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מבוא:

מדינת ישראל היא התגשמות חלום הדורות של העם היהודי, והכלי למימוש בשורתו 
השלמה. היא הוקמה כדי להיות מדינה יהודית, על מנת שהיהודים יוכלו לבנות ולהיבנות 

בה ולממש את עצמם ואת ייעודם כפרטים וכאומה. אין לה תכלית אחרת.

אחרי אלפיים שנות גלות, ובניגוד לכל הגיון היסטורי, עמנו שרד, שב לארצו והפריח אותה 
מחדש. ארץ ישראל הפכה מארץ חרבה וכמעט ריקה לארץ זבת חלב ודבש ולמרכז מדע 
וקידמה עולמי, ועם ישראל קיבל הזדמנות שלישית לקיים את ייעודו. בין אם נרצה ובין 
אם לא, איננו עם ככל העמים ומדינה ככל המדינות. בנוסף לעצם הקיום, יש לנו גם ייעוד 
ולעולם  לנו  והוא שייתן  ייעוד שהוא החזון שלנו,  שהאנושות מצפה מאיתנו להגשימו. 

שפע, בטחון, חיים טובים ושלום. 

ומדינת  ויורשיהם  ושלמה  דוד  ממלכת  לה  שקדמו  השלישית,  ישראל  מדינת  מדינתנו, 
החשמונאים, היתה החלום הלאומי במשך עשרות דורות מאז אובדן העצמאות הלאומית 
וחורבן בית המקדש. הייעוד של מדינת ישראל הוא לא רק שמירה על הקיום הפיזי במדינה 
המדינה  הייחודית.  תרבותנו  ואת  חיינו  את  בארצנו  כאן  ולחדש  לשוב  אלא  דמוקרטית, 
הוקמה כדי שנוכל לקיים חברת מופת משגשגת - כזו שתועיל לא רק לנו, אלא תהיה 

דוגמה לאנושות כולה, ללמוד ממנה ולהתברך בה.
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בעברית של פעם, של התנ"ך, מדובר על "ונתתיך לאור גויים", על "לתקן עולם 
ונתתי  בארצכם,  לבטח  וישבתם  לשובע,  לחמכם  "ואכלתם  על  ש-די",  במלכות 
שלום בארץ" ועל "ונברכו בך כל משפחות האדמה". בעברית של ימינו, הכוונה 
למדינה ריבונית, יהודית, מוסרית, מתוקנת, משגשגת, מתקדמת ובטוחה. מדינה 
שמייצאת לעולם לא רק מדע וטכנולוגיה, אלא גם דוגמה לחיי אנוש ולאום טובים 
ומשגשגים, חיי חירות ומוסר, חיים עם משמעות, חיים בהם לא משועבד עוד אדם 

לאדם אחר – חיים בהם כולנו בני חורין תחת הבורא לבדו.

אין זהות יהודית ללא חירות, ואין חירות דרה יחד עם כפייה. הבשורה היהודית 
השלמה לא נמצאת בימין או בשמאל, אצל הדתיים או החילונים - היא נמצאת 
בכל חלקי העם ששב למולדתו ומתוך כך שב אל ההיסטוריה. לכן, אנו חותרים 
להעצמת החירות ולמתן האפשרות שתתפתח באופן שטבעי לנו. כל נסיון כפייה 

בתחום הזהות יעכב את תהליך השיבה אל עצמנו.

אנו דבקים בארצנו, וגם שואפים לכמה שפחות מעורבות של המדינה בחיי הפרט. 
אנו רוצים מדינת חירות, המתנהלת בהתאם לתרבות ולמוסר היהודיים, וחותרת 
לקיום החזון הגלום בהם. אנו מאמינים שיש לנו דרך ברורה אל היעד הזה, אותה 
אנו פורסים לפניכם במצע זה בצורה תמציתית. אנו מאמינים שישנה קשת רחבה 
של אנשים מכל חלקי העם ואזרחי המדינה שחולקים איתנו עקרונות אלו ויכולים 
להיות שותפים טבעיים לדרך על בסיסם. אם גם אתם נמנים עליהם, הצטרפו 

אלינו! יחד נהפוך את חזון הדורות למציאות.
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יעדי תנועת זהות:
הדוגלת  יהודית  ישראלית  מפלגה  היא  ״זהות״ 
מתוך  והעולם  החברה  לתיקון  ושואפת  בחירות 
נאמנות לא-לוהי ישראל. המפלגה תפעל להנהגת 
להשגת  ותחתור  יהודית,  כמדינה  ישראל  מדינת 

היעדים הבאים:
 

מדינה יהודית - מדינה החותרת למימוש הזהות 
והייעוד היהודי ולקיבוץ עם ישראל לארצו. ַמעבר 
מתודעת  ייעוד;  של  לציונות  קיום  של  מציונות 

השרידות לתודעה ולאתגר של תיקון עולם.
 

מירב  את  המשיבה  מדינה   - חירות  מדינת 
התחומים,  בכל  לאזרח  והאחריות  החירות 
ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. 
ככל  יוגבלו  המדינה  של  מעורבותה  תחומי 
האפשר למערכות המשפט, הביטחון והתשתיות 

הלאומיות.

המשמרת  מדינה   - והקהילה  המשפחה  מדינת 
את ערכי המשפחה ומעודדת את בניין הקהילה 

ומבינה שאלו אבני יסוד בבניין החברה.

- מדינה המקיימת כלכלה חופשית  מדינת שפע 
תרבות  של  והמעדנת  המרסנת  המסגרת  בתוך 

החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.
 

ומחזקת את  - מדינה המממשת  ריבונית  מדינה 
שבשליטתה,  ישראל  ארץ  חלקי  בכל  ריבונותה 
המפתחת  מדינה  הבית.  והר  ירושלים  ובראשם 
ישראל  לעם  ורוחני,  מדיני  כמרכז  ירושלים  את 

ולאנושות.
 

מצב  לסיום  החותרת  מדינה   – שלום  מדינת 
על  ניצחון  באמצעות  הדמים  ושפיכות  הלוחמה 

אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם.
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מבנה הממשל וצמצומו:

זהות סבורה כי יש לערוך מגוון תיקונים ורפורמות במבנה הממשל על מנת להרחיב את 
חירויות האזרח מצד אחד, ולחזק את משילות הממשלה מצד שני.

 

צמצום משרדי הממשלה:

המדיניות.  ביצוע  על  המקשה  ובזבזני  מסורבל  במנגנון  מתאפיין  הנוכחי  הממשל  מבנה 
11 שרים  ורק  יכהנו אך  ויעיל שבו  זהות מאמינה שיש צורך במבנה ממשלתי מצומצם 
במקום 29 המכהנים בו כיום. בנוסף, מבנה מצומצם זה יפחית באופן ניכר את ההוצאות 

הכספיות של הממשלה.
הממשלה,  ראש  משרד  הבאים:  המשרדים  את  כוללת  זהות  שמציעה  הממשלה  מבנה 
משרד הביטחון, משרד החוץ ויהדות התפוצות, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד 
המשאבים  משרד  הכלכלה,  משרד  האוצר,  משרד  והרווחה,  הבריאות  משרד  החינוך, 

והתשתיות והמשרד לקליטת עלייה ודיור.

התנגדות לחקיקת יתר:

כחלק מתפיסת חירות האזרח, זהות רואה בחקיקת יתר תופעה שלילית. זהות מתכוונת 
להתנגד לחוק שאין בו צורך ממשי ולפעול למען ביטולם של חוקים מיותרים.
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המודל הקהילתי:

ההחלטות על אופי המרחב הציבורי צריכות להיות בידי הקהילות ולא בידי הממשלה. זהות 
ויקבלו  והומוגניות  קטנות  לקהילות  יחולקו  המקומיות  הרשויות  שבו  קהילתי  מודל  תקדם 

חלק מהסמכויות השמורות כיום למדינה או לרשות המקומית.
מתוך שלל הסמכויות שתועברנה לקהילה: חוקים הנוגעים לאופייה של השבת, חוקי רעש, 

חוקים הקשורים לאמנות, נוי, דוכנים, ירידים ומופעי רחוב.
  

