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פתיחה
מדינת ישראל היא סיפור הצלחה בכל קנה מידה.

74 שנים להקמת המדינה, אנו ניצבים בפני לא מעט אתגרים משמעותיים שיש  ערב ציון 
והדמוקרטיה  הכלכלה  החברה,  הזהות,  של  התפתחותה  המשך  על  להשפיע  כדי  בהם 

הישראלית.

בגיבוש  ובראשונה  בראש  נעוצה  שלפתחנו  השונים  האתגרים  עם  מוצלחת  התמודדות 
לטיפול  המדיניות  למימוש  וכלים  עבודה  תוכניות  יפותחו  שמהן  ומדיניות  אסטרטגיה 

באתגרים.

מתוך שכך נוסד "הפורום לאתגרים לאומיים" שמטרתו להציג שורה של מסמכי מדיניות 
להתמודדות עם האתגרים המרכזיים שמדינת ישראל נדרשת להתמודד עמם.

בעבודתנו אנו מיישמים מתודולוגיה שהוכיחה עצמה המושתת על מושכלות יסוד:

)ברת ביצוע, ברת מדידה(, מייצרת אימפקט )ברת משמעות(  יישומית  עיצוב מדיניות  א. 

 .)Disruptive( ומשבשת

עבודה "רשתית" – שיתופי פעולה רחבים עם כלל "השחקנים" הרלוונטיים משלושת  ב. 

המגזרים )ציבורי, פרטי, מגזר שלישי(, לזיהוי הבעיה ולעיצוב הפתרון. 

מחקר השוואתי.  ג. 

________________________________________________________

וסייעו  בגיבוש מסמכי המדיניות  מי שנטלו חלק  ולכל   לצוות הפורום  אני מבקש להודות 
לפעילות הפורום לאתגרים לאומיים ובראשם פורום קהלת והעומדים בראשו: פרופ' משה 

קופל יו"ר הפורום ועו"ד מאיר רובין מנכ"ל הפורום.

את  המאיר  כמגדלור  עבורי  שמשמש  ברקת  ניר  חה"כ   – אישי  למנטור  מיוחדת  תודה 
הדרך ומעורר השראה, שליווה אותי ואת צוות הכותבים בעצות טובות וחכמות, בתפיסות 

אסטרטגיות חדשניות ומשמעותיות, שסייעו רבות בעיצוב המדיניות שמובאת במסמך זה.

אמנון מרחב, 
יו"ר הפורום לאתגרים לאומיים 

מאי 2022
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מבוא | ישראל במיטבה

בימים בהם נכתב המסמך, ישראל עדיין מתאוששת ממגפת הקורונה, לאחר כשנה וחצי 
אשר אופיינו ברמות אי-ודאות גבוהה מאוד; 

תשפ”א  בתמוז  ג’  בתאריך  כוננה  אשר  ה-36,  הממשלה  כאשר   | המשילות  בציר 
ומשילותית  פוליטית  אי-יציבות  תקופת  עומדת  להקמתה,  ברקע  כאשר   ,)13/06/2021(
חסרת תקדים, כאשר קודם לכינון הממשלה ה-36 התקיימו במשך מעט יותר משנה אחת 

ארבעה סבבי בחירות.

וריחוק חברתי שהממשלה הכריזה  ריסון  וצעדי  גלי מגפה  | לאחר שלושה  בציר הרפואי 
להפחתה  להביא  הצליחו  האוכלוסייה  של  המואצים  החיסון  תהליכי  בישראל,  עליהם 
למרות  לגמרי.  רגילה  כמעט  פעילות  לשגרת  לחזרה  ואפשרות  בתחלואה  מרשימה 
החיסונים, עם התפרצותם של וריאנטים חדשים בחודשים האחרונים ותפוצתם בין מדינות, 
מחלחלת ההבנה כי החיים לא חוזרים לחלוטין לשגרה, אלא גם באופק הנראה לעין, תידרש 

המשך התמודדות עם המחלה.

בציר הכלכלי | במהלך שנת 2020 מדינת ישראל הייתה במיתון קטן יחסית למדינות אחרות 
בעיקר בשל גידול בייצוא. רמת הביקוש לצריכה פרטית הייתה נמוכה גם ביחס למדינות 
אחרות, קטנה ב-9.4% ביחס ל-2019 )כ 80 מיליארד ₪ פחות(. הצמיחה השלילית הייתה 
2019, היקף האבטלה חריף עם כ-1040 אלף בלתי מועסקים  2.4% ביחס לתוצר בשנת 
 5 פי  כמעט  גבוהים  הקורונה  בתקופת  הממוצעים  האבטלה  נתוני  כאשר  המגפה,  בשיא 

לעומת שיעורי האבטלה ב-2019. 

הממשלה נקטה סדרת צעדים בכדי לסייע למשק ולאזרחים בתקופה זו ובין השאר, מימנה 
כאן  הייתה  שלא  מתגלה תופעה  לשגרה  עם החזרה   .2021 יוני  חודש  עד  תשלומי חל”ת 
ואימוץ  התייעלות  לצד  ההייטק,  בעולם  האצה  תהליכי  בשל   – אחד  מצד  למגפה:  קודם 
טכנולוגיות ודיגיטציה בתעשייה מסחר ושירותים מסורתיים, הביקוש לעובדים מיומנים עלה 
באופן חריף, ונרשמת תחרות בעצימות גבוהה מאוד לעובדים בתחום ההייטק. מצד שני, 
בעיקר של הכשל בהעדרן של הכשרות האנשים שלא הועסקו תקופה כה ארוכה במהלך 
21, מעל חצי מיליון אזרחים פונים לשירות התעסוקה בחיפוש  יולי  נכון לחודש  הקורונה, 

אחר עבודה ומתקשים לחזור למעגל העבודה.
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חלקיה  את  ברורה  בצורה  הדגישו  ו/או  חשפו  ישראל,  מדינת  על  זה  נגיף  של  ההשפעות 

החזקים ואת אלו החלשים של המדינה, ובין היתר - את אלו:

חוזקות מרכזיות;
חוסן אזרחי בישראל - המבוסס על תרבות של איתנות, נכונות להתגייסות וערבות הדדית. 
בהם  לאומיים,  משבר  מצבי  עם  ישראל  של  מוצלחת  להתמודדות  תורם  האזרחי  החוסן 
בין  נובע,  “רשת החוסן האזרחי”  חוסנה של  ו/או למחסור.  לסיכונים  נחשפת האוכלוסייה 
השאר, ממכלול של ערכים, תבניות התנהלות והרגלים לפעולה בשעת משבר; מעצמאות 
ויכולת הפעולה של יחידים, קבוצות וקהילות בחברה, אשר פועלים במקביל ובמאמץ נושא 
ערך משותף )Collective impact( מול מטרות משותפות בעת החירום;  מהיותה ‘שטוחה’ 

וחסרת היררכיה; מהעדר מנגנונים פורמאליים ובירוקרטיה עודפת ומקבעת.

כלכלה – לישראל כלכלה מגוונת ואיתנה ברובה, תעשיית הייטק תחרותית מוטת ייצוא, נתוני 
ממדיניות  למדינה  שצומחים  ויתרונות  חזקים  חיצוניים  חשבונות  טובים,  כלכליים  מאקרו 
מוניטרית גמישה וממאגר עמוק יחסית של חיסכון מקומי. לממשלת ישראל גישה מיטבית 

לשווקים הפיננסיים, הן בשוק האג”ח המקומי והן בשווקים הגלובליים.

חולשות מרכזיות;
כשלי משילות - מגפת הקורונה חשפה כשלים ממשליים ומקצועיים שהיו קיימים עוד הרבה 
קודם למגפת הקורונה, אך בהתמודדות עם המגפה גם הם נחשפו במלוא משמעותם. אלו 
השתקפו כתמונה של “מערכת ממשלית שבורה”, המאופיינת בפרגמנטציה בכל הרמות: 
אי-יציבות פוליטית, עוינות ויריבות פנים-ממשלתית; ריכוזיות יתר של השלטון המרכזי מול 
השלטון המקומי; שבר טקטוני והיעדר אמון עמוק בין דרג נבחר ודרג מקצועי; פרגמנטציה 
ואי-שיתוף פעולה מספק בין משרדי הממשלה בתהליכי עבודה מקצועיים רוחביים; היעדר 
הסדרה של ניהול ממשקים של המערכת השלטונית עם המגזר העסקי, האקדמיה והחברה 

האזרחית )רב-מגזריות(; רמות אמון נמוך של הציבור במערכות הציבוריות ובשלטון.

תעשיית  בחלקה  אשר  דואלית  כלכלה   – הישראלית  ובחברה  במשק  מבניות  חולשות 
ייצוא, ובחלקה האחר – תעשיה, מסחר ושירותים עם פריון נמוך;  הייטק תחרותית ומוטה 
רגולציה ובירוקרטיה מכבידה ועודפת על המגזר העסקי; מערכת חינוך - ריכוזית, שמרנית 
וליישם שינויים; מערכת לפיתוח והכשרת הון אנושי לעולם  ומסורבלת המתקשה לתכנון 
העבודה שאינה מפותחת ואינה יעילה; פערים חברתיים חריפים, במרכזם אתגרי השילוב 
של המגזר החרדי והערבי בחברה ובכלכלה ורמות גבוהות של עוני בקבוצות אלו; פערים 
גדלים בין הפריפריה למרכזים המטרופוליניים של ישראל; פערי תשתית עמוקים בתחבורה, 

תקשורת ודיור. 



מתקדמות  למדינות  יחסית  נמוך  בישראל  לנפש  התוצר   - נוספים  ומשפיעים  אלו  לאור 
בעולם.

במבט לפנים, שתי המגמות החריפות ביותר אשר תשפענה על עתידה הכלכלי חברתי של 
ישראל, מציגות תמונה מדאיגה; 

החריף  היחסי  הגידול  שבמרכזם  בישראל,  הדמוגרפיים  השינויים  הראשונה  המגמה 
לכדי  ב-2015,  האוכלוסייה  מסך   0-14 בני  מ-19%  החרדית,  האוכלוסייה  של  ומשמעותי 
49% )!( ב-2065, כאשר מרביתם כלל אינם לומדים לימודי ליבה. מ-11% מסך האוכלוסייה 
היחסי  גודלה   .2065 בשנת  לכ-32%  תצמח  החרדית  האוכלוסייה   2015 בשנת  בישראל 
החינוך  רמת  אולם  השנים,  לאורך  מהותית  להשתנות  צפוי  לא  הערבית  האוכלוסייה  של 
וההישגים הלימודיים של ילדיהם נמוכים מאוד. מתוך אלו, כמחצית מהילדים בארץ כבר 
היום מקבלים חינוך אשר תוצאותיו ברמה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה 

הגדלים הכי מהר.

בהקשר זה יצוין, כי כבר היום, ההכנסה של מחצית מאוכלוסיית המדינה נמוכה כל כך, עד 
ההכנסה  ממס  המדינה  תקבולי  מסך   92% כאשר  כלל  הכנסה  מס  משלמים  אינם  שהם 

באים מ-20% מהאוכלוסייה בלבד )עליה מ 83% בשנת 2000(.

המגמה השנייה היא שישראל מאבדת את יתרונה היחסי בעולם ההייטק. ענף ההייטק הינו 
ו-43%  מהתוצר   12% היווה  הוא   ,2019 לשנת  ונכון  הישראלי,  המשק  של  הצמיחה  קטר 
מהייצוא. כמו כן, בענף מועסקים יותר מ-9% מהמועסקים במשק, אשר הכנסותיהם מהוות 
25% מתשלומי מס ההכנסה. לאיבוד עמדת ההובלה בעולם ההייטק יש אינדיקטורים רבים 
והייבוא של  היצוא  ירידה של חלקה של טכנולוגיית העילית במאזן מסחרי של   – וביניהם 
הייצוא  רכיב טכנולוגיית העילית בהתפלגות  ירידת  גם  כך  עוצמה טכנולוגית,  לפי  ישראל 

התעשייתי של ישראל, מגמת ירידה בכמות מרכזי מחקר ופיתוח חדשים.

סך  מתוך  אוכלוסיות  של  דרמטי  יחסי  גידול   – אלו  מגמות  שתי  בין  הפוטנציאלי  החיבור 

האוכלוסייה ללא ידע בסיסי ומיומנויות נמוכות, יחד עם אובדן המובילות הטכנולוגית – הוא 

הרה אסון לעתידה של המדינה, וליכולותיה לספק רמת חיים של מדינה מתקדמת לאזרחיה. 
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– הוכנה  על רקע זה ומתוך נקודת מבט הצופה פני עתיד למדינת ישראל 
התוכנית “ישראל במיטבה”.

ולמנהיגים  המדיניות  למעצבי  עיקריות  תרומות  שלוש  לתרום  מבקש  זה  נייר  כן,  כי  הינה 
בחלקיה השונים של החברה הישראלית:  

פעולה(,  כיווני  של  )תכנון-על  כוללת  לאומית  אסטרטגית-תכנונית  מסגרת  ליצור    )1(
ממנה יומלץ כי תיגזרנה תוכניות פעולה מפורטות בעולמות התוכן השונים, הן על ידי 

הממשלה והן על ידי המגזר העסקי.

פעולה  וכיווני  ברורים  מדדים  יעדים,  עם  לישראל,  מיטבי  תפקודי  אופק  להציג    )2(
את  ומניחים  ישראל  מדינת  של  הטווח  ארוכות  המטרות  את  המשרתים  קונקרטיים 

היסודות להשגתם.

לקרוא לממשלה לאמץ את ההמלצות הללו ולאפשר למצות את פוטנציאל צמיחתה    )3(
של המדינה - מובילה בחזית העולמית בתחומי המחקר המדע וטכנולוגיה, משגשגת 

כלכלית עם מגזר עסקי שאפתני, מבוסס טכנולוגיות עילית, חדשני ומוטה ייצוא. 

ושוויונית  ערכית  כמדינה  בחברה,  פערים  לצמצום  המדינה  הפעילות  את  להבטיח   )4(
לכל אזרחיה ברוח מגילת העצמאות.

לתוכנית שלושה חלקים עיקריים;
המצפן של ישראל – מחוונים, יעדים ומדדים ברמה הלאומית; חלק זה כולל את הגדרת    )1(
מטרת העל של התוכנית, חמישה יעדי-על ואת התנאים להצלחה. בנוסף, בחלק זה 
מוגדרים האתגרים אסטרטגיים להם התוכנית תיתן מענה. לבסוף – מציג את “לוח 
המחוונים הלאומי” הכולל סדרת מדדים ויעדים נבחרים וברורים אותם יש להשיג על 

ידי יישום התוכנית.

את  כולל  זה  חלק   - הלאומי  במישור  הפעולה  תוכניות  ועיקרי  אסטרטגיים  מיקודים    )2(
וחברה.  כלכלה  כלכלה,  ממשל,   – השונים  התוכן  בעולמות  הפעולה  תוכניות  עיקרי 
יסודי של כל אחת מהזירות  ולימוד  עיקרי התוכניות נבנו ביסודיות על בסיס מחקר 
יביא להשגת היעדים והמדדים שפורטו בחלק  יישומן  הנדרשות לפעולה בהן, אשר 

הראשון בתוכנית.

יסודות לתוכניות פיתוח מרחביות בדגש על חיזוק הפריפריה – כרכיב משלים לראייה    )3(
 - הלאומית והמכלילה לצמיחה - בחלק זה ניתן ביטוי לתפיסת הצמיחה המקומית 
מרחבית. בחלק זה פורטו היסודות לתפיסה לפיתוח אזורי-מרחבי, המשלבת תכנון 
חיים  ואיכות  חיים”  “מרקם  וביסוס  תכנון  עם  יחד  יחסיים  יתרונות  מבוססת  צמיחה 

)Well Being( הנדרשת לתושבי המרחב.
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על הכותבים;

ויו”ר הוועדה המייעצת של הפורום הישראלי   Sparks הוא מנכ”ל קבוצת הייעוץ   | רון צור 
למנהיגות. בעבר, כיהן כראש מטה יישום הרפורמה בשירות המדינה וקודם לכן כסמנכ”ל 
ומדיניות  כלכלה  אסטרטגיה,  הם  שלו  המומחיות  תחומי  אטומית.  לאנרגיה  בוועדה  בכיר 
כלכלי  והפורום  העסקי  המגזר  נשיאות  של  והכלכלי  האסטרטגי  כיועץ  משמש  ציבורית. 

חברתי.

ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה.  הוא ראש המרכז לניהול   | ניסים )נסי( כהן  פרופ’ 
תחומי המחקר המרכזיים שלו הם רפורמות במינהל הציבורי, יזמות במינהל הציבורי, יחסי 

פוליטיקאים-בירוקרטים, תקצוב ציבורי ובירוקרטיה ברמת הרחוב. 

יסודות התוכנית;
תוכן; 

נייר זה מבוסס על מחקרים שהתקיימו בארץ ובעולם בנושאים השונים שבהם היא עוסקת, 
בחלקן  שנכתבו  לאומיות  תוכניות  המדינה,  רשויות  ידי  על  ופורסמו  שנאספו  מהנתונים 
כותבי  ידי  על  שבוצע  עצמו  במחקר  שצברנו  הרב  הידע  ועל  בעבר,  ובחלקן  לאחרונה 
התוכנית, כשחלק בלתי נפרד ממנו, היה קיום שיח עם מומחים ודמויות מרכזיות ובכירות 

במשק ובממשל בישראל. 

רוח;
 1896 פורסם בשנת  היהודים” אשר  “פתרון לשאלת  זאב הרצל, במאמרו  תיאודור  בנימין 

–בעיתון “Jewish Chronicle” כתב כך: “חיינו הם רגע אחד בנצחיותו של עמנו; ולרגע הזה 
זו, ראינו חובה מיוחדת לגבש תוכנית לאומית המציבה לנגד  יש - חובות מיוחדות”. ברוח 

עיניה אופק תפקודי לישראל כמדינה משגשגת.
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תודות
ראשית, נודה מקרב לב ליו״ר הפורום לאתגרים לאומיים, מר אמנון מרחב על הנכונות לתת 
מקום לכתיבת מסמך זה במסגרת המכון, כך גם על הליווי השוטף לכתיבה משלבי הטיוטה 

ועד השלמתו.

על  הכתיבה,  של  הראשוניים  בשלבים  סייעו  אשר  שותפים  לשני  לב  מקרב  מודים  אנו 
תרומתם בתחילת יצירת נייר זה:

העברית  באוניברסיטה  אסטרטגיים  למחקרים  שאשא  מכון  ראש   | חסון  שלמה  פרופ’ 
בירושלים, פרופסור אמריטוס במחלקה לגיאוגרפיה, בבית הספר למדיניות ציבורית ומחזיק 

בקתדרת ליאון ספדי במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית ירושלים. 

העולמית.   Facebook במטה   Account Manager - Israeli Market  | רדליך  אלון  מר 
מבית  עסקים  במנהל  שני  תואר  בוגר  העסקי.  המגזר  בנשיאות  כלכלה  סמנכ”ל  לשעבר, 

הספר למנהל עסקים IESE, מומחה באסטרטגיה ופיתוח עסקי. 

וחשוב  פעיל  חלק  לקחו  אשר  הישראלית  ובכלכלה  בממשל  לבכירים  לב  למקרב  תודה 
הוטמעו  ברובם  אשר  הטובים,  ורעיונותיהם  תרומתם  ועל  המסמך  לטיוטות  בהתייחסות 

בגרסתו הסופית: 

מר יוסי קוצ'יק | מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר

הגב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו | החשבת הכללי לשעבר

מר לב דרוקר | סגן הכלכלן הראשי במשרד האוצר

מר אסף וסרצוג | סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר

ד"ר מיכאל שראל | ראש פורום קהלת לכלכלה

ד"ר מאיר אשר | ראש המחלקה הכלכלית בפורום קהלת

יודגש כי תוכן מסמך זה מייצג את עמדת הכותבים בלבד ואינו מייצג את עמדת הרשומים 
ברשימת התודות, אשר תרמו בהערותיהם החשובות והתייחסותם לטיוב טיוטת המסמך ו/

או המצגת שהוצגה בפניהם ו/או הועברה לעיונם.

