
 
 

תפריט 
הרשימות 
המתמודדות

מצ -הרשימות המתמודדות 
 

מצע מפלגת המרכז
 

 ממשל ומנהל
 

  יזום שינוי בשיטת הבחירות לכנסת אשר יהפכו לבחירות ישירות ואזוריות לרוב חברי הכנסת המרכז
 

 ). המקורי(כמפורט בחוק יסוד הממשלה , שרים 18  -בממשלה יכהנו לא יותר מ
 

 . יבוטלו -משרד התקשורת , המשרד לשיתוף פעולה אזורי, המשרד לענייני דתות
 

 .משרד המדע התרבות והספורט ישולב במשרד החינוך
 

 . משרד התיירות ימוזג עם משרד התעשייה והמסחר
 

אגף ההסברה במשרד החוץ יושתת על תקציב מיוחד ואמצעים מיוחדים כפועל יוצא מן הצב הבינלאומי המיוחד בו א
 
 

ס, המועצה) המרכזי יוזמת "עפ 15  -אושר בקריאה מוקדמת בכנסת ה(תושלם חקיקת חוק המועצה לביטחון לאומי 
 . ביטחון כלכלי וצדק חברתי, שלה ייקבעו בחקיקה תוך הדגשה כי ביטחון לאומי מורכב מביטחון פיזי

 
 יפעל למיגור הביורוקרטיה שבמשרדי בממשלה ובמיוחד בכל הכרוך בקשר שבין האזרח למוסדות הממשלההמרכז

 
.ושמירת המוסר וטוהר המידות, ייעול, חיסכון, יושר ציבורי, לא תהיינה פשרות בכל הקשור להקפדה על מנהל תקין

 
.יישמר מעמדו העצמאי והבלתי תלוי של מבקר המדינה ותתוגבר מערכת המעקב אח מילוי המלצות מבקר המדינה

 
נפעל לחיזוק מעמדו של מבקר הפנים בכל משרד ובכ. יתוגבר מערך ביקורת הפנים במשרדי הממשלה ובמוסדותיה

 
 .ימונה נציב תלונות הציבור בנפרד מפעילות מבקר המדינה

 
 . בכל משרד ובכל מוסד יכהן נציב מיוחד לטיפול בפניות הציבור

 
 .תוענק הגנה מוחלטת לחושפי שחיתויות במוסדות המנהל הציבורי

 
 .מינויים בשירות המדינה ובמנהל הציבורי ייעשו רק על פי כישורי המועמדים

 
 . תבוטל זכות השתיקה לנושאי משרות ציבוריות

 
  צדק חברתי

 
 

המרכז יתמוך בממשלה בתנאי שהממשלה תאמץ תכנית רב ש. החוסן הלאומי של ישראל נשען על חוסנה החברתי
 הפערים בישראל

 
 גימלאים

 
 

 :יובטח מעמדם הכלכלי של הגמלאים בישראל
 1
 .

ניזום חוק למניעת שחיקת הגמלאות שיכלול מנגנון לבדיקת השחיקה באופן רצוף במהלך שנת

 2
 .

לעדכון שנתי של ה, מהשכר הממוצע במשק 25%  -נפעל להעלאת קצבאות הביטוח הלאומי ל
 . 2002 מהקצבה אשר נוכו החל מיולי  4% ולהחזר בגובה 

 3
 .

תיקון חוק הבריאות הממלכתי כך שיכלול סיעוד וביטוח רפואי משלים וכן תרופות שינתנו תמור
. למס הבריאות 0.5% 
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 זוגות צעירים ונפגעי משכנתאות

 
 

 : תעובד תכנית מיוחדת לסיוע לזוגות הצעירים בישראל ובמרכזה

 
 בראשות דוד מגן לסיוע חרום לנפעי המשכנתאות" המרכז"תכנית 

 
 

 עדכני של הלווים-התשלום החודשי יותאם מידי חצי שנה למצב הכלכלי הראלי
 

 !תוקפא עד לשובו של המובטל למעגל התעסוקה -משכנתא של לווים שצורפו למעגל האבטה 
 

לפי שיעורה ביום קבלת ההלווא" ריבית קבועה"רשאים לעבור למסלול " ריבית משתנה"לווים שהעדיפו בעבר מסלול 
 

בטרם עריכת שימוע בפני ועדה ציבורית בראשות שופט ובהשתתפ, בכל מקרה ובכל תנאי, לא יורחקו לווים מדירתם
 נפגעי המשכנתאות

 
 בריאות

 
 

