ימין כלכלי ,חברתי ,ומדיני:
 40השנים הראשונות

דרור פייטלסון

טיוטשוראשוניתוטו ראשו0.1וטויוסיו2017

ii

תוכן העניינים

פרקוא:ושמשפך 3..........................................................................................................
אופיושמשפךובבחירותו3.................................................................................................................... 1977
ממשסותוישראסוואיוו ן 5..........................................................................................................................

פרקוב:ונתוניםוו רפים 8.................................................................................................
שמצבושנוכחיוואדרותועתיות 8....................................................................................................................
נירמוסונתונים 9........................................................................................................................................
מקורותומידע 10.......................................................................................................................................
שסשכשושמרכזיתוסאטטיאטיקשו)שסמ"א( 10............................................................................................
משרדושאוצר 10..................................................................................................................................
ופיםואחרים 11..................................................................................................................................
זמינות,ואמינות,ווחוארונתונים 11................................................................................................................
רפיקשואטטיאטית 12...............................................................................................................................
או יו רפים 13.....................................................................................................................................

שמצבושפוסיטי 16......................................................................................
פרקו :ובחירות 18........................................................................................................
ששתתפותובבחירות 18..............................................................................................................................
אחוזוששצבעש 18................................................................................................................................
שצבעשוכפונקצישושסושכנאש 19............................................................................................................
ייצו יות 20..............................................................................................................................................
שצבעתומחאש 21......................................................................................................................................

פרקוד:וממשסשוומשיסות 23..........................................................................................
ודסושממשסש 23.....................................................................................................................................
משרדיושממשסש 24..................................................................................................................................
קואסיצישוואופוזיציש 26............................................................................................................................
חוקוששאדרים 26......................................................................................................................................

פרקוש:וישראסוכמדינשודמוקרטית 28..............................................................................
מדינשוישודיתוו/אוודמוקרטית 28................................................................................................................
ש דרתושמדינש 28...............................................................................................................................
תפיאתושמדינשובעיניושציבור 28............................................................................................................
חקיקשווזכויות 30.....................................................................................................................................
עי וןוזכויותובחוקיויאוד 30...................................................................................................................

iii
חקיקשומ ביסשוומפסש 30.....................................................................................................................
אכנשוסדמוקרטיש 31.................................................................................................................................
תפיאותואנטי-דמוקרטיותובציבור 31......................................................................................................
אסימותופוסיטיתוושאתש 31...................................................................................................................
שתירוץושביטחוני 31............................................................................................................................
יחאיושון-שסטוןוושחיתות 32.....................................................................................................................
מדדיםובינסאומיים 36...............................................................................................................................
חופשושעיתונות 36..............................................................................................................................

שמצבושכסכסיוושחברתי 38..........................................................................
פרקוו:ואינפסצישווייצוב 40............................................................................................
שירוששושסוב ין 40..................................................................................................................................
תכניתושסיברסיזצישושסושמשק 41...............................................................................................................
שמשבר 41...............................................................................................................................................
תכניתושייצובושכסכסית 41.........................................................................................................................
שששסכותוכיום 42....................................................................................................................................

נאפח:ומדדושמחיריםוסצרכן 42.........................................................................................................

פרקוז:ותקציבושמדינש 45..............................................................................................
ראאותושסושתקציב 45.............................................................................................................................
שכנאותושמדינש 46...................................................................................................................................
מיאיםוישיריםוועקיפים 46.....................................................................................................................
מסוות 48...........................................................................................................................................
חסוקתושעו שושתקציבית 49.......................................................................................................................
שתקציבוסאורךוזמן 50...............................................................................................................................
מ בסתושתקציב 52..............................................................................................................................
שחובוותשסומיוריבית 53......................................................................................................................
מתקציבוסביצוע 53...................................................................................................................................

נאפח:ומבנשושתקציב 55..................................................................................................................

פרקוח:ומדדיםוכסכסיים 60............................................................................................
שתוצרושמקומיוש וסמיו)תמ" ( 60...............................................................................................................
שצמיחש 61..............................................................................................................................................
ש ירעוןושממשסתיוושחוב 63......................................................................................................................
חישובוש ירעון 63...............................................................................................................................
נתוניו ירעון 64....................................................................................................................................
שחובושממשסתי 65..............................................................................................................................
מאזןושאחר 66..........................................................................................................................................
שכסכסשוששחורש 67.................................................................................................................................

פרקוט:וריכוזיות,ומונופוסים,וותחרות 68..........................................................................
שריכוזיותובמשק 68..................................................................................................................................
מבנשושמשק 68...................................................................................................................................
מועדוןוחברים 68................................................................................................................................
מונופוסיםובחאותושממשסש 69...................................................................................................................
חברותוממשסתיותוושפרטש 69..............................................................................................................
משאביוטבעווזיכיונות 69......................................................................................................................
מתוושוש ז 69......................................................................................................................................
יחאיוכוחותוומאבקיוכוחות 69....................................................................................................................
ר וסציש 69.........................................................................................................................................
שטבותומא 71.....................................................................................................................................
טייקונים,ופירמידות,וותאפורות 74.........................................................................................................
שון-שסטון-עיתון 75.................................................................................................................................

iv

נאפח:וחברות,ובעסים,ומנשסים,וודירקטורים 75...................................................................................

פרקוי:ותעאוקש,ופרנאש,וואי-שוויון 77.............................................................................
תעאוקש 77..............................................................................................................................................
ששתתפותובכוחושעבודש 77..................................................................................................................
אבטסש 79..........................................................................................................................................
עבודשומאור נת 79..............................................................................................................................
פרנאשוומשכורות 80.................................................................................................................................
משוזוומשכורת 80................................................................................................................................
שמשכורתושממוצעתוסעומתושאינפסציש 81.............................................................................................
אי-שוויוןובשכנאות 83.........................................................................................................................
קוושעוני 88........................................................................................................................................
פנאיש 89.................................................................................................................................................
קרנותושפנאישושוותיקות 89...................................................................................................................
שמעברוספנאישוצוברת 89.....................................................................................................................
יסושפרישש 92...................................................................................................................................
פעריםוואי-שוויוןובעושר 92.......................................................................................................................
רמתושחיים 93..........................................................................................................................................
חובות 93.................................................................................................................................................

נאפח:ושתפס ותושעושר 93..............................................................................................................

פרקויא:ודתוומדינש 96...................................................................................................
שאטטואוקוו 96........................................................................................................................................
שוצאותוועסות 98.....................................................................................................................................
דתיים-סאומיים 98....................................................................................................................................
שחברשושחרדית 98...................................................................................................................................
ודסווצפי 99......................................................................................................................................
שכרשובמדינשווכוחופוסיטי 100.............................................................................................................
מצבוכסכסי 100...................................................................................................................................
עסייתשושסוחברתושסומדים 101............................................................................................................
דתותואחרות:ונצרותוואאסאם 102...............................................................................................................

נאפח:ומישווחרדי 103.....................................................................................................................

פרקויב:ושמיעוטושערבי 104...........................................................................................
ודסווצפי 104..........................................................................................................................................
מאפייניםוכסכסייםווחברתיים 105...............................................................................................................
פעריושכנאשוותעאוקש 105....................................................................................................................
מדדיובריאות 106................................................................................................................................
מקוםושערביםובמדינש 108.........................................................................................................................
ששתתפותובתשסיךושפוסיטי 108............................................................................................................
זכויות,ואפסייש,וושתנכסות 108..............................................................................................................
יחאיוישודים-ערבים 109............................................................................................................................
יחאושערביםוסמדינש 109......................................................................................................................
יחאושישודיםוסערבים 112.....................................................................................................................

שמצבושמדיניוושביטחוני 115.......................................................................
פרקוי :וישראס/פסאטין 117...........................................................................................
תושביושארץ 117......................................................................................................................................
אוכסואייתושמדינש 117........................................................................................................................
שאוכסואיישוביןושירדןוסים 119..............................................................................................................
עסיישווירידש 119................................................................................................................................
שפסיטיםושפסאטינים 120.....................................................................................................................
שכרשובינסאומיתובמדינתוישראס 121..........................................................................................................

v
שכרשובינסאומיתובפסאטין 122...................................................................................................................
ישראסוואר וןושאומותושמאוחדות 123........................................................................................................
מפעסוששתנחסויות 123.............................................................................................................................
שקמתוששתנחסויותווש דסתן 123...........................................................................................................
שאוכסואישושישודיתובשטחים 125.........................................................................................................

נאפח:ותחזיותואוכסואייש 125..........................................................................................................

פרקויד:ומסחמות,ומבצעים,ווטרור 127.............................................................................
רשימתומסחמותוומבצעים 127....................................................................................................................
מסחמתוסבנוןוושבוץושסבנוני 128..........................................................................................................
שטרורושפסאטיני 129................................................................................................................................
פעוסותוטרורועיקריות 129....................................................................................................................
נפ עיושטרור 130.................................................................................................................................
חזיתושעורף 131..................................................................................................................................
טרורוישודי 133........................................................................................................................................
שאיוםושאיראני 134...................................................................................................................................

פרקוטו:ותשסיךוששסום 135...........................................................................................
נקודותוציוןועיקריות 135...........................................................................................................................
שינוייושעמדשושישראסית 137....................................................................................................................
שצעותושטחוספסאטינים 137.................................................................................................................
עמדותושמנשי ים 137...........................................................................................................................
פעוסותונ דותשסיךוששסום 137...................................................................................................................
תמיכתושציבורובתשסיך 138.......................................................................................................................

פרקוטז:ושכוחושסוחם 140.............................................................................................
תקציבושביטחון 140.................................................................................................................................
ששוואשובינסאומית 143.......................................................................................................................
שינויואופיושצבא 144................................................................................................................................
עדכוןושאד"כ 144................................................................................................................................
שכשרתוושתנאותושחייסים 144...............................................................................................................
יואוומחסוקת 144....................................................................................................................................
צבאושעם? 144...................................................................................................................................
שאדריםוסדתיים 144............................................................................................................................
דחיותוופטורוסחרדים 144.....................................................................................................................
יואוופטורוסנשים 146.........................................................................................................................

תחומיופעיסותושממשסש 147.......................................................................
פרקויז:ובריאות 149......................................................................................................
מערכתושבריאותווחוקוביטוחובריאותוממסכתי 149........................................................................................
ששוצאשושסאומיתועסובריאות 149..............................................................................................................
מקורותומימוןוששוצאשועסובריאות 150...................................................................................................
תקציבומשרדושבריאות 151...................................................................................................................
בתיוחוסיםוואשפוז 153..............................................................................................................................
רופאיםוואחיות 154..................................................................................................................................
מדדיובריאות 156.....................................................................................................................................
תוחסתושחיים 156...............................................................................................................................
תמותתותינוקות 157.............................................................................................................................
ורמיומוות 157...................................................................................................................................
תיירותורפואית 158...................................................................................................................................

פרקויח:וחינוך 159.......................................................................................................
תקציבומשרדושחינוך 159..........................................................................................................................
מורים 161...............................................................................................................................................

vi
מוריםועובדיוקבסן 161.........................................................................................................................
שכר 161............................................................................................................................................
שחיקש 162........................................................................................................................................
שזרמיםושחינוכייםוששונים 162...................................................................................................................
ששוואשובינסאומית 162............................................................................................................................
שששכסשוש בושש 162...............................................................................................................................
מואדותוואטודנטים 163........................................................................................................................
ששפעתושמכססות 164.........................................................................................................................
תקצובושששכסשוש בושש 166................................................................................................................
שא סושאקדמי 167...............................................................................................................................

פרקויט:ודיור 168.........................................................................................................
תקציבומשרדוששיכון 168..........................................................................................................................
פרויקטושיקוםושכונות 168...................................................................................................................
דיורוציבורי 168........................................................................................................................................
בנייתודירותוומצאיושדירות 168...................................................................................................................
משברושדיור 171......................................................................................................................................
מחיריושדירות 171...............................................................................................................................
שאיבותוסמשבר:וחאמיוביצועווסאוחוארושיצע 172...................................................................................
שינויומערךושתכנון 175........................................................................................................................
שוקוששכירות 175....................................................................................................................................

פרקוכ:ותחבורש 176.....................................................................................................
תקציבומשרדושתחבורש 176.......................................................................................................................
כסיורכבוונאועש 176..................................................................................................................................
פיתוחוכבישים 178...................................................................................................................................
תחבורשוציבורית 179................................................................................................................................
פיצוסונאיעות 180................................................................................................................................
קידוםושתחבורשושציבורית 182.............................................................................................................
תאונותודרכים 182....................................................................................................................................
מאפרושתאונותוושנפ עים 182...............................................................................................................
אפיוןושנפ עים 184..............................................................................................................................

נאפח:ושדינמיקשושסו ודש 186.........................................................................................................

פרקוכא:ותקשורת 189...................................................................................................
טספונישוקוויתוושפרטתובזק 189.................................................................................................................
רפורמתושאסוסר 190.................................................................................................................................
שעיתונות 190..........................................................................................................................................
שידוריורדיוווטסוויזישומאחריים 192...........................................................................................................
ששידורושציבורי 192.................................................................................................................................

פרקוכב:ובטחוןואישיוושסטוןושחוק 193..........................................................................
שמשטרשוותקציבש 193.............................................................................................................................
בתיושמשפטוותקציבם 193.........................................................................................................................
שתביעשושכססית 193................................................................................................................................
נתוניופשיעש 193......................................................................................................................................
נתוניומאאר 193........................................................................................................................................

פרקוכ :ורווחשווביטחוןואוציאסי 194..............................................................................
תקציבושרווחש 194...................................................................................................................................
ביטוחוסאומי 195.....................................................................................................................................
מימוןושביטוחושסאומי 199........................................................................................................................
מאזןואקטוארי 199..............................................................................................................................

40ושנותוימין 201.......................................................................................

vii

פרקוכד:ומ מותוארוכותוטווח 203...................................................................................
כסכסתושוקווקפיטסיזם 203........................................................................................................................
צמצוםוששירותיםוסאזרח 205.....................................................................................................................
עסייתוובידוסושחברשושחרדית 205..............................................................................................................
נכונותוספשרותומדיניות 206.......................................................................................................................

פרקוכש:ומנשי יםוומורשתם 207.....................................................................................
מנחםוב ין 207.........................................................................................................................................
יצחקושמיר 209........................................................................................................................................
אריאסושרון 209.......................................................................................................................................
אשודואוסמרט 209....................................................................................................................................
בנימיןונתנישו 209.....................................................................................................................................

פרקוכו:ושאסטרנטיבשושסוששמאס 213............................................................................
אדריועדיפויותוכסכסייםווחברתיים 213........................................................................................................
שפנייתותקציבים 213...........................................................................................................................
פעוסותופיתוח 215..............................................................................................................................
ששסכותוסטווחוארוך 216.....................................................................................................................
שמחירושכסכסי 217.............................................................................................................................
תשסיךוששסום 217....................................................................................................................................

1

שאסוןוטריווישובנושאומדינתוישראסויכוסוסכסוסוביןושיתרואתוששאסותושבאות,ושרסוונטיותוסשרבשווויכוחיםופוסיטיים
ושיחותואסון:
 .1איזשואחוזומשדירותושנבנותובארץושואוב ודסו3וחדריםוומטש?
 .2מתיונכנאוושחרדיםוסראשונשוסקואסיציש?
 .3משוושחובושממשסתיויחאיתוסתמ" ?
 .4באיזוושנשושישומאפרוששרו יםומתאונותודרכיםושנמוךוביותרויחאיתוס ודסושאוכסואייש?
 .5איזשוראשוממשסשואחראיוסבנייתושכיושרבשוששתנחסויותובעומקוששטחובישודשוושומרון?
 .6מתיושתחיסווסששתמשובחוקוששאדרים?
 .7שפיריוןו)מאפרושיסדיםושנוסדיםוסאישש(ושסומיו בושויותר,וחיסוניםואוודרוזים?
 .8איךומחשביםואתושאינפסציש?
 .9מתיונשר וויותרומפעוסותוטרור,ובשנותוש70-ואוובאינתיפדתושאכינים?
 .10איזשועיתוןושוכרזוכמונופוסוכיוש יעוסתפוצשושסומעסו50%ומכססושעיתונים?
מיושבאמתויודעואתוכסושתשובותואוסיוסאוימצאוענייןובאפרושזש.וואבסומצדושניו םומיושחושבוששואויודעועסוסוסשיות
מופתע.ווומיושיודעוששואוסאויודע,ואבסורוצשוסדעת,וימצאוכאןומ ווןו דוסושסופרטיםושמצטרפיםוסכדיותמונשורחבשוט
שןומבחינתושיקףושנושאיםוששונים,וושןומבחינתושתמורותוסאורךוששניםומקוםושמדינשועדושיום.
שאפרושזשוצמחומשבסו ו"נתונים"ו),(https://netunim.wordpress.comושכתיבתוושתחיסשובשנתו.2012ומטרתו
שמקוריתושסושבסו ושייתשוסשנ ישונתוניםורסוונטייםוסחיינווכאןועסוידיושצ תםובקונטקאטורחב,וובפרטותוךושצ שו רפית
ברורשוככסושאפשרוונתוניםומחתךוזמןוארוךוככסושאפשר.ווברובדושעמוקויותר,ושמטרשושייתשוסשקשותועסוכסומיושמנאש
סרדדואתושדיוןושציבוריועסוידיושימושובכוחניותוובטענותובסתיומבואאות.וושמטרשושזוונשמרתו םובאפר.ווובתקופשושבש
שודעותורשמיותומנואחותועסוידיודובריםוויחצ"ניםובסיושוםושתייחאותוסמשושקורשובאמת,וושבשוחדשותושקריותו)"פייק
ניוז"(וזוכותוסיותרותשודשומחדשותואמיתיות,ושמטרשושזווחשובשומתמיד.
אבסוצריךו םוסשודותובמ בסות.ווראשית,ואיואפשרוסכתובועסושכס,ווסכןושאפרומתמקדובעיקרובנתוניםושבאיאיים
ביותר.וושתקוושושיאושזשומאפיקוסיצירתוששקפתועוסםומבואאת,ואבסוצריךוסשיותוברורושזשוסאובשכרחומאפיקובשביס
ניתוחומעמיקושסונושאיםונקודתיים.וושנית,וסאועסושכסוישונתונים,וובוודאיושסאונתוניםושיאטורייםומראשיתוימיושמדינש.
ו םושנתוניםושקיימיםושםוספעמיםותחתומחסוקת,ווכמעטועסוכסונושאוניתןוסכתובודוקטורטושמשוושואתושמתודוסו יות
שמתחרותוסאיאוףווניתוחונתוניםוומ יעוסמאקנשושאףואחתומשןואינשומושסמת.וושפתרוןושננקטושואוסשתמקדובנתונים
רשמייםובמידשוששםוקיימים,ווסאוסבצעומחקרועצמאי.
רובושפראומיםושאנוונתקסיםובשםושמיםואתושד שועסושכאןוושעכשיו:ומשואוכסואייתושמדינשוששנש,ומשושישושעומא
בבתיושחוסיםובחורףושאחרון,ווכמשועסוומחיריושע בניותושחודש.וואבסושנתוניםושאסשודיוחאריומשמעותובסיוששקשר
ששיאטוריושסשם,וכסומרומשושםושיוובשנשושעברשווספניועשרושניםוועשריםושנש.וורקועםופראפקטיבשוארוכתוטווחואפשר
סשביןותשסיכיםווס בשודעשואודותושצסחותווכישסונות.ו ומצדושני,וככסושמדוברובתקופשוקרובשויותרוישועסישויותר
נתונים.ווכותרתושאפרומשקפתואתושמצבושזש.ושכותרתוסאונועדשוסשצביעועסואוריינטצישופוסיטית,ואסאועסוממדושזמן.
שעידןושאנחנוונמצאיםובוומאזושמשפךושסו1977ושואועידןושסטוןושימין,ווסכןוזשושעידןושבוונתמקדוואותווננאשוסתאר
וסאפיין.ווזוותקופשומאפיקוארוכשוומאפיקומאובחנתוכדיוס בשותמונשואמינשוומסאשובמידשואבירש.ווס ביוחסקומשנושאים
איןונתוניםושמכאיםואתוכסושתקופשושזו,וונאסץוסשאתפקובתיאורושמצבובשניםושאחרונותובסבד.ווס ביואחריםוישונתונים
שמאפשריםוסראותומ מותושינויוארוכותוטווח,וובמקריםומאוימיםואפיסווסששוותועםושתקופשושספניושמשפך.ו

2
שאפרומתחיסובשניופרקיומבוא:ושאחדומצדיקואתואיוו ושתקופשושאחריושמשפךוכעידןושימין,ווששניומאפקורקעועס
שנתוניםושנשתמשובשםוועסוששצ שוש רפיתושסשם.ו ואחריושפרקיםושאסשובאיםושנתוניםועצמם,ומחוסקיםוסארבעש
נושאים:
• שנושאושראשוןושואושמערכתושפוסיטית.ו ונושאוזשוכוססואתומערכותושבחירות,ואתושממשסותוויחאישןועם
שכנאת,וואתואופיושמדינשוכמדינשודמוקרטית.וובפרטוזשוכוססואתוששאסשושטעונשושאםוישראסושיאויותרומדינש
ישודיתואוודמוקרטית.
• שנושאוששניושואושמצבושכסכסיוושחברתיובמדינש.ווחסקומשפרקיםובנושאוזשושםוכסכסייםובמובשק,וכמווסמשס
נושאיושמדדיםושכסכסייםושסומצבושמשק,וובראשםושאינפסציש,ואוותקציבושמדינשווששינוייםושחסיםובוויחאית
סתמ" .ווחסקםוחברתייםובמובשק,וכמווסמשסומצבוושסושמיעוטושערבי.וואבסוסשפרדשוכזווישוממדומסאכותי,וכי
בעצםוכסושדבריםוקשוריםוזשוסזש.ו וסנושאיםושסושכרוואי-שוויוןוסמשסוישושיבטוכסכסיוו םושיבטוחברתי.
בדומשואיואפשרוסדוןובתקציבובסיוסשיותומודעוסששסכותושחברתיותושסו,וואיואפשרוסדוןובפנאיותובסיוסשצי
מצדואחדואתושפןושכסכסיושסוחשבוןואקטואריוומשצדוששניואתושפןושחברתיושסופנאיונריםושחייםובעוני.
• שנושאוששסישיושואושמצבושביטחוניוושמדיני.וושובומדוברובשניותחומיםושניתןוסדוןובכסואחדומשםובנפרד,
אבסומצדושניושקשריםובינישם,וכיווןוששנישםומשקפיםואתושאכאוךושישראסי-פסאטיני,ושםוחסקוחשובובאיפור.
שדיוןומתחיסובנושאושטעוןושסושאוכסואיישוטושרכבואוכסואייתושמדינש,ושרכבושאוכסואיישוביןושירדןוסים,
ואוכסואייתושמתנחסים.וופרקיםונואפיםועואקיםובמסחמותווטרור,ובתשסיךוששסום,וובצבא.
• שנושאושרביעיושואופעוסותושממשסש.ווכאןוישורצףופרקיםושמנאיםוסשרטטותמונשושסותחומיםוחשובים.ווסמשס
שפרקועסובריאותוכוססונתוניםועסומאפרומיטותובתיושחוסיםוושרופאיםויחאיתוס ודסושאוכסואיישוועסותוחסת
שחיים,ושפרקועסוחינוךועואקובתקציבומשרדושחינוךומצדואחדוובששכסשוש בוששוכוססושמכססותומצדושני,
שפרקועסודיורוכוססוניתוחושסומשברושדיור,וושפרקועסותחבורשוכוססונאפחועסופקקים.וובנואףוישופרקיםועס
תקשורת,וביטחוןואישי,וורווחש.
שאפרומאתייםובשסוששופרקיואיכום,ושמנאיםוסשרטטותמונשו ורפתושסושתקופשומצדואחד,ווסשבחיןובמורשת
שאישיתושסוכסואחדומשמנשי יםוששוניםומצדושני.

פרק א :המהפך

ב 1977-שישובישראסוערוץוטסוויזישואחד  ,שעסשוסראשונשוסשידורופחותומעשורוקודםוסכן  .משדורתושחדשותושסו,
מבט  ,שייתשומדורתוששבטווזכתשוסאחוזיוצפיישושסו 70%בממוצע  .אבסוש 17.5.1977-סאושישוערבוממוצעוטוביוםוזש
נערכוושבחירותוסכנאתושתשיעית  ,ובמשדורתושחדשותושבאופווטבעוששדרןוחייםויביןואתושמונח ו"משפך" .שסיכוד
בשנש תומנחםוב יןועסשוסשסטוןואחריו 29שניםובאופוזיציש.
במבטוסאחורוניתןוסראותוששמשפךוסאושישורקופוסיטי:ושואומאמןונקודתומפנשו םובכסכסש  ,בחברש  ,ובדמות
שמדינש ,ושתחסשושסועידןוחדש ,עידןושימין .וובמידשורבשושקשרוביןושדבריםואינוומפתיע:וימיןומדיני,וימיןוכסכסי,וודתיות
שםוכוסםופניםושסושמרנותובאיאית,וושוסכיםוידובידובכסושעוסם.וונסוויםואסישםובמידשוזוואוואחרתושתמיכשובקפיטסיזם,
ששתנ דות ו סמדינת ו שרווחש ,ו שנאת ו שזרים ו ושמש רים ,ו שתנכרות ו סקשיסש ו שסשט"בית ,ו ועוד .ו ו עם ו זאת ו שתמשיס ו יכוס
סששתנות,ווראויוסעקובואחריוכסורכיבובפניועצמו.וובישראסושאכאוךושישראסי-פסאטיניותופאומקוםומרכזי,וומשפיעועס
תחומיםואחרים.
מטרתוושסואפרוזשוסשאירואתושתשסיכיםושעברוועסושמדינשוב 40-שנותושימיןושראשונות.וושיכןושאפשרונשוושו ם
סמשושקרשוספניוכן,ובעידןוששמאס.ו וש יששושיאומבואאתונתונים.ו ומשמעותושדברושנמָ נעומדיוןובמודסיםותאורטיים
ובאידאוסו יות.וובאופןודומשונמָ נעומשאתמכותועסומשושמנשי יושמדינשואומרים,וובמקוםוזאתונתמקדובמשוששםועושים,
ועודויותרומכךובתוצאותושסומעשישם.ווכךוסמשס,ובמקוםוסצטטושצשרותועסוכוונותושסומדיניותוכסכסיתוועסוציפיות
סעתיד,ופשוטונשרטטו רפיםושסומ ווןומדדיםוכ וןושאינפסצישוושצמיחש,וושסומ ווןופעוסותוכ וןושקצאתותקציביםוובניית
דירות.
אבסונתחיסועםושמשפךועצמו,וועםושאיוו ושסושתקופשושאחריווכעידןושימין.

אופי המהפך בבחירות 1977
רביםורואיםובבחירותו1977ומשפךופוסיטיובעיקרו:ומעברומשסטוןומפס ותוששמאסושאוציאסיאטיותובראשותומפא"י1ואו
שמערךוסשסטוןומפס ותושימיןושסאומניות-סיברסיותובראשותושסיכוד.וואבסואפשרוסראותובמשפךושזשו םופניםואחרות,
ואוסיושפניםושאחרותושאסשוחשובותויותרומשפןושפוסיטי.וויחדועםוזאתונראשושישוקורסצישוחזקשוביןושפניםוששונות,
וסכןוניתןוסששתמשובשבחנשוש אשומששווביןו"שמאס"וס"ימין"וסשםואיוו וואיפיון.
פןוחשובונואףושישושמד ישיםואותוושואושפןושחברתי-עדתי.ו וששבחנשושיאואזוביןושסטוןושאסיטותושאשכנזיות
ששנשי וואתושתנועשושציוניתומראשיתש,וסביןושעםושמזרחיוששודרוודוכאובידיושאסיטותושאסשוושצסיחוסששתחררורקוב-
. 1977ווואכןונראשוכיוישושונותועדתיתומאוימתוביןושתומכיםובמפס תושעבודשוובסיכוד.וואבסוכיווןושאיןואיאוףונתונים
מאודרושסוד מיושצבעשוספיוזשותועדתית,וקששוסבאאואתוששבחנשושזוועסונתונים.ו
סעומתוזאת,ואפשרוסבאאושבחנשוביןוד מיושצבעשוסמפס ותוששונותועסומצבואוציו-אקונומי,וובפרטושכנאשוממוצעת.
נתוניםומפורטיםוכאסשואינםונ ישיםועבורובחירות ו,1977ואבסושד םוקייםו םוכיום.ו ואיור ו1ו מראשואתואחוזושתמיכש
במפס תושעבודשוובסיכודובעריםושונותובישראסובבחירותו,2015ווכוססואתוכסושעריםועםו20,000ותושביםוומעסש.וושציר
שאופקיומצייןושכנאשוממוצעתובעיר.ווכפיושניתןוסראותוישושתאמשוברורשוביןושכנאשוממוצעתוסבחירשובמפס תושעבודש:
כשששכנאשושממוצעתועוסשוב1000-ושקסים,ושתמיכשובמפס תושעבודשועוסשוב .4.6%-מקדםושמתאם2ושסוששתאמשושזו
1
2

שאמתושיאושמפא"יושייתשומפס תומרכזויותרוממפס תושמאס,ווששמאסו"שאמיתי",ושיוצ ועסוידיומפ"ם,וסאושישושותףובקואסיצישוברוב
ששנים.ווובכסוזאתונקראוסממשסותושספניושמשפךו"ממשסותושמאס"וסשםושנוחות.
מקדםושמתאםו)(correlation coefficientושואומדדואטטיאטיוסשתאמשוביןושניומשתנים.ווערךושסו1ומצייןושתאמשומסאש:ואםומשתנש
אחדו דסוביחאומאוים,וששניו דסובאותוושיחאובדיוק.ווערךושסו0ומצייןוחוארוקשרומוחסט:וכשמשתנשואחדו דסוששניויכוסוס דוסואווסקטון

4
בושוביותרוועומדועסו, 0.89וואכןוניתןוסראותושכמעטוכסושעריםומאתדרותוסאורךוקוואסכאוניוישרוב רף.וובמקרשושס
שסיכודושמ משושפוכש:וכשששכנאשושממוצעתו דסשושתמיכשובסיכודויורדת,וספחותובעריםושאינןועריםוחרדיותואו
ערביותו)שבשןו םוששכנאשונמוכשוו םושתמיכשובסיכודונמוכש(.ווניתןו םוסראותושששיפועומתוןויותר:ועסיישושסו1000
שקסיםובשכנאשומוביסשוסירידשושסורק ו2.4%ו בתמיכש.ו ובנואףוישופיזורורחבויותרושסושנתונים,ווזשומשתקףובמקדם
שמתאםוששואונמוךויותר:ורקו.-0.65ווד םודומשומתקבסומניתוחותוצאותוששצבעשוסמפס תוש"או)אבסוכמובןושתמיכש
בש"אובעריםוחרדיותושיאו בושש(.
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איורו :1ושקשרוביןושכנאשוממוצעתוסביןושצבעשוסמפס ותושמאסווימיןובבחירותושנערכווב.17.3.2015-וושאיוריםומראיםואתו83
שעריםובישראסועםואוכסואיישושסומעסו 20,000ותושבים.ווכסועירומיוצ תועסוידיודיאקית,וכאשרושטחושדיאקיתומשקףואתו ודס
אוכסואייתושעירוושצבעיםואתושרכבושאוכסואייש.וושמיקוםושסושדיאקיתומשקףואתוששכנאשושממוצעתו)מיקוםואופקי(וואת
אחוזושקוסותושניתנווסמפס שובעירושזוו)מיקוםואנכי(.ווניתןוסראותוששמחנשושציוניו)מפס תועבודש(וקיבסויותרוקוסותוככס
שששכנאשו בוששויותר,ובעודוששסיכודוקיבסופחותוקוסותוככסושששכנאשו בוששויותר.3

שקורסצישוביןוששכנאשוסד םוששצבעשומעוררואתוששאסשוסמשוענייםומצביעיםוסכאורשובני ודוסאינטראיםושסשם?
שאסשוזוומתבאאתועסוששנחשושמקובסתובעוסםושששמאסודוא וסחסשים.וומצדושני,וישושטועניםושאיןומשמעותוסשבחנש
ביןושמאסוסימיןוכיו"כוסםואותוושדבר".ווטענשוזוומתבאאתובעיקרועסותפיאשושרואשובשחיתותוובקשריושון-שסטון-עיתון
חזותושכס.ווואכןוישוששפעשושסובעסיושוןועסושמערכתושפוסיטית,ווששפעשוזוויכוסשוסזסו ומשתחוםושכסכסיוושעאקיו ם
סתחוםושפוסיטי.ו וועםוזאתושטענשושאיןושוםושבדסוביןוממשסותוששמאסוושימיןושיאומו זמת,וובשמשךושאפרונביא
דו מאותוסרובושמראותושבדסיםושניתןוסאוו ואותםובנוחותוכשבדסיםוביןושמאסווימין.ווחסקומשדו מאותושבוסטותויותר
סשינוייומדיניותובעידןושימיןושן:
• בנייתושתנחסויותורבותוואחרוכךומאחזיםובעומקושטחוש דשושמערבית,ומתוךוכוונשומוצשרתוסמנועואפשרותושס
שקמתומדינשופסאטינית.ווזאתובני ודוסניאיוןוסצמצםואתוששתנחסויותוסאזורו ושועציוןוושבקעשוספניושמשפך.
• שנש ת ו סיברסיזציש ו כסכסית ו מצד ו אחד ו ומדיניות ו כסכסית ו מצמצמת ו מצד ו שני ,ו באופן ו שבו ו שתפקיד ו שנועד
סממשסשוקטןויותר,וושתפקידושנועדוסמ זרושעאקיו דוסויותר.ו ומדיניותוזווכססשויבושותקציביושסו ופים
ממשסתייםושוניםוושפרטשושסשם,ועדוכדיופירוקושמנ נוניםושסומדינתושרווחשוששוקמשועסוידיוממשסות
ששמאס.
• שיתוףושחרדיםובקואסיצישועסוידיוב יןוומתןופטורו ורףומשירותוצבאי,ומשוששוביסוסש ברתוכוחםוו רםוסשינוי
דרמטיובאופיושחברשושחרדית.ו ונסוושוסכךותשסיךושסועסיתוכוחםושסושדתיים,וושחספתובניושקיבוציםובבני
שישיבותוכ ורםומרכזיוביחידותושקרביותובצש"ס.

3

אווסשישארואותוושדבר.ווערךושסו-1ומצייןושתאמשושפוכש:וכשמשתנשואחדו דסוששניוקטןובאותוושיחא.
מקורות:ונתוניושבחירותומאתרווועדתושבחירותושמרכזית.וונתוניושעריםומפרופיסיושרשויותושמקומיותושסושסמ"אוסשנתו.2014ווששכנאש
שממוצעתובכסועירוחושבשוכממוצעושמשוקססושסוששכנאשושסועצמאיםוושכירים.

5

ממשלות ישראל וסיווגן
בישראסושיוובמשסךוששניםוממשסותושמאס,וממשסותוימין,וו ממשסותואחדותוסאומיתושכוססותושןומפס ותושמאסוושן
מפס ותוימין.וועםוזאת,ובחסקומשמקריםוסממשסותואחדות4ושישובעצםוצביוןומובשקושסושמאסואוושסוימין,וושןוסאושיקפו
אחדותואמיתיתותוךושוויוןוביןוששותפים.ווכךו םובפרטובשניםושעברוומאזושמשפך.ווכתוצאשועוסשוששאסשושאםוניתןואכן
סאפייןואתושתקופשושזווכעידןושסטוןושימין.
כדיוסענותועסוששאסשושזוונאקורואתורשימתושממשסותושכישנוובישראס,וואתוששינוייםובשרכבןואםושיו.וועסואמך
שמרכיביםוושדומיננטיותושיחאיתושסשםונאפייןואתושממשסותוששונותוכממשסותושמאס,וממשסותוימין,ואווממשסות
אחדות.
איוו
שערות
תקופש
מא' כנאת ראשושממשסש
שמאס
 14.5.1948-10.3.1949שממשסשושזמנית
– דודובן -וריון
0
שמאס
10.3.1949-1.11.1950
 1דודובן -וריון
1
דודובן -וריון

1.11.1950-8.10.1951

שמאס

2

דודובן -וריון

8.10.1951-24.12.1952

שמאס

4

דודובן -וריון

24.12.1952-26.1.1954

שמאס

5

מששושרת

26.1.1954-29.6.1955

שמאס

6
7

מששושרת
דודובן -וריון

29.6.1955-3.11.1955
3.11.1955-7.1.1958

דודובן -וריון

7.1.1958-17.12.1959

שמאס

9

4

דודובן -וריון

17.12.1959-2.11.1961

שמאס

10

5

דודובן -וריון

2.11.1961-26.6.1963

שמאס

11

סויואשכוס

26.6.1963-22.12.1964

שמאס

12

סויואשכוס

22.12.1964-12.1.1966

שמאס

סויואשכוס

12.1.1966-5.6.1967

שמאס

3

2

3

8

13

6

ממשסתומעבר

14
15

7

וסדשומאיר
וסדשומאיר

5.6.1967-17.3.1969
17.3.1969-15.12.1969
15.12.1969-6.8.1970
6.8.1970-10.3.1974

16

8

וסדשומאיר

10.3.1974-3.6.1974

שמאס

יצחקורבין

3.6.1974-20.6.1977

שמאס

18

9

מנחםוב ין

20.6.1977-5.8.1981

ימין

19

10

מנחםוב ין

5.8.1981-10.10.1983

ימין

יצחקושמיר

10.10.1983-13.9.1984

ימין

שמעוןופרא
יצחקושמיר
יצחקושמיר

 13.9.1984-20.10.1986שחסקושראשוןושסוממשסתורוטציש
 20.10.1986-22.12.1988שחסקוששניושסוממשסתורוטציש
 22.12.1988-15.3.1990ממשסתואחדותוססאורוטציש

אחדות
אחדות
אחדות

17

ממשסותו"אחדות"ושכססוואתומנחםוב ין
ויואףואפירומ ח"ס,ואךוססאותפקידוכסששו

שמאס
שמאס

שריו ח"סוקבסוומאפרומשרדים

שמאס
שמאס
אחדות
שמאס

שמשפך

20
21
22
23
4

11
12

6
תקופש
מא' כנאת ראשושממשסש
15.3.1990-11.6.1990
יצחקושמיר
24

שערות

איוו
ימין

יצחקושמיר

11.6.1990-13.7.1992

ימין

יצחקורבין

13.7.1992-22.11.1995

שמאס

שמעוןופרא

22.11.1995-18.6.1996

שמאס

27

14

בנימיןונתנישו

18.6.1996-6.7.1999

ימין

28

15

אשודוברק

6.7.1999-7.3.2001

שמאס

אריאסושרון
אריאסושרון

7.3.2001-2.11.2002
2.11.2002-28.2.2003

30

16

אריאסושרון

28.2.2003-10.1.2005

25

13

26

29

10.1.2005-23.11.2005
23.11.2005-4.5.2006

סאחרובחירותוישירותוסראשושממשסש

אחדות
ימין
ימין

שצטרפותושעבודשוסשםותכניתוששתנתקות

אחדות
ימין

31

17

אשודואוסמרט

4.5.2006-31.3.2009

אחדות

32

18

בנימיןונתנישו

31.3.2009-19.1.2011

ימין/אחדות

33

19

בנימיןונתנישו

19.1.2011-18.3.2013
18.3.2013-14.5.2015

34

20

בנימיןונתנישו

מאזו14.5.2015

אשודוברקוואיעתועצמאותונשארו

ימין
ימין
ימין

שבחנשומידיתושניתןוסעשותומשטבסשושיאושששניםושספניושמשפךושתאפיינוובשסטוןוססאומצריםושסומפס ות
ששמאס.וואמנםומנחםוב יןוויואףואפירושיוושריםובמשךוקצתויותרומ3-ושנים,ואבסוברובושזמןוסאושחזיקוובתיקים,וואפיסו
בממשסתושאחדותושסו וסדשושיווס ח"ס5ורקו6ושרים.ווששניםושאחריושמשפך,וסעומתוזאת,ומתאפיינותובתשפוכותורבות
ובעיקרובמעברוסאירו יןוממשסותוימיןוסממשסותואחדותווחוזרוחסיסש.ו
מעברוסכך,ובכמשומקריםוקששוסשכריעומשושאיוו ושראויוביותר.וומקרשוחוזרושואושסוקואסיצישוביןומפס ותוימין,
מפס ותודתיות,וומפס ותומרכז.וושממשסשושראשונשושסוב יןושייתשוכזאת,ועםוד"שובראשותוי אסוידיןובתפקידומפס ת
שמרכז.וומאוחרויותרושיוומפס תושמרכזושסואיציקומרדכי,ומפס תושינויושסוטומיוספיד,ומפס תוישועתידושסויאירוספיד,
ומפס תוכוסנוושסומששוכחסון.וובכסושמקריםושאסשונראשוראויוסקבועואיוו וספיושמפס שושבכירשובקואסיציש,ווסקרוא
סצרוףוממשסתוימין,וכיווןושסאושייתשושוםונצי ותושסומפס ותושמאס.ו
מקרשובעייתיואחרושואותחיסתוכשונתשושסושממשסשוש32-ובראשותונתנישו,ושבשומפס תושעבודשושייתשואמנםוחברש
בקואסיציש,ואבסושחזיקשוב5-ותיקיםובסבדומתוך , 30וושתיקושבכירושיחידיושישותיקושביטחוןוששוחזקובידיוברק.ו ואני
נוטשוסאוו ואותשובתורוממשסתוימין,וסמרותושניתןו םוסטעוןוסאיוו וכממשסתואחדות.ווסאחרושתפצסותואיעתועצמאות
)בראשותוברק(וופרישתומשושנותרוממפס תושעבודש,ונשארשוממשסתוימיןומובשקתויותר.
סבאוף,וישו םוכמשומקריםובוסטיםושבשםוראשיוממשסשוששנשי וואתושימיןוביצעוופעוסותושאינןועוסותובקנשואחד
עםוששקפתושעוסםושבשמשונבחרו.ווכךוב יןוושנאי שומאיניותוךושריאתוכסושישוביםושםוכוססושתיוערים,וכךושרוןוותכנית
ששתנתקותומרצועתועזש,וובמידשומאוימתוכךו םואוסמרטוושמשאוומתןושנישסועםואבוומאזן.ווובכסוזאת,ואניושומרועס
איוו ןושסושממשסותושאסשוכימין.
וסאורושמאפרוש דוסושסוממשסותואחדות,וושאפשרותוסחוארושאכמשועסושאיוו ושסוממשסותושונות,ועוסשוששאסש
שאםואכןוראויוסאפייןואתושתקופשוכוסשוכעידןושימין.וואםומאכימיםוסאיוו וששוצעובטבסשוסעיס,ושתשובשוצריכשוסשיות
חיוביתו)איורו.(2וושממשסותושאוו ווכימניותוכישנוובאךושכסוב58.3% -ומשזמןוב40-וששניםושאחריושמשפךו)ואפיסוואם
מחשיביםואתותחיסתושממשסשוש32-וכממשסתואחדות,וממשסותוימיןוכישנווב53.8%-ומשזמן(.ווממשסותואחדותו)שכמובן
םובשןושישורכיבוימניומשמעותי,וובכוסןוחוץומשנתייםושסושמעוןופראובממשסתושרוטצישועםושמירושישוראשוממשסש
משימין(וכישנוובעודו,27.3%ווממשסותושמאסורקוב14.4%-ומשזמן.וושמאקנשושיאושבאופןוכססיושימיןושישושדומיננטי
סאורךושתקופשושמדוברת.
5

ושוחרותוסיברסים,ושבשמשךושיוושובאיאוססיכוד.
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)left (14%

)right (58%

)achdut (27%

איורו:2וחסוקתו40וששניםושאחריושמשפךוב1977-וביןוממשסותומאיוו יםושונים.

פרק ב :נתונים וגרפים

רובושאפריםועסושתפתחויותופוסיטיותווחברתיותובישראסועואקיםובתיאורומאורעותובשתבאאועסוחקרומאמכיםומארכיונים
וראיונותועםושדמויותושפועסות.ו ושמאמכיםומשמשיםוסביאואומשונאמרובישיבותוומשושוחסטואוונעששועסוידיו ופים
שונים.ו ושראיונותומשמשיםו סששסיםוחואריםושאינםוממואמכים,וסאאוףומידעועסוששאיפותוושכוונותו שסושדמויות
שפועסות,ווסתעדואתושיחאיםובינישן.
באפרושזש,וסעומתוזאת,ונתמקדובנתוניםוכמותייםוובמשושניתןוססמודומשם.
שיתרוןושואושזשומאפשרוסשתמקדובמשושנעששובפועס.ומשושנאמרובראיוןויכוסוסאבוסומשטיותושנובעותומזיכרון
אסקטיביואוומניפוסציותותקשורתיות.וווישוכמובןו םומקריםושסושכחשואמיתיתואווטעויותושנובעותומשזמןושעבר.וונתוני
שמדינשושרשמייםואוסיואינםומושסמים,ואבסושםוספחותומתיימריםוסשקףואתושאמת.ו וומכסומקוםואסשו םושנתונים
שעומדיםוסרשותומקבסיוששחסטות.
שחיארוןושואושסאועסוכסודברוישונתוניםוזמיניםוואמינים.ווס ביומדדיםורביםוישונתוניםושנאאפיםובאופןושוטףועסוידי
שסשכשושמרכזיתוסאטטיאטיקשו)שסמ"א(וומפוראמיםובאתרושסש.ו וכךונוכסוסשצי ונתוניםורשמייםושסושמדינשוס בי
שאינפסצישוסמשס,ומשנתו 1950ועדושיום.ווס ביותקציבושמדינש,וסעומתוזאת,ושנתוניםונ ישיםורקומאזו ,1992ווסכןונוכס
סשצי ורקונתוניםוחסקייםוס ביושתקציביםושסומשרדיוממשסשושונים.
אבסוישומ ווןונושאיםושס בישםואיןונתוניםורשמיים.ווניקחובתורודו משוקיצוניתואתונושאו"ששאיפשוסשסום".וזשו
נושאומרכזיובשיחושציבוריוו םוספחותובחסקוממערכותושבחירות.וואבסואיךוניתןוסכמתואתוזשוסאורךוזמן?ואיךואפשר
סשחסיטואםושצשרותוסתקשורתושסוראשיוממשסש,ושרים,ואוואנשיואופוזיצישומשקפותואמונשואמיתיתווסאוצרכים
פוסיטייםור עיים?ובסיתוברירש,ואנחנוונאסציםוסשאתפקובנתוניםוחסיפייםושניתןוסטעוןוששםוקשוריםוסנושא.וובמקרשושס
שאיפשו סשסוםוישושניומועמדיםובוסטים:ושתמיכשושציבוריתובשסוםוכפיוששיאומשתקפתובמדדוששסום ,וופעוסות
ממשסתיותושישוסשןוששסכשועסותשסיךוששסוםוכמוובנייתושתנחסויות.ואבסו םוזשובעייתי:וסמשסוראשושממשסשומנחם
ב ין,ומיושאחראיובמידשורבשוסמפתוששתנחסויותוכפיוששיאומוכרתוכיום,ושואו םומיושפירקואתוכסושישוביםובאיניוסטובת
שאכםוששסוםועםומצרים.וווזוורקודו משואחתוסמקריםורביםושבשםושעוסםואינוושחורואווסבןואסאותערובתושסונתונים
אותרים,ווכסואחדוצריךוסשקססואותםווספרשואתושתמונשושמתקבסתוספיושבנתו.

המצב הנוכחי וסדרות עתיות
שרבשומשנתוניםושמתפראמיםובתקשורתואוו םובדוחותורשמייםומתייחאיםוסמצבושנוכחיובסבד:ושםומתאריםואתושמצב
בזמןושכתיבש,ווסאואתומשוששישוקודם.וושדו מאותוסכךורבותומאפור,ווכוססותוסמשס
• משי ו אוכסואיית ו שמדינש ו ששנש ,ו איזש ו אחוז ו ממנש ו שוא ו ישודים ו ואיזש ו ערבים ,ו מש ו שתפס ות ו ש יסים ו שס
שאוכסואייש,ווכו'.
• משושתקציבושסומשרדושבריאותוששנש,ואיזשואחוזוזשומשתמ" ,ואיזשוחסקוממנוומוקדשוספיתוח,ווכו'.
• כמשודירותונבנווששנש,וומשושיחאוביןומאפרוזשוסשערכשואודותושצורךובדירות.
נתוניםוכאסשויכוסיםוסשמשוסשערכתומצבושמדינשווסשערכתושביצועיםושסושממשסשושמכשנת,ואבסואפיסוובשקשר
צרוכזשושםויכוסיםוסשיותומטעים.וושאיבשושיאושמעברוסמצבושנוכחיוחשובוסדעתו םומשיומ מתוששינוי.ווסמשס,
• שאםואחוזושערביםובמדינשו דסואווקטן?ושאםואוכסואייתושמדינשונשייתויותרוצעירשובאופןוכססיואוויותרוזקנש?
• שאםותקציבושבריאותונמצאובמ מתועסיישואווירידשובאופןואבאוסוטי?וובאופןויחאיוסשארושתקציב?

9
• איךושיחאוביןוביקושוסשיצעושסודירותוששתנשובשניםושאחרונות?
כשישונתוניםוסאורקועסושמצבוכר עואסאו םועסומ מותוששינוי,ושתמונשויכוסשוסששתנות.ווסמשסואםותקציבושבריאות
נמוךומדיוזשורעוומצביעועסוכשס,ואבסואםושואונמוךואבסובמ מתועסיישואוסיוזשומשקףושתמודדותועםומצבובעייתיושנוצר
עסוידיוממשסשוקודמת,ווסכןוצריךוסשחשיבוזאתוכשצסחש.
מעברוסכך,ובאפרושזשואנחנוושואפיםוסשצי ווסנתחואתומשושקרשובמשךו40וששניםושעברוומאזושמשפךושסושנת
. 1977ווסשםוכךוצריךונתוניםוסאורקוממאפרוששניםושאחרונות,ואסאוסאורךוזמןורב.וובפרטונשאףוסשצי ונתוניםוסכסו40
ששניםושאנחנוועואקיםובשן,וומעברוסשןו םונתוניםוקדומיםויותרוכדיוסאפשרוששוואשוסמשוששישוספניושמשפך.וודו מש
סכךומוצ תובאיורו. 3וו רףוזשומראשואתומאפרושמיטותוסאשפוזוכססיובבתיושחוסיםובישראס,ויחאיתוס ודסושאוכסואייש.
במיסיםואחרות,ומטרתוש רףוסבררועדוכמשומאפרושמיטותובבתיושחוסיםו דסובשתאםוס ידוסושאוכסואייש.ו וקוואופקי
משמעווששיחאונשארוקבוע,וקריומאפרושמיטותומשתנשובשתאמשוס ודסושאוכסואייש.ווקוומשופעומראשושמאפרושמיטות
דסואווקטןויחאיתוסאוכסואייש.
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איורו :3ומאפרומיטותושאשפוזושכססיוסאסףונפשומאזושנותוש50-ושסושמאשושקודמתועדוסאחרונש.6

שנתוןושאחרוןושישושואושבשנתו2015ושיוו1.83ומיטותואשפוזוכססיוסנפש.וומזשוסבדוקששוס בשודעש.וואםומאתכסים
עסו4וששניםושאחרונות,ומאתברושמשנתו2012וסשנתו2013ושייתשועסיישוקסש,וואזוירידשוקסש.ווזשועסוסוסתתורושםושס
יציבותובאופןוכססי.ו ואבסואםומאתכסיםועסוכסושנתוניםומאזוקוםושמדינש,וניתןוסראותושניותחומיםומובשקים:ו וספני
שמשפךומאפרושמיטותוסנפשושתנדנדובתחוםו,3-3.5וואיסוומאזושמשפךוישומ מתוירידשוברורש,וובאופןומצטברושירידש
שזוומ יעשוכברוסכדיוירידשושס ו.44.3%ו ו םוזשוסאוכסושאיפור,וכיוצריךוסשביןומשושמשמעותושרפואיתוומשושצרכים
שרפואיים.וואבסוספחותוס ביושנתוןושטכניושסומאפרומיטותוניתןוסראותושינויומשמעותיואחריושמשפך.
כאמורוששאיפשושסנוותשיישוסשצי ואדרותועתיותוכאסש,וכסומרואדרותונתוניםושמראותושינויוסאורךוזמן.וושבעישושיא
שסאותמידוישונתוניםוסכסושתקופשושרצויש.

נירמול נתונים
איורו 3ושואודו משוסשצ שושסונתוניםומנורמסים:וזשוסאומאפרושמיטותושאבאוסוטיובכסובתיושחוסים,ואסאומאפרושמיטות
ס 1000-ותושבים.ווכדיוסקבסואתושנתוניםושאסשוסוקחיםואתונתוניומאפרושמיטותוומחסקיםואותםובנתוניומאפרושתושבים
בכסושנש.ווספעוסשוכזווקוראיםונירמוס.
בשמשךונשתמשובנירמוסובמ ווןומקרים.וואו יושנירמוסושעיקרייםושנשתמשובשםושם:
6

מקור:ושפראוםוו" מואדותושאשפוזוושיחידותוסאשפוזויוםובישראס,ו"2014ושסומשרדושבריאות,ווששסמותומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושס
שסמ"א.
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נירמוסוספיו ודסושאוכסואייש,וכמוובאיורו. 3וונירמוסוכזשושימושיובכסושמקריםושבשםו ודסומאויםוצפויוסשיות
קשורובאופןוישירוס ודסושאוכסואייש,וכמווסמשסומיטותובבתיוחוסיםואוותקציבושחינוך.ווכיווןוששאוכסואייש
בישראסו דסשוכסושזמןוצריךוסשפרידוביןושינויושמשקףושינויוב ודסושאוכסואיישוסביןושינויואחר.וושפרדשוכזו
מתקבסתובאמצעותושנירמוס.
נירמוסויחאיתוסתמ" ו)שתוצרושמקומיוש וסמי(.וונירמוסוכזשומשמשובמקריםושרוציםוסששוותומששוו)סמשס
תקציבושמדינש(וס ודסושמשק.
נירמוסויחאיתוסתקציב.וונירמוסוכזשומשמשוסבחינתוש ודסושיחאיושסואעיףותקציביומאוים,וסמשסושאםושתקציב
שסומשרדושרווחשו דסואווקטןובאופןויחאיוסאורךוששנים.ווששוואשוביןואעיפיותקציבומנורמסיםויכוסשוסשמש
סשבנתואדריושעדיפויותושסושממשסש.
סעיתיםוישוצורךובשניואו יונירמוסוביחד.ווסמשסובששוואשושסואעיפיותקציבושקשוריםוסשירותיםוסאוכסואייש,
צריךוסנרמסושןוס ודסושאוכסואיישוושןוכאחוזומשתקציב.

מקורות מידע
שנתוניםושנשתמשובשםובאיםוממקורותושונים,וספיושצורךוושמצאיובכסוענייןושנעאוקובו.
רובונתוניםויאאפווממואדותוממסכתייםוידועים,וכ וןושסמ"א.וואסשושםושנתוניםושרשמייםושסומדינתוישראס,וושתקווש
שיאושששימושובשםויקטיןואתושוויכוחיםועסושעובדות.וובנואף,וסנתוניםושרשמייםוישויתרוןוששםוזמיניםוסשימושוואין
צורךוסששקיעומאמציםורביםוכדיוסמצואואותם.וועםוזאתוישיוומקריםושבשםוישואפקובנו עוסאיכותושנתונים,וובמקרים
כאסשונבחןוחסופות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(
שסמ"אואחראיתועסושפעיסותושאטטיאטיתושסוממשסתוישראס.ווזושיויחידשומקצועיתועצמאיתובמשרדוראשושממשסש,
שבראששועומדושאטטיאטיקןושסאומי.וושפעוסותושעיקריותושסושסמ"אושןוסאאוףונתונים,וסנתחואותם,ווספראםואותם.
דו מאותוסנתוניםושנאאפיםועסוידיושסמ"אוכוססותואתושפרטיםושבאים:
• נתוניםועסואוכסואיתושמדינש.וושסמ"אומבצעתואתומפקדיושאוכסואיןוומנתחתואתושתוצאות.ווביןושיתרוזשוכוסס
נתוניםוכמוושתפס ותואתניתוודתיושסושאוכסואישו)ערביםועומתוישודים(,ושתפס ותוש יסים,וונתוניותוחסתוחיים
שמשמשיםואתותעשייתושביטוח.
• מדדיומחירים.וושמדדושמפוראםוביותרושואומדדושמחיריםוסצרכן,ושעסיוומבואאתומדידתושאינפסציש.וובנואףויש
כמשומדדיםואחרים,וכ וןומדדיותשומותוסבנישווסחקסאות,ומדדיומחיריםוסיצרנים,וועוד.
• פעוסותושסומשרדיושממשסש,וכ וןואסיסתוכבישים,ושנחתוצינורות,וועוד.
שפראוםושעיקריושסושסמ"אושואוששנתוןושאטטיאטיוסישראס,ושמכיסומידעועדכניוושיאטוריועבורוכסושנש.ו וכס
ששנתוניםומאזושראשוןושפוראםובשנתו 1950ונ ישיםובאתרושסמ"א.וובנואףוישופראומיםומפורטיםורבים,וכמווסמשסוירחון
שמחירים,ווכןופראומיםומיוחדיםובנושאיםושונים.
אתרושסמ"אונמצאובכתובתו.http://www.cbs.gov.il

משרד האוצר
משרדושאוצר ואחראיועסותקציבושמדינש,וששואומטבעושדבריםומקורומידעוחשובוומענייןועסופעיסותושממשסש.וובנואף,
עסוידיומעקבואחריושינוייםובתקציביושמשרדיםוששוניםוסאורךוזמן,וניתןוססמודועסושינוייםובאדריושעדיפויותושס
שממשסש.ו
תקציבושמדינש ושואואפרועבוכראושמכיסופרוטורבושסואעיפיושתקציב.ווכמווכסותקציב,ו םותקציבושמדינשומורכבומצד
שכנאותוומצדושוצאות.וואבסוקששוסשעריךומראשואתוששכנאותובאופןומדויק,וו םושצרכיםוושאיסוציםומשתניםוכסושזמן.
סכן,ובני ודוסתדמיתושתקציבושמדינשושואוקבועוונתון,וכפיושאושרועסוידיושכנאת,וישובעצםושסושו ראאותושונותושס
שתקציב:
• שתקציבושמקוריוטוכפיושאושרובכנאתובחוקושתקציב.
• שתקציבועסושינוייווטושתקציבובאוףוששנשואחריוכסוששינוייםוושעדכוניםושנעשו.
• שביצועוטומשושנעששובפועס.
נתוניםועסושתקציבוניתןוסמצואובכמשומקומותושוניםו)שסאותמידומאכימיםואחדועםוששני(:

11
•
•

•

אתרומפתחושתקציב ו)אוובשמוושמקורי,ואתרושתקציבושפתוח(,ושמנושסועסוידיושאדנשוסידעוחברתי.וושאתרומכיס
נתוניםושחסומשנת ו 1992ו שמקורםומשחשבושכססיושסומשרדושאוצר,ועםוויזואסיזציותושמתמקדותובשינוי
שאעיפיםומשנשוסשנש.וושכתובתושסואתרומפתחושתקציבושיאו.http://www.obudget.org
אתרושחשבושכססי,ושמאפקונתוניםובעיקרועסוש ירעוןוומימונוומאזו 2001ו ו)בעברושיוו םונתוניםומאז ו.(1996
שכתובתושסושדףועםושנתוניםושאסשושיא
http://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/BudgetExecutionReports/Pages/BudgetExecuti
.onReportsFiles.aspx
דפיוויזואסיזציותוונתוניםושסואעיפיושתקציבושפוראמוועסוידיוא ףותקציביםובאוצרועסושפסטפורמשושציבורית
tableau publicותחתושכותרתו"פיאקסיודי יטסי".וושנתוניםומתחיסיםובשנתו.1997ושכתובתושיא
./!#https://public.tableau.com/profile/mof.budget

גופים אחרים
בנואףוישיוו םומקריםושנשתמשובנתוניםומ ופיםואחריםווממכוניומחקרושונים,וכוססובחו"ס.ווסמשס
• משרדושבריאותואואףוומפראםונתוניםועסושמורשיםוסעאוקובמקצועותושרפואשוועסותשתיותושרפואש,וסמשס
מיטותובבתיוחוסים.
• מדדוששסוםוששוזכרוסעיסומבואאועסואקרוחודשיושנערךועסוידיוחוקריםומאוניבראיטתוסת-אביב.
• נתוניםועסושיחאושסוקבוצותואוכסואיישוזווסזוווסמדינשוניתןוסמצואובמדדושדמוקרטישושישראסיתושמבואאועס
אקרושנתיושנערךועסוידיושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש.
• נתוניםושוניםוובפרטועסושחברשושחרדיתומופיעיםובפראומיםושסומכוןוטאוב.
• נתוניםועסושתנחסויותוונפ עיםופסאטינייםונאאפיםועסוידיושסוםועכשיווובצסם,וועסונפ עיוטרורוישראסיםועסוידי
משרדושחוץ.
• במקריםושוניםומאמריםובוויקיפדישומרכזיםונתוניםובמקוםואחדוומקסיםועסומציאתםוואיכומם.

זמינות ,אמינות ,וחוסר נתונים
ישוכיוםומצאיוענקושסונתוניםוזמינים.ווששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א,וסמשס,ומכיסושרבשומאותועמודיםושס
טבסאותונתונים.וובנואףוישונתוניםורביםושזמיניםובאתרושסמ"אוואינםוזוכיםוסשצ שובשנתון.וומעברוסכךוישונתוניםונואפים
ממקורותואחרים.
עםוזאתוישושמוןונתוניםוחשוביםושאינםונאאפיםוו םואםושםוקיימיםובמקוםוכסששוושםואינםוזמיניםוסמחקרוושצ ש.
שנשוכמשודו מאותושנתקסתיובשן.
• נתוניו יוא.וואחדושנושאיםובמחסוקתובחברשושישראסיתושואוש יואוסצש"ס,וובפרטו יואוחרדים.וואבסונתונים
מאודריםועסוכמשוחרדיםווכמשובנותומקבסיםופטורובכסושנשואין.וושצורשושיחידשוסששי ונתוניםוכאסשושיא
ססקטואותםוממקורותושוניםווסנאותוסשרכיבותמונש,ואבסושתמונשושזוובשכרחואינשומסאשווישוסשניחוש םואינש
משקפתואתוכסושאמת.
• נתוניועדותובאוכסואיש.ועודונושאושמעוררומחסוקותורבותושואוששדושעדתי.וושאםוישובאמתוקורסצישומובשקת
ביןועדותושמזרחוסעוני?ו ושאםוישושינויוביחאושמאפריוביןועדותושמזרחוסאשכנזים?ומידעוחסקיוניתןוסקבס
מששפרדשוששסמ"אועוששובחסקומשנתוניםוביןויסידיואאישוואפריקשוסביןויסידיואמריקשוואירופש.וואבסוככס
שמאפרויסידיושמדינשו דס,ווככסושישויותרוערבובוביןושעדותוששונות,וכמותוואיכותושמידעויורדת.
שאיבותוסחוארושנתוניםושונות.וובמקרשושסונתוניו יואושחרדיםוסמשסוניתןוסטעוןושזשוחסקומשמיאוךושכססיועסונתוני
יואומשיקוסיםושסוביטחוןושדש.וובכמשומקריםויתכןושברקעושדבריםוישוחוארורצוןוסשתעאקועםונושאיםושבמחסוקת.
ובמקריםואחריםוזוובעישואובייקטיביתושאכןוקששוסש דירואתושנתוניםושדרושיםווקששוסמצואואותם.
בשקשרושזשוצריךוסצייןוש םובמקריםושישונתונים,וסאותמידוברורושאסשובדיוקושנתוניםושאנחנוורוצים.ווניקחובתור
דו משואתונושאומאפרושרופאיםובמדינש,וובפרטוכמשורופאיםוישויחאיתוס ודסושאוכסואייש.ו ושנתוניםומוקדמיםושס
שסמ"אוכססוואתומאפריושמחזיקיםוברישיוןוסעאוקוברפואש.וואבסוכמשומשםועאקוובמקצועובפועס?ו ווכמשוכברויצאו
ספנאישואוויצאווסששתסמותובחו"ס?ו ושאיבשוששנתוניםושקיימיםועואקיםוברישיונותושיאושמטבעושדבריםורישיונות
נאפרים,ווסכןושנתוניםוקיימיםווזמינים.וווכדיוסאפקומידעווסווחסקיועסורופאיםושיצאווספנאיש,ושסמ"אומאפקו םופיסוחוספי
יסוואופרובנפרדורופאיםובעסיורישיוןוששםומעסו יסו.65וואבסועדייןומשושמענייןומבחינתושירותיושבריאותושואושעואקים
ברפואשווסאושמחזיקיםוברישיוןו)ומצדושני,ושפערוביןושמחזיקיםוברישיוןוסביןושעואקיםובמקצועובפועסו םושואויכוס
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סשיותומעניין(.ווובנואףוישונתוניםואחריםושחאריםוס מרי,וכמווסמשסומאפרושאחיותוטועסוזשוסאופוראמוונתוניםובאותן
טבסאותוכסס,וכיואחיותוסאושיווזקוקותוסרישיון.וושתשובשויכוסשוסבואומאקריושתעאוקש,ואבסוסמרותוששסמ"אומבצעת
אקריוכוחואדםומאזו1954ונתוניםומפורטיםואודותומקצועותוכמוורופאיםוואחיותואינםומתפראמים.
וסקינוח,וישומקריםושבשם ואיכות ו שנתוניםובעייתית,ואוובמיסיםואחרות,וקייםוחששוכבדוששנתוניםוש ויים.ו ואוסי
שדו משושקיצוניםוביותרושנתקסתיובשושיאונתוניושסמ"או)כפיוששםומופיעיםובשנתוןושאטטיאטי(ועסוכניאשוויציאשושס
תייריםוסישראס,ושמקורםוברשותושאוכסואיןוושש ירש.וובאופןומפורטויותר,ודבריוששאברואודותושנתוניםואומריםו"אזרחי
מדינותוזרותושנכנאיםוושיוצאיםואתו בוסותושמדינשודרךותחנותוש בוסוממסאיםוטופאושמתאיםוסאו ושאשרש:ועוסש,ותייר,
תושבוארעי,ווכו'.ותוכןושטופא,ושכוססואתותאריךושמעבר,ושוקסדוסמחשבועסוידיופקידיומשרדושפניםואוומשרדושקסיטש.
שנתוניםועסועוסיםושנכנאיםוסישראסומועבריםוסמרשםושאוכסואין,וונתוניםועסוזריםונכנאיםוויוצאיםומועבריםוסקובץ
ביקורתוש בוסות.ו]שבשרותועסורישוםוישראסיםושושמטו[ושחסובשנתו2000ומשרדושפניםושפאיקוסקסוטואתוטופאושמעבר
ב בוסוסתיירים.וסכןוקובציומשטרתוישראסומשוויםומאזומקורוסנתוניםועבורותנועתושתייריםוב בוסות".ו ושתוצאשושס
עיבודושנתוניםושאסשומוצ תואיורו.4
משוששאיורושזשומראשושואוששפרשוביןומאפרושנכנאיםוסמאפרושיוצאיםובכסוקט וריש.ווכךוניתןוסראותוסמשסואת
שמאפרושמצטברושסועוסיםושש יעוו)כמעטו3ומיסיוןומאזוקוםושמדינש(,וואתושמאפרושמצטברושסוישראסיםושירדוו)קצת
יותרוממיסיון(.וואבסומשושמענייןואותנווכר עושואושפערוביןושמאפרושמצטברושסותייריםונכנאיםוסיוצאים.וובאופןור יס
שיינוומצפיםוששפערושזשוישישוקרובוסאפא,וכיוכסואסשושבאיםו םועוזביםובאופוושסודבר,ווזשואכןושמצבועבורותיירים
שש יעוובאניותושייט.וואבסוס ביותייריםואחריםונוצרופערומפתיעוש דסובצורשודרמטיתושחסומ1990 -וסערך,ווקצבוש דיסש
שסושפערו)כסומרושקצבושבוותייריםומצטבריםוסכאורשובארץ(ו בושואפיסוויותרומשקצבושבווש יעוועוסיםוב סושעסייש
ש דוסושסוראשיתושנותוש.90-ו ובאךושכוסושנתוניםומראיםושביןו1990ו ס2005-ו נוצרופערואדירושסובערךומיסיוןווחצי
תייריםועודפים,ושש יעוסישראסואבסוסאויצאווממנש.ווזשוסאויכוסוסשיות,ואבסואסשושנתוניםושרשמיים.
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איורו :4וששפרשוביןושנכנאיםוושיוצאיםומישראסוסאורךוששנים,וספיונתוניושסמ"א.7

גרפיקה סטטיסטית
נתוניםוכמותייםוניתניםושרבשופעמיםוכטבסאותושסומאפרים.ו ואבסוסרובובניושאדםוקששוס בשותמונשווסשביןומתוך
טבסאותוכאסשומשושנתוניםואומרים.ווצורשוטובשויותרוסשאתכסועסונתוניםווסשתרשםוממשוששםואומריםושיאוסשצי ואותם
באופןו רפי.ווששימושוב רפיםוסשצ תונתוניםואטטיאטייםושתחיסובאטסאושמאחריוושפוסיטיושסווויסיאםופסייפיירובאוף
שמאשוש,818-ווחסקומאו יוש רפיםושנצי וכאןומקורםומאז.
7
8

מקור:ועיבודומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א,ושניםושונות,וסוחושנתוניםועסוכניאותוויציאותוספיואו ואשרש.
William Playfair, The Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary, facsimile of the 1801 3 rd
.edition, Cambridge University Press, 2005
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באפרושזשונשתמשובעיקרוב רפיםופשוטיםווישירים,ווננאשוסנצסואותםוכדיוסאפרואיפורווסשראותוקשריםוביןו ורמים
שונים.וושכוונשושיאושש רפיםוישיוומובניםוסכסווסאויחייבווששקעתומאמץורבומידיוסשבנתם.ווסשםוכךו םונואיףושערותועס
ש רפיםועצמםושמפנותואתותשומתושסבוסתופעותואוושקשריםוחשובים.וועםוזאת,וכיווןושמדוברוספעמיםובשצ שושסוכמות
דוסשושסונתוניםוביחד,ועדייןוסוקחוזמןוכדיוסשבחיןובכסושמידעוש סוםוב רףווסשעריךואותו.
או וחשובושסו רףושנשתמשובוושרבשושואושצ שושס ואדרותועתיותו)(time seriesושמראותואיךומששוומשתנש
סאורךוזמן.וודו מאותוסכךושםואיורו3וואיורו 4וסעיס.וואדרותונתוניםוכאסשומאפשרותוסשביןושינוייםוושתפתחויות,וונותנות
שקשרוחשובוסמצבושנוכחי.ווסמשסואםואנחנוויודעיםושבשנשומאוימתונשר וו 278ואנשיםובתאונותודרכים,וחשובו םוסדעת
אםובשניםושקודמותושמאפרושישו בושויותרוושואובמ מתוירידש,ואוושחסיסשובשניםושקודמותושיוופחותושרו יםוושמ מש
שיאומ מתועסייש.ו ושצורשושבשויוצ וצירושזמןומוצ תובאיור ו . 5ו שת יותובתחתיתוש רףומציינותושנים.ו וצבעי ושרקע
משקפיםואתואיוו ושממשסשושכישנשובכסותקופש:ווורודוסממשסותושמאס,ותכסתוסממשסותוימין,ווא וסובשירוסממשסות
אחדות.וובשוסייםושעסיוניםויצוינווכר יסוראשושממשסשוושריםונואפיםוספיוששקשר.וובדו משושניתנתוכאןומצויניםו ם
מאפרושכנאתוומאפרושממשסש.
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איורו:5וצירושזמן ושישמשואותנווברביםומש רפיםובשמשךושאפר.ווטווחושזמןוישישוסעיתיםוקצרויותר,וספיושנתוניםושזמינים.ו

סוגי גרפים
או יוש רפיםושעיקרייםושנשתמשובשםושםוכדסקמן.

פונקציה
פונקצישומתארתואיךו ודסומאויםומשתנשובתסותוב ודסואחר.ווזשוכר יסומתוארועסוידיוקו.ווסמשסואםונרצשוסתארואת
שאינפסצישוסאורךוששניםומאזוקוםושמדינש,ונציירוצירואופקיושעסיוומאומנותוששנים,וומעסיווקוושמתארואת וערך
שאינפסצישוסכסושנש.וושתוצאשושיאו רףוכמוואיורו14ובעמ' .27וו םואיורו3וסדו משומתארופונקציש,ובמקרשושזשומאפר
מיטותושאשפוזוס1000-ונפשובכסושנש.
אםונרצשוסתארוכמשופונקציותושקשורותוזווסזוופשוטונציירוכמשוקוויםוביחדוכמוובאיורו.4ווזשועובדוכשכסושפונקציות
נמדדותובאותןושיחידותועסואותשושאקסש.וומקרשוקששויותרושואוכשרוציםוסששוותופונקציותומאו יםושונים,ושנמדדות
בצורותושונות.וובמקרשוכזשוניתןוסששתמשובצירואנכיוכפוס,ואחדוסכסופונקציש.וודו משוסכךואפשרוסראותובאיורו9ובעמ'
20ושמתארואתומאפרושמפס ותושסאועברוואתואחוזושחאימשוובמקביסואתומאפרושקוסותושבוזבזווכתוצאשומכך.

שטח מתחת לפונקציה
ספעמיםואנחנוורוציםוסחסקופונקצישוסכמשומרכיבים.ווניקחוסדו משואתואוכסואייתושמדינש,וומעברוסכךואתושחסוקשושס
שאוכסואיישוסישודיםווערבים.וואזוניתןוסציירו3ופונקציות:ושאוכסואיישושכוססתובכסושנש,ושישודיםושכסושנש,וושערבים
בכסושנש.וואבסוישו םואפשרותואחרת:וסציירוקוושמתארואתושאוכסואיישושכוססתוכסושנש,ווסצבועואתוששטחושמתחת
סקוובשניוצבעיםושמייצ יםואתושישודיםוושערביםובשתאמש.וושתוצאשושיאו רףוכמוואיורו79ובעמ' .118

גרף פיזור
או ואחרושסוניתוחועואקובקשרוביןושניומשתנים.ווסדו מש,ואיורו1ובפרקושקודםובדקושאםוישוקשרוביןוששכנאשושממוצעת
שסותושביועירומאוימתוסביןושצבעשוסמפס שוכסששי.ווסשםוכךויצרנוומערכתוציריםושבשוצירואחד,ושאופקי,ומייצ ורמות
שכנאשושונות,וושצירוששני,ושאנכי,ומייצ ורמותושונותושסותמיכשובמפס ש.ווכסועירואומנשובנקודשושמייצ תואתושצרוף
שסוששכנאשוושתמיכשובעירושזו.ווכךוקיבסנוותמונשושסושפיזורושסושעריםוששונותו)ובנואףוכססנוו םומידעועסושאוכסואייש
בכסועירועסוידיוש ודסושסושאימוןושסושעירוושצבעיםושסו(.ווב רףוכזשוניתןוסראותואתושקשרוביןושמשתנים:וסמשסושיש
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מתאםוביןושצבעשוסמחנשושציוניוסביןושכנאש.ווניתןו םוסראותוצבירים:וב רףושמצי ושצבעשוססיכוד,וניתןוסראותוצבירושס
עריםוערביותווחרדיותובפינשוששמאסיתותחתונשו)עריםועניותושסאומצביעותוסיכוד(,ווצבירונפרדוסרוחבוש רףובחצי
שעסיוןושסוו)עריםוציוניותועםורמותושכנאשושונותושבשןושסיכודומקבסו15-50%ומשקוסות(.

חלוקה
אחדושדבריםושנרצשוסשצי ושואוחסוקשושסושסםוסחסקיו.וודו משוטובשושיאותקציבושמדינש,ושאנחנוורוציםוסראותואיך
שואומתחסקוביןושמשרדיםוששונים.ווצורשומקובסתוסשצי וחסוקשושיאועסוידיותרשיםועו ש.וואבסוסתרשיםועו שוישושני
חארונותועיקריים:וראשית,וכשישושרבשוחסקיםוקששוסשבחיןובשם,וושנית,ואיואפשרוסשראותוחסוקשושיררכיתו)סמשס
חסוקשוביןותחומיופעיסות,וואזוביןושמשרדיםובכסותחום,וואזוביןושאעיפיםושעיקרייםובכסומשרד(.
שאסטרנטיבשושיאוסששתמשובתצו שושנקראתו.tree mapוובשצ שושזווששסםומיוצ ועסוידיומסבןו דוס,וואתושמסבן
שזשומחסקיםוסתת-מסבניםווסתת-תת-מסבניםוספיושצורך,וכשששטחיםושיחאייםושסותת-שמסבניםושאסשומייצ יםואת
שחסוקש.וודו משואפשרוסראותובאיורו27ובעמ'ו.49

Spie chart
תרשיםועו שושואושיטשומקובסתוסשצי וחסוקש.וותרשיםוspieושואושרחבשושסוזשושמראשואתושיחאוביןושתיוחסוקות.
סרובואסשותשיינשושתיואוכסואיות:ואוכסואייתושמדינשוכוסש,וואוכסואיישואחרתושאנחנוורוציםוסששוותוסאוכסואייש
שכססית.ווניקחוסדו משואתושנפ עיםובתאונותודרכים.וומשושאנחנוורוציםוסראותוזשושאםוששרכבושסואוכסואייתושנפ עים
דומשוסשרכבושסושאוכסואיישושכססיתואווסא:וסמשס,ושאםויסדיםונפ עיםויותרואוופחותומשצפויוספיומאפרםובאוכסואייש?
תרשיםו spie chartומורכבומשתיושכבות.וושבאיאושואותרשיםועו שואטנדרטיושמצי ואתושחסוקשושסושאוכסואייש
שכססיתוספרואותומיןוו יס.ווסמשסובניםוב יסיםו ,10-14 ,5-9 ,0-4ווכו',ווכנ"סו םוסבנות.וואנחנוונצי ואתושבניםובצדוימין
ואתושבנותובצדושמאס,וכשפרואותוש יסומאודרותומשיסדיםוסמעסשואסושקשישיםוסמטש.
ששכבשוששניישושיאושחסוקשושסושנפ עיםובתאונותודרכיםוספיואותןופרואותושסומיןוו יס.וואפשרוסעשותוזאתועסוידי
תרשיםועו שונואף.ו ואםושחסוקשושסושנפ עיםוביןושקבוצותושיאואותוודברוכמוושחסוקשושסושאוכסואייש,ונקבסואותו
תרשיםועו שוכמוושקודם.ווזשויקרשואםושתאונותושןואקראיות,ווסכסואחדוישואתואותוושאיכויוסשיפ ע.וואבסואםוסקבוצות
אוכסואישומאוימותו)סמשסויסדים(וישויותרואיכויוסשיפ ע,ושפרואותושמייצ ותואותםותשיינשויותרורחבותומאשרובתרשים
שמקורי.וושבעישושיאושקששוסשבחיןובשינוייםוכאסש.וואזובמקוםוזשואנחנוונשמורואתושפרואותוששונותובאותוורוחבוששן
שיו,וונאריךואוונקצר ואותןוכדיוסשקףואתושנתוניםועסושנפ עים.ווכךואםובפסחומאויםומשאוכסואיישוישויחאיתומעטונפ עים
זשויבואוסידיוביטויובכךוששפרואשובעו שותשיישוקצרשווסאות יעוסשיקףושעו שושמקורית.ו וסעומתוזאתואםובפסח
אוכסואישומאויםוישושמוןונפ עיםובאופןויחאי,וזשויתבטאובפרואשוארוכשויותרושבוסטתומעברוסשיקףושעו שושמקורית.
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איורו:6ותרשיםוspieושסונפ עיותאונותודרכים.9

דו משושמבואאתועסונתוניותאונותודרכיםואמיתייםומוצ תובאיורו.6ווכפיושניתןוסראות,ויסדיםונפ עיםודווקאופחות
משצפויוספיוחסקםובאוכסואייש,וושנפ עיםושעיקרייםושםוצעיריםובשנותוש20-ושסשם.ווכמווכןובוסטוש בריםונפ עיםויותר
מנשים.
סמיושמתענייןובפרטים,ונצייןו םושבשצ שושזוושרדיואושסוכסופרואשומייצ ואתורמתושאכנשוסקבוצותומיןוו יסושונות
—ועדוכמשושםונוטיםוסשיפ עויותרואוופחותומחסקםובאוכסואיש.ווששטחושסושפרואשומייצ ואתומאפרושנפ עים.וושימו
סבושבפרואותושסועו שוששטחופרופורציוניוסריבועושרדיואו)כמווששטחועי וסושוושופאיוכפוסושרדיואובריבוע(.ו וכך
9

מקור:ופראוםו1492ושסושסמ"א,ותאונותודרכיםועםונפ עיםו ,2011וסוחו.2.09

15
סמשסופרואשוששרדיואושסשופיו2ויותרו דוסומבעו שושמקוריתומייצ תופיו4ויותרונפ עיםוממשוששישוצפויוספיוחסקם
באוכסואיש.ווסכןושרדיואוסאומיצ ואכנשובאופןוסינאריואסאובאקסשוריבועית.

שער ראשון

המצב הפוליטי

17

מדינתוישראסושיאומדינשודמוקרטית.ו וזושיודמוקרטישוייצו ית,ושבשושאזרחיםובוחריםונצי יםוסכנאת,וושכנאתומקימש
מתוכשוממשסש.וושכנאתוושממשסשושםו ופיםופוסיטייםוטומכשניםובשםואנשיםושנבחרווסתפקידומתוקףוא 'נדשופוסיטית,
וסאוודווקאומתוקףושכשרשווניאיוןומקצועי.ווואופיושפעיסותושזוושואושסומשאוומתןוורקיחתודיסיםוכדיוסקדםועניינים
וספשרוביןומ ווןו דוסושסואינטראיםומנו דים.וובפרקיםושבאיםונתארואתושמערכתושפוסיטיתובישראס.
• פרקו ועואקובתשסיךושבחירותועצמו:וסמשסומשוואחוזושששתתפותובבחירות,ומשןוששטיותושקיימותובבחירות,
ועדוכמשושבחירותומשקפותואתורצוןושעם.
• פרקוד ועואקובממשסשועצמש,וובפרטוב ודסושממשסשוובמשרדיושממשסש.וובנואףושואועואקוביחאיושממשסש
ושכנאת,ושחסוב ודסושקואסיצישווכסשובחוקוששאדרים.
• פרקוש ועואקובמשותושדמוקרטישושישראסית,וסמשסובשאסשושאםושמדינשויותרוישודיתואוודמוקרטית.

פרק ג :בחירות

מדינתוישראסומקיימתומשטרודמוקרטי.וושדמוקרטישובאשוסידיוביטויובבחירותוסכנאת,וושתוצאשושסושבחירותושיאושקמת
ממשסשושמשקפתואתורצוןושעם.וובפרקושזשונדוןובשיבטיםושוניםושסותשסיךושבחירות.

השתתפות בבחירות
אחוז ההצבעה
סאוכסואזרחיושמדינשומצביעיםובבחירות.ו וראשית,וסאוסכוסםוישוזכותובחירש:ושזכותושזווניתנתורקוסבני ו18ו ומעסש.
ושנית,וישוכאסשושאינםומנצסיםואתושזכותושמוקניתוסשם.ו ואחוזוששצבעשובבחירותוטוכסומרוכמשומתוךובעסיוזכות
שבחירשו מממשיםואתושזכותושזווומצביעיםובפועסוטונמצאובמ מתוירידשוברובושמדינותושדמוקרטיות ושמערביות.
שנתוניםומשבחירותובישראסומוצ יםובאיורו.7
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איורו :7ואחוזושמצביעיםוסכנאתו)וסראשושממשסש(ומתוךובעסיוזכותושבחירש.10
 10מקור:ונתוניושצבעותושיאטורייםומאתרושכנאת.
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19
משושרואיםושואושעדובחירות ו1999ו שייתשוירידשושדר תיתוקסשוביותרובאחוזוששצבעש,ואבסובסיושוםותנודות
דרמטיות.וסאומסחמתויוםוכיפור,וסאומסחמתוסבנון,וסאורצחורבין,וכסוםוסאוששפיעובצורשורצינית.ו ואבסובבחירות
שמיוחדותוסראשותושממשסשוב, 2001-ובשןושתמודדוואשודוברקוואריאסושרון,ואחוזוששצבעשוירדומאזורוש79% -וספנישן
סאזורוש65%-ואחרישןו—וירידשושסו14%ובמכש.וואדרו ודסושסו20ו מנדטיםוששחסיטווסאוסששתתףובמשחק,ווחסקם
מתמידיםובכךועדושיום.וומאזו2006וישואמנםומ מתועסיישובאחוזוששצבעש,ואבסובבחירותושאחרונותוב2015 -ושואועדיין
ש יעורקוס.72%-
שאיבותוסירידשוב2001-וקשורותוכנראשוסאינתיפדשוששנייש:
• שימנעותומשצבעשושסוערבייוישראסובעקבות ואירועיואוקטובר ו.2000ו ובחודשוזשונערכוושפ נותושזדשותושס
ערביי ו ישראס ו עם ו שפסאטינים ו בשטחים .ו ו ששפ נות ו שידרדרו ו במשירות ו סשתנ שויות ו אסימות ו בין ו שמפ ינים
סמשטרשושבמשסכןונשר וו 12וערביםואזרחיושמדינש.וושאברוזשומאבירוחסקוקטןובסבדומשירידש,וכיושמפס ות
שערביותוקיבסוו10ומנדטיםובבחירותו1999וו8-ומנדטיםוב2003-ו—וירידשושסו2ומנדטיםובסבד.ו
• שברוב ושוששמאס,וכתוצאשומכישסוןושיחותוקמפודיוידוופריצתושאינתיפדשוששנייש.ו ושאברוזשונראשואביר
עבורוחסקו דוסומשירידש,וסאורוששבדסיםוביןוש דסיםושיחאייםושסו ושושימיןוו ושוששמאסוביןובחירותו1999וו-
.2003וו ושושימיןונשארובערךובאותווש ודס,ובעודו ושוששמאסושצטמק.

הצבעה כפונקציה של הכנסה
אחוזוששצבעשושכססיושואוממוצעועסוכסואזרחיושמדינש.וושממוצעושזשומאתירומאחוריוושונותובשצבעשוכפונקצישושס
משתניםודמו רפייםושונים.וואיורו8ומראשואתואחוזוששצבעשובשנתו 2015וכפונקצישושסוששכנאשושממוצעתובכסושערים
בישראסושישובשןומעסו20,000ותושבים.
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איורו:8ואחוזוששצבעשובשנתו 2015ובעריםושונותוכפונקצישושסוששכנאשושממוצעתובעירוושרכבושאוכסואייש.11
 11מקור:ונתוניושצבעשומאתרווועדתושבחירותושמרכזית.וונתוניושעריםומשפרופיסיםושסורשויותומקומיותושסושסמ"א.
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20
משאיורוניתןוסשבחיןובכמשותופעותושונותועבורופסחיםושוניםובאוכסואייש:
• אחוזוששצבעשואצסוחרדיםו בושוביותרוועומדועסו.80-90%
• אצסוערביםוישופיזורורבושסואחוזוששצבעש,ובטווחו.50-80%ווספיזורושזשוישוקשרומאויםועםוששכסש,12ואבסוסא
עםושכנאש.
• בעריםוישודיותוומעורבותוניתןוסראותוקשרוביןושכנאשוואחוזושצבעש:וככסושששכנאשושממוצעתו בוששויותר,וכך
אחוזוששצבעשו בושויותר.וובפרט,וכסועסיישושסו1000ושקסיםובשכנאשושממוצעתו ורמתוסעסיישושסו2.3ונקודות
באחוזוששצבעשובממוצע.

