
 קווי היסוד של הממשלה

 בראשות אהוד ברק 

 

 . כללי1
 . היעדים המרכזיים של הממשלה הם: בטחון לאומי ובטחון אישי תוך מאבק נחרץ בטרור, סיום1.1

 ערבי תוך השגת שלום אמת; מניעת מלחמה ושפיכות דמים; מאבק באבטלה-הסכסוך הישראלי

 וטיפוח צמיחה יציבה היוצרת תעסוקה; צמצום הפערים החברתיים; עידוד העלייה וקליטתה מתוך

 שילוב ושותפות; יצירת תנאי חיים וסביבה שיתנו תחושת יעוד ותקוה ויעודדו עליה לארץ; ביצור

 הדמוקרטיה, שלטון החוק, מורשת ישראל, וזכויות האדם תוך כבוד לבתי המשפט; הבטחת

 נויות לכל; הצבת החינוך בראש סדר העדיפויות תוך דאגה לחינוך הדור הצעיר מגןשוויון הזדמ

 הילדים ועד לאוניברסיטה; מאבק באלימות ובתאונות הדרכים.

 

 ערבי בדרכי שלום מתוך עמידה על בטחונה-. ממשלת ישראל תפעל לשים קץ לסכסוך הישראלי1.2

 לבסס את השלום על כבוד הדדי, תוך הלאומי של ישראל, חוסנה והתפתחותה. הממשלה תחתור

 הבטחת האינטרסים החיוניים והבטחוניים של המדינה והקניית בטחון אישי לכל אזרחיה.

 

 . הממשלה תעשה למען אחדות העם תוך קירוב לבבות בין כל אזרחי המדינה, טיפוח הסובלנות,1.3

 טוב יותר לכלל אזרחי המתינות והכבוד לזולת, ולמען איחוי הקרעים בעם ומתן תקוה לעתיד

 המדינה, ערבים כיהודים, חילונים כדתיים.

 

 . הממשלה תשקוד להבטיח שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית דמוקרטית, וציונית, בה1.4

 מתקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה ומעודדת עלייה.

 

 מם לגבי כל. הממשלה תשתית את מדיניותה על עקרונות השוויון, הצדק והאחווה ויישו1.5

 המגזרים, העדות והקבוצות בחברה הישראלית.

 

 . הממשלה תחתור לביצור ערכי היסוד של הדמוקרטיה וערכי היהדות, שלטון החוק והשוויון1.6

 בפני החוק, בהתבסס על צדק חברתי, זכויות האדם והאזרח, ערכי היהדות, שוויון, אחווה

 את הכבוד לחוק ולמשפט ברוח ערכיוחירות. הממשלה תחזק את מערכות המשפט ותבסס 

 הדמוקרטיה ומסורת ישראל.

 

 . הממשלה תשקוד על פיתוח המשק על פי עקרונות של כלכלה חופשית ומאוזנת, במגמה להגדיל1.7

 את המשאבים העומדים לרשות המדינה וזאת מתוך שכנוע עמוק כי שגשוגה של המדינה

 ה תראה את צמצום הפערים ואת יישוםוהתפתחותה הם מרכיבים מרכזיים בעוצמתה. הממשל

 עקרונות הצדק החברתי כמרכיב חיוני במדיניותה הכלכלית וממילא בחוסנה של מדינת ישראל.

 

 . הממשלה תפעל לטפח צמיחה יציבה תוך השתלבות בכלכלה העולמית, לשפר את רמת החיים,1.8

 זדמנות שווה לכל אזרחיהולקדם את המדע, הטכנולוגיה והתעשייה. הממשלה תעשה כן תוך מתן ה

 

 להשתתף מתוך אחריות בעשייה הלאומית.

 

 . הממשלה תפעל לקידום שכבות רחבות בעם, לצמצום הפערים ולהעלאת רמת החיים של1.9

 השכבות החלשות להפעלת מדיניות של קידום ערי הפיתוח ולפיתוחן, ולשיקומן של שכונות

 מצוקה.