ח כחלק מתוכנית הה"מליון ש 480 יתווסף סך  2003 סל הבריאות יותאם לצרכים הריאליים של האוכלוסיה ולתקציב 
 .2004 הבריאות לצורכי האוכלוסיה על לשנת 

 
 נכים

 
 

יעודכן בהתאם 2003 תקציב - 2002 לנכים במהלך שנת התקציב י האוצר "המרכז עומד על קיום ההבטחות שניתנו ע
 

 .אמצעי שמיעה ותקשורת בין אישית יעוגן בחקיקה, הסיוע המיוחד לחרשים בכל הקשור לתגמולים
 

 לרבות רכישת ואחזקת אביזרים הדרושים לתפקוד היום , ייקבע חוק מיוחד המגדיר את זכויות העיוור בישראל
 

 משפחות חד הוריות
 
 

ת לימודי מ/היא לומד/ניזום תיקוני חקיקה שיאפשרו להורה במשפחה חד הורית לקבל קצבת אבטחה גם בזמן שהוא
 שילובם במעגל העבודה

 
 מניעת אפליה בעבודה

 
 

 .השתייכותו הלאומית או דתו, לא יופלה אדם המועמד לקבלת משרה בגין מינו

 4
 .

בתי אב החיים מקצבת 250,000  -ניזום חוק פנסיה ממלכתית אשר תבטיח פנסיית מינימום לכ
. לאומי בלבד

 5
 .

ניזום את חוק ארגוני הגמלאים שיהפוך את ארגוני הגמלאים לגוף ייצוגי סטטוטורי בתחומי הא
. ויאפשר לארגונים לעסוק ביעילות בסיוע לפרט ולרווחתו

 6
 .

מיד עם צא 50%  -לכל גמלאי היות והפנסיה קטנה ב, לפחות, נפעל להענקת שתי נקודות זיכוי

 7
 .

. נפעל להצמדת קצבת הגמלאים להכנסה הממוצעת במשק 

 8
 .

. 2003 נפעל לביטול מיידי של המס על חסכונות הגמלאים שיכנס לתוקף בינואר 

 9
 .

נפעל לתיקון קצבאות השארים של אלמנות ואלמנים ולהשוותם למפתח הקיים עבור נבחרי ציב
) . מגובה הקצבה המקורית, בלבד ,60% הקצבה היא בגובה 

י אזור המגורים ושטח הדירה"עפ(זוגות צעירים נוטלי משכנתאות יקבלו נקודות זיכוי לצרכי מס.1 
. הוזלת מרכיב הקרקע במחיר הדיור לזוגות צעירים ולעולים חדשים.2 
. עידוד הבניה לשכירות ופיקוח על מחירי שכר הדירה.3 
. יישום חוק הדיור הציבורי ככתבו וכלשונו.4 
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 להשתלב במעגל העבודה מבלי שגילם יעמוד להם לרועץ+ 45 יושם דגש מיוחד על זכויות אזרחים בגילאי 
 

 תושבי ערי הפיתוח והשכונות
 
 

 . ייושם חוק ערי ואזורי הפיתוח לרווחת תושביהן ותושבי השכונות בערים הגדולות
 

 התיישבות
 
 

 . נפעל לטיפוח ולהרחבה של ההתיישבות הכפרית והעירונית בכל חלקי הארץ
 

 . יובטחו הזכויות של המתיישבים החקלאיים באדמותיהם
 

  הנגב והגליל
 

המרכז יפעל לחידוש תנופת ההתיישבות בנגב ובגליל תוך יצירת מקורות תעסוקה הולמים לכלל תושבי האזור ופיתו
 תחבורה מתקדמות שיקרבו בין המרכז לפריפריה

 
 צמצום מעגל האבטלה

 
 

 . נפעל לתגבור מערך ההכשרה וההסבה המקצועי
 

 נפעל לשילוב במעגל העבודה מגזרים שנוכחותם בו מועטה ובכך מתרחב מעגל העוני
 

  עסקים קטנים
 
 

 המרכז יעמוד על משמר זכויותיהם של בעלי עסקים קטנים שנפגעו קשות במשבר הכלכלי המתמשך
 

  חוץ ובטחון
 
 

 .המרכז רואה בהסכמי אוסלו כשלון וקובע כי הפלסטינאים ומנהיגותם נכשלו במבחן הכוונה והתוצאה כאחד
 

