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הקדמה 
המצב הבטחוני תר9 לא מעט למיתו6 הממוש: והמעמיק של השני9 האחרונות.  עדיי6 יתכ6 שישראל 
תצליח למזער את הנזק, להיחל> מהמצב הנוכחי, ולחזור למגמות ארוכות הטווח "הרגילות" שלה.  א: 
המגמות "הרגילות" הללו משקפות בעיות יסוד, שאינ6 קשורות לבטחו6, המסכנות את חוסנה 

הכלכלי!חברתי – וכתוצאה מכ:, חוסנה הביטחוני – העתידי של מדינת ישראל.  
 

1. שלוש הבעיות העיקריות 
א. שיעורי אי!שוויו6 ועוני גדולי9 וגדלי9 בהכנסות ברוטו (כלומר לפני תשלומי העברה ומסי9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ב. אבטלה גבוהה וגדלה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבעיות העיקריות בתחו2 הכלכלי#חברתי 
ומוקדי מדיניות מרכזיי2 
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ג. צמיחה כלכלית נמוכה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. תאור הבעיות 
א. רמות אי!השוויו6, האבטלה והצמיחה הינ6 בעייתיות 

•  בהשוואה למדינות אחרות, 
•  בהשוואה לנתוני העבר של מדינת ישראל. 

ב. מדובר במגמות בעייתיות הנמשכות עשורי9 (משנות השבעי9) ולא שני9 בודדות בלבד. 

ג. הפער הגדל בי6 רמת אי!השוויו6 בהכנסות ברוטו לבי6 רמת אי!השוויו6 בהכנסות נטו 
•  נובע בעיקר מהגידול המתמיד ברמת אי!השוויו6 בהכנסות ברוטו, 

•  גור9 לנטל חברתי כבד מאוד ככל שיותר ויותר משפחות בישראל נזקקות לתמיכת 
המערכת כדי להימנע מירידה אל מתחת לקו העוני, 

•  גור9 לנטל כלכלי כבד מאוד: ב!1980, 6.6% מהתוצר של ישראל הופנו לקצבאות, 
מענקי9 וסעד למשקי בית (לא כולל סיוע לעולי9 או לשיכו6).  הגידול המתמיד בפער בי6 
אי!השוויו6 בהכנסות ברוטו לבי6 אי!השוויו6 בהכנסות נטו גר9 לכ: שב!2001, 11% 

מהתוצר הופנו לביטוח סוציאלי וסעד. 
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3. המדיניות המקובלת והחולשות שלה 

א. בישראל רשת ביטחו6 חברתית המקטינה באופ6 משמעותי את אי!השוויו6 בהכנסות נטו על ידי 
העברת כספי9 (באמצעות מערכת המס ותשלומי ההעברה) לנזקקי9. 

ב. רשת הביטחו6 החברתית הינה חיונית ביותר ומהווה אחד המאפייני9 החשובי9 של כל חברה 
הדואגת לחלשי9 שבתוכה. 

ג. הבעיה היא שעיקר הטיפול באי!שוויו6 בישראל הינו בסימפטומי9 במקו9 בשורש הבעיות.  
הראיה לכ:: ההוצאה על קצבאות, מענקי9 וסעד למשקי בית גדלה (במונחי9 ריאליי9) 
ב!280% מ!1980 עד 2001.  חלקו של סיוע זה מתו: ס: ההוצאה הציבורית יותר מהכפיל את 
עצמו.  א: מגמת הגידול באי!השוויו6 ובאבטלה נמשכת בהתמדה מאז שנות השבעי9 – ואי6 

שו9 סימני האטה (שלא לדבר על שינוי כיוו6) באופק.  
 

4. שורש הבעיות 
א. ככל שהמשק מאמ> טכנולוגיות חדשות, גדל בו הביקוש לידיי9 משכילות ומיומנות – מה 
שמגביר את ההכנסה ואת התעסוקה של בעלי השכלה.  מצד שני, חלה ירידה יחסית בביקוש 
לידיי9 לא!מיומנות.  היק= התעסוקה וכ6 רמות השכר של אלה נפגעי9 בהתא9.  כא6 נמצא 
שורש הגידול המתמיד באבטלה ובאי!השוויו6 בהכנסות ברוטו.  ראיה אחת לכ: נית6 לקבל 
בפילוח פשוט של נתוני האבטלה.  ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר, שיעורי האבטלה גבוהי9 

יותר – ולמי שאי6 עבודה, קשה מאוד להישאר מעל לקו העוני ללא סיוע ציבורי. 

ב. בזמ6 שתהלי: הקידמה הטכנולוגית מקטי6 את הביקוש היחסי לידיי9 בעלות כישורי9 
נמוכי9, מדינת ישראל מגדילה את ההיצע של עובדי9 אלה על ידי יבוא של מאות אלפי 

עובדי9 זרי9.  התוצאה היא הגברת מגמות הגידול באבטלה ובאי!שוויו6. 

