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"זהו מסמך מרשים ביותר המבוסס על מחשבה בהירה והיכרות עם 
 ."בי התפתחות שוניםשלב הניסיון והידע העדכניים הקשורים לצמיחה

  
פרופסור מייקל ספנס, חתן פרס נובל לכלכלה, ויו"ר הוועדה של הבנק העולמי 

 בנושא צמיחה ופיתוח

"אסטרטגיות לזינוק כלכלי, בדומה לחליפות, אינן מגיעות מוכנות 
מראש, אלא מצריכות התאמה אינטליגנטית להקשר הספציפי של 

שנצבר ברחבי העולם  ןיויסהנהמדינה הנבחנת. מסמך זה מאגד את 
בנושא זה ומתאים אותו להקשר ולמציאות הישראלית, על מנת לקדם 

המסמך מסביר מדוע ישראל, בהינתן העובדה  אסטרטגיה חדשנית.
שהיא נשענת על כוח אדם איכותי ברמה בין לאומית, חייבת לאמץ 
אסטרטגיה של זינוק באיכות החיים של תושביה. רק שיפור כזה 

מסמך זה מהווה תשתית .. . ראל לשמר מקור צמיחה זהישל יאפשר
   מעולה והכרחית לקידום שיח לאומי."

לאומי בבית הספר -פרופסור ריקרדו האוסמן, מנהל המרכז לפיתוח בין
 של ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארדלממ

. מסמך שמדבר על חזון ארוך טווח ודרכי .. מסמך מרתק ומרשיםזהו "
." רבה. תודה למי שכתב את המסמך המרתק הזהה תילמד. .. פתרון

  
  ציפי לבני, יו"ר האופוזיציה ושרת החוץ לשעבר חה"כ

 

ֵאין ָחזֹון יִָפַרע ָעם"   "בְּ

 )משלי כט:יח(
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 תקציר

ברתית חשעלולה לגרום למפולת  ,נחיתות בתחרות הגלובלית על הון אנושיסובלת משראל י .1
הישראלית היא משכילה ורבת יה יהאוכלוסלאומיים, -ןיב יםמדדעל פי  –וכלכלית בטווח הארוך 

נמוכה בישראל איכות החיים בישראל גבוהה. לעומת זאת, המגזר העסקי רמתו של וכישורים 
ח וכבר כיום ישראל היא מהמדינות המובילות ביצוא כלכן,  .בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

יתם נטין איכות החיים עלולה להגביר את ביל אדם איכותי. הרחבת הפער בין איכות האוכלוסיה
אובדן מסה קריטית של ישראלים איכותיים עלול . ישראללהגר מבעלי ההון האנושי הגבוה של 

  .למפולת כלכלית וחברתית לגרום

קפיצת מדרגה באמצעות  פותחותמדינות המבין ההחיים בין ישראל לבאיכות  יםסגירת הפערלכן  .2
  .יעד חיוניזהו מותרות. ר גדבאיננה  כלכלית וחברתית

הערכים, המוסדות ותבניות  .אינה מאורגנת לצורך קפיצת מדרגה כזוישראל אף על פי כן,  .3
 כלכלית וצמיחה מתונה. -ההתנהלות ממוקדים בהבטחת יציבות מקרו

כלכלי בתחום הותו בפעילותו חזון שמנחה א' כ15אימץ את 'חזון ישראל מכון ראּות , לפיכך .4
באיכות עשרה המדינות המובילות -להפוך את ישראל לאחת מחמשזה קורא ן זו. חחברתיהו

מדרגה כלכלית  כרוך בקפיצת זהמימוש חזון . בתוך חמש עשרה שנים החיים של תושביהן
)להלן פותחות מדינות המבין הבין ישראל לשתביא לסגירת הפערים באיכות החיים  ,וחברתית

 .'קפיצת מדרגה' או 'זינוק'(

לשנה למשך שמונה  3.5%של  ריאליגבוהה וממושכת בשיעור צמיחה מוגדרת כ גהדרקפיצת מ .5
. תנאי הסף לכניסה למועדון היוקרתי של מדינות שחוו 'נסים כלכליים' הוא צמיחה שנים לפחות