ייצוגיות
בישראסונשו שושיטתובחירותופרופורציונאסיותוכססוארציות.וומשמעותושדברושמאפרושמושביםובכנאתומשקףובצורש
קרובשואתומאפרושקוסותוסשןוזכתשוכסומפס ש.ו ושאיי ושעיקריוסשיקוףומושסםושוא ו אחוזושחאימש,ושמונעוממפס ות
קטנותומסשיכנאוסכנאת.
ידועוכיושיטשופרופורציונאסיתוכזוומעודדתויצירשושסומפס ותואקטוריאסיות,וואכןובישראסוישומאפרו דוסושס
מפס ותושמייצ ותופסחיםושוניםובאוכסואייש.ו ומאפרושמפס ותובכסובחירותומוצ ובאיור ו,9ויחדועםומאפרושמפס ות
שנכשסוווסאושצסיחווסקבסוייצו ובכנאתוואחוזושקוסותושבוזבזווכתוצאשומכך.
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איורו :9ומאפרושמפס ותושמתמודדותובבחירותוששונותוסכנאת,ווכמשומשןונשארוובחוץווסאוזכוובמושביםובכנאת.13

כפיושניתןוסראותוספניושמשפךושתמודדוופחותומפס ות,וורקומיעוטןונשארוומחוץוסכנאת.ומאמצעושנותוש70-ועד
אמצעושנותוש90-ושיוויותרומפס ותוובערךוחצייןונשארוובחוץ.וומאזובחירותו 1999וישועודועסיישובמאפרושמפס ות,ווכעת
רובןואינןומצסיחותוסשיכנאוסכנאת.וועםוזאתומדוברובמפס ותוקטנות,וומאפרושקוסותושכוססוששוסךוסאיבודושואונמוךוונע
בטווחו3-5%ו)אםוכיויתכןוששואובמ מתועסיישומאוימת(.ווששיאושישובבחירותו,2013ואזו268,797וקוסותוששםו7%ובוזבזו.
מדידשוישירשויותרושסוייצו יותו)אווסיתרודיוקוחוארוייצו יות(וניתןוסמצואובאקרומדדושדמוקרטישושישראסית.ווזשו
אקרושנתיושנערךועסוידיושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,וובשניומקריםושואוכססואתוששאסשו"שאםוישושיוםובמדינתוישראס
מפס שושמייצ תואתוששקפותיךובצורשוטובש?".וושתוצאותוששתקבסוומוצ ותובאיורו.10ווכפיושניתןוסראותושמצבוע ום.
סמרותוריבויושמפס ותושמתחרותועסוקוסוושסושבוחר,וב2012-ורובומובשקוטענוושאיןומפס שושמייצ תואותם.ווב2016-
שישורובוקטןוביןושישודיםושאמרוושישומפס שוכזו,ואבסואצסושאזרחיםושערביםונשארווכשניושסישיםושטענוושאין.
 12כשאחוזומקבסיותעודתוב רותועוסשומ50%-וס,65%-ואחוזושמצביעיםועוסשומ60%-וס,80%-ובניכויושחרי ומע'ארושבווישו81%וב רותואבס
רקו47%ושצבעש.
 13מקור:ונתוניוששצבעשוכפיוששםומרוכזיםובאתרושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש.
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איורו :10ושתשובותוסשאסשושאםוישומפס שושמייצ תואתוששקפותיך,ומאקרומדדושדמוקרטיש.14

הצבעת מחאה
שצבעשוסמפס ותוקטנותושאינןועוברותואתואחוזושחאימשויכוסשוסשיחשבוכשצבעתומחאשונ דושמפס ותושדומיננטיות.
בנואףוישו םואפשרותוסשצבעתומחאשומפורשתועסוידיופתקוסבן.
שכססיםושנשו יםובמדינתוישראסורואיםובפתקוסבןושצבעשופאוסש,ווסכןואיןואפירשושסושצבעותומחאש.וואבסוניתן
בעצםוסקבסושערכשועסואמךומאפרוששצבעותושפאוסות.ו ובנואףועסופתקיםוסבנים,ושצבעותופאוסותוכוססותומעטפות
ריקות,ומקריםושסויותרומשניופתקיםוזשים,ואווצרוףושסופתקיםושונים.ווחסקומשמקריםושאסשושםוטעותואמיתית,ווחסקו ם
שםואו ושסושצבעתומחאשו)סמשסוקששוסראותואיךוניתןוסערבבופתקיםושוניםובטעות(.וואםונניחושששאתברותוסטעותושיא
דיוקבועש,ושינוייםובמאפרוששצבעותושפאוסותויכוסיםוסשמשומדדוסשינוייםובמאפרושצבעותושמחאש.וושתוצאותומוצ ות
באיורו.11

 14מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 232ושאסשו,41וומדדושדמוקרטישושישראסיתו2012ו,ועמ' 231
שאסשו.22
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איורו:11ואחוזוששצבעותושפאוסותובבחירות.וושמינימוםושסוכ1%-ושואוכנראשוטעויותואמיתיות,ווניתןוסשעריךושאחוזים
בושיםויותרומשקפיםושצבעתומחאש.15

עסואמךושתוצאותוניתןוסשפסי ובאפקוסציות:
• בשנותוש50-ווש60-ושיתשועסיישודרמטיתובאחוזוששצבעותושפאוסות.וויתכןושזשומשקףוחוארושביעותורצוןושוסך
ו דסומשסטוןומפא"י.ו
• דווקאובבחירותושאחריומסחמתויוםוכיפורושיתשוירידשומשמעותיתובשצבעותושמחאש.וואוסיושחסטשושבמצב
קיצוניושצבעתומחאשושיאוסוקאואומאוכן.ווושרמותושסושנותוש60-ווש70-וסאוחזרוואחריושמשפך.ו
• שאחוזושנמוךוביותרושסושצבעותופאוסותונרשםובשנותוש,80 -וועמדועסופחותומ.1%-וואסשוששניםושסושמאבק
שאמיתיוביותרועסוששסטוןוביןושימיןוסשמאס.ווזשויכוסוסשמשושערכשומקאימסיתוסכמותוששצבעותושפאוסות
כתוצאשומטעויות.ו
• בבחירותו,1996ואחריורצחוראשושממשסשויצחקורבין,ואחוזוששצבעותושפאוסותויותרומשוכפס.ויתרשומזאת,ואחוז
ששצבעותושפאוסותוסראשותושממשסשושתקרבוס.5%-ווזשונתוןודרמטיובשתחשבובכךוששפערוביןובנימיןונתנישו
)שניצח(וסשמעוןופראו)ממשיךודרכוושסורבין,וששפאיד(ושישורקו1%ומשקוסות.
• בבחירות ו שישירות ו סראש ו שממשסש ו נרשמו ו שצבעות ו פאוסות ו רבות ו במיוחד ו — ו כנראש ו שימוש ו בשפרדש
משבחירות ו סכנאת ו כדי ו סשפ יןו חואר ו שביעות ו רצון ו משמועמדים.ו ו זש ו מרשים ו במיוחדו בבחירות ושמיוחדות
סראשותושממשסשושס ו,2001ובשן ו3%ו משבוחריםוטרחווסבואובמיוחדוכדיוסאוסשצביעו)אווספחות ו2%ו אם
מניחיםושעדו1%ושםוטעויותואמיתיות(.ו
מפס תוש ימסאים
אמוןובמפס ותובמדדושדמוקרטיש
ששדושעדתי

 15מקור:ועיבודונתוניוששצבעשוכפיוששםומרוכזיםובאתרושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש.וומאפרוששצבעותושפאוסותוחושבוכשפרשוביןומאפר
שמצביעיםוסמאפרושקוסותושכשרים.ווס ביושבחירותושישירותוסראשיוממשסש,וששתמשתיובנתוניםומוויקיפדיש.ווסבחירותושסו1996וו1999-
סאוניתןומאפרושמצביעים,ואסאורקומאפרושקוסותושניתנווסמועמדים.ואזוששתמשתיובמאפרושמצביעיםוסכנאתובתורושערכשושסומאפר
שמצביעיםו םוסראשותושממשסש.וו םואםושםובאווסשצביעוסכנאתווסאושצביעוובכססוסראשותושממשסשוזשובאדר,וכיואכןונראשואבירוסאפור
שתנש ותוכזאתוכשצבעתומחאשוששקוסשוספתקוסבן.

פרק ד :ממשלה ומשילות

שבחירותושןוסרשותושמחוקקת,וקריושכנאת.וואבסושכוחושאמיתיונתוןובידיושרשותושמבצעת,ושממשסש,ושמוקמתומתוך
שכנאת.וובפרקוזשונתארואתו ודסוושרכבושממשסותוואתויחאיוש ומסיןושסשןועםושכנאת.

גודל הממשלה
סכאורשומאפרוששריםובממשסש ונקבעוספיומאפרושמשרדיםושצריךוסאייש,וומאפרושמשרדיםונקבעוספיותחומיושפעיסות
שחשוביםוכ וןואוצר,וביטחון,ופנים,וחוץ,ווכו' .וואבסובמציאותומדוברובבניואדםוובפרטובשרכבתוקואסיציות,וושדברים
מאתבכים:ומצדואחדוקייםורצוןו)אווצורך?(וסת מסוחבריוקואסיצישורביםוככסושאפשר,ואבסומצדושניוישורצוןו)כךוספחות
אנחנוומקווים(וסשקטיןואתושבזבוזווסש דיסואתושיעיסותושסועבודתושממשסש.וואיורו12ומראשואתושפרטים.
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איורו:12ומאפרושמשרדים,וששרים,וושא ניםוסמינישםובממשסותוישראס.16
 16מקורות:ודפיושוויקיפדישועסוממשסותוישראס,וושדפיםועסושממשסותובאתרושכנאת.וו"שרים"וכוססואתוכוסם:וראשושממשסש,וא ניווסמינישם,
וששרים,וכוססואסשובסיותיק.וזושיואפירשושסואישים,וכךושאםומיששוושחזיקובמאפרותפקידיםושואונאפרורקופעםואחת.ו"א ניוראשושממשסש"
כוססו םוממסאיומקוםוומשניםוסראשושממשסשובמידשוושיווכאסש,ואבסוסאו"שריםובמשרדוראשושממשסש".ו"שרובמשרדוראשושממשסש"
נאפרוכשרובסיותיק,וכיווןושסאושישוממונשועסומשרדוביצועי.ו"משרדים"ואופרואתושמשרדיםושביצועיים,וביןואםושישוסשםושרוממונשואוואם
שיוומופקדיםובידיוראשושממשסש.
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שדברושראשוןושבוסטושואוקצבושתשפוכות.ווקסוסשיתפאוסמחשבשושממשסשושיאודברויציבוספחותוסתקופתוכשונתש.
אבסובשרבשוממשסותושיוושינוייםותכופיםובאיושושמשרות.ווכשמאתכסיםועסוכסותוסדותושמדינש,ונראשושכסושזמןושרים
מתפטרים,ומפוטרים,ואוונפטרים,וומצדושניואחריםוממונים,וביןוכתואפתווביןוכתחסיףוסאסשושעזבו.וובמאפרוממשסות,
בפרטואסוושסוברקוושרון,ושיוותשפוכותושסוממשובאמצעושקדנציש.ו
מאפרוששריםועוסשובממשסותואחדות,וכיוכצפויוישויותרואינטראנטיםושצריכיםוסקבסותפקידים.וכיווןושמאפר
שמשרדיםוכר יסוסאועוסש,וספחותוסאובאותשומידש,ועוסשומאפרוששריםוססאותיק.וומאפרוא ניוששריםודווקאוסאומ יע
תמידוסערכיםוחרי יםובממשסותואחדות.ו
ששיאושסוכסושזמניםושמורוסממשסשוש32-ו בראשותונתנישו.ו ומעברוסכך,ושממשסשושזווקבעשו םושיאובמאפר
שמשרדיםושחדשיםוששומצאוובשביסם.ו ובממשסותושבאותומאפרוששריםוקטן,ואבסושמשרדיםונשארו,וועוששורושם
ששחזקשובמאפרומשרדיםושפכשוסמעיןואמסואטטואוביןוששרים.וובפרטוסאוברורואםושקטנתומאפרוששריםושביאשוסחיאכון
כסששו,ושכןושמנ נוןושביורוקרטיושסושמשרדיםונשארובעינוו םואםוששרועצמוומשותףועםומשרדואחר.

משרדי הממשלה
בשמשךוסדיוןועסו ודסושממשסשומענייןו םוסשתחקותואחריוששיאטורישושסומשרדיושממשסשוששונים.ו ושמטרשושיא
סראותואםובאמתוצריךואתוכסושמשרדיםושאסש,ווסנאותוסשביןומשוששריםווראשיושממשסשוששוניםועצמםוחושביםועסוכך.
שאמצעי:ואםומשרדומאויישוברציפותועסוידיושריםושזשוכסועיאוקם,וכנראשושואובאמתוחשובוומצדיקוזאת.ווסעומתוזאת
אםוישותחסופשו בוששוותקופותורבותובשןואיןושרושזשוכסועיאוקו,וויתרשומכךואםושמשרדומבוטסוונפתחומחדשואו
מאוחדועםומשרדואחרוואזומפוצסושוב,ואוסיובאמתוסאוצריךומשרדוכזשובתורוישותונפרדתוברמשושמיניאטריאסית.
איורו 13ומראשוקוועבורוכסומשרדוממשסתי.ושצבעומצייןואםושמשרדומוחזקועסוידיוראשושממשסש,ואווישוסוושר
במשרשומסאש,ואוושרושמחסקואתוזמנווביןושניומשרדיםואוויותר;ובמקריםובודדיםומשרדושופקדו םובידיוא ןושר.
שפאקותוברציפותושקוומצביעותועסוביטוסושמשרדוושקמתוומחדשומאוחרויותר.וושינוייושמותומצויניםובתנאיושסאושיו
תכופיםומידי.וושינוייםובמיקוםו) ובש(ושקוומצביעיםועסואיחודועםומשרדואחר.
שערשונואפת:וש רףושזשוסאומשקףואתוכסושתשפוכותושמשרדויכוסוסעבור.ווניתןוסשניחושכדיוסשיותואפקטיביושר
צריךוססמודואתושחומר,וואםושריםומתחספיםובתכיפותורבשוזוואינדיקצישונואפתוסחוארוחשיבותושמיחאיםוסמשרד.וואבס
אםושחיסופיןושםוביןושריםובאותוואטטואו)סמשסושנישםומחזיקיםובווזמניתובמשרדונואף(וסאונראשואותםוב רף.ווסדו מש,
זשושמצבועםומשרדושדתותובממשסתונתנישוושראשונש:ושואושוחזקובידיוראשושממשסשובמשךוחודשווחציוסאחרושקמת
שממשסש,ושועברוסשרואסיואויאשוסמשךושנש,וסשרוזבוסוןושמרוסמשךוכחציושנשו)עדופטירתו(,וסיצחקוסויוסחציושנש
נואפת,ווסבאוףוחזרשוסאסיואויאש.וכסוששריםושאסשושחזיקוובמשרדונואףובווזמנית.ו
כיוון ו שכידוע ו יש ו מאבקים ו קשים ו עס ו משרות ו שרים ,ו מפתיע ו אוסי ו סראות ו עד ו כמש ו יש ו מצבים ו שבשם ו משרדים
"מבוזבזים"וונותניםוסאותוושרוסאיישומאפרותפקידים,ואוושסאונותניםואותםוסאףושרוושםוממוסאיםועסוידיוראשושממשסש
עצמו.וועסופיוחוקומשרדושאינוומאויישושואובאחריותוושסוראשושממשסש,ווסכןותקופותוקצרותושבשןוראשושממשסש
מחזיקובמשרדואחדואוויותרומצביעותוכר יסועסוחיסופיושריםוועסותשפוכותופוסיטיותו)שכנאתיוס רףורקותקופותוכאסש
שאורכןויותרומחודש(.וושחרי ושיחידואוסיושואומשרדושביטחון,ושראשיוממשסשושוניםובחרווסשחזיקובווב ססוחשיבותו
וסאוב ססובעיותואיוש.וובדומשומששושרתושחזיקובמשרדושחוץ,וובנימיןונתנישוונאחזובמשרדושתקשורת.
נתחיסומשעברושרחוק.ו ושמשרדיםושעיקרייםועםוקוםושמדינש,ושנשארוובתוקףובסיושינויועדושמשפך,ושםומשרדי
שביטחון,וחוץ,ואוצר,ופנים,ומשטרשו)כיוםוביטחוןופנים(,ומשפטים,וחקסאות,ואעדו)כיוםורווחש(,ועבודשו)כיוםוחסק
ממשרדושכסכסש(,ומאחרוותעשיישו)כיום,וסאחרומאפרותשפוכות,ו םוחסקוממשרדושכסכסש(,ותחבורש,ובריאות,וודתות.
קצתומאוחרויותרושוקמוומשרדושחינוךוושתרבותו)כיוםומופרדוסשניומשרדים(,ושדוארו)כיוםותקשורת(,וששיכוןו)כיוםובינוי
ושיכון(,וושתיירות.וואךושכסו 17ומשרדים.וובנואףושיוושניומשרדיםושבוטסווסתקופותומאוימותואבסושוקמוומחדשווקיימים
עדושיום:וקסיטתועסייש,וופיתוחו)כיוםותשתיותוסאומיות,ואנר יש,וומים(.
ווממשסתוב יןושראשונשושקמשואחריושמשפךוכססשומאפרושינוייםוששיווספחותוחסקיתומונעיםועסוידיואידאוסו יש.
משרדושמשטרשובוטס,ושעבודשוושאעדואוחדוותחתוששםועבודשוורווחש,ומשרדושמאחרוושתעשיישואוחדועםומשרד
שתיירות,וומשרדושאנר ישוושתשתיתושוקםומחדשועסוחורבותומשרדושפיתוחושבוטסוכמשושניםוקודם.ו ונטוומאפר
שמשרדיםוקטןוב.2-
בשניםושמאזושמשפךושיוושניומוקדיםועיקרייםושסותשפוכותוואר וןומחדש:
• שצברוששתחיסובתורואעד,ועבודש,ומאחרוותעשייש,וותיירות,ושואוכיום ו3ו משרדים:ורווחש,וכסכסש,וותיירות.
בוסטתוששידרדרותובמעמדושעבודש,וממשרדועצמאיודרךומשרדוכפוסו)עבודשוורווחש(,ושינויושמונחו)תמ"תוט
תעשייש,ומאחר,וותעאוקש(,וועדושנעסמשוכסיסומשמוושסומשרדושכסכסש.ווששינוייםושאסשומשקפיםואתושאטת
שמוקדומשעובדיםוסמעאיקים.
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•

משוששישומשרדושחינוךוושתרבותוספניושמשפךושואוכיוםוחסקומשסישיישושסומשרדים:וחינוך,ותרבותוואפורט,
ומדע,וטכנוסו יש,ווחסס.וומשרדושמדעושוקםוסראשונשואחריושמשפך,ושתאחדו 3ופעמיםועםושתרבותוושאפורט,
אבסונפרדושוב.
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ש ידוסושדרמטיוביותרובמאפרושמשרדים,וכפיושניתןוסראותובאיורו,12ושישובשניםו,2006-2009ובממשסותואוסמרט
ועודויותרומכךונתנישו.וורובואםוסאוכסושמשרדיםושאסשושוקמוובאופןוברורוסצרכיםוקואסיציונייםוושיוומסוויםובמחסוקות
עסוששצדקשושענייניתוסקיומם.ווכיוםו)שממשסשוש(34-וכמעטוכוסםומשמשיםואמסואטטואוסשריםושראשושממשסשובנימין
נתנישווזקוקוסתמיכתם.וכך:
• נפתסיובנטושואוסאורקושרושחינוךואסאו םושרושתפוצות,
• ארישודרעיושואוסאורקושרושפניםו)אווקודםוסכך,ושרושכסכסשוושתעשייש(ואסאו םוששרוספיתוחושפריפריש,ושנ ב,
וש סיס,
סעדוארדןושואוסאורקוששרוסביטחוןופניםואסאו םוששרוסנושאיםואאטרט ייםוושאברש,
•
• ישראסוכ"ץושואוסאורקושרושתחבורשואסאו םושרוסענייניומודיעין,
• וזאבואסקיןושואוסאורקושרושקסיטשוואחרוכךוששרוסש נתושאביבש,ואסאו םוששרוסירושסיםוושמורשת.
 17מקור:ושנתוניםוסוקטוובדיועמסומדפיוממשסותוישראסובויקיפדישוובאתרושכנאת .ובחסקומשמקרים,ובעיקרובעשר-עשריםוששניםושאחרונות,
קששוספעמיםוסדעתומשושםושמשרדיםושממשסתייםו)עדוכמשושזשונשמעומוזר(.ושמדוברובמקריםוששרומוכרזוכאחראיועסונושאומאוים,
סמשסוירושסים,ווספעמיםוממשומקימיםומשרדוסצורךושענייןואבסובפעמיםואחרותושאחריותושזוואינשומסוושובשקמתומשרדוממשסתי.וניאיתי
סברר,ואבסויתכנווטעויות.ו
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יצויןו םוששמשרדיםושאסשומעורבביםומחדשומפעםוספעם.ווכךוקרשושבתקופותושונותוירושסיםואוחדשועםושתפוצות,
שתפוצותועםוששאברש,וששאברשועםושאאטרט יש,וושאאטרט ישועםושמודיעין.
וסאיום,ואפשרוסראותושקששוסבטסומשרדים.וושמשרדיםושיחידיםושבאמתובוטסווס מריושםומשרדושקיצובומתקופת
שצנע,וומשרדושכסכסשוושתכנוןוששישומשרדוקואסיציוניובשנותוש80-ווש90-ושסושמאשושקודמת.וומשרדוקסיטתושעסייש
שבוטסודווקאובתחיסתושנותוש 50-ו ושישוא ורובתקופתו סיושעסיישוש דוסיםוממרוקוושוקםומחדשובאוףושנותוש,60-
ושמשיךוסתפקדו םוכשזרםושעסיישודעךוקשות.וומשרדושמשטרשושבוטסועסוידיוב יןומטעמיםואידאוסו ייםושוקםומחדש
בממשסתופרא-שמיר.וומשרדושדתותושבוטסוב2003-וכחסקומשאכםוקואסיציוניועםומפס תושינויושוקםומחדשובשנתו 2008
כחסקומשאכםוקואסיציוניועםומפס תוש"א.ווו םושמשרדיםושקואסיציונייםושסושעתושאחרונשונוטיםוסחזורואחריושמבטסים
אותם.

קואליציה ואופוזיציה
משושמשפיעועסושיציבותוושיכוסתושסוראשושממשסשוסנווטואתושענייניםושואו ודסושקואסיציש.וווסחיסופין,ומשושנותן
כוחואחיטשובידיומפס ותוקטנותוואפיסווחבריוכנאתובודדיםושואוקואסיצישוקטנש,ושבשוכסוקוסוקריטי.
סששסיםונתוניםועסו ודסוושרכבושקואסיציש
מאפרושצעותוחוקושמונחותוכסושנשו)ממשסתיות/קואסיציש/אופוזיציש/משותף(
קבסתוחוקיםוששוצעוועסוידיושאופוזיציש
וועדתושריםוסחקיקש

חוק ההסדרים
חוקוששאדרים ו במשקושישואחדומשסושתושרכיביםושבאיאייםושסותכניתושייצובושכסכסיתושס ו .1985ו וזשוו"חוקועוקף
כנאת"ושבוומאכימיםועסושורתוצעדיםוששממשסשו)ובפרט ומשרד ושאוצר(ורוצשוסנקוטובשםוומעביריםואותםובחוק
משותף,ובצמודוסשעברתוחוקושתקציב.וובפרטושחוקומשמשוסביטוסואוודחישושסוחוקיםואחריםוששתקבסוובכנאתובשסיך
שר יס,וובכךופו עובדמוקרטישוובשפרדתושרשויות.
במקורושחוקונועדוסשתמודדועםומצבושחרוםושסושיפר-אינפסצישושש יעשוס444%-ובשנש.ואסאושעםוששניםוששימוש
בחוקושתרחבומעברוסמשושנחוץובאופןומיידיוכדיוסייצבואתושמשק.וואורךושחוקובכסושנשו)שמשקףואתוכמותושדברים
ששוכנאוואסיוווסאועברווחקיקשור יסשווביקורתיתושסושכנאת(ומוצ ובאיורו.14וומש רףוברורושמיוששפךואותווסמפסצת
דוראניתושואובנימיןונתנישוו)ישוסשניחושבשיתוףופעוסשושסומשרדושאוצר(.ווושששתוססותושתחיסשוכשנתנישוונשישוראש
שממשסשובפעםושראשונשו—וספניוזשושחוקומעוסםוסאושכיסויותרומ13 -ועמודים,וואצסונתנישוושואו דסוס29-וואחרוכךוס-
 46ועמודים.ווקפיצתושמדר שוששניישושייתשוכשנתנישוומונשוסשרושאוצרובממשסתושרון:וחוקושסו111ועמודיםוותיקוןושס
עודו.7וושיאוחדשונקבעוכשנתנישווש יעוסראשותושממשסשובפעםוששניש:ו126ועמודיםו+וכמשותיקוניםוקטנים.ווזשוקרש
פחותומ 3-ו שניםואחריוששיועצתושמשפטיתוסכנאתופיראמשושנחיותואודותושסיךושחקיקשושראוי ,18וכדיוסמנועושימוש
סרעשוסצרכיםושאינםוקשוריםוסתקציב.ווואכןובשנתייםושבאות,ושבשןונתנישווסאושישובתמונש,ושיקףוחוקוששאדריםוירד
באופןומשמעותיו)סמינימוםושס ו19ו עמודיםוב.(2008-ו ואבסואזונתנישווחזר,ווקבעוכאמורושיאוחדש.ו וששיאיםושסוכס
שזמניםושוש ווכשכחסוןומונשוסשיותושרושאוצר,וו ימדוואתוכסומשושקרשוספניו:ו210וואזו266ועמודים.

 18שנחיותושיועצתושמשפטיתוסכנאת,ושנחישומא ו2/06וטוחוקוששאדרים,ונובמברו.2006
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אחתוששנחיותושסושיועצתושייתשוששחוקואמורוסשכיסורקוענייניםושקשוריםוישירותוסתקציבושמדינשובאותשושנש.
בעזרתושנתוניםואפשרוסראותושזשוסאומתקיים.ווב רף,ותיקוניםוסחוקוששתקבסוובאותשושנשוכמוושחוקונכססיםוכר יסועם
שחוקועצמו.ווואםוכסוחוקומתייחאורקוסתקציבושסואותשושנש,וכסושתיקוניםואמוריםוסשיותוכאסש.וואבסומאתברושישו ם
תיקוניםוסחוקיושאדריםומספניושניםורבות;וסמשסושתיקוןוששתקבסוב14.7.2014 -ושואותיקוןוסחוקושסו!1989ווזשוקורש
כמובןוכיושחוקוכססושוראותושאינןוקשורותוכססוסתקציב,ובמקרשושזשובקשרוסיחאיםוביןוצרכניו זוסביןואפקיו ז,וומאז
מאריכיםואתושתקנותושאסשוכסוכמשושנים.ווב2014-ושאריכוואותןועדו,2019וכךושכששחוקוישישוכברובןו30ואנחנווצפויים
סעודותיקוןוושארכשונואפת.

רפורמות שהועברו בחוק ההסדרים )רשימה חלקית ביותר(
1997
2002
2003
2003
?2003
2005
2010

ביטוסושמאושמקביסועסומעאיקיםוושטסתוחסקו דוסויותרוממימוןוחוקוביטוחובריאותוממסכתיועסושממשסש
שקמתושוועדשוסתשתיותוסאומיותושמעמדשושוושוסשסושמועצשושארציתוסתכנוןוובניישוואינשוכפופשוסתכניות
מתארומחוזיות
קיצורותקופתושתשסוםושרטרואקטיביוסמיושאיחרוסש ישותביעשוסביטוחוסאומי
שמעברוספנאישוצוברתושמושקעתובשוקוששון
קיצוץו מסתושבטחתושכנאשוסמיושאיןוסשםושכנאשואחרת
רפורמשובחוקועידודוששקעותושוןו)שיצרשואתובעיתושרווחיםושכסואים(
אישורומפעיסיםואסוסרייםווירטואסייםועסותשתיתושסוחברותואחרות

 19מקור:ואפירתושעמודיםושסושחוקיםוכפיוששםומופיעיםובאפרושחוקים,ושנ ישובאופןומקווןובאתרושכנאת.וישוסצייןוכיושכותרותושסושחוקים
יכוסותוסשיותושונות:ובשרבשושניםואכןוקראווסוו"חוקוששאדרים",ואךובשניםואחרותוששתמשוובמ ווןושמותושוניםוכ וןו"חוקושתכנית
שכסכסית"ואוו"חוקוששתייעסותושכסכסית".וושיוו םושניםושבשןוחוקקוואתושחוקובמאפרוחסקים,וובשניםושאחרונותומחוקקיםוצמדוחוקים
בשמותושוניםובאותוושיום.וושנתוניםוכאןומאכמיםואתושחוקיםואוושחסקיםושנו עיםוסאותשושנשותקציביתו)אווצמדושניםובמקרשושסותקציב
דו-שנתי(.וואםושחסקיםונחקקוובתאריכיםושונים,ושםומוצ יםובאמצעושתקופשושזו.

פרק ה :ישראל כמדינה
דמוקרטית

בפרק ו ו אקרנוואתומנ נוןושבחירותושנמצאוביאודשושסושדמוקרטיש.ו ובפרקוזשונדוןובשיבטיםואחריםושסודמוקרטיות.
סמשס,וששאסשושאםוישראסושיאומדינשו ישודיתואוודמוקרטית,ואוושמאושניושמאפייניםושאסשותקפיםובמידשושווש,ועוסש
סדיוןומידיופעם.וואופיושמדינשובשקשרוזשומקריןועסוחואנשושפנימי,ועסומצבשושביטחוניובאזור,וועסומצבשושמדיניובעוסם.
כךו םונושאיםואחרים,וכ וןוזכויותושאזרחווששחיתותוששסטונית.

מדינה יהודית ו/או דמוקרטית
הגדרת המדינה
מ יסתושעצמאותושואבתואתושצדקתשומששיאטורישושסושעםושישודי,וומ דירשואתושמדינשובמפורשוכ מדינשוישודית:ו"אנו
מכריזיםובזאתועסושקמתומדינשוישודיתובארץוישראס,ושיאומדינתוישראס".וועםוזאתואיןומקוםוסשניחוששכוונשושייתשוספן
ששסכתי,וויותרואבירוששתכוונווסכךושזוומדינתוושסושעםושישודי.
מצדושני,ושמ יסשואינשומזכירשואתושמונחו"דמוקרטיש ".וועםוזאת,ושמ יסשומתכוונתובאופןוברורוסכךושישראסותשיש
דמוקרטיש,ובכךוששיאוקובעתואדריושסטוןושישיוותקפיםורקו"עדוסשקמתוששסטונותושנבחריםוושאדיריםושסושמדינש",
בכךוששיאוקובעתוששמדינשו"תקייםושוויוןוזכויות וחברתיוומדיניו מורוסכסואזרחישובסיושבדסודת,ו זעוומין",וובכךוששיא
קוראתו"סבניושעםושערביותושביומדינתוישראסוסשמורועסוששסוםווסיטוסוחסקםובבנייןושמדינשועסויאודואזרחותומסאש
ושוושוועסויאודונצי ותומתאימשובכסומואדותיש,ושזמנייםוושקבועים".
מ יסתושעצמאותו םוקובעתוכיומואדותוששסטוןושקבועיםויוקמוובשתאםוסחוקשושתיקבעועסוידיושאאפשושמכוננת
שנבחרת.ווזשוסאוקרש.וואבסוחוקיושמדינשושנחקקווקבעוושסטוןודמוקרטי,וראשיתובחוקיםור יסיםוומאוחרויותרובאדרת
חוקיויאוד.
מצדושני,וחוקיושמדינשוסאושיוותמידושוויונייםוסכס.ו ושחרי ושבוסטוביותרושוא וחוקוששבות,ושמאפשרועסייש
ושתאזרחותוסישודיםובסבד.וועםוזאת,וישוסשיםוסבוכיושחוקואינווחסובעצםועסואזרחיושמדינשואסאועסותושביוארצות
אחרותושמבקשיםוסש רוסישראס.ווערביםוואחריםוששםוכברואזרחיושמדינשואינםומופסיםומכוחוחוקוששבות.

תפיסת המדינה בעיני הציבור
באופןוכססיונעדיףונתוניםו"קשים"ווסאואקריודעתוקשס,ואבסוישומקריםושבשםועמדתושציבורושיאושעיקר,וובמקרשושנוכחי
שאםושציבורומעריךויותרואתושפןושישודיואוושדמוקרטיושסושמדינש.וושמכוןושישראסיוסדמוקרטישומפראםוכסושנשו)מאז
( 2003וחוברתובשםו"מדדושדמוקרטישושישראסית"וובשו מ ווןונתוניםושמבואאיםועסואקריו דעתוקשסוועס וששוואות
בינסאומיות.וובחסקומשאקריםושאסשונכססשוששאסש
איזשוחסקומשש דרשו"ישודיתוודמוקרטית"וחשובוסךויותר?

29
ששאסשושזוושופנתשורקוסנאקריםוישודים.וושתוצאותומשנתו,2012וכוססופיסוחועסופיוקבוצותואוכסואייש,ומוצ ותובאיורו
. 15ו וכסוקבוצשומיוצ תועסוידיופאואופקיוששעוביושסוופרופורציוניוס ודסושקבוצשו—וסמשסושחיסוניםושיו ו 46%
משאוכסואייש,ובעודושחרדיםושיוו6%וושחרד"סיםו2%ו)שאיוו וסקבוצותושואואיוו ועצמיועסוידיושעוניםועסושאקר(.וושציר
שאופקיומייצ וחסוקשושסוכסוקבוצתואוכסואישוסשסוש:ואסשושענווכיו"דמוקרטית"וחשובויותרומשמאסובירוק,ואסשושענו
כיו"ישודית"וחשובויותרומימיןובכחוס,וואסשושענווכיושתיושש דרותוחשובותובאותשומידשובאמצעובצבעוביניים.וואסש
שסאוענוומיוצ יםועסוידיוששטחושאפורומימיןושמשסיםוס.100%-ו וכפיושניתןוסצפות,וישומתאםוביןורמתודתיותוסבין
שאחוזושמעדיףואתושש דרשו"ישודית".
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איורו :15ותוצאותוששאסשואודותושיותושמדינשוישודיתואוודמוקרטיתומתוךומדדושדמוקרטיש,ובשנתו.202012

בנואףוניתןוסששוותואתושתשובותוסשאסשושזווסאורךוששנים.וומשושרואיםוכאןושואועדותומרשימשוסעסיישוש וברת
שסושקיטובובעם:ותוךובאךושכס ו 5ו שניםוישועסיישוקסשובאסשושמעדיפיםו"ישודית",ושכפסשו שסואסש ו שמעדיפים
"דמוקרטית",ווחצישושסואסשושחושביםוששתיושתכונותוחשובותובאותשומידש.ו ובמיסיםואחרות,ושרבשומאודומאסש
שתמכו ו בצרוף ו שחסיטו ו סבחור ו צד ,ו ורובם ו בחרו ו בצד ו שדמוקרטי ו ט ו מש ו שכנראש ו מצביע ו עס ו כך ו שמראש ו שיו ו יותר
פסורסיאטיםומאשרודתייםוששצשירווששתיושתכונותוחשובותובאותשושמידש.וושמצבועכשיוושואותיקו.ו
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איורו :16ושינויושיעורושמעדיפיםואתושחסקושישודיואוושדמוקרטיובש דרתושמדינשובשניםושאחרונותומצביעועסועסייש
בקיטוב.21

 20מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2012ושסושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ועמ' 35ותרשיםו.1.6
 21מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2015ושסושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ועמ' 186וטבסשו.8
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חקיקה וזכויות
מ יסתושעצמאותוקובעתושתִ כתבוחוקש,ואבסובכנאתושראשונשושייתשוסכךושתנ דותוו ובששופשרשוספישויחקקוו חוקיויאוד
שיצטרפוו סכדיו חוקשובעתיד.ו ורובו חוקיושיאודועואקיםובש דרתו מואדותושמדינשוודרךונישוסשו)שכנאת ,ושממשסש,
ששפיטש,ושנשיא,ושצבא,ומשקושמדינש,וועוד(.וושניוחוקיויאודושםופוסיטייםובעיקרםוומשקפיםושאיפשושסושימיןוסקבעואת
עמדתווסאורךוזמןובזכותורובוששישוסוובכנאתו)חוקוירושסיםווחוקומשאסועם(.ווושניוחוקיויאודועואקיםובזכויותותושבי
שמדינש.

עיגון זכויות בחוקי יסוד
שניוחוקיויאודועואקיםובזכויות:וחוקויאודוכבודושאדםווחירותו,ווחוקויאודוחופשושעיאוק.וושנישםושתקבסוובמרץו ,1992
בשסשיוממשסתושמיר.ווצמדוחוקיםואסשושתחיסוואתוש משפכשושחוקתיתובישראס,ושכןוסבתיושמשפטושוענקשושאמכות
סבטסוחוקיםושאותריםואותם.
חוקויאודוכבודושאדםווחירותוושואושחוקושעיקריושעואקובזכויותואדם .וושזכויותושעיקריותושמו נותועסופיושחוקושן:
• שזכותוסשמירשווש נשועסושחיים,וש וף,וושכבוד.
• שזכותוסשמירשועסושקניין.
• שזכותוסחירותוומניעתומעצרושרירותי.
• זכותושיציאשומשארץוסכוסם,ווזכותושכניאשואסישוסאזרחים.
• שזכותוספרטיות,וכוססומניעתוחיפושושרירותי.
מצדושניושחוקואינוומכיסואעיפיםושנו עיםוסזכויותואזרחושמוכרותוכבאיאיותובארצותורבות,וכ וןוחופשושביטוי,
חופשושדת,וחופשושמחאש,וחופשוששתא דות,וושזכותוסשוויון.ו וחופשושביטויווחופשוששתא דותושוצעווכחוקיויאוד
נפרדיםוביחדועםושניושחוקיםושעברוובאופוושסודבר,ואבסוסאוקודמו.
חוקויאודוחופשושעיאוק ומ ןועסואפשרותוושסוכסואדםוסעאוקובמקצועוספיובחירתו.וועםוזאתושחוקומאפשרומ בסות
בתנאיוששןוראויות.ו ודו משוסמ בסותוכאסשושםומקצועותושמחייביםורישויוושאמכש,וכ וןורופאיםוומשנדאים.ו ודו מש
נואפתושיאואיאורושעבודשובשבת,ושבתיושמשפטוקבעווששיאותואמתואתוערכיושמדינש.
בנואףוסזכויותושמנויותוסעיס,וישומ ווןוזכויותושנשמרותובמדינשוסמרותושסאועו נוובחוקיויאוד.וואסאוכוססות:
• חופשושביטוי ,ושואושחופשוסשביעוכסודעש,וואפיסוואםושיאופו עתובר שותישםושסואחרים.וושאיי ושיחידושוא
במקריםושבשםוקיימתו"וודאותוקרובשוספ יעשוממשית"22ו באינטראומו ןואחר,וכמווסמשסושסוםושציבורואו
ביטחוןושמדינש.וובמשךושניםורבותושייתשוסשרושפניםושאמכותו)מתוקףוחוקומנדטורי(וסא ורו עיתוניםואםואבר
כיועברוועסו בוסותוחופשושביטוי,ואךואמכותוזוובוטסשובשנתו.2017
• חופשושדת ,ושואושחופשוסשאמיןווסקייםומצוותודתיות.ווקיימיםומאפרואיי יםומטעמיוביטחון,וכ וןושאיאורועס
ישודיםוסשתפססועסושרושבית.ווסאורביםויודעיםוזאת,ואבסוניתןו םוסמחוקואתורישוםושדתובמרשםושאוכסואין
)וסשפוךוס"חארודת"(ועסוידיוקבסתופאקודיןושצשרתיומביתושמשפטושמחוזי.23
• חופשושמחאשוושזכותוסשפ ין,וביןואםונ דומעאיקואוונ דומדיניותושממשסש.
• חופשוששתא דותובאר וןועובדים.
• שכרשובבניוזו ושידועיםובציבור.
• שכרשובבניוזו ומאותוושמין,וסמרותושמניעשומשםומסשינשאובארץ.

חקיקה מגבילה ומפלה
מניעתואפשרותונישואיםוכתוצאשומכךושדיניואישותושםודתיים
חוקוטסוטופטורומ יואו)ו םושפטורוסערבים(
אפסייתוערבים,וסמשסובבעסותועסוקרקעוטובעייתושבדואיםובנ ב
חוקושעמותות
קצבושעסאתושצעותוחוקואנטי-דמוקרטיותוטושא ודשוסזכויותושאזרח
ש בסשועסוממשסות/כנאותועתידיותועסוידיודרישתורובומיוחאוסשינויו/ומשאסועם
 22שסכשושסוששופטושמעוןוא רנטובב "ץו73/53וחברתו"קוסושעם"ובע"מונ'ושרושפנים,ו.1953
 23ראשו.https://hasardat.wordpress.com
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סכנה לדמוקרטיה
תפיסות אנטי-דמוקרטיות בציבור
מתוךומדדושדמוקרטיש:
תמיכשובפעיסותואסימשונ דושממשסש
שאיפשוסמנשי וחזקועוקףוחוקים
שעדפתוחוקיודתועסוחוקיושמדינש
)אי(ואמוןובמואדותושמדינש
איוקבסתואמכותושמדינש,ורבניםונ דומפקדיםובצבא

אלימות פוליטית והסתה
אסימותופוסיטיתו)בש דרשומצומצמתושסופעוסשונ דושמדינשוושאתש(
ששתסחויותונ דוששמאסומצדואחדוונ דושמתנחסיםומצדושניווסיבויושנאש.וועסיישומשמעותיתובחושביםושאר וני
זכויותואדםו ורמיםונזקוסמדינשו)איורו.( 17ווישוסשניחושאםושיוושואסיםועסו"אר וניוזכויותואדם"וובאופןוכססיושתוצאות
שיוופחותוקיצוניות.ו ואבסובשינתןוששמטרשושיאוסכמתואתותוצאותוששאתש,וששימושוב"בצסם"ובתורודו משובשאסש
דווקאומתאים.
civil rights movements harm the country
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איורו:17ותוצאותוששאסשואודותושאכמשועםושאמירשוו אר וניוזכויותושאדםוושאזרח,וכמוו"שא ודשוסזכויותושאזרח"וו"בצסם",
ורמיםונזקוסמדינש.24

רצחופוסיטיוטורצחורבין
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01268.pdf
שאתשודתיתומשיחיתו-וhttp://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/.premium-1.4234521

התירוץ הביטחוני
מדינתוישראסונמצאתובמצבוביטחוניוסאופשוט,וכפיושמשתקףובמסחמותוובשתקפותוטרורוסאורךוששנים.ווכדיוסשתמודד
עםושמצבושזשושוקמוו ופיוביטחוןושונים.וומטבעושדבריםוחסקוניכרומשפעיסותושביטחוניתושזוושיאו אודית.וועםוזאתויש
מקריםושבשםונראשושמשתמשיםובנושאושביטחוניוכתירוץוכדיוסכאותועסופעיסותובסתיוחוקיתובעסיס,ובאופןושישובווכדי
ספ ועובמדינש.
 24מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתושסושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ודוחותושסושניםושונות.
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שדו משושבוטשוביותרו)ספחותומתוךומשוש סויוסציבור(ושיא ופרשתוקו ו.300ו וב12.4.1984-ו חטפווארבעשוצעירים
פסאטיניםואוטובואובקוו 300ומתס-אביבוסאשקסון.וואיירתומטכ"סוששתסטשועסושאוטובואותוךושרי תושנייםומשחוטפים,
ושניושאחריםונמארווסשב"כ .ווסאחרושנחקרוושםושוצאווסשור ובשטחובשוראתוראשוששב"כואברשםושסום,ואסאוששעניין
שת סשוכעבורוזמןוקצרובזכותותמונשושצוסמשואחריושששתסטותובשונראשואחדושחוטפיםובריאוושסם.ווכדיוסטייחואתושר
שעצורים,ובוצעוושפעוסותושבאות:
• אישוששב"כויואיו ינוארוצורףוסוועדתוחקירשושמינשושרושביטחוןוופעסוסשיבושועבודתשותוךושדספתודברים
סאנשיוששב"כושנחקרים.
• אנשיוששב"כוובראשםואשודויתוםושפיקדועסושכוחותובשטחושיקרווסוועדש.וומאוחרויותרוטענוושזשושישוחסק
מנושסוקבועוסשקרוסבתיומשפטובנו עוסחיאוסיםוועינויים.
• בעקבותוששקריםושוטסשושאשמשועסושקצח"רויצחקומרדכיוושואושועמדוסדיןו)אבסובאופוושסודברוזוכש(.
• שסוששובכיריושב"כוששתנ דווסטיוחווסשקריםוודיווחוועסישםושועברוומתפקידם.
• זורזשושחספתוושסושיועץושמשפטיוסממשסש ויצחקוזמירוביועץומשפטיושסאויתעקשועסומיצויושדין.ווספעוסשוזו
יוחאשוששפעשועסושיועציםושמשפטייםושבאוואחריו,ושריאנוואתועצמםוונטוושסאוסשתעמתועםושממשסשווסשקס
סמשסובנושאורדיפתושחיתות.
• אנשיוששב"כושאשמיםוקיבסווחנינשומראשומנשיאושמדינשוכדיוסמנועוחקירשומסאשוושעמדשוסדין.
שפרטושעיקריושנותרועסוםושואוטענתוושסוראשוששב"כואברשםושסוםושכסופעוסותיוו)שןוששר וושןושיבושושחקירש(
נעשוובידיעתווובאישורוושסוראשושממשסשויצחקושמיר.וושמירושכחישואתושדברים.

יחסי הון-שלטון ושחיתות
כסותופעשושסושחיתות וטומעצםוטבעשוטואותרתואתושדמוקרטיש,וכיווןוששיאומוביסשוסשעדפשושסואחדועסופניושאחר.
מקרשוחמורובמיוחדושסושחיתותושיאוזוושמשפיעשועסושתשסיךושדמוקרטיוותורמתוסבחירתםושסו"נבחריוציבור"ושבעצם
מחויביםוסבעסיושוןווסאוסציבור.וומקרשונפרדואבסובעסוששסכותורחבותויותרושואוזשושסומנוייםופוסיטיים,וכשסתפקיד
ציבוריומתמנשומיושנאמןוסממנשובמקוםומיושמתאיםוסתפקיד.וומעברוסכך,ושחיתותושסטוניתונרחבתומקטינשואתושאמון
שסושאזרחיםובמדינשוופו עתובחואןושסאומיוובביטחון. 25וומצבוכזשושואומצעונוחוס דיסתונטיותואנטי-דמוקרטיותובציבור.
כאן ו תאור ו מקרי ו שון-שסטון-עיתון ו וששפעתם ו עס ו שמשטר ו שדמוקרטי ,ו בפרק ו ריכוזיות ו תאור ו שתשסיך ו שאמצעים
ושששסכותושכסכסיותוושעאקיות
עיתוןוישראסושיוםוותמיכתוובנתנישו,ועיתוניםואחריםושתמכוובפוסיטיקאיםובמידשוזוואוואחרת
תרומותומחו"סוודרךועמותות

חקירות והרשעות בנושאי שחיתות

26

נושאוששחיתותובמפס תושעבודשו)שמערך(ושישואחדושזרזיםוסמשפךו בשנת ו.1977ו ושמידעובטבסשושבאשועסושחיתות
מספניושמשפךומועטוסאוכיוסאושיוומקריושחיתותוטוסשיפך,ושנותוש70-ונחשבותוסשנותושיאושסושחיתותוטואסאוכיוכיום
קששוסמצואוחומרועסישםובאינטרנט.ו ושתאריכיםובטבסשומתייחאיםובמידתושאפשרוסזמןוביצועושעבירות.ו ופראום
שחשדות,ושחקירות,ושמשפטים,ווששרשעותושיווכר יסושניםורבותומאוחרויותר.
תאור
תפקיד
מתי
מי
נחשדובעזרשוסא ירתותיקובמשטרשואךומעורבותווסאושוכחש
 1955בןוראשושממשסש
עמוא
בן -וריון
שורשעובקבסתושוחדומקבסניםוונידוןוס3.5-ושנותומאאר
 1970ראשושעירורחובותשמואס
 1977וח"כו)סיכוד(
רכטמן
שורשעובקבסתושוחדוונידוןוס5-ושנותומאאר
 1976עאקןו)עבודש(
אשרוידסין
נחשדובשחיתותובחברתושיכוןועובדיםוושתאבד
אברשםועופר  1976שרוששיכוןו)מערך(
 1977אשתוראשושממשסש נקנאשועסושחזקתוחשבוןודוסריםובארש"ב
סאשורבין
 25ראוושמאמריםומאתויצחקוזמירוויואיושריד,ושחיתותושסטוניתובישראסועמ' ,7-18ועיוניםובביטחוןוסאומיומא' ,9ושמרכזוסמחקרושסושמכססש
סביטחוןוסאומי,וצש"ס,ויוניו.2008
 26סקריאשונואפתוראוושמאמרומאתואאףומצקין,ושחיתותושסטוניתובישראסועמ' ,19-36ועיוניםובביטחוןוסאומיומא' ,9ושמרכזוסמחקרושס
שמכססשוסביטחוןוסאומי,וצש"ס,ויוניו.2008
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שמואס
פסאטו-שרון
מיכאסודקס
תיקואפראק
אשרן
אבוחצירא
עזרוויצמן
אשודוקינמון
ארישודרעי

יאירוסוי
רפיופסד
אברשם
שירשזון
עופרוחו י
אריאסושרון

עמריושרון
אשודוברק
יואףובא -ד
אשודואוסמרט

שסמשובניזרי
אאסחוטריף
ישראסואדן
אסישו
בקשי-דורון
נעמיובסומנטס
צחיושנ בי
שסמשוסחיאני

שמשפך
נבחרוסכנאתוכדיוסשתחמקומשא רשוסצרפת
 1977ח"כ
שורשעובמרמשוונידוןוס11-וחודשיומאאר
2000
 ~1980ח"כווא ןושרו)סיכוד( שורשעובשחיתותובקשרוסאחרוקרקעותוביו"שוונקנא
חקירתוחשדותועסושעברתוכאפיםובאמצעותורשויותומקומיות
 ~1980מפד"ס
 ~1980שרושדתותו)מפד"ס( שואשםובשוחד,ושורשעוב ניבשוועבירותואחרותוונידוןוס3-וחודשי
עבודותושירות
שואשםובקבסתוכאפיםוססאודיווחוכנדרש;ושחשדותוששועסוושנים
 1984ח"כוושרו)קשוררבותומאוחרויותרושביאווספרישתוומשנשיאות
 1990סמערך(,ונשיא
שורשעובקבסתושוחדומקבסניםוונידוןוס6-וחודשיועבודותושירות
 1988ראשושעירובתוים
שורשעובשוחדוושעברותוכאפיםותוךוני ודוענייניםוונידוןוס3-ושנות
 ~1990שרושפניםו)ש"א(
מאאר
שואשםובנאיוןוסמנותויועץומשפטיושיקסועסיוו)פרשתובר-אוןוחברון(
1997
שורשעובשעברותוכאפיםותוךוני ודוענייניםוונידוןוס4-ושנותומאאר
 ~1990ח"כו)ש"א(
נחשדובקבסתושוחדואךושתפטרוכדיוסמנועושסיךומשפטי
 1994מפכ"סושמשטרש
 ~1995שרושאוצרו)קדימש( שורשעובשסבנתושון,ומרמש,וועבירותואחרותובקשרוסשאתדרות
שעובדיםושסאומית,וונידוןוס5.5-ושנותומאאר
שורשעובזיוףוומרמשוכדיוסש דיסותקציביםוונידוןוס3-ושנותומאאר
 1998ח"כו)ש"א(
נחשדובשוחדוובקבסתוכאפיםומאיריסוקרןוסשםומימוןושתמודדות
 1998ח"כ,ושר,וראשפנימיתובסיכוד;ושתיקונא ר
 2001ממשסשו)סיכוד,
נחשדובקבסתושוחדומדודיואפסו)פרשתושאיושיווני(;ושתיקונא ר
קדימש(
שורשעובאיואדריםובמאעושבחירותושסואביווונידוןוס7-וחודשיומאאר
 1999בןווח"כו)סיכוד(
נחשדובקבסתותרומותואאורות;ושתיקונא ר
 1999ח"כ,ושר,וראש
ממשסשו)עבודש(
 1999ח"כוסשעברו)מוסדת( שורשעובזיוףוחתימותואזרחיםוסשםוש שתומועמדותוסראשות
שממשסשוונידוןוס6-וחודשיועבודותושירות
נחשדוושואשםובמאפרו דוסושסופרשיות,וושחקירותושעיבוועסוכשונתו
ח"כוושרו)סיכוד(
ראשוממשסשו)קדימש( כראשוממשסשווסבאוףושביאווספרישתו.
נחקרשוקבסתוכאפיםובשקשרוספרשתוקריאתובנקוצפוןואמריקש
1985
שואשםובקשרוסחשבוניותופיקטיביותובסיכודווזוכש
1988
 ~1995ראשועיריתוירושסיםו שורשעובקבסתוכאפיםוממששוטסנאקיוונידוןוס8-וחודשיומאאר
שואשםובקבסתושוחדובקשרוספרויקטושוסיסנדווזוכשואחריוערעור;
) ~2000סיכוד(
שורשעובקבסתושוחדומחברתושזרעוונידוןוס18-וחודשיומאאר
שורשעובשיבושושסיכיומשפטוונידוןוס6-וחודשיומאאר
 2014אחריופרישתו
שורשעובקבסתושוחדוסאיועוסקבסןועובדיםוזריםוועברותונואפות
 ~2002שרו)ש"א(
ונידוןוס4-ושנותומאארווקנא
שורשעובשוחדוועבירותואחרותוונידוןוס6-וחודשיועבודותושירות
שרו)עבודש(
ספני
2002
שורשעובמתןושוחדובחירותוונידוןוס8-וחודשיומאאר
 2002ראשושעירוחדרש
שורשעובאישרותעודותושאמכשוסרבנותוכוזבותוששקנווסבעסישן
 ~2003רבוראשי
שטבותושכר
שורשעשובשוחדובחירותוושיבושוחקירשוונידונשוס8-וחודשיומאאר
 2003ח"כו)סיכוד(
שואשםובשוחדובחירותוומינוייםופוסיטיים,ושורשעובעדותושקרוונקנא
 2004שרו)סיכוד(
שורשעובקבסתושוחדוועבירותואחרותוונידוןוס8-וחודשיומאאר
 ~2005ראשושעירובתוים
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יצחקורוכבר ר  ~2005ראשושעירורמתוששרון שורשעובאיואדריםוכאפייםוונידוןוס6-וחודשיועבודותושירות
שורשעובתקיפתוקטיןוששתנכסוסבנווונקנא
 1999ח"כוושרו)ישראס
אבי דור
נחקרובמאפרופרשותושסושעברותוכאפיםוושוחד,וביןושיתרובאמצעות
 1999ביתנו(סיברמן
חברותוקשושסובתווונש ו;ושתיקונא ר
2007
שואשםובשיבושושחקירותוובקבסתומידע,ווזוכש
2010
שורשעובשוחדוועבירותואחרותוונידוןוס3-ושנותומאאר
ראשושעירורמת -ן
ספני
צביובר
2008
שמעוןו פאו  2008ראשושעירונצרתועיסית שורשעובקבסתושוחדוונידוןוס6-וחודשיומאאר
נחשדוונחקרוכמשופעמים,ושורשעובקבסתושוחדוונידוןוסמאארו3.5
 2003רבוראשייונשומצ ר
שנים
2013
שואשםובקבסתושוחדוושסבנתושון,ונפטרובמשסךושמשפט
 2007ח"כוושרושתמ"תבנימין
) 2014עבודש(
בן-אסיעזר
חשודיםו)עםועודורביםואחרים(ובשוחדוממואדובוושקצאותוכאפים
 2009א ניתושר,ושרפאינש
סעמותותוו ופיםושוניםושותנוובתשסוםוחסקומששקצאשוכשוחד
קירשנבאום 2014 ,שתיירותו)ישראס
ביתנו(
אטא
מיאז'ניקוב
חשדוסקבסתוטובותושנאש;ושתיקונא ר
בנימיןונתנישו  1999ח"כ,ושר,וראש
חשדוסמימוןוטיאותוע"יו ורמיםושונים;ושחקירשושופאקש
 ~2004ממשסשו)סיכוד(
נחקרוחשדוסקבסתוטובותושנאשווניאיוןוסשאכםועםוידיעותואחרונות
2016
בנואףוישועודומקריםורביםושסושרשעותושסאוזכווסתשודשורבש,וומקריםועודויותרורביםושסוחשדותושסאושבשיסווסידי
שעמדשוסדיןואוושרשעש.וואחתושאיבותושיאושבמקריםושסושחיתותו)כמווסמשסושוחד(וישוסכסושצדדיםואינטראוברור
סשאתירואתומשושקרש,ווסכןוקששוסש יעוסשוכחותוברמשושדרוששוסשםושרשעשופסיסית.ווסדו מש,וששרשעותושעיקריות
נ דואשודואוסמרטושתקבסוורקוכתוצאשומכךוששמשחדיםונקסעווסאכאוךווסאושיסמווסמתווךואתוכסומשוששואוחשב
שמ יעוסו,ווכתוצאשושואופנשונ דם,וומכךושאוסמרטועצמווסאו יבשואתועוזרתוושוסשוזקן,וושיאופנתשונ דווסבאוףואחרי
שניםושסונאמנות.
משטבסשוניתןוסשבחיןובשסוששואו יםועיקרייםושסושחיתות:
• שחיתותושקשורשובבחירותוובפעיסותופוסיטית,וסמשסוכאשרונבחריםונותניםושוחדובחירותוסאחרים.ומקרש
מיוחדושואומינוייםופוסיטיים ,ושבשםונבחרוציבורוממנשומקורביםוסתפקידיםושוניםומתוךושבנשוששםויתמכוובו
בשמשך.ווסמינויםוכאסשוישוכמובןוששפעשושסיסיתונואפתובכךושס ופיםוציבורייםועסוסיםוסשתמנותומיושאינם
שמתאימיםוביותרוסתפקיד.
• שחיתותושקשורשובקבסתוטובותושנאש,וביןואםואישיותו)מתנות,וכאף,ואוועזרשובבחירות(ואווסטובתומטרש
שקרובשוססיבוושסושנבחר.ווזשואו וששוחדושנפוץ,וכשבתמורשומקבסוששוחדועוזרוסקדםואתוענייניוושסונותן
ששוחד.
• שחיתותושקשורשוסעאקיונדס"ן,ושמאפיינתושוחדוסראשיורשויותומקומיות.וושאיבשוסכךושיאושספעוסותותכנון
מקומיותוישוסעיתיםוערךוכסכסיורבו)סמשסובעתוקביעתויעודוקרקעוסבנייש(.ווכךונוצרומצבושבווסבעסיוקרקעויש
םואינטראוו םואמצעיםוכאפייםוסנאותווסששפיעועסושחסטותותכנון,ווסראשיורשויותו)ששםו םוראשיווועדות
שתכנון(וישואפשרותוקסשויחאיתוסששפיעועסושחסטותומשמעותיותוסטובתם.
סאופחותוחשובומריחתושחסטותווא ירתותיקיםועסוידיויועציםומשפטייםוחסשים
אבישואסף,ותיקוסיברמןוטוכתבושאישוםושסאושו ש,וכנרת-זמורש-ביתןו2015
בנואףוחומרתושעניששופוחתת,ומאאריםוקצרים,ושמרשוסעבודותושירות

תפיסת השחיתות
קששוסמדודושחיתות,וביןושיתרוכיווןושאבירוסשניחושחסקוואוסיורובומעשיוששחיתותואינםוידועיםוסנו.וומשושנשאר
שואואקריםואודותותחוששושסושחיתות.ווברובושמקריםואניומאתיי ומשימושובאקריםושסותחושותוומעדיףונתוניםומדידים.
אבסובמקרשושסושחיתותותחושתושציבורושיאובעצםומדדוחשובויותרומששחיתותועצמש,וכיושתחוששושזוושיאושפו עת
בשזדשותושסושאזרחיםועםושמדינשוובאופוושסודברובדמוקרטיש.
מקורואחדוסנתוניםושואומדדושדמוקרטישושישראסיתושסושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש.ווזשוואקרושנתיושמתקייםומאז
2003ו וכוססושאסותושונותובנושאיםושקשוריםוסדמוקרטיש.ו ובשנים ו 2003-2011ו שאקרוכססושאסשואודותושאכמשועם
שאמירשו"כדיוסש יעושיוםוסצמרתושפוסיטיתובישראסוצריךוסשיותומושחת".ו ובשנים ו2014-2016ו שייתשושאסשושונש,

35
"איזשוציוןואתשונותןוסשנש תוישראסוכיוםובנושאוששחיתות?"וכששתשובותושאפשריותונעותוביןו"מאודומושחתת"
ס"בכססוסאומושחתת".וושתוצאותוסשתיוששאסותושאסשומוצ ותובאיורו. 18ווכפיושניתןוסראותוישורובוסאסשושחושבים
שצריךוסשיותומושחת,וורובו דוסוו דסוסאסשושחושביםושששנש שומושחתת.
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איורו :18ותחושותושציבורוס ביוששחיתותובמערכתושפוסיטית,וספיומדדושדמוקרטישושישראסית.27

מקורושניוסנתוניםושואושמדדושסושאר וןושבינסאומיו.Transparency Internationalוושמדדושזשושואוממוצעושס
עדו 13ומדדיםוממקורותושונים,וסמשסושבנקושעוסמיוומכוניומחקרובינסאומייםו)סאוכוסםומכאיםואתוכסושמדינות,ווסכןוסכס
מדינשויכוסוסשיותומאפרומקורותושונש(.ו ושמדדיםואמוריםוסשקףודעתומומחיםורביםומתחומיםושונים,ווסשיותויותר
אמיניםומאקרודעתוקשס.וואתושמדדיםושאסשומנרמסיםוסאקסשומשותפתוספניושמיצוע.וושאקסשושיאו 0-100וכאשר ו100
מצייןוחוארושחיתות;ואניושפכתיואתושאקסשוב רףוכךושמדדו בושויותרומייצ ושחיתותו בוששויותר.וושתוצאותושסוישראס
מוצ ותובאיורו 19וביחדועםומבחרומדינותואחרותוסששוואש.וושתופעותושבוסטותושןושעסיישושרצופשובשחיתותובתקופת
ממשסתושרון,וושיציבותומאזוועדושיוםו)עםואפשרותוסירידשוקסשוסאחרונש(.וויחאיתוסמדינותואחרותואנחנווקרובוסקצש
שיותרומושחתושסושמדינותושמערביות,ואבסובמצבויותרוטובומרובושעוסם.

 27מקורות:ונתוניםוסשניםו2003-2011וישובתרשיםו62ושסומדדושדמוקרטישושישראסיתוסשנתו,2011ואבסוספרוטושמסאושסו3וששניםושאחרונות
צריךוסשאתכסובנאפחיםושסושמדדיםוסשניםואסש.וושנתוניםוסשניםו2014-2016ומשתשובותוסשאסשו49ובנאפחו4ובאוףומדדו.2016
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איורו:19ותוצאותומדדוששחיתותובישראסוומדינותונבחרותואחרותוספיו.28Transparency International

אבסוש רפיםוסעיסו םוחושפיםוחוסששושסושימושובאקרים.ו ואקריםומעצםוטבעםומשקפיםומבטור עיועסושמצב.
כתוצאשושםואינםויכוסיםוסתתותמונשושסושינוייםושקרוובצעדיםוקטניםוסאורךוזמןו)משושקרויושיטתושאסאמי(.ווכששינוים
קוריםוסאטוומתר סיםואסישםואחדואחד,ואנשיםוסאושמיםוסבוסאפקטושמצטבר.ו וסשםוכךוצריךומבטומשצדווששוואש
ישירשושסודבריםושקרוובשפרשיוזמןו דוסים.ווסדו מש,ומששונ ביוערךוששוואשוכזווביןו פרשתוחשבוןושדוסריםוששביאש
סשתפטרותוושסוראשושממשסשויצחקורביןוב,1976-וסביןושתנש ותוראשיוממשסשוובכיריםואחריםו30ושניםומאוחרויותר.29
דבריווכוססיםושניוחסקים:
• רביןושתפטרומראשותושממשסשוב ססוחשבוןודוסריםוששחזיקשואשתו.ווסאואמרווסווסשתפטר,וושואוסאושישוחייב
סשתפטר,ושואובחרוסשתפטר.
• אפשרושישוסשתחמקומשתיקושפסיסיונ דוסאשורביןואםושמפקחועסומטבעושחוץושישומחסיטוסשטיסוכופר,ווסשם
כךושואוסאושישוצריךואישורומ שיועץושמשפטי.וובמיסיםואחרות,ובאופןוחוקיוס מריואפשרושישוסעקוףואתושיועץ
שמשפטיואשרוןוברקווסמנועומשפט.ואבסוברקואייםוששואועצמוויעתורוסב "ץונ דושתנשסותוכזו,ושפו עת
בשוויון.
כיוםושתנש ותוכזוושסוראשוממשסשואוויועץומשפטיונראיתודמיונית.

מדדים בינלאומיים
מדדיוחופשוודמוקרטיש

חופש העיתונות
אחדושמאפייניםושחשוביםו שסו מדינשו חופשיתוודמוקרטיתושואו חופשושעיתונות.וואר וןובשם וFreedom House
שבאיאוובוושינ טוןואוקרוומודדואתוחופשושעיתונותובכסומדינותושעוסםומאזו .1979ושמדדושסשםומבואאוכיוםועסו23
שאסותושמחוסקותוס3-ונושאים:
 28מקור:ושאתרושסו.Transparency Internationalווישוסצייןושספיותיאורושמתודוסו ישובאתרואיןוסששוותונתוניםושסושניםומספניו2012
כיווןוששןוסאושותאמווסאותשושתפס ות,ואבסושתוצאותודווקאונראותוס מריואבירות.וומצדושניוסשבנתיושמתודוסו ישושחדששושבשומתאימים
אתושתוצאותוסשתפס ותושסו 2012ומונעתואפשרותושסושינויוכססי,וסמשסושיפורוכססיובמצבוברחביושעוסם.ווכתוצאשושצורשושנכונשוספרש
אתושתוצאותושיאוסאושאסשוציוניםואבאוסוטיים,ואסאוששםוציוניםויחאיתוסשארושעוסםוטובני ודוסנאמרובאתרועצמו,ושמצי ואתושאקסש
כטווחוביןו"נקיוס מרי"וסביןו"מאודומושחת".
 29עמ'ו69-74ובחוברתושחיתותושסטוניתובישראס,ועיוניםובביטחוןוסאומיומא' ,9ושמרכזוסמחקרושסושמכססשוסביטחוןוסאומי,וצש"ס,ויוניו.2008
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• שמצבושמשפטי .ושאםוישוחוקיםושמ ניםועסוחופשושעיתונותווחופשושביטוי,וושאםואוכפיםואותם?וסחיסופין,
שאםוישוחוקיםושמ ביסיםודיווחוושאםומשתמשיםובשםוכדיוסשענישועיתונאיםואוובסו רים?ושאםואפשרוסשקים
ערוציומדישועצמאיים?ושאםוישוחוקוחופשושמידע?ו
• שאביבשושפוסיטית .ובאיזוומידשושחדשותומוכתבותועסוידיושממשסשואוואינטראיםומפס תיים?ושאםוישוצנזורש
רשמית?ושאםועיתונאיםומבצעיםוצנזורשועצמית?ושאםומופעסתואסימותוכנ דועיתונאים?ו
• שמימדושכסכסי .ובאיזוומידשושמדישושייכתוסממשסש?ובאיזוומידשוששסיטשובמדישומרוכזתובידיומעטים,וושאם
זשומשפיעועסומ ווןושדעותושמבוטאותובש?ושאםושמדינשומנאשוסששפיעועסושעיתונותועסוידיושקצאתותקציבי
פראום?ו
סכסושאסשומוקצותומאפרונקודות,וכאשרוככסוששניקודו בושויותרושמצבורעויותר.ואךושנקודותועסוכסוששאסות
מאתכםוסמאפרוביןו0וס,100-וששואואינדקאוחופשושעיתונותושסושמדינש.ואםושאךושואועדו 30ושעיתונותונחשבתוחופשית,
אםועדו60ושיאוחופשיתובאופןוחסקי,וואםו61וומעסשושעיתונותואינשוחופשית.
איורו20ומראשואתושתוצאותועבורוישראס.וועדו1992וישורקואתושאיוו ושאופי,וובכסוששניםושאסשויצאוששעיתונות
בישראסוחופשית.וומאזו1993וישופרוטושסושתוצאותוב3-ושנושאיםוסעיס,וו םואיכוםואופי.וובשניםו1993-2000ושישו ם
נושאורביעי,וששואופעוסותוקונקרטיותושמדכאותואתוחופשושעיתונות,וושייתשו םושבחנשוביןועיתונותוכתובשוסמשודרת.
ש רףומראשואתוכסואחדומשנושאיםוו םואתושאיכוםושכוססומנורמסיםוסטווחו ,0-10וכאשרו0ושואוחוארוחופשוו10-ושוא
חופשומסאו)כסומרושאקסשושפוכשומשמדדושמקורי(.
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איורו:20ותוצאותומדדוחופשושעיתונותושסוFreedom Houseועבורוישראסו)מנורמסוסתחוםו.30(0-10

אפשרוסראותושישראסונמצאתוכסושזמןוקרובוסאףושביןועיתונותוחופשיתוסעיתונותוחופשיתובאופןוחסקי.וושיאוירדש
סדר שושסוחופשיתובאופןוחסקיובסבדוב,2015 , 2012 , 2008-וו.2016-וכשמאתכסיםועסושנושאיםובנפרד,ורואיםוששמצב
שחוקיובאדרו)ספחותומאזו,( 2001וששיבטושכסכסיו בוסיועםותנודותוסכאןווסכאן,וושששפעשושפוסיטיתובאופןוקונאיאטנטי
בתחוםושסוחופשיורקובאופןוחסקי.ווספניושנתו2000ושמתודוסו ישושייתשושונשוושייתשושונותושרבשויותרו דוסשובציונים
ששונים,ואבסואיןובנתוניםושאבריםוסמאפריםושאפציפיים.ו

 30מקור:ואר וןו.Freedom Houseותוצאותוסכסוששניםווסכסושארצותוניתןוסשורידומאתרושאיר ון.וכאמורושתוצאותונורמסווסטווחו0-10
באקסשושפוכש,וכךושציוןויותרו בושומשקףויותרוחופש.וסמשס,ואםושמשקסושסושמצבושמשפטיושואו,30וחיסקתיואתושציוןוב3-וואתושתוצאש
שחארתיומ.10-וכךוניתןוסשצי וביחדואתוכסושנושאיםוואתושמדדושאופי.

שער שני

המצב הכלכלי והחברתי
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שמצבושכסכסיושואוש ורםושחשובוביותרוסתושביושמדינשוברמשושיומיומיתו)אווספחותובאותםוזמניםושאינםומצביוחירום
ביטחוניים(.וושםוצריכיםוסשתפרנא,ושםונשניםומשצמיחשובמשקושמדינשוומשעסיישוברמתושחיים,וושםואובסיםומשאינפסציש
ומיוקרושמחייש.וועםוזאתוישוכמובןושבדסיםוביןורבדיםוחברתייםושונים,ווסכןושמצבושכסכסיוקשורובאופןושדוקו םוסמצב
שחברתי.וובפרקיםושבאיםונאקורושיבטיםושוניםושסושמצבושכסכסי,ושמצבושחברתי,וושקשריםובינישם.
• נתחיס ובפרק וו ו בתיאור ו שאינפסציש ובישראס ובראי ושיאטורי.ו ושאיבש ו סשתחיס ובזש ושיא ו משבר ו שאינפסציש
ששתחוססובשנתו, 1984ובעקבותושמדיניותושכסכסיתוששונש שואחריושמשפך,וושששתמודדותואיתוומשפיעשועס
נישוסושכסכסשובישראסועדושיום.
• ששחקןוש דוסוביותרובמשקושמדינשושואושממשסש.וופרקוז ועואקובתקציבושמדינש,וואיךושואו דסואווקטןועם
ששנים.ו ושואו םומתארואתומקורותוששכנאשושסושמדינשו)בעיקרוממיאים(,וואתותחומיוששוצאשושעיקריים
)נושאיםואזרחייםווחברתייםומקבסיםותקציבוכפוסומשביטחון(.
• פרקוח ועואקובמדדיםושסומצבושמשקובאופןוכססי.וושאינפסצישושיאומדדואחדוכזש.וובפרקושזשונדוןובאחרים,
כמוושתמ" ,ושצמיחש,וומאזןושאחר.
• פרקוט וממשיךואתושדיוןובמשקובכססותווואוקרושיבטיםובעייתייםוכ וןועודףוריכוזיותוומונופוסים.
• פרקוי ועוברוסעאוקובמצבםושכסכסיושסושאזרחים.וושואומכיסופרטיםואודותותעאוקשוואבטסש,ומשכורותוופנאיש,
אי-שוויוןוועוני.
• פרק ויא ו עוברוסשיבטואחרושסושמצבושחברתי,וושואוששיבטושדתי.ו ושואוכוססואקירשושסושאטטואוקוווושס
שחברשושחרדית.
• סאיום,ופרקויב ואוקרואתומצבוושיחודיושסושמיעוטושערבי,וכוססושיחאושסושערביםוסמדינשוושיחאושסושישודים
סערבים.

פרק ו :אינפלציה וייצוב

ישראס ושיאו מדינשועם ואוכסואיש וצעירש.ו ו מאפרושיסדים וסאישש וקרוב ו ס3-ו בממוצע,ו משו ש ורםו ס ידוס ו טבעי ו שס
שאוכסואייש,ווסכךושישויותרויסדיםווצעיריםוממבו ריםווזקנים.וובפרט,ורובושאוכסואיישושיאובתופחותומ,40-ווסאוזוכרים
אתושנותוש 80-ושסושמאשושקודמתו)אוועודוסאונוסדוואזובכסס(.ווכךו םוכסושעוסיםושש יעווב סושעסיישוש דוסושסושנות
ש.90-וואבסובסיוסשכירואתושאיפורועסוששיפר-אינפסצישושש יעשוס444%-ובשנתו) 1984איורו,(21וועסושתכניתושכסכסית
שסושנתו 1985וששציסשואתושמצב,ואיואפשרוסשביןואתושכסכסשושישראסית.וושצסושסושמאורעותושאסש,וסמרותושעברו
יותרומ30-ושנש,ומ יעועדושיום.
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איורו:21ושאינפסצישובישראסומאזוקוםושמדינש.31

הירושה של בגין
שמצבושכסכסיובאוףותקופתושמערך,ואינפסצישוועסיישוב ירעוןובשנותוש70 -וביןושיתרוכתוצאשוממשברושנפטושסו1973
)איורו.(22
 31מקור:וירחוןושמחיריםושסושסמ"אווויקיפדישושעברית,וערךו"שאינפסצישובישראס".וובוויקיפדישושנתוניםועםושתיואפרותואחריושנקודש
שעשרונית.
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איורו :22שאינפסציש ובישראסומוצ תובאקאסשומפורטתויותר,ועםוששוואשוסמחירושנפטושבינסאומי.32

תכנית הליברליזציה של המשק
ב יןווארסיךוושסיברסיזצישושסושכסכסש

המשבר
שעסיישובאינפסציש,ויורםוארידורוו"שכסכסשושנכונש"

תכנית הייצוב הכלכלית
מיושבאופוושסודברושצסיחוסשחזירואתושמשקוספאיםושיווראשושממשסשושמעוןופראוושרושאוצרויצחקומודעי,ועםותכנית
שייצובושכסכסיושסו.1985וושתכניתושזוושתבאאשועסושסוששוחוקים:
• חוקושקפאתושמחיריםושסומוצריםוושירותים,ושמנעועסיתומחיריםונואפת,וושכניאואתומחיריורובושמוצרים
שבאיאייםוס פיקוחוממשסתי.וובמקביסושייתשו םושקפאתושכרוכססיתובתאוםועםוששאתדרותוושתעשיינים.ו
• חוקוסביצועותיאומיםוסתנאיואינפסצישוסמאושכנאש,וששחסיףואתושחוקוסמיאויובתנאיואינפסצישושנחקקוכברוב-
 1981וושישואבוךויותר.ושחוקושזשודרשוש שתודוחותומתואמיםוסאינפסצישוונתןוש נשועסושוןועצמיושנשחקוב סס
שאינפסציש.ו
• חוקוששאדרים ,ושאיפשרוסממשסשוסשעבירושחסטותוותקנותושונותוששממשסשושחסיטשוששןונחוצותוכדיוסעמוד
ביעדיוייצובושמשק.ו
בנואף,ושתכניתונשנתשומאיועואמריקאיומיוחדוומירידתומחיריושנפטובעוסםו)כפיושניתןוסראותובאיורו.(22
http://www.themarker.com/news/1.3082424

 32מקורות:ונתוניושאינפסצישוזשיםוסאיורו. 21ומחיריושנפטושםומחיריוששוקושחופשיוסנפטובארש"ב,ומתוקניםוסאינפסצישוסאו ואטו,2016וכפי
ששםומופיעיםובאתרו .https://inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp

42

ההשלכות כיום
מדיניותומצמצמת
פחדומצמיתומפניו ירעון,וש בסתוש ידוסושתקציבי
חוקוששאדריםושקיבסוחייםומשסועצמו
http://www.themarker.com/news/1.2672381

נספח:

מדד המחירים לצרכן

שאינפסציש ושיאובעצםוששינויושיחאיובמדדושמחיריםוסצרכן.ווניתןוסשאבירואתושעקרוןושסואיךוזשועובדוכך:
 .1מ דיריםואסוצריכש ובאיאי.ווזשומאפייןואתושרכישותושסומשקוביתו"מייצ ".וואסושצריכשושזשויכוסוסשכיסוסמשס
שכירתודירשוכדיוס ורובש,וקניתוסחםווחסבוו בינתוקוט 'ו כדיוסאכוס,וקניתוזו ונעסייםווחוסצשוכדיוססבוש,
ושסיכשוסמופעוראפוכדיוסשעבירואתושזמן.
 .2כסוחודשועוקביםואחריושמחיריםושסואואףושמוצריםושנמצאיםובאסושש דרנו.
 .3קובעיםונקודתויחוא,וששיאוחודשומאוים,ושבשושמדדומו דרוסשיותו.100
 .4בכסוחודשומשוויםואתושמחיריםושסושמוצריםושבאסוסמחיריםובחודשושבאיא.ו ונניחושמאזוחודשושבאיא
שמחיריםועסווב.7%-וואזושמדדוישקףועסיישושסו,7%וכסומרושמדדוישישו.107
 .5שאינפסצישושיאושעסיישושיחאיתובמדד.וושאינפסצישובחודשומאויםושיאושעסיישובאחוזיםובמדדויחאיתוסחודש
שקודם.ווסמשסואםובחודשואחדושמדדושישו,107וובחודשואחריוו,109ושאינפסצישושייתשו2) 1.87%ונקודותומדד
מתוךובאיאושסו.( 107וובאופןודומש,ושאינפסצישובשנשומאוימתושיאושעסיישובאחוזיםובמדדובאוףוששנשויחאית
סאוףוששנשושקודמת.
שתיאורוסעיסומאבירואתושעיקרון,ואבסובמציאותוזשוקצתויותרומאובך.וושנשוחסקומשפרטים.

סקר הצריכה
אחתושפעיסויותושמרכזיותושסושסשכשושמרכזיתוסאטטיאטיקשושיאוסבצעואתואקרושר סיושצריכשושסומשקיובית.ווזש
אקרוענק:ושנתוניםושמוצ יםוכאןומבואאיםועסואקריםומששניםו 2010וו,2011-ווכססווכ6,100-ומשפחותובכסושנש.ווכמש
שניםואחרוכךו ודסושאקרושוכפס.ווס ביוכסומשפחשושמשתתפתובאקר,ורושמיםואתוכסוששוצאותושסשםובמשךוחודש:ומש
בדיוקושםוקנוווכמשוזשועסש.
אסושצריכשומו דרוסשיותושממוצעושסוכסושמשפחותובאקר.ווניקחוסמשסואתואעיףושחשמס.ווכסומשפחשושיסמשואכום
אחרובחשבוןושחשמסושסש.וואזוסכסומשפחשומחשביםומשושישושחסקושיחאיושסוששוצאשועסוחשמס,וכסומרוכמשושיש
חשבוןושחשמסומתוךוכססוששוצאות,וועושיםוממוצעועסוזש.וושממוצעושזשושואוששוצאשושממוצעתועסוחשמס.וושאעיפים
שמשםומורכבושאסובפועסוושמשקסושיחאיושסשםומוצ יםובאיורו.23וורמתושפרוטו בוששומאודוטוישומעסואסףואעיפים
במבנשושיררכי,וכסומרואעיפיםוראשייםוובתוכםותת-אעיפיםוותת-תת-אעיפים.וובאיורורואיםורקואתושרמותושעסיונות.
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איורו :23ושרכיביםושסואסושצריכשושמשמשוסחישובושמדד,וכפיוששישובשנתו,2012ובשתבאאועסואקריוצריכשומששניםו2010-
.332011

אסושמצרכיםושמשמשוסחישובושמדדומעודכןוכיוםוכסושנתיים,ובשאתמךועסואקרושסושר סיושצריכשושסומד םומשקי
בית.וובמיסיםואחרותואואפיםונתוניםועסושצריכשובמשךושנתיים,וומחשביםוממוצעושסוכמשוקנוומכסומוצר.וובשנתיים
שבאותומשתמשיםובכמויותושאסש,וומחשביםואתושממוצעושסוכמשוזשועסשוכדיוסחשבואתושמדד.וובינתייםואואפיםונתונים
חדשיםועסושכמויות,וואחריושנתייםומעדכניםושוב.

סקר המחירים והמדד
בשנתןואסושצריכשושבתוקף,וכסוחודשועושיםואקרואצסוחנויותוורשתותושיווקומייצ ותוכדיוסראותוכמשושאסושזש
עוסש.וושובוישוכמובןושבדסים,ווספריטיםושוניםוישומחיריםושוניםובחנויותושונותוובעריםושונות.וושמחירושממוצעושס
שאסומושוושוסמחירושממוצעושסושאסוכפיוששישובחודשושבאיא,וומזשומחשביםואתושמדדוסחודשושזש.
בכסופעםושמחסיפיםואתואסושצריכשו םומתחיסיםואדרתומדדיםוחדשש,וכסומרושחודשושבוומתחיסיםוסששתמשובאס
נקבעוסשיותושבאיא,וושמדדושסוונקבעוסשיותו. 100וושחודשיםושבאיםויושוווסחודשושזש.וושמדדושסושחודשושזשוספיושאס
שקודם ושופךוסשיותומקדםושמאפשרוסשרשרואתושמדדיםוספיושאסיםוששוניםואחדוסשני,ווכךוסיצורואדרתונתוניםוארוכש
שאינשומו בסתוסתקופשושסואסואחד.

מדד שנתי
מדדושמחיריםוסצרכןונמדדוכסוחודש,וובעקבותיוו םושאינפסצישומחושבתובכסוחודשויחאיתוסחודשושקודם.ווכתוצאש
ישושתיואפשרויותוסחישובושאינפסצישוששנתית:
• סחשבואתושממוצעושסוערכיושמדדוב12-וחודשיוששנש,ווסששוותועםושממוצעושסוששנשושקודמת.
 33מקור:ועדכוןומשקסותושמצרכיםווששירותיםובמדדושמחיריםוסצרכן,ומאתרושסמ"א.
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• סחשב ו את ו שאינפסציש ו ששנתית ו ישירות ו משיחא ו בין ו שמדד ו בדצמבר ו סמדד ו שס ו דצמבר ו שקודם ,ו וסשתעסם
משתשפוכותובמשסךוששנש.
איורו 24ומראשושברובושמקריםואיןושבדסומשמעותיוביןושתיוששיטותושאסש.וואבסואםושייתשואינפסצישו בוששואו
נמוכשובמיוחדודווקאובחודשושראשוןואוושאחרוןושסוששנש,וזשויכוסוס רוםוסקפיצשו דוסשושסוששפרשוביןודצמבר
סדצמבר,ואבסוסאוסששפיעוכסוכךועסושממוצע.וומקרשוכזשוקרשובשנת ,1974וומצביעועסוכךוששנתוןועסוזינוקובאינפסציש
ביחדועםומשברושנפטו)איורו(22ואוסיושישומו זם.
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איורו:24וששוואשוביןושתיושצורותוסחישובושאינפסצישוששנתית.34

 34מקורות:ונתוניודצמברוסדצמברושםואותםושנתוניםומאיורו.21וונתוניושממוצעיםוחושבוומתוךונתוניושמדדוששנתיושסושסמ"א.
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פרק ז :תקציב המדינה

שתקציבושואושמא רתוספעיסותושממשסש.ו ושחסקושעיקריוושחשובושואוששכנאותוממיאיםוומקורותואחריםומצדואחד,
ושוצאותועסונישוסושמדינשוושירותיםוסאזרחיםומשצדוששני.וובנואףוישופעוסותואשראי,ושפחותומעניינותואותנו,וומסוות,
שנועדווסממןואתוש ירעון.

גרסאות של התקציב
אחתושבעיותושחוזרותובדיוניםועסושתקציבושיאושסאוכוסםומדבריםועסואותוושדבר.ווזשומתחיסובכךושישושסושו ראאות
שונותושסושתקציב:
• שתקציבושמקורי.ו וזשוושתקציב וכפיו שאושר ובכנאתובחוק ושתקציב.ו ושתקציבושמקוריושוא ובעצם ושתכנית
שתקציביתושסושממשסש.וובעיקרוןושואואמורוסשקףואתואדרושעדיפויותושסושממשסשוואתומשוששיאומתכוונת
סעשותובמשסךוששנש.
• שתקציבועסושינוייו .ווזשוושתקציבושאופיוכפיוששואושת בשועדואוףוששנש.ווששבדסיםוביןושתקציבושזשוסתקציב
שמקוריומשקפיםואתוכסוששינוייםושמועבריםובוועדתושכאפיםושסושכנאתוסבקשתושאוצר.ו וששינוייםושאסש
אמוריםוסשקףותיקוניםוושינויםובצרכיםושאיואפשרושישוסצפותומראש.ו ומצדושניוישוטענותושחסקומשם
משקפיםושעדפותופוסיטיותוואידאוסו יות,ווששעברשובוועדתושכאפיםונועדשוסשחביאואתוששקצאשושאמיתית
וסמנועודיוןובעתואישורושתקציב.
• ביצועושתקציב .ווזשומשושנעששובפועס.וויכוסיםוסשיותושניואו יושבדסיםוביןוזשוסביןושתקציבועסושינוייו:ויש
אעיפיםושבשםושוציאוויותרוממשושאושרובתקציב,ווסחיסופיןוישואעיפיםושבשםוסאושצסיחווסשוציאואתוכסומש
שאושר.
מעברוס ראאותושאסש,ובכסואעיףובתקציבוישואכוםו"נטו"וואכוםו"ברוטו"ו)ועודוכמשודבריםואחריםוטוראוובנאפח
באוףושפרק(.וושאכוםונטוושואושתקציבושבאיאיושמאושר,ושמתבאאועסושצפיוסשכנאותוממיאים.וושאכוםוברוטוושואואכום
דוסויותרושכוססושוצאותושמתבאאותועסוצפיוסשכנאותוחוץ-תקציביותושמיועדותוסכיאויושאעיףושזש.ו
שצרופיםושמענייניםוביותרובשקשרושסנו,וכשאנחנוורוציםוסדברועסומדיניותוופעיסותושסושממשסש,ושם:
• שתקציבושמקוריונטווטוזשומתיימרוסשקףואתושמדיניותוואדריושעדיפויותושסושממשסשוושכנאת,וכיוזשומש
ששועברוואושרובחוקושתקציב,וואינוותסויובשכנאותויעודיותונואפות.ווניתןואמנםוסשאתיי ווסטעוןושישואעיפים
שנשאריםומשנשוסשנשומכוחושאינרצישוואיןובשםושימושואווששםוסאורסוונטייםויותר,ווישו םושעברותותקציביות
ביןואעיפיםושנעשותובאותשוצורשוכסושנשוומצביעותועסוכךוששחסוקשושמקוריתוסאושייתשונכונש.ו ואבס
ששאתיי ויותושאסשונו עותוורקוסחסקוקטןומשתקציב.
• שביצועוברוטווטוזשומשושנעששובפועסובאופוושסודברוכוססושכס.ווסמרבשושצערונתוניםועסוביצועוועסוברוטו
חאריםובמקריםורבים.
מעברוסאעיפיושתקציבושמשקפיםופעוסותוושירותיםוסאזרחים,ושתקציבוכוססו םואעיפיםושסופעוסותואשראיוופעוסות
סמימוןוש ירעוןועסוידיומסוות.וושחסקיםושאסשוחשוביםובעיקרוכשרוציםוסדברועסוש ירעון,וומואבריםובעמ' .63וואבס
כשמדבריםועסושתקציבובכססותו,ושםוכר יסונכססים.
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הכנסות המדינה
סתקציבושמדינש,וכמווסכסותקציב,וישושניוצדדים:ושכנאותומוסושוצאות.ווששכנאותומתחסקותוס מיאים,וא רות,ומסוות,
מענקים,ותמסו ים,וועוד.ו ושרכיבוש דוסוביותרושואושמיאיםוושא רותוששאזרחיםומשסמים.ו ונתחיסואתושדיוןובתקציב
במבטועסוששכנאות.וובשמשךונאתכסועסוששוצאות.

