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מערכות הרווחה והמיסוי הן אמצעים להפחתת עוני ואי שוויון ,אך הן מסייעות בהתמודדות
לאחר מעשה עם תסמינים שכבר קיימים .רשת הביטחון החברתית הזו היא בהחלט משאב חיוני
כמוצא אחרון ,אולם האתגר העיקרי הוא הפחתת העוני ואי השוויון מן השורש – כלומר,
הקטנת העוני במונחי הכנסות כלכליות (לפני תשלומי העברה ומסים) – על ידי הספקת הון
אנושי ותשתיות הון פיזיות שיאפשרו לאנשים למצוא עבודה ולשגשג במשק מודרני ,תחרותי
ופתוח.
הכישלון הישראלי בנושא אי שוויון בהכנסות כלכליות מתבטא בשתי חזיתות .ראשית ,הפערים
הפנים ארציים בהישגים חינוכיים בתחומי יסוד ,כפי שהם מתבטאים במבחנים בין-לאומיים,
גדולים יותר מהפערים בכל המדינות המפותחות בעולם באופן עקבי (בן-דוד 0202 ,ו0200-א').
שיפורים טכנולוגיים ,העומדים בבסיסו של תהליך הצמיחה ,הם גורם מרכזי המגדיל את
הביקוש לעובדים מיומנים ומשכילים – ובמקביל מקטין את הביקוש (במונחים יחסיים)
לעובדים בעלי רמות נמוכות של מיומנות והשכלה .ההשפעה של השינויים הללו בביקוש על
התעסוקה והשכר בישראל מודגמת בבירור אצל בן-דוד (0200ב') ,קמחי ( )0200 ,0200ואחרים.

תקציר זה מציע מתווה
למדיניות שתסייע לשינוי
מגמות ארוכות טווח
בתחומים מרכזיים
בישראל :פריון העבודה
הנמוך ,שיעורי העוני
הגבוהים והפערים
הכלכליים הרחבים

לצד הבעיה בתשתית ההון האנושי ,בישראל יש בעיה בתשתית הפיזית ,שהוזנחה במשך שנים.
הצפיפות בכבישים בישראל גדולה פי שניים וחצי מהצפיפות הממוצעת במערב – אף שמספר כלי
הרכב לנפש בארץ הוא רק כמחצית מהממוצע ב .OECD-נוסף לכך ,אחת המדינות הקטנות
ביותר בעולם המפותח הצליחה ליצור מה שמכונה "פריפריות" במרחקים שבארצות אחרות היו
יוצרים מה שנחשב ל"פרברים".
בעיות מפתח אלו – ורבות אחרות – מתבטאות ברמת אי שוויון גבוהה במונחי הכנסות כלכליות
בישראל .לצד זאת ,ישראל גם מספקת רשת ביטחון חברתית המדורגת במקום הלפני אחרון
ביעילות שלה (לפני ארצות הברית) בכל הנוגע להפחתת אי שוויון ,מה שמוביל לאי שוויון
משמעותי גם בהכנסות פנויות (לאחר תשלומי העברה ומסים).
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משרות בשכר נמוך עקב רמה נמוכה של השכלה – והירידה המתלווה לכך בהזדמנויות העומדות
בפני עובדים בעלי מיומנות נמוכה (בן-דוד0200 ,ב') – הן מקור בסיסי חשוב לשיעורי העוני ואי
השוויון הגבוהים בישראל .שטייר ( )0200מספקת ראיות לעלייה משמעותית במספר משקי הבית
בראשות עובדים שהידרדרו אל מתחת לקו העוני מאז אמצע שנות התשעים .קמחי ( )0200מראה
כיצד הבדלים בהשכלה הובילו לפערי שכר גדולים בהרבה מההבדלים שנבעו משוני במגדר,
במידת הניסיון בעבודה או בוותק – והם גם גדלים במהירות רבה יותר לאורך הזמן.
גורם חשוב נוסף התורם להגברת אי השוויון בהכנסה בישראל הוא תנאים סביבתיים בלתי
מתאימים ,למשל שירותי טיפול בילדים שאינם זמינים או יקרים מדי כדי לאפשר יציאה של שני
ההורים לעבודה ,או היעדר תשתית תחבורתית מהירה ,יעילה ,זולה ואמינה ,שהייתה מגבירה
את נגישותן של המשרות .השכיחות הגבוהה של משפחות גדולות שאין בהן שני מפרנסים
תורמת אף היא במידה לא מבוטלת לשיעורי העוני הגבוהים ולפערים בהכנסות .כמו כן חסמים
לתעסוקה ,במיוחד בקרב ערבים ,אינם נובעים תמיד מרמות השכלה ונגישות נמוכות .אפליה,
אף כי קשה לכמת אותה ,בהחלט משחקת אף היא תפקיד בעניין.
 )0222( Goldin and Katzכותבים שהניוון במערכת החינוך האמריקאית נמצא בבסיס חלק גדול
מהעלייה באי השוויון בהכנסה במדינה ,ומציינים כי זו סוגיה הקשורה באופן ישיר למדיניות.
לדבריהם ,מדיניות חינוך המיושמת היטב יכולה לתרום לשינוי משמעותי בממדי אי השוויון
בארצות הברית )0200( Acemoglu and Autor .משערים כי מכשול משמעותי בדרך "לשינוי כיוון
בהידרדרות החינוך האמריקאי" שאינו זוכה לתשומת לב מספקת הוא הפוליטיקה .לדבריהם,
"מכיוון שפוליטיקה הייתה הגורם המרכזי לייחודיות של החינוך האמריקאי [בעשורים
קודמים] ,רפורמות מהותיות והשקעות רחבות בהרבה במערכת החינוך של ארצות הברית
יתאפשרו רק אם יימצא בקרב פוליטיקאים הרצון לתמוך בהן" .קשה להפריז בחשיבות אמירה
זו לגבי ישראל.
ישראל זקוקה בדחיפות לשינוי יסודי בסדר העדיפויות הלאומי שלה ,שיתמקד בשלושה מעגלי
מדיניות עיקריים המסוכמים כאן בקצרה .הסבירות ששינוי כזה יתרחש בפועל תלויה בעיקר
ביכולת וברצון פוליטיים.

