
מחויבות בלתי מתפשרת לעבודה המאורגנת
סולידריות מלאה של מרצ עם מאבקי עובדים, גיוס והפעלת המפלגה - מרמת הכנסת ועד השלטון המקומי 
דרך פעילויות השטח - לטובת הזכויות של מיליוני העובדות והעובדים במשק. התגייסות לטובת ייזום חקיקה 

וקידומה במאבקי שטח לטובת:
1( רציפות זכויות, הסכמים קיבוציים ומסגרות עבודה מאורגנת במעבר בין תקופת מכרז לתקופת המכרז 

    הבא אחריו.
2( הקלה על התארגנות עובדים ראשונית.

3( הגדרת ומניעת החלפת עובדים שובתים בעובדים אחרים.
4( ייצוג חובה לנציגי עובדים בדירקטוריונים של תאגידים בגודל ובתחומים שיוגדרו. 

העלאת קצבאות 
השוואת כל קצבאות הביטוח הלאומי )נכות, זקנה וכו'( לשכר המינימום והצמדתן לשכר הממוצע במשק - 

בשנת התקציב הראשונה.

הגדלת התערבות המדינה בשוק הדיור
בנייה תקציבית של מאות אלפי יחידות דיור, הכנסת סעיפי דיור בר השגה בכל תכנית חדשה, חיסול התור 
בדיור הציבורי, מודלים לשכירות ארוכת טווח ויצירת מנגנוני הגנה על שוכרי הדירות ופיקוח על שכר הדירה.

חינוך שוויוני 
צמצום תופעת תשלומי הורים במערכת החינוך, עצירת כל מהלכי ההפרטה ומיקורי חוץ והכנסת גורמים 
מסחריים לתוך ליבת העשייה של מערכת החינוך. מעבר למדיניות של אפס כסף פרטי במערכת החינוך, 
מימון  או חברות מסחריות.  בידי עמותות  ולא  החינוך  ישיר של משרד  לניהול  הליבה  כל תפקידי  החזרת 

דיפרנציאלי מתקן לרשויות המקומיות בתחום החינוך לצורך יצירת רף שוויוני ארצי פר תלמיד.

מדיניות פיסקלית
ביטול כלל ההוצאה והנומרטור, הגדלה הדרגתית של ההוצאה האזרחית באחוזי תוצר מ-30.7% לממוצע 

ה-OECD( 42.1%(, בהתאם להמלצות נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג.

חיזוק הרפואה הציבורית
וכלל המערכת הציבורית, הוספת תקנים של רופאים, אחיות  הוצאת השר"פ מביה"ח החולים הציבוריים 
בפריפריה  הרפואה  מערך  שדרוג  בתחום,  האדירים  התקינה  פערי  לצמצום  הציבוריים  בביה"ח  ומיטות 
והשוואתו למקובל במרכז הארץ, תכנית מיוחדת לצמצום העומס בתורים. רגולציה שתגביל את הביטוחים 

הפרטיים והמשלימים והרחבת סל התרופות. הכנסת רפואת השיניים לסל השירותים הציבורי.

מיסוי
גיבוש תכנית מפלגתית לרפורמת מס מקיפה שתתבסס על העקרונות של הגדלת הפרוגרסיביות וצמצום 

פערים חברתיים, הגדלת בסיס המס, העלאת המס על ההון ופעילות פיננסית.

הסוף להפרטה
עצירה מוחלטת של ההפרטות בדגש על נכסים לאומיים ומשאבי טבע והתחלת מתווה הדרגתי להחזרת 

התכניות והשירותים הציבוריים לבעלות ושליטת הציבור.

מסמך הסכמות אידאולוגיות חברתי-כלכלי
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