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ד"ר אסף בקר
משמש בשלוש השנים האחרונות כמרצה במחלקה למדע המדינה במכללה האקדמית
אשקלון (מסלול בר אילן) ,מתוכן שנתיים כיהן גם כראש המינהל האקדמי של המכללה.
שימש בעבר בין היתר כמנכ"ל ידיעות אחרונות מנויים ,מנכ"ל יונדאי ,ראש אגף השיווק
במכבי שירותי בריאות ובמקביל כיהן כיו"ר ביה"ס לפרסום ושיווק של איגוד המפרסמים,
בחסות אקדמית של המכון לקומוניקציה ,האוניברסיטה העברית וכדובר אגודת התעופה
של הטייסים הפרטיים בישראל וחבר הנהלת האגודה.
בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה וחטיבת לימודי כלכלה ותואר שני בגיאוגרפיה ומוסמך
המכון ללימודים עירוניים בהצטיינות – האוניברסיטה העברית .ד"ר בקר ,סיים דוקטורט
באוניברסיטת תל אביב בתחום שבין גיאוגרפיה לפוליטיקה בחקר תפקוד חברי הכנסת
בצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה .בשנת  1983פרסם ביחד עם פרופ' דן כספי חוברת
בנושא העיתונות המקומית בישראל (בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל) וערך בשנת
 1984ספר בנושא יחסים הדדיים בין השלטון המקומי לבין אמצעי התקשורת בהוצאת
המרכז לשלטון מקומי ומשרד הפנים .בשיתוף עם המרכז להעצמת האזרח חקר את אי
השוויון האזורי בעצמת האזרח .ואת ייצוג החברה הישראלית בכנסת.
אלון כהן
בוגר תואר ראשון במדעי המדינה מאונ' ת"א .בשלוש השנים האחרונות מנהל את מרכז
כהן אידוב לדיבייט ורטוריקה .מנחה סדנאות ומאמן נבחרות ומועדונים בתחום הדיבייט.
בין השאר מלמד באוניברסיטת בר־אילן ,במועדון בוגרי מנהל עסקים ברקאנטי ומאמן
נבחרת ישראל בנוער.
רועי לוי
בוגר תואר שני בכלכלה במסלול המחקרי של אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה
העברית ,תואר שני במדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במדע המדינה
ומדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב .רועי עמית בתוכנית ממשק ליישום מדע בממשל.
במסגרת התפקיד הוא יועץ למיסוי סביבתי ברשות המסים .לפני הצטרפותו לתוכנית
ממשק ,רועי ניהל את המחקר במרכז מאקרו לכלכלה מדינית ,שם הוא ערך וניהל
מחקרים במגוון תחומים ,תוך התמקדות בבחינה מקיפה ראשונה של תעסוקה ירוקה
בישראל .כמו כן ,רועי ערך מחקרים כלכליים עבור האגודה לצדק סביבתי העוסקים
בצדק אקלימי ובפיתוח אינדיקטורים לבחינת אי שוויון סביבתי.
לירון לוין
לירון לוין — בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית — תעסוקתית מאוניברסיטת אריאל.
כיום מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית ומשמשת כעוזרת הוראה באוניברסיטת אריאל .בעבר
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שימשה כרכזת מחקר וחוקרת איכותנית בחברת מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ,
וכיועצת תעסוקתית ומנחת קבוצות בחברות ייעוץ שונות.
אפרת מיטל
בעלת תואר שני במנהל ובמדיניות ציבורית ותואר ראשון במדעי המדינה ובמזרח תיכון
מאוניברסיטת תל־אביב .בעלת ניסיון בהוראה ,בפיתוח הדרכה ובשיווק.
אלי סלמה
החל את דרכו האקדמית באוניברסיטת תל אביב .אלי למד לתואר ראשון בחוג למדעי
המדינה ובמסלול המחקרי למצטיינים בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.
במהלך לימודיו שימש כעוזר מחקר במרכז ללימודים איראניים ויותר מאוחר כעוזר
מחקר ועמית מחקר במרכז הישראלי להעצמת האזרח .תוך כדי השלמת התואר אלי עבד
והתנדב בארגונים חברתיים שונים וסיים את לימודיו בהצטיינות יתרה .כיום אלי לומד
לתואר שני מחקרי במחלקה לפיתוח בינלאומי באוניברסיטת אוקספורד ועובר תהליך
של הכשרה פוליטית מקצועית ואינטלקטואלית במסגרת תוכנית ווידנפלד למנהיגות,
שמאתרת סטודנטים בולטים באוקספורד .מחקרו של אלי בהווה מתמקד בארגוני פשיעה
בינלאומיים באמריקה הלטינית ,בהשפעתם על מידת המשילות של ממשלות מקומיות
ובהשפעתן ומעורבותן של מדינות מפותחות וארגונים בינלאומיים על תהליכים אלו.
רועי צור
דוקטורנט למדע המדינה באוניברסיטה קליפורניה ,דיוויס .רועי בוגר תואר ראשון
ומוסמך מתוכנית המציינים לתואר שני בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל־אביב.
עבודות התיזה שלו מפלגות מרכז — הסבר מרחבי לשינויים אלקטורליים של מפלגות
מרכז בישראל בוחנת את הסיבות לחוסר היציבות של המרכז הפוליטי .תחומי העניין
שלו כוללים בין היתר מודלים מרחביים ,אסטרטגיה פוליטית והתנהגות בוחרים .הוא
מתמחה בפוליטיקה ישראלית והשוואתית.
אייל רובינסון
דוקטורנט ליחסים בינ"ל (שלב ב') בחוג למדע המדינה ,אוניברסיטת ת"א .רובינסון
השלים (בהצטיינות) תואר  M.Aו־ B.Aביחסים בינ"ל באוניברסיטה העברית בירושלים,
ופרסם מאמרים בכתבי עת מקצועיים בתחומי היחב"ל והמשפט הבינ"ל .הוא משמש
כעמית גולדמן בכיר בביה"ס לממשל ומדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת ת"א
ועמית מחקר במרכז להעצמת האזרח.

הקדמה :על משילה ישראלית ,על משילות
ועל המניע הממשלי
אסף מידני
המונח  ,Governanceהמוכר בספרות הלועזית ,מכוון לכל התהליכים של שלטון,
בין אם ננקטו על־ידי ממשלה ,בשוק או ברשת ,בין אם ננקטו על משפחה ,שבט,
טריטוריה או ארגון פורמאלי או לא פורמאלי ,ובין אם באמצעות חוקים ,נורמות ,כוח
או שפה ,והוא מתייחס לתהליכים והחלטות המבקשים להגדיר פעולות ,להעניק כוח,
ולאמת ביצועים 1.בספר מאמרים זה נכנה תחום חשיבה זה במונח העברי "משילה".
היכולת למשול ( ,)Governabilityקרי — לקבוע מדיניות עקבית ויציבה ,ובכינוי כפי
שטבעו הפרופ' דייב נחמיאס "משילות" ,מבטאת הבהרה מוסדית של חלוקת הסמכויות
הפוליטיות והבניית תהליכי קבלת החלטות ציבוריות 2.הבניית תהליכי קבלת החלטות
כוללת הגדרות פורמאליות של תהליכי קבלת ההחלטות ומחייבת הלימה עם התרבות
הארגונית המניעה את הממשל ,Governmentality .שבספרות הלועזית מכוונת לאותה
תפיסה המניעה את הממשל ,תכונה בספר זה "המניע הממשלי".
הספרות מצביעה על מצב מבני המתאפיין באי משילות גדלה עם השנים ,לצד אי
יציבות כלכלית ופוליטית ובעיות ביטחון מחד גיסא ,ובעלייתה של תרבות של השתתפות
פוליטית אלטרנטיבית מאידך גיסא (כזו הנוטה יותר לכיוון דמוקרטיה פרוצדורלית).
דומה כי יש בתנאים אלה לקדם שיקולי טווח קצר בקרב סוכני השינוי ,ובכך ניתן לסבור
כי הם מקלים על קידומו של שינוי מוסדי ושל רפורמות פוליטיות יסודיות בישראל.
ואולם ,תנאים מבניים ותרבותיים אלה הם הסיבה לכך שלא ניתן לחשוב על מדיניות
ארוכת טווח .כל מדיניות מוצעת לוקה בראייה קצרת טווח ,ולפיכך לא יציבה.
אם כך ,מה בכל זאת ניתן לעשות? גדעון דורון מנסה לענות על שאלה זו" :הפוליטיקאים
מסתדרים 'איכשהו' עם המשברים התכופים .המצב הביטחוני עוזר להסיר או לדחות
סוגיות 'שזה לא הזמן' לטפל בהן .ההצלחות היחסיות של בני החברה בתחומי הכלכלה
והמדע אף הן עוזרות לדחייה ...אנו מצליחים להתמודד עם משברים משום שאנו

1

Bevir, Mark (2013), “Governance: A very short introduction”, Oxford, UK: Oxford University
Press.

 2דורון ,גדעון (" )2006משטר נשיאותי לישראל" ,ירושלים :כרמל .עמ' .16
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מוכשרים ונעשה זאת עד שלא נוכל עוד" 3.זאת תהא העת לשינוי מוסדי ולרפורמה
יסודית .ובכל זאת ,מה עד אז?
שתי גישות מתחרות על התשובה .גישה שמרנית תאמר כי הסדרים ערכיים שמורים
לכנסת ולציבור בישראל ולא לגוף ביורוקרטי .גישה ליברלית יותר תאמר כי בעידן של
חוסר יכולת למשול תפקיד הביורוקרט להתערב ולהקנות ערכים .נשמע מוכר? זהו על
קצה המזלג הוויכוח בין הפרופסורים רות גביזון ואהרון ברק ,הנשיא בדימוס של בית
המשפט העליון 4.ומי צודק? נדמה כי על כך ייאמר — גם זה וגם זה.
גם אהרון ברק וגם רות גביזון ביטאו בכתובים כי האפשרויות מגוונות יותר ,ונמצאות
אי שם בתווך שבין שתי הגישות .בעתות של אי משילות עמוקה ותרבות פוליטית
אלטרנטיבית קשה לצפות ממודלים מקובלים של הסכמה חברתית כמו משאל עם לתת
מיד אותותיהם .יתכן שתהיה להם השפעה בטווח הארוך על יצירת וקידום תרבות של
השתתפות פוליטית מהותית .ואולם ,כיצד צריכה חברה לנהוג כאשר מוסד נבחר כמו
כנסת ישראל בוחר שלא לקבל החלטות בנושאים שונים על רקע העדפות לא ברורות
של ציבור בוחריו?
אין מנוס מלנסות ולפעול לאיחוד תכניות שונות בתחומים שונים לכדי מדיניות
כוללת ,תוך ראייה ארוכת טווח הנפרשת על פני עשור .זאת היא מלאכתו של מעריך
המדיניות 5.לאחר מכן לא נותר לו אלא להמתין ולקוות .על כך כבר אמר נביא המקרא
וֹעד וְ יָ ֵפ ַח ַל ֵּקץ וְ לֹא יְ ַכזֵּ ב ִאם יִ ְת ַמ ְה ָמ ּה
"כי עוֹד ָחזוֹן ַל ּמ ֵ
מתקופת הבית הראשון ,חבקוקִּ :
ַח ֵּכה לוֹ ִכּי בֹא יָ בֹא לֹא יְ ַא ֵחר"( .חבקוק ב'  .)3רפורמה משמעותית בממשל ניתנת לביצוע
על־ידי התבססות על ארבע רפורמות חלקיות הקשורות אחת ברעותה :רפורמה בשיטת
הבחירות לכנסת ,המאזנת בין משילות וייצוגיות; רפורמה במבנה המנהל הציבורי,
המרכזי והמקומי ,המדגישה את האחריות הציבורית של נושאי המשרה הציבורית;
רפורמה ביחסי בג"ץ־כנסת; ורפורמה להעצמת כוחו של האזרח הישראלי — צרכן
השירותים הציבוריים .ראש הממשלה הנו שחקן מרכזי בתהליך ,אך מן הראוי כי
חשיבה זו תהא נחלת חברי הבית כולם .גם יו"ר ועדת חוקה צריך לקחת תפקיד מרכזי
בתהליך ,וארגוני הזכויות — הפועלים ללא לאות במאבק בשחיתות ובשקיפות — הנם
שחקן קרדינלי .התלכדות של מכוני המחקר ושל הוועדות הציבוריות הקיימות לשינוי
שיטת הממשל תעניק את הלגיטימציה הדרושה לכך בעיני הציבור הישראלי .יתכן כי