מעגל המדיניות הראשון :יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה
 הגברת התמריצים לעבודה ולהעסקת עובדים
 החלפת תמריצים לאי עבודה בתמריצים לעבודשיעורם של הגברים המועסקים בגילי העבודה העיקריים בישראל נמוך בהשוואה
למדינות מפותחות אחרות .משפחות רבות שבהן ההורים בגילים אלו מקבלות תמיכה
ממשלתית ,המאפשרת להן בחירה באי עבודה כדרך חיים .דוגמה אחת לתמריץ ממשלתי
שעשוי לעודד עבודה מכיוון אחר היא מס הכנסה שלילי ,שהחל להיות מופעל בישראל .יש
להפכו למשמעותי יותר ולצמצם למינימום את המכשולים המונעים את קבלתו.
 הפחתה ניכרת במספר העובדים הזריםבצדו האחד של שוק העבודה בישראל מצויים אנשים שמתאפשר להם לבחור באורח
חיים של אי עבודה .בצדו השני יש מעסיקים רבים המורשים להימנע מהתמודדות עם
כוח העבודה הישראלי בכך שהם מקבלים אישורים לייבא כמויות גדולות של עובדים לא-
מיומנים ובעלי השכלה נמוכה ,אף שעובדים כאלה קיימים בשפע בישראל .כדי להפגיש
בין הקצוות ,יש לצמצם באופן משמעותי את האפשרות לייבא עובדים זרים.
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 מתן כלים ותנאים – חבילת תעסוקה מקיפה
גם תמריצים טובים יותר לתעסוקה יכולים להצליח במידה חלקית בלבד בהגדלת שיעורי
התעסוקה ,אלא אם הם משולבים בתכנית מודולרית שתשפר את איכות החינוך ואת
המיומנויות של העובד הישראלי באופן שלא רק יגביר את שיעורי התעסוקה ,אלא גם את
פריון העבודה – ובעקבות זאת את ההכנסה .תכנית כזו יכולה לכלול מסלול "הזדמנות
שנייה" להשלמת לימודי תיכון והשכלה גבוהה; הכשרה מקצועית בתיאום עם צורכי
המגזר הפרטי; והשמה למשרות הכוללות תמריצים המבוססים על הצלחת העובד.