ג. האוכלוסיות הנזקקות גדלות בקצב מהיר בהרבה מהאוכלוסיות הנושאות בנטל.  זהו מסלול 
המוביל לתסיסה חברתית – ואולי גרוע מזה – כל עוד האוכלוסיות הנזקקות לא יקבלו את 
הכלי9 ואת התנאי9 להתמודד במשק מודרני, פתוח ותחרותי.  יש לכ: השלכות חמורות על 

יכולת המשק לצמוח, ועל חוסנה הבטחוני של ישראל.  מדובר בסיכו6 קיומי למדינה. 
 

5. עיקרי המדיניות לטיפול בשורש הבעיות: תמונת#על   (פירוט בסעי= 6) 
ישנ6 שלוש צלעות מרכזיות שעליה6 צרי: להיות מושתת טיפול מערכתי בשוק העבודה: 

א. הגדלת כח העבודה על ידי החלפת תמריצי9 לאי!עבודה בתמריצי9 לעבודה.  לכ: יש להוסי= 
תערובת של הקטנת ההוצאות הציבוריות והרחבת בסיס המס אשר יאפשרו הקטנת נטל המס, 

מה שהיו9 מהווה תמרי> שלילי לעבוד ולייצר. 

א: אי6 די בהגדלת הרצו6 לעבוד, א9 אי6 מספיק מקומות עבודה התואמי9 את מה שהחברה 
הישראלית מחייבת שיהוו תנאי מינימו9 לתעסוקה.  הגברת היצע העבודה של ישראלי9, מבלי 
שייווצרו עבור9 מקומות עבודה העומדי9 בתנאי9 אלה, תגרו9 לאומללות לא מבוטלת בחלקי9 
נרחבי9 של החברה הישראלית.  על כ6, קיי9 צור: להגדיל את הביקוש לעובדי9 אלה, וזאת על 

ידי – 

ב. הקטנה ניכרת במספר העובדי2 הזרי2, בי6 א9 ה9 חוקיי9 או לא (היו9, 1 מכל 8 עובדי9 
בישראל הינו זר).  העובדי9 הזרי9: 

• מחליפי9 מובטלי9 ישראלי9 לא!מיומני9,   
• גורמי9 להורדת שכר בעשירוני9 הנמוכי9,   

• יוצרי9 נטל של תשלומי דמי אבטלה והבטחת הכנסה,   
• יוצרי9 פצצת זמ6 חברתית!פוליטית.   

הפתרו6 בהקשר זה אינו בגירוש המוני שאינו יעיל – ואינו נראה טוב – אלא ההיפ:: הקטנה ניכרת 
בביקושי9, כפי שמפורט בסעי= העובדי9 הזרי9 למטה. 

א: אי6 די בתמרו> ישראלי9 להיכנס למעגל העבודה ובהקטנת מספר העובדי9 הזרי9, כי המשק 
נזקק באופ6 הול: ופוחת לעובדי9 לא!מיומני9 בעלי השכלה נמוכה.  מכא6, קיי9 צור: ב!  

ג. הגברת יכולת ההשתלבות והיצור של ישראלי9 בכח העבודה על ידי 

 i. שיפור משמעותי בתשתיות האנושיות על ידי מת6 
•  הכשרה מקצועית התואמת את צרכי המשק. 

•  חינו: משופר ושוויוני (בתוצאות, לא במשאבי9) בתחומי היסוד. 
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השבחת כח העבודה על ידי צעדי9 אשר יגדילו את מימדי ההשכלה והמיומנות, תגרו9 
להגדלת היצע העובדי9 המיומני9 על חשבו6 הקטנת היצע העובדי9 חסרי המיומנות.  

כתוצאה מכ:, 
 - תגדל הכנסת9 ומידת תעסוקת9 של העובדי9 המיומני9 החדשי9, 

 - יפחתו הלחצי9 לעליה בהכנסת9 של בעלי המיומנות הותיקי9, 
 - יפחתו הלחצי9 לירידה בהכנסת9 של בעלי המיומנות הנמוכה הנותרי9, 

 - תגדל רמת המיומנות הממוצעת במשק כולו, מה שיגביר את יכולתה של ישראל לנצל 
טוב יותר טכנולוגיות מתקדמות קיימות וכ6 לפתח יותר טכנולוגיות מתקדמות מתוצרת 

כחול לב6 (הכוונה אינה רק לתחומי הי!טק, אלא ג9 לתחומי יצור מסורתיי9). 

 ii. שיפור משמעותי בתשתיות הפיזיות, ובעיקר בתחבורה, אשר ייעל את חלוקת המשאבי9, 
יקטי6 עלויות, ויעלה פריו6. 