 3שם ,עמ׳ .323
 4ברק ,אהרון (" ,)1999תפקידו של בית המשפט העליון בחברה דמוקרטית" ,רפי כ .אלמגור (עורך),
סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית ,ספריית פועלים ,עמ'  ;141-129גביזון ,רות (" )1998המהפכה
החוקתית ,תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה" ,הספריה לדמוקרטיה.
 5גל־נור ,יצחק (" )2007מנהל ציבורי בישראל :התפתחות ,מבנה ,תפקוד ורפורמות" ,ירושלים :אקדמון.
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שינוי שיטת הממשל לא תצלח בטווח הקצר ,אך היא תסמן דרך מחשבה נכונה ובריאה
ותהווה איתות לציבור ולפוליטיקאים כי יש מושל אחראי.
ספר מאמרים זה יעסוק במשילה הישראלית .הספר יצביע על הליקויים השונים
בתחומי המשילה המיוחדים לישראל .אין ספק כי הליקויים הללו מבטאים מצב מבני
ותרבותי המעצב לשחקנים השונים כוחות שאינם מתואמים האחד עם השני ,כוחות
המופעלים באופן לא מאוזן על המערכת בכללותה ,ובכך מדמים את המשילה הישראלית
למקבילית עקומה של כוחות ,כזו שהתוצר של ערכיה אינו מבטא את המדיניות העקבית
והיציבה בישראל.
השער הראשון ידגיש את מקומם של המבנה והתרבות בעיצוב הלקוי של המשילות
הישראלית.
אסף בקר עוסק במאמרו בבדיקת הייצוג של קבוצות אוכלוסייה בכנסת ,כביטוי
לעוצמתה של כל קבוצה ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות לאורך השנים .מחקרו מצביע
על כנסת הטרוגנית ,הכוללת תמונה מאוזנת יותר של האוכלוסייה בישראל לעומת הכנסות
הראשונות .הפרופיל המצרפי של הכנסת עבר ממאפיינים של האליטה האשכנזית אל
הפרופיל העממי יותר ,שכולל משקל מאוזן יותר של מזרחים וערבים וייצוג רב יותר
של נשים .התמהיל אמנם מאוזן יותר מאשר בעבר ,אך עדיין כולל חוסר שיווי משקל
בייצוג של חלק מן הקבוצות ,בעיקר על בסיס לאום (ערבים) ומגדר (נשים) .גם המזרחים
עדיין סובלים מייצוג חסר מתון ,אך במידה פחותה ומשופרת לעומת העבר .לאורך כל
התקופה שנחקרה ,ניכר כי חוסר הייצוג של אוכלוסיות חלשות הנו חלק ממעגל החלשה,
אשר בו הקבוצות החלשות ,בהיעדר כלים ועוצמה ,אינן מצליחות להיכנס אל מרכזי
הכוח ולזכות בייצוג .בהיעדר ייצוג הן נותרות מקופחות בהקצאת המשאבים הלאומיים
הדרושים לפיתוח ,וכך הפערים ממשיכים לגדול .מצב זה מחייב התערבות יזומה לעצירת
תהליך הרחבת הפערים ,איתור הגורמים ליצירתם וטיפול בהם.
אלון כהן ורועי לוי בוחנים במאמרם את הפערים בין המרכז לפריפריה בתחומי
הבריאות ,החינוך והתעסוקה .סקירת החלטות הממשלה בנושאים אלו מלמדת על
נכונות רבה מצד הממשלה להשקעה נקודתית בפריפריה .עם זאת ,החלטות הממשלה
אינן מעידות בהכרח על מחויבות של ממש לצמצום הפערים הגיאוגרפיים .מחד ,שלוש
הממשלות האחרונות פעלו כולן לקידום הפריפריה ,ובכל התחומים התקבלו החלטות
שיש בהן כדי לקדם ולפתח את הפריפריה .מאידך ,בחינת נגזרות ההחלטות בפועל
מלמדת כי לרוב מדובר בצעדים חיוניים ,אך לא משמעותיים דיים כדי לחולל שינוי של
ממש או צמצום דרמטי של הפערים .לדעת המחברים ,מבחינה מעשית הממשלה צריכה
להציב יעד לעצירת התרחבות הפער בין המרכז לפריפריה באופן מיידי ,וכן להציב
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יעדים קונקרטיים לצמצום הפער בשנים הקרובות .במקביל יש לקדם תהליכים ארוכי
טווח ולהציב את צמצום הפערים הגיאוגרפיים בראש סדר העדיפויות של משרד החינוך.
אלי סלמה מתמקד במאמרו בבחינת ניהול תשתית האנרגיה במדינת ישראל ,ומתבסס
על דפוס התחלופה הגבוהה של ממשלות ושרים שרווח בתקופה הנדונה .הוא גוזר מכך
את ההשערה לפיה המערכת הפוליטית בישראל מתאפיינת בחוסר יציבות ,שמוביל לרפיון
הרשות המבצעת ,ובתרבות פוליטית הנעדרת חשיבה לטווח ארוך .שילוב אלמנטים
אלו בא לידי ביטוי בקשיי משילות ובציעות מתמשכים ,שתוצאתם פגיעה באינטרס
הציבורי ,בטיב חיי האזרחים וברווחתם .לדעת המחבר ניכר כי טיפולה של הממשלה
במה שהוגדר במשך  12שנים כ"משבר" התאפיין באי־פיקוח ,בהחלטות חסרות בציעות,
בתכניות שבוטלו וביעדים שלא הוגשמו בשני תחומים :האחד ,מצבה הרעוע יחסית של
תשתית החשמל הישראלית ,והשני ,זיהום האוויר ופליטת גזי החממה בתחנות הכוח
של חברת החשמל .לדעת המחבר על החברה האזרחית לתקן את ההסדר שבבסיסו של
משק החשמל ואת הפיקוח עליו ,בד בבד עם נטילת אחריות מוסדית–ריבונית לאיתור
כשלי משק החשמל והיערכות לפתרונם.
אייל רובינסון בוחן במאמרו את הנגישות התקשורתית (הופעות פומביות שכללו
אינטרקציה תקשורתית אקטיבית בצורה של שאלות ותשובות) של ראשי ממשלה בארבע
דמוקרטיות ליברליות — ארצות הברית ,בריטניה ,אוסטרליה וישראל ,בשנת ( 2012ינואר־
נובמבר) .הפרק התיאורטי מבסס את תפקיד אמצעי התקשורת כסוכני חברות ,ערוץ
זרימה של דעות ויצירת דעת קהל ,ומניח את התשתית למושג המחויבות הציבורית של
מנהיגים כתלות בקיום תקשורת דו־כיוונית בין הנבחרים לבוחרים בדמוקרטיה .בחלק
המעשי ,בחינה השוואתית מגלה פערים משמעותיים ביותר בין ארבע המדינות בכמות
ההופעות הפומביות שכללו שו"ת — הפרשים של עד  227%בין התוצאה הנמוכה ביותר
(ישראל) לגבוהה ביותר (אוסטרליה) .גם הסקר המיוחד שבוצע בקרב עשרה כתבים/
פרשנים פוליטיים מובילים בישראל מעלה תמונה עגומה — התקשורת תופסת את
ראש הממשלה כמאפשר רמה נמוכה ( 2.1מתוך  )5של נגישות תקשורתית פרסונאלית,
ואת מצב השקיפות התקשורתית של ראש הממשלה כנמוכה ( 2מתוך  )5ביחס לשאר
המדינות הנבדקות .כמו כן מעיד הסקר על אחוז היענות נמוך מאוד מצד לשכת ראש
הממשלה לבקשות לראיונות לתקשורת בשנת  ,2012ותומך בהשערה כי קיים קשר הדוק
בין הנגישות התקשורתית של מנהיגים למילוי מחויבויותיהם הציבוריות.
אסף מידני נוגע בתחום השלטון המקומי .במהלך השנים נעשו ניסיונות לבצע
רפורמות שכוונו לביזור הסמכויות מהשלטון המרכזי ולחיזוק העצמאות הפוליטית,
התקציבית והמנהלית שלהן ,ואולם יוזמות אלו נכשלו .מעניין לראות שההצעות השונות
כוונו לשינויים מוסדיים במערכת היחסים שבין השלטון המרכזי למקומי ופחות במבנה
הרשות המקומית .מאמר זה מכוון למלא חסר זה ולהציע במסגרת ניתוח היסטורי
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והשוואתי רפורמה במבנה הרשות המקומית ,כזו אשר עוקבת אחר רפורמות הניהול
הציבורי החדש המאומצות במדינות שונות בעולם וכזו העוקבת אחר ההצעות השונות
המכוונות למיסוד מבנה מנהלי ציבורי חדש בישראל.
השער השני יביא כמה סוגיות מדיניות בתחומים שונים המלמדים כי עוד חזון למועד.
אך המחברים ,כל אחד בתחומו ,מסכמים בהמלצות שונות המכוונות למקסום יכולתו
של קובע המדיניות לראות את הטווח הארוך כי בוא יבוא.
אפרת מיטל מתחקה אחר התנהלות הממשלות השונות לאורך השנים בנושא מדיניות
הקרקע והדיור ,ואחר מנהל מקרקעי ישראל ,פועלו ומדיניותו ,בניסיון לנתח ולהבין כיצד
גורמים אלו הזניחו את הטיפול בנושא הדיור וכתוצאה מכך הביאו את שוק הנדל"ן בארץ
לעליית מחירים מתמדת .לדעת המחברת חל שינוי קיצוני ממדיניות של בעלות המדינה
על קרקעות וחלוקתן על־פי צרכים לאומיים לכיוון של הפרטת הקרקעות ומכירתן לכל
המרבה במחיר .מדיניות זו תואמת את האידיאולוגיה של הממשלות שבתקופתן חלה
ההתפתחות :מעבר מממשלות שמאל לממשלות ימין .שיטת הממשל ,מבנה מועצת
מקרקעי ישראל והמציאות הקיימת הקלו מאוד על ראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר
במהירות שיא רפורמה במדיניות הדיור והבנייה בישראל .עם זאת ,לדעת המחברת,
ביצוע מלוא הרפורמה המתוכננת עומד בסימן שאלה גדול ,שכן העשורים האחרונים,
כפי שהוצגו במסגרת המחקר ,מציגים מצעד של ניסיונות קצרי טווח למדיניות ,וועדות
ציבוריות שעיקר מסקנותיהן והמלצותיהן נקברו על־ידי מקבלי ההחלטות.
רועי צור בוחן את השפעת שיטת הממשל וחוסר היציבות הפוליטית על בניית
מתקני הספורט בישראל .המחבר דן במיצובה של המועצה להסדר ההימורים בספורט
כגורם מונופוליסטי בתחום הימורי הספורט בישראל ומדגיש את התלות בין פעילות
המועצה ובין בנייתם של מתקני ספורט .הימורי הספורט הם המממנים העיקריים של
בניית ושיפוץ מתקני ספורט .המאמר עומד על הדרכים בהן עיכבה תחלופת השרים
הגבוהה במשרד הספורט ובמשרד האוצר את התפתחותה של מועצת ההימורים ,פגעה
בהכנסותיה והשאירה אותה במשך שנים בפיגור טכנולוגי לעומת ארגוני הימורים אחרים
בארץ ובעולם.
דפנה אלפרסי מבקשת לעמוד על הקשר שבין חילופי השלטון המהירים בישראל,
וחילופי השרים במשרד החינוך בפרט ,לבין בעיית אי־יישום ואי־הצלחת הרפורמות
במערכת החינוך .לאורך חמש עשרה השנים האחרונות מערכת החינוך ושריה הנפיקו
תכניות ורפורמות מגוונות שמטרתן העלאת רמת והישגי התלמידים בישראל וצמצום
הפערים במערכת החינוך .עם חלוף הזמן הישגי התלמידים הלכו וירדו והפערים בין
קבוצות בחברה ובמערכת החינוך הלכו וגדלו ,וזאת על אף מכלול התכניות שהוצגו בפני
הכנסת והציבור .לדעת המחברת ,הבעיה נעוצה בחילוף שרים חוזר ונשנה המקשה על
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יצירת יציבות ארגונית־מערכתית ויישום תכניות שיקום למערכת החינוך .כל עוד זמן
הכהונה של שר חינוך הנו כשנה וחצי בלבד וזמן הכהונה של מנכ"לים הנו כשנתיים,
קשה להאמין כי תהיה יכולת לשקם את מערכת החינוך באופן משמעותי .יתרה מזאת,
עקב האינטרס הפוליטי המתלווה לרפורמות אלו קיים היעדר רצון ליישם תכניות
של קודמים בתפקיד ,וישנה מוטיבציה גבוהה לשר חינוך חדש לייצר תכנית חינוכית
חדשה במקום להמשיך את דרך קודמיו .לצערנו ,מסתמן כי שלב הביצוע והיישום לא
מצליח להקדים את הגעת הבחירות לכנסת ,שמובילות לרוטציה נוספת בשרים ויוצרת
סטגנציה במערכת החינוך.
לירון לוין עוסקת בתופעת בריחת המוחות מישראל .מאמרה מתאר את תמונת
המצב בישראל נכון לשנת  2010ומצביע על הקשיים המדיניים ,החברתיים והכלכליים
הצפויים לישראל במאה ה־ 21אלמלא תצא אל הפועל תכנית ממשית להתמודדות עם
בריחת המוחות .המחברת בוחנת את החסמים הקיימים בדרך להתמודדות עם הבעיה
ומצביעה על חוסר היציבות השלטונית כגורם מעכב להתממשותן של תכניות ממשלתיות
שגובשו בנושא .בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות לקיום התופעה בארץ וניסיון
ממשי להתמודד עמה .כמה ועדות עסקו בנושא וגיבשו המלצות למדיניות ממשלתית
אשר תפעל למניעת התופעה ,אך מרביתן נגנזו או נדחו ולא יצאו אל הפועל כמצופה,
כך שלמרות ההבנה ההולכת וגוברת בקרב מקבלי ההחלטות על חומרת המצב ,ולמרות
העיסוק בנושא בוועדות השונות ,נראה כי פעולות ממשיות למיגור התופעה מתרחשות
בקצב איטי הרבה יותר.
המאמרים שנאספו בספר ראשיתם בתקופתו של פרופ' גדעון דורון ז"ל ,שהיה בין
מייסדיו של המרכז להעצמת האזרח וכיהן כיועץ האקדמי הבכיר בו .פרופ' דורון ,מורה
וחבר ,היה יותר מכל מזוהה עם הפרדיגמה המחקרית הכלכלית פוליטית ,הן מבחינה
תיאורטית והן ביישומה ובחינתה בהקשר מקרה הבוחן הישראלי .הבחירה הרציונלית
הייתה לגדעון מקור בלתי נגמר של התחבטות והוכחה שניתן להסביר מציאות מורכבת
באמצעות כמה משתנים והקשרים פונקציונליים ביניהם .בשנים האחרונות טרם פטירתו,
החל פרופ' דורון לעסוק באינטנסיביות בכללי המשחק הלא פורמאליים והשפעתם על
עיצוב הפוליטיקה בישראל .פרופ' דורון אהב לשתף פעולה עם קולגות בתחומים שונים,
כאשר הגישה הכלכלית פוליטית עוברת כחוט השני בכתביו .הוא חקר את התרבות
הפוליטית והשפעתה על מדיניות .אסופה זו ,העוסקת במבנה ותרבות המשילה בישראל,
מבקשת לחלוק לו כבוד ומוקדשת לזיכרו .תודה עמוקה ניתנת לפרוויז (יצחק) נזריאן,
איש ספר ,מורה לחיים ,ולדורה קדישא נזריאן על חוכמתה הרבה וההשראה שמאחורי
המיזמים במרכז להעצמת האזרח .ברצוני להודות ליובל ליפקין ,המנכ"ל הקודם של
המרכז .יובל המוכשר והנמרץ ,שעבודות המחקר הללו נעשו בתקופתו ,העניק מחוכמתו
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והשיא עצותיו הטובות .יבואו על התודה גם תומר לוטן ,מנכ"ל המרכז ,ושחר האס,
מנהל ההוצאה לאור ,על המחשבה העמוקה והעצות החשובות .תודה שלוחה לאופיר
פינס ,ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל־אביב ,ולחוג למדיניות ציבורית על
שיתוף הפעולה בהפקת הספר .שלמי תודה גם לאלינור אורן ,שירה גושפנץ והילה לוי,
שתרמו רבות להפקת הספר .ולבסוף ברכה גדולה לכותבי המאמרים ,לאסף בקר ,אלון
כהן ,רועי לוי ,אלי סלמה ,אייל רובינסון ,אפרת מיטל ,רועי צור ,דפנה אלפרסי ולירון
לוין ,על תרומתם והשקעתם .בעידן אי המשילות ,בעידן החיפוש העצמי אחר עמוד
השדרה הערכי ,מה שחסר לישראל הן חלופות מדיניות אשר יאפשרו זרימה ותנועה
פוליטית .אין ספק כי עם ריבוי החלופות תתקדם החברה הישראלית לעבר הגדרת
המדרג הערכי שלה .לו יהי!

