
מצע העקרונות של מפלגת צעירים בוערים
רק הצעירים ידאגו לצעירים

מפלגת צעירים בוערים הוקמה כדאי לייצג את הצעירים בכנסת, כי אין מי שידאג לנו טוב יותר.
לצעירים.לטובההמטרה שלנו: להפוך את מדינת ישראל

מרכזיים  שאותם היא מבקשת לקדם:צעירים בוערים חרטה על דגלה שלושה עקרונות
קץ ליוקר המחיה..1
קץ לשחיתות..2
וחקיקת חוק משאל עם..3

"מבטיחים"הםשנה20כברמבטיחים!רקהםהפוליטיקאים?אבלעולים-והסופריםעולות,השכירויותעולות,הדירות
לדאוג לצעירים כשבפועל? המחירים רק עולים!

השתנה.לאדברושוםשנה50כברבכנסתשנמצאותמפלגות5לאותםלהאמיןנמאסצעיריםבתורלנו

הפעם מצביעים צעירים בוערים.

תוכן עניינים:

יוקר המחיה.1
שחיתות.2
משאל עם.3
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אתם ימין או שמאל?

אנחנו לא מאמינים בימין ובשמאל, זאת שטיפת מוח של האליטה השלטונית. מסך עשן שנועד להשכיח מאיתנו את הבעיות החשובות באמת- זה שבחיים לא
מדיניות והפוליטיקאים רק מבצעים, כי העם קובעאנחנו נבצע משאל עםתגיעו לדירה בישראל. בנושאים שכן יש בהם ימין ושמאל: דת ומדינה והשטחים,

אותה. למשל:

ברק אין אוטובוסים, בתל אביב יש.. בבניברמה העירוניתתחב"צ בשבת, חוק המרכולים- משאל עם

חוק הגיוס- משאל עם.

שהםשכחושמזמןפוליטיקאים61ולאלהחליט,צריךהעםעם.משאלשלו)-הטרמינולוגיהלפיאחד(כלושומרוןביהודהריבונותהחלתשטחים\סיפוח
עובדים עבור הציבור.

לגליזציה- משאל עם. רוב האוכלוסיה בישראל רוצה לגליזציה, כשנעשה משאל עם, נכריח את הפוליטיקאים לבצע זאת!

נישואים אזרחיים- משאל עם.

העםרקכילהחליט,צריךהעםעם.משאליבעזרתנחליט?ואיךשנה.50עליהםלהתווכחלהמשיךאפשראילהחליט,חשובהאלו,המפלגיםהנושאיםכלעל
עלנחליטאיךהמחיה.ביוקרלטפלולאאותנו,לפלגכדיהאלהבקלפיםלהשתמשממשיכיםהםאזהצליחו,ולאלהחליטשנה50ניסוהפוליטיקאיםיכול.

הנושאים החשובים האלו, אם לא בעזרת חוק משאל עם? (פירוט על החוק, בהמשך).
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יוקר המחיה
מדירה.תשכחוש"ח,1,000,000היאבישראלממוצעתומשכנתאש"ח,2,000,000עולהבישראלממוצעתכשדירה

משכירות.תשכחוש"ח,5,000היאחדריםארבעהלדירתבישראלהממוצעתוהשכירותש"ח6,000הואבישראלהחציוניכשהשכר

מהלחם?נשכחש"ח,3מפחותהואבגרמניהש"ח,7לכמעטעולה"מפוקח"לחםכשמחיר

עולים.רקהמחיריםמבטיחים,שהםבזמןהפוליטיקאים?אבלשנה.20כברלנו.יקרלנו,יקרלנו,יקר

אז האמת? אנחנו לא נציג לכם פתרונות קסם, או פתרונות שהפוליטיקאים שלכם לא יודעים. הם יודעים, והם גם מבטיחים! אבל מה הבעיה? שהם לא מיישמים.