 

 חום בריאות הציבור, התעסוקה ותנאי הדיור ותדאג. הממשלה תפעל לשיפור של ממש בת1.10

 הוריות ולאנשים המצויים במצוקה-לקשישים, לגימלאים, לנכים, למשפחות ברוכות ילדים וחד

 כלכלית וחברתית.



 

 . הממשלה תכבד את צביונה היהודי של המדינה ומורשת ישראל וכן את הדת והמסורת של בני1.11

 כל הדתות במדינה.

 

 ת מדיניותה תפעל הממשלה לשמירת כבודו של כל אדם בחברה, את רווחתו, בטחונו. בקביע1.12

 ואיכות חייו.

 

 . הממשלה תפעל לשוויון בין המינים בחברה ותיצור תנאים שיסייעו לנשים להתקדם במערכות1.13

 ההשכלה, השלטון, העבודה והכלכלה. הממשלה גם תיאבק במכת האלימות נגד נשים ואלימות בתוך

 

 שפחה.המ

 

 . הממשלה תטפח מפעלי תרבות ואמנות ותעודד יוצרים במגמה ליצור אקלים של יצירה1.14

 ופיתוח כשרונות ולהביא לעדנה לתרבות בישראל.

 

 . הממשלה תחזק את הקשרים שבין ישראל ליהודים בתפוצות, תוך דיאלוג מתמיד, ותמצא1.15

 ללות. הממשלה תיאבק יחד עם יהדותדרכים לחזק את זהותם היהודית ולסייע למאבקם בהתבו

 העולם נגד תופעות של אנטישמיות וגזענות.

 

 . הממשלה תקיים את ההסכמים הבינלאומיים של ישראל.1.16

 

 . הממשלה תפעל לתכנון אסטרטגי לטווח ארוך במגמה לקדם את ישראל כמדינה מודרנית1.17

 האלפיים, בתקוה לעתיד טוב יותר.המנוהלת באופן יעיל וצודק וצועדת בבטחון ובשלום לשנות 

 

 . השלום, הביטחון ויחסי החוץ של ישראל2

 . הממשלה רואה בשלום ערך יסוד בחיי העם בישראל, השואב את מקורותיו מחזון הנביאים2.1

 כפי שבא לידי ביטוי במגילת העצמאות ובכמיהתו המתמשכת של העם בישראל לשלום ולבטחון.

 ם קץ למעגל שפיכות הדמים באזורנו. עשיית השלום מבוססת עלהממשלה מאמינה כי ניתן לשי

 עוצמתו של צה"ל ועוצמתה הכוללת של ישראל, על כושר ההרתעה של המדינה ועל רצונה להביא

 ליציבות במזרח התיכון שתאפשר להפנות משאבים לפיתוח כלכלי וחברתי.

 

 ישראל. ההסדרים והסכמי. השלום הוא מרכיב בתפיסת הבטחון הלאומי ויחסי החוץ של 2.2

 השלום שהממשלה תהיה צד להם יתבססו על שמירת האינטרסים הבטחוניים והלאומיים של ישראל,

 

 והם יישענו על תמיכה רחבה של העם בישראל.

 

 . הממשלה תבסס את עוצמתו של צה"ל ככוח המגן וההרתעה של ישראל.2.3

 

 וזמיו ומבצעיו, ותבטיח את הביטחון. הממשלה תילחם מלחמת חורמה בארגוני הטרור, י2.4

 האישי של כל תושבי ישראל.

 

 . כחלק ממדיניותה להבאת שלום וביסוסו במזרח התיכון תפעל הממשלה לפיתוח מערכות2.5

 לשיתוף פעולה מדיני, כלכלי, מדעי ותרבותי בין עמי האיזור.

 

 הקיים לשם סיום. הממשלה תעשה לזירוז המשא ומתן עם הפלסטינים על בסיס התהליך 2.6

 הסכסוך בהסדר קבע תוך הבטחת בטחון ישראל והאינטרסים החיוניים שלה. הסדר הקבע עם

 עם.-הפלסטינים יובא לאישור במשאל

 

 . הממשלה תכבד ותבצע את ההסכמים שישראל חתמה עם הפלסטינים ובד בבד תעמוד על כך שגם2.7

 



 הרשות הפלסטינית תכבד ותבצע הסכמים אלה.

