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 מושג

 15חזון הטופ 

 הגדרה
הכרוכות ב"קפיצת מדרגה"  "( היא מכלול הסוגיות והפעולות15" )להלן "טופ 15משמעותו של המושג "חזון הטופ 

המובילות בעולם מבחינת "איכות החיים" של  כלכלית חברתית שתביא את ישראל אל קרב חמש עשרה המדינות
 .עשרה שנים-חמשתושביהן בתוך 

 רקע
ישראל. הוא ממצה את  כלכלי של-הוא מושג היסוד של מכון ראות בכל הקשור לאתגר החברתי 15המושג טופ 

 .ההתנהלות של מכון ראות בהקשר זה החזון של מכון ראות ביחס למדינת ישראל ואת הרעיון המארגן של

 15תוכן הטופ 
 ם: יכלול את המרכיבים הבאי 15סדר היום של הטופ 

המדינות המפותחות בעולם  15 -גיבושה של הבנה עשירה באשר לדמותה של ישראל לכשתהיה אחת מ – חזון עשיר
"(. בנוסף, אפיזודהמבחינת איכות החיים, עם תום תקופה של צמיחה אשר צפויה להימשך מספר שנים לפחות )"

 לאומי שבו תתקיים ישראל.-מרכיב זה מכיל הבנה עשירה של העולם הכלכלי הבין

זיהוי מנועי הצמיחה באיכות החיים בישראל ואפיון דרכי המימוש של הפוטנציאל הגלום בהם.  – מנועי צמיחה
יה חליפית( או יכולות חברתיות מרכיב זה עשוי לכלול מגזרים תעשייתיים או עסקיים )כגון התפלת מים או אנרג

 )כגון חינוך או איכות סביבה(.

עיצוב קווי חשיבה ופעולה להכלת הנטל ומיצוי  – התמודדות עם האתגרים ומיצוי ההזדמנויות הייחודים לישראל
ההזדמנויות הייחודיים של ישראל כגון נטל הביטחון, שיעור ההשתתפות )הנמוך( בכוח העבודה או קשר לעולם 

 היהודי. 

אפיון השינויים המבניים הנדרשים בסביבה הממשלתית והעסקית כדי ליצור תמריצים  – המרחב הציבורי
 . בכלל מרכיב זה ניתן למנות, לדוגמה, חקיקה, רגולציה או מנגנוני פתרון סכסוכים. 15להתקדמות לטופ 

 15הגיע לטופ אפיון קווי המדיניות וגיבוש אמצעי מדידה ובקרה הנדרשים כדי ל – עיצוב התהליך, ניהול וביצוע
 תוך הבנת ההקשרים המערכתיים הפנימיים והחיצוניים.

אפיון המדדים לבחינה של איכות החיים בישראל ושל קצב ההתקדמות של איכות החיים בישראל. זאת  – מדדים
 על יסוד ניתוח המדדים המקובלים בעולם או פיתוח מדדים ייחודיים לישראל.

 על כל מרכיביו הנ"ל. 15סיבי אודות סדר היום של הטופ הנעת שיח ציבורי אינטנ – שיח לאומי

 

 סוף.

http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1068
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