20הםבסופר!היולאשנה20הםבחודש!שקלאלף45שלמשכורתמקבליםהםעבורם.זולהישראלמדינתהמחיה?ביוקריטפלוהדיור?משבראתיפתרושהםלמה
ה.לוזישראלבשבילםווילות!להםישכידירהשכרולאשנה20הםממנים),שאנחנודלקןלהם(ישבתחבצ!נסעולאשנה

גם בלי שהם עושים כלום?בנוסף, למה שהם יטפלו ביוקר המחיה אם אתם ממשיכים להצביע להם שנה אחר שנה,

משבר הדיור- תתעוררו, גונבים לכם את הבית
קניית דירה

הדיור.משבראתשמתמצותכאן,ישבעיותשתיתקווה.בפתחממוצעתדירהממחירפחותש"ח.2,000,000לחסוךותצליחובחודששקל4,000שנה40תחסכו

ש"ח?6,000הואהחציונישהשכרבחודשש"ח4,000חוסךכברמי.1
שנה?40אחריתהיוכמהבני.2

הבעיה היא ברורה: המון ביקושים במרכז, והיצע דירות נמוך מאוד.
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איך פותרים את זה?

מגדילים את ההיצע במרכז בעזרת פינוי בינוי: אין יותר קרקעות במרכז. כדי להגדיל את היצע הדירות חייבים פינוי בינוי, ומהר- וזאת בדיוק הבעיה. לקבל.1
פינויהיתר בניה בישראל מהרגע שיש תוכנית אב מוכנה הוא עשור, בארצות הברית למשל, זה פחות משלוש שנים. אז כדי להתחיל לבנות מהר במרכז צריך

בינוי + עם כמה שפחות רגולציה מסורבלת.
לאלמהככה,זהאםש"ח,3,500,000הואאביבבתלממוצעתדירהמחירשקל,800,000הואבקצריןממוצעתדירהמחירבמרכז:הביקושיםאתמפחיתים.2

כולם עוברים לקצרין? כי אין שם עבודה, וזאת בדיוק הבעיה. רוב מקומות התעסוקה הם במרכז, לכן כולם רוצים לגור במרכז. הפתרון להפחתת הביקושים
מורכב משני חלקים:

לאזרחים לגור בקרבת האזורים הללו. ניתן ליצור אזורים כאלה על ידי מתן הטבות מסבירושלים, באר שבע וחיפה, כדי שישתלםפיתוח אזורי תעסוקה.2.1
מרחיקות לכת לחברות הייטק, מפעלים, ומשרדים.

ולהגיע לתל אביב בשעה, ולא בשעתיים וחצי.כדי שאזרחים יוכלו לגור גם בחדרהתחבורה ציבורית יעילה,.2.2
בישראלמהקרקעות97%מאוד.יקרותהםמה?אבלעליהם,לבנותשאפשרקרקעותישלמרכז,בניגודבפריפריה,בפריפריה:הדירותמחיריאתמורידים.3

מוחזקות על ידי המדינה במונופול. המדינה מוכרת את הקרקעות לכל המרבה במחיר ועושה קופה רצינית ממחירי הנדל"ן המאמירים- היזם ישלם יותר על
, והיזם הנבחרנמוכים קבועיםלשחרר קרקעות במחיריםהקרקע, הוא יזכה במכרז, המדינה תקבל יותר כסף, ואתם תשלמו יותר על הדירה. מה צריך לעשות?

יהיה זה שהציע את המחיר הדירה הנוח ביותר באיכות הטוב ביותר.

שוק השכירויות

הבעיה!בדיוקוזאת.שילמהעשתה?היאמהעלתה.לאשלההמשכורתולא,האחרונה,בשנהש"ח1,000ב-השכירותמחיריאתהעלוגן,ברמתשגרהלאפרת

הבעיה היא ברורה: אין שוק שכירות ארוכת טווח.

איך פותרים את זה?

מעודדים יזמים לבנות דירות להשכרה ארוכת טווח: אנחנו לא רוצים שהמדינה תתחיל להיכנס לשוק השכירויות, פשוט כי איפה שהמדינה נוגעת, היא נכשלת..1
שמתחייבים שהם בונים דירותהטבות מס וסיבסוד קרקעות ליזמיםאבל היא כן צריכה לעודד חברות פרטיות לבנות דירות להשכרה ארוכת טווח. איך? על ידי
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ולא מוכרים אותם. שוק השכירות לא צריך להישלט על ידי בעלי דירות פרטיים בלבד, אלא גם על ידי חברות פרטיות שמיתחייבות לשכרלהשכרה ארוכת טווח
דירה קבוע (שלא עולה כל פעם שבא לבעל הדירה) עשורים קדימה.

לדרוש מכל בעל דירה תנאים בסיסייםעל המדינהדירות ראויות למחיה: הבעיה בשוק השכירות היא שלא רק שאין מספיק דירות, חלקן לא ראויות למחיה..2
שעל הדירה שלו לספק כדי שהיא תוכל להיות מוצעת בשוק.

