התכנית הכלכלית

המדיניות הכלכלית של מפלגת העבודה מציבה את האדם במרכז, החל משנותיו הראשונות במעון, דרך מוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה, עבודה בשכר ראוי, טיפול רפואי הולם ועד שנותיו כגמלאי.
המדיניות הכלכלית של מפלגת העבודה מתבססת על המודל המערב-אירופי, תוך התאמתו לתנאי ישראל: השקעה בתשתיות ובפיתוח, תחרותיות, השקעה בחינוך ושמירה על חלוקה הוגנת של הכנסות הממשלה לכלל הרבדים באוכלוסייה. כל זאת, תוך לחימה בלתי מתפשרת בטרור ובאיומים הביטחוניים.



עקרונות התכנית ליישום בשנים הקרובות:
אנו מתכוונים לדברינו ברצינות ולכן, איננו מפזרים הבטחות בחירות, אלא מציגים תוכנית בה משולבים צעדים שחלקם ניתנים לביצוע תוך זמן קצר, יחסית, והאחרים דורשים הדרגתיות של כמה שנים
 
• תקציב ביבי-אולמרט מתבסס על חיזוק האלפיון העליון בהנחה כי הוא זה שיסחב על גבו את  שאר החברה. תפיסה זו נכשלה כי היא אינה עומדת במבחן המציאות. היא הביאה לכך שהפערים בין העשירים לעניים – גדלו.
• המדיניות הכלכלית של ממשלת ביבי-אולמרט פגעה אנושות במעמד הביניים ויצרה פער עצום בין עשירוני ההכנסה.
• הורדת המסים שיישמה הממשלה האחרונה, שהתמקדה בעשירון העליון ונקבעה ללא כל ניסיון אמפירי מוכח, תהפוך את ישראל בטווח הארוך למדינת עולם שלישי – מדינה ללא מעמד ביניים.
 
 

ממשלה בראשות העבודה תחזור למדיניותו של יצחק רבין ז"ל - במרכזה האדם, החינוך, וצמיחה כלכלית לכל שכבות האוכלוסייה
• העלאת שכר המינימום לרמה של 1,000 דולר בחודש.
• צמצום חברות הקבלן באמצעות חקיקה והסכמי עבודה. 
• הבטחת חינוך שווה והשכלה גבוהה לכל נפש. 
• הבטחת פנסיה חובה לכל אזרח.
• מאבק בלתי מתפשר בקשר שבין הון לשלטון ושמירה קפדנית על טוהר המידות בסקטור הציבורי. 
• אנו מאמינים בשוק חופשי ותחרותי אך מודעים גם לכשליו ולעוולותיו. על המדינה מוטלת האחריות לתקנם באמצעות התערבות ממשלתית במדיניות המיסוי ויצירת סדרי עדיפויות להוצאה הציבורית. 

תכנון  רב שנתי – העקרונות 
• מפלגת העבודה תיישם מדיניות כלכלית רב שנתית המתפרשת על פני 4 שנים. לא עוד תכנון תקציבי קצר רואי.
• המדיניות הכלכלית של ביבי-אולמרט הגדילה את תקציבי המשרדים הממשלתיים ב- 1% בלבד, בעוד שהגידול באוכלוסייה עמד על 1.8%. הממשלה גרמה לשחיקה קשה של תקציבי החברה: חינוך, בריאות ורווחה. 
• מפלגת העבודה תשמור על רמת השירותים החברתיים בהתאם לגודל האוכלוסייה. 
• ממשלה בראשות העבודה תחתוך את חבלי הבירוקרטיה ותפעל לפתיחת השווקים לתחרות.
• ממשלת העבודה תיזום פרויקטים לאומיים, תגדיל את ההשקעה במו"פ, בתשתיות ובפריפריות. השקעות אלו, יחד עם ההשקעה בחינוך, ייצרו צמיחה כלכלית איתנה לאורך שנים.
• טובי בנינו עוזבים היום את הארץ בחיפוש אחר הזדמנויות בחו"ל. מפלגת העבודה תעודד השקעות במחקר ופיתוח, תעודד הקמת מפעלים ותקל על זוגות צעירים בנושאי ההשכלה, השיכון ובהקמת משפחה.
• גירעון הממשלה בראשות העבודה לא יעלה על 3% מהתל"ג ואינפלציה תנוע בין 1-3 אחוז.
• מפלגת העבודה תיצור בסיס מדיני-ביטחוני איתן שיאפשר צמיחה כלכלית. 
• מפלגת העבודה תטפל באופן נחרץ בבעיות האוכלוסייה הערבית והדרוזית תוך הגדלת ההשקעה בתשתיות ובחינוך. 

