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מצע מפלגת עלה ירוק
 

אנו מגדירים את עצמנו כפועלים. אנו פעילים חברתיים המעוניינים לשפר את איכות החיים והסביבה במדינת ישראל
 . מכאן נגזרים רוב מעשינו ועל כך מושתת האידיאולוגיה ופילוסופיית החיים שלנו, )פיזית ונפשית(הפרט והציבור 

 :אנו מתכוונים ל, כאשר אנו אומרים בריאות הפרט והציבור
 

 .דתית או מסחרית בניהול חיינו כאזרחים ישראלים חופשיים, חופש הפרט ומניעת התערבות ממשלתית
 .שמירה על הטבע ועל משאבי למען הדורות הבאים, נקי מזיהומים וממחלות, איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא

 .ורגולציה של זנות והימורים, הימורים וזנות על ידי לגליזציה של הקנביס, מזעור הנזק מסמים
 .טבק ואלכוהול אצל ילדים ובני הנוער, חינוך נגד אלימות ושימוש בסמים

משלמי מסים וחיילי מילואים הרואים בעלה ירוק וברעיון שהיא מייצגת בית, נשים וגברים, אקטיביסטים, אנו אזרחים
אנו מאמינים ביכ. ולאנשים אלטרנטיביים הסולדים מהפוליטיקה הכוחנית והאינטרסנטית כפי שהיא באה לביטוי כיום

 . צדק ודאגה לחלשים, עתידנו דרך מעשים המונחים על ידי חמלה ואהבה
 . אנו שונים בכך שאנו מטיפים לאי אלימות בישראל ומחוץ לה

 . אנו שונים בכך שאנו חפים מאינטרסים אישיים והכנסת עבורנו היא אמצעי ולא מטרה
 .לא נמכור עצמנו למען כיסא מעור צבי בכנסת

וניאבק למען שמירת זכויות הפרט , אנו שונים בכך שלנו אכפת מעוולות הממסד כלפי היחידים המרכיבים את הכלל
 . כפי שקורה היום, המסיבית

 .אנו מאמינים בזכות האזרחים לחיות לפי בחירתם והבנתם כל עוד אינם פוגעים באחרים
 .שפלש לכל חלקה טובה בחיינו, אנו נגד כפייה דתית ומסחרית ונגד מסחור היתר

 
 החופש לחיות

 
עלה ירוק רואה בחופש פרט ובזכות לפרטיות ערכים עליונים ומאמינה כי המדינה ומוסדותיה קיימים על מנת לשרת

.על המדינה להתערב מעט ככל האפשר באורחות חייו של האזרח כל עוד אין הוא פוגע באחרים או בסביבה. להיפך
ח, חופש העיסוק, את חופש הדיבור, עלה ירוק תתמוך בכינון חוקה שתבטיח ותחזק את זכויות האזרח וחופש הפרט

 .ההתאגדות וההתקהלות ותאבק למען הזכות לפרטיות
עלה ירוק תתמוך בנישואים אזרחיים או כל הסכם אחר שיאפשר לכל זוג להסדיר את מערכת היחסים שלו בצורה חו

 .זכויות קניין וירושה
 .עלה ירוק תפעל לאכיפה נוקשה של החוקים האוסרים אפליה מינית או מטעמי נטייה מינית

לכניסה וחיפוש בבתים ללא צו חיפוש מטעם בית משפט" החשד הסביר"עלה ירוק תפעל להגדיר ולהגביל את עילת 
 .שרירותית לפרטיות האזרחים

בעידן האיידס והסחר ה. עלה ירוק תפעל לפיקוח בריאותי וסוציאלי על הזנות ולהחמרת האכיפה והענישה לסרסורים
 .חקיקה מסודרת והומנית היא הכרח

 
 המפלגה הירוקה היחידה

 
אנחנו חיים היום על חשבון ה. בצורה נואלת ובקצב מדאיג -מים וקרקע , אוויר -ישראל מכלה את משאביה הטבעיים 

 . ומנצלים את המשאבים של הדורות הבאים
מדיניות כלכלית ירוקה צריכה להתבסס על פיתוח בר קיימא ושימור המשאבים במקום צריכה בלתי מרוסנת של משא

 .והמדינה
מה שדרוש הוא מערכת הסעת המונים ולא עוד ועוד כביש. צפיפות כלי הרכב בכבישי ישראל היא מהגבוהות בעולם