 ביניהן:ו, זהמועדון יוקרתי חברות במדינות  13רק  .שנים 25לשנה למשך  7%ריאלית בשיעור של 
- 1951 השנים . גם ישראל חוותה קפיצת מדרגה מרשימה ביןברזילווריאה ק וםסינגפור, יפן, דר

  .לשנה בממוצע 5.5%נו משיעור צמיחה ריאלי של יבמהלכן נהנ 1972

צמיחה מהירה בתוצר  כאמור, – המספיק האך איננלקפיצת מדרגה צמיחה היא תנאי הכרחי  .6
תנאי הכרחי . כרחי לקפיצת מדרגהה איהיא תנ לפחות 3.5%ובהכנסה לנפש בשיעור שנתי ריאלי של 

 ההאוכלוסיישל כלל פירותיה לשיפור איכות החיים נוסף לקפיצת המדרגה הוא ניתוב 
(inclusiveness)  שיפור השירותים הציבוריים או העלאת ההכנסה הריאלית לנפש.באמצעות 

 ת מדרגהיצקפחוותה כל מדינה ש – היא תופעה ייחודית ולא קיים עבורה מתכון דרגהמפיצת ק .7
על יסוד ההיסטוריה, המבנה נעשה  עדיפויותהוסדר הייחודית. גיבוש המדיניות פילסה את דרכה 

 לאותה מדינה.החברתי, שיטת הממשל, הנכסים והנטל הייחודיים 

 (Capacity to Transformיכולת להטמיע שינויים עמוקים ועמידים )המפתח לקפיצת מדרגה: 

שינוי מהיר בהרכב התוצר והייצוא של המדינה מחייבת מהירה  חהמיצ – קצב השינוי במשקהאצת  .8
מחייבת כינון, טיפוח והטמעה של לכן היא בהאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי. וכרוכה, לפיכך, 

   מוסדות ותהליכים שתומכים בשינוי חברתי וכלכלי מהיר.

חוו קפיצת מדינות שת דואו המחקר – הציבוריגזר התנהלות המ'ההבדל שעושה את ההבדל' הוא  .9
  קפיצת מדרגה.יוצר את התשתית להציבורי מגזר המצביע על כך שמדרגה 
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 :אלהכולל את הדברים ה המכנה המשותף בין מדינות שזינקו .10

השגה -אך בתשיקף תמונת עתיד רצויה שחזון  ההימדינות שזינקו רוב הב – חזון מוסכם  -  
 תגייסות לאומית; להו עדיפויותסדר לקביעת שימש כמקור השראה ו

במרקם  ים רביםבסיסי יםשינוימחייבת  קפיצת מדרגה – אליטה מחויבתמנהיגות של  -  
בשל . מנהיגותולכן מחייבת גם  הערכים, בתבניות ההתנהלות ובסדרי העדיפויות הלאומיים

 מחויבות ארוכת טווח שלויש לטפח מנהיגות של אדם אחד לא די ב ומורכבות האתגר ואורכ
מנהיגים פוליטיים, אנשי כמו אנשים בעמדות סמכות, השפעה ומנהיגות של  שלמה היטאל

 ;מקצוע, אקדמאים, ראשי עמותות, נדבנים ואנשי עסקים

כמובן שהמדיניות הכלכלית  – ל החברהלהגדלת העוגה וחלוקתה לכ 'צמיחה מכלילה': -  
כלכלית -בות מקרוציי והחברתית של הממשלה חשובה ביותר. בכל המדינות שזינקו נשמרה

ונודעה חשיבות רבה למדיניות הממשלה שנועדה להבטיח שתהיה צמיחה ושהיא תהיה 
. עם זאת, יש לציין ששיעור האינפלציה או הגרעון חרגו (inclusive growth)מכלילה 

 לעיתים מן הממוצע של המדינות המפותחות; 

להסדרת מנגנונים יעילים ם חיטיבמוסדות שמבטמון של קפיצת המדרגה  הסוד – מוסדות -  
מוסדות אלה . הכלכלי והחברתי שינויהאצת קצב הלולהתאמתן המערכות הציבוריות 
 ;הייחודים של כל מדינהמותאמים למאפיינים 

