


 



 אשכול כלכלי חברתי צוות

הדיונים בקשת הנושאים של האשכול הכלכלי חברתי נערכו במספר צוותים. חלקם נערכו בצוות 

 הרחב ביותר וחלקם בצוותים מצומצמים. השתתפו בדיונים:

משרד  לשעבר מנכ"ל ;האוניברסיטה העברית והמכללה למנהל פרופ'; המחלקה לכלכלה אבי ,בסט-בן

 .בבנק ישראל המחקרמנהל האוצר ו

 ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים.כ"מנ עו"ד; , דרורשטרום

 .מנכ"ל משרד האוצרלשעבר  , ירוםאריאב

  ויזם חברתי. איש עסקים , יצחקדבש

 וממשל, האוניברסיטה העברית. בית הספר למדיניות ציבוריתפרופ';  , מומידהן

לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל התמ"ת ; המרכז האקדמי רופין, "ר הוועד המנהליו רענן דינור,

 ומנכ"ל עיריית ירושלים.

 , אוניברסיטת חיפה.למדעי המדינה פרבית הספרופ';  ערן גדות,-ויגודה

 .חברתי-בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב ומוסד שורש למחקר כלכליד"ר;  משהחזן, 

 אוניברסיטה העברית , הראש המחלקה למדע המדינה פרופ'; ראובן ,חזן

 לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה. ;יזם עסקי אילן כהן,

 ראש בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.פרופ';  דוד, פאור-לוי

 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון.פרופ';  שלמהמזרחי, 

 אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה.-החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל ד"ר;סמי מיעארי, 

המחלקה לכלכלה ובי"ס פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה פרופ'; מישל  ,סטרבצ'ינסקי

 העברית; לשעבר מ"מ מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל.

 הביטחון במשרד התקציבים אגף וראש לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל)תא"ל מיל'(,  מהרן ,פרוזנפר

 המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת אריאל והמכון הישראלי לדמוקרטיה. ד"ר; חן ,פרידברג

 .הרצליהב מרכז הבינתחומי, ההחוג לכלכלה ד"ר;טלי  ,רגב

 לשר כלכלי יועץ לשעבר; העברית האוניברסיטה, וניהול סביבה לכלכלת המחלקהפרופ';  אבי, שמחון

  .האוצר

 

 : נתן המנדינגר ואיתמר יקיר עוזרי המחקר
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 חברתית-כלכלית לאסטרטגיה מתווה

 

 

 מנהלים קצירת

 ,חוץ במטבע המדינה נכסי מאוד, נמוך האינפלציה קצב וצללים. באורות מאופיינת ישראל כלכלת

 שבתחילת בעוד אולם .2007-ב שפרץ העולמי, המשבר את צלח והמשק מאוד, גבוהים לתוצר יחסית

 מיקומנו ,OECD-ה מדינות ליתר בהשוואה מאוד גבוה היה המשק של לנפש הצמיחה קצב המשבר

 הטווח ארוך מיקומנו את התואם ,2014-ב 23 למקום 2007-ב 4 ממקום ,לשנה משנה והלך הידרדר

 ישראל של הדירוג יוצא כפועל הישראלי. המשק של יחסית הנמוך הפריון יותר עוד מדאיג לנפש. בתוצר

 לשיפור חיונית בפריון מהותית העצמה האלפיים. שנות בראשית שהיה כפי נמוך נותר לעובד בתוצר

 ישראל. ושבית של הכלכלית הרווחה

 בשנים מסוים שיפור יש אמנם בעולם. ביותר מהגבוהים הוא בישראל הכלכלי השוויון אי בנוסף,

 במקום נותרנו המפותחות למדינות יחסית אך בשוק, המתקבלות בהכנסות השוויון באי האחרונות

  יותר. עוד חמור העוני בשיעור ישראל דירוג החמישי.

 המדיניות של השלישי היעד את מהווים רבים משק בענפי התחרות תהגבר ידי על המחיה יוקר הוזלת

  הכלכלית.

 אפקט להן ויש מזו זו מנותקות אינן מספקת תחרות והיעדר בהכנסות שוויון אי הנמוך, הפריון בעיות

  החברתי. בתחום גם טווח, ארוך ֵמַלבה,

 בכל מופיעות המלאות מלצותהה העיקריות. ההמלצות ואת פרק בכל המרכזיות הבעיות את נציג להלן

 בנפרד. פרק

 

 כלכלית לצמיחה המלצות .א

 האצה יםמחייב המפותחות המדינות בקרב ישראל של היחסי המיקום שיפורו לנפש התוצר הגדלת

 הפריון. ושיפור לעובד האנושי וההון הפיסי ההון הרחבת ידי על עבודה לשעת בתוצר משמעותית

 הן: היעד להשגת העיקריות ההמלצות

 מערכת ייעול תוך טכנולוגי, חינוך על דגש עם האוכלוסייה, רבדי לכל בחינוך ההשקעה הגדלת 

  החינוך.

 ובמו"פ, בתשתיות השקעות  

 נמוכים, העבודה בכוח שלהן ההשתתפות ששיעורי קבוצות של לעבודה ליציאה תמריצים  
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 הון, השקעות לעידוד ובחוק המיסוי במערכת העיוותים ביטול  

 אמצעים. במגוון ואוליגופוליסטיים מונופוליסטיים בענפים תחרות יצירת 

 עסקים. לעשיית חסמים הסרת  

 מאוד. חשובה המשק לצמיחת שתרומתו נוסף, יסודי נדבך הוא הפלסטינים עם הסכסוך פתרון  

 לשגשוגה תרם שהוא ספק אין אך ,אוסלו הסכם של המדינית ההצלחה לגבי מחלוקת יש אמנם

 הערבי. החרם באפקטיביות ממש של והחלשה למדינה הסיכון צמצום ידי על ישראל מדינת של הכלכלי

 עלול זמן לאורך יםסטינהפל עם הסדר העדר לטמיון. לרדת ועלולים שבריריים אלה פירות זאת, עם יחד

 הגדולים הסחר לגושי יצוא על נרחב באופן הנשענת ישראל, עם הסחר של הלגיטימציה את לערער

 ם.בעול

 

 המחיה יוקר והוזלת צמיחה תחרות, .ב

 לצמיחה, חשוב תנאי הוא קיומה כן ועל ,עסקיות הזדמנויות של המיטבי ההקצאה מנגנון היא תחרות

 חשוב תנאי היא בנוסף, עבודה. מקומות בתורם היוצרים ובינוניים, קטנים עסקים של פתיחתםלו יזמותל

 הן: אלה יעדים להשגת העיקריות ההמלצות המחיה. יוקר לצמצום

 על הממונה של סמכויותיו חיזוק ידי על – לתחרות מונופולים לפתיחת רשות להקים יש 

  אקטיביות. יוזמות לנקיטת בסמכויות גם ולציידה העסקיים ההגבלים

 במישרין. פועלת היא שבהם העסקיים םהענפי בכל תחרות ליצירת לפעול צריכה הממשלה  

 תחרות יצירת למנוע שתכליתן חיוניות בתשתיות שביתות תמנע אשר חקיקה לגבש מומלץ 

 בפעילותן.

 המקומיים. ליצרנים מיבוא תחרות ליצור כדי מכסים להפחית יש 

 קיימים. בלעדיים רישיונות לבטל האפשר ובמידת בלעדיים, יבוא רישיונות למנוע יש  

 תחרות יצירת תוך רק אך עסקיים, מוצרים שמייצרות ממשלתיות חברות להפריט ץמומל 

 בענף.

 תחרותיים עסקיים בענפים הממשלה מעורבות את מאוד לצמצם יש. 

 ופיקוח. אסדרה נדרשים שוק כשלי או סביבה, זיהום כמו חיצוניים חסרונות יש שבהם בענפים  
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 הממשלה של חברתית הכלכלית המדיניות .ג

 ציבוריים שירותים הספקת - הישירה המעורבות

 ערכי. נושא רבה במידה אוה הממשלה ידי על וחברתיים ציבוריים מוצרים הספקת של הרצוי ההיקף

 על מתפרסות - מהתוצר כאחוז - ממשלותיהן והוצאות עולמן, בתפיסת מזו זו נבדלות OECD מדינות

 הסטטוטוריים המסים מגוון השפעת את בחן (2015) סטרבצ'ינסקי (.60%-ל 30% )בין רחב ספקטרום

 שלילי קשר יש המסים, כל מסך 10%-כ המהווה החברות, למס רק כי ומצא בישראל הצמיחה על

 התוצר. לצמיחת ומובהק

 לשליש הגיע הוא האחרונות ובשנים ירידה, במגמת נמצא ישראל של בתוצר הציבורית ההוצאה משקל

 לפני במקום נמצאת והיא יותר אף נמוך האזרחית ההוצאה של ירוגהד .OECD  מדינות של התחתון

 השירותים בכל משתקפת בתוצר, האזרחית ההוצאה במשקל הירידה אלה. מדינות בין האחרון

 .הציבוריים

 מקורות תוספת ידי על הציבוריים, השירותים בשיקום הרבה החשיבות על מצביעים אלה ממצאים 

 וערבים, יהודים וחילונים, חרדים בין המפוצלת הישראלית בחברה וד,וע זאת בהתייעלותם. שתותנה

 פערים. ומצמצם מלכד כגורם גם הציבורית להוצאה מיוחדת חשיבות יש וותיקים, חדשים עולים

 הן: העיקריות ההמלצות

 של הטווח ארוך הצמיחה לקצב בדומה קבוע, בשיעור יגדל הציבורית בהוצאה הגידול קצב 

 התוצר.

 האזרחית, ההוצאה ובמיוחד ביותר, נמוכה לרמה הגיע בתוצר הציבורית ההוצאה שקלומ היות 

 משקל את להגדיל מומלץ לפיכך המפותחות. במדינות החציונית הרמה לכיוון לחתור יש

 השינוי תוצאות את לבחון הקרובות, השנתיים במהלך אחד באחוז בתוצר הציבורית ההוצאה

  נוסף. תוצר באחוז מכן שלאחר בשנתיים להעלותו ליות,שלי לוואי תופעות תהיינה לא ואם

 2%-מ יחרוג לא זמן לאורך והממוצע מהתוצר, 3% על יעלה שלא תקציבי גירעון על לשמור יש 

 תוצר.

 שאין ממס רבים פטורים העניקה הממשלה - הראשון משמעותיים. ליקויים שני יש המיסוי במערכת

 בקצב ולכן ,המקורות של יעילה בהקצאה פוגעים אלה פטורים חברתית. או כלכלית הצדקה להם

 - המסים במדיניות השני הליקוי השוויון. אי את מעצימים גם ולכן רגרסיביים הפטורים רוב הצמיחה.

 עקיפים שמסים לציין יש .OECD של מהממוצע ערוך לאין גבוה המסים בסך העקיפים המסים משקל

 הן: העיקריות ההמלצות נמוכה. הכנסה בבעלי יותר ופוגעים רגרסיביים הם



211 

 

 בעלי עם בעיקר מיטיבים והם חברתי, או כלכלי יעד להם שאין ממס פטורים בביטול להתמקד 

  גבוהה. הכנסה

 לא ממס הפטורים ביטול אם אולם סטטוטוריים, מסים מלהעלות האפשר ככל להימנע רצוי 

 המס. בשיעורי גם התאמה תידרש הרצויה, הציבורית ההוצאה למימון יספיק

 עיזבון. מס להנהיג מומלץ 

 

  הכלכלי השוויון אי צמצום

 אי ישראל. מדינת של המרכזיות הבעיות אחת הוא בשוק, הנקבעת הכלכלית, בהכנסה השוויון אי

 לעלייה הודות מסוימת במידה ירד ומאז ,0320 עד השבעים שנות מראשית בהתמדה עלה השוויון

 את ִמְתנו הלאומי הביטוח של ההעברה תשלומי ומדיניות בישראל המסים מדיניות .התעסוקה בשיעור

 מאז בשוק ההכנסות בחלוקת השיפור המפותחות. המדינות ברוב מאשר פחות אך הכלכלי, השוויון אי

 את צמצמה הממשלה שבמקביל משום הפנויה, ההכנסה בחלוקת לשיפור תורגם לא 2004

 העוני שיעור היום. גם בעייתי נותר ישראל של מיקומה מזו, יתרה הכנסה. מס של הפרוגרסיביות

 חשוב החמישי. במקום מדורגת ישראל השוויון אי ובמדד OECD מדינות בקרב השני במקום הוא בישראל

 כי מאוד, גבוה העוני שיעור מפרנסים שני שבהן ומעלה נפשות 5 בנות משפחות בקרב גם כי להדגיש

 נמוכה. שהכנסתם יד במשלחי התמקדה המועסקים תוספת

 בישראל. הגבוהה רמתו לנוכח במיוחד ומוסרי, חברתי כלכלי, ערך הוא בהכנסות שוויון-האי צמצום

 העיקריות ההמלצות אותה. מגביר אף אלא כלכלית, לצמיחה מפריע שאינו רק לא השוויון אי צמצום

 הן:

 חיוב נמוכה, הכנסה לבעלי עבודה מענקי כמו העבודה, בכוח ההשתתפות להגברת צעדים 

 הרחבה ומשפחתונים, יום מעונות של הבנייה הרחבת מתוקצבים, ספר בבתי ליבה לימודי

 המשק. לביקושי מקצועית הכשרה קורסי של ומיקוד

 הזרים. העובדים מספר צמצום 

 המפותחות. במדינות המקובל לשיעור הפקחים מספר הגדלת ידי על עבודה חוקי אכיפת 

 לתלמיד. החינוך בהוצאות השוויון אי צמצום 

 עובדות. משפחות בקרב העוני להקלת ישירים צעדים 

 בלבד. הראשונים הילדים לשלושת הילדים וקצבת הזקנה קצבת הגדלת 
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 חברתית-הכלכלית המדיניות קביעת ותהליך המשילות .ד

 התחרות, להגברת השוויון, אי לצמצום הצמיחה, להאצת הנדרשת המדיניות את ולבצע לתכנן כדי

 הנמוכה למשילות ביעילות. לתפקד שיכול ממשל נדרש היציבות, על ולשמירה המחיה יוקר להוזלת

 מחקר מחלקות העדר הממשלה, משרדי של המיושן המבנה כמו רבים, שורשים בישראל השלטון של

 שיפור ההחלטות. קבלת בתהליך האוצר משרד של הגדולה והריכוזיות הנוכחי בעידן המקובל בהיקף

 המבצעת. הרשות של רבים בהיבטים רפורמות של סדרה במחיי המשילות

 

 התקצוב תהליך

 בפיצול עוברת התקציב של יעילה מהקצאה והן פיסקלית ממשמעת הן להנאה המתכון 

 – התקציב מצרפי כל ייקבעו הראשון בשלב שלבים. לשני בממשלה ההחלטות קבלת תהליך

 מוצע התקציב, ממצרפי נגזרת הפיסקלית שהמשמעת מאחר והגירעון. המסים ההוצאה,

  ההחלטות. קבלת בתהליך האוצר לשרו הממשלה לראש עדיף מעמד יוענק זה שבשלב

 בתהליך התקציב הרכב על יוחלט ייקבעו, התקציביים שהמצרפים לאחר השני, בשלב 

 של התקציב והרכב הכולל הרכבו בקביעת ההוצאה שרי של מעורבותם את שיגביר ,שיתופי

 במשרדים נמצאים הציבוריים השירותים במגוון והמומחיות הידע שעיקר משום משרד, כל

 אותם. מספקיםה

 גודל על הכרעתה בעת לממשלה המוצגים בנתונים הנמוכה השקיפות רמת היא נוספת חמורה בעיה

 ,לממשלה נתונה הכנסת שולחן על שתונח התקציב הצעת את לקבוע שהסמכות אף והרכבו. התקציב

 הקצר והזמן התקציב, הרכב על לשרים המוגש החומר דלות ביותר. מועטים נתונים מקבלים חבריה

 העיקריות ההמלצות .התקציב הקצאת ביעילות פוגעים בהם ולדיון עמדותיהם להכנת להם המוקצב

 :הן

 המוצגת ברמה מפורט מידע המדינה תקציב בהצעת הדיון בעת הממשלה לחברי להגיש יש 

  התקציב. עיקרי בספר לכנסת

 יש זאת עם יחד התקציב. יישום בשלב הקיימים והסמכויות הכללים את כנם על להשאיר יש 

 מקורות להעביר מנת על מוקדם אישור המחייבים בתקציב הסעיפים מספר את מאוד לצמצם

 למשנהו. אחד מסעיף

 

 ההממשל מבנה

 וחשוף בתכיפות משתנה מיושן, בישראל ציבורית מדיניות המובילים והמשרדים הממשלה מבנה

 רבה במידה שהוא ממשלתי מבנה באמצעות פועלת ישראל מדינת כךמ תוצאהכ .פוליטיים ללחצים
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 צרכים ובין שבינם ,פוליטיים ואינטרסים שאיפות ושל המשתנה הקואליציה בתוך יחסים של שיקוף

 רציונאלית חשיבה על מושתת אינו הממשלתית המערכת מבנה ברור. קשר אין ומקצועיים לאומיים

 לאחר תדירות המשתנים הפוליטיים ההסדרים עדכניים. םציבוריי צרכים על שנשענת ומקצועית

 המבנה את אף ולעתים המשרדים הקמת את התיקים, חלוקת את שקובעים אלה הם בחירות מערכות

 :הן העיקריות ההמלצות .שלהם השליטה מוטת ואת שלהם הפנימי

 תר.היו לכל מיניסטריונים 15 בחוק ולהגדיר בישראל הממשל מבנה את מחדש לתכנן יש 

 והבנת ממוקד ידע בגיבוש שתסייע מחקר יחידת להקים ממשלתי משרד כל לחייב יש 

 המשרד. של האחריות בתחומי התהליכים

 שאר בין מתאם ומשרד מטה כמשרד הממשלה ראש משרד של סמכויותיו את לחזק יש 

 המשרדים.

 נהלהמ של השלד מבנה את שיגדיר בישראל הציבורי השירות חוק חקיקת לשקול מומלץ 

 בעתיד. הממשלה במבנה השינוי ומגבלות אותם, המנהלים המנגנונים הציבורי,

 

  הכנסת פעילות

 היא הראשון הכובע את חובשת היא כאשר ופיקוח. חקיקה עיקריים: כובעים שני חובשת ישראל כנסת

 יש שלהן הראש וליושבי חוק, הצעות לשנות ואף לתקן רשאיות ועדותיה יחסית. חזק כגוף מתגלה

 הפרטיות החוק הצעות במספר דופן יוצאת לעלייה עדים אנו האחרונים בעשורים משמעותיות. סמכויות

-ב שולחנה על הניחו הכנסת חברי בעולם. אחרים לפרלמנטים בהשוואה הכנסת שולחן על שהונחו

 בפרלמנטים אחדות מאות לעומת ,פרטיות חוק הצעות 20,000-כ 2014-2000 האחרונות השנים 15

 על הפיקוח – הכנסת חובשת אותו השני הכובע על שלילי באופן השפיעה זו התפתחות ופאיים.איר

 הן: העיקריות ההמלצות .הממשלה פעילות

 את ולצמצם באירופה. המקובלת לכמות בשאיפה ח"כ לכל חוק הצעות של מכסה לקבוע 

 הפרטיות. החוק הצעות של השבועית המכסה

 איכותן את ולבחון והשלכותיהן, ההצעות עלות כולל יסודיים, הסבר בדברי ח"כ את לחייב 

 מראש.

 החקיקה. יסוד חוק אישור את לקדם 

 בוועדות. ח"כ מספיק שיהיו מנת על גם בחוק, השרים וסגני השרים מספר מגבלת את לשריין 

 לתשעה. וועדה בכל החברים מספר את לצמצם 

 המשרדים. למבנה יותאמו הוועדות של העיסוק תחומי  
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 הופעה. אי על וסנקציות שימוע סמכויות לוועדות להעניק 

 המליאה. חשבון על פעילות ושעות עבודה, יום לוועדות להוסיף 

 הכנסת. של וממ"מ הוועדה, של המקצועי הצוות את להגדיל 

 

 בכנסת השדלנים פעילות

 קיםוחו ממשלה החלטות על רבה השפעה ולה בעלת ,עולם חובקת תופעה הינה השדלנים תופעת

 בחברה, הגורמים כלל של רווחתם על החלטותיהן בהשלכות מתחשבות המודרני בעידן ממשלות רבים.

 ומידע דעתם, את להשמיע השונות לוועדות מוזמנים חיצוניים וגורמים עניין בעלי ביניהם. העסקי והמגזר

 נתונה השדלנים של דאגתם עיקר זאת, עם המדיניות. לשיפור לתרום עשויות חיצוניות ותובנות שימושי

 השדלנים של הפעילות רוב ישראל. אזרחי רוב, או כלל, חשבון על מאוד קטנה קבוצה של לאינטרסים

 שדלנים לממן הון בעלי של יכולתם עסקיים. ותאגידים הון בעלי של צרים אינטרסים בייצוג מתבטאת

 יתרה הרחב. הציבור ענייני תא המייצגות ,רווח כוונת ללא ומוסדות עמותות של מזו ערוך לאין גדולה

 תופעה לקוחותיהם, רווחי את להשיא הצלחתם בסיס על מתוגמלים שהשדלנים חשש קיים מזו,

 עם שתטיב כך החקיקה את להטות השדלנים ניסיון הרחב. לציבור הנגרם הנזק את להחמיר שעלולה

 הירודה השקיפות סת.הכנ של הציבורית בתדמית גם פוגעת ,גדולות חברות ובעיקר ,עסקיות חברות

 האמון לאי ומוסיפה וציבורית פוליטית לשחיתות פתח יוצרת השדלנים פעילות לגבי בכנסת המקובלת

 הן: העיקריות ההמלצות בנבחריו. הישראלי הציבור של הגואה

 

 לקח שהוא השדלנות פעולות את המתאר הכנסת ומזכיר/ת הכנסת ליו"ר דוח השדלן יגיש רבעון מדי

 יכלול: הרבעוני הדוח השדלן. של רשום לקוח לכל נפרד דוח יוגש רבעון. אותו במהלך חלק בהם

 השדלן, פעולת את שמממנים אחרים וגורמים הלקוחות פרטי 

 מקדם, שהוא מהלקוחות אחד כל של המטרות  

 מטרותיומ אחת כל קידום תמורת ומאחרים מהלקוח קיבל שהוא התשלום, 

 פוליטי. גוף לכל השדלן ושל הלקוח של תרומות 
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 תיתפרק ראשון: תפיסת המדיניות הכלכלית חבר

 שטרום ודרור בסט בן אבי

 

 יחסית חוץ במטבע המדינה נכסי מאוד, נמוך האינפלציה קצב וצללים. באורות מאופיינת ישראל כלכלת

 המשבר שבתחילת בעוד אולם .2007-ב שפרץ העולמי, המשבר את צלח והמשק מאוד, גבוהים לתוצר

 והידרדר הלך מיקומנו ,OECD-ה מדינות ליתר בהשוואה מאוד גבוה היה המשק של לנפש הצמיחה קצב

 לנפש בתוצר הטווח ארוך מיקומנו את התואם ,2014-ב 23 למקום 2007-ב 4 ממקום לשנה משנה

 כפועל הישראלי. המשק של יחסית הנמוך הפריון יותר עוד מדאיג (.2014 ישראל בנק דוח ,2-א תרשים)

 מהותית העצמה האלפיים. שנות בראשית שהיה כפי נמוך נותר לעובד בתוצר ישראל של הדירוג ,יוצא

 ישראל. תושבי של הכלכלית הרווחה לשיפור חיונית בפריון

 בשנים מסוים שיפור יש אמנם בעולם. ביותר מהגבוהים הוא בישראל הכלכלי השוויון אי בנוסף,

 במקום נותרנו המפותחות למדינות יחסית אך בשוק, קבלותהמת בהכנסות השוויון באי האחרונות

 מהיעדר הנובע המחיה יוקר היא נוספת בעיה יותר. עוד חמור העוני בשיעור ישראל דירוג החמישי.

  מרכזיים. בענפים תחרות

 אפקט להן ויש מזו זו מנותקות אינן מספקת תחרות והיעדר בהכנסות שוויון אי הנמוך, הפריון בעיות

 החברתי. בתחום גם טווח, ארוך ה,ֵמַלב

 בגישה התכנית, של המקרו ביעדי בו נדון בכללותה. האסטרטגית לתכנית וסיכום מבוא הוא זה פרק

 וההמלצות חברתיות -הכלכליות הבעיות מכלול של רחב ניתוח עקרוניות. ובהמלצות להשגתם

 המפורטים לפרקים הפניות זה בפרק מובאים הקוראים לנוחות הבאים. בפרקים מופיעים המפורטות

 זה. פרק של מהסעיפים אחד בכל

 

 להשגתם והאמצעים המדיניות יעדי .א

 האוכלוסייה. של האפשר ככל גדול חלק של לשגשוג להביא היא מתוקנת חברה כל של המטרה

 החברה. של והרווחה העושר את מגדילה שהיא משום כלכלית, .וערכית כלכלית בעת בה היא תכליתה

 סיוע, ידי על מעוני, חלשות אוכלוסיות לחילוץ משאבים יותר להקדיש מאפשרת שהיא משום ערכית,

 התכנית של העל מטרות מימוש העניים. של ההשתכרות כושר ושיפור ההשכלה הרחבת ידי על ובעיקר

 וקצב הפריון האצת – המשק של המרכזיים היעדים בשני אוןהקיפ בשבירת לביטוי יבוא האסטרטגית

 אוליגופולים או מונופולים פועלים ענפים במספר .הכלכלי השוויון אי צמצוםו התוצר של הצמיחה
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 את מהווים - מכך יוצא כפועל המחיה יוקר והוזלת התחרות הגברת המחיה. עלות את מאוד המייקרים

 רב בעמל שהושגה המחירים, יציבות את לשמר חשוב בנוסף, .הכלכלית המדיניות של השלישי היעד

  חברתית.-הכלכלית המדיניות של המרכזיים היעדים הם אלה כל עשורים. שלושה במשך

 ולא האוכלוסייה, שדרות לכל יחלחל והשגשוג ,מאוד תגדל לנפש הצמיחה שבה ,חברה של הוא החזון

 הם והייזום העיסוק שחסמי ,בהזדמנויות מיתיא שוויון שורר שבה חברה, ומקורבים. למעטים רק

 בעיות עם התמודדות מחייב הזה החזון מימוש יותר. צודקת תהיה הלאומית העוגה ושחלוקת מינימליים,

 תכנית הצבת תוך ,ונחישות אומץ מחויבת, מנהיגות דורש והוא המשק מבנה את המאפיינות יסוד

  להלן. המפורטים היעדים להשגת כוללת

 

  קיימא בת כלכלית צמיחה  .1א.

 של היחסי המיקום שיפור (.20 )מקום OECD מדינות של לחציון מתחת נמצא בישראל לנפש התוצר

 המדינות בקרב 25-ה במקום המדורג עבודה, לשעת בתוצר משמעותית האצה מחייב ישראל

 שבכולם מרכזיים, גורמים בשלושה תלויה לעובד בתוצר הגידול קצב האצת (.1 )תרשים המפותחות

 והשלישי, לעובד אנושי הון השני, לעובד, פיסי בהון השקעה הראשון, הישראלי. במשק חולשה ניכרת

 הייצור. ביעילות ממש של ובשיפור עילית בטכנולוגיה תלוי הפריון פריון.

 PPP, דולרים שוטפים במונחי 2014התוצר לשעת עבודה, . 1תרשים 

 OECD מקור:
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 גם אך (,2 )תרשים הפותחות המדינות של לחציון מתחת הרבה נמצא בישראל לעובד הפיסי הוןה

 בנכסי להשקעות הופנו 2010-2000 בשנים מהתוצר 19% רק טובות. מבשרת אינה זה בתחום המגמה

 דירוג את לשפר נצליח לא להשקעות המופנה המקורות אחוז הרחבת ללא .OECD-ב 22% לעומת ייצור,

 העסקי, הסקטור של השקעות ממיעוט רק לא נובע לעובד הכולל בהון רהפע לעובד. בתוצר המשק

  בתשתיות. הממשלה של השקעות ממיעוט גם אלא

 

 2005במחירי   PPP, 2011מלאי ההון למועסק במגזר העסקי,. 2תרשים 

 

 Table World Penn מקור:

 

 

 ,לחציון מתחת מצויה לתלמיד ההוצאה המפותחות. המדינות אחר מפגר בישראל לעובד האנושי ההון

 בעלי משקל החינוך. איכות את המשקפים הבינלאומיים, במבחנים התלמידים הישגי גם ,ובהתאם

 (.3 )תרשים OECD-ב ביותר מהנמוכים הוא העבודה בגילי האוכלוסייה בכלל טכנולוגית השכלה

 OECD-ב השני במקום היא ופיתוח, במחקר בהשקעות מתבטאת היאש כפי ,בישראל הטכנולוגיה

 נראה זאת, עם אנושי. ובהון פיסי בהון בהשקעה החוסר על חלקי באופן מפצה היא בכך (.4 )תרשים

 נהנה לא המסורתית מהתעשייה גדול וחלק ,מצומצמים בענפים מתרכזת ופיתוח במחקר ההשקעה כי

 רמת את ומנציח הפיתוח באזורי מרוכז המסורתית ייהמהתעש מכריע חלק ועוד, זאת ממנה.

  הנמוכה. התפתחותן

 הזכאים בשיעורי ובירידה מדעיים, בפרסומים ישראל של היחסית הנסיגה היא פחות לא חמורה בעיה

 המדע בחשיבות הדן ,האסטרטגית בתכנית הפרק ראו להרחבה, ובמתמטיקה. במדעים ראשון לתואר

 שוויון. אי צוםולצמ לצמיחה והטכנולוגיה

 ההשתתפות שיעור אוכלוסייה קבוצות בשתי אולם עלה, אמנם העבודה בכוח ההשתתפות שיעור

 מגמת ועוד, זאת ערביות. ונשים חרדים גברים – הקבוצות מיתר רבה במידה נמוך ןיעדי העבודה בכוח
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 וטנציאלפ את ולכן העבודה לכוח השייכים אחוז את רבה במידה תצמצם החיים בתוחלת העלייה

  הייצור.

טכנולוגית באוכלוסייה בגילי העבודה* -חלקם של בעלי ההשכלה המקצועית. 3תרשים 

 , אחוזים2012(, 25-64)

 

 ,glance a at Educational OECD 2014 מקור:

 2012ההוצאה הלאומית על מחקר ופיתוח, אחוזי תוצר, . 4תרשים 

 ולמ"ס ,OECD מקור:
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 עם נמנית ישראל אם ספק אך הפריון, בהגדלת מפתח גורם שהוא ,הייצור יעילות על נתונים אין

 גבוהה. בה הייצור שיעילות המדינות

 המפותחים. למשקים יחסית הישראלי המשק וחולשות חוזקות את מציג 5 תרשים לסיכום,

 2013ישראל והמדינות המפותחות,  –רכיבי מדד התחרותיות . 5תרשים 

 

 orumF Economic World מקור:

 והפריון: הצמיחה קצב גדלתלה המלצות

 במקביל: אמצעים במספר הצמיחה קצב ולהגדלת היסוד בעיות לפתרון לפעול חייבת הממשלה

 טכנולוגי, חינוך על דגש עם האוכלוסייה, רבדי לכל בחינוך ההשקעה הגדלת  

 ובמו"פ, בתשתיות השקעות  

 נמוכים, העבודה בכוח שלהם ההשתתפות ששיעורי קבוצות של לעבודה ליציאה תמריצים  

 הון, השקעות לעידוד ובחוק המיסוי במערכת העיוותים ביטול  

 הכנסת ובמיוחד אמצעים במגוון ואוליגופוליסטים מונופוליסטים בענפים תחרות יצירת 

 חדשים, שחקנים

 עסקים. לעשיית חסמים הסרת  

  .זה בשער שני פרק ראו אלה באמצעים נרחב לדיון
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 וכלכלה שלום על .2א.

 אמנם מאוד. חשובה המשק לצמיחת שתרומתו נוסף יסודי נדבך הוא יםסטינהפל עם הסכסוך פתרון

 של הכלכלי לשגשוגה תרם שהוא ספק אין אך ,אוסלו הסכם של המדינית ההצלחה לגבי מחלוקת יש

 יםסטינהפל עם הסדר העדר לטמיון. לרדת ועלולים שבריריים אלה פירות זאת, עם יחד .ישראל מדינת

 לגושי יצוא על נרחב באופן הנשענת ישראל, עם הסחר של הלגיטימציה את לערער עלול זמן לאורך

 בעולם. הגדולים הסחר

 חופש יתסטינהפל לרשות להעניק תהיהי יםסטינהפל עם הכלכליים ההסכמים של תכליתם עיקר

 שההסכם למרות הרשות. שטחי לבין ישראל בין גבולות מהעדר הנגזרות במגבלות חייהם את לנהל

 .2000 בשנת בו שנערכו תיקונים מספר למעט היום, עד שרד הוא בלבד, שנים לחמש נועד הכלכלי

 הסחר היקף אמנם שלום. הסכם נחתם אתןש ומצרים, ירדן עם בסחר הרב הגידול הוא הראשון ההישג

 בעצם לזלזל אין אך ישראל, ושל אלה משקים של הכלכליות ההתמחויות אופי בשל צם,מצומ הוא אתן

  אלו. מדינות עם ביחסינו התומך כיסוד הסחר של קיומו

 לאחר הערבי. לחרם נכנעו אוסלו להסכם שעד באסיה, ארצות עם בסחר ניכרה יותר גדולה השפעה

 לייבא לישראל אפשרה החרם פפותהתרו התפוגג. למעשה החרם ם,סטיניהפל עם ההסכם חתימת

 מאירופה. יותר היקר היבוא חשבון על מאוד גדל מיפן רכב יבוא לדוגמה, יותר. זולים ממקורות סחורות

 ,מסין כלל סחורות ייבאה לא ישראל 1993 עד במהירות. זינק ,מסין ובעיקר ,אסיה מארצות היבוא משקל

 התפתחות האחרונות. בשנים ישראל של היבוא למכל 10%-ל קרוב עד בתלילות עלה הוא שנה ומאותה

 1992 בין גדל מאסיה היבוא משקל הכל בסך באסיה. אחרות במדינות גם נצפתה יותר מתונה מעט

 הפחתת ובמיוחד הכלכלית, מהמדיניות גם הושפע אלה מדינות עם הסחר .22%-ל 10%-מכ 2011 לבין

 אולם סחר. הסכם לישראל היה לא אתןש ,מדינות עם היבוא על מנהליות הגבלות והסרת המכסים

 ומשקלו ,מאוד גדל אסיה לארצות הישראלי היצוא גם ואילך. 1993-מ החל התרחש זו למדיניות הביטוי

 זו. מיבשת היבוא לעליית דומים בשיעורים עלה היצוא בסך

 אל.ישר של המדינה סיכון בהורדת התבטאה ישראל לכלכלת אוסלו הסכם של ביותר הגדולה התרומה

 מביצועיה מושפע ולכן ,חובותיה את לפרוע המדינה של יכולתה בסיס על מוערך המדינה סיכון

 בהסתברות עלולה, ,מתמיד צבאי בעימות המצויה מדינה שכן הביטחוני, ממצבה גם אך הכלכליים,

 הלוואות על ממנה הנגבית הריבית יותר, גדול המדינה שסיכון ככל כלכלי. למשבר להיקלע גבוהה,

 ובעיקר כלכליים מסיכונים יותר אף מושפעות יצרניים במפעלים זרים של םהשקעותיה יותר. גבוהה

 100-בכ הסתכמו 1992 עד רבות שנים במשך בישראל חוץ תושבי השקעות ואכן, ביטחוניים. מסיכונים

 תבשנ במהירות, לגדול החלו הזרות ההשקעות אוסלו הסכם לאחר בלבד. בשנה דולר מיליון 200 עד

 ברמה נותרו הללו ההשקעות מאז דולר. מיליארד 8-ל 2000 ובשנת דולר מיליארד 1.4-ל הגיעו הן 1995
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 העולמית בכלכלה משינויים הנובעות חריפות תנודות תוך בשנה, דולר מיליארד 6-כ - מאוד גבוהה

 בישראל. הביטחוני ובמצב

 רבות. כלכליות פעילויות על אלא הזרות, ההשקעות על רק לא ,מהותית השפעה הביטחוני לשקט

 ואי החרדות הפצועים, בנפש, האבדות .2005-2002 בשנים לאינתיפאדה היו במיוחד חמורות השפעות

 - כלכלי מחיר גם היה לאינתיפאדה אך החיים. אורח ואת האישי הביטחון את ערערו העצומה הוודאות

 אקשטיין ראו )להרחבה לצמוח במקום מוחלט באופן ירד אף תייםשנ ובמשך ,אנושות נפגע התוצר

 ובהרחבת חדשים במפעלים המקומיות ההשקעות גם אלא אלה, בשנים תוצר שאיבדנו רק לא (.1וצידון

 מחקרים בנוסף, המשק. של העתידי הצמיחה פוטנציאל את וצמצמו מאוד נפגעו קיימים מפעלים

 השפעה יתהיה בגבולותיה ביטחוניים ולאירועים ישראל מדינת של בשטחה הפיגועים להיקף כי מראים

 (.2והאוזר מלניק )אלדור בבורסה המניות ערך ועל לארץ הנכנסת התיירות על ממש של

 מתחת מבעבעת המתיחות יציב. מצב אינו יםסטינהפל לבין בינינו הסדר למצער, או שלום, הסכם העדר

 בימים אך אישיות, ביוזמות תחילה הפיגועים. התחדשותל עדים אנו האחרונים ובחודשים ,השטח לפני

 עלולות אלה פעולות במהרה, נתעשת לא אם מאורגנות. חבלה לפעילויות סימנים מבצבצים האחרונים

 האינתיפאדה חלילה אם הכלכליים. ההישגים באובדן גם אך בנפש, יקר מחיר ולגבות מאוד להתגבר

 ובפגיעה החיים ברמת בפגיעה תוצר, באובדן גבוה חירמ לה יהיה כי מראה העבר ניסיון תתחדש,

 ההרוגים מספר השפעת על שנערך מחקר החבית. לתחתית מתקרבים שממילא הציבוריים, בשירותים

 התעצמה הנפגעים, מספר שגדל ככל כי מראה, הציבור עמדות על 2003-ל 1988 השנים בין בטרור

 במחיר לנו, גם הרצוי, ליעד שנגיע חבל ית.סטינפל נהמדי ולהקמת לוויתורים ישראל אזרחי של הנכונות

 (.3וקלור )גולד כואב

 על גם מאיים עמים, לשני מדינות שתי על שיתבסס ם,סטיניהפל עם הסדר או שלום הסכם העדר

 והולכים גוברים הערבי. החרם והתפוגגות המדינה בסיכון הירידה – אוסלו הסכם של העיקריים הפירות

 ביטוי אלה לקולות אין כה עד כלכלתה. את ובעיקר ישראל מדינת את ריםלהח הקולות בעולם

 מוטב .ויילכו תגברוי הן עולות, כאלה שיוזמות שמרגע מלמד אחרות מדינות של ניסיונן אולם משמעותי,

 ממש, של כוונות עם אלא עין, למראית לא שלום, הסכם על ומתן המשא לחידוש היזמים להיות לנו

                                                       
1 Eckstein, Z., Tsiddon D., 2004. Macroeconomic Consequences of Terror: Theory and the Case 

of Israel. Journal of Monetary Economics 51(1), 971-1002. 

