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מצע המפלגה" :מורשת אבות"
א .נדאג להיבחר ברוב גדול ומרשים במיוחד להיות מפלגת שלטון של מדינת ישראל,
זו מטרה שלעצמה ,אבל המטרה הנעלית והחשובה יותר היא ,שהתמיכה הציבורית
בנו תעלה ותישאר גבוהה גם לאחר הבחירות ולאורך הדרך ,על-כך שנוכיח את השגת
היעדים וקיום המטרות בפועל.
ב .ננהיג את מדינת ישראל בנאמנות מלאה ומוחלטת ומתוך אחריות עליונה למען
קיומה ,צורכה והצלחתה של מדינת ישראל ,ולרווחת כבוד חיי תושבי ואזרחי ישראל
באשר הם.
ג .ננהל את המדינה במסירות מלאה ,ובאופן בו יו"ר המפלגה אילן משיחא ,מוכן
לוותר על כל דבר גשמי וחומרי עבור עצמו ,ולשים בעדיפות אחרונה את טובתו
האישית ואת רצונותיו העצמיים ,אילן רואה את כל מהותו וצורך קיומו ,למען שליחותו
לפעול ולעשות למען טובת עם ישראל.
ד .נקים ממשלת אחדות יציבה ורחבה עם רוב המפלגות במפה הפוליטית לקואליציה
משותפת אחת ,מתוך אחריות משותפת לכלל תושבי מדינת ישראל ,המשקפים את כל
הדעות הפוליטיים.
ה .נמנה שרים מהמפלגות בקואליציה על-פי יכולת מקצועית וכישורים מתאימה לכל
תפקיד בממשלה ,אשר תפעל באופן ממלכתי תוך הקפדה על תרבות התנהגות
ומידות טובות.
ו .נקיים את המטרות וההבטחות של המפלגה ,נחייב את כל המפלגות בקואליציה,
לקיים את ההבטחות שלהן לבוחר ,ומתוך התחשבות בבוחרים האחרים זולתם.
ז .נספק הגנה בלתי מתפשרת על הדמוקרטיה בישראל ,נבטיח את רצונו הדמוקרטי
של העם היהודי בארץ ישראל.
ח .נבטיח את עוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל וביטחון כל תושביה ,נעמיד יכולות
ומוכנויות לכל תרחיש אפשרי ,נשלב בין החוזק והעוצמה ,לבין חתירה לשלום מתוך
רצון הצד השני.
ט .נתאים את צה"ל לצבא מודרני ומתקדם ,פיתוח תחום מערך הקליטה והמיון,
השבחת איכות הדרג הפיקודי ,הענקת טיפול אישי מתאים לשירות חובה של כל תושב
ישראל ,התאמה בין היחידות בצבא לקליטת כל סוג האוכלוסייה עד להפיכתו
הומוגני ,להוסיף בקרה על נותני ובעלי הפטור משירות חובה ,הצבא יישאר שירות
חובה לכול תושבי ישראל למעט יחידות מסוימות וייעודיות שהשירות בהן יהיה שירות
מקצועי ,ועל-פי כישורים מיוחדים.
י .נביא להשגת ברית שלום יציב והדדי ,בין ישראל לבין שכנותיה.
יא .נפעל יחד עם כל תושבי ואזרחי ישראל לחיזוקה ויציבותה של כלכלת ישראל,
הגדלת המודעות לחשיבות מוסר העבודה ,וחשיבות לנאמנות הדדית בין העובד
למעביד ,צמיחה ויצירת מקומות עבודה חדשים ,סיוע לעוסקים הבינוניים והזעירים,
שיפור הרווחיות ושמירת הערך ,סיוע ארצי לנזקקים ,מתן סיוע ותמיכה למעמד
הביניים ,מחד שקיפות ואפשור לבעלי ההון כדאיות השקעה בפיתוח התעשייה
והמשק ,מאידך ,חקיקה להפרדתו של ההון מהשלטון ,וכמו כן ,נפעל בכל דרך
שתוביל לרווחת כל תושבי ואזרחי מדינת ישראל.
יב .נוציא לאור את הדפסתו והטבעתו של מטבע ישראלי נוסף על השקל ,שהדפסתו
תהיה סידורית ומוגבלת מאוד לייצור על-פי מדיניות נגיד בנק ישראל ,ובכך מטבע זה
ישמור על ערכו ,ויהיה לעוגן יציב ,נוסף לטובת כלכלת המשק בישראל.
יג .נתמוך בפיתוח נוסף על הפעילות הקיימת בתיירות ובאתרים ,נפתח מסלולי
תיירות ואת שירותי התיירות ,ונקדם באופן מקיף וכולל את כל תחום התיירות
בישראל.
יד .נקדם תוכניות חינוך לתרבות ,סובלנות ,יושר ומידות טובות ,חינוך לערכים
ומורשת ,החזרת הכבוד לביה"ס ,למורה ולמחנך ,לימוד בענייני החיים ,סדר וניקיון,
התנהגות והתמודדות במצבים ,הרחבת ההשכלה לתחומים חדשניים ופורצי דרך,
לימודי יהדות ותורה ,לימודי מחקר ומדע ,ידע טכני והנדסה כללית ,עיצוב ,פיתוח,
מתן אפשרות לרכישת השכלה גבוהה ושוויונית לכל שכבות האוכלוסייה ,וכן ,הרחבת
לימודי ההשכלה הגבוהה ומסלולים להתמחות ומצוינות.
טו .נעשה רפורמה בביטוח הבריאות הממלכתי ,נקים גוף ביקורת על איכות המזון
ותוספי מזון ,תקנים והגברת הפיקוח על השימוש בחומרי הדברה ,תחיקה צרכנית
בנוגע לפרסום כתובת של כל יצרן מזון ,תכנית ממשלתית לקידום תחום המים ,בניית
תכנית מתעדכנת לסל תרופות מיוחדות ,סיוע ממשלתי לקידום הוזלת תרופות
חיוניות ,הכשרת מקומות נוספים למיון ואשפוז ,הגנה על נותני שירות רפואי ,קליטה
מהירה למיון ,שיפור מערכי הטיפול ההמוני במצבי חירום ,תכנית פריסה רפואית
אזרחית ,השבחת כל מערך הכיבוי וההצלה ,טיפול במפגעים סביבתיים ,הקמת תכנית
מעשית למניעת תאונות ,הצללות קרינת שמש בישובים ,שקיפות וצמצום נזיקי בכל
נושא הקרינה ,טיפול מפגעי רעש באזורי מגורים ,האצת והשלמת התאמת מבנים
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