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 פתח דבר

דמוקרטיה, לפלורליזם ולשיתוף פעולה -קרן פרידריך אברט היא קרן גרמנית המחויבת לסוציאל

פעילותנו מבוססת על ערכי היסוד של  תנועת העבודה, המזוהה עם רעיוניתכקרן בינלאומי. 

תחומי פעילותה העיקריים של הקרן הם: וסולידריות.  חברתי דמוקרטיה: חופש, צדק-הסוציאל

טיפוח ו קידום כישרונות, שיתוף פעולה בינלאומי, ייעוץ פוליטי, קידום ההשכלה הפוליטית

  .דמוקרטי-הסוציאלהרעיון של האוניברסלית המורשת 

-כבר משנות ה בישראלהקרן פעילה  .אברט יש יותר ממאה נציגויות ברחבי העולםלקרן פרידריך 

רואה עצמה כגוף  קרן פרידריך אברט בישראל .1978-ופתחה את משרדה הראשון בתל אביב ב 60

מיזם "הקואליציה  יעוץ ומוציא מיזמים אל הפועל.יחשיבה ו כצוות דמתפקרעיוני ומעשי כאחד ה

 השיג יותרלמרכז מאקרו לכלכלה מדינית, כחלק מן הפעילות שנועדה  החברתית" נולד, בשיתוף

 וףתישחברתיים ודמוקרטיים נוספים. לצורך כך, ראינו חשיבות רבה בערכים לחזק צדק חברתי ו

ייצוב החברה האזרחית באמצעות עידוד , ארגונים חברתיים מקומיים וחיזוקםפעולה עם 

בוצות חלשות בחברה, כל זאת עם מעורבות של מקבלי הידברות בין אוכלוסיות שונות והעצמת ק

בין בצורה זו הקרן מעודדת שיח תוסס ורב גוני . החלטות מכל חלקי הקשת הפוליטית והחברתית

 בחברה הישראלית.הקבוצות השונות 

 

 

 ד"ר וורנר פושרה

  מנהל קרן פרידריך אברט בישראל 
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 מבוא

גם לאחר המחאה החברתית בשנת  לגדול ממשיכיםהפערים החברתיים בשנים האחרונות ניכר כי 
משכורות  146, נדרשות 2015. נכון לשנת בהשוואה בינלאומית משמעותי נותר פער כןו 2011

 752, ההוצאה הפרטית לחינוך צפויה לעלות בעוד 2011בשנת  131בממוצע לעומת לרכישת דירה 
בשיעור המימון הפרטי  3.5% -בארבע השנים האחרונות ישנה עלייה של כ .2015בשנת ₪ 

-כמו כן, בהשוואה למדינות הבשיעור המימון הציבורי.  2% -ל כלבריאות, לעומת ירידה ש

OECD ,,בעוד  4.44%, עומדת על 2014נכון לשנת  ההוצאה הממשלתית לבריאות כאחוז מהתמ"ג

מת קישראל ממו ,OECD-, מבין מדינות ה2013נכון לשנת . 6.48%עומד על  OECD-ממוצע ה
תוחלת העוני במדינה ורביעית )אחרי מקסיקו, טורקיה וארה"ב( באי שנייה רק למקסיקו ב
 השוויון, לפי מדד ג'יני. 

מחלוקות בין הסיעות הקואליציוניות ובשל בעקבות  19-התפזרה הכנסת ה 2014חודש דצמבר ב
ום יני בתח. הרצון להביא לשינוי מד2015במרס  17-כך הוקדמו הבחירות בשנתיים לתאריך ה

כלכלי בלט במיוחד במערכת הבחירות האחרונה כאשר במצעי הבחירות של המפלגות -החברתי
 דיור, בריאות חינוך ומזון.חברתיים בהם נושאים בלטו השונות 

הקואליציה החברתית, שהוקמה במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז מאקרו לכלכלה מדינית לבין 
לבחון את מצעי הבחירות השונים, תוך  2015מטרה בשנת קרן פרידריך אברט בישראל, שמה לה ל

התמקדות בנושאים החברתיים הבוערים ובחינת השפעתם על המדיניות החברתית כלכלית 
הנוכחית, לנוכח הדיונים על הצעת התקציב המתקיימים בימים אלו. במסגרת הקואליציה 

-טובת יצירת עתיד כלכליהחברתית, ממשיכים לקחת חלק ארגונים מובילים שונים הפועלים ל
חברתי טוב יותר. כל ארגון מייצג תחום עיסוק אחר ובעל השפעה על אוכלוסיות שונות, מבחינה 

  חברתית. -כלכלית

על סדר היום ישנן סוגיות המחייבות טיפול מעמיק ואנו מאמינים כי ניתן יהיה לקדמן בעזרת 
יצירת כור היתוך שיביא לשינוי סביב דרך הפעולה היא  בין גורמים שונים. שיתופי פעולה

את כל גווני הקשת הפוליטית, החברתית והכלכלית לקחת חלק  הזמנואנו  .פלטפורמה משותפת
 .ישראל בדיון על עתידה של

 לצמצום האמצעים את וכן הישראלית בחברה פערים זיהוי הינו הקואליציה של המרכזי הדגש
, החינוך חיזוק ידי על היתר בין, האוכלוסייה כלל של החיים רמת את לשפר במטרה, אלו פערים

 . החברתיים והשירותים הדיור תנאי, הבריאות

, בהמשך לקיומם של שני כנסים החברתית התקיימו שני כנסים ה של הקואליציהשנתה השנייב
עסק ו 26.02.15 -אביב בתאריך ה-הכנס השלישי התקיים במרכז עינב בתל. 2014נוספים בשנת 

 למרס. הכנס הרביעי התקיים 17-נערכו במצעי המפלגות השונות לקראת הבחירות שבנושא 
תקציב כהמשך לנושא הכנס השלישי ועסק ב 15.10.15-בתאריך הבבאר שבע בפארק קרסו למדע 

 דגש על אזור הדרום.ב 2015-2016המדינה לשנים 

של הקואליציה  ספר זה מכיל את כל המחקרים וניירות העמדה שהוכנו לקראת שני הכנסים
 החברתית וכן את עיקרי הדברים והמסקנות שהוצגו בשני הכנסים. 

מכילה את עיקרי המסקנות והמלצות הביניים למדיניות שגובשו בעקבות החוברת בנוסף נערכה 

 .www.macro.org.il -או ב www.fes.org.il -את החוברת ניתן למצוא ב שני הכנסים.
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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 

השני.  בחמישון
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 
777- 87- 127- 487- 577- 

 2,437 2,457 2,817 2,857 2,237 השינוי

 בריאות

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 כולנו יש עתיד
ישראל 

 ביתנו
 מרצ

571 
97- 127- 177- 57- 117- 

 461 521 471 451 481 השינוי

 חינוך

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

הבית 
 היהודי

 כולנו
ישראל 

 ביתנו
 מרצ

1,332 
247- 287- 277- 247- 377- 

 1,032 1,092 1,132 1,052 1,092 השינוי

 מזון

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 מרצ כולנו

  
2,083 

177- 187- 177- 

 1,913 1,903 1,913 השינוי  
  

        

        

 :משפחה ב'
משק בית ממוצע 

 בחמישון
הרביעי. הכנסה 

חודשית נטו 
למשק בית: 

ש"ח.  17,605
הוצאה כספית 
חודשית כוללת 

למשק בית: 
ש"ח.  13,145

סה"כ הוצאה 
חודשית לדיור, 
בריאות, חינוך 

 9,696ומזון: 

 דיור

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

הבית 
 היהודי

 מרצ כולנו יש עתיד

3,956 
347- 177- 757- 167- 87- 

 3,876 3,796 3,206 3,856 3,616 השינוי

 בריאות

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 כולנו יש עתיד
ישראל 

 ביתנו
 מרצ

1,011  
127- 237- 187- 97- 277- 

 811 921 831 781 891 השינוי

 חינוך

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

הבית 
 היהודי

ישראל 
 ביתנו

 מרצ

 
2,129 

247- 247- 247- 327- 

 1,809 1,889 1,889 1,889 השינוי 
 

 

 מזון

הוצאה 
חודשית 
 ממוצעת

המחנה 
 הציוני

 מרצ כולנו

  

 
2,600 

197- 217- 217- 

  

 

 2,390 2,390 2,410 השינוי
   

 תכניותיהןכל מערכת בחירות, המפלגות השונות מפרסמות מצע הבחירות שבו הן מציגות את בכ

השונות לשיפור המצב. אנו ננסה לבחון את השפעת ההצעות שפורסמו על ה"כיס" של משפחה 

 ממוצעת, בהוצאתה על ארבעה תחומים מרכזיים: דיור, בריאות, חינוך ומזון. 
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 נבדוק את השפעת הצעדים המוצעים במצעים על כיסם של שתי משפחות בעלות פרופיל שונה: 

נפשות, מפרנס אחד  3-4(, שבו 4-ו 3שון השני )עשירונים משק בית ממוצע בחמי – משפחה א'

 במשרה מלאה ועוד מפרנס בחצי משרה. גרים בשכירות.

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

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

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

 בתשלומי משכנתא על דירה בבעלותם, או שמעוניינים לרכוש דירה.

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

 ש"ח. 9,696אות, חינוך )כולל תרבות ובידור( ומזון: ש"ח. הוצאה חודשית על דיור, ברי

 , עיבוד מרכז מאקרו(.2013-ו 2012)נתוני הלמ"ס, סקרי הוצאות משק בית לשנים 

כאמור, מצעי המפלגות הינם חלק מתעמולת הבחירות, ואינם מאופיינים בפירוט של תוכניות 

המוצעים על יוקר המחייה בטווח קונקרטיות. בכדי לבצע הערכה להשפעות הסבירות של הצעדים 

בשנתיים הקרובות, התייחסנו לתוכניות הקונקרטיות יותר ולמגמות הפעולה העיקריות  –הקצר 

המתוארות במצעים. נתנו משכולות ברורות לכל צעד ולקחנו בחשבון היקף ביצוע רלוונטי 

ת רפורמות לשנתיים הקרובות, ללא שקלול השפעתו על כלל ההוצאה התקציבית, וללא הכלל

רגולטיביות רחבות שאת יישומן והשפעתן קשה להעריך לתקופה הקרובה. לא נכללו הצעות 

הנוגעות לשיפור איכות של שירות מסוים לאזרח, אלא רק כאלו הנוגעות לעלות המוצרים או 

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

חברתי הינו נושא מרכזי בשיח הציבורי ובסדר היום -רות הקודמת, המצב הכלכליכבמערכת הבחי

של תעמולת הבחירות, הודות ליוקר המחייה הגבוה המכביד על מרבית אזרחי ישראל. נתונים מן 

השנה האחרונה מצביעים על המשך מגמת העלייה במחירי הדיור והמזון, עלייה בהוצאה על 

גלי פיטורים שפקדו את דרום וצפון הארץ בחודשים האחרונים.  הבריאות והחינוך, וזאת לצד

עד סוף הרבעון  2001-העליות במחירים מגיעות במקביל לחוסר צמיחת השכר הריאלי, שמ

 .1%-עלה בממוצע השכר הריאלי ב 2014-. ב3%רשם ירידה של  2014השלישי של 

 

שינוי בשכר הריאלי השנתי הממוצע 2005 - 2013
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 דיור

משכורות בממוצע לרכישת דירה  148ת , נדרשו2014לפי נתונים מדו"ח שפרסם בנק ישראל בשנת 

( יחדיו. 71( וספרד )66בישראל, יותר ממספר משכורות הדרושות בממוצע לרכישת דירה בארה"ב )

 70%-בשנה החולפת, כך עולה מסקירה שפרסם השמאי הממשלתי, וב 5%-מחירי הדיור עלו ב

ית יוקר המחייה בשנים . נושא הדיור מהווה אחד מן המרכיבים המרכזיים לעלי2008לערך משנת 

האחרונות. ניתן לראות במקור לבעיה את היצע הדירות שאינו תואם את הגידול באוכלוסייה, כפי 

ם לראותו בביקוש שנמצא במלכוד מסוישנראה מנתוני משרד הבינוי והשיכון בטבלה הבאה, וניתן 

ת הוגן עקב היעדר עקב עומס בירוקרטיה שמעלה עלויות וזמן הבנייה ואי הסדרה של שוק שכירו

 רגולציה ממתנת וחוקי שכירות אשר יגנו על השוכר. 

 מקור: משרד הבינוי והשיכון.

 הדיור:עיקרי מצעי המפלגות בתחום 

 "50דירות זמינות לשיווק, שיצאו לשוק בקצב של  300,000תכנון  - "המחנה הציוני-

, סבסוד ערך הקרקע לדיור ושיווק קרקעות מינהל במחירים מופחתים, אלף בשנה 60

 בהתאם למשכורת. 30%-5%יישום מודל לשכירות ארוכת טווח במחירים מפוקחים של 

 הסבת משרדים באזורי ביקוש לדירות, עידוד הבנייה הכפרית, הרחבת  – הבית היהודי

 תכנית "נתיב לדירה".

 חוק מע"מ אפס לדירה ראשונה – יש עתיד . 

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

 הביורוקרטיה.

 הנהגת משכנתא מסובסדת עבור אוכלוסיות קשות יום, תן משכנתאות  – ישראל ביתנו

 לזוגות צעירים העומדים בתנאים. 90%עד 

 יחידות  100,000יישום תוכנית לאומית מקיפה להתחדשות עירונית והקמת  - מרצ

 30%בבניית דיור בר השגה ) דיורב חדשים םדיור במרכזי הערים, חיוב פרויקטי

דירות  1,000ים החדשים(, ובגיוון תמהיל הדירות, בניית מיח' הדיור בפרויקט

 שנה, חקיקה להסדרת שוק השכירות. 15חדשות לדיור הציבורי מדי שנה למשך 

 

 השפעת מצעי המפלגות על ההוצאה לדיור

 
המצב 
 הנוכחי

 מרצ ישראל ביתנו כולנו יש עתיד הבית היהודי המחנה הציוני

משפחה 
 -577 480- -127 - -87 -777 2,937 א'

משפחה 
 -87 - -167 -757 -177 -347 3,956 ב'

 פער הביקוש מלאי דירות משקי בית שנה

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

2778 2,314,100 2,231,560 82,540 

2713 2,526,000 2,411,000 115,000 
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אקונומי נמוך -עור מערך הקרקע באזורי עדיפות או ממשכנתאות למשפחות במצב סוציויסבסוד ש

 עשויים להביא להוזלה נראית לעין בהוצאות משקי הבית לדיור. סבסוד ערך הקרקע או 

להביא לירידה במחירי הדיור, אך גם "הוזלתה" במכרזים של מנהל מקרקעי ישראל עשויים 

 לאובדן הכנסות משמעותי למדינה.

חוק מע"מ אפס יוזיל את עלויות הדיור לזכאים לו )כך התייחסנו למשפחה ב'( בטווח הקצר, אולם 

בטווח הבינוני והארך לא נראה כי הוא יביא למגמת ירידת מחירים יציבה, ויגרום לאובדן הכנסות 

 משמעותי.

לו הנוגעים ל"הטבות" מצד המדינה, צעדים רגולטוריים כחוק המסדיר שכירות לצד צעדים א

ארוכת טווח במחיר מותאם להכנסות המשפחה ומאפשר עלייה מתונה בלבד במחירי השכירות, 

ואילוץ הקבלנים לגיוון תמהיל הדירות ע"י תנאים מחייבים במכרזי הבנייה, יכולים להגדיל את 

 , ולתרום לייצוב וירידה במחירים.היצע הדיור בר ההשגה בפועל

 בריאות

 

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

חלקה של ההוצאה הציבורית על בריאות כשיעור מסך ההוצאה הלאומית לבריאות ירד בחמשת 

. האזרחים 3.8%-, כשבמקביל חלקה של ההוצאה הפרטית עלה בכ2.4%-השנים האחרונות בכ

תי בריאות פרטיים, ישנה שחיקה בעדכון סל התרופות, התנאים בבתי החולים תלויים יותר בשירו

ישנם ר שאהציבוריים מתדרדרים וישנו מחסור משמעותי במיטות אשפוז, אחיות ורופאים, כ

 פערים בין הפריפריה למרכז. 

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

 לערך.  20%-ירידה של כ

שחיקת השירותים הציבוריים הביאה לעידוד צריכת שירותי בריאות פרטיים, ולהעלאה בהוצאה 

הפרטית ( בהוצאה ₪23% ) 750הייתה עלייה ריאלית של  2010משנת הפרטית לבריאות, כש

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

 

 עיקרי מצעי המפלגות בתחום הדיור:

 מתן תמריץ תקציבי לקופות החולים להפנות את מטופליהן למערכת  – המחנה הציוני

 הציבורית, רפואת מומחים ציבורית במשך כל שעות היום, שיפור הרגולציה.

 המלצות ועדת גרמן )הסדרה, מיסוי והגבלה של הרפואה הפרטית, ותוספת  – יש עתיד

 .לשירותים הציבוריים(₪ תקצוב של מיליארד 

 הרחבה של סל הבריאות, רפואת מומחים וניתוחים במשך כל שעות ביום ללא  – כולנו

 תשלום נוסף מהחולים, עידוד התחרות בביטוחים המשלימים.

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

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

 הרחבת טיפולי השיניים הבסיסיים והמונעים לילדים וקשישים.