אוטובוס, עלה ירוק תתמוך בהקמת תשתית תעבורתית המבוססת על רשת מסילות ברזל. התושבים לרכוש כלי רכב
 .רכבות תחתיות וכדומה, אופניים

עלה ירוק תיאבק במ. נפעל לעידוד חקיקה למעבר כלי רכב לגז או מימן כדי לשמור ולשפר את איכות האוויר בישראל
 . ולהחלת סעיף אחריות אישית למנהלים

כדי להפסיק את ש, ל דרך הים והיבשה"עלה ירוק תפעל לכינון מתקני התפלה המופעלים בגז טבעי ולייבוא מים מחו
 . משאביה המוגבלים של מדינת ישראל

עלה ירוק תילחם בתוקף בתופעה של בנייה על החוף ותדרוש למצות את הדין עם גופים שיעברו על התקנות האוסר
 . גם באופן רטרואקטיבי -הרשויות ונציגי הרשויות שייתנו לכך יד 

.מוסדות ממשלתיים להשתמש בנייר ממוחזר, בין השאר, שתחייב, עלה ירוק תפעל לחקיקה ברורה בנושא המיחזור
,כגון כותנה, עלה ירוק קוראת למזער את הנזקים האקולוגיים הנגרמים מגידולים שאינם מתאימים לאקלים בישראל

ותפעל למתן תמיכה ממשלתית לחקלאות אורגנית, הצורכים פחות מים ועמידים בהרבה בפני מזיקים, בגידולי קנביס
הקנב). בעל תכולה מזערית של חומר פסיכואקטיבי(תפעל לעודד את השימוש התעשייתי בצמח הקנביס התעשייתי 

 . הדלק ועוד, המזון, הקוסמטיקה, הבדים, הריהוט, בקלות ויכול לשמש לתעשיית הניירבר קיימא הגדל 
 .עלה ירוק תפעל לחקיקת חוקים המעודדים יצרנים לעבור לשימוש באריזות וחומרים ידידותיים לסביבה
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יצרנים יהיו אחראים לכל מעגל החיים. 'ברי תיקון וכו, ממוחזרים, עלה ירוק תפעל לעודד שימוש במוצרים רב פעמיים
תהיה כלי חשוב בהגנה על הצרכנים) בשיתוף ארגונים סביבתיים(הצמדת תוויות אקולוגיות למוצרים שונים . מייצרים

ח השפעה על הסביבה בשיתוף עם אזרחים וארגו"דו. תאגידים פרטיים וציבוריים יחויבו בדוחות סביבתיים מדי שנה
 .יהפכו לחוק

על ידי הפיכת הכלכלה לירוקה ייווצרו יותר מקומות עבודה מאלה שיאבדו מהתעשיות הישנות שפוגעות בסביבה ואי
י הוזלת העבודה"עידוד העסקה ייעשה גם ע. י קיצור זמן העבודה"חלוקת מקומות העבודה בצורה שווה יותר תיוצר ע

 .שימוש במשאבים טבעיים והון, על עבודה והגדלת המסים על אנרגיה
מיליון ש 250 האיסור בלבד עולה לקופת המדינה . לגליזציה של הקנביס תתרום בצורה חד משמעית לכלכלת ישראל

הכנסות ממיסוי הקנביס לאלה שיבחרו שלא לגדל את תצר. שייחסכו בהינף) שופטים ועלויות כליאה, שעות שוטרים(
 .תתרום גם היא לקופת המדינה

כל א. עלה ירוק תפעל להכנת תוכנית ארוכת שנים לצמצום דרסטי בפליטות של חומרים מסוכנים באיזור מפרץ חיפה
לא יתכן כי יהיה איזור במדינה שבו. במפרץ מריח מיד את הזיהום המסכן את ביטחונם ובריאותם של תושבי האזור

 . אנשים אלה הם נפגעי מלחמה סביבתית. יותר נשים הסובלות מסרטן השד -25% מקרי מוות הקשורים לזיהום ו
וכן תתמוך במתן סיוע כלכלי לחברות כ, עלה ירוק תתמוך במתן מענקי מחקר ופיתוח לתעשייה סביבתית ובת קיימא

