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נבחרת העם הזמנית

סלולרי*:
שם ומשפחה*:
כתובת*:
עיר*:
קראו לי כש::
אני רוצה להצטרף למהפכה!

לחצו כאן כדי לתמוך בנו
מי אנחנו?
אנחנו אנשים כמוך ,אנחנו השכן בדלת ליד ,אנשים שעובדים כמוך ,עושים מילואים כמוך ,מגדלים משפחה כמוך
ומשלמים מיסים כמוך .אנשים שרוצים לחיות במדינה הזו בכבוד.
בינינו פעילים חברתיים ,אנשי עסקים ותעשייה וקצינים חושפי שחיתויות מהאמיצים בארץ.
אנשים שמוכנים לשכב על הגדר למען האזרחים במדינה הזו ,למען עתיד טוב יותר לילדים שלנו ,להורים שלנו
ולחברים שלנו  -לכם.

את הבעיות במדינה כולנו מכירים
הפתרונות קיימים ובהישג יד
הגיע הזמן פשוט ליישם אותם
להלן מספר נושאים שנתמקד בהם כשתכניסו אותנו
לכנסת
א.
.1
.2
.3

עקירת השחיתות ויצירת מנהל תקין
חשיפת המעורבים בפרשות השחיתות ברשות המיסים ,בכנסת ובחברות הממשלתיות והבאתם לדין.
הגנה ,עידוד ותגמול חושפי שחיתות )כיום המדיניות כלפי חושפי שחיתות היא דיכוי ונידוי(.
מניעת מינויים פוליטיים על ידי הפרדה בין הרשויות )המחוקקת ,השופטת והמבצעת(:

א .ח"כים לא יוכלו להיות שרים וייבחרו על ידי העם כמי שבאמת מייצגים את כולו על כל פלחיו.
ב .שרים יבחרו באופן ישיר ויהיו אנשי מקצוע המובילים בתחומם בהתאם לכישורם ,ניסיונם ומקצועיותם.
ג .שופטים ימונה ע"י ועדה שבה יהיו חברים שופטים מבית המשפט ופרופ' למשפטים מן האקדמיה.
.4

חיסול שיטת קבלני הקולות בפריימריס ע"י מעבר לדמוקרטיה ישירה.

ב .ניתוק הקשר הון  -שלטון  -עיתון
.1
.2
.3
.4

הפרדת בעלות מלאה בין נכסים פיננסיים וריאלים משמעותיים.
הפרדת בעלות מלאה בין בעלי התקשורת )עיתונות ,טלוויזיה ורדיו( לגופים עסקיים במשק.
הפרדת מלאה בין  3הרשויות )מחוקקת ,מבצעת ושופטת( כאמור לעיל.
מתן סמכויות נרחבות לממונה על ההגבלים העסקיים למנוע )גם בשוק הפרטי( מיזוגים ורכישות משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית.
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ג.
.1
.2
.3
.4

ד.
.1

נבחרת העם הזמנית

הורדת יוקר המחיה
נטיל פיקוח על המחירים בענפים בהם אין מספיק תחרות ,עד שתיווצר תחרות.
הטלת מס יסף בגין חוסר תחרותיות על עסקים מונופוליסטיים.
עידוד התחרות ע"י הסרת חסמים וביטול מכסים.
הקטנת הריכוזיות.

הורדת מחירי הדיור
הסבת מבנים נטושים ,מבנים ציבוריים ומבנים משרדיים ריקים ליחידות דיור .יש כעת כ 140,000 -יחידות שניתנות להסבה או

להשכרה.
.2
.3

ה.

הטלת מס נוסף על דירות ריקות כדי לאלץ את בעליהן להשכירן.
מלחמה בהון השחור )חלקו הון שחור שמיובא מחו"ל( שמתדלקת את עליית מחירי הדיור )באמצעות פקודת מס ההכנסה(.

להחזיר לעם את הכוח להשפיע

.1
.2
.3

הכנת תשתית לדמוקרטיה ישירה.
החלטות חשובות יובאו להכרעת העם באמצעות פיתוח טכנולוגיה מתאימה.
העם יוכל להשפיע במהלך כל הקדנציה ולא רק בזמן בחירות.

ו.

לעגן בחוק את הזכויות החברתיות

חקיקת חוקים חברתיים שמעגנים את חובות המדינה כלפי אזרחיה ויישומם.
ז.

עידוד הצמיחה במשק

על פי עקרונות כלכליים-חברתיים מתוך תוכנית המחקר היישומית של רו"ח יניב פריאל

הבחירות הנוכחיות אינן בין

הן בין

הגיע הזמן לקחת אחריות וליצור מציאות חדשה.
"נבחרת העם"  -מתגייסים בצו  8למהפכה
לחצו על התמונה וראו מה מסתירים מכם כבר שנים
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