מדיניות מערכתית המבוססת על שלוש הצלעות שתוארו לעיל תסייע בהקטנת אי!השוויו6 בהכנסות 
ברוטו – מה שיוריד את אי!השוויו6 בהכנסות נטו מבלי להצרי: גידול במימדי הסעד – בהקטנת 
שיעורי האבטלה, ובהגברת הצמיחה הכלכלית, שמשמעה שיפור מהיר יותר ברמת החיי9 הכללית 

במדינה. 
 

6. מוקדי המדיניות לטיפול בשורש הבעיות 
אחוז נמו: – יחסית למדינות המתועשות – של האוכלוסיה הישראלית בגיל העבודה נמצא בכח 
העבודה.  מי שכ6 בוחר לעבוד, עובד יחסית הרבה שעות, א: הפריו6 לשעת עבודה שלו נמו: ביחס 
למדינות מערביות וזאת בשל תשתיות אנושיות ופיזיות שהינ6 ברמות נמוכות יחסית.  יצירת תמרי> 
כספי לעבוד במקו9 תמרי> כספי לא לעבוד, כפי שנהוג היו9 באר>, הינו מרכיב חשוב בכל נסיו6 
להגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה.  א: עובדי9 שלא קיבלו חינו: טוב בעבר, והכשרת9 
המקצועית אינה תואמת משק תחרותי ומודרני, יתקשו לתרג9 רצו6 (הנובע מתמרי> כספי) לעבוד 
למעשה במשק הנזקק לה9 פחות ופחות.  זה במיוחד נכו6 במשק המחלי= עובדי9 בעלי השכלה 

ומיומנות נמוכה בעובדי9 זרי9. 

מספר מאפייני9 של כח העבודה בישראל: 

•  אי!ההשתתפות בכח העבודה גבוה בקני!מידה בינלאומיי9.  שיעור אי!ההשתתפות בגילאי9 
 .OECD!64!25 בישראל הינו גבוה ב!18% משיעור אי!ההשתתפות במדינות ה

•  אי!השתתפות בכח העבודה מיתרג9 להכנסה נמוכה, וזה מתבטא באי!שוויו6 גבוה יותר 
בהכנסות ברוטו. 

•  אי!השתתפות בכח העבודה מתבטא באובד6 תוצר משמעותי למשק הישראלי.  לדוגמא, אילו 
היו שיעורי ההשתתפות והתעסוקה בישראל ב!2000 דומי9 לממוצע מדינות ה!OECD, היו 
מתווספי9 לתוצר המדינה עוד 22 מיליארד ש"ח בשנה, סכו9 הדומה בהיקפו לכל תקציב 

החינו: השנתי. 

•  אי!ההשתתפות בכח העבודה בגילאי9 15 ומעלה מגיע לכ!80% באוכלוסיות מסוימות (גברי9 
חרדי9 ונשי9 ערביות).  הנזק מכ: אינו רק באובד6 תוצר שאינו מיוצר, אלא ג9 באובד6 תוצר 
נוס= המיועד כסיוע כספי למי שבוחר לא להשתת= בכח העבודה.  במקרה של שתי האוכלוסיות 
שהוזכרו, מימדיה של הבעיה רק ילכו ויגדלו, בהינת6 קצבי הילודה היחסיי9 שלה9.  לדוגמא: 
על פי צמרת ושות' (2001) כמחצית מכל תלמידי כיתה א' לומדי9 במערכות חינו: חרדיות או 
ערביות.  בהינת6 התלות הגדולה של אוכלוסיות אלה בכספי ציבור כתוצאה מאי!השתתפות9 
בכח העבודה, ובהינת6 ההרכב הדמוגרפי העתידי של המדינה א9 ימשכו קצבי הילודה 
הנוכחיי9, בעוד דור לא יוכל להיווצר רוב פרלמנטרי שיסכי9 לעשות אז את מה שכבר היו9 
קשה לעשות.  ההשלכות ארוכות הטווח של סעי= זה בלבד – על אי!השוויו6 והעוני בהכנסות 
ברוטו בעתיד, על נטל המס הצפוי בעתיד כדי למנוע גידול ניכר באי!השוויו6 והעוני בהכנסות 
נטו, ועל הפגיעה בצמיחה (אשר לא תאפשר רמת חיי9 שתוכל לשאת בנטל המס) – צריכות 

להיות ברורות לכול9. 

•  העובדה שפחות אנשי9 בישראל משתתפי9 בכח העבודה מתבטא בכ: שהעובדי9 בישראל שכ6 
עובדי9 עושי9 זאת בהיק= שהינו גדול ב!15% ממספר שעות העבודה למועסק במערב. 

•  בהינת6 רמת התשתיות האנושיות והפיזיות באר>, התוצר לשעת עבודה (כלומר, פריו6 העבודה) 
בישראל הינו נמו: ב!14% מהתוצר לשעת עבודה במערב.  

