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 כללי יום סדר

 ורישום כינוס – 16:00-16:30

 תמדיני לכלכלה מאקרו מרכז ל"מנכ, נתנזון רובי ר"ד – הכנס מהלך והצגת פתיחה דברי – 16:30-16:40

 פאנל מומחים בהשתתפות: – 16:40-17:00

 גוריון -אוניברסיטת בן – פרופ' אביה ספיבק -

 מנכ"ל, רציונל ייעוץ כלכלי – בועז סופר -

 כלכלנית ועיתונאית  – תמר בן יוסף -

, המנחים ידי על ומנותב והקהל הארגונים נציגי בין אינטראקטיבי דיון על המבוסס מוקדם מושב – 17:00-18:00

 : הבאים בנושאים

 נושא נציג ארגון

 תעסוקה בישראל מנכ"ל – עמיר סגל עמותת עובדים

ראש צוות קפיצת מדרגה  – יונתן ווינברג מכון ראות

 עירונית
אשליית העשירונים: את מי משרתת 
  ?האבחנה בין מעמד הביניים והעניים

 שכר מינימום ועובדי קבלן מ"מ יו"ר ההסתדרות – מיכאל כוכבי ההסתדרות

 מורידים את המחירים לקרקע -משבר הדיור  מנכ"ל – פז כהן אנו

 פערים חברתיים ובעיה פנסיונית בקרב עולים מנכ"לית – ד"ר יוליה זמלינסקי מורשתנו

 הפוטנציאל של החברה הערבית בצמיחה מנהל  – ג'עפר פרח מרכז מוסאוא

האגודה לזכויות 
 האזרח

ראש צוות זכויות  - מור-עו"ד גיל גן

 חברתיות
 שוויון וצמצום פערים -הזכות לבריאות 

  

 קפה הפסקת – 18:00-18:20

 אברט פרידריך קרן, , מנהל פרויקטיםמיקי דריל – המרכזי המושב לקראת פתיחה דברי – 18:20-18:30

 בישראל

-כליתדיון פתוח עם נציגות ונציגי המפלגות שידברו על התוכנית הכל - "מה התכנית שלך?" – 18:30-20:30

  .חברתית שלהם/ן לאזרחי ישראל

 ))גלי צה"ל יונה לייבזון ואביב לביאבהנחיית: 

 בהשתתפות:

 המחנה הציוני( מנואל טרכטנברג( 

 הליכוד( יואב קיש( 

 ישראל ביתנו( אורלי לוי אבקסיס( 

 הרשימה המשותפת( סלימאן-עאידה תומא( 

 יש עתיד( מאיר כהן( 

 מרצ( אילן גילאון( 

 תורה()יהדות ה משה גפני 

 כולנו( אלי אלאלוף( 
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 מורידים את המחירים לקרקע -משבר הדיור 

 עושים שינוי  - אנו הוכן ע"י

 

 פה יקר –' א חלק

 הפוליטית הקשת קצוות מכל עובדים אנשים. המחיה יוקר על במחאה לרחובות ישראלים אזרחים אלפי מאות יצאו 2011 בקיץ
". חברתי צדק"ל בדרישה לממשלה פנו והמזון הדיור עלויות את, בכלל אם, בקושי מכסה שמשכורתם שבה למציאות התעוררו

 של מרכיביו את בחנו אשר עצמאיים מחקר מכוני של פעולתם לצד ציבוריות וועדות מספר של להקמתן הביאה ההמונים מחאת
 המדינות למרבית יחסי ןבאופ פחות ולקבל יותר לשלם ישראל אזרחי את שמביאים הגורמים איתור בהליך". חברתי צדק" אותו

  .מרכזיים רכיבים שלושה זוהו המערבי בעולם המפותחות

 התחרותיות הגברת לבחינת הצוות להקמת הובילו בנושא טרכטנברג ועדת המלצות. הבנקאות בענף תחרותיות היעדר .1
 בין. בנושא לטיפול דיםצע שורת על והמליץ בשנה ₪ מיליארד 8 של עודפות עלויות הציג אשר"( זקן ועדת)" הבנקאות בענף

 היא כי ונראה בעצלתיים שנעה הממשלה לצד. ועוד אינטרנטי בנק הקמת עידוד, הצרכנים של הידע פערי צמצום - הצעדים
 המנסים כאלו יש. הנדרש השינוי את להניע מנסות אזרחיות קבוצות מספר, הבנקים של כוחם עם להתמודד מתקשה

 עיתונאים במיוחד בולטים – לאזרחים ידע לספק שפועל מי יש". אופק" פרטיביהקואו הבנק את להקים ממוסדת בצורה

 מול אל שפועלות מחאתיות קבוצות ויש .20k4me כמו קטנות מוחים קבוצות ולצדם – למשימה שנרתמו כלכליים

 ."לבנקאים באים" כמו ישיר באופן הבנקים

 מקבלי על לחץ לייצר שנים לאורך הצליחו האדירה וצמתםשבע במונופולים מאופיין הישראלי השוק. הצריכה מוצרי יוקר .2
, החלב שוק בתוכם)!!(  תחומים 20-ב כמונופולים שטראוס ואת תנובה את ציינה המזון וועדת. תחרות ולמנוע ההחלטות

 של סניפים חמישה מכל ארבעה. בהשפעתה בולטת הריכוזיות המכירות בתחום גם. והחטיפים השוקולד, הקפה
, האחרונים בחודשים צעדים מספר נקטה שהממשלה נראה הזה בנושא. לשופרסל או למגה ייכיםש סופרמרקט

 .השפעתו על ללמוד נוכל הקרובים שבחודשים המזון חוק של לתוקף כניסתו הוא שבהם המשמעותי

. בעולם םמהגבוהי לאחד שנחשב נתון – בישראל ממוצעת דירה לרכישת נדרשות ממוצעות משכורות 140-כ. הדיור מחירי .3
 שנת בסוף הכנסת של המחקר מכון שפרסם ממחקר. הברית בארצות משכורות 50-כ או בשבדיה משכורות 30-כ לעומת

 מהממוצע 12.2% לעומת 32.2%-כ הוא דירה ואחזקת דיור בקבוצת בישראל בית משק של הצריכה משקל כי עולה 2014

  .שונים מרכיבים הדיור מחירי ליוקר. האירופאי באיחוד

 היה אמור בו מהמחיר 30%-בכ יקר הוא כי מחקר מכוני שפרסמו וההערכה מהשוק 88%-ב נשר מחזיקה המלט בתחום, למשל, כך
 מחירי הוא הדיור במחירי ביותר המשמעותי הרכיב אך. הדירות מכירי את שמאמיר מרכיב עוד זהו. תחרותי בשוק להימכר

 באופן(. י"רמ) ישראל מקרקעי רשות – המדינה בידי מוחזק המוחלט רובןש - קרקעות. הדירה מערך 30%-ל המגיעים הקרקעות

   .שלה העדיפויות סדר בראש בהכרח אינה למכירתן והמוטיבציה מקסימלי במחיר הקרקעות את למכור מעדיפה הרשות, טבעי

 של המחיה יוקר על, כך וךובת, הדירות מחירי על ביותר והמשמעותית הגדולה ההשפעה הקרקעות ומחיר שיווק של החסם לפתיחת
. הרווח שורת עומדת עיניה ולנגד הקרקעות במונופול שמחזיקה ישראל מקרקעי ברשות טמון לפתרון חשוב מפתח. ישראל אזרחי
 הרשות של המונופול את שיגביל מהלך להניע הוא המחיה יוקר את להוזיל כדי לעשות יכולה ישראל שממשלת משמעותי הכי הצעד

  .ובמכירתן הקרקעות שיווקב תחרות ויצור

 המינהל של המונופול את שיגביל מהלך להניע כדי כלכלי לתכנון במכון שבוצעה שטרום התכנית את לאמץ" אנו"ב בחרנו כך לשם

  .בשיווק תחרות ויצור

  שטרום תכנית/  פעולה תכנית –' ב חלק

 עיקרי. הקרקעות שיווק - הדיור מחירי על המשפיע זיהמרכ המרכיב את לתקוף באה כלכלי לתכנון במכון שנבנתה הפעולה תכנית

 :כוללים התכנית
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 במטרה) שנים 5 לאורך( הטבעי הביקוש על העולה היקף) דיור יחידות 60,000 של בהיקף שיווק י"לרמ יוגדר שנה כל .1
 (.דיור ביחידות הקיים האדיר המחסור על בהדרגה להתגבר

 .ניהול חברות י"ע לשיווק עברתו הרשות י"ע שווקה שלא הקרקע שנה כל בסוף .2

 .במחיר למרבה ולא" למשתכן מחיר" של פרמטר לפי יעשה זה שיווק .3

 .מראש תחרותי במכרז שייקבע (flat fee) סכום אלא הקרקע שווי לפי לא יהיה החברות שכר .4

 תקציבי ההולמות הדירות סוג – הרשות במרחב חדרים 3.5- ו 3 דירות של מינימום כמות המציע לתמהיל יחויבו מקומיות רשויות
 בדירות מחסור שיוצר מה – בלבד יוקרה דירות בניית מאפשרות המקומיות מהרשויות ניכר חלק כיום. צעירים זוגות של רכישה

 .יותר זולות

 מדובר; קבלנים/טייקונים לידי וזליגתם הלאום קרקעות במסירת או הרשות בהפרטת או בפירוק מדובר אין כי להדגיש חשוב
  המשווקים.  י"ע מחירים להורדת לחץ ליצירת ובכך הקרקעות שיווק למקטע תחרות תבהכנס
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 שוויון וצמצום פערים -הזכות לבריאות 

 הוכן ע"י 

 הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל | המטה הציבורי לשוויון בבריאות  
 שתי"ל| מרכז אדוה  ויות האזרח| רופאים לזכויות אדם | האגודה לזכאגודת הגליל פורום בריאות דרום | 

 

 בוחרים צדק חברתי בבריאות – 2015לקראת בחירות 

 תקציר של נייר עמדה שהוגש למועמדים לכנסת:

רשת הביטחון החברתית שאמורה לשמור על בריאותנו הולכת ונמתחת, הולכת ונקרעת. נטל הבריאות על הכיס הפרטי עולה; 
רפואה הפרטית מפוררת את הרפואה הציבורית; המעמד הבינוני בורח מהמערכת המערכת הציבורית נתונה בעומס יתר; ה

הציבורית, בעוד המעמד הנמוך וקבוצות חברתיות חלשות מתקשים לממש את זכותם השווה לבריאות. כל אלה תורמים להעמקת 
מהירות ובנחרצות, ייפרמו הפערים בבריאות ולאובדן אמונו של הציבור במערכת שלה הוא משלם ממיטב כספו. אם לא נפעל ב

 החוטים הדקים המקנים מובן למונח "ערבות הדדית", המערכת הציבורית תתפרק, וכל קבוצה ויחיד יופקרו לגורלם. 