 השפעת מצעי המפלגות על ההוצאה לבריאות

 
המצב 
 מרצ ישראל ביתנו כולנו יש עתיד המחנה הציוני הנוכחי

משפחה 
 -117 -57 -177 -127 90- 571 א'

משפחה 
 -277 -97 -187 -237 127- 1,011 ב'

 

לאחר השחיקה בפועל בתקצוב שירותי הבריאות הציבוריים והגידול בתלות בשירותים הפרטיים, 

הרחבת סל התרופות ועדכון שותף 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 

רידת מחירים, אך יצריכו פיקוח נוקשה ובדיקה לכך שהמצב שיווצר לא יביא צפויים להביא לי

 .למגמה של "בריחת רופאים" לחו"ל או לתחומי רפואה פחות נזקקים, אם תיגרם ירידה בהכנסות

 

 

ההוצאה הפרטית לבריאות לנפש, 2010-2013, ש"ח
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 חינוך

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

 

הציבורית על חינוך מסך ההוצאה הלאומית בהוצאה  8%בחמש השנים האחרונות, חלה ירידה של 

בהוצאה הפרטית לתלמיד בשנה בתוך חמש שנים,  3,500לחינוך. הדבר התבטא בעלייה חדה של 

 .56%עלייה של 

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

 

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

. שיעור ההוצאה הפרטית מכלל OECD-ההוצאה הממשלתית לחינוך הממוצעת במדינות ה

מהממוצע במדינות  20%-ההוצאה הלאומית לחינוך, בתחום החינוך העל תיכוני, גבוה בישראל בכ

 .OECD-ה

 

מימון ההוצאה הלאומית לחינוך )באחוזים(
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 עיקרי מצעי המפלגות בתחום חינוך:

 ובניית תשתית להרחבת מעונות לילדים  3-9סבסוד צהרונים לגילאי  – המחנה הציוני

 ., תקצוב דיפרנציאלי0-3בגילאי 

 תקצוב דיפרנציאלי, הארכת יום הלימודים בגני הילדים באזורים בהם  – הבית היהודי

אקונומי נמוך, הקמת מסגרות משלימות עבור כל ימי החופשה מהלימודים -המצב הסוציו

 הפורמליים.

 תקצוב דיפרנציאלי. – נוכול 

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

 תקצוב דיפרנציאלי.

 העלאת שיעור הסבסוד הציבורי הקיים לצהרוני יום למשפחות, הפעלת יום חינוך  - מרצ

 ארוך, הקמת מפעל הזנה ביישובים מוחלשים.

 ההוצאה לחינוך השפעת מצעי המפלגות על

 
המצב 
 הנוכחי

 מרצ ישראל ביתנו כולנו הבית היהודי המחנה הציוני

משפחה 
 -377 240- -277 280- 240- 1,332 א'

משפחה 
 -327 240- - 240- 240- 2,129 ב'

אקונומיות נמוכות יוריד את ההוצאות -פריפריה ושכבות סוציו תקצוב דיפרנציאלי המתעדף

לחינוך בקרב קבוצות אלה. גידול בסבסוד המדינה לצהרונים, הנהגת יום לימודים ארוך והקמת 

מסגרות חינוכיות ציבוריות לימי החופשה יוזילו את עלויות החינוך, ויגבירו את זמינות ההורים 

 לעבודה.

 מזון

, ומדד מחירי הירקות והפירות 11%-, עלה מדד מחירי המזון )ללא ירקות ופירות( בכ2009משנת 

במדד  0.4%-במדד מחירי המזון ו 0.8%נרשמה ירידה מתונה במדדים, של  2014. בשנת 15%-בכ

 מחירי הירקות והפירות. 

 
 מדינית. לכלכלה מאקרו מרכז עיבוד, ס"מקור: למ
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 (2014בסיס )ירקות ופירות , מזון -שינוי במדדי המחירים 

 מזון ירקות ופירות
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, ישראל דורגה בשליש העליון )מחיר 2009רך האיחוד האירופי בשנת בדו"ח השוואת מחירים שע

גבוה( של המדינות בכמחצית מן 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 

י בענף מצוי בקיפאון משנת ובהגבלות משמעותיות על ייבוא. הייצור המקומ המקומיים הגדולים,

2012. 

אינן התייחסו לתחום מחירי  )מרבית המפלגות שפרסמו מצעעיקרי מצעי המפלגות בתחום מזון 

 המזון(:

 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 

 

 השפעת מצעי המפלגות על ההוצאה למזון

 
המצב 
 הנוכחי

 מרצ כולנו המחנה הציוני

משפחה 
 -177 -187 -177 2,083 א'

משפחה 
 -217 210- -197 2,600 ב'

 

 

נראה שפיקוח ואכיפה רגולטורית מוגברת יקלו על כניסת חברות חדשות לשוק, יגדילו את 

התחרות שניתן לצפות שתביא לירידת מחירים. בנוסף, צעדים לצמצום שרשרת ההפצה מהיצרן 

והכנסת מוצרים תחת פיקוח צפויים להביא לירידת מחירים. יש לבחון  מונופוליםהלצרכן, פירוק 

את אובדן הכנסות המדינה מכל מהלך ואת רמת הפגיעות של היצרנים והמשווקים המקומיים, 

 בכדי לשמור על כושר הייצור של המשק. 
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 חברתי-: האפשרויות לקראת העתיד: הצד הכלכלי2015בחירות 

 אביה ספיבק 'פרופ

מבוא: גודל הממשלה באחוזי תוצר כנייר הלקמוס של הגישה הכלכלית חברתית של . 1
 המפלגות

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

'המחנה הציוני'( הגוש הימני בהנהגת הליכוד ובו הבית היהודי. הגוש השמאלי בהנהגת העבודה )
. האפיון של הגוש המרכזי הוא יתרוהגוש המרכזי שבו כל ה ,הרשימה המשותפתובו מרצ ו

 שבעקרון, כל מפלגה מסוגלת להצטרף לקואליציה בראשות העבודה או הליכוד. 

היחס  –בטחוני -ההבחנה בין הגושים ימין ושמאל היא בראש וראשונה לפי הפרמטר המדיני
יש עתיד של יאיר לפיד קרובה לגוש  ,קריטריון זהיתור על שטחים תמורת הסכם שלום. לפי ולו

השמאל, וישראל ביתנו של ליברמן קרובה לגוש הימין. אולם ההבחנה הכלכלית אינה ברורה כל 
חברתי. בעיקר מפני שכל המפלגות -כך. יש צורך בנייר לקמוס שיבחין בין ימין ושמאל כלכלי

ישראלית: עוני ואי שוויון, שירותי מדברות על הצורך לטפל בבעיות הדחופות של הכלכלה ה
 .החינוך והבריאות, הדיור, התשתיות, השכר הנמוך והפריון הנמוך

התחדדו  2011( ומאז המחאה החברתית של 2003-2006דווקא מאז כהונת נתניהו כשר אוצר )
ההבדלים בין הגושים. נתניהו שהעלה את ההפרטה והקטנת משקל הממשלה בתוצר ובמעורבותה 

יברלית, אם כי באופן מוקצן. זוהי אש סדר היום הכלכלי של המדינה, ממשיך מסורת לבמשק לר
( 1951ה )ישיצאו בבחירות לכנסת השני (במח"ל ל-ה)המסורת של הציונים הכלליים והליברלים 

פלגה הליברלית שמחה ארליך עשה את ; שר האוצר מהמתנו לחיות בארץ הזאתבסיסמא: 
אינפלציה של -אשר הציתה את ההיפר (1977בסוף )ק מטבע חוץ הליברליזציה הלא מבוקרת בשו

 . 80-והחצי הראשון של שנות ה 70-סוף שנות ה

דמוקרטית, עם תיקונים המושפעים מהתיאוריה -לעומתם, העבודה ממשיכה במסורת סוציאל
 ובתוכה יש מגוון דעות לא רעון ממשלתי ממוצע נמוךישמור על גהכלכלית המודרנית כמו הצורך ל

 .(חברת הכנסת שלי יחימוביץ' 23.2-עידה ב'כלכליסט' ביום ב ההכך ) קטן

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.

שנותן שירות יעיל, לעזור על ידי רפואה ציבורית וחינוך ציבורי, לעזור על ידי מגזר ממשלתי מצוין 
 טובה ותחבורה ציבורית מצטיינת. לעזור ע"י מערכת רווחה

. יכולה הממשלה להקים פרמטר אחד מהווה את נייר הלקמוס הזה: משקל הממשלה בתוצר
אין ביכולתה ועדות לטיפול בבריאות ובעוני, אבל אם משקלה של הממשלה בתוצר הולך ויורד, 

וזה בדיוק מה שקרה בעשור האחרון, וגם בשנתיים  להקדיש משאבים לטיפול בבעיה זו.
בין  40%-לכ 45%-האחרונות של כהונת הממשלה. משקלה של הממשלה הרחבה בתוצר ירד מכ

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

עובדה שתחת יאיר לפיד כשר אוצר אם כך, גם אם תטען מפלגת יש עתיד שהיא חברתית, הרי ה
נקבע כלל לפיו משקל הממשלה בתוצר פוחת כל הזמן מעידה דווקא את ההיפך. אפשר כמובן 
לבדוק קריטריונים אחרים, כגון: היחס לתופעת עובדי הקבלן, שיראו כי הקריטריון הזה מנבא 

 .חברתיות-באופן מצוין את העמדה של המפלגה בשאלות כלכליות
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 וח המצעים הכלכליים של המפלגות כפי שהתפרסמו באינטרנטנית. 2

  מתוך המצע:א. מפלגת כולנו של משה כחלון. 

 השירות אפקטיביות שיפור, התחרותיות להגברת המפורטות המבניות הרפורמות של מלא יישום
 צמיחה פוטנציאל יבטיחו – שפורטו העדיפויות סדרי קביעת לצד, השחור בהון מאבק, הציבורי

 ובכלל, הפיננסיים בשווקים והיציבות האמון ואת הממשלה אמינות את יחזקו, במשק טווח ארוך
 המקורות פינוי סך. ואמינה אחידה, צודקת, אחראית מדיניות יבטאו אלה. הציבור אמון את זאת

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

מהעלאת  –מיליארד ש"ח. שחלקה באופן טבעי  5-מסקנה: הגדלת סך ההוצאה של הממשלה בכ
 מיליארד ש"ח זניח.  1100-מסים. המשקל בתוצר שהוא כ

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

 : מתוך המצעמפלגת העבודה 'המחנה הציוני'. ב. 

 הבעיה
 דיאטה עבר בישראל הציבורי המגזר, יציב תוצר-החוב ויחס, נמוכה נשארת שהאינפלציה בעוד

 והקיצוצים הממשלתית ההוצאה היקף הקטנת. תזונה-מתת סובל כבר הוא וכיום, חריפה
 .הישראלית החברה של היסוד בתשתית פוגעים אלא' מייעלים' אינם כבר, המתמשכים

 הפתרון
 .הכלכלית לתוכנית כבסיס ג"מהתמ 40% סביב ממשלתי תקציב יצירת: פיסקלית יציבות
, בדיור פערים לסגור מנת-על תוצר 2%-1% של מעלה כלפי הדרגתי תיקון שקילת: הדרגתי תיקון

 .במשק הצמיחה ובשקלול, בהתאם יתוקן ההוצאה כלל. הציבורית ובתחבורה בבריאות, בחינוך
 .העסקים למחזור התאמתו אך נמוך גירעון תוואי על שמירה: נמוך גירעון

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

 דמוקרטיה מתונה. הגדלת הוצאות הממשלה באופן מתון. -סוציאל מדד השמרנות:
 .אי אפשר לבצע את המדיניות הזו ללא העלאת מסיםבעיית העקביות הפיסקאלית: 

  מתוך המצע:ג. מפלגת מרצ. 

 כלכלית-מקרו מדיניות
 .לתוצר ביחס הציבורית ההוצאה להקטנת הגורם, בחוק הקבוע" ההוצאה כלל" ביטול

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

 המס במערכת רפורמה
 ידי-על החברתיים השירותים ומימון, עקבי באופן הצטמצמו הממשלה הוצאות, האחרונות בשנים

 ישירים מסים להפחית לממשלה לאפשר נועד וברווחה בשירותים הצמצום. נשחק הממשלה
 רמה ישראל לאזרחי להשיב כדי. החברות מס את משמעותית ולהקטין הגבוהות ההכנסות לבעלי
 המיסוי של משמעותית הגדלה שעיקרה, המס במערכת רפורמה לבצע יש, שירותים של נאותה
 .העקיף המיסוי והקטנת הישיר

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

 מתוך המצע: . מפלגת הליכודד. 

 הכלכלית התפיסה של עקרונותיה
 חברתית. רגישות עם חופשית כלכלה. 1
 שוק הון, מיסים הפחתת, תקציבית במשמעת צורך יש, תחרותי ובשוק גלובלית בכלכלה. 2

 .הפרטי במגזר וגידול ביעילות המתנהל
 לאלו שאינם ולדאוג, האוכלוסיה כלל עבור כלכליות הזדמנויות ליצירת לשאוף הממשלה על. 3

 .אלו הזדמנויות לנצל יכולים
 לשמור את תוכל שהממשלה מנת על, התעסוקה בשוק ולהשתלב לעבוד הכשירים כל על. 4

 .זאת לעשות מסוגלים אינם שבאמת באלו לתמוך כדי הכספים
בחינוך  השקעה באמצעות היא לכולם כלכליות הזדמנויות ליצור ביותר הטובה הדרך. 5

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

 לא התפרסמו מצעים.  ה. שאר המפלגות.

 מסכמתו. טבלה 

 המפלגה
הוצאה ממשלתית 

 כחלק מהתוצר
 הערות מדד השמרנות מסים

 5 יורדים יורדת ליכוד
המשך 

 המדיניות

 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

 

 OECDהמצב הקיים היום: פיגור בשירותים החברתיים לעומת ארצות . 3
 

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

 באחוז אחד בחמש השנים הקרובות. ההוצאה האזרחית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

התוצאה של המדיניות הזו מביאה אותנו לרמת חיים נמוכה מאד מבחינת הוצאות הממשלה 
ישראל היא מקום שני מלמטה ברמת הוצאות . 2ינלאומית, כפי שרואים בתרשים בהשוואה ב

 הממשלה האזרחיות בכל ארצות הייחוס. 
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 (.4-ו 3הבריאות. )תרשימים 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.5והיא מתבטאת גם ברמת אי שוויון מהגבוהות בכל ארצות המערב )תרשים 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

הוצאה לתלמיד על שירותי חינוך במוסדות ציבוריים   -3תרשים 
 ,מחינוך טרום יסודי ועד התיכון, OECD-במדינות ה

 (  PPP)ב לאחר תיקון לכוח הקנייה "דולרים של ארה, 2010נתוני 

0

10

20

30

40

50

60

70
 2012נתוני , OECD-ההוצאה האזרחית במדינות ה - 2תרשים 

 (אחוזי תוצר)



 

15 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 תקציבית מרחיבההצרכים התקציביים שניתן לממן ע"י מדיניות . 4

 א. המצרפים התקציביים

מראה את המשמעות של המשך המדיניות המצמצמת של הממשלה, אשר תוריד את  6תרשים 
משקל ההוצאה האזרחית באחוז אחד מתוך התוצר בתוך חמש שנים. זאת לעומת תרחיש מרחיב 

כך. כל אחוז תוצר אין אלו סכומים של מה בר( שבו ההוצאה תעלה באחוז וחצי. )של כלכלני ון לי
 מיליארד ש"ח 27-מיליארד ש"ח, ולכן ההבדל בין שני סוגי המדיניות היא בגובה של כ 11-הוא כ

 סכום אשר יכול לפתור הרבה בעיות כלכליות וחברתיות.  – 2020לשנה בשנת 

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

 

ליר מביאה בחשבון עלייה מתונה במסים כדי לממן את ההוצאה -ראוי לציין כי תוכנית כלכלני ון
כלומר, יש בה עקביות תקציבית. זאת בניגוד למצעי מפלגות  –הנוספת, וכך נשמרים יעדי הגירעון 

 מסויימות כפי שראינו לעיל.

 התקציביים של מערכת הבריאותב. הצרכים 

הוועדה הסכימה כי חיזוק מערכת הבריאות הציבורית תלוי 'בדו"ח ועדת גרמן נאמר בפתיח כי 
 700. לאחר מכן יש תוספת זעומה של 'בראש ובראשונה בהפניית משאבים מתאימים למערכת

: מספיקה לבסיס התקציב של משרד הבריאות, ובהמשך נאמר במפורש שהתוספת אינה₪ מיליון 
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ללא  , בפועל וחזויה, ההוצאה הממשלתית האזרחית - 6תרשים 
 2020-2012, אשראי

 (אחוזי תוצר)  
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 2011נתוני שנת   ,   מסים והעברות
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עוד מעבר  -מימוש הצעדים שעליהם המליצה הוועדה יהיה כרוך לעתים בתוספת תקציבית '
תוספת שעליה תיאלץ המערכת להיאבק, גם מול מטרות ראויות אחרות  -לתקציב שהוקצה כעת 

  .'במדינה

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 הפרטית והיעדרות רופאים בכירים 

ת הביטוחים מהמחלקות משעות הצהרים ואילך, תיירות המרפא הלא מוסדרת, התפשטו
 המשלימים וכו'.

בעיות מערכת הבריאות יש צורך במשאבים משמעותיים. בדו"ח של אם כך, כדי לפתור את 
 מהווה₪ מיליארד  ₪0.7. מיליארד  10-הוערך סכום זה בכאפשר גם אחרת,  – המחאה החברתית

 אחוזים בלבד מהסכום הזה.  7

להוצאה האזרחית לשנה ביחס לתרחיש הממשלתי של המשך ₪ מיליארד  27תוספת של 
ת להקצות סכום שנתי נכבד למערכת הבריאות, ולפתור את הבעיה המדיניות הקיימת, מאפשר

מהשורש. המשך המדיניות התקציבית הקיימת ימנע את האפשרות לטפל במערכת הבריאות 
 עדה תהיה לשווא.והציבורית, וכל העבודה המקצועית היסודית שנעשתה בו

 ג. המלצות ועדת אללוף למלחמה בעוני

גרמן, שבחרה לא לתמחר את העלות האמתית של תיקון מערכת הבריאות, ועדת  בניגוד לועדת
מיליארד מסכום זה  2.5לשנה. ₪ מיליארד  7אללוף נקבה במחיר המלא של המלחמה בעוני: מעל 
מיליארד  1.6מיליארד לשיפור תעסוקה,  2.3יועד להגדלת קצבאות לקשישים והשלמת הכנסה, 

 מיליארד. 0.5יארד ולבריאות מיל 0.3לבעיות דיור, לחינוך 

במצב התקציבי הקיים, המלצות אלו נושאות אופי הצהרתי מובהק. כאשר סך כל הגידול בתקציב 
ויש לתת ממנו תוספת לא ידועה לביטחון, הרי אי אפשר נה, לש₪ מיליארד  8-המדינה עומד על כ

ת גרמן, אשר קיבלה שכל הגידול האזרחי בתקציב המדינה ילך למלחמה בעוני. האם עדיפה גיש
 ימים יגידו.₪? תוספת של מיליארד 

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

עדיין לא מונתה ועדה לקידום תעסוקה ושוויון בחברה הערבית, למרות שמקבלי ההחלטות ערים 
תחויות דרמטיות בדמוגרפיה מאד לצורך הזה. צורך זה נובע מכך שבעשורים הקרובים יהיו התפ

של כוח העבודה: גידול בשיעור הערבים וירידה בשיעור היהודים בגילאי העבודה. לכך יהיו 
השפעות על צמיחת התוצר במשק. הבעיה היא בשיעור התעסוקה הנמוך )בתוך קבוצת גילאי 

הנשים  רק רבע מהן מועסקות בהשוואה לשני שליש אצל –העבודה( כיום אצל הנשים הערביות 
היהודיות, וכן בתוצר הממוצע הנמוך לגבר ערבי מועסק. תוכנית כלכלית כוללת אשר תטפל 
בתעסוקה היא נדרשת. תוכנית כזו גם תצמצם את העוני והפערים בין יהודים וערבים. תוכנית כזו 

 תשתיות, בריאות, רווחה וחינוך בין יהודים –צריכה לכלול גם יסודות של השוואת תנאי החיים 
 וערבים. 

