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תקציר מנהלים
אתגר הצמיחה המכלילה וחזון ישראל 21
.1

חזון ישראל  21קורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות בעולם
באיכות החיים של תושביה .לצורך כך ישראל חייבת לחוות קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית,
שתתגבש כתוצאה מצמיחה מהירה ומתמשכת בשיעור של  5.3%לשנה לכל הפחות .כדי
שצמיחה זו תהיה מכלילה ,וכדי שהפערים הקיימים בחברה הישראלית יצטמצמו ,על
השכבות החלשות ואזורי הפריפריה לצמוח בשיעור שנתי של  1%לפחות (להלן' ,קפיצת
המדרגה של ישראל').

.2

קפיצות מדרגה הן תופעה נדירה ,שהיא תוצאה של 'סערה מושלמת' שבה נפגשים מדיניות
כלכלית מוצלחת; בשלות חברתית ,פוליטית ואידיאולוגית; מנהיגות; ומגמות עולמיות
חזקות .קפיצת מדרגה היא תופעה 'על-כלכלית' ,ועל כן אין די בידע כלכלי כדי להבינה ואין
די בצעדים כלכליים כדי לגבשה .יתרה מכך ,אין 'מתכון' לקפיצת מדרגה ,וכל מדינה
שזינקה פילסה את דרכה הייחודית .עם זאת ,מחקר בינלאומי ולימוד המאפיינים
המשותפים של מדינות שזינקו מצביעים על כך שיש ביניהן מכנה משותף נרחב.

.5

אחד הלקחים המרכזיים הוא שתנאי הכרחי לכך שתתגבש קפיצת מדרגה הוא שהצמיחה
תהיה מכלילה ) (inclusiveובת-קיימא ) .(sustainableקרי ,יש לתרגם את פירות הצמיחה
לעלייה בהכנסה לנפש ולשיפור באיכות החיים של כלל האוכלוסייה.

.4

הכללה ,משמעה מתן הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה וליהנות
מפירותיה ,באמצעות צבירת הון ומימושו .היא באה לידי ביטוי בהון כלכלי ,דוגמת דירה או
חיסכון פנסיוני; בהון אנושי ,דוגמת השכלה או בריאות; או בהון חברתי ,דוגמת רשתות
וקשרים חברתיים שיוצרים הזדמנויות עסקיות או השפעה פוליטית.

.3

בכל המדינות שזינקו נוצר שילוב מקומי וייחודי בין צמיחה על בסיס כוחות השוק ,במובן זה
שהמחירים במשק נקבעו על פי ביקוש והיצע ,לבין התערבות ממשלתית ממוקדת במספר
תחומים בעלי חשיבות רבה לצמיחה או להכללה באמצעות מדיניות פיתוח או רגולציה.

.6

האתגר שניצב בפני ישראל הוא לחולל קפיצת מדרגה כזו באמצעות צמיחה מכלילה.

.7

עם זאת ,בשנים האחרונות דווקא התרחבו הפערים החברתיים וגדל מעגל העוני עד כדי כך
שגם מעמד הביניים הישראלי מתקשה לשאת בנטל .מצוקה זו התפרצה בחודשים
האחרונים בתחומי הדיור ,המזון ,התקשורת והתחבורה ,וביתר שאת בשבועיים האחרונים.

צמיחה מכלילה בישראל
.8

המורשת הכלכלית והחברתית של ישראל יצרה שילוב ייחודי בין כלכלת שוק ויוזמה פרטית
לבין ערכים חברתיים של ערבות הדדית ,על בסיס המבנה של הקהילה היהודית שנוצר
בגולה .שורשיו של שילוב זה נעו צים עוד בימי העלייה הראשונה והשנייה והיוו סיבה מרכזית
ללכידות הפנימית ,לשגשוג ולחוסן של היישוב היהודי בארץ ישראל.

.9

בעשרים וחמש שנותיה הראשונות של המדינה ,עוצבו החברה הישראלית וחיי הכלכלה
שלה על ידי ממשלה גדולה וחזקה ומוסדות בעלי זיקה עמוקה למורשת הסוציאליסטית.
מודל זה השיא הישגים עצומים וחולל קפיצת מדרגה חברתית וכלכלית בין השנים .1972-31

.11

ואולם ,משנת  2793נקלעה ישראל למשבר שהגיע לשיאו עם התמוטטות מערכת הבנקאות
ותקופת ההיפר-אינפלציה באמצע שנות ה .01-תקופה זו ידועה כ'עשור האבוד של הכלכלה
הישראלית' ,אך ניתן לראותה גם כתקופת ההסתגלות שנדרשה למעבר לגישה כלכלית
וחברתית חדשה הנהוגה בישראל מאז.
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הגישה הכלכלית הנוכחית מתבססת על עקרונות כלכלת שוק ,על מדיניות של חשיפת המשק
לייבוא ,ועל הפרטה של נכסים ושירותים ציבוריים תחת ההנחה שהשוק הפרטי יעיל וגמיש
יותר מהמגזר הציבורי .גישה זו ,שהיא נחלתן של כל ממשלות ישראל בעשרים וחמש השנים
האחרונות מאז עסקת החבילה של  ,1983הביאה הישגים רבים ,אך יצרה בעיות מורכבות:
-

-

מצד אחד ,ישראל נחלצה מחורבות המשבר הכלכלי שהתרחש בין  ,1983-74שבה
למסלול של צמיחה ואיתנות כלכלית ופיננסית ,דיכאה את האינפלציה ,והשיבה רבים
מהחובות שצברה;
מצד שני ,מדיניות זו הגבירה את הפערים החברתיים ,שחקה את מעמד הביניים
והרחיבה את מעגל העוני ,מבלי להביא לקפיצת מדרגה .קרי ,ישראל לא מזנקת
והצמיחה שלה איננה מכלילה.

.12

השחיקה השיטתית והמתמשכת באיכות החיים של מרבית אזרחי ישראל בשנים האחרונות
נובעת משילוב של שכר ריאלי מדשדש; עליה ריאלית משמעותית ביוקר המחיה המתבטא
במחירם של מוצרי היסוד ובעיקר דיור ,מזון ,חינוך וגידול ילדים ,תחבורה ,תקשורת,
בריאות ,חשמל ומים ,וגם בעלות הפנסיה; ושחיקה בכמות ובאיכות השירותים הציבוריים
שהטילה נטל נוסף על האזרחים.

.15

הילדים והדור הבא הם הקורבן של תהליך זה :במקרים רבים ,קשיי הפרנסה של ההורים
והשחיקה בשירותים הציבוריים פוגעים בחינוך הילדים ,בבריאותם ,ובנכסים העתידיים
שנצברים לזכותם .כתוצאה מכך נפגעת יכולתם העתידית להתחרות במשק מתקדם
ולהתפרנס בכבוד .יש בכך פגיעה מתמשכת וקשה בהון האנושי העתידי של מדינת ישראל.
אחת ההשלכות של מציאות זו היא פגיעה אפשרית בנאמנותם העתידית למדינה ולמוסדותיה.

.14

מציאות זו היא תוצאה של שילוב בין מספר גורמים עיקריים כגון:
תופעת הגלובליזציה שמגבירה את הפערים החברתיים ,מדירה עובדים בלתי-מיומנים,
ויוצרת לחצים קשים על פרטים ועסקים ללמוד ולהתעדכן מבחינה מקצועית ואישית,
שרבים מהם לא עומדים בהם;
-

-

-

המשבר המתמשך ביכולתה של ממשלת ישראל למשול ,קרי ,לעצב מדיניות ולבצעה,
שנמשך מזה שלושים וחמש שנים ,ומגביל את יכולתה של הממשלה לטפל בסוגיות
מורכבות בצורה מקצועית ועקבית;
ישראל היא המדינה המפותחת היחידה שבה קצב גידול האוכלוסיה הוא גבוה ועומד
על כ 1.8% -לשנה ומרוכז בשכבות החלשות;
מדיניות ממשלת ישראל במגוון תחומים כגון מיסוי; הפרטה של שירותים ציבוריים
ותחרות; קרקעות ודיור; תגמול נמוך למגזרים רבים כמו עובדים סוציאליים או
שוטרים; או מדיניות שמרנית כלפי עסקים זעירים וקטנים;
התנהלות ההסתדרות ,ובעיקר הוועדים הגדולים ,שמקטינים את הגמישות בשוק
העבודה ובכך פוגעים בפריון; מקפחים את העובדים הלא-מאוגדים; מנציחים
מונופולים שמייקרים את המחייה או פוגעים בשירותים הניתנים לאזרחים; ומגדילים
את פערי השכר;
הצלחת תאגידים גדולים לגרוף רווחים מונופוליסטים ולזכות בחלק הארי של המימון
הבנקאי;
הסטת תשומת הלב ומשאבים רבים לטובת ביטחון וקבוצות סקטוריאליות;
ההייטק הוא מנוע צמיחה אבל לא מנוע הכללה :ההייטק אמנם הגדיל את הייצוא,
הכניס השקעות זרות לישראל ושיפר את מאזן התשלומים ,אך גם הגדיל את הפערים
החברתיים ,לא תרם להעלאת הפריון בכלל המשק ולא הגדיל את מספר מקומות
העבודה בשנים האחרונות.
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.13

לפיכך ,בעיית העוני והפערים החברתיים ,וגם בעיית מעמד הביניים ,הן בעיות מערכתיות
שמחייבות טיפול שורש ושילוב כוחות בין הממשלה ,החברה האזרחית ,ההסתדרות ,המגזר
התאגידי והעסקי וגם האקדמיה .מאחר שהגלובליזציה מחריפה בעיות אלה ,המענה להן
מחייב חזון ,מנהיגות ,נחישות ,עקביות ויצירתיות.

.16

לפיכך ,הגשמת החזון של צמיחה מכלילה ,שתחזק את מעמד הביניים ותצמצם את העוני
ואת הפערים החברתיים ,מחייבת הירתמות מצד כלל הכוחות בחברה הישראלית על יסוד
מספר עקרונות מוסכמים שיהוו מעין 'אמנה ישראלית חדשה'.

האמנה הישראלית החדשה
.17

עקרונות האמנה הם :חזון ישראל  13הוא היעד הלאומי; יחידת היסוד של החברה היא
הקהילה; שותפות בין הממשלה ,הרשויות המקומיות והחברה האזרחית בעיצוב החברה;
מחויבות הדדית לחיסכון ארוך טווח ולטיפוח הון אנושי; עקרונות השוק החופשי והתחרות
ההוגנת הם עקרונות היסוד; צה"ל ,השירות הלאומי ,המכללות והאוניברסיטאות הם מנועי
הכללה; החברה הישראלית תהיה חברה לומדת וגם חברה עובדת ,שמזכה את עובדיה
בזכאות לקיום בכבוד; לתאגידים עסקיים תהיה אחריות כלפי כלל החברה; ונזקקים ייהנו
מסל בסיסי של מוצרי יסוד.

.18

מעבר להסכמה אודות האמנה ,יש לקדם 'עסקת חבילה' בדמות חבילת רפורמות בין
הממשלה ,המעסיקים ,העובדים והציבור שמתמקדות בשני יעדים עיקריים :העלאת
ההכנסה הפנויה הריאלית (המשקללת את ההכנסה לאחר מסים והעברות עם עלות סל
המוצרים והשירותים הבסיסי) ושיפור השירותים החברתיים.

איכות חיים :הכנסה פנויה ומרחב ציבורי
.19

איכות החיים בישראל נוצרת כתוצאה משילוב בין ההכנסה הפנויה הריאלית לאיכות
השירותים הציבוריים והמרחב הציבורי ולסביבה הרוחנית ,התרבותית והערכית .לדוגמה
במדינת ישראל יהודים רבים מפיקים ערך חיובי מהחיים בארץ ישראל.

.21

לפיכך ,מימוש חזון ההכללה ,שמשמעו הגדלת ההון הכלכלי ,האנושי והחברתי של האזרחים,
מחייב הגדלת ההכנסה הפנויה הריאלית ושיפור משמעותי באיכות השירותים והמרחב
הציבורים.

.21

האתגר של העלאת ההכנסה הפנויה הוא מורכב ביותר .בראש ובראשונה ,ישראל נהנית
מהיצע רב של כוח אדם איכותי ,שמרסן את רמת התגמול לאנשים משכילים ומוכשרים.
השתלבות החרדים והערבים במעגל העבודה תחריף בעיה זו.

.22

ע ם זאת ,הממשלה יכולה לעשות רבות כדי להעלות את ההכנסה הפנויה הריאלית של
האזרחים באמצעות הוזלת עלות המוצרים הבסיסיים והעלאת הפריון .כדי שהצמיחה תהיה
מכלילה ,יש לשים דגש על הנושאים האלה:
הוזלת עלות המוצרים הבסיסיים ובעיקר דיור ,מזון ,תחבורה ,חינוך וגידול ילדים,
בריאות ופנסיה והתאמת עלות חבילה זו לרמת השכר הממוצעת במשק;
עידוד צבירת הון כלכלי בידי משקי הבית באמצעות פנסיה ,רכישת דירות וחיסכון
ארוך-טווח לטובת הדור הבא שישמש אותו לרכישת דירה ,פתיחת עסק או השכלה;
-

עיצוב ויישום אסטרטגיה לפיתוח אזורי הפריפריה ,שממוקדת במיצוי הנכסים
הייחודיים שלהם;
תמיכה בעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים ובצמיחה מעודדת תעסוקה בתעשייה
המסורתית );(job-creating growth
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עסקת פלקסיקיוריטי ( )Flexicurityשמשדרגת את איכות העובדים ואת יכולתם
להתפרנס באמצעות הכשרות מקצועיות כדי להבטיח למידה לאורך החיים מצד אחד,
והגדלת דרגות החופש של המעסיקים ,מצד שני .כתוצאה מכך אמור הפריון במשק
לעלות וכך גם הצמיחה .במסגרת זו יש לחולל עסקת חבילה בנוגע לשירות הציבורי
שמשלבת עלייה בשכר ,גמישות תעסוקתית רבה יותר ותגמול על פי הישגים;
שילוב של ערבים וחרדים במעגל העבודה ,וגם של אוכלוסיות מודרות אחרות כמו
מבוגרים או בעלי מוגבלויות;
שינוי מדיניות המסים של הממשלה כך שיפחת הנטל מעל המעמד הבינוני וחלוקתם
תהיה פרוגרסיבית יותר.

.25

שיפור השירותים והמרחב הציבורי :קהילתיות – לאור הקושי בהעלאת ההכנסה הפנויה,
ישראל צריכה להתמקד במקביל בשיפור השירותים החברתיים-קהילתיים כך שיבטיחו סל
קיום בסיסי ,איכות חיים וצבירת הון .הקהילה היא המפתח להשגת היעדים של שגשוג,
הכללה וחוסן ,והיא לבנת היסוד של החברה הישראלית משום שבקרבה מתנהלים חייהם של
הילדים ,ויש לה השפעה מכרעת על איכות חייו של האזרח .מכון ראּות קורא לגישה זו :גישת
הקהילתיות ועיקריה הם:
הגדרת שמונה 'מוסדות ליבה' ('פלטפורמות') שהם הבסיס לקהילה משגשגת,
חסינה ומכלילה :מתנ"סים; טיפות חלב ומרכזים להורים ולילד; ארגונים ומרחבים
של ספורט עממי; בתי תרבות ,אמנות ומוסיקה; מוסדות מערכת החינוך; קופות
חולים; תנועות נוער ומרכזי צעירים; וגם פארקים ושטחים ציבוריים .בכל אחד מהם
יש לערוך רפורמה מקיפה ,להסדיר את נוכחותם בכל קהילה ,וליצור תמריצים
לשיתופי פעולה ביניהם;
הכנת תכנית מקיפה לשיפור מערך השירותים הציבוריים בתחומים חיוניים לשגשוג
ולהכללה כגון חינוך והשכלה; הכשרות מקצועיות; בריאות ורפואה מונעת; כלכלת
בית; עידוד חיסכון ארוך-טווח ופנסיה;
יצירת סביבה של ביטחון ונגישות בדגש על שיטור קהילתי ,תחבורה פנים-אזורית
ויישובית וזמינות של הון לעסקים קטנים;
הסדרת המעורבות של החברה האזרחית בפלטפורמות שמספקות את עיקר השירותים
שמניעים שגשוג ,הכללה וחוסן ברמה המקומית .מדובר בהתארגנויות קהילתיות
נבחרות כגון ועדי הורים או ועדי שכונות .בהקשר זה ,מכון ראּות ממליץ על קיום יום
החברה האזרחית שבו ,בין השאר ,תתקיימנה בחירות לכלל התפקידים הנבחרים.

.24

העתיד :רשת קהילות משגשגות ועמידות – אחת המשמעויות העיקריות של גישת
הקהילתיות היא שהמבנה העתידי של החברה הישראלית הוא כמערכת של קהילות
שמקושרות האחת לשניה כך שהחיבוריות והשילוביות ביניהן מגבירה את השגשוג ,ההכללה
והחוסן של כולן ,בבחינת השלם שגדול מסכום חלקיו.

עקרונות וקווים מנחים למימוש החזון
.23

גיבוש האמנה הישראלית החדשה ומימושה מחייב תהליך ארוך של הידברות בין הממשלה,
מגוון רחב של גופים וולונטריים כמו ההסתדרות ,רשויות מקומיות ,התאחדות התעשיינים או
לשכות המסחר ,וגם המגזר העסקי קהילות ועמותות שונות.

.26

כמו-כן יידרש שילוב בין חקיקה ,מדיניות והקצאת משאבים מלמעלה-למטה לבין מנהיגות
מקומית ויוזמות יצירתיות שנותנות מענה לצרכים המקומיים הייחודיים ,מלמטה-למעלה.

.27

לעולם היהודי עשוי להיות תפקיד מרכזי במימוש חזון ישראל  13וגישת ההכללה
והקהילתיות על יסוד קשרים ישירים בין קהילות הגולה לבין קהילות בישראל.
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9

מכון ראּות ייזום מפגשים עם גורמים רבים ברחבי המדינה על מנת לדון ברעיונות המוצגים
במסמך זה ,ולרתום אותם למימושו.
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צוות מכון ראּות


גידי גרינשטיין הוא המייסד והנשיא של מכון ראּות .ביחד עם רעיה שטראוס בן-דרור ודוד
ברודט ,גידי היה אחד מאלה שהגדירו את חזון ישראל  13כיעד לאומי לישראל לפני כשלוש-
עשרה שנים .הוא הקדיש את שנת לימודיו בבית הספר לממשל ע"ש קנדי בהרווארד למחקר
של אתגר קפיצת המדרגה של ישראל ,ומלווה את עבודת הצוותים של מכון ראּות בתחום זה
מאז שנת  .2116גידי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ובמשפטים מאוניברסיטת תל אביב
ותואר שני במנהל ציבורי מבית הספר ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד כעמית קרן ווקסנר.



רואי קידר הוא מנכ"ל מכון ראּות .רואי שירת כראש המחלקה המשפטית במטה לביטחון
לאומי במשרד ראש הממשלה משנת  2114עד שנת  .2111בתפקידיו הקודמים היה ראש
המדור האזרחי–כלכלי במחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית בצה"ל .לרואי תואר
ראשון ושני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במנהל ציבורי מבית
הספר ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד שבבוסטון כעמית קרן ווקסנר.



עמרי זגן הוא ראש התחום הכלכלי-חברתי ואחראי כוח אדם במכון ראּות .עמרי בעל תואר
שני בהצטיינות בהיסטוריה כללית ותואר ראשון בכלכלה והיסטוריה מאוניברסיטת תל
אביב .עמרי שימש כעוזר מחקר וכעוזר הוראה באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת תל
אביב .עמרי בעל רקע וניסיון בחינוך בלתי פורמלי בדגש על מעורבות חברתית ומפקד על
פלוגת חי"ר במילואים.



יובל הולצמן הוא אחראי המתודולוגיה במכון ראּות .ליובל תואר שני בסוציולוגיה ארגונית-
יישומית ותואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה .יובל מנחה קבוצות מוסמך מטעם
היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת בר-אילן .ליובל ניסיון עשיר בהנחיה ובפיתוח הדרכה
בקרב מגוון אוכלוסיות ,בנושאי התנהלות ארגוניים ואישיים .בנוסף ,הנחה והכשיר מנחים
בשיטת מיכא"ל (מיצוי כישורים אישיים למצוינות).



איילה ולודבסקי היא אנליסטית בתחום הכלכלי חברתי במכון ראּות .איילה בעלת תואר שני
בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד מהאוניברסיטה העברית ,והיא בוגרת התכנית
ל'הכשרת מנהיגות צעירה בפריפריה' מטעם מכון מנדל למנהיגות .איילה עבדה באלכא ובאגף
להתנדבות ופילנתרופיה בג'וינט ישראל כמנהלת פיתוח ידע בתחום ממשל וחברה אזרחית,
וכמנהלת פיתוח הדרכה בתכניות לקידום מעורבות חברתית .לפני כן ,פיתחה והנחתה תכניות
הדרכה במכון ון ליר ,בשתי"ל ובאגודה לזכויות האזרח.



מרטין בן מורה הוא מנהל תכניות ליהדות ,ציונות מתחדשת והחברה הישראלית במכון ראּות.
מרטין הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית וישראלית ותעודת הוראה מאוניברסיטת
חיפה ,עמית בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית .בין השנים  2111-19היה מנכ''ל מית"ר,
המכללה ליהדות כתרבות ,שפעלה בקרב קהילות עולים ,בציבור הרחב ובבתי ספר וייצג את
שליחות מית''ר בארץ ובפני קהילות יהודיות בארה''ב .הוא כיהן כמזכיר קיבוץ נירים ,וכן
היה מעורב בתנועה הקיבוצית בתפקידים מרכזיים כגון רכז אגף הצעירים ומנהל המרכז
ללימודי הקיבוץ בגבעת חביבה.



יעל וייס עומדת בראש הצוות העוסק בקהילות במכון ראּות .היא בעלת תואר שני במנהל
עסקים ומימון מהמרכז הבינתחומי-הרצליה ( )2111ותואר ראשון מחקרי (בהצטיינות)
בהיסטוריה של המזרח התיכון והאסלאם מאוניברסיטת תל-אביב ( .)2116יעל היא בוגרת
תכנית העמיתים של קרן  Legacy Heritageלמנהיגות היהודית הצעירה.



נועה אקר עמרני עומדת בראש צוות ישראל  .13היא בעלת תואר ראשון בהצטיינות
בפילוסופיה ,כלכלה ומדעי המדינה ובתכנית "אמירים-רוח" ,שהיא תכנית המצטיינים של
האוניברסיטה העברית ,ובעלת תואר שני במדיניות ציבורית בהצטיינות מטעם האוניברסיטה
העברית .לפני כן ,עבדה כעוזרת מחקר במרכז לחקר מדיניות בריאות במכון ברוקדייל.
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שי מעוז הוא אנליסט בצוות ישראל  .13שי בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון
(בהצטיינות יתרה) ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב .הוא שירת כקצין במגוון
תפקידים במחלקת התקציבים והכלכלה בחיל הים כחלק משירותו במסלול העתודה
האקדמית .במסגרת זו צבר ניסיון בתהליכי תכנון ,תקצוב וניהול במערכת הצבאית .שי
השתחרר מהשירות הצבאי בדרגת סרן ,והוא בוגר תכנית ההמשך במדרשת עין פרת
למנהיגות ישראלית.



כמו כן ,אנו מודים לשאר חברי התחום הכלכלי-חברתי בראּות שתרמו לעבודה זו :עמית
גרנק ,ענת הורוביץ-הראל ,עבד עאסלה ,יעל ברנדל וכן אלעד לשם לשעבר אנליסט בצוות
וכיום חוקר במכון ון ליר בירושלים.
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שותפים
השותפה המרכזית של מכון ראּות בקידום חזון ישראל  21היא גברת רעיה שטראוס בן-דרור .רעיה
היא התורמת המרכזית לפעילות זו וגם שותפתנו לפעילויות רבות בתוקף היותה יו"ר שותפות ביחד
של הסוכנות היהודית ,ומחויבותה לקפיצת המדרגה של הגליל המערבי.
שותף התוכן המרכזי של מכון ראּות בעבודה זו הוא האגף למחקר ,תכנון והכשרה במשרד הרווחה
והשירותים החברתיים בראשותו של מר יקותיאל צבע .בשנה האחרונה קיימנו סדרה מקיפה של
מפגשי למידה משותפים ,שכללו סקירה של תכניות עבר ,ניתוח מקרי בוחן ,למידה מהנעשה בעולם
וכן זיהוי מגמות בפיתוח הכלכלי-חברתי בישראל.

תורמים
ברצוננו להודות לאגודת הידידים של מכון ראּותAmerican Friends of ,
) ,the Reut Institute (AFRIעל תמיכתה במאמץ זה ,ובמיוחד לקרן
ראסל ברי (.)The Russell Berrie Foundation

תודות
במהלך השנה וחצי האחרונות התייעצנו עם עשרות רבות של ארגונים ואנשים – בממשלה,
בעמותות ,בשלטון המקומי ,באקדמיה ובמכוני מחקר ובמגזר העסקי – בישראל וגם בחוץ לארץ .עם
זאת ,ברצוננו להודות לאנשים האלה ,שתרומתם לעבודה זו הייתה נדיבה במיוחד בזמן וברצון טוב,
עשירה ומהותית:


פרופ' ריקרדו האוסמן ,ראש המרכז לפיתוח כלכלי בין לאומי בבית הספר לממשל ע"ש קנדי
באוניברסיטת הרווארד ,והיו"ר האקדמי הבינ"ל של חזון ישראל .13



מר ניתאי שרייבר ,מנכ"ל עמותת גוונים ,שדרות.



מר עידו שלם ,מנכ"ל "גשר לעתיד" ,בית שאן.