 
לסיכו9, כל אחת מההמלצות הרשומות מטה אינה מספיקה בפני עצמה.  אי6 טע9 בתמריצי9 של 
המדינה לעודד מעבר מסעד לתעסוקה, א9 באותה עת המדינה מאפשרת יבוא של כח עבודה חלופי 
מתחרה.  ללא חינו: טוב בתחומי9 הבסיסיי9 היו9, תמשי: המדינה לשל9 ביוקר בעוד דור.  ללא 
הכשרה מקצועית התואמת את צרכיו של משק תחרותי ומודרני, יהיה קשה מאוד להגדיל באופ6 
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משמעותי את כח העבודה או להקטי6 את מימדי אי!השוויו6.  ללא שיפור רציני בתשתית 
התחבורה, יתקשה מאוד המשק הישראלי להגדיל את מספר9 ואת איכות9 של עובדיו.  ללא 
השוואת זכויות וחובות במשק ובמדינה, וללא יציבות שלטונית אשר תאפשר קביעה ויישו9 של 
יעדי9 לאומיי9 בתחו9 הכלכלי!חברתי, יהיה קשה מאוד לשנות את המגמות ארוכות הטווח 

המכרסמות בחוסנה של מדינת ישראל. 
 

א. חינו; 
i. רמת החינו: צריכה להשתפר בתחומי הלימוד הבסיסיי9. 

•  בשני9 64!1963, ילדי ישראל בגיל 13 היו המצטייני9 מבי6 כל מדינות המערב 
שהשתתפו במבחני מתמטיקה בינלאומיי9. 

•  ב!1999, ילדי ישראל בכיתה ח' קיבלו את הציוני9 הנמוכי9 ביותר מבי6 כל המדינות 
המתועשות שהשתתפו במבחני מתמטיקה ומדע בינלאומיי9. 

•  ככל שרמת החינו: בתחומי9 בסיסיי9 תמשי: להיות נמוכה, יקט6 הפוטנציאל 
הלאומי לקלוט ולייש9 טכנולוגיות מתקדמות כדי להתחרות בהצלחה בשווקי9 
הבינלאומיי9 – ושיעורי הצמיחה הנמוכי9 של המשק מאז שנות השבעי9 ימשיכו 

להיות נמוכי9 לעומת מדינות המערב. 

ii. רמת החינו: בתחומי9 הבסיסיי9 צריכה להיות שוויונית בכל מערכות החינו: ובכל 
הישובי9 והשכונות בישראל. 

•  פערי הציוני9 באר> בי6 התלמידי9 החזקי9 לחלשי9 בכיתה ח' היו גדולי9 יותר 
מהפערי9 ב!49 מתו: 53 המדינות שילדיה9 השתתפו במבחני המתמטיקה והמדע 

הבינלאומיי9 במחצית השניה של שנות התשעי9. 

•  ככל שהפערי9 בחינו: הבסיסי גדולי9 יותר, גדל אי!השוויו6 בהזדמנויות לנכנסי9 
לשוק העבודה, מה שתור9 להגברת אי!שוויו6 בהכנסות ברוטו. 

•  בדירוג של תלמידי כיתה ח' החזקי9 במחצית השניה של שנות התשעי9 (כלומר, 
ה!5% העליוני9 מהנבחני9), דורגו התלמידי9 הישראלי9 המצטייני9 מתחת 
למצטייני9 של כל אחת מהמדינות המתועשות, ובמקו9 ה!35 מבי6 כלל 53 המדינות.  
החלשי9 הישראלי9 היו חלשי9 בקני מידה בינלאומי, ודורגו במקו9 ה!46 מבי6 

החלשי9 (כלומר, ה!5% התחתוני9) בשאר המדינות. 

•  כאשר יש להורי9 את המודעות והאמצעי9 לממ6 באופ6 פרטי את מה שהמערכת 
הציבורית אינה מספקת, אזי ילדיה9 יצליחו בכל זאת להתמודד בהצלחה בשוק 
העבודה המודרני.  א: חוסר האפשרות של כל הילדי9 לקבל תגבור פרטי בתחומי 
היסוד אינו מצביע רק על אי!שוויו6 עתידי בהכנסות, אלא על חוסר מיצוי פוטנציאל 
הייצור הטמו6 באוכלוסיה הישראלית – וזה יקטי6 את קצב הצמיחה הכלכלית של 
המשק כולו.  אי לכ:, דרושה העדפה מתקנת בהקצאת המשאבי9 כדי להתגבר על 

מכשולי9 כלכליי9!חברתיי9 מהבית והשכונה. 

