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התוכנית תגדיל את הנטו המשפחתי באמצעות החזרת שירותי הבסיס של המדינה לאזרחים והורדת נטל המס ממעמד הביניים.
מטרות התוכנית:
 .1צמצום הפערים החברתיים לממוצע הOECD-
 .2החזרת שירותי הבסיס הניתנים על-ידי המדינה לאזרחים
 .3יצירת צמיחה כלכלית המיטיבה עם כלל האוכלוסייה ומחזרת את מעמד הביניים
התוכנית מורכבת מחמש אבני בניין מרכזיות ,בהמשך מפורטות התוכניות המרכזיות בכל תחום ומקורות המימון שלהן.
התוכנית המלאה נועדה לשנות דרמטית את המדיניות הכלכלית –חברתית של ישראל ולעשות זאת באופן שקול ואחראי.
לאחר העשור השחור של הכלכלה הישראלית ששלט בה נתניהו ,אנחנו צופים את עשור יחימוביץ' אשר יחזיר לנו כלכלה הוגנת וחברה צודקת.

 .1החזרת שירותי הבסיס
בריאות
א .ביטוח סיעודי ציבורי לכולם
ב .ביטול הפרטת שירותי בריאות התלמיד
ג .הפסקת האשפוז במסדרון
ד .הפחתת השתתפויות עצמיות בתשלום לקופות חולים תוך שיפור האיכות והנגישות
ה .עדכון קבוע של סל שירותי הבריאות
ו .הגדלת השוויון בדמי ביטוח בריאות
ז .השקעת תקציב הבריאות במערכת הציבורית
ח .מניעת סבסוד המערכת הפרטית על ידי המערכת הציבורית
חינוך
א .חינוך חינם מגיל שנתיים ומעלה
ב .הגדלה משמעותית של תקציב לחינוך היסודי והעל יסודי לצורך העלאת רמת ההוראה והקטנת ההשתתפות העצמית של ההורים
ג .הפסקת העסקה קבלנית של מורים במערכת החינוך
תחבורה
השקעה מסיבית בתחבורה ציבורית במטרופולינים לשיפור התחבורה הציבורית מבוססת האוטובוסים בתוך הערים הגדולות.
רווחה וביטחון סוציאלי
א .הארכת חופשת לידה ל 16-שבועות
ב .ביטול ההשתתפות העצמית בשירותי רווחה
ג .העסקה ישירה של עובדים סוציאליים במגזר הציבורי
ד .הבטחת הכנסה כתמריץ לעבודה
ה .מימון פרוגרסיבי של שרותי הרווחה ברשויות מקומיות
ו .הרחבה והעמקה של התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
שלטון מקומי
א .הגדלה והבטחה של מענקי האיזון
ב .חקיקת חוק ערים איתנות להגדלת עצמאותן של הרשויות החזקות
ג .קידום השוויון בתקצוב הרשויות
ביטחון אישי
מתן מענה מהיר ואיכותי לאזרחים על-ידי המשטרה ,הפחתת הפשיעה והגברת המאבק בפשיעה כלכלית
באמצעות תוספת של כ 5000-שוטרים.
מינהל ציבורי
א .עצירת תהליכי ההפרטה
ב .ביזור וייעול החלטות תקציביות
ג .רפורמה לשיפור השרות הציבורי
ד .הגבלת השימוש בחוק ההסדרים
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 .2שכר הוגן
תעסוקה
א .השקעה במדיניות פעילה של הממשלה בשוק העבודה על ידי מערכת מותאמת ומודרנית של השמה והכשרה מקצועית
ב .הפסקת העסקה קבלנית במגזר הציבורי
ג .הגברת אכיפה של חוקי העבודה
ד .העלאת שכר מינימום
ה .חוק אחריות המדינה להגברת התעסוקה
שוק ההון
א .הגבלה על יכולתם של מבצעי תספורות לגיוס אשראי
ב .ריסון עסקאות בעלי עניין
ג .הגבלת שכר בכירים בחברות ציבוריות
ד .הגבלת דיוידנדים שנועדו למימון רכישות ממונפות
ה .ניתוק הזיקה בין בעלי שליטה לבין מעריכי שווי
ו .פירוק מבנה הפירמידות
פנסיה
א .העלאת שיעור האג"ח המיועדות להבטחת החיסכון הפנסיוני
ב .סבסוד ההפרשות לפנסיה לעובדים עניים
ג .מיצוי הפנסיה לבעלי שכר נמוך

 .3הורדת מחירי הדיור והמזון
דיור
א .דיור בר השגה למעמד הביניים – בניית אלפי יחידות דיור באזורי ביקוש על קרקעות ציבוריות
ב .בניית דירות ציבוריות לזכאי דיור ציבורי
ג .סיוע משמעותי ברכישת דירה לזכאי דיור ציבוריה
ד .הסדרת זכויות השוכר והמשכיר ליצירת שוק לדיור להשכרה ארוכת טווח
ה .חיזוק מערך התכנון והניהול של המקרקעין בישראל
מחירי המזון
א .מע"מ מופחת על מוצרי יסוד
ב .פיקוח ממשי על מחיריהם של מוצרי מזון חיוניים
ג .עידוד העסקים הקטנים והבינוניים בשוק המזון
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 .4תחרות הוגנת
עסקים קטנים ובינוניים ועצמאיים
א .נגישות לאשראי חוץ בנקאי
ב .הגדלת קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
ג .הקלת הנגישות לאשראי
ד .שיתוף במכרזים ממשלתיים
ה .ביטוח אבטלה לעצמאיים
ו .הכרה בפיצויי פיטורים לעצמאים
תעשייה
א .השקעה מסיבית בחינוך מקצועי – טכנולוגי
ב .הגדלת תקציב המדען הראשי למו"פ בתעשייה
ג .הקמת  9אזורי תעשייה מרחביים מודרניים בפריפריה
ד .מתן תמריצים להעסקת מהנדסי היי-טק בפריפריה

 .5מיסוי הוגן
משאבי טבע
הקמת קרן לאומית למשאבי טבע ולפיתוח המשק והחברה
מיסוי
א .תיקון נזקי רפורמת נתניהו במס החברות – מס חברות דיפרנציאלי
ב .חוק עידוד השקעות הון דיפרנציאלי
ג .העמקת הגביה ובלימת תכנוני מס
ד .גביית מס על הרווחים הכלואים
ה .מס על רווחים ממשאבי טבע
ו .העלאת מס הכנסה עבור אנשים המשתכרים יותר מ 50,000-ש"ח בחודש
ז .השוואת מס על רווחי הון למס על העבודה
ח .החלת מס עיזבון בשיעור של  5%על עזבונות מעל  15מיליון ש"ח
ט .ביטול הורדת מכסים
מדיניות פיסקלית אחראית
א .ביטול אחראי של מגבלת ההוצאה
ב .הגדלה שנתית הדרגתית של ההוצאה האזרחית במימון מערכת המס
ג .תקרת גירעון שנתי של 3%
ד .אפשרות להגדלת גירעון בעת מיתון
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