הפעלת עקרונות הכלכלה המערב-אירופית תוך התאמתם לצרכי המדינה יביאו לצמיחה כלכלית וחברתית גם בישראל
היעדים:
ממדינת עולם שלישית למדינה אירופאית!

- יצירת 400 אלף מקומות עבודה תוך 4 שנים וצמצום האבטלה בחצי ל- 5%. 
- מאבק חסר פשרות בעוני.
- המשך צמיחה של כ- 5% בשנה.
- הקמת צוות אגרסיבי להבאת משקיעים לארץ.
- שיפור בחלוקת ההכנסות לפי מדד הג'יני עד לרמה של תחילת שנות ה- 90. 
 
תקציב המדינה לשנת 2005 עמד על 264 מיליארד ₪.  
 
בנוסף לתקציב זה, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תדאג להוסיף תקציב נוסף מהמקורות הבאים:
- צמיחה של כ- 5%: למעלה מ-  50 מיליארד ₪ – על פני 4 שנים. 
- הפסקת מתן עדיפות לבניה בהתנחלויות על פני הנגב הגליל וירושלים.
קיצוץ משמעותי בתקציב המושקע בשטחים באזורי התנחלויות מבודדות בלבד ולא בגושי ההתנחלויות, ויישום דו"ח טליה ששון: הפסקת התמיכה במאחזים בלתי חוקיים: כ- 10 מיליארד ₪ על פני 4 שנים.
- התייעלות מתואמת במשרד הביטחון במסגרת התוכנית עליה שוקד הרמטכ"ל: 2 מיליארד בשנה – סה"כ 8 מיליארד על פני 4 שנים. 
 
סדר גודל תוספת לתקציב המדינה: למעלה מ- 68 מיליארד ₪ על פני 4 שנים.
 
חלוקת התוספת בתקציב:
 
פרק א': השקעה באדם
- גידול של 2% לתקציבי המשרדים הממשלתיים כגון חינוך, בריאות ורווחה. באמצעות כך לשמר את רמת השירותים ולאפשר גדילה תקציבית במשרדים השונים. 15 מיליארד ₪ - על פני 4 שנים.
- כאמור, הממשלה האחרונה הגבילה את גידול תקציבי המשרדים השונים ב- 1%, בעוד האוכלוסייה גדלה ב- 1.8% ובכך למעשה הממשלה האחרונה שחקה את השקעת הממשלה באזרח.

סה"כ: 15 מיליארד ש"ח

פרק ב': חלוקת תקציב הוגנת ודאגה לשוק העבודה
בשרות האדם – מהמעון ועד הפנסיה. 
 
1. חינוך והשכלה גבוהה
תקציב החינוך ייקבע בהתאם להשקפת ממשלת רבין: עתיד מדינת ישראל תלוי בחינוך.    
- השתתפות המדינה במעונות יום – 2 מיליארד ₪.
- השתתפות המדינה בחינוך החובה בגנים (גילאי 3 עד 4), ובכך לאפשר להורים נוספים להצטרף למעגל העבודה – 2 מיליארד ₪.
- הפעלת מפעל הזנה, ארוחה חמה לכל ילד – 2 מיליארד ₪.
- רפורמה בחינוך ותגמול מורים – 2 מיליארד ₪.
- תוספת תקציב לאוניברסיטאות וביטול הפרטת הלימודים – 1 מיליארד ₪.
- יישום התוכנית "חופשי ללמוד" לסטודנטים – 1 מיליארד ₪.
 