הרעיונות המובאים בעבודה זו משקפים את עמדת מכון ראּות בלבד .לרשימה המלאה של האנשים
מהממשלה ,מהרשויות המקומיות ,מהעמותות ,מהקרנות הפילנתרופיות ,מהאקדמיה ,ומהמגזר
עסקי עמם נפגשנו לצורך עבודה זו ,ר' נספח א'.
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מושגים


חזון ישראל  – 21חזון הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות
1
מבחינת איכות החיים של תושביהן .יעד זה הפך ליעד לאומי של ממשלת ישראל במאי .2111



קפיצת מדרגה – פיתוח מואץ שמביא לסגירת פערים באיכות החיים של תושבי המדינה
בהשוואה למדינות מובילות .קפיצת מדרגה מחייבת שילוב בין צמיחה מהירה ומתמשכת
שמביאה להגדלת העוגה ) (sustained growthלבין חלוקת פירות הצמיחה באופן שישפר את
איכות החיים של כלל תושבי המדינה ( ,)inclusivenessתוך שמירה על המשאבים לטובת
הדורות הבאים ).(sustainability



הכללה – קיומה של הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה וליהנות
מפירותיה על ידי צבירה ומימוש של הון כלכלי ,דוגמת דירה או חיסכון פנסיוני; של הון
אנושי ,דוגמת השכלה או בריאות; או של הון חברתי 2,דוגמת רשתות וקשרים חברתיים
שמספקים הזדמנויות עסקיות או השפעה פוליטית .המבחן לקיומה של הכללה הוא בכך
שההון הכלכלי ,האנושי והחברתי של הדור הבא יהיה רב משל הוריו.
הכללה מתגבשת באמצעות עלייה בהכנסה הפנויה והריאלית של משקי הבית; באמצעות
שיפור איכות שירותים ציבוריים דוגמת בריאות ,רווחה ,חינוך ,ביטחון אישי ,איכות
הסביבה או התשתיות; ובהגדלת ההזדמנויות ליזמות ולתעסוקה הולמת.
לכן ,מכון ראּות מבחין בין שני סוגים של עוני :עוני  /עושר הכנסתי נקבעים על פי רמת
ההכנסה והנגישות להטבות חומריות או למגורים ואילו עוני  /עושר נכסי נקבעים על פי
היכולת לצבור ולממש הון בשל גיל ומצב בריאותי .מי שסובלים מעוני נכסי והכנסתי עמוקים
סובלים מעוני רב-ממדי.



מנוע צמיחה – מיזם או אשכול של מיזמים שתורמים לעלייה בפריון וליצירת מקומות עבודה.



מנוע הכללה – מיזם או אשכול של מיזמים שתורמים להכללה ,קרי ,לעלייה בהכנסה הפנויה
הריאלית ,לשיפור השירותים הציבוריים ,להגברת היזמות והתעסוקה ההולמת בקרב כלל
האוכלוסייה ,או לשיפור עתידו של הדור הבא.



'סל המוצרים והשירותים הבסיסי' מגדיר את סל המוצרים והשירותים הבסיסי של פרט
ומשפחה ממוצעת בתחומי הדיור ,התחבורה ,ההשכלה ,ההורות וגידול הילדים ,המזון,
התקשורת והבריאות ,החשמל והמים ,והפנסיה 3.בישראל ,אין הגדרה לסל זה או לף הצריכה
שלו ,אך בארה"ב הוא מוגדר לפי גישת הצרכים הבסיסים ומותאם בכל שנה למדד המחירים
4
לצרכן.



קו העוני מוגדר על-פי ההכנסה לנפש ובאופן יחסי להכנסה הממוצעת במשק .בישראל ,קו
5
העוני הוא 31% :מההכנסה החציונית לנפש.



מעגל עוני – מציאות שבה עוני של הורים קובע בהסתברות גבוהה את עתידם של הילדים בכך
6
שנמנעת מהם היכולת לפתח הון אנושי והון חברתי בסיסיים.

1

ר' :נתניהו :היעד להיות בין  13המדינות הראשונות .11/13/2111 ,Ynet ,
הון אנושי הוא מכלול הידע ,הכישורים ,היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית ,חברתית
וכלכלית.להרחבה ר' מסמך מכון ראות :הון אנושי .הון חברתי הוא התועלת הכלכלית הטמונה במכלול הקשרים
חברתי.
החברתיים של הפרט .להרחבה ר' מסמך מכון ראות :הון
ר' :לאה אחדות ,על המוחלט ועל היחסי ,מכון ון-ליר  ,2117 ,עמ' ( .16להלן :על המוחלט ועל היחסי).
Measuring Poverty, A New Approach, U.S Census Bureau, 1995, Ch. 2.
דו"ח פני החברה בישראל  ,3פרק  : 2עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי ,הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,2111 ,עמ' .119

2

3
4
5
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איכות חיים בישראל – שלושה תחומים עיקריים משפיעים על איכות החיים בישראל:
'ביטחון כלכלי' ,קרי ,יכולתו של הפרט לתמוך בעצמו ובמשפחתו בשגרה ובעת צרה; 'רווחה
חברתית' ,קרי ,רצונו ויכולתו של הפרט להזדהות ולהיות חלק מחברה; ו'ביטחון אישי-פיזי',
קרי ,מידת ההגנה של הפרט מסכנות הנשקפות לחייו ולרכושו .כמו-כן קיים ממד נפשי וערכי
7
שנובע מהחיים בארץ ישראל.



פלטפורמה – פלטפורמה היא מוסד ו/או סוכנות במרחב הציבורי בעלת נוכחות פיסית (מבנה,
שטח ,כוח אדם) ונגישות לכלל הציבור .הפלטפורמה היא מוקד להספקת שירותים ,ומנוהלת
תוך שיתוף פעולה בין האזרחים לבין הרשויות .לדוגמה ,בית ספר המתנהל בהתאם לשיח בין
ועד הורים להנהלה המקצועית הוא פלטפורמה.



מפגש פלטפורמות – שיתוף פעולה בין מספר פלטפורמות במרחב הציבורי לטובת שיפור
איכות השירותים הציבוריים והעלאת איכות החיים של האזרחים.



הון אנושי – מכלול הידע ,הכישורים ,היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה
אישית ,חברתית וכלכלית .הגדרה זו כוללת איכויות טבעיות (גיל ,מגדר ומצב בריאותי)
8
ויכולות נלמדות (חינוך והכשרה) אשר אפשר לתרגם לרווחה.



הון חברתי – מכלול הקשרים החברתיים של הפרט שמאפשרת לו למצות את כישוריו.
התועלת הכלכלית משתנה בהתאם לאמון הבין-אישי ולאיכות המידע הנישא בקשרים
9
החברתיים.

6

בחברה עם רמה נמוכה ש ל ניעות חברתית רמת החינוך ,העיסוק והשכר של ההורים קובעת את עתידם של
ילדיהם .ר'Going for Growth, A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across OECD :
.Countries (Ch.5), OECD, 2010
להרחבה ר' מסמך מכון ראּות :איכות חיים בישראל .אין כיום מדד אחד מקובל לאיכות חיים אך גופים בין
לאומיים וכן מדינות רבות עוסקות בפיתוח תפיסה ומדדים רלוונטיים.
הגדרה לקוחה מה.OECD, The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, 2001-
להרחבה ראה מושג מכון ראּות  :הון חברתי

7

8
9
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חזון ישראל 21
האמנה הישראלית החדשה
גישת צמיחה ,ההכללה והקהילתיות
מסגרת תפיסתית
הנחיות לקריאה מהירה
ניתן לקרוא מסמך זה במהירות באמצעות המשפטים המודגשים .כל פסקה מבטאת רעיון אחד
בלבד ,שמסוכם במשפטים המודגשים .בדרך כלל זהו המשפט הראשון בפסקה .בהערות השוליים
אין רעיונות נוספים שלא נזכרים בגוף המסמך ,אלא רק הבהרות ומקורות .פסקה שמתחילה במילה
'כאמור' חוזרת על רעיון שהוצג לפני כן.

רקע ומבוא
מכון ראּות וחזון ישראל 21
.29

מכון ראּות הוא עמותה שהוקמה כדי לתמוך בתהליכי שינוי אסטרטגיים בישראל ובעולם
היהודי .הערך המוסף הייחודי של המכון נובע ממומחיותו בזיהוי הזדמנויות או הפתעות
10
אסטרטגיות ,בפיתוח ידע אודותיהן וברתימת הקהילה הרלוונטית לשינויים הנדרשים.

.51

בתחום החברתי והכלכלי ,חזון ישראל  21הוא החזון המנחה את עבודת מכון ראּות בחמש
השנים האחרונות .חזון זה קורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות
11
המובילות מבחינת איכות החיים של תושביה בתוך חמש-עשרה שנים.

.51

מאז ספטמבר  1116מקדיש מכון ראּות משאבים רבים לקידום חזון ישראל  21ולהגשמתה
של קפיצת המדרגה החברתית והכלכלית בישראל מתוך אמונה ביכולתנו להשפיע על עתיד
המדינה בתחום זה 12.בין השאר ,פרסמנו מסמכים רבים שעסקו בהיבטים שונים של מימוש
חזון זה ,והם מצויים באתר המכון .www.reut-institute.org :החשובים שבהם הם:
עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה ,גרסה ב' ( )11/19וחזון ישראל  :13קפיצת מדרגה של
הפריפריה ( ,)11/11שהציג מסגרת תפיסתית לפיתוח אזורי הפריפריה על בסיס מימוש
הפוטנציאל הלאומי והגלובלי הטמון בנכסים הייחודים שלהם( .להלן :קפיצת מדרגה של
הפריפריה).

.52

המאמץ שמתמקד באתגר ההכללה של קפיצת המדרגה של ישראל החל לפני כשנה וחצי
בראשית שנת  .1121באותה העת הבנו שהכללה היא תנאי הכרחי לצמיחה מהירה

10

ר' :אודות מכון ראּות – שאלות ותשובות.2119 ,
חזון ישראל  13עוצב לראשונה על ידי גב' רעיה שטראוס בן-דרור ,מר דוד ברודט ומר גידי גרינשטיין לפני כ12-
שנים במסגרת פרויקט של קרן פרידריך אברט שעסק בתכנון תרחישים לישראל לשנת  .2121ברבות הימים,
הרים כל אחד מהשלושה תרומה בשירות חזון זה .להרחבה ר' מסמך מכון ראּות :עקרונות וקווים מנחים
לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית – גרסה ב' ; 2119 ,וברודט ד( .עורך) והורביץ א( .יו"ר) 'ישראל  – 1110חזון
ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי' ,מוסד שמואל נאמן( .2118 ,להלן' :ישראל .)'2128
פעולותיו של מכון ראות מבוססות על תורתו של ד"ר רון חפץ .ר'Ronald A. Heifetz, Leadership without :
Easy Answers, (Harvard University Press, 2003), p.35.

11

12
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ומתמשכת ,אולם לישראל ,כמו לרוב המדינות המפותחות ,אין תפיסה כוללת בתחום זה,
מעבר לאמונה ,שהצמיחה מחלחלת מטה:


בראשית המאמץ התמקדנו בנושא העוני ,ובעיקר בשאלה כיצד שוברים את 'מעגל
העוני' ,שבה ראינו תנאי הכרחי כיון שהמבחן העיקרי להכללה הוא השיפור הבין-דורי;



בחלוף החודשים הסטנו את מאמצנו לשאלה כיצד יש לעצב מרחב ציבורי איכותי,
לאחר שהבנו שאין די בשירותים ציבוריים טובים כדי לתת מענה כולל לאתגר העוני,
ושמוסדות קהילתיים חזקים הם גם תנאי הכרחי להשגת יעד זה .בנוסף ,התקשינו
להגדיר את אוכלוסיית היעד :האם היא כוללת נזקקים ,אנשים שהם מתחת לקו
העוני ,או שמא גם את השכבות הנמוכות של מעמד הביניים;



במקביל ,מכון ראּות פיתח ביחד עם הקואליציה הישראלית לטראומה ובחסות
פדרציית ניו-יורק תפיסה כוללת לחיזוק החוסן המקומי בישראל בעת משבר,
שהתבססה על רתימת המוסדות המקומיים והארציים והנהגת החברה האזרחית
13
ליצירת רשת חוסן;



בנוסף ,עסקנו בשאלה כיצד מחוללים קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית בפריפריה על
בסיס מיצוי הנכסים המקומיים הייחודיים .כאן הגענו למסקנה שרתימת המגזר
14
העסקי המקומי והנהגת החברה האזרחית הם מנוע הצמיחה וההכללה בפריפריה;



נושא הריכוזיות במשק הישראלי הפך להיות נושא מרכזי על סדר היום הלאומי
והוקמה ועדה ממשלתית לבחינתו;



ועידת דאבוס  15,2111וגם המחאות העממיות בספרד ,ביוון ,במצרים ,בתוניס
ובמקומות נוספים חידדו את ההבנה שצמיחה לא-מכלילה מסוכנת ליציבות הפוליטית
והחברתית .בתקופה זו הרחבנו את תכולת העבודה כך שתכלול גם את מעמד הביניים.

.55

כתוצאה משילוב בין כל המהלכים האלה הבנו בראשית  2111שאין די במספר רפורמות
ממשלתיות כדי לתת מענה למגוון הצרכים של מרבית האוכלוסייה בתחום השגשוג ,ההכללה,
החוסן ,וגם חיי הרוח והערכים .מרכיב חיוני ומשלים של המענה הכולל מבוסס על מערך
ארצי ומקומי של מוסדות ועל המנהיגות האזרחית והקהילתית .שם גם טמונה ההזדמנות
של ישראל .לכן מיקדנו את מאמצנו בכך .תאריך היעד להשלמת העבודה היה סתיו .2111

.54

ואז ,בקיץ  ,1122החלה האדמה לרעוד במדינת ישראל :תחילה התרחשו עשרות רעידות
קטנות בחודשי האביב סביב נושא הדיור ,סגירת המתנ"ס בקרית שמונה ובתחום המזון.
רעידות אלו הלכו וגברו עד שהתסכול הציבורי התפרץ בגל המחאה הנוכחי שמשלב את נושא
הדיור ,הבריאות ,התחבורה ,ההורות וגידול הילדים ושמזעזע את אמות הספים של החברה
הישראלית.

חזון ישראל  21ואתגר קפיצת המדרגה
.53

כאמור ,חזון ישראל  21קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות
באיכות החיים של תושביהן בתוך חמש-עשרה שנים .בשנת  2111הפך חזון זה ליעד רשמי

13

ר' מסמך מכון ראּות  :רשת חוסן אזרחית – חוסן לאומי ומקומי בישראל.2119 ,
ר' קפיצת מדרגה של הפריפריה ,בייחוד סעיפים  ,71-71 ,39ו.85-
World Economic Forum Annual Meeting 2011 Report, p. 21-26

14
15
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29

של ממשלת ישראל ,שאף בחרה בחברה בין לאומית שתלווה אותה בתהליך התכנון של
16
מימושו.
.56

נקודת המוצא של ישראל נמוכה .ישראל מדורגת בתחתית הסולם של המדינות המפותחות
מבחינת איכות החיים של תושביה .על פי מדד איכות החיים של האקונומיסט ,ישראל
מדורגת במקום ה 58 -בעולם ,וגם על פי מדד ה Wellbeing -של ה OECD -ביצועיה של
ישראל בינוניים ומטה 17.לפיכך ,הגשמת חזון ישראל  21וצמצום הפערים באיכות החיים בין
ישראל למדינות המובילות בעולם מחייבים קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית.

.57

קפיצת מדרגה היא תופעה 'על-כלכלית' שהיא תוצאה של 'סערה מושלמת' שבה נפגשים
מדיניות כלכלית מוצלחת; בשלות חברתית ,פוליטית ואידיאולוגית; מנהיגות; ומגמות
עולמיות חזקות .על כן ,אין די בידע כלכלי כדי להבינה ,ואין די בצעדים כלכליים כדי לחוללה.

.58

יתרה מכך ,אין 'מתכון' לקפיצת מדרגה וכל מדינה שזינקה פילסה את דרכה הייחודית על
יסוד ההיסטוריה ,המבנה החברתי ,שיטת הממשל ,הנכסים והנטל הייחודיים שלה .עם זאת,
מחקר בינלאומי ולימוד המאפיינים המשותפים של מדינות שזינקו מצביעים על כך שיש מכנה
18
משותף נרחב שהוא בר-חיקוי.

.59

קפיצת מדרגה מתגבשת כתוצאה משילוב בין צמיחה מהירה ומתמשכת שמביאה להגדלת
עוגת המשאבים ( )sustained growthבשיעור ריאלי של  5.3%לפחות; קיימות
) (sustainabilityקרי ,שמירה על משאבים לטובת הדורות הבאים; והכללה ()inclusiveness
שמשמעה ניתוב פירות הצמיחה לשיפור איכות החיים של כלל האוכלוסייה באמצעות שיפור
השירותים הציבוריים או העלאת ההכנסה הריאלית לנפש.

.41

בעוד שכמעט כל המדינות יצמחו בשיעור שנתי ריאלי של עד  1%וכרבע מהן יחוו 'צמיחה
מואצת' ,רק מתי מעט יקפצו מדרגה– 19
קל מאוד למדינה לצמוח .יש מדינות שעושות זאת רק בזכות צמיחה של כלכלת העולם
וחרף החולשה וחוסר התפקוד של מוסדותיהם.
קל יחסית לחולל צמיחה מואצת באמצעות חבילה של רפורמות 20.ואכן ,אחת מכל
ארבע מדינות תחווה צמיחה מואצת בכל עשור.
-

16
17

18

19

20

רוב המדינות נכשלות בשימור קצב הצמיחה הגבוה ולאחר  0-6שנים הן שבות לקצב
הצמיחה השגרתי .זאת משום שהן לא מצליחות לטפח את המנגנונים שמאפשרים להן
צמיחה בת-קיימא ) (sustainable growthשכרוכה ברפורמות חוזרות ונשנות בהתאם
לקצב השינוי הכלכלי והחברתי המהיר.

ר' :נתניהו :היעד להיות בין  13המדינות הראשונות ..11/13/2111 ,Ynet ,
ר'OECD- measuring the well- ;The Economist Intelligence Unit, Quality of Life Report, 2005 :
. being of societies (p. 8), 2011
להרחבה ר' עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה – גרסה ב' .כמו כן ר' The Growth Report – Strategies
, (Washington DC: The World Bank, 2008), for Sustained Growth and Inclusive Development
( .ch.2להלן :דו"ח הצמיחה); Rodrik D., One Economics Many Recipes, (New Jersey: Princeton
( .University Press, 2007), p.15.להלן)One Economics Many Recipes :
'קפיצת מדרגה' היא מעין מקרה פרטי של תופעת הצמיחה הכלכלית ( .)growthקפיצת מדרגה ( catch up
 episodeאו  )leapfrogהיא מופע של צמיחה מואצת בשיעור של  5.3%למשך שמונה שנים לפחות .במקרים
נדירים ( 15בלבד מאז מלחמת העולם השנייה) ,עמד שיעור הצמיחה הממוצע של מדינות שקפצו מדרגה על 7%
בשנה למשך למעלה מ 23 -שנה.
Ricardo Hausmann, Lant Pritchett, Dani Rodrik, Growth Accelerations, NBER Working Papers
.Series, (Harvard University, 2004), p.2
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.41

צמיחה ותחרות בזירה גלובלית מחייבות שינוי מתמיד של הרכב ואיכות התוצר והייצוא .זהו
תהליך בלתי-פוסק של החרבה ויצירה בו עולות תעשיות חדשות לצד דעיכתן של תעשיות
ישנות .הכלכלן יוזף שומפטר תיאר תהליך זה כהרס יצירתי ).(constructive destruction
תופעה זו מואצת מאוד עקב הגלובליזציה.

.42

לכן ,קפיצת מדרגה מחייבת יכולת לבצע שינויים מבניים עמוקים ( capacity to
 )transformבשל השינוי בהרכב התוצר והייצוא של משק לנוכח המגמות הגלובליות
המשתנות .מכאן נובע שקפיצת מדרגה מחייבת טיפוח של מנגנונים שישפרו את היכולת לבצע
21
שינויים עמוקים במבנה המשק ובחברה.

.45

'ההבדל שעושה את ההבדל' הוא איכותו מבנהו והתנהלותו של המגזר הציבורי שיוצר את
התשתית לקפיצת מדרגה .המכנה המשותף בין מדינות שזינקו כולל את הדברים האלה:


חזון מוסכם – ברוב המדינות שזינקו היה חזון ששיקף תמונת עתיד רצויה אך בת-
השגה ושימש כמקור השראה לקביעת סדר עדיפויות ולהתגייסות לאומית;



מנהיגות של אליטה מחויבת – קפיצת מדרגה מחייבת שינויים בסיסיים רבים במרקם
הערכים ,בתבניות ההתנהלות ובסדרי העדיפויות הלאומיים ולכן מחייבת גם מנהיגות.
בשל מורכבות האתגר ואורכו לא די באדם אחד ויש לטפח מחויבות ארוכת טווח של
אליטה שלמה של אנשים בעמדות סמכות ,השפעה ומנהיגות כמו מנהיגים פוליטיים,
אנשי מקצוע ,אקדמאים ,ראשי עמותות ,נדבנים ואנשי עסקים;



'צמיחה מכלילה' :הגדלת העוגה וחלוקתה לכלל החברה – בכל המדינות שזינקו
נשמרה יציבות מקרו-כלכלית ונודעה חשיבות רבה למדיניות הממשלה שנועדה
להבטיח הכללה .עם זאת ,שיעורי האינפלציה או הגרעון חרגו לעיתים מן הממוצע של
המדינות המפותחות;



מוסדות – הסוד של קפיצת המדרגה טמון במוסדות שמבטיחים מנגנונים יעילים
להסדרת המערכות הציבוריות ולהתאמתן להאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי.
מוסדות אלה מותאמים למאפיינים הייחודים של כל מדינה;



מדיניות פיתוח אזורית ,ייחודית וגלובלית – מדיניות פיתוח היא מאמץ ממוקד של
המדינה ליצירת התנאים שיבטיחו צמיחה מהירה באמצעות חקיקה ,רגולציה ,תקינה,
תשתיות פיזיות ,הכשרת כוח אדם ,פיתוח קשרי סחר או הסכמים בין לאומיים וגם
מענקים כספיים .קפיצת מדרגה מחייבת מיקוד של מדיניות הפיתוח במיצוי הנכסים
הייחודים של המדינה ובמיצוי מגמות גלובליות חזקות ויציבות;



קפיצות מדרגה אזוריות – במדינות שזינקו ,קפיצת המדרגה הלאומית התגבשה
כתוצאה משילוב בין מספר קפיצות מדרגה אזוריות שנוצרו על בסיס מינוף הנכסים
הייחודיים של כל אזור;



התאמת שוק העבודה לשינויים המואצים .הסטת ההגנה מהמשרה לעובד – תנאי
הכרחי לצמיחה מואצת ומתמשכת הוא התאמת שוק העבודה לשינויים מואצים
באמצעות הסדרת מערך יחסי העבודה בין העובדים ,המעסיקים והממשלה .הסדרה זו
צריכה לאפשר למעסיקים את הגמישות לפטר עובדים ,מחד גיסא ,ולהעניק לעובדים
מערך הכשרה ורשת ביטחון ,מאידך גיסא;



טיפול ממוקד בצווארי הבקבוק במגזר הציבורי – קפיצת מדרגה מחייבת אבחון של
צווארי הבקבוק במגזר הציבורי וטיפול ממוקד בהם .אין צורך ברפורמה כוללת של
המגזר הציבורי.

.44

קיים מכנה משותף ערכי בין מדינות שחוו קפיצת מדרגה:

21

ר' דו"ח הצמיחה ,עמ'  ;85 ,51-51 ,28וכן מסמך מכון ראּות :יכולת להשתנות.2111 ,
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-

מחר על חשבון היום – במדינות שזינקו נוצרה תרבות שעוגנה בהסדרים ובהסכמה בין
כל המגזרים החשובים שעיקרה הוא הסטה של משאבים רבים מצריכה בהווה
22
להשקעה לטובת העתיד על ידי שיעורים גבוהים של חסכון והשקעה;

-

הכללה ( )inclusivenessגם אם אין 'שוויון' או 'צדק' – במדינות שזינקו הביאה
הצמיחה לכך שכלל תושבי המדינה חשו ביטחון כי הם וילדיהם ייהנו מפירותיה.
ברוב המדינות הדבר בא לידי ביטוי בשיפור משמעותי ברמת המוסדות והשירותים
הציבוריים בתחומים כגון החינוך ,הבריאות ,התשתיות ,הרווחה או הביטחון האישי;
מגוון של כלכלות שוק ופרגמטיות – בכל המדינות שזינקו ובמדינות המובילות בעולם
מבחינת איכות החיים של תושביהן יש כלכלת שוק מפותחת .אולם מדינות אלו נבדלות
זו מזו באיזון בין כוחות השוק לבין עוצמתן של המערכות הציבוריות והחברתיות .באף
מדינה שחוותה קפיצת מדרגה הכלכלה אינה מבוססת על המודל המקובל בארצות
הברית אלא על שילוב פרגמטי בין העקרונות הכלליים של כלכלת השוק עם הניסיון,
24
הידע והנסיבות המקומיים על בסיס למידה מתמדת.

-

23

.43

אמון חיוני לקפיצת המדרגה .בבסיסו עומדים המחויבות לחזון ולערכים מוסכמים – החזון
המוסכם והערכים המשותפים הם תנאים הכרחיים ליצירת אמון בין השחקנים השונים
במרחב הציבורי ובראש ובראשונה בין הממשלה ,המעסיקים והעובדים .אמון כזה הוא חיוני
25
לצורך 'עסקאות החבילה' שמאפשרות הסטת משאבים מצריכה לחיסכון ולהשקעה.

.46

עיצוב חזון ובניית יכולות ולא 'עוד תכנית עבודה' – הגישה השמרנית והמקובלת מניחה שכדי
לחולל קפיצת מדרגה יש לכתוב תכנית שתגשר בין ההווה לבין החזון .מכון ראּות טוען שלא
ניתן לתכנן מהלך של קפיצת מדרגה עקב מורכבותו ואורכו וגם אין לכך תקדים .לכן יש לעצב
ולהנחיל חזון עשיר ,שאפתני ובר-השגה ,ובמקביל לבסס יכולות ומוסדות שחיוניים לשיפור
הביצועים החברתיים והכלכליים.