 

עלות סל שירותי הבריאות )שהקופות מקבלות לצורך אספקת שירותים כולל אשפוז( הולכת ונשחקת עם השנים.  - תקציב הבריאות
ולים הציבוריים חיים מגירעון לגירעון. חלק מהגירעונות מכוסה בסופו של דבר על ידי המדינה, אחרי קופות החולים ובתי הח

תחנונים והשתדלויות; חלקו מגולגל בפועל על גב האזרחים ועל כיסם. חלקה של ההוצאה הציבורית בהוצאה הלאומית לבריאות 
 1.5. בהצמדה מלאה, היה התקציב צריך להיות פי 40%-למ"ס( לבעוד חלקה של ההוצאה הפרטית עולה ומגיע )לפי ה ,ממשיך לרדת

-חציון ב – 9.3%לעומת  OECD (7.5%-ה מדינותמזה הניתן כיום. בישראל שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות מהתמ"ג קטן יחסית ל

OECD) 

  

דלת ההוצאה הציבורית ולא באמצעות הג ,OECD-הקטנה יחסית ללבריאות, יש להעלות את ההוצאה הלאומית  מה אפשר לעשות?
להעלות את מס הבריאות )הנמוך יחסית למערב( ו/או לבטל תקרת תשלום למס ו/או להחזיר את "המס  אפשר לשם כך זו הפרטית.
 60-40מס בריאות המוטל על מעסיקים. יש להציב יעד לאיזון הרצוי בין הוצאה ציבורית לפרטית. במקום יחס של  –המקביל" 

הוצאה  75%-כ–אירופי שהיה גם בארץ בעת חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי -לשאוף לאיזון המערב יש, אליו התדרדרנוש
 הוצאה פרטית.  25%-כוציבורית 

 

מימון השיעור עלייה בשנה:  15עומק הפרטת הבריאות לאורך  כל המדדים מצביעים על - רפואה פרטית הפוגעת ברפואה ציבורית
אלו מחלישים את בסיס התמיכה  הגידול בהחזקת ביטוח מסחרי. ;גידול בהחזקת ביטוח משליםפרטי של שירותי בריאות; הה

 ברפואה הציבורית
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 נקודות עיקריות: מה אפשר לעשות?

או הטמעה חלקית באמצעות הכנסת סעיפי בחירת רופא: ראוי לבצע שינוי הטמעת הביטוח המשלים בביטוח הציבורי  .1
משלמים לביטוח המשלים תהפוך למס פרוגרסיבי והכסף יופנה להרחבת סל הבריאות,  כיוון מלא, לפיו הפרמיה שרובנו

 כולל תרופות נוספות ובחירת רופא. 

: יש לשלב את מודל ה"פול טיימר" ברפורמה מקיפה, הכוללת מלא" )"פול טיימר"( במערכת הבריאות הציבורית-"יומ .2
 בתי החולים הציבוריים כשירות ציבורי שוויוני. גם את הרפואה בקהילה, וכן כוללת תכנית בחירה ברופא ב

: כיום קופות החולים הציבוריות מחזיקות מסחרי שנועד לטיפול רפואי-איסור על החזקה של קופת חולים במיזם פרטי .3
יש לאסור על בבתי חולים פרטיים, בחברות ביטוח )משלים( ובחברות מסחריות לשירותים רפואיים כמו טיפולי שיניים. 

 .  ת להחזיק במיזמים כאלההקופו

 

רובו של הנטל בתחום הבריאות נובע משירותי בריאות שתושבי ישראל תופסים  - איחוי רשת הביטחון הסוציאלית בתחום הבריאות
כחיוניים, ובצדק: טיפולי שיניים, טיפול סיעודי בבית ואשפוז סיעודי לזקנים, בחירת רופא וחוות דעת שניה. עבור המעמד הבינוני 

 .טל זה מצטרף לנטל המכביד של יוקר המחיהנ

 

 נקודות עיקריות: מה אפשר לעשות?

: יש להבטיח לכל זקן וזקנה טיפול סיעודי בבית ובקהילה, ללא תלות בחברות ביטוח ביטוח סיעודי ציבורי לכל זקן וזקנה .1
ששילמו כל חייהם, מבלי שיצטרכו פרטיות. כמו כן יש להבטיח שכל זקן וזקנה יהיו זכאים לאשפוז סיעודי  בזכות המסים 

 לערב בתשלום את ילדיהם, כפי שקורה היום. 

: רבים מתגאים בשירות השיניים הציבורי לילדים, אך הממשלה הנוכחית 65ומגיל  18שירות שיניים ציבורי עד גיל  .2
זה הקיים בדומה ל. החזון צריך להיות שירות שיניים ציבורי לכל הציבור 14-12נמנעה מהרחבתו המובטחת לגילאים 

 חלק ממדינות המערב. ב

תשלומי ההשתתפות הם אבסורד שממשיך להתגלגל  ביטול תשלומי ההשתתפות העצמית על שירותים שבסל הציבורי: .3
ללא הסבר מניח את הדעת, שכן תושבי ישראל כבר שילמו עבור שירותים אלה באמצעות מסיהם. ההשתתפות איננה אלא 

עניים, קשישים  –ר. התשלומים מעמיקים את הפערים וגורמים לחולים החלשים ביותר עוד דרך לגייס כסף מהציבו
יש לבטל את כל תשלומי ההשתתפות על כל השירותים להימנע דווקא מהשירותים החיוניים ביותר.  –וחולים כרוניים 
 שבסל הציבורי. 

הן זו הגיאוגרפית )נגב וגליל( והן זו  –מרכז לפריפריה פערי הבריאות ממשיכים להעמיק בין ה - סגירת פערים בין המרכז לפריפריה
החברתית )בין עשירים לעניים(. הפער בתוחלת החיים בין יישוב עני לעשיר מגיע לשמונה שנים, והפער בשיעור הרופאים ומיטות 

 האשפוז בין הפריפריה למרכז מגיע לפי שניים

 

 נקודות עיקריות: מה אפשר לעשות?

: יעדים כמותיים בלוח זמנים לצמצום פערי בריאות בין מרכז לפריפריה גיאוגרפית וחברתית החלטת ממשלה הקובעת .1
 גופים פרלמנטריים כמו ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ושדולת הבריאות הביעו תמיכה ברעיון זה. 

קופות החולים לפי קפיטציה )חלוקת הכספים ל :כלכלי-ושינוי נוסחה לחיזוק המשתנה החברתי מבחני ביצוע לקפיטציה .2
ת יש להכניס משתנה שיתחשב בשוליּומספר נפשות וגילן( ניתנת כיום עם תוספת עבור כל מבוטח תושב הפריפריה. 

כמו כן, יש לעמוד על  .הארץחברתי ולא רק בריחוקו הפיזי ממרכז הכלומר בריחוקו  –שוב יכלכלית של הי-החברתית
 . שירותים חייב לכלול מבחן ביצוע וסנקציה לפיו כסף ציבורי שמועבר לנותןשכלל הברזל 
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: סוגיה זו הוזנחה במשך שנים ארוכות, בעוד הפערים סטנדרטים לאספקת שירותי בריאות שיוויונים ברחבי הארץ .3
איכותם בין המרכז בבריאות והכלכליים בישראל מעמיקים, ואיתם מעמיקים הפערים בזמינות שירותי -החברתיים
 לפריפריה. 

מיטות  2: שיעור מיטות האשפוז נמצא בירידה. יש להתמקד בשימור סף המינימום של הוספת מיטות אשפוזהתחייבות ל .4
 . בכל הארץלאלף נפש 

הסוגיות המעסיקות יישובים ותושבים רבים בפריפריה. ועדת אפק הציעה למסד מ: זוהי אחת הקמת מרכזי מיון קדמיים .5
, במקום שהקמתם תהיה לקבוע סטנדרט למרכזי מיון קדמייםאת המאמצים שמשרד הבריאות כבר עושה מזה זמן ו

 תלויה בנדבנים. 
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מתמקדים בעיקר: מהי הזירה המשמעותית ביותר לשינוי כלכלי חברתי 

 בישראל?  

 הוכן ע"י מכון ראות

 

ד של דשדוש, . אחרי עשור אבוכלכלי שלה-החליפה ישראל, מתוך תקווה לעתיד טוב יותר, את מח העצם החברתי 1985בשנת 
עצם -כלכלי היהודי שלה, שהתגבש מאז ראשית הציונות, והשתילה בעצמה מח-העצם החברתי-נטשה החברה הישראלית את מח

מיובא מארצות הברית של קפיטליזם ותחרות חופשית. ההבטחה הייתה שתהיה צמיחה ושהיא תחלחל ושהמחיר בטווח הקצר 
 יצדיק את עצמו בטווח הארוך. 

ישראל אכן עלתה על דרך של יציבות כלכלית מרשימה שזוכה להערכה בכל  אה ברור שההבטחה מומשה רק בחלקה.כעבור רבע מ
העולם, אבל גם נכנסה למשבר חברתי עמוק של פערים דמיוניים בין עשירים לעניים, פריון נמוך וירידה עקבית באיכות החיים 

 בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

. במספר מגזרים מרכזיים, אנשים יצאו לרחובות במחאה על המציאות החברתית והכלכלית שנוצרה כאן מאות אלפי 2011בשנת 
המונופול הממשלתי הוחלף באוליגופולים עסקיים, ומספר קטן של קבוצות עסקיות גרפו רווחי עתק על חשבון מאות אלפי משקי 

המחקר והפיתוח, וערכו של הלוביסט עלה על זה של בית. בקבוצות אלה מחלקת קשרי הממשל הייתה חשובה יותר ממחלקת 
 המהנדס. 

, והוא משתקף בפגיעות של משקי הבית, בהיעדר 'שכבת שומן' בהצטברות ההבדל בין מעמד הביניים לבין העניים נהיה דק יותר
 חובות, ובחוסר היכולת להבטיח שגשוג וצמיחה כלכלית.

הכנסת נתפסו כמי שגרמו למשבר הזה וכמי שיכולות לפתור אותו. ואכן, . הממשלה והכתובת לתסכול העצום הייתה ירושלים
כארבעים אחוזים מחברי הכנסת הוחלפו, ופוליטיקאים ממגוון מפלגות אימצו שיח לוחמני בשם מעמד  2013בבחירות של שנת 

 הביניים ומשקי הבית. 