שער ראשון
המשילה הישראלית — בין מבנה לתרבות

פרופיל הכנסת ה 19-לעומת קודמותיה:
האם חל שינוי בייצוג החברה הישראלית?
אסף בקר
מחקר זה בודק את פרופיל הכנסת ה־ 19לעומת כל הכנסות שקדמו לה ,וזאת בהמשך
למחקר קודם שנערך על אודות הכנסת ה־ .18מטרת המחקר לבדוק שינויים לאורך
זמן במשקל כל קבוצה בכנסת לעומת משקלה באוכלוסייה באותה תקופה ,כדי לזהות
מגמות בייצוג חלקי האוכלוסייה השונים בממשל וכביטוי לעוצמתה היחסית של כל
קבוצה ,החל מהכנסת הראשונה ועד לכנסת ה־ .19התפיסה העומדת בבסיסו של המחקר
היא שייצוג תיאורי של קבוצת אוכלוסייה ,היינו ,מספר הח"כים בני אותה קבוצה ,הנו
תנאי לייצוגה המהותי .כלומר ,לקידום מיטבי של האינטרסים והתפיסות של אותה
קבוצה( .שפירא ואחרים .)2013 ,השערת המחקר מייחסת את מידת הייצוג למעמדה
של הקבוצה בהיררכיה החברתית ,המקנה לה יתרונות בפוליטיקה כמו בשאר תחומי
החיים .הממצאים מראים ייצוג בלתי סימטרי בין כמה קבוצות — ייצוג יתר לקבוצות
חזקות על חשבון ייצוג חסר ממנו סובלות קבוצות חלשות יותר .הסכנה במצב מסוג זה
הנה היווצרות תהליך קיברנטי הבונה מעגל של החלשה ,בו החזקים מתחזקים והחלשים
מוחלשים ,וכן תופעה של פטרנליזם במצב בו בני קבוצה אחת מקבלים באופן קבוע
החלטות עבור קבוצה אחרת .לרוב נדרשת התערבות חיצונית לעצירת התהליך והיפוך
המגמה ,אולם הממשל עליו מוטלת המשימה נשלט לרוב על־ידי הקבוצות החזקות
שאינן חפצות להעצים את הקבוצות החלשות ובכך להתפרק מעוצמתן שלהן .תוצאת
התהליכים שנסקרו עד כה מציגה את הכנסת ה־ 19ככנסת הטרוגנית ,הכוללת תמונה
מאוזנת יותר של האוכלוסייה בישראל לעומת הכנסות הראשונות .הפרופיל המצרפי
של הכנסת עבר ממאפיינים של אליטה אשכנזית אל פרופיל עממי יותר ,שכולל משקל
מאוזן יותר של מזרחים ,ערבים ,יוצאי חבר העמים ,ובשנים האחרונות גם יותר נשים.
התמהיל אמנם מאוזן יחסית לעבר ,אך עדיין כולל חוסר שיווי משקל בייצוג של חלק
מן הקבוצות ,ובעיקר על בסיס לאום (ערבים) ומגדר (נשים) .במידה פחותה ומשופרת
לעומת העבר גם המזרחים עדיין סובלים מייצוג חסר מתון .לעומת זאת ,גברים וחרדים
נהנים מייצוג יתר משמעותי .לאורך כל התקופה שנחקרה ,ניכר כי חוסר הייצוג של
אוכלוסיות חלשות הנו חלק ממעגל החלשה אשר בו הקבוצות החלשות ,בהיעדר כלים
ועוצמה ,אינן מצליחות להיכנס אל מרכזי הכוח ולזכות בייצוג .בהיעדר ייצוג הן נותרות
מקופחות בהקצאת המשאבים הלאומיים הדרושים לפיתוח ,וכך הפערים ממשיכים
לגדול .מצב זה מחייב התערבות יזומה לעצירת תהליך הרחבת הפערים ,איתור הגורמים
ליצירתם וטיפול בהם.
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הקדמה :חשיבות הייצוג בכנסת
בדמוקרטיה אוטופית מספר הנציגים של כל קבוצה בבית הנבחרים הוא בהתאם למשקלה
בחברה .בדמוקרטיה הישראלית בולט ייצוג יתר של קבוצות מסוימות על חשבונן של
קבוצות אחרות .המחקר הנוכחי מנסה לבחון את השוני בייצוג קבוצות עיקריות בחברה
הישראלית ולאתר מגמות ושינויים בפערי הייצוג לאורך זמן .תוצאות המחקר יאפשרו לבחון
את המידה בה הכנסת אכן מייצגת (או לא מייצגת) את החברה הישראלית שבחרה בה.
לשאלת הייצוג חשיבות בכמה מובנים .ראשית ,כוחם של חברי הכנסת להקצות
משאבים לאומיים למטרות שונות באמצעות חקיקה .ניתן לשער שחברי כנסת ישקלו
בעת פעילותם הפרלמנטרית את טובת הקבוצה ששלחה אותם אל הכנסת ושאותה הם
מייצגים .למצב זה התייחסו כמה אנשי ציבור :השופט בדימוס פרופ' יצחק זמיר..." :
מקובל שחבר פרלמנט עוזר לאזרח שלא מוצא מזור בדרכי פנייה מקובלות .יש ח"כים
שהם נציגי מגזרים ,ונוהגים לפנות בשם בני מגזרים אלה" (הוועדה הציבורית להכנת
הצעה לקובץ כללי אתיקה לחברי הכנסת ,אוגוסט  .)2006חברת הכנסת רוחמה אברהם:
"לעניין זה חשוב גם לציין ,כי בניגוד לעובד ציבור ברשות המבצעת ,אשר חייב לפעול
באופן ממלכתי ,א־פוליטי ונטול פניות ,מתוך חובת אמונים כלפי הציבור בכללותו,
הרי שפעילות חבר הכנסת ,כנבחר ונציג ציבור ,מאופיינת ,מעצם טיבה ,בייצוג של
קבוצות וסקטורים מסוימים בחברה .הפעילות הייצוגית כרוכה בפעולות שתדלנות של
נציגי מגזרים שונים בחברה ,ובקיומן של קבוצות שתדלנות ושדולות בפרלמנט" (היועץ
המשפטי לממשלה ,החלטה בפרשת אגרסקו ,אוגוסט .)2008
בארצות שונות לובש נושא הייצוג פנים אחרות בהתאם לתכונות הממשל והקשר
עם האזרחים .באנגליה חברי פרלמנט עוסקים רבות בנושאים מקומיים ספציפיים
( )Norton, 2002וכך גם חברי הבונדסטג הגרמני ( .)Saalfeld, 2002מאידך ,נראה כי
חברי בית הנבחרים ההולנדי אינם נוהגים כך ,ותופסים את עצמם כמחוקקים מקצועיים
או נציגים של מפלגות פוליטיות ושל בוחריהן (.)Andeweg, 1997; Gladdish, 1991
בהתאם לכך ,התושבים ההולנדיים אינם נוהגים לפנות אל חברי הפרלמנט בענייני יום
יום ,אלא מעדיפים לפנות אל נציגי השלטון המקומי ,אל הפקידות או אפילו ישירות
אל בית המלוכה ( .)Gladdish, 1991מצבים אלה מעידים על הקשר בין שיטת הבחירות
לבין פעילותם של הנבחרים ,המודעים לקהל היעד השופט אותם ביום הבחירות העתידי
ויודעים לפיכך למי הם צריכים לסייע כמחוקקים.
שיקוליהם של הנבחרים בסיוע לאזרחים נובעים בעיקר מכך שקבוצה האזרחים
אותה הם מייצגים היא הבסיס האלקטורלי העיקרי שלהם ,ואילולא יקדמו אינטרסים
של קבוצה זו יפחת הסיכוי לבחירתם החוזרת .לעומת זאת ,יש הטוענים שחברי כנסת
אינם מייצגים את הקבוצה אשר לכאורה שלחה אותם:
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"לעיתים קרובות חוזרות ונשנות התלונות על ייצוג חסר של אוכלוסיות מסוימות —
במשפט ,באקדמיה ,בתקשורת ועוד .ההנחה מאחורי הביקורת והתביעה לייצוג
הולם של כלל הקבוצות בחברה הישראלית ,היא כי מי שמוצאו בקבוצה כלשהי
מיטיב יותר להתייחס לעמיתיו ,ומי שאינו מיוצג – הופך מקופח.
...בדרך כלל ייצוג שכבה כלשהי מובטח בשתי דרכים עיקריות :בבחירות או
במינויים .אך עולה השאלה האם הנציגים ,הנבחרים או המתמנים ,גם מבטיחים
ייצוג צפוי של המגזרים שמהם הגיעו?
...אין כמו שביתת המרצים הארוכה כדי לחזק ספקות על הייצוג הסקטוריאלי
בפוליטיקה .השביתה פרצה בשעה שבתפקיד שרת החינוך מכהנת פרופ' יולי
תמיר ,שבאה משורות אקדמיה ,ובזמן בו שני נשיאי אוניברסיטה לשעבר מכהנים
בכנסת — פרופ' אבישי ברוורמן ופרופ' מנחם בן־ששון .שני פרופסורים נוספים
מככבים ברשימת השלטון ,קדימה — פרופ' שלמה ברזניץ ופרופ' אוריאל רייכמן.
הללו אינם נציגים נבחרים של האקדמיה ,אך כל אחד מתקשט בתואר ונוצות
אקדמיות ואינו מהסס להניף אותן בכל מיקוח פוליטי ובכל דיון ציבורי.
...לעומת זאת ,במהלך כל השביתה ,שמרו אותם פרופסורים בכנסת ובממשלה
על פרופיל נמוך .שרת החינוך כמעט נעלמה ונאלמה .לולא שביתת המורים
וחידון טלוויזיה ,ספק לו היו זוכרים את שמה .כמוה גם יו"ר ועדת החוקה ,חוק
ומשפט ויו"ר השדולה להשכלה גבוהה בישראל ,שנזהר לנקוט עמדה פומבית עת
עמיתיו לשעבר בוועד ראשי האוניברסיטאות נקלעו בין פטיש המרצים השובתים
לבין סדן האוצר בהגדירם את המצב במודעה בעיתונות כאסון לאומי!
...זוהי אינה הפעם הראשונה שנציגים פוליטיים מתנכרים לאינטרסים של
המגזר אותו הם מייצגים .תהליך עקבי של חיסול מדינת הרווחה והפרטה מואצת
של שירותים סוציאליים מתחולל בחסות שתיקתם של שרים שטיפחו קריירה
פוליטית על חשבון הפלייה פוליטית מתקנת .אלו הם נציגי עדות ושכבות חלשות
בחברה.
...רק בכהונתו של אלי ישי כשר התעשייה והמסחר כמעט הצליחו בעלי עניין
להסיר פיקוח ממחיר הלחם .ח"כ ידוע הלוקה בשיתוק מוחין התכחש לעמיתיו
המוגבלים בעת הקריירה הפרלמנטרית המפוארת שלו .גם ציבור דוברי הרוסית
לא רווה נחת מנציגיו בכנסת ,עת אחדים מהם תמכו במהלכים בנושאים של ישות
ודת המנוגדים לאינטרסים של שולחיהם .לא במקרה מפלגות העולים נחלשו
ונציגים עדתיים השתלבו במפלגות שונות ואף התאיידו.
...די בדוגמאות אילו כדי להפיק לפחות שני לקחי זהב לגבי הלכות הייצוג
בפוליטיקה; ראשון ,אין בכוחם של נציגים סקטוריאליים ,של מגזרים ,כדי להבטיח
שמירת האינטרסים של שולחיהם .שני ,רבים מהם מתכחשים למוצאם שעה שהם
מריחים מניחוחות השררה.
...אשר על כן ,ייתכן שהמרצים השובתים אינם צריכים לבוא חשבון רק עם
