מה המפלגה שלך מתחייבת לעשות בנושא רווחת
המפלגה שלך:
המחנה הציוני

רווחה
!
!
!
!

!

מלחמה למען האינטרסים של
המעמדות המוחלשים
העלאת שכר המינ' ל60%-
לפחות משכר הממוצע במשק

!

יישום מסקנות הוועדה
למלחמה בעוני והתוכנית
לביטחון תזונתי
חיזוק העובדים הסוציאליים

!

יש עתיד
!

הבית היהודי

מפלגת הבית היהודי תדאג להקמת
המוסדות הנדרשים ובחקיקה-
לקשישים ,לנכים ולמוגבלים ,לשכבות
החלשות ולנוער מנותק
!

כולנו

!
!

מרצ
ישראל ביתנו

!
!
!
!

חקיקת חוק יסוד זכויות
חברתיות
השבה למדינה האחריות על
השירותים החברתיים

!

"ישראל ביתנו" רוצה להיות מדינת
רווחה ,שדואגת גם למעמד הביניים,
לאותם זוגות שעובדים ,שירתו בצבא,
משלמים מיסים ותורמים למדינה
!

תכנית רב שנתית להעלאת
שכר המינימום והשוואת
קיצבת הנכות לשכר המינימום
העלאת קצבאות הילדים וזקנה

!

עזרה במזונות לזוגות גרושים
בשנתיים הראשונות לגירושין
הרחבת חופשת הלידה

!

נבחרת העם

אימוץ המלצות הועדה
למלחמה בעוני
דאגה לבטחון תזונתי
הגדלת מלאי הדיור הציבורי

מענקים לעידוד הילודה
הרחבת שירותי הסעד
הצמדת שכר העובדים למדד
יוקר המחיה

יחד – העם איתנו
עלה ירוק

!
!
!
!

הפחתת תשלומי ההורים
תקציב חינוך שוויוני
ביטול העסקת מורי קבלן
הקטנה הצפיפות בכיתות

!

אמירה כללית בעניין אכיפת יישום מאות
המלצות ועדות שמונו לטפל בנושאים
חברתיים ולא יושמו

בריאות
!
!

אין מצע

הרופאים יעבדו בכל שעות
היום בבתי החולים ציבוריים
צמצום הביטוחים המשלימים
והפרטיים

אין מצע

הכרה בציבור הערבי כמיעוט לאומי

ובזכות לניהול עצמי בתרבות ,החינוך הצהרה כללית להבטחת זכויות
והדת ,ובהיותו חלק מהעם הערבי-
היסוד לבריאות לכל האזרחים
פלסטיני ומהאומה הערבית

!
!
!
!

קייטנות חינם בקיץ
ספרי לימוד ללא עלות
הקטנת הצפיפות בכיתות
הכפלת קרן המלגות

!
!
!

מתן עדיפות לפריפריה
חיזוק זהות יהודית-ציונית
הקמת יחידה לחינוך יהודי-
ציוני

אין התייחסות

!
!
!
!

הגדלת הדיפרנציאליות
העצמת מורים
מרחבי למידה מותאמים
מניעת נשירה גלויה וסמויה

!
!
!
!

אין מצע

ש"ס
יהדות התורה

חינוך

אין מצע

הליכוד
הרשימה המשותפת

תגבור אכיפת חוקי העבודה
הכנה להשכלה גבוהה
שילוב חד-הוריים במשק
העלאת סף קיזוז הקיצבה

הציבור בקדנציה הבאה?

!
!
!

קיצור זמני ההמתנה
הוספת מיטות וכ"א בביה"ח
חיזוק מערכת הבריאות
בפריפריה

הרחבה סל הבריאות
שינוי מבני בענף הביטוחים
הגדלת מספר האחיות/ים
הגדלת מספר המיטות

אין מצע

אין מצע

על החינוך היהודי בישראל להיות
מבוסס על הקניית האמונה באלקי
ישראל ובתורתו ,ונמשיך ונפעל
להרחבת רשת תלמודי התורה

אין התייחסות

!
!
!

הקטנת הצפיפות בכיתות
הפקת גביית תשלומי הורים
מדיניות דיפרנציאלית לטובת
הפריפריה

על המדינה לספק מערכת צהרונים,
עד לשעה  17:00אחה"צ ,לילדים
מגיל חצי שנה ועד גיל 6
!

אפליה מתקנת בחינוך כדי
לחזק את הפריפריה
הורדת ההוצאות על החינוך

!

יצירת מערכת חינוך חינם
אינטרנטית ללימוד לבגרויות
הקטנת הצפיפות בכיתות
הדגשת פיתוח כישורי אנוש

!

הטמעת העצמה אישית
כחלק ממערכת החינוך
פיתוח הדור הצעיר
למעורבות חברתית

!

!
!

!

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

!
!

עדכון סל הבריאות בשני
אחוזים בשנה
פיצוי על שחיקת המימון של
חוק ביטוח בריאות ממלכתי

אין התייחסות
!

הורדת ההוצאות על ביטוחי
הבריאות ושירותים ציבוריים
גריאטריה וטיפולי השיניים
לקשישים יהיו בסל הבריאות

!

תמיכה ברפורמה להבראת
הרפואה הציבורית
הסדרת תחום הטיפול
באמצעות צמחי מרפא

!

!

אין התייחסות