 .דרכן
 

 סכסוכים אינם נפתרים בכוח
 

פלסטיני ייפתר רק באמצעות פשרה היסטורית וטריטוריאלית מכאיבה לשני-עלה ירוק משוכנעת שהסכסוך הישראלי
אנו מאמינים שביטחון אמיתי ויציב לשני ה. עם חילופי שטחים מינימליים, בסיס העיקרון של שתי מדינות לשני עמים

 .הנובע מהפסקת הטרור ומהכרה בזכותם של הפלסטינים למולדת, בשלום אמת
מפלגת עלה ירוק מאמינ. ממשלות הימין והשמאל לא הצליחו לספק לאזרחי ישראל את השלום והביטחון המובטחים

משאל העם שמציעה עלה ירוק מביא למיצוי עקרון חופש הביטוי וקבל. השעה לגשת אל האזרחים ולשאול את דעתם
 .היחיד בחברה על גורלו האישי והקיבוצי

מאמין שפשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים היא הדרך היח) שבעים אחוז בקירוב(רוב קבוע ויציב בציבור הישראלי 
 . הסכסוך

המשווע לתהליכים של פתיחות ודמ, משאל העם יהווה שיעור מופתי בדמוקרטיה פעילה לעולם כולו ולמרחב האזורי
 

 שינוי מדיניות הסמים
 

הפחתת ההיצע והביקוש לס: מדיניות הסמים המבוססת על האיסור המוחלט נכשלה בשתי המטרות העיקריות שלה
ומיליארדים של דולרים או נאומים חוצבי להבות של פ, זו מלחמה שלא ניתן לנצח בה. המוחלט אינו הגיוני ואינו יעיל
 . נבערים לא ישנו את המצב

מודל אירופאי המכיר בכך שבעיית הסמים לא תיפתר על ידי אכיפה וע, אנו קוראים לאימוץ מודל מזעור הנזק מסמים
 .חינוך וטיפול, מניעה

מדיניות סמים נאורה שומרת על זכויות צרכני הסמים ועל בריאותם ומנסה לשלבם באוכלוסיה כאנשים שזקוקים לעז
 . תעשייתיות וחקלאיות, אישיות, חלק חשוב במדיניות נאורה הוא לגליזציה של צמח הקנביס למטרות רפואיות

מה בשום אופ, ממה להיזהר, הדרכה איך לשמור על עצמך, מידע, אנחנו רואים חשיבות גדולה בהפצת כללי זהירות
 .ואנו כבר עושים זאת כעת, לקחנו על עצמנו את המחויבות להפיץ את הכללים המיושמים במערב אירופה בנושא

 
 קנביס

 
ששימוש בקנביס לא יהיה חוקי ושיותר ממיליון אזרחים, בריאותית או חברתית, אנו מאמינים שאין שום סיבה הגיונית

 .יוגדרו כעבריינים, כמוך וכמונו
עלה ירוק תפעל בכל דרך להפסיק את האיוולת ש. אנו דורשים ביטול כל ההרשעות של צרכני קנביס לצריכה אישית

 .עלה ירוק תפעל ללא לאות להוציא את צמח הקנביס מרשימת הסמים המסוכנים. הקנביס אל מחוץ לחוק
שוק המריחואנה ה, לפי ההערכות הנמוכות ביותר. לגליזציה של הקנביס תתרום בצורה חד משמעית לכלכלת ישראל

.מיליון שקל בשנה -15 יכול להכניס לקופת המדינה כ, לו יוטל על מריחואנה, מ לבדו"מע. כשמונים מיליון שקל בשנה
כאשר יבוטל האיסור החוקי על השימוש בצמח ניתן יהיה לגדל אותו לצרכים תעשייתיים ולייצר ממנו מוצרי ב, בנוסף

יש כיום דרישה הולכת וגוברת בעולם למוצרים המבו. דלק טבעי ועוד, חומרי בנייה, נייר נטול עץ, ידידותיים לסביבה
 . בשל יתרונותיו הרבים הן לצרכן והן לאקולוגיה, הקנביס

כך שכל השימוש, )שווייץ ועוד, פורטוגל, ספרד, איטליה, אנגליה, הולנד, כמו בלגיה(עלה ירוק תפעל לשינוי החקיקה 
 .חוקיים לחלוטין

להכניס יותר דולרי, אנו מאמינים שניתן להקים תעשייה שלמה המבוססת על מוצרי הקנביס ובכך להגביר את היצוא
 .לספק יותר מקומות עבודה

