
נאום התלם הארוך

ערב טוב,

)סקירת נכבדים(

לפני חודשיים וחצי בשני ליולי נבחרתי לתפקיד

יו"ר מפלגת העבודה בכדי לחרוש מחדש את

התלם הארוך של תנועת העבודה המתחדשת. 

ארוך, תלם  לחרוש  באתי  וחברים  חברות 

בשדותיה הנצחיים של תנועת העבודה. 

ואני אומר לכם - שיהיה ברור, אני כאן בכדי
להישאר!

למקומה שלנו  התנועה  את  שנחזיר  עד 
הטבעי כתנועה הפוליטית הגדולה בישראל.
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ולאחר שנבחרתי  אחרי  חודשיים  היום, 

שחיברנו לתנועת העבודה את תנועת גשר עם

לומר בשם יכולים  לוי אבקסיס, אנחנו  אורלי 

מ- את220,000למעלה  בנו  שנתנו  בוחרים   

אמונם, שתנועת העבודה, מפלגת העבודה –

גשר, 

חיה, נושמת, מחוברת אידאולוגית והיא כאן

בכדי להישאר!

פתחנו את שעריה של מפלגת העבודה מחדש

ובשערים האלו נכנסו:

פי  לנו  שהצביעו   – אופקים  יותר2.5תושבי   

מבמועד א'!

 יותר!180%תושבי אשדוד – שהצביעו לנו ב-
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 יותר!134%תושבי פ"ת שהצביעו לנו ב

 יותר!2תושבי דימונה – שהצביעו לנו פי 

 יותר!2תושבי קרית שמונה – שהצביעו לנו פי 

 יותר!3תושבי שדרות שהצביעו לנו פי כמעט 

 יותר!163%תושבי אשקלון  ביותר מ-

 יותר!2תושבי עכו שהצביעו לנו פי 

הבחירות האלו היו ניצחון הרוח על החומר, רוח

מחרמות משנאה,  נקייה  אדם  אהבת  של 

ומהכפשות. 

אנחנו הרוח הטובה של הפוליטיקה הישראלית,

במערכת החינם  אהבת  את  הבאנו  אנחנו 

בחירות בה רבים עסקו בשנאת חינם.

כי אצלנו אתם כבר יודעים . . .

3



בני אדם לפני הכל

עשינו זאת בתקציב קטן אבל עם לב גדול והלב

הזה שמר על תנועת העבודה.

גדלנו בעשרות לא רק שלא נמחקנו אלא 

אלפי קולות!

להתחיל הקרובים  בימים  כבר  מתכוון  אני 

העבודה תנועת  של  הבנייה  במלאכת 

המתחדשת. 

של היסודות  את  בנינו  האחרונים  בחודשיים 

הקומה את  בנינו  שלנו,  הפוליטי  הבית 

האידאולוגית הקרקע  קומת  הראשונה, 

והערכית של תנועת העבודה המתחדשת. החל
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מהיום אנחנו נתחיל במלאכת הבנייה של בניין

רב קומות שעליו מתנוססים שני הדגלים, דגל

השלום ודגל הצדק החברתי. 

לנו אין עניין בדירות במגדלים, או פנטאוז

שלנו הבניין  אדם.  בני  רואים  לא  שממנו 

כולו יהיה דיור ציבורי!

אנחנו - נקים מועצה אידאולוגית שתלווה את

פעילות הנהגת המפלגה. 

נוביל סיעה אקטיביסטית בכנסת.

אני מבטיח לכם שאתם תהיו גאים בפעילות

בכנסת שלנו  הנבחרת  של  הפרלמנטרית 

הזאת. 
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הבית. סיעות  כל  עבור  לחיקוי  מודל  נהיה 

העבודה-גשר תעבוד בהרמוניה בשיתוף פעולה

מלא וסולידריות פנימית גדולה. 

אני מתכוון לפתוח את שערי המפלגה לעשרות

אלפי חברים חדשים.

שלנו בתכנית  נתחיל  אנחנו  הקרובים  בימים 

להקמת החברה האזרחית התומכת שלנו. 

אני מתכוון לפתוח מכינות קדם צבאיות על פי

של עירוניים  וקיבוצים  העבודה  תנועת  ערכי 

גרעיני מחנכים. 

לגרעינים האידאולוגית  התשובה  נהיה  אנחנו 

התורניים של אורי אריאל ובצלאל סמוטריץ'.
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יש לנו תלם ארוך ואנחנו נחרוש ונעבד אותו  

במערכת כבר  לעשות  שהתחלנו  כפי  ביחד, 

הברית את  חידשנו  כאשר  הזאת,  הבחירות 

קיבוצים העובדת,  ההתיישבות  עם  שלנו 

ומושבים. 