מערכת המשפט:

מאז המהפכה החוקתית שהנהיג אהרן ברק, הופר עיקרון הפרדת הרשויות כאשר בית 
המשפט העליון ניכס לעצמו סמכויות רבות מדי. זהות תפעל לחולל את השינויים הבאים 

על מנת לצמצם את סמכויות בית המשפט ולהשיב את האיזון בין המערכות:

בית המשפט לא יוכל להתערב בשאלות מהותיות ובסוגיות בעלות אופי מדיני. {

במקרה שבו בג"ץ מצא פגם בחוק שחוקקה הכנסת וסבור שהוא אינו קביל מהותית,  {
את  לבטל  יוכל  לא  בג"ץ  זאת,  אם עשתה  החוק.  את  לאשר מחדש  הכנסת תצטרך 

החוק.

זהות מאמינה שיש צורך במבנה ממשלתי 
 מצומצם ויעיל שבו יכהנו אך ורק 11 שרים

ההחלטות על אופי המרחב הציבורי צריכות 
להיות בידי הקהילות ולא בידי הממשלה



9 8

הוועדה למינוי שופטים, בנוסף לשר המשפטים, תורכב אך ורק מחברי כנסת שבחרה  {
בהם הכנסת בבחירה חשאית.

יוחזר עיקרון "זכות העמידה"1, ויוגבל השימוש בכלי הסבירות והפרשנות האקטיביסטית  {
בחוק.

זהות תערוך סדרה של תיקונים בכל הנוגע לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה: {

ותפקיד ראש התביעה )פרקליטות המדינה(  _ תפקיד היועץ המשפטי לממשלה 
יפוצלו ולא יוחזקו עוד בידי אדם אחד.

תהא  _ וכן  המשפט,  בבית  אותה  שייצג  פרקליט  למנות  רשאית  תהא  הממשלה 
רשאית למנות ולפטר את היועץ המשפטי שלה.

כהונת היועץ המשפטי לממשלה תסתיים עם תום כהונת הממשלה. _

נבחרי ציבור לא יהיו חייבים לציית לעצת יועצם המשפטי. _

1. זכות העמידה היא תנאי סף הנדרש מאדם על מנת להגיש תביעה משפטית, על פיו 
התובע נדרש להיות זה שנפגע מהעוולה שבגינה הוגשה התביעה.
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התכנית החברתית

חינוך:

החוק במדינת ישראל קובע מפורשות כי האחראי לחינוך ילדנו הוא משרד החינוך. זהות 
מתנגדת בכל תוקף לתפיסה זו וקובעת כי האחראי לחינוך הילד הוא בראש ובראשונה 

ההורה, ועליו לקבוע  את מסגרת הלימודים ואת התכנים שילמד הילד.
למרבה הצער, על אף שכיום ההוצאה הכספית הלאומית על חינוך היא הגבוהה ביותר 

בישראל, התוצאות הן עגומות, כפי שמעידים המבחנים הבין-לאומיים ההשוואתיים.
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שיטה  בעולם:  מקומות  בכמה  הנהוגה  השוברים  בשיטת  מאמינה  זהות  לכך,  בהתאם 
המשלבת מימון ציבורי ותחרות חופשית, ובעיקר מחזירה להורים את האחריות לחינוך. 
במסגרת שיטה זו, הורים המעוניינים בכך, יוכלו לקבל ישירות ממשרד החינוך שובר בעל 
ילדיהם.  לימודי  את  לממן  וכך  שיחפצו,  ספר  בית  בכל  לממש  יוכלו  שאותו  כספי  ערך 
בהתאם לתקציב הנוכחי, סכום השובר עשוי להיות - למעלה מ-2,000 ש״ח בחודש לילד. 
אימוץ השיטה )במקביל למערכת הנוכחית הקיימת( יצמיח מגוון של בתי ספר עצמאיים 
שיתחרו על שוברי ההורים, ובכך יציעו תכנית לימודים מותאמת לרצון ההורים ולא לרצון 
המערכת הפקידותית. בנוסף, בתי ספר אלו יוכלו להציע משכורות גבוהות מאוד למורים 

כדי למשוך אליהם את הטובים ביותר, בדומה לנעשה כיום בתחום ההיי-טק למשל.
 

שיקום מעמד המשפחה:

מתנגדת  זהות  כולה.  החברה  של  יסוד  אבן  הם  המשפחתי  התא  של  וחוסנו  עצמאותו 
להתערב  המדינה  תאלץ  שבו  היחיד  התחום  המשפחה.  באופי  המדינה  להתערבות 
בהחלטות המשפחה הוא התפרקות התא המשפחתי. עם זאת, חשוב שהמדינה תהיה כלי 

מגשר בין הצדדים ולא מקור להחרפת המצב.

האחראי לחינוך הילד הוא בראש ובראשונה 
ההורה, ועליו לקבוע  את מסגרת הלימודים ואת 

התכנים שילמד
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חלק מהצעדים שמציעה זהות בנושא זה הם:

ביטול חזקת הגיל הרך, בהתאם להמלצות ועדת שניט. {

על פי החוק הנוכחי, את רוב נטל התמיכה הכלכלית בילדים )דמי מזונות( נושא האב.  {
חוק זה אינו מתחשב מספיק בזמני שהות הילדים אצל האב או במצבה הכלכלי של האם. 

זהות סבורה שחוק זה אינו שוויוני ואינו רלוונטי למציאות של ימינו, ותפעל לתקנו.

בחינת החוקים ונהלי העבודה של בתי המשפט לענייני משפחה. {

זהות מתכוונת לפעול בתחום התלונות על אלימות במשפחה. נכון להיום, הפרקליטות  {
שווא. תלונות  של  במקרים  לדין  ומהעמדה  פלילית  מחקירה  נמנעות   והמשטרה 
זהות תגבש נהלים שלפיהם חשד מבוסס לתלונת שווא יהווה עילה לפתיחת חקירה פלילית.

כחלק מהמצע הכלכלי שלה )ראה להלן(, זהות תבטל את מדרגות המס ותאמץ את  {
שיטת המס השטוח. בהקשר המשפחתי, צעד זה ימנע ממשפחות המעדיפות שרק אחד 

מבני הזוג ישקיע בקריירה לשלם יותר מיסים ממשפחה שבה שני בני הזוג עובדים.

הביטוח הלאומי ומערכת הרווחה:

המוסד לביטוח הלאומי הוא מנגנון מסורבל ובלתי יעיל שרבים משירותיו יכול היה לספק 
השוק הפרטי. הגירעונות הרבים שהביטוח הלאומי צובר מבטיחים את קריסתו בסופו של 
דבר. לא מדובר בתחזית של כלכלנים בלבד אלא בהתרעה מפורשת של המוסד עצמו 

המזהיר מפני קריסה זו.

עצמאותו וחוסנו של התא המשפחתי הם 
אבן יסוד של החברה כולה. זהות מתנגדת 

להתערבות המדינה באופי המשפחה
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יעדי זהות
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זהות מציעה סדרה של צעדים לשיפור מערכת הרווחה:

עבודה,  { כושר  אובדן  מפני  )ביטוח  המדינה  של  הביטוח  שירותי  של  הדרגתי  צמצום 
צפוי  זה,  צעד  בעקבות  החופשי.  לשוק  והעברתם  נכות(  מפני  וביטוח  סיעודי  ביטוח 

צמצום משמעותי בדמי הביטוח.

התושבים יחויבו לרכוש לעצמם ביטוח. כל תושב ישראלי יחויב לדאוג לעצמו לכיסוי  {
ביטוחי מינימלי. מעסיקים יחויבו לרכוש לעובדיהם ביטוח מפני תאונות עבודה.

הזכאי לקצבה ימשיך לקבלה.  {

המלחמה בתאונות הדרכים:

זהות תקדם רפורמה בתחום הבטיחות בדרכים שמטרתה לשמור על מלוא הכיסוי הביטוחי 
ההולם לנפגעים, ועם זאת להחזיר את האחריות המלאה לנהגים וליצור בישראל תרבות 
נהיגה אחרת. אם בשל ביצוע עבירה )מתוך שבע עבירות חמורות שיסודן בריונות מודעת 
שנקבעו על ידי מומחי משרד התחבורה( ייפגע גם צד שלישי, תפצה חברת הביטוח את 
כיום, אולם לאחר מכן תוכל חברת הביטוח לתבוע את הנהג  הנפגע כפי שהדבר נעשה 

הפוגע במלוא הסכום ששילמה לנפגע.