 

 משלה תחדש את המשא ומתן עם סוריה במגמה להגיע להסכם שלום עמה; שלום מלא, שיבצר. המ2.8

 

 וקיום מערכת יחסים נורמלית 338-ו 242את בטחון ישראל, שיושתת על החלטות מועצת הבטחון 

 בין שתי מדינות שכנות החיות זו לצד זו במצב של שלום. הסכם השלום עם סוריה יובא לאישור

 עם.-במשאל

 

 . הממשלה תפעל במגמה להוציא את צה"ל מלבנון תוך הבטחת שלומם ובטחונם של תושבי2.9

 הצפון ובשאיפה להגיע להסכם שלום עם לבנון.

 

 . הממשלה רואה במצריים, בירדן וברשות הפלסטינית שותפות חשובות במאמץ לכינון השלום2.10

 

 תעשה לקידום ההבנה והידידות שיח מדיני מתמיד. כן-באזורנו והיא תקיים עם כל אחת מהן דו

 ולפיתוח הכלכלה, המסחר והתיירות בין העם בישראל לבין העמים המצרי, הירדני והפלסטיני.

 

 שיח מתמיד עם ארצות הברית באשר לעמדותיה של זו בקשר להסדרי-. הממשלה תקיים דו2.11

 הממשלה תשקוד על שיח יתייחס גם לסיוע מדיני, כלכלי ובטחוני אמריקאי לישראל.-הקבע. הדו

 העמקת יחסי הידידות המיוחדים השוררים בין ארצות הברית לבין ישראל, ועל המשך שיתוף פעולה

 אסטרטגי עמה וטיפוחו.

 

 . הממשלה תדאג לחיזוק הקשרים עם האיחוד האירופי והמדינות החברות בו ולהידוקם.2.12

 העמים וסין, ועם הקהילייה כן תפעל הממשלה לחיזוק הקשרים עם רוסיה, מדינות חבר-כמו

 לאומית בכלל.-הבין

 

 . הממשלה תעשה כל שביכולתה להביא לשחרורם של השבויים והנעדרים ולהחזרתם ארצה.2.13

 

 . ירושלים3
 . ירושלים השלמה, בירת ישראל לנצח, תשאר מאוחדת ושלמה בריבונות ישראל.3.1

 

 ושים ויובטח חופש הפולחן.. לבני כל הדתות תובטח גישה חופשית למקומות הקד3.2

 

 . הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל המשך הבנייה בה לרווחת כל תושביה.3.3

 

 . התיישבות4

 . הממשלה רואה בהתיישבות, על כל צורותיה, מפעל בעל ערך חברתי ולאומי ותפעל לשיפור4.1

 בים בפניה.יכולתה של ההתיישבות להתמודד עם הקשיים והאתגרים הניצ

 

 . עד לקביעת מעמדם של הישובים היהודיים ביש"ע במסגרת הסדר הקבע, לא יוקמו התנחלויות4.2

 חדשות ולא ייפגעו התנחלויות קיימות.

 

 . הממשלה תדאג להבטיח את בטחון התושבים היהודיים ביש"ע ותפעל לספק להם שירותים4.3

 שובים בישראל. הממשלה תיתן מענה ותדאגממלכתיים ומוניציפליים שוטפים שווים לאלו של הי

 אקונומיות-לצרכים השוטפים של ההתפתחות בישובים הקיימים. אמות המידה הסוציו

 יחולו על הישובים בכל מקום באופן שוויוני.

 

 . חוקה, משפט, ממשל ושלטון מקומי5

 ת, מינהל. הממשלה תפעל להבטחת צדק חברתי, שוויון, כבוד האדם וחירותו, טוהר המידו5.1

 תקין, טיפוח יחסי כבוד הדדי בין אדם לחברו, ביצור המשטר הדמוקרטי במדינה, שימור המורשת

 היהודית ולהנחלת ההכרה בחשיבות שלטון החוק וזכויות האדם.