סה"כ: 10 מיליארד ₪ תוספת לחינוך על פני 4 שנים
תקציב החינוך יגדל ב- 20% ! בארבע השנים הקרובות
(תקציב משרד החינוך יגיע מ- 32 מיליארד כיום ל- 38.5 מיליארד בעוד 4 שנים)
 

2. שוק העבודה
 
שכר מינימום של עד 1000$
- מפלגת העבודה רואה בשכר המינימום כמכשיר מרכזי לצמצום הפערים החברתיים. ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להעלאת מדורגת ואחראית של שכר המינימום בלי לפגוע בתעסוקה, באמצעות תהליך מדורג, בהסכמה ותוך שימוש במנגנונים הקיימים.
- העלאת שכר המינימום תבוצע בשלוש פעימות. פעימה ראשונה עד ספטמבר 2006, תוספת 500 ₪ , פעימה שניה ושלישית יושלמו במהלך 2007.  תוקם ועדת מומחים שתבחן את ההשלכות לאחר כל פעימה.
- ביצוע המהלך יבוצע תוך ניסיון להגיע להסכמה עם כל הגורמים במשק אך במידה ולא יעלה הדבר תפעיל הממשלה את סמכותה לביצוע המהלך.
הממשלה תעמיד משאבים לסיוע לענפים עתירי עבודה. בכך ייכלל סיוע בשידרוג טכנולוגי והקלות מסים וזאת לתקופת המעבר בשלוש שנים הראשונות.
- על מנת להבטיח אכיפת חוקי עבודה לרבות שכר מינימום תתוגבר היחידה לאכיפה במשרד בעבודה וכן יפותחו כלים משוכללים לאכיפה בשיתוף ארגוני המעסיקים וארגוני העובדים.
 
חברות השמה/ חברות כ"א/העסקה בשיטת עובדי קבלן
החזרת חברות השמת כוח האדם לייעודם המקורי מציאת תחליף לעובדים זמניים. מדובר בשלוש שיטות העסקה היוצרות פגיעה בלתי נסבלת בזכויות עובדים:
- ממשלת העבודה תפשיר מיד את חוק עמיר פרץ לחברות כ"א המוקפא ע"י הממשלה.
- תבוצע התאמת החוק להגנה על עובדים המעוסקים בשיטות עושק.
- תושלם חקיקת חוק המגן מפני תעסוקה פוגענית. 
 
פנסיה חובה
- יישום הדרגתי של פנסיה חובה כנהוג במערב אירופה המגיעה לשכר הממוצע במשק. ממשלה בראשות העבודה תקים צוות מקצועי ליישום התוכנית
- יחוקק חוק פנסיה לכל אזרח, בהתאם לנוסח שהוגש לכנסת.
 
סה"כ: כ- 9 מיליארד לתחילת יישום התהליך
 
3. תרבות ופנאי
חיזוק התרבות כערך מרכזי במדינה וכמגשר בין אוכלוסיות.
תוספת משמעותית לתקציב התרבות. תקציב התרבות קוצץ והוא עומד כיום על פחות מ- 400 מיליון ₪ בשנה. 
תוספת של לפחות 400 מיליון ₪ ב- 4 שנים הקרובות.
 

4. לחימה בפשיעה ואכיפת החוק
הקצאת תקציבים ראויים להחזרות אמון הציבור בכוח השוטר להושיע.
- הקצאת תקציבים ראויים להחזרת אמון הציבור בכוח השוטר להושיע ובכך גם הגדלת מספר השוטרים לאכיפה יעילה של החוק. 
 