בברכת משילות איתנה,
רון צור וניסים כהן

יולי 2021
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פרק ראשון  |  המצפן האסטרטגי 
של ישראל במיטבה - תכלית 

וכיווני הפעולה 
עוד בשלבי ההקמה והמיסוד של המדינה, כך גם בעשורים הבאים אחריה, הובהרו היטב 
מרשימה  יכולת  הפגינו  מנהיגיה  השנים  לאורך  כאשר  המדינה,  של  העיקריים  האתגרים 

בהתמודדות עימם, תוך ניסוח מטרות וגיבוש תוכניות פעולה ברורות למימושן. 

המנהיגים בדור המייסדים של המדינה ובראשם ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, הגדיר 
את מאמציה האסטרטגיים העיקריים של המדינה כ”חיזוק הביטחון, העלייה וההתיישבות”. 

במבחן התוצאה - בשלושת יעדי העל האלו - עמדה ישראל היטב. 

השיגה  ואף  נוספים  יעדים  ישראל  לעצמה  הציבה  לקיומה,  הראשונים  העשורים  במשך 
ייצור  יכולת  בעלת  תעשייה  מבוססת  ויציבה  מהירה  כלכלית  צמיחה  כמו  רבים  הישגים 
על  חתימה  לצד  שכנותיה  על  צבאית  עליונות  ביסוס  הגלובלי,  במרחב  השתלבות  וייצוא, 

הסכמים בינלאומיים ובראשם הסכמי שלום אזוריים אשר תרמו ליציבותה.

בעולם,  העסקית  והיזמות  החדשנות  בחזית  עצמה  מיצבה  ישראל  האחרונים  בעשורים 
הגיעה להישגים יוצאי דופן בתעשיית ההייטק, ובאמצעות כלכלה משגשגת העניקה לרוב 

תושביה רווחה כלכלית ויציבות תעסוקתית.

זה,  בנייר  ששרטטנו  האסטרטגי  המצפן  וביסוסה,  הארץ  בניין  לתהליך  ישיר  כהמשך 
אופק תפקודי רצוי וקונקרטי למדינת ישראל בחומש הקרוב. ניסוחו מבטא  נכתב כמשקף 
ותוכניות העבודה של מוסדות המדינה, תוך מיקוד  “ראשית הצירים” לכיווני הפעולה  את 

במגמות ארוכות הטווח ופעולות הנדרשות לצמיחה ברת קיימא, מואצת ומכלילה.
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מטרת העל של ישראל במיטבה;
מטרת העל - מדינת ישראל תמצה את פוטנציאל צמיחתה, מול חזון 
קונקרטי משותף, בהתבסס על חדשנות ויזמות, על יכולתה המדעית-

טכנולוגית ועל מנהיגות רב מגזרית.

חמשת יעדי העל של התוכנית;

מדרגה  לקפיצת  כבסיס  טכנולוגית  והאצה  בפיתוח  התמקדות   )1(
כלכלית והעלאת הפריון במשק כמדינה מובילה בעולם

החרדים  אוכלוסיית  של  מיטבי  לשילוב  התנאים  ביצירת  מיקוד   )2(
החריפים  הדמוגרפיים  השינויים  מגמות  לאור  והערבים, 

באוכלוסיית ישראל

העלאת איכות השירותים הציבוריים תוך הקלה וטיוב הסביבה   )3(
העסקית

העלאת רמת האמון, הסולידריות והחוסן הציבורי  )4(

שיפור מעמד ישראל בזירה בינ”ל תחרותית  )5(
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תמצית האתגרים המרכזיים של ישראל מולם נדרשת 
הערכות ופעולה:

ממשל:
שיפור אמון הציבור במערכות הציבוריות ובשלטון  )1(

טיוב תהליכי המשילות, קבלת ההחלטות ואחריותיות במינהל הציבורי )יכולת   )2(
אפקטיבית לעצב, ליישם ולהעריך מדיניות ציבורית לאורך זמן(

הפחתת בירוקרטיה ורגולציה עודפת ומכבידה  )3(

צמצום הריכוזיות וחיזוק המנהיגות המקומית ביכולתה לתת מענה לצורכי הציבור  )4(

מיצוי הפוטנציאל שבממשקים בין הממשלה למגזר העסקי והחברה האזרחית  )5(

כלכלה:
הגברת הפריון במשק והצמיחה לנפש, יותר מהממוצע במדינות המתקדמות  )1(

שימור מובילותה של ישראל בעולם ההייטק, תוך מיקוד ביתרונותיה היחסיים  )2(

יצירת תמריצים להכשרות והשתלבות איכותית בתעסוקה בדגש על הגברת   )3(
ההשתלבות בעבודה של גברים חרדים ונשים ערביות

צמצום פערי הכלכלה דואלית על ידי חיזוק הכלכלה המסורתית באימוץ טכנולוגיות   )4(

העמקת מלאי התשתיות הכלכליות, תוך התייחסות לשיקולי אנרגיה וסביבה  )5(

התגברות התחרות ושינויים במרחב הגלובאלי  )6(

חברה ודמוגרפיה:
הערכות לקצב גידול האוכלוסייה עד כדי להכפלתה בשלושים השנים הקרובות,   )1(
בהתייחס לשינויים דרמטיים בהרכב האוכלוסייה )גידול בחלקו היחסי של המגזר 

החרדי(

טיוב החינוך במגזר החרדי והערבי, בדגש על חובת לימודי ליבה   )2(

שינוי מהותי במערכת החינוך ובהכשרות כוח העבודה תוך התאמה לשוק העבודה   )3(
העתידי

צמצום הפערים הגדלים בין הפריפריה למרכזים המטרופוליניים של ישראל  )4(

הרחבת התפיסה המרחבית / אזורית ומיצוי פוטנציאל הצמיחה, בדגש על   )5(
הפריפריה, בהתאמה למאפיינים והיתרונות היחסיים המרחבים הייחודיים
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לוח המכוונים הלאומי | יעדים ומדדי ההצלחה 
מול מטרת העל של ישראל במיטבה

קביעת יעדים מדידים וברורים הינה אמצעי מדיניות חשוב ואפקטיבי המאפשר תכנון, מעקב 
המטרות  בראי  בנוסף,  טווח.  ארוכת  תקופה  לאורך  המשקית  הפעילות  את  אחר  ובקרה 
הפנימיות לממשלה - ניהול ותקצוב מבוסס תוצאות, מאפשר קביעת סדרי עדיפויות ושיפור 
יעילות בהקצאת המשאבים, ובראי המטרות החיצוניות הוא מאפשר את היסודות לשילוב 

כוחות ומאמצים חיצוניים לממשלה, תוך שקיפות וביטוי לאחריותיות.

ויאפשר  וברורים  מדידים  יעדים  המשקף  לאומי”  מחוונים  “לוח  ליצור  צורך  רואים  אנו 
לקברניטים; 

ליצור תמונת מצב קיים, ביחס לאופק התפקודי הרצוי.  
וביטוי  שקיפות  תוך  לממשלה,  חיצוניים  ומאמצים  כוחות  לשילוב  יסודות  יניח   

לאחריותיות.
עדיפויות  סדרי  קביעת  מאפשר  תוצאות,  מבוסס  ותקצוב  ניהול  לממשלה  יאפשר   

ושיפור יעילות בהקצאת המשאבים.
יאפשר תכנון, מעקב ובקרה אחר את הפעילות המשקית לאורך תקופה ארוכת טווח.  

אמות המידה ליעדים והמדדים הם; 
שכיחות ומקובלות - יעדים מקובלים ושכיחים בהשוואה בינ"ל.  

התאמה לביסוס הסכמות ושיתוף פעולה פנים ממשלתי ורב מגזרי - יעדים שיש בין   
בעלי הסמכות והעניין הסכמה לגבי הגדרתם, חשיבותם וישימותם.

מהם  לגזור  ושניתן  הממשלה,  למדיניות  ישיר  קשר  להם  שיש  יעדים   - אופרטיביות   
תוכניות פעולה אפקטיביות.

סוגי היעדים ולוח מחוונים ביחס לזירות השפעה אלו;
הרחבה,  הממשלה  תפקוד  את  המשקפים  מחוונים   - הממשלתית  היעילות  מחווני   

משמע – דרג נבחר, שלטון מרכזי, שלטון מקומי וגופים סטטוטוריים.
מחוונים כלכליים - מחוונים המשקפים את תפקוד הכלכלי המשקי בראיית מאקרו.  

יסודות הפערים החברתיים  - מחוונים המשקפים את  – חברתיים  מחוונים כלכליים   
המרכזיים בישראל

מחווני איכות חיים משלימים - מחוונים המשקפים את השירותים הניתנים לאזרחים   
ורמת איכות החיים בישראל באופן השוואתי למדינות מתקדמות בעולם.
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  מחווני היעילות הממשלתית

שם המדד:
מדד עשיית עסקים

שם המדד:
נטל הרגולציה הממשלתית

שם המדד:
תחרותיות במגזר השירותים

מקור המדד:

The World Bank
מקור המדד:

WEF - The Global 
Competitiveness report

מקור המדד:
WEF - The Global 
Competitiveness report

ישראל 2020:
76.7, מקום 35 בעולם

נקודת הייחוס:
78 OECD ממוצע

המובילה 87

ישראל 2018:
מקום 59 מהמדינות הנסקרות

נקודת הייחוס:
בריטניה
מקום 27

ישראל 2018:
מקום 31 מהמדינות הנסקרות

נקודת הייחוס:
בריטניה
מקום 6

היעד והמדד:
יעד:

ישראל תהיה ברבעון העליון של 
OECD-מדינות ה

מגמה:
עלייה במרכיבים נחותים במדד; 

רישום נכס, חיבור לחשמל, היתר בניה, תשלום 
מיסים, סחר בינ״ל, אכיפת חוזים, קבלת אשראי

היעד והמדד:
יעד:

רמת הרגולציה בישראל לא 
תפחת מהממוצע במדינות 

OECD-המובילות ב

היעד והמדד:
יעד:

רמת הרגולציה במגזר השירותים 
לא תפחת מהממוצע של המדינות 

OECD-המובילות ב

 
שם המדד:

אמון הציבור בממשלה
שם המדד:

שירותים ממשלתיים מקוונים
שם המדד:

אפקטיביות ממשלתית

מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

The World Bank
ישראל 2018:

41.7%

נקודת הייחוס:
 OECD ממוצע

43.7%

ישראל 2019:
35% מהשירותים מקוונים

נקודת הייחוס:
 OECD ממוצע

71%

ישראל 2019:
1.33

נקודת הייחוס:
בריטניה  1.44
גרמניה  1.59

היעד והמדד:
יעד:

רמת האמון במדינת ישראל לא 
תפחת מהממוצע במדינות ה-

OECD
מגמה:

עלייה של לפחות 1% בשנה

היעד והמדד:
יעד:

היקף השירותים המקוונים לא 
OECD-תפחת ממוצע ה

מגמה:
עלייה של 5 נק׳ ב-5 שנים

היעד והמדד:
יעד:

רמת האפקטיביות שלא תפחת 
OECD-מהממוצע במדינות ה

האתגר:
מדד היציבות הממשלתית 

ורמת ה-Accountability המוערכת
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  מחוונים כלכליים
 

שם המדד:
תוצר שנתי ממוצע

שם המדד:
קצב שנתי גידול בתוצר לנפש

שם המדד:
יחס חוב תוצר

מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

OECD
בישראל 2019:

3.4%

נקודת הייחוס:
1.6% OECD ממוצע

המובילה 6%

ישראל 2017:
1.3%

נקודת הייחוס:
 2.2% OECD ממוצע

ישראל 2019:
60%

נקודת הייחוס:
 53% OECD ממוצע

היעד והמדד:
יעד:

רמת תוצר שנתי ממוצע שלא יפחת 
מ-3.5% החל מ-2023

היעד והמדד:
יעד:

רמת תוצר לנפש שתעלה על 
ממוצע המדינות המתקדמות

האתגר:
שיעור פריון ילודה )מס׳ הילדים 

לאישה( 2017, בישראל 3.1, שימור 
 OECD גודל האוכלוסיה 2.1, ממוצע

1.64

היעד והמדד:
יעד:

התייצבות של יחס חוב תוצר 
של 60% עד 2035

האתגר:
בשל מגפת הקורונה, יחס החוב של 
ישראל זינק ב-2020 מ-60% ל-73%

 
שם המדד:

ייצוא
שם המדד:

פריון )תוצר לשעת עבודה(
שם המדד:

מלאי תשתיות כלכליות

מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

OECD
בישראל 2019:

רכיב הטכנולוגיה העילית מסך הייצוא 37% 
)ירידה מ-50% ב-2015(

נקודת הייחוס:
מדינות מובילות בעולם
ההייטק - ארה״ב 43%, 

הונג קונג 55%, סין 71%

ישראל 2015:
$31.5

נקודת הייחוס:
 $46.7 OECD ממוצע

ישראל 2019:
50%

נקודת הייחוס:
 71% OECD ממוצע

היעד והמדד:
יעד:

רכיב הטכנולוגיה העילית מסך 
הייצוא לא יפחת מ-50%

האתגר:
ישראל מאבדת את מובילותה הטכנולוגית, 

בין השאר. אל מול השקעותיהן של 
המדינות המתקדמות: החלטת סין להשקעת 

150 מיליארד דולר בפיתוח יכולות הבינה 
המלאכותית, ותוכנית ביידן להשקעה של 180 
מיליארד דולר למחקר ופיתוח של טכנולוגיות 

של העתיד

היעד והמדד:
יעד:

רמת פריון שלא תפחת מממוצע 
OECD-מדינות ה

האתגר:
ענפי המסחר והשירותים - השקעה 

נמוכה בטכנולוגיה וחדשנות בכ-80% 
OECD-ביחס למדינות ה

היעד והמדד:
יעד:

מלא תשתיות בהיקף של 70% 
מהתוצר

מגמה:
השקעה של 4% תוצר מידי 

שנה בתשתיות כלכליות
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  מחוונים כלכליים - חברתיים

שם המדד:
אבטלה

שם המדד:
השתתפות בכוח העבודה

שם המדד:
צמיחה מכלילה

מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

למ״ס
מקור המדד:

 WEF - The inclusive
Development Index

בישראל 2019:
3.8%

נקודת הייחוס:
OECD ממוצע

5.39%

ישראל 2019:
50.3% גברים חרדים
38.2% נשים ערביות

נקודת הייחוס:
88% גברים לא חרדים

83% נשים יהודיות

ישראל 2018:
מקום 25 מתוך 29 כלכלות 

מתקדמות

נקודת הייחוס:
צרפת - מקום 18

היעד והמדד:
יעד:

רמת אבטלה בהיקף של 5%

האתגר:
שיעור האבטלה הרחב עמד 

בישראל בשנת 2020 על 18.2%.
אי ודאות ביחס ל-2021

היעד והמדד:
יעד:

עלייה ברמה של 10% תוך 5 שנים 
באוכלוסיות המטרה

האתגר:
שחיקה בתמריצים ליציאה לעבודה בעיקר של 

גברים חרדים. נכון ל-2019 - אובדן הכנסות 
חודשי בשל יציאה לעבודה לחרדי כ-5300 ₪ 
לעומת 3000 ₪ לאזרח שאינו חרדי. שכר נשי

היעד והמדד:
יעד:

ישראל תדורג לפחות ברבעון 
השלישי בדירוג המדינות 

המתקדמות

מגמה:
שליה של 5 מקומות תוך 5 

שנים

 
שם המדד:

אי שיוויון - מדד ג׳יני
שם המדד:

עוני
שם המדד:
מיומנויות

מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

Poverty rate OECD
מקור המדד:

PISA מבחן
מקור המדד:

מבחן פיא״ק

בישראל 2019:
43

נקודת הייחוס:
OECD ממוצע

32

ישראל 2017:
17.9% רמת העוני הגבוהה ביותר 

OECD-במדינות ה

נקודת הייחוס:
11.9% OECD ממוצע

ישראל 2018:
קריאה 470, מדעים 

462, מת׳ 463

נקודת הייחוס:
2012 - קריאה 486, 

מדעים 470, מת׳ 466

ישראל 2016:
יהודי לא חרדי 274

נקודת הייחוס:
ערבים 219.6

חרדים 261
- OECD

היעד והמדד:
יעד:

רמת אי-שיוויון שלא 
תעלה מהממוצע 

OECD-במדינות ה

מגמה:
ירידה ב-5 נקודות 

בחמש שנים

היעד והמדד:
יעד:

רמת עוני שלא תעלה מהממוצע
 OECD-ב

מגמה:
ירידה ב-5 נקודות בחמש שנים 

האתגר:
שחיקה אנשים שיכולים לעבוד 

ומרוויחים מעט בגלל פיריון נמוך, 
ואנשים שלא עובדים ומסתמכים על 

תשלומי העברה של המדינה למחייתם

היעד והמדד:
יעד:

עלייה בהישגים 	 
לרמה שלא תפחת 

מהישגי 2012

רמת הישגים שלא 	 
תפחת מהממוצע 

OECD-במדינות ה

היעד והמדד:
יעד:

צמצום הפער בין 	 
יהודים לערבים שלא 

יעלה על 10 נק׳

רמת הישגים שלא 	 
תפחת מהממוצע 

OECD-במדינות ה
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  מחווני איכות חיים משלימים 

שם המדד:
נגישות משקי בית 

לסיבים אופטיים

שם המדד:
מספר מיטות אשפוז

ל-1000 נפש

שם המדד:
חשש להפגע מאלימות 

באיזור המגורים

שם המדד:
כמות תיקים פליליים 

ל-1000 נפש

מקור המדד:

FTTH Council
מקור המדד:

OECD
מקור המדד:

למ״ס
מקור המדד:

משטרת ישראל

בישראל 2020:
28%

נקודת הייחוס:
ממוצע 37 מדינות 

53.75%

ישראל 2019:
1.78

נקודת הייחוס:
)2018( OECD ממוצע

4.52

ישראל 2019:
20.1% ערבים 

חוששים

נקודת הייחוס:
8.1% יהודים 

חוששים

ישראל 2019:
47 במחוז תל אביב

40 במחוז דרום

נקודת הייחוס:
32 תיקים בממוצע 

ארצי

היעד והמדד:
חיבור של 100% 

ממשקי הבית בישובים 
המוסדרים בישראל 

עד 2030

מגמה:
עלייה ל-55% ממשקי 

הבית עד 2025

היעד והמדד:
מספר מיטות אשפוז שלא תפחת מהממוצע 

במדינות ה-OECD תוך התאמה להרכב גילאי 
של האוכלוסייה, ובהתייחס לפיזור גיאוגרפי

האתגר:
פערים בין המחוזות: בעוד שבמחוז הצפון 

כמות המיטות ל-1000 נפש עומדת על 1.45, 
בדרום 1.53, בתל אביב מספרה 2.37, חיפה 

2.34 וירושלים 2.03

היעד והמדד:
צמצום הפשיעה בחברה הערבית, בדגש על 	 

פשיעה חמורה, תוך השוואה לרמות הביטחון 
בישובים היהודים בישראל

מיקוד בהפחתת עבירות רכוש במחוז תל אביב 	 
ומחוז דרום

 
שם המדד:

זמינות לתחבורה ציבורית - קווי נסיעות בישוב ליום ביחס לנפש

מקור המדד:
משרד התחבורה, נתוני 2020

בישראל, 2020, רבעון 1:

נקודת הייחוס:
ממוצע ישראל )2020( 

4% קווי נסיעות ביחס לנפש בישוב

היעד והמדד:
יעד:

מספר קווי נסיעות בישוב ליום ביחס לנפש לא יפחת מ-2% בעיר, 
ולא יפחת מ-3% במועצות מקומיות ואזורית

האתגר:
פערים בין היישובים: 30 ערים נמצאות עם זמינות מחת ל-2% בישראל, 
מחציתן עם רוב ערבי ורובן בפריפריה. 106 מועצות מקומיות ואזוריות 

מצויות מתחת ל-3% )מתוך 179(, 28 מתוכן פחות מ-1% - רובן ערביות 
או יהודיות ביו״ש
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פרק שני |  מיקודים אסטרטגיים 
ועיקרי תוכניות הפעולה למימוש 

“ישראל במיטבה”

בחלק זה של המסמך, נציג את המלצותינו לתוכניות פעולה במישור הלאומי בשלוש זירות 
השפעה מרכזיות: ממשל, כלכלה, כלכלה וחברה.

