הממשלה התשע-עשרה בראשות מנחם בגין הוצגה ואושרה בכנסת ביום רביעי ,ה' באב תשמ"א 5 ,באוגוסט
 .1981בנספחות ל"דברי הכנסת" פורסם ההסכם הקואליציוני של הממשלה.

נספחות
___
ד .הסכם קואליציוני לכנסת העשירית
בין הסיעות :הליכוד ,המפלגה הדתית הלאומית ,יהדות התורה – אגודת ישראל ,תנועת מסורת
ישראל
 .1כל סעיפי ההסכם הקואליציוני לכנסת התשיעית שרירים וקיימים ,ולצורך ביצועם ייראו כאילו
נכתבו מחדש בהסכם זה ,שהוא המשך ותוספת להסכם הקודם .סעיפים שעדיין לא בוצעו,
או שבוצעו בחלקם ,יבוצעו בהקדם.
 .2הממשלה תדאג שחלקי ציבור שונים ,לרבות הציבור החרדי ,לא יופלו לרעה בהקצאת
משאבים ממשלתיים ,עירוניים ושל הסוכנות היהודית (עד כמה שהדבר בסמכות הממשלה)
בתחום החינוך והחברה ,וישולבו בביצוע.
 .3הממשלה תקפיד על אכיפת החוק גם בנושאים דתיים ,לרבות חוקי עזר מקומיים ,לרבות
באמצעי האכיפה הממלכתיים .ייעשה למען אכיפה מלאה של כל החוקים הקשורים בשמירת
שבת ,בכשרות ובבשר חזיר.
 .4הצעות לשינוי שיטת הבחירות לכנסת יוגשו בהסכמה מראש של כל השותפים לקואליציה.
סיעות הקואליציה לא יתמכו בהצעות חוק פרטיות לשינוי שיטת הבחירות אלא בהסכמת כל
השותפים להסכם זה.
 .5הממשלה תפעל לצמצום העבודה בשבת .מטרה זו תושג ,בין היתר באמצעים האלה:
 .6יוקפד הלכה למעשה שלא יופלה לרעה אדם בקבלתו לעבודה ,בקידומו ובהישארותו בעבודה
בשל רצונו לשמור על השבת .אם החוק הקיים אינו מבטיח זאת – הוא יתוקן בהתאם לכך.
 .7יובטח שהתחבורה הציבורית תיפסק לפני כניסת השבת או החג ,ולא תחודש אלא לאחר
צאת השבת או החג ,תוך שמירת הסטטוס-קוו בנושא זה .משרד התחבורה והרשויות
המוסמכות בהתאם לחוק ידאגו לביצוע מלא של סעיף זה.
 .8מפעל חדש שייבנה ,או מפעל קיים שיורחב ,יקבל סיוע ועזרה כדי שיוכל לתכנן את תפעולו
בלא לעבוד בשבת .במיוחד יוקפד בנדון בנוגע למפעלים חדשים .הממשלה תעודד מפעלים
בהלוואות ובמענקים ,למען יוכלו להפסיק או לצמצם את העבודה בשבת.
 .9כל היתר עבודה הניתן על-ידי הממונים ,לרבות היתרים חד-פעמיים ,ידווחו לוועדה המייעצת,
הפועלת ליד ועדת השרים ,בתוך חודש מיום הוצאתם ,לרבות נימוקי מתן ההיתר .כל חבר
בוועדה ,לרבות "המכון הטכנולוגי" או "צומת" ,רשאי לערער על ההיתר או על תנאיו,
והערעור יובא תוך שבועיים לדיון והכרעה בוועדת השרים.
 .10שר כעבודה יחתום על היתר עבודה לאחר שהתיק הובא לוועדה המייעצת לחוות-דעתה.
תינתן זכות ערעור לדעת מיעוט בוועדה המייעצת לפני ועדת השרים.
