
 

 מצע מקוצר  – היעדים שלנו –#ארץ חדשה ארץ תקווה

 

חברה שיוויונית יותר, סולדרית יותר, אלימה פחות. אפשר  –ישראל צריכה להפוך לחברת מופת 

 לעשות את זה. 

השלטון רוצה שהפריפרייה תשאר פריפרייה. זה נוח. כשאתה עני ומספרים לך שאתה חלש,   –חינוך 

שיוויוני באמת.  זה פתרון טוב,  חינוך שיוויוני. הפתרון הוא למי יש זמן וכוח לבקר את השלטון?! אז

בתל אביב. ילד מבדיוק כמו  יקבל מירוחם ילד  .מוסרי ואפילו כלכלי. בדיוק בגלל זה הוא לא מיושם

ת חלשות יקבלו ות רשויורשויות חזקות יקבלו פח שות של חינוך ממלכתי.ואין יותר חינוך פרטי בתחפ

  אין תקציב. -בתנאי שבית הספר ילמד לימודי ליבה. אין ליבה , הרבה יותר

יהיו עשירים  יצחק תשובהאין שום סיבה בעולם שהנכדים של הנכדים של עידן עופר ו  – משאבי טבע

 הרווחיםכל לממשלה והציבור הישראל יהנה מ ים המלחעל חשבונכם. משפחת עופר תחזיר את 

אחוזים על הגז  08ושאר חברות הגז ישלמו מיסים בגובה  . תשובה אחוז 5במקום מתמלוגים של 

 .(אחוזים בממוצע שנקבעו בועדת שישנסקי אחרי לחצים אינסופיים של לוביסטים 55ולא )

רצו להעביר אפילו את המים שלנו לבעלי ההון. אז הוציאו את המים מהעיריות והקימו  –מים 

כאלה עם משרדים  55תיים הטייקונים לא ממהרים לקנות את התאגידים אבל יש תאגידים. בינ

 גופים אזוריים. 4ומנכ"ל ומכוניות ומע"מ על מים. יבוטלו התאגידים ויוקמו במקומם 

בלי נאמנות אין אזרחות? הפוך: בלי אזרחות אין נאמנות. בלי שיוויון זכויות אין נאמנות.  - מיעוטים 

תוקם עיר ערבית חדשה  –אזרחי ישראל הערבים יהיו אזרחים שווים   אמנות.בלי תקציבים אין נ

גזענות  והיישובים הערבים יקבלו תקציבי חינוך, בריאות, רווחה ותשתיות שווים ליישובים יהודיים.

  תוגדר כעבירת אלימות והעונש עליה יוחמר.

פסיק לספר לעצמנו את הסיפור הזה אינם מתגייסים לצבא, אפשר לה 80כשמחצית מבני ה   -צבא

לצבא  הצבא יחולק ויקבלו על כך שכר. חיילים יגוייסו לצבא בהסכמה,צריך שעל "צבא העם". לכן 

שיקבלו תגמול גבוהה על  הקרביות  וליחידות ה"רגיל"  שהחיילים בו יזכו לשכר הממוצע במשק

וצאות דופן. זה יחייב את הצבא שנים ואחריהן יזכו להטבות י 5. הם יתגייסו ל תרומתם האדירה

אחוזים, בעיקר באמצעות השוואת גיל הפרישה של אנשי  58תקציב הביטחון יקוצץ ב  להתייעל.

 הקבע הלא קרביים למקובל במשק וקיצוץ בתנאי הפנסיה המיוחדים.

 

  
ביבי מנסה למכור לכם את הסיפור על כך ש"ללא חרדים וערבים מצבנו מצויין". זה   –עוני ואי שיוויון 

ין ראשונים בעולם גם בעוני וגם בפערים החברתיים בפשוט שקר. מדינת ישראל נמצאת במקומות ה

, עם יעדים שנים לצמצום העוני  88תוכנית ל צריכה לקבוע  ממשלת ישראל  עשירים לעניים.

נטפל נוצרים הרבה פחות מקומות עבודה.  שחונקים אותו כמה טייקונים כך ריכוזימחייבים. במשק כל 

 בריכוזיות, נשקיע בחינוך וכך נוריד את העוני.