מיסים ישירים ועקיפים
כאמורועיקרוששכנאותובאותוממיאים.וואסשומתחסקיםוסמיאיםוישיריםוומיאיםועקיפים.ווסמשוששבחנשושזוומעניינת?וכי
מיאיםוישירים,וובפרטומאושכנאש,ושםו מיאיםופרו ראיביים,וונחשביםוסכאסשושמשפריםואתושצדקושחברתי:ומיושישוסו
יותרומשסםויותרוטוסאורקובמונחיםואבאוסוטייםו)יותרוכאף(ואסאו םובשיעורומתוךומשושישוסוו)אחוזויותרו בוש(.
סעומתםושמיאיםושעקיפים,וובפרטושמע"מו)מאוערךומואף(,ושם ו מיאיםור ראיביים,וונחשביםוסכאסשושפו עיםובצדק
שחברתי.ווסיתרודיוק,ומיאיםועקיפיםושםובעצםוניטרסיים:וכוסםומשסמיםואותוודבר.וואבסוסענייםושתשסוםושזשושואוחסק
דוסויחאיתוממשושישוסשם,ובעודושאצסועשיריםוזשוחסקוקטןויחאית.
אנחנוונשתמשובאיוו ושכססיושמופיעובתקציבושמדינש,ושמבחיןוביןומאיושכנאשוורכושו)מיאיםוישירים(וסביןומאי
שוצאשו)מיאיםועקיפים(.וישוסעתיםודעותושונותועסושש דרשושסומאומאוים,ואבסוסרובומדוברובמיאיםושחסקםובאךושכס
קטןווסכןושאיוו ושסשםוסאוכסוכךוחשוב.וובנואףוישותשסומיםועבורוא רותוורישיונות,וובפרטוא רותורכב.ווישושמחשיבים
אותםובמא רתומאיוששוצאש,ואבסואנחנוונשאירואותםובנפרד.וושרשימשושמפורטתושיא:
• מאיושכנאשוורכוש:
◦ מאושכנאשו)כוססומאוחברות(
◦ מע"מועסומסכריםוומואדותופיננאייםו)בעברונקראומאועסושוצאותושכר(ו
◦ מאורכיששו
◦ מאושבחו)מאועסועסיתוערךומקרקעין(ו
◦ מאומעאיקיםו
◦ מאומכירשו
◦ מאורכושו
• מאיושוצאש:ו
◦ מאוערךומואףו)מע"מ(
◦ מאוקנישו
◦ מאודסקו
◦ מכאוושיטסיםועסויבואו
◦ בסוועסוטבקו
◦ מאובוסיםו
• א רות:
◦ א רותוכסיורכב
◦ א רותואחרות
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איורו :25ושיחאוביןומיאיםוישירים,ומיאיםועקיפים,ווא רותובשכנאותושמדינש.35

שחסוקשוביןואו יושמאוששוניםובעשריםווחמשוששניםושאחרונותושיאוכמתוארובאיורו.25ווששינוייםונובעיםובאופן
חסקיומשינויםובשיעורושמע"מוומשינויםובמדר ותושסומאושכנאש,וובאופןוחסקיומששפעותושסומצבושמשק:וסמשסועסייש
בצריכשו ורמתוסעסיישוב ביתומע"מ.ווש רףושזשומראשואתושמצבושמתוכנןובאפרושתקציב,ווסאואתושביצועובפועס,וכי
נתוניושביצועוחסקייםויותר.וואבסושנתוניםושקיימיםומראיםותמונשודומשומאוד.
משושניתןוסראותוזשוקודםוכסושמאוששכנאשושואושדומיננטיוביןושמיאיםושישירים,וומאוערךומואףושואושדומיננטיובין
שעקיפים,ואםוכיובשפרשויותרוקטן.ושחסקושיחאיושסושמאועסושדסקו דסופיו2ובתקופשושזו,וומאוקנישוירדובמקצת.וא רות
שןודיוזניחות.
ששבדסיםובחסוקשוביןואו יושמיאיםושםוסאודרמטיים,וועםוזאתובשחסטוישושבדסים.ובפרטוניתןוסראותועסיישובחסק
שיחאיושסושמיאיםושישיריםובתקופותוממשסתורביןווממשסתוברק,ועסיישושמשקפתוכצפויוששקפתועוסםואוציאסיאטית
יותר.וששיאונרשםובתקופתושרוןומידוסאחרוממשסתוברקו)תקציבו,(2002ואזושיוו56.9%ומיאיםוישיריםוורקו40.3%ועקיפים
)שעסישםוראויוסשואיףואוסיו 2.8%וא רות(.ועסיישובחסקושיחאיושסושמיאיםושעקיפיםוקרתשובימיוממשסתושרוןוובעיקר
בתקופתוממשסתואוסמרט.ו ואתושעסיישושזווניתןוסיחאוסמשברושעוסמיושס ו ,2008וש רםוסשקטנשובשכנאותווכתוצאש
סשקטנשוב בייתומאושכנאש.וובתקופותושבשןונתנישוושישוראשוממשסשואוושרואוצרוסאושיוושינוייםומשמעותיים,וסמרות
כסושדיבוריםועסושקטנתומאוששכנאשוסעשירים.ואבסוכיווןושממשסתונתנישווששניישושוקמשומידואחריושקדנצישושס
אוסמרטוובר-און,ושיאושמיאיםושעקיפיםונרשםובשנתו2010וועמדועסו51.3%ועקיפיםוסעומתורקו46.1%וישירים.
משוזשומשנשואםוישויותרומיאיםוישיריםואוועקיפים?ומבחינשוחברתיתוששבדסושואושמיאיםוישיריםושםופרו ראיביים
ועקיפיםושםור ראיבייםוכמווששואברוסעיס.ומבחינתומשרדושאוצר וישושעדפשוסמיאיםועקיפיםומשתיואיבות:וקסוסשעסות
אותם,ווקששוסשתחמקומשם.ושעסאתושיעורושמע"מונעשיתובשחסטתושרושאוצרוואישורוועדתושכאפיםושסושכנאת,ווזו
שצורשושפשוטשוביותרוסאתוםוחורובתקציב.ווכיווןוששמע"מונ בשועסוידיושאוחריםוונותניושירותים,ושאזרחיםוסאויכוסים
סשתחמקוממנוו)סעומתוזאתוקסוסשםוסשתחמקוממאושכנאשופשוטועסוידיוכךוששםוסאומדווחיםועסוששכנאש(.ומצדושני
ששאסשושיאואםויעיסותוש בישושזאתושיאובאמתומציאשוכזוו דוסש,ובשתחשבובכךושמיושאובסיםויותרו)באופןויחאי(
משמאושזשושםושעניים.ושריוסאואתםובעסיוששכנאותושנמוכותופטוריםוממאושכנאשו—ופשוטואיןוסשםוממשוסשסם.ו

פטורים והטבות
מאוחברותוותשפוכותיווטועדוכמשושורדתומאומוביסשוסש דסתושעו ש
פטוריומאוושטבותוטומיומקבסוכמש.וותכנוניומא.

 35מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.
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מלוות
מבחינשוחשבונאיתותקציבוחייבוסשיותומאוזן.וואבסותקציבושמדינשושואו ירעוני,וכסומרואיןומאפיקושכנאותוכדיוסכאותועס
ששוצאותו)ראשועמ' .( 63וובמצבוכזשוצריךוסקחתושסוואש.וושמדינשוסוקחתושסוואותומ ורמיופניםווחוץ,וושמסוותושאסש
נאפריםובצדוששכנאות.וושחזרושקרןוותשסומיושריביתושםובצדוששוצאות.
סששסיםונתוניושמסוותומתוךושאךושכס

מלוות פנים
מסוותופניםושםומסוותובארץ.ווזשומשושמוכרובציבורובשםואי רותוחוב.ווא רותוחובושסושממשסשו)א "חומדינש(ונחשבות
סאפיקוששקעשואוסידיוובטוח,ושנותןותשואשוסאו בוששואבסו םוססאושוםואיכון,וכיוששנחשושיאוששממשסשותחזירואתוכס
שחובותושסש.
א "חומדינשונמכרותוסציבורוכדיוסממןואתוש ירעוןושממשסתי.וובנואףוישוא רותוחובומיוחדותושנועדוובעצםוסעזור
סמואדותוציבוריים.וואו ואחדושסוא "חוכאסשושןושא "חושמיועדות,ושנמכרותוסקרנותופנאישו)ראשועמ ' .(89ווא "חואסש
מבטיחותותשואשומאוימתו)כר יסוביןו4-6%ומעברוסמדד(,וובכךומאבאדותוסמעששואתושפנאישושסוציבורושחואכים.
או ונואףושסוא "חומיוחדותונועדוסמואדוסביטוחוסאומי .וושמואדוסביטוחוסאומיויושבועסושרושסוכאףוששואו בש
מעובדיםובמשךוששניםוועדייןוסאוצריךוסחסקובמא רתושקצבאותוששונות.וושמטרשושיאוסמנועוזסי תותקציביםווסשבטיח
ששכאףושנאאףוסטובתורשתושביטחוןושחברתיתושמ וסמתובביטוחושסאומיואכןוישמשוסצרכיםואסש.וסכןושתשסומים
סביטוחוסאומיונעשיםוישירותוסמואדוומופרדיםוממאושכנאש,וו םו מסותוומענקיםוניתניםועסוידיושמואדובאופןוישיר.
מבחינתושמואדוטובוסשסוותואתושעודפיםושנוכחייםו)שיצטרךוסשסםובעתיד(וסממשסשווסקבסוריבית.וושממשסש,וסעומת
זאת,ומוצאתואתועצמשובפניוחובו דסוושוסךוסמואדוסביטוחוסאומי.ו
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איורו:26ושתפתחותושחובושסושאוצרוסמואדוסביטוחוסאומיומאזושנתו.361992ווספניוזשואיןונתוניםובאתרושתקציבושפתוח,ואבס
מנתוניושביטוחושסאומיושחובושמצטברוצריךוסשיותו בושויותרובכ85-ומיסיארדושקס.

איורו26ו מראשואתושתפתחותושמצבושזשומאז ו,1992וששןוששניםועבורןוישונתוניםובאתרומפתחושתקציבו)אכומים
בפועסומתוקניואינפסציש(.וש רףושואומנקודתושמבטושסושאוצר:ושמסוושושמתקבסומ דיסואתושכנאותושמדינש,וואיסו
ששחזרוושריביתומקטיניםואותןווסכןומיוצ יםועסוידיוערכיםושסיסיים.ושקוושאדוםושעוסשושואושחובושמצטברוסאורך
שתקופש,וכסומרואכוםוששפרשיםוביןושמסוותוסשחזרים.וווזשומ יעוס120 -ומיסיארדושקס,ווכזכורוזשוסאושחובושכוססוכי
כברושישוחובוניכרוב.1992-וובפרט,וספיודו"חואקטואריושסושביטוחושסאומי,37ושקרןובשנתו2013ושייתשוכ180-ומיסיארד
שקסוטוכ85-ומיסיארדויותרוממשושמראשוש רף.
 36מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(,ואעיפיםו0081ושכנאותושמדינשוטומסוושומשמואדוסביטוחוסאומי,ו8405ותשסוםוחובותוטומסוות
פניםוטוביטוחוסאומי,ו 4505ותשסוםוריביתוועמסותוטומסוותופניםוטוביטוחוסאומי.וואסשונתוניושביצועואםושםוקיימים,וואםוסאואזושתכנון.
 37שמואדוסביטוחוסאומי,ו דיןווחשבוןואקטואריומסאוסיוםו31ובדצמברו,2013וינוארו.2017
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מבחינתושינוייםוסאורךוזמן,ושייתשובכסושתקופשושזוורקושנשואחתושבשושחובוקטן:ואוףוממשסתוברקוותחיסת
ממשסתושרון.וובשמשךותקופתושרוןוואצסואוסמרטוקצבו דיסתושחובושישו בוש.וואצסונתנישוושואושתמתן.

מלוות חוץ
מסוותוחוץושםומסוותובחוץוסארץ.ווששיקףושסומסוותוחוץונמוךויחאיתוסמסוותופנים.

חלוקת העוגה התקציבית
צדוששוצאותושסותקציבושמדינש ומחוסקוסעשרותואעיפיםוומאותואוואספיותת-אעיפים.ווצורשוטובשוסתארוזאתובאופןו רפי
שיאושתרשיםושמוצ ובאיורו. 27וותרשיםוזשומתארואתו ודסםושיחאיושסוכמעטוכסושאעיפיםוברמשושעסיונשושסושתקציב
סשנתו. 2012וו ודסוששטחושמוקדשוסאעיףומשקףואתוששקצאשונטווסאעיףוזש.וושצבעיםומתאריםוחסוקשושסושאעיפים
סקבוצותוכפיושמואברובשמשך.ו
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איורו:27וחסוקתותקציבושמדינשוסשנתו2012וביןותחומיםוואעיפים.38וסאונכססווכ12-ושאעיפיםושקטניםוביותר,ושמשקסםושכוסס
כ0.2%-ומשתקציב.

שחסוקשוסקבוצותושיאועסופיושחסוקשובשצעתושתקציבועצמש,ווכוססתואתושקבוצותושבאותובאדרויורד.וושאחוזיםוכמובן
משתניםומשנשוסשנש,ושמאפריםושמצוטטיםוכאןושםוסתקציבו:2012
• תשסומיםוסשחזרוחובות,וריבית,וועמסותועסומסוותושנסקחוובעבר,וו םו מסאותוסעובדיומדינשוופיצויים.וושרוב
שמכריעושםושחזריומסוותופניםו—ומשושאנחנוומכיריםוכא "חיםוממשסתיים.ו ובאךושכסומדוברוב37.6%-
משתקציב,ושמאומניםובצבעוכתום.ו

 38מקור:ופרוטושתקציבובאתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.וושחסוקשוסקבוצותועסופיושכתובובשצעתושתקציב.
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•

שירותיםוחברתייםושסושממשסשוסאזרחים,ושמ יעיםוסכדי ו31.7%ו משתקציבו)מאומןובירוק(.ו ושאעיףוש דוס
ביותרובחסקוזשושואותקציבומשרדושחינוך,וואחריוושקצבותושמדינשוסביטוחושסאומיוותקציבומשרדושבריאות.ו
נושאי ו בטחון ו שם ושתחום וששסישי ,ושמאומן ו בכחוס .ו ו אך ו ששוצאות ו כאן ו שם ו חצי ו מששוצאות ו עס ו שירותים
חברתיים:ו 16.2%ומשתקציבושכוסס.וושאעיףוש דוסוביותרושואוכמובןותקציבומשרדושביטחון,וששואושמשרדועם
שתקציבוש בושוביותר.וושאעיףושקטןוביותרושואושוצאותוחירוםואזרחיות,וקריושצטיידותובערכותומ ןוסעורף.ו
תחום ושתשתיות ושוא ו שרביעי ו ב ודסו,ו ומייצ ו5.7%ו מששוצאות ו )מאומן ו באדום(.ו שעיקר ו כאן ושם ו ששקעות
בתחבורש,ומעברוסתקציבומשרדושתחבורשועצמווששואובעצםואעיףודיוקטן.ו
שתחוםושחמישיושואושונותו)צשוב(,וכ4%-ו משתקציב,וכוססושרזרבשושכססיתוושעברותוסרשויות ומקומיות.
שרזרבשושיאואעיףויחודיוששביצועושסוותמידו,0וכיוספניואוףוששנשומעביריםואתוששקצבשוסרזרבשוסכסומיני
אעיפיםואחרים.
שתחוםוששישיושואותחוםושממשסוושמנשסו— ו2.8%ו משתקציבושמיוצ יםובצבעותכסת.ו וכוססואתומשרד
שמשפטים,ומשרדוראשושממשסש,ומשרדושאוצר,ומשרדושחוץ,ותקציבושכנאת,ומבקרושמדינש,ווכו'.ו
שתחוםושאחרוןושואושמשרדיםושכסכסיים,וא"שו1.7%ומשתקציבו)אפור(,וכוססומשרדושתמ"ת,ותמיכותובמשק,
ועוד.ו

•
•
•
•
•

התקציב לאורך זמן
באעיףושקודםושצ נוואתוחסוקתושעו שושתקציביתוביןואעיפיוששוצאשוששונים.ווכעתונאתכסועסושתקציבובכססותווואיך
שואוששתנשוסאורךוששנים.וובשמשךושאפרוישיוופרקיםושיתמקדוובאעיפיםושוניםו)סמשסוחינוךואוותחבורש(וושםונתאר
איךושאעיפיםושאסשוששתנוועםושזמן.
kahlon

lapid

netanyahu
steinitz

olmert
olm hirschbar-on

netanyahu

prime min. shamir rabin
finance modai shochat

pe netanyahu
barak sharon
meridne'emans shochat shalom

500

400

200

]total budget [10^9 shekels

300

100

0
2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

איורו:28ותקציבושמדינשובמיסיארדיושקסים,ומתוקןוסאינפסציש.39

איור ו28ו מראשואתותקציבושמדינשומאז ו1992ו )כיורקומשנשוזוומתחיסיםושנתוניםובאתרומפתחושתקציב(ומתוקנים
סאינפסציש.ו וכפיושניתןוסראותוישומ מתועסיישורציפשוסמדי.ו ובשנתייםושאחרונות,וכשמששוכחסוןושואושרושאוצר,
שעסיישותסוסשובמיוחד,ובפרטוסאחרוקיצוץוקסובשנשושאחרונשושסוספיד.
חסקומשמעותיושסושתקציבונועדוסאפקושירותיםוסאזרחים,וסמשסושירותיובריאותוושירותיוחינוך.ווכיווןושאוכסואיית
שמדינשו דסש,ואבירוסדרושוששתקציבוי דסובשתאם.ווסכןומקובסוסשאתכסו םועסושתקציבוסנפש,וכסומרותקציבושמדינש
מחוסקוסמאפרותושביושמדינש.וושתקציבוסנפשומוצ ובאיורו. 29ווכפיושניתןוסראותושתקציבוסנפשושואודיויציבוסאורך
 39מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.
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ששנים ו במונחים ו ריאסיים ו )כסומר ו באכומים ו מתוקנים ו סאינפסציש( .ו ו עסיות ו מאוימות ו שיו ו בתקופות ו שס ו רבין ,ו ברק,
ובממשסותושאחרונותושסונתנישו.
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איורו:29ושתקציבוסנפשובאספיושקסים,ומתוקןוסאינפסציש.40

מצדושניומענייןוסבדוקואתוש יחאוביןושתקציבוסתמ" :ואחריושכס,ואםושתמ" ו דסוושמשקוצומח,וזשויכוסוסאפשר
סממשסשואמצעיםוסממשואתומדיניותשובתחומיםושונים.ואסאומאי,וכפיושמוד םובאיורו30ומאתברושסרובויותרוחשוב
סממשסשוסקצץואתושתקציב.ווכךואנוורואיםושתקציבו1992ושישוכ60%-ומשתמ" ,ואבסוב1993-ושתקציבוירדוסכדיוכ50%-
משתמ" .וורמשוזוונשמרשופחותואוויותרוסמשךועשור.וובשניםו 2003ועדו2010ושייתשוירידשונואפת,וומאזו2010ושתקציב
שואובערךו40%ומשתמ" .

 40מקורות:ונתוניושתקציבומאתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(,וונתוניושאוכסואיישומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א.
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איורו:30ושתקציבומנורמסוסתמ" .41

מגבלת התקציב
שירידשושנמשכתוביחאוביןושתקציבוסתמ" ושיאוחסקוממימושומדיניותוכסכסיתוימנית,ושמאמינשובממשסשוקטנשוובשעדפש
שסוכוחותושוקועסופעיסותוממשסתית.וושמדיניותושזוומקבסתוביטויובחוקושפחתתוש ירעוןווש בסתוששוצאשושתקציבית,
שנחקקובשסשיוממשסתושמירובשנת ו,1992וומאזועברותיקוניםורבים.ו ושחוקושזשומממש וכססיםופיאקסייםו ששממשסש
סוקחתועסועצמש,וובפרטוקובעושתיומ בסותועסותקציבושמדינש:
• ש ירעון ובתקציבוסאויכוסוסעבורואףומאוים,ושמבוטאוכאחוזומשתמ" .ווסכןואםוסאוצפויותומאפיקושכנאותוצריך
סקצץואתושתקציב.וומעברוסכךושחוקומתוושומ מתוירידשושסוש ירעוןועדוכדיוש עשוסאיזוןותקציבי.וועםוזאת,
בחינתוש ירעונותובפועסומצביעשועסוכךושיעדיםושנקבעוובחוקוסאותמידוקוימו.וודברוזשואינוומשוושועבירשועס
שחוק,ושכןושחוקומתייחאוסתכנוןושתקציבווסאוסביצועו.
• מעברוסמ בסשושנובעתומתקרתוש ירעון,וישו םומ בסשוישירשועסוש דסתושתקציב:וסאויותרומ1%-ובשנשובאופן
ריאסיו)כסומרומעסוסמדדושמחיריםוסצרכן(ובשניםו,2005-2006ווסאויותרומ1.7%-ובשנשובשנים ו.2007-2010
כיווןושש ידוסובאוכסואיתוישראסוובתמ" ו)ברובוששנים(ו דוסיםויותר,ונובעוששתקציבוסנפשוושתקציבויחאית
סתמ" וירדו.וומאזו 2010וש ידוסושמקאימסיואינווקבוע,וומחושבוכסושנשועסוידיונואחשושמטרתשוסש יעותוךוכמש
שניםוסחובוששוא ו60%ו משתוצרותוךושתחשבותומאוימתוב ידוסושאוכסואייש.ו ובשנת ו2015ו עדכנוואתושיעד
סשיותוחובוששואורקו50%ומשתוצר.
ביחדושמ בסותושאסשוכובסותואתוידישושסושממשסשווסאומאפשרותוסשוסשעסותואתושתקציבוכרצונש.ו ושאיבש
סחקיקתושחוקובשנת ו1991-1992ו שייתשושרצוןוסשעבירומארוברורוסאקטורושעאקיועסוכךוששממשסשואינשומתכוונת
סש דיסואתושתקציבווסשעסותומיאיםוכדיוסממןואתוקסיטתו סושעסיישוש דוסומרואיש.וואיבשוזווכמובןואינשורסוונטיתויותר,
אבסושחוקונשאר,וושמ בסותועסושתקציבוקיבסווחשיבותומשסועצמן,וכיוישוסשןוששפעשועסו יואוששון.וובפרטומקובס
סחשובושאםושממשסשוחור תומשמ בסותושאסשוזשועשויוסשצביעועסואיושסיטשובשוצאות,ווסכןועסואיכוןושבעתידוסא
תוכסוסשחזירוחובות.וואיכוןוכזשומתר םומידוסעסיישובריביתושצריךוסשסםועסומסוות.
בנואף,וחוקומ בסתושתקציבומזיקוסיכוסתושסושממשסשוספעוסובמצביוחירוםוכסכסיים.וושמונחושמקצועיוסכךושוא
שזשוחוקו"פרו-מחזורי".וומשמעותושדברוששחוקו ורםוס מחזוריותושקיימתובמשקוסשיותוקיצוניתויותר,וואינוומאפשר
סממשסשוסנאותווסמתןואתושמחזוריותושזו.ווכךובתקופותו אותוכששמשקוצומחוששוצאותויכוסותוס דוסובשתאםומבסי
סחרו ומשכססים,ומשושמוביסוסיתרופעיסותוכסכסיתווסצמיחשוחזקשועודויותר.וואבסובתקופותושפסושתמ" וקטן,וששכנאות
קטנות,ווכתוצאשו םושתקציבוחייבוסקטון,ומשושמקטיןועודויותרואתושפעיסותושכסכסיתוו ורםוסמיתוןועמוקועודויותר.
 41מקורות:ונתוניושתקציבומאתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(,וונתוניושתמ" ומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א.
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סמרותושמ בסותוששחוקומטיס,ויתכןושששפעתוושמעשיתואינשוכשורבשוכפיושניתןושישוסחשוש.וושמ בסותומוטסות
שריומכוחוחוקושעברובכנאת,וומטבעושדבריםוחוקוניתןוסשנות.ו וואכןושחוקושזשומעודכןוסעיתיםוקרובותוספיוצרכי
שממשסש,וסמשסוכאשרושאכמיםוקואסיציונייםו ורמיםוסצפיוסשוצאותורבותושעסוסותוס רוםוסחרי שוממ בסתושתקציב .42
מאפייןותדירושסושתיקוניםושאסשושואוששםומתוויםואתוש ירעוןוושתקציבוסשניםורבותובעתיד,וותמידובשנשושנוכחיתויש
איבותוסשעסאתוש ירעון,ואבסובשניםושעתידיותומבטיחיםוסשורידואותוובחזרש.

החוב ותשלומי ריבית
שתקציבובישראס,וכמוובמרביתומדינותושעוסם,ושואו ירעוני.ווזשואומרושישויותרושוצאותומשכנאות.ווכדיוסאזןואתושתקציב
סוקחיםושסוואות,וואתוששסוואותווצריךוסשחזיר.ווששחזריםושאסשומתחסקיםוסשניוחסקים:ושחזרושקרןוותשסומיוריבית.
כפיושראינווסעיסובאיורו27ושחזרושחובותו)קרןוו ריבית(ושואושאעיףוש דוסוביותרובתקציבושמדינש,וומ יעוסכדיוכשסיש
משתקציבוכוסו.ווזשוכמעטוכפוסומתקציבומשרדושביטחון.
סשצי ונתוניםו-ושאםו דסועםושזמן?
כיווןוששחזריושחובותוושריביתומשוויםונטסוכבדועסותקציבושמדינשוש ירעוןונמצאותמידובמוקדושדיוניםועסושתקציב.
שריושממשסשושאחראיםועסותחומיםושוניםורוציםוכר יסוסש דיסואתושתקציבושסושמשרדיםושסשם,ווסוועסוחשבוןוש דסת
ש ירעון.וופקידיושאוצר וסעומתםומחשיביםורקואתוצמצוםוש ירעון,ווסוועסוחשבוןוקיצוץוששירותיםוסאזרחים.ווצורשואחרת
סתארואתוש ישותוששונותושיאוספיושצורשושבשותופאיםואתוזרימתושכאףובזמן:
• ששצדקשוסש דסתושתקציבווש דסתוש ירעוןושיאושאםוישישוסממשסשויותרוכאףושיאותוכסוסששקיעואותוובפיתוח
שמשק,ומשושיביאוסצמיחש .ווכתוצאשושכסכסשובעתידותשישו דוסשויותר,וושדורותושבאיםוישנוומפרותושששקעש
שביצענווכעת.
• ששצדקשוסריאוןושתקציבושיאושטענשוששממשסשועסוסשוסשוציאואתושכאףושנואףועסוצריכשושוטפת,ווסכןוזשוסא
יתרוםוסצמיחש.ווכתוצאשויווצרומצבושבוואנחנווממשכניםואתושעתיד,וושדורותושבאיםויאסצווסשסםואתושחובות
שצברנו.
כיווןוש ורמיםורביםומשפיעיםועסושכסכסשובצורותושונות,וו םופעוסותושממשסשושןובאופוושסודברותערובתושס
צעדיםושוניםועםוששפעותושונות,וקששוסשכריעואיזוו יששונכונשויותר.ווסאנשיםושוניםוישודעותושונות,ואבסונדירושמיששו
מצסיחוסשכנעומיששוואחרוסשנותואתודעתו.

מתקציב לביצוע
חוק ו שתקציב ו מאושר ו במסיאת ו שכנאת ו תוך ו מאבקים ו מתוקשרים ,ו כאשר ו חברי ו כנאת ו שונים ו )ובמיוחד ו חברי ו איעות
שקואסיציש(ונאבקיםועסושקצאותוסאעיפיםושחביביםועסישם.ו ואבסו םואחריוששתקציבומאושרושואועדייןויכוסוסעבור
שינויים.ווחסקומששינוייםושםושעברותומאעיףואחדוסאעיףואחר.וושאיבשושרשמיתוסשעברותוכאסשושיאוכר יסוטענשועס
שינויובצרכים.ו ואבסוכיווןושששינוייםושאסשומאושריםובוועדתושכאפיםושסושכנאתווזוכיםוסתשומתוסבומעטש,ויש
שטועניםושספחותוחסקומששינוייםושיווידועיםווצפוייםומראש,וושםושואתרוובכוונשובעתואישורושתקציבושמקורי.וואישור
סטענשוזווניתןוסמצואובכךושאותםושינוייםובאותםואעיפיםומבוצעיםושנשואחריושנש.
חסקואחרומששינוייםושםותואפותושמתבאאותועסועדכוניםובצפיוסשכנאות.ווכתוצאשומשינוייםואסשושתקציבוכוסוו דסו)או
קטן(.ווכפיושניתןוסראותובאיורו31ושתואפתושזוושיאוכר יסושסואחוזיםובודדים.

 42כפיושכתובוסמשסובדבריוששאברוסתיקוןו16וסחוק,ובשצעתוחוקו1083ומש.31.10.2016-
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איורו:31וששינוייםובתקציבווביצועושתקציב.43וושנתוניםומתייחאיםוספעוסותושממשסש,ובסיומסוותוואשראי.

כאמורומיושמאשרואתושתקציבושיאושכנאת.וואבסומיושמופקדועסושביצועושםומשרדיושממשסש.ווומאתברושספעמים
קששוסשםוסבצעואתומשושאישרווסשםותקציבית.ו וסכןוביצועושתקציבושואוכמעטותמידוחסקי,וספחותויחאיתוסתקציב
שמעודכן.וובכסוששניםועבורןוישוסנוונתונים,וישורקושנשואחתושבשושביצועועסשובמקצתועסושתקציבושמקוריו)אבסועדיין
שישונמוךובאופןוניכרומשתקציבושמעודכן(.
שמשמעותושסוחוארושביצועושזשושיאועצומש.וובכסופעםושמאתמןוחורובתקציבומתנשסיםובכנאתוובתקשורתומאבקים
רמיםועסומשואפשרוסקצץוכדיוסאתוםואתושחור.וושרבשופעמיםושתוצאשושיאומשושנקראו" קיצוץורוחבי",וכסומרוקיצוץושס
אחוזומאויםומכסואעיפיושתקציבובסיושבחנש.ו ואבסומאתברושבעצםוזשומיותר.ו ובשנת ו,2003וסמשס,ושתקציבושמקורי
ספעוסותושממשסשושישו207.9ומיסיארדושקסיםו)במחיריו.(2003וובמשסךוששנשוש דיסוואותווסכדיו218.8ומיסיארד.וואבס
שביצועושישורקו197.6ומיסיארד,ופערועצוםושס 21.2ומיסיארדומתחתוסתקציבושמעודכן!וושפערושזשומשקףוקיצוץובפועס
שסו, 9.7%ושרבשושרבשויותרומכסוקיצוץושאיופעםודוברועסיוובכנאת.וובשניםואחרותושקיצוץושאפקטיביושזשושישויותר
קטן,ואבסועדייןומשמעותי.
מצדושניוצריךוסזכורושסחוארושביצועוישו םושיבטוחיובי:ואםושממשסשוסאומוציאשוכאפיםוש ירעוןושתקציביוקטן,
ישופחותוצורךובמסוות,ווכתוצאשוישוריאוןושסועסייתושחובושממשסתי.
שאסשוחשובשונואפתושיאואיךושאכוםושכוססושסוחוארושביצועומתחסקוביןושמשרדים.וובמיסיםואחרות,ואיפשויש
קיצוץואפקטיביו דוסוואיפשוסא?ווכפיושנראשובאיורו96ובמשרדושביטחוןואיןובעצםוקיצוץ.ווסשיפךוטושםומצסיחיםוכס
שנשוסשוציאויותרוממשושאושרובפערו דסוושוסך.וובמשרדיםואחריםוישוקיצוציםוברמותושונותובשניםושונות.וושאעיפים
שתקציבייםושבשםוישוחוארוביצועוחדובמיוחדושםוכר יסואסשושקשוריםוסשקמתותשתיות.וושאיבשושיאושאכןוקששוסממש
פרויקטיותשתיתוענקיים,וושמשרדיםושאחראיםועסוכךונתקסיםובקשייםוש ורמיםוסעיכוביםווסכןוסחוארוביצוע.
סשואיףופרטיםוקונקרטיים

 43מקור:ואתרושחשבושכססי .וובאתרומפתחושתקציבוישונתוניםוסיותרושנים,ואבסועםושתיובעיות:וראשית,ושםומתייחאיםוסתקציבוכוסוו)כוסס
אשראיוומסוות(ווסאורקוספעוסותושממשסש,וושנית,ונתוניושביצועוככסושנראשואינםונכוניםועבורוששניםושאחרונות.
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נספח:

מבנה התקציב

תקציבושמדינשובנויו אעיפיםוותתואעיפים.ווברמשושעסיונשונמצאיםושאעיפיםושראשיים.ווחסקומשאעיפיםושאסשומיצ יםואת
שתקציביםושסומשרדיוממשסשושונים,וכשספעמיםוסאותוושמשרדוישויותרומאעיףואחדו)סמשסותקציבובאיאיוותקציב
פיתוח(.ווחסקומשאעיפיםומיצ יםו ופיםואחריםו)סמשסונשיאושמדינשואוושכנאת(ואוותכניותוממשסתיותומיוחדותושזכו
סאעיףומשסועצמן.וובאופןוכססיומבנשושתקציבומשקףואתוששיאטורישושסושתפתחותווסאורךוששנים,ווספעמיםוקששוסשבין
משכותרתושסואעיףוסמשושואומשמש.וובשנתו2016ושיוו57ואעיפיםוראשיים,וכשסכסואחדומשםוישומאפרובןו 2ואפרות,וואסש
שם:44
אעיףוראשי
מאפר
 01נשיאושמדינשווסשכתו
 02שכנאת
 04משרדוראשושממשסש
 05משרדושאוצר
 06משרדושפנים
 07משרדוסביטחוןופנים
 08משרדושמשפטים
 09משרדושחוץ
 10מטשוסביטחוןוסאומי
 11מבקרושמדינש
 12מסותוופיצויים
 13שוצאותושונות
 14בחירותוומימוןומפס ות
 15משרדושביטחון
 16שוצאותוחירוםואזרחיות
 17תאוםושפעוסותובשטחים
 18רשויותומקומיות
 19משרדושמדעוושחסס,ושתרבות
 20משרדושחינוך
 21ששכסשו בושש
 22שמשרדוסשירותיודת
 23משרדושרווחשווששירותיםושחברתיים
 24משרדושבריאות
 25ת מוסיםוסנכים
 26שמשרדוסש נתושאביבש
 27ביטוחוסאומי
 29משרדושבינויווששיכון
 30שמשרדוסקסיטתועסייש
 32תמיכותושונות
 44מועתקומנתוניוא ףושתקציבים,ו .https://public.tableau.com/profile/mof.budget#!/vizhome/_3582/sheet4
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
51
52
53
54
60
67
68
70
73
76
78
79
83
84

משרדושחקסאות
משרדושאנר ישוושמים
שועדשוסאנר ישואטומית
משרדושכסכסש
משרדושתיירות
תמיכותובענפיושמשק
משרדושתקשורת
משרדושתחבורשוושבטיחותובדרכים
רשותוממשסתיתוסמים
מענקיובינויוושיכון
שמרכזוסמיפויוישראס
תשסוםוריביתוועמסות
חוקוחייסיםומשוחררים
רזרבשוכססית
דיורוממשסתי
פיתוחושמשרדוסביטחון
משפטיםוובתיומשפט
רשויותופיקוח
חינוך
משרדושבריאות
רשותושאוכסואיןוושש ירש
שיכון
מפעסיומים
תעשיש
פיתוחותיירות
פיתוחותחבורש
שוצאותופיתוחואחרות
תשסוםוחובות

כסואעיףוראשיומחוסקוסתחומיופעוסש.ווסכסותחוםופעוסשוישומאפרובןו4ואפרות,וכשש2-ושראשונותושןושמאפרושס
שאעיףושראשיושבוושואונמצא.ווכסותחוםופעוסשומחוסקוסתכניות,ושממואפרותובמאפריםובניו 6ואפרות,וכשש4-ושראשונות
שןושמאפרושסותחוםושפעוסשוסוושןושייכות.ו וכסותכניתומחוסקתוסתקנות,ושממואפרותובמאפריםובני ו 8ו אפרות,וכש6-
שראשונותושןומאפרושתכניתוששתקנשושייכתואסיש.ו וסדו מש,ותקציבושכנאתושואואעיףוראשי ו02ו שסותקציבושמדינש,
ובשנתו2016ושואושישומחוסקובאופןושבא:45
תקנש
תכנית
תחוםופעוסש
אעיף
020201ומרכיביושכרוחבריושכנאת 02020101ושכרוחבריושכנאת
02ושכנאת 0202וחבריושכנאת
02020201ועוזריםוסחבריושכנאת
020202ותנאיוחבריושכנאת
02020204וקשרוסציבורוחבריוכנאת
 45מועתקומנתוניוא ףושתקציבים,ו .https://public.tableau.com/profile/mof.budget#!/vizhome/_3582/sheet4
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0203ופעוסותושכנאת

02020207ושכרודירשוומסונותוסח"כים
בירושסים
02020209ורכבוסחבריושכנאת
02020211ואבטחשוומי וןוחבריוכנאת
02020212וששתתפותובשוצאותומשפטיותושס
חכי"ם
02020213וסימודיושפותוחבריוכנאת
02030101ומחקרוופעוסותוטושמרכזוסמחקר
020301ושירותיםומקצועיים
ומידע
02030103וכיבודושמו שובוועדותוובנשיאות
02030105ואיוריווועדותוברחביושארץ
02030106ושקסטותובוועדותוע"יו ורמיוחוץ
02030107ותר ומיםוסוועדותוע"יו ורמיוחוץ
02030108ואינטרנטוודוארואסקטרוני
02030110ושידוריםוישיריםומשכנאת
02030111וציסוםומאמכיםוע"יוחבריושכנאת
02030112וסקטועיתונות
02030113וציסומיואירועיםוסעיתונות
02030116ושדרכתותסמידיםובשיתוףומרכז
ששאברש
02030122וייעוץוסערוץושכנאת
02030123ושפצשוסוויניתוערוץושכנאת
02030124ושידרו וושעתקתואוספןוערוץושכנאת
020302וקשריוחוץוטקאיםווקרנות 02030202וארועיםומיוחדיםובכנאת
02030207ואירועיםובתשסוםובכנאתו-ושוצאות
02030208ואירועיםובתשסוםובכנאתו-ושכנאות
02030212וקשריוחוץ
02030213וששתתפותובמשסחותועםומשרד
שחוץ
02030302ושכרוצוותופרסמנטריו-ואיעות
020303ושכרוצוותופרסמנטרי
02030401ושיאוכוחואדםועובדיםוואדרנים
020304ושוצאותועובדיוכנאת
02030402ועבודשובסתיוצמיתש
02030403ושעותונואפותו-ועובדים
02030404ושחזרושוצאותורכבו-ועובדים
02030405וכוננויותועובדים
02030410ופעיסויותורווחשוואפורטועובדים
02030411ושכשרשומקצועיתועובדים
02030412וש נשומשפטיתועובדיושכנאת
02030414ושעאקתואטודנטים
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020305ואמרכסות

020306וביטחון

020307ונישוסומערכותומחשב

0204ורזרבש
0205ותואפתומבנש

020401ורזרבש
020501ותואפתומבנש

0207ושירותיומשרד
סיו"רושכנאת
0208ו מסאותוחברי

020701ושירותיומשרדוסיו"ר
שכנאת
020801ו ימסאותוסחבריושכנאת

02030501ופראומיםוושאברשוסשכתודובר
02030502ורשומותווירחונים
02030503ורכישתואפריםוכתביועתוומא רי
מידע
02030504ותפעוסושוטף
02030505ואחזקשושוטפת
02030506ורכישתוציודומשקי
02030507ודוארוטספוניםוומשסוחים
02030508ושיפוץומבניםוושתקנות
02030509ושוצאותורכבומינשסשועובדים
02030510ושוצאותודסק
02030511ושכירותורכב
02030512ונאיעותוושובסות
02030513ואריקשואופטיתוארכיוןושכנאת
02030514וכנאתוירוקש
02030520ואחזקתוחניוןוחדש
02030522ואחזקתוא ףוקדמש
02030523וששתתפותובמנשסושרכבושממשסתי
02030601ושיאוכוחואדםומשמר
02030602ועבודשובסתיוצמיתשו-וביטחון
02030605ונאיעותומיוחדותוסשומרים
02030606ושוצאותושמירשווביטחון
02030607וציודוביטחוניוותפעוסי
02030608ומדיםוסשומרים
02030609ופעיסותותרבותו)רווחשוואפורט(
02030610ושחזרושוצאותורכבו-וספיקוד
02030611וששתתפותובתקציבודיורוממשסתי
02030612וששתתפותובמשרדיושממשסש
02030701ואחזקתומערכותושמחשב
02030702וששתתפותובאוצרוטותשיסש/בוחן
02030704וששתתפותובפרויקטומרכב"ש
02040101ורזרבש
02050101ותואפתומבנש
02050103ובינויוושחזרושוןוטוא ףוחדש
02050111וחניותובחניוןושסאום
02070101ושירותיומשרדוסיושביוראשושכנאת
סשעבר
02080101ו ימסאותוחבריוכנאת
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כנאת
0209ומוזיאוןושכנאת

020901ומוזיאוןושכנאת

0299וחשבוןומעבר

029999וחשבוןומעבר

02080102ומענקיופריששוחבריוכנאת
02090101ורכישתוביתופרומין
02090102ושיפוץוביתופרומין
02090103ותפעוסומוזיאוןושכנאת
02999999וחשבוןומעבר

כסותקנש,וכסומרובכסואעיףותקציביוברמתושפרוטוש בוששוביותר,ושיאושורשובאפרושתקציב.ובכסושורשוכזאתוישואואף
שסםושסוטורים:
• שוצאשונטו.וומשושמותרוסשוציאוכפיושמפורטובחוקושתקציב.
• שוצאשושמותניתובשכנאש.וושוצאשונואפתומותרתובתנאיושיתקבסוותקבוסיםוסמימונשוממקורותוחוץוממשסתיים.
ששוצאשוברוטוושיאושאכוםושסוששוצאשונטוווששוצאשושמותניתובשכנאש.
• שרשאשוסשתחייב.ו ואכוםושמותרוסשתחייבוסשוציאובשניםושבאותו)עסוחשבוןושתקציביםושסוששניםושאסש(.
מאפשרותכנוןוסעתיד.
• שיאוכוחואדם.וומאפרושמשרותושמירביושניתןוסמסאובאעיףוזש.
חסקואווחסקוב,ותקציבושמפעסיםושעאקיים
שינוייומיאפורואעיפיםוביןושנים,ושזזתותת-אעיפים

פרק ח :מדדים כלכליים

שחדשותומסאותותדירובידיעותועסושאינפסצישואוושצמיחשואווש ירעון.וואסשושםושסוששומשמדדיםושמשמשיםוכסכסנים
כדיוסשעריךואתומצבושכסכסש.ו ועסושאינפסצישודיברנווכברובפרק ו וו עס ואינפסצישווייצוב.ו ובפרקושזשונדוןובמדדים
שאחרים.

התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג(
שתוצרושמקומיוש וסמי,ואוובקיצורושתמ" ,ומשקףואתו"ש ודס"ושסושכסכסשושסאומית.ווביתרודיוק,וזשוושערךושסוכסס
שאחורותווששירותיםושנוצרוובמדינשובמשךושנש,וכסומרוכמשושםושוויםובשקסים.
באופןומעשיומודדיםואתושתמ" ועסוידיו"ששוצאשושמצרפית",ושזשואךוששוצאותושכסוש ורמיםובמשקושוציאוועס
קנייתומוצריםוושירותים.וומקובסושזשוכוססואתושרכיביםושבאים:
• שצריכשושפרטית.ו וזשוכוססורקוצריכשושסומוצריםואופיים:ואםוחקסאיומוכרוע בניותוסמפעסוקטשופוזשוסא
נחשב,ואבסוכשמיששווקונשואתושקטשופובמכוסתוזשונחשב.ווכךונמנעיםומאפירשוכפוסש.
• ששקעותובתשתיתואוושכשרשושנועדווסשפיקורווחובעתיד.
• שוצאותושממשסש.וובעיקרוןוזשוכמוושצריכשושפרטית,ואבסונשו וסשפרידוכדיושאפשרוישישוסכמתואתושששפעש
שסושממשסשועסושמשק.
• שיצואונטו,וכסומרוששפרשוביןומשושיוצרובמדינשוונמכרוסחו"סוסביןומשושנוצרושםוונקנשובמדינש.
שתמ" וסאוכוססופעיסותוביניים,וכמווסמשסושמכירשושסושע בניותוסמפעסוקטשופוששוזכרשוסעיס.וושואו םוסאוכוססואת
ששוקוששחור,ומשאיבשושפשוטשושזוופעיסותוכסכסיתושסאונרשמתובשוםומקום.וומצדושניושואוכןוכוססותיקוניםוטואם
בוניםו שר,ושואומתמוטט,וובוניםואותוושוב,ואזושתמ" וכוססובניישושסושניו שרים.ווסכןוברורוששתמ" וסאובדיוקומייצ
אתומשוששיינווקוראיםובאופןואינטואיטיביושפיתוחושכסכסי.וובכסואופן,וזשושמדדושבוומשתמשים.
שתמ" ועצמוו דסוביןושיתרוב ססואינפסצישווב ססוש ידוסובאוכסואייש.ווסכןומשושמענייןוכשרוציםוסדוןובמצבושמשק
שואו"שתמ" וסנפשומתוקןוסאינפסציש".ווזשואומרושצריךוסעשותושניותיקוניםוסנתוניושתמ" :
• סתקןואתוערכיושתמ" ומשעברוספיוערךושכאףוכיום.ווסמשסואםובשנשומאוימתושתמ" ושישו800ומיסיארדושקסים,
ומאזושייתשואינפסצישושסו,10%וכיוםושתוצרתושזוושייתשושוושו880ומיסיארדושקסים.
• סחסקואתושתמ" וב ודסושאוכסואייש,וכדיוסראותוכמשוניתןוסייחאוסכסואחדומאיתנו.ווזשוחשובובמיוחדובמדינש
כמווישראסושבשושאוכסואיישו דסשובקצבו בושויחאית,וכיואםושתמ" ו דסויותרוסאטומשאוכסואיישואזובעצם
שחסקושסוכסותושבוקטןועםושזמן,ווזשוסאוכסוכךוטוב.וו
שתמ" ובישראסוסאחרושניושתיקוניםושאסשומוצ ובאיורו.32
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איורו:32וש דיסשושסושתמ" וסנפשומאזוקוםושמדינש,46ובמחיריו2016ו)כסומרומתוקןוסאינפסציש(.

משושרואיםומידושואוששתמ" וסנפשו דסויפש,וחוץומבתקופותוקצרותובמיתוניםושסותחיסתושנותושחמישיםוואמצע
שנותוששישים,ובמשברושעוסמיושאחרוןוב, 2008-וובעיקרובתקופתושאינתיפדשוששניישו)ש םובאשומידואחריופיצוץובועת
ששיי-טק(.ווש ידוסושזשורציףוועמידובמידשורבשוסתופעותוכסכסיותושונות,וכוססושאינפסצישושמטורפתושסואמצעושנות
ששמוניםוושתכניותושכסכסיותוששונותוש רמווסשווריאנוואותש.וושעסיישושתסוסשוביותרונרשמשובתקופתושאופורישובין
מסחמתוששתושימיםוסמסחמתויוםוכיפור,וואיסוואחריומסחמתויוםוכיפורושייתשותקופשושסודריכשובמקוםוועסיישוקטנש
בסבד.

הצמיחה
שצמיחשושסושמשקושיאוששינויושסושתמ" ומשנשוסשנש.וורובומכריעושסושכסכסניםורואיםובצמיחשויעדוחשוב.וושימווסב
שזוושצמיחשושסושתמ" וכוסו,וסאושתמ" וסנפש.וומודדיםואתוזשובאחוזים:ואםושתמ" ובשנשושעברשושישו 1000ומיסיארד
שקסיםו)מתוקןוסאינפסציש(,ווששנשושתמ" ושואו1043ומיסיארד,ושצמיחשושייתשו.4.3%וושצמיחשושסושמשקושישראסי
מוצ תובאיורו.33

 46מקור:ועיבודונתוניושתמ" ומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א,וטבסאותו14.1וו,14.2-ותוךושימושובנתוניושאוכסואיישוסנירמוסוונתוני
שמדדוסתיקוןוסאינפסציש.
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איורו :33ושצמיחשומאזוראשיתושנותושמדינש,ועםוששוואשוס ידוסושאוכסואיישווסרףושסו7%ובשנש.47

ניתןוסראותושברובושמכריעושסוששניםושמשקוצומח,ווסרובו םובקצבו בושויותרומ דיסתושאוכסואיישו)וסכןושתמ"
סנפשו דסוכפיושראינוובאיורו.( 32וועםוזאתוש ידוסואינווקבוע,ואסאוישושרבשותנודות.וואתורובןואפשרוסשאבירועסוידי
ורמיםושוניםושששפיעוועסושצמיחש.וובששוואשוסמדינותואחרותושצמיחשושסושמשקושישראסיושיאוטובש.
בנואףוניתןוסשבחיןובקסותוביןושתיותקופות.וועדו1973ושצמיחשושייתשוכמעטותמידומעסו7%ובשנש,וושיוורקושתי
תקופותומיתוןוקששועםוצמיחשונמוכש.וומאזו1973ושצמיחשועברשואתורףוש7%-וסשנשורקופעםואחת,ווברובוששניםושייתש
נמוכשויותר,ובטווח ו.2-5%ו ושוושוסצייןוכיונקודתוששינויוקרובשומאודוסמשפךושסושנת ו :1977וספניושמשפך,ובשנות
שכסכסשושמתוכננתוושפעיסותושממשסתיתושמשמעותית,ושייתשוצמיחשו בוששויותר,וואיסוואחריושמשפך,ובשנותושמדיניות
שמצמצמת,ושצמיחשונמוכשויותרוטואבסו םושתשפוכותוסרובוקטנותויותר.
בששוואותובינסאומיותומשתמשיםוסעיתיםובשנתו2009ובמקרשובוחן,וכיווןושבשנשוזוובאוסידיוביטויושמשברושעוסמי
שסו2008ובמסואוחומרתו.ווכפיושמוד םובאיורו, 34ובשנשוזווברובושמדינותושמפותחותוושמערביותושכסכסשוסאוצמחש
אסאושצטמקש,וסעיתיםובאחוזיםוניכרים.וובישראסונרשמשוצמיחשוקטנש,ומשושמצביעועסוכךושישראסועברשואתושמשבר
בצורשוטובשויותרומרובושמדינותושמפותחות.ו ועםוזאת,וצריךו םוסשיםוסבוסכךוששמשברובעצםוסאושישוכססועוסמי,
וארצותומתפתחותורבותושמשיכווסצמוחובקצבומואץוסמרותושמשבר.

 47מקור:ועיבודונתוניואיורו32וסמציאתוששינויושיחאיוכסושנש.
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איורו:34ושצמיחשובשנתו2009ו)בעקבותושמשברושעוסמיושסו(2008ובארצותושונות.48

בשערתוא בוטומשושאסטרנטיבשוסשימושובצמיחשוכמדדוס"טוב"?וושבעישובצמיחשושסושתמ" וכמדדושיאושזשוכוסס
דבריםוששםוסאובדיוקומשקפיםוטוב,וכ וןופשיעשוומסחמות,ווסאוכוססודבריםוטוביםוכמוופנאיווטבע.וואזואסטרנטיבשושיא
סבנותומדדושסוקחובחשבוןובריאות,וששכסש,ושוויון,ווקיימותובנואףוסשיבטיםוכסכסייםוכמוושכנאות.וומדדואחדוכזשושוא
מדדושפיתוחושאנושיו שסושאו"םו) .(Human Development Indexוועסופיומדדוזשוישראסונמצאתובמקוםומצויין,
דומשוסשסושכסכסותושמפותחותוביותר,ווקצתומעסושממוצעושסוש.OECD -ו וו םואיןותנודותוחזקותושנובעותוממצב
שמשקואוושכסכסשושעוסמית.וומדדונואףושואומדדוששתקדמותושחברתית )(Social Progress Indexושפותחועסוידי
מסכ"רובוושינ טון.וובמדדוזשוישראסונמצאתובאמצעוטווחושמדינותועםושתקדמותוחברתיתו בושש,ואבסוסאומ יעשוסרמתן
שסואסשועםושתקדמותוחברתיתו בוששומאודו)מדינותואקנדינביש,וכמשוממדינותואירופש,וואואטרסישווניווזיסנד(.

הגירעון הממשלתי והחוב
בפרקושקודםושצ נוואתותקציבושמדינש.וומטבעושדבריםוסתקציבוישושניוצדדים:וצדושכנאותווצדושוצאות.ווואםוששוצאות
דוסותומששכנאותונוצרו ירעון .וואצסוממשסותוזשומצבור יס.וואתוש ירעוןומאזניםועסוידיומסוות,וכמווסמשסוא רותוחוב
שמוכריםוסציבור.

חישוב הגירעון
סכאורשובשינתןותקציבושמדינשוקסוסחשבואתוש ירעון:וזשופשוטוששפרשוביןוששכנאותוסשוצאות.ו ואבסותקציבוחייב
בש דרשוסשיותומאוזן,וכסומרוששוצאותוצריכותוסשיותושוותוסשכנאות,וומבטיחיםואתוזשועסוידיוסקיחתושסוואותואםוצריך.
בנואף,ושתקציבוכוססו םושכנאותוושוצאותושאינןוקשורותוספעוסותושעיקריותושסושממשסש,ווסכןוסאוצריכותוסשיכסס
בחשבון.ווצורתושחישובושנכונשושסוש ירעוןומתוארתובאיורו. 35ווששכנאותורשומותובשורשושעסיונש,ווששוצאותומתחתן.

 48מקור:ואתרושבנקושעוסמי.
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איורו :35וחישובוש ירעוןועסואמךונתוניושתקציב.

בשקשרושסוחישובוש ירעון,ותקציבושמדינשומתחסקוסשסוששוחסקים:ופעוסותושממשסש,ומתןואשראי,וומסוות.ואת
שאשראיומורידיםוכיוזוובעצםומעיןופעיסותובנקאית:ושממשסשונותנתושסוואותובתנאיםומועדפים,וסמשסומשכנתאות
סנזקקים,וומקבסתושחזריםועבורושסוואותושניתנוובעבר.ומשושמענייןובאמתושואושפעוסותו"שממשיות"ושסושממשסש,ובסי
שפעוסותושבנקאיותושאסש,ווששאסשושיאואםושמיאיםושאמוריםוסממןואתושפעוסותושאסשומאפיקיםואווסאובשביסוכס
שפעוסותושרוציםוסבצע.ווסכןומחשביםואתוש ירעוןועסובאיאושפעוסותובסיושאשראי.ווובכסומקרש,ושיקףופעיסותושאשראי
שזוושואוקטןויחאיתוסכססושתקציב.
אבסוכיווןושישו ירעון,וצריךוסקחתושסוואותוכדיוסכאותועסושחאר.וואסשושםושמסוותוששממשסשוסוקחתומשציבור
)בצורשושסוא "חומדינש (ואוומחו"ס.ווכמובןוש םואתושמסוותושאסשוצריךוסשחזיר.וושחזרושקרןושסושמסוותומקטיןואת
שמסוושונטווששממשסשומקבסת,ווסכןונחשבובאעיףושמסוות,ווכמובןוסאונכססובחישובוש ירעוןו—ושריוכסושקיוםושס
אעיףושמסוותונועדוסאזןואתוש ירעוןובאעיףושפעוסות.וואבסושחזרושריביתועסושמסוותונחשבוסשוצאשוושואוחסקומאעיף
פעוסותושממשסש,ווכןותורםוס ירעון,וכפיושמתוארובאיורו.35וווכפיושראינוובאיורו,27וזשובעצםואחדושאעיפיםוש דוסים
בתקציבו)אםוכיושחזרושקרןו דוסושרבשויותר(.
איבוךואפשריונואףושואושתקציבושממשסשומשקףורקוחסקומשפעיסותושציבוריתובמשק.וסכןוישומקומותובשם
מתייחאיםוסכססושפעיסותווסאורקוספעיסותושסושממשסשועצמש,ווזשונקראוש ירעוןושסו" שממשסשושרחבש".וזשוכוסס
בנואףוסממשסשו םואתושרשויותושמקומיות,ומואדותוסאומיים,וומואדותוססאוכוונתורווחושמקבסיםואתועיקרומימונם
משממשסש,וסמשסוקופותושחוסיםוושאוניבראיטאות.וואבסואזוצריךונתוניםועסושתקציביםושסוכסושמואדותושאסש.וושנתונים
כאןושםועסו ירעוןושממשסשובסבד.

נתוני גירעון
נתוניוש ירעוןומוצ יםובאיור ו. 36ו ואסשושםונתוניוש ירעוןובתקציבושמדינשובסיומסוותוובסיופעוסותואשראי,וכפיוששם
מופיעיםובאתרושחשבושכססיובמשרדושאוצר,ומוצ יםוכאחוזומשתמ" .וובנואףומוצ יםונתוניו"ש ירעוןושכוסס"ו)בני וד
ס" ירעוןוששוטף"(ושסושממשסשוכפיוששםומופיעיםובאתרושסובנקוישראס.וושנתוניםודומיםואבסוסאוזשים.
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איורו:36וש ירעוןובתקציבושממשסשוכאחוזומשתוצר.49

אזומשואנחנוורואיםוכאן:
• עסיותוחדותוב רעוןוקורותובעקבותומשברים.ו ובמקרשושסומשבריםוכסכסייםוזשויכוסוסשקףובעיותובתזרים
שמזומניםושסושממשסשו)ישופחותושכנאות(,ואוופעוסותויזומותוסעוררואתושמשקועסוידיוש דסתוששוצאות,ואו
צרוףושסושנישם.וובמקרשושסומשבריםוביטחונייםוזשומשקףוכנראשוש דסשושסוששוצאותושביטחוניות.
• שפעריםוביןוש רעוןוכפיוששואומוצעובחוקושתקציבו)שקוושא וס(וסביןוש רעוןובפועסובאופוושסודברו)שקו
שאדום(ושםועצומים.וובשניםובודדותואיןופער,ואבסוברובויש,וושואויכוסוסש יעוס3 -ואחוזיותוצר.וואםומצייריםואת
אותווש רףובאכומיםואבאוסוטיים,וששפרשויכוסוסש יעוס20-ו מיסיארדושקס.ו ויחאיתוסתקציב,ושיווכמשושנים
שבשןוששפרשושישושקוסוס10%-ומשתקציבוכוסו,ווששיאושישו.17%
• שצורותושסוש רפיםושסוש רעוןושמתוכנןווש רעוןובפועסושונותוס מרי,ווישושניםושבשןוקוואחדויורדווששני
עוסש,וואפיסוובתסיסות.וושמאקנשומכךושיאושאיןואפיסוויכוסתואמיתיתוסחזותומ מות.
שמאקנשושעיקריתומש רףושיאוששוויכוחיםושמתוקשריםוביןוראשיושאוצר,ובנקוישראס,ווראשושממשסשועסויעד
ש רעוןו)ובאופןומעשיועדוכמשוצריךוסקצץובתקציבואווסא(וספניואישורוכסותקציבוחדשונראיםודיומ וחכים.וושרבשופעמים
שםומתווכחיםועסוחציואחוזומשתמ" ,ובזמןושחוארושוודאותוס ביומשויקרשובאמתושרבשויותרו בוש.ו

החוב הממשלתי
כתוצאשומש ירעוןושממשסשוסוושוכאףומשציבורווממקורותואחרים.וושסוואותוכאסשוצריךוסשחזיר.וושאכוםושמצטברושס
ששסוואותושעודוסאושוחזרוושואושחובושממשסתי.ווכמווש ירעון,ונשו וסכמתו םואתושחובובששוואשוסתמ" ,ואוובמיסים
אחרותובששוואשוס ודסוכסכסתושמדינש.וובאיחודושאירופיונקבעוכיושחובוצריךוסשיותוסאויותרומ60% -ומשתמ" ו)חסק
מאמנתומאטריכט(,ואםוכיוישומדינותושאינןועומדותובקריטריוןושזש.
שחובושממשסתיובישראסומוצ ובאיורו. 37ווכיווןוששחובונובעובעצםומששצטברותושסוש ירעון,ובתקופותושישו ירעון
בושושחובונוטשוסעסות.וואבסוצריךוסשיםוסבוש םוסתמ" וישוששפעש,וכיואנחנוומצי יםואתושחובוכאחוזומשתמ" .ווסכן
אםושצמיחשובתמ" ויותרו דוסשומש רעון,ושחובויחאיתוסתמ" וקטןוסמרותושישו רעון.ווואכןובאופןוכססיושחובובמ מת
ירידשומאז ו,2003ווכיוםושואורקוכ 60%-ו משתוצר.ו ומ מתושירידשושזוושיאונדירשובעוסם,וכאשרוברובושמדינותושחוב
במ מתועסיישומאזושמשברושכסכסיושעוסמיוב2008-וטוביןושיתרוב ססוששצמיחשונמוכשואוואפיסוושסיסיתו)איורו.(34

 49מקורות:ושנתוניםושעיקרייםועסוש ירעוןובתקציבושמתוכנןוובביצועושםומאתרושחשבושכססיובמשרדושאוצר.וואדרתושנתוניםושארוכשויותר
שיאומאתרובנקוישראס.
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איורו:37ושחובושממשסתיוכאחוזומשתמ" .50

מבחינתושממשסש,ושששפעשושישירשועסושקטנתושחובונובעתומשקטנתוש ירעון.וושקטנתוש ירעוןומוש תוכר יסועס
ידיוקיצוץובתקציבו)אפשרו םוסעשותוזאתועסוידיוש דסתושמיאים,ואבסוזשועודופחותופופוסרי(.ווקיצוץושתקציבומשמעו
פחותושירותיםוסאזרחים.וואזוישוכאןוצורךוסשקססוחסופותווסשחסיטומשועדיףוסעשות:וסשקטיןואתושחובואווסששקיע
בשירותים.ו ומשרדושאוצרווראשושממשסשונתנישווחושביםושסשקטיןואתוש ירעוןוושחובויותרוחשוב,וושירידשושרואים
באיורו37ומשקפתושצסחשושסשםוסממשואתושמדיניותוששםומאמיניםובש.
צורשונואפתוסכמתואתושחובושיאויחאיתוס ודסושאוכסואייש.ו ומשמעותושדברושמחסקיםואתואכוםושחובוב ודס
שאוכסואייש ו כס ו שנש .ו ו סמאפר ו שמתקבס ו אין ו משמעות ו כסכסית ,ו כיוון ו ששאזרחים ו אינם ו אחראים ו באופן ו ישיר ו סחוב
שממשסתי.וואבסושינוייםובמדדושזשויכוסיםוסשצביעועסומ מותומדאי ותושסו ידוסושחוב.וובכסואופןובישראסושחובוסנפש
דיויציב,וועומדועסוכ85000-ושקסיםובשניםושאחרונות.

מאזן הסחר
כמווכסומדינשוישראסואינשומייצרתואתוכסומשוששיאוצריכש.וושיאומשתתפתובמערכתושאחרושעוסמית.ווישודבריםושאנחנו
מייצריםוכאןוומייצאיםוסמדינותואחרות,ווישודבריםושאיןוסנוושאנחנוומייבאים.ו וששאסשושיאומשועושיםויותר.ו ואם
מייצאיםויותרוממשושמייבאיםומ דיסיםואתויתרותומטבעושחוץ.וואםומייבאיםויותרומאשרומייצאיםונכנאיםוסחובות.

 50מקור:ואתרובנקוישראס,ושחובושציבוריוורכיביו.
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איורו :38ומאזןושאחרושסוישראסובאחורותוובשירותים,ובמיסיוניודוסרים,ומתוקןוסאינפסציש.51

כפיושרואיםובאיורו38ובאופןוכססיואחרושחוץו דסויפשוברובו30וששניםושאחרונותופרטוסנפיסותוכתוצאשומפיצוץ
בועתושדוט-קוםוושאינתיפדשוששנישובשנתו2000וושמשברושעוסמיושסו.2008/9וושנתוניםומבחיניםוביןויבואוויצואושס
אחורותוושסושירותים.וובאחורותוישותמידו ירעוןו—ואנחנוומייבאיםויותרוממשושאנחנוומייצאים,ווסמרבשושפסאוששפרש
דיוקבוע.ואבסובשירותים,וספחותומאזותחיסתושמאש,ואנחנוומייצאיםויותרוממשושאנחנוומייבאים,וושפערוסטובתנוושוסך
ו דסובשניםושאחרונות.ווסמיושתוששומשוזשובעצםויבואוויצואושירותים,וזשוכוססודבריםוכמוושובסתומטענים,ותיירות,
שירותיומחשוב,וו םומחקרוופיתוח,ושכוססו"יצואושירותיםושסוחברותושזנק".ווכשמחבריםואתושאחורותווששירותיםוביחד,
מאתברושבמאשושקודמתושישותמידו ירעוןובמאזןושאחר,ובתחיסתושמאשושישואיזון,וובשניםושאחרונותוישויתרוןוב סס
ש דיסשושיחאיתושסויצואוששירותים.

הכלכלה השחורה
סאושכסונמדד.ווובנושאושזשוקששובמיוחדוסששי ונתונים,וסכסושיותרוישושערכות.
• פעיסותוחוקיתוסאומדווחתוכדיוסשימנעוממאים.וובעיקרובענפיושנדס"ן,ושבניש,ומואכים,ווטכנאים.
• פעיסותוסאוחוקיתוכ וןוזנותוואחרובאמים.
שערכותועסו ודסושכסכסשוששחורשומשOECD-וטושאםו20%ואוו8%ומשתמ" ?וושינוייםוסאורךוזמן

 51מקור:וששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"אוסוחו. 16.1ווס ביואחורותואניומתחיסומשיבואואוושיצואושכוססיםו)ברוטו(.ומזשוצריךו)אוסי(
סשורידושחזרותושסויבואואוויצואוכדיוסקבסוערכיםונטו.ואבסואתושנטווצריךו"סשתאיםוסמאזןושתשסומים",וכוססואעיפיםוכמוושובסשווביטוח
שסואחורות,ותדסוקואניותוומטואיםובחו"ס,ואחרועםושרשותושפסאטינית,וויבואובטחוני,ושמשוםומשוסאושיוושםוקודם.וכיווןושחסקומשם
חיובייםווחסקושסיסיים,ובאוףוששבדסיםובעצםוסאומשמעותיים.ושנתוניםוב רףומבואאיםועסושמותאמים,ובתואפתותיקוןוסאינפסציש.

פרק ט :ריכוזיות ,מונופולים,
ותחרות

הריכוזיות במשק
מבנה המשק
ששחקניםוש דוסיםובכסכסשוופעוסותישם
שממשסש
חברותוציבוריות
חברותומאחריות
ששאתדרותו)בעבר(
מקומייםוובינסאומיים
נישוסוותכנוןושמשקוסעומתותחרותוחופשית
שתיאוריש:ותחרותומביאשוסמשקויעיס.ושפרקטיקש:וחברותורוצותוסשרוויחווסאוודווקאוסשיותויעיסות.
מונופוסיםוציבוריים,ומונופוסיםועאקיים,וקרטסים
רשותושש בסיםושעאקיים

מועדון חברים
רשימתושמשפחותוש דוסותוובמשושןושוסטות
שבנקיםוש דוסיםוטופועסיםוושסאומי
פירמידותוושסיטשובזכותואחזקותומועטות
שסיטשוב ופיםוריאסייםוופיננאייםוביחד
מינויוצוסבושסודירקטורים,וושאחריותושסודירקטוריםוhttp://www.themarker.com/markets/1.4160482
ככסושחסקושממשסשובמשקוקטן,וישויותרומקוםוסיזמיםופרטייםוס דוס
שתפס ותוזנבוכבדוטומשוש ודסושאבירוסשחקןוש דוסוביותר?
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מונופולים בחסות הממשלה
שוויכוחוביןוחאידיוומתנ דיוששפרטשושואובמוקדושמדיניותושכסכסית.ו ובאופןושיאטוריוישראסובאשוממקוםושסומשק
מנושס.ווב דוסוממשסותושימיןוחאידותושפרטש.

חברות ממשלתיות והפרטה
בזקווסעומתשותקשורתואסוסריתו)קרטסוואזותחרות(וואינטרנט
מקורות
חברתוחשמס
רשותושנמסים
רשותושדותושתעופש
רכבתוישראס
א דווחברותואוטובואיםואחרות
מונופוסושכשרותוטודוחומבקרושמדינשו2017

משאבי טבע וזיכיונות
עודומונופוסושואועסומשאביושטבע,ווסמיונותניםוסנצסואותם
כי"סויםושמסח
ממ ורותוד וןווחידושושזיכיוןו-ושכט
וועדתושישינאקי

מתווה הגז
תמיכשובמונופוס
http://www.themarker.com/blogs/erezzadok/1.2710093
• מחירוש זובישראסוסעומתוארצותומפיקותו זואחרות
• ששפעשושסיסיתועסומעברושמשקוסמקורואנר ישופחותומזשם
• עסיישומיותרתובמחיריושחשמסוטוחברתושחשמסוקנתשו זומחו"סוכיושישויותרוזוס
•

תסונות ו שס ו שחברש ו סישראס ו עס ו שמונופוס ו סא ו טופסו ו עס ו ידי ו שר וסטורים
http://www.haaretz.co.il/tmr/1.2961563

יחסי כוחות ומאבקי כוחות
יחאיוכוחותוביןוששחקניםוש דוסיםובמשקוושממשסש

רגולציה
אם ו מאמינים ו ששממשסש ו צריכש ו סשימנע ו מסשתערב ו במשק ,ו מש ו שנשאר ו סש ו שוא ו תפקיד ו שר וסטור .ו ו שר וסטורים
שממשסתייםושעיקרייםושםושמפקחועסושבנקים,ושמפקחועסושביטוח,וושממונשועסוש בסיםועאקיים.וובנואףוישור וסצישועס
מוצריםובאחריותומכוןושתקנים.
ספעמיםופועסיםובני ודוסמדיניותושמוצשרתו-ודו משושסו מתןופטורוסחברותו דוסותומחוקושמחיריםושנחוקואחרי
שמחאשושחברתיתומשושמאפשרוסשןוסחזורווסששתסטועסואידורושמדפיםוברשתותוששיווקוש דוסות.
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הדלת המסתובבת
ישוטענותומבואאותועסוכךוששר וסצישובישראסוחסשש,וביןושיתרוב ססותופעתושדסתושמאתובבת.ו ושמשמעותושיא
ששר וסטוריםושבכיריםוביותרועובדיםוסארו יןובתורור וסטוריםוממשסתייםוובתורובכיריםובמערכתושעאקית.ו וזשויוצר
מצבושס וני ודועניינים ו שבווישוחששוששר וסצישוסאותשיישואפקטיביתוכיושר וסטורורואשואתועתידוושאישיובאותם
ש ופיםושאתופעיסותםושואואמורוסבקר.
עיקרותשומתושסבומופניתוכר יסוסאסשושעומדיםובראשומנ נוניושר וסציש.וסמשס,וכפיושניתןוסראות,ושבעשומתוך
עשרתושמפקחיםועסושבנקיםוב48-וששניםושאחרונותועבדוובמערכתושבנקאיתואחריושפרשוומשתפקידואווספניוששתמנו
אסיו:
עבודשוסאחרופריששומשתפקיד
תקופתוכשונש
שמפקח
יו"רובנקוסאומי
1969-1975
מאירוחת
סאועבדובבנק
1975-1982
עודדומאר
מנכ"סובנקוסאומי
1982-1987
סישומאור
אמנכ"סובנקודיאקונט,ודירקטורובבנקוסאומי
אמנוןו וסדשמידט 1987-1992
יו"רובנקוא וד
1992-1998
זאבואבסא
דירקטורובבנקוטפחות
1998-2003
יצחקוטס
סאועבדובבנק
2003-2006
יואבוסשמן
יו"רושבנקושבינסאומיושראשון,וחזרוסשירותושציבוריובתורושחשבושכססי
2006-2010
רוניוחזקישו
סאועבדובבנק
2010-2015
דודוזקן
ספניושמינויושייתשואמנכ"סיתובנקוסאומי
מאזו2015
חדושובר
ס ביו ממוניםועסושש בסיםושעאקיים,וארבעשומתוךושמונשועברווסמ זרושעאקיואוובאווממנו,וכששנייםועואקיםובפרט
ביצו ומוסושממונשועסושש בסיםושעאקיים.וומצדושניוישו םואחדוששמשיךובפעיסותובנושאושתחרותיות:
עבודשוסאחרופריששומשתפקיד
תקופתוכשונש
שממונש
עו"דוואופר
1969-1978
מרדכיושורוביץ
סאוידוע
1978-1992
זאבו סמור
מנכ"סודיאקונטוששקעות,ועו"דושיצ וחברותומוסושממונשועסושש בסים,
1992-1996
יורםוטורבוביץ'
יו"רודירקטוריוןואזוריםוודסקואנר יש
עו"דושמתמחשוברכישות,ומיזו ים,ווש בסיםועאקיים
1997-2001
דודותדמור
פעיסותוציבוריתווחברתיתובנושאותחרותיות
2001-2005
דרורושטרום
דירקטוריתובשותפותורציווחיפושיונפט
2005-2011
רוניתוקן
חזרוסשיותופרופאורוסמשפטים
2011-2015
דיוידו יסש
ספניושמינויושייתשועו"דושיצ שוחברותומוסושרשותוסש בסים,ווסכןוחתמש
מאזו2016
מיכסושספרין
עסושאכםוני ודוענייניםושמונעוממנשוסעאוקובנושאיםורבים
אבסושבעישוקיימתו םואצסובעסיותפקידיםואחריםושאינםומוכריםוכסוכךוסציבור.
דו מאותואחרותוטושיטתוששקשוקשוושאתרושסומיקיורוזנטס.

רגולציה על הבנקים
מערכתושבנקאותומאפקתומאפרודו מאותוסכשסיםור וסטורייםושאיפשרוושתנשסותובסתיואחראיתווסעיתיםואפיסוופסיסית
שסובנקאיםובכירים.
פרשתווויאותושמניותוטומשבר,ושסאמש,וומכירשוחזרשוסציבור
תאוםועמסות
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שסוואותוסטייקוניםוושאדריוחוב
שפרשותומיסיארדיםוכתוצאשומאיועוסשעסמותומאובחו"ס

שכר הבכירים
שאסשוחוזרתושיאועסומשוראויוסשפעיסור וסציש.ווחברותועאקיותו)וחאידיוששוקושחופשי(ומעדיפיםושסאותשישור וסציש,
וטועניםושר וסצישוחונקתואתושחדשנותוושדינמיותושנחוציםוסאביבשועאקיתומש ש ת.ו ואבסוישומקריםוששר וסציש
מתבקשתוכתוצאשומשתנשסותובעייתיתוששתפתחשובמשק.וודו משומשזמןושאחרוןושיאושכרושבכירים.
שמנשסיםושבכיריםושסוחברותוציבוריותו)כסומרוחברותושמניותושסשןונאחרותובבוראש,ווסכןושבעסיםושסשןושםוציבור
בעסיושמניות(ושםושכיריםושסושחברות.ו ועםוזאתוישוסשםומטבעושדבריםוששפעשועסושכרם,ובזכותושאינטראקציש
ששוטפתושסשםועםושדירקטוריוניםושסושחברות.וובשניםושאחרונותושכרושבכיריםועסשובאופןוניכר,ודברושעוררומחאש
ציבורית.וואחתושאיבותוסמחאשושיאוחוארושקשרוביןוביצועיםוסת מוס:ו םובשניםושבשןושחברשומפאידשושכרושמנשסים
עוסשוובנואףושםומקבסיםובונואים.
סאאוףונתוניםוקונקרטייםועסושכרוסעומתוביצועים
חוקוש בסתושכרושבכיריםואושרובכנאתובשנתו.2016וושחוקותקףוסחברותופיננאיותוכ וןובנקים.וושאעיפיםושעיקריים
בחוקושם:
• ששכרוש בושוביותרוסאויעסשועסופיו35ומשנמוךוביותר,וכוססושכרםושסועובדיוקבסןושמועאקיםובחברש.
• מתןושכרומעסו 2.5ומיסיוןוש"חומחייבואישוריםומיוחדיםוואינוומוכרוכשוצאשוסצורכיומאו)כסומרואיואפשרוסקזז
אותוומששכנאותוכשמחשביםואתומאושחברות,ושמשוסםובעיקרוןועסושרווחיםוששםוששכנאותובקיזוזוששוצאות(.

הפעלת מיכל האמוניה במפרץ חיפה
ר וסצישורסוונטיתוסאורקוסענףושפיננאיםואסאוסכסוענפיושמשק.ו ושאוכןושעיקריושסור וסצישועסושתעשיישושואומכון
שתקנים.וושמכוןוקובעותקניםושמוצריםוחייביםוסעמודובשם.
מיכסושאמונישושפועסועשרותושניםומעברוסתקןואבירו)דוחו(30.1.2017
חוארוכדאיותושקמתומפעסואמונישוב ססומחיריוש זוש בושים

הטבות מס
מאושכנאשושמוטסועסואזרחיושמדינשושואומאופרו ראיבי:ומיושמקבסושכנאשו בוששויותרוצריךוסשסםו אחוזו דוסויותר
מששכנאשו)וסאורקותשסוםויותרו דוסוכמווששישומתקבסומחישובואותוושאחוזומשכנאשויותרו דוסש(.וומאוחברות,וסעומת
זאת,ושואובבאיאוומאואחיד:וכסושחברותומשסמותואותוואחוזומשרווחיםושסשן.וואבסובפועסוישוחברותושמשסמותואחוז
קטןויותר.וושאיבשושיאוששןומקבסותושטבותומא.וושטבותומאונועדווסעודדוחברותוסבצעופעוסותושאחרתואוסיוסאושיו
מבצעות.ווסמשס,ואםושממשסשורוצשוסעודדופיתוחותעשיישוותעאוקשובאזוריושפריפריש,ושיאויכוסשוסש דירואזוריםואסש
כאזוריועדיפות,ווסקבועושחברותושפעסותובאזוריועדיפותוישסמוומאונמוךויותר.וויזמיםוסוקחיםואתוזשובחשבון,ווחסקם
יעדיפווסשקיםוחברותובאזוריושעדיפותוכדיוסשנותומששטבשובמא.
שבעישושיאושישומקריםובשםושחברותומצסיחותוסשנותומשטבותוסמרותוששןוסאותורמותוסמשקוכפיוששממשסש
שתכוונש.ווברובושמקריםושנשנותושןוחברותו דוסות,וובפרטוחברותובינסאומיותו דוסות.וואחתושאיבותוסכךושיאושבעידן
ש סובסיזציש וחברותוכאסשויכוסותוסאייםועסושממשסשוסשעבירואתופעיסותןוסמדינשואחרת,וביןואםובאופןוממשיווביןואם
במובןושחשבונאיו)סמשסוסדווחועסוכסושרווחיםובמדינשואחרת.(52וושממשסשועומדתואזובפניובחירשוסאוטובש:וסשתעקש
עסומסואושמאווסשאתכןובכךוששחברשותעזובו)ואזוסאויתקבסושוםומא(,ואווסוותרווסשאתפקובמאונמוךויותרוסמרות
ששחברשוסאומקיימתואתושדרישותוסשטבש.
אי-ששוויוןוביןושחברותומוד םובאיורו. 39וומשושרואיםוכאןושואוחסוקשושסושחברותוספיושרווחיםושסשן.וומאתבר
שס6-ושעשירוניםושראשוניםו)אווסיתרודיוק,וס62% -ומשחברות(ואיןורווחיםוכסס.וואווששןוחברותוחדשותושעודואיןוסשן
רווחים,ואווששןוחברותובשסביושתמוטטות,ואווששןוחברותוקטנותושפשוטומאפקותומקוםועבודשוומשכורתוסכמשואנשים
וסאונשארוכאףוסרווחיםושסושחברשועצמש.ו וש רףומשקףואתושרווחיםושסושעשירוניםוש בושיםויותרועסוידיורוחב
שעמודותושמייצ ותואותם,וכאשרושעשירוןושעסיוןומחוסקוסמאיונים,וושמאיוןושעסיוןומחוסקוסאספיונים.וווכפיושרואים
מיד,ואחוזועצוםומכססושרווחיםושייךוסאספיוןושעסיוןושסושחברות.

 52אירסנדובפרטומפוראמתובכךושקיבעשומאוחברותונמוךושסו.12.5%ווכתוצאשוחברותובינסאומיותו דוסותורבותובחרווסמקםואתומטשושחברש
באירסנדווסשסםושםואתושמיאים,וסמרותוששרווחיםושתקבסוובעצםומפעיסותוכסכסיתובארצותואחרות.
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איורו :39וחסוקתושרווחיםוותשסומיומאוחברותועבורוחברותובעשירונים,ומאיונים,וואספיוניםושונים,ובשנת .532012וומשמאס
מוצ יםושעשירוניםו,1-9ושבכסואחדומשםו17609וחברות.וסחברותוב6-ושעשירוניםושראשוניםובעצםואיןורווחיםוכסס,ווסכןואין
סשםועמודות.ושעשירוןושעסיוןו)שעשירי(ומחוסקוסמאיונים,ומשםומוצ יםושמאיוניםו91ועדו.99וושמאיוןושעסיוןומחוסק
סאספיונים.ושרווחושיחאיושסוכסועשירון,ומאיון,ואוואספיוןומיוצ ועסוידיושרוחבושסושעמודשושמתאימש.ושאספיוןושעסיון,
שכוססו176וחברות,וזוכשובנתחוענקושסו 47%ומשרווחיםושסוכססושחברות,וו םוביותרושטבותומאומכסוקבוצשואחרת.

ש רףומראשו םואתואי-ששוויוןובתשסומיומאו)אווסחיסופיןובשטבותומא(.וושנתוניםושםוסשנתו ,2012וובשנשוזוומא
שחברותושישו. 25%וושחסקושתחתוןושסוכסועמודשומשקףואתואחוזושמאוששוסםובפועס.וושששסמשועדו 25%ומשקפתואת
שטבתושמאוששתקבסש.ווכפיושניתןוסראות,ושחברותועםושרווחיםוש דוסיםוביותרו)ששןו םושחברותוש דוסותוביותר(ו ם
זוכותובשטבותושמאוש בושותוביותרוטוכסומרובאופןואפקטיביושמאושואושפוךומפרו ראיבי.
ניתןוסכמתואתואי-ששוויוןוביןושחברותועסוידיועקומותוסורנץ 'וומדדו 'יניו)סשאבריםוראוובעמ' .(83וושתוצאותומוצ ות
באיורו,40וומצביעותוכצפויועסואי-שוויוןוקיצוני.וומדדו 'יניושסואיוששוויוןוברווחיםושואו,0.954ושסואי-שוויוןובתשסומי
מאוקצתופחותוטו,0.938ווזשושסואיוששוויוןובקבסתושטבותוקיצוניוביותר:ו .0.994ווזשומאששואתומשושראינו,וששחברות
שרווחיותוביותרומקבסותואפיסוויותרומששטבותומאשרוחסקןוברווחים.
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איורו:40ועקומותוסורנץ' ושמכמתותואתואיוששוויוןוברווחיםושסוחברות,ובתשסומיומאוחברות,וובקבסתושטבותומא,וסשנתו.2012

שוושוסשעירושסאובשכרחוברורושצריךוסשאוףוסשוויוןוביןוחברותוכפיוששואפיםוסשוויוןוביןובניואדם.וואיןוכאןועניין
מוארי.וומודסותאורטיושבווסחברשו דוסשוורווחיתוישויתרוןווסכןושיאוושרווחיםושסשו דסיםועודויותרושואואביר,ווזשומוביס
 53מקור:וסוחוח6-ומדוחושכנאותושמדינשוסשניםו2013-2014
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ס שתפס ותומאודומוטשושסו דסיוחברות.ווכךוששבעישושיאוסאואי-ששוויוןוברווחיםואסאושעובדשושאי-ששוויוןובשטבות
שמאושואועודויותרו דוסומאי-ששוויוןושמקוריוברווחים.וובנואף,וישוטענותושאי-שוויוןוביןוחברותותורםוסאי-שוויוןובין
אנשים,וכיוחברותו דוסותונוטותוסנתבואתועודפיושכאףושסשןוסמשכורותוובונואיםושסובכירים.54
שערשוחשובש:ומפתשוסשתייחאוסשטבותושמאוכאסושכנאשוששסכשוסאיבודוסמדינש.ואבסוזשוסאוס מריונכון.ושתיחאות
כזוומניחשושאיןושוםו מישות,וכסומרוששחברותושיוומבצעותובדיוקואתואותשופעיסותועיאקיתו םואםושןוסאושיוומקבסות
אתוששטבות.ואבסואבירוסשניחוששןוכןומושפעותומששטבות,וושיוומתנש ותואחרת.ווזשומעסשואתוששאסשושאםושמדינש
מקבסתואתושתמורשושראוישוסשטבותושמא?
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3700969,00.html

חוק עידוד השקעות הון והרווחים הכלואים

55

אחתושדו מאותושבוסטותוסבעייתיותושסוניאיונותושממשסשוסששפיעועסושמשקושיאושאיפורושסושרווחיםושכסואים,
שנוצרוובעקבותותיקוןוסחוקועידודוששקעותושון.וומאבקושכוחותושזשו רםוסמדינשואובדןושכנאותושסומיסיארדיושקסים,
בסיושתרםושקידוםושמטרותושממשסתיות.
כדיוסשביןועסומשומדוברוצריךוקצתורקעועסומיאויוחברותועאקיות.ו ואיור ו41ו מתארובאופןופשטניוואכמטיואת
ששימושיםוששוניםובכאףושחברותומקבסותומסקוחותישן.ו ושמע"מו ששחברשו בתשואינוושייךוסשוכססוומועברוישירות
סרשותושמיאים.ווחסקונואףובשכנאותומשמשוסכיאויושוצאותושתפעוסושסושחברש:ותשסומיםוסאפקיםוומשכורותוסעובדים.
משושנשארושואושרווחים,וועסוזשוצריךוסשסםומאוחברותו)ששואושמקביסשושעאקיתושסומאושכנאש(.וומשושנשארואחרי
תשסוםושמאויכוסוסשמשוסשתיומטרות.ושראשונשושיאוששקעשוחוזרתובחברש,וסמשסורכישתוציודוחדשואוובנייתומפעס
חדשואוורכישתוחברשואחרת.ווששניישושיאוחסוקתורווחיםוסבעסיושמניות,ומשושנקראודיבידנד.

איורו:41וששימושובכאףושחברותומקבסותומשסקוחות.

שחוקוסעידודוששקעותושון ו שואוחוקושנועדוסמשוךוחברותומחו"סווסחזקואתושפריפרישועסוידיומתןושטבותומא
סחברותושעומדותובתנאיםו שונים.ו ו סחוקושיאטורישוארוכשו שסושינוייםומאזו שנחקקו סראשונשובשנת ו.1959ו ואחת
שרפורמותושאסשושועברשועסוידיושרושאוצרובנימיןונתנישוובחוקוששאדריםושסו .2005וושרעיוןושישוסעודדוחברותוסששקיע
יותרובפיתוחושפעיסותושעאקיתושסשןובארץ,ובמקוםושיחסקוואתושרווחיםוסמשקיעים.ווסשםוכךושוחסטוסתתופטורוממא
עסוששקעותוחוזרותובישראסוטובמיסיםואחרות,ושכירוובששקעותוכאסשוכשוצאשוספניוחישובומאוחברותו)בני ודוסתיאור
סעיס(.וורקואםושחברשובחרשוסחסקודיבידנדושיאושייתשוצריכשוסשסםומאוחברותועסושאכוםושזש.
שבעישושייתשוששחברותופשוטוישבוועסושכאףווסאועשווכסום:וסאוחיסקוודיבידנדוכדיוסאוסשסםומא,ואבסו םוסא
ששקיעוובפיתוח.וושןופשוטוחיכווששממשסשותישברוותאפשרוסשןוסשוציאואתושכאפיםומישראסובתורורווחובסיוסשסםואת
מאושחברותושמסאו)שעמדועסו,10-25%ובתסותובשיעורושששקעשומחו"סובחברש(.ווסרווחיםושנצברווכךובסיושימושוקראו
רווחיםוכסואים,וותוךוכמשושניםושםושצטברווסאכוםועתקושסוכ120-ומיסיארדושקסים.וושממשסשונשברשוסבאוףוב,2012-
כשיובסושטייניץו)כשרושאוצר(וובנימיןונתנישוו)שפעםוכראשושממשסש(ושיווצריכיםו סאתוםו חורובתקציב ,וואיפשרו
סחברותוסשסםומאומופחתובשרבשוובתנאיושיוציאווכברואתושכאףוששצטבר.ו ושחברותוש יבוובשחרורוכ60-ו מיסיארד
 54דו"חושכנאותושמדינשוסשניםו,2013-2014ועמ' .201
 55שתיאורוכאןומבואאוחסקיתועסושניתוחובבסו ו וסייתומאוקטוברו.2012
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שקסיםושסורווחים,וושיסמווכ7%-ומאובמקוםוכ17%-ומאו)שקסוסושסושרמותוששונותוביןו10%וס.(25%-ווששפרשומצביע
עסואובדןושסוכ6-ומיסיארדושקסיםוסקופתושמדינש.56
אסטרנטיבות:וסמשסוסחייבוסשסםומאומסאואםוסאומשקיעיםוחזרשותוךו3ושנים,ואפיסוואםוסאוחיסקווכדיבידנד
נתוניםועסושכנאותוממאוחברותוסעומתושטבותושמאושניתנוובאותשושנש
במקביסושייתשושורדשוכססיתושסומאוחברותומ36%-ו בשנת ו2003ו ס24%-ו בשנת ו2011ו )ואזועסיישוחזרשוס25%-
כתוצאשומשמחאשושחברתית(

טייקונים ,פירמידות ,ותספורות
טעותונפוצשושיאושטייקוניםושםועשיריםושמנשסיםוחברותומאחריותוסטובתםושאישית.וואבסוברובושמקריםורקושחציוששני
שסושמשפטונכוןוטושטייקוניםומצסיחיםוסששתסטועסוחברותומאחריותוסמרותושאינםוכסוכךועשיריםובעצמם,וומר ע
שששתסטוועסישןושםומנצסיםואותןוכדיוסנשסואורךוחייםושסועשיריםומופס יםו)ו םוסשתעשרובאמת(.וושצורשוששםועושים
זאתושיאועסוידיומינוףושסוואותוובניתופירמידותושסיטש.