 .11נציג של המכון הטכנולוגי לבעיות ההלכה ו/או "צומת" ,וכן נציג נוסף שיוסכם על-ידי אגודת
ישראל ,ישותף באורח קבע בוועדת השרים להיתרי עבודה בשבת.
 .12חוק שעות עבודה ומנוחה יתוקן כדלהלן :בסעיף (15ב) לחוק לאחר הפסקה "היתר מיוחד
לא יינתן לתקופה העולה על שתי שנים" יבוא" :הן בבת אחת ,הן בהצטברות שנים ,חודשים,
ימים או שבועות או כל תקופת זמן אחרת ,ברציפות או שלא ברציפות" ,או מלים אחרות
בעלות משמעות זהה.
 .13העונש הכספי על עבירת חוק שעות עבודה ומנוחה יוגדל במידה ניכרת ומשמעותית.
 .14ימונה סגן למפקח העבודה הראשי ,לצורך פיקוח על ביצוע חוק שעות העבודה והמנוחה
בקשר לשבת ומועדים.
 .15בכל המפעלים שיוקמו ,בפרט בפרויקטים לאומיים ,יילקח בחשבון ההיבט של שמירת שבת,
הן בזמן הקמתם והן בהפעלתם לאחר מכן ,לצורך זה ישותף נציג המכון המדעי הטכנולוגי
לבעיות הלכה בצוות התכנון וההקמה במסגרת המתאימה למטרה זו.
 .16ייעשה להמשך צמצום וביטול עבודות בשבת בתחנות חברת החשמל .בתחנות חדשות
שתיבנינה ידאגו לאוטומציה ,והתחנה תיבנה כך שייצור החשמל לא יגרום לחילול שבת ,ככל

הניתן .לצורך סעיף זה תוקם ועדה מנציגי ראש הממשלה ,שר הדתות ושר האנרגיה.
הוועדה תגיש המלצות תוך  6חודשים.
 .17יוקפד הלכה למעשה על שמירת השבת בנמלי חיפה ,אשדוד אילת .שר התחבורה ידאג
לביצוע סעיף זה .כן ייעשה ככל האפשר במגמה להגיע לשמירת השבת בנמל התעופה בן-
גוריון.
 .18יוקפד הלכה למעשה ש"אל על" לא תפעל בשבת ובמועדים בארץ ובחוץ-לארץ .מטוסי "אל
על" לא ימריאו ,לא יטוסו ולא ינחתו בשבת ובמועד .על חברת "אל על" להסדיר את לוח
הזמנים של כל טיסותיה כדי לקיים את הכלל הזה .כן יוקפד הלכה למעשה על שמירת
השבת בהתאם לחוק בכל החברות הממשלתיות ,רכבת ישראל ,קידוחי נפט ,ובאירועים
מיוחדים שלהם בארץ ובחוץ-לארץ.
 .19נציגי המדינה בארץ ובחוץ-לארץ לעניינים רשמיים יקפידו הלכה למעשה על שמירת השבת
והמועד בעת מילוי תפקידם .ביקורים רשמיים ייערכו באופן אשר לא יגרמו לחילולי שבת
ומועד .תימשך שמירת השבת ,המועד והכשרות בכל המוסדות הממלכתיים בארץ ובחוץ-
לארץ ובמוסדות המוחזקים והנתמכים על-ידי המדינה – כפי המקובל.
 .20הממשלה תממן מתקציבה מחקרים למציאת דרכים טכנולוגיות שבאמצעותן ניתן יהיה לבטל
ו/או לצמצם עבודות שבת.
 .21ועדת השרים או באי-כוחה יבדקו בתוך שנה את כל היתרי העבודה שניתנו עד כה ,לרבות
היתרי העבודה הכלליים.
 .22כל מוסדות הרפואה הממשלתיים והנתמכים על-ידי הממשלה ינוהלו על-פי ההלכה בנושאי
כשרות ,שבת וכוהנים ,על-מנת לאפשר לכל חלקי האוכלוסייה לקבל שירות .על-מנת להשיג
מטרה זו ,ימשיך משרד הבריאות בתוכנית להתאמת המוסדות הקיימים לדרישות.
