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פועלת בשיתוף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח ושמחה ' יש עתיד'בפתח הדברים אציין כי 
  .ולה בנושאים החשובים והראויים אשר העלת במכתבךלשתף פע

  :אתייחס לנושאים אשר הועלו
  

ולעצור את מגמת , במטרה לתת מענה לצרכים של המערכת ושל הציבור -הזכות לבריאות .1
, כ יעל גרמן"ח, הקימה שרת הבריאות לשעבר, ההתדרדרות במערכת הבריאות הציבורית

ועדת גרמן כללה "). ועדת גרמן("את הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית 
משפטים , מ"משרד רה,  המשפטים,האוצר, הבריאות: חברים ממשרדי ממשלה רבים כגון

הוועדה ישבה במשך שנה . וכן אנשי אקדמיה בכירים בתחום ונציגי ציבור, ובנק ישראל
פרסמה הוועדה סדרה של , לבסוף. והופיעו בפניה נציגי כל הגורמים במערכת הבריאות

מסקנות והמלצות שמציעים תוכנית כוללת לשיפור פני מערכת הבריאות הציבורית 
  . ח הוועדה ותפעל ליישום המלצותיו"אימצה את דו' יש עתיד' . הולחיזוק

  
תפעל לייעד תקציב מוגדר לצמצום פערים בחברה הישראלית ולהעלאת השירות ' יש עתיד'

יש לשים דגש , במסגרת זו. הבדואי והנוצרי, המגזר הערבי: כגון, הרפואי הניתן למגזרים
   .על מניעת ההשמנה והסכרת בקרב המגזר הערבי

ייעדה שרת , יאיר לפיד,  שגיבש שר האוצר לשעבר2015במסגרת הצעת התקציב לשנת 
  . לצורך תוכנית לצמצום פערים בין מגזרים₪  מיליון 100הבריאות 

  

הקים לראשונה ועדה מקצועית , מאיר כהן, שר הרווחה לשעבר -הזכות לקיום בכבוד .2
את מוקדי העוני בישראל ואת על הועדה הוטל למפות . למלחמה בעוני בישראל, מיוחדת

כמו גם לגבש המלצות מעשיות שיאפשרו לטפל בשורשי העוני ולחלץ , הגורמים להיווצרו
  .קבוצות שלמות בחברה הישראלית מתוכו

בתקציב ,  ואכן2015הוועדה קבעה כי יש להתחיל וליישם המלצותיה כבר בשנת התקציב 
  . היה תקצוב ייעודי לנושא2015

 . על מנת ליישם את המלצות הוועדהתפעל' יש עתיד'
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 הביניים יהיה מסוגל כל זוג צעיר ממעמדשמה לה למטרה כי ' יש עתיד '-הזכות לדיור .3
 להעמיד במרכז הכלכלה והחברה את –זו המשמעות של שינוי סדרי העדיפויות . לקנות

 .ים ואת מי שנאבק להיות חלק ממנושמשרת ומשלם מיס, האדם העובד, מעמד הביניים

  

, יאיר לפיד את הקמת קבינט הדיור' יש עתיד'ר "דרש יו, עם מינויו לתפקיד שר האוצר
ועדת שרים מיוחדת בה חברים כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לעולם הדיור והרשויות 

, מאיצים שיווקים ואישורים, מתירים חסמים: ופותרים בעיות, התכנוניות והביצועיות
 .תוח תשתיות מגבשים הסכמים משותפים ופתרונות מערכתייםמקדמים פי

  

גיבש תכנית , ר קבינט הדיור"בתפקידו כשר האוצר וכיו, יאיר לפיד', יש עתיד'ר "יו
. ויישומה הכולל יביא להורדת מחירי הדיור בישראל. לאומית לפתרון משבר הדיור

; ממוקד לזוגות צעיריםסיוע ; הגדלת ההיצע: התכנית נשענת על שלוש רגליים מרכזיות
-התכנית נותנת מענה גם לסוגיות של דיור בר, בנוסף. ופיתוח והסדרת שוק השכירות

  . השגה ולדיור הציבורי

  .20-תפעל ליישם את תוכנית הדיור בכנסת ה' יש עתיד'

  

צמצום פערים . מחויבת להעמקת שוויון הזדמנויות בחינוך' יש עתיד' -הזכות לחינוך .4
לכל ילד בישראל . ויש להקצות לשם כך משאבים, כלכלי ומוסרי,  חברתיבישראל הוא יעד

   .איכותי ונגיש, זכות שווה לחינוך זמין
  

הוביל תכנית שיצרה מהפך בחלוקת התקציבים במערכת , שי פירון, שר החינוך לשעבר
 תלמידים מרקע חלש ובתי ספר חלשים יזכו ליותר שעות לימוד במקצועות -החינוך 
בתהליך , המודל החדש יוטמע לאורך חמש שנים. מתמטיקה ואנגלית, פה ש- היסוד 
 . הדרגתי

, בתי הספר החלשים ביותר לא בהכרח קיבלו את התקציב הגבוה ביותר, לפני התכנית
מודל התקצוב החדש יעניק . אף קיבלו פחות מבתי ספר חזקים מהם, ובמקרים מסוימים

 שעות לימוד 150,000ים בתוספת של המתבטא, תוספת משמעותית של מיליארד שקלים
  . באופן שיעודד שוויון הזדמנויות, לסל שעות התגבור

ותוקצבו , הוקטן היקף שעות ההוראה שמתוקצבות שלא לפי אמות מידה דיפרנציאליות
. מצטיינים, מחוננים, תלמידים עולים: שעות הוראה עבור אוכלוסיות ייחודיות כגון

 .  בחטיבות הביניים3 בבתי הספר היסודי וכפי 2יותר מפי הוגדלו שעות הטיפוח ל, בנוסף
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 חמורה לפגיעה מביאה קבלנית העסקה כי מאמינים אנו - הזכות לתנאי עבודה הוגנים .5
 העקיפה ההעסקה תופעת לצמצום נפעל לכן. תעסוקתי ולביטחון הוגן לשכר בזכויות
 של העסקתם תנאי לשיפור החוק לאישור הבאנו ראשון בצעד. ישירה להעסקה ולמעבר

 לעובדי שניתנו ההטבות את והמפוקחים הציבוריים הגופים לכל שמרחיב, קבלן עובדי
 ומתן, אכיפה הגברת, להעסקה מינימום סכום ביניהן; והניקיון האבטחה בתחומי קבלן

  .המדינה כנגד מנהליות לתביעות אופציה

  
  .ועל שיתוף הפעולה הפורה עם עמותתכם, תודה על הפניית תשומת הלב

  
  ,ברכהב

  כ קארין אלהרר"חה

    

    
  