 
 סמים קשים והטיפול במכורים

 
לה, כך נוכל לפקח על הנרקומנים. עלה ירוק תומכת בחלוקת סמים קשים למכורים בצורה מבוקרת ובפיקוח ממשלתי

 . לנסות לשלב אותם בחברה ולעודד אותם לעבור תהליכי גמילה, כתוצאה מהזרקת סמים מזוהמים
,אותן מייחסת המשטרה לנרקומנים, מעבירות הרכוש בישראל 85% כתוצאה מיישום תוכנית כזו יימחקו בבת אחת 

 . עבודת בתי המשפט ותוקל הצפיפות הבלתי נסבלת בבתי הסוהר
עלה ירוק מאמינה כי הדרך היחידה להילחם בסחר בסמים קשים היא הפיכתו לבלתי כדאית מבחינה כלכלית לסוחר

רק באופן זה נוכל. ניתן להשיג רק באמצעות חלוקתם של הסמים הקשים למכורים בצורה מבוקרת ובפיקוח ממשלתי
צר. הוא הדרך לשמירה על בריאותו וחייו של המכור, ולא ענישה, טיפול -כשאדם מידרדר לסמים קשים . הנרקומנים
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-הרבה אנשים מסכנים את עצמם בגלל הבורות . בין אם הם חוקיים ובין אם לאו, כללי בטיחות את כל צרכני הסמים
 . גרמה למוות של צרכני סמים בישראל

,הוכח כיעיל הרבה יותר מאשר הפללה ומלחמה באותם אומללים שנקלעו למעגל הסמים הקשים" מודל מזעור נזק"
 .וההימורים

 
 מסים וחלוקת הנטל

 
שינוי מדרגות המס להקלה על בעלי ההכנסות הנמוכ: עלה ירוק מאמינה שחייבת להיות חלוקה שווה יותר של הנטל

 .על הכנסות מהון
הורדת המס על עבודה תגביר. נפעל לאימוץ מודל מיסוי המוריד את מדרגות המס בצורה ניכרת על הכנסות מעבודה

 .ותגדיל את הכנסות המדינה ואת הכנסות העובדים גם יחד, להיכנס למעגל העבודה
אם יחתמו על ויתור על זכויותיהם הסוציאלי, ל"נפעל לביטול חובת תשלום ביטוח לאומי לאזרחי ישראל השוהים בחו

 .נפעל לבטל את תשלום הביטוח הלאומי לעצמאים בתקופה שאינם עובדים, בנוסף
 

 הפרדת הדת מהפוליטיקה
 

ח-אנטי"עלה ירוק מתנגדת בחריפות לכפייה דתית אולם אינה מפלגה . עלה ירוק תומכת בהפרדת הדת מהפוליטיקה
 .עלה ירוק אינה מאמינה במלחמות, ככלל. תומכת במלחמה בחרדים

עלה ירוק תומכת בסיום המונופול האורתודוקסי על שירותי הדת במדינה ובהכרה רשמית לכל הזרמים השונים ביהד
עלה יר. עלה ירוק מתנגדת להפניית תקציבי עתק למוסדות דת שאינם עומדים בקריטריונים החלים על שאר הציבור

הקצבות אלה או לחילופין לאכיפת הקריטריונים הממלכתיים בכל מוסדות החינוך המקבלים ולו אגורה מקופת המדינ
 .עלה ירוק דוחה את מסקנות ועדת טל ומתנגדת לכך שמגזר זה או אחר יהיה פטור מחובות החלות על זולתו
דבר ש, עלה ירוק תומכת בפירוק משרד הדתות ובהעברת כל נושא אספקת שירותי הדת לידי הרשויות המוניציפליות

 . יחסי בהקצבות אלה לבני כל הדתות
יתוקצבו גם מוסדות המ, תקציבים מן המדינה" חוזרים בתשובה"עלה ירוק תפעל לכך שכל עוד מקבלים מוסדות של 

 ". יוצאים בשאלה"ל
 . עלה ירוק תפעל להסדרת תחבורה ציבורית בשבת עבור אלה שאינם יכולים להרשות לעצמם כלי רכב פרטיים
 .עלה ירוק תתמוך ביישום שירות לאומי שההשתתפות בו תהיה חובה לכל אזרח שיקבל פטור משירות צבאי

