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גידי גרינשטיין ,מייסד ומנכ"ל מכון ראות

'ישראל  - '15להיות אחת מחמש-עשרה המדינות
המובילות

חזון 'ישראל '15
שלום רב,
שגשוג הוא תנאי הכרחי להצלחתה של הציונות ולמימוש החזון של מדינת ישראל בטוחה בארץ
ישראל ,שהיא מרכז לעולם היהודי ושאופייה היהודי משתלב עם ערכיה הדמוקרטיים ועם מקומה
כמנהיגה בין אומות .זוהי הציונות במאה ה.21 -
כבר כיום אנו עדים לפער מדאיג בין הרמה הגבוהה של המגזר העסקי ושל האוכלוסייה בישראל
בהשוואה למדינות מפותחות ,מצד אחד ,לבין איכות החיים במדינה ,שמוערכת בתחתית הדירוג של
מדינות אלה ,מצד שני .לכן ,אין זה מפתיע שישראל היא יצואנית מובילה של הון אנושי .התרחבות
פער זה עלולה לגרום למפולת חברתית וכלכלית בישראל .לכן ,קפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית איננה
בגדר מותרות אלא הכרח!
זוהי הסיבה שמכון ראּות הפך את 'חזון ישראל  ,'15שקורא להפיכתה של ישראל לאחת מ 15 -המדינות
המובילות באיכות החיים של תושביהן ,לחזון שמנחה את פעילותו .השגת יעד זה מחייבת קפיצת-
מדרגה שתתגבש כתוצאה משיפור עקבי ומשמעותי באיכות החיים במדינה בהשוואה למדינות
אחרות .המסמך 'עקרונות לקפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית בישראל' מתייחס למכלול הסוגיות
והפעולות הכרוכות בהגשמת חזון זה.
אין מתכון אחיד לקפיצות מדרגה .כל מדינה זינקה בדרך ייחודית ,כאשר התחוללה 'סערה מושלמת'
שבמהלכה מדיניות כלכלית ,בשלות חברתית ופוליטית ,הזדמנות לאומית ומנהיגות יצרו את התנאים
להגדלת העוגה הלאומית ולתרגום העושר החדש לאיכות חיים לכלל האזרחים.
כנס ישראל  15השני שהתקיים ביוני  2009נועד להפיץ את דבר 'חזון ישראל  '15ולרתום את הקהילה
שמקדישה את עצמה לפיתוחה הכלכלי והחברתי של המדינה להגשמתו .זהו חזון שאפתני אך אפשרי.
הוא יתממש אם כל אחד ואחת מאיתנו יאמץ את החזון וישרת אותו בדרכו וכפי יכולתו.
בברכה,

גידי גרינשטיין
מייסד ומנכ"ל
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תקציר

עקרונות וקווים מנחים לקפיצת-מדרגה
קפיצת-מדרגה איננה מותרות .היא הכרח
-

ישראל סובלת מנחיתות בתחרות הגלובלית על הון אנושי ,שעלולה לגרום למפולת חברתית
וכלכלית בטווח הארוך – על פי מדדים בין-לאומיים ,האוכלוסייה הישראלית היא משכילה
ורבת כישורים ורמתו של המגזר העסקי בישראל גבוהה .לעומת זאת ,איכות החיים בישראל
נמוכה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות .לכן ,כבר כיום ישראל היא מהמדינות המובילות
ביצוא כוח אדם איכותי .הרחבת הפער בין איכות האוכלוסייה לבין איכות החיים עלולה
להגביר את נטייתם של בעלי ההון האנושי הגבוה להגר מישראל .אובדן מסה קריטית של
ישראלים איכותיים עלול לגרום למפולת חברתית וכלכלית.
לכן סגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות באמצעות קפיצת-
מדרגה כלכלית וחברתית איננה בגדר מותרות .זהו יעד חיוני.
אף על פי כן ,ישראל אינה מאורגנת לצורך קפיצת-מדרגה כזו .הערכים ,המוסדות ותבניות
ההתנהלות ממוקדים בהבטחת יציבות מקרו-כלכלית וצמיחה מתונה.
לפיכך ,מכון ראּות אימץ את 'חזון ישראל  '15כחזון שמנחה אותו בפעילותו בתחום הכלכלי
והחברתי .חזון זה קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות
החיים של תושביהן בתוך חמש-עשרה שנים .מימוש חזון זה כרוך בקפיצת-מדרגה כלכלית
וחברתית ,שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות (להלן
'קפיצת-מדרגה' או 'זינוק').
קפיצת-מדרגה מוגדרת כצמיחה גבוהה וממושכת בשיעור ריאלי של  3.5%לשנה בתמ"ג לנפש
למשך שמונה שנים לפחות .תנאי הסף לכניסה למועדון היוקרתי של מדינות שחוו 'נסים
כלכליים' הוא צמיחה ריאלית בשיעור של  7%לשנה למשך  25שנים .רק  13מדינות חברות
במועדון יוקרתי זה ,וביניהן :סינגפור ,יפן ,דרום קוריאה וברזיל .גם ישראל חוותה קפיצת-
מדרגה מרשימה בין השנים  1972- 1951במהלכן נהנינו משיעור צמיחה ריאלי של  5.5%לשנה
בתמ"ג לנפש בממוצע.
צמיחה היא תנאי הכרחי לקפיצת-מדרגה אך איננה מספיקה – כאמור ,צמיחה מהירה בתוצר
ובהכנסה לנפש בשיעור שנתי ריאלי של  3.5%לפחות היא תנאי הכרחי לקפיצת-מדרגה .תנאי
הכרחי נוסף לקפיצת המדרגה הוא ניתוב פירותיה לשיפור איכות החיים של כלל האוכלוסייה
( )inclusivenessבאמצעות שיפור השירותים הציבוריים או העלאת ההכנסה הריאלית לנפש.
קפיצת-מדרגה היא תופעה ייחודית ולא קיים עבורה מתכון – כל מדינה שחוותה קפיצת-
מדרגה פילסה דרך ייחודית על יסוד ההיסטוריה ,המבנה החברתי ,שיטת הממשל ,הנכסים
והנטל הייחודיים לאותה מדינה.

-

המפתח לקפיצת-מדרגה :יכולת להטמיע שינויים עמוקים ועמידים ( Capacity to
 .)Transformצמיחה מהירה מחייבת שינוי מהיר בהרכב התוצר והייצוא של המדינה וכרוכה,
לפיכך ,בהאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי .לכן היא מחייבת כינון ,טיפוח והטמעה של
מוסדות ותהליכים שתומכים בשינוי חברתי וכלכלי מהיר.
'ההבדל שעושה את ההבדל' הוא התנהלות המגזר הציבורי שיוצרת את התשתית לקפיצת-
מדרגה.