סה"כ: 4 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים)
 
5. צמצום פערים בקרב המיעוטים
מפלגת העבודה תדאג לשוויון אזרחיה ותפעל לצמצום הפערים בתחומי החינוך, התשתיות הבריאות והרווחה.
- השקעה בתשתיות ובחינוך לצמצום הפערים בקרב המיעוטים – 10 מיליארד ₪ (חלק מהסכום צבוע בתוך סעיפי תקציב אחרים כגון חינוך, בריאות וכו')
 
סה"כ: 10 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים, מהם 4 מיליארד חדשים)

6. קשישים
מ- למות בחרפה ל- להזדקן בכבוד.  
- ביטול השחיקה בקצבת הזקנה והשאירים שנעשתה על ידי הממשלה האחרונה – 3.5 מיליארד ₪.
- הצמדת קצבת הזקנה ושאירים לשכר הממוצע במשק ולא למדד – 3 מיליארד ₪.
- למעלה מהכפלת תקרת הפטור הניתן לגמלאים בגין חסכונותיהם מ-7,800 ₪ ל-20,000 ₪ - עשרות מיליונים.
- ביטול דמי ניהול בקרנות הפנסיה  – עשרות מיליונים.
 
סה"כ: 7 מיליארד ₪  (על פני 4 שנים)
 
 7. אנשים בעלי מוגבלות
שילוב הוגן ואמיתי של אנשים עם מוגבלות בחברה.  
- נגישות למוסדות ציבוריים.
- הצמדת קצבת הנכות לשכר הממוצע במשק ולא למדד.
- ביטול את העוול ההיסטורי הנגרם לאנשים עם מוגבלות המגיעים לגיל פנסיה ועוברים מסטאטוס נכה לסטאטוס זקן.
- השבת מענקי הדיור שקוצצו בתקופת הממשלה האחרונה.
- הכללת טיפולים פרא-רפואיים במסגרת סל השירותים הרפואיים המוענקים לילדים עם מוגבלות.
- הטבות במס למעסיקים המשלבים בעבודה אנשים עם מוגבלות, סובסידיות למעסיקים, מענקים ליצירת מקומות עבודה, עידוד גופים המזמינים מוצרים או שירותים מגופים המעסיקים אנשים עם מוגבלות.
- הגדלת התקציבים ליישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
 
סה"כ: 4 מיליארד ₪  (על פני 4 שנים)

8. בריאות
מפלגת העבודה תבטיח נגישות שווה וסל תרופות הולם לכל שכבות האוכלוסייה. 
- כיום אין הסתכלות לעתיד בנושא סל התרופות והוספת הטכנולוגיות החדשות. 
- כל שנה יועברו 300 מיליון שקלים נוספים לסל התרופות באמצעות מנגנון קבוע של צוות ציבורי. 
- בדיקה מחודשת של התרופות הקיימות בסל בכדי לבדוק את יעילותן לעומת תרופות חדשות שקיימות בשוק והיקף השימוש בהן.
- הכנסת התרופות ל- 3 שנים ולאחר מכן בדיקת יעילות מחדש לעומת תרופות חדשות יותר הקיימות בשוק. סה"כ תוספת לסל התרופות ב- 4 השנים הקרובות: 3 מיליארד ₪.
- קביעת תקרת גג להשתתפות עצמית לטיפול סיעודי, על בסיס קריטריונים שונים לשיעור ההשתתפות – סה"כ 2 מיליארד ₪.
- יותר מהכפלת שיעור ההשתתפות ברכישת תרופות לקשישים (מ- 10% ל- 25%) – 600 מיליון ₪.
 
סה"כ: 5 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים)
 
9. השקעה לעתיד
הגדלת תקציבי המדען הראשי וקידום המחקר והפיתוח בארץ על מנת לאפשר המשך צמיחה גם בעתיד.
השקעה במחקר ופיתוח, פיתוח תשתיות לאומיות ועידוד הצמיחה.
- שימת דגש על השקעה במו"פ בנגב בגליל ובירושלים
- יזמות טכנולוגית במקומות בהן קרנות הון סיכון אינן מוכנות להשקיע. 
- החדרת טכנולוגיות מתקדמות לתעשיות מסורתיות. 
 
סה"כ – 4 מיליארד ₪  (על פני 4 שנים)

פיתוח הנגב, הגליל וירושלים מעבר לתקציב הרגיל.

