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 '15חזון ישראל '
 שאלות ותשובות

 '?15מהו 'חזון ישראל 

עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של -עוסק בהפיכתה של ישראל לאחת מחמש '15חזון ישראל '
שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל  חברתיתוכלכלית  מדרגה-קפיצתבתושביהן. חזון זה כרוך 

 . למדינות המובילות

העסקי והמגזר השלישי חיוני ידי המגזר הציבורי, המגזר -כיעד לאומי וכמקור השראה על' 15אימוץ 'חזון ישראל 
 המגזרים כל את שהניע וחברתי כלכלי פיתוח של חזון התגבש מדרגה-קפיצת שחוו המדינות במרבית. להגשמתו

 . בחברה החשובים הכוחות מרבית על ומוסכמת רצויה עתיד תמונת שיקף החזון. בחברה

 תכניתאומץ על ידי כן, חזון זה -כמו. כלכלי-בכל פעולותיו בתחום החברתי ראּות' מנחה את מכון 15'חזון ישראל 
בעולם גלובלי' ונוסח במילים הבאות: "מדינת ישראל תהיה אחת וחברתית  חזון ואסטרטגיה כלכלית 2028'ישראל 

ראּות גם משתף פעולה עם מכון  1עשרה המדינות המפותחות בעולם במונחים של הכנסה לנפש".-מעשר עד חמש
 ולהפוך אותו למקור השראה לפעולותיהם.  '15חזון ישראל 'ארגונים נוספים, ששואפים לאמץ את 

 '?15איך נולד 'חזון ישראל 

דרור, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, -בן רעיה שטראוס' עוצב לראשונה על ידי אשת העסקים גב' 15'חזון ישראל 
. 1999-1997השנים  שהתקיים בין ,ראשיתו בפרויקט של קרן פרידריך אברט. ייןגידי גרינשטו ,דוד ברודטמר 

לחשוב על עתידה של ישראל  ההייתומטרתו  השתתפו נציגים של מגזרים רבים בחברה הישראליתבפרויקט זה 
 . זהשעסק בחזון תרחיש כדי לכתוב רעיה, דוד וגידי  ובמסגרת זו חבר. באמצעות דיון בתרחישים שונים 2020בשנת 

חזון ישראל 'דרור הפכה את -. גב' רעיה שטראוס בןלקידום חזון זהמהשלושה תרומה ברבות הימים הרים כל אחד 
' שאימץ 2028ישראל ' תכניתצוות דוד ברודט הוביל את מר למקור השראה מרכזי לפעילותה הפילנתרופית;  '15

קנדי באוניברסיטת  על שםר זה שנת מחקר בבית הספר לממשל גידי גרינשטיין הקדיש לאתגו ';15את 'חזון ישראל 
  2.שרתם חלק ניכר ממשאביו לשירות חזון זה ,ראּותהקים את מכון הרווארד ו

 '?15מהו תפקיד מכון ראות בקידום 'חזון ישראל 

על עצמו את . במסגרת זו, מכון ראּות  לקח '15תפקידו של מכון ראּות הוא להיות 'זרז' למימוש 'חזון ישראל 
( לחבר בין אנשים וארגונים שרתומים לבניית 2' ולהפיץ את דברו; )15( למתג את 'חזון ישראל 1המשימות הבאות: )

( לחקור 4( להגדיל את עוגת המשאבים העומדת לרשות קהילה זו; )3המדרגה; )-חיוניים לקפיצתסדות יכולות ומו
( ליצור תחושת דחיפות 5חדש חיוני לזינוק כלכלי וחברתי; ) המדרגה של ישראל וליצור ידע-את התופעה של קפיצת

( לבנות ולטפח יכולות וארגונים חיוניים 6'; )15השינויים המבניים החיוניים למימוש 'חזון ישראל יישום לצורך 
 נטי לחזון. וושמכיל את הידע הרלהאינטרנט, פורטל תפעל את ( להקים ול7מדרגה. )-לקפיצת

מדרגה -קפיצתשכן,  עת הנוכחית ברתימת המגזרים החשובים בחברה 'מלמטה למעלה'.מכון ראּות מתמקד ב
רים החשובים בחברה 'מלמטה מחייבת שילוב בין מדיניות של הממשלה 'מלמעלה למטה' לבין רתימת המגז

  ר במדיניות הממשלה 'מלמעלה למטה'.בעיק כיום השיח האקדמי והציבורי ממוקד ואילו למעלה',

 ן 'איכות חיים' לבין 'הכנסה לנפש'? מה ההבדל בי

. מדד זה משקף את חלקו של כל אזרח 'הכנסה לנפש' היא מדד מקובל למדידת העושר ורמת החיים של מדינות
 ותושב בהכנסה הלאומית ומחושב על ידי חלוקת התוצר של מדינה במספר תושביה. 