יישומן של תוכניות  בכל אחד ממרכיבים אלו נסקור בקצרה את הנסיבות המחייבות את 
הפעולה ולאחריהן – נפרט בתמציתיות את תוכניות הפעולה עצמן.

יובהר, כי תוכניות הפעולה כפי שיופיעו בחלק זה, יוצגו בתמצית בשל רוחב היריעה ומגוון 
הנושאים הנדרשים לפעולה ברמה הלאומית, אולם ברור כי בכדי לממש את תכנית ישראל 
גם  כך  ושריו,  הממשלה  מראש  החל  השלטונית,  במערכת  מהמנהיגות  יידרש   - במיטבה 
מהדרג המקצועי הבכיר, לפעול ולעגן את היעדים והפעולות הנדרשות בהחלטות ממשלה, 
בחקיקה, בתוכניות פרטניות וייעודיות בהתאם לנושאים השונים, כך גם בתוכניות העבודה 

השנתיות והרב-שנתיות של המשרדים ויחידות הסמך. 

האחריות להוצאה לפועל של התוכנית בראייתנו היא של ראש הממשלה ומנכ”ל משרד ראש 

הממשלה מטעמו.

ייעודו של מנכ”ל המשרד הוא להוביל, מטעם ראש הממשלה, את  ועל פי הגדרת  מאחר 
עבודת המטה והמדיניות המתבצעת במשרד ראש הממשלה במכלול הנושאים הכלכליים, 
החברתיים והאזרחיים, ומוגדר גם כגורם המוביל ושותף מרכזי בפרויקטים לאומיים גדולים 
נדרש  במיטבה”  “ישראל  תכנית   – הממשלה  ראש  ושל  הממשלה  של  יומה  סדר  שעל 

להובלתו.

עם  יחד  הממשלה,  ראש  מנכ”ל  בהובלת  מקצועי  היגוי  צוות  להקמת  חשיבות  רואים  אנו 
והמשנה  התקציבים  אגף  ראש  לכלכלה,  הלאומית  המועצה  ראש  האוצר,  משרד  מנכ”ל 
לעיצוב  הממשלה  כלפי  האחראי  המשימה  כצוות  יוגדרו  אשר  לממשלה  המשפטי  ליועץ 

סופי של התוכנית ויישומה בפועל.

אנו  בחקיקה.  אותה  לעגן  יידרש  אלא  התוכנית,  של  בגיבושה  די  יהיה  לא  בראייתנו,  ברם, 
יעדי-על  כ-10  יגדיר  זה,  חוק  הלאומי”.  היעדים  “חוק  חקיקת  לכדי  להביא  שיש  סבורים, 
ממשלה  כל  כינון  עם  יעודכן  אשר  בישראל,  והחברה  הכלכלה  בתחומי  לאומיים  ומדדים 
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יניח יסודות לחוק התקציב השנתי, יחדיו עם  חדשה בישראל וישמש כחוק מסגרת, אשר 
חוק ההסדרים, להחלטות ממשלה ולתוכניות העבודה במשרדי הממשלה הנוגעות למטרות 

ויעדים שהוגדרו במסגרתו. 

ציבורית  מדיניות  לתכנן  הממשלה  של  אחריותה  לחיזוק  הנוגעים  לאומיים,  יעדים  עיגון 
אסטרטגית ולטווח-ארוך באמצעות חקיקה, ישרת מספר מטרות: )א( יצור מסגרת מדיניות 
כוללת עם אופק ברור אשר יאפשר סינכרון מאמצים ותעדוף בהקצאת משאבים למשרדי 
הממשלה השונים מול מטרות ויעדים משותפים )ב( ישמש תשתית תכנונית לחוק התקציב 
המתקבל מדי שנה, תוך ביטוי לסדרי עדיפויות לאומיים ונורמות שיוטמעו בכל חוק תקציב 
גורמים  בין  לתאם  הצורך  מן  הנובעות  שונות  לבעיות  פתרון  יאפשר  )ג(  הבאות  בשנים 
שונים האחראים ו/או נוגעים לקבלת החלטות בממשלה ומחוצה לה. )ד( הגדרת היעדים 
בקנה  תעלה  שונים  בנושאים  עתידית  חקיקה  ואף  הממשלה  שהחלטות  יבטיח  בחקיקה 
אחד עם מטרות אלו )ה( יגביר את אמון הציבור תוך שקיפות בדבר תפיסתה של הממשלה 

ותוכניותיה העתידיות.

שר  עם  יחד  הממשלה,  ראש  בראשות  שרים  וועדת  להקמת  חשיבות  רואים  אנו  לבסוף, 
האוצר, שר הכלכלה ושר המשפטים אשר להם תדווח ההתקדמות בתוכנית והם אלו אשר 

יעקבו אחר קידומה ויאשרו את שלביה השונים, בנוסף הצגתה לאישור הממשלה.

התקציב ליישום התוכנית ייכלל בחוק התקציב השנתי, ויוצב בראש סדר העדיפויות לתקצוב 
פעילות משרד המטה המרכזים.
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| 1
הגברת המשילות והיעילות הממשלתית 

אי משילות וחוסר יעילות ממשלתית – קיומו של סקטור ציבורי איכותי, המתפקד ביעילות 

הממשלתית  היעילות  וחברתי.  כלכלי  ולפיתוח  לשגשוג  הכרחי  תנאי  הוא  ובהוגנות, 
והמשילותית בישראל נמוכה ביחס למדינות מתקדמות בעולם כפי שהוצג במחווני היעילות 
ואף  בממשלה  בכירים  פקידים  פוליטיקאים,  המסמך.  של  הראשון  בחלקו  הממשלתית 
non-( אי-משילות  של  מבעיה  סובלת  ישראל  כי  להסכים  נוטים  ציבורית  מדיניות  חוקרי 
זהו חוסר  יעילותה של המערכת. כלומר,  ישיר על  governability(, אשר משפיעה באופן 
מערכתית  ציבורית  מדיניות  לעצב  ובירוקרטים  פוליטיקאים  החלטות,  מקבלי  של  יכולת 
וליישמה בצורה אפקטיבית ולאורך זמן. במצב זה, מקבלי ההחלטות עסוקים  וקוהרנטית 
בעיקר ב”כיבוי שרפות” ואינם מצליחים לעצב מדיניות המבוססת על תכנון ארוך טווח והם 
ברמה  קריטית  משמעות  ובעלות  אסטרטגיות  תוכניות  ליישם  או  לפתח  מלנהל,  נמנעים 
הלאומית. על הסיבות לבעיית אי המשילות יש אי-הסכמה ובוודאי על משקלן של כל אחת 

מהן. הנה תמצית הגורמים המשפיעים על אי המשילות וחוסר היעילות הממשלתית;

)1( החולשות המבניות בשיטת הממשל וריבוי משרדי הממשלה - הדמוקרטיה הישראלית 
זה, הסמכות החוקתית העליונה  מתבססת על שיטת משטר פרלמנטרית. במשטר מסוג 
נתונה בידי בית המחוקקים. הציבור בוחר נציגים לפרלמנט באמצעות מפלגות ואינו בוחר 
הממשלה.  של  הרכבה  על  ישירות  להשפיע  יכול  אינו  גם  כך  הממשלה,  בראש  ישירות 
שיטת הבחירות לכנסת מאפשרת ייצוג מגוון לקשת של עמדות ואינטרסים סקטוריאליים 
וקבוצתיים המשקפים את מורכבותה של החברה הישראלית, אך מנגד, הרכבת הממשלה 
יוצרת השפעה מיידית על מבנה משרדי הממשלה,  בין מספר מפלגות,  ידי קואליציה  על 
מספר המשרדים, חלוקת הסמכויות וטיב שיתופי הפעולה ביניהם. בפועל, שיטת הממשל 
מקשה מאוד על יכולתן של רוב הממשלות להוביל מדיניות ציבורית באופן עקבי, שיטתי, 

אסטרטגי ולאורך זמן.

אחת השיטות בהן נבחרי הציבור עושים שימוש בכדי להגיע להרכב המספק לצורך הרכבת 
של  היחלשותן  ממשלה.  ומשרי  שרים  תפקידי  ריבוי  הוא  הכנסת  אמון  וקבלת  ממשלה 
מפלגות השלטון והפיצול הפרלמנטרי הגובר בכנסת, הביאו במהלך השנים לעלייה במספר 
השרים ועלייה במספר משרדי הממשלה. מספר השרים בממשלה עמד עד אמצע שנות 
השישים על 18 לכל היותר. מאז חלה גידול משמעותי ומספר השרים הגיע לשיא בממשלה 
ה–35 עם 34 שרים, ובממשלה הנוכחית 28 שרים. מספר זה גדול לא רק במונחים מוחלטים 
אלא גם ביחס לגודל הפרלמנט. כך, משקלם של 28 השרים המכהנים כיום הוא כ-23.3% 
מחברי הכנסת. זהו שיעור גבוה וחריג. בנורבגיה שיעור השרים מכלל חברי הפרלמנט עומד 
על 13%; בהולנד ובדנמרק – על 11%; באירלנד ובפינלנד – על 10%; ובאוסטריה ובשוודיה 
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– על 7%. ריבוי השרים והמשרדים מכביד מאוד על יכולת גיבוש הסכמות, תיאום בין משרדי 
והוצאה לפועל של החלטות המחייבות שיתופי פעולה.

)2( אי יציבות פוליטית - העשורים האחרונים מסתמנים כעשורים בהם יכולת המשילות 
של ממשלות בישראל הולכת ופוחתת. אי היציבות הפוליטית מתבטאת בהתפרקותן של 
כשלים  לאחר  ונשנות  חוזרות  בבחירות  והצורך  כינונן,  לאחר  ספורים  חודשים  ממשלות 
בהרכבתה של ממשלה חדשה. בתנאים אלו נוצר מצע מסוכן להשתרשות תרבות פוליטית 
של עקיפת כללים קיימים, תופעות של חוסר ציות אינדיבידואלי וסקטוריאלי. אי יציבות זו 
ומכבידה מאוד על  יישוב השסעים הרבים בחברה הישראלית  על  גם  בין השאר,  מקשה, 
חוסנה של החברה. כל אלו, יחד עם תופעות נוספות שנלוות לאי-היציבות הפוליטית, יצרו 

פגיעה וכרסום מתמשך באמון הציבור במוסדות הממשל הישראלי.

הממשלתית   המערכת  של  המקצועי  ברובד  ומקצועיות  ניהוליות  מבניות,  חולשות   )3(
מספר  למרות  כה,  עד  נפתרו  שלא  יסוד  בעיות  ממספר  סובל  בישראל  המדינה  שירות   -
גיבוי  בהעדר  אשר  השנים,  לאורך  בהיקפן  ומוגבלות  נקודתיות  רפורמות  לקיים  ניסיונות 

מנהיגותי לא הביאו לשינוי העמוק הנדרש במערכת: 

פערים וכשלים בממשקי דרג פוליטי ומקצועי לעיצוב מדיניות - אי היציבות הפוליטי  )א( 

לציר  וגרם  הפקידים  ושל  הפוליטיקאים  של  המסורתי  תפקידיהם  בין  טשטוש  יצר 
חיכוך מתמשך, אגרסיבי ומחליש, בין בעלי התפקידים בשני הרבדים הכה-חשובים 

במערכת השלטונית. 

שרואים  המדיניות,  ולקביעת  ההחלטות  לקבלת  באחריות  הנושאים  הפוליטיקאים 
מדיניות  ליוזמות  ויותר  יותר  נוטים   – ספורים  חודשים  כדי  עד  הקצרה  כהונתם  את 
המשרתות את הטווח המיידי, ובנוסף – יש מהם הדורשים את מעורבותם הפרטנית, 

האישית והרציפה גם בתהליכים המקצועיים לעיצוב המדיניות וגם ביישומה בפועל. 

והמשמעויות  המחירים  את  ומבהירה  חלופות  המציגה  כזו  סדורה,  מטה  עבודת 
ובעלי  עניין  בעלי  סמכות,  בעלי  עם  היוועצות  תהליכי  הטווח;  ארוכות  המערכתיות 
חוץ  גורמים  או  אחרים  משרדים  עם  תיאום  תהליכי  המחייבים  פעולה  שיתופי  ידע; 
פקידותי  כטורח  מהפוליטיקאים  חלק  ידי  על  נתפסים  החלו   – אלו  כל  ממשלתיים; 

ובירוקרטיה עודפת המתנגשת עם האינטרס הביצועי המיידי של השרים. 

טווח  קצרות  סקטוריאליות,  ליוזמות  השרים  לחץ  מול  אל  מצידם,  מהפקידים  חלק 
המדינה,1  שירות  של  האתי  בקוד  כמוגדר  ייעודם  את  לממש  במקום   - ומיידיות 
וניתוחים  חלופות  הצגת  מדיניות,  ליוזמות  תשתית  עבודות  בהכנת  ולהתמקד 

הציבור,  לשירות  הממשלה  של  ביצוע  זרוע  הוא  המדינה  "שירות  המדינה  שירות  של  האתי  הקוד  מסמך  מתוך   1
ובפעולתו מסייע לממשלה ולשריה לקדם את מדיניותם ולמלא את תפקידיהם על-פי דין, והכול תוך כיבוד החוק."
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אינם  פעם  לא  השרים,  של  המדיניות  יוזמות  מול  למשמעויות  ומבוססים  מקצועיים 
מסתפקים בכך - אלא רואים את עצמם ככאלו אשר נדרשים להיכנס לנעליהם של 
השרים בעצם קביעת המדיניות, מתוך פרשנות חובת תפקידם להשלמת הפערים 

באחריות לאינטרס הציבורי הרחב וארוך הטווח מצד השרים. 

ממשלתית  מדיניות  מימוש  מדיניות.  וביצוע  מימוש  ביכולות  וחולשה  יתר  ריכוזיות   )ב( 
בתחום השירותים תלוי במידה ובמהירות שבהן המדיניות מוטמעת ביחידות הביצוע 
הביצוע  יכולת  לאזרח.  ממשי  לשירות  אותה  לתרגם  אמורות  אשר  הראשון",  "בקו 
ריכוזיות-  – כולה  במערכת  שנטבע  מרכזי  ניהולי  ממאפיין  מושפעת  הממשלה  של 
למשרדים  מטה  משרדי  בין  ביחסים  כך  הממשלתי.  השירות  שדרת  כל  לאורך  יתר 
ביצועיים, כך בין המטה המקצועי במשרד הממשלתי לגופי השטח המונחים על ידו, 

וכך גם ביחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. 

רוויה  ביורוקרטיה  בישראל  נוצרה  השנים  עם  מכבידה.  ורגולציה  ביורוקרטיה  )ג( 

בפרוצדורות, בטפסים, באישורים, בגופים המחייבים בשלבי אישור פעולה. הרגולציה 
וכשלים  עיוותים  בעצמה  יצרה  פעם  לא  שוק,  בכשלי  לטפל  במקום   – העודפת 
תפקודיים המכבידים על תפקוד המשק, על כושר התחרות של המגזר העסקי ועל 
של  גיאולוגיות"  "שכבות  נוצרו  שנים  של  ארוך  בתהליך  שלו.  התפקודי  הפוטנציאל 
ביורוקרטיה ורגולציה, רבות מהן מיותרות ואף מזיקות לפעילותו של השוק החופשי 
ויוצרים אי-יעילות כלכלית, ולמרות מספר ניסיונות שאף עוגנו בהחלטות ממשלה כמו 
22.10.2014 ובהחלטות משלימות – השירות הממשלתי  2118 מיום  החלטה מספר 

מכוון לשימוש כמעט אוטומטי בכלי המשילות הרגולטורי, ככלי העבודה המרכזי.

חסר בשיתופי פעולה רוחביים וחולשה בתכנון המדיניות, מדידה והערכה - בעבודתה  )ד( 

של הממשלה לרוב אין תפיסה של מכלול, אלא של אחוזות ממודרות זו מזו. האתוס 
המושרש בה הוא של ביצוע ולא אתוס של תכנון, בקרה והערכה; סדר היום הממשלתי 
ובראשם השרים אינם ׂשׂשים  אינו מבטא ראייה מערכתית, משרדי הממשלה  לרוב 
לשתף פעולה עם משרדים אחרים; קווי הסמכות והאחריות המשתנים לאור השינויים 
הארגוניים-מבניים של משרדי ממשלה חדשים שנוצרים חדשות לבקרים, כך גם גופי 
מטה וביצוע שמועברים ממשרד למשרד, מכבידים על הסדרה וביסוס תהליכי עבודה 
רוחביים; רפורמות מבניות לא נוצרות ורבות מדי מאלו שהוחלט עליהן נתקעות, בגין 

אי-הסכמה של משרדי מטה או מי ממשרדי הביצוע למהלכים המתוכננים.

השפעתם של ההסתדרות, האיגודים המקצועיים וועדי העובדים רבה מאוד ומחלישה  )ה( 

המנהלים  ושל  כמעסיק  המדינה  בין  הסימטריה  הממשלתי.  התפקוד  יכולת  את 

כמקבלי החלטות, מול זכות העובדים להתאגד למעשה לא קיימת בישראל, וכוחם 
של ארגוני העובדים גדול למעשה מכוחה של המדינה. הימנעותם של הפוליטיקאים 
להתמודד ברצינות מול ההסתדרות, גרמה לכשלים מבניים קריטיים ביחסי העבודה 
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כגון הסדרת הגבלות לשביתה בשירותים חיוניים בישראל, או מיסוד מנגנון בוררות 
בשירות  העובדים  ארגוני  של  הישגיהם  בפועל,  מיותרות.  משרות  צמצום  או  חובה, 
הציבורי בפעילותם לשיפור קבוע ברמות השכר שרק עולה לאורך השנים ללא קשר 
לאימוץ  התנגדות  תוך  יעילות  חוסר  על  אוטומטית  הגנה  או  ערך,  ויצירת  לתרומה 
טכנולוגיות וצמצום בהיקפי כוח האדם, הם מול לא בעל הון ספציפי, אלא מול כוח 
נוגדת את  – פעילותם של ארגוני העובדים  לרוב  כולו.  מבוזר של הציבור הישראלי 

האינטרס הציבורי הרחב ועונה על האינטרס הצר של עובדי הציבור עצמם. 

הציבורי  השירות  של  המקצועית  הרציפות  את  לשמר  ביסודה  שנועדה  הקביעות  )ו( 

תנועה  העדר  בכיריו.  בקרב  ומקצועי  מחשבתי  לקיבעון  פעם  לא  הפכה   - בכללותו 
יישום תכנית קציבת  אי  בין משרדי הממשלה;  מספקת של בעלי תפקידים בכירים 
הכהונה של הבכירות בדרג הבכיר אשר עוגנה בהחלטת ממשלה מספר 2464 מיום 
08.03.2015; העדרה של רוטציה פנימית בתוך השירות הציבורי הרחב ו/או מחוצה 
לו; כל אלו יוצרים מצב בו היכרותם של תפיסות ניהול ורעיונות חדשים מוגבלת למדי, 
רפורמות  להוביל  מכדי  דל   – הציבורי  השירות  של  הבכירה  הפקידות  של  וניסיונם 
ההכרח  של  המכונן  באתוס  וחסר  רחבה  מערכתית-משקית  הבנת  על  המבוססות 
והובלת שינויים בהתאם לשינויים הדרמטיים בסביבה בה פועל  להטמעת חדשנות 

השירות הציבורי ובצורכי הציבור והמשק - בהתאמה.



33

1.2 | תכנית הפעולה 
להגברת המשילות והיעילות הממשלתית 

חקיקת "חוק היעדים הלאומי"    )1(
חוק היעדים הלאומי יהיה חוק אשר יגדיר כ 10 יעדי-על ומדדים לאומיים בתחומי  )א( 
הכלכלה והחברה בישראל, אשר יעודכן עם כינון כל ממשלה חדשה בישראל, 
יכיל גם את הכללים וסדרי העבודה הנדרשים לצורך מימוש והגשמת היעדים 
שנקבעו )כדוגמת הקמת ועדות עבודה נושאיות בין משרדיות, שלבים מחייבים 

בגיבוש מדיניות והערכת מדיניות, יצירת תוכניות רב-שנתיות ייעודיות ועוד(. 

יבטא תכנון ארבע שנתי  כינונה של ממשלה,  יום מעת   120 ייקבע תוך  החוק  )ב( 
וילווה את הממשלה עד כינונה של ממשלה חדשה.