 

 להשלמת חוקי היסוד ולגיבושם לחוקת המדינה. בחוקה ובחוקי 15-. הממשלה תפעל בכנסת ה5.2

 ערכים חיוניים לכל חלקי החברה בישראל, ביניהם זכויות האדם והגנההיסוד יובטחו איזונים בין 

 דמוקרטית. כינון החוקה ייעשה תוך מאמץ לגבש-על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

 הסכמה לאומית רחבה.

 

 . הממשלה תפעל לחיזוק מעמדם של הכנסת ושל בתי המשפט ובתי הדין, ביקורת המדינה5.3

 וק, תוך שמירה קפדנית על עקרון הפרדת הרשויות. הממשלה תפעל לשפר אתורשויות אכיפת הח

 השירות הציבורי ולערוך בו רפורמה.

 

 . הממשלה תילחם בפשע ובאלימות לרבות אלימות בקרב הנוער, אלימות נגד נשים וחסרי ישע5.4

 בדרכי חינוך, הרתעה ושיקום.

 

 המשפט, לשיפור השירות לבעלי-פורמה בבתי. הממשלה תפעל לחיזוק מערכת השיפוט, ליישום ר5.5

 הדין ולקיצור זמן ההמתנה למשפטים.

 

 . הממשלה תנהיג קריטריונים קבועים, ברורים, גלויים ושווים לחלוקת המענקים של משרדי5.6

 הממשלה השונים ותקפיד על יישומם.

 

 . שינוי סדר העדיפויות הלאומי6
 את המשאבים העומדים לרשותה. העדיפות תינתן. הממשלה תקבע את סדר העדיפויות בהקצ6.1

 בראש ובראשונה לחינוך. עדיפות תינתן גם לבריאות, למאבק באבטלה ובעוני, ליצירת מקומות

 עבודה, לקליטת העלייה, לפיתוח התשתיות החיוניות לצמיחה הכלכלית ולאיכות חייו של האזרח,

 חקר ולפיתוח טכנולוגיה מתקדמת.לחיזוק ההתיישבות, למאבק בתאונות הדרכים, לעידוד המ

 

 . הממשלה תבחן מחדש את אזורי וישובי העדיפות הלאומית. בכפוף לכך יהיה לישובים6.2

 היהודיים ביש"ע מעמד שווה לזה של הישובים בישראל, ללא העדפה, למעט העדפה בנושאים

 הנובעים מצורכי הבטחון.

 

 י קריטריונים המבוססים על שיקולים. חלוקת המשאבים הממלכתיים תעשה אך ורק על פ6.3

 ענייניים, על פי יעדי המדינה וצרכי אזרחיה ולא על פי מפתח מפלגתי.

 

 . כלכלה וחברה7
 . הממשלה תפעל במדיניותה לבנות מדינת רווחה וחברה צודקת, בעלת רגישות לצורכי הפרט;7.1

 וני. הממשלה תנקוטהיא תעמיד במרכז מדיניותה את הדאגה לאזרח ואת המאבק באבטלה ובע

 במדיניות כוללת לצמצום הפערים החברתיים ולהקטנת ממדי העוני.

 

 . הממשלה תפעל לשיפור רמת החיים ואיכות החיים של הפרט והכלל. הממשלה תשקיע בשיפור7.2

 מצבם הכלכלי של תושבי עיירות הפיתוח, שכונות ואזורי מצוקה. היא תפעל במאמץ להיטיב את

 ואיכות החיים של כולם. החינוך, התעסוקה

 

 . על פי התפיסה של משק חופשי ומאוזן, תפעל הממשלה להגדיל את התחרות במשק תוך הגבלת7.3

 המונופולים הסרת חסמים והקטנת הריכוזיות במשק, ולהשתלבות בכלכלה העולמית.

 

 . הממשלה תדאג להאצת השיפור של מערכות התשתית של משק המים, לפיתוח החקלאות7.4

 דינה, להבטחת מכסות מים סבירות לחקלאים ולהגדלת היצוא החקלאי. הממשלה תפעל לפיתוחבמ

 תעסוקות חילופיות למושבים.