ומכילה מרכיבים מוחשיים כגון בריאות או תזונה  מדינהה הכללית של רווחמתייחסת ל 'איכות חיים'לעומת זאת, 
ומרכיבים ערכיים ופסיכולוגיים כגון איכות חיי המשפחה והקהילה. עם זאת, מוסכם כי הכנסה גבוהה לנפש היא 

, בנוסף להכנסה לנפש, איכות החיים פי מדד איכות החיים של האקונומיסט-על המרכיב המרכזי באיכות החיים.

                                                      
(, 2008)מוסד שמואל נאמן,  חברתית בעולם גלובלי-חזון ואסטרטגיה כלכלית – 2028ישראל ברודט ד. )עורך( והורביץ א. )יו"ר(, ר'    1

 (.2028. )להלן: ישראל 12עמ' 
 .אבן דרך וסגירת מעגל' – 15'השקת ישראל ר' הבלוג של גידי גרינשטיין:   2

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1119
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, מזג וקהילה חיי משפחהאיכות , אישי טחוןיבריאות, יציבות פוליטית ובנקבעת גם על יסוד רמתה של מערכת ה
  3.טחון תעסוקתי, חופש פוליטי ושוויון מגדרייאוגרפיה, ביאוויר וג

. לחילופין, יתכן מעותיים בהכנסה לנפשאך פערים מש ,לכן, יתכן מצב שבו בשתי מדינות תהיה איכות חיים דומה
אך פערים משמעותיים ברמת החיים. הבדלים כאלה נעוצים  ,מצב שבו בשתי מדינות תהיה הכנסה לנפש דומה

שעומדים לרשות  ,ברמת השירותים הציבוריים בתחום החינוך, הבריאות, איכות הסביבה או הביטחון האישי
ובארה"ב  פינלנד(, איכות החיים ב2005פי מדד האקונומיסט )-וגמה, עלהאזרחים ללא תמורה או בעלות חלקית. לד

רמת  פינלנד. ההבדל נובע מכך שבבפינלנדמההכנסה לנפש  30%דומה, אך ההכנסה לנפש בארה"ב גבוהה בכמעט 
 שירותי הבריאות והחינוך הציבוריים גבוהה יחסית לארה"ב. 

 איך מודדים איכות חיים?

, 'איכות חייםמושג 'ם הכלולים בשתניחלק מהמ הערכה.למדידה או לכן קשה לוהיא מושג מורכב  'איכות חיים'
ים שתנמלעומת זאת,  הממוצעת או רמת הביטחון האישי ניתנים להערכה על יסוד מדדים. כגון רמת ההכנסה

הם מושפעים ש ןוכיו ,שביעות רצון קשים למדידה מדויקתאו לכידות חברתית וקהילתית  דוגמתאחרים 'רכים' 
 מתפיסות ומערכים.

מדדים שונים מודדים באופן השוואתי ועתי את איכות החיים במדינות שונות. המדדים הבולטים בתחום איכות 
  החיים הם:

בריאות, המעריך את איכות החיים על בסיס הכנסה לנפש, איכות ה מדד איכות החיים של האקונומיסט ◼
טחון תעסוקתי, חופש פוליטי, יאוגרפיה, ביחה, חיי קהילה, מזג אוויר וגטחון, חיי משפייציבות פוליטית וב

  4.ושוויון מגדרי

מעריך את מידת ההתפתחות  (UN Human Development Index) מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם ◼
ומספר שנות  רמת האוריינותשל כלל מדינות העולם על בסיס שלושה מאפיינים בסיסיים: תוחלת חיים, 

 5ותמ"ג לנפש. הלימוד הממוצע

◼ OECD Factbook – אוסף הנתונים של ה- OECD  מאגד מידע על מגוון רחב של נושאים הקשורים
כלכלה, -גים למדינות. בכלל זה נכללים נתונים על דמוגרפיה, מקרולכלכלה, סביבה ורווחה ללא חישוב דירו

  6גלובליזציה, אנרגיה, תעסוקה, מידע, סביבה, חינוך והשכלה, איכות חיים ופריון.