הממשלה ופקידי האוצר אלא ראשית כל עם עמיתיהם בחוגי השלטון".
(דן כספי במאמר על שביתת המרצים.)2008 ,
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בדיקת הפערים בייצוג מתייחסת לפער בין מספר חברי הכנסת מכל קבוצה בפועל,
לעומת מספר הח"כים שהיה מתקבל אילו כל חברי הקבוצה היו מצביעים עבור מועמדים
מהקבוצה שלהם .המציאות המוכרת לנו מראה שהמצב אינו אוטופי ,ולפיכך עולה
השאלה :מדוע מצב זה אינו מתרחש?
כמה סיבות אפשריות:
•אין בעיני הבוחרים די מועמדים (ראויים) מהקבוצה.
•בני הקבוצה סומכים יותר על בני קבוצות אחרות שידאגו להם .אופייני בעיקר
לקבוצות חלשות.
•במבנה הפוליטי בו הבחירה היא במפלגה ולא במועמד ,לפעמים לא עומדת בפני
הקבוצה האפשרות (אפילו אם נשים רוצות להצביע עבור נשים ,אין די נשים במקומות
ריאליים ברשימות של המפלגות לכנסת).
מסגרת תיאורטית
ייצוג
המושג ייצוג מהווה מרכיב חשוב בעוצמתן של קבוצות באוכלוסייה .המשטר הדמוקרטי
במהותו מאופיין בניגודים רבים ( .)Diamond, 1993אחד מניגודים אלה הוא הפרדוקס
בין ייצוגיות למשילות .מצד אחד ,קיים צורך דמוקרטי לייצוג קבוצות שונות של העם
במנגנון השולט ,על מנת למנוע ריכוז הכוח בידי מעטים .מצד שני ,ככל שיותר קבוצות
מיוצגות בגופי השלטון ,כך השלטון יהיה פחות יציב ופחות מסוגל לנהל מדיניות
קבועה לאורך זמן ( .)Hazan and Rahat, 2000מצב זה מגדיר שיווי משקל בין משילות
לייצוגיות :ככל שהממשל ייצוגי יותר ,כך הוא יציב פחות .לפיכך ,המערכת הפוליטית
צריכה למצוא את האיזון המתאים בין ייצוגיות למשילות ,באופן שיאפשר גם לנהל
מדיניות קבועה לאורך זמן וגם לייצג כמה שיותר קבוצות באוכלוסייה.
עוצמת האזרח ועוצמת קבוצות בחברה נמצאות בצד הייצוג של מאזן זה ,וראויות
לטיפוח במשטר בו קיים חשש לריכוז יתר של כוחות בידי השלטון ללא מעורבות
אזרחית מספקת ,ובמיוחד אל מול אוכלוסיות מוחלשות .מקובל להתייחס אל מהות
תפקיד הייצוג של הנבחרים בפרלמנטים בהיענות של הנבחר לבוחר (.)Responsiveness
האמירה המנכסת את עוצמת האזרח לצד הייצוג מצריכה דיון במושג ייצוג .לכאורה,
מדובר במושג חד ממדי :הנבחר אמור לייצג את הציבור שבחר בו .בפועל ,עצם השימוש
במושג ייצוג מביע פער בין המייצג למיוצג ,בין הנבחר לבוחר ( .)1996 ,Andewegעומק
הפער משתנה לפי תפיסות שונות של מושג הייצוג .ההבחנות המקובלות מציגות שני
דגמים של ייצוג :הנציג כבא כוח ( )Delegateלעומת הנציג כנאמן ( .)Trusteeלפי הדגם
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הראשון ,הנציג כבא כוח אמור לייצג את דעות הציבור כפי שהן ,ללא תשומות משל
עצמו ( .)Kurian, 1998דגם זה אינו ניתן ליישום מלא בשל העובדה שהנציג אינו זהה
לבוחריו וכאדם סובייקטיבי אינו מסוגל לבטא את דעותיהם באופן מדויק לאורך זמן.
לעומתו ,הנציג כנאמן נבחר לייצג את האינטרסים של בוחריו ,המעניקים לו את הזכות
להחליט עבורם על פי תפיסתו את טובת הציבור שבחר בו .לפי הגדרה זו ,יתכן שלעתים
החלטותיו של הנציג כנאמן ותוצאותיהן תהיינה שונות מן האינטרסים המקוריים של
בוחריו ,ויכללו במשך הזמן שיקולים ואינטרסים נוספים .שני דגמים אלה מייצגים גישות
שונות ,וסביר להניח שכל אחד מן המחוקקים פועל בנקודה אחרת על פני הרצף בין
שני דגמים אלה .בכל משטר ובכל נקודת זמן קיימת הטיה לצד זה או אחר של הרצף.
התייחסות שונה לנושא הייצוג מבדילה בין ייצוג של רעיונות לבין ייצוג על־ידי
נוכחות ( .)Representation as presence( )Pitkin, 1972ייצוג של רעיונות אפשרי גם
כאשר הנבחרים המייצגים את אמונות הבוחרים אינם דומים להם במאפיינים סוציו־
דמוגרפיים ואחרים .לדוגמה ,כאשר פרלמנט בו יש רוב גברי מייצג גם נשים ,או כאשר
חברי כנסת מן המרכז מקדמים אינטרסים של הפריפריה .בהתייחסות זו ,לא משנה מי
מביע את העמדה אלא מהי העמדה המובעת .ייצוג מסוג זה עלול להוביל לתופעה של
פטרנליזם ,הנובעת מהצורך התדיר להחליט עבור אחרים .לעומת זאת ,הייצוג כנוכחות
מחייב מידה רבה של דמיון וחפיפה בין מאפייני הנציג למאפייני בוחריו .ההנחה בבסיס
גישה זו היא שנציג הדומה לבוחריו והנו אחד מהם יבין יותר טוב מאחרים את האינטרסים
שלהם ויפעל טוב יותר עבורם .ייצוג מסוג זה ,בגרסה מוקצנת ,עלול להביא להחלשת
המשילות עד כדי חוסר יכולת לנהל מדיניות מרוב דעות מיוצגות .שני סוגים אלה של
ייצוג מעלים את השאלה האם הנציגים אכן מייצגים בפעולותיהם את האינטרסים של
המיוצגים ,או פועלים עבור נושאים ואינטרסים אחרים.
בשיטת הבחירות הנהוגה בישראל ,חברי הכנסת הם במעמד של נאמן ()Trustee
שנבחר לייצג את האינטרסים של כל אזרחי ישראל ,ובהתאם הוא נשבע אמונים למדינה
ולחוקיה .גם האינטרנט משפיע על סוג הייצוג :נוסף לאתרי האינטרנט של המפלגות,
חברי פרלמנט רבים פותחים לעצמם אתרים ,דפי פייסבוק וחשבון טוויטר ,ובהדרגה
הופכים בעיני עצמם ובעיני הבוחרים יותר ויותר לנציגים מסוג נאמן המשרת ישירות
את הציבור (.)Leston-Bandeira C., 2012
מבחינה בלתי פורמאלית ,חבר הכנסת מייצג ברמה המפלגתית הארצית את בוחריו,
אשר מהם קיבל באמצעות המפלגה את המנדט להחליט עבורם על פי תפיסתו .ניתן
לראות זאת כאשר חלק מחברי הכנסת השייכים למגזר מסוים רואים עצמם מחויבים
יותר למגזר ממנו באו (כגון ערבים ,חרדים ,קיבוצים ,מושבים ויוצאי ברית המועצות
לשעבר) .כאמור ,לפי הגדרה זו ,יתכן מצב בו החלטותיו של הנציג כנאמן ותוצאותיהן
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תהיינה שונות מן האינטרסים המקוריים של בוחריו ,ויכללו אינטרסים נוספים ואחרים,
עד כדי פרישה מן הסיעה המקורית והצטרפות לסיעה אחרת.
ייצוג זה הוא ייצוג תיאורי ( .)Pitkin, 1967( )Descriptive Representationכמה חוקרים
טוענים שהייצוג התיאורי הוא תנאי הכרחי לייצוג מהותי ()Substantive Representation
של האינטרסים של הקבוצה ( .)Wängnerud, 2009בדומה לכל ממצא סטטיסטי אחר,
כמו שכיחות על פי לאום ,דת ,גזע ,מין ,גיל וכו' ,ניתן אף לטעון שהמונח ייצוג אינו
לגמרי מדויק .הייצוג התיאורי לא בהכרח מנבא את התנהגותם בפועל של חברי הפרלמנט
ביחס למקום מגוריהם או ביחס לקבוצת האוכלוסייה אליה הם משתייכים .במדינות
שונות נצפו התנהגויות שונות :בארצות הברית חברי קונגרס נוטים להקדיש משאבים
רבים לטיפול במקרים ספציפיים של אזור הבחירה שלהם ,עד כדי עיסוק בענייני יום יום
של תושבים ( .)Fenno, 1978; Mayhew, 1974באנגליה חברי פרלמנט עוסקים רבות
בנושאים מקומיים ספציפיים ( )Norton, 2002וכך גם חברי הבונדסטג הגרמני (Saalfeld,
 .)2002מאידך ,נראה שחברי בית הנבחרים ההולנדי אינם נוהגים כך ,ותופסים את עצמם
כמחוקקים מקצועיים או נציגים של מפלגות פוליטיות ושל בוחריהן (;Andeweg, 1997
 .)Gladdish, 1991בהתאם לכך ,התושבים ההולנדיים אינם נוהגים לפנות אל חברי
הפרלמנט בענייני יום יום ,אלא מעדיפים לפנות אל נציגי השלטון המקומי ,אל הפקידות
או אפילו ישירות אל בית המלוכה ( .)Gladdish, 1991מצבים אלה מעידים על הקשר
בין סוג שיטת הבחירות לבין פעילותם של הנבחרים ,המודעים לקהל היעד השופט אותם
ביום הבחירות העתידי ויודעים לפיכך למי עליהם לסייע כמחוקקים.
קיימת גם עדות לעיסוק של חברי כנסת בנושאים הקשורים לקבוצות (Hazan,
 .)1997לטענת חזן מגמה זו התרחבה מאז החלה שיטת הפריימריז במפלגות .הנבחרים
נזקקו לקולות מקרב הקבוצות השונות ,ובתהליך זה פיזרו הבטחות ,שאל חלקן נאלצו
להתייחס בהמשך ,לפחות למראית עין .מאז  ,1996מחצית מן המועמדים בפריימריז
נבחרים במחוזות .כתוצאה מכך נוצר לראשונה מצב בו חברי הכנסת היו מחויבים לציבור
בוחרים באופן אישי ( .)Rahat and Sher-Hadar, 1999אף על פי כן ,נכון לתקופת המחקר
של חזן ,נציגי המגזרים במפלגות הגדולות תופסים בסופו של יום בעיקר את המקומות
הנמוכים ברשימה ( .)Hazan, 1997בהנחה שמפלגות מקבלות החלטה פנימית באיזה
היקף לכלול ברשימת המועמדים נציגים של מגזרים ,נשאלת שאלה לגבי המוטיבציה של
המפלגות לעשות כך .לטנר ומק'גן מציעים לכך שני שיקולים אפשריים — אלקטורליים
ופנים מפלגתיים .שני שיקולים אלה עולים בקנה אחד עם השאיפה הפוליטית התמידית
להיבחר ,ובהמשך להיבחר שוב (תיאוריית השאפתנות הפוליטית — .)Black, 1972
