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החזון של תל"ם
מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי תהיה יהודית ודמוקרטית, 

בטוחה, משגשגת, מוסרית וצודקת, שבה תתקיים חברת מופת ברוח ערכי 

למיצוי  ומדעית  טכנולוגית  כלכלית,  מובילה  מדינה  העצמאות.  מגילת 

הפוטנציאל הגלום בה לרווחת כל אזרחיה.

מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים פנימיים המעצבים את דמותה, ביניהם 

וכל  ואיזונים בדמוקרטיה,  המאבק על שלטון החוק, חופש הביטוי, בלמים 

הביטחוניים  לאתגרים  ובמקביל  הקורונה  בנגיף  המאבק  רקע  על  זאת 

כפיים  ונקיית  ישרה  מנהיגות  מתחייבת  כך  לשם  עת.  בכל  לנו  הנכונים 

מין,  או  גזע,  דת,  ללא הבדל  ואזרחיה  לטובת המדינה  ורק  אך  המחויבת 

ושומרת על שלטון החוק. 

היהודי,  ישראל כמדינת הלאום של העם  ביצור מעמדה של מדינת  לצד 

אנחנו מאמינים בעיגון עקרון השוויון של כלל אזרחי ישראל, ברוח מגילת 

העצמאות, ללא הבדל דת, גזע ומגדר.

דמוקרטית

בטוחה

מוסרית

צודקת

יהודית

משגשגת
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חוץ וביטחון

נחתור לשלום אמיתי, בר-קיימא ומבוסס אינטרסים שיוכר כסוף הסכסוך וקץ התביעות.

לא נהפוך למדינה דו-לאומית או למדינה שיש בה אזרחים סוג ב'. בשל היעדר בשלות בחברה ובהנהגה הפלסטינית ואי 

הכרתם במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, לא נראה "פתרון" אמיתי מולם בטווח הנראה לעין. 

איתם  הכלכליים  ההסדרים  את  ונשמר  כאוטונומיה  לפעול  להם  נאפשר  מהפלסטינים:  הפוליטית  ההפרדה  את  נשמר 

ואת האפשרות העתידית להיפרד מהם טריטוריאלית, מבלי שיהיה צורך לעקור ישראלים או פלסטינים, ומבלי לוותר על 

האינטרסים הבטחוניים. נשמור על בקעת הירדן כגבולה המזרחי של המדינה. נתנגד לסיפוח מלא וחד צדדי, נקפיד על 

הרחבת ההתיישבות במסגרת החוק ונחיל עליה ריבונות.

ונגיב בעוצמה על כל פגיעה בריבונות  נחזק את ההרתעה מול עזה: נשקם את ההרתעה שנפגעה בשנים האחרונות 

ובתושבי הדרום. במקביל נוביל מהלך לשיקום הומניטרי שייטיב עם התושבים ויחליש את החמאס, תוך הצבת דרישה 

הומניטרית לשחרור החיילים והאזרחים הישראלים שם. 

נילחם בגרעין האיראני: ניזום ונוביל קואליציה אזורית ובין-לאומית לבלימת תוכנית הגרעין האיראנית ותמיכתה בטרור 

בשילוב של כלים: כלכליים, מדיניים, מודיעיניים וצבאיים.

נילחם בטרור: ישראל תפעל לצמצום איומי הטרור, להעמיק שיתופי הפעולה ולשפר את איכות החיים בקרב שכנינו, תוך 

חיזוק הגורמים המתונים ומאבק עיקש ותקיף בטרור.

נפעל נגד איום חיזבאללה: ניצור לחץ פנים-לבנוני, אזורי ובין-לאומי, לבידוד והחלשת חיזבאללה, תוך יצירת בידול בינו 

לבין מדינת לבנון וסיכול פרויקט דיוק הטילים. נעמיק את המערכה נגד התבססות איראן בסוריה והעברת אמל"ח מתקדם 

ללבנון, תוך הימנעות מדרדור היציבות.

נעמיק את היחסים המיוחדים עם ארה"ב: נשקם את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, נשמור עליה ונושיט יד לקהילות 

שאין להן זיקה מוקדמת למדינה היהודית.

נשמור על העליונות הצבאית של צה"ל באזור: ישראל חייבת לשמר את מעמדה כמעצמה צבאית וטכנולוגית באזור. כדי 

להיות תמיד מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, עלינו להבטיח את עליונותו האיכותית של צה"ל ביבשה, בים, באוויר, 

בחלל ובסייבר.

העולם הערבי: ניזום קואליציה אזורית נגד האתגרים המשותפים – איראן, האחים המוסלמים, ג'יהאד עולמי, כלכלה 

ואקלים – תוך שמירה על היתרון האיכותי של צה"ל.

באסיה  באפריקה,  מדינות  עם  והטכנולוגיים  הכלכליים  המדיניים,  הפעולה  שיתופי  את  נרחיב  הצומחות:  הכלכלות 

ובאמריקה הלטינית ונפתח שווקים חדשים ליצוא הישראלי שם.

מדינות המערב: נטפח את שיתופי הפעולה הכלכליים, הביטחוניים והתרבותיים שלנו עם מדינות המערב, מתוך שותפות 

ערכית ותוך רתימתן למאמץ המדיני-ביטחוני מול איראן, חיזבאללה ואיום הטרור.

ובמיוחד הקהילות היהודיות  יהדות העולם  ליחסינו עם  יש לתקן את הנזקים שנגרמו בשנים האחרונות  העם היהודי: 

בארה"ב. נחדש את תחושת השותפות של יהדות העולם עם מדינת ישראל כביתו של העם היהודי כולו ונקפיד על כיבוד 

כל הזרמים ביהדות.

מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, וירושלים המאוחדת היא בירתה לעד.

תפיסת החוץ והביטחון של תל"ם מבוססת על ראייה מפוכחת ופרגמטית של המציאות, ולא על משאלות לב. במקום פתרון קסם שאינו קיים בעת 

הזו, אנו מציעים תקווה בדמות שחרור מהשעבוד המכשיל ל"פתרון כאן ועכשיו" והחלפתו בדרך ארוכה אך אחראית, שתשמר את האינטרסים של 

ישראל ותכשיר את הקרקע לייצוב המצב בהווה ובעתיד:
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ישראל נכנסה למשבר הקורונה במצב בעייתי. בזכות הגאות הכלכלית העולמית, הנתונים המקרו כלכליים אומנם 

ויחס חוב/תוצר נוח, אך גרעון גבוה בתקציב ומערכת בריאות שהורעבה והוזנחה  הצביעו על שיעור אבטלה נמוך 

בעשור האחרון חשפו כמה מבעיות השורש של המשק הישראלי.

משבר הקורונה פגע יותר בשכבות החלשות ובשכבות הביניים ובדור הצעיר, וגרם להגדלת הפערים בחברה שהיו 

גדולים ממילא עוד לפני פרוץ המשבר.

אי אישור תקציב מדינה בשעת המשבר הכלכלי החריף ביותר בתולדות המדינה וסיוע לא יעיל למובטלים, עצמאיים 

ובעלי עסקים שקרסו תחת נטל המשבר גרם לנזקים קשים ומיותרים לציבור ולעסקים.

על הממשלה להגדיר את הצמיחה והתעסוקה כיעד הראשון במעלה ולהפעיל מגה-תוכנית כלכלית בהיקף של 150 

מיליארד₪ לצורך תמרוץ נדיב לעסקים לייצור מקומות עבודה חדשים, השקעה בתשתיות סיבים אופטיים, תחבורה 

ציבורית, שיקום מערכת הבריאות, רפורמה בחינוך ותוכנית הכשרות מקצועיות לשיפור הפריון במשק.

גם אם התוכנית תגדיל בטווח הקצר את הגרעון בתקציב ואת החוב הממשלתי – זהו הדבר הנכון לעשות! הן בשל 

רמות השפל ההיסטוריות בריבית על החוב, והן כיוון שהתוכנית תיצור מקומות עבודה, תייצר הכנסות ממסים, תאיץ 

את הצמיחה ותוריד את יחס חוב/תוצר, זוהי ההשקעה הנחוצה בשנים הקרובות למשק הישראלי!

ידע,  ולשגשג, בעזרת  ופתוחה לעולם המאפשרת למגזר העסקי לפעול, להתפתח  תל"ם דוגלת בכלכלה חופשית, ליברלית 

חדשנות ויצירתיות פורצי דרך ותוך ביצור מעמדה של ישראל כאחת המדינות המפותחות בעולם. 

במקביל, על המדינה לפעול לצמצום פערים כלכליים וחברתיים, להקטנת אי השוויון בין מגזרים ואוכלוסיות ולקירוב הפריפריה 

הגיאוגרפית והחברתית למרכז הפעילות והעשייה. 

הזכות לקיום בכבוד, לפרנסה, שוויון הזדמנויות, חינוך ודיור הם בבסיס הזכות לביטחון אישי וסוציאלי.

חברה וכלכלה
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הצעדים לטווח הבינוני והארוך:

תוכנית ישראל 10 – נגדיר לישראל אסטרטגיה כלכלית-

חברתית רב-שנתית חוצה קדנציות שתיצור אופק לעשור 

הקרוב, כדי לצמצם את הפערים בחברה ובכלכלה וליצור 

פוטנציאל  את  לממש  למשק  שיאפשרו  התנאים  את 

הצמיחה שלו. משרדי הממשלה יתחייבו לתוכניות עבודה 

המאפשר  בתקציב  מגובים  ומדידים,  ברורים  וליעדים 

לממש אותם.

 150 של  סכום  נקצה   – בעצמה  משקיעה  ישראל 

מיליארד₪ במהלך חמש שנים שינוהלו בנפרד מהתקציב 

ביצירת  מאסיבית  השקעה  תכלול  התוכנית  השוטף. 

מקומות עבודה, בתשתיות תחבורה ציבורית, בתקשורת 

מהירה, במערכות הבריאות והחינוך, הפחתת הרגולציה, 

העלאת הפריון ושילוב של ערבים וחרדים בשוק העבודה.

אזרחי  קרן  לחוק  בהתאם   – הגז  קרן  כספי  את  ננצל 

ישראל, נאיץ את השימוש בתמלוגי הגז ומשאבי הטבע 

להגברת ההשקעות בפרויקטים לאומיים.

מערכתי  לטיפול  נפעל   – המחיה  יוקר  את  נוריד 

בגורמים ליוקר המחיה בתחומי הדיור, המזון, התחבורה 

והתקשורת והחינוך המכבידים על כל משפחה במדינה. 

נפעל להגברת התחרותיות מיבוא תוך שמירה הוגנת על 

התעשייה הישראלית, לפירוק מונופולים, להגדלת מספר 

התחלות הבנייה ולשיפור התחבורה הציבורית.

נעודד השקעות ושילוב אוכלוסיות בתעשיית ההיי-טק – 

תעשיית ההיי-טק היא מנוע הצמיחה של המשק הישראלי 

הכלכלי  מצבן  לשיפור  רבות  אוכלוסיות  של  והמפתח 

בחברות  להשקיע  מוסדיים  משקיעים  נעודד  והחברתי. 

ובהכשרה  בחינוך  ונשקיע  ה"סיד",  בשלבי  סטארט-אפ 

מקצועית של אוכלוסיות בפריפריה הכלכלית והחברתית 

לכוח  המשוועת  ההיי-טק  בתעשיית  השתלבותן  לטובת 

אדם איכותי.

נשים   – העבודה  בשוק  וערבים  חרדים  לשילוב  נפעל 

נמוכים  בשיעורים  משתתפים  חרדים  וגברים  ערביות 

הכנסה  בעלות  במקצועות  שעובדים  או  העבודה  בשוק 

לאוכלוסיות  לימודים  המאפשרות  תוכניות  ניצור  נמוכה. 

אלה בתנאים הייחודיים הנדרשים להן, ונתמרץ מעסיקים 

לקלוט אותם בתום הלימודים.

הצעדים לטווח הקצר:

נעביר תקציב – תוך 60 יום נאשר תקציב מדינה לשנים 

למשרדי  ויאפשר  ודאות  למשק  שייתן   2022–2021

הממשלה לפעול באופן סדיר לטובת הציבור.

לא נטיל מיסים או גזרות לפחות בשנתיים הקרובות – כל 

עוד המשק לא צמח ולא החזיר לעצמו את התוצר שנמחק 

בעת משבר הקורונה, אין מקום להפעיל קיצוצים, גזירות 

ניזום מגה-תוכנית השקעות במשק  מיסים.  או העלאות 

ונפעל לחזרה למתכונת תקציבית מסודרת עם התכנסות 

ליעד גרעון החל בשנת 2023.

נחזיר עובדים לעבודה – היעד המרכזי הוא חזרה מהירה 

לתעסוקה. נסיים את מודל החל"ת שיצר לעובדים תמריץ 

שלילי לחזור לעבודה ונתגמל מעסיקים שיקלטו בחזרה 

עובדים, במתכונת המודל הגרמני. נבטיח מענקים נדיבים 

לקליטת עובדים נוספים. 

שיעור  את  נגדיל   – עסקים  ולבעלי  לעצמאיים  נסייע 

ערבות המדינה להלוואות לעסקים בקשיים כדי לאפשר 

להם לחדש את פעולתם. 

ולתמיד  אחת   – לעצמאיים  סוציאליות  זכויות  נחוקק 

את  לאומי  ביטוח  דמי  המשלמים  לעצמאיים  נבטיח 

פגיעה  דמי  אבטלה,  כדמי  להם  המגיעות  הזכויות 

ותחליפים ראויים למקרי מחלה.