.47

כל מדינה יכולה לזנק – המדינות שקפצו מדרגה – כמו סינגפור ,יפן ,ברזיל ,בוצוואנה,
גרמניה ,פינלנד או צ'ילה – מגוונות מאוד בשטחן ,במיקומן ,בזהותן הדתית והתרבותית,
ברמת הפיתוח הכלכלי והחברתי שלהן ,בעברן ,ובטיב משטרן 26.גם ישראל חוותה קפיצת
מדרגה – בין השנים  ,1972-1931בשיעור שנתי ריאלי ממוצע של  27.3.3%כתוצאה מכך ,עלה
התוצר לנפש בישראל באותה תקופה מכ 51% -לכ 61% -מהתוצר לנפש שבארצות הברית
28
וזאת בתקופה שבה שילשה ישראל את אוכלוסייתה והנטל הביטחוני בו נשאה היה כבד.

נדבך ההכללה של קפיצת המדרגה
.48

כאמור ,הכללה ,משמעה קיומה של הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה
וליהנות מפירותיה על ידי צבירה ומימוש של הון כלכלי ,דוגמת דירה או חיסכון פנסיוני; של

22

שיעור החיסכון הלאומי במדינות שנבחנו בדו"ח הצמיחה נע בין  21ל 23-אחוזים מההכנסה .ר' Montiel, P.,
and Serven, L., Real Exchange Rates, Saving, and Growth: Background paper, submitted to the
 ; Commission on Growth and Development, 2008.כמו כן ר' :ישראל  , 2128עמ' .184
דו"ח הצמיחה ,עמ' .27
 ;One Economics Many Recipes, p.87-88דו"ח הצמיחה ,עמ'  ;23 ,7ישראל  ,2128עמ' .13
ההסכמים התלת מגזריים באירלנד ,אשר מתחדשים ומתעדכנים מדי שלוש שנים ,הם דוגמה לגיבוש כללי
משחק על בסיס של אמון בין השחקנים .ר'O’Donnell, R., NESC, paper prepared for UN Economic :
Commission for Latin America, 2007
דו"ח הצמיחה ,עמ' .21
בן דוד ד" ,.התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל" ,רבעון לכלכלה( ,אוניברסיטת תל אביב,)2115 ,
עמ' ( .114-27להלן :התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל).
ר' מצגת של פרופ' האוסמן מאוניברסיטת הרווארד בביקורו בישראל( ,ינואר .)2118

23
24
25

26
27

28
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11

הון אנושי ,דוגמת השכלה או בריאות; או של הון חברתי ,דוגמת רשתות וקשרים חברתיים
שמספקים הזדמנויות עסקיות או השפעה פוליטית.
.49

המבחן לקיומה של הכללה הוא בכך שההון הכלכלי ,האנושי והחברתי של הדור הבא יהיה
29
רב משל הוריו.
הכללה מתגבשת באמצעות עלייה בהכנסה הפנויה והריאלית של משקי הבית; באמצעות
שיפור איכות שירותים ציבוריים דוגמת בריאות ,רווחה ,חינוך ,ביטחון אישי ,איכות
הסביבה או התשתיות; ובהגדלת ההזדמנויות ליזמות ולתעסוקה הולמת.

.31

ההכללה נמדדת במונחי איכות חיים ) (Quality of Lifeולא רק במונחי הכנסה לנפש –
המושג ' איכות חיים' מתייחס למכלול המרכיבים המשפיעים על רווחתו הכללית של האדם,
על סביבת העבודה והמחייה שלו ועל ההזדמנויות החברתיות והתרבותיות שניצבות בפניו.
הכנסה היא מרכיב מרכזי באיכות החיים .מרכיבים נוספים הם בריאות ,חינוך ,תשתיות,
איכות סביבה וביטחון אישי .יתרה מכך ,איכות חייו של אדם מושפעת גם מתפיסתו
30
הסובייקטיבית.

.31

הכללה היא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה מהטעמים האלה:

.46



ללא הכללה תיווצר תסיסה חברתית שתערער את היציבות הפוליטית ותגרום
למדיניות כלכלית פופוליסטית בדמות הגנות מיותרות על מוצרים או משרות ,פגיעה
31
בשוק החופשי ובתחרותיות של המשק ,ולכן גם ביכולת להתחדש ולהשתנות;



הכללה היא תנאי הכרחי לטיפוח מנועי צמיחה עתידיים – התשתיות והשירותים
הציבוריים הם הבסיס שעליו מטופח כוח אדם איכותי וצומחות חברות חדשניות.
תשתיות רעועות יניבו עובדים בלתי מיומנים וחברות שאינן תחרותיות ,ובכך יביאו
32
לבזבוז משאבים של כשרון ויכולות ,בעיקר בקרב הדור הצעיר;



הכללה יוצרת את התשתית לשיח רב-מגזרי שהוא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה –
אחד הלקחים המרכזיים מניסיונן של מדינות שחוו קפיצת מדרגה עוסק בחשיבותו של
השיח הרב-מגזרי בין הממשלה ,המגזר העסקי והמגזר השלישי אודות חלוקת
משאבים וסדרי עדיפויות .שיח כזה ייתפס כלגיטימי רק בחברה שמתקיימת בה
הכללה ,ולא יתקיים בחברה שיש בה הדרה של חלקים נרחבים באוכלוסייה מהפיתוח
הכלכלי והחברתי.

.32

יתרה מכך ,שחיקה מתמשכת באיכות החיים של שכבה הולכת וגדלה באוכלוסייה עלולה
להוביל לערעור התרבות הדמוקרטית במדינה :מעורבות פוליטית דורשת כסף וזמן פנוי,
מידע ויכולות להערכה ביקורתית של המידע ,וגם תודעה של עוצמה ויכולת להשפיע .לעומת
זאת ,כשאדם עסוק במאבק הישרדות ,ובמציאות של פערים גדלים בנגישות למידע ובחינוך,
נמנעת מאנשים רבים ההזדמנות להשתתפות דמוקרטית איכותית 33.בכך ,מאבק הקיום
מרפה את ידיהם של רבים ,וגם מחזק את העניין בפתרונות מהירים וב'מנהיגים חזקים'.

.35

ישראל פגיעה במיוחד לצמיחה שאיננה מכלילה בשל הסיבות האלה:

29

דו"ח הצמיחה ,עמ' .27
ר' מסמך מכון ראּות :איכות חיים.
דו"ח הצמיחה ,עמ'  . 7ר' לדוגמה התסיסה החברתית והפוליטית בתקופה האחרונה בתוניס ,מצרים ,יוון וספרד.
השקעה ציבורית בתשתיות ,חינוך ובריאות סוללת את הדרך להיווצרות תעשיות חדשות ומעלה את התשואה
של הסקטור הפרטי הנהנה מעובדים בריאים ומשכילים ומתשתיות מפותחות .להרחבה ר' :דו"ח הצמיחה ,עמ'
.1-4
) ; Freire, P., Pedagogy of the Oppressed, (New York: Continuum,1996סטריאר ,ר ,.אסטרטגיות
קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים ,מכון ירושלים לחקר ישראל.2118.

30
31
32

33
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עמוד השדרה של החברה הישראלית מורכב מכוח אדם איכותי ונייד – האיכות
האנושית והניידות של תושבי ישראל היא מהגבוהות בעולם 34.כמו כן ,קיים בישראל
פער בין איכות אנושית זו ,מצד אחד ,לבין ,רמת החיים הנמוכה של התושבים
בהשוואה למה שהיו יכולים להשיג בזכות כשרונם בשאר המדינות המפותחות ,מצד
שני .כבר כיום ישראל היא היצואנית המובילה בעולם של כוח אדם איכותי במונחים
יחסיים ,עד כדי פגיעה משמעותית בתשתית האנושית בתחומים מסוימים 35.מגמה זו
עלולה להחריף אם תתפשט התחושה ש"אין עתיד" ,קרי שעתיד הילדים יהיה רע
36
מההווה של הוריהם;



פגיעה בנכונות לשאת בנטל הביטחוני במסגרת שירות החובה בצה"ל וההתנדבות
לשירות הלאומי-אזרחי או לקראת שעת חירום בעת שישראל נדרשת ללכידות יוצאת
דופן בשל האיומים הביטחוניים;



37

סכנה לתסיסה של המיעוט הערבי – המיעוט הערבי ,המונה כ 21% -מהאוכלוסייה,
מתמודד עם סוגיות מורכבות של זהות קיבוצית ואישית במדינה שבה היהודים מהווים
את רוב האזרחים והתרבות והדת היהודים מעצבים את מרחב הציבורי .חלקם חשים
אף זרות וניכור כלפי מוסדות המדינה וסמליה .לכן ,צמיחה לא-מכלילה ,שמדירה
ציבור זה מהפיתוח הכלכלי והחברתי של ישראל וחוסמת את דרכו אל פירות הצמיחה,
עלולה להיות בגדר הוספת שמן למדורה.

לכן ,בהקשר הישראלי ,מימוש גישת ההכללה והקהילתיות הוא תנאי הכרחי לכך שישראל
תחווה קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית ותממש את חזון ישראל .21

מטרת מסמך זה ,מבנהו ותכולתו
.33

.36

על רקע זה ,מכון ראּות שם לו למטרה לפתח את נדבך ההכללה של חזון ישראל  ,21ולהציע
את העקרונות למימושו .מסמך זה מסכם את עבודתנו בתחום זה .מטרתו היא כפולה:


לשמש ככלי בידי אנשים בעמדות מנהיגות ,סמכות והשפעה בחברה הישראלית –
בממשלה ,ברשויות המקומיות ,בעמותות ,בפילנתרופיה ,באקדמיה ובתקשורת –
שנושא זה יקר לליבם;



להנחות את המשך פיתוח חזון ההכללה בידי מכון ראּות ואת פעולותיו למימושו.

לשם כתיבת המסמך הסתמך מכון ראּות על התשומות הבאות:


34

35

36

37

שיטת מחקר המבוססת על חבילה של תיאוריה ,מתודולוגיה וכלי מחשוב מבית היוצר
של חברת פרקסיס בראשות ד"ר צבי לניר ומר בועז ישראלי (ר' ;)www.praxis.co.il

ישראל מובילה ,במדדים בינלאומיים במשתנים של כמות פטנטים ביחס לאוכלוסיה ,יכולת חדשנות והיצע
מדענים ומהנדסים .להרחבה ראה מדד התחרותיות העולמי .The Global Competitiveness Report -
)2010-2011, (Geneva: World Economic Forum
ישראל נמצאת במקום השני בדירוג העולמי של יצוא אקדמאים לארצות הברית .גולד א .ומואב ע ,.בריחת
המוחות מישראל( ,ירושלים :מרכז שלם .)2116 ,מספר המרצים הישראלים בארה"ב מהווה רבע מכל הסגל
הבכיר (כולל מכללות) שנשאר בישראל .ר' דן בן-דוד" ,ניקוי ראש :בריחת מוחות אקדמאיים מישראל".2118 ,
במזרח גרמניה נקלעו אזורים לסחרור של אובדן אוכלוסייה איכותית לטובת המערב ושל הדרדרות כלכלית.
) .The Economist, "Cradle Snatching" (05/16/2006עוד בנושא תסריטים פסימיים לישראל ר' דרור י,.
איגרת למנהיג יהודי-ציוני ישראלי( ,ירושלים :כרמל,)2113 ,עמ' .89-77 ,41
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לתאריך  8במאי .2111
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מפגשים עם עשרות אנשי מקצוע ומומחים בכל המגזרים הרלוונטיים כולל הממשלה
38
וסוכנויותיה ,הרשויות המקומיות ,עמותות וקרנות פילנתרופיות ואקדמיה;



לימוד הדוחות והעבודות המרכזיות שנכתבו בישראל בנושא זה ובראשן :האג'נדה
הכלכלית –חברתית  ,2111-2118המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד רה"מ); דו"ח מצב
המדינה -חברה ,כלכלה ומדיניות  ,2119מרכז טאוב; צמצום העוני בישראל ,המכון
הישראלי לתכנון כלכלי ;2117 ,הפרק החברתי בתמ"א  ,53תכנית המתאר הארצית
המשולבת לבניה ,לפיתוח ולשימור ;2111 ,פני החברה בישראל דו"ח  ,5הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ;2111 ,דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים  ,2119המוסד
39
לביטוח לאומי;



מחקרים של מוסדות בין לאומיים כגון הבנק העולמי ,ה OECD -והאיחוד האירופי.

מבנה המסמך:


הרקע והמבוא מציגים את אתגר קפיצת המדרגה וההכללה בישראל;



הפרק הראשון מציג את ההקשר ההיסטורי של הפיתוח החברתי והכלכלי בישראל;



הפרק השני מתאר את הפער הקיים בין המדיניות הנהוגה בישראל לבין גישת
ההכללה ,תוך התמקדות בדילמות הערכיות והמעשיות המעצבות תמונת מצב זו;



הפרק השלישי מציג את משוואת איכות החיים ואת גישת ההכללה של ישראל ,מפרט
את עקרונות האמנה הישראלית החדשה ומציע מדדים להצלחה;



הפרק הרביעי עוסק בהעלאת ההכנסה הפנויה הריאלית;



הפרק החמישי מציג אסטרטגיה למימוש גישת ההכללה והקהילתיות;



הפרק השישי מציג מסקנות והמלצות עבור הממשלה ,הרשויות מקומיות והחברה
האזרחית.

מסמך זה לא עוסק בנושאים הבאים ,למרות זיקתם ההדוקה לאתגר ההכללה של ישראל,
משום שהם טופלו בהרחבה במסגרות אחרות:


מבנה שוק העבודה הישראלי ,ההסדרים בין הממשלה ,המעסיקים והעובדים ,ובחוקי
העבודה ובאכיפתם;



שינויים מבניים ורפורמות בתחומים כגון מחירי הדיור או ועדות התכנון והבניה ,עלות
גידול הילדים ,עלות מוצרי היסוד ,או תחבורה;



תכני המדיניות בתחומים כגון בריאות ,חינוך או רווחה;



סוגיית העובדים הזרים והפליטים.

מסמך זה מהווה גרסה א' של המחקר בתחום .בכוונתנו להציג את המסמך בפני קהלים שונים כדי
להרחיבו ולשפרו ,וגם לבחון את מסקנותיו באמצעות יישומן ברשויות מקומיות שונות.

38
39

לרשימה המלאה ראה נספח א'.
להלן בהתאמה :אג'נדה  , 2111-2118דו"ח מצב המדינה ,צמצום ממדי העוני ,תמ"א  ,53דו"ח פני החברה ,5
דו"ח ממדי העוני .2119
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פרק :2
ההקשר ההיסטורי :יהדות וציונות ,ממלכתיות וקהילתיות
מבוא
.39

נקודת המפנה שהחברה הישראלית חווה בקיץ  1122נובעת מתחושה של מיצוי הגישה
הכלכלית והחברתית שמשלה בכיפה מזה כעשרים וחמש שנים ,ומהרצון ליצור אמנה
חדשה בין חלקי החברה .מציאות זו מבשילה על רקע תהליכים היסטוריים ,ששורשיהם
נעוצים ,לעיתים ,עוד בימי היישוב היהודי טרם הקמת מדינת ישראל .מטרת פרק זה היא
להציג בקצרה את ההקשר ההיסטורי הרחב של ההזדמנות שאותה אנו מזהים במסמך זה.

קהילות יהודיות בגולה' :כל ישראל ערבים זה לזה'
.61

הקהילה הייתה לבנת היסוד של העם היהודי בגולה – אחת ממטרות החיים הקהילתיים
בגולה הייתה לשמור על הייחודיות של העם היהודי בסביבה לא יהודית תחת שלטון זר ועל פי
הכלל ש"דינא דמלכותא דינא" .הקהילות פיתחו מערכת ענפה של שירותים ומוסדות
ציבוריים ותרבות של ערבות הדדית ,על פי מסורת שהתפתחה מימי חז''ל על פיה ''כל ישראל
ע ֲֵרבִ ים זה לזה" .מוסדות קהילתיים אלה כללו בית כנסת ,מערכת חינוך מקיפה מגיל צעיר,
מוסדות לימוד תורה ומערכת רווחה של מוסדות לתמיכה בעניים ,ביתומים ובאלמנות
המבוססת על מסי קהילה ועל עזרה הדדית נרחבת .הנהגת הקהילה הורכבה משילוב של
רבנים ,אנשי רוח ,עסקנים ובעלי ממון.

היישוב :קהילתיות ושילוב בין יוזמה פרטית לתנועת העבודה
.61

שורשיו של המבנה החברתי והכלכלי של ישראל נעוצים עוד בימי העליה הראשונה (2001-
 )2714והעליה השניה ( .)2714-24בהקשר של עבודה זו ,ניתן לציין את הנקודות הבאות:


אנשי העליה הראשונה ואנשי העליה השניה ייצגו שתי תפיסות עולם כלכליות
וחברתיות ודתיות שונות :בעוד שהראשונים היו דתיים על-פי-רוב והאמינו ביוזמה
פרטית ופתחו עסקים קטנים במושבותיהם ,האחרונים היו חילונים וייצגו גישה
סוציאליסטית שדגלה בערבות הדדית ולעיתים אף בשיוויון מלא .גם חזונם וכתביהם
של הרצל וז'בוטינסקי ביטאו שילוב בין שתי גישות אלו;



שתי הקבוצות היו 'בוני קהילות' אשר ביטאו את משנותיהם החברתיות השונות:
אנשי העליה הראשונה בנו את יישוביהם כקהילות על פי המודל שהיה נהוג בגולה
שכלל ועדי קהילות ,מוסדות דת ,ומערך של עזרה הדדית .אנשי העליה השניה בנו
קיבוצים וקבוצות .יתרה מכך ,אנשי העליות שהגיעו בשנים שלאחר מכן בין השנים
 1919-48בנו מגוון רחב ביותר של ישובים כולל כפרים ומושבים למיניהם;



שתי הקבוצות היו בוני מוסדות ,כשכל קבוצה בונה את מוסדותיה .בכך נוצר מגוון
יוצא דופן של מוסדות חינוך ,תרבות ,ספורט ,בריאות וארגוני עובדים .לדוגמה ,הוקמו
אגודות ספורט הפועל ובית"ר או הסתדרות העובדים הכללית וגם הסתדרות העובדים
הלאומית.

כתוצאה מהמתח בין גישות אלה נוצר מגוון עצום של קהילות ,ישובים ומוסדות שיצרו את
המרקם החברתי והכלכלי של הישוב היהודי בארץ ישראל ועיצבו גם את מדינת ישראל
בעשורים הראשונים לקיומה.
.62

בהקשר זה ,בלטו הציונות הסוציאליסטית והתנועה הקיבוצית אשר פיתחו מערכת ארגונים
מקיפה בשם הערבות ההדדית החל משנות העשרים בהנהגתם ועל-פי חזונם של דוד בן-גוריון
וברל כצנלסון .מערכת זו כללה את איגוד עובדים (ההסתדרות) ,חברת העובדים ,בנק
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הפועלים ,העיתון דבר ,המשביר לצרכן ,אגודת ספורט הפועל ,ואת קופת החולים הכללית.
מוסדות אלה נרתמו לטובת בניית המדינה ובכך הבטיחו לתנועת העבודה את ההנהגה של
התנועה הציונית למשך כארבעים שנים .עם זאת ,בכל אותה תקופה התקיים ביישוב היהודי
בארץ ישראל שילוב ייחודי בין הגישה הסוציאליסטית שגולמה בתנועה הקיבוצית לבין
גישת השוק החופשי והיוזמה הפרטית.

 :2740-2701עידן הממלכתיות
.65

עם הקמת המדינה ,אמצה ממשלת ישראל בראשות דוד בן-גוריון את גישת ה'ממלכתיות'
כדרך לגיבוש שבטי ישראל שבאו מכל קצווי העולם ,והזהות המשותפת נתפסה כתנאי
להתמודדות המדינה הצעירה עם שלל האתגרים שניצבו בפניה .ברוח זו ,החברה הישראלית
עוצבה כ'כור היתוך' באמצעות מעורבות רבה של הממשלה והדגשת סמכות מוסדות
41
המדינה.

.64

בתקופה זו הושקעו משאבים עצומים בבניית מערך מוסדות שמטרתו שיפור רמת החיים של
תושבי המדינה וסיפוק מכלול שירותים בתחומי הבריאות ,החינוך ,הרווחה ,התרבות
האמנות והספורט .בכלל זה ניתן למנות את מערך בתי הספר ,קופות החולים ,המתנ"סים ,או
טיפות החלב .מורשתה של תקופה זו הוא אלפי מבני ציבור שפזורים בכל רחבי הארץ.

.63

אולם ,גם בתקופה זו נשמע קולם ונשמר כוחם הפוליטי והכלכלי של אלו שהאמינו ביוזמה
פרטית ובשוק חופשי כתעשיינים ,אנשי עסקים ויצואנים .ואכן ,ההנפקה הראשונה של
חברה ישראלית בבורסה בניו-יורק התרחשה בראשית שנות ה.61 -

.66

הישגיה הכלכליים והחברתיים של ישראל בתקופה זו היו עצומים .שיעור הצמיחה הממוצע
לנפש בתקופה שבין  1931-72עמד על  3.3%בעוד שהאוכלוסיה גדלה פי שש עד לכשלושה
מיליון בעוד שהביצועים החברתיים של ישראל משתפרים בהתמדה באמצעות מערכת חינוך
ובריאות חזקות .רמת הפערים החברתיים היתה נמוכה יחסית ,וישראל הפכה למקור השראה
עבור מדינות רבות בעולם.

.67

עם זאת ,מתחת לפני השטח בעבעו פערים חברתיים-כלכלים ותסכול רב חרף מאמצי
המדינה לספק צרכים בסיסיים בתחומי חינוך ,דיור ובריאות לכלל האוכלוסייה .רבים
מהעולים החדשים הופנו לאזורי ספר ולתעסוקה שלא תאמה את ההון האנושי שברשותם.42

.68

גל המחאה של  2767הוביל להרחבת המדיניות החברתית – בעקבות פרסום נתוני העוני
בשנת  ,1969עוררה תנועת הפנתרים השחורים גל מחאה בכל רחבי הארץ ,שהוביל להקמת
ועדת כץ לילדים ובני נוער במצוקה .המלצותיה הביאו לחקיקה נרחבת ויעילה ,אשר קבעה
תשלומי רווחה אוניברסליים לכל שכבות העם ותוספות סלקטיביות לחלשים ביותר .תקופה
זו הייתה התקופה היחידה בהיסטוריה הכלכלית של ישראל ,בה חל שיפור מהותי בחלוקת
ההכנסות .בשנת  1977צומצם שיעורן של המשפחות החיות מתחת לקו העוני בישראל לכדי
43
.2.8%

 :2799כלכלת שוק ליברלית – 'האנחנו שהפך לאני'
.69

מלחמת יום הכיפורים הביאה לשינוי עמוק בישראל :מצד אחד ,נטל הביטחון גדל בצורה
משמעותית והגיע עד לשיא של שליש מהתקציב בסוף שנות ה .71 -משבר האנרגיה הגדיל אף

40

ר' :סדן א ,.עבודה קהילתית ,2119,עמ' .44
להרחבה ר' :לשם שינוי ביחד ,שדמות ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,עמ' .15
להרחבה ר' :גבאי יורם ,כלכלה פוליטית ,2119 ,עמ' .243
ר' :ביטחון סוציאלי בישראל ,עמ'  . 51בתקופה זו גדלה ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים באופן עקבי
עד לרמה של .23%

41
42
43
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הוא באופן משמעותי את הוצאות המדינה בתחום זה .מצד שני ,הכוח הפוליטי של מפלגת
השלטון מפא"י נשחק עד כדי אבדן השלטון והמהפך בשנת .1977
.71

המהפך הפוליטי של  2799שינה את הגישה הכלכלית-חברתית מגישה של מעורבות
ממשלתית מרכזית על בסיס ערכים סוציאליסטים לגישה שמבוססת על השוק החופשי.
ממשלת בגין הראשונה חוללה ליברליזציה בכך שאפשרה ייבוא של מוצרי צריכה ,וגם שחקה
את מעמדם של המוסדות שהוקמו על ידי תנועה העבודה .אולם ,המעורבות הממשלתית
נמשכה ללא משמעת תקציבית ותוך אובדן שליטה במאזן התשלומים שהביאו להגדלת החוב
הלאומי ולהתדלדלות יתרות המטבע של המדינה.

.71

התקופה שנמשכה עד עסקת החבילה של  2701ידועה כ'עשור האבוד' של הכלכלה
הישראלית .במהלכה חוותה ישראל משבר כלכלי עמוק שהגיע עד כדי התמוטטות והלאמה
של מערכת הבנקאות וגם היפר-אינפלציה שהגיעה בשיאה לשיעור שנתי של  .411%בתקופה
זו צמצמה הממשלה את תמיכתה במגזר הקיבוצים והמושבים והם הגיעו אל עברי פי פחת.

