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 פנינה רוזנבלום - מצע

 למען האישה והפרט:  

 שוויון שכר בין המינים.

 החמרת הענישה בעניין האלימות בתוך המשפחה.

 מעון לכל ילד במדינת ישראל במחיר שווה לכל נפש.

 הכרה במתן זכויות יתר למשפחות חד הוריות.

 הכרה בהוצאות מטפלות ועוזרות לצורך ניכוי מס
 הכנסה לנשים עובדות, או לגברים במילואים.

 טיפול בנושא אימוץ ילדים מהארץ ומחו"ל, העברת החוק
 המתיר אימוץ ילדים באמצעות סוכנויות אימוץ פרטיות.

 השוואת זכויות סוציאליות בין גברים לנשים כך,
 שגם גברים יזכו לחופשות לידה.

 הסרת מירב המכשולים בכל הקשור בהפריה מלאכותית
 ובפונדקאות כדי לעזור למשפחות חשוכות ילדים.

 חקיקת חוק לשיוויון בין נשים וגברים בדירקטוריונים
 של החברות הממשלתיות.

 למען הכלכלה וקידום העצמאים בישראל:  

 הורדת המס השולי מתחת ל- 50%.

 הקמת קרן לעצמאיים לקבלת דמי אבטלה.

 החזרת החוק של פקודות מאסר לחייבים שלא משלמים.

 קיצור הליכי ההוצאה לפועל.

 החזרת מע"מ על חוב אבוד.

 הכרה במס הכנסה מלא לחובות אבודים.

 הגבלת לקוחות בצ'קים חוזרים בבנקים.

 תשלום המע"מ ומקדמות בזמן התקבול.

 הגדלת ההשקעה בעיירות הפיתוח כדי ליצור
 מקומות עבודה.

 תמיכה ביזמות עסקית כדי לקדם את המשק הישראלי.

 למען החברה בישראל:  

 חלוקה הוגנת ושווה של עוגת התקציב לכל פלגי
 העם בצורה התומכת בשכבות החלשות.

 מלחמה באבטלה המתחוללת בעיקר בעיירות הפיתוח ע"י בניית
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 תשתית טכנולוגית ותעשייתית.

 איחוי הקרע החברתי העמוק בין פלגי העם ושמירה
 על הסטטוס קוו.

 מלחמה חריפה בקטל בדרכים ע"י אכיפה מוגברת,
 שיפור תשתיתה כבישים ובניית מחלפים חדשים.

 חקיקת חוק עבור צעירים ועבור משפחות לדיור מוגן
 הגבלת מחירי השכירויות בארץ ע"פ מפתח גיאוגרפי.

 הגדלת הזכאות לזוגות צעירים.

 שיפור רמת השירות והטיפול הרפואי תוך הרחבת סל
 הבריאות הממלכתי.

 המשך מתן הטבות לחיילים משוחררים.

 למען קידום החינוך בישראל:  

 דירוג השכר בבתי-ספר ובאוניברסיטאות לפי יכולת
 ההשתכרות של כל סטודנט.

 צמצום מספר התלמידים הלומדים בכיתה לפי
 סטנדרט אירופאי.

 קידום הטכנולוגיה ופיתוחה בבתי הספר בארץ בעיקר
 למען הכללת המחשבים ככלי עזר ללימוד.

 הקצאת שעות עזר ותגבור ללא תשלום לכל המקצועות,
 כפי שנעשה היום בחלק מבתי הספר.

 הקמת תשתית ספורט לאומית בבתי הספר וקידום תרבות
 הספורט בקרב הנוער.

 מלחמה חריפה בנגע הסמים ע"י הוספת פרויקט חינוך קבוע
 במערכת בנוגע לסם בבתי הספר והחמרת הענישה לסוחרים בסם.

 למען הגימלאים בישראל:  

 בחינה מחודשת לקריטורונים של הביטוח הלאומי בעניין סיוע
 רפואי/סוציאלי לאוכלוסיית הגימלאים.

 פיקוח מסיבי על בתי אבות והשתתפות המדינה לפי מצב
 סוציאלי/כלכלי.

 פטור מתשלום על תרופות.

 למען השלום במזרח התיכון:  

 מטרתנו היא קידום תהליך השלום תוך שמירה על מספר עקרונות
 יסוד חשובים:

 עקרון ההדדיות חייב לשמש יסוד מוביל בדרך לשלום צודק וליצירת
 הבנה הדדית בין הצדדים.

 מלחמה בלתי מתפשרת בטרור.
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 חזרה לדף הרשימה

 ירושלים לא תחולק ותישאר כבירת מדינת ישראל.

 ניהול רציני ואחראי של הסכמי השלום עם הפלשתינאים, והאצת
 המשא ומתן על הסדר הקבע.

 קידום תהליך השלום במסלול הסורי-ישראלי והלבנוני-ישראלי
 תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל ברמת הגולן.
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