 2עד  1.5ערן ישיב וניצה קסיר אומדים את ההוצאה הנדרשת לשילוב נשים בכוח העבודה ב
שיעור התשואה הפנימי של  –הם מראים כי הגדלת התעסוקה כדאית מאד למשק . ₪מיליארד 

 . 7.3%ובין  3.5%השקעה זו נע בין 

יפול שורש בבעיות היסוד מסגרת רחבה יותר לטיפול בתעסוקה ובשוויון אומדת את התוספת לט
על פני עשור, כאשר ₪ מיליארד  3.5-של החברה הערבית אומדת את ההוצאה השנתית הנדרשת ב

 ים וחלק הם שוטפים.פעמי-חלק מהסכומים הם חד
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 )מיליוני שקלים( לשנה₪ מיליארד  3.5. תקציב תוכנית עשור לכלכלה הערבית

 הערות עלות לעשור סכום שנתי הנושא
  1,000 100 נשיםתעסוקת 

 מייצר תעסוקה 800 80 תעסוקה במגזר הציבורי
 איזורי תעסוקה

 
2,500  

 כיתות –חינוך 
 

5,500 
 

 מייצר תעסוקה 8,000 800 תוספת הוראה
תרבותיים -הקמת בתי ספר רב

 עשרה בתי ספר 1,000 100 אזוריים

 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 

 
 בישראל.  מקור: חישובי המחבר וד"ר דני גרא עבור תוכנית אב לפיתוח החברה והכלכלה הערבית
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26/62/2625 

 מה התכנית שלך? -# 3כינוס הקואליציה החברתית 
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 חברתיות כלכליות סוגיות ללבן הייתהה של הקואליציה החברתית פישאה ,2015לקראת בחירות 
במרכז ענב לתרבות בתל  26.02.2015 -ה חמישי יוםשהתקיים ב האירוע. היום סדר על היו אשר

 ביניהם, הכנס ומשתתפי החברתית בקואליציה הארגונים בין אינטראקציה על מושתת היהאביב 
 .הפוליטית הקשת גווני מכל ונציגים נציגות לבין ,חברה-כלכלה בתחומי מומחים

 לבצע בבואנו לבחון אילו סוגיות בוערות בחברה הישראלית תחילה היה צורך לדון האם אפשר
 יותר מקיף בשינוי צורך שישנו או, בלבד התקציביים העדיפויות סדרי שינוי י"ע אמיתי שינוי

 .המיסוי ושיטת ההכנסות הרכב את הכולל

 כינוס הזה ניתן על שני נושאים:הדגש ב
 שוק העבודה וביטחון סוציאלי  .1

 יוקר המחייה ומחירי הדיור .2

ארבעה נושאים מרכזיים ב מצעי הבחירות של המפלגות שפורסמו, בחרנו להתמקדעל פי בנוסף, 
 :הקיים בהם הועלו הצעות לשיפור המצב

  דיור:

 שחרור עשרות אלפי יחידות דיור לבנייה מיידית. •

 הגדלת מלאי הדיור הציבורי ע"י בנייה ורכישה של דירות. •

 סבסוד עלות קרקע, סבסוד משכנתאות, מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה. •
 בריאות:

 תוספת תקציב לרפואה הציבורית, הרחבה ועדכון שוטף של סל התרופות. •

 הפרטית. הרפואההסדרת  •

 שעות שירותי רפואת המומחים במוסדות הציבוריים.הרחבת  •
  חינוך:

 תקצוב דיפרנציאלי. •

 סבסוד צהרונים ומעוני יום לגילאי תרום ביה"ס היסודי. •

 והרחבת מסגרות חינוך בשעות אחה"צ וימי חופשה. •
 מזון:
 הוספת מוצרים תחת פיקוח. •

 הסרת חסמים ובירוקרטיה. •

 ות.חיזוק הרגולציה והפיקוח, שבירת הריכוזי •

 :פאנל מומחים
בחלקו הראשון של הכינוס התבצע פאנל מומחים בו הוצגו טיעונים שונים בנושאים הכלכליים 

 חברתיים.

 פרופ' אביה ספיבק, אוניברסיטת בן גוריון:
  מסתמן מן המצעים של המפלגות השונות שכולם רוצים בטובת הציבור אך המטרה היא

ניתן לראות הצעות שונות כמו למשל הגדלת לראות מה מופיע בתקציב עצמו. בכל מצע 
הוצאות יחד עם העלאת מיסים, הגדלת הוצאות ללא העלאת מיסים או לחילופין הורדת 

ן "מרוב עצים לא רואים את מיסים. לפיכך, ניתן להבין מדוע הממשלה לא מתפקדת שכ
 היער".

 לאומית בין מדינות הנבהשוואה בי-OECD, נמוכים ישראל ממוקמת בין המקומות ה
 במתן השירותים החברתיים.

 השנים  15-ישנה מדיניות הפרטה של הקטנת הממשלה בתקציב ב-משקל הממשלה בתוצר
האחרונות. ככל שמשקלה של הממשלה בתוצר ירד לא יהיה ביכולתה להקדיש משאבים 

 לטיפול בבעיות החברתיות. 

  צרו, כיום נראה שנובתחום הדיור יש לראות כמה דירות נבנו ביחס לכמות המשפחות
 שלא חל שינוי.
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 בועז סופר, מנכ"ל, רציונל ייעוץ כלכלי: 

 .כיום ניתן לראות כי לא קיים מיסוי אופטימלי ובנוסף ניתן לומר כי אין כזה 

 בהשוואת פרמטרים שונים בין ישראל למדינות ה-OECD   בהן נטל המס גבוה יותר, נראה
כן יחס מיסים עקיפים לישירים גבוה  כי אין מדיניות ספציפית להקטנת המיסים, כמו

 יותר במדינת ישראל וקיים תיאום שלילי בין נטל המס לתוחלת החיים. 

 הבדל מרכזי בין ישראל למדינות ה-OECD   הוא גובה המע"מ כאשר בישראל הוא גבוה
 יותר אבל בסיס המס יחסית צר. 

  לעיוותים נוספים במערכת הורדת המע"מ על מזון ואולי גם על תרופות יכולה ליצור פתח
 המס, רצוי לחילופין להביא להורדת שיעור המע"מ, אחרת בסיס המס נאכל.

 תמר בן יוסף, כלכלנית ועיתונאית:
  תקציב טוב נובע מתוכנית כלכלית טובה בעלת כוונה ליצירת שינוי לכן הבעיה היא

 שהממשלות האחרונות פועלות ללא כוונה אמיתית. 

  המייצג את מחוייבותה של הממשלה. יש צורך בהצגת חזון 

  יחידות המטה הן הדרג המקצועי שתפקידו לבצע אינטגרציה עם הגופים במשק, ותפקידן
להעביר את הידע הנצבר לדרג הפוליטי. הבעיה כיום שהדרג המקצועי לא מתבטא בשל 

 מעבר לחוזים אישיים היוצרים פחד להביע עמדה מחשש לפיטורין. 

  של יחידות המטה כדי שיתבצע פיזור כספים בצורה יעילה.הקמה מחדש  –המטרה 

 .נושא הדיור מציג את חוסר התפקוד של הממשלה ללא יחידות מטה שיש ביניהן קשר 

 :נושאים חברתיים בהם יש לטפל -דיון עם נציגי הארגונים
כל בחלקו השני של הכינוס התבצע דיון אינטראקטיבי בין נציגי הארגונים יחד עם הקהל כאשר 

 ארגון העלה את הנושאים בהם לדעתו יש לטפל.

 עמותת עובדים: 
בנושא התעסוקה מאד מצומצמת במצעים של המפלגות למרות  הנגיעה – תעסוקה בישראל

טחון לעובדים לכן עולה שנושא זה אמור להיות בין הנושאים המרכזיים כמו למשל יצירת רשת ב
 ד המערכות בישראל נותנות מענה לבעיה זו. השאלה כיצ

 מכון ראות: 
אוברדרפט בקרב העשירון החמישי הולך וגדל לאורך השנים לכן ניתן ה – אשליית העשירונים

לראות מגמה בה ההבדל בין מעמד הביניים לבין העניים נהיה דק יותר. יש להביא לארגון מחדש 
 ן בין האוכלוסייה למערכות השונות. של המערכת הקהילתית חברתית ובכך ליצור אמו

 פרטים.בקרב המשקי הבית וגם קרב וא ליצור תמריצים שיובילו לצמיחה גם בהאתגר ה

 מרכז מוסאוא: 
סדר עדיפויות כלכלי יבוא משינוי סדר עדיפויות  שינוי – הפוטנציאל של החברה הערבית בצמיחה

שילוב  ,פוליטי ובכך להביא כסף פנוי. הנושאים החשובים בהם יש להתמקד הם שלום, שוויון
הגדלת שיעור המועסקים הערבים בסקטור הציבורי ובכך להביא וערביות בתעסוקה ההנשים 

מנת להביא לחלוקה שיוונית של יצירת סולידריות בין הקבוצות השונות על ו לצמיחה כלכלית
 כספים. 

 אנו:
 בחרנו מתוכם, בישראל המחייה יוקר על בהשפעה בעייתיים תחומים מספר זוהו – משבר הדיור

 מחירי, והצריכה המזון מוצרי יוקר: בהן לטיפול הממשלה תכניות ואת תחומים שלושה לבחון
 .הבנקאות בענף תחרותיות והיעדר הדיור

 כשלים זוהו, בישראל ממוצעת משפחה מהוצאות משליש למעלה המהווה, הדיור נושא בבחינת
 מוביל אשר - המלט בתחום המונופול, לדוגמא, כך. הגבוה המחיר על המשפיעים רבים מערכתיים

 .תחרותי שאינו למחיר

 נושא הוא הדיור בתחום הגדלה ההוצאה על המשפיע ביותר המשמעותי הגורם, זאת עם יחד
 מעבר ואף - הדירה ממחיר 30%. ישראל מקרקעי רשות ידי על במלואן כמעט הנשלטות הקרקעות
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 על ישראל מקרקעי רשות של המונופול להגבלת מהלך להניע יש. הקרקע ממחיר מורכב - לכך
 .המשווקות בקרקעות שייבנו לדירות מטרה מחירי ולקבוע הקרקעות שיווק

 מורשתנו:
+ לישראל לא מצליחים 45י שהגיעו בגילאעולים  – העוליםפערים חברתיים ובעיה פנסיונית בקרב 

ור פנסיה לגיל פרישה כאשר אחת הסיבות לכך היא שאוכלוסייה זו עובדת לעיתים ללא לצב
תנאים סוציאליים ובשכר נמוך. לכן, השאלה המופנית למפלגות השונות היא מה יהיו הצעדים 

 העוני.אוכלוסייה זו ממעגל בהם ינקטו על מנת להוציא את 

 האגודה לזכויות האזרח:
במערכת הבריאות הציבורית בהן יש לטפל הן הסוגיות  – שוויון וצמצום פערים -הזכות לבריאות

מתוך ההוצאה לבריאות  40%הפרטה של מערכת הבריאות, כיום ההוצאה הפרטית מהווה 
ים והם בישראל. הסוגיה הנוספת היא יצירת רשת ביטחון המתבטאת בשלושה רכיבים עיקרי

סיעוד, השתתפות עצמית בסל הבריאות שמקשה בעיקר על החולים הכרוניים והמגמה הבעייתית 
 לת החיים באזורים הפריפריאליים.של ירידה בתחו

 ההסתדרות: 
שעובד לא יכול להיות עני אך כיום קימות משפחות עובדות אדם  – שכר מינימום ועובדי קבלן

ר להם ביטחון תעסוקתי היו עובדים מן המניין על מנת לייצועניות. יש להילחם שעובדי הקבלן י
ויוכלו לקבל קביעות במקום העבודה. כיום הממשלה היא המעסיק העיקרי של עובדי הקבלן ולכן 

 בראש ובראשונה עליה לשמש דוגמא ולקבל עובדים אלו לשירותיה כעובדים מן המניין. 

 :חברתיתכנית הכלכלית והת -דיון עם נציגי המפלגות
-בחלק השלישי של הכינוס התבצע דיון פתוח עם נציגי המפלגות בנושא התוכנית הכלכלית

 חברתית שלהם לאזרחי ישראל.

 פרופ' מנואל טרכטנברג, המחנה הציוני:  
 מדובר על  2016כאשר בשנת  "חמיליארד ש 7תעלה  של המחנה הציוני התוכנית הכלכלית

 שמתוקצב בתקציבאפס או מתוכנית מע"מ מיליארד יוב 2מתוכם  ,מיליארד 3.5
 ומיליארד נוספים יובאו מביטול הכספים קואליציוניים.

 אלף דירות בשלוש השנים הקרובות  300יש לשווק קרקעות במחיר נמוך כדי לבנות  -דיור
 כאשר הבנייה צריכה להיות גבוהה מהגידול הטבעי. 

  מיליון ש"ח  400שנייה, העלות  יש לתקצב סייעת -גני ילדים ציבוריים וצוות מצומצם
 בשנה. בנוסף לכך, תהיה תוכנית הכשרה לסייעות נוספות.

 יואב קיש, הליכוד:
 .יש לייצר צמיחה במקביל לצמצום בעוני ופערים חברתיים 

 .יש להביא להגדלת התחרות במקומות בהם חסרה תחרות 

 השיווק, לבצע מעקב נושא מרכזי ומהווה מטרה לאומית ראשונה, יש להגדיל את  -דיור
אחד הגורמים למשבר הדיור בשנתיים  אחר מכירת הקרקעות וקביעת מחיר מטרה.

 האחרונות הוא ויתור על בנייה בפריפריה.

 מאיר כהן, יש עתיד:
 תוכנית 'מע"מ אפס' זהו תהליך שלוקח זמן אך הבעיה שאין כיום רוח מפקד  -דיור

 במדינה.

 2015אלוף אשר תוקצב בתקציב יש ליישם את דו"ח העוני של ועדת אל. 

  .יש להפוך את דו"ח מבקר המדינה בנושא הדיור לתוכנית עבודה 

  .הכסף קיים למימוש התוכניות אך זהו עניין של סדר עדיפויות בנוגע למטרות השימוש בו 

 מיליון  300תוקצבו  2015אילולא הבחירות, בתקציב  -קשישים בישראל וקצבאות נמוכות
אלף קשישים. הקצבאות צריכות להיות מוגדלות בצורה  192ר ש"ח לקצבאות עבו

 דרמטית ולא מצומצמות.
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 משה גפני, יהדות התורה:

 .המציאות מראה שהכסף נמצא וניתן באמצעותו לטפל בשכבות החלשות ובעוני 

 שנים המדינה נתנה מענקים לדיור. כיום הדיור  15יש להביא לשינוי מדיניות, לפני  -דיור
 ומכירת הקרקעות מהווים מקור הכנסה ראשי למדינה. 

 .לולא כניסתו של שר האוצר, יאיר לפיד, לנושא הדיור היה ניתן להביא לצמיחה כלכלית

 שאבים לכך. על מנת להביא להתרוממותה יש להעביר מ -מערכת הבריאות 

  :סלימאן, הרשימה המשותפת-עאידה תומא

 אפשר להפריד בין -פערים חברתיים נובעים בין היתר בגלל נושא ההתנחלויות, לכן אי
 חברתי לכיבוש וההתנחלויות.-הנושא הכלכלי

 .כיום, חברי הכנסת הערביים נמצאים מחוץ לקבלת ההחלטות 

 .קיימת הדרת נשים ערביות משוק העבודה 

  הנושאים החשובים למגזר הערבי הם עוני, אלימות, דיור ציבורי לאוכלוסייה הערבית
 והכשרת הבנייה הלא חוקית. 

  אין ממשלה שתוכל לקבל את העקרונות וקווי היסוד המורחבים שיתאימו למגזר הערבי
 ולכן הצטרפות לקואליציה היא בעייתית. 

 אורלי לוי, ישראל ביתנו:
 צעדים בתחום הדיור  -נות חל שינוי במפלגה מהפן החברתיבמהלך שש השנים האחרו

לפריפריה, מתן תמריצים לרופאים ₪  100,000הציבורי בותמלי"ם, מענק לקוני דירה, 
 ומומחים בפריפריה, מניעת תוכנית ויסקונסין.

 לא ניתן להוביל רפורמות בבריאות ללא ועדת הבריאות.  -מערכת הבריאות 

 אלי אלאלוף, כולנו: 
 מיליון אנשים חיים בעוני.  2.5 -הכלכלי חברתי חמור ביותרב המצ 

  יש צורך בשינוי תפישת העולם של המנהיגים, בממשלה האחרונה נמנעו מהתמודדות אל
  וכך גם המפלגות נמנעו מלצאת נגד המונופולים. מול הבעיות האמיתיות של החלשים

 "זרבות שלא מוצו וכן ניתן יש כסף מר, דו"ח העוני אומץ באופן מלא על ידי "כולנו
 להוציא כספים מחברות גדולות יל ידי מיסוי.