המוצרים יקרים לנו!
מזון

ש"ח,50שלשטרעםהשכונתיתלמכולתירדתיבדירה.לינגמרכיושמפולחמניות,קצתצהובה,גבינהלקנותרציתימוכתר.הדרלי,שקרהסיפורלכםאספראני
וחזרתי הביתה. בלי השמפו. פשוט כי הכסף לא הספיק לי.

ונהגבחודששקלאלף45שלמשכורתעםוהפוליטקאים?לעלות.וממשיךממשיךרקשזהשבדבר,העצובהחלקהמון.עולההכלהמזון,המוצרים,יקר,כאןהכל
צמוד, זול להם.

הבעיה היא ברורה: אין תחרות

איך פותרים את זה?

, ככל שיש יותריותר תחרותמעודדים יבוא: פותחים את השוק הישראלי לשווקים העולמיים, ומעודדים יבוא על ידי הפחתת הרגולציה והמכסים. ככל שיש.1
חברות בשוק המתחרות על הלקוח הישראלי, המחירים יורדים.

מלמדים צרכנות נבונה: איך זה הגיוני שתלמיד תיכון יודע "אנטיגונה" אבל הוא לא יודע איך לקרוא תלוש משכורת?? צעירים בוערים תקדם צרכנות נכונה.2
הלימודים.לתוכניתהכנסת קורסים בכלכלהבקרב בני נוער וצעירים על ידי

מוצרים
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אז לא רק הלחם והגבינה הצהובה יקרים, גם הרכב, הדלק, הסבון פנים, משחת השיניים, האופניים והטיטולים. וגם כאן הבעיה היא ברורה, אין יבוא, אין תחרות אבל כן
יש- מונופולים.

הבעיה היא ברורה: תקן ישראלי.

איך פותרים את זה?

מבטלים את התקן הישראלי כי הוא בעיקר חוסם את היבוא. מאמצים תקנים אירופאים ואמריקאים ומתחילים להביא מוצרים זולים מחול. התחרות, ורק.1
התחרות היא הפתרון למוצרים היקרים בישראל. עם המדינה למשוך את ידייה מהכלכלה, ולהתעסק בקביעת כללי גזרה הוגנים.

לפקח על רשות התחרות ולוודא שהיא עושה את עבודתה נאמנה ומפקחת על הגופים אשר עליהם היא מונתה לפקח..2
הכרזה על מונופולים, ואכיפתם - הכרזה על כלל היבואנים הבלעדיים במשק, ובפרט של מזון ומוצרי פארם וקוסמטיקה, כעל מונופולים. כך ניתן להחיל עליהם.3

את חוק התחרות הכלכלית המטיל אחריות פלילית על בעל מונופולים שמפעיל חסמים תחרותיים בלתי חוקיים.

תשתיות

אין בעיה לשלם הרבה מיסים, אין בעיה שאתה מקבל כלום עבור המיסים האלה.

אם בלוקסמבורג התחבורה הציבורית היא בחינם, אצלינו היא יקרה ועצלה.

אם בגרמניה האוניברסיטאות הן בחינם, אצלינו הן יקרות עם תנאי סף גבוהים, כשאפילו אין לימודי ערב.

חודשים.5זהלשינניתלחכותאצלינושבוע,תוךלרופאתורמקבלאתהבשוויץאם

הכנסת).בוועדותמיםלבקבוקיהולךבשנהש"ח700,000(להםלמקורביםמסוהטבותלפוליטיקאיםדלקניםעלשטויות,עלהולךהכסףשרובבישראלהבעיה
המיסים שלנו נופלים בין הכיסאות, במקום ללכת לתשתיות.

הבעיה היא ברורה: אין ניהול של הקופה הציבורית.
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איך פותרים את זה?