מדיניות תעשייתית היא מאמץ ממוקד של המדינה  – גלובליתייחודית ומדיניות תעשייתית    -  
 תחום כלשהו בתעשייה. מאמץ זה עשוי לכלול שלה התנאים שיבטיחו צמיחה מהיר תריליצ

פיתוח קשרי סחר או הסכמים הכשרת כוח אדם, חקיקה, רגולציה, תקינה, תשתיות פיזיות, 
קפיצת מדרגה מחייבת מיקוד של המדיניות התעשייתית  .וגם מענקים כספיים לאומיים-בין

 ; ת ויציבותקוחזמגמות גלובליות ובמיצוי ייחודים של המדינה הנכסים במיצוי ה

תנאי הכרחי  – . הסטת ההגנה מהמשרה לעובדעבודה לשינויים המואציםהשוק התאמת  -  
ת הסדרהתאמת שוק העבודה לשינויים מואצים באמצעות הוא  ומתמשכתלצמיחה מואצת 

צריכה לאפשר מערך יחסי העבודה בין העובדים, המעסיקים והממשלה. הסדרה זו 
ורשת לעובדים מערך הכשרה  להעניקומחד גיסא,  ,בדיםעור הגמישות לפטלמעסיקים את 

 ;מאידך גיסא ,ביטחון

קפיצת מדרגה מחייבת אבחון של צווארי  – גזר הציבוריצווארי הבקבוק במטיפול ממוקד ב -  
 ; מגזר הציבוריהבקבוק במגזר הציבורי וטיפול ממוקד בהם. אין צורך ברפורמה כוללת של ה

במדינות שזינקו נוצר שילוב בין מדיניותה הכלכלית והחברתית של  – מקומיכלכלי פיתוח  -  
לפיכך, חיוני  .שוניםגיאוגרפיים אזורים תחרות בין הממשלה לבין צמיחה שהונעה על ידי 

ליצור את התנאים שיאפשרו לראשי רשויות מקומיות לעצב מדיניות כלכלית ועסקית 
  מקומית ולבצעה; 

הפיתוח הכלכלי והחברתי מחוגם של אנשי הבנק יצא שזינקו,  ותינבמד – התגייסות לאומית -  
ועדות השונות בפרלמנט והפך ואו ה האקדמיההמרכזי, המשרדים הכלכליים בממשלה, 

 ,כגון ראשי רשויות מקומיות, עמותותרבים גורמים למעין פרויקט לאומי שבו נטלו חלק 
 .ונדבנים
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  אלבישר עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה

, אנו 15שתביא למימוש חזון ישראל  קפיצת מדרגה בישראללחולל על מנת ו ,לאור מאפיינים אלו .11
 : האלהמנחים הקווים הולפעול על פי העקרונות ממליצים 

  ;והמגזרים בישראלשמשותף לכל המפלגות  כחזון לאומי 15חזון ישראל אימוץ  -  

לספק הערכת מצב  ויהיו י. תפקידגהדרהמגוף שישמש כ'מוח המרכזי' של קפיצת ייעוד   -  
, לשמש כ'צופה על התורן' לזיהוי לאור החזון להציע סדרי עדיפויות ,כלכלית-חברתית

  ; מגזרי-מגמות עולמיות ולקדם שיח בין

ביניהן . שחיוניות לקפיצת המדרגהמספר יחידות עילית בשירות הציבורי זיהוי וטיפוח  -  
העוסקים בהשקעות זרות, את אגפי תכנון המדיניות ם פיניתן לכלול, לדוגמה, את הגו

 ; במשרדי הממשלה השונים או את מכון היצוא ומנהל סחר החוץ

כגון בתחום המקרקעין,  פיצת מדרגהקבמגזרים שהם חיוניים לרפורמות מבניות עריכת  -  
  התכנון והבנייה, בתחום נמלי הים והאוויר או בתחום המשפט העסקי והמסחרי; 

. בליבה שתאפשר רפורמה בשוק העבודהאמנה בין הממשלה, העובדים והמעסיקים כינון  -  
 ;הגברת ההגנה על העובדיםו הגמישות בשוק העבודההגברת לעמוד  כהה זו צריאמנשל 

 ; רדי במעגל העבודה כפרויקט לאומיהמלא של המגזר הערבי והמגזר הח םשילובהגדרת  -   

הכנסת של נדרש מאמץ ממוקד של הממשלה ו .גלובליתייחודית ומדיניות תעשייתית קידום  -   
שעשויים בדמות חקיקה, תקינה, רגולציה או הנחת תשתיות שמטרתו למצות את התחומים 

 להפוך למנועים של צמיחה מהירה לקראת קפיצת המדרגה. 