סיוע  תוכניות  נפעיל   – במיוחד  שנפגעו  בענפים  נטפל 

ייחודיות המתאימות פרטנית לעצמאיים ולעסקים בענפי 

התרבות, המופעים, המסעדנות, התיירות והתעופה.

נפעיל תוכניות הכשרה מקצועית – נאפשר ל–150 אלף 

המדינה  במימון  ללמוד  עסקים  ובעלי  עצמאים  שכירים, 

את  לשפר  כדי  ההכשרה,  בתקופת  מחייה  דמי  ולקבל 

למקצועות  הסבה  לאפשר  או  שלהם  העבודה  כישורי 

חדשים עם הכנסה גבוהה יותר.

נקל את הרגולציה – נאריך אוטומטית את כל האישורים 

לאפשר  כדי   2022 סוף  עד  הקיימים  הרגולטוריים 

לעצמאיים ולעסקים להתמקד בפיתוח העסקים. 

עבודה,  על  להקל  כדי  הדיגיטליות  התשתיות  את  נאיץ 

לימודים וקניות מהבית וכדי לייצר תשתית חיונית לצמיחת 

המשק.

חברה וכלכלה
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נתחקר את כשלי ניהול משבר הקורונה ונגבש תוכנית פעולה למצבי חירום –
נפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אופן ההתמודדות עם משבר הקורונה על היבטיו השונים, ותמליץ 

על דרכי ניהול, תהליכי קבלת ההחלטות והיערכות הגופים השונים למגפות, אסונות טבע ומצבי חירום אחרים בעתיד.

כמדינת אי עם שער כניסה אחד בלבד, ישראל הייתה צריכה להידמות במספר הנדבקים והמתים מקורונה למדינות אי אחרות 

כקפריסין, ניו זילנד, סינגפור או טאיוואן.

 Micro Management-ניהול משבר הקורונה בישראל מתאפיין בכאוס ובחוסר הגיון וסבירות: הממשלה וקבינט הקורונה עוסקים ב

ועל התהליך כולו השתלטו שיקולים  יעילים,  ולא  ולא תכליתיים שמתנהלים בפורומים גדולים  של המשבר. דיונים ממושכים 

לפעול  פוליטית  יכולת  חוסר  הגיוניים,  לא  צעדים  המגפה,  על  שליטה  אובדן  היא  התוצאה  פוליטיים/אישיים/פליליים. 

דיפרנציאלית על פי הצורך הענייני, ואובדן אמון של הציבור בהנהגה. המחיר של הכאוס הניהולי הזה כבד מאוד: אלפי מתים 

ונזקים כלכליים כבדים למאות אלפי אזרחים ועסקים.

אמון הציבור הוא מרכיב מרכזי בהתמודדות עם מגפת הקורונה ועם השלכותיה לטווח ארוך. יהיה צורך לשקם מחדש את אמון 

הציבור בממשלה ובמערכות הציבוריות. על בניית האמון להתבסס על מדיניות ממשלתית אחידה שתיושם ותיאכף באופן אחיד 

של  הפרוטוקולים  פרסום  ההחלטות,  בקבלת  המנחים  לשיקולים  באשר  מלאה  שקיפות  הישראלית,  החברה  חלקי  כל  לגבי 

דיוני הממשלה או קבינט הקורונה הדנים בהתמודדות עם המגפה, הסברה שיטתית על כל מרכיביה ודוגמה אישית של מנהיגי 

הציבור.

מתחייב לכן שינוי מיידי באופן ניהול המשבר כך שהממשלה וקבינט הקורונה יעסקו אך ורק בהגדרת אסטרטגיה, יעדים וחקיקה 

נדרשת, בעוד מטה הקורונה ינהל את המאבק השוטף באופן עצמאי ובמנותק לחלוטין מהפוליטיקה.

ניהול משבר הקורונה
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הממשלה / קבינט הקורונה

נושאת באחריות העליונה למצב.

מגדירה אסטרטגיה, יעדים, מטרות, לוחות זמנים, קווים 

אדומים.

באישור  או  המשבר  של  השוטף  בניהול  עוסקת  לא 

משמעות  בעלות  החלטות  למעט  פרטניים  צעדים 

שמובאות לאישורה ע"י מטה הקורונה.

על  המשבר  את  לנהל  הקורונה  מטה  את  מסמיכה 

בלבד  וכלכליים-חברתיים  אפידמיולוגיים  שיקולים  פי 

במנותק משיקולים פוליטיים.

ואת  וכד'(  )תקציב  הדרושים  האמצעים  את  מעמידה 

החקיקה הנדרשת.

יכולה לשנות את היעדים, המטרות ולוחות הזמנים על 

פי המצב, אך לא את הצעדים שיינקטו כדי להגיע אליהם.

נסגור את הִפרצה בנתב"ג. 
נקים יחידה אפידמיולוגית בנתב"ג שמוודאת את קיום ההנחיות ואוספת מידע על תחלואת הנכנסים לישראל. נוודא 

שכל מי שנכנס לישראל עובר בדיקה מהירה. מי שיימצא חיובי, יעבור למלונית עד החלמתו, ומי שיימצא שלילי, יעבור 

לבידוד ביתי עד לבדיקה שלילית שנייה.

נקים מטה מיוחד להתמודדות מערכת החינוך עם משבר הקורונה.
נוודא שפתיחת מוסדות החינוך בכל רחבי המדינה נמצאת בעדיפות עליונה במערכת השיקולים של מקבלי ההחלטות. 

נממש מדיניות דיפרנציאלית )מבוססת ה"רמזור"( כדי למנוע פגיעה לא הכרחית במערכת החינוך באזורים שבהם 

התחלואה נמוכה. נאפשר לרשויות המקומיות להחליט על פתיחת גנים וכיתות א–ד בערים ובשכונות שבהן התחלואה 

נמוכה )צהובות וירוקות(.

ננתק את הפוליטיקה מניהול משבר הקורונה – 
נבצע מייד חלוקה ברורה של סמכות ואחריות בין הדרג המדיני הקובע אסטרטגיה, יעדים ומטרות לבין מטה הקורונה 

שהוא דרג מקצועי עצמאי ובלתי תלוי פוליטית שינהל את המשבר בשוטף. להלן חלוקת הסמכות והאחריות: 

מטה הקורונה

פורום ניהולי מקצועי מצומצם יכלול את הגורמים הבאים: 

פרויקטור הקורונה – יו"ר, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל 

משרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה, יו"ר מרכז השלטון 

מפקד  )רח"ל(,  הלאומית  החירום  רשות  ראש  המקומי, 

פיקוד העורף, מפכ"ל/סמפכ"ל המשטרה.

לוחות  מטרות,  יעדים,  לאסטרטגיה,  בהתאם  פועל 

זמנים, וקווים אדומים שאושרו בממשלה.

הנוגעות  השוטפות  ההחלטות  את  לקבל  מוסמך 

לטיפול במגפה כגון: חיסונים, בדיקות, קטיעת שרשראות 

ופעילות  תנועה  הגבלות  אכיפה,  בידודים,  הדבקה, 

לציבור  סיוע  יעילה של מנגנוני  באזורים שונים, הפעלה 

ולרשויות המקומיות וכד'.

משנה  צוותי  בשוטף  ומפעיל  משפטי  בייעוץ  נעזר 

קבועים )לטיפול במגזרים, מערכת החינוך, מצב כלכלי, 

מערכת הרווחה והסיוע וכד'(.

לקבל  נדרש  לא  אך  לשבוע  אחת  לממשלה  מדווח 

נושאים מוגדרים  את אישורה לצעדים השוטפים למעט 

מראש )סגר ארצי, הגבלות עבודה וכד'(.

ניהול משבר הקורונה
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למרות מבצע החיסונים, עלינו לצאת מנקודת הנחה שלא כל האוכלוסייה תהיה מחוסנת בפועל, ושייתכנו התפרצויות נוספות 

צורת  ולשפר את  ולצד הקורונה עוד תקופה לא קצרה,  ובשל מוטציות חדשות של הנגיף. לכן נצטרך לחיות בצל  בשל כך 

ההתנהלות.

על הממשלה להתמודד עם משבר הקורונה הן בהיבט הבריאותי שלו והן בהיבט הכלכלי כמשבר ארוך טווח, עם מדיניות ברורה 

ואמינה שכוללת יעדים מדידים ולוחות זמנים לביצוע.

במנותק  במגפה  המאבק  את  ננהל  אך  נמשיך את פעולת מטה הקורונה לשנה הקרובה לפחות, 
מהפוליטיקה על פי המתווה שתואר לעיל. נקפיד כי תקשור המדיניות וההמלצות לציבור יבוצע על ידי גורמים מקצועיים 

ולא גורמים פוליטיים.

נמשיך את מבצע החיסונים בקצב גבוה, תוך תמרוץ קופות החולים לחיסון מרותקי בית ואוכלוסיות אחרות 
בסיכון גבוה לתמותה, שטרם חוסנו.

נטפל ב"מחלות הסגר". מעבר למאבק בתחלואה בקורונה, הזניחה הממשלה את הטיפול בנזקים הנגרמים 
לאוכלוסייה בתקופת הסגר, דוגמת הפגיעה בטיפול הרפואי השוטף, דיכאונות, אלימות במשפחה, בעיות נפשיות, 

השמנה, הגברת העישון ועוד.

ובריאות  החולים  קופות  הפנימיות,  המחלקות  על  בדגש  הציבורית  הבריאות  מערכת  בשיקום  נתחיל 
הציבור )ראו בהרחבה בפרק הבריאות במצע(. 

נתגבר את קופות החולים והרפואה בקהילה ונקדם רפואה מונעת – במטרה להוריד לחץ מבתי 
החולים בעת גלי תחלואה, נחזק את שירותי הרפואה בקהילה כדי לסנן חולים עוד טרם הגעתם לחדרי המיון ולדאוג 

לתמיכה רפואית בהם בבית. 

נקים מערך תקשורת והסברה מקצועיים לציבור. בראש המטה יעמוד איש מקצוע בעל מעמד ציבורי 
ויכולות תקשורתיות כדי להעביר את המסרים וההנחיות לציבור באופן מקצועי, אמין ומנותק משיקולים פוליטיים.

קהילתיים  בריאות  מקדמי  של  מערך  ונפעיל  נקים  גישה משטרתית,  במקום  נשפר את שיטות האכיפה – 
בשילוב הרשויות והחברה האזרחית. 

תוכנית היציאה מהמשבר
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בתקופת  במעט  נפגעה  שהכנסתו  למי  גם  הקריטריונים  את  נגמיש   – מהמדינה  הסיוע  קבלת  על  נקל 
הקורונה. התשלום לעצמאיים שנפגעו צריך להיות זהה לפיצוי שמקבלים השכירים.

נבטל את התמריץ של עובדים שלא לחזור לעבודה – במקום מודל התשלום עבור חל"ת הנהוג כיום, 
נפעיל את המודל הגרמני שבו התשלום יעבור לעובד דרך המעסיק, ויאפשר תשלום גם עבור עבודה במשרה חלקית, 

ונתמרץ עסקים קטנים להחזיר עובדים לעבודה.

נקים רשות לקידום העצמאיים בדומה לרשות הקיימת לעסקים קטנים. הרשות החדשה תקדם את זכויות 
העצמאיים, תדאג להכשרות מקצועיות בסיסיות לעצמאיים )ניהול, רישוי, שיווק, ניהול פיננסי וכד'(, ותייצג אותם מול 

גופי המדינה והכנסת.

בדומה  וכד'  מחלה  דמי  פגיעה,  דמי  אבטלה,  דמי  שיבטיח  לעצמאיים  סוציאליות  זכויות  חוק  נחוקק 
לשכירים.

נטפל במצוקת האשראי:
נגדיל את ערבות המדינה בהלוואות מ-15% כיום ל-80% באופן שיקל על הבנקים להעמיד אשראי בריבית נוחה 

לעצמאיים ולעסקים, ולאפשר כיסוי הלוואות קיימות.

נאפשר לעסקים קטנים ובינוניים פריסת תשלומי המס שנה וחצי קדימה.

נממש את מתווה בנק ישראל לפריסת ההלוואות שפירעונן נדחה בתקופת הקורונה.

העצמאיים והעסקים הקטנים המהווים מעל 85% מהעסקים במדינה ותורמים מעל למחצית התוצר הלאומי של ישראל הם 

שספגו את המכה הקשה ביותר בתקופת הקורונה, הם המשלמים את המחיר הכבד ביותר על הבירוקרטיה והרגולציה, והם 

שעדיין סובלים ממצוקת אשראי ומהעדר זכויות סוציאליות ורמה סבירה של קצבה לפנסיה.

הסיוע לעצמאיים ולבעלי העסקים בתקופת משבר הקורונה לא נתן מענה לפגיעה חסרת התקדים בהם. הפיצוי, אם ניתן, היה 

חלקי, מאוחר, וכרוך בקשיים בירוקרטיים מיותרים. בנוסף לכך, מנגנוני ההלוואות לעסקים היו בערבות מדינה זעומה )כ-15% 

לעומת 80% ויותר במדינות אחרות( מה שגרם לבנקים לסרב לתת אשראי חיוני לעסקים רבים.