.72

עסקת החבילה של  2701היא נקודת המפנה של הכלכלה הישראלית .היא השיקה עידן של
משמעת תקציבית והקפדה על צמצום הגרעון ,תהליך של חשיפה של התעשייה המקומית
לייבוא ,צמצום המעורבות הממשלתית במשק תוך מכירת חברות ממשלתיות והפרטה של
44
שירותים ציבוריים ,וצמצום המשאבים שהופנו לרווחה מכ 23% -ל.18% -

.75

כך ,בעשרים השנים שחלפו מאז ,מערכים שלמים שנשלטו בידי המדינה בצורה ישירה או
עקיפה ,באמצעות חברת העובדים ,הופרטו או עברו שינוי מבני עמוק .בכלל זה ניתן למנות
את ההסדרים עם הקיבוצים והמושבים שכללו מכירת קרקעות; את חוק ביטוח בריאות
ממלכתי והסדר קופות החולים; את מכירת החברות של חברת העובדים כדוגמת כור,
המשביר לצרכן ,סולל בונה או צים ,וגם את מכירת הבנקים; את השינוי במערך טיפות החלב
ואת השינויים במערך החיסכון הפנסיוני.45

.74

גישה כלכלית זו הביאה הישגים רבים :ישראל נחלצה מחורבות המשבר הכלכלי שהתרחש
בין  ,1974-83הורידה את שיעור האינפלציה והגיעה ליציבות מחירים ,שבה למסלול של
צמיחה ואיתנות כלכלית ופיננסית ,השיבה רבים מהחובות שצברה והפכה ליעד להשקעות
זרות .שיאם של הישגים אלה הגיע בימי המשבר הכלכלי הגלובלי בשנים האחרונות שבמהלכו
ישראל הפכה להיות אחת הכלכלות האיתנות בעולם ומקור השראה למדינות אחרות.

.73

מצד שני ,מדיניות זו יצרה גם בעיות מורכבות .אחת התוצאות הבלתי-צפויות של מהלכים
אלה היה היווצרותה של קבוצה קטנה של תאגידים ובעלי הון ,ששולטים במרכיבים
מרכזיים מהמשק הישראלי באופן שפוגע בתחרות .חלקם הגיע לכלל מערכים של בעלויות
ואינטרסים רוויים בניגודי עניינים עקב שליטה בגופים פיננסיים וריאליים ,בגופי תקשורת,
או בגופי ייבוא ורשתות הפצה .הערך הכלכלי שהם הציעו לא נבע מחדשנות ומיצירתיות אלא
מסינרגיות שנבעו משליטה מונופוליסטית.

.76

זאת ועוד ,הצמיחה שנוצרה לא הייתה מכלילה :העלייה הריאלית בעלות המחייה והשחיקה
בשירותים הציבוריים הביאו להרחבת הפערים החברתיים ,לשחיקת מעמד הביניים ולהגדלת
מעגל העוני .יתרה מכך ,תעשיית ההיי-טק ,שהיא מנוע הצמיחה העיקרי של ישראל ,לא יצרה
משרות חדשות ,לא תרמה לשיפור הפריון בכלל המשק ובכך הגבירה את הפערים החברתיים.

.77

אולם כישלונה הגדול ביותר של גישה זו מתברר לאור מבחן הצמיחה המהירה והמכלילה.
ישראל לא מזנקת :רמת הפריון לעובד מדשדשת; התוצר לנפש והתוצר לעובד שלה לא
משתווים לרמות המקובלות במדינות המפותחות ואף מתדרדרים בהדרגה לאחור; ורמת אי-

44

להרחבה ר' :גבאי יורם ,כלכלה פוליטית ,2119 ,פרקים .6,7,8
להרחבה ר' :שפירא ,אסף" ,תהליכי הפרטה מרכזיים בישראל" ,פרלמנט ,2111 ,המכון הישראלי לדמוקרטיה.

45
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השוויון עולה .קורבנות ראשיים של תהליך זה הם המגזרים החלשים בחברה הישראלית
ובעיקר זקנים ,ערבים ,בעלי מוגבלויות וגם הילדים והדור הבא.

 - 1122ערבו של שינוי
.78

המחאה החברתית של שנת  1122עשויה לסמן קץ של עידן בכלכלה ובחברה הישראלית,
משום שהיא מציפה חלק מהכשלים של המדיניות הכלכלית והחברתית בעשורים
האחרונים .מחאה זו מביאה לידי ביטוי את המצוקות שמקשות על מעמד הביניים ושכבות
רחבות באוכלוסייה במגוון תחומי חיים כגון דיור ,תקשורת ,מזון ,גידול ילדים ובריאות.

.79

הניסיון הישראלי מלמד שמחאה כזו לא יכולה להסתיים בלא-כלום ,גם אם גל המחאה
הנוכחי ידעך ,משום שמנועיה מעוגנים בבעיות אמיתיות של החברה הישראלית .אם הן לא
תקבלנה פתרון יסודי בסיבוב הנוכחי ,הן תתפרצנה שוב ביתר שאת בעתיד.

.81

עתה נראה שישראל זקוקה לגישה כלכלית וחברתית חדשה וייחודית שתעוצב באמצעות
שיח ציבורי מקיף בין הממשלה ,החברה האזרחית והמגזר העסקי .על גישה זו לטפח מנועי
צמיחה על יסוד כלכלת שוק ותחרות במשק וגם מנועי הכללה שמבטיחים את הגדלת ההון של
הציבור ,תוך שהיא ממנפת את הנכסים הייחודיים של ישראל .זהו תנאי הכרחי לצורך מימוש
חזון ישראל  13והגשמת היעד של הנעת קפיצת מדרגה וצמיחה מהירה ומכלילה.

.81

גישת ההכללה והקהילתיות ,שנובעת ,כאמור ,מהמורשת היהודית ומראשית הציונות,
בשילוב עם הירושה של עידן הממלכתיות יוצרת מנוע צמיחה והכללה ייחודי .מערך
המוסדות הקהילתיים שפרוס ברחבי המדינה ובכל קהילה יוצר את הבסיס לשגשוג ,הכללה
וחוסן קהילתי ולאומי וגם לחיי רוח וזהות עשירים ומגוונים ,אם נדע להפיח בו חיים חדשים.

.82

כבר כיום קיימת חדשנות ויצירתיות עצומה במקומות אלה ברחבי המדינה .עתה נוצרה
ההזדמנות לנקז את האנרגיה החברתית ואת רוחות השינוי אל עבר עיצובה מחדש של
הקהילתיות הישראלית כמנוע צמיחה והכללה למען קפיצת המדרגה המיוחלת ומימוש חזון
ישראל .13

הפרקים הבאים של מסמך זה יעסקו בגישה זו :גישת ההכללה והקהילתיות.
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פרק :1
אתגר ההכללה בישראל
דילמות ערכיות ומעשיות
אתגר ההכללה של ישראל וסוגיית העוני והפערים החברתיים מחדדים מספר התלבטויות:
.85

.84

46

47

מתח בין התפיסה הכלכלית לחברתית:


התפיסה הכלכלית ,שמתיימרת להיות בעלת ראייה רחבה של מצב החברה והמשק,
משתמשת בכלים לוגיים ומתמטיים מעולם הכלכלה ובמושגים כמו מגבלת משאבים,
גרעון ,מסים ותשלומי העברה ,תמריצים ,השקעות ,או שיעור תעסוקה .גישה זו
מאפיינת את תפיסת הגופים הכלכליים הבין לאומיים ,בנקים מרכזיים ומשרדי אוצר
ברוב המדינות המפותחות .היא מנוכרת לגישה פרטנית ,ומוכנה ,לכל היותר ,לחלק את
אוכלוסיית היעד לקבוצות;



התפיסה החברתית ,שמעוגנת בעולם העבודה הסוציאלית ,מעמידה את הפרט במרכז
על יסוד גישה שכל אדם הוא עולם ומלואו ,ואין שני עניים הדומים זה לזה .היא
מבוססת על שיח של זכויות חברתיות ,לפיו לכל אדם זכות לתזונה ,רווחה ,בריאות
46
ופרנסה בכבוד ,והיקף הצרכים החברתיים הוא סכום הצרכים של משקי הבית.

מתח בין ההכרח להשתלב בכלכלה הגלובלית לבין השלכותיה .כיום ,לא ניתן לקיים כלכלה
מודרנית ללא השתלבות ותחרותיות בכלכלה העולמית .מצד שני ,תופעת הגלובליזציה
מרחיבה את הפערים בהון של האזרחים וביכולתם לצבור ולממש אותו .בכך היא מגדילה את
הפערים ומעלה את שיעור האנשים שמצויים מתחת לקו העוני– 47


ההון האנושי של עובדים רבים נשחק בשל העלייה בקצב השינוי בשווקים ,שמחייבת
עסקים ואנשים פרטיים להשקיע משאבים רבים בשימור ובטיפוח הונם באמצעות
לימודים והכשרות .מי שלא יכול או לא רוצה לעמוד בקצב הולך ומודר משוק העבודה,
עד כדי הפיכתו לבלתי-ניתן-להעסקה );(unemployable



צמצום מספר המשרות של עובדים בלתי-מיומנים בשל ניוד חלקים מרכזיים
משרשרת האספקה לארצות בהן השכר נמוך וניוד עובדים "זולים" למדינות מפותחות.
לכן נוצר עודף היצע של עובדים כאלה ,המתחרים על עבודות בעלות ערך מוסף נמוך
יחסית ,שמביא לירידת שכרם ולעליית שיעור האבטלה בקרבם עולה;



ערכם ושכרם של חברי המעמד היצירתי ) (creative classהולך ועולה – מנועי
הצמיחה במדינות מפותחות מתבססים על תחכום ויצירתיות בתחומים של טכנולוגיה,
עיצוב או מדע ,ועל יצירת ערך ייחודי .מגמה זו מייצרת ערך רב לעובדים משכילים
ומיומנים שבאה לידי ביטוי בשכרם ומגבירה בכך את פערי ההון וההכנסה;

ר' אורי ינאי ,פלורנס בראון ,חניתה קושר ,שירותי רווחה בפרספקטיבה בינלאומית משווה ,נייר עמדה עבור
משרד הרווחה והשירותים החברתיים.2117 ,
פרופ' מייקל ספנס ,זוכה פרס נובל לכלכלה ,טוען כי פערים חברתיים הם חלק בלתי נפרד מהכלכלה הגלובלית
" העובדים המשכילים ביותר ,שעובדים במשרות המתגמלות ,נהנים מהכנסה גבוהה ועולה ומהזדמנויות עבודה
מעניינות ומאתגרות ,בבית ובחו"ל .לעומת זאת ,הרבה מבני מעמד הביניים רואים את אפשרויות התעסוקה
שלהם מצטמצמות ואת ההכנסה שלהם קופאת במקום" .להרחבה ר' :פסובסקי אורי" ,מעמד הביניים פסימי –
בצדק" ,כלכליסט.19.16.2111 ,
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חוסר היציבות בשווקים העולמיים ,במחירי הסחורות או הדלק ,בשערי הריבית או

בשערי החליפין ,מקשים על התכנון התקציבי וניהול הנכסים של הציבור .רמת הידע
וההבנה הנדרשת לשם כך הם מעל ומעבר ליכולותיה של מרבית האוכלוסייה.
מגמות אלו מזינות פער הולך וגדל בהון הכלכלי בהווה ובעתיד בין עובדים בלתי-מיומנים
48
שאינם משכילים לבין עובדים מיומנים ואנשים משכילים.
.83

האם עוני ופערים חברתיים הם בלתי-נמנעים ואף ,במידה מסוימת ,רצויים? – רבים רואים
בפערים בהכנסה תוצאה טבעית ובלתי נמנעת בחברה אנושית בריאה שבה אזרחים
מתוגמלים בגין עבודתם הקשה ,כשרונם ונכונותם לקחת סיכון ולהיות יזמים .לפיכך יש
למקד את השיח הציבורי בסוגיית רשת הביטחון והתמיכה שהחברה צריכה לתת לפרט
בדמות דיור ,מזון או שירותי בריאות ,אם בכלל .מנגד ,יש גישות שצידדו בשוויון על-פי
העיקרון שמקצה לכל פרט משאבים על-פי צרכיו ללא קשר להכנסתו.

.86

הכנסה פנויה או איכות חיים כמדד למצבם של משקי בית – ברוב המדינות ,הכנסה פנויה
היא המדד לשיוכם של משקי בית לעשירונים כלכליים-חבריים ,ולפיכך גם להגדרתם כ'עניים'
או 'לא-עניים' באמצעות מדד 'קו העוני' 49.בפועל ,מדד רלוונטי יותר להערכת מצבם של משקי
הבית הוא איכות החיים שמתגבשת כתוצאה משילוב בין ההכנסה הפנויה לבין השירותים
הציבוריים כגון חינוך ובריאות וכן סוגיות כמו ביטחון אישי או לכידות חברתית.

.87

יחסי ספק-לקוח בין המדינה ובין האזרחים או שותפות בין בעלי ענין? – התפיסה הרווחת,
השאולה מהעולם העסקי ,רואה באזרחים על פי רוב 'לקוחות' של המדינה המקבלים
'שירותים' ממוסדות ציבוריים שהם צינורות של הממשלה והמדינה להעברת משאבים
לפרטים .מנגד ,תפיסות אחרות ,המבוססות גם על ניסיון בין לאומי ,מראות כי השתתפות
פרטים ,משפחות וקהילות בעיצובם ובהספקתם של שירותים ציבוריים משפיעה על מידת
שביעות הרצון מהם .למשל ,מעורבות הורים בחינוך ילדיהם משפיעה חיובית על סיכויי
ההצלחה של הילדים ,ורשתות חברתיות הנוצרות סביב שירותי בריאות משפרות את
הבריאות של הקהילה .זאת ועוד ,התאמה של מוסדות מקומיים לצורכי הקהילה משפרים
את איכות השירותים.

.88

מתח בין המרחב הפרטי והסמכות ההורית ,לבין התערבות ציבורית וראייה רב-דורית – מצד
אחד ,החברה המודרנית מעלה על נס את אחריותו הבלעדית של הפרט על חייו ואת אחריות
ההורים לילדיהם .מצד שני ,בתחום העוני ,קיימת תופעה קשה של הנצחת העוני מדור לדור,
שלא ניתן למגר אותה ללא התערבות הרשויות וקיומם של מרחב ציבורי חזק ושירותים
50
ציבוריים מקיפים.

.89

מתח בין האידיאל של משפחה גדולה לבין העלאת ההכנסה לנפש – ישראל היא המדינה
המפותחת היחידה שבה האוכלוסיה גדלה בקצב מהיר של  1.8%לשנה ,שמקשה על השגת
היעד של העלאת ההכנסה לנפש ,משום שגידול ריאלי בקצב של  5.3%לשנה משמעו צמיחה
של  3.5%בתוצר .בשאר המדינות המפותחות ,קצב גידול האוכלוסיה הוא נמוך עד אפסי .קצב
הילודה בישראל מונע על ידי השכבות הכלכליות והחברתיות החלשות ,בעיקר בקרב הערבים
והחרדים .אולם ,גם משפחות ישראליות חילוניות או מסורתיות הן גדולות מהממוצע
המקובל במדינות המפותחות.

48

שם .ראה בנוסף IMF, World Economic outlook, ch. 4: Globalization and Inequality, 2007
קו העוני מוגדר כ  31%מההכנסה הפנויה החציונית לנפש סטנדרטית .להרחבה ר' :דו"ח פני החברה בישראל ,5
עמ'  .119נושא המדידה הוא מרכזי להבנת תפיסת מקבלי ההחלטות ולעיצוב מדיניות ,שכן "מה שאנו מודדים
זה משאנו עושים" – דברי פרופ' ג'וזף שטיגליץ ,חתן פרס נובל בכלכלה .ר' Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress
משרד הרווחה פועל לפיתוח שירותים בקהילה על בסיס התפיסה ש"גדילתו של ילד בחיק משפחתו הטבעית
מבטיחה את התפתחותו התקינה" .ר' גם תקנון העבודה הסוציאלית ,פרק  8סעיף .9

49

50
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.91

ערכים של צריכה או חיסכון והשקעה – החברה המודרנית מטפחת את תרבות הצריכה
באמצעות בעלי העסקים המתחרים על לבם וכיסם של הצרכנים .כמו כן ,הצריכה נתפסת
כמנוע הצמיחה הכלכלית .לעומת זאת ,שיפור העתיד של הדור הבא וגם חוסר היציבות
הכלכלית והלחצים הפיננסיים מחייבים תרבות וערכים של חיסכון והשקעה.

.91

משבר מתמשך ביכולתה של ממשלת ישראל למשול – משבר זה נמשך כשלושים וחמש שנים,
מאז אמצע שנות ה ,71 -ופוגע ביכולתה של ממשלת ישראל לעצב מדיניות בתחומים
שמחייבים שיתוף-פעולה בין-זרועי מתמשך בעיצוב המדיניות ,בתכנון ובביצוע .שורשיו
נעוצים בשיטת ממשל שמעודדת חוסר יציבות פוליטית בכנסת ובממשלה והשלכותיו ניכרות
כמעט בכל תחום שמחייב תכנון ארוך טווח וביצוע עקבי כמו איכות סביבה ,חינוך ,תשתיות,
או מאבק בעוני .חולשה זו מהווה חסם מבני קשה בפני הרפורמות הנדרשות לצורך גיבושה
של קפיצת מדרגה.

הצמיחה אמורה לחלחל ,אבל היא לא...
.92

51

52

53

54
55

התפיסה הרווחת בישראל היא שצמיחה כלכלית במשק תבטיח את רווחת הפרטים
באמצעות 'חלחול' לעומק ולרוחב האוכלוסייה – על פי תפיסה זו ,הממשלה מתמרצת קבוצות
בעלות אמצעים לצורך הגדלה של הפעילות במשק ,תחת ההנחה שהדבר יסייע לכלל התושבים
כיוון שהשכר יעלה וייווצרו מקומות תעסוקה חדשים שיעודדו את כלל הפעילות הכלכלית
במשק 51.בפועל ,הצמיחה לא מחלחלת לשכבות הנמוכות ומתרכזת בידי מעטים ,ובעשור
האחרון חל גידול בממדי העוני בישראל ובפערים החברתיים:


אי השוויון בהתחלקות ההכנסות גדל :בשנים  2119-1999עלה מדד ג'יני מ 1.539-ל-
 52;)9.2%( 1.592היחס בין ממוצע ההכנסות בחמישון העליון לממוצע ההכנסות
בחמישון התחתון ,גדל מפי 6.3-בשנת  2111לפי  7.3ב .2118 -זאת בעוד שממוצע
האיחוד האירופי עומד על פי  4.9בלבד .חלקם של משקי הבית מרובד ההכנסה הנמוך
53
והבינוני בהכנסות המשק ירד מכ 42%-בשנת  1988ל 54%-בשנת .2119



שיעור משקי בית בישראל הסובלים ממחסור במשאבים חומריים גדל ושיעור העניים
בישראל גבוה בהשוואה למדינות המפותחות .כך ,שיעור המשפחות העניות עלה מ-
54
 17.6%ל 21.3% -בין השנים ;2119-2111



שיעור האנשים השרויים בסכנה של עוני גבוה בהשוואה למדינות מפותחות – פגיעות
כזאת מתבטאת בכך שאירוע חד-פעמי כגון מחלה ,הלוואה מכבידה ,או פיטורין
ידרדרו את מצבם החברתי-כלכלי של משקי הבית למצוקה ,שממנה יתקשו להיחלץ
ללא סיוע חיצוני משמעותי 55.בעוד ש 29% -מהאוכלוסייה בישראל נמצאים בסכנת
הידרדרות לעוני (בעיקר ילדים וקשישים) ,רק  16%מצויים בסכנה דומה באיחוד

כך ,מדיניות המיסים בישראל ממוקדת בהורדת מיסים ישירים ובראשם מס חברות ומס הכנסה ,שמוטלים
בעיקר על שכבות ההכנסה הגבוהות .ראו דברי היועץ הכלכלי לרה"מ ,אורי יוגב ,על המדיניות הכלכלית של
הממשלה ל.2119-2111 -
 – Gini Index 2009בשנים  2112-2118עלתה ההכנסה הריאלית בשיעור ריאלי מצטבר של  17%בכלל
האוכלוסייה ,אבל בשני החמישונים העליונים היא עלתה בשיעור של  17%ו .19%-ואילו בחמישון התחתון
ההכנסה עלתה בשיעור נמוך בהרבה .8.2% -
משקי בית שהכנסתם עד  73%מההכנסה החציונית במשק מוגדרים רובד נמוך ,ומשקי בית שהכנסתם בין 73%
ל 123% -מההכנסה החציונית מוגדרים כרובד בינוני – להרחבה ר' :מרכז אדוה ,תמונת מצב חברתית.2119 ,
מרכז אדוה ,תמונת מצב חברתית ,2119 ,עמ'  ;19דו"ח ממדי העוני  ,2119עמ' .6
כ  43% -מהאוכלוסיה מודאגת במידה מסוימת מהאפשרות להיקלע למצוקה כלכלית או לעוני על פי הסקר
החברתי של מרכז טאוב  ,2119עמ'  .551בנוסף 41% ,מהאוכלוסיה בישראל תתקשה מאוד ,או לא תוכל לעמוד
בהוצאה חד פעמית בסך  8,111ש''ח ,תוצאות סקר שנערך עבור עיתון "כלכליסט" ופורסם ב.15.16.11 -
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האירופי .ובעוד ש 21% -מהישראלים דיווחו שוויתרו על אוכל עקב קשיים כלכליים ב-
56
 ,2117רק  11%אירופאים עשו זאת בתקופה המקבילה;


האוכלוסייה החרדית והערבית-מוסלמית סובלות מעוני בשיעורים גבוהים יותר
מהאוכלוסייה היהודית-חילונית .בשתי האוכלוסיות הללו קיים שילוב בין משפחות
גדולות לבין הכנסה נמוכה שנובעת מחוסר השתלבות בשוק העבודה ,ומאי-מיצוי
הפוטנציאל התעסוקתי והעסקי .אוכלוסיות אלו מהוות יחד כ 23% -מהאוכלוסייה
57
הכללית אך משקלם בקרב העניים מגיע ל;61% -



עוני בפריפריה – שיעור המשפחות העניות בצפון ( )51.9%ובדרום ( )25.6%גבוה
58
מהממוצע הארצי ( )19.9%ומשיעורן באזור תל אביב (.)15.7%

.95

התפיסה הרווחת היא שמידע רלוונטי – על מבנה החיסכון הפנסיוני למשל – תאפשר
לאוכלוסייה לקבל החלטות כלכליות מושכלות .בפועל ,מוצרים ושירותים רבים מורכבים
מאוד ומשווקים באופן מתוחכם כך שגם אנשי מקצוע מתקשים להבין את מהותם ולפעול
בחוכמה ,לא כל שכן הציבור הכללי .כך לדוגמה ,קשה ביותר להבין את מצב הפנסיה או
ולהשוות חלופות בתחום זה.

.94

התפיסה הרווחת היא שהקטנת מעורבות הממשלה תבטיח שוק חופשי ותחרות משוכללת.
אלה אמורים לשפר את איכות המוצרים והשירותים לציבור .בפועל ,ישראל היא שוק קטן
שחשוף להיווצרותם של מונופולים ,שפוגעים בהכללה .קומץ אנשים צברו נגישות יוצאת
דופן להון רב ולנתח ניכר מהמימון הבנקאי ,וגם שליטה על שירותים ומוצרים שהם מרכזיים
לאיכות החיים של האזרחים ,כגון תקשורת ,בנקאות ,ביטוח ,פנסיה ,מזון או אנרגיה .תופעה
זו מרחיבה את הפערים החברתיים ומגבירה את העוני בשל:


עלייה ריאלית משמעותית ביוקר המחיה של האזרחים ,בשל היעדר תחרות ורווחים
מונופוליסטים; 59



פגיעה בפריון ובהכנסה הריאלית בשל היעדר תחרות אמיתית ופגיעה ביזמות
וביזמים;

.93

התפיסה הרווחת קוראת לצמצום ההוצאה הציבורית באמצעות הפרטת שירותים ציבוריים,
צמצום אחריות המדינה להספקת שירות ליבה 60,ומתן אפשרות לאזרחים המעוניינים
בשירותים נוספים או איכותיים יותר לרכוש אותם בשוק הפרטי .חופש הבחירה של הפרטים
61
הוא שמשפר את איכות חייהם .לכן ,במגוון שירותים ציבוריים ,ובכלל זה גם בתחום החינוך
והבריאות 62,הצטמצמו ההוצאה הציבורית והיקף השירותים ,תוך עלייה בהוצאה הפרטית.

56

דו"ח פני החברה בישראל  ,2111עמ' .68 ,125-119
מוקד עוני נוסף הנו המגזר האתיופי ,מוקד זה משמעותי מאוד מבחינת שיעורי העוני ( כ  )61%אך משקלו היחסי
בקרב כלל העניים נמוך .להרחבה ר' :אג'נדה  ,2111-2118עמ' .34
שנתון סטטיסטי לישראל ,2119לוח  ,12.4הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ;,המוסד לביטוח לאומי ,דו"ח ממדי
העוני  ,2118עמ' .22
שוק המזון ריכוזי  -עשרה ספקי מזון אחראיים ל 61.8%-מהמכירות ,ולכן חווה עליית מחירים גבוהה במיוחד
של  51.6%מ 2113 -ועד  .2111ר' אילנית חיות ,גלובס 19-21.7.2111 ,ועבודת מרכז המחקר והמידע של הכנסת,
עליית מחירי מוצרי המזון בישראל.2111 ,
ההוצאה הציבורית מתוך התוצר ירדה בעשור האחרון מ 47% -ל( 45% -דו"ח בנק ישראל .)2118
בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"א) אישר משרד החינוך הרחבה של שעות הלימודים הנוספות הממומנות על ידי
ההורים והרשויות המקומיות .ר' תשלומי הורים בגין תל"ן ורכישת שירותים מרצון ,מרכז המידע והמחקר של
הכנסת .2111 ,כמו כן ,בעשור האחרון מתרבים בתי ספר פרטיים ,שמסננים את תלמידיהם וגובים שכר לימוד.
ר' ניר מיכאלי ,ביד נעלמה ובזרוע נטויה-הבטים פדגוגיים של הפרטת החינוך ,מפנה.2118 ,
בתחום הבריאות ,חלקו של המימון הפרטי עלה לאורך השנים  2119-1993והגיע ל 42%-מההוצאה הלאומית
לבריאות .זאת ,במקביל לירידה במימון המדינה וכאשר סך ההוצאה הלאומית לבריאות נותר קבוע ביחס
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בפועל ,הפרטת שירותים ציבוריים מרכזיים בתחום הבריאות ,הרווחה והחינוך ,כפי שבוצעה
בחלק מהמקרים הקטינה את חופש הבחירה ומרחב ההזדמנויות של הפרטים:


ההכנסה הפנויה הריאלית הצטמצמה כתוצאה מכך שהציבור נאלץ לרכוש שירותים
שסופקו בעבר על ידי הממשלה ,ולהשלים על חשבונו את איכות השירותים שהוא
צורך בתחום החינוך או הבריאות;63



ההון האנושי של הציבור נפגע משום שנגישותו לשירותי בריאות ,חינוך או הכשרה
מקצועית הצטמצמה .אזרחים רבים לא צורכים שירותים אלה בשל עלותם ,נגישותן
של אוכלוסיות חלשות לשירותים אלה נמוכה בין השאר גם עקב חסמים מבניים כמו
64
קשיי נגישות ,תחבורה ,השכלה או שפה;

.96

בנוסף ,ישראל סובלת גם מכשלי שוק בחלק מענפי המשק .כך למשל ,כשל מבני בתחום
הדיור גורם לכך שכוחות השוק גורמים לעלייה ריאלית בעלות הדיור – 65הדבר נובע
מהתלכדות של כוחות ומגמות כגון מחסור בקרקעות ,תהליכי תכנון ובנייה ארוכים ,שיטת
מכרזים שמביאה לעליית מחירים ,היעדר תמריצים לבניית דירות קטנות ,אינטרסים של
גופים עסקיים גדולים כמו הבנקים לשמור על מחירי הדיור גבוהים ותמריצים חלשים
לתיעוש ענף הבנייה בשל הזמינות של כוח אדם זול.