ו וסין עלייתן של הוד: לןכדלה ליותיץ על בחינת המגמות הגלובממלת מכון ראּובהקשר זה,    
ככוח כלכלי ופוליטי; מעבר לאנרגיה ירוקה ולתחליפי נפט; משבר המים והצורך בהתפלה, 

; צמיחה כלכלית בעולם ביטחון פניםלהצורך הגובר מחזור וחיסכון; התחממות כדור הארץ; 
ת ושינוי חברתי באפריקה; עליית הביקוש למזון; הזדקנות האוכלוסייה באירופה ובארצו

   ועוד. הברית

 כגון ממליץ על בחינת הפוטנציאל הכלכלי הטמון בנכסים הייחודיםת מכון ראּובנוסף,   
הקשר לעולם היהודי ולפזורה , , מערכת הביטחוןארץ ישראלב היסטורייםהם אתריה

 .והניסיון הישראלי בהפרחת המדבר הישראלית

כך יש   לשם תי ברמה האזורית.השלטון המקומי כדי לאפשר פיתוח כלכלי וחברשדרוג  -  
ולהילחם בשחיתות המקומית; להעצים ולהכשיר  מנהל תקיןלאחד רשויות קטנות; לאכוף 

 .  ראשי רשויות ומנהיגות מקומית; ולחקור פיתוח כלכלי אזורי
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 15חזון ישראל 
  עקרונות וקווים מנחים

 בישראלקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית ל

  הנחיות לקריאה מהירה

. בכל פסקה יש רעיון אחד בלבד ה במהירות באמצעות קריאת המשפטים המודגשיםניתן לקרוא מסמך ז
. בדרך כלל זהו המשפט הראשון בפסקה. הערות השוליים לא כוללות מודגששמסוכם במשפט אחד 

 רעיונות חדשים שאינם נזכרים בגוף המסמך. 

 רקע
מדינת בינוי אסטרטגיים ש ת לתמוך בתהליכיעל מנ 2004מכון ראּות הוא עמותה שהוקמה בינואר  .1

 מכון ראּות אודותלהרחבה . כספית ללא תמורהלמרחב הציבורי ישראל. המכון מספק את שירותיו 
 נספח א': שאלות ותשובות. אור

, זיהוי הזדמנויות או הפתעות אסטרטגיותב ומומחיותנובע מהערך המוסף הייחודי של מכון ראּות  .2
  עימן.התמודדות לרתימת הקהילה הרלוונטית אודותן ובידע חדש שלהן, בפיתוח  במחקר

עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של -מחמשקורא לישראל להפוך לאחת  15חזון ישראל  .3
בעת  חזון זה מנחה את מכון ראּות בתחום הכלכלי והחברתי. 1.עשרה שנים-בתוך חמש תושביהן

מבחינת איכות החיים של  המדינות המפותחות הנוכחית, ישראל מדורגת בתחתית הסולם של
 2.(על פי מדד האקונומיסט, ישראל מדורגת בעשירייה הרביעית של המדינות) תושביה

דרור, מר דוד ברודט ומר גידי -עוצב לראשונה על ידי גב' רעיה שטראוס בן 15ישראל חזון  .4
 בתכנון תרחישיםסק עששנים במסגרת פרויקט של קרן פרידריך אברט  12-לפני כ גרינשטיין

גב' רעיה חזון זה.  בשירות. ברבות הימים, הרים כל אחד מהשלושה תרומה 2020לישראל לשנת 
' למקור השראה מרכזי לפעילותה הפילנתרופית; מר 15הפכה את 'חזון ישראל  דרור-בן שטראוס