 .23החוק למניעת הונאה בכשרות ,בנוסח שהוסכם עליו יועבר בכנסת בכנס החורף הבא.
 .24חוק שיפוט בתי-דין רבניים :שר הדתות יגיש הצעת תזכיר לוועדת השרים לתיקון חוק שיפוט
בתי -דין רבניים ,אשר תכלול את סעיפי ההסכם הקואליציוני הקודם בעניין זה ,שטרם בוצעו.
הצעת החוק בעניין זה תוגש לכנסת בתוך  6חודשים מיום הגשת הצעת התזכיר.
 .25הצעת חוק שירותי הדת היהודיים תוגש לכנסת בתוך שנה מיום הגשת הצעת תזכיר על-ידי
שר הדתות.
 .26יעובד סולם שכר חדש לרבנים המקומיים (לרבות רבני השכונות ורבני ההתיישבות) .בתוך
שלושה חודשים תוקם ועדה בין-מפלגתית ,המורכבת מנציגי הסיעות החתומות על הסכם
זה .ועדה זו תסיים את עבודתה ותגיש את הצעותיה ,לרבות עניין הצמדת השכר ,לקראת
שנת התקציב .1982/83
 סעיף  33מההסכם הקואליציוני הקודם יבוצע תוך שנה ,באמצעות החלת רציפות על
הצעות חוק פרטיות שהוגשו בעניין זה בכנסת התשיעית ,ובלבד שהן תואמות את
הוראות הסעיף הנ"ל.
 .27הממשלה תקים ועדה לתכנון ולתקצוב (ולת"ת) לישיבות ולמכונים גבוהים לתורה ,כדי לרכז
את כל העזרה הממשלתית לישיבות ההסדר ולישיבות גבוהות ולמכונים המוכנים לקבל
פיקוח כספי וארגוני של הוועדה ,בנוסף על זה של מבקר המדינה ,למען תכנון ותקצוב יעיל
של המוסדות התורניים האלו ,ביסוס קיומם ,בנייתם ופיתוחם ,תוך שמירה על חירותם
ורמתם הרוחנית.
 .28הממשלה תעגן את הוועדה לתכנון ולתקצוב הנ"ל כפי הנהוג לגבי מוסדות להשכלה גבוהה,
ותדאג להפעלתה לא יאוחר מ 1-באוקטובר .1981
 .29יוקמו דירות לזוגות צעירים הלומדים בישיבות ההסדר .דירות אלו יהיו חלק מהקמפוס של
המוסדות כפי שנהוג לגבי מעונות הסטודנטים בקמפוסים באוניברסיטאות.
 .30תנאי ההחזקה והפיתוח החלים על הפנימיות הצבאיות הכלליות יחולו גם על הפנימייה
הצבאית הדתית מכיתות ט' ומעלה.
 יאופשר לספורטאי שומר שבת להשתתף במשלחות ספורט רשמיות ללא השתתפות
בתחרויות המתקיימות בשבת .ייעשה כדי לאפשר לספורטאים דתיים להשתתף
בתחרויות בארץ ובחוץ-לארץ שלא בשבת ובמועדי ישראל.
 .31יובטח שוויון במתקני ספורט במוסדות חמ"ד – החינוך הממלכתי-הדתי.

 .32הממשלה תדאג שלא תהיה משמרת שנייה בבתי-הספר ,ותעמיד תקציב מתאים להחלפת
מבני חינוך פסולים.
 .33הממשלה תפעל ותשקוד להעמקתו ולהרחבתו של החינוך הערכי היהודי הציוני בבתי-הספר
הממלכתיים והממלכתיים-הדתיים.
 .34יובטח המשך חינוך על-יסודי חינם.