פירמידות ומינוף
מינוף ו שיאוניצוסואכוםונמוךוכדיוסזכותובששפעשועסוחברשושערכשו בושובשרבש.ו וניתןוסעשותוזאתועסוידיובנית
פירמידש ו שסוחברותוששוסטותואחתובשנייש,וכשבכסורמשובפירמידשובעסוששסיטשוממשיךוסשחזיקוב51% -ו משחברש
ומואיףוסשוערךו)וכוחוכסכסי(ועסוידיומכירתומניותושמייצ ותואתו49%ושאחרים.ווסדו מש:
• שטייקוןומתחיסועםו100ושקסים,ומקיםוחברשוא',וומוכרוא רותוחובובערךושסו99ושקסיםו)אסשוא "חוקונצרניות,
כסומרוא "חושסוחברש,ושמתחייבתוסשחזירואתושששקעשועםוריבית(.ווכךומתקבסתוחברשושישוסשו199ושקסים,
ושואושוסטובש.
• חברשוא'וקונשוחברשוב'וששוושו199ושקסים.ווכעתומנפיקיםוא "חונואפותושסוחברשוב'ובערךושסו198ושקסים.
אךושכאףושסוחברשוב'ו דסוס397-ו שקסים,וושטייקוןושוסטובשובזכותושששקעשושראשוניתושס ו100ו שקסים,
סמרותושששקעשוזוושיאובעצםורקורבעומשוויושחברשווסאויותרומחצי.ווששסיטשומוש תוכיושואוקובעומשוחברש
א'ועושש,ווחברשוא'וקובעתומשוחברשוב'ועושש.
• באותוואופןוממשיכיםוסבנותורמותונואפות:וחברשוב'ורוכשתואתוחברשו 'וב397-ושקסים,וומוכרתוא "חונואפות
ב396-ושקסים,וסקבסתוערךוכוססושסו793ושקסים.ווחברשו 'ורוכשתואתוחברשוד'ובאותםו793ושקסים,ומוכרת
א "חונואפות,ווכךושסאש.ו ובכסורמשושערךושכוססומוכפס,וועסושכסושוסטוטייקוןושמקוריובזכותושששקעש
שמקוריתוסמרותושחסקשומתוךושאךושכסושוסךוופוחת.
מעברוסכך,ואפיסווששנחשוששטייקוןומשקיעואתושוןושראשוניושמשמשוסרכישתוששסיטשובקדקדושפירמידשוכר יס
אינשונכונש.וושאסטרנטיבשושמקובסתויותרושיאוששטייקוןומכיןותכניתועאקיתושמתארתואתושעאקיםושצפוייםושסושחברש,
ובזכותותכניתוזוושואומקבסושסוואותומשבנקים וכדיוסשקיםואתושחברש.וובקבסתושסוואותוכאסשואיןוכסופאוס,וובעצםואחד
שתפקידיםושחשוביםושסובנקיםובמשקושואוסתתושסוואותועאקיותושמאפשרותוסמשקוסשתפתח.ווששאסשושיאואםומימוש
שתכניתושעאקיתואכןותורמתוספיתוחואוורקוסטובתוושסושטייקון.
שבעישועםומבנשוכזשושיאוששחברותומתנשסותוסטובתוושסושטייקוןובמקוםוסטובתןושסושחברותועצמן.ו וסמשס
שטייקון ו יכוס ו ס רום ו סשן ו סשפריש ו כאפים ו רבים ו כדיבידנד ו סמשקיעים ,ו שמשם ו שוא ו נשנש ו )כי ו שוא ו משקיע( ,ו ובפרט
באמצעותםושואויכוסוסשחזירואתוששסוואותושסקח.ו ואבסומדיניותושוצאתוכאפיםוכזוועוסשוס רוםוסחברותוסשיקסע
סקשיים.ווכשזשוקורשושןוסאויכוסותוספרועואתוא רותושחובו)ששןובעצםושסוואש(ווסשחזירואתושכאףוסמשקיעים,וושטייקון
סאויכוסוסשחזירואתוששסוואותושאיפשרוואתוכסושעאקומסכתחיסש.וושטייקוןועצמוופטורומאחריותוסא "חוכיומבחינש
משפטיתושחברשושיאוישותונפרדת.וושפתרוןושואוכר יסוסש יעוסשאדרוחובושבוושמשקיעיםושאחריםוושבנקיםושמסווים
מוותריםועסוחסקיםו דוסיםוממשושמ יעוסשםוכדיוסקבסוספחותוחסק.וואיושחזרתוחובותוכזוונקראתותאפורת.
בישראסושענייןובעייתיובמיוחדו סאורוששעברשו שסו כאפיוקרנותושפנאישו סששקעותובשוקוששון,וובפרט ובא "ח
קונצרניות.ו וכתוצאשומשרפורמשושזוובשוקושפנאישובשנת ו2003ו נוצרועודףוכאףועצוםושחיפשואפיקיוששקעש,ווחואר
זשירותובבדיקתושחברותושמשקיעיםובשן.וושתאפורותובשניםושאחרונותופ עוואמנםובקרנותושפנאיש,ואבסובחשבוןושכוסס
עדייןומדוברובאחוזוקטןומאודושסושכאףושמושקעובחאכוןופנאיוני,ווסכןושפ יעשושזוואינשומשמעותית.
מי,ומשועשו,וכמשושפאידו

עסקאות בעלי שליטה
דו מאותוסמקריםושבשםובעסושסיטשומכתיבופעוסותושאינןוסטבתושחברש.
 56דו"חושכנאותושמדינשוסשניםו,2013-2014ופרקוח:ומאוחברות,ועמ' .191
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•
•
•

רכישתומעריבועסוידיונוחיודנקנרותוךושימושובדיאקונטוששקעות
מכירתוישראיירוסאי.די.ביוכשנוחיודנקנרושואושבעסיםושסושתישן
מכירתויאוסבזק,וכששאוסואסוביץ'ושואושבעסיםושסושתישן

חוק הריכוזיות
חוקושריכוזיותו שועבר ובאוף ו2013ו במטרשו סשקטיןואתושריכוזיות ווספתור ו חסקו משבעיותו שתוארו ו סעיס .ו ושאעיפים
שעיקרייםובחוקושם:
מניעתופירמידתושסיטשוטומותרוסבעסושסיטשוסשחזיקובחברשווחברש-בתובסבד,וואאורותופירמידותושסו 3ורמות
•
אוויותר.וועםוזאתואפירתושרמותומו בסתוסחברותובארץ,וותתכןופירמידשושבאיאשובחו"ס.
מניעתואחזקשובחברשופיננאיתווחברשוריאסיתובמקביס.ווכךונמנעומצבובוובעסוששסיטשומפעיסואתושבנקוסטובת
•
שחברשוששניישו)סמשסועסוידיומתןושסוואותובתנאיםומועדפים(,ובאופןושעסוסוסשיותובני ודוסאינטראושסושבנק
עצמו.
חיובוש ורמיםושממשסתייםושממוניםועסושקצאתוזכויותושונותוסקחתואתונושאושתחרותושענפיתובחשבוןוכששם
•
מקבסיםושחסטות.

הון-שלטון-עיתון
שביטויו"שון-שסטון-עיתון"ונטבעוכדיוסשאבירואיךוקרווחסקוניכרומשאירועיםושתוארוובעמודיםושקודמים.וושואומתאר
אימביוזשוביןובעסיוכוחושוניםושעוזריםוזשוסזשותוךושפרשואוושתעסמותוממשוששםושיוואמוריםוסעשותובתוקףותפקידם.
זושיומערכתועמומשויותרומיחאיםוביןונותןושוחדוומקבסושוחד.וושתמיכשואינשומתבטאתובכאףושעוברוישירותומידוסיד.
במקוםוזאתוכסוצדופועסוטובתושאחרובמא רתומשושיכוסוסשראותואבירוסמתבונןומשצדושאינוובקיובפרטיםוואינוויכוס
סרדתוסשורשיוששיקוסים.ו וכתוצאשוקששווסרובובסתיואפשריוסשצביעועסופעוסותופסיסיותווסשביאוסשרשעשובבית
שמשפט.57
שיטתוששקשוקשוטושחיתותוכסכסית.וושקושיוסשוכיחווhttp://www.themarker.com/news/1.2996746
איפורונוחיודנקנרו-וטיקוןושנוקטובפעוסותובסתיוחוקיותו)כמוושרצתומניותושבשןושורשעוב  ,(5.7.16מקבסושסוואות
בסיוביטחונות  ,מקייםוקשריםוישיריםועםוראשיובנקים  ,מבקשוומקבסוששקעותומחבריםוסמרותושידועושיפאידוו)מעריב(
מתוךושבנשושיפוצוובעתידובצורשואחרת.
וhttp://www.themarker.com/allnews/1.3936146
ו
פישמן
ו
איפור
http://www.themarker.com/magazine/1.4223495
כאןושתמקדותובאמצעיםוובששסכותוכסכסיות,ובפרקודמוקרטישושתמקדותובששפעותופוסיטיות

נספח:

חברות ,בעלים ,מנהלים ,ודירקטורים

כדיוסשביןואתונושאושריכוזיותוצריךוסשביןואיך ו חברותועאקיותומתנשסות.ו וובשביסוזשוצריךוסשכירואתובעסיושעניין
ששונים,ושתפקידיםוששםוממסאים,וושאינטראיםושסשם.ווב דוסוישושסושוקבוצות.
• שבעסיםושסושחברש .ו וזשומיוששביאואתושכאףוושחברשושייכתוסו.וובחברותופרטיותואסשואנשיםוששישוסשם
מאפיקוכאףווחזון,וושםוסאוחייביםודיןווחשבוןוסאףואחד.וובחברותוציבוריותואסשובעסיושמניות.וובשקשרושזש
צריךוסשבחיןובמקריםושבשםוסאדםואווקבוצשומאוימתוישומאפיקומניותוכדיוסקבסושחסטותוסבד,ותוךושתעסמות
מבעסיושמניותושאחרים,ומשושנקראו" רעיןושסיטש".וובעסיושמניותושםושממניםואתושדירקטוריוןושסושחברש
שייצ ואותםובפיקוחועסושחברשובאופןושוטף.
 57ראוואיתןואבריאס,ו דנקנרושורשעוטואבסואאורוסשכוחואתותרבותושאחיטש,ושאיומים,ושתר יסיםוושחיאוסים.ודשומרקר,ו.4.7.2016
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• שמנשסיםושסושחברשוובפרטושמנכ"ס .וואסשוכר יסושכיריםושמנשסיםואתושחברשוברמשושיומיומית.וושמחויבות
שסשםושיאוסבעסיושמניותוובפרטוסבעסיוששסיטש.וואינטראואחדושסשםושואוסכןושערךושמניותויעסשובאופן
שוטף,ותוךושעדפתושטווחושקצרוושמידיועסופניוטווחושזמןושארוך,וכיוכךושםונמדדים.וואינטראושניושואוסמנוע
משבריםובתקופתושכשונשושסשםווסדחותואותםוסתקופתוושסומיושיחסיףואותםובתפקיד.
• שדירקטוריםושסושחברש.ו ושדירקטוריון ו שואו וףומפקח,ושמנשסיושחברשוצריכיםוסקבסואתואישורווספעוסות
משמעותיותוסעתידושחברש.וובעיקרוןושדירקטוריוןואחראיו םועסו יבושושאאטרט ישושסושחברש,וושואו םוזש
שמאשרואתותנאיוששכרושסושמנשסיםושבכירים.
שמוש ושסוחברשובע"מ,ווששפרדשוביןושחברשוסביןובעסיש,וחוקושחברות
ששסיךושסו יואושוןועסוידיושנפקתומניותואווסחיסופיןושנפקתוא "ח
שאינטראושסובעסושחברשואווששוסטובשושואוסשרוויחוכאף,ואווסנצסואתושחברשוכדיוסממשושאיפותואחרות
שאינטראושסושמנשסיםושואוסקבסושכרו בושוובונואים.ווסשםוכךושחברשוצריכשוסשצסיחושטווחושקצר,וועדיףוסשם
סדחותופתרוןובעיותוקשותואםואפשר
שאינטראושסושדירקטוריםושואוסמסאואתורצונוושסובעסוששסיטש,וכדיושימנשואותםוסדירקטוריםובחברותונואפות
כוסםומשתמשיםובחברשווסכןורוציםושתמשיךוסתפקדווסאותיכשס,ואבסוסאףואחדואיןובשכרחואינטראומובשק
בשצסחתשושאופטימסיתושסושחברשוסאורךוזמןוטוזשוקייםואצסויזמיםומאוימים,ואבסוסאואצסוכוסם.וששאסשואםושחברש
שיאומטרשואוואמצעי.וסדו משואצסונוחיודנקנרואבירוסשניחושאי.די.בי.ושייתשואמצעיוסשסיטש.וואצסו יסושווידואביר
סשניחושצ'קופוינטושיאומטרשובפניועצמש.
חברותוקשו/וחברותובמקסטיומאו/וחברותוארנק
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פרק י :תעסוקה ,פרנסה,
ואי-שוויון

תעאוקשוופרנאשוזשוחשוב.וובפרקושזשונצי ונתוניםועסומ ווןונושאיםושקשוריםוסתעאוקשוופרנאש,וכוססואבטסש,ועוני,
ואי-שוויון.

תעסוקה
השתתפות בכוח העבודה
שבאיאוסדיוןובפרנאשושואושתעאוקש,וושבאיאוסדיוןובתעאוקשושואושששתתפותובכוחושעבודש.וואוכסואייתוישראסושיא
בעייתיתומבחינשוזו,וב ססושתיוקבוצותואוכסואיישושידועוכיושששתתפותושסשןובכוחושעבודשונמוכש:וש בריםושחרדיים
ושנשיםושערביות.ו
אבסוראשיתוצריךוסשביןואתושצורשושבשושסשכשושמרכזיתוסאטטיאטיקשומחסקתואתואוכסואייתושמדינשוביןואסש
שעובדים,ואסשושישוסשםופוטנציאסוסעבוד,וואסשושסאועובדיםומאיבותושונות.וושחסוקשושזוומתוארתובאיורו.42וואתוכסס
אוכסואייתושמדינשומחסקיםוסשניים:ואסשושב יסושעבודשוואסשושקטניםומידי.וועדו1985וש יסושקובעושישו14ו)!(,וומאז
שואו.15וושימווסבו םושאיןו יסומקאימום,ואזוכסומיושמ יסו15וומעסשונחשבו"ב יסושעבודש".ווזשוסאומשקףובמיוחד
סאוכסואישושכססית,ואבסוזשושבאיאושאיתוושםועובדים.
אתושאוכסואיישושב יסושעבודשומחסקיםושובוסשניים:ואסשוששייכיםוסכוחושעבודשוואסשושסא.ווקבוצותואוכסואיש
שסאוכסוסותובכוחושעבודשוכוססותוזקניםוואנשיםושאינםומחפשיםועבודשוכמווסמשסועקרותוביתוותסמידיובתיואפר
תיכוניים.וו םורובוש בריםושחרדיםוושנשיםושערביותואינםומחפשיםועבודשוכסס,ווסכןואינםונחשביםוחסקומכוחושעבודש.
צריךוסשיםוסבושב 2012-ו שישושינויוחשובובש דרש:ועדואזודיברוועסוכוחושעבודשושאזרחי,וכסומרוסאוכססווחייסים.
מאותשושנשוושסאשושנתוניםומתייחאיםוסכוחושעבודשושכוסס,וסאושאזרחי.ו וששבדסושואושחייסיםו)בשירותוחובשוו ם
בקבע(וכןונכססים,ווסכןוישופתאוםוקפיצשוב רףושסואיורו.43
אתוכוחושעבודשוניתןושובוסחסקוסשניים:ושמועאקיםוושבסתיומועאקים.ו ואתושמועאקיםומחסקיםוסשסושש:ואסש
שמועאקיםובמשרשומסאש,ואסשושבמשרשוחסקית ,וואסשושנעדריםוזמניתו)מחסש,וחופשש,ואוומיסואים(.וושבסתיומועאקים
שםושמובטסים .וכדיוסשיחשבוסבסתיומועאקו)מובטס(,וצריךוסחפשועבודשובאופןואקטיביובחודשושאחרוןווסשיותוזמין
סעבודש.וומיושסאועומדובקריטריוניםושאסשוסאונחשבוסמובטסואסאוסמיושנפסטומכוחושעבודש.ווכךוסמשסואטודנטים
שכסוחיישםומושקעיםובסימודים,ואוועקרותוביתושכסוחיישןומושקעיםובביתוובמשפחש,ואינםונחשביםוכחסקומכוח
שעבודשווממיסאואינםויכוסיםוסשיותומובטסים.ו ושיעורושאבטסש ו מחושבועסוידיוחסוקתומאפרושמובטסיםוב ודסוכוח
שעבודש.
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איורו:42וש דרתוכוחושעבודשווקבוצותואוכסואיישושקשורותוסתעאוקש.

שנתוניםושרשמייםועס וששתתפותובכוחושעבודשו מוצ יםובאיור ו.43ו ושבאיאוס רףושואושאוכסואיישוב יסושעבודש
בסבד,ובסיושיסדים.וותופעשומעניינתושניתןוסראותוב רףושזשושיאושמיתוןושקששושסואמצעושנותוש.60 -וומיתוןוזשו רם
סצמצוםודרמטיושסושמועאקיםובמשרשומסאש,ושירדוומ75%-ו מכחושעבודשוס.63.5%-וושניושסישומאסשושאיבדוואת
משרתםושפכווסמובטסיםוושסישונפסטוומכוחושעבודש.וואבסושמובטסיםוחזרווסעבודשואחריושנתיים,וואיסוואסשושנפסטו
סא.ווסמיתוןובתחיסתושנותוש,70-וסעומתוזאת,וסאושייתשוששפעשוניכרת.
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איורו:43וחסוקתושאוכסואיישוב יסושעבודשו)15וומעסש(וספיורמתוששתתפותובכוחושעבודש.58

באמצעושנותוש70-ו שישושיאושסומעס ו50%ו שאינםונכססיםובכוחושעבודשו)שאזרחי,ובסיושצבא(,וומאזוישוירידש
רצופשוסמדיועדושיעורושסוקצתויותרומ42%-וב.2011-וווכשכוססיםואתושצבאובכוחושעבודש,וזשויורדוס.36%-ווצריךוסציין
שזשוקורשוסמרותוששאוכסואיישומזדקנת,ווחסקו דסוממנשוב יסיםושכברוסאויכוסיםוסעבוד.
תופעשומדאי שושיאושעסיישושחדשובמאפרושמועאקיםובמשרותוחסקיותועסוחשבוןוששעאקשובמשרשומסאשובחצי
ששניושסושנותוש,70-ובקורסצישועםושמשפךושפוסיטיוושכסכסיושסו.1977וואחוזושמועאקיםובאופןוחסקיוממשיךוסעסות,
וכיוםושואוכפוסוממשוששישובשנת ו. 1970וועםוזאתושייתשועסיישומאוימתו םובאחוזושמועאקיםובמשרשומסאש,ובעיקר
בתקופתוממשסתורביןוששנייש.ו
 58מקור:וסוחו12.1ושסוששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א.
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וסאיום,ותופעשומפתיעשושיאוששיעורוש בושושסומועאקיםושנעדריםוזמניתומעבודתם.וובשנותוש70-ווש80-וזשוש יעוס-
 7-10%ומכוחושעבודש.וושאברוחסקיואפשריושואוש יואוש דוסושסומסחמתויוםוכיפור,ואבסוזשותקףורקוס.1973-

מגזרים מיוחדים
שנתוניםוסעיסושםועבורושתעאוקשובישראסובכסס.וואבסושחברשובישראסומאופיינתובמ זריות,ווישומ זריםושבשםונתוני
שתעאוקשושוניםובאופןומשותיומשממוצעושכססי.ו ושתיודו מאותומוכרותושןושתעאוקשושנמוכשושסו בריםוחרדיםוושס
נשיםוערביות.

אבטלה
אבטסשושיאונושאוחםובשיחושציבוריוושכסכסי.ווכפיושפורטוסעיסושש דרשושרשמיתושסומובטסיםושיאובעייתית,ובכךושזש
סאוכוססוסמשסואנשיםוששתייאשוומסמצואועבודשווסכןוסאוחיפשוועבודשובאופןואקטיביו)ונפסטוומכוחושעבודש(.וובנואף
שבאיאוסחישובוכוססובכוחושעבודשו םותסמידיותיכוןוופנאיונרים,ושבעצםוסאוצריכיםוסשיותושם.ווובכסוזאתוזוושש דרש
שמשמשתובאטטיאטיקשושסאומית.וואחוזושמובטסיםומתוךוכוחושעבודשומוצ ובאיורו.44
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איורו:44ורמתושאבטסשוסאורךוששניםוספיוש דרותושסמ"א.59וובשנתו2012ושישושינויומתודוסו יוש רםוסקפיצשובנתונים.

באופןוכססי,וסמעטושמיתוןושסו, 1967ורמתושאבטסשומאזושמשפךו בוששוממשוששייתשוקודםוסכן.וורמתושאבטסש
ש בוששוביותרונרשמשובתחיסתושנותוש,90-ובקורסצישועםושעסיישוש דוסשומבריש"מ.וורמשו בוששוכמעטובאותשומידש
נרשמשו םובתחיסתושנותוש, 2000-ובקורסצישועםושמיתוןושסושאינתיפדשוששניישוופיצוץובועתוששיי-טק.וואבסוסאוכס
משברו רםוסאבטסש:ומשברושנפטושסומסחמתויוםוכיפורוסמשסוסאוששפיע,וו םושאינפסצישושסושנותוש80 -וושמשבר
שכסכסיושעוסמיושס ו 2008ו סא.ו וששיפורושחדוביותרוקרשובתקופתוממשסתורביןוששנייש:ושאבטסשוירדשובמשירות,
ובמקביסושתעאוקשובמשרשומסאשועסתש,וו םוכוחושעבודשובכססותוו דס.ו

עבודה מאורגנת
http://www.themarker.com/career/1.3944670
https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/5-136-1.pdf

 59מקור:ונתוניושסמ"אומסוחו12.1ושסוששנתוןושאטטיאטיוסישראס.וספיושערשושםושנתוניםושחסומ2012-ומתייחאיםוסכססוכוחושעבודש,וכוסס
שצבא.וונתוניושביטוחושסאומיומאקריםותקופתייםובנושאומקבסיודמיואבטסש.וועדו2011וישושתאמשומצוינתועםונתוניושסמ"א.ווובאקרים
שאחרוניםונאמרוששנתוניםוספניו2011ושתקבסווכתוצאשומשרשור,וסאחרוששיפורוששיטשושסושסמ"או רמשוסשעסאתואחוזושמובטסים.
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http://kohelet.org.il/wpcontent/uploads/2016/05/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
עםוקוםושמדינשוששאתדרותושכססיתושייתשומעיןומיני-מדינשושאיפקשושירותיםוסחבריש,וובפרטוקרןופנאישווקופת
חוסים.וועםויצירתושתחרותובתחומיםושאסשושקשרוניתקוומאפרושעובדיםומשאור ניםוירדומאוד.
סחברותובאר וןועובדיםוישושתיורמות:וחברותואישיתושסושעובד,ואווחברותומתוקףושאכםוקיבוצי,ומשושקייםורק
בחברותוציבוריות.
עבודשובמשרשוחסקית
עובדיוקבסן

פרנסה ומשכורות
שרובושמכריעושסושעובדיםובמדינשושםושכירים.וומתוךו 8.1ושתושביםובישראסונכוןוסשנתו ,2013וסמשס,ושיוו3.28ומיסיון
שכירים,וורקו246ואסףועצמאים.ווחשבוןוזריזומ סשושמתוךושעובדיםורקו7%ושםועצמאיםוו93%-ושכירים.ווסכןומשכורות
ששכיריםומשקפותושיטבואתושמצבושכסכסיושכססיושסושאוכסואייש.

מה זו משכורת
ב דוס ומשכורת ו שיאוכאףוששמעאיקומשסםוסעובדועבורועבודתו.וואבסוישוכמשושסביםוו שפרשותובדרך,וכפיושמתואר
באיורו.45

איורו:45ושמשכורתומחשבוןושבנקושסושמעאיקוסחשבוןושבנקושסושעובד.

ישושתיושבחנותוחשובות.וושראשונשושיאוסשבחיןובין ועסותוששכרו סמעאיק,וששכרוברוטו,ווששכרונטו.ו וכשאנחנו
מדבריםועסומשכורותובשמשךואנחנוומדבריםוכר יסועסוששכרוברוטו.ווששבחנשוששניישושיאוביןותשסוםומיידיוסתשסום
עתידי.וושמשכורתושיאומשושנכנאוסחשבוןועכשיו.ווסעומתוזאתוחסקומששפרשותושםודבריםושנועדווסממןוכאףושנקבס
בעתיד.ווסזשוישו םומרכיבושסושעברתוכאפיםומאדםוסאדם:ושעשיריםויותרומשסמיםויותרומאים,ושענייםויותרומקבסים
שבטחתושכנאש,וושקשישיםוושנכיםומקבסים ו מסאות.וורובושמיאיםונועדווכמובןוסממןושירותים,וכמוואסשושנדוןובשם
בשרחבשובשמשךו)בריאות,וחינוך,ותשתיות,ווכו'(.
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המשכורת הממוצעת לעומת האינפלציה
הערה סטטיסטית :התפלגות ,ממוצע ,וחציון
ספניושמתחיסיםוצריךוסומרומששוועסושנתונים.ו וכשאנחנוומדבריםועסו"משכורותושסושכירים"ואנחנו ומדבריםועס
שתפס ותושסמש:ומנשסובנקומשתכרויותרומנש ושאעות,וונש ומשתכרויותרומעובדוניקיון.וואותנוומענייןוסראותושתיותכונות
עיקריותושסוששתפס ותושזו:
• איךו"שמשכורתושאופיינית"ומשתנשועםושזמן.
• משוואיוששוויוןובמשכורות.
שבעישושיאוש שתפס ותוששכנאותו)ועודויותרומכךושתפס ותושעושרועסישונדברובשמשך(ושיאו שתפס ותומוטש.ווזש
אומרושששתפס ותושיאוסאואימטרית.ווסשםוששוואש,ותחשבוועסושתפס ותוש ובשושסובניואדם:ווש ובשושממוצעושסובנים
שואובערךו,1.76ווכמעטוכוסםונמצאיםוביןו1.55וסביןו.1.99וושפיזורונראשוכמוועקומתופעמון,וושיאואימטריתומשניושצדדים
שסושממוצע.ו וסעומת וזאת ושתפס ות וששכנאות וממשכורת ונראית ו כמו ופעמוןו שחתכו ואותוו מצדושמאס ו)שמשכורות
שנמוכות(וומשכוואתושקצשושסוומצדוימיןו)שמשכורותוש בושות(.ווששכנאותושסושעשירוניםושנמוכיםושןוקטנותוודומותוזו
סזו,ואבסושעשירוניםוש בושיםומקבסיםויותרוויותר,וושעשירוןושעסיוןו)ובעיקרושמאיוןושעסיון(ומקבסוממשושרבשויותר.
תיאורואכמטיושסוששבדסומוצ ובאיורו.46

איורו :46ושיחאוביןוממוצעווחציוןושסושתפס ותואימטריתו)משמאס(וושתפס ותומוטשו)מימין(.

כשששתפס ותושיאואימטרית,וכמוושתפס ותוש ובש,וש ובשושממוצעו נמצאובאמצעווניתןוסומרוששואומאפייןואת
ששתפס ות:וכשנסךוברחובונראשושרבשואנשיםושש ובשושסשםוקרובוסממוצע,וומעטיםושרחוקיםוממנו.וואבסובמקרשושס
שתפס ותומוטשוכמוושתפס ותוששכנאותוזשוסאושמצב.ו ושממוצעושואושקסוסושסוששכנאשושנמוכשושסושעשירונים
שתחתוניםועםוששכנאשוש בוששומאודושעשירוןושעסיון,וובאופוושסודברושואוסאומייצ וסאואתושענייםווסאואתושעשירים.
אזוכשנסךוברחוב ,רובושאנשיםושנפ ושומשתכריםושרבשופחותומשממוצע.
בעישונואפתושיאושבשתפס ותומוטשוסערכיםוש בושיםוביותרוישוששפעשו דוסש.ו וסדו מש,ואםוסמאשואנשיםויש
משכורתושסו1000ושקסים,ווסאחדוישומשכורתושסו ,100,000ושממוצעושואו1980ושקסים.וואבסואםושמשכורתושסושעשיר
תשתנשוועכשיוושואומקבסו,200,000ושממוצעויקפוץוס,2970-וסמרותוששוםודברוסאוששתנשועםומאשושאנשיםושאחרים.
מכסושאיבותושאסשובמקרשושסושתפס ותומוטשועדיףוסששתמשובחציוןו כדיוסאפייןואתוששתפס ות.ו ושחציוןושוא
שערךושנמצאובאמצעוששתפס ות:וחציומשערכיםונמוכיםוממנוווחציו בושיםוממנו.וובשתפס ותוש בשיםושאימטריתושחציון
שואואותוושדברוכמוושממוצע.ו ואבסובשתפס ותוששכנאותושסאואימטריתושםורחוקיםוזשומזש:ושחציוןושואוש בוסובין
שעשירוןושחמישיוסעשירוןוששישי,וושואומאפייןואבירושסורובושאוכסואייש,וכיוחציומקבסיםופחותומזשווחציויותרומזש,
ושואובאזורושיותרו"צפוף"ושסוששתפס ות.וושממוצעושרבשויותרו בושוכיושואונמשךוסמעסשועסוידיוששכנאותוש בושות
מאודושסושעשירוןושעסיון.וושיחאוביןו ששכרושממוצעוסשכרושחציוניומוד םובאיורו47ועסואמךונתוניושביטוחושסאומי.
שתוצאשושיאושששכרושממוצעו בושומשחציוניופיו1.55ועדופיו1.67ובתקופשועבורשוישונתוניםועסושנישם.
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איורו:47וששבדסוביןושכרוממוצעווחציוני,וספיונתוניושביטוחושסאומי.60וושאכומיםושםונומינאסיים,ובסיותיקוןוסאינפסציש,
ושמדדומוצ ובנפרדוסשםוששוואש.

שתובנותושאסשומוכרותוכברוזמןורב,ווסכןוישונטיישו וברתוסששתמשובחציוןובתורו"שמשכורתושאופיינית".ווסמשס
נתוניושביטוחושסאומיוודו"חושעוניומד ישיםואתוששימושובחציוןוכשרוציםוסאפייןואתושעוניובאופןוכססי.וואבסובעבר
ששתמשוובממוצע,וושסמ"אומשתמשובעיקרובממוצעועדושיום.ווכיווןושאסשושנתוניםושנ ישיםוביותרו םואנחנוונצי ונתוני
ממוצע,וסמרותוששימושובחציוןושישועדיף.
איורו 47ומראשו םושישושבדסוביןוששכרושממוצעוספיונתוניושסמ"אוסביןוששכרושממוצעוספיונתוניושביטוחושסאומי.
ששבדסונובעוכנראשומכךושנתוניושביטוחושסאומיומתייחאיםוסשכרוחודשועבודשו)ומתעסמיםומחודשיםושבשםושאדםוסא
עבד(,וואיסוושסמ"אוסשכרוחודשיוממוצעו)כסומרואךושמשכורתובשנשוחסקיו,12וביןואםועבדובכסושחודשיםובשנשווביןואם
סא(.וונתוניושסמ"אומשקפיםואםוכןובצורשויותרונכונשואתוששכנאשושמעשיתושסוששכירים,ובעודונתוניושביטוחושסאומי
משקפיםוכמשומשסמיםועסועבודש.
שערשונואפתושקשורשוסכךושיאוששבחנשוביןועבודשובמשרשומסאשושממנשואדםואמורוסשתקיים,וסביןועבודשוסתקופש
מו בסתו)סמשסונוערובקיץ(.ווספיונתוניושביטוחושסאומיוששכרוסחודשועבודשושסומיושעובדופחותומ12-וחודשיםובשנש
נמוךומשמעותיתומזשושסומיושעובדו 12וחודשים.וואזואוסיושמאפריםושרסוונטייםויותרושםושסומיושעובדוברציפות.וואבס
שנתוניםושנ ישיםומתייחאיםוסכססושעובדים,ו םואסשושעבדוומעטומבחירש.
בנואף,וצריךוסשבחיןוביןונתוניםואודותושכנאשוממוצעתוסביןונתוניםועסושכרוממוצעוסמשרתושכיר.ווששבדסושעיקרי
נובעומאנשיםושעובדיםוב יותרוממשרשואחת.וובמקריםוכאסשוששכנאשושסשםוכמובןותשיישו בוששויותרומששכרובכסואחת
משמשרות.וואםוישושרבשוכאסש,ויווצרופערומשמעותיוביןושממוצעים.וורובושנתוניםושנ ישיםושםועסושכרוממוצעוסמשרש,
כיוכדיוסחשבושכנאשוכוססתומכמשומשרותוצריךומידעומזששומפורטועסוכסושמשרותושסומיושעובדוביותרוממשרשואחת.

כוח קניה של משכורת ממוצעת
ישוכסומיניוצורותוסמדודואתורמתושחיים,ואבסובאופןובאיאיוזשוענייןושסוכמשוכאףוישוסנו,וומשואפשרוסקנותואיתו.ווכמש
כאףוישוסנוויכוסוסשיותומיוצ ועסוידיוששכרושממוצעובמשק,וומשואפשרוסקנותואיתוומיוצ ועסוידיושאסושמשמשוסחישוב
מדדושמחיריםוסצרכן.וועסוידיוששוואתוששינוייםובשכרועםוששינוייםובמדדואפשרוסראותועדוכמשושמצבומשתפרואוונשיש
יותרו רוע.ווכיווןושאנחנוומתבאאיםועסושכרוממוצע,וזשומייצ ובעיקרואתומעמדושביניים:ואיןוכאןושכנאותומשון,ועצמאים,
אוומובטסים.ו

 60מקור:ומרקורוזנבר ,ושכרוושכנאשומעבודשוספיוישובוומשתניםוכסכסייםושוניםו,2014ושמואדוסביטוחוסאומי,ואקריםותקופתייםו,279ואפטמבר
,2016וסוחו.47וונתוניוששכרוספיושסמ"אוושמדדומששנתוןושאטטיאטיוסישראס.
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איורו :48וששינויובכוחושקנישושסומשכורתוממוצעת,ויחאיתוסשנשושקודמתוויחאיתוסבאיאוב.611977-

ששינויובכוחושקנישושסומשכורתוממוצעתוסאורךוששניםומוצ ובאיורו. 48ווכחושקנישויו דרוסשיותוכמשואסיומצרכים
ושירותיםו)כפיוששםומו דריםוסצורךומדדושמחיריםוסצרכן(וניתןוסרכושובמשכורתוממוצעת.וובשינתןוכוחושקנישוכסושנש,
נחשבואתוששינויובאחוזים,וכסומרוכמשוכוחושקנישו דסואווקטןומשנשוסשנש.וובנואףונחשבואתוששינויושמצטברוסאורך
זמן,וכששבאיאוסששוואשושואושנתו,1977ושנתושמשפך.ו
ש רףושעסיוןושמראשואתוכוחושקנישויחאיתוסמשוששישוב:1977-וככסוששואועוסש,ומשמעותושדברוששמשכורותועסו
משרויותרומשמדד,ווסכןומשכורתוממוצעתומאפשרתוסקנותויותר.ווואכןועדושנתו2000ושייתשומ משוכססיתושסועסייש.
באופןומצטברוכוחושקנישושסומשכורתוממוצעתו)ואיתוורמתושחיים(ועסשובכ60%-וסאורךושתקופשושזוובמונחיםוריאסיים.ו
סעומתוזאת,ומאזושנתו2000וישוקיפאון.וושמשכורתושממוצעתועוסשופחותואוויותרוכמוושמדד.וורקובשנשושאחרונש
שעבורשוישונתונים,ו,2015ושמשכורותושדביקוואתושרמשושש יעוואסישו14ושניםומוקדםויותר,וב.2001-
מעברוסשבחנותושכססיותושאסש,וניתןוסראותו םותנודות.וובשנותוממשסתוב יןושייתשועסיישויפשוסמרותושאינפסציש
ש בוששוששררשובשניםואסש,וכתוצאשוממנ נוניושצמדשוששבטיחווששמשכורותוסאוישחקו.וותכניתושייצו ושכסכסיתושס
 1985ושכיסשורכיבוכואבושסוקיצוץובמשכורות,ואבסומידואחרישושייתשועסיישומשירשושיותרומפיצתשועסוכך.וונפיסשו דוסש
נואפתוקרתשובתקופתושאינתיפדשוששנייש.וושמשברושכסכסיושעוסמיושסו,2008וסעומתוזאת,ו רםוסירידשוקסשובסבד.

אי-שוויון בהכנסות
שכנאותושסועשירוניםו-ושחסקושסושעשיריםוכןו דסו)מאיון/אספיון(וו-וסששסיםונתונים

מדד ג'יני
צורשומקובסתוסכמתואיושוויוןושיאובאמצעותומדדו 'יני.ווסמשסומדדו 'יניוסשכנאותוברוטוושסומשקיושביתובישראסובשנת
2010ושואו.0.43וואבסומשובעצםוזשואומר?ו
נניחוסר עושישושיוויוןומושסם.ובמצבוכזש,וס5%-ומשאוכסואיישוישו5%ומששכנאות.וס10%-ומשאוכסואיישוישו10%
מששכנאות,וס20%-ו משאוכסואיישוישו20%ו מששכנאות,ווכךושסאש.ואםונעששומזשו רףונקבסוקווישר:ואחוזומאויםושס
שאוכסואיישומחזיקובאותוואחוזושסוששכנאות.

 61מקורות:ונתוניוששכרושממוצעומששנתוניםושסושניםו,2012 ,1996וו2016-ושסושסמ"א,טבסאותושונותושעניינןושכרוממוצעוסמשרתושכיר.
שנתוניםוכוססיםושכיריםומישודשוושומרוןוועובדיםוזרים.וושממוצעושואוסמשרש,וסאוסשכיר.וושמשמעותושיאושאםומיששוומחזיקובשתי
משרותושואויאפרובתורושתיומשכורותונמוכותובמקוםואחתויותרו בושש,ומשושמורידואתושממוצעובמידתומש.וונתוניושמדדוששימשו
סששוואשו םומשסמ"א.
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אבסואםואיןושוויוןושמצבושונש.וונתחיסובכךושנאדרואתושאוכסואיישוספיורמתוששכנאש,ועםושענייםוביותרובשתחסש.
ספיושנתוניםושסושסמ"אובאקרוששכנאותושסו,2010ומשקיוביתובעשירוןושתחתוןו)קריו10%ושענייםוביותר(ומקבסיםורק
1.4%ומששכנאותווסאו10%ומששכנאות.וואםומאתכסיםועסו20%ושענייםוביותר,ושםומקבסיםו4.3%ומששכנאותו)שימווסב
שסאומדוברועסועשירונים,ואסאועסואחוזומצטבר.וכךו20%ושענייםוביותרוכוססיםואתושעשירוןושראשוןווששניוביחד(.ו30%
שענייםוביותרומקבסיםוביחדו 8.2%ומששכנאות,ווכךושסאש.ווושוב,ונציירו רףושמראשואיזשואחוזומששכנאותומקבסוכסואחוז
משאוכסואייש.ווש רףושזשוישישוקעור,וכיובשתחסשושעסיישואיטיתומאוד:ומתחיסיםועםושעניים,ואזוכשמואיפיםועודוועוד
משםוששכנאשועוסשורקובקצת.ואבסוכשמ יעיםוסעשיריםויותר,ושעסיישונשייתויותרותסוסש.וס רףושזשוקוראים ו עקומת
סורנץ'.
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איורו:49ועקומתוסורנץ'וומדדו 'יניושסושתפס ותוששכנאותובישראסובשנתו.622010

איור ו49ו מראשואתועקומתוסורנץ'ושסוששכנאותוברוטוושסומשקיושביתובישראסוסשנת ו .2010ו ושצירושאופקיושוא
שאחוזוממשקיושבית,וושצירושאנכיושואושאחוזומששכנאותוברוטו.ווסשםוששוואשוישו םואתושקוושאסכאוניושישרושמייצ
שוויוןומושסם.
שרעיוןושסומדדו 'יניושואושששטחוביןושניושקווים,וזשושצבועוב רף,ומייצ ואתורמתואיוששוויון.וואםוישושוויוןומסא,
עקומתוסורנץ'ומתסכדתועםושאסכאוןווששטחובינישםושואו.0ואםוישואי-שוויוןומוחסט,וסכמעטוכסושאוכסואיישואיןוכסום
וכסושעושרונתוןובידיואדםואחדו)שמטבעושדבריםושואושעשירוביותר(.ובמצבוכזשועקומתוסורנץ'ושיאושרחוקשוביותר
משאסכאוןושאפשר:ובשתחסשושיאואופקיתוס מרי,וורקובאוףושיאועוסשובתסיסות.וכתוצאשוששטחושבינשוסביןושאסכאון
שואובעצםוכסושמשוסשושנמצאומתחתוסאסכאון.ומדדו 'יניומו דרוסשיותושיחאוביןוששטחושצבועו)ביןושאסכאוןוסעקומת
סורנץ'(וסשטחושמקאימסיושאפשריו)כסושמשוסש(ווסכןושואותמידוביןו0וס0 .1-ומצייןושוויוןומסא,וואיסוו1ומצייןואי-שוויון
מסא.וב רףושסואיורו 49ושמבואאועסוששכנאותובישראסומתקבסומדדושסו.0.43ווששטחושצבועושואו43%ומשמשוסשומתחת
סאסכאון.וודו מאותוסאי-שוויוןוקיצוניואפשרוסראותוברווחיםווקבסתושטבותומאושסוחברותועאקיות,ובאיורו40ובעמ'ו.72
שיתרוןושסומדדו ו 'יניושואוששואומאפייןואתוששתפס ותוכוסשובאמצעותומאפרואחד.ו וכתוצאשונוחוסששתמשובו
סששוואותוביןושתפס ויות,וסמשסוכדיוסראותואיךואיוששוויוןומשתנשועםושזמן,ואווסששוותואתואיוששוויוןובארצותושונות.
אבסוצריךוסשקפידווסוודאושמשוויםושתפס ויותושסואותוושדבר.וושנתוניםוסעיס,וסמשס,ושםועבורושכנאשוברוטוושסומשקי
בית.וונתוניוששכנאשונטוושונים,וויוביסווסמדדושונש.וובנואףוישוקשרוביןואחוזוןושכנאשוס ודסומשקושבית:ומשקיושבית
שענייםויותרונוטיםוסשיותו דוסיםויותרו)כסומרועםויותרונפשות(.ו וכתוצאשושתפס ותוששכנאשוסנפשושונשומשתפס ות
ששכנאשוסמשקיובית,וכיובאופןויחאיוישויותרונפשותועניותוממשקיוביתועניים.

גורמי אי-שוויון :השכלה ומגדר
אזוישואי-שוויוןובשכנאות.וואבסומשו ורםוסזש?וונשו וסחשובוששכרוקשורוסרמתושששכסש,וושנשיםומקבסותושכרונמוך
מ ברים.ווושנשושנתוניםושמראיםוזאת.וושנתוניםושאסשושםועבורושכיריםובסבד,ומשנתו.2010

 62מקור:ואקרושכנאותו2010ושסושסמ"א,ופראוםומא' ,1479ופברוארו.2012
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איורו :50וחסוקתוששכרוברוטווביןוקבוצותואוכסואיישושמו דרותועסוידיומיןוושנותוששכסש.63

איורו50ומראשואתוחסוקתוששכרובאמצעותו.spie chartותזכורת:ו רףוכזשומשמשוסששוואתושתיוחסוקות.וובמקרש
שסנו,ושחסוקשושבאיאיתושמתוארתועסוידיו רףועו שור יסושיאושחסוקשושסוששכיריםובמשקוספיוקבוצותומ דרו) ברים
מימיןובתכסת,ונשיםומשמאסובוורוד(וורמתוששכסשו)שנותוסימודוכמצויןובתוויותושסושפרואות(.ווניתןוסראותושישוטיפש
יותרו בריםומנשיםוביןוששכירים,ווששנשיםונוטותוסשיותומשכיסותויותר:וספחותומשןוישורקו0-12ושנותוסימוד,ווסיותר
משןוישוששכסשועס-תיכונית.וומעסושעו שושבאיאיתושזוואנחנוומראיםואתושחסוקשושסוששכנאשוברוטווסאותןוקבוצות
אוכסואיש.ווקבוצשושמקבסתויותרומשממוצעומיוצ תועסוידיופרואשושבוסטתושחוצש,ובעודוקבוצשושמקבסתופחותומיוצ ת
עסוידיופרואשוקצרשויותר.וושמע סיםושאפוריםומייצ יםוכפוסותושסו20%ומשממוצע.ווכךואנווסמדיםושנשיםועםו11-12
שנותוסימודומקבסותוכ40%-ופחותומשממוצע,וונשיםועםו+16ושנותוסימודומקבסותוכ10%-ויותרומשממוצע.וו בריםועם
+16ושנותוסימוד,וסעומתוזאת,ומקבסיםוכ80%-ויותרומשממוצע.
ש רףומראשוכצפויואתושתיושתופעות:ורמתוששכסשו בוששויותרומוביסשוסשכנאשו בוששויותר,וונשיםומקבסותופחות
מ ברים.וואבסושאםוזשונובעומאפסיש?
צריךוסשיםוסבושרמתושכנאשושיאומכפסשושסושניו ורמים:ושכרוסשעתועבודש,וומאפרושעותושעבודשו)אםועובדים
יותרושעותובשבוע,וששכרועוסש(.וומשנתוניםושסושסמ"אומאתברושישושבדסוביןו בריםוונשיםובשניוש ורמיםושאסש,וכפי
שמוד םובאיורו.51
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איורו :51ושקשרוביןושנותוסימוד,ושעותועבודש,וושכרוסשעשועבורו בריםוונשים.

ואכן,ונשיםועובדותוכ 12%-ופחותומ בריםובממוצעו)אוואוסיואחוזויותרו דוסומשןועובדותובמשרשוחסקית(.ווזשויכוס
סשעסותושאסות,ואבסוניתןוסשערושמדוברובבחירשו)אווצורך(וסטפסובמשפחשווסאובאפסישובמקוםושעבודש.וומצדושני,
נשיםומקבסותוכ 16%-ופחותוכאףועבורושעתועבודשובממוצעו—וויתרשומזאת,ושפערו דסועםושנותושסימוד:ונשיםועםו0-8
שנותוסימודומקבסותו12%ופחותוסשעשומ בריםועםואותשורמתוששכסשובממוצע,ואבסואסשועםו+16ושנותוסימודומקבסות
23%ופחותוסשעשובממוצע.וומחקרושסושדאופוקאוממרכזוטאוב 64ומצאושחסקו דוסומששפרשושזשוניתןוסיחאוסמקצועוט
 63מקור:וסוחו12.45ושסוששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"אוסשנתו.2012
 64שדאופוקא,ופעריםומ דרייםובשוקושעבודש:ושכרווקיטובותעאוקתי,ובדוחומצבושמדינשו,2016ומרכזוטאוב.
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נשיםונוטותוסעבודובמקצועותומכניאיםופחות,וסמשסושוראשוושירותוציבורי,ובעודו בריםושוסטיםובמקצועותושמכניאים
יותר,וסמשסושנדאשווטכנוסו יש.ווזשוסאואומרושאיןושוםואפסיש,ואבסוכנראשושחסקושסשוקטן.וומצדושני,ואפשרוסשאוס
סמשוישושבדסוכזשובבחירתושמקצועוושאםושואושכרחיוומוצדק.

תפרוסת גאוגרפית-חברתית של אי-שוויון
מענייןו םוסראותואיךואיוששוויוןובשכנאותוושפערושמ דריותסוייםואחדובשניוובמקום.וואיורו52ומראשואתוזשועסוידיושצ ת
שנתוניםועבורוכסועירובנפרד,ווכוססואתוכסושעריםועםו20,000ותושביםואוויותר.
ראשיתונתבונןובצירושאופקי,ושמייצ ושכנאשוממוצעת.וואי-ששוויוןובאוסידיוביטויובאקסשושסושצירושזש:ומכ3500 -
שקסיםוסחודשובממוצעוברשטועדוכמעטו12000ושקסיםוסחודשובממוצעוברמתוששרון.ווזשופערושסויותרומפיו .3וווכפי
שקסוסראות,וכסושערים ושערביותוושחרדיותונמצאותובצדושמאסושסוש רף,ומתחתוסשכנאשוממוצעתושס ו5000ו שקסים
סחודש.
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איורו :52ופיזורושעריםובישראסובציריםושסושכנאשוממוצעתוופערושכרומ דרי.וושנתוניםושםוממוצעוסשניםו.652005-2009

מש רףוניתןוסשבחיןושישומתאםומאויםוביןורמתוששכרושממוצעתוסביןושיחאוביןושכרו בריםוסנשים:וככסושששכר
שממוצעו בושויותר,וכןוש בריםונוטיםוסשרוויחויותרומשנשיםוב ורםו דוסויותרו)שימווסבו—ושמדוברוב ורםוכפסיו דוס
יותר,וסאורקובשפרשו דוסויותר(.
מצדושניוישופיזורו דוסויחאית.וויתרשומזאת,וביןו7ושעריםועםושיחאוש בושוביותרונמצאותושתיועריםוערביותו—ורשט
ומע'ארו—ובשןוששכרושממוצעונמוךובמיוחד,ווששיאניתובשפרשוניכרושיאודימונשושנמצאתובאמצעושטווחוושבשוש ברים
מרוויחיםובממוצעופי ו 2ו משנשים.ו ושאיבשויכוסשוסשיותומפעסיםו דוסיםויחאיתושבשםוישושטישוחזקשוסעובדיםוממין
מאוים.ווסמשסויתכןושבדימונשושיחאוש בושונובעומכךוששרבשונשיםועבדוובמפעסוכיתןוספניושנא רו)שנתוניםושםומ-
( 2005-2009ושבווששכרושישונמוךויחאית,וושרבשו בריםועבדוובמפעסיויםושמסחוובקרישוסמחקרו רעיניושבשםוששכרושיש
בושויחאית.ווירושסיםוא בושיאוביןושעריםוששוויוניותוביותר,ווש בריםובשומרוויחיםורקוכ30%-ויותרומשנשים.
 65מקור:ו פרופיסובריאותי-חברתיושסושישוביםובישראסו,2005-2009ופראוםומאפרו1580ושסושסמ"א.
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צמצום אי-השוויון
במדינתוישראסומופעסיםומאפרומנ נוניםושנועדווסצמצםואתואי-ששוויון.
• שכרומינימום .ו וזשווששכרושמינימאסיוברוטוושמעאיקוחייבוסשסםוסעובדועבורוחודשועבודשובמשרשומסאש,
וממנוונ זריםושכרושמינימוםוסנוערוושכרושמינימוםוסיוםועבודשווסשעתועבודש.ווחוקושכרומינימוםוקייםומאז
, 1987וכשספניוזשושייתשושתייחאותוסשכרומינימוםובשאכמיםושקיבוצייםוביןוששאתדרותוסמעאיקים.
• מיאיםופרו ראיביים .וומאיםוישיריםוכמוומאושכנאשוושתשסומיםוסביטוחוסאומיושםופרו ראיביים,וכסומרושאחוז
מששכנאשושצריךוסשסםואינווקבועואסאו דסועםוששכנאש.66ובפרט,וישואףותחתון,ווכתוצאשוממנווחציומשעובדים
אינםומשסמיםומאושכנאשוכסס.
תוצאתוסואיושיאושקיצוץובמיאיםובעצםומ דיסופערים,וכיומיושנשניםוממנוושםושעשיריםויותרושמשסמיםויותר
מיאים.וואחריושקיצוץושםומשסמיםופחותוממשוששיסמווקודם.וומיושסאומשסםוסאונשנשומשקיצוץ.
• מאושכנאשושסיסי.ווזושיותמיכשושניתנתועסוידיושמדינש,ומאזו,2008ובאמצעותורשותושמיאים,וסמיוששכנאתם
מעבודשונמוכשווספיכךושםואינםומשסמיםומאושכנאש.
• שבטחתושכנאש.ווזושיו מסשושסושמואדוסביטוחוסאומיושקיימתומאזו,1982ווניתנתוסמיושאיןוסוושכנאשוכסס.
בנואףוישו מסתוששסמתושכנאשוסמיושישוסוושכנאשואבסושיאונמוכשווסאומאפיקשוסקיוםואביר.
שששפעשושסוכסושמנ נוניםושאסשומוד מתובאיורו. 53וומשושרואיםוכאןושואוחסוקתוששכנאשוברוטווביןושעשירונים
ששונים:ושעשירוןושתחתוןומקבסורק ו0.2%ו מששכנאשושכוססת,ושעשירוןוששני ו,2%ווכךושסאשועדושעשירוןושעסיון
שמקבסוסאופחותומ. 32.2%-וואבסואחריומיאיםוותשסומיושעברשושפעריםומצטמצמיםובמקצת:ושעשירוןושתחתוןוסמשס
עוסשוס,2%-וושעסיוןויורדוס.26.2%-וואזועדייןוישופעריםומשמעותיים,ואבסואי-ששוויוןוקטןובמקצת.
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איורו :53וששינויובחסוקתוששכנאשוביןושעשירוניםואחריומיאיםוותשסומיושעברות,ובשנתו.672015

ניתןוסכמתואתואי-ששוויוןווכמשושואוששתנשועסוידיומדדו 'יני.וושתוצאשומוצ תובאיורו.54ווכפיושניתןוסראותויש
ירידשומשמעותיתובמדדוסאחרותשסוםומאיםווביצועותשסומיוששעברשוכמווש מסאותושסושביטוחושסאומיו)שםונקראים
תשסומיושעברשוכיומדוברובשעברתוכאפיםומחשבוןוסחשבוןוססאותמורש(.ווכמווכןוניתןוסראותושמדדו 'יניושסוששכנאש
ברוטוונמצאובמ מתוירידשוקסשומאזוראשיתושמאש,ואבסומדדו 'יניושסוששכנאשושפנוישושואויותרויציב.

 66בעצםוזשוסאומדויקוכיודמיוביטוחוסאומיוומאובריאותומשסמיםורקועדותקרתושכנאשומאוימת.ווכתוצאש,ובשנתו2015וסמשס,ושמאוש בוש
ביותרושוטסועסובעסיושכנאשושסוביןו41830וש"חוסביןו43240וש"חוטומאפיקו בושוסשיותובמדר תומאו בוששושסומאושכנאש,ואבסועדיין
מתחתוסתקרשושסודמיושביטוחושסאומי.וומקור:ודו"חושכנאותושמדינשו,2013-2014וסוחוש.3-
 67מקור:ושמואדוסביטוחוסאומי,ודוחוממדיושעוניוושפעריםושחברתייםו.2015
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איורו:54וששינויובמדדו ' יניושסוששכנאשוברוטווושסוששכנאשושפנוישומאזוראשיתומאש.68

קו העוני
קוושעוניושואומדדוסשיותםושסואדםואוומשפחשועניים.וובמואדוסביטוחוסאומי,ושאחראיועסוש דרתושעוניובישראס,ושמדד
שזשונקבעוספיושכנאשויחאית.וובכךושואומשקףועמדשושעוניואינוומצבואבאוסוטיו)כמווחוארואפשרותוסקנותואסומוצרים
מו דר(ואסאומצבושסוחוארואמצעיםובששוואשוסאחריםובחברש.
בישראסוקוושעוניומו דרוסשיותוחציומששכנאשושפנוישושחציוניתוסנפשותקנית.ווסש דרשוזוומאפרורכיבים:
• נקודתושמוצאושיאוש שכנאשושפנויש.ווזושיוששכנאשושכוססתושעומדתוסרשותוושסואדםוסאחרושפעסתושמנ נונים
סצמצוםואי-ששוויוןוששוזכרווסעיס.וובמיסיםואחרות,וזווששכנאשומעבודשואחריושורדשושסומיאיםו)פרו ראיביים(
ותשסומיוחובשואחרים,ווסאחרושואפשושסוקצבאותואוו מסאות.
• בשנתןושתפס ותוששכנאשושפנוישושסוכסותושביושמדינש,ומוצאיםואתושחציון.ווזשושערךושמחסקואתושאוכסואייש
סשניים:וסחציוישושכנאשופנוישונמוכשויותרווסחציושכנאשופנוישו בוששויותר.ו וכדיוסחשבואתוששכנאשושס
פרטים,ומחסקיםואתוששכנאשושסומשקוביתובמאפרוש"נפשותושתקניות"ו)מואברוסשסן(.
• שערךושקובעושואוחציומששכנאשושפנוישושחציונית.ומיושמקבסופחותומזשושואו"עני".
• קוושעוניוסמשפחשונקבעוספיו ודסושמשפחש,וכשש ודסונמדדושובוב" נפשותותקניות".ווששנחשושיאושמיוש ר
סבדוצריךוקצתויותרומחציומשושנחוץוסזו ,ווככסושישויותרויסדיםושתואפתושדרוששועבורוכסואחדומשםוקטנש.
בשנתו2015וחציוששכנאשושפנוישושחציוניתושייתשו2527ושקסים.וובשתבאאועסוזש,וקוושעוניוסמשפחותוב דסיםושונים
נקבעוכפיושמתוארובטבסש.69
קוושעוני
ודסושמשפחש "נפשותותקניות"
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8
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9
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 69מקור:ושמואדוסביטוחוסאומי,ודוחוממדיושעוניוושפעריםושחברתייםו.2015
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דו"חושעוניושסושביטוחושסאומיומפרטואתומאפרושענייםוספיוקוושעוני,וומאפייןואותםוספיוחתכיםושונים.ו וכיוון
שמשפחותועניותונוטותוסשיותומשפחותו דוסותו)עםושרבשויסדים(,ואחוזושמשפחותושעניותוקטןומאחוזושנפשותושעניות,
ואחוזושיסדיםושענייםו דוסועודויותר.וובפרטובשנתו2015ושיעורושמשפחותושעניותושישו,19.1%ואבסו21.7%ומשנפשות
וסאופחותומ30%-ומשיסדיםושיוועניים.

פנסיה
משכורתומקבסיםועבורועבודש.וואבסומשוקורשוכשמ יעיםוס יסושפריששוויוצאיםוס מסאות?ומקורושכנאשואחדוסקשישים
שואוקצבתוזקנשושסושמואדוסביטוחוסאומי.וואתוזשומקבסוכסומיושש יעוס יסומאוים.וומקורושניושואושפנאיש.ווכשעובדים
מפרישיםותשסומיםוסקרןופנאיש,ווכשפורשיםומקבסיםוקצבשוחודשיתומקרןושפנאישוש ובששותסויובשפקדותושבוצעו
ספניושפרישש.
בעברושובטחשוסמיושעבדובמשרשומסאשוסתקופשושסו35ושניםוומעסשופנאישושסו70%ומשמשכורתושאחרונש.וואסא
שעםושזדקנותושאוכסואיישונוצרומצבושקרנותושפנאישושיווצפויותוסשתמוטטוכיווןושסאויוכסווסעמודובתשסומיםושאסש.
סכןובוצעומעברוספנאישוצוברת,ושבשושפנאישושסוכסועובדונקבעתוספיוכמשוכאףושואוחאךובאופןואישי,וכששאכוםושזש
מחוסקועסופניותקופתושפנאישושצפויש.ווספיושחוקוחיאכוןופנאיוניוכזשושואוחובשוסשכיריםומאז ו ,2008ווסעצמאיםומ-
.2017

קרנות הפנסיה הוותיקות
כדיוסשביןואתושרעיוןושסופנאישוצריךוסשביןואתושרעיוןושבאיאיושסוביטוח.ו וכדיוסרכושוביטוחומשסמיםופרמיש
באופןורציףוכסועודושכסובאדרווסאוקרשומששוורע.ווסרובושאנשיםומאתברובדיעבדושזשושישובזבוז,וכיוסאוקורשוסשםושום
דברורעוכסושחיים.ו ואבסוסאותםוחאריומזסושכןוקורשוסשםומששוורעוחברתושביטוחומשסמתופיצוי.ו וכדיושזשויעבוד
מחשביםואתושפרמיותוושפיצוייםוספיושאטטיאטיקשושסושאיכון:ואיכוםושפרמיותושחברתושביטוחומקבסתומכוסםוביחד
צריךוסשיותו בושומאכוםושתשסומיםושצפויוששיאותצטרךוסשסםוסכוסםוביחדובאופוושסודבר.וואםוזשומתקייםוישישומאפיק
כאףוכדיוסשסםוסמיושצריך.וואםוסאואזוסאוישישומאפיקוכאףוושמערכתותתמוטט.וואבסובמקרשושסופנאישוישושסושש
ורמיםויחודייםווחשובים:
ורםושוודאות:וכוסםוי יעווס יסושפנאיש.וואזוזשוסאוביטוחור יסושבווכוסםומשסמים,וורקומעטיםויקבסוופיצויים
•
בשמשך,וכשישישוסשםומזסורעוושםויאבסוומפ יעש.וושמשמעותושיאוששתשסומיםוצריכיםוסשיותו בושיםויותר
מבביטוחור יס.
ורםושזמן:ומשסמיםוסקרןושפנאישוכשצעיריםוועובדים,וומקבסיםוממנשוקצבשושרבשושניםויותרומאוחר.
•
ורםושאיכון:ופנאישוצריךוסשסםומר עושפריששוכסועודושפנאיונרובחיים.ומנקודתומבטושסוקרןושפנאיש,ושאיכון
•
שואוששעמיתיםויאריכווימים,וכיואזוצריךוסשסםוסשםויותר.וואבסוזשואיכוןושבאופןואטטיאטיוקסוסשתמודדואיתו,
כיוישונתוניםונרחביםוומשימניםועסותוחסתושחיים.
בעברושחאכוןושפנאיוניושישומנושסועסוידיוקרנותופנאישושסוששאתדרות .ווחבריוששאתדרותושפקידווכאפיםובקרנות
שפנאישושאסש,וושקרנותומצידןוששקיעווב א רותוחובומיועדותושסושמדינש.ווא רותושחובו)א "ח(ושאסשושבטיחוותשואש
מאפקתוכדיוששקרנותותוכסנשוסשסםוסחואכיםואתושפנאישושמובטחתוטו4-6%ומעסושמדד,ותסויובקרןוובתקופש.וובכך
שאחריותועברשובעצםוסממשסש,ושאיבאדשואתושפנאיש.
אבסואחריושמשפך,וכשששאתדרותואיבדשואתוש יבויושאוטומטיושסושממשסש,ושאתברושקרנותושפנאישונמצאות
במצבושסו ירעוןואקטוארי :ואךושחובותושעתידייםושסשןו)משושיצטרכווסשסםובעתידוסעמיתיםושיוצאיםוספנאיש(ושיש
בושובאופןוניכרומאךושנכאיםושסשן.וושאיבשושעיקריתוסמצבושבישושזשושייתשושעסיישוב תוחסתושחיים,ושסאונצפתש
מראשווסאונסקחשובחשבוןוכראוי.ווסעסיישובתוחסתושחייםושיוושתיותוצאותובעייתיות.ווראשית,וכשתוחסתושחייםועוסש
שפנאיונריםוחייםויותרוזמןווסכןובאופןומצטברוצריךוסשסםוסשםויותר.וואבסומעברוסכך,ואםוישויותרופנאיונריםו םוש יחא
ביןומאפרושפנאיונריםוסמאפרושעובדיםומשתנש,ווישופחותועובדיםושתומכיםובכסופנאיונר.ווכתוצאשואיואפשרויותרוס ס ס
אתושתשסומים,ווסששתמשובתשסומיםושסושצעיריםוכדיוסממןואתושקצבשוסזקנים.וושבעישושזו,וא ב,וסאויחודיתוסישראס.
בארצותושבשןושיסודשונמוכשוושאוכסואיישוקטֵ נשושיאו ורמתוסמשברועמוק.וובישראסושיסודשו בוששויחאיתושאוכסואייש
עדייןו דסש,ואזושמצבופחותו רועומבמקומותואחרים.

המעבר לפנסיה צוברת
עדושנותוש90-וקרנותושפנאישושיוומחויבותוסקנותוכמעטורקוא "חומיועדות:וספחותו .93%ושבעישושייתשושעםושזדקנות
שאוכסואיישושבטחתושתשואשושזוושפכשוסנטסוכבדועסותקציבושמדינש.ווסכןוב1995-ושורידוואתוחובתושקנישוס.70%-
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אבסוששינויוש דוסוקרשוב,2003-ואזונקבעומקאימוםו)וסאומינימוםוכמווקודם(ושסו30%וא "חומיועדות.ווזשושישובמא רת
שמעברוספנאישוצוברתושמושקעתובשוקוששון.
שמשמעותושסופנאישוצוברתושיאושמבצעיםוחישובופרטניושסושתשסומיםועבורוכסואחד,וובכךומקטיניםואתוששיבט
שקוסקטיביושסושמערכת.ווכסואזרחוחואךוספנאישובאופןואישי,ועסוידיושפרשותוחודשיותומשמשכורתואוושפקדותואחרות
כראותועיניו.וובשאתמךועסוששפקדותושאסש,ושקצבשושחודשיתושצפויישוסווסכשיצאוספנאישושיאופשוטוחסוקשושסושכאף
שצבורובמאפרוחודשיושפנאישושצפויים.ו ושכאףושצבורוזשומשוששופקדופסואושריביתוומינואודמיושנישוסו)ששםובעצם
שרווחושסומנשסוקרןושפנאיש(.וואתוחודשיושפנאישומעריכיםוכמווקודםוספיונתוניותוחסתושחיים.וכמובןוישיווכאסשושיחיו
יותר,ווקרןושפנאישותפאידועסישם,ואבסוישיוו םוכאסשושיחיוופחות,וובממוצעוזשואמורוסשאתדר.וואבסואםושקרןוסאותצסיח
סקבסואתושתשואשוששיאוצריכשוכדיוסעמודובתשסומים,ויקצצוואתושתשסומיםושסוכוסם.ווסכןושפנאישואינשומובטחת
מראש,וובפרטואינשודומשובשכרחוסמשכורתוששתקבסשוספניושפריששוס מסאות.
שששקעשובשוקוששוןומורידשואתושנטסומתקציבושמדינש.ו וששנחשושיאושסאורךוזמןושתשואשובשוקוששוןותשייש
בוששומאפיקוכדיוסאפשרותשסוםושסופנאישואבירש.וואםושוקוששוןויפרחושחואכיםוישנוומפנאישומו דסת.ווסעומתוזאת,ואם
ישישומשברובשוקוששוןושפנאיותויקוצצו.ווכיווןושכךוישומ משוסשתאיםואתואופיושששקעשוס יסושחואך:וקרנותופנאיש
מציעותומאסוסוסצעיריםושבוומשקיעיםויותרובמניות,ושאמורותוסשניבותשואשו בוששויותר,ואבסואובסותו םומאיכוןו בוש
יותר.ווששנחשושיאושישוסשםומאפיקוזמןוסשתאוששואםואכןותשישונפיסש.וושמאסוסוסמבו רים,וסעומתוזאת,ושואואוסידי
יותר.וושואומתמקדובא רותוחובווממעיטובששקעשובמניות.
שמעברוספנאישוצוברתושונש ועסוידיובנימיןונתנישווכששישו ושרושאוצרובממשסתושרון.ו ושתוצאשושייתשועסייש
דרמטיתובכמותושששקעותובבוראש,וובעיקרוצמיחשועצומשובששקעשובא רותוחובוקונצרניותוטוכסומרוא רותוחובושס
חברותומאחריות.ו ושיקףו יואוששוןובבוראשומתוארובאיור ו.55ו ואסשונתוניםוריאסיים,וכסומרומותאמים וסאינפסציש
)במחיריםושסושיום(.ו וש יואוש יעוסשיאושס ו 126מיסיארדו שקסו בשנת ו.2008ו וסשםוששוואש,ובאותשושנש כסותקציב
שמדינשושישובערךו 350ומיסיארדושקס.וובמקביסושייתשוירידשומאוימתובששקעשובא "חומדינש.וו)שא "חושמיועדותואינן
מופיעותוב רףוכיווןושאינןונאחרותובבוראש(.
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איורו :55ו יואושוןובבוראשובתס-אביבוסאורךוששנים,ומחוסקוסמניות,וא "חוקונצרניות,ווא "חומדינש.70

סחברותוישושניואפיקיו יואושוןובבוראש:ומניותווא "חו)א רותוחובוקונצרניות(.וומניותואמורותוסשמשומקריםושבשם
ישוצורךובשרבשוכאףויחאיתוסשוןושעצמיושסושחברש,ווסכןוישואיכוןו בוש.וואזובעצםושחברשומוכרתוחסקומעצמש,וומי
שקונשואתושמנישומקבסוחסקומשבעסותועסושחברשוושרווחיםושעתידייםושסש.ווא "חונועדווסמקריםופחותובעיתיים,וושם
בעצםושסוואש:ושחברשומבקשתוכאף,וומבטיחשוסשחזירואותוועםוריביתומאויימתואחריוזמןומאויים.ווסחברותועדיףוכמובן
א "ח,וכיוסמשוסוותרועסוחסקומששסיטשובחברש?
בשניםו,2004-2008וכתוצאשומששקטנשובכמותושסוא "חומיועדותושסושמדינש,ושמשקיעיםושמואדייםו)מיושמנשסים
אתוקרנותושפנאיש(ומצאוואתועצמםועםועשרותוומאותומיסיארדיושקסיםועסושידים,וושיווחייביםוסששקיעואותםובמששו.
 70מקור:ואתרושבוראש ,וקט ורישו יואושוןוספיואו יונירותושערך,ורבושנתי.וששתמשתיובנתוניםושסו,2014 ,2000וו.2017-
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רובושכאףושזשושסךוסא "חוקונצרניות,ואפיסוואםוששבטחשושייתשוסריביתונמוכשובסבד,וכיוכאמורושישויותרוכאףושחיפש
אפיקוששקעשומחברותושחיפשוושסוואות.וובשנתו,2008וכתוצאשומשמשברושכסכסיושעוסמי,ושששקעשובחברותונשייתש
פחותוכידאיתווכתוצאשושישומעברומאיביוסששקעשובא "חומדינש.וועםוזאת,ועדייןושששקעותובבוראשו בושותובאופןוניכר
ממשוששיווספניושמעברוספנאישושצוברת,ווסאחרונשוישושובועסיישומשמעותיתובששקעשובחברות.

יתרונות וחסרונות
שיתרוןושסושפנאישושצוברתושיאושבאופןומובנשושמערכתויציבש,ווסאויכוסשוסשיקסעוסמשברוכפיושקרשועםוקרנותושפנאיש
שוותיקות.ווזשויתרוןושאיןוסזסזסובו.וואבסוישו םוכמשוחארונות.
• שמשותושסופנאישוצוברתואותרתואתועקרונותומדינתושרווחש,וכיווןוששיאומקריבשואתושפנאיונריםוסצורךושש ת
שיציבות.ו ואםוסאוישיוותשואותומאפיקות,ושקצבאותוששפנאיונריםויקבסוותשיינשונמוכות,וושםוידרדרווסעוני.
סחיסופיןואנשיםוסאויוכסווספרושוויאסצווסשמשיךוסעבודומעברוס יסושפריששוכדיוסשתקיים.
• שאפשרותוסקבסושסוואותובריביתונמוכשופיתתשוחסקומשחברותוסקחתושסוואותו םואםוסאושישובכךווצורךוכדי
ספתחואתושחברש,ומתוךואמונשושיצסיחווסעשותומששוועםושכאףווסשרוויחויותרוממשוששתחייבווסשחזיר.ווכיוון
ששמשקושישראסיוסאוכסוכךו דוסוזשושוביסוסעיתיםוסכסומיניופרוייקטיםוסאואחראייםובנדס"ןובמזרחואירופש,
וסחברותושבאופוושסודברוסאושרוויחוומאפיק,ווסכןוס תאפורותושבשןושמשקיעיםוסאומקבסיםובחזרשואתומש
ששובטחוסשם.ווסזשומתכווניםוכשאומריםוש"שתאפורותושןועסוחשבוןושפנאישושסנו".
• כיווןושכמותושכאףובחאכונותושפנאיונייםו דוסשומאודויחאיתוסמשקושישראסי,וחסקומשכאףומושקעוישירות
בחו"סווסאובבוראשובתס-אביב.וובכךושואותורםוספיתוחוכסכסתןושסוארצותושונותובמקוםושינוצסוספיתוחשושס
ישראס.
• ישומקריםושבשםוכאפיופנאיותומושקעיםובצורשושנו דתואתושאינטראושציבוריו)ובפרטואתושאינטראושסובעסי
שפנאיות(.ו ודו מאותושם ו ששקעשובמא ריוש זושמונופוסיאטייםוש ורמיםוסשעסאתויוקרושמחייש,ואו ששקעש
במשכנתאותושסובנקיםובזמןושסובועשובשוקושדיור.
• ברקעומרחפתושאסתושאיכון.וונכוןושבאופןושיאטוריוששקעשובמניותושניבשותשואותויפותוסאורךומאפיקוזמן.
ו םוששניםושראשונותואחריושמעברוספנאישוצוברת,ו ,2003-2007ושיווביןושטובותושסושבוראשושישראסית.וואבס
אזובאושמשברושסו. 2008ווו םוס ביוששניםושספניושמשבר,וישואפשרותושש אותובבוראשובאשוב ססושמעבר
ספנאישוצוברת,וושיקפשושתנפחותושסובועשו)ב ססושביקושושעצוםוסאפיקיוששקעש(ויותרומאשרועסיישואמיתית
בערך.

נשים לעומת גברים
שפתרוןושסופנאישוצוברתושמושקעתובשוקוששוןומשקףועמדשושדוא תוקודםוכסוסיציבותושמערכת.וואבסושואואותרואת
עקרונותומדינתושרווחש,וכיווןוששקצבאותוששפנאיונריםויקבסוועסוסותוסשיותונמוכות,וושםוידרדרווסעוני.וומעברוסכך,
שקצבאותוסנשיםותשיינשונמוכותובמיוחד,וומצבןוישישו רועובאופןומובשקומזשושסוש ברים.
שפ יעשובנשיםושיאותוצאשושסושיסובושסופחותושנותוחיאכוןוויותרושנותופנאיש.ווזשונובעומשניו ורמים.וושראשון
שואו יסושפרישש .ובישראסו)ובעודומאפרוקטןושסוארצות(וישופערוניכרוביןוש יסושבוו בריםויוצאיםוספנאיש,וששואוכיום
,67וסביןוש יסושבוונשיםויוצאותוספנאיש,וששואוכיוםו 62ו)קיימתוחקיקשושתעסשואתוזשוס,64 -ואבסושיאומעוכבת(.ואז
ס בריםויש ו5ו שניםויותרושסוצבירשוו 5-ו שניםופחותושסותשסומים,וכסומרוכששםופורשיםוישוסשםויותרוכאףושצריך
סשתחסקועסופחותוזמן.
ש ורםוששניושואוששבדסובתוחסתושחיים:ונשיםוחיותוכ4-ושניםויותרובממוצע.ו םוזשומצטרףוסכךושאצסונשיםוצריך
סחסקואתושכאףושנצברועסויותרוזמן,ווסכןושקצבשוכסוחודשועודויותרונמוכש.

92
olmernetanyahu

rabin pnetanbarsharon

women

37

deposit
years

90

life expectancy

80

men
70

retirement age

42

60
50
40

age

22.1

payout
years 13.1

s per shamir

rabin begin

prime min. meir

30

start work

20
10
0
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

איורו :56ושעסיישובתוחסתושחייםווששפרשוש דסומ יסושפריששו ורמיםוסכךוששחיאכוןושפנאיוניוצריךוסשאפיקוסיותרושנים,
וכתוצאשושקצבאותונשחקות.71

איור ו 56ו מד יםוזאת.ונניחושמיששווומיששיומתחיסיםוסחאוךוספנאישוב יס ו.25וואזוס ברוישו42ו שנותוחיאכון,וושפרות
צריכיםוסשאפיקוסקצבשוסתקופשושסו 13.1ושניםובממוצעו)ספיונתוניותוחסתושחייםוכיום(.וואצסושאישש,וסעומתוזאת,ויש
רקו37ושנותוחיאכון,ווזשוצריךוסשאפיקוס22.1-ושנותופנאיש.

גיל הפרישה
איור ו 56ו מד יםו םואתוש ידוסושחסועםוששניםובפערוביןו יסושפריששוסתוחסתושחיים.ו ופערוזשועסוסוס רםוס ירעון
אקטוארי,ואווסחיסופיןוסירידשובקצבאותושת רוםוסשןוסשיותובסתיומאפקות.ווקששוסדמייןואיךואפשרוספתורואתושבעיות
שאסשובסיושעסאתו יסושפרישש.ווואכןובמדינותורבותו יסושפריששומתעדכןובאופןואוטומטיועםושעסיישובתוחסתושחיים.
אחתושבעיותועםושעסאתו יסושפריששושיאושישומקצועותושוחקים,ושסאואבירוסדרושומשעובדיםובשםוסשמשיך
סעבודובמשךוזמןורבויותר.ו ושתקנותומתחשבותובכךוומאפשרותוסעובדיםובמקצועותושוחקיםוספרושוב יסוצעירויותר
משעובדיםובמקצועותואחרים.וואסאושש דרתושמקצועותוששוחקיםוכססשומקצועותו ברייםובסבד,וכ וןועבודותושכוססות
שרמתומשאותוכבדיםואוועבודשובחוץובתנאיומז ואווירוקשים.
איורו115ובעמ'  162ומאפקועדותוסכךוש םומקצועותונשייםוכמוושוראשויכוסיםוסשיותושוחקים.וומשושרואיםובוושוא
פיסו ושאיבותוספריששושסומוריםוממערכתושחינוךובשנתותשע"דו) .(2013-2014וובשנשוזוופרשוו2153ומורים,ואבסורק
165ומשם,ושזשופחותומ, 8%-וכיווןושש יעווס יסושפרישש.ווסאופחותומחציופרשוופריששומוקדמת,ומשושמותרוסשםוכבר
מ יסו.50

פערים ואי-שוויון בעושר
פעריםוכסכסייםוואיושוויוןושםונושאוחשובושנמצאובמוקדושדיוןושציבורי.וואבסוכמוובשרבשומקריםוצריךוקודםוסש דירועס
משומדברים.וובפרטוצריךוסשבחיןוביןואיושוויוןובשכנאותוסביןואיושוויוןובעושרו)אווברכוש(.וואיושוויוןובשכנאותואומר
סמשסוששעשירוןושעסיוןומקבסושרבשויותרומעשיריתומכססוששכנאותושסוכוסם,וושעשירוןושתחתוןומקבסושרבשופחות
מעשיריתומכססוששכנאותושסוכוסם.וובנואף,וששכנאשושסושעשירוןושעסיוןושיאויותרוממשושצריךובאופןושוטף,ואזוחסק
מזשונחאךוומצטבר.ו ואצסושעשירוןושתחתוןומוציאיםואתושכסומידווסאוחואכיםוכסום.ו ווכסוזשוקורשושנשואחריושנש.
כתוצאש ,ו בעשירון ו שעסיון ו מצטבר ו יותר ו ויותר ו עושר ,ו ובעשירון ו שתחתון ו סא .ו ו סכן ו אי-ששוויון ו בעושר ו חמור ו יותר
מאי-ששוויוןובשכנאות.
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איורו:57ועקומתוסורנץ'וומדדו 'יניושסושתפס ותושעושרובישראסובשנתו.2013

איור ו 57ו מראשותרשיםו 'יניושסושתפס ותושעושרובישראסו)ראשובנאפחובאוףושפרקועסושנתוניםוששימשווסשכנת
ש רף(.ווכפיושניתןוסראותועקומתוסורנץודיורחוקשומקווששוויון,וומדדו 'יניוסעושרו)ששטחושצבוע(ויוצאו,0.66ושרבשויותר
ממדדו 'יניוסשכנאות.ו

רמת החיים
בעסותועסודירות,ומכוניות,ומוצריוצריכש.ושאםוב יןו"שטיבועםושעם"?

חובות
שמצבושרצויושואושרמתושחייםותשיישו בוששועסובאיאוששכנאשומעבודש.וואבסובשרבשומקריםואיןומאפיקוכאףומתיושצריך
אותו,ווסכןוסוקחיםושסוואש.וובזכותוששסוואשוניתןוסבצעואתושרכיששועכשיו,ווסשסםועסישו)בתואפתוריבית(ובשמשך.
דו מאותונפוצותושןוסקיחתומשכנתאוסרכישתודירש,ושסוואשוסרכישתורכב,וו םושאוברדראפטובחשבוןושבנק.
שסוואותושןודברוטובואםובאמתוקיימיםושאמצעיםוסשחזירואותןובשמשך,וובמיוחדואםושןונועדווסשפרואתושמצב
וסיצורואמצעיםוחדשיםו)סמשסושסוואותוסמימוןוסימודיםואוושקמתועאק(.וומצדושניושסוואותויכוסותוסשיותודברובעייתי
אםומשתמשיםובשןוסמותרותוואזואיןואיךוסשחזירואותן.וואםוחסקו דוסומשאוכסואיישוסוקחושסוואותושסאויוכסוסשחזיר
מדוברובבועתואשראי .ווזשומאכןואתושיציבותושסושבנקיםושנתנוואתוששסוואות,ווכתוצאשואתושמשקוכוסו.
שחובושסומשקיובית,ושינוייםובחוב,וקורסצישועםורמתוחיים

נספח:

התפלגות העושר

איושוויוןו—וובעיקרואיושוויוןוכסכסיוביןוענייםוועשיריםו—ושואונושאוחםובשניםושאחרונות,ושמרביםוסדוןובוווסציין
אותוובתורו ורםוחשובובכסכסשוובפוסיטיקשושעוסמית.ואבסועדייןוקששוסמצואונתוניםועסיו.וובישראסועדוסאומזמןוסאושיו
בכססונתוניםורשמייםועסועושר,ואסאורקועסושכנאות.ווואיוששוויוןובשכנאותושואוסאואותוושדברוכמוואיוששוויוןובעושר,וכי
שכנאותויכוסותוסששתנותובכסור עואבסועושרומצטברוסאורךוזמןוו םויכוסוסעבורובירושש.
סכןומענייןובמיוחדומאמךועםושכותרתו" איושיוויוןובישראס:וכיצדומתחסקושעושר?"ושנכתבועסוידיומאורומיס רום
ו סעדובר-סבבומשמכוןוסרפורמותומבניותוב. 2015-וובמיוחדומעניינתושמתודוסו ישוששםוששתמשוובש,ושפרוטוטכניושסש
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מופיע ובנאפחו סמאמך .ושבאיא ושואואקרונכאים ושסושסמ"או שנערך ו סראשונשוב,2013-ו שבוו שאסו ומד םו מייצ ו שס
שאוכסואישועסושנכאיםושסשם.וואבסוישועםוזשושתיובעיות:ומד םוכזשוכר יסומפאפאואתושעשיריםוביותר,ווסכןושואוסא
באמתומייצ ,וובנואףוסרובואיואפשרוסקבסונתוניםומשימניםועסוכסושנכאים.
סמשומפאפאיםואתושעשיריםוביותר?ושסמ"אוערכוומד םוענקושסו4621ומשקיובית.ואבסובישראסוישוכ2.5-ומיסיון
משקיובית.וכךושכסואחדושעוסשובמד םומייצ וכ540 -ומשקיובית.ואזוקסוסשביןושנראשוסכסושיותרואחדומש500 -ושעשירים
ביותר,וואפיסוואםונראשואחדומשם,ואיןושוםואיכויושנראשומד םוטובושסשם.
וסמשוזשוחשובוסאוספאפאואתושעשיריםוביותר?ושאיבשושיאושידועו)מאזושעבודשושחסוציתושסופארטוובאוףושמאש
ש(19-וששתפס ותושעושרושיאושתפס ותומוטשושישוסשו"זנבוכבד".וזוותכונשואטטיאטיתושאומרתושחסקוניכרומש"מאש"
שסוששתפס ותונמצאובזנב,וכסומרובערכיםוש דוסיםוביותר.וושתפס ותושעושרושיאוצורשוטובשוסשד יםואתוזשובאופן
אינטואיטיבי:ושעובדשוששתפס ותושעושרושיאושתפס ותועםוזנבוכבדואומרתושרובושאנשיםואינםועשיריםו)שםוב" וף"
ששתפס ותווסאוב"זנב"וששתפס ות,וכסומרוסאובקצשושסש,ווישוסשםורמתועושרונמוכש(,ואבסוחסקוניכרומשכאףודווקאוכן
נמצאובזנבו—וכסומרוכסושכאףושסושעניים,וסמרותושמדוברובשמוןואנשים,ואינוומשתוושוסכאףושסושבודדיםושעשירים
ביותר.וובמיסיםואחרות,ואםותבחרואדםואקראיומכסואוכסואייתוישראס,ות סשוששואוסאועשיר.וואבסואםותבחרושקסואקראי
מכסושכאףושישובישראס,ות סשוקרובוסוודאיוששואושייךוסמיששווששואוכןועשיר.
אזואםורוציםוסאפייןואתושתפס ותושעושר,וצריךומידעומפורטועסושעשיריםוביותרוו םועסושעשיריםוסמדי,וכיוישוסשם
ששפעשודרמטיתועסושאךושכס.ווואתוזשוסאומקבסיםוממד םואקראי.
אזואיךובכסוזאתונקבסומידעואמיןועסושתפס ותושעושר?ושטריקושמיס רוםוובר-סבבוששתמשוובוומכיסושסושש
רכיבים.ואתושראשוןוכברופ שנו:וזשומד םוכססיושסושאוכסואייש,ושמאפקומידעואבירועסו וףוששתפס ות.ושרכיבוששניושוא
רשימותוכמוו" 500ושעשיריםוביותר"ושמתפראמותומדיושנשובמ זיניםוכסכסיים,וובמקרשושסנוורשימשוכזוושפוראמשועס
ידיודשומרקרו)שםוששתמשווברשימשושסו 2013ו—ואותשושנשוכמוושאקר(.וזשונותןומידעופרטניוומסאוסמדיועסושקצש
שרחוקוביותרושסושזנבושסוששתפס ות.ושרכיבוששסישיומשסיםואתושתמונשועסוידיומיסויוטווחושבינייםוביןו וףוששתפס ות
סביןוקצשושזנב.ואתוזשועושיםובצורשושתתאיםוסצורשושכססיתושסוששתפס ותושצפויש,ושנקראתושתפס ותופארטוו)עסושם
אותוופארטוושמצאואותש(.וושתוצאשומוצ תובאיורו.58
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איורו :58ושערכשושסושתפס ותושעושרועסואמךומד םושסמ"אוורשימתודשומרקר.72

כיווןוששתפס ויותועםוזנבוכבדומתאפיינותובערכיםומאודומאודו דוסיםושישוסשםושאתברותומאודומאודוקטנש,
שצורותושר יסותוסציירושתפס ותוסאועובדות.ואזומשושצריךוסעשותושואו"סשאתכסועסוששתפס ותושמשסימשובצירים
סו ריתמיים".וונאבירואתוזשוסאט.וששתפס ותושמשסימשומו דרתוסשיותוששאתברותוסראותוערךויותרו דוס,וכסומרוסכס
ערך xונתאיםואתוששאתברותושד ימשומקריתוXותשישו דוסשויותר:ו).S(x) = Pr(X > xווכיווןושמדוברובשתפס ות
שעושר,ושמשמעותושיאושסכסורמתועושר xונתאיםואתוששאתברותושאדםואקראיומאוכסואייתושמדינשוישישועשירויותר.
שביטויושמתמטיושסוששאתברותושזוותסויובביטויושמתמטיושסוששתפס ות.וובמקרשושסושתפס ותופארטוושביטויושמתמטי
שסוזשושואו.S(x) = x-aוואםומוציאיםומזשוסו ומקבסים:
)log(S(x)) = -a log(x
וסכןואםומצייריםואתו))log(S(xוכפונקצישושסו),log(xושזשו)S(xוכפונקצישושסו xובציריםוסו ריתמיים,ואמורוסשתקבס
קווישרושיורדובשיפועושסו:- aומתחיסובצדושמאסוסמעסש,ושמייצ ואתושמד םושמייצ ואתו וףוששתפס ות,וויורדוסימין
סמטש,וכששקצשומייצ ואתושעשירוביותרו)28ומיסיארדושקסיםובשאתברותושסו1וחסקיו2.5ומיסיון,וכיוישורקואחדוכזש
מתוךו 2.5ומיסיוןומשקיובית(.ושחסקובאמצעושמתויי וב רףובתורו"זנבומתוקן"ושואושחסקושמיס רוםוובר-סבבושיפצרווכדי
שיקשרוביןושמד םוסנתוניםושסודשומרקרועםוקווישר.ומשושש רףומראשוזשוששכסוביחדוסאויוצאוממשוקווישר,ואבס
 72מקור:ונתוניםוששתקבסווממאורומיס רום.
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בשביסונתוניםוכאסשוזשוסאורע.ווששיפועושסושקוונותןואתושפרמטרו aושסוששתפס ות,ווציירתיוקוועםושיפועודומשוסיד
סשםוששוואש.
כדיושזשויעבודוצריךוששנתוניםובמד םוושנתוניםועסושעשיריםוביותרוישיוואמינים.וס ביושעשירים,ואיןוסנווברירשואסא
סשאתמךועסודשומרקר.וס ביושמד ם,וישושססואיבוכיםושצריךוסשתייחאואסישם.ומיס רוםוובר-סבבומפרטיםואתוזשובמאמך
שסשם,ושחסומשש דרשושעושרוכוססונכאיםוריאסייםו)בעיקרודירות(וונכאיםופיננאייםו)ששקעותושוןוופנאישוצפויש(,ווכסש
בששוואותוביןושתוצאותושסושמד םוסביןונתוניםוכסכסייםוכססייםושסושסמ"אוכדיוסראותואםוזשומתאים.ושמאקנשושיא
שישוסשניחוששתוצאותוסאוממשומדויקות,ואבסועדייןושןושרבשויותרוטובותומחוארוידעומוחסט.ו

פרק יא :דת ומדינה

מדינתוישראסומו דרתובשצשרתושעצמאותוסשיותומדינשוישודית.ווובכסוזאתושיחאושמדויקוביןושדתוסמדינשואינוומו דר
שיטבוומעוררומחסוקות.וושפתרוןושואוכר יסוסאוסשחסיטואסאוסששאירואתושמצבוכמווששואוטואוובמיסיםואחרות,וסשמור
עסושאטטואוקוו.

הסטטוס קוו
שימורושאטטואוקווו)שמצבושקיים(ואינווייחודיוסיחאיודת-מדינש,וומשמשושרבשופעמיםוכפתרוןוסאכאוכיםודתיים.ווושפרת
שאטטואוקווושיאועיסשוספריצתואכאוכיםודתיים. 73וובשקשרושישראסי,ושמונחואטטואוקווומתייחאוסמצבועםוקוםושמדינש.
אבסומצדושני,ושאטטואוקווואינוובאמתוקבועואסאותוצאשושסומאבקוכוחותומתמשךוביןוקבוצותושונות.וושתיאורושמקוצר
שסשסןושואוסכןותמונתומצב.74

זרמים ביהדות
בישדותושעוסמיתומבחיניםוביןושסוששוזרמים:ואורתודוקאי,וקונארבטיבי,וורפורמי.וובישראסושוסטושזרםושאורתודוקאי
באופןובסתיוניתןוסערעור.ווקשיסותוקונארבטיביותוורפורמיותושןומועטות,ואינןוזוכותוסתמיכש,וואיןוסשןוכוחופוסיטי.וומצב
זשונמצאובבאיאוושסומתחו ובר,ווישושיאמרוונתק,וביןוישראסוסישודיוארצותושבריתו)שרובםורפורמים(.
מצדושניובתוךושישדותושאורתודוקאיתוניתןוסשבחיןוביןוחרדים,ודתיים-סאומייםו)כיפותוארו ות(,וומאורתייםוברמות
שונותוטומיושמקיימיםוחסקוממצוותושדתואךואינםוממשודתיים.
שמאבקושמתוקשרוביותרושסוקשיסשושאינשואורתודוקאיתובשניםושאחרונותושואושמאבקושסו נשותושכותסועסושזכות
סשתפסס ו ברחבת ו שכותס ו שמערבי .ו ו מאבק ו זש ו מנאש ו באופן ו מפורש ו סשתבר ו בתפר ו שבין ו שמדינש ו שדמוקרטית ו סבין
שפרקטיקשושדתית,וומאתמךועסוכךוששמדינשואמורשוסאפקואפשרותוסבטויודתיוסכסואזרח.ו ושכישסוןושמתמשךושס
שמאבקושזשומצביעועסוכךושבעצםואיןובאמתושפרדשוכזו,וושמדינשותומכתובזרםושאורתודוקאיובסבד.
נתוניםועסו ודסוקשיסותוותמיכשוממסכתית?