 מהו הדירוג הנוכחי של ישראל?

 . עםמדינת ישראל מצויה בתחתית הדירוג של המדינות המפותחות מבחינת הכנסה לנפש ומבחינת איכות חיים
זאת, ישראל ייחודית בקרב המדינות המפותחות בפערים הגדולים בביצועיה: מצד אחד, המגזר העסקי הישראלי 

  7הוא אחד הטובים בעולם. מצד שני, המגזר הציבורי בישראל הוא מן החלשים בקרב המדינות המפותחות.

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

 8בעולם. 33 -במקום ה

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

                                                      
 .מדד איכות החיים של האקונומיסטר' :   3
 שם.   4
 .'מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם': מכון ראּותר' מסמך   5
 . OECD Factbook ר'  6
(, 2007אפריל  –ניסן תשס"ז ), 2010-2008חברתית לישראל  אג'נדה כלכליתר' משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה,    7

 .  2028ישראל  באתר משרד ראש הממשלה;  ר'
 .2008 לאומית לשנת-נתוני קרן המטבע הביןר'   8
 .'מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם': מכון ראּותר' מסמך   9

http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2350
http://lysander.sourceoecd.org/vl=5715467/cl=15/nw=1/rpsv/factbook/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/index.aspx
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2350
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 העסקי המגזר. על פי מדד זה, הכולל בדירוג 23 -ה במקום מדורגת ישראל, העולמי התחרותיות מדד פי-על ◼
 לעומת. בישראל האוכלוסייה איכות גם וכך בעולם המובילים העסקיים המגזרים עשרת בין מדורג בישראל

 10.המפותחות למדינות בהשוואה נמוכים בישראל הציבורי המגזר של ביצועיו, זאת

 '?20' או 'ישראל 10' ולא 'ישראל 15'ישראל למה 

. בדבוקה המובילה מבחינת איכות החיים ניתן לקבץ מדינות לדבוקות על בסיס רמת הפיתוח ואיכות החיים שלהן
מדינות  10-8מדינות כגון מדינות סקנדינביה, לוקסמבורג, קנדה או אוסטרליה. בדבוקה השנייה חברות  9-7מצויות 

נד, גרמניה, יפן, צרפת, הולנד או בלגיה. בדבוקה השלישית ניתן למצוא מדינות כגון יוון, ספרד, נוספות כגון אירל
 פורטוגל צ'כיה או דרום קוריאה. על פי ההערכות ישראל מצויה בתחתית דבוקה זו. 

'( בתוך 20המדינות המובילות )'ישראל  20 -לפי מיטב שיפוטנו, הצבת היעד של הפיכתה של ישראל לאחת מ
. גם השגה בתקופה זו-' לא נראה בר10עשרה שנים איננה שאפתנית מספיק, בעוד שהיעד של 'ישראל -חמש

בקובעה כי: "מדינת ישראל תהיה אחת מעשר  '15חזון ישראל 'אימצה את היעד המגולם ב '2028ישראל 'תוכנית 
ישראל 'פרק ח' של תוכנית יתרה מכך,  11עשרה המדינות המפותחות בעולם במונחים של הכנסה לנפש".-עד חמש

 השגה. -מראה שיעד זה הוא בר' 2028

. כלומר, אזרחי המדינה לא יחושו בהבדל משמעותי לבסוף, אין משמעות למיקום המדויק בדירוג איכות החיים
מדרגה של ישראל ממיקומה הנוכחי -. לעומת זאת, קפיצת16 -ובין אם במקום ה 14 -בין אם ישראל תדורג במקום ה

המדינות המובילות תשפיע על חייהם של כל אזרחי המדינה ותשנה מימדים רבים בחברה  15 -תה לאחת מוהפיכ
 ובכלכלה. 

 מהי איכות חיים בישראל?