ממשלות להוביל לשינוי חברתי כלכלי עמוק לבדן אלא שנחישותה של הממשלה החלה להתגבש, אם בכלל, בתקופה בה יכולתן של 
. קצב השינוי בעולם גבר, והביא לכך שגופים ציבוריים בקרב כל המדינות המפותחות הלכו ונחלשו. נשחקה ואולי אף נעלמה כליל

שותף אחד: יוון ובלגיה, צרפת וספרד, ארצות הברית וארגנטינה וגם מדינות מפותחות רבות נוספות חולקות עם ישראל מכנה מ
שהוא נובע ישירות מהפער בין אופן הפעולה הקשיח  מכיווןמשבר ביכולת של ממשלותיהן למשול. זהו משבר מבני ההולך ומעמיק, 

  והמסורבל של גופים פוליטיים ומנהליים לבין קצב השינוי במציאות ההולך וגובר.

. שינוי שיטת הממשל או שיטת ייבת גישה חדשההמציאות הזו, של משבר הולך ומעמיק ביכולתה של הממשלה למשול, מח
הבחירות, עשויים לשפר את המצב, אך לא לספק מענה כולל לבעיה. זאת משום שקצב השינוי ימשיך לעלות, בעוד שהמערכות 

 הפוליטיות והבירוקרטיות תמשכנה להסתייד. 

. המרחב הקריטי בו ניתן לחולל פיע על עתידההיסוד של הגישה החדשה טמון במתן כח ואחריות לקהילה, ברמותיה השונות, להש
שינוי חברתי כלכלי עמוק הוא המרחב המקומי: השכונה, העיר והאזור. את המרחב הזה צריך לארגן כמרחב שמצמיח את משקי 

 הבית ממעמד הביניים ומהעשירונים התחתונים ומאפשר להם הזדמנויות תרבותיות, חינוכיות ותעסוקתיות חדשות. 

קרה, צריך לעודד ולאפשר תהליכים בהם הקהילה לוקחת אחריות על עתידה, כאשר מוסדות הקהילה הינן כדי שזה י
. זה מחייב תמריצים ממשלתיים, המעודדים רשויות מקומיות להגיע לעצמאות כלכלית; זה מחייב לקדם הפלטפורמות לתהליך זה

ותפות ומעורבות תושבים בהליכי שינוי, על פני הדמוקרטיה בשלטון המקומי תפיסות ותהליכים של דמוקרטיה מהותית הכוללים ש
 הפורמאלית הקיימת היום, ומעל לכל, זה מחייב שינוי חברתי עמוק ביחס ל'מקום' ולהזדמנויות ולאתגרים שהוא מציע. 
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ראות את זה מתרחש . לעיתים, זו תולדה של מנהיגות אישית יוצאת דופן. לרוב ניתן ליש שכונות, ערים ואזורים בהם זה כבר קורה
. יש להוביל קפיצות מדרגה . אך יש לתת לאתגר זה מענה לאומיברשויות עשירות יותר, שמקצות משאבים מרובים לאזורים חלשים

 מקומיות במרחבים המקומיים החלשים ביותר: בשכונות מצוקה, ברשויות של מיעוטים, ובאזורי פריפריה. 

ילות ולמוסדותיהן, תוך שמירה על שלם חברתי אחד, נובעת משורשים יהודיים גישה זו של ביזור האחריות והסמכות לקה
. במשך מאות רבות של שנים הצליחו היהודים להתקיים ולשגשג בגולה ללא ממשלה מרכזית, תוך קיום חברה תוססת עמוקים

בכל קהילה יהודית והונהג  ומכלילה שאף השפיעה השפעה עצומה על האנושות. שגשוג מכליל זה נבע ממערך המוסדות שהתקיים
ידי שילוב ושותפות בין מנהיגות אזרחית מתנדבת לבין מנהיגות מקצועית. כך, בעוד שכל הקהילות היהודיות חלקו מכנה -על

משותף, אין שתי קהילות יהודיות דומות. במלים אחרות, היהדות הצליחה לשלב בין דמיון לשונות ובין אחדות לגיוון. זוהי מורשת 
 רך עבור מדינת ישראל.   יקרת ע

י. הליבה של בשנים האחרונות מכון ראות פיתח מודל לקפיצת מדרגה מקומית, שגובש מתוך התנסות ועבודה בצפת ובגליל המערב
המודל מצויה באחריות ובסנכרון שבין מוסדות מקומיים ומנהיגות אזרחית, כאשר המרחב המקומי מתעצב כמערכת אחת 

ל ההון החברתי, האנושי והכלכלי של התושבים. זה מתבטא במתנ"ס המקומי, במכללה, בבית המאפשרת העלאה מתמדת ש
החולים, בעירייה שיודעים לשתף פעולה ולקדם מנועים לצמיחה כלכלית שרלוונטים לכלל האוכלוסיה. זהו המענה המרכזי למשבר 

 המשילות, לפגיעות משקי הבית ולמלחמה בעוני.        

הציונות להקים בישראל חברת מופת. בעוד שברור שעוגניה של חברת המופת הציונית חייבים להיות ערכי  מראשית ימיה שאפה
המוסר האוניברסאליים והיהודיים של חופש, שוויון, וצדק, הרי שארגונה ואופן פעולתה ערטילאיים, ומשתנים מעת לעת בהתאם 

פצח את סוד הצמיחה המכלילה ולהתארגן כרשת קהילות עמידות אנו במכון ראּות מאמינים שחברה שתצליח ללאתגרי התקופה. 
 ומשגשגות תהיה חברת מופת מעוררת השראה בעשורים הבאים של המאה העשרים ואחת. זה חזוננו וזו השראתנו. 
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 התוכנית לפיתוח הכלכלה של החברה הערבית בישראל
 הוכן ע"י איאד סנונו, מרכז מוסאוא

 

 לכלי בחברה הערביתסדר יום חברתי כ

מאוכלוסיית מדינת ישראל  20.7%כלומר , מיליון אזרחים ערבים 1.65 -מיליון אזרחים מתוכם כ 8 -מדינת ישראל מונה כיום מעל ל
 .1הינם אזרחים ערבים

דינה פיתוח כלכלי בחברה הערבית הינו צעד חיוני ברמה העקרונית מתוקף היותם של האזרחים הערבים אזרחי המדינה ועל המ
לדאוג לרווחתם ולתנאי מחייתם, בנוסף לעובדה שפיתוח כלכלי בחברה הערבית ישפר משמעותית את ביצועי הכלכלה הלאומית 

 בשנה.₪ מיליארד  30 -בישראל ויתרום לתל"ג כ

והן  המדיניות הכלכלית של הממשלה אשר מבוצעת דרך תקציב המדינה משפיעה על חיי האזרח הערבי כפרט )קצבאות למיניהם(
במישור הצמיחה, הפיתוח והתשתיות. ישנו צורך בשינוי סדרי העדיפויות הכלכלי דרך גידול בהשקעה באנשים ובתשתיות וצמצום 
התקציבים הצבאיים ובמיוחד התקציבים לתעשיות הצבאיות שמשאירות את החברה הערבית מחוץ לתחומן. ויש לחתור לשילוב 

בורי והן בסקטור העסקי ולהגדיל את שיעור המועסקים הערבים במקומות שלא היוו מלא של העובדים הערבים הן בסקטור הצי
 בהם פונקציה משמעותית בחברות ציבוריות ופרטיות, כמו חברת החשמל.

להלן תמצית התוכנית הכלכלית של מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל אשר יישומה ישפר משמעותית את הנתונים 
 וכלוסייה הערבית ויביא לסגירת פערים בתהליך רב שנתי:הכלכליים של הא

 תעסוקה ואזורי תעשייה/ נשים וצעירים

הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של האזרחים הערבים מהווה מנוף כלכלי עיקרי, ועל כן התוכנית הכלכלית חייבת לקחת 
שיעור ההשתתפות של העובדים הערבים בשוק העבודה.  בחשבון את החשיבות של הנושא הנ"ל ויש לבנות תכנית לאומית להעלאת

נשים וצעירים אשר משתוקקים להיקלט בשוק העבודה מהווים משאב כלכלי נוסף על היותם צלע עיקרית במבנה הכללי של החברה 
הלא הערבית ומשפיעים ומושפעים מכל תופעותיו החברתיים כלכליים. התוכנית הנ"ל עליה לקחת בחשבון את האקדמאיים ו

 אקדמאיים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבור )משרדי ממשלה(.

העדר אזורי תעשייה ביישובים הערביים או קיומן של אזורי תעשייה בסיסיים בלבד, מונע את התפתחות התעשייה ביישובים ובאזור 
ייה יהווה ומנוף לפיתוח כלכלי הגובל ומהווה חסם עיקרי להגדלת שיעור התעסוקה של האזרחים הערביים. פיתוח אזורי התעש

 ביישובים ואף ליישובים הסמוכים.

 עיקרי הצעדים שיש לנקוט בנושא התעסוקה ואזורי התעשייה:

 פיתוח אזורי תעשייה ביישובים שאין בהם 

 הכשרת שטחים באזורי תעשייה ביישובים הערביים 

 שילוב רשויות מהחברה הערבית במנהלות אזורי תעשייה אזוריים קיימים 

 הקצאת מענקים למפעלים שיוקמו באזורי תעשיה ביישובים ערבים 

 הקמת מרכזי הכוון תעסוקתי ביישובים הערביים, והכשרות מקצועית 

                                                           
1

 (.097/2013, 14/4/2013 -)מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב 
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 )הגדלת שיעור המועסקים הערבים בסקטור הציבורי )התוכניות הקודמות פג תופן ולא השיגו את יעדיהן 

 ועל  התעסוקה על הציבורית לתחבורה וישנה השפעה אדירה שיפור התחבורה הציבורית מן ואל היישובים הערביים היות
 הנגשת מקומות העבודה המרוחקים מהיישובים הערביים

 תכניות מותאמות להגדלה משמעותית של שילוב נשים הערביות בכוח העבודה 

  :מיליון  500פיתוח אזורי תעשיה, ושילוב באזורי תעשיה מעורבים, שילוב בתעסוקה והכשרה מקצועית ומעונות יום.₪ 

 

 רשויות מקומיות

 הערבים האזרחים חיזוק כלכלת הרשויות המקומיות יהווה חיזוק כלכלת האוכלוסייה הערבית ורווחתה, קיים קשר הדוק בין
לפי  –אקונומיים -הסוציו הקריטריונים פי הדירוג על בתחתית סולם הערביות הרשויות רוב של והימצאותם, המקומית והרשות

 את לתקן כדי קשה וישנו צורך בעבודה, העוני במלכודת לשבלול עדות ( היא4עד  1-)מ  -מרכזית לסטטיסטיקה נתוני הלשכה ה
  .הנ"ל המצב

 צעדים מתבקשים:

 את  לצמצם במטרה את מענקי האיזון ומענקי הפיתוח של הממשלה לרשויות המקומיות הערביות, וזאת יש להגדיל
 ידיהן. על המוצעים הפערים בשירותים

 הערבים והכפרים המקומיות היכול לגייס משאבים לפיתוח הערים ברשויות העבודה כוח תוח וייעול פי. 

