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בכנסת הבאה "ישראל ביתנו" תוביל את "מהפכת 

הנורמליות". בראש ובראשונה נפעל להקמת 

קואליציה משלוש מפלגות: "ישראל ביתנו", 

"הליכוד" ו"כחול לבן". רק במסגרת רחבה 

ויציבה, המייצגת את רוב הציבור בישראל, ניתן 

יים, הכלכליים להתמודד עם האתגרים הביטחונ

והחברתיים הניצבים בפנינו. במסגרת 

ההסכמהקואליציוניים "ישראל ביתנו" תדרוש 

  :לממש את היעדים הבאים

 

 :בתחום הפוליטי

 םהגבלת מספר השרים וסגני השרי .1

 תשנים כל אח 4הגבלת משך כהונת רה"מ לשתי קדנציות של  .2

 םפרסום הצהרת הון מפורטת של כל ראשי המפלגות והשרי .3
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בתחום דת ומדינה, נפעל על בסיס הגישה של חיה ותן 

לחיות והפרדת הדת מהפוליטיקה, ונדרוש להכניס 

 :להסכמים הקואליציוניים בין היתר

 תחוק גיוס בני ישיבו .1

 תבשב תחבורה ציבורית .2

 םנישואים אזרחיי .3

 (פתיחת מרכולים בשבת )בהתאם לאופי היישוב והחלטת מועצת העיר .4

 תחובת לימודי ליבה במערכת החינוך החרדי .5

 :בתחום הביטחון

 םהסרת איום החמאס בדרו .1

 סהפסקת העברת דמי הפרוטקשן לחמא .2

 ןמניעת התבססות איראנית בצפו .3

 \שנתית למיגון הצפון-מימוש התוכנית הרב .4

 םחוק עונש מוות למחבלי .5

 :חברתי-בתחום הכלכלי

 הטיפול בגרעון התקציבי העמוק ויצירת יעדי צמיח .1

 םרפורמה בדיור לזוגות צעירי .2

 םחודשי 3חוק חינוך חובה מגיל  .3

 םהעלאת הכנסת מינימום לגמלאים ולנכי .4

 םחוק דמי אבטלה לעצמאי .5
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 תתוכנית ישראל ביתנו לאנשים עם מוגבלו

מיליון אנשים עם מוגבלות, המתמודדים עם בעיות  1.6-יום כבישראל חיים כ

נגישות, קצבאות נמוכות וקשיי השתלבות בתעסוקה. כאזרחים המאמינים 

כיצד הגיעה המדינה למצב  –בזכותו של כל אדם לחיות בכבוד, עלינו לשאול 

בו האוכלוסיות הכי חלשות שבה, נאלצות להילחם על הדברים הבסיסיים 

 ?ביותר

  

לגת ישראל ביתנו שמה לה למטרה לדאוג לאלה הזקוקים לנו יותר מכל. מפ

לצד אתגרים ביטחוניים מורכבים, אסור לנו לשכוח את האתגרים החברתיים 

והערכים עליהם נבנתה המדינה. התחייבנו לקדם את זכויותיהם של האנשים 

 .עם המוגבלות ולפעול לשיפור תנאי חייהם בכל תחום

 :הן נפעלהנה חלק מהצורות ב

הבטחת הפעימות הבאות ויישום החוק להעלאת קצבאות הנכות  •

בשאיפה לשיפורו, ובתוך כך, הענקת תוספת שווה לנכים הקשישים 

 .לגובה שכר המינימום והעלאת קצבת הנכות עד

העלאת הסכום שמותר להרוויח מעבודה מבלי שקצבת הנכות תיפגע  •

ובחינת ביטול  ₪ 5,300 כיום לרמה של 3,823₪-)''חוק לרון''( מ

 .החוק באופן מוחלט

קידום תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות; השקעה בתוכניות  •

הכשרה לתעסוקה, )לרבות הנגשת התוכניות הקיימות לציבור הכללי(, 

אכיפת החובה לייצוג הולם ומתן תמריצים למעסיקים אנשים עם 

 .מוגבלות

כים, הקשישים ובני הורדת נטל העסקת עובדים זרים בסיעוד מהנ •

משפחותיהם ולהעבירה לטיפול המדינה. בשלב ראשון, כצעד מקל, 

הכפלת קצבת השירותים המיוחדים של הנכים המונשמים. 

 .נוספים מדי חודש ₪ 7,000 המשמעות:

 .יצירת פתרון לטיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות •

 .הגברת מיצוי זכויות והורדת חסמים בירוקרטיים •

הכרה בשפת הסימנים וקידום פרויקט הקמת המוסד העליון לשפת  •

 .הסימנים
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קידום תקנות הנגישות, ובתוך כך, הנגשת מוסדות ציבור, עסקים  •

 .פרטיים, מבנים ושירותים ציבוריים ודאגה לאכיפת החוק בנושא

הבטחת הזכות לדיור בר השגה לאנשים עם מוגבלות ללא הבדל סוג  •

המוגבלות, בין היתר באמצעות דיור ציבורי והעלאת הסיוע בשכר 

 .דירה

 .מיוחדים במערכת החינוך הכללית שילוב תלמידים עם צרכים •

עיגון ואכיפת איסור אפליית אנשים עם מוגבלות בביטוחים רפואיים  •

 .ובביטוח חיים

גיבוש מדיניות ממשלתית אשר תוביל להתאמה והנגשה של תחום  •

המשפחה גם לאנשים עם מוגבלות בדגש על נישואים, פוריות והורות 

 .ם מוגבלותזאת לצד הקניית מעמד למשפחות של אנשים ע

צמצום דרמטי בטיפולים ואשפוזים בכפייה במערכת הפסיכיאטרית,  •

תוך הרחבה ופיתוח של שירותי טיפול נפשי זמינים בקהילה וחלופות 

 .אשפוז

שיפור מערך התמיכה בנכי צה''ל, בין היתר באמצעות פיקוח על  •

חברות הסיעוד, הוספת תקנים לרופאים וייעול פעילות אגף שיקום 

 .שרד הביטחוןנכים במ

 תבתחום החקלאו

 ."ישראל ביתנו" רואה עצמה כביתם של החקלאים והמרחב הכפרי כולו

המפלגה מתחייבת לדאוג לקידומה ופיתוחה של החקלאות כגורם  .1

לאומי, מרכזי בהתיישבות. חקלאות שתמשיך להיות דוגמה מובילה 

 .בעולם. כל זאת תוך עידוד צעירים להוות דור המשך בחקלאות

ישראל ביתנו" תיזום חקיקת "חוק החקלאות", בדומה לארה"ב " .2

והאיחוד האירופי. חוק בו תקבע מדיניות ארוכת טווח לחקלאות 

ישראל. מדיניות שתבסס, תקדם ותבטיח את רמתה הגבוהה של 

 .החקלאות כאבן פינה כלכלי של המרחב הכפרי

"ישראל ביתנו" תגבש, בתיאום עם משרדי הכלכלה, הבריאות  .3

קלאות "מדיניות מזון" שתבטיח את האינטרסים של הצרכן, בכל והח

הנוגע לביטחון התזונתי של ישראל, לאיכותו ומחירו של המזון לצרכן, 

                                                                  .תוך הקפדה על בריאות הציבור
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