 
 חינוך ותרבות אינם מותרות

 
עלה ירוק תפעל. עלה ירוק תפעל לשיפור תנאי החינוך במגזרים החלשים והשוואתם לאלה של השכבות המבוססות

 . ואף תתנה בכך כל סיוע בלימודי הוראה, המורים ללמד בעיירות פיתוח ובשכונות מצוקה
 . עלה ירוק תפעל להעלאת שכר המורים כדי למשוך את האנשים הטובים ביותר למקצוע

 . השכלה גבוהה במחיר שווה לכל נפש: ניאבק למיסוד המודל המקובל באירופה
אלה הם שני תחומים שונים לחלוטין ולכל אחד מהם מג. עלה ירוק תתמוך בהפרדת משרד התרבות ממשרד המדע

 . נפרדת
דבר שיבטיח את איכות המורים ויוסיף, עלה ירוק תפעל להעלאת רף הקבלה ללימודי ההוראה וקבלת תעודת הוראה

 . המקצוע
אנגלית וחשבון כ, מדעי הטבע והסביבה, אזרחות, עלה ירוק תפעל תפעל להכנסתם המיידית של מקצועות המחשב

 . בכל בתי הספר המקבלים תקציב כלשהו מהמדינה החל מגילאי בית הספר היסודי
עלה ירוק תפעל לוודא כי המורים המלמדים מחשבים בבתי הספר מעודכנים בהתפתחויות האחרונות ובמגמות הרוו

על מנת לממ -") הפתוח("ירוק תפעל להקצאת משאבים גם לבתי ספר אלטרנטיביים כדוגמת בית הספר הדמוקרטי 
 .האזרח לבחור בסוג החינוך המתאים ביותר לערכיו

 . עלה ירוק תפעל להגדלת תקציביהן של תנועות הנוער והעמקת מעורבותן בחיי הקהילה
נאפשר לקצץ את שכר הלימוד, למשל קיצוץ תקציבים המופנים למוסדות דת, חלוקה נכונה יותר של תקציב המדינה

 ! ובמכללות בחמישים אחוז לפחות
על מנת להגדיל את נגישות כל האזרחים, עלה ירוק תתמוך בהקמת מכללות אקדמיות ממשלתיות בכל אזורי הארץ

 . להשכלה גבוהה
 .עלה ירוק תפעל להגדלת תקציבי הסיוע בשכר לימוד למעוטי יכולת 

 .נפעל להחלת סולם מלגות אוטומטיות למקצועות לימוד שונים על פי צרכי המשק
 . עלה ירוק תתמוך בהגדלת תקציבי התרבות כדי לקרבה להישג ידן של כל השכבות

 . עלה ירוק תתמוך בהפניית תקציבים לסיוע לנוער מנותק
הזוכים להתעלמות, כגון מסיבות ריקודים המוניות, עלה ירוק תתמוך בהפניית תקציבי תרבות לאירועים אלטרנטיביים

 .והשוואתה למקובל באירופה, נפעל להגדלת תמיכה ממשלתית ביצירה הקולנועית
 . עלה ירוק תפעל להגדלת התמיכה באמנות ובאמנים ישראלים באמצעות קרנות ומלגות

 
 הכוח הנשי

 
המצב שבו נשים ובני מיעוטים מקבלים כשבעים אחוז מ. עלה ירוק תפעל לאכיפת חוק שכר שווה לעובדים ולעובדות

 . פסול מעיקרו וחייב להיפסק לאלתר, יהודים תמורת עבודה זהה הוא בלתי נסבל
סבסוד המעונות הקיימים והחלת יום לימודים ארוך בכל חלקי הארץ, עלה ירוק תפעל להקמת מעונות נוספים לילדים

 . שהורים יוכלו לצאת לעבודה
 .במטרה להקל על הורים עובדים, נפעל להכרה בתשלום למטפלת כהוצאה לצורכי מס

 .עלה ירוק תפעל להוספת תכשירים וטיפולים הנוגעים למחלות נשים לסל התרופות
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 . עלה ירוק תפעל להגדלת תקציבי המחקר בבעיות בריאותיות המיוחדות לנשים
לא נסבול מ. תקיפה מינית והטרדה מינית תופעות חמורות שיש להילחם בהן מלחמת חורמה, עלה ירוק רואה באונס