  גיבוש תכנית להתערבות ישירה ברשויות המקומיות הסובלות מבעיות כרוניות כגון עיריית טייבה, מועצה מקומית משהד
 וכו'.

 הפרלמנטרית והן ברשויות המקומיות, הינו אקט  העלאת אחוז ייצוג הנשים הערביות במרכזי קבלת ההחלטות הן ברמה
 מוסרי וכלכלי .

 מיליון  800, חלוקת הכנסות מארנונה ממשלתית  ואזורי תעשיה משותפים, תכנון: (פיתוח )מאצ'ינג.₪ 

 

 חינוך, השכלה גבוהה ותרבות

 ההשקעה בהון האנושי הינה ההשקעה העיקרית שתבטיח תשואות לטווח ארוך. 

 ים אנו מציעים את הנקודות שלהלן:כצעדים אופרטיבי

 חינוך:

  תכנית לאומית לטווח הבינוני להעלאת הזכאות לבגרות בבתי הספר הערביים שמפגרים מאז קום המדינה אחר הנתונים
 בחברה היהודית.

 .מתן מענה הולם למחסור בכיתות לימוד והאצת תהליך בניית כיתות הלימוד החסרות 

 פר )ישנו מחסור כרוני בפסיכולוגים ויתר המקצועות הנלווים בבתי הספר הערביים( הוספת תקנים מקצועיים לבתי הס 

 .השכלה גבוהה והכשרה מקצועית, דגש מיוחד יושם על קידום התרבות הערבית 

 השכלה גבוהה:

  יש ליישם ולהרחיב את תכנית הות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית היות והתוכנית מיושמת חלקית
 נו צורך להכנת תכנית שתפעל מיידית עם סיום התוכנית הנוכחית.ויש

 .הכרה, פתיחה ותקצוב מוסדות אקדמאיים בערים ערביות מרכזיות 

 .צורך הכרחי בתוכנית רצינית לקליטת מרצים ערבים ועובדים מנהליים במוסדות האקדמאיים 

 תרבות:
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מדורי התרבות המגוונים שיקדם את היצירה  משרד התרבות של יבלפעול על מנת לגבש קריטריונים שוויוניים לחלוקת תקציש 
 .התרבותית הערבית

המחסור האדיר במתקני תרבות )סינמטקים, ספריות ציבוריות, בתי קולנוע וכו'( מהווה חסם עיקרי בפני קידום היצירה והצריכה 
 הנושאים הנ"ל. של מוצרי התרבות, ועל כן ישנו צורך מידי לבניית ואימוץ תכנית לאומית לקידום

 ₪.מיליון  500לימודים והשקעה בתלמיד:  בפיתוח, תכניות פערים סגירת

 

 ובריאותעוני, רווחה 

התייחסות נאותה לממצאי דו"חות העוני של המוסד לביטוח לאומי המצביעים על חומרת ועומק העוני בחברה הערבית מול יתר 
ילדים הערבים הם עיים(, מחייבת גזירת תכנית לאומית למלחמה בעוני תוך מה 60% -מהערבים עניים וכ 50% -האוכלוסייה )יותר מ

 התערבות ישירה במקומות העניים ביותר כגון יישובי הנגב והכפרים הלא מוכרים בנגב הנמצאים בתחתית הסולם החברתי.

רה הערבית והחברה היהודית דו"חות פערים בבריאות ודוחות על המצב הבריאותי של האזרחים הערבים, מראים שהפערים בין החב
הולכים ומתרחבים במיוחד במחלות הכרוניות כגון סכרת ועל כן ישנו צורך להפניית משאבים להגברת המודעות לבריאות ולמלחמה 

 במחלות בחברה הערבית לרבות המחלות התורשתיות.

 שירותי רווחה, נושא האלימות הגואה בחברה הערבית ועוד.

רורה לכל והמחסור בתקנים הופך את העבודה מול הקהל צרכן שירותי הרווחה לעבודה לא יעילה הפערים בשירותי הרווחה ב
)התיקים הנפתחים הולכים וגדלים כל הזמן והמחסור בעובדים סוציאליים הולך וגדל(, על כן יש להקצות את המשאבים הדרושים 

 לשיפור רמת שירותי הרווחה לרמה נאותה.

ליהם משאבים: מאבק באלימות בכלל ומאבק באלימות כלפי נשים בפרט, שירותים לקשישים שירותי רווחה שיש להקצות א
 ולמשפחות החד הוריות, מרכזי הדרכה והגברת מודעות, תוכנית סיוע למשפחות החיות בעוני ועוד.

 

 ביטוח סוציאלי, ביטוח לאומי וביטוח בריאות: 

 של אנו עדים לנסיגה בישראל אבל, מפותחות במדינות חברתי צדק של תרביו החשובים נחשב לאחד מהיסודות ליחיד ביטחון חגורת
 .הפרטי ובמגזר המקומיות ולעמותות לרשויות אלה אחריות תחומי של ההעברה ואת שלהם החברתית מהאחריות הממשלות

, זקנים, בריאות של הממשלה ועל כן, על הקצבאות למיניהם כמו קצבאות הילדים, אבטלה אחריותה היא הגונים הזכות לחיים
 ונכות, להיות מחולקת לפי קריטריונים סוציו אקונומיים להבטחת כבוד האדם הזקוק לקצבאות הנ"ל.

 ₪.מיליון  900בתעסוקה וטיפול במשפחות עניות:  תכניות לשילוב

 

 תכנון ודיור: 

 :ישנו צורך בגיבוש תכניות מפורטות בהם ייטול האזרח הערבי חלק כך שתכניות אלה יכללו 

 הרחבת שטחי השיפוט 

 הכנת תכניות מתאר 

  הקצאת אדמות מדינה ליישובים הערביים שמשוועים  לאדמות הללו, וזאת למטרות בנייה ציבורית )מחסור אדיר
 ביישובים הערביים במבני ציבור, אזורי תעשיה, ספריות ציבוריות ואולמות ספורט ובתי קשיש וכו'(

 הקצאת חלקות לזוגות צעירים 

 תשתיות ובמיוחד תשתיות הביוב ופתרונות הקצה אשר מהווים חסם בפני רוב הפרויקטים לפיתוח שכונות פתרונות ל
 חדשות.
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 הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגד:

 בעבר הייתה תנופה בהכרה בכפרים הלא מוכרים ובמיוחד בצפון הארץ )למשל: כפר ח'ואלד, דומיידה, עין חוד ועוד(.

כרים בנגב מההיבט המוסרי תחילה, וכלה בהיבט הכלכלי אשר ישפר את נתוני הכלכלה של החברה זה הזמן להכיר בכפרים הלו מו
 הערבית כולה.

 

 תחומי פיתוח נוספים:

ממשלות ישראל לדורותיהן  לא כללו את החברה הערבית בתחומים רבים כמו תיירות, חקלאות, תקשורת ומדעים, ולכן 
חומים אלה. ועל כן, ישנה חובה לגיבוש תכנית ברורה לפיתוח התשתיות וכוח האדם האוכלוסייה הערבית כמעט ואיננה שותפה בת

 והקצאת המשאבים לתחומים הללו.

 ₪.מיליארד  1כבישים עירוניים וכבישים בינעירוניים, תחבורה ציבורית ובטיחות בדרכים:  משרד התחבורה:

 ₪.מיליון  200: פתרונות קצה: רשות מים וביוב

 ₪.יליון מ 100: שירותי דת

 ₪.מיליון  600משכנתאות והלוואות, בינוי מוסדות ציבור, פיתוח וסבסוד שכונות חדשות ושיקום שכונות:  משרד השיכון:

 ₪.מיליון  300 רשות מקרקעי ישראל:

 ₪.מיליון  100 משרד התרבות והספורט:

 ₪.מיליון  100 משרד החקלאות:

 ₪.מיליון  200ינוי מיטות בנצרת: תמותת תינוקות, הנמכת תחלואה, ב משרד הבריאות:

 ₪.מיליון  200 המדע, התיירות וראש הממשלה, רשות פיתוח כלכלי:

 

מיליארד שקל להבטחת תהליך סגירת  5.5מיליארד שקל, נדרש לבצע הסטות תקציביות בסך  370תקציב המדינה שמגיע ליותר מ 
רת הפערים ושילוב האוכלוסייה הערבית תתרום לצמיחה ותכניס פערים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית. תכנית רב שנתית לסגי

 מיליארד שקל.  30לקופת המדינה כ 
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 פערים חברתיים ובעיה פנסיונית בקרב עולים

 עמותת מורשתנוהוכן ע"י 

 

קבוצה ענייה יותר למרות הצלחתן הרבה של העולים בהשתלבותם בספרה הכלכלית והפוליטית במדינת ישראל, עולים הם עדיין \
(. גם שיעור 1. השכר החודשי של עולים נמוך משמעותית מכלל יהודי ישראל המועסקים )טבלה בהשוואה לכלל היהודים בישראל

בכלל המשפחות היהודיות בישראל,  66%-בקרב עולים הם בעלי דירה בהשוואה לכ 50%-בעלות על דירה ועל מכונית נמוך יותר: כ
-בקרב כלל יהודי ישראל. שיעור גבוה של עולים מועסקים כעובדי קבלן: כ 66% -ותם מכונית בהשוואה למחזיקים בבעל 47%-וכ

בהשוואה לישראלים ותיקים  7.5% -מכלל עובדי הקבלן בארץ הם עולים. בעוד ששיעורם בקרב עובדי ציבור נמוך מאוד: כ 48%
מוך יותר, עולים גם סובלים מחוסר ביטחון תעסוקתי, העדר מסלול . כך שבנוסף לשכר נ92.5%ששיעורם בקרב עובדי ציבור עומד על 