iii. מערכת החינו: הישראלית אינה סובלת ממחסור בכס=.  הוצאות החינו: לתלמיד 
במערכת החינו: העל!יסודית בישראל הינ6 גבוהות ב!21% מהממוצע של 39 המדינות 
האחרות עבור6 ישנ9 נתוני9 ברי השוואה.  במערכת החינו: היסודית, ההוצאה לתלמיד 
גבוהה ב!28% מהממוצע של המדינות האחרות.  מקור הביצועי9 הנמוכי9 אינו בהעדר 
השקעה מספקת, אלא בסדר עדיפויות לקוי ובחוסר יעילות ושקיפות של מערכת החינו:. 

iv. יו9 לימודי9 ארו: לכל הילדי9 וקיצור שבוע הלימודי9 ל!5 ימי9 יאפשרו להורי9 רבי9 
להצטר= למעגל העבודה.  את מבני בתי הספר נית6 יהיה להחכיר בימי ששי לגופי9 שוני9, 
וביניה9, מוסדות להכשרה מקצועית.  כ: יעשה שימוש רב יותר במבני הציבור הקיימי9. 

 

ב. הכשרה מקצועית (נקודות מתו: עבודת צוות ב6!שחר אשר פורטו בהלפמ6 ושביט, 2000) 

 i. מעורבות מעסיקי9 בהכשרה מקצועית תורמת להצלחתה בשני תחומי9: 
•  גידול בשיעורי התעסוקה, 

•  ובשדרוג התעסוקה. 
 ii. יש לעודד את המכללות להקי9 מרכזי הכשרה טכנולוגיי9 בשיתו= המעסיקי9 ובעידוד 

הממשלה.  ישנה חשיבות מיוחדת להשתתפות הסקטור העסקי ביוזמה זו. 
 iii. על המרכזי9 להציע תוכניות הכשרה מודולריות לטכנאי9 והנדסאי9, תוכניות 

השתלמות, ותוכניות להסבה מקצועית. 

 iv. הכשרת טכנאי9, הנדסאי9 ובעלי מקצועות אחרי9 צריכה לכלול התמחות בחברות 
עסקיות. 
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 v. הדוגמא של אזור בנגאלור שבהודו מצביעה על דר: אפשרית לשילובה של אוכלוסיה 
בעלת רמות מיומנות נמוכות, כפי שמצייני9 הלפמ6 וטרכטנברג (2000).  הצור: בקלדני9, 
מרכזני9 וכו' – שאינ9 חייבי9 להימצא פיזית במפעלי9 או במשרדי9 הראשיי9 – 

מאפשר הכשרה והעסקה של עובדי9 רבי9 בכפרי9, עיירות פיתוח ושכונות חרדיות. 

 

ג. העובדי2 הזרי2 מחליפי9 עובדי9 ישראלי9 לא!מיומני9 

 i. הימצאות9 באר> והגדלת מספר9 גורמת ל!: 
•  הגברת שיעורי האבטלה אצל עובדי9 ישראלי9 בעלי רמות השכלה נמוכות. 

•  לח> כלפי מטה על שכר עובדי9 ישראלי9 בעלי רמות השכלה נמוכות. 
שתי תופעות אלה פועלות להגברת אי!השוויו6 במדינה וה6 יוצרות נטל של תשלומי דמי 

אבטלה והבטחת הכנסה. 

 ii. העובדי9 הזרי9 מהווי9 כח עבודה זול המקטי6 את התמרי> של מעסיקי9 (במיוחד 
במגזרי הבניה והחקלאות) לאמ> שיטות עבודה מתקדמות יותר – מה שפוגע בפריו6 
בענפי9 אלה (הפריו6 הכולל בענ= הבניה, לדוגמא, ירד ב!28% מ!1994 עד 2001) ומקטי6 

את התמורה שיכול המעסיק לשל9 לעובד. 

 iii. תופעת העובדי9 הזרי9 הזולי9 מושתתת על אפליה בינ9 לבי6 עובדי9 ישראלי9 בכל 
הקשור לחוקי העבודה בישראל.  חוק שכר המינימו9 אינו נאכ= בהקשר של עובדי9 זרי9 
ומרבית9 אינ9 מקבלי9 תנאי9 סוציאליי9 מינימליי9.  אי6 זה לכבודה של מדינת 
ישראל ואי6 זה לטובת עובדיה.  במקו9 שהמשטרה תעסוק באיתור וגירוש זרי9 
לא!חוקיי9, עדי= שתאכו= את החלת כל חוקי העבודה הקיימי9 באר>.  כמו כ6, יש 
להטיל אגרה על מעסיקי הזרי9 אשר תכסה את עלויות דמי האבטלה והשלמות ההכנסה 
המשולמי9 למי שנפגע מהימצאות9 של העובדי9 הזרי9 בישראל.  כאשר כדאיות 

העסקת9 תקט6, יקט6 ג9 הביקוש לעובדי9 זרי9, ומימדי התופעה ונזקיה יקטנו. 