.97

מדברים על קו העוני ולא על העוני – המדיניות הכלכלית-חברתית בישראל מתמקדת בחילוץ
מעוני באמצעות העברתן של משפחות עניות אל מעבר לקו העוני על ידי תשלומי העברה.
טיפול שורש בעוני כמעט שאינו חלק מהשיח הציבורי 66.ב 2117 -אימצה ממשלת ישראל את
תכנית 'אג'נדה חברתית כלכלית לישראל' המשלבת בין יעדים לצמצום העוני ובין מנופי
67
צמיחה לטווח ארוך ,אך תכנית זו לא הבשילה לכדי אסטרטגיה כלל ממשלתית.
בפועל ,תשלומי ההעברה ,שמעלים משקי בית ואנשים אל מעבר לקו העוני ,לא משנים את
מצבם המהותי ,ולא מבטיחים להם איכות חיים מספקת .בנוסף ,מגמת התרחבות הפערים
68
בהכנסה ברוטו מחייבת גידול מתמיד בתשלומי ההעברה לאורך זמן שאיננה בת קיימא.
כמו כן ,במציאות מתרבים דגמים של משפחות אלטרנטיביות שתחולת העוני בקרבן גבוהה
יחסית – כך במיוחד ,משפחות חד-הוריות עובדות מצויות בסכנה חמורה של עוני ,ואכן,

63

64

65

66

67

68

לתוצר .שיעור התושבים שרכשו ביטוח בריאות משלים עלה מ 51% -בשנת  1997ל 77% -בשנת  .2117מתוך:
דו"ח פני החברה בישראל ,5 -הלמ"ס.2111 ,
לדוגמא" :הפועל היוצא של היעדר מעונות יום מוכרים ומסובסדים היא פריחה של גנים פרטיים-כאלה שאין
שום פיקוח על המחירים שהם גובים ועל התכנים שהם מעבירים" .מתוך :כפיר-הראל ,דפנה" ,משכנתה נוספת
על גן הילדים" ,גלובס .28.7.2111 ,כמו כן" :אין תקנים מספקים לפסיכולוגים במרפאות בריאות הנפש
הציבוריות ,ואנשים הנזקקים לטיפול נפשי במערכת הציבורית נאלצים להמתין חודשים ארוכים" ,מתוך :דן
אבן" ,המצטרפים החדשים למחאה בתל אביב :המתמחים בפסיכולוגיה" ,הארץ.29.7.2111 ,
בשנת  12% 2117מהתושבים ויתרו על טיפול רפואי או על תרופות בשל מחסור כלכלי ,ר' גרוס רויטל ,ברמלי-
גרינברג שולי ווייצברג רותי ,דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב .1119-מאיירס-ג'וינט-
מכון ברוקדייל.2119 ,
ר' פסובסקי אורי" ,מעמד הביניים פסימי – בצדק" ,כלכליסט ;.19.16.2111 ,וכן IMF, World Economic
outlook chapter 4, Globalization and Inequality, 2007.
השיח הציבורי בנושא העוני מתעצם מידי שנה במועד פרסום דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים על-ידי
המוסד לביטוח לאומי ודו"ח העוני האלטרנטיבי על-ידי ארגון "לתת" .להרחבה ר' :עוז אלמוג וגבי וימן,
"הרייטניג של פסטיבל העוני" ,מעריב.21.1.2116 ,
האג'נדה הכלכלית –חברתית  ,2111-2118החלטות הממשלה מספר  1383מ 2162 , 22.14.2117 -מ13.18.2117 -
– מימי ממשלת אולמרט; והחלטות הממשלה מספר  181מ 12.13.2119 -ומספר  13.17.2111 1994מימי ממשלת
נתניהו עוסקות ביעדים לצמצום העוני בישראל והגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה כיעד מרכזי למדיניות
הכלכלית-חברתית.
דו"ח מצב המדינה ,עמ' .58 ,56
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תחולת העוני בקרב משפחות אלה מגיעה ל ,17% -שיעור הגבוה פי חמש מתחולת העוני אצל
69
משפחות בהן שני מפרנסים;
.98

.99

תעסוקה נתפשת כמזור העיקרי בפני עוני וככלי העיקרי לשיפור מצבם החברתי-כלכלי של
משקי הבית 70.בפועל ,תופעת ה'עובדים עניים' ממחישה כי יציאה לעבודה אינה ערובה
למניעת עוני או להבטחת הצרכים הבסיסיים 71.משום שהשכר הממוצע לנפש בישראל ,ולא
כל שכן שכר המינימום ,נמוכים מההוצאה הממוצעת של משק בית .יתרה מכך ,מעמד
הביניים הנמוך חשוף להתדרדרות למצוקה ונלכד בין רמת השתכרות נמוכה לבין העדר
משאבים להשקיע בפיתוח ההון האנושי לשם שיפור תנאי התעסוקה שלו .הגורמים
המרכזיים לתופעה זו הם:


הממשלה והסתדרות העובדים ,שמשפיעים על רמת ההשתכרות של כמחצית
מהעובדים ,מדכאות את שיפור הפריון דנות רבבות משפחות לחיי מצוקה .כך לדוגמה,
רמת השכר וההטבות של העובדים הלא-מאוגדים נמוכה יחסית לאלה של חברי
הוועדים הגדולים .גם השכר במערך העבודה הסוציאלית ,השיטור ,ההוראה או שירות
72
החוץ נמוך יחסית לשכר במערכת הביטחון;.



העדר השקעה בעסקים קטנים ובינוניים ויצירת חסמים להון ולטכנולוגיה ,שפוגעים
בפריון ובהכנסתם הריאלית;



העדר נגישות תחבורתית למוקדי תעסוקה – תשתית הרכבות והכבישים של ישראל
מפגרת אחרי המדינות המפותחות ,למרות השקעות הענק בתחום זה בשנים
האחרונות .מציאות זו מגבילה את האזרחים בכך שהיא מדירה אותם ממוקדי
73
תעסוקה ,בריאות ,רווחה או השכלה איכותיים.

כל זאת ועוד ,תעסוקה לא נותנת מענה ל'נזקקים עניים' ,קבוצת האוכלוסייה שאין ביכולתה
לעבוד ומסתמכת על קצבאות של המדינה .קבוצה זו סובלת מעוני וממחסור :כ25% -
מהקשישים בישראל עניים ,ובשנת  2117דיווחו  23%מהאנשים עם מוגבלויות חמורות כי
אינם מצליחים לממן את הוצאותיהם החודשיות ,זאת בהשוואה ל 11%-מבין אלה ללא
74
מוגבלות.

משמעויות :מעגל עוני ופערים חברתיים מתרחבים
 .111התרחבות 'מעגל העוני' – מושג זה מתייחס לתופעה שבה הורים עניים מגדלים ילדים עניים,
שבתורם מנציחים את העוני גם בדור שלאחר מכן .תופעה זו של שעתוק העוני מדור לדור
נוצרת בין השאר משום שהמשאבים המעטים של משק הבית מופנים לצרכים המידיים של

69

70

71

72

73

74

מנהל המחקר ותכנון של המוסד לביטוח לאומי ,משפחות חד הוריות בישראל -תמונת מצב והצעות לשיפור,
 ,2119עמ' .7
תכניות 'אורות לתעסוקה' ,ו'מהל"ב' אמורות היו לשלב מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את כושר ההשתכרות
שלהם לצורך הגעה לעצמאות כלכלית וחברתית .ר' דו"ח הוועדה לבחינת תכנית מהל"ב.
בראש רוב המשפחות שהתווספו למעגל העוני ב 2119 -עומד ראש משק בית עובד .מתוך :דו"ח ממדי העוני ,עמ'
 . 6נתון נוסף מראה כי שליש מהמשפחות שבראשן עובד במשרה מלאה עניות ,דו"ח בנק ישראל לשנת .1117
השכר הממוצע לשכירים בענף השירותים הקהילתיים עומד על  ₪ 3431לחודש ,לשכירים בתחום החינוך 6319
 ₪לחודש ,לשכירים בתחום שירותי הבריאות ,רווחה וסעד  ₪ 7116לחודש .לעומת זאת ,השכר הממוצע במשק
באפריל  2111עמד על  ₪ 8698לחודש .מתוך הודעה לעיתונות ,הלמ"ס אפריל .2111
דו"ח מצב המדינה ,ע'  ;47יורם אסידון ,פער הנגישות והניידות בתחבורה הישראלית סקירת מצב ,השלכות
חברתיות והצעות לשינוי ,הוגש לארגון חיים וסביבה במסגרת פרויקט צדק סביבתי.2114 ,
דו"ח ממדי העוני ,2118 ,עמ'  ;2נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,אנשים עם מוגבלות בישראל.2119 ,
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דיור ,מזון או בריאות ולא לצבירת הון כלכלי ,אנושי או חברתי 75.לפיכך ,במקרים רבים
ילדים הגדלים בבתים כאלה לא צוברים לזכותם חסכונות כלשהם שיסייעו בידם בבגרותם,
נעדרים מבתי הספר ,לא זוכים לטיפול רפואי הולם ,ואין להם נגישות למסגרות שמעשירות
את הונם החברתי .הסיבה המרכזית להתרחבות מעגל העוני היא השחיקה בשירותים
הציבוריים ,ובעיקר בתחום הבריאות והחינוך.
 .111האתגר של התרחבות הפערים החברתיים נובע משילוב המגמות האלה:


מעמד הביניים נאלץ לעשות יותר עם פחות בשל הירידה בהכנסה הפנויה הריאלית
כתוצאה מהשילוב בין עליה ביוקר המחיה והדיור ,דשדוש בשכר הריאלי ,צמצום היקף
השירותים הציבוריים והעברת הנטל בתחומים אלה אל כתפי האזרחים;



חסמים הולכים וגוברים על היכולת לצבור הון כלכלי ,בשל הקושי לחסוך לטווח ארוך
ולקנות דירה; קושי לשמר את ההון האנושי בשל הצורך להמשיך ולהשתפר כדי
להישאר רלוונטיים לשוק העבודה; וחסמים של הון חברתי בשל התרבותם של מעגלים
סגורים שמבוססים על קשרים חברתיים ואישיים ולא על יכולות וכישרון;

 .112המשמעות המשותפת לשני האתגרים דלעיל היא ניכור כלפי מוסדות המדינה והאליטה
הכלכלית והפוליטית ,שרבים מחבריה נתפסים כ'אליטה בוזזת' ,שמעייניה נתונים להגדלת
כוחה ומשאביה על חשבון הציבור ,ולא כ'אליטה משרתת' ששמה את טובת הכלל לנגד עיניה.

טבלה  :2סיכום הפער התפיסתי
תפיסה קיימת

מציאות

משמעויות

צמיחה כלכלית אמורה לחלחל
לכלל האוכלוסייה.

הצמיחה מתרכזת בידי
מעטים; העוני גובר והפערים
החברתיים מתרחבים.

ללא מדיניות שממוקדת
באתגר ההכללה ,תמונת
המציאות תלך ותורע.

גלובליזציה היא כוח חיובי
ומנוע לצמיחה.

גלובליזציה תורמת להרחבת
הפערים ,להעדר יציבות
במשקי הבית ,ולהדרה של
עובדים לא-מיומנים.

יש צורך בטיפוח מתמשך של
ההון האנושי של העובדים על
מנת לשמר את הרלוונטיות
שלהם בעולם גלובלי.

צמצום המעורבות הממשלתית ישראל כשוק קטן חשופה
למונופולים וסובלת מכשלי
בשוק יבטיח שוק חופשי
שוק בחלק מן השווקים.
ותחרות משוכללת.
'ממשלה קטנה ורזה' :יש
לצמצם את ההוצאה
הציבורית ולאפשר חופש
בחירה לפרטים

הפרטת שירותים ציבוריים
מרכזיים פגעה ביכולת של
אוכלוסיות חלשות לצבור הון
כלכלי ואנושי

מדברים על קו העוני ולא על
עוני

קצבאות לא מטפלות בשורש
הבעיה; יש לבנות את ההון של
הכלכלי ,האנושי והחברתי של
משקי בית באזור 'קו העוני'.

שילוב בשוק העבודה נתפס
כתרופה העיקרית לעוני

תופעת 'העובדים העניים'
מוכיחה כי עבודה אינה ערובה

75

יש לחזק את הרגולציה כדי
להבטיח תחרות אמיתית או
לפקח על מחירי מוצרי הבסיס.
הנצחת מעגל העוני מדור לדור
– הזיקה בין מעמדם הכלכלי
של ההורים לבין עתידם של
הילדים  -הולכת וגוברת .יש
לחזק את המוסדות שמספקים
את השירותים הבסיסיים
לאוכלוסיית היעד.
יש להבטיח ששכר עבודה
מאפשר להתקיים בכבוד ,תוך

ר'Moore K. Chronic, life-course and intergenerational poverty, and south-asian youth, :
 ; Poverty Research Center (CPRC), 2004וגם Gordon D, The cost of Poverty, Forum for
Research on Social Policy in Israel, 2010.

חזון ישראל  :21האמנה הישראלית החדשה

בפני עוני.

34

מתן תשומת לב מיוחדת
לנזקקים.

גישת ההכללה :שחייה נגד הזרם העולמי והמקומי
 .115לסיכום ,חזון ההכללה של מדינת ישראל – שמהותו היא קיומה של הזדמנות לכלל האזרחים
לתרום לצמיחה וליהנות מפירותיה בכך שהם צוברים הון ומממשים אותו – הוא בבחינת
'שחייה כנגד הזרם':
-

מול מגמות חזקות ועקביות בעולם ובישראל שמגבירות את ההדרה;
מול מערך ההסדרים בין הממשלה ,ההסתדרות ,וחלק מהתאגידים הגדולים
שתורמים תרומה משמעותית להדרה מהצמיחה ולצמצום ההנאה מפירותיה;

מול ערכי המשפחה בישראל וקצב הגידול המהיר של האוכלוסיה שעומד על ,1.8%
ומונע בראש ובראשונה על-ידי השכבות החלשות בקרב החרדים והערבים;
מול קבוצות סקטוראליות בעלות ייצוג פוליטי חזק כגון המתנחלים ,קבוצת האברכים
שאינם עובדים ומערכת הביטחון;
שמובילות לתוצאות הבאות:
-

ההון הכלכלי נשחק בראש ובראשונה בשל הפגיעה במעמד הביניים שנובעת
מהיווצרות מונופולין ,מחסמים על הפריון ,מהקושי לצבור הון ולממש אותו;

ההון האנושי נשחק בשל הצמצום וההרעה בהיקף השירותים הציבוריים ובאיכותם
ובשל ההדרה של העובדים הבלתי-מיומנים משוק העבודה;
ההון החברתי נשחק בשל התפתחות תופעת המועדונים הסגורים והשחיקה במעמדם
של כורי ההיתוך של החברה הישראלית ,ובראשם צה"ל;
כתוצאה מכל זאת ,הדור הנוכחי ממשכן את עתיד הדור הבא ,בכך שמשאביו הזמינים
מופנים לצרכי הקיום על חשבון צבירת ההון 76,ומדינת ישראל מתרחקת מחזון ישראל 13
וממימוש היעד של קפיצת המדרגה.

76

לדוגמא :מחקר של בנק ישראל טוען שאי הציות לחובת ההפרשה לפנסיה מתואם עם כדאיות החיסכון; הציות
נמוך במיוחד בקרב עובדים ששכרם נמוך מסף המס ,במגזר הערבי ואצל עובדים שבני זוגם אינם עובדים .מתוך:
שהם לוי" ,בנק ישראל :עובדים בשכר נמוך לא חוסכים לפנסיה",כלכליסט.7.6.2111 ,
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פרק :3
משוואת איכות החיים בישראל והאמנה הישראלית החדשה
מבוא :לשחות נגד הזרם לכיוון ההכללה
 .114כאמור ,הכללה הינה קיומה של הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה
וליהנות ממנה על ידי צבירת הון כלכלי ,הון אנושי והון חברתי 77.הכללה משפרת את איכות
78
החיים כיוון שהיא משפרת את תמהיל המרכיבים שתורמים לרווחתו הכללית של האדם:


הכנסה וקניין פרטי – כל רכושו של הפרט ו/או של משק הבית דוגמת הכנסה ,השכלה,
דירה ,פנסיה או חסכון לטווח ארוך;



איכות המרחב הציבורי והשירותים הציבוריים – איכות המוצרים ,התוצרים,
והקשרים הקהילתיים להם זוכים הפרט ו/או משק הבית במרחב השכונתי ,באמצעות
שירותים ציבוריים דוגמת חינוך ,בריאות או פנאי ,באופן ישיר;



ערך ייחודי – הסיפוק הרוחני שאדם מפיק מהיותו חלק מסביבה ערכית כלשהי.
לדוגמה ,בישראל ,יהודים רבים מפיקים ערך ייחודי מכך שהם נוטלים חלק במימושו
79
של החזון הציוני.

תרשים  :2משוואת איכות החיים בישראל
מימוש הון

איכות חיים

77
78
79

צבירת הון

הון פיזי/כלכלי
הון אנושי
הון חברתי

להרחבה ר' מסמכי מכון ראות :הון אנושי והון חברתי.
להרחבה ר' מסמך מכון ראות :איכות חיים בישראל.
עבודה זו לא תתמקד במרכיב זה.

הכנסה
+
מרחב ציבורי
+
ערך ייחודי
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האמנה הישראלית החדשה
 .113המהפכה החברתית-כלכלית שהתרחשה בישראל בין השנים  2799-2701מובילה למספר
מסקנות נדרשות:


בהעדר תפיסה עשירה וחליפית ,המשק הישראלי עלול להיקלע לתקופה ארוכה של
חוסר יציבות עד שהגישה הכלכלית חברתית החדשה תתחדד ותתייצב .כאמור,
תהליך שינוי זה ארך כעשור והבשיל רק לאחר משבר כלכלי וחברתי עמוק;



אמון הוא תנאי הכרחי להשלמת השינוי הכלכלי והחברתי הנדרש ,משום שהנעת
השינוי תלויה במספר רב של גורמים בעלי אינטרסים שונים שצריכים לבצע רפורמות
רבות לאורך זמן רב .במשבר הקודם הושג אמון כזה ועסקת החבילה גובשה רק
כשהמערכת הכלכלית הישראלית עמדה על סף התמוטטות ,ולאחר נסיונות רבים
שכשלו.

 .116ההדרה של מעמד הביניים והשכבות המוחלשות איננה 'תקלה של המערכת' אלא תוצאה
בלתי-נמנעת של הגישה הכלכלית והחברתית השלטת בעשרים וחמש השנים האחרונות,
אשר טיפחה מערך שלם של מוסדות ,ארגונים ,תבניות התנהלות ותמריצים שמובילים
80
לתוצאה זו.
 .117לפיכך ,הנעת צמיחה מכלילה וקפיצת מדרגה לאומית מחייבת רתימה של מספר כוחות
מרכזיים במשק במסגרת של מעין 'עסקת חבילה' שתטפל טיפול שורש בבעיות שפוגעות
באיכות החיים של מעמד הביניים ושל השכבות המוחלשות .במסגרת זו יש להוביל שינוי
בסיסי בסדרי העדיפויות ,בתמריצים ,ובערכים במרחב הציבורי תבניות הפעולה של
הממשלה ,התאגידים 81והארגונים והעמותות המובילים בישראל.
 .118לכן ,מכון ראּות הגיע למסקנה כי יש להתוות עקרונות מנחים לעיצוב המרחב הציבורי
העתידי של ישראל וזאת מתוך מטרה לממש את חזון ישראל  21ולחולל קפיצת מדרגה
כלכלית וחברתית.
 .119להלן העקרונות המוצעים כאמנה הישראלית החדשה:
-

-

-

80

81

היעד הלאומי המשותף למוסדות המדינה ולאזרחיה הוא שישראל תהיה אחת
מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן .חזון זה מחייב
צמיחה מהירה ומכלילה שתיבחן בכך שכלל האזרחים ייהנו מפירותיה ובכך שעתיד
ילדיהם יהיה טוב מהווייתם.
הקהילה היא יחידת היסוד של החברה הישראלית והבסיס לשגשוג ,חוסן והכללה
מקומיים .חיי קהילה תוססים הם בסיס לעיצוב זהותו של אדם ,למימוש יכולותיו
ולצבירת הונו ,ועל כן עליהם להוות זכות אזרחית בסיסית .לפיכך ,כל קהילה זכאית
למשאבים וסל שירותים על פי תקן מחייב ,שיכלול תמיכה במוסדות הקהילתיים
ובפעילויותיהם .עסקים ומיזמים זעירים ,קטנים ובינוניים הם חלק בלתי-נפרד
מקהילה תוססת ומשגשגת ועל הממשלה לתמוך במגמה זו.
עיצוב עתיד החברה הישראלית הוא תפקיד משותף של המגזר הציבורי ,המגזר
הפרטי והמנהיגות האזרחית .למנהיגות הקהילתית המקומית הנבחרת זכות וחובה
לקחת חלק בעיצוב המוסדות המקומיים ביחד עם הרשות המקומית וממשלת ישראל.

ר' Heifetz Ronald, Linsky Marty, Grashow Alexander, The Practice of Adaptive Leadership,
Harvard Business School Publishing, 2009, p. 47.
ר' Porter M., Kramer M.,"Creating Shared Value", Harvard Business Review, January-February,
2011, p. 1-17.
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הכנסת והממשלה יסדירו ,ירחיבו ויתמרצו את מעורבות האזרחים בעיצוב המוסדות
המרכזיים המשפיעים על איכות חייהם ,ובראשם בתי הספר ,המרכזים הקהילתיים,
ארגוני הנוער ,אגודות הספורט העממי ומוסדות התרבות והאמנות .מעורבות ציבורית
כזו תהווה חובה אזרחית בסיסית בישראל.
המדינה תעודד חיסכון והשקעה של הפרט בעתידו ובעתיד ילדיו באמצעות עידוד
חיסכון לפנסיה ולטווח ארוך ,סיוע ברכישת דירה ראשונה ,או תמריצים לחיסכון עבור
הילדים לדיור ,השכלה או יזמות.
עקרונות השוק החופשי והתחרות ההוגנת הם עקרונות יסוד של המשק הישראלי.
התערבות ממשלתית תתרחש במקומות שבהם קיים כשל שוק שפוגע בתחרות ומונע
מישראל לחוות פיתוח כלכלי מהיר ומכליל.
צה"ל ,השירות הלאומי והאזרחי ,האוניברסיטאות והמכללות הם מנועי הכללה.
המדינה תמשיך להרחיב את התכניות שתומכות בהשתתפות אוכלוסיות מוחלשות
במסגרות אלו.
גמישות תעסוקתית ולמידה מתמשכת של מיומנויות מקצועיות הן יעד משותף
למדינה ,לארגוני העובדים ולמעסיקים ,בכדי לשפר את איכות כוח העבודה ,להעלות
את הפריון ולהבטיח שעובדים יישארו ברי-העסקה בשוק העבודה המשתנה במהירות.

-

החברה הישראלית תהיה חברה עובדת ,שבה שכר העבודה מבטיח קיום בכבוד .היעד
הלאומי הוא שילוב מלא של שני שלישים מכוח העבודה במסגרת תעסוקתית מתאימה.
השכר הממוצע יאפשר קיום בכבוד ,והמדינה תפעיל את הכלים העומדים לרשותה כדי
להוריד את עלויות מוצרי היסוד .עובדי המגזר הציבורי שהם בעלי תואר ראשון יהיו
זכאים לשכר הממוצע במשק לכל הפחות.
התאגידים העסקיים יתחייבו לאחריות תאגידית שתשלב בין התפתחותם העסקית
לבין ערך ההכללה במיוחד בכל הקשור לרווחת העובדים וטיפוח ההון האנושי שלהם,
ריסון התנהלות מונופוליסטית ופיקוח על מחירים של מוצרי יסוד ,מתן שיוויון
הזדמנויות ועידוד ההעסקה של אוכלוסיות מודרות ,התנהלות הוגנת כלפי ספקים,
ושמירה על איכות הסביבה.

-

'סל המוצרים הבסיסי' יוגדר בתהליך שיתופי ויכלול את המרכיבים הבאים :דיור,
השכלה ,תחבורה ,חינוך וגידול ילדים ,תזונה ,תקשורת ובריאות .סל זה יובטח לכל
אלו שאין ביכולתם להתפרנס באופן עצמאי בשל גילם ,בריאותם ,או מוגבלויותיהם.
לצד זאת ,על הממשלה לשפר את תשתיות התחבורה ,התקשורת ואת תמריצי
התעסוקה של שכירים ועצמאים.