ישמש כחוק מסגרת, אשר יניח יסודות לחוק התקציב השנתי, לחוק ההסדרים,  )ג( 
לכל  הנוגעות  הממשלה  במשרדי  העבודה  ולתוכניות  ממשלה  להחלטות 

המטרות והיעדים שהוגדרו במסגרתו.

מדיניות  מסגרת  ליצור  )א(  מטרות:  מספר  בחקיקה  הלאומיים  היעדים  לעיגון  )ד( 
כוללת עם אופק תפקודי ברור אשר יאפשר סינכרון מאמצים והקצאת משאבים 
של משרדי הממשלה השונים מול מטרות ויעדים משותפים. )ב( לשמש תשתית 
תכנונית לחוקי התקציב המתקבלים מדי שנה, לבטא סדרי עדיפויות לאומיים 
שונות  לבעיות  פתרון  )ג(  הבאות.  בשנים  תקציב  חוק  בכל  שיוטמעו  ונורמות 
לקבלת  נוגעים  ו/או  האחראים  שונים  גורמים  בין  לתאם  הצורך  מן  הנובעות 
החלטות בממשלה ומחוצה לה. )ד( הגדרת היעדים כיעדי על באופן המבטיח 
מטרות  עם  אחד  בקנה  תעלה  העתידית  החקיקה  ואף  הממשלה  שהחלטות 
אלו. )ה( להגביר את אמון הציבור תוך שקיפות בדבר תפיסתה של הממשלה 

ותוכניותיה העתידיות.

הטמעת פרקטיקות ותהליכי הערכת מדיניות, כחלק ממעגל התכנון-תקצוב  )2(
בנוסף לתהליכי תכנון תוכניות העבודה אשר הוטמעו היטב בשירות המדינה,  )א( 
להטמיע  יש  ותפוקה,  תוצאה  מדדי  של  וקביעתם  תכנון  פרקטיקות  הכוללים 

בממשלה יכולות ופרקטיקות להערכת מדיניות.

משרדית  מדיניות  להערכת  פעולה  דרכי  של  מארגנת  מסגרת  לקבוע  יש  )ב( 
ומערכתית. כאשר מתוך תהליך ההערכה, ניתן יהיה ליצור תמונת מצב ביחס 

להחלטות המדיניות שנקבעו ויישומן בפועל.

תהליך  וביישום  בטרמינולוגיה  בהמשגה,  אחידות  ליצור  נדרשת  המסגרת  )ג( 
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הבין  הפנים-משרדית,  לרמה  האופרטיבית,  מהרמה  החל  המדיניות;  הערכת 
משרדית ומערכתית-לאומית.

העבודה  לתוכניות  וביחס  מדיניות  הערכת  של  שנתי  מערכתי  תהליך  יישום  )ד( 
שנקבעו יאפשר לגבש המלצות עדכניות סדורות לדרג הנבחר לעדכון המדיניות 

או לתקף את שנקבע לצורך המשכיות הפעולה גם בשנה הקרובה.

רתימת היכולות הטכנולוגיות לביסוס בשלות המידע הממשלתי כחלק   )3(
משמעותי בחיזוק המשילות ויעילות המערכת הממשלתית – 

תרבות  הטמעת  מידת  את  מתאר  מידע(,  )בשלות   Data Maturity המושג  )א( 
מבוססת מידע בגוף שלטוני בקרב עובדיו ובנהלי עבודתו. ככלל, ישנן 5 רמות 
ברמת  רגולטוריות  סמכויות  בעל  גוף  של  הימצאות  כאשר  מידע,  בשלות  של 
בשלות גבוהה בסולם זה - מעידה על שימוש נרחב, יעיל ותדיר במידע ונתונים 
מהימנים לצורך קבלת החלטות ועיצוב מדיניות. הימצאות ברמה נמוכה בסולם 
בנתונים  מועט  ושימוש  מידע,  לנתוח  בכלים  או  במידע  חוסר  על  מעידה  זה, 

ומידע לצורך קבלת החלטות. 

יתאפשרו  עיצוב מדיניות,  ו/או  לרגולציה  הנוגעות  כי החלטות  לכך  יש להביא  )ב( 
יכולת איגום  )Right Data(, על  נכון  תוך התבססות על מידע מספק או מידע 
המאפשרות   )Predictions( חיזוי  יכולות  ועם   ,)Big Data( נרחב  מידע  ועיבוד 

להבין בצורה טובה יותר את ההשלכות האפשריות להחלטה.

שינוי מבנה יחסי העבודה ברמה הלאומית, לרבות קביעת מנגנון בוררות   )4(
חובה, איסור השבתת מפעלים חיוניים, ביטול הסדרים פריטטיים

לשביתות,  איומים  בריבוי  מתאפיינת  הציבורי  בשירות  הישראלית  המציאות  )א( 
נמלים,  המיסים,  רשות  החינוך,  מערכת  כגון  גדולות  למערכות  ביחס  בעיקר 
חברת חשמל, נמל התעופה ועוד. פוטנציאל עלויות השבתתן של מערכות אלו 
למשק הישראלי עצומות, ומניעת ההשבתות גוררת גם היא עלויות לא מידתיות 

וירידה משמעותית בפריון העבודה.

מחיר שביתה בישראל נמוך מאוד, גם ביחס לעולם. הסנקציה היחידה שקיימת  )ב( 
גם  והיא בלתי מספקת.  זמן השביתה,  כנגד שביתה היא אי-תשלום שכר על 
אפקטיבית.  ואינה  קיימת  ואינה  כמעט  חוקיות  בלתי  שביתות  כנגד  האכיפה 
)שביתה  חוקית  בלתי  שביתה  יזם  הוא  אם  גם  עובדים,  ארגון  לתבוע  ניתן  לא 
פראית(. כמו כן, בשנים האחרונות אסר בית הדין לעבודה על שכירת עובדים 

חלופיים במהלך שביתה, בין אם עובדים זמניים ובין עובדים קבועים.

ואינן  בחוק  כהלכה  מוסדרות  לא  בישראל  עבודה  בסכסוך  לפתיחה  העילות  )ג( 
ברורות. 
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ליישוב סכסוכי עבודה לא מתפקדים.  ליצור אלטרנטיבה  המוסדות האמורים  )ד( 
המועצה ליחסי עבודה, המשקפת רצון לניהול ריכוזי ברמה הלאומית של יחסי 
קיים  שהוא  אף  על  מוסכמת  לבוררות  למוסד  בפועל;  מתפקדת  לא  העבודה 
רשמית, מתוקצב, ואמור לתווך בין ההסתדרות לבין המדינה, לא פונים וארגוני 

העובדים לא רואים בו כמסלול רצוי ליישוב סכסוכים.

בהעדר חקיקה עדכנית והולמת, אכיפה של חקיקה קיימת, חולשה מובנית של  )ה( 
רגולטורים, חולשה ניהולית רוחבית וחולשה של מנגנוני הסדרה, נוצר חלל בכל 

סכסוך בין עובדים למעסיקים, אליו נכנס בית הדין לעבודה. 

לפי הלכת בית הדין לעבודה, חובת ההיוועצות מחייבת את המעסיק להיוועץ  )ו( 
השנים  לאורך  הרחיב  ולמעשה  משמעותיות,  פעולות  ביצוע  לפני  בעובדים 
את זכות העובדים לקבל החלטות ניהוליות עד כדי שוויון כמעט מלא אל מול 
ניהוליות  החלטות  עקב  ושביתה  עבודה  בסכסוך  לפתוח  היכולת  המעסיק. 
לגיטימיות כמו שינוי ארגוני או אימוץ טכנולוגיות מאפשרים לארגוני לעקר את 
כולל  שינוי  לכל  מחיר'  'תג  של  לשיטה  כוחם  את  ולתרגם  הניהולית,  היכולת 

הטבות לכלל העובדים ללא קשר למידה בה השינוי נוגע בהם.

בעיקר  העובדים,  ארגוני  מצד  הרתעה  תחת  פועלות  הציבוריות  המערכות  )ז( 
ביותר את  והמרתיעה  ביחס לשביתה בשירותים חיוניים, אשר היא הבעייתית 
מיחסי  קיצונית  חורגות  שהשפעותיה  משום  זאת  והפקידות,  הציבור  נבחרי 
המשק  על  דרמטית  משפיעה  עבודה,  מקום  אותו  בגבולות  הרגילים  העבודה 
בשל  לו.  הנוגעות  וטענות  העבודה  מקום  לגבולות  מעבר  קיצוני  ובאופן  כולו, 
ההפרעה ההמונית על שגרת החיים – היא גם גוררת מיד לחץ ציבורי המופנה 

את הממשלה.

בעולם, נראה שאין מדינה בה אין הגבלות כלל על זכות השביתה. מדינות שונות  )ח( 
שביתות;  סיום  על  להורות  לפרלמנט  הזכות  ביניהם:  שונים,  בצעדים  נוקטות 
וחובת  שביתה;  בזמן  מינימלית  אספקה  חובת  ציבור;  לעובדי  שביתות  איסור 
לאיסורי  הקיימים  המנגנונים  מבחינת  לשביתה.  כתנאי  עובדים  של  הצבעה 
איסור  עיקריים:  מודלים  ארבעה  בעולם  ישנם  חיוניים,  בשירותים  שביתות 
מוחלט על שביתה בשירותים מוגדרים מראש, ופנייה לבוררות במקום; אספקת 
שירות חיוני באופן מינימלי בכל עת כך שהשביתה מוגבלת מלכתחילה; הגשת 
המתווה  את  פוסל  הוא  ואם  המאסדר,  לגוף  לפריצתה  קודם  שביתה  מתווה 
השביתה אסורה; הגבלה אד-הוק של שביתה במקרה שהגוף המאסדר סבור 

שהיא מונעת שירות חיוני או לא מידתית.

יש לפעול להגברת וודאות ביחסים קיבוציים לרבות אלו: )ט( 

איסור על שביתה בזמן שיש הסכם קיים והגדרת עילות ברורות לשביתה 	 
לגיטימית.
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עיגון סמכות המעסיק לנהל וגידור סכסוך העבודה לפי מודל ידוע מראש, 	 
לפיו כל סכסוך נבחן בשאלה האם יש השפעה ישירה ומידית על העובדים 

או לא.

החלת כללים ברורים ליישוב סכסוכים, לרבות הארכת תקופת הצינון בין 	 
הודעה על שביתה לתחילתה, חובת הידברות עם מתווך כתנאי לשימוש 

בשביתה והגדרת תנאי השביתה מראש.

שובתים 	  עובדים  של  פיטורין  התרת  באמצעות  השביתה  מחיר  הגדלת 
באופן לא מידתי, העסקת עובדים חלופיים בזמן שביתה, אישור לצדדים 
שלישיים שנפגעים משביתות לתבוע בנזיקין ומתן היתר לכנסת להשהות 

שביתה או להעבירה לבוררות חובה.

הגדרת מושג סכסוך העבודה וגבולותיו, לרבות הגדרה כי סכסוך המכוון 	 
נגד המדינה בתפקידה כריבון )ולא כמעסיק( לא ייחשב כסכסוך עבודה 

ולא יהיה ניתן לשבות בגין זאת.

הסכמים 	  ואכיפת  סכסוכים  סוגי  בין  הפרדה  קיבוציים,  הסכמים  איחוד 
קיבוציים, לרבות תשלום פיצויים על הפרת הסכם קיבוצי ואיסור שביתה 

במסגרת סכסוך עבודה משפטי.

טיוב והסדרת ממשקי דרג נבחר–דרג מקצועי –   )5(
 – תורתית  להבהרה  נדרשים   – וההיפך  מקצועי  דרג  מול  נבחר  דרג  ממשקי  )א( 
תפיסתית ובאופן מובנה תוך הבהרת ההפרדה בין האחריות והסמכות של כל 
אחד מהדרגים. בהעדרה של הסדרה בסיסית זו – מתעצם פוטנציאל החיכוך 

ונורמות לא רצויות בעבודה מימשלית תקינה.

ההסדרה נדרשת לקבוע את סדרי העבודה הבסיסיים המחייבים בעבודת השר  )ב( 
עם הפקידות המקצועית הבכירה במשרדו, ותכלול בין השאר, נורמות לקבלת 
החלטות מבוססות נתונים, הצגת חלופות ומשמעויות למדיניות ודרכי מימושה, 

תיעוד השיקולים ותהליכי העבודה בעת קביעת המדיניות.

ההסדרה תבטא את סמכותם העליונה של השרים לקביעת המדיניות יחד עם  )ג( 
אחריותם של הפקידים לסייע לממשלה ולשריה למלא את תפקידם על-פי דין, 

הן בעת גיבוש המדיניות והן לצורך קידום ויישום מדיניות לאחר שזו נקבעה. 

גם במימוש תפקידם של פקידים לשמש במקרים מסוימים  ההסדרה תסייע  )ד( 
בהם הם נדרשים לפעולה כשומרי סף, תוך מניעת פוליטיזציה בתהליכי עיצוב 

המדיניות, קבלת ההחלטות ויישומן.
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יישום רפורמה בשירות המדינה  )6(
טיוב במארג הסמכויות במערכת הממשלתית, תוך צמצום ואיחוד של יחידות  )א( 
מעמיק  מיפוי  לקיים  יש  כך  לצורך  וייעודם.  במשימותיהם  חופפים  ומשרדים 
וסדור הבוחן מצבים לא רצויים של פרגמנטציה, חפיפה או פערי מענה לצורכי 

המשק והציבור.

יש לפעול לחיזוק ממשי של משרדי הממשלה באמצעות הידוק הקשר שבין  )ב( 
המטה  ממשרדי  ודיפרנציאלי  אחראי  סמכויות  ביזור  תוך  לאחריות,  הסמכות 
למשרדים ויחידות הביצוע. ביזור הסמכויות יתקיים לאחר יצירתם של תנאים 
בסיסיים לאצילה, לרבות קיומם של מדדי ביצוע, מטרות ויעדים, ומערכי בקרה 

אפקטיביים.

להציג לממשלה עבודת מטה המציעה צמצום בכמות משרדי הממשלה,  יש  )ג( 
בהתבסס על מיפוי סדור של המצב הקיים לרבות זיהוי תחומי חפיפה מכבידים, 
וכך גם לאור השוואה בינלאומית. ההצעה לצמצום המשרדים תבוצע תוך מתן 
מענה לצורכי מינויי שרים לצורך הרכבים קואליציוניים בעת הקמת ממשלה, 
הגדרת  תוך  הממשלה,  למשרדי  אחד  משר  יותר  למינוי  אפשרות  לרבות 

הבכירות והסמכות שביניהם )בדומה למדינות אחרות כגון בריטניה(.

יש לפעול להפרדה בין גופי הרגולציה לגופי הביצוע ונותני השירות, תוך הגבלה  )ד( 
מובנית של כמות הרגולטורים בכל משרד ממשלתי.

הגמשה  יכללו  אשר  העבודה,  יחסי  במערך  חדשים  להסדרים  לפעול  יש  )ה( 
מהותית של הסדרי ההעסקה הנוכחיים; יצירת מהלך מהיר לאימוץ טכנולוגיות 
תוך צמצום בכוח העבודה וייעול מודלי ההפעלה של יחידות הביצוע; אפשרות 
לתנועה פנימה והחוצה בין המגזרים השונים, בדגש על שכבת ניהול הביניים 

והעתודה הניהולית הבכירה

יצירת הליכי פיטורין אפקטיביים במקרים של אי התאמה או רמת תפקוד ברמה  )ו( 
יצאו  שאינה מספקת, תוך מתן כלים שיסייעו להשתלבותם של עובדים אשר 

משירות המדינה.

יש למנות לתקופה מוגבלת בת שלוש שנים ראש מטה יישום רפורמה מטעם  )ז( 
ראש הממשלה, במשרד ראש הממשלה, אשר בתקופת תכנון ויישום הרפורמה 
יוקנו לו סמכויות ביצוע והנחיה בתחומי פעילות נש"מ, ואגף הממונה על השכר 
ויחסי העבודה. ראש מטה הרפורמה ידווח לוועדת שרים מיוחדת בראשות ראש 
לרפורמה  היגוי  וועדת  תמונה  בנוסף,  המשפטים.  ושר  האוצר  שר  הממשלה, 
בראשות מנכ"ל ראה"מ, והשתתפות נציב שירות המדינה, מנכ"ל משרד האוצר, 
לממשלה  המשפטי  היועץ  התקציבים,  אגף  ראש  העבודה,  יחסי  על  הממונה 

וראש מטה יישום הרפורמה עצמו.
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תכנית  להכין  הממשלה  ראש  משרד  ומנכ"ל  הרפורמה  יישום  מטה  ראש  על  )ח( 
לביצוע הרפורמה אשר תוגש לאישור הממשלה תוך 120 יום מעת מינויו.

ביזור סמכויות לשלטון המקומי והעמקת תפיסת הניהול האזורי/מרחבי  )7(
יש לפעול לביזור סמכויות פעולה לרשויות והפחתת הריכוזיות המצויה בשלטון  )א( 
יכולת  עם  יחד  הרשויות  פועלות  במסגרתו  המוגבל  הפעולה  מרחב  המרכזי. 
תקציבית מוגבלת, פוגם בפוטנציאל הטמון בדמוקרטיה המקומית ומכביד על 
יכולתן להביא לידי ביטוי את סדרי העדיפות של תושביהם וצורכיהם הייחודיים. 
ביזור הסמכויות לרמה האזורית ו/או הרשותית, נדרשת לבוא לידי ביטוי בשיפור 
השירותים לתושבים, בצמיחה כלכלית מקומית ומרחבית, ובקידום סובלנות בין 
גיבוש מענה לחולשות  יש לתכנן תוך  ביזור הסמכויות  ובין עדתית. את  דתית 

ולמגבלות מנגנוניה המנהליים ומבניים של הדמוקרטיה המקומית.

אזורי  וניהול  פיתוח  התכנון,  תפיסת  והעמקת  להרחבה  ולפעול  להמשיך  יש  )ב( 
שיתופי  ניהול  הכלכלית,  והצמיחה  הפיתוח  היבטי  על  דגשים  תוך  בישראל, 
הדמוגרפית/  למציאות  המתייחסת  אזורית  והתחדשות  במרחב,  הפעולה 
תכנונית המשתנה: מגורים, צפיפות, המרחב הציבורי, תנועה, הקהילה, ממשק 
אינטראקציות  וטיפול  והניהול  התכנון  תפיסת  הטמעת  ועוד.  הרשויות  בין 
המרחביות, מתוך הבנה כי הפוטנציאל המרחבי לצמיחה ושגשוג כלכלי וחברתי 

חוצה ועולה על הגבולות המנהליים-מוניציפליים 

כמרחב  הפריפריה  על  ובדגש  בישראל,  הכפרי  המרחב  בתכנון  להתמקד  יש  )ג( 
עם פוטנציאל תרומה משמעותי לצמיחה בישראל בהתייחס לתהליכי הגידול 
באוכלוסייה, תהליכי העיור ולצד צמיחתן של המרכזים המטרופולינים. בהקשר 
זה יש לקבוע יעדים ממשלתיים המתייחסים להיקף ולגודלו היחסי של המרחב 
ומאפייני  )היקף  כלכלה  )שטח(,  סביבה  )אוכלוסייה(,  חברה  במונחי  הכפרי 
התרומה למשק הכלכלי ולחברה בישראל. יש לפעול לגיבוש מדיניות מקרקעין 
 – לייחודיותו  הרלבנטיים  הצמיחה  ובדפוסי  המתאימים  להיקפים  )בהתייחס 
הכפר  בין  ועדכניות  פתוחות  וזיקות  אינטראקציות  סביבה(,  כלכלה,  קהילה, 

והעיר ובין המרחב הטבעי, החברתי והכלכלי.

העמקת הדמוקרטיה המשתפת ורב מגזריות  )8(
שבין  וברורים  שקופים  פעולה  כללי  וביסוס  הקשרים  לחיזוק  להביא  יש  )א( 
והאינטרס  המשותף  הדגשת  תוך  הישראלית  בחברה  השונים  הסקטורים 

ההדדי.

יש להטמיע תפיסת רב מגזריות ודמוקרטיה משתפת, בדגש על גיבוש היעדים  )ב( 
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הלאומיים ומדיניות כלכלית-חברתית, תוך העמקה והבנייה של מנגנוני תיאום 
ו/או היוועצות בין הממשלה ליתר המגזרים במשק.