 

בריאות הציבור:

יותר  וחופשית  יעילה  לתת אפשרות שקופה,  היא  זהות  של  הבריאות, מטרתה  בתחום 
את  תקדם  זהות  במקביל,  ומחירים.  איכויות  במגוון  פרטיים  בריאות  שירותי  לרכוש 
לא  התחייבות  תוך  החופשי,  בשוק  תחרות  באמצעות  הקיימים  החולים  בתי  התייעלות 

לפגוע ברמת המחירים והשירותים הנוכחית.
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הצעדים המוצעים הם:
יורשו  { לא  והממשלה  החולים  קופות  פתוח.  מכרז  של  בתהליך  יופרטו  החולים  בתי 

להחזיק בבעלותן בתי חולים.

היזמים שירכשו את בתי החולים יתחייבו בחוזה ארוך טווח לשמור על רמת המחירים  {
הנוכחית ולא לצמצם את שירותי הרפואה של בתי החולים שרכשו.

קופות החולים ירכשו את השירותים עבור מבוטחיהם מבתי החולים הפרטיים באותה  {
צורה ובאותה עלות שבה רכשו אותם מבתי החולים בבעלות המדינה.

כל בית חולים פרטי יורשה לעסוק בתיירות מרפא ולקיים ניתוחים פרטיים; ולשם כך  {
יוכל להקדיש להם שיעורים קבועים במסגרת שעות העבודה של הרופאים ושל אנשי 

הצוות הרפואי ולהשתמש במיטות שברשותו.

העלאת המשכורות הצפויה לרופאים מוכשרים תעודד אותם להישאר ולעבוד בישראל  {
ואף תעודד עלייה של רופאים ואנשי צוות רפואי מחוץ לארץ. באופן דומה פתיחת השוק 

לתחרות תמשוך משקיעים ויזמים חדשים לישראל.

כל יזם בריאות יקבל זכות להקים בסמוך לבית החולים בית מלון ומרכז מסחרי תחת  {
רישיון אחד, שיהוו מקור הכנסה נוסף להכנסותיו הישירות מקופות החולים ומניתוחים 

פרטיים.

יוקל תהליך ההקמה של בתי חולים פרטיים חדשים. {

למגדלים  { ולאפשר  רפואי  בקנאביס  השימוש  על  ההגבלות  את  לבטל  תפעל  זהות 
לייצא קנאביס למטרות רפואיות.
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 יהדות, תרבות
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תקשורת:

זהות מאמינה כי על המדינה לאפשר לכל אדם לבטא כל דבר שמותר לו לבטא על פי 
תנאי  היא  המדינה  ומהתערבות  ממגבלות  חופשית  שיבחר. תקשורת  ובכל אמצעי  חוק 

הכרחי לקיום חופש הביטוי.
המוטלות  החמורות  מההגבלות  הפרטיים  התקשורת  גופי  לשחרור  תפעל  זהות  כן,  על 

עליהם, תקדם תקשורת חופשית ותגן על חופש הביטוי.
על פי המודל של זהות, שיטת הזיכיונות תבוטל, והשידור ייעשה ברישיון ולא בזיכיון. הזכות 
לשימוש בתדרי השידור תושכר לתקופה של ארבע שנים לכל המרבה במחיר, באמצעות 
מכרז. התנאי היחיד להחזקת הרישיון, מלבד עמידה בהתחייבות הכספית, יהיה הימנעות 
מפרסום תכנים האסורים על פי חוק. לאור זאת, רוב תפקידיה של הרשות השנייה יבוטלו. 
הרשות השנייה תעסוק אך ורק בחלוקת התדרים ורישיונות השידור ליזמים שיזכו במכרז 

ובגביית הכספים מהיזמים הזוכים.

זהות מאמינה כי על המדינה לאפשר לכל אדם 
לבטא כל דבר שמותר לו לבטא על פי חוק ובכל 

אמצעי שיבחר. תקשורת חופשית ממגבלות 
ומהתערבות המדינה היא תנאי הכרחי לקיום 

חופש הביטוי
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 יהדות, תרבות
ומדינה

מדינת ישראל היא מדינה יהודית. מפלגת זהות מאמינה שעל המדינה לתת ביטוי נרחב 
לתרבות ולמורשת היהודית. עם זאת, זהות מתנגדת בכל תוקף להתערבותה של הממשלה 

באורח החיים של האזרח ובפרט בתחומי הדת.
יתרה מזאת, הגורם העיקרי המונע את התפתחותה של זהות יהודית אותנטית וחופשית 
היא הכפייה על כל סוגיה: הדתית והחילונית. על כן זהות תרחיק את המדינה מהעיסוק 
בענייני תרבות ודת. דבר זה ייעשה באמצעות העברת סמכויות רבות לידי הקהילה )ראה 

לעיל "המודל הקהילתי" עמוד 8( ובאמצעות הצעדים המפורטים בחלק זה של המצע.
  

מבנה הממשל 
וצמצומו
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 הגורם העיקרי המונע את התפתחותה של
זהות יהודית אותנטית וחופשית היא הכפייה על 

כל סוגיה: הדתית והחילונית
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מדינת ישראל ומוסדותיה:

זהות מאמינה  בשונה ממרחב הפרט והקהילה שבו החיבור לזהות היהודית הוא מרצון, 
שעל המוסדות הממלכתיים של המדינה להיות מחויבים להלכה ולמסורת ישראל כביטוי 

לזהותה היהודית של המדינה.
 

הגיור הממלכתי וחוק השבות:

זהות מאמינה כי הגיור המקנה זכאות לעלייה לארץ ישראל ולקבלת אזרחות ישראלית 
דין  בתי  ידי  על  ישראל,  בעם  המקובלת  כהלכה  להתבצע  צריך  השבות  חוק  במסגרת 

שהוסמכו לכך ועל ידי הרבנות הראשית לישראל.
 

בנוסף, יש להתאים את הקריטריונים של חוק השבות למציאות העכשווית:

זוג,  { )בת  משפחתו  בני  ישראלית.  לאזרחות  זכאי  לארץ  העולה  ההלכה  פי  על  יהודי 

ילדים( המגיעים עמו זכאים גם כן לאזרחות.

בן של יהודי רשאי לעלות לארץ אף ללא אביו היהודי, יחד עם אשתו וילדיו הקטינים,  {

ולזכות למעמד של תושב קבע בלבד.

נכד של יהודי אינו זכאי לעלות לארץ בפני עצמו כלל. הוא יהיה זכאי לעלות רק בתנאי  {

שאחד מהוריו בן של יהודי, ורק כשהוא קטין, ולקבל מעמד של תושב קבע בלבד.

 מערכת המשפט העברית:

זהות תפעל להחייאתו המעשית של המשפט העברי בשלמותו, כמערכת שפיטה אזרחית 
חלופית, מקבילה למערכת המשפט האזרחית הקיימת, הנהנית מהכרה מלאה של המדינה 

באלו הבוחרים להשתמש בה.
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זהות ועצמאות בתרבות:

פעילותו  את  לממן  האמן  על  התרבות.  בנושא  ממשלתית  להתערבות  מתנגדת  זהות 
התרבותית מכספו או בעזרת תרומות. בנוסף, זהות תאפשר לרשויות המקומיות להטיל 
מס רשות עבור מימון פעילות תרבותית. למשל, הרשות המקומית תוכל למכור כרטיסים 
מסובסדים רק למשלמי מס הרשות. לפי מודל זה, אין אזרח שייאלץ לשלם עבור מופע או 

עבור כל אירוע תרבותי אחר שהוא אינו מזדהה עמו.

זהות תסגור את משרד התרבות בהדרגה )ראה לעיל "צמצום משרדי הממשלה" עמוד 7(.
 

