מצע מפלגת בט"ח -ביטחון חברתי ,בראשות סמיון גרפמן.
מפלגת בט"ח מייצגת את האזרחים הנושאים בנטל על כתפיהם ,את מעמד הביניים -
שכירים ועצמאים ,את המשפחות צעירות ,את הסטודנטים ואת צעירי ישראל .אנו נפעל
לקידום כלכלה חופשית ,להורדת יוקר המחייה ,להורדת המיסים ,להגברת התחרות
במשק ,לשקיפות וייעול המערכות הציבוריות ולקידום וחיזוק זכויות אזרחיות וזכויות
הפרט.
אנו תופסים את הביורוקרטיה ואת השחיתות הרב־מערכתית כבעיה המרכזית של מדינת
ישראל .הביורוקרטיה והשחיתות חונקות את כולנו .הן מתבטאות בגובה המיסים ,ביוקר
המחייה ובטרטור ובבזבוז הזמן והאנרגיה בכל פעם שהאזרחים נאלצים לקבל שירותים
מהמדינה .אנו רואים את זה בכל מקום :בביטוח הלאומי ,במשרדי הממשלה השונים,
בבתי המשפט ועוד  -אזרחים מן השורה מנוצלים ונאנסים על ידי מערכת מיושנת ,כבדה,
עצלנית ונהנתנית.
כל שקל בתקציב המדינה ,שנכנס אל הצנרת הרקובה ,מאבד מערכו בין  03ל־ 03אגורות
לפחות כשהוא עובר במסננת השחיתות ומטופל בחוסר מקצועיות ובחוסר יעילות ,דבר
כיום.
ביותר
היקר
המשאב
זמן
לבזבוז
הגורם
אנו ,כחברה ישראלית ,מאבדים בכל שנה שליש מכספנו ,כספי המיסים הכבדים ,שפשוט
יורד לטמיון במקום להביא לתועלת ולרווחת הציבור .ממש כמו מי הגשמים היקרים כל
כך ,שזורמים לים במקום שייעשה בהם שימוש נבון ,כך מבוזבזים ונגנבים עשרות
מיליארדי שקלים מתקציב המדינה ומאיתנו בכל שנה.
בשונה מהמפלגות האחרות ,המבטיחות לכם הכול מהכול ,מפלגתנו תתרכז בנושאים
חברתיים־ כלכליים ,ללא אג'נדה פוליטית ,ללא הבטחות כלליות ,בנושאים החשובים
למשפחות ולצעירי ישראל – הם משלמי המיסים ,האנשים העובדים ,אשר נושאים בעול
כלכלת המשפחה ומפרנסים את המגזר הציבורי השמן ואת המגזרים שאינם נושאים
בנטל; אנו נעשה זאת מתוך הנחה שחייבים לעזור תחילה לאזרחים העובדים ,כי על
כתפיהם נישאת המדינה ,ובהם תלוי עתידה.
לפיכך ,חייבים לטפל במערכת הציבורית ולגרום לה לפעול בשקיפות מרבית ,ולהביא
למעורבות של האזרחים בקבלת ההחלטות בנושאים כלכליים־חברתיים ,דרך השתתפותו
הישירה של הציבור בשימוש בכספי הציבור ובמשאבים של המדינה:
 )1בנקים – הציבור הישראלי והמגזר העסקי משלמים יחדיו כ־ 03מיליארד שקלים
בשנה(!) לבנקים בריביות ובעמלות .סכום זה שווה ,רק לשם השוואה ,לכשליש
מתקציב הביטחון! מפלגתנו סבורה כי הגיע הזמן לרסן את תיאבון הבנקאים.
יש לבטל את רוב העמלות למשקי הבית ולעסקים הקטנים ,ולבטל את הריבית
הבין־בנקאית .המהלך הזה לבדו יחסוך לציבור כ־ 8מיליארד שקלים בשנה ,בכל
שנה .כמו כן ,יש להתיר שימוש בכלכלת הבלוקצ'יין ולהנפיק רישיונות לבנקים
המתבססים על טכנולוגיה זו ,כדי שיוכלו להתחרות בבנקאות הישנה והגזלנית.