 2005 ההון, שוקי על טרור אנטי ומדיניות טרור של ההשפעה בחינת ומלניק, האוזר אלדור 2

3 Gould D AND Esteban F. KLOR, Does Terrorism Work? The Quarterly Journal of Economics November 
2010 
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 זאת, לעומת סרק. ופעולות הצהרות יקנה לא העולם מהעיר. ונגורש הסרוחים דגיםה את שנאכל לפני

 שווקים ויפתח המוסלמי, והעולם החשובות ערב מדינות עם היחסים שדרוג יאפשר הסכסוך סיום

  הישראלית. הכלכלה בפני נוספים

 הערבי עולםה עם הסכסוך פתרון על יקל יניםסטהפל עם הסכסוך פתרון - פנימית-הכלכלית ברמה

 ויותיר וירדן, מצרים עם ההסכמים לאחר שקרה כפי לביטחון, ההוצאה צמצום בהדרגה ויאפשר כולו

 לייעול יסודי מהלך לייתר כדי בכך שאין כמובן האוכלוסייה. של רווחתה לשיפור יותר רבים מקורות

  היום. גם הביטחון תקציב וצמצום

 

 המחיה יוקר והוזלת צמיחה תחרות, .3א.

 היעדר בוש מצב נוצר במונופולים, הגדוש הישראלי במשק אולם עצמה. בפני מטרה לא כלי, היא תחרות

 לפתח היכולת עלו בוש העסקית הדינמיקה על המשק, אושיות על משפיע רבים בענפים התחרות

 כן ועל עסקיות הזדמנויות של המיטבי ההקצאה מנגנון היא התחרות ותעסוקה. להשקעה מקורות

 בתורם היוצרים ובינוניים, קטנים עסקים של פתיחתםלו יזמותל לצמיחה, חשוב תנאי הוא קיומה

 עבודה. מקומות

 של מחירם אכן, גבוהה. מחיה יוקר ורמת גבוהים במחירים היא תחרות חוסר של המיידית ההשפעה

 רחוס בשל חלקם המפותחות. לארצות בהשוואה רבה במידה יקר בישראל רבים ושירותים מוצרים

 תשתית שירותי המספקים בענפים ובעיקר רבים, בענפים תחרות העדר בשל במעט לא אך יעילות,

World -ה של במשק הפנימית התחרות מדד פי על ותקשורת. נמלים חשמל, כמו במשק, הענפים לכלל

forum economic תחרות היעדר הפנימית. התחרות במדרג 95-ה במקום נמצאת ישראל ,2013 לשנת 

 הצמיחה. בקצב גם ולכן במשק המקורות הקצאת ביעילות גם פוגע מרכזיים םבענפי

 בעבר לראותה וניתן ברורה הישראלי במשק המחיה יוקר על הגברתה או תחרות יצירת של השפעתה

  והקרוב: הרחוק

 ואילך, 1993 משנת שני, מפעיל עם לתחרות בזק( חברת )של ממונופול הסלולר שוק פתיחת רפורמת

 השפעתה אולם הסלולרי. בשירות השימוש בתעריפי ריאלית 35% של מחירים ירידתל הביאה

 3.5 שבתוך כך ,המשתמשים כמות בהרחבת אלא בתעריפים, התמצתה לא התחרות של המיטיבה

 בסכומים גדלו בתחום ההשקעות בנוסף, עשרה. מפי ביותר בשימוש המכשירים מספר גדל שנים

 4ולתוצר. למשק נטו יתכלכל פעילות שהוסיף מה ניכרים,

                                                       
 בסט(,-א.בן )עורך שוק לכלכלת ממשלתית ממעורבות בישראל, הציבוריים בשירותים מבניים שינויים גרונאו, 4

 .405 – 403 ע"מ ,2001 עובד עם
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 השיחות בתחום – מכן לאחר שנים כמה שהתבצעה ברפורמה גם לראות ניתן דומה השפעה

 "ברק" )החברות נוספים בינ"ל שיחות מפעילי שני והכנסת המונופול שבירת הביאה שם הבינלאומיות,

 בסך )נטו( לגידול ירהמח הוזלת הביאה כאן, גם .70%-בכ המחיר להורדת ,1997 מיולי החל זהב"( ו"קווי

  שם(. )גרונאו, 15-20% של השיחה( )דקות השימוש כמות כל

 בתרשים לראות ניתן תוצאותיה ואת מרפורמה, היא גם נבעה האחרונות בשנים הסלולר מחיר הוזלת

6: 

 לריוהשפעת הניוד על הכנסות מפעילי הטלפון הסל. 6תרשים 

 

 matrix wireless global-ו ישראל בנק עיבודי מקור:

 – המחיר את מוריד בשוק הספקים אחד בוש הרגע שלמן היא תחרות של המובהקות התוצאות אחת

 העסקיות בתשומות אפליה קיימת כאשר כי מכך נובע כן. גם המחיר את להוריד הספקים יתר נאלצים

 ישהבג תחרות חוסר ההון: בתשומת מצוי זו תופעה של הסממנים אחד קשה. באופן התחרות נפגעת –

 בשני משפיעה וזו משמעותית, תחרותית נחיתות בישראל להם יוצר מימון למקורות קטנים עסקים של

 בולט באופן מאופיין הישראלי )המשק ריכוזיות של גבוהה רמה מנציחה היא ראשית, משלימים: היבטים

 את מסמנת היא הדינמי במישור שנית, גדולים(; תאגידים ידי על מובהק באופן הנשלט המשקים כאחד

 אחד את ומצננת כמסוכנת, – שביסודה קטנים עסקים לפתיחת המוטיבציה ואת הפרטית, היזמות

 קטנים לעסקים הון מחיר כי מלמדים נתונים ויזמות. צמיחה המניעים החשובים הכלכליים הכוחות
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 ,פחות כמסוכנים הנתפסים גדולים, לעסקים ההון ממחיר ניכרת במידה גבוה בממוצע, הוא, בישראל

  מולם. לתחרות הסיכוי היעדר משום

 ןחסי שמקורן במיוחד גבוהות מהכנסות נהנים של מעגל יוצר ואוליגופולים מונופולים של קיומם

 השוויון אי את מעצים ולכן ומקורבים, בכירים מנהלים השליטה, בעלי את כוללים אלה ִמתחרות.

 סביבה יוצרים הממשלה ידי על בעקיפין, או במישרין, המוגנים תחרותיים לא ענפים בנוסף, בחברה.

 של מסוכן מסר מעבירה למונופולים ממשלתית הגנה החברתי במישור ולהתחרות. ליזום ניתן לא בהש

 ונפוטיזם. מקשרים כתוצאה גם אלא ויוזמה, מעבודה כתוצאה רק מושג אינו ההון שבה חברה

 עיוות קיים שבה ,יעילה לא כלכלה היא כלכלית ועוצמה הון בעלי בין קשרים על המבוססת כלכלה

  במשק. האשראי בהקצאת ובמיוחד ,המשאבים בהקצאת מתמיד

 על המסוככים הכוח שגורמי מכך נובעת יסודיותה הישראלי. במשק יסודית בעיה היא התחרות היעדר

 עובדים ועדי גם רבה במידה אלא פרטיים, עסקים אנשי רק לא הם והאוליגופולים המונופולים מוקדי

 בנוסף, ועוד(. מלט תקשורת, מקרקעין, ואוויר, ים נמלי מים, חשמל, – התשתית במונופולי )בפרט חזקים

 ומציב תחרות מפני עליהם המגן ממשלתי פיקוח של מחסות במשק והאוליגופולים המונופולים נהנים

 מספק שהוא בשירותים עדיין תחרותי לא ןההו שוק גם מתחרים. כניסת בפני וחסמים מכשולים

  בית. ולמשקי ובינוניים קטנים לעסקים

 לשוויון לצמיחה, חסמים לסילוק יוצא וכפועל ,המקורות של יעילה להקצאה תתרום התחרות הגברת

 להפיכת תהמערכו כלל של גיוס מחייב פתרונה המחיה. יוקר של משמעותית ולהורדה הזדמנויות

 של הנחותה המוצא נקודת בשל כן, על יתר מונופוליסטיים. בענפים ובעיקר יזמית-לפרו כולה הסביבה

 במתכונת העסקיים ההגבלים רשות של בפעילותה די אין – התחרותי בהקשר הישראלי המשק

 .המשק בענפי התחרות מצב של נוספת הרעה במניעת ככולה, רובה ממוקדת, זו פעילות הנוכחית.

 מכבר זה הקיימים והאוליגופולים המונופולים בעשרות לטיפול יוזמה בנקיטת להתבטא חייב השינוי

  לתחרות. ולפותחם הישראלי, מהתוצר שליש על עולה השפעתם שהיקף במשק,

 שכבר בתהליך לראות ניתן היקף רחב תחרותי ממהלך לכלכלה הגלומה לתועלת מובהקת הוכחה

 .80-ה בשנות הוחלט עליוש ,ליבוא החשיפה תהליך של תוצאתו ,90-ה שנות בראשית במשק בוצע

 לתחרות וריהוט( הלבשה הנעלה, מתכת, )מוצרי שלמים ענפים המדינה חשפה זה תהליך במסגרת

 מוצר ענפי באותם 20%-כ של מחירים ירידת ניכרה זה תהליך במהלך אחרות. מדינות של מיבוא רבתי
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 שמתחרה המקומית התוצרת במחירי גם מזו, יתירה לצרכן. יםהמחיר מדד מול אל ליבוא שנפתחו

 5דומה. מחירים ירידת ניכרה מיבוא במוצרים

 להפחתתם מחו"ל. תחרות ליצור באפשרות הפוגעים גבוהים הגנה מכסי קיימים אחדים בתחומים 

 המקומי. בשוק המתחרים מספר את להגדיל קשה בהםש בענפים במיוחד רבה, חשיבות נודעת

 אותם למנוע יש ולכן ,יבוא באמצעות לתחרות האפשרות את הם גם חוסמים בלעדיים יבוא רישיונות

 האפשר. ככל

 

 עסקיים בענפים התחרות להגברת המלצות

 ההגבלים על הממונה של סמכויותיו בסיס על – לתחרות מונופולים לפתיחת רשות ליצור יש 

 שווקים לפתיחת חומש תכנית לגיבוש יוזמת אקטיבית-פרו בסמכות גם ולציידה העסקיים

 רמת כמו ברורים, קריטריונים לפי הללו השווקים בין ולתעדוף לתחרות מונופוליסטיים

 על הממונה של סמכויותיו חיזוק ידי על זאת לבצע ניתן והצמיחה. המחיה יוקר על השפעתם

 ההגבלים ברשות מקצועי ידע מוקד של קיומו בשל כן לעשות ומומלץ העסקיים, ההגבלים

 העסקיים.

 העסקיים הענפים בכל תחרות ליצירת וסוכנויותיה משרדיה ביתר גם לפעול צריכה הממשלה 

 תחרות יצירת - שכן לאומי פרויקט להיות חייב זה נושא תחרותי. לא שוק מבנה יש שבהם

 והן ומזון ביטוח בנקאות, כמו פרטית בבעלות במפעלים הן וחיונית נדרשת היא והגברתה

 נמלים כמו העובדים(, בשליטת מצויים שלמעשה )מפעלים ,ממשלתית בבעלות במפעלים

 היעדר המחיה. יוקר ולהורדת והגדלתו התוצר להרחבת וחיוני חזק מנוע היא התחרות וחשמל.

  ועובדים. הון קרקע, – הראשוניים הייצור גורמי את גם מאפיין תחרות

 ומפעלים, יותחיונ תשתיות השבתת תמנע אשר תחרות, תומכת חקיקה לגבש יש בבד בד 

 מראה הניסיון המונופוליסטיים. לענפים תחרות מהכנסת ורק אך נובעות אלה שביתות כאשר

 עסקים, אנשי של מכוחם יותר אף רב הוא תחרות במניעת החזקים העובדים ועדי של כוחם כי

 זה בנושא שפעולה כמובן זה. בהקשר סמכות כל מקנה לא העסקיים ההגבלים חוק וכיום

 מיועדת ההשבתה שבהם מקרים באותם רק השביתה, בחופש והתערבות זהיר דורגי מחייבת

 של לגיטימי רקע על השבתה ישנה שבהם במקרים ולא לתחרות מונופול פתיחת למנוע

  למשל. ההעסקה תנאי הרעת

                                                       
 ,2001 עובד עם בסט(,-א.בן )עורך שוק לכלכלת ממשלתית ממעורבות בתוך ליבוא, החשיפה מדיניות ורוב, גבאי 5

  .367-366 ע"מ
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 הבנקאות בתחום רפורמה באמצעות למימון קטנים עסקים של הנחיתות למיגור לפעול יש 

 זה. למאמץ לאומית דימותק ולהעניק ההון ושוק

 קיים שבהם ענפים על בדגש המקומיים, ליצרנים מיבוא תחרות ליצור כדי מכסים להפחית יש 

 קרטל(. או )אוליגופול אחרת מסיבה תחרות חוסר או מונופול

 במיוחד קיימים, בלעדיים רישיונות לבטל האפשר ובמידת בלעדיים, יבוא רישיונות למנוע יש 

  חרות.ת אין שבהם בענפים

 את קלאסיים. עסקיים מוצרים שמייצרות חברות של בעלים להיות צריכה לא הממשלה 

 נעביר אחרת בענף, תחרות יצירת תוך רק אך להפריט, רצוי שבבעלותה העסקיים המפעלים

 להיות חייבת לתחרות השוק פתיחת כולו. הציבור חשבון על ליחידים מונופוליסטיים רווחים

 בעבר. שנעשה כפי ולא ההפרט לכל מוקדם תנאי

 חסמי המציבה הבירוקרטיה ואת עסקיים בענפים הממשלה מעורבות את מאוד לצמצם יש 

 בתחומי מצויים אלה חסמים תחרות. בתנאי פועלים שהם בתנאי אלה, לענפים וכניסה סחר

 באמצעות רכישות ממשלתיים, מכרזים ובנייה, תכנון עסקים, רישוי כמו שונים, פעולה

  ועוד. האינטרנט

 לשוק חיצוניים חסרונות יש שבהם בענפים )Externalities Negative(, סביבה, זיהום כמו 

 אזורי כמו שוק, כשלי יש שבהם ובתחומים הציבור. טובת על להגן כדי ופיקוח, אסדרה נדרשים

 גורמי בהקצאת עיוותים מיצירת להימנע כלומר יעילה, תמריצים מערכת להנהיג יש הפיתוח,

 באזורי התעשייה העדפת לדוגמה, החברתית. וברווחה בצמיחה יפגעו דבר של שבסופו ר,הייצו

 מסורתיות תעשיות בעיקר ומושכת אלה באזורים הענפי ההרכב לעיוות גורמת הפיתוח

 בתעסוקה. ודלות הון עתירות

 

 המשק יעדי להשגת ותרומתה הממשלה של התקציבית המדיניות .ב

 פועלת זו הממשלה. במדיניות רבה במידה תלויה א', בסעיף שפורטו המרכזיות המטרות השגת

 יעילה הקצאה המדינה, בתקציב ההעדפות סדר תקציבית, משמעת :ביניים יעדי דרך בעיקר להשגתם

 שוק. כשלי וצמצום הפריון הגדלת המסים, משלם כספי של

 בפעילות עקיפה מעורבות האחת, היעדים: השגת המאפשרים ממשלה מעורבות של סוגים שני יש

 על ופיקוח העסקית, הפעילות של אסדרה לתחרות, השווקים מבנה הסבת ידי על העסקי, הסקטור

 בישראל המעורבות סוגי שני וחברתיים. ציבוריים מוצרים בהספקת ישירה מעורבות והשנייה, קיומה.

  מענה. ןלה לתת שיש מבעיות סובלים

 



227 

 

 ציבוריים שירותים הספקת - הישירה המעורבות .1ב.

 הממשלה. ידי על וחברתיים ציבוריים מוצרים הספקת של הרצוי ההיקף מהו - המרכזית השאלה

 והוצאות עולמן, בתפיסת מזו זו נבדלות OECD מדינות .ערכית רבה במידה היא זו לשאלה התשובה

 העולם תתפיס (.60%-ל 30% )בין רחב ספקטרום על מתפרסות מהתוצר כאחוז ממשלותיהן

 מדינת של העולם תפיסת ואילו הציבורית, להוצאה נמוך משקל גורסת המובהקת הקפיטליסטית

 באשר יותר. גדולה ציבורית בהוצאה דוגלת השנייה, העולם מלחמת לאחר בעיקר שהתפתחה הרווחה,

 משמעית חד מסקנה אין הצמיחה, קצב על ממנה הנגזר המס ושיעור הציבורית ההוצאה להשפעת

 על הסטטוטוריים המסים מגוון השפעת את בחן 6(2015) סטרבצ'ינסקי בעולם. שנערכו קריםבמח

 ומובהק שלילי קשר יש המסים, כל מסך 10%-כ המהווה החברות, למס רק כי ומצא בישראל הצמיחה

 התוצר. לצמיחת

 לשליש הגיע הוא האחרונות ובשנים ירידה, במגמת נמצא ישראל של בתוצר הציבורית ההוצאה משקל

 לפני במקום נמצאת והיא יותר אף נמוך האזרחית ההוצאה של דירוגה .OECD  מדינות של התחתון

 קוריאה דרום רק הממשלה(. של הכלכלית בפעילות הדן ב', בפרק נתונים )ראו אלה מדינות בין האחרון

 הציבוריים. השירותים בכל משתקפת בתוצר האזרחית ההוצאה במשקל הירידה מתחתינו. נמצאת

 הלימוד בכיתות רבה בצפיפות הוא לכך הביטוי .OECD-ה מדינות בקרב 26-ה למקום ירדנו בחינוך

 ההוצאה - נסיגה חלה בבריאות גם הבינלאומיים. במבחנים תלמידנו הישגי ובהידרדרות (27 )מקום

 הנדיבות מידת את בחנו 7(2012) וחזן דהן .OECD-ה בקהילת 19 במקום היא בישראל סטנדרטית לנפש

 אבטלה דמי לקבל זכאי שמובטל המרבי הימים מספר הילדים, קצבת כי ומצאו הרווחה מערכת של

-ב החברות המדינות של גדול רוב ידי על המוענקות לקצבאות מתחת נמצאים הכנסה הבטחת וקצבת

OECD. אלה. במדינות לחציון קרובה הזקנה קצבת ואילו 

 מקורות תוספת ידי על הציבוריים, השירותים בשיקום הרבה תהחשיבו על מצביעים אלה ממצאים 

 וערבים, יהודים וחילונים, חרדים בין המפוצלת ,הישראלית בחברה ועוד, זאת בהתייעלותם. שתותנה

 להוצאה מיוחדת חשיבות יש וותיקים, חדשים עולים זה לצד זה בה חייםש הגירה חברת היאש

 ם.פערי ומצמצם מלכד כגורם גם הציבורית

 

 ותהוצא למדיניות עקרוניות המלצות

 בשיעור יגדל הציבורית בהוצאה הגידול קצב כדלקמן: הציבורית ההוצאה כלל את לשנות יש 

 ההוצאה במשקל הירידה תיפסק כך התוצר. של הטווח ארוך הצמיחה לקצב בדומה קבוע,

                                                       
 2015 השוויון, ואי הצמיחה בראי הקרובות בשנים בישראל המיסוי מדיניות מישל, סטרבצ'ינסקי 6

 2012 מרץ לכלכלה, רבעון הממשלה, בתקציבי העדיפויות סדרי מ., וחזן דהן,מ. 7
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 הכלכלית. הפעילות של כמייצב פועל המוצע הכלל בנוסף, למשק. ודאות ותסופק הציבורית

  ההוצאה. גידול בקצב מקבילות התאמות יחייבו הטווח ארוך הצמיחה בקצב מבניים שינויים

 האזרחית, ההוצאה ובמיוחד ביותר, נמוכה לרמה הגיע בתוצר הציבורית ההוצאה ומשקל היות 

 משקל את להגדיל מומלץ לפיכך המפותחות. במדינות החציונית מההר לכיוון לחתור יש

 השינוי תוצאות את לבחון הקרובות, השנתיים במהלך אחד באחוז בתוצר הציבורית ההוצאה

  נוסף. תוצר באחוז מכן שלאחר בשנתיים להעלותו שליליות, לוואי תופעות תהיינה לא ואם

 לביטחון. ההוצאה פני על האזרחית בהוצאה הגידול לשיעור העדפה לתת יש 

 2%-מ יחרוג לא זמן לאורך והממוצע מהתוצר, 3% על יעלה שלא תקציבי גירעון על לשמור יש 

 תוצר.

 פירוט )ראו הממוצע המס שיעור העלאת גם תחייב בתוצר הציבורית ההוצאה משקל הגדלת 

  להלן(.

 

 שאין ,ממס רבים פטורים קההעני הממשלה - הראשון משמעותיים. ליקויים שני יש המיסוי במערכת

 בקצב ולכן המקורות של יעילה בהקצאה פוגעים אלה פטורים חברתית. או כלכלית הצדקה להם

 השוויון. אי את מעצימים ולכן רגרסיביים הפטורים רוב הצמיחה.

 ערוך לאין גבוה המסים בסך מע"מ( )כמו העקיפים המסים משקל - המסים במדיניות השני הליקוי

  נמוכה. הכנסה בבעלי יותר ופוגעים רגרסיביים הם עקיפים שמסים לציין יש .OECD לש מהממוצע

  המיסוי למדיניות עקרוניות המלצות

 לא ממס הפטורים ביטול אם אולם סטטוטוריים, מסים מלהעלות האפשר ככל להימנע רצוי 

 המס. בשיעורי גם התאמה תידרש הרצויה, הציבורית ההוצאה למימון יספיק

 בעלי עם בעיקר והמיטיבים חברתי, או כלכלי יעד להם שאין ממס פטורים בביטול להתמקד 

 וליצוא. אסטרטגיות לחברות ממס הפטור הן העסקי בסקטור בולטות דוגמאות גבוהה. הכנסה

 השתלמות בקרנות מהפקדה הפטור כמו מעוותים, פטורים יש בית ולמשקי לעובדים גם אך

  ובאילת. לתיירות, וירקות, לפירות ממע"מ והפטורים

 על עקיפים. למסים הכנסה מסי בין היחס את גם יתקן ביטולם ולכן ,הכנסה על הם הפטורים רוב 

 .זה בשער שני פרק ראו הפטורים בביטול הרצוי המסדר

 המסים, בסך הישירים המסים משקל את יגדיל ב', בפרק המפורטים המס, במערכת השינויים מכלול

 בחלוקת השוויון אי ולצמצום המס מערכת של ההוגנות לשיפור הכלכלית, היעילות להגברת יתרום

  ההכנסות.
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 הבאסטרטגי שני פרק ראו ההמלצות ולפירוט והשלכותיו, מימונו התקציב, של מפורט לניתוח

  חברתית.-הכלכלית

 

  הכלכלי השוויון אי צמצום .2ב.

 אי ישראל. מדינת של המרכזיות הבעיות אחת הוא בשוק, הנקבעת הכלכלית, בהכנסה השוויון אי

 המסים מדיניות מסוימת. במידה ירד ומאז ,2009 עד השבעים שנות מראשית בהתמדה עלה השוויון

 מאשר פחות אך הכלכלי, השוויון אי את ִמְתנו הלאומי הביטוח של ההעברה תשלומי ומדיניות בישראל

 בחלוקת לשיפור תורגם לא 2004 מאז בשוק ההכנסות בחלוקת השיפור המפותחות. המדינות ברוב

 מזו, יתרה הכנסה. מס של הפרוגרסיביות את צמצמה הממשלה ,שבמקביל משום הפנויה, ההכנסה

 OECD מדינות בקרב השני במקום הוא בישראל העוני שיעור היום. גם בעייתי נותר ישראל של מיקומה

 החמישי. במקום מדורגת ישראל השוויון אי ובמדד

 רמתו לנוכח במיוחד לטפחו, שחשוב ומוסרי חברתי כלכלי, ערך הוא בהכנסות שוויון-האי צמצום

 שתי אותה. מגביר אף אלא כלכלית, לצמיחה מפריע שאינו רק לא השוויון אי צמצום בישראל. הגבוהה

 יוצא וכפועל יותר, גדולה והחברתית הפוליטית היציבות יותר קטן השוויון שאי ככל ראשית, לכך: סיבות

 ההשקעה את מגדיל השוויון אי צמצום שנית, ייצור. בנכסי ולהשקיע להתרחב העסקים של המניע גדל

 בתהליך מפתח נימשת שני הם אנושי ובהון פיסי בהון השקעה כאמור, האוכלוסייה. כלל של בחינוך

-הכלכלי שהאשכול ככל יותר גבוהה בישראל לתלמיד ההוצאה ,זאת למרות משק. כל של הצמיחה

 בדור שכר פערי לצמצום מרכזי מפתח הוא בחינוך השוויון אי צמצום יותר. גבוה שוביהי של חברתי

 העתידי. העובדים

 

  כלכלי שוויון אי לצמצום המלצות

 חיוב נמוכה, הכנסה לבעלי עבודה מענקי כמו העבודה, בכוח ההשתתפות להגברת צעדים 

 הרחבה ומשפחתונים, יום מעונות של הבנייה הרחבת מתוקצבים, ספר בבתי ליבה לימודי

 המשק, לביקושי מקצועית הכשרה קורסי של ומיקוד

 הזרים, העובדים מספר צמצום 

 עבודה, חוקי אכיפת 

 לתלמיד, החינוך בהוצאות השוויון אי צמצום 

 חברתי, או כלכלי יעד להם שאין ממס פטורים ביטול  

 עובדות, משפחות בקרב העוני להקלת ישירים צעדים 

 בלבד, הראשונים הילדים לשלושת הילדים וקצבת הזקנה קצבת הגדלת 
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 המחיה. יוקר והורדת ואוליגופוליסטיים מונופוליסטיים בענפים התחרות הגברת 

 מענק את להרחיב החליטה הממשלה ,2016-2015 לשנים הכלכלית התכנית במסגרת כי לציין יש

 חד במשפחה הורה ואילך מכאן לתמרץ צפוי התיקון הורית. חד במשפחה עובד להורה הניתן העבודה

 הגידול בשל הן שלו, הבית משק של ההכנסה את להגדיל ובכך העבודה היקפי את להגדיל הורית

 הרביעי עד השני לילד הילדים קצבת את הגדילה הממשלה בנוסף, המוגדל. המענק בשל והן בהכנסה

 הילדים קצבת הגדלת את לייעד היה שעדיף הייתה הרווחה במדיניות שעסק הצוות המלצת במשפחה.

 שלישי(. פרק )ראו השלישי עד הראשון לילד

 הכלכלית יהבאסטרטג ושלישי שני פרקים ראו השוויון אי לצמצום והאמצעים הניתוח להרחבת

 חברתית.
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 הממשלה של חברתית-הכלכלית המדיניותפרק שני: 

 

 בסט בן אבי

 מבוא .א

 השני לציבור. שירותים הספקת - הראשון מישורים. בשני מתמקדת הממשלה של הכלכלית הפעילות

 של הכלכלית האסטרטגיה לשגשוגה. שיתרמו תנאים ויצירת העסקית הפעילות של אסדרה -

 שיפורסם על,-תילאסטרטגי הפורום של הבא במסמך תידון והצמיחה הפריון את שתאיץ הממשלה

 הישראלית בחברה העוני במאפייני בהרחבה יעסוק ,הקרובים בימים שיפורסם ,נוסף מסמך בקרוב.

 הרצויה. הרווחה ותיובמדינ

 צמיחה – המשק יעדי מכלול על והשלכותיה הממשלה של התקציבית המדיניות תידון הנוכחי במסמך

 התמריצים, ויעילות המסים מדיניות ידוןת כן השוויון. אי וצמצום נאותים ציבוריים שירותים כלכלית,

  שוק. בכשלי לטיפול הממשלה משתמשת בהםש

 עם .כקבוצה צורכים שהאזרחים ביטחון, כמו ציבוריים מוצרים באספקת מחויבת שהממשלה ספק אין

 אישית, היא שצריכתם מוצרים גם לספק עצמן על נטלו הממשלות העשרים המאה מראשית זאת,

 חינוך. כמו אחרים, ידי על אלה מוצרים של הצריכה מהיקף גם מושפעת רטיםהפ של התועלת כאשר

 משום והן אלה, שירותים בהספקת הגלומה הכלכלית התרומה בשל הן תעלה החברתית הרווחה

 תאפשר הממשלה ידי על חינוך הספקת לדוגמה, ומוסריים. חברתיים ערכים למימוש תורמים שהם

 יכולתו, לפי פרט כל ידי על החופשי בשוק השכלה רכישת מאשר במשק יותר גדולה אנושי הון רמת

 להרחבת גם תורמת בחינוך ציבורית השקעה אך לנפש. התוצר ורמת הצמיחה להעצמת תתרום ולכן

 יותר, רחבה השכלה בכללותו שלציבור ככל ועוד, זאת הכלכלי. השוויון אי ולצמצום ההזדמנויות שוויון

  יותר. משופרים יהיו במדינה החברתית תוהלכידו האנוש יחסי התרבות,

 מוצרים של ואיכותם היקפם יעילות. חוסר של סכנה גלומה הממשלה ידי על ושירותים מוצרים בייצור

 לשירותים אך המדינה. לתושבי הרצויים ובהיקף באיכות הם ותחרותי חופשי בשוק הנסחרים ושירותים

 גם זהירות במשנה לנקוט עלינו שומה ולכן ,אובייקטיביות מידה אמות אין הממשלה ידי על המסופקים

 של העקיפה במעורבות גם חשובה מטרה היא היעילות הספקתם. בדרכי וגם היקפם בקביעת

 בהקצאת העיוותים מזעור תוך היעדים, בהשגת להתמקד צריכים וקנסות מיסים תמריצים, הממשלה.

 לדוגמה, ייפגעו. החברתית והרווחה הצמיחה אחרת, ופרטים. חברות ענפים, בין במשק, הייצור גורמי

 הענפי ההרכב לעיוות גורמת הון, השקעות לעידוד החוק במסגרת הפיתוח, באזורי התעשייה העדפת

 בתעסוקה. ודלות הון עתירות מסורתיות תעשיות בעיקר ומושכת אלה, באזורים
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 הממשלה הוצאות של הרצוי ההיקף .ב

 מגמת אף על .8העשרים המאה במהלך מאוד התרחב ממשלות ידי על המסופקים השירותים היקף

 מפערים בעיקר הנובעת בתוצר, הציבוריות ההוצאות במשקל למדי גדולה שונות קיימת ההתרחבות

 מוצרים בייצור הממשלה ליעילות באשר ממחלוקת גם אך שונות, במדינות העולם בהשקפת

 שכן הממשלה, יעילות את למדוד קשה עילות,לי באשר הצמיחה. קצב על מיסוי של הלוואי ולהשפעות

 ,פחות יעילה שהממשלה הטענה את נקבל אם גם אולם בשוק. נסחרים אינם מייצרת שהיא המוצרים

 כשלי על להתגבר מנת על ובריאות, חינוך כמו חברתיים, מוצרים מייצרת הממשלה כי לזכור צריך

 מהרצוי קטן בהיקף תהיה ובריאות ךחינו של שהצריכה חשש קיים כלומר, אלה. בתחומים השוק

 של יותר הקטנה היעילות את מקזז השוק כשלי נטרול מידה באיזו להעריך קשה בכללותה. לחברה

 .9הציבורי הסקטור

 ואתו ,פוחת קבועים בנכסים להשקיע המניע יותר, גדול המס ששיעור ככל כי גורסת השנייה, הטענה

 הממשלה הוצאות משקל בין הקשר על רבים קריםמח נערכו בעולם המשק. של הצמיחה קצב גם

 באשר חדה מסקנה עולה לא אלה ממחקרים הצמיחה. קצב לבין ממנו( הנגזר המס )ונטל בתוצר

 בלבד, המחשה לשם ומציגים, מסקנה לאותה מגיעים (2009) ואחרים זעירא ולכיוונו. הקשר למובהקות

 הצמיחה ושיעור הממוצע, המס שיעור ,בתוצר הממשלה הוצאות משקל - מופיעים שבהם תרשימים

 החל הציבורית, בהוצאה גדולה שונות "יש מציינים: הם .2007 עד 1970 בשנים המפותחות המדינות של

 גדולה. כה אינה הצמיחה בשיעורי השונות זאת למרות ביפן. תוצר 32%-ב וכלה בשוודיה תוצר 58%-ב

 כי ונראה כלל חזק אינו הצמיחה שיעור לבין ריתהציבו ההוצאה בין הקשר כי לראות ניתן התרשים מן

 דומה. הצמיחה קצב לבין הממוצע המס שיעור בין הקשר גם המשתנים." בין ממש של מתאם אין

 רק כי ומצא בישראל הצמיחה על הסטטוטוריים המסים מגוון השפעת את בחן (2015) סטרבצ'ינסקי

 התוצר. לצמיחת ומובהק שלילי קשר יש החברות למס

 ידי על המסופקים השירותים להיקף באשר המדינות בין ההבדלים עיקר כי מצביעים אלה צאיםממ

 לגבי עולם מהשקפת אלא רעותה, פני על אחת גישה של וחסרונות מיתרונות נובעים אינם הממשלה

 הממשלה. של ואחריותה תפקידיה

                                                       
 של הרצוי "גודלה ואחרים: יוסי זעירא ראו: המפותחות במדינות הממשלה הוצאות בהיקף ההתפתחות לסיכום 8

 .2009 קיסריה כנס לדמוקרטיה, הישראלי המכון , לפוליטיקה" כלכלה בין – הממשלה

 באיכותו פגעה ציבורי שירות הפרטת בהם אירועים וידועים פחות, יעיל תמיד הציבורי שהסקטור בהכרח לא 9

 ,2009 לשנת המדינה מבקר דוח ראה הספר. בתיב האחיות שירות הפרטת לדוגמה, ניכרת. במידה וביעילותו

 .343 עמוד
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 השוואה מידה: אמות שתי פי על בישראל הציבורית ההוצאה את לבחון מוצע לעיל, האמור לאור

 יחסית מאוד נמוך היה בתוצר הממשלה הוצאות משקל 1967 עד היסטורית. והשוואה בינלאומית

 ניכרת להרחבה גרמו יותר עוד הכיפורים יום ומלחמת הימים ששת מלחמת אחוזים. 35-ב והסתכם

 ביותר גחרי שיעור אחוזים. 75-ב בממוצע 1985-ל 1973 בין הסתכמה וזו הממשלתית, בהוצאה

 מקורות הותירה שלא כמעט הציבורית ההוצאה התרחבות .OECD-ב כלשהי למדינה בהשוואה

 בתחומים במשק מפנה נקודת היוותה 1985-ב הייצוב תכנית התפתחותו. את ובלמה העסקי לסקטור

 הורדת של הדרגתי תהליך החל באחת, חוסל העצום הממשלה גירעון הממשלה. תקציב ובעיקר רבים

  הממוצע. המס שיעור גם הופחת ובמקביל ,בתוצר הציבורית הוצאהה משקל

 יחסית רחבה הסכמה תהיהי OECD-ב מהממוצע גבוה היה בתוצר הציבורית ההוצאה משקל עוד כל

 בשיעורי הדרגתית להפחתה תכנית גיבש נתניהו האוצר שר 2003 בשנת הפחתתו. בתהליך להמשיך

 ,שלתפיסתו משום והן העסקי הסקטור של צמיחה כמנוע הן הציבורית, וההוצאה הישירים המסים

 מהמקום מאז התקדם לנפש התוצר במדרג ישראל של מקומה כהגדרתו. מדי" "שמן הציבורי השירות

 שפקד הכלכלי מהמשבר שנפגעו במדינות הכלכלית הנסיגה בשל בעיקר זאת וגם ,20-ה למקום 23-ה

 משקל גבוה. היה הציבוריים השירותים ובטיב יקףבה זו מדיניות של מחירה אך .2007-ב העולם את

 45.2% היא OECD-ב הממוצעת ההוצאה בעוד ,41.3%-ל 2013 בשנת הגיע בתוצר הציבורית ההוצאה

 הלאומית מהעוגה יותר גדול חלק מקצות המפותחות המדינות רוב כלומר .)1 )תרשים מהתוצר

 .10ציבוריים לשירותים

 הממשלתית בהוצאה הגידול מגבלת נשמרה ,2016-2015 לשנים התקציבית המדיניות במסגרת

 ארוך הצמיחה קצב אך יותר, מהיר אינו אלה בשנים הצפוי הצמיחה קצב אמנם לשנה. 2.66% בשיעור

 בתוצר הציבורית ההוצאה משקל הקרובות בשנים גם לפיכך .3.5%-כ בממוצע הוא המשק של הטווח

 תשונה. לא בהוצאה הגידול מגבלת אם – ולרדת ךלהמשי צפוי

  

                                                       
 המקובלות מההגדרות במעט שונות אלה שהגדרות לציין יש .OECD הגדרות פי על הם כאן המוצגים הנתונים 10

 השוואה. לצרכי עדיפות והן בישראל.
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 OECD ,2013שיעור הוצאות הממשלה באחוזי תוצר, מדינות . 1תרשים 

 

 OECD מקור:

 

 לביטחון ההוצאה .1ב.