 .35מוסדות חינוך ,הנמצאים בתחום אחריותם של משרדי ממשלה שונים ,יחול עליהם חוק חינוך
ממלכתי ,התשי"ג.1953-
 .36תיבדק הדרך לקביעת המכון לחקר החקלאות על-פי התורה והמרכז של חקלאים שומרי
מצוות התלויות בארץ כגוף שיופקד מטעם המדינה על ייעוץ והדרכה ,מחקר ,פיתוח ויישום,
בכל הקשור להפעלת החקלאות המודרנית על-פי ההלכה ,לרבות אספקת תוצרת חקלאית
כשרה .המדינה תקצה משאבים מתאימים למחקר וליישום ,כדי לאפשר הפעלת חקלאות
מודרנית על-פי ההלכה ולשם אספקת מוצרי חקלאות כשרים.
 .37תובטח הלכה למעשה שמירת הכשרות במוסדות ממשלתיים בארץ ובחוץ-לארץ.
 .38הממשלה תעמיד תקציב פיתוח הולם לישיבות .התקציב לתלמידי הישיבות יוגדל בהתחשב
בעלות .העדפת מוסדות תורה בערי פיתוח תישאר ביחס הקיים ,והוא הדין ביהודה ושומרון,
בגולן ובחבל-עזה .התקציב לפרויקט לסיוע לפנימיות יושווה לתקציב שמקבל ילד בשירותי
הסעד ובעליית הנוער .בפרויקט זה ייכללו כל הילדים בישראל שילמדו ויימצאו במסגרת של
פנימייה ,בתנאי שיעמדו בבדיקת הכנסת משפחתם וזאת במסגרת התקציב הקיים .הפרויקט
יכלול גם פנימיות אקסטרניות ,שאין בהן סידור לשנת לילה ,לפי הקריטריונים הקבועים
במשרד העבודה והרווחה .חינוך-תיכון חינם יכלול גם את הישיבות הקטנות .תוכנית
הלימודים המקובלת בישיבות אלה תוכר בהתאם למכתב מנכ"ל משרד החינוך והתרבות.
 .39משרד החינוך יכיר בתתי"ם – תלמודי תורה – כמוסדות-פטור באמצעות החינוך העצמאי,
לאחר שיעמדו בתנאי הבטיחות ,ההיגיינה והתברואה בלבד .אישור ת"ת כמוסד פטור יהיה
על -ידי שר החינוך בלבד ,בלי תלות בוועדת החינוך העליונה שבמשרד החינוך ,הכול על-פי
החוק .תקציב התתי"ם יהיה ביחס ישיר לעלות לתלמיד בחינוך העצמאי.
 .40תוקם ועדה קואליציונית שתבדוק את עניין הייצוג במועצות הדתיות .שר הדתות יתחשב
בעמדת הוועדה הקואליציונית בהרכבת המועצות הדתיות.
 .41מכיוון שלבתי-הספר המתנהלים במוסדות המיסיון אין הכרה לצורך מילוי חוק חינוך חובה,
והורי הילדים הלומדים שם אינם מקיימים את החוק בעניין זה ,יוקפד הלכה למעשה על
ביצוע החוק.
 .42יישמר הסטטוס -קוו הקיים בנושאים דתיים ,בחקיקה ,בנהלים ובתקנות.
 .43מעמדם של תלמידי ישיבה יושווה לאלה הלומדים במוסדות השכלה גבוהה אחרים בכל
הקשור לקצבאות אלמנות ונפגעי תאונות עבודה.
 .44יאושרו תקנים למשרות משגיחי כשרות במוסדות ממשלתיים בהתאם לצורך.
 .45יוקפד הלכה למעשה על שמירת החוק הקיים ,האוסר חיטוט וחפירה בקברים .כל עצמות
אדם ,או שרידי אדם ,שהוצאו או יוצאו מקבר מאיזו תקופה שהיא ונמצאים בכל רשות שהיא,
יובאו לקבורה מידית בהתאם לחוק .בכל רישיון חפירה שיינתן על-ידי הרשויות המוסמכות
ייאמר ,כי אם נמצא בשטח החפירות קבר ,תופסק החפירה ולא ייגעו בקבר ובתכולתו ,ויש
להודיע בכתב לרבנות הראשית ולקבל הוראה כיצד לנהוג .תוגש להנהלת הקואליציה הצעת
חוק פרטית בעניין קברים עתיקים ,כפי שהוגשה בזמנה להנהלת הקואליציה הקודמת.