-
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פרק :4
העלאת ההכנסה הפנויה הריאלית
מבוא
 .111שיפור ברמת ההכנסה הריאלית של משקי בית הוא מנוע הכללה מרכזי – הכנסה פנויה
ריאלית מתייחס ליחס בין ההכנסה הפנויה ,שהיא סך המשאבים הכספיים של משק בית,
הנובעים מעבודה לאחר ניכוי מיסים ובתוספת תשלומי ההעברה 82,לבין עלות סל המוצרים
הבסיסי .הכנסה זו משמשת את משקי הבית לשתי מטרות עיקריות:


צריכה שוטפת של מוצרים ושירותים הדרושים לקיום נוכחי ועתידי ,דוגמת מזון,
חיסכון פנסיוני והנאה משעות הפנאי.



השקעה בשיפור פוטנציאל ההכנסה העתידי באמצעות הכשרה מקצועית ,פיתוח רשת
קשרים מקצועיים וכדומה.

 .111ניתן להשיג שיפור בהכנסה הפנויה הריאלית באמצעות הגדלת ההכנסה או הקטנת
ההוצאה .להלן מגוון שיטות ואמצעים להגדלת צד ההכנסות או להקטנת צד ההוצאות .יצוין,
כי אין זו רשימה סגורה וממצה .כמו כן ,סביר להניח כי שיפור איכות החיים יהיה תוצר של
שילוב מגוון של שיטות ואמצעים.

הגדלת ההכנסה בצורה מכלילה
 .112שיפור פריון העבודה 83כמנוע המרכזי המשפיע על יכולת ההשתכרות .קיימים פערי פריון
גדולים מאוד בין ענפים שונים במשק 84כתוצאה מפתיחתו לתחרות גלובלית .בעוד שענפי
המשק שמתחרים היטב בעולם נהנים משווקים גדולים ומתחרות עולמית המעודדת שיפורים
מתמשכים בפריון העבודה ,ענפים אחרים ,שלא מתחרים בשוק העולמי ,לא נהנים מאותם
תמריצים לשיפור הפריון.
 .115הדרכים להגדלת הפריון ידועות :שיפורים טכנולוגיים ,שיטות ניהול מתקדמות ותחרות,
אולם קצרה היריעה בעבודה זו מלהכיל את הדיון הפרטני בדרכים אלו.
 .114אין די בגיבוש מדיניות שמטרתה שיפור הפריון ,יש להתוות צעדים שיובילו לפריון מכליל,
ועל כן יש להתמקד בנושאים האלה:


82

83
84

85

פיתוח אזורי הפריפריה על בסיס מיצוי הנכסים הייחודיים שלהם – 85ישראל
מאופיינת בגיוון דמוגרפי ,אקלימי ,גיאוגרפי וביולוגי שיוצר נכסים ייחודיים רבים,
דוגמת נוף ,מורשת או מומחיות מקומית שיכולים לשמש כמנועי צמיחה מקומיים.
אסטרטגית פיתוח אזורית ,שמבוססת על הקמת אשכולות מיזמים סביב הנכסים
הייחודיים ,ויצירת תמריצים להתמחות ולתחרותיות ,תביא להעלאת הפריון ולהגברת
ההכללה;

הערה :בעבודה זו אנו לא מתייחסים להכנסות נוספות הנובעות מרכוש ,מריבית ודיבידנדים ,מפנסיה,
ולתקבולים חד פעמיים כגון ירושה ,הכנסה מחיסכון או פיצויים.
פריון העבודה  -התפוקה לשעת עבודה ,להרחבה ראו – הלפמן ,אלחנן ,מסתרי הצמיחה הכלכלית.2119 ,
פריון העבודה בתעשייה בטכנולוגיה עילית גבוה בכ 111% -מפריון הממוצע בתעשייה ,מתוך דו"ח מדדים למדע,
טכנולוגיה וחדשנות בישראל ,מוסד שמואל נאמן 2111 ,עמ' .112
ר' קפיצת מדרגה של הפריפריה ,ר אוי לציין שתפיסת פיתוח מוכוונת נכסים אזוריים אינה מוגבלת לאיזורים
המוגדרים כפריפריה בישראל אלא רלוונטית גם לאזורים הקרובים למרכז הארץ כמו איזור שפלת יהודה.
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מ'פרויקט מחולל שינוי' ל'פרויקט מחולל הכללה' – אחת הדרכים של ממשלת ישראל
לעודד את פיתוח הפריפריה היא באמצעות 'מיזמים מחוללי שינוי' דוגמת בית הספר
לרפואה בצפת ,מפעל אינטל בקריית גת או פרויקט מעבר צה"ל לנגב .על מנת
שהפרויקטים הללו יהוו סיפור הצלחה ,יש להכיל בתוכם מקומות תעסוקה איכותיים
לתושבי המקום כדי שייקחו חלק בחגיגת הצמיחה המקומית .פרויקט מחולל הכללה
מחייב מענים יצירתיים ,התאמה וחיבור אזורי ייחודי;



שדרוג ושימור ההון האנושי בשוק העבודה באמצעות למידה לאורך החיים .במשק
ההולך ומתבסס על תעשיות ידע ,להון האנושי חשיבות רבה בהשפעה על איכות המוצר
והשירות .לפיכך ,שיפור רמת ההון אנושי – באמצעות השכלה גבוהה ,הכשרה מקצועית
86
או הכשרות תוך כדי עבודה ( – )OJTהוא מרכיב מרכזי בשיפור הפריון.



חיזוק ועדכון התעשייה המסורתית והחקלאות על מנת לשפר את התחכום הטכנולוגי
והעיצוב של המוצרים ואת תהליכי הייצור והניהול .ניתן לחזק את התעשייה המקומית
באמצעות קרנות הון סיכון ייעודיות ,מחקר ופיתוח במימון ממשלתי ,הכשרות
87
ניהוליות וטכנולוגיות וכדומה;



מתן תמריצים לפיתוח חברות טכנולוגיות בגודל בינוני כדי לעודד יזמים ומשקיעים
לעבור תהליך התמסדות משלב הסטארט-אפ לשלב התעשייתי ,כך שייווצרו מקומות
עבודה חדשים;



קידום עסקים קטנים ובינוניים שמעסיקים כ 33% -מהמועסקים במגזר העסקי
וכמעט  51%מסך כל העובדים במשק בכל רחבי הארץ 88.עסקים אלה מעסיקים מגוון
רחב של עובדים ,חלקם דלי מיומנויות מקצועיות ומשרתים אוכלוסיות שניידותן
נמוכה .יש לטפל טיפול שיטתי בחסמים הניצבים בפני עסקים כאלה כגון נגישות
לאשראי 89,ידע ניהולי מצומצם או רמה טכנולוגית נמוכה .במקביל ,יש לבסס את רשת
90
הביטחון התעסוקתית של העובדים באמצעים כגון פנסיה או דמי אבטלה.



קידום יזמות עסקית זעירה בקרב בלתי מועסקים מאפשרת להם לשלוט יותר טוב
בגורלם וליצור לעצמם פרנסה מבלי להיות תלויים במעסיקים פוטנציאליים .מודל
המיקרו מימון הוא אמצעי מרכזי לקידום יזמות כזו ,וכך גם להכללה .לדוגמה ,תכנית
 SAWAבהפעלת 'קרנות קורת ישראל' מעניקה הלוואות לנשים בדואיות בנגב לצורך
פתיחת עסק זעיר .התכנית מותאמת תרבותית ודתית לאוכלוסייה המקומית ומספקת
91
ליווי צמוד לנשים בתהליך.



עידוד חדשנות באמצעות הקמת אשכולות של מיזמים מקומיים ,וזאת בכדי לשפר את
זרימת המידע בין העסקים באשכול ואת שיתוף הפעולה המקומי בזיהוי צרכים

ראה מסמך מכון ראּות :גישת הפלקסקיוריטי.
הוועדה לבחינת האמצעים להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית בראשות ישראל מקוב העבירה המלצות
ברוח זו.
ר' צדיק עמי ,עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובמדינות המפותחות ,מרכז מחקר ומידע ,הכנסת( .2117 ,להלן,
עסקים קטנים ובינוניים בישראל) .ר' מושג ראות פיתוח כלכלי קהילתי.
ר' ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל ,דוח וסקירה על התפתחות הפערים
החברתיים בישראל בעשרים השנים האחרונות ,כנסת ישראל ,דצמבר  ,2112עמ'  ;47להרחבה :חנן נייברג,
עידוד יזמות זעירה בישראל באמצעות ארגוני אשראי זעיר ,מכון מילקן; אהרון כהן מוהליבר ואייל סרי,
אפליית האשראי בישראל והצעה לפתרון ,מכון מילקן ,עמ'  ;7-4לאה ספרר ,הגר כהן ,ליאת לוי ,מדיניות
אשראי הוגן :דיווח בסגנון ה CRA-בישראל ,עמ'  ;1-2פלורנס בראון ,יעקב ירון ,גליה פייט ,מיקרופייננס –
הניסיון הבינלאומי והפוטנציאל בישראל ,מכון ון ליר ,עמ' .24-13
ר' עסקים קטנים ובינוניים בישראל ,עמ' .16-18
ר' אתר קרנות קורת ישראל.
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ושווקים חדשים ובהגעה אליהם .כמו-כן ,ההתמקדות של האשכול במוצרים
92
ובשירותים מסוימים מגדילה את התחרות המקומית;


שילוב תעסוקתי איכותי של אוכלוסיות שאינן לוקחות חלק בשוק העבודה בישראל,
דוגמת נשים ערביות וחרדים.

הקטנת ההוצאה :מסים ומסי מונופול
 .113למדיניות המסים של ממשלת ישראל השפעה משמעותית על היקף ההכנסה הפנויה של
משקי הבית .הפחתת מס ההכנסה והעלאת המסים העקיפים על מוצרים כגון דלק ,רכב
וסיגריות בשנים האחרונות ,93פגעה במעמד הביניים ובשכבות הנמוכות שמרביתם שכירים,
משלמי מסים ,המוציאים את כל או מירב משכורתם על צריכה (זאת בשונה מהשכבות
הנמוכות שפטורות על-פי-רוב ממסים ישירים או מהשכבות החזקות שיכולות להפחית את
94
תשלומי המסים ואינן צורכות את מלוא הכנסתן).
 .116הקטנת ההוצאה על סל המוצרים והשירותים הבסיסי היא דרך נוספת להגדיל את ההכנסה
הפנויה הריאלית .כאמור ,סיבה מרכזית לעלויות הגבוהות של סל זה היא העדר התחרותיות
במשק ,בין השאר בגלל כוחם של תאגידים גדולים ושל ההסתדרות .להלן הצעדים העיקריים
שמשרתים את חזון ההכללה:

92
93
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הגברת התחרות סביב סל מוצרי יסוד באמצעות הורדת חסמי כניסה .בענפים מרכזיים
במשק ,דוגמת ענף התקשורת הסלולארית או סליקת האשראי ,שורר מצב של העדר
תחרות או של תחרות מוגבלת ,בשל מגוון רחב של סיבות כמו מספר שחקנים קטן.
כאשר התחרות על מוצר או שירות בסיסי היא מוגבלת ,והביקוש אליו הוא קשיח,
מחירו עולה ,והפגיעה באיכות החיים של משקי בית בעלי הכנסה בינונית ונמוכה היא
95
קשה .לכן ,במקרים אלה נדרשת התערבות רגולטורית ואף פיקוח על המחירים;



עידוד רכישות קבוצתיות – התארגנות בקבוצות רכישה עשויה להוזיל עלויות לרוכשים
לאור יתרונות לגודל וחיסכון בפערי התיווך של רשתות קמעונאיות 96.רכש קהילתי
משותף של שירותים ומוצרים ,למשל באמצעות קואופרטיבים ,עשוי להקטין את
הוצאות משקי הבית על צריכה ובכך להפנות מקורות כספיים להשקעה.

ר' מושג ראּות אשכול כלכלי.
משקל המיסים הישירים מתוך כלל המיסים ירד בעשור האחרון מ 38% -ל( 48% -לוח א  )3גביית מיסים ישירים
ירדה בכ( 18% -לוח א  )5בעוד גביית מסים עקיפים עלתה ב 24% -מתוך דו"ח שנתי מנהל הכנסות המדינה
.2119-2111
מירב ארלוזרוב ומוטי בסוק ,כך יצומצמו הפערים בישראל :הוצאות הממשלה יוגדלו באמצעות העלאת מסים,
.12.18.2111 ,TheMarker
הפיקוח על מחירי המים באנגליה ובאוסטרליה נעשה באמצעות שיטות של מידוד והשוואה (בנצ'מרקינג) תוך
התייחסות לפרמטרים של טיב השירות והתייעלות תפעולית בנוסף על כיסוי העלויות של הספק.
ר' פיטרמן עדיה ,שילה שני ,החנות הזולה ביותר בישראל ,22.17.2111 ,TheMarker ,על קואופרטיב קהילתי
בשכונת קטמון בירושלים.
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פרק :1
שיפור המרחב הציבורי :גישת הקהילתיות
מכון ראּות מודה לחברה למתנ"סים; למר ניתאי שרייבר ולעמותת גוונים בשדרות; למר עידו שלם
ולעמותת גשר לעתיד מבית שאן בעבור ההשראה והידע הבאים לידי ביטוי בפרק זה.

מבוא
 .117תנאי הכרחי להזנקת איכות החיים בישראל ומימוש גישת ההכללה – קרי ,לשיפור יכולתה
של האוכלוסייה לצבור ולממש הון כלכלי ,אנושי או חברתי – הוא שיפור איכותם וכמותם
של השירותים הציבוריים ,והנגשתם לציבור.
 .118אתגר זה נופל בפועל לפתחם של מערך מוסדות ציבוריים ,מנהיגות ממשלתית ,אזרחית
ומקומית הפועלים בכל קהילה 97.לפיכך ,מכון ראּות החליט להסיט את תשומת ליבו
ומשאביו להבנת האתגרים והפוטנציאל הניצבים בפני גורמים אלו.
 .119קיימות שלוש גישות בסיסיות לשיפור איכות השירותים הציבוריים:


'גישת השיפור' המבוססת על התייעלותם ,הוזלתם או הנגשתם של השירותים
הציבוריים המוענקים לאזרחים ,בעיקר בתחום הבריאות ,החינוך ,הרווחה ,התעסוקה
והתחבורה .תחום זה נופל מחוץ לתכולת מסמך זה;



'גישת ההעצמה' שמבוססת על חיזוק קבוצות מובחנות באוכלוסייה הנחשבות
למוחלשות כגון משפחות חד-הוריות ,קשישים ,נוער בסיכון ,עולים ,או אזרחים
ערבים .גם תחום זה נופל מחוץ לתכולת מסמך זה;



גישה מבוססת-מקום ) ,(place-based approachשמניעה שיפור מערכתי במוסדות
הקהילתיים 98ושדרוג החברה האזרחית הפועלים במרחב הגיאוגרפי המקומי .על פי
גישה זו ,מוסדות והנהגה קהילתית מהווים את לבנת היסוד של השגשוג הכלכלי,
הרווחה ,החוסן ואיכות החיים של משקי הבית והפרטים בהווה ובעתיד .מסמך זה
99
יתמקד בגישה זו .מכון ראּות קורא ליישום הישראלי של גישה זו 'קהילתיות'.

 .121קהילה הינה מקום גיאוגרפי ,לעיתים שכונה או קבוצה של שכונות ,בה חיים פרטים
ומשפחות אשר מפתחים מערך של קשרים ומנגנונים שיתופיים באמצעות מערך המוסדות
הציבוריים.
97
98

99

להרחבה ר' אלישבע סדן ,עבודה קהילתית ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,2119 ,עמ' .19-42
המושג 'קהילה' חשוב בהקשר של ההכללה מכיוון שבקהילות התושבים פוגשים את התשתיות והשירותים
הציבוריים .הקהילה מעצבת את ההזדמנויות להתפתחות העתידית של האזרחים ואיכות החיים ברמה
המיידית .להרחבה ר' ;Kubish A., and others, Voices from the Field II, Aspen Institute, pp.10-11.
וכן ר' כתבתן של שני שילה ,רונית הראל "בלי דיור בר-השגה תהיה כאן מלחמת מעמדות",TheMarker ,
 ,22.7.2111המתארת את ההשפעה השכונתית על "סיכויי החיים" של ילדים.
כיום גישת ה place-basedמקבלת ביטוי בשורה ארוכה של יוזמות מקומיות בארה"ב וזוכה לתמיכה נרחבת של
הממשל האמריקאי .אחת הדוגמאות הבולטות הינה תכנית  )2111( Promise Neighborhoodsבמסגרתה
הממשל מעניק תמיכה לשכונות המתארגנות כדי לחזק ולקשר בין מערך השירותים החינוכיים והקהילתיים
בשכונה .תכנית זו מבוססת על הצלחתה של היוזמה המקומית הידועה  .Harlem Children's Zoneלהרחבה ר'
.Promise Neighborhoods Institute

חזון ישראל  :21האמנה הישראלית החדשה

41

 .121הקהילה היא הרמה שבה מתרחש שינוי חברתי ,וזאת ממספר טעמים :קהילות משפיעות
על אורח חייהם של פרטים ומשפחות ועל בחירותיהם החברתיות והערכיות ומשמשות בסיס
להתארגנויות חברתיות ,כלכליות ופוליטיות .בנוסף ,תופעות חברתיות כגון עוני נוטות
להתקבץ בשכונות וביישובים מובחנים ושם גם יש לטפל בהן.
 .122לכן ,מכון ראּות מאמין שגישת הקהילתיות היא הבסיס התפיסתי למבנה החדש של החברה
הישראלית הנדרש לצורך מימוש חזון ישראל  21והאצתה של צמיחה מהירה ומכלילה.

בסיס הקהילתיות :שותפות תלת-מגזרית מקומית
 .125גישת הקהילתיות מחייבת הסתגלות של החברה האזרחית בישראל – מתפיסה שבה
העמותות הארציות המספקות שירותים לאזרחים מובילות את החברה האזרחית בישראל
וקובעות את השיח הציבורי ,לתפיסה לפיה ליבת החברה האזרחית תורכב מתושבים
מקומיים שפועלים לטובת קידום איכות החיים בקהילתם .זאת על יסוד התפיסה שמעורבות,
מחויבות אישית ומנהיגות אזרחית הם הדבק להזנקת המרחב המקומי.
 .124מערך המוסדות הציבוריים המקומיים הם הפלטפורמות המרכזיות של החברה האזרחית
החדשה – המחויבות של התושבים צריכה להיות קודם כל לקהילתם הקרובה .מעורבותם
יכולה להיות שכונתית או עירונית בכל אחד ממוסדות הקהילה כמו ועד ההורים של בית
הספר או ועדת ההיגוי של המתנ"ס המקומי.
 .123בישראל ישנו מערך של מוסדות ציבוריים שיכולים לשמש פלטפורמות ליצירת 'מרחב של
הכללה' בכל קהילה .מוסדות אלה מצויים בבעלות רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה,
הסוכנות היהודית ועמותות .חלקם מאורגנים לפי היגיון גילאי ואחרים לפי היגיון תחומי.
לצד השונות ,רוב המוסדות הללו חולקים מאפיינים משותפים:


פריסה ארצית ונוכחות מקומית – מרבית המוסדות שמרכיבים את תשתית
הקהילתיות הם ארגונים שיש להם פריסה ארצית והגיון מערכתי ,ומצד שני עצמאות
וגמישות להתאים את עצמם לתנאים המקומיים בו הם פועלים;



מנדט למתן שירותים חברתיים ,חינוכיים ,תרבותיים ובריאותיים לאזרחים המהווים
תנאי הכרחי להכללה ולשגשוג;



מבנה ,מיקום וכוח אדם קבוע – מוסדות אלה פועלים מתוך מבנה או שטח מוגדר
שהוא 'בבעלותם' ,ממוקמים במקומות מרכזיים בקהילה ,ומעסיקים כוח אדם קבוע;



יציבות ארגונית ופיננסית על בסיס מקור תקציבי מובטח או מחויבות שלטונית ארוכת
טווח;



בעלות ציבורית חלקית או מלאה של הרשות המקומית ,הממשלה ,חברה ממשלתית,
עמותה או חברה לתועלת הציבור שמבוססת על תמריצים לשרת את הציבור והיא
מתוקצבת בשיעור משמעותי;



פעילות רציפה ושוטפת במשך כל השנה;

מנדט למתן שירותים חברתיים ,חינוכיים ,תרבותיים ובריאותיים לאזרח שהוא תנאי

הכרחי להכללה ולשגשוג ,וגם לחוסן;
כל זאת בשונה ממיזמים שהם מקומיים בלבד ,שפועלים מתוך מבנה זמני או בשכירות,
שמבוססים אך ורק על כוח אדם מתנדב ,פועלים אחת לתקופה או נתונים בבעלות פרטית.
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 .126מהו מוסד ציבורי הפועל כ'פלטפורמה'? –


כאמור' ,מוסדות ציבוריים' הם ארגונים שאמונים על הספקת מערך מוגדר ,ולעיתים
מוגבל ,של שירותים לקבוצה מוגדרת של אזרחים ,שנתפסים כ'צרכנים'.



פלטפורמה היא מוסד ציבורי שבו האזרחים הם בעלי ענין מעורבים שמשפיעים על
אופיו ופעולותיו בהגיון קהילתי או אזורי שמטרתו חיזוק השגשוג ,ההכללה והחוסן.

 .127מדינת ישראל נהנית ממערך רחב של מוסדות העונים למאפיינים אלו ושיכולים לשמש
כפלטפורמות או כבר משמשים ככאלה .בכך הם מהווים את אבני היסוד של גישת
הקהילתיות .להלן מיפוי של מוסדות אלה:

100

101
102



מוסדות לאם ולילד ולגיל הרך ( / )1-3מערך טיפות החלב  /פעוטונים ציבוריים– 100
להתמקדות בשירותי הגיל הרך יש חשיבות קריטית למימוש הפוטנציאל ההתפתחותי
של ילדים .הצרכים של קבוצת גיל זו ושל הוריהם כוללים חינוך ,רפואה מונעת,
טיפולית ושיקומית ,טיפול בבעיות התפתחות ,וגם סביבה חברתית מאתגרת ומגרה.
מערך טיפות החלב ומרכזים לגיל הרך המספקים מגוון שירותים מהווים את תשתית
101
המוסדות בתחום זה;



מוסדות החינוך הפורמלי וההשכלה הגבוהה – גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ,חטיבות
ביניים ,תיכונים ,מכללות ,אוניברסיטאות ומוסדות השכלה והכשרה נוספים –
הפועלים תחת חוק חינוך חובה וחוקים נוספים מספקים שירותי חינוך .אולם ,מוסדות
אלו יכולים לשמש למגוון רחב של תפקידים נוספים בקהילה תוך שהם משרתים את
כלל האוכלוסייה;



מסגרות לנוער ולצעירים ,ובראשן תנועות הנוער 102אך גם ארגונים כמו 'אחריי' –
הנוער במסגרות אלה עוסק בפיתוח מנהיגות ,בהכנה לשירות צבאי או לאומי ,בנושאים
ערכיים וגם בפעילות חברתית כמו קליטת עלייה ,קידום אוכלוסיות מודרות,
התיישבות ,איכות סביבה ,או דו-קיום;



קופות חולים ותחנות בריאות למשפחה אמונים על מתן שירותי בריאות על-פי חוק
וצרכי האזרחים .עם זאת ,לא מן הנמנע שתפקידם יורחב לקידום רפואה מונעת ,או
מודעות לחיים בריאים בקהילה;



מוסדות תרבות ,אמנות ומוסיקה שכוללים אולמות מופעים ,קונסרבטוריום וספריות
שמעניקים לאזרחים הזדמנות לפתח את חיי הרוח .מוסדות אלה נועדו להעניק
הזדמנויות לפיתוח חיי החברה והרוח בשעות הפנאי;



מרחבים לספורט עממי הפועלים באמצעות חוגים ,קבוצות ספורט עממיות ופעילות
עצמית כגון בריכות שחיה ציבוריות ,מסלולי הליכה וריצה ,מסלולי אופניים ,פינות
כושר ומגרשי כדור פתוחים ונגישים .יש לציין שקבוצות ספורט תחרותיות ומקצועיות
לא נכללות בגדר קבוצה זו.



המרחב הציבורי הפיזי כגון גנים ציבוריים ,כיכרות ורחובות.

התחנות לבריאות המשפחה (בעבר" :התחנות לאם ולילד" ,או בשמן העממי "טיפת חלב") בישראל ,הן מרכזים
שבהם מוצעים שירותי רפואה מונעת  ,בדגש על נשים בהיריון ,תינוקות ופעוטות .כ 1,111-תחנות פרוסות ברחבי
המדינה .רובן מופעלות על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות ,ומיעוטן על ידי קופות החולים ..להרחבה
ר' פלטי ח ,.רפואה מונעת לנשים הרות ולילדים ,מרכז טאוב.2116 ,
מבוסס על בר ענת ואח' ,עקרונות להקמת מערך שירותים לגיל הרך ,של קרן אניאס ובני שטינמץ.
כיום יש בישראל כחמש עשרה תנועות נוער בהן חברים למעלה מ 171,111 -בני נוער מטווח רחב של הקשת
הפוליטית והחברתית.
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מרכזים קהילתיים (מתנ"סים) שכשמם כן הם ,מוקדים לפעילות קהילתית מגוונת
בתחומי התרבות ,החינוך ,ההשכלה והפנאי ,עבור בני כל הגילאים .הייעוד ההיסטורי
של המתנ"סים הוא לקדם קהילות ולעצב את דמותה של החברה הישראלית כחברה
103
אזרחית צודקת ,שוויונית ומועצמת ,המגלה מעורבות ואחריות ציבורית.
רמת התרומה של מתנ"סים לקהילה שבה הם מצויים משתנה .חלקם מוזנחים
ונטושים ,בעוד שאחרים תוססים ,משגשגים ומממשים את החזון שלשמו הם הוקמו
בכך שהם מהווים אבן שואבת לתושבים ומקור של איכות חיים לתושבים.