הרבנות הראשית לישראל ושינוי מבנה הרבנויות המקומיות:

ועל החילוניים כאחד.  גוף הכופה את עמדותיו על הדתיים  כיום, הרבנות הראשית היא 
זהות מאמינה כי על הרבנות לצמצם מאוד את תחומי עיסוקיה לנושאים ציבוריים בלבד. 
בכל הנוגע למרחב הפרט, כגון כשרות וחתונות, הרבנות צריכה להפסיק להיות מונופול, 
אלא לספק תקן. למשל, כל המעוניין לפרסם את מוצרו ככשר, יהיה מחויב לציין האם 
מדובר בכשרות העומדת בתקן של הרבנות, ללא תלות בשאלת סּפק ההשגחה על כשרות 
ותגרור  המפרסם,  העסק  כלפי  לתביעה  עילה  תהווה  הכשרות  לתקן  בנוגע  הונאה  זו. 

עונשים חמורים כמו כל הונאה עסקית של לקוחות.

זהות מתנגדת להתערבות ממשלתית בנושא 
התרבות. על האמן לממן את פעילותו 
התרבותית מכספו או בעזרת תרומות
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יעדי זהות
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להיות ממומנת  צריכה  גם הרבנות העירונית  לנושא התרבות,  בדומה  כי  זהות מאמינה 
השירותים  ואת  זה  מוסד  לממן  הציבור  בנכונות  כתלות  בלבד,  מקומיים  רשות  ממסי 
שמציע. כמו כן, הציבור המשלם את מס הרשות הוא זה שיבחר את רבני העיר ואת רבני 
השכונות. הסרת המונופול של הרבנות הראשית ובחירת הציבור ברבנים המקומיים הם 

יעדים חיוניים בדרך להשבת אמון הציבור ברבנות ולהעלאת קרנה בעיניו.
 

הפסקת רישום הנישואין:

זהות מאמינה כי המדינה אינה צריכה לקבוע מה הם נישואין, מי נשוי ומי לא. החלטות 
אלה שייכות לחברה ולקהילה שאליהן משתייך האדם.

כפי  להתחתן  יוכל  זוג  כל  כיום.  המתקיים  הממלכתי  הנישואין  רישום  את  תבטל  זהות 
לו. ההשלכה המשפטית של חתונה תהיה  ובאופן שיתאים  שירצה, בסוג הטקס שיבחר 
תלויה בהסכם המשפטי שהמתחתנים יבחרו, והסכם זה יהיה הממשק של הנישואין שלהם 
זהות מתכוונת לערוך  עם המדינה, אם וכאשר הם יצטרכו את התערבותה. יתר על כן, 
רפורמה כללית בחקיקה כך שלא תהיה שום השלכה חקיקתית על מעמדו האישי של 

האדם.
יוכלו  הדין,  בתי  הנישואין, הרבנויות המקומיות, בדמות  רישום  זו של הפסקת  במציאות 
כעת. בידיהן  השמור  המונופול  ללא  אך  חופות,  עריכת  שירות  לציבור  להציע   להמשיך 
מי שירצה יהיה רשאי באופן חוקי לערוך חופות ו"להתחרות" בחופות אלו. עם זאת, שיווק 

חופות יוסדר על פי התקן המפורט במטרה למנוע את הונאת הציבור.
 

זהות מאמינה כי המדינה אינה צריכה לקבוע 
מה הם נישואין, מי נשוי ומי לא. החלטות אלה 

שייכות לחברה ולקהילה שאליהן משתייך האדם
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הרווח ממהלך כזה הוא גדול מכמה בחינות:

אחרי הסרת המונופול של הרבנות ואלמנט הכפייה, רבים יבחרו להתחתן דווקא כדת  {
משה וישראל.

הוויכוח הציבורי על הכרה ממשלתית בנישואים חד-מיניים ייפסק. {

תישמר חירותו של האזרח לבחור כיצד להינשא. {

קרנה של הרבנות הראשית תעלה בעיני הציבור. {

לא יופעלו לחצים פוליטיים על הרבנות על מנת לעוות את פסיקת ההלכה. {
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התכנית הכלכלית:

העולם  מדינות  של  כלכלתן  במצב  להתבונן  די  חופשית.  בכלכלה  דוגלת  זהות  מפלגת 
מביא  חופשית  יוזמה  המעודדת  ליברלית  כלכלית  מדיניות  שאימוץ  בבירור  לראות  כדי 
עמו צמיחה ושגשוג לכל שכבות האוכלוסייה, בעוד מדיניות כלכלית ריכוזית והתערבות 

ממשלתית מעכבת את הצמיחה ופוגעת בכל השכבות גם יחד.
מדינת ישראל היא אמנם מדינה עשירה, אך במדדי החירות הכלכלית היא מפגרת אחרי 
מדינות רבות. מצב זה גורם לכך שהעושר הרב אינו מגיע לכיסו של האזרח אלא נבלע 
רק בתחומים שבהם המדינה  ה"קרובים לצלחת".  נשאר אצל  או  במנגנונים ממשלתיים 
אינה מעורבת, כגון ההיי-טק, ישנה צמיחה. כדי שהכסף יגיע לאזרח הממוצע, על מדינת 

ישראל להגדיל את החופש הכלכלי בכל התחומים.  
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כדי שהכסף ישאר בידי האזרח, על מדינת 
ישראל להגדיל את החופש הכלכלי בכל 

התחומים
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מעבר ליעילותו של המודל הכלכלי ליברלי, זהות מאמינה שזו השיטה המוסרית ביותר 
שיפור  למען  ולפעול  החופשי  מרצונו  עסקאות  לבצע  לאזרח  מרבית  חירות  המבטיחה 

מצבו הכלכלי.
ישראל  אזרחי  שבו  מצב  המחיה,  ליוקר  קץ  תשים  מציעה  שזהות  הכלכלית  התכנית 

נאלצים לעבוד יותר מאזרחי רוב המדינות במערב, להרוויח הכי מעט ולשלם הכי הרבה.

שינוי שיטת המיסוי:

לשיטת המיסוי הנוכחית מבנה מסועף ומסורבל הפוגע בכלכלת ישראל. הנפגע הראשון 
הוא האזרח היזם המתקשה להבין את התנהלות השיטה ותוהה כיצד תשלומי המס שלו 
ההון  ובעלי  גדולות  חברות  זאת,  לעומת  להצליח.  מתחיל  כשהוא  דווקא  בחדות  עולים 
יכולים להרשות לעצמם להעסיק רואי חשבון מהשורה הראשונה המצליחים לתכנן את 

תשלומי המס שלהם כך שיהיו נמוכים ככל האפשר.
על כן, זהות מציעה את שיטת המס השטוח: מס בשיעור אחיד הַחל על כל סוגי ההכנסות 
- ללא מדרגות מס, ללא נקודות זיכוי וללא הקלות למקורבים. שיטה זו אמורה לעודד את 

מדד החופש הכלכלי )2016(

By The Heritage Foundation © :מקור

הונג קונג

אנגליה

ארה״ב

פינלנד

שוודיה

ישראל

1

10

11

24

26

35



25 24

מבנה הממשל 
וצמצומו

התכנית 
החברתית

 יהדות, תרבות
ומדינה

התכנית 
הכלכלית

חירות האזרח 
ובטחון הפנים

בטחון ישראל 
והתכנית המדינית

מבוא - 
יעדי זהות

מפלגת זהות דוגלת בכלכלה חופשית. די להתבונן 
במצב כלכלתן של מדינות העולם כדי לראות 

בבירור שאימוץ מדיניות כלכלית ליברלית 
המעודדת יוזמה חופשית מביאה עימה צמיחה 

ושגשוג לכל שכבות האוכלוסייה, בעוד מדיניות 
כלכלית ריכוזית והתערבות ממשלתית מעכבת 

את הצמיחה ופוגעת בכל השכבות גם יחד
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כל אזרחי ישראל ליזום, להתקדם ולהצליח ככל שיוכלו, ולבטל את אחד הכלים העיקריים 
של הממשלה לתכנון הכלכלה מלמעלה. בנוסף, זהות מתחייבת ששיעור המס יהיה נמוך 

ככל האפשר עבור האזרח הממוצע.

התעשייה והמסחר בישראל:

מס החברות הוא אחד המכשולים העיקריים לצמיחה כלכלית. מס זה פוגע באלפי עסקים 
ומהווה תמריץ שלילי עבור חברות זרות השוקלות להשקיע בישראל. על כן, זהות תפחית 

את מס החברות בצורה רוחבית, שקופה וזהה לכל סוגי החברות בארץ.