בשיקולים האלקטורליים ,למשל ,לו מפלגה תעמיד רשימה של מועמדים שאינה כוללת
נציגי מגזרים ,מפלגות יריבות יצביעו על כך כחסרון וישתמשו בנציגים ממגזרים אלה
כקלף אלקטורלי מנצח .בשיקולים הפנים מפלגתיים ,הוספת נציגי מגזרים מהווה יישום
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של חלק מן ההבטחות לקבלת תמיכה רחבה .יתרון נוסף הנו במתיחת קמפיין הבחירות
אל קבוצות אוכלוסייה נוספות באמצעות תומכיהם של הנציגים מכל אזור ואזור ,תוך
חסכון במשאבים .זאת במיוחד באזורי שוליים ,בהם מרוכזים בני מגזרים בעלי מצוקות
משותפות היוצרות סולידריות שמשמשת פלטפורמה לפעילות בחירות משמעותית.
באופן כזה ,מוצגות רשימות מאוזנות מן הצפוי מבחינת מועמדים מקבוצות אוכלוסייה
שונות .כמה תהליכים ומגמות תרמו לאיזון זה באמצעות חיזוק מעמדם של מועמדים
מקבוצות שוליים.
הצורך בייצוג קבוצות אוכלוסייה
קבוצות אוכלוסייה הסובלות מייצוג חסר מוצאות עצמן מקופחות בהקצאת משאבים
לאומיים .התהליך המוביל למצב זה הודגם במחקרים רבים .את אוכלוסיית המזרחים
"ניחשלו" ושלחו אל השוליים (סבירסקי ,)1981 ,תוך הדרה ממוקדי הכוח של המדינה
(יפתחאל וצפדיה  .)2001ההשפעות השליליות של תהליכים אלה מורגשות עד היום,
בעיקר באוכלוסייה הערבית שמצבה קשה יותר .שתי אוכלוסיות אלה מצאו עצמן ללא
כרטיס כניסה אל מרכז החברה הישראלית .קבוצות אתניות ומעמדיות אלה עברו מאז
הקמת המדינה תהליכי דיכוי באמצעות השיח הלאומי בחינוך ,בתקשורת ובפוליטיקה.
פיזור האוכלוסייה יצר חוסר שוויון בין המזרחים והערבים לבין הקבוצה הדומיננטית —
האשכנזים (יפתחאל וצפדיה  .)2001בני הדור השני נוטים לרכך את העדתיות על־ידי
הבעת יחס קרוב יותר לאשכנזים ורחוק יותר מן המזרחים .תופעה זו באה לידי ביטוי
גם בסקר החברתי שפרסמה הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה ביוני  ,2009בתשובת
לשאלה "כיצד מגדירים היהודים בישראל את עצמם מבחינת מוצא?" ממצאי הסקר הראו
כי בקרב ילידי אסיה־אפריקה או כאלה שאביהם יליד אסיה אפריקה ,רק  7%מגדירים
עצמם "מזרחי/ספרדי" .מקרב ילידי אירופה־אמריקה או שאביהם נולד באירופה־אמריקה
(למעט ילידי ברית המועצות לשעבר) 16% ,מגדירים עצמם "אשכנזי/מערבי".
קבוצת האתיופים
קבוצה מיוחדת וחדשה יחסית בחברה הישראלית היא עולי אתיופיה .קליטתה של עלייה
זו מלווה בקשיים רבים ,הקשורים ברובם לרקע החברתי־כלכלי־תרבותי של עולי אתיופיה,
ולתחושה של זרות ודחייה שנתקלו בה מצד אוכלוסיות ותיקות יותר .קשיי הקליטה באים
לידי ביטוי גם בייצוג יוצאי אתיופיה בכנסת .עד מבצע שלמה בשנת  1991מנו יהודי
אתיופיה בארץ אלפים בודדים שהגיעו במהלך שנות השבעים והשמונים .מבצע שלמה
הביא כ־ 15,000יהודים מאתיופיה בפרק זמן קצר והעלה את המודעות של קבוצה זו
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בחברה הישראלית .פעיל בולט בעדה ,אדיסו מסאלה ,היה חבר הכנסת האתיופי הראשון
בכנסת ה־ ,14מטעם סיעת העבודה ועם אחד .ייצוג זה היה פרופורציונלי לגודל הקהילה
האתיופית .אך בכנסות ה־ 15וה־ 16לא היה כל ייצוג לאוכלוסייה האתיופית בכנסת ,על
אף שהאוכלוסייה גדלה להיקף המצדיק ייצוג של  2חברי כנסת .בבחירות לכנסת ה־17
נבחר נציג אתיופי — מזור בהיינה (ש"ס) ובשלהי הכנסת ה־ 17נכנס לכנסת גם שלמה
מולה ,שנבחר גם לכנסת ה־ 18מטעם מפלגת קדימה .בכנסת ה־ 19כיהנו לראשונה
שני ח"כים ילידי אתיופיה :שמעון סלומון ופנינה תמנו־שטה (שניהם מסיעת יש עתיד).
בהקשר זה ניתן לציין שני פרטים בולטים :ראשית ,לראשונה נבחרה אישה אתיופית
לכנסת .שנית ,ניכרת תחלופה בין נציגי העדה האתיופית בכנסת.
העולים מברית המועצות לשעבר
להבדיל מעליית היהודים מארצות ערב שהגיעו בשנות החמישים של המאה העשרים
בחוסר כל וחסרי השכלה מערבית ,העולים מברית המועצות לשעבר הגיעו למציאות
שונה לחלוטין .המציאות שקיבלה את פניהם הייתה מתקדמת יותר מבחינת המדינה
הקולטת — ישראל של שנות השבעים ,ובעיקר הגל הגדול של שנות התשעים .יתרה מזו,
מדובר באוכלוסייה חזקה ומשכילה שהתבססה במהירות בארץ .ההתבססות הכלכלית
המהירה איפשרה לרבים מהעולים להתפנות מטרדת היום יום ולהיכנס לפוליטיקה.
בכנסת ה־ 18למשל ,מהווים יוצאי ברית המועצות לשעבר  10%מכלל חברי הכנסת.
הנוכחות המרשימה מעידה על עוצמתה של אוכלוסייה זו .בכנסת ה־ 19ירד מספרם
של ילידי חבר העמים ,כולל עולים ותיקים ,ל־( 11כ־.)9%
חרדים וערבים כ "קבוצות וטו" של מיעוט
תהליכי הקיטוב הפוליטי שעברה החברה הישראלית הגדילו את חשיבותם של החרדים
(בעלי ייצוג יתר) מחד ,ושל המיעוט הערבי (בעלי ייצוג חסר) מאידך כקבוצות וטו
פוליטיות היכולות להכריע את גורל הממשלות ולקבוע הקמה או הפלה של קואליציות
פרלמנטריות ,עקב הקיטוב והפילוג בעיקר בקרב האוכלוסייה החילונית יהודית (מיכאל
קרן ,ברזילי גד.)1998 ,
חוסר הייצוג של אוכלוסיות חלשות הוא חלק ממעגל החלשה אשר בו הקבוצות
החלשות ,בהיעדר כלים ועוצמה ,אינן מצליחות להיכנס אל מרכזי הכוח ולזכות בייצוג.
בהיעדר ייצוג הן נותרות מקופחות בהקצאת המשאבים הלאומיים הדרושים לפיתוח
וכך הפערים ממשיכים לגדול .התוצאה של תהליך זה מודגמת בדו"ח ביניים של ועדת
החקירה הפרלמנטרית לנושא הפערים החברתיים בישראל בראשות חבר הכנסת רן כהן:
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"ההסתברות שקבוצות מסוימות ,חרדים ,עולים וערבים ,תהיינה עניות גם לאחר
תשלומי ההעברה הינה גבוהה גם בהשוואה לאחרים בעלי מאפייני רקע אישי זהים
במונחי מספר הילדים ,מספר שנות הלימוד ומספר המועסקים במשפחה .חרדים —
כנראה בגלל אופייה של ההשכלה במגזר זה ,שאינה רלוונטית לשוק העבודה; עולים
חדשים — בשל חוסר הרלוונטיות של עיסוקם ,לצד קשיי שפה ,ותק נמוך וקשיי קליטה.
ערבים — בשל היותם מופלים לרעה בשוק העבודה ,הן בשכר והן באופציות התעסוקה
העומדות בפניהם"( .הכנסת ,מרכז מחקר ומידע — אלה הלר .)2001
מעגל ההחלשה החברתית והפוליטית מדגים את התהליך הקיברנטי אשר בו החלשים
מוחלשים והחזקים מחוזקים .בקבוצות החלשות נמנות אוכלוסיות כגון מהגרים ,בני
מיעוטים ,תושבי שוליים ובני מעמדות נמוכים .קבוצות אלה מאופיינות בכך שאין להן
כלים וקשרים ואפילו את המידע הנדרש לצורך שיפור מעמדן .טרדות היום יום והדאגה
הכלכלית להווה ולעתיד אינן מאפשרות להם לעסוק בחיזוק עוצמתן הפוליטית במטרה
להשיג השפעה ולשפר את מצבן .באופן כזה הן מותירות את הזירה בידי הקבוצות
החזקות ובכך מחזקות אותן .הקבוצות החזקות לעומתן ,נמנות על אוכלוסיות ותיקות
המרכיבות את הרוב ,ומתוכן מהוות את האליטה השלטת .קבוצות אלה מחזיקות את
המידע ונעזרות בקשרים ,בהון ובעוצמה פוליטית על מנת לחזק את עצמן .חיזוק זה,
שהנו כלכלי ,חברתי ופוליטי ,בא על חשבון הקבוצות החלשות אותן הן מחלישות.
התוצאה היא הגדלה מתמדת של הפערים .על מנת לפרוץ את מעגל ההחלשה נדרש
תהליך של העצמה.
תהליך ההעצמה
תהליך ההעצמה מתרחש בסביבה חברתית ,פוליטית ותרבותית ספציפית ושותפים בו כמה
גורמים :מושאי ההעצמה ,סוכני ההעצמה והמעצימים .התהליך כולל אסטרטגיות שונות
של המשתתפים בו ולעתים הוא מעורר כמה קונפליקטים .התהליך מתמשך ומתפתח :כל
הישג או כשל של העצמה מעורר ביקורת המובילה לשינויים לקראת המשך התהליך.
תהליך ההעצמה מתבצע בדרך כלל בדרך של הקניית כלים לצד המושפע שיאפשרו לו
להתמודד ולקחת חלק במהלכים להקטנת העוצמה המכוונת נגדו ולהגדלת מעורבותו
ועוצמתו שלו בתהליכים.
העצמה אינה מתרחשת באופן ספונטני .קיימת אפשרות שהתהליך יתחיל מלמעלה,
על־ידי רשויות המדינה ,אשר להן תמריץ לעשות כן ,אם לשם שיכוך מתחים שליליים
בחברה ואם לשם חיזוק התמיכה במפלגות לקראת בחירות .אולם תהליך ההעצמה אינו
פעולה חד פעמית מסוג זה .העצמה אמיתית הנה תהליך אשר בו בעלי העוצמה ,כולל
רשויות המדינה ,מוותרים ויתור תמידי על חלק מכוחם לטובת קבוצות ופרטים .שינוי
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מעגל של החלשה חברתית ופוליטית
ייצוג יתר בכנסת
פנויים לעסוק בפוליטיקה  -מאפיינים
• משכילים ומקושרים
• עתירי מידע וכלים לפעולה
• מרכיבים את מוקדי הכוח