-

-

-

-

-
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המכנה המשותף בין מדינות שזינקו
-

-

-

-

-

-

-

חזון מוסכם – ברוב המדינות שזינקו היה חזון ששיקף תמונת עתיד רצויה אך בת-השגה ושימש
כמקור השראה לקביעת סדר עדיפויות ולהתגייסות לאומית;
מנהיגות של אליטה מחויבת – קפיצת-מדרגה מחייבת שינויים בסיסיים רבים במרקם
הערכים ,בתבניות ההתנהלות ובסדרי העדיפויות הלאומיים ולכן מחייבת גם מנהיגות .בשל
מורכבות האתגר ואורכו לא די במנהיגות של אדם אחד ויש לטפח מחויבות ארוכת טווח של
אליטה שלמה של אנשים בעמדות סמכות ,השפעה ומנהיגות כמו מנהיגים פוליטיים ,אנשי
מקצוע ,אקדמאים ,ראשי עמותות ,נדבנים ואנשי עסקים;
'צמיחה מכלילה' :הגדלת העוגה וחלוקתה לכלל החברה – כמובן שהמדיניות הכלכלית
והחברתית של הממשלה חשובה ביותר .בכל המדינות שזינקו נשמרה יציבות מקרו-כלכלית
ונודעה חשיבות רבה למדיניות הממשלה שנועדה להבטיח שתהיה צמיחה ושהיא תהיה מכלילה
) . (inclusive growthעם זאת ,יש לציין ששיעור האינפלציה או הגרעון חרגו לעיתים מן
הממוצע של המדינות המפותחות;
מוסדות – הסוד של קפיצת המדרגה טמון במוסדות שמבטיחים מנגנונים יעילים להסדרת
המערכות הציבוריות ולהתאמתן להאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי .מוסדות אלה
מותאמים למאפיינים הייחודים של כל מדינה;
מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית – מדיניות פיתוח היא מאמץ ממוקד של המדינה ליצירת
התנאים שיבטיחו צמיחה מהירה של תחום כלשהו בתעשייה .מאמץ זה עשוי לכלול חקיקה,
רגולציה ,תקינה ,תשתיות פיזיות ,הכשרת כוח אדם ,פיתוח קשרי סחר או הסכמים בין-
לאומיים וגם מענקים כספיים .קפיצת-מדרגה מחייבת מיקוד של המדיניות התעשייתית
במיצוי הנכסים הייחודים של המדינה ובמיצוי מגמות גלובליות חזקות ויציבות;
התאמת שוק העבודה לשינויים המואצים .הגנה על העובד ולא על המשרה – תנאי הכרחי
לצמיחה מואצת ומתמשכת הוא התאמת שוק העבודה לשינויים מואצים באמצעות הסדרת
מערך יחסי העבודה בין העובדים ,המעסיקים והממשלה .הסדרה זו צריכה לאפשר למעסיקים
את הגמישות לפטר עובדים ,מחד גיסא ,ולהעניק לעובדים מערך הכשרה ורשת ביטחון ,מאידך
גיסא;
טיפול ממוקד בצווארי הבקבוק במגזר הציבורי – קפיצת-מדרגה מחייבת אבחון של צווארי
הבקבוק במגזר הציבורי וטיפול ממוקד בהם .אין צורך ברפורמה כוללת של המגזר הציבורי;
פיתוח כלכלי מקומי – במדינות שזינקו נוצר שילוב בין מדיניותה הכלכלית והחברתית של
הממשלה לבין צמיחה שהונעה על ידי תחרות בין אזורים גיאוגרפיים שונים .לפיכך ,חיוני ליצור
את התנאים שיאפשרו לראשי רשויות מקומיות לעצב מדיניות כלכלית ועסקית מקומית
ולבצעה;
התגייסות לאומית – במדינות שזינקו ,יצא הפיתוח הכלכלי והחברתי מחוגם של אנשי הבנק
המרכזי ,המשרדים הכלכליים בממשלה ,האקדמיה או הוועדות השונות בפרלמנט והפך
לפרויקט לאומי שבו נטלו חלק גורמים רבים כגון ראשי רשויות מקומיות ,עמותות ,ונדבנים.
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עקרונות וקווים מנחים לקפיצת-מדרגה בישראל
לאור מאפיינים אלו ,ועל מנת לחולל קפיצת-מדרגה בישראל שתביא למימוש 'חזון ישראל  ,'15אנו
ממליצים לפעול על פי העקרונות והקווים המנחים האלה:
אימוץ 'חזון ישראל  '15כחזון לאומי שמשותף לכל המפלגות והמגזרים בישראל;
ייעוד גוף שישמש כ'מוח המרכזי' של קפיצת המדרגה .תפקידיו יהיו לספק הערכת מצב
כלכלית וחברתית ,להציע סדרי עדיפויות לאור החזון ,לשמש כ'צופה על התורן' לזיהוי מגמות
עולמיות ולקדם שיח בין-מגזרי;
זיהוי וטיפוח מספר יחידות עילית בשירות הציבורי שחיוניות לקפיצת המדרגה .ביניהן ניתן
לכלול ,לדוגמה ,את הגופים העוסקים בהשקעות זרות ,את אגפי תכנון המדיניות במשרדי
הממשלה השונים או את מכון היצוא ומנהל סחר החוץ;
עריכת רפורמות מבניות ,חיוניות לקפיצת-מדרגה ,בתחומים כגון :תחום המקרקעין ,התכנון
והבנייה ,תחום נמלי הים והאוויר או תחום המשפט העסקי והמסחרי;
כינון אמנה בין הממשלה ,העובדים והמעסיקים שתאפשר רפורמה בשוק העבודה .בליבה של
אמנה זו צריכה לעמוד הגברת הגמישות בשוק העבודה לצד טיפוח ההון האנושי של העובדים;
הגדרת שילובם המלא של המגזר הערבי והמגזר החרדי במעגל העבודה כפרויקט לאומי;
קידום מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית .נדרש מאמץ ממוקד של הממשלה ושל הכנסת בדמות
חקיקה ,תקינה ,רגולציה או הנחת תשתיות שמטרתו למצות את הנכסים הייחודים לישראל
ולהופכם למנועי של צמיחה מהירה בזירה הגלובלית.
בהקשר זה ,מכון ראּות ממליץ על בחינת המגמות הגלובליות כדלהלן :עלייתן של הודו וסין
ככוח כלכלי ופוליטי; מעבר לאנרגיה ירוקה ולתחליפי נפט; משבר המים והצורך בהתפלה,
מחזור וחיסכון; התחממות כדור הארץ; הצורך הגובר לביטחון פנים בעולם; צמיחה כלכלית
ושינוי חברתי באפריקה; עליית הביקוש למזון; הזדקנות האוכלוסייה באירופה ובארצות
הברית ועוד.
בנוסף ,מכון ראּות ממליץ על בחינת הפוטנציאל הכלכלי הטמון בנכסים הייחודים כגון
האתרים ההיסטוריים בארץ ישראל ,מערכת הביטחון ,הקשר לעולם היהודי ולפזורה
הישראלית והניסיון הישראלי בהפרחת המדבר.
שדרוג השלטון המקומי כדי לאפשר פיתוח כלכלי וחברתי ברמה האזורית .לשם כך יש לאחד
רשויות קטנות; לאכוף מנהל תקין ולהילחם בשחיתות המקומית; להעצים ולהכשיר ראשי
רשויות ומנהיגות מקומית; ולחקור פיתוח כלכלי אזורי.
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שאלות ותשובות