יש לתת דגש ייחודי להבניית תהליכי ההיוועצות עם המגזר העסקי, מאחר ועם  )ג( 
הפעילות  בשגרת  ומתקיימים  מבוססים,  כבר  אלו  תהליכים  השלישי  המגזר 

הנוכחית של משרדי הממשלה השונים.

כחלק מגיבוש חוק היעדים הלאומי, ולצורך השגת המטרות ציבוריות הלאומיות,  )ד( 
מומחיות  )ידע,  משאבים  מאמצים,  של  מגזרית  ורב  משותפת  הכוונה  תידרש 

והון( לטובת השגתן. 
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| 2
כלכלה - יצירת תנאים לצמיחה מואצת 

ושיפור הפריון

לב  בשים  הישראלי,  ובמשק  בכלכלה  מבניים  קשיים  של  בקיומם  להכרה  חשיבות  יש 
להיבטי מגמות השינוי הדמוגרפיות, ולשינויים בעוצמת התחרות הבינ”ל בהקשרי המובילות 
הטכנולוגית, גם אם ביצועיו של המשק המקרו-כלכליים השוטפים והעכשוויים של ישראל 
הם טובים. בעת הזו, יש לראות את המשק כעומד בפני צורך במספר שינויים מהותיים, אשר 
בלעדיהם קיים סיכון מהותי לאפשרות של שימור רמת חיים נאותה לכלל אזרחי המדינה 

בעשורים הבאים.

אתגר אובדן המובילות הטכנולוגית בחזית הידע והיכולות בהשוואה עולמית;

בכדי;  ולא  הישראלי”  המשק  של  הצמיחה  “קטר  מכונה  ההייטק  ענף  עשורים  מספר  מזה 
 10% על  עמד  המשק  ותעסוקת  העסקי  המגזר  בתעסוקת  ההייטק  משקל   2019 בשנת 
ו-8% בהתאמה אולם הפריון במגזר ההייטק היה כפול מהממוצע במשק ובהתאם, תרומת 
ההייטק לתוצר ולמיסים - כפולה ואף יותר ממשקלו בתעסוקה; בתוצר העסקי והמשקי עמד 
)38% במס  20% ו–13% בהתאמה. במיסי עבודה משקלו של ההייטק עמד על כ-32%  על 

הכנסה, 26% בביטוח לאומי, 18% במס בריאות(.

נסיגה לאחור.  והחלה  צמיחת הענף האטה,  כי  נראה  בנקודת מבט הבוחנת את המגמות, 
לאיבוד עמדת ההובלה בעולם ההייטק יש מספר אינדיקטורים וביניהם – ירידה של חלקה 
של טכנולוגיית העילית במאזן מסחרי של היצוא והייבוא של ישראל לפי עוצמה טכנולוגית, 

כך גם ירידת רכיב טכנולוגיית העילית בהתפלגות הייצוא התעשייתי של ישראל.
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ירידה במספר מרכזי מו"פ חדשים ובכמות חברות ההזנק  | מקור – רשות החדשנות

Global Startup Ecosystem Ranking ירידת הדירוג של ישראל במדד

צמיחתו של ענף ההייטק, נשענת על מספר יסודות: חיבור למשאבי מחקר ופיתוח, נגישות 
למקורות מימון, כוח אדם מיומן ואיכותי, סביבה עסקית תומכת ורגולציה מאפשרת. 

בהיקפים  השקעה  תוכניות  על  האחרונים  בחודשים  הודיעו  בעולם  המתקדמות  המדינות 

חסרי תקדים במו”פ, טכנולוגיות ותעשיית ההייטק שלהן. הבולטות בהן הן סין, אשר הודיעה 
150 מיליארד דולר בבינה מלאכותית כדי להיות המובילה העולמית  על כוונתה להשקיע 
בתחום זה, וסה”כ הקצאה של 17% )!( מהתוצר הסיני – למחקר ופיתוח )בישראל 4.9%(. גם 
נשיא ארה”ב פרסם תכנית שאפתנית מאוד, במסגרתה יוקצו 180 מיליארד דולר למחקר 

ופיתוח של טכנולוגיות של העתיד.
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Health- מדינת ישראל נדרשת לגבש תכנית בה היא תבטיח מיקוד ביתרונות יחסיים )כגון ה
tech(, להרחיב את הנגישות של חברות ההזנק למקורות מימון מגוונים ורחבים ככל האפשר, 
למצות את הפוטנציאל הגלום באוכלוסיות אשר כמעט ולא נוכחות כיום בתעשיית הייטק 
הישראלית בכדי לתת מענה למשאבי המרכזי המצוי כיום במחסור ופוגע בכושר התחרות 
וסביבה  תמריצים  ויצירת  חסמים  כל  הסרת   – ולבסוף  גבוהות,  שכר  עלויות  בשל  שלהן 

עסקית מיטבית להקמת חברות הזנק חדשות ופתיחתם של מרכזי מו”פ.

אתגר הכלכלה הדואלית; 
ושירותים,  מסחר  תעשיה,  ענפי  בישראל  פועלים  המתקדמת,  הכלכלה  של  לצידה 
הכלכלה  בה.   לעובדים  נמוכות  שכר  ורמות  נמוכה  צמיחה  נמוך,  פריון  עם  המאופיינים 
המסורתית סובלת מפריון נמוך במיוחד בענפים המקומיים, כאלו שאינם חשופים לתחרות 

בינלאומית. המיומנויות הבלתי מספקות של ההון האנושי בישראל, השקעה מועטה במו”פ 
בתעשיות שאינן הייטק לאורך השנים, ההשקעה הנמוכה יחסית בתשתיות על ידי הממשלה 
והרגולציה המכבידה והבלתי יעילה ללא כלי תמרוץ ההשקעה הפרטית במיכון וטכנולוגיות 
– יצרו חסמים באימוץ טכנולוגיה מתקדמת לענפי הייצור, מסחר ושירותים. לבסוף, עיקר 
הכלכלה המסורתית מצויה בעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, המהווים מהווים כ 99.5% 

מסך העסקים בישראל.

חיזוק  ידי  על  הכלכלה  חלקי  שני  בין  הפער  צמצום  שיביאו  צעדים  ליזום  נדרשת  ישראל 
הכלכלה המסורתית כתנאי הכרחי לצמצום פערים ולחברה על ידי צמיחה מכלילה. 

היעד הוא יצירת כלכלה אחת, שמשמעו אינו שכל ענפי הכלכלה יהפכו לענף ההייטק, אלא 
כלכלה שבה כל הענפים עושים שימוש מובנה בטכנולוגיות מתקדמות, מתאפיינים בפריון 

גבוה ובחדשנות, ומכאן נגזר החשוב מכל – משלמים שכר ראוי לעובדיהם.

- במתן ההזדמנות  היבטים מרכזיים  הוגנות בשני  היא קריאה להבטחת  צמיחה מכלילה 
לכל אדם להשתתף ולתרום באופן פעיל לצמיחה תוף מימוש מלוא את הפוטנציאל האישי 
והלאומי כאחד. ההיבט השני הוא ביטוי להוגנות בחלוקת פירות הצמיחה הכלכלית לאחר 

שזו הושגה. 

אתגר התוצר לנפש והפריון; 
למדינות  ביחס  ואף   OECD-ל ביחס  גבוה  אוכלוסייה  גידול  מקצב  נהנית  ישראל  מדינת 
באפריקה ובאסיה. שיעור פריון ילודה בישראל )מס’ הילדים לאישה( הוא 3.1 )2017(, גבוה 
מהותית בהשוואה בינלאומית מעל המדינות המתקדמות, כאשר היחס המשמר את גודל 

האוכלוסייה הוא 2.1.
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שיעור פריון ילודה )מספר ילדים לאישה( בהשוואה בינלאומית |
מקור – אגף תקציבים 2019, עיבוד נתוני למ”ס

במבט מעמיק ניתן ללמוד, כי נתוני הילודה שונים מאוד בקרב האוכלוסיות השונות בישראל;

 

נוצריות מוסלמיות חילוניות חרדיות יהודיות

1.8 3.2 2.1 7.1 3.1

ממוצע ילודה לאישה בישראל |
מקורות - תחזיות צפיפות אוכלוסייה של האו"ם ונתוני הלמ"ס )עבור ישראל(

גידול האוכלוסייה, נרשמה בשנים האחרונות האטה בקצב צמיחת התוצר, עם  מול קצב 
יוצר  זה  מצב  המתקדמות.  המפותחות  המדינות  לעומת  נמוך  לנפש  תוצר  צמיחת  קצב 
מחסור במקורות לעומת התגברות וריבוי הצרכים. האטת הצמיחה מחריפה את המחסור, 
מעצימה את התחרות על מקורות לא מספקים שהמשק מייצר ביחס לנפש ומעמיקה את 

חוסר השוויון.

פריון העבודה, נמוך ב-24% מהממוצע במדינות   - התוצר לשעת עבודה בישראל, משמע 

ה-OECD, כאשר פער זה אינו מצטמצם בעשורים האחרונים. 
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תוצר לנפש בישראל לעומת ממוצע מדינות ה-OECD  |  מקור – אגף תקציבים 2019

פריון העבודה )התוצר לשעת עבודה(, מושפע במידה רבה מההון האנושי, הנמדד באמצעות 
ציוד  מכונות,  מבנים,  הכולל  הפיזי  ההון  ממלאי  העבודה;  כוח  של  והכישורים  ההשכלה 
ופיתוח, פטנטים  ידע שנצבר, למשל, במחקר  ההון הבלתי מוחשי הכולל  מלאי  ותשתיות, 
וגורמים  העבודה,  תהליכי  של  יעילות  טכנולוגית,  חדשנות  המשקף  הכולל,  ומהפריון  וכד’ 

נוספים כגון איכות המוסדות והרגולציה. 

פער הפריון נובע )ברמות שונות( מכל אחד מהגורמים הללו ושילוב והשפעה הדדית ביניהם. 
יותר של המשאבים העומדים לרשות המשק,  סגירתו של פער הפריון משמעו מיצוי טוב 

כאשר המיקוד במיצוי המשאבים – יאפשר קצב צמיחה מואצת יותר ביחס לקצב הקיים.
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הדפסה ושכפול

מזון, משקאות וטבק

רהיטים ותיקון מכוניות

נייר ומוצריו

מוצרי נפט וכימיקלים מתכות בסיסיות
ציוד חשמלי

ייצור כלי רכב

כלי תחבורה אחרים

מחשבים ואלקטרוניקה

מכונות וציוד לנמ״א

טקסטיל, הלבשה ועור

תרופות

מוצרי עץ )ללא רהיטים(גומי ופלסטיק

שיעור היצוא החזוי בישראל

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

  עילית  |    מעורבת עילית  |     מעורבת מסורתית  |     מסורתית 

היחס בין פריון העבודה הענפי בישראל לפריון הענפי הממוצע
 במדינות ה-OECD מול שיעור הייצוא החזוי  | מקור – חטיבת המחקר, בנק ישראל

גידול  מול  אל  המשקיים  המקורות  את  להגדיל  בכדי  טווח,  ארוכת  בראייה  והלאה,  מכאן 
מהותי באוכלוסייה, ישראל תידרש להתמקד בהשקעות במלאי ההון ותשתיותיה הכלכליות, 

למצות את משאביה ולהעלות את הפריון.
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2.1 | תכנית הפעולה 
להגברת הצמיחה לנפש והפריון 

השקעה בהון האנושי    )1(
ההשכלה  בעלי  שיעור  ושל  הלימוד  שנות  שמספר  בעוד   - לימודיים  הישגים  )א( 
פי  בינלאומית, הרי שעל  גבוהה בהשוואה  הגבוהה ביחס לאוכלוסייה בישראל 
ההשכלה  של  איכותה  ולבוגרים  לתלמידים  הבינלאומיים  המבחנים  תוצאות 
 OECD-נמוכה. ההוצאה לתלמיד בישראל נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות ה
הישראלים  התלמידים  ציוני  כאשר   ,)2018 )נתוני  לשנה  ש"ח  מיליארד  בכ-13 
גדול  באי-שוויון  מתאפיינת  ישראל  לכך,  נוסף  בהתאם.  נמוכים  פיזה  במבחן 
ערבים(,  לעומת  יהודים  )למשל  השונות  האוכלוסייה  קבוצות  בין  הן  בהישגים, 
ילדי  כי מרבית  יהודים שאינם חרדים. חשוב לזכור,  בין קבוצות אוכלוסיית  והן 
החרדים, המהווים כ 23% מסך תלמידי כיתה א', כלל אינם משתתפים במבחנים 
הנמוך  הארצי  הממוצע  של  יותר  עוד  גדולה  ירידה  נמנעת  ובכך  הבינלאומיים 
ממילא, לרמה שהייתה משקפת נאמנה את תמונת מצב החינוך הירוד בישראל. 

התלמידים,  סך  מקרב  הגדול  היחסי  חלקם  למרות   – ופריפריה  ערבים  חרדים,  )ב( 
כמעט כל הבנים החרדים כלל לא לומדים את מקצועות הליבה מעבר לכיתה ח', 
אינם לומדים אנגלית ומדע, ולומדים בבית הספר היסודי מתמטיקה בסיסית בלבד. 

הילדים דוברי הערבית בישראל מהווים רבע מהתלמידים בכיתות א'. ציוניהם  )ג( 
מאשר  נמוכים  וקריאה  מדע  במתמטיקה,  הבינלאומיים  במבחנים  הממוצעים 
הציונים בהרבה ממדינות העולם שלישי. למעשה, ציוניהם נמוכים מאלה של 

התלמידים במרבית המדינות עם רב מוסלמי מובהק )בן-דוד 2017(.

בנוסף לילדים דוברי הערבית ולחרדים, אשר מהווים כמעט מחצית מתלמידי  )ד( 
כיתה א' בישראל, ישנה בארץ פריפריה נרחבת – חברתית וגיאוגרפית – אשר 
במילים  שלישי.  עולם  של  ברמה  לחינוך  הם  אף  זוכים  בה  נרחבים  חלקים 
אחרות, קבוצות האוכלוסייה בעלות פריון הילודה הגבוה ביותר בישראל זוכות 
תאפשר  לא   – לאומית  ובראייה  חברתית,  מוביליות  להם  יאפשר  שלא  לחינוך 

לשמר משק מפותח בעתיד.

וערכים  מיומנויות  ידע,  הטמעת  תהליכי  בתוכו  כולל  החינוכי  המעשה  ככלל,  )ה( 
בלומדים במערכת החינוך, מתוך שאיפה לעגן בקרבם תשתית ערכית, רגשית, 
וחיבורם  השתלבותם  צמיחתם,  את  המבטיחה  ואינטלקטואלית  חברתית 
כבוגרים לעצמם ולזהותם, לחברתם, לקהילתם, למדינתם ואף לעולם עצמו. 
נוסף לכך, מערכת חינוך איכותית מהווה נדבך מרכזי לפריון העבודה ולצמיחה 

כלכלית מכלילה וברת קיימא.
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מוביליות לפי איזורים:
במרכז גבוהה, בפריפריה נמוכה

מוביליות נמוכה בפריפריה 
גם בניכוי ערבים וחרדים

מוביליות נמוכה יותר בפריפריה 
אפילו לאוכלוסיות חזקות

אחוזון השכר הצפוי לילד להורים עם הכנסה מעבודה נמוכה מהחציון  |  הלר 2017

בשל הפער בין הנדרש ממערכת החינוך בישראל לביצועיה - נדרשת בה רפורמה  )ו( 
פדגוגית ומנהלית כאחד כאשר אלו אבני הבניין האסטרטגיות הנדרשות:

אבני הבניין לשינויים הפדגוגיים העיקריים שנדרשים לה;   .1

חובת לימודי ליבה בכל מוסד חינוכי מתוקצב בישראל, בדגש על מוסדות 	 
לימוד חרדיים.

ורב-	  בין-תחומית  המשלבת  ללמידה  דיסציפלינארית  מלמידה  מעבר 
תחומית תוך הטמעת תפיסת "הרעיון הגדול".

בחוסנו 	  מיקוד  תוך  מיטבית  אישית  התאמה  תוך  במרכז,  הלומד  הצבת 
הרגשי-חברתי.

מיקוד בהקניית מיומנויות הלמידה העצמית.	 

אבני הבניין לשינויים המנהליים העיקריים שנדרשים לה;   .2

הפחתת הריכוזיות תוך העצמת האוטונומיה למנהלים שבשטח.	 
פישוט מארג היחסים הסבוך ברבדים הרבים המוגדרים כגורמים מנחים 	 

למנהל/ת בית הספר.
המורים 	  איכות  ובמרכזם   – גבוהה  תשואה  במשיאי  מוגברת  השקעה 

ותשתיות למידה דיגיטאלית.
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משמעותי 	  ושיפור  נמוכה  שתועלתן  החינוך  במערכת  פעילויות  צמצום 
ביעילות השימוש במשאבים המוקצים לה.

המיקודים האסטרטגיים הנדרשים ממערכת החינוך;  .3

הבטחת לימודי מקצועות היסוד והליבה בקרב החינוך החרדי.	 
שיפור איכות החינוך בבתי הספר הערביים.	 
מעבר ללמידה משולבת דיגיטל.	 
צמצום הפערים בקרב הלומדים במערכת החינוך, בדגש על פריפריה.	 
שיפור החינוך החל בגילים 0-3 בפרט בקרב האוכלוסיות מרקע כלכלי 	 

חברתי חלש, בשל ההשפעה הקריטית על יכולתם לרכוש ידע וכישורים 
בגיל מאוחר יותר.

העמקת לימודי המחשבים והתכנות, הן כמיומנות יסוד )במיוחד בשכבת 	 
התיכון(, והן כמקצוע מוגבר. 

טיוב החינוך המקצועי טכנולוגי בתיכונים.	 
ביתר 	  בין חופשות מערכת החינוך לחופשות  יותר  טוב  וסנכרון  התאמה 

הורים  של  העבודה  ביעילות  הפגיעה  את  להפחית  בכדי  המשק  ענפי 
לילדים, בעיקר בגילאי חינוך טרום יסודי ויסודי. 

שוק  לצורכי  בהתאם  להשתנות  נדרש  המקצועית  וההכשרה  ההשכלה  עולם  )ו( 
העבודה העתידי - שוק העבודה כולל בתוכו מרכיב גובר של טכנולוגיה מתקדמת 
ובינה מלאכותית, המייתרים חלק מהכישורים המסורתיים של האוכלוסייה. עם 
זאת – אלו מעצימים את חשיבותם של יכולות הלמידה העצמית והמתמשכת 
לאורך החיים, החשיבה הביקורתית, היצירתיות, יכולות חברתיות ורגשיות ועוד.

נדרש לטייב מהותית את תהליכי הקניית תכנים ומיומנויות על ידי מערכות    .1

ההשכלה וההכשרה המקצועית, באופן המבטא את ראיית הרצף ומאפשר 
השתלבות אפקטיבית בשוק העבודה לכל חלקי האוכלוסייה, תוך מיקוד 

 .)Life Long Learning( LLL-במיומנויות המאה ה-21 ובגישת ה

יש לחזק את ההכשרות המקצועיות ולרכזן במסגרות על תיכוניות, תוך    .2

ההכשרות  וביצוע  התכנים  בבניית  המעסיקים  שילוב  העמקת  על  דגש 
עצמן, הן ביחס להכשרות שבפיקוח משרד העבודה והרווחה והן במסגרת 

המכללות הטכנולוגיות.

וגיל  לאור מגמת התארכותם של חיי העבודה עם עליית תוחלת החיים    .3

הפרישה, נדרש מיקוד בהכשרה טכנולוגית והקניית מיומנויות ההולמות 
לצורכי המאה ה 21 בגילים המבוגרים.