למעגל  עובדים  החזרת  לעודד  סגירתם,  את  למנוע  כדי  ולעסקים  לעצמאיים  מיידיות  סיוע  תוכניות  להעמיד  נדרש  כן  על 

התעסוקה ולחדש את הצמיחה במשק. במקביל, נדרש להפעיל שורה של רפורמות שנזנחו שנים רבות לשם הקלה על סביבת 

הפעולה של העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים, ולבטל את האפליה של העצמאיים לעומת השכירים בכל הנוגע לזכויות 

סוציאליות.

עצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים
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נשבור את הבירוקרטיה:
להם  לאפשר  כדי   2022 סוף  עד  ועסקים  עצמאיים  של  הקיימים  הרגולטוריים  האישורים  כל  אוטומטית את  נאריך 

להתרכז בעבודה ובצמיחה.

נקל על פתיחת עסק חדש – נבטל דרישות רגולטוריות סותרות, נאחד ונפשט את דרישות הרשויות והגופים השונים 

לרישוי עסק, נאפשר הגשה דיגיטלית של בקשות הרישוי, ונקצוב את הזמן לטיפול בבקשה.

נעבור לרישוי עצמי – במקום ריבוי אישורים הנדרשים כיום מרשויות מדינה שונות, נתבסס יותר על רישוי עצמי של 

בעל העסק שילווה באכיפת העמידה בדרישות.

נאמץ תקינה בינלאומית לצורך אישורי יבוא

יצירת תחנה אחת )One Stop Shop( שתיתן ייעוץ והכוונה ותטפל בפתיחת חברה או תיק עוסק עצמאי ברשויות המס 

ובביטוח הלאומי, וברישוי עסקים קטנים ובינוניים. 

נעביר את שירות המדינה לעסקים לדיגיטלי באופן שיכלול את תחום פתיחת ורישוי עסקים, אישורי יבוא, תקנים, 

מערך תשלומים ועוד.

ניזום הכשרות מקצועיות למאות אלפי עצמאיים ושכירים:
לשוק  עבודה  מיומנויות  לרכוש  להם  שיאפשרו  ועובדים  עצמאיים  אלפי  למאות  מקצועית  הכשרה  תוכניות  ניזום 

העבודה הנוכחי והעתידי ולבצע הסבות למקצועות חדשים.

ההכשרות המקצועיות יהיו מוכוונות על ידי המגזר העסקי – תוכן ההכשרות ותחומי העבודה יוגדרו ע"י המגזר העסקי, 

וחלק מההכשרות יבוצעו ישירות במקומות העבודה.

המדינה תממן את קורסי ההכשרה ותשלם דמי מחיה למשתתפים

נשפר את מעמד המס של העסקים הקטנים:
נגדיל את ההכרה במס על הוצאות העצמאים – הוצאות על רכב, אש"ל, אירוח עסקי בבתי קפה ומסעדות ושכר דירה 

אינן מוכרות למס בהיקף המשקף את הצורך העסקי.

נחיל פחת מואץ שיקל את נטל המס בשנתיים הראשונות לפעילות העסק.

נשפר את מצב העצמאיים והעסקים במכרזים ממשלתיים:
נחייב להקצות לפחות 20% מהמכרזים הממשלתיים לעצמאיים ולעסקים קטנים.

נשפר את תנאי התשלום – נחייב בחוק גופים ממשלתיים וציבוריים לשלם על בסיס שוטף + 30 יום לעצמאיים ועסקים 

שמחזור המכירות שלהם הוא עד 10 מיליון ₪ בשנה.

נעדכן את דרישות הסף של היקפי מכירות מינימליים כתנאי להשתתפות במכרזים, ונחליפן בהצגת יכולות מוכחות.

עצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים
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קציבת כהונה לראש ממשלה. יש לקצוב כהונה של ראש ממשלה לשמונה שנים או שלוש קדנציות, המוקדם 
ביניהן.

חבר כנסת עם כתב אישום לא יוכל לקבל מנדט להרכבת ממשלה ואדם עם כתב אישום חמור 
לא יוכל לכהן כנשיא המדינה.

נגן על שלטון החוק. נעגן את יכולתו של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על חקיקה הפוגעת בחוק יסוד 
ונתנגד לפסקת התגברות ברוב רגיל של חברי כנסת.

נבטיח חקירה של פרשת הצוללות. נפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית כדי להגיע לחקר האמת בפרשת 
השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, כולל פרשת אישור הצוללות המתקדמות למצרים ופרשת המניות 

בחברת הפלדה שכלל לא נחקרו במשטרה.

קוד אתי מחייב לנבחרי ציבור. נפעל לאימוץ המלצות ועדת שמגר לקוד אתי לשרים ונפעל להחלתו גם על 
חברי כנסת, עובדי מדינה בכירים ונבחרי ציבור ברשויות המקומיות.

חוק הקלון. יש לקבוע כי מי שהורשע בעבירה עם קלון, לא יכהן כנשיא המדינה, שר, חבר כנסת, ראש רשות 
מקומית, מנכ"ל בגופים ציבוריים, מנכ"ל או דירקטור בחברות ממשלתיות או ציבוריות – ללא הגבלת זמן. 

מתוך מחויבות ליושרה וניקיון כפיים ולשמירה על ממלכתיות ושלטון החוק, יש לבסס מחדש את עליונות שלטון החוק בישראל 

הדמוקרטיה  יציבות  את  שתבטיח  והבלמים  האיזונים  מערכת  חיזוק  תוך  זאת,  המשפט.  במערכת  הציבור  אמון  את  ולשקם 

הישראלית והמאבק ללא פשרות בתופעות השחיתות הציבורית הפוגעות ביסודות החברה הישראלית. 

ההתייחסות לאיזונים ובלמים במדינה דמוקרטית כאל "אליטות שאינן מאפשרות לשלוט" היא מעוותת ואנטי-דמוקרטית. אנו 

הון-שלטון  של  משולבת  ובשחיתות  השלטונית  בשחיתות  פשרות  ללא  ולהילחם  הישראלית  הדמוקרטיה  על  להגן  מחויבים 

הפוגעות באמון הציבור בדמוקרטיה, במוסדות המדינה ובנבחריה, ופוגעות ישירות בכיסו של האזרח ובשוויון ההזדמנויות.

שלטון החוק והמלחמה בשחיתות
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נגן על שומרי הסף. נוודא שמינויי תפקידים בכירים במערכת שלטון החוק ובשירות המדינה ייעשה בתהליך נקי, 
שקוף ושוויוני המנותק משיקולים זרים פוליטיים או אישיים. 

נילחם בשחיתות. נוסיף תקנים ליחידת לה"ב 433 ולפרקליטות המדינה, נתעדף את טיפול בתי המשפט בפרשיות 
שחיתות ציבורית ונגביר את ההגנה על חושפי שחיתויות

כהונות הרמטכ"ל והמפכ"ל יוגדרו מראש לתקופה אחת קבועה מראש של 4 שנים )במקום 3 שנים + שנת 
הארכה(, בדומה למינויי ראש השב"כ וראש המוסד שכהונתם קצובה ל-5 שנים.

נילחם בשחיתות ברשויות המקומיות ונביא למימוש מלא של המלצות הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון 
החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי מינואר 2016.

רשות  ראש  כנסת,  חבר  שר,  ממשלה,  ראש  של  העניינים  ניגוד  הסדרי  פרסום  ידי  על  השקיפות  את  נשפר 
מקומית ומנכ"לים 30 יום מכניסתם לתפקיד, ונקפיד על אכיפת חוק חופש המידע. 

לכלל  הזדמנויות  שוויון  באופן שיאפשר  פרסום מקדים של מכרזים  נוודא  וציבוריים.  מכרזים ממשלתיים 
של  פרסום  על  גם  נקפיד  תחרות.  ללא  יחיד  כספק  חוזה  להעניק  כוונה  על  מוקדם  ופרסום  והעצמאיים  החברות 

תוצאות המכרזים ופרטי הגופים הזוכים והמחירים. 

מינוי דירקטורים בחברות ציבוריות. נוציא את הסמכות להמליץ על דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי 
תלויים בחברות ציבוריות מידי בעלי השליטה. רשות נירות ערך בהתייעצות עם המשקיעים המוסדיים תגדיר תהליך 

חדש למינויים אלה. 

שלטון החוק והמלחמה בשחיתות
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ובזוגות  בסטודנטים  המשוחררים,  בחיילים  בצעירים,  ובראשונה  בראש  פוגעת  האחרון  בעשור  האזרחיות  המערכות  הזנחת 

הצעירים. אלה מהווים את עתידה של המדינה ואת עמוד השדרה שלה. הם שיוצאים לדרכם כאנשים בוגרים וחולמים על בית, 

על מימוש עצמי, על ביטחון אישי וקהילתי. קבוצה חשובה זו ראויה לאופק כלכלי ולחיים איכותיים במדינה חזקה ומתקדמת 

שמכבדת את כולם, ומעניקה להם הזדמנות שווה. 

תל"ם תשים את הדור הצעיר במרכז סדר העדיפויות ותטפל מערכתית בשורה של נושאים החשובים להפיכתה של מדינת 

ישראל למקום שטוב יותר לחיות בו.

נפחית את יוקר המחיה כדי לאפשר לקיים רמת חיים גבוהה יותר ברמת הכנסה נתונה )ראו בהרחבה בפרק 
הפחתת יוקר המחיה(.

נפעיל בהדרגה חינוך חינם לגיל הרך לגילאי לידה עד 3 כדי להקל על ההורים את הנטל הכלכלי של אלפי 
שקלים לחודש לילד, וכדי להעשיר את הילדים בשנים החשובות ביותר להתפתחותם.

נפעיל את מערכת החינוך על פי שעות העבודה המקובלות במשק תוך יישום יום לימודים ארוך 
הכנסת  את  ולהגדיל  מלאה  במשרה  לעבוד  ההורים  לשני  לאפשר  כדי  זאת  היום.  באמצע  לצהרונים  מעבר  ללא 

המשפחה.

נפעיל בהדרגה לימודי תואר ראשון חינם. התואר הראשון הוא הסטנדרט הנדרש בשוק העבודה הנוכחי 
והעתידי. כדי להבטיח שוויון הזדמנויות לכול, על המדינה להבטיח לכל צעיר את האפשרות ללמוד.

נעמיד הלוואות מחיה נוחות לסטודנטים כמקובל בעולם כדי לאפשר להם להתמקד בלימודים ולהחזיר 
את ההלוואה בשנים הבאות.

נייצר איזון בין העבודה לחיי המשפחה באמצעות עידוד שעות עבודה גמישות ואפשרות לעבודה של יום 
בשבוע מהבית גם בתקופה שלאחר הקורונה.

נעבור לחמישה ימי עבודה ולימודים בשבוע )שני עד שישי(. יום השבת יישאר כיום שבתון ממוקד תרבות 
ופנאי, ויום ראשון יתווסף כיום חופשי נוסף כמקובל בעולם, ובו יתאפשרו מסחר, בילוי ופעילויות תרבות וספורט.

נסייע ליזמים צעירים בפתיחת עסק באשראי, הכוונה וליווי עסקי וניהולי.

הדור הצעיר
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יוקר המחיה בחינוך – יישום הדרגתי של חינוך חינם מהגיל הרך ועד לסיום תואר ראשון יוריד את העלות הבלתי 
אפשרית מבחינת זוגות צעירים לחינוך ילדיהם, במיוחד עד גיל 3.

יוקר המחיה בדיור – טיפול בבעיות השורש בשוק הדיור, שעיקרן הגדלת היצע הדירות, יביא לירידה הדרגתית 
במחירי הדירות.

יוקר המחיה בתחבורה – האצת תוכניות לתחבורה ציבורית יעילה, זמינה וזולה תאפשר למשפחות להשתמש 
פחות ברכב פרטי ותוריד משמעותית את יוקר המחיה בתחום זה.

יוקר המחיה במזון – מגבלות על התחרות מחו"ל המאפשרות שמירה על רמת מחירים גבוהה, ובירוקרטיה ורגולציות 
שמכבידות על העסקים, מתגלגלות בסופו של דבר למחיר לצרכן.

ידי ביטול מכסים ופתיחת השוק לתחרות מיבוא. ההקלה על תהליכי היבוא תתבצע תוך  נפעל להורדת מחירים על 

שמירה על התוצרת המקומית.

נגרום להורדת מחירים על ידי הצגה על המדפים של מחירי המוצרים המקבילים בחו"ל.

נבחן ביטול מעמד היבואן הבלעדי וננהיג הקלות ליבוא מקביל על בסיס הרישום הקיים למוצרים. 

מחירי  את  ומעלים  התחרות  את  חוזרים שמגבילים  ואישורים  בבדיקות  הצורך  את  ונבטל  בין-לאומיים  נכיר בתקנים 

המוצרים. 

הייצור,  שרשרת  קיצור  באמצעות  לחקלאים  אופטימלי  ומחיר  לצרכן  זול  מחיר  ולהבטיח  תיווך  פערי  לצמצם  נפעל 

האספקה ומועצות הייצור בתחום החקלאי. 

נפעל להפחית את הבירוקרטיה והרגולציה שמכבידות על עסקים שלא לצורך ומייקרות את עלויות המוצרים והשירותים.

נחזק את הכלים שבידי הרשות להגבלים עסקיים לצורך טיפול בהגבלים עסקיים, מונופולים וקרטלים.

נוריד את מחירי הגז הטבעי באמצעות קידום התחרות בתחום והטלת פיקוח על מחיר הגז כל עוד התחרות אינה קיימת.