שלמזה23%בגבוההציבוריבמגזרהממוצעכשהשכרהציבורי,המגזרשלשכרלהוצאותמוקצבהמדינהשלמהתמ"ג11%כמעטהציבורי:המגזרייעול.1
לחמשבלבדאחד1%בשנהכלבו.האדםכוחהורדתידיעלהציבוריהמגזראתשאפשרכמהלייעלעלינוהמדינההוצאותאתלחסוךכדיהפרטי.המגזר

שנים הבאות.
הורדת שכר לבכירים במגזר הציבורי: אם אתה מנכ"ל מצליח בחברה פרטית, אתה יכול להרוויח גם מיליון שקל בחודש. אבל אם אתה מנכ"ל במגזר הציבורי,.2

אחר.משהוחשבוןעלבאזהכיפשוט-מידייותרזהבחודשש"ח100,000הישראלי,המיסיםמשלםחשבוןעלמקבלאתהשלךהמשכורתואת
שיותר מהר. רכבת תחתית בגוש דן היינו צריכים לבנות לפני עשור. ולא עכשיו.והעברת חוק המטרו כמההשקעה מסיבית בתחבורה ציבורית.3
הנגשת תהליך התקציב לציבור הרחב: צעירים בוערים תרצה לפתח אפליקציה שבה כל אזרח יוכל לעקוב אחר הוצאות כל משרד ממשלתי וכל חבר כנסת.4

בצורה קלה ומונגשת (כמו העובר ושב בבנק שלנו). ככל שיהייה קל יותר לאזרחים לעקוב אחר תקציב המדינה, תתפלאו או לא- הפוליטיקאים יבזבזו לנו פחות
כסף שיוכל ללכת לתשתיות ושירותים לנו, לאזרחים.

שחיתות

שחיתות.זאתלהם,יששכברשקלמיליון200ל-בנוסףשקל,מיליון30ב-הבחירותתקציבאתלהםמעליםשלכםהכנסתכשחברי
זאת שחיתות.כשחברי כנסת לשעבר הופכים ללוביסטים, או מתחילים לעבוד אצל הטייקונים,

חזירות.זאתבשנה,שקל1,000,000כמעטשלהטבותמקבליםשלנוהכנסתכשחברי

מיליונים מכספי המיסים שלנו הולכים לנהגים, ללשכות, למזכירות, למשרות מיותרות ובעיקר למקורבים לצלחת.

נמאס לנו לשתוק ולשלם. באנו לגרום להם לרעוד.

סל השקיפות שצעירים בוערים מתחייבת להעביר בכנסת:
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יומנים והצהרות הון שקופים: צעירים בוערים תדרוש לכפות על חברי הכנסת להשקיף את היומנים שלהם ולמסור הצהרות הון מידי שנה, במידה והם.1
כבד.יוטל עליהם קנס כספי אישילא עושים זאת (מה שקורה כרגע)

חברי הכנסת לא יקבעו לעצמם את השכר: המפלגה תתעקש על כך שמי שיקבע את שכר חברי הכנסת היא ועדה עצמאית אשר תורכב מהבוסים.2
- מה שיתן לחבריבמשקלהצמיד את שכר חברי הכנסת לשכר החציוניהאמיתיים- משלמי המיסים ולא חברי הכנסת עצמם. המפלגה תמליץ לוועדה

הכנסת תמריץ לקדם את רמת החיים במדינה. אנחנו ממנים אותם, והם יעלו להם את השכר?
תובעים את הטייקונים: המפלגה תבטל את האגרות על תביעות ייצוגיות שחוקקה השרה איילת שקד, אגרה אשר מונעת מאזרחים לתבוע חברות.3

מסחריות (מדוע היא עשתה זאת???)
קנסות על חברות גדולות ולא על אזרחים: המפלגה תגדיל את שווי הקנסות שבתי המשפט יכולים לפסוק נגד חברות מסחריות עשירות, ותקטין את.4

.ולמיגור תביעות ההשתקה של הטייקוניםשווי הקנסות שבתי המשפט פוסקים נגד האזרחים. נפעל לחיזוק חופש הביטוי ברשת,
כספיים על תחקירי הוןפרסיםעיתונות עצמאית: צעירים בוערים תחזק את העיתונות העצמאית, כזו שלא נתמכת על ידי טייקונים, על ידי הענקת.5

מעניין למה…)משמעותיים (כרגע בקושי כותבים על הון ושלטון,שלטון
לאאםאוליבחירות!למערכתשקלמיליון230ב-המפלגותשלהבחירותתקציבאתממניםשאנחנוהגיונילאהמפלגות:מימוןחוקאתמבטלים.6

שקלמיליון30(בערךאותםלתתמפלגהלאיזהיחליטוהואמהמדינהשקל50יקבלאזרחכלבמקום-לבחירות?פחותיצאוהםכסף,להםניתן
המערכת.אתמנצלותהןכמהלפיולאהתמיכה,כמותלפיכסף-יקבלוהמפלגותככהעכשיו).להםנותניםשאנחנומיליון230במקום

חוק משאל עם- כדי באמת לגרום לפוליטיקאים לרעוד, צעירים בוערים תחוקק חוק משאל עם בישראל: מחזירים את הכוח לאזרחים..7

צעירים בוערים- חברי כנסת שקופים!