 הסכמי ייסודה. מאז מאוד גדולה ביטחונית הוצאה הכתיב ישראל מדינת של הגיאופוליטי מיקומה

 זו אך בתוצר, הביטחונית ההוצאה של משקלה צמצום אפשרו אוסלו והסכם וירדן מצרים עם השלום

 %1.5) להגנתן בממוצע מקדישות OECD-ה שמדינות מהמקורות ניכרת במידה גבוהה יןיעד תוצר( %6)

 שמערכת משום התקציב, בספר הרשומה מזו יותר גדולה הביטחונית ההוצאה ,למעשה תוצר(.

and Zeira  ועוד. קרקעות החובה, שירות כמו מתוקצבים, שאינם בעין ממקורות גם נהנית הביטחון

Wolfson (2015) תוצר. אחוזי 4.3-ב לביטחון מתוקצבת הלא ההוצאה את אמדו 

 הביטחון. תקציב את שבחנה ברודט דוד בראשות ציבורית ועדה הוקמה השנייה לבנון מלחמת לאחר

 במקורות ניכרת הגדלה הביטחון, לתקציב שנתי רב מתווה – עקרונות שלושה על המליצה הוועדה

 בחינה לערוך רצוי התייעלות. תכנית באמצעות חלקה את לתרום הביטחון מערכת וחיוב לו, המוקצבים

 הבאות. מהסיבות אלה עקרונות של מחדש

 גדולה הכלכלית הוודאות שאי משום שנתית, תקצוב שיטת מצויא ישראל, לרבות המדינות, כל ראשית,

 רב לתקציב לעבור ניסתה קנדה והארוך. הבינוני בטווח המסים תקבולי את להעריך מאוד וקשה מאוד

 אך ,2012–2011 בשנים שנתי דו תקציב מצהיא ישראל כישלונה. בעקבות מהתכנית, נסוגה אך שנתי,

 עם נותרנו ןייעד זאת למרות שנתי. לתקציב חזרה האחרונה והממשלה ,נכשל הישראלי הניסיון גם

45.2

41.3

0

10

20

30

40

50

60

ה
ני

ב
לו

ס

ד
לנ

ינ
פ

ק
ר
מ

דנ

ה
די

וו
ש

ה
לי

ט
אי

ה
רי

נג
הו

ד
לנ

הו

ע
צ
מו

מ
-

O
E
C

D

ה
ני

מ
ר
ג

רג
בו

מ
ס

ק
לו

ין
ול

פ

אל
ר
ש

י

ה
קי

ב
לו

ס

ד
לנ

ר
אי

ת
רי

ב
ה

ת 
צו

ר
א

ה
לי

ר
ט

ס
או

ה
א

רי
קו

 אחרון זמין נתון -ואיסלנד טורקיה זילנד,-ניו מקסיקו קוריאה,-דרום עבור הערה:
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 התקציב, לכל שנתי-דו תקציב מאשר יותר אף בעייתית זו תבנית הביטחון. למערכת שנתי רב תקציב

 על רק צפויים, בלתי מאירועים כתוצאה בתקציב, ההתאמה עומס כל את מטילה שהיא משום

  האזרחיים. התקציבים

 להבחין יש אולם ראויה. טענה אכן זו טווח. ארוך תכנון ללא לפעול ניתן לא כי טוענת ןהביטחו מערכת

 חייב התקצוב אבל הממשלה, משרדי ולכל טווח ארוך להיות חייב יעיל תכנון תקצוב. לבין תכנון בין

 הטווח ארוך התכנון תקציביות. השלכות להם שיש ובאירועים בהכנסות הוודאות אי בשל שנתי, להיות

 יהיה הוא לעתים בהכנסות, הוודאות אי בשל אולם לאורכו. להיות שואף שהתקצוב הסמן להיות אמור

 בכל יש כאלה תשתיתיים. לפרויקטים רק שנתי רב תקצוב להבטיח יש מתחתיו. ולעתים מעליו

 שאין כך אלה. לפרויקטים טווח ארוכת ותלהתחייב הרשאה מאפשר האוצר משרד ואכן המשרדים,

 אחרים. למשרדים בהשוואה הביטחון לתקציב שונה מתכונת לייחד ממש של סיבה

 

 לה שהתחייבה ההתייעלות תכנית את ביצעה לא הביטחון מערכת האוצר משרד דיווח פי על שנית,

 בכל ₪ מיליארד 2-בכ ממנו סטתה היא שנתי רב תקציב לה שהובטח אף על ועוד, זאת .11ברודט בוועדת

 (.8-ו לוח 2011 ישראל בנק ודו"ח 3-ו לוח ,2012 ישראל בנק ו"ח)ד 2012-2011 מהשנים אחת

 

 ראש משרד מנכ"ל בראשות הביטחון תקציב לבחינת נוספת ועדה הוקמה לאחרונה שלישית,

 מדינת בפני הניצבים האיומים במכלול השינויים את תשקול זו שוועדה לקוות יש לוקר. הראל הממשלה,

 מצויות ולבנון( סוריה מצרים, )איראן, העימות מדינות רוב מנגד אך שהתגברו, איומים יש אמנם ישראל.

 הביטחון הוצאת ועוד, זאת .ןאיומיה את לממש ןלה מאפשר שלא חמור כלכלי במשבר האחרונות בשנים

 נוסיף אם אתה. הגובלות המדינות של ההוצאה כל מסך 78%-ב גדולה 2014 ועד 1998-מ ישראל של

 הישראלי הביטחון תקציב האמורה שבתקופה נמצא איראן, של תקציבה את םג אתנו הגובלות למדינות

 שישראל זרים, פרסומים פי על לציין, יש (.2 )תרשים איראן כולל ,העימות מדינות מכל 7%-ב רק קטן

 בעשור האיראניים בכורים לפגיעה נערכה ובנוסף האמורה התקופה לפני עוד גרעיני בנשק הצטיידה

 תקציב להרחבת ישראלית שיוזמה חשש יש ,העימות במדינות הכלכלי המצב רקע על .12האחרון

 כל של הכלכלית ברווחה יפגע אך הכוחות, מאזן את ישנה שלא מחודש חימוש מרוץ תגרור הביטחון

 ישראל. לרבות האזור, מדינות

                                                       
 את שבחנה (2006) בסט בן ועדת הביטחון. במערכת היעילות בעיות למכלול התייחסה (2007) ברודט ועדת 11

 .החובה בשירות הסמויה האבטלה על הצביעה בצה"ל החובה שירות

 עומדת אחת שכל האיומים לכלל התייחסות מחייבת באזורנו למדינה הנדרש הצבאי הפוטנציאל של בחינה 12

  ישראל. ממדינת וגדולים רבים איראן של הפוטנציאליים אויביה לדוגמה, בפניהן.
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 ציבתק את להרחיב האוצר למשרד הביטחון משרד בין הסכם הושג 2016 בתחילת לעיל, האמור למרות

  שנים. לחמש אותו ולקבע לשנה ₪ מיליארד 3-ב הביטחון

 

הוצאות ביטחון, ישראל ומדינות העימות, מיליארדי דולרים, מחירים קבועים . 2תרשים 

(2010 ,)1998-2014  

 

 Sipri מקור:

 .בלבד הערכה על מבוססות 2010 שנת לאחר סוריה של הביטחון הוצאות הערה:

 

 האזרחית ההוצאה .2ב.

 היא הביטחונית ההוצאה ואילו ,OECD-ה מדינות של מהחציון קטנה בישראל הציבורית ההוצאה סך

 ביותר נמוכה רמה היא אלה פרמטרים שני של המשולבת התוצאה אלה. מדינות בקרב ביותר הגבוהה

 אזרחיים לשירותים מקורות פחות מקצה קוריאה דרום רק ,למעשה אזרחיים. ליעדים ההוצאה של

 מחיר תוצר. 11% - אדיר הוא OECD-ב החציון לבין ישראל בין הפער (.3 )תרשים לישרא מאשר

 ורווחה. בריאות בחינוך, ובמיוחד – הציבוריים מהשירותים אחד בכל חמורה פגיעה הוא הזו המדיניות
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  2013, אחוזי תוצר, OECDשיעור הוצאות הממשלה ללא ביטחון וריבית, . 3תרשים 

 

 OECD מקור:

 פולין, נורבגיה, קוריאה,-דרום יפן, אירלנד, יון, גרמניה, צרפת, פינלנד, איסלנד, לדנמרק, הערה:

 אחרון. זמין נתון זילנד-וניו קנדה בריטניה, שוויץ, ספרד, סלובניה, סלובקיה,

 

  לחינוך ההוצאות .3ב.

 זאת ותלמר המפותחות. המדינות לרוב בהשוואה מהתוצר, יותר גדול חלק לחינוך מוציאה ישראל

 וחזן, )דהן יותר גדול הישראלית באוכלוסייה הילדים שאחוז משום יחסית, נמוכה לתלמיד ההוצאה

 - (PPP במחירי )דולרים היסודי בחינוך לתלמיד בהוצאה תנודות חלו האלפיים שנות מתחילת (.2012

 שופר 0122 בשנת OECD-ה מדינות 33 בקרב מיקומה אך שוב, עלתה מכן ולאחר ירדה היא 2009 עד

 מהתוצר כאחוז לתלמיד ההוצאה את מחשבים כאשר א(.4 )תרשים 24-ל 25-מ בלבד אחת בדרגה

 בדירוג זה שיפור ב(.4 )תרשים 17-ל 25-ה מהמקום - יותר רבה במידה שופר ישראל של דירוגה לנפש,

 הבהשווא המפותחות, המדינות ברוב לנפש התוצר של הגידול בקצב החריפה ההאטה את גם מבטא

 גם הגיעה בצמיחה ההאטה האחרונות בשנים בעולם. הכלכלי המשבר של תוצאה והוא לישראל,

 ארעי. ,בחלקו לפחות הצמיחה, בקצב היחסיים בשינויים שמקורו שהשיפור כך לישראל,
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 PPP, 2012ההוצאה השנתית לתלמיד בחינוך יסודי, דולרים שוטפים, . א4תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OECD 2015, glance a at Education מקור:

 2012ההוצאה השנתית לתלמיד בחינוך יסודי, כשיעור מהתוצר לנפש, . ב4תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OECD 2015, glance a at Education מקור:
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 OECD ,2012מספר התלמידים הממוצע בחינוך היסודי בכיתה, מדינות . 5תרשים 

 

 OECD מקור:

 2012במבחני פיזה,  OECD-מדינות ההישגי ישראל וממוצע . 6תרשים 

 

 בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות מקור:
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 בישראל, תותיבכ הצפיפות הוא היסודי בחינוך לתלמיד ההוצאה של הנמוכה לרמה הביטויים אחד

 ישראל תלמידי של ההישגים מטרידים מכל יותר אך (.5 )תרשים אחרות בארצות למקובל בהשוואה

 יותר נמוכים החרדיים( הספר בתי )בניכוי הישראלים התלמידים ציוני )פיזה(. השוואתיים במבחנים

 הכולל ובציון במתמטיקה במדעים, הנקרא, בהבנת – הלימוד מקצועות בכל OECD-ה ממוצע מאשר

   (.6 )תרשים

 של ממאבקיהם יוחדבמ נובעת זו המערכת. של הנמוכה היעילות מתוספת לחינוך התקציב דלות על

 של המאפיינים אחד התלמידים. לטובת מעבר הרבה המורים טובת את הרואים ,המורים ארגוני

 אוויר( שעות המכונה )תופעה המשרה לשעות בפועל ההוראה שעות בין היחס היא הנמוכה היעילות

 מתוקצבות או מיותרות, מהן שחלק ניהוליות, במשימות המורה של תגמולו את לשפר שנועד מנגנון –

 לתמורה ועוז חדש אופק – האחרונות בשנים שאומצו הרפורמות גם הנדרש. על העולה בהיקף

 השעות מספר לבין להן יזכו שהתלמידים ואישית( )קבוצתית השעות בין נמוך ביחס מאופיינות

 ינוךהח מערכת בחוליי לטפל שניסתה דברת, רפורמת זאת, לעומת כספי. תגמול עליהן יקבלו המוריםש

 המורים. ארגוני בלחץ נגנזה

 רשויות לבין מבוססות, מקומיות רשויות בין משמעותי שוויון באי גם לוקה החינוך מערכת תקצוב

 נובעים לתלמיד בהוצאה המקומיות הרשויות בין הפערים עיקר נמוך. חברתי-הכלכלי שמעמדן

 התיכוניים הספר בתי תלמידיל ובעיקר המקומית, הרשות ממקורות הניתן לחינוך המשלים מהמימון

 שבהם הנמוכים, האשכולות בשלושת עצמיים ממקורות בחינוך ההשקעה (.2009 ודהן בסט בן )ראו

 האשכול למן אך לשנה. לתלמיד ₪ 760-ל ₪ 150 בין – מאוד קטנה היא הערביות, הרשויות רוב מרוכזות

 ₪ 4,180 של לשיא ועד ₪ 1,840-ל גהמדר עולות לתלמיד חינוך על המקומיות הרשויות הוצאות הרביעי,

 במימונו. ההורים השתתפות בשל יותר עוד מועצמים לחינוך בהוצאה הפערים השמיני. באשכול

 לממצאים חיזוק העשירי. באשכול לשיאה ומגיעה החמישי באשכול החל במיוחד ניכרת זו השתתפות

 הרשויות לטובת הכף את מטה הרשויות "השתתפות (:2014) ואחרים ביוסטמן גם נמצא אלה

 " לתלמיד. ההוצאה בסך החזקות האוכלוסיות לטובת ניכרים פערים ויוצרת יותר בוססותמה

 שניתנו שהסמכויות משום יעילות, בחוסר לוקה הספר בתי ניהול גם חשוב, פחות לא אך ואחרון,

  (.2005 ,דברת ועדת דוח )ראה מאוד מצומצמות טובים מורים ובהמרצת בגיוס הספר בתי למנהלי

 וכן הישראלית החברה של והתרבותית הטכנולוגית ברמתה פוגעות החינוך במערכת הבעיות

 ביותר החשוב המפתח גם הוא האנושי ההון השבחת לצה"ל. המתגייסים הצעירים של בכישורים

 הבא. העובדים בדור השוויון אי ולצמצום המשק של הצמיחה להגברת
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 לבריאות ההוצאות .4ב.

 מתמקדת הבריאות לשירותי ההזדקקות שכן הגילים, בהרכב תלויים האוכלוסייה של הבריאות צרכי

 הבריאות צרכי ולכן המפותחות למדינות יחסית גבוה בישראל הצעירים משקל בקשישים. בעיקר

 לנפש ההוצאה על מתבססת לבריאות בפועל ההוצאה של השוואתית בחינה לפיכך יותר. קטנים

 הבריאות משרד ידי על שנקבעה גיל לפי הנורמטיבית ההוצאה בסיס על מחושבת זו שרכא סטנדרטית,

 בסיס על המפותחות במדינות סטנדרטית לנפש ההוצאה את מחשבים כאשר הקפיטציה(. )שיטת

 בבריאות גם אך בחינוך. מאשר יותר טוב קצת בבריאות המצב כי נראה הישראלית הקפיטציה שיטת

 ,OECD-ה מדינות בקרב 19 במקום היא בישראל סטנדרטית לנפש ההוצאה 2010 ובשנת נסיגה חלה

 (.7 )תרשים לחציון מתחת כלומר

 

 

 2010, אחוזי תוצר לנפש, OECD-הוצאות הבריאות לנפש מתוקננת, מדינות ה. 7תרשים 

 

 לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה OECD לנתוני עיבודים מקור:

 

 13הרווחה מדיניות .5ב.

 בחנו (2012) וחזן דהן .OECD-ה במדינות מהממוצע בהרבה נמוכות בישראל רווחה למטרות ההוצאות

 כי נמצא נזקקות. אוכלוסייה בקבוצות התמיכה מדדי באמצעות הרווחה מערכת של הנדיבות מידת את

 נמצאים הכנסה הבטחת וקצבת אבטלה, דמי לקבל זכאי שמובטל המרבי הימים מספר הילדים, קצבת

                                                       
 .שלישי( פרק )ראה האסטרטגית בתכנית מיוחד פרק זה לנושא הוקדש הרווחה תחוםב הבעיות חומרת בשל 13
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 קרובה הזקנה קצבת ואילו .OECD-ב החברות המדינות של גדול רוב ידי על המוענקות אותלקצב מתחת

 אלה. במדינות לחציון

 השוויון אי ההכנסות. בחלוקת השוויון אי על גם השפעה יש הרווחה ולמערכת הכלכלית למדיניות

 במידה ירד ומאז ,2009 עד השבעים שנות מראשית בהתמדה עלה בשוק, הנקבעת הכלכלית, בהכנסה

 פחות אך הכלכלי, השוויון אי את ממתנים ההעברה תשלומי ומדיניות בישראל המסים מדיניות מסוימת.

 ובתוספת מסים בניכוי ,הכלכלית ההכנסה קרי הפנויה, בהכנסה המפותחות. המדינות ברוב מאשר

 כלומר יצבה.התי האחרונות ובשנים ,השבעים שנות מראשית עלייה מגמת כן גם חלה ,העברה תשלומי

 מס של הפרוגרסיביות את שצמצמה מדיניות ידי על קוזז בשוק שנוצר ההכנסות בחלוקת השיפור

 יתרה (.8 )תרשים תנודות תוך התייצב 2004 ומאז השתפר, לא הפנויה בהכנסה השוויון אי ולכן הכנסה,

 בתחילת OECD  ותמדינ ארגון ידי על שפורסם בדוח היום. גם בעייתי נותר ישראל של מיקומה מזו,

 הכלכלי השוויון אי ובמדד ,OECD במדינות אשוןהר במקום הוא בישראל העוני שיעור כי נמצא 2016

 שלישי.ה במקום מדורגת ישראל

 

 

 1975-2013מדד ג'יני לאי שוויון בהכנסות, . 8תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה :מקור
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, להכנסה פנויה אחרי )ציר שמאלי( ושיעור העוני ימני(אי השוויון )ציר מדד . 9תרשים 

נתון זמין אחרון  OECDמדינות ,מסים והעברות

 
 OECD מקור:

 

 

 נטו הכנסה ברוטו הכנסה עשירון

 ש"ח 
 סך מתוך שיעור

 ההכנסות
 ש"ח

 סך מתוך שיעור

 ההכנסות

1 977 1.0 974 1.3 

2 1,964 2.1 1,901 2.5 

3 3,053 3.2 2,950 3.9 

4 4,167 4.4 4,021 5.4 

5 5,285 5.6 5,046 6.7 

6 6,593 7.0 6,095 8.1 

7 8,273 8.7 74,02 9.9 

0

0.1

0.2

0.3
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שיעור 

העוני

 2011: התפלגות ההכנסה ברוטו ונטו לפי עשירונים, 1לוח 
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8 10,813 11.4 91,44 12.2 

9 15,586 16.5 12,145 16.2 

10 37,961 40.1 25,475 33.9 

 10.3 77,451 12.7 120,271 עליון מאיון

 

 .2012-2011 המדינה הכנסות מנהל דו"ח מקור:

 הכנסה מס ובניכוי ברוטו ההכנסות סך בהתפלגות נתבונן בהכנסות הפערים את להמחיש מנת על

-ב זוכה העליון שהעשירון בעוד ברוטו, מההכנסה 1% מקבלים באוכלוסייה ביותר העניים 10% (.1 )לוח

 מהעוגה 13%-ב כמעט זוכה ביותר( העשירה מהאוכלוסייה 1%) העליון והמאיון ההכנסות, מסך %40

 המס מערכת התחתון. בעשירון יחיד של מזו 130 פי היא העליון במאיון יחיד הכנסת כלומר הלאומית.

 יחיד של ממסים נטו הכנסתו עצומים. יןיעד הפערים אך השוויון, מאי חלק ומתקנת פרוגרסיבית אמנם

 .103 פי העליון במאיון יחיד של וזו התחתון, שבעשירון מזו 34 פי היא העליון בעשירון

 מפריע שאינו רק לא שוויון לטפחו. שחשוב ומוסרי חברתי כלכלי, ערך הוא הכלכלי שוויון-האי צמצום

 פוליטית ליציבות תורם ששוויון משום ראשית לכך: סיבות שתי אותה. מגביר אף אלא כלכלית, לצמיחה

 בחינוך ההשקעה את מגדיל השוויון שנית, ייצור. בנכסי להשקיע המניע גדל וכך יותר גדולה וחברתית

 קצב את מאיץ ולכן (2015 סטרבצ'ינסקי וכן 2004 ודהן בסט בן ראו )להרחבה האוכלוסייה כלל של

  המשק. של הצמיחה

 

 המסים מדיניות .ג

 משקל הפחתת קרקעות. מכירת כמו מרכוש, והכנסות מסים ידי על ממומנות הממשלה הוצאות

-ב שנוסחה המסים הפחתת מדיניות למעשה, המס. נטל בהפחתת לוותה בתוצר הממשלה הוצאות

 של העיקריים הפרמטרים בשני ההפחתה מגמת הציבוריות. ההוצאות צמצום את הובילה 2003

 שאותתה מחאה .2011-ב הציבורית המחאה בעקבות פסקה - ומיסוי הוצאה - התקציבית המדיניות

-ה במדינות מהנמוכים הוא (29.5%) בישראל המס נטל שיעור נפש. עד מים שהגיעו המשק לקברניטי

OECD. (.10 )תרשים יותר גבוה המס נטל המפותחות המדינות של מכריע ברוב  

 הפוגעים בולטים, מאפיינים בשני ניכרות הן בהרכבה. גלומות המסים במערכת העיקריות הבעיות

 המסים משקל הראשון, בהכנסות. השוויון אי לצמצום ובתרומתה המסים מערכת של בהוגנות

 שאין ממס בפטורים עתירה המערכת השני, .OECD-ה במדינות מהנהוג ניכרת במידה גבוה העקיפים

 חברתי. כלכלי יעד להם
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 העקיפים המסים משקל .1ג.

 כמו ם,ישירי ומסים קנייה, ומס מוסף ערך מס כמו עקיפים, מסים – קטגוריות לשתי מתחלקים המסים

 רגרסיביים הם ולכן הנרכשים, המוצרים מערך כאחוז נגבים העקיפים המסים חברות. ומס הכנסה מס

 ולכן יותר, גדול מההכנסה הצריכה שיעור יותר, קטנה הפרט שהכנסת ככל הפרט. להכנסת ביחס

 לככ כלומר פרוגרסיבי, הוא זאת, לעומת הכנסה, מס יותר. גדול בהכנסה העקיפים המסים משקל

 הופחתו חברות ומס הכנסה מסי שיעורי 2003 מאז יותר. גבוה המס שיעור יותר גבוהה הפרט שהכנסת

 בעוד ,50%-ל הגיע בישראל העקיפים המסים משקל ,מכך כתוצאה עלה. העקיפים המסים שיעור ואילו

 בישראל הנקוטה שהמדיניות כך (.11 )תרשים בלבד 39% הוא OECD-ה במדינות הממוצע משקלם

 של הפרוגרסיביות כי מראה (2015) סטרבצ'ינסקי המס. מערכת של הפרוגרסיביות את צמצמתמ

 .2012-ל 2001 בין פחתה בכללותה המס מערכת

 

 2013, אחוזי תוצר, OECD-נטל המס, מדינות ה. 10תרשים 

 

 OECD מקור:
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 OECD ,2013שיעור המסים העקיפים מתוך סך המסים, . 11תרשים 

 

 OECD-ה לנתוני עיבודים מקור:

 

 14ממס פטורים .2ג.

 הטבעי לשוני המס מערכת את להתאים הצורך בשל רבות, מדינות של המס בחוקי מצויות במס הקלות

 באמצעות המס מערכת של ההוגנות מידת את להגדיל מסייעות המס הקלות המסים. משלמי בין

 משום שווה, שכר המשתכר בריא לאדם ביחס מס להקלות זוכה נכה למשל, כך, האופקי. הצדק הגברת

 ההוצאות כי שסביר מפני וכן יותר, נמוכה נתונה(, הכנסה רמת )עבור הנכה של הרווחה שרמת

 מדיניות אמצעי הוא המס מהקלות חלק יותר. גדולות עבודתו מקום לרבות ,מקום ללכ בניידותו הכרוכות

 מפעלים, לעודד נועדו אלה הפיתוח. באזורי להשקעות מס הקלות כמו לאומיים, יעדים להשיג מנת על

 הגדרת אולם האזור. לתושבי עבודה מקומות וליצור להשקיע אלה, באזורים מתמקמים היו לא שאחרת

 הרצוי ההיקף הגדרת וכמה כמה אחת ועל למדי, קשה היא מס הקלות להענקת קריטריוניםוה הגבולות

  ההטבה. של

 קושי קיים ראשית, חסרונות. גם יש וחברתיים לאומיים יעדים להשגת כתמריץ ממס בפטור לשימוש

 קכחל המס, הקלות של מדי נמוכה עלות להציג עלולים עניין בעלי המס. הטבת של העלות את לאמוד

                                                       
 (.2000) ואחרים בסט בן ראו להרחבה 14
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 מסננת דרך עובר לאומיים יעדים להשגת ציבורי תקציב מתן בנוסף, אלה. הקלות להשיג המערכה מן

 שנדרש כפי הכנסת באישור חייב אינו גם במס ההקלות שווי מס. הקלות מתן של מזו יותר מחמירה

 יותר רבה בקלות ממס פטור לאשר להתפתות עלולים ההחלטות מקבלי ולפיכך המדינה, תקציב לגבי

  ישירה. תקציבית הוצאה מאשר

 יעדים ןלה שאין לפעילויות גם ,מס הטבות להשיג הפועלות לחץ מקבוצות נובעת המרכזית הבעיה

 את משקפות אינן הלחץ קבוצות שמשיגות התוצאות ,כלל בדרך חברתיים. ולא כלכליים לא לאומיים,

 לחץ קבוצות אצל תמריץ יוצר אחת לחץ קבוצת של הישגה ועוד, זאת דמוקרטית. בחברה הכוחות מאזן

 מצמצם הוא – המס מערכת מארג את פורם כאלה הצלחות ריבוי מס. הקלות הן גם להשיג אחרות

 מס משלמים מהפטורים הנהנים יותר. יםגבוה מס שיעורי מחייב מכך וכתוצאה המס בסיס את

 פרטים ,כלל בדרך מזו, יתרה יותר. גבוהים מסים לשלם נאלצים האחרים בעוד יותר, נמוך אפקטיבי

 בהתחלקות השוויון-אי את מעצימות הן ולפיכך המס, מהקלות יותר נהנים גבוהות הכנסה ברמות

 ההכנסות.

 נועדו ןחלק ₪. מיליארד 47-ל הגיעו 2014 בשנת המס הטבות היקף ,המדינה הכנסות מנהל נתוני פי על

 לחץ קבוצות עם טיבימ והוא אלה יעדים משיג אינו ןמה חלק אך ,חברתיות או כלכליות מטרות להשיג

 התפלגות מוצגת 12 בתרשים בממדיו. חריג ההטבה היקף אך מוצדקים, מהפטורים חלק חזקות.

 שינויים. או ביטולם, את לשקול שראוי יםהפטור את בקצרה אסקור .2014-ב ממס הפטורים

 

 הון השקעות לעידוד החוק במסגרת הפטורים .1.2ג.

 ;היצוא עידוד ;הפיתוח באזורי והתעסוקה ההתיישבות קידום מטרות: מספר הון השקעות לעידוד לחוק

 הכנסותיהן שהיקף כחברות הוגדרו אסטרטגיות חברות אסטרטגיות. בחברות תמיכה גם 2006 ומאז

 הזכאיות לחברות התמריצים .15הארץ בשאר ₪ מיליארד 20 או א', פיתוח באזור ₪ מיליארד 13 על ולהע

 וחברות יצוא – יעדים לשני המס בהטבות רק דן זה סעיף מופחת. חברות ומס מענקים כוללים

 ₪. מיליארד 7.2-ב 2014-ב הסתכמו המס הטבות אסטרטגיות.

 

 

 

                                                       
 נוספו החדשה בהגדרה ייחודי". מועדף "מפעל בקריטריון 2011 בשנת הוחלף האסטרטגית החברה קריטריון 15

  כנם. על נותרו גורר ואשה והעיוותים האפליה עיקרון אולם לכן. קודם נדרשו שלא תנאים
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 2014הגבוהה ביותר, מיליארדי ש"ח, עשרת ההטבות עם העלות . 12תרשים 

 

 )תחזית(. 2012-2011 המדינה הכנסות מנהל דו"ח מקור:

 אין יצוא למוצרי אולם ישראל. מדינת של חוץ במטבע התשלומים מאזן את לשפר נועדו ליצוא ההטבות

 של החוץ מטבע מאזן את משפרים יבוא תחליפי המקומי. לשוק יבוא תחליפי ייצור פני על יתרון כל

 היצוא של בהכרח מתמקדת לטובה היצוא באפליית המצדדים של נוספת טענה יצוא. כמו בדיוק המשק

 של היצרן גם אולם ויעילות. לחדשנות מדד גם מהווה הצלחתו ולפיכך בינלאומיים, בשווקים להתחרות

  בישראל. מוצריהן את המשווקות העולם מכל חברות עם להתמודד צריך יבוא תחליפי

 לפני למשק. עתק סכומי עלתה שהיא למרות תוצאות, כל הניבה לא האסטרטגיות החברות העדפת

 ומאז ,וכי"ל( אינטל פוינט, צ'ק )טבע, חברות ארבע הגודל בקריטריון עמדו המיוחדות ההטבות הענקת

 לחברות רנטה מהווה ההטבה למעשה, זה. בקריטריון העומדת חדשה חברה אף פה נוצרה לא

 האמור. הפטור ללא גם בישראל פעלו הן שכן ימות,הקי האסטרטגיות

 שכן אסטרטגיות, לחברות בהשוואה ,ובינוניות קטנות חברות של האפליה אוה מכל חמור אך

 מופלות יבוא תחליפי המייצרות חברות גם יותר. הרבה גבוה חברות מס לשלם נאלצות הראשונות

 להתמודד לרעה המופלות החברות לש יכולתן ,מכך כתוצאה מייצאות. לחברות בהשוואה לרעה

 וכו'. אשראי בקבלת עובדים, בשכירת – נפגעת מופחת חברות מס המשלמות החברות מול בתחרות

 מהחברות שחלק תכןיי שונות. חברות בין במשק הייצור גורמי הקצאת את מעוותת האפליה כלומר,
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 ולכן ,ייצור גורמי על שלהן רותהתח בכושר פוגעת האפליה אך יותר, יעילות חברות הן לרעה המופלות

  המשק. של הצמיחה קצב גם נפגע וכך לצמוח, ביכולתן פוגעת

 

 השתלמות לקרנות הפטור .2.2ג.

 לשנת עד האנושי. הונם ובהשבחת בהכשרה להשקיע עובדים לעודד במקור נועדו ההשתלמות קרנות

 שנים, שלוש אחרי ובחו"ל בארץ השתלמות לצורך בקרנות שנצברו הכספים את למשוך ניתן היה 1980

 המקורית המטרה על בנוסף תכליתיות. -דו לקרנות ההשתלמות קרנות הפכו שנה מאותה החל אולם

 שבין הקשר בהדרגה נעלם כך מטרה. לכל שנים 6 לאחר הקרן את למשוך רשאי העובד כי ,נקבע

 הפטור הקרן. בכספי בפועל העובדים של השימוש לבין האנושי ההון השבחת של המקורית המטרה

 במשק. הממוצע השכר לפעמיים מוגבל והוא מהשכר, 7.5% בשיעור המעביד הפרשות על מוענק ממס

 הסדר אולם הכללי. המס שיעור כהפחתת כמוה אזי במשק, העובדים כל את המס הטבת הקיפה אילו

 אחידה אינה סהמ שהטבת משמע עובדים(. מיליון 1.3-)כ מהעובדים 37% רק מקיף ההשתלמות קרנות

 מנהל אומדני פי על מזו, יתרה ההסתדרות. ידי על המאורגנים עבודה מקומות בעיקר מאפיינת והיא

 בחשבון נביא אם יותר. גבוהה העובד שהכנסת ככל והולך גדל להטבה הזכאים שיעור ,המדינה הכנסות

 קטנה לקבוצה עהמגי ההטבה שרוב נגלה אזי ההכנסה, עם גדל הפקדה שקל לכל ההטבה שיעור שגם

 מההטבה 56%-ש מצאה (,2000 ואחרים, בסט )בן הכנסה במס לרפורמה הציבורית הוועדה מאוד.

 פי על ₪. מיליארד 4.4-ב הסתכמה ההטבה 2014-ב הזכאים. מבין העליונים העשירונים לשני מגיעה

 בשני המצויים עובדים מיליון לחצי מגיעה ההטבה ממחצית יותר כיום, להטבה הזכאים טבלת

 בשוק כך כל חמורה אפליה .כלל להטבה זכאים לא עובדים מיליון 2.2 בעוד העליונים, העשירונים

 שונות. חברות בין במשק העובדים של ההקצאה ביעילות ופוגעת הוגנת אינה העבודה

 

 לפנסיה הפטורים .3.2ג.

 ראות קוצר שבשל מחשש לפנסיה, החיסכון את מעודדות ,בעולם רבות ממשלות כמו ישראל, ממשלת

 מסובסד לפנסיה החיסכון הציבור. שכם על ליפול ועלולים זקנה לגיל מספיק יחסכו לא הם העובדים של

 מועדפת. ריבית הנושאות הפנסיה, לקופות מיועדות חוב איגרות הנפקת הראשון, כלים. שני באמצעות

 ,והמעביד העובד הפרשות לע ממס פטור השני, .2015-ב ₪ מיליארד 3-ב זו הטבה מעריך האוצר משרד

 הטבת גובה את מעריך האוצר משרד (.1 לוח ,2015 ושראל, אברמזון ראה )לפירוט בתקרה החסומים

 )א( רבות. בעיות מעוררת הפנסיוני בחיסכון הממשלה מעורבות ₪. מיליארד 13.9-ב 2015 בשנת המס

 החוסכים את ולהמריץ להמשיך יש מדוע השאלה עולה לפיכך חובה. הוא הפנסיוני החיסכון 2007 מאז

 החוב איגרות סבסוד באמצעות החיסכון )ב( ראוי? הוא התמריץ שיעור האם כן ואם חובתם, את למלא
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 רגרסיבית, היא המס הטבת אולם החוסך. של ההפקדות לערך יחסי הוא הפנסיה לקופות המיועדות

 מראים (2015) ושראל אברמזון .יותר גדול המס הטבת שיעור ,יותר גבוהה בקופה העמית שהכנסת ככל

 1.5-ב העליון בעשירון מסתכם עבודה, שנות 35 של בהנחה חייו, מסלול פני על לחוסך ההטבות סך כי

 של לתקרה עד מוענקות המס הטבות )ג( התחתון. בעשירון לחוסך בלבד ₪ אלף 90-כ לעומת ₪, מיליון

 הפרישה? בגיל גבוהה כה חיים רמת לסבסד צריכה הממשלה מדוע במשק. הממוצע השכר פעמים 4

 ופוגע החוב איגרות של הסחיר השוק היקף את מקטין מיועדות חוב איגרות באמצעות סבסוד )ד(

 הללו הסיבות מכל להבנה. וקשה מאוד מסורבלת בפנסיה התמיכה מערכת )ה( השוק. ביעילות

 הפנסיוני. לחיסכון התמריצים במערכת רפורמה מתחייבת

 

 מוסף ערך ממס םהפטורי .4.2ג.

 קניות על ופטור תיירות לשירותי פטור ,וירקות לפירות פטור – מוסף ערך ממס פטורים לושהש קיימים

 בין מפלה וירקות לפירות הפטור חברתית. או כלכלית הצדקה אין הללו הפטורים לושתלש באילת.

 תרומתו במשק. הייצור הרכב את מעוות וכן הבית, משקי של הצריכה סל את מעוות ולכן מוצרים

 ממע"מ הפטור הכנסה. מבחן ללא הבית משקי לכל ניתן הוא שכן שולית, היא השוויון אי לצמצום

 התיירים הם ממנו העיקריים הנהנים אולם הארץ. ממרכז המרחק על תושביה תא לפצות נועד באילת

  בארץ. אחרים תיירות יעדי לעומת אילת, את להפלות הצדקה אין זה בתחום גם והזרים. המקומיים

 

 16עיזבון מס .3ג.

 כי אם המפותחות, המדינות במרבית היום רווח והוא העתיקה בעת כבר החל עיזבון, או ירושה, מיסוי

 מס של הטלתו בעד מועלים עיקריים נימוקים שני (.2 )לוח בהם הנהוגים המס בשיעורי רבה שונות יש

 בדומה ולכן, היורש של הכלכלית רווחתו ואת ההכנסה את מגדילה הירושה ראשית, ירושה(. )או עיזבון

 לטענה בסיס אין ולכן מהמוריש נפרד נישום הוא היורש כי לציין יש למסותה. יש אחרת, הכנסה לכל

 את להגדיל ובכך לדור מדור השוויון-אי העברת את לצמצם הרצון הוא השני הנימוק מס. כפל בדבר

 העברתו להגברת רייםהעיק המנגנונים אחד היא דורית-הבין העושר העברת בחברה. ההזדמנויות שוויון

 ידי על המוסבר הבית, משקי ידי על הנצבר ההון של חלקו מחקרים, פי על לדור. מדור השוויון-אי של

 80% ועד , ( Gale and Scholz, 1994) 63%-ל (,Schorrocks and Davis, 2000) 40% בין נע ,ירושה

(Kotlikoff and Summers, 1980)17.   

                                                       
 (.2012) וולפסון טל (,2000) ואחרים בסט בן ראו להרחבה 16

 החישוב. בשיטת משונות נובעים הפערים 17
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 השולי המס שיעור המדינה השולי המס שיעור המדינה

 8-4 איטליה*** 80-3 בלגיה*

 55-10 יפן* 6.6-0.4 בולגריה*

 48-0 לוקסמבורג** 51.7-0 דנמרק*

 40-10 הולנד* 35-0 פינלנד**

 20-0 פולין**** 45-5 צרפת*

 10.8-10 פורטוגל***** 50-7 גרמניה*

 20-0 אפריקה*-דרום 33-0 אירלנד*

 81.6-7.6 ספרד**** 50-10 קוריאה* דרום

 40 אנגליה 10-1 טורקיה*

 20-0 פיליפינים* 40-18 ארה"ב*

 

 E&Y 2014, Guide, Tax Inheritance and Estate Worldwide מקור:

  קרבה ו/או הירושה בהיקף תלוי *

 ובאזרחות הירושה בהיקף תלוי **

 בלבד בקרבה תלוי ***

 הירושה מקבל של הכלכלי מצבו המס שיעור לקביעת הגורמים בין -פרוגרסיבי מיסוי ****

  הנכסים ושאר יותר( )גבוה נדל"ן הנכס, בסוג תלוי *****

 שהעביר נכסים כולל הנפטר, שהוריש הנכסים כלל על הוטל המס .1949-ב עיזבון מס הוטל בישראל,

 הנפטר חובות הופחתו הנכסים משווי לפטירתו. שקדמו השנים בחמש תמורה בלא אחר לאדם

 כך בחוק, שהותרו הניכויים בשל עיזבון ממס פטורה הייתה ישראל במדינת האוכלוסייה רוב והוצאות.