' עולם גלובליחברתית ב-חזון ואסטרטגיה כלכלית – 2028הוביל את צוות תכנית 'ישראל  דוד ברודט
וגידי  3;בנספח ב'( 2028)ר' התייחסות לישראל  '15שאימץ את 'חזון ישראל '( 2028ן: 'ישראל )להל

  .מכון ראּות שרתם חלק ניכר ממשאביו לשירות חזון זה גרינשטיין הקים את

שתביא לסגירת הפערים באיכות  מדרגה כלכלית וחברתית כרוך בקפיצת 15ישראל מימוש חזון  .5
צמיחה כלכלית מהירה היא מובן מאליו ש. פותחות בעולםדינות הממבין הבין ישראל להחיים 

תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה. אך בה בעת, קפיצת מדרגה מחייבת תרגום של העושר שנוצר כתוצאה 
שיפור איכות באמצעות  יהישל כלל האוכלוס שיפור באיכות החייםה בהכנסה וליעלימהצמיחה ל

                                                 
 .51חזון ישראל להרחבה ר' מסמך מכון ראּות:   1
)להלן:   ,2005Quality of Life ReportThe Economist Intelligence Unit ,חיים ר' איכות להגדרות שונות של   2

 מדד איכות החיים של האקונומיסט(.
"מדינת ישראל תהיה אחת מעשר עד חמש עשרה המדינות המובילות בעולם במונחים של הכנסה לנפש, תפעל לטובת   3

חזון  – 2028ישראל עיר". ברודט ד. )עורך( והורביץ א. )יו"ר(, יהם ועתיד הדור הצכלל אזרחיה, למען איכות חי
 . 33(. עמ' 2008)מוסד שמואל נאמן,  חברתית בעולם גלובלי-ואסטרטגיה כלכלית

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3513
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3513
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3513
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3513
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3513
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3513
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תשתיות )ר' או הסביבה הה, חינוך, ביטחון אישי, איכות וגמת בריאות, רווחשירותים ציבוריים ד
 .(inclusivenessלהלן 

רווחה . אוסף המרכיבים המתארים את רווחתו הכללית של האדםהמושג 'איכות חיים' מתייחס ל .6
הבריאות רמת הכנסה או איכות שירותי מרכיבים מוחשיים כגון כתוצאה משילוב בין  זו נוצרת

במילים אחרות,  ערכיים ופסיכולוגיים כגון איכות חיי המשפחה והקהילה. נותם לבין מרכיביםוזמי
ההזדמנויות החברתיות של פועל יוצא של סביבת העבודה והמחייה ואיכות החיים היא 

יש לציין שקיימים חילוקי דעות אודות ההגדרה של מושג זה ואודות מרכיביו  והתרבותיות.
  4יב החשוב ביותר בו הוא הרווחה החומרית.ימת הסכמה כי המרכומשקלותיהם, אולם קי

בהשוואה  איכות החיים הנמוכהלבין בישראל בין רמת ההון האנושי הגבוהה קיים פער מסוכן  .7
פי מדדים  ישראל נהנית משפע של כוח אדם איכותי וממגזר עסקי מתקדם. על –למדינות מפותחות 

ות בתחומים אלה. לעומת זאת, על לם המדינות המפותחלאומיים, ישראל מדורגת בראש הסו-בין
לאור זאת,  5פי אותם מדדים, איכות החיים בישראל בינונית והמגזר הציבורי הישראלי חלש ביותר.