פער  המדעי,  המחקר  בהיקף  ירידה   – והמחקר  הגבוהה  ההשכלה    .4

במהנדסים, פער ברופאים, איכות ההשכלה
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יש להעמיק את טיפוח ועידוד המחקר המדעי הבסיסי המונע מסקרנות 	 
מחקר  בין  הקשר  את  להדק  יש  בזמן  ובו  לעתיד,  יסודות  ומניח  מדעית 
כדי  והחברתיות,  העסקיות  היצרניות,  המערכות  ובין  בסיסי  אקדמי 

להבטיח רלוונטיות וליצור השפעות הדדיות החיוניות לצמיחה.
הנוגעים 	  מדעי  ומחקר  גבוהה  להשכלה  ותמריצים  כלים  לגבש  יש 

לעולמות הטכנולוגיים והנדסיים. 
יש להרחיב את המודל הלמידה האקדמית מרחוק, תוך יישום קצה-הידע 	 

והיכולות בתחום זה.
יישום התאמות המאפשרות קליטה נוחה של תלמידים חרדיים המבקשים 	 

מוסדות המתיישבים עם ערכיהם.
הרבות 	  המכללות  אל  מהאקדמיה  ומעבדות  המחקר  יכולות  הרחבת 

שקמו בשני העשורים האחרונים בישראל, בדגש על אלו המלמדות את 
מקצועות ההנדסה.
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השקעה במלאי התשתיות    )2(
תשתיות התחבורה   )א( 

הממוצע  ההשקעה  לשיעור  דומה  זה  שיעור  האחרונות  בשנים  אמנם   .1

לרעת  הפער  את  לצמצם  זה  מכדי  רחוק  הוא  אך   ,OECD-ה במדינות 
ישראל במלאי התשתיות, כאשר ההשקעה בכבישים לדוגמא, לא נתנה 
מענה לגידול בנסועה ובביקוש לרכב פרטי לאורך השנים. הגידול המהיר 
של האוכלוסייה בשילוב עם צעדי מדיניות שננקטו בשנים האחרונות אשר 
תרמו דווקא לעידוד השימוש בכלי רכב פרטיים - הובילו להתארכות זמני 

הנסיעה ולאובדן של זמן עבודה יקר ברמה המשקית.

גידול בנסועֿה, בכלי רכב ובכבישים )2004=100(

  Israel |    EUROPE |    More developed regions    אורך כבישים |    נסועה |    כלי רכב  

גידול אוכלוסייה )1970=100(

גידול בנסועה כלי רכב וכבישים לעומת גידול באוכלוסייה
| מקור נתונים – למ”ס, משרד התחבורה, משרד האוצר

בדגש  הציבורית  התחבורה  בתשתיות  ההשקעה  היקף  את  להגדיל  יש   .2

על מערכות הסעת ההמונים, באופן המתחשב בקצב גידול האוכלוסייה 
העבודה  מאפייני  והחזויה,  הנוכחית  הצפיפות  בנתוני  בישראל,  הגבוה 

מרחוק המתהווים ובהשוואה להיקף והאיכות במדינות המפותחות. 

אין לחפש רק פתרון אחד לאתגר גודש התנועה במרכזים המטרופוליניים   .3

כדוגמת המטרו, אלא לפעול להקלה מצרפית על ידי השקעה בפרוייקטי 

 Smart( תחבורה המתכתבים עם פתרונות המגלמים קדמה טכנולוגית 
Mobility(, יישום תפיסות של הפרטת אפשרויות הסעה ציבורית, מיצוי 
אפשרויות מרחב על-קרקע ותת קרקע לפתרונות הסעת המונים, והכל 

בהתאמה למבנה האורבני הקיים והמתוכנן.
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ציבורית  ותחבורה  תשתית  לפרויקטי  מימון  דרכי  למצות  לשאוף  יש   .4

חלוקת  והערכת  תכנון  תוך  פרטי,  למימון  ציבורי  מימון  בין  המשלבות 

והתועלות  החיצוניות2  התועלות  בין  התשתית  מפרויקט  התועלות 
התועלות  עבור  ציבורי  מימון  המאפשר  באופן  הפרויקט,  של  הפנימיות 
החיצוניות ומימון פרטי עבור התועלות הפנימיות. יודגש, כי שיתוף המגזר 
הפרטי במימון פרוייקטי תשתית ותחבורה גדולים מגדיל את ההסתברות 
מיטבית,  בצורה  אותם  ולתפעל  ובמהירות,  ביעילות  לפועל  להוצאתם 

לשביעות רצונו של הציבור.

והקמת  בתכנון  הנוגעת  הרגולטורית  המערכת  מורכבות  את  לפשט  יש   .5

תשתיות התחבורה והתנועה, באופן שתתמוך בסנכרון מרחבי של צורכי 
בהתאם  והחזויה  הקיימת  והתנועה  היוממות  ובנתוני  השונות  הרשויות 

להתפתחות דמוגרפית ומשקית.

יש להפעיל כלי מדיניות לעידוד עבודה מהבית, שימוש בתחבורה ציבורית   .6

והפחתת שימוש בכלי רכב פרטיים. כלים אלו כוללים צמצום הטבות שכר 

והטבות מס המתמרצות שימוש בכלי רכב פרטיים, יצירת כלים לתמרוץ 
מעסיקים לעידוד עבודה מהבית של עובדיהם. בנוסף, יש לשקול הטלת 
מס נסועה וגודש בשעות ואזורי עומס, אולם רק לאחר שהוקמו חלופות 

זמינות וראויות של תחבורה ציבורית.

טיוב חלוקה והנגשת שירותי התחבורה הציבורית בישראל  .7

יפחת  שלא  בהיקף  ציבורית,  תחבורה  זמינות  להגברת  מענה  לתת  יש   
מהממוצע הארצי הנוכחי - מספר קווי נסיעות בישוב ליום ביחס לנפש 

לא יפחת מ 2% בעיר, ולא יפחת מ 3% במועצות מקומיות ואזוריות.

העדיפות בתוכנית תהיה למתן מענה קודם לישובים בפריפריה, עם פערי   
תעסוקה הגבוהים מהממוצע בישראל.

יש לבנות תכנית אשר תכלול מתן רישיונות ותמריצים להפעלת תחבורה   
מבוססת  חכמה  תחבורה  בפתרונות  שימוש  תוך  שיתופית  ציבורית 
פלטפורמות, שיציעו מגוון שירותים המהווים אלטרנטיבה לרכב הפרטי 

ו/או זמינות לתחבורה ציבורית להסעת המונים.

תשתיות התקשורת   )ב( 

הנגשה של תשתית תקשורת קווית – אמנם, בישראל קיים כיסוי נרחב של   .1

תעלות חפורות להובלת תשתית קווית לריכוזי האוכלוסייה, אולם מבנה 
חברות  לכלל  אלו  בתעלות  השימוש  הנגשת  את  מאפשר  אינו  המשק 

השפעות חיצוניות כדוגמת אלו - השפעה עקיפה של צפיפות על פריון העבודה מחד ועל איכות החיים מאידך;   2
השפעה עקיפה של הפרויקט התחבורתי על תאונות דרכים ותחלואה כתוצאה מזיהום; כימות ההפרעה בשגרת 
תשתית  של  מקיומה  כתוצאה  למדינה  הנובעת  התדמיתית  התועלת  כימות  הנדל"ן;  ערך  על  השפעה  החיים; 

מרשימה ועוד.
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בתעלות  שימוש  מאפשר  מנגנון  ליצור  יש  במשק.  הפעילות  התקשורת 
פריסת  עלויות  על  להקל  בכדי  פרטית,  ושאינה  לאומית  כתשתית  אלו 

תשתית מקבילה ולעודד תחרות.

סיבים אופטיים – משקלו של האינטרנט כמרחב מאפשר חינוך, השכלה,   .2

מגפת  ולאור  הזמן,  ציר  על  עולה   – בתנועה  תלות  והפחתת  תעסוקה 
כחלק  דרמטי.  באופן  הואצה  בחשיבותו  העלייה  מגמת   – הקורונה 
המלווים  תנאים  וליישם  ליצור  יש  ואי-שוויון,  פערים  צמצום  ממדיניות 
בכלים רגולטוריים ובמנגנוני תמרוץ למפעילים לפריסת סיבים אופטיים 
באוכלוסייה  צפופים  שאינם  חוץ-מטרופוליניים  ובאזורים  בפריפריה 

שבהם הרווחיות לחברות אינה מצדיקה את ההשקעה.

אנו מציעים כי מעבר לאזורים בהם מחויבת בזק בפריסת סיבים, יתקיים   
 / אזורית  לפריסה  חברות  לזכיית  נמוך,  רגולטורי  בסף  מכרזים  סבב 
רשותית מוגדרת, אשר מוגדרים כ"אזורי תמרוץ" – כאשר הזכייה תכלול 
הבית  משקי  לכל  הפריסה  להשלמת  דרך  ואבני  זמנים  ללוחות  חיוב 

. SLA באזור, וכן פרקי זמן מרביים לחיבור מנויים לשירות

מוצע  התקשורת,  משרד  מטעם  שפעלה  הוועדה  להמלצות  בהתאם   
חברות  ידי  על  הממומנת  אוניברסלית  קרן  על  ישענו  אלו  מכרזים  כי 
התקשורת, אשר תבסס מימון לתימרוץ הפריסה באזורים בהן הכדאיות 

נמוכה, בשל פיזור, ו/או בניה צמודת קרקע / נמוכה.

2025 וחיבור  55% ממשקי הבית עד  התוכנית נדרשת להביא לעלייה ל   
של 100% ממשקי הבית בישובים המוסדרים בישראל עד 2030.

– נכון להיום בישראל קיים כיסוי מקיף של קליטה  תקשורת סלולארית   .3

החברות  השקעת  את  לתמרץ  הצורך  את  לבחון  יש  אולם  סלולרית, 
מחד  שיבטיח  באופן  דור",  ו"במעברי  טכנולוגיים  בחידושים  הסלולריות 
 – ומאידך  הבאות,  לשנים  הנדרש  הפס  ורוחב  הכיסוי  איכות  שימור  את 

קיום משק תחרותי של מפעילים.

תשתיות האנרגיה   )ג( 

ישראל  האנרגיה,  משקי  את  המשנות  ומקומיות  גלובליות  מגמות  לאור   .1

נדרשת לכיווני פעולה אסטרטגיים, המאפשרים היערכות ראויה למשק 
אנרגיה המאופיין בהיקף ואמינות אספקה גבוהה, ההולמת לצורכי המשק, 

לתפיסת סביבה מקיימת ובמחיר בר השגה כמוצר יסוד לתושביה. 

למאפיינים הייחודיים  כיווני הפעולה האסטרטגיים, נדרשים להתייחסות   .2

לשימור  המחויבת  גאופוליטית  מדינת-אי  הישראלי:  האנרגיה  משק  של 

וגוברת;  גבוהה  וצפיפות  חריג  אוכלוסייה  גידול  קצב  אנרגטי;  ביטחון 
מיעוט בשטחים פתוחים באזור המרכז והכרח בשימור שטחים חקלאיים 
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בשימוש  יחסי  מיעוט  לאומי;  תזונתי  בטחון  להבטחת  הכפרי  במרחב 
באנרגיות מתחדשות; עתודות גז טבעי גדולות, ופוטנציאל לייצור חשמל 

מאנרגיית השמש.

הערכות לשינויי רגולציה   .3

העולמית 	  ברגולציה  לשינויים  להערכות  נדרש  בישראל  האנרגיה  משק 
בתחום הפליטות. לפיכך, יש צורך לתוכנית אב למשק האנרגיה בישראל, 
להפחתת  ברורים  יעדים  קביעת  ותוך  אלו,  לשינויים  כמענה  השאר  בין 
פליטות, ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, הפסקת ייצור חשמל מפחם.

נדרש תכנון ושימוש בכלי מדיניות והשקעות בתחום ההתייעלות באנרגיה 	 
– על מנת לייעל את השימוש באנרגיה באופן משמעותי, באופן שיתרום 

להפחתת הפליטות בענפים השונים.

עלייה בעצימות האנרגיה, תוך הטמעת טכנולוגיות לאנרגיות מתחדשות,   .4

טכנולוגיות משלימות ושיפורים טכנולוגיים 

לפיתוח 	  יוזמות  ועידוד  בתשתית  מדינה  השקעות  רגולציה,  כלי  יישום 
למחירי  מענה  תוך  חממה,  גזי  פליטת  המפחיתות  טכנולוגיות  והטמעת 

העלות והתפעול של הטכנולוגיות.
יש לפעול להרחבה ופיתוח אפשרויות החיבור של הגז הטבעי לצרכנים 	 

במשק, ממאגרי הגז הקיימים )לוויתן, כריש ותנין( והעתידיים אם יימצאו, 
בשים לב לצורך בהתפתחות תחרות במשק הגז הטבעי.

באנרגיות 	  חשמל  לייצור  קרקע  ומשאבי  שטחים  של  מיטבי  מיצוי 
לייצור באנרגיה סולרית. בכלל זאת כלי  מתחדשות בדגש על מתקנים 
בקרקע  דואלי  שימוש  המאפשרים  טכנולוגיים  פתרונות  ליצירת  עידוד 
)בחקלאות או מאגרי מים(, הפקת אנרגיה בלוחות סולריים על מעטפת 

מלאה של בתים ולא רק גגות, ועוד.
- הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות, מצריך 	  שילוב טכנולוגיות אגירה 

שילוב מאסיבי של טכנולוגיות אגירה מתקדמות, אמינות וזולות. 

תכנון, מעקב ובקרת ביקושים נוכחיים ועתידיים  .5

נדרשת יצירת כלי תכנון וניהול ביקושים ברשות החשמל וחברת החשמל 	 
וענפי  הבית  משקי  של  החשמל  צריכת  הרגלי  וניתוח  למעקב   - עצמה 

הכלכלה, הן בראייה שוטפת והן בראייה ארוכת טווח ואסטרטגית. 

משקיות, 	  להתפתחויות  החשמל  רשת  של  התאמות  ויישום  תכנון 
דמוגרפיות ופיזיות, כמענה לעלייה בצורכי חשמול והיעדים לייצור חשמל 

ממקורות מתחדשים.
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רגולציה ויעילות ממשלתית בדגש על הסביבה העסקית    )3(
הגלובליזציה מחייבת את המגזר עסקי בישראל להתמודד בסביבה תחרותית אגרסיבית. 
כושר התחרות של חברות בישראל תלוי במידה רבה מאוד ביעילות של הסביבה הרגולטורית 

התורמת או מכבידה על צמצום עלויות הייצור והמסחר. 

מדד הבנק העולמי לקלות עשיית עסקים, מציג תמונה בעייתית מאוד בדירוגה של ישראל: 
מיקומה בעולם הוא 35, כאשר הציון הכולל הוא 76.7. ישראל בולטת לרעה במרכיבי קלות 
עשיית עסקים כגון – חיבור לחשמל, רישום נכסים, אכיפת חוזים, מסחר בינ”ל, קבלת אשראי.

מדד עשיית עסקים המשווה רגולציה עסקית בין מדינות, נתוני ישראל
| מקור – הבנק העולמי, 2020

והרפורמה   ,)RIA( הרגולציה  טיוב  תהליך  חשובים:  תהליכים  שני  החלו  האחרונות  בשנים 
ברישוי עסקים. 

טיוב הרגולציה    )1(

טיוב הרגולציה אשר נקבע בהחלטת ממשלה מס' 2118  קובעת כי כל רגולציה 
חדשה, הן בחקיקה ראשית והן בחקיקה משנית, חייבת לכלול הליך של "הערכת 
וכוללת   OECD-השפעות רגולציה חדשה במתודולוגיה המקובלת במדינות ה
בחינה של הצורך בהתערבות, הערכת חלופות ואמידת העלויות שהן מטילות 
והערכת התועלת הצפויה  עניין  קיום שיח עם בעלי  זאת, תוך  על המשק. כל 

מהרגולציה. יש להבטיח את המשך יישומה של ההחלטה בשנים הקרובות.

הקלה ברישוי לעסקים  )2(

נקבעה  במסגרתה  האחרונות,  בשנים  בישראל  החלה  עסקים  ברישוי  הקלה 

בין  יותר  טוב  איזון  ליצור  היא  מטרתה  דיפרנציאלי".  עסקים  ל"רישוי  רפורמה 
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האינטרס לשמירה על הציבור מפני נזקים )בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים 
וכד'( - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. 

לצד אלו, יש דרך ארוכה להפחתת הבירוקרטיה הממשלתית וטיוב הסביבה בה פועל המגזר 
העסקי. האתגרים הניצבים בפני המשק והחברה הישראלית בשנים הבאות מחייבים שינויים 

החברה  עם  בממשק  הרחבה  הממשלה  של  התנהלותה  בדרך  מהותיים  ושינויים  מבניים 
העסקית. 

בהפחתת  וצורך  שוק  כלכלת  על  מבוססת  בישראל  המשק  תפיסת  ההצהרתית,  ברמה 
מעורבות הממשלה, אולם במציאות המעורבות של הממשלה מאופיינת לא פעם בהעדר 
עודפת  בבירוקרטיה  איכותיים,  ציבוריים  לשירותים  נמוכה  נגישות  ברמת  באזרחיה,  אמון 

ומכבידה, ובנוסף לאלו בעיתים גם במעורבות-חסר בכשלי שוק כמו ריכוזיות ענפית.

- בעיקר בתקופה בה המשק  והבירוקרטי  יש להמשיך לפעול להפחתת הנטל הרגולטורי 

הישראלי יידרש להתאוששות וצמיחה. הפחתת הרגולציה נדרשת להתבצע באופן המאזן 
בין האינטרסים הציבוריים השונים, ומתוך מודעות והתייחסות בכובד להשפעותיה הישירות 

והעקיפות של רגולציה עודפת על הכלכלה והמשק הישראלי.

משרדי  כי  הבנה  ומתוך  רגולציה”,  “רשות  הקמת  של  ריכוזית  מתפיסה  בשונה  כי  יובהר, 
הממשלה הם “פסי הייצור לרגולציה”, כל אחד בתחום אחריותו - יש לפעול ליצירת מנגנוני 
“הפחתה במקור” משמע, עיצוב וקביעת תהליכים פנים משרדיים מחייבים, לבחינה וטיוב 
הרגולציה  “מלאי”  והפחתת  בבחינה  טיפול   – ובמקביל  ב”זרם”(,  )טיפול  חדשה  רגולציה 
הקיימת, על פי עקרונות של אימוץ סטנדרטים בינלאומיים הנהוגים במדינות מתקדמות, 

והפחתה כברירת מחדל של כל רגולציה החורגת מעבר לנהוג במדינות אלו.

רגולטיבית  פעילות  יבוא,  חסמי  הסרת   - הריכוזיות  וצמצום  התחרות  להגברת  לפעול  יש 

לצמצום הריכוזיות, הגברת התחרות בשוק המקומי, ותמיכה בשיפור כושר התחרות בשוק 
הגלובאלי.

עובדיו  אשר   – המדינה  ושירות  הציבורי  השירות  של  האתוס  את  ולטפח  להעמיק  נדרש 
ובכיריו הם אלו שמשימתם היא שירות לציבור, תוך מחויבות רציפה ושורשית למשק יעיל, 

חופשי ותחרותי.
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יש לפעול למיתון הפער וההעדפה הגורפת לתעשייה העילית ולשירותי התוכנה   )4(
בשיעורי ההשקעה הממשלתית )לרבות מענקי ההון, מענקי החדשנות והטבות 

מיסוי, הגבוהים ביחס למדינות המתקדמות(

כ-60%  מעסיקים   – ישראל  מכלכלת  משמעותי  נתח  מהווים  והשירותים  המסחר  ענפי 
מהמועסקים במשק )נתוני למ”ס, 2017(, ומהווים 65% מהתוצר העסקי )נתוני למ”ס, 2016(. 
וזוהי  התעשייה(,  מנתח  )בשונה  הזמן  ציר  על  וגדל  הולך  ישראל  בכלכלת  היחסי  הנתח 
מגמה רב שנתית ברורה הרלוונטית לא רק לשינויים מקומיים במבנה המשק אלא לשינויים 

גלובאליים של יתרון יחסי ותחרות.

 

נתח התוצר התעשייתי מהתוצר העסקי,
לעומת נתח ענפי המסחר והשירותים | מקור – בנק ישראל

למרות גודלו היחסי והשינויים שחלו עם השנים, פערי הפריון בענפי המסחר והשירותים הם 
מהגבוהים במשק. גם ביחס לענפים זהים במדינות ה-OECD – קיימים פערי פריון גבוהים 

בעיקר במקטע השילוח, ההפצה והמסחר הסיטונאי. 
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154%

122% 117%
94% 92% 80% 68%

49% 39%

ערך מוסף גולמי למשרה, אחוז מהממוצע המשקי )220 אש”ח ב 2016(
| מקור – למ”ס, סקר ענפי הכלכלה, סקר תעשיה 2016

בבחינה השוואתית שביצע משרד הכלכלה עלה, כי בהשוואה למדינות ה OECD, ישראל 
2% מסך  מ  )סה”כ פחות  ביותר בענף המסחר  היא המדינה עם ההוצאה למו”פ הנמוכה 
האחרות.  למדינות  ביחס  במו”פ  השקעה  בסך  מובילה  היותה  חרף  במו”פ(,  ההשקעה 
ההשקעה במו”פ לענף המסחר נמוכה בכ 80% ביחס למדינות אחרות, בשונה מהשקעה 

בתעשייה שם ההוצאה היחסית שווה.