 הניכויים, סכומי מאוד הוגדלו זו בשנה מס. מתשלום פטורים היו מהעיזבונות 85%-כ 1979 שנת שעד

 0.4%-כ של בשיעור היו 70-ה בשנות עיזבון ממס ההכנסות .8%9-לכ עלה הפטורים העיזבונות ומשקל

 כמה בשל העיזבון מס בוטל 1981-ב לשנה(. שקלים מיליארד 4-כ – 2014 שנת של )במונחים תמ"ג

 בסיס את כרסמה הדוהרת האינפלציה .101%-ל השנתי האינפלציה שיעור האצת ובראשם נימוקים,

 נוכח יותר, תקפה אינה בישראל העיזבון מס של לביטולו יתהראש הסיבה לשרירותי. אותו והפכה המס

 בשנה. 3%-ל מתחת אל האחרונות בשנים האינפלציה ירידת

 2014השוליים, אחוזים,  שיעורי מס הירושה :2 טבלה
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 בכל להעלותם וניתן ישראל, למדינת ייחודים אינם העיזבון מס של לביטולו שהועלו אחרים נימוקים

 החלשה או חברות, ירוקפ ומניעת גבוהה מנהלית עלות ועיזבון: ירושה מסי שמטילה מפותחת מדינה

 להתחמק קל כי הטענה רווחת כן נפטר. המשפחה כשראש משפחתית, בבעלות תעשייה מפעלי של

 כי מראים בארה"ב הפדרלית המסים רשות נתוני נמוכים. שלו הגבייה שיעורי ולפיכך העיזבון ממס

 מהפער רבה מידהב נמוך אף והוא אחרים למסים בהשוואה חריג אינו העיזבון ממס ההתחמקות היקף

 לטענה גם (.,Slemrod 2007) בפועל זה מס גביית לבין חברות ממס הצפויים הפוטנציאליים המסים בין

and McGarry ) תימוכין נמצא לא המוריש של בחייו הורשה ידי על המס מתשלום להתחמק שניתן

2004 Joulfaian,.) 

 

 18בעתיד המדינה תקציב על הדמוגרפיה השלכות .ד

 האוכלוסייה. בהרכב מהותי שינוי צפוי ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הדמוגרפיה תחזית פי על

 ,הללו הקבוצות שתי משקל .20% הערבים ומשקל 10% היה באוכלוסייה החרדים משקל 2009 בשנת

 ומשקל 27%-ל יגיע החרדים משקל 2059 בשנת בהדרגה. לגדול אמור ,החרדים משקל ובמיוחד

 להם שיש האוכלוסייה, מיתר שונים מאפיינים אלה אוכלוסייה קבוצות לשתי (.3 וח)ל 23%-ל הערבים

 נמוך ערביות ונשים חרדים גברים של העבודה בכוח ההשתתפות שיעור )א( כלכליות: מקרו השלכות

 קבוצות של לעובד והתוצר ההשכלה שיעור )ב( באוכלוסייה. המקבילות הקבוצות של מזו משמעותית

 בקרב העוני שיעור )ד( הממוצע מהשיעור יותר גבוה הילודה שיעור )ג( מהממוצע. יותר נמוך אלה

 מהממוצע. יותר גדול אלה אוכלוסיות

 יחס מכך, כתוצאה החיים. בתוחלת העלייה היא כלכליות-מקרו השלכות לה שיש נוספת התפתחות

 לאוכלוסייה +(65 אי)גיל לגמלאות שפרשו התושבים מספר בין היחס כלומר מאוד. יגדל במשק התלות

 (.13 )תרשים 2049-ב 33.2%-ל 2009-ב 18.2%-מ יגדל (64-20 )גילאי העבודה שבגיל

 הבאות: התוצאות צפויות אזי שינוי, ללא יישארו לעיל שתוארו הקבוצות של ההתנהגות מאפייני אם

 ולרווחה. לחינוך לבריאות, הציבוריות בהוצאות עלייה

 האוכלוסייה. מכלל המועסקים בשיעור ירידה

 לבגרות. הזכאים באחוז ירידה

 .OECD-ב לצפוי יחסית עבודה לשעת בתוצר ירידה

 

                                                       
 (.2013) גבע אסף ראו: זה בנושא להרחבה 18



253 

 

 שאינם ואחרים יהודים שנה

 חרדים

 ערבים חרדים

2009 70 10 20 

2019 66 12 22 

2029 62 15 23 

2039 58 19 23 

2049 54 23 23 

2059 50 27 23 

 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:

 (20-64+( לאוכלוסייה ב בגיל העבודה )65היחס בין אוכלוסיית הגמלאים ). 13תרשים 

 

 הלאומי הביטוח של הפיננסית יתנותהא לבחינת הוועדה מקור:
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254 

 

 המלצות .ה

 המדינה בתקציב הוצאות למדיניות המלצות .1ה.

            בשיעור יגדל הציבורית בהוצאה הגידול קצב כדלקמן: הציבורית ההוצאה כלל את לשנות יש  .1

  ההוצאה במשקל הירידה תיפסק כך התוצר. של הטווח ארוך הצמיחה לקצב בדומה קבוע,  

 הכלכלית. הפעילות של כמייצב פועל המוצע הכלל בנוסף, למשק. ודאות ותסופק הציבורית  

  האזרחית, ההוצאה ובמיוחד ביותר, נמוכה לרמה הגיע בתוצר בוריתהצי ההוצאה ומשקל היות  .2

  את לבחון הקרובות, השנתיים במהלך תוצר באחוז הציבורית ההוצאה משקל את להגדיל יש  

  באחוז מכן שלאחר בשנתיים להעלותו ,שליליות לוואי תופעות תהיינה לא ואם ,השינוי תוצאות  

  נוסף. תוצר  

  פני על ורווחה( תשתיות בריאות, )חינוך, האזרחית בהוצאה הגידול לשיעור העדפה לתת יש  .3

  הביטחונית. ההוצאה  

  רשויותב שמקורן לחינוך, להוצאות גם לב בשים לתלמיד לחינוך בהוצאה השוויון אי את לצמצם  .4

 המקומיות.  

  מהתוצר. 3% על יעלה שלא בתקציב גירעון על לשמור יש  .5

  אולם טווח. ארוך מנחה כקו אשכולות, ברמת המדינה תקציב של שנתי רב תכנון נדרש  .6

  אי על לענות מנת על שנתי, בסיס על להיקבע חייב המשרדים כל של בפועל התקציב  

 בהכנסות. הוודאות  

  למצות מנת על התחומים, בכל המדיניות תכנון אתו השירותים ייצור את לייעל הממשלה על  .7

 מהציבור. שנגבה מס שקל מכל המרב את  

 

 המסים תדיניומל המלצות .2ה.

 גידול בקצב ההוצאה שהרחבת כך שיעור, באותו ממסים ההכנסות את להגדיל צפוי בתוצר הגידול

 בתוצר הציבורית ההוצאה במשקל הגידול אולם זמן. לאורך הגירעון את להגדיל אמורה אינה התוצר

 מוצע: לפיכך הממוצע. המס שיעור הגדלת מחייב

  עקיפים( ולא ישירים )לא הסטטוטוריים המס שיעורי את מלהעלות האפשר ככל להימנע יש  .1

  זאת תחייב הרצויה הציבורית ההוצאה רמת אם אולם, ממס. פטורים בביטול ולהתמקד  

 הקיימים. המס בשיעורי גם התאמה תידרש  
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  הפטור לביטולים: הרצוי הִמְסדר חברתי. וא כלכלי, יעד להם שאין ממס פטורים לבטל יש  .2

  השתלמות לקרן ממס הפטור מייצאות, לחברות ממס הפטור אסטרטגיות, לחברות ממס  

 ממע"מ. והפטורים  

 מומלץ: לפיכך מאוד, ומסורבלים רגרסיביים הם לפנסיה החיסכון לעידוד האמצעים  .3

 הפקדה. לשקל קבוע בשיעור בהטבה ולהמירו הפקדות על ממס הפטור את לבטל  א.

  הגלומה ההטבה את ולהמיר הפנסיה לקופות המיועדות החוב איגרות הנפקת את להפסיק  ב.

 הפקדה. לשקל קבוע בשיעור להטבה בהן  

 במשק. הממוצע השכר לפעמיים פנסיוני לחיסכון ההטבות את להגביל  . ג.

  (,2000) הכנסה במס לרפורמה הוועדה של ההצעה ברוח עיזבון מס המס כתבמער לכלול  .4

 היום. המשק למצב הפרמטרים התאמת תוך  

 הכלכלית, היעילות להגברת יתרום הישירים, המסים משקל את יגדיל המס במערכת השינויים מכלול

  ההכנסות. בחלוקת השוויון אי ולצמצום המס מערכת של ההוגנות לשיפור

 

 הדמוגרפיים לשינויים הכלכלית המדיניות התאמתל המלצות .3ה.

 שנים. שלוש או לשנתיים אחת במדרגות, החיים לתוחלת מעבודה הפרישה גיל את להצמיד  .1

 הטכנולוגי. החינוך על דגש תוך בחינוך, ההשקעה את להגדיל  .2

 המדינה. ידי על הנתמכת החרדית החינוך במערכת ליבה לימודי לחייב  .3

 העבודה. לשוק לצאת ערביות ונשים חרדים גברים יציאת להמריץ  .4

 הזרים, העובדים צמצום עבודה, מענקי הגדלת כמו ,הרווחה במדיניות הדן , פרקב ההמלצות כי לציין יש

 האוכלוסייה. בהרכב הצפויים לשינויים המדינה להיערכות הם גם יתרמו עבודה חוקי ואכיפת
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 פרק שלישי: מדיניות הרווחה

 

  רגב טלי סטרבצ'ינסקי, מישל מיעארי, סמי חזן, משה דהן, מומי

 שמחון ואבי

 

 לצמצומו והמוטיבציות המפותחות במדינות השוויון אי של מחדש התרחבותו .א

 פני-על לצמצמה בניסיונות עסוקה המודרנית שהמדינה המרכזיות התופעות מן דאח הוא השוויון אי

 להישגים להגיע רבות מדינות הצליחו העשרים המאה של השנייה במחצית שנים. ממאה יותר

 ההסכמה מתחזקת האחרונות בשנים ואולם, השוויון. אי והקטנת העוני ממדי בצמצום משמעותיים

 המדינות של לחברה המרכזיים הסיכונים אחד את ומהווה שב שוויוןה אי כי ומוסדות חוקרים בקרב

  19המפותחות.

 להשקיע נדרשות והממשלות יחסית, שוויוניות מדינות בקרב גם והולך מחריף בהכנסות השוויון אי

 זמן. לאורך לרסנו מנת-על מועילות בדרכים משאביהן והקצאת הרווחה מדיניות בתכנון רבים מאמצים

 גורמים מספר קיימים ומדינה, מדינה בכל ההכנסות חלוקת על המשפיעים ,מקומיים גורמים לצד

 את להזכיר ניתן אלו בין המפותחות. המדינות מן רבות על במקביל המשפיעים ,גלובליים מבניים

-הבלתי העובדים היצע את הגדילה אשר ,עבודה" "הגירת של המגמה התחזקות )א( הבאים: הגורמים

 המשך )ב( שכרם; לירידת והביאה אלו עובדים בקרב התחרות את חיזקה המפותחים, בשווקים מיומנים

 הנמוך הדרג היחלשות מכך וכתוצאה ,אמריקה-ודרום אסיה-למזרח יצרניות תעשיות של המעבר

-ובמשלחי בענפים אנושי להון בתשואה דרמטי גידול )ג( התעשייה; ענפי של טכנולוגית מבחינה והבינוני

 המשתייכים הפרטים הכנסות של מעלה כלפי ל"בריחה" שהביא תהליך כנולוגיים,וט מדעיים יד

 ניצבות בפניהםש האתגרים את העצים אשר החיים בתוחלת ניכר גידול )ד( -ו אלו; יד-ומשלחי לענפים

  והרווחה. הבריאות ומערכות הפנסיוניות המערכת

 מספר להזכיר ניתן שוויון ואי וניע של גבוהה מרמה הנובעות השליליות ההשלכות של ראי כתמונת

 ניתן אלו בין העוני. לצמצום המכוונת מדיניות עיצוב מאחורי העומדים והצדקות מוטיבציות של סוגים

 מוטיבציה: של הבאים הסוגים את להזכיר

                                                       
19 World Economic Forum: Global risks 2015, 2015; OECD, Divided We Stand. Why Inequality 

Keeps Rising, 2011 
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-רמת עם מתמודד או במחסור שמצוי מי כלפי והאחריות הערבות תחושת מימוש :מוסרית מוטיבציה

  נמוכה; חיים

 שוויון-ולאי לעוני המתלוות השליליות התופעות את ולמגר לצמצם השאיפה :חברתית וטיבציהמ

  פשיעה(; אלימות, מעמדי,-בין ניכור )למשל:

 פוטנציאל להגדלת להביא עשוי בחברה והנכסים ההכנסות של יותר נרחב פיזור :כלכלית מוטיבציה

 בהכנסה(. העלייה עם הולכתו הפוחתת ריכה,לצ שולית נטייה של ההיגיון פי-על )למשל הצמיחה

 מהירה צמיחה עם מתואמת יותר גבוהה שוויון רמת כי מאמרים, במספר נטען, אף העדכני במחקר

 את בחינות, מכמה לפחות להגדיל, כדי בו יש יותר, רבים אזרחים בין הנכסים פיזור לכך, בנוסף 20יותר.

 בו; הגלום הסיכונים פיזור בשל המשק, של היציבות

 וכלפי בסיכון הכרוכים ,כלכליים תסריטים כלפי האזרח של וביצור ביטוח :קיומית-ביטוחית מוטיבציה

 ומחזק בכללותה; החברה וכלפי הזולת כלפי רוחש שהוא האמון את מחזקים ,צפויות-בלתי חיים נסיבות

 בין לעבור עסקים, הקמת ליזום למשל: כלכלי, ערך בעלי שהם סיכונים, ליטול פרטים של נטייתם את

  שלהם; ההשתכרות פוטנציאל את להעלות כדי ומקצועית עיונית להכשרה זמן ולהקדיש משרות

 לכידות ליצירת מפתח מהווה השוויון אי צמצום כי עולה הנזכרות, הסיבות מכל :אסטרטגית מוטיבציה

   אזרחי. וחוסן חברתית

 לדון ניתן כי נדמה שונים, לשדות ומשתייכות ומגוונות מרובות הינן אלו ומוטיבציות שהצדקות כיוון

 הכמלהס להגיע ניתן ואשר במקביל יעדים מספר של הגשמתם את ישרתו אשר מדיניות כלי במספר

  בחינות. וכמה מכמה מועילים ככלים להצדקתם בנוגע רחבה

 

 בישראל השוויון ואי העוני ב.

 בשנים שחל החיובי השינוי אף-על בינלאומית. בהשוואה מאוד גבוה עודנו בישראל העוני שיעור

 והאי העוני במדדי המפותחות המדינות בקרב הגבוהים במקומות ישראל נותרה זה, בהקשר האחרונות

 (.1 תרשים) שוויון

 

                                                       
 וחברה לכלכלה התכנית בכלכלה", "מחלוקות סדרת ",כלכלית צמיחהו שוויון אי בין הקשר על" זעירא: יוסי 20

 .2006 ליר, ון במכון

Galor, Oded, and Omer Moav. "From physical to human capital accumulation: Inequality and 

the process of development." The Review of Economic Studies71, no. 4 (2004). 
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 )% הפרטים העניים( OECD -שיעור העוני במדינות ה. 1 תרשים

 

 OECD.Stat מקור:

 הניצבים והחברתיים הכלכליים האתגרים מן לרבים עמוק באופן הקשורה ,רוחב סוגיית מהווה העוני

  ואחת. העשרים המאה של השני בעשור ישראל בפני

 כלפי מיוחדת רגישות הישראלית לחברה כי לומר ניתן אותה, המאפיינים המרובים בשסעים בהתחשב

 אלו. תופעות של והתרחבותן התמדתן פיכל רבה פגיעות הפחות לכל או שוויון,ה ואי העוני תופעות

 מחריפים גם אך הכלכלי, שוויוןה-אי של הטווח-ארוכת ההשפעה את מעצימים החברתיים השסעים

 הלכידות של ההיחלשות את במיוחד לציין יש זה ממצב הנובעות ההשלכות שאר בין מכוחו. ומועצמים

 עם התמודדות ולצורך חלילה(, )וחוזר חברתיים שינויים הובלת לצורך נדרשת בתורה אשר החברתית,

  צפוי.-בלתי ותזמונם חיצוני שמקורם משברים

 ואף לעצירה הביאו אמנם החולף בעשור האבטלה ובשיעור ההשתתפות בשיעור שחלו השינויים

 האבטלה ורמת OECD-ה לממוצע כיום דומה בישראל ההשתתפות שיעור 21העוני. בשיעורי לירידה

 באופן גבוה בישראל העוני שיעור ,אלו תהליכים אף-על הטבעי. האבטלה לשיעור ומתקרבת נמוכה

 של ומהפעלתם העבודה בפריון משיפורים לכן לנבוע צריכה בעוני נוספת ירידה .OECD-ל יחסית ניכר

 תוך – ל"חכות" בנוסף "דגים" ויכללו והארוך הקצר הזמן בטווח ביטוי לידי שיבואו ,שונים מדיניות כלי

  השאר: בין מעוצבים להיות צריכים אלו כלים הארוך. בטווח צמיחה מחוללי תמריצים של שימורם

                                                       
 עד הוצאות. וסקר אדם כוח סקר נתוני בין מוסבר בלתי פער בגלל בספק מוטל האחרונה בשנה החיובי השינוי 21

 בסקר התחתונים העשירונים של ובתעסוקה בשכר הדרמטית העלייה את להסביר הצליחה לא הלמ"ס כה

 זה. לעניין מונה בלמ"ס בדיקה צוות אדם. כוח סקר בנתוני נתמכת שאינה הוצאות,
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 בהתחשב (2) 22בישראל; המסים נטל את המאפיינת הפרוגרסיביות במידת בירידה בהתחשב (1)

 (3) המפותחות; המדינות מן רבות של כלכלתן את המאפיינות האוניברסליות המבניות בתופעות

   23והאמפירית. התיאורטית המחקרית, בספרות המוצעים והפתרונות הלקחים במגוון ובהתחשב

 שוויון הגדלת מבחינת ערך כבעלות תוארו האחרונות בשנים לפועל שיצאו רבות ממשלתיות תכניות

 עוצבו צעדים של יחסית קטן מספר ואולם, למשל(. תחבורה תשתיות פיתוח) העוני וצמצום ההזדמנויות

 ובהשלכות בעוצמה בהתחשב העוני. לבעיית היקף ורחב יסודי ישיר, מענה לספק מנת-על לכתחילהמ

  זה. מסוג מענה בעיצוב הכרח יש כי נדמה בישראל העוני מציאות של

-על הקרוב בתקציב שייושמו שראוי הלכיםהמ מן לכמה התייחסות כוללים להלן המוצעים הדברים

 המדיניות עיצוב במסגרת בחשבון יילקחו ואשר העוני; בממדי ומשמעותית נוספת להקטנה להביא מנת

  ישראל. של הטווח-ארוכת החברתית

 והדרגתית מתמשכת להקטנה יעדים לעצמה תקבע ישראל שממשלת בכך הצורך את מדגיש הצוות

 האסטרטגי בתכנון ביטוי לידי יבוא הדבר וכי ;OECD-ה לממוצע כנסותהת לקראת העוני שיעורי של

 ישראל. של מערכתי-והכלל הטווח-ארוך

 

 העוני ממדי .1ב.

 עם יחד שוויון. לאי ג'יני במדד שיפור חל ובמקביל ,בישראל העוני בשיעור ירידה חלה האחרונות בשנים

  למדי. גרוע עודנו ההקשרים, בשני ישראל, של מצבה ,בינלאומית בהשוואה ,זאת

-כ לכך, בנוסף בעוני. מצויים בישראל מהפרטים מחמישית יותרו מהמשפחות 18.6% 2013 לשנת נכון

  (.2 תרשים )ר' עניים הם מהילדים 31%-ו מהקשישים %23

 

 

 

 

                                                       
 )לקראת 2015 השוויון, ואי הצמיחה בראי הקרובות בשנים בישראל המיסוי מדיניות י:ינסק'סטרבצ מישל 22

 פרסום(.

,UP, Harvard Cambridge: Done? Be Can What - Inequality B. Anthony Atkinson  למשל: ר' 23

Print .2015 
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 וקשישים ילדים ,תחולת העוני של נפשות, משפחות. 2 תרשים

 5 לוח ,2013 החברתיים והפערים העוני דוח לאומי, ביטוח מקור:

 האחרונות( השנים 25-ב השיא )שנת 2001 בשנת 0.537-מ ירד כלכלית בהכנסה שוויון לאי ג'יני מדד

 0.363-ל השיא( )שנת 2006 בשנת 0.392-מ ירד פנויה בהכנסה שוויון לאי ג'יני ומדד ,2013-ב 0.479-ל

 ממוקמת הייתה ישראל (,OECD-ה ידי-על שפורסמו )האחרונים 2011 נתוני פי-על .201324 בשנת

 ג'יני במדד 17-ה ובמקום פנויה, הכנסה פי-על ג'יני במדד OECD-ה מדינות 34 מתוך 29-ה במקום

 25כלכלית. להכנסה

 

 

 

 

                                                       
 משולב מדגם על מבוסס היה הוא בעבר העוני. תחולת חישוב מבוסס שעליו המדגם השתנה 2012 משנת החל 24

 שינויים חלו מכך כתוצאה בלבד. הוצאות סקר על מבוסס הוא זו משנה והחל הוצאות, וסקר אדם כוח סקר של

 קודם. שהוזכר כפי הכולל, בשיעור גם 2013 ובשנת מסוימות קבוצות של העוני בשיעור רציפים בלתי

 הנתונים ,2011-ב המדינות שאר לנתוני בהשוואה 2013 בשנת נתוניה פני-על ישראל של למיקומה הכוונה 25

 .OECD -ה חברות לגבי שקיימים האחרונים
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: עוצמת ההפחתה במעבר מג'יני להכנסה כלכלית 2011מדד ג'יני לאי שוויון, . 3 תרשים

  לג'יני להכנסה פנויה

 לאומי לביטוח המוסד :2013 לשנת ישראל של ג'יני מדד עבור ,OECD מקור:

 בשוק שהתרחשו לשינויים רבה במידה ליחס ניתן העוני בממדי שחלה והירידה ג'יני במדד השיפור את

 (.5 תרשים )ר' האבטלה בשיעור המתמשכת והירידה ההשתתפות בשיעור הגידול ובראשם ,העבודה

 העשור תחילת לאחר ישראל של הכלכלית ההתאוששות על יותר כללי באופן לדבר ניתן לכך בנוסף

 למדינות בהשוואה למדי, גבוהה צמיחה רמת ועל העולמי(, הסחר רומשב השנייה )האינתיפאדה

 בישראל לנפש התוצר 2013-2004 העשור במהלך האחרונות. בשנים ישראל את שאפיינה המפותחות,

 צמיחה בשיעורי אופיינו המפותחות המדינות מן שרבות בשעה וזאת ,2.4% של ממוצע שנתי בקצב צמח

 יותר. נמוכים
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שוויון בהכנסה כלכלית ובהכנסה נטו )נתונים שנתיים וממוצעים -מדדי ג'יני לאי. 4 תרשים

 שנתיים(-ארבע

 2015 הלאומי, לביטוח המוסד לנתוני לכלכלה קהלת פורום עיבודי מקור:

 

 )%( 25-64שיעור ההשתתפות בגילאי . 5 תרשים

 OECD.stat מקור:
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 האחרונות בשנים העוני צמצוםל המדיניות .2ב.

 נגיעה הכוללים ,מדיניות מהלכי על שהמליצו מרכזיות ועדות שתי בישראל פעלו האחרונות בשנים

 26זה. בתחום פרטניות המלצות שהמליצו שונים מחקר לצוותי בנוסף זאת העוני. לתחום ישירה

 של במצבו עסקה הוועדה טרכטנברג"(. )"ועדת כלכלי-חברתי לשינוי הוועדה פעלה 2011 שנת במהלך

 הענייה. האוכלוסייה של למצבה גם למעשה, או להלכה נגעו, מהמלצותיה חלק ואולם הביניים", "מעמד

 מלוא את כיוונה אשר אלאלוף"( )"ועדת בעוני למלחמה הוועדה בישראל פעלה 2014 שנת במהלך

 .בעוני החיים האנשים של במצבם לטיפול והמלצותיה משאביה

 הזמן בטווח להשפעה יביא שאימוצם ,כלים בין הבחנה יצרו אלאלוף ועדת והן טרכטנברג ועדת הן

 לסוג עשורים. ואפילו שנים, מספר בעוד רק ניכרת תהא שהשפעתם מהלכים לבין ,הקרוב או המיידי

 התעסוקה ומתחום מיידית( )השפעה והקצבאות ההעברות מתחום מהלכים משתייכים הראשון

 )טווח החינוך בתחום מהלכים ובראשונה בראש משתייכים השני לסוג והבינוני(. הקצר בטווח )השפעה

 ארוך(.

 באופן להשפיע החלו ואף לפועל יצאו טרכטנברג ועדת ידי-על פורסמו אשר ההמלצות מן שחלק בעוד

 מן ראח חלק יסודי(,-קדם חינוך של המימון הרחבת למשל )כך האוכלוסייה של החיים רמת על חיובי

 כללו אשר אלאלוף, ועדת המלצות זאת,-לעומת יישום. לידי בא שטרם או נתקבל לא ההמלצות

 ישנם כי לציין יש הנייר. על – אלה שורות לכתיבת נכון – נותרו נושאים, של רחב למגוון התייחסות

 קשחל היא לדבר הסיבה .הוועדות שתי ידי-על ניתנו אשר בהמלצות ועלו שבו אשר נושאים מספר

 אלאלוף. ועדת של עבודתה לתקופת עד בכלל, או במלואן יושמו, לא טרכטנברג ועדת של מהמלצותיה

 כמו – הוועדות בשתי נדונו אשר המלצות של זו לקבוצה משתייכות להלן המופיעות ההמלצות מרבית

 נוספים. בפורומים גם

  

                                                       
 להמלצה בדומה .2007לדמוקרטיה, הישראלי המכון בישראל?", עניים יותר יש "מדוע ושות' דהן למשל ראו 26

 הראשונים. הילדים לשלושת הילדים קצבאות העלאת על המליץ זה צוות בהמשך, המובאת
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 בישראל העוני של המרכזיים ההקשרים .ג

 בעוני להימצא הסיכוי על הבית משק וגודל המפרנסים מספר השפעת .1.ג

 )למשל העוני של להיווצרותו והגורמים הסיבות לאפיון בנוגע ומחקרית אידיאולוגית מחלוקת קיימת

 פחות לא עמוקה מחלוקת פרטים(. של בחירותיהם לעומת הממשלתית המדיניות של המשקל הדגשת

 על חולק שאין כמעט ואולם, העוני. את יןלהקט מנת-על לאמץ שיש המדיניות לכלי בנוגע מתקיימת

-בדרך מלווה היא וכי רבות מבחינות רצויה-ובלתי בעייתית היא עוני ושל שוויון אי של גבוהה שרמה כך

 הסכמה שקיימת נדמה כן,-כמו החברתיים. החיים של שונים תחומים על ביותר שליליות בהשלכות כלל

 מצבים של שטיבם הגם – אחרים במצבים מאשר מסוימים במצבים יותר רווח שהעוני לכך בנוגע רחבה

 ,אלו מצבים של להיווצרותם בנוגע לחלוק שניתן והגם לחברה; ומחברה למדינה ממדינה משתנה אלו

 וכיוצא משטריות תרבויות, כלכליות, חברתיות, נסיבות של למכלול היא הכוונה )ב"מצבים" כאמור

  באלו(.

 של גבוהה רמה עם המתואמים הגורמים אפיון למצער או – בישראל העוני להתרחבות הגורמים אפיון

 בממשלה מדיניות, וצוותי מחקר מכוני באקדמיה, חוקרים ידי-על הקשרים: של רב במספר נדונו – עוני

 זה. בהקשר שהועלו והממצאים הטענות עיקרי את ולהזכיר לשוב טעם יש כן פי על אף לה. ומחוצה

 שמדובר ככל לפחות – הבית במשק הנפשות במספר העלייה עם גדל העוני שיעור כי לומר ניתן ככלל,

 6 תרשים להלן )ר' יותר קטן הבית במשק המפרנסים שמספר ככל או – 5-מ הגבוה נפשות במספר

 המשולבת התוצאה את לזהות ניתן הנפשות, ומספר מפרנסים מספר של שונים בהרכבים (.7תרשיםו

  אלו. מאפיינים של

 מספר הנפשות במשק הבית ולאוםפי -שיעור העוני על. 6 תרשים

  2013 משפחה, הוצאות לסקר עיבודים מקור:

 1 נספח ר' ןגודל פי-על הבית משקי של להתפלגות *
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 פי מספר המפרנסים במשק הבית ולאום*-שיעור העוני על.  7תרשים

 2013 משפחה, הוצאות לסקר עיבודים מקור:

 כך-ומשום ,ויותר מפרנסים 2 בעלי בית-משקי בקרב העוני לשיעור מתייחסים הלאומי הביטוח נתוני *

  (11 תרשים להלן )ר' 6.8% -ל 3.5% בין מצוי המוסד ידי-על המוצג הנתון

 בישראל בעוני, להימצא ההסתברות על המפרנסים ומספר הבית משק גודל של להשפעה בנוסף

 שניתן כפי בעוני. להימצא סיכוייו על הבית משק של והלאומית הדתית להשתייכות רבה השפעה ישנה

 באופן לעוני הסיכוי את מקטינה הבית משק בראש מפרנסים שני לש עמידתם ,8 תרשיםב לראות

 נוספות נפשות שלוש לכלכל מסוגל ,מפרנסים שני עומדים שבראשו ,יהודי בית משק משמעותי.

 בחשבון שנלקחת מבלי גם זאת, .10%-מ הנמוך עוני בשיעור בממוצע, ולהתאפיין, "תלויים"( )שלושה

 חלקית במשרה מועסק המפרנסים משני אחד זו לקבוצה המשתייכים הבית ממשקי שבחלק העובדה

 .16.3% הוא העוני שיעור נפשות, 7 הכול ובסך תלויים, 5 שבהם בית במשקי מדובר כאשר גם בלבד.

 )או נפשות 3.33 בממוצע בהם חייםש ,בישראל בית משקי כלל בקרב העוני משיעור הנמוך נתון זהו

 היהודית, האוכלוסייה לגבי נכון זה תיאור 27בלבד(. אחת נפש שבהם הבית משקי כשמושמטים ,3.87

  .הערבית האוכלוסייה לגבי המקביל התיאור מן מאוד שונה והוא

 

 

 

                                                       
 .5.1 לוח ,2014 סטטיסטי שנתון למ"ס 27
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 'בית, יהודים ואח-המפרנסים למשקפי מספר הנפשות ומספר -שיעור העוני על. 8 תרשים

 2013 משפחה, הוצאות לסקר עיבודים מקור:

 להימצא בסיכוי ירידה על לחיוב משפיע המפרנסים מספר הערבית החברה של במקרה גם אמנם,

 ,מפרנסים שני בעלי ,ערביים בית-משקי בקרב ואולם, היהודית. בחברה הרווחת למגמה בדומה בעוני,

 להעיד יכול הדבר ל.והכ בסך נפשות 4 או תלויים, 2 של ברמה כבר 20%-ה רף את חוצה העוני שיעור

 הערבי( במגזר המפרנסים שני קבוצת )כלומר, אלו בית-למשקי המשתייכים שהמפרנסים כך על

  היהודי. במגזר המקבילים הבית-למשקי בהשוואה פחות יםמכניס בענפים או במקצועות מועסקים
 

 

 

 בית, ערבים-פי מספר הנפשות ומספר המפרנסים למשק-שיעור העוני על.  9תרשים

 

 2013 משפחה, הוצאות לסקר עיבודים מקור:
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 ניכר שחלק מאחר זאת בעוני. הימצאות בהכרח כמעט משמעו ילדים ריבוי רבות, משפחות לגבי

 ובענפים חלקיות במשרות העבודה בשוק משתלבות מפרנסים, שני קיימים כאשר גם אלה, ממשפחות

 באמצעות מעוני האלה הפרטים את להוציא הממשלה של היכולת כן על נמוך. בשכר המאופיינים

 ימוםמינ בשכר העובדת ,ילדים 5 עם משפחה כי לראות ניתן 10 תרשיםב מוגבלת. הכנסה מענקי

 העוני לקו מתחת אחוזים 50-מ יותר של במרחק נמצאת ,המשפחות( ברוב שקורה )כפי אחת במשרה

 באופן משתפר אינו המצב עבודה. מענק מתן ידי על מעוני בהוצאתה הקושי את הממחיש דבר –

 העוני. מקו אחוזים 50 של בפער הנמצאת ילדים, 4 עם משפחה בקרב משמעותי

 

המרחק* של סך ההכנסות המשפחתיות מעבודה וקצבאות אוניברסליות מקו . 10 תרשים

 2013העוני לפי פרופיל הכנסה, 

 

 3 לוח ,2013 החברתיים והפערים העוני דוח לאומי, ביטוח מקור:

 העמודה לדוגמא: הבית.-משק לגודל הרלוונטי העוני קו במונחי באחוזים, הפער, משמעו כאן "מרחק" *

 ילדים ללא ליחיד הרלוונטי העוני מקו 39% -ב הגבוהה הכנסה משקפת ביותר ימניתה
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 ויותר מפרנסים שני שבראשם בית-משקי בקרב העוני שיעור .2.ג

 נקודות 3.4 -ב ויותר מפרנסים שני בעלות משפחות בקרב העוני שיעור גדל הקודם העשור ראשית מאז

 משפחות של העוני שיעור המשיך החולפת בשנה .2013-ל 2007 השנים בין התרחש הגידול עיקר אחוז.

  (.11 תרשים תרשים )ר' הקודמות לשנים בהשוואה נמוך בשיעור כי אם ,לגדול מפרנסים שני עם

 שראו יש זמן, פני על בית משקי אותם של הכנסותה אחר העוקב נתונים במאגר החיסרון רקע על

 בחלקים המצויים בית-משקי של הכלכלי במצבם שחלה להידרדרות מובהקת אינדיקציה זה בתהליך

 של יציאתם ,לעבר שבהשוואה ,בעובדה לדעתם טמונה לכך הסיבה ההכנסות. סולם של התחתונים

 – פחות חזקה ערובה עתה מהווה שהיא או – ערובה עוד מהווה אינה לעבודה הבית משק מבני שניים

 דווקא הוא זה תהליך לפיה ,נגדית פרשנות אחרים הדגישו לעומתם, העוני. למעגל מחוץ להימצאות

 כך על ללמד כדי זה בתהליך יש לדעתם, הענייה. האוכלוסייה של במצבה חיובית לתמורה אינדיקציה

 גורם עתה הוסיפו ,העבודה לשוק יחיד מפרנס של בהשתייכות התאפיינו שבעבר ,רבים יתב-שמשקי

 – יחסית נמוך בשכר זה, בשלב לפחות מאופיינים, עודם אלו בית-שמשקי כיוון המועסקים. למעגל שני

 בעלי המפרנסים( שני )בקבוצת הבית-משקי לממוצע בהשוואה תלויים של גבוה במספר גם אחת ולא

 של להעלאה הכול בסך הביאה ידם-על ההשתתפות שיעור הגדלת – העבודה בשוק יותר רב ותק

 לביטוח המוסד של האחרון העוני בדוח גם מצויה זה מעין )פרשנות זו קבוצה בקרב העוני שיעור

  הלאומי(.

 יבעל הינם בישראל רבים בית-שמשקי העובדה משתקפת כאחד הכיוונים משני יהא, אשר הדגש יהא

 הגם – משקב ובכלל אלו בית-משקי בקרב – התעסוקה שיעור הגדלת שגם כך ,במיוחד נמוכה הכנסה

 בהם שיהיה מהלכים דרושים אליה בנוסף די. בה אין - העוני בממדי משמעותית לירידה יאהמב שהיא

 םבה שיהיה מדיניות כלי באמצעות ,הקצר בטווח והארוך. הקצר בטווח ההכנסה רמת את להגדיל כדי

 באמצעות ,והארוך הבינוני ובטווח העבודה; שעות היצע את הבית,-ממשקי חלק לגבי להגדיל, כדי

 והן עצמם העובדים במאפייני שינויים באמצעות הן להיעשות שצריך דבר – העבודה פריון העלאת

  הכלכלה. של המבניים במאפיינים

 בעלות למשפחות שבהשוואה הרי זו, קבוצה בקרב העוני בשיעור העלייה אף-על כי לציין יש לבסוף,

 לסכם ניתן זו מבחינה מאוד. נמוך עודנו הקבוצה בקרב העוני שיעור ,מפרנסים של יותר קטן מספר

 להימצא הסיכוי של ניכרת להקטנה מפתח מהווה אכן לעבודה המפרנסים שני יציאת כי ולומר

   מעוני. ליציאה מוחלטת בערובה מדובר אין זאת-עם אך בעוני,
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 תחולת העוני של משפחות בעלות שני מפרנסים ויותר*. 11 תרשים

 

 שונות שנים העוני, דוח לאומי, ביטוח מקור:

  ויותר". מפרנסים "שני עבור ואילך 2006 -ומ מפרנסים", "שני עבור הוא הנתון 2005 עד  *

 למדי נמוך הוא ומעלה מפרנסים 3 בעלות משפחות של שיעורן השנים לאורך זאת-עם

 חדשה מסדרה חלק הן 13-2012 השנים  **

 

 ההמלצות  ד.