כמו כן, זהות מאמינה שאין זה מתפקיד המדינה לנווט את השוק. כל ניסיון להשפיע על 
מזמין  הרע  ובמקרה  לכישלון  נועד  הטוב  במקרה  מלאכותי,  באופן  מלמעלה  התעשייה 
זהות תאסור מתן הטבות, הקלות ומענקים  שחיתות. לכן, על פי המודל הכלכלי שלה, 
מצד המדינה לחברות מסוימות, תסגור את הגופים הממשלתיים שתפקידם לסייע ליזמות 

או לעודד את התעשייה, ותיתן לשוק הפרטי לעשות את שלו.
בתחום הרגולציה והחסמים הבירוקרטיים, מטרתה של זהות היא להקל באופן משמעותי 
את  להביא  היא  המוצהרת  שאיפתה  בישראל.  עסקים  עשיית  ועל  עסקים  פתיחת  על 
ישראל מהמקום הלא מחמיא שלה במדד העולמי של קלות פתיחת העסקים )מקום 54 

כיום( אל העשירייה הראשונה.
במסגרת זו, הנחיצות של כל דרישה רגולטורית תיבדק היטב ותישקל ביטולה או הקלתה 

בהתאם.

כל ניסיון להשפיע על התעשייה מלמעלה באופן 
 מלאכותי, במקרה הטוב - נועד לכישלון

ובמקרה הרע - מזמין שחיתות
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הקלות על היבוא:

התערבות הממשלה במטרה להקשות על יבוא מוצרים לטובת תעשייה מקומית היא פגיעה 
קשה בציבור בישראל שיכול היה ליהנות ממוצרים זולים יותר. התערבות זו היא למעשה 

סבסוד של התעשיות הלא יעילות על ידי כלל הציבור.
זהות תפעל לבטל לחלוטין, אך באופן הדרגתי, את המכסים ואת מכסות היבוא. בנוסף, 
ייבחנו מחדש כלל ההגבלות על יבוא שהתקבלו מנימוקים שאינם כלכליים ויוסרו הגבלות 

שאינן סבירות.
באותה רוח, זהות תגביל את כוחו של מכון התקנים, שלדעתה מהווה מכשול בפני יבוא 

מוצרים, גם אם הם עומדים בתקנים מחמירים המקובלים בעולם.

צמצום החוב הלאומי:

זהות רואה כמשימה כלכלית ראשונה במעלה את צמצום החוב הלאומי.
על הממשלה להתנהל באחריות כלפי האזרחים שלה ולצמצם את החוב הלאומי המאט את 
כלכלת ישראל ומהווה נטל על הדורות הבאים. זהות תדרוש עשיית צעדים שיצמצמו את 

החוב הלאומי,כמו למשל  שימוש בעודפי הגבייה.
 

תחבורה:

זהות רואה את מדיניות משרד התחבורה בישראל כשגויה. ראשית, ההכנסות ממיסוי על 
כלי רכב )40 מיליארד ש"ח ב-2016(, הן גדולות פי כמה מאשר ההוצאות על סלילת כבישים 
התשתיות. דרך  מכספו  נהנה  אינו  הנוסעים  ציבור  כלומר,  ב-2016(.  ש"ח  מיליארד   6.1( 
שנית, כספים רבים מושקעים בתחבורה ציבורית על מנת "לחנך" את הציבור לעבור מרכבים 
פרטיים לתחבורה ציבורית כדי להפחית את זיהום האוויר. מעבר להיבט המוסרי העקרוני 
שאין זה מתפקידי המדינה להשפיע על אורח חייהם של האזרחים ועל בחירותיהם, מדיניות 
זו משיגה את ההיפך מכוונתה. חוסר היעילות של התכנון המרכזי של התחבורה הציבורית 
הגורמת לאוטובוסים חצי ריקים לנסוע על הכביש, המיסוי הגבוה על כלי רכב המעלה את 
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וכן התנגדותה של הממשלה לשיתוף מכוניות  ישנות על הכביש  המחיר ומשאיר מכוניות 
פרטיות )כגון על ידי Uber( - כל אלה גורמים ליותר כלי רכב לנסוע ומגבירים את זיהום 

האוויר.
על כן, בכל הנוגע לתחבורה, זהות מאמינה בביזור סמכויות. לגבי התשתיות של הרשות 
מועצה  בכל  שיהיו  מטרופוליניות"  תחבורה  ל"רשויות  תועברנה  הסמכויות  המקומית, 
ומנהל-העל של  יפסיק להיות המממן  אזורית. לגבי התחבורה עצמה, משרד התחבורה 

החברות. השיקולים להפעלת קווים ולקניית כלי תחבורה יהיו בידי החברות בלבד.
זהות מאמינה שאפשר ללמוד מהנעשה בעולם במקומות שונים ולשדרג באופן  בנוסף, 

משמעותי את התשתיות, ובכך לשים קץ לבעיית הפקקים.
כמו כן, זהות תצמצם את המיסוי ואת הבירוקרטיה על בעלי רכב פרטי, תאפשר לחברות 
כדי  מוניות  על  הגבוה  המס  את  תצמצם  ובמקביל  בישראל  לפעול  מכוניות  שיתוף  של 

לאפשר תחרות הוגנת.

דיור:

החזון של זהות הוא מציאות שבה רכישת דירה בישראל תהיה בהישג ידו של כל ישראלי 
בוגר עם משכורת ממוצעת, מבלי שישתעבד למשכנתא למשך רוב חייו. כדי שמציאות 
זו תוכל להתממש, ראשית יש להכיר בכך שהגורם המרכזי למשבר הדיור הוא ההיצע 
הנמוך בקרקעות למגורים, המזניק את מחירי הדיור. מציאות זו היא תוצאה של מונופול 
המדינה על הקרקעות )93% מקרקעות המדינה רשומות על שם רשות מקרקעי ישראל(. 
רשות מקרקעי ישראל משחררת קרקעות תוך מיסוי גבוה ובירוקרטיה דרקונית, ותהליכי 
הבנייה מתארכים שנים )הרבה יותר מהמקובל במדינות אחרות( ונתונים תחת הגבלות 
ואפילו בירושלים,  כן, ההקפאה ביהודה ושומרון,  רבות הפוגעות בדינמיות השוק. כמו 

מונעת בנייה חדשה ומחריפה גם היא את משבר הדיור. 
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זהות מציעה מדיניות כוללת שתבטל את שלושת החסמים הללו, ותאפשר תנופת בנייה 
ארצית נרחבת שתפתור במהירות את המשבר הקיים. התכנית מבוססת על העקרונות 

הבאים:
 

ישראל  { מקרקעי  מנהל  את  תפרק  זהות  למדינה.  לא  לאזרחים,  שייכות  הקרקעות 
ותעביר את הקרקעות הפנויות שבידו לשליטת האזרחים. מעבר למשמעות הכלכלית 
והערכית של החזרת הקרקע לאזרחי ישראל, צעד זה יאפשר לסחור בקרקעות בשוק 
החופשי ויגדיל משמעותית את היצע הקרקעות לבנייה, ובכך יוריד את מחירי הקרקע 

בישראל.

ייעוד קרקע והגבלות על בנייה ייקבעו בידי הקהילה המקומית. המדינה והרשויות  {
ההגבלות  ואת  פרטית  בקרקע  שייעשה  השימוש  את  לקבוע  יוכלו  לא  המקומיות 
שיחולו על בנייה. קהילת בעלי הקרקעות באזור מסוים תקבע אם להגביל את ייעוד 
הקרקעות בו לתעשייה, מסחר, מגורים, חקלאות וכדומה. הקהילה היא גם זו שתחליט 
על הטלת מגבלות על בנייה, כמו הגבלה על גובה בניין מרבי. בכך תתאפשר הגמישות 
הדרושה לפיתוח הבנייה בקהילות בהתאמה לביקוש ולצרכים של הקהילה. תיפסק 
בציפייה  ריקות  עומדות  אפילו  או  גרועה  בצורה  מנוצלות  קרקעות  שבה  התופעה 
לשינוי ייעודן. רבות מהקהילות צפויות להיענות לדרישות השוק ולהגדיל את כמות 

השטחים המיועדים למגורים ובכך להוריד את מחירי הקרקע.