 )0ארנונה – המשפחות הצעירות אשר רכשו בית בישראל או שגרות בשכירות,
משלמות מדי חודש סכומי עתק עבור הארנונה .זהו מס מיושן ,שאין לו כל תכלית
פרט להעשרת קופת העיריות .על חשבון המשפחות חוגגים המושחתים ,העומדים
בראש השלטון המקומי .הגיע הזמן להסדיר את גביית הארנונה בחקיקה ארצית
שונה .אנו סבורים כי ניתן להפחית לפחות בשליש את תשלום הארנונה למשפחה
המתגוררת בדירה רגילה ,ולאפשר לתושבים להצביע על שימוש בכספי הארנונה
ובתקציב העירוני.

 )0שכירות הוגנת – בעשור האחרון נסקו מחירי השכירות בכל הארץ ,במיוחד במרכז
 היכן שמרבית צעירי ישראל לומדים ועובדים ,והיכן שמתגוררות משפחותצעירות רבות .השכירות עלתה בשיעור שנע בין  03%ל־ ,80%והיא מהווה גורם
משמעותי בתקציב משפחה ממוצעת ,ועומדת על כ־ 83%מההכנסה החודשית! זהו
שוד לאור היום ,והגיע זמן לטפל ביד רמה בנושא זה ולהגן על צעירי ישראל ,כמו
גם על המשפחות הצעירות ,שלא מצליחות לחסוך לקניית דירה בשל השכירות
הגבוהה.
יש להטיל מס כבד על דירות שעומדות ריקות; יש להגביל עליית מחיר להשכרה
בתקנות; יש לחייב את קרנות הפנסיה הציבוריות להשקיע  13%מהכספים
המוקצים לניהולן בבניית דיור להשכרה .אין נכס בטוח יותר מאשר נדל"ן ,זה טוב
לחוסכים ,וזה טוב לצעירים.
 )0מיסים – יש לצמצם את המיסים הנגבים מעסקים קטנים ומשכירים בעלי
משפחות וילדים קטנים ,הכול על חשבון השכר המופרז במגזר הציבורי ותשלומים
הניתנים למגזרים אשר לא נושאים בנטל ,ובמקביל לפעול להגדלת המיסוי
הענק.
לתאגידי
עסק קטן בשנתיים הראשונות לא אמור לשלם שום מס ,ממש כמו שנהוג במדינות
מערביות! משפחות עובדות ,שזה עתה סיימו לימודים והביאו ילדים לעולם ,לא
אמורות לשלם מס בשלוש השנים הראשונות שבהן ההורים עוסקים במקצוע
שלהם ,תוך הכרה בתשלומי ביטוחים ,בריבית על המשכנתא ובתשלום הארנונה
השכר.
על
ההכנסה
מס
גובה
בחישוב
מע"מ – יש להוריד מע"מ על מוצרי המזון ,החשמל והגז למשקי הבית ל־13%
בלבד ,וכנגד זה להעלות את המע"מ על מוצרי יוקרה ל־ .00%יש לבטל מכסים על
מוצרי המזון המיובאים ,ולהרחיב את הפטור על המס על הזמנת מוצרים
מהאינטרנט עד ל־ 033$ללא מכס וללא מע"מ.
 )0תשלום קצבת ילדים של ביטוח לאומי – להשוות את סכום תשלום הקצבה לכל
ילד ,ללא תלות במספר הילדים במשפחה ,ולקבוע כי כלל המשפחות תקבלנה
ילד.
לכל
משמעותית
תשלום
תוספת
תשלום דמי קצבת הביטוח הלאומי לגמלאים – יש לבטל תשלום דמי קצבה של
הביטוח הלאומי לבעלי פנסיה תקציבית או פרטית העולה על שתי משכורות
מינימום בחודש ,ובמקביל להעלות את הקצבה החודשית לבעלי פנסיה נמוכה,
שגובהה הוא עד לשכר מינימום.
 )6ביורוקרטיה – יש לבטל לאלתר את הצורך בהגעה פיזית לכלל המשרדים
הממשלתיים ,ולהעביר את הטיפול בכל סוגי הפניות בין האזרח למדינה אל
האינטרנט; יש לצמצם משרדים וגופים ממשלתיים ולהקים מערך "חלון אחיד",
כדי שהאזרח הפשוט לא יצטרך להתרוצץ בין הגופים השונים על מנת להשיג
מבוקשו; יש ליצור מאגר מידע אחיד לכל הגופים הממשלתיים ,ולפטור את
האזרחים מהצורך בהעברת ניירת ממשרד ממשלתי למשרד ממשלתי אחר;
יש לשפר את רמת השירות בכל המשרדים הממשלתיים ,ולקדם שקיפות מלאה
והשתתפות של הציבור בכל קבלות ההחלטות בעניינים כספיים הנוגעים לנושאים
כלכליים־חברתיים.