קבוצות חזקות  -זהות
• ותיקים
• משויכים לרוב
• אליטות
• תושבי המרכז
• צווארן לבן
• אנשי הון ושלטון

שולטים

נשלטים
ומחזקים

הגדלת
פערים

קבוצות חלשות  -מאפיינים
• טרודים בתלאות יום יום
• חסרי מידע וכלים לפעולה
• מודרים ממרכזי הכוח

ומחלישים

קבוצות חלשות  -זהות
• מהגרים
• מיעוטים
• תושבי שוליים
• צווארון כחול

ייצוג חסר בכנסת

שכזה במערך יחסי העוצמה אינו קל לביצוע ונתקל במכשולים רבים .הקושי העיקרי
הוא שמדובר בתהליך של אובדן שליטה שלטוני ,הכולל העברת עוצמה מהשלטון
המרכזי לקבוצות ופרטים באופן קבוע .תוצאותיו של שינוי כזה אינן ידועות מראש,
והמתנגדים לו טוענים שיש בכך סכנות לעתיד .קבוצות עוצמה ורשויות השלטון אינן
רוצות לאבד את אחיזתן בתהליך קבלת ההחלטות ,כולל ההחלטה את מי להעצים,
באיזו מידה ולכמה זמן.
תהליך ההעצמה מאפשר משא ומתן והבעת דעה לקבוצות אינטרסים שונות בטרם
מתקבלות החלטות או כחלק מקבלת ההחלטות .תהליך כזה נותן לתוצאות לגיטימציה
גבוהה יותר אשר תאפשר בהמשך גם לאכוף את התוצאות ( .)Luke, 1992תהליך המשא
ומתן כשלעצמו משפר ,אך אינו מבטיח ,את איכות התוצאה .אפשרי מצב בו גם בתהליך
המשא ומתן יתחולל מאבק כוחות אשר בו שוב תגבר ידם של החזקים על החלשים,
שמלכתחילה עלולים להמעיט בלקיחת חלק בדינמיקה .גם כאן תפקיד חשוב לסוכני
ההעצמה ,להנחות את מושאי ההעצמה כיצד להגן על עמדותיהם .בתוך מושג ההעצמה
מודגש מתח פנימי מובנה :מחד לא רוצים להחליט עבור פרטים מן הקבוצה המוחלשת
מה טוב עבורם ,אלא להעביר אליהם את האחריות לקבלת החלטות לגבי גורלם .מאידך,
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מצב זה מאפשר התנערות מן האחריות ,ובכך יצירת פתח לקיבוע המצב הקיים .מתוך
הרגל ועיסוק בהישרדות ,בני הקבוצה המוחלשת מעדיפים לעתים שמישהו אחר ייקח
אחריות ויחליט בשבילם ,וגם אינם בטוחים בעצמם שידעו לקבל את ההחלטה הטובה
ביותר עבורם .אחד מתפקידי תהליך ההעצמה הנו להוציא אותם ממצב זה ולהעבירם
למצב של מוטיבציה לשנות ,ואמון בכוחם לעשות כך.
לתהליך ההעצמה קיימת משמעות של יכולת השתתפותית בתהליך התפתחותי .מעבר
מחוסר אונים ( )Powerlessnessלמצב של כושר השתתפותי ()Participatory Competence
הנו מעבר הדרגתי משלב של ינקות סוציו־פוליטית למצב של בגרות סוציו־פוליטית.
במחקרו של קליפר ( )Klieffer, 1984זוהו  4שלבים במעבר זה:
שלב הכניסה ( — )Era of entryמול מצבים קיצוניים של אי צדק ,מתעוררות תחושות
של גאווה ונחישות המביאות לתגובה של העצמה .לפעמים תגובה כזאת באה גם ממקום
של תחושה שאין יותר מה להפסיד.
שלב ההתקדמות ( — )Era of advancementלאור הצלחת שלב הכניסה ,המשתתפים
מתקדמים לשלב המקביל למעבר מינקות לילדות .שלב זה מאופיין בנכונות וצורך
לקבלת הנחייה מאנשים מנוסים ,שיתוף פעולה עם אנשים נוספים בקבוצה והגעה להבנה
מעמיקה יותר של תהליכים סוציו־פוליטיים.
שלב השיתופיות ( — )Era of Incorporationלאחר שני השלבים הקודמים בהם למדו
את התהליכים ,מתקדמים בני הקבוצה למימוש היכולות האסטרטגיות שרכשו לצורך
מאבק מול מחסומים ממסדיים.
שלב המחויבות ( — )Era of Commitmentלמודי הניסיון בעלי הכישורים והמודעות
למציאות הפוליטית הופכים את המאבק לחלק אינטגרלי מעולמם האישי.
בהקשר לשלבים אלה ,עולה השאלה האם יש מי מחברי הכנסת ,ואולי אלה מן הפריפריה,
שהגיעו לשלב המחויבות והפכו את המאבק למען הפריפריה לחלק אינטגרלי מעולמם
כמחוקקים.
בתהליך ההעצמה עוברים ממצב של הענקת זכויות למצב של קידום האוטונומיה
האישית דרך הקניית כלים לאיסוף מידע ועיבודו לידע ,בחירת המטרות הרצויות
והאפיקים המתאימים לביצוען ,כמו גם גיבוש קבוצת ההתייחסות לביצוע המטלות
הדרושות .מהותו של התהליך כתהליך מתמשך באה לידי ביטוי בבחינה ושינוי מתמיד
של כל הרכיבים הללו.
לחלק ניכר מן האוכלוסייה אין נגישות לחינוך ,לטכנולוגיה ,לשירותי בריאות ולרמת
דיור הנדרשים על מנת להוות גורם תורם לפיתוח הלאומי ( .)White 2004המחסור בכוח
פוליטי ,כלכלי ותרבותי של מעמדות נמוכים מהווה מכשול מרכזי לפיתוח .תהליך
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של העצמה יכול לתפוס מקום מרכזי ,אך יש צורך למקם תהליך זה במסגרת רחבה
יותר ,הרואה את הפיתוח כאמצעי לקבלה של זכויות האדם כמטרה פוליטית ותרבותית
מרכזית.)White 2004( .
תהליך ההעצמה אמור להתרחק מסיטואציה של פטרנליזם ולהתקרב לניהול עצמי
של הקבוצה הזקוקה לחיזוק .ניהול עצמי קשור בעיקר לקבוצות .בניהול עצמי ,הרשות
יכולה להעביר לידי הקבוצה את שיקול הדעת לשימוש בתקציב נתון ,ואף לתכנן את
התקציב עצמו ,ואופן חלוקתו ( .)Tadd and Hamilton, 1995במובן זה תהליך ההעצמה
הנו העברת השליטה על ההקצאה והשימוש בה .המודל החיובי של ההעצמה מכוון לתת
כלים לקהילה להתמודד לא רק עם מצב קיים אלא גם עם מצבים שהקהילה תתקל בהם
בעתיד .ההעצמה משקפת את רצונו של הפרט להתבדל או לשתף פעולה בו בזמן .קיימות
קבוצות הנבנות מפרטים הרואים עצמם כשייכים לקבוצה ,וקיימות קבוצות שקיומן אינו
תלוי ברצונו של פרט זה או אחר .לדוגמה :השתייכות לקבוצת פעילות למען בעלי חיים
נתונה להחלטת הפרט ,ואילו השתייכות לקבוצת תושבי הפריפריה הנה הגדרה חיצונית
החלה על כל מי שגר בפריפריה.
חלק חשוב מתהליך ההעצמה הוא השיתוף וההשתתפות בקבלת ההחלטות .אלמנט זה
נעשה בדרך של ייצוג .חשיבות הייצוג עולה ככל שמדובר במיעוטים אשר צפויים להפסד
תמידי כתוצאה מכך שבספירת קולות מצבם נחות לעומת הרוב .דרכים אפשריות לשיפור
מצב זה הן על־ידי מעבר לשיטת בחירות אזורית ,תיחום אזורי בחירה ,או הבטחת ייצוג
הולם לקבוצות מוחלשות (שיריון מקום ברשימה) .כל אלה יכולים לפתוח אפשרויות
של ייצוג אינטרסים שהיו חסומים אלמלא מנגנונים אלה (.)Rosenblum, 1995
סוכני העצמה
גם כאשר ההעצמה מונעת מלמעלה ,היא זקוקה למתווכים בין המדינה לבין הפרטים
והקבוצות מושאי ההעצמה .מתווכים אלה הם סוכני ההעצמה ,והם נדרשים גם להניע את
התהליך וגם לבצעו .סוכני העצמה כאלה הם עורכי דין ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים,
עיתונאים ,אנשי חינוך ,חוקרים וכמובן גם חברי כנסת .סוכן העצמה הוא פרט או ארגון
המסייע לפרטים וקהילות להעצים את עצמם .בארצות הברית וגם בישראל התפתחה
תופעה של התאגדות ארגונים ליצירת קואליציות־על של ארגונים להגברת אפשרויות
ההעצמה של החברים בהם ,על־ידי שיתוף פעולה או התארגנות אד הוק למטרות
ממוקדות .בין הקניית זכות לבין יישומה קיים תפקיד חשוב לסוכני ההעצמה .האוכלוסייה
המוחלשת טרם תהליך ההעצמה ,אינה יכולה להתקדם לכיוון מיצוי זכויותיה בעצמה
בשל תחושת ריחוק ,חוסר ידע וחוסר אמון ביכולתה להשפיע .כאן נכנס תפקידם של
סוכני ההעצמה ,כמתווכים בין מושאי ההעצמה לבין מקורות העוצמה.
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גם לעיתונות החופשית ,כשחקן חשוב בדמוקרטיה ,תפקיד בהעצמת האזרח (Lewis,