דיני אישות
שאמכותוסבצעוטקאיונישואיןוו ירושיןובישראסונתונשוס בתיודיןודתיים,ובשתאםוסדתםושסובניושזו ו)ישודים,ומואסמים,
נוצרים,ואוודרוזים(.וומכאןונובעתומידובעישוסנישואיובניוזו ושאינםובניואותשודת,ואווכאסשושביתושדיןושרסוונטיואינו
מכירובדתם.ווס ביוישודיםושבעיותוקורותובעיקרוסעוסיםומרואישו)אוובאופןוכססיויותר,ומחברושעמים(וומאתיופיש.ווקיימים
מקריםובשםואדםומוכרוכישודיוסצורךועסיישוושתאזרחותומתוקףוחוקוששבות,ואבסועדייןואינוויכוסוסשינשאוכיוישדותוואינש
מוכרתועסוידיושרבנות.וובנואף,וישואנשיםושאינםויכוסיםוסשינשאוספיוחוקיושדת,וסמשסוכשןועםו רושש.
כאשרושניובניושזו ושםו"חאריודת",ומעמדושתקףובעיקרוסעוסיםומרואיש,ושםויכוסיםוסבואובבריתוזו יות.וואפשרותוזו
כפופשוסכךושאףואחדומבתיושדיןושדתייםוסאויתנ דוסכך.ו ואפשרותואחרתושיאוסשינשאובארץואחרת.ו וישראסומכירש
בנישואיםושנערכוובארצותואחרותואפיסוואםוסאושיוויכוסיםוסשיערךובישראס.
נתוניםועסונישואיןובחוסוומאפרושזו ותושבעייתיים?
 73בכנאיתושקברובעירושעתיקשובירושסיםוכברופרצוואכאוכיםוכשנזירושעבירוכאאומצדואחדושסושחצרוסצדוששני,וכיורצשוסשבתובצס,ואבס
אחריםוטענווכיושזכותוסשבתושםושמורשוסקשיסשושסשם.
 74חסקומשדבריםומבואאועסואדרתומאמריםושסועו"דוח יוקסעיובאתרועמותתוישראסוחופשית,וכתובתו/http://bfree.org.ilוסשוניתומידע.
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ס ביו ירושין ,ושאמכותוסשתירוקשרונישואיןונתונשוסאותםובתיושדיןושדתייםושמואמכיםוסאשרונישואין.וודברוזשותקף
םואםושנישואיןונערכוובטקאואזרחיובחו"ס.וובמקריםושסוזו ותושאינםויכוסיםוסשיותונשואיםוספיוכססיושדת,ווסכןובית
שדיןושדתיואינוויכוסו םוסשתירואותם,וניתןוסבצעושסיךושסושתרתונישואיןובפני ו ביתושדיןוסמשפחש.וושכרשוב ירושין
שנערכוובחו"סושיאובעייתית.וודיוןובאכאוכיםונסוויםוס ירושיןו)כמווחסוקתורכושואוומשמורתועסויסדים(ונעששובביתושדין
שפנוואסיווראשוןוטוביתושדיןושדתיואווביתושדיןוסמשפחש.
מקריםוקשיםובמיוחדושםוארובו טווע ינות.ווספיושישדותואיואפשרוסשכריחו ברוסתתו טוסאשתו,ואםוכיובתיושדין
יכוסיםוסשפעיסוסחץועסוידיושטסתוקנאותוועונשיומאאר.ווע ינותושיאומצבובווש ברואינוויכוסוסתתו ט,וסמשסוכיושואונעדר.

שמירת השבת
עסופיושאטטואוקוו,ו ופיםוציבורייםואינםופועסיםובשבת.ווכססוזשואינווחסועסו ופיםושחשוביםוסטובתושציבורואווסשמירת
שאדרושציבורי,וכ וןובתיוחוסים,ושמשטרש,ואוושצבא,ואבסו םושםופועסיםובמתכונתומצומצמתוספיושצורךובסבד.
ס ביו ופיםומאחריים,ומעמדשושמיוחדושסוששבתונקבעוב חוקושעותושעבודשוושמנוחש ,ושנכנאוסתוקףובשנתו.1951
ספיוחוקוזשוסכסועובדומ יעשומנוחשושבועית,ווסישודיםומנוחשוזווחסשוביוםוששבת.וובכךושחוקושיסבוזכותואוציאסיתועם
ערךוישודי.ווכתוצאשואאורוסשעאיקוישודיםובשבתו םובבתיועאקושפתוחיםובשבת,ואסאושנושאוזשוכר יסואינוונאכף.וונושא
פתיחתובתיועאקובשבתומככבוסעיתיםומזומנותובמאבקיושאטטואוקוו,וכאשרוכיוםונראשושבאופןומעשיוישושאכמשועס
פתיחתומרכזיוקניותומחוץוסעריםוומקומותוביסויוכמוומאעדותושאינןוכשרות.וומצדושניועדייןוישומאבקיםועסופתיחת
חנויותור יסותוכ וןומרכוסים,וכאשרושמתנ דיםוסכךושםו םודתייםוו םובעסיועאקיםוקטניםושרוציםוסמנועותחרותובסתי
שו נתוופ יעשוביוםושמנוחש.
תחבורשושיאונושאונואףושקשורוסשבתוומצויובסבושמאבקיםועסושאטטואוקוו.ווככססובישראסואיןותחבורשוציבורית
בשבת,ופרטוסקוויםומאוימיםובמקומותובודדיםו)ובפרטובחיפש(.וובנואףונשו ועסופיושאטטואוקוווסחאוםואתושכבישים
בשכונותודתיותומכניאתוששבתואווח ועדויציאתם.ו ושינוייואוכסואיישואוואסיסתוכבישיםוחדשיםויכוסיםוסשוותועיסש
סמאבקיםושקשוריםוסנושאוזש.

כשרות
עסופיושאטטואוקוו,ושמטבחיםובכסושמואדותושממסכתיים,וכוססושצבא,ושםוכשרים.
שאמכותוסמתןותעודתוכשרותושמורשוסרבנותווסרבניםומקומייםועסופיוחוקואיאורושונאשובכשרותומשנתו .1983וועם
זאתוחסקיםוניכריםומשציבורושדתיואינםומאתפקיםובפיקוחושכשרותושסושרבנות,וודורשיםושכשריםומחמיריםויותר.
שכשריםואסשונמנעיםומסתתואתושתוארו"כשר",וומאתפקיםובתעודשועסופיקוח.
ישושניוחוקיםושמ ביסיםומאכסיםושאינםוכשרים.ו ושאחדושוא וחוקושחזירו מ,1962-ושאוארועסו ידוסוחזיריםופרט
סמאפרוישוביםוערביים.ווששניושואוחוקושחמץושאושרוב.1986-ווחוקוזשואינוומ ביסואתוצריכתםואוואתומכירתםושסומוצרי
חמץואסאורקואתושצ תםו)במשסךוח ושפאח(ובאופןופומביומחוץוסחנות.

חינוך
חוקוסימודוחובש,ושנחקקוכברובשנת ו,1949ומאפשרוסשוריםוסבחורואתוש זרםושחינוכיושבוויסמדוויסדישם,וומחייבואת
שמדינשוסבנותובתיואפרוסזרמיםוששונים.וובחוקושחינוךושממסכתיושסושנתו1953ונקבעוששניושזרמיםושאפשרייםושםושזרם
שממסכתיוושזרםושממסכתי-דתי.ו ומואדותוסימודושסושמדינשובזרמיםואסשונקראיםומואדותורשמיים.וובנואףורשאיושר
שחינוךוסשכירובמואדותוסימודונואפיםוכממסאיםואתודרישותוחוקושחינוך,וואסשונקראיםוסכןו" מוכרושאינוורשמי".וומעמד
כזשוניתןוסמואדותושחינוךושעצמאיושחרדיווסתסמודיותורש,וו םוסבתיואפרושמנושסיםועסוידיו ופיםודתייםובמ זרושערבי.
שכרשובמואדותושאינםורשמיים,ושתמיכשובשם,וושדרישותומשםומשוויםוחסקומרכזיובמאבקיושאטטואוקוו.וופןואחד
שסומאבקיםואסשושואושדריששוססימודיוסיבש וברשתותושחינוךושחרדיות,וש םואםושיאומתקבסתובאופןופורמסיוסרובואין
אוכפיםואותש.וופןואחרושואומתןותמיכשומסאשוסמואדותואסשובדומשוסמואדותושרשמייםו) חוקונשריומ,(2007-ו םואם
שחינוךוששםומעניקיםואותרואתוערכיושמדינש,וסמשסואתושציונות.

גיוס
מןושמפוראמותושפטורומשירותוצבאיוסבניוישיבותוניתןועודועסוידיודודובן -וריוןובימיומסחמתוששחרור.ופטורוזשושורחב
עסוידיוראשושממשסשומנחםוב יןואחריושמשפך,וושמ בסותועסומאפרומקבסיושפטורושוארו.ומבחינשופורמסיתואיןומדובר
בפטורואסאוב דחייתוששירות,ועדושמ יעיםוס יסושפטור.ו וישוסצייןושספי וחוקושירותושביטחוןו כוסםובעצםוחייבים
סשת ייא,וודחייתוששירותושייתשונוש ושאתרואתושחוק.וושענייןושואדרובאופןוזמניועסוידיו חוקוטס,וששישובתוקףוביןוששנים
. 2002-2012וושחוקובוטסוב ססוחוארוששוויוןושבוטשושמ וסםובו,וששוכרזוכבסתיוחוקתי.
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בנואףובנותויכוסותוסקבסופטורומשירותובצבאועסורקעודתי,ובשאתמךועסושצשרשובסבד.וועסופיוחוקוששירותושסאומי
משנתו, 1953ובנותושפטורותומשירותוביטחוןומאיבתודתוחייבותובשירותוסאומי.וואסאוששחוקושזשומעוסםוסאויושם.וועם
זאתובנותודתיותומשוותורובובקרבושמתנדביםוסשירותוסאומי.
נתוניםונואפיםועסופטורומ יואוסדתייםוניתןוסמצואובאעיףועסו יואוומחסוקתובעמ' .144

זכויות פרט
ברמשושמשפטיתוחוקיושמדינשו)ובפרטוחוקיויאודוכבודושאדםווחירותוווחופשושעיאוק(ואואריםואפסיישוב ססושיקוסים
כמוומ דרואוונטיישומינית,וואיאורוזשותקףו םובשקשרושסומואדותועםואוריינטצישודתית.וכךוסמשסונשיםויכוסותוסשתמנות
סמועצותודתיות.וושפרדשוביןושמיניםואפשריתורקואםושיאוווסונטריתו)וישואפשרותוסקבסואתואותווששירותוססאושפרדש(
ואינשומפסשו)כסומרוששירותושניתןוסשניושמיניםוזששוברמתו(.
עםוזאתונראשושבשניםושאחרונותוישושת ברותושסוניאיונותוסשאיטואתושאטטואוקוווסכיווןושסו שדרתונשים,ובמובן
שסואיושכססתונשיםובמופעיםואמנותייםואוובפראומות.ווכמווכןוישומקריםושסושפרדשוביןושמיניםובצבאוובאקדמיש.

קבורה
כמוונישואין,ו םוקבורשונעשיתוכר יסועסוידיותא ידיוקבורשודתייםו)כ וןוחברשוקדישא(.וואבסוספיוחוקומ1996-וניתנת
שאפשרותוסשיקברובבתיועסמיןואזרחייםוחסופיים.ו ושבעישושיאוששממשסשואינשומזדרזתוסשקיםובתיועסמיןוכאסש.
שתשסוםועבורוקבורשונעששועסוידיושמואדוסביטוחוסאומי.וומותרוסתא ידיוקבורשוס בותוכאףועבורורכישתוחסקתוקבר
מראשובמקוםומאוים,וסמשסוסצדובןואוובתוזו ושנפטרו.

הוצאות ועלות
שממאדושדתיוטורבנותוומועצותודתיות
מנ נוןוכשרות
כמשושדתועוסשוסמדינש
אעיפיםותקציביים
פטוריםוממיאיםווארנונש
מונופוסושכשרותווששחיתותושבווטודוחומבקרושמדינשו2017
http://www.themarker.com/magazine/1.2910489וטומחירוכסכסי
/http://humanist.co.il/costofreligionו-ומחיריםואחרים
תרומותושסואוסי רכיםוסעמותותוומואדותודתיים

דתיים-לאומיים
שערכותומאפריות
איחודושדתוושמדינשוכתפיאשומשיחיתושבשושמדינשושיאושת סמותושרצוןושאסושיוושסבוב אוסש
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.4182458

החברה החרדית
שחרדיםושםוישודיםואורתודוקאיםושמרניםושנוטיםוסשאת רותוושתבדסותומשחברשושכססית.ווישובשםו םורביםושמתנ דים
סציונותווסעצםוקיוםושמדינש.ו ומצדושני,ועםו דיסתושקשיסותושחרדיות,וישוסשםוששפעשורבשוכוססוששפעשופוסיטית,
ובפרטוששפעשועסומאפייניושדתושסושמדינש.
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גודל וצפי
ודסושאוכסואיישושחרדיתושואוכיוםוכ8-10%-ומאוכסואייתושמדינש.וושמאפרושמדוייקואינווידועוכיווןוששש דרשומישו
חרדיואינשוס מריוברורש,75וושסמ"אואינשואואפתומידעוועסוחרדים.
עםוזאתוישוענייןורבוב ודסושחברשושחרדית,וועודויותרומכךוב ודסושצפויושסשובעתיד,וכיווןושחברשוזוומתאפיינת
ביסודשו בושש.וותחזיותושרכבושאוכסואיישובישראסוסטווחושסו50ושניםוקדימש,ועסופיומודסיםושסושסמ"א,ומוצ ותובאיורו
.59וונקודתושמוצאוסתחזיתושראשונשושיאושאוכסואיישובשנתו,2009וששורכבשומ10%-וחרדים,ו20%וערבים,וושארוש70%-
ישודיםוסאוחרדים.וושפריוןובשנשוזוושישו6.2ויסדיםובממוצעוסאיששוחרדית,ו3.6וסערביש,וו2.4-וסישודישוסאוחרדית.ווכס
שסושתושמאפריםושאסשושיוובמ מתוירידש,ווחוקריושסמ"אופיתחוומודסיםושמתאריםואתוקצבושירידש.ווושתחזיתומתחיסש
עםומבנשושאוכסואישושנוכחיוושפיריוןושנוכחי,וומבצעתואימוסצישושסוסידותוופטירות,וכאשרובכסושנשומעדכניםואתו ודס
שאוכסואישובכסו יסו)ספיותוצאותושאימוסציש(וואתושפריוןו)ספיושמודס(.ווכךוממשיכיםועדושנתושיעד,וששייתשו.2059
100

arabs

18

19

21

21

hi

base

low

80

80

60

60

40

percent

other
jews

45

49

53

68

29

27

24

10

49

50

52

70

40

20

20
22

23

24

20

hi

base

low

2009

0

expected growth to 2065

2015

percent

haredim

37

32

27

11

100

0

expected growth to 2059

איורו :59ושינויושרכבושאוכסואיישובישראסועסופיומודסיםושסושסמ"אוסטווחו50ושנש.76

אבסוכיווןושמדוברובמודסואטטיאטיואיןוודאותובפרמטריםוכמווקצבוששינויובפריון.ווכדיוסשתמודדועםוזשומ דירים
תחוםוערכיםוכזשושישוודאותו בוששו)ספחות ו(95%וששערךושנכוןונמצאובתחוםושזש.וסבאוףויוצריםושסוששומודסים:
שמודסושמקוריושצפוי,ומודסושסו ידוסונמוךויותרושמתבאאועסושקצשושתחתוןושסוטווחושערכיםושצפוי,וומודסושסו ידוס
בושושמתבאאועסושקצשושעסיוןושסושטווח.
במאפריםואבאוסוטייםו ודסושאוכסואישושצפויושונשוסמדיובשסושתושמודסיםו)בקצבו ידוסו בושועסופני ו50ו שנים
שאוכסואישו דסשושרבשויותרומאשרואםומניחיםושקצבוש ידוסושואונמוך(.וואבסוכפיושניתןוסראותובכסושסושתושתחזיות
בערךוחציומשאוכסואישוישישוישודיםוסאוחרדים,וקצתופחותומרבעוערבים,ווביןו24%וס29%-וחרדים.וחוקריוושסמ"אובדקו
םואפשרויותונואפות,ושבשןוסמשסושחרדיםוממשיכיםוס דוסובקצבו בושואבסושאוכסואיותושאחרותוסא.ו ובמקרשוכזש
אחוזושחרדיםויכוסוסש יעוס.40%-
חמשושניםומאוחרויותרופראמשושסמ"אותחזיתומעודכנתוסטווחו50ושנש,ושמבואאתועסונתוניו2015וכשנתושבאיאוועס
שנתו 2065וכשנתושיעד.ווששבדסושעיקריושואושנתוניםועדכנייםומראיםוששפריוןואצסושערביםוממשיךוסרדת,ואבסואצס
שישודיםוסאו)ראוואיורו87ובעמ' .(126וווכתוצאשובתחזיתוזוושיעורושישודיםושאינםוחרדיםודומשוסזשושבתחזיתושקודמת,
אבסושיעורושערביםויורדוסמתחתוס, 20%-וואיסוושיעורושחרדיםועוסשוסכדיושסיש.ו ובנואףוישושונותורבשויותרובין
ש ראאות,וובמודסיםושנמוךווש בושושיעורושחרדיםושואו27%ואוו37%ובשתאמש.
משושניתןוססמודומכךושואושישוחוארווודאותו דוסובתחזיותוסטווחוארוךושכזש.וובעיישוכססיתושדמו רפיםומתחבטים
בשושיאושבשניםושאחרונותושיעוריושפריוןומשתניםובכסושעוסםוכפיושסאוקרשומעוסםובעבר,ווקששוסדעתועדוכמש
ששינוייםושאסשוימשיכו.ווובמקרשושסושחברשושחרדיתוישו ורםונואף,וושואוחוארוששיתכנותושסומצבושבוושחברשושזו
ממשיכשוס דוסווסשמורועסו ובדסנותומבסיוסש דיסובאופןומשמעותיואתושששתתפותושסשובכוחושעבודש.ו וכברוכיום
נשמעותוטענותוששחברשושחרדיתונמצאתועסואףוקריאשוכסכסית,וואבירוסשניחושתוךו 50וששניםושבאותויחוסובחברשושזו
משבר.וושינוייםודראטייםובמצבושכסכסיווביציאשוסעבודשוצפוייםוסשוסידו םושינוייםובפריון,ווכתוצאשושינוייםובתחזיות
 75ראוושנאפחובאוףושפרק.
 76מקור:ושסמ"א,ותחזיותואוכסואיישוסישראסוסטווחוארוך:ו,2059-2009ומרץו,2012וותחזיתואוכסואייתוישראסועדושנתו,2065ומאיו.2017
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עסושרכבושאוכסואיישובמדינש.וושמאקנשושיאואםוכןוששתחזיותוסטווחושסו50ושנש,ושאינןוסוקחותושינוייםוכאסשובחשבון,
אינןויכוסותוסשיותואמינות.
מאפרוושיעורותסמידיםובחינוךושמוכרושאינוורשמיושחרדי

הכרה במדינה וכוח פוליטי
ייצוג בכנסת
חבריוכנאתוושותפותובקואסיציש

הפלת ממשלות
היחס למדינה ולדמוקרטיה
נתוניםוממדדושדמוקרטישו2016
ש דרשועצמיתוספיודת,וסאוציוניםואווקשוריםוסמדינש
מקרשואתירשוביןופאיקתוביתומשפטוסשסכש
שמדינשוצריכשומנשי וחזק
חוארוקבסשושסוערבים

מצב כלכלי
ככססושחברשושחרדיתושיאועניש.וומצבוזשונובעומצרוףושסושסוששו ורמיםועיקריים:
• רמתותעאוקש ונמוכשוכתוצאשומשעדפשושסוסימודיותורשועסועבודשואצסו בריםו)ובפרטוכיווןוששמשךוסימודים
מקנשופטורומ יוא(.וו םואסשושרוציםוסעבודואובסיםומאפשרויותומו בסותוסתעאוקשומחוץוסמ זר.
• משכורותונמוכותוכתוצאשומחוארושכשרש,ושןוברמשושסוסימודיםובביתושאפרו)חוארוסימודיוסיבש,וובפרט
מתמטיקשוואנ סית(וושןוברמשושסוסימודיםואקדמיים.
• משפחותומרובותויסדיםווששוצאותושנובעותומכך.
סששסיםונתוניותעאוקש
סששסיםוששפעשושסוסימודיםועסושכנאש
איורו 60ומשסיםואתושתמונשוומראשואתושקשרוביןושכנאשוכיוםוססימודיםושסושדורושבא.ווישוכאןואתוכסושישוביםועם
מעס ו 20,000ו תושבים,וכאשרוכסוישובומיוצ ועסוידועי וסוב רף,וושטחושעי וסופרופורציוניוסמאפרושתושביםובישוב.
שעי וסושואובעצםותרשיםועו ש,ושמראשואתוחסוקתושאוכסואישובישובוביןוישודיםוסאוחרדים,וחרדים,ווערבים.ושמיקום
שסושעי וסומתאיםוסנתוניוששכנאשוושסימודים.ושצירושאופקיושואוששכרושממוצעוברוטוובעיר.וושצירושאנכיומייצ ושיש ים
סימודיים.ווזשובעצםוממוצעושסושניונתוניםומשסמ"א:ואחוזושזכאיםוסתעודתוב רותוואחוזושצעיריםוביןוש יסיםו20-29
שסומדיםובאוניבראיטש.
כפיושניתןושישוסצפות,וכמשושענייםויותרומשקיעיםופחותובסימודים.ו ואבסומצבםושסושישוביםושחרדייםו רוע
במיוחד:וששכנאשושסשםונמוכשוכמווזוושסושישוביםושערביים,ואבסורמתוששיש יםושסימודייםונמוכשושרבשויותר.וווזשונובע
באופןוחסקיומחוארושכרשובאופיושסימודיםושחרדי:ואםושסמ"אושישוכוססוסימודובישיבותווכוססים,ושתוצאותושסושחרדים
שיוו בושותושרבשויותר.וומצדושניוסימודוכזשוסאותורםוסשכנאשואוושתקדמותוכסכסיתובעתיד.ו
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איורו :60ושקשרוביןושכנאשוממוצעתושסושכיריםוסביןושצסחשובסימודיםו)ממוצעושסואחוזומקבסיותעודתוב רותוואחוז
שעומדיםובתנאיוקבסשוסאוניבראיטאות(ובעריםושבשןו20,000ותושביםוומעסש.77ווניתןוסראותוקשרוישרוביןושכנאשוסשצסחש
בסימודים,ווכןוששעריםושחרדיותובוסטותוסרעש:וששכנאשובשןונמוכש,וורמתושסימודיםונמוכשושרבשויותרויחאיתוסעריםואחרות.

עלייתה של חברת הלומדים
שחרדיםואושביםוסשתשדרובשיותםו"חברתוסומדים"ושבשוכסוש בריםומקדישיםואתוחיישםוססימוד,ווסוועסוחשבוןושעבודש.
ואכן,וששתתפותו בריםוחרדיםובכוחושעבודשונמוכשומששתתפותונשיםוחרדיות,ובני ודוסמצבובמ זריםואחרים,וכיושנשים
שןואסשושעסישןומוטסתוחובתושפרנאשואםוש ברוסומד.ו ואבסושסימודיםושאסשושםוכמובןוסימודיותורש,ווסאוסימודים
כססייםושמאפשריםושיסובובמשקוובחברש.
שבעישועםודיוןובנושראיםוכאסשושואושחוארובנתונים.וושנתוניםושאצי וכאןומקורםובמחקרושסואיתןור בוממרכזוטאוב
בנושאו"ששכסשוותעאוקשובמ זרושחרדי".ושמחקרושזשומתבאאועסומפקדושאוכסואיןושנערךועסוידיושסמ"אובשנתו.2008
שואומזששואתושחרדיםובמפקדועסוידיוששיסובושסושניומאפיינים:ושםומת ורריםובאזוריםובשםושייתשושצבעשוחזקש
סמפס ותוחרדיותובבחירותוסכנאת,וואיןוסשםוטסוויזיש.וושצרוףושזשונותןוזישויוטובושסוחרדיםושאינוומתבאאועסומואד
סימודיםו)כ וןוישיבש(וכמוושיטותואחרות.ווכתוצאשוניתןוסזשותו םוחרדיםושסמדווסימודיםואקדמיים.ו
כדיוסקבסומידעועסושינוייםוסאורךוזמן,ור בוששתמשובשברקשושמתודוסו יתושבאש:ושואוחיסקואתושאוכסואייש
שחרדיתוספיו יסים.וכךואסשוששיוובניו45-54ובשנתו2008ושםומיושנוסדווביןוששניםו,1954-1963וומייצ יםואתושחינוך
שאופייניוסחרדיםובשנותוש60-ושמאוחרותווש70-ושסושמאשושקודמת.וומיוששיוובניו35-44ונוסדווביןוששניםו,1964-1973
ומייצ יםואתושמ מותושחינוכיותושסושנותוש70-ושמאוחרותוושנותוש.80-וווכךושסאש.

 77מקור:ושנתוניםומשפרופיסיםושבריאותיים-חברתייםושסושישוביםובישראסושסושסמ"אוסתקופשו.2005-2009ווששכרושממוצעוחושבוכממוצע
שסוששכרוס בריםווסנשים.

102
bagrut

100

60
40

yesodi

20

]highest diploma [%

al-yesodi

80

0
19741983

19841988

19641973

19541963

year born

איורו :61וששינויוברמתושסימודיםושכססייםושסוחרדיםושנוסדוובעשוריםושונים.78

איור ו 61ו מראשואתושתוצאותובשיבטושסוששינויובסימודיםוכססייםובבתיושאפר.ו וש רףומראשואתואחוזושחרדים
ששאתפקוובאיוםוביתואפרויאודי,ושאחוזושקיבסוותעודשומביתואפרועס-יאודי,וושאחוזושעמדוובבחינותוב רות.וואצסואסש
שנוסדוואביבו,1960וכ40%-ושאתפקוובבית-אפרויאודי,ווסכ40%-ושייתשותעודתוב רות.וו30ושנשומאוחרויותרוכמעטו70%
שאתפקווביאודי,וורקוס5%-ושייתשותעודתוב רות.ו
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איורו:62ומ מתוששינויובסימודיםואקדמייםועבורוקבוצותושונותובחברש.79

איורו62ומשוושואתושחרדיםוסקבוצותואחרותובאוכסואיישומבחינתו סימודיםואקדמיים.וועבורוכסוקבוצש,ותוךושבחנש
ביןו בריםוסנשים,ואנחנוורואיםוכאןואתושאחוזוששישוסשםותוארואקדמיוביןואסשושנוסדוובשניםו 1944-1963ווביןואסש
שנוסדו ו20ו שנשומאוחרויותר,ובשנים ו .1964-1983ובכסוקבוצותושאוכסואישורואיםומ מתועסיישובסימודיםושאקדמיים,
בעיקרואצסונשים.ו ושקבוצשושיחידשושאצסשוישונאי שובסימודיםושאקדמייםושיאושחרדים.ו ובפרטורואיםושיפוךובין
שחרדיםוסערבים:ואצסושערבים,וובעיקרושנשיםושערביות,וישועסיישודרמטית,ובעודואצסושחרדים,וובפרטוש בריםושחרדים,
ישונאי ש,ווביחדושתוצאשושיאוששערביםועוקפיםואתושחרדים.ו
פרטוחשובושואוששנתוניםומראיםושכסוזשושואואיפורושסו40וששניםושאחרונות,ומאזושמשפך.ווספניוזשוחרדיםוסמדו
ו םועבדוו—וספיור בושיעורושתעאוקשושסוחרדיםוספניו1980ושישומעסו.80%ווסאושייתשוחברתוסומדיםושסוכססוש ברים,
וזווסאומאורתוארוכתוימים.וואבסובעקבותושמשפךוב יןופטרואתושחרדיםומ יואובתנאיושיסמדוובישיבש,ווזשומשוששםועשו.
ובמצבושפוסיטיושנוכחי,וכברואיואפשרוספעוסוספתרוןושבעישו) יואווסימודיוסיבש(.

דתות אחרות :נצרות ואסלאם
תמיכשושסושמדינשויחאיתוסישדות

 78מקור:ואיתןור ב,וששכסשוותעאוקשובמ זרושחרדי,ומרכזוטאוב,ו.2013ומבואאועסונתוניושסמ"אוממפקדואוכסואיןו.2008
 79מקור:ואיתןור ב,וששכסשוותעאוקשובמ זרושחרדי,ומרכזוטאוב,ו.2013ומבואאועסונתוניושסמ"אוממפקדואוכסואיןו.2008
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נספח:

מיהו חרדי

בעישומרכזיתובאיאוףונתוניםואודותושחברשושחרדיתושיאוששאסשו"מישווחרדי".ווברובושאקריםוומפקדיושאוכסואיישושס
שסמ"אואיןושתייחאותוישירשוסרמתודתיותוובפרטוסחרדים.וושמקורושישירושיחידוסמידעועסוחרדיםושואושאקרושחברתי
שנערךומאזו, 2002ושכוססושאסשועסורמתושדתיותושסושנאקר.ווספיכךופיתחוובסמ"אושיטותושונותוסשעריךואםושנאקרים
שםוחרדים.ווששיטותושעיקריותושן:80
• תפרואתו יאו רפיתוודפואיושצבעש .וושיטשוזוויוצאתומשנחשוכיוחרדיםו ריםובריכוזים,וומזששוריכוזיםוכאסשועס
אמךותוצאותושבחירותוסכנאת.ו ושיחידשושבאיאיתושיאואזורואטטיאטי,וכפיושאזוריםוכאסשומו דריםועסוידי
שסמ"א.וובכסואזורונבדקואחוזוששצבעשוסישדותושתורשווסש"א.וועסואמךונתוניושבחירותואוו וושאזוריםוס12-
רמותושסושומו ניותוחרדית.ו ואזוריםושבשםושמפס ותושחרדיותוקיבסוופחותומ25%-ו משקוסותושו דרווכסא
חרדיים.
• ביתואפרואחרון .וושיטשוזוובצורתשושמקוריתומ דירשומשקוביתוכחרדיואםוספחותואחדומבניושביתוסמדובישיבש
שאינשוישיבשותיכונית.וושיטשוזווקסשוסביצועוכיווןוששאסשועסומואדושסימודיםושאחרוןונכססתובאקריוכוחואדם
ושכנאות.וומאוחרויותרושוכססשוששיטשובאופןושבא:
 .1מתחיסיםומרשימתוכסומשקיושביתושבשםוספחותואחדומבניושביתוסמדובישיבשוכנ"ס.
 .2מנפיםומשרשימשואתומשקיושביתושישובשםוספחותואששואחתואוושניו בריםוששרתוובצבא.
 .3מואיפיםוומנפיםואתומשקיושביתובשםושפערוביןומאפרוש בריםוב יסו 15וומעסשוסמאפרותסמידיושישיבשושוא
2ואוויותר.ווצעדוזשונועדוסנפותומשקיוביתודתייםוסאומייםושמיששוומשםושסךוסישיבש.
 .4אחריושניפוייםושאסשומואיפיםואתוכסותושביו"אזוריוש רעין"ושחרדיים.ו ואזוריו רעיןומו דריםוסשיות
ישוביםושבשםוישואחוזו בושושסומשקיוביתועםותסמידוישיבש.ווזושוושניוישוביםוכאסש:ומודיעיןועיסית
וביתרועיסית.
• ש דרשועצמית.וושיטשוזוומשמשתוכאמורובאקרושחברתי.וושבעישושיאושבאקרוזשומשתתפיםורקובניו20וומעסש.
• זיקשוסמואדותוחינוךוספיואו ופיקוח .וושיטשוזוומצסיבשונתוניםומקבציםומנשסייםובתחוםושחינוך.ווכךוכסושיסדים
במואדותוסימודועםופיקוחוחרדיומו דריםוכחרדים,וו םוששוריםושסשם.ווכסותסמידיושישיבותוש בושותומו דרים
סשיותוחרדים,וו םושיסדיםושסשם.וו םומוריםובמואדותוחרדייםוותסמידיםובמכססותוסמוריםוחרדיותוויסדישם
מו דריםוכחרדים.ווסבאוףוכסושנתוניםושאסשומשוסביםוונוצרואיוו ושיכוסוסשיותומוחסטו)אםושנתוניםותואמים(
אוומאוי ו)אםוישונתוניםושאותריםוזשואתוזש(.
סמרבשושצער,וכשמשוויםואתוששערכותועסו ודסושאוכסואיישושחרדיתושמתקבסותובארבעתוששיטותושאסשומקבסים
תוצאותוששונותואחתומששניישובעשרותואחוזים.וובאופןוכססיושזישויוספיוביתואפרואחרוןומוביסוסזישויומאפרונמוךויותר
שסוחרדיםובאופןומשמעותי.
ששיטשושסואיתןור בוסזישויוחרדיםושונשומששיטותושנ"סובכךושמטרתשוסזשותוחרדיםובמפקדושאוכסואיןובאופן
אמין וככסושאפשר,ווסו ובמחיר ו שסואיוזישוי ו כסושחרדים.ו ו כתוצאש ואיואפשר וסששתמשובש ו כדיו סשעריך ואת ו ודס
שאוכסואיישושחרדית,ואבסואפשרוסקבסובזכותשונתוניםואמיניםויותרועסואופיושחברשושחרדיתוכיוישופחותואכנשושס
שכססתוסאוחרדיםובטעות.וובבאיאשוששיטשומאתמכתועסוששיטשושראשונשושסושסמ"א:
 .1מ דיריםואזוריםואטטיאטייםועםורמותושונותושסושומו ניותוחרדיתועסופיותוצאותושבחירות.
 .2מתמקדיםובאזוריםועםורמתושומו ניותו1-6ו)כסומרוששתושרמותוש בושותויותר(וומכסיסיםואתוכסושאוכסואייש
שישודיתובאזוריםואסש.
 .3מנפיםואתושאוכסואיישוממשקיוביתושישובשםוטסוויזיש,ועסואמךונתוניםושמראיםוכיופריטוזשומשוושומבדיסויעיס
ביןוחרדיםוסשאינםוחרדים:וספיושאקרושחברתיושסו2011ומאתברוש91%-ומשחרדיםואינםוצופיםובטסוויזישוכסס,
בעודורקו6%ומאסשושאינםוחרדיםואינםוצופיםובטסוויזישוכסס.

 80ישראסשופרידמן,ונאושושאוס-מנע,ונירופו ס,ודמיטריורומנוב,ודןועמדי,ומרקופסדמן,ורותואחייק,ו ואטבוושיפריא,ווחייםופורטנוי,ושיטות
מדידשוואמידתו ודסשושסושאוכסואיישושחרדיתובישראס,ושסמ"א,ומרץו.2011

פרק יב :המיעוט הערבי

אוכסואייתוישראסוכוססתומיעוט ו ערביו דוס.ו ומצבוזשומקששועסותיאורואטטיאטיושסותופעותושונות,וכיווןושספעמים
שמאפייניםושסושמיעוטושערביושוניםובאופןומשותיומאסשושסושרובושישודי.ווכשישושבדסיםוכאסש,ומשושצריךוסעשותושוא
סנתחואתושתיושקבוצותובנפרד.וואסאוש יששוכזוומכפיסשואוכמותושעבודשוונפחושתוצאות,ווסכןובמקריםורביםופשוט
מתעסמיםומשמיעוטושערביוומתרכזיםוברוב.וו םואפרוזשוחוטאוב יששוכזו.וומטרתוושסושפרקושנוכחיוספצותועסוכךווסו
במעט.

גודל וצפי
ש ודסווששרכבושדתיושס ושמיעוטושערביוסאורךוכסושנותושמדינשויתוארווסשסןובאיור ו79ו ובאיור ו.80ו ושיעורושערבים
שנמוךוביותרושישובתקופשומאמצעושנותוש50-ו עדואמצעושנותוש60-ו סערך,ואחריושעסיישוש דוסשושסוראשיתושנות
שמדינשווספניואיפוחומזרחוירושסיםובעקבותומסחמתוששתושימים.וושיעורוזשושישוכ11%-ומשאוכסואייש.וומאזושיעור
שערביםועוסש,ווכיוםושואועומדועסומעטויותרומ.20%-
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איורו:63וששוואתושתפס ותוש יסיםושסוישודיםווערביםובשנתו.2014וובחברשושערביתוישויותרויסדים,ואצסושישודיםויותר
זקנים.81

שאיבשוסעסיישובאחוזושערביםושואושריבויושטבעיוש בושויותרושסשם.ו וכפיושנראשובאיור ו,87ושפריוןושסוערבים
)ובפרטומואסמים,וששםושרובושמכריע(ו בושומזשושסוישודים.וובשנותוש60-ושסושמאשושקודמתושואושישומעסו9ויסדים
סאישש,ו בושובשרבשומש 3.5-ויסדיםוסאיששואצסושישודים.וובשמשךושואוירד,ואבסושוויוןובפריוןושוש ורקוסאחרונש.וובשס
שיסודשוש בוששושרכבוש יסיםושסושערביםושונש:וישואצסםושרבשויותרויסדיםוושרבשופחותוזקנים )איורו.(63ווסמשס,ואצס
שערביםו12%ומשאוכסואיישושםוב יסיםו,10-14ובעודואצסושישודיםורקוכ7.5%-ושםוב יסיםואסש;ומנ ד,ואצסושישודיםומעט
יותרומ4%-ו שםוב יסים ו,65-69וואצסושערביםורקוכ.1.5%-ו וכתוצאשומששבדסובשרכבושאוכסואיישומאפרםושיחאיושס
שערביםוממשיךוסעסותו םוכיום,וכאשרושפריוןושסשםומשתוושוסזשושסושישודים,וכיווןוש"עודף"ושיסדיםושסושיוםו ורם
סעסיישובמאפרושמשפחותוכששםומתב רים.
 81מקור:וששנתוןושאטטיאטיושסושסמ"אוסשנתו,2015וסוחו.2.3
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סמרותוששיעורושיסדיםושערביםו בושומשיעורושיסדיםושישודים,וששבדסוכיוםוקטןומששישובעבר.וו איורו64ומראשואת
ששינויושעברועסושתפס ותווש יסיםושסושערביםוסאורךוששנים.ווניתןוסראותושישוירידשומשמעותיתוביסודש,ווכתוצאש
מכךובאחוזושיסדיםובאוכסואיש,ושחסומשנותוש70-ושסושמאשושקודמת.וויסדיםוונוערועדו יסו 19וש יעווסשיאושסו60.5%
בשנת ו,1975ווירדווס45.2%-ו בשנת ו. 2015ווישושמייחאיםוזאתוסישראסיזצישושעוברתועסושאוכסואישושערבית,ושנשיית
יותרודומשוסאוכסואישומערבית.וואבסושירידשושיאוסאורציפש.ו ובין ו1995ו ס2005-ושירידשונבסמשוכמעטוסחסוטין,וואז
שתחדשש.ו
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איורו:64ושרכבוש יסיםושסושאוכסואיישושערביתוסאורךושנותושמדינש.82

שצפיוסשינויושרכבושאוכסואיישובמדינשועדושנתו2065ושוצ ובאיורו. 59ווספיותחזיתוזוושיעורושערביםוצפויוסרדתוסכדי
פחותומ 20%-ו משאוכסואייש,ווזאתובשנחשוששמ זרושחרדיוימשיךוס דוסובקצבו בוש.ו ואםו ידוסומאפרושחרדיםויואט,
שיעורושערביםוישישו בושויותר.

מאפיינים כלכליים וחברתיים
פערי הכנסה ותעסוקה
שכנאשושיאותוצאשושסותעאוקש וטואםוסאועובדיםוסאומקבסיםושכר.וומענייןוסכןוסששוותואתוד םושתעאוקשובמ זרושערבי
סזשובמ זרושישודי.וואיורו 65ומראשו רףופיזורושסוכסושישוביםובישראסועםו20,000ותושביםואוויותר,ובציריםושמשקפים
תעאוקש:ושצירושאופקיושואואחוזוששכיריםו משאוכסואייש,וושצירושאנכיושואואחוזושעצמאיםו משאוכסואייש.ו ושינווסב
ששאקסשושונשוכיוישושרבשויותרושכיריםומעצמאים.ו

 82מקור:ושנתוניםובאיםומששנתוניםושאטטיאטייםושסושסמ"א.וובשניםושונותואסשוטבסאותועםומאפרושונשושמופיעותובמקוםושונשובפרק
שאוכסואין,ואבסותמידוישוטבסשועםושנתוניםושאסש.וושאתפקתיוברזוסוצישושסו5ושניםובמקוםוסאאוףואותםומכסוששנתונים.ו
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איור ו :65ו פיזורושעריםובישראסוספיואחוזוששכיריםוושעצמאיםובאוכסואייש.ו וניתןוסשבחיןובברורובשסוששוצבירים:וערים
ישודיות,ועריםוערביות,וועריםוחרדיות,ובאדרויורדושסותעאוקש.83

משושמידובוסטוסעיןושואושחוץוממאפרוקטןושסוחרי יםוישושסוששוצביריםומובשקים:ועריםוישודיות,ועריםוערביות,
ועריםוחרדיות.וובעריםושישודיותוישוביןו40%וס50%-ושכיריםווביןו1.5%וס5.5%-ועצמאים.וואצסושחרדים,וכצפוי,ואחוז
שעובדיםו)משניושאו ים(וקטןובשרבש:ו15-30%ושכיריםוואביבו1%ועצמאים.וושערביםו םובצבירושדוקויחאית,וביןושני
שאחרים:וששכיריםוסרובובטווחוביןו25%וס,35%-וושעצמאיםוביןו2.5%וס.3.5%-
בנואףוששכנאשונמוכשויותרו-וסששסיםו

פערים בין גברים ונשים
שאיבשוסרמתושתעאוקשושנמוכשויותרואצסוערביםושיאובעיקרותעאוקתונשיםונמוכשויותר.
סששסיםופעריותעאוקשווששכסש

מדדי בריאות
תוחלת החיים
תוחסתושחיים ושסושמיעוטושערביונמוכשובמקצתומשסושרובושישודי,ואבסו דסשובאותוושקצב.וובאופןוכססיותוחסתושחיים
שסונשיםוערביותושיאוכמוושסו בריםוישודים,וכפיושניתןוסראותובאיורו.66

 83מקור:ונתוניושעריםומפרופיסיושרשויותושמקומיותושסושסמ"אוסשנתו,2013ושמכיסיםונתוניםוסשנתו.2012
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איורו:66ותוחסתושחייםושסוערביםוסעומתוישודים.84

פערויותרומרשיםומתקבסואםומאתכסיםועסונתוניו שיעורושמתיםוסכסו1000ותושבים.וושיעורושמתיםואצסושמואסמים
שישו בושויותרומאשרואצסוישודיםובאוףושנותוש50-ושסושמאשושקודמת,ואבסושואוירדובתסיסות,ווכיוםושואונמוךושרבש
יותר.וותחיסתשושסושירידשושזוומשקפתושיפורומשמעותיוברפואשוובתנאיושחיים.וואבסושמשךושירידשומשקףואתוש ידוס
שטבעיוואתושעובדשוששרכבוש יסיםושסומואסמיםומוטשובאופןוחזקוסיסדיםווס יסיםוצעירים.
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איורו:67ושיעורושתמותשושסומואסמיםוסעומתוישודים.85

 84מקור:וששנתוןושאטטיאטיוסישראסוסוחו.3.24
 85מקור:וששנתוןושאטטיאטיוסישראסוסוחו.3.1וושנתוניםוניתניםוברזוסוצישושסו5ושניםופרטוסשניםושאחרונות.וושאיוו ושואוספיודת,וסאוספי
קבוצותובאוכסואייש,ווסכןושנתוניםושמוצ יםושםוסמואסמיםווסאוסכססושערביםו)כסומרושםואינםוכוססיםונוצריםוודרוזים(.
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תמותת תינוקות

מקום הערבים במדינה
השתתפות בתהליך הפוליטי
ייצו ובכנאתויחאיתוסאוכסואיישושערבית
שנש שופוסיטיתוטמפס ות,ווועדתושמעקב,ושתנועשושאיאסאמית
ממדדושדמוקרטיש:ואמוןובמנשי יםוערבייםוואדריושעדיפויותושסשםוטודוא יםויותרוספסאטיניםומסערבייוישראס

זכויות ,אפלייה ,והתנכלות
שוויוןוזכויותופורמסי
חוארובנישוותכניותומתארוסישוביםוערביים
שפקעתוקרקעותוסטובתוישוביםוישודים,ובעייתוקרקעותושבדואיםובנ ב
עסיישובשתבטאויותו זעניותוובשתנכסויות?ו-ונתונים
מקריםובוסטיםושסושתנ שויותואסימותוביןושמדינשוסמיעוטושערביושם:
אירוע
שם
תאריך
 29.10.1956טבחוכפרוקאאם 43ומתושביושכפרונורווסמוותועסוידיויחידשושסומשמרוש בוסוכששפרוועוצרושסא
ידעווששוטס.ובמשפטובעקבותושאירועונקבעושפקודתושיריושייתשו"פקודשובסתי
חוקיתובעסיס"ושאיןוסמסאואותש
שפ נותונ דושפקעתוקרקעותוסשםושרחבתושעירוכרמיאסובמשסכןונשר וו6ומפ ינים
 30.3.1976יוםושאדמש
סושתפרעויותוושפ נותוב נותועסייתוושסואריקושרוןוסשרושביתוובתמיכש
 1-3.10.2000אירועיואוקטובר
בפסאטיניםובשטחיםו)עםותחיסתושאינתיפדשוששנייש(,ובמשסכןונשר וו12וערבים
2000
ישראסים

סוגיית השירות הלאומי
רובםושסואזרחיוישראסושערביםואינםונקראיםוסשרותוצבאיוספיוחוקושירותושביטחון .וואיוש יואואינווזכותושמוקנשובחוק,
שכןוסשוןושחוקומחייבתו יואוכססושאזרחיםוושתושביםושקבועים. 86ו ושםואינםומת ייאיםופשוטוכיוסאוקוראיםוסשם
סשתייצבוס יוא.וויוצאיודופןושםושדרוזים,ושכןונקראיםוסשת ייא, 87וושבדואיםושחסקםומתנדביםוסשת ייא.וושאיבשוסאיו יוא
ערביםוסצבאושיאוכפוסש:ומצדואחדושתייחאותואסישםוכאיכוןוביטחוניובשסושתמיכשושסורביםומשםובצדוששניובאכאוך
שישראסי-ערבי,וומצדושניושרצוןוסאוסשעמידואותםובפניומצבובסתיואפשריושבוובמקרשושסומסחמשוישישועסישםוסשכריע
ביןונאמנותוסמדינשוסביןונאמנותוסעםוששםומשתייכיםואסיו.
כאסטרנטיבשוסשירותושצבאיומועסיתומדיופעםואפשרותוסחייבוצעיריםוערביםובשירותואזרחי,וובפרטובמא רות
שפועסותובקשיסותוערביות.ווסדריששוזווישותמיכשורבשובקרבושציבורושישודי,ואבסושתנ דותו ורפתובקרבושציבורושערבי
)איורו.( 68ווששתנ דותושזוומשקפתוחוארושזדשותועםושמדינשושמו דרתוכמדינשוישודיתו)וראווסשסןוב איורו.(72וומענייןו ם
סצייןושאצסוערביםורמתוששתנדבותובאר וניםוחברתייםושיאוחציומשרמשואצסוישודים:וו14.4%וסעומתו.8829.7%

 86ראווסיאבואור ד,ו שמיעוטושערביובישראסווחובתושירותושביטחון,ושמשפטוי"אותשא"ז.
 87בדומשוישו יואושסוצ'רקאיםוונוצריםושאינםוערבים.
 88מדדושדמוקרטישושישראסיתו,2014ועמ' 215וטבסשו.25
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איורו :68ושתפס ותושתשובותושסואזרחיםוישודיםווערביםוסשאסשושאםוישוסחייבוערביםובשרותואזרחיואווצבאיוסבחירתם.89

יחסי יהודים-ערבים
שיחאיםוביןוישודיםוסערביםובישראסומושפעיםומטבעושדבריםומשאכאוךושסאומיושישראסי-פסאטיני.וומצדואחדוערביי
ישראסושםואזרחיושמדינשוואמוריםוסשיותושוויוזכויותווחובות.וואבסומצדושניושםושייכיםוסאומשושערביתוובפרטוסעם
שפסאטיניושנמצאובמאבקועםוישראס.וומצבוזשו ורםוסיחאיםובעייתייםועםושמדינשוכפיושתוארוסעיס.וושואו םו ורםוסיחא
בעייתיושסושישודיםוסערבים.
מקורוטובוסנתוניםושואומדדושדמוקרטישושישראסיתושסושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש.ווזשוודו"חומקיףושמבואאועס
אקרושנתיושבוומשתתפיםוכ1500-ונשאסיםושמייצ יםואתוכסוחסקיושציבורושישראסי,וובפרטו םוישודיםוו םוערבים.

יחס הערבים למדינה
באעיףושזשונתמקדובשאסתושיחאושסושמיעוטושערביוסמדינשווסמואדותיש.ווששאסותומנואחותובצורותושונות,ואזוב רפים
שבאיםוירוקומייצ ובאופןוקונאיאטנטיויחאוטובוסמדינש,וואדוםויחאורעוסמדינש.
אחתוששאסותושחוזרותובתחיסתוכסואקרושיאו"באיזוומידשואתשומר ישואתועצמךוחסקוממדינתוישראסוובעיותיש?".
פיסו ושתשובותושניתנוובשניםושונותומוצ ובאיורו. 69וונראשושבשנתייםושאחרונותוישוירידשוברמתוששזדשותועםושמדינש
"במידשורבשומאוד",וואוסיו םובאופןוכססי,ואבסוזשופחותוברורוכיוקיוםושתשובשושאמצעיתומיאךואתושיחאוביןו"במידשודי
רבש"וס"במידשודיומעטש"ועדו.2013

 89מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2015ו,ועמ' 177וטבסשו.50
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איורו :69ושתפס ותושתשובותושסואזרחיםוערביםוסשאסשואםושםומר ישיםושייכיםוסישראסוובעיותיש.90

שאסשוקשורשושיאו"עדוכמשואתשו אשובשיותךוישראסי?".וושתשובותושסושערביםוחיוביותובאופןומפתיע,ווש אווש
שסשםואוסיואפיסוועסתשובשניםושאחרונות,וכפיושמוד םובאיורו.70
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איורו :70ושתפס ותושתשובותושסואזרחיםוערביםוסשאסשועדוכמשושםו איםובשיותםוישראסים.91

עםוזאת,ושערביםואובסיםומתחושת וקיפוחו חריפש,וששתעצמשובשנתייםושאחרונות,וכפיושרואיםובאיור ו.71ו ו)אצס
שישודיםובערךוחציומאכימיםועםושקביעשוששערביםומקופחים,וכפיושניתןוסראותובשמשךובאיורו(.78

 90מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתובשניםושונות.ווששאסשונשאסתואמנםומאזו,2003ואבסורקומאזו2011
פוראמוושנתוניםועבורוישודיםווערביםובנפרד.וומעברוסכךוב2014-ושינוואתואוסםושתשובותושאפשריות,ווביטסוואתושתשובשושאמצעית
ששייתשו"במידשומאוימת".
 91מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתובשניםושונות.
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איורו :71ושתפס ותושתשובותושסוערביםוסשאסשושאםושםומקופחיםוסעומתושישודים.92

שתיושאסותונואפותוחושפותור שותועמוקיםוושסיסיים.וושאסשואחתונו עתוסאפשרותושסושירותוסאומיו)אזרחיואו
צבאי(וסערביםובני ו.18ו וכפיושראינווסעיסובאיור ו 68ו ששתייחאותוסאפשרותושזווביןושערביםושסיסיתוביותר.ו וששאסש
ששניישושייתשועסומידתוששאכמשועםושאמירשו"סישראסוישוזכותוסשיותומו דרתו מדינתושעםושישודי".וכפיושניתןוסראות
באיורו,72ו םוששאסשושזוונתקסשובחוארושאכמשו ורף.
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איורו :72ושתפס ותושתשובותושסוערביםוסשאסותועסושזכותושסוישראסוסשיותומדינשוישודית.93

אמוןובמואדותושמדינשו)סאומששוואבסו םואצסוישודיםוסא(
סאיום,ומענייןו םוסאקורואיךושערביםורואיםואתועצמםוביחאוסמדינש.ובאקרושמשוושובאיאוסמדדושדמוקרטיש
שישראסיתונכססשופעמייםוששאסשו"משיוש זשותושכיוחשובשושסך?".וושתשובותושניתנוובשניושמקריםומוצ ותוב איורו.73
כפיושניתןוסראותוששינויומ2008-וס2016-ושואודרמטי.וישועסיישושסו50%ובאסשושמזדשיםוכישראסים,ואבסושרבשויותר
משמעותיתושיאושירידשופיו2ובאסשושמזדשיםועםושסאוםו)פסאטיניואווערבי(,וושעסיישוכמעטופיו4ובאסשושמזדשיםועם
שדתו)מואסמי,ודרוזי,ואוונוצרי,ואבסוכיווןוששרובושמכריעושםומואסמיםושרשתיוסעצמיוסכתובו"מואסמי"וב רף(.וושנחש
אפשריתושיאוששירידשובשזדשותושסאומיתונובעתוממשושעברועסושעוסםושערביושאביבנווב8-ו ששניםושאסש,וובפרט
ששפיכשושסושאביבושערביוסשורשושסומסחמותואזרחיםוומדינותוכושסות,וושבעיותוביןושרשותושפסאטיניתוושחמאא.ווואז
שדתו)וקצתו םושישראסיות(וממסאתואתושוואקוםושנוצר.
 92מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתובשניםושונות.
 93מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 229וטבסשו.37.2
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איורו :73ושינויובזשותושעצמיתושסוערבייוישראסועסופיואקרומדדושדמוקרטישושישראסית.94

יחס היהודים לערבים
באעיףושזשונתמקדובשאסתושיחאושסושרובושישודיוסמיעוטושערבי.ווששאסותומנואחותובצורותושונות,ואזוב רפיםושבאים
ירוקומייצ ובאופןוקונאיאטנטיויחאוטובוסערבים,וואדוםויחאורעוסערבים.
שאסשואחתושמופיעשובאקרומתייחאתוסקשריםואישייםוואחרים,וובפרטובאיזשומקריםותאכיםוסקבסוערביו)שאסש
שפוכשושופנתשוסערביםושששתתפוובאקר(.וושתוצאותומוצ ותובאיורו. 74ווכפיושניתןוסראות,וחוץומבמקרשושסונישואין
שרובומוכניםוסקבסוערביםוכחבריםואוושכניםו)שניושסיש(,וכמוריםו)שסושתורבעים(ואווכקוס ותובעבודשו)מעסו.(80%
אבסוישו םו15%ושסאומוכניםושערביםוישיוואזרחים,וו13%-ושאפיסווסאומוכניםוסקבסוערביםובתורותיירים.
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איורו:74ושנכונותושסוישודיםוסקבסוערביםובשקשריםושונים.95

שאסשונואפתושייתשועסומידתוששאכמשועםוששי דו"שחסטותו ורסיותוסמדינשובנושאיושיטתושממשסוומבנשושכסכסש
ושחברשוצריכותוסשתקבסוברובוישודי".ושימווסבושסאושואסיםוכאןועסושדבריםושבאמתובעייתייםוכמוושטחיםותמורת
שסוםואוומעמדוירושסיםואוופסיטים,ואסאועסונישוסושמדינשופנימש.ווובכסוזאתושתוצאותוכמתוארובאיורו.75וואזובכסושנש
 94מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 268וטבסשו.43.2
 95מקור:ושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש,ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 235וטבסשו47א,ווכןומדדושדמוקרטישושישראסיתו,2015וטבסש
40ובעמ' 174ווטבסשו48ובעמ' . 177וווששאסשוס ביורופאיםושונש,וושייתשושאםותעדיףורופאוישודיואווערביואוושסאומשנשו-ושנחתיושאם
תעדיףואוושזשוסאומשנשואזואתשומקבס.

113
מעסוחציושישודיםוחושביםוששםוצריכיםוסשחסיט,וושערביםוצריכיםוסקבסואתומשוששחסיטו.וועוששורושםושישומ מת
שיפורוקסש,וובכסומקרשושנתו2011ושייתשוחרי שועםוכמעטו70%ושחשבווכך.
Jewish majority for critical decisions on governance, economy, and society
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איורו :75ורובושישודיםוחושביםוששחסטותוקריטיותוסמדינש,ו םובנושאיםוחברתייםווכסכסיים,וצריכותוסשתקבסוברובוישודי.96

באופןודומש,ורובויציבושסושאזרחיםושישודיםוסאורוצשוסראותומפס ותוערביותואוושריםוערביםובממשסשו)איורו.(76
)opinion on Arab parties joining government (incl. ministers
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איורו :76ורובושישודיםומתנ דיםוסצרוףומפס ותוערביותוסממשסשווסמתןותפקידיושריםוסערבים.97

אשרוסיחאוסאזרחיםושערביםועצמם,ושתיושאסותוחשפוותחושותועמוקותושסוחסקיםוניכריםובאוכסואיישושישודית.
אחתושייתשועדוכמשואתשומאכיםועםושאמירשו"שאזרחיםושערביםושםואיכוןוביטחוניוסישראס".וששניישושייתשועדוכמש
אתשומאכיםועםושאמירשו"רובושערביםואזרחיוישראסוסאוששסימוועםוקיומשוותומכיםובחיאוסש".ובשניושמקריםוסאוערבים
באופןוכססי,ואסאואזרחים.וושתוצאותומוצ ותובאיורו. 77וישותוצאותומשתיושנים,ואניוחושבושזשומד יםוטעותוד ימשויותר
מאשרומראשומ מש.ומאתברושחמישיתואוויותרוחושביםוששאזרחיםושערביםומשוויםואכנשוסמדינשוותומכיםובחיאוסש
)ברמשושסו"מאודומאכים"(,וכסומרויותרוממיסיוןואיש.וובדו"חוישו םופיסוחושסואסשושדיומאכימיםואוומאודומאכימים
ספיומאפיינים.ומאתברושב2016-ושרואיםובערביםואכנשומשוויםו63%ומשימין,ו64%ומשדתיים-סאומיים,ווסאופחותומ80%-
משחרדים.
 96מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 251וטבסשו.11
 97מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 266וטבסשו.39וואניודיובטוחוששנתוניםושס 2003-2010ושםוסישודיםווסאוכססושמד ם,ואבסוזש
סאוס מריוברורובדו"ח.ושנתוניםוס2015-וו2016-ומטבסאותופרטניותושסוכסואקר.
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Arab citizens are a security risk

Arab citizens want Israel eliminated

100
23

24

strongly
agree

22

23

18

tend to
agree

21

31

28

tend to
disagree

35

22

24

2016

2015

18

80
21

)percent (Jews

60

40

38

20

strongly
disagree

20

17

0
2016

2015

איורו :77ואחוזוניכרומשישודיםורואיםובאזרחיםושערביםואכנשווחושביםוששםותומכיםובחיאוסושמדינש.98

בדוחושסו 2015וישו םובנפרדותשובותושסוערביםועסושאכמשועםושאמירשו"רובושערביםואזרחיוישראסוסאוששסימוועם
קיומשוותומכיםובחיאוסש".ווישובזשוענייןוכיוזשועסישםואזושםואמוריםוסדעת.וואזו 52%וס מריוסאומאכימים,וועודו18%ודי
סאומאכימים,וא"שו.70%וומצדושניו13%וו 11%-ודיומאכימיםוומאודומאכימיםוטוסאורוב,ואבסו םוסאוזניח.וובאופןודומש,
עסוששאסשו"שאםואפשריואווסאואפשריושערביוישראסיושמר ישוחסקובסתיונפרדומשעםושפסאטיניוישישו םואזרחו נאמן
סמדינתוישראס?"ו56%ומשערביםוענוושבטוחושאפשריוועודו20%וחשבוושאפשרי,וורקו9%וו10%-וחשבוואוושיוובטוחים
שסא.
וסבאוף,ובאופןומפתיעומששווישובשנתייםושאחרונותועסיישובשיעורושישודיםושמוכניםוספר ןוסערביםווסשודותוששם
מקופחיםוטוכפיושמוד םובאיורו.78
Arab citizens are underpriviledged
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איורו :78וסאחרונשוישועסיישובשיעורושישודיםושמודיםוכיושאזרחיםושערביםומקופחים.99

 98מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 262וטבסשו26וועמ' 265וטבסשו. 37.1
 99מקור:ומדדושדמוקרטישושישראסיתו2016ו,ועמ' 249וטבסשו.8
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המצב המדיני והביטחוני

116

שמצבושמדיניוושמצבושביטחוניובישראסוקשוריםוזשובזשובאופןושדוק,וושנישםוקשוריםובאופןושדוקוסאכאוךושישראסי
פסאטיני.ו ואפיסוואםוסרובותושביושמדינשושאכאוךושזשואינווחסקומש רתוחיישםושיומיומית,ושואותמידונמצאוברקע
שדברים.ווובר עושקורשומששו,וכמוופי ועוטרור,ושואותופאואתוקדמתושבמשוומשתסטועסותשומתושסב.וובחסקוזשושס
שאפרונאקורושיבטיםושוניםושסושאכאוךווששסכותיו.
• פרקוי ומתחיסועםושבאיאושסאומיושסושאכאוך.ווראשיתושואומצי ופרטיםואודותואוכסואייתושארץ,ושןוב בוסות
שמדינשוושןוכשכוססיםואתוששטחיםושכבושים.ווסאחרומכןושואומצי ואתוששתקפותושאכאוךובאר וןושאומות
שמאוחדות.ווסבאוףושואומצי ואתומפעסוששתנחסויותוואיךוששואו דסוסאורךוששנים.
• פרקוידומצי ואתושאכאוךועצמווטומסחמותוומבצעיםומצדואחד,וופעוסותוטרורומשצדוששני.
• פרקוטוומצי ואתותשסיךוששסוםוואתושניאיונותושחוזריםוונשניםוספתורואתושאכאוך.
• סבאוף,ופרקוטזומאפקונתוניםועסומשרדושביטחוןווצש"ס.

פרק יג :ישראל/פלסטין

מדינתוישראסושוקמשועסוידיושתנועשושציוניתוכביתוסאומיוסעםושישודי.וופעוסשוזוונתקסשובשתנ דותושסושאומשושערבית
טושןושפסאטיניםוש ריםובארץוושןוערבייומדינותושכנותוורחוקות.ו ובמע סיםורחביםויותר,ושערביםו ייאוו םומדינות
מואסמיותואחרותוואתומדינותושעוסםוששסישי,וובמידשומאוימתו םואתו מדינותושמערב,ובמטרשוסשקיםואתו מדינת
פסאטין100ושערביתובחסקואוובכסושטחוארץוישראס.
שמאבקושסאומיוביןוישודיםווערביםובארץוישראסושואוש ורםושמרכזיובשקשרושמדיניוושביטחוניושסוישראס.וו

תושבי הארץ
ישראסונמצאתובמצבוייחודיומבחינתוששכרשובש,ובשסושוויכוחועסושזכותועסושארץ.וובמקריםורביםוחיסוקיושדעותומוצ ים
בשאתמךועסונרטיביםושיאטוריים,וספישםושזכותועסושארץונקבעתוספיומיושחיווכאןובתקופותונבחרותובעבר.וואבסומש
שיותרוחשובובחייושיומיוםושואומיוחיוכאןוכיום.

אוכלוסיית המדינה
נתוניםואודותואוכסואייתושמדינשומתקבסיםוב מפקדיואוכסואין.וומפקדואוכסואיןומשמעוושאוקריםומטעםושסמ"אואואפים
נתוניםועסוכסותושביושמדינש,ובני ודוסאקריםושבשםואואפיםונתוניםועסומד םובסבד.ווכמוומדינותומפותחותואחרותו ם
בישראסומתקייםומפקדואוכסואיןומדיוכמשושנים.וובארש"בוסמשסומתקייםומפקדוכסו 10ושניםובשנשוע וסש,ווזשומעו ן
בחוקש.וובישראסוזשופחותומאודר,וומפקדומתקייםוכסוכ12 -ושנים.וושמפקדושמסאושאחרוןושתקייםובשנתו .2008וושמפקד
שבאומתוכנןוסשנתו. 2020וושתכוסשושסושמפקדושונשוסבניוקבוצותושונות:וכסושישודיםונאפרים,וכוססואסשושמת וררים
בשטחים,ושכןושםואזרחיושמדינש.וואבסוערבייוששטחיםואינםונאפריםוכיווןוששםואינםואזרחים.וותושביומזרחוירושסים,
שאופחשוב,1967-ונאפריםושחסומשנשוזו.
בשינתןותוצאותושמפקדיםוששונים,ושסמ"אומפראמתושערכותושסושרכבושאוכסואיןוסשניםושאיןובשןומפקד.וושרכב
שאוכסואיןומפוס ובשתיוצורותונפרדות:
• ישודיםוסעומתוערבים.ו וזושיוחסוקשוסאומיתובבאיאש.ו ושחסומשנת ו1995ו ישו םוקט ורישושסישית:ואחרים.
קט ורישוזוונואפשוכדיוסאפשרושתייחאותוסעוסיםומרואישושסאושוכרווכישודים.
• שבחנשוביןוישודים,ומואסמים,ונוצרים,וודרוזים.וזושיוחסוקשוספיודת.וושחסומשנתו1995ונואפשוקבוצשושסוחארי
איוו ודת,ומאותשואיבשוכמווקבוצתושאחריםו)ועםוחפיפשוניכרת(.
מטבעושדבריםוישוזשותוביןוקבוצתושסאוםושישודיוסקבוצתובניושדתושישודית.ווששתייחאותוסקבוצותומיעוטוקטנות
ששתנתשוב. 1995-וועדושנשוזוונוצריםוואחריםונאפרוועםושערבים.וושחסומשנשוזווישושבחנשוביןונוצריםוערביםוסנוצרים
שאינםוערבים,ושנאפריםובתורואחרים.
ש רפיםושבאיםומראיםואתוששינוייםובשרכבושאוכסואיישומאזוקוםושמדינש,ותוךושיסובוביןושתיושיטותושחסוקשוסעיס.
כךומתקבסתוחסוקשוס5-וקבוצות:
• ישודים
 100בעקבותושמעוןושמירואניומבחיןוביןופסשתינשו)בפאוד ושש(,וששםוששיאטוריושסועזיושסוארץוישראסוכוסש,וסביןופסאטיןו)בפאורפויש(וששיא
שישותושמדיניתושסוערבייושארץ.ווראשו.http://www.the7eye.org.il/27274
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.2.2-וו2.1וטבסאותו,2016וששנתוןושאטטיאטיוסישראסו: מקור101
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ש רףושראשוןו)איורו(79ומראשואתו ודסוכסואחתומשקבוצותושאסשובמאפריםואבאוסוטיים,וואיךושאוכסואיישוכוסש
דסשומפחותוממיסיוןועםוקוםושמדינשוסכ 8.5-ומיסיוןוכיום.ווניתןוסראותו םואתושששפעשושסו סיושעסיישוש דוסיםועםוקום
שמדינשוובתחיסתושנותוש90-ו שסושמאשושקודמת.ו וש רףוששניו)איור ו(80ומראשואתושחסוקשוביןושקבוצותוכאחוזים
משאוכסואיישושכוססת.ו ושצ שוזוומבסיטשואתושששפעשושס ו איפוחומזרחוירושסיםו בשנת ו,1967וש רםוסקפיצשוקטנש
באחוזושערבים.
אםומאכמיםואתוששינויוביחאיםוביןוישודיםוסערביםוב40 -ו ששניםושאחרונות,ושתוצאותושןוכסשסן.ו וב1977 -ו שיו
במדינשו84.2%וישודיםוו15.8%-וערבים.ווב2016-ושיוו74.7%וישודים,ו20.8%וערבים,וו4.4%-ואחריםו)שרובםושמכריע
משתייךוסאוכסואיישושישודית,ואבסושמדינשואינשומכירשובשםוככאסש(.
משושחארוכאןושואושבחנשוביןותת-קבוצותושסושאוכסואיישושישודית.ווסמשסושישומענייןוסראותואתוששינויובמאפר
שדתיים,ושחרדים,וושחיסונים.ווסמרבשושצערואיןואיאוףושסונתוניםוכאסש.

האוכלוסייה בין הירדן לים
אםומרחיביםואתושמבטואסומעברוס בוסותושמדינשוכפיוששםוכיום,ווכוססיםואתוכסותושביוששטחיםושנכבשוובמסחמת
ששתושימיםוב, 1967-ושתמונשוכמובןומשתנש.ווששבדסושואובמאפרושערביםובסבד,ושכןוישוביםוישודייםובשטחיםונכססו
כברובנתוניםושסושסמ"אועסואוכסואיתושמדינשוסעיסו)עסושאוכסואיישובישוביםואסשוראשוסשסן(.ווס ביושערביםובשטחים
ישווויכוחיםועסומשימנותושנתונים,ושכןושםומאתמכיםו םועסואטטיאטיקשושמקורשוברשותושפסאטינית.
סששסים,וכוססותחזיתוסעתיד
מששואיקרוןו/ודמו רפיש:ואוכסואייתוישראסוטומאפייניםוומ מות,ושוצאתוכרמס

עלייה וירידה
מדינתוישראסונואדשועסוידיושתנועשושציוניתוכדיוסשמשוביתוסאומיוסעםושישודי.ווכתוצאשומכךוישואאימטרישומובניתובין
ישודיםוסערבים,וכאשרוישודיםומעודדיםוסעסותוסארץוומקבסיםואזרחותומכוחוחוקוששבותוטוואכןוחסקומשמעותיוב ידוס
שאוכסואיישושישודיתונובעומעסייש.ו ועסוערבים,וסעומתוזאת,ומוטסותומ בסותוושםויכוסיםוסש רוסישראסורקובמידש
מו בסתובמא רתושסיכיםושסואיחודומשפחות.וובנואף,ושקמתושמדינשוסוותשוב ירושומאיביושסותושביםוערבייםושיצרואת
בעייתושפסיטיםושפסאטינים.
סיושעסיישושםוחסקומשותיומששיאטורישושסושמדינשוושסושישובושישודיובימיוטרוםושמדינש.וונתוניועסיישוסמאש
ששניםושאחרונותומוצ יםובאיורו81ו)זשוסאוכוססואתושעסיישושראשונשווששניש,וביןו;1882-1915ובין 1915-1918וכנראש
סאושיתשושוםועסיישומשמעותיתוב ססומסחמתושעוסםושראשונש(.ושמאפרושכוססושסושעוסיםוכסושנשומחוסקוספיויבשת
מוצא,וכאשרואירופשוכוססואתומזרחואירופשוובעיקרואתוברש"מוורואיש,ואאישוזשובעיקרוארצותוערבוכמוועירקוומאוחר
יותרו םושחסקושאאיאתיושסובריתושמועצות,וואפריקשוזשובעיקרוארצותוערבוכמוומרוקווומאוחרויותרו םואתיופיש.
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איורו :81ו סיועסיישומאזושעסיישושסישית,ווירידשומאזוקוםושמדינשוטומאפרושעוסיםוושיורדיםוכסושנש.102

משושבוסטומידושואו סושעסישושעצוםועםוקוםושמדינש,וו סושעסישוש דוסומרואישו)ואוקראינש(ובשנותוש90-ו שס
שמאשושקודמת.ובינישםוישו סיועסישויותרוקטניםוממרוקוו)בעיקרובשנותוש(60 -וומברש"מו)שנותוש,(70-ושדומיםוסעסיש
שחמישיתובשנותוש. 30-וחוץומזשואפשרוסראותואתושדומיננטותושמוחסטתושסו)מזרח(ואירופשוספניוקוםושמדינש,ואת
שמיעוטושיחאיושסועוסיםומארצותוערבובאךושכסושכססי,וועדוכמשושעסישומאמריקשו)שצפוניתוושדרומיתוביחד(וקטנש,
כשספניוקוםושמדינשוובשניםושראשונותושיאוזניחשוסחסוטין.
אםומאתכסיםועסומאפרושעוסיםויחאיתוסאוכסואיישושישודיתושקיימת,ובשניםו,1935 ,1925וו1949-ושאוכסואיישו דסש
ביותרומ20%-וכתוצאשומשעסייש.ו סושעסיישומרואישוששתחיסוב1990-ושישושרבשויותרוקטןובאופןויחאי,ווש יעובשיאו
סכ5%-ומשאוכסואיישושקיימת.
ש רףומראשו םושערכשושסומאפרוש יורדיםוכסושנש.ו וששערכשושיאוששפרשוביןומאפרושישראסיםושיצאוומשארץ
ושמאפרושנכנאוו)סאוכוססועוסים(.וובכסוששניםויותרויצאוומאשרונכנאו,וובחסקומששניםושפערושזשושישו דוסויותרוממאפר
שעוסיםובאותשושנש.ווידועוששייתשוירידשומשמעותיתו םוספניוקוםושמדינש,ואבסועסוזשוסאומצאתיונתוניםוזמינים.

הפליטים הפלסטינים
מאפרושפסיטיםושפסאטיניםוב1948-וו1967-
שיחאושמיוחדושסושאו"םוספסיטיםופסאטיניםווש ידוסובמאפרםועםוששנים

 102מקורות:ומאפרושעוסיםובכסושנשוושחסוקשוסיבשותומסוחו4.2ובשנתוןושאטטיאטיוסישראסושסו.2016ושנתוניםובסוחושזשוסשניםושספניוקום
שמדינשוניתניםועבורוטווחיםושסושנים,ואזושפרוטושסושמאפרוכסושנשובאומסוחוש1/ושסוששנתוןוסשנתו,1981וושחסוקשוסיבשותונעשתשוספי
אותוושיחאוסכסושנשובטווח.ושאנוטציותוס ביוארצותואפציפיותומתבאאותועסושנתוניםושונים,ושכןושמידעושזשוניתןוכסופעםורקוס ביושנים
אפורותו)סמשסוששנתוןושראשוןומ,1950-וסוחו .( 5/וומאפרושיורדיםוחושבוכשפרשוביןוישראסיםויוצאיםוסישראסיםוחוזריםוכסושנש,ומסוח
4.1ובשנתוןושאטטיאטיוסישראסושסו2016וומשנתוניםוקודמים.וושנתוניםועסויורדיםועדו1970ושםוברזוסוצישושסו5ושניםוומייצ יםוממוצע.
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הכרה בינלאומית במדינת ישראל
מדינתוישראס,וכמווכסומדינשואחרת,ואינשומתקיימתובוואקום.ווישוסשויחאיםועםומדינותואחרותובעוסם.וועםורובומדינות
שמערבושיחאיםוטובים.ווכךו םועםורובומדינותואאיש.וועםורובומדינותוערבואיןויחאיםורשמייםוכסס.וועםומדינותושעוסם
ששסישיושיחאיםומשתניםועםושזמן.וומאפרושמדינותושמקיימותויחאיםודיפסומטייםועםוישראסומוצ ובאיורו.82
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איורו:82ויחאיםודיפסומטייםושסוישראסועםומדינותושעוסם.103

כפיושניתןוסראות,וישראסוקיימשויחאיםודיפסומטייםועםורובושמדינותושחברותובאו"םואמוךוסאחרושקמתש.וונפיסש
משמעותיתובשכרשובישראסוקרתשובעקבותומסחמתויוםוכיפור,וכשמדינותורבותובעוסםוששסישיוניתקוואתויחאישןועם
ישראס.וושכרשומחודשתושתקבסשועםושתחסתותשסיךוששסוםובתחיסתושנותוש90-ושסושמאשושקודמת:וראשיתוכתוצאש
מוועידתומדרידו)בששתתפותוראשושממשסשויצחקושמיר(,וואזועםושחתימשועסושאכמיואואסוו)עסוידיוראשושממשסשויצחק
רבין(.ווכיוםוישוסישראסויחאיםודיפסומטייםועםו162ומתוךו193ושמדינותושחברותובאו"ם,וששןו84%ומשמדינות.
פן ו ייחודי ו שסושקשרים ושבינסאומיים ו שס וישראס ושוא ו ש ם ושמדינות ו שמכירות ובישראס וומקיימות ואיתש ו יחאים
דיפסומטייםואינןומכירותובירושסיםו כעירושבירש.ו ושאיבשושיאושאתמכותועס ותכניתושחסוקשו ששתקבסשובאו"םובכ"ט
בנובמברו, 1947ושקבעשוכיושאזורואביבוירושסיםווביתוסחםוישישומובסעתובינסאומיתווסאוישישושייךוסאוסמדינשושישודית
וסאוסמדינשושערבית.ווסמרותוזאת,ומאפרומדינותושקימוו ש רירויותובעיר,ורובןומדינותומדרוםואמריקש.ווכסוזשובאוסידי
איוםובעקבותושעברתו"חוקוירושסים"ובשנתו.1980ווחוקוירושסיםושואוחוקויאודושצשרתיובעיקרו,ושקובעוכיוירושסים
שמאוחדתושיאובירתוישראס.וובעקבותוחקיקתושחוקוקיבסשומועצתושביטחוןושסושאו"םואתושחסטשו 478וששוססתואת
שחוקווקוראתוסמדינותושחברותוסשוציאואתוששסיחויותושדיפסומטיותושסשןומשעיר.ווואכןוכסושש רירויותוששיוובעיר
שועברווסתס-אביב.
מאקנותושאפשרוסשאיקושן:
• שיחאיםועםוישראסויציביםורובושזמן.
• מפעםוספעםוישותנודותומשמעותיותוכאשרו ושושסםושסומדינותומשנותואתויחאןוסישראס,ובעיקרובשקשר
סאכאוךושישראסי-ערבי.
• פעוסותושצשרתיותואודותובעסותנוועסושארץואינןומועיסות.

 103מקורות:ווויקיפדישושאנ סית,ושדףו International recognition of Israelוסרשימשובאיאית,ושדףו Foreign Relations of Israel
ספרטיםונואפיםועסומדינותושונות,ווכןוכמשוחיפושיםונואפיםוסששסמתופרטים.ושנתוניםועסועזיבתוש רירויותואתוירושסיםומשדףוPositions
. on Jerusalemוס ביושקמתושש רירויותובירושסים,וששנחשושיאוששןושוקמוומידועםוכינוןושקשריםושדיפסומטייםוביןושמדינות.ווושנתונים
אודותומאפרושמדינותושחברותובאו"םומאתרושאו"ם.
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הכרה בינלאומית בפלסטין
בסשוןושמעטשוניתןוסומרושישווויכוחואביבוששאסשושאםומדינתופסאטיןוקיימתו)ושאםושיאוראוישוסשיותוקיימת(.וובכס
זאתושרעיוןושסומדינשוכזווזוכשוסשכרשונרחבתומצדומדינותושעוסם.וושתפתחותוששכרשושזווומאורעותורסוונטייםוסאורך
ששניםומוצ יםובאיורו.83
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תכניתושחסוקשומשכ"טובנובמברו 1947וקובעתושקמשושסומדינשוערביתו)שיאופסאטין(וסצדושמדינשושישודית,ואסא
ששערביםוסאוקיבסוועקרוןוזש.ו ובפרט,ובמשך ו19ו ששניםובין ו1948ו ס 1967-שטחיוישודש,ושומרון,וועזשושיוובשסיטש
ערבית,ווסאושוקמשובשםומדינשוערביתועבורושפסאטינים.ו ובשאכמיוקמפודיוידומ,1978 -ובשםואוכםושאכםוששסוםועם
מצרים,ונכססש ומא רתו סשסוםו כוססובין וישראסו סערבים,ואבס ו םו שםו סאונאמר ושתקוםו מדינשופסאטינית ואסא ורק
אוטונומישופסאטינית.וו םובשאכמיואואסוומ1993-וסאואוכםועסושקמתומדינשופסאטיניתואסאועסושקמתושרשותושפסאטינית
וקיוםוממשסועצמי.וושתמיכשושנרחבתובאיאמשו"שתיומדינותוסשניועמים"ושתחיסשומאוחרויותר.
שבדסובוסטוביןוששכרשובפסאטיןווששכרשובישראסו)איורו(82ושואושששכרשובפסאטיןוקשורשובפעוסותויזומותושס
שפסאטיניםווסאובאירועיםובינסאומייםוכמוומסחמותואוושיחותושסום.ווראשואש"ףויאארוערפאתושכריזועסומדינתופסאטין
בעתוכינואושסושמועצשושסאומיתושפסאטיניתובאס 'ירישוב.15.11.1988-ווסשצשרשוזווסאושייתשומשמעותומעשיתובשטח,
ששישונתוןוסשסיטתוישראס.וואבסושואושוביסוסשכרשומצדורובומדינותוערבוומדינותושעוסםוששסישי,ווכןוסשכרשובמשסחת
אש"ףובאו"םוכמייצ תואתו"פסאטין".
 24ושניםומאוחרויותרושוביסונשיאושרשותושפסאטיניתומחמודועבאאומשסךוסשכרשובמדינתופסאטיןובאו"ם.ווסקראת
משסךוזשוכ22-ו מדינותונואפותושכירוובפסאטין.ו ובנואף,ובשצבעשוב29.11.2012 -ו שצביעו ו23ו מדינות וסמען וששכרש
במשסחתושפסאטיניתוכמשסחתושסומדינשו)במקוםומשסחתומשקיפיםוכפיוששישועדואז(וסמרותושסאושכריזוועסושכרש
במדינתופסאטיןובעצמן.ווראויוסצייןושעודויותרומבעברוסאוברורובמשושמדינותושאסשומכירות,ושכןומעברוסכךושפסאטין
אינשוממשומדינשועםוכסושאממניםושר יסיםושסומדינש,ומאזושפיכתושחמאאוברצועתועזשוב12-14.6.2007-וישוסשושתי
ממשסותושאינןוביחאיםותקיניםוזוועםוזו.
איורו 83ומראשו םואתומאפרושמדינותושמכירותושןובישראסוושןובפסאטין.וומשושבוסטושואוששניוש רפיםומקביסים
בשפרשוקבועושסוכ.30-ו ומשמעותושדברושיאושמאז ו,1988ופחותואוויותרוכסושמדינותושנואפותוששכריזוועסושכרש
בפסאטיןושןומדינותושמכירותו םובישראס.
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-state_solution

 104מקורות:ווויקיפדישושאנ סית,ושדףו .International recognition of the State of Palestine
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ישראל וארגון האומות המאוחדות
שאתמכותועסושוטוושאמריקאיוטוכמשופעמיםוניתן
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vetoed_United_Nations_Security_Council_resolutions
רשימתושחסטותועיקריותובשקשרוסישראסווספסאטינים
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_UN_resolutions_concerning_Israel_and_Palestine

מפעל ההתנחלויות
שתנועשושציוניתושאמינשובאופןושיאטוריובקביעתועובדותובשטח,וו בוסותותכניתושחסוקשושסו1947וושסושמדינשואחרי
מסחמתוששחרורונקבעוובמידשורבשוספיומיקוםוישוביםוישודיים.ו ובאופןודומשוצמחשומתוךושימיןותנועתושתיישבות
ששקימשושתנחסויותובשטחיםושנכבשוובמסחמתוששתושימיםובשנתו,1967ובמטרשוסנכאואתושטחו"ארץושאבות".וועם
שת ברותושתמיכשושבינסאומיתובפתרוןושתיושמדינות,ומניעתושפתרוןושזשו)כסמורומניעתושאפרשותוסשקמת ומדינש
פסאטינית(ושפכשוסמטרשומוצשרתושסוששתנחסויותוושמאחזים.
מפתוששתנחסויות
http://1.bp.blogspot.com/_srfC9In8sCc/TQTVFeb1prI/AAAAAAAABEE/beQAc3u38yY/
s1600/map%2Bdror%2Betkes.jpg
https://settlementwatcheastjerusalem.files.wordpress.com/2016/05/settlements-maphebrew-2015.pdf

הקמת ההתנחלויות והגדלתן
ממשסותוסויואשכוס,ו וסדשומאיר,וויצחקורביןו)שראשונש(ופעסווברוחותכניתואסון,105וובנוושתנחסויותוב ושועציון
ובבקעשועםוחרי יםובודדיםו)סמשסוקריתוארבעוסידוחברון(.וואבסובאמצעושנותוש 70 -ושואמוניםושחסוסשפעיסוסחץ
סמעןוישובוששומרון,ווזכשוסשיש יםוראשוניםובתמיכתושרושביטחוןודאזושמעוןופרא.ו וזשושפךוסמבוסואחריושמשפך,
וממשסתוב יןואחראיתובמידשורבשוסמפתוששתנחסויותוכפיוששיאומוכרתוסנוועדושיוםו)איור ו.(84ו ובפרט,ושד שועבר
סבנייתושתנחסויותובעומקוששטחוביןוישוביםוערביים.וואבסובאמצעושנותוש80 -ושתנופשונבסמש,וובאוףושנותוש90-ובנית
שתנחסויותושוחספשובבנייתומאחזים ,ובעיקרובתקופתוממשסתונתנישוושראשונשווממשסתושרוןושראשונש.וובתחיסתושנות
ש 2000-ו םוזשורואן,ואווסיתרודיוקובמקוםוסבנותומאחזיםוחדשיםושוראיםוובוניםומחדשואתואותםושמאחזיםופעםואחר
פעם.ו
נתוניםועסושתנחסויותובאיניווחבסועזש.

 105תכניתוששוצעשועסוידיושרושעבודשוי אסואסוןובשנתו,1967וספישושאזורואביבוירושסיםוובקעתושירדןויאופחווסישראס,וואיסוואזוריוששומרון
ושרוחברוןוישארווטריטורישופסאטינית.
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כפיושניתןוסראותוכברושרבשושניםושסאובוניםויותרושתנחסויות.וואבסומשועושיםובמא רתוששתנחסויותושקיימות?וואת
זשורואיםובאיורו, 85ושמתארואתומאפרושדירותובשתנחסויותושבנייתןושתחיסשוכסושנש.וואסשונתוניושאמתו—ושתחסות
בניישווסאושצשרותוואישורים.
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אזונכוןושישותנודותושונות,ואבסוב דוסו)ובפרטומאזו(2001וקצבושבנישודיויציבוועומדועסוכ2000-ודירותובשנש,ווזש
שישובערךו םושממוצעובתקופתוב ין.ווששיאושסוכסושזמניםושייךוסממשסתושימיןושצרשושסושמירואחריושתר יסושמאריח
וש יעוכמעטוס8000-ודירותובשנש,ובמקביסוסקיוםושיחותומדריד.ווממשסתונתנישוושראשונשובנתשוחציומזש.
 106מקור:וקובץונתוניםושסושסוםועכשיו.
 107מקור:ושסמ"א,ופראוםו1506ומשנתו2011ובתואפתוששסמותומששנתוניםושאטטיאטייםושאחרוניםוטבסשו.22.11
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האוכלוסיה היהודית בשטחים
ש ידוסובאוכסואיישושמת וררתובשתנחסויותומתוארתובאיורו.86ווש רףומראשואתומאפרושתושביםובשטחים,ובסיומזרח
ירושסיםו)ששכונותורמות,ו יסש,וש בעשושצרפתית,ופא תוזאב,ונוושויעקב,ותספיותומזרח,וושרוחומש(,ומאודריםובערךוספי
רמתושקונצנזואואודותומקוםומ ורישם.
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באךושכסוזשומ יעוכברוקרובוס400,000-ונפשו)מאפריו,(2014ואבסומתוכםורקוקצתויותרומשסישובשתנחסויותו"ממש"
ובעריםו)אריאס,וקרניושומרון,וקריתוארבע,ווכוכבויעקב(וממזרחוס דרוששפרדש.ו ו7%ו נמצאיםובאזוריםושמקורייםושס
שבקעשוו ושועציון,ווכמעטושסישושםוחרדיםובעריםומודיעיןועיסיתווביתרועיסיתושנמצאותועסושקוושירוק.וועודושישית
נמצאתובפרווריםושסוירושסיםו)מעסשואדומים,ואזורו בעון,וו םושרואדרוושרו יסש(.וואשרוסקצבוש ידוס,ופרטוסשאטות
קצרותובשסשיוממשסותורביןוואוסמרטומשושבוסטושואוש ידוסושמתמידוושאחידוב25 -וששניםושאחרונותושבוסטובמיוחד
בעריםושחרדיותואבסוקייםו םובכסושארושאזורים.ו

נספח:

תחזיות אוכלוסייה

מידעועסושאוכסואיישושעכשיוויתוניתןוסששי ובאמצעותומפקדואוכסואיןואוואקרושבוודו מיםומד םומיצ ושסושאוכסואייש
שכססית.וואבסואיךומעריכיםומשותשיישושאוכסואיישובעתיד?ווכסומשושאפשרוסעשותושואוסתתושערכשומושכסתושמשסבת
אתוש ורמיםושבאים:
• שאוכסואיישושנוכחיתומשמשתובאיאוסשערכתוששינוייםובעתיד.ווצריךוסאורקואתו ודסושאוכסואיישואסאו םואת
שתפס ותוש יסים.
• מידעועסותוחסתושחייםוומודסושמתארואיךותוחסתושחייםוצפויישוסששתנותובעתידוסמשסוכתוצאשושסופיתוחים
חדשיםוברפואש.ווצריךוסאורקואתותוחסתושחייםושממוצעתואסאו םואתושאיכויוסמותובכסו יס.
• מידעועסושפריוןושסונשיםוב יסיםושוניםוומודסושמתארואיךושפריוןוצפויוסששתנותובעתיד.