 

 . הממשלה תפעיל מדיניות תקציבית שתאפשר הקטנה הדרגתית של נטל המס ותביא לצמיחה7.5

 כלכלית הדרגתית וקבועה לאורך זמן, על מנת לאפשר צמצום הגירעון התקציבי.



 

 . כדי לתת תמריץ לעבודה ולצמיחה תכין הממשלה רפורמה במערכת המיסוי במגמה להקטין את7.6

 הביניים ולהרחיב את בסיסו. הממשלה תעמיק את גביית המס-שיעורו של המס בעיקר למעמדות

 ותדאג לחלוקה צודקת של נטל המיסים.

 

 תוך הידברות עם. הממשלה תקדם את ההפרטה של מערכות עסקיות שבבעלות המדינה 7.7

 העובדים, ובמידת האפשר תוך מתן הזדמנות לעובדים לרכוש מניות במערכות הנמכרות. בכל

 הפרטה תהיה הדברות עם ועד העובדים של המערכת, המפעל או התאגיד במגמה לכבד את ההסכם

 הקיבוצי שנחתם עם העובדים.

 

 לות התקציב. כן תפעל הממשלה. הממשלה תפעל ליישם את חוק הדיור הציבורי בהתחשב במגב7.8

 באופן שלמשפחות ברוכות ילדים, לזוגות צעירים, לעולים חדשים, לחיילים משוחררים ולתושבי

 שכונות מצוקה יתאפשר לרכוש או לשכור דירה במחירים ובתנאים סבירים, תוך הסתייעות

 במשכנתא. הממשלה תעשה להבטיח פתרונות דיור לנזקקים, לרבות דיור ציבורי.

 

 . הממשלה תפעל לשיפור מצבם של הגימלאים והקשישים בחברה, ותבחן הסדרים נוספים בתחום7.9

 

 הפנסיוני, בין אם בחקיקה או בדרך אחרת, כדי למנוע מאזרחים בגיל הזהב להיקלע לקשיי תפקוד

 .1995ולמעגל העוני. הממשלה מאשרת את מחוייבותה לקרנות הפנסיה הוותיקות על פי החלטתה ממרס 

 

 הוריות, ילדים-. הממשלה תדאג במיוחד לאוכלוסיות מיוחדות: נכים, מוגבלים, משפחות חד7.10

 חריגים ועוד.

 

 ושנות האלפיים ותגדיל באופן משמעותי 2000. הממשלה תפתח את ענף התיירות לקראת שנת 7.11

 את היקף תיירות הפנים והחוץ ואת האתרים ותשתית התיירות.

 

 ועדה לבחינת בעיות העובדים הזרים בישראל כדי למצוא פתרון לכשל. הממשלה תמנה 7.12

 כלכלי שבאופן העסקתם.-המוסרי ולמפגע החברתי

 

 . הממשלה תמנה ועדה לבדיקת זכויות העובדים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם.7.13

 ללאהוועדה תבדוק גם את תחולת הסכמי העבודה הקיבוציים על כל העובדים במקום העבודה, 

 אפלייה באשר ללאום, למין ולדרך בה נקלט העובד במקום עבודתו.

 

 . עלייה וקליטה8
 . הממשלה תפעל לעידוד העלייה ולקליטתה. השתלבות העלייה בחברה הישראלית תעשה אך ורק8.1

 תוך שיתוף פעולה ודיאלוג עם העולים. הממשלה תפעל להשתלבות מהירה של העולים החדשים

 נות, תוך רגישות והבנה למצוקותיהם. מדיניות קליטת העלייה תשים דגש עלבישראל ללא פטרו

 מניעת אפלייה, הטלת סטיגמות וניכור. היא תטפח גאווה על כך שהחברה הישראלית מתחזקת

 ויוצאת נשכרת מתרומתם של העולים לכלכלה, למדע ולתרבות של ישראל.