 .46בני ישיבה מחוץ-לארץ יקבלו תמיכה שווה לתמיכה שמקבלים סטודנטים.
 .47בשאלון המוגש לעולים עם בואם ארצה יוזכר בסעיף החינוך ,שלרשותם עומדים גם בתי-
ספר של החינוך העצמאי ו"בית יעקב" (מלבד ממלכתיים וממלכתיים-דתיים).
 .48יובטח תקציב שנתי מיוחד לישיבות לסוגיהן (כלליות ,תיכוניות ,הסדר ,מקצועיות ,אולפנות
וכיו"ב) ,למפעלי תורה ,חינוך ותרבות ,וזאת בסכום שנתי כולל של  700מיליון שקל .כל
הכספים יתוקצבו בספר התקציב באמצעות המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר ,ויעמדו
לביקורת מבקר המדינה.
 .49יוקפד על קיום סעיפים  173ו 214-לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לרבות בשידורי הרדיו
והטלוויזיה .יוקפד שרשות השידור לא תרחיב את חילולי השבת ברדיו ובטלוויזיה.

 .50שמירת המסגרות התנועתיות בהתיישבות ,הקיימות והעתידות לקום .שמירת האגודות
השיתופיות כצינור לטיפול בכל יישוב ויישוב .הטיפול הפרטני על-ידי משרד החקלאות יימשך.
 .51המשך פיתוח ההתיישבות החדשה באמצעי ייצור ובשיכון ובמקורות מים בכל חלקי הארץ,
בלי שים לב להשתייכות התנועתית.
 .52הממשלה תפעל להקמת יישובים קהילתיים לבני מושבים קיימים בסמוך למושבי ההורים
בשיטת בנייה עצמית ותוך מתן סיוע מתאים.
 .53ראש הממשלה יפעל להבטחת התיאום הדרוש בין משרדי הממשלה כדי להביא לידי יישום
חוק כנוביץ למניעת זיהום אוויר.
 .54סעיפים  23 ,22 ,21 ,20מההסכם הקואליציוני הקודם יבוצעו בתוך  12חודשים.
 .55נוסף על שוויון למוסדות חינוך מקבילים ,תהיה התחשבות בצרכים המיוחדים של החינוך
האגודאי לבנים ולבנות על כל שלביו :החינוך העצמאי – קדם-יסודי ,יסודי ,תתי"ם ועל-יסודי
– בית יעקב.
 .56מספר התלמידות במוסדות החינוך העל-יסודיים לבנות של אגודת ישראל ,לרבות סמינרים,
מדרשות וכו' ,ייקבע גם בהתחשב במטרת הלימודים לשמם .הוא הדין במוסדות חינוך דומים
אחרים.
 .57החינוך האגודאי על כל שלביו הנ"ל יקבל את חלקו בתקציב הפיתוח בהתאם לחלקו היחסי
במערכת החינוך .נוסף על כך תבדוק ועדה קואליציונית את בעיית הפיגור במה שנוגע
למבנים ,ותציע הצעות לפתרון הדבקת הפיגור והשוואה במבנים לחינוך העצמאי ,כמו בחינוך
הממשלתי והממלכתי-הדתי.
 .58רשת הגנים של אגודת ישראל (לרבות "בית יעקב" ו"אגודת ישראל" בירושלים) תיכלל
במערכת של החינוך העצמאי בכל הגילים ,הן מבחינה חינוכית והן מבחינה תקציבית.
הממוצע בגני-הילדים יכול להיות יותר קטן ,כפי שעיקרון זה נקבע בנוגע לממוצע בבתי-
הספר של החינוך העצמאי.