 הבאים. הצעדים שמונת של לפועל הוצאתם על להמליץ לנכון הצוות מצא לעיל שהובאו הדברים לאור

 אלאלוף בוועדת כבר נדונו חלקם אשר מדיניות מהלכי של יותר רחב ממכלול חלק רק הם אלו צעדים

 הקרוב. בעתיד להחלטה ויובאו ייבחנו שעוד ראוי וחלקם לעיל(, )ר' חברתי-כלכלי לשינוי ובוועדה

 להלן המוצעות ההמלצות האמורות, הוועדות במסגרת בהרחבה נדונו שהדברים ומשום זו, מבחינה

   מיוחדת. חשיבות בהם ראה שהצוות תחומים לאותם מתייחסות

 הסכמה קיימת )א( הבאים: המאפיינים מן כמה על או אחד על מבוססת אלו צעדים בחמישה הבחירה

 ביחס ותועלתו ,גבוהים המדיניות צעד של הצלחתו שסיכויי מלאה( לא אם )גם הצוות חברי בין רחבה

 ההשפעה )ג( קצר; זמן בתוך ביישומו( להתחיל לפחות )או הצעד את ליישם ניתן )ב( גבוהה. היא לעלותו

 של זמן בטווח מורגשת להיות שעשויה כזו או מיידית היא העוני ממדי הפחתת על הצעד מימוש של

-על מדיניות כיעד סומן אף או הקרוב בעבר נבחן כבר הצעד )ד( מכך; יותר מעט או אחת תקציב שנת

 בהאצת טעם יש ולפיכך יישום, של חלקיים או ראשוניים בשלבים מצוי שהוא או שונים, פורומים ידי

 הבשלה. יליד ובהבאתו יישומו
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 של הצפויות וההשלכות העלות של פירוט ולאחריה הצעדים, עיקרי של תמציתית סקירה מובאת להלן

 שהציע מההמלצות חלק לאמץ הממשלה החליטה זה, נייר של הסופי לניסוח במקביל הצעדים. כלל

 הבאות. השנים במהלך יאומצו ההמלצות שאר כי לקוות יש הצוות;

 הקודמת הממשלה של הילדים בקצבאות הקיצוץ את לבטל הממשלה טההחלי הילדים קצבאות לגבי

 ארוך לחיסכון מהכספים חלק לנתב החליטה הממשלה זאת עם יחד המלצתנו. עם שמתיישב צעד –

 ליצור השאיפה מבחינת – חיובי היבט זה בצעד יש אמנם .18 בגיל רק להם יינתן אשר הילדים, של טווח

 שתי מתבקשות זאת, לצד לכשעצמו. רצוי שהוא דבר – נזילות מוגבלות משפחות בקרב חיסכון

 והדחייה היום, למשאבים זקוקות שהמשפחות משמעה בנזילות מוגבלות א. הצעד: לגבי הסתייגויות

 למשפחות הילדים קצבת החזרת של המקורית המטרה עם מתיישבת אינה הכספים בהעברת

 בודד צעד באמצעות יושג לא שהדבר הרי ,סכוןחי הרגלי הקניית הינה הצעד מטרת אם ב. הנזקקות;

 תכנית הנהגת למשל כוללת כזאת מסגרת מדיניות. צעדי של יותר ומגוונת כוללת במסגרת מלווה שאינו

 זו. חשובה מטרה להשיג בכדי דרך קיצורי אין ולדעתנו – פיננסי לחינוך

 קטגוריות הנהגת ללא ומים, ציבורית לתחבורה הנחה מתן היא הממשלה בלהישק נוספת החלטה

 מיצירת ההימנעות על המלצותינו עם מתיישבת ההטבה למתן זו דרך המע"מ. במסגרת חדשות

 להגדלה הכספים את לנתב היה רצוי לדעתנו זאת, עם יחד המע"מ. במסגרת חדשות קטגוריות

 דשצע תקווה מביעים אנו הבאות. לשנים לבצעו שנשאר דבר – ההכנסה מענק של יותר משמעותית

 שהראינו כפי אשר – העובדים הפרטים של העוני בהקטנת הצורך לאור – 2017 מתקציב החל ייושם זה

 ,לאחרונה פורסם אשר ,2014 לשנת הלאומי הביטוח של העוני דו"ח גם האחרונות. בשנים עלה לעיל

 זו. בעיה על הצביע

 

 המומלצים הצעדים עיקרי .1.ד

 בהגדלת טמון זמן לאורך חברתית מוביליות לאפשורו מעוני ליציאה שהמפתח רבים על מקובל

 בפרק יוזכרו לפיכך התקציב. על בפרק מופיעות זה בתחום הקונקרטיות ההמלצות בחינוך. ההשקעה

  הקצר. מהטווח החל העוני עם להתמודדות המיועדות ההמלצות זה

 הגדלת סכומי מענק העבודה

 מנת-על – זכאות של שונים פרופילים עבור – ישונה המענק הקצאת ומבנה ,יועלה העבודה מענק גובה

 נמוך. בשכר המשתכרים של הפנויה ההכנסה את להגדיל וכדי לעבודה לכניסה התמריץ את לחזק

 החדש המינימום ששכר כך – עליהם הוחלט כברש המינימום בשכר בשינויים בהתחשב ייעשה הדבר

  עבודה. במענק המזכה ההכנסה טווח את המגדיר הטרפז במרכז ויעמוד ישוב ₪( 600,4)

 המיצוי. לשיעור בהתאם ₪ מיליארד 2-ל 1 בין תנוע השנתית העלות
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 ילדיםהקצבאות העלאת 

 הילדים עבור ₪. 220-ל ₪ 140-מ אחיד, באופן יועלה, הראשונים הילדים 3 עבור הילדים קצבת גובה

 במסגרת לתוקפו ייכנס השינוי ₪. 140 על הנוכחי, בגובהה הקצבה תישאר ואילך, מהרביעי הנוספים,

 ואילך. 2016 בינואר 1-ב נולדו אשר ילדים על ורק אך ויחול 2016 תקציב

-ו ,409 ,273 תהיה – 2018 ,2017 ,2016 – הראשונות השנים בשלוש זה שינוי לצורך השנתית העלות

 בהתאמה. שקלים, מיליוני 546

 לימודי ליבה

 זו תכנית הקרובה. הלימודים בשנת בישראל החינוך זרמי בכל הספר בתי לכלל הליבה לימודי הרחבת

 נקטעה אחרים מהלכים כמו אך ,היוצאת הממשלה של כהונתה במהלך מקודמת להיות החלה כבר

  הממשלות. שבין המעבר בתקופת באיבה

  וצהרונים משפחתונים יום, מעונות

 של והטיפוח החינוך שיפור לצורך הצהרונים תחום של המלא והסדרה חדשים מבנים בינוי של האצה

 לשוק להצטרף הבוגרת האוכלוסייה מן יותר גדולים לחלקים לאפשר מנת-ועל הילדים, אוכלוסיית

  עבודתם. שעות את להגדיל או העבודה

 קורסי הכשרה מקצועית

 ההכשרה .במשק לביקושים הרלוונטיים לתחומים המקצועית ההכשרה עולם של ומיקוד הרחבה

 מאוחר בגיל להיכנס המבקשים ,מיומנים-בלתי עובדים של הכנסה לצורך הן רלוונטית המקצועית

 אשר מיומנים לעובדים מענה מתן לצורך פחות לא אך למשל(; חרדים )גברים העבודה לשוק יחסית

  בנסיגה. המצויים כלכליים מענפים נפלטו

 28הקטנת מספרם של העובדים הזרים במשק

 חיובית השפעה בעלות יהיו במספרם, הגידול מניעת הפחות, לכל או, הזרים, העובדים ספרמ הקטנת

 חלק לגבי לכך, בנוסף ההשכלה. מעוטי העובדים קבוצות בקרב השכר ורמת התעסוקה שיעורי על

 להתייעלות, התמריץ את מחלישה במיוחד נמוכה העסקתו-שעלות אדם-כוח על ההיסמכות מהענפים,

 בענף. העובדים של ההשתכרות ופוטנציאל הפריון להגדלת גם ולכן ,ולוגיתטכנ להתקדמות

 

                                                       
 אמורה לא זו המלצה כן על העוני, לבעיית מהותית אינה הזרים העובדים ,מספר הקטנת ,רגב טלי לדעת 28

 .רווחה בנושא ההמלצות אוסף של חלק להיות
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 ייעול וחיזוק האכיפה של חוקי העבודה

 הזרים העובדים במספר שליטה מטרות: מספר משרתת העובדה חוקי של ומקיפה נחושה אכיפה

-תנאי ושחיקת ניצול מניעת הממשלה; למדיניות ובניגוד לצורך שלא העסקתם התרחבות וריסון במשק

 במיוחד חשובה היא זו מטרה החוק. פי-על ישולם המינימום שכר כי והבטחה העובדים; של העסקה

 ,החוקים להפרת הפיתוי את מגדיל השכלה מעוטי עובדים של היצע עודף של שקיומו העובדה לנוכח

  בחוק. המחויב המינימום משכר הנמוכה ברמה לתשלום ובמיוחד

 על מוצרי יסודהימנעות מהפחתת מע"מ 

 על המע"מ מהפחתת להימנע ובפרט דיפרנציאלי, מע"מ החלת של צורה מכל להימנע קורא הצוות

 סבירים, גירעון ביעדי בעמידה מהצורך המוכתבת הקרובות, בשנים התקציב מגבלת עקב יסוד". "מוצרי

 הם ותהצו לדעת אשר האחרים, הצעדים חשבון על יבואו זה צעד להפעלת הדרושים המשאבים

 העוני. עם בהתמודדות יותר אפקטיביים

 מספר בין מתחלק מקצועית( להכשרה והקורסים היום מעונות )כגון מהסעיפים חלק של התקצוב

 באופן להעריך קשה כך-משום מיושמים. להיות החלו כאמור וחלקם תקציביים; וסעיפים פעולה תכניות

 29השלמתם. לצורך הדרושה העלות ואת אלו בצעדים הנקיטה של המדויקת העלות את סופי

 מתוצאות חלק וכי חיונית; היא אלו צעדים של והשלמה האצה כי להדגיש מבקש הצוות כך-בתוך

  קצר. זמן בטווח כבר להיראות צפויות ה',-ד' לסעיפים הנוגע בכל לפחות היישום,

 משרדי הבין ותלצו בדומה – השינויים תוצאות את שיבדוק מלווה מחקר צוות להקים ממליצים אנו

  העבודה. למענקי התכנית של יעילותה בדיקת לצורך שהוקם

 ודיונים. פרסומים של רב במספר האחרונות השנים במהלך ועלו שבו אשר המלצות כוללים ז'-ו' סעיפים

  ביצוע. לידי החדשה הממשלה שתביא יותר נרחבים שינוי ובמהלכי השוטף בתקצוב שישולבו הראוי מן

 

 התקציבית והעלות העוני שיעורי על והשפעתם למהלכים, ההצדקות .2.ד

 מענק עבודה 

 של ההצלחה שלילי"(. הכנסה "מס )תחילה: עבודה מענק תכנית בישראל יושמה 2007 משנת החל

 המשתייכים בית-משקי של הפנויה ההכנסה ולהגדלת התעסוקה שיעורי להגדלת הביאה זו מדיניות

 לקבלת המיצוי בשיעורי שחל הגידול בעצם גם ניכרת המדיניות הצלחת הנמוכים. ההכנסה לעשירוני

                                                       
 עבודתם .2013 אביב,-תל אוניברסיטת ישראל. ערביי של העבודה שוק קסיר: וניצה ישיב ערן ר' זאת,-עם 29

 הצעדים של העלויות כי להעריך ניתן דתםבעבו המוצגים הנתונים סמך על ואולם הערבי, למגזר רק מתייחסת

 נוסף. ש"ח לכמיליארד להגיע עשויה המשלימים
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 הגדרת את מחדש לשקול הראוי מן יהיה כעשור(, )בעוד יותר הרחוק בעתיד התכנית. במסגרת מענק

 עת. לאותה עד שישתנו הדמוגרפיות במגמות בהתחשב העבודה מענקי של הזכאות פרופילי

 

 

 

 

 ורווחה מדיניות הפרק מחברי מקור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני הטרפז הקיים והטרפז המוצע  -מבנה מענקי העבודה :  1 לוח

 גובה

 בהשלמת

 ירידה

 זווית

 ירידה

 מענק

 בשיא

 גובה

 זווית

 עלייה

 קפיצה

 לתחילת

 טיפוס

  זכאות סטטוס

 2 או ילד עם +23 או +55 גיל 80 16.10% 330 23.00% 20

 מצב

 קיים

 ומעלה ילדים 3 עם +23 גיל 120 23.50% 480 23.50% 20

 2 או ילד ו\שלה הורי-חד אב או אם 120 24.15% 495 34.50% 30

 ומעלה ילדים 3 ו\שלה הורי-חד אב או אם 180 35.25% 720 35.25% 30

 2 או ילד עם +23 או +55 גיל 180 27.75% 650 30.00% 140

 מצב

 מוצע

 ומעלה ילדים 3 עם +23 גיל 190 31.75% 730 32.75% 140

 2 או ילד ו\שלה הורי-חד אב או אם 220 37.00% 850 37.25% 140

 ומעלה ילדים 3 ו\שלה הורי-חד אב או אם 250 39.50% 920 39.00% 140
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 טרפז קיים -מבנה מענקי העבודה .  12תרשים 

 

 טרפז מוצע -מבנה מענקי העבודה . 13 תרשים

 

 



277 

 

 7,500-כ של מעוני ליציאה להביא עשויה זכאות קבוצת כל עבור המענק טרפז הגדלת

 עלייה של ובהנחה הקיימים המענק בנתוני לתרחיש )בהשוואה נוספים בית-משקי

 מקו נוספים בית משקי אלפי עשרות של מעלה, כלפי ולהתרחקות, במיצוי(; הדרגתית

  העוני.

 

 

 

 2012אבטלה, -שיעור התחלופה להכנסה נטו במעבר תעסוקה. 14 תרשים

 עבודה( של במצב פנויה מהכנסה כאחוז אבטלה של במצב פנויה )הכנסה

 

 ,growth, for Going OECD 2015 מקור:

 קצבאות ילדים

 לילדים הקצבאות את לשנות )מבלי הראשונים הילדים לשלושת הילדים קצבאות את להעלות מוצע

 נעה 3-1 הממוקמים הילדים כלל של הילדים לקצבת ₪ 80 להוספת העלות (.2003 מאי לפני שנולדו

 בשינוי. שייכללו הלידה ובתאריכי השינוי בתזמון כתלות ₪, מיליארד 1.5-ל 1.3 בין שונים חישובים פי-על

 דותנקו 1.4 היא – התוספת את מקבלים 3-1 במיקום הילדים שכלל בהינתן – בעוני הצפויה הירידה

  .17.95% -ל הבית ממשקי 19.36% -מ בירידה מדובר ,2012 במונחי אחוז.

 של הוצאה 2015 בשנת צפויה זו, לשנה המדינה תקציב בהצעת המופיע האומדן פי-על כי לציין יש

 חודשית אפקטיבית קצבה בממוצע כלומר ילדים(. מיליון 2.74 )עבור הילדים קצבאות על ₪ מיליון 5,276

 כך מלאה, הבשלה של הדמיה )דהיינו, 2014 בנתוני המוצע, השינוי זה, באומדן בהתחשב .₪ 160.5 של

 140 קצבת מקבלים +4 במקומות הילדים וכלל מוגדלת קצבה מקבלים 3-1 במקומות הילדים שכלל

 האחרונות. לשנים בהשוואה הכוללת התקציבית בעלות ירידה של המשך משקף ₪(,
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 קצבת ילדים: מתכונת נוכחית ומתכונת מוצעת. 15 תרשים

 

 הצוות הצעת לאומי; לביטוח המוסד אתר מקור:

 כיוון הילדים. בגידול הטמונים לגודל" "יתרונות של הכלכלי העיקרון על מבוססת הצוות הצעת

 בכך טעם יש ,הראשונים הילדים של לזו בהשוואה יותר נמוכה והחמישי הרביעי הילדים של שכלכלתם

  במשפחה. הילד מיקום פי-על בהתאם תמיכתה את תמתן שהמדינה

 ההוצאה על קצבאות הילדים, ומספר הילדים שבגינם נתקבלה קצבה. 16 תרשים

 

 ;2015 התקציב הצעת האוצר: משרד ;6.1 ,6.3.1 לוחות ,IV ,2014 סטטיסטי רבעון לאומי, ביטוח מקור:

 אומדן ;2034 שנת עד ישראל אוכלוסיית תחזית למ"ס:
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(*ציר ימני)הילדים שעבורם התקבלה קצבה ' מס
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 למי כיום. הנוהגות הטבלאות פי על הינו הקצבאות גובה ,31.5.13 עד שנולדו לילדים לחישוב: הנחות *

 בגובה ונותרת ,3-1 במקומות מצויים הם אם ,220 -ל 139 -מ הקצבה גדלה ,1.6.13-ה לאחר שנולדו

 ואילך הרביעי הילד עבור ש"ח 139

קצבה "אפקטיבית" ממוצעת )סך ההוצאה על קצבאות ילדים חלקי מספר . 17 תרשים

 *2013( במחירי 18הילדים עד גיל 

 

 ;2015 התקציב הצעת האוצר: משרד ;6.1 ,6.3.1 לוחות ,IV ,2014 סטטיסטי רבעון לאומי, ביטוח מקור:

 דןאומ ;2034 שנת עד ישראל אוכלוסיית תחזית למ"ס:

 לימודי ליבה

 שיעורי של הגדלהלו לשימור תנאי מהווה האוכלוסייה כלל של האנושי בהון ההשקעה המשך

 הפנויה בהכנסה ולגידול הפריון להגדלת מוסף, ערך בעלי כלכלה ענפי של להתפתחותם התעסוקה,

 אותם לומדות אינן אשר אוכלוסיות אל הליבה מקצועות של הבאתם חשיבות בית. ומשקי פרטים של

 .והולך גדל הכללית האוכלוסייה בתוך אלו אוכלוסיות של ששיעורן משום דווקא במיוחד, רבה היא כיום

 בתי לכלל ליבה לימודי הכנסת של המהלך את ולחזק להשלים תפעל שהממשלה הכרח יש לפיכך

  בישראל. החינוך וזרמי הספר

 האחרונות בשנים שונים בגלגולים הועלת שבה החינוך זרמי כלל בקרב ליבה לימודי לחיוב הקריאה

 המעבר תקופת אך ,היוצאת הממשלה בימי מקודמת להיות החלה מעשית תכנית רבות. דיון-במסגרות

 להשלמתה. מעל שאלה סימן הציבה

 העקביות מידת את שדורש זה הוא זה צעד ולהלן, לעיל הנזכרים הצעדים כלל מתוך כי לציין יש לבסוף

 צפויים פירותיו ואולם החרדי; הציבור בקרב והדרגתי מתמשך שינוי ולללח בכדי ביותר, הגבוהה

  צורך יש – פוליטית מבחינה מורכב שהוא ומשום – כך-משום שנים. מספר בעוד רק להיראות
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 לצורך המקצועית, והפקידות הציבור נבחרי ובמיוחד בדבר, הנוגעים כלל של כללית בהתגייסות

 מהווה הוא זה צעד כי ,מהממשלה חלק המהווה ,החרדית נהגההה את לשכנע חשוב המהלך. השלמת

 ליצור מנת-על בתיאום לפעול הכרח יש וכי – ידם-על המיוצגת האוכלוסייה לגבי במעלה ראשון אינטרס

  במשק. הצמיחה את המובילים הטכנולוגיה בענפי החרדי הציבור של לשילובו התנאים את

עור התלמידים החרדים במערכת החינוך )מתוך כלל התלמידים, לרבות שי. 18 תרשים

 חינוך ערבי(

 

 החרדים( התלמידים כלל )מתוך החרדים התלמידים של לבגרות זכאות שיעורי .19 תרשים

 

 

 

 

 2013 טאוב, כזמר מקור:

  

, חרדים
13.4%

2000

, חרדים
18.0%

2012

ניגשו  
לבגרות  
ואינם  
,  זכאים

14.6%

זכאים  
,  לבגרות
8.2%

לא ניגשו  
,  לבגרות
77.2%

2012
ניגשו  

לבגרות  
ואינם  
,  זכאים

13.7%

זכאים  
,  לבגרות
8.8%

לא ניגשו  
,  לבגרות
77.5%
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 מעונות יום, משפחתונים וצהרונים 

 משך ולהארכת הרך לגיל חינוך למתן בית-משקי בפני העומדות האפשרויות של והרחבה חיזוק

 משתי ערך בעלת היא הצהריים בשעות במסגרות היסודי הספר-ובית הגן בגילי ילדים של ההימצאות

 פינוי (2)-ו צעירים; בגילים לילדים הניתנים וההעשרה החינוך איכות העלאת (1) עיקריות: בחינות

 הפנויה. הכנסתם להגדלת וכך המשרות, להגדלת או העבודה בשוק השתלבותל ההורים אוכלוסיית

 המלצות התקבלו מאז שונים יישום בשלבי מצויים כבר שחלקם ,מהלכים במספר תלוי זה מעין חיזוק

 לרבות התחום, של מלאה והסדרה חדשות תשתיות בינוי של השלמה זאת, עם יחד טרכטנברג. ועדת

 המדינה, תקציב הצעת )ר' המתוכנן מן איטי בקצב מתקדם השונות, גרותבמס סגל של והכשרה פיקוח

 מהלכים של מלא מיישום הפוטנציאליים ולמפרנסים למפרנסים הצפויה התועלת כי לציין יש (.2015

 תחום של וטיפוח חיזוק כי ברור עצמם, הילדים לגבי לעבודה. הזמינות מבחינת – מאוד מהירה היא אלו

 ניכרים יהיו המהלך שפירות הגם ,העתיד דור של ההתפתחות לגבי עמוקות ותהשלכ בעלת היא זה

 בלבד. שנים מספר בעוד

 תכנון שעבודת משום דווקא חשובה היא זה תחום ולהאיץ להתקדם האפשרות כי להדגיש יש לבסוף

 בשונה וזאת – והיישום התקצוב במקטע לכן היא הדרושה ההתקדמות עיקר בתחום. נעשתה כבר רבה

 ממושכת. מטה עבודת דורשים אשר יותר, "בוסריים" אחרים, מדיניות תחומימ

 

 קורסי הכשרה מקצועית

 בנוסף העבודה. לשוק לכניסה והערבית החרדית האוכלוסייה תמרוץ על דגש ניתן האחרונות בשנים

 שלו אלו אוכלוסיות של האנושי ההון חיזוק באמצעות ובעיקר השאר בין הפריון, הגדלת נדונה לכך

 העבודה. בשוק יותר תיקותוהו האוכלוסיות

 עובדים של מחדש-הכנסתם לצורך הנדרשים למאמצים התייחסות די ניתנה לא כי נדמה זאת, עם יחד

 נחלשו אשר כלכליים ענפים מאותם נפלטוש עובדים ובראשונה בראש העבודה, לשוק פוטנציאלים

 המוקדשים התקציבים האחרונות שניםב הוגדלו המפותחות במדינות האחרונות. בשנים בישראל

 עובדים של המעבר ויכולת הגמישות להגדלת מכוונת זו מדיניות .market labor Active מדיניות ליישום

 בטכנולוגיה החלים לשינויים המשק של ההסתגלות יכולת ולחיזוק הקריירה, במהלך שונים ענפים בין

 1.5%-1% לכדי המגיעים תקציבים כך לצורך מוקדשים אלו במדינות העולמיים. הביקוש ובדפוסי

 (.20 תרשים )ר' זה תחום עבור בישראל מקובלתה להוצאה בהשוואה מאוד גבוה שיעור מהתוצר,

 המאפשרים ,מקצועית הכשרה מרכזי של בהפעלתם טמון זו מדיניות של המרכזיים המרכיבים אחד

 מקצועית. קריירה של שונים סוגים בין חייהם במהלך עובדים של מעבר
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 2011כאחוז מהתוצר,  Active Labor Marketההוצאה על מדיניות . 20 תרשים

 

 OECD.stat מקור:

 הקטנת מספר העובדים הזרים 

 העיסוק מאוד התמעט באחרונה 30רבה, באינטנסיביות זו היסוגי נדונה שנים מספר לפני שעד הגם

 2014 בשנת ועמד מאוד, גבוה עודנו זה שיעור ואולם, הישראלי. במשק הזרים העובדים של בשיעורם

 העובדים בשיעור קלה ירידה חלה האחרונות בשנים אמנם העסקי. במגזר העבודה מכוח 11.4% על

 לגדול: המשיך המוחלט מספרם אך (,1999 השיא, לשנת בהשוואה בשיעורם משמעותית )וירידה הזרים

 העובדים של ההשתתפות בשיעור הגידול מעובדת נבעה במספרם, לגידול במקביל בשיעורם, הירידה

 את משחזר 2015-2013 בשנים בישראל הזרים העובדים של המוחלט מספרם למעשה, הישראלים.

 31האחרונים. העשורים בשלושת השיא רמת

 בשל הן ועולה שבה בישראל השוויון ואי העוני תמונת לגבי הזרים העובדים סוגיית של חשיבותה

 זרים עובדים אלף 275-כ של ממוצעת רמה )סביב כאמור זרים עובדים של הגבוה המספר של התמדתו

 עם לישראל העבודה בהגירת שחלו האחרונות ההתפתחויות לאור והן האחרונות(, השנים 15 במהלך

 המדיניות מהלכי אף-על – אשר וסודן מאריתריאה עבודה מהגרי של אלפים עשרות כמה של עתםהג

 ענפי ובראשם שונים כלכליים בענפים להשתלב החלו – זו יהילסוג במענה האחרונות בשנים שהופעלו

  ומלונאות. מסעדנות כמו הבסיסיים, השירותים

                                                       
 הישראלי המכון לאומית, כלכלית מדיניות להתוויית קיסריה פורום זרים", עובדים "העסקת ואחרים: אקשטיין 30

 .2010 יוני לדמוקרטיה,

 הנסקרים העשורים שלושת במהלך שראללי שהגיעו הזרים מהעובדים משמעותי חלק כי לציין יש כך-בתוך 31

 בישראל האוכלוסייה של ההזדקנות בעקבות גבר ולהעסקתם להבאתם הלחץ וכי הסיעוד, בתחום מועסקים

 האמורה. התקופה במהלך
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 ,העזות הפוליטיות למחלוקות מעבר דרמטית. אהי בישראל זרים עובדים של גבוה שיעור של המשמעות

 העובדים בין וההתכתשות לפועל, והוצאתה ישראל של ההגירה מדיניות עיצוב של לשאלות הנוגעות

 של ההשלכה במיוחד, גבוה מספרם שבהן ושכונות ערים תושבי לבין העבודה"( "מהגרי )או הזרים

 ישירה היא רבים ישראלים של השכר מתור התעסוקה מצב על – אישור ללא או עם – הימצאותם

 הם ובכך השכלה מעוטי בעובדים המשופעים בענפים משתלבים הזרים העובדים משמעות.-ורבת

 הישראלים העובדים את לחלוטין דוחקים ובהמשך אלו בענפים הממוצע השכר את מטה כלפי לוחצים

 מועסקים. להיות סיכוייהם את מקטינים ובכך אלו מענפים

מספר העובדים הזרים והפלסטינים )אלפים( ושיעורם מתוך כלל העובדים . 21 תרשים

 במגזר העסקי

 

 3-נ'-ה' לוח ,2014 ישראל בנק דוח מקור:

 שנת להוציא (,2009-ו 2001 ,1995) מתודולוגי שינוי חל שבהן השנים כל עבור משורשרים הנתונים *

-ל 2011 בין במעבר בסדרה שבר מוצג כך-ומשום אדם כוח בסקר רבים שינויים הוחלו זו בשנה .2012

 להבדיל מספרם, כך-ומשום הזרים לעובדים יחסית מועטה במידה נגעו השינויים זאת,-עם .2012

 השנים. בין במעבר למדי אמין הינו משיעורם,
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 או השנה המאוחרת הזמינה 2008שיעור העובדים הזרים בשוק העבודה, . 22 תרשים

 

 ישראל בנק - ישראל עבור ;OECD מקור:

 המועסקים; כלל מתוך הזרים העובדים לשיעור מתייחס ישראלו נורבגיה שווייץ, בריטניה, עבור הנתון *

  הכולל העבודה כוח מתוך הוא השיעור זאת לעומת המדינות שאר עבור

 ;הזרים העובדים של מספרם בריסון השאר בין תלויה העוני ממדי הקטנת כי לומר ניתן זה רקע על

 כבוד אחר לארצותיהם ישובו כי ובווידוא קיבלום, שלשמם בענפים ,באישור העסקתם על בבקרה

 להציב אפוא צריכה הכלכלה בענפי והתמיכה התעסוקה מדיניות האישורים. חידוש-אי של במקרה

  ההכרחי. ימוםלמינ זרים בעובדים ההיעזרות הקטנת את מרכזי כיעד

 אקטיבית-פרו תעסוקתית במדיניות והשקעה ; העבודה חוקי של ההעמקה וייעול האכיפה ייעול

 של ריסון לצורך ראשית, הקשרים. של רב במספר ערך בעלת הינה העבודה חוקי של יסודית אכיפה

 המעסיקים והבאת ניצול מניעת של בדרך הן כלומר, האמיתי; מספרם על ובקרה הזרים העובדים היקף

 להקטין מהמקרים בחלק שעשוי )מה אלו עובדים העסקת של )החוקית( ה"אמיתית" העלות לראיית

 זליגה ומניעת המותר הזמן במסגרת עובדים שהות על הקפדה של בדרך והן להעסקתם(; התמריץ את

 ענפים. בין

 חוק, פי-על שכר מתןו זכויות(, קיפוח שכר, הלנת זה )ובכלל ניצול מניעת על שמירה לצורך שנית,

 נוסף יתרון היציגים. הארגונים בין שהושגו לסיכומים ובהתאם מינימום( )שכר המחוקק לכוונת בהתאם

   טווח.-ארוך ותכנוני כלכלי ערך הייצור, גורמי של האמיתיים" "המחירים את יראו שהשחקנים הוא
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 יישום על האמונים המפקחים מספר אופנים. בכמה זו מבחינה לוקה ישראל הנוכחי הדברים במצב

 ההוצאה היקף לכך, בנוסף (.23 תרשים )ר' בינלאומית בהשוואה למדי קטן העבודה חוקי של ואכיפה

 למדי נמוך הוא בו( וכיוצא ההכשרה חיזוק של מוצא-מנקודת )לפחות העבודה שוק לשכלול המשמשת

 (.20 תרשים )ר' המפותחות המדינות לממוצע בהשוואה

 מספר עובדים למפקח. 23 תרשים

 

 :policy social and market-labour of review a of Results society divided a Israel: OECD מקור:

 הבינ"ל העבודה ארגון פי-על אלו קבוצות עבור benchmark רמת *

 יסוד מוצרי על מע"מ מהפחתת הימנעות

 על המע"מ מהפחתת להימנע ובפרט דיפרנציאלי, מע"מ החלת של צורה מכל להימנע קורא הצוות

 ניתן ובפרט השוויון, אי על בכלל אם משמעותי באופן להשפיע צפוי אינו זה בכלי השימוש יסוד". "מוצרי

 לכך בנוסף לכתחילה. עוצבה למענם לא אשר העשירונים לידי תגיע ההטבה מן ניכר שחלק לשער

 הפעלת לצורך שתידרש נוספת ובעלות ממסים, בהכנסות ניכרת בירידה כרוך להיות צפוי המהלך

  והאכיפה. הפיקוח מנגנון

 כי המוצרים, מן חלק על המע"מ את כליל, לבטל או להפחית, הממשלה שתחליט ככל זאת, עם יחד

 מוצרים על ולא דווקא המפוקחים המוצרים על תחול זו הפחתה כי הצוות ימליץ הכרחי, רע בתור אז,

 יועברו ההנחות כי להבטיח יותר טוב באופן תצליח הממשלה אלה מוצרים שבקרב מאחר זאת אחרים.

 מונופוליסטיים(. ענפים במסגרת )במיוחד הפירמות לבעלי כרנטה ישמשו ולא המוצרים, למחירי

 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

Th
o

u
sa

n
d

s



286 

 

 תקציבייםה מקורותה .ה

 בטווח הגירעון בהרחבת כרוך להיות צריך אינו האמורים הצעדים שיישום הינה הצוות של המוצא הנחת

 הטבות ובראשם ממס, פטורים של רוחבית מהקטנה להגיע צריך העיקרי המימון מקור לפיכך הביניים.

 מתכון פי על עיזבון מס ובהטלת באילת, ממע"מ פטור וביטול השתלמות, וקרנות פנסיוני חסכון על

 לעניין ההעברה )סף הרלוונטיים הפרמטרים עדכון תוך – בסט בן ועדת במסגרת שהוצע לזה דומה

   באלו(. וכיוצא שיעורו המס, חלות

 

 
 

 

 

References 

 

 לאומית, כלכלית מדיניות להתוויית קיסריה פורום ,'זרים עובדים העסקת' .2010 ואחרים, צ', אקשטיין,

 .הלדמוקרטי הישראלי המכון

 .2007,לדמוקרטיה הישראלי המכון ירושלים: ,'?בישראל עניים יותר יש 'מדוע .2007 ואחרים, מ', דהן,

 לכלכלה התכנית בכלכלה", "מחלוקות סדרת ,'כלכלית וצמיחה שוויון אי בין הקשר על' .2006 י', זעירא,

 .ליר ון במכון וחברה

 2015 'השוויון ואי הצמיחה בראי הקרובות בשנים בישראל המיסוי מדיניות' .2015 מ', סטרבנצ'ינסקי,

 פרסום(. )לקראת

  אביב.-תל אוניברסיטת 'ישראל ערביי של העבודה שוק ' .2013 נ', וקסיר ע', ישיב,

Atkinson, Anthony B. Inequality - What Can Be Done? Cambridge: Harvard UP, 2015.  

Galor, Oded, and Omer Moav. From physical to human capital accumulation: Inequality and the 

process of development. The Review of Economic Studies71, no. 4 (2004). 

OECD: Israel: a divided society Results of a review of labour-market and social policy, 2010. 

OECD, Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, 2011 

World Economic Forum: Global risks 2015, 2015;  

 

 

 



287 

 

 חברתית-פרק רביעי: בית היוצר למדיניות כלכלית

 

 תהליך קביעת המדיניות הכלכלית חברתית

 פרוזנפר ומהרן דינור רענן בסט, בן אבי

 

 התחרות, להגברת השוויון, אי לצמצום הצמיחה, להאצת הנדרשת המדיניות את ולבצע לתכנן כדי

 בישראל הממשל ביעילות. לתפקד שיכול ממשל נדרש היציבות, על ולשמירה המחיה יוקר להוזלת

 המערכת מתקבלות, ההחלטות כאשר גם אולם שונות, מסיבות קריטיות, החלטות בקבלת מתמהמה

 כמו רבים, שורשים בישראל השלטון של ההנמוכ למשילות למעשים. תרגומן על מקשה השלטונית

 והריכוזיות הנוכחי בעידן המקובל בהיקף מחקר מחלקות העדר הממשלה, משרדי של המיושן המבנה

 רפורמות של סדרה מחייב המשילות שיפור ההחלטות. קבלת בתהליך האוצר משרד של הגדולה

 המבצעת. הרשות של רבים בהיבטים

 

  1העיקריים הממצאים - ותקצובה חברתית-הכלכלית המדיניות תהליך ריכוזיות .א

 בכלכלה בביטחון, – חיינו תחומי בכל הממשלה מדיניות של המרכזי הביטוי הוא המדינה תקציב

 הביקוש את לשקף אמורים לפועל והוצאתה לתקציב תרגומה המדיניות, תכנון החברתיים. ובשירותים

 הלאומי. העדיפויות סדר אתו המשק קברניטי תלרשו העומדים המקורות את תחום, בכל הציבור של

 היחידות כל של הפעילות על ומימונה הציבורית ההוצאה של בהשלכות להתחשב יש בעת בה

 בית. ומשקי רווח מטרת ללא מוסדות עסקים, – במשק הכלכליות

 גם אך עולמו, מתפיסת מושפעת התקציבית ולעלותה למדיניות הממשלה משרי אחד כל של הגישה

 הראשונה הקבוצה – עיקריות קבוצות לשתי השרים את מחלקים רבים חוקרים בממשלה. פקידומת

 בקבוצה ואילו האוצר, ושר הממשלה ראש כמו הכללי, האינטרס את בעיקר הרואים משרים מורכבת

 בקבוצה ספציפית. קבוצה של צר לאינטרס גם דואגים הכללי, לאינטרס שבנוסף שרים, נכללים השנייה

 ההוצאה(. )שרי לציבור שירותים המספקים משרדים על המופקדים שרים כלל בדרך נמצאים השנייה

 המשרד הוצאות מהגדלת להם לצמוח שעשוי הפוליטי ההון את גם בחשבון להביא עלולים אלה שרים

 לקבוצות דאגה ידי על פוליטי הון לצבור גם להם יאפשר יותר גדול תקציב אחריותם. בתחום המצוי

 אינם הםש מאחר מזו, יתרה מדיניותם. על אותם יתגמלו עתידיות בחירות שבמערכות ייחודיות, בוחרים

 נוטים אלה שרים בהם. הגלום הנזק בהערכת ראש מקלים הם ,המסים גביית על במישרין מופקדים

                                                       
 ט. ופרק א פרק התקצוב, בתהליך חותהכו מאזן (,2006) דהן ומומי בסט בן אבי על רבה במידה מתבסס זה פרק 1
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 על נופל התוכנית של שהמימון בעוד לשולחיהם, רק תועלת המניבות תכניות שישנן מכך להתעלם

 כלל של הראות מנקודת לרצוי מעבר הוצאות לאשר יטוי הם מכך כתוצאה המסים. משלמי כל כתפי

 האוכלוסייה.

 כלומר מאוד, ריכוזי התהליך בהןש במדינות החל החלטות, קבלת תהליכי של לקשת עדים אנו ,בעולם

 הממשלה לראש ניתנים ובש שיתופי, במודל עבור האוצר, ולשר הממשלה לראש נתונה הסמכות עיקר

 הייעודיים השרים אך והגירעון, המיסוי ההוצאה, סך – התקציב למצרפי באשר עודף כוח האוצר ולשר

 שווים שותפים הממשלה חברי כל שבו מבוזר, בתהליך וכלה התקציב, הרכב לגיבוש מלאים שותפים

  בכללותו. התקציב בגיבוש

 התקציבית המשמעת את מגביר ריכוזי תהליך כי בבירור מצביעים האמפיריים והממצאים התיאוריה

 המחקרים אולם יותר. קטנים ממשלתי וחוב גירעון וכן יותר, מצומצמת ציבורית הוצאה – הממדים בכל

 ההולם העדיפויות סדר בבחירת פוגע הריכוזי התהליך מידה באיזו השאלה על עונים אינם האמפיריים

 בנושאים מתמחים ההוצאה שרי הציבוריים. השירותים של הייצור וביעילות הציבור של רצונותיו את

 עליהםש בנושאים יותר ומבוסס עשיר מידע ולעובדיהם להם יש ולכן ,ורווחה חינוך ,בריאות כמו ייחודיים,

 הביקוש את יותר טוב מכירים הם הממשלה. ראש למשרד או האוצר למשרד שיש מכפי מופקדים, הם

 ומוצרים שירותים של הייצור בפונקציית ערוך לאין רבה במידה בקיאים ןוכ לשירותיהם הציבור של

 ההחלטות, קבלת בתהליך משקלם הגבלת ידי על ההוצאה, משרדי של המידע מיתרון התעלמות אלה.