 

הלוביסטים  -שלוחיהם של הטייקונים ועדת הריכוזיות הוקמה אומנם על ידי נתניהו, אך –ריכוזיות 

אחרי הבחירות. צדיק אחד  ה למסמסעשו הכל כדי לקצץ את ההמלצות וגם את מה שנשאר יש כוונ

ראש אגף התקציבים באוצר. דעת המיעוט שלו היתה לחומרה והיא זו שצריכה  -לפחות ישב בועדה

 להפוך לחוק ולתקנות. 



 

, אז פלא אוכליםשאתם  על כל יוגורט כמעט יםמרוויחאו קרן אייפקס  נוחיכש –תחרות בשוק המזון  

 פעול באגרסיביות כדי לפתוח את שוקצריך ל מבכל העולם?  שהמחירים נשארים גבוהים הרבה יותר

מתחרים  . בכל מקום בו הצרכנים הם "קהל שבוי"  המדינה צריכה לסייע לכניסתלתחרות המזון 

 .חדשים

 

המדינה תקצה קרקעות ותעודד יזמים לבנות דיור בר השגה. חלק מהדירות בפרוייקטים   –דיור

שכר הדירה יהיה האלה יוקצו גם לדיור ציבורי )לא רוצים לבנות שוב "גטאות" של דיור ציבורי(. 

מפוקח, בדומה למודלים  בספרד ואנגליה. בעלי דירות לא יוכלו להעלות את שכר הדירה למשך שלוש 

 לא בגובה עליית האינפלציה.שנים, א

 

כשיש טייקונים ששולטים בחברות ההובלה, חברות הרכב וחברות הביטוח מי בכלל רוצה  –תחבורה 

צריך להקים  .תשאר בפריפרייה פריפרייהרכבת שנוסעת מהר? כבר אמרנו שהשלטון רוצה שה

באר שבע למרכז  שתחבר את מרכז כמו במדינות מתקדמות באירופה, רכבת "יורו סטאר"  בישראל

 דקות.  58עזריאלי תוך 

גם לאחר שהבנקים בישראל יצרו שירותים באינטרנט כמות העובדים שלהם המשיכה לעלות  -בנקים

מחקרים שמראים כי פתיחת  ישכמו גם גובה עמלות שאנחנו משלמים. נדרוש הקמת בנק אינטרנטי. 

כי ברגע שיהיה כאן מתחרה אמיתי שיוריד בנק אינטרנטי יכול לחסוך לציבור מיליארדי שקלים בשנה, 

 ברירה אלא להיות אטרקטיביים ללקוחות.  מחירים גם לבנקים האחרים לא תהיה

 

לכל הפוליטיקאים הבכירים יש רופאים פרטיים, ביטוח פרטי והם כבר שנים לא ביקרו  –בריאות 

 תר ויעילה פחות? בקופת חולים. אז מה הפלא שלא אכפת להם שהמערכת מופרטת יותר, יקרה יו

ר על בריאות. צריך להרחיב את הביטוח הממלכתי ולבטל כל שנה אזרחי ישראל מוציאים מהכיס יות

הפרטית. כך רכת הבריאות הציבורית ולא הכסף יזרום למעשאת הביטוחים המשלימים ולוודא 

 לקליניקות.רופאים יוכלו להשאר בחדרי הניתוח בבתי החולים הציבוריים אחר הצהריים ולא לרוץ 

משפחות זוללות את כל האשראי וההטבות הממשלתייות למי לא  88כש  –עסקים קטנים ובינוניים 

כלל גופי האשראי הציבוריים אלו המשתמשים בכספי ציבור יחוייבו להקציב אחוז ניכר  נשאר? 

חת כדי שעצמאים יוכלו להרגיש בטוחים יותר לקומהאשראי המסופק לעסקים קטנים ובינוניים. 

 סיכונים וליזום הם צריכים להיות זכאים לדמי אבטלה בדומה לשכירים.