 

 ל עולים מארצות מצוקה.. הממשלה תייחד מאמץ מיוחד לעלייתם ולקליטתם ש8.2

 

 . הממשלה תדאג לכך שכל עולה יוכל ללמוד עברית מהגיל הרך ועד לשיבה טובה. המדינה תסייע8.3

 לעולים בהכשרה, בהסבה מקצועית ובתעסוקה.

 

 . הממשלה תפעל לשילוב אנשי המדע והאקדמאים שבין העולים במשק הישראלי, במגזר8.4

 גבוהה והמחקר.עסקי, במוסדות ההשכלה ה-התעשייתי

 

 . הממשלה תכבד את השוני התרבותי של כל קבוצה ותנסה לחזק את המשותף ביניהן. היא8.5

 התרבותיות ותפעל לפתיחת ערוצי תקשורת ברוח זו מתוקף היותנו עם אחד.-תיישם את עקרון רב



 

 כל. הממשלה תחתור להפסקת האפלייה ברמות השכר לעבודה זהה בין עולים לבין ותיקים ב8.6

 התחומים.

 

 . הממשלה תפעל להפשרת קרקעות ציבוריות על מנת להוריד את עלויות הבנייה ולאפשר דיור8.7

 במחיר סביר, אם לצורך קנייה ואם לצורך שכירה לתקופה ארוכה, תוך שמירה על זכויות השוכר.

 

 נוך, תוך. הממשלה תפעל לשילוב העולים בתכניות החינוך, במערכות החינוך וברפורמות בחי8.8

 ניצול הפוטנציאל התרבותי והמדעי של העלייה לטובת כלל מערכת החינוך.

 

 . הממשלה תדאג במיוחד לקבוצות טעונות עזרה בקרב העולים כגון: קשישים, משפחות8.9

 הוריות, נכים וחולים.-חד

 

 . הממשלה תיזום חקיקה שתבטיח את זכויותיו וחובותיו של העולה החדש בישראל.8.10

 

 במאי כיום ציון היסטורי מיוחד 9-. הממשלה תפעל לחקיקת חוק הווטרנים, הקובע את ה8.11

 ומעניק הטבות וסיוע לוותיקי מלחמת העולם השניה החיים עמנו.

 

 . הממשלה תפעל לשילוב עולים חדשים בשירות הממלכתי והציבורי בכל הרמות.8.12

 

 יניהם ויפעלו במשותף לעידוד העלייה. הממשלה והסוכנות היהודית יהדקו את היחסים ב8.13

 ציוני בתפוצות. במקביל תבחן הממשלה את מכלול -ולשיפור הקליטה ולחיזוק החינוך היהודי 

 יחסיה עם הסוכנות היהודית.

 

 . חינוך9

 . הממשלה תעמיד את החינוך בראש סדר העדיפויות הלאומי ותראה בהשקעה בתשתית האנושית9.1

 להוצאת קבוצות של אזרחים ממעגל -ית וחברתית, ובטווח הארוך מנוף עיקרי לצמיחה כלכל

 העוני והמצוקה.

 

 ;3-5. הממשלה תפעל בהדרגה להבטיח שוויון הזדמנויות בחינוך לכל, חינוך חובה לגילאי 9.2

 להארכה הדרגתית של יום הלימודים בבתי הספר; להעלאת מספר הזכאים לתעודות בגרות; לפיתוח

 וחד; להרחבת מערכת ההשכלה הגבוהה ולהבטחת חינוך גבוה, ולהפחתהמערכת החינוך המי

 מודרגת של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ולמתן הלוואות לסטודנטים, הכל בכפוף

 למגבלות התקציב.

 

 . הממשלה תיתן תמריצים לקידום מערכת החינוך בישובי עדיפות לאומית ובשכונות שיקום9.3

 ה תמריצים ומענקים שיעודדו את משוחררי צה"ל ללמוד ולהישאר בארץ.ורווחה. כן תיתן הממשל

 

 . הממשלה תפעל להעמקת החינוך לדמוקרטיה, לרגישות חברתית ולכיבוד החוק והמשפט9.4

 במדינה וכן תפעל במסגרת החינוך בבתי ספר יהודיים להעמקת החינוך לציונות, ליהדות ולהכרת

 מורשת ישראל.

 

 י במערכת החינוך היהודית יילמדו, בין השאר, ערכי הנצח של העם היהודי. הממשלה תדאג כ9.5

 ובהם תורת ישראל, אהבת ישראל, כבוד האדם הנברא בצלם ואהבת המולדת, היסטוריה של עם

 ישראל והרעיון הציוני, וכן הערכים האוניברסליים וההומניסטיים של כבוד האדם וחירותו.

 

 ם ומעמדם ותנאי עבודתם של המורה ואיש המחקר.. הממשלה תעשה לשיפור הכשרת9.6

 

 . הממשלה תפתח חינוך מדעי וטכנולוגי שיעצב דור חדש של מדענים, חוקרים ומורים שיאפשר9.7

 לישראל להשתלב בצמרת המחקר והתעשייה בתחומי המדע והטכנולוגיה.



 

 מלכתיות.. הממשלה תדאג לחינוך ילדים ממשפחות מצוקה במסגרת מערכות החינוך המ9.8

 

 . הממשלה תתמוך במפעלי תרבות, אמנות, ספרות, תאטרון, מוזיקה, מחול, קולנוע, מוזיאונים9.9

 וספריות במגמה ליצור אקלים של יצירה ופיתוח כשרונות ופריחה לתרבות הישראלית, על פי אמות

 על ענפיו מידה ענייניות, שוויוניות ופומביות. כמו כן תמשיך הממשלה בקידום הספורט בישראל

 השונים.

 

 . יושם דגש על הבטיחות ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך.9.10

 

 . דת10
 . הממשלה מכירה בצורך לעצב פתרון ראוי ליחסי דת ומדינה תוך דיאלוג וכינון אמנה בין10.1

 ם.דתיים לחילוניים, שתושתת על הסכמה המבוססת על סובלנות הדדית וקירוב לבבות בין חלקי הע

 

 . הממשלה תפעל לחוקק בכנסת בהתאם לפסיקת בג"צ, את נושא הגיוס והפטור מגיוס מצה"ל10.2

 של בני הישיבות, תוך הידברות מראש וחתירה להבנה עם כל הנוגעים בדבר.

 

 . הממשלה תבטיח את צרכי הדת לכל בני העדות והדתות בישראל ללא השפעת זיקות פוליטיות,10.3

 

 שוויון, הסבירות והתקינות.אלא לפי עקרונות ה

 

 . הממשלה תדאג לחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית.10.4

 

 . הממשלה תדאג לשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות ותפעל להסדרת אפשרות לתפילת10.5

 יהודים במקומות המקודשים להם, ולהבטחת אפשרות תפילה לבני כל הדתות במקומות

 ן הפנים ובסדר הציבורי.המקודשים להם, בהתחשב בביטחו

 

 . ישופרו שירותי הדת במדינה.10.6

 

 . שוויון בין המינים11
 . הממשלה תנהל מדיניות שתביא לשוויון בין המינים.11.1

 

 . הממשלה תבחן את השכר ואת הקידום של נשים בשירות הציבורי ותפעל להביא לשוויון11.2

 הזדמנויות, בשכר ובקידום בין גברים לנשים.

 

 . הממשלה תבחן עריכת שינויים מבניים במשק שיאפשרו להורים לילדים צעירים להמשיך11.3

 בעבודתם: שעות עבודה גמישות, יום לימודים ארוך, מעונות יום לגיל הרך, תמיכה והדרכה

 להורים עובדים.

 

 פעל. הממשלה תפעל להכיר בהוצאות הכרוכות בטיפול בילדים כאשר שני בני הזוג עובדים, ות11.4

 להגביר את הכדאיות הכלכלית של יציאת הורים לילדים צעירים לעבודה.

 

 . הממשלה תיאבק באלימות נגד נשים.11.5

 

 . מעמד ערביי ישראל12
 . הממשלה תדאג לשוויון זכויות מלא לכל אזרחי ישראל הערבים, הבדואים, הדרוזים,12.1

 הצ'רקסים ולכל אזרח אחר. היא תפעל למען שוויון בחינוך, בתעסוקה, בדיור ובתשתיות ולתיקון

 עיוותי העבר בהקצאת משאבים ובמתן שירותים ציבוריים.

 

 . הממשלה תפעל לשיפור מצבן של הרשויות הערביות, ליצירת מקומות עבודה, תוך תיעוש,12.2



 גתית של פערים בין האוכלוסיות במדינה, בכלבישובים הערבים והדרוזים ותוך סגירה הדר

 הקשור לתשתית כלכלית וחברתית.

 

 . הממשלה תפעל לשיפור מערכת החינוך במגזרים הערבי והבדואי, הדרוזי והצ'רקסי, כמו12.3

 במגזר היהודי. היא תפעל לקידום התרבות הערבית והדרוזית ברוח המורשת של עדות אלו.

 

 צירת תשתית כלכלית וחברתית בישובים הערבים והבדואים, הדרוזים. הממשלה תפעל למען י12.4

 והצ'רקסים, השווה באיכותה לזו המצוייה בישובים יהודיים.

 

 . הממשלה תקדם הסדרים לישובם של הבדואים בנגב שיתבססו על פתרון משולב של ישובם12.5

 והסדרת בעיית הקרקעות.

 

 בני המגזר הערבי בשירות הממלכתי והציבורי. הממשלה תפעל ליצירת מקומות עבודה ל12.6

 ברמות הגבוהות ביותר. היא תקצה תקנים נוספים לשילוב אקדמאים ערבים במוסדות ממלכתיים

 וציבוריים.

 

 . הממשלה תפעל לגיבוש פתרונות לבעיות מטרידות כמו בעיות ההכרה בישובים ערבים לא12.7

 בדואים בנגב, אישור מזורז של תכניות מיתאר,מוכרים, הפקעת קרקעות לצורכי ציבור, בעיות ה

 הגדרת שטחי שיפוט שבמחלוקת, מתן פתרונות לבעיות דיור של זוגות צעירים ואנשים במצוקה

 והחזרת עקורים מאיקרית ובירעם בהתאם לעקרונות שאושרו בוועדות השרים בממשלות

 קודמות.

 

 . בריאות13
 יהנה מביטוח בריאות במסגרתו יקבל את כל. הממשלה תפעל במגמה שכל אזרח בישראל 13.1

 שירותי הבריאות שהוא נזקק להם לשם ריפוי, מניעה בסיסית ושיקום.

 

 . הממשלה תבחן מחדש את התשלומים של ביקור רופא ותשלום לתרופות. הממשלה תבחן את13.2

 המקורות למימון חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

 ת שירותי בריאות הולמים לגימלאים ועל הסדרת. הממשלה תשים דגש מיוחד על אספק13.3

 האשפוז הסיעודי.

 

 . הממשלה תדאג להוספת מקומות אשפוז ולמכשור רפואי מודרני בבתי החולים ובמרפאות,13.4

 לקיצור הליכים בירוקרטיים וזמני המתנה לטיפול רפואי.

 

 . תחבורה14
 תיאבק בתאונות הדרכים.. הממשלה תעשה מאמץ לפתור את קשיי התחבורה במדינה ו14.1

 

 . הממשלה תדאג לקווי רכבת מהירה לעורקי התחבורה העיקריים, לסלילת כבישים, לבניית14.2

 גשרים ומחלפים, לקיצור זמני הנסיעה ולשיפור דרכי הגישה לישובים ולהקלת עומס התנועה.

 

 למערכות. הממשלה תתמוך בהקמת מערכות הסעת המונים ולהחדרת טכנולוגיה מתקדמת 14.3

 אלו. כן תפעל הממשלה לפתוח לתחרות את התחבורה הציבורית.

 

 . איכות הסביבה15
 . הממשלה תשמור על איכות הסביבה, תפעל למנוע זיהום המים והאויר ותפעל לחיסולם או15.1

 צמצומם של מפגעים אקולוגיים שונים, חומרים רעילים וקרינה גרעינית.

  להסכם הקואליציוני הכללי

 