 .128יש לציין שבכל קהילה קיימים מוסדות רבים שאינם פלטפורמות .זאת משום שהם לא
מציעים טווח רחב של שירותים ,מתמקדים בקבוצת אוכלוסייה צרה ומוגדרת ,או שהם ספקי
שירותים ללא מעורבות קהילתית אמיתית .בין מוסדות אלו נמנים בתי אבות ,מעונות לנשים
מוכות ,מוסדות גמילה או בתים לנוער בסיכון.

מדוע מרחב ציבורי קהילתי מקדם את ההכללה?
 .129הדרך הטובה ביותר לקטוע את מעגל העוני היא באמצעות מרחב ציבורי ,שמחייב ומאפשר
לילדים לצבור הון כלכלי ,אנושי וחברתי בלי קשר למעמדם הכלכלי של הוריהם – תוצאה
כזו מתאפשרת רק במקרים שבהם מערך התשתיות ,המוסדות ,תבניות ההתנהלות ,הערכים
וסדרי העדיפויות מכוון למטרה זו .וכזהו מפגש הפלטפורמות.
 .151העצמה מקומית ,לכידות קהילתית ,ואחריות של הקהילה על עיצוב עתידה:


המעורבות הפעילה של תושבים בהספקת שירותים ציבוריים תורמת ליצירת תחושת
'בעלות משותפת' בין התושבים לבין המדינה ביחס לאיכות השירותים;



שיפור ה'משילות קהילתית' קרי יכולתה של הקהילה להתארגן על מנת לקחת בעלות
על עתידה :לזהות את צרכיה ,ליצור הסכמה סביב המענים הנדרשים ולרתום את בעלי
העניין ליישומם בשטח .המרחב הקהילתי המקומי מפגש הפלטפורמות והמעורבות של
התושבים בנעשה בהן צפויים לשפר את הלכידות הקהילתית ואת יכולתה להתארגן
ולפעול לשיפור איכות חייה.

 .151שיפור באיכות השירותים הציבוריים:

103
104



התאמת השירותים הציבוריים להקשר המקומי – באמצעות מפגש הפלטפורמות ניתן
להתאים את השירותים הציבוריים לתרבות ,לנורמות ולערכים הייחודיים של
התושבים .לדוגמה ,עמותת בוסתן פועלת בכפר קצר א-סר בשיתוף התושבים ,הרשות
המקומית ומוסדות המדינה ,להקמת מרכז קהילתי שישלב בין פנאי ,חינוך ומסורת
בחברה הבדואית .המרכז יגשר על פער הדורות דרך יצירת זיקה בין המסורת הבדואית
104
לבין פעילות עכשווית של בני נוער וחינוך;



מערכתיות ביחס לקהלי יעד – מפגש הפלטפורמות מאפשר ליצור סינרגיה בין
שירותים שונים שניתנים לאותו קהל יעד .לדוגמה ,עמותת גוונים יזמה מרכז חדשני
לגיל הרך בשדרות ,בשותפות עם ארגון ויצ"ו ,שמפעיל תכניות העשרה והדרכה לילדים,
הורים ואנשי מקצוע בגיל הרך;



לבסוף ,מעורבות התושבים מעצימה את יכולותיהם הכלליות :היא מאפשרת להם
לפתח רשתות חברתיות ,להיות חשופים למידע חדש ,לפתח כישורים ויכולות
מקצועיות ,ולהתמודד עם אתגרים כלכליים-חברתיים קולקטיביים;

להרחבה ר' אתר האינטרנט של החברה למתנ"סים.
להרחבה ר' אתר עמותת בוסתן.
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לבסוף ,יתרונה המרכזי של גישת הקהילתיות ,והסיבה שבגינה מכון ראּות מאמין שהיא
המפתח לרווחה ולשגשוג של כלל החברה בישראל ,נעוצים בפוטנציאל שטמון בה להביא
לשינוי מערכתי וארוך טווח :שיפור המרחב הציבורי יעצים את משקי הבית והפרטים ותשיג
אפקט מעגלי :הפרטים 'המחוזקים' ירצו להישאר להתגורר בסביבת מגוריהם 'המשופרת',
ובכך תתגבש קפיצת מדרגה מקומית בטווח הארוך .זאת בשונה מגישות אחרות שבהן הגדלת
ההון האנושי של הפרטים ,תוך התעלמות מההקשר הקהילתי והאזורי ,מביאה לכך שהטובים
105
עוזבים את האזור ומדלדלים את איכותו האנושית.

כיצד יוצרים מרחב ציבורי קהילתי חזק?
 .152צעד ראשון :הפיכת המוסדות הציבוריים ל'פלטפורמות':


זיהוי ומיפוי המוסדות בקהילה והגדרתן כ'פלטפורמות' ,קרי המוסדות שמשמשים כר
לפעולה של הקהילה;



רתימת החברה האזרחית להגברת מעורבות הציבור – מעורבות תושבים מוסדרת
עשויה להביא לשיפור משמעותי בתרומה לאיכות החיים האזורית ,לגיבוש שירותים
חדשים ויצירתיים ולפיתוח יכולתם של התושבים לצבור לממש את תמהיל ההון
הפרטי שלהם .היעדרה עלול לדרדר את איכותם;



תקצוב והקצאת משאבים למוסדות הקהילתיים בשיתוף פעולה בין הממשלה,
לרשויות המקומיות ולתושבים ,בהתאם לרמתם הכלכלית.

דוגמה :פוטנציאל המתנ"סים להפוך לפלטפורמות
בישראל פועלים  181מתנ"סים בבעלותה של החברה למתנ"סים ומאות מרכזי קהילתיים
נוספים .הייעוד ההיסטורי של המתנ"ס היה לקדם קהילות ולעצב את דמותה של החברה
הישראלית כחברה אזרחית צודקת ,שוויונית ומועצמת ,המגלה מעורבות ואחריות ציבורית.
לכל מתנ"ס אופי ייחודי ההולם את הקהילה שהוא משרת .חלק מהמתנ"סים פועלים בעיקר
להספקת שירותים כגון חוגים או פעילויות תרבות לתושבים ,ואילו מתנ"סים אחרים
משמשים כפלטפורמה לקהילה ,ופועלים תוך שימוש בכלים של ניהול ופיתוח קהילתי כדי
לעודד תושבים לקחת אחריות ולהיות מעורבים למען קידום איכות חייהם .חלק מהמתנ"סים
מעודדים מעורבות של התושבים בפעילות המתנ"ס עצמו ,ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית
ועם עמותות וארגונים פילנתרופיים.
כך לדוגמה החל המתנ"ס באופקים לשמש לאחרונה כפלטפורמה עבור ראש העיר לשיתוף
התושבים המקומיים בתהליך האסטרטגי שנועד להביא לעיצוב חזון מקומי חדש.
 .155צעד שני :חיזוק הפלטפורמות:

105



תכנית לפיתוח ארגוני עבור כל פלטפורמה שמשלבת בין מכנה משותף ארצי בתחום
ההתנהלות ,תהליכי העבודה ושיטות הניהול והתקצוב ,מצד אחד ,לבין המאפיינים
המקומיים הייחודיים ,מצד שני;



מחויבות לתקצוב רב-שנתי על-ידי הרשות המקומית והממשלה ,שתאפשר בניית
יכולות וטיפוח משאבים ,והשקת תכניות ארוכות טווח;



שילוב שיטתי של העם היהודי בטיפוח הקהילתיות ובתהליך חיזוק הפלטפורמות,
בעיקר על בסיס מערכת השותפויות של 'שותפות ביחד' של הסוכנות היהודית.

נטישת ה'מועצמים' היא ליבת הדילמה של תכנית עתידים ,בה צעירים מהפריפריה קיבלו סיוע נרחב בצבירת
השכלה ונסיון מקצועי רב ערך שסייע להם לממש את עצמם דווקא במרכז הארץ.
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 .154צעד שלישי' :הפגשת הפלטפורמות' ,שמהותה ליצור שיתופי פעולה בין מוסדות הקהילה,
משרתת את איכות החיים של התושבים על ידי:


מערכתיות בין שירותים שניתנים לאותו קהל יעד .לדוגמה ,עמותת גוונים יזמה מרכז
חדשני לגיל הרך בשדרות ,בשותפות עם ארגון ויצ"ו ,שמפעיל תכניות העשרה והדרכה
106
לילדים ,הורים ואנשי מקצוע בגיל הרך;



חדשנות כתוצאה משילוב בין פלטפורמות או שירותים ליצירת מענה לצרכי הקהילה:
לדוגמה' :פרויקט הקייטרינג' בישוב חורה המכשיר אימהות חד-הוריות כמסעדניות.
הקייטרינג מספק ארוחות חמות לילדי בית הספר במסגרת פרויקט ההזנה במערכת
החינוך היסודית .החדשנות נוצרת משילוב בין פלטפורמות להכשרה מקצועית ,לבין
בית הספר לבין ההון האנושי של הנשים הבדואיות והיא יוצרת אפיק פרנסה
107
קהילתי.

 .153על מנת לקדם גישה זו יש לפעול באפיקי הפעולה האלה:
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מהלך שיטתי לטיפוח שיתופי פעולה בין הפלטפורמות ברמה האזורית והיישובית –
ברוב היישובים והאזורים בארץ ,אין חזון מקומי או שפה משותפת המשמשים בסיס
להתארגנות המקומית ולחיבורים בין הפלטפורמות .לפיכך ,נדרש מאמץ שיטתי לטפח
שיתופי פעולה בין הפלטפורמות .זאת למרות שארגונים מקומיים רבים מפתחים
שיתופי פעולה על בסיס הכרויות אישיות בין מנהליהם;



העדפת חיבורים בין שדות מקצועיים שונים – רוב שיתופי הפעולה כיום בשטח
מתרחשים בין מוסדות המשרתים אותו קהל יעד או בשדה מקצועי משותף כגון חינוך,
תרבות או בריאות .למרות החשיבות של שיתופי פעולה אלה ,המפתח ליצירת מרחב
מקומי מכליל הוא להפגיש בין פלטפורמות שהן שונות אחת מהשנייה .לדוגמה ,ניתן
לחבר בין טיפת חלב לבין מוסד העוסק במתן הכשרות מקצועיות לשם פיתוח תכנית
להכשרת נשים בחופשת הלידה המעוניינות בהסבה מקצועית;



פיתוח מנגנונים לזרימת מידע בין הפלטפורמות העוסקות בקהלי יעד דומים .לדוגמה,
בית הספר עשוי להחליף מידע על ילדים בסיכון עם מדריך תנועת הנוער שבה הילדים
מבקרים בשעות אחר הצהריים .יצוין כי קיימים פרויקטים רבים שנועדו לאפשר
זרימה זו כדוגמת תכנית 'חינוך אישי' שמוביל משרד החינוך בחלק מהרשויות
המקומיות;



רב-שימושיות במבנים ובתשתיות תפעוליות (פעילות בכל שעות היממה) – לדוגמה,
מרכז הפועל בבוקר לטובת אוכלוסיית הקשישים עשוי להפוך בשעות הערב והלילה
למרכז לצעירים .יצוין כי לאחרונה מפעל הפיס החל לבנות מרכזים קהילתיים רב
שימושיים לאור תפיסה דומה.



הפיכת מרחבים פיסיים ופתוחים למקומות תוססים – הפגשת הפלטפורמות לא
נועדה להתקיים רק תחת קורת גג ,אלא אמורה לעודד פעילות משותפת במרחב
הציבורי שהיא נגישה לתושבים וגלויה לעין כך שנוצרים מפגשים בין תושבים במטרה
לפתח קשרים חברתיים-כלכליים ותרבותיים .דוגמה לעניין זה היא עריכת יריד
אומנויות והתנדבות לנוער בדשא של הספרייה המקומית ,בשיתוף עם התארגנויות
קהילתיות שונות.

להרחבה ר' אתר עמותת גוונים.
להרחבה ר' אתר עמותת אג'יק.
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תנאים הכרחיים להפגשת
הפלטפורמות
 .156מימוש גישת הקהילתיות
תנאים
מספר
מחייב
בסיסיים שהתלכדותם יוצרת
הציבורי
המרחב
את
שמאפשר קפיצת מדרגה
מקומית כלכלית וחברתית
ומחזק חוסן מקומי.
 .157ביטחון אישי  /שיטור
קהילתי – הביטחון האישי
של כל אזרח הוא תנאי הכרחי
לנגישות לפלטפורמות;
 .158תחבורה ציבורית פנים-
יישובית ואזורית היא תנאי
הכרחי למיצוי הפוטנציאל של הפלטפורמות ולהרחבת מעגל המשתמשים והנהנים מהן;
 .159מימון לעסקים זעירים וקטנים ולמוסדות שתומכים בהתפתחותם (דוגמת מט"י) .סיוע זה
הינו תנאי הכרחי למימוש גישת הקהילתיות ,משום שעסקים ויזמות מקומית הם המנוע
לשגשוג מקומי.
 .141הסדרת הסמכות והאחריות לקהילה באמצעות מנגנון המעניק לה מנדט ביחס להפעלת
המוסדות הקיימים בתוכה .דוגמה למנגנונים כאלו ניתן למצוא בסעיף  12לפקודת
108
העיריותהמעניק סמכויות לרובע עירוני לנהל תחומים שלמים במקום הרשות המקומית.
לרשות המקומית יש תפקיד מפתח בהגדרת הסמכות והאחריות של הקהילות וביצירת
התנאים הסובבים הנדרשים כדי שתוכלנה לתפקד בצורה מיטבית .על כן ,הרשות המקומית
צריכה למפות ,להגדיר ולקבוע את היקף הסמכויות של הקהילות שבתחומה.
 .141צה"ל ,השירות הלאומי ,האוניברסיטאות והמכללות הם מנועי ההכללה החזקים בישראל –


שירות צבאי משמעו הכללה ,ואי-שירות משמעו הדרה .צה"ל בונה את ההון האנושי
והחברתי של המשרתים בו ,והוא מהווה את מערך ההכשרה האישי ,הניהולי,
הטכנולוגי והטכני הגדול ביותר במדינה .בנוסף ,עם הגדלת מענקי השחרור ,צה"ל הופך
גם למנוע לצבירת הון כלכלי בקרב חיילים משוחררים;



גם מערך השירות הלאומי ,האוניברסיטאות והמכללות יוצר הזדמנויות רבות לצבירת
הון אנושי (השכלה) והון חברתי (היכרויות וקשרים) .לכן ,יש חשיבות עליונה לכך
שצעירים יוכלו ללמוד או לשרת במקומות אלו.

תכנים לפלטפורמות :השכלה ,הכשרה ,רוח וזהות
 .142כאמור ,הפלטפורמות נועדו לפתח את ההון של הקהילה ,על כל ממדיו .על מנת שיובילו
לשגשוגה ,חוסנה ולכידותה של הקהילה .עליהן לקדם בקרבה את התכנים שלהלן:


108

חינוך בלתי-פורמלי לילדים ולנוער בדמות לימודים משלימים ולימודי עזר בעיקר
בשעות אחר הצהריים שבהן בתי הספר לא פועלים במתכונתם הרגילה;

ר' פקודת העיריות (נוסח חדש) .דוגמה לכך היא מנהלת נווה מונסון לה הוענקו סמכויות ציבוריות לניהול
ביטחון שוטף ,שירותי דת ,תחזוקה ועוד .להרחבה ר' אתר האינטרנט של נווה מונסון.

חזון ישראל  :21האמנה הישראלית החדשה

40



השכלה לכלל שכבות הגיל במגוון תחומים כמו אוריינות ,כישורי שפה בעברית,
אנגלית או שפות זרות אחרות ,מתמטיקה ועוד;



הכשרות מקצועיות דוגמת כישורים טכנולוגיים בסיסיים של שימוש במחשב ובתוכנות
משרד בסיסיות; ניהול עסקים קטנים ,ניהול השקעות ועוד;



ניהול תקציב משפחתי ,חיסכון והשקעות – מספר הולך וגדל של ישראלים מתמודדים
עם קשיים כלכליים רבים .הפלטפורמות ,ובעיקר המתנ"ס ,יכולות לשמש אכסניה
לחינוך התושבים לחיים תקציביים מאוזנים ,לחיסכון פנסיוני או לחיסכון ארוך טווח
לטובת הילדים;



בריאות קהילתית – העלאת המודעות לרפואה מונעת ,אורח חיים בריא ,תזונה ,עזרה
ראשונה ובריאות לילדים .ניתן להביא מומחים בתחומי בריאות שונים למתנ"ס,
לטיפת החלב או לקופת החולים המקומית הנמצאים בלב קהילות מוחלשות
המרוחקות ממרכזים רפואיים מובילים;



חוסן ,תוך מתן דגש להיערכות לשעת חירום ומשבר;



חיי רוח וערכים ,כגון ציון חגים ומועדים ,תרבויות ואמונות מקומיות ועוד.

חיזוק הממלכתיות דרך הקהילה
 .145חיבור בין ממלכתיות לקהילתיות – הפלטפורמות ייצרו חיבור טבעי בין המישור הלאומי
הממלכתי לבין ההיבט הייחודי המקומי ,במיוחד לאור האתגר שיוצב בפני המנהיגות
המקומית להתאים מענים מערכתיים לבעיות מקומיות.
 .144השקעה ממשלתית בפלטפורמות ,לצד הרשות המקומית ,תהפוך את המדינה לשותפה
אחראית ,שבכוחה להנחיל אמות מידה ניהוליות ותוכניות ,לעצב תמריצים להתנהלות
הפלטפורמות המקומיות ,וליצור שפה ומכנה משותף ערכי בין כל הקהילות המגוונות במדינה.
 .143גישת הקהילתיות והפגשת הפלטפורמות יחזקו את הלכידות בין הקהילות השונות בחברה
הישראלית ואת הזיקה למדינה– יישום גישה זו יעמיק את המעורבות האזרחית בעשייה
הציבורית המקומית ,יחזק את תחושת הבעלות של התושבים וההשפעה הישירה שלהם על
איכות חייהם ויביא לשגשוג ,חוסן והכללה .מאחר שמרבית הפלטפורמות הן רשתות ארציות
אשר ייהנו מתמיכה משמעותית של המדינה ,תועמק ההכרה במכנה המשותף הרחב של
החברה הישראלית ובתרומתה של המדינה לאיכות החיים של התושבים.

חיזוק הקשר עם קהילות בעולם היהודי
 .146אימוץ גישת הקהילתיות תסמל מעין סגירת מעגל של החברה הישראלית עם המבנה
הקהילתי שאפיין את העם היהודי באלפי שנות גלות ובתקופת היישוב שלפני הקמת
המדינה.
 .147לנושא זה יש חשיבות מעשית רבה לעתיד הקשר בין ישראל לבין העולם היהודי :בעשור
האחרון ,העולם היהודי הופך 'שטוח' בכך שנוצרים קשרים ישירים בין קהילות ,ארגונים
ואנשים שעוקפים את הממסד היהודי הוותיק 109.קצרה היריעה מלהכיל את השינוי הרב
מימדי העובר על העולם היהודי ,אולם בתמצית ניתן לאפיינו ב'השטחת' מערכת היחסים
ומעבר לקשרים ישירים בין קהילות ,אנשים וארגונים ,במקום המתכונת הקודמת שבה
גורמים מתווכים כמו הפדרציות ,קרן היסוד ,הסוכנות היהודית או הג'וינט אספו את
המשאבים בגולה וחילקו אותם בישראל בעיקר דרך ממשלת ישראל או הסוכנות היהודית .

109

להרחבה ר' מסמך מכון ראּות.Israel and the Jewish World: A New Relationship, 2010 :
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 .148גישת הקהילתיות היא בשורה גדולה בהקשר זה ,משום שמשמעותה היא 'השטחה' של
החברה הישראלית ויצירת מספר רב של פלטפורמות וקהילות שיכולות להיות שותפות של
ארגונים ואנשים בגולה' .שותפות  '2111או בשמה החדש 'שותפות ביחד' של הסוכנות
היהודית היוותה את המסגרת העיקרית לקשרים מסוג זה עד היום .מימוש גישת הקהילתיות
והאזוריות יגדיל באופן משמעותי את מספר נקודות המגע בין ישראל לעולם היהודי ויתרום
בכך לגיוון הקשר ולשיפורו.
 .149יתרה מכך ,מערכות היחסים שתיווצרנה יכולות לתרום תרומה מהותית לשני הצדדים .מצד
אחד ,לקהילות יהודיות בגולה יש יכולת לתרום תרומה משמעותית במשאבים אנושיים
וכספיים לשגשוגן של קהילות בישראל .מצד שני ,לקהילות רבות בישראל יש יכולת לתרום
ביצירת מודלים חברתיים ואנושיים מצליחים שיסייעו לקהילה היהודית ,ודרכן גם לבני-אדם
רבים ברחבי העולם.
דוגמה :תכנית מוטב יחדיו של אשלים-הג'וינט
תכנית 'מוטב יחדיו' החלה לפעול בשנת  2113בהובלת אשלים-ג'וינט ישראל ומשרדי הממשלה
השונים .עד סוף שנת  2111צפויה התכנית לפעול בכ 21 -יישובים מתוכם  51שכונות בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית .מטרת התכנית היא לחבר בין תושבים ואנשי מקצוע לטובת עשייה
משותפת לקידום איכות החיים של הילדים ובני הנוער בשכונות מצוקה 110.התכנית
ממחישה כמה מעקרונות 'מפגש הפלטפורמות':
תושבי השכונה הם שותפים אקטיביים לקידום הילדים ובני הנוער .התכנית מאתרת
ומכשירה מנהיגות מקומית ,ומרחיבה את מעגל הפעילים על מנת שישתלבו בתהליכי התכנון,
קבלת ההחלטות והיישום של התכנית.
ראייה מערכתית :גיוס כלל המערכות בעיר לקידום מצבם של הילדים והנוער – מגוון רחב של
מוסדות שכונתיים משמשים כמשאב לתכנית :גני הילדים ובתי הספר ,המתנ"ס ,קופות
החולים ,מועדוניות הרווחה ,תחנת המשטרה ועוד .כך למשל יעדי התכנית כוללים היבטים של
ירידה בשיעורי הפשיעה ,ירידה בכמות תיקי הסעד בלשכת הרווחה ,ירידה בשיעורי הנשירה
מבתי הספר ,עלייה בשיעורי הגיוס לצה"ל ועוד.
תפיסה רב שימושית של מבנים ותשתיות – חלק מהמוסדות פועלים בכל שעות היום
ולשימושים שונים ,כך למשל בית הספר משמש אחר הצהריים לפעילויות הורים וילדים
בשכונה.

מדדים להכללה
 .131יישום גישת ההכללה מחייב ליצור מערך מדידה ייעודי ברמה המקומית והארצית – חלק
מהמדדים קיימים ויש לאגד אותם על מנת לקבל תמונת מצב על ההכללה בישראל; חלק אחר
מהמדדים מחייבים יצירת מנגנונים חדשים לאיסוף ועיבוד נתונים:

110



קיימים מדדים רבים לבחינת איכות חיים שניתן להשתמש בהם לצורך הערכת מצבה
של ישראל בהשוואה למדינות אחרות .אולם ,מדדים אלה לא מאפשרים לבחון
היבטים ייחודיים של איכות החיים בישראל ,וגם אינם בוחנים את הנושא ברמה
היישובית;



יש מדדים ישראליים ייחודיים לבחינת איכות החיים בישראל ,כגון דוח "פני
החברה" והמדד החברתי כלכלי שפותח על ידי הלמ"ס על בסיס ארבע-עשר פרמטרים

מתוך אתר התכנית ושיחה עם שמואל ילמה ,מנהל תחום ילדים ונוער באשלים.
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המאפיינים את רמת החיים בכול יישוב .מדד זה מאפשר לבחון את מצבם היחסי של
ערים ואזורים;
 .131הערכת מימוש חזון ההכללה על ידי בדיקת תמהיל ההון בחברה הוא אתגר מורכב מבחינה
מתודולוגית .לשם כך יש להעריך את השיפור בתמהיל ההון בשלוש רמות :ברמה האישית של
כל תושב ,ברמה היישובית או הקהילתית וברמה הארצית.
 .132מודל חדש שעתיד להתפרסם בקרוב עשוי לענות על הצורך במדד העונה על שלושת הרמות –
'המודל האינטגרטיבי לתכנון אסטרטגי מקומי מבוסס מדדי הון מרחבי' 111אשר גובש על-ידי
עמותת 'גשר לעתיד' ביחד עם פרופ' אמנון פרנקל וד"ר עידן פורת מהמרכז לחקר העיר
והאזור בטכניון ,בוחן את העוצמות והחולשות של מערכות עירוניות באמצעות מדדים
הנובעים מתיאורית מדדי ההון כלהלן:


מדד לבחינת הון כלכלי/פיזי – שיעור התושבים בעלי חיסכון לפנסיה ורמתו; בעלות על
דירה וגודלה היחסי לגודל המשפחה; או חסכונות ייעודיים לטובת הדור הבא;



מדד לבחינת הון אנושי – כמות ,איכות ושיעור המשתתפים בהכשרות מקצועיות
לעסקים קטנים ובינוניים בקהילה; שיעור הזכאים לתעודת בגרות; מבחני הישגים
(מתמטיקה ,לשון ,מדע וטכנולוגיה ,אנגלית); הקטנת שיעור הנשירה מבתי הספר;
שיעור הילדים והנוער שהולכים לחוגים במוסדות המקומיים; תוחלת החיים ופיחות
בשיעור תמותת התינוקות;



מדד לבחינת הון חברתי – נטילת חלק בפעילויות בעלות אופי התנדבותי כמו היענות
לפניות לחברות בוועדות או מוסדות ביישוב או היענות להצבעה בבחירות למועצה;
היקף ומגוון הפעילות של עמותות מקומיות ביישוב.

