תוכנית של המפלגה מתקדמת
ליברלית  -דמוקרטית של ישראל
מתקדמת
המפלגה מתקדמת ליברלית דמוקרטית של ישראל היא
מפלגה המייצגת חברה מודרנית ומתקדמת מבחינה
חברתית .חברה שבה לכל אחד יש את אותן הזכויות
והחובות ,ללא תלות בצבע העור ,במקום הלידה ,המין,
הדת ,הנטייה המינית וכו׳.י
אנו רואים את הישועה של ישראל בדור הצעיר .אנו רוצים
לתמוך בישראל על ידי הפצת מידע נכון על ישראל ומשימה
המשותפת שלנו עם מדינות האחרות במלחמה נגד הטרור.י
אנו מציבים בחזית את אזרח ישראל .אם לאדם יש אזרחות
ישראלית ,אז המדינה הזאת הופכת בצורה אוטומטית
למולדתו עם כל הזכויות והחובות ,והאדם הזה הופך לאזרח
מלא של המדינה .מדינתו שאותה עליו להגן ,לאהוב ,לתמוך
ולעבוד לטובתה.י

שלוש נקודות העיקריות שלנו

אנחנו מתכוונים לנסח ולאמץ חוקה
ניסוח ואימוץ חוקה יאפשר לישראל לרכוש תדמית
דמוקרטית ולתת למדינה בסיס חקיקתי ומשפטי .במדינה
דמוקרטית באמת ,החוקה מגינה על זכויות האדם.י

הפרדת בין המדינה והדת
דת  -הבחירה החופשית של האדם .נציגי הדת הופכים לכת
כאשר הם מתחילים לחפש כוח ,הון ומניפולציה של תודעת
האנשים.י

משאל עם במערכת הפוליטית
דמוקרטיה היא כלי בידי העם .החלטות פוליטיות חשובות
צריכות להיעשות על ידי העם עצמו באמצעות הצבעה
כללית .הכנסת צריכה להפוך למבצע של משאל העם.י

כדי ליישם את שתי הנקודות הראשונות ,נפעל באופן פעיל
לקידום הרעיון המרכזי שלנו  -יצירת משאלים באינטרנט
שיאפשרו לישראלים לקחת חלק פעיל בחיים הפוליטיים
במדינה.י
מערכת כזו תאפשר לישראלים לפתור את כפיית הדת על
מבנה המדינה ועל חיי היומיום שלה.י
י
כמו כן ,אנו נותנים לישראלים את ההזדמנות לא רק
להצביע בעד יצירת החוקה ,אלא גם לקחת חלק ישיר
ביצירתה ,לבחור את התיקונים האלה או אחרים באמצעות
המערכת שלנו.י

המשימות שלנו
זכויות
של נשים
בישראל המודרנית אין תנאים לסיוע לילד :אין גני ילדים ,גנים
מקבלים ילדים רק החל מ  2.5-שנים .חופשת לידה ,הניתנת
לאישה לאחר הלידה )כולל הזמן לפני הלידה( היא 12רק שבועות.
המדינה צריכה להפוך את התנאים האלה לקלים יותר עבור
האימהות ,לספק את כל האפשרויות כך שלאחר לידתו של הילד
לזוג יש אתהזמן ואת הכוח לחזק את היחידה שנוצרה בחברה.י
יש לבטל ארגונים קיימים הרודפים נשים דתיות שרוצות לעזוב את
בעליהם .אם אישה דתית רוצה לעזוב את בעלה ,ככלל ,רבנות לא
נותן אישור .לנשים האלה צריכה להיות את הזדמנות לפנות לבית
המשפט החילוני ,שמשקלו בעניין זה צריךלהיות חזק יותר.י
הקצבה לאמהות חד-הוריות ניתנת רק לאנשים עם משכורת נמוכה
מסוימת ,דבר שמגביל את האפשרות שאמהות חד-הוריות רבות
יקבלו אותה.י

זכויות המיעוט
ארמנים  -כמדינה יהודית ,עלינו להסיר את הפוליטיקה מהשאלות
כמו ההכרה ברצח עם .ההכרה בהשמדת עם הארמני היא חובת
ישראל והעם היהודי לעולם
על ידי הקהילה.י
צוענים  -כמה אלפי צוענים חיים בישראל ,המבקשים שוב ושוב
לשמור על זכר השמדת בני עמם יחד עם היהודים .כשני עמים
שחוו שנים איומות באותם מחנות ריכוז ,עלינו לעזור להם לשמר
את זכר רצח העם שלהם.י