מתוך אלו - כחלק מהאצת תהליכי אימוץ הטכנולוגיות יש להגביר השקעה במו”פ ושימוש 
בתמריצים לאימוץ טכנולוגיות לענפים הבלתי סחירים, אלו שאינם מוטי ייצוא כיום, בדגש 

על ענפי המסחר, תעשייה מסורתית, בנייה.
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שינויים במדיניות המס  )5(
התפקיד המרכזי של מערכת המס הוא היותו מנגנון להעברת כספים מהצרכנים והעסקים 
לידי הממשלה הרחבה )שלטון מרכזי ומקומי(, לצורך מתן שירותים ציבוריים לרבות בריאות, 

חינוך, ביטחון, רווחה, תחבורה ועוד.

הקורונה  משבר  בשל  השאר,  בין  מאוד,  גדולים  תקציביים  צרכים  עם  מתמודדת  ישראל 
והעלייה הדרמטית ביחס החוב-תוצר בעקבותיו. בנוסף, ישראל נדרשת להשקעות מהותיות 
בתשתיותיה הכלכליות. הצירוף בין הדרישות הפיסקליות לבין הצורך לטפל בפערי השקעה 
מהותיים, מחייב הגדלה במקורות התקציב של המדינה, ומשקף הזדמנות להתאמות במודל 

המיסוי בישראל. בהקשר לכך, ראוי לציין שלוש נקודות מרכזיות;

המכביד  המס  הוא  חברות  מס   )1(
והשקעה  צמיחה  על  ביותר 
הראשי  הכלכלן  )אגף  במשק 
 )2018 המדינה  הכנסות  דוח   –

וחשוב שיופחת.

הנתונים  אחד   – יחידים  מיסוי   )2(
שכיום,  הוא,  ביותר  המדאיגים 
מעל 50% מהאוכלוסייה בישראל, 

שהיא  כך  נמוכה,  כה  הכנסה  עם 

הכנסה  מס  כלל  משלמת  לא 

העליונים  העשירונים  שני  בעוד 
מס  מתקבולי  כ-92%  משלמים 

ההכנסה על יחידים )2017(. 

ממיסים  רבים  פטורים  קיימים   )3(
כאשר  השנים,  עם  נצברו  אשר 
השפעתן הישירה הייתה הקטנת 
ספק  מול  המדינה  הכנסות 
אחד  שכל  לתועלת  ביחס  גדול 

ממרכיבי הפטורים השיג.

נטל המס הכולל של  לאומי(,  וחוב  )גרעון תקציבי  בהינתן המגבלה הכלכלית התקציבית 
המדינה צריך לגשר על ההפרש בין סך ההוצאה הציבורית הנדרשת לבין הכנסות אחרות 

שאינן ממסים )כגון דיבידנדים מחברות בבעלות ממשלתית, תמלוגים שונים( ועוד.

שני עשירוני 
ההכנסה העליונים

2000 2017

92%

83%

עשירוני הכנסה 
6-8

2000 2017

8%

16%

חמשת עשירוני 
ההכנסה הנמוכים

2000 2017

0%1%

חלקם של עשירוני ההכנסה בסך התקבולים 
ממס הכנסה  | מקור – פרופ’ דן בן דוד, מוסד שורש 

ואוניברסיטת תל אביב - עיבוד נתוני משרד האוצר
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מיסוי  בין  נכונה  עבודה  נקודת  מציאת  תוך  לבחון  יש  המס  ומודל  הכולל  המס  נטל  את 
החברות למיסוי היחידים, ובין המיסים הישירים והמיסים העקיפים. 

ההמלצות לפעולה הן:

לבטל פטורים והעדפות מס כאשר אין להם הצדקה של ממש ובכך יוצרים מערכת   )1(
דוגמאות לכך הם הפטור מתשלום מע"מ בעת רכישות  ולא שוויונית.  מס מסובכת 

מקוונות, הפטור ממס לקק״ל, הטבות בתשלום דיווידנדים. 

הפחתת מס חברות - אנו מציעים כי בטווח המיידי תבוצע הפחתת מס חברות באופן   )2(
שמרני כצעד ראשון, בהפחת בשיעור של  1% ל-22%, ובמקביל - הגדלת המס על 
דיווידנד ב-1% ל-34%. בכך, יתאפשר שימור הכנסות המדינה מפעילות עסקית, לצד 

הצורך בהקלה מיידית על החברות עצמן והאפשרות שלהן לבצע השקעות.

בשלב הבא, יש להקטין עוד את מס החברות, תוך הכבדת מס כל פעילויות המוגדרות   
גודש  לדוגמא(,  פחמן  )פליטת  סביבתי  נטל  כגון  חברתי–כלכלי  כנטל  כמאופיינות 

תנועה )לאחר יישום חלופות תחבורה ציבורית(, וכד'.

בטווח הארוך יותר. תוך כעשר שנים, יש לצמצם ולהגיע ל-18% מס חברות, כאשר   
הצמצום מפוצה בעיקר על ידי הכנסות המדינה הנובעות מגידול בתוצר העסקי.   

הפחתת מס ההכנסה על יחידים – מוצע להפחית את המס השולי העליון מ-50%   )3(
ל-45% בהתאם לממוצע המדינות המפותחות, זאת במסלול הפחתה של עשור.

מומלץ   - הון  השקעות  עידוד  בחוק  המס  הקלות  את  ולהגביל  להקטין  מוצע   )4(
מן החוק  הנהנית  חברה  כל  על  המס האפקטיבי  כך ששיעור  את ההטבות  להגביל 
לא יפחת מ-8% באזורי שאינם מוגדרים כמרכזים מטרופוליטניים, ומ-12% במרכזים 

המטרופוליטניים.

זיכוי(,  יש לבחון את ביטול הקלות המס המגדריות לאישה מול גבר )חצי נקודת   )5(
לעובדות המערכות הציבורית המשתכרות מעל השכר הממוצע במשק. המלצה זו 
מתייחסת למערכות ציבוריות בהן השכר הוא שוויוני, מבוסס הסכמי שכר ודירוגים, 
בשונה מהשכר במגזר הפרטי, אשר נקבע על ידי המעסיק הפרטי, ומושפע מכוחות 

השוק.
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יישום שינוי במודל תשלומי העברה לחרדים, כיסוד לשילוב בתעסוקה  )6(
להיום  גידול דמוגרפי משמעותי של האוכלוסייה החרדית שנכון  צפוי  בעשורים הקרובים 
התעסוקה  שיעורי  )מבחינת  כמותית  בעיקר  בצורה,  העבודה  בשוק  דיה  משתלבת  אינה 

ומבחינת שעות העבודה( אך גם איכותית, כפי שהדבר מתבטא בשכר השעתי.  

מתוך כך ברור, שללא הגדלת מיצוי התעסוקה – משמע הגדלת שיעור התעסוקה והיקף 
חרדים(  ושאינם  )חרדים  האוכלוסיות  בין  הפערים  החרדים,  הגברים  של  העבודה  שעות 

יישארו גדולים מאוד ואף יחריפו.
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54%

ההרכב הדמוגרפי הצפוי בישראל | מקור - עיבוד לנתוני למ״ס 

במיוחד  חשוב  איכותית,  מבחינה  והן  כמותית  מבחינה  הן  העבודה,  בכוח  החרדים  שילוב 
לאור הגידול המהיר של האוכלוסייה החרדית בהשוואה לגידול של יתר האוכלוסייה. לפי 
התחזית הדמוגרפית של הלמ”ס, שיעור האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה העיקריים 
שיעור  ב-2019  אם  הקרובים.  העשורים  בארבעת  עצמו  את  לשלש  כמעט  צפוי   )25-64(
החרדים בגילאי העבודה העיקריים עמד על  8.7%, הרי שבשנת 2040 הוא צפוי לעמוד על 

14.3%, ובשנת 2060 על כרבע מסך האוכלוסייה בגיל העבודה!

יחסית בשל אובדן  נמוכה  נכון להיום, הכדאיות של אברך חרדי להצטרף לשוק העבודה 
משמעותי של הכנסות שמתקבלות מהקהילה ומהמוסדות הממשלתיים. במילים אחרות, 
ואינם  לעבודה  תחליפיים  תמריצים  הן  הממשלתיים  ומהמוסדות  מהקהילה  ההכנסות 

תומכים ביציאה לעבודה. 
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מתוך זאת, נדרש ליישם שינוי מהותי במודל התמריצים הכספיים לעבודה באופן שישפר 
התמריצים  שני  הפחתת  תוך  העבודה,  לשוק  להצטרף  חרדים  גברים  של  הכדאיות  את 
השליליים העיקריים לשילוב גברים חרדים בשוק העבודה; קצבת האברך, סבסוד מעונות 
היום. לצד זאת, יש לפעול להגדלת מס הכנסה שלילי, באופן שתגמל את אלו שממצים את 

פוטנציאל ההשתכרות ויפחית לאלו שלא עובדים. 

על פי דוח הכלכלן הראשי במשרד האוצר )חשיבות התמריצים הכספיים לשיעור תעסוקת 
הגברים החרדים, 2019(, נדרש שינוי בתמריצים, כך שיגדילו את ההכנסה למשקי בית בהם 
 ₪1000 של  בהיקף  שלילי  הכנסה  מס  הגדלת  ידי  על  למשל,  כך  עובדים(,  הזוג  בני  שני 
את  ממצים  שאינם  בית  למשקי  מתמיכות  ההכנסה  של  והפחתה  העובד,  לזוג  בחודש 
פוטנציאל ההשתכרות בסכום דומה - צפוי להעלות את שיעור התעסוקה של גברים חרדים 

בכ-9 נקודות אחוז, שהם כ-26 אלפי מועסקים בשנת 2030. 

נוסף לכך, ישנם פערים לא מבוטלים בין המיומנויות של גברים חרדים לאלו של יהודים לא 
לידי ביטוי בפערים  חרדים, בעיקר בשל הפערים בתכני הלימודים בחינוך, דבר שגם בא 
הגברים  של  איכותית  השתלבות  לשם  העבודה.  בשוק  ההשתלבות  בעת  השעתי  בשכר 
בכדי  הכשרה  לעבור  חרדים  גברים  לתמרץ  גדולה  חשיבות  יש  העבודה  בשוק  החרדים 

להעלות את השכר הפוטנציאלי שלהם. 
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יישום מודל חדש למימון הרשויות המקומיות  )7(
שיטת מימון הרשויות הקיימת מביאה לעיוותים משמעותיים במערך השירותים הציבוריים 
הניתנים לתושבי ישראל. ההכנסות מארנונה שלא למגורים מרוכזות במספר מצומצם של 
מהכנסות  נהנות  גדולים  מסחר  אזורי  קיימים  שבהן  רשויות   - ולמשעה  מקומיות  רשויות 
- מופנות לרווחת התושבים. מולן, נמצאות דווקא הרשויות החלשות על פי  ואלו  עודפות, 

חלוקת הלמ”ס לאשכולות חברתיים-כלכליים, בשל מודל המימון המנציח אפליה.

תהיה  המקומית  הרשות  בגינו  אשר  רשויות,  למימון  חדש  מודל  ליצור  צורך  רואים  אנו 
אדישה, מבחינה תקציבית, לתוספת אוכלוסייה לשטחה. בשיטה זו - עבור עיקר השירותים 
על  בהתבסס  ולא  מתאימות,  ממשלתיות  מהעברות  יהיה  התקציב  מקור  המוניציפליים 
- סך תוספת ההוצאות בגין אוכלוסייה המצטרפת לעיר צריכה  המס המקומי. במודל זה 
לגבות  יתאפשר  זו לרשויות.  להיות שווה לסך תוספת ההכנסות המתקבלת מאוכלוסייה 
לתחומים  מופנה  להיות  יוכל  הוא  אולם  הממשלתי,  לתקצוב  ומשלים  מוגבל  מקומי  מס 

ספציפיים להשקעות בעיר.

אנו רואים צורך גם לטייב את ההלימה בין סך היקף המס המקומי הנגבה מעסקים להיקף 
העסקית  הפעילות  על  המוטל  המס  נטל  כיום  צורכים.  שהעסקים  המקומיים  השירותים 
בעיר עולה לעין שיעור על עלות השירותים אותם הם צורכים. ההלימה נדרשת להתבצע 
תוך צמצום משמעותי של הארנונה לעסקים. בדרך זו, יפחתו עיוותים בהחלטות העסקים 
שיש  במקרה  עסקים.  ועשיית  בפתיחה  הנטל  על  יקל  גם  כך  התרחבות,  או  צמיחה  לגבי 
שירותים לעסקים שניתן לגבות תשלום ישיר עליהם – עדיף לעשות זאת בדרך זו, במחיר 

שמשקף את העלות עבור השירות, לרבות תמחור השפעות חיצוניות אם ישנן כאלו.

העמקת האפקטיביות של העמותות המתוקצבות על ידי המדינה  )8(
בישראל פועלות כ-35 אלף עמותות, כ-40 אלף אלכ”רים ועוד כ-1,500 חברות לתועלת 

הציבור. בכל שנה, נרשמות מעל 1,500 עמותות חדשות.

אחרים,  תאגידים  או  אנשים  מקבוצת  המורכב  תאגיד  של  כסוגים  מוגדרים  אלו,  גופים 
החוברים יחד למען מטרה מסוימת )לרוב מטרה ציבורית(, ונרשמו בפנקס העמותות על ידי 

רשם העמותות שבמשרד המשפטים.

מתקצבת  המדינה  ובחינוך,  ברווחה  העוסקות  עמותות  על  בדגש  אלו,  מגופים  רבים 
2018 עומד על  בהיקפים משתנים, כאשר כך התקצוב של המדינה לעמותות, נכון לשנת 
ידי הממשלה המרכזית,  3א’ על  31.7 מיליארד ש”ח לשנה. התקצוב מבוצע על-פי סעיף 
כאשר לא פעם, כסף ציבורי נוסף מועבר על ידי קרנות ביטוח לאומי, הקצאות של רשויות 

מקומיות ועוד.
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סך הכנסות של כלל העמותות 
93.4 מיליארד ₪  |  100%

  תמיכות והקצבות מהמדינה 31.7 מיליארד ₪ | 34%

  מכירת שירותים לגורמים ממשלתיים 6.1 מיליארד ₪ | 7%

  מכירת שירותים לגורמים שאינם ממשלתיים 34.9 מיליארד ₪ | 37%

  תרומות מישראל 12.3 מיליארד ₪ | 13%

  תרומות מחו״ל 8.4 מיליארד ₪ | 9%

מקורות הכנסה לעמותות - 2018  |  מקור – משרד המשפטים, שנתון העמותות 2020

התועלת  על  הפיקוח  בהם  אשר  הממשלה,  ידי  על  אחרים  מתוקצבים  מגופים  בשונה 
ביצוע(,  ו/או חברות  )כגון ספקי שירות  מול התקציב המועבר להם  ברור  הציבורית מאוד 
הפעולה,  בתחומי   - רבות  כפילויות  ולעיתים  חסר  לעיתים  מראה  הנוכחית  המציאות 
באוכלוסיות המטרה ואף באזורים הגיאוגרפיים בהן פועלות עמותות בדגש על חינוך ורווחה.

ולטייב את התכנון בהקצאה הכספית הציבורית, תוך  מתוך כך, אנו רואים צורך להעמיק 
מיקוד בלקוח הקצה )האזרח(.

צמצום  תוך  ויעילותו,  השוק  במבנה  הממשלתית  מעורבות  הגברת  נדרשת  בראייתנו 
צרכים  מול  חסר  לפעילויות  מענה  תוך  פעולה,  תחומי  אותם  מול  בתקצוב  בכפילויות 
צורכי  מול  יתר  בפעילויות  השקעות  והקטנת  ספציפיים  אזורים   / ספציפיות  אוכלוסיות 
אוכלוסיות אחרות. כדוגמא, הגברת מעורבות המדינה תחומי הרווחה במגזר החרדי ובמגזר 
אזרחית קטנה  ארגוני חברה  כמות  בו,  והיקף הצרכים  היחסי  לגודלם  ביחס  הערבי אשר 

יחסית.
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2.2 |  תנאים להצלחה ביישום התוכנית

אימוץ התפיסה ויישום כיווני הפעולה כמכלול   )1(
אל מול מטרת העל של ישראל במיטבה, חשוב לציין כי היעדים ומדדים אלו שלובים זה 
בזה, כאשר השגתם מחייבת את אימוץ המצפן האסטרטגי וכיוונים הפעולה במלואם. 

)2( אפקטיביות ממשלתית ומשילותית
ברור לנו, כי הייתכנות להשגתם של היעדים בתוכנית, גם אם תאומץ במלואה, תלויה 
במידה רבה באפקטיביות של הממשלה ויכולת המשילות. אולם בכך, אין כוונתנו רק 
לרציפות שלטונית של נבחרי הציבור, או מידת נכונותם לפעול מתוך ראייה ארוכת 
המקצועי  הדרג  של  במקצועיותו  עצום  ערך  רואים  אנו  זו.  בתוכנית  כמופיע  טווח 
הערכת  מצב,  תמונת  בניית  על  אמון  זה  דרג  כאשר  הממשלתית,  הפקידות  של 
לאישור הדרג  והמלצות למדיניות המוגשת  ותוכניות פעולה,  נושאית, חלופות  מצב 

המיניסטריאלי. 

הצורך ברפורמות במגזר הציבורי חשוב מאוד ונוכח, אולם יש להבטיח כי תכליתן אינה 
ממוקדת בהחלשת הדרג המקצועי והכנעתו, אלא בחיזוק יכולותיו כזרוע הביצוע של 
הממשלה לשירות הציבור, כאשר בפעולתו הוא מסייע לממשלה ולשריה לקדם את 

מדיניותם ולמלא את תפקידיהם על-פי דין, והכול תוך כיבוד החוק. 

“ישראל  את  לממש  למטרה  תפעל  השלטונית  במערכת  המנהיגות  כי  מצפים  אנו 
במיטבה” תוך עיגון התוכנית בחקיקה מחייבת, פירוטה ותרגומה לתוכניות פרטניות 
שיתוף  תוך  המקומי,  ובשלטון  השונים  הממשלה  במשרדי  ושנתיות(  שנתיות  )רב 
בעיני  האמון  הגברת  ישראל,  של  דמותה  חיזוק  תוך  ייעשו  אלו  רב-מגזרי.  פעולה 

אזרחיה ושמירה על ערכיה. 

מאמץ רב מגזרי כשבמרכזו – שיתוף פעולה עם בין הממשלה למגזר העסקי  )3(
בין העולם  גישה המגבילה מאוד את טיב הממשקים  לאורך שנים רבות השתרשה 
העסקי לציבורי. לרוב – הממשק הצטמצם לכדי יחסי ספקי לקוח, ולעיתים התקיים 
)PPP(, כשביסודם עומד הצורך לגיוס מקורות  בהקשרי פרוייקטי תשתית מהותיים 

כספיים חוץ-ממשלתיים למימון פרויקטים לאומיים. 

ביסוד  פרטי  אינטרס  עמד  בהם  כ”הון-שלטון”,  וכונו  תקשורתית  שנסקרו  מקרים 
הקשר בין נבחר ציבור או פקיד ממשלתי לאדם ספציפי - צרבו בתודעה הציבורית 
חוויה של יחסים אסורים בין בעלי עסקים לבכירים במערכת ציבורית, ודחקו לשוליים 
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את המוטיבציה לעצב ממשקי היוועצות או תיאום בין הצדדים, גם אם מדובר על מודל 
ברורות  ציבוריות  להשגת מטרות  – המכוון  ושקוף  רחב  לגיטימי,  של שיתוף פעולה 

ומוצהרות.