'חזון ישראל '15
מהו 'חזון ישראל ?'15
'חזון ישראל  '15עוסק בהפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים
של תושביהן .חזון זה כרוך בקפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית שתביא לסגירת הפערים באיכות
החיים בין ישראל למדינות המובילות.
אימוץ 'חזון ישראל  '15כיעד לאומי וכמקור השראה על-ידי המגזר הציבורי ,המגזר העסקי והמגזר
השלישי חיוני להגשמתו .במרבית המדינות שחוו קפיצת-מדרגה התגבש חזון של פיתוח כלכלי
וחברתי שהניע את כל המגזרים בחברה .החזון שיקף תמונת עתיד רצויה ומוסכמת על מרבית הכוחות
החשובים בחברה.
'חזון ישראל  '15מנחה את מכון ראּות בכל פעולותיו בתחום החברתי-כלכלי .כמו-כן ,חזון זה אומץ
על ידי תכנית 'ישראל  2028חזון ואסטרטגיה כלכלית וחברתית בעולם גלובלי' ונוסח במילים הבאות:
"מדינת ישראל תהיה אחת מעשר עד חמש-עשרה המדינות המפותחות בעולם במונחים של הכנסה
לנפש" 1.מכון ראּות גם משתף פעולה עם ארגונים נוספים ,ששואפים לאמץ את 'חזון ישראל  '15ולהפוך
אותו למקור השראה לפעולותיהם.

איך נולד 'חזון ישראל ?'15
'חזון ישראל  '15עוצב לראשונה על ידי אשת העסקים גב' רעיה שטראוס בן-דרור ,מנכ"ל משרד
האוצר לשעבר ,מר דוד ברודט ,וגידי גרינשטיין .ראשיתו בפרויקט של קרן פרידריך אברט ,שהתקיים
בין השנים  .1999-1997בפרויקט זה השתתפו נציגים של מגזרים רבים בחברה הישראלית ומטרתו
הייתה לחשוב על עתידה של ישראל בשנת  2020באמצעות דיון בתרחישים שונים .במסגרת זו חברו
רעיה ,דוד וגידי כדי לכתוב תרחיש שעסק בחזון זה.
ברבות הימים הרים כל אחד מהשלושה תרומה לקידום חזון זה .גב' רעיה שטראוס בן-דרור הפכה
את 'חזון ישראל  '15למקור השראה מרכזי לפעילותה הפילנתרופית; מר דוד ברודט הוביל את צוות
תכנית 'ישראל  '2028שאימץ את 'חזון ישראל  ;'15וגידי גרינשטיין הקדיש לאתגר זה שנת מחקר בבית
הספר לממשל על שם קנדי באוניברסיטת הרווארד והקים את מכון ראּות ,שרתם חלק ניכר ממשאביו
לשירות חזון זה2.

מהו תפקיד מכון ראות בקידום 'חזון ישראל ?'15
תפקידו של מכון ראּות הוא להיות 'זרז' למימוש 'חזון ישראל  .'15במסגרת זו ,מכון ראּות לקח על
עצמו את המשימות הבאות )1( :למתג את 'חזון ישראל  '15ולהפיץ את דברו; ( )2לחבר בין אנשים
וארגונים שרתומים לבניית יכולות ומוסדות חיוניים לקפיצת-המדרגה; ( )3להגדיל את עוגת
המשאבים העומדת לרשות קהילה זו; ( )4לחקור את התופעה של קפיצת-המדרגה של ישראל וליצור
ידע חדש חיוני לזינוק כלכלי וחברתי; ( )5ליצור תחושת דחיפות לצורך יישום השינויים המבניים
החיוניים למימוש 'חזון ישראל  )6( ;'15לבנות ולטפח יכולות וארגונים חיוניים לקפיצת-מדרגה)7( .
להקים ולתפעל את פורטל האינטרנט ,שמכיל את הידע הרלוונטי לחזון.
מכון ראּות מתמקד בעת הנוכחית ברתימת המגזרים החשובים בחברה 'מלמטה למעלה' .שכן ,קפיצת-
מדרגה מחייבת שילוב בין מדיניות של הממשלה 'מלמעלה למטה' לבין רתימת המגזרים החשובים
1

2

ר' ברודט ד( .עורך) והורביץ א( .יו"ר) ,ישראל  – 2028חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי (מוסד
שמואל נאמן ,)2008 ,עמ' ( .12להלן :ישראל .)2028
ר' הבלוג של גידי גרינשטיין' :השקת ישראל  – 15אבן דרך וסגירת מעגל'.
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בחברה 'מלמטה למעלה' ,ואילו השיח האקדמי והציבורי ממוקד כיום בעיקר במדיניות הממשלה
'מלמעלה למטה'.

מה ההבדל בין 'איכות חיים' לבין 'הכנסה לנפש'?
'הכנסה לנפש' היא מדד מקובל למדידת העושר ורמת החיים של מדינות .מדד זה משקף את חלקו
של כל אזרח ותושב בהכנסה הלאומית ומחושב על ידי חלוקת התוצר של מדינה במספר תושביה.
לעומת זאת' ,איכות חיים' מתייחסת לרווחה הכללית של מדינה ומכילה מרכיבים מוחשיים כגון
בריאות או תזונה ומרכיבים ערכיים ופסיכולוגיים כגון איכות חיי המשפחה והקהילה .עם זאת,
מוסכם כי הכנסה גבוהה לנפש היא המרכיב המרכזי באיכות החיים .על-פי מדד איכות החיים של
האקונומיסט ,בנוסף להכנסה לנפש ,איכות החיים נקבעת גם על יסוד רמתה של מערכת הבריאות,
יציבות פוליטית וביטחון אישי ,איכות חיי משפחה וקהילה ,מזג אוויר וגיאוגרפיה ,ביטחון תעסוקתי,
חופש פוליטי ושוויון מגדרי3.
לכן ,יתכן מצב שבו בשתי מדינות תהיה איכות חיים דומה ,אך פערים משמעותיים בהכנסה לנפש.
לחילופין ,יתכן מצב שבו בשתי מדינות תהיה הכנסה לנפש דומה ,אך פערים משמעותיים ברמת
החיים .הבדלים כאלה נעוצים ברמת השירותים הציבוריים בתחום החינוך ,הבריאות ,איכות הסביבה
או הביטחון האישי ,שעומדים לרשות האזרחים ללא תמורה או בעלות חלקית .לדוגמה ,על-פי מדד
האקונומיסט ( ,)2005איכות החיים בפינלנד ובארה"ב דומה ,אך ההכנסה לנפש בארה"ב גבוהה
בכמעט  30%מההכנסה לנפש בפינלנד .ההבדל נובע מכך שבפינלנד רמת שירותי הבריאות והחינוך
הציבוריים גבוהה יחסית לארה"ב.