קידום ותנאים סוציאליים. מצבם מחריף עוד יותר עם פרישתם לפנסיה. שיעור נמוך יותר של עולים מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו: 
 בקרב אוכלוסיה יהודית.   57%לעומת  38%-כ

 וכלל יהודי ישראל המועסקים לפי גיל : השכר חודשי ממוצע )ברוטו( של העולים1טבלה 
העולים ביחס לכלל העובדים היהודים 

)%( 
כלל יהודי ישראל 

 (2012המועסקים )
עולים המועסקים 

(2012) 
 גיל

79 11,373 8,939 35-44 

73 11,303 8,249 45-54 
61 11,674 7,170 55-64 

56 8,534 4,762 65+ 

 
מצוקתם הכלכלית של העולים שעלו  ומעלה. 65עולים בגיל  141,000 -וכ 45-64ים בגילאי עול 234,000 -עלו לישראל כ1990משנת 

. אם לוקחים בחשבון שהרוב המכריע של העולים עובדים בסקטור פרטי גודל קיבצת הפנסיה ומעלה היא חריפה במיוחד 45בגיל 
והשתלבו בשוק העבודה יכלו  40-45לאחר גיל  שלהם מושפעת ישרות מהיקף הצבירה בקרן הפנסיה ומתשואות הקרן. עולים שעלו

שקלים לכל היותר  2,500-ל 700שנה בארץ היא בין  20שנה לכל היותר. פנסיה של עולים שצברו ותק של  20לחסוך לפנסיה במשך 
יא עוד יותר (. בנוסף לכך עולים רבים שהגיעו לגיל פרישה גילו שמעסיקיהם לא הפרישו לקרן פנסיה ולכן הפנסיה שלהם ה2)טבלה 

שקלים לזוג תהיה המדינה  4,164שקלים ליחיד או  2,803-נמוכה. חשוב לציין שאם הפנסיה בתוספת קיצבת הזקנה גבוהה יותר מ
פטורה מסבסוד הנחות והטבות. העולים האלו הם דור ראשון בארץ ולרובם המכריע אין בבעלות דירה ללא משכנתא וכתוצאה מכך 

 שלומי משכנתא או שכירות כך שפרישה לפנסיה דנה אותם למצוקה כלכלית ועוני חריף.עם פרישתם הם מחויבים לת

 לפי חוק פנסיה חובה 67שיקבלו בגיל : גובה הפנסיה בשקלים 2טבלה 

 גובה משכורת
 שקל 7000

 גובה משכורת
 שקל 6000

 גובה משכורת
 שקל 5000

 גובה משכורת
 שקל 4000

 גיל התחלת חיסכון

5,425 4,650 3,875 3,100 25 
4,322 3,705 3,087 2,470 30 
2,569 2,202 1,835 1,468 40 
1,323 1,134 945 756 50 

851 729 608 486 55 
 

 

  ג'וינט ומכון ברוקדייל-מאיירס( ודוח של 2009" )45מקורות: דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת "מצבם הכלכלי של עולים חדשים, בפרט אלו שעלו לאחר גיל 
 (.  בנוסף אנו רוצים להביע את ערכתנו לאלכס טנצר על תרומתו בהכנת המסמך. 2015"מגמות השתלבותם של עולי ברית המועצות לשעבר" )
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 חברתי-: האפשרויות לקראת העתיד: הצד הכלכלי2015בחירות 

 פרופסור אביה ספיבק

 ת חברתית של המפלגות.. מבוא: גודל הממשלה באחוזי תוצר כנייר הלקמוס של הגישה הכלכלי1

בסקרי דעת הקהל לקראת הבחירות ניכרת מגמה ברורה: יש שלושה גושים כמעט שווי גודל.  הגוש הימני בהנהגת הליכוד 

בנט.  הגוש השמאלי בהנהגת העבודה )'המחנה הציוני'( ובו מרצ והערבים.  והגוש המרכזי שבו כל  -ובו הבית היהודי 

 מרכזי הוא שבעקרון, כל מפלגה מסוגלת להצטרף לקואליציה בראשות העבודה או הליכוד. האחרים.  האיפיון של הגוש ה

היחס לויתור על שטחים תמורת הסכם  -בטחוני –ההבחנה בין הגושים ימין ושמאל היא בראש וראשונה לפי הפרמטר המדיני 

ו של ליברמן קרובה לגוש הימין.  אולם שלום. לפי קריטריון זה יש עתיד של יאיר לפיד קרובה לגוש השמאל, וישראל ביתנ

חברתי. בעיקר מפני שכל -ההבחנה הכלכלית אינה ברורה כל כך. יש צורך בנייר לקמוס שיבחין בין ימין ושמאל כלכלי

המפלגות מדברות על הצורך לטפל בבעיות הדחופות של הכלכלה הישראלית: עוני ואי שוויון, שירותי החינוך והבריאות, 

 ות, השכר הנמוך והפריון הנמוך.  הדיור, התשתי

התחדדו ההבדלים בין הגושים.  2011( ומאז המחאה החברתית של 2003-2006דווקא מאז כהונת נתניהו כשר אוצר )

נתניהו שהעלה את ההפרטה והקטנת משקל הממשלה בתוצר ובמעורבותה במשק לראש סדר היום הכלכלי של המדינה, 

במח"ל[ שיצאו בבחירות  ל-פן מוקצן. זוהי  המסורת של הציונים הכלליים והליברלים ]הממשיך מסורת ליברלית, אם כי באו

;  שר האוצר מהמפלגה הליברלית שמחה ארליך עשה את  תנו לחיות בארץ הזאת( בסיסמא: 1951לכנסת השניה )

והחצי  70-שנות ה אינפלציה של סוף-[  אשר הציתה את ההיפר1977הליברליזציה הלא מבוקרת בשוק מטבע חוץ ]בסוף 

 . 80-הראשון של שנות ה

לעומתם, העבודה ממשיכה במסורת סוציאל דמוקרטית, עם תיקונים המושפעים מהתיאוריה הכלכלית המודרנית כמו הצורך 

. חברת 23.2-לשמור על גרעון ממשלתי ממוצע נמוך.  ובתוכה יש מגוון דעות לא קטן.  ]כך מעידה ב'כלכליסט' ביום ב ה

 י יחימוביץ'.[  הכנסת של

נייר הלקמוס הזה הוא ההתייחסות לתפקיד הממשלה במשק, האם היא מפריעה 'האיש השמן היושב על האיש הרזה' שהוא 

המגזר העסקי, לפי הציטטה של נתניהו, או שהיא יכולה לעזור.  לעזור על ידי מגזר ממשלתי מצויין שנותן שירות יעיל, לעזור 

 ך ציבורי, לעזור ע"י מערכת רווחה טובה ותחבורה ציבורית מצטיינת.  על ידי רפואה ציבורית וחינו

. יכולה הממשלה להקים ועדות לטיפול בבריאות ובעוני, פרמטר אחד מהווה את נייר הלקמוס הזה:  משקל הממשלה בתוצר

ה בדיוק מה שקרה אבל אם משקלה של הממשלה בתוצר הולך ויורד, אין ביכולתה להקדיש משאבים לטיפול בבעייה זו.  וז

 40%-לכ 45%-בעשור האחרון, וגם בשנתיים האחרונות של כהונת הממשלה. משקלה של הממשלה הרחבה בתוצר ירד מכ

 (. 6ותרשים  1)ראו תרשים  2012-ו 2000בין השנים 

שקל אם כך, גם אם תטען מפלגת יש עתיד שהיא חברתית, הרי העובדה שתחת יאיר לפיד כשר אוצר נקבע כלל לפיו מ

הממשלה בתוצר פוחת כל הזמן מעידה דווקא את ההיפך. אפשר כמובן לבדוק קריטריונים אחרים, כגון: היחס לתופעת עובדי 

 חברתיות.-הקבלן, שיראו כי הקריטריון הזה מנבא באופן מצויין את העמדה של המפלגה בשאלות כלכליות
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 מו באינטרנטכפי שהתפרס .  ניתוח המצעים הכלכליים של המפלגות2

  מתוך המצע:א. מפלגת כולנו של משה כחלון. 

 בהון מאבק, הציבורי השירות אפקטיביות שיפור, התחרותיות להגברת המפורטות המבניות הרפורמות של מלא יישום

 תוא הממשלה אמינות את יחזקו, במשק טווח ארוך צמיחה פוטנציאל יבטיחו – שפורטו העדיפויות סדרי קביעת לצד, השחור

 סך. ואמינה אחידה, צודקת, אחראית מדיניות יבטאו אלה. הציבור אמון את זאת ובכלל, הפיננסיים בשווקים והיציבות האמון

 .שנים בחמש ₪ מיליארד 45-כ על עומד, לעיל האמור יישום עם המוערך המקורות פינוי

מהעלאת מסים.   המשקל בתוצר  –מיליארד ש"ח. שחלקה באופן טבעי  5-מסקנה: הגדלת סך ההוצאה של הממשלה בכ

 מיליארד ש"ח זניח.  1100-שהוא כ

 מפלגת מרכז.  אין הגדלת משקל הממשלה בתוצר.מדד השמרנות: 

 

 : מתוך המצעב.  מפלגת העבודה 'המחנה הציוני'. 

 הבעיה

 סובל כבר הוא כיוםו, חריפה דיאטה עבר בישראל הציבורי המגזר, יציב תוצר-החוב ויחס, נמוכה נשארת שהאינפלציה בעוד

 היסוד בתשתית פוגעים אלא' מייעלים' אינם כבר, המתמשכים והקיצוצים הממשלתית ההוצאה היקף הקטנת. תזונה-מתת

 .הישראלית החברה של

 הפתרון

 .הכלכלית לתוכנית כבסיס ג"מהתמ 40% סביב ממשלתי תקציב יצירת: פיסקלית יציבות

 בבריאות, בחינוך, בדיור פערים לסגור מנת-על תוצר 2%-1% של מעלה כלפי הדרגתי תיקון שקילת: הדרגתי תיקון

 .במשק הצמיחה ובשיקלול, בהתאם יתוקן ההוצאה כלל. הציבורית ובתחבורה

 .העסקים למחזור התאמתו אך נמוך גירעון תוואי על שמירה: נמוך גירעון

 .ההכנסה מס תא לא ובפרט לעין הנראה בטווח מסים להעלות צורך אין: מסים העלאת ללא

 דמוקרטיה מתונה. הגדלת הוצאות הממשלה באופן מתון. -סוציאלמדד השמרנות:  

 .  בעיית העקביות הפיסקאלית:  אי אפשר לבצע את המדיניות הזו ללא העלאת מסים

 

  מתוך המצע:ג. מפלגת מרצ. 