שונים כדי להעריך את איכות החיים  מחווניםמדד האקונומיסט ומדד הפיתוח האנושי של האו"ם משתמשים ב
שחשובים לאזרחי ישראל ותושביה. פים, בהכרח, את הדברים בכל מדינות העולם. אלא שמשתנים אלה אינם משק

 : מכון ראּות מתמקד בארבעה מימדים שנתפסים כמימדים החשובים של איכות החיים בישראל והםלאור זאת, 

רמת ורווחה חומרית . הוא בוחן לתמוך בעצמו ובמשפחתואדם של מימד זה עוסק ביכולתו  – ביטחון כלכלי ◼
  ;הון אנושי וקיומה של סביבה תומכת צמיחהמיצוי ופיתוח הכנסה, 

פרטים אמון של עם החברה. הוא מתייחס להפרט מימד זה עוסק ברמת ההזדהות של  – רווחה חברתית ◼
לתחושת חירויות הפרט; ועל מידת ההגנה על זכויות האדם ולהשלטון לעצב, לתכנן ולבצע מדיניות; ביכולת 

 ; ולמדינההשייכות לקהילה 

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

רמת הסיפוק שאדם יהודי בישראל מפיק מהיותו חלק ממימוש החזון מימד זה עוסק ב – ערך מוסף יהודי ◼
יהודיותה של המדינה, במובן של יכולתה להציע חוויה . יו במדינה שבה יש ריבונות יהודיתומחי הציוני

 עליה ולמניעת ירידה.  דעידוישראל, היא מנוע חשוב לגיוס השקעות זרות, לביהודית איכותית ייחודית 

ונסים  מדרגה-קפיצתמה ההבדל בין צמיחה, צמיחה מואצת,  ?מדרגה-קפיצת מהי
 כלכליים? 

 : כדלקמן, הכלכלית הצמיחה תופעת של פרטיים מקרים הן' מדרגה-קפיצת'ו' מואצת צמיחה'

כעלייה בתוצר ובהכנסה לנפש בהשוואה לשנה הקודמת. צמיחה היא תופעה  מוגדרת – (growthצמיחה ) ◼
 -שכיחה. רוב המדינות יחוו צמיחה בכל עשור. שיעור הצמיחה הממוצע של המדינות המפותחות עומד על כ

 12בשנה. אורכם של מחזורי הצמיחה עומד על שלוש עד חמש שנים שלאחריהן מגיעה האטה.  %2

                                                      
 .'התחרותיות העולמימקרה בוחן לשימוש במדד לתכנון מדיניות: מדד ': מכון ראּותר' מסמך   10
 .12, עמ' 2028ר' ישראל    11
12  , (Harvard NBER Working Papers SeriesHausmann R., Pritchett L., Rodrik D., "Growth Accelerations", 

University, 2004), p.5( .להלן :Growth Accelerations.) 

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=2193
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האוסמן, הוגדרה 'צמיחה מואצת' ריקרדו שהוביל פרופ'  במחקר – (growth accelerationצמיחה מואצת ) ◼
שבסופן יורדים שיעורי  ,שנים לכל היותר 8למשך תקופה של  3.5%כגידול שנתי ריאלי בתוצר בשיעור של 

הצמיחה חזרה לממוצע העולמי. זוהי תופעה כלכלית וחברתית נדירה שמתרחשת ברבע ממדינות העולם בכל 
 13עם תום תקופה זו, רובן המכריע של המדינות שבות לצמוח בקצב נמוך יותר. עשור.

למשך  3.5%מופע של צמיחה מואצת בשיעור של  היא – (leapfrogאו  catch up episodeמדרגה )-קפיצת ◼
שמביאה לסגירת הפערים באיכות החיים בהשוואה למדינות  ,לעיל( צמיחה מואצתשמונה שנים לפחות )ר' 

מדרגה מחייבת צמיחה מהירה ומתמשכת שמביאה להגדלת העוגה -. מעבר לכך שקפיצתהמפותחות
(sustained growth)  היא מחייבת חלוקת פירות הצמיחה באופן שישפר את איכות החיים של כלל תושבי

   14(.inclusive developmentהמדינה )

בשנה  7%נדירים, עמד שיעור הצמיחה הממוצע של מדינות שקפצו מדרגה על  במקרים –ים כלכליים נס ◼
זכו לכינוי 'נסים כלכליים'. על פי דו"ח הצמיחה, למועדון יוקרתי זה  השנה. מקרים אל 25 -למשך למעלה מ

 15מדינות בלבד מאז מלחמת העולם השנייה.  13נכנסו 

 5.5%במהלכן נהנינו משיעור צמיחה ריאלי של  1972- 1951רשימה בין השנים מדרגה מ-גם ישראל חוותה קפיצת
   16לשנה בממוצע.

