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הממשלה  הרכב

  ;        " החינוך     שר האוצר כשר גם יכהן אשר לפיד יאיר כ ח הנו הממשלה להרכבת  המועמד

"         ;   " כ   ח הנה המיועדת הסביבה להגנת והשרה הבריאות שרת פירון שי כ ח הנו  המיועד

 "           ; מאיר  כ ח הנו המיועד הפנים שר וכן החברתיים והשירותים הרווחה שר גרמן  יעל

  ;   "     " הביטחון;      שר פרי יעקב כ ח הנו המיועד המדיני מ המו על והממונה החוץ שר  כהן

"          ;   " כ   ח הנו המיועד והגליל הנגב לפיתוח והשר החקלאות שר שלח עפר כ ח הנו  המיועד

 ,    ;   "      ; וכן  והעלייה הקליטה שר אלהרר קארין כ ח הנה המיועדת המשפטים שרת ילין  חיים

 ,   ;   " התרבות      התקשורת שרת רזבוזוב יואל כ ח הנו המיועד והספורט התחבורה  שר

  ,   ;   " והשר      הכלכלה השיכון שר לביא עליזה כ ח הנה המיועדת מגדרי לשוויון  והשרה

 .   " לוי     מיקי כ ח הנו המיועד פנים לביטחון

הממשלה     מדיניות של היסוד קווי

    , הניתנים      החברתיים השירותים לחיזוק אזרחיה כלל ורווחת לביטחון מחויבת  הממשלה

   .   ,  , להסגת    תפעל הממשלה האישי וביטחונם הבריאות החינוך בתחומי המדינה  לאזרחי

 ,         , ולגיבוש   ישראל אזרחי של הביטחוניים האינטרסים על שמירה תוך אזורי מדיני  הסדר

.         , ואקטיבית    יוזמת חוץ מדיניות על היתר בין המבוססת רבתי לאומי ביטחון  תפיסת

מעמד            למען הדיור משבר פתרון ולמען המחייה יוקר להורדת לפעול מחויבת  הממשלה

      , לשנת   המדינה תקציב להעברת וכן החלשות והשכבות שאושר  2015הביניים  כפי

- ה    בכנסת ראשונה . 19בקריאה   " הממשלה.     בעוני המלחמה ח דו ליישום תפעל  הממשלה

ההגירה          ובעצירת בפריפריה איכותיים עבודה מקומות יצירת למען לפעול  מתחייבת
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  , פיתוח  שכן מהפריפריה לאומי     השלילית ואינטרס הכרח הנו  הפריפריה

 . ראשונה  ממדרגה

ניתנת          • שאינה נצחית זכות היא ישראל לארץ היהודי העם של  זכותו

. ולשלום      לביטחון בזכות משולבת והיא לערעור

את        • לנצל מכוונים יהיו הלאומי העדיפויות וסדר הממשלה  מדיניות

. ישראל       מדינת של המרכזיים יעדיה למימוש ההזדמנויות

תחסוך         • ולא דאגתה בראש השלום שאיפת את להעמיד תוסיף  הממשלה

. השלום      את לקדם כדי מאמץ כל

• ,    , גזע        דת הבדל בלי אזרחיה לכל וחובות זכויות של גמור שוויון  יובטח

   ;   ,  ,  , מלא;     שוויון יקוים ותרבות חינוך לשון מצפון דת של חופש יובטח  ולאום

     ;    - הדת    צורכי את תספק המדינה ובחובות בזכויות שוויון האישה של  וגמור

.      , דת   בענייני כפייה תמנע אבל תושביה של הציבוריים

המדינות        • כל עם וידידות המאוחדות האומות מגילת לעקרונות  נאמנות

    ;       , המחזק  צעד בכל תמיכה ערבית יהודית ברית לקראת חתירה שלום  השוחרות

         , וכושר  סמכותו ומגביר בעולם העמים ושוויון האדם זכויות מבטיח השלום  את

. " ם   האו של פעולתו
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נגד  • שיטתית ,     מלחמה תנאי  על שמירה מתוך החיים  יוקר