אני גאה בכל דקה שהקדשתי לחידוש הברית

ל והדרוזים.  הערבים  עם  22%שלנו 

מהאוכלוסייה בישראל מגיע להרגיש שותפים

מלאים בארץ הזאת.
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האזרחים נגד  נתניהו  בנימין  של  ההסתה 

שרוצה מי  וכל  נסבלת  בלתי  היא  הערבים 

להוקיע צריך  בישראל  ממשלה  ראש  להיות 

אותה ,לגנות אותה, לגרש את השפה הגזענית

מהשיח הפוליטי בישראל.

יסוד כרסום  היא  נתניהו  של  ההסתה 
הדמוקרטיה הישראלית!

לבין בין מפלגת העבודה  חידשנו את הברית 

שלי שהאמירה  רוצה  ואני  בישראל  העובדים 

המליאה אולם  עד  הזה  מהאולם  תהדהד 

בכנסת. 
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נגד והעובדים,  ההסתדרות  נגד  החוקים 

זכות השביתה וחופש ההתאגדות, החוקים

בשערי יכנסו  ולא  מהעולם  יעברו  הרעים 

!22הכנסת ה

אני רוצה לפנות מכאן לראש הממשלה בנימין

נתניהו:

עיסוקים לך  יש  עסוק,  יודע שאתה אדם  אני 

גשר העבודה  אל  אלינו  הטלפון  את  רבים, 

תחסוך מעצמך!
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אני כבר הייתי שר ביטחון, סגן ראש ממשלה,

יו"ר ההסתדרות. אני לא מחפש תפקיד. שאיש

לא ינסה לפתות אותי. אין לכם במה. 

אמרנו. התחייבנו. נקיים.

לא נשב עם נתניהו!

אמרנו. התחייבנו. נקיים.

לא נשב עם נתניהו!
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אמש שוחחתי עם יו"ר כחול לבן בני גנץ. 

בימים הקרובים אנחנו ניפגש.

אנחנו אמנם לא מפלגה גדולה, אבל אנחנו כן

תנועה גדולה. ולתנועה גדולה חייבת להיות גם

מחויבות גדולה ולכן אנחנו לא ניתן להדיר אף

ואף מפלגה מהסיכוי לעשות שינוי אוכלוסייה 

היסטורי בישראל. 

אומר זאת חד וברור: גם הרשימה הערבית

המשותפת צריכה להיות מוזמנת אל שולחן

המו"מ! 

אין שינוי היסטורי בלי תיקון היסטורי!
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ישראל צריכה עכשיו ריפוי מנתניהו. ואין ריפוי

ואהבת חינם עם חרמות וקיטוב חינם, 

כפי שאסור להחרים את איימן עודה, אסור

להחרים את החרדים ואת נציגיהם בכנסת!

יסוד, על עתידה קווי  הדיון חייב להיות סביב 

של מדינת ישראל. ללא פסילות של אוכלוסיות

ומגזרים.

חברות וחברים,

אנחנו חברתי,  תיקון  בבחירות  דרשנו  אנחנו 

אחרי גם  הזה  החברתי  התיקון  את  נדרוש 

מערכת הבחירות עם העלאת שכר המינימום,

הגדלת סל התרופות, פנסיית מינימום, חינוך
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עבור לדירה  ליסינג  ותכנית  אפס  מגיל  חינם 

הזוגות הצעירים.

לפני סיום, אני רוצה להודות בהתרגשות גדולה
לאורלי לוי-אבקסיס.

40אורלי לוי-אבקסיס היא שותפה שלי, ואחרי 
יכול לקבוע שגשר היא אני  שנים בפוליטיקה 
ואורלי לוי היא החיבור ההיסטורי שחיכינו לו, 
המנהיגה אוטנתית, מחוברת, נחושה ומחוייבת

ואנחנו זכינו בחיבור עם גשר.

יסודות על  הנשען  פלדה  של  גשר  זה 
אידאולוגים.

את הגשר המשותף שלנו איש לא יפרק!
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לפני חודשיים קיבלתי מפלגה במצב, איך נגיד,

קודמיי את  לכבד  התחייבתי  אני  פשוט.  לא 

בתפקיד וכך אעשה גם היום.

רק דבר אחד היה חשוב לי:

– בעיניים שלכם  הניצוץ  להדליק מחדש את 

הפעילים. אני רק רציתי להצית את הניצוץ הזה

מחדש, ואתם מיד הדלקתם אור גדול על כל

התנועה שלנו. 

אליכם הצטרפו הפעילים של גשר, ואני מרגיש

הפעילים לכל  ענקית  תודה  וחב  גאה 

ועד מהצפון  הארץ  בכל  שלנו  והמתנדבים 

מושבים, הדתות,  כל  ובני  יהודים  לדרום. 
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קיבוצים ובני עיירות הפיתוח. אתם בהתנדבות

אתם שלכם,  וברוח  שלכם  במסירות  שלכם, 

פניה היפות של מדינת ישראל.

רק התחלנו. 

שום דבר לא הסתיים. 

תודה רבה לכם.
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