אירגוןלאיזהבישראל.הצעיריםלמעןהפועליםחברתייםלאירגוניםשלומהמשכורת20%לתרוםמתחייבבועריםצעיריםמטעםכנסתחברכל.8
הכסף ילך? את זה יקבעו מתפקדי המפלגה.

כל חבר כנסת מטעם צעירים בוערים מתחייב לנסוע בתחב"צ, ולא לקבל את הדלקנים\ נהגים שהמדינה מחלקת לפוליטיקאים על חשבון כספי.9
המיסים שלנו.

חברי הכנסת של צעירים בוערים לא יפגשו עם לוביסטים. נקודה..10
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דמוקרטיה ישירה- משאל עם

חוק משאל עם בישראל זה החוק החשוב ביותר שמפלגת צעירים בוערים תקדם בכנסת. אנחנו גם המפלגה היחידה שמקדמת חוק משאל עם בישראל. חוק זה יאפשר
גם לאזרחים להעלות הצעות חקיקה, להצביע על חוקים ולבטל חוקים. לא רק חברי הכנסת. כך שגם אם לכם יש רפורמה שאתם רוצים לקדם, להצביע לצעירים

בוערים זה למעשה, להצביע לעצמכם!

איך זה עובד?

כל אזרח ישראלי יכול להציע חוק למשאל עם על פי השלבים הבאים:

האזרח כותב את החוק שהוא רוצה שיעלה להכרעת העם – על החוק להיות מנוסח בצורה משפטית ומאושר על ידי עורך דין..1
שניסח.החוקעבורעםבמשאלהמעונייניםאזרחיםשלמאומתותחתימותאלף100לאסוףהאזרחעל.2
החוק עובר לממשלה שבוחנת האם לחוקק את החוק הנ"ל ללא משאל עם..3
במידה שהממשלה מתנגדת לחוק, החוק עובר למשאל עם שבו האזרחים מצביעים בעד או נגד..4
אם יש רוב, החוק נחקק בספר החוקים של מדינת ישראל. אם אין רוב, החוק נגנז..5

לא המצאנו את הגלגל

דוגמאות:מספרלהלןבעולם.מדינות113בנפוץעםמשאלחוק

.77%שלברובנדחתהההצעהבחודש.שקלים13,000שלמינימוםלשכרהצעהעםלמשאלהועלתהשוויץ-,2016
.70%שלברובהתקבלהההצעהבלבד.חברים600ל-חברים945מ-הפרלמנטחברימספרלקיצוץהצעהעםלמשאלהועלתהאיטליה-,2020
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.60%שלברובנדחתהההצעהמקצועי.לצבאהצבאאתלהפוךהצעהעםלמשאלהועלתהאוסטריה-,2013
.60%שלברובהתקבלהההצעהקנאביס.שללגליזציהשתאפשרהצעהעםלמשאלהועלתההברית-ארצותוושינגטון,,2012

מדינת ישראל היא בין המדינות היחידות בעולם שמעולם לא ביצעו משאלי עם. חוק משאל עם ימגר את השחיתות השילטונית ויחזיר את הכוח לבעלי המניות
של המדינה, אנחנו.

אל תפחדו מהתקשורת, הנה כמה מיתוסים שקריים על משאלי עם שהתקשורת אומרת לכם:

שעולה למשק הישראלי המון כסף, הקלפי במשאל עם פתוחה למשך שבועיים, מי שרוצה יכול לבואבניגוד ליום הבחירות שהוא יום שבתוןמשאל עם זה יקר–.1
ולהצביע, ומי שלא, לא חייב. אין יום שבתון יקר ובזבזני. שנית, אפשר לערוך את משאל העם בצורה אינטרנטית. אם צה״ל יכול לשמור את הסיסמא לכפתור