מעגל המדיניות השני :יצירת סביבה תומכת לעובדים
אלמנטים הכלולים ביצירת הסביבה התומכת:
 יישום יום לימודים ארוך ותכניות העשרה מסובסדות לילדים ולנוער אחר הצהריים
לאלה המצויים בתחתית סולם המיומנות וההכנסה ,תמריצים לעבודה והקניית מיומנויות
עלולים להועיל רק במידה חלקית אם אין להם סידור מספק לילדים .יום לימודים ארוך
יותר – לצד רפורמה שתבטיח שיפור באיכות החינוך ,במקום שירותי שמרטפות – ותכניות
העשרה שיתקיימו בשעות אחר הצהריים לא רק יאפשרו להורים לעבוד ,אלא גם יוכלו
להכין את הילדים טוב יותר לעתיד.
 שדרוג משמעותי של תשתית התחבורה
תחבורה מהירה ,זולה וזמינה בכל המדינה הכרחית כדי להגביר את נגישות מקומות
העבודה בערים עבור תושבי הפריפריה .בשנים האחרונות חלה התקדמות מסוימת בתחום
זה ,אך היא מעטה מדי ואטית מדי בהינתן הפער העצום בתשתיות בין העולם המפותח
לישראל ,שעלה באופן דרמטי מאז שנות השבעים.
השילוב של יום לימודים ארוך יותר ובתי ספר טובים יותר בפריפריה עם שיפור תשתית
התחבורה ,שיביא לכך שכמעט כל האוכלוסייה בישראל תימצא בטווח של  22דקות נסיעה
מאחת הערים הגדולות ,הוא חשוב מאוד .כך ניתן יהיה להקטין את משבר הדיור הנוכחי בקרב
משפחות צעירות ,ולאפשר להן להתגורר בדירות גדולות יותר ובמחירים נמוכים יותר באזורים
שכיום הן אינן שוקלות לגור בהם .המדיניות המערכתית גם תספק חינוך איכותי יותר לילדים
שכבר חיים בפריפריה ,ובכך תעניק להם פוטנציאל לעתיד טוב יותר – תוך כדי שיפור הגישה
למקומות עבודה עבור הוריהם .מהלך זה לא רק יצמצם את העוני ואת אי השוויון בהכנסות
כלכליות בהווה ,אלא גם יציב את המדינה בתוואי שיוביל לצמצומם העתידי.

