. התהליך של קבלת 

הנחה בארנונה למשל דומה למסע 
כומתה. משבר הקורונה הוכיח, בעיקר 

לצעירים, שאפשר לעשות כמעט 
באפליקציה. הגיע הזמן להתקדם למאה 

ה-21 ולהנגיש את המידע והשירותים 
באמצעות האינטרנט ובאמצעות 

יישומונים בטלפון הסלולרי. נוסף על כך, 
יש עתיד תקים נציבות בירוקרטיה שכל 

תפקידה יהיה לחתוך בעומק הבירוקרטיה 
ולייעל תהליכים בכל מקום שרק אפשר.

דיור

"דירה להשכיר" יש לנו פתרון והוא 
כבר עובד! פרויקט דירה להשכיר של 

יש עתיד מאפשר לאנשים לגור בדירות  זריחה על המכתש הקטן | צילום: Maor Kinsbursky, פלאש 90
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חדשות בשכירות ארוכת טווח )במשך 
חמש שנים ויותר(. העלות מפוקחת 

ונשארת במחיר שפוי לאורך כל התקופה. 
הפרויקט הוקם על ידי יש עתיד ופועל 

מאז. אנו נרחיב את הפרויקט ונבנה 
עוד לפחות 15,000 יחידות דיור בשנה, 

בעיקר בפריפריה הגאוגרפית והחברתית 
של ישראל, ובכך נאפשר לצעירים לשכור 

דירה במחיר שפוי ובראש שקט.

לגור ליד הקפיטריה היום מעונות 
הסטודנטים הקיימים מספקים דיור 

ל 7% מהסטודנטים בלבד. מעונות 
הסטודנטים מהווים פתרון דיור זול, 

נגיש ומאובטח יותר מכל חלופה אחרת. 
לפיד, כשהיה שר האוצר, העביר 160 

מיליון שקל לבניית 5,000 מיטות 
במעונות סטודנטים. יש עתיד תקדם 

תוכנית חומש לבניית עוד 10,000 מיטות 
לסטודנטים עד להגעה של יעד של 

שמספר המיטות במעונות יהיה שווה 
ל 15% ממספר הסטודנטים במדינה 

בדומה לממוצע של הOECD-. נוסף על 
כך , יש עתיד תמשיך לתמוך בקהילות 

של סטודנטים הפועלות בפריפריה 
הגאוגרפית והחברתית של ישראל.

חינוך

פעלנו, ונמשיך לפעול, לשיפור רמת 
החינוך, לקידום ענייני חינוך ולהעלאת 

רמת המצוינות. תוכנית יש עתיד לחינוך 
החלה מהפכה דרמטית במערכת החינוך 

המתאימה אותה למאה ה-21: כיתות 
קטנות יותר; עבודה קבוצתית; עבודות 
חקר מעמיקות ועוד. התוכנית מקדמת 

למידה משמעותית, מעניקה העדפה 
מתקנת לתלמידים ומורים בפריפריה 

ומחזקת את החינוך הטכנולוגי-מקצועי. 
הקורונה הוסיפה הרבה אתגרים לצד 

הזדמנויות שחשוב שננצל בחוכמה, 
כמו למשל יצירת מודל היברידי המשלב 

למידה קבוצתית לצד למידה מקוונת. 

עד תואר שני, כולל לא משנה איפה 
נולדת ומיהם הוריך – השמיים הם הגבול. 

לכן על המדינה לסייע במימון הלימודים 
האקדמיים – עד לתואר שני, כולל. יש 

עתיד תיצור תוכנית שלפיה כל צעיר 
וצעירה שהתקבלו למוסד להשכלה גבוהה 

יוכלו להתחיל ללמוד במימון המדינה 
ולהחזיר את שכר הלימוד רק כאשר 

ירוויחו משכורת השווה לשכר הממוצע 
במשק או גבוהה ממנו. 

לימודי ליבה לכולם לכל תלמיד 
ותלמידה בישראל מגיע ללמוד אנגלית, 

מתמטיקה ומדעים. אין זה עניין של 
התערבות באורחות החיים של אנשים 
אלא חלק מחובתה של המדינה לוודא 

שלכל אחד מאזרחיה יש יכולת להשתלב 
בשוק העבודה ולפרנס את עצמו ואת 
משפחתו. לימודי ליבה אינם עומדים 
בסתירה ללימודי יהדות אלא להפך: 

שלמה המלך, החכם באדם, דיבר שבעים 
שפות, הרמב״ם והרמב״ן היו רופאים, 

רבי אליהו בן שלמה זלמן )הגאון 
מווילנה( היה רב-אומן במתמטיקה. יש 

עתיד כבר חוקקה חוק המבטיח את 
לימודי הליבה בכל מוסדות הלימוד 

המתוקצבים בישראל. ממשלת נתניהו 
כמובן מיהרה לבטל את החוק. אבל 

אנחנו לא נפסיק עד שנחוקק אותו שוב 
ונבטיח שכלל תלמידי ישראל ילמדו 

אנגלית, מתמטיקה ומדעים.

דואגים לש"שינים אין פרויקט חברתי 
חשוב יותר, ערכי יותר ומרגש יותר משנת 
השירות. לדעתנו, המדינה צריכה לעשות 

עוד למען אלה הבוחרים לתת מזמנם שנה 

שלמה לפני השירות בצבא או בשירות 
הלאומי כדי לתרום לשיפור החברה 

בישראל. יש עתיד תרחיב משמעותית 
את מכסות שנות השירות כדי לאפשר 

לכל מי שרוצה לעשות שנת שירות לתרום 
היכן שהוא יכול. נוסף על כך, נשפר את 

תנאי המתנדבים ונשווה אותם לאלו של 
משרתי השירות הלאומי כדי לאפשר גם 

לאלו שההורים שלהם אינם יכולים לעזור 
כלכלית לשרת בשנת שירות.

חוק השוויון בנטל

כולם צריכים לשרת את המדינה 
בשירות צבאי, לאומי או אזרחי. החוק 

שיש עתיד העבירה, ובוטל כלאחר יד על 
ידי ממשלת נתניהו, קבע שכל צעיר או 

צעירה מחויבים להתייצב בבקו"ם, ושם 
יוחלט האם עליהם לשרת בשירות צבאי, 

לאומי או אזרחי. בזמן הקצר שבו יושם, 
החוק נחל הצלחה גדולה והגדיל את שיעור 

השתתפות החברה החרדית בשירות 
בצה"ל בעשרות אחוזים והביא לגידול של 

מאות אחוזים בהשתתפות צעירים חרדים 
בשוק העבודה. החוק מגלם את העיקרון 
הקדוש, ולפיו על כולם להיות שווים בפני 

החוק. יש עתיד תומכת בחוק השוויון 
בנטל שהוצג על ידי מערכת הביטחון.

דואגים ליום שאחרי השחרור 
מצה"ל נרחיב משמעותית את 

ההכשרות הניתנות לחיילים במקצועות 
הטכנולוגיים ונכין אותם ליום שאחרי 
השחרור מהצבא כדי שישתחררו עם 

כלים שיסייעו להם במציאת עבודה. נוסף 
על כך, נמשיך את העלייה ההדרגתית 

והצודקת בשכרם של חיילי צה"ל 
המשרתים למען הגנת המדינה.

 חיילים משוחררים ומילואימניקים 

נפעל למען מתן הטבות לחיילים משוחררים 
ולמשרתי המילואים, בכלל זה הטבות מס 

לחיילים משוחררים בכלל ולחיילים קרביים 
בפרט ולסיוע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים 

המשרתים במילואים. כמו כן נצמצם את 
תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה של 

חיילים משוחררים. 

תחבורה

תחבורה ציבורית תחבורה ציבורית 
רחבה, יעילה, נוחה, נגישה וזולה היא 

אינה מותרות אלא הכרח. במיוחד 
עבור אוכלוסייה צעירה, המסתמכת על 
תחב"צ ותלויה רבות בזמינות ובתפקוד 

האוטובוסים והרכבות. הגיע הזמן 
להתקדם. יש עתיד תרחיב את מערך 

התחבורה הציבורית משמעותית, בעיקר 
בין הפריפריה למרכז, ותקצר את זמני 
ההמתנה. המשמעות היא, בין השאר, 

הרחבה של נתיבי התחבורה הציבורית 
והעסקה של אלפי נהגי אוטובוס חסרים. 

נוסף על כך, נשקיע משאבים בהגברת 
פעילות פלטפורמות תחבורתיות 

חדשניות שכבר הוכיחו את הצלחתן 
בעולם ובארץ )באבלס ותיק תק למשל(. 

תחבורה ציבורית בסוף-שבוע 
איפה שצריך כמובן שתחבורה ציבורית 

חייבת לפעול גם בסוף-שבוע, כל הלילה 
ועד הבוקר, ממקומות בילוי בכל הארץ 

ובכלל. ההחלטה בנושא תעבור לידי 
מועצות הערים שיקבעו את האיזון 

הנכון. חברי מועצות הערים הרי מכירים 
הכי טוב את האופי של כל שכונה, את 
הצרכים ואת הרגישויות, ולכן יש לתת 

להם את ההחלטה היכן תעבור תחבורה 
ציבורית, באיזו תדירות ובאמצעות איזה 
כלי תחבורה )מיניבוס חשמלי או מוניות 

שירות( כדי לא להפר את אופייה המיוחד 