סה"כ -  6 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים)

נמצא בארכיון הספריה הלאומית:
http://www.jnul.huji.ac.il/iae06/" http://www.jnul.huji.ac.il/iae06/






 החזון:
 
המדיניות הכלכלית של מפלגת העבודה מציבה את האדם במרכז, החל משנותיו הראשונות במעון, דרך מוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה, עבודה בשכר ראוי, טיפול רפואי הולם ועד שנותיו כגמלאי.
המדיניות הכלכלית של מפלגת העבודה מתבססת על המודל המערב-אירופי, תוך התאמתו לתנאי ישראל: השקעה בתשתיות ובפיתוח, תחרותיות, השקעה בחינוך ושמירה על חלוקה הוגנת של הכנסות הממשלה לכלל הרבדים באוכלוסייה. כל זאת, תוך לחימה בלתי מתפשרת בטרור ובאיומים הביטחוניים.


עקרונות התכנית ליישום בשנים הקרובות:
אנו מתכוונים לדברינו ברצינות ולכן, איננו מפזרים הבטחות בחירות, אלא מציגים תוכנית בה משולבים צעדים שחלקם ניתנים לביצוע תוך זמן קצר, יחסית, והאחרים דורשים הדרגתיות של כמה שנים
 
• תקציב ביבי-אולמרט מתבסס על חיזוק האלפיון העליון בהנחה כי הוא זה שיסחב על גבו את  שאר החברה. תפיסה זו נכשלה כי היא אינה עומדת במבחן המציאות. היא הביאה לכך שהפערים בין העשירים לעניים – גדלו.
• המדיניות הכלכלית של ממשלת ביבי-אולמרט פגעה אנושות במעמד הביניים ויצרה פער עצום בין עשירוני ההכנסה.
• הורדת המסים שיישמה הממשלה האחרונה, שהתמקדה בעשירון העליון ונקבעה ללא כל ניסיון אמפירי מוכח, תהפוך את ישראל בטווח הארוך למדינת עולם שלישי – מדינה ללא מעמד ביניים.
 
 

ממשלה בראשות העבודה תחזור למדיניותו של יצחק רבין ז"ל - במרכזה האדם, החינוך, וצמיחה כלכלית לכל שכבות האוכלוסייה
• העלאת שכר המינימום לרמה של 1,000 דולר בחודש.
• צמצום חברות הקבלן באמצעות חקיקה והסכמי עבודה. 
• הבטחת חינוך שווה והשכלה גבוהה לכל נפש. 
• הבטחת פנסיה חובה לכל אזרח.
• מאבק בלתי מתפשר בקשר שבין הון לשלטון ושמירה קפדנית על טוהר המידות בסקטור הציבורי. 
• אנו מאמינים בשוק חופשי ותחרותי אך מודעים גם לכשליו ולעוולותיו. על המדינה מוטלת האחריות לתקנם באמצעות התערבות ממשלתית במדיניות המיסוי ויצירת סדרי עדיפויות להוצאה הציבורית. 

תכנון  רב שנתי – העקרונות 
• מפלגת העבודה תיישם מדיניות כלכלית רב שנתית המתפרשת על פני 4 שנים. לא עוד תכנון תקציבי קצר רואי.
• המדיניות הכלכלית של ביבי-אולמרט הגדילה את תקציבי המשרדים הממשלתיים ב- 1% בלבד, בעוד שהגידול באוכלוסייה עמד על 1.8%. הממשלה גרמה לשחיקה קשה של תקציבי החברה: חינוך, בריאות ורווחה. 
• מפלגת העבודה תשמור על רמת השירותים החברתיים בהתאם לגודל האוכלוסייה. 
• ממשלה בראשות העבודה תחתוך את חבלי הבירוקרטיה ותפעל לפתיחת השווקים לתחרות.
• ממשלת העבודה תיזום פרויקטים לאומיים, תגדיל את ההשקעה במו"פ, בתשתיות ובפריפריות. השקעות אלו, יחד עם ההשקעה בחינוך, ייצרו צמיחה כלכלית איתנה לאורך שנים.
• טובי בנינו עוזבים היום את הארץ בחיפוש אחר הזדמנויות בחו"ל. מפלגת העבודה תעודד השקעות במחקר ופיתוח, תעודד הקמת מפעלים ותקל על זוגות צעירים בנושאי ההשכלה, השיכון ובהקמת משפחה.
• גירעון הממשלה בראשות העבודה לא יעלה על 3% מהתל"ג ואינפלציה תנוע בין 1-3 אחוז.
• מפלגת העבודה תיצור בסיס מדיני-ביטחוני איתן שיאפשר צמיחה כלכלית. 
• מפלגת העבודה תטפל באופן נחרץ בבעיות האוכלוסייה הערבית והדרוזית תוך הגדלת ההשקעה בתשתיות ובחינוך. 
 