איך מודדים איכות חיים?
'איכות חיים' היא מושג מורכב ולכן קשה למדידה או להערכה .חלק מהמשתנים הכלולים במושג
'איכות חיים' ,כגון רמת ההכנסה הממוצעת או רמת הביטחון האישי ניתנים להערכה על יסוד מדדים.
לעומת זאת ,משתנים 'רכים' אחרים דוגמת לכידות חברתית וקהילתית או שביעות רצון קשים
למדידה מדויקת ,כיוון שהם מושפעים מתפיסות ומערכים.
מדדים שונים מודדים באופן השוואתי ועתי את איכות החיים במדינות שונות .המדדים הבולטים
בתחום איכות החיים הם:
◼

מדד איכות החיים של האקונומיסט המעריך את איכות החיים על בסיס הכנסה לנפש ,איכות
הבריאות ,יציבות פוליטית וביטחון ,חיי משפחה ,חיי קהילה ,מזג אוויר וגיאוגרפיה ,ביטחון
תעסוקתי ,חופש פוליטי ,ושוויון מגדרי4.

◼

מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם ) (UN Human Development Indexמעריך את מידת
ההתפתחות של כלל מדינות העולם על בסיס שלושה מאפיינים בסיסיים :תוחלת חיים ,רמת
האוריינות ומספר שנות הלימוד הממוצע ותמ"ג לנפש5.

◼

 – OECD Factbookאוסף הנתונים של ה OECD -מאגד מידע על מגוון רחב של נושאים
הקשורים לכלכלה ,סביבה ורווחה ללא חישוב דירוגים למדינות .בכלל זה נכללים נתונים על
דמוגרפיה ,מקרו-כלכלה ,גלובליזציה ,אנרגיה ,תעסוקה ,מידע ,סביבה ,חינוך והשכלה ,איכות
חיים ופריון6.

3

ר'  :מדד איכות החיים של האקונומיסט.
שם.
ר' מסמך מכון ראּות' :מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם'.
ר' . OECD Factbook

4
5
6
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מהו הדירוג הנוכחי של ישראל?
מדינת ישראל מצויה בתחתית הדירוג של המדינות המפותחות מבחינת הכנסה לנפש ומבחינת
איכות חיים .ע ם זאת ,ישראל ייחודית בקרב המדינות המפותחות בפערים הגדולים בביצועיה :מצד
אחד ,המגזר העסקי הישראלי הוא אחד הטובים בעולם .מצד שני ,המגזר הציבורי בישראל הוא מן
החלשים בקרב המדינות המפותחות7.
◼

על-פי מדד האקונומיסט ( )2005איכות החיים בישראל מוערכת במקום ה 38 -בעולם .זאת ,על
אף שלפי נתוני קרן המטבע הבין-לאומית מבחינת ההכנסה הממוצעת לנפש (במונחי כוח קניה
לנפש )PPP ,ישראל מדורגת במקום ה 33 -בעולם8.

◼

על-פי מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם 9לשנת ( 2008על בסיס נתוני  )2006ישראל מדורגת
במקום ה 24 -בעולם.

◼

על-פי מדד התחרותיות העולמי ,ישראל מדורגת במקום ה 23 -בדירוג הכולל .על פי מדד זה,
המגזר העסקי בישראל מדורג בין עשרת המגזרים העסקיים המובילים בעולם וכך גם איכות
האוכלוסייה בישראל .לעומת זאת ,ביצועיו של המגזר הציבורי בישראל נמוכים בהשוואה
למדינות המפותחות10.

למה 'ישראל  '15ולא 'ישראל  '10או 'ישראל ?'20
ניתן לקבץ מדינות לדבוקות על בסיס רמת הפיתוח ואיכות החיים שלהן .בדבוקה המובילה מבחינת
איכות החיים מצויות  9-7מדינות כגון מדינות סקנדינביה ,לוקסמבורג ,קנדה או אוסטרליה .בדבוקה
השנייה חברות  10-8מדינות נוספות כגון אירלנד ,גרמניה ,יפן ,צרפת ,הולנד או בלגיה .בדבוקה
השלישית ניתן למצוא מדינות כגון יוון ,ספרד ,פורטוגל צ'כיה או דרום קוריאה .על פי ההערכות
ישראל מצויה בתחתית דבוקה זו.
לפי מיטב שיפוטנו ,הצבת היעד של הפיכתה של ישראל לאחת מ 20 -המדינות המובילות ('ישראל
 )'20בתוך חמש-עשרה שנים איננה שאפתנית מספיק ,בעוד שהיעד של 'ישראל  '10לא נראה בר-
השגה בתקופה זו .גם תוכנית 'ישראל  '2028אימצה את היעד המגולם ב'חזון ישראל  '15בקובעה כי:
"מדינת ישראל תהיה אחת מעשר עד חמש-עשרה המדינות המפותחות בעולם במונחים של הכנסה
לנפש" 11.יתרה מכך ,פרק ח' של תוכנית 'ישראל  '2028מראה שיעד זה הוא בר-השגה.
לבסוף ,אין משמעות למיקום המדויק בדירוג איכות החיים .כלומר ,אזרחי המדינה לא יחושו בהבדל
משמעותי בין אם ישראל תדורג במקום ה 14 -ובין אם במקום ה .16 -לעומת זאת ,קפיצת-מדרגה של
ישראל ממיקומה הנוכחי והפיכתה לאחת מ 15 -המ דינות המובילות תשפיע על חייהם של כל אזרחי
המדינה ותשנה מימדים רבים בחברה ובכלכלה.