 אילן גילאון, מרצ:
  .יש צורך לבצע חלוקה אוניברסאלית, הוגנת של העושר ולהתמקד במי מקבל, כמה ולמה 

 נושא הנגישות הוא רחב ולא נוגע רק למוגבלים אלא לכלל החברה. עד כה,  -נגישות
 הונגשו מבנים חדשים, מוזיאונים, בתי ספר וימשיכו להנגיש עוד מקומות.

 הוא המס הכי רגרסיבי שיש לכן יש להשתמש במס עקיף באופן רגולטורי.  -מע"מ 
 יש לבטל את המע"מ על תרופות.

כלכלי -והדגיש את חשיבות הנושא החברתיומעמיק  מאוד מוצלח, מענייןלסיכום, הכינוס היה 
על בישראל לקראת הבחירות הקרובות תוך שיתוף פעולה עם נציגי הארגונים והמפלגות השונות 

 .מנת להביא לשינוי חברתי כלכלי אמיתי
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האם התקציב מטפל בבעיות  -תקציב המדינה והפריפריה
 ?הקשות

 

 מאת: ד"ר רובי נתנזון, איתמר גזלה, דפנה פיזם ומתן שרירא

 

 2015-2016בעקבות תקציב  המצב הקיים 

 דיור

 11.5%-מדד מחירי הדיור עלה ב 

, 2015ועד אוגוסט  2011משנת 

 מתחילת השנה. 2.5%-וב

  לשם קניית דירה בישראל

משכורות בממוצע,  146נדרשות 

 .2008בשנת  108לעומת 

 במגזר הדיור שוק על ההצעה של ישירה ההשפעה 

 .שנים שבע לפחות תיקח המיעוטים

 תביא להגדלת ההיצע בקרקעות פרטיות ההצעה 

 הדיור מכיוון שוק על יחסית מעטה להשפעה

 .ציבורית בבעלות נמצאת עדיין הקרקע שרוב

 להיות ובנייה צפויה תכנון הליכי ההצעה לפישוט 

 וזניחה. עקיפה

 הסבת נכסים ל בהחלטה ממש של צורך אין

 יופנו המגורים שדירות מכיוון, מעסקים למגורים

 העודפים המשרדים שטחי לטובת כך גם

 (.ויורד הולך שמחירם)

 בירושה משבח פטור באשר להצעה לקציבת 

בהמתנה, שני  החזקת דירה תקופת וקיצור

נושאים אלה אינם משמעותיים ביחס לשוק 

כך, הדיור ומידת השפעתם אינה ברורה. נוסף על 

קיים החשש שפגיעה במשקיעים עלולה להעלות 

את דמי השכירות, מה שעלול לפגוע בשכבות 

 החלשות שאינן מסוגלות לקנות דירה.

 דיור פתרונות מלאי להגדלת המוקצב הסכום 

 לגודל ביחס זעיר הציבורי הינו הדיור לזכאי

 .ולדחיפותה הבעיה

 לישראל קיימת לקרן המועבר התקציב הסדרת 

 עקיפה ודיור היא למעשה דרך פיתוח לטובת

 ₪ מיליארד סך על תקציבים הפחתות למימון

 לא שלמעשה כך, אחרים במשרדים שבוצעו

 .ודיור לפיתוח חדש תקציב כל יוקצה

עוני 

ופערים 

 חברתיים

 מהאוכלוסייה בישראל  22%-כ

 חיים מתחת לקו העוני. 

 מבין מדינות ה-OECD  ישראל

שנייה רק למקסיקו בתחולת 

 יחיד קשיש לקצבאות הזקנה, התוספת לאחר גם 

 זקנה קצבת היא היחידה שהכנסתו/ם זוג או

 לקו מתחת להימצא צפוי/ים סההכנ והשלמת

 העוני.
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העוני במדינה ורביעית )אחרי 

מקסיקו, טורקיה וארה"ב( באי 

 השוויון, לפי מדד ג'יני.

  432,600חיו בעוני  2013בשנת 

נפשות,  1,658,200משפחות, 

 180,800-ילדים ו 756,900ובהן 

 קשישים.

 מעלה אומנם ההכנסה גמלת תוספת כי מסתמן 

 למשפחת הממוצעת החודשית ההכנסה את

 ממעגל אותה תחלץ לא טיפוסית אך קשישים

 מתחת להימצא הצפויים הקשישים מספר .העוני

 .188,978 -כ על עומד 2016 לשנת נכון העוני לקו

 למשפחה הילדים לקצבאות תקציבית תוספת 

 תזכה אותה לא התחתון בחמישון ממוצעת

 778,676 -כ ,2016 לשנת נכון .העוני ממעגל לצאת

 .העוני לקו מתחת להימצא צפויים ילדים

 חינוך

 עלתה  לחינוך הפרטית ההוצאה

 3,183-בכ 2009-2013בין 

 לעלות בשנה וצפויה לתלמיד

 , בניכוי2015בשנת  ₪ 752בעוד 

 .לצרכן המחירים מדד השפעת

 הממשלתי המגזר של חלקו 

 ירד לחינוך הלאומית בהוצאה

 ,6.7% -ב 2000-2013 השנים בין

 בחלקו בגידול דבר שהתבטא

 הפרטי המגזר של בהוצאה

 צפוי זה חלק. שיעור באותו

 .2015 עד שנת 1.5% בעוד לגדול

  השקעת המדינה בחינוך אומנם עולה לאורך

השנים אך עובדה זו אינה מתבטאת בצעדים 

החשובים ביותר לשיפור איכות החינוך, כגון: 

אפליה הההוראה,  שיפור איכותתשתיות, 

 .בין סוגי הפיקוח השונים ועוד התקציבית

  התקציב המוצע לא מציע פתרונות אמיתיים

ת על ידי לצמצום הפערים בחינוך בין המחוזו

 חלוקה פנימית נכונה של הפניית המשאבים.

 בריאות

 ישנה האחרונות השנים בארבע 

 בשיעור 3.5%-של כ עלייה

 לבריאות, לעומת הפרטי המימון

 המימון בשיעור 2% -כ ירידה של

 הציבורי.

 לבריאות הפרטית ההוצאה 

 600-בכ 2009-2013 בין עלתה

לעלות  וצפויה בשנה לנפש₪ 

 , בניכוי2015בשנת ₪  62בעוד 

 .לצרכן המחירים מדד השפעת

 וכן בתקציב  16% -לירידה בתקציב התשתיות בכ

עלולות להיות השפעות  62%-ההצטיידות בכ

שליליות על המטרה המרכזית של התקציב 

הנוכחי והיא שיפור מערך הרפואה הציבורית, 

שבין היתר אמורה לכלול שיפור בתקצוב 

למשל על מנת  התשתיות של בתי החולים. כך

לאכלס מספר גדול יותר של מאושפזים יש לבצע 

 הרחבת תשתיות ורכישת ציוד שיאפשר זאת.
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לאחר עצירת דיוני התקציב של  2015-2016בימים אלו מתקיימים דיוני תקציב המדינה לשנים 

חברתי שוב -הממשלה הקודמת ובעקבות כך הקדמת הבחירות לחודש מרץ השנה. ההיבט הכלכלי

היה במרכז השיח הציבורי במערכת הבחירות, דבר המעיד על כך שעול יוקר המחייה במדינת 

ישראל נותר בעיה קשה למרבית אזרחי ישראל. במסמך זה ננסה לבחון את ההשפעות העתידיות 

שנים( בהסתמך על הצעת התקציב בארבעה תחומים מרכזיים: דיור,  2-3הצפויות בטווח הקרוב )

עוני. לצד בחינת ההשלכות הכלליות על מצב המשק, ננסה לבחון את השפעות חינוך, בריאות ו

שא הגיאוגרפי לא התקציב על מצב הפריפריה בישראל )מחוזות דרום, חיפה וצפון(, שכן על הנו

 מושם דגש ראוי.

על אף היותה של מדינת ישראל מדינה קטנה מבחינה גיאוגרפית בה המרחקים הפיזיים בין 

אזורים המיושבים הינם קטנים ביחס למדינות מפותחות רבות בצפון אמריקה המרכז למרבית ה

ואירופה, הפערים בין המרכז והפריפריה בתחומי חיים מרכזיים הינם גדולים ביותר: רמת שכר, 

 היצע ומגוון אפשרויות תעסוקה, איכות שירותים שונים, תרבות ופנאי, תחבורה ועוד. 

ריבוי אפשרויות תעסוקה ומתן שירותים, חיזוק  –רים שיפור המצב בפריפריה בכל המישו

הינו אתגר משמעותי הניצב בפני מדינת ישראל במלחמה  –תשתיות, הגברת נגישות להשכלה ועוד 

 בפערים החברתיים ובעוני. 

 דיור

יוקר הדיור הוא אחד מהגורמים המרכזיים לעליית יוקר המחייה בישראל בעשור האחרון, 

עולים תדיר, בשיעור גבוהה בהרבה מעליית השכר הריאלי. למרות העלאת הנושא כשמחירי הדיור 

-, לא נראה שינוי במגמה: מדד מחירי הדיור עלה ב2011על סדר היום הציבורי כבר במחאת קיץ 

 מתחילת השנה. 2.5%-, וב2015וסט ועד אוג 2011משנת  11.5%

2011-הדרושות לרכישת דירה,  המשכורות( ומספר 100.0=2012מדד מחירי הדיור )בסיס: ממוצע 

2015 

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדדי מחירים. משרד הבינוי והשיכון.

 23.6%-ההוצאה לדיור מהווה את מרכיב ההוצאה הגדול ביותר בקרב הוצאות משקי בית, כ

א(. בממוצע במחוז ת" 30%-בממוצע מסך ההוצאה לתצרוכת של משק בית בישראל )מגיעה ל
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משכורות בממוצע, לעומת  146, נדרשות 2015לשם קניית דירה בישראל, נכון לרבעון הראשון של 

 . 2008בשנת  108

, בהשוואה לשנתיים הקודמות לה, נרשמה ירידה הן במספר התחלות הבניה והן 2014בשנת 

אר במספר גמר בנייה של דירות, כשלמעט עלייה מתונה בהתחלות הבנייה ביוזמה פרטית, ש

 40%המדדים ירדו. לצד ירידה בהתחלות הבנייה במחוזות מרכז ות"א הצפופים )מעל 

 60%משטח המדינה(, גם במחוז דרום נרשמה ירידה )מעל  10%-מהאוכלוסייה בתא שטח הקטן מ

מאוכלוסיית המדינה(. על אף שרבות דובר על מחסור רב  14.4%-משטחה של ישראל ורק כ

 ת המחירים, נראה כי לא נעשה מספיק למען הגדלת ההיצע.בדירות כגורם מרכזי לעליי

 :2015-2016תקציב המדינה לשנים 

להתמודדות עם סוגיית הדיור. הצעדים  2015-2016כעת נבחן את סעיפי התקציב לשנים 

 העיקריים המוצעים והשפעותיהם הצפויות: 

 ונדרשת חשובה החלטה - המיעוטים במגזר ובנייה תכנון לעניין הימים 120 צוות המלצות יישום

 וועדות ידי על מוכתב היה היום שעד מיעוטים רשויות של עצמי תכנון שתאפשר, רב זמן כבר

 אולם, אלה ברשויות ההיצע להגדלת תביא זו והחלטה ייתכן. התכנון מנהל בשליטת מרחביות

 בסמכות נמצא עדיין גדולות תכניות אישור. רבות שנים שייקח לוודאי וקרוב מובטח לא זה דבר

. ישראל מקרקעי רשות בידי נמצאת ציבורית קרקע על התכנון יוזמת ועיקר המחוזיות הוועדות

 שיאושרו תכניות להגיש יוכלו שהן עד שנים מספר ייקחו מוצלחות מקומיות וועדות יוקמו אם גם

 אכן שיוגשו התכניות האם להעריך קשה המיעוטים במגזר שמדובר מכיוון. המחוזיות בוועדות

 עצמה הממשלה של או במחוז אחרות רשויות של משמעותיות בהתנגדויות ויתקלו ייתכן, יאושרו

 שוק על ההצעה של ראשונה ישירה השפעה .התכנון מנהל דרך המחוזיות בוועדות שולטת אשר

 . שנים שבע לפחות תיקח המיעוטים במגזר הדיור

 קרקע על הבנייה על להקל היא זה החלטה מטרת - פרטיות בקרקעות הדיור היצע הגדלת

. ציבורית קרקע לעומת פרטית קרקע על לבנות מאוד שקשה היא רבות שמושמעת טענה. פרטית

 בעיות, גדולות תכניות לאשר מאפשרים שלא בעלים ריבוי, מיסוי: מגוונות הן המוצעות הסיבות

 תמונה עולה האחרונות בשנים הדיור שוק על מהנתונים אולם. ועוד השונות הרשויות מול מכרזים

 מאז החדות המחירים עליות. פרטית קרקע על ככה גם מתרחשת הבנייה שעיקר מסתבר, אחרת

מעצמם. המאמץ  הוסרו מהחסמים חלק כי נראה ולכן לבנות התמריץ את מאוד העלו, 2007

 עליה פרטית, קרקע על ולא ציבורית קרקע על הבנייה התחלות העיקרי בו יש לנקוט הוא בהגדלת

. הדיור שוק על יחסית מעטה להשפעה תביא זו אנו צופים כי הצעה. הבנייה רוב מתבצעת ככה גם

 קרקע על הבנייה להגדלת לדאוג הממשלה על ציבורית בבעלות נמצאת עדיין הקרקע שרוב מכיוון

 .בלבד חלקית בצורה בו מצליחה שהיא דבר, זו

. ובנייה תכנון בנושאי קטנים חקיקה שינויי שני כוללת ההצעה -ובנייה  תכנון הליכי פישוט

 בו המצב את לבטל באה המקומיות הרשויות של השיפוט לגבולות התכנון מרחבי התאמת

 החלטה. בנייה היתרי בו לאשר או עליו לתכנן מוסמכת לא היא אולם לרשות שטח התווסף

 שינוי תוך גדולה תכנית מתוכננת בהם במקרים רק צפויה הדיור שוק על השפעתה אולם, ראויה
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 תכנון הליכי של בייעול נוגע השני הסעיף .וזניחה עקיפה להיות צפויה ההשפעה לכן, שיפוט שטחי

 במתן והמקומי המחוזי הדרג את לעקוף היא זו החלטה הצעת מטרת. דיור תומכת לתחבורה

 זו החלטה. לאומיות לתשתיות הוועדה ידי על שיינתנו כך, שונים תחבורה למבני בנייה היתרי

. גדולות תחבורה לתכניות להתנגד ונציגיו הציבור של היכולת ואת השקיפות את להקטין צפויה

 אי עקב גדולות מגורים תכניות בבניית עיכוב חל בהם מקרים למספר מענה תיתן שהיא ייתכן

 על עולים בה הכרוכים הסיכונים האם להעריך קשה אולם, מתאימות תחבורה תשתיות פיתוח

 .תועלתה

 -מגורים  חורג לשימוש בשימוש דירות והמרת המקומיות ברשויות הפיתוח פעילות ייעול

 ממשלה החלטת בעקבות רביעית פעם כבר שחוזרת החלטה - המקומיות ברשויות הפיתוח פעילות

 של המלצות וקבלת המקומיות ברשויות הפיתוח מס נדחה פעם בכל, 2009 באוגוסט שהתקבלה

 גם) בעבר אישרה שהממשלה פעולות של בדחייה מדובר כי נראה. בנושא שפועל בינמשרדי צוות

 מכיוון, שינוי לשום יגרום לא זה סעיף. לבצע שלא מעוניינת אולם( טרכטנברג וועדת בעקבות

 .הקיים המצב על שמירה היא שמטרתו

 למגורים לשמש שאמורים נכסים להסב היא ההחלטה מטרת - למגורים מעסקים נכסים הסבת

 במחוזות רק תקפה ההחלטה. למגורים לשימוש חזרה, עסקי שימוש בהם ושנעשה( תכניות לפי)

 מספר לגבי אמינים נתונים כל שאין מכיוון, בחסר לוקה להחלטה הבסיס. והמרכז אביב תל, חיפה

 בעבר ניסתה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה. עסקים או כמשרדים שמשמשות הדיור יחידות

( 2012-מ ביותר העדכנית) שונות הערכות. נכשלה אולם, הללו המשרדים כמות של הערכה לבצע

, בכמות ירידה חלה הזו ההערכה מועד מאז. כמשרדים שמשמשות דירות אלף 100-כ על מדברות

 המתמשכת הירידה עקב. הדיור מחירי ועליית במרכז בערים מואצת משרדים שטחי בניית עקב

 עקב למלאי שיכנסו הדיור יחידות שכמות להעריך ניתן, כמשרדים שמשמשות הדיור ביחידות

 האחרונה בשנה(. יחידות אלף 20-כ) כולו הדיור לשוק ביחס משמעותית אינה הנוכחית ההחלטה

 נראה כך עקב, משרדים מדי יותר יש הביקוש שבאזורי ן"הנדל בתחום העוסקים של חשש עלה

 המשרדים שטחי לטובת כך גם יופנו המגורים שדירות מכיוון, זו בהחלטה ממש של צורך שאין

, בנכס חורג שימוש לאשר שאין קובעת ההחלטה, כך על נוסף(. ויורד הולך שמחירם) העודפים

 זו החלטה להשפעת עד רב זמן שייקח כך, ישתנה אינו בתוקף אישור יש להם הנכסים מצב אולם

 .הדיור שוק על

מספר תיקונים לחוק מיסוי  - בהמתנה החזקת דירה תקופת וקיצור בירושה משבח פטור קציבת

מקרקעין, שמטרתם היא צמצום הבעלות על שתי דירות מגורים בידי בעלים אחד. מדובר בניסיון 

נוסף להילחם ב"משקיעים", אשר מחזיקים בדירות כנכס פיננסי ולא כנכס למגורים. שני נושאים 

ת השפעתם אינה ברורה. נוסף על כך, קיים החשש אלה אינם משמעותיים ביחס לשוק הדיור ומיד

שפגיעה במשקיעים עלולה להעלות את דמי השכירות, מה שעלול לפגוע בשכבות החלשות שאינן 

 מסוגלות לקנות דירה.
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 280 של בסכום הבינוי משרד של תקצוב -הציבורי  הדיור לזכאי דיור פתרונות מלאי הגדלת