 108מקור:וקובץונתוניםושסושסוםועכשיו.
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בשינתןוכסוזשוניתןוסשריץואימוסצישושבשומתקדמיםומשנשוסשנש.וובכסושנשומעדכניםואתו ודסושאוכסואיישובכסו יס
ספיושאוכסואיישומששנשושקודמתוושאיכויוסמות.ו ובנואףומדמיםוסידותוספיורמותושפריוןושסונשיםוב יסיםוששונים.
סבאוף,ובכסושנשו םומעדכניםואתושפריוןוואתושאיכויוסמותוספיושמודסים.ו ושתוצאשושיאושערכשואיךו ודסוושרכב
שאוכסואיישוצפוייםוסששתנותועםושזמן.
שבעיותושעיקריותושדמו רפיםומתמודדיםואיתןושןוספתחומודסיםושיחזוואתוששינוייםובתמותשוובפריון.וושתפתחות
שרפואשובמאתייםוששניםושאחרונותו רמשוסעסיישוניכרתובתוחסתושחיים.ו ועסיישוזווצפוישוסשימשך,ואבסוכיוםוקצב
ששינויונמוךובשרבשומששיש.ווסעומתוזאתוששינוייםובפריוןובעשוריםושאחרוניםושםומשמעותייםוביותר.
איורו87ומראשואתוששינויובפריוןושסונשיםובקבוצותואוכסואיישושונותומאזו.1960ווזשומשושנקראו"פריוןוכוסס",ושזש
מאפרושיסדיםושאיששוצפוישוססדתובמשסךוחייש.ווזשוסאומדידשושסוכמשובאמתונוסדיםו)כיואתוזשויודעיםורקובדיעבד(,
אסאושערכש.וומחשביםואתוזשוספיושיעורושסידותוסנשיםוב יסיםושוניםוכיום,ובצרוףוששנחשושששיעוריםושאסשוימשיכו
סשיותותקפיםובעתיד.וויציבותוב ודסושאוכסואיישומתקבסועםובערךו2וסידותוסאישש.
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אזומאתברוששפריוןושממוצעובישראסוסאומשתנשושרבשוטושואוירדומבערך ו 4ו סידותוסאיששוב1960-ו סכ3-ו סידות
סאיששוכיום,ושזשוטיפשויותרוממשוששישוספניוכ15-20 -ו שנשו)כסומרושייתשוירידשובפריוןוואזועסיישוקטנשובחזרש(.
ששינויושזשונמוךומאשרובשארושעוסם,ושבוושפריוןוירדובממוצעוסחציובתקופשושזו.וואבסושממוצעושזשומחביאושבדסים
משמעותייםוביןוקבוצותושאוכסואייש.וושפריוןואצסוישודיםושישויותרונמוךוכסוששניםואבסוסאחרונשושואועסשוונשיישושווש
סממוצע.ו ובני ודוסמקובסוסחשובוזשוסאוב ססומשפחותושענקושחרדיות,וששיווונשארוועםופריוןו בוש,ואסאוב סס
שחיסוניותושירדוואסומתחתוס2-וועסווחזרש.וואצסושמואסמיםושייתשוירידשומשמעותיתוביןו ,1965-1985ואחרוכךויציבות
עסובערךו5ובמשךו15ושנים,וומאזוראשיתושנותוש2000-ושובוירידש.ווכיוםושפריוןושסשםוכנראשושוושוסזשושסושישודים
)שנתוניםורקועד ו.( 2015ו ואצסושנוצריםוושדרוזיםושיווירידותודומות,ואבסובאופוושסודברושפריוןושסשםוירדובאופן
משמעותיומתחתוסממוצע,וומ יעוכיוםוסרקו2ווטיפשוטוכמוואצסושחיסונים.

 109מקור:ושנתוניםוסכסושתקופשומסוחו3.13ומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"אוסשנתו,2016ווסוחותומקביסיםומשניםוקודמות.וושנתונים
עסוחרדיםווחיסוניםומניירועמדשו101ושסושסמ"א,ופריוןושסונשיםוישודיותובישראסוספיומידתושדתיותושסשןובשניםו,2014-1979ושפוראם
באפריסו.2017

פרק יד :מלחמות ,מבצעים ,וטרור

בארבעיםוששניםושאחרונותוסאושיוומסחמותו דוסותוביןוישראסוסמדינותושכנות.וושמסחמשושאזוריתושכוססתושאחרונש
שייתשומסחמתויוםוכיפורוב.1973-ו ושמסחמשוש דוסשוביותרואחריושמשפךושייתשומסחמתוסבנוןושראשונש,וששייתש
מסחמשומקומיתועםוסבנון,וושפכשוסמסחמשועםואר וןוחיזבאססש.וובנואףווישראסושייתשוצדופאיביובמסחמתושמפרץושס
,1991וושיווכמשומבצעיםואזורייםונואפים,ובעיקרוכת ובשוס סיוטרור.
שאעיפיםושסשסןומצי יםובנפרדואתושמבצעיםושצבאייםושעיקרייםושסוישראס,ואתופעוסותושטרורושעיקריותושס
שפסאטינים,וואתופעוסותושטרורושישודי.וושצ שוכזוושסושדבריםוסוקשובחארובכךוששיאומאתירשואתושקשרושביןושדברים.
פעוסותורבותומשניושצדדיםו)ובפרטו םופעוסותוקטנותויותרושאינןומופיעותובטבסאות(ונעשווברצףובסתיונ מרושסונקמש
ות מוס,ווסאובחססושריק.

רשימת מלחמות ומבצעים
שטבסשושבאשומרכזתואתוכסושמסחמותוואתושמבצעיםושצבאייםושעיקריים.וושיאואינשוכוססתואתוכסושמבצעיםושנקודתיים
שסוכוחותומיוחדים.
שערות
זרש
שם
תאריכים
כסושארץ שדיפתושכוחותושצבאייםושערביםושפסשוובעקבותואיוםושמנדט
 3.1948-3.1949מסחמת
שבריטי,ושרחבתושטחושמדינשושישודית,ויצירתובעייתושפסיטים
שעצמאות
שפסאטינים
 4.1951-10.1956פעוסותות מוס בוסותוירדן ת ובותועסופעוסותופדאיוןוופעוסותוצבאיותושסומצריםווירדן
ומצרים
כיבושואיניובתיאוםועםוצרפתוובריטניש,ושוחזרואחריו3וחודשים
איני
מבצעוקדש
29.10.19565.11.1956
כיבושוששטחים,ועודו סושסופסיטיםופסאטינים
מסחמתוששת ש דש
5-10.6.1967
שמערבית,
שימים
איני,וורמת
ש וסן
סאורך
מסחמת
8.3.1969תעסתואואץ
ששתשש
8.8.1970
פשיטשושסואיירתומטכ"סווכוחותואחריםועסויעדיומחבסיםובבירות
סבנון
אביבונעורים
9-10.4.1973
וצידון,וכוססושרי תוכמשומראשיופת"חובבתישם
רמתוש וסן שדיפתוצבאותומצריםוואורישוסאחרושתקפתופתעוביוםוכיפור
 6-24.10.1973מסחמתויום
ואיני
כיפור
שמשפך
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סבנון
עירק
סבנון

פ יעשובאר וניושטרורושפסאטיניםובדרוםוסבנון
שפצצתושכורוש רעיניושנבנשובעיראק
מסחמשובכוחותואורייםוופסאטיניםובמשסכשונכבשוששטחושסבנוניועד
בירות.וופרצשובעקבותוניאיוןושתנקשותובש רירוישראסובסונדון.
באיומשונשארוצש"סוברצועתוביטחוןוסאורךוש בוס
ישראסומותקפתוב39-וטיסיואקאדואךואינשומ יבש

14-21.3.1978
7.6.1981
6.6.198229.9.1982

סיטני
אופרש
מסחמתוסבנון
שראשונש

17.1.199128.2.1991
11-27.4.1996
24.5.2000
29.3.200210.5.2002
12.7.200614.8.2006
6.9.2007
27.12.200818.1.2009
30-31.5.2010
14-21.11.2012
8.7.201426.8.2014

מסחמתושמפרץ עירק

מסחמתוסבנון
ששנייש
עופרתויצוקש

סבנון
סבנון
ש דש
שמערבית
סבנון
אוריש
עזש

פ יעשוביכוסתושסוחזבאססשוסש רורקטותוסישראס
שנאי שושאופיתומסבנוןואחריו18ושניםוברצועתושביטחון
פ יעשובתשתיותושטרורושסושאינתיפדשוששנייש,ובעקבותושפי וע
במסוןופארקובנתניש
מסחמשונ דוחזבאססשובדרוםוסבנוןובעקבותותקיפתווחטיפתוחייסים
באיורוב בוס
שפצצתושכורוש רעיניושנבנשובאוריש
פ יעשובמערךושי ורושרקטותושסוחמאא

עמודוענן
צוקואיתן

עזש
עזש
עזש

ששתסטותועסומשטושמאוויומרמרשומטורקיש
שתקפותואוויריותוספ יעשובמערךושי ורושרקטותושסוחמאא
פ יעשובמערךושי ורושרקטותוובמנשרותושסוחמאא

ענביוזעם
חומתומ ן

אפיסווברשימשומקוצרתוכזווניתןוסראותואיךואחריומסחמתוסבנוןוששניישושחזיתושצפוניתונר עשוומוקדושאכאוךועבר
סעזש.וואבסושמשותףוסכסושתקופשושואושינויובאופיושמאבקואביבוישראס.ווב30-ושנותושמדינשושראשונותושמסחמותושיו
מסחמותוכוססותוביןוישראסוסמדינותוששכנות.וואסשושיוומסחמותוסאומיות,וביןושאומשושערביתוסביןומדינתוישראס.
מאזושמדינותוששכנותושידרדרוווצבאותישןואינםומשוויםויותרואיוםוממשיועסוישראס.וושתייםומשןוטומצריםווירדןוט
חתמוועסושאכמיושסוםועםוישראס.ווב 40-וששניםושאחרונותושמאבקושואועממיויותר.וושמאבקוכיוםושואועםואר וניםוכמו
שחזבאססשובסבנון,וחמאאוברצועתועזש,וובתקופותושונותו םועםופתחובישודשוושומרון.ווושמניעושסושסוחמיםושואובמידש
רבשוסאובאמתוסאומי,ואווספחותוסאורקוסאומי,ואסאו םואישי-תרבותיוטו ו"שש שמשושסו ברוצעירושיאוסצאתוסקרב
וסשיותוששיד".110
תופעשונואפתושיאושדתשושסושאכאוך.ווזשוכברוסאואכאוךוסאומיו)ישראס-ערב(ואסאואכאוךודתיו)ישודי-מואסמי(,ומש
שמאייןואתושאפשרותוספשרשוכסששי.

מלחמת לבנון והבוץ הלבנוני
שמסחמשושמשמעותיתוביותרובתקופשושזו.
ששקריםושסושרון
ושדעיכשושסוב ין
אאברשוושתיסש
רצועתושביטחוןווצד"סוטומיקורוחוץושסוסחימש

מלחמת גרילה ושיטור
משושחשובווקובעושואוסאושמבצעיםושעושיםוכותרותואסאוחייושיומיום.
18וששניםובדרוםוסבנוןוושנאי שושחד-צדדיתוובסחץוחזבאססש.
כסוששניםובשטחיםוושנאי שושחד-צדדיתומעזשובסחץושחמאא.
)מתיופרידמן,ו"דסעתו-ומוצבואחדובסבנון"(
 110מתיופרידמן,ובראיוןועסואפרוו"דסעתו-ומוצבואחדובסבנון",וhttp://www.themarker.com/markerweek/1.3918625
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שחיקשונפשיתושסושמשרתיםובשטחים.
שפערוביןואתואוסמציאותוטושובריםושתיקשוואסאורואזריש.
משומכסוזשוניתןוסשצי ווס בותובנתונים?

הטרור הפלסטיני
שבחנשוביןושטחוישראסוב בוסותושקוושירוקווסעומתוזאתוששטחיםובשםוישומאפרו דוסושסופי ועיםוקטניםוכסויום.
שקמתואיר וניושטרורושפסאטיניםובשנותוש.60-

פעולות טרור עיקריות
סאאוףונתוניםו-ומאפרופעוסותוואו ןוסאורךוששנים,וכוססוטיסיםוורקטות
במשסךוששניםובוצעוואספיםורביםושסופעוסותוטרורופסאטיניותונ דואזרחיוישראס.וושטבסשושבאשומרכזתורקואתושפעוסות
ש דוסותוושמשמעותיותוביותר.
תאור
מקום
תאריך
פרעותותרפ"א,ובשםונרצחוו47וובינישםושאופרויואףוחייםוברנר
יפווואחרים
1-5.5.1921
ירושסים,וחברון ,פרעותותרפ"ט,ובשםונרצחוו133ווחואסשושקשיסשושישודיתוששיאטוריתובחברון
8-9.1929
צפת,וואחרים
שמרדושערביונ דושסטוןושמנדטושבריטי,וכססו םומאותושתקפותועסוישובים
כסושארץ
1936-1939
ותחבורשוישודיםוששוביסווסכ400-ושרו ים
מאותושתקפותופדאיוןובשמשךוסשפאדובמסחמתושעצמאות,ובעיקרוסאורךו בוסות
כסושארץ
1949-1956
ישודשוושומרוןוורצועתועזשוששוביסווסכ340-ושרו ים
שתקפשועסואוטובואוסאיסתוורצחו11ונואעים
מעסשועקרבים
17.3.1954
חטיפתומטואיםוופיצוצםועסוידיושחזיתושעממיתוסשחרורופסאטין,וששוביסשוסמאבק
ירדן
9.1970
ביןוירדןוסאר וניםושפסאטינייםו)אפטמברוששחור(
שדשושתעופשוסוד חטיפתוושחרורומטואואבנשושנחטףובטיאשומבריאס
8.5.1972
שדשושתעופשוסוד רצחו24ונואעיםובידיוטרוריאטיםויפניםובשסיחותושחזיתושעממיתוסשחרורופסאטין
30.5.1972
רצחו11ואפורטאיםובאוסימפידתומינכן,ובעקבותיוונשסחושמואדוסשתנקשובראשי
מינכן
5-6.9.1972
אר וניושטרורוברחביושעוסם
רצחו22ותסמידיםובטיוסומצפתוועודוחמיששואחרים
מעסות
15.5.1974
ששתסטותומחבסיםושבאוובאירותו ומיועסומסוןואבוי,ו8ובניוערובשונשר ו
תס-אביב
5-6.3.1975
מקררותופתומתפוצץובככרוציוןוושור ו15ועובריואורח
ירושסים
4.7.1975
מטואואיירופרנאונחטףובטיאשוספריזו)אחריוחנייתובינייםובאתונש(,ושחרורושנואעים
אנטבש
4.7.1976
בפעוסשושסואיירתומטכ"סו)מבצעויונתן(
שמשפך
אוטובואומטייסיםוואוטובואונואףונחטפו,ו35ונואעיםונרצחוואוונשר וובקרב
כבישושחוף
11.3.1978
כששאוטובואונשרף,ושוביסוסמבצעוסיטני
)צומתו סיסות(
ניאיוןושתנקשותובש רירוישראסושסמשואר וב,וששוביסוסמסחמתוסבנון
סונדון
3.6.1982
קוו300וסאשקסון חטיפתואוטובוא,ושסאחרישואנשיושב"כושוציאווסשור ושניוחוטפיםוססאומשפט
12.4.1984
שאינתיפדשושראשונש,ושבמשסכשונרצחווכ155-וישראסים
כסושארץ
1987-1991
פי ועיושתאבדותושסושחמאאובעקבותושאכםואואסוובשםונרצחווכ164-
כסושארץ
1994-1997
פי ועוכפוסובוונרצחוו,22ורובםוחייסים
צומתוביתוסיד
22.1.1995
ירושסיםוואחרים אדרתופי ועיםו)בעיקרופיצוץואוטובואים(ואחריוחיאוסויחיאועיאשובשםונרצחוומעס
2-3.1996
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24.9.1996
2000-2005

ש דשושמערבית
כסושארץ

1.6.2001
9.8.2001
27.3.2002

תסואביב
ירושסים
נתניש

25.6.2006
2006-2009

כרםושסום
אביבועזש

58וישראסים
משומותואחריופתיחתומנשרתושכותס,ו16וחייסיםונשר ו
שאינתיפדשוששנייש,ושבמשסכשונרצחוומעסואסףוישראסים;ופרצשוסאחרועסייתושרון
סשרושביתוושביאשוסנפיסתוממשסתוברק
פי ועובדוספינריוםובוונרצחוו21וצעירים
פי ועובמאעדתואבארוובמרכזוירושסיםובוונרצחוו15
פי ועובמסוןופארקובסיסושאדרובוונרצחוו,30וובעקבותיוויצאשוישראסוסמבצעוחומת
מן
חטיפתו סעדושסיט
עסיישוביריוטיסיםוופצמ"ריםוששר ווכ30-וישראסים,ועדומבצעועופרתויצוקש

נפגעי הטרור
שחברשוושתקשורתובישראסור ישותומאודוסנפ עיוטרור.
איור ו88ו מראשואתומאפרוש נרצחיםובכסושנשומאזופרעותותרפ"או) .(1920-1921ו וניתןוסראותוכאןושפרטוסתקופת
מסחמתוששחרורווסאינתיפדשוששנייש,ומאפרוששרו יםוברובוששניםושישופחותומ,50-ווסרובושרבשופחות.ווזשופחותומחצי
ממאפרוששרו יםובפרעותותרפ"טובמאפריםואבאוסוטיים.
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איורו:88ומאפרוששרו יםומפעוסותוטרורווששוואשוסשרו יםובתאונותודרכים.111

אםומשוויםוסמאפרוששרו יםומתאונותודרכים,ומאתברושבכסוששניםושיוויותרושרו יםומתאונותודרכיםומאשרומטרורוט
אפיסוובשיאושאינתיפדשוששניישובשנתו.2002וושפערומ יעועדופיו100וויותרושרו יםומתאונות.ווובנואףוסשרו יםובתאונות
דרכים,וישו םושרו יםובתאונותואחרותו)סמשסותאונותוביתיותואוותאונותועבודש(וומתאבדים,ושמאפרםודומש.וומכךונובע
שששרו יםומטרורושםואחוזומזעריומששרו יםומאיבותואחרותוכמעטובכסוששנים.וובשנת ו ,2002וששיאוששנשושמדממת
ביותרושסושאינתיפדשוששנייש,ומאפרוששרו יםומטרורוש יעוסכדיו19%ומכססומקריושמוותושסאוטבעיים.

 111מקורות:ובאתרומשרדושחוץוישואיכוםומאפרושרו יושטרורוכסושנשומ1920-ועדו,1999וודפיםונפרדיםועםופרוטוששרו יםוביןו1993וס1999-וועם
ששרו יםומאזותחיסתושאינתיפדשוששנישובאפטמברו.2000וותחיסתו2000ונופסתוביןושכאאות.וובאתרושאפרישושוירטואסיתושישודיתו)אתר
ישודיואמריקאי(וטרחווסעשותואיכוםושנתיוובזשוששתמשתי.וונתוניותאונותושדרכיםומשסמ"א..
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רישוםושמאפרושאבאוסוטיושסוששרו יםויוצרותמונשומטעש,וכיוצריךוסנרמסואתושמאפריםויחאיתוס ודסושאוכסואייש.
100ושרו יםומאוכסואיישושסו8ומיסיוןוזשונורא,ואבסו100ושרו יםומאוכסואיישושסוחציומיסיוןונוראויותר.וומאיורו88וברור
ששתקופשושבשונשר וושכיושרבשוישראסיםוכתוצאשומטרורושיאותקופתושאינתיפדשוששניש.וובשנותוש50 -ונשר וושרבש
פחות,ואבסו םושאוכסואישושייתשושרבשויותרוקטנש.וואיורו 89ומראשואתושנתוניםושמנורמסים,וכסומרושרו יםוסכסו 100,000
נפשו—וואכןושתקפותושפדאייןובשנותוש50-ונראותובאופןומצטברומשמעותיותויותרומשאינתיפדשוששניש.וו םו סושטרור
אחריושאכמיואואסוומאתברוכקטןויותרובאופןומשמעותיומ סושטרורושסושנותוש.70 -ו וש רףומראשו םואתוששרו ים
במסחמותוובמבצעיםוצבאייםו דוסים,ומנורמסיםובאותשוצורש.ווברורושששרו יםובמסחמות,ואפיסוומסחמותו"קטנות"וכמו
מבצעוקדש,ורביםויותר.ו
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חזית העורף
טבעוושסושטרורוששואומכווןוספ ועובאזרחים.וווחסקוממסחמתושתודעשושיאוטענותושניושצדדיםועסופ יעשובסתיומובחנת
באזרחים.וושצדושישראסיוספחותוטועןוסניאיוןוסצמצםואתושפ יעשובאזרחים,ווסשתמקדובאנשיושמיסיציותושפסאטיניות
ששונות.וושנתוניםושמובאיםוכר יסוסתמוךובעמדשוזוואוואחרתושםומאפרושנפ עיםו—וסמשס,וכמשויסדיםוונשיםונשר ו,
ואוסיוששוואשושסומאפריםואסשועםושמאפריםושסוסוחמיםושנשר ו.
אבסומשושחשובוזשוסאושמאפרושאבאוסוטיושסוששרו ים,ואסאושיחאוביןוששרו יםובקבוצותומיןוו יסושונותוס ודס
שאוכסואיישובקבוצותושאסש.וושאיבשושיאושתמידוישושרו יםו םומביןושאזרחיםושבסתיומעורבים.וואזוניאיוןוסצמצםואתוזש
צריךוסשתבטאובכךושמאפרםוישישוקטןויחאיתוסאוכסואייש.
שצורשוסשצי ואתושנתוניםושאסשושיאובאמצעותותרשיםו .spie chartוותרשיםוכזשומורכבומשתיושכבות.וושבאיאושוא
תרשיםועו שואטנדרטיושמצי ואתושחסוקשושסושאוכסואיישושכססיתוספרואותומיןוו יס:וסמשסובניםוב יסיםו 10- ,5-9 ,0-4
, 14ווכו',ווכנ"סו םוסבנות.וששכבשוששנישושיאושחסוקשושסוששרו יםוספיואותןופרואותושסומיןוו יס.וואבסוזשוסאוישישועוד
תרשיםועו שור יס.וובמקוםוזשונשמורואתושזוויותושסושפרואותוששונותוכמווששיוובעו תושבאיא,וונאריךואוונקצרואותןוכדי
סשקףואתושנתוניםועסוששרו ים.ו וכךואםובפסחומאויםומשאוכסואיישוישויחאיתומעטושרו יםוזשויבואוסידיוביטויובכך
ששפרואשובעו שותשיישוקצרשווסאות יעוסשיקףושעו שושמקורית.ווסעומתוזאתואםובפסחואוכסואישומאויםוישושמוןושרו ים
באופןויחאי,וזשויתבטאובפרואשוארוכשויותרושבוסטתומעברוסשיקףושעו שושמקורית.ווסשאברונואףוראוובעמ' .14
כדיוסשעריךואתושפ יעשובאזרחיםוניישםואתומשושתוארוסעיסועבורושרו יושאינתיפדשוששנייש,וונראשואיזשוד םונוצר.
בפרט,ומשושאנחנוומצפיםוסראותושואושיסובוביןושניוד מים.ווששרו יםוששםושרו יםואקראייםומתוךושאוכסואיישושכססית
אמוריםוסיצורומע סושסופרואותועםורדיואופחותואוויותרוקבוע,וכיובש דרשושרו יםואקראייםואמוריםוסשיותומפוזרים
 112מקורות:ושנתוניםועסושרו יושטרורוזשיםוסאסשושסוש רףושקודם.וומאפרוששרו יםובמסחמותוומבצעיםומוויקיפדיש.ווס ביומסחמתוששחרורואני
מצי ורקואתושנתו,1949ואזושמאפרושמצויןושואושסישומשאךושכסו)שמתיחאוסטווחו.(1947-1949ווס ביומסחמתוסבנוןוישושפרדשובין
שמסחמשועצמשוב1982-וסביןו18וששניםושבאותובבוץושסבנוני.ווב רףוחיסקתיואתוששרו יםובאופןואחידועסו18וששניםושאסש.ו
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באופןואחידוביןוכסושקבוצותושסומיןוו יסוספיוש ודסושסוכסוקבוצשוכזו.ווסעומתוזאתוסוחמיםושםוכר יסו בריםוצעירים,ואז
סוחמיםושרו יםוצפוייםוסיצרופרואותוארוכותובמיוחדובצדוימיןובאמצע,ובמקוםושסושקבוצותושסו בריםוצעירים.
נתחיסועםוששרו יםושישראסים,ושמוצ יםובאיורו. 90וושצבעיםושםותכסתוסאזרחים,ווורודוסאזרחיות,ווחאקיוסחייסים.
חאקיוכששומשמעווחייסיםושנשר וובמשסךופעיסותומבצעית,ווחאקיובשירוזשוחייסיםושסאושיוובמשסךופעיסותומבצעית
)כוססוסמשסושרבשומקריםושסוחייסיםושנאעוובאוטובואיםואזרחייםוששתפוצצו(.
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ב דוסומשושרואיםושואואכןומשושציפינו.ווישועי וסושסושרו יםומכסוש יסיםוושמינים,וובסיטותושמצביעותועסוייצו ויתר
שסוחייסים.וואבסומעברוסכךוניתןוסראותושסושותופעות:
• ישוייצו וחארושסויסדיםועדו יסו, 13וכסומרושםונשר וופחותומשמבו ריםויותרויחאיתוסחסקםובאוכסואיש.וורואים
אתוזשובכךוששפרואותושמייצ ותואתוש יסיםושאסשויותרוקצרות.ו
• חסקוניכרומשחייסיםווכמעטוכסושחייסותונשר ווכשבעצםוסאושיוומעורביםובפעיסותומבצעית.וואבסובכסוזאתושם
בוסטיםומעברוספרואותושאחרות,ומשושמעידועסוכךוששםונשר וויותרומאשרושישוצפויואםוזשושישואקראיובשקשר
אזרחי.ו ויתכןוששאיבשושיאוששםונמצאוויותרובמקומותושמועדיםוספורענות,וסמשסואוטובואיםובין-עירוניים
ששיוויעדוסשתקפש.ו
בריםוב יסיושבינייםונשר ווקצתויותרומנשים,ושובואוסיוכיושםושאתובבוויותרובחוץובמקומותוששיו ויעד
•
סשתקפות.ו
ועכשיווסשרו יםושפסאטינים,ושמוצ יםובאיור ו. 91ו ושימווסבושקבוצותוש יסומו דרותוקצתואחרת,וכיושרכבוש יסים
באוכסואישושזוושונשוסמדי,וובפרטוישושרבשויותרוצעיריםוופחותוזקנים.ווכאןוחאקיוכששושואואנשיםושששתתפוובאופן
פעיסובפעיסותועוינתובזמןושנשר ו.וחאקיובשירושםואנשיםושמוכריםוכחבריםובאיר וניםוששוניםו)כוחותושביטחוןושס
שרשות,ושחמאא,וש 'ישאדושאיאסמי,ווכו'(ואבסוסאועאקוובפעיסותועוינתובזמןושנשר ו.ווחסקםושיוויעדוסחיאוסוממוקד.

 113מקורות:ונתוניושאוכסואישומשסמ"א,וובפרטושנתוניםועסוישודיםומסוחו2.18ושסוששנתוןושאטטיאטיושסושנתו2003ושמכיסונתוניםועבורו.2002
שנתוניםועסושרו יםושואומדפיושאטטיאטיקשושסובצסם.וכיווןושרציתיוסשתמקדובאינתיפדשוששניישו)ששיאושתקופשושכיומדממתומבחינת
פעוסותוטרורוופעוסותושכנ ד(וששתמשתיוב דףושסוששרו יםובתקופשושספניומבצעו"עופרתויצוקש"וב,2008-וובפרטובנתוניםועדואוףופברואר
 2005ו)שזשובערךומתיוששאינתיפדשוששניישודעכש(.ושבעישושזשוסאורשימשואחתואסאושמוןורשימותושונות,ושמו דרותוספיוצרוףושסושסושש
פרמטרים:ושיכןוקרשושמקרשושבוונשר ו:ובשטחיםואוובישראס;ומיונשר :ופסאטינים,ואזרחיםוישראסים,ואנשיוכוחותוביטחוןוישראסים,ואו
אזרחיםוזרים;וומיושר ואותם:ופסאטינים,וכוחותושביטחוןושישראסים,ואוואזרחיםוישראסיםו)סמשסומתנחסים(.ובאוףוששתמשתיוב5-ורשימות:
כסושישראסיםו)כוחותושביטחוןואוואזרחים(ושנשר וובידיופסאטיניםובכסומקוםו)בשטחיםואוובישראס(,וו םואזרחיםוזריםושנשר וובידי
פסאטינים.
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םוכאןוניתןוסראותושיסובושסושניושד מיםושצפויים,ואבסובפרופורציותוס מריושונות.ו ושמע סושמייצ ושרו ים
אקראייםומתוךושאוכסואיישושואושרבשושרבשויותרוקטן.ווזשומצביעועסוכךושאכןושפ יעשושאקראיתובאוכסואישושכססית
)ובפרטובנשיםוויסדים(ושייתשושרבשויותרונמוכשובאופןויחאי.וואבסומצדושניוישושרבשויותרו בריםושרו יםובכסוקשת
ש יסיםומ13-ו עדוקרובוס. 30-ואפשרוסחשובועסושניושאבריםואפשרייםוסכך.וושראשוןושואוש בריםופסאטיניםונמצאים
בחוץושרבשויותר,וובפרטובאותםומקומותוששיוויעדוסשתקפותוישראסיות.ווששניושואושחסקםוספחותושיוובעצםוסוחמיםואו
עאקוובפעיסותועוינת,ואבסוסאוזושווככאסשובבאיאושנתוניםושסובצסם.וואניוסאורואשואיךוניתןוסשכריעוביןושאפשרויות,
אבסושפערושעצוםוביןושמע סושאקראיוסביןומאפרוששרו יםוש בריםומעסשוספחותואפשרותוריאסיתושסודיווחוחארועס
ששתתפותובפעיסותועוינת.ו
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פעוסותושטרורושישודיושעיקריותומופיעותובטבסשושבאש.ו ובנואףוישוכעשרופעוסותונואפותועםושרו ואוושניים,
פעוסותועםופצועים,וואספיומקריםושסופ יעשומצדומתנחסיםובפסאטיניםובשטחיםו)סמשסועקירתועציוזית(.
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25.2.1994
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 114מקורות:ונתוניושאוכסואיישושובומשסמ"א,ואבסושפעםואסשושנתוניםועסושאוכסואיישושערביתובישראסומתוךושנחשושזשושקרובושטובוביותר
שישוסיוספיסו ושסושאוכסואיישושפסאטינית.וונתוניוששרו יםושובומאתרובצסם.ווושובוששתמשתיוב5-ורשימות:וכסושפסאטיניםושנשר וובידי
ישראסיםו)כוחותושביטחוןואוואזרחים(ובכסומקוםו)בשטחיםואוובישראס(,וו םואזרחיםוזריםושנשר וובידיוכוחותושביטחוןושישראסים.ווסא
כססתיואתושרשימשושסופסאטיניםושנשר וובידיופסאטיניםו)צרוףושסוחשודיםובשיתוףופעוסשועםוישראס,ואכאוכיםופנימיים,ווכאסשושנשר ו
במשסךופעוסותונ דוישראס(.וושאיבשושיאוששמטרשושיאוסאפייןואתושמידשושישראסופו עתובאזרחים.ו
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שצתתוביתומשפחתודוואבששובכפרודומאושבשונשרפווסמוותו3ומבניושמשפחש

תנועתוכךומיאודוושסומאירוכשנאוותנועתוכשנאוחיוששתפס שוממנשושוכרזווכאר וניוטרורובשנתו,1994ואחריושרצח
במערתושמכפסשובידיוברוךו וסדשטיין.וו וסדשטייןושופיעוברשימתוכךוסכנאתוונבחרומטעמשוסמועצשושמקומיתובקרית
ארבע.

האיום האיראני
טיסים
רעין
ששפעשואזוריתובאמצעותוחיזבאססשוושמעורבותובאורישו

פרק טו :תהליך השלום

מדינתוישראסושוקמשועםואיוםושמנדטושבריטיותוךומסחמשועםושערבים.וועיקרושסוחמיםובצדושערביושיוותושביושארץ
)שפסאטינים(,ואבסובמסחמשוששתתפוו םוצבאותואדיריםושסואוריש,וירדן,ומצרים,וסבנון,וועיראק.וומצדושני,וכברובמ יסת
שעצמאותו מופיעשושקריאשוסערבייוישראסו"סשמורועס ו שסוםווסיטוסוחסקםובבניןושמדינש",ווכןוששצשרש וכי ו"אנו
מושיטיםוידושסוםוושכנותוטובשוסכסושמדינותוששכנותוועמישן".ו ובראישושיאטוריתוניתןוסומרושששאיפשושמוצשרת
סשסוםוני פשובאופןו ורףובפניושמאבקושסאומיוביןוישודיםוסערבים.

נקודות ציון עיקריות
שטבסשושבאשומאכמתואתושמשסכיםושעיקרייםושקשוריםוסאפשרותושסושסוםוביןוישראסוסערביםו)שיוועודומשסכים
משנייםויותרושסאושיוומשמעותייםוסתמונשושכססית(.ו ושיאוכוססתו םושבחנשוביןושתמקדותוביחאיםועםושפסאטינים
סעומתויחאיםועםומדינותוערב.וושמסחמותושעיקריותוופעוסותוחד-צדדיותוחשובותומצוינותוכדיוסאפקושקשר.
משות
משסך
תאריכים
שחסטשו181ושסועצרתושאומותושמאוחדותוקוראתוסשקמת
תכניתושחסוקש
29.11.1947
מדינשוישודיתוומדינשוערבית
שערביםואינםומאכימיםוסתכניתושחסוקש
מסחמתוששחרור
1947-1949
שאכמיםועםומצרים,וסבנון,וירדן,וואורישווביאואושקוושירוק
שאכמיושביתתונשק
2-7.1949
כ בוסושבינסאומיו)כיוםונקראו"קוויו("1967
ישראסוכובשתואתוש דשושמערבית,וחבסועזש,ורמתוש וסן,וואיני
מסחמתוששתושימים
5-10.6.1967
8וראשיומדינשוערביםומצשיריםוכיוסאוישיוושסום,ושכרש,ואו
ועידתוחרטום
1.9.1967
משאוומתןועםוישראס
שצעשוסמתוושושסוםוביןוישראסוסמצריםושסושרושחוץ
תכניתורו 'רא
6.1970
שאמריקני
ביןוישראסוסמצריםוואוריש
 6-24.10.1973מסחמתויוםוכיפור
שאכםושבינייםו)איניו (2שתחייבותוישראסוומצריםוסאיומסחמשו)רבין(
4.9.1975
שמשפך
מתוושוסשסוםועםומצריםווסאוטונומישופסאטיניתו)ב ין(
שאכםוקמפודיויד
17.9.1978
שאכםושסוםועםומצרים נאי שובשסביםומאיניוומאירתוששטחוסמצריםו)ב ין(
26.3.1979
שצשרתועצמאותופסאטין אש"ףומקבסובמשתמעואתותכניתושחסוקש
15.11.1988
 9.12.1987-1991שאינתיפדשושראשונש
 17.1-28.2.1991מסחמתושמפרץ

ישראסומותקפתובטיסיםומעיראקואךואינשומ יבש

איוו
פסא'
ערב'
ערב'
ערב'
ערב'
ערב'
ערב'
ערב'
ער'+פס'
ערב'
פסא'
פסא'
ערב'
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30.10.1991
13.9.1993

26.10.1994
28.9.1995

15.1.1997
23.10.1998
4.9.1999
11-25.7.2000
9.2000-2005
28.3.2002
24.6.2002

משסחתומשותפתוירדנית-פסאטינית,ושתוויתוערוציםודו-צדדיים ער'+פס'
ועידתומדריד
ורב-צדדייםוביןוישראסוסערביםו)שמיר(
שכרשושדדיתושסוישראסוואש"ף,וביטוסושחוקושאוארומפ שים פסא'
שאכםואואסו
עםואש"ף,ונטישתושטרורוושתחייבותוספעוסובדרכיושסום,
שקמתושרשותושפסאטיניתוסתקופתובינייםושסו5ושנים,ושעברת
עזשוויריחווסשסיטשופסאטיניתו)רבין(
ערב'
)רבין(
שאכםושסוםועםוירדן
פסא'
שאכםואואסווב'ו)טאבש( שתוויתושטחיוAו)שסטוןועצמיופסאטיניובערים(,וBו)שסיטש
אזרחיתופסאטיניתווביטחוניתוישראסית(,ווC-ו)שסיטש
ישראסית(ובשטחיםוושקמתוכוחושיטורופסאטיניו)רבין(
פסא'
שחסתואואסווב'ובחברוןו)נתנישו(
שאכםוחברון
פסא'
מימושונאי שוב3-ופעימותו)שרקואחתובוצעש(ו)נתנישו(
שאכםווואי
פסא'
ביצועושאכםווואיוואעיפיםונואפיםו)ברק(
שאכםושארם
ניאיוןוסשאכםוכוססובתיווךונשיאוארש"בוקסינטוןושנכשסו)ברק( פסא'
ועידתוקמפודיוידו2
פסא'
שאינתיפדשוששנייש
יוזמתוששסוםושערבית
)שאעודית(
מפתושדרכים

תכניתוששתנתקות
11.9.2005
 12.2006-9.2008שיחותוישירות
 27-28.11.2007ועידתואנאפוסיא

 12.2008-1.2009מבצעועופרתויצוקש
שצבעשובאו"ם
29.11.2012
מבצעוצוקואיתן
8.7.201426.8.2014
פא שומקומית
21.2.2016

שצעשוסאיוםושאכאוךושכוססובתמורשוסשקמתומדינשופסאטינית ער'+פס'
ופתרוןובעייתושפסיטים;וססאות ובשוישראסית
פסא'
מתוושושסונשיאוארש"בו 'ור 'ובושושכוססושכרשובזכות
שפסאטיניםוסמדינשועצמאיתוששתקבסועסושניושצדדיםו)שרון(
פסא'
ישראסומפנשואתורצועתועזשו)שרון(
פסא'
36ומפ שיםושסואוסמרטוואבוומאזןו"שכמעטוש יעווסשאכם"
פסא'
ועידשובינ"סונרחבתו)39ומדינותוכוססורובושסי שושערבית(
במטרשוסשתניעומחדשואתותשסיךוששסום,וואישורוקבסת
שפתרוןושסושתיומדינותו)אוסמרט(
פסא'
מבצעונרחבובעזשובעקבותויריורקטותומשםועסושנ ב
פסא'
שאו"םומכירובפסאטיןוכמדינשושאינשוחברש
מבצעוקרקעיובעזשוספ יעשובמערךושי ורושרקטותוובמנשרות פסא'
שסוחמאא
ער'+פס'
פ יששואודיתוביןונתנישו,ואיאי,ועבדאססש,ווקרי

מרצףושמאורעותוניתןוסשבחיןושממשסותוששמאסושספניושמשפךוסאושכירוובפסאטיניםווסאושכירוובאפשרותושס
מדינשופסאטינית.וו םומדינותוערבוושפסאטיניםועצמםוסאושיוומוכניםוסשאתפקובשקמתומדינשופסאטיניתובשטחיוישודש,
שומרון,וועזש.וואש"ףוארבו םוסקבסואתושחסטשו242ושסומועצתושביטחוןושסושאו"םושקראשוסנאי תוישראסומששטחים
שכבששובמסחמתוששתושימים.
שעיקרוןושסו"שטחיםותמורתושסום "ומומשוסראשונשו)ועדוכשובפעםושיחידש(ועסוידיוראשושממשסשומנחםוב ין
בשקשרושסוששסוםועםומצריםוושנאי שומכסואיניוב.1979-1982-ווששאכםושזשושואונקודתוציוןואאטרט יתוביחאיםובין
ישראסוסערבים.וומצדואחדושואומשקףושאכמשוספשרשוטריטוריאסיתומצדוישראס,וכוססושמחירושכאובושסופינויותושבים
מבתישםוושחרבתוישובים.וומצדושניושואומשקףושבנשושסומדינשוערביתוששמאבקובישראסואינוושבעישושחשובשוביותר
שעסואדרויומשוושעדיףוסנטרסואתושמאבקושזש.ווששאכםומחזיקומעמדוכברו38ושנים,וושרדומשמורותוכ וןומסחמתוסבנון,
שאינתיפדות,וושסטוןושאחיםושמואסמיםובמצרים.וושאכםוששסוםוכססו םונאפחובנושאומתןואוטונומישוספסאטיניםותוךו5
שנים,ושסאומומש.
אנשיואש"ףושתחיסווסדברועסואפשרותושס ופתרוןושתיומדינותו בשנותוש70-ו שסושמאשושקודמת.ו וב15.11.1988-
שכריזוערפאתועסומדינשועצמאיתופסאטיניתובשתאםוסתכניתושחסוקשושסושאו"ם,ודברוששתפרשוכקבסשושסועקרוןושתי
שמדינות.וומאזושתפיאשושסושתיומדינותוכפתרוןושרצויוסאכאוךושפכשוסאבןויאודובדיפסומטישושעוסמית.
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דריאתור סוראשונשוספסאטיניםובתורוצדובתשסיךושייתשובוועידתומדרידו) ,(1991ושבשושםוששתתפוובמא רתומשסחת
משותפתוירדנית-פסאטינית.וומשצדושישראסיוששתתףוראשושממשסשויצחקושמיר.וושוועידשופתחשודסתוסשיחותוישירות
ששוביסוובאופוושסודברוסשסוםועםוירדןווסשאכםואואסו.ו
ששתקדמותושמשמעותיתוביותרוסקראתואפשרותושסואיוםושאכאוךועםושפסאטיניםושייתשובשאכםואואסו )(1993
שנחתםועסוידיוראשושממשסשויצחקורבין.וועםוזאתוששאכםושישוסתקופשושסו 5ושניםווסאוכססושוםושתחייבותוס ביושאכם
שקבעו שיוש ועדואז.ו ובאופןופרקטיוששאכםואיפקומתוושו סשקמתואוטונומיש,ווסאונאמרובוו דברועסושקמת ומדינש
פסאטינית.ווועמדתוושסורביןושייתשוששפסאטיניםויקבסוו"פחותוממדינש".ווששאכםומומשובאופוושסודברובאופןוחסקי
בסבדותוךושאשמותושדדיותושסוכסוצדושששניוסאוקייםואתושתחייבויותיו.ו
שאיחודושאירופיושצשירועסותמיכשובזכויותושפסאטיניםוסש דרשועצמיתוכוססושקמתומדינשוב.1999 -ו ושרעיוןושס
מדינשופסאטיניתוקיבסו ושפנקשונואפתובמפתושדרכיםושסונשיאוארש"בו 'ור 'ו בושושבן,ווששכרשושראשונשובוומצד
ממשסתוישראסונבעשומקבסתומפתושדרכיםועסוידיוראשושממשסשואריאסושרוןוב.4.12.2002 -ו וראשושממשסשובנימין
נתנישוושצשירושישישומוכןוספתרוןושסומדינשופסאטיניתומפורזתובכפוףוסאידוריוביטחוןובנאוםובר-איסןוביוניו.2009
שאפשרותושסושסוםוביןוישראסוסמדינותוערבוכפופשוספתרוןושאכאוךועםושפסאטינים.ויוזמתוששסוםושערביתוששוצ ש
ב2002-ו ואושרשומחדשוב 2007-ו םושיאודורשתושקמתומדינשופסאטיניתוופתרוןומואכםוסבעייתושפסיטים.ו וממשסות
ישראסוסאוש יבוובאופןורשמיוסיוזמשוזו,ואםוכיונתנישוושתייחאואסישובחיובובוועידתוששסוםושאודיתושנערכשובעקבשוב-
.21.2.2016
שקרבשוש דוסשוביותרוסשאכםועםושפסאטיניםושוש שוכנראשובשיחותושישירותוביןואוסמרטוסאבו-מאזן.ו ובשיחות
ִ
אסשושתקדמווסשאכםועסונאי שומש דשותוךוחיסופיושטחים,וחסוקתוירושסים,ווקבסתומאפרוקטןושסופסיטיםופסאטינים
בישראס.ותוכןוששיחותוסאופוראםובאופןורשמי.ושןושופאקוועםודעיכתוכוחוושסואוסמרטומצדואחדוושקמתוממשסתואחדות
פסאטיניתובשיתוףושחמאאומשצדוששני.
באופןוכססיומשושמאפייןואתושיחאיםועםושפסאטיניםוואתושניאיונותוסש יעוסשאכםואיתםושואוששםומופאקיםותדיר
בעקבותושתנ דותושסוקיצוניםומשניושצדדים,ופעוסותוטרורוומבצעיםונ דוטרור,וופעוסותובנישובשתנחסויות.

שינויי העמדה הישראלית
כאמורוספניושמשפךוו םויותרומ 20-ושניםואחריוו)כוססובשאכמיואואסו(וישראסוסאושאכימשוספתרוןושתיושמדינותווסרעיון
שסושקמתומדינשופסאטינית.ו ואבסושסושתוראשיוממשסשושאחרוניםוטואריאסושרון,ואשודואוסמרט,וובנימיןונתנישווט
שצשירווכסואחדובשעתווששםותומכיםובפתרוןוכזש.וובאופןוכססיונראשושישו"תזוזשושמאסש"ושסושעמדשושישראסיתועם
ששנים.

הצעות שטח לפלסטינים
צורשואפשריתוסכמתואתושעמדשושישראסיתושיאוכמשומשטחוארץוישראסומוצעוספסאטיניםובתמורשוסשאכםושסוםוואיום
שאכאוך.
סציירו רף?

עמדות המנהיגים
ב 40-ו שנותושימיןובשסטוןורובוראשיושממשסשועברוומעמדשובסתיומתפשרתוסעמדשומתפשרתויותר,וואפיסווסקבסת
שרעיוןושסושקמתומדינשופסאטינית.
רףושסועמדשוכפונקצישושסוזמןוסכסואחד
ארישואסדדו"דבריםושרואיםומשם"
נתנישוובעקבש http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3871670

פעולות נגד תהליך השלום
באופןומוצשרושתנחסויותוומאחזיםומוקמיםוכדיוסמנועואפשרותושסושקמתומדינשופסאטינית
יצירתודעתוקשס,ועתירות,וושתנ דותופיזיתוסכסושריאשושסומבנשובסתיוחוקיובשתנחסות
ששאתשוששוביסשוסרצחורבין
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תמיכת הציבור בתהליך
תשסיךוששסוםונמצאובמוקדושוויכוחושפוסיטיובישראס,וובפרטובמוקדוחיסוקיושדעותוביןוימיןוושמאס.ו ובשסוכךויש
חשיבותורבשוסדעתושקשסובנושאוזש.
אתושנתוניםושמפורטיםוביותרוניתןוסמצואוב"מדדוששסום".ווזשוואקרוחודשיושמבוצעומאזו 1994ועסוידיופרופ'ואפרים
יערוופרופ'ותמרושרמןובמא רתותכניתואוונאובאוניבראיטתותס-אביבוושמכוןושישראסיוסדמוקרטיש.ו ובכסוחודשושם
שואסיםומ ווןושאסותושנו עותוסדמוקרטישווסאכאוךושישודיוערבי,ואבסותמידוזשוכוססושאסשועסותמיכשובתשסיךוששסום
ושאסשועסואמוןושאכןושואויוביסוסשסוםובשניםושקרובות.ו ואיורו92ומראשואתושתשובותוששתקבסווסשאסשושראשונש
מנשאסיםוישודים.ווישוסשיםוסבוסכךוששניאוחושמדויקושסוששאסשוששתנשובמרץו :2003ועדואזושיאושייתשו"באופןוכססי,
שאםואתשומ דירואתועצמךוכמיושתומךואוומתנ דוסתשסיךוששסוםוביןוישראסוסערבים?",וושתשובותושיוועסואקסשושסו5
אפשרויותוביןו"מתנ דומאוד"וס"תומךומאוד",וכששערךושאמצעיושואו"ככשוככש,ובאמצע"ו)בנואףושייתשו םואפשרותושס
"סאויודעים",וכמקובס(.וובמרץו 2003וששאסשוששתנתשוס"משועמדתךוס ביונישוסומשאומתןוסשסוםוביןוישראסוסרשות
שפסאטינית?",וושתשובותוצומצמווסאקסשושסו 4ואפשרויותוביןו"מאודובעד"וס"מאודונ ד",ובסיותשובשוניטרסיתובאמצע.
כפיושניתןוסראות,וזשוסאוששפיעועסושתומכיםובשסום,ואבסורובומוחסטושסושמתסבטיםושפכווסמתנ דים.
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משתוצאותוניתןוססמודוששישודיםובישראסותומכיםובתשסיךוששסוםובאופןו ורףו—וביןו60%וס80%-ובשניםושונות,
ומתוכםוכחציואפיסוותומכיםומאוד.ובאופןואירוניומששווששניםושבשןושייתשושתמיכשוש בוששוביותרווששתנ דותושנמוכש
ביותרושןושנותוממשסתונתנישוושראשונש,וורביןושישוחוסםועסותמיכשוכזו.וועסיישוקסשובשתנ דותושתחוססשורקובתחיסת
ממשסתוברק,ועודוספניוכישסוןושיחותוקמפודיוידווספניופרוץושאינתיפדשוששנייש,ווסאוש יעשוסממדיוששתנ דותושרבין
אבסומשם.ו ועסיותונואפותובשתנ דותוקרוובשסשיוממשסתושרון,ואוסיובשקשרוסשתנתקותומעזש,וובתקופתונתנישוומאז
 2010וסערך.ווסעומתוזאתועסיישובתמיכשושתחוססשובשסשיוממשסתואוסמרטוונמשכשוסתחיסתוממשסתונתנישווששנייש.
שקוושאדוםובאמצעושואו"מדדוששסום".ומדדוזשומחושבוכממוצעושסושתשובותוס ביותמיכשובתשסיךוושתשובותוס בי
אמונשוששואואכןויוביסוסשסום.וושעובדשוששמדדונמוךויותרומאחוזושתומכיםומצביעועסוכךוששאמוןושאכןוישישושסום
שואונמוךוסמדי.ווובאופןו אוניתןוסראותושמדדוששסוםוירדומרמשוממוצעתושסוכ 65%ובשנותוש90-וסכ45%-וכיום.ווסמרות
ששנתוניםוקצתורועשים,וניתןוסטעוןושזשומשקףומ מתוירידשובתמיכשוועסיישובשתנ דותוסתשסיךוששסום.

 115מקור:ושנתוניםוכאמורומשדוחותושחודשייםושסומדדוששסוםובאתר .http://www.peaceindex.org/indexMain.aspxוובשנים
שראשונותושסושאקרושואוכססוישודיםובסבד,וואחרוכךונתוניםועבורוישודיםוועבורוכססושאוכסואייש.וובשניםושאחרונותוישו םונתוניםועבור
ערביםובנפרד.וואניובחרתיוסשתמקדובנתוניםועסוישודיםומשתיואיבות:וראשית,וזוואדרתושנתוניםושארוכשוושמסאשוביותר,וושניתונראשוסי
שבשקשרושזשויותרומענייןוסראותואתושתוצאותועבורוישודיםווערביםובנפרדווסאוסערבבואותם,וכיובחסקומשמעותיושסושמקריםושתשובותושס
שתיותת-שאוכסואיותושאסשושונותובתכסית.ו
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בנואףוסמדדוששסוםושישו םומדדואואסוועדושנתו2008ו—ובעקרוןואותוודברואבסומבואאועסוששאסשו"משיועמדתך
ס ביוששאכםושנחתםובאואסווביןוישראסוסאש"פו)שאכםושעקרונות(?"ובאקסשושסו5ואפשרויותו)ושאסשומשסימשושאם
אתשומאמיןושששאכםואכןויוביסוסשסום(.ושתוצאותומוצ ותובאיורו.93
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כאןושתמונשודיושונש:ושתמיכשושיתשורקובאיזורוש40%-ובשנותוש,90-ווירדשוסאזורוש25%-ובשנותושאספיים,וושוב
שירידשומתחיסשועודוספניושאינתיפדשוששניש.וובאופןומפתיעומדדואואסוו בושויותרומאחוזושתמיכש,ומשושמשקףואמונש
שששאכםויביאושסוםו םובקרבוחסקומאסשושאינםותומכיםובו.
ושתיושבחנותונואפות:
• שתוצאותושסושניושמדדיםודיויציבותוסאורךוזמן,ווששינוייםובשםואטייםווסאומושפעיםובאופןוחדומאירועי
ששעש.וורצחורביןואוסיו רםוסשינויוקטןושנשמרוסמשךוכמשושנים,ואבסואירועיוטרורו דוסיםוסא:ורובושירידש
בתמיכשובאואסוובזמןוממשסתוברקוקרתשוספניופרוץושאינתיפדשוששנייש,ווסקראתואוףושאינתיפדשואפיסו
נרשמשועסיישוקטנשובתמיכש.ווששתנתקותווששתסטותושחמאאועסועזשו םוסאובאווסידיוביטויוב רפיםושאסש.ו
• ששפרשוביןושתמיכשובשסוםוסתמיכשובשאכםואואסווניכר.וועוששורושםוששישראסיםותומכיםובעיקרוןושסושסום,
אבסוסאובפעוסשוקונקרטיתושבצידשומחירושישוסשסם.וושטיעוןושזשומתבאאוסאורקועסושפערוביןומדדוששסום
סמדדואואסו,ואסאו םועסומ ווןושאסותואחרותושמופיעותובאקרומדיופעםוומתייחאותוסאפשרויותוששונות.
סמשסובאקרושסויוסיו2013ושיוושאסותואודותותמיכשובמשסכיםושוניםובתמורשוסשאכםושסוםוקבע.וושרכיביםושס
שאכםוששסוםוששאסוועסיוושיוושאדריוביטחון,ומדינשופסאטיניתובסיוצבא,וערבויותובינסאומיות,וושצשרשועס
איוםושאכאוך,וו61%-ומשנשאסיםושביעוותמיכשובמשאוומתןוסשסום.וואבסובווזמנית,ו62%ושתנ דווסנאי שוסקוי
1967ותוךוחיסופיושטחים,ו 58%ושתנ דווספינויושתנחסויותומבודדותושאינןוב ושיםוש דוסיםושסואריאס,ומעסש
אדומים,וו ושועציון,וו50%-ושתנ דווסשעברתוששכונותושערביותובירושסיםוסידיושרשותושפסאטינית.

פרק טז :הכוח הלוחם

שמשרדושממשסתיושאמוןועסושביטחוןושואוכמובןומשרדושביטחון.ו ותקציבומשרדושביטחוןו דוסומזשושסוכסומשרדי
שממשסשושאחרים,וומככבוכסושנשובדיוניושתקציב.וובני ודוסתקציביומשרדיםואחרים,וסמשרדושביטחוןוישואוטונומיש
רבשובנישוסושתקציבובסיוצורךוסרצותואתומשרדושאוצר,ושכןופרטיוששימושובחסקוניכרומשכאףונחשביםוסאודוביטחוני.
עיקרושתקציבומשמשוסציודווותפעוסוושסוצש"סוטוזשוסאוכוססו ורמיםוביטחונייםואחריםוכמווששב"כואוושמואד.ווצש"ס
עצמוושואובעיקרוןוצבאושעם,ואבסושתיוקבוצותואוכסואיישוסאומבוטסותוטוערביםווחרדיםוטואינןומת ייאותוסצבא.

תקציב הביטחון
תקציבומשרדושביטחוןומוצ ובאיורו. 94וואסשואכומיםומתוקניםוסאינפסציש,וומראיםוששתקציבושמקוריו דסובאופןוריאסי
בערךועדו2004וואזושתייצב.וושתקציבובפועס,וסעומתוזאת,ועסשויותר,ואבסוסאובאופןורציף.
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 116מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.וותיקוןוסאינפסצישועסואמךונתוניושאינפסצישושסושסמ"א.וואותםונתוניםומשמשיםו ם
סתרשימיםושבאים.

)bitachon spending (million shekels
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בתקציבושמתוכנןוניתןוסשבחיןובעסיותובתקציבובעקבותומבצעיםוצבאייםומשמעותיים,וובפרטומסחמתוסבנוןוששנייש
ומבצעוצוקואיתןובעזש.ווכדיוסראותושינוייםוכאסשויותרוטוב,ואיורו95ומראשואתוששינויובתקציבושמתוכנןומשנשוסשנש,ומש
שמשקףובעצםואתוששיפועושסוש רףושקודם.וומששוואשועםואיורו94וניתןו םוסשביןוששקיצוץוסכאורשובשניםו 2008-2009
ושובובשניםו2015-1016ובעצםואינווקיצוץואסאוחזרשוסש רשואחריותואפתותקציביתומיוחדת.
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איורו:95וששינויובאחוזיםובתקציבומשרדושביטחון,וכסושנשוסעומתוששנשושקודמת.

אסאושישופערוביןומשושמתוכנןוומאושרומראשוומשושמבוצעובפועס.וובאיורו94וכברוניתןוסראותושאיןושתאמשובין
שעידכוניםושתקציבייםוסאחרומבצעיםוסביןוביצועושתקציב:ועוששורושםוששתקציבושועסשובפועסוכברובזמןושמבצע,
ועידכוןושתקציבוש"רשמי"ונעששובדיעבדובשנשושסאחרומכן.ווומעברוסכך,ומשרדושביטחוןושואוייחודיובכךוששואושמשרד
שיחידושבאופןוקבועומצסיחוסש דיסואתותקציבוומעברוסמשושאושרוסוומראש.וושש דסשושזוואינשומו בסתוסשניםועם
מבצעיםוצבאייםו דוסים,וושיאושוסכתוו דסשוסאורךוששנים.וושיחאוביןוששוצאשובפועסוסביןושתקציבושמקוריומוצ ובאיורו
. 96ווסמרותושתנודותוניתןוסשבחיןובמ משוברורשושסועסייש,ושמתקרבתוסתואפתושסו 20%ובשניםושאחרונותו)וב2014-
ש יעשוכמעטוס.(30%-
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איורו :96ושיחאוביןושתקציבושמקוריושסומשרדושביטחוןווביצועושתקציבובפועס.

מעברוסאכוםושאבאוסוטיושמושקעובביטחון,וישוענייןו םובחסקושיחאיושסושתקציבושמושקעובביטחון.ווונושאוזשונדון
בוועדתוברודט,וששוקמשובשנת 2006וסבחינתותקציבושביטחון.וודו"חושוועדשושציעותכניתורבושנתיתובמא רתשוש ידוס
בתקציבושביטחוןויו בסוותתבצעושתייעסותובשימושובו.ו ושבחנשו מעניינתו שנעשתשובדו"חוברודטושיא ו שתקציבים
חברתייםוצריכיםוסשימדדובצורשושסותקציבוסנפש,ובעודותקציבושביטחוןושואושוצאשוכססיתושסאוצריכשוסשימדדוכך.
בנואףוקבעשושוועדשוכיואיזוןוראויוביןושוצאותוביטחוניותוסחברתיותומשתקףוב ידוסושסושנישםובאותוושיעורו—ואבס
כשששוצאותושחברתיותושןושוצאותו סנפשוואיסוושבטחוניותו סא.ו כיווןו ששאוכסואיישו דסש,ו מתקבסו שאךוששוצאות
שחברתיותוי דסוויותרומשר,וואיסוותקציבושביטחוןויסךוויקטןובאופןויחאי.
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איורו 97ומראשואתושחסקושיחאיושסותקציבושביטחוןומתוךוכססותקציבושמדינש.ווכפיושניתןוסראותושחסקושיחאיושס
תקציבושביטחוןושישוקבועושניםורבות,ואבסואכןושתחיסוסרדתואחריופראוםודו"חווועדתוברודטוב.2007-וויתרשומזאת,
ירידשוכזווקיימתוסאורקובתקציבושמקוריואסאו םובביצועושתקציב.
שאיור ו מראש ו ם ו את ו תקציב ו שביטחון ו יחאית ו סתמ"  .ו ו ששוואת ו שוצאות ו ביטחון ו סתמ" ו מקובסת ו בששוואות
בינסאומיות,ווישראסושיאואחתושמדינותוששוצאותושביטחוןושסשושןוש בושותוביותר.וואבסוכפיושניתןוסראות,ותקציב
שביטחוןושוסךווקטןויחאיתוסתמ" .וובראשיתושנותוש90-ושואושישוקרובוס,10%-וואיסווכיוםושואוקצתויותרומ.5%-
ששוואשוסתקציבואזרחיוותקציבורווחש

השוואה בינלאומית
כיווןוש שוצאותוביטחוןונתפאותוכאו ושסותקורש,ווסאוכשוצאשושתורמתוסמשקווסחברש,ומקובסוסכמתואתונטסושביטחון
כאחוזומשתמ" .וואבסוזוורקונקודתושמבטושסושכסכסנים.וומנקודתומבטושסואנשיובטחוןומשושיותרוחשובושואוששוצאות
שכוססות,וואיךושןומשתוותוסאיומיםושפוטנציאסיים.
מקורוסמידעועסושוצאותושביטחוןובעוסםושואושמרכזושבינסאומיוסחקרוששסוםובשטוקשוסםו).(SIPRIו ומאתבר
אפיסוושזשונחשבושמקורושעיקריוושמקיףוביותר,ושמצוטטובשרבשומקומותואחרים.ו וואםומאתכסיםועסואיךושוצאות
שביטחוןובכסושעוסםומתחסקותוביןויבשותוומדינות,ומתקבסתושתמונשושסואיורו.98וושאחוזיםושםומתוךוכססוששוצאש
שעוסמיתועסוביטחון,וכסומרומתוךואיכוםוששוצאותושסוכסושמדינותוביחד.
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שתוצאשושבוסטתוביותרושיאושארצותושבריתומוציאשוכמעטו 40%ומכססוששוצאשושעוסמיתועסוביטחון.וואיןומוציאש
בקושיורבעומזש,וורואישורקושמינית.וומענייןו םוסראותואתושיחאוביןושודווספקיאטן,וואתושבוסטותושסומקוםוקטןוכמו
אינ פור.ווסעומתוזאתואפריקשוכוסשומאתפקתוכנראשובנשקוקסוומצ'טותוכדיוסשרו ואחדואתוששניובסיוסבזבזועסוזשויותר
מדיוכאף.
במזרחושתיכון,ומדאי וסראותואתושששקעשושעצומשושסוערבושאעודית.וואמנםוזשוסאובשכרחומופנשוכספינו,ואבס
ביוםוצרשו)סמשסואםושמשו עושתורןויצסיחוספוצץואיזשומא דועסושרושבית(וישומקוםוסחשש.וווצריךוסזכורו םושש רףוסא
מתארואתושתמונשוכוסשוכיואסשורקוששוצאותובשנשואחת,וומשושיתרוחשובוזשומשושמצטברוסאורךוזמן.וומצדושני,וחשוב
םוסאורקושאכוםושכוססואסאומשושעושיםואיתו,וומשושאיכותוורמתושאימוןושסושכוחות.

שינוי אופי הצבא
עדכון הסד"כ
פחותושריון,ושימורויתרוןואוויריו)חמקניםוטושאםובאמתושווש?(,וצוססות
שרחבתושנ"מוסש נשומפניוטיסיםובטווחיםושונים,ושובסשובינ"סובפיתוחוטיסיויירוט
תחומיםוחדשיםוכמוושפעסתומס"טים

הכשרת והתנסות החיילים
איןוכמעטויותרוכאסשוששתנאוובמסחמותושריוןוומבצעיםוצבאייםורחביושיקף
מבקוםוזשוישוניאיוןובפעוסותושיטורוואבטחשושוטפתובשטחים
שאסתוששתאמשוביןוששכשרשוספעיסותושמבצעית

גיוס ומחלוקת
צש"סושואובעקרוןוצבאושעםובזכותוחוקושירותושביטחוןושמחייבו יואוסכוסם.וואסאושישומחסוקתועסו יואוחרדיםוונשים,
וישושמקבסיםופטורים.ווכיווןושמדוברובאידוריםוששםובסתיושוויונייםוומפסיםובעסיס,ושיוובמשסךוששניםושינוייםורבים
בפרטים.ו ובנואףואיןוככסושנראשושוםואיאוףומאודרושסונתוניםועסושיקףושפטוריםווששקסותושניתנים.ו ודבריםואסש
משפיעיםועסואיכותושתיאורוושנתוניםוסשסן.

צבא העם?
שירידשוב יואוובפרטושינוייםואםוישובשתנדבותוסשירותוקרבי

הסדרים לדתיים
דתייםוציונייםוזוכיםוסקיצורוששירותושצבאיוכדיוסאפשרושיסובושוסימודותורשועםוששירות.ווקיימותושתיואפשרויות:
• ישיבותושאדר,ובשןוששירותושואו17וחודשיםובמקוםו.36
• שאדרומרכז,ומיועדוסדתייםובדחייתושירות,ושמת ייאיםוסשירותומקוצרושסו6-15וחודשיםוב יסו.22
סחפשונתונים

דחיות ופטור לחרדים
מקורושפטורוסחרדיםושסומדיםובישיבותובשאדרו"תורתוואומנותו "ושאושרועסוידיוראשושממשסשושראשוןודודובן -וריון
עודובמשסךומסחמתוששחרור.וועדושמשפךושייתשונשו שוש בסשועסומאפרומקבסיושפטור.ווש בסשוזוובוטסשועסוידיוראש
שממשסשומנחםוב יןואחריושמשפך.ווכתוצאשועסשומאפרומקבסיושפטורובאופןוחד,וכפיושמוד םובאיורו.99
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איורו :99ושמאפרושכוססושסוחרדיםו) ברים(ובמעמדושסודחייתושירותומכסומחזוריוש יוא,ועדוששםומקבסיםופטורואופי.118

ישוסצייןוכיובעקרוןואיןומדוברובפטורואסאובדחייתושירותוכסועודונמשכיםושסימודיםובישיבש.וודברוזשו רםוסחרדים
סוותרועסושאפשרותוסעבודווסשתפרנאוכדיוסשמשיךוססמודווסדחותואתוששירותושצבאי.וופטורומסאוניתןורקוב יסיםו 35-40
)תסויובתקופש(.ווואכןוירידותובמאפרומקבסיודחייתוששירותושןותוצאשושסושינוייםובאפירשובסבד.וובפרט,ושירידשובשנת
2011ונובעתומששחסטשוסתתופטורואופיוסכסומיושש יעוס יסו.35ווספניוכןופטורואופיוניתןורקוסמיושש יעוס יסו.40וכתוצאש
מכךוחמיששושנתוניםושסומקבסיודחייתושירותונעסמוומשאפירשובבתואחת,ווסכןונראשוכאיסוומאפרומקבסיודחייתוששירות
ירד.ו
שאפסייש ושבוטשושמ וסמתובאפשרותושסוחרדיםוסאוסשת ייאוסצבאושוסידשומאבקומתמשךונ דוששטבשושזו.וומאבק
זשושתבטאובעיקרובאדרשוארוכשושסועתירותוסב "ץ.ו ובמשךושניםוב "ץודחשואתוששכרעשוודחקובממשסשוובכנאת
סשאדירואתושענייןובחוק,וושממשסשוש יבשובמינויווועדותוסבחוןואתושעניין.וובשנתו1998וקבעוב "ץוכיואיןובאמכותוושס
שרושביטחוןוסשעניקופטורו ורףוסבניושישיבותוססאותמיכשושסוחקיקשומפורשתושסושכנאת.וובת ובשושוקמשובשנתו 1999
וועדתוטס,ווסאחרושסושושניםונחקקוחוקוטס ו)אוובשמוושרשמי,וחוקודחייתושירותוסתסמידיוישיבותושתורתםואומנותם(.
שחוקומיאדואתושנוש וששישוקייםועדואז,וושואיףומנ נוניםושנועדווסאפשרוסחרדיםוסצאתוסעבודשובתמורשוסשירותוסאומי
אוו יואוסתקופשומקוצרת.וובדיעבדושאתברוששחוקונכשסובכךוששאפשרויותושאסשוסאונוצסוובפועסועסוידיושחרדים,וושוא
סאושקטיןואתומאפרומקבסיודחייתוששירות.ווסשיפך,ונראשוכיובתקופתושחוקושייתשושאצשוב ידוסומאפרודחוייוששירות.
כתוצאשושחוקובוטסוסאחרועשרושניםו)ושניוב "ציםונואפים(.
בעתוביטוסוושסוחוקוטס,וכ13%-ומששנתוןושיווחרדיםושקיבסוודחייתושירות.ובשקשרושזשועוסשו םוששאסשומשושיחא
ביןוקבסתודחייתושירותועסוידיוחרדיםוסקבסתופטורועסוידיואחרים.וושנתוניםועבורוכססוששנתוןובשנתו 2010ומוצ יםובאיורו
.100וומנתוניואוכסואיישומתקבסוש26.6%-ומששנתוןושםוערבים.וושיעורוזשו בושומשיעורושערביםובאוכסואיישוכוסשוכיוון
שבאוכסואיישושערביתוישויסודשו בוששווסכןושיאומוטשויותרוסכיווןושסו יסיםוצעיריםומשאוכסואיישושכססית.ו ומתוך
שישודיםוטיפשויותרומרבעוסאומת ייאים,וושםומשוויםו18.5%ומכססוששנתון.וויוצאומכךוש55%-ומששנתוןומת ייאים,ו75%
מכססושישודיםומת ייאים,ואבסורקו13%ומשחרדיםומת ייאים.וושחרדיםושםוקצתויותרומחציומכססומקבסיושפטורוסמרות
ששםורקו15%ומששנתון.ו
סאחרוביטוסוחוקוטסוותוךושניאיונותושפוסיטייםוסעצבוחוקואסטרנטיביוסאופוראמוויותרונתוניםועסומאפרודחיות
ששירות.

 118מקורות:ואיןומקורואחדואמיןושמרכזואתוכסושמידעושרסוונטי,ואבסומ ווןודוחותווב "ציםומצטטיםונתוניםושביחדויוצריםואתושתמונשושזו.
כפיושניתןואוסיוסצפות,ושמאפריםובמקורותושוניםואינםותמידוזשים,ואבסוסרובושםוקרוביםוסמדי.וודו"חוועדתוטסושואומקורוטובוסנתונים
עבורוטווחוששניםו .1974-1999דו"חומבקרושמדינשו53אומשנתו2002ומכיסוקצתונתונים.וודו"חומבקרושמדינשו62ומשנתו2011ומכיסונתונים
עדכנייםונואפים.וומרכזושמידעושסושכנאתושפיקושניודוחותושכוססיםומידעורסוונטי:ודו"חומפברוארו2007וועודודו"חומאפטמברו.2007ווניתן
סמצואונתוניםו םובפאיקותוב "ץוששונות,וובפרטובב "ץושביטסואתוחוקוטסוב.2012-
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איורו :100ומת ייאיםוומקבסיופטוריםושוניםובמחזורו.1192010

גיוס ופטור לנשים
שתנ דותוס יואונשיםואצסודתייםוומאורתיים,וסאורקוחרדים.וופטורוקייםובכסושנותושמדינש.
פטורו סמצשירותועסו דתיות.ו ו ספיוידיעותואפורדיותו שמתפראמותובעיתוניםו מפעםוספעםונראשו כיובערךו שסיש
משמועמדותוסשירותוביטחוניומקבסותופטורועסואמךושצשרשוכיושןודתיות.וושתשסיךושואוספנותוסביתושדיןושרבניושאזורי,
סשסםוא רשו)44ושקסיםוב,(2016-וסמסאוטופאושמצשירועסושמירתוכשרותוואיונאיעשובשבת,וואזומתקבסואישורוספטור
חתוםועסוידיודיין.ווששערכותושןושביןו8-12%ומששצשרותושאסשושןושקריות,וושמצשירותואינןומקיימותואורחוחייםודתי.
חוקומ 2012-ו)?(ומאפשרוסבטסופטורואםושאתברוששואוניתןועסואמךושצשרשושקרית,ואבסועודוסאונכנאוסתוקףוב-
.2016
יואובנותוסיחידותושדש

 119מקורות:וושיחאוביןובניו18וישודיםווערביםונסקחומששנתוןושאטטיאטיושסושסמ"אוסשנתו,2010וסוחו.2.19וושחסוקשוביןואיבותושונותוסאי -יוא
ישודיםומפורטותובדוחומבקרושמדינשו 62סשנתו2011ועמ' .1639

שער רביעי

תחומי פעילות הממשלה
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שחסקושזשובאפרומכיסואקירותוממוקדותובמאפרותחומיופעיסותומרכזייםושסושממשסש,ושבשםוסשירותיםושניתניםועסוידי
שממשסשוישוששסכשוברורשועסוחייותושביושמדינש.וותחומיםואסשושם:
• פרקויזועואקובמערכתושבריאות
• פרקויחועואקובמערכתושחינוךוכוססושששכסשוש בושש
• פרקויטועואקובנושאושדיורוובמשברושדיור
• פרקוכועואקובתחבורש,וכבישים,וותאונותודרכים
• פרקוכאועואקובשוקושתקשורת
• פרקוכבועואקובמערכתושסטוןושחוקוובביטחוןושאישי
• פרקוכ ועואקובמערכתושרווחשוובפרטובביטוחושסאומי

פרק יז :בריאות

מערכת הבריאות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי
מערכתושבריאותובישראסומבואאתועסו קופותושחוסים,ושנואדוועודוספניוקוםושמדינש.ווקופתושחוסיםוש דוסשוביותרושייתש
שסוששאתדרותו)כיוםוקופתוחוסיםוכססית(,וואיפקשושירותיובריאותוסכסוחבריוששאתדרות.ו ומבחינשוזווקופתושחוסים
ושירותיושבריאותושסשושיוומקורוכוחוסשאתדרות,וואחתושאיבותוסאחוזוש בושושסושעובדיםוששיוומאו דיםובש.
חוקוביטוחובריאותוממסכתי ו קודםועסוידיוחייםורמוןוכששישושרושבריאותובממשסתורבין,ושועברוב,1994 -וונכנא
סתוקףוב. 1995-ו ושחוקושואוחוקואוציאסיאטיובעיקרו,ושמ סםואתושעיקרוןושסומדינתורווחש.וושאעיפיםושעיקרייםושס
שחוקושם:
• חיובוכסושעובדיםובמשקובביטוחובריאות ,וושענקתוזכויותוביטוחובריאותוסכסותושביושמדינש.ו ושחוקושעניק
ביטוחובריאותוסכ 250,000-ו תושביםושסאושישוסשםוביטוחובריאותוקודםוסכן,וברובםומשרבדיםושנמוכיםושס
שחברש.ווראויוסצייןו םוששחוקוחסועסוכסושתושבים,ווסאוודווקאועסואזרחיםו)סמשסואזרחיםושנעדריםומשארץ
סתקופשוארוכשואינםומבוטחים(.
• שטסת ומאובריאות ו פרו ראיביועסושעובדים:ומיושמשתכרויותרומשסםויותר.ו ושמאושזשושואויעודיוסמערכת
שבריאותוואינוועוברודרךותקציבושמדינש.וושואונ בשועסוידיושמואדוסביטוחוסאומיוומחוסקוביןוקופותושחוסים
בשתאםוסחבריםובשן.
• ש דרתואסובריאות ומינימסיואחידושכסוקופותושחוסיםוחייבותוסאפק.ווועדשומיוחדתומעדכנתואתושאסוכסושנש.
• חיובושממשסשוסכאותואתועסותואסושבריאותואםומקורותושכנאשואחרים,וכ וןומאושבריאות,וסאויאפיקו.
שתשתיתושמאפקתושירותיובריאותומורכבתומשממשסש,ומקופותושחוסים,ווממואדותופרטיים.ו ורובובתיושחוסים
ש דוסיםושםוממשסתיים,וושםומשווים,ויחדועםובתיושחוסיםושסוקופתוחוסיםוכססית,ואתועמודוששדרשושסושרפואש
שציבורית.ו ובנואףוישומערךונרחבושסומרפאותושמופעסותועסוידיוקופותושחוסיםוששונות,וומאפרוקטןויחאיתושסובתי
חוסיםופרטיים.
רפואשוציבוריתוסעומתופרטית,ושר"פ,וועדתו רמןוטומשברושדאש

ההוצאה הלאומית על בריאות
תקציבומשרדושבריאותושואורקוחסקומכססוששוצאותועסובריאות.וובנואףוישושוצאשופרטיתוסאומבוטסת.
ששוצאשושסאומיתועסובריאותומאזו1972ומוצ תובאיורו.101וובנואףומוצ תושחסוקשוספיואו וששוצאש.וושנתוניםושם
במחיריםוקבועים,וכסומרומתוקניםוסאינפסציש.ווכיווןושששוצאשושזוונועדשוסאפקובריאותוסכסותושביושמדינשויותרומעניין
סראותואתוששוצאשוסנפש,ווסאואתוששוצאשושכוססת,ווסכןוב רףושנתוניםומנורמסיםוספיו ודסושאוכסואיישובכסושנש.
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איורו:101וששוצאשוסנפשועסובריאותוסאורךוששנים,ומחוסקתוספיואו וששוצאש.120

אזוששוצאשוסנפשועסובריאותושכפיסשואתועצמשוב40 -ו ששניםושאסש,וובאופןוכססיועסתשודיוברציפותופרטוסתקופת
ממשסתוב ין,וירידשוקסשוסאומואברתובתחיסתושנותוש,90-וועודוירידשוקסשובאינתיפדשוששנייש.וומענייןו םוסשאתכסועס
כסורכיבובפניועצמו:
• שוצאותואדמיניאטרטיביותושתחיסווס דוסורקובשנותוש,90-וו דסוופיו3ובמשסךושתקופש.וומצדואחדושןועדיין
נמוכות,ואבסומצדושניוסאוברורוסמשוששוצאשוסנפשו דסשוכסוכך.
• ששוצאותוסנפשועס ובתיוחוסים ו ומחקרושןודיויציבותובמשסךושתקופשומאזושמשפך.ובעברושןושיוובערךוחצי
מששוצאשושכוססת,וכיוםופחותומשסיש.
• ש ידוסושמשמעותיוביותרובאופןואבאוסוטיושואובשוצאותועסומרפאותוורפואשומונעת,וש דסוופיו2.6ווכיוםושן
שרכיבוש דוסוביותר.
• ששוצאותועסוריפויושינייםו דסוופיו.2.4
• שוצאותופרטיותושןוחסקוקטןומששוצאותושכססיות,ואבסושןורשמוואתוש ידוסוש בושוביותר.ווששוצאשועסורופאים
פרטייםו דסשופיו,3.5ווששוצאשועסורכיששופרטיתושסותרופותוואאפקשורפואיתו דסשופיו.7.2ווביחדומדוברוכיום
עסושוצאשוממוצעתושסוכ770-ושקסוסאדםוסשנש.ווב1973-וזשושישוכ167-ושקסיםו)במחיריםושסושיום(.
• שרכיבושיחידיושבוושייתשושקטנשושואושששקעשובתשתיותווציודוקבוע.ווסאורךוכסושתקופשושייתשוירידשושסוכ-
, 14%ואבסוזשוסאורציף.ווששקטנשושמשמעותיתושייתשומידואחריושמשפך,וכאשרושששקעשוב1982 -ושייתשופחות
מחציומזוושסו.1975וובשסושיםוששניםומאזו1982ושייתשועסיישושסו,40%ואבסוכאמורוזשועדייןוסאומפצשועס
שירידשוששיא.

מקורות מימון ההוצאה על בריאות
איורו102ומראשואתומקורותושמימוןושסושוצאותושבריאותומאזו.1990ווטווחושזמןושזשוכוססואתוששינויושמשפכניוכתוצאש
ממימושוחוקוביטוחובריאותוממסכתי.ווספניושחוקושזשושיווסקופותושחוסיםושניומקורותומימוןועיקריים:ודמיושחברושס
שחבריםובקופש,ווש מאושמקביסוששוסםועסוידיושמעאיקים.ושמאושמקביסושישומאועסומעאיקיםוששיווחייביםוסשכפיסואת
תשסומיושבריאותושסושעובדיםושסשםו)עסוכסושקסושעובדושיסםוסקופתושחוסים,ושמעבידושואיףועודושקס(.
חוקוביטוחובריאותוממסכתיושחסיףואתודמיושחברובמאובריאותופרו ראיביושנ בשועסוידיושמואדוסביטוחוסאומי.
במידשושששכנאותוממאושבריאותוסאויאפיקווכדיוסכאותואתואסושבריאות,ושממשסשואחראיתוסששסמתושתקציבושדרוש.ו
כמשושניםוסאחרומכןונעששוצעדונואףועסוידיוראשושממשסשובנימיןונתנישו,וששחסיטועסוביטוסושמאושמקביסו)כמובן
בחוקוששאדרים(.וונתנישווביטסואותוובטענשושזשויקטיןואתועסותוששעאקשוובכךויאפשרוסמעאיקיםוסשעאיקויותרועובדים.
 120מקור:וששוצאשושסאומיתועסובריאותומסוחו 6.1ובשנתוןושאטטיאטיוסישראס,וושנרמוסוסשוצאשוסנפשוספיונתוניושאוכסואיישושסושסמ"א.
שקפיצשוב 1984-ונובעתומשינויובחשבונאותו)שתחיסווסקחתובחשבוןופנאישותקציביתוובסאי(ווסאומשקפתושינויואמיתי.ו
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מאידךונטעןושאיןוצורךובשכנאשומאומנתוסמנ נוןושבריאותוכיובסאוושכיושממשסשומחויבתוסכאותואתועסותואסושבריאות.
אסאושספיוניתוחושסומשרדושבריאותוששעברשושסואעיפיםותקציבייםואחריםו)קריוכאסשושאינםוקשוריםוסאסושבריאות(
סמא רתושתקציבושר יסשוחושפתואותםוסקיצוציםותקציבייםושקוריםומפעםוספעם,ווכתוצאשוששוצאשושציבוריתועס
בריאותושוסכתוונשחקת.וואםושמאושמקביסושישונשאר,ושואושישומכאשואתוכסוששוצאשושממשסתיתועסובריאותוואפיסו
משאירועודף.121
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איורו :102ומקורותושמימוןושסוששוצאותועסובריאות,וספניוואחריוחוקוביטוחובריאותוממסכתי.122

תקציב משרד הבריאות
תקציבומשרדושבריאותומשוושוכיוםורקוקצתויותרומשסישומששוצאשושסאומיתועסובריאותו)כפיושראינווסעיסובאיורו,(102
ובכסוזאתושואומשקףואתואדרושעדיפויותושממשסתיוואתוששינוייםושחסוובאדרושעדיפויותושזש.ווכיווןושמדוברובאופן
מובשקובתקציבושנועדוסשרתואתושציבור,ונצי ואתושתקציבומנורמסוס ודסושאוכסואייש,וכסומרואתושתקציבוסנפש.
ששינויובתקציבוסאורךוששניםומוצ ובאיור ו. 103ו וזשוכוססושניואעיפיםותקציבייםושסומשרדושבריאותו)תקציבועיקרי
ותקציבופיתוח(וובנפרדואתושאעיףושתקציבושסובתיושחוסיםושממשסתיים,ושמכואשועסוידיוששכנאותושסשםווסאומכאפי
שמאים.

 121טובישוחורבוונירוקידר,ו אורווצסובשתפתחותווויישומוושסוחוקוביטוחובריאותוממסכתי,ומשרדושבריאות,ופברוארו.2010
 122מקור:וסוחו6.3ובשנתוןושאטטיאטיוסישראס.
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איורו :103ותקציבומשרדושבריאותוסנפשוטותכנוןווביצועוטוכפיושששתנשוסאורךוששנים.123

שתופעשושבוסטתושיאושזינוקובתקציבובשנת ו,1997ובתחיסתוממשסתונתנישוושראשונש,ושמשקףואתוביטוסושמא
שמקביסושמימןועדואזוחסקוניכרומשוצאותוקופותושחוסים.וותופעשומעניינתונואפתושיאוחוארושתיאוםוביןותכנוןוסביצוע
בימיוממשסתורבין:ושתקציבושמתוכנןוירדובעודושביצועועוסש.
220
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איורו :104וששינויושיחאיובביצועותקציבושבריאותוסנפשובימיוכסואחתומשממשסות.