 .59בכל שכונה ,שיש בה תושבים דתיים ,יוקמו גן-ילדים ובית-ספר של החינוך העצמאי בהתאם
לצורך .בתכנונן של קריות ושכונות חרדיות יתכננו מראש בנייה והקמה של בית-ספר וגן-
ילדים של החינוך העצמאי .הממשלה תבטיח שהרשויות המקומיות ייתנו את השירותים
הדרושים לחינוך האגודאי ,על כל שלביו כנ"ל ,החינוך העצמאי – קדם-יסודי ,יסודי ,תתי"ם
ועל-יסודי – בית יעקב ,בהתאם לרמת השירותים הנהוגים במערכת הכללית.
 .60נוכח ההתבוללות ההולכת וגוברת בגולה והמכלה חלקים ניכרים מהעם ,תורחב הפעולה
הקיימת לביסוס ולפיתוח של בתי-ספר יהודיים על-יסודיים פנימייתיים בתפוצות הגולה.
למטרה זו יועמדו משאבים מספיקים הדרושים למוסדות הקיימים ,ומשאבים נוספים לפתיחת
מוסדות חדשים בהתאם לדרוש ברחבי הגולה ,במיוחד במרכזי ההתבוללות הקשים ביותר.
 .61הממשלה תפעל במגמה להנהגת שבוע עבודה בן חמישה ימים בכל המשק .הביצוע יהיה
הדרגתי .יינקטו אמצעים לשמור על פריון העבודה.
 .62יוחק חוק פנסיה ממלכתית לכול ,שיבטיח לכל אזרח קיום נאות לעת זקנה ,תוך שמירה על
זכויות קיימות של העובדים.
 .63תושלם חקיקת חוק שכר מינימום במגמה ששכר המינימום יהיה בשיעור  50%מהשכר
הממוצע במשק – ויעודכן באופן שוטף כדי למנוע שחיקה.
 .64תינתנה הקלות במס הכנסה לעובדי ייצור.
 .65יוחק חוק הבטחת דיור ,המסדיר את הזכויות שתינתנה למגזרי אוכלוסייה שונים בתחום
הדיור ,מתוך מגמה להבטיח דיור נאות לכול בהתאם לגודל המשפחה ואפשרויותיה
הכלכליות.
 .66הממשלה תפעל לעידוד דיור להשכרה.
 .67יושלם במושב הקרוב של הכנסת תהליך חקיקת חוק משפחות ברוכות ילדים.
 .68יימשך ויורחב מפעל שיקום שכונות ,תוך שילוב מלא של מוסדות דתיים בהתאם לצורך.
במסגרת פרויקט זה תוקם ועדה מייעצת עליונה ליד הממונה על תיק שיקום השכונות .סיעות
הקואליציה ייוצגו בה.
 .69הממשלה תעודד את אזורי הפיתוח תוך עדיפות במתן שירותים ציבוריים והכוונת מפעלים
כלכליים לאזורים אלה ,תוך מתן הקלות במס הכנסה ובדירות ,שיעודדו תושבים לעבור
לאותם אזורים.

 .70במסגרת תוכניות הבנייה הכלליות לזוגות צעירים של משרד השיכון ,יוקמו מדי שנה יחידות
דיור של שיכונים ייחודיים לזוגות צעירים דתיים .הממשלה תחליט כי בכל יישוב חדש או
שכונה חדשה המוקמת בארץ תשולב באופן מלא ,בתכנון ובביצוע ,הקמת מוסדות דתיים,
בית-כנסת ,מקווה ,גן דתי ובית-ספר דתי .מוסדות אלה ייבנו יחד במשולב עם התשתית
הציבורית הכללית וזאת על-פי גודל האוכלוסייה ובהתאם לצורך.
 .71במסגרת שכונות חדשות המוקמות בירושלים ובמקומות אחרים בארץ יאפשר משרד השיכון
הקמת שיכונים לתושבים דתיים .ייעשה לבניית קריות ושיכונים ייחודיים ,לרבות דירות
להשכרה .תהיה התחשבות מיוחדת לגבי דיור לזוגות צעירים ,כאשר אחד מבני הזוג הוא ילד
חמישי ואילך במשפחתו.
