מה המפלגה שלך מתחייבת לעשות בנושא יוקר
מחירי המזון

המפלגה שלך:
!

המחנה הציוני

!

הוצאת מכרז לרשת הפצה
ארצית ליצרני מזון קטנים
הטמעה ואכיפה של חוק
קידום התחרות בענף המזון

הליכוד

אין מצע

הרשימה המשותפת

אין התייחסות

יש עתיד

הורדת מחירי המזון ע"י :ייבוא מזון,
פתיחת שווקי ייצור חדשים בתחומי
החלב והבשר ושינוי כללי המשחק
בתחום הפירות והירקות

הבית היהודי

אמירות כלליות בעניין עידוד
התחרות במשק ושבירת
המונופולים
!

כולנו

!

ש"ס
יהדות התורה

מצוקת הדיור
!
!

תכנון  300,000דירות ,ושיווק
 50-60אלף בשנה
שיווק קרקעות המינהל
במחירים מופחתים

!

אין מצע

אין מצע

אמירות כלליות בעניין הבטחת זכויות היסוד לדיור
ולבריאות לכל האזרחים
!
!
!

הגדלת ההיצע בפריפריה
שינוי הדרישות לדיור בר
השגה
עידוד בניית דירות קטנות

קידום ההתיישבות בכל חלקי הארץ
באמצעות חיזוק התחבורה ,מתן עידוד
לפריפריה ועדיפות לאומית להתיישבות
!
!
!

פירוק מונופול המינהל
מכרז על זמן הבנייה המהיר
שחרור לבנייה 250,000
יחידות דיור

!

הבטחת חלקו של הציבור
ברווחי הגז הטבעי
הורדת מחירי החשמל
ביטול תאגידי המים

!
!

הקמת הקרן לרווחי הגז
הכספים שתקבל המדינה
יופנו לתקציבי רווחה וחינוך
שימוש באנרגיות מתחדשות

!
!
!
!

ביטול מונופול הגז
הנחה של צינור נוסף מתמר
הסדרת מיסוי הגז ליצוא
רפורמה במשק החשמל

!
!

!

!

דרישת פתרון למצוקת הדיור
של הציבור החרדי
העמדת קרקעות לטובת זכאי
משרד השיכון בחינם

אין התייחסות

!

שיווק בדרך חכירת קרקעות
ציבוריות
הפסקת מכרזי מחיר מקס'
הרחבת הדיור הציבורי

אין התייחסות
פיקוח ואכיפה של ההגבלים
העסקיים ברשתות השיווק
פירוק המונופול על הכשרות
פיקוח מוצרי מזון נוספים

!

!
!

זוגות ששניהם ששירתו בצבא או
בשרות לאומי ,שעובדים ומשלמים
מסים ,יקבלו משכנתא בסך 90%
לרכישת דירה ראשונה

ישראל ביתנו

אין התייחסות

יחד – העם איתנו

אמירות כלליות בעניין עידוד
התחרות במשק ושבירת
המונופולים

עלה ירוק

טיפול יסודי בפערי המחירים בין המחיר
הסיטונאי שמשלמות רשתות השיווק
לבין המחיר הקמעונאי אותו נאלץ
לשלם הצרכן בשוק המזון הטרי

המשך תכניות הדיור שהוגשו על ידי
"קבינט הדיור" ותמיכה בתכנית
לרפורמה בשוק הנדל"ן של מפלגת
"כולנו" בראשות משה כחלון

אמירות כלליות בעניין עידוד
התחרות במשק ושבירת
המונופולים

הסבת מבנים ציבוריים ומשרדיים
נטושים ליחידות דיור .קיימים כ-
 140,000כאלה ,יחד עם הטלת מס
נוסף על "דירות רפאים"

נבחרת העם

!
!

פירוק מונופול הגז
יישום התכנית להתייעלות
אנרגטית
הקמת רשת חשמל חכמה

אין התייחסות

!
!

)הזמנית(

משקי האנרגיה

המצע שפורסם אינו נגיש לציבור ,לכן המצע שפורסם אינו נגיש לציבור ,לכן
הדברים מובאים מפרסומים בתקשורת :הדברים מובאים מפרסומים בתקשורת:
הקצאת  7.5%לדיור הציבורי
!
ביטול המע"מ על מוצרי יסוד
!
הגדלת מס רוכשים להשקעה
!
מס יוקרה למאכלים מיוחדים
!

!

מרצ

עידוד התחרות בשוק המזון
הישראלי
טיפול בביורוקרטיה והסרת
החסמים המונעים תחרות

המחייה בקדנציה הבאה?

!
!

יעד של  60אלף התחלות
בנייה בשנה
מחיר של  600אלף לצעירים
וזכאים בפריפריה

* כל ההתייחסויות מועתקות ישירות ממצעי המפלגות )למעט ש”ס( ,אך
בכל זאת מומלץ לקרוא את המצעים באתרי המפלגות
** מוגש כשירות לציבור מטעם תא איכות השלטון בקמפוס

!
!
!

מס מוגדל לעוסקים בניצול
משאבי טבע
פיקוח על מחירי הגז הטבעי
מעבר לאנרגיה מתחדשות

אין התייחסות
אין התייחסות
!
!

מעבר לאנרגיות מתחדשות
ונקיות בזכות הגז הטבעי
פיתוח השימוש וניצול
אנרגיית השמש וביוגז

אמירות כלליות בעניין הקטנת
הריכוזיות והפחתת הרגולציה