 )7שכר חיילי צה"ל – יש להעלות את שכר החיילים ב־ 133%לפחות ,ובהמשך אף
להשוות אותו לשכר המינימום .במקביל ,יש לפעול על מנת להעביר את הצבא
למודל של צבא מקצועי ויעיל ,דבר שיחסוך מיליארדים לתקציב המדינה ויביא
אנשים בעלי מוטיבציה לשירות צבאי.

 )8לחייב את קרנות הפנסיה הציבוריות לבנות מגורים לסטודנטים ולהגדיל את
מספר החדרים המושכרים לסטודנטים ב־ 133%בחמש השנים הקרובות.
כמו כן ,יש לחייב את קרנות הפנסיה ואת חברות הביטוח להשקיע  0%מההון
בתעשיית
ידן
על
המנוהל
ההייטק והסטארט־אפים בישראל ,בדגש על חברות קטנות ולא על תאגידי ענק,
מתוך השקפה כי זהו העתיד התעסוקתי והכלכלי העיקרי של המדינה ומקום
פרנסתו של דור העתיד.
 )9להפשיר קרקעות המדינה ולחלט קרקעות של קק"ל ,כדי לאפשר בניית שכונות
מגורים חדשות ולהגדיל היצע בשוק הדיור ,תוך הפחתת מחירי הדיור באופן
משמעותי.
משאבי טבע (מים ,גז ,קרקעות) – בעקבות יישום ההסכם בענף הגז ,מדינת
ישראל והציבור הפסידו עשרות מיליארדי שקלים .מצב זה בלתי נסבל .ההחלטות
התקבלו באופן מושחת ולא שקוף ,תחת לחץ של לוביסטים ,ועל כן אנו דורשים
את ביטול הסכם הגז ,ואת העמדתם לדין של האחראים על חתימתו ,בגין הנזק
שנגרם לציבור .נפעל לפתוח דיון ציבורי לחתימת הסכם חדש ,ולהפניית ההכנסות
ישירות לנושאים חברתיים ,כגון חינוך ,בריאות וכו'.
 )13לחייב את תאגידי הענק לתרום  0%מהרווח שלהם ישירות לפרויקטים חברתיים
בחינוך ,בתרבות ,במדע ובספורט ,כמו גם בסיוע לאוכלוסיות החלשות .משמע,
להטיל מעין "מס תאגידי ענק" ,אך עם בחירה חופשית בכל הנוגע לחלוקת
הכספים ליעדים השונים ,ועל כן כספים אלו הם ייקראו תרומה ולא מס.
במקביל ,ישנה חובה להגדיל את השקיפות ואת הביקורת על ניהולן של כלל
העמותות הנהנות מכספי המדינה.
 )11זכויות האזרח וזכויות הפרט – מפלגתנו תפעל לקידום ולהגנה על זכויות אזרחיות
ועל חופש הפרט בישראל .בין היתר תפעל המפלגה לקידום החקיקה להקמת מוסד
לנישואים אזרחיים ,ל הבטחת זכויות שונות ושוות לכל גווניה של החברה
הישראלית ולהגבלת החדירה של הממשל לחיי האזרחים.
 )10מפלגתנו תקבל החלטות בכנסת בכלל הנושאים בהתאם לרצונו של הבוחר ,ועל
כן המפלגה תקיים סדר משאלים קבועים באינטרנט בקרב חבריה ,ותקבל על
עצמה את רצון הבוחר הישיר בכל פעילותה בכנסת ישראל.
אנו מתחייבים לפעול תמיד בשקיפות מלאה ,למען ביטחון ושוויון חברתי ,חופש
כלכלי והעצמת זכויות האזרח ,ללא פשרות ובדרך של צדק ,בשירות מלא של רצון
הבוחר.

מפלגת ביטחון חברתי

