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 רקע
זמן, על פני מגוון נרחב  ךמדד התחרותיות בא מלכתחילה להשוות בין כלכלות שונות ומצבן לאור

בינלאומי, ברמת המוסדות  החוב והפתיחות לסחר, : החל מרמת התוצר, הצמיחהמשתניםשל 

ויעילותם וכלה ברמת המוצרים שקיפותם, הגינותם יים והמשפטיים, עצמאותם, תמשלהמ

את הרחב הציבוריים )בריאות חינוך(, התשתיות והחדשנות. מטרת המדידה לשקף לקהל 

חולשותיה ומגמת פניה ביחס למתרחש , האטרקטיביות היחסית של כלכלה נתונה, חוזקותיה

משמשת מראה טובה המשקפת נכוחה את  ,התחרותיות, כאשר היא נמדדת כהלכהבעולם. 

אובדן יתרון יחסי  ומאפשרת זיהוי מוקדם של במשק החולשה המרכזיותהחוזקה ונקודות 

 בנקודות החוזקה.

לוקים בבעיות שונות. ראשית, הם מבוססים בחלק ניכר על  הקיימים תחרותיותהעם זאת, סקרי 

גם . "סקרי אווירה"( ולא על מדדים כמותיים קשיחיםתים להפוך למעין שנוטים לעיסקרים )

בהיותם מדדים , שנית .זהות הנסקרים וגם אירועים מבססי ציפיות יוצרים הטיה בתוצאה

כלליים מאד והם לעתים נעדרי זיקה לבעיות ספציפיות של הכלכלה בה מדובר במדדים  ,גלובלים

 מדובר ולעתים גם לחוזקותיה. 

כך, למשל, מדדי התחרותיות הבינלאומיים לא נותנים משקל לגורמים המניעים את החדשנות 

בישראל וסוקרים רק את תוצאתה. לישראל חשובה מאד ההתחקות אחרי הנעשה במחוללי 

על מצבם של אלה. בצד החולשה, מדדי התחרותיות הבינלאומית לא נותנים החדשנות ועמידה 

ים יכוזיות גבוהה הן במישור של העסקמאופיינת בר כלכלת ישראל: משקל ניכר למבנה המשק

על יוקר המחיה בישראל(,  יםמשפיעההפרטיים )שוק ריכוזי הנשלט בידי מונופולים ואוליגופולים, 

הקרקע הינה בבעלות המדינה,  ,כך לדוגמא .ומשאבים הכרחיים והן במישור של גורמי הייצור

ל ידי ועדי נשלטת במידה רבה ע , וזום מונופולים בבעלות הממשלהחשמל מים ונמלים הינ

ומכאן חשיבותה למדי,  האוכלוסייה הישראלית הינה הטרוגנית, . כמו כן1אלה של העובדים

 .לשגשוגההייחודית בישראל של לכידות חברתית 

 ולאור הבעייתיות שבסקרים אלו, לאחר עשר שנות פעילות עם סקרי תחרותיות בינלאומיים

, מבוסס וייחודי ספציפי ישראלי החליט המכון הישראלי לתכנון כלכלי ליצור מדד תחרותיות

מדדים כמותיים מפורטים המתעכבים הן על נקודות תורפה והן על נקודות חוזקה ייחודיות 

 )פירוט בהמשך(.   וך שהוא מתואם עם הנושאים הנמדדים במדדים הבינלאומיים, תלישראל

וזרים הפועלים או מתעתדים לפעול  ם)ישראלי לציבור הרחבנועד הן  הישראלי מדד התחרותיות

 ,ל המשק הישראליש מהימנה המדד נועד לתת תמונה רוחבית והן לקובעי המדיניות. ,בישראל(

בכלכלה המקומית. בכוונתנו ליצור מדד אשר יהווה בנושאים המהותיים  זיהוי מגמותולאפשר 

של המשק הישראלי  החוזקהכלי בידי קובעי המדיניות ויאפשר להם להבין טוב יותר מהן נקודות 

                                                           
 בין יבשתי מעבר אין וכן שכנותיה עם עסקיים קשרים אין שלישראל היות" אי כלכלת" הינה ישראל כלכלת, בנוסף 1

 כי הדבר משמעות. הים ונמלי האוויר נמלי  ידי על נעשה העולם עם פיזי עסקי קשר כל ולכן, שכנותיה לבין ישראל

 .ואוויר ים נמלי תלויית בכלכלה מדובר
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על כל זאת  .המשק הנקודות הדורשות שיפור על מנת לשפר את תחרותיות ןומהעליהן יש לשמור, 

 כל נושא ונושא.ביותר  גבוההשק ותמונה ברזולוציה ידי מתן תמונה רוחבית של המ

 

 בניית המדד 
הקיימים  בולטיםהאת המדדים תחילה סקרנו בבואנו לבנות את מדד התחרותיות הישראלי, 

אלה מדדים ן מבקשים הנקודות המרכזיות אות -מושאי המדד בעולם, ומיפינו אותם לפי 

  קיבלנו את התוצאה הבאה: .להדגיש

לראות כי המדדים הבולטים והמקובלים בעולם מודדים את המשק מנקודות מבט ניתן 

  ספציפיות, כגון:

• Doing Business –  קלות עשיית  ים אתמודדהיים נמבוסס על משתנים כמותיים ואיכות

 העסקים במדינה, ולא מאפיינים אחרים של המשק. 

• Human Development Index –  את ההתפתחות של ההון מדד כמותי אך הוא מודד רק

האנושי בכלכלה וכן את איכות החיים )כגון תוחלת חיים, הכנסה לנפש, מספר שנות 

 השכלה( ומתעלם משאר מאפייני המשק.

• Global Entrepreneurship Index –  מודד את היחס של האוכלוסייה ליזמות וכן את

ים איכותניים באמצעות משתנ היכולת והשאיפות של האוכלוסייה המקומית ליזמות

 אולם הוא מתעלם מהיבטים אחרים של המשק שלא נוגעים ליזמות.וכמותיים, 

• The Global Innovation Index –מודד את המדיניות הכלכלית לעידוד חדשנות ויזמות 

מתעלם מהיבטים במשק שלא נוגעים ך א ,באמצעות משתנים איכותניים וכמותיים

 ליזמות.

• The Global Talent Competitiveness Index – מודד את הפיתוחים הטכנולוגיים

 י לחלוטין והוא מבוסס על סקרים.נותשתיות הרגולציה, אך מדד זה הינו איכות
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• The Global Information Technology Report –  אשר מתמקד  מותיכמדד

 בלבד. מידעהת בטכנולוגיו

• Index of Economic Freedom –  באמצעות משתנים  במדינהמודד את החופש הכלכלי

 תעלם מהיבטים אחרים במשק.מו איכותניים וכמותיים,

• The Good Country –   את התרומה של כל מדינה  אשר מודד איכותני לחלוטיןמדד

 .לטובת כלל האנושות

, אולם חלק ניכר ממדדים אלו מבוסס באופן רוחביקיימים מדדים שמודדים את המשק  לצד אלו,

 :ייםנעל משתנים איכות

• Global Competitiveness Report –  מהמוכרים והמובילים בקרב המדדים

מדד זה מתבסס בעיקר על . מודד משתנים שונים המשפיעים על המשקהבינלאומיים, 

 .ייםנמשתנים איכות

• The World Competitiveness Ranking –  אך הוא המשק את תחרותיות בוחןמדד זה ,

בנוסף, שליש ממנו מתבסס על מדידה  .שקיים בחלק גדול מהמדינותמתעלם מאי השוויון 

 איכותנית. 

 מדד התחרותיות .מותאם לאופייה הייחודי של ישראלהינו מדד ש הישראלי מדד התחרותיות

את המורכבות הקיימת במשק תוך שהוא לוקח בחשבון  מודד מאפיינים רבים של המשק,

על משתנים  ברובו המוחלטמבוסס המדד  .בוהישראלי בהיבט של המגזרים השונים הקיימים 

ית נחשבת נמדידתם האיכותומשתנים שלא ניתן לאמוד באופן כמותי  שישה כמותיים, למעט

 אמון הציבור במערכת המשפט אלו אומדים את איכותניים משתנים .לאמינה ומקובלת בעולם

 .במשטרה, עבור המגזר היהודי ועבור המגזר הערבי בנפרדואמון הציבור  אמון הציבור בממשלה

ל שמייצר תמונה רוחבית, מעמיקה, ומבוססת כמותית,  הישראלי מדד התחרותיות ,כתוצאה מכך

 המשק הישראלי. 

: מוסדות, תשתיות, סביבה הנמדדים במדדים הבינלאומיים נדבכיםשעה ת למדד

, שוק העבודה טכנולוגיה וחדשנות מקרואקונומית, הון אנושי, סביבה עסקית, מסחר בינלאומי,

למגמה הציון של כל משתנה ושל כל נדבך במדד התחרותיות הישראלי נקבע ביחס אי שוויון. ו

למצב האידיאלי של אותו משתנה, כפי שיוסבר בהמשך בפרק של האידיאלית של אותו משתנה ו

קיימים מספר משתנים שטרם נקבע להם מצב אידיאלי, משתנים אלו הינם הרחבה המתודולוגיה. 

 .במשתנים הללו המגמות והשינויים המתרחשים על פני זמןל המדד וייבחנו על סמך ע

את הנקודות המהותיות שמשפיעות על כל אחד  ניתחנו על יסוד היכרות המכון עם המשק,

תוך ויים והגדרת המשתנים למדידת התחום, מהנדבכים הללו, תוך פירוקם לתחומים מהות

 התחשבות בבעיות נתונים שעלו במהלך ניתוח הנושאים ובמהלך איסוף הנתונים של המשתנים.

 

 

 



5 
 
 

 ומה שביניהם  משתניםתחומים, , נדבכים
לפרט אודות התחומים המרכיבים את אלו , להעמיק בנדבכי המדדחלק זה של המסמך, נבקש ב

תחילה יובהר הנושא בו נעסוק, לאחר מכן נבהיר את . המרכיבים את המדדלדון במשתנים ו

 אותו נדבך.של  יםמשתנוה התחומים

 מוסדות: -ראשון  נדבך

We've seen over time that countries that have the best economic growth are those that 

have good governance, and good governance comes from freedom of communication. 

It comes from ending corruption. It comes from a populace that can go online and say, 

'This politician is corrupt, this administrator, or this public official is corrupt'. (Ramez 

Naam) 

אחד ההיבטים העיקריים של תחרותיות הוא יעילות. יעילות הממשלה ומוסדותיה מהווים קרקע 

יציבה ופורייה להצלחה ולשגשוג הכלכלה המקומית והתושבים המתקיימים בה. קביעת רגולציה 

חכמה ויציבה לצד הפחתת הביורוקרטיה והגברת אמון הציבור בממשלה ובמוסדותיה תורמות 

, מערכת המשפטולה ובכך מאפשרות ומעודדות צמיחה. מכאן, אפקטיביות ליעילות המשקית כ

ואמון הציבור בממשלה מהווים תנאים הכרחיים לקיומו של משק יעיל  ,יציבות הרגולציה

 ותחרותי. 

הוא תקציב  הכלכלהשלטון המרכזי לניהול העומדים לרשות ההמרכזיים לצד אלה, אחד הכלים 

ציבית, פיקוח יעיל ושמירה על צרכי המשק בראש סדר העדיפויות . תכנון נכון, גמישות תקהמשק

 כולם קריטיים לניהול נכון ויעיל של תקציב המדינה.   )ותעדופם גבוה מהצרכים הפוליטיים(,

תחומים אשר יחד מייצרים תמונה -תתי מאחד עשרהלאור חשיבותם של אלה, נדבך זה מורכב 

 אמון הציבור בהם תהליכי תקצוב הממשלהמקיפה ומהימנה של יעילות מוסדות המשק, 

 . ורפורמות

 רגולציה -תחום 

ובכך פוגע  קמת עסקים ומיזמים חדשיםבהעומס רגולטורי ובירוקרטי מפחית מהכדאיות ש

כל מונופול בהקשר זה יש לציין כי  , ולעיתים אף מהווה חסם כניסה אפקטיבי.בתחרותיות המשק

ים בעלי ההשפעה משתנהמסוג זה. חסמים קיומו מתאפשר הודות ל, סביר כי טבעימונופול שאינו 

יעילות מערכת המיסוי ואקטיביות ת של המשק בתחום הרגולציה הם: המהותית על התחרותיו

 .רשות ההגבלים

ומפחיתה את קשיי  מערכת מס יעילה מקלה על ההתנהלות של העסקים הפועלים במשק

יוצרת משק תחרותי יותר. יעילות מערכת ה מכך הבירוקרטיה הקיימים בתחום המיסוי וכתוצא

זמן הנדרש להכין את הדוחות לרשויות המס ה, מספר התהליכים באמצעותהמיסוי נמדדת 

קס נוסף שמודד משתנים הקשורים להחזרי מע"מ דולשלם את המיסים, שיעור המס הכולל ואינ

  וביקורת מס הכנסה של חברות.
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 שאושרו כובלים והסדרים המיזוגים שיעור אומד את ההגבלים רשותאקטיביות  משתנהה

 היוצרים כובלים והסדרים מיזוגים של הבקשות סך מתוך שוק כוח מחזקים או שוק כוח היוצרים

 .שהוגשו שוק כוח מחזקים או שוק כוח

: וודאי באופן בתחרות ופוגעים שוק כוח מחזקים או שוק כוח היוצרים מיזוגים סוגי חמישה יש

 בין מיזוג בשוק, תחרות המחוללת קטנה חברה לבין מונופול בין חדש, מיזוג מונופול שיוצר מיזוג

, השוק באותו מתחרה חברה עם מונופול של מיזוג ריכוזי, בשוק - פוטנציאלי מתחרה ובין מונופול

 .יותר וריכוזי יותר" צמוד" להיות לשוק שיגרום אוליגופולי ומיזוג של חברות בשוק

ייתכן מצב בו רשות ההגבלים . קיים קושי רב באמידה כמותית של אקטיביות רשות ההגבלים

ים קהתימ חלק ניכר אולם אם בפועל ,ה שהיא אקטיביתאפותחת הרבה מאוד תיקים וכביכול נר

כתבי אישום אזי זה יכול להוות אינדיקציה לשיקולים מוטעים לא מגיעים לכדי עיצומים או 

בפתיחת התיקים ולהקצאת משאבים לא יעילה של רשות ההגבלים. כמו כן ממונה על ההגבלים 

שסוגר תיקים ללא ענישה ההולמת את העבירה, אינו ממלא את תפקידו באופן מיטבי. כמו כן, 

טוב לאמידת אקטיביות של רשות ההגבלים.  משך הזמן הממוצע של ההליכים אינו אינדיקטור

ראשית, היות שבהליך של ענישה )עיצומים או פלילי( לעיתים משך ההליכים לא תלוי רק ברשות 

ההגבלים, לעומת זאת בהליך של בקשות מיזוג משך ההליך תלוי בעיקר ברשות ההגבלים. אולם 

ות ההגבלים אלא את היעילות משך זמן ממוצע של הליך מיזוג לא מודד את האקטיביות של רש

כמו כן, מספר כתבי אישום שהוגשו אינו מדד טוב למדוד את של רשות ההגבלים בהליכי המיזוג. 

האקטיביות של רשות ההגבלים בשנה מסויימת, היות שייתכן שהרשות הייתה מאוד אקטיבית 

ה שלאחר מכן בשנה מסויימת והיא פתחה בהרבה מאוד חקירות שהיה צריך לפתוח אולם רק בשנ

יוגש הכתב אישום, כך שבשנה בה הרשות הייתה אקטיבית ופתחה בחקירות הנכונות אנו 

זה, ואילו בשנה שלאחר מכן שבה הוגשו  משתנההאקטיביות של רשות ההגבלים לא תשתקף ב

יראה כביכול שהרשות הייתה אקטיבית גם אם היא לא פעלה באופן  משתנהכתבי אישום ה

ק הגישה כתבי אישום על תיקים שנפתחו ונחקרו בשנה הקודמת שבה היא אקטיבי השנה אלא ר

הייתה אקטיבית )אולם כאשר מודדים את רשות ההגבלים על פני תקופה של מספר שנים, ולא 

יכול  הנבחנת בתקופה וכן מספר עיצומים שהוטלו בשנה אחת, אזי מספר כתבי אישום שהוגשו

 טוב(. משתנהלהוות 

ים באמידת האקטיביות של רשות ההגבלים, פנינו לבחון את אקטיביות מחמת הקשיים הקיימ

 כוח היוצרים שאושרו כובלים והסדרים המיזוגיםרשות ההגבלים על דרך השלילה, ולכן בחנו את 

. נשים לב שכאשר השוק יודע שרשות ההגבלים היא אקטיבית אזי שוק כוח מחזקים או שוק

למיזוגים והסדרים כובלים היוצרים כוח שוק או מחזקים כוח שוק, ייתכן שיוגשו פחות בקשות 

היות שהחברות במשק יודעות שכאשר רשות ההגבלים היא אקטיבית אזי הסיכוי שהמיזוג או 

 שאושרו כובלים והסדרים המיזוגים שיעור לכן המדד בוחן את את ההסדר כובל יאושר קטן.

 היוצרים כובלים והסדרים מיזוגים של הבקשות ךס מתוך שוק כוח מחזקים או שוק כוח היוצרים

כך שהמדד משקף הן את הצד של רשות ההגבלים, האם  .שהוגשו שוק כוח מחזקים או שוק כוח

היא מאשרת בקשת מיזוג או הסדר כובל שיוצרים כוח שוק או מחזקים כוח שוק, והן את הצד של 

השוק כי החברות במשק יגישו פחות בקשות מיזוג והסדרים כובלים היוצרות כוח שוק או 



7 
 
 

טיבית ושהסיכוי שהבקשה תאושר מחזקות כוח שוק כאשר הן יודעות שרשות ההגבלים היא אק

 נמוך.

 הממשלה יציבות -תחום 

משפיעה באופן  יציבות הממשלההממשלה מתווה את המדיניות הכלכלית במשק לשנים הבאות. 

ישיר על יציבות המדיניות הכלכלית של המשק. על מנת שהמשק יהיה תחרותי צריך ליצור תוכנית 

)פחות מהתקופה שממשלה  ם כל תקופה קצרהארוכת טווח ולהתמיד בה לאורך זמן. אולם א

נבחרת ממשלה עם תוכנית כלכלית אחרת אזי גם אם התוכנית הכלכלית היא טובה,  צפוייה לכהן(

היא לא תצליח ליצור שינוי משמעותי במשק אם המשק לא יאמץ תוכנית אחת לטווח הארוך, 

היות שלא ניתן ליצור שינוי משמעותי במשק על ידי תכנון המשק רק לשנה או שנתיים הקרובות. 

של הממשלה אזי היזמים והמשקיעים לא יכולים לסמוך על התוכנית כמו כן, כאשר את יציבות 

הממשלתית היות שהם חוששים שבעוד תקופה קצרה תבחר ממשלה אחרת ועם סדרי עדיפויות 

 שונים אשר ישנו את התוכנית הכלכלית של הממשלה שכיהנה לפניהם.

 יעילות הרשות השופטת -תחום 

לרשויות החוק המאפשרים את קיומו של מסחר  תחרותיות המשק ויעילותו מתאפשרת הודות

הוגן העומד במסגרת החוק, אך על מנת שרשויות החוק יהיו אפקטיביות צריך שמערכת האכיפה 

 והמשפט יהיו יעילות ועצמאיות.

נמדדת על ידי בדיקה האם מערכת המשפט צוברת תיקים וכתוצאה מכך  תיעילות הרשות השופט

ת המשפט או שהיא מצליחה לצמצם את מספר התיקים מגדילה את העומס שיש על מערכ

 הפתוחים, וכתוצאה מכך לצמצם את העומס שיש בבתי המשפט.

 וקלות העברת נכסים קלות פתיחת עסק ,אכיפת חוזים -תחומים 

, הינם שלושה תחומים בעלי השפעה אכיפת חוזים, קלות פתיחת עסק וקלות העברת נכסים

 . ועל התמריצים להקמת מיזמים חדשים במשק עסקים במשקמהותית על היכולת לעשות 

את אמון היזמים ואנשי העסקים במוסדות בטווחי זמן סבירים משפרת אכיפת חוזים יעילה  

המשק, מייצרת וודאות בכל הנוגע לחתימה על חוזים, מעודדת עשיית עסקים ובכך מגבירה את 

אמון בעלי השפעה מהותית על ה בתחום של אכיפת חוזים  יםמשתניש שלושה תחרותיות המשק. 

ה מכך הם בעלי השפעה , וכתוצאשל אנשי העסקים במוסדות ועל יעילות הליך אכיפת החוזים

משך זמן אכיפת החוזה מהגשת התביעה ועד התשלום, עלות  ,מהותית על תחרותיות המשק

 .אכיפת החוזה ואיכות ההליך המשפטי לאכיפת החוזה

קלות פתיחת עסק משפיעה באופן ישיר על התמריצים שיש ליזמים להשקיע בפתיחת עסק במשק. 

יעילות המשק בכל הנוגע לעשיית יזמות וצמיחה. משק תחרותי הינו משק פתוח אשר מעודד 

ים משתנשני ה תחרותיות המשק.ות ישירות על מידת הקושי שבפתיחת עסקים משפיעעסקים ו

משך הזמן הנדרש לפתיחת עסק  :בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על הקלות בפתיחת עסק הם

בעל  משתנהנציין כי עלות פתיחת עסק הוא  .ומספר התחנות )ההליכים( הנדרשות לפתיחת עסק
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השפעה פחותה על ההחלטה של היזמים באיזו מדינה להקים את העסק, ולכן משתנה זה לא נמדד 

 במדד התחרותיות.

להעביר נכסים ולנהל אותם באופן יעיל. תחרותיות המשק ויעילותו מושפעת מהיכולת ומהקלות 

נכסים בעלי השפעה מהותית על הקלות של העברת ים  בתחום של העברת משתניש שלושה 

משך זמן העברת נכס,  ,נכסים, וכתוצאה מכך הם בעלי השפעה מהותית על תחרותיות המשק

 .בהעברת נכס ועלות העברת נכס מספר תחנות )הליכים(

 הגנה על משקיעים -תחום 

המגזר העסקי מונע באמצעות והגנה על משקיעים הינה תנאי הכרחי לתחרותיות של המשק, היות 

מקורות ההון שלו, וגיוס הון ממשקיעים הינו מקור הון מהותי. לכן על מנת שהמגזר העסקי יוכל 

, ובפרט על בעלי מניות מיעוט שהם המשקיעים להתקיים המשק צריך להגן על המשקיעים

ההחלטות  , ועלהיות שאינם בעלי השפעה מהותית על החברה בה הם מושקעים יותר, הפגיעים

 אינדקס המורכב נמדדת באמצעות שקיעיםעל המשיש ההגנה  .העסקיות המתקבלות בחברה

 הגשת למנוע ניגודי עניינים, אחריות הדירקטורים, וקלות המיועדבדיקת גילוי נאות  ים:משתנהמ

בעלי מניות )עד כמה קל לבעלי המניות לתבוע ולדרוש חקירה בנוגע לחברה(, זכויות  ע"יתביעות 

 .עלי המניות, היקף הבעלות והשליטה בתאגיד, שקיפות תאגידית ורפורמות להגנת המשקיעיםב

 אמון הציבור -תחום 

מהווה אינדיקציה ליעילות של ניהול  ובמשטרה אמון הציבור בממשלה בבית המשפט העליון

ובאכיפת  המשקניהול באנשים שאחראים על במוסדות המדינה והמשק ולאמינות שיש לציבור 

המשק הישראלי מאופיין במגזרים שונים, ובכל מגזר יש מאפיינים שונים, ולכן אנו החוק. 

נים בתת תחום זה תהמשנציין כי  בודקים את האמון של המגזר היהודי ושל המגזר הערבי בנפרד.

הינם איכותניים ומבוססים על סקרי דעת קהל, אך חשיבותם רבה היות שהם משקפים את רמת 

אמון הציבור בכל אחד  .ולמשטרה האמון שהציבור רוחש לממשלה לבית המשפט העליון

)עבור המגזר היהודי  מודד את שיעור האנשים מהמוסדות )ממשלה, בית משפט עליון והמשטרה(

 .אותו מוסדב הרבה מאוד אמון ואדי הרבה אמון שנותנים  והערבי בנפרד(

 פשיעה -תחום 

הפשיעה פוגעת בתחרותיות של המשק וביעילותו, היות שקיומה של הפשיעה מרתיע יזמים 

מעשיית עסקים במשק וכן מהקמת עסקים חדשים. דבר זה פוגע בצמיחתו של המשק 

מדד התחרותיות בוחן את  וכן ביכולת של המשק להתייעל ולהיות תחרותי.ובתחרותיותו, 

שאומד את הפשיעה מנקודת המבט של הקורבן ולא של מבצע הפשע, לכן אנו לא  משתנהה

מודדים את שיעור הפושעים באוכלוסייה או את המספר האבסולוטי של מקרי הפשע, אלא אנו 

, כלומר שנפגעה מפשיעה )כגון: פריצה, גניבה, לפשיעהשיעור האוכלוסייה שנחשפה מודדים את 

 20זה בודק רק את שיעור האנשים בני  משתנהפגיעה פיזית, הטרדה מינית, פריצה לרכב(. נציין כי 

, 20ומעלה שנחשפו לפשיעה ואינו כולל את שיעור הנחשפים לפשיעה בקרב האנשים מתחת לגיל 

 דים.ובפרט אינו כולל את החשיפה לפשיעה של יל
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 תהליכי תקצוב -תחום 

להשפיע על המשק הינו תקציב הממשלה.  יכולהממשלה ה ובאמצעותאחד הכלים המרכזיים 

של המדיניות הפיסקלית יציבות המשק וניהול תקציב הממשלה הינו בעל השפעה מהותית על 

וכתוצאה מכך תקציב הממשלה הוא כלי באמצועות הממשלה יכולה להשפיעה על  המשק

האומדים את יעילות המשק ויציבותו בנושא של תקציב  יםמשתנה התחרותיות של המשק.

 – משמעת תקציבית, שיעור חריגות מהתקציב ושיעור התקציב הלא מנוצל, הם: הממשלה

 המשתנה .ציב והאם התקציב הוקצה באופן יעילים אלו בודקים את יעילות התכנון של התקמשתנ

את יכולת משרדי הממשלה לייעל את הקצאת התקציב  בוחן גמישות תקציבית במסגרת המשרד

האם לראש הממשלה או לשר האוצר יש יכולת מדד התחרותיות בוחן . בנוסף, בתוך המשרד

יש בו רט במשק הישראלי בפבניהול התקציב, והוא קריטי  זה משתנה, להכריע בסוגיות תקציביות

הרבה מפלגות קטנות המפעילות לחצים בעת קביעת התקציב, וכוחם בממשלה ובקביעת התקציב 

 .אוכלוסייהבבוחריהם אינו פרופורציונלי לשיעור 

 רפורמות -תחום 

נוצרים לרוב  שינויים בעלי השפעה מהותית על המשק בכלל ועל התחרותיות של המשק בפרט

ם ודמציבה את קיממשלה הבאמצעות רפורמות  המביאות לשינוי איטי והדרגתי במשק. 

צריכה ליצור רפורמות התומכות בתחרות של המשק  בראש מעייניה, התחרותיות של המשק

וביעילות המשק ולוודא את יישומם של הרפורמות באופן ראוי ועל פי לוח הזמנים שנקבע בעת 

שהממשלה  מספר הרפורמות תומכות תחרותאת . מדד התחרותיות מודד העברת הרפורמה

זה בוחן את האקטיביות של הממשלה ביצירת רפורמות חדשות התומכות  משתנההעבירה, 

 בתחרות של המשק. 
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 תשתיות: - שני נדבך

Smart businesses do not look at labor costs alone anymore. They do look at market 

access, transportation, telecommunications infrastructure and the education and skill 

level of the workforce, the development of capital and the regulatory market. (Janet 

Napolitano) 

 תחרותיות המשק.את אשר על בסיסם ניתן לפתח את המשק ולהגדיל  המשק ן יסודותתשתיות ה

השוררים  התחרות התחרות וחסמיוזה בוחן את יעילות התשתיות, עלות השימוש בתשתיות  נדבך

 התחבורה ציבורית, נמלים, אנרגי תוכולל זה בנדבךתשתיות המשק הנבחנות בתשתיות במשק. 

  .תקשורתו

 כבישים -תחום 

דרכים סלולות מהוות תשתית חיונית שעליהם מתבססת התחבורה במשק, הן התחבורה הפרטית 

שהינו  משתנהוהן התחבורה הציבורית. תשתית זו מאפשרת להקים מערך תחבורה יעיל במשק. ה

אורך דרכים סלולות )ק"מ( ביחס בעל השפעה מרכזית על התחרותיות בתחום של הכבישים הינו 

 .לאוכלוסייה

 )תחומים: אוטובוסים ורכבות( תחבורה ציבורית

טובה והובלה יעילה ופרודקטיבית תורמות במידה רבה לתחרותיות המשק, ציבורית תחבורה 

אזורים נוספים טובה מאפשרת ניוד עובדים בעלות נמוכה וכן מנגישה  ציבורית היות שתחבורה

לכלל האוכלוסייה, ובכך מאפשרת לעובדים לעבוד במקומות עבודה שרחוקים ממקום מגוריהם. 

 התחבורה הציבורית בישראל מחולקת לשני סוגי תחבורה מרכזיים: אוטובוסים ורכבות.

פוץ בישראל, באמצעותו חלק ניכר מהאוכלוסייה האוטובוסים הינם כלי התחבורה הציבורית הנ

זמינות ים בעלי השפעה מהותית על תחרותיות של המשק בתחום האוטובוסים: משתנמתניידת. ה

אוטובוסים, זמינות מקומות ישיבה באוטובוסים, עלות לק"מ נסיעה מנורמל לשכר החציוני, 

היות שטרם נמצאו נתונים זמינים . אולם שיעור כיסוי התחבורה הציבורית ותדירות האוטובוסים

ים האומדים משתנוברי השוואה במדינות אחרות וכתוצאה מכך טרם נקבע המצב האידיאלי של ה

ל המדד ויבחן על פי עאת התחבורה הציבורית באמצעות אוטובוסים, תחום זה יהווה הרחבה 

  המגמות והשינויים המתרחשים על פני זמן.

מנגישה אזורים רחוקים לאוכלוסיה רחבה. כמו כן המהיר, הרכבת הינה כלי תחבורה יעיל ו

הרכבת משמשת להובלת מטענים ובכך היא מאפשרת למגזר העסקי להוביל משאות כבדים לצורך 

ים בעלי השפעה מהותית על תחרותיות של המשק משתנה הפעילות העסקית, ביעילות ובמהירות.

פרודוקטיביות ההובלה היבשתית ברכבות, עלות לק"מ נסיעה ברכבת, עלות בתחום הרכבות: 

ת לנוסע ברכבת, עלות הובלת מטענים, זמינות רכבות לנוסעים, זמינות רכבות לאוכלוסייה ועמיד

את הזמינות של הרכבת ביחס  זמינות רכבות לנוסעים בוחן המשתנה. בלוחות זמנים הרכבת

את השירות שמקבלים הנוסעים הנוכחיים למספר הנוסעים הנוכחי ומהווה אינדיקטור טוב לבחון 

זמינות רכבות לאוכלוסייה בוחן את היכולת של הרכבת להתמודד עם עלייה  המשתנהברכבת. 

ה יותר וכן ולאוכלוסייה תהיה גדולבכמות הנוסעים ברכבת. ככל שזמינות הרכבת לנוסעים 
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כשהרכבת תעמוד בלוחות הזמנים כך יותר אנשים ישתמשו ברכבת, והרכבת תהווה תחליף ראוי 

 לרכב פרטי בנסיעות רחוקות.

עלות השימוש בתחבורה הציבורית מנורמלת לשכר החציוני ולא נבחנת באופן אבסולוטי היות 

ות השימוש בתשתיות על מתרחשים בעלהשאנו רוצים לבחון את ההשפעה הריאלית של השינויים 

האוכלוסייה במשק. בחרנו לנרמל את העלות לפי השכר החציוני ולא לפי השכר הממוצע היות 

ית על האוכלוסייה במעמד רשאנו רוצים לבחון את ההשפעה של עלות השימוש בתחבורה הציבו

 מעלות זו. ביותר המושפעת שהיא האוכלוסייהבינוני ונמוך 

 מלי תעופה(נ)תחומים: נמלי ים ו נמלים

 .נמלי הים הינם תשתית מרכזית בסחר בינלאומי, בפרט במשק הישראלי המאופיין ככלכלת אי

ולכן לנמלי הים יש  ,חלק ניכר מהסחורה הנכנסת לישראל או היוצאת ממנה נעשית דרך נמלי הים

של נמלי הים יש  פרודוקטיביותה בבדיקתהשפעה ניכרת על התחרותיות של המשק הישראלי. 

ל מנתמקד בנמל אשדוד ובנ ההובלה הימית. אחד מסוגי לבחון בנפרד את הפרודוקטיביות של כל

התחרותיות של חיפה היות שהם הנמלים המרכזים את רוב הפעילות בעלת ההשפעה המהותית על 

ה של חוסר בנתונים עבור נמלי נמלי הים יש בעיים של משתנרוב הב המשק הישראלי ביחס לעולם.

אחד שיש  משתנהים, למעט משתנים בעולם, וכתוצאה מכך טרם הוגדר מצב אידיאלי עבור רוב ה

ת מדינות אחרושניתן להשוות אותו ביחס ל המשתנה. בעולם ונים עבור חלק מנמלי היםתלו נ

 משתנה. בנמל תפוקה לשעת שהייה של אונייה מסוג מכולותעולם ולהגדיר לו מצב אידיאלי הוא ב

זה אומד את מספר המכולות הנפרקות לשעת שהייה של האונייה בנמל. נציין כי בישראל החלק 

ים נוספים בעלי השפעה מהותית על משתנהארי של ההובלה הימית נעשה באמצעות מכולות. 

תפוקה התחרותיות של ישראל בנמלי הים וכתוצאה מכך גם על התחרותיות של המשק הם: 

ים אלו עבור כל סוג הובלה משתנ. יש לבחון  שהייה וזמן שהייה בנמל לשעת עבודה, תפוקה לשעת

בנפרד. סוגי ההובלה הקיימים הם: מכולות, מטען כללי, צובר חופנים ומתקנים אוטומטיים. 

תפוקה לשעת עבודה לא נמדד  המשתנהאוטומטיים הוא היחיד בו  םנציין כי סוג ההבולה מתקני

 המדד.להרחבה  הטרם נקבע מצב אידיאלי ולכן הם יהווים אלו משתנאולם ל בנמלי ישראל.

נמלי תעופה מהווים תשתית לסחר בינלאומי, וליציאה למדינות זרות. בפרט במשק הישראלי 

המתאפיין ככלכלת אי, שדות התעופה מהווים תשתית חיונית על מנת שהסחר הבינלאומי 

יכנס למשק ממדינות זרות ולצאת בישראל יהיה יעיל, ועל מנת שאזרחים ואנשי עסקים יוכלו לה

אליהם, ובכך תשתפר התחרותיות של המשק בישראל. נתמקד בנתב"ג היות שהוא שדה התעופה 

המרכז את הפעילות בעלת ההשפעה המהותית על התחרותיות של המשק הישראלי ביחס לעולם. 

עלות סך  הואבעל ההשפעה המהותית על התחרותיות של ישראל בנמלי תעופה  משתנהה

זה טרם נקבע מצב אידיאלי ולכן הוא יהווה  משתנהל .השירותים הניתנים למטוס בישראל

 הרחבה למדד התחרותיות.

 חשמל -תחום 

תחרותיות של על ה הוא בעל השפעה וכתוצאה מכךהמשק,  תהחשמל הינו תשתית חיונית לפעילו

. קיימים שני משתנים מרכזיים האומדים את התחרותיות של ישראל בתחום החשמל המשק.

 באמצעות אמידת משק החשמלאינדקס שאומד את התחרות והיעילות של המשתנה הראשון הוא 
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שיעור עלות החשמל )ללא  מספר הימים ומספר ההליכים הנדרשים לקבלת חיבור חשמל קבוע,

נוסף האומד את אמינות היצע החשמל ושקיפות מחיר מע"מ( מההכנסה לנפש, וכן אינדקס 

. תשתית הייצור במשק החשמלוההפרדה בין תשתית ההולכה . המשתנה השני בוחן את החשמל

משק החשמל מחולק לשלושה תחומים: ניהול מערכת החשמל,ייצור החשמל והולכת החשמל. 

פירמה ל החשמל הולכתהפירמה האחראית על  בין הפרדה קיימת האם זה בודק משתנה

 החשמל.  ייצורהאחראית על 

 גז טבעי –תחום 

תשתית חיונית לפעילות הינו תשתית אנרגיה המשפרת את יעילות תשתית החשמל, שהיא טבעי גז 

הבוחן את ההשפעה המהותית של  משתנהה המשק, ובכך מגדילה את התחרותיות שחל המשק.

 הצרכנים מסך טבעי בגז המשתמשים שיעור המפעליםהגז הטבעי על תחרותיות המשק הינו 

 החלוקה שחברות הצרכנים אלו טבעי לגז להתחבר הצפויים הצרכנים .לגז להתחבר הצפויים

 ."החלוקה רשת של ולהפעלה להקמה רישיון"ב טבעי לגז לחבר התחייבו

 (ואינטרנט טלפון נייד)תחומים: תקשורת  

השפעה מהותית  הםכלי התקשורת העיקריים בישראל, ולכן יש ל םהינואינטרנט  יםנייד ניםטלפו

יש השפעה מהותית על  ים ולאינטרנטהנייד ניםלטלפו וכתוצאה מכךעל התקשורת במשק, 

נים בעל ההשפעה המהותית על תחרותיות המשק בתחום הטלפו משתנהה .התחרותיות של המשק

ים בעלי ההשפעה המהותית על משתנה .שיעור כיסוי קליטה של רשת סלולריתהוא  יםהנייד

. אבטחת איכות תשתיות האינטרנט ואבטחת האינטרנטתחרותיות המשק בתחום האינטרנט הם: 

שרתים המשתמשים בטכנולוגיות , כלומר אינטרנט מאובטחיםטרנט נמדדת באמצעות שרתי האינ

 .הצפנה בעסקאות הנעשות באינטרנט

 חסמים -תחום 

ם פוגעים בתחרותיות המשק היות שהם מונעים כניסת מתחרים למשק ובכך מונעים פתיחת חסמי

מיזמים חדשים וחדשניים במשק. תת תחום זה בודק האם יש חסמים בתשתיות ועסקים 

מהותיות במשק, היות שחסמים בתשתיות אלו הינם בעלי השפעה ניכרת על התחרותיות של 

ופול שאינו טבעי ככל הנראה קיומו של המונופול מתאפשר נציין כי כל מקום בו יש מונ המשק.

העיקרי  משתנהה הודות לחסמי תחרות הקיימים בשוק ומונעים כניסה של מתחרים לשוק.

האם קיים מונופול באותה תשתית חיונית לבדיקת חסמי תחרות בתשתית חיונית למשק הוא 

: רכבת, נמלי ןבתשתיות החיוניות למשק, שה. מדד התחרותיות בוחן האם קיים מונופול למשק

אינטרנט, טלפוניה והשוק  יאויר, נמלי ים, ייצור החשמל,גז טבעי, תשתית אינטרנט, ספק

תשתית . נציין כי 50%הסלולרי. חברה מוגדרת כמונופול כאשר היא מחזיקה נתח שוק של מעל 

ונופול אזורי טבעי, היות היא מתשתית חיונית למשק אולם תשתית הולכת מים  הולכת מים זו

שבכל אזור תהיה תשתית אחת להולכת מים ואנו לא מצפים שמשקי בית יחוברו ליותר מתשתית 

  הולכת מים אחת.
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 למשק חיוניות בתשתיות עובדים ועדי שליטת -תחום 

והיכולת  הוא להגן על זכויות העובדים. אך מתן כוח עודף לוועדי העובדיםעובדים הועדי תפקיד 

בתחרותיות של  מהווה פגיעהבמיוחד בכל הנוגע לתשתיות חיוניות,  להשבית את פעילות המשק

, דבר בגמישות הניהולית וועדי העובדים משתמשים בכוח שבידם על מנת לפגועהיות ש .המשק

עדי עובדים בתשתיות האם קקיים כוח עודף לוו חןבו מדד התחרותיותאשר פוגע ביעילות המשק. 

 עובדים ועד היות שפגיעה בהם משפיעה באופן ניכר על התחרותיות של המשק., תיות במשקמהו

 ואין, למשק חיונית תשתית על מונופול שהיא בחברה עובדים ועד זה אם עודף כוח בעל הינו

התשתיות החיוניות למשק  .למשק החיונית התשתית את להשבית ממנו המונעת חוקית מגבלה

שמדד התחרותיות בוחן האם קיים בהן כוח עודף לוועד העובדים הן: רכבת, נמלי אויר, נמלי ים, 

 ייצור החשמל, מים, גז טבעי, תשתית אינטרנט, ספקי אינטרנט, טלפוניה והשוק הסלולרי.
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 סביבה מאקרואקונומית: - שלישי נדבך
מאופיין זה בוחן את יציבות המשק וצמיחתו וכן את יוקר המחיה של המשק. משק תחרותי  נדבך

המשק צריך לספק לתושביו מחיה הוגנת על מנת שאנשים ירצו  ,כמו כן .כלכלה יציבה וצומחתב

  לחיות במשק ולפתח אותו, ולכן יוקר המחיה פוגע בתחרותיות של המשק.

 יציבות האשראיחוב ציבורי, תמ"ג לנפש, אבטלה ו -תחומים 

ולכן הוא משפיעה על יציבות   הינו אינדיקציה לסיכון של המשק לפשוט את הרגל יחס חוב תוצר

מהווה אינדיקציה לרמת ההתפתחות הכלכלית של המשק  תמ"ג לנפשהמשק. כמו כן, היחס 

שיעור  ,ולצמיחת המשק, אשר מגדיל את התחרותיות של המשק ואת יציבות המשק. בנוסף

וה מהו דירוג האשראיומהווה אינדיקציה ליציבות המשק וליציבות שוק העבודה במשק,  האבטלה

בחישוב דירוג האשראי מדד התחרותיות מתייחס לדירוג  .אינדיקציה בנוגע ליציבות המשקגם כן 

 שהן החברות המובילות והמקובלות בדירוג אשראי. S&P-ו Moody'sשל 

לחיזוק הוודאות בקרב המשקיעים במשק וכתוצאה מכך מגדילה את תורמת  יציבות המשק 

להקטנת שיעור הריבית שהמדינה משלמת על כמו כן יציבות המשק תורמת  .ההשקעות במשק

את  תוכתוצאה מכך מקטין את ההוצאה של המשק על ריבית ומאפשר ,גיוס חוב מהציבור

ולשיפור התחרותיות  לאפיקים אחרים שיתרמו לפיתוח המשק ,הקצאת תשלומי הריבית שנחסכו

  .של המשק

 יוקר המחיה -תחום 

הכדאיות לחיות הווה אינדיקציה לגבי רמת החיים במשק, אשר משפיעה על יוקר המחייה מ

ים מרכזיים המהווים אינדיקציה ליוקר משתנ קיימים שלושה התחרותיות של המשק.במשק ועל 

, הפער בין השינוי במדד OECD-רמת המחירים במשק ביחס לממוצע ההמחיה של המשק: 

החציוני והפער בין השינוי במדד המחירים לצרכן והשינוי בשכר  בשכרהמחירים לצרכן והשינוי 

הפער בין השינוי במדד המחירים לצרכן והשינוי בשכר החציוני בוחן את  משתנהה .המינימום

במדד המחירים הפער בין השינוי  משתנההשינוי ביוקר המחיה  בשנה זו על מעמד הביניים. ה

לצרכן והשינוי בשכר המינימום בוחן את השינוי ביוקר המחיה בשנה זו על המעמד הנמוך 

 באוכלוסייה.

 חיסכון -תחום 

, מהווה אינדיקציה ליכולת של משקי הבית לצלוח משברים זמניים שיעור החיסכון מההכנסה

הבית, אשר משפיעה על יציבות . החיסכון מחזק את יציבות משקי ולדאוג לעצמם לעת זקנה

 המשק ועל התחרותיות של המשק.

)החיסכון  ממוצעת הוצאה פחות ממוצעת הכנסה: ים שלהלןמשתנמההכנסה כולל את ה החיסכון

 לקרנות תשלומים, גמל לקופת תשלומים ,מצטבר חיים לביטוח פרמיות הנזיל של משקי הבית(,

 .פנסיה לקרן תשלומיםו מנהלים לביטוח תשלומים ,השתלמות
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 הון אנושי: –רביעי  נדבך

“Our future growth relies on competitiveness and innovation, skills and productivity... 

and these in turn rely on the education of our people. (Julia Gillard) 

משק  זה בוחן את ההשקעה בהון האנושי במשק, בהיבט של חינוך והישגים אקדמאיים. נדבך

תחרותי צריך לספק הון אנושי איכותי, בעל ידע ובעל כלים למחקר ופיתוח, על מנת שיפתח את 

הון אנושי הינו חיוני למשק  .ויגביר את התחרותיות של המשק ישפר את החדשנות במשק המשק

ניכר מצמיחת המשק הישראלי מבוססת על טכנולוגיות חדשות אשר הישראלי היות שחלק 

 .הבקי בטכנולוגיות ובכלי מחקר ופיתוחאיכותי הון אנושי דורשות 

 זכאות לבגרות -תחום 

לאיכות ו של ההשכלה הגבוהה ישיעור הזכאות לבגרות מהווה אינדיקציה לשיעור הפוטנציאל

איכות ההון האנושי של העובדים בעתיד אשר משפיע על האנושי בקרב הדור הצעיר במשק, ההון 

ים בעלי השפעה מהותית על משתנקיימים שני  .בעתיד התחרותיות של המשקוכתוצאה מכך על 

זכאות לבגרות מכלל תלמידי כיתה י"ב וזכאות התחרותיות של המשק בתחום של זכאות לבגרות: 

תלמידי כיתה זכאות לבגרות מכלל תלמידי כיתה י"ב כולל גם את  משתנה. הלבגרות מהנבחנים

שכלה הגבוהה זה מהווה אינדיקציה לשיעור הפוטנציאלי של הה משתנה, י"ב שלא נגשו לבגרות

זכאות לבגרות מהנבחנים כולל רק את  משתנה. הולאיכות ההון האנושי בקרב הדור הצעיר

תעודת ל בזכאותההצלחה זה מהווה אינדיקציה לאחוז  משתנההתלמידים שניגשו לבגרות, כלומר 

 שניסו לקבל תעודת בגרות.בגרות של התלמידים 

 השקעה בחינוך -תחום 

של הדור הצעיר וכתוצאה מכך השקעה בחינוך  השקעה בחינוך תורמת לשיפור ההון האנושי 

 על התחרותיות של המשק האשר משפיעתורמת לאיכות ההון האנושי של העובדים בדור הבא 

ים מרכזיים בתחום ההשקעה בחינוך בעלי השפעה על איכות ההון משתנקיימים שלושה  .בעתיד

שיעור ההוצאה הלאומית על חינוך מהתמ"ג, ועל התחרותיות של המשק: האנושי של הדור הצעיר 

 .הוצאה ציבורית על חינוך לתלמיד ומספר התלמידים בכיתה

 )תחומים: השכלה אקדמית ופרסומים מחקרים אקדמיים( אקדמיה

קיימים שני תחומים המשפיעים על התחרותיות של המשק בנושא האקדמיה, השכלה אקדמית 

 ופרסומים של מחקרים אקדמיים.

 ,השכלה אקדמית משפרת את ההון האנושי וכתוצאה מכך מעלה את היעילות של שוק העבודה

בוגרי  המשתנהבחרנו לשים את  ולכן ההשכלה האקדמית תורמת לשיפור התחרותיות של המשק.

הון אנושי,  נדבךבוגרי תואר שני ושלישי בים משתנה שוק העבודה ואילו אתנדבך תואר ראשון ב

מיועד היות שתואר ראשון מוכוון יותר לשיפור הפריון בשוק העבודה, ואילו תואר שני ושלישי 

מדד התחרותיות  ההון האנושי של המשק.בעיקר לשיפור הידע המחקרי, הכלים המחקריים ו

המשפיעה על התחרותיות של המשק בתחום ההון  ים בתחום ההשכלה האקדמיתמשתנמודד שני 

, היות שזו האוכלוסייה 25-64שיעור בוגרי תואר שני בקרב אוכלוסיית בני הראשון,  :האנושי

 .25-64שיעור בוגרי תואר שלישי בקרב אוכלוסיית בני העיקרית שנמצאת בשוק העבודה. השני, 
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באוניברסיטאות,  של אנשי המחקר מיים מהווים אינדיקציה לאיכות ההון האנושידפרסומים אק

ההון האנושי  איכות המחקר ופיתוח הנעשה במשק, על החדשנות של המשק, על אשר משפיעה על

מדד התחרותיות בוחן את איכות הפרסומים האקדמים  במשק ועל התחרותיות של המשק.

 הנוכחות בקרב הקהילה האקדמיתבאמצעות בחינת הנוכחות שלהם בקרב הקהילה האקדמית. 

נערך על ידי רישום של פרסומי החוקרים בסדר  H-indexמדד . H indexות מדד נבחנת באמצע

יורד של מספר הציטוטים, עד לנקודה בה המספר הסידורי של הפרסום גדול ממספר הציטוטים, 

. מחפשים למעשה את המיקום האחרון בו 1המדד של החוקר נקבע על פי מספר סידורי זה פחות 

 .דול או שווה למספר הציטוטיםהמספר הסידורי של הפרסום ג

 מבחנים בינלאומיים

מבחנים בינלאומיים מאפשרים לבחון את ההון האנושי במשק אשר משפיעה על התחרותיות של 

. מבחן פיזהאנו בוחנים את ההון האנושי של הדור הצעיר במשק ביחס לעולם באמצעות  המשק.

הלומדים במוסדות לימוד בשלושה  15-16מבחן פיזה בוחן שלושה תחומים בקרב בני נוער בגילאי 

)לעיתים קיימים תחומים נוספים במבחן,  נושאי אוריינות לימודיים: קריאה, מתמטיקה ומדעים

ותיות מתייחס רק לתחומים הנבחנים בכל השנים, שהם: קריאה מתמטיקה אולם מדד התחר

על מנת שנוכל להשוות בין המבחנים שנערכו בשנים השונות ולראות את המגמה על פני  ,ומדעים

. מבחן פיזה בוחן את מיומנות החשיבה הכללית של התלמידים וההבנה של שלושת הנושאים זמן(

ם ולהתמודד באופן מיטבי במשק בעתיד. נציין כי המבחנים הנבדקים באופן שיאפשר להם לתרו

ידע הנרכש במערכת חינוך האלא דורשים יישום  ,אינם מתמקדים בשליטה בתכנים ספציפיים

 לאורך השנים.
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 סביבה עסקית: –חמישי  נדבך

Monopolies are bad because people get bad service for high prices. Competition is 

good because people get good service for competitive prices. (Timothy C. Draper) 

המשק. נבחן בנושא זה את השפעת של זה בוחן את תמיכת הסביבה העסקית בתחרותיות  נדבך

של המשק, ומסיבה זו נבחן גם את  הם מהווים חסם לתחרותיותוהמונופולים על המשק היות 

מתאפשר  זה נציין כי בכל מקום שיש מונופול שאינו טבעי קיומו של מונופול ריכוזיות המשק.

כמו כן נבחן את זמינות האשראי וגיוס הון  הודות לחסמים השוררים בשוק בו המונופול פועל.

אין לעסקים אפשרות  הםהאשראי וההון מהווים את החמצן של העסקים, ובלעדיוהיות 

 .נבחן גם את תחרותיות המשק מההיבט של מיסוי להתקיים.

המכון הישראלי לתכנון כלכלי עורך מחקר על המונופולים האוליגופולים והקרטלים במשק ואת 

השפעתם על כלכלת ישראל. לאחר שנושא זה יחקר לעומק ייתכן שיתווספו למדד התחרותיות 

שפעת המונופולים האוליופולים והקרטלים על תחרותיותו של נוספים האומדים את ה יםמשתנ

 המשק הישראלי.

 מונופולים -תחום 

 חסמים הקיימים במשק,כמעט תמיד מתאפשר הודות לקיומם של מונופולים שאינם טבעיים 

של המשק וכתוצאה וביעילות חסמים אלו פוגעים בתחרות  ומונעים כניסה של מתחרים לשוק.

כמו כן חסמים אלו המונעים כניסת מתחים לשוק מעלים את יוקר  תחרותיות המשק נפגעת.מכך 

המחיה במשק ומהווים נטל על משקי הבית המשלמים מחירים מופקעים כתוצאה מהיעדר 

תחרות משוכללת במשק. נושא המונופולים והשפעתם על המשק הישראלי נחקר במכון הישראלי 

כלל המונופולים הקיימים במשק, ובפרט את המונופולים שאינם  לתכנון כלכלי. המכון ממפה את

, ובוחן את השפעתם על התחרות והיעילות במשק, על יוקר מוכרזים על ידי רשות ההגבלים

על מנת שנקבל תמונה מהימנה על הריכוזיות במשק  המחיה ועל הרחבת אי השוויון במשק,

ק. בשלב זה מדד התחרותיות ימדוד את ועל השפעת המונופולים על משקי הבית במש הישראלי

כולל  מספר המונופולים הקיימים במשקשבוחן את  משתנהתחום המונופולים במשק באמצעות 

מונופולים שאינם מוכרזים על ידי רשות ההגבלים אך שהמכון זיהה אותם כבעלי כוח שוק 

יתכן שיתווספו מונופוליסטי בשוק בו הם פועלים. לאחר שנושא המונופולים ייחקר לעומק י

 ים נוספים לאמידת השפעת מונופולים על המשק ועל הסביבה העסקית של המשק.משתנ

 וגיוס הון אשראי -תחום 

מינות האשראי זאשראי הינו אחד ממקורות המימון המרכזיים של המגזר העסקי, כתוצאה מכך 

העסקי ושל המשק כולו. ולכן, זמינות האשראי משפיעה על  רמאפשרת צמיחה של המגז

בינוניים ממנים את עצמם בעיקר חלק ניכר מהעסקים העסקים קטנים ו התחרותיות של המשק.

ושל  באמצעות הלוואות מבנקים וגופי אשראי חוץ בנקאיים. מקורות המימון של חברות גדולות

ם וגופי אשראי חוץ בנקאיים והן גיוס הון הינם הן הלוואות מבנקי חלק מהחברות הבינוניות

וחברות המתמקדות בפיתוח  חברות הזנק )סטארטאפים(באמצעות הבורסה לניירות ערך. 

( באמצעות Pre Seed & Seedמממנות את עצמם בשלבים הראשונים )טכנולוגיות חדשות 

 ון.סיכ-משקיעים פרטיים )אנג'לים(, ובשלבים המאוחרים יותר באמצעות קרנות הון
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ים: זכויות משתנמשני  בבאמצעות אינדקס המורכ זמינות האשראימדד התחרותיות בוחן את 

  משפטיות של הלווים והמלווים ועומק מידע האשראי.

זה לא יהיה חלק  משתנה, אך סיכון-הההשקעות של קרנות הוןבהרחבה על המדד נמדוד את 

שטרם נמצאו נתונים זמינים וברי השוואה במדינות אחרות וכתוצאה מכך  מהמדד עצמו היות

על פי  סיכון-. לכן נבחן את ההשקעות של קרנות הוןמשתנהטרם נקבע המצב האידיאלי של ה

ים משתנכמו כן בהרחבה על המדד נמדוד את ה המגמות והשינויים המתרחשים על פני זמן.

הנפקות ים: משתנות ערך בישראל באמצעות ההאומדים את התחרותיות של הבורסה לנייר

מדד נזילות הבורסה בוחן את עומק שוק ההון של הבורסה, על ידי  חדשות ומדד נזילות הבורסה.

המרכיב את  125של מדד ת"א  1%צריך להשקיע על מנת לגרום לתנודה של שאמידת הסכום 

עולם. לא ניתן להשוות את קיים קושי בהשוואה של הבורסה ביחס ל החברות הגדולות של המשק.

)כפי שהמדד משווה את שאר  OECD-הבורסה בישראל לעשרת הבורסות התחרותיות ביותר ב

(, היות שהבורסה OECD-ים הניתנים להשוואה בינלאומית, שההשואה נעשית ביחס למשתנה

לניירות ערך בישראל אינה דומה במאפייניה ובגודלה לאותן בורסות של הכלכלות הגדולות 

, לכן יש לבחור מדגם של מדינות בעלות מאפיינים דומים של המשק ושל OECD-ברות בהח

הבורסה בישראל. אולם, בחירת המדינות היא איכותנית, וההחלטה אלו מדינות לבחור במדגם 

ים האומדים את תחום התחרותיות של הבורסה. משתנהינה בעלת השפעה על הציון שנקבל ב

ם בתחום של הבורסה למדד התחרותיות היות שמדד התחרותיות ימשתנבחרנו שלא להכניס את ה

הוא מדד כמותי וההחלטה על המדינות שיהיו ברי השוואה לישראל היא איכותנית והיא בעלת 

ים הבוחנים את התחרותיות של משתנים בתחום הבורסה, לכן המשתנהשפעה רבה על הציון של ה

 על פי המגמות והשינויים המתרחשים על פני זמן. ,ל מדד התחרותיותעהבורסה ייבחנו בהרחבה 

 מיסוי -תחום 

הינו כלי מדיניות באמצעותו הממשלה מחלקת מחדש את העושר בקרב האוכלוסייה, וכן  מיסוי

למיסוי יש השפעה רבה על את ההשקעות לתחומים ולאזורים בהם היא מעוניינת.  תמכוונ

המיסוי הינו בעל השפעה רבה על  וכתוצאה מכךהסקטור העסקי ועל ההשקעות במשק, 

תחום המיסוי יבחן בהרחבה את המיסים הישירים והעקיפים במשק  התחרותיות של המשק.

המשפיעים על החברות, השקעות הון, ועל משקי הבית. כמו כן מדד התחרותיות בוחן את 

והשינויים החלים במיסוי תוך התמקדות במס החברות, היות שתנודתיות זו מגבירה התנודתיות 

את אי הוודאות בקרב המשקיעים ובעלי החברות במשק, ומקשה על תכנון ארוך טווח של 

כמו כן המדד בוחן את יציבות ההטבות המובטחות למשקיעים מכוח החברות הפועלות במשק. 

תמריציצם לחברות על מנת שיגדילו את השקעותיהם  חוק עידוד השקעות הון שמטרתו מתן

באזורים מועדפים, כגון פריפריה, ובתחומים שהממשלה רוצה להגדיל בהם את ההשקעות של 

ים בעלי השפעה מהותית על תחרותיות של המשק בתחום משתנההחברות הפועלות במשק. 

, מס דיבידנים בתוספת , מס רווחי הון בתוספת מס יסףמס חברות, תנודתיות במיסויהמיסוי: 

מס יסף, יציבות ההטבות המובטחות למשקיעים בחוק עידוד השקעות הון, מס ערך מוסף, מס 

ים מס רווחי הון ומס משתנהמשק ב בבחינת תחרותיות .הכנסה ומס בלו על סולר ועל בנזין

דיבידנים מדד התחרותיות לוקח בחשבון גם את מס יסף היות שמס זה רלוונטי למשקיעים בעלי 
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עניין ומשפיעה על שיעור המס שהם משלמים על הרווחים וכתוצאה מכך משפיעה על שיעור 

 רווחיהם מההשקעות במשק. 

בוחן את התחרותיות של המשק באזורים הון  שיעור מס חברות לפי חוק עידוד השקעות המשתנה

ובתחומים שהממשלה רוצה לתעדף. חוק עידוד השקעות הון קובע שיעור מס שונה לעזורים שונים 

ולתחומים שונים, בהרחבה על המדד נתמקד בשיעור המס למפעל מועדף  באזור פיתוח א' שזה 

עידוד השקעות הון. אולם  המפעל והאזור הזכאים להטבה המקסימלית הניתנת באמצעות חוק

קיים קושי בהשוואה בינלאומית של הטבת המיסוי הניתנת באמצעות חוק עידוד השקעות הון, 

היות שמדינות שונות מתמרצות באופן שונה את המגזר העסקי, וכן הן מתמרצות תחומים שונים 

זורים במגזר העסקי באופן שונה. לכן תחום זה של תמריצי השקעות והכוונת השקעות לא

ולתחומים מועדפים באמצעות חוק עידוד השקעות הון ייבחן בהרחבה על המדד על פי המגמות 

 והשינויים המתרחשים על פני זמן.
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 מסחר בינלאומי: –שישי  נדבך

It's important to focus on how we can strengthen international trade. (Maggie Hassan) 

, תוך התמקדות במכסים הנגבים זה בוחן את תחרותיות המשק בהיבט של מסחר בינלאומי נדבך

ובחסמי מכס שהם למעשה הטלת מכסים גבוהים הפוגעים בכדאיות היבוא ובכך פוגעים בתחרות 

המייצרות במשק. נציין כי כי קיימות תקינות ייחדויות  במשק ובתמריצי התייעלות של החברות

של ישראל ומהוות חסם לתחרות, היות שהן מונעות יבוא סחר החוץ עות בלמשק הישראלי הפוג

של מוצרים אשר יש בגינן תקינה זרה השונה מהתקינה בישראל, ובכך נפגעת התחרות 

יצוא והשקעות סחר החוץ של ישראל בהיבט של  את נדבך זה בוחן בנוסף והתחרותיות של המשק.

 .זרות

 וחסמי מכס מכסיםתחומים: 

מחלקת מחדש את העושר בקרב גובה מס על היבוא וכלי מדיניות באמצעותו הממשלה  מכס הינו

האוכלוסייה, וכן מכווינה את היבוא לתחומים ולמוצרים בהם היא מעוניינת, ובכך הממשלה 

אך הממשלה משתמשת במכסים  .מפתחת את התחרות של המשק ביחס לעולם בתחומים הללו

השוחקים את היתרונות הקיימים ביבוא  הטלת מכסים גבוהיםעל מנת לחסום יבוא על ידי גם 

 ממשלה מעלה את יוקר המחיה, פוגעת במסחר הבינלאומי, ובכך הופוגעים בכדאיות היבוא

ועל  על סחר החוץ של המשק ,למכס יש השפעה רבה על הסקטור העסקי .במשק מונעת תחרותו

ים עלי משתנה רותיות של המשק., לכן המיסוי הינו בעל השפעה רבה על התחהתחרות במשק

יעור המכסים מהיבוא ם מכסים וחסמי מכס: שמיהשפעה מהותית על תחרותיות של המשק בתחו

שיעור הנטל הכלכלי  משתנהה .למשק ביתבחקלאות הנטל הכלכלי של מכס חוסם יבוא ושיעור 

 בסקר ההוצאות הנסקריםבמוצרים חקלאיים של מכס חוסם יבוא בחקלאות למשק בית מתמקד 

 .10%-וששיעור המכס עליהם הוא גבוה מ, של הלמ"ס

בוחן את שיעור ההכנסות ממיסי יבוא על רכב ועל חלקי חילוף )מס קניה ומס  מס רכבהמשתנה 

אינו חלק ממדד התחרותיות אלא הוא יבחן יבוא( מתוך ערך היבוא של רכב. משתנה זה יהיה 

היות שקיים קושי להשוות בין מיסי הרכב הקיימים במדינות אחרות, מאחר  ,המדד בהרחבה על

, אך ביבוא רכב בין מדינות באירופה OECD-עשית ביחס לוההשוואה הבינלאומית במדד נ

אין מכס ואילו ביבוא רכב בין ארה"ב לאירופה קיימים הסכמי סחר  OECD-החברות ב

המפחיתים את שיעור המיסים על יבוא רכבים אך לעומת זאת קיימים מיסים גבוהים ביבוא 

המגמות והשינויים המתרחשים ולכן משתנה זה יבחן בהרחבה על המדד על פי   רכבים מהמזרח.

 על פני זמן.

 יצוא -תחום 

היצוא הינו בעל השפעה רבה על שוק העבודה, על מאזני התשלומים ועל יתרות המט"ח של 

 המדיניות המניטרית של המשק ועל המשק, וכתוצאה מכך היצוא הינו בעל השפעה רבה על

שיעור ל תחרותיות המשק הוא המרכזי בתחום היצוא המשפיע ע משתנהה התחרותיות של המשק.

 .היצוא מתוך התמ"ג
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 השקעות זרות -תחום 

הינן השקעות אקטיביות המתבטאות בהשפעה או שליטה של המשקיע זרות ישירות השקעות 

בנכס המושקע והן מגדילות את ההשקעה במשק ובכך משפרות את התחרות והתחרותיות של 

השקעות ישירות מתייחסות לתזרימי הון ישירים להשקעה בכלכלה, שהם הסכום של  המשק.

ההון העצמי, השקעה מחדש של הרווחים, והון אחר. השקעה ישירה הינה השקעה הקשורה 

 משתנהה או יותר מהמניות הרגילות המקנות זכות הצבעה. 10%-לתושב במשק שמחזיק יותר מ

שיעור השקעות ישירות זרות המרכזי בתחום ההשקעות הזרות המשפיע על תחרותיות המשק הוא 

 .מהתמ"ג נכנס( FDIעם החזקה מהותית במשק )

)כולל השקעות  סך ההשקעות הזרות במשק מהתמ"גבהרחבה על המדד נבחן גם את שיעור 

ברה(, אולם קיים מהמניות הרגילות המקנות זכות הצבעה בח 10%-שהמשקיע מחזיק פחות מ

זה בהשוואה בין לאומית היות שלא קיימים נתונים זמינים ורציפים  משתנה בבחינתקושי 

שיעור סך ההשקעות הזרות במשק מהתמ"ג יבחן  המשתנהמדינות אחרות. לכן זה עבור  משתנהל

 המגמות והשינויים המתרחשים על פני זמן.בהרחבה על המדד על פי 
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 שוק העבודה: –שביעי  נדבך
הוא מקשר את ההון האנושי ומהווה תשתית חיונית לתחרותיות המשק, היות  שוק העבודה

נבחן  .וצמיחתו לאורך זמן משק את התפתחות הוהטכנולוגיה לסקטור העסקי, ובכך מאפשר 

נבחן בנושא . כמו כן  ההכשרה של העובדים לשוק העבודה אתבמשק ו העבודה זה את פריון בנדבך

 .זה את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה במשק עם פילוח לפי מגזר ומגדר

 פריון עבודה -תחום 

את  היות שהוא מודד משפיע על הכדאיות בהקמת עסקים ומיזמים במשק, פריון העבודה

התפוקה שהמשקיע מקבל לשעת עבודה. ככל שפריון העבודה גדול יותר והמשקיע מקבל תפוקה 

 .תשתפר והתחרותיות של המשק גדולה יותר אזי כדאיות ההשקעה במשק תגדל

 השכלה -תחום 

פרודוקטיביות העובדים במשק, מעלה את  היא כךבהשכלה אקדמית משפרת את ההון האנושי ו

בוגרי  משתנהבחרנו לשים את ה תורמת לשיפור התחרותיות של המשק.ו ודהשוק העבמייעלת את 

ים בוגרי תואר שני ושלישי בנדבך הון אנושי, משתנתואר ראשון בנדבך שוק העבודה ואילו את ה

היות שתואר ראשון מוכוון יותר לשיפור הפריון בשוק העבודה, ואילו תואר שני ושלישי מיועד 

בתחום  משתנההבעיקר לשיפור הידע המחקרי, הכלים המחקריים וההון האנושי של המשק. 

בשוק העבודה הוא  המשקעל התחרותיות של  שהינו בעל השפעה מהותיתההשכלה האקדמית 

, היות שזו האוכלוסייה העיקרית 25-64בקרב אוכלוסיית בני  ראשוןשיעור בוגרי תואר 

 שוק העבודה.ל הרלוונטית

 והם מקצועית כהכשרה שלהם הצבאית בהכשרה מכיר העבודה ששוק צבא יוצאי יש, כי נציין

 רואים לא אנואך , פורמלית תעודה להם שאין למרות טובה בצורה העבודה בשוק משתלבים

. פורמלית תעודה בעלי רק יש שבנתונים היות מקצועית הכשרה להם שיש כאנשים בנתונים אותם

 (.ההייטק בשוק המשתלבים טכנולוגיות יחידותצבא ששירתו ב יוצאי בעיקראלו )

 השתתפות בכוח העבודה -תחום 

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הינו אינדיקטור מרכזי לשיעור התעסוקה במשק, וכתוצאה מכך 

מתאר את התמונה  ומשק. אולם שיעור ההשתתפות הכללי בכוח העבודה אינהלתחרותיות 

שונות שיעור בתתי קבוצות באוכלוסייה ובהאמיתית של שוק העבודה, אלא יש להתבונן 

. בפרט יש להתמקד בתתי קבוצות באוכלוסייה ששיעור ההשתפות ההשתפות בכוח העבודה ביניהן

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מדד התחרותיות בוחן הן את בכוח העבודה שלהן הינו נמוך. 

. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בתתי קבוצות של האוכלוסייה , והן אתהאגרגטיבי במשק

יעשה ממחינת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של תתי קבוצות באוכלוסייה פילוח האוכלוסייה 

 הן לפי מגדר והן לפי מגזר כללי, חרדי וערבי.
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 טכנולוגיה וחדשנות:  –שמיני  נדבך

Technological innovation is indeed important to economic growth and the 

enhancement of human possibilities. (Leon Kass) 

קיימת השפעה הדדית בין טכנולוגיה וחדשנות לתחרות ויעילות המשק. טכנולוגיה וחדשנות 

מאפשרת למשק ניצול יעיל יותר של המשאבים הקיימים במשק ומגבירה את התחרות בין 

תחרות בריאה תגרום לחברות הפועלות במשק לפתח  ,החברות הפועלות במשק. מצד שני

בשוק התחרותי והן להתייעל ולנצל  כוחםעל מנת שיוכלו הן לשמר ולשפר את  טכנולוגיות חדשות

מדד זה מודד את התחרותיות של המשק, ולכן המדד  .טוב יותר את המשאבים העומדים לרשותם

ההשקעה את  נבחן זה שוק. בנדבךמתמקד בהשפעה של הטנולוגיה וחדשנות על התחרותיות ב

באקדמיה, בסקטור העסקי והממשלתי וכן במלכ"רים  הכולל את ההשקעה במו"פ ,מו"פ במשקב

נבחן גם את  .פרטיים. כמו כן נבחן את הרמה האקדמית של האוניברסיטאות במשק ביחס לעולם

טכנולוגיית  שוקנבחן את תעסוקה בענפי הטכנולוגיה, וכן , תחרותיות המשק בהיבט של פטנטים

בהרחבה על המדד נבחן את החינוך הטכנולוגי בקרב הדור הצעיר וכן את תחום  המידע.

הסטארטאפים מההיבט של כמות הסטארטאפים החדשים ותמיכת המדינה בסטארטאפים. 

ל המדד היות שטרם נקבע להם המצב האידיאלי, לכן הם יבחנו על פי ענושאים אלו יהיו בהרחבה 

 והשינויים המתרחשים על פני זמן.המגמות 

 מחקר ופיתוח -תחום 

משפרות את התחרות של  אשרטכנולוגיות חדשות מחקר ופיתוח הינו תשתית מהותית בפיתוח 

התחרותיות של  המשק ומאפשרות ניצול יעיל יותר של המשאבים במשק ובכך הן משפרות את

שיעור מחקר ופיתוח: תחרותיות המשק בתחום ים בעלי ההשפעה המהותית על משתנה  המשק.

ההשקעה . ההשקעה במו"פ כאחוז מהתמג ונוכחות של הקהילה האקדמית בכתבי עת טכנולוגיים

באקדמיה, בסקטור העסקי והממשלתי וכן במלכ"רים  במו"פ כוללת את ההשקעה במו"פ

 פרטיים.

 אקדמיה וסטודנטים -תחום 

את הידע לדורות הבאים  המעבירו למחקר ופיתוח ומרכזית מספקת תשתית בסיסיתהאקדמיה 

ל טכנולוגיות כך שהידע הקיים במשק יישמר. כמו כן האקדמיה מספקת תשתית למחקר ופיתוח ש

תחום האקדמיה מדד התחרותיות בוחן את  חדשות, אשר תורמות לתחרותיות של המשק.

הטכניון,  ;הדירוג הממוצע של חמשת האוניברסיטאות המרכזיות בישראלבאמצעות 

בהרחבה על  האוניברסיטה העברית, מכון וייצמן, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון.

מתוך כלל  שיעור הסטודנטים למדעים מדוייקים באוניברסיטאותהמדד, נבחן גם את 

זה מצביע על איכות האנשים בעלי הכשרה טכנולוגית טובה  משתנה, היות שהסטודנטים במשק

זה יהיה בהרחבה על המדד היות שטרם נקבע לו המצב  משתנה שיהיו בשוק העבודה העתידי.

 א יבחן על פי המגמות והשינויים המתרחשים על פני זמן.האידיאלי, לכן הו
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 פטנטים -תחום 

ן ה מדד התחרותיות בוחן. במשקוהמתפתחת פטנטים משקפים את הטכנולוגייה החדשה הקיימת 

יה והחדשנות של המשק ישהוגשו המשפיעות על כלל הטכנולוג פטנטיםבקשות לרישום את כלל 

, היות שטכנולוגיית מידע (ICTהפטנטים בתחום טכנולוגיית מידע ותקשורת )והן ספציפית את 

  ותקשורת הינה תחום המוביל את חדשנות המשק.

להתפתחות מהווה אינדיקציה זה  משתנה. הפטנטים המקומיים שאושרונבחן את בנוסף, 

זה יהיה  משתנה משפרת את התחרותיות של המשק., אשר הטכנולוגיה והחדשנות של המשק

בהרחבה על המדד היות שטרם נקבע לו המצב האידיאלי, לכן הוא יבחן על פי המגמות והשינויים 

 המתרחשים על פני זמן.

 העסקה -תחום 

דד מ .בשנים האחרונות המשקת ענף הטכנולוגיה והחדשנות הינו הענף המוביל את צמיח

 זה משתנה. במשק בענפי טכנולוגיה שיעור העובדים המועסקים משתנההתחרותיות בוחן את ה

 ,משקבשיפור הטכנולוגיה והחדשנות פיתוח ומהווה אינדיקציה לשיעור העובדים המשפיעים על 

 משק.של האשר משפיעה על התחרותיות 

 (ICTטכנולוגיית מידע ותקשורת ) -תחום 

ת אמצעי התקשורת בשימושים טכנולוגיים לצורכי ותקשורת מדגישה את חשיבו ית מידעיטכנולוג

טכנולוגיית מידע ותקשורת הינה בעלת השפעה מהותית על פיתוחי הטכנולוגייה במשק,  מידע.

ים בעלי ההשפעה המהותית על משתנהעל התחרותיות של המשק רבה.  ההשפעתכתוצאה מכך 

שיעור התוצר שמקורו מענפי טכנולוגיית ע ותקשורת: תחרותיות המשק בתחום טכנולוגיית מד

כיר כי זנ .מהתמ"ג ותקשורת מהתמ"ג ושיעור היצוא מענפי טכנולוגיית מידעותקשורת מידע 

 בתחום פטנטים מדד התחרותיות בוחן גם את הפטנטים בתחום טכנולוגיית מידע ותקשורת.
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 אי שוויון: –תשיעי  נדבך

To get away from poverty, you need several things at the same time: school, health, 

and infrastructure - those are the public investments. And on the other side, you need 

market opportunities, information, employment, and human rights. (Hans Rosling) 

זה בוחן את רמת האי שוויון במשק מההיבט של חינוך, בריאות, תעסוקה, הכנסה ותשתיות.  נדבך

המעמדות זה מגוון רחב של משתנים האומדים את הפערים בין  בנדבך מדד התחרותיות בוחן

 , פערים בין המגזרים השונים ופערים לפי מגדר.אקונומי השונים-הסוציו

 חינוך -תחום 

ככל שההון  קיים קשר בין השכר לפרודוקטיביות של העובדים. כלכלית,על פי התיאוריה ה

האנושי, העובדים, פרודוקטיבים יותר אזי השכר שלהם יהיה גבוה יותר. הנתונים הכלכליים אכן 

גבוה לעומת בעלי -בינונימאשרים את התיאוריה, וניתן להבחין במאפיינים של בעלי השכר ה

גבוה במשק מאופיינים בהשכלה גבוהה או בהכשרה -ינוניהשכר הנמוך במשק. בעלי השכר הב

מקצועית. ההשכלה וההכשרה מעלים את הפרודוקטיביות של העובד )או שהם מהווים סימן 

עובד ולכך שהוא פרודוקטיבי(, ולכן המעסיקים מוכנים לשלם ל הש יויכולותמעסיק בנוגע לל

שכר גבוה יותר. על מנת  ודה,לעובדים שרכשו השכלה או הכשרה אחרת המתאימה לשוק העב

של ההון לצמצם את הפערים הכלכליים באופן אפקטיבי צריך לצמצם את הפערים בהכשרה 

 קבוצות השונות באוכלוסייה. ההאנושי, ולכן אנו אומדים את הפערים בחינוך בין 

פערים בזכאות לבגרות לפי : וויון בתחום החינוךשמהותית על אי ההשפעה הים בעלי המשתנה

מצב סוציו אקונומי של היישוב וכן בין פריפריה ומטרופולין. זכאות לבגרות בקרב המגזר החרדי 

ובקרב המגזר הערבי, הן ביחס לכלל תלמידי כיתה י"ב היות שהם התלמידים בעלי פוטנציאל 

ועית בקרב המגזר לזכאות לבגרות והן ביחס לנבחנים בפועל. זכאות לתואר ראשון ותעודה מקצ

החרדי ובקרב המגזר הערבי, הן ביחס לכלל האוכלוסייה הן ביחס למגזר עצמו והן ביחס לכלל 

תואר ראשון או תעודה מקצועית. פערים בבעלי תעודה מקצועית בין פריפריה ומטרופולין. בעלי 

זר הערבי במגזר היהודי ובמג פערים במבחנין מיצב בין בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך

פערים בהשקעה ציבורית  .ובין פריפריה ומטרופוליןהערבי היהודי למגזר בין המגזר וכן  ,בנפרד

בחינוך בין יישובים בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך, ובין פריפריה ומטרופולין, וכן פערים 

 .בהשקעה בחינוך משלים בין בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך

 בריאות -תחום 

בריאות תקינה הינה תנאי בסיסי לניהול אורח חיים חברתי וכלכלי. פערים בבריאות בין קבוצות 

אוכלוסייה שונות פוגעים ביכולת של אותן קבוצות לנהל אורח חיים תקין, ומגדילים את אי 

הותית מהשפעה הים בעלי המשתנה השוויון במשק, ובכך פוגעים ביעילות ובתחרותיות של המשק.

 פערים בנגישות לרופאים ואחיות בין פריפריה ומטרופוליןעל אי השוויון בתחום הבריאות: 

נציין כי במדידת אי השוויון בתחום מיטות  .פערים במיטות אשפוז בין פריפריה ומטרופוליןו

 אשפוז למיטות ולא) כללי אשפוז רק למיטות אשפוז מדד התחרותיות מתייחס
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פערים בהוצאה פרטית על בריאות בין הכמו כן מדד התחרותיות בוחן את . (גריאטרי/פסיכיאטרי

בין פריפריה ומטרופולין, בין המגזר החרדי וכלל  בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך,

 .האוכלוסייה ובין המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

 תעסוקה -תחום 

, פערים בתעסוקהשל הינו תוצאה לעיתים קרובות אי השוויון בין קבוצות שונות באוכלוסייה 

על  רבההכנסה. לכן לפערים בתעסוקה יש השפעה  כגון ,אשר גוררת אי שוויון בתחומים נוספים

ים בעלי ההשפעה המהותית על משתנה אי השוויון במשק, אשר משפיע על התחרותיות של המשק.

וח העבודה, פערים מגדריים פערים מגדריים בהשתתפות בכאי השוויון בתחום תעסוקה: 

באבטלה וכן פערים באבטלה בין פריפריה ומטרופולין, בין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה,בין 

 .המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

 הכנסה -תחום 

אוכלוסייה. שונות באי השוויון במשק מתבטא בדרך כלל באמצעות אי שוויון בהכנסה בין קבוצות 

 לכן קיים קשר הדוק בין אי שוויון בהכנסה לאי שוויון במשק, אשר משפיע על תחרותיות המשק.

מדד ג'יני, פערים ים בעלי ההשפעה המהותית על אי השוויון בתחום ההכנסה במשק: משתנה

פריפריה ומטרופולין, בין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה ובין המגזר הערבי וכלל בשכר בין 

האוכלוסייה. שיעור השכר החציוני מהשכר הממוצע במשק, שיעור שכר המינימום מהשכר 

ר מינימום כהממוצע במשק ושיעור שכר המינימום מהשכר החציוני במשק. פערים במשתכרי ש

מגזר החרדי וכלל האוכלוסייה ובין המגזר הערבי וכלל ריפריה ומטרופולין, בין הפבין 

 .האוכלסוייה

הפערים בהכנסות ובחיסכון בין בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך, שיעור בנוסף, נבחן גם את 

ים אלו יהיו משתנ. מקבלי שכר מינמום במשק ושיעור משקי הבית המקבלים מס הכנסה שלילי

להם המצב האידיאלי, לכן הם יבחן על פי המגמות  בהרחבה על המדד היות שטרם נקבע

 והשינויים המתרחשים על פני זמן.

 תשתיות -תחום 

. קיים קשר שלילי מובהק בין השקעה 2לתשתיות יש תפקיד חיוני להתפתחות הכלכלית של המשק

שוויון הבתשתיות לעוני. ככל שהתשתיות טובות יותר אזי העוני יצטמצם ובכך למעשה אי 

אחת הדרכים המרכזיות להתמודד עם אי שוויון  .(Marinho 2015)3באוכלוסייה יצטמצם

השוויון אי באוכלוסייה היא להשקיע בתשתיות עבור האוכלוסיות החלשות. ולכן הפערים ב

ים בעלי משתנה על היעילות ןהתחרותיות של המשק. רבהתשתיות הינן בעלות השפעה בתחום 

פערים בבעלות על מחשב בין בעלי מצב השוויון בתחום התשתיות: ההשפעה המהותית על אי 

סוציו אקונומי ונמוך, בין פריפריה ומטרופולין, בין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה ובין המגזר 

בין . פערים במנוי לאינטרנט בין בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך, י וכלל האוכלוסייההחרד

                                                           
2 Kateja, Alpana, and Nitu Maurya. "Inequality in Infrastructure and Economic Development: 

127.-58.4 (2011): 111 The Indian Economic Journal examined."-Interrelationship Re 
3 es in strategic sectors for Brazilian Marinho, Emerson, et al. "Impact of infrastructure expens

(2017) EconomiA poverty." 
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. פריפריה ומטרופולין, בין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה ובין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה

בין פערים בבעלות על שני טלפונים ניידים )לפחות( בין בעלי מצב סוציו אקונומי גבוה ונמוך, 

 .ריפריה ומטרופולין, בין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה ובין המגזר החרדי וכלל האוכלוסייהפ
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 מדד התחרותיות של ישראל 
 ציון 

 70 מדד התחרותיות

 60.88 מוסדות

 80.32 מערכת המיסוייעילות 

 100 אקטיביות רשות ההגבלים

 66.67 יציבות הממשלה

 99.91 יעילות מערכת המשפט

 41.23 משך זמן לאכיפת חוזה

 100 איכות ההליך המשפטי לאכיפת חוזה

 67.98 עלות אכיפת חוזה

 33.33 משך זמן לפתיחת עסק

 100 מספר תחנות לפתיחת עסק

 6.79 משך זמן העברת נכס

 50 מספר תחנות להעברת נכס

 24.1 עלות העברת נכס

 100 הגנה על בעלי מניות מיעוט

המגזר  –אמון הציבור בממשלה 

 היהודי

30 

 –אמון הציבור בבית המשפט העליון 

 המגזר היהודי

57 

המגזר  –אמון הציבור במשטרה 

 היהודי

42 

המגזר  –אמון הציבור בממשלה 

 הערבי

22.5 

 –אמון הציבור בבית המשפט העליון 

 המגזר הערבי

54 

המגזר  –אמון הציבור במשטרה 

 הערבי

29 

 78.81 חשיפה לפשיעה

 100 משמעת תקציבית

 99.87 חריגות מהתקציב

 99.5 תקציב לא מנוצל

ראש או  יכולת של שר האוצר

 הממשלה להכריע בסוגיות תקציביות

0 

 0 המשרדגמישות תקציבית במסגרת 

 100 רפורמות התומכות בתחרות

  

 ציון 

  

 36.11 תשתיות

 93.6 הרכבת בלוחות זמניםת העמיד

 36.55 תפוקה לשעת שהייה בנמל )מכולות(

 84.34 חשמל

הפרדה בין תשתיות הולכה ותשתיות 

 ייצור במשק החשמל

0 

אורך דרכים סלולות )ק"מ( 

 לאוכלוסייה

11.87 

 100 טלפונים ניידיםכיסוי קליטה של 

 23.21 ניצול הגז הטבעי במפעלים

 44.95 איכות התשתית האינטרנטית

 16.43 אבטחת אינטרנט

 0 מונופול ברכבת

 0 מונופול בנמלי אויר

 0 מונוםול בנמלי ים

 0 מונופול בייצור החשמל

 0 מונופול בגז טבעי

 0 מונופול בתשתיות אינטרנט

 100 אינטרנטמונופול בספקי 

 0 מונופול בטלפוניה

 100 מונופול בשוק הסלולרי

 0 כוח עודף לוועד העובדים ברכבת

 0 כוח עודף לוועד העובדים בנמלי אויר

 0 כוח עודף לוועד העובדים בנמלי ים

כוח עודף לוועד העובדים בחברת 

 חשמל

0 

 100 כוח עודף לוועד העובדים במשק המים

לוועד העובדים במשק הגז כוח עודף 

 הטבעי

100 

כוח עודף לוועד העובדים בתשתיות 

 אינטרנט

0 

כוח עודף לוועד העובדים בתחום  

 ספקי האינטרנט

100 

כוח עודף לוועד העובדים בתחום 

 תשתיות הטלפוניה

0 
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 ציון 

כוח עודף לוועד העובדים בשוק 

 הסלולר

100 

 76.24 אקונומית-סביבה מאקרו

 80 דירוג אשראי

 65.35 תוצר-יחס חוב

 75.75 תמ"ג לנפש

 95.2 אבטלה

 83.33 רמת המחירים

הפער בין השינוי במדד המחירים 

 לצרכן והשינוי  בשכר החציוני

100 

הפער בין השינוי במדד המחירים 

 המינימוםלצרכן והשינוי  בשכר ה

80.92 

 29.36 חיסכון מהכנסה

 72.67 הון אנושי

זכאות לבגרות מכלל תלמידי כיתה 

 י"ב

62.69 

 74.09 זכאות לבגרות מהנבחנים

 100 הוצאה לאומית על חינוך

 62.65 הוצאה על חינוך לתלמיד

 78.18 מספר תלמידים בכיתה

 75 בוגרי תואר שני

 100 בוגרי תואר שלישי

 75.6 (H indexנוכחות בקהילה אקדמית )

 25.86 מבחן פיזה

 61.11 סביבה עסקית

 6.25 מונופולים במשק

 92.86 זמינות אשראי

 82.61 מס חברות

 100 תנודתיות במיסוי

 57.58 מס רווחי הון בתוספת מס יסף

 60.61 מס דיבידנדים בתוספת מס יסף

 0 יציבות ההטבות

 100 מס ערך מוסף )מע"מ(

 64.89 בנזין -מס בלו 

 56.91 סולר –מס בלו 

 84.14 מסחר בינלאומי

 100 שיעור המכסים מהיבוא

 ציון 

שיעור הנטל הכלכלי של מכס חוסם 

 יבוא בחקלאות למשק בית

98.19 

 38.36 שיעור היצוא מהתמ"ג

 100 שיעור השקעות זרות במשק מהתמ"ג

 73.13 שוק העבודה

 62.74 תוצר לשעת עבודה

בוגרי תואר ראשון או תעודה 

 מקצועית

100 

 64.14 השתתפות בכוח העבודה

 69.11 השתתפות גברים בכוח העבודה

 59.38 השתתפות נשים בכוח העבודה

השתתפות גברים חרדים בכוח 

 העבודה

65.18 

השתתפות נשים חרדיות בכוח 

 העבודה

100 

השתתפות גברים ערבים בכוח 

 העבודה

92.04 

 45.61 השתתפות נשים ערביות בכוח העבודה

 86.46 טכנולוגיה וחדשנות

נוכחות בקהילה אקדמית בתחום 

 הטכנולוגי

100 

 100 השקעה במו"פ

ממוצע דירוג האוניברסיטאות 

 בישראל

45.75 

 45.92 בקשות פטנטים

פטנטים בתחומי טכנולוגיית מידע 

 (ICTותקשורת )

100 

 100 מועסקים בענפי טכנולוגיה

 100 ותקשורתתוצר ענפי טכנולוגיית מידע 

 100 יצוא ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת

 79.29 אי שוויון

פערים בזכאות לבגרות לפי מעמד 

 אקונומי של היישוב-סוציו

41.76 

פערים בזכאות לבגרות בין פריפריה 

 ומטרופולין

98.09 

זכאות לבגרות בקרב המגזר החרדי 

 מכלל תלמידי כיתה י"ב במגזר החרדי

18.02 
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 ציון 

זכאות לבגרות בקרב המגזר החרדי 

 מתוך הנבחנים

45.78 

זכאות לבגרות בקרב המגזר הערבי 

 מכלל תלמידי כיתה י"ב במגזר הערבי

91.81 

זכאות לבגרות בקרב המגזר הערבי 

 מתוך הנבחנים

84.2 

זכאות לתואר ראשון ותעודה 

מקצועית בקרב המגזר החרדי ביחס 

 לכלל האוכלוסייה

100 

זכאות לתואר ראשון ותעודה 

מקצועית בקרב המגזר החרדי ביחס 

 מגזר עצמול

100 

זכאות לתואר ראשון ותעודה 

מקצועית בקרב המגזר החרדי ביחס 

בעלי תואר ראשון ובעלי תעודה לכלל 

 מקצועית

75.64 

זכאות לתואר ראשון ותעודה 

ביחס  הערבימקצועית בקרב המגזר 

 לכלל האוכלוסייה

80.68 

זכאות לתואר ראשון ותעודה 

מקצועית בקרב המגזר החרדי ביחס 

 למגזר עצמו

80.68 

זכאות לתואר ראשון ותעודה 

ביחס  הערבימקצועית בקרב המגזר 

בעלי תואר ראשון ובעלי תעודה לכלל 

 מקצועית

58.53 

רים בין בעלי תעודה מקצועית פע

 בפריפריה ובמטרופולין

97.09 

 73.84 פערים במבחני מיצב בין חמישונים

פערים במבחני מיצב בין חמישונים 

 במגזר הערבי

62.35 

פערים במבחני מיצב בין פריפריה 

 ומטרופולין

89.46 

פערים במבחני מיצב בין מגזר יהודי 

 וערבי

88.18 

ציבורית בחינוך לפי פערים בהשקעה 

 אקונומי של היישוב-מעמד סוציו

55.31 

 ציון 

פערים בהשקעה ציבורית בחינוך בין 

 פריפריה ומטרופולין

100 

פערים בהשקעה בחינוך משלים בין 

 חמישונים

22.17 

פערים בנגישות לרופאים בין פריפריה 

 ומטרופולין

68.87 

פערים בנגישות לאחיות בין פריפריה 

 ומטרופולין

73.25 

פערים במיטות אשפוז בין פריפריה 

 ומטרופולין

65.5 

פערים בהוצאה פרטית על בריאות בין 

 עשירונים

21.23 

פערים בהוצאה פרטית על בריאות בין 

 פריפריה ומטרופולין

83.98 

פערים בוצאה פרטית על בריאות בין 

 המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

65.52 

בהוצאה פרטית על בריאות בי פערים 

 המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה

73.42 

פערים באבטלה בין פריפריה 

 ומטרופולין

99.67 

פערים באבטלה בין המגזר החרדי 

 וכלל האוכלוסייה

97.03 

פערים באבטלה בין המגזר הערבי 

 וכלל האוכלוסייה

98.44 

 99.73 פערים מגדריים באבטלה

בהשתתפות בכוח פערים מגדריים 

 העבודה

90.27 

 94.9 פערים בשכר בין פריפריה ומטרופולין

פערים בשכר בין המגזר החרדי וכלל 

 האוכלוסייה

73.6 

פערים בשכר בין המגזר הערבי וכלל 

 האוכלוסייה

62.84 

שיעור השכר החציוני מהשכר 

 הממוצע

100 

שיעור שכר המינימום מהשכר 

 הממוצע

100 
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 ציון 

שיעור שכר המינימום מהשכר 

 החציוני

94.53 

פערים במשתכרי שכר מינימום בין 

 פריפריה ומטרופולין

97.92 

פערים במשתכרי שכר מינימום בין 

 המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה

81.76 

פערים במשתכרי שכר מינימום בין 

 המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

91.88 

 78.84 מדד ג'יני

בבעלות על מחשב בין פערים 

 עשירונים

76.21 

פערים בבעלות על מחשב בין פריפריה 

 ומטרופולין

97.11 

פערים בבעלות על מחשב בין המגזר 

 הערבי וכלל האוכלוסייה

85.7 

פערים בבעלות על מחשב בין 

 המגזרהחרדי וכלל האוכלוסייה

74.9 

 ציון 

 59.16 פערים במנוי לאינטרנט בין עשירונים

פערים במנוי לאינטרנט בין פריפריה 

 ומטרופולין

95.57 

פערים במנוי לאינטרנט בין המגזר 

 הערבי וכלל האוכלוסייה

68.8 

פערים במנוי לאינטרנט בין המגזר 

 החרדי וכלל האוכלוסייה

56.8 

פערים בבעלות על שני טלפונים ניידים 

 )לפחות( בין עשירונים

90.76 

נים ניידים פערים בבעלות על שני טלפו

 )לפחות( בין פריפריה ומטרופולין

100 

פערים בבעלות על שני טלפונים ניידים 

)לפחות( בין המגזר הערבי וכלל 

 האוכלוסייה

100 

פערים בבעלות על שני טלפונים ניידים 

)לפחות( בין המגזר החרדי וכלל 

 האוכלוסייה

100 
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בוגרי תואר ראשון או תעודה מקצועית

 על פי מדד התחרותיות יישראלחוזקות המשק ה
 רפורמות תומכות תחרות

 בכל אחת מהשנים הייתה לפחות רפורמה אחת תומכת בתחרות.  2013החל משנת 

 2014עברה רפורמת הריכוזיות שמטרתה הייתה הגברת תחרותיות במשק. בשנת  2013בשנת 
הליכי תכנון ובנייה וצמצום הבירוקרטיה, עברה רפורמת חוק תכנון ובנייה שמטרתה הייתה ייעול 

עברה  רפורמת עידוד מו"פ  2015צמצום הבירוקרטיה תסייע בהגברת התחרות במשק. בשנת 
בתעשייה שמטרתה הייתה עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון, קידום החדשנות, ושיפור מאזן 

את התחרות  עברה רפורמה בקרנות הפנסיה אשר הגבירה 2016התשלומים של ישראל. בשנת 
עברה רפורמה בשוק הבנקאות שמטרתה הייתה הגברת התחרות  2017בקרנות הפנסיה. בשנת 

עברה רפורמת החשמל שמטרתה  2018וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. בשנת 
התייעלות, שינוי המבנה הארגוני של חברת החשמל ושיפור התחרות בייצור החשמל. נציין כי 

למשק סכום לא מבוטל, כמו כן ניהול משק החשמל נשאר בידי חברת חשמל רפורמה זו עלתה 
דבר אשר פוגע בתחרותיות של משק החשמל. נציין כי המכון הישראלי לתכנון כלכלי חוקר 

 במחקר נפרד את יישום הרפורמות וכן האם הרפורמות הצליחו להשיג את מטרתם.

תחרות במשק אשר יפתחו שווקים יש לשמר מגמה זו ולהתמיד בהעברת רפורמות תומכות 
 .התחרותיות של המשק הישראלי תשתפרנוספים לתחרות ובכך 

 

 בוגרי תואר ראשון או תעודה מקצועית

 .OECD-שיעור בוגרי תואר ראשון או תעודה מקצועית באוכלוסיית ישראל הינו גבוה ביחס ל

י תואר ראשון או תעודה ישראל נמצאת בין עשרת המדינות בעלות השיעור הגבוה ביותר של בוגר
 מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 בוגרי תואר שלישי

-הוא טוב. ישראל נמצאת בעשרת המדינות ב OECD-שיעור בוגרי תואר שלישי )דוקטורט( ביחס ל

OECD .בעלות שיעור בוגרי תואר שלישי מהאוכלוסייה הגבוהה ביותר 

שימור נקודת חוזקה זו יאפשר לשפר את המחקר בישראל, ויאפשר לזהות הזדמנויות עתידיות 
 ובכך לחזק בעתיד את התחרותיות של המשק הישראלי. 

 

 

 

 OECD - Education at a Glanceמקור הנתונים: 
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נוכחות בקהילה אקדמית בתחום הטכנולוגי  
(מספר פרסומים בכתבי עת טכנולוגיים מנורמל לגודל המשק)
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ג"פ מהתמ"שיעור השקעה במו

 מחקר ופיתוח

היא גבוהה ביחס לנוכחות האקדמית  אקדמית בתחום הטכנולוגיהבקהילה של ישראל  נוכחותה

 .OECD-בתחום הטכנולוגי של מדינות ה

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

בעלות שיעור  OECD-שיעור ההשקעה במו"פ מהתמ"ג הוא גבוה ונמצא בין עשרת המדינות ב
ההשקעה במו"פ מהתמ"ג הגבוה ביותר. שיעור ההשקעה במו"פ מהתמ"ג נמצא במגמת עלייה 

 .2007, אולם הוא עדיין נמוך משיעור ההשקעה במו"פ מהתמ"ג שהיה בשנת 2011החל משנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימור נוכחותה האקדמית של ישראל בתחום הטכנולוגי ישמר את השם הטוב שיש לישראל 
כמעצמה טכנולוגית, ויגרום להגדלת ההשקעות בתחום הטכנולוגי בישראל. כמו כן שימור 

ות הזדמנויות טכנולוגיות ההשקעות במו"פ ישמר את החדשנות של המשק ויאפשר למשק לזה
 אשר ישפרו את כלכלת ישראל.

 

 The Global Innovation Indexמקור הנתונים: 

 OECD (2018), Gross domestic spending on R&Dמקור הנתונים: 

(indicator). doi: 10.1787/d8b068b4-en (Accessed on 03 October 2018) 
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ג  "שיעור תוצר ענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת מהתמ
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שיעור היצוא מענפי טכנולוגיית מידע ותקשורת מתוך סך 
יצוא הסחורות והשירותים

 

 מהתמ"ג (ICT)תקשורת ו ית מידעטכנולוגישיעור התוצר שמקורו בענפי 

 ICT (Information-הבעלות שיעור התוצר שמקורו בענפי  OECD-ישראל היא בין עשרת המדינות ב

Technology and Communications) .שיעור התוצר בישראל שמקורו בענפי  הגבוה ביותר
 . 7%היה  2016טכנולוגיית מידע ותקשורת מהתמ"ג בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהתמ"ג ישמר את מיצובה  ICT-שימור נקודת חוזקה זו של שיעור גבוה של תוצר שמקורו מענפי ה
יות של ישראל ביחס למדינות , ויגביר את האטרקטיביות והתחרותשל ישראל כמעצמה טכנולוגית

 .אחרות

 

  מתוך סך יצוא הסחורות והשירותים (ICT)תקשורת ו ית מידעטכנולוגישיעור היצוא מענפי 

טכנולוגיית מידע ותקשורת ענפי היצוא מבעלות שיעור  OECD-ישראל היא בין עשרת המדינות ב
כמו כן שיעור זה נמצא במגמת עלייה  הגבוה ביותר. מתוך סך יצוא הסחורות והשירותים

 מובהקת.

 

 

 

 

 

 

 

 

מהתמ"ג ישמר טכנולוגיה תקשורת ומידע  מענפייצוא שימור נקודת חוזקה זו של שיעור גבוה של 
, ויגביר את האטרקטיביות והתחרותיות של ישראל את מיצובה של ישראל כמעצמה טכנולוגית

 .אחרותביחס למדינות 

 הלמ"סמקור הנתונים: 

 הלמ"סמקור הנתונים: 
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למליון איש  ICT-מספר בקשות פטנטים בתחום ה

 

 (ICTתקשורת )ו ית מידעפטנטים בתחומי טכנולוגי

ביחס  ICT (Technology Information and Communications)-פטנטים בתחום הבקשות  מספר 

 . ישראל נמצאת בן עשרת המדינות בעלות המספרOECD-לאוכלוסייה בישראל הוא גבוה ביחס ל

 ביחס לאוכלוסייה. ICT-הגבוה ביותר של פטנטים בתחום ה

 

 

 

 

 

 

ביחס לאוכלוסייה  ICT-שימור מגמת העלייה שיש בשנים האחרונות במספר הפטנטים בתחום ה
יאפשר למשק להיות אטרקטיבי יותר ביחס לעולם, ויגרום להגדלת ההשקעות בתחומי טכנולוגיה 

יאפשרו למשק לנצל הזדמנויות צמיחה שיווצרו  ICT-ותקשורת מידע. כמו כן פטנטים בתחום ה
 כתוצאה מהפטנטים שפותחו.

 

 השתתפות נשים חרדיות בכוח העבודהשיעור 

ת של נשים חרדיות בכוח העבודה הינו גבוה יותר משיעור ההשתתפות הממוצע שיעור ההשתתפו
 62.2%הוא  2015של נשים באוכלוסייה. שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות בכוח העבודה בשנת 

 .59%הוא  2015ואילו שיעור ההשתתפות הממוצע של נשים בכוח העבודה בשנת 

העבודה יסייע בשילוב המגזר החרדי בשוק שימור השיעור הגבוהה של נשים חרדיות בכוח 
 העבודה.

 

 פערים בהשקעה ציבורית בחינוך בין פריפריה ומטרופולין

של  במדד הפריפריה 2או  1ביישובים השייכים לאשכול בחינוך לתלמיד ציבורית ההשקעה 
 10או  9ביישובים השייכים לאשכול בחינוך לתלמיד הציבורית הלמ"ס גבוהה יותר מההשקעה 

בחינוך לתלמיד בפריפריה מההשקעה  הציבורית שיעור ההשקעה. אולם במדד הפריפריה
 נמצא במגמת ירידה. תלמיד במטרופוליןלחינוך הציבורית ב

 

 

 

 

 The Global Information Technology Reportמקור הנתונים: 

 הלמ"סמקור הנתונים: 
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( מ"מע)מס ערך מוסף 

 

בחינוך לתלמיד בפריפריה לעומת  הציבורית שימור נקודת חוזקה זו של הגדלת ההשקעה
במטרופולין תסייע בהקטנת הפערים הקיימים בין פריפריה ומטרופולין, ותסייע בהקניית כלים 
המתאימים לשוק העבודה לדור הצעיר החי בפריפריה כך שהפערים הקיימים בין פריפריה 

 ומטרופולין בדור הבא יהיו קטנים יותר באופן משמעותי.

כי ההשקעה בחינוך לתלמיד בפריפריה גדולה יותר ממטרופולין, קיים פער  אולם למרות שנראה
, ההשקעה בחינוך לתלמיד 2015אקונומי שונה. בשנת -בין ההשקעה ביישובים בעלי מצב סוציו

מההשקעה בחינוך לתלמיד ביישובים  45%הייתה רק  2או  1אקנונומי -ביישובים במצב סוציו
 .10או  9אקונומי -במצב סוציו

 

 מס ערך מוסף )מע"מ(

בעלות שיעור המע"מ  OECD-בישראל הוא בין עשרת המדינות ב הסטטוטורישיעור מע"מ 
הסטטוטורי הנמוך ביותר. למרות היותו של שיעור המע"מ במגמת עלייה, בכל אחת מהשנים 

( ישראל הייתה בין עשרת המדינות בעלות שיעור המע"מ הנמוך 2010בעשור האחרון )למעט שנת 

 . OEC-תר בביו

על מוצרי צריכה בסיסיים וכן מע"מ מופחת על מוצרי  0%מהמדינות חל שיעור מע"מ  בחלק
צריכה אחרים. אך בישראל יש פטור ממע"מ רק על פירות וירקות ולא על כל מוצרי הצריכה 

על מוצרי צריכה בסיסיים מפחיתה את נטל המס על השכבות  0%הבסיסיים. החלת שיעור מע"מ 
ולכן למרות ששיעור המע"מ הסטטוטורי בישראל הוא בין עשרת המדינות  באוכלוסייה.החלשות 

-בעלות שיעור המע"מ הסטטוטורי הנמוך ביותר, עדיין על מוצרים רבים הנצרכים ביום OECD-ב

היות שבישראל אין מע"מ  OECD-יום המע"מ בישראל הוא גבוה יותר מאשר במדינות אחרות ב
 מופחת על מוצרי צריכה למעט פירות וירקות שחל עליהם פטור ממע"מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECDמקור הנתונים: 
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זכאות לבגרות בקרב המגזר החרדי מכלל תלמידי כיתה  
ב במגזר החרדי"י

 חולשות המשק הישראלי על פי מדד התחרותיות
 מבחן פיזה

במהלך העשור  38.7הדירוג הממוצע של ישראל במבחני פיזה )מדעים, מתמטיקה וקריאה( הינו 
שבה ישראל התדרדרה במבחני פיזה והדירוג הממוצע של מבחני פיזה  2009האחרון, למעט שנת 

 .39.3היה 

 

 2015 2012 2009 2006 שנה

 467 470 455 454 ממוצע של ישראל באוריינות מדעיםציון 

 479 486 474 439 ציון ממוצע של ישראל באוריינות קריאה

 470 466 447 442 ציון ממוצע של ישראל באוריינות מתמטיקה

     

 40 41 41 38 דירוג ישראל באוריינות מדעים

 37 34 36 39 דירוג ישראל באוריינות קריאה

 39 41 41 39 ישראל באוריינות מתמטיקהדירוג 

 38.67 38.67 39.33 38.67 ממוצע דירוג ישראל במבחני פיזה

 OECDמקור הנתונים: 

 

דירוג נמוך זה במבחן פיזה וחוסר העלייה בדירוגה של ישראל במבחן פיזה, מחייב חשיבה 
לתלמידים על מנת שיוכלו מחודשת על הדרך לשיפור החינוך והקניית הכלים המתאימים 

 להשתלב בשוק העבודה העתידי.

 

 זכאות לבגרות בקרב המגזר החרדי

מתונה נמצא במגמת עלייה שיעור הזכאות לבגרות בקרב המגזר החרדי מכלל תלמידי כיתות י"ב 
 . 2015בשנת  11.3%-ל 2006בשנת  9.8%-עלה מבעשור האחרון, והוא 

אולם שיעור זה נמוך משמעותית משיעור הזכאות לבגרות מכלל תלמידי כיתה י"ב בכלל 
שיעור הזכאים לבגרות במגזר החרדי מתוך כמו כן  .2015בשנת  62.7%האוכלוסייה, שהיה 

ר החרדי מתוך הנבחנים שיעור הזכאים לבגרות במגז .הנבחנים הוא נמוך ונמצא במגממת ירידה
ואילו שיעור הזכאות לבגרות מתוך הנבחנים בכלל האוכלוסייה בשנת  33.9%היה  2015בשנת 

 . 74%היה  2015
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פערים בהשקעה בחינוך משלים בין חמישונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוסר ההכשרה של המגזר החרדי יוצר חסמים בפני מי שרוצה להשתלב בשוק העבודה היות שאין 
להם את הכלים המתאימים לשוק העבודה. כתוצאה מכך קיים ציבור גדול שאילו היה לו את 
הכלים המתאימים לשוק העבודה הוא היה יכול להניב פיריון גבוה יותר ולעבוד בתחומים 

סר הכשרה של המגזר החרדי לשוק העבודה אינה מטופלת ע"י המדינה, היות חוטכנולוגיים יותר. 
 שאין השתלמויות והכשרות עבור בוגרי המגזר החרדי שבוחרים להיכנס לשוק העבודה.

 

 הכנסה פערים בהשקעה בחינוך משלים בין חמישוני

 . הפערים בהשקעה בחינוך משלים נמצאים במגמת ירידה בעשור האחרון

עם זאת עדיין קיימים  נמצאים במגמה של סגירת פערים בחינוך משלים בין חמישוני הכנסה.אנו 
הפער בהשקעה בחינוך משלים  בין  פערים מהותיים בהשקעה בחינוך בין החמישונים השונים.

 .2015בשנת  78%-ל 2006בשנת  83%-חמישונים יורד מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחינוך משלים בין חמישונים גורם להקניית פחות ידע וכלים לדור הצעיר שנולד למשפחה פערים 
 במעמד סוציו אקונומי נמוך, ולהנצחת הפערים בדור הבא.

 

 הלמ"סמקור הנתונים: 

 הלמ"סמקור הנתונים: 
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פערים בהוצאה פרטית על בריאות בין עשירונים  

 פערים בהוצאה פרטית על בריאות בין עשירונים 

 .הפערים בהוצאה פרטית על בריאות בין עשירונים נמצאים במגמת עלייה בעשור האחרון

הפער בהוצאה פרטית על בריאות בין ביהוצאה על בריאות בין עשירונים גדלים. הפערים 
בשנים מסוימות פער זה ירד, אולם  .2015בשנת  79% -ל 2006בשנת  78%-עשירונים עולה מ

 .המגמה הכללית היא מגמת עלייה, כך שהפער בין העשירונים גדל

 

 

 

 

 

 

 

 

בריאות בין עשירונים גורמים לכך שמשקי הבית עם מעמד סוציו אקונומי פערים בהוצאה על 
 נמוך אינם מקבלים את כל שירותי הבריאות שהם זקוקים להם.

 

 תשתית ייצור במשק החשמלוהפרדה בין תשתית הולכה 

משק החשמל מחולק לשלושה תחומים: ייצור החשמל, הולכת החשמל וניהול מערכת החשמל. 
ה בין שלושת תחומים אלו, אלא שלושתם נמצאים בידי חברת החשמל, בישראל אין הפרד

במשק החשמל ניהול מערכת הנערכת ברפורמה  כתוצאה מכך נפגעת התחרות במשק החשמל.
החשמל יוצא מתחום אחריותה של חברת חשמל, אך ייצור החשמל והולכת החשמל נשארים בידי 

 חברת החשמל.

פוגע  וריכוזם בידי גוף אחד של תשתית משק החשמלחוסר הפרדה זו בין שלושת התחומים 
 משק החשמל בישראל.בבתחרות 

 

 ניצול הגז הטבעי במפעלים

מתוך סך הצרכנים הצפויים להתחבר לגז  2018שיעור המפעלים המחוברים לגז טבעי בשנת 
  בלבד. 23%הטבעי הינו 

עלויות היצור ויגביר את ניצול הגז הטבעי יסייע ביצירת תחרות במשק החשמל, יפחית את 
כדאיות ההשקעה בישראל. ניצול בחסר של הגז הטבעי ואי חיבורם של מפעלים פוטנציאלים לגז 

 הטבעי פוגע בתחרותיות המשק הישראלי.

 

 מונופולים בתשתיות החיוניות במשק

י, קיימים מונופולים בתשתיות החיוניות למשק רכבת, נמלי אויר, נמלי ים, ייצור חשמל, גז טבע
פוגעים בתחרות של המשק הישראלי ומייקרים את תשתית אינטרנט וטלפוניה. מונופולים אלו 

 עלות המחיה בישראל.
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חיסכון מהכנסה

 כוח עודף לוועד עובדים בתשתיות החיוניות למשק

קיים כוח עודף לוועד עובדים בתשתיות החיוניות למשק  רכבת, נמלי אויר, נמלי ים, חברת 
חשמל, תשתית אינטרנטית ותשתית הטלפוניה. כוח עודף לוועד העובדים פוגע בגמישות הניהולית 

 ובהתייעלות של החברות הפועלות בתחומים אלו. 

 

 מספר מונופולים במשק

המונופולים  112מתוך  .2018מונופולים במשק בשנת  112זיהה המכון הישראלי לתכנון כלכלי 
ם מונופולים שאינם ינמונופולים ה 105-ם מונופולים טבעיים וינמונופולים ה 7הקיימים במשק: 

המונופולים האזוריים כגון מט"ש וחלוקת גז  לצורך אמידת מספר המונופולים במשק, טבעיים. )
 .טבעי, מוגדרים כמונופול ארצי אחד(

במשק יעיל ותחרותי, המונופולים במשק צריכים להיות רק מונופולים טבעיים. קיומו של מונופול 
שאינו מונופול טבעי נובע מחסמים הקיימים בשוק ומונעים מהשוק להיות תחרותי. על מנת לשפר 

 את התחרותיות של המשק יש להסיר חסמים אלו.

 

 חיסכון מהכנסה

 . 2015בשנת  5.87% -ל 2006בשנת  -5.27% -שיעור החיסכון מההכנסה נטו עלה מ

שיעור חיסכון זה הוא נמוך, ואינו מאפשר למשקי הבית להתמודד עם משברים כלכליים או עם 
חיסכון כולל את הנתונים: הכנסה נטו ממוצעת פחות ה הוצאה חד פעמית גדולה בלתי צפוייה.

שכר נטו(, פרמיות לביטוח חיים מצטבר, תשלומים לקופת גמל, הוצאה ממוצעת )חיסכון מה
  תשלומים לקרנות השתלמות, תשלומים לביטוח מנהלים ותשלומים לקרן פנסיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק ניכר מחיסכון זה אינו נזיל למשקי הבית, כך למשל ביטוחי חיים, החיסכון הפנסיוני וקופות 
ת למשקי הבית. כמו כן קרנות ההשתלמות נהפכות לנזילות רק לאחר מספר שנים גמל אינן נזילו

של חיסכון. החיסכון הנזיל של משק הבית הממוצע )למעט קרנות השתלמות שנהפכו לנזילות(, 
בלבד. ₪  20, הינו נמוך מאוד ועומד על נטו פחות הוצאה ממוצעת ממוצעת הכנסהשזה למעשה 

קשה מאוד להתמודד עם הוצאה חד פעמית גדולה בלתי צפוייה  כך שלמשק הבית הממוצע יהיה
 או עם תקופת משבר.
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לאוכלוסייה( מ"ק)אורך דרכים סלולות 

 אמון המגזר הערבי במוסדות המדינה

 קיים חוסר אמון במגזר הערבי כלפי הממשלה והמשטרה. 

והוא נמצא במגמת ירידה.  22.5%היה  2017שיעור אמון הציבור בממשלה במגזר הערבי בשנת 
 וגם הוא נמצא במגמת ירידה. 29%היה  2017הציבור במשטרה במגזר הערבי בשנת שיעור אמון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאוכלוסייהביחס ( מ"ק) סלולות דרכים אורך

-המדינות הטובות ביותר ב 10-איש, ואילו ב 1,000-לק"מ של דרכים סלולות  2.24בישראל יש רק 

OECD  איש. כמו כן, ניתן כי שניתן לראות בגרף  1,000-ק"מ של דרכים סלולות ל 18.9יש לפחות
 אורך הדרכים הסלולות ביחס לאוכלוסייה נמצא במגמת ירידה מובהקת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 המכון הישראלי לדמוקרטיהמקור הנתונים: 

 המכון הישראלי לדמוקרטיהמקור הנתונים: 
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(  כאחוז משווי הנכס)עלות העברת נכס 

חולשה זו פוגעת ביכולת ההתניידות של התושבים במשק ויוצרת צפיפות בכבישים. במידה ומגמת 
הירידה של אורך הדרכים הסלולות ביחס לאוכלוסייה תמשך ההתניידות של האנשים במשק 

 תיפגע והצפיפות בכבישים תעלה. 

 

 העברת נכס 

המדינות  10-אילו משך העברת נכס בימים, ו 81משך זמן העברת נכס בין שני אנשים בישראל הינו 

 ימים. 5.5-בהן משך הזמן להעברת נכס הוא הקצר ביותר הוא לא יותר מ OECD-ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות ה 10-משווי הנכס. לעומת זאת עלות העברת נכס ב 8.3%עלות העברת נכס בישראל הינה 

 .2%-לא יותר מ בהן עלות העברת נכס היא הנמוכה ביותר, היא  OECD-ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 אל.חולשות אלו בהעברת נכסים פוגעות בתחרותיות של ישראל ובכדאיות ההשקעה בישר

 

 גמישות תקציבית במסגרת המשרד

בישראל, אין למשרדי הממשלה גמישות תקציבית במסגרת התקציב שמיועד למשרדם. חוסר 
 גמישות זו, פוגע ביעילות הקצאת המשאבים של המשרדים הממשלתיים.

גמישות התקציבית נמדדת ביכולת של השרים להעביר כספים מתקנה לתקנה בתוך המשרד 
  שבאחריותם.

 Doing Businessמקור הנתונים: 

 Doing Businessמקור הנתונים: 
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מספר שרתי האינטרנט המאובטחים למיליון איש 

 יכולת של שר האוצר/ראש ממשלה להכריע בסוגיות תקציביות

בישראל אין לשר האוצר או לראש הממשלה יכולת מכוח החוק להכריע בסוגיות תקציביות 
 במקרה שיש מחלוקת בין משרדי הממשלה השונים.

חולשה זו גורמת לכך שבמקרים בהם מכהן ראש ממשלה או שר אוצר בעל אופי חלש, סוגיות 
תקציביות יוכרעו על פי האינטרסים של השרים בעלי אופי חזק יותר, אשר אינם פועלים בהכרח 
מתוך דאגה למכלול האינטרסים של המשק, אלא סביר להניח שהם יתעדפו את המשרדים 

 יהם. שבאחריותם ואת קהל בוחר

 

 אבטחת אינטרנט 

-מספר שרתי האינטרנט המאובטחים ביחס לאוכלוסייה בישראל הוא נמוך יחסית למדינות ה

OECD .ואילו ב254 היה 2016בשנת  בישראל מספר שרתי האינטרנט המאובטחים למיליון איש .-

הגבוה ביותר,  מספר שרתי האינטרנט המאובטחים למיליון אישבעלות  OECD-מדינות בה 10
 .1,548 לפחות היה 2016בשנת  מספר שרתי האינטרנט למיליון איש

 

 

  

 

 

 

 

 

 

חוסר במספר שרתי אינטרנט מאובטחים ביחס לאוכלוסייה פוגע בתחרותיות של ישראל היות 
 ת באמצעות שרתים מאובטחים. שחלק ניכר מהמסחר והתקשורת צריך להיעשו

 

 יציבות ההטבות

 בישראל, לא קיימת יציבות ההטבות המובטחות למשקיעים באמצעות חוק עידוד השקעות הון.

סעיף יציבות ההטבות בחוק עידוד השקעות הון מבטיח למשקיעים שהם יקבלו את זכויותיהם 
היה סעיף יציבות  2010עד שנת  את זכויותיהם. למפרעהניתנות מטעם חוק זה, ושלא ניתן לבטל 

בוטל סעיף זה, וניתן לבטל למפרע הטבות  2011ההטבות בחוק עידוד השקעות הון. החל משנת 
ביטול סעיף יציבות ההטבות פוגע באמון שיש  יעים מטעם חוק עידוד השקעות הון.הניתנות למשק

למשקיעים הזרים בממשלה, ובוודאות שיש למשקיעים הזכאים לקבל את ההטבות מטעם חוק 
כתוצאה מכך  שהממשלה יכולה לבטל להם את ההטבות למפרע. תעידוד השקעות הון, היו

 ת של ישראל נפגעת.כדאיות ההשקעה במשק יורדת והתחרותיו

 

 

 

 The Global Information Technology Reportמקור הנתונים: 
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 מתודולוגיה
את המתודלוגיה לחישוב הציון הסופי של ו של כל משתנה חלק זה של יציג את דרך חישוב הנתון

מדד התחרותיות מורכב מתשעה נדבכים. כל נדבך מורכב  כל משתנה, של כל נדבך ושל המדד.

וכן  Bold)תחום יסומן באמצעות הדגשה )ממספר תחומים וכל תחום מורכב ממספר משתנים. 
 (.1.1.1(, והמשתנים יסומנו בצבע כחול וכן בשלושה ספרות )למשל: 1.1בשני מספרים )למשל 

:החישוב הנתון של כל משתנ

 מוסדות

 רגולציה 1.1

 יעילות מערכת המיסוי 1.1.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

( Paying Taxesב'תשלום מיסים' )

. המשתנה Doing Businessבמדד 

מודד את מספר התהליכים, זמן 

הנדרש להכין את הדוחות לרשויות 

המס ולשלם את המיסים, שיעור 

המס הכולל ואינדקס נוסף שמודד 

שורים להחזרי מע"מ משתנים הק

 וביקורת מס הכנסה של חברות.

 אקטיביות רשות ההגבלים 1.1.2

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

המיזוגים והסדרים כובלים 

שאושרו היוצרים כוח שוק או 

מחזקים כוח שוק מתוך סך 

הבקשות של מיזוגים והסדרים 

כובלים היוצרים כוח שוק או 

 מחזקים כוח שוק שהוגשו.

זוגים היוצרים יש חמישה סוגי מי

כוח שוק או מחזקים כוח שוק 

ופוגעים בתחרות באופן וודאי: 

מיזוג שיוצר מונופול חדש, מיזוג 

בין מונופול לבין חברה קטנה 

המחוללת תחרות בשוק, מיזוג בין 

 -מונופול ובין מתחרה פוטנציאלי 

בשוק ריכוזי, מיזוג של מונופול עם 

חברה מתחרה באותו השוק, ומיזוג 

ות בשוק אוליגופולי שיגרום של חבר

לשוק להיות "צמוד" יותר וריכוזי 

 יותר.

 יציבות הממשלה 1.2

 יציבות הממשלה 1.2.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

הממשלות בעשור האחרון 

 3שהקדנציה שלהם הייתה לפחות 

שנים מתוך הממשלות שנבחרו 

 בעשור האחרון.

 יעילות הרשות השופטת 1.3

 יעילות מערכת המשפט 1.3.1

שתנה: שיעור אופן אמידת המ

התיקים שנסגרו מתוך התיקים 

שנפתחו בבתי המשפט )ללא 

 העליון(.

 אכיפת חוזים 1.4

 משך זמן לאכיפת חוזה  1.4.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל ב'זמן 

 Enforcingאכיפת חוזים' )

Contracts – Time במדד )Doing 

Business המשתנה מודד את .

מספר הימים הממוצע לאכיפת 

חוזה בישראל, משך זמן אכיפת 

חוזה נמדד כמספר הימים מרגע 

תביעה בבית שהתובע מגיש את ה

 המשפט ועד התשלום.

איכות ההליך המשפטי לאכיפת  1.4.2

 חוזה

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על הציון כלכלת ישראל 

ב'איכות ההליך המשפטי' 

((Enforcing Contracts – Quality 

of judicial processes index 

. משתנה Doing Businessבמדד 

זה מודד את מערכת המשפט 

בארבעה תחומים: מבנה בית 

המשפט והליכים, ניהול המשפט, 

אוטומציה בבית המשפט ופתרונות 

  חלופיים לפתור מחלוקות וסכוכים.

 עלות אכיפת חוזה  1.4.3

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

 – Costב'עלות אכיפת חוזה' )

Enforcing Contracts  במדד )

Doing Business המשתנה אומד .

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#paying-taxes
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#enforcing-contracts
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את עלות אכיפת החוזה כאחוז 

ת מערך התביעה.  עלות אכיפ

החוזה כוללת את שכר טרחת בית 

המשפט, שכר טרחת עורך דין 

)כאשר השימוש בעורכי דין הוא 

 חובה או נפוץ( ודמי אכיפה.

 קלות פתיחת עסק 1.5

 משך זמן לפתיחת עסק  1.5.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל ב'זמן 

 Starting aלפתיחת עסק' )

Business – Time)  במדדDoing 

Business המשתנה מודד את .

מספר הימים החציוני הנדרש 

 לפתוח עסק. 

 מספר תחנות לפתיחת עסק 1.5.2

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

 -  Procedureעסק' )ב'הליך פתיחת 

Starting a Business במדד )

Doing Business המשתנה מודד .

את מספר ההליכים הנדרשים 

 לרשום חברה.

 קלות העברת נכסים 1.6

 משך זמן העברת נכס  1.6.1

משתנה: משתנה זה אופן אמידת ה

מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

 Timeב'משך הליך רישום נכסים' )

- Registering Property במדד )

Doing Business המשתנה מודד .

את מספר הימים הממוצע להעברת 

 נכס בישראל.  

 מספר תחנות להעברת נכס 1.6.2

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

ון כלכלת ישראל מבוסס על צי

 Procedureב'הליך רישום נכסים' )

- Registering Property במדד )

Doing Business משתנה זה אומד .

את מספר ההליכים הנדרשים 

 לרישום נכס.

 נכסעלות העברת  1.6.3

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

 - Costב'עלות רישום נכס' )

Registering Property במדד )

Doing Business המשתנה אומד .

ס כאחוז משווי את עלות רישום הנכ

 הנכס.

 הגנה על משקיעים 1.7

 הגנה על בעלי מניות מיעוט 1.7.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

ב'הגנה על בעלי מניות מיעוט' 

(Protecting Minority Investors) 

. משתנה Doing Businessבמדד 

זה מודד  את ההגנה שיש על 

משקיעים על ידי בדיקת גילוי נאות 

המיועד למנוע ניגודי עניינים, 

ת הדירקטורים, וקלות הגשת אחריו

תביעות ע"י בעלי מניות )עד כמה 

קל לבעלי המניות לתבוע ולדרוש 

חקירה בנוגע לחברה(, זכויות בעלי 

המניות, היקף הבעלות והשליטה 

בתאגיד, שקיפות תאגידית 

  ורפורמות להגנת המשקיעים.

 אמון הציבור 1.8

המגזר  –אמון הציבור בממשלה  1.8.1

 היהודי

: משתנה זה אופן אמידת המשתנה

נמדד באמצעות סקר שנעשה בקרב 

התושבים במגזר היהודי בישראל. 

המשתנה מבוסס על המשתנה אמון 

הציבור בממשלה, במדד 

הדמוקרטיה הישראלית של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה. המשתנה 

מודד את שיעור האנשים במגזר 

היהודי שנותנים די הרבה אמון או 

 הרבה מאוד אמון בממשלה.

הציבור בבית המשפט העליון אמון  1.8.2

 המגזר היהודי –

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

נמדד באמצעות סקר שנעשה בקרב 

התושבים במגזר היהודי בישראל. 

המשתנה מבוסס על המשתנה אמון 

הציבור בבית המשפט העליון, במדד 

הדמוקרטיה הישראלית של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה. המשתנה 

ים במגזר מודד את שיעור האנש

היהודי שנותנים די הרבה אמון או 

הרבה מאוד אמון בבית המשפט 

 העליון.

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#registering-property
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#registering-property
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#registering-property
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel#protecting-minority-investors
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המגזר  –אמון הציבור במשטרה  1.8.3

 היהודי

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

נמדד באמצעות סקר שנעשה בקרב 

התושבים במגזר היהודי בישראל. 

המשתנה מבוסס על המשתנה אמון 

הציבור במשטרה, במדד 

לית של המכון הדמוקרטיה הישרא

הישראלי לדמוקרטיה. המשתנה 

מודד את שיעור האנשים במגזר 

היהודי שנותנים די הרבה אמון או 

 הרבה מאוד אמון במשטרה.

המגזר  –אמון הציבור בממשלה  1.8.4

 הערבי

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

נמדד באמצעות סקר שנעשה בקרב 

התושבים במגזר הערבי בישראל. 

תנה אמון המשתנה מבוסס על המש

הציבור בממשלה, במדד 

הדמוקרטיה הישראלית של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה. המשתנה 

מודד את שיעור האנשים במגזר 

הערבי שנותנים די הרבה אמון או 

 הרבה מאוד אמון בממשלה.

אמון הציבור בבית המשפט העליון  1.8.5

 המגזר הערבי –

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

שנעשה בקרב נמדד באמצעות סקר 

התושבים במגזר הערבי בישראל. 

המשתנה מבוסס על המשתנה אמון 

הציבור בבית המשפט העליון, במדד 

הדמוקרטיה הישראלית של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה. . המשתנה 

מודד את שיעור האנשים במגזר 

הערבי שנותנים די הרבה אמון או 

הרבה מאוד אמון בבית המשפט 

 העליון.

המגזר  –במשטרה  אמון הציבור 1.8.6

 הערבי

אופן אמידת המשתנה: משתנה זה 

נמדד באמצעות סקר שנעשה בקרב 

התושבים במגזר הערבי בישראל. 

המשתנה מבוסס על המשתנה אמון 

הציבור במשטרה, במדד 

הדמוקרטיה הישראלית של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה. . המשתנה 

מודד את שיעור האנשים במגזר 

בה אמון או הערבי שנותנים די הר

 הרבה מאוד אמון במשטרה.

 פשיעה 1.9

 חשיפה לפשיעה 1.9.1

אופן אמידת המשתנה: מודדים את 

שנחשפו  20שיעור האנשים מעל גיל 

לפשיעה )כגון: פריצה, גניבה, פגיעה 

פיזית, הטרדה מינית, פריצה לרכב( 

 20מתוך סך האוכלוסיה בני 

ומעלה. משתנה זה נמדד על בסיס 

ודד נתונים מהלמ"ס. המשתנה מ

ומעלה  20את שיעור האנשים בני 

 שנחשפו לפשיעה.

 תהליכי תקצוב 1.10

 משמעת תקציבית 1.10.1

אופן אמידת המשתנה: זהו משתנה 

בינארי שעונה על השאלה האם 

קיימים במשק כללים פיסקליים 

שמטרתם לשמור על משמעת 

 תקציבית.

 חריגות מהתקציב 1.10.2

אופן אמידת המשתנה: חישוב 

ההפרש בין סך הביצוע לסך 

התקציב )לפני התאמות( וחלוקת 

ההפרש בסך התקציב, אם ההפרש 

הוא חיובי אזי המשמעות היא שיש 

חריגה מהתקציב )במידה וההפרש 

הוא שלילי אזי המשמעות היא 

שאין חריגה, אלא חלק מהתקציב 

לא נוצל, ואנו נראה זאת במשתנה 

 הבא "תקציב לא מנוצל"(.

 תקציב לא מנוצל 1.10.3

שוב אופן אמידת המשתנה: חי

ההפרש בין סך הביצוע לסך 

התקציב )לפני התאמות( וחלוקת 

ההפרש בסך התקציב, אם ההפרש 

הוא שלילי אזי המשמעות היא 

שחלק מהתקציב לא נוצל )במידה 

וההפרש הוא חיובי אזי המשמעות 

היא שיש חריגה מהתקציב, ואנו 

נראה זאת במשתנה הקודם 

 "חריגות מהתקציב"(.

ראש או  יכולת של שר האוצר 1.10.4

הממשלה להכריע בסוגיות 

 תקציביות
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אופן אמידת המשתנה: זהו משתנה 

בינארי שעונה על השאלה האם לשר 

האוצר או לראש הממשלה יש כוח 

 גדול יותר בתהליך קביעת התקציב.

 גמישות תקציבית במסגרת המשרד 1.10.5

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי שעונה על השאלה האם 

משרד ההוצאה יכול להעביר 

תקציב בין סעיפים שונים בתוך 

 המשרד.

 רפורמות 1.11

 רפורמות התומכות בתחרות 1.11.1

אופן אמידת המשתנה: מספר 

רפורמות תומכות תחרות 

 שהממשלה העבירה.

 תשתיות

 רכבות 2.1

 עמידת הרכבת בלוחות זמנים 2.1.1

אופן אמידת המשתנה: מבוסס 

 מדידה של רכבת ישראל.

 נמלים 2.2

תפוקה לשעת שהייה בנמל  2.2.1

 )מכולות(

אמידת המשתנה: מספר אופן 

מכולות נפרקות לשעת שהייה של 

האוניה )ממוצע עבור נמל אשדוד 

 ונמל חיפה(.

 חשמל 2.3

 חשמל 2.3.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

זה מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

 Gettingב'קבלת חשמל' )

Electricity במדד )Doing 

Businessהמשתנה אומד את .  

משק החשמל באמצעות אמידת 

ים ומספר ההליכים מספר הימ

הנדרשים לקבלת חיבור חשמל 

קבוע, שיעור עלות החשמל )ללא 

מע"מ( מההכנסה לנפש, וכן 

אינדקס נוסף האומד את אמינות 

היצע החשמל ושקיפות מחיר 

 .החשמל

הפרדה בין תשתית הולכה  2.3.2

 ותשתית ייצור במשק החשמל

אופן אמידת המשתנה: משק 

החשמל מחולק לשלושה 

ניהול מערכת תחומים: 

החשמל,ייצור החשמל והולכת 

החשמל. משתנה זה הוא משתנה 

בינארי הבודק האם קיימת 

הפרדה בין תשתית הולכת 

החשמל ותשתית ייצור החשמל. 

היינו במידה והפירמה שמוליכה 

את החשמל היא הפירמה 

שמייצרת את החשמל אזי אין 

הפרדה בין הולכת החשמל 

ה לייצור החשמל )ואז הציון יהי

( ובמידה והפירמה שמוליכה 0

את החשמל היא פירמה שונה 

מפירמת ייצור החשמל אזי יש 

הפרדה בין הולכת החשמל 

לייצור החשמל )ואז הציון יהיה 

1.) 

 כבישים 2.4

אורך דרכים סלולות )ק"מ(  2.4.1

 לאוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

זה אומד את אורך דרכים 

אנשים  1000-סלולות )ק"מ( ל

יה, באמצעות חלוקת באוכלוסי

אורך הדרכים הסלולות )ק"מ( 

 .1000בגודל האוכלוסייה כפול 

 טלפון נייד 2.5

 כיסוי קליטה של טלפונים ניידים 2.5.1

משתנה זה אומד את שיעור 

האוכלוסייה המכוסה ברשת 

 סלולרית.

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

 Mobileזה מבוסס על המשתנה 

network coverage   במדד

GITR. 

 גז טבעי 2.6

 ניצול הגז הטבעי במפעלים 2.6.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

המפעלים המשתמשים בגז טבעי 

)צרכני קצה, הן המחוברים על 

ידי רשתות חלוקה והן 

המחוברים על ידי הולכה( מסך 

 הצרכנים הצפויים להתחבר לגז.
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הצרכנים הצפויים להתחבר לגז 

טבעי אלו הצרכנים שחברות 

החלוקה התחייבו לחבר לגז 

טבעי ב"רישיון להקמה ולהפעלה 

 של רשת החלוקה".

 אינטרנט 2.7

 איכות התשתית האינטרנטית 2.7.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

זה מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

ב'רוחב פס קילובייט לשנייה פר 

 Internationalמשתמש' )

Internet bandwidth kb/s/user )

    .GITRבמדד 

 אבטחת אינטרנט 2.7.2

: משתנה אופן אמידת המשתנה

זה מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

ב'שרתי אינטרנט מאובטחים 

 Secure Internetלמיליון איש' )

servers /million pop במדד )

GITR שרתי אינטרנט .

מאובטחים אלו שרתים 

המשתמשים בטכנולוגיות הצפנה 

 בעסקאות הנעשות באינטרנט.

 חסמים 2.8

 מונופול ברכבת 2.8.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

ארי, האם יש מונופול ברכבת בינ

)מונופול מוגדר לפי נתח שוק של 

 .(50%מעל 

 מונופול בנמלי אויר 2.8.2

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול בנמלי 

אויר )מונופול מוגדר לפי נתח 

 .(50%שוק של מעל 

 מונופול בנמלי ים 2.8.3

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בנמלי בינארי, האם יש מונופול 

ים )מונופול מוגדר לפי נתח שוק 

 .(50%של מעל 

 מונופול בייצור החשמל 2.8.4

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול בחשמל 

)מונופול מוגדר לפי נתח שוק של 

 .(50%מעל 

 

 

 מונופול בגז טבעי 2.8.5

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול בגז 

לפי נתח הטבעי )מונופול מוגדר 

 .(50%שוק של מעל 

 מונופול בתשתית אינטרנט 2.8.6

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול 

בתשתית אינטרנט )מונופול 

מוגדר לפי נתח שוק של מעל 

50%). 

 מונופול בספק אינטרנט 2.8.7

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול בספק 

נתח אינטרנט )מונופול מוגדר לפי 

 .(50%שוק של מעל 

 מונופול בטלפוניה 2.8.8

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול 

בטלפוניה )מונופול מוגדר לפי 

 .(50%נתח שוק של מעל 

 מונופול בשוק הסלולרי 2.8.9

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם יש מונופול בשוק 

הסלולרי )מונופול מוגדר לפי נתח 

 .(50%שוק של מעל 

שליטת ועדי עובדים בתשתיות חיוניות  2.9

 למשק

 כוח עודף לוועד העובדים ברכבת 2.9.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 ברכבת.

כוח עודף לוועד העובדים בנמלי  2.9.2

 אויר

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 בשדות התעופה.

העובדים בנמלי כוח עודף לוועד  2.9.3

 ים

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 בנמלי הים.
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כוח עודף לוועד העובדים בחברת  2.9.4

 חשמל

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 בחברת חשמל.

כוח עודף לוועד העובדים במשק  2.9.5

 המים

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

ם ועד עובדים בינארי, האם קיי

 במשק המים.

כוח עודף לוועד העובדים במשק  2.9.6

 הגז הטבעי

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 .במשק הגז הטבעי

כוח עודף לוועד העובדים בתחום  2.9.7

 התשתית האינטרנטית

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 האינטרנטית.בתחום התשתית 

כוח עודף לוועד העובדים בתחום  2.9.8

 ספקי האינטרנט

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 בתחום ספקי האינטרנט.

כוח עודף לוועד העובדים בתחום  2.9.9

 תשתית הטלפוניה

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים 

 בתחום תשתית הטלפוניה.

לוועד העובדים בשוק  כוח עודף 2.9.10

 הסלולרי

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים ועד עובדים בשוק 

 הסלולרי.

 סביבה מאקרואקונומית

 יציבות האשראי 3.1

 דירוג אשראי 3.1.1

אופן אמידת המשתנה: ממוצע 

דירוג האשראי של המשק על פי 

Moody's ו-S&P  בחודש דצמבר

בכל שנה.חישוב הממוצע מתבצע 

ע"י המרה של דירוג האשראי 

 למספרים באופן הבא:

Moody's: Aaa = 1, Aa1 = 0.95, Aa2 = 0.9, Aa3 

= 0.85, A1 = 0.8, A2 = 0.75, A3 = 0.7 

S&P: AAA = 1, AA+ = 0.95, AA = 0.9,  

AA- = 0.85, A+ = 0.8, A = 0.75, A- = 0.7  

 ציבוריחוב  3.2

 תוצר-יחס חוב 3.2.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

 זה נמדד על ידי משרד האוצר.

 תמ"ג לנפש 3.3

 תמ"ג לנפש 3.3.1

אופן אמידת המשתנה: יחס 

 התמ"ג )בדולרים( לאוכלוסייה.

 אבטלה 3.4

 אבטלה 3.4.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

ומעלה.  15האבטלה בקרב בני 

פחות  1שיעור האבטלה נמדד כ 

 השיעור של המועסקים מתוך

 כוח העבודה במשק.

 יוקר המחיה 3.5

 רמת המחירים 3.5.1

אופן אמידת המשתנה: 

המחירים במשק ביחס לממוצע 

 OECD-)ממוצע ה OECD-ה

, ורמת 100מוגדר להיות 

 המחירים נמדדת ביחס אליו(.

הפער בין השינוי במדד  3.5.2

המחירים לצרכן והשינוי  בשכר 

 החציוני

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

השנתי במדד בין השינוי 

המחירים לצרכן )מחושב על 

( לבין 2010בסיס ממוצע לשנת 

 השינוי השנתי בשכר החציוני.

הפער בין השינוי במדד  3.5.3

המחירים לצרכן והשינוי  בשכר 

 המינימום

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בין השינוי השנתי במדד 

המחירים לצרכן )מחושב על 

( לבין 2010בסיס ממוצע לשנת 

 י בשכר המינימוםהשינוי השנת

 

. 
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 חיסכון 3.6

 חיסכון מהכנסה 3.6.1

אופן אמידת המשתנה:  החישוב 

הוא היחס בין החיסכון הממוצע 

במשק להכנסה נטו הממוצעת 

 במשק.

החיסכון הממוצע במשק מוגדר 

כדלהלן: הכנסה ממוצעת פחות 

הוצאה ממוצעת + פרמיות 

לביטוח חיים מצטבר + 

תשלומים לקופת גמל + 

תלמות + תשלומים לקרנות הש

תשלומים לביטוח מנהלים + 

  תשלומים לקרן פנסיה.

 הון אנושי

 זכאות לבגרות 4.1

זכאות לבגרות מכלל תלמידי  4.1.1

 כיתה י"ב

אופן אמידת המשתנה: שיעור הזכאות 

 לבגרות מתוך סך תלמידי כיתה י"ב.

 זכאות לבגרות מהנבחנים 4.1.2

אופן אמידת המשתנה: שיעור הזכאות 

 לבגרות מתוך הנבחנים.

 השקעה בחינוך 4.2

 הוצאה לאומית על חינוך  4.2.1

אופן אמידת המשתנה: הוצאה 

לאומית על חינוך כאחוז 

 מהתמ"ג.

משתנה זה אומד את ההוצאה על 

חינוך עבור חינוך יסודי, על יסודי 

 אקדמיות .-ומכינות קדם

הוצאה ציבורית על חינוך  4.2.2

 לתלמיד

אופן אמידת המשתנה: הוצאה 

 על חינוך לתלמיד.

אומד את ההוצאה משתנה זה 

לחינוך עבור חינוך יסודי, על 

 אקדמיות.-יסודי ומכינות קדם

 מספר תלמידים בכיתה 4.2.3

אופן אמידת המשתנה: סך 

התלמידים בביה"ס )יסודי עד 

 תיכון( חלקי מספר הכיתות.

 השכלה אקדמית 4.3

 בוגרי תואר שני 4.3.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

האנשים באוכלוסייה שתעודת 

ודה הגבוהה תואר שני היא התע

ביותר שברשותם, בקרב 

 .25-64אוכלוסיית בני 

 בוגרי תואר שלישי 4.3.2

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

האנשים באוכלוסייה שתעודת 

תואר שלישי היא התעודה 

הגבוהה ביותר שברשותם, בקרב 

 .25-64אוכלוסיית בני 

 פרסומים אקדמיים 4.4

 

 Hנוכחות בקהילה אקדמית ) 4.4.1

index) 

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

 Citableזה מבוסס על המשתנה 

documents H index   שהוא(

( מתוך  Risk Capitalחלק מ 

-H. החישוב של מדד GIIמדד 

index  נערך על ידי רישום של

פרסומי החוקרים בסדר יורד של 

מספר הציטוטים, עד לנקודה בה 

המספר הסידורי של הפרסום 

המדד גדול ממספר הציטוטים, 

של החוקר נקבע על פי מספר 

. מחפשים 1סידורי זה פחות 

למעשה את המיקום האחרון בו 

המספר הסידורי של הפרסום 

גדול או שווה למספר הציטוטים. 

משתנה זה מודד את ההשפעה 

והתפוקה של פרסומים 

 אקדמיים.

 מבחנים בינלאומיים 4.5

 מבחן פיזה 4.5.1

אופן אמידת המשתנה: ממוצע 

מבחני פיזה דירוגה של ישראל ב

בתחומים קריאה, מתמטיקה 

 .OECD-ומדעים הנערכים ע"י ה

 סביבה עסקית

 מונופולים 5.1

 מונופולים במשק 5.1.1

אופן אמידת המשתנה: מספר 

 המונופולים במשק



51 
 
 

 אשראי 5.2

 זמינות אשראי 5.4.1

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

 Ease ofזה מבוסס על המשתנה 

getting credit  במדדGII מדד .

Ease of getting credit  הוא

ממוצע של שני מדדים: זכויות 

משפטיות של הלווים והמלווים 

 ועומק מידע האשראי.

 מיסוי 5.3

 מס חברות 5.7.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

 מס החברות.

 תנודתיות במיסוי 5.7.2

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם בחמש שנים 

היה שינוי במס לא אחרונות 

החברות בכיוון המנוגד למגמה 

של השינויים במס החברות 

)היינו, האם השינויים במס 

החברות היו עם מגמה יציבה או 

 שלא(.

 מס רווחי הון בתוספת מס יסף 5.7.3

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

מניות מס רווחי הון שמשלם בעל 

מהותי בחברה, בתוספת מס יסף 

 10%-)היינו, מי שמחזיק פחות מ

 מהון המניות(. 

 מס דיבידנדים בתוספת מס יסף 5.7.4

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

דיבידנדים שמשלם בעל מניות 

מהותי בחברה, בתוספת מס יסף 

)היינו, מי שמחזיק לכל הפחות 

 מהון המניות(. 10%

מס חברות לפי חוק עידוד  5.7.5

 ת הוןהשקעו

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

מס חברות לפי חוק עידוד 

השקעות הון למפעל מועדף 

 באזור פיתוח א'.

 יציבות ההטבות 5.7.6

אופן אמידת המשתנה: משתנה 

בינארי, האם קיים בחוק עידוד 

השקעות הון סעיף יציבות 

 הטבות.

 מס ערך מוסף )מע"מ( 5.7.7

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

 מס ערך מוסף.

 בנזין –מס בלו  5.7.8

אופן אמידת המשתנה: מס בלו 

ליטר בנזין. במידה והיה  1000 -ל

שינוי בשיעור המס במהלך 

השנה, אזי שיעור המס הנלקח 

הוא שיעור המס שהיה בחודש 

 דצמבר של כל שנה.

 

 סולר -מס בלו  5.7.9

אופן אמידת המשתנה: מס בלו 

ליטר סולר. במידה והיה  1000 -ל

שינוי בשיעור המס במהלך 

זי שיעור המס הנלקח השנה, א

הוא שיעור המס שהיה בחודש 

 דצמבר של כל שנה.

 מסחר בינלאומי

 מכסים 6.1

 שיעור המכסים מהיבוא 6.1.1

אופן אמידת המשתנה: חלוקת 

 סך המכסים בסך היבוא.

 חסמי מכס 6.2

שיעור הנטל הכלכלי של מכס  6.2.1

 חוסם יבוא בחקלאות למשק בית

אנו מסתכלים על מוצרים 

בסקר חקלאיים שהלמ"ס מסווג 

הוצאות שיש עליהם מכס 

שחוסם יבוא. מכס חוסם יבוא 

מוגדר כמכס בשיעור של מעל 

10%. 

 דרך החישוב:

שלב ראשון: מציאת ההוצאה  

על  -של משקי הבית ללא המכס 

מנת לחשב את ההוצאה שהייתה 

למשקי הבית אילו לא היה מוטל 

מכס נחלק את ההוצאה של 

+ שיעור  1) -משקי הבית ב

 המכס(. 

ב שני: על מנת למצוא את של

המכס שמשקי הבית משלמים 

באותו מוצר נחסיר את ההצאה 

של משקי הבית ללא המכס 

)שמצאנו בשלב הראשון( 
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מההוצאה של משקי הבית על 

אותו מוצר. וכך נקבל את המחיר 

העודף שהוא נטל המס שמשק 

הבית משלם על אותו מוצר 

כתוצאה מקיומו של מכס חוסם 

 יבוא.

: נסכום את סך הנטל שלב שלישי

על משק הבית מכל המוצרים, 

ונמצא מהו הנטל העודף שיש 

למשק הבית כתוצאה ממכס 

חוסם יבוא, ונחלק את סך הנטל 

העודף בהכנסה הממוצעת למשק 

בית. וכך נקבל את שיעור הנטל 

הכלכלי של מכס חוסם יבוא 

 למשק בית.

 יצוא 6.3

 שיעור היצוא מהתמ"ג 6.3.1

אופן אמידת המשתנה: סך 

 וא חלקי התמ"ג.היצ

 השקעות זרות 6.4

 השקעות זרות במשק 6.4.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

השקעות ישירות זרות עם 

החזקה מהותית במשק מהתמ"ג 

(FDI  החזקה מהותית .)נכנס

 10%הינה החזקה של לפחות 

 מהמניות המקנות זכות הצבעה.

 שוק העבודה

 פריון עבודה 7.1

 תוצר לשעת עבודה 7.1.1

משתנה אופן אמידת המשתנה: 

זה נאמד על ידי חלוקת התוצר 

במספר שעות העבודה.  )בדולרים(

-החישוב מבוסס על אמידה של ה

OECD. 

 השכלה 7.2

בוגרי תואר ראשון או תעודה  7.2.1

 מקצועית

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

האנשים באוכלוסייה שתעודה 

של תואר ראשון או תעודה 

מקצועית היא התעודה הגבוהה 

-25 ביותר שברשותם בקרב בני

64. 

מובלעת באמידת משתנה זה 

שמספר האנשים שיש להם  הנחה

גם תעודה מקצועית וגם תואר 

ראשון הוא זניח. ולכן ניתן לחבר 

את מספר בעלי תואר ראשון 

ומספר בעלי תעודה מקצועית בלי 

להתייחס לאנשים שיש להם גם 

תעודה מקצועית וגם תואר 

ראשון )אנשים שיש להם גם 

ם תואר תעודה מקצועית וג

ראשון נספרים פעמיים, אבל 

תחת ההנחה ששיעורם זניח אזי 

זה לא משנה כל כך את הנתון של 

 המשתנה(.

 השתתפות בכוח העבודה 7.3

 השתתפות בכוח העבודה 7.3.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

ההשתתפות בכוח העבודה בקרב 

ומעלה. החישוב: שיעור  15בני 

סך הכל בכוח העבודה האזרחי 

 15האוכלוסייה בני מתוך סך 

 ומעלה.

 השתתפות גברים בכוח העבודה 7.3.2

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

השתתפות הגברים בכוח העבודה 

ומעלה. החישוב:  15בקרב בני 

שיעור סך הכל של גברים בכוח 

העבודה האזרחי מתוך סך 

 ומעלה. 15הגברים בני 

 השתתפות נשים בכוח העבודה 7.3.3

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

ת הנשים בכוח העבודה השתתפו

ומעלה. החישוב:  15בקרב בנות 

שיעור סך הכל של נשים בכוח 

העבודה האזרחי מתוך סך 

 ומעלה. 15הנשים בנות 

השתתפות גברים חרדים בכוח  7.3.4

 העבודה

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

השתתפות הגברים החרדים 

 15בכוח העבודה בקרב בני 

ומעלה. החישוב: שיעור סך הכל 

החרדים בכוח העבודה  של גברים

האזרחי מתוך סך הגברים 

 ומעלה. 15החרדים בני 
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השתתפות נשים חרדיות בכוח  7.3.5

 העבודה

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

השתתפות הנשים החרדיות בכוח 

ומעלה.  15העבודה בקרב בנות 

החישוב: שיעור סך הכל של 

נשים חרדיות בכוח העבודה 

האזרחי מתוך סך הנשים 

 ומעלה. 15החרדיות בנות 

השתתפות גברים ערבים בכוח  7.3.6

 העבודה

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

השתתפות הגברים הערבים בכוח 

ומעלה.  15העבודה בקרב בני 

החישוב: שיעור סך הכל של 

גברים הערבים בכוח העבודה 

האזרחי מתוך סך הגברים 

 ומעלה. 15הערבים בני 

השתתפות נשים ערביות בכוח  7.3.7

 העבודה

אמידת המשתנה: שיעור אופן 

השתתפות הנשים הערביות בכוח 

ומעלה.  15העבודה בקרב בנות 

החישוב: שיעור סך הכל של 

נשים ערביות בכוח העבודה 

האזרחי מתוך סך הנשים 

 ומעלה. 15הערביות בנות 

 טכנולוגיה וחדשנות 

 מחקר ופיתוח 8.1

נוכחות בקהילה אקדמית בתחום  8.1.1

 הטכנולוגי

המשתנה: משתנה אופן אמידת 

זה מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

ב'מספר הפרסומים בכתבי עת 

טכנולוגיים מנורמל לגודל 

 Scientific & technicalהמשק' )

articles/bn PPP$ GDP במדד )

GII. 

 השקעה במו"פ 8.1.2

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

ההוצאה המקומית למחקר 

 ופיתוח מהתמ"ג.

 אקדמיה וסטודנטים 8.2

האוניברסיטאות ממוצע דירוג  8.2.1

 בישראל

ממוצע  אופן אמידת המשתנה:

דירוג חמשת האוניברסיטאות 

המרכזיות בישראל, על בסיס 

מדד שנחאי: הטכניון, 

האוניברסיטה העברית, מכון 

וייצמן, אוניברסיטת תל אביב 

 ואוניברסיטת בן גוריון.

 2כאשר הדירוג נמצא בטווח בין 

ערכים, אזי אנו לוקחים את 

של הטווח של  הערך העליון

הדירוג )היות שזה אומר 

שהאוניברסיטה בהכרח נמצאת 

בדירוג טוב יותר מהטווח העליון 

אך בדירוג פחות טוב מהטווח 

 התחתון(.

 פטנטים 8.3

 בקשות פטנטים  8.4.1

אופן אמידת המשתנה: מספר 

 בקשות פטנטים שהוגשו.

פטנטים בתחומי טכנולוגיית  8.4.2

 (ICTמידע ותקשורת )

המשתנה: משתנה אופן אמידת 

זה מבוסס על ציון כלכלת ישראל 

 ICT-ב 'מספר פטנטים בתחום ה

 ,ICT PCT patentsלמליון איש' )

applications/million pop. )

 .GITRבמדד 

 העסקה 8.4

 מועסקים בענפי טכנולוגיה 8.5.1

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

המועסקים בענפי טכנולוגיה 

 מסך המועסקים במשק.

 הטכנולוגיה מהתוצרשיעור  8.5

תוצר ענפי טכנולוגיית מידע  8.6.1

 ותקשורת

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

התוצר שמקורו מענפי 

 טכנולוגיית מידע מהתמ"ג.

 יצוא שירותי טכנולוגיה 8.6

יצוא ענפי טכנולוגיית מידע  8.7.1

 ותקשורת

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

היצוא מענפי טכנולוגיית מידע 

 מהתמ"ג.
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 אי שוויון

הערה: מספר משתנים אומדים את הפער בין 

פריפריה ומטרופולין. מטרופולין הינו מחוז 

ירושלים, מחוז חיפה, מחוז מרכז, מחוז תל 

אביב. פריפריה הינה מחוז הצפון, מחוז הדרום, 

ואיו"ש, למעט המשתנים בהם נגדיר את 

הפריפריה והמטרופולין בדרך אחרת )כגון: מדד 

אשר החלוקה של הפריפריה של הלמ"ס(. כ

פריפריה ומטרופולין תהיה לפי נפות אזי, הנפות 

הנחשבות מטרופולין: ירושלים, חיפה, חדרה, 

 -השרון, פתח תקוה, רמלה, רחובות, תל אביב 

יפו, רמת גן, חולון. הנפות הנחשבות פריפריה: 

צפת כנרת וגולן, יזרעאל, עכו, אשקלון, באר 

 שבע, איו"ש.

 חינוך 9.1

גרות לפי מצב פערים בזכאות לב 9.1.1

 אקונומי של היישוב-סוציו

אופן אמידת המשתנה: חלוקה 

של האוכלוסייה לחמישונים לפי 

המצב הסוציו אקונומי של 

היישוב, וחישוב ממוצע שווה 

משקל לפי שלושה משתנים: 

היחס בין שיעור בעלי תעודת 

בגרות )מתוך תלמידי כיתה י"ב( 

בחמישון התחתון חלקי שיעור 

רות )מתוך בעלי תעודת בג

תלמידי כיתה י"ב( בחמישון 

העליון; היחס בין שיעור בעלי 

תעודת בגרות )מתוך תלמידי 

כיתה י"ב( בחמישון האמצעי 

חלקי שיעור בעלי תעודת בגרות 

)מתוך תלמידי כיתה י"ב( 

בחמישון העליון; והיחס בין 

שיעור בעלי תעודת בגרות )מתוך 

תלמידי כיתה י"ב(  בחמישון 

שיעור בעלי  התחתון חלקי

תעודת )מתוך תלמידי כיתה י"ב( 

בגרות בחמישון האמצעי. הפער 

פחות הממוצע של שלושת  1הוא 

 היחסים הנ"ל.

 

פערים בזכאות לבגרות בין  9.1.2

 פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: הציון 

פחות היחס בין שיעור  1הינו 

הזכאים לתעודת בגרות מתוך 

 הלומדים בכיתה י"ב, בפריפריה

 ושיעור הזכאים במטרופולין.

זכאות לבגרות בקרב המגזר  9.1.3

החרדי מכלל תלמידי כיתה י"ב במגזר 

 החרדי

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

מספר הזכאים לתעודת בגרות 

מתוך כלל תלמידי כיתה י"ב 

 במגזר החרדי.

זכאות לבגרות בקרב המגזר  9.1.4

 החרדי מתוך הנבחנים

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

הזכאים לתעודת בגרות מספר 

 מתוך הנבחנים במגזר החרדי.

זכאות לבגרות בקרב המגזר  9.1.5

הערבי מכלל תלמידי כיתה י"ב במגזר 

 הערבי

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

מספר הזכאים לתעודת בגרות 

מתוך כלל תלמידי כיתה י"ב 

 במגזר הערבי.

זכאות לבגרות בקרב המגזר  9.1.6

 הערבי מתוך הנבחנים

ה: שיעור אופן אמידת המשתנ

מספר הזכאים לתעודת בגרות 

 מתוך הנבחנים במגזר הערבי.

זכאות לתואר ראשון ותעודה  9.1.7

מקצועית בקרב המגזר החרדי ביחס 

 לכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

בעלי תואר ראשון או תעודה 

מקצועית בקרב המגזר החרדי 

 ביחס לכלל האוכלוסייה.

זכאות לתואר ראשון ותעודה  9.1.8

ועית בקרב המגזר החרדי ביחס מקצ

 למגזר עצמו

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

בעלי תואר ראשון או תעודה 

מקצועית בקרב המגזר החרדי 

 ביחס לכלל המגזר החרדי.

זכאות לתואר ראשון ותעודה  9.1.9

מקצועית בקרב המגזר החרדי ביחס 

 לכלל בעלי תואר ראשון

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

בעלי תואר ראשון או תעודה 
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מקצועית בקרב המגזר החרדי 

 ביחס לכלל בעלי תואר ראשון.

זכאות לתואר ראשון ותעודה  9.1.10

מקצועית בקרב המגזר הערבי ביחס 

 לכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

בעלי תואר ראשון או תעודה 

מקצועית בקרב המגזר הערבי 

 ל האוכלוסייה.ביחס לכל

זכאות לתואר ראשון ותעודה  9.1.11

מקצועית בקרב המגזר הערבי ביחס 

 למגזר עצמו

אופן אמידת המשתנה: שיעור 

בעלי תואר ראשון או תעודה 

מקצועית בקרב המגזר הערבי 

 ביחס לכלל המגזר הערבי.

זכאות לתואר ראשון ותעודה  9.1.12

מקצועית בקרב המגזר הערבי ביחס 

 לכלל בעלי תואר ראשון

פן אמידת המשתנה: שיעור או

בעלי תואר ראשון או תעודה 

מקצועית בקרב המגזר הערבי 

 ביחס לכלל בעלי תואר ראשון.

פערים בבעלי תעודה מקצועית  9.1.13

 בין פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בין שיעור מסיימי תעודה 

 מקצועית בפריפריה למטרופולין.

פערים במבחני מיצב בין  9.1.14

 חמישונים

אופן אמידת המשתנה: חלוקה 

של האוכלוסייה לחמישונים לפי 

ההכנסה, וחישוב היחס בין הציון 

הממוצע של החמישון התחתון 

לבין הציון הממוצע של החמישון 

העליון בכל אחד מהמקצועות 

)עברית, אנגלית, מתמטיקה ומדע 

פחות  1וטכנולוגיה(. הפער הוא 

הממוצע של היחסים בין כל 

 המקצועות. 

הערה: משתנה זה מתמקד 

בבחינות מיצ"ב של תלמידי 

כיתות ח, והוא מחושב עבור 

 החינוך העברי בלבד.

פערים במבחני מיצב בין  9.1.15

 חמישונים במגזר הערבי

אופן אמידת המשתנה: חלוקה 

של האוכלוסייה לחמישונים לפי 

ההכנסה וחישוב היחס בין הציון 

הממוצע של החמישון התחתון 

של החמישון  לבין הציון הממוצע

העליון בכל אחד מהמקצועות 

)ערבית, אנגלית, מתמטיקה ומדע 

פחות  1וטכנולוגיה(. הפער הוא 

ממוצע של היחסים בין כל 

 המקצועות.

הערה: משתנה זה מתמקד 

בבחינות מיצ"ב של תלמידי 

כיתות ח, והוא מחושב עבור 

 החינוך הערבי בלבד.

פערים במבחני מיצב בין פריפריה  9.1.16

 ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: חישוב 

ציון ממוצע של מבחני מיצ"ב 

בכל אחד אחד מהמקצועות 

)עברית, אנגלית, מתמטיקה ומדע 

וטכנולוגיה( עבור כל מחוז, 

וחישוב ממוצע הציונים 

הממוצעים לפריפריה 

פחות  1ולמטרופולין. הפער הוא 

שיעור הציון של הממוצע 

בפריפריה מתוך הציון הממוצע 

 במטרופולין.

פערים במבחני מיצב בין מגזר  9.1.17

 יהודי וערבי

אופן אמידת המשתנה: ממוצע 

ההפרשים בין הציון הממוצע 

במגזר הערבי והיהודי, עבור כל 

המקצועות )שפת אם, אנגלית, 

 מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה(.

פערים בהשקעה ציבורית בחינוך  9.1.18

 אקונימי של היישוב-לפי מעמד סוציו

שתנה: הפער אופן אמידת המ

פחות היחס בין שיעור  1הוא 

השקעה על חינוך לתלמיד 

או  1ביישובים השייכים לאשכול 

במעמד הסוציו אקונומי  2

לשיעור ההשקעה על חינוך 

לתלמיד ביישובים השייכים 

במעמד הסוציו  10או  9לאשכול 

 אקונומי.
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פערים בהשקעה ציבורית בחינוך  9.1.19

 בין פריפריה ומטרופולין

אמידת המשתנה: הפער אופן 

פחות שיעור השקעה על  1הוא 

חינוך לתלמיד ביישובים 

במדד  2או  1השייכים לאשכול 

הפריפריה )של הלמ"ס( מתוך 

שיעור ההשקעה על חינוך 

לתלמיד ביישובים השייכים 

במדד הפריפריה  10או  9לאשכול 

 )של הלמ"ס(.

פערים בהשקעה בחינוך משלים  9.1.20

 בין חמישונים

המשתנה: חלוקה אופן אמידת 

של האוכלוסייה לחמישונים לפי 

פחות  1ההכנסה, הפער הוא 

היחס של ההשקעה בחינוך 

משלים בין חמישון תחתון 

לחמישון עליון. לצורך חישוב 

משתנה זה, חינוך משלים הינו 

שיעורי עזר, שיעורים וקורסים 

לדרמה ומחול, שיעורים 

וקורסים לציור, פיסול וצילום, 

והתעמלות, חוגים שיעורי ספורט 

 וקורסים אחרים.

 בריאות 9.2

פערים בנגישות לרופאים בין  9.2.1

 פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: הפער 

פחות היחס במספר  1הוא 

איש בין  1,000-הרופאים ל

 פריפריה ומטרופולין.

פערים בנגישות לאחיות בין  9.2.2

 פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: הפער 

במספר  פחות היחס 1הוא 

איש בין  1,000-האחיות ל

 פריפריה ומטרופולין.

פערים במיטות אשפוז בין  9.2.3

 פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: הפער 

פחות היחס במספר מיטות  1הוא 

איש בין  1,000-האשפוז ל

 פריפריה ומטרופולין.

הערה: הנתונים מתייחסים רק 

למיטות אשפוז כללי )ולא 

למיטות אשפוז 

פסיכיאטרי/גריאטרי(. כמו כן 

הנתונים הם על מספר המיטות 

 שיש בסוף השנה.

פערים בהוצאה פרטית על  9.2.4

 בריאות בין עשירונים

חלוקה  אופן אמידת המשתנה:

של האוכלוסייה לעשירונים לפי 

פחות  1ההכנסה, הפער הוא 

ן הוצאה על בריאות היחס בי

 בעשירון התחתון ועשירון העליון.

פערים בהוצאה פרטית על  9.2.5

 בריאות בין פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: הפער 

פחות היחס בין הוצאה על  1הוא 

 בריאות בפריפריה ובמטרופולין.

פערים בהוצאה פרטית על  9.2.6

בריאות בין המגזר הערבי וכלל 

 האוכלוסייה

משתנה: הפער אופן אמידת ה

פחות היחס בין סך  1הוא 

ההוצאה על בריאות במגזר 

הערבי לבין סך ההוצאה על 

 בריאות בכלל האוכלוסייה.

פערים בהוצאה פרטית על  9.2.7

בריאות בין המגזר החרדי וכלל 

 האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: הפער 

פחות היחס בין סך  1הוא 

ההוצאה על בריאות במגזר 

ההוצאה על החרדי לבין סך 

 בריאות בכלל האוכלוסייה.

 תעסוקה 9.3

פערים באבטלה בין פריפריה  9.3.1

 ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור האבטלה בין פריפריה 

 ומטרופולין.

פערים באבטלה ביו המגזר  9.3.2

 החרדי וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור האבטלה בין המגזר 

 החרדי וכלל המשק.

באבטלה בין המגזר  פערים 9.3.3

 הערבי וכלל האוכלוסייה
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אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור האבטלה בין המגזר הערבי 

 וכלל המשק.

 פערים מגדריים באבטלה 9.3.4

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור האבטלה בין נשים 

 וגברים.

פערים מגדריים בהשתתפות  9.3.5

 בכוח העבודה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

ות בכוח בשיעור ההשתתפ

 העבודה בין גברים ונשים.

 הכנסה 9.4

פערים בשכר בין פריפריה  9.4.1

 ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בין שיעור המרוויחים מעל השכר 

הממוצע במטרופולין ושיעור 

המרוויחים מעל השכר הממוצע 

 בפריפריה.

פערים בשכר בין המגזר החרדי  9.4.2

 וכלל האוכלוסייה

הפער  אופן אמידת המשתנה:

פחות היחס בין השכר  1הוא 

הממוצע למשק בית במגזר 

החרדי לשכר הממוצע למשק בית 

 במשק.

פערים בשכר בין המגזר הערבי  9.4.3

 וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: הפער 

פחות היחס בין השכר  1הוא 

הממוצע למשק בית במגזר 

הערבי לשכר הממוצע למשק בית 

 במשק.

החציוני מהשכר שיעור השכר  9.4.4

 הממוצע

אופן אמידת המשתנה: היחס בין 

השכר החציוני והשכר הממוצע 

 במשק.

שיעור שכר המינימום מהשכר  9.4.5

 הממוצע

אופן אמידת המשתנה: היחס בין 

שכר המינימום והשכר הממוצע 

 במשק.

 

 

שיעור שכר המינימום מהשכר  9.4.6

 החציוני

אופן אמידת המשתנה: היחס בין 

חציוני שכר המינימום והשכר ה

 במשק.

פערים במשתכרי שכר מינימום  9.4.7

 בין פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בין שיעורי העובדים המשתכרים 

עד לשכר מינימום חודשי 

בפריפריה והעובדים המשתכרים 

עד לשכר מינימום חודשי 

 במטרופולין.

פערים במשתכרי שכר מינימום  9.4.8

 האוכלוסייהבין המגזר החרדי וכלל 

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בין שיעור העובדים המשתכרים 

עד לשכר מינימום חודשי במגזר 

החרדי ושיעור העובדים 

המשתכרים עד לשכר מינימום 

 חודשי באוכלוסייה הכללית.

פערים במשתכרי שכר מינימום  9.4.9

 בין המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

עובדים המשתכרים בין שיעור ה

עד לשכר מינימום חודשי במגזר 

הערבי ושיעור העובדים 

המשתכרים עד לשכר מינימום 

 חודשי באוכלוסייה הכללית.

 מדד ג'יני 9.4.10

אופן אמידת המשתנה: מדד ג'יני 

לאחר תשלומי העברה ומיסים 

ישירים. מדד ג'יני הוא מדד 

בינלאומי לאמידת אי שוויון, 

, 1-ל 0מדד ג'יני הוא נע בין 

מציין שוויון מוחלט  0כאשר 

מציין אי שוויון  1 -במשק, ו

מוחלט במשק )היינו שלאדם 

אחד יש את כל ההכנסות של 

המשק, ולשאר המשק אין 

הכנסה כלל(. ככל שהמדד 

אזי המשק שוויוני  0-מתקרב ל

יותר, ואילו ככל שהמדד מתקרב 

 אזי אי השוויון במשק גדל. 1-ל
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 תשתיות 9.5

בבעלות על מחשב בין פערים  9.5.1

 עשירונים

אופן אמידת המשתנה: חלוקה 

של האוכלוסייה לעשירונים לפי 

ההכנסה, וחישוב ממוצע של 

שלושה משתנים: היחס בין 

שיעור משקי בית בעלי מחשב 

בעשירון תחתון לבין שיעור זה 

בעשירון העליון; היחס בין שיעור 

משקי בית בעלי מחשב בעשירון 

בעשירון האמצעי ושיעור זה 

העליון; והיחס בין שיעור משקי 

בית בעלי מחשב בעשירון תחתון 

ושיעור זה בעשירון האמצעי. 

פחות הממוצע של  1הפער הוא 

 שלושת היחסים הנ"ל.

פערים בבעלות על מחשב בין  9.5.2

 פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור בעלי מחשב בין 

 מטרופולין ופריפריה.

ות על מחשב בין פערים בבעל 9.5.3

 המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור בעלי מחשב בין כלל 

 האוכלוסייה והמגזר הערבי.

פערים בבעלות על מחשב בין  9.5.4

 המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה

ההפרש  אופן אמידת המשתנה:

בשיעור בעלי מחשב  בין כלל 

 האוכלוסייה המגזר החרדי.

במנוי לאינטרנט בין פערים  9.5.5

 עשירונים

אופן אמידת המשתנה: חלוקה 

של האוכלוסייה לעשירונים 

וחישוב ממוצע של שלושה 

משתנים: היחס בין שיעור משקי 

בית בעלי מנוי אינטרנט בעשירון 

תחתון לבין שיעור זה בעשירון 

העליון; היחס בין שיעור משקי 

בית בעלי מנוי אינטרנט בעשירון 

זה בעשירון  האמצעי ושיעור

העליון; והיחס בין שיעור משקי 

בית בעלי מנוי אינטרנט בעשירון 

תחתון ושיעור זה בעשירון 

פחות  1האמצעי. הפער הוא 

הממוצע של שלושת היחסים 

 הנ"ל.

פערים במנוי לאינטרנט בין  9.5.6

 פריפריה ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור מנויי אינטרנט בין 

 פריה.מטרופולין ופרי

פערים במנוי לאינטרנט בין  9.5.7

 המגזר הערבי וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור מנויי אינטרנט בין כלל 

 האוכלוסייה והמגזר הערבי.

פערים במנוי לאינטרנט בין  9.5.8

 המגזר החרדי וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור מנויי אינטרנט בין כלל 

 והמגזר החרדי.האוכלוסייה 

פערים בבעלות על שני טלפונים  9.5.9

 ניידים )לפחות( בין עשירונים

אופן אמידת המשתנה: חלוקה 

של האוכלוסייה לעשירונים לפי 

ההכנסה, וחישוב ממוצע של 

שלושה משתנים: היחס בין 

שיעור משקי בית בעלי שני 

מכשירי טלפון נייד או יותר 

בעשירון תחתון לבין שיעור זה 

העליון; היחס בין שיעור בעשירון 

משקי בית בעלי שני מכשירי 

טלפון נייד או יותר בעשירון 

האמצעי ושיעור זה בעשירון 

העליון; והיחס בין שיעור משקי 

בית בעלי שני מכשירי טלפון נייד 

או יותר בעשירון תחתון ושיעור 

זה בעשירון האמצעי. הפער הוא 

פחות הממוצע של שלושת  1

 היחסים הנ"ל.

ים בבעלות על שני טלפונים פער 9.5.10

ניידים )לפחות( בין פריפריה 

 ומטרופולין

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור בעלי שני מכשירי טלפון 

נייד, או יותר, בין מטרופולין 

 ופריפריה.
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פערים בבעלות על שני טלפונים  9.5.11

ניידים )לפחות( בין המגזר הערבי וכלל 

 האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור בעלי שני מכשירי טלפון 

נייד, או יותר, בין כלל 

 האוכלוסייה והמגזר הערבי.

פערים בבעלות על שני טלפונים  9.5.12

ניידים )לפחות( בין המגזר החרדי 

 וכלל האוכלוסייה

אופן אמידת המשתנה: ההפרש 

בשיעור בעלי שני מכשירי טלפון 

כלל נייד, או יותר, בין 

האוכלוסייה והמגזר החרדי.

 

 

 הסופיחישוב הציון 

  :קיימים שני סוגי משתנים במדד התחרותיות

האם יש מונופול בשווקים מסוימים,  )כגון:בינארי: כן/לא  שהנתון שלו הוא משתנה  •
 תנודתיות במיסוי( איןהאם יש יציבות בהטבות מס שנועדו לעודד השקעות הון, האם 

תוצר, שיעור השתתפות בכוח העבודה, -)כגון: יחס חוב מספרמשתנה שהנתון שלו הוא  •
 הוצאה לאומית על חינוך(

-ל 0%בין  נע בטווחכל משתנה במדד התחרותיות וכן הציון הסופי של מדד התחרותיות  של ציוןה
 הציון של כל משתנה נקבע ביחס למצב האידיאלי של אותו משתנה. .100%

 חישוב הציון של כל משתנה במדד התחרותיות:

 )כן או לא(: בינאריכאשר הנתון של המשתנה הוא 

 אם הנתון של המשתנה = "כן" •
o 1אזי הציון של המשתנה יהיה  –האידיאלי הוא "כן"  אם המצב. 
o  "0אזי הציון של המשתנה יהיה  –אם המצב האידיאלי הוא "לא. 

 אם הנתון של המשתנה הוא "לא" •
o  "0אזי הציון של המשתנה יהיה  –אם המצב האידיאלי הוא "כן. 
o  "1אזי הציון של המשתנה יהיה  –אם המצב האידיאלי הוא "לא. 

 

:מספרכאשר הנתון של המשתנה הוא 

במקרה זה  הציון של המשתנה במדד יקבע הן על פי המגמה האידיאלית שקובעת האם ככל 
להיפך, והן על פי המצב האידיאלי.או יותר תחרותיות המשק עולה  גדול שהנתון של המשתנה

 אם המגמה האידיאלית חיובית: •
o  אזי הציון של המשתנה  –נתון של המשתנה או שווה לאם המצב האידיאלי קטן

 .1יהיה 
o :אם המצב האידיאלי גדול מהנתון של המשתנה 

אזי הציון  – 0-ון של המשתנה קטן מנתוה 0-אם המצב האידיאלי גדול מ ▪
 .0של המשתנה יהיה 

)וזה לא המקרה שהמצב האידיאלי גדול  0-שונה מאם המצב האידיאלי  ▪
אזי הציון של המשתנה יהיה  –( 0-והנתון של המשתנה קטן מ 0-מ

נתון של המשתנה

המצב האידיאלי
 

+ הנתון של  1אזי הציון של המשתנה יהיה  – 0אם המצב האידיאלי =  ▪
 המשתנה.
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אם המגמה האידיאלית שלילית )כלומר ככל שהנתון של המשתנה קטן יותר אזי  •
 תחרותיות המשק גדלה(:

o  אזי הציון של המשתנה  –אם המצב האידיאלי גדול או שווה לנתון של המשתנה
 .1יהיה 

o :אם המצב האידיאלי קטן מהנתון של המשתנה 
  0-אם המצב האידיאלי קטן מ ▪

אזי הציון של המשתנה יהיה  – 0-הנתון של המשתנה גדול מאם  ❖
0. 
אזי הציון של המשתנה יהיה  – 0-הנתון של המשתנה קטן מאם  ❖

)וזה לא המקרה שהמצב  0-מ גדולאם המצב האידיאלי 
אזי הציון  –( 0-והנתון של המשתנה גדול מ 0-האידיאלי קטן מ

של המשתנה יהיה 
נתון של המשתנה

המצב האידיאלי
 

אזי הציון של המשתנה יהיה  – 0-מ גדולאם המצב האידיאלי  ▪
 המצב האידיאלי

הנתון של המשתנה
 

 0אם המצב האידיאלי =  ▪
אזי הציון של המשתנה יהיה  – 1-אם הנתון של המשתנה גדול מ ❖

0 
אזי הציון של  – 1-אם הנתון של המשתנה קטן או שווה ל  ❖

 הנתון של המשתנה. - 1המשתנה יהיה 

 

הציון הסופי בנדבך. במדד הוא ממוצע של הציון במדד של המשתנים  נדבךהציון הסופי של כל 
 .במדד הנדבכיםסופי של תשעת למדד התחרותיות הוא ממוצע הציון ה

 

 

 


