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 חוק יסוד כבוד האדם וחרותו 
 נשים וגברים כאחד, גזע או מין, יצוג כל אזרחי מדינת ישראל ללא הבדל דת

 
 זכויות וחובות בין המינים

 השוואת הזכויות בין גברים ונשים בנושא דיני המשפחה בישראל
 

 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 25 ביטול סעיף  -ביטול העדיפות למישמורת על הילדים הניתנת לאם 
 

 הצמדת המזונות לתוספת היוקר המשולמת לשכירים ולא למדד יוקר המחיה
 
 אבות בעל כורחם  -

 זכות לגבר לשלול את הבאתו לעולם של ילד לא רצוי
 

 חופש דת
 על פי -הנהגת בחירה חופשית לנישואין בישראל 

 דת משה וישראל או נישואין אזרחיים 
 

 חטיפות ילדים
 והענשת הגורמים האשמים, תהיה פומבית" המזרח והבלקן החטופים, ילדי תימן"שועדת החקירה לענין 

 
 שירות בטחון

 מעבר לגיל זה יהיה השירות בהתנדבות בלבד -שנה בלבד  35 שירות המילואים לגברים בישראל יהיה עד גיל 
 

 גימלאים
 הבטחת גימלה פנסיה ממלכתית הוגנת לכל אזרחי המדינה 

 
 ת מונית עצמאיים ושכירים כאחד /ייצוג נהג

הם כפופים למשרד התחבורה וחלות עליהם הגבלות שפוגעות ביכולתם לעבוד ב: נהגי המוניות נופלים בין הכיסאות
ביטוח לאומי לא מכיר בהם בפ, ולכן ההגבלות שמוטלות עליהם עולות להם כסף רב, הם לא נחשבים לעובדי מדינה

 ש לקח על עצמו לפעול למען הסדר לתחבורה ציבורית זו"נציג מטעם רע, מהמונית
 

 זוגות צעירים
 -הוזלה של חמישים אחוז ממחיר הדירה כיום

כך שמחיר הדירה מורכב מעלות הבניה בלבד ל, )י"ממ(בניה מסיבית של דירות לזוגות צעירים על קרקעות המדינה 
 

 הקלות בנטל הכלכלי
 ביטול מס ערך מוסף: כגון -חלוקה צודקת של נטל המיסוי הכלכלי 

 
 מניעת הקטל בדרכים

בזיהום האוויר ובבעיו, הדבר יביא לירידה משמעותית בתאונות הדרכים) סיבסוד ממשלתי(תחבורה ציבורית בחינם 
 בכל רחבי המדינה ) רכבת פרברית ורכבת תחתית(בניית רשת מסילות רכבת , כן-כמו, והחניה

 
 איכות הסביבה
 בדבר איכות הסביבה והחיים בישראל" החברה להגנת הטבע"אמוץ המלצות 

 
 חיים-צער בעלי

חיים ב-חיים בדבר איסור מוחלט של ניסויים או התעללות מכל סוג שהוא בבעלי-האגודות למען בעלי"אימוץ המלצות 
 

 בריאות הנפש
ההורסים את חייהם של מאות אלפי נפגעי נפש ומשפח, מחויבות לסיום ההזנחה וקיפוח רבי השנים של נפגעי הנפש

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