זכויות
עולים חדשים
המדינה שלנו תמיד קיבלה עולים חדשים רבים מכל רחבי העולם.
לנוחותם של עולים חדשים ,אנו מציעים חוק לאשרור של רשיון
נהיגה שהיה להם במדינת יצוא ,לוחות זמנים בתחנות אוטובוס
צריכים להיות בכמה שפות ועוד .הכנסה של שפות לאומיות
נוספות .ישנן מדינות שבהן מוצגות  4שפות לאומיות ,וזה לא רק
שלא מפריע ,אלא גם עושה את החיים קלים יותר לאזרחים.י
חלק מהיתרונות שקבע משרד הקליטה הם מיושנים ,יש לבחון
אותם .לדוגמה ,אפשרות של רכישה ללא מס על כל מוצר חשמל

שמיוצר בישראל .בעבר ,זה היה נכון ,אבל עכשיו אין ציוד מיוצר
בישראל ,וכו'.י

זכויות
של סטודנטים
מספר רב של נציגי האוכלוסייה הערבית בארץ לומדים
באוניברסיטאות ישראליות מודרניות .סטודנטים יהודים נכנסים
לאוניברסיטאות רק לאחר שעברו פסיכומטריה ועברו שירות צבאי
 /לאומי חובה .בדרך כלל ,סטודנטים יהודים נכנסים לאוניברסיטה
בגיל  ,23-25ולמרות התלמידים ערבים בגיל  .17-19אנחנו
חושבים שלאחר סיום הלימודי בית ספר ,כל האזרחים המבקשים
להיכנס לאוניברסיטה צריכים להיות מסוגלים להתחיל את החינוך
מלכתחילה ,ולהיכנס לאוניברסיטאות ללא אישור ישיר של הצבא.י

חינוך
נדרשת רפורמה במערכת החינוך כולה) .זכויות התלמידים( .ילדים
חרדים צריכים להיות זכאים לחינוך קלאסי.בכל בתי הספר
בישראל יש להציג תכנית לימודים כללית שאינה כוללת דת.

נושאים דתיים צריכים להיות נפרדים מן החינוך הכללי )כתחום
נפרד(.י

צבא
אנשים שמגיעים לצבא הישראלי צריכים לקבל שכר מכובד ראוי
לעבודתם.י העבודה והפטריוטיזם של הדור הצעיר צריכים להיות
מתוגמלים .מספר ההטבות שהגויסים מקבלים לאחר סיום השירות
שלהם צריך להיות מוגבר באופן משמעותי .למשל קבלה אמיתית
של חינוך חינם וביטול מסים על רכישת מכונית.י

דיור
בישראל ,מחירי הנדל"ן יותר מדי יקרים .למרות העלות הגבוהה,
הממשלה אינה עוזרת לבניית דיור זול .יש להרוס את מערכת
השחיתות הקיימת כרגע )קשר שחיתות בין הכנסת ,חברות בנייה
ובנקים(.י

הבסיסים חשובים לרכישת נכס כוללת קבלת הלוואה :צריך
להקל ולהקטין את אחוז התשלום הראשון ,אשר כעת לוקח
 30-40%משווי הדירה.י

מחירי
המזון
מחירי המזון תמיד כוללים את עלות של בדיקתם לכשרות .אנו
מאמינים כי בדיקה זו צריכה להיעשות על ידי משרד הבריאות,
וזה יפחית באופן משמעותי את מחירי המוצרים .עבור החרדים
שלא יסתפקו ,יוצע לשלם על הבדיקות כשרות בעצמם )כקהילה
או כארגון(.י

סיוע
יש צורך ליצור סביבה נוחה לחיים של אנשים עם מוגבלות,
אמהות חד הוריות ,סטודנטים ,אזרחי המדינה מובטלים וכו'.י
)זכויות נשים ,זכויות עולים חדשים ,זכויות של סטודנטים(.י

אנשים עם
מוגבלות
בנוסף להעלאת הסיוע ,יש להעניק לאנשים עם מוגבלות סיוע
פסיכולוגי חינם ,ובדוגמה של מדינות אחרות יש לתת עבודה
ולפתח כל אחד לענפי המשק.י