איור ו 104ו מראשואתוששינויושיחאיובתקציבושבריאותובימיוכסואחתומשממשסות.ו וכפיושניתןוסראותוביטוסושמא
שמקביסו רםוסשכפסשושסושתקציבובפועסופיו2ובראשיתוממשסתונתנישוושראשונש,וו םובממשסתורביןושייתשועסיישויחאית
דומש.וובאדרתושממשסותושאחרונותוישועסיישובביצועושתקציבוסנפשושסו.35%וובשארושממשסותוסאושישושינויוניכר,ואם
כיובממשסתואוסמרטושישוקיצוץושסוקרובוס.10%-

 123מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.וותיקוןוסאינפסצישועסואמךונתוניושאינפסצישושסושסמ"א.וואותםונתוניםומשמשיםו םוסאיור
שבא.
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בתי חולים ואשפוז
אחדושמדדיםושמקובסיםוסאיכותומערכתושבריאותושואומאפרומיטותושאשפוז.וואיורו105ומראשואתומאפרושמיטותובכס
בתיושחוסיםובישראסויחאיתוס ודסושאוכסואייש.וושצבעיםומצייניםוחסוקשוספיואו וביתושחוסים.
באופןוכססי,ובשניםושראשונותוסמדינשושייתשועסיישומכ5.5-ומיטותוס1000-ונפשוסכ7-ומיטות.וומ 1955ועדו1980
בערךושרמשושזוודיונשמרש.וואחריושמשפךושיוושתיופאזותושסוירידש,ושראשונשועדותחיסתושנותוש90 -ווששניישומאזו2005
ועדושיום.וובאךושכסוזווירידשושסורבעומשמקאימוםוששישובשנתו.1978ווכיוםו)סיתרודיוקו(2015ומאפרושמיטותוס1000-
נפשושואושנמוךוביותרוששישומאזוקוםושמדינש,וועומדועס ו.5.28ו ושירידשושזוומשקפתוכנראשואתושירידשובששקעש
בתשתיותורפואיותואחריושמשפךוכפיושראינוובאיורו.101
עודויותרומענייןוסשאתכסועסושחסוקשושסושמיטותושאסשוסאו ים.וובעשורושראשוןובעיקרושישואיוו ומיוחדוסחוסי
שחפתושמאזודיונעסם.וושאיוו יםושאחריםושם:
• אשפוזוכססיוטוזשומשקףואתושמחסקותושסובתיושחוסיםושכססיים.ווישו44ובתיוחוסיםוכאסשובארץ:וממשסתיים,
ציבוריים,ופרטיים,ושסוקופתוחוסים,וו םושסושמיאיון.ו
• בריאותושנפשוטובתיוחוסיםופאיכיאטריים.וכיוםוישו12וכאסש,ורובםוממשסתיים.ו
• "מחסותוממושכות"וטובעצםושםויפשוסמחסותוכרוניות,ושזשושםויפשוסמואדותו ריאטרייםואיעודיים.וספיושמאמך
שסומשרדושבריאותוישוכיוםוסאופחותומ305-ומואדותוכאסש,ורובםופרטייםוו םושרבשוציבוריים,וכשרובםונואדו
בתקופשו.1985-2005
• שיקוםוטו2ומואדות.ו
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איורו :105ומאפרושמיטותובבתיושחוסיםובישראסויחאיתוס ודסושאוכסואייש.124

נתחיסומסמעסש.ומאפרושמיטותוסשיקוםושואונמוךווסאומשתנשושרבש.
שדרמשוש דוסשושרואיםוב רףושיאושירידשושמאיביתובמיטותובריאותושנפשוובמקביסושעסיישושמאיביתובמיטות
ריאטריות.ו ומאפרושמיטותוש ריאטריותוסנפשועסשופי ו2.5ו ב40-ו ששניםושאחרונות.ו ועיקרוש ידוסותואםואתושעסייש
במאפרושמואדות.
סעומתוזאתומאפרושמיטותוסאשפוזופאיכיאטריוסנפשוירדובתקופשושזוובסאופחותומ.82%-וואבסומאתברושזשוסא
באמתוכסוכךו רוע:ושירידשושזוומשקפתוספחותובאופןוחסקיומעברומאשפוזובבתיוחוסיםוסטיפוסובשואפיאיםובקשיסש.
 124מקורות:ושמקורושעיקריוושואושפראוםומואדותושאשפוזוושיחידותוסאשפוזויוםובישראס,ו2014ושסומשרדושבריאות,ושכוססובעמ'ו238וטבסש
מאכמתושסומיטותושאשפוזועבורוששניםו.1950-2014וואבסונראשוששנתוניםואינםואמיניםוסשניםושראשונות,ווסכןוששתמשתיובנתוניושסמ"א,
בסוחותואודותומיטותובבתיוחוסיםובשנתוניםושונים,וכדיוסששסיםואתוששניםו1948-1954וו.2015-ווס ביומחסותוממושכותוששתמשתיובנתוני
שסמ"או םוסשניםועדו.1958
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שמיטותובשואפיאיםושאסשוסאונאפרותובתורומיטותואשפוזווסכןוסאומופיעותובנתוניםווב רף.וושבעישושתכניתוששואפיאים
שתחיסשורקובשנתו, 2000וכךושחסקו דוסומשירידשוקרשוכברוספניש.וומצדושני,ומנתוניםושמצאתי,ובשנתו2011וכברושיוופי
 2.8ו יותרומיטותושסומ וריםונתמכיםובשואפיאומאשרומיטותואישפוזופאיכיאטריות.ואזויתכןושבאמתוישובזשופיצוי
משמעותיועסושירידשושרואיםוב רף.
משושמשאירואתומיטותושאשפוזושכססי.וושדברושמרשיםוביותרושואושמקוםושמדינשועדושמשפךושמאפרושישויציבועס
3-3.5ו מיטותוס 1000-ו נפשוטוכסומרושצסיחווסבנותובתיוחוסיםובקצבושתאםואתוש ידוסושעצוםובאוכסואייתושמדינש
בשנותישושראשונות.וואבסומאזושמשפךוב1977-וישוירידשושסו,44%וועסוזשואיןופיצויובתכניותואסטרנטיביות.וואזואיך
עומדיםובזש?וועדושנתו2000וסערךושחיאכוןובמיטותושישוקשורוסכךושקיצרוואתומשךושאשפוז:ומ11.5-וימיםובממוצעוב-
1950וסכ4-וימיםומאזושנתו2000ועדושיוםו)איורו.(106וובמקביסושייתשועסיישומאוימתובכמותושאשפוזיםוסנפש,ווסכןומאפר
שמיטותוסאוקטןובאותשומידשואוו)ספניושמשפך(ואפיסווסאוקטןובכסס.ווב15 -וששניםושאחרונותומשךושאשפוזושממוצע
נשארויציב,וושירידשובמאפרושמיטותומתאפשרתוכיומאשפזיםוקצתופחות.
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איורו:106ומשךושאשפוזושממוצעובבתיוחוסיםוכססיים.125

ששאסשושנישארתושיאומשו רםוסמש.וושאםושייתשושתייעסותובבדיקותוובטיפוסיםווסכןוצריךוסאשפזופחותוואפשר
סשאתדרועםופחותומיטות,ואווששקטינוואתומאפרושמיטותווכתוצאשושרופאיםונאסציםוסאשפזופחותוממשוששיוורוצים?
אתוזשואיואפשרוסדעתומנתוניםואטטיאאטיים.וומעדויותורופאיםונובעוששמערכתואינשומאפקתואתושתנאיםושרצויים .126
בפרט,ושמחאורובמיטותו ורםוסתפואשו בוששועדוכדיובעייתיות:
• בעייתועומאויתרובתקופותוסחץוכמווסמשסועונתוששפעתובכסוחורף,וכאשרוחוסיםומאושפזיםובמאדרונותוואין
מאפיקואחיותוכדיוסתתוסשםוטיפוסוראוי.
• אכנשושסוזישומיםוושדבקותוכתוצאשומשצפיפות.
• תדמיתושסוחוארוכבודוסחוסיםוששטיפוסובשםומתעכבואווששםומאושפזיםובמאדרונות.וודברוזשו ורםוסחיכוךובן
שחוסיםוומשפחותישםוסצוות,ומשושמביאובמקריםוקיצונייםואפיסווספרציואסימות.
ששוואשובינסאומיתושסושתפואשובבתיוחוסים

רופאים ואחיות
צדואחדושסומערכתושבריאותושואושתשתית:ובתיוחוסים,ומרפאות,וומיטותואשפוז.וושצדוששניושואוש א סושרפואי,וובפרט
רופאיםוואחיות .וונתוניםוחסקייםועסוזשומפוראמיםועסוידיומשרדושבריאות.ווששאתי ותו"חסקיים"ונובעתומכךושמשרד
 125מקור:ושפראוםו"מואדותושאשפוזוושיחידותוסאשפוזויוםובישראס,ו"2014ושסומשרדושבריאות.
 126ד"רואביבשואסעד,ו"חסוקוסבןופרום",ושוצאתואטימצקיו.2017

155
שבריאותועואקובעיקרובר וסציש,ווסכןושנתוניםושמפורטיםושישוסשםושםועסורישיונותוסעאוקוברפואשווסאועסועיאוק
ברפואשובפועס.וושנתוניםושישומוצ יםובאיורו.107וואסאומאפרונותניוששירותוסנפשועדו יסו .65וושנירמוסוסנפשונובע
משרצוןוסראותועדוכמשומאפרונותניוששירותופרופורציוניוס ודסושאוכסואיישוששםומשרתים.ווששתמקדותובאסשוששםועד
יסו65ונובעתומשרצוןוסדייקויותר,ווסאוסאפורואתואסשושישוסשםורישיוןואבסוכברויצאווספנאיש.
ישוסצייןוששנתוניםואודותואחיותוחסקייםובמיוחד.וובעברושאחיותושיוו"אחיותומעשיות"ושקיבסוושכשרשומקצועית
באיעוד.ו ואחרוכךונוצרומאסוסומקביסושסו"אחיותואקדמיות",וכשששכשרשוסאיעודושפכשוסשכשרשואקדמיתושבאופש
מקבסים ותואר ו ראשון .ו ובנואף ו משרדו שבריאות ו מיאד ושכרש וב"אחיות ו מואמכות",ו שעברו ו מבחן ושאמכש ו שס ו משרד
שבריאות.ווכיוםוכסומאסוסיושסימודומכיניםוסשאמכשוכזו.וובכסומקרש,ושנתוניםושסומשרדושבריאותועסומאפריואחיותושם
רקומאזותחיסתושמאש.
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איורו:107ומאפרושרופאיםוושאחיותועדו יסו 65וסנפש.וושנתוניםושבאיאייםוממשרדושבריאותוומשקפיםורישיונותוסעאוק
ברפואש.וומאפריושמועאקיםומדו"חוכוחואדםושסושסמ"א.127

משושניתןוסראותושוא:
• מאפרושרופאיםוסנפשו דסודרמטיתומאזושנותוש.70-ורובושעסיישושיאועדושנתו.1985ווכיווןושסימודיושרפואש
אורכיםו 7ושנים,וזשויכוסוסשצביעועסועצירתומ מתוש ידוסומידואחריושמשפךושסו.1977וובנואףושייתשוקפיצש
בשניםו 1990-1992וכתוצאשומ סושעסיישומרואיש.ובשניםושאחרונותוישוירידשוקסשובמאפרושרופאיםוסנפשו)או
סיתרודיוקומאפרובעסיורישיוןורופאועדו יסו,(65ואבסומאפרושרופאיםובפועסוספיושסמ"אודווקאויציבוואפיסוועסש
קסותובשנתייםושאחרונות.ווששאברושואושישויותרורופאיםושממשיכיםוסעבודואחריו יסו.65
• מאפרושרופאיםושמומחיםוסנפשושמשיךוסעסותועדו.2010וכיווןוששםונכססיםובמאפרושרופאיםושכוסס,ונובעומזש
שמאפרושרופאיםושכססייםוכמוורופאיומשפחשוירדוקצתובתקופשו.2000-2010
• מאפרורופאיוששינייםוסנפשו)שוב,ובעסיורישיוןועדו יסו(65ו דסועדו1992וומאזושואויציב.ושמאפרובפועסוקצת
יותרונמוך.ו
• מאפרושאחיותו סנפשו)עדו יס ו(65וירדומאזותחיסתושנותוש,2000-ובעודומאפרושאחיותושמואמכות ועוסש.
כשמשוויםועםונתוניושתעאוקשושסושסמ"אורואיםוירידשומשמעותיתומ2002-וס,2009-וומאזו2009וישושתאמש
מצויינתוביןומאפרושאחיותובפועסוסמאפרושאחיותושמואמכות.ווזשומשתסבועםונתוניומשרדושבריאותושספישם
בשנים ושאסש ו כברו כמעטו שאין ועוד ושאמכשו שסואחיותו מעשיות.ושמאקנש ושיאו שכנראשושפער ושנותר ובין
שמואמכותוסכססושאחיותושןוכאסשושכברוסאועובדותוכאחיות.ו

 127מקור:ושפראוםוכוחואדםובמקצועותושבריאותו2015ושסומשרדושבריאות,ושכוססו םוציטוטיםומדו"חוכוחושאדםושסושסמ"א.
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מדדי בריאות
עדוכשותארנוואתומערכתושבריאות.ו ואבסומשוששיש יםושסשומבחינתובריאותושציבור?ו ושניומדדיםוקסיםוסאפיוןושם
תוחסתושחייםוותמותתותינוקות.

תוחלת החיים
מיןושמפוראמותושואושתוחסתושחיים ובישראסושיאו בוששויחאיתוועוסשועםושזמן.וואיורו108ומראשואתושעסיישובתוחסת
שחייםומאזוקוםושמדינש.וובאךושכסותוחסתושחייםו דסשובכ15 -ושניםובתקופשוכוסש.וובתורוששוואש,ושעסיישובתוחסת
שחייםובעוסםוכוסוושייתשואפיסוויותרו דוסש,ובעיקרוכיושרבשומקומותובעוסםושתחיסוושרבשויותרונמוך.וואבסומאזושנות
ש80-ושסושמאשושקודמתושפערונשמר,וותוחסתושחייםובישראסו בוששויחאיתוסשארושעוסם.
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איורו:108ותוחסתושחייםובישראסוובעוסם.128

שצדוששניושסותוחסתושחייםושואו שיעורושתמותש:ואיזשואחוזומשאוכסואיישומתיםוכסושנש.ווכשמאתכסיםועסושנתונים
שאסשומקבסיםותוצאשומפתיעש:ובישראסומתיםוכסושנשורקוקצתויותרומ5-ואנשיםועסוכסו1000ותושבים,ווזשובמ מתוירידש
)איורו.(109ווזשומפתיעוב ססושחישובושבא:ואםותוחסתושחייםושיאובערךו 80ושנים,ואזובממוצעוניתןוסצפותושכסושנש
1/80ו משאוכסואישוימותו,וואםורוציםואתומאפרושמתיםוסכס ו 1000ו תושביםואז ו1/80ו שס ו1000ו זש ו,12.5וסא ו5ו וקצת.
שבעישועםושחשבוןושפשטניושזשושיאוששואומניחומצבויציב,וכסומרוששאוכסואישוסאו דסשואווקטנש,וושתפס ותוש יסים
םוסאומשתנש,ווסכןוכסושנשו 1/80ומשאוכסואישוצריכיםוסמות.ואבסושאוכסואישובישראסושיאובמ מתו דיסשומשמעותית:
שפריוןושממוצעושואובערךו3ויסדיםוסאישש,ושרבשויותרומש2.1-ושמוביסוסמצבויציב.וווכיווןוששאוכסואישו דסשועסוידי
יסודשו בושש,ושתפס ותוש יסיםומוטשוחזקוסכיווןושסו יסיםונמוכים.וובמיסיםואחרות,וישושרבשויסדיםוומעטוזקנים.וווכיוון
שעיקרושמתיםושםוזקנים,וואפיסוושםומתיםופחותוב ססושעסיישובתוחסתושחיים,ומקבסיםואתושתוצאשודסעיס.

 128מקורות:ושנתוניםוס ביוישראסומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א,וסוחו.3.24וועדואוףושנותוש60-ואסשונתוניםוסישודיםובסבד,ומתחיסת
שנותוש70-ועבורוכססושאוכסואייש.וושנתוניםוס ביושעוסםומאתרומחסקתושאוכסואיישושסושאו"ם.
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איורו :109ושיעורושתמותשובישראסונמוךומשמעותיתומבעוסםושמערבי.129

תמותת תינוקות
גורמי מוות
ורמיותמותשושםוסאוממשומדדובריאות,ואבסוששינוייםובשםויכוסיםוסשצביעועסושיפורוברפואש.ווכפיושניתןוסראותובאיורו
, 110ושיעורושמתיםוממחסותוסבוודםוירדובאופןוניכרועםוששנים.וושיעורושמתיםומארטן,ומחסותוריאות,וומחסותואחרות
כמעטוסאוששתנש.וובנואף,ושעסיישובמוותומאוכרתובעיקרובשנותוש90-ונבסמש,ווסאחרונשוישואפיסווירידשוקסש.

 129מקורות:ונתוניושיעורושתמותשובישראסומסוחו3.1ושסוששנתוןושאטטיאטיוסישראס,ווניתניםוברזוסוצישושסו5ושניםופרטוסשניםושאחרונות.
נתוניושאיחודושאירופיומאתרושמשרדושאירופיושסואר וןושבריאותושעוסמי.
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איורו :110וששינוייםובשתפס ותו ורמיושמוותועםוששנים.וושעסיישושקסשובשיעורושמתיםובאוףושתקופשושיאותוצאשושס
אקאטרפוסצישוואינשובשכרחואמיתית.130

תיירות רפואית
כיווןושמערכתושבריאותובישראסונחשבתוסטובשובאטנדרטיםובינסאומיים,ונוצרשותופעשושסותיירותורפואיתוטותיירים
שבאיםוסישראסוכדיוסקבסושירותיםורפואיים.וושדעותושאםומדוברובתופעשוחיוביתואוושסיסיתוחסוקות:
• מצדואחד,ותייריו מרפאואינםו מבוטחים ובביטוחושבריאות ושממסכתי,ו וסכןו משסמים ו מחיר ו מסא .ו ובעיקרון
ששכנאותומתיירותושמרפאויכוסותוסשפרואתומצבשושסומערכתושבריאותוובכךוסשפרואתוששירותושניתןוסאזרחי
שמדינש.
• מצדושני,ותייריושמרפאומעמיאיםועסושמערכת,ווכיווןוששםובאיםוסארץוסזמןומו בסוומשסמיםומחירומסאושם
מצפיםוסקבסושירותוטובוומשיר.וושירותוזשועסוסוסבואועסוחשבוןוששירותושניתןוסאזרחיושמדינש.
כדיוספתורומחסוקתוזוושוצעו)בשצעתוחוקותיירותורפואית,ושאושרובקריאשוראשונשובמרץ ו (2017ושתיירותומרפא
תו בסוכדיושסאותפ עובחוסיםוישראסים,ושימשיכווסקבסוקדימותוב יששוסמואדותורפואיים.וושבאיאושואושכיווןושיש
תמידותנודותובדרישותוסטיפוסורפואי,ושתשתיתושנחוצשוסזמניועומאו)מיטות,וא ס,ומתקנים,ווכו'(ונרחבתויותרוממש
שנחוץובממוצע.ווכתוצאשוחסקומשתשתיתותמידופנויוובסתיומנוצסוחוץומבזמניושעומאושקשיםוביותר.וושרעיוןושואושניתן
סנצסואתועודפיושתשתיתושאסשוסשםומתןוטיפוסיםוסתייריומרפא,ועסוידיותזמוןוש עתםוסתקופותושאינןועמואות.
בכסומקרשושיקףושתיירותושרפואיתועדייןונמוךוסמדי.ווספיודו"חושסומרכזושמחקרוושמידעושסושכנאת,131ובשנתו2012
כ 5%-ומששכנאותושסובתיושחוסיםושיבאוואיכיסובושיוומתיירותורפואית,וואיסוובבתיוחוסיםוממשסתייםואחריםוששכנאש
שזוועמדשועסובין ו.0-3%ו ובבתיוחוסיםושסוקופתוחוסים,ותייריומרפאושיווכ0.22%-ו משמטופסים,וושםואיפקווכ1.2%-
מששכנאות.
טיפוסובפצועיםומאורישוובפסאטיניםומששטחיםוושעומאועסובתיושחוסיםוכתוצאש

 130מקורות:וסוחו 3.29ו)שיעורותמותשוספיואיבש(ובשנתוניםושאטטיאטייםוסישראסומכמשושנים.וושנתוניםוניתניםוסטווחיםושסו3-5ושנים,וושם
יוחאווסנקודתושאמצעושסושטווח,ווכךונוצרו רףורציףויחאית.וובקצוותועשיתיואקאטרפוסצישוריבועיתושממשיכשואתושמ משומ3-ושנקודות
שאחרונות,וכדיושש רףואכןויכאשואתוכסוטווחוששנים.וושעסיישושקטנשובאוףושיאותוצאשושסושאקטרפוסצישושזווטובנתוניםושמקורייםויש
שתייצבות,ובסיועסייש,ואבסועסיישוכזווצפויישוכשקצבו דיסתושאוכסואיישומתמתן.
 131מרכזושמחקרוושמידעושסושכנאת,ונתוניםועסושתיירותושרפואיתובישראס.22.12.2013 ,

פרק יח :חינוך

תקציב משרד החינוך
תקציבומשרדושחינוךושואוש בושוביותרוביןומשרדיושממשסשושאזרחיים,וושניורקוסתקציבומשרדושביטחון.וורובושתקציב
מיועדוסתשסומיושכרוסמורים.וובנואףוישואעיףופיתוחוואעיףונפרדוסששכסשוש בושש.וושתקציבושסושמשרדועצמוו)בסי
שששכסשוש בושש(ומוצ ובאיורו.111ווזשוושתקציבושריאסיוסנפש,וכסומרומתוקןוסאינפסצישוומנורמסוספיו ודסושאוכסואייש
בכסושנש.
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איורו: 111ושתקציבושריאסיוסנפשושסומשרדושחינוך,וכוססואעיףושפיתוחואבסובסיושששכסשוש בושש.132

כפיושניתןוסראות,ושתקציבועסשובצורשומשמעותיתובתקופתוממשסתורבין,וכאשרוביצועושתקציבומפ רובמקצתואחרי
ששקצאש.וומ1997-ועדו 2008ושייתשומ מתוירידשוקסשו)זוואכןוירידשובפועס,ושכןוש רףומצי וכאמורואתושתקציבוסנפש
מתוקןוסאינפסציש(.ו ובעשורושאחרוןוניכרתושובומ מתועסייש,ושמשקפתוככסושנראשואתומימושושאכמיושרפורמשועם
שמוריםושנחתמוועסוידיושרתושחינוךויוסיותמירובממשסתושאחדותושסואשודואוסמרט.

 132מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.וואותםונתוניםומשמשיםו םובאיוריםושבאים.

160
150

)Rabin 2 (Peres
140

Netanyahu 2+
130

110

Barak
Olmert
Netanyahu 1

relative budget

120

100

Sharon

90

80
7

5

6

4

2

3

1

0

years

איורו: 112וששינויובתקציבושראסיוסנפשושסומשרדושחינוךו)בסיושששכסשוש בושש(,וכפיושבוצעובפועס,ובמשסךושכשונשושסוכס
ממשסש.

כדיוסאפשרושבחנשובפרטים ואיור ו112ו מראשואתוששינויובתקציבוטוכפיושבוצעובפועסוטובמשסךושכשונשושסוכס
ממשסש.ו ומאתברושבממשסתורביןושתקציבו דסובקרובוס50%-ו תוך ו4ו שנים,וואצסונתנישוובכ35%-ו עסופני ו6ו שנים.
בממשסתושרוןושתקציבונחתךובכ,10%-ורובםובשנשושראשונש,וכסומרוזוושורדשוחזרשושסושעסיישובשסשיוממשסתוברק.
איורו 113ומראשואתואעיףותקציבושפיתוחושסומשרדושחינוך.ווזשוואעיףוקטןויחאיתוושואונוטשוסששתנותויותרומשאר
תקציבושמשרד.וועםוזאתוניתןוסשבחיןובבירורובירידשושחדשומ1997 -ועדו,2008ובפרטובביצוע.וובשנתו2014ושתקצובושיש
בושובמיוחד,ואבסושביצועונמוךובמיוחד.
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איורו: 113ושתקציבושראסיוסנפשובאעיףושפיתוחושסומשרדושחינוך.
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מורים
שעאקש:ומוריםוביאודיווחטיבותובינייםושסומשרדושחינוך,ובתיכוניםושסורשויותומקומיותוועמותות
כמשומוריםוישוטומוריםוסנפשוסאורךוששנים

מורים עובדי קבלן
או ישוידועשובשניםושאחרונותושיאושמוריםואינםומועאקיםובמשרשותקניתומטעםומשרדושחינוךואוושרשותושמקומית,ואסא
באמצעותועמותותואוואפיסווחברותוכוחואדם.ו ועסופיונשסיומשרדושחינוךואיןוסעשותוזאתועםומוריםושמסמדיםואת
מקצועותושסיבשושסומערכתושחינוך,ואסאורקועםומוריםובתכניותושעשרשוותכניותומיוחדות.ו וששצדקשושיאוסאפשר
מישותובשפעסתותכניותואסש.
שצדוששניושסוש מישותושזוושיאוששמוריםומפוטריםומדיוכמשוחודשיםוואיןוסשםוביטחוןותעאוקתי.ווספיותחקירושס
סיסיובןועמיומשקואסיצישוסשעאקשוישירשובחינוך,133ושיווב2016-וספחותו27300ומוריםועובדיוקבסן,ומתוךואךושכסושסוכ-
13300ו מורים,וכסומרוכ. 20%-ו ומשרדושחינוךואווכסו וףורשמיואחרואינםומנשסיםומעקבואחריומאפרושמוריםועובדי
שקבסן,וואיןובנמצאונתוניםורשמייםוכסששםועסוממדיוושתפתחותושתופעש.

שכר
רפורמותושונותווששפעתן
ספיונתוניםושסושסמ"אושכרושמוריםונמצאובעסיישובשניםושאחרונות,ויותרומאשרושכרוששכיריםושאחריםובמשק
)איורו.( 114וובאופןומפתיעועוששורושםוששעסיישובשכרושתחיסשועודוספניומימושושרפורמותושסויוסיותמיר,וועודוספני
שעסיישובתקציבומשרדושחינוך.וומעברוסכך,ושנתוניםומצביעיםועסושכרו בושומשממוצעובמשק,ובני ודוסמידעוממקורות
אחרים,ו כוססו סמשסו משנתוניםועסו שכרועובדיו מדינשו כפיו ששואו מופיעובשנתוןושאטטיאטיו סישראס .ו וששאבר ושוא
ששאוכסואיישושכסוסשובממוצעואינשוזשש,וובנואףושכאןומדוברועסושכנאשוכוססת,וושםועסוששכרוסמשרתושכיר.ווישושני
שבדסיםועיקרייםוביןושמדדיםושאסש.ווראשית,וששכרושממוצעוסמשרתושכירומחושבועסוידיוחסוקתוכססוששכרוששוסם
סמאפרוששכירים,וכוססואסשושעבדוובמשרשוחסקיתוביותר,ווסכןומאפרוששכיריםויכוסוסשיותומנופחוושממוצעונמוךומדי.
ושנית,ואםואדםועובדוביותרוממשרשואחתוששכנאשושסוו בוששויותרומששכרובכסואחתומשמשרות.
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איורו: 114ושכרוממוצעושסועובדיושוראשו)בסיועובדיוקבסן(ובששוואשוסשכרוממוצעושסוששכיריםובמשק,ומתוקןוסאינפסציש.134

 133סיסובןועמי,וכמשומורותוקבסןויש?ומיפויוארציוכיתותוא'ועדויב'.8.6.2016 ,
 134מקור:ושודעשוסעיתונותושסושסמ"אובנושאומ מותובשכרםושסועובדיושוראש,ו,2014-2003וששופצשוב.18.12.2016-
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שחיקה
אחתושבעיותועםומקצועוששוראשושיאוששואושוחק.ווסאוקסוסשתמודדועםוכיתותועמואותויסדים.וונתוניםועקיפיםועסוזש
ניתןוסקבסומשאיבותושב ססןומוריםופורשים.וואםושםונשניםושיינוומצפיםושיפרשווב יסושפנאיש.וואםושםופורשיםוקודם,
אוסיוישובעיש.
)age (7.7%

)death (1.6%
)frozen (1.4%
)health (8.5%
)fired (0.4%

)will (30.0%

)early (50.5%

איורו:115ואיבותושפריששושסומוריםובשנתותשע"דו).135(2013/4

איורו 115ומראשואתופיסו ואיבותושפריששובשנתותשע"דו).(2013/4וובשנשוזוופרשוו2153ומורים.וומאתברושפחותומ-
 8%ומשםופרשווכיוש יעווס יסושפנאיש.ווחציוחתמוועסופריששומוקדמת,ושאפשריתומ יסו.50וועודו30%ובחרוובפרישש
מרצון,ושאפשריתוב יסו. 60וובשנחשושרובושמוריםושןומורות,וזשוקרובוס יסושפריששוששואו .62וועבודתםושסו30ומוריםו)
(1.4%ושוקפאש,ו9ופוטרו,ווששארואיבותוסאונעימות:ובעיותובריאותואוופטירש.

הזרמים החינוכיים השונים
ממסכתי,וממסכתיודתי,וחרדיוסאומוכרוטומאפרושתסמידיםובכסואחד
ששקעשובתסמידוספיוזרםוחינוכי
שפרטתותכניוסימודוסעמותות

השוואה בינלאומית
מבחניופיזשוטוקריאש,ומדעים,ומתמטיקש,ופתרוןובעיות
פעריםוואיושוויון

ההשכלה הגבוהה
מערכתושששכסשוש בוששושסוישראסושוקמשועודוספניושכרזתושמדינש:וש אוניבראיטשושעבריתובירושסיםוושטכניוןובחיפש
נואדווכברובשנותוש20-ו שסושמאשושקודמת,וונועדווסאפקוששכסשו בוששובתחומיםוחעיונייםוושטכנוסו ייםובשתאמש.
בנואףושיוומא רותוסשכשרשומקצועית ועס-תיכונית,וסמשסוסטכנאים,ושנדאאים,ואחיות,וומורים.ווחסקומשמקצועותושאסש
עברוואחרוכךואקדמיזצישווכיוםונסמדיםוסתוארואקדמי.

 135מקור:ושתנועשוסחופשושמידע,ושקיבסשונתוניםוממשרדושחינוך.וhttp://www.meida.org.il/?p=6738
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איורו: 116ומאפרושאטודנטיםוסתוארוראשוןוובחינוךושעסויאודיוסאורךוששנים,ועםופיסוחוספיואו ומואדושסימודים.136וושנתונים
מנורמסיםוס ודסושאוכסואיישווניתניםוכאטודנטיםוסכסו100,000ותושבים.

שתפתחות ומאפרושסומדיםוסתוארוראשוןואוובסימודיםועס-תיכונייםומוצ תובאיור ו.116ו וכיווןושצפוי וכיומאפר
שאטודנטיםוי דסוכששאוכסואיישו דסש,וש רףומראשואתומאפרושאטודנטיםוסכסו100,000ותושבים.וושנתוניםוס רףושזש
אינםומסאיםו)במיוחדועדושנותוש 80-ושסושמאשושקודמת(,וואובסיםומשינוייםובאר וןושמידעועסוידיושסמ"א.וובכסואופן
ניתןוסראותומאפרותופעות.
• מאפרושאטודנטיםו דסובשתמדשוברובוששנים,ומשושמשקףועסיישואמיתיתובביקושוסששכסשו בושש.וועםוזאתושיו
תקופותושסודריכשובמקום,וסמשסובשנותוש80 -ושסושמאשושקודמת.וו םובשניםומאזותחיסתושמאשושמאפרודי
יציב,וובשניםושאחרונותואפיסוויורדוקסות,ומשושמצביעואוסיועסוכךוששנתו2010ושייתשושנתוששיא.
• מאפרושאטודנטיםובאוניבראיטאותויחאיתוסאוכסואיישועסשועדו1970וואזונעצר,וש יעוסשיאובשסשיושנותוש,90 -
ומאזובירידשוקסש.
• נתוניםועסואמינריםויעודייםוסמוריםומתחיסיםומ,1970-וועסושאוניבראיטשושפתוחשומ1980-ו )שסימודיםובש
שתחיסווב.(1976-וושאמינריםוסמוריםושתחיסווסשתחסףובמכססותואקדמיותוסשוראשוב.1985-וומאפרושסומדים
באוניבראיטשושפתוחשויכוסוסשיותומנופח,וכיואטודנטיםועשוייםוססמודובאופןוחסקיווסאוסאייםואתושתואר.
• שמשפךובששכסשוש בוששוחסוב,1990-ועםושתחסתושקמתןושסומכססותואקדמיותושנתנוותוארוראשוןו)ובשמשך
םותוארושני(ותחתופיקוחושסושמועצשוסששכסשו בוששו)שמס" (.ו ומאמצעושנותוש90 -ו ישוירידשובמאפר
שאטודנטיםוסתוארוראשוןושאוניבראיטאות,ובמקביסוסעסיישודרמטיתושסושאטודנטיםובמכססות,ושנעצרשואוסי
רקוסאחרונש.
• או ושמואדושבווישואתומאפרושתסמידיםוש בושוביותרושואוככסושנראשוישיבותו—וישיבותועס-תיכוניות,
ישיבותו בושות,וכוססים,וישיבותושאדר,וואוספנותוסבנות.וועםוזאתוישוסשאתיי ומנתוןוזש,ושכןואברכיםובכוססים
בעיקרויכוסיםוסששארושםוכסוחיישם,ווסכןושמאפריםומצטבריםוואינםובניוששוואשוסמואדותושבשםוסומדים
סתקופשומו בסת.ווברורו םושעוסםושישיבותוסאוקםוישומאיןובאוףושנותוש;90-ופשוטובשנתוניםושאטטיאטיים
איןונתוניםושמתייחאיםוסשניםוספניו.1997
• שסוחותושסואוניבראיטאותומחו"ס,ושעשווכותרותובתקופשומאוימת,ושיוותופעשושוסיתווחוספת.
 136מקור:ושנתוניםונאאפווממאפרוסוחותובפרקושחינוךושסוששנתוןושאטטיאטיוסישראס,ווכןוממאפרושנתוניםושסושניםושונותוכיווןושכסושנתון
מכיסומידעורקועבורושניםואפורות.וובנואףושישוצורךוס שרועסושינוייוניאוחווסבצעועיבוד,וסמשסושאטודנטיםובחינוךועסותיכוניוחושבו
כשפרשומכססושאטודנטיםובמואדותוכאסשופחותומאפרושאטודנטיםובאמינריםוסמוריםו)שמופיעיםוכאןובאיוו ונפרד(.
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איורו: 117ומאפרושאטודנטיםושאיימוואתוסימודישםווקבסוותוארוראשון,ויחאיתוס ודסושאוכסואייש.137

כדיוסששסיםואתושתמונש ,ואיור ו117ו מראשואתומאפרושאטודנטיםושאיימוואתוסימודישםוסתוארושראשוןובמואדות
ששונים.וובאוניבראיטאותושיחאוביןומאפרושאטודנטיםו)כ1000-ומתוךוכסו100,000ותושבים(וסביןומאפרושמאיימיםו)קצת
פחותומ(300-ומשקףואתומשךושסימודיםוששואוכר יסו3ושניםו)ובכמשומקרים,וסמשסוסימודיושנדאש,ו4ושנים(.וומאפר
שמאיימיםובאוניבראיטשושפתוחשוקטןובשרבשוטוובנואףושסמ"אושפאיקווסאפורואותםובנפרדובשניםושאחרונות.וומאפר
שמאיימיםובמכססותועסשובשתמדשווכיוםושואודומשוסמאפרושמאיימיםובאוניבראיטאות.

השפעת המכללות
ססאואפקוששתפתחותושמשמעותיתוביותרובשדשושששכסשוש בוששומאזושמשפךושיאושקמתושמכססותושאקדמיות.
שתנופשוש דוסשוסשקמתומכססותושונש שועסוידיושרושחינוךואמנוןורובינשטייןו)בממשסתורבין(,ושיזםואתושינויוחוק
שששכסשוש בוששוסשםוכך.וומכססותואסשומפוזרותוברחביושארץ,וושנ ישוואתושששכסשוש בוששוסשדרותורחבותובציבור.
איורו116וואיורו 117ומד ימיםוכיושאוכסואיישוניצסשואתוששזדמנותושזו,וומאפרושאטודנטיםובמכססותוומאפרושתאריםוששן
מעניקותודומיםוסאסשושסושאוניבראיטאות.

 137מקור:וכמוושאיורושקודם.
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איורו: 118ומאפרושתאריםושמוענקיםובתחומיוסימודושונים,ומנורמסיםוס ודסושאוכסואייש.138
 138מקור:ושנתוניםונאאפווממאפרוסוחותובפרקושחינוךושסוששנתוןושאטטיאטיוסישראס,ווכןוממאפרושנתוניםושסושניםושונותוכיווןושכסושנתון
מכיסומידעורקועבורושניםואפורות.ועדו 2006ונתוניושאוניבראיטשושפתוחשוסאושבחינווביןומדעיושחברשוושרוח,ואזושפרדתיואותםוספיושיחא
ששישובשנתו.2009ונתוניומדעיושרוחובמכססותוכוססיםוכנראשוסימודיואמנותוועיצוב.
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עםוזאת,ושמכססותואינןומסמדותואתוכסותחומיושסימודובמידשושווש.וואיורו118ומראשואתושתפתחותומאפרושתארים
שמוענקיםובתחומיוסימודושונים.וושמאפריםושובומנורמסיםוס ודסושאוכסואישובכסושנש,וכסומרוזשומאפרושמאיימיםותואר
סכסו 100,000ותושבים.וומענייןוסראותועדוכמשומדעיושחברשושםושתחוםושדומיננטיוביותר,ואפיסוובסיוסכסוסובשםואת
מנשסועאקים,ווסעומתוזאתוכמשוכסומדעיושטבעוביחדוורפואשו)כוססומקצועותועזרורפואיים(ושםותחומיםוקטניםויחאית.
מדעיושחברשושםו םושתחוםושמרכזואתושרובושמכריעושסובו ריושאוניבראיטשושפתוחש.
אשרוסששפעשושסושמכססות,וניתןוסשבחיןוביןושסוששומקרים.
• שמכססותותרמווסעסיישוקסשובמאפרושסומדיםואתומדעיושטבע,ומדעיושרוח,וומקצועותושרפואש.וובמקרשושס
מדעיושרוחומדוברובעיקרובפיצויועסוירידתומאפרושסומדיםותחוםוזשובאוניבראיטאות.ו
• שמכססות ו שרימו ו תרומש ו משמעותית ו ססימודי ו מדעי ו שחברש ו וששנדאש ,ו ושביאו ו סמשס ו סשכפסש ו שס ו מאפר
שמשנדאיםוסנפש.
• שתחומיםושבשםושמכססותו רמווסשינויושמשמעותיוביותרושםוססאואפקומשפטיםוומנשסועאקים.ותחומיםושאסש
שיוובעברוקטניםויחאית,וומאפרושמאיימיםובאוניבראיטאותונשארופחותואוויותרויציבוסאורךוששנים,ואבסומאפר
שמאיייםובמכססותו דוסופיוכמשו—וובמיוחדובמנשסועאקים,ושםומאפרושמאיימיםועודושוסךוו דסובצורש
משמעותיתומשנשוסשנש.ווששאסשושיאוכמובןואםואסשושתחומיםושבשםובאמתוצריךומאפריםוכאסשושסובו רים
נואפיםוכסושנש:וסמשסושאםובאמתוצריךויותרומנשסיועאקיםומאשרומשנדאים?

החמצת ההשפעה הסביבתית

139

מעברוסששפעשועסוששכסתושציבורוועסושמצבושכסכסיושנובעומכך,וסמואדותוסששכסשו בוששויכוסשוסשיותו םוששפעש
אביבתיתוניכרתועסושעירושבשושםונמצאים.וואוניבראיטשואוומכססשומרכזתואספיואוועשרותואספיואטודנטיםוועודוכמש
מאותועובדים,ווכוסםוצריכיםומ ורים,ואוכס,וומ ווןושירותיםוסכסוצרכיושחיים.ווואטודנטיםותורמיםו םוסחייושתרבותווסחיי
שסיסש,וויכוסיםוסשפיחוחייםובעירואוושכונשושאחרתושייתשונשארתושקטשוושוממש.וואבסוסשםוכךוצריךוששמואדוישיש
משוסבובעירוושישישוקשרוישירוביןושמואדוסביןושעיר.ווכדיוששעירותרוויחוצריךוסאפשרוסאטודנטיםוסצאתומשקמפוא
סבתיוקפש,וסחנויות,ווסדירותושנמצאותובקרבתומקום.ו ומודסוכזשוקייםובכסושעוסם,וושרבשואוניבראיטאותוומכססות
משוסבותובעירובכססובסיוקמפואומובחן.וובישראס,וסעומתוזאת,ומואדותוששכסשו בוששונבניםובצורשושסוקמפואומ ודר,
ובשרבשומקריםושקמפואושזשונמצאובכססומחוץוסעיר.ו ודו מאותובוסטותושןומכססתותסוחי,ושממוקמתומחוץוסקרית
שמונש,וומכססתואפיר,ושממוקמתומחוץוסשדרות.ו וישוסשניחושאםושמכססותושאסשושיוובתוךושעירווסאומחוצשוסש,
שאוכסואיישושצעירשוושפעיסותושכסכסיתוששיאומביאשושיוומשפיעותובאופןוניכרועסושעריםושאסש.וו םומואדותו דוסים
כמוושאוניבראיטשושעבריתובירושסים,ואוניבראיטתותס-אביב,וומכוןווויצמןוברחובותונמצאיםובשוסייםוואינםומשתסבים
עםושכונותומקיפות.

תקצוב ההשכלה הגבוהה
תקצובוש ששכסשוש בוששומופרדומתקציבומשרדושחינוך.וובעיקרוןו ובשושתקציבונקבעועסוידיושממשסש,ווששימושובו
אמורוסשיותונתוןוסשיקוסודעתםושסושמואדותוסששכסשו בוששובפיקוחושסושוועדשוסתכנוןוותקצובושסושמועצשוסששכסש
בושש.וובמציאותוסמשרדושאוצר וישומעורבותועמוקשובתקציביושמואדות,וובעיקרובמשכורותוסא ס.וושתפתחותושתקציב
מוצ תובאיורו. 119ווכפיושניתןוסראותושייתשועסיישומשמעותיתובשנותוממשסתורבין,וואחרישותנודותוקסותובסבד.וורק
סאחרונשושתקציבועסשומעסומשוששישובתחיסתושמאש.

 139סקריאשונואפת:ומירבומורן,וכשקריתושמונשותשיישוברקסיושישראסית,ודשומרקר,ו.9.6.2017
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.140ושתקציבושראסיוסנפשושסושששכסשוש בושש:119איורו

הסגל האקדמי
"ירידתומאפרוחבריושא סוב"עשורושאבוד

.(ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח: מקור140

פרק יט :דיור

נושאושדיור ונמצאובכותרותובשניםושאחרונותוב ססומשברושדיור.וונתחיסועםותקציבומשרדוששיכוןוושפעיסותושממשסתית.
אחרוכךונעבורוסתיאורושבניישובאופןושיאטוריוומצאיושדירותושקיימות,וואזונפנשוסמשברושדיורוואיבותיו.

תקציב משרד השיכון
פרויקט שיקום שכונות

דיור ציבורי
כמותושבניישוושאחזקות
חוקושדיורושציבוריוודחייתוובחוקוששאדרים

בניית דירות ומצאי הדירות
משרדוששיכוןוובניישוציבוריתושםורקוחסק,וספעמיםוקטן,ומשוקושדיור.ווצריךוסשאתכסו םועסושתמונשוכוסש.וונתחיסועם
שנתוןושבאיאיוביותר:ו כמשודירותובונים.וו םובזשוישושתיואפשרויות:ושאםושכוונשוכמשודירותושתחיסווסבנות,ואווכמש
דירותואיימווסבנות?ו וכדיוסשתחמקומששאסשופשוטונבחןואתושתישן.ו ואבסומשושיותרוחשובושואושנירמוסוס ודס
שאוכסואייש,וכיוכמותושדירותושדרוששופרופורציוניתוכמובןוסכמשואנשיםוצריכיםוס ורובשן.
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איורו:120וקצבובינויושדירותומאזושנותוש,50-ודירותוחדשותוס100-ונפשובשנש.141

איורו 120ומראשואתואךוכסושבנישומנורמסוספיושאוכסואייש.ווספניושמשפךוב1977-וקצבושבניישושישובערךודירשווחצי
סכסו 100ותושביםוכסושנש.ושישוצריךוסבנותומדינשווסאפקומ ורים.וחרי ותוכספיומטשונרשמווכתוצאשוממיתוניםוקשים,
שקרוובשניםו1967וו. 1976-ואחריושמשפךוקצבושבנישושאופייניוירדובשניושסיש,וועמדורובושזמןו)ועומדו םוכיום(ועסוכחצי
דירשוסכס ו 100ו תושביםוכסושנש.וחרי ותוכספיומעסשושיוובתקופתושמירו)כששרוןושישושרוששיכון(ובת ובשוס עסייש
שרואיתושסוראשיתושנותוש,90-ווכמשושניםואחריוזשובזמןוממשסתורבין.
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 141מקור:ופראומיושבינויובישראסושסושסמ"אועםוששסמותומששנתוןושאטטיאטיוסישראס,וסוחו.22.1
 142מקור:ופראוםושבינויובישראסו,2011ופראוםו1506ושסושסמ"א,ווסוחו22.11ומששנתוןושאטטיאטיוסישראס.
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שאסשוקשורשוסכךושיאומיויוזםואתושבנייש.וואיורו121ומראשואתושתחסותושבניישו)במאפריםואבאוסוטיים,וסאומנורמס
ס ודסושאוכסואייש(וואיזשוחסקומשןושישוביוזמתושממשסשואוושס ויזמיםופרטיים.ו וספניושמשפךוחסקוניכרומשבניישוט
ספעמיםואפיסוויותרומחציוטושישוביוזמתושממשסש.וואחריושמשפךושממשסותושעדיפווסתתוסשוקושפרטיוסשוביס,וורקוחסק
קטןומשבניישונעששוביוזמשוממשסתית.וואבסובכסוזאת,וכששישוצורךוב ססו סושעסיישושרואיתוש דוסושסוראשיתושנותוש-
, 90ושרוששיכוןואריאסושרוןויזםובניישוממשסתיתורחבתושיקף.ווכמשושניםוסאחרומכןו םוממשסתורביןויזמשובניישונרחבת,
בשבדסושבמקרשושזשושייתשו םושצסחשובש דסשוניכרתושסושבניישושפרטית.ווסעומתוזאת,וממשסותונתנישוושאחרונותוסא
שצסיחווס רוםוסעסיישומשמעותיתובבניישומאזותחיסתומשברושדיורוב.2008-ו ושייתשועסיישומו בסתובבניישושפרטית,
שנעצרשוב,2012-וואיסוושממשסשועצמשוסאוש בירשואתוקצבושבניישושסשוכפיושעשווממשסותוקודמותובמצביומשבר.
עודושאסשוחשובשושיאואיפשובונים.וומטבעושדבריםושביקושוסדירותומתרכזובאזוריושביקוש,וקריובמרכז.וומצדושני
ישומדיניותוממשסתיתושסופיזורושאוכסואיישוומתןועדיפותוספריפריש.וומצדושסישיוישואתוכסושנושאושסושבניישובשטחים
עםושששסכותושפוסיטיותוושמדיניותושסו.וואזומשוששורשושתחתונש?
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איורו:122וחסוקתושתחסותושבניישובכסושנשוספיומחוז.143

איורו 122ומראשואתושחסוקשושסושתחסותושבניישובכסושנשוספיומחוזות.וואפשרוסראותוכאןוכמשותופעותומעניינות:
• אזורושמרכזו +ותס-אביב ו שואותמידובערךוחציומכסושוקושדיור,ואםוכיובשנותוש80-ו זשוירדוסכ.40%-ואבס
שחסוקשושפנימיתומשתנש:ובשנותוש60-ורובושדירותונבנוובתס-אביב,וואיסוומאזושנותוש90-ושרובונבנותובמחוז
שמרכז.ושמעברושזשומשקףואתוש ידוסושעצוםובמטרופוסיןודןושמקיףואתותס-אביבוואתושרווישובתס-אביבו ופש.
• ירושסים ו זכתש וסתנופת ובנישו משמעותית ואחריו מסחמתו ששתושימיםובשנות וש70-ו וש,80-ו כשכס וששכונות
שחדשותושמקיפותואתושעירונבנווסראשונש.וואבסומאזושנותוש90-ועדושיוםואחוזושבניישובירושסיםושואוחצי
ממשוששישובתקופשושזו.
• כמותושדירותושנבנותוב יו"שודיומרשימש.ותנופותובניישושיוובשסשיוממשסתוב ין,ובשסשיוממשסתושמיר,וובשסשי
ממשסתונתנישוושראשונש.וירידותושיוובממשסותוששמאסוששחסיפוואותן:וממשסתופראובתקופתושרוטציש,
ממשסתורביןוששנייש,ווממשסתוברק.וודווקאובתקופתוממשסתונתנישווששנישושבנישושיחאיתובשטחיםושיא
שנמוכשוביותרומאזוימיוממשסתורביןושראשונשו)אבסושימווסבושזשויחאיתוסבניישובכסושמדינש,ווסאובאופן
אבאוסוטי(.
• תנופתושבניישושסושרוןובתחיסתושנותוש,90-ובעקבותו סושעסיישומרואיש,ושייתשומרוכזתוכוסשובמחוזושדרום.
כפיושנראשובאיורו123וסשסן,ושיאו םושייתשומורכבתוכוסשומדירותוקטנותויחאיתושסו3וחדרים.
מענייןו םוסראותומשובונים.וומאתברוששדירותושבוניםוכיוםושןוסאואותוושדברוכמוושדירותושבנוובעבר.וורמתושחיים
עסתש,ווכחסקומזשועסשוש ודסושסושדירות.ו ויתכןו םושנואףושיקוסושסושקבסניםושפרטיים,ושמעדיפיםוסבנותודירות
 143מקור:ופראוםושבינויובישראסו,2011ופראוםו1506ושסושסמ"א,ווסוחו22.11ומששנתוןושאטטיאטיוסישראס.
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דוסותוכדיוסשעסותואתושמחיריםושסשן.וובכסואופן,וכפיושאפשרוסראותובאיורו,123וכיוםוכברוסאובוניםוכמעטודירות
קטנות,וויותרומחציושדירותושנבנותושןודירותושסו5וחדריםוומעסש.
משוזשואומר?וואםואתםושייכיםוסאופטימיים,וזשויופי,וכיוזשומצביעועסועסיישוברמתושחייםוומ וריםובדירותו דוסות
ומרווחותויותר.וואפשרוסשצדיקואתוזשובטיעוןושזשומשושששוקומייצר,וכנראשוכיוזשומשושאנחנוורוציםוויכוסיםוסקנות.
אבסואםואתםופחותואופטימיאטים,וישוכאןואימניםוסכשסושוק.וודיוברורושסאוכוסנוובאמתורוציםואוויכוסיםוסקנותודירות
כאסשו דוסותוטוסמשס,ועםושזדקנותושאוכסואייש,וצפויושישישוביקושו בושויותרוסדירותוקטנותושמתאימותוסזו ות
מבו ריםואחריוששיסדיםועזבוואתושבית.וואבסוששוקומייצרודירותו דוסותווסאודירותויותרוקטנותופשוטוכיוזשויותרורווחי
סמכורודירותויוקרשו דוסות.
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סשואיף:ושתפס ותוש יסיםווש דסיםושסומצאיושדירותוכיוםוטושקטנותויותרושןוישנות

משבר הדיור
נושאושדיורונמצאובקדמתושבמשואווספחותוברקעושדבריםומאזושמחאשושחברתיתושסו.2011וושבעישושידועשושיא
שמחיריושדירותועסוובאופןותסוסומאז ו, 2007וסמרותוכסומאמציושממשסשוסשביאוסירידתושמחיריםואווספחותוסבסימת
עסיישונואפת.

מחירי הדירות
מחיריושדירותועוסיםובתסיסותומאז ו. 2007ו ואבסוצריךוסשאוסויחאיתוסמש.ו ושאפשרותושמתבקשתושיאוסבררושאםושם
עוסיםובאופןוריאסי,וכסומרויותרומשאינפסציש.וואבסודירותושםוסאואתםומוצרוצריכש.וסרובושאנשים,ודירשושיאושרכישש
ש דוסשוביותרוששםועושיםובחיישם,וושםועושיםורכיששוכזוורקופעםואחת.וואזואפשרותושניישושיאוסששוותואתועסיית
מחיריושדירותועםועסייתושמשכורות,וכיוצריךוסצבורושרבשומאודומשכורותוכדיוסשסםועסודירש.
שמדד,וששכרושממוצע,וומדדושדירותומוצ יםובצוותאובאיורו.124וושימווסבושכסושנתוניםומנורמסיםוסשנתו.1993
במיסיםואחרות,ומשושאנחנוורואיםוזשוששינויושיחאיומאז ו1993ו וסאומחיריםואבאוסוטיים,ומשושמאפשרוששוואשושס
ששינויים.

 144מקור:ופראוםושבינויובישראסו,2011ופראוםו1506ושסושסמ"א,ווסוחו22.9ומששנתוןושאטטיאטיוסישראס.

172
lapid

kahlon

netanyahu
steinitz

olmert
olmehirsch bar-on

netanyahu

prime min. rabin
finance shochat

pernetanyahu
barak
sharon
merid ne'eman shshochat shalom

400

350

300

avg. wages
appartments
200

150

price index
)(inflation

relative appartment cost

250

100

avg 1993 = 100

50

0
2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

איורו: 124ושעסיישובמדד,ובמשכורות,וובמחיריושדירותומאזו.1451993

אםומאתכסיםומ 1993-ועדושיוםוברורוכיומחיריושדירותועסוויותרומשאינפסצישוו םויותרומששכר.ואבסושעסיישושזו
שיתשוממשוסאואחידש.וסשיפך,ושיוושתיופאזותושסועסייתומחיריםותסוסש,וובינשןועשורושסםושבוומחיריושדירותושיוובאימן
שסוירידשוקסשו)שימווסבושזווירידשובמחיריםונומינסיים ו—ושירידשויחאיתוסאינפסצישואווסשכרומשמעותיתויותר,וכיושם
שמשיכווסעסות(.
שעסיישושראשונשושיתשובחציוששניושסושנותושתשעים,וומיוחאתוסעסיישובביקושוכתוצאשומ סושש ירשומרואיש.
עסייתושמחיריםושזווסאו רמשוסמחאשו דוסש,וכיושמשכורותו םועסוו)אמנםוקצתויותרוסאט,ואבסואחריוכמשושניםושפער
נא ר(.וושעסיישוששנישובמחיריושדירותושתחיסשובערךובמשברושכסכסיושסו2008ווממשיכשועדושיום;ועסיישוזוומיוחאת
סריביתושנמוכשובבנקיםווסמצבושבוראש,וש ורמיםוסדירותוסשראותוכאפיקוששקעשומבטיחויחאיתוכשבמקביסואפשרוסקבס
משכנתאוזוסשויחאית.ווכתוצאשוישוביקושויתרוסדירותוועסייתומחירים.וושבעיישושיאושבתקופשושזוושמשכורותודיוקפאו
במקוםויחאיתוסאינפסצישו)ראוו םובאיורו48בעמ' ,(83ווסכןושעסיישושיחאיתושסומחיריושדירותומור שתו)וכואבת(ויותר.
שקשרוביןועסייתומחיריושדירותוספעיסותושסומשקיעיםווס ריביתושנמוכשושסובנקוישראסומקובסועסורבים.וובפרט,ושוא
מופיעובניתוחושבוצעובחטיבתושמחקרושסובנקוישראסוכברובתחיסתושמשבר ,ושביאוסמאקנשושבאש:146
"נמצאוכיוש ורםושעיקריוסעסיישושסומחיריושדירותובשניםו 2009-2010שואושורדתשושסושריבית
שמוניטריתועסורקעושמשברושעוסמי .זוומאבירשוכמחציתומשעסיישוב ,2010-ששאתכמשוב 13.9-אחוזים.
שורדתוריביתושסונקודתואחוזואחתושעסתשואתומחיריושדירותוב 6.5-אחוזים".
חיזוקוסמאקנשוזווניתןוסמצואו םובמיתוןושקסובעסייתומחיריושדירותושאירעוב) 2011-2012 -איורו.(124וותקופשוזו
אופיינשובעסיישומאויימתובריביתובנקוישראס,ושש יעשוסכדי ו,3.25%וסעומתואינפסצישושנתיתושס ו.2.17%ו ואסאושאז
שריביתושחסשוסרדתושוב,וומחיריושדירותוחזרווסעסות.

הסיבות למשבר :חסמי ביצוע ולא חוסר היצע
ששאברושפשטניוסמשברושדיור,ושמצוטטוסעיתיםוקרובותועסוידיו ורמיםוממשסתייםוועסוידיושעיתונות,ומבואאועסוששנחש
שדיורווקרקעותושםומוצרוככסומוצרוכסכסיואחרוומחירוששוקושסשםונקבעועסוידיושיוויושמשקסובין וביקושוושיצע.
שתיאורישושכסכסיתואומרתושאםושביקושו בושווששיצעונמוךושמחיריםועוסים.וומכאןומאיקיםושאםושמחיריםועוסיםואימן
שאיןומאפיקושיצעוסענותועסושביקוש.וושפתרוןושואוסכןוסש דיסואתוששיצע.

 145מקור:ונתוניושסמ"אועסומדדושמחיריםוסצרכן,ומדדומחיריושדירות,ווששכרושממוצעובמשק.וונתוניומחיריושדירותומתחיסיםוב.1993-
 146ויצמןונ רוו יאוא ס,ומשומאבירואתושתפתחותומחיריושדירותוושכרושדירשובישראסובשניםו ?1999-2010אקרובנקוישראסו ,85ודצמברו.2011
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מעברוספ םושסו יובטיעוןושזש, 147וישובוו םופ םוכסכסי.ווקרקעוודיורואינםורקומוצרוכסכסיושנשסטועסוידיוחוקיוביקוש
ושיצע  ,ובמקריםומאוימיםושםומתנש יםואחרת.ושאיבשושיאוששוקושדיורומאפקובעצםושניוצרכיםושוניםוובסתיוקשוריםוזש
סזש:148
• פתרונותודיורועבורומיושמבקשוסרכושודירשוכדיוס ורובש,וביןואםוקוניודירשוראשונשווביןואםומשפריודיור.
• אפשרותוששקעשושמבטיחשואתוערךושכאףוומאפשרתותשואשונאשוכששדירשותמכרובעתיד.
שצורךושראשוןוכפוףואכןוסחוקיוביקושוושיצעור יסים:ואםוישויותרוביקושומשיצעושמחיריםועוסים,וואםושמחירים
עוסיםושביקושוקטןו)ושמחאשושחברתיתומת ברת(.וואבסושצורךוששניומתנש ושפוך.ווכששמחיריםועוסים,ושמשקיעיםוסא
נרתעיםומסקנותודירותואסאודווקאונמשכיםוסקנותועודודירות,וכיומחיריםועוסיםומבטיחיםותשואשו בוששויותרוסששקעש.
מבחינשוזוושוקושדיורומתנש וכמוובוראש,וסאוכמוושוקומצרכים.
שמצבובישראסובשניםושאחרונותושואובדיוקומצבוכזש  .שריביתושנמוכשובמשקו ורמתוסמשקיעיםוסחפשואפיקי
ששקעשוחדשיםווספנותוסשוקושדיור .שפניישושזווסשוקושדיורואכןו ורמתוסעסייתומחירי םוכתוצאשומעסיישובביקוש.וואבס
עסייתושמחיריםושזוו ורמתוס שוקושדיורוסשיותויותרוויותרואטרקטיביוסששקעותונואפות  .כתוצאשונוצרומצבושסומשוב
חיוביושבוושיצעונואףונבסעועסוידיושמשקיעיםושרעביםוסתשואש ,וובמקוםוששיצעוי רוםוסירידתומחיריםושואו ורםוסעסיית
מחירים.וובמיסיםואחרות,ושתוצאשושיאושתפתחותושסובועתונדס"ן.
בשערתוא בונצייןושבועתושנדס"ןושנוצרשושיאומאוכנתוסאורקוב ססושששפעשושסשועסומחיריושדיור.וושיאומאוכנתו ם
ב ססוששיאומאיימתועסויציבותושמערכתושבנקאיתוודרכשועסויציבותושמשקוכוסו.וושאיבשושיאושחסקו דוסומבועתושנדס"ן
שזווממומןועסוידיושסוואותוטואנשיםוסוקחיםומשכנתאומשבנקיםוכדיוסקנותודירות,ומתוךומחשבשושירוויחוומעסייתומחירי
שדירותושרבשויותרוממשושיצטרכווסשחזירוכדיוספרועואתוששסוואש,ומשושאבירוסאורושריביתושנמוכש.וואבסואםובועת
שנדס"ןותתפוצץוושמחיריםוירדוובחדותושםוסאויוכסווספרועואתוששסוואות,ומשושיפ עובבנקיםוובמשק.
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אתושטענשושמשברושדיורואינוומקרשור יסושסוביקושוושיצעואפשרוס בותובנתונים.וואיורו125ומראשושובואתושעסייש
במחיריושדירותובתקופשושאחרונשו)בדיוקואותוו רףוכמוובאיורו.( 124וובנואףושואומראשואתוששינויובבניישו)שקצשושימני
שסוש רףובאיורו, 120ואבסובסיושנירמוסוס ודסושאוכסואייש(.וומשושרואיםושואושמידוכששמחיריםושתחיסווסעסות,ובשנת
, 2008וששוקוש יבובכיווןושסוש דסתוששיצע:ושתחסותושבניישועסוובאותוושקצבוכמוועסייתושמחירים.ווושןושמשיכווסעסות
במשךו 4ושניםורצופות.ווכיווןושישופערוביןושתחסותובניישוסאיוםובנייש,וששיצעועסשובפועסורקו3ושניםומאוחרויותר.וואבס
םוכשששיצעועסש,ושחסומ,2012-ושמחיריםושמשיכווסעסותווסאושתמתנוואווירדו.
 147זשושחוארושיצעו ורםוסעסייתומחיריםוסאואומרושעסייתומחיריםונובעתובשכרחומחוארושיצעוטויכוסיםוסשיותו םו ורמיםואחרים.
 148סניתוחושווקיושדיורוושתנשסותם ,וסייחודםובשיותםובווזמניתושווקיםושמאפקיםופתרונותודיורוושוקיוששקעשוראש:
Alexander E.R., 2014, Land-property markets and planning: a special case, Land Use Policy 41, pp. 533-540
וסניתוחושמצבובישראסוומיותרותותכנוןושיתרוסאורושתנשסותוששוק ,ראש :פייטסאוןוע ,2015 ,.שעברתושתכנוןוסאוצר :דיוןוביקורתיובנו ע
סש יונותושמאחוריושחסטשוזו ,תכנון  ,(2)12ע"מו.118-126
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משושעודומענייןובאיורו 125ושואוששתחסותושבניישואמנםושתחיסווסעסותומיד,ואבסושןושפאיקווסעסותואחריו4ושנים,
וכתוצאשו םוששסמותושבניישושפאיקווסעסותוטוסמרותושכאמורושמחיריםושמשיכווסעסותוברציפות.וושניושממצאיםושאסש
מתכתביםועםושטענשושסושממשסשו)ובפרטומשרדושאוצר(ושצווארושבקבוקושואוחוארותכנון,ווסכןוצריךוסשקיםווועדות
מיוחדותוסדיורושיתכננוודירותויותרומשר.ו ואתושמחירושסופ יעשובשטחיםופתוחיםוופ יעשובתשסיכיושתכנוןושר יסים
מתרציםועסוידיותחושתושדחיפותושסוששתמודדותועםומשברושדיור.
אבסושטענשוששפתרוןויוש ועסוידיוש ברתוששיצעובאמצעותויותרותכנוןואינשונכונש,ווניתןוסשפריךואותשוישירות
משנתונים.ווראשית,וכפיושראינוובאיורו, 125וכשמחיריושדיורושתחיסווסעסותושיזמיםוש יבוומידובש דסתומאפרושתחסות
שבנייש.וומשמעותושדברוששישוסשםומסאיומאפיקושסודירותומתוכננות,וושםוסאושיווצריכיםוסחכותוסתכנוןונואף.
ונתוניושתכנוןועצמםומוצ יםובאיורו, 126ויחדועםונתוניושתחסותושבניישוששוצ ווכברוסעיס.וואסשונתוניםושסותכניות
מאושרות,וכסומרובאוף ותשסיךושתכנוןושסוקחובממוצעו)בוועדותושמחוזיות(ו3ושנים.ווכפיושניתןוסראותובשניםו2007-
 2011ואכןושיוויותרושתחסותובניישומאשרותכנון.וואבסוזשוסאואומרושוועדותושתכנוןוסאועבדווטובעצםושןושתחיסווכבר
סעבודובקצבומו בר.וושפירותושסושמאמץושזשושתחיסווסשבשיסובשנתו,2011ווניתןוסראותושקצבואישורושתכניותובוועדות
שמחוזיותויותרומשכפיסואתועצמו.וואבסודווקאוכשאושרוועודוועודודירות,ושתחסותושבניישו שפאיקווסעסות.וושובושמאקנש
שיאושסאושתכנוןושישוצווארושבקבוק,ואסאומששוואחר.וובכסואופן,ובשניםו 2012-2016ושישועודףותכנוןומדשיםושסוכ-
170,000ודירותו)כסומרותכננווכ170,000-ויותרודירותוממשוששתחיסווסבנות(,וואפיסוואםומקזזיםואתוחוארושתכנוןוב5 -
ששניםושקודמותונשאריםועםועודףותכנוןושסוכ115,000-ודירות.
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שדברושככסושנראשו רםוסעצירשובעסייתושבניישושואוחאמיוביצוע.ווכדיוסבנותושכונתומ וריםוסאומאפיקוסאשרואת
תכניתושבניישוטוצריךו םותשתיותומתאימות.ו ושתשתיותושאסש,ושכוססותוצנרתומים,וביוב,ווכבישים,ושםובאחריות
שממשסשואוושרשויותושמקומיות.ו וואכן,ו משרדושפניםושקיםווועדשו כברובשנת ו2011ו כדיו סבדוקו חאמים ונישוסיים
ואר ונייםובתחוםושתכנוןוושבנייש.ו ודו"חושוועדשושצביעו ועסוחוארותקצובוובנייתותשתיותוכ ורםומכריע.150ו וחיזוק
סמאקנשוזווניתןוסמצואובששוואשוביןומשברושדיורושנוכחיוסביןושמצבובעקבותושעסיישומרואישובראשיתושנותוש90 -ושס
שמאשושקודמת.וובאיורו 121וניתןוסראותושממשסתורביןושצסיחשוסשתניעותשסיךושבוושןושבניישושפרטיתוושןושציבורית
עסוובחדות,ווש יעווסרמותו בושותויותרוממשושקורשושיוםו)וזאתובמאפריםואבאוסוטיים,ווכששאוכסואיישושייתשוקטנש
יותרובאופןומשמעותי(.ווששוואשועםואיורו 130ומראשוקורסצישועםוזינוקובאסיסתוכבישיםוחדשים,ומשושסאוקורשוכיום.
בשובעת,וישומקוםוסחששושעודףושתכנוןוכתוצאשומשקמתווועדותושדיורושמיוחדותוי רוםונזקוכפוס:
 149מקור:ושנתוניםואודותושתחסותובניישומשסמ"א,וכמווב רפיםושקודמים.וושנתוניםועסושיקףושתכנוןונסקחוומששנתוניםושסומינשסושתכנון
שמתפראמיםומאזו.2011ושנתוניםועסושוד"סומדו"חושוד"סומא'ו11ו)ששואושדו"חושאחרוןושפוראם(.
 150דו"חושוועדשושציבוריתוסבחינתוחאמיםונישוסייםוואר ונייםובתחוםושתכנוןוושבנייש,ומשרדושפנים,ודצמברו2011ו)וועדתוברנע(.וושנתיים
מאוחרויותר,ושדבריםונאמרוו םודיוןופנימיוביןו ורמיותכנוןוטוראוודשומרקרונדס"ןו.11.12.2013
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•
•

שתכנוןושנואףוי דיסומאודואתומסאיושדירותושמתוכננותושבידיושיזמים.ו ושדירותושאסשויבנווויוצעווסמכירש
כפונקצישושסותשסיכיושוק,וכששיזמיםויחשבוושירוויחוומזשומאפיק.וואיןוסשםואינטראוסשורידומחירים.ווואם
שתכנוןושמשירושוסידופ מים,ושםוישארוואיתנוועודושניםורבות.
במידשושדירותונואפותואכןויבנווכששמחיריםו בושים,וזשויתרוםוסניפוחונואףושסובועתושנדס"ןווסאוסשורדת
מחיריםוטואוובמיסיםואחרות,וסשחמרתומשברושדיורובמקוםופתרונו.

שינוי מערך התכנון
שטיפוסושממשסתיובמשברושדיורומאפקובמשונוחשוסדיוןובשתייחאותושממשסשוס מערךושתכנון.ו ועסופיוחוקושתכנון
ושבנייש,וכפיושנחקקוסראשונשוב,1965-ומערךושתכנוןובישראסומורכבומ3-ושכבות:
• שמועצשושארציתוסתכנוןוובניש ושיאושוועדשושעסיונש.ושיאואחראיתועסותכניותומתארוארציותו)סמשסותמ"או 3
ששיאטוריתוששתוותשואתורשתושדרכיםושארציתושסושמדינש(וועסואישורותכניותומתארומחוזיות.ו
• שוועדותושמחוזיותואחראיותועסותכניותומתארוסכסומחוז,ושאמורותוכמובןוסשתאיםוסנאמרובתכניותומתאר
ארציות,וועסואישורותכניותומקומיות.ו
• שוועדותושמקומיותובכסועירואוומועצשומקומיתואחראיותועסותכניותובניישומפורטות,ושאמורותוכמובןוסשתאים
סנאמרובתכניתושמתארושמחוזית.
שמבנשוששיררכיושזשונועדוסשכניאוראישוכוססתוסתשסיךושתכנוןווסאזןואתושצרכיםושמקומייםועםושאזורייםוושארציים.ואבס
זשומעכבואתושביצוע,וובפרטומקששועסושממשסשוסעשותוככסושעוסשועסורוחשומאפיקומשרוכדיוסקבסועסוזשוקרדיטוספני
שבחירות.וובשקשרושסומשברושדיור,ושקימווסכןומערךומקביסושסםושאינווכפוףוסתכניותושמתארושמחוזיותוואפיסווסא
סרובותכניותושמתארושארציות.וואסשווועדות-עסושכסומטרתןוסשקריבואתושיקוסיושתכנוןושר יסיםועסומזבחויצירתומראש
עיןושסופתרונותודיורומשירים.וווזשוכססואתושרכיביםושבאים:
• שוועדותוסדיורוסאומיו)וד"ס(,ואחתובכסומחוז,וששוקמווב2011-ובמטרשוסאשרו50,000ודירותובשנש,וופעסוועד
.2015וובאמכותןושישו םוסחייבובנישושסודירותוקטנותוברותושש ש,ואךובפועסוסאועשווזאת.
• שועדשוסמתחמיםומועדפיםוסדיורו)ותמ"ס(,וששוקמשוב2014-ו כתחסיףוסוד"סים.ו וועדשוזוומקביסשוסמועצש
שארצית,וושיאונועדשוסטפסובתכניותו דוסותושסוספחותו750ודירות.ו
• מעברוסכסוזש,ובמא רתו"רפורמתושפר וסות"ו)ששיאובעצםושכתובומאיביושסוכסוחוקושתכנוןוושבניש(וניתנש
סשרושפניםושזכותוסתתופטורומתכנוןוופטורומשיתרובנישוספרויקטו"חשוב"וו"זמני".וומשוזשוחשובווזמניונתון
סשיקוסודעתוושבסעדיושסוששר.ו
כפיושניתןוסראותובאיור ו, 126ושוד"סיםו סאו מיסאוואתושתקוותושתסוובשן,ווסאושצסיחווסאשרוכמויות ו דוסות
)ומיותרות(ושסודירות.וומצדושניוסאוברורושזוושייתשושמטרשושאמיתית.ווישושטועניםוכיושוד"סיםו"יובשו"ו)כסומרושפאיקו
סשפנותואסישןותכניות(וב ססופעוסותונמרצותומדיובכנאתוסשכריחואותןוסאשרורקותכניותושכוססותו םודיורוברושש ש.151
בכסומקרש,ושותמ"סוששחסיףואותןואכןואישרושרבשויותרודירות,וותרםובכךוסעודףותכנוניוחארותקדים.
וא בועודוספניומשברושדיורושקימוועודווועדשומשאו ושזשוסצורךוזרוזושקמתותשתיות:
• שוועדשוסתשתיותוסאומיותו)ות"ס(וששוקמשומכחוחוקוששאדריםוב.2002-ושוועדשושזוו םומקביסשוסמועצש
שארצית,ווסכןוישוסשושאמכותוסאשרותכניותושאותרותותכניותומתארוארציות.וושיאועואקתובעיקרובפרוייקטי
שתשתיתושבעייתייםוובעסיושששסכותושנרחבותוביותרו—וכבישיםוארציים,ומאיסותוברזס,וותחנותוכוחו—ואבס
בראישונקודתיתובמקוםובראישוארצית.ו
מכסוסושפעוסותושאסשוס"תיקון"וחוקושתכנוןוושבניישומצביעותועסוניאיוןוסשכפיףואתומערךושתכנוןושמקצועי
סשיקוסיםופוסיטיים,ועסוחשבוןושקיימות,ושימורושאביבש,וושימורושזדמנויותוואפשרויותוסדורותושבאים.
ישראסו2020וותמ"או35וטותכנוןוסעומתוכוחותושוק

שוק השכירות
שכירותוארוכתוטווחואינשונפוצש.
מחיריודירותועסוובשרבשויותרוממחיריושכירות .זשומעידוששבעישוסאובפתרונותודיורואסאובבעסותועסודירותו)סששקעש(

 151סאודוביםווסאויער :כךומייבשתושמדינשואתושדיורוברוששש ש .דשומרקר13.5.2014 ,

פרק כ :תחבורה

תחבורש וזשוחשוב.וווזשואחדושתחומיםושבווסממשסש,ושאחראיתועסושקמתותשתיות,וישותפקידומכריע.

תקציב משרד התחבורה
סששסיםוטותקציבוכססי,ותקציבופיתוח,ואובאידיותוסתחבורשוציבורית

כלי רכב ונסועה
עםוקוםושמדינשוכסיושרכבושנפוץוביותרושישושמשאית:ובשנתו1951ושיוובארץו 13582משאיותוסעומתורקו 9578מכוניות
פרטיותו ו 7891-אופנועים,ומתוךואךושכסושסו34103ו כסיורכבומנועיים.וואבסומאזו1960ו שמכוניותושפרטיותוסקחוואת
שבכורש,וומאפרןועוסשובשתמדש.ו ומאפר וכסיושרכבוששוניםומוצ ובאיור ו.127ו וכיווןושניתןוסצפותוששמאפרוי דסועם
שאוכסואייש,ושנתוניםומנורמסיםוסמאפרושתושביםובמדינש.וומאתברושמאפרושמכוניותושפרטיותוס1000-ותושביםוממשיך
סעסותוכסושזמן,ואבסואו יורכבואחריםוסא.
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ישוסצייןושסמרותושעסיישושנמשכתוברמתושמינועו)מאפרוכסיושרכבוס1000-ונפש(,ושרמשובארץועדייןונמוכשובאופן
ניכרובששוואשוסמדינותושמפותחות.וורמתושמינועוב30-ומדינותומוצ תובאיורו,128ווכפיושניתןוסראותובבירורורמתושמינוע
בישראסוושיאושנמוכשוביותרובקבוצשושזו.ווישומדינותושישובשןופיו2ויותרומכוניותוסנפש.
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איורו129ומראשואתושנאועש ו)מאפרושקיסומטריםובשנש(ושסוכסוכסיושרכבובארץוביחד.ווכפיושניתןוסראותושעסייש
בנאועשומשקפתואתושעסיישובמאפרוכסיושרכב,וכאשרוכסוכסיורכבותורםוכ20000-וק"מונאועשובשנשובממוצע.ווניתןו ם
סראותושבתקופת ומשברושנפטו שס ו, 1973וכששונש שוששבתשושסוכסיורכבוסיוםואחדובשבוע,ושדברואכןו רםוסירידש
בנאועש.
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פיתוח כבישים
אסיסתוכבישיםוחדשיםושיאוענייןוסאועקביובאופןומפתיעו)איורו.(130וושתיותקופותובוסטותובששקעשונרחבת:ומאמצע
שנותוש50-ועדואמצעושנותוש60-ו)בעיקרוכשבן -וריוןושישוראשושממשסש(,וותחיסתושנותוש90 -ו)תקופתוממשסתורבין,
אבסוזשושתחיסוכברובשסשיוממשסתושמיר(.וומצדושניוממשסתוב יןווממשסתונתנישוושראשונשובוסטותובקיצוצים,ומש
שמתאיםוסתפיאשושסוממשסשוקטנשווקיצוץובשוצאותוובשירותים,ואבסוסאוסיומרותוסעזורוסמשק.
olmert netanyahu

pnetanybar sharon

rabin

rabin begin

shpereshamir

meir

eshkol

prime min. ben-gurion
600

500

roads started

roads completed

400

]roads built [km

300

200

100

0
2016

2011

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

1971

1966

1961

1956
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סששסיםותחזוקתוכבישיםוקיימים
מענייןו םוסששוותוביןוקצבופיתוחושכבישיםוסקצבועסייתושמינועו)מאפרוכסיושרכב(וושנאועשו)מאפרושקיסומטרים
שנואעים(.וושששוואשושזוומוצ תובאיורו. 131ווש רפיםומראיםואתוששינויושיחאיומשנשוסשנשובאחוזים.ווניתןוסשבחיןוכאן
במ מתוירידשוכססיתובקצבוששינוי.וומ משוזוונובעתומכךושבשנותוש50-ושסושמאשושקודמתומאפרושרכביםושישוקטן,ווסכן
כששםושתחיסווס דוסובקצבו בושושישומדוברובשינויו דוסובאחוזים.ווסעומתוזאתוכיום,וכשישוכברושמוןורכבים,ושתואפת
כסושנשושיאואחוזוקטןויותר.

 155מקור:וששנתוןושאטטיאטיושסושסמ"א,וסוחו22.1ו)בינויוטונתוניםונבחרים(
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מעברוסכך,וניתןוסראותושישושתאמשוביןוששינוייםובמאפרושרכביםוובנאועש,ופרטוסמקריםומיוחדיםוכמוובעקבות
משברושנפטושסו. 1973וואבסוכמעטותמידוש ידוסוברכביםוובנאועשושישו דוסויותרומש ידוסובאורךושכוססושסושכבישים.
במיסיםואחרות,ועוששורושםושקצבושאסיסשונמוךומקצבושואפתושרכבים.ושתוצאשושמצטברתושסושפערושזשושיאועסייש
בצפיפותובכבישים.

תחבורה ציבורית
שעסיישושמתמשכתוברכישתומכוניותויוצרתו ודשוופקקיםו)ראוושנאפחובאוףושפרק(.וושפתרוןוסכאורשושואואסיסתועוד
כבישים,ואסאושידועווברורושזשופתרוןו רועוסבעישושסאונכונש:
• שפתרוןו רועוכיואסיסתועודוכבישיםומעודדתורכישתועודומכוניות,ווכךונוצרומשובוחיוביוש ורםוספקקיםועוד
יותרו דוסים.ומקובסובכסושעוסםושאיואפשרוספתורואתובעייתוש ודשובכבישיםועסוידיואסיסתועודוכבישים.
שעסאתורמתושמינועו םומואיפשוסזישוםושאווירוופו עתובחייושעירוכיושיאומחייבתושקצאתועודוועודושטחים
סכבישיםווסחנישועסוחשבוןושימושיםואחרים.
• זוושבעישושסאונכונשוכיושמטרשושאמיתיתואינשוסאפשרותנועשושסומכוניותואסאוסאפשרותנועשושסובניואדם
ממקוםוסמקום.וואתוזשואפשרוועדיףוסעשותובאמצעיםואחרים,וכמוותחבורשוציבורית,ואופניים,ואוושסיכשובר ס,
בתנאיושמשקיעיםובחוכמשובתשתיותומתאימות.
שטענותושאסשואינןוחדשותואווחתרניות,וומקובסותובעיקרוןו םועסו ופיושתכנון.וובתורודו מש,ומאמךו מדיניותופיתוח
שתחבורשושיבשתיתוסמדינתוישראסושסומשרדושתחבורש157ושבחיןוביןושניותרחישיופיתוחואפשריים.וושתרחישושראשון
שואותרחישו"שעאקיםוכר יס"ו)אוו"שבכישוסדורות"(,ושבווממשיכיםוספתחואתושארץוואתורשתושכבישיםוכפיוששיש
מקובסועדואז,וובפרטומנאיםוסתתופתרוןוסבעיותושתחבורשועסוידיואסיסתוכבישיםונואפים.וושתרחישוששניושואותרחיש
שפיתוחושרציונסיו)אוו"אוףומעששובמחשבשותחיסש"(,ושבוושמיםוד שוחזקועסוציפוףושעריםוועסושתחבורשושציבורית,
ספחותובכסושטחורצועתושחוףוובפרוזדורומזרחשוסירושסים.ווכפיושששמותושניתנווסתרחישיםומרמזים,ומאמךושמדיניות
מעדיףובאופןומובשקואתושתרחישוששני.

 156מקור:וששנתוןושאטטיאטיושסושסמ"א,וסוחו24.1ו)תחבורשוטונתוניםופיזיים(,ווכסיורכבומנועייםו,2015ופראוםומאפרו1641ושסושסמ"א,וסוחו.1
 157משרדושתחבורשוושבטיחותובדרכים,ותכניתואבוארציתוסתחבורשויבשתית,ו מדיניותופיתוחושתחבורשושיבשתיתוסמדינתוישראס,ומשדורש
שנייש,ופברוארו.2008
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תחבורשוציבורית

עםוזאת,ונראשושמאמךושמדיניותוסאוששפיעובמידשומאפקתועסופעוסותיוושסומשרדושתחבורשועצמו.וורמתושששקעש
בפועסובתחבורשוציבוריתובארץושיאונמוכשויחאיתוסעוסם,וורמתושששקעשובתשתיותוסרכבופרטיושיאו בושש.וושטבסש
שבאשושמכיסשונתוניםומשנתו2012וומד ימשוזאת:158
ממוצעועוסמי מטרופוסיןותס-אביב
מדד
קט וריש
49וק"מ
100וק"מ
רמתושירות ק"מושירותושסותחבורשוציבוריתוסתושבוסשנש
16וקמ"ש
25וקמ"ש
משירותוממוצעתושסושירותיותחבורשוציבורית
133
רמתושימוש מאפרוששימושיםובאמצעיותחבורשוציבוריתוסתושבוסשנש 250
23%
38%
פיצוסושנאיעותובמטרופוסיןוטואחוזושנאיעותושנעשות
בתחבורשוציבורית
1400ואירו
10000ואירו
רמתוששקעש ששקעותובתשתיתותחבורשוציבוריתוסתושב
14ומטר
150ומטר
אורךונתיביםובסעדייםוס1000-ותושבים
$234
$185
ששקעותובתשתיתוכבישיםוסתושב
ששקעשוברכב
פרטי
467
198
מקומותוחנישובמרכזועאקיוסכסו1000ומועאקים

פיצול נסיעות
רמתוששימושובתחבורשוציבוריתונמדדתועסוידיו פיצוסושנאיעות:ואיזשואחוזומשןונעששובתחבורשושציבוריתוואיזש
במכוניותופרטיות.ווסמרבשושצערואיןונתוניםובדוקיםוורציפיםואודותושמדדושחשובושזש.וואבסומאתברוששסמ"אוכןואואפת
נתוניםועסושנאועשושכוססתושסוכסיורכבוממונעים,וועסושנאועשושסו אוטובואים ובקוויםוקבועים.ווזשוסאויכוסוסשמשובתור
קרובוספיצוסושנאיעות,וכיוכסואוטובואומשרתומטבעושדבריםונואעיםורבים,וובסיוסדעתומשושתפואשושממוצעתושס
אוטובואוומשושתחסופשושסושנואעיםובוואיואפשרוסשעריךוכמשונאיעותושואומייצ .וואבסוניתןואוסיוסששתמשובשינוי
באחוזושנאועשושסושאוטובואיםוכדיוססמודועסוששינויובשימושושיחאיובתחבורשוציבורית.
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 158מקור:וד"רויניבורונן,וששקעותובתחבורשוציבוריתובישראסוובעוסם,ומרכזושמחקרוושמידעושסושכנאת,ומאיו.2013וושממוצעושעוסמיומחושב
מנתוניו23ומטרופוסינים.
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שנתוניםועסוששינויושיחאיושסונאועתושאוטובואיםוכחסקומשנאועשושכססיתומוצ יםובאיורו.132ווכפיושניתןוסראות
בתחיסתושנותוש70-ושסושמאשושקודמתושאוטובואיםויצ ווכ6%-ומשנאועש.וומאמצעושנותוש70-ועדואמצעושנותוש90-
חסשוירידשוחדש,ווב20-וששניםושאחרונותושמצבויציבוושאוטובואיםומיצ יםוכ1%-ומשנאועש.
נתוניםונואפיםואודותוששימושובתחבורשוציבוריתושכןונאאפיםונו עיםוסנאיעותוברכבת.וואסשומוצ יםובאיור ו.133
כפיושניתןוסראות,ובמשךושניםורבותוחסשושדרדרותוקששובשימושוברכבתו)אווסיתרודיוק,ומאפרושנואעיםוברכבתושיש
פחותואוויותרויציבוכששאוכסואיישו דסשופיוכמש(.וואבסומאזותחיסתושמאשוחסשועסיישודרמטיתובמאפרושנואעיםוברכבת.
olmer netanyahu

rabin pnetanybarsharon

s pereshamir

rabin begin

meir

eshkol

prime min. ben-gurishaben-gurion
7

6

4

3

2

train travel per capita per year

5

1

0
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

איורו :133ומאפרושנאיעותוברכבתוישראסובשנשוסתושבו)כסומרואךושנאיעותומנורמסוס ודסושאוכסואייש(.160

סמרותושעסיישובשימושוברכבת,ובאופןואבאוסוטיוששימושובשועדייןונמוךומאודוטופחותומ7 -ונאיעותוסשנשוסתושב.
איור ו 134ו מראשואתושפיצוסוביןושיטותושונותוסש יעוסעבודש,וספיומפקדושאוכסואיןושנערךובשנת ו .2008ו וכפיושניתן
סראותויותרומחציומשעובדיםומשתמשיםוברכבופרטי,וורקוקצתויותרומרבעומשתמשיםובתחבורשוציבוריתואוושאעות.
שביעיתוסאומשתמשיםובאמצעיםומנועייםוכסס,וכוססוכאסשושעובדיםומשבית.
)train (0.6%
)bus (17.3%

)work at home (2.6%
)by foot (11.0%
)bicycle (1.0%

)taxi (1.5%
)hasa'ot (8.9%

)private car (57.1%

איורו :134ופיצוסושיטותושש עשוסעבודשוספיומפקדואוכסואיןו.1612008

 160מקור:וששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א,וסוחו24.1ו)תחבורשוטונתוניםופיזיים(.
 161מקורושנתוניםושמקוריוממפקדושאוכסואיןושסו2008ושסושסמ"א.וושנתוניםוכאןושועתקוומניירועבודשומרחקיושיוממותוופיצוסושנאיעות
סעבודשוביןואמצעיושתחבורשושסומתתוטומרכזותכנוןותחבורשובע"מ.
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קידום התחבורה הציבורית

162

סתחבורשוציבוריתוישוחיארוןומובנשויחאיתוסרכבושפרטי.ו ותמידויותרונוחוסשיכנאוסמכוניתווסנאועוסאןושאתשורוצש,
במקוםוססכתוסתחנתושאוטובואווסחכותוששואוי יע.ווכדיוס רוםוסציבורוסששתמשויותרובתחבורשוציבוריתוצריךוסנקוט
במדיניותושסו"שעדפשומתקנת".וומדיניותוכזווצריכשוסכסוסומ ווןואמצעים,ושחסקםוכברומיושמים,ואבסוסרובוסאובאופן
מאפק.
• שקצאתונתיביםומיוחדיםוסתחבורשוציבוריתו)נת"צ(וכדיוסאפשרוסאוטובואיםוסעקוףואתושפקקים.
• שפעסתושתחבורשושציבוריתובשבתוכדיוסאפשרווויתורועסושרכבושפרטי.163ווכסועודואיןותחבורשוציבוריתובשבת
רביםומר ישיםושכרחוסשחזיקוברכבופרטי,וואזומשתמשיםובוו םובמשסךוששבוע.
• מתןואובאידישוסתחבורשושציבוריתוכדיוסשורידואתומחירושנאיעש.
• שימוש ו בא רות ו ודש ו )תשסום ו עס ו שכניאש ו ברכב ו סמרכזי ו שערים( ו ושקטנת ו תקני ו שחניש ו כדי ו סשקטין ו את
שאטרקטיביותושסושרכבושפרטי.
• מתןותמריציםוסעובדיםוסשעדיףובתחבורשוציבורית,וסמשסועסוידיותשסוםושחזרושוצאותותחבורשוציבורית
במקוםושחזרושוצאותורכב.
• מיקוםותחנותורכבתובתוךועריםובמקוםומחוץוסעירוכדיוסש בירואתושנ ישותושסשן,וותאוםוביןואמצעיושתחבורש
שציבוריתוששונים,וסמשסואוטובואיםושמ יעיםוסתחנותושרכבתוומאפשריםואיאוףוופיזורושסושנואעים.
• שימושובכסיושנכוןובמקוםושנכון,וסמשסורכבתוכדאיתורקואםומדוברובמרחקו דוסווצורךובקיבוסתו בושש,
ומיניבואיםויכוסיםוסשאפיקובקוויםופריפריאסיים.ווסדו משוקוושרכבתוסביתושאןושואובזבוזושסומיסיארדים.
• שיסובומרכזיותחבורשוכ וןותחנותורכבתוותחנותואוטובואיםומרכזיותובמרקםושמאחרושעירוני,ובמקוםוסשקיף
אותםובחניוניורכב.
• שיסובושתחבורשושציבוריתובתכנוןושכונותוחדשות,וומניעתותכנוןושכונותושמבואאותועסוניידותובאמצעותורכב
פרטי.וובנואףוניתןוסשקטיןואתושצורךובנאיעותועסוידיועירובושימושיםו)כסומרומניעתוששפרדשוביןואזוריומ ורים
ואזוריועבודש(.ווסדו משועריושינשוכמוומודיעיןושרובושתושביםובשןועובדיםומחוץוסעירושןורעיוןורע.

תאונות דרכים
תאונותודרכיםואחראיותוסכרבעוממקריושמוותושסאוטבעייםובמדינשו)ש ורמיםושעיקרייםושאחריםושםותאונותואחרות,
סמשסותאונותועבודשוותאונותוביתיות,וושתאבדויות(.וואבסוישוסשןויחאיוציבורוטובים,וובשניםושאחרונותוקורשוסאואחת
שתאונותודרכיםופותחותואתומשדורותושחדשות.

מספר התאונות והנפגעים
מאפרוששרו יםובתאונותודרכיםוסאורךוששניםומוצ ובאיורו.135וושימווסבושמדוברובמאפריםואבאוסוטיים,וובכסוזאתוניתן
סראותוירידשובשרו ים,וסמרותושבמקביסוישועסיישוב ודסושאוכסואייש.וושיאוששרו יםובשנשושישובאמצעושנותוש70-ושס
שמאשושקודמת,וואזושייתשוירידשותסוסשועדותחיסתושנותוש80-ו שסושמאש,וושובובערךומשנת ו2000ו עדושיום.ו ויתכן
ששירידשושראשונשוקשורשוסחוקוחובתוששימושובח ורותובטיחותושנכנאוסתוקףובשנתו.1975וובשסושתוששניםושאחרונות
שעבורןוישונתוניםוניתןוסשבחיןובעסיישוקסש,ואבסועודומוקדםוסומרואםוזוותנודשואקראיתואוושינויומ מש.

 162סקריאשונואפת:ונעמשוריבש,וסידיעתוששרוכץ:ו15ודבריםושמשרדךוחייבוסעשותוסשפחתתושפקקיםושנוראים,ושארץ,ו.8.3.2017
 163מכתבשובעיתון:ו"ססאותחבורשוציבוריתובשבתותווח יםוסאותקוםווסאותשישובישראסותחבורשוציבוריתוכשסכש".וסצעריוסאורשמתיואתומראש
שמקוםושמדויק.
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איורו:135ושרו יםובתאונותודרכיםוסאורךוששניםו)מאפריםואבאוסוטיים(.164

מאפרותאונותושדרכיםועצמןושישובעסיישו)באופןוכססי(ומקוםושמדינשועדושנתו,1999וומאזושואובירידש.וואבסויותר
חשובוסשאתכסועסומאפרושתאונותוס 100,000-ונפש,וכיוזשומצביעועסושאיכוןוסכסואחדומאיתנו.וושמענייןושואושמ1955-
עדו1999ושיחאושישובטווחו300-500ותאונותוס100,000-ונפש,ואבסומאזושנתו2000ושואונמצאובמ מתוירידשורצופשווכיום
שואומתחתוס150-ו תאונותוס100,000-ו נפשובשנש.ו וכפיושניתןוסראותוב איור ו136ו זשווששיעורושנמוךוביותרומאזוקום
שמדינש.
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איורו:136ומאפרוכססותאונותושדרכיםוס100,000-ונפש.165

 164מקור:וששנתוןושאטטיאטיושסושסמ"א,ושניםושונות,ותאונותודרכיםועםונפ עים,ווכןופראוםו 1492תאונותודרכיםועםונפ עיםו .2011
 165מקור:ונתוניותאונותושדרכיםוכמווש רףושקודם,ומנורמסיםוספיונתוניושאוכסואיישושסושסמ"א.

road accidents per 100,000 people

300
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יתרשומזאת,ושיפורועודויותרודרמטיוניתןוסראותובנתוניושפצועיםוקששוסאורךוששניםו)איורו.(137ווכאןורואיםוירידש
רצופשומכ85-ופצועיםוקששוס100,000 -ונפשובראשיתושנותוש90-ושסושמאשושקודמתוסכ20-ופצועיםוקששוס100,000 -
נפשוכיוםו).(2015ווביחדועםוששרו ים,ומדוברובירידשושסובערךו:75%ושיעורוששרו יםוושפצועיםוקששוכיוםושואורבעוממש
ששישוספניו 20ושנש.ווס ביושפצועיםוקסוישנשוירידשונאשושמתאימשוסירידשובמאפרושתאונות,ואבסוזשופחותודרמטי.ו
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איורו:137ופצועיםוושרו יםובתאונותודרכיםומאזוקוםושמדינש,וס100,000-ותושבים.166

סכסושנתוניםושאסשוצריךוסשתייחאובשקשרושסושנתוניםושקודמיםועסושעסיישובכסיורכבוונאועשומצדואחד,וועס
תשתיתושכבישיםומצדושני.וואיבותואפשריותוסירידשובשרו יםוובפצועיםוכוססות:
• שיפורובתשתיותושכבישים.וושיפורוכזשויכוסוסשאבירואתושירידשובמאפרושתאונותוסמרותושעסיישובכמותוכסי
שרכבוובנאיעות.ו
• שיפורובמכוניות,ושמ ינותוטובויותרועסושנואעיםוסמשסועסוידיוכריותואויר.וושיפורוזשויכוסוסשאבירואתושירידש
במאפרושפצועיםוקששווששרו ים,ומעברוסירידשובתאונות.ו
• שיפורובשירותיושרפואש.ו ו םוזשויכוסוסתרוםוסשקטנתומאפרוששרו ים.ו ובנואף,ושינוייםובש דרשושסומשושם
"פצועיםוקשש"ומקסקסיםובמקצתואתואיכותושנתונים.