החזון של זהות הוא מציאות שבה רכישת 
דירה בישראל תהיה בהישג ידו של כל ישראלי 
בוגר עם משכורת ממוצעת, מבלי שישתעבד 

למשכנתא למשך רוב חייו.
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צמצום חסמים בירוקרטיים. תהליכי קבלת אישור לבנייה יקוצרו ויפושטו משמעותית  {
ומגבלות רגולטוריות רבות יבוטלו או יעברו לרמה מקומית יותר )רמת הרשות המקומית 
את  יהפוך  הדבר  בהתאם.  יצומצמו  או  יבוטלו  רגולטוריים  גופים  הקהילה(.  רמת  או 

תהליך הבנייה לקל, מהיר ומשתלם יותר, לטובת יזמי הבנייה ולטובת הציבור.

"התכנית  { להלן  )ראה  הריבונות  ובשומרון. עם החלת  ביהודה  ריבונות מלאה  החלת 
המדינית" עמוד 40( תבוטל הקפאת הבנייה ולמעשה יבוטלו כל ההגבלות והסמכויות 

הייחודיות ליהודה ולשומרון. בכך תתאפשר בנייה חופשית גם בלב הארץ.
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 חירות האזרח
ובטחון הפנים:

חיסול אלימות המשטרה:

המשטרה היא גוף הכרחי עבור ביטחונם של האזרחים. עם זאת, זהות מגנה את האלימות 
המשטרתית ורואה בה תופעה פסולה. מתוך מכלול ההתנהגויות השליליות שזהות מזהה 
ללא  חיפושים  בביצוע  אורח  לעוברי  היטפלות  בסיסית,  אדיבות  חוסר  בקרב השוטרים: 
מדי  קרובות  לעתים  המסתיימים  אזרחים,  עם  ומיותרים  אלימים  ועימותים  סביר  חשד 

בהגשת תלונה על תקיפת שוטר נגד המתלונן.
לאור זאת, זהות מאמינה שיש לשקם את היחסים בין המשטרה לאזרחים וכצעד ראשון 
לידי הקהילה. במציאות שכזו, מפקד  היא תעביר את הסמכות למינוי מפקד המשטרה 
המשטרה יחוש שהוא משרת את הקהילה שבה הוא פועל והאזרחים יתנו בו את האמון 

הראוי לו בהתאם.
 

ביטול המאגר הביומטרי:

המאגר הביומטרי הישראלי הוא מאגר ממוחשב של נתונים ביומטריים כגון טביעות אצבע 
זיוף  תופעת  את  למגר  שבכוחו  בטענה  המאגר  את  אימצה  ישראל  מדינת  פנים.  ותווי 
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וצמצומו

התכנית 
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תעודות הזהות. אלא שמעבר לכך שקיימים פתרונות טכנולוגיים חלופיים כדי להילחם 
זו, קיומו של המאגר הביומטרי מציב עבור אזרחי ישראל סכנה חמורה הרבה  בתופעה 

יותר מאשר תופעת הזיוף.
מאגר זה מאיים באופן חמור על פרטיותם וחירותם של אזרחי ישראל. ראשית, קרוב לודאי 
שבשלב כלשהו המאגר ייפרץ והמידע הפרטי ביותר של האזרחים יהיה זמין לכל דורש )כפי 
שקרה לאחרונה עם המאגר הביומטרי בהודו(. אך גם בהנחה שהמאגר לא ייפרץ, זהות 
רואה בחומרה רבה את שליטתה של המדינה בנתונים הביומטריים של אזרחיה. למעשה, 
מדובר בדרך נוספת של המדינה להגדיל את כוחה ולהקטין את חירותו של האזרח. אם 

מדינת ישראל רוצה להיות מדינת חירות, עליה לכבד את פרטיותם של האזרחים.
ותשיב  הביומטרי,  ובפרט את המאגר  הביומטרי,  זהות תבטל לאלתר את החוק  כן,  על 

לאזרח את פרטיותו ואת חירותו.

 הפסקת רדיפת צרכני הקנאביס:

סם  שאינו   - קנאביס  צרכני  אלפי  למאות  להתייחס  הצדקה  שום  שאין  מאמינה  זהות 
ממכר יותר משאר חומרים חוקיים אחרים - שאינם פוגעים באיש, כאל עבריינים. מעבר 
למשאבים הרבים שהמשטרה משקיעה כדי לאכוף את מדיניות הפללת צרכני קנאביס, 
את  בחומרה  רואה  זהות  בשנה,  שקלים  מיליוני  מאות  ישראל  לאזרחי  העולה  דבר 
המציאות שבה למשטרת ישראל יש יכולת לאיים בפתיחת תיק פלילי על ציבור גדול כל 

כך, שכאמור אינו פוגע באחרים.
על  להגבלות  )בדומה  הקנאביס  ולסחר  לצריכה  חוקית  תשתית  ליצור  מבקשת  זהות 

מסחר באלכוהול( שתתעדכן מעת לעת בהתאם ללקחים מהמתרחש.

 זהות תבטל לאלתר את החוק הביומטרי,
 ובפרט את המאגר הביומטרי, ותשיב לאזרח

את פרטיותו ואת חירותו
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עיקרי הדברים הם:

השימוש בקנאביס ובמרכיביו, גידולם באופן לא מסחרי, אחזקתם או רכישתם - יהיו  {
מותרים על פי החוק.

הגיל הצעיר ביותר לרכישת קנאביס יהיה 21. {

תיאסר מכירת קנאביס ומרכיביו במקומות בילוי. {

בית עסק שיהיה מעוניין למכור קנאביס או את מרכיביו יזדקק לרישיון עסק מתאים. {

הפסקת המעצרים המנהליים:

זהות מתנגדת לשימוש של המשטרה במעצר מנהלי, שהוא כוח משחית המאפשר למדינה 
לעקוף את המנגנונים המשפטיים ולשלול את חירותו של האזרח באחזקתו בכלא לתקופה 

ארוכה ובחקירות בלי ראיות ובלי משפט. זוהי פגיעה חמורה בזכויותיהם של העצורים.
על המדינה להכיר במצב המלחמה שבו היא נתונה ולהפריד בין המקרים בהתאם. פושעים 
יישפטו במערכת המשפט הפלילית וימוצה עמם הדין, תוך שמירה על זכותם למשפט הוגן. 
לעומת זאת, אויבי המדינה הנלחמים בה, יישבו או יוגבלו באופן אחר בהתאם לנסיבות. 
הם לא יואשמו, לא יישפטו ולא יזכו ליחס של פושעים, אלא אם הפרו את דיני המלחמה.
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זהות מאמינה שאין שום הצדקה להתייחס 
למאות אלפי צרכני קנאביס - שאינו סם ממכר 
יותר משאר חומרים חוקיים אחרים - שאינם 

פוגעים באיש, כאל עבריינים
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היחס למרי אזרחי בלתי אלים:

לגיטימי  ככלי  נתפס  אלים  הבלתי  האזרחי  המרי  בעולם,  הדמוקרטיות  המדינות  בשאר 
וחשוב לשימור הדמוקרטיה. לעומת זאת בישראל התפתחה מדיניות של התנגדות כוחנית 
בין מחאה אלימה למחאה בלתי אלימה.  מצד המשטר לכל סוג של מחאה בלי להבחין 
שלא  למשטרה  ותורה  המחאות  סוגי  שני  בין  המבחינה  מדיניות  לאמץ  מתחייבת  זהות 

לנקוט באלימות כאשר מדובר במרי בלתי אלים.