 

ד. תשתית התחבורה בישראל אינה עומדת בצרכי המשק והחברה 

 i. צווארי הבקבוק התחבורתיי9 מכבידי9 מאוד על הזרימה החופשית של תשומות ליצור.  
הגודש הרב על הכבישי9, והיעדר חלופות מסילתיות רציניות, מגבירי9 את עלויות היצור 

ופוגעי9 באופ6 משמעותי בקצב הצמיחה של המשק. 

 ii. צווארי הבקבוק התחבורתיי9 תורמי9 רבות ג9 להגברת הקוטביות בי6 קבוצות 
אוכלוסיה שונות.  על א= מימדיה הקטני9 של מדינת ישראל, ישנ9 ישובי9 החיי9 
בתנאי9 של העול9 השלישי בטווח של חצי שעה לכל היותר ברכבת מהירה (אילו היתה 

כזו) מישובי9 ושכונות מ6 העול9 הראשו6. 

 iii. שילוב השיפור המשמעותי הדרוש ברמות החינו: בפריפריות ע9 הגברת הנגישות של 
אות9 ישובי9 למרכזי9 על ידי רכבות מהירות יאפשר פיזור טבעי של אוכלוסיה ושל 

עסקי9 על ידי סילוק שניי9 מהבלמי9 העיקריי9 לאינטגרציה חברתית במדינה. 

 iv. מצב תשתית התחבורה היו9: 

•  רמת הצפיפות על כבישי ישראל הינה בי6 הגבוהות בעול9. 
•  רמת הצפיפות הנוכחית הושגה למרות שבישראל יש רק מחצית מספר כלי רכב לנפש 
מאשר במדינות המתועשות.  ככל שרמת ההכנסה בישראל תתקרב לרמת ההכנסה 

הקיימת כיו9 במדינות אלה, צפוי צי הרכב בישראל להכפיל את עצמו. 

•  הצפיפות על כבישי האר> עולה בקצב שבו רמת הצפיפות הכפילה עצמה במש: 15 
שני9 בלבד. 

 v. על א= כל זאת, אחוז התוצר הישראלי שהושקע בתשתית התחבורה בשנות התשעי9 היה 
כמחצית מהמקובל במדינות המערב.  ההשלכות של השקעות החסר – בהינת6 הגודש 
הקיי9 והצפוי – לגבי אי!השוויו6 והצמיחה העתידיי9 של מדינת ישראל הינ6 די ברורות. 

 
ה. תמריצי2 לעבוד, הקטנת נטל המס, והקטנת הוצאות ציבוריות 

המוקד כא6 הינו בהגברת הרצו6 לעבוד אצל מי שאינו משתת= בכח העבודה, וכ6 אצל מי שכבר 
משתת=, א: לא באופ6 הממצה את מלוא פוטנציאל העבודה שלו.  יעול מערכות המיסוי והסיוע 
יתנו מימד אחר למושג "אוניברסליות".  שיעורי המס צריכי9 להקבע על פי ס: ההכנסה וללא 
קשר למקורות ההכנסה.  אותו עקרו6 של הכנסה כוללת צרי: לקבוע את מידת הסיוע.  רק מי 
שנזקק צרי: לקבל סיוע, ובמרבית המקרי9, יש להעניק את הסיוע באופ6 שיתמר> את הרצו6 

לעבוד. 
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במדינה שבה מרבית האוכלוסיה היתה יכולה להימצא במרחק של חצי שעה לכל היותר מאחד 
ממרכזי האוכלוסיה הגדולי9 – אילו היתה מערכת תחבורה הולמת – אי6 מקו9 להעניק סיוע על 
פי מקו9 מגורי9.  עדי= להשקיע את הכס= בבנית תשתיות פיזיות ואנושיות נאותות ולתת 

לפערי9 העצומי9 במחירי הנדל"6 לפזר את האוכלוסיה. 

סעי= זה נשע6 על ארבע עקרונות: 

 i. איחוד כל הכנסות המשפחה מכל המקורות – לרבות הרחבת בסיס המס כדי לכלול 
הכנסות מרווחי הו6, הכנסות מחו"ל וכו' – ולהנחיל מדרגות המס על ההכנסה בכללותה – 
במקו9 שיעורי מס שוני9 על הכנסות שונות שאינ9 קשורי9 להכנסה הכוללת של משק 
הבית.  הדבר מחייב מעבר של המדינה לחובת הגשת דו"ח שנתי על כל הכנסות משק 

הבית כפי שמקובל במדינות מערביות אחרות.  

 ii. איחוד ושקיפות של כל מקורות הסיוע והסבסוד (מביטוח לאומי, משרד השיכו6, משרד 
הפני9, משרד הדתות, וכו') למשפחות, לעסקי9, ולכל גור9 אחר.  לאור איחוד זה, הסיוע 

המקסימלי למשפחה ולעסק יהווה סיוע כולל מכל הגורמי9 הציבוריי9. 

 iii. חלק גדול של הסיוע (למי שיכול לעבוד ואינו מוגבל פיזית) צרי: להינת6 כתמרי> לעבוד.  
שתיי9 מהתוכניות הבולטות והמצליחות לעידוד עבודה בארה"ב הינ6 תוכנית וויסקונסי6 

וה!earned income tax credit (EITC) של הממשל הפדרלי. 
•  תוכנית וויסקונסי6, שנכנסה לתוק= ב!1996, שמה כמטרה את החלפת הקצבאות 

והמענקי9 בתמיכה  – מוגבלת בזמ6 – המותנית בתעסוקה. 