 כלכלית-מקרו מדיניות

 .לתוצר ביחס יבוריתהצ ההוצאה להקטנת הגורם, בחוק הקבוע" ההוצאה כלל" ביטול

 .הטבעי הגידול לאחוז מעבר, שנה בכל הפחות לכל וחצי באחוז המדינה תקציב והגדלת התקציב הגבלת חוק ביטול •
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 המס במערכת רפורמה

 הצמצום. נשחק הממשלה ידי-על החברתיים השירותים ומימון, עקבי באופן הצטמצמו הממשלה הוצאות, האחרונות בשנים

 מס את משמעותית ולהקטין הגבוהות ההכנסות לבעלי ישירים מסים להפחית לממשלה לאפשר נועד וברווחה בשירותים

 הגדלה שעיקרה, המס במערכת רפורמה לבצע יש, שירותים של נאותה רמה ישראל לאזרחי להשיב כדי. החברות

 .העקיף המיסוי והקטנת הישיר המיסוי של משמעותית

  מעלים מסים. –כולל עקביות פיסקאלית יאליסטית. מדד השמרנות: סוציאל דמוקרטיה עד סוצ

 

 .  מתוך המצע: ד.  מפלגת הליכוד

 הכלכלית התפיסה של עקרונותיה

 חברתית. רגישות עם חופשית כלכלה. 1

 במגזר וגידול ביעילות המתנהל שוק הון, מיסים הפחתת, תקציבית במשמעת צורך יש, תחרותי ובשוק גלובלית בכלכלה. 2
 .הפרטי

 .אלו הזדמנויות לנצל יכולים לאלו שאינם ולדאוג, האוכלוסיה כלל עבור כלכליות הזדמנויות ליצירת לשאוף הממשלה לע. 3

 באלו לתמוך כדי הכספים לשמור את תוכל שהממשלה מנת על, התעסוקה בשוק ולהשתלב לעבוד הכשירים כל על. 4
 .זאת לעשות מסוגלים אינם שבאמת

 .הלאומיות בחינוך ובתשתיות השקעה באמצעות היא לכולם כלכליות הזדמנויות ליצור ביותר הטובה הדרך. 5

 שמרני.  המשך הקטנת משקל הממשלה במשק והגדלת המגזר הפרטי.  הורדת מסים. מדד השמרנות: 

 ה. שאר המפלגות.  לא התפרסמו מצעים. 

 

 ו. טבלה מסכמת

 המפלגה
הוצאה ממשלתית 

 כחלק מהתוצר
 ותהער מדד השמרנות מסים

 המשך המדיניות 5 יורדים יורדת ליכוד

 4 ללא שינוי עולה מעט כולנו  )כחלון(
 

 

 3 ללא שינוי 1-2%-עולה ב עבודה
אי עקביות 

 תקציבית

 1 עולים עולה משמעותית מרצ
ביטול כלל 

 ההוצאה
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 OECD.  המצב הקיים היום: פיגור בשירותים החברתיים לעומת ארצות 3

אחוזי תוצר וכך גם  5-בהן ירדו הוצאות הממשלה הרחבה ב  2000-2013עשרה השנים -מראה את שלוש 1תרשים 
תהיה ירידה נוספת של ההוצאה האזרחית באחוז אחד בחמש השנים  6ההכנסות ממסים.  אם תמשיך מגמה זו כמו בתרשים 

 הקרובות.  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחינת הוצאות הממשלה בהשוואה בינלאומית, כפי התוצאה של המדיניות הזו מביאה אותנו לרמת חיים נמוכה מאד מ
 .  ישראל היא מקום שני מלמטה ברמת הוצאות הממשלה האזרחיות בכל ארצות הייחוס. 2שרואים בתרשים 
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 (.  4-ו 3ההוצאה הנמוכה מתבטאת באופן מיידי ברמת הוצאות נמוכות לתלמיד וכן לנפש במערכת הבריאות. )תרשימים 

 

 

 

 (.6א מתבטאת גם ברמת אי שוויון מהגבוהות בכל ארצות המערב )תרשים והי
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 .  הצרכים התקציביים שניתן לממן ע"י מדיניות תקציבית מרחיבה 3

 א. המצרפים התקציביים

מראה את המשמעות של המשך המדיניות המצמצמת של הממשלה, אשר תוריד את משקל ההוצאה האזרחית  6תרשים 
אחד מתוך התוצר בתוך חמש שנים.  זאת לעומת תרחיש מרחיב )של כלכלני ון ליר( שבו ההוצאה תעלה באחוז וחצי.   באחוז

 27-מיליארד ש"ח, ולכן ההבדל בין שני סוגי המדיניות היא בגובה של כ 11-אין אלו סכומים של מה בכך. כל אחוז תוצר הוא כ
 ל לפתור הרבה בעיות כלכליות וחברתיות. סכום אשר יכו – 2020מיליארד ש"ח  לשנה בשנת 

מרצ שאומרת זאת  –התרחיש המרחיב של כלכלני ון ליר מתאים לשתי המפלגות שרוצות להרחיב את הוצאות הממשלה 
 במפורש והעבודה שאומרת זאת בחצי פה.  

 

צאה הנוספת, וכך נשמרים יעדי ליר מביאה בחשבון עלייה מתונה במסים כדי לממן את ההו-ראוי לציין כי תוכנית כלכלני ון
 כלומר, יש בה עקביות תקציבית.  זאת בניגוד למצעי מפלגות מסויימות כפי שראינו לעיל. –הגירעון 
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 ב.  הצרכים התקציביים של מערכת הבריאות

פניית הוועדה הסכימה כי חיזוק מערכת הבריאות הציבורית תלוי בראש ובראשונה בה'בדו"ח ועדת גרמן נאמר בפתיח כי 
לבסיס התקציב של משרד הבריאות, ובהמשך ₪ מיליון  700.  לאחר מכן יש תוספת זעומה של 'משאבים מתאימים למערכת

 -מימוש הצעדים שעליהם המליצה הוועדה יהיה כרוך לעתים בתוספת תקציבית : 'נאמר במפורש שהתוספת אינה מספיקה

  .'המערכת להיאבק, גם מול מטרות ראויות אחרות במדינהתוספת שעליה תיאלץ  -עוד מעבר לתקציב שהוקצה כעת 

מהניסוחים המאופקים של הדו"ח עולה התסכול של אנשי מערכת הבריאות הציבורית, אשר ברור להם כי המפתח למערכת 
נמצא בצד התקציבי. המחסור התקציבי הוא שמוביל לבעיות של המערכת: המחסור במיטות אשפוז, פריחת הרפואה 

היעדרות רופאים בכירים מהמחלקות משעות הצהרים ואילך, תיירות המרפא הלא מוסדרת, התפשטות הביטוחים הפרטית ו
 המשלימים וכו' וכו'.  

אפשר גם אם כך, כדי לפתור את בעיות מערכת הבריאות יש צורך במשאבים משמעותיים. בדו"ח של המחאה החברתית: 
 אחוזים בלבד מהסכום הזה.  7הוא ₪ מיליארד  ₪0.7.  מיליארד  10-הוערך סכום זה בכאחרת, 

להוצאה האזרחית לשנה ביחס לתרחיש הממשלתי של המשך המדיניות הקיימת, מאפשרת ₪ מיליארד  27תוספת של 
להקצות סכום שנתי נכבד למערכת הבריאות, ולפתור את הבעייה מהשורש.  המשך המדיניות התקציבית הקיימת ימנע את 

 הבריאות הציבורית, וכל העבודה המקצועית היסודית שנעשתה בועדה תהיה לשווא.  האפשרות לטפל במערכת

 ג. המלצות ועדת אללוף למלחמה בעוני

בניגוד לועדת גרמן, שבחרה לא לתמחר את העלות האמתית של תיקון מערכת הבריאות, ועדת אללוף נקבה במחיר המלא 
ארד מסכום זה יועד להגדלת קצבאות לקשישים והשלמת הכנסה, מילי 2.5לשנה.  ₪ מיליארד  7של המלחמה בעוני: מעל 

 מיליארד.   0.5מיליארד ולבריאות  0.3מיליארד לבעיות דיור, לחינוך  1.6מיליארד לשיפור תעסוקה,  2.3

 8-במצב התקציבי הקיים, המלצות אלו נושאות אופי הצהרתי מובהק.  כאשר סך כל הגידול בתקציב המדינה עומד על כ
לשנה,  ויש לתת ממנו תוספת לא ידועה לביטחון, הרי אי אפשר שכל הגידול האזרחי בתקציב המדינה ילך ₪ רד מיליא

 ימים יגידו. ₪?  למלחמה בעוני.  האם עדיפה גישת גרמן, אשר קיבלה תוספת של מיליארד 

 ד. צרכי החברה הערבית ושינוי מבנה כוח העבודה בישראל בעשורים הקרובים

תה ועדה לקידום תעסוקה ושוויון בחברה הערבית, למרות שמקבלי ההחלטות ערים מאד לצורך הזה.  צורך זה עדיין לא מונ
נובע מכך שבעשורים הקרובים יהיו התפתחויות דרמטיות בדמוגרפיה של כוח העבודה: גידול בשיעור הערבים וירידה בשיעור 

במשק.  הבעייה היא בשיעור התעסוקה הנמוך )בתוך קבוצת  היהודים בגילאי העבודה.  לכך יהיו השפעות על צמיחת התוצר
רק רבע מהן מועסקות בהשוואה לשני שליש אצל הנשים היהודיות, וכן בתוצר  –גילאי העבודה( כיום אצל הנשים הערביות 

את  הממוצע הנמוך לגבר ערבי מועסק. תוכנית כלכלית כוללת אשר תטפל בתעסוקה היא נדרשת.  תוכנית כזו גם תצמצם
תשתיות, בריאות, רווחה  –העוני והפערים בין יהודים וערבים.  תוכנית כזו צריכה לכלול גם יסודות של השוואת תנאי החיים 

 וחינוך בין יהודים וערבים. 