 של התגובה מהירות גם מזו, יתרה השונים. השימושים בין המקורות הקצאת את לעוות עלולה

  יותר. איטית תהיה ההוצאה, משרדי מופקדים הםעליש בתחומים למשברים, הממשלה

 בהשוואה שלביו, בכל במיוחד ריכוזי הוא בישראל ותקצובה חברתית-הכלכלית המדיניות קביעת תהליך

 ובמיוחד בישראל, ההחלטות קבלת תהליך מניתוח עולה כך (.1 )תרשים OECD-ה במדינות למקובל

 בחרה הממשלה עמדת וסיכום התקציב הכנת בבשל התקצוב. בתהליך מוסד כל של מעמדו מבחינת

 הרכב בקביעת גם ההוצאה. שרי פני על הממשלה ולראש האוצר לשר אסטרטגי כוח להעניק ישראל

 ההוצאה שרי עם פעולה שיתוף פני על הממשלה ולראש האוצר לשר בכורה מעמד הוענק התקציב

-אי – מחיר גובות אך קציבית,הת המשמעת לשמירת רבות תורמות אלה החלטות השיתופי(. )המודל

 בסדר לפגוע עלול הענפיים בתחומים רבים ומומחיות ידע מרוכזים שבהם המשרדים של שיתופם

 הציבוריים. השירותים של הייצור וביעילות לציבור הרצוי ההעדפות

 בשנות החמור התקציבי המשבר בעקבות (,1985) הייצוב תכנית לאחר החלה ריכוזי בתהליך הבחירה

 בתקציב והגירעון מהתוצר, 74%-ל הציבורית ההוצאה הגיעה זו בתקופה (.1974-1985) האבוד ורהעש

 הרסניות. היו והצמיחה האינפלציה שיעור על זו מדיניות של השלכותיה מהתוצר. 14%-ב הסתכם

 מדיניותה ואת הכלכלית עולמה תפיסת את הממשלה שינתה האבוד" "העשור למחלות כמזור

 39%-ב מסתכם הוא וכיום בהדרגה פחת בתוצר הממשלה הוצאות משקל לקצה. קצהה מן התקציבית
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 באופן ירד בכללותו הציבורי המגזר בתקציב הגירעון גם .OECD-ה חברות בין ביותר מהנמוכים בלבד,

 שתי הפנימו אלמלא מתרחשות היו לא אלו מרשימות תוצאות מהתוצר. 4%-כ של ממוצעת לרמה ניכר

 במשמעת החיוביות ההתפתחויות אחראי. תקציבי ניהול של החיוניות את תהמרכזיו המפלגות

 כך כל גבוהה ריכוזיות רמת נדרשת עדיין אם מחדש לבחון מאפשרות זמן לאורך ויציבותן התקציבית

 המדינה. תקציב ובביצוע בתכנון

 OECDמדד הריכוזיות בתהליך התקצוב בישראל ובמדינות . 1תרשים 

 

 (2006) ודהן בסט בן מקור:

 האוצר. במשרד בישראל מגובשת אותה המלווה התקציב והצעת חברתית-הכלכלית המדיניות

 אישורו את ולקבל הממשלה לראש ההצעה את להציג נהוג האוצר, במשרד הדיונים משהושלמו

 הממשלה להכרעת החוק פי על מוצגת האוצר ושר הממשלה ראש על המוסכמת ההצעה ותמיכתו.

 תהליך התקציבי. היום סדר את לקבוע אסטרטגי כוח האוצר ולשר הממשלה לראש נקמוע כך כולה,

 להלן: נציין עיקריהם שאת רבים, בכשלים לוקה זה

 להלכה משרדם. לתקציב לא ואף והתקציב המדיניות לתכנון שותפים אינם ההוצאה משרדי ,בפועל

 שיתופם, של הירודה ותהאפקטיבי בשל אך האוצר, למשרד הצעותיהם את להגיש מתבקשים הם

 החדש לתקציב נטיתווהרל המוצא נקודת בהערכת הן מתבטאת הדרתם נמוכה. שלהם ההיענות

 וברפורמות. ההעדפות בסדר הנדרשים השינויים בקביעת והן האוטומטי( )הטייס

 חוק וביישום התקציב הצעת של הבהכנת מרכזי מעמד האוצר במשרד התקציבים שלאגף למרות

 מספר אחרות בארצות התקציבים שבאגפי בעוד מקצועיים, עובדים 50-כ באגף מועסקים התקציב,
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 על עולה העובדים מספר ,ובבלגיה בהולנד כמו יחסית, קטנות במדינות גם יותר. הרבה גדול העובדים

 ומתמחה יותר גדול ערוך ןלאי שהוא ההוצאה, משרדי של המקצועי הצוות הדרת זה, רקע על .100

 התכנון. בטיב פוגעת יותר,

 הדיון לפני שלושה עד שבועיים למשרדם התקציב הצעת את לעיון מקבלים יםייעודיה המשרדים

 הדיון לפני שבוע מקבלים הם המתוכננות והרפורמות בכללותה התקציב הצעת את בממשלה.

 ברמה לדיון ולהיערך הכולל התקציב קער על להם המוצע התקציב את לבחון שיכולתם כך בממשלה,

 .מוגבלת נאותה

 בנתונים מאוד דלה לממשלה המוצגת ממנה הנגזרת התקציב והצעת המוצעת המדיניות חוברת

 את בהמשך )ראה לכנסת המוגש התקציב לספר בהשוואה והן בעולם למקובל בהשוואה הן כמותיים,

 למרות אפשרית, בלתי כמעט לעומק בו ןלדו הממשלה של יכולתה לפיכך בשקיפות(. הדן הסעיף

 למעשה, המבצעת. הרשות של מרכזי כלי היא פרלמנטרי במשטר התקציבית המדיניות שקביעת

 עצומות. בעיניים התקציב אישור על מחליטה הממשלה

 השוואה, לשם ליומיים. יום בן קיצוני, באופן מוגבל בממשלה המדינה בתקציב לדיון המוקדש הזמן

 לדיון. חודשיים יםמוקצ לכנסת

 

 התקציב והרכב העדיפויות סדר בקביעת שיתופי לתהליך המלצות 1.א

 תהליך בפיצול עוברת התקציב של יעילה מהקצאה והן פיסקלית ממשמעת הן ליהנות הדרך 

 – התקציב מצרפי כל ייקבעו הראשון בשלב שלבים. לשני בממשלה ההחלטות קבלת

 מוצע התקציב, ממצרפי נגזרת הפיסקלית שהמשמעת מאחר והגירעון. המסים ההוצאה,

 פי על ההחלטות, קבלת בתהליך האוצר שרול הממשלה לראש עדיף מעמד יוענק זה שבשלב

  התקציב. מצרפי לגבי הריכוזי התהליך המשך כלומר כיום, הקיימת המתכונת

 שיתופי, בתהליך התקציב הרכב על יוחלט ייקבעו, התקציביים שהמצרפים לאחר השני, בשלב 

 ד.משר כל של התקציב והרכב הכולל הרכבו בקביעת ההוצאה שרי של מעורבותם את שיגביר

 השגת יאפשר השונים, שלביו בין הכוחות יחסי שינוי עם בבד בד שלבים, לשני התהליך פיצול

 ויתרום החברתית, הרווחה את שימקסם העדיפויות סדר בחירת עם יחד תקציבית, משמעת

 והתוכניות היעדים על בדיון יחל בתקציב בהרכב הדיון הציבוריים. השירותים של יעיל לייצור

 מושן.למי הכלכליות

 השמונים, שנות מאז הממשלה. במשרדי ארגוניים שינויים גם מחייב האחרונה ההמלצה יישום 

 כך עקב ההוצאה. משרדי של מעמדם ונחלש הלך האוצר, משרד של מעמדו שהתחזק ככל

 ביציבות הירידה גם הראשונה. מהמעלה אדם כוח לגייס ביכולתם פיחות וחל יוקרתם ירדה
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 התהליך שכלול ההוצאה. משרדי של המשיכה כוח את צמצמה ןהאחרו בעשור השלטונית

 של המשיכה כוח הגדלת את מחייב שונות תכניות ובין משרדים בין התקציב הקצאת של

 הרחבת סמכותם. הרחבת עם בבד בד בהדרגה, יתרחש זה תהליך הייעודיים. המשרדים

 השירותים להספקת המשרדים על אחריות הטלת עם אחת ובעונה בעת לבוא חייבת הסמכות

 להם. אישרה שהממשלה התקציב במסגרת מופקדים הם שעליהם

 

  בתקציב לדיון הזמנים לוחל המלצות .2.א

 ראש בערב ותסתיים באפריל באחד שתחל התקציב, על בממשלה דיונים סדרת לערוך יש 

  השנה.

 מראש. שבועיים לפחות למשתתפים יימסר התקציב מדיוני אחד כל לקראת החומר  

 תשומה ניתוח הממשלה בפני יציגו נבחרים הוצאה ושרי האוצר שר -- בממשלה 1 מספר דיון-

  במשרדיהם. החולפת השנה של תפוקה

 לסדרי הצעתו את בה יציג האוצר ושר לכלכלה, שרים בוועדת ישיבה תתקיים זה דיון בעקבות 

 ביעדים מותתחו תהיינה ההצעות הקרובה. לשנה אשכולות( של פירוט )ברמת העדיפויות

 הפיסקליים.

 של פירוט ברמת עדיפויות לסדרי האוצר שר הצעת על הצבעה -- בממשלה 2 מספר דיון 

 וביטחון(. רווחה בריאות, חינוך, )כמו אשכולות

 מקרו מצב הערכת הממשלה בפני תציג לכלכלה הלאומית המועצה – בממשלה 3 מספר דיון-

  הצמיחה. תחזית ואת כלכלית

 בסוף ממשלה. משרדי לפי תקציב הצעת לממשלה יגיש האוצר שר -- שלהבממ 4 מספר דיון 

 האוצר. שר הצעת על הצבעה הממשלה תקיים הדיון

 אוקטובר. מסוף יאוחר לא הכנסת שולחן על יונח המדינה תקציב 

 חדשות. ולבחירות הכנסת של מיידי לפיזור יוביל דצמבר בסוף המדינה תקציב אישור אי 

 היציבות. העדר את מחמירה רק היום הנהוגה החסד תקופת

 

  המדינה תקציב בנייתל המלצות 3.א

 התקציב. הצעת את לבנות שתפקידה תקציבים יחידת הוצאה משרד בכל להקים מוצע 

  ההוצאה. משרד מתקציב יבואו זו יחידה להקמת המקורות
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 היו"ר כהונת מעמדה, סטטוטורי. למעמד לעבור צריכה לכלכלה הלאומית המועצה 

 ותפקודה. עצמאותה את לחזק מנת על בחוק, מוגדרים להיות צריכים וסמכויותיה

 סיכום הבאה. התקציב שנת לקראת המעבר דפי בהכנת המשרדים את ישתף האוצר משרד 

 בשל ניםהשו התקציב בסעיפי המוכתבים השינויים היינו -- תקציבי סעיף כל של המעבר דפי

 בידי ייחתם -- תקציביים וסיכומים ממשלה החלטות מחייבים, הסכמים חקיקה, טבעי, גידול

 התקציבים. על הממונה סגן ובידי הרלוונטי במשרד התקציבי הסעיף על שממונה מי

 אגף ראשי להכרעת תובא המחלוקת המעבר, דפי סיכום על להסכמה הגיעו לא הצדדים אם 

 להכרעת תועבר המחלוקת להכרעה הגיעו לא אלה ואם ,המשרדים בשני התקציבים

 שר ידי על ייקבע המעבר דפי סכום – ביניהם הסכמה בהעדר המשרדים; בשני המנכ"לים

 שהאחריות הוצאה בסעיפי התקציבי. הסעיף על הממונה השר עם שיתייעץ לאחר האוצר,

 לבין האוצר משרד כ"למנ בין יוכרעו מחלוקות – ההכנסה ובסעיפי האוצר שר בידי לביצועם

 לכלכלה. הלאומית המועצה ראש

 ממשרדי אחד בכל והפחתות( )תוספות לשינויים הצעות יגישו הרלוונטי והמשרד האוצר משרד 

 ההוצאה משרד בין צדדי דו ומתן משא של מנגנון יוסדר שנקבע. ההוצאה לגג בכפוף ההוצאה,

 ראשי או המנכ"לים, בין הוכרעו שלא במחלוקת סוגיות הפקידות. דרגי בכל האוצר למשרד

 ההוצאה. לשר האוצר שר בין צדדי דו ומתן למשא יגיעו המשרדים, שני של התקציבים אגף

 ידי על הוכנה אולמרט ממשלת של כהונתה בעת (.2006) ודהן בסט בן על מתבססות לעיל ההמלצות *

 שיסודותיו ,שיתופי תקצוב לתהליך הצעה דינור, רענן ,הממשלה ראש משרד מנכ"ל בראשות צוות

 ,המשילות ועדת את הקימה האחרונה הממשלה מומש. לא יישומה אולם אלה, המלצות על התבססו

 הוועדה התקצוב. בתהליך גם היתר בין שדנה לוקר, הראל הממשלה ראש משרד מנכ"ל בראשות

 רק הוצאה. משרדי בארבעה ניסוי במסגרת וליישמ להתחיל והציעה חלקי שיתופי תהליך על המליצה

 הצורך. די שיתופית אינה שההצעה משום לוודאי קרוב – בניסוי להשתתף ניאות החקלאות משרד

 

 2ההסדרים חוק .ב

 לייצוב התכנית המשק. לייצוב הכלכלית מהתכנית כחלק 1985-ב לראשונה נחקק ההסדרים חוק

 זו התמודדות הישראלי. המשק שידע הקשים הכלכליים המשברים אחד עם להתמודד נועדה המשק

 הממשלה, בתקציב עמוק קיצוץ כמו הכלכלית, הפעילות תחומי בכל חריגים כלכליים צעדים חייבה

                                                       
 2006 לדמוקרטיה, הישראלי המכון ב, פרק התקצוב, בתהליך הכוחות מאזן דהן: בסט, בן בסיס על נכתב 2
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 והצעדים התקציב חוק מכריכת מנוס היה לא לפיכך, מחירים. והקפאת שכר קפאתה מסים, הטלת

  אחת. בחבילה חקיקה שינויי המחייבים הכלכליים

 מדי הישראלי. התקצוב בתהליך מקובל לנוהג הפך ההסדרים חוק מאז, חלפה החירום ששעת למרות

 ,חוקים עשרות של ורםאיש לצורך התקציב, לחוק בצמוד ההסדרים חוק את הממשלה מביאה שנה

  תחומים. במגוון חקיקה ותיקוני חוקים ממאה יותר אף ולעתים

 אישור ואי היות אחת. כמקשה והתקציב ההסדרים חוק על להצביע חייבים הכנסת חברי כי לציין חשוב

 בחוק הכלולה החוקים חבילת בכל לתמוך הכנסת חברי נאלצים הממשלה, נפילת את גורר התקציב

 עליהם. מקובלים אינם רובם או חלקם אם םג ההסדרים,

 ולהשיג המשק בענפי מבניות רפורמות לבצע הציבורי, המגזר את לייעל הן ההסדרים חוק של מטרותיו

 שהם ,מדיניות צעדי )א( חקיקה: שינויי של סוגים שני כולל ההסדרים חוק כלומר, התקציב. יעדי את

 אלו לצעדים לתקציב. רופפת זיקה בעלי שהם ,יותמדינ צעדי )ב( התקציב; על ישירה השפעה בעלי

   בביצועם. העיקרית המטרה אינה התקציב יעדי השגת אך התקציב, על לוואי השפעות להיות יכולות

 

 ההסדרים חוק של היתרונות .1.ב

 הרפורמות מתנגדי החלשת

 לטובת עטיםמ בידי שהיו רבים נכסים באובדן כלל בדרך כרוכים ההסדרים בחוק הנכללים הצעדים

 כבירים לחצים מפעילים השינויים מן המפסידים טבעי, באופן במעט. אך רבים, של התועלת הגדלת

 התועלת זאת, לעומת לשינוי. ההסכמה תמורת הולם פיצוי להשיג למצער או ,המצב את לשמר

 הממשל על שמופעלים הלחצים נגד משקל ליצור כדי מספיקה אינה לרבים לצמוח שעשויה המזערית

 הכלכלית התוכנית עם התקציב חוק של סינכרוניזציה הפוטנציאליים. המפסידים מצד והכנסת

 החקיקה זמן תחימת ומתואמת. עקבית תקציבית מדיניות להפעיל לממשלה מאפשר ההסדרים חוק

 אולם התקציב. שנת לתחילת חוקים של הפעלתם תחילת מועד את לקבוע לממשלה מסייעת

 מסעיפי בחלק רק תפקיד ממלאת הממשלה של הכלכלית ותכניתה התקציב חוק של הסינכרוניזציה

  ההסדרים. חוק

 הפוליטית היציבות לחוסר דנג משקל

 הפעמים ומספר הפוליטית, היציבות את ערער וקטנות בינוניות למפלגות הפוליטית המערכת פיצול

 המפותחות. למדינות בהשוואה דופן יוצא והוא מאוד גדל מוקדמות לבחירות ללכת נאלץ הציבור שבהם

 במשילות. הפוליטית היציבות חוסר של הפגיעה על לחפות מנסה ההסדרים חוק
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 הפרטיות החוק להצעות נגד משקל

 טיבם על הרחב לקהל לאותת פוליטיקאים בקרב דחף יצרה במפלגות הישירה הבחירה שיטת

 בהצעות ניכר גידול היה לכך הביטויים אחד מחדש. להיבחר סיכוייהם את להגדיל כדי כפרלמנטרים

 השנים עשרה בחמש בישראל הפרטיות החוק הצעות היקף הכנסת. חברי שהגישו הפרטיות החוק

 הכנסת בתפקוד לפגיעה גורם הוא יוצא כפועל בעולם. המקובל על מונים עשרות עולה האחרונות

 שיעור רק אמנם (.הנוכחי במסמך הכנסת בפעילות הדיון וכן 2009 ופרידברג, חזן )ראה רבים במישורים

 המעשה את לשבש לולותע אלה גם אך המשוכות, את עובר המוגשות ההצעות אלפי מתוך זעיר

 גבר. הפוליטית היציבות שחוסר ככל עלה להתקבל אלו חוק הצעות של הסיכויים התקציבי.

 חוקים של הפעלתם מועד את לדחות או לבטל כדי גם היתר, בין ההסדרים, בחוק השתמשה הממשלה

 שעברו. פרטיים

 

 ההסדרים חוק של חסרונותה .2.ב

 מהותי באופן פוגע הוא מהותיים. מחסרונות סובל הוא יתרונות, מספר ההסדרים שלחוק למרות

 מתקציב בנפרד ההסדרים וחוק התקציב על להצביע מאפשר לא שהוא משום הדמוקרטי, בתהליך

 השלכה ממילא אין ההסדרים בחוק מההצעות שלרבות העובדה לנוכח בולט זה חסרון המדינה.

 מחברי מונעת היא שכן דמוקרטית אינה אחת ילהכחב בלבד ההסדרים חוק על הצבעה גם תקציבית.

 השקפתם שלפי בחוקים גם לתמוך אותם ומאלצת בהם תומכים שהם החוקים את רק לאשר הכנסת

 הדמוקרטי, בהליך ההסדרים חוק פגיעת על עמד (2004) ההסדרים חוק לעניין בג"ץ גם ראויים. אינם

 דרים.ההס חוק נגד שהוגשו עתירות בעניין דין פסק במסגרת

 בממשלה ההסדרים ובחוק המדינה בתקציב לדיון המוקצב הזמן משך החקיקה. ביעילות פוגע גם החוק

 חוקים, ובעשרות המדינה בתקציב זמנית בו מעמיק דיון לערוך אפשרות אין חודשיים. הוא ובכנסת

 לאישורם םלגרו ועלול ביעילות, גם פוגע זה שמנגנון כך האמור. הזמן בפרק מאוד, מורכבים שחלקם

  בשלים. שאינם חוקים של

 

 ההסדרים לחוק והמלצות סיכום .3.ב

 אחד, מצד הפרטיות החוק הצעות של העצום ההיקף הם הישראלית בחקיקה מהחוליים שניים

 הכנסת בתפקוד פוגעים ואלה אלה שני. מצד הממשלה ידי על ההסדרים בחוק המופרז והשימוש

 תורם היה השניים של היקפם צמצום ישראל. מדינת של תוהמבני התקציבית המדיניות וביעילות

 הכנסת. ובעבודת והחברתית הכלכלית במדיניות יותר רבה ליעילות
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 בחוק הצורך את מקטינה גם הגבלתן הפרטיות. החוק הצעות היקף את להגביל הצענו החמישי סעיףב

 מהותיים שינויים נדרשים שאז משום כלכלי, משבר בשעת חשוב ההסדרים חוק ועוד, זאת ההסדרים.

 את לכרוך אלא ברירה, מותיר לא משבר בשעת הזמן קוצר חקיקה. שינויי מחייבים שחלקם בתקציב,

 חבילה באותה לכרוך דחיפות אין אולם אחת. בחבילה היקפו על המשפיעים החוקים ואת התקציב

 החקיקה להגבלת במקביל ההסדרים חוק הגבלת ועוד, זאת תקציביות. השלכות להם שאין חוקים

 לאור החקיקה. של היעילות שיפור תוך הממשלה, לבין הכנסת בין הכוחות מאזן על שומרת הפרטית

 אחד, מצד הכנסת חברי של הפרטית החקיקה של המופרז ההיקף על הממשלה של ההדדית הביקורת

 התופעות ישת לצמצום הסיכוי גדל ההסדרים, חוק של המופרז ההיקף על הכנסת חברי של והביקורת

 מומלץ: לפיכך יחדיו. השינויים שני כריכת ידי על

 כנסיגה מוגדר כלכלי משבר כלכלי. משבר בשעת רק ההסדרים בחוק השימוש את להתיר 

   הקרובה. התקציב בשנת לנפש בתוצר צפויה

 משמעות בעלות שאינן הצעות ההסדרים בחוק לכלול אין משבר, בשעת גם מקרה, בכל 

 ישירה. תקציבית

 בפעילות הדן בפרק בהמשך המופיעות הפרטית החקיקה להגבלת ההמלצות את לאמץ 

 .הכנסת

 

 3האוצר במשרד ההחלטות וקבלת הניתוח תהליך .ג

 המדיניות מסוגיות בחלק מדיניות. ניתוח האוצר במשרד התקציבים אגף עורך פיה שעל אחת שיטה אין

 חיצונים. גורמים עם פורמלית בלתי היוועצות תוך ,התקציבים אגף עובדי ידי על בעיקר נעשה הניתוח

 בלתי באופן נטייםווהרל הממשלה משרדי עם התקציבים אגף של משותפת עבודה נעשית אחר בחלק

 משרדית. בין ועדה של במתכונת או פורמלי,

 כמו ציבורית, לוועדה המדיניות והמלצת הבעיה ניתוח את לעתים מאציל האוצר משרד לכך, בנוסף

 הוועדה או ששינסקי'( )'ועדת בישראל וגז נפט משאבי בנושא הפיסקאלית המערכת לבחינת דההווע

 התקציבים. אגף של בכירה נציגות כוללות אלה ועדות טרכטנברג'(. )'ועדת חברתי-כלכלי לשינוי

 בפרויקטים תועלת-עלות ניתוח כמו חוץ( )מיקור פרטי גורם ידי על נעשה הניתוח מסוימים, במקרים

 בורתיים.תח

                                                       
 רפורמות, (,2014) ודהן בסט בן בתוך האוצר, במשרד מדיניות ניתוח דהן, מומי בסיס על נכתב זה סעיף 3

 .לדמוקרטיה הישראלי המכון ושחיתות, פוליטיקה
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 ועדה בעזרת אותה לבצע או פנימית בעבודה מדיניות ניתוח לערוך אם מחליט האוצר שמשרד נראה

 הישימות ומידת המדיניות סוגיותה בשלות מידת פי על ,חוץ מיקור או ציבורית ועדה בינמשרדית,

 סוגיותל בעיקר שמור ציבורית בוועדה ששימוש נראה התקציבים אגף אנשי עם משיחות הפוליטית.

 שימוש נעשה לעתים, נמוכה. הצפויה הפוליטית שישימותן או מספיק, נחקרו או נותחו, שלא מדיניות

 הכרעה להשיג כדרך או הרלוונטי, הייעודי המשרד מצד התנגדות לעקוף מנת על ציבוריות בוועדות

  הייעודי. המשרד עם מקצועית במחלוקת

 של הדגם פי על מדיניות לניתוח בפועל הניתוח השוואת ידי על המדיניות איכות את מנתח דהן

 המצוי בין בפער שמתבטא רצויות הבלתי התופעות של בהיר ניסוח )א( הכולל ,מוגבלת רציונאליות

 לקדם או הציבור, רווחת את לשפר ממומשות בלתי הזדמנויות או הציבור, ברווח ממשית פגיעה לרצוי,

 ,המדעי המדף שמציע המידע/המחקר מיטב ידי על ובההמג ברורה בעיה הגדרת )ב( חשובים; ערכים

 או תיאורטי גיבוי תוך ,המוצעות החלופות לבין הבעיה הגדרת בין הדוקה זיקה )ג( והאמפירי; התיאורטי

 ההשפעות ניתוח תוך מוגבל חלופות מספר בחינת )ד( הבעיה; להקלת החלופות בין לקשר אמפירי

 הבלתי התופעות )צמצום המרכזיות התועלות כמו ,רכזייםהמ המשתנים על חלופה כל של המשוערות

 על ההמלצה התקבלה הפי עלש ההחלטה כלל )ה( ועוד; פוליטית ישימות התקציבית, העלות רצויות(,

 בדיעבד. והערכה מעקב של ליווי תוכנית )ו( חלופות;

  תבשיט החלטות קבלת לתהליך בהשוואה בישראל, המקובלים הפעולה דגמי שלושת בחינת

 בעבודה יותר בולטות המדיניות ניתוח של המרכזיות החולשות כי מלמד ,המוגבלת הרציונאליות

 הבאות: הבעיות את להדגיש חשוב משרדיות.-בין בוועדות פחותה ובמידה התקציבים אגף של הפנימית

 לא אלה אך האוצר, לשר חלופות מוצגות מהמקרים בחלק הבעיה. לפתרון חלופות מוצגות תמיד לא

 כולה. לממשלה מוצגות

 )כספיות והעלויות התועלות מגוון על המדיניות צעדי של הצפויות ההשפעות הערכת של מסורת אין

 יותר רחבות מטרות על לא אך הפרק, שעל הבעיה על הישירה ההשפעה רק מובאת לעתים ואחרות(.

 המקובלות בטכניקות השולטת מקצועית תשתית נבנתה לא למעשה, ויציבות. שוויון אי צמיחה, כמו

 המשוערות. ההשפעות הערכת של

  מדיניות. סוגיות משרדיות בין וועדות האוצר משרד מנתחים פיה שעל אחידה מתודולוגיה אין

 

 המשרדים בכל כלכלית מדיניות תכנוןלו לניתוח המלצות .1.ג

 כלכליות. סוגיות לניתוח אחידה מתודולוגיה לפתח 
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 פתרון על הן הצעה, מכל והתועלות העלויות מגוון את המייצגות לפתרון, חלופות להציג 

 כלכלי שוויון אי צמיחה, כמו, הכלכלית המדיניות של יותר כלליות מטרות על והן עצמה הבעיה

  ויציבות.

 

 4העיקריים הממצאים – התקצוב תהליך שקיפות .ד

 הכרעות לקבלת מספיקים שאינם עטים,מו נתונים מוצגים לממשלה המוגשת התקציב בהצעת

 החומר דלות ערוך. לאין יותר מפורטים הכנסת שולחן על המונחים הנתונים המדינה. למשק מרכזיות

 פוגעים בהם, ולדיון עמדותיהם להכנת להם המוקצב הקצר והזמן התקציב, הרכב על לשרים המוגש

 השירותים את המספקים במשרדים יםנמצא והמומחיות הידע שעיקר משום התקציב, הקצאת ביעילות

  הציבוריים.

 משמעת על לשמור יכולתו את משפרים מוגבלת במידה והפצתו במידע שליטתו כי מעריך האוצר

 והחוב בתקציב הגירעון ,יותר נמוכה שהשקיפות שככל כך על מצביעים מחקרים אולם תקציבית.

 התקציב בהצעת השקיפות העדר לשחיתות. פורייה קרקע היא שקיפות העדר מזו, יתרה יותר. גדולים

 ב: מתאפיין לממשלה המוגשת

 מלאה. מסים סקירת מקבלת אינה הממשלה

 אחריו. הבא בתקציב בממשלה הדיון לקראת התקציב ביצוע על סקירה מתפרסמת לא

 בשנה שאושר התקציב את המציגים ,המדינה תקציב על בלבד לוחות ארבעה םמופיעי התקציב בספר

  הקרובה. לשנה המוצע התקציב ואת הקודמת

 שינויים השנה, במהלך וחקיקה ממשלה החלטות )השפעת האוטומטי הטייס רכיבי על מידע אין

 המשרדים ציביתק לתכנון נטיתווהרל המוצא נקודת על המשפיעים ,תקציביים( וסיכומים דמוגרפיים

 מכן. שלאחר בשנה

 עלות על כמותיות בהערכות מלוות אינן תקציבית בעלות הכרוכות החדשות מהתכניות גדול חלק

 התוכנית.

 מפרטים האוטומטי, הטייס רכיבי כל את מפרטים אשתקד, שאושר בתקציב המתחילים ריכוז לוחות אין

 המוצע. בתקציב ומסיימים ותוספות להפחתות ההצעות את

 וכו'(. קניות )שכר, כלכלי מיון לפי התקציב של פילוח אין

                                                       
 ט'. ופרק ד' פרק (,2006) ודהן בסט בן על רבה במידה מתבסס זה סעיף 4
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 המשרד אגפי כל של והמומחיות הידע את מנצלים שאין כך האוצר, משרד בתוך מלאה שקיפות גם אין

 התקציב. לבניית החיוניים השונים הנושאים בין הגומלין קשרי ואת

 שיתממשו. במקרה והשלכותיהם הפיסקליים הסיכונים על מידע אין

 קיימות. תקציביות תכניות לבין חדשות תקציביות תכניות בין הבחנה אין

 (.7 סעיף ראו )לפירוט מאוד גדולה הסמויות הרזרבות כמות

 

 השקיפות לשיפור המלצות .1.ד

 המקרו התחזית את תכין החדש( הסטטוטורי )במעמד לכלכלה הלאומית המועצה כי מוצע-

 זה תפקיד תמלא ישראל בנק של המחקר מחלקת התקציב. מתכנני את המחייבת כלכלית

 סטטוטורי. מעמד למועצה שיוענק עד

 תגיש והיא הלאומי" "התקציב חוברת הכנת יכללו: לכלכלה הלאומית המועצה של סמכויותיה 

 הגשת תקציביות; פעולות של הכלכלי הרישום כללי )מראש( קביעת ולכנסת; לממשלה אותה

 האוצר. משרד של תהתקציביו ההצעות על שנייה חו"ד

 החיסכון או העלות בהצגת מלווה להיות חייבת לממשלה ומגיש האוצר משרד שיוזם הצעה כל 

 הצפויים. התקציבי

 חדשות. לתכניות קיימות תכניות בין התקציב מסמכי בהצגת להבחין מוצע 

 דרך המופיע הלוחות, קובץ את 3 מספר דיון לקראת לממשלה יגיש האוצר משרד כי מוצע 

 לכנסת. שמוגשים כפי פירוט רמת אותה ולפי מתכונת באותה התקציב, עיקרי בספר קבע

 השנה של ביצוע תקציב יכללו התקציב הצעת בלוח העמודות ללוחות: יתווסף הבא השינוי

 ביצוע אומדן הקודמת, בשנה שינוייו על תקציב הקודמת, השנה של מקורי תקציב הקודמת,

 לפירוט הבאה. לשנה תקציב והצעת האוטומטי טייסב הנכללים השינויים שוטפת, שנה

  (.181 עמוד )שם, ודהן בסט בן ראו הנדרשת הלוחות רשימת

 אחידה בתבנית יוצגו לכנסת המוגשות הכחולות בחוברות הלוחות את המלווים ההסבר דברי 

 של הפעילות בתחומי שהושגו התוצאות של ניתוח יכללו ההסבר דברי הממשלה. משרדי בכל

 לתיאור נרחב מקום ייוחד כן, כמו קודמות. בשנים שהוצבו ליעדים בהשוואה הרלוונטי, דהמשר

  החדשות. ההוצאות של המטרות
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 במהלך שמתקבלים הסיכומים כל את רבעון מדי והציבור הממשלה בפני יציג האוצר משרד 

 םהמשרדי להוצאות באשר ההוצאה משרדי לבין התקציבים אגף עובדי בין השנה של השוטף

 חלוטים"(. תקציביים "סיכומים בשם שידוע )מה

 בתקציב. הסמויות הרזרבות את לבטל יש 

 ביצועו. על ובבקרה בתקציב העדיפויות סדר בקביעת הציבור לשיתוף בדרך ראשון צעד גם היא שקיפות

 התקציב פרטי הנגשת ידי על הקודמת בקדנציה איתן מיכאל השר ידי על בוצע זה בכיוון ראשון מהלך

 וצוות שפיר סתיו הכנסת חברת ידי על האחרונות בשנתיים הורחבה זו יוזמה ממשלתי. אינטרנט באתר

 שינוייו התקציב, נתוני בהנגשת האוצר משרד של ישירה ליוזמה תחליף אינן אלה פעולות מתנדבים.

  פרטניים. ניתוחים שיאפשרו באמצעים וביצועו,

 

 5העיקריים הממצאים – התקציב ביצוע שלב .ה

 בתחום גם תקציבית. משמעת על בשמירה הראשונה מהמעלה חשיבות התקציב חוק בביצוע לשליטה

 האמור. היעד את להשיג עליו המקלה ניכרת עוצמה האוצר במשרד התקציבים לאגף הוענקה זה

 עלולים השרים אולם פיו. על לפעול אמורים היו ההוצאה משרדי התקציב, חוק שנחקק מרגע לכאורה,

 סיכון קיים לחריגה, הסיכוי את שיצמצמו כללים ללא הפוליטי. מעמדם את להעצים כדי ותרי להוציא

 היא הביצוע, בשלב מוחלט בחופש הטמונה העיקרית, הסכנה אותה. יממשו אכן שהשרים מוסרי

 נותר הוא כי וכשיתברר יחסית. נמוכה שחיוניותן מתוכננות, בלתי יוזמות תחילה יבצע הממונה שהשר

 שכר תשלום כמו החיוניות, ההוצאות מביצוע להימנע תוכל לא הממשלה השנה, תום לפני יבתקצ ללא

  התקציב. מסגרת להיפרץ עלולה כך וכדומה. חוק פי על לזכאים תשלומים ביצוע המשרד, לעובדי

 שהסרתן התקציב, ביצוע על הגבלות הצבת ידי על התקציב ביישום אפקטיבית שליטה להשיג מקובל

 לאגף הרשאה הן התקציב ביצוע בשלב הנהוגות העיקריות ההגבלות התקציבים. אגף וראיש תחייב

 החופש צמצום החוק, הוראות את קיים שלא נתמך גוף או מתוקצב לגוף הקצבות לעכב התקציבים

 הרזרבה. והיקף ללוות היכולת צמצום לרעותה, אחת ומשנה למשנהו, אחד מסעיף הקצבות להעביר

 היכולת יותר רב ההגבלות שמספר ככל המקורות. הקצאת ביעילות לפגוע לולותע אלה הגבלות אולם

 היקף וקטנים. הולכים ביעילות המשאבים את ולהקצות משתנים לתנאים התקציב את להתאים

  יעילה. והקצאה תקציבית משמעת -המטרות משתי להיגזר חייב הרצוי ההגבלות

 לאחרת אחת מתקנה תקציב להעביר היכולת – ללעי שצוינו ההגבלות מתוך בשתיים חריגה ישראל

  הסמויות. הרזרבות והיקף

                                                       
 ט'.-ו א' פרקים (2006) ודהן בסט בן על מתבסס זה סעיף 5
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 כלל בדרך שמייצג "סעיף", היא ביותר הגבוהה הרמה פירוט. של רמות ארבע ישנן המדינה בתקציב

 של ברמה המדינה תקציב את מציגה התקציב עיקרי חוברת ממשלתי. משרד של הכולל התקציב את

 ואלה לתכניות מתחלק פעולה בתחום התקציב פעולה". "תחום אתנקר מתחתיה הרמה ספרות. שתי

 פעולה תחום סעיף, של בפירוט המדינה תקציב את מציגים הכנסת, של לאישורה לתקנות. מתחלקות

  ותכנית.

 ובין פעולה לתחום פעולה תחום בין לסעיף, סעיף )בין הראשונות הרמות בשלוש תקציבית העברה

 הכספים לוועדת הפנייה החוק, לפי הכנסת. של הכספים ועדת אישור את מחייבת לתכנית( תכנית

 האוצר משרד של הסכמה דרושה כלומר, האוצר. משרד של התקציבים אגף ידי על ורק אך נעשית

 הרמות. שלוש בכל תקציביות להעברות

 העברה האוצר. משרד של בשליטתו מצויה והיא "תקנה" נקראת הפירוט של ביותר הנמוכה הרמה

 ועדת של אישורה את מחייבת אינה אך האוצר משרד של הסכמה מחייבת לתקנה תקנה בין ציביתתק

  התקנות. ברמת תקציביות העברות על יודעת אינה אפילו הכספים ועדת לרוב, הכספים.

 בתקציב. התקנות מספר שמתרבה ככל גדלה תקנות בין תקציבים העברת הגבלת של יותהאפקטיב

 הביטחון, מערכות ללא 7000-מ יותר) המערבי בעולם ביותר מהגדולים הוא בישראל התקנות מספר

 את לקבל החובה לבין הסעיפים מספר בין האינטראקציה המפותחות(. במדינות אחדות מאות לעומת

 אגף של השליטה יכולת את מעצימה תקנות, שתי בין תקציב להעביר שנדרש אימת כל האוצר, אישור

 גמישות את מאוד מקטינה היא אולם התקציבית. המשמעת את ומשפרת התקציב בביצוע התקציבים

 שכל תקנות, 800-לכ מפוצל החינוך משרד תקציב לדוגמה משתנים. לתנאים המשרדים של התגובה

 למעט המדינות בכל כי לציין יש האוצר. משרד ואישור מנומקת בקשה הגשת מחייבת ביניהן העברה

 התקנות מספר אולם תקנות. בין תקציבים להעביר היכולת על גבלות יש – ואיסלנד אוסטרליה – שתיים

 תקציב להעביר גדול די פעולה חופש יש אחרות בארצות שלמשרדים כך יחסית, קטן הוא משרד בכל

  צפויים. בלתי אירועים מתרחשים כאשר לאחרת, אחת ממטרה

 שיעורה צפויים. לתיב לאירועים התקציבית הרזרבה היקף הוא בישראל החריג השני המאפיין

 סמויה רזרבה גם יש בישראל אך מהמדינות. אחוזים 80-ב כמו (,1.6%) מאוד נמוך מהתקציב הפורמאלי

 מפורט בכנסת המאושר התקציב זאת, עם התקנות. ברמת גם רזרבות כולל המדינה תקציב שכן ניכרת,

 שר של כוחו את עצימהמ סמויה רזרבה התקנות. ברמת פירוט בידם ואין תכנית, של רמה עד רק

 עם אחד בקנה עולות שאינן להעדפות פתח ומהווה התקציב של השקיפות את מצמצמת האוצר,

 הלאומית. הרווחה

  הריכוזי. המודל פי על פועלת ישראל התקציב יישום בשלב גם לסיכום,
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 התקציב לביצוע המלצות .1.ה

 האוצר, משרד אישור את יחייבו תכניות ובין פעולה תחומי בין סעיפים, בין תקציביות העברות 

 של הכספים ועדת אישור את גם - זאת קובע החוק שבהם ובמקרים היום, נעשה שהדבר כפי

 בלבד דיווח עם הרלוונטי, המשרד ידי על תיעשה לתקנה תקנה בין תקציבית העברה הכנסת.