מעגל המדיניות השלישי :תכנית אסטרטגית רב שנתית
מעגלי המדיניות שתוארו לעיל חיוניים לשיפור המצב ,אך חשוב לא פחות להתאים את
העדיפויות הלאומיות של ישראל לטובת הציבור הרחב בטווח הארוך ,במקום העדיפות הניתנת
כיום לאינטרסים סקטוריאליים ולמטרות קצרות טווח .יש לבצע שינוי בתקציב הממשלה
מהמסד ועד הטפחות ,בהתאם לדרישות התקציב הנובעות מסדר יום לאומי חדש .השינוי
העתידי צריך לכלול:
 הגברה משמעותית של השקיפות התקציבית
כיום בלתי אפשרי לדעת מהו סדר העדיפויות הלאומי של ישראל הלכה למעשה ,כמה כסף
מוקצה למי ,ועל בסיס אילו קריטריונים .משרד האוצר יוכל להוציא אל הפועל תהליך
להגברת השקיפות בתוך חודשים ספורים ,אם יהיה מעוניין בכך.
 רפורמה מבנית ומערכתית במערכת החינוך
על הרפורמה לכ לול תכנית לימודי ליבה ממוקדת ואחידה בהרבה מהקיימת ,שתחייב את
כל הילדים בכל בתי הספר בישראל .על הרפורמה לשפר משמעותית את אופן הכשרתם ואת
התגמול שהמורים זוכים להם ,ולפשט בהרבה את הביורוקרטיה המכבידה והמפותלת של
משרד החינוך.
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 אכיפה מוגברת של החוק ,על ידי שיפור יעילותם של המשטרה ובתי המשפט
כמחצית מהישראלים הזכאים לשכר מינימום אינם מקבלים את המגיע להם על פי חוק.
נוסף על כך ,הכלכלה השחורה בישראל היא אחת מהגדולות בעולם המפותח ,ומהווה כמעט
רבע מהתמ"ג – מעל  022מיליארד שקלים מדי שנה .עסקאות רבות אינן מדווחות ,הליכים
משפטיים יכולים להימשך שנים רבות ,והמצב שנוצר מעניק עדיפות לגורמים המפרים את
החוק על פני אלה המצייתים לו ,תוך גביית מחיר לאומי כבד.
 מערכת בריאות שתבטיח שירותי רפואה איכותיים לכל
בעוד שלכל אזרח ישראלי יש כיסוי ביטוחי ,ותוחלת החיים היא מהגבוהות בעולם,
התנאים שמטופלים בבתי החולים בישראל זוכים להם גרועים ,ומספר המיטות לנפש הוא
הנמוך ביותר בעולם המפותח .רופאים ישראלים ,שהם מהטובים בעולם ,מקבלים במערכת
הציבורית תגמול פחּות בהרבה ממה שיכלו להשיג בחו"ל ,או במקצועות מקבילים במגזר
הפרטי .מספר הרופאים לנפש בארץ עדיין גבוה יחסית ,עקב העלייה המאסיבית מברית
המועצות לשעבר בשנות התשעים ,אולם הזרימה השנתית של רופאים ואנשי סיעוד חדשים
לתוך המערכת נמוכה למדי ,ומצביעה על בעיות היצע פוטנציאליות בעתיד.
 מדיניות רווחה המבטיחה רשת ביטחון חברתית איכותית ,שתאפשר תנאי מחיה הולמים
לאלה שבאמת זקוקים לכך
אותה רשת ביטחון חברתית המותירה חלק גדול יחסית מהישראלים שעברו את גיל
הפרישה במצב של עוני ,היא זו המעניקה הטבות המאפשרות לאנשים בגילי העבודה
העיקריים לבחור באורח חיים של אי עבודה ,בשיעורים שאין להם אח ורע בעולם המפותח.
יש ליישב סתירה זו.
מעגלי המדיניות שפורטו לעיל הם המרכיבים המרכזיים במתווה מערכתי המכוון לטיפול שורש
בגורמים העיקריים לעוני ולאי השוויון בהכנסות בישראל .מתווה זה מיועד לעודד פריון עבודה
וצמיחה כלכלית ,כמו גם לסייע בהתמודדות עם הסימפטומים – מאחר שהבעיות הללו כבר
קיימות .הרעיון המרכזי הוא שעל קובעי המדיניות לראות את התמונה הכוללת ,להבין את
בעיות היסוד ולהתרכז בצמצומן בטווח הארוך ,תוך ניצול ההזדמנויות הנובעות ממשברים קצרי
טווח להתמודדות עם בעיות ארוכות טווח ע מוקות יותר .דוגמה ספציפית תוכל להבהיר כיצד
התכנית עשויה לעבוד.
בחודשים שלאחר הבחירות לכנסת ב  0202-התברר כי הממשלה החדשה עמדה בפני גירעון
תקציבי עצום של כ  02-מיליארד שקלים .הפתרון הישראלי השכיח לבעיות מסוג זה הוא
להעלות את המסים וליישם קיצוצים רוחביים בתקציבי משרדי הממשלה השונים ,תוך שינוי
מזערי בסדרי העדיפויות .אך ניתן לעשות את הדברים אחרת.
דוגמה אחת לכך היא קצבאות הילדים ,שעד כה הוענקו לכל משפחה ללא קשר להכנסת ההורים
או למצב התעסוקה שלהם .לקצבאות אלו מטרה כפולה :לעודד ילודה ולצמצם את העוני
במונחי הכנסות פנויות .אולם מחקריהם של  (2007) Cohen, Dehejia, and Romanovושל
טולדנו ,פריש ,זוסמן וגוטליב ( )0222מראים כי לקצבאות הילדים לא הייתה השפעה רצינית על
הילודה אצל אף קבוצת אוכלוסייה מלבד החרדים והבדואים (בדרגות משתנות) ,שתיים
מקבוצות האוכלוסייה העניות ביותר בחברה הישראלית .נוסף על כך ,יעילותן ככלי לצמצום
העוני עומדת בסימן שאלה – לא כל שכן שמתעוררות שאלות בנוגע להשפעות ארוכות הטווח
שלהן.
באותה תקופה ,גובה קצבאות הילדים היה  061או  072שקלים לילד בחודש (תלוי במספר
הילדים במשק הבית) ,כלומר  7או  2שקלים ליום לילד .עלות התכנית כולה הייתה  6מיליארד
שקלים בשנה .לאור הגירעון העצום בגובה  02מיליארד שקלים שהיה לטפל בו ,ייתכן שזה היה
הזמן לחשוב מחדש על כל נושא קצבאות הילדים.
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כפי שהוצע בבן-דוד ( ,)0202הממשלה יכלה לקחת שני מיליארד שקלים מתוך שבעת
המיליארדים כדי לסייע בצמצום הגירעון שלה ,ולהקצות מחדש את חמשת המיליארדים
הנותרים רק לשכונות ולערים העניות בישראל .אלא שבמקום להקציבן לכל ילד בנפרד ,אפשר
היה להשקיע את הכסף בארוחות צהריים חמות בחדרי אוכל שייבנו בבתי הספר ובהארכת יום
הלימודים .פירוש הדבר הוא שלכל ילד באזורים הללו היה מופנה הרבה יותר כסף בהשוואה
לסכום שהגיע אליו אילולא השינוי המוצע ,ושהייתה מובטחת להם לפחות ארוחה חמה אחת
ביום .לפי המודל שהוצע ,התכנית הייתה כוללת דרישה אחת נוספת ,וחיונית ביותר :על בתי
הספר להיכלל ברפורמת חינוך מערכתית ברמה הארצית ,בהמשך למעגל המדיניות השלישי
שתואר לעיל ,ולהעביר לתלמידיהם תכנית לימודי ליבה מקיפה בתחומי היסוד .כך הייתה
ישראל יכולה גם לצמצם את ממדי אי השוויון ברמה המיידית וגם להתחיל לטפל בסוגיה זו
לטווח ארוך .להורים כבר לא הייתה ניתנת האפשרות למנוע מילדיהם חינוך בסיסי – כפי
שקורה כיום במרבית בתי הספר החרדיים – בזמן שהם מקבלים מהממשלה קצבאות ילדים,
התורמות ליכולתם לבחור לא להשתתף בכוח העבודה.