מהי איכות חיים בישראל?
מדד האקונומיסט ומדד הפיתוח האנושי של האו"ם משתמשים במחוונים שונים כדי להעריך את
איכות החיים בכל מדינות העולם .אלא שמשתנים אלה אינם משקפים ,בהכרח ,את הדברים
שחשובים לאזרחי ישראל ותושביה .לאור זאת ,מכון ראּות מתמקד בארבעה מימדים שנתפסים
כמימדים החשובים של איכות החיים בישראל והם:

7

8
9
10
11

ר' משרד ראש הממשלה ,המועצה הלאומית לכלכלה ,אג'נדה כלכלית חברתית לישראל ( ,2008-2010ניסן תשס"ז
– אפריל  ,)2007באתר משרד ראש הממשלה; ר' ישראל . 2028
ר' נתוני קרן המטבע הבין-לאומית לשנת .2008
ר' מסמך מכון ראּות' :מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם'.
ר' מסמך מכון ראּות' :מקרה בוחן לשימוש במדד לתכנון מדיניות :מדד התחרותיות העולמי'.
ר' ישראל  ,2028עמ' .12
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◼

ביטחון כלכלי – מימד זה עוסק ביכולתו של אדם לתמוך בעצמו ובמשפחתו .הוא בוחן רווחה
חומרית ורמת הכנסה ,מיצוי ופיתוח הון אנושי וקיומה של סביבה תומכת צמיחה;

◼

רווחה חברתית – מימד זה עוסק ברמת ההזדהות של הפרט עם החברה .הוא מתייחס לאמון
של פרטים ביכולת השלטון לעצב ,לתכנן ולבצע מדיניות; למידת ההגנה על זכויות האדם ועל
חירויות הפרט; ולתחושת השייכות לקהילה ולמדינה;

◼

ביטחון אישי-פיזי – מימד זה עוסק ברמת הביטחון של הפרט מפני סכנות לחייו ולרכושו .הוא
בוחן הגנה מאלימות על רקע לאומי או פלילי ,בריאות ואיכות סביבה;

◼

ערך מוסף יהודי – מימד זה עוסק ברמת הסיפוק שאדם יהודי בישראל מפיק מהיותו חלק
ממימוש החזון הציוני ומחייו במדינה שבה יש ריבונות יהודית .יהודיותה של המדינה ,במובן
של יכולתה להציע חוויה יהודית איכותית ייחודית בישראל ,היא מנוע חשוב לגיוס השקעות
זרות ,לעידוד עליה ולמניעת ירידה.

מהי קפיצת-מדרגה? מה ההבדל בין צמיחה ,צמיחה מואצת ,קפיצת-מדרגה
ונסים כלכליים?
'צמיחה מואצת' ו'קפיצת-מדרגה' הן מקרים פרטיים של תופעת הצמיחה הכלכלית ,כדלקמן:
◼

צמיחה ( – )growthמוגדרת כעלייה בתוצר ובהכנסה לנפש בהשוואה לשנה הקודמת .צמיחה
היא תופעה שכיחה .רוב המדינות יחוו צמיחה בכל עשור .שיעור הצמיחה הממוצע של המדינות
המפותחות עומד על כ 2% -בשנה .אורכם של מחזורי הצמיחה עומד על שלוש עד חמש שנים
שלאחריהן מגיעה האטה12 .

◼

צמיחה מואצת ( – )growth accelerationבמחקר שהוביל פרופ' ריקרדו האוסמן ,הוגדרה
'צמיחה מואצת' כגידול שנתי ריאלי בתוצר בשיעור של  3.5%למשך תקופה של  8שנים לכל
היותר ,שבסופן יורדים שיעורי הצמיחה חזרה לממוצע העולמי .זוהי תופעה כלכלית וחברתית
נדירה שמתרחשת ברבע ממדינות העולם בכל עשור .עם תום תקופה זו ,רובן המכריע של
המדינות שבות לצמוח בקצב נמוך יותר13.

◼

קפיצת-מדרגה ( catch up episodeאו  – )leapfrogהיא מופע של צמיחה מואצת בשיעור של
 3.5%למשך שמונה שנים לפחות (ר' צמיחה מואצת לעיל) ,שמביאה לסגירת הפערים באיכות
החיים בהשוואה למדינות המפותחות .מעבר לכך שקפיצת-מדרגה מחייבת צמיחה מהירה
ומתמשכת שמביאה להגדלת העוגה ) (sustained growthהיא מחייבת חלוקת פירות הצמיחה
באופן שישפר את איכות החיים של כלל תושבי המדינה (14.)inclusive development

נסים כלכליים – במקרים נדירים ,עמד שיעור הצמיחה הממוצע של מדינות שקפצו מדרגה על
◼
 7%בשנה למשך למעלה מ 25 -שנה .מקרים אלה זכו לכינוי 'נסים כלכליים' .על פי דו"ח
הצמיחה ,למועדון יוקרתי זה נכנסו  13מדינות בלבד מאז מלחמת העולם השנייה15 .
גם ישראל חוותה קפיצת-מדרגה מרשימה בין השנים  1972- 1951במהלכן נהנינו משיעור צמיחה
ריאלי של  5.5%לשנה בממוצע16.
12

13
14

15
16

Hausmann R., Pritchett L., Rodrik D., "Growth Accelerations", NBER Working Papers Series,
( .(Harvard University, 2004), p.5להלן.)Growth Accelerations :
.Growth Acceleration, p. 2, 14
The Growth Report – Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development by the
)( .Commission on Growth and Development, (Washington DC: The World Bank, 2008להלן:
.)Growth Report
.Growth Report, p.1,19
בן דוד ד" ,.התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל" ,רבעון לכלכלה( ,אוניברסיטת תל אביב ,)2003 ,עמ'
.104-27
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למה קפיצת-מדרגה איננה מותרות?
בישראל קיים פער מסוכן בין רמת ההון האנושי הגבוהה לבין איכות החיים הנמוכה בהשוואה
למדינות המפותחות .ישראל נהנית משפע של כוח אדם איכותי וממגזר עסקי מתקדם .על-פי מדדים
בין-לאומיים ,ישראל מדורגת בראש סולם המדינות המפותחות בתחומים אלה (ר' לעיל :מה הדירוג
הנוכחי של ישראל?) .לעומת זאת ,על פי אותם מדדים ,איכות החיים בישראל בינונית והמגזר הציבורי
הישראלי חלש ביותר .לאור זאת ,ישראלים רבים בוחרים לחיות מעבר לים.
שחיקה באיכות החיים בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות עלולה להאיץ את ההגירה של
כוח אדם איכותי עד כדי תהליך מסוכן של 'מפולת' באיכות האנושית של מדינת ישראל .לכן ,קפיצת-
מדרגה כלכלית וחברתית של ישראל חיונית ואיננה בגדר מותרות.