.  הם מראים כי Jמיליארד ש" 2עד  1.5ערן ישיב וניצה קסיר אומדים את ההוצאה הנדרשת לשילוב נשים בכוח העבודה ב

 . 7.3%ובין  3.5%שיעור התשואה הפנימי של השקעה זו נע בין  –סוקה כדאית מאד למשק הגדלת התע

מסגרת רחבה יותר לטיפול בתעסוקה ובשוויון אומדת את התוספת לטיפול שורש בבעיות היסוד של החברה הערבית אומדת 
 פעמיים וחלק הם שוטפים.  -דעל פני עשור, כאשר חלק מהסכומים הם ח₪ מיליארד  3.5-את ההוצאה השנתית הנדרשת ב

 לשנה₪ מיליארד  3.5. תקציב תוכנית עשור לכלכלה הערבית
 )מיליוני שקלים(

 סכום שנתי הנושא
עלות 

 לעשור
 הערות

 1,000 100 תעסוקת נשים
 

 מייצר תעסוקה 800 80 תעסוקה במגזר הציבורי

 איזורי תעסוקה
 

2,500 
 

 כיתות –חינוך 
 

5,500 
 



 

23 

 

 מייצר תעסוקה 8,000 800 תוספת הוראה

 עשרה בתי ספר 1,000 100 תרבותיים אזוריים-הקמת בתי ספר רב

 מייצר תעסוקה 500 50 חינוך טכנולוגי

 6,000 600 תשלומי הקבלה בתשתיות
 

 מייצר תעסוקה 2,500 250 השתתפות ממשלתית ברווחה

 1,000 100 רשויות מקומיות
 

 עיור
 

4,500 
 

 שונות
 

1,700 
 

    
 סה"כ

 
35,000 

 
 מקור: חישובי המחבר וד"ר דני גרא עבור תוכנית אב לפיתוח החברה והכלכלה הערבית בישראל. 
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 מה המפלגות מציעות? – 2015בחירות 

 ד"ר רובי נתנזון ומתן שרירא

 מצעי הבחירות שפורסמו והשפעתם על הוצאות משקי הבית –סיכום ממצאים 

 :משפחה א'
משק בית ממוצע 

ן השני. בחמישו
הכנסה חודשית 
נטו למשק בית: 

ש"ח.  9,170
הוצאה כספית 
חודשית כוללת 

למשק בית: 
ש"ח.  9,068

סה"כ הוצאה 
חודשית לדיור, 
בריאות, חינוך 

 6,923ומזון: 

 דיור

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
  הציוני

הבית 
 היהודי

  כולנו
ישראל 

 ביתנו
  מרצ

2,937 

700- 80- 120- 480- 500- 

 2,437 2,457 2,817 2,857 2,237 ינויהש

 בריאות

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 כולנו יש עתיד
ישראל 

 ביתנו
 מרצ

571 

90- 120- 100- 50- 110- 

 461 521 471 451 481 השינוי

 חינוך

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

הבית 
 היהודי

 כולנו
ישראל 

 ביתנו
 מרצ

1,332 

240- 280- 200- 240- 300- 

 1,032 1,092 1,132 1,052 1,092 השינוי

 מזון

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 מרצ כולנו

  
2,083 

170- 180- 170- 

 1,913 1,903 1,913 השינוי  

  

        

 :משפחה ב'        
משק בית ממוצע 

בחמישון 
הרביעי. הכנסה 

חודשית נטו 
למשק בית: 

ש"ח.  17,605

 דיור

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

הבית 
 היהודי

 מרצ כולנו יש עתיד

3,956 

340- 100- 750- 160- 80- 

 3,876 3,796 3,206 3,856 3,616 השינוי
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הוצאה כספית 
חודשית כוללת 

למשק בית: 
ש"ח.  13,145

סה"כ הוצאה 
חודשית לדיור, 
בריאות, חינוך 

 9,696ומזון: 

 אותברי

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 כולנו יש עתיד
ישראל 

 ביתנו
 מרצ

     

1,011  

120- 230- 180- 90- 200- 

 811 921 831 781 891 השינוי

 חינוך

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

הבית 
 היהודי

ישראל 
 ביתנו

 מרצ

 
2,129 

240- 240- 240- 320- 

 1,809 1,889 1,889 1,889 השינוי 

 

 

 מזון

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 מרצ כולנו

  

 
2,600 

190- 210- 210- 

  

 

 2,390 2,390 2,410 השינוי

   

ככל מערכת בחירות, המפלגות השונות מפרסמות מצע הבחירות שבו הן מציגות את תוכניותיהן השונות לשיפור המצב. אנו ננסה 

שפורסמו על ה"כיס" של משפחה ממוצעת, בהוצאתה על ארבעה תחומים מרכזיים: דיור, בריאות, חינוך  לבחון את השפעת ההצעות

 ומזון. 

 נבדוק את השפעת הצעדים המוצעים במצעים על כיסם של שתי משפחות בעלות פרופיל שונה: 

במשרה מלאה ועוד ועוד מפרנס בחצי  נפשות, מפרנס אחד 3-4(, שבו 4-ו 3משק בית ממוצע בחמישון השני )עשירונים  – משפחה א'

 משרה. גרים בשכירות.

ש"ח. הוצאה חודשית על דיור,  9,068ש"ח. הוצאה כספית חודשית כוללת למשק בית:  9,170הכנסה חודשית נטו למשק בית: 

 ש"ח.     6,923בריאות, חינוך )כולל תרבות ובידור( ומזון: 

 מפרנסים.  2נפשות,  3-4 –(, שבו 8-ו 7עשירונים משק בית ממוצע בחמישון הרביעי ) –משפחה ב' 

 מעוניינים לרכוש דירה.שבתשלומי משכנתא על דירה בבעלותם, או 

ש"ח. הוצאה חודשית על דיור,  13,145ש"ח. הוצאה כספית חודשית כוללת למשק בית:  17,605הכנסה חודשית נטו למשק בית: 

 ש"ח.      9,696בריאות, חינוך )כולל תרבות ובידור( ומזון: 

 (., עיבוד מרכז מאקרו2013-ו 2012סקרי הוצאות משק בית לשנים הלמ"ס,  )נתוני

כאמור, מצעי המפלגות הינם חלק מתעמולת הבחירות, ואינם מאופיינים בפירוט של תוכניות קונקרטיות. בכדי לבצע הערכה 

נתיים הקרובות, התייחסנו לתוכניות הקונקרטיות בש –להשפעות הסבירות של הצעדים המוצעים על יוקר המחייה בטווח הקצר 
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יותר ולמגמות הפעולה העיקריות המתוארות במצעים. נתנו משכולות ברורות לכל צעד ולקחנו בחשבון היקף ביצוע רלוונטי 

לשנתיים הקרובות, ללא שקלול השפעתו על כלל ההוצאה התקציבית, וללא הכללת רפורמות רגולטיביות רחבות שאת יישומן 

והשפעתן קשה להעריך לתקופה הקרובה. לא נכללו הצעות הנוגעות לשיפור איכות של שירות מסויים לאזרח, אלא רק כאלו הנוגעות 

 לעלות המוצרים או השירותים. לא כל המפלגות פרסמו מצע, ועל כן התייחסנו לאלו שפרסמו, ולמה שפורסם.  

נושא מרכזי בשיח הציבורי ובסדר היום של תעמולת הבחירות, הודות חברתי הינו -כבמערכת הבחירות הקודמת, המצב הכלכלי

ליוקר המחייה הגבוה המכביד על מרבית אזרחי ישראל. נתונים מן השנה האחרונה מצביעים על המשך מגמת העלייה במחירי הדיור 

רץ בחודשים האחרונים. העליות והמזון, עלייה בהוצאה על הבריאות והחינוך, וזאת לצד גלי פיטורים שפקדו את דרום וצפון הא

 2014-. ב3%רשם ירידה של  2014עד סוף הרבעון השלישי של  2001-במחירים מגיעות במקביל לחוסר צמיחת השכר הריאלי, שמ

 .1%-עלה בממוצע השכר הריאלי ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיור

שת דירה בישראל, יותר ממספר משכורות משכורות בממוצע לרכי 148, נדרשות 2014לפי נתונים מדו"ח שפרסם בנק ישראל בשנת 

בשנה החולפת, כך עולה מסקירה שפרסם  5%-( יחדיו. מחירי הדיור עלו ב71( וספרד )66הדרושות בממוצע לרכישת דירה בארה"ב )

. נושא הדיור מהווה אחד מן המרכיבים המרכזיים לעליית יוקר המחייה בשנים 2008לערך משנת  70%-השמאי הממשלתי, וב

ונות. ניתן לראות במקור לבעיה את היצע הדירות שאינו תואם את הגידול באוכלוסייה, כפי שנראה מנתוני משרד הבינוי האחר

והשיכון בטבלה הבאה, וניתן לראותו בביקוש שנמצא במלכוד מסויים עקב עומס בירוקרטיה שמעלה עלויות וזמן הבנייה ואי 

 ממתנת וחוקי שכירות אשר יגנו על השוכר.  הסדרה של שוק שכירות הוגן עקב היעדר רגולציה

 

 

שינוי בשכר הריאלי השנתי הממוצע 2005 - 2013
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 מקור: משרד הבינוי והשיכון.

 עיקרי מצעי המפלגות בתחום הדיור:

 "סבסוד ערך אלף בשנה 50-60דירות זמינות לשיווק, שיצאו לשוק בקצב של  300,000תכנון  - "המחנה הציוני ,

-5%הקרקע לדיור ושיווק קרקעות מינהל במחירים מופחתים, יישום מודל לשכירות ארוכת טווח במחירים מפוקחים של 

 בהתאם למשכורת. 30%

 נייה הכפרית, הרחבת תכנית "נתיב לדירה".הסבת משרדים באזורי ביקוש לדירות, עידוד הב – הבית היהודי 

 חוק מע"מ אפס לדירה ראשונה – יש עתיד . 

 צמצום הביורוקרטיה.הגדלת מלאי הדיור הציבורי, יחידות דיור,  250,000שחרור לבנייה של  – כולנו 

 רים לזוגות צעי 90%הנהגת משכנתא מסובסדת עבור אוכלוסיות קשות יום, תן משכנתאות עד  – ישראל ביתנו

 העומדים בתנאים.