סיכום
למרות יכולותיה כ"מדינת הסטארט-אפ" ,ישראל מאופיינת ברמות פריון עבודה נמוכות יחסית
וב שיעורי עוני ואי שוויון בהכנסות בין הגבוהים ביותר בעולם המפותח .הבעיות העיקריות
בישראל הן מחסור במיומנויות ,בהשכלה ובתנאים סביבתיים חיוניים לעבודה אצל חלק גדול
מאוד מהחברה .בעיות אלו שכיחות במיוחד בקרב החרדים והערבים – אוכלוסיות גדולות ,שעוד
הולכות ומתרחבות – אך הן בשום אופן אינן מוגבלות לקבוצות אלו בלבד .אף על פי שבעיות
העוני ואי השוויון בישראל חמורות במיוחד כשכוללים את החרדים והערבים ,יהיה זה פשטני
מדי – ושגוי – להסיק שהיקף הבעיות הללו בשאר האוכלוסייה מצומצם .הבעיות העיקריות
המובילות לשיעורי העוני ואי השוויון הגבוהים הן אותן בעיות בתחומי ההון האנושי והפיזי
העומדות בבסיס פריון העבודה הנמוך מאוד בישראל ,וכדי לפתור אותן יש לשקול שינוי מקיף
בסדר העדיפויות הלאומי של המדינה.
תקציר זה מציע אפשרות לשינוי כזה .הרעיון העיקרי העומד בבסיסה של התכנית הוא הקשר
ההדוק בין מגוון היבטיה .תמריצים לעבודה אינם מספיקים אם הכלים והתנאים לעבוד
חסרים; חינוך איכותי בפריפריה ללא תשתית תחבורתית טובה יוביל לזליגת מוחות מאזורים
אלו ,במקום למשוך אותם לשם; ויום לימודים ארוך יותר במערכת המקנה חינוך מהגרועים
בעולם המפותח לא יהיה יותר מאשר שירותי שמרטפות יקרים ,במקום הזדמנות להעניק
לילדים את הכלים הדרושים כדי להתגבר על מה שהם אולי לא מקבלים בבית.
ישראל נמצאת בתוואים כלכליים -חברתיים שאינם בני קיימא בטווח הארוך .בהינתן השכונה
שישראל נמצאת בה ,למצב זה יש השלכות חמורות בהקשר של הביטחון הלאומי העתידי .ככל
שהאוכלוסייה במדינה תכלול חלק גדול יותר של אזרחים שאינם מקבלים את הכלים או את
התנאים לעבוד במשק מודרני ,היכולת ליישם באופן דמוקרטי תכנית מהסוג שתוארה כאן
תפחת במהירות ,עם כל המשתמע מכך בנוגע לעתיד המדינה.
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תכנית מערכתית לטיפול שורש
באתגרים הכלכליים-חברתיים המרכזיים של ישראל
עיקרי התכנית
מעגל המדיניות הראשון :יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה
 עידוד עבודה והעסקת עובדים ישראלים
 החלפת תמריצים לאי -עבודה בתמריצים לעבודה הקטנה ניכרת של מספר העובדים הזרים מתן כלים ותנאים לעבודה – בניית תכנית תעסוקה מקיפה הכוללת:
 תכנית "הזדמנות שנייה" להשלמת השכלה הכשרה מקצועית בשיתוף המגזר העסקי -מערכת השמה המתמרצת את העובדים לפי הצלחתם

