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 מפלגת ישראל אחת  מצע

 ל"תוכנית ברק לישראל טובה יותר"

  שלו ובטחו

נפעל להעניק לאזרחי ישראל ביטחו מירבי המבוסס על צבא חזק ושלו
אמת ע שכנינו. נשמור על ירושלי מאוחדת לנצח. לא נסכי לעול

לחזור לקווי 67'.

  משטר דמוקרטי

נחזק את השילטו הדמוקרטי. נבזר את מוסדות השילטו ונאפשר לאזרחי
להכיר ולהשפיע על מדיניות הממשלה.

  מלחמה באלימות

. נדאג לאכו את החוק ולהבטיח כי יוחל במידה שווה על כל האזרחי
נקצה משאבי מוגברי למלחמה בפשע. נפעל לחיזוק המשטרה, להשבחה

ולהכשרת כח האד המגוייס לשורותיה.

  מדינה יהודית

נחתור לבסס את מעמדה של ישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית
. המבוססת על ערכי הצדק, החרות ואהבת האד

  כלכלה וחברה המדינה הסולידרית

נפעל לקיי חברה סולידרית וצודקת, המאופיינת על ידי אחריות הדדית
ורגישות אנושית. משק חופשי והשקעות ממשלתיות נבונות בתשתיות

, הבריאות והתעבורה, יאיצו את אנושיות ופיזיות בתחומי החינו
הצמיחה וייצרו תנאי ליציאת קבוצות רבות ממעגל המצוקה והעוני.

  חינו

החינו יעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו רואי בו כלי מרכזי
, להבטחת שגשוג כלכלי ורווחה חברתית. נבטיח חינו לצמצו פערי
ברמה הגבוהה ביותר לכל ילדי ישראל, נאפשר לכל המעוניי לרכוש
השכלה גבוהה ונפתח חינו מדעי מתקד שימק את ישראל בחזית

הטכנולוגית של עול המחר.

  בריאות
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 חזרה לד הרשימה

. נבטיח לכל אזרח, ללא הבדל גיל או מצב כלכלי, שרותי בריאות הולמי
נאפשר לכל אזרח להזדק בכבוד.

  עליה וחברה

תוכנית ברק רואה בהמש העליה מפתח לצמיחתה ועצמתה העתידית של
מדינת ישראל. התוכנית שמה בעדיפות עליונה את עידוד העליה ודאגה

לשילוב עולי במוקדי הכוח וההשפעה של החברה הישראלית.

  מעמד האישה

. נייש את תוכנית "הזדמנויות 2000" נפעל לקד שוויו זכויות לנשי
שתבטיח ייצוג נאות לנשי בתחו הפוליטי, הכלכלי והחברתי.

  זכויות המיעוטי

במגילת העצמאות התחייבה ישראל שוויו זכויות של כל אזרחיה, ללא
. נפעל למימוש שוויו זה, לסגירת פערי הבדל דת, גזע, לאו או מי

ולביטול כל סוג של קיפוח.

  גיוס חרדי לצה"ל ולשירות אזרחי

השעה. מצב בו הציבור החרדי פטור משרות גיוס החרדי לצה"ל הוא צו
צבאי, א מקבל הטבות ניכרות מקופת המדינה הוא בלתי צודק ויש לפעול

לשנותו. נפעל ליישו חלוקה שווה של הנטל בי כל אזרחי המדינה: "ע
אחד � גיוס אחד".

  תאונות הדרכי

, בקטל ובסבל האנושי שה מביאות. על כולנו נאבק בתאונות הדרכי
מוטלת האחריות למנוע את הזילזול בחיי אד שפשה במקומותינו.

  איכות הסביבה

נשמור על איכות הטבע והסביבה, שהיא ג איכות חיינו היו ובעתיד.
נפעל לפתור את משבר הפסולת, להג על איכות המי והאוויר, ולשמור

על אר ישראל יפה.
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