 יחידות דיור במרכזי הערים, חיוב  100,000יישום תוכנית לאומית מקיפה להתחדשות עירונית והקמת  - מרצ

מיח' הדיור בפרויקטים החדשים(, ובגיוון תמהיל הדירות,  30%פרוייקטי דיור חדשים בבניית דיור בר השגה )

  שנה, חקיקה להסדרת שוק השכירות.  15למשך  דירות חדשות לדיור הציבורי מדי שנה 1,000בניית 

 

 השפעת מצעי המפלגות על ההוצאה לדיור

 
המצב 
 הנוכחי

 מרצ ישראל ביתנו כולנו יש עתיד הבית היהודי המחנה הציוני

משפחה 
 א'

2,937 700-  80-  - 120-  -480 500-  

משפחה 
 ב'

3,956 340-  100-  750-  160-  - 80-  

 

אקונומי נמוך עשויים להביא להוזלה נראית לעין -זורי עדיפות או ממשכנתאות למשפחות במצב סוציוסבסוד שעור מערך הקרקע בא

 בהוצאות משקי הבית לדיור. סבסוד ערך הקרקע או 

 "הוזלתה" במכרזים של מנהל מקרקעי ישראל עשויים להביא לירידה במחירי הדיור, אך גם לאובדן הכנסות משמעותי למדינה.

 פער הביקוש מלאי דירות משקי בית שנה

1995 1,639,600 1,689,400 -49,800 

2008 2,314,100 2,231,560 82,540 

2013 2,526,000 2,411,000 115,000 



 

28 

 

זיל את עלויות הדיור לזכאים לו )כך התייחסנו למשפחה ב'( בטווח הקצר, אולם בטווח הבינוני והארך לא נראה כי חוק מע"מ אפס יו

 הוא יביא למגמת ירידת מחירים יציבה, ויגרום לאובדן הכנסות משמעותי.

ח במחיר מותאם להכנסות לצד צעדים אלו הנוגעים ל"הטבות" מצד המדינה, צעדים רגוליטוריים כחוק המסדיר שכירות ארוכת טוו

המשפחה ומאפשר עלייה מתונה בלבד במחירי השכירות, ואילוץ הקבלנים לגיוון תמהיל הדירות ע"י תנאים מחייבים במכרזי 

 הבנייה, יכולים להגדיל את היצע הדיור בר ההשגה בפועל, ולתרום לייצוב וירידה במחירים.    

 בריאות

 

 .מדינית כלהלכל מאקרו מרכז עיבוד, ס"למ :מקור

 

, 2.4%-חלקה של ההוצאה הציבורית על בריאות כשיעור מסך ההוצאה הלאומית לבריאות ירד בחמשת השנים האחרונות בכ

. האזרחים תלויים יותר בשירותי בריאות פרטיים, ישנה שחיקה בעדכון סל 3.8%-כשבמקביל חלקה של ההוצאה הפרטית עלה בכ

ריים מתדרדרים וישנו מחסור משמעותי במיטות אשפוז, אחיות ורופאים, כשישנם פערים התרופות, התנאים בבתי החולים הציבו

 בין הפריפריה למרכז. 

 לערך.  20%-מיטות לאלף נפש, ירידה של כ 1.88-רק על כ 2012-, וב2.3נפש על  1,000-עמדו מספר המיטות ל 1995בשנת 

 2010משנת יאות פרטיים, ולהעלאה בהוצאה הפרטית לבריאות, כששחיקת השירותים הציבוריים הביאה לעידוד צריכת שירותי בר

 לבריאות. השנתית ( בהוצאה הפרטית₪23% ) 750הייתה עלייה ריאלית של 
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 עיקרי מצעי המפלגות בתחום הדיור:

 ופליהן למערכת הציבורית, רפואת מומחים ציבורית מתן תמריץ תקציבי לקופות החולים להפנות את מט – המחנה הציוני

 במשך כל שעות היום, שיפור הרגולציה.

 לשירותים ₪ המלצות ועדת גרמן  )הסדרה, מיסוי והגבלה של  הרפואה הפרטית, ותוספת תקצוב של מיליארד  – יש עתיד

 .הציבוריים(

 ות ביום ללא תשלום נוסף מהחולים, עידוד הרחבה של סל הבריאות, רפואת מומחים וניתוחים במשך כל שע – כולנו

 התחרות בביטוחים המשלימים.

 עדכון מתמיד ושוטף בשיעור קבוע של סל התרופות. – ישראל ביתנו 

 בשנה, ביטול מע"מ על תרופות, הרחבת טיפולי השיניים הבסיסיים  2%עדכון קבוע של סל התרופות בשיעור של  - מרצ

 והמונעים לילדים וקשישים.

 

 מצעי המפלגות על ההוצאה לבריאות השפעת

 

המצב 
 מרצ ישראל ביתנו כולנו יש עתיד המחנה הציוני הנוכחי

משפחה 
 א'

571 -90 120-  100-  50-  110-  

משפחה 
 ב'

1,011 -120 230-  180-  90-  200-  
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ל התרופות ועדכון שותף לאחר השחיקה בפועל בתקצוב שירותי הבריאות הציבוריים והגידול בתלות בשירותים הפרטיים, הרחבת ס

שלו, וסיפוק שירותי רפואת מומחים לאורך כל שעות היום בבתי החולים הציבוריים ללא תשלום מיוחד נוסף מהמטופל, יביאו 

לירידה בהוצאות משקי הבית על בריאות. בנוסף, יצירת תנאים תחרותיים ומניעת מונופול בתחום הביטוחים המשלימים צפויים 

ירים, אך יצריכו פיקוח נוקשה ובדיקה לכך שהמצב שיווצר לא יביא למגמה של "בריחת רופאים" לחו"ל או להביא לירידת מח

 לתחומי רפואה פחות נזקקים, אם תיגרם ירידה בהכנסות.   

 חינוך

 

 .מדינית לכלכלה מאקרו מרכז עיבוד, ס"למ :מקור

נוך מסך ההוצאה הלאומית לחינוך. הדבר התבטא בעלייה בהוצאה הציבורית על חי 8%בחמש השנים האחרונות, חלה ירידה של 

 .56%בהוצאה הפרטית לתלמיד בשנה בתוך חמש שנים, עלייה של  3,500חדה של 
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22.2 23.9 28.1 29.0 30.3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014*

 (באחוזים)מימון ההוצאה הלאומית לחינוך 

 מגזר פרטי מגזר ממשלתי



 

31 

 

 

 .מדינית לכלכלה מאקרו מרכז עיבוד, ס"למ :מקור

נוך הממוצעת מחלקה של ההוצאה הממשלתית לחי 9%-, חלקה של ההוצאה הממשלתית לחינוך בישראל נמוך בכ2011נכון לשנת 

 20%-. שיעור ההוצאה הפרטית מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך, בתחום החינוך העל תיכוני, גבוה בישראל בכOECD-במדינות ה

 .OECD-מהממוצע במדינות ה

 עיקרי מצעי המפלגות בתחום חינוך:

 תקצוב דיפרנציאלי0-3 ובניית תשתית להרחבת מעונות לילדים בגילאי 3-9סבסוד צהרונים לגילאי  – המחנה הציוני ,. 

 אקונומי נמוך, -תקצוב דיפרנציאלי, הארכת יום הלימודים בגני הילדים באזורים בהם המצב הסוציו – הבית היהודי

 הקמת מסגרות משלימות עבור כל ימי החופשה מהלימודים הפורמליים.

 תקצוב דיפרנציאלי. – כולנו 

 תקצוב דיפרנציאלי.6"צ לילדים מגיל חצי שנה ועד גיל אחה 17:00מערכת צהרונים עד לשעה  – ישראל ביתנו , 

 העלאת שיעור הסבסוד הציבורי הקיים לצהרוני יום למשפחות, הפעלת יום חינוך ארוך, הקמת מפעל הזנה  - מרצ

 ביישובים מוחלשים.

 

 השפעת מצעי המפלגות על ההוצאה לחינוך

 
המצב 
 הנוכחי

 מרצ תנוישראל בי כולנו הבית היהודי המחנה הציוני

משפחה 
 א'

1,332 -240 -280 200-  -240 300-  

משפחה 
 ב'

2,129 -240 -240 - -240 320-  
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אקונומיות נמוכות יוריד את ההוצאות לחינוך בקרב קבוצות אלה. גידול -תקצוב דיפרנציאלי המתעדף פריפריה ושכבות סוציו

ות חינוכיות ציבוריות לימי החופשה יוזילו את עלויות החינוך, בסבסוד המדינה לצהרונים, הנהגת יום לימודים ארוך והקמת מסגר

 ויגבירו את זמינות ההורים לעבודה.

 מזון

נרשמה ירידה  2014. בשנת 15%-בכ הירקות והפירות, ומדד מחירי 11%-, עלה מדד מחירי המזון )ללא ירקות ופירות( בכ2009משנת 

 במדד מחירי הירקות והפירות.  0.4%-במדד מחירי המזון ו 0.8%מתונה במדדים, של 

 

   

 .מדינית לכלכלה מאקרו מרכז עיבוד, ס"למ :מקור

, ישראל דורגה בשליש העליון )מחיר גבוה( של המדינות בכמחצית מן 2009בדו"ח השוואת מחירים שערך האיחוד האירופי בשנת 

 המוצרים שבהשוואה. בהתייחסות לפי רמת הכנסה מצבה של ישראל אף הורע יותר.

שוק המזון בישראל מאופיין בריכוזיות גבוהה כאשר הוא נשלט ברובו ע"י הרשתות והיצרנים המקומיים הגדולים, ובהגבלות 

 .      2012משמעותיות על ייבוא. הייצור המקומי בענף מצוי בקיפאון משנת 

 :רי המזון()מרבית המפלגות שפרסמו מצע אינן התייחסו לתחום מחיעיקרי מצעי המפלגות בתחום מזון 

 הוצאת מכרז לרשת הפצה ארצית ליצרני מזון קטנים, יישום חוק המזון.  – המחנה הציוני 

 הסרת חסמים ובירוקרטיה לעידוד התחרות בשוק המזון. – כולנו 

 פירוק מונופול הכשרות של הרבנות, הכנסת מוצרי מזון נוספים תחת פיקוח. - מרצ 
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 השפעת מצעי המפלגות על ההוצאה למזון

 
המצב 
 הנוכחי

 מרצ כולנו המחנה הציוני

משפחה 
 א'

2,083 170-  180-  170-  

משפחה 
 ב'

2,600 190-  -210 210-  

 

 

נראה שפיקוח ואכיפה רגולטורית מוגברת יקלו על כניסת חברות חדשות לשוק, יגדילו את התחרות שניתן לצפות שתביא לירידת 

רן לצרכן, פירוק מונופולים והכנסת מוצרים תחת פיקוח צפויים להביא מחירים. בנוסף, צעדים לצמצום שרשרת ההפצה מהיצ

לירידת מחירים. יש לבחון את אובדן הכנסות המדינה מכל מהלך ואת רמת הפגיעות של היצרנים והמשווקים המקומיים, בכדי 

 לשמור על כושר הייצור של המשק. 