 איננה מותרות? מדרגה-קפיצתלמה 

קיים פער מסוכן בין רמת ההון האנושי הגבוהה לבין איכות החיים הנמוכה בהשוואה למדינות בישראל 
לאומיים, ישראל -פי מדדים בין-ישראל נהנית משפע של כוח אדם איכותי וממגזר עסקי מתקדם. על. מפותחותה

. לעומת זאת, אל?()ר' לעיל: מה הדירוג הנוכחי של ישר מדורגת בראש סולם המדינות המפותחות בתחומים אלה
על פי אותם מדדים, איכות החיים בישראל בינונית והמגזר הציבורי הישראלי חלש ביותר. לאור זאת, ישראלים 

 רבים בוחרים לחיות מעבר לים. 

שחיקה באיכות החיים בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות עלולה להאיץ את ההגירה של כוח אדם 
מדרגה כלכלית -. לכן, קפיצתן של 'מפולת' באיכות האנושית של מדינת ישראלתהליך מסוכעד כדי איכותי 

 .וחברתית של ישראל חיונית ואיננה בגדר מותרות

 מדרגה? -איך מתרחשת קפיצת

, כל מדינה שזינקה פילסה את דרכה הייחודית. גיבוש המדיניות וסדר העדיפויות נעשה מדרגה-אין 'מתכון' לקפיצת
מדרגה -על יסוד ההיסטוריה, המבנה החברתי, שיטת הממשל, הנכסים והנטל הייחודיים לאותה המדינה. קפיצת

גות; ומגמות מדיניות כלכלית מוצלחת; בשלות חברתית, פוליטית ואידיאולוגית; מנהי מפגש ביןהיא תוצאה של 
 עולמיות חזקות. על כן, אין די בידע כלכלי כדי להבינה ואין די בצעדים כלכליים כדי לגבשה. 

לאומי ולימוד המאפיינים המשותפים של מדינות שזינקו -ן, מחקר בימדרגה-למרות שאין 'מתכון' לקפיצת
ולת להטמיע שינויים עמוקים מדרגה הוא היכ-. המפתח לקפיצתמצביעים על כך שיש ביניהן מכנה משותף רחב
המחקר אודות  שנובעים מהצמיחה המהירה. ,כלכלי והחברתיהועמידים על מנת לעמוד בהאצת קצב השינוי 

מדרגה מצביע על כך ש'ההבדל שעושה את ההבדל' הוא התנהלות המגזר הציבורי מכיוון שהוא -מדינות שחוו קפיצת
 מדרגה. -זה שמאפשר את התשתית לקפיצת

לאומיות בכוח עבודה זול ודובר אנגלית -ןאת הצורך של חברות בי 90 -אירלנד מינפה בתחילת שנות ה לדוגמה,
דרום קוריאה ניצלה את כספי הסיוע שקיבלה מארה"ב  17לצמיחה גבוהה שנמשכה לאורך יותר מעשרים שנים.

 בסיסשהיוו את ה ,לאחר מלחמת העולם השנייה ומינפה אותם לטיפוח הון אנושי ותשתיות פיזיות מתקדמים
 לקפיצת המדרגה שלה.

                                                      
13  Growth Acceleration, p. 2, 14. 
14  Commission on  by the Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development –Report The Growth 

Growth and Development, (Washington DC: The World Bank, 2008) . :להלן(Growth Report.)  
15  Growth Report, p.1,19. 
 . 27-104(, עמ' 2003טת תל אביב, , )אוניברסירבעון לכלכלהחברתיים של מדינת ישראל", -בן דוד ד., "התוואים הכלכליים  16

17  , Ireland and the European Union: Identifying Priorities and Pursuing GoalsDepartment of the Taoiseash, 

(Ireland, 2005).         
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 ?מדרגה-קפיצתהציבורי בהמגזר מה תפקיד 

המחקר אודות מדינות שזינקו מצביע על כך שהאופן שבו מאורגן ומנוהל המרחב הציבורי יקבע את היכולת לחולל 
שמיישמות, רובן ככולן, את . הדבר נכון ביתר שאת ביחס לקפיצות מדרגה של מדינות מפותחות מדרגה-קפיצת