 

נשיאת נשק:

על אף שהמסגרת המדינית דורשת מהאזרחים לוותר על זכותם להפעיל כוח, אין הצדקה 
לשלול מהם את זכותם להגנה העצמית. זהות רואה את שלילת הזכות מהאזרחים לשאת 
להגעת  עד  לסכנה  הכניסה  שמרגע  בגלל  רק  ולו  עצמית  להגנה  בזכותם  כפגיעה  נשק 
הטענה  לגבי  עצמו.  בכוחות  סביבתו  ועל  עצמו  על  להגן  נדרש  האזרח  הביטחון,  כוחות 

זהות תאשר נשיאת נשק לכל יוצא צבא ללא 
עבר אלים או מגבלות גופניות ונפשיות ידועות

שלילת הזכות מהאזרחים לשאת נשק 
משמעותה - פגיעה בזכותם להגנה עצמית
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שהקלות על נשיאת נשק יגרמו לפשיעה רבה יותר, יש לדעת שכבר כיום יש לפושעים 
גישה לכלי נשק שאינם חוקיים ולמעשה הגבלות אלה מגבילות בעיקר את האזרח הפשוט. 
זאת ועוד, יש להצביע על האבסורד שאזרח שהשתחרר מצה"ל אינו יכול לשאת אקדח, 

וזאת אף אחרי שהמדינה הפקידה בידו רובה סער בזמן שירותו.
 לכן, כצעד ראשון, זהות תאשר נשיאת נשק לכל יוצא צבא ללא עבר אלים או מגבלות 

גופניות ונפשיות ידועות, ובהמשך תגבש מדיניות של הרחבת ההיתרים לכלל האזרחים.
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 בטחון ישראל
והתכנית המדינית:

תפיסת הביטחון של ישראל:

הביטחון  גורמי  כלל  ושל  צה"ל  של  הערכים  במערכת  תמורה  חלה  אוסלו  הסכמי  מאז 
האויב  על  אימתנית  הרתעה  יצירת  הייתה  שתכליתה  'הכרעה'  של  מתפיסה  בישראל. 
שתמנע התקפה עתידית על ישראל, צה"ל עבר לתפיסה של 'הכלה'. תפיסה זו מובילה 
למציאות של 'סבבי לחימה' כל כמה שנים, איום מתמיד של טילים ומנהרות ואיום גרעיני 
– מציאות המקובלת כנתון. בתפיסת ההכלה, צה"ל אינו מעוניין לנצח ואינו חותר לניצחון. 
ניצחון לא קיים עוד בעולם המושגים שלו, משום שהחברה ששלחה אותו לתפקידו כבר 

לא מאמינה בצדקת קיומה וממילא בזכותה להכריע את אויביה.
זהות מתכוונת לחולל שינוי ערכי שיחזיר את צה"ל לתפיסתו המקורית שקדמה להסכמי 

אוסלו. הסעיפים הבאים הם ברובם ביטויים מעשיים של שינוי תפיסתי זה.
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מעבר לצבא מקצועי התנדבותי:

האחרונים  בעשורים  בישראל  הביטחוני  המצב  שעבר  והתמורות  הטכנולוגיים  השינויים 
דורשים שינוי במודל הגיוס לצה"ל. כיום צה"ל זקוק לכוח אדם מצומצם יותר ואיכותי יותר 

שעבר הכשרה ממושכת. במצב הקיים, רבים מן המגויסים לצה"ל אינם באמת נצרכים.
החזון של זהות הוא לקצר את שירות החובה החל על כולם לטירונות בלבד. אחרי תקופת 
הטירונות, מי שיהיה מעוניין להמשיך ולשרת בצבא המקצועי יוכל להגיש מועמדות, ומתוך 
המועמדים יבחר הצבא את מי שבאמת נצרך. למגויסים תשולם משכורת מכובדת הנגזרת 
השכלה  יקבלו  ביותר,  מהמתקדמים  וציוד  אימון  יקבלו  הם  במשק.  הממוצע  מהשכר 
לתנאים  יזכו  וכן  המדינה  לביטחון  תרומתם  בזכות  גבוה  חברתי  למעמד  יזכו  אקדמית, 

טובים.
זהות תקדם תהליך זה באופן הדרגתי ובתיאום עם גורמי הביטחון.

האיום האיראני:

מדיניותה של ישראל בכל הנוגע לנשק הגרעיני של איראן היא הרת אסון. אכן, הבעיה 
המרכזית אינה טמונה ביכולת הנשק לפגוע בישראל אלא בתהליך הדה-לגיטימציה ואובדן 

צה"ל כבר אינו מעוניין לנצח ואינו חותר לניצחון. 
ניצחון לא קיים עוד בעולם המושגים שלו, 

משום שהחברה ששלחה אותו לתפקידו כבר לא 
מאמינה בצדקת קיומה וממילא בזכותה להכריע 

את אויביה
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צדקת קיומה של מדינת ישראל בעיני העולם בעקבות חוסר התגובה של מדינת ישראל 
אל מול מי שקורא להשמדתה.

התפיסה של זהות היא שעל מדינת ישראל להשתמש באמצעים הטכנולוגיים שלה כדי 
לחסל את ראשי האויב ובכך ליצור הרתעה של ממש. זאת לפי העיקרון היהודי:

"הבא להורגך השכם להורגו".

 

הפסקת הסיוע האמריקני:

זהות חולקת על התפיסה הרואה בסיוע האמריקני למדינת ישראל ערובה לביטחונה 
שאין לוותר עליה. המחיר של ה"מתנה" הזאת גבוה מדי. בהיבט הביטחוני, קבלת הסיוע 
הביטחון  בענייני  להתערב  לגיטימציה  המקבלים  באמריקנים,  ישראלית  תלות  יוצרת 
של ישראל. גורם זר המתערב באופן קבוע בהחלטות ישראל ומונע את חופש הפעולה 

הביטחוני הוא פגיעה חמורה בביטחון ישראל.

על  ישראל מפסידה מהסיוע האמריקני. מאחורי ההגבלות  גם מההיבט הכלכלי מדינת 
ייצוא נשק ישראלי, עומדת ההכרה של ארצות הברית בפוטנציאל הגדול של התעשייה 
להשקיע  ממנה  מונעת  האמריקני  בנשק  ישראל  של  התלות  הישראלית.  הביטחונית 

בפיתוח משלה, פיתוח שביכולתו להתחרות עם התעשייה הצבאית האמריקנית. 
 לכן, זהות תבטל את קבלת כספי הסיוע האמריקני.
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והתכנית המדינית
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התכנית המדינית:

כרקע לתכנית, יש לבחון את התהליך שעבר על מדינת ישראל מאז חתימת הסכמי אוסלו. 
ידי הקמת  ויחידה: לשים קץ לסכסוך על  לכאורה, מטרת ההסכמים הללו הייתה אחת 
מדינה פלסטינית ובכך להשיג שלום. אך די להתבונן כדי לראות שמטרה זו לא הושגה, 
אלא ההיפך הוא הנכון: כמות ההרוגים בעקבות פיגועים גדלה פי חמש )1552 בין 1994 
ל-2015 לעומת 357 בין 1977 ל-1994(. יותר ויותר ערים בישראל התחילו להיות מופגזות 
הסכמי  כן,  כמו  ב-2005(.  ההתנתקות  )במהלך  מבתיהם  גורשו  תושבים  ואף  בטילים 
 אוסלו אמורים היו להביא לרווחה כלכלית כתוצאה מהקיצוץ הצפוי בהוצאות הביטחון,

אך למעשה המדינה שילמה יותר מטריליון שקל על יישומם של ההסכמים.

לנוכח כל זאת נשאלת השאלה: האם מטרת הסכמי אוסלו אכן הייתה השגת שלום?

מפלגת זהות קוראת תיגר על 'תפיסת אוסלו' 
זו, ומציעה תכנית מדינית חלופית בשם "מדינה 
אחת לעם אחד". התכנית מושתתת על נאמנות 
לזהות היהודית של המדינה ועל צדקת דרכה, 

ובסופו של התהליך תוביל את מדינת ישראל אל 
מציאות של שלום
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אלא  שלום  הייתה  לא  אוסלו  של  הסופית  מטרתה  ברורה:  היא  זו  לשאלה  התשובה 
'ישראליזציה' של החברה, או כפי שהודה בראיון ד"ר רון פונדק, מאדריכלי אוסלו:

במקום  החברה  של  ל'ישראליזציה'  אמצעי...  זהו  עצמה.  בפני  מטרה  איננו  "השלום 
'ייהוד' שלה ...".

במילים אחרות, מתכנני אוסלו ראו בפתרון שתי המדינות אמצעי כדי להכריע במאבק 
הזהות.