אפיון הנפגעים
שנתוניםואודותושנפ עיםובתאונותודרכיםומאפשריםו םואפיוןוספיומין,ו יס,וואופיושפעיסות.ו וששתפס ותוספיומיןוו יס
מוצ תובאיורו.138ווזשוו רףומאו ו,spie chartושמורכבומשתיו"עו ות".וו רףושעו שושבאיאיומייצ ואתוחסוקתואוכסואיית
שמדינשוסקבוצותוספיו יסוומין.וושחסוקשושזווקובעתואתושזוויותושסושפרואותוששונות.וושעו שושעסיונשומייצ תואתונפ עי
תאונותושדרכים,ותוךושימושובאותןוזוויות.וואםושנפ עיםושיוואקראיים,ושפיסו ושסשםושישוזששוספיסו ושסושאוכסואייש
כוסש,וושיינוומקבסיםועודו רףועו שוזשש.וואבסוכיווןושישויותרונפ עיםובקבוצותו יסוומיןומאוימותומאשרובאחרות,וצריך
סשאריךואווסקצרואתושפרואותוששונותוכדיוסשתאיםוסנתוניושנפ עים.ווכפיושניתןוסראות,ושפרואותושמייצ ותויסדיםומשני
שמיניםוקצרותויותר,ומשושאומרושיסדיםונפ עיםופחותומחסקםובאוכסואייש.ווסעומתוזאתושפרואותושמייצ ותוצעירים,
בעיקרוב יסיםו, 20-29וארוכותויותר.וומשמעותושדברושבניו יסיםואסשונפ עיםויותרומחסקםובאוכסואייש.ווניתןו םוסראות
ששפרואותושמייצ ותו בריםוארוכותויותרומאסשושמייצ ותונשים,ווספיכךו בריםונפ עיםויותרומנשיםובתאונותושדרכים.

 166מקור:ושנתוניושסמ"אוכמווב רפיםושקודמים.וישוסצייןוששיוושינוייםובש דרתו"פצועוקשש"ובמשסךוששנים:ועדואמצעושנותוש70-וזשושישומי
שאושפזוספחותו6וימים,וומאזוזשומיושמאושפזומעסו24ושעות.וובשנתו1995ונואףושפרטושמדוברובאישפוזושסאוסשםושש חשובסבד.ו
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איורו:138ושתפס ותושנפ עיםובתאונותודרכיםובשנתו2011וספיו יסוומין.167

כסואחתומשפרואותובעו שושעסיונשומחוסקתוסשסוששוחסקים.ווחסקיםואסשומייצ יםונפ עיםושוניםוטומשפניםוחוצש
אסשושםושוסכיור ס,ונואעיומכוניות,וורוכביואופנייםוואופנועים .וושחסקושמייצ ושוסכיור סואינווע וסוס מריואסאומתארך
כספיומטש.ווזשומצביעועסוכךוששוסכיור סוזקניםונפ עיםויותרומשוסכיור סוב יסיםואחרים.וושמקטעושחיצוניוקייםובאופן
מובשקובעיקרואצסו ברים,ומשושמראשוששםונפ עיםושרבשויותרומנשיםובעתורכיבשועסואופנייםוואופנועים.
וסאיום,ואפיוןואו ושנפ עיםוסאורךוזמן.וואיורו139ומראשוירידשומתמשכתובנפ עיםוששםושוסכיור סואוורוכביואופניים,
אבסומאזו2005וסערךוישועסיישוחוזרתובנפ עיםוששםושוסכיור ס.
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איורו:139ושנפ עיםובתאונותודרכים:ושוסכיור סוורוכביואופניים.168

 167שנתוניםומפראוםו1492ושסושסמ"אומשנתו2011ועסותאונותודרכיםועםונפ עים .וובפרטושמידעואודותונפ עיםוספיו יסוומיןובאומסוחו2.09ובעמ'
,116וושמידעועסונפ עיםוסאורךוששניםובאומסוחוא'ובעמ'ו.44ופיסוחושאוכסואישושכססיתוספיו יסוומיןו)שמשמשובבאיאושסוש(spie-ונסקח
מששנתוןושאטטיאטיוסישראסו,2012וסוחו.2.19
 168מקור:ופראוםו1643ושסושסמ"א,ותאונותודרכיםועםונפ עיםו,2015וסוחוא'ועמ'ו.54
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הדינמיקה של גודש

נספח:

כוסםומכיריםואתושתופעשושסופקקיותנועש.וואבסומשובעצםוקורשושם?
שבאיאושואוסכאורשופשוט:וישויותרומכוניותוושמנאותוסעבורובקטעוכבישוממשוששקיבוסתושסושכבישומאפשרת,ואז
שןונתקעותווצריכותוסחכותואחתוסשנייש.וואבסובעצםוזשוסאוכסוכךופשוט.ווסמשס,ומשושיאושקיבוסתושסושכביש?וומאתבר
ששקיבוסת ו תסויש ו במשירות ו שנאיעש .ו ו כשנואעים ו יותר ו משר ו ם ו שמרווחים ו בין ו שמכוניות ו יותר ו דוסים ,ו וסחיסופין
כששמרווחיםוקטניםוב ססוש ודשו םושמשירותויורדת.וואםושישומתקייםויחאוישרוביןושמשירותוסמרווחיםושקיבוסתושייתש
נשארתוקבועש.וואבסוזשוסאוכך.ווסדו מש,ואיורו140ומראשואתונפחושתנועשוואתושמשירותושממוצעתובקטעואחדושסונתיבי
אייסוןוסמשךויוםואחד.וואפשרוסראותובבירורואתושמחזורושיומי,ועםומאפרוקטןומאודושסוכסיורכבושנואעיםומשרובין
חצותוס 6-ובבוקר,וואזואתושירידשובמשירותובשעותושעומאושסושבוקרוועודויותרומכךואחריושצשרים.ואבסומשושמעניין
יותרושואושזשומסווש,ובעיקרואחריושצשרים,ו םובירידשובמאפרושמכוניותושעוברותובכביש!ובמיסיםואחרות,ובשעותו15-
21ומאפרושרכביםושעובריםובכבישויורדוסכ400-600 -וכסו5ודקות,ושרבשופחותומש700-800-וששיווקודם,וכסומרוסכאורש
פחותועומא,ואבסובמקוםושמשירותושנאיעשותעסשושיאונופסתוסזחיסשושסו20-30וקמ"ש.ו
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איורו :140ונפחושתנועשוומשירותושנאיעשושממוצעתובקטעוארסוזורוב-ששסוםושסונתיביואייסוןוביוםורביעיוש.16922.5.2013-

ניתןוסשתחקותואחריושדינמיקשושסוש ודשובאמצעותודיא רמתונפח-משירות.ו ודיא רמשוכזוומוצ תוב איור ו,141
בשתבאאועסונתוניםושסו6וימיושבועו)ראשוןועדוראשוןובסיושאופ"ש(ובחודשומאיו 2013ובקטעוארסוזורוב-ששסוםושס
נתיביואייסון.וושנתוניםושאסשושםוברזוסוצישושסו5ודקות.וובכסו5ודקותואופריםואתומאפרוכסיושרכבושעברווואתומשירות
שנאיעשושממוצעתושסשם.וואתושנתוניםומכסוששעותושאסשומצי יםוב רףופיזור,וכששצירושאופקיומייצ ואתונפחושתנועש
)כסיורכבוב 5-ודקות(וושצירושאנכיומייצ ואתושמשירותושממוצעת.וומשושמקבסיםושואוסאוקווישרואסאוקשת.ו)שנקודות
סאורךושצירומשמאסושןומששבתשושנעשתשוביוםושניובסיסש,וואפשרוסשתעסםומשן(.ו
שצבעיםושסושנקודותומצייניםואתוששעותוששןומייצ ות.ו שקצשוששמאסיושעסיוןומכיסואתוששעותושקטנותושסושסיסש.
בשעותושאסשוישומעטותנועש  ,עד ו 200כסיורכבוב 5-דקות  ,ושםוטאיםובמשירותוממוצעתושסומעס ו 90קמ"ש  .בשעות
שבוקרושמוקדמות  , 6-7 ,ישויותרוויותרוכסיורכב  ,ושמשירותושממוצעתוקטנשובמקצת  .זשומיוצ ועסוידיונקודותושנמצאות
יותרוויותרוימינשועסושמקטעושעסיון  .שקצשושימניוביותרומייצ ואתושזמןובדיוקוספניושעתוששיאושסושבוקר  ,כשנפח
שתנועשובפועסומקאימסיו)עדו 900כסיורכבוב 5-דקות( ,ושמשירותועדייןואבירשו) 60-80קמ"ש( .אבסואזושעומאוממשיך
ס דוס  ,ושצפיפותו דסש  ,ושמשירותויורדת  ,וכתוצאשופחותוכסיורכבומצסיחיםוסעבור  .כךונוצרושענףושתחתוןושסושקשת.
בשעתושיאובוקרוישוירידשוסנפחושסוכ 600-מכוניותוומשירותושסוכ 40-קמ"ש  .אחריושעתוששיאושמצבומשתפרו)חזרש
סמעסשוס 80-קמ"ש( ,ואזומדרדרושובובשעתוששיאושסואחריושצשרים  .שקצשוששמאסיושתחתוןומייצ ואתושיאושעומאוט
משירותושנאיעשושממוצעתומדרדרתוס 20-30-קמ"ש  ,ובמקרשוש רועוביותרופחותומ 400-כסיורכבומצסיחיםוסעבורוב5-
דקות ,שזשופחותומחציומשמקאימוםוששישומוקדםויותר .שמצבומשתפרוחזרשורקובשעותושערב.
 169מקורושנתוניםובקובץואקאסושסויחידתושניטורושסונתיביואייסון,וששתקבסודרךוחברתומתתוטומרכזותכנוןותחבורשובע"מ.ואותםונתונים
משמשיםו םוב רפיםושבאים.
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איורו :141ודיא רמתונפח-משירותומשקטעוארסוזורוב-ששסוםושסונתיביואייסוןובמאיו.1702013

שתופעשושמעניינתושרואיםופשושיאושישושתיופאזותואפשריותואסותנועש.וועבורואותוונפחותנועש,וסמשסו 500ומכונית
ב5-ודקות,וישומקריםוששןונואעותובמשירותו20וקמ"שווישומקריםוששןונואעותובמשירותו80ואוו90וקמ"ש.וששבדסושוא
בצפיפות.ושקשרוביןוצפיפותוסמשירותומוצ ובאיורו.142ווצפיפותושיאושאחוזומשכבישושמכואשובמכוניות.ווצפיפותואפאית
משמעשושישורווחיםו דוסיםוביןושמכוניות,וכךושבאופןואפקטיביואיןומ בסותועסושנשי ש.ובצפיפותו בוששועד ו 50%
משכבישומכואשומכוניות,וכסומרושרווחוביןומכוניותושוושובערךוסאורךושסומכוניתואחת,וואזושנטישושיאוסנשו ושרבשויותר
סאט.

 170מקור:ומתתוטומרכזותכנוןותחבורשובע"מ,ומצ תושמשפךובנתיביואייסוןושתחיסוב,…2008-ושקופיתו,8ומרץו.2017
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איורו:142ושקשרוביןוצפיפותוסביןומשירותושנאיעשושממוצעת.

צורשואחרתוסשאתכסועסוזשושיאוסשפרידואתושניוענפיושקשתובדיא רמתושנפח-משירות.וושענףושעסיוןומייצ ומעין
שקסוסותועסותו):( trade-offוכשמתקדמיםומשמאסוסימיןואנחנוומקבסיםויותרונפח,וכסומרויותרומכוניותומצסיחותוסעבור
וסש יעוסמחוזוחפצן,ואבסושמחירושואוששמשירותושממצעתויורדת.וואפשרוסשנותואתוששקסוסושזשועסוידיוששקעשונואפת
בתשתיות:ואםונואיףונתיבוסכבישושקיבוסתושסוות דס,וונוכסוסשעבירויותרומכוניותוואוסיו םוקצתויותרומשר.
שענףושתחתון,וסעומתוזאת,ומשקףוכשס.ווכשמתקדמיםומימיןוסשמאסושמצבונשישויותרוויותרו רוע.וושפתרוןושיחיד
שואוסנאותוסאוסשיכנאוסמצבושזשובכסס,ועסוידיושקטנתושביקושו)ושצפיפות(ובשעותושעומא.
שנקודשושקריטיתושיאושאםומקטיניםומאפיקואתועודףושביקושובשעתושעומא,ומקבסיםובתורובונואומעברופאזש.
שצפיפותונשארתויותרונמוכש,וושתנועשובכבישונשארתובפאזשושמשירשוושיעיסשובמקוםוסעבורוספאזתושעומא,ווכתוצאש
שקיבוסתושאפקטיביתושסושכבישונשארתו בושש.ובמיסיםואחרות,ואםופחותומכוניותוינאווסשידחאופנימשובבתואחת,
שכבישויוכסובעצםוסאפקונאיעשובאיכותויותרוטובשוסיותרורכבים.ו ואפשרוסששי ואתוזשועסוידיושימושוברמזורים
שמוואתיםואתושכניאשוסכבישושמשיר. 171ווזוו םושמוטיבצישוסנאותוס רוםוסמעברומאויםושסונאיעותוסתחבורשושציבורית:
מאפיקשושקטנשוצנועשושסושביקושיםוכדיוסאוסש יעוס ודש,ווסאוצריךוסשעבירואתוכוסם.

 171רמזוריםוכאסשונמצאיםובשימושובמקומותושוניםוזשועשרותושניםוטוראוומאמרובוויקיפדיש.

פרק כא :תקשורת

בעברושרחוקונושאואאפקתושירותיותקשורתושישואחדושמרכזייםובפעוסותושממשסש,ושןובמא רתושירותיושדוארוושן
במא רת ו שקמת ו ותחזוקת ו תשתית ו שטספוניש .ו ו בעוסם ו שמודרני ו מוקד ו שפעיסות ו שזו ו עבר ו משממשסות ו סשוק ו שפרטי,
וסממשסותונותרותפקידור וסטוריובעיקר.וותשסיךושמעברושזשובישראסומשקףואתואחתוששצסחותוש דוסותושסוממשסות
שימיןוושסושתמיכשובתחרותוובכסכסתושוק.
ושיבטונואףוונפרדושסונושאושתקשורתושואושעיתונותווששידורושציבורי.וותמידוקייםומתחוביןושממשסותוששונותוסבין
שתקשורתושחופשיתושמבקרתואותן.ווסחיסופין,וישואכנשושסושכפפתושתקשורתושחופשיתוסשיקוסיםומאחרייםוואחריםושס
שון-שסטון-עיתון.וובשניםושאחרונותואיואפשרוסשתעסםוממרכזיותםושסונושאיםואסשובעוסמוושסוראשושממשסשובנימין
נתנישו.

טלפוניה קווית והפרטת בזק
עםוקוםושמדינשומשרדושדוארושישואחראיו םועסושירותיושטספון ,וכפיוששישובתקופתושמנדטושבריטי.ו ואחריותוזו
שתבטאשובכךושזשושישושירותוממשסתיוטושמרכזיותושיוושייכותוסממשסש,ושטכנאיםושיוועובדיוממשסש,וושנישוסושיש
ממשסתי.ומבחינשותקציביתוזשואמרושששכנאותושסכווסאוצר,וואתוששוצאותושישוצריךוסאשרובמא רתותקציבושמדינש.
במיסיםואחרות,וסאושישוקשרוישירוביןוששכנאותוסשוצאות.וובפרטוסאותמחרוואתוששירותיםובצורשושתממןואתושפעסתם,
וסאוניצסוואתוששכנאותומשירותיושתקשורתוכדיוספתחואותםויותר.
שתוצאשושייתשוחוארוששקעשובתשתיותוובכוחואדם,וורמתושירותונמוכש,וכיובמקריםורביםושעדיפווסשפנותואת
שתקציביםוסנושאיםואחרים.וואזונכוןושמשנותוש60-ושירותושטספוניםושתפשטובקצבומואץ,וכפיושניתןוסראותובאיורו.143
אבסוזשוממשוסאועמדובביקוש,וואנשיםונאסצווסחכותובתורוחודשיםוואפיסוושניםוכדיושיתקינוואצסםובביתוקווטספון.
ששיאושישובשנתו, 1983ואזומאפרושקויםושמותקניםושישוטיפשויותרוממיסיון,וומאפרושממתיניםוסקוושישורבעומיסיון.וו איורו
143ומראשוסאואתושמאפרושאבאוסוטיואסאואתומאפרושקוויםוס1000-ונפש,וכסומרושמאפרומנורמסוס ודסושאוכסואייש.
כדיוספתורואתושבעישויזמשושממשסשושקמתוחברשוסתקשורת,ושתנשסואתושירותיושתקשורתובאופןומאחריוובמנותק
מתקציבושמדינש.ו ושתוצאשושייתשושקמתוחברת ובזק,וששתחיסשוספעוסוב.1984-ו ושחברשושייתשובראשיתודרכש וחברש
ממשסתית ,וכסומרושייכתוסממשסשווכפופשוסשחסטותוממשסתיותוכדיוסשמורועסושאינטראושציבורי.ווסמרותוזאתוכוח
שאדםוואיתווקצבושעבודשו דסו,וותוךוכ6-ושניםובעייתוששמתנשוסקוונפתרש.
בזקושמשיכשוסעשותוחיסוושמדינשושתחיסשוסמכורומניותושסשובשנת ו ,1989ווסבאוף ושפריטשואותשובשנת ו.2005
משמעותושדברושששסיטשובחברשועברשוסידייםופרטיות.ו ובמשךוששניםושחברשונשנתשומשכנאותו בושות,ווחיסקש
דיבידנדיםו בושיםוסבעסיושמניותוטוובכססםושציבור.וובמקביסוצומצםושמונופוסושסובזקועסושוקושתקשורתוונוצרשותחרות
ביןואפקים.וואבניודרךוראויותוסציוןושיו:
• שתחסתושירותואסוסריועסוידיוחברתופסאפוןוב.1986-ווששירותונשישופופוסאריויותרועםוכניאתואסקוםוב1994-
ופרטנרוב.1999-וופסאפוןונרכששועסוידיובזקוושפכשוסחברתובת.
 .1פתיחתושוקוששיחותושבינסאומיותוסתחרותובשנתו,1997ווכניאתושחברותוקוויוזשבו)עםושקידומתו(012ווברקו)
.(013וובזקואיפקשושירותומתחרשובאמצעותוחברתושבתובזקובינסאומיו).(014
• שפעסתושירותופאורחבוסתקשורתונתוניםו)(ADSLובשנתו.2000ווכתוצאשוסאושישוצורךויותרובקווטספוןויעודי
כדיוסשתחברוסרשתושאינטרנט.
• פתיחתושוקוששיחותובתוךושארץוסתחרותובשנתו,2006ותוךושימושובתשתיתוכבסיםו) (HOTואוואינטרנטו)012
קוויוזשב(.

190
• רפורמתושאסוסרוב, 2010-וש רמשוסירידתומחיריםוחדשווסשעדפשו וברתושסוטספוניםואסוסרייםועסופניוקוויים.
כתוצאשומכסוזשומאפרושטספוניםושקווייםונמצאובירידשומאזו.2001
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רפורמת הסלולר
טספוניםואסוסרייםונכנאווסשימושוסראשונשובאוףושנותוש80-ושסושמאשושקודמת.וואבסוסקחוכמשושניםועדוששטכנוסו יש
שזוואומצשובקנשומידשורחב.
נתוניואימוץוטספוניםואסוסרייםובשקשרורמתוחיים
שסושתוחברותושאסוסרושראשונותוטופסאפון,ואסקום,וופרטנרוטופעסוובמתכונתושסוקרטסועםומחיריםו בושיםועס
ששירותוועסושמכשיריםושאסוסרייםועצמם,וש םואותםושישוצריךוסקנותומשחברותושאסש.ו ומשפכתושאסוסרוששועברש
בחוקוששאדריםושסו2010ובשנש תושרושתקשורתומששוכחסוןושינתשומצבוזש.
עיקריושרפורמשושיו:
• איפשורומעברוסקוחותוביןוחברות,ותוךושמירתושמאפר,וובסיוצורךוספרועוחובותועסומכשיריםובאופןומיידי.
• ש דסתושתחרותועסוידיומתןורישיונותוסמפעיסיםונואפים.ווזשוכססואתושאפשרותושסומפעיסיםווירטואסייםושאין
סשםורשתומשסשםואסאושםומשתמשיםוברשתושסוחברשואחרת.
• סיברסיזצישושסושוקומכשיריושאסוסרוושקסותוסיבואומכשירים.
• נקיטתוצעדיםוסש דסתומאפרושרשתותוסחמש.ו ומאוחרויותרושאתברוששאיפשוזוואינשומעשיתובאופןוכסכסי,
וששוקונותרועםושסושורשתותופיזיותונפרדות.

העיתונות
עיתוניםויומייםובעבריתושיווקיימיםוכברוספניוקוםושמדינש.ו ושראשוןושישושצביוששחסוסשופיעובאופןויומיוב.1908-
שעיתוניםושעיקרייםועםוקוםושמדינשושיוושארץו)מאז ,(1919וידיעותואחרונותו),(1939וומעריבו).(1948ווכמווכןושיוומאפר
עיתוניםומפס תיים.
 172מקור:ושנתוניםועסומאפרוקוויושטספוןוושממתיניםובאיםומששנתוןושאטטיאטיוסישראסושסושסמ"א.וכמוובשרבשומקריםואחריםו םוכאןומדובר
באיאוףונתוניםומשרבשושנתוניםושונים,וכיוכסואחדומכיסומידעורקואודותושניםואפורות.ו
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שעיתוניםושיוומקורושמידעושעיקריובשנותושמדינשושראשונותוושייתשוסשםותפוצשו בושש.וושתחרותושפ עשובשםובאש
משטסוויזיש ו שישראסית ,ו ששחסש ו סשדר ו ב ,1968-ו ומרשת ו שאינטרנט ,ו ששתחיסש ו ס דוס ו בשנות ו ש .90-ו ו שחשיפש ו שס
שעיתוניםושיומייםושמרכזייםומוצ תובאיורו. 144וועיתוניואוףוששבועוזוכיםוכר יסוסחשיפשו בוששויותר.
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איורו:144ונתוניוחשיפשושסושעיתוניםושיומייםומאזושנותוש90-ושסושמאשושקודמת.173ו"חשיפש"ושיאואחוזושאוכסואיישושבו רת
)ובמקרשושזשובפרטוישודים(ושנחשפיםוסכסועיתוןובימיוחוס.ווזשונתוןושונשומ"תפוצש",וששיאומאפרושעותקיםושנדפאו.

שתופעשושבוסטתושראשונשושיאושירידשושנמשכתובחשיפשושסוידיעותואחרונותוומעריב,וככסושנראשובעיקרוכתוצאש
מתחרותומצדואתריואינטרנט.וספניושירידשושזו,וא ב,ובשנתו,1995ושרשותוסש בסיםועאקייםוש דירשואתוידיעותוכמונופוס,
כיושתפוצשושסוועברשואתוש50%-ו)ששכרזשושזוובוטסשובשנתו.(2010וותופעשושניישושיאושעסיישושמטאוריתושסוישראס
שיום,ושנואדוב2007-וותוךו 6ושניםושפךוסעיתוןועםושחשיפשוש בוששוביותר.וובאופןומעניין,וששדרדרותושסוידיעותודווקא
נפאקשובערךומתיושישראסושיוםועקףואותו,וומאזוידיעותווישראסושיוםודיויציביםועםופערוקטןוסטובתוישראסושיום.
מעריבושמשיךוסשדרדרוובפרטונפסוקשותובאוףו,2012ואחריושנמכרוסאחרוכמשושניםובבעסותונוחיודנקנר.וושעסיישושס
כסכסיאטוב 2010-וכנראשוכתוצאשומששקתושמואףושסוו)שיוצאוביוםוחמישי,ווסכןונאפרובמא רתושעיתוניםושיומייםווסא
במא רתועיתוניואוףוששבוע(.
עסופיושטענותושששפעשושסוישראסושיוםועסושעיתונותואינוונובעתוכסוכךומשקטנתושתפוצשושסועיתוניםומתחרים,
אסאומשששפעשועסושוקושפראום.ו ושחשיפשוש בוששושסוישראסושיוםושופכתואותווסיעדומועדףועסומפראמים,וובכך
מונעתושכנאותומשמתחרים.ומעברוסזאת,וישוטענותושישראסושיוםומוכרופראוםובמחיריושפאד,וובכךו ורםוסירידשובמחירי
שפראוםובאופןוכססיווספ יעשונואפתובעיתוניםושאחריםוובשכנאותישם.ווישראסושיוםועצמוואינוונפ עומכךוכיווןושמראש
שואוממומןועסוידיושמיסיארדרושסדוןואדסאון,וואיןוסוומודסועיאקיובר-קיימא.ו וחיזוקוסקשרוביןוישראסושיוםוסראש
שממשסשובנימיןונתנישווניתןוכאשרונתנישוועצמוושודשוכיושקדיםואתושבחירותוסכנאתובשנתו2015וביןושיתרוכדיוסמנועואת
קבסתוחוקוישראסושיום,ושנועדוסש ביסואתושעיתוןועסוידיואיאורושסושפצשוובחינם.
בנואףוסתחרותומשטסוויזישוושאינטרנטווירידתובשכנאותומפראום,ואבירוששעיתונותונפ עשו םומשתנשסותובעייתית
שסושבעסיםוושעורכיםוסאורךוששנים.וודו מאותובוטותוכוססותואתושמקריםושבאים:
• פרשותונימרודי,ושבעסיםושסומעריבובשנותוש.90-ו ונמרודיושורשעובשאזנותואתרובסתיוחוקיותוושואשםו ם
בשזמנתורצחושסומתחריו.
• איפורושקמתווושפעסתוושסוישראסושיום,וככסושנראשוססאומודסועאקיוראסי,וכדיוסתמוךופוסיטיתובבנימין
נתנישו.
• רכישתומעריבועסוידיונוחיודנקנר,וככסושנראשוכדיושישמשוכסיוסיחאיושציבורושסוובתקופשושבשושואשם
בעבירותוכסכסיות.
 173מקורות:ושנתוניםומאקרו TGIושמפוראםופעמייםובשנשוונועדוסאפקונתוניםוסתעשייתושפראום.ווזשוואקרוצרכנותושבוומשתתפיםו10,000
נאקריםוישודיםוב יסו 18ואוויותר,ווכוססו םושאסותועסועיתונות.וושנתוניםוסוקטוומתוךוידיעותובעיתוניםוובאינטרנטושפוראמוובאמוךוספראום
שאקריםושחצי-שנתיים.וובנואףוקיבסתיונתוניםועסוששניםו2006-2010וישירותומחברתוקנטרומדישושעורכתואתושאקר.

192
• פרשתושיחותוראשושממשסשוביביונתנישוועםובעסוששסיטשובידיעותונוניומוזא,ושבשןודנוובמתןואיקורואושדויותר
)אווביקורתיופחות(וסנתנישו,ובתמורשוספ יעשובמתחרשוישראסושיום.
כתוצאשומפרשיותואסש,וושעדויותושמצטברותובשניםושאחרונותוסכךוששעיתונותומוטשוואינשומאפקתומידעומשימן,
שורחבושביטויושמתארושחיתותושסטוניתוכקשריושון-שסטוןווכיוםונשו ויותרוסדברועסוקשריושון-שסטון-עיתון.

שידורי רדיו וטלוויזיה מסחריים
בראשיתושיווקוסוישראסוושטסוויזישושישראסית.
ריבויותחנותורדיווושתחנותושפירטיות.
שכשרתותחנותופירטיות.
ערוציוטסוויזישומאחריים,ושדרישותומשם,וושקסותושונות.

השידור הציבורי
חוארויעיסותוושחיתותוברשותוששידורוסאורךוששנים
נתוניורייטינ ?
ניאיונותורפורמשו
ביטוסושא רשוושקמתוודחיתושקמתוושקמתושתא יד

פרק כב :בטחון אישי ושלטון החוק

המשטרה ותקציבה
בתי המשפט ותקציבם
מינויושופטים

התביעה הכללית
שיועץושמשפטיוסממשסש
פרשתובר-אוןוחברון
שאנ ורישושציבורית

נתוני פשיעה
שיעורושאאיריםובאוכסואייש

נתוני מאסר
 – http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2886608קיצוץ ו תקציבים ו שס ו רשות ו שיקום ו שאאיר
כדו מאוסראישוקצרתוטווחושת רוםוסשוצאותורבותויותרובעתידובאעיףואחרו)חזרשוספשעווסכסא(; א ירתושואטסים

פרק כג :רווחה וביטחון סוציאלי

אחתומנקודותושמחסוקתושמשותיותוביןוימיןוסשמאסושיאוביחאוסרעיוןושסו" מדינתורווחש".ו וששמאסורואשובמדינת
שרווחשויעדומרכזי,ווטועןושעסושמדינשוסדאו וסרווחתואזרחיש.וושימיןורואשובמדינתורווחשומנ נוןופ ום,ווטועןוששמצב
שטובוביותרוסכוסםויתקבסואםופשוטוניתןוסכוחותוששוקוסעשותואתושסשם.וושמנ נוניםושעיקרייםושסומדינתושרווחשושם
משרדושרווחשומצדואחד,וושביטוחושסאומיומצדושני.

תקציב הרווחה
ששינוייםובתקציבומשרדושרווחשומוצ יםובאיור ו.145ו וזשושתקציבושריאסיו)מתוקןוסאינפסציש(וסנפש,וכסומרומנורמס
ס ודסושאוכסואייש.
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איורו:145ותקציבומשרדושרווחש,ותכנוןווביצוע,וסאורךוששנים.174

כפיושניתןוסראותושתקציבו)ובעיקרוביצועושתקציב(ומפ יןועסיישוקסשואךועקביתוסאורךוששנים,וומאזוראשיתושמאש
איןוכמעטופערוביןושתכנוןוסביצוע.וושנפיסשושחדשובשנתו2004ואינשומשמעותית,ושכןושיאומייצ תואתושעברתושירות
שתעאוקשוסמשרדואחר.ווניתןוסראותוכיושמעברושזשוסאושישומתוכנןומראשוטוקודםושעבירוואתוששירותוואתושתקציבושסו
 174מקור:ואתרומפתחושתקציבו)שתקציבושפתוח(.
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בפועס,וורקושנשוסאחרומכןוזשונכנאוסחוקושתקציב.ו ואיורו 146ו ומראשואתוששינויושיחאיובתקציבובתקופתוכסוממשסש.
כאןובוסטתושעסיישושסוממשסותורביןוונתנישו,וסעומתושעמידשובמקוםושסוממשסותושרוןוואוסמרט.
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איורו :146וששינויובתקציבושראסיוסנפשושסומשרדושרווחש,וכפיושבוצעובפועס,ובמשסךושכשונשושסוכסוממשסש.

שתפקידיםושסומשרדושרווחשושםוסאפקושירותיםוסאזרחיםובאמצעותוסשכותושרווחשובעריםוששונות,ווסנשסואת
מערךושרווחש.ו ובתקופותומאוימותוכססו משרדושרווחשו םואתושירותושתעאוקש.ו ואבסועיקרוש מסאות ושחברתיות
משוסמותועסוידיושמואדוסביטוחוסאומי.

ביטוח לאומי
שמואדוסביטוחוסאומיושוקםומכוחוחוקוב. 1954-וושואואחראיועסומימושושזכויותושאוציאסיותושסותושביושמדינשוומשסם
מ ווןושסו מסאות.וו מסאותושביטוחושסאומיוניתנותובצורשושסומענקוחד-פעמיו)סמשסומענקוסידש(ואווקצבשוחודשית
)סמשסוקצבתויסדים(.
מנ נוןושביטוחושסאומיוכשמווכןושוא:וזשוומנ נוןוביטוח,ושבווכוסםומשסמיםואכוםוכסששוומידיוחודשוסמואד
סביטוחוסאומי,וושמואדומשתמשובכאפיםושאסשוכדיוסחסקו מסאותוסמיושזכאיוסכך.וואסאושבני ודוסביטוחור יסו)כ ון
ביטוחורכבואווביטוחודירש(וששיקוסיםושםואחרים.וובצדושתשסומיםוסביטוחושסאומי,ושאכומיםוסתשסוםונקבעיםובאופן
פרו ראיביוספיושיכוסתושכסכסית:ומיושמקבסומשכורתו בוששויותרומשסםויותר,וובני ודוסביטוחור יס,ואיןושתייחאות
ס ורמיואיכון.ו ובצדוש מסאות,ושזכאותונקבעתוספיושיקוסיםוחברתיים,ובמטרשוסשבטיחוקיוםוסמיושאינםומתפרנאים
סמחייתם.וומנ נוןוזשונועדוסשקטיןואתו אי-ששוויוןובשכנאות.וומצדושני,וש מסאותושןואוניבראסיות:וכוסםומקבסיםואותן,
בסיותסותובמצבוכסכסי.וו םושעשיריםוביותרוו םושענייםוביותרומקבסיםואותשוקצבתוזיקנשוואותשוקצבתויסדים.ו

גמלאות הביטוח הלאומי
ש
•
•
•
•
•
•

מסאותושעיקריותושמשוסמותועסוידיושביטוחושסאומיושן:
קצבתוזיקנש,ושמשוסמתוסכסומיושש יעשוס יסושפריששוואינוועובדועוד.ו ובנואףוישוקצבתואיעודוסקשישים
שמת ורריםובביתםווזקוקיםוסעזרשובביצועופעוסותויומיומיות.
קצבתונכותוסמיושאינוויכוסוסעבודואוועובדובאופןומו בסוכתוצאשומנכות.וובנואףוקיימתוקצבתוניידות.
קצבתושאיריםוסאסמנותוויתומיםוששמפרנאושסשםונפטר.
דמיואבטסשושמשוסמיםוסתקופשומו בסתוסאחרואובדןומקוםועבודש.
מענקוסידשווסאחריווקצבתויסדיםושמשוסמתועדוששיסדיםומ יעיםוס יסו.18
דמיומזונותוסנשיםועםויסדיםושאינןומקבסותואותםוממיושחייבובכך.
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• שבטחתושכנאשווששסמתושכנאשוסמיוששכנאתםואינשומאפקתוסקיום.
• דמיומיסואים,ושמשוסמיםוכר יסובאמצעותושמעאיק.
• פיצוייםוסנפ עיותאונותועבודשואוופעוסותואיבש.
• דמיוקבורש.
באךושכסושביטוחושסאומיוחיסקו מסאותובאךוכ75-ו מיסיארדושקסיםובשנת ו.2016ו וסשםוששוואש,ותקציבומשרד
שביטחוןובשנשוזוושישורקו56ומיסיארדושקסים.וושתפתחותושאכוםושכוססוושחסוקשושסווס מסאותוששונותומתואריםובאיור
.147
rabin begin
shpereshamir
rabin pnetanybar sharon
olmert netanyahu
rabino erlic huarido c modnissi pe modashochat mene' sshoshal netano hi bar steinitz lap kahl

meir
sh sapir

eshkol
sapir

prime min. s ben-gurion
finance eshkol
10000

13%

8000

8%
other

9%

yeladim
19%

imahot

6%
6%

nechut

4000

nifge'ei avoda
sheirim
siud

8%

gimlaot per capita

6000

2000

zikna

32%

0
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

איורו :147וששוצאותועסותשסוםו מסאותושביטוחושסאומי,ובמחיריםונוכחייםו)מתוקניםוסאינפסציש(,וומנורמסותוס ודס
שאוכסואייש.175

כמוושניתןוסראותושרכיבוש דוסוביותרושואוקצבתוזיקנש,ושמשוסמתוסכסומיושש יעוס יסושפרישש.ווששניושואוקצבת
נכותוכססית,ווביחדושתיוש מסאותושאסשומשוותוחציומכססוששוצאותושסושביטוחושסאומי.ווכסוש מסאות,וחוץומקצבת
יסדים,ונמצאותובמ מתועסייש.וועםוזאתושיוו םותקופותושסוירידות,וכששבוסטתושבשןושייתשובתקופתוממשסתושרון.
סבדוקושאםושירידשושתחיסשוספניומינויונתנישווסשרושאוצר
אםומאכמיםושכסוביחד,ושביטוחושסאומיומוציאוכ8700-ושקסיםוסשנשובממוצעועסוכסותושבובישראסו)75ומיסיארד
מחוסקוסכ 8.6-ומיסיוןותושבים(.ואבסוברורוששכאףוסאומתחסקושוושובשוושוביןוכסושתושבים.ו איורו148ומראשואתומאפר
שנשניםומכסוקצבש.וויצוייןוששנתוניםוסאובשכרחומסאים:וסמשסוקצבתואבטסשוישומאזושנותוש,70-ואבסושנתוניםושמצאתי
באתרושביטוחושסאומיומתחיסיםוב.1991-

 175מקור:ואתרושביטוחושסאומי,וובפרטומשדפיםושסושירחוןושאטטיאטי ושכוססיםופירוטושסוש מסאותוששונותוומיושמקבסיםואותן.וועדו1980וזש
ברזוסוצישושסו5ושנים,וומאזוישונתוניםו)כמעט(וסכסושנש.וואותםונתוניםומשמשיםו םובאיוריםושבאים.
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איורו:148ושאחוזומאוכסואייתושמדינשושמקבסוכסואחתומש מסאותושסושביטוחושסאומי.

כיווןושכמובןואוכסואייתושמדינשו דסשופיוכמשוסאורךוששנים,ומשושמוצ ופשושואוסאומאפריםואבאוסוטייםואסא
שאחוזומשאוכסואייש.ומאתברושמתחיסתושמאשוכ20%-ומשאוכסואיישושםו"סקוחות"ושסושביטוחושסאומי,ובסיושיסדים.
אםומחשיביםויסדיםו)כסומרומייחאיםואתוקצבתושיסדיםוסשםווסאוסשורישם(ואזוזשו50%ומשאוכסואייש.ובאופןוכססיושיש
ידוסובאחוזושנתמכיםובשנותוש60-ווש70-וושובובשנותוש.90-וובראשיתושנותוש2000-ושייתשוירידשומאוימת.
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איורו:149ו ודסוש מסשושממוצעתוסכסואחדומאו יוש מסאות.

בשינתןוכמשוכאףומושקעובכסוקצבשווכמשואנשיםומקבסיםואותש,ואפשרוסחשבואתו ודסושקצבשושממוצעת.ושתוצאש
מוצ תובאיורו. 149וושובורואיםומ מתועסיישוכססית,ואבסו םוקטעיםוארוכיםושסועמידשובמקום,ובעיקרובעשורושראשוןושס
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שמאש.וושערשוס ביוקצבתויסדים:ומשושרואיםופשוזוושקיצבשושממוצעתוסיסדוסשנשושסמשו—ופי ו12ו יותרומשקיצבש
שחודשיתוששיאושמאפרושנוש יםוסצטט.

קצבת זיקנה
שתיוש מסאותושמעניינותוביותרושןוקצבתוזיקנשווקצבתויסדים.וקצבתוזיקנשומעניינתוכיושיאוקשורשובאופןוששדוק
ביותרוסיציבותושסושביטוחושסאומיוסאורךוזמן:ועם ושזדקנותושאוכסואיישושתשסומיםוסקצבתוזיקנשועוסים,ווזשוצפוי
סש יעוסמצבושבווששכנאותוסאויאפיקווכדיוסכאותואתוששוצאותו)ספיושדו"חושאקטואריושאחרוןושסושביטוחושסאומי ,176
ששוצאותושסושמואדויעסוועסושכנאותיוושחסומ,2027-ווכתוצאשושמואדויאסץוסשתחיסוסכסותואתושקרןושמושקעתובא "ח
ממשסתיים.וושקרןוצפוישוסשי מרובערךוב,2045-וואזושמואדוסאויוכסועודוסעמודובשתחייבויותיו(.
איור ו 150ו מראשואתושאחוזומשאוכסואישוששםוזקנים,וואתושאךושכוססושמשוסםוכקצבאותוזיקנשומחוסקוס ודס
שאוכסואייש.וכפיושניתןוסראותומאפרומקבסיוקיצבתוזיקנשומשקףואתואחוזושאוכסואישוששואוביןו יסושסומעסו65וסמעס
. 70ואבסושאכוםושמשוסםוסשםועוסשויותרומשרומשמאפרושסשם,ואםוכיוסאוברציפות:ותקופותושסועסיישושיוובתחיסת
ממשסתושרוטציש,ובתקופשוממשסתורביןועדוממשסתוברק,וובעשורושאחרון.ו ושתיותופעותונואפותוששוושוסשיםוסב
אסישן:ושייתשוירידשוקסשובמאפרושיחאיושסומקבסיושקיצבשואחריושעסאתו יסושפריששוב,2004 -ווסאחרונשוישועסייש
במאפרומקבסיושקיצבשוכנראשוכתוצאשומשעסיישובאחוזושזקניםוכשדורושבייבי-בוםושסויסידיושנותוש50-ושתחיסווסצאת
ספנאיש.ו
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איורו:150ותשסומיוקצבתוזיקנשוו ודסושאוכסואיישושמקבסתואותש.

קצבת ילדים
קצבתויסדיםומענייניתוב ססושתשפוכותוששיאועברשווששקשריםושפוסיטייםושסש.ווכפיושניתןוסראותוב איורו151ושחסק
שיחאיושסויסדים ובאוכסואישונמצאובמ מתוירידשו)אםוכיונראשוששתייצבומאזו ,(2010וומאפרושיסדיםושעבורםומשוסמת
קצבתויסדיםועוקבואחריומאפרוזשובתקופותושסוכיאויומסא.ואבסושכיאויוסאושתחיסוכמסא:וב1959-ושואושישורקוסיסד
שרביעיוואיסך,וורקועדו יס ו.14וב1965-ו שכיאויושועסשוס יס ו,18ווב1975-ו שורחבוסכסושיסדים.ובשמשך,ושקצבשוסיסד
שראשוןובוטסשוב1985-ווסשניוב,1990-ואבסושםושוחזרוועסוידיוממשסתורביןוב.1993-

 176שמואדוסביטוחוסאומי,ו דיןווחשבוןואקטואריומסאוסיוםו31ובדצמברו,2013וינוארו.2017

199
rabin begin
shpereshamir
rabin pnetanybar sharon
olmert netanyahu
rabino erlic huarido c modnissi pe modashochat mene' sshoshalnetano hi bar steinitz lap kahl

meir
sh sapir

eshkol
sapir

s ben-gurion
eshkol

up to 19

exclude
1st child

receive kizvat yeladim

up to 14

prime min.
finance

45

1600

40

1400

35

1200

30

20

% of population

exclude
2nd child

800

600

gimlaot per capita

gimlaot per capita

return
full
coverage

increased
coverage

25

1000

15

10

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

400

5

200

0

0

1955

איורו:151ותשסומיוקצבתויסדיםוסנפשוו ודסושאוכסואיישושמקבסתואותש.

במקביס,ושיוושינוייםורביםוב ובשושקצבאות.וועדוראשיתושנותוש90-ושיווצירופיםושוניםושסושתנייתושקיצבשובשירות
צבאיושסוששוריםואוובעבודשוכשכירים.ומאזושפרמטרושעיקריושואומאפרושיסדים.ובנובמבר ו2000ו שועברוחוקושספרט
ששעסשומאודואתושקיצבשושחסומשיסדוש,5-וס ובשו855ושקסיםו)פיו5ומשקיצבשוסיסדושראשון(.ווב2003-ושוחזרוש ס ס,
ששעדפשושסויסדיםורביםוצומצמשומאוד,ווס ביויסדיםושנוסדוומאותשונקודשוושסאשונקבעשושובוקיצבשואחידשויותר.
כתוצאשואךושתשסומיםוירדובאופןוחד,ווכיוםוכמעטוסאונשארוועודויסדיםושמקבסיםוקצבשו בוששויותר.
ישושטועניםוכיוכתוצאשומירידתושקיצבאותובשניםו2003-2005וירדשושיסודש ובמ זריםושחרדיוושמואסמי.וואכןובשני
שמקריםוניתןוסראותושישוקורסצישוכזוו)ראו ואיור ו87ו בעמ' .(126ו ומצדושני,ואצסושערביםושיסודשושמשיכשוסרדתו ם
כששקצבאותושתייצבו.וומעברוסכךוירידשומשמעותיתוקרתשו םובשנותוש70-ושסושמאשושקודמתוועדו,1985וכשבראשית
שתקופשושזוושקצבאותודווקאועסו.ווס ביושחרדים,ושירידשונעצרתוכשש מסאותושתייצבו.וומצדושניוישו םוירידשובשנים
,1993-1996ותקופשושבשוש מסאותודווקאועסו.
קצבתושבטחתושכנאשוושמינימוםוסקיוםובכבודו-וב "צים

מימון הביטוח הלאומי
מנ נוןושמימוןוטוחסקומ ביישוישירשווחסקומתקציבושמדינש.
ש בישושסודמיושביטוחושסאומיושיאופרו ראיביתובאופןוחסקי.וובשנתו2015וש בישושייתשוכמתוארובטבסשושבאש:
עצמאי
שכיר
שכנאשוחודשית
חסקועובד חסקומעאיק
6.72%
3.45%
0.4%
חסקוששכנאשועדו5556וש"ח
11.23%
7.25%
חסקוששכנאשוביןו5556וסביןו43240וש"ח 7.0%
0
0
0
חסקוששכנאשומעסו43240וש"ח
כסומרועסושכנאותו בושותומשסמיםוחסקוקטןוושוסךוכיועסושחסקומששכנאשושמעסושתקרשושקבועשוסאומשסמים.ווכסס
דומשומתקייםוסתשסומיומאובריאות.

מאזן אקטוארי
אוסיושבעישושעיקריתושסושביטוחושסאומיושיאושמאזןושאקטוארי,וכסומרואיזוןוביןושכאפיםושנמצאיםובקופתווושתקבוסים
שצפוייםובעתידומצדואחד,וסביןושתשסומיםושנוכחייםוושעתידייםוששואוחייבוסשסםוסמקבסיוש מסאותוששונותומצדושני.
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שבעישושיאושעםושזדקנותושאוכסואיישושתשסומיםוסקצבאותו דסים,וואיסוודמיושביטוחושסאומיושמשוסמיםועסוידי
שציבורואינםו דסיםובקצבומאפיקוכדיוסכאותועסוכך.
ספיושדו"חואקטואריושסושביטוחושסאומיוסשנת ו1772013ו )שפוראםורקובינואר ו(2017ושתחזיתושאקטואריתושיא
כדסשסן:
• נכוןוס2013-ובקרןושביטוחושסאומיוישוכ180-ומיסיארדושקס,ובערךופיו3ומש מסאותוששוסמוובאותשושנש.
• בשנשוזוושתקבוסיםומשציבורועדייןו בושיםומשתשסומיםוס מסאות.וובשנתו2026וצפויוששתקבוסיםוושתשסומים
ישתוו,וומשנשוזווושסאשושקרןותסךוותצטמקוכיוחסקוממנשוישמשוסתשסוםו מסאות.וובמיסיםואחרות,ואחריו 2026
שמואדוסביטוחוסאומיויקסעוסמצבושסו ירעוןואקטוארי.
• בשנתו2045וי מרושכאףובקרןוושמואדוסאויוכסויותרוסשסםואתוכסוש מסאותושמתחייבותומשחוק.
ישוסשניחוששתחזיתושפאימיתושזווסאותתממש,וכיושיאומחייבתואתושממשסשוסשחזירואתוכסושחובושסשוסביטוח
שסאומיותוךוכ 20-ושנש.וובעיקרובאוףושתקופשומדוברובאכומיועתקוכסושנש,ושתקציבושמדינשוסאויוכסוסעמודובשם.וו ם
שמואדוסביטוחוסאומיועצמוומבקשוסשמורו"כריתוביטחון"ושסופיו2.5ומששוצאשוששנתיתווסאוסשקטיןואתושקרןויותרומדי.
סכןוצפויוששממשסשותנקוטובאמצעיםוכדיוסשמורועסואיזוןואקטואריושסושביטוחושסאומי,וסמשסועסוידיושעסאתודמי
שביטוח ו וביטוס ו תקרת ו ששכנאש ו שמחייבת ו תשסום ,ו שקטנת ו ש מסאות ,ו וביטוס ו שאוניבראסיות ו שס ו ש מסאות ו )שפאקת
תשסומיםוסמיושישוסשםובסאוושכיושכנאשו בושש(.וו םושעסאתו יסושפרישש ותעזורועסוידיוש דסתושתקופשושבשומשסמים
דמיוביטוחוסאומיוושקטנתושתקופשושבשומקבסיםוקצבתוזיקנש.וושביטוחושסאומיועצמוויכוסו םוסשפרואתומצבוועסוידי
ששקעתוחסקומשקרןובאופןוא ראיביויותרובמקוםוסששקיעואתוכוסשובא "חומדינש.178

 177נ ישוברשתובקישורו .https://www.btl.gov.il/Publications/aktuaria/Documents/2013_Triennial_Report.pdf
 178סקריאשונואפת:ויורםו ביזון,וחברתושביטוחושחשובשובישראסופושטתור ס,ושארץו.28.6.2017

שער חמישי

 40שנות ימין
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שפרקיםוששוניםובשסקיםושקודמיםושסושאפרושיוומאור ניםוספיונושאיםוטוביןואםונושאיםוכסכסיים,ונושאיםוחברתיים,ואו
שיבטיםושוניםושסונישוסושמשקוושמדינש.וושפרקיםובחסקושזשומאיריםוחתךואחר,ושואוחתךושזמן.
שפרקושראשון,ופרקוכד,ועואקובמ מותוארוכותוטווחושניתןוסראותובפעוסשוסאורךוכסו 40וששניםושסועידןושימין.
שפרקומנאשוסזשותומאפייניםוכססייםושסושתקופש,ושתקפיםוסכסואווספחותוסרובושממשסותושכישנוובש.וובנואףושואומנאש
סשראותואיךושמאפייניםושאסשוששפיעוועסומצבושמדינשוושאזרחים.
שפרקוששני,ופרקוכש ,ומתמקדובאופיושייחודיושסוכסואחדומראשיושממשסשושסושימיןוושממשסותוששואושנשי .וובכך
שואומשסיםואתושתמונשושסושפרקושקודם,ותוךושד שתושחידושיםוושתשסיכיםוששתרחשווסאורךושזמן.
שפרקוששסישיוושאחרון,ופרקווכו,ומתמקדובפרקושזמןושאנומסיוביותרוב40-וששניםושסועידןושסטוןושימיןוטותקופת
ממשסתורביןוששנייש.ווממשסתוששמאסושזוומייצ תושתנשסותושונשובתכסיתומכסושממשסותושכישנווספנישואוואחריש
)כוסס,ובמידשורבש,וממשסתוששמאסושסואשודוברק(.ו ובכךושיאומעמידשואסטרנטיבשוסמ משוששסטתובתקופשושזו,
ומאפשרתודיוןובאסטרנטיבותוובששסכותישן.
כיווןוששדיוןוכאןושואועסואותםושנושאיםושנדונווכברוקודם,ורקובחתךואחר,ואיןוכאןושצ שושסונתוניםוחדשים.וואבס
סשםושנוחותונצי ומחדשוחסקוקטןומשאיוריםושכברוראינו.

פרק כד :מגמות ארוכות טווח

בפרקוזשונאכםומ מותוארוכותוטווחושתקפותובמידשורבשוסכסו 40וששניםושסועידןושסטוןושימין,וובפרטוכאסשושמד ימות
שינויוסעומתועידןוששמאסוששישועדו.1977

כלכלת שוק וקפיטליזם
באופןו אוניתןוסאפייןואתועידןוששמאסועדו1977וכתקופשושבשונבנתשומדינתורווחש,ובעודועידןושימיןושאחריושמשפךושוא
תקופשושסוסיברסיזציש,ושעדפתוכסכסתושוק,ווקפיטסיזםו ואש.וורעיונותוכמווכסכסשומתוכננתובא נוןואובייטיואוואפיסו
דומיננטיותושסושממשסשווששאתדרותוכברומזמןואינםורסוונטיים.וונשארשוששאסשושבאיאיתושסושאיזוןוביןוכסכסתושוק
סביןור וסציש.
שאיוריםושבאיםונועדווסשזכירוכמשומןושמ מותושבוסטותוביותרושראינוובפרקיםושקודמים,וושניתןוסיחאואותן
סשבדסיםובאופיושכסכסשוושמשק.ווראשיתושצמיחש.ווכשמאתכסיםועסושצמיחשומאזוקוםושמדינש,וניתןוסשבחיןובברור
בשבדסוביןושתקופשועדו1973וושתקופשומאזו)איורו.(33וונקודתוששינויואינשוחופפתוסחסוטיןואתושמשפך,ואבסוזשומאוד
קרוב,וובכסומקרשומאזוסאושייתשוחזרשוסמצבושקודם.
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במקביסושייתשוירידשומשמעותיתובבנייתודירותויחאיתוס ודסושאוכסואייש,וכפיושניתןוסראותובאיורו.120וושחרי ות
שיחידותושןומבצעושדיורושסושרוששיכוןואריאסושרוןובתחיסתו סושעסישוש דוסומרואיש,וותנופתושבניישובתקופתוממשסת
רבין.ווסעומתוזאתומאזוששתחיסומשברושדיורוב2008-וכוחותוששוקו)ו םושממשסש(ונכשסוובש דסתוקצבושבניש.
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איורו: 120וקצבובנייתושדירותונמוךויותרומאזושמשפךופרטוסחרי יםובודדים.

שדירותושכןונבנותועברוושינויומשמעותיועםוששנים.וושיוויושמשקסובשוקועברוסדירותו דוסות,ווכמעטושסאונבנות
יותרודירותוקטנותו)איורו.(123ווובשנתו1976ושיחאושישו34%-66%וסטובתודירותועדו3וחדרים;ובשנתו1979וזשוכברושיש
45%-55%וסטובתודירותושסו4וחדריםוומעסש,וובשנתו1990וכברו81%ומשדירותושיוו דוסות.
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איורו: 123ותמשיסו ודסיושדירותוששתנש,וואחריושמשפךונבנותודירותושרבשויותרו דוסותווישוצמצוםוניכרובבנייתודירותוקטנות.

ניתןוסשתווכחואםוששינויובתמשיסו דסיושדירותומשקףוכשסושוקואוועסיישוברוכשוברמתושחיים.וובמקביסושיוועוד
מ ווןושיבטיםושסועסיישוברמתושחיים,ושספחותואתוחסקםוניתןוסיחאוססיברסיזצישושעברשועסושמשק.וושבוסטיםוביותר
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שםובשוקושתקשורת,וראשיתועםושעברתושאחריותועסושטספונישוממשרדוממשסתיוסחברשוציבוריתו)בזק(,וומאוחרויותר
ברפורמתושאסוסר.
דיסתופעריםוואי-שוויון
שפרטשווטייקונים:
• שפרטתוחברותוציבוריותותרמשוס דיסתוטייקוניםושקנוואותןותוךומינוףומאיבי,וויצרוואיכוניויציבותוונטיש
סשרפתקנות
• שמעברוספנאישותקציביתותרמשוסשפנייתועודפיוכאפיםוסא "חוקונצרניותוושובוסשרפתקנותוסאומבואאת

צמצום השירותים לאזרח
קיצוץומיטותובבסתיוחוסיםוטושבדסומובשקוביןושימורומאפרושמיטותוסנפשוספניושמשפך,וסמרותושעסיישושניכרת
באוכסואייתושמדינש,וסביןוירידשורצופשומאזושמשפך.
s pereshamir
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איורו: 105ומאפרומיטותובתיושחוסיםוסנפשוטוובפרטובבתיושחוסיםושכססייםוטויורדובאופןורציףומאזושמשפך.

קיצוץודיורוציבורי

עליית ובידול החברה החרדית
שינוייםובאטטואוקוווישוסשניושכיוונים.וושחרדיםושםושחסקושמשמעותיובנושאושדתוושמדינש.
שתשסיךושדומיננטיוש ורםוסשינוייםובאופיושחברשושחרדיתושואושששתמטותומ יוא.וותשסיךוזשוקשורובאופןומובשק
סמשפךושפוסיטיושסו, 1977ושכןושכוחושמניעושדוחףואותוושואושפטורוש ורףומ יואותסמידיוישיבשושניתןועסוידיוראש
שממשסשומנחםוב יןובמא רתוששאכםושקואסיציוניועםומפס תוא ודתוישראס.ו ואתושעסיישושדרמטיתובמאפרושחרדים
שאינםומת ייאיםוניתןוסראותובאיורו.99
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איורו: 99ושעסיישובששתמטותוחרדיםומ יואוכתוצאשומשפטורוש ורףושניתןוסבניוישיבותועסוידיוראשושממשסשומנחםוב ין.

פועסויוצאושסושששתמטותומ יואווששאת רותובישיבותושואוש ברתוששתבדסותושסושחברשושחרדית.וו בריםוחרדים
שמשתסביםובחברשושכססיתוויוצאיםוסעבודוחייביםוב יוא,ואםוכיומצומצםוביותר.ווכדיוסשימנעומכךורובםושמכריעומ ביס
אתועצמווסחייוסימודותורשוספחותועדו יסושפטורושאופי.ו ובשניםואסשושםומתקיימיםומעבודתובנותוזו ם,ומתרומות,
ומקצבאות ו ממשסתיות ו סאברכים .ו ו ששאת רות ו שזו ו מתבטאת ו ם ו בירידש ובשיעור ו שיסדים ו שסומדים ו סימודים ו כססיים
ועומדיםובבחינותושב רות,וובירידשובשיעורושסומדיםוסימודיםואקדמייםו)איורו61וואיורו.(62
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איורו61וואיורו: 62ומ מותושתבדסותוונאי שובששכסשושכססיתושסושחברשושחרדיתומאזושמשפך.

שתבדסותוו ידוסוכתוצאשומיסודשו בוששויצרווכוחופוסיטיומכריע
ידוסוסאובר-קיימא

נכונות לפשרות מדיניות
סא.וופערו דסוביןואיסוציםובינסאומייםוסביןודעתושקשסוששסטת.

]highest diploma [%
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40
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פרק כה :מנהיגים ומורשתם

בני ודוספרקושקודםושאקרומ מותוקבועות,ושיוו םושרבשותופעותושניתןוסייחאוסתקופתוושסומנשי ואחדויותרומשאחרים.
בפרקוזשונאקורואתושממצאיםושבוסטיםובמובןוזש,וובפרטומשוכסואחדוממנשי יושימיןוששאירומאחוריו,ושןומבחינתונקודות
ציוןושיאטוריותוושןומבחינתוששפעשועסושמדינש.

מנחם בגין
בין דמגוגיה לדמוקרטיה
רטוריקןומבריקועסואףודמ ו
כיבודושדמוקרטישווביתושמשפט

שילוב של שלום ולאומיות
שסוםועםומצרים,ונאי שומכסואיניוושריאתוישובים
שחסטותור שניותומתוךושכרשושיאטוריתוטוששסוםועםומצריםוושפצצתושכורושעירק
בניתושתנחסויות

208
prime min. eshkomeir

rabin

25

20

new settlements and outposts

begin

shperesshamir

rabin

settlements east of barrier
cities east of barrier
west of barrier
Haredi cities
affinity to Jerusalem
HaBik'aa
Gush Etzion

p netanyahbarasharon

olmert netanyahu

outposts
(ma'achazim)

15

settlements
10

5

0
1967

1972

1977

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

2017

.ונבנוובתקופתוממשסתוב ין,וובפרטוממזרחוס דרוששפרדש,ושרובושמכריעושסוששתנחסויותובישודשוושומרון: 84איורו

תפנית כלכלית שלא כמתוכנן
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השותפות החרדית
פטורומ יואוסחרדיםוושכנאתםוסקואסיצישו)איורו99ובפרקושקודם(
שחסטשור שניתוששוביסשוסתוצאותומרחיקותוסכתועשרותושניםומאוחרויותר

יצחק שמיר
סאועששושרבשובכסושנותיוובראשותושממשסש

ריסון והכרה בתלות בינלאומית
ריאוןובמסחמתושמפרץוכדיוסאוספ ועובקואסיצישושבינסאומיתובשנש תוארש"ב
וועדתומדרידו-ומשקףושכרשובתסותובינסאומיתושסוישראס

אריאל שרון
תרבות השקר
שקריםומימיומסחמתוסבנוןווספניו)בן -וריון(

ביצועיזם :טקטיקה מול אסטרטגיה
דיורוסעוסיושנותוש:90-ודירותוקטנותובדרום
שתנתקותוחד-צדדיתוטופנישושמאסשואוותוצאשושסושדרדרותוסאומתוכננת?וובומרנ ו/ועפרושסחוורביבודרוקר

עליית השחיתות
שחיתות:ואיריסוקרן
אפשרותוסששפעשועסומדיניות:ועומקושנאי שוכעומקושחקירשוטובומרנ ו/ועפרושסחוורביבודרוקר

אהוד אולמרט
שיא השחיתות
מששוטסנאקיוושמעטפות,ופרויקטושוסיסנד,ונאיעותוסחו"ס

כמעט שלום
פתיחתומנשרותושכותסובתורוראשושעירוירושסים
פנישושמאסשוטוששצעותוסאבוומאזן
פערו דסוביןושצעותומאחוריושקסעיםוסביןותחושותושציבור

בנימין נתניהו
קפיטליזם גואה וממשלה מצמצמת
כסכסתושוקוניאוסיברסיתו/וקפיטסיאטיתועםושפרטותווקיצוץומנ נוניושרווחש
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ראשיתושחובושממשסתי.ו ואיןוסיונתוניםועסוכסושתקופש,ואבסונתנישוושואואחדומאסשושתומכיםובמאמץומתמשך
סשקטיןואתושחוב.וושמאמץושזשואוסיומשעבדותחומיופעיסותושוניםושסושממשסש,ואבסוספחותושואואכןומצסיחוסשקטין
אתושחובו)איורו.( 37וומ מתוירידשוכזוושיאונדירשובעוסם,ובעיקרואחריושמשברושכסכסיושעוסמיושסו.2008
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איורו: 37ושחובושממשסתיויחאיתוסתמ" ונמצאובמ מתוירידשווש יעוס60%-ומשתמ" ובסבד.

ששיפךומשקטנתושממשסש:וביטוסוחוקומאומקביסווש דסתומעורבותושממשסשובמימוןומערכתושבריאותובמקום
שתתמקדובתפקידושר וסציש
מצדושניואימניםוסת ובשוסמחאשושחברתיתוטועסיישובתקציביושבריאותוושחינוךומ,2012-ווירידשובתקציבושביטחון
עודוקודםוסכך

קיצוניות ,הסתה ,וקיטוב
חוארוריאוןוששתסחויותובביתושמשפטושעסיוןו)מוטיויו ב(
דשוס יטימצישוסעמותותווסשמאסוכוסווטושובריםושתיקש,ובצסםו)איורו.(17
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איורו:17ובשנש-שנתייםושאחרונותוניכרתועסיישוחדשובשאכמשועםושאמירשוכיואר וניוזכויותושאדםוושאזרח,וכמוו"שא ודש
סזכויותושאזרח"וו"בצסם",ו ורמיםונזקוסמדינש.

שאתשונ דוערבים,ופעוסותות ומחיר,ורצחואבווח'דיר,ושפי ועובדומא
פעוסותוספ יעשובתקשורתוחופשיתוואמינש:וישראסושיום,וניאיונותוא ירתוערוץ ,10וביטוסוא רתושטסוויזיש,וואא ת
רשותוששידורו/ותא יד
קששוסמצואומדדיםוסדבריםושאסש,ואבסודו משוסששפעשושסשםושיאושקיטובוש וברובעםותוךושניםואפורותו) איורו
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איורו: 16ו דיסתושקיטוב,וכשפחותוופחותומקבסיםואתושחשיבותובכךוששמדינשושיאו םוישודיתוו םודמוקרטית.

שחיתות בשלבי בירור
מתנות:ווארנוןומיסצ'ן,וארנוומימרן,ו 'יימאופאקר,ופויווזבסדוביץ'ו)תיקו(1000
שוחד:ואיקורואושדומידיעותואחרונותו)תיקו(2000
אפשרותוסשיקוסיםוזרים:ורכישתושצוססותומ רמנישובני ודוסעמדתושצבאו)תיקו(3000
פרשתובזקו/ואסוביץ
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קיפאון מדיני
שעדפתוששתנחסויותועסושאפשרותוסשתקדמותוסשסוםו)יוזמות (2017
מצדושניובניישונמוכשויחאיתובשתנחסויות
חוארושצ תועמדש,וחוארות ובשוסיוזמשושאעודית

פרק כו :האלטרנטיבה של
השמאל

במחקרושמדעיוובפרטובמדעיושחברשוקייםומוש ושסו"ניאויוטבעי"וטומקרשושבווקרשובאופןוטבעיומצבושונשומשר יס.
מקרשוכזשומאפשרוסבדוקואתושששסכותושסוששבדסוביןושמצבושר יסוסמצבושחרי ,וכאיסוושיינוועורכיםוניאויומבוקר.
במשסך  40ושנותושסטוןושימיןושישומקרשוכזש:וממשסתוששמאסובראשותוושסויצחקורביןוביןוששניםו .1992-1995וובזיכרון
שסאומיושפעוסשושמשמעותיתוביותרושסוממשסתורביןושייתשושחתימשועסושאכםואואסוובמא רתושניאיוןוסקדםואתואיום
שאכאוךושישראסי-פסאטיני.ו ואבסושממשסשושזוומייצ תו םושינויודרמטיומממשסותואחרותובמ ווןונושאיםוכסכסיים
וחברתיים,וובאופןוכססיובנישוסוענייניושמדינש.
שפרקושזש,ואםוכן,וסאודןוביצחקורביןושאיש.ווסרבין,וכמווסכסואחד,ושיווצדדיםושונים.וושואו םוסאועואקובאשודוברק,
ש םושואושנשי וממשסתושמאסוכמשושניםומאוחרויותר.וובמקוםוזאתושפרקומתמקדוברמשושפרקטיתובאותןופעוסותוששיו
ששונותוביותרוממשושעששושימין.

סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים
הפניית תקציבים
שביטויושישירוושמובשקוביותרוסאדריושעדיפויותושסוממשסשוכסששיושואוחסוקתושתקציב.ו וכשמששוונמצאובעדיפות
בוששומתקצביםואותווביתר,ווכששואובעדיפותונמוכשומקצציםובו.ו וששוואתוששינויובתקציבובממשסתורביןוסעומת
ממשסותואחרותומאפשרוסראותושבדסיםובאדרושעדיפויות.
שתפתחותושתקציבושסומשרדושרווחשובתקופתשושסוכסואחתומשממשסותושאחרונותו)אסשושישועבורןונתוניםובאתר
מפתח ושתקציב ,ו כסומר ו מאז ו (1992ו מוצ ת ובאיור ו.146ו ונקודת ו ששתחסש ו)100%ו בזמן ו (0ושיא ושתקציב ו שס וששנש
ששממשסשושתחיסשואתוכשונתש,וששואוכר יסושתקציבושאחרוןושנקבעועסוידיושממשסשושקודמת.וערכיםומעסו 100ומראים
עסועסיישובתקציבויחאיתוסזש,ווערכיםומתחתוס100-ומצביעיםועסוירידש.ושנתוניםושםוסאושתקציבושמקוריושאושרובכנאת
אסאושביצועובפועס,ווכסושערכיםומתוקניםוסאינפסצישווס ודסושאוכסואיש.וכתוצאשואנחנוובעצםומאתכסיםוכאןועס
ששינוייםובשוצאשושריאסיתובפועסוסנפש .ו וניתןוסשבחיןוששעסיישובתקופתוממשסתורביןושיתשוש בוששוביותרויחאית
סממשסותואחרות,ואםוכיורצףוממשסותונתנישוושנוכחיוסאושרבשומאחוריו,ואוסיוחסקיתוב ססושמחאשושחברתית.ומשירידש
ש דוסשובזמןושרוןוצריךוסשתעסם,וכיושיאונבעשובעצםומשעברשושסושרותושתעאוקשווששכשרשושמקצועיתוסמשרד
שתעשיש.ו
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איורו:146וששינוייםובתקציבושרווחשובכסוממשסשומאזו.1992

ששינוייםובתקציבושחינוךובכסוממשסשומוצ יםובאיורו. 112וכאןורואיםואתוששבדסושמובשקוביןואדרושעדיפויותושס
ממשסתורביןוסעומתוכסושאחרותו—ועסיישוריאסיתובפועסושסו45%ובתקציבושחינוךוסנפשותוךו4ושנים.ושרצףושנוכחיושס
ממשסותונתנישוו םומימשועסיישויפש,ואבסובאופןומשמעותיופחותוויותרוסאטוממשושרביןועשש,וובמקרשושזשושעסיישושזו
שיאובאופןומובשקותוצאשושסושמחאשושחברתיתווסאומדיניותויזומשו)רואיםואתוזשושרבשויותרוטובובנתוניושתקציב
שמקורי,ושםוישועסישותסוסשוביותרואחריו,2011ואבסוכפיושרואיםוב רףושזשורקוחסקומשעסיישושזוומומשובאופוושסודבר(.
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איורו: 112וששינוייםובתקציבושחינוךובכסוממשסשומאזו.1992

עודויותרוחרי ושואותקציבושבריאותו)איורו.(104וובתקופתוממשסתורביןועסתשוששוצאשושממשסתיתועסובריאותוכמעט
פי ו 2ו כתוצאשומחקיקתוחוקובריאותוממסכתיו)תזכורתו—וזוושוצאשוריאסיתובפועסוסנפש(.וממשסתונתנישוושראשונש
שכפיסשואתוששוצאשושזוועודופעםובשנתו ,1997כשנתנישוושחסיטוסבטסואתושמאושמקביס,וששישוחסקומשמעותיומשמימון
שסוקופותושחוסים,ווסקחואתושאחריותוסמימוןואסושבריאותועסוממשסש.ו וו םוכאןוניתןוסראותושממשסות ונתנישו
שנוכחיותושעסווקצתואתותקציבושבריאותואחריושמחאשושחברתית.ו
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איורו: 104וששינוייםובתקציבושבריאותובכסוממשסשומאזו.1992

פעולות פיתוח
מעברוסשפנייתותקציביםוסנושאיםוחברתיים,וניתןוסשבחיןו םובפעוסותופיתוחוקונקרטיותושבוצעוובתקופתוממשסת
רביןושחור ותובאופןובוסטומשפעוסותושננקטוובתקופתוכשונתןושסוממשסותואחרות.וודו משואחתושואומתחוםוש דיור.
כפיושראינווכברובאיחזורואיורו120ובפרקוכד ,וקצבובנייתושדירותואחריושמשפךוירדוסכדיושסישוממשוששישוספניושמשפך.
שיוורקושתיותקופותוחרי ותושבשןושייתשובניישובשיקףו בושויותר.וושראשונשושייתשותנופתושבניישוביוזמתושרושבינוי
וששיכוןואריאסושרוןובממשסתושמיר,ושנועדשוסאפקודיורוסעוסיםומבריתושמועצותוסשעבר.ושיאשושסושבניישושזוושיש
בשנתו,1991וושיאושצטמצמשוסבניישוממשסתיתושסודירותו3וחדריםובמחוזושדרום.וושתקופשוששניישועםובניישומו ברת
שייתשובשסשיותקופתוממשסתורבין,וושתאפיינשובשיסובושסובניישוציבוריתוופרטיתושסודירותובכסוש דסיםובכסושמדינש.
שמאקנשושיאושממשסתורביןוששכיסשוסיצורואתושתנאיםוסבניישומו ברת.ווסשםוששוואש,וב9 -וששניםושעברוומאזותחיסת
משברושדיורובשנתו 2008וממשסותונתנישווסאושצסיחווסשביאוסעסיישומשמעותיתובשיקףושבנייש,וסמרותושקמתוכסומיני
וועדותותכנוןומיוחדותו)וד"סווותמ"ס(.
שתחוםוששניושבוושייתשופעיסותופיתוחונרחבתובתקופתוממשסתורביןושואובאסיסתוכבישיםו)איורו.(130ווש דסשושס
שתחסותואסיסשושתרחששוכברובשסשיוממשסתושמיר,ואבסוששיאושבסתיומעורערושייךוסשסושתוששניםושסוממשסתורבין.
שתקופשושיחידשובתוסדותושמדינשושבשואססוויותרוכבישיםושייתשומאמצעושנותוש50-ועדואמצעושנותוש60-ושסושמאש
שקודמת,וכשראשושממשסשושישודודובן -וריון.וושחשיבותושסואסיסתוכבישיםושיאוסאוכסוכךוכדיוסשקטיןופקקים,ואסאוכדי
סאפשרואתותנופתושדיור:ובסיותשתיותואיואפשרוסבנותושכונותוחדשותווסשרחיבוקיימות.
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.(1970ואסיסתוכבישיםוחדשיםובתקופתוממשסתורביןובששוואשוסממשסותואחרותו)שתמקדותובנתוניםומאזו: 130איורו

השלכות לטווח ארוך
וובתחום.שניותחומיםובשםויוזמותוששנצוובממשסתורביןועסווופרחוובכסושתקופשומאזוועדושיוםושםושחינוךוושבריאות
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בתחוםושבריאותושרושבריאותוחייםורמוןויזםואתוחוקוביטוחובריאותוממסכתי.ו ושחוקונחקקובשנת ו ,1994וושעניק
ביטוחובריאותוסכמיסיוןותושביםו)מתוךואוכסואישושסוכ5-ומיסיון(,ורובםוממעמדואוציו-אקונומיונמוך,ושסאושישוסשם
ביטוחובריאותוקודםוסכן.

המחיר הכלכלי
ומשושיוושששסכותושסוכסושפעוסותוושעסיותושתקציביותושאסשועסוכסכסתושמדינש?
• ש ירעוןונעובטווחושס ו 3-5%ו משתמ" .ו וזשוסאונמוך,ואבסו םוסאו בושובאופןוחרי ,וובאופןוכססיוש ירעון
שממשסתיומפ יןותנודותוחזקות.
• שצמיחשושסושמשקונשקשוס7%-וטושצמיחשוש בוששוביותרומאזושמשפךופרטוסשנשואחתו)שנת ו(2000ובשיא
בועתושדוט-קום.וו)שמ משושכססיתושסושצמיחשושוצ שובאיורו33ובפרקוכד(.
• שאבטסשוירדשובחדות,ומכ11%-וסכ,7%-וסמרותושמדוברובתקופשושסו סושעסיישוש דוסומרואיש,ווזאתובני וד
סעסיותובאבטסשובתקופותושסושממשסותושבאווספניוואחריוממשסתורביןו)איור ו.(44ו ובנואף,ושייתשועסייש
יחאיתובשיעורושעובדיםובמשרשומסאש.
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איורו: 44וששינוייםובאבטסשובתקופתוממשסתורביןובששוואשוסממשסותואחרותו)שתמקדותובנתוניושסמ"אומאזו.(1970

במיסיםואחרות,ושעסאתושתקציביםושחברתייםוופעוסותושפיתוחושתוארווסעיסוסאושעמיאוועסוכסכסתושמדינש,ואסא
סשיפך,ושםו רמווספריחש.וו

תהליך השלום
שפעוסשוששנוישוביותרובמחסוקתושסוממשסתורביןושיאושחתימשועסושאכםואואסו.
שניאיוןושרציניושיחידובתוסדותושמדינשוסקדםופתרוןוסאכאוךושישראסיופסאטיני
נכשסוב ססורצחורביןוומיאמואושתשסיךובשמשך
מצדושניוסאובטוחוששישומצסיחוסאורוששתנ דותוש ורפתושסושימין
תרםוסשיפורומשמעותיושסומעמדשושבינסאומיושסוישראס
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מפתח העניינים

אבטסש 79 ,77.............................................................
א "חומדינש 64 ,48......................................................
א "חומיועדות 89........................................................
א "חוקונצרניות 90 ,74.................................................
א רתורכב 46...............................................................
או"ם 122...................................................................
אוטובואים 180...........................................................
אוכסואייש 117............................................................
בשתנחסויות 125....................................................
חרדים 99..............................................................
ערבים 104............................................................
תחזיות 125 ,99......................................................
אוניבראיטאות 162.......................................................
אופנועים 176..............................................................
אזוריושביקוש 170.......................................................
אחוזוששצבעש 18.........................................................
אחיות 154..................................................................
אי-שוויון ...................................................................
אי-שוויוןובשכנאות 195 ,83.....................................
פערוחברתי 86..................................................
פערומ דרי 91 ,84.............................................
אי-שוויוןובעושר 92...............................................
ורמיואי-שוויון 84 ,73............................................
צמצוםואי-ששוויון 87.............................................
אינפסציש 42 ,40.........................................................
אירועיואוקטוברו108 ,19...................................... 2000
אפסייש 145 ,98...........................................................
אש"ף 122..................................................................
אשפוז 154.................................................................
ב רות 102 ,100...........................................................
בועתואשראי 93...........................................................
בועתונדס"ן 173...........................................................
בוראש 90...................................................................
בזק 189.....................................................................
בחירות ......................................................................
אחוזוששצבעש 18...................................................
אחוזוחאימש 20......................................................
שצבעתומחאש 21....................................................

ביטוחובריאות 149.......................................................
ביטוחוסאומי 195 ,48...................................................
ביטוסוחוקים 30...........................................................
ביקושוושיצע 172........................................................
בירתושמדינש 121........................................................
ביתודיןודתי 96............................................................
ביתודיןוסמשפחש 97....................................................
בניישופרטית 170.........................................................
בניישוציבורית 170.......................................................
בנקים 74....................................................................
בעסושסיטש 74............................................................
בריאות 149................................................................
בריאותושנפש 153........................................................
בריתוזו יות 96............................................................
בתיוחוסים 153 ,150.....................................................
ודסיודירות 170..........................................................
ושואמונים 123..........................................................
יואושון 52.................................................................
יואוסצבא 144 ,108 ,97...............................................
יסושעבודש 77............................................................
יסושפרישש 200 ,92 ,91..............................................
ירושין 97..................................................................
ירעון 63 ,54 ,53 ,52...................................................
ירעוןואקטוארי 200 ,89...............................................
סובסיזציש 71.............................................................
סיועסייש 119.............................................................
מסאותושביטוחושסאומי 195 ,80...................................
שבטחתושכנאש 87..................................................
קצבתוזיקנש 198.....................................................
קצבתויסדים 198....................................................
רעיןושסיטש 75..........................................................
רפים ........................................................................
או ים 13...............................................................
רקע 13..................................................................
דחיתו יואוסחרדים 144 ,97...........................................
דיבידנד 73.................................................................
דיור 215 ,168.............................................................
דירקטוריון 76.............................................................
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דסתומאתובבת 70........................................................
דמוקרטיש 28..............................................................
דת ............................................................................
חסוקתושאוכסואייש 119..........................................
אטטואוקוו 96........................................................
שאוצר 53 ,47 ,26 ,10...................................................
שבטחתושכנאש 87........................................................
שדרתונשים 98.............................................................
ששאתדרות 89.............................................................
שוסכיור ס 185............................................................
שון-שסטון-עיתון 192 ,75.............................................
שוצאשוסאומיתועסובריאות 149......................................
שוצאותוביטחוןובעוסם 143...........................................
שטבותומא 71..............................................................
שיועץושמשפטיוסממשסש 36 ,32....................................
שיפר-אינפסציש 40.......................................................
שכנאשוממוצעת 82.......................................................
שכנאשופנויש 88...........................................................
שכרשובינסאומית .........................................................
במדינתוישראס 121.................................................
במדינתופסאטין 122................................................
שכשרשומקצועית 162...................................................
שסוואשועאקית 74........................................................
שסשכשושמרכזיתוסאטטיאטיקש 10.................................
שמועצשושארציתוסתכנוןוובניש 175................................
שממשסשושרחבש 64....................................................
שמתנשוסשתקנתוטספון 189...........................................
שאדרוחוב 74..............................................................
שאכםואואסו 139 ,137..................................................
שפרטש 189................................................................
שפרשותומשכר 80.......................................................
שצבעשובבחירות .........................................................
אחוזוששצבעש 18...................................................
ד םושצבעשואוציו-אקונומי 3....................................
שצבעתומחאש 21....................................................
שרשותושפסאטינית 122................................................
ששטחים 122..............................................................
ששכסשו בושש 162 ,102 ,100.......................................
ששכסשוכ ורםוסאי-שוויון 84.........................................
ששתתפותובכוחושעבודש 78..........................................
שתנחסויות 170 ,123....................................................
שתפס ותו יסים 104.....................................................
שתפס ותושכנאות 81....................................................
שתפס ותומוטש 94 ,81 ,73............................................
שתפס ותופארטו 94.....................................................
וד"ס 175....................................................................
וועדשומחוזית 175.......................................................
וועדשומקומית 175......................................................
וועדתוברודט 142........................................................
ות"ס 175....................................................................
ותמ"ס 175.................................................................
זישויונתוניוחרדים 103..................................................
זכויותואדם 30.............................................................
זנבוכבד 94.................................................................
זקנים 198 ,104...........................................................

זרםוחינוכי 97..............................................................
חברשוממשסתית 189....................................................
חברשועאקית 75..........................................................
חברתושסומדים 101.....................................................
ח ורותובטיחות 182.....................................................
חופשושביטוי 30..........................................................
חופשושדת 30.............................................................
חופשושעיאוק 30.........................................................
חופשועיתונות 36.........................................................
חוקוביטוחובריאותוממסכתי 149....................................
חוקוש בסתושכרושבכירים 71.........................................
חוקוששאדרים 41 ,26....................................................
חוקושחזיר 97..............................................................
חוקושחינוךושממסכתי 97..............................................
חוקושחמץ 97..............................................................
חוקושריכוזיות 75........................................................
חוקוששבות 119 ,96 ,28...............................................
חוקוששירותושסאומי 98................................................
חוקוטס 145 ,97...........................................................
חוקויאודוחופשושעיאוק 30............................................
חוקויאודוכבודושאדםווחירותו 30...................................
חוקוירושסים 121.........................................................
חוקוסעידודוששקעותושון 73..........................................
חוקונשרי 97................................................................
חוקושירותושביטחון 144 ,108 ,97.................................
חוקושעותושעבודשוושמנוחש 97.....................................
חוקיויאוד 30...............................................................
חינוך 159 ,97.............................................................
חארודת 96 ,30............................................................
חציון 81.....................................................................
חרדים 98...................................................................
דחיתו יוא 144.......................................................
זישויונתונים 103.....................................................
תעאוקש 106 ,100...................................................
חשיפשוסעיתונים 191...................................................
טבחוכפרוקאאם 108.....................................................
טספון 189..................................................................
טרור 129....................................................................
ידיעותואחרונות 191....................................................
ישדות 96....................................................................
ישודיתוודמוקרטית 111 ,28...........................................
יוםושאדמש 108...........................................................
יחאוסערבים 112..........................................................
יחאותסות 89...............................................................
יחאיםודיפסומטיים 121................................................
יסדים 198 ,104...........................................................
יסודש 199 ,126...........................................................
ירושסים 170 ,121.......................................................
ירידש 120...................................................................
ישראסושיום 191..........................................................
כבודושאדם 30............................................................
כבישים 178................................................................
כוחושעבודש 78...........................................................
כסיורכב 176...............................................................
כססיםופיאקסיים 52......................................................
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כשרות 97...................................................................
סאום .........................................................................
חסוקתושאוכסואייש 119..........................................
סימודיוסיבש 97...........................................................
סימודיםואקדמיים 163 ,102 ,100...................................
מאזןואקטוארי 199......................................................
מאזןושאחר 66.............................................................
מאחזים 123................................................................
מבצעיםוצבאיים 127....................................................
מ בסתושתקציב 52.......................................................
מ דרוכ ורםוסאי-שוויון 91 ,84......................................
מד ם 94.....................................................................
מדדו 'יני 83................................................................
מדדוששתקדמותושחברתית 63........................................
מדדושמחיריםוסצרכן 42................................................
מדדושפיתוחושאנושי 63................................................
מדינשוישודית 28..........................................................
מדינתופסאטין 122.......................................................
מדינתורווחש 194.........................................................
משפך 32 ,3.................................................................
משפכשוחוקתית 30.......................................................
מובטסים 77................................................................
מוותוסאוטבעי ............................................................
טרור 130..............................................................
תאונותודרכים 182..................................................
מוכרושאינוורשמי 97....................................................
מואדותואיעודיים 153...................................................
מחזוריותובמשק 52......................................................
מחיריודירות 171.........................................................
מחתרתוישודית 133......................................................
מיטותובבתיוחוסים 153................................................
מינוייםופוסיטיים 34.....................................................
מינוע 177...................................................................
מינוף 74.....................................................................
מיאים 80 ,46..............................................................
מאוישיר 46............................................................
מאועקיף 46...........................................................
מאופרו ראיבי 199 ,87 ,46.......................................
מאור ראיבי 46.......................................................
מכוניותופרטיות 176....................................................
מכססותואקדמיות 163..................................................
מסוות 52 ,48..............................................................
מסוותוחוץ 49........................................................
מסוותופנים 48.......................................................
מסחמתוסבנון 128........................................................
ממונשועסוש בסיםועאקיים 70........................................
ממוצע 81...................................................................
ממשסש .....................................................................
ודס 23.................................................................
משרדים 24............................................................
איוו ושממשסות 5...................................................
רשימתוכסושממשסות 5...........................................
שיתוףוערבים 113...................................................
ממשסתואחדות 5.........................................................
מנשסושתכנון 175.........................................................

מניות 90.....................................................................
מאובריאות 149...........................................................
מאושכנאש 46..............................................................
מאושכנאשושסיסי 87.....................................................
מאוחברות 73 ,72........................................................
מאומקביס 150............................................................
מאפרוששריםובממשסש 23............................................
מע"מ 73 ,46...............................................................
מפקדואוכסואין 117.....................................................
מפקחועסושבנקים 70....................................................
מפתחושתקציב 11........................................................
מקדםומתאם 3.............................................................
מרפאות 150...............................................................
משאיות 176...............................................................
משברושדיור 171.........................................................
משברושנפט 177 ,40....................................................
משכורת 80.................................................................
ברוטווסעומתונטו 80...............................................
כוחוקנישושסומשכורתוממוצעת 82............................
שכרוממוצעוסעומתושכרוחציוני 81...........................
משקיעיםומואדיים 90...................................................
משרדיושממשסש 24.....................................................
משרדושאוצר 26 ,10...............................................
משרדושבריאות 151................................................
משרדושחינוך 159..................................................
משרדושתחבורש 176...............................................
משרשוחסקית 77..........................................................
משרשומסאש 77...........................................................
ני ודועניינים 70...........................................................
נישואין 96..................................................................
נאועש 177..................................................................
נפ עיםובתאונותודרכים 182..........................................
נפשותקנית 88.............................................................
נשותושכותס 96...........................................................
נת"צ 182....................................................................
נתונים .......................................................................
איכות 12...............................................................
חארים 11..............................................................
מקורות 10.............................................................
נירמוס 9................................................................
א סורפואי 154............................................................
אדרשועתית 13 ,8.........................................................
אודיותוביטחונית 31.....................................................
אטודנטיםוסתוארוראשון 163.........................................
אטטואוקוו 96.............................................................
איפוחומזרחוירושסים 119.............................................
אכאוךודתי 128............................................................
אסובריאות 150 ,149....................................................
אסוצריכש 42...............................................................
אקר 36.......................................................................
עיתונות 190 ,36 ,30....................................................
עסותוששכר 80............................................................
עסייש 119..................................................................
עסיישומרואיש 169 ,120 ,117 ,96...................................
עצמאים 105...............................................................
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עקומתוסורנץ' 84.........................................................
ערבייוישראס 104........................................................
זישויועצמי 111......................................................
יחאוסמדינש 109.....................................................
נאמנותוסמדינש 114................................................
פיצוסונאיעות 180........................................................
פיקוחועסומחירים 41....................................................
פירמידש 74................................................................
פסאטין 122................................................................
פנאיש 89 ,74..............................................................
פנאישוצוברת 90.....................................................
פרו-מחזוריות 52.........................................................
פריוןוביסודש 126 ,104 ,99...........................................
פרשתוחשבוןושדוסרים 36.............................................
פרשתוקוו32......................................................... 300
פתרוןושתיומדינות 136 ,122..........................................
צבירשוספנאיש 90........................................................
צמיחש 61 ,53.............................................................
קבורש 98...................................................................
קוושעוני 88.................................................................
קופתוחוסים 149..........................................................
קיפוח 114 ,110...........................................................
קיצוץורוחבי 54...........................................................
קצבובנייתודירות 168...................................................
קצבואסיסתוכבישים 178...............................................
קצבש 195...................................................................
קצבתוזיקנש 198..........................................................
קצבתויסדים 198..........................................................
קרןופנאיש 89..............................................................
ר וסציש 69.................................................................
רווחיםוכסואים 73........................................................
רוכביואופנייםוואופנועים 185........................................
רופאים 154................................................................
רזרבשותקציבית 50......................................................
ריבויומשרות 82...........................................................
ריביתובנקוישראס 172..................................................
ריביתועסומסוות 53 ,52.................................................
רכבת 181...................................................................
רמתושחיים 170...........................................................
רפואשומונעת 150........................................................
רפורמתושאסוסר 190....................................................
שב"כ 32....................................................................
שבת 182 ,97..............................................................
ש רירויות 121............................................................
שוויוןוזכויות 28..........................................................

שוחד 32.....................................................................
שחיתות 32.................................................................
שטחיםותמורתושסום 136.............................................
שינוייםובתקציב 53......................................................
שיעורותמותש 156 ,107................................................
שכירים 105................................................................
שכרובכירים 71............................................................
שכרוברוטו 80.............................................................
שכרוסשעתועבודש 85...................................................
שכרומינימום 87..........................................................
שכרוממוצעוסמשרתושכיר 82........................................
שכרונטו 80.................................................................
שעותועבודש 85...........................................................
תאונותודרכים 182.......................................................
ת ומחיר 133...............................................................
תשסיךוששסום 135.......................................................
נקודותוציוןועיקריות 135.........................................
תמיכתושציבור 138.................................................
תוארוראשון 164..........................................................
תוחסתושחיים 156 ,106 ,91 ,89.....................................
תוצרומקומיו וסמי 60...................................................
תורתוואומנותו 144......................................................
תחבורש 176...............................................................
תחבורשוציבורית 179 ,97..............................................
תיירותורפואית 158......................................................
תכנון 175 ,34.............................................................
תכנוןודירות 174.....................................................
תכניתושחסוקש 122 ,121..............................................
תכניתושייצובושכסכסיתו41.................................... 1985
תס-אביב 170..............................................................
תאפורת 91 ,74............................................................
תעאוקש 105 ,77..........................................................
תקציבושמדינש 49 ,10..................................................
ביצוע 54...............................................................
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