 .)2006העיתונות אינה ממלאת תמיד את תפקידה זה בצורה מוצלחת ,בעיקר כאשר
היא הופכת לאליטיסטית ופונה בתכניה בעיקר לשכבות הגבוהות בקודים המדלגים על
התודעה של הציבור הרחב ומתנתקים ממנו בהדרגה .העיתונות עלולה ליצור אצל קהלים
רבים תחושה שהם אינם חלק מן המשחק הכלכלי והפוליטי ,ובכך להתרחק מתפקידה
בהעצמת האזרח .העיתונות צריכה לקרב את הפן האזרחי משולי החדשות אל המרכז,
לתוך הנרטיב הערכי של החדשות האקטואליות (.)Lewis, 2006
כמו לעיתונות ,גם לטכנולוגיית האינטרנט תפקיד בהעצמת האזרח (Shell and
 .)Thrane, 2004אמנם הגישה לאינטרנט הולכת ומתרחבת ,אך היכולת להשתמש
בטכנולוגיות המידע שונה בקרב קבוצות באוכלוסייה .אי שוויון מובנה נוצר כגורם חברתי
לעתים על בסיס של תשתיות פיזיות ,סיבות כלכליות ומאפיינים מנטליים .אוכלוסיות
מעוטות הכנסה ,אנשים בעלי השכלה נמוכה ואנשים מבוגרים מוצאים עצמם מחוץ
למעגל שנפתח עבור האנושות באמצעות טכנולוגיות המידע ,ונוצרים מעמדות חדשים
היוצרים חיץ בין המשתמשים בטכנולוגיות אלה לבין המנותקים מהן .מצב זה פוגם
ביכולת של חלקים אלה מן האוכלוסייה לתפקד כאזרחים בחברה דמוקרטית .בייחוד
בקרב קהילות בעלות רגישות כלכלית ,קיים חוסר במיומנות בסיסית הנדרשת על מנת
להשתמש בכלים המתפתחים בתקשורת בין האזרח לממשל .בכך נוצרים הבדלים בין
אזרחים היכולים להשתתף בתהליך הדמוקרטי ולצרוך שירותי ממשל מעל גבי האינטרנט,
לבין אלה שאינם יכולים לעשות כך .סיטואציה זו מרחיבה את הפערים בין בעלי ההון
והיכולת לבין השכבות הנמוכות .מצב זה של אי שוויון טכנולוגי מוחרף כתוצאה מקצב
ההתקדמות המואץ של הטכנולוגיות ,המתרחש בקפיצות מהירות שלעתים אינן רציפות
ומקשות על המעקב והצורך להתעדכן .בסיטואציה כזאת ,סגירת הפערים הופכת לאתגר
שהולך ונעשה קשה מיום ליום .מיומנויות קיימות הופכות למיושנות ומסלול לרכישה
מתמדת של המיומנויות החדשות אינו זמין באופן מסודר וברור .בתוך כך נוצר גם פער
בין דורי בו היכולת להשתמש בטכנולוגיות משפיעה גם על היכולת להשתתף בתהליך
הפוליטי ( .)Shell and Thrane, 2004דוגמה לכך נצפתה בבחירות לפריימריז במפלגת
הליכוד שנערכו בחודש דצמבר  .2008הנחת המוצא של המארגנים ,על סמך מספר ניכר
של ניסיונות מוקדמיים ,הייתה שתהליך ההצבעה האלקטרוני נמשך זמן קצר ביותר.
הנחה זו לא לקחה בחשבון שחלק ניכר מן המצביעים אינם מורגלים ואף חוששים מן
השימוש בטכנולוגיה מתקדמת ,וכתוצאה מכך משך ההצבעה ארך זמן רב פי שלושה
ויותר ושיבש את התהליך הדמוקרטי .התקלה המקבילה בפריימריז של מפלגת העבודה
מספר ימים קודם לכן ,הדגימה כיצד כשל טכנולוגי יכול לשבש את התהליך הדמוקרטי.
אחד המנגנונים החשובים בתהליך ההעצמה הוא איסוף מידע והעברתו .הידע
והמידע הנם לרוב נחלתן של הקבוצות החזקות .זהו אחד ההבדלים המפרידים בין
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החזקים לחלשים :החזקים מחזיקים בידיהם את "הסוד" בעזרתו ניתן לפענח את תהליכי
ההשפעה .תהליך ההעצמה מתחיל בהקניית כלים לאיתור כמה סוגים של ידע :מה קיים,
מה מתרחש וכיצד ,מהן הזכויות ,מה האפשרויות ,כיצד ניתן להשפיע ,באיזה אפיקים
וכדומה .אולם ,מידע הוא רק שלב אחד בהעצמה .המידע הנו תנאי הכרחי ,אך אינו תנאי
מספיק .נוסף למידע ,יש צורך בסיוע לעיבוד פרטי המידע באופן המאפשר בחירה בין
האפשרויות ושיקול דעת לגבי דרכי הפעולה היעילות ביותר להשגת המטרות .מגבלה
נוספת נובעת מכך שהמידע מתייחס לאפשרויות הקיימות ואינו נוגע לשינוי הקיים
וליצירת אפשרויות חדשות ,תוך שינוי המסגרות הקיימות.
שאלות המחקר
מתוך המסגרת התיאורטית נוסחו שאלות המחקר העיקריות .השאלות נבדקו לגבי צמדים
של אוכלוסיות ,בהתאם לשסעים המרכזיים בחברה הישראלית :מזרחים ואשכנזים ,יהודים
וערבים ,ילידי הארץ ועולים ,חרדים ואחרים וכן נשים וגברים .השאלות שנבדקו הן:
1 .1מהו משקלן היחסי של קבוצות האוכלוסייה ביחס לקבוצות אחרות וביחס לעצמן
בכל הכנסות לאורך השנים?
2 .2מהו היקף הייצוג של כל קבוצה ביחס למשקלה באוכלוסייה? (בכנסות  14עד )19
לאור הממצאים נערך דיון לגבי כל אחד מן הצמדים לפי משמעות התוצאות.
שיטת המחקר
המחקר הנו כמותי ומבוסס על איסוף נתונים ומיונם לפי קטגוריות .שאלת המחקר
הראשונה נבדקה לגבי כנסות  1עד  .19השאלה השנייה נבדקה לגבי כנסות  14עד .19
תקופה זו נרחבת דיה על מנת לבדוק את התופעות ,וקרובה דיה על מנת להשיג רמה
סבירה של נתונים.
לצורך מדידה השוואתית של הפערים בייצוג ,נערך שימוש באינדקס הייצוג .אינדקס
הייצוג בא להבחין בין קבוצות בעלות ייצוג יתר ,ייצוג חסר או ייצוג פרופורציונלי
ביחס לגודלן באוכלוסייה .הבדיקה נעשתה לגבי כל אחת משש הכנסות שנבדקו על
מנת לבחון גם מגמות בפערי הייצוג .הפרמטרים הבונים את האינדקס הם אחוז נציגי
הקבוצה בכנסת ואחוז חברי הקבוצה מתוך כלל האוכלוסייה.
אינדקס הייצוג :אינדקס הייצוג נקבע על־ידי חלוקת המספר הצפוי ( )Expectedשל
חברי הכנסת לפי גודל הקבוצה ,במספר חברי הכנסת בני הקבוצה בפועל (.)Observed
ככל שאינדקס נמוך מ־ 1הקבוצה נמצאת בייצוג חסר וככל שהוא גבוה מ־ — 1בייצוג
יתר .לצורך חישוב זה ,הוגדרה לכל כנסת כמות התושבים לכל ח"כ ,בהתאם למספר
התושבים בתקופת כל כנסת ,בחלוקה ל־ 120המושבים (ראה טבלה .)1
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טבלה  :1חישוב תושבים לח"כ בכנסות  14עד 19