 . מחשש שתהליך הגשת התלונה יהווה טראומה שנייה, מפחדת להתלונן על תקיפה מינית מסוג כלשהו
 .עלה ירוק תפעל למתן זכויות סוציאליות לעקרות ועקרי הבית

 
 המגזר הערבי

 
 . ורואה בערביי ישראל אזרחים שווים לכל דבר, עלה ירוק תילחם באפליה ממנה סובל המגזר הערבי בישראל

שוויון זכויות נושא בחובו שוויון גם, עם זאת. נפעל להפניית תקציבים ליצירת שוויון בתשתית והחינוך במגזר הערבי
ייאכפו במגזר הערבי באותה מידה שבה הם נאכפים ב, בין השאר, לא תירתע מלעמוד על כך שתקנות המס והבנייה

נתמוך גם בייש. ובפרט בממשלה, עלה ירוק תתמוך בהשתלבות מלאה של נציגי המגזר הערבי בכל מערכות השלטון
 .שההשתתפות בו תהיה חובה לכל אזרח שווה זכויות שיקבל פטור משירות צבאי

 כבוד האדם ותמרורי האזהרה, העובדים הזרים
 

חרפה המכתימה את שם ישראל, השוהים כחוק והלא חוקיים כאחד, עלה ירוק רואה במצב העובדים הזרים בישראל
 .נזק חמור לחוסנה המוסרי כמדינת חוק
מזעזעת א -לתפיסת האדם אותה אנחנו מעבירים לילדים שלנו , לכבוד האדם, הנזק הנגרם לערכים המוסריים שלנו

 .בטוחים שגם אותך
העובדים זרים במחנות אוהל, עלה ירוק מתעבת את היחס לאנשים שהגיעו לישראל כדי להתפרנס את אחזקתם של

עלה ירוק. גזענות נגד עובדים זרים היא מחלה מסוכנת המתפשטת בחברה הישראלית. תנועה ותנאי קיום מינימלים
.ולא מול הפועלים, עלה ירוק מבינה שהמלחמה האמיתית היא מול המעסיקים שעוברים על החוק. נוקשה של החוק

אדם שייתפס עוב. עלה ירוק תפעל לאסור בחוק את הנוהג של החזקת עובדים זרים במעצר במשך שבועות וחודשים
 . במהלך הזמן הזה תינתן לו האפשרות לערער בפני שופט על גירושו. אישור יוחזר למולדתו בתוך שבוע

ו, עלה ירוק תפעל לבטל את הצורך של העובד הזר במכתב השחרור ובאישור המעסיק כדי לעבור ממעסיק למעסיק
 . חוקי שכר המינימום נאכפים בכל הנוגע לעובדים זרים ולקטינים

לפחות עד שת, ותומכת בהפניית מובטלים לעבודות שיתפנו, עלה ירוק מתנגדת להזמנה המסיבית של עובדים זרים
 . תעסוקה ההולמת את כישוריהם

המחיל את חוק הבריאות הממלכתי גם, עלה ירוק תפעל לוודא כי שר הבריאות יחתום על הסיפא של חוק הבריאות
בהתאם לכך תפעל עלה ירוק להוצאת ביטוח הבריאות של העובדים הזרים מידי חברות ביטוח והעברתה לקופות הח

 
 זכויות החולה

 
 .עלה ירוק תפעל לחזק ולהרחיב את חוק זכויות החולה ולהוסיף לסל הבריאות תרופות חדשות ואלטרנטיביות

על מנת שחולים סופניים יוכלו לסיים את חייהם כרצונם בא, עלה ירוק תפעל להסדיר בחוק את תהליך המתות החסד
 .העומד כיום על כשישית מן הראוי, נפעל להגדלת התקציב לתרופות מצילות חיים

 נדרס'ג-לסביות וטראנס, הומוסקסואלים
בצו, אנו מאמינים בצורך לאשר נישואים חד מיניים. עלה ירוק תפעל למען זכויות הקהילה והאנשים המרכיבים אותה

 .לזוגות הרוצים בכך לאמץ ילדים או להשתמש בפונדקאות על מנת ליצור תא משפחתי חם ואוהב
זכויות סוציאליו, י חקיקה שתאפשר זכויות ירושה"ע, נפעל כדי לסיים כל סוג של אפליה המבוססת על העדפה מינית