הפעלת עקרונות הכלכלה המערב-אירופית תוך התאמתם לצרכי המדינה יביאו לצמיחה כלכלית וחברתית גם בישראל




 
היעדים:
ממדינת עולם שלישית למדינה אירופאית!

- יצירת 400 אלף מקומות עבודה תוך 4 שנים וצמצום האבטלה בחצי ל- 5%. 
- מאבק חסר פשרות בעוני.
- המשך צמיחה של כ- 5% בשנה.
- הקמת צוות אגרסיבי להבאת משקיעים לארץ.
- שיפור בחלוקת ההכנסות לפי מדד הג'יני עד לרמה של תחילת שנות ה- 90. 
 
תקציב המדינה לשנת 2005 עמד על 264 מיליארד ₪.  
 
בנוסף לתקציב זה, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תדאג להוסיף תקציב נוסף מהמקורות הבאים:
- צמיחה של כ- 5%: למעלה מ-  50 מיליארד ₪ – על פני 4 שנים. 
- הפסקת מתן עדיפות לבניה בהתנחלויות על פני הנגב הגליל וירושלים.
קיצוץ משמעותי בתקציב המושקע בשטחים באזורי התנחלויות מבודדות בלבד ולא בגושי ההתנחלויות, ויישום דו"ח טליה ששון: הפסקת התמיכה במאחזים בלתי חוקיים: כ- 10 מיליארד ₪ על פני 4 שנים.
- התייעלות מתואמת במשרד הביטחון במסגרת התוכנית עליה שוקד הרמטכ"ל: 2 מיליארד בשנה – סה"כ 8 מיליארד על פני 4 שנים. 
 
סדר גודל תוספת לתקציב המדינה: למעלה מ- 68 מיליארד ₪ על פני 4 שנים.
 
חלוקת התוספת בתקציב:
 
פרק א': השקעה באדם
- גידול של 2% לתקציבי המשרדים הממשלתיים כגון חינוך, בריאות ורווחה. באמצעות כך לשמר את רמת השירותים ולאפשר גדילה תקציבית במשרדים השונים. 15 מיליארד ₪ - על פני 4 שנים.
- כאמור, הממשלה האחרונה הגבילה את גידול תקציבי המשרדים השונים ב- 1%, בעוד האוכלוסייה גדלה ב- 1.8% ובכך למעשה הממשלה האחרונה שחקה את השקעת הממשלה באזרח.

סה"כ: 15 מיליארד ש"ח

פרק ב': חלוקת תקציב הוגנת ודאגה לשוק העבודה
בשרות האדם – מהמעון ועד הפנסיה. 
 
1. חינוך והשכלה גבוהה
תקציב החינוך ייקבע בהתאם להשקפת ממשלת רבין: עתיד מדינת ישראל תלוי בחינוך.    
- השתתפות המדינה במעונות יום – 2 מיליארד ₪.
- השתתפות המדינה בחינוך החובה בגנים (גילאי 3 עד 4), ובכך לאפשר להורים נוספים להצטרף למעגל העבודה – 2 מיליארד ₪.
- הפעלת מפעל הזנה, ארוחה חמה לכל ילד – 2 מיליארד ₪.
- רפורמה בחינוך ותגמול מורים – 2 מיליארד ₪.
- תוספת תקציב לאוניברסיטאות וביטול הפרטת הלימודים – 1 מיליארד ₪.
- יישום התוכנית "חופשי ללמוד" לסטודנטים – 1 מיליארד ₪.
 