לאומית. המרחב הציבורי -לית של קרן המטבע הביןארית ופיסקאהעקרונות והקווים המנחים להתנהלות מוניט
כולל את המרכיבים הבאים: חזון, ערכים, מנהיגות ומוסדות. כמו כן, ניתן לכלול גם את הסדרת שוק העבודה 

 במסגרת המרחב הציבורי.  יתוקידום מדיניות פיתוח כלכלית ייחודית וגלובל

 ?מדרגה-קפיצתמוסדות לשל  םמה חשיבות

מדרגה כרוכה בהאצת קצב השינוי -קפיצת. מדרגה הוא עיצוב וטיפוח המוסדות החיוניים לכך-המפתח לקפיצת
מדרגה מחייבת טיפוח של -קפיצתלכן  .משקההשינוי בהרכב התוצר והייצוא של שנובע מהאצת הכלכלי והחברתי 

דוגמה לכך היא אמנה בשוק העבודה בין  .מוסדות המסוגלים לבצע שינויים עמוקים במבנה המשק ובחברה
 .הגמישות בשוק העבודה שמגבירה את העובדים והממשלה ,המעסיקים

משק על הבהבנת המגמות העולמיות ובניתוח השלכותיהן שמתמחה  'מוח מרכזיגוף שישמש כ'יש לטפח בנוסף, 
שתפקודן המעולה חיוני  מספר יחידות עילית . כמו כן, יש למסדהערכת מצב כלכלית וחברתיתובביצוע המקומי 

 תמ"ת. משרד ההמדען הראשי באו משרד חוץ המנהל סחר לקפיצת המדרגה כגון 

 מהם הערכים ההכרחיים כדי לזנק?

 מדרגה:-המדינות שחוו קפיצתערכי בין קיים מכנה משותף 

 ובהסכמה בהסדרים שעוגנה תרבות נוצרה שזינקו במדינות –( Future orientationמחר על חשבון היום ) ◼
 על העתיד לטובת להשקעה בהווה מצריכה רבים משאבים של הסטה הוא עיקרה. החשובים המגזרים כל בין
 הובילה (NESC) באירלנד וכלכלה לחברה המועצה, לדוגמה כך. והשקעה חסכון של גבוהים שיעורים ידי

 מהמשבר האירי המשק את לחלץ כדי ויתורים על השונים המגזרים הסכימו בו תהליך 80 -ה בשנות
 18.הכלכלי

  – (equality) שוויון ללא גם( inclusiveness) הצמיחה מפירות נהנים האזרחים כל: מכלילה צמיחה ◼
 שוויון ללא אם גם( inclusivenessמפירות הצמיחה )ים בה כל האזרחים נהנש ,צמיחה מכלילה

19(equality), רוב הדבר בא לידי ביטוי בשיפור משמעותי ברמת ל. מדרגה-היא תנאי הכרחי לקפיצת
 המוסדות והשירותים הציבוריים בתחומים כגון חינוך, בריאות, תשתיות, רווחה או ביטחון אישי.

ובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן בכל המדינות שזינקו ובמדינות המ – מגוון של כלכלות שוק ◼
נבדלות זו מזו באיזון בין כוחות השוק לבין עוצמתן של  היש כלכלת שוק מפותחת. אולם מדינות אל

 המערכות הציבוריות והחברתיות. 

על  ,הניסיון, הידע והנסיבות המקומיים לאורהעקרונות הכלליים של כלכלת השוק  יישום – טיותאפרגמ ◼
 .הפקת לקחיםו , טעייהניסוייסוד 

בין השחקנים השונים במרחב הציבורי  אמוןהחזון המוסכם והערכים המשותפים הם תנאים הכרחיים ליצירת 
ובראש ובראשונה בין הממשלה, המעסיקים והעובדים. אמון כזה חיוני לצורך 'עסקאות חבילה' שמאפשרות הסטת 

 .משאבים מצריכה לחסכון ולהשקעה

 מדרגה? -הי המנהיגות הנדרשת לקפיצתמ

שינוי בסיסי במרקם הערכים, תבניות כרוכה במדרגה -קפיצתמשום ש מדרגה-מנהיגות היא תנאי הכרחי לקפיצת
 ההתנהלות וסדרי העדיפויות הלאומיים. 