 בוחרים לחיות מעבר לים. אכן ישראלים רבים 

ההגירה של כוח שחיקה באיכות החיים בישראל בהשוואה למדינות מפותחות עלולה להאיץ את  .8
בהשוואה בישראל שחיקה באיכות החיים  – חיקת עמוד השדרה של ישראלשעד כדי ם איכותי אד

מעבר לנקודת מפנה אל ח אדם איכותי ושל כהגירה הלמדינות מפותחות אחרות עלולה להאיץ את 
(tipping point) . מפולת' באיכות האנושית של מעבר לנקודה זו עלול להתפתח תהליך מסוכן של'

 . מדינת ישראל

 .היא חיונית ואיננה בגדר מותרותשל ישראל כלכלית וחברתית גה לכן, קפיצת מדר .9

 מבוא: מבנה המסמך ומטרתו
שרוצים ומוכנים  השפעהמנהיגות, סמכות ו בעמדותאנשים כלי בידי כ שמשמטרת המסמך: ל .10

א ך זה מציג עקרונות וקווים מנחים שיישומם עשוי להבימסמ – 15קידום חזון ישראל ל לפעול
 : מבנה המסמך הוא .15מימוש חזון ישראל  לשם ,כלית וחברתית בישראללקפיצת מדרגה כל

  6הגדרות, מאפיינים ומכנה משותף בין מדינות שזינקו. –מהי קפיצת מדרגה? : 1פרק   -  

 צמיחה.מאורגנת לישראל צריכה קפיצת מדרגה אבל : 2פרק  - 

   צת המדרגה של ישראל.וקווים מנחים לקפיעקרונות : 15מימוש חזון ישראל : 3פרק   -  

מכון ראּות עוסק  .15חזון ישראל  של מתמשך לימוד בתהליך השנייה הדרך אבן הוא זה מסמך .11
. 2006אתגר קפיצת המדרגה של ישראל מאז ספטמבר ושל  15חזון ישראל במחקר מתמשך של 

אתגר בהיבטים שונים של שעסקו רבים מסמכים  נכתבו במכון ראּותבמהלך השנתיים האחרונות 
 זה. 

                                                 
איכות החיים של מדד ;  ,ortsHuman Development RepHuman Development Index, UNDP, 2008ר'   4

 .איכות חיים בישראל ומושג ראות:האקונומיסט; 
5   , (Geneva: World Economic Forum, The Global Competitiveness ReportK.,  ,M. E., Schwab ,Porter

2008).p.195 :להלן( GCI.) 

. הדו"ח, Growth Report -מתווה דומה של הצגת המכנה המשותף של מדינות שזינקו ועקרונות לפעולה קיים גם ב  6
אנשי מדיניות, ממשל ועסקים מובילים  19 -הוא תוצר עבודתה של ועדה שהורכבה משפורסם על ידי הבנק העולמי, 
 The Growth Report – Strategies for Sustained Growth and Inclusive .שעסקה בנושא במשך שנתיים

Development by the Commission on Growth and Development, (Washington DC: The World Bank, 

 (.Growth Report)להלן: . (2008

http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=2844


 'גרסה ב –בישראל  קפיצת מדרגהל עקרונות וקווים מנחים

-    

 תשס"טשבט,  
 2009 ,פברואר 

 
126 Yigal Alon St., Tel Aviv 67443, Israel ▪ 36744תל אביב  ,126גאל אלון י  

(580419513ע"ר   ) +972-(0)3-6950090 ▪ office@reut-institute.org ▪ www.reut-institute.org 

 

8 

התחלנו לסכם את הידע שצברנו במסמכים מקיפים  ,2028ישראל  תכניתלאחרונה, בהשראת 
לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית: עקרונות וקווים מנחים". כל מסמך  15שכותרתם: "חזון ישראל 

של ישראל.  משפר את קודמו ומוסיף תחומי ידע חדשים שחיוניים להבנת אתגר קפיצת המדרגה
 )להלן: גרסה א'(. 2008' פורסמה בחודש אוגוסט גרסה א

מסמך זה מאפיין את המרחב הציבורי  –בשני תחומים עיקריים מסמך זה מרחיב על גרסה א'  .12
קפיצת מדרגה ומגדיר את העקרונות והקווים המנחים לקפיצת מדרגה של ישראל. המסמך לחיוני ה

מחקריהם של  7,להלן: דו"ח הצמיחה(של הבנק העולמי ) דו"ח הצמיחהדוגמת על מקורות מתבסס 
 2028.8ותכנית ישראל  ;פרופ' ריקארדו האוסמן, פרופ' דני רודריק ופרופ' אלחנן הלפמן

                                                 
 שם.  7
 ג'.לרשימת מקורות מלאה ר' נספח   8