ככלל, רב מגזריות היא מושג המציע מסגרת ו/או מודל לשיתוף פעולה מתמשך של 
יחסי גומלין בין נציגים מהמגזרים השונים במשק )לרוב ציבורי, שלישי ועסקי(. כאשר 
 / ציבוריות  – היא עוסקת בהשגת מטרות  ומהסיבות הנכונות  נכון  נבנית  זו  מסגרת 
והון(  מומחיות  )ידע,  משאבים  מאמצים,  של  משותפת  הכוונה  באמצעות  לאומיות 

לטובת השגתן.

וגלובליים רבים, אנו מוצאים את תפיסת שיתוף הפעולה כמודל  במודלים לאומיים 
מודל הפיתוח של  לדוגמא את  )ראו  לאומיות  ומטרות  אג’נדות  יסוד מארגן להשגת 
של  משותפת  עבודה  דורשת  ברת-קיימא  וצמיחה  פיתוח   .)2030 לקראת  האו”ם 
מיצוי  תוך  משולבת  בצורה  יחד  העובדים  שונים  ומגזרים  מזירות  שונים  שחקנים 

משאבים כספיים, ידע ומומחיות. 

המצויים  הרבים  הכוחות  את  לשלב  קוראים  אנו  שהוצבו,  היעדים  להשגת  במאמץ 
כי  משוכנעים  אנו  האזרחית.  בחברה  והן  העסקי  במגזר  הן  הרחבה,  בממשלה  הן 
של  העת  זו  רבה,  בחולשה  מצויה  וציבורית  המשילותית  המערכת  בו  בעת  דווקא 
הפעולה  בכיווני  מהמאמצים  חלק  להוביל  ואף  ולהשתתף   ליזום  העסקי  המגזר 
גם  כיצד  הדעת,  את  ליתן  יש  התכנון  שבשלב  כמובן,  במיטבה”.  “ישראל  להגשמת 
מפירות הצמיחה שיישאו מאמצים אלו ייהנו כצמיחה מכלילה, כל חלקיה של החברה 

הישראלית על רבדיה ומגזריה השונים.

והן  אנו מצפים ממנהיגות המגזר העסקי, הכוללת הן חברות דגל במשק הישראלי 
ארגונים יציגים מהמגזר העסקי, כי יפעלו למען מטרות ויעדי התוכנית, בצמוד לליבה 
העסקית שלהם, תוך הרתמות להשאת ערך חברתי וציבורי על ידי שותפות ביוזמות 

להשפעה קולקטיבית.

“ישראל  בהגשמת  חלק  תיקח  האזרחית  בחברה  המנהיגות  גם  כי  מצפים  אנו 
פעילותם  הישראלית.  בחברה  וחיוני  חשוב  פלח  הוא  השלישי  המגזר  במיטבה”. 
והתארגנותם, בימי שגרה ובימי חירום, הם בבואה לחוסנה של החברה ולעוצמתה. 
מדינה  ושגשוג  לקיום  הדורות  חזון  להגשמת  להתגייס  רצון  השלישי  המגזר  ביסודו 

יהודית ודמוקרטית, תוך שאיפה לקחת חלק פעיל בעיצוב פני החברה והמדינה.



67

פרק שלישי |  
הפיתוח המרחבי בישראל בדגש על הפריפריה

מיצוי  היא  שמטרתה  התערבות  תכנית  למעשה  הוא  מרחבי   / אזורי  כלכלי  פיתוח  ככלל, 
פוטנציאל קיים או הרחבת פוטנציאל לצמיחה כלכלית-חברתית ביחידה גיאוגרפית נבחרת. 

הגדרה זו כוללת לרוב שני היבטים: הראשון הוא האפשרות ל’הרחבת פוטנציאל העושר’ 
של  כלכלית  לצמיחה  שיובילו  יחסי  יתרון  מיצוי  תוך  מוסף  ערך  ליצירת  בדרכים  מתמקד 
האזור / המרחב. השני הוא, שאיפה לצמצום פערים ותיקון כשלי שוק כלכליים-חברתיים 
ו/או סביבתיים בין אזורים / מרחבים בישראל. היבט זה למעשה מבטא רצון לצדק חלוקתי 

נכון יותר במשאבים וכן להתייעלות באספקת השירותים לתושבים קיימים ו/או עתידיים.

לפי מיטב התחזיות הדמוגרפיות, אוכלוסיית ישראל צפויה כמעט להכפיל את אוכלוסייתה 
עד שנת 2050 ולעמוד על כ-17 מיליון נפש. כדי לענות על הגידול באוכלוסייה ולאפשר את 
המשך הצמיחה הכלכלית והשגשוג החברתי של ישראל, יידרש להכפיל ואף יותר את שטחי 

הבנייה והיקפי הפיתוח בכל התחומים.

בכדי לעמוד בכך, יידרש קצב פיתוח ממוצע של כפי ארבעה מזה שהיה כאן בעבר, זאת 
מעבר  מואצים.  החלפה  או  חידוש  ומחייבות  מתבלות  הקיימות  התשתיות  תחזוקת  לצד 
לקצב מואץ של בניה ופיתוח, בעשורים הבאים מדובר באתגרי ענק של אימוץ טכנולוגיות, 
תפיסתיות  התאמות  ידרשו  אשר  תרבותיים  חברתיים,  עסקיים,  מבניים  ושינויים  תמורות 

ואסטרטגיות למיצוי הפוטנציאל הכלכלי-חברתי בסביבה משתנה בקצב מהיר.

פיזור   / ריכוז  או  כגון תשתיות,  נובע מכך, שבהקשרי תכנון  הצורך להתערבות תוכניתית 
לעיור  השואפים  כוחות  בין  הם  הנדרשים  האיזונים  מאזנת.  תפיסה  נדרשת  אוכלוסיות- 
ואורבניזציה יחד עם צורך לשימור שטחים פתוחים, נכסי סביבה וטבע. כך גם בין הצורך 
המיידי  בטווח  משפיעים  וכוחות  לאתגרים  במענה  הממוקדים  שוק  כוחות  על  לשאיפתם 
גם  אלא   – הנוכחי  דור  של  לרווחתו  רק  לא  המחויבת  הטווח  ארוכת  הראייה  לבין  והקצר, 

לעתיד הדורות הבאים.

בעולם קיימים מודלים רבים הנוגעים לתכנון פיתוח מרחבי / אזורי. בסקירה משווה שביצענו 
ובחלקם  התיאורתי/אקדמי,  הקצה  על  מצויים  שבחלקם  מודלים  של  רחב  מגוון  מצאנו 

יישומיים עד כדי התאמה ספציפית לענף, אזור גיאוגרפי או מרחב ספציפי.
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לראות  ניתן   - סקרנו  אותם  השונים  והמודלים  מהתיאוריות  המשותפות  התובנות  על 
והן  בתרשים מטה: הן במרכיבי האפיון לעוגנים מרחביים, הן ביחס להערכת הפוטנציאל 

ביחס לתנאים המחייבים להצלחה.

יש חשיבות   – זה  בנושא  וחשובות שנעשו עד כה  פי תפיסתנו, כמו בעבודות קודמות  על 
עליונה לגבש תכניות פיתוח מרחביות אסטרטגיות, בדגש על המרחבים המצויים בפריפריה 
הייחודיים  המאפיינים  יוגדרו  על,  יעדי  יוצגו  מהמרחבים  אחד  לכל  כאשר  המדינה,  של 

והיתרונות היחסיים עליהם ניתן ונכון לבסס את תכניות הצמיחה המרחביות.

שה
מח

ה
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פרק הרחבה | 

שילוב מגזר עסקי בפעילות הממשלה מול 
אתגרים ציבוריים

יירתמו לשפר את הרווחה של החברה בה הם  כי אנשי המגזר העסקי  ניתן לצפות  האם 
פועלים – גם אם הדבר יבוא על חשבון האינטרסים הכלכליים שלהם?

הדגישו  ציבורית  במדיניות  הפרטי  הסקטור  של  מעורבותו  את  בחנו  אשר  רבים  מחקרים 
יכולת ההשפעה של הסקטור העסקי על הממשל וטיב הקשרים ביניהן כאלמנט שאינו תורם 
המבקשת  אינטרס  כקבוצת  בספרות  פעם  לא  תוארו  העסקים  אנשי  החברתית.  לרווחה 
 Mitchell( החברתית  הרווחה  חשבון  על   – שלהם  האישיים  האינטרסים  את  למקסם 
אנשי  כי  היא  ציבורית  מדיניות  חוקרי  מרבית  בקרב  הרווחת  ההנחה   .)& Munger, 1991
והאידיאולוגיים  וכי בשל קשריהם החברתיים  רגילה  אינטרס  אינם קבוצת  המגזר הפרטי 
לקבוצות  יחסית  ומועדף  מיוחד  במעמד  נמצאים  הם  הפוליטית,  האליטה  עם  המיוחדים 
אחרות )Kingdom, 1998; Campbell, 310-328; Dahl and Lindblom, 1976(. הספרות 
מלמדת כי בכל רחבי העולם, קבוצות אינטרס אלו מספקות תמיכה כספית או אלקטורלית 
לפוליטיקאים – ובתמורה לכך זוכים למדיניות מעדיפה. בין הפריבילגיות ניתן למצוא מדיניות 

פיסקלית כזו או אחרת, פיקוח על מחירים וכיוצא באלו. 

בשיתוף  הטמון  הרב  הפוטנציאל  על  מצביעים  מחקרים  שלל  זאת,  ספרות  שלצד  אלא 
הצדדים  שני  כאשר  המתרחשים  טובים  דברים  כי  העובדה  ועל  המגזרים  בין  הפעולה 
Public–( מצליחים לשתף פעולה. דוגמה אחת היא מה שמכונה ״שותפות ציבורית-פרטית״

Private Partnership(. זו היא שיטה לפיתוח וביצוע פרויקטים ציבוריים באמצעות שותפות 
של המגזר הציבורי עם המגזר הפרטי )למשל, כביש 6, מתקן התפלה - שורק ב׳ או הרכבת 
גוף עסקי פרטי, למטרה  בין משרד ממשלתי לבין  הקלה לירושלים(. מדובר בהתקשרות 
על  מוטלת  מאוד,  גבוהה  לעיתים  שהיא  הראשונית,  שהעלות  הוא  בכך  היתרון  משותפת. 
זמן, מבלי שעלות  לאורך  ירוויח ממנה בחזרה את כספו,  הגוף העסקי, שבסופו של דבר 
המימון הגבוהה מאוד תוטל על הציבור ותוך חלוקת סיכונים בין הסקטורים. על פי שיטה 
ותפעול  שירות  מתן  על  ובהמשך  ההקמה,  המימון,  התכנון,  על  אחראי  העסקי  המגזר  זו, 
נדרש לבצע תכנון מוקדם קפדני, קביעת  לפרק הזמן שנקבע. במקביל, המגזר הציבורי 
רגולציה )לעיתים גם בחקיקה( מתאימה ופעילות מול בעלי עניין שונים שהפרויקט החדש 
לפקח  הציבורי  המגזר  נדרש  התפעול,  תקופת  אורך  לכל  לבסוף,  עליהם.  להשפיע  עשוי 

בצורה אפקטיבית על איכות התפעול והשירותים שמספק המגזר העסקי.
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דוגמה  היא   )Corporate social responsibility( תאגידית״  חברתית  ״האחריות  תופעת 
התחתונה״  ״השורה  על  לעיתים  מוותר  בפועל  ואף  יכול  העסקי  שהמגזר  לכך  נוספת 
או החברה בקרבן הוא פועל. אחריות חברתית תאגידית הנה  רווחיות למען הקהילה  של 
פעולות ומדיניות ארגונית המביאים בחשבון את ציפיותיהם של כלל בעלי העניין )ולא רק 
בעלי המניות( ואת השורה התחתונה ״המשולשת״ של ביצועים והישגים בתחומים הכלכלי, 
החברתי והסביבתי )Aguinis, 2011(. בשונה מפעילויות עסקיות אחרות המבקשות לזהות 
רווחים העשויים לנבוע מזיהוי צרכים חברתיים, הדגש כאן הוא על אחריות חברתית ונכונות 
 Carroll, 1999; Lee, et al, 2016; Porter and( לשלם מחירים כלכליים למען החברה 
Kramer, 2019(. אחריות חברתית תאגידית נחשבת כאסטרטגיה חשובה שמשפרת את 
הביצועים החברתיים של הסקטור העסקי. בנקיטת אסטרטגיה זו, חברות יכולות לאזן את 
הלחצים והאינטרסים של בעלי העניין השונים: הממשל, הלקוחות, קבוצות וסקטורים שונים 
בקהילה ובעלי מניות באמצעות קביעת סדרי עדיפויות הלוקחים את כלל הצרכים ולא רק 
זו נחשבת אף כשעשויה  )Pearce & Barbier, 2000(.  אסטרטגיה  את האינטרס העסקי 
לשפר השלכות בלתי יעילות של התערבות רגולטורית – הואיל והחברות מביאות בחשבון 
 Kolk &( שלהן  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  ובחברה  בקהילה  אפשרית  רווחה  או  פגיעה 

.)Pinske, 2009

יישום מדיניות של שיתוף פעולה בין ממשלה למגזר פרטי
על הקונפליקט המובנה  ושלל הממצאים האמפיריים המצביעים  לצד התיאוריות הרבות 
שבין המטרות של המגזר העסקי לאלו של הציבור בכללותו, ממצאים רבים מלמדים על 

דברים טובים המתרחשים כאשר שני הצדדים מצליחים לשתף פעולה.

בספרות  שמכונה  למה  נוגעת  המגזרים  בין  פעולה  לשיתוף  הנוגעת  אחת  חשובה  סוגיה 
וביצוע  היא שיטה לפיתוח  זו   .)Public–Private Partnership( ציבורית-פרטית״  ״שותפות 
פרויקטים ציבוריים באמצעות שותפות של המגזר הציבורי עם המגזר הפרטי )למשל, כביש 
6, מתקן התפלה - שורק ב׳ או הרכבת הקלה לירושלים(. מדובר בהתקשרות בין משרד 
הראשונית,  שהעלות  הוא  בכך  היתרון  משותפת.  למטרה  פרטי,  עסקי  גוף  לבין  ממשלתי 
שהיא לעיתים גבוהה מאוד, מוטלת על הגוף העסקי, שבסופו של דבר ירוויח ממנה בחזרה 
ותוך חלוקת  את כספו, לאורך זמן, מבלי שעלות המימון הגבוהה מאוד תוטל על הציבור 
ציבוריים  פרויקטים  הקמת  מאפשרת  ציבורית-פרטית  שותפות  הסקטורים.  בין  סיכונים 
תוך  ולרוב  מהיר  מימון  באמצעות  ביטחונית-מדינית,  או  חברתית  כלכלית,  חשיבות  בעלי 
הבטחה של היזם הפרטי לא רק להקים, אלא גם לתפעל את המיזם בעקבות קבלת הזיכיון. 
מהמדינה,  )ישירות  מהמיזם  המתקבלות  מההכנסות  קבועה  לתקופה  נהנה  הפרטי  היזם 
מציבור המשתמשים או גם וגם( תוך שהמדינה מספקת לו ״רשת ביטחון״ מסוימת למקרה 
שההשקעה לא תניב פירות ובמקביל מבצעת רגולציה על השירותים / התשתית החדשה. 
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על מנת ששותפות זו תצליח, נדרשת חלוקה ברורה של תפקידים ואחריות. המוטיב המרכזי 
בשותפות הוא שכל סקטור מתמקד בתחומים שבהם יש לו יתרון. המגזר העסקי אחראי על 
התכנון, המימון, ההקמה, ובהמשך על מתן שירות ותפעול לפרק הזמן שנקבע. במקביל, 
המגזר הציבורי נדרש לבצע תכנון מוקדם קפדני, קביעת רגולציה )לעיתים גם בחקיקה( 
מתאימה ופעילות מול בעלי עניין שונים שהפרוייקט החדש עשוי להשפיע עליהם. לבסוף, 
והשירותים  איכות התפעול  נדרש המגזר הציבורי לפקח על  אורך תקופת התפעול,  לכל 

שמספק המגזר העסקי.

הציבורי  ״הניהול  שמכונה  במה  ישירות  הקשורה  תופעה  היא  ציבורית-פרטית  שותפות 
החדש״ )New public management(. ניהול ציבורי חדש הוא שם כולל לגל של רפורמות 
מינהל ציבורי שפקד, החל משנות השמונים של המאה הקודמת את המדינות המערביות 
של  תכליתה  רבות.  מפותחות  חברות  ידי  על  ואומץ  חלחל  ובמהרה  האנגלית  דוברות 
 - יותר  “המנופח” באופן טוב  תנועת הרפורמה החדשה הייתה לארגן את שירות המדינה 
הציבורית,  בהוצאה  כלכלי  חיסכון  היו  שהוכרזו  הרפורמות  יעדי  פחות.  ומכביד  יותר  יעיל 
 Toonen,( שיפור באיכות השירות הציבורי, יעילות, והרחבת ההשפעה של צעדי מדיניות 
2012(. הרעיון שריחף מעל היה, שיש להפסיק את מעורבות המדינה באותם תחומי החיים 
ובד בבד להפעיל שיטות מקובלות בשוק  שבהם היא בולמת את תהליכי השוק החופשי, 
החופשי, שהשירות ללקוח הוא נשמת אפו. הצעד הראשון היה אימוץ מושגים מן המיגזר 
העסקי בגופים מדינתיים. השיח התמקד באלו - יעילות, מדידה, ותגמול המותנה בביצוע. 
עובדי המיגזר הציבורי נדרשו לפעול בדרך דומה יותר למקובל בעסק פרטי, בכל האמור 
ביחס למקבלי השירות, בשעות העבודה, במסלולי ההכשרה, בקידום בעבודה ובפיטורים. 
בד בבד הופסקה מעורבות המדינה בתחומי פעולה שונים, והבעלות עליהם עברה ליזמים 
פרטיים. הפרטה הפכה בשנים אלו לאחד ממושגי היסוד של הרפורמה. בתהליך זה היה 
מקום נרחב גם למגזר השלישי, אשר הפך להיות מעורב יותר באספקת שירותים ציבוריים, 
אך גם למגזר הפרטי, כאשר חלק מעקרונות הרפורמה שאף לקדם שותפויות בין הסקטור 
החדש,  הציבורי  הניהול  על  מהביקורת  כחלק  כי  לציין  יש  הפרטי.  הסקטור  לבין  הציבורי 
באספקת  הפרטי  המגזר  של  וגדלה  ההולכת  המעורבות  את  שביקרו  קולות  גם  נשמעו 
שירותים ומוצרים ציבוריים, וכן על בעייתיות באופן הקצאת המשאבים, במיוחד לקבוצות 
מוחלשות. עם זאת, פרויקטים רבים )במיוחד תשתיות( כנראה שלא היו קמים )או לפחות – 

מתעכבים מאוד( ללא סוג זה של שותפות.

הספרות קושרת בין תפקידו של הממשל לבין הצלחת השותפויות. על מנת ששותפות בין 
המגזרים תהיה אפקטיבית, על המגזר הציבורי להמשיך להיות נוכח. שותפות אין משמעה 
שהממשל נחלש, אלא שעליו לקחת תפקיד אחר )Jamali, 2004(. תפקיד זה הינו תפקיד 
הרגולטור. זאת במיוחד בפרויקטים בהם אחריותיות כלפי הציבור היא מהותית והאינטרס 
הציבורי נמצא בסכנה )Torchia, Calabro & Morner, 2015(. קיום של מערכת רגולטורית 
שקופה וברורה היא הכרח על מנת לאפשר את השתתפותו של המגזר הפרטי. רגולציה 
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המשאבים  של  ואופטימיזציה  ביעילות  פועלות  חיוניות  שותפויות  כי  להבטיח  מאפשרת 
 Di Lodovico, 1998; Zouggari,( העומדים לרשותם בהתאם ליעדי מדיניות רחבים יותר 

 .)2003

הצורך בשיתופי פעולה אלו קשור בהבנה כי ישנן סוגיות שהן מורכבות מדי עבור כל מגזר 

 Torchia, Calabro( לפתור לבדו, וכי נדרש שיתוף פעולה על מנת להתמודד עם סוגיות אלו

לכל  מאפשר  הוא  העולמות:  בשני  הטוב  את  משלב  הפעולה  שיתוף   .)& Morner, 2015
מגזר לרתום את יתרונות וכישוריו להספקת