 .המרכז יתמוך בהמשך מאבק תקיף ועיקש כנגד הטרור על צורותיו השונות עד למיגורו
 

מ עם מנהיגות הטרור על פלגיו השונים כולל הרשות הפלסטינית וקורא להרחקתו של ערפאת"המרכז שולל קיום מו
 .המדינית

 
 .המרכז יתמוך במדיניות שיתוף פעולה הדוק עם כל גורם בינלאומי שיסייע במאבק למיגור הטרור

 
המרכז יחתור להסדרי שלום צודקים ובני קיימא אשר יבטיחו את ביטחון אזרחי ישראל תוך שמירת הזיקה בין עם יש

 .ולמורשתו בתוך גבולות בטוחים ובני קיימא
 

י כל ממשלות ישראל ומגנה את כל הפועלים לפג"ע שנשלחו לשם ע"המרכז מחזק את ידי המתיישבים היהודים ביש
 .וכלכלית

 
המרכז יפעל לחיזוק מערך ההסברה של מדינת ישראל באופן שיוכל להתמודד עם תופעות האנטישמיות ושנאת ישר

 .ברחבי העולם
 

 .המרכז קובע כי מדינת ישראל אחראית לשלומם ולביטחונם של כל אזרחי ישראל ושל כל יהודי בכל אתר
 

הימנעות מגיוס סטודנט, י השכר הממוצע במשק"המרכז יפעל לקידום חוק חיילי המילואים שיכלול תגמול מינימלי עפ
 .מלגות לחיילים קרביים ופנסיה מצטברת על ימי מילואים, )8 פרט לצו (

 
 .לחיילים משוחררים" עבודה מועדפת"המרכז ייזום הגדלת מספר המקצועות המוכרים כ

 
 .ל ולהוריו"המרכז ייזום תיקון לחוק האזרחות שיקנה אזרחות לכל חייל בצה

 
 . ל ובכוחות הביטחון"המרכז ייזום חוק שירות לאומי חובה לכל מי שאינו משרת בצה

 
 המרכז ייזום ביטולו של חוק טל ויפעל לחלוקה שווה של נטל השירות הלאומי
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 "פצצה מתקתקת"כ לפישוט הליכי חקירת מחבלים שהם בחזקת "המרכז ייזום תיקון לחוק השב
 

 .מ מדיני תינתן התייחסות נאותה לנושא השבויים והנעדרים"המרכז יעמוד על כך שבכל מו
 

הן במימד האישי וה, לבדואים ולמשרתים בכוחות הביטחון ממגזרים נוספים, המרכז יפעל להשוואת תנאים לדרוזים
 . ליוצאי צבא ביישובים אלו" בנה ביתך"פרוייקטים נקודתיים כגון 

 
 ירושלים

 
 

המרכז יפעל לחיזוק ירושלים השלימה והמאוחדת כבירת ישראל בריבונות ישראלית בלעדית תוך -ירושלים השלימה 
 . דת ופולחן בה לכל הדתות והמאמינים

 
 חוק חוקה ואכיפה

 
 

 .המרכז יפעל לכינון חוקה למדינת ישראל באופן התואם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
 

 .המרכז יפעל לחיזוק מעמדה של הסנגוריה הציבורית המאפשרת קבלת ייצוג הוגן בבית המשפט לכל אזרח
 

המרכז קורא למאמץ מיוחד של המשרד לביטחון הפנים לנוכח הפשע המשתולל ברחבי המדינה ובמיוחד באזורי הנג
 

 .המרכז יעמוד על אכיפה קפדנית של חוקי התכנון והבניה בכל רחבי הארץ
 

 .המרכז ייזום רפורמה בנוהל בחירת השופטים
 

 .המרכז ייזום רפורמה מעמיקה בועדות הערר ובמערכת ההוצאה לפועל
 

 המרכז יפעל על מנת לוודא כי מערכת המשפט מתנהלת באופן יעיל ואפקטיבי וכי ייקבע 
 מנגנון מוסכם לביקורת על ביצוע פסקי הדין

 
  אוצר

 
והתקציב הש) תכניות חומש(המרכז יעמוד על כך שתקציב המדינה יושתת על תכנית רב שנתית

דגש יושם על יעדים לאומיים חשובים ובעיקר חיזוק הקבוצות ה. בבחינת נגזרת מתכנית החומש
 .באוכלוסיה וצמצום הפערים

 :המרכז ייזום רפורמה במערך המיסוי
 1
 .

מס ערך מוסף שהוא מס רגרסבי ופוגע בעיקר בקבוצה החלשה שבאוכלוסיה יצומצם בתכנית
 . 12%  -ל 18%  -ויופחת מ

 2
 .