 .135בנוסף ,יש לפתח מדדים לבחינת גישת הקהילתיות ומפגש הפלטפורמות שיבחנו את
המשתנים הבאים ,לדוגמה:


תפקוד כל פלטפורמה בנפרד – כגון מוסדות לאם ולילד ,מתנ"סים ,מסגרות לצעירים;
או מוסדות החינוך הפורמאלי וההשכלה הגבוהה;



משילות קהילתית ייצוגית ורמת השיתוף של התושבים בקבלת ההחלטות היישוביות;



שביעות הרצון של התושבים מהשירותים ומההתנהלות של הפלטפורמות;



יוזמות מקומיות והתארגנויות עצמאיות של תושבים בנושאי סביבה ,חינוך ,תרבות
ובריאות.

החזון :רשת קהילות משגשגות ועמידות
 .134העתיד :רשת קהילות משגשגות ועמידות – אחת המשמעויות העיקריות של גישת
הקהילתיות היא שהמבנה העתידי של החברה הישראלית הוא כמערכת של קהילות
שמקושרות האחת לשניה כך ,שהחיבוריות והשילוביות ביניהן מגבירה את השגשוג ,ההכללה
והחוסן של כולן ,בבחינת השלם שגדול מסכום חלקיו .בבחינת :רשת קהילות משגשגות
ועמדות.

111

אמנון פרנקל ועידן פורת ,דו"ח ביניים מספר  :2מתודולוגיה למדדי משאבי הון ברשות מקומית – מודל
אינטגרטיבי לתכנון אסטרטגי מקומי מבוסס מדדי הון מרחבי ,גשר לעתיד ,אפריל  ,2111עמ' .1
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פרק :6
מסקנות והמלצות
ההמלצות בפרק זה מוצגות בתמצית .פירוט ההמלצות מופיע בגוף המסמך באזורים הרלוונטיים.

מבוא
כאמור,
 .133חזון ההכללה ,שהוא נדבך של חזון ישראל  21ותנאי הכרחי להתממשותו ,מחייב מערך כולל
של רפורמות שיתרגמו את השינוי התפיסתי למציאות באמצעות שיפור משמעותי במרחב
הציבורי והעלאת ההכנסה הפנויה הריאלית של האוכלוסייה.
 .136אלא ששינויים אלה מהווים אתגר של 'שחיה כנגד הזרם' :הגלובליזציה וגם מערך הכוחות,
המוסדות והתמריצים בישראל ,מרחיבים את פער ההכנסות ,מגבירים את הנטל על מעמד
הביניים ועל השכבות החלשות עד כדי פגיעה שיטתית ועמוקה בהון האנושי ,הכלכלי
והחברתי של הדור הבא.
 .137כדי לתת מענה לאתגר חברתי זה לא די בפתרונות טכניים דוגמת הזרמת כספים או פתרונות
נקודתיים ,ויש לעצב תהליך של שינויים מבניים בסיסיים בחברה הישראלית שיאפשרו לה
לזנק אל קרב המדינות המפותחות בעולם.
 .138לכן ,מכון ראּות קורא לקיום של שיח ציבורי אודות אמנה ישראלית חדשה שכוללת עקרונות
מוסכמים בתחום הפיתוח החברתי והכלכלי ,כדי שאמנה זו תעצב את עסקת החבילה
החדשה הנדרשת לחברה בישראל.

הגדלת ההכנסה הפנויה הריאלית בצורה מכלילה
 .139שיפור הפריון הוא הדרך הטובה ביותר לשפר את ההכנסה הפנויה .ניתן לעשות זאת בקרב
אוכלוסיות חזקות ומשכילות וכך לעודד את גידול הפערים החברתיים והעוני ,או בקרב
אוכלוסיות בעלות פריון נמוך וכך לצמצם אותם .לפיכך ,מדיניות שמטרתה שיפור פריון
באופן שהוא מכליל ,צריכה להתמקד בפיתוח של אזורי הפריפריה על בסיס מיצוי הנכסים
הייחודיים שלהם; הדגשת ממד ההכללה בפרויקטים מחוללי שינוי; חיזוק ועדכון התעשייה
הישנה והחקלאות; מתן תמריצים לפיתוח חברות טכנולוגיות בגודל בינוני; קידום עסקים
קטנים ,בינוניים ויזמות עסקית זעירה; עידוד חדשנות באמצעות הקמת אשכולות של מיזמים
מקומיים; שילוב אוכלוסיות כגון נשים ערביות וגברים חרדים בשוק העבודה.
 .161הגדרת 'סל המוצרים והשירותים הבסיסי' הכולל את רמת המשאבים הבסיסית לה זכאי
אדם או משק בית בתחום הבריאות ,התזונה ,הדיור ,התחבורה ,התקשורת ,הורות וגידול
ילדים והחינוך .עלות סל זה תשמש כנקודת ייחוס לרמת ההכנסה הפנויה המינימאלית שלה
112
זכאים נזקקים ,וגם לצורך חישוב ההכנסה הפנויה הריאלית.

112

מחקר של לאה אחדות (על המוחלט ועל היחסי) מציע גישה יחסית למחצה -קביעת הוצאת סף על סל מוצרים
בסיסי (בהבט זה הגישה היא אבסולוטית) ,אך ערך זה מחושב כאחוז מההוצאה החציונית לצריכת מוצרים
בסיסיים.
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 .161מהלך לצמצום ההוצאות של משקי הבית ,בעיקר מקרב מעמד הביניים ,צריך להתבסס על
בחינה מחדש של מדיניות המסים בדגש על היחס בין מיסוי עקיף ומיסוי ישיר; הקטנת
ההוצאה על סל המוצרים והשירותים הבסיסי באמצעות הגברת התחרותיות ואף ,במקרים
מסוימים ,פיקוח על המחירים; וגם עידוד רכישות קבוצתיות בקואופרטיבים.

גישת הקהילתיות :ארגון הפלטפורמות ליצירת מרחב קהילתי מכליל
 .162גישת ההכללה רואה בקהילה את לבנת היסוד של המרחב הציבורי בישראל ,ומקפצה
חשובה לשיפור איכות החיים של האזרחים .גישה זו מחייבת ארגון מחדש של המוסדות
הקיימים בקהילה ,כדי ליצור מרחב קהילתי ציבורי שמספק לאוכלוסייה איכות חיים.
כיום ,המוסדות והארגונים הקיימים במרחב פועלים בנפרד אחד מהשני ,כפופים לגורמים
שונים וללא להם הגיון מארגן אחד שנותן מענה לצרכים הייחודים של האוכלוסייה
המתגוררת המרחב.
להלן מספר המלצות בנושא זה:
 .165הסדרת הסמכות והאחריות של הקהילה מול הרשות המקומית ומול הממשלה באמצעות
מנגנון שמעניק לקהילה אחריות וסמכות ביחס למוסדות הקיימים בתוכה .דוגמה למנגנונים
כאלו ניתן למצוא בהכרזה על רובע עירוני על-פי סעיף  12לפקודת העיריות ,ומאפשר לרובע
זה לנהל תחומים שלמים הנמצאים תחת אחריותו במקום הראשות המקומית.
 .164אחריותיות ( )accountabilityלרשות המקומית בנוגע לעמידה ביעדים – לרשות המקומית
צריכה להיות האחריות מול הרמה הממשלתית ומול הרמה הקהילתית למעקב ולשקיפות
ביחס לעמידה ביעדי קידום איכות החיים של כלל האוכלוסייה.
 .163מומלץ לפתח תו תקן לרשות מקומית מכלילה המבוסס על גישת הקהילתיות .תו התקן צריך
להתייחס למספר היבטים מרכזיים )1( :מצאי המוסדות הציבוריים; ( )2התנהלות כל מוסד
כפלטפורמה; ( )5התנהלות המוסדות הציבוריים כמפגש פלטפורמות.
 .166מומלץ לקבוע תנאי סף ותקינה לפעילות המוסדות שיבטיחו כי המוסדות בקהילה ערוכים
לספק לתושבים את תמהיל ההון הנדרש כדי להבטיח איכות חיים טובה יותר.
 .167מומלץ כי הרשות המקומית ומשרדי הממשלה יתמרצו שיתוף פעולה בין מוסדות ציבוריים
קהילתיים באמצעות השתתפות במימון מיזמים.

שיתופיות :העצמתה של החברה האזרחית
 .168מנהיגות אזרחית מקומית היא תנאי הכרחי למימוש גישת הקהילתיות ולגיבוש מפגש
הפלטפורמות.
להלן מספר המלצות בהקשר זה:
 .169מומלץ לפתח תפיסה ביחס למנדט של המנהיגות האזרחית בתוך הפלטפורמות ,וליחסיה
עם הרשות המקומית ועם המטה של הארגונים הארציים בנושאים כגון קביעת סדר היום או
סדרי העדיפויות בהקצאת המשאבים; עיצוב החזון ותכנית הפיתוח; ועוד...
 .171מומלץ לקדם מעורבות תושבים ומשילות קהילתית – משרדי הממשלה והרשות המקומית
צריכים לקדם פיתוח של מנהיגות מקומית ,ולתמרץ את המוסדות הציבוריים השונים לפעול
בגישה קהילתית באמצעות :התניה של חלק מהתקציבים המופנים למוסדות במרחב הציבורי
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בהוכחת פעולה בגישה קהילתית או ליווי מקצועי שיכשיר את הגורמים במרחב הציבורי
לפעולה בגישה קהילתית.
 .171מומלץ למסד מסגרות בסיסיות בקהילה שיאפשרו את עיצוב וניהול המוסדות הקהילתיים.
מסגרות אלו יכולות להיות ועדי הורים ,ועדי שכונות ,מנהלי קהילות ,ושולחנות עגולים כגון
השולחן העגול המשקי שמרוכז במשרד ראש הממשלה.
 .172סנכרון הפעילות באמצעות ועדות היגוי מקומיות – מפגש הפלטפורמות מחייב את
הירתמות ם של מגוון גורמים הפועלים במרחב הציבורי .על כן ,על הרשות למסד מנגנון היגוי
של אותם גורמים .המנגנון נועד כדי לחלוק מידע וניסיון וכדי לאגם משאבים .מנגנון זה צריך
לכלול נציגות של אגפי הרשות ,נציגות מהפלטפורמות ,עמותות והתארגנויות קהילתיות
הפועלות ברשות המקומית.
 .175כלים ותמריצים ליצירת המסגרות הקהילתיות:


פיתוח תחום עיסוק חדש של 'מארגן קהילתי' אשר תלמד במסלול אקדמי ,תקצוב
מארגנים קהילתיים לעבודה בשכונות;



קידום מרכזי גישור בקהילה להתמודדות עם קונפליקטים ומתחים;



תמרוץ תושבים להשתתפות בהתארגנויות קהילתיות באמצעים שונים כגון קמפיין
תקשורתי ,הנחות בכניסה למוסדות ציבור ועוד.

 .174תהליך ומיסוד המשילות הקהילתית


מומלץ לקבוע את 'יום החברה האזרחית בישראל' שהוא מועד מרוכז שבו נבחרים
נציגי הציבור במוסדות הציבור השונים;



מומלץ לשקול עיגון בחקיקה של כשירות נציגי הציבור (מבחינת עבר פלילי ,ניגוד
עניינים) ותקופת כהונה.

שיפור תמהיל ההון  -פיזי/כלכלי ,אנושי וחברתי
 .173מטרת המרחב הציבורי היא לשפר את תמהיל ההון העומד לרשות של האוכלוסייה
המתגוררת בקהילה ,שמורכב מהון פיזי/כלכלי ,מהון אנושי ומהון חברתי .להלן מספר
המלצות בהקשר זה.
 .176הון פיזי/כלכלי –




113

114

ברמה הממשלתית ,מומלץ כי יפותחו מנגנונים לעידוד חיסכון לטווח ארוך ,ובעיקר
חיסכון לילדים מגיל הינקות .ניתן ליצור את תכנית החיסכון באמצעות הסטת חלק
מכספי קצבאות הילדים לטובת חסכון ארוך טווח ,ייעוד כל תוספת עתידית בקצבאות
למטרה זו ,הענקת מענק בעת הלידה לתחילת החיסכון או מענק להורים כנגד כל סכום
שישקיעו בעצמם .החיסכון יהיה סגור עד שהילד יגיע לבגרות וייועד לשם רכישת
113
השכלה ,קניית דירה או פתיחת עסק.
כמו כן ,מומלץ לפתח כלים לחינוך פיננסי להכשרת את הציבור לפעול בשוק ההון.

114

ראו את הצעתו של שר הרווחה לשעבר יצחק (בוז'י) הרצוג  -הצעה מהפכנית של הרצוג :חיסכון לטווח ארוך
במקום קצבאות ילדים מתוך  ,26.15.2111 TheMarkerספרו של הרצוג "תכנית עבודה  -מתכון לרווחה
כלכלית"  ,2111מציג את משנתו הכלכלית-חברתית.
ר' תומר זלצר "הקרן הממשלתית לחינוך פיננסי יוצאת לדרך" ,כלכליסט.28.17.2111 ,
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ברמה הקהילתית ,יש לעשות שימוש במוסדות הנמצאים במרחב לצורך הכשרת
האוכלוסייה בהתנהלות פיננסית ועידוד חיסכון לטווח ארוך.



יש לפתח שירותי מימון לעסקים זעירים שיפעלו בקהילה (למשל במתנ"ס) מתוך ראייה
של הצרכים הקיימים בקהילה.

 .177הון אנושי –


מומלץ כי משרד התמ"ת ,בשיתוף משרדי ממשלה נוספים (האוצר ,משרד הרווחה
ומשרד החינוך) ,המגזר השלישי והמגזר העסקי יקדמו מנגנונים של למידה לאורך
החיים בפלטפורמות הקהילתיות כמו מתנ"סים;



מומלץ כי משרד הבריאות ייצור סל שירותי בריאות בתחום הרפואה המונעת שאותם
המדינה 'דוחפת' לאזרחיה ולא ממתינה שהם יצרכו אותם .ראוי למקד סל זה בצרכים
של ילדים ולכלול חיסונים לילדים ,בדיקות התפתחות כלליות ,בדיקות ראייה ושמיעה,
וכד' .וגם חינוך לחיים בריאים ,רפואה מונעת או אף רפואת מומחים במקומות
מרוחקים .שירותים אלה 'יקודמו' אל האזרחים באמצעות הפלטפורמות ,כגון בתי
הספר ,ובנוסף באמצעות תמריצים חזקים כגון ביטול תשלומי השתתפות עצמית
בעבור שירותי בריאות מונעת כמו אבחונים .חלק מהקצבאות יכולות להיות מומרות
בשוברים שהשימוש בהם יכול להוות תנאי לקבלת הקצבה או חלקה.

 .178הון חברתי –


מומלץ לתמרץ מסגרות המאפשרות לתושבים ליצור קשרים מחוץ לקהילה שלהם
כגון צה"ל ,השירות האזרחי ,שילוב אוכלוסיות המגזר הערבי והחרדי בשוק העבודה,
תנועות נוער.



מתן תמריצים לחברות המקדמות את גיוון ההון האנושי במקומות תעסוקה בעיקר
115
בכל הקשור להעסקת קבוצות שהן מודרות משוק העבודה;



תמרוץ תכניות שירות לאומי-אזרחי הכוללות מרכיבים של שירות משותף של
אוכלוסיות מרקעים שונים.

מיפוי ומדידה
 .179מימוש חזון ההכללה וגישת הקהילתיות מחייב מיפוי של מוסדות וארגונים הקיימים
במרחב ,ופיתוח יכולות להעריך את השיפור שהם יוסיפו לתמהיל ההון של האוכלוסייה.
להלן מספר המלצות בהקשר זה:
 .181מומלץ למפות נכסים ברמה המקומית – כל רשות מקומית צריכה למפות את המוסדות
הציבוריים הפועלים בתחומה ולאפיין את תפקודם כפלטפורמות ,את ההתארגנויות
הקהילתיות וארגוני המגזר השלישי ונכסים נוספים שמקדמים את מפגש הפלטפורמות.
 .181מומלץ לפתח מדד ישראלי לאיכות חיים ברמה לאומית – על הממשלה להוביל מהלך לפיתוח
מדד ישראלי לאיכות חיים אשר ייקח בחשבון מגוון של תחומי חיים .בפיתוח המדד חשוב
להשתמש בניסיון הבין-לאומי לפיתוח מדדי איכות חיים ,אך הכרחי לשלב במדד אפיונים
116
ייחודים של איכות חיים בישראל.
115
116

בהקשר זה ראו את עבודתה של עמותת קו משווה.
ר' Fitoussi J.P, Sen A., Stiglits J.E., Report by the Commission on the Measurement of
Economic Performance and Social Progress
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 .182מומלץ לקבוע מדדים לבחינת תמהיל ההון ברמה המקומיות 117,אשר ימדדו את השיפור
באיכות החיים ברמה המקומית על בסיס התפוקות של כל אחד מהמוסדות של השילוב
ביניהם ,מבחינה אובייקטיבית וגם על בסיס סקרי דעת קהל ושביעות רצון.
סוף.

117

כאמור ,עמותת גשר לעתיד פיתחה כלי למדידת תמהיל ההון ברשויות המקומיות.
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נספח א':
תודות
במהלך כתיבת עבודה זו נפגשנו עם עשרות אנשים מהארץ ומחו"ל .אנו מבקשים להודות לאנשים
ולארגונים הבאים על תרומתם למסמך זה (לפי סדר א"ב):
אבו עג'אג' עטאף – מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי ,אג'יק ,מכון הנגב לאסטרטגיה של שלום ופיתוח
אורן יונתן – אלכ"א ,ג'וינט-ישראל
פרופ' אחדות לאה – מכון ון ליר
אילן אורי – מנכ"ל עיריית צפת
אלון קובי – מנהל המחלקה המוניצפלית ,מרכז השלטון המקומי בישראל
אלמברג אמיר – מנהל אגף התיישבות ,תנועת אור
אלמכאווי ראיד – מנכ"ל בוסתן ,עשייה קהילתית בת קיימא לאדם ולאדמה
אמריו רותי – Israel Credit Union Association
אנגל אבי-יאיר יוסי (ג'וחה) – יועץ נשיא המדינה
אפרתי צביה – מנהלת אגף פרוגרמות ,משרד השיכון
אפשטיין ברברה – מנהלת עמותת סינגור קהילתי
אשל ארז – מייסד המדרשות למנהיגות חברתית ,עין פרת
בארי דב – אגף התקציבים ,משרד האוצר
בדר אורנה – פיתוח קהילתי ,עמותת גשר לעתיד
בירן דורית – מחלקת תכנון מחקר ופיתוח ,המינהל לשירותי קהילה  ,עיריית ירושלים
בן יהודה שלומי – יועץ תקשורת
ד"ר בן יוסף שי – מומחה לקהילות
בן יעיש סמי – מנכ"ל ההסתדרות לשעבר
בנימין שרון – סגנית מנהלת ,המינהל לשירותי קהילה  ,עיריית ירושלים
בקר ציון – סמנכ"ל החטיבה הפיננסית וניהול נכסי לקוחות ,בנק מרכנתיל דיסקונט
בראל אושרת – מנהלת שותפות ביחד (שותפות  2111לשעבר) :בית שאן ,עמק המעיינות וקליבלנד
ברגר איציק – מנהל המתפרה הקואופרטיבית ,מצפה רמון
ד"ר ברוך גילי – רכזת צדק חברתי-כלכלי בשתי"ל בנגב
ד"ר גבאי יורם – יו"ר פעילים ,הממונה על הכנסות המדינה לשעבר
גוטליב דניאל – סמנכ"ל תכנון ,המוסד לביטוח לאומי
גולדברג צביקה – מנכ"ל עמותת בעצמי
גולדשטיין רן – יועץ שר השיכון לשעבר
גופר רותי – מנכ"לית מרכז כוכב הצפון
גורבט ראובן – ראש תחום חרדים ,תב"ת (תנופה בתעסוקה) ,ג'ויינט-ישראל
ד"ר ג'משי חיה – מנכ"לית קרן אורן וקרן שח"ף
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פרופ' גל גוני – ביה"ס לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית
גרין יצחק – תוכנית 'שחר' לשילוב חרדים בצה"ל ביוזמת תב"ת ,ג'וינט-ישראל
ד"ר דהאן יוסי – יו"ר מרכז אדוה
דולב טלל– מנהלת התכנית הלאומית לנוער בסיכון
דייסון אריקה – תכנון אסטרטגי ,עמותת גשר לעתיד
דלומי אריאל – מנהל פרויקטים ,אג'יק ,מכון הנגב לאסטרטגיה של שלום ופיתוח
דקן ציון – מנהל חוה חקלאית עדן ,עמק המעיינות
הורוביץ ענבר – מנהלת הקרן הקהילתית בטירת הכרמל
הרוש רעות – התוכנית הלאומית לנוער בסיכון ,חיפה
הר ציון סיגל – סגנית מנהלת אתר "גשר הישנה"
וגמן פיני – מנהל אגף הרווחה ,עיריית חיפה
וולה מיכאל – מנהל מרכז הצעירים ,תל אביב
וורטמן שדמי שרה – מנהלת אגף קהילה במרכז שדמות
וייס אמיר – ראש אגף מדיניות ,הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי
ולרשטיין פנחס – המשרד לפיתוח הנגב והגליל
וסרמן אביב – מנכ"ל הקרן הקהילתית לוד
פרופ' חביב ג'ק – מנכ"ל מכון ברוקדייל ,ג'וינט ישראל
חריש גיל-עד – מייסד ומנכ"ל עמותת לשובע
חשביה צורי ספית – מנהלת משותפת של האגף לפיתוח קהילה ,החברה למתנ"סים
הרב טרופר דני – יו"ר הקרן להתחדשות קהילות בישראל
יהודה יעקב – יו"ר ועד מושב ירדנה
יהודה גדי – פרויקטור כפר התיירות ירדנה
יחיאל סיון – ראש מועצת כפר ורדים
ילמה שמואל – ראש תחום בכיר קהילה ועולים ,אשלים ,ג'וינט ישראל
יונה הרצל – מנהל המרכזים הקהילתיים בבית שאן
ד"ר יעקב גילה – עמותת גשר לעתיד
ירון-אמבייה רותי – מנהלת תכניות בכירה ,תב"ת ,ג'וינט ישראל
ישראלי גואל – ממונה על התיירות ,עיריית בית שאן
לביא אהרון אריאל – קהילת שובה ,התאחדות הסטודנטים הארצית
לוי אלרוא – רכז גינות קהילתיות ,החברה להגנת הטבע ,ירושלים
לוין חגי – כלכלן בכיר ,המועצה הלאומית לכלכלה
לויפר רבקה – אגף תקציבים ,משרד האוצר
לייברוק אפרת – מנהלת עמותת 'קשת' ,מצפה רמון
לפיד איתמר – רכז רשת הקהילות להתחדשות יהודית
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מאנקיטה אדו – מנהל אגף הרווחה ,עיריית דימונה
מג'אדלה חנין – מנהלת מרכז עטאא ,מזרח ירושלים
מויאל ארלט – מנהלת אגף הרווחה ,עיריית בני ברק
מזי"א אלישבע – מנכ"לית 'רוח חדשה' ,ירושלים
מלר אתי – מנהלת תוכניות חרדים ,תב"ת ,ג'וינט ישראל
מן יריב – יועץ למנכ"ל ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מסרוואה פאתן – מרכזת עבודה קהילתית ,מנהל קהילתי ,עיריית ירושלים
מרדור רמי – מנכ"ל קרן  IDBלמען הקהילה
מרדכייב סטס – מפתח קהילות צעירים לעולי קווקז
ד"ר מרטנס קרל – חוקר ומרצה לתחבורה ,אוניברסיטת רדבאוד ,הולנד
ד"ר סדן אלישבע – ביה"ס לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית
סופר רות – מנהלת השירותים החברתיים ,עיריית תל אביב
סייף איימן – מנכ"ל הרשות לפיתוח המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי
סאפי ג'והיינא – מרכזת פורום ארגוני התנדבות בחברה הערבית
פוסקלינסקי-שחורי תרצה – מנהלת תכניות תעסוקה ,החברה למתנ"סים
פליישר גיל – מנהל פרוייקט 'צ'אנס' בקרית גת הנתמך על ידי קרן משפחתית ,JUF ,שיקגו
עזריה רחל – חברת מועצת העיר ,ירושלים
קופפר חנה – האגף למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
קליין הרשל – מנהל ארצי' ,מפתח :מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים' ,תב"ת ,ג'וינט ישראל
קלינסקי אודי – במאי וצלם סרטים דוקומנטריים
קריב יפעת – ראש אגף צעירים ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל
קריגר נעמי – מנכ"לית (לשעבר) סטרייב ישראל ביוזמת תב"ת ,ג'וינט ישראל
רואימי שלמה – מנכ"ל המרכז הקהילתי 'בית דני'
ד"ר רובינשטיין חגית – קרן קורת
רוז דימון – שותפות ביחד (שותפות  2111לשעבר) ,הסוכנות היהודית
רוזנבלום אריק – מנכ"ל 'תקדים' ,הקרן הקהילתית ברמת השרון
רוזנפלד יונה – מנהל מרכז למידה מהצלחות ,מכון ברוקדייל ,ג'וינט ישראל
רייפן אוהד – רכז רווחה ,אגף תקציבים  ,משרד האוצר
ד"ר רמזי חלבי – יועץ אסטרטגי ,מרכז השלטון המקומי בישראל
שוגרמן ברוך – מנהל השירות לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
שוורץ תמר – מנהלת מסיל"ה ,עיריית תל אביב
שוחט אילן – ראש עיריית צפת
שישון נירית – סטרייב ישראל ביוזמת תב"ת ,ג'וינט-ישראל
ד"ר שלח סיגל – ראש תחום ערבים ועולים ,תב"ת ,ג'וינט-ישראל

10

חזון ישראל  :21האמנה הישראלית החדשה

שלם עידו – מנכ"ל עמותת גשר לעתיד
שמעון מלי – רכזת חינוך וקהילה ירדנה
פרופ' שפיצר עדה – פרויקט תגלית
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