תרבות ואומנות גורמות לאנשים לחשוב, להיות ביקורתיים. מי צריך את זה? השאלה היא  –תרבות 

שרד התרבות יעלה כך שיהווה  אחוז  מתקציב המדינה הכולל כמובן מי לא צריך. השלטון. תקציב מ

 מיליון כיום.  08 מיליון שקלים ולא 588. כך יגיע התקציב לגובה של מעל  OECDכמקובל המדינות ה 

 

אושר "חוק הרווחים הגנובים" )הכלואים( היו מכות אם אנחנו היינו חברי כנסת ביום שבו  –מיסוי 
ולא לתת לחברות הגדולות והעשירות מחדש בכנסת. מהומת אלוהים. ההסדר הזה צריך להפתח 

צריך להטיל מס ירושה ולהעלות את מס החברות ומס ההכנסה  מתנה.  שקלים מיליארד 52 בכנסת 
 על בעלי הכנסות גבוהות, לבטל פטורים סקטוריאליים ממס ובשום פנים לא להעלות את המע"מ.

  

 



לא יכול להיות שרפורמות ענק ידונו בשעה שתיים בלילה ביום האחרון  –ביטול חוק ההסדרים

וממש לא סביר  .מתוך שינה או נגד, לאישור תקציב המדינה כשחברי הכנסת מרימים את ידם בעד

חוק שאושר בכנסת רק כי יש לו עלות תקציבית. חוק ההסדרים  חליט שהוא מבטל שפקיד באוצר י

שמעותיות שידונו בנפרד במליאת הכנסת ולא יהיו בו ביטולי יבוטל, לא יהיו בו רפורמות מ

 רטרואקטיבי של חוקים שחוקקה הכנסת.

אחוזים. שכר של שופטים  58שכר חברי הכנסת, השרים וראש הממשלה יקוצץ ב –דוגמא אישית 

ואם הח"כים יטענו שקשה להסתדר  מנכ"לים וכל מי שמוצמדים לשכרם של נבחרי הציבור לא יקוצץ.

 המשכורת המקוצצת נבקש מהם להתחיל לפעול ברצינות להורדת יוקר המחייה בישראל.עם 

נישואים אזרחיים לכן  גם הרבנות היא מונופול ולכן היא מרשה לעצמה להשפיל נשים.  –דת ומדינה 

יוכרו כמו נישואיים רבניים, כמו גם נישואים בטקס רפורמי קונסרבטיבי ונישואים של בני אותו מין. 

 הטבות כלכליות ואחרות.ך קבלת כל ההטבות והזכויות כולל הלצור

 

נדרוש "ממפלגות המרכז" שיתחרו מי רץ מהר יותר לממשלה של ביבי להציב לפחות תנאי  –נשים 

אחד. חצי מחברי הממשלה נשים, חצי בקבינט, חצי במטבחון. ממשלת ישראל לא תתקשר במכרזים 

הוא לא חמישים אחוז נשים. אם הם לא יסכימו נכריח ממשלתיים עם חברות שהדירקטוריון שלהן 

 אותן בחוק.

אים שמעשנים לא מעט פוליטק ישראל יש בכנסת –קנאביס  הפסקת מדיניות ההפללה של צרכני

שיתפס עם כמה גרמים  יסתובב שנים  ל אזרח רגילאב ,, כולל שני ראשי מפלגותג'ויינט מדי פעם 

קדימה עם תווית של עבריין מורשע. לכן יש להפסיק את מדיניות ההפללה של צרכני קנאביס ובנוסף 

 להשוות את מעמד הקנאביס הרפואי לזה של תרופות אחרות. 

 

כדי להשיג  –וכשאנו אומרים הכל, שיהיה ברור שזה הכל  -ממשלת ישראל תעשה הכל–שכנינו 

ר מדיני עם כל שכנותיה ובראשם העם הפלסטיני. השלום יגיע דור או שניים אחרי שיושג ההסדר הסד

גושי  ואולי גם ההסדר לא יגיע מיד. לכן הממשלה צריכים לקבוע את גבולות הקבע של מדינת ישראל.

. מה שיהיה חלק מישראל יסופח. מה שלא, לא ההתיישבות הגדולים יישארו בריבונות מדינת ישראל.

פינוי היישובים יתחיל בלי קשר לחתימה על הסכם מדיני. יחוקק חוק פינוי פיצוי נדיב מיוחד, 

 והיישובים שיפורקו יייבנו שוב בנגב ובגליל. הצבא יתפרש עד להשגת הסדר.

 


