
האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד שותף המרכזי של מכון ראּות בעבודה זו הוא ה
עם זאת, האחריות לתוכן אשותו של מר יקותיאל צבע. הרווחה והשירותים החברתיים בר
 המסמך היא של מכון ראות בלבד.
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מרכזיים במשק במסגרת של מעין הכוחות כל המחייבת רתימה של צמיחה מכלילה הנעת 
באיכות החיים של מעמד הביניים שורש בבעיות שפוגעות שתאפשר טיפול  'עסקת חבילה'

, בתמריצים, בערכים עדיפויותהסדרי בשינוי בסיסי לותביא  ושל השכבות המוחלשות
לכן, נדרשת אמנה בין הכוחות שמעצבים את פני החברה . ובמוסדות במרחב הציבורי

את השינויים הנדרשים שיתממשו על פני פרק זמן הישראלית, שעקרונותיה יאפשרו וינחו 
 ארוך. הצעתנו לאמנה זו מוצגת להלן. 

בשנה וחצי האחרונות עסק מכון ראות בפיתוח גישה מקיפה שמטרתה להבטיח שהצמיחה 
 בישראל תהיה מכלילה. 

  .institute.org-www.reutסמך המלא מצוי באתר מכון ראות: מה

 .האמנה החדשה לצמיחה מכלילהדף הפייסבוק של האמנה: 

 

  למחרתו""אנו ערבים איש לאחיו, והיום ערב 
 גוריון-דוד בן

   טיוטה ראשונה  

  
 2011אוגוסט 

 אב, תשע"א
  

http://www.reut-institute.org/
http://www.facebook.com/NewSocialContract?sk=wall


 

                                       

 האמנה הישראלית החדשה

-שישראל תהיה אחת מחמשהוא  היעד הלאומי המשותף למוסדות המדינה ולאזרחיה -
. חזון זה מחייב צמיחה מהירה עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן

ומכלילה שתיבחן בכך שכלל האזרחים ייהנו מפירותיה ובכך שעתיד ילדיהם יהיה טוב 
 מהווייתם. 

הקהילה היא יחידת היסוד של החברה הישראלית והבסיס לשגשוג, חוסן והכללה  -
. חיי קהילה תוססים הם בסיס לעיצוב זהותו של אדם, למימוש יכולותיו ולצבירת מקומיים

סל ומשאבים זכאית להונו, ועל כן עליהם להוות זכות אזרחית בסיסית. לפיכך, כל קהילה 
שירותים על פי תקן מחייב, שיכלול תמיכה במוסדות הקהילתיים ובפעילויותיהם. עסקים 

נפרד מקהילה תוססת ומשגשגת ועל -יים הם חלק בלתיומיזמים זעירים, קטנים ובינונ
 הממשלה לתמוך במגמה זו. 

עיצוב עתיד החברה הישראלית הוא תפקיד משותף של המגזר הציבורי, המגזר הפרטי   -
. למנהיגות הקהילתית המקומית הנבחרת זכות וחובה לקחת חלק והמנהיגות האזרחית

מקומית וממשלת ישראל. הכנסת והממשלה בעיצוב המוסדות המקומיים ביחד עם הרשות ה
יסדירו, ירחיבו ויתמרצו את מעורבות האזרחים בעיצוב המוסדות המרכזיים המשפיעים על 
איכות חייהם, ובראשם בתי הספר, המרכזים הקהילתיים, ארגוני הנוער, אגודות הספורט 

ת בסיסית ומוסדות התרבות והאמנות. מעורבות ציבורית כזו תהווה חובה אזרחי עממיה
 בישראל.

באמצעות עידוד חיסכון  המדינה תעודד חיסכון והשקעה של הפרט בעתידו ובעתיד ילדיו -
ילדים עבור הסכון יתמריצים לחאו לפנסיה ולטווח ארוך, סיוע ברכישת דירה ראשונה, 

 .לדיור, השכלה או יזמות

. המשק הישראליעקרונות השוק החופשי והתחרות ההוגנת הם עקרונות יסוד של  -
מונע מישראל פוגע בתחרות והתערבות ממשלתית תתרחש במקומות שבהם קיים כשל שוק ש

 לחוות פיתוח כלכלי מהיר ומכליל.  

. המדינה צה"ל, השירות הלאומי והאזרחי, האוניברסיטאות והמכללות הם מנועי הכללה -
 במסגרות אלו.  תמשיך להרחיב את התכניות שתומכות בהשתתפות אוכלוסיות מוחלשות

גמישות תעסוקתית ולמידה מתמשכת של מיומנויות מקצועיות הן יעד משותף למדינה,   -
לשפר את איכות כוח העבודה, להעלות את הפריון בכדי  לארגוני העובדים ולמעסיקים,

  העסקה בשוק העבודה המשתנה במהירות.-יישארו בריעובדים שלהבטיח ו

. היעד עובדת, שבה שכר העבודה מבטיח קיום בכבודהחברה הישראלית תהיה חברה   -
הלאומי הוא שילוב מלא של שני שלישים מכוח העבודה במסגרת תעסוקתית מתאימה. 
השכר הממוצע יאפשר קיום בכבוד, והמדינה תפעיל את הכלים העומדים לרשותה כדי 

ן יהיו זכאים להוריד את עלויות מוצרי היסוד. עובדי המגזר הציבורי שהם בעלי תואר ראשו
 לשכר הממוצע במשק לכל הפחות.

שתשלב בין התפתחותם העסקית לבין ערך  לאחריות תאגידיתיתחייבו התאגידים העסקיים  -
, ריסון התנהלות וטיפוח ההון האנושי שלהם רווחת העובדיםבכל הקשור לבמיוחד ההכללה 

דמנויות ועידוד ההעסקה מונופוליסטית ופיקוח על מחירים של מוצרי יסוד, מתן שיוויון הז
 . של אוכלוסיות מודרות, התנהלות הוגנת כלפי ספקים, ושמירה על איכות הסביבה

: דיור, השכלה, מוצרים הבסיסי' יוגדר בתהליך שיתופי ויכלול את המרכיבים הבאים'סל ה -
יובטח לכל אלו שאין זה  תחבורה, חינוך וגידול ילדים, תזונה, תקשורת ובריאות. סל

ביכולתם להתפרנס באופן עצמאי בשל גילם, בריאותם, או מוגבלויותיהם. לצד זאת, על 
הממשלה לשפר את תשתיות התחבורה, התקשורת ואת תמריצי התעסוקה של שכירים 

 ועצמאים.
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