 
בשם  חלופית  מדינית  תכנית  ומציעה  זו,  אוסלו'  'תפיסת  על  תיגר  קוראת  זהות  מפלגת 
"מדינה אחת לעם אחד". התכנית מושתתת על נאמנות לזהות היהודית של המדינה ועל 

צדקת דרכה, ובסופו של התהליך תוביל את מדינת ישראל אל מציאות של שלום.
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4.7

הוצאות הביטחון לאחר הסכם אוסלו )1994-2014(
* במיליארדי שקלים

צה״ל - עלות נוספת

שב״כ - עלות נוספת

המשרד לביטחון פנים וגניבות רכב

בניית גדר ההפרדה

תוספת מאבטחים אזרחיים

״שווי״ נפגעי פעולות האיבה

כספים לרשות הפלשתינית

כספים לרשות הפלשתינית

מקור: דו״ח ״עלות אוסלו״ - תנועת מנהיגות יהודית 2014

בטחון ישראל 
והתכנית המדינית
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הנחות היסוד של התכנית הן:

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לבדו מתוקף הבחירה האלוהית. {

כפי  { יהודית,  למדינה  מיועדים  ושומרון  יהודה  ששטחי  בכך  מכיר  הבינלאומי  החוק 
שהראה דו"ח השופט לוי.

יהודים מהים  {  80% וב-2035 צפוי רוב של  המגמה הדמוגרפית היא לטובת היהודים, 
ועד הירדן.

רוב הערבים תושבי יהודה ושומרון רוצים להגר ורבים כבר מהגרים כיום. {

שלבי התכנית: 

המשפטי  המצב  ויוחזר  אוסלו  הסכמי  יבוטלו  ראשון:  שלב 

למצבו הקודם לאוסלו.

שלב שני: למחבלים תוצע נסיגה בלא שפיכות דמים, בדומה 

לנסיגת אש"ף מלבנון ב-1982.

מדינת ישראל תחיל את ריבונותה המלאה על 
כל חלקי הארץ. שום גורם מלבד צה"ל, משטרת 
ישראל והאזרחים המורשים לכך לא יישא נשק 

בין הים לירדן

1
2
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שידע  כפי  השטח  על  מחדש  ישתלט  צה"ל  שלישי:  שלב 

לעשות במבצע "חומת מגן", ומדינת ישראל תחיל את ריבונותה 

המלאה על כל חלקי הארץ. שום גורם מלבד צה"ל, משטרת 

נשק"  "נשיאת  לעיל  )ראה  לכך  המורשים  והאזרחים  ישראל 

עמוד 34( לא יישא נשק בין הים לירדן.

תוצענה  יהודים  שאינם  ושומרון  יהודה  לתושבי  רביעי:  שלב 

שלוש אפשרויות:

המעוניינים  { לתושבים  תאפשר  המדינה  בהגירה:  עזרה 
למקומות  להגר  להם  ותסייע  רכושם,  את  למכור  בכך 

שבהם יחפצו ולהיקלט שם.

בגלוי,  { אמונים  ולהצהיר  להישאר  המעוניינים  תושבות: 
יקבלו מעמד של תושבי קבע במדינה היהודית. יישמרו 
של  לתושבים  בדומה  שלהם  והקניין  האדם  זכויות  כל 
מדינות מערביות אחרות )כך נוהגת ארצות הברית עם 
תושבי סמואה, איי הבתולה ופוארטו-ריקו; וכן בריטניה 

עם הקפריסאים שנותרו תחת כיבושה(.

ולשרת  { נאמנים  אזרחים  להיות  המעוניינים  אזרחות: 
בצבא )כמו הדרוזים למשל(, יוכלו לקבל אזרחות מלאה 

לאחר מסלול בדיקה ארוך ומעמיק.
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כאשר עם ישראל יכריע במאבק הזהות הפנימי ויפסיק לראות את עצמו ככובש בארצו, 
גם שאר העולם ישאיר את הסכסוך מאחור ויקבל את ריבונותנו החוקית. כמו כן, יישום 
התכנית במלואה יאפשר לֶמרכז הארץ להיפתח להתיישבות, לבנייה ולפיתוח. דור העתיד 

לא יירש את בעיית השטחים והטרור אלא יקבל לידיו מדינה ריבונית, בטוחה ומשגשגת. 
  

מדיניות החוץ של ישראל:

מודל  המהווה  מוסרי  מופת  להיות  צריכה  ישראל  שמדינת  היא  זהות  של  התפיסה 
עם  רבים  קשרים  לפתח  תמשיך  ישראל  זו,  תפיסה  לפי  העמים.  שאר  עבור  לחיקוי 
תפסיק  ישראל  מדינת  למשל,  מוסריים.  עקרונות  על  תתפשר  לא  אך  זרות  מדינות 
למכור נשק וידע צבאי למשטרים המבצעים פשעים נגד האנושות ומפרים זכויות אדם.

 

ירושלים והר הבית:

ירושלים בכלל והר הבית בפרט הם לב ליבו של הקיום הלאומי היהודי לאורך הדורות.
זהות תפעל לפיתוח ירושלים כפי הראוי לבירת ישראל. עם הגשמת תכניתה המדינית 

התפיסה של זהות היא שמדינת ישראל צריכה 
להיות מופת מוסרי המהווה מודל לחיקוי עבור 

שאר העמים
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)ראה לעיל "התכנית המדינית" עמוד 40( הסכסוך ייעלם, והלא-יהודים שיישארו בירושלים 
את  להרחיב  יהיה  ניתן  זאת,  לאור  ישראל.  ריבונות  את  עצמם  על  המקבלים  אלה  הם 
מטרופולין  ירושלים'.  'מטרופולין  את  ליצור  מנת  על  וזאת  ובצפון,  במזרח  העיר  גבולות 
את  במערב,  ומודיעין  שמש  בית  את  בדרום,  עציון  וגוש  לחם  בית  את  תכלול  ירושלים 

רמאללה בצפון, ואת מעלה אדומים במזרח.
בינלאומי,  בניית שדה תעופה  טבעת,  כביש  תכנית אסטרטגית שתכלול:  בנוסף תתוכנן 

שיפור כביש ההר והכבישים במזרח העיר ובייחוד מסביב לעיר העתיקה.
זהות תחתור להעברת קריית הממשלה, משכן הכנסת ובית משפט העליון ממערב העיר 

אל העיר העתיקה בשטחים הסמוכים להר הבית.

הר הבית אינו מוקד של סכסוך דתי, אלא, כאמור, הלב הפועם של האומה כולה. קיים קשר 
ישיר בין איבוד אחיזת ישראל בהר )מאז שנמסר בפועל לוואקף( לבין איבוד הלגיטימציה 
הבינלאומית של מדינת ישראל לאורך השנים. מנהיגי ישראל לדורותיהם, מימין ומשמאל, 
עשו הכול כדי "לברוח" מההתעסקות עם הר הבית. זהות חולקת בכל תוקף על מדיניות 

זו, ורואה בהחזרת השליטה הישראלית המלאה על ההר יעד לאומי ממעלה ראשונה.
בהתאם לכך, זהות מתכוונת להרחיק מההר את הוואקף או כל גורם זר אחר שאינו כפוף 
לריבונות ישראל. משטרת ישראל תוצב על ההר דרך קבע, ולא בשוליו כפי שהדבר נעשה 
כיום. ביקורים בהר הבית יתאפשרו בכל שעות היממה ללא הגבלה, ושמירה על ביטחונם 
של אזרחי ישראל בהר תובטח באופן מוחלט תוך גיוס כל הכוחות המשטרתיים הנדרשים 

לכך. הגישה להר ליהודים תותר מכל שעריו ללא כל סייג.
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ירושלים בכלל והר הבית בפרט הם לב ליבו של 
הקיום הלאומי היהודי לאורך הדורות

בטחון ישראל 
והתכנית המדינית
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הבית  הר  את  למסור  מתכוונת  זהות  הקדושים,  המקומות  על  השמירה  חוק  מתוקף 
לניהולה של הרבנות הראשית, שתוכל גם להסדיר את העלייה ואת התפילה של היהודים 
בהר במסגרת ההלכה לתחומים המותרים, ולסמנם בשטח. בית כנסת יהודי יוקם על ההר. 

כמו כן, הר הבית ייפתח למחקר ארכאולוגי בלי ההגבלות הנהוגות כיום.

הר הבית אינו מוקד של סכסוך דתי, אלא, 
כאמור, הלב הפועם של האומה כולה
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הצטרפו 
אלינו!
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