איך מתרחשת קפיצת-מדרגה?
אין 'מתכון' לקפיצת-מדרגה ,כל מדינה שזינקה פילסה את דרכה הייחודית .גיבוש המדיניות וסדר
העדיפויות נעשה על יסוד ההיסטוריה ,המבנה החברתי ,שיטת הממשל ,הנכסים והנטל הייחודיים
לאותה המדינה .קפיצת-מדרגה היא תוצאה של מפגש בין מדיניות כלכלית מוצלחת; בשלות חברתית,
פוליטית ואידיאולוגית; מנהיגות; ומגמות עולמיות חזקות .על כן ,אין די בידע כלכלי כדי להבינה ואין
די בצעדים כלכליים כדי לגבשה.
למרות שאין 'מתכון' לקפיצת-מדרגה ,מחקר בין-לאומי ולימוד המאפיינים המשותפים של מדינות
שזינקו מצביעים על כך שיש ביניהן מכנה משותף רחב .המפתח לקפיצת-מדרגה הוא היכולת
להטמיע שינויים עמוקים ועמידים על מנת לעמוד בהאצת קצב השינוי הכלכלי והחברתי ,שנובעים
מהצמיחה המהירה .המחקר אודות מדינות שחוו קפיצת-מדרגה מצביע על כך ש'ההבדל שעושה את
ההבדל' הוא התנהלות המגזר הציבורי מכיוון שהוא זה שמאפשר את התשתית לקפיצת-מדרגה.
לדוגמה ,אירלנד מינפה בתחילת שנות ה 90 -את הצורך של חברות בין-לאומיות בכוח עבודה זול ודובר
אנגלית לצמיחה גבוהה שנמשכה לאורך יותר מעשרים שנים 17.דרום קוריאה ניצלה את כספי הסיוע
שקיבלה מארה"ב לאחר מלחמת העולם השנייה ומינפה אותם לטיפוח הון אנושי ותשתיות פיזיות
מתקדמים ,שהיוו את הבסיס לקפיצת המדרגה שלה.

מה תפקיד המגזר הציבורי בקפיצת-מדרגה?
המחקר אודות מדינות שזינקו מצביע על כך שהאופן שבו מאורגן ומנוהל המרחב הציבורי יקבע את
היכולת לחולל קפיצת-מדרגה .הדבר נכון ביתר שאת ביחס לקפיצות מדרגה של מדינות מפותחות
שמיישמות ,רובן ככולן ,את העקרונות והקווים המנחים להתנהלות מוניטארית ופיסקאלית של קרן
המטבע הבין-לאומית .המרחב הציבורי כולל את המרכיבים הבאים :חזון ,ערכים ,מנהיגות ומוסדות.
כמו כן ,ניתן לכלול גם את הסדרת שוק העבודה וקידום מדיניות פיתוח כלכלית ייחודית וגלובלית
במסגרת המרחב הציבורי.

מה חשיבותם של מוסדות לקפיצת-מדרגה?
המפתח לקפיצת-מדרגה הוא עיצוב וטיפוח המוסדות החיוניים לכך .קפיצת-מדרגה כרוכה בהאצת
קצב השינוי הכלכלי והחברתי שנובע מהאצת השינוי בהרכב התוצר והייצוא של המשק .לכן קפיצת-
מדרגה מחייבת טיפוח של מוסדות המסוגלים לבצע שינויים עמוקים במבנה המשק ובחברה .דוגמה
לכך היא אמנה בשוק העבודה בין המעסיקים ,העובדים והממשלה שמגבירה את הגמישות בשוק
העבודה.
בנוסף ,יש לטפח גוף שישמש כ'מוח מרכזי' שמתמחה בהבנת המגמות העולמיות ובניתוח
השלכותיהן על המשק המקומי ובביצוע הערכת מצב כלכלית וחברתית .כמו כן ,יש למסד מספר

17

Department of the Taoiseash, Ireland and the European Union: Identifying Priorities and
Pursuing Goals, (Ireland, 2005).
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יחידות עילית שתפקודן המעולה חיוני לקפיצת המדרגה כגון מנהל סחר החוץ או משרד המדען הראשי
במשרד התמ"ת.

מהם הערכים ההכרחיים כדי לזנק?
קיים מכנה משותף ערכי בין המדינות שחוו קפיצת-מדרגה:
◼

מחר על חשבון היום ( – )Future orientationבמדינות שזינקו נוצרה תרבות שעוגנה
בהסדרים ובהסכמה בין כל המגזרים החשובים .עיקרה הוא הסטה של משאבים רבים מצריכה
בהווה להשקעה לטובת העתיד על ידי שיעורים גבוהים של חסכון והשקעה .כך לדוגמה,
המועצה לחברה וכלכלה באירלנד ) (NESCהובילה בשנות ה 80 -תהליך בו הסכימו המגזרים
השונים על ויתורים כדי לחלץ את המשק האירי מהמשבר הכלכלי18.

◼

צמיחה מכלילה :כל האזרחים נהנים מפירות הצמיחה ( )inclusivenessגם ללא שוויון
) – (equalityצמיחה מכלילה ,שבה כל האזרחים נהנים מפירות הצמיחה ( )inclusivenessגם
אם ללא שוויון  ,(equality)19היא תנאי הכרחי לקפיצת-מדרגה .לרוב הדבר בא לידי ביטוי
בשיפור משמעותי ברמת המוסדות והשירותים הציבוריים בתחומים כגון חינוך ,בריאות,
תשתיות ,רווחה או ביטחון אישי.

◼

מגוון של כלכלות שוק – בכל המדינות שזינקו ובמדינות המובילות בעולם מבחינת איכות
החיים של תושביהן יש כלכלת שוק מפותחת .אולם מדינות אלה נבדלות זו מזו באיזון בין
כוחות השוק לבין עוצמתן של המערכות הציבוריות והחברתיות.

פרגמאטיות – יישום העקרונות הכלליים של כלכלת השוק לאור הניסיון ,הידע והנסיבות
◼
המקומיים ,על יסוד ניסוי ,טעייה והפקת לקחים.
החזון המוסכם והערכים המשותפים הם תנאים הכרחיים ליצירת אמון בין השחקנים השונים במרחב
הציבורי ובראש ובראשונה בין הממשלה ,המעסיקים והעובדים .אמון כזה חיוני לצורך 'עסקאות
חבילה' שמאפשרות הסטת משאבים מצריכה לחסכון ולהשקעה.