פנסיות
זה דחוף להעלות את קצבאות הפנסיונרים הישראלים .יש להביא
בחשבון את הניסיון הפנסיוני של כל אזרח שעבד בארץ המוצא.
יש צורך לארגן גישה אישית לכל פנסיונר שעבד חלק מחייו בארץ
המוצא .כמו כן יש צורך להעלות באופן משמעותי את הפנסיה
המינימלית.י

שחיתות
וממשלה
כדי להגביל את האפשרות של מעשי שחיתות והתעללות בכוח ,יש
להגביל את נוכחותם של חברי הכנסת רק לשלוש קדנציות ,ללא
קשר לרמתן במערכת הממשלה.י

תדמית של
המדינה
אנו מאמינים כי חשוב מאוד להפיץ מידע על ישראל במדינות
אחרות .זה לא רק יפחית את האנטישמיות ,אלא גם יעלה את רמת
התיירים המגיעים לישראל .ולא רק לקרובי משפחה ,לביתי
החולים שלנו ,או מטעמי דת.י
כמו כן ,על ישראל ליצור תנאים מיוחדים לארגוני
הסטודנטים ממדינות שונות התומכים בישראל ,וליצר ארגונים
להגנת האוכלוסייה היהודית מפני אלימות האנטישמית ברחבי
העולם.י

הגנת
הסביבה
כרגע ,ישראל מתרחקת מחברות איכותיות שרוצות להיכנס לשוק
הישראלי בזה ששמה מסים עצומים .מסים על חברות של
שימור איכות הסביבה )מתקני טיפול בפסולת ,התפלת מים,
מכוניות חשמליות וכו'( .חייבים להוריד את המס ולעשות כל
מאמץ בידינו כדי להבטיח שהחברות האלה ירגישו בנוח בשוק של
המדינה.י

מסים
כל המסים שמשלמים הישראלים הם יותר מדי גבוהים.י
כל מס ברמה זו או אחרת חייב להיות מופחת.י

קיצוניות
כל אזרח או תושב השוה בישראל חייב להיות אחראי בצורה
ישירה על שלילת אזרחות ומגורש על כל פעולה קיצונית המכוונת

נגד מדינת ישראל או אזרחי מדינתינו .הקיצוניות יכולה להיחשב
כקריאה לארגון קיצוני ,שריפה ,השפלה או הרס פומבי של סמלי
המדינה וכו'.י
אם אדם ביצע מעשה טרור או כל שהוא ניסיון דומה ,הוא יעבר את
חייב בכלא .מקומות מאסר עבור אנשים האלה צריכים להיות יותר
קשוחים ,יש לשלול מאנשים האלה ומשפחותיהם כל
הכנסה כלכלית ,לקפיא לחלוטין את חשבונותיהם ,ולא לפתוח
חשבונות חדשים.י

ביטחון
אנו מאמינים כי יש לחזק את גבולות המדינה ולהגיב ללא פשרות
לכל ביטוי של תוקפנות על ידי איום ממדינות אויב.י יש צורך
לנקוט בגישה רצינית יותר לנושאי ביטחון ולהידק בדרישות
החיצוניות ופנימיות בנושא הזה.י

עסקים קטנים
ובינוניים
אנחנו בעד פיתוח של עסקים קטנים ובינוניים .נגד מיסים וקשיים
בפני איש העסקים ,שמדכאים את הפיתוח של עסקים קטנים
ובינוניים ,וגם אשר מובילים להתפתחות איטית של סביבת השוק.י

סמים קלים
ותעסוקה מינית
אישור חוקי של סם ירוק זה לא מספיק .אם ניקח בחשבון את
אהבת החברה הישראלית לסם ירוק ,המכירה צריכה להיות חוקית,
מסודרת ובטוחה .יש לבדוק את איכות הסחורה שנמכרה,
ולהוסיף מס על המכירה .זה יפחית באופן משמעותי את הרעלת
מסם הירוק וישבש את המבנים הפליליים שעכשיו מוכרים את
הסמים הקלים בצורה לא חוקית.י
התעסוקה המינית מתרחשת בארצנו ובעולם כולו ,ולכן ,כדי למנוע
את התפשטות של מחלות שונות ולצמצם מקומות בכלא ,התעסוקה
המינית צריכה להיות חוקית :חייבים לחייב לשלם מסים ולעבור
.בדיקות רפואיות ,לשימוש בטוח בשירותיהם