כנסת
14
15
16
17
18
19

אוכלוסייה
5,900.0
6,209.1
6,748.4
7,116.7
7,371.9
8,107.0

אלפים לח״כ
49.2
51.7
56.2
59.3
61.4
67.5

שנה
1996
1999
2003
2006
2009
2013

הערות לטבלה:
1 .1הנתון של מספר חברי הכנסת כולל גם חילופי גברי ולכן לעתים הוא גבוה מ־ 120ואינו אחיד.
2 .2הייצוג נגזר ביחס לכל אוכלוסיית הקבוצה ולא רק בעלי זכות הבחירה ,וזאת משני טעמים:
•חברי הכנסת מן הקבוצה מייצגים גם את הילדים והנוער שעדיין אינם בעלי זכות בחירה אך נזקקים
לסיוע נציגיהם בכנסת בתחומים רבים.
•קבוצות הכוללות מספר רב של ילדים צפויות בתוך שנים מעטות להיות בעלות משקל רב של
בעלי זכות בחירה ולכן הכללת הילדים והנוער נותנת מדד טוב יותר למשקל הקבוצה באוכלוסייה.
מקורות הנתונים:
חברי כנסת — אתר הכנסת ,אתרי מפלגות ,אתרים אישיים של ח"כים ומרכז המחקר והמידע של הכנסת.
אוכלוסייה — הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הממצאים
ממצאי המחקר מוצגים בהתאם לקבוצות האוכלוסייה העיקריות המיוצגות בכנסת ,על
בסיס כמה חלוקות:
•בסיס מוצא — אשכנזים ומזרחים
——מזרחים לעומת יוצאי ברית המועצות לשעבר
•בסיס לאום — יהודים וערבים
•בסיס הגירה — ילידי ישראל וילידי חו"ל
——עולים מארצות ערב לעומת עולים מאירופה ואמריקה
——חברי כנסת מזרחים בחלוקה לילידי ישראל וילידי חו"ל
•בסיס אורח חיים — חרדים מול כל השאר
•בסיס מגדר — נשים וגברים
בחלק הראשון יוצגו הממצאים כהשוואה בין כל צמד אוכלוסיות לאורך כנסות 1
עד  ,19על מנת לראות כיצד השתנה הרכב הכנסת מבחינת ייצוג הקבוצות השונות
באוכלוסייה .בחלק השני יוצגו הממצאים לגבי שיעור נציגי כל קבוצה בכנסת ביחס
למשקלה באוכלוסייה ,על מנת לזהות איזה מהקבוצות נהנות מייצוג יתר ואיזה סובלות
מייצוג חסר בכנסות  14עד .19
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חלק ראשון :המשקל היחסי של קבוצות האוכלוסייה
ביחס לקבוצות אחרות וביחס לעצמן בכל הכנסות לאורך השנים
ייצוג המזרחים לעומת ייצוג האשכנזים (כולל יוצאי ברית המועצות לשעבר) בכנסת —
חלוקה לפי מוצא

חלוקה זו נעשתה לגבי האוכלוסייה היהודית בלבד .הגדרת המוצא נעשתה על פי ארץ
לידה ,ולגבי ילידי ישראל לפי ארץ לידת האב .הנתונים מראים כיצד משקל חברי הכנסת
ממוצא מזרחי עלה מאחוזים בודדים בכנסת הראשונה לשיא של  40%בכנסת ה־.14
בכנסות  15ואילך חלה ירידה מתונה במספר חברי הכנסת המזרחים ,במקביל לעלייה
במספר חברי הכנסת העולים שתוצג בהמשך .בכנסת ה־ 19לא חל שינוי משמעותי
לעומת הכנסת ה־.18
תרשים  :1חברי כנסת יהודים בחלוקה לאשכנזים ומזרחים — כנסת  1עד 19
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ייצוג היהודים לעומת ייצוג הערבים בכנסת — חלוקה לפי לאום

הנתונים מראים שהחל מהכנסת השנייה הערבים מיוצגים בכנסת בהיקף הנע בין 5
ל־ 10אחוזים ,וזאת על אף שמשקלם באוכלוסייה הגיע לאחרונה ל־ 20%ומעלה ,כפי
שיוצג בהמשך.
תרשים  :2חברי כנסת ערבים ויהודים — כנסת  1עד 19
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ייצוג ילידי הארץ לעומת ילידי חו"ל בכנסת

הנתונים תואמים את היותה של ישראל מדינת הגירה :בכנסת הראשונה פחות מ־10%
מחברי הכנסת היו ילידי הארץ וכל השאר עולים .המצב החל להשתנות בצורה משמעותית
החל מהכנסת השישית ,ובכנסת העשירית הגיע מספר ילידי הארץ למחצית והמשיך
לעלות .בכנסת ה־ 16למעלה מ־ 70%מחברי הכנסת היו ילידי הארץ ,חלקם אף דור שני.
בכנסת ה־ 15וכן בכנסת ה־ 17חלה ירידה מתונה במספר ילידי הארץ ,במקביל לכניסת
ילידי ברית המועצות לשעבר אל לב הפוליטיקה הישראלית .נתוני הכנסת ה־ 19מראים
ש־ 90מחברי הכנסת ( )75%נולדו בישראל 11 ,במדינות חבר העמים 12 ,במדינות ערב,
 4באירופה 2 ,באתיופיה ו־ 1בארצות הברית.
תרשים  :3חברי כנסת ילידי הארץ וילידי חו״ל — כנסת  1עד 19
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ייצוג עולים מארצות ערב לעומת עולים מאירופה ואמריקה

הנתונים מראים את תמונת ההיסטוריה של הגירת היהודים לישראל .בכנסת הראשונה
כמעט כל העולים ,שהיוו את רוב חברי הכנסת ,היו יוצאי אירופה ואמריקה (למעט  4חברי
כנסת שהגיעו מארצות ערב) .מצב דומה נשמר עד הכנסת השמינית ,תקופת זמן ארוכה
המעידה על חדירה איטית מאוד של יהדות המזרח אל מרכז הפוליטיקה הישראלית.
בכנסת השמינית החל המצב להשתנות בקצב משמעותי .בכנסת ה־ 11מחצית מחברי
הכנסת העולים היו יוצאי ארצות ערב ומספרם עלה מעל למחצית בכנסות ה־ 13וה־.14
בכנסות ה־ 15עד ה־ 17ירד חלקם של יוצאי ארצות ערב מבין חברי הכנסת העולים,
במקביל לכניסתם של חברי כנסת יוצאי ברית המועצות לשעבר .העלייה במספר היחסי
של ילידי ארצות ערב לעומת ילידי אירופה בכנסות ה־ 18וה־ 19נובעת מירידה במספר
סך הח"כים שאינם ילידי ישראל.
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תרשים  :4חברי כנסת ילידי חו״ל מארצות ערב ומאירופה — כנסת  1עד 19
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חברי כנסת מזרחים בחלוקה לילידי ישראל וילידי חו"ל

נתונים אלה מתייחסים אל חברי הכנסת המזרחים בלבד ,באחוזים מתוך הח"כים המזרחים
לגבי כל כנסת בנפרד .הנתונים מראים כי מבין  10חברי כנסת מזרחים בכנסת הראשונה,
 6היו ילידי הארץ ורק  4עולים .המשך התהליך כלל שני שלבים .בשלב הראשון ,מהכנסת
השנייה עד הכנסת החמישית ,עלה חלקם של המזרחים העולים ,שהחלו להתבסס בארץ.
בשלב השני ,מהכנסת השישית עד הכנסת העשירית ,התקיים שיווי משקל בין העולים
לבין ילידי הארץ .בשלב השלישי ,מהכנסת העשירית ועד הכנסת ה־ ,18עלה באופן רציף
מספר חברי הכנסת המזרחים ילידי הארץ ,חצה בכנסת ה־ 18את קו המחצית ונשאר
ברמה זו .השלב השלישי משקף את התבססות הדור השני של המזרחים והתערותם בארץ
ובפוליטיקה הישראלית.
תרשים  :5חברי כנסת מזרחים ילידי הארץ לעומת עולים — כנסת  1עד 19
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
כנסת
 nמזרחים עולים  nמזרחים ילידי הארץ

-ה תסנכה ליפורפרפגוצייב יוניש לח םאה :היתומדוק תמועל -19ה תסנכה ליפורפ 39

חברי כנסת חרדים לעומת שאר חברי הכנסת

הנתונים מראים שייצוג החרדים היה נמוך ב־ 10הכנסות הראשונות ועלה בהמשך .החל
מהכנסת ה־ 14משקלם של החרדים בכנסת היה  10%ומעלה ,ובכנסת ה־ 19הגיעו החרדים
כמעט ל־ .16%מדובר הן בחרדים אשכנזים והן במזרחים .קבוצה זו ,הנהנית מייצוג
יתר ,כמו גם קבוצת חברי הכנסת הערבים ,הנן לעתים קבוצות וטו פוליטיות היכולות
להכריע את גורל הממשלות ולקבוע הקמה או הפלה של קואליציות פרלמנטריות (קרן
וברזילי.)1998 ,
תרשים  :6חברי כנסת חרדים — כנסת  1עד 19
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נשים וגברים בכנסת

מהכנסת הראשונה ועד לכנסת ה־ 15משקל הנשים היה פחות מ־ .10%בכנסת ה־16
ובכנסת ה־ 18הגיע ייצוג הנשים ל־ ,20%ובכנסת ה־ 19הגיעו הנשים לשיא של .22.5%
התייחסות לתמונה זו תובא בהמשך.
תרשים  :7חברי כנסת בחלוקה לגברים ונשים — כנסת  1עד 19
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חלק שני :חברי כנסת מקבוצות אוכלוסייה שונות
ביחס למשקל כל קבוצה באוכלוסייה (כנסות  14עד )19
בחלק הראשון נערכה בדיקת המשקל היחסי של כל קבוצת אוכלוסייה ביחס לאוכלוסייה
אחרת בכל הכנסות ,וביחס לעצמה לאורך השנים .בחלק השני נבדק משקל חברי הכנסת
של כל קבוצה ביחס למשקל הקבוצה באוכלוסייה ,בכנסות  14עד  .19בדיקה זו מאפשרת
להבחין בין קבוצות הנהנות מייצוג יתר לעומת קבוצות הסובלות מייצוג חסר.
שיעור חברי הכנסת החרדים

האוכלוסייה החרדית מהווה בתקופת הכנסות  14עד  19בין  10ל־ 16אחוזים ,ולאורך
כל התקופה לחרדים ייצוג יתר בכנסת בהיקף של עד פי שניים ממשקלם באוכלוסייה
(בכנסת ה־ .)15ייצוג יתר זה נובע בעיקר מנטייה של חלק מהאוכלוסייה המזרחית
המסורתית והדתית להצביע עבור מפלגות הכוללות חברי כנסת מזרחים חרדים (ש"ס).
מצב זה מגביר את כוחם של החרדים כלשון מאזניים ,מעבר למשקלם באוכלוסייה
ובהתאם למבנה השלטון בישראל ,גם מעבר למשקלם בכנסת .בכנסת ה־ 19עלה מספר
החרדים בכנסת ל־( 19יהדות התורה  +ש"ס) ,אך הם נותר מחוץ לקואליציה.
תרשים  :8חברי כנסת חרדים בהתאם לאוכלוסייה ,לעומת מספרם בפועל — כנסת  14עד 19
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אינדקס הייצוג :ייצוג יתר של האוכלוסייה החרדית בכנסת

חרדים
כנסת 14
כנסת 15
כנסת 16
כנסת 17
כנסת 18
כנסת 19

כל האוכלוסייה
5,758
6,209
6,748
7,117
7,500
8,107

אוכלוסייה חרדית צפוי
500
540
590
650
720
730

10
10
10
11
12
11

בפועל
15
22
18
18
14
19

index
1.44
2.11
1.72
1.64
1.22
1.73
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חברי כנסת אשכנזים ביחס למשקלם באוכלוסייה

נתונים אלה מתייחסים רק לחברי הכנסת היהודים .הגדרת המוצא היא לפי ארץ הלידה,
ולגבי ילידי ישראל לפי ארץ לידת האב .לצורך החישוב הוערכה חלוקת האוכלוסייה
היהודית בישראל לפי  40%מזרחים ו־ 