סה"כ: 10 מיליארד ₪ תוספת לחינוך על פני 4 שנים
תקציב החינוך יגדל ב- 20% ! בארבע השנים הקרובות
(תקציב משרד החינוך יגיע מ- 32 מיליארד כיום ל- 38.5 מיליארד בעוד 4 שנים)
 

2. שוק העבודה
 
שכר מינימום של עד 1000$
- מפלגת העבודה רואה בשכר המינימום כמכשיר מרכזי לצמצום הפערים החברתיים. ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להעלאת מדורגת ואחראית של שכר המינימום בלי לפגוע בתעסוקה, באמצעות תהליך מדורג, בהסכמה ותוך שימוש במנגנונים הקיימים.
- העלאת שכר המינימום תבוצע בשלוש פעימות. פעימה ראשונה עד ספטמבר 2006, תוספת 500 ₪ , פעימה שניה ושלישית יושלמו במהלך 2007.  תוקם ועדת מומחים שתבחן את ההשלכות לאחר כל פעימה.
- ביצוע המהלך יבוצע תוך ניסיון להגיע להסכמה עם כל הגורמים במשק אך במידה ולא יעלה הדבר תפעיל הממשלה את סמכותה לביצוע המהלך.
הממשלה תעמיד משאבים לסיוע לענפים עתירי עבודה. בכך ייכלל סיוע בשידרוג טכנולוגי והקלות מסים וזאת לתקופת המעבר בשלוש שנים הראשונות.
- על מנת להבטיח אכיפת חוקי עבודה לרבות שכר מינימום תתוגבר היחידה לאכיפה במשרד בעבודה וכן יפותחו כלים משוכללים לאכיפה בשיתוף ארגוני המעסיקים וארגוני העובדים.
 
חברות השמה/ חברות כ"א/העסקה בשיטת עובדי קבלן
החזרת חברות השמת כוח האדם לייעודם המקורי מציאת תחליף לעובדים זמניים. מדובר בשלוש שיטות העסקה היוצרות פגיעה בלתי נסבלת בזכויות עובדים:
- ממשלת העבודה תפשיר מיד את חוק עמיר פרץ לחברות כ"א המוקפא ע"י הממשלה.
- תבוצע התאמת החוק להגנה על עובדים המעוסקים בשיטות עושק.
- תושלם חקיקת חוק המגן מפני תעסוקה פוגענית. 
 
פנסיה חובה
- יישום הדרגתי של פנסיה חובה כנהוג במערב אירופה המגיעה לשכר הממוצע במשק. ממשלה בראשות העבודה תקים צוות מקצועי ליישום התוכנית
- יחוקק חוק פנסיה לכל אזרח, בהתאם לנוסח שהוגש לכנסת.
 
סה"כ: כ- 9 מיליארד לתחילת יישום התהליך
 
3. תרבות ופנאי
חיזוק התרבות כערך מרכזי במדינה וכמגשר בין אוכלוסיות.
תוספת משמעותית לתקציב התרבות. תקציב התרבות קוצץ והוא עומד כיום על פחות מ- 400 מיליון ₪ בשנה. 
תוספת של לפחות 400 מיליון ₪ ב- 4 שנים הקרובות.
 

4. לחימה בפשיעה ואכיפת החוק
הקצאת תקציבים ראויים להחזרות אמון הציבור בכוח השוטר להושיע.
- הקצאת תקציבים ראויים להחזרת אמון הציבור בכוח השוטר להושיע ובכך גם הגדלת מספר השוטרים לאכיפה יעילה של החוק. 
 