על כל המש, מיניים-אין להבדיל בין זוגות הטרוסקסואלים וזוגות חד, בהמשך לרעיון חופש הפרט. מיני-זוג בקשר חד
נשאף להביא את אנשי מערכת החינוך ליכולת להתמודד עם הצרכים הפסיכולוגיים הייחודיים עבור בני נוער אשר מת

מתן כלים חינוכיים ליועצים ולמחנכים אשר יאפשרו להבין טוב יותר את בני הנוער ולהושיט לה. לזהות ושייכות מינית
 .דיסקרטיות

 
 טכנולוגיה

 
לאבטח את המידע, עלה ירוק תפעל להעברת חוק המחייב חברות וגופים ציבוריים המחזיקים מידע הנוגע לאזרחים

נוודא כי הדגש באכיפה של חוקי אבטחת מידע יושם על חובתן של החברות המחזיקות במידע. שימוש מושכל והגון
 .ולא על נסיונות כושלים למנוע מגורמים חיצוניים לנסות את כוחם בפריצה, כיאות

אין להם אמון במוצ, אין ידם משגת(עלה ירוק תבטיח כי אזרחים שאינם מעוניינים לקנות מוצרים של חברה מסוימת 
 .'לקוחות וכו, חולים, לא יאבדו את זכויותיהם הבסיסיות כאזרחים) 'וכו

מעב, דפדפן(גופים ציבוריים ומסחריים שונים מכריחים אזרחים להשתמש בתוכנות מסחריות מסוימות , במצב הקיים
תמיכה כזאת של המדינה במונופול מסחרי אינה. כדי לקבל או לשלוח מידע בין הגופים והאזרחים) 'בסיס נתונים וכו

כל מידע או שיטת התקשרות תהיה זמינה לכל אז: אך עלה ירוק תחדד את הנושא לכדי תקנות מעשיות ובנות יישום
 .באמצעות תוכנות קוד פתוח, ובערבית

בזק וחברות הכ(עלה ירוק תפעל כדי לעצור את המדיניות המכוונת של ספקי תשתיות האינטרנט בפס רחב בישראל 
עד כמה עשרות מש" (זעיר"רדיו או כל מרכז מדיה אחר לקהל בסדר גודל , מצרכנים ביתיים להפעיל תחנת טלוויזיה

מנציחה מונופולי שידור מיושנים, המגבילה באופן מלאכותי את רוחב הפס היוצא מבתי האזרחים, המדיניות הנוכחית
 . התפתחות תרבותית חופשית

 
 חוקים ושופטים, משפט

 
דבר הגורם ל, עומס התיקים הרב המוטל על השופטים מקשה עליהם להעניק לאזרח את תשומת הלב לה הוא ראוי

ולו רק כדי להימנע מלהיכנס לתהליך הביורוקרטי הארוך והמייג, עד כי יש המוותרים על חיפוש הצדק בבתי המשפט
 . בריא לחברה ויש לשנותו לאלתר
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ולשלב, על מנת להגביר את שקיפות התהליך, עלה ירוק תפעל לשינוי הליכי בחירת השופטים בבית המשפט העליון
 . המשפטית במערכת נאותה של איזונים ובלמים שהם נשמת אפה של הדמוקרטיה

עלה ירוק תפעל לזירוז הליכים ולמזעור הסחבת הנהוגה כיום בבתי משפט באמצעות מזעור תיקי הסמים ובעיקר המ
 . למינוי שופטים נוספים

 
 בעלי חיים

 
 .במעבדות ובמקומות נוספים, עלה ירוק תפעל למען שיפור משמעותי במצב בעלי החיים במשקים

ואנו נפעל למ, בנושא בעלי החיים נוצר צורך במספר רב של פעולות שמטרתן ליישר קו עם מדינות מערביות אחרות
הקצאת משאבים לה, פעולות אלה יכללו עיגון זכויות בעלי חיים בחוק. מנת להביא לשינוי משמעותי במצבם בישראל

ביטו, איסור על מנהגים אכזריים בחקלאות כגון פיטום אווזים וגידול עופות בכלובי סוללה, ולמניעת ההתעללות בהם
וכן חיזוק מעמדן של חיות, איסור על פגיעה בבעלי חיים למטרות בידור וספורט, בבעלי חיים ואימוץ חלופות הומניות

 .תלויות באדם לשם קיומן בתנאים נאותים
 
 
 

 
 2003, מדינת ישראל, כל הזכויות שמורות© 

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