 והתדלדל הלך האחרונות בשנים. המשרד לזכאי הדיור פתרונות מלאי הגדלת לטובת ₪ מיליוני

. בחדות ירדה הקיים המלאי ואיכות הציבורי הדיור לזכאי מספקת שהמדינה הדיור יחידות מלאי

 עולה 2015 לשנת המדינה מבקר ח"מדו. ולדחיפותה הבעיה לגודל ביחס זעיר הינו המוקצב הסכום

 הנוכחי התקצוב, משמע. איש 2,570 על 2014 בשנת עמד ציבורי לדיור הממתינים הזכאים שמספר

 הבנייה ולעלויות הדיור למחירי ביחס זעום סכום שהינו לזכאי שקלים אלף 110-מ פחות על עומד

 ואת הקיימות הציבורי הדיור דירות בשיפוץ הדחוף הצורך את גם בחשבון ניקח אם. הנוכחיות

 כי נראה(, שנים 5 מעל מהם 18%) דירה להם שאין הזכאים ממתינים אותו הארוך ההמתנה זמן

 . הבעיה לפתרון יותר הרבה גדול בתקצוב צורך יש

 מהכספים חלק העברת - ודיור פיתוח לטובת לישראל קיימת לקרן המועבר התקציב הסדרת

 וראויה חשובה החלטה. דיור פיתוח למימון שבבעלותה, הקרקעות עבור ל"לקק חייבת שהמדינה

 ייהנו ישראל מדינת שתושבי והגיוני כולו היהודי העם קרקעות הן ל"קק שקרקעות מכיוון

 הקצאת( 2016) הקרובה התקציב שבשנת נאמר להחלטה 8-ו 5 בסעיפים, אולם. הללו מהכספים

: ספציפיים משרדים בשלושה עליהם הוחלט שכבר תקציבים להפחתות בהתאם תעשה הכספים

 ₪ מיליארד סך על תקציבים הפחתות למימון עקיפה בדרך מדובר למעשה. ותחבורה חינוך, בינוי

  כל יוקצה לא שלמעשה כך, אלה במשרדים שבוצעו

 אולם, הבאות לשנים ולא 2016 לתקציב רק תקפה זו החלטה אמנם. ודיור לפיתוח חדש תקציב

 פה קיבלה למעשה. לתקציב מתקציב בתוקף ולהישאר שורשים לצמח נוטות כאלה החלטות

 דבר של בסופו יוקצה לא אשר, ₪ כמיליארד של נוסף תקציבי מקור על החלטה הממשלה

 .מלכתחילה יועד הוא שלהן למטרות

נראה כי בצעדים המוצאים ישנה הימנעות מנקיטת צעדים חשובים ונחוצים למען הורדת מחירי 

 50,000תכניות רחבות היקף והפרשה של קרקעות נוספות לבניית לפחות  הדיור, כגון אישור מיידי

יחידות דיור, תוך מתן תמריץ להשלמת בנייה מהירה במכרזים. נראה כי בטווח הקרוב לא יורגש 

 שינוי משמעותי בשוק הדיור. 

 עוני 

, חיו בעוני )הנתונים המעודכנים ביותר( 2013בהתייחס לנתוני הביטוח הלאומי בדו"ח העוני לשנת 

ישראל שנייה  OECD-ילדים. מבין מדינות ה 756,900נפשות, ובהן  1,658,200משפחות,  432,600

רק למקסיקו בתחולת העוני במדינה ורביעית )אחרי מקסיקו, טורקיה וארה"ב( באי השוויון, לפי 

 מדד ג'יני. 

השכר השונות. נכון לשנת העוני, הפערים החברתיים ואי השוויון הקיים באים לידי ביטוי ברמות 

, לפי נתונים של הביטוח הלאומי שהתפרסמו בשבועות האחרונים, במחוזות תל אביב 2013

והמרכז נמצאו ממוצעי השכר וההכנסה הגבוהים ביותר הן לשכיר והן לעצמאי. במחוז הצפון 

 7,268 -ו₪  6,868ובמחוז הדרום ממוצעי השכר )לחודש בשנה( הם הנמוכים ביותר ועומדים על 

מהשכר הממוצע במחוז מרכז, בהתאמה.  24% -וכ 28% -בהתאמה. ממוצעים אלה נמוכים בכ₪, 

ובמחוז ₪  8,202כמו כן, עצמאי במחוז הצפון יקבל את רמת ההכנסה הממוצעת העומדת על 
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 *דרום א"ת המרכז   חיפה הצפון ירושלים כ"סה

 ילדים נפשות משפחות

מההכנסה הממוצעת לעצמאי במחוז ת"א,  11% -ו 22% -הכנסה הנמוכה בכ₪,  9,286דרום של 

 בהתאמה. 

נמצאת  2013, תחולת העוני בנמוכה ביותר נכון לשנת 2013על פי נתוני הביטוח הלאומי לשנת 

בהתאמה.  10.8%-ו 10.9%במחוז המרכז ותל אביב כאשר שיעור העוני בקרב משפחות עומד על 

תחולת העוני הגבוה ביותר נמצא במחוזות ירושלים והצפון כאשר תחולת העוני בקרב משפחות 

 18.6%בהתאמה. מחוז הדרום מצוי מתחת לממוצע הארצי העומד על  31.1%-ו 33.3%עומדת על 

מהאוכלוסייה במחוז דרום(  20%-שהאוכלוסייה הבדואית בנגב )כבקרב משפחות, בעיקר מכיוון 

מטעמי קשיי פקידה, אך עדיין תחולת העוני במחוז גבוהה יותר ממחוזות מרכז  לא נכללה בסקר

 .17%ותל אביב ועומדת על 

 :2013תחולת העוני )%( לפי מחוזות, 

 

 

 

 

 

 

 2013מקור: ביטוח לאומי, דו"ח העוני 

 * כאמור, לא כולל האוכלוסייה הבדואית בנגב.
 

שמירה על רמת חיים מסוימת תלויה רבות ביוקר המחייה המבטא את עלות המחייה הממוצעת 

של משק בית. עקב יוקר מחייה גבוה משקי בית מאבדים את כוח הקנייה ונאלצים לוותר על 

 2015שירותים או לעיתים על צרכים בסיסיים כמו קניית סל מוצרי מזון בסיסי. מתחילת שנת 

בעוד מדד המחירים לצרכן  8%-מדד המחירים של הפירות והירקות עלה בכועד לחודש אפריל, 

יולי -. בחודשים מאי1.5%-והשכר הריאלי החודשי הממוצע למשרת שכיר ירד בכ 0.7%-ירד ב

בעוד מדד המחירים  1.2%-חלה מגמה שונה כאשר מדד המחירים של הפירות והירקות עלה בכ

. מחירי 3.8%-ודשי הממוצע למשרת שכיר עלה בכומדד השכר הריאלי הח 0.7%-לצרכן עלה ב

מתחילת השנה. יש לציין כי העלייה שחלה במדד השכר  0.6%-המזון ללא פירות וירקות עלו ב

 . 2015הריאלי החודשי נובעת בעיקר עקב עליית שכר המינימום באפריל 

 :2015-2016תקציב המדינה לשנים 

מוצע כי מקבלי קצבת זקנה שאין להם במסגרת הצעת התקציב  -השלמת הכנסה לקשישים

הכנסות נוספות או שיש להם הכנסה מועטה בלבד יהיו זכאים לקצבה נוספת לצורך השלמת 

הכנסה הניתנת כתוספת לקצבת הזקנה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. תוספת מקסימלית עבור 

 של הכוללת העלות₪.  542ותוספת מקסימלית עבור זוג בסך ₪  177יחיד תעמוד על סך של 

  .2016משנת  החל ₪ מיליון 580 -כ של סך על תעמוד ההכנסה הבטחת גמלאות הגדלת
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לאורך השנים קצבת הזקנה הכוללת השלמת הכנסה מצויה במגמת עלייה לאורך השנים אך 

 70קשיש יחיד או זוג מעל גיל  2010במקביל קו העוני המשיך לעלות . כך לדוגמא, בשנת 

קו העוני. לעומת  מעלשהכנסתם היחידה היא קצבת זקנה הכוללת השלמת הכנסה יהיו מצויים 

קשיש יחיד או זוג בכל קבוצות הגיל שהכנסתם היחידה היא קצבת זקנה , 2015זאת , נכון לשנת 

גם לאחר התוספת התקציבית קשיש יחיד , 2016לקו העוני . בהתייחס לשנת  מתחתיהיו מצויים 

 היא קצבת זקנה והשלמת הכנסה צפוי להימצא מתחת לקו העוני. שהכנסתו היחידהאו זוג 

 כולל השלמת הכנסה:)₪( קצבת זקנה  

 מקור: ביטוח לאומי, עדכון קצבאות לפי שנים

  הינו תחזית. 2015/2016*קו העוני לשנים 

. 188,978 -כ על עומד 2016 לשנת נכון העוני לקו מתחת להימצא הצפויים הקשישים מספר

 לחמישון המתייחס) העוני לקו מתחת ממוצעת קשישים למשפחת הצפויה החודשית ההכנסה

. התוספת לאחר ₪ 3,669 -כ על לעמוד צפויה הכנסה להשלמת הזכאית( באוכלוסייה התחתון

. ₪ 4,488 -כ על לעמוד 2016 בשנת צפויה ממוצעת קשישים למשפחת העוני קו, זאת לעומת

 החודשית ההכנסה את מעלה אומנם ההכנסה גמלת תוספת כי מסתמן הללו לאומדנים בהתאם

 .העוני ממעגל אותה תחלץ לא אך קשישים למשפחת הממוצעת

 
 מאקרו, עיבוד מרכז 2013מקור: המוסד לביטוח לאומי, ממדי העוני 

 * תחזית
 לאומי מביטוח והקצבאות התמיכות קבלת את כוללת נטו חודשית הכנסה **

 תקניות( 1.625נפשות ) 1.5ממוצע *** 
 

 שינויים על הוחלט הממשלה של חברתית-הכלכלית המדיניות במסגרת – קצבאות ילדים

 הקצבה להגדלת בנוסף. במשפחה הילד למיקום בהתאם והגדלתן הילדים קצבאות בתשלומי

  (.לחודש ₪ 50)  ילד לכל טווח ארוך חיסכון להעניק מוצע

 

 

  

2010 2013 2015 2016 

 זוג יחיד זוג יחיד זוג  יחיד זוג יחיד 

 4,706 2,980 4,164 2,803 4,086 2,752 3,780 2,552 69עד גיל 

 4,826 3,064 4,284 2,887 4,204 2,833 3,892 2,619 77-79בין 

80+ 2,739 4,062 2,961 4,386 3,016 4,469 3,193 5,011 

 העוני  קו*
 5,524 3,452 5,140 3,212 4,783 2,989 3,861 2,413 לחודש()₪ 

 שנה

הכנסה 
חודשית 

 **נטו
לנפש 
תקנית 
חמישון 

 )₪(תחתון 

הכנסה חודשית 
נטו למשפחת 

 ***)₪(קשישים

תוספת 
גמלת 

השלמת 
הכנסה 
 חודשית

לקשישים 
₪ הזכאים )
 לנפש(

תוספת 
גמלת 

השלמת 
הכנסה 
חודשית 
למשפחת 
 קשישים

)₪( 

הכנסה 
חודשית נטו 

למשפחת 
קשישים 

לאחר 
 התוספת

)₪( 

קו העוני 
ת למשפח

 קשישים
בחמישון 
 התחתון

)₪( 

2013 1,700 2,762.50         

*2015 1826.96 2,968.82         

*2016 1963.41 3,190.54 294.68 478.86 3,669.40 4488.34 
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 ללא הפרשה לחיסכון(:₪, קצבת ילדים )

 
 05.05.15 -קצבה לפי תוכנית חדשה החל מה קצבה לפי תוכנית ישנה

 מיקום הילד במשפחה

סכום קצבה למי 
 -שנולד עד ה
31.05.03 

סכום קצבה 
למי שנולד 

-החל מה
01.06.03 

למי שנולד סכום קצבה 
 31.05.03 -עד ה

סכום קצבה למי שנולד החל 
 01.06.03-מה

1 140 140 150 150 

2 140 140 188 188 

3 172 140 188 188 

4 336 140 286 188 

5 354 140 304 150 
 2015-2016מקור: משרד האוצר, הצעת תקציב 

)החל מעדכון חודש יולי(, שיעורי  2010בהשוואה לשיעורי קצבאות הילדים שניתנו בשנת 

הקצבאות היו גבוהים יותר בהתאם למיקום הילד במשפחה. כך למשל, קצבת הבסיס עבור ילד 

ועבור הילד החמישי  15%-)בהשוואה לתוכנית הישנה( ירדו בכ 2015-ל 2010בודד בין השנים 

)עבור מי שנולד החל  15% -( ובכ31.05.03 -)עבור מי שנולד עד ה 3% -בכ ומעלה ירדו הקצבאות

שיעור הקצבה נותר נמוך  2016-ו 2015. גם לאחר העלאת הקצבאות בתקציב לשנים 01.06.03-מה

 .2010בהשוואה לשנת 

 :07/10לאחר עדכון  – 2010 ילדים, קצבת

מיקום הילד 
 במשפחה

 -סכום קצבה למי שנולד עד ה
31.05.03 

-המ החלסכום קצבה למי שנולד 
01.06.03 

1 165 165 

2 195 195 

3 284 252 

4 446 252 

5 366 165 

 התחתון לחמישון בהתייחס. העוני לקו מתחת להימצא צפויים ילדים 778,676 -כ ,2016 לשנת נכון

 משרד עלות עפ"י הערכת .נפשות 4 על עומד למשפחה הנפשות ממוצע, העוני לקו מתחת מצוי אשר

 של סך על תעמוד 2016 ובשנת ₪ מיליון 800 על תעמוד 2015 בשנת התקציבית התוספת האוצר

 מסתמן, התקציבית התוספת בעניין האוצר משרד ולהערכת לאומדנים בהתאם. ₪ מיליון 1,000

 על תעמוד בממוצע נפשות 4 ובעלת התחתון בחמישון המצויה למשפחה נטו החודשית ההכנסה כי

 קו. בממוצע 2016 בשנת ₪ 6,354-וכ 2015 בשנת התקציבית התוספת לאחר ₪ 5,904 -כ של סך

 תוספת, מכאן. בהתאמה, ₪ 8,838-ו ₪ 8,224 על לעמוד צפוי 2016 ולשנת 2015 לשנת העוני

 לא בממוצע נפשות 4 בעלת התחתון בחמישון ממוצעת למשפחה הילדים לקצבאות תקציבית

 .העוני ממעגל לצאת תזכה אותה

 
 תוספת לקצבאות הילדים בביטוח לאומי: -הערכת עלות משרד האוצר

 

 שנה

תוספת תקציבית 
לביטוח לאומי 

 ₪()מליוני 

תוספת תקציבית 
שנתית למשפחה 

)₪( 

תוספת תקציבית 
חודשית 

 )₪(למשפחה 

הכנסה נטו למשפחה 
ממוצע -בחמישון התחתון

 )₪(נפשות רגילות  4

2015 800 695.99 58.00 5,904.29 

2016 1,000 853.95 71.16 6,354.08 
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 חינוך

-פחת חלקו של המגזר הממשלתי במימון כלל ההוצאה הלאומית לחינוך ב 2000-2013בין השנים 

עלתה ההוצאה הפרטית  2009-2013, נתוני הלמ"ס(, וכתוצאה בין 71.0%-ל 77.7%לערך )מ 6.7%

הסתכמה ההוצאה הלאומית על  2014בשנה. בשנת ₪  3,183-, שהם כ53%-השנתית לתלמיד בכ

בשנת מהתוצר  7.9%לעומת מהתוצר המקומי הגולמי,  7.9%שהם ₪ מיליארד  86.4 -בחינוך 

חלה ירידה בהוצאה  2014בשנת  .2011מהתוצר בשנת  8.4% -ו 2012מהתוצר בשנת  8.1%, 2013

 (. ההוצאה-15.0%( וירידה משמעותית בהשקעה בנכסים קבועים )-0.2%הלאומית לחינוך לנפש )

בשנת  ₪ 752בעוד  לעלות בשנה וצפויה לתלמיד 3,183-בכ 2009-2013עלתה בין  לחינוך הפרטית

 .לצרכן המחירים מדד השפעת , בניכוי2015

 :2015-2000)₪(, ההוצאה הפרטית לתלמיד לחינוך 

 

הוצאת הרשות הממוצעת לחינוך פר תלמיד ברשויות הנמצאות במחוזות ת"א, מרכז ויו"ש הינה 

הגבוהה ביותר, זאת אף ששיעור הכנסות הרשות ממשרד החינוך הינו הגבוהה ביותר במחוזות 

הצפון, יו"ש והדרום. בנוסף, מצב זה מתקיים כשההוצאה הממוצעת של משק בית לחינוך בערים 

ות הדרום והצפון הינה נמוכה יותר ומהווה שיעור גבוהה יותר מסך התצרוכת של הגדולות במחוז

 משק הבית, לעומת ערים גדולות במחוזות ת"א והמרכז. 

 :2013הוצאה ממוצעת לרשות לתלמיד, לפי מחוז, 

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ הרשויות המקומיות. 