מהי המנהיגות הנדרשת לקפיצת-מדרגה?
מנהיגות היא תנאי הכרחי לקפיצת-מדרגה משום שקפיצת-מדרגה כרוכה בשינוי בסיסי במרקם
הערכים ,תבניות ההתנהלות וסדרי העדיפויות הלאומיים.
אורכה של קפיצת-מדרגה – שמונה שנים לפחות – חורג מעבר לאורכן הממוצע של קדנציות במדינות
דמוקרטיות .לפיכך ,בשל העובדה שקפיצת-מדרגה מחייבת שינויים עמוקים בלתי פוסקים ,נדרשת
הירתמות של אליטה שלמה של אנשים בעמדות סמכות ,השפעה ומנהיגות כגון מנהיגים חברתיים,
אנשי מקצוע ,אקדמאים ,ראשי עמותות ,ראשי רשויות מקומיות ,נדבנים ואנשי עסקים .על אליטה זו
להבין את מורכבות האתגר ואת משמעויותיו ולרכוש את הכלים שיאפשרו לה לתרום את חלקה.
לדוגמה ,המנהיגות של ראשי ארגוני העובדים והמעסיקים חיונית לקפיצת המדרגה ,כפי שמנהיגותם
של שר האוצר או ראש הממשלה חיונית לכך.

18
19

להרחבה ר' מסמך ראות :משולש האמון הוא תנאי לקפיצת מדרגה; ישראל  ,2028עמ' .17
ישנן תפיסות שונות של חלוקה צודקת של משאבים .כך למשל ,חלוקה על פי גמול או על פי צורך .תפיסות אחרות
מצדיקות חלוקה לא שוויונית כאשר היא תוצר של רכישה והעברה צודקת של משאבים ( )Nozickאו כאשר
היא חלוקה בה מצבו של החלש ביותר בחברה עדיף ממצבו בעולם של שוויון מוחלט ( .)Rawlsר'Nozick, R., :
Anarchy, State and Utopia. (Basic Books, 1974); Rawls J., A Theory of Justice, (Harvard
University Press, 1971).
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מה ההיגיון של כנס ישראל  15השני ומהן מטרותיו?
כנס ישראל  15השני יתמקד באתגר של הזנקת הפיתוח הכלכלי והחברתי של ישראל 'דווקא עכשיו'
בעת משבר כלכלי עולמי ומקומי .אנו גורסים כי בתקופה זו מתגבשת הזדמנות נדירה לזינוק של
ישראל :ראשית ,המשבר הכלכלי העולמי יוצר את הדחיפות ואת הפתיחות הנדרשת לשינויים
העמוקים שנדרשים לשם כך .שנית ,עם כינונה ,הממשלה החדשה עתידה לקבל החלטות כלכליות
וחברתיות משמעותיות .שלישית ,מערכת היחסים בין ההסתדרות ,המעסיקים והממשלה יוצרת
הזדמנות ייחודית לחולל שינויים עמוקים בכלכלה ובחברה הישראלית.
מטרות הכנס הן:
◼

מיתוג 'חזון ישראל  '15ושיווקו לקבוצה גדולה של מנהיגים ,מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל
בעולם העסקי ,בשירות הציבורי ובמגזר השלישי.

◼

העשרת הידע אודות אתגר קפיצת-המדרגה של ישראל על בסיס הדיונים במושבים ובסלון
ישראל .15

◼

הרחבת קהילת ישראל  15באמצעות יצירת מפגש בין אנשים וארגונים שמחויבים ל'חזון ישראל
 '15ורתומים למימושו.

◼

הנחת תשתית לטיפוח יכולות ,מוסדות ושיתופי פעולה בשירות 'חזון ישראל .'15

מהו סלון ישראל  ?15מהן הסוגיות שידונו במסגרתו?
'סלון ישראל  '15הוא מסגרת שבה יתקיימו דיונים בנושאים הקשורים לקפיצת המדרגה הכלכלית
והחברתית של ישראל .מטרת הסלון היא להפגיש בין אנשים וארגונים שמחויבים לקפיצת-מדרגה
בישראל.
בכל אחד מהמרחבים בסלון יידון נושא שהוא בעל חשיבות למימוש 'חזון ישראל  '15כגון :פיתוח
אזורי בישראל;  1985כנקודת מפנה; מנגנונים לחלוקה נכונה של פירות הצמיחה; הסביבה  -נכס
כלכלי ואינטרס ביטחוני; העולם היהודי כמנוע צמיחה; ההשכלה הגבוהה וההון האנושי; מנהיגות
ומוסדות של קפיצת מדרגה; מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית.
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ספריית ישראל 15
חלק זה מאגד את המסמכים החשובים שנכתבו על ידי ארגונים בארץ ובחו"ל שקשורים לתכני 'חזון
ישראל  .'15בגרסתו האלקטרונית ,מסמך זה מכיל קישורים למסמכים השונים באתרי הארגונים.
-

The Growth Report – Strategies for Sustained Growth and Inclusive
 .Developmentהדו"ח מציג את הניסיון הבין לאומי המצטבר בדבר מרכיבי המדיניות,
ההשקעות והפוליטיקה המחוללים צמיחה גבוהה ,מכלילה ובת קיימא .הדו"ח הוא תוצר
עבודתה של ועדה שהורכבה מ 19 -מדינאים ,אנשי ממשל ואנשי עסקים מובילים מרחבי העולם.
לדו"ח (באנגלית).

-

 .Israel 2020 – A Strategic Vision for Economic Developmentהדו"ח נכתב ידי
המכון לאסטרטגיה כלכלית בוושינגטון .הדו"ח מנתח את כלכלת ישראל ומזהה את החסמים
המרכזיים להתפתחותה .הוא מצביע על מספר הישגי סף וממליץ על המוסדות והמדיניות
הדרושים לישראל על מנת להגביר את התחרותיות שלה ולשפר את רווחת תושביה (לחצו כאן).

מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה
-

-

'ישראל  2028חזון ואסטרטגיה כלכלית וחברתית בעולם גלובלי' היא תכנית מקיפה להשגת
צמיחה מהירה ומאוזנת והקטנת פערים חברתיים אשר מטרתה להביא את מדינת ישראל
במהלך  20השנים הבאות להיות בין  10עד  15המדינות המובילות בעולם בהישגים כלכליים
ובאיכות חיים .התוכנית חוברה על ידי צוות מומחים בניהולם של אלי הורביץ ודוד ברודט
(לחצו כאן).
ישראל  2020היא תוכנית אב לישראל שחוברה על ידי צוות בניהולו של אדם מזור .התוכנית
שהוגשה בסוף שנות ה 90-נועדה להתוות תפיסה כלכלית ,חברתית וסביבתית משולבת
לפיתוחה של ישראל לקראת המאה ה 21-ולזהות את אמצעי המדיניות להשגתה.
ישראל  -2020פלשתין  – 2015פרויקט ההמשך לתוכנית "ישראל ."2020
תנאים לשגשוגה של ישראל .אסופת מאמרים של מומחים (משה הלברטל ,אביעזר רביצקי,
רות גביזון ,שלמה אבינרי ,יחזקאל דרור ,זאב תדמור) העוסקת בנושאי היסוד של ההוויה
הלאומית הישראלית.