    ; בחיי      העדתיות המחיצות סילוק העממיות והשכבות העובדים של הוגנים  חיים

. והמדינה  החברה

•    , ברוכות     למשפחות עזרה להושטת העוני ביטול למען תפעל  הממשלה

 . וחינוך,    בדיור במיוחד ילדים

בנייה        • של התכנית להגשמת מיוחד מאמץ לעשות תוסיף  הממשלה

.       . הדיור  מצוקת לביטול לפעול תוסיף הממשלה ועידודה להשכרה

•  , היצירה       חדוות תעסוקה הבטחת על ותשקוד באבטלה תילחם  הממשלה

       . הסכסוכים  ולצמצום העבודה יחסי לשיפור תפעל הממשלה העבודה  ומוסר

במשק.

בכיבוד       • ההכרה ולהחדרת והאלימות הפשע לעקירת תפעל  הממשלה

  ,   , כל.       על האלימה בייחוד בפשיעה למלחמה המשטרה של כושרה יוגבר  החוק

גילוייה. 

•. למגרה      ותפעל השלטונית בשחיתות תלחם הממשלה

•  , יום        הנהגת חינם חינוך מערכת ביסוס למען מאמץ תעשה  הממשלה

.      , המצוקה  ושכונות הפיתוח בעיירות במיוחד ארוך לימודים
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תפעל • חברתיים    הממשלה שירותים סל  לקביעת

 ;       ,(   ,  , הממשלה( האזרחים לכל חוק פי על שיינתן ושיכון רווחה בריאות  חינוך

      , ילד       כל כי להבטיח מנת על הספר בבתי לילדים ההזנה מפעל את  תחדש

    . המפעל       יחודש הראשון בשלב ליום אחת חמה מארוחה לפחות ייהנה  בישראל

. המצוקה    ובשכונות הפיתוח בעיירות

•   , שמירה        כדי תוך מלאה תעסוקה לקראת ישראל כלכלת את לקדם  כדי

  ,      , הכללית    ההסתדרות הממשלה בין בהידברות צורך יש המשק של יציבותו  על

-  )       . כלכלית  מועצה ממוסדת להיות חייבת זו הידברות הכלכליים והאירגוניים

    :   ,  , היקף  את תשתית הממשלה וספורט תרבות חינוך ומתמדת  חברתית)

  , וגבוה,        תיכוני יסודי ולחינוך לתרבות הניתנים פיתוח תקציבי לרבות  התקציבים

   .     , “ הכספים   כל יבוטלו ושוויוני אחיד בסיס על תים ולת ישיבות  ולתלמידי

והחיים.         הסובלנות בנושא מיוחדות חינוכיות תכניות תעודד הממשלה  הייחודיים

בצוותא.

•   “ “ ובדרכים      בכבישים והשיירות פקקים ה ריבוי עם תשלים לא  הממשלה

     ; בתאונות     למלחמה עדיפות תיתן הממשלה התחבורה בעיות של לפתרונן  ותעשה

  ; תדאג       הממשלה הדרכים לתאונות בגורמים לטיפול משאבים ותקצה  הדרכים

 ,     , לפי     המדינה ברחבי ודרוזיים ערביים יהודיים ליישובים גישה דרכי  לסלילת

שייקבע   עדיפויות סדר

•      “ ברמה   ”  יהיו לעולים הסיוע סוגי ושאר הקליטה סל כי תבטיח  הממשלה

הקשה,          הראשונה בתקופה הבסיסיים צורכיהם את לעולים תבטיח אשר  מתאימה
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תדאג.   הממשלה בקרב    ביותר החלשות לקבוצות  במיוחד

. הגמלאים,   כגון העולים

•. תום       עד וימולא יכובד בנטל השוויון חוק

מפלגת         • במצע מופיעות שהן כפי העבודה תכניות לביצוע תפעל  הממשלה
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