 

6,666 

9,356 10,289 10,396 
11,051 11,275 11,315 

12,766 

0

5,000

10,000

15,000

 תל אביב מרכז ש"יו דרום חיפה ממוצע ארצי צפון ירושלים
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 :2013דור בערים נבחרות, הוצאות משקי בית על חינוך, תרבות ובי

 רמת גן יפו-תל אביב חיפה אשדוד אשקלון  

של  , תרבות ובידורהוצאה לחינוך

 משק בית לנפש סטנדרטית
404.8 552.5 604.4 825.2 803.6 

אחוז ההוצאה לחינוך מסך ההוצאה 

 )%( של משק הבית לתצרוכת
8.4 11.9 11.6 10.8 12.1 

 .2013לסטטיסטיקה, סקר הוצאות משקי בית מקור: הלשכה המרכזית 

 :2015-2016תקציב המדינה לשנים 

 2015סך הוצאת משרד החינוך לתלמיד גדל באופן מגמתי כאשר בשנת  2005-2016בין השנים 

. חשוב להבהיר כי השקעת המדינה בחינוך 1%חל גידול נוסף של  2016ובשנת  9%-חלק גידול של כ

ך עובדה זו אינה מתבטאת בצעדים החשובים ביותר לשיפור איכות אומנם עלתה לאורך השנים א

בין סוגי הפיקוח השונים ועוד.  אפליה התקציביתהההוראה,  שיפור איכותתשתיות, החינוך, כגון: 

בנוסף, צמצום הפערים בחינוך בין המחוזות יבוצע על ידי חלוקה פנימית נכונה של הפניית 

התקציב. כמו כן, כפי שהוצג לעיל הפניית המשאבים המשאבים הנוספים כתוצאה מהעלאת 

ממשרד החינוך לרשויות המקומיות אינה בהכרח מעידה על כך כי הרשות תבחר לנצל את כל 

הכנסתה ממשרד החינוך לטובת הוצאה לתלמיד. מצב זה נובע עקב פערים פיננסיים הקיימים בין 

יוכלו להשקיע בחינוך יותר מאשר רשויות הרשויות השונות. רשויות בעלות שיעורי הכנסה גבוהים 

 שלום התחייבויות ולא לשם השקעה.המצויות בגירעונות המאלצים אותן להפנות את הכספים לת

 בריאות 

המגזר הציבורי והמגזר  -מערכת הבריאות בישראל מורכבת משני מגזרים מממנים עיקריים 

ית יחד( לבריאות כאחוז מהתמ"ג הפרטי. כאשר בוחנים את ההוצאה הלאומית )הציבורית והפרט

אך לאורך השנים  7.6%-ל 7.3%מ 2011-2014ניתן להבחין כי אחוז ההוצאה עלה מעט בין השנים 

, קיים פער בין ישראל לשאר המדינות  OECD-לא חל שינוי מהותי. בהשוואה לחציון מדינות ה

 7.5%בישראל עמד על שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג  2013כאשר נכון לשנת 

ישראל ממוקמת   OECD-, מבין מדינות ה2013נכון לשנת  .9.4%עמד על  OECD-בעוד חציון ה

(, צרפת 17.1%(, בעוד במקומות הראשונים מצויות ארה"ב )7.5%במקום השביעי מלמטה )

  (.6%-5%)אסטוניה, מקסיקו וטורקיה ( ובמקומות האחרונים מצויות 11.5%( ושוודיה )11.6%)

 :2013-2000 ג,"מהתמ כאחוז לבריאות לאומית הוצאה
 

 

7.2 
7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 

8.1 8.2 8.4 8.3 
8.6 8.5 8.5 8.5 

8.8 9 8.9 
9.2 9.4 9.4 

7

8

9

10

2777 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2717 2711 2712 2713 

 OECDחציון  ישראל
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 30%-וב ריאליים במונחים 18%-ב 2009-2013בין  עלתה בשנה לנפש לבריאות הפרטית ההוצאה

 לנפש₪  600-בכ 2009-2013 בין עלתה לבריאות הפרטית ההוצאה נומינליים. כלומר, במונחים

 .לצרכן המחירים מדד השפעת בניכוי, 2015בשנת ₪  62לעלות בעוד  וצפויה בשנה

 
 :2015-2000 (,₪הפרטית לנפש לבריאות ) הוצאה

 
 * אומדן.

 או נתון זמין אחרון: 2014 ג,"מהתמ כאחוז לבריאות הממשלתית הוצאה

 
 

על שיעור ההוצאה הפרטית קיימת השפעה של המיקום הגיאוגרפי. בהתאם לסקר הוצאות משקי 

במשק בית בתל אביב שיעור ההוצאה על  2013לסטטיסטיקה לשנת בית של הלשכה המרכזית 

בעוד שיעור ההוצאה בערים כמו אשדוד ואשקלון  5%בריאות מסך ההוצאה על תצרוכת עמד על 

 8.2%-ו 6%במחוז הדרום תהווה שיעור גבוהה יותר מסך ההוצאה על תצרוכת ועמדה על 

. כלומר צריכת שירותי הבריאות 6.6%בהתאמה. כמו כן בעיר חיפה עמד שיעור ההוצאה על 

 אביב והמרכז.-ון לעומת מחוזות תלגבוהה יותר בערים המצויות במחוז הדרום, חיפה והצפ
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 ממוצע ארצי דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים

 אחיות

 רופאים

 :2013אחוז ההוצאה לבריאות מסך ההוצאה לתצרוכת לפי יישובים מרכזיים, 

 

 

 .2013מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר הוצאות משקי בית,

כידוע, כוח האדם של נותני השירות הרפואי הכולל רופאים ואחיות המועסקים במערכת הבריאות 

הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על איכות השירות הרפואי. מנתוני משרד הבריאות לשנת 

( נמוך ביחס לממוצע 2.2( והצפון )3.2איש במחוז חיפה ) 1000-, שיעור הרופאים המועסקים ל2013

איש במחוז דרום  1000-(. שיעור האחיות המועסקות ל4.7( ובמיוחד ביחס לתל אביב )3.4)הארצי 

במחוזות המרכז  6.1-ו 4.8-, ו4.9לעומת ממוצע ארצי של  3.1 –הינו נמוך ביחס לממוצע הארצי 

 ותל אביב, בהתאמה.

 :2013איש לפי מחוזות,  1,000-שיעור אחיות ורופאים מועסקים ל

 2013 הבריאות במקצועות אדם כוח, אותהברי משרדמקור: 

 :2015-2016תקציב המדינה לשנים 

ועלייה  2015בתקציב לשנת  15%-חלה עלייה של כ 2015-2016במסגרת הצעת התקציב לשנים 

, אולם זו באה לאחר שחיקה מתמשכת בשנים האחרונות 2016בתקציב לשנת  8%-נוספת של כ

 2015בהוצאה הממשלתית לבריאות. במסגרת הצעת התקציב עיקרי השינויים המבניים לשנת 

 הרפואה הציבורית.  מוצע לפעול לשיפור וחיזוק

 ₪(:סעיפי תקציב בנושא תשתיות והצטיידות)

 
 שיעור השינוי 2016 2012

 15.8%- 79,473,000 94,438,000 תשתיות

 61.97%- 1,099,000 2,890,000 הצטיידות
 

וכן בתקציב  16% -חלה ירידה בתקציב התשתיות בכ 2012-2016ניתן להבחין כי בין השנים 

לירידות בתקציבים אלו עלולות להיות השפעות שליליות על המטרה . 62%-ההצטיידות בכ

המרכזית של התקציב הנוכחי והיא שיפור מערך הרפואה הציבורית שבין היתר אמור לכלול 

שיפור בתקצוב התשתיות של בתי החולים. כך למשל על מנת לאכלס מספר גדול יותר של 

 פשר זאת.מאושפזים יש לבצע הרחבת תשתיות ורכישת ציוד שיא
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 חינוך ובריאות בנגב

ה" –הוכן עבור הכינוס הרביעי של הקואליציה החברתית  ַתח ַהּטֹובָּ פָּ רֹום תִּ דָּ י מִּ  , באר שבע15.10.2015, "כִּ

 מאת: שירלי קרוואני

 חינוך בנגב

חינוך והשכלה הם משמעותיים וחיוניים לכל אדם. מעבר למשמעויות הערכיות שיש בחינוך 

העשרת הידע, נמצאו קשרים בין מספר שנות הלימודים ורמת ההכנסה. כלומר, והחשיבות של 

, כמעט כבר לא ניתן להסתפק בלימודים תיכוניים ותעודת בגרות. 21 -בעולם המערבי של המאה ה

זאת מכוון שתהליכי הגלובליזציה השפיעו על שוק העבודה ויש יותר ביקוש למקצועות בתעשיות 

רה נוספת. זאת ועוד, מגמות אלו השפיעו על כמות הצעירים הרוכשים עתירות ידע הדורשות הכש

השכלה ונוצר מצב שגם לתפקידים שבעבר לא דרשו השכלה אקדמית דרישות הקבלה השתנו 

 (. Arnett, 2004בהתאם לרוח התקופה )

משרד החינוך וממשלת ישראל מחויבים לצמצום פערים בחינוך ולקידום כלל התלמידים בצורה 

נית, בתוך זה, נמצא גם קידום הנגב בחינוך שלאורך שנים סובל מפערי השכלה מול המרכז. שוויו

 בכדי למלא מטרה זו הממשלה משקיעה כספים בתוכניות שונות לקידום החינוך בנגב. 

, לפי החלטות הממשלה, תוכננו להיות מושקעים בחינוך בבתי הספר 2015 -ל 2005בין השנים 

סכום זה תוכנן למממן תוכניות ₪. מיליון  666.15 -פורמאליות בנגב כומסגרות החינוך הבלתי 

שונות כמו קידום תלמידים מצטיינים, צמצום פערים, קידום טכנולוגיה בחינוך ובניית מבנים. 

ראוי לציין כי מספר זה אינו בהכרח משקף את יישום ההוצאות אלא רק את התקציבים 

 . 4גבשהממשלה ראתה לנכון להשקיע בחינוך בנ

כדי לבחון האם ההשקעה משתקפת בקידום החינוך וההשכלה בפועל, נבדקו נתוני הבגרויות 

שנים ניתן לראות מגמות של שינוי. לצורך  8, מתוך ההנחה שבמרחק של 2013 -ו 2005בשנים 

ההשוואה נבדקו: עיר גדולה בנגב: באר שבע; שתי ערים נוספות: רהט ואופקים; שלוש מועצות 

רוחם, חורה ותל שבע; שתי ערים במרכז: חולון והרצליה; ומועצה מקומית מקומיות בנגב: י

 במרכז: כוכב יאיר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4

לא נלקחו בחשבון הוצאות על סטודנטים וילדים בגיל הרך, על אף שבחלק מהתקציבים זה נכלל בהוצאה. כמו כן, בחלק מההחלטות לא היה  

ן. בנוסף, חלק קטן מהתקציבים נועדו להוצאה אחרי לי שהוצא למטרות נוספות או לצפופירוט של ההוצאות ולכן יש חלק יחסי מהסכום הכל

2015. 
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2005 2013 

 
  

זכאים 

 לבגרות

מתוכם עוברים את 

נתוני הסף 

 לאוניברסיטה

זכאים 

 לבגרות

מתוכם עוברים את 

נתוני הסף 

 לאוניברסיטה

אחוזי 

שינוי 

בנתוני 

 הזכאות

אחוז השינוי 

בעוברים את 

 נתוני הסף

 9.50% 12.60% 48.40% 63.70% 38.90% 51.10% ירוחם 

 8.00% 14.90% 51.10% 68.10% 43.10% 53.20% ב"ש

 3.90%- 3.90% 27.10% 42.80% 31.00% 38.90% אופקים 

 4.40% 2.30% 30.80% 46.40% 26.40% 44.10% רהט 

 18.80% 16.00% 41.50% 55.80% 22.70% 39.80% חורה

 13.20% 10.20% 37.40% 54.10% 24.20% 43.90% תל שבע

 8.30%- 15.10% 40.50% 73.30% 48.80% 58.20% חולון 

 7.60% 11.00% 87.30% 93% 79.70% 82% כוכב יאיר

 10.10% 10.80% 75.10% 81.90% 65.00% 71.10% הרצליה

 

 

הנתונים מראים כי ברמת המיקרו בכל יישוב ישנה מגמת עלייה באחוז התלמידים הזכאים 

לתעודת בגרות וברוב היישובים ישנה גם עלייה באחוז הבוגרים אשר יכולים להמשיך ללימודים 

 לאזאת, הפער בנתוני ההשכלה בין היישובים החזקים במרכז לבין יישובי הנגב  אקדמאיים. עם

הצטמצם או הצטמצם במעט. כלומר, ישנו שיפור במצב החינוך בנגב כמו שיש מגמות של שיפור 

בחינוך במרכז הארץ ולכן לא ניתן לייצר קשר ודאי בין השקעות הממשלה בחינוך בנגב לבין 

הפרשנות של מצב זה נתונה לדיונים בין הטוענים ל "צדק" ושואפים  המגמות החיוביות בחינוך.

לצמצום הפערים ובין הטוענים ל"ראוי" ומסתפקים בכך שישנם יותר תלמידים שיכולים להשתלב 

 (. 2014בחברה בצורה מספקת )יוסטמן ואחרים, 

כאשר  הפערים בחינוך אינם משתקפים רק באחוזי הזכאים לבגרות, פערים אלו מתגלים גם

משווים את איכות בתי הספר וההישגים הלימודיים ביישובים השונים. התרשים הבא מראה את 

מדדי . מדד זה משכלל את ציוני בתי הספר במבחני 5דירוג היישובים המתבסס על מדד מדלן

)מיצ"ב( של משרד החינוך אשר בוחן הישגים לימודיים, אקלים בית  ספרית-יעילות וצמיחה בית

 יבה פדגוגית. ספרי וסב

 

                                                 
5
 www.madlan.co.ilלפירוט על אופן חישוב הדירוג ראו באתר  
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 2תרשים 

 ממוצע ארצי

 2טבלה                                                                            *מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה             



 

39 
 

 

בשנים האחרונות התחזקו הטיעונים המקשרים בין אופן חלוקת התקציב הממשלתי ובין הפערים 

בחינוך. לפי המחזיקים בטיעון זה, כיום, המדינה מתקצבת תלמידים באופן שאינו מתחשב בנתוני 

פערים מובנים שכן ישנן רשויות היכולות הפרט אלא מתייחס אל הכלל. אופן תקצוב זה מייצר 

 : *לתקצב סכומים גדולים לחינוך מאשר אחרות, כפי שניתן לראות בתרשים הבא

 
 

תרשים זה אף משקף את היכולת שהייתה לרשויות החזקות יותר להגדיל את התקציב פר תלמיד 

לעומת הרשויות החלשות יותר כלכלית. עם זאת, לא ניתן להצביע על  2013 -ל 2005 בין השנים

קשר בין העלייה היחסית בהוצאה פר תלמיד לשיפור בנתוני הבגרויות. באר שבע למשל העלתה 

ואת נתוני הזכאות לבגרות ₪  4,666 -ב 2013 -ל 2005את ההוצאה על החינוך פר תלמיד בין 

 2,535 -ילו במועצה המקומית חורה עלתה ההוצאה על החינוך פר תלמיד ב; וא14.90% -ביישוב ב

את מספר  10.20% -. דוגמא נוספת היא תל שבע שהעלתה ב16% -ונתוני הזכאות לבגרות עלו ב₪ 

₪.  1,294הזכאים לבגרות, זאת על אף עלייה מזערית בהוצאה על החינוך פר תלמיד של סך הכול 

יתן לצמצם פערים רק באמצעות תקציבים נוספים ויש צורך ניתן להסביר זאת בכך שלא נ

 בתוכניות פעולה רחבות יותר. 

עם זאת, בכדי לבצע תוכניות פעולה חינוכיות יש צורך בתקציבים שיממנו אותן. כפי שניתן לראות 

בתרשים, ישנם פערים גדולים בין הרשויות היכולות להוציא כספים רבים יותר על חינוך מאלו 

אף כאמור השיפור היחסי בכולן. בנוסף, ברשויות החזקות ישנה גם אוכלוסיה חזקה  שלא, על

יותר שיכולה להשתתף יותר בתשלומי הורים לבית הספר ובכך להגדיל את התקציב ואפשרויות 

הפעולה בצורה משמעותית, כמו גם בתי ספר בהם פועלות עמותות הורים לצד בתי הספר הגובות 

(. התוספות התקציביות הללו משפיעות על האפשרויות 2014, וינינגרספת )תשלומים על פעילות נו

 העומדות בפני בתי הספר בכדי לקדם את תלמידיהם ולשפר את נתוני הבגרויות.