המועצה הלאומית לכלכלה
-

האג'נדה הכלכלית חברתית לישראל .2010-2008
יעדים למדיניות חברתית כלכלית לישראל .2010-2008

המכון הישראלי לדמוקרטיה
-

א-סימטריה :משק קטן – כלכלה גלובלית .עבודה זו סוקרת את חוסר האיזון בשיעורי
הצמיחה של ענפי המשק הישראלי.
נייר עמדה :אי-שוויון בישראל ,חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה .המסמך עוסק בדמיון
היחסי בשיעורי הכנסה הפנויה על פני אוכלוסיות המתאפיינות בחוסר שוויון בשיעורי ההכנסה.
עובדה זו מונעת את מיצוי פוטנציאל הצמיחה במשק.
נייר עמדה :אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל .המסמך ממפה ומנתח את התחומים
שיכולים לקדם צמיחה כלכלית בישראל.
לקראת צמיחה מאוזנת :העצמת התעשיות הפשוטות וענפי השירותים.

14
אב ,תשס"ט
יולי2009 ,
-

-

המשבר ברשויות המקומיות – יעילות מול ייצוגיות ,מאת אבי בן בסט ומומי דהן .עבודה זו
מפרטת את האתגרים והמענים לניהול אפקטיבי של רשויות מקומיות.
דגמים של שיתוף אזרחים – נייר עמדה העוסק בזיקה שבין האזרחים למוסדות השלטון
ברמות השלטון השונות.
משילות והרשות המבצעת – מסמך זה עוסק ביכולת הממשלה ליישם מדיניות על פני תחומי
החברה השונים.

המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
-

הערכה שנתית  – 2008סקירה שנתית של ההתפתחויות הגיאו פוליטיות ,הכלכליות
והחברתיות בתפוצות ובישראל.

-

הערכה שנתית  – 2007סקירה שנתית של ההתפתחויות הגיאו פוליטיות ,הכלכליות
והחברתיות בתפוצות ובישראל.
אסטרטגיה-רבתי מדינית ביטחונית זונקת למדינת ישראל.

-

מציל"ה – מרכז למחשבה ציונית יהודית ליברלית והומניסטית
-

באין חזון יפרע עם :מטרת על לישראל ונגזרותיה – מסמך העוסק בניסוח מטרת על וחזון
למדינת ישראל ודן בנגזרות המדיניות הנובעות ממנה .עבודה זו היא חלק מאסופת מאמרים
שהוצגה במסגרת פרויקט של מוסד שמואל נאמן :תנאים לשגשוגה של ישראל (ר' לעיל).
מגמות דמוגרפיות בישראל – מחקר זה עוסק בתהליכים הדמוגרפיים שהתחוללו בישראל מאז
הקמתה .הדו"ח גם מספק תחזית דמוגרפית ומציע חלופות מדיניות שונות.

המכון הישראלי לתכנון כלכלי
-

מימוש הפוטנציאל הכלכלי של מדינת ישראל – בחינת חסמים להתפתחות ומנועי צמיחה
כלכליים חדשים.
ישראל כמרכז פיננסי עולמי – מסגרת תפיסתית ושינוי חקיקה כפי שהוצגו בפני ועדת אריאב.
צמצום העוני בישראל – המלצות לתכנון מדיניות כלכלית.

-

המשילות הפנימית בישראל – פתרונות להיעלמותו של ה.Common Sense-
הפוטנציאל הכלכלי הטמון בתיירות הנוצרית.

-

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
-

תכנית מערכתית לצמצום פערים ,להקטנת עוני ולהגבת הצמיחה בישראל.
סדרת דוחות בנושא הקצאת משאבים לשירותים חברתיים .לדו"ח שנת .2008

מרכז אדווה
-

הצטמקותו של המעמד הבינוני בישראל :עדכון לשנת .2005
עובדים ,מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית :דו"ח לשנת .2008
מבט ביקורתי על תוכניות לפיתוח הנגב.
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מאקרו -המרכז לכלכלה מדינית
-

תהליך זיכרון יעקב – גיבוש תכנית פעולה למימוש הפוטנציאל הכלכלי-חברתי הטמון במדינת
ישראל ,תוך גיבוש תפיסת עולם ,אסטרטגיה כוללת ויעדים ברורים למדיניות חברתית.
במסגרת התהליך פורסם לאחרונה המסמך" :חלון פתוח לראווה" – פתרון כלכלי חברתי
לישראל.

מכון ון ליר בירושלים
-

האבטלה בישראל :מבט ארוך טווח וצעדי מדיניות אפשריים.
העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית.

-

על הקשר בין אי-שוויון וצמיחה כלכלית.
גודל המגזר הציבורי :המודל האירופי והמודל האמריקני.

ג'וינט -ברוקדייל
-

אוכלוסיות שאינן משתתפות באופן מלא בשוק העבודה :גודלן ,מאפייניהם ותכניות לקידום
תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה.

שתי"ל
-

צמיחה מכיוון אחר – מיפוי אסטרטגיות לפיתוח כלכלי-קהילתי והתבוננות בתהליך הצמיחה
של כלכלה חברתית בישראל.

יוזמות קרן אברהם
-

התועלת הכלכלית של שילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל.

-

ערים ואזורים מעורבים :פני המחר של מדינת ישראל .הדו"ח הוצג בפני באי כנס הרצליה
.2009

מרכז שלם
-

דו"ח על בריחת מוחות בישראל.

מאמרים וכתבות מהתקשורת
-

"מעמד בסכנת הכחדה" ,מירב ארלוזורוב ,דה מרקר.28/04/09 ,
"פעם פוליטיקאים מתו עניים" ,מירב ארלוזורוב ,דה מרקר.13/06/09 ,
"תוכנית נחמדה ותו לא" ,מירב ארלוזורוב ,דה מרקר.20/11/08 ,
"הזינוק של ישראל תלוי בחינוך ובהפסקת ההתנחלויות" ,גלעד שר ,דה מרקר.26/05/09 ,

-

"מבוקשת בדחיפות :מדיניות כלכלית חדשה" ,ירון זליכה ,דה מרקר.06/03/09 ,

-

"איך ישראל יכולה לשגשג ללא שלום? " ,יחזקאל דרור ,דה מרקר.21/05/09 ,
"הפנתרים השחורים עלולים לחזור" ,אפרים צדקה ,דה מרקר. 13/05/09 ,
"לשקם את מדינת הרווחה לטובת מעמד הביניים" ,יובל אלבשן.01/06/09 ,
"חייבים קפיצת מדרגה" ,ליאור דטל ,דה מרקר.12/05/09 ,
"עידן הקופים" ,אורה קורן ,דה מרקר.11/01/08 ,
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