                                                      
 .17, עמ' 2028ישראל ; משולש האמון הוא תנאי לקפיצת מדרגהמך ראות: להרחבה ר' מס  18
חלוקה  ישנן תפיסות שונות של חלוקה צודקת של משאבים. כך למשל, חלוקה על פי גמול או על פי צורך. תפיסות אחרות מצדיקות  19

מצבו של החלש ביותר  הבחלוקה א יאו כאשר ה  (Nozickר היא תוצר של רכישה והעברה צודקת של משאבים )לא שוויונית כאש

 ,Nozick, R., Anarchy, State and Utopia. (Basic Books ר':  (.Rawlsבחברה עדיף ממצבו בעולם של שוויון מוחלט )

1974); Rawls J., A Theory of Justice, (Harvard University Press, 1971). 

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=1100
http://www.neaman.org.il/publications/publication_item.asp?fid=832&parent_fid=490&iid=10867
http://www.neaman.org.il/publications/publication_item.asp?fid=832&parent_fid=490&iid=10867
http://www.neaman.org.il/publications/publication_item.asp?fid=832&parent_fid=490&iid=10867
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של קדנציות במדינות דמוקרטיות. הממוצע מעבר לאורכן  חורג –שנים לפחות  שמונה –מדרגה -אורכה של קפיצת
מה נדרשת הירתמות של אליטה שלמדרגה מחייבת שינויים עמוקים בלתי פוסקים, -לפיכך, בשל העובדה שקפיצת

כגון מנהיגים חברתיים, אנשי מקצוע, אקדמאים, ראשי עמותות,  של אנשים בעמדות סמכות, השפעה ומנהיגות
ראשי רשויות מקומיות, נדבנים ואנשי עסקים. על אליטה זו להבין את מורכבות האתגר ואת משמעויותיו ולרכוש 

רגוני העובדים והמעסיקים חיונית . לדוגמה, המנהיגות של ראשי אהאת הכלים שיאפשרו לה לתרום את חלק
 כפי שמנהיגותם של שר האוצר או ראש הממשלה חיונית לכך.  ,לקפיצת המדרגה
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 השני ומהן מטרותיו? 15מה ההיגיון של כנס ישראל 

בעת משבר  'דווקא עכשיו'השני יתמקד באתגר של הזנקת הפיתוח הכלכלי והחברתי של ישראל  15כנס ישראל 
המשבר , ראשית: של ישראל לזינוקאנו גורסים כי בתקופה זו מתגבשת הזדמנות נדירה  .כלכלי עולמי ומקומי

, עם כינונה, שנית .הכלכלי העולמי יוצר את הדחיפות ואת הפתיחות הנדרשת לשינויים העמוקים שנדרשים לשם כך
מערכת היחסים בין , שלישית .ותיותהממשלה החדשה עתידה לקבל החלטות כלכליות וחברתיות משמע

 .המעסיקים והממשלה יוצרת הזדמנות ייחודית לחולל שינויים עמוקים בכלכלה ובחברה הישראלית, ההסתדרות

 מטרות הכנס הן:

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

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

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

 '.15זון ישראל נחת תשתית לטיפוח יכולות, מוסדות ושיתופי פעולה בשירות 'חה ◼

 ? דונו במסגרתו? מהן הסוגיות שי15סלון ישראל ו מה

 חברתיתוה כלכליתה מדרגהההקשורים לקפיצת מסגרת שבה יתקיימו דיונים בנושאים הוא  '15סלון ישראל '
  .בישראל מדרגה-לקפיצתאנשים וארגונים שמחויבים  היא להפגיש בין. מטרת הסלון של ישראל

פיתוח אזורי בישראל;  כגון: '15חזון ישראל 'שהוא בעל חשיבות למימוש יידון נושא  בסלון מהמרחביםבכל אחד 
נכס כלכלי ואינטרס ביטחוני; העולם  -מנגנונים לחלוקה נכונה של פירות הצמיחה; הסביבה ; כנקודת מפנה 1985

קפיצת מדרגה; מדיניות פיתוח  היהודי כמנוע צמיחה; ההשכלה הגבוהה וההון האנושי; מנהיגות ומוסדות של
 ייחודית וגלובלית. 
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