•  תוכנית ה!EITC נותנת כס= בסכומי9 הולכי9 וגדלי9 ע9 הכנסת המשפחה עד 
למקסימו9 של 40% מההכנסה.  במקרה של משק בית ע9 2 או יותר ילדי9, מדובר 
(ב!2001) בזיכוי המגיע ל!$4,000 על הכנסה שנתית של $10,000.  הזיכוי המקסימלי 
של $4,000 נית6 עד הכנסות של $13,175 ואז מתחיל הזיכוי לרדת ככל שעולה 

ההכנסה, עד שהוא נעל9 ברמת הכנסה שנתית של $32,000. 

קצבאות הילדי9 הינ6 דוגמא לסוג של סיוע כספי שאינו קשור לעידוד התעסוקה אלא 
פועל בכיוו6 ההפו: לחלוטי6.  נית6 לקשור את הסיוע עבור גידול ילדי9 לתעסוקה על ידי 
 standard!הקטנת ההכנסה החייבת במס לפי גודל המשפחה, כפי שנהוג בארה"ב (שיטת ה
deductions וה!exemptions).  ככל שהמשפחה גדולה יותר, כ: יורדת ההכנסה החייבת 
במס – באופ6 שווה עבור כל ילד נוס=.  משפחות שגודל6 נקבע בידיעה של מת6 סיוע 
בהיק= הקיי9 עד היו9, לא יפגעו בתהלי: המעבר לשיטת הסיוע החדשה.  א: מי שיגדיל 

את משפחתו מכא6 ואיל: יהיה נתו6 למסגרת הסיוע החדשה. 

יצירת תמרי> כספי לעבוד במקו9 תמרי> כספי לא לעבוד, כפי שנהוג היו9 באר>, הינה 
מרכיב מרכזי בכל נסיו6 להחזיר עובדי9 למעגל העבודה.  מצד שני א9 אי6 הכשרה 
מספקת ומתאימה לתנאי השוק, וא9 ממשיכי9 לתת תנאי9 מועדפי9 להעסקת עובדי9 

זרי9 בעלי השכלה נמוכה, השפעת התמריצי9 תהיה מינימלית. 

 iv. בנוס= להרחבת בסיס המס, הקטנת מימדי ההוצאות הציבוריות תאפשר הקטנת נטל 
המס, מה שיגביר את התמרי> לעבוד ולהשקיע. 

ס: ההוצאות הציבוריות (לאחר תשלומי ריבית) בישראל ב!1999 היוו 47% מהתוצר 
המקומי, לעומת 35% בלבד במדינות ה!OECD.  ההפרש של 12% נקודות האחוז התבטא 
בהוצאה עודפת של 50 מיליארד ש"ח בישראל.  בהינת6 שההוצאה על בטחו6 היתה 9% 
מהתוצר באותה שנה, ברור שההפרש אינו נובע מבטחו6 בלבד אלא מהוצאות עודפות 
בתחומי9 רבי9 נוספי9.  אי לכ:, הבעיה באר> אינה הצור: בהגדלת הוצאות והעלאת 

מסי9 כדי לממנ6, אלא העדר סדר עדיפויות לאומי בתחו9 הכלכלי!חברתי. 

החוט הדק המחבר בי6 כל חלקי החברה הישראלית נמצא בסכנת קריעה כתוצאה מהנטל 
הכפול והכבד מאוד של מסי9 ומילואי9.  בעיד6 הגלובלי שבו אד9 והו6 יכולי9 לנוע 
בקלות ממדינה למדינה, הכבדה נוספת – ומיותרת – של הנטל עלולה להוות סכנה מיידית 
ומוחשית למשק, וכתוצאה מכ:, לחוסנה הבטחוני של מדינת ישראל.  לכ6, הגיע העת 
למהפ: בכל הקשור לניהול כספי הציבור.  הדגש חייב לעבור להקטנת היק= ההוצאות 
הציבוריות לרמות המקובלות במערב (להוציא את סעי= הבטחו6).  שלושה מוקדי קיצו>: 