 באישור השינוי ביצוע את להתנות רשאי יהיה המשרד חשב חריגים, במקרים המשרד. לחשב

  האוצר. שר

 הייעודי. המשרד של האינטרנט באתר הציבור לרשות יועמד תקנות של פירוט ברמת התקציב 

 של האינטרנט באתר הציבור לרשות דיועמ תקנות, של פירוט ברמת בדיעבד, התקציב ביצוע

 ובקרה. מידע לצרכי הנוכחית ברמה יישאר פירוטן הייעודי. המשרד

 של להעברה האוצר משרד אישור שתחייב ביותר הנמוכה הרמה היא בתקציב התוכניות רמת 

 חמש פני על בהדרגה התכניות מספר את להפחית מומלץ לרעותה. אחת תכנית בין תקציב

 ייוותר כך הרפורמה. הפעלת מיום שנים חמש לאחר 500 על יעלה לא ניותהתכ מספר שנים.

 שנקבע התקציב במסגרת תקציבו הרכב את לשנות למדי גדול פעולה חופש הייעודי למשרד

 לו.

 היה התהליך התקנות. מספר את לצמצם היא גם המליצה לוקר, הראל בראשות ,המשילות ועדת *

 תקנות 500,2 הוא 2016-ל היעד החל. הוא אם ברור לא אך ,4201-2013 בתקציב כבר להתחיל אמור

   תקנות. 500,1 הוא 2017-ל והיעד

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/closedsubjects/Pages/vaadatmeshilut.aspx  

 

 

  

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/closedsubjects/Pages/vaadatmeshilut.aspx
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 הממשלתיים והמשרדים הממשלה מבנה

 

 כהן אילןו גדות-ויגודה ערן ,אריאב ירום

 

 ובעיותיו בישראל הממשלתי המבנה - מבוא א.

 וחשוף בתכיפות משתנה מיושן, בישראל ציבורית מדיניות המובילים והמשרדים הממשלה מבנה

 מדינת שכך כיוון הקואליציוני. מתןהו המשא בעת בעיקר ,מפלגות בין ולחליפין פוליטיים ללחצים

 בתוך יחסים של שיקוף רבה במידה שהוא ,ממשלתי מבנה באמצעות רבות, שנים זה פועלת, ישראל

 אין ומקצועיים לאומיים רכיםצ ובין שבינם פוליטיים ואינטרסים שאיפות ושל המשתנה הקואליציה

 על שנשענת ומקצועית רציונאלית חשיבה על מושתת אינו הממשלתית המערכת מבנה ברור. קשר

 אלה הם בחירות מערכות לאחר תדירות המשתנים הפוליטיים ההסדרים עדכניים. ציבוריים צרכים

 מוטת ואת שלהם הפנימי המבנה את אף ולעתים המשרדים הקמת את התיקים, חלוקת את שקובעים

  שלהם. השליטה

 המותאמים ,מודרניים ניהוליים מבנים מתמשך באופן ומאמצים אימצו ממשלתיים חוץ ארגונים 

 ניהול אילוצים, לפי ניהול המטריציוני, הניהול את למנות ניתן אלה שיטות בין מתקדמות. ניהול לשיטות

 העשורים שינויי למרות .Druker,(6 2007( עודו data bigרחבים/ נתונים בסיסי על הסתמכות יעדים, לפי

Vigoda-הציבורי הסקטור על החדש הציבורי הניהול גישת של חזקות השפעות שכוללים ,האחרונים

; )2015 Kisner, & Gadot החשיבה לתמונה. מחוץ כמעט הממשלתי המבנה נושא נותר ,(2007 גדות,-ויגודה 

 הבעיות מורכבות לאור דווקא בולט הדבר .ממשלתיה המבנה לזירת חלחלה לא הרעננה הניהולית

 דינאמית בחברה מתכללת ממשלתית מדיניות של הקביעה וחיוניות מתקדמים ציבוריים שירותים במתן

 המערכת בסביבת עצמאיים-וחצי עצמאיים רגולטורים גופים של כוחם עליית במהירות. המשתנה

 המערכת במבנה משמעותי בשינוי הדחוף הצורך את והדגישה הזו האנומליה את הגבירה אך הציבורית

 הישראלית החברה לצרכי ותאםיש כך ,הממשלה מבנה את ולשכלל לחדש חייב זה שינוי הממשלתית.

 בעתיד. תפעל אשר ממשלה כל של באמצעות לאומיים יעדים השגת על ויקל המודרנית

 ינסה הפרק בראשיתו, ראל.ביש הממשל מערכות של הרצוי המבנה לקביעת בעקרונות נדון זה בפרק

 באופן להביט גם ננסה בישראל. הציבורי והמנהל הממשלה של הנוכחי למבנה היסודות את להבין

 הקיים לאור ,בישראל הנוכחי במבנה הקיימים הכשלים את ולהבין בעולם הקיים המצב על השוואתי

 מהמבנה העולות תבעיו מספר על להתגבר לסייע מסוגל זה שמבט הנחה מתוך ,אחרות במדינות

                                                       
6 Management By Objectives 
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 למינימום הממשלתי המבנה ופישוט לצמצום כלים על ולהצביע לנסות מגמתנו הנוכחי. הממשלתי

 מדיניותה של והביצוע התכנון כלי את ולשפר הלאומיים המשאבים ניצול את להגדיל כדי ,הנדרש

 כלים ובגיבוש יחידתי-והבין משרדי-הבין הפעולה שיתוף שיפורבו בעידוד גם נדון שונים. בתחומים

 על השפעתן את להגביר כדי ,השונות הממשלתיות והיחידות המשרדים בין יותר מתואמת לעבודה

 הממשלה. החלטות של ביצוע כושר ועל )Governability( משילות

 )רשויות משנה סוכנויות עם ממשלתיות ליבה סוכנויות שבין בקשרים מסוימת במידה יגעי גם הפרק

 הקיים הפנימי במבנה נדון לא זאת, עם וכיו"ב(. ממשלתיות חברות לביצוע, סוכנויות תאגידים, מקומיות,

 לענות כדי זה, במבנה גמישות של מסוימת מידה להשאיר יש כי ונקבע השונות הסוכנויות של והנדרש

 המבנה בתחום הקיים המצב את בקצרה לסכם מיועד זה פרק לה. ומחוצה בישראל משתנים לצרכים

 ריאליות שהן מרכזיות המלצות סדרת באמצעות ,בעתיד לשפרו והפוטנציאל לו סיבותה הממשלתי,

 הישראלי המודל מגבלות את בחשבון לוקחות גם אך עתידית, פוליטית מסגרת בכל ביצוע ובנות

 והמנטלי(. הכלכלי החברתי, הפוליטי, )במישור

 

 7הקיים למבנה והערכיים ההיסטוריים היסודות ב.

 קום שלפני בתקופה הלאומיים המוסדות ממבנה דומא הושפע בישראל הממשלה לש הבסיסי המבנה

 ממשלתיה המבנה על המצב ועדת המליצה ,1948 בינואר המדינה, קום לפני חודשים מס' המדינה.

 (:42 :1998 וראובני, )כפיר ממשלה משרדי 12 להקים רצוי כי וקבעה הרצוי

 סטטיסטיקה( מחלקת )הכולל הממשלה ראש מיניסטריון

 כספים מיניסטריון

 הציונית( ההסתדרות עם שיתוף תוך ולמודיעין, להסברה מחלקה )כולל החוץ מיניסטריון

 והחקלאות התעשייה המסחר, מיניסטריון

 המחוזות( ומנהל הסוהר בתי מנהל משטרה, )כולל הפנים מיניסטריון

 השידור( שירות )כולל והתרבות החינוך מיניסטריון

 העבודה מיניסטריון

 הסוציאלית והפעולה הבריאות מיניסטריון

 הערים ותכנון התחבורה הציבוריות, העבודות מיניסטריון

 המשפטים מיניסטריון

                                                       
 (2015) פתוחהה אונ'ה ,ציבורי וניהול למנהל מבוא (.2015) ומזרחי כהן של ספרם על מבוסס זה חלק 7
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 ולפיתוח לתכנון מיניסטריון

 ההגנה מיניסטריון

 הקשר למיניסטריון מיוחד מעמד וניתן ,מיניסטריונים 13-ל המבנה את להרחיב הצעה פורטה בהמשך

 של משרד נוספים: גופים 4-ל הצעות בתוכנית נכללו כן הציבוריות. העבודות מן פרדבנ והתחבורה,

 דפוס הממשלה, ראש משרד ליד סטטיסטי משרד נבחרים, בית של בפיקוח יהיה אשר ממשלתי, מבקר

 בן דוד עצמאי. כגוף שתפעל – המדינה( שירות נציבות )לימים, מנגנון וועדת האוצר, משרד ליד ממשלתי

 הראשונה והממשלה ,משרדים של יותר גדול מספר על זאת בכל החליטו הזמנית והממשלה גוריון

 סוציאליים לשירותים המשרד (.33 :2007 נור,-)גל ממשלה משרדי 16-17 כללה 1948 במאי שהוקמה

 משרד הוקם לא העבודה, למשרד הוספו שונים טכניים ושירותים ציבוריות עבודות וסעד, לבריאות פוצל

 המשטרה, משרד המלחמה, נפגעי משרד הדתות, משרד חדשים: משרדים 5 הוקמו אך ולתרבות, ךלחינו

 שיקולים של מצירוף בעיקר שנבעה אלו, משרדים של הקמתם העלייה. ומשרד המיעוטים משרד

 באמצעות המדינה ענייני את לנהל נוספות ממשלות של להחלטות הזרע את זרעה ואישיים, פוליטיים

 מבנה על לרעה להשפיע היום עד ממשיכות אלה החלטות ממשלה. משרדי של מיותרו גדול מספר

 בעיקר הממשלה, ראש אצל פחותה לחשיבות זכה האזרחי-הממשלתי המנהל בנוסף, המדינה. שירות

  (.43-45 :1998 וראובני, )כפיר ביטחוניות-הצבאיות המערכות של וחשיבותן הביטחוני המצב בשל

 לנסות המשיכו ראשי, כציר ההיסטורית( )מפא"י העבודה תנועת על התבססוש ,הראשונות הממשלות

  שונות. קואליציוניות לשותפות אמיתי, צורך ללא תיקים חלוקת באמצעות הפוליטי כוחן את לבסס

 קיבלו שלא ,משימות של רב מספר עם אחת בבת להתמודד המדינה נאלצה המדינה קום עם אמנם,

 מתקופת שאת וביתר העותומאנית מהתקופה עוד כאן שהיו ומייםהלא המוסדות באמצעות מענה

 לרצוי. מעבר הממשלה מוסדות של בהרחבה ממשי הגיון היה לא עדיין אך .,Burstein 1934 המנדט

 שדחקה המלחמה ומסערת התקופה ממצוקות הנבע שהיה כפי התהליך לקבלת העיקרית הסיבה

 (.19 :1998 וראובני, )כפיר והדחופים הקיומיים יקוליםהש חשבון על האזרחיים מהשיקולים חלק הצידה

 המנהל של זה מבנה ויחידות. ארגונים מאות כיום כולל והוא הממשלתי המבנה התרחב השנים במהלך

 התפקידים ועל שלו הביצוע יכולת על דומא משפיעים מרכיביו בין הגומלין ויחסי והממשלתי הציבורי

 אופיין הקודמת המאה של 70-ה שנות ועד המדינה הקמת מאז תהראשונו בשנים בחברה. ממלא שהוא

 בשנים .מוגבל ביזור של הדרגתי תהליך מתחיל 70-ה שנות סוף מאז רק יתר. בריכוזיות המבנה

 שנוטים ממשל לגופי ביחס כרגולטור המדינה ותפקיד יתר לביזור הקשורות שאלות עולות האחרונות

 ציבור. יעדי חשבון על שוק ייעד ולשרת הבסיסיים מיעדיהם להתנתק

 מספר בין להבחין מומלץ בישראל הממשל של הנוכחי במבנה הטמון הבעייתיות יסוד את להבין כדי

 הממשלה משרדי את הכולל ,(המדינה שירות) הממשלה ארגוני (1) (.2007 נור,-)גל ממשל ארגוני של םסוגי

 הכולל ,ממשלתי-הלא הציבורי המנהל ארגוני (2) ממשלתיות. וחברות סטטוטוריות, רשויות הסמך, ויחידות
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 הכוללות ,המקומיות הרשויות ארגוני (3)-ו ישראל. בנק הכנסת, מנהל ,המדינה מבקר הנשיא, לשכת  את

 בסוג כלל עוסק לא הראשון, בסוג רבעיק עוסק זה נייר עירוניות. וחברות עירוניים תאגידים מחלקות,

  המדינה. ושירות הממשלה ארגוני עם קשריו דרך בעיקר ,השלישי בסוג מעט ודן השני,

  הם: הממשלתי( המדינה )שירות הממשלה ארגוני של יםהעיקרי התפקידים כי מציע (33 :2007) נור,-גל

 לשר הצעה הכנת למשל: .לביצועה ואחריות הציבורית המדיניות קביעת של הבעיצוב השתתפות

 בשטח. ביצועה – אישורו ועם שכנה, מדינה עם מסחר יחסי להסדרת האוצר

 המדינה. ילדי לכלל חינוך שירותי מתן למשל: ולארגונים. לקבוצות לפרטים, שירותים מתן 

 את ולהבטיח ציבוריים אינטרסים על לשמור במטרה אחרים גופים שמבצעים תפקידים של רגולציה

  הפרט. זכויות

 (3) הסמך, יחידות (2) הממשלה, משרדי (1) הבא: המבנה את זאת בסיס על מציעים (2015) ומזרחי כהן

 (6) המקומיות, הרשויות (5) הממשלתיות, החברות (4) ציבוריים(, )תאגידים הסטטוטוריות הרשויות

 המבנה לפירוט שניכנס ומבלי כאן, לדיוננו הבסיס את מהווה זה פילוח ממשלתי.-הלא הציבורי המנהל

 לרוב והמשותפת הרחבה ברמה נשאר וההמלצות הבעיות איתור .8ובעיותיה ארגונים קבוצת כל של

 כאן. המצוינים הארגונים של רובם

 

 בעולם הממשלות מבנה ג.

 מהן, חלק להיות שואפת או הינה שישראל אלו דוגמת מערביות, דמוקרטיות של תיהממשל המבנה

 ומעשיים. ערכיים תרבותיים, היסטוריים, נימוקים על המבוססת שלה התשתית מדינה לכל זהה. אינו

 בעולם המדעית בספרות למצוא ניתן שונים ממשלתיים למבנים ביחס השוואתית רחבה סקירה

 מבנה הכנסת: של המחקר מרכז ,ה)לדוגמ ובישראל (Gadot,-Vigoda & Raadschelders 2015 ,ה)לדוגמ

 גרמניה, צרפת, בריטניה, כמו שונות במדינות המצב של יותר רחב פירוט (.2007 ,ווהמש סקירה– הממשלות

 כאן. המצורף 2 בנספח ממנו מעט לתת וניסינו שם נמצא ואחרות קנדה הולנד,

 רובן: בין זהים מאפיינים ישנם כי ,אלה מפותחות במדינות הקיים סמך על לקבוע ניתן זאת עם

 ההכרחי. למינימום הממשלה משרדי צמצום

                                                       
 שלה הבסיסי המבנה הציבורי, המנהל ואת הממשלה את המרכיבה ארגונים קבוצת כל לגבי קצר פירוט 8

 .1 בנספח מופיעים אותה המעגן המשפטי והיסוד
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 משרים מורכב לרוב קבינטה ופחות, יותר בכירים שרים שרים: סוגי שני )לעתים שרים של מוגבל מספר

 ההחלטות( קבלת תהליך על מקל וכך בלבד, בכירים

 מסוים. במשרד אחד משר יותר יש כשלעתים ,ברורה משרדית פנים תפקידים חלוקת

 פוליטיים, מצרכים והיחידות המשרדים של ירוקופ להקמה השיקולים את שניתן כמה עד לנתק ניסיון

-חוקתי מבנה בעלות בממשלות וגם פרלמנטריות( )דמוקרטיות קואליציוני מבנה בעלות בממשלות גם

 למחצה. נשיאותי או ,נשיאותי

 הממשלה. יעדי על מתכללת ולחשיבה ממשלתי-בין לתיאום משמעותיים תפקידים או יחידות של קיום

 פנימיים. החלטות קבלת תהליכי לשפר כדי אחת מבנית גג קורת תחת תפקידים איגום

  קלות. ביתר לאומיים ופרויקטים יעדים ויקדם פרויקטאלית לפעילות שיתאים כך המבנה ארגון

 התאמות עם ,שנים לאורך יציב המבנה עיקר אך ,מתחלפים ומבנים תהליכים כמובן יש מדינה בכל

 בכולם אך ,מקצועיים ומשרדים ליבה למשרדי חלוקה יש מדינותה בכל תרבות.לו למקום לזמן, שנעשות

 את המגבירות ממש של סמכויות ולהם ,המשרדים פעולת את המתאמים מרכזיים גופים גם יש

 המשילות.

 

 בישראל והממשל הממשלה מבנהב עיקריותה בעיותה ד.

 של החברתי והמבנה המיוחדת ההיסטוריה ולאור אלה מערביות דמוקרטיות של והניסיון הידע לאור

 דורשות שלדעתנו העיקריות הבעיות את לזהות ננסה והאחרים, הגיאופוליטיים צרכיה גם כמו ישראל,

 עתידית: ברפורמה טיפול

 

 מבנה פונקציונאלי, מסורתי ושמרני. 1ד.

 מיושנת חשיבה ועל )System Spoil( השלל בשיטת תיקים חלוקת על מבוסס בישראל הממשלה מבנה

 ותחומי מקצועיות פונקציות בין חלוקה בסיס על לציבור ושירות מדיניות של יסוד בבעיות טיפול של

 למעשה, .הראשונות הממשלות הקמת את המסביר בחלק תוארו מבנהה של היסודות שליטה.

 והגדרת חלוקה יש מתכלל. לא אך פונקציונלי עדיין הוא היום המבנה היום. עד השתנו לא העקרונות

 לאומיים יעדים קידום לצורך משותפת בעבודה הצורך הדגשת ללא ,למיניסטריונים סמכויות מרחב

 בקידום נגף אבן רבות פעמים ומהווה מיותרת בירוקרטיה יוצר הממשלתי שהמבנה הסיבה זו חשובים.

 ,ואחרים ונייםשלט גופים מספר של שיתוף מחייבת המשימות מורכבות בוש בעולם לאומיים. יעדים

 יכולת את מגביל הישן המבנה ,מורכב לאומי בפרויקט וכמה כמה אחת על פרויקט, בכל כמעט

 זמן. לאורך והתקצוב הביצוע ,השליטה
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 עודף השפעה פוליטי. 2ד.

 במידה קובע ממשלה כל של דרכה בהמשך וכן הקואליציוני ומתן המשא בתהליך המפלגות של עצמתן

 לכך הסיבה זו הטווח. ארוכי הלאומיים לצרכים קשר שום ללא השרים,ו המשרדים מספר את רבה

 התדירים השינויים מאחורי ההיגיון לממשלה. ממשלה בין המשרדים במספר רבים שינויים רואים שאנו

 כך כנסת. חברי מספר לכל שרים של מפתח פי על קואליציות בניית של מהנוהג בעיקר נובע האלה

 הרכבת עצם על המפלגות של ההשפעה כושר לפי נקבע הממשלתיים המשרדים שמספר מצב נוצר

 חלים לא בוש במקום להתקיים יכול כנסת לחברי השרים מפתח בניית נוהג יציבותן. ועל הקואליציות

 הצרכים את ראוי באופן שישרת הממשלתי המבנה את המגדירים חוק, בתצורת ברורים כללים

 בעמדות בכיריהן את להציב התורנית הקואליציה את תהמרכיבו המפלגות של שאיפתן הלאומיים.

 ומשאבי כספיים במשאבים שליטהלו לעבודה אוטונומי מרחב ויצירת החלטות קבלת של מפתח

  לאומי. אינטרס של אובייקטיבי הגיון מכל המבנה סוגיית את מנתקת ,אחרים השפעה

 

 םשינויים תכופי. 3ד.

 מתחלפות וקואליציות וממשלות דיה, יציבה פוליטית מערכת מייצרת לא כיום בישראל הממשל שיטת

 ובחלוקת הממשלה במבנה שינויים לכן, שנים. ארבעל אחת ,הבחירות מועד לפני עוד רבות פעמים

 כדי הפוליטי והממכר המקח מחדש נפתח שלוש-בשנתיים שפעם מכך ונובעים תכופים הם התיקים

 חשוף והוא למבחן הישן המבנה עומד מתקיים זה שתהליך פעם בכל חדשות. ואליציותק לגבש

 ובשינויים ,סגירתםבו משרדים בפתיחת הכרוכות הכספיות לעלויות מעבר לצורך. שלא לזעזועים

 יציבות של בסיסיים ניהוליים יעדים משרת לא שהדבר הרי ,המקצועיות היחידות הרכבבו במיקום

 מעודדים אינם גם הם .הסמכויות ולחלוקת למבנה מועילים אינם מהירים שינויים ך.ארו לטווח וחשיבה

 הדרגים עצמת את יםמחליש הםו ,רבות דמוקרטיות מדינות של במסורת שקיימת כפי ,בחשיבה יציבות

 צמהועה חלוקת של אלא ,מעשיים חברתיים צרכים של יוצא פועל שאינם ,תכופים שינויים המקצועיים.

 הופך כך שלהן. הלגיטימציה את יםומחליש בישראל בממשלות האמון את מקטינים גם ,פוליטית

 מעניק שהציבור הלגיטימציה ועל והשלטון הציבור בין הקשר על השפעה בעל גורם הממשלתי המבנה

 לשלטון.

 

 בראייה ארוכת טווח ובהכפפה ליעדים מחסור. 4ד.

 היא העיקרית והשיטה ,שונים בתחומים טווח ארוכות לאומיות תכניות בניית של מסורת אין בישראל

 השלטון ביסוס עם מסוימת הצדקה אולי לכך הייתה המדינה של הראשונות בשנותיה שבר. פתרון של

 אינם אלה מלחצים חלק כיום כבד. וקיומי צבאי איום של במצב הארץ גבולות את להבטיח והצורך

 הממשלתי שהמבנה ראוי כן כמו .טווח ארוכת יבהחש ישקף הממשלתי שהמבנה וראוי ,יותר קיימים

 בהקמת טיפולה אתו הממשלה במשרדי מימוש תנווב מסודרות עבודה תכניות של קיומן את ישקף
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 אין אך ,האחרונות בשנים החלו כבר שכאלה תהליכים והמקומית. הממשלתית ברמה מתכננים גופים

 חיבור כיום אין מסודרת. ממשלתית חשיבהמ ופחות שטח גופי של מדחיפה יותר נובעים והם די, בהם

 עבודה כל נעשתה לא הממשלתיים. והביצועים היעדים לבין הממשלתי המבנה סוגיית בין מספיק

 תביעות של וידע, טכנולוגיה של בעידן ישראל למדינת הרצוי הממשלתי למבנה ביחס וכוללת מסודרת

 עסקיים, מגזרים עם הציבורי המגזר של נדרש פעולה שיתוף שלו החלטות בקבלת לשיתוף אזרחיות

 האזרחית. החברה ומגזרי פרטיים,

 

 

 ריבוי שחקנים והעדר תיאום ושיתוף פעולה ביניהם. 5ד.

 הגופים של התרבותם את בחשבון לוקח שאינו ,ממשלתי למבנה הקשורה נוספת בעיה נובעת ןאמכ

 חשיבותו את משקף אינו הממשלתי המבנה הממשלתי. במרחב הציבור ובשם הציבור למען הפועלים

 באמצעות פעיל העסקי המגזר החלטות. קבלת בתהליכי שלו שיתוף די ואין ,השלישי המגזר של העולה

 מסודרת בימה לו שתינתן במקום ,ליטייםפו שחקנים על והשפעה לובי, פוליטיים, לחצים הפעלת

 התמונה את הרואים גופים או גוף של פעולה חסרה בעיקר המקצועיים. בדרגים הקול בהשמעת

 משמעות בעלות החלטות קבלת טרם משותפת להידברות השחקנים כלל את ומביאים הגדולה

 אשר ,האוצר משרד או המשפטים משרד כגון ,עצמה בעלי רוחביים מטה משרדי גם רחבה. לאומית

 כוללת. ולא למדי צרה ראייה מזווית העשייה את רואים ,אנכיים לא הם באופיים

 

 בין סוכנויות ליבה ממשלתיות וסוכנויות משנה קשרים עמומים. 6ד.

 לביצוע, סוכנויות תאגידים, מקומיות, )רשויות שלה המשנה סוכנויות עם הממשלה משרדי של הםקשרי

 הפנים משרד ואינטואיציה. מסורת על המבוססות ,שונות בדרכים מנוהלים "ב(וכיו ממשלתיות חברות

 הכספי הוא זה קשר מתקיים בוש העיקרי המישור אך ,המקומי השלטון עם הקשר על אחראי

 צרכים, קשרים, המתאם גוף אין אך ,בפעילותן עצמאות של רבה מידה המקומיות לרשויות והתקציבי.

 פרויקטים ניהול ארנונה, תעריפי של הקביע כגון ,אחרים במקרים ארצית.ו אזורית ברמה פעולה שיתופי

 לתכנן לו מאפשר ואינו המקומי לשלטון גמישות מותיר אינו המרכזי השלטון ,ועוד התחבורה בתחום

 בחברות הטיפול .מטרופוליטנית( תחבורה לתכנון יכולתה חוסר היא קשה ה)דוגמ כראוי ולבצע

 )למשל לכולם הדדית להועיל היכולים פעולה שיתופי מעודד ואינו מדי מרוחק סמך וביחידות ממשלתיות

 קרובה(. בסביבה מקומיות רשויות בין או ,גיאוגרפי מרחב באותו חולים בתי בין

 

  הממשלתי המבנה ותיקון מערכות לאיפוס מלצותה ה.

 הממשלה מבנה לתיקון שתוביל ,לרפורמה עקרונות מספר עיםמצי אנו כאן עד שמובא הניתוח לאור

 יכולים אלה עקרונות .21-ה במאה הלאומיים וליעדים לצרכים אותם ותתאים בישראל הציבורי והמנהל

 וכן יעילותן, ואת הממשלות יציבות את ותגביר בחוק שתעוגן ,ומפורטת מקיפה לתכנית יסוד להוות

 .בישראל שלטוןל הציבור בין האמון חיזוק של כייםוהער המקצועיים היעדים את תשרת
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 יציבה: בירוקרטית פרופסיונאלית/ מערכת על שנשען לממשל רציונאלי מבנה ולחזק לעגן יש  

 שירות של מרכזיים צרכים על המבוסס ,קומפקטי ממשלתי למבנה תכנית להרכיב דחוף צורך קיים

 ובבעיות ישראל של המיוחד פוליטי-הגיאו במעמדה התחשבות עם מפותחת, בדמוקרטיה מודרני ציבורי

 הממשלות ולשבריריות הפוליטית היציבות לחוסר נגד כמשקל לעמוד צריך זה מבנה לה. ייחודיותה

 הפוליטית השלל שיטת מפני הממשלתי המבנה את לחסן חשוב אחרות, במילים האחרונים. בעשורים

 וראייתו נמוכה שיציבותו זה בישראל, הממשל של והסקטוריאלי המפוצל הקואליציוני המבנה ומפני

  הציבורי". השירות "חוק או יסוד חוק באמצעות מבנהה את לעגן ראוי .מוגבלת ארוך לטווח

 מקצועי. הגיון לכ ללא משרדים של וסגירה פתיחה של הפסול הנוהג את להפסיק יש  

 ובהמשכיות ביציבות פוגע ,בישראל חדשה ממשלה כל כמעט של הקמתה עם שמתרחש ,זה תהליך

 חוסר לציבור ומשדר גדול משאבים בזבוז יוצר מסודר, באופן הנקבעת ,ציבורית מדיניות של הפעולה

 טווח. ארוכות עבודה לתכניות ביחס הממשל של ורצינות עקביות

 לבסיס צמוד שאינו מטריציוני, בסיס על בישראל הממשל מבנה את מחדש לתכנן יש 

  מסורתי/פונקציונאלי.

 ,עיקריות קבוצות בשתי המאורגנים ,היותר לכל מיניסטריונים 15 של קיומם את בחוק להגדיר מומלץ

 בקבוצה דעות. בחילוקי להכרעה סמכות בעל מתאם כגוף הממשלה ראש משרד מפקח כשמעליהם

 חוץ, פנים, ביטחון ביטחון, :ה)לדוגמ סמכויותיהם ויוגדרו חיוניים ליבה משרדי מספר יכללוי הראשונה

 משרדים של נוסף מצומצם מספר – אלה של לצדם שיכון(. רווחה, פנים, משפטים, בריאות, חינוך, אוצר,

 וכוללני: אינטגרטיבי פעולתם שאופי חיוניים

 ותיירות( חקלאות עבודה, יה,יתעש מסחר, )כולל ופיתוח כלכלה  .1

 דת( )כולל ותרבות תקשורת טכנולוגיה, מדע,  .2

 תחבורה  .3

  סביבה הגנת  .4

 תקשורת מים, אנרגיה, תשתיות: .5

 משרד .המשרדים בין המתאם ,על" כ"משרד הממשלה ראש משרד יפעל אלה משרדים 14-ל מעבר

  (.לעיל )כמפורט מדיניות מימושבו הבקביע המעורבים הגופים ריבוי בבעיית גם יטפל הממשלה ראש

 ויחידת משרד כל של הפנימי המבנה לגבי חשיבה גם ידרוש הממשלה משרדי של מחדש ארגון כי מובן

 במשרד/יחידת מיקומן מחדש ויישקל הקיימות היחידות של קיומן להמשך והרציונל הצורך בחןיי סמך.

 לאיכות במשרד למקמו שיש יתכןיו ,אותהחקל במשרד מצוי היערות נושא )לדוגמה: הרלוונטית. הסמך

 הביטחון(. במשרד למקמו שיש יתכןיו ,רוה"מ במשרד מצוי הסייבר נושא .הסביבה
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 מחקר. יחידות הקמת  

 מחקר יחידת להקים ביצוע( וסוכנויות סמך יחידות גם מסוימים )ובמקרים ממשלתי משרד כל לחייב יש

 השוואתי ומחקר אמפיריים נתונים בסיס על המשרד של האחריות בתחומי ממוקד ידע בגיבוש שתסייע

 שמעמדן ,אלה יחידות של והמחקר המטה לעבודת במשרד ההחלטות קבלת את להכפיף יש מהעולם.

 וחזק. משמעותי להיות צריך

 מנגנון גדרתובה הלאומיים היעדים במימוש המעורבים הגופים ריבוי בבעיית לטפל יש 

  וחסמים: במחלוקות להכרעה

 תפקידו והדגשת מטה כמשרד הממשלה ראש משרד של סמכויותיו חיזוק באמצעות זאת לעשות ניתן

 לחילופין )או נציגיו על או המשרד מנכ"ל על תהיה לתיאום האחריות המשרדים. שאר בין מתאם כמשרד

 הממשלה ראש משרד מנכ"ל משרדי(.-יןב בתיאום שיעסוק הממשלה ראש למשרד שר הוספת ידי על

 לצורך שוטף לתיאום כאן הכוונה משרדי.-הבין אוםיהת על הסטטוטורים, מתפקידיו כחלק מופקד, יהיה

 משרדי מנכ"לי לפורום סטאטוטורית סמכות להעניק ויש יתכןי יעילה. בצורה הממשלה מטלות ביצוע

  הממשלה.

 בחקיקה: גם ולעתים בנהלים המעוגנים משרדיים-בין תיאום דפוסי ליצור יש בנוסף,

 התקציב בניית את הממשלה ממשרדי אחד כל עם יתאם האוצר במשרד התקציבים אגף 

 וכדומה. מחויבים והלא המחויבים העודפים העברת את השנתי,

 המעוגנים לתיאום, עגולים שולחנות ביניהם יקיימו מסוימים שווקים על המופקדים רגולטורים 

 המופקדים הרגולטורים לתיאום עגול שולחן א. בולטות: )דוגמאות מיוחדים ובנהלים בחקיקה

 ערך, ניירות רשות והביטוח, ההון שוק על הממונה הבנקים, על המפקח ובהם ההון, שוק על

 רשות ובהם הגז, משק בתחום הרגולטורים לתיאום עגול שולחן ב. עסקיים: להגבלים הרשות

 וכיו"ב(. התקציבים אגף עסקיים, להגבלים הרשות החשמל, רשות הגז,

 עם ובתיאום והמנחה, המקצועי הגורם באחריות שיהיה מטריציוני, ממבנה הנגזר תיאום 

 מטה לאומית, חירום רשות הסביבה, איכות בתחום פעולות בולטות: )דוגמאות רוה"מ משרד

 הסייבר(.

 בין דעות חילוקיב הכרעה לצורך סמכויות שיעניקו פורמאליים הכרעה מנגנוני ליצור יש 

 הממשלה. למליאת ערעור זכות עם רגולטורים,

 מספר חוצי שהם כאלה, פרויקטים :לאומית עדיפות בעלי לפרויקטים לתת יש מיוחדת התייחסות 

 כן אם אלא הממשלה, ראש משרד מנכ"ל בידי ככלל ירוכזו המקצועי, הצורך מבחינת משרדים

 הלאומיים"( הפרויקטים )"חוק מיוחד בחוק לעגן לשקול יש הממשלה. בהחלטת אחרת נקבע

 יעודד כזה שחוק ראוי אלה. פרויקטים של ויעיל מהיר קידום על והאחריות הסמכויות את

 המרכזיים למשרדים ביצוע וכלי ממש של עדיפות יעניק וכן המשרדים בין פעולה שיתוף
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 לתשתית, הנוגעים משמעותיים פרויקטים למלחמה, העורף מוכנות )דוגמאות: בדבר. הנוגעים

  ועוד(. הדיור בעיית פתרון

 ללא השנים לאורך אליו שהתוספו ויחידות פונקציות האחרים למשרדים יעביר רוה"מ משרד כן, כמו

 נשים( לענייני ויועצת בסמים למלחמה רשות נפט, תחליפי פרויקט הסייבר, מטה )לדוגמה, ממשי צורך

 הקמתן רעיון קידום ידי על גם יעודד הפעולה שיתוף ית.לאומ חשיבות בעלי פרויקטים בקידום ויתמקד

 סוכנויות הממשלה. ראש במשרד מראש שיוגדרו צרכים פי ועל הבריטי המודל פי לע ביצוע סוכנויות של

 /יעדים פרויקטים ויעסקו הממשלה ראש במשרד המתאמים לגופים כפופות להיות צריכות אלה

 פרויקטים. הפעלת של הובשיט מיוחדת חשיבות בעלי לאומיים

 טווח: וארוכי מקיפים ואסטרטגיים, לאומיים ליעדים הממשלה מבנה את להכפיף יש  

 קואליציונייםה הרכביםה כל של לפעולתם משותף מכנה להוות שיכולים העיקריים היעדים בין

  את: למנות ניתן עתידייםה

  וכיו"ב( כלכלי חברתי, צבאי, מדיני, הרחב: )במובנו וחיזוקו הלאומי הביטחון שמירת יעד

 וצמיחה פיננסית( ויציבות מחירים )יציבות כלכלית יציבות

  חברתית לכידות והגברת חברתיים פערים צמצום

 בכלל ציבוריים שירותים לאספקת האחריות יעד

 במשק משנה שחקני פעילות של הסבירה )רגולציה( האסדרה יעד

 הבירוקרטיה הקטנת ובעיקר, הישראלית: הבירוקרטיה בפעולת והשוויון האיכות, הזמינות, שיפור יעד

 זמין. ממשל בעבודה, ויעילות תקצוב תיאום, לשפר כדי הממשלה עבודת ופישוט (tape-red) השלילית

 בישראל: הציבורי השירות חוק חקיקת לשקול מומלץ  

 את המוסדיים, המפתח שחקני את הציבורי, המנהל של השלד מבנה את רשבמפו יגדיר זה חוק

 מבוסס לחוק הרציונל בעתיד. ישראל ממשלות במבנה השינוי מגבלות אתו אותם המנהלים המנגנונים

 למשול( אחרות, )ובמילים לאומיים פרויקטים ויעיל רציני באופן לקדם הממשל יכולת כי הטענה על

 בהעדרם ויעדים. ארגון בין החיבור שלו התפקידים בעלי של הממשל, מבנה של בסיסית הגדרה מחייב

 הלאומיים לצרכים עצמם יתאימו ולא יתחדשו לא הפוליטית והתרבות הארגונית התרבות אלה של

  .21-ה במאה

 מינויים - בלבד היבטים בשני מתמקדת בישראל המדינה שירות לתפקוד החוקית המסגרת כיום,

 הממלכתית החוק לשון בין מובנית סתירה מגלה כיום בנוסחו מינויים :המדינה לשירות וקחב עיון ומשמעת.

