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  רשימת הערכים המלאה - המדד הערכי
  ודמוקרטית יהודית מדינה    

  היהודי ובה משטר דמוקרטי מדינת ישראל היא מדינת הלאום  של העם 
  תעניק שוויון אזרחי אישי לכל מדינת ישראל  אזרחיה
  היהודיתבהנחיית ערכים יהודיים וברוח המורשת מדינת ישראל תקיים כלכלה יעילה 
  ,המדיניות קביעת תהליך     אחריות אישית וערבות הדדיתהערכים היהודיים הבסיסיים הם: חירות  
 יעילות 
 שקיפות ושיתוף הציבור בקביעת המדיניות 
 גע למדיניות כלכליתכיבוד רצון הרוב בנו 
 יצירת אמון בין קובעי המדיניות והציבור  
 תכנון ארוך טווח וביצוע שיטתי של מדיניות 
  ניתנת לאכיפההימנעות מעודף חקיקה ומחקיקה שלא 
   ,השימוש בהם וגבייתם. זהירות ויראת כבוד כלפי כספי ציבור 
 אחריות לאומית וניהול סיכונים לאומי 
  כלכלה      שוטפיםביצוע מחקר ובקרה  
 הגנה על הקניין הפרטי 
 שאיפה לתחרות חופשית 
 מניעת הונאות ומניפולציות 
 מיעוט רגולציה 
  כשלי שוק ברורים ומוכחים.במשק תיעשה רק כאשר הדבר נדרש נוכח יש למנוע כשלי שוק אך התערבות בנעשה 
 יצירת תנאים לשוויון הזדמנויות כלכלי 
 מיסוי הוגן 
 היתרונות היחסיים.הבינלאומית ויצירת תנאים למימוש בכלכלה  שיפור מעמדה של ישראל 
  הקפדה על מוסר תשלומים והלנת שכרכיבוד התחייבויות ממשלתיות ובראשן  

 רווחה  
  הגדרת עוני כמחסור באמצעי קיום חיוניים  
 קביעת יעד מדיניות לצמצום העוני  
  היכולת לסייע לעצמםלנזקקים שמיצו את יצירת רשת בטחון כלכלית מינימאלית 
  דיור     חכות ולא דגים –ממעגל העוני עדיפות לפתרונות שמסייעים ליציאה  
  הרגולטורים ולהיצע הקרקעות הנמוךתוך הכרה באחריותה של המדינה לקשיים מימוש הערכים הנ"ל בפתרון משבר הדיור   הסביבה איכות    אוכלוסייה כחלק מהאינטרס הלאומיעדיפות לפתרונות דיור שיעודדו פיזור  
  בריאות     באיכות נאותההבטחת סביבה בריאה, אוויר מים ומזון    ,חינוך      נגישה לכל אזורי הארץהבטחת בריאות ציבורית יעילה ותחרותית   
  תעסוקה     בתי הספר)(למשל, ביטול קביעות, והגברת תחרות בין היעילות והתחרותיות ועידוד המצוינות הבטחת החינוך הציבורי, תוך הגברת  
 קיום שוק עבודה גמיש  
  ,מעסיקים וצרכנים.הגנה מפני ניצול ביחס המשולש: עובדים 
 תיקון עוותים משקיים מהעבר  