סה"כ: 4 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים)
 
5. צמצום פערים בקרב המיעוטים
מפלגת העבודה תדאג לשוויון אזרחיה ותפעל לצמצום הפערים בתחומי החינוך, התשתיות הבריאות והרווחה.
- השקעה בתשתיות ובחינוך לצמצום הפערים בקרב המיעוטים – 10 מיליארד ₪ (חלק מהסכום צבוע בתוך סעיפי תקציב אחרים כגון חינוך, בריאות וכו')
 
סה"כ: 10 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים, מהם 4 מיליארד חדשים)

6. קשישים
מ- למות בחרפה ל- להזדקן בכבוד.  
- ביטול השחיקה בקצבת הזקנה והשאירים שנעשתה על ידי הממשלה האחרונה – 3.5 מיליארד ₪.
- הצמדת קצבת הזקנה ושאירים לשכר הממוצע במשק ולא למדד – 3 מיליארד ₪.
- למעלה מהכפלת תקרת הפטור הניתן לגמלאים בגין חסכונותיהם מ-7,800 ₪ ל-20,000 ₪ - עשרות מיליונים.
- ביטול דמי ניהול בקרנות הפנסיה  – עשרות מיליונים.
 
סה"כ: 7 מיליארד ₪  (על פני 4 שנים)
 
 7. אנשים בעלי מוגבלות
שילוב הוגן ואמיתי של אנשים עם מוגבלות בחברה.  
- נגישות למוסדות ציבוריים.
- הצמדת קצבת הנכות לשכר הממוצע במשק ולא למדד.
- ביטול את העוול ההיסטורי הנגרם לאנשים עם מוגבלות המגיעים לגיל פנסיה ועוברים מסטאטוס נכה לסטאטוס זקן.
- השבת מענקי הדיור שקוצצו בתקופת הממשלה האחרונה.
- הכללת טיפולים פרא-רפואיים במסגרת סל השירותים הרפואיים המוענקים לילדים עם מוגבלות.
- הטבות במס למעסיקים המשלבים בעבודה אנשים עם מוגבלות, סובסידיות למעסיקים, מענקים ליצירת מקומות עבודה, עידוד גופים המזמינים מוצרים או שירותים מגופים המעסיקים אנשים עם מוגבלות.
- הגדלת התקציבים ליישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
 
סה"כ: 4 מיליארד ₪  (על פני 4 שנים)

8. בריאות
מפלגת העבודה תבטיח נגישות שווה וסל תרופות הולם לכל שכבות האוכלוסייה. 
- כיום אין הסתכלות לעתיד בנושא סל התרופות והוספת הטכנולוגיות החדשות. 
- כל שנה יועברו 300 מיליון שקלים נוספים לסל התרופות באמצעות מנגנון קבוע של צוות ציבורי. 
- בדיקה מחודשת של התרופות הקיימות בסל בכדי לבדוק את יעילותן לעומת תרופות חדשות שקיימות בשוק והיקף השימוש בהן.
- הכנסת התרופות ל- 3 שנים ולאחר מכן בדיקת יעילות מחדש לעומת תרופות חדשות יותר הקיימות בשוק. סה"כ תוספת לסל התרופות ב- 4 השנים הקרובות: 3 מיליארד ₪.
- קביעת תקרת גג להשתתפות עצמית לטיפול סיעודי, על בסיס קריטריונים שונים לשיעור ההשתתפות – סה"כ 2 מיליארד ₪.
- יותר מהכפלת שיעור ההשתתפות ברכישת תרופות לקשישים (מ- 10% ל- 25%) – 600 מיליון ₪.
 
סה"כ: 5 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים)
 
9. השקעה לעתיד
הגדלת תקציבי המדען הראשי וקידום המחקר והפיתוח בארץ על מנת לאפשר המשך צמיחה גם בעתיד.
השקעה במחקר ופיתוח, פיתוח תשתיות לאומיות ועידוד הצמיחה.
- שימת דגש על השקעה במו"פ בנגב בגליל ובירושלים
- יזמות טכנולוגית במקומות בהן קרנות הון סיכון אינן מוכנות להשקיע. 
- החדרת טכנולוגיות מתקדמות לתעשיות מסורתיות. 
 
סה"כ – 4 מיליארד ₪  (על פני 4 שנים)

פיתוח הנגב, הגליל וירושלים מעבר לתקציב הרגיל.

סה"כ -  6 מיליארד ₪ (על פני 4 שנים)