 ואין שנדונים, בנושאים המחוקק כוונת ברורה לא כי עד ,לחוק בתוספות המצויים הרבים הפטורים ביןל

 חוק שלה. הלוויין וארגוני הממשלה של הרצוי המבנה כמו ,אחרים יסודיים לנושאים התייחסות כלל
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 את שיקבע -המדינה שירות יסוד חוק (1) עיקריים: מרכיבים שני על יושתת החדש המדינה שירות

  הפרטים. את שיקבע – המדינה שירות חוק (2) -ו המסגרת,

 של הביצועית זרועה ולמבנה הישראלי הציבורי לשירות יציבה משפטית תשתית להניח זה חוק מטרת

 יספק החוק והציבור. הכנסת הממשלה, לטובת הציבורי השירות של יעילות שיבטיח באופן ,המדינה

 הוגנות משאבים, בניהול יעילות והתחדשות, מודרניות ארגונית, יציבות שתבטיח ,החוקית המסגרת את

 האחריות הסמכויות, את ריגדי גם חוקה ציבור. משרתי של ראויה מנהיגות ועידוד ובניהול בתעסוקה

 כך כדי תוך ביניהם. הפעולה שיתוף ואת הממשלה של הסמך ויחידות המיניסטריונים של והתפקידים

 הציבורי. בשירות והעובדים התפקידים בעלי של והחובות הזכויות את גם החוק יגדיר
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 9לפתרון והמלצות תפקוד כשלי – הכנסת פעילות

 

 פרידברג וחן חזן ראובן

 

 מבוא .א

 היא הראשון הכובע את חובשת היא כאשר ופיקוח. חקיקה עיקריים: כובעים שני חובשת ישראל כנסת

 שלהן הראש וליושבי חוק, הצעות לשנות ואף לתקן רשאיות ועדותיה יחסית. חזק כגוף במפתיע מתגלה

 בין מעיד, – הדמוקרטי בעולם רעו אח ללא – הפרטית החקיקה היקף גם משמעותיות. סמכויות יש

 פרי הייתה (88%) החקיקה מרבית 80-ה שנות סוף עד אם מחוקק. כגוף היחסית עוצמתה על היתר,

 50% כדי עד והלך גדל הפרטית החקיקה שיעור (1988-1992) 12-ה הכנסת שמאז הרי הממשלה, יוזמת

 הפיקוח. כובע – הכנסת בשתחוש השני הכובע על שלילי באופן משפיע זה תוןנ .החקיקה מכלל

 שיניים, ללא שמירה ככלב וכמוה למדי, חלש כגוף מתגלה זה, כובע חובשת שהיא משעה הכנסת,

  מאוד. קצרות ברצועות המוחזק

 החקיקה בתחומי הכנסת של המרכזיים התפקוד כשלי את נקודתי ובאופן בקצרה יציג זה מסמך

 הכנסת עבודת את לשפר חיוני כי סבורים אנו מהכשלים. לחלק ודאי מעשיים, פתרונות ויציע והפיקוח

 יתרום ואף בכך יסייע זה במסמך המרוכזות ההמלצות מגוון יישום עבודתה. ליבת שהם בתחומים

 אך מהן; אחת כל לתועלת – והממשלה הכנסת – השלטון רשויות שתי בין יותר בריא איזון רתליצי

  הישראלית. והדמוקרטיה כולו הציבור של לתועלתם – מכך חשוב

 

 מרכזיים כשלים - פרטית חקיקה ב.

 שאת )וביתר האחרונים שבעשורים אלא הכנסת, חברי לכל שמורה פרטית" חוק "הצעת ליזום הזכות

 על שהונחו הפרטיות החוק הצעות במספר דופן יוצאת לעלייה עדים אנו האלפיים( שנות ראשית מאז

 השנים 15-ב שולחנה על הניחו הכנסת חברי בעולם. אחרים לפרלמנטים בהשוואה ,הכנסת שולחן

 בלבד חודשים 20 שכיהנה האחרונה בכנסת רק מתוכן 3,000 פרטיות; חוק הצעות 20,000-כ האחרונות

 זה. בתחום מהותית בעיה על מצביעה זו תופעה (.1 תרשים )ראו

 כלומר חוק", "הצהרות בגדר הן הכנסת שולחן על המונחות הפרטיות החוק הצעות רוב כן, על יתר

 דווקא ולאו ותקשורתית ציבורית לב תשומת למשוך כדי כלשהי הצהרה להצהיר שנועדו חוק הצעות

 לדיון. לעלות כדי

                                                       
 והצעה מצב תמונת – הממשלה על הכנסת "פיקוח ובראשן: הכותבים של קודמת עבודות על מבוסס זה פרק 9

  (.2009) לדמוקרטיה הישראלי המכון בהוצאת לרפורמה"
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 על שהונחו הפרטיות החוק מהצעות 5%-כ "רק" אמנם בישראל שהתקבלו: החוקים למספר באשר

 של המוחלט המספר אבל לחוקים, דבר של בסופו נהפכו האחרונות השנים 15-ב הכנסת שולחן

 בעולם. ממספרם שיעור לאין גבוה – 1,000-כ – פרטיות חוק בהצעות שמקורם החוקים

 2000-2010-רלמנטים במספר הצעות החוק שהונחו על שולחן פ. 1תרשים 

 

 (2009) ופרידברג חזן מקור:

 הדומה )מספר מתוכן פרטיים חוקים מאות ואישור הכנסת, שולחן על פרטיות חוק הצעות אלפי הנחת

 רבים: בחסרונות כרוכים המאושרים( הממשלתיים החוקים של למספרם

 כלאחר מוגשות חוק )הצעות כולו החקיקה הליך של ובמעמדו הפרטיות החוק הצעות של בערכן זילות

 ראשית(. בחקיקה להסדרה מתאימים שלא בנושאים עוסקות שהן או יד

  ובממשלה. בכנסת המקצועי האדם כוח משאבי בזבוז

 עליהן. העומס והגברת פרטיות חוק בהצעות הכנסת ועדות הצפת

 הקצר הזמן בגלל כך כל רבות חוק בהצעות עניינית לדון חקיקה לענייני השרים ועדת של יכולת חוסר

  לדיון. המוקצב

 ברורים עדיפויות סדרי פי-על מסודרת ממשלתית חקיקה בתוכנית לעסוק הממשלה של קושי

 התקציב. מגבלות ואת מדיניותה את המבטאים

 חוק באמצעות התקציבית המדיניות את תואמים שאינם פרטיים חוקים של יישום אי או הקפאה

  ההסדרים.
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 הפרטית לחקיקה המלצות ג.

 בישראל שכמותן )כך הכנסת שולחן על להניח יוכל כנסת חבר שכל חוק הצעות של מכסה לקבוע

 (.1 בתרשים המפורטות המדינות ביתר הנהוגה לכמות תתקרב

 מוקדם. לדיון שבוע בכל המועלות הפרטיות החוק הצעות של המכסה את לצמצם  

 למשל, החוקים. יישום אחר שוטף באופן לעקוב הוועדות ראש יושבי את בתקנון לחייב 

 החוק ביצוע על האמון המשרד פקידי גם יוזמנו שאליו לסוגייה, שבועי דיון הקדשת באמצעות

  דיווח. מתן לצורך

 בשבוע. הדיונים מימי באחד בוועדות ממשלתיות חוק בהצעות דיון להעדיף  

 תהא החוק הצעת של עלותה ציון לרבות איכותיים, הסבר דברי לנסח הכנסת חברי את לחייב( 

 ככל סביבה( חברה, אדם, )כוח שונות סוגיות על והשלכותיה למימונה המקורות תהא(, אשר

 פרטית חוק הצעת של התקציביות ההשלכות ציון בדבר ההוראה את לאכוף יש כן, כמו שישנן.

 לו. ההסבר בדברי או החוק בנוסח

 על ההצעה את להניח תאשר בטרם הסברה דברי תוכן את לבדוק הכנסת נשיאות את לחייב 

   שייקבעו. המידה באמות עומדות שאינן הצעות ולדחות הכנסת, שולחן

 הסדירו שלא היחידות מהדמוקרטיות היא ישראל כיום החקיקה. יסוד: חוק אישור את לקדם 

 שלה. הנבחרים בית של החקיקה סמכויות את בחוקה( שלא )ודאי יסוד בחקיקת

 

 מרכזיים כשלים - הכנסת ועדות באמצעות המבצעת הרשות על הפיקוח  ד.

 הדמוקרטי. במשטר החיוניים מהנדבכים הוא המבצעת הרשות על המחוקקת הרשות של הפיקוח

 לחשוף הציבור, של האינטרסים על לשמור – שלנו הכנסת חברי – הנבחרים הנציגים את לחייב מטרתו

 על מקשים שלה והמבנה הכנסת של שגודלה אלא הצורך. מידתב אותה ולגנות הממשלה פעולות את

  הכיצד? ראוי. פיקוח להפעיל הציבור נבחרי

 אחד היא הכנסת .הכנסת של הקבועות בוועדות מדי רבים וחברים גדולות ממשלות קטנה, כנסת

 ואף אוכלוסייתן, גודל מבחינת לישראל הדומות שבמדינות לציין מעניין בעולם. הקטנים הפרלמנטים

 מנגד, .300 – ויוון ,199 הונגריה ,179 – דנמרק מחוקקים: של יותר גדול מספר יש ממנה, קטנות

 חברי מכלל שלישים כשני רק כך בשל חברים(. 30-40) למדי גדולות בישראל הקואליציוניות הממשלות

 )כולל בהן םהאפשריי המינויים כל שסך בשעה ,בוועדות לכהן פנויים מכך, פחות אף ולעתים הכנסת,

 שחברי הוועדות שמספר אפוא יוצא מכך. שלושה פי כמעט על עומד מיוחדות( וועדות משנה ועדות

 ויותר מחצית שבה במציאות כן, על יתר בממוצע. שלוש – למדי חריג במקביל בהן מכהנים הכנסת
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 בארבע, גם הןלכ העלולים קואליציה חברי יש שרים(, וסגני )שרים ממשלה חברי הם הקואליציה מחברי

 במדינות ,2 תרשים שמראה כפי ועדה. בכל הקואליציוני הרוב על לשמור כדי ועדות בשש ואף בחמש

 מהן באחדות בשתיים. היותר לכל אחת, בוועדה הפרלמנט חברי מכהנים פרלמנטרי משטר עם רבות

 שעבודה הבנה מתוך אחת, קבועה מוועדה ביותר לכהן פרלמנט חבר על אוסרים התקנון או החוק

 בוועדה בעבודתו יתרכז הפרלמנט שחבר מוטב ולכן והתמחות, מיקוד דורשת איכותית פרלמנטרית

 רבים מדיונים נעדר הוא במקביל, ועדות בכמה חבר הוא כאשר ומרצו. זמנו מרב את בה וישקיע

 תועדווה את לכנס אין הנוהג שלפי משום ,הכנסת עבודת ימי שלושת בבוקרי במקביל )שמתקיימים

 ביסודיות להתכונן לעומקם, נושאים ללמוד היכולת או הדרוש הזמן את לו ואין עובדת( כשהמליאה

 הוועדות. עבודת בתחומי ולהתמקצע לישיבות

 

 מספר הוועדות הקבועות שכל חבר פרלמנט מכהן בהן )ממוצע(. 2תרשים 

 

 (2009) ופרידברג חזן מקור:
 

 ועדות .הממשלה משרדי של העיסוק תחומי ובין הוועדות של העיסוק תחומי בין חפיפה היעדר

 של העיסוק תחום בין מלאה חפיפה אין כך ובשל למשרדים, ולא לתחומים צמודות הקבועות הכנסת

 לפקח ביכולתן מהותית פגיעה פוגע זה מבנה מסוים. ממשלתי משרד של העיסוק לתחום מהן אחת כל

 בנושאים העוסק משרד וביסודיות לעומק ולבחון להתמקד חבריהן של הקושי בשל הממשלה על

 עליהם. מופקדת שהוועדה

 יכולת להגברת חשוב תנאי הוא הוועדות לרשות העומד מקצועי צוות מקצועית. בתמיכה מחסור

 הרשות על לפקח מתקשים הוועדה חברי עצמאית מקצועית תמיכה בלא הממשלה. על שלהן הפיקוח

 – פחות לא וחשוב ,למידע הנגישות והניסיון, הידע שלהם שלה םהמומחי עומדים מולם שכן המבצעת,

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ישראל   פינלנד בלגיה אירלנד שוודיה דנמרק גרמניה בריטניה איטליה



317 

 

 יועצים הוצמדו כשלוועדות שנים, 13-כ לפני חל זה בתחום מספיק, לא אך ניכר, שיפור המשאבים.

 לחברי ואובייקטיביים מקצועיים שירותים המעניק הכנסת, של והמחקר המידע מרכז והוקם משפטיים

  ולוועדות. הכנסת

 מסמכים. להן ולהציג פניהןב להופיע עדים לחייב הקבועות הכנסת ועדות של תסמכו היעדר

 משרים לדרוש וועדותיה הכנסת של בסמכותן שלפיה ,כללית נורמה קבעו הכנסת ותקנון החקיקה

 חצי בדיווח התקנון, פי על השרים, מחויבים עוד מידע. להן למסור כדי פניהןב להתייצב מדינה ומעובדי

 לכפות יכולות אינן המדינה( ביקורת לענייני הוועדה )למעט הוועדות זאת עם הכנסת. לוועדות שנתי

 בגין סנקציות ולאכוף להטיל יכולות אינן הן שכן ומלא, אמין מידע למסירת לחץ ליצור או פניהןב הופעה

 חקורל סמכות להן מקנים אינם והתקנון החוק שקרי(. )ואפילו חלקי מידע מסירת או פניהןב הופעה-אי

 נושאים שאינם מי את שלא ודאי ציבורית(, משרה נושאי או ממשלה נציגי )שרים, פניהןב המופיעים את

 בעבודת לפגום כדי יש אלה בכל הצהרה(. או )עדות מוגדרת איננה הופעתם מהותשו ציבורית משרה

 המבצעת. הרשות על הוועדות של הפיקוח

 אחר ולא ידיהן תחת שעברו החוקים של יישומם אחר שוטף באופן עוקבות אינן הוועדות לקוי. מעקב

 בכל פוגע הלקוי המעקב הכנסת. מליאת אליהן שהעבירה בהצעות שטיפלו לאחר ,שגיבשו המסקנות

 – בהם הוועדות של בטיפולן וכלה הכנסת במליאת וחוקים נושאים בהעלאת החל – הפיקוח שרשרת

  הפיקוח. בתחום הוועדות עבודת את שמייתר וכמעט

 

 הפיקוח לפעילות המלצות ה.

 18 ממשלה, )ראש חברים 23-ל הממשלה יסוד בחוק הממשלה של גודלה הוגבל 2013 בשנת 

 בשעת שכן הכנסת מחברי שלישים שני של ברוב זו מגבלה לשריין יש שרים(. סגני 4-ו שרים

 דאז, הנבחר הממשלה ראש ע"י 1999-ב קרה שכבר כפי התבטלה, היא הראשונה הכושר

 חברי מאגר את תגדיל כנה, על תישאר אם זו, מגבלה ים.קואליציוני אילוצים בשל ברק, אהוד

  פרלמנטרית. לעבודה פנויים שיהיו הכנסת

 יש בהתאם, הממשלה. למשרדי שיקבילו כך עיסוקן ותחומי הוועדות מבנה את לשנות יש 

  דיר.ת באופן שישתנה מבלי הממשלה משרדי של המרבי המספר את בחוק לקבוע

 שיקבילו קבועות, משנה לוועדות קבועה ועדה כל ולחלק שימוע סמכויות לוועדות להעניק יש 

 משנה ועדת לכונן יש בנוסף לו; אחראית שהוועדה הממשלתי במשרד העיקריים לאגפים

  למשרד. הרלוונטיים הביקורת דוחות לענייני קבועה

 יש שבה הכנסת, בוועדת )למעט היותר לכל לתשעה בוועדות החברים מספר את לצמצם יש 

 הבית(. סיעות כל של לייצוגן חשיבות
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 עבודה יום עוד וכן המליאה, שעות חשבון על פעילות ושעות עבודה ימי לוועדות להוסיף יש 

  רשמי.

 לוועדה השר של אישי דיווח על הקפדה שתכלול: חובה" ביקורת "חבילת ועדה לכל ליצור ראוי 

 מנגנון ויצירת הוועדה; החלטות יישום אחר למעקב שנהמ ועדת הקמת שנה; בחצי פעם

  המשרד. תקציב ביצוע אחר במעקב הוועדה את שיערב

 להופיע שזומנו אזרחים ועל ציבור עובדי על סנקציות להטיל סמכות לוועדות להעניק יש 

 לקוי. מידע מסרו או לדיון הגיעו ולא ומסמכים, מידע להן למסור התבקשו או בפניהן,

 ידי על והן נוסף מקצועי צוות גיוס ידי על הן בוועדות, התומך המקצועי הצוות את דיללהג יש 

 המידע הייעוץ, בתחום בוצעו שכבר הרפורמות לשתי משלים כצעד תקציבן של ניכרת הגדלה

 והוכתרו - והמחקר המידע מרכז והקמת לוועדות משפטיים יועצים הצמדת - והמחקר

 מסוימת. בהצלחה

 קיומו את לעגן בו: השימוש את ולייעל בכנסת והמחקר המידע מרכז של מעמדו את לחזק יש 

 אחר; או זה תפקיד בעל של לבו שרירות לפי מעמדו שינוי את למנוע כדי בחוק עצמאותו ואת

  שלו. הטווח ארוך המחקר יכולות את ולהעמיק בו המועסק הצוות ואת תקציבו את להגדיל

 על ניכרות שליליות השלכות בעלת והיא משקל, כבדת סוגייה היא סתבכנ השדלנים סוגיית 

 אנו זה בעניין זה. מסמך המשךב שמפורט כפי הפוליטית, במערכת ההחלטות קבלת אופן

 בנוסף, בפרט. הוועדות חדרי ובתוך בכלל, בכנסת השדלנים נוכחות את מאוד להגביל ממליצים

 הכנסת של והמחקר המידע למרכז שלהם הרקע חומרי את להגיש השדלנים את לחייב יש

  לוועדות. ישירות נתונים להגיש עליהם ולאסור

 

 סיכום ו.

 החוק הצעות כמות כמחוקקת. לתפקידה הקשור בכל הפרלמנטריות הדמוקרטיות בנוף חריגה הכנסת

 בהיות הדמוקרטי. בעולם ורע אח ללא עצומה, החולף וחצי בעשור הכנסת שולחן על שהונחו הפרטיות

 ולא מופרז שימוש בו עושים הכנסת חברי ממשיים, חסמים ונטול מאוד נגיש הפרטית החקיקה כלי

 – הוועדות אפקטיבית. בצורה פועלת אינה הכנסת ,כמפקחת בתפקידה נועד. הוא שלשמה לתכלית

 לעבודה הפנויים הכנסת חברי מיעוט בשל היתר, בין יעילות, אינן – ביותר החשוב הפיקוח מנגנון

 ,נוספים הדברים )בשולי בפרט והוועדות ככלל המחוקקים בית של מבניים כשלים ובשל רלמנטרית,הפ

 בקשיי ארוכה תקופה הז נתקלים – היום לסדר והצעות שאילתות – המליאה של הפיקוח מנגנוני גם כי

 א,הי אף ניכרת ביצועו אחר והמעקב המדינה תקציב אישור בתחום הכנסת של חולשתה רבים(. תפקוד
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 להיות ובלי כנסת כחברי ניסיון שצברו בלי הולמת, הכשרה בלי לתפקידם מגיעים רבים כנסת וחברי

  הפרלמנט. בעבודת הקשורים בהליכים בקיאים

 והפיקוח חקיקהה תפקידי את ממלאת הכנסת שבו האופן מניתוח העולה העגומה התמונה למרות

 שלה, לתועלתה המרכזיים עבודתה חומיבת תפקודה את מאוד לשפר ניתן כי סבורים אנו ,שלה

  הישראלית. הדמוקרטיה של ולתועלתה הציבור לתועלת הממשלה, לתועלת
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 בכנסת השדלנים פעילות סדרתא

 

 בסט בן אבי

 

 מבוא א.

 רבים. וחוקים ממשלה החלטות על רבה השפעה בעלת ,עולם חובקת תופעה הינה השדלנים תופעת

 בחברה, הגורמים כלל של רווחתם על החלטותיהן בהשלכות מתחשבות המודרני בעידן ממשלות

 מנהלות רבות ממשלות הציבורית, הפעילות של רצויות לא השפעות למזער כדי ביניהם. העסקי והמגזר

 מוזמנים חיצוניים וגורמים עניין בעלי להן.ש ההחלטות קבלת מתהליך אינטגרלי כחלק פתוחים דיונים

 המדיניות. לשיפור לתרום יםעשוי חיצוניות ותובנות שימושי ומידע דעתם, את להשמיע השונות לוועדות

 רוב, או כלל, חשבון על מאוד קטנה קבוצה של לאינטרסים נתונה השדלנים של דאגתם עיקר זאת, עם

 ותאגידים הון בעלי של צרים אינטרסים בייצוג תבטאתמ השדלנים של הפעילות רוב ישראל. אזרחי

 ,רווח כוונת ללא ומוסדות עמותות של מזו ערוך לאין גדולה שדלנים לממן הון בעלי של יכולתם עסקיים.

 הצלחתם בסיס על מתוגמלים שהשדלנים חשש קיים מזו, יתרה הרחב. הציבור ענייני את יםהמייצג

   הרחב. לציבור הנגרם הנזק את להחמיר שעלולה תופעה לקוחותיהם, רווחי את להשיא

 ,לכנסת קבוע כניסה היתר בעלי שדלנים 42 מבין (,2006) הכנסת של ומחקר מידע מרכז של דוח פי על

 פרטיות. ציבור ויחסי ייעוץ בחברות מועסקים השדלנים 39 יתר חברתיים. לארגונים שייכים 3 רק

 חברות מייצגים הלוביסטים מרבית כי מלמדים רופיהאי באיחוד הלוביסטים פעילות על מחקרים

  10מסחריים. איגודים או עסקיות

 גם פוגע ,גדולות חברות ובעיקר עסקיות חברות עם טיבישת כך ,החקיקה את להטות השדלנים ניסיון

  יוצרת השדלנים פעילות לגבי בכנסת המקובלת הירודה השקיפות הכנסת. של הציבורית בתדמית

  בנבחריו. הישראלי הציבור של הגואה האמון לאי ומוסיפה וציבורית וליטיתפ לשחיתות פתח

 הציבורית לתדמיתם ציבור ומוסדות ממשלות של הגדלה והרגישות השדלנים פעילות בהיקף הגידול

 פעילות את להסדיר האירופי הפרלמנט את גם כמו בריטניה, ממשלת כגון רבות, ממשלות הביאו

 ,גדולות שחיתות מפרשיות כתוצאה ובקנדה, בארה"ב נערכו יותר מהותיים םשינויי בחוק. הלוביסטים

 הבולטים התיקונים בין בארה"ב(. אברמוף ג'ק )דוגמת גדולים שדלנים משרדי בהם מעורבים היוש

                                                       
 יועצים כשליש, היוו אירופיות מסחר פדרציות בבריסל. קבועים משרדים עניין בעלי 2,600-לכ היו 2000 בשנת 10

 אדם( זכויות או בריאות סביבה, בנושאי )למשל רווח מטרות ללא אירופיים ארגונים חברות, כחמישית, מסחריים

 יומכונ אחד, כל 5% בינלאומיים וארגונים אזורית נציגות אחד, כל 10% היוו ועובדים עסקים של לאומיים ואיגודים

 .1%-כ (tank think) מחקר
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 והיקף התדירות הרחבת בדיווח; שחייבות הפעילויות ושל לוביסט מהו של ההגדרות חידוד שאומצו:

 לשחיתות; מקור גם להוות העלולים הכספיים, המקורות על דגש שימת תוך ,הלוביסטים של הדיווח

 הענישה סמכויות של משמעותית הרחבה לתפעול; ונוחים לציבור שקופים ,ליין און מידע מאגרי בניית

 אלא - ועובדיו הפרלמנט חברי על רק לא - החוק תחולת הרחבת החוק; מפרי על והפלילית האזרחית

 הלוביסטים. מול בעבודתם אחריותם תחומי והרחבת הציבוריים, העובדים כלל על

 

 בישראל החוק ב.

 בהשוואה מאוד מצומצמים עליהם החלים החובות אך בחוק. הוגדר השדלנים מעמד בישראל גם

 השדלנים של פעילותם הסדרת שדלנים. 180 2012 בשנת פעלו "בכנסת הכנסת: אתר פי על לארה"ב.

 לפעול רשאי שדלן זה, תיקון פי-על .2008-התשס"ח (,25 מס' )תיקון הכנסת בחוק מעוגנת בכנסת

 מהקואליציה האחד סגניו, שני בה וחברים ,בראשה עומד הכנסת ראש-שיושב ועדה בהיתר רק בכנסת

 את יציין שבה בקשה זו לוועדה להגיש נדרש בכנסת כשדלן לפעול המבקש אדם מהאופוזיציה. והאחר

 הלקוחות שמות את ומספרו, שמו התאגיד, סוג את – תאגיד במסגרת פועל הוא אם .האישיים פרטיו

 לו שנתן גוף כל של עיסוקו תחומי ואת שמו את וכן עיסוקם, תחום ואת בכנסת לייצג מבקש שהוא

 חבר הוא המבקש אם בכנסת. לפעול מבקש השדלן שלמענו לזה הקשור בעניין הנאה טובת או תשלום

 לפי לפעול חייב הוא כי להצהיר המבקש על המפלגה. שם את לציין עליו – מפלגה של בוחר בגוף

 החוק. הוראות

 

 הוא ואם שמו, מצוין ובו ,מהכנסת שקיבל ייחודי זיהוי תג לענוד נדרש הכנסת במשכן השוהה שדלן"

 עובדי אל בשירותם, העובדים אל הכנסת, חברי אל בפניותיו התאגיד. שם – תאגיד במסגרת פועל

 בהיתר בכנסת כשדלן פועל הוא כי להודיע עליו ,השדלנית פעילותו במסגרת הכנסת ועדות ואל הכנסת

 פועל. הוא שעבורו הלקוח שם את ולציין

 לעובדה הקשור בכל אותם להטעות לו ואסור הנאה, טובת הכנסת לחברי להעניק לשדלן אסור"

 הכנסת, חברי לשכנוע פעולות טלנקו לו אסור הפרלמנטרית. לפעילותם זיקה לה שיש כלשהי מהותית

 הנאה, טובת הבטחת או פיתוי איום, לחץ, כגון פסולים באמצעים הכנסת עובדי או בשירותם העובדים

 שבראשות הוועדה מסוימת. בדרך לפעול או להצביע התחייבות לידי הכנסת חברי את להביא לו ואסור

 הכניסה את עליו לאסור אף או ,תבכנס לפעול ההיתר את משדלן לשלול מוסמכת הכנסת ראש-יושב

 לפעול רשאית הוועדה – תאגיד במסגרת השדלן פעל אם החוק. הוראות את הפר אם הכנסת משכן אל

 זה. תאגיד במסגרת הפועלים נוספים שדלנים כלפי גם כך



322 

 

 לפעול היתר שקיבלו השדלנים שמות את שלה האינטרנט באתר לפרסם הכנסת על החוק, פי-על"

 שדלן לעניין התאגיד. פרטי את גם – תאגיד במסגרת הפועל שדלן ולגבי לקוחותיהם, טיפר ואת בכנסת

 ".המפלגה שם את גם – מפלגה של בוחר בגוף החבר

 

 השדלנים לפעילות המלצות ג.

 לפעול עליהם ומקל בארה"ב המקובל מזה ערוך לאין מצומצם בישראל מהשדלנים הנדרש הדיווח

 באופן מהשדלנים הנדרש הדיווח את להרחיב יש לפיכך הרחב. הציבור חשבון על קטנה קבוצה לטובת

 על בקרה פעילותם. על לו זוכים הםש והתגמול לקוחותיהם מאפייניהם, זהותם, על שקיפות שיספק

 ויגבירו בישראל החקיקה תהליך את ישפרו ומקורותיהם מאפייניהם מכלול על מלא ודיווח ותםפעיל

 מתבססים אלה עקרונות לאמץ. שראוי העקרונות את נציג להלן לנבחריו. רוחש שהציבור האמון את

 בארה"ב. החקיקה על רבה במידה

 שדלנים רישום  )א(

 על הממונה מאת בהיתר חייב יהיה בכנסת כשדלן לעסוק המעוניין אדם כל – רישוי חובת 

  זה. חוק הוראות

 היתר. לקבל יוכל לא פלילי עבר בעל  

 התאגיד ועל השדלן על פרטים ובו זה, חוק על לממונה בקשה יגיש כשדלן לפעול המבקש 

  לפעול. מבקש הוא שבשמו

 ללקוח, שדלנות שירות לתת צופה הוא שבהם הכללית הנושאים רשימת את גם יפרט בבקשה 

 שיטופלו. שסביר או מטופלים, שכבר ספציפיים לנושאים בנוגע ופרטים

 לקוח. כל עבור נפרדת רישום בקשת יגיש השדלן  

 עבור רישום בקשת תוגש אחד, מלקוח יותר עבור עובד שהשדלן במקרה – מרובים לקוחות 

 בנפרד. לקוח כל

 לקוח, אותו עבור אחת שדלנות מעבודת יותר מבצע שהשדלן במקרה – ותמרוב התקשרויות 

  מבצע שהוא הפעולות מגוון יפורט ובה לקוח, אותו עבור אחת מרוכזת רישום בקשת תוגש

 בעבורו.

 או כשדלן יותר לעסוק מפסיק השדלן הרישום תאריך שאחרי במקרה – הרישום תוקף סיום 

 על הממונה את לעדכן יש לקוח, אותו עבור נוספות יותעתיד לובינג התקשרויות צופה איננו

 זה. חוק

 רשומים שדלנים דיווחי  )ב(
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 את המתאר הכנסת, ולמזכיר/ת הכנסת ליו"ר אלקטרוני( )באופן דוח השדלן יגיש רבעון מדי 

 רשום לקוח כל בגין נפרד דוח יוגש רבעון. אותו במהלך חלק בהן לקח שהוא השדלנות פעולות

 : יכלול הרבעוני דוחה השדלן. של

 השדלן, פעולת את שמממנים אחרים וגורמים הלקוחות פרטי 

 מקדם, שהוא מהלקוחות אחד כל של המטרות  

 מטרותיו קידום בגין ומאחרים מהלקוח קיבל שהוא התשלום 

 בנפרד, מהן אחת כל על לדווח עליו הלקוח, עבור אחת פעילות מאשר יותר מבצע השדלן אם 

 בגינה. שקיבל התקבולים לרבות

 פוליטי. גוף לכל השדלן ושל הלקוח של תרומות 

 הפירוט לפי בדיווח הוא גם יחויב שדלן באמצעות או בכנסת, עצמו למען הפועל עניין בעל כל 

 השדלנים. לדיווחי במקביל לעיל,

 הכנסת באינטרנט. לתפעול וקל נוח מידע מאגר בניית לאפשר כדי אלקטרונית, ייעשה הדיווח 

 הדיווחים הרשומים, השדלנים שמות במאגר: המצויים הנתונים כל את אינטרנטב תפרסם

 עליהם. לדווח התבקשו שהם הפרטים ושאר התקופתיים,

 הכנסת ועדות בפני הופעה  )ג(

 12לדמוקרטיה המכון צוות הציע 11הוועדות בפני העניין ובעלי השדלנים מהופעת תועלת להפיק מנת על

 התקציר עמדתו. של כתוב תקציר הפחות לכל למסור, הוועדות אחת פניב להופיע שמוזמן מי את לעודד

 היות מספקת. אינה אך הנכון בכיוון היא זו המלצה ,להערכתי הדיון. טרםב הוועדה בפורטל יפורסם

 לפיכך אובייקטיבי. גוף באמצעות הוועדה בפני ידם על המוצג החומר את לבחון יש ,עניין בבעלי ומדובר

 מומלץ:

 מרכז של דעתו לחוות בכתב המנומקת עמדתם את ימסרו ועדה בפני המופיעים םשדלני 

 הוועדה לחברי יופצו עליה וחו"ד עמדתם מכן לאחר רק .13)מ.מ.מ( בכנסת והמחקר המידע

 דעתו. שיקול לפי הוועדה בפני להציגה לשדלנים לאפשר יוכל והיו"ר הנושא, נדון שבה

 התנהגותה קוד )ד(

                                                       
 נתונים ואלה אלה עמדותיהם. את להציג ולזכותם בוועדות שדלנים נוכחות לגבי אחידים כללים שאין לציין יש 11

  הוועדות. בין רבה שונות יש בפועל הוועדות. של הראש יושבי להחלטות

 .2013 טיה,לדמוקר הישראלי המכון בישראל, השדלנות הסדרת ושפירא: סידור קרמניצר, 12

 סוגיות על דעתם לחוות רק לא יוכלו שעובדיו כך מ.מ.מ., של הסמכויות הרחבת מחייבת זו שהמלצה ייתכן 13

 לוועדותיה. או הכנסת לחברי המוגשים מסמכים על דעתם לחוות גם אלא שונות,
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 משוחח. הוא שאתם ציבור ועובדי כנסת חברי בפני יזדהה השדלן 

 עבורו הלקוח מי כשדלן, לפעול היתר בידיו יש האם ציבור ועובדי כנסת חברי בפני יציין השדלן

 בכתב או פה בעל – התקשרות של צורה בכל תוטל זו חובה שלו. הפעולה ורישיון פועל הוא

 בדוא"ל(. )כולל

 טובת ציבור לעובדי להעניק מהותיות, לעובדות ביחס הציבור עובד את להטעות לשדלן אסור 

 וכיו"ב(. נסיעות טיולים, ארוחות, )מתנות, כלשהי הנאה

 מהשדלן. וכיו"ב( נסיעות טיולים, ארוחות, )מתנות, כלשהי הנאה טובת יקבל לא ציבור עובד  

 לציבור. חשופות שתהיינה כך הכנסת, חברי עם השדלנים שיחות כל את לתעד יש 

 אכיפה )ה(

 הכנסת ראש יושב בידי( תופקד )או על תוטל ואכיפתו החוק להסדרת והאחריות הסמכות 

 הכנסת. ומזכיר/ת

 החוק. ואכיפת ההסדרה על אמון שיהיה תלוי ובלתי חדש גוף יוקם לחילופין,            

 לאישור יובאו אשר חדשות תקנות התקנת על אחראי יהיה זה חוק הוראות ביצוע על הממונה 

 כנסת.ה ועדת

 אחראי ויהיה הציבור לביקורת זמינים יהיו והדיווחים שהמידע אחראי יהיה זה חוק על הממונה 

 לשלדן יום 60 של זמן תקופת )תינתן החוק על עבירה של במקרה המדינה לפרקליטות להודיע

 הולמת(. תשובה לתת

 כולל חוק,ה ביצוע על לממונה מתאימות אכיפה סמכויות יוענקו הדיווחים, אכיפת לצורך 

 השדלנים. דיווחי את לאשרר ציבור ופקידי הכנסת מחברי לדרוש היכולת

 בנוגע המדינה ולמבקר הכנסת לוועדת תקופתיים דיווחים יגיש החוק ביצוע על הממונה 

 החקירות מספר שטופלו, התלונות מספר שהוגשו, התלונות )מספר שלו האכיפה לפעילות

 וכיו"ב(. שהוטלו קנסות המנוהלות,

 במשך כשדלנים לעסוק אחרים ציבור ולעובדי כנסת לחברי לשרים, צינון תקופת תיקבע 

  הציבורית. עבודתם סיום מיום שנתיים

 עתידי העסקה חוזה על ומתן משא מקיימים אשר ציבורית, משרה נושאי על דיווח חובת תוטל 

 ציבורי. בתפקיד בעודם "מפוקחים" עם

 ועמידתם השדלנים של הדיווחים של מדגמית בדיקה שנתי בסיס על יערוך המדינה מבקר 

 זה. חוק בהוראות

 ופלילית אזרחית ענישה )ו(
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 למשכן כניסתו את ולאסור השדלן של הרישיון את לשלול רשאי יהיה החוק ביצוע על הממונה 

 .2001 משנת נאות יהודית של החוק להצעת בדומה הרישיון, שנשלל מיום שנים חמש למשך

 את תיקן שלא מי על משמעותיים קנסות להטיל הסמכות תהיה החוק על הממונה בידי 

 ימים. 60 בתוך בדיווחיו שנמצאו הליקויים

 שנים 5 עד של מאסר לעונש נתון יהיה מושחת, באופן ופעל במכוון החוק את שהפר מי 

  בחוק. כקבוע ולקנסות

 החוק. הוראות על לעבירה שנים, עשר עד ארוכה, התיישנות תקופת תיקבע 
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 2013 הוצאות, לסקר עיבודים מקור:

 התצפיות לכלל מתייחסת הכל הסך עמודת אך באוכלוסייה(; 1,867 -ו בסקר, תצפיות 9) ומעלה נפשות 13 שבהם בית-משקי הושמטו  *

  אוכלוסיית את מהווים אינם אך תצפיות; כל של במשקל קטגוריה בכל התצפיות מספר מהכפלת מתקבלים "אוכלוסייה" בתור בטבלה המופיעים הנתונים **

 בו( וכיוצא בדואית )פזורה בסקירה פערים בשל במלואה, לגמרי בישראל הבית-משקי  

 האוכלוסייה בכלל העוני לשיעור בהשוואה כזה שגודלן משפחות בקרב העוני שיעור בין אחוז( )בנק' לפער הכוונה  ***

 (בית-מספר הנפשות למשק)פי גודלם -הבית על-התפלגות משקי: מדיניות הרווחהנספח לפרק 

 

 

 

 

 נפשות מס' סה"כ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 בסקר* בית-משקי 9,507 12 15 41 63 127 271 582 1,304 1,644 1,438 2,394 1,607

16.90% 25.18% 15.13% 17.29% 13.72% 6.12% 2.85% 1.34% 0.66% 0.43% 0.16% 0.13% 100.00% % 

7,89543 555,336 360,294 389,480 307,664 140,311 65,879 32,021 16,286 9,884 2,505 2,458 2,321,879 
 בית-משקי

 באוכלוסייה**

18.86% 23.92% 15.52% 16.77% 13.25% 6.04% 2.84% 1.38% 0.70% 0.43% 0.11% 0.11% 100.00% % 

 העוני שיעור 18.63% 76.9% 64.6% 58.0% 61.9% 54.1% 40.3% 34.3% 16.6% 13.0% 11.3% 14.3% 4%22.

3.8% 4.4%- 7.4%- 5.6%- 2.0%- 15.7% 21.7% 35.5% 43.3% 39.4% 46.0% 58.3% 0.0% 
 העוני שיעור

 ה"עודף"***

 למשפחה עוני קו  16,266 15,309 14,352 13,395 12,438 11,362 10,166 8,970 7,654 6,339 4,784 2,990

7,290 13,129 16,099 18,471 19,640 16,929 16,988 13,900 13,033 17,425 17,850 13,615  
 נטו כספית הכנסה

 ממוצעת

2.7% 7.3% 10.6% 14.3% 19.0% 35.0% 40.2% 44.2% 32.3% 27.7% 4.9% 11.4% 13.1% 
 הבית משקי שיעור
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