. יבוטל המס על החסכונות

 3
 .

. יושת מס על רווחי ההון

 4
 .

. יבוצע שינוי מעמיק במדיניות שיפוי המעסיקים המרחיבה את הפערים בין עשירים לעניים

 .המרכז יפעל למניעת כפילויות בזבזניות במשרדי הממשלה ובמנהל הציבורי
 המרכז יפעל לקידום תהליך מיזוגן של רשויות מקומיות במגמה להביא לחיסכון של 

 .ח"מיליארד ש 14  -כ
המרכז יפעל לגיבוש תבחינים חדשים לקביעת הארנונה במגמה להקטין את הנטל על האזרח למ

 סבירים
הבטחת מדי, בין השאר, המרכז יפעל לחיזוק מעמדו של בנק ישראל כמפקח על הבנקים שיכלול

 של הבנקים כלפי כלל הלקוחות
 .המרכז יפעל להורדה משמעותית בעמלות הבנקים

 .המרכז ייזום הכרה בהוצאה על מטפלת בילדי משפחה צעירה לצורכי מס
 . י משרד האוצר"המרכז יעמוד על ביצוע חוק ערי הפיתוח המוקפא מזה שנים ע

המרכז יפעל לקידום פרוייקטים של תשתיות תחבורתיות מתקדמות לקיצור המרחק בין המרכז ל
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 חינוך
 

 אמנה חברתית
 

 עליה וקליטה
 

 מעמד האשה
 

 תאונות דרכים
 

 תאונות עבודה
 

 מאבק בנגע הסמים
 

 משק המים
 

 חומרים מסוכנים
 

 
 
 

 
 2003, מדינת ישראל, כל הזכויות שמורות© 

  http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback_knesset.asp: נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת

 המחקר והפיתוח, המרכז יפעל לקביעת תקציב מיוחד להרחבת והעמקת המדע

 .ועד לקבלת תואר אקדמאי ראשון 3 המרכז ייזום חוק חינוך חובה מגיל 
 .המרכז יפעל לביטול מרכיב הבחינות הפסיכומטריות כתנאי מחייב בקבלה לאוניברסיטאות

כפילויות ופערים בחברה, המרכז ייזום חקיקה שתמזג את רשתות החינוך השונות ותמנע בזבוז
 המרכז יפעל ליישום המלצותיה של ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין אלימות בני הנוער

המרכז יפעל לגיבוש אמנה חברתית שתושתת על הסכמה רחבה בין חלקי האוכלוסיה השונים ע
 כיבוד הדדי וכיבוד זכויות הפרט במקביל לשמירה על מורשת ישראל, סובלנות

 .העליה היא נשמת אפה של הציונות והיעד המרכזי של מדינת ישראל
המרכז יאבק כנגד תופעות של שרירות ממסדית ושל אפליה כלפי העולים ולשילובם של

 
 העולים בכל שדרות החברה והכלכלה

המרכז יפעל לקידום מעמד האשה ויעמוד על שמירת השיוויון בזכויות ובהזדמנויות במגזרים הע
 .והחברתיים השונים

 נפעל לעקירת תופעות של אלימות בכלל וכלפי נשים וקטינים בלבד

 : המרכז יפעל למיגור נגע תאונות הדרכים באמצעות הפעולות שלהלן
עידוד משווקי הרכבים והקונים להעדיף רכב, תגבור האכיפה והענישה, שיפור התשתיות בדרכים

 שילוב לימודי נהיגה כמקצוע חובה במערכת החינוך, ברמתבטיחות גבוהה

המרכז יפעל ליישום ולאכיפת חוקי הבטיחות והגהות במקומות העבודה באופן שיצמצם משמעות
בנוסף נעמוד על משמר זכויותיהם של נפגעי תאונות העבו. מספרם של הנפגעי בתאונות עבודה

המרכז יפעל לשלול את הלגיטימציה הציבורית הניתנת לצריכת סמים ולהגברת פעילות ההסברה
 . והאכיפה כנגד הצרכנים במקביל לשיקום המכורים

 .ימוסד מעמדה של הרשות למלחמה בסמים
המרכז יעודד את הגורמים הנאבקים בהתפשטות האלכוהוליזם בישראל וה -מאבק באלכוהוליזם

 לשיקום האלכוהוליסטים

ככתב, המרכז יעמוד על יישום מסקנות ועדת החירום הפרלמנטרית לעניין המשבר במשק המים

המרכז ייזום הקמת רשות לאומית לפיקוח על חומרים מסוכנים
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