הערכה של ייעודי תקציב החינוך יכולה לשרטט תמונה של השימוש שנעשה בכספים ולהאיר 

פים. בתרשים הבא ניתן לראות את נקודה נוספת על הפערים הקיימים למרות השקעת הכס

החלוקה של הכספים לפי תחומים עיקריים שנמצאו: בנייה ותשתיות, קידום טכנולוגיות ומדע 

פיתוח מקצועי )כולל ליווי ארגוני בבתי ספר(, תגבור  )למשל בכיתות חכמות(, תוכניות מצויינות,

יוזמות חינוכיות שונות )תוכניות מצב הביטחוני(, הייעוץ וטיפול )בעיקר בעוטף עזה בעקבות 

 . 6כלליות, לרוב לא מפורטות לקידום החינוך ותוכניות לחינוך הבלתי פורמאלי

                                                 
6
ה ולא בניית כיתות חכמות חושבה כתוכנית לקידום הטכנולוגי מטרתהחלק מההוצאות היו חופפות ונכללו לפי עיקר התוכנית. למשל: תוכנית ש 

כחלק מהסכומים המיועדים לבנייה. ואילו הכשרה של עובדי הוראה להתמודדות עם מצבי פוסט טראומה חושב יחד עם התקציב לפיתוח מקצועי 
 ולא כתמיכה טיפולית. 
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 2713הוצאה על חינוך 

 3תרשים  *הוצאת הרשות על חינוך פר תלמיד במיליוני ש"ח
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כפי שניתן לראות בתרשים, עיקר ההוצאות הושקעו בבנייה ותשתיות, חלק מזה קשור במיגון 

נגישות לבתי הספר בפזורה  מוסדות החינוך, בניית כיתות לבתי הספר ביישובים הבדואים ושיפור

ויישובי אל קסום ונווה מדבר. לאחר מכן, נתח גדול מעוגת התקציב הגיע לפרויקטים שנועדו 

לקדם הכנסה של טכנולוגיות וקידום תחום המדעים בבתי הספר, מעבר לכך שתחומי הטכנולוגיה 

יתן לראות כי והמדעים צברו תאוצה בעשור האחרון עם מהפכת האינטרנט והכיתות החכמות, נ

בנגב בשל מעבר בסיסי צה"ל. סוג התעסוקה בבסיסי צה"ל  הדגש מיוחד ניתן לתחומים אל

העוברים לנגב קשורה בטכנולוגיות ובעיקר בסייבר ולכן עולה הצורך באנשים ונשים שיתמקצעו 

העוסקת בעדכון התוכנית  2013, משנת 546בתחומים אלו. כפי שגם נאמר בנוסח החלטה 

  לפיתוח הנגב לאור יישום מעבר בסיסי צה"ל לנגב:הלאומית 

י"ב( של כיתות מצוינות במדע וטכנולוגיה,  –"לפתוח עשרה מסלולים חדשים שש שנתיים )ז' 

המובילות להתמחות בסייבר במסגרת הנדסת תוכנה, הנותנות מענה למערך הטכנולוגי המתקדם 

 ". בצה"ל בכלל, וליחידות אמ"ן ותקשוב בפרט

מהצד השני של העוגה, הפרוסה הקטנה ביותר, שייכת לתחום הפיתוח המקצועי. זאת למרות 

שהכשרה שוטפת ופיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים הם נדבך חשוב במערכת השואפת 

 . ((OECD, 2005להשפיע על יכולות לימודיות והישגים 

ה מספקת. על אף השיפור תמונת המצב העולה מהניתוח הראשוני היא מעודדת מעט אך אינ

באחוזי הזכאים לבגרות ובאחוז העוברים את תנאי הסף לאקדמיה, עדיין ישנם פערים גבוהים בין 

יישובי הנגב המוחלשים ובין יישובי המרכז החזקים כלכלית. הנתון החשוב אולי יותר מעלייה 

שניתן לראות באחוזי הבגרויות זה נתוני המיצ"ב המנתחים גם את הישגי התלמידים. כפי 

יישובי הנגב נמצאים מתחת לממוצע הארצי בדרוג מדלן. ניתן לשער כי על אף שישנם  2בתרשים 

יותר תלמידים המגיעים לבגרות ואף עוברים את תנאי הסף הראשוניים לאקדמיה, עדיין 

ההישגים של רובם נמוכים מתלמידי המרכז והאפשרויות שלהם בין תחומי הלימוד או בין 

האקדמאיים מוגבלים מאוד, אם כי השערה זו דורשת חקירה מעמיקה יותר. למצב זה המוסדות 

יכולות להיות השלכות על עתידם של התלמידים בשוק העבודה שכן ישנו קשר בין מספר שנות 

, שכירים 2011הלימוד ובין רמת ההשתכרות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 

 -שנים השתכרו ב 13-15ברוטו בחודש, שכירים שלמדו ₪  6,173 -שנים השתכרו ב 9-12שלמדו 

  ברוטו לחודש.₪  11,769 -שנים השתכרו ב 16 -בחודש ואילו שכירים שלמדו יותר מ₪  8,138

                                                                                                                                            
  

 בנייה ותשתיות
 תוכניות מצויינות
 קידום טכנולוגיות ומדע  
 מיזמים שונים  
 תמיכה טיפולית
 פיתוח מקצועי
 חינוך בלתי פורמאלי

 4תרשים 
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מאחר שההנחה )וההצהרה( שמטרת הממשלה היא לקדם את הישגי התלמידים בפריפריה 

שאלה מדוע זה לא קורה על אף ובתוכה את הנגב ולצמצם פערים מול המרכז, נשאלת ה

התקציבים המושקעים בכך? כמובן, שיש צורך בחקירה מעמיקה יותר הכוללת למשל: השוואה 

בין הוצאות הממשלה על תוכניות חינוכיות באזורים אחרים בארץ, בדיקה של יישום החלטות 

פרקטיקה הממשלה, השוואה לתקציבים אחרים שמושקעים בנגב על נושאים שונים ובדיקה על ה

של החלטות הממשלה שנבדקו הלכה למעשה. עם זאת, כן ניתן לעסוק בתוכניות ורעיונות 

 העשויים לקדם את מטרה זו ושנאספו והוצעו על ידי חוקרים, אנשי מדיניות ואנשי חינוך בעבר. 

בתחום הפרקטיקה הפדגוגית ישנם רעיונות רבים שנוסו גם בארץ והצליחו לקדם את הישגי 

. ראשית, ניתן לבחון את דרכי הפעולה החינוכית של בתי הספר שלהם יש אחוזי תלמידיהם

הצלחה גבוהים בזכאות לבגרות וברמת ההישגים הלימודיים. עם זאת, נמצא קשר גם בין מצב 

(. מאחר ורוב תלמידי הנגב 2014סוציו אקונומי של המשפחה ובין הישגי התלמידים )יוסטמן, 

יש לבחון דוגמאות חינוכיות הנותנות מענה לאתגר זה. דוגמא אחת  מגיעים מרקע מוחלש כלכלית

בשכונת הקטמונים שבירושלים, בית ספר זה יועד לתת  1994 -לכך היא בית ספר קדמה שהוקם ב

מענה לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות במטרה להוביל אותם לתעודת בגרות מלאה ובהמשך 

שתלבו במוסדות להשכלה גבוהה; דוגמא נוספת היא לאקדמיה. כיום, בוגרים רבים מבית הספר ה

רשת בתי הספר של ברנקו וייס הנותנת מענה לתלמידים אשר נפלטו ממערכת החינוך ומצליחה 

 (. 2011בוזגלו,  -להוביל את רוב תלמידיה לתעודת בגרות )סבירסקי ודגן

ציאלי שהועלה נושא אחר שעל הפרק בהקשרו של צמצום פערים חינוכיים הוא התקצוב הדיפרנ

לאחרונה שוב על הפרק ומקּודם בממשלה על ידי נבחרי ציבור כמו ראש עיריית ירוחם מר מיכאל 

אבוקסיס מישראל ביתנו. לפי הצעה זאת, -ביטון, ח"כ יוסי יונה מהעבודה וח"כ אורלי לוי

הממשלה לא תתקצב באופן שווה את כלל התלמידים אלא תעניק לכלל בתי הספר סל בסיסי 

הצעות נוספות לתקצוב דיפרנציאלי עוסקות תן תוספת לסל זה. שויות המוחלשות תינולר

בהעמסה על סל בסיסי לתלמיד ומתייחסות גם לסוגיות כמו: צרכים תרבותיים, מגמת הכיתה, 

 (. 2014מרחק התלמידים מבית הספר, חינוך מיוחד ורקע חברתי וכלכלי של כל התלמיד )יוסטמן, 

מתייחסת לצורך בתקצוב ציבורי לכלל בתי הספר וביטול תשלומים  הצעה תקציבית נוספת

משרד החינוך צריך  ,נוספים של הורים לעמותות הנמצאות על יד בתי הספר. לפי הצעה זאת

לתקצב את בתי הספר בצורה מספקת המאפשרת מגוון של תוכניות פדגוגיות המתקיימות היום 

(. הצעה 2011בוזגלו, -במסגרות סמי פרטיות ולהפוך את כלל בתי הספר לציבוריים )סבירסקי ודגן

אקונומי  זאת תתגבר על חוסר השוויון התקציבי שיש בין בתי ספר שלהם תלמידים מרקע סוציו

 חזק והורים המסוגלים לשלם יותר לבתי ספר ובין אלו המוחלשים כלכלית. 
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 בריאות בנגב

מאשר של תושבי המרכז. כפי שניתן לראות במבחר  פחות טובמצבם הבריאותי של תושבי הדרום 

( בין היתר 5נתונים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות )טבלה 

תוחלת החיים של תושבי הדרום נמוכה יותר, יותר תינוקות מתים בדרום ויותר אנשים 

 ים. מתאשפזים בבתי חולים, ועוברים ניתוחי מעקפים וצנתורים טיפולי

 
 מחוז תל אביב מחוז דרום

 81.2 79 תוחלת חיים

 2.2 5.4 פטירת תינוקות )שיעור לאלף איש(

 2.1 1.4 )שיעור לאלף איש( מיטות לאשפוז כללי

 2.1 1.4 (7-14ילדים בגיל )שיעור לאלף באגף ילדים מיטות לאשפוז 

 47.4 62.4 אלף איש(  177-ניתוחי מעקפים )לשיעור 

 287.2 397.2 אלף איש( 177-צנתורים טיפוליים )לשיעור 

 17,417.6 12,351.5 אלף איש( 177-אשפוזים ללא ניתוח )לשיעור 

 4.7 3.7 )שיעור לאלף איש( מחוזרופאים שעובדים ב

 6.1 3.1 )שיעור לאלף איש( מחוזב ותשעובד אחיות

 5.5 4.1 )שיעור לאלף איש( מחוזב יםשעובדרפואי  עזר מקצועות

 .2712-2714מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משרד הבריאות. 

עם זאת, בדרום מסופקים פחות שירותי רפואה, כך למשל: ישנם פחות רופאים, אחיות וכוח עזר 

קלינאיות תקשורת העובדות ביישובים בדואים בנגב )יוגב,  3(; ישנן 5שעובדים בדרום )טבלה 

מיטות לאשפוז כללי לאלף נפש, שיעור הנמוך בשליש  1.5 -(; במחוז דרום יש פחות מ2014

לעומת מחוז מרכז  0.09צי; שיעור עמדות רפואה דחופה במחוז דרום עומד על מהשיעור האר

 (. 2012)משרד הבריאות,  0.13שעומד על 

על אף תמונת המצב העגומה, התוכנית האסטרטגית הלאומית לפיתוח הנגב שהתקבלה על ידי 

א עם זאת, התייחסות משמעותית לנוש , לא עסקה כלל בנושא הבריאות.2005 -הממשלה ב

בעדכון התוכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום מעבר בסיסי צה"ל הבריאות הייתה תחילה 

שרי האוצר והבריאות שאומרת כי  הייתה פסקה , בה2013 -לנגב שהתקבלה על ידי הממשלה ב

בכוונתם לדון בנושא הרחבת שירותים קהילתיים ושירותי אשפוז בנגב במטרה "הודיעו ש: 

  ."העתידיים של אוכלוסיית הנגבלהתאימם לצרכים 

שלמעשה תיקנה את  2025בהמשך לכך במסגרת התוכנית הרב שנתית לפיתוח הדרום )החלטה 

החלטה לעדכן את התוכנית האסטרטגית לאור מעבר בסיסי צה"ל לנגב(, הוקצו לשיפור מערך 

עם זאת,  מיליון ש"ח, כאשר לחלק מהסעיפים לא הוצמד תקציב. 100 -הבריאות בנגב יותר מ

 חשוב להתייחס לנקודות הבאות: 

  מיליון ש"ח  15ישנה החלטה על הקמת בית חולים ציבורי בנגב, אבל הוקצבו לצורך זה

למשך שנתיים לטובת צוות היגוי, כאשר נאמר שהתקציב יאושר על ידי משרד הבריאות 

 ומשרד האוצר או יבוא בפני הממשלה. 

  מיליון ש"ח שהוקצבו להקמת מוקדי לילה, אך יש  18.5ישנם סעיפים תקציביים כמו

בתוכם התניה של השתתפות הרשות המקומית וקופות החולים. דבר זה עלול להוות חסם 

בפני היישובים המוחלשים ביותר אשר אין ביכולתם התקציבית להשתתף בעלות הקמה 

 ואחזקה של מוקד לילה. 
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  ,יליון ש"ח, מיועדים להקמת מרכזים אינטגרטיביים לגיל הרך, בסעיף מ 15בהמשך לכך

זה לא מוזכרים היישובים שיזכו לכך, אלא שהם נתונים לשיקול הדעת המקצועי של צוות 

בין משרדי שיוקם למטרה זו. גם בסעיף זה ניתן דגש על השתתפות הרשות המקומית 

 לשות כלכלית. וקופות החולים. שוב תקרת זכוכית בפני רשויות מוח

נתון נוסף שיש לשים עליו דגש הוא שהתקציב אומנם נראה משמעותי אך למעשה הוא מתחלק בין 

 משרד האוצר למשרד הבריאות ומתפרס לאורך שנים בהתאם לסעיף התקציבי. 

ש"ח יון לימ 6.4נגיע לסכום מזערי של  2015על כן, אם נתייחס רק לתקציב משרד האוצר לשנת 

 2015קעה תקציבית חדשה. זאת מתוך תקציב רגיל של משרד הבריאות לשנת המוצהרים כהש

מיליון  516העומד על  2015ותקציב משרד האוצר לפיתוח לשנת  ח"שמיליארד  27.487העומד על 

 . 7. יש לציין שבתוך תקציב הפיתוח נכלל מיגון בית חולים ברזילאיח"ש

כלומר, פרוסת העוגה המיועדת לפיתוח הבריאות בנגב לפי החלטת הממשלה, היא קטנה מאוד 

וודאי שאינה משקפת את הפערים הקיימים בין הנגב למרכז  2015 -ביחס לכלל תקציב הבריאות ל

הארץ ואת הצרכים הגדולים הקיימים בנגב הדורשים הן מענים מידיים ומהירים והן פתרונות 

 ארוכי טווח. 

 לסיכום, 

ממצאים ראשונים בתוך תהליך  מכילהתמונת המצב המוצגת במסמך זה הינה ראשונית וחלקית ו

כדי להמשיך ולהעמיק את המחקר יש צורך בהשוואת התקציבים לנגב עבודה שהחל לאחרונה. 

מול התקציבים המושקעים במרכז; לבדוק תקציבים אשר לא הוזכרו במדויק בהחלטות 

וזכרים כיעדים ללא תקציבים )למשל בדו"חות של משרד הבריאות על אי הממשלה או כאלו שמ

שוויון בבריאות(; לבחון את כלל התקציב המושקע, כולל זה שמגיע לנגב מתוך התקציב השוטף 

 )למשל על שכר מורים או תמיכה שוטפת בבתי חולים(; ובעיקר, לעקוב אחר יישום ההחלטות. 

לספק נקודות ראשונות להסתכלות ובחינה של אי השוויון  יחד עם זאת, מחקר התחלתי זה יכול

גם בחינוך וגם בבריאות נראה שיש צורך כאשר  הקיים בנגב ופעילות הממשלה בתחומים אלו.

הווה ועל העתיד. תוכניות אלו חייבות הבתוכניות הוליסטיות, רחבות, מעמיקות המביטות על 

החינוך ומצב הבריאות בנגב תוך צמצום  לתת מענה קודם לשאלה אחת, כיצד מקדמים את מצב

ל המרכז לטובת מגוון תושבי הנגב ועל שאלה זאת יהיו חייבים לענות קודם כל תושבי פערים מו

 ותושבות הנגב ומי שפועלים בתוכו. 

 

 

 

 
                                                 

7
מערכת הבריאות הציבורית זוכה להגנה בלתי  :2015תקציב משרד הבריאות לשנת ( 2014מתוך: סבירסקי ברברה ) 

  רכז אדווה, האגודה לזכויות האזרח בישראל ורופאים לזכויות אדם., ממספקת



 

44 
 

25/26/2625 

ה" -4#כינוס הקואליציה החברתית  ַתח ַהּטֹובָּ פָּ רֹום תִּ דָּ י מִּ  "כִּ
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לאחר הקדמת הבחירות לחודש  2015-2016דיוני תקציב המדינה לשנים בימים אלו מתקיימים 

השיח הציבורי במערכת הבחירות, דבר  חברתי היה במרכז-בתקופה זו ההיבט הכלכליהשנה.  סמר

המעיד על כך שעול יוקר המחייה במדינת ישראל נותר בעיה קשה למרבית אזרחי ישראל. 

מדיניות חלופית המתבססת על עיקרון של צדק השאיפה של הקואליציה החברתית היא לייצר 

שבע התמקד  בארבפארק קרסו למדע ב 15.10.2015 -חברתי. האירוע שהתקיים ביום חמישי ה

  פיתוח הנגב בראי תקציב המדינה.בנושא 

הפערים בין המרכז והפריפריה בתחומי חיים מרכזיים הינם גדולים ביותר: רמת שכר, היצע 

את  כאשר בוחניםה, איכות שירותים שונים, תרבות ופנאי, תחבורה ועוד. ומגוון אפשרויות תעסוק

 הפריפריה? יהאם תקציב המדינה מטפל בבעיות הקשות באזור -תקציב המדינה נשאלת השאלה

, מנהל קרן פרידריך אברט ד"ר וורנר פושרה מפידברי פתיחה הכינוס החל באולם המרכזי עם 
 שבע לשאת דברי ברכה.-ומ"מ ראש עריית באר , סגןעל-טל אלובהמשך עלה . בישראל

 שבע: סגן ומ"מ ראש עיריית באר–על -טל אל
  למדינת ישראל כולה. בין כל סוגי מבחינה חברתית דוגמה ומופת כולו מהווה הנגב

בנגב נוצר מיני קוסמוס של מדינת ישראל הכולל מתחים ואף על פי המצויות האוכלוסיות 

 מוסדות, רשויות וכו'( לייצר שכנות טובה.האזור )ן מצליחים על ידי הנהגת כ

 נגזר עלינו לחיות כאן ביחד וחלה חובה על כולנו להמשיך את המעגל של  בסופו של יום

 שיתוף הפעולה ויחסי השכנות תוך גינוי האלימות.

  לדאוג שהתדמית האזורית יתוף פעולה והבנת המשחק הפוליטי. יש הנוסחה היא ש

תדמית טובה משאירה תושבים, מביאה תושבים חדשים  – יתחיוב תהיהוהמקומית 

 ומביאה השקעות לאזור. לכן, דרך של קיפוח היא לא הדרך הנכונה. 

  .יש להסביר את האינטרס הלאומי של הפרחת הנגב 

ש ממפלגת המחנה הציוני. בדבריו הדגי ח"כ עמיר פרץלאחר דברי הפתיחה, עלה הדובר המרכזי 

תוך הצעת צעדי מדיניות מרכזיים שיש ליישמם ולתת להם לפריפריה את חשיבות ההתייחסות 

 . אלו הם עיקרי הדברים:ביטוי בתקציב המדינה

 כל הערים שבקרבתה יהיו חזקות. אי אפשר לקחת את  ,שבע תהיה חזקה אם באר

 דרכם הבשורה יוצאת ומגיעה לכל האזורים.  – האחריות מראשי הערים הפעילים

  המהווה נייר לקמוס שדרכו ניתן  'דו"ח אלאלוף'על סדר היום הוא הנושא המרכזי שעומד

 לבחון האם הדרך הנהוגה כיום היא נכונה בהתייחס לתקציב. 

 .בתקציב הנוכחי אין גזרות אך אין בשורות 

   לצמצום הפערים שנוצרו לאורך התקציב הנוכחי אינו מצליח להביא דחיפה ענקית

 מספר העניים ימשיך לגדול.  ,השנים. למרות ירידה בשיעור האבטלה

 האחוז היחסי של המובטלים יהיה יותר גדול בהשוואה לאזור  ,ככל שנדרים או נצפין

 המרכז.