האדום באונליין, הוא יכול גם לאבטח משאל עם אינטרנטי.
הכנסת שלכם מצביעים על חוקים, גם האזרחים מצביעים על החוקים, בעד או נגד.במשאל עם אין שאלה. כמו שחבריבמשאל עם יש שאלה מעורפלת–.2
שבבחירות יש הגבלה על פרסום, כך גם יהיה בזמן משאל עם. בנוסף, ארגון מתנדבים יכולכמומסעות פרסום פופוליסטיים יכולים להשפיע על הציבור–.3

לפרסם דף אובייקטיבי של יתרונות וחסרונות של החוק המוצע במשאל עם (לדוגמא אירגון "היוזמה האזרחית" במדינת אורגון ארה"ב). יתר על כן, לטייקונים
עם.במשאלאישמיליון10עללהשפיעמאשרמסוימתבוועדהכנסתחברי2עללהשפיעיותרקליהייה

לביצועהעולמיההממוצעמאוד.ארוךתהליךוזהמאודקשהזהחתימות,אלף100לאסוףצריךעםמשאללערוךכדיעם–משאליהיהוחמישישניכל.4
משאל עם הוא אחד לעשור.

במשאלי עם הם בחקיקת החוק עצמו ולאו דווקא בביצוע משאל העם. ברגע שהפוליטיקאיםהיתרונות הטמוניםאם לא יהיו הרבה משאלי זה לא יעזור–.5
יודעים שלאזרחים יש את הכוח להפוך את ההחלטות שלהם ולחוקק חוקים, במקום לסגור דילים מושחתים, ובמקום לחוקק חוקים גרועים הם מלכתחילה

יחוקקו חוקים שמטיבים עם האזרחים. נשתמש במשל הבא: האזרחים הם כמו מצלמת מהירות בצומת והפוליטיקאים הם הנהגים ברכבים. בכלל שהנהגים
יודעים שיש מצלמת מהירות, מלכתחילה הם יאטו כדי לא לקבל דוח.

המדינהכנסת,חברי61שלבקואליציההמיעוט.שלהדיקטטורהידיעלנשלטיםאנחנוישראלבמדינתכרגעהרוב–שלדיקטטורהלמעשהזהעםמשאל.6
יכולה להיות מושבתת לחלוטין בגלל חבר כנסת אחד. שנית, יש המון החלטות שצריך לקחת והשיטה הכי טובה שאנחנו מכירים עד עכשיו היא לקבל את דעת

הרוב.
הם אלו שעושים את כל ההצגות בכנסת, כדי לקושש קולות. בניגוד אליהם, האזרחיםהפוליטיקאיםסכנת הקצנה וקרעים בין קבוצות אוכלוסיה שונות–.7

מכבדים אחד את השני, ומוכנים להקשיב ולשמוע את האחר.
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האזרחים יצביעו האם לתקוף באירן– ממש לא. גם החברי כנסת שלכם בכנסת לא מחליטים האם לתקוף באירן כי יש על זה סיווג ביטחוני. זה לא חוק.8
שעובר במליאת הכנסת, ולכן זה בכלל לא חוק שיכול להיות במשאל עם.

הכנסת שלנו מצביעים על חוקים במתכונת של "כן" אופוזציה, "לא" קואלציה. יותר גרוע מזהראשית, חבריהעם לא מספיק רציונלי בשביל לקבל החלטות–.9
– אין. שנית, חברי הכנסת לא מומחים בכל הנושאים, הם לומדים את הצעת החוק בדיוק כמו שהאזרחים ילמדו אותה. בנוסף, כשהחליפו את המלך

מלך.עלעדיףממשלה,שראשרואיםאנחנואחרי,שנה250כן.גםנשמעמטומטם""העםשלהטיעוןשנה,250לפניבדמוקרטיה

לסיכום, חשוב להדגיש שחוק משאל עם הוא כלי רב עוצמה וחשוב שאזרחים ילמדו ראשית כיצד להשתמש בו. אי לכך, משאלי העם בפעמים הראשונות יתבצעו ברמה
העירונית, אחר כך, ברמה האזורית ורק בסוף – ברמה הארצית, לאחר שביססנו מערכת שעובדת.

מה עם ביטחון? חינוך? בריאות?
אנחנו מאמינים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ועלינו לשמור על ביטחון אזרחי ישראל כמה שאפשר. אבל, בניגוד לפוליטיקאים, אנחנו מבטיחים רק

את מה שאנחנו יכולים לקיים, והעיסוק העיקרי שלנו בממשלה הבאה הוא יוקר המחיה. בזה נתמקד, בזה נתעסק, ואת זה גם נצליח לפתור.
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