השוואת מעמדם של בתי-אבות המאוגדים באמצעות אגודת "תפארת בנים" וכן בתי-אבות
חרדיים למעמדם של רשת בתי-אבות של הג'וינט ו"משען" .הממשלה תבטיח תקציב פיתוח
נאות להקמת בתי-אבות לציבור הדתי ותסייע בהקמת מוסד סיעודי ליד אחד מבתי-האבות
של אגודת "תפארת בנים" .הוא הדין במוסד סיעודי ליד אחד מבתי-האבות החרדיים.
 .72הממשלה תפעל להקמת מערכת חינוך חינם החל בגיל  .3הדבר יבוצע בהדרגה ,כשבראש
סולם העדיפות תעמודנה שכונות מצוקה ,עיירות פיתוח ,עיירות עולים ומשפחות ברוכות
ילדים .עדיפות תינתן במקומות שבהם אין צורך בתוספת בנייה .למען ביצוע סעיף זה תפעל
הממשלה ב 4-השנים הקרובות מדי שנה בשנה .הממשלה תעשה כל מאמץ למען הגשמת
התוכנית בתקופת הכנסת העשירית .הממשלה תבצע הלכה למעשה את החלטותיה בנוגע
לדוח עציוני.
 .73הממשלה תחליט על החלת חוק הרציפות על הצעת החוק לביטוח בריאות ממלכתי .שר
הבריאות יאשר בכתב יד כי ייעשה כל מאמץ כדי להגיע לפרטי חוק מוסכמים .במקרה של
חילוקי דעות יכריעו בעניין רה"מ מר מ' בגין ושר הפנים ד"ר י' בורג.
 .74תוך שישה חודשים יוצאו למכירה דירות מקרקעי ישראל למשתכנים בהן ,בהתאם להצעת
החוק שהוגשה לכנסת.
 .75אדמות המינהל המוחזקות בידי המתיישבים יירשמו ו/או יוצאו למכירה למתיישבים ו/או
לאגודה .הפרטים יבוררו בין שותפי הקואליציה.
 .76יימכרו מקרקעי המדינה לצורכי שיכון וחיסכון .במסגרת המכסה של  100אלף הדונם
הקבועה בחוק ,במגמה לסיימה עד תום כהונת הכנסת העשירית.
 .77תוך שנה יוכנו ויאושרו בכנסת החוקים:
 בוררות חובה בשירותים חיוניים שיוגדרו בחוק.
 תיקונים לחוק הגנת הדייר (דירות ובתי עסק) ,במקרים שהוא גורם עוול.
 רפורמה להקטנה נטל מסים ישירים ועקיפים וביטול מסים מעוותים ,לרבות מס עסקים
עירוני.
 .78תימשך מכירת מניות בחברות הממשלתיות.
 .79ייעשה לביטול כפילויות במינהל הממשלתי.
 .80שר המשפטים יבדוק אם על פי המצב המשפטי הקיים נפגעות זכויות האישה החוקית על-ידי
הידועה בציבור ,וכן אם מוקנות זכויות לידועה בציבור שהיא אשת איש.
 .81הממשלה תפעל להקניית השכלת יסוד חינם למבוגרים ותקציב אמצעים בהתאם .תוקם
ועדה בין-משרדית לבדיקת אופן העסקת המורים בחינוך מבוגרים.
 .82ראש הממשלה יביא באחת הישיבות הקרובות של הממשלה הצעה להקמת ערוץ שני
בטלוויזיה.
 .83ראש הממשלה מאמין ,כי מאחר שמושג הגיור הוא במהותו הלכתי ,יש לתקן את חוק
השבות ולכלול בו את המילים "גיור כהלכה" .משום כך יעשה ראש הממשלה כל מאמץ
אפשרי כדי לגבש רוב בכנסת למען התיקון כאמור.
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