  של פריפריה גיאוגרפית אלא יש לדבר על פריפריה חברתית  יםפסיק לדבר במושגיש לה

המושג פריפריה ראל, עולים חדשים וותיקים. שכוללת גם את הבדואים, ערביי יש
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של יש לדבר במונחים של מעמדות ולא  – תית הוא מושג רחב סביב המעמד החברתיחבר

 כלכלי. -דגל המדיני לדגל החברתיעדות. אין יכולת להפריד בין ה

 ת איכות החיים, החינוך, מערכות טכנולוגיות ועוד לא יתפתחו התושבים לא ואם מערכ

 יישארו. 

 סעיפים חשובים למדיניות:

השאלה  – בנייה תיקח הרבה מאד שנים כי קיים פיגור עצוםההתמודדות עם משבר ה .1

התוספת הטבעית של מספר הזוגות הצעירים בשנה שנוספים לעומת מספר  יהיא מה

במספר התחלות הבנייה נמוך יותר,  לכל עוד קיים פער בו שיעור הגידו – התחלות הבנייה

לא יהיה פתרון ממשי. על מנת לפתור זאת הממשלה צריכה להפוך להיות הקבלן ולא 

אין סיבה לבנות הפרטיים לתלות את התחלות הבנייה בקבלנים פרטיים. כיום, לקבלנים 

 אלף דירות שיאזנו את הביקוש אל מול ההיצע.  200יותר. המדינה צריכה להוסיף 

הודעה של שנתיים מראש לכל מי שמחזיק בדירות במיועדות למגורים ומשתמשים לתת  .2

 בהן שלא למטרת מגורים להסדיר את השימוש בדירה/ לפנות אותה.

לקבוע שלושה ענפים מרכזיים לטיפול: מוצרי יסוד, הלבשת ילדים ובריאות )טיפול  .3

 בתרופות כרוניות ויצירת סל תרופות פתור ממע"מ(.

 חוק.חוץ לרות כוח האדם מלהוציא את חב .4

)כפי שצוין  להצגת מחקר ,, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכה מדיניתד"ר רובי נתנזוןבהמשך, עלה 

עוסק בשאלה האם התקציב מטפל בבעיות מחקר ה .בנושא תקציב המדינה והפריפריה לעיל(

צאות המסקנה העיקרית היא כי תקציב המדינה אינו מציע שינוי משמעותי בחלוקת הו הקשות?

המדינה, והצעדים שמובאים בו אינם אפקטיביים להתמודדות עם הבעיות והאתגרים של המשק 

והחברה הישראלית. רמת השירותים החברתיים לאזרח צפויה להמשיך להיות בלתי מספקת, 

 .והפערים החברתיים צפויים להישאר כמו במצב הנוכחי או אף להחמיר

רונן לאחר מכן, החל הפאנל המרכזי בנושא תקציב המדינה בו המשתתפים נשאלו על ידי המנחה 

 שאלות בנושא השפעת תקציב המדינה על פיתוח הנגב. הירשלר

 תקציב המדינה: -רכזיפאנל מ

 :ד"ר ניצה קסיר, ראש תחום שוק העבודה ומדיניות הרווחה, חטיבת המחקר, בנק ישראל

 מדאיגות אותנו:בעיות חברתיות כלכליות עיקריות ה קיימות שתי 

במקום  2012מצויים נכון לשנת  -שיעור העוני בישראל בהשוואה למדינות אחרות .1

 השני בראש הרשימה ליד מקסיקו טורקיה וארה"ב.

בעוד  OECD  0.31-לפי מדד ג'יני לאי שיוויון. בממוצע ה -פערים חברתיים כלכליים .2

 . 0.36בישראל 

  בשיעורי העוני לפי מחוזות ביחס למרכז שיעור העוני במחוז הדרום  -יתגאוגרפפריפריה

 . )בהתעלם מירושלים אשר מטה את הממוצע( גבוה יותר

  ממה נובע העוני? חשוב להסתכל על השכר. במחוז הדרום מי שכבר עובד עדיין נתקל

 ע במשק.( ביחס לממוצ15%-)כ השכר למשרת שכיר הרבה יותר נמוך בקשיים.
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 מנגד, שיעורי ממקומות התעסוקה מצויים בדרום.  13% – המועסקים במחוז הדרום

כך למשל תחום מדעי המחשב  – התעסוקה במקומות העבודה "האיכותיים יותר" נמוך

 .המעיד על ייצוג חסר , דברמסה"כ המועסקים 4% ומנתחי מערכות מהווה רק

  שוויון אך קיים גידול בפערים בין האי על כל מחוז בנפרד יש ירידה במדד כשמסתכלים

 המחוזות על פני זמן וזה משליך על הפערים הכלכליים במדינה כולה. 

 הגירה שלילית מאזורים אחרים בהם הכלכלית גורם ל אזור חזק בו נעשית רוב הפעילות

שיעור התעסוקה נמוך. בארץ, יש הגירה שלילית ברוב המחוזות כאשר במחוז מרכז יש 

נשים חזקים בעלי עזיבה כתוצאה מהגירה שלילית גורמת לכך שעזיבת אבית. הגירה חיו

  בין המחוזות. הפערים הכלכלייםגורמים להעמקת השכלה 

 :טק, תכנית משרד -העתקת בסיסים לנגב, פארק היי צעדים שננקטו לפיתוח הדרום

ת לקישור ותשתיבהכלכלה ליצירת מקומות תעסוקה בפריפריה, האצת ההשקעה 

 ריה למרכז ותנופת הבנייה. הפריפ

  אוזן, ראש המועצה האיזורית נאות חובב:אנדריי 

  ומפעלים נוספים  כך שהמצב לא הולך להשתפר כיל מעיד על חברתשל האחרון המשבר

 .מצויים בקשיים. יש תחרות מאד גדולה מול מדינות אירופה

 וזהו מרכיב משמעותי באירופה יש תעריפים מיוחדים לתעשייה  – נושא עלות חשמל ומים

העלולות להוביל לקריסה  יש מפעלים בארץ שלא יכולים לעמוד בעלויות עבור התעשייה.

 . כלכלית

 מה שהיה כבר לא יהיה. המפעלים  – בשנים האחרונות קיים צמצום של התעשייה בדרום

 הגדולים הולכים ומצטמצמים באופן משמעותי. 

 אנשים בתחומים אלו לא נשארים ר ומאח המקצועות החופשיים בדרום לא קיימים

באזור הדרום כי אין תעסוקה. אם רוצים לעשות מעשה ולעזור לתעשייה בדרום יש לשפר 

 את התנאים הקיימים כיום. 

 מכון הנגב: –חי'ר אלבז, מנכ"ל שותף של אג'יק 

  .כל סוג של פיתוח הנגב דורש יצירת ביטחון בקרב המשקיעים והתושבים שגרים בנגב

 על קיום משותף סביב אינטרסים משותפים. מדובר 

 ים על מנת שהנגב יפרח צריך שהמקומיים יחליטו שהנגב צריך לפרוח. תושבי הנגב צריכ

 . להוביל את המנהיגות שתביא לכך

 80%-70% מו כן, ביןכל משפחה שנייה בקרב הבדואים מצויה מתחת לקו העוני. כ 

 מהנשים לא עובדות. 

  נותרים מחוץ  4,000 -הנמוכה, כל שנה מתוך בוגרי בתי הספר כלצד העוני וההשכלה

 נכנסים לאקדמיה.  500-למעגל ההשכלה הגבוהה ורק כ

 קיום. -היכן שיש אינטרס כלכלי משותף אפשר ליצור דו 
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 :שותפה בקבוצת לוצאטו-מנהלתד"ר אסתר לוצאטו, 

 חינת המאקרו ועד היום היא כלכלה שהתחזקה מאד מב 2003-כלכלת מדינת ישראל מ

טק -טק מגיעה לנגב ולבאר שבע. משרת היי-ובכך משפיעה גם על הנגב. תעשיית ההיי

 יש מקום לאופטימיות.  – פותחת סביבה עוד משרות אחרות. אם אנחנו עם הפנים לעתיד

 שבע למרכז באמצעות כל התשתיות הטכנולוגיות. כשרואים את התשתית -רבו את באריק

 הפרמטרים.  14עומדת בכל  , היא IADהטכנולוגית שנבנתה במדינת ישראל, לפי מכון 

  עינינו צרה בנושא של כמה ירוויחו היזמים.  – קיימת בנושא מתווה הגזההביקורת 

 :בביוף, יו"ר מרחב הנגב בהסתדרות מאיר

  ,אין בשורה ואין חזון לעתיד – ישרדותמדובר בעצם בהבתקציב הנוכחי אין בשורות . 

  אך קיימת בעייתיות בעמידה מאחוריהן הבטחות בנוגע לתמיכה בנגבהרבה ניתנו בעבר .

מיליארד שקלים לפיתוח הנגב במהלך של  17כך למשל, בזמנו אהוד אולמרט הבטיח 

 . הועברו כספיםים. מאז ואד היום לא מספר שנ

  סיכוי לייצוא  עם ,תן פרנסה לאורך שניםייציבה שתו תיתיבתעשייה אמצריך להשקיע

 טק ולא מבסיסי צה"ל.-יהנגב לא יינצל מפארק ההי שכר מינימום.מ כר גבוהשו

 הגיעו להכרה שיש לעשות שינויים במשק בדרום  2005-תהליכים לוקחים הרבה זמן. מ

 ובצפון. כלומר נעשים צעדים אך יש עוד מקום לעשות. 

. בדבריו ס"ש, והספורט התרבות, החינוך ועדת ר"יו, מרגי יעקב כ"ח לאחר סיום הפאנל עלה

 עיקרי הדברים:הדגיש את נושא חיזוק החינוך והרפואה בפרפריה. אלו הם 

 אקונומי אך אם הערים מסביבה חלשות -עיריית באר שבע אומנם עלתה במדרג הסוציו

 שבע.  זה משפיעה גם על באר

 באופן  פריה כאזור עדיפות לאומית זה העידכשהממשלה החליטה להכריז על הפרי –חינוך

בכך זה עדיף את הנגב ומכוח זה אפשר לתקצב ולהמשמעי על שינוי סדרי העדיפות.  חד

אלי, פרנציי, קיום תקצוב דתמרוץ המורים בפריפריהערים בחינוך, לצמצום פמביא 

  אקדמאית ועוד. פריחה

 בקשות לקבלה לרפואה 1,700מגישים עדיין קיים מחסור ברופאים, כל שנה  –רפואה ,

סטודנטים. בסך הרופאים  700ובסוף מתחילים ללמוד רק  1,600עומדים בסף הקבלה 

 לנפש אנחנו לא עומדים ביעדים. 

לאחר, קיום הפאנל המרכזי, התפצלו באי הכינוס לשלושה דיונים מקבילים בנושאים: רכש 

ברה הערבית מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי, אתגרים בחינוך בדרום ומנופי צמיחה לפיתוח כלכלי בח

 הבדואית. 

שירלי לים התכנסו כולם לפאנל מסכם שנפתח בהצגת המחקר של יעם סיום הדיונים המקב

 .)כפי שצוין לעיל( תוך התמקדות במצב החינוך בנגב ,, חוקרת מדיניות ומארגנת קהילתיתקרוואני

יקריות. סקנות עמקביל הציג את הנושאים בהם עסק הדיון ואת המנציג מכל דיון מכן,  רלאח

 אלה עיקרי הדברים:
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 :רכש מקומי כמנוע לפיתוח כלכלי
 מרחב דרום ושתיל סניף דרום. -בשיתוף התאחדות התעשיינים

 , שתילכלכלה מקומית מקיימת )כמ"מ(פרויקט  -מנחה: ד"ר גילי ברוך 
 מנכ"ל שריונית חסם  אבינעם שקד, .1

  אלעד פרץ, מנהל הרכש במועצה האזורית שער הנגב .2

 מוסדות עוגן  –יהב גדלבסקי,  פלורין .3

 מרכז כאןיואל רובין,  .4

רכש מקומי מהווה מנוף כלכלי לפיתוח אזורי פריפריה. הפיתוח הכלכלי מותנה בחיזוק הכלכלה 

בינוניים אין ולעסקים קטנים כיום,  המקומית, על בסיס נכסים מקומיים לטובת תושבי המקום.

יבות גדולה לעידוד רכש מקומי. רכש מקומי חשקיימת נגישות למכרזים בנושא רכש ציבורי. 

 – מייצר מכפילים מקומיים יותר מאשר רכש חיצוני. היום מסתכלים על התועלות של רכש מקומי

כלכלי והשלכות סביבתיות. יש לתת עדיפות לספקים מקומיים בפריפריה. כך -בניית חוסן חברתי

 ילותם. מאפשרים לספקים לצבור ידע מלקוחות ולהגדיל את היקף פע

 נקודות מרכזיות שהועלו בדיון:

מומלץ לקדם חקיקה הדורשת שכל הגופים הנהנים ממימון ותמיכה ממשלתית/ציבורית  .1

רכש מספקים מקומיים. לחלופין מתווה גידול מעבר לרכש  %X יהיו חייבים לקיים

המודל/ההשראה מצויה  גם טובין מספקים וגם שירותים מקצועיים. – מקומי קיים. רכש

ברכש גומלין, דוגמא קונקרטית יכולה להיות הסכמי הגג שנחתמו בתחום הדיור בבאר 

גמול על עמידה , תשבע. החקיקה חייבת לכלול תקציב למנגנוני מוניטורינג ואכיפה

 .'ביעדים וכו

 ספקים מול בפרט ,הציבורי המגזר של התשלומים ומוסר מדיניותה ושיפור טיפול .2

 וטפסי הבירוקרטיה פישוט(. וכדומה+  השוטף טווח צמצום) ובינוניים קטנים ועסקים

 .קטנים ספקים עם בעבודתם השונים הרכש למנהלי כבסיס קטנים ספקים עם התקשרות

 לרשויות כלים מתן על המקומי השלטון מרכז של וכלכלה למשק החברה מול עבודה .3

 .אזוריים מכרזים של מסוים אחוז הכנסת זה ובכלל ,ומקומי אזורי לרכש

, חברתיים מעסקים רכש, ובינוניים קטנים מעסקים: ברכש גיוון שתעודד רגולציה פיתוח .4

 .הציבורי מהשוק מודרות כלל שבדרך אוכלוסיות בבעלות מעסקים רכש

 זה ובכלל המערכתית העבודה את לחזק כדי בשטח העובדים וגופים פלטפורמות תקצוב .5

 רכזים מימון, למשל: הפרואקטיבית ההנגשה את לחזק כדי וטיפוח ייזום, תיאום

 טיפוח מנגנוני בין יותר מדויק תיאום(, וספקים רוכשים) ההדדית החשיפה את המגדילים

 מלמעלה מעבודה המשקל העברת(. רשויות, עוגן מוסדות) הרכש גורמי לבין יכולת ובניית

 תכנון, ההיגוי שלבי כולל) והמקומית האזורית ברמה לעבודה הארצית ברמה למטה

-יהב מיזם של ובעבודה בבריטניה למשל, למצוא ניתן ומודלים דוגמאות(. וההתאמה

 .המזרחי בנגב כאן מרכז ושל עוגן מוסדות
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 :אתגרים בחינוך בדרום
 .בשיתוף חינוך לפסגות

 מומחית אסטרטגיה וניהול - ביאינסייטמנחה: איילת תורן, 
 אלקרינאוי, נשיא מכללת אחוה עליאן' רופפ .1

 סימון, עיתונאי וח"כ לשעבר-דניאל בן .2

 עמותת 'חינוך לפסגות' מנכ"ליתחנה דורסמן,  .3

 מנהלת מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע באוניברסיטת בן גוריוןד"ר רחל קנול,  .4

 נקודות מרכזיות שהועלו בדיון:

בחינוך ביחס לפריפריה. האוכלוסיות היותר חזקות עושות נדידה למרכז קיימים פערים  .1

ומשאירות בערים את האוכלוסייה היותר חלשה ובכך גם לאחר הקניית החינוך 

 המשכילים עוזבים והפערים נותרים.

 קיים חוסר בחינוך הערכי.טק וכתוצאה מכך -כיום החינוך מכוון לחינוך טכנולוגי ולהיי .2

 .ם על מנת למשוך צעירים לגור בויש למתג את הדרו .3

 בדרום. יש לתקצב יותר את המורים על מנת לשפר את איכות החינוך .4

אקונומי נמוך -שכן מצב סוציו אי אפשר להפריד בין מצב סוציו אקונומי למצב החינוך .5

 פוגע באיכות החינוך. 

 :מנופי צמיחה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית בדואית
 אג'יק מכון הנגב. בשיתוף שתיל סניף דרום ו

 מכון הנגב –באג'יק  מנהלת "אוהל המתנדבים", א אבן באריאואפ מנחה:

 , משרד החקלאותמטה היישום להתיישבות ופיתוח כלכלי של הבדואים בנגביריב מן,  .1

ברת הפיתוח ובדיקות התוכנה הראשונה , חטופקסייטסנע, מנכ"ל ומייסד -איברהים א .2
 בחברה הערבית בדואית

יוסי עופר, שותף אינטרלוק פיתוח, לשעבר ראש האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית קריית  .3
 גת

 מחמוד אלעמור, מנהל מרכזי ריאן לתעסוקת בדואים בנגב  .4

 נקודות מרכזיות שהועלו בדיון:

לשם כך יש לבצע התאמות  – עידוד תעסוקה של החברה הבדואית במקומות תעסוקה .1

 ה ועוד.תרבותיות, התאמות בתחום ההכשר

על מנת  – ישנם תקציבים שמגיעים לנגב אבל לא רואים משהו ממשי בשטח מיושם .2

 עלמו יש לייצר שיח ודיאלוג בנוגע ליישום תוכניות בשטח.ישהתקציבים לא י

גזר הידע והמחקר קיים הרבה ידע ויש להנגיש אותו על ידי חיבור בין המגזר העסקי, מ .3

 והמגזר הממשלתי.

וחלטת מכך שהפיתוח הכלכלי של הנגב צריך להתייחס לשתי כיום, יש התעלמות מ .4

 הקהילות )היהודית והבדואית( ביחד ולא עבור כל אחת בנפרד.
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