יוקר המחיה בישראל גבוה מאוד בהשוואה לרוב מדינות המערב, בשעה שההכנסה הפנויה נמוכה יחסית. יוקר המחיה מכביד במיוחד על הדור 

הצעיר ועל מעמד הביניים. ממשלת ישראל הזניחה לאורך השנים את הטיפול בבעיה, נקטה צעדים חלקיים ונמנעה מהתמודדות מערכתית בשל 

הצורך להתמודד עם קבוצות לחץ רבות השפעה.

מרכז הכובד של יוקר המחיה עבור הציבור בישראל מצוי בסעיפי הדיור )24.4%(, התחבורה והתקשורת )20.2%(, המזון )16%(, ובסעיף החינוך 

התרבות והבידור )11.6%(. יש להגדיר ולממש תוכנית פעולה רב מערכתית שתטפל בשורשי בעיית יוקר המחיה בתחומים אלה: ריבוי מונופולים 

המוצרים  איכות  ולהעלאת  מחירים  להורדת  המלך  דרך  ומיותרת.  מכבידה  ורגולציה  נמוך  פריון  תחרותיות,  חוסר  שמנציחים  עסקיים  והגבלים 

והשירותים שהציבור מקבל היא יצירת תחרות והסרת רגולציה. 

תוכנית מפורטת לתחומי הדיור, התחבורה והחינוך מצויה בפרקים הייעודיים להם במצע זה. מימוש נחוש של הצעדים הנדרשים בתחומים אלה 

יביא לירידה של ממש במרכיבים העיקריים ביוקר המחיה, במיוחד עבור שכבות הביניים והזוגות הצעירים:

הפחתת יוקר המחיה
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בחלוקת  פערים משמעותיים  קיימים  הקורונה.  למשבר  נכנסה  בטרם  עוד  שוויון  אי  של  קשות  מבעיות  סבלה  ישראל  מדינת 

ההכנסות, פריון העבודה נמוך וכחמישית מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני. משבר הקורונה החמיר את בעיות השורש הללו 

ופגע בעיקר בשכבות החלשות ובשכבות הביניים. בשל כך מתחייב טיפול יסודי בנושא.

בהתאם לחזון תל"ם, במקביל לתמיכה בכלכלת שוק חופשי, על המדינה לפעול לצמצום פערים, לגלות חמלה ודאגה לחלשים 

ודיור הם בבסיס  וילד ולכל משפחה. הזכות לקיום בכבוד, לפרנסה, שוויון הזדמנויות, חינוך  ולתת הזדמנות שווה לכל ילדה 

הזכות לביטחון אישי וסוציאלי.

נפחית את יוקר המחיה כדי לאפשר לקיים רמת חיים גבוהה יותר ברמת הכנסה נתונה )ראו בהרחבה בפרק 
הפחתת יוקר המחיה(.

.OECD-נגדיר יעד לצמצום מימדי העוני עד שיגיע לרמה הממוצעת במדינות ה

נעגן בחקיקה את מתווה הגדלת קצבאות הנכות כפי שכבר אושר בממשלה ב-2018 ונגדיר לוח זמנים 
חדש ליישומו, בלי שיהיה כרוך באישורים מחודשים בכל שלב.

)סכום  הנכות  בקצבת  לפגוע  מבלי  להשתכר  שמאפשר  הסכום  את  להעלות  נמשיך 
הדיסריגרד( עד לפעם וחצי השכר הממוצע במשק כדי שנכים – שעלויות הקיום שלהם גבוהות מאלה של אדם 

שאינו נכה – יתומרצו לעבוד ויוכלו להגיע לרמת הכנסה פנויה מכבדת.

ונשלם  לשיפור מיומנויות העבודה של עובדים ברמות שכר נמוכות  נפעיל תוכנית להכשרות מקצועיות 
מלגות קיום בתקופת ההכשרה.

נחוקק חוק ביטוח סיעוד ממלכתי ונפשט את המבחנים לנזקקים לגמלת סיעוד ברמות השונות.

צמצום פערים, רווחה
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ישראל נחשבת למדינה צעירה יחסית עם שיעור בני 65 ומעלה שעמד בשנת 2015 על 11% בלבד מכלל האוכלוסייה. עם 

זאת, נהנית האוכלוסייה בישראל מתוחלת חיים מהגבוהות בעולם. בצד הצדדים החיוביים של התארכות תוחלת החיים, ישראל 

עומדת בפני אתגר משמעותי ביותר של הזדקנות האוכלוסייה: מספר הקשישים בישראל צפוי לגדול מכ-940 אלף בשנת 2015 

לכ-1.9 מיליון בשנת 2040. בעוד שלושה עשורים יהיו רק 3.1 עובדים פעילים לכל קשיש בהשוואה לכ-4.5 עובדים כיום. 

מתחייבת אסטרטגיה ומדיניות ממשלתית כלל מערכתית להיערכות והתמודדות עם תופעת הזדקנות האוכלוסייה. יש לקבוע 

מערכת  בקהילה,  הבריאות  מערכת  הפרישה(,  )גיל  תעסוקה  מדיניות  הבאים:  בתחומים  היתר  בין  יעדים,  ולהגדיר  מדיניות 

האשפוז, מערך בתי האבות והדיור המוגן, הליווי הסיעודי לקשישים, תרבות הפנאי של הקשישים, בעיית הבדידות, משמעויות 

ביחס לתקציב הביטוח הלאומי ומערך קרנות הפנסיה, וצעדים לצמצום העוני בקרב הקשישים.

נגבש תוכנית ממשלתית רב מערכתית להתמודדות עם אתגר הזיקנה שתנתח את המגמות 
לעתיד ואת ההיערכות הנדרשת בתחומים השונים.

נגדיל הדרגתית את קצבת הזיקנה האוניברסלית ב-1,000 ₪ על פני מספר שנים, באופן שיבטיח 
שהמתקיימים רק ממנה לא ירדו אל מתחת לקו העוני. 

נגדיר ִקצבה מוגדלת למי שמעל גיל 80, שתינתן באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי, ללא מבחנים 
או ועדות. 

עירוב  לנגישות,  ערוך  סביבה  תכנון  מותאמת,  דיגיטלית  הנגשה  באמצעות  הגמלאים  חיי  איכות  את  נקל 
אוכלוסיות צעירות ומבוגרות ואירועי תרבות וחברה מתאימים.

נעודד הקמת מתחמי דיור מוגן במחירים הוגנים המותאמים ליכולות הכלכליות של גמלאים, בדומה 
למתכונת חברת "דירה להשכיר" העוסקת בקידום בנייה להשכרה ארוכת טווח.

נפעל להרחבת אפשרויות התעסוקה לגימלאים באמצעות תוכנית משולבת של הממשלה, ההסתדרות 
והמעסיקים. 

כדי להבטיח את  לנקוט  ונגדיר את הצעדים שיש  נפעל לצמצם את הגירעון במוסד לביטוח לאומי 
תשלום הקצבאות בעתיד.

הגמלאים והדור השלישי
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הרפואה  בין  הפערים  לצמצום  שקלים  מיליארדי  עשרות  ונשקיע  הציבורית  הבריאות  מערכת  את  נחזק 
הציבורית בישראל למקובל במדינות ה-OECD, תוך מתן דגש על שיפור המצב בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. נממש 

את תמ"א 49 לתכנון ארוך טווח של תשתית מערכת הבריאות, תוך השקעת התקציב וכוח האדם הנדרשים.

נקדם בניית בתי חולים חדשים ונגדיל את מספר מיטות האשפוז ותקני הצוותים הרפואיים 
ונקל את  והאיכות של שירותי הבריאות שיקבל האזרח הישראלי  עד שנגיע לממוצע ה-OECD. כך נשפר את הזמינות 

העומס הבלתי נסבל והשחיקה של הצוותים הרפואיים.

נתקצב תוכנית לקיצור תורים לניתוחים במערכת הבריאות הציבורית.

נשקיע במרפאות החירום בקהילה כדי להוריד את מספר המגיעים לחדרי המיון, וניצור פתרון לרפואה בקהילה 
לחולים מונשמים, שיקומיים וסיעודיים באופן שיאפשר שחרור מוקדם יותר מהאשפוז בבתי החולים.

נחוקק חוק ביטוח סיעודי ממלכתי שיקנה זכאות לטיפול ולהשגחה סיעודית לתקופה של חמש שנים לכל 
אזרח ישראלי.

נשפר את המוכנות למגפות ומצבי חירום באמצעות טיפוח חוסן קהילתי ויצירת שותפויות בשגרה ובחירום 
בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והחברה האזרחית.

נקים רשות לאומית לבריאות הציבור, כולל פיקוח על המזון, היערכות למגפות ומצבי חירום.

נגדיל את מספר הסטודנטים במקצועות הבריאות: רפואה, רפואת שיניים, רוקחות, סיעוד, פיזיותרפיה, 
תזונה ועוד. בנוסף לכך נדאג להגדיל את המקומות לביצוע סטאז' ונדאג שהליך הקבלה יהיה שקוף ומקצועי. נשפר את 

תנאי העבודה של הצוותים הרפואיים תוך יצירת סביבת עבודה מקדמת בריאות למטפלים ולמטופלים.

מערכת הבריאות בישראל הוכיחה בעת משבר הקורונה את חוסנה ועוצמתה והצילה את חייהם של עשרות אלפי ישראלים 

בתנאים קשים ביותר. מערכת הבריאות נכנסה למשבר הקורונה לאחר עשור של הזנחה ותת-תקצוב שגרמו למחסור בבתי 

חולים, במיטות אשפוז, ברופאים, אחיות, צוותים רפואיים וציוד.

ההוצאה הלאומית לבריאות טרום משבר הקורונה נמוכה ביחס לממוצע מדינות ה-OECD. משמעותו של פער זה הוא תקצוב 

חסר של כ-20 מיליארד שקל בשנה. כמו כן, החלק שמשלם הציבור מכיסו הפרטי לשירותי בריאות גבוה משמעותית מהשיעור 

המקובל במדינות אלה. הזנחת מערכת הבריאות הציבורית גרמה לפער ולחוסר שוויון ברמת השירות הרפואי וזמינותו בין מרכז 

הארץ לבין הפריפריה, עד כדי תוחלת חיים נמוכה יותר של תושבי הפריפריה.

בריאות
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נקצר את משך תורנויות המתמחים ברפואה על פי הצעת החוק של ח"כ אורלי פרומן, מ-26 שעות ברציפות 
ללא יותר מ-16 שעות, כמקובל במרבית המדינות המתקדמות בעולם.

נשפר את הטיפול בנפגעי הלם קרב ובכלל זה הפרדה מקצועית וטיפולית בין נפגעי פוסט טראומה והלם קרב 
לבין מטופלי מחלות נפש, מניעה, איתור, ליווי וטיפול בנפגעי הלם הקרב מתוך יוצאי מערכות הביטחון, משלב השירות 

עצמו, השחרור ולאחריו.

נעודד את החדשנות בבריאות ובריאות דיגיטלית תוך מתן דגש על צורכי המטופל והאוכלוסייה. 

ונקבע מנגנון עדכון תקציבי  נבצע רפורמה במערך טיפות החלב ובריאות האם, העובר והפעוט 
לנושא חשוב זה.

נחזק את הרפואה המונעת וקידום הבריאות על ידי פעולות דוגמת הוזלת מזונות בריאים ומיסוי מזון מזיק, 
איסור פרסום מזון מזיק לילדים, איסור הכנסת מזון מזיק למוסדות ציבור וצה"ל, אזהרות גרפיות על חפיסות סיגריות 

ומניעת השפעתם של אינטרסים זרים על קבלת ההחלטות בפיקוח על הטבק.

נבצע רפורמה במערך בריאות הנפש שתכלול השקעה בשיפור בתי החולים הפסיכיאטריים. נבחן מחדש את 
תהליכי האשפוז הכפוי ונגדיל את התקציב לתוכניות למניעת התאבדויות.

בריאות
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נבטיח את תפקוד מערכת החינוך גם בעת משבר דוגמת מגפת הקורונה – נעביר את האחריות 
ונבטיח בדיקות שוטפות  צוותי הוראה  חיסון  נשלים את  ליווי מערך הפיקוח הקיים.  תוך  הביצועית לרשויות המקומיות, 

לאורך השנה.

שלוש  במהלך  מיוחדת  תוכנית  לכונן  נפעל   – הקורונה  בתקופת  שאבדו  הלימוד  חודשי  את  נשלים 
השנים הבאות אשר תשלים את הפערים שנוצרו בשל משבר הקורונה. 

נבטיח חינוך חינם, מקצועי ואיכותי לגיל הרך – שנות החינוך בגיל הרך נחשבות למשמעותיות ביותר 
זו מתחוללים שינויים התפתחותיים חשובים בתחום הפיזי, המוטורי, הרגשי,  בתהליך התפתחותו של האדם. בתקופה 

החברתי והשכלי. זוהי התקופה שבה מונחים היסודות לעיצוב אישיותו של האדם, ולכן על הממשלה להשקיע בחינוך 

הילדים. נחוקק חוק חינוך חינם לגילאי לידה עד 3 ונדאג לכך שבתקופה קריטית זו, מערכת החינוך הממלכתית תיקח 

לימוד  ובתוכניות  הילדים  בבטיחות  פדגוגי,  בפיקוח  מקצועי,  אדם  כוח  בהכשרות  ותשקיע  החינוך  מוסדות  על  אחריות 

וקידום כל ילדה וילד ללא הבדל של מצב חברתי-כלכלי.

נפעל להפחתת תשלומי ההורים על חינוך – למרות חוק לימוד חינם, עלות החינוך למשפחה גבוהה מאוד 
ומשתנה בין אזורים שונים בארץ ובין בתי ספר. אף על פי שמשרד החינוך הגדיר סכום גג שאותו ניתן לגבות, בפועל 

נדרשים ההורים לשלם עבור פעילויות נוספות, תוכניות העשרה, ציוד ועוד. נפחית את תשלומי ההורים ונדאג לביצוע חוגי 

העשרה בעלויות מוזלות.

חינוך והשכלה הם אבני היסוד המשפיעות ביותר על ערכי החברה ואזרחיה, על פערי שכר, פערים חברתיים, שוויון הזדמנויות, 

מוביליות חברתית ופריון. קיימות עדויות לקשר משמעותי בין חינוך איכותי מגיל לידה ועד גיל 18 לבין הצלחה בהשכלה הגבוהה, 

ובחברה בישראל צריך להתחיל במערכת החינוך. מדובר  והצלחה בחיים. הפתרון לבעיות עומק רבות במשק  רמת הכנסה 

בתהליכים ארוכי טווח, שהשפעתם תיראה ותורגש רק בטווח הבינוני והארוך, ודווקא בשל כך יש להתחיל לעסוק ולטפל בהם 

באופן מיידי.

על המדינה לפעול להבטחת חינוך חינם איכותי ונגיש מהגיל הרך ועד סוף לימודי התואר הראשון.

מגפת הקורונה גרמה לתמורות משמעותיות בחיינו ובחיי ילדינו. שגרת הלימודים בישראל נפגעה קשות, ובעקבות זאת גם היקף 

ואיכות החומר הנלמד. ילדים בכיתות הנמוכות לא סיימו ללמוד קרוא וכתוב, ילדים בכיתות הביניים נאלצו ללמוד מספר מועט 

של מקצועות ללא יכולת להעמיק בלימוד, ותלמידי הכיתות הגבוהות לא מימשו את יכולותיהם בעת ההכנה לבחינות הבגרות. 

בלימודים  להמשיך  הסיכויים  על  משפיעים  אשר  הבגרות  מבחני  בציוני  ובוודאי  הידע,  ברמת  לפגיעה  משמעותי  חשש  קיים 

אקדמיים בעתיד. 

חינוך



21תוכנית תל"ם

נקדם חינוך חינם לתואר ראשון – כבר היום מסבסדת המדינה את שכר הלימוד באוניברסיטאות ובמכללות 
המתוקצבות, ועדיין שכר הלימוד מהווה חסם כניסה בפני צעירים רבים. חינוך חינם לתואר ראשון משמעו פתיחת שערי 

ההשכלה הגבוהה ומוסדות ההכשרה לכולם. יהיה זה מהלך חשוב ומשפיע למתן הזדמנות שווה לכל הצעירים למיצוי 

כישרונותיהם, פיתוח קריירה תעסוקתית והצלחה בחיים.

יחידות החינוך מפוזרות בחמישה משרדי ממשלה  נכפיף את כלל מערכות החינוך למשרד החינוך – 
שונים: משרד העבודה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד ההתיישבות, משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה 

ומשרד החינוך. נפעל להעביר את הסמכות על החינוך בכל הגילאים והמסגרות למשרד החינוך.

כדי  במשק  העבודה  וימי  לשעות  החינוך  במערכת  והחופשות  הלימוד  שעות  את  נתאים 
לאפשר לשני בני הזוג לעבוד במשרה מלאה.

נקדם שינוי מבני במשרד החינוך – מערכת החינוך כיום היא ריכוזית והיררכית. היות שכך, רפורמות שונות 
מונחתות מלמעלה ללא שיתוף המורים והמנהלים )"השטח"(. במשרד החינוך מנגנון פיקוח מסועף ויחידות שונות העוסקות 

ניהוליות  סמכויות  האצלת  תוך  המקומית  ברשות  לגורמים  הסמכויות  ביזור  של  מודלים  יישום  נקדם  דומים.  בנושאים 

ופדגוגיות לדרגים הקרובים אל השטח ובייחוד הרחבת סמכויות המנהלים. במסגרת הפחתת הבירוקרטיה וצמצומה, ייבחן 

שינוי בתפיסת תפקיד המפקח, מקצועו ושיבוצו באופן שיאפשר למנהל בית ספר לעבוד מול איש מקצוע אחד ממשרד 

החינוך, שיתכלל עבור בית הספר את כל הצרכים, ינהל את המעקב הפדגוגי ויעניק ליווי ברמה הגבוהה ביותר.

החינוך  במערכת  גם  פוגעת  הפוליטית  היציבות  אי  טווח –  ליישום ארוך  נאמץ רפורמות משמעותיות 
לחינוך  נפעל להקים מועצה לאומית  כדי להימנע משינויים מטלטלים,  טווח.  ליישם רפורמות ארוכות  ואינה מאפשרת 

שתייעץ לממשלה ולמשרד החינוך. תפקידה יהיה להוביל שינויים על בסיס אופק תכנוני ארוך טווח ותוך שיתוף הגורמים 

הרלוונטיים מכלל המגזרים.

קיימים  שוויוני. בפועל  נפעל לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך – החינוך הציבורי בישראל מתיימר להיות 
פערים גדולים שמקורם בהסדרים פוליטיים-מפלגתיים, ביכולתם הכלכלית של הורים ושל הרשויות המקומיות, במעורבות 

וכן נחזק, נעודד  וגורמים מסחריים בבתי הספר. נפעיל בקרה על חלוקת המשאבים,  עמותות המגזר השלישי והפרטי 

ונתמרץ את הבוגרים בעלי הישגים נמוכים להשלים את השכלתם ולשפר את רמת ההכנסה שלהם בשוק העבודה. 

נחזק את מעמד המורים והמנהלים – אנשי החינוך הם עמוד התווך של מערכת החינוך. הם האחראים על 
חינוך ילדינו בחלק ניכר משעות היום ומהווים מקור השראה עבורם. לפיכך, עלינו לדאוג לרמת שכר נאותה למורים בשנים 

הראשונות, להכשרה, ולליווי והדרכה לאורך הדרך. יש לאפשר אוטונומיה ניהולית למנהלים ולאנשי החינוך שתאפשר 

להם להוביל ולהטמיע חדשנות פדגוגית. נוביל ליצירת גאווה מקצועית ולהעלאת היוקרה של מקצוע ההוראה.

נשאף להעמקת ההכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל – הזכות לחינוך היא זכות 
בסיסית המוקנית לכל ילדה וילד. נשאף למערכת חינוך הרואה את כל באיה ומקבלת אותם על חוזקותיהם ועל חולשותיהם. 

מערכת הרואה כל ילדה וילד על פי צורכיהם הייחודיים, ומקדמת אותם על פי כישוריהם תוך מתן מגוון מענים ייחודיים.

חינוך
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נקדם הקניית כישורי חיים להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21 – עד שנת 2030 צפויים להשתנות 
או להיעלם כ-50% מהמקצועות במשק. מערכת החינוך צריכה להקנות מגוון כישורי חיים הנדרשים להתמודדות עם שוק 

העבודה המשתנה כמו: ניהול מידע, חשיבה ביקורתית, רב-ממדית ורב-תחומית, יצירתיות וחדשנות, פתרון בעיות, שיתוף 

פעולה, תקשורת, כישורים טכניים, למידה לאורך החיים, מודעות אתית, מודעות תרבותית וגמישות. נתאים את המערכת 

ע"י עדכון שיטות ההוראה, הלמידה, תוכני הלימוד ושילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

נפעל למיגור האלימות במוסדות החינוך ולהעמקת החינוך לסבלנות ולסובלנות – בתי ספר 
אמורים להיות מקומות בטוחים ומוגנים, עבור הילדים ועבור אנשי החינוך. נחזק ונשדרג את הכלים המוענקים למורים 

ולמנהלים לפיתוח אקלים חיובי ואווירה נטולת אלימות. נקדם בניית תוכנית לאומית חדשה להעמקת סבלנות וסובלנות. 

חיוני  הוא  נחזק את החינוך לערכים ולתרומה לקהילה – החוסן המוסרי-ערכי של האזרחים הצעירים 
ביותר לחוסנה של החברה כולה. עלינו לקבע זהות ערכית הומנית ודמוקרטית ולטפח את אהבת הארץ והשייכות למדינה. 

נשאף שמקורות היהדות ודתות אחרות לא יהיו זרים לתלמידים. נמשיך לתמוך בתנועות ובארגוני הנוער, במכינות הקדם 

צבאיות ובשנות השירות ונחזק תוכניות של חינוך לערכים במוסדות החינוך.

נקדם תוכנית לימודי הליבה בכל מוסדות החינוך – נכבד את הצורך של כל קהילה לחנך על פי דרכה, 
ובה בעת נשקוד על יצירתם של תהליכי הידברות וסובלנות בין הזרמים כדי לגבש תכנים וערכים אוניברסליים וישראליים, 

כולל לימודי ליבה שיהיו משותפים לכולם.

נשקיע יותר באוכלוסיות המיעוטים – על מערכת החינוך לתת ביטוי למגוון התרבויות, העדות והזרמים בחברה 
ולדאוג לרווחתם החברתית והערכית של כלל תלמידיה. נכבד את צורכיהם וזכויותיהם של המיעוטים במדינה )ערבים, 

לרבות בדואים, דרוזים, וצ'רקסים( ונעמוד על זכותם לחינוך ברמה גבוהה תוך שימור זהותם התרבותית והחברתית.

חינוך
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נפעל להורדת מחירי הדירות תוך טיפול אמיץ ונחוש בבעיות השורש של שוק הדיור.

נגדיל את היצע הדירות ש"תקוע" כבר שנים רבות סביב 50 אלף יחידות בשנה, ל-65 עד 70 אלף יחידות בשנה.
 

נגדיל את מלאי התכנון ונציב יעד לתכנון של 100 אלף יחידות לשנה בעשור הקרוב על מנת לאפשר את הבניה 
בהיקפים גדולים בשנים הבאות.

נקצר את משך בניית דירה – נקים צוות משימה לצמצום הזמן הנדרש ל"שרשרת הייצור" של דירה למגורים 
משלבי התכנון עד האכלוס, מ-12 עד 15 שנה כיום – ל-7 שנים. 

מחירי הדירות בישראל עלו בחדות בעשר השנים האחרונות, הרבה מעבר לעליית מחירי הנדל"ן בשאר מדינות העולם. כיום 

נדרשות כ-150 משכורות חודשיות לקניית דירה לעומת 103 משכורות בשנת 2008. תופעה זו פוגעת במיוחד בזוגות צעירים 

ובשכבות הביניים ומחמירה את בעיית אי השוויון.

בישראל יש חוסר המוערך ב-80 עד 100 אלף יחידות דיור למגורים. כדי לצמצם את המחסור הזה ולתמוך 

50 אלף  בירידה של מחירי הדירות למגורים, יש להעלות את היצע הדירות ש"תקוע" שנים רבות סביב 

70 אלף יחידות בשנה, ולהציב לעשור הקרוב יעד לתכנון של 100 אלף יחידות  יחידות בשנה ל-65 עד 

לשנה על מנת לאפשר את הבנייה בהיקפים גדולים יותר בעתיד.

הממשלה הזניחה את הטיפול בבעיה חמורה זו, ובמקום לעסוק בבעיות השורש של שוק הנדל"ן, שעיקרן הם היצע נמוך של 

יחידות דיור והתמשכות בלתי נסבלת של תהליכי ועדות התכנון, היא עשתה צעדים קצרי טווח דוגמת מחיר למשתכן.

לתכנון  ראויה  התייחסות  שכוללת  עירוני  תכנון  עבודת  נעשית  לא  דיור  יחידות  אלפי  עד  מאות  של  חדשות  שכונות  בתכנון 

התחבורתי, גישה לתחבורה ציבורית, שטחי ציבור ומסחר שיספקו את הכנסות הארנונה הנדרשות לאחזקת השכונות, ואזורים 

ובניית דירה בישראל אורך כ-12 עד 15  ומוצלים. התהליכים הקשורים לנדל"ן הם ארוכי טווח )תהליך תכנון, אישור  ירוקים 

שנה!(. תוכנית האב של הממשלה לדיור לשנים 2017 עד 2040 מגדירה צורך בבניית עוד מיליון וחצי דירות. אם רוצים פתרונות 

אמת שיאפשרו עמידה ביעד שאפתני זה, צריך לרדת לשורש הבעיות ולעשות את הצעדים האמיתיים, גם אם הם יניבו פירות 

רק בטווח הבינוני והארוך. 

דיור
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נטפל בסחבת הבירוקרטית ובפתח לשחיתות הקיימים בוועדות התכנון המחוזיות והמקומיות.

נגדיל את היצע הדירות באזורי הפריפריה. נקדם תשתיות תחבורה למרכז, אזורי תעסוקה, חינוך ואיכות 
חיים גבוהה.

נבחן את מבנה מערכת הארנונה במדינה ויצירת מערכת תמריצים לרשויות המקומיות לקידום פרויקטים של 
בנייה למגורים ופרויקטי התחדשות עירונית.

נשפר את התכנון העירוני – נתנה תוספת יחידות דיור בתכנון אורבני משופר, מניעת צפיפות, הוספת תשתיות 
עירוניות )תחבורתיות, חינוכיות וריאות ירוקות(.  

נכפיל את מלאי הדירות בדיור הציבורי ל-120 אלף דירות ונשמור על מלאי של 5% מסך כל הדירות 
בארץ באופן קבוע. 

נמוך  ביקוש  עם  משרדים  בנייני  והסבת  להשכרה  הדירות  בניית  מיזמי  את  נרחיב   – להשכרה  בנייה  נתמרץ 
למתחמי מגורים.

נתגבר את תקציבי הסכמי הגג וההתחדשות העירונית תוך מתן עדיפות לאזורי הפריפריה ורשויות מקומיות 
וגירעונות  מול שוקת שבורה  נוודא בתוך כך שרשויות מקומיות לא נשארות  באשכולות הכלכליים-חברתיים הנמוכים. 

לאחר תום תקופת המימון מהמדינה.

נגדיל את מספר האישורים לעובדים זרים בתחום הבנייה למגורים, ונבחן מחדש את ההיטלים על 
הבאתם ועל שכרם כדי להפחית את עלויות הבנייה למגורים.

דיור
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את  ונהפוך  המונים,  הסעת  למערכות  עדיפות  שתבטא  לישראל  חדשה  תחבורתית  אב  תוכנית  נבנה 
השימוש בתחבורה הציבורית והשיתופית למהירה יותר, זולה יותר ובטוחה יותר משימוש ברכב פרטי.

נגדיל בעשרות מיליארדי שקלים את ההשקעות בתחבורה ציבורית – כחלק מתוכנית ישראל 10 
)ראו פרק כלכלה וחברה(. 

פעמי  חד  פיצוי  מתן  תוך  בחקיקה  אותה  ונסדיר  ובפריפריה,  למרכזי המטרופולינים  נעודד תחבורה שיתופית 
לבעלי המוניות.

נקדם את תוכניות נתיבי תחבורה ציבורית – מתן עדיפות בתנועה לתחבורה ציבורית באמצעות הארכת 
והרחבת נתיבי התחבורה הציבורית )נת"צ( גם על חשבון נתיבים קיימים לרכב פרטי, והפעלת נתיבים עם כיוונים מתחלפים 

בין שעות העומס בבוקר לאחר הצהריים.

גם בתחום התחבורה והתשתיות סובלת ישראל מהזנחה מתמשכת ומרמת השקעה נמוכה מהממוצע במדינות ה-OECD. על פי 

מבקר המדינה, "ההשקעה בתשתיות התחבורה הציבורית במטרופולינים בישראל נמוכה בשיעור של 85% ביחס למערב, וכבישי 

מטרופולין גוש דן הם העמוסים ביותר בעולם המערבי".

התחבורה  בעיות  אסטרטגי.  תכנון  והיעדר  היסטורי  השקעות  חוסר  בשל   OECD-ב הגבוהה  היא  ישראל  בכבישי  הצפיפות 

גורמות לפגיעה באיכות החיים והסביבה וברמת הפריון במשק, וכן להעמקת אי השוויון ולפגיעה כוללת בתוצר שנאמדת ב-40 

מיליארד₪ בשנה.

כן נדרשים מהלכים משמעותיים ארוכי שנים שיעדיפו שיקולים ארוכי טווח של חיסכון למשק הלאומי על פני השיקולים  על 

קצרי הטווח )העלות לתקציב המדינה( המובילים כיום את החשיבה. מגמת העבודה מהבית והעבודה ההיברידית שהתחזקה 

בתקופת הקורונה צפויה אומנם לשנות את העומסים על עורקי התחבורה בשעות השיא, אך בשל עומק הפיגור בהשקעות, אסור 

להוריד את הטיפול במשבר התחבורתי מסדר העדיפות הלאומי.

מדינת ישראל צריכה להיות מוקד עולמי לידע ולחדשנות בנושא הרכב האוטונומי ובנושא ערים חכמות לתחבורה שצריכים 

להיות הבסיס לכל חשיבה ותכנון עתידי של מערכת התחבורה בישראל. 

תחבורה
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נתמרץ עובדים לנסוע לעבודה בתחבורה ציבורית באמצעות מתן פטור ממס על תשלומים לתחבורה 
ציבורית, ומנגד חיוב במס על הטבת חנייה צמודה במקום העבודה.

נעודד חברות לווסת את התנועה למטרופולינים באמצעות ִתמרוץ לעבור למתכונת של יום עבודה בשבוע 
ק".

ֹ
מהבית והנהגת שעות עבודה גמישות בשאר השבוע. במסגרת זו נתעדף את הפעלת פרויקט "ָנִעים ְלָירו

כפי   BOT פרויקט  בה השקעות של המגזר העסקי במתכונת של  ונשלב  דן  נקדם את תכנית המטרו לגוש 
שנעשה בהצלחה בכביש 6.

נחזק את תשתית הרכבת ונקדם את קו עוקף באר שבע, המסילה המזרחית ונתיבים נוספים בגוש דן.

ניישם טכנולוגיות של עיר חכמה ובינה מלאכותית לייעול התנועה בכבישים, הפעלת הרמזורים ומתן 
תיעדוף לצירים עמוסים בזמן אמת.

נקים רשויות תחבורה מטרופוליניות בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע ונעביר אליהן סמכויות 
ממשרד התחבורה, לצורך שיפור התכנון התחבורתי הכולל, כמקובל בערים רבות בעולם.

נילחם בתאונות הדרכים ונציב יעד של הורדת כמאה הרוגים בשנה ע"י הפחתת מהירות הנסיעה 
בתוך הערים, הסרת צמחייה ומכשולים החוסמים את שדה הראייה בדרכים, יצירת תמריץ כלכלי לנהגי רכבים בליסינג 

)אופנועים,  גלגלי  דו  רכב  על  בדגש  בדרכים  האכיפה  והגברת  בשנה  נוסעים  שהם  הקילומטרים  מספר  את  להפחית 

אופניים ואופניים חשמליים( ומשאיות עם מטענים חורגים.

תחבורה
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נחזק את החינוך הטכנולוגי בתיכונים ונאפשר מסלולי הכשרה מקצועיים למצטיינים; נדאג שבתי ספר עיוניים 
וטכנולוגיים "יאומצו" על ידי מוסדות אקדמיים אשר יסייעו בהוראה עיונית ומדעית ובחשיפה למדע ולטכנולוגיה. 

נפעל להגדרת לימודי מחשבים כלימודי יסוד בבתי הספר ונתמרץ תלמידות ותלמידים נוספים בכל 
רחבי המדינה ללמוד חמש יחידות במדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה, פיזיקה ורובוטיקה על ידי חיזוק צוות ההוראה, 

במדעים  הלימודים  תוכניות  בין  סינרגיה  נייצר  ממוחשבת.  למידה  וסביבת  מתקדמים  ואביזרים  לימוד  בשיטות  שימוש 

וטכנולוגיה לבין התעשייה.

ההיי-טק  מקצועות  את  הלומדים  הסטודנטים  במספר  משמעותית  להגדלה  נפעל 
ולאפשר את צמיחת התעשייה בשנים  ובמכללות כדי להתגבר על המחסור הקיים בכוח אדם איכותי  באוניברסיטאות 

הבאות.

תעשיית ההיי-טק והחדשנות, שהיא ללא ספק מקור גאווה עולמי ומנוע הצמיחה העיקרי של המשק הישראלי, הוכיחה איתנות 

לאורך משבר הקורונה. 

תעשיית ההיי-טק מוכיחה שדווקא תעשייה שהיא כמעט נטולת בירוקרטיה ורגולציה ממשלתית יכולה לפעול, להתחדש ולהגיע 

להישגים יוצאי דופן. עם זאת, בפני תעשיית ההיי-טק בישראל עומדים אתגרים משמעותיים דוגמת מחסור חמור בכוח אדם 

בקידום  בעולם  מדינות  מצד  וגוברת  הולכת  תחרות  יותר,  נמוכות  בעלויות  פיתוח  מרכזי  של  לחו"ל  נדידה  והנדסי,  טכנולוגי 

תעשיית החדשנות, תשתיות תקשורת לקויות ועוד.

חברות הזנק )סטארט-אפ( ישראליות נמכרות לעיתים קרובות מהר מדי לחברות זרות מבלי שימצו את הפוטנציאל העסקי 

והתעסוקתי הגלום בהן לטובת המשק הישראלי.

התפתחות  חסם  מהווה  מיומן  טכנולוגי  אדם  בכוח  המחסור  ההיי-טק.  תעשיית  של  להצלחה  הבסיס  הוא  האנושי  המשאב 

משמעותי, והפער האיכותי העולה מהישגי התלמידים שלנו במדידות הבין-לאומיות של הכישורים מעורר דאגה לעתיד. הגדלת 

מספר המועסקים בתעשיית ההיי-טק מקרוב ל-10% היום ל-20% בעתיד היא יעד בר השגה. מימושו מחייב נקיטת צעדים 

משמעותיים שיובילו לפריצה כלכלית, הגדלת הייצוא, הגדלת הפריון במשק וצמצום הפערים בחברה הישראלית.

תל"ם רואה בחיזוק תעשיית ההיי טק, מדעי החיים והחדשנות יעד לאומי.

חיזוק וקידום התעשיות המתקדמות יתרום לחיזוק כלכלת המדינה ולחוסנו של המשק כולו, יתרום לצמצום הפערים בפריפריה 

החברתית והגאוגרפית ויוביל לשילוב אוכלוסיות מגוונות נוספות ולהגדלת הזדמנויות התעסוקה. נפעל ליצירת וודאות עסקית, 

קלות עשיית עסקים, וסביבת מס יציבה. 

תעשיית ההיי-טק והחדשנות 
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נפתח את תעשיית ההיי-טק לאוכלוסיות נוספות באמצעות הקמה ומימון של מסלולי הכשרה ייעודיים 
בשיתוף עם המעסיקים וגופי ההכשרה העדכניים של תעשיית ההיי-טק. ניתן עדיפות לקליטת עובדות ועובדים מהפריפריה 

הגיאוגרפית והחברתית, מערביי ישראל ומהמגזר החרדי למקצועות ההיי-טק ולעיסוקי המעטפת של התעשיה.

נקדם מהלכים של הקמת קהילות חדשנות בפריפריה בתחומי טכנולוגיות החקלאות, המזון, המים 
ועוד באמצעות שיתוף פעולה של הממשלה-תעשייה-אקדמיה ליצירת אקוסיסטם שלם התומך בקיום תעשייה ייחודית 

באזורים המרוחקים מהמרכז, תוך מתן תמריצים והטבות מס.

נקדם את שיתופי הפעולה בין תעשיית החדשנות לתעשיות המסורתיות כדי שנוכל לנצל את 
היתרון היחסי של ישראל ביזמות ובחדשנות.

נשקיע ונקדם פרויקט של החזרת מוחות מכל רחבי העולם לישראל.

נגדיל את תקציב רשות החדשנות למחקר ופיתוח של תעשיית ההיי-טק ושאר התעשיות המתקדמות, ונקדם 
חקיקה לשמירה על תקציב קבוע לרשות שיעמוד על 0.8% מתקציב המדינה, כמקובל במדינות אחרות. 

נפעל לקידום מתווה הסיבים האופטיים מתוך הצורך הדחוף בשיפור ועדכון תשתיות התקשורת החיוניות 
לתעשיית ההיי-טק ולכלל המדינה והחברה.

נתמרץ גידול בהשקעות הגופים המוסדיים בחברות ההיי-טק באופן שיגדיל את מקורות ההשקעה 
במנוע הצמיחה של המשק מצד אחד, ויגדיל את התשואה לחוסכים באפיקים הפנסיוניים והאחרים במשק מהצד האחר.

נמשיך לעודד חברות בינ"ל להקים פעילויות טכנולוגיות בישראל המשלבות מרכזי פיתוח ומרכזי 
הישראליות  החברות  פעילות  את  לשמר  ונדאג  מגוון,  אדם  כוח  שילוב  תוך  בפריפריה  יציבה  תעסוקה  ומספקות  ייצור 

הבוגרות.

נעודד העברת טכנולוגיות ביטחוניות שפותחו בצה"ל ליישומים אזרחיים.

תעשיית ההיי-טק והחדשנות 
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נגבש תוכנית לאומית מקיפה לחקלאות, כולל הגדרתה כערך לאומי, הגדרת מעמד המרחב הכפרי ועיגון 
התמיכה הממשלתית הישירה בחקלאות לטווח ארוך. 

נקים משטרה חקלאית ונגבה את פעילותה בהחמרת הענישה על פשיעה חקלאית.

היתר  בין  בחקלאות  עוסקים  שאינם  קרקע  בעלי  של  חוזר  דור  ונתמרץ  לחקלאים  המשך  דור  נעודד 
באמצעות תמיכה בהצטיידות.

נחדש את התשתיות במרחב הכפרי בעזרת קרן ייעודית של 100 מיליון שקל.

נטפל ביוקר המזון תוך שמירה על החקלאים – נצמצם את פערי התיווך בתוצרת החקלאית ונגדיל את 
חלקו של החקלאי במחיר שמשלם הצרכן.

נוביל ליברליזציה של שוק המזון ע"י פתיחת שוק המזון לייבוא, נכיר בתקנים בין-לאומיים ונתמרץ את התחרות 
בין רשתות השיווק.

נצמצם את התכנון המרכזי ע"י ביטול מכסות ייצור ו"מחירי מטרה", תוך ליווי והתייעצות עם חקלאים, תעשיינים 
וצרכנים. 

נתמוך בחקלאים למול התחרות, ע"י סבסוד תהליכי מודרניזציה, חדשנות והתייעלות כלכלית, תוך הדגשת 
הענפים שבהם לישראל יתרון תחרותי.

ניצור לחקלאים One Stop Shop שבו יטופלו נושאי רשות מקרקעי ישראל, היתרים לעובדים זרים, מכסות מים, 
מכסות ייצור ופיצוי נזקי טבע ומלחמה.

נעודד יצוא ושת"פ בין-לאומי ע"י הרחבת הסכמי הסחר של ישראל וע"י השקעה עם שותפות בעולם בכלל 
.Food-Tech–ובמזרח התיכון בפרט בתחומי החקלאות וה

החקלאות היא אבן יסוד בציונות ובחיבור העם לארצו, ונדבך מרכזי בשמירה על קרקעות הלאום, בביטחון התזונתי, הלאומי 

והסביבתי של ישראל. החקלאות בישראל תהיה סקטור מוביל, חדשני ותחרותי, המפרנס בכבוד את העוסקים בו ומספק מזון 

בריא, מגוון ובמחירים נגישים לכלל החברה הישראלית.

וכמשאב לאומי תוך הורדת מחירי המזון  חיזוק המגזר החקלאי כערך  הוא  יעד העל בתחום החקלאות של תל"ם  בהתאם, 

לצרכנים כחלק מהמאבק ביוקר המחיה.

חקלאות
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נאמץ את עקרונות אמנת גביזון-מדן להסדרת יחסי הדת והמדינה – נקפיד לשמור על זהותה 
היהודית של המדינה, אך נפעל להתאים את הסטטוס-קוו לימינו ולאפשר לציבורים שונים לעצב את אורח חייהם על פי 

אמונתם מבלי לפגוע בציבורים אחרים.

נפעל להפרדת הדת מהמדינה כולל אימוץ מתווה גיור מאיר פנים, נרחיב את ברית הזוגיות ונאפשר נישואים 
אזרחיים, ונפתח בתי קברות אזרחיים נוספים.

ציבורית,  תחבורה  הפעלת  כולל  בשטחן  השבת  לאופי  בנוגע  חופש  המקומיות  לרשויות  נאפשר 
מסחר ופנאי על פי אופייה של כל רשות מקומית.

נעודד בהידברות שילוב חרדים בחברה, כולל תמרוץ לימודי ליב"ה, הגברת מסלולי הגיוס לשירות צבאי, 
לאומי ואזרחי וקידום החרדים בשוק העבודה )ראו בהרחבה בפרק שילוב החרדים במצע(.

נקדם ייצוג הולם לנשים בכל מוסדות המדינה.

נפתח לתחרות את מערך הכשרות ונאפשר למוסדות כשרות אלטרנטיביים להעניק תעודות כשרות. בכך גם 
נסייע להורדת יוקר המחיה לכלל הציבור.

ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ובהתאם לכך היא שומרת על צביונה היהודי ועל החופש של כל אדם לחיות על פי 

אמונתו ודרכיו. בישראל יש מקום לכל זרמי היהדות, וכל זרם יכול לקחת חלק פעיל, יצרני ותורם לחברה תוך שמירה על אופיו 

ודרכיו הייחודיים.

של  ולא  מכבדת  הידברות  של  דרך  מציעים  אנחנו  למדינה,  דת  שבין  ביחסים  מחשבתי  לקיפאון  גרם  שהסטטוס-קוו  בשעה 

עימות - דרך שראשיתה בהכרה בכך שהשבטים השונים בישראל נועדו לחיות יחד ועליהם להגיע למציאות של שותפות ולא 

של עימות. נאפשר פלורליזם דתי כולל אימוץ של מתווה הכותל ובניית רחבה שלישית, וכן אימוץ תקנות לימוד תורה על פי 

מגוון זרמי היהדות.

דת ומדינה
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ויעודדו אך לא יכפו על הציבור החרדי את התמורות הנדרשות  ננקוט צעדים שיאפשרו 
לצורך הגברת שילובו בשוק העבודה הישראלי. נקדם את לימודי הליבה, ונשאף להעלות בהדרגה את 

שיעור תעסוקת הגברים החרדים ולהעלות את רמת המיומנויות שלהם לשוק העבודה המודרני.

החברה החרדית היא חלק מהחברה הישראלית אך מאפייני החיים הייחודיים שלה נובעים במידה רבה מבחירה שלה עצמה: 

העדפת לימודי תורה על פני עבודה ושירות צבאי נובעים מהרצון להימנע מהיטמעות בחברה הכללית שמהווה בעיניה סכנה 

לשמירה על המרקם הדתי.

החברה החרדית היא חברה צעירה מאוד, ובשל הגידול הטבעי המהיר שלה )כ-7 ילדים בממוצע למשפחה לעומת כ-3 ילדים 

בחברה הכללית(, חלקה היחסי באוכלוסייה הולך וגדל במהירות. לשיעורי ההשתתפות הנמוכים של החרדים בשוק העבודה 

ולרמת ההשכלה ומיומנויות הלמידה הנמוכות יחסית ישנן השלכות מאקרו-כלכליות מרחיקות לכת על המשק והחברה בישראל, 

עד כדי אי יכולת להמשיך לתמוך סוציאלית וכלכלית באוכלוסייה זו ככל שיעברו השנים. מדובר על כן באתגר משמעותי מאוד 

הן בצד החברתי והן בצד הכלכלי, אך באותה מידה זוהי הזדמנות פז לשילוב אוכלוסיות ולהעלאת רמת החיים והצמיחה לכלל 

אוכלוסיית המדינה.

גיוס החרדים לצה"ל מהווה נקודת מחלוקת חברתית כואבת. תל"ם מאמינה כי אין לכפות על החרדים את הגיוס לצה"ל אלא 

לנקוט צעדים שיעודדו ויאפשרו את גיוסם, כפי שקרה בשנים שבהן כיהן משה )בוגי( יעלון כרמטכ"ל וכשר הביטחון. חרדים 

המתגייסים לצה"ל רוכשים השכלה ומיומנויות עבודה המכשירות אותם לצאת בהצלחה גבוהה לשוק העבודה הישראלי ולתרום 

לכלכלת המדינה.

נדרשת שורה של צעדים כדי להגביר את רמת השילוביות של החרדים בחברה, בצה"ל, במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה 

ובשוק העבודה. כל זאת, תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו וכיבוד רצונה לשמר את הייחודיות שלה ולאפשר 

לימוד תורה.

שילוב החרדים
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נתמוך בנוסח הקיים של חוק הגיוס ונעודד שירות לאומי:
יתרון  ויינתן  משמעותי,  לאומי  לשירות  ביותר  והערכי  הבכיר  המועדף,  המסלול  להיות  ימשיך  הצבאי  השירות  מסלול 

למשרתות ולמשרתים במסלול זה.

יוקם בהדרגה מסלול חובה של שירות אזרחי שיאפשר תרומה לקהילה ולחברה למי שאינם יכולים או שאינם מעוניינים 

מבחינה תרבותית או אחרת לשרת במסלול הצבאי.

 

מסלולי הגיוס יאפשרו לשרת את החברה במסלול מקוצר בתוך החברה הישראלית. הדבר יעשה באמצעות גופים שייכנסו 

לפיקוח ממלכתי מלא על פי קריטריונים שייקבעו בחוק. 

נעודד את לימוד מקצועות הליב"ה בחינוך החרדי כדי להכשירם לצרכי שוק העבודה הישראלי. לצורך 
כך נפעל להכשיר מורות ומורים חרדים ללימודי מתמטיקה ואנגלית.

ונפרדות  ייעודיות  יידרשו לשם כך מסגרות  נקדם את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית גם אם 
לגברים ולנשים. 

נרחיב את מסלולי ההכשרה המקצועית ומרכזי ההכוון לחרדים. 

יוכלו להשתכר שכר גבוה. נתמרץ  והפיננסים שבהם הן  נעודד תעסוקת נשים חרדיות במקצועות ההיי-טק 
מעסיקים לאפשר להן שעות עבודה גמישות המתאימות לצורכיהן ונוודא קיומם של מעונות יום לילדיהן.

שילוב החרדים
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נעודד עלייה מרחבי התפוצות, ונשלים את העלאת יהודי אתיופיה )ביתא ישראל, הפלשמורה(. 

נוביל תוכנית מערכתית לטיפול בגזענות, כולל הגברת האכיפה, תוכניות הכשרה ייעודיות במערך אכיפת 
החוק )משטרה, פרקליטות, מח"ש( והטמעה של נושאי העלייה והקליטה בתוכניות הלימוד.

נאמץ מתווה גיור מאיר פנים למי שאינם מוכרים כיהודים.

נגביר את התמיכה הסוציאלית באוכלוסיות עולים שעלו אחרי שנת 1953 כולל מתן עדיפות בדיור 
הציבורי, עדכון והגדלה של קצבאות הזקנה והבטחת ההכנסה, תגבור הקצבאות הפנסיוניות הזעומות שהם מקבלים, 

ונפעל לבניית תשתית שתאפשר לכל אזרח להזדקן בכבוד. 

נקל על בדיקות רישוי לעיסוק במקצועות ההנדסה, הרפואה והסיעוד לעולים החדשים שהגיעו 
עם מקצוע מארץ המקור.

ובני העדה האתיופית בשירות המדינה,  יוצאי בריה"מ לשעבר  ייצוג הולם של  נפעל לקידום 
הרשויות המקומיות, תאגידים וחברות בבעלות המדינה. 

לרווחתה  לשגשוגה,  ישירות  תורמת  והיא  גלויות,  קיבוץ  של  הציוני  החזון  התגשמות  היא  העולם  מרחבי  יהודים  של  העלייה 

ולעושרה התרבותי של החברה הישראלית.

ישראל תעודד עלייה לארץ וקליטה בארץ, ותסייע בהשתלבות החברתית, הכלכלית והתרבותית של העולים החדשים והוותיקים 

גם יחד, תוך כיבוד המסורות של כלל בתי ישראל ושמירה על הצביון הייחודי של העולים.

עלייה וקליטה
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נקיים דיאלוג משתף ומכבד עם יהדות התפוצות לטובת חיבור היהודים למדינת ישראל ולקידום יחסי 
החוץ של ישראל בעולם.

נטפח את "החינוך לעמיות". נשלב את סוגיית יהדות התפוצות כנושא ליבה במערכת החינוך ונפעל יחד עם 
ארגונים בעולם להגברת ההיכרות עם ישראל במוסדות החינוך היהודים.

נעמיק את שיתופי הפעולה ל"תיקון עולם" על ידי הרחבת התמיכה במיזמי People-to-People שיטפחו את 
הקשר בין ישראל והתפוצות סביב משימות משותפות בתחומי חברה, רווחה וסביבה. 

נבטיח את מעמד הזרמים הליברליים כולל בעיגון מתווה הכותל ובהבטחת פלורליזם באורחות החיים )גיור, 
כשרות, נישואין( מבלי לפגוע במעמד האורתודוקסיה.

ובמועצה  "צוותי תפוצות" במועצה לביטחון לאומי  ע"י הגדרת  כולל  נעמיק את הידע המערכתי בממשלה 
הלאומית לכלכלה, ונוודא ששיקול התפוצות יעוגן בתהליכי קבלת החלטות.

במסגרת ריכוז הסמכויות במשרד החוץ נפקיד תחתיו את הסמכויות הרלוונטיות ממשרד התפוצות ומהמשרד 
לנושאים אסטרטגיים כחלק ממדיניות תפוצות אחידה.

כמדינת הלאום של העם היהודי, ישראל היא ביתו של כל העם היהודי על זרמיו, גווניו וקהילותיו. ישראל תקיים יחסי שותפות 

הדדיים עם הקהילות היהודיות ברחבי העולם, תראה בהם משפחה מורחבת ואלו ימצאו בה מקום תחת השמש.

אין להתייחס לתמיכת יהדות התפוצות בישראל כמובנת מאליה ויש לפעול לשיקום הנזקים שנגרמו בשנים האחרונות ולמצוא 

הסכמות רחבות בנושאי הגיור ומתווה הכותל.

יהדות התפוצות חיונית לביטחון הלאומי, לשגשוג הכלכלי ולהמשכיותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לישראל אחריות 

כלפי כל העם היהודי ועליה לדאוג לשמירה ולטיפוח של היחסים עם הקהילות היהודיות בתפוצות.

יהדות התפוצות
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נעגן את עקרון השוויון בחוק יסוד תוך שמירה על העיקרון של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

נגבש וניישם תוכנית השקעות רב שנתית נוספת להגברת שילוב ערביי ישראל והבדואים, 
ובכללה העלאת שיעור ההשתתפות של נשים מהמגזר בשוק העבודה ברמות הכנסה גבוהות, מתן דגש להשקעות בחינוך 

לרכישת מיומנויות עבודה גבוהות ובתשתיות פיזיות ותשתיות תקשורת ואינטרנט.

נילחם בפשיעה ובתופעת הנשק הבלתי חוקי. נגדיר את הנושא כיעד ראשון במעלה למשטרת ישראל 
ולרשויות אכיפת החוק האחרות. נוסיף תחנות משטרה ביישובים ערבים, נוסיף שוטרים ערבים שישפרו את הקשר בין 

המשטרה לציבור הערבי, נגביר את אכיפת החוק, ונפעיל תוכניות חינוך למניעת אלימות ולמלחמה בתאונות הדרכים.

נקדם אישור תוכניות מתאר וקביעת מתווה לבעיית הבנייה הבלתי חוקית. נוודא הקצאת ושיווק 
לתקצוב  נפעל  יישוב.  לכל  וקידום התכנון המפורט  האוכלוסייה הערבית  הגידול של  לקצב  הנדרשים  בהיקפים  קרקע 

פיתוח תשתיות והגדלת הייצוג של המגזר במוסדות התכנון, ונפעל לאכיפת החוק.

הערבי  במגזר  החינוך  למוסדות  הדיפרנציאלי  התקצוב  הגדלת  באמצעות  בחינוך  הפערים  בצמצום  נשקיע 
והבדואי ובחינוך הבלתי פורמלי. נגביר את לימודי העברית )"עברית על הרצף"( ואת החינוך הטכנולוגי לשיפור השילוב 

בחברה ובשוק העבודה.

נעודד תעסוקת נשים ערביות ובדואיות באמצעות תמרוץ מעסיקים, סבסוד התחבורה מהיישובים הערביים 
והבדואיים למוקדי תעשייה ותעסוקה, תעדוף בהקמת מעונות יום, הקמת אזורי תעשייה ביישובי הבדואים בנגב, תגבור 

מרכזי הכוון תעסוקתיים ייעודיים למגזר ותמרוץ יזמות ויצירת מנגנוני מפגש בין יזמים ומשקיעים יהודים וערבים.

נפעיל תוכניות חינוך לרפואה מונעת כולל עידוד צריכת מזון בריא, הקמת מגרשים ואולמות ספורט והפעלת 
חוגי ספורט לילדים בשעות אחה"צ.

ערביי ישראל כולל הבדואים מהווים כחמישית מאוכלוסיית המדינה, ואף שנרשמת התקדמות מתמדת באינטגרציה של המגזר 

בחברה הישראלית ובשוק העבודה, הדרך לשילוב ולשוויון מלאים בחברה ובכלכלה עדיין ארוכה. שילובם של ערביי ישראל 

והבדואים יכול לתרום רבות לצמצום הפערים, צמצום העוני והעלאת רמת החיים, ולהגדלת פוטנציאל הצמיחה של המשק כולו. 

אנו נמצאים בשעת כושר להאצת תהליכי השילוב.

כדי לשפר את רמת החיים ואת השילוביות של המגזר הערבי והבדואי נדרש טיפול מערכתי בנושאים הבאים: מלחמה בפשיעה 

ובתופעת הנשק הבלתי חוקי במגזר, טיפול במחסור בתוכניות מתאר מאושרות ובתופעת הבנייה הבלתי חוקית, אכיפת החוק 

במגזר, השקעה מוגברת במערכת החינוך, הגדלת שיעור התעסוקה של נשים ערביות, הגברת הזהירות בדרכים ופיתוח תשתיות 

הכבישים, חינוך לרפואה מונעת, ספורט, תזונה ותרבות.

הממשלה אישרה בעבר כמה תוכניות להשקעות )בראשן החלטה 922( במגזר הערבי ובמגזר הבדואי. כעת יש לוודא התמדה 

בתקצוב וביצוע התוכניות לאורך שנים ולהוסיף עליהן על פי הצורך.

שילוב ערביי ישראל והבדואים 
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נפעיל את הצעדים הנדרשים לעמידה ביעד שהציבה הממשלה ל-40% אנרגיות מתחדשות 
עד שנת 2030.

נקדם את חוק האקלים שיאגד בחקיקה ראשית את כלל הטיפול בהפחתת זיהום האוויר והמעבר לכלכלה דלת 
פחמן. נעגן יעדים שאפתניים להפחתת פליטות גזי החממה ושימוש באנרגיות מתחדשות כדי להגיע לאיזון פחמני עד 

שנת 2050, כמתחייב באמנות הבין-לאומיות שעליהן חתומה ישראל.

 Green-נשלב השקעות באנרגיה מתחדשת בתוכנית היציאה ממשבר הקורונה על פי עקרונות ה
.WEF שגיבשו הבנק העולמי והפורום הכלכלי העולמי Recovery

נעודד שימוש באנרגיה ירוקה, כולל התקנת פנלים סולריים בנכסי המגזר הציבורי והעסקי והקלת הרגולציה 
על התקנת פנלים סולריים במגזר הפרטי.

נעודד בנייה ירוקה וחסכונית באנרגיה, כולל הטמעת מערכות יעילות לצמצום צריכת חשמל, בנייה "חכמה" 
)חיישני תנועה, חומרים מבודדים( ושימוש באור שמש.

נייצר מערכת תמריצים לצמצום זיהום פסולת, כולל חובת הפרדת אשפה, תמריצים להפחתת מעגל 
הפסולת )הפחתת שימוש, שימוש חוזר וִמחזור(, עידוד שימוש בתחבורה ציבורית והקלות מס בקניית רכבים היברידיים.

זיהום החורג  על  ונחמיר את הקנסות  ישראל  נגביר את הפיקוח על אסדות הגז הטבעי שלחופי מדינת 
מדרישות התקן. 

השמירה על סביבה נקייה ומטופחת היא חלק מרכזי בקיימות המדינה ובחיבור העם לארצו, בפרט לאור התמודדות העולם עם 

משבר האקלים המהווה איום משמעותי ביותר על האנושות במאה ה-21.

נהפוך את ישראל ל"מעצמת אקלים" ולמובילה אזורית ועולמית בתחומי אנרגיה נקייה, משאבים מתחדשים והגנה על הסביבה. 

בהתאם, נגדיר את משבר האקלים כאתגר לאומי ונקים "קבינט אקלים" לתכנון וקידום מדיניות בין-משרדית כוללת להתמודדות 

עם האתגר.

אקלים, סביבה וקיימות
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חיפה  מטרופולין  נאיץ את מימוש התוכנית להוצאה של התעשיות המזהמות ממפרץ חיפה. 
והקריות מוחזק כבן ערובה בידי גורמים מזהמים שגורמים לתחלואה בקרב התושבים. נדאג שהממשלה הבאה תיישם 

את התוכנית לאלתר.

נוביל "ברית אקלים" עם מדינות ערב, בשיתוף משרדי הממשלה והמגזר הפרטי והשלישי, ליצירת שיתופי 
פעולה בתחום התפלת מים, אנרגיה מתחדשת וחקלאות חכמה.

נטיל פיקוח מחירים על "סל מוצרים בריא" במטרה לעודד אורח חיים בריא וידידותי לסביבה.

נפעיל תמריצים שליליים לשימוש בחומרי הדברה ונעודד תחליפים בריאים יותר לאדם ולסביבה, ובפרט 
הדברה ביולוגית.

נשמור על זכויותיהם ורווחתם של בעלי החיים ע"י החמרת הענישה במתעללים והרחבת העיקורים של 
חיות רחוב ועידוד אימוץ.

נגביר את ההשקעה הממשלתית בשמירה על הטבע, כולל במניעת כריתת עצים בוגרים, בהזרמת מים 
לנחלים ובהצלת ים המלח.

אקלים, סביבה וקיימות
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המלא  לשילובם  ונחתור  ל-65%  מכ-51%  מוגבלויות  עם  האנשים  תעסוקת  שיעור  להעלאת  נפעל 
בחברה ובכלכלה, מתוך הנחה כי אנשים עם מוגבלות הם חלק מהחברה ובעלי יכולות חברתיות, כלכליות ומקצועיות, 

שאינן נופלות מיכולותיהם של אנשים ללא מוגבלויות.

נקדם ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות ובפרט בתפקידי קבלת החלטות בנושאים הקשורים לאוכלוסיות 
אלו. נגדיר יעדים כמותניים מחייבים לגבי העסקת אנשים בעלי מוגבלויות במגזר הציבורי ונאכוף את החוק ואת התקנות 

בנושא.

נעודד ונסייע למגזר הפרטי להעסיק אנשים עם מוגבלויות, כולל הסרת מגבלות רגולטוריות, מתן 
הטבות כלכליות ועדיפות במכרזים.

נפעל לקדם את הנגישות לאתרים ומוסדות, לרבות נגישות פיזית והענקת שירות בשפת הסימנים בכל 
מוסדות המדינה. בנוסף לכך, נקדם מדיניות שתכיר בשפת הסימנים כשפה רשמית במדינה.

נחתור להקמת מרכזי תעסוקה והשכלה איכותיים לאנשים עם מוגבלויות כדי שיביאו לידי ביטוי 
את יכולותיהם וכישרונותיהם, ונקדם את השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות במוסדות להשכלה הגבוהה.

נגביר את ההשקעה בתוכניות למודעות ולסובלנות לאנשים בעלי מוגבלויות, במערכת החינוך ובמערכות 
אכיפת החוק.

נקים קרן ממשלתית לעידוד יזמות של אנשים עם מוגבלויות.

בישראל יוכל כל אדם, ללא קשר למוגבלות גופנית, שכלית או נפשית, להיות שותף פעיל, יצרני ותורם בחברה. 

כמדינה דמוקרטית המחויבת לשוויון ולכבוד, על ישראל לסייע בהשתלבותם המלאה של בעלי מוגבלויות. 

יש לעודד שילוב אנשים עם מוגבלויות באמצעות ביטול  בעידן שבו אפשרויות התעסוקה מתרחבות עד כדי עבודה מרחוק, 

מגבלות הקיימות לגביהם ומתן תנאי פתיחה השווים לאלו של אנשים ללא מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות
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נתמוך ביוצרים, באומנים ובעובדים שנפגעו במהלך משבר הקורונה – עבודתם של מאות אלפי 
אומנים ויוצרים, כותבים ומפיקים, עובדי במה ומוסדות התרבות הושבתה או צומצמה בשנה האחרונה בשל משבר הקורונה 

ורק חלקם קיבלו פיצוי נאות מהמדינה. נוודא הקלת מנגנון הפיצוי וקבלת פיצוי הולם ככל הניתן ונשאף להחזיר את מערך 

התרבות והאומנות לפעילות מלאה בהקדם.

נגדיל בהדרגה את התמיכה הממשלתית באומנים ובמוסדות התרבות תוך חיזוק החופש האומנותי 
והעצמאות הכלכלית שלהם, ושמירה על שוויוניות ושקיפות בתהליך חלוקת התמיכות.

נתמוך בתרבות מגוונת ובחופש יצירה תוך עידוד פלורליזם תרבותי כבסיס להידברות ולשיח פנים-ישראלי 
מכבד.

נחזק את החינוך לאומנות ולתרבות במערכת החינוך תוך שימת דגש על חינוך לרב-תרבותיות. נפעיל 
את פרויקט "סל תרבות ארצי" על כל התלמידים בישראל, ונכלול את החינוך לצריכת תרבות במסגרת לימודי הליבה.

נרחיב את הסבסוד לאזרחים ותיקים שהם צרכנים משמעותיים של עולם התרבות.

נחזק את התרבות בפריפריה באמצעות קידום יצירה תרבותית בכלל מגזרי החברה וסגירת פערים בפריפריה 
החברתית והגיאוגרפית, ועידוד הקמת מוסדות תרבות שמושבם הקבוע יהיה בצפון או בדרום.

נמסד את הסיוע הכלכלי והדיפלומטי להפצת התרבות הישראלית מחוץ לישראל באמצעות 
הקמת מכון ליצוא תרבות ישראלית כמקובל במדינות רבות בעולם.

נקבע תקנות שיחייבו הצגת יצירות אומנות במרחב הציבורי, ובפרט במסגרת פרויקטים של תשתית ובינוי.

נגדיל את התמיכה הממשלתית באומנים, ובמוסדות התרבות.

נתמוך בשידור ציבורי עצמאי, יצירתי, דעתני ואיכותי.

חיי רוח עשירים הם חלק מרכזי מהווייתה של החברה הישראלית כחברה מודרנית ומשגשגת.

אומנות ותרבות הם מרכיב מרכזי בחיי היום-יום של אזרחים רבים, תורמים לחוסן החברתי והכלכלי של ישראל ועליהם להתקיים 

בצורה חופשית מכל התערבות זרה.

תרבות ואומנויות
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נחוקק איסור אפליה על רקע נטייה או זהות מינית.

נאפשר הקמת מגוון תאים משפחתיים, כולל מתן אפשרות לרישום הורות כבר בבית החולים; הסדרת "ברית 
הזוגיות" ונישואים אזרחיים. 

נתקן את חוקי הפונדקאות והאימוץ כדי לאפשר לזוגות חד מיניים לקיים תהליך פונדקאות ואימוץ בישראל 
תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות של הפונדקאית.

ניאבק בלהט"בופוביה ע"י הובלת תוכניות לחינוך מגדרי ולסובלנות מגדרית בבתי הספר, עריכת הכשרות לצוותי 
חינוך ואכיפת חוק, גיבוש תוכנית תמיכה סוציאלית לנוער גאה, הגדרת פשע על רקע זהות מינית כפשע שנאה והחמרת 

הענישה.

נגביר את התמיכה הממשלתית בטרנסג'נדרים, ובפרט בתחומי המאבק באלימות כלפיהם, סיוע לשילוב 
בשוק העבודה, המלחמה בזנות ובסמים ומתן תמיכה נפשית.

זכויותיהם  על  ותגן  הגאה  הקהילה  לחברי  מוחלט  זכויות  שוויון  תעניק  ישראל  אזרחיה,  לכל  המחויבת  דמוקרטית  כמדינה 

החברתיות, המשפחתיות והאישיות.

ישראל תאפשר ותגן על הזכות של כל אדם לחיות את חייו על פי נטיות ליבו, תעודד סובלנות לאחר ותאפשר להקים מגוון של 

תאים משפחתיים.

הקהילה הגאה