•  מדינת ישראל השקיעה מאז תחילת שנות השבעי9 סכומי עתק על התיישבות 
ותשתיות באזורי9 שמעול9 לא היה סיכוי שיוכלו להוות חלק ממדינה יהודית 
ודמוקרטית.  התפרעויות התקופה האחרונה המחישו שמחיר החזקת שטחי9 אלה 
מכא6 ואיל: יצרי: ג9 הוצאה בטחונית עצומה.  בהינת6 שיעדו הסופי של מרבית 
הציבור הינו רוב יהודי במדינת ישראל, ובהינת6 (א) מה שקרה לדרו9 אפריקה 
ולרודזיה כאשר בחרו למנוע זכויות מלאות מנתחי9 גדולי9 של חברותיה6 ו!(ב) 
ניסיונות הטרנספר ביוגוסלביה המסתיימות במשפטי9 בינלאומיי9, צרי: להיות 
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ברור שבסופו של דבר תצטר: ישראל לצאת ממרבית השטחי9 ביהודה, שומרו6 ועזה.  
אי לכ:, ולאור המצב הכלכלי שאליו הגיעה מדינת ישראל, קיי9 צור: דחו= לעצור 
את הזרמת סכומי הענק היורדי9 לטמיו6 בשטחי9 שממילא יוחזרו.  מחיר המש: 

החזקת מרבית השטחי9 יכול לעלות לנו במדינה כולה. 

•  אי6 מקו9 לביצוע חוקי9 פרטיי9 שאינ9 משקפי9 ראיה לאומית כוללת.  עזרה לנגב, 
לדוגמא, חייבת להיות עניינית ואינטגרטיבית: סיוע כספי לנזקקי9 בלבד, בצירו= 
הגברת יכולת התושבי9 למצוא עבודה על ידי מת6 העדפה בחינו:, בהכשרה מקצועית 
התואמת את צרכי המשק, וחיבור9 הפיזי למרכזי האוכלוסי6 על ידי תשתית תחבורה 

מתאימה. 

•  ביטול ו/או איחוד מרבית משרדי הממשלה.  הדבר יבטל כפילויות מחד, ויפשט וייעל 
את כל תהלי: ביצוע המדיניות מאיד:, מה שיביא לחסכו6 בהוצאות הציבוריות.  
האיחוד יאפשר, בי6 השאר, קביעת סול9 פרויקטי9 מכל התחומי9 (חינו:, רווחה, 
בריאות, תחבורה, תקשורת, וכו') על פי דירוג אחיד של תשואה חברתית ופרטית, מה 
שיאפשר לקובעי מדיניות מהדרג הפוליטי לדעת על מה מוותרי9 כאשר בוחרי9 
להוציא את המקורות המוגבלי9 על חלופה א' מתחו9 אחד לעומת חלופה ב' מתחו9 

אחר. 
סיכו2 

בזמ6 שגדלי9 הפערי9 הכלכליי9 בתו: המדינה ומגיעי9 לשיאי9 מערביי9, הולכי9 וגדלי9 הפערי9 בי6 
ישראל לבי6 הכלכלות המובילות בעול9 כאשר אנו נסוגי9 לאחור באופ6 יחסי.  מדובר בשני תהליכי9 
חמורי9 מאוד – של אי!שוויו6 גבוה וגדל בהתמדה ושל צמיחה כלכלית נמוכה באופ6 עקבי (על א= תנודות 
שנתיות חריפות של מיתו6 וגאות) הנמדדי9 לא בשני9 בודדות, אלא בעשורי9 שלמי9 ברציפות.  מגמות 
אי!השוויו6 הגואה והצמיחה האיטית שרדו שני9 של מדיניות פיסקלית ומוניטרית מרחיבה וכ6 שני9 של 
מדיניות מרסנת, של מלחמה ותקופות איבה, ושל עלייה מאסיבית – א: אי6 שינוי בתוואי9 ארוכי הטווח 

של מדינת ישראל מאז שנות השבעי9. 
 

יש למדינה חלו6 הזדמנויות – אולי אחרו6, בהינת6 השינויי9 הדמוגרפיי9 מבפני9 ומחו> – לעשות מעשי9 
בהסכמה אשר ישנו את כיוו6 התוואי9 ארוכי הטווח ההרסניי9 שעליה9 נמצאת ישראל.  רק בשעת משבר 
רציני נית6 לקבל הסכמה ציבורית רחבה לביצוע מהלכי9 גדולי9, וזה אחד הצמתי9 החשובי9 ביותר 
שאליו הגיעה המדינה מאז תש"ח.  לא נותר זמ6 להמש: הקיבעו6 המחשבתי המשתק את המדינה ומונע 
פתרו6 שורשי של הבעיות.  ללא קביעת סדר עדיפויות ברור ויישומו המיידי בשטח, ההשלכות של התוואי9 
שתוארו לעיל על החברה והמשק בישראל – ועל חוסנה הביטחוני העתידי של המדינה – צריכות להיות 

ברורות לכול9. 