מעגל המדיניות השני :יצירת סביבה תומכת ומסייעת
הכוללת:

 יישום יום לימודים ארוך ותכניות העשרה מסובסדות לילדים ולנוער אחר הצהריים
 שדרוג משמעותי של תשתיות התחבורה ,הספקת תחבורה ציבורית מהירה וזולה
בכל רחבי המדינה

מעגל המדיניות השלישי :תכנית אסטרטגית רב-שנתית
תקציב המדינה ייבנה מחדש מלמעלה למטה ,על פי הדרישות התקציביות הנגזרות
מסדר העדיפויות הלאומי החדש ,ויכלול:
 הגברה ניכרת של השקיפות התקציבית





רפורמה מבנית ומערכתית במערכת החינוך
אכיפה מוגברת של החוק ,על ידי שיפור יעילותם של המשטרה ובתי המשפט
מערכת בריאות שתבטיח שירותי רפואה איכותיים לכל
מדיניות רווחה המבטיחה רשת ביטחון חברתית איכותית ,שתאפשר תנאי מחיה
הולמים לאלה שבאמת זקוקים לכך
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מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב
תמונה כוללת ,המשלבת בין ממדים חברתיים וכלכליים .הצוות המקצועי של המרכז
והצוותים הבין-תחומיים ,הכוללים חוקרים בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים
מובילים בתחומי המדיניות ,עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות בנושאים
החברתיים -כלכליים המרכזיים העומדים על סדר היום במדינה .המרכז מציג
ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני
מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת ,תכנית פרסומים פעילה ,כנסים
ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.
מרכז טאוב נוסד ב  5410-ביוזמתם של הרברט מ' סינגר ,הנרי טאוב וארגון הג'וינט
האמריקאי .המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על-ידי קרן הנרי ומרלין
טאוב ,קרן הרברט ונל סינגר ,ג'ין וג'ון קולמן ,קרן משפחת קולקר -סקסון-הלוק ,קרן
משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.

רח' האר"י  ,51ירושלים4501905 ,
טל'00-165-5151 :

info@taubcenter.org.il
taubcenter.org.il
מרכז טאוב
TaubIsraelStudy
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