מפלגת אחריות

לוקחים אחריות

מפלגת אחריות
ערכים של פעם ודרך חדשה לעתיד

מי
אנחנו?

יום הבחירות
זו שעתך הגדולה

 .1אנחנו מאמינים בחברה שמושתתת על ערכים של
אמת ,צדק ואחריות ,על כבוד לאדם ואהבת העם.
כל אלה נובעים ממורשתנו היהודית והציונית.
 .2אנחנו מבקשים לחדש ולשקם את מסורת הקהילה
שמקנה לאדם ביטחון ,ערכי שותפות ודפוסי חיים של
אחריות לכלל.
 .3אנו דורשים לתת לאזרח כוח וסמכויות בכל הקשור
לתרבותו ולצרכיו .לא פקידים ופוליטיקאים צריכים
לחלק תקציבים לחינוך ולתרבות ,האזרח יכול לעשות
זאת והוא יעשה זאת טוב מהם.
 .4אנחנו סבורים שניתן לשנות את המבנה של המערכת
הפוליטית באופן שיעניק לה מבט מרחיק ראות ,יכולת
מילוי טובה יותר של תפקידיה ודפוסים של אחריות.
יש לנו תכניות מפורטות בתחומים רבים ,והמשותף להן
– אמונה באדם ,אמונה בעם והכרה כי אזרח עם כבוד
ואחריות הוא היסוד לחברה מתוקנת ואיתנה.

כולנו אזרחים שתרמו
כל אחד בדרכו למדינה
ולחברה ,וכולנו נאבקים
כבר חצי-יובל למען
ותכניותינו,
עקרונותינו
מבלי לקבל שכר או
תמורה.

להמנע מהצבעה – זו כניעה למושחתים
והשלמה עם כל הרע שבחיינו.

את אלה תמצא
הכי רחוק מ"האח הגדול"
והכי קרוב לאמת ולצדק
שם מקומה של מפלגת אחריות

בראש רשימת אחריות עומד ד"ר יעקב חסדאי (אל"מ
מיל ,).מג"ד בצנחנים ,השתתף במלחמת ששת הימים
ובמלחמת יום הכיפורים ונפצע בשתיהן; בעל עיטור העוז
ממלחמת ששת הימים וחוקר צבאי של ועדת אגרנט
אחרי מלחמת יום הכיפורים; חוקר היסטוריה ,משפטן
ופובליציסט .ספריו" :אמת בצל מלחמה"" ,בעט ברזל",
"על סף היובל".
רשימת המועמדים שאחריו ,כוללת חילוניים ודתיים ,גברים
ונשים ,ותיקים ועולים ,ששותפים שנים רבות לקריאה
לשנות את אורחות חיינו.
המכנה המשותף שלנו – הדאגה לעתידה של ישראל,
האכזבה מן המצב הקיים ,ההכרה בצורך בשינוי עמוק
ויסודי בחברה הישראלית וההבנה כי מגיעה שעה שבה
אדם בעל אחריות חייב לקום ולהלחם.

הכי רחוק מ"האח הגדול"
והכי קרוב לאמת שבליבך
תמצא את מפלגת אחריות

להצביע למפלגת אחריות זו הצבעת המחאה
הברורה ביותר והצבעת הבחירה הטובה ביותר.
אתה בוחר להיות שותף לדרך חדשה.

הסיכוי של מפלגת אחריות
הוא הסיכוי שלך ושל המדינה
לעתיד טוב ומכובד יותר
את הסיכוי הזה אסור לך להחמיץ

תן יד להחזיר את הכבוד,
הצדק והאחריות לחיינו
בחר אחריות

נפ

אחריות
דרך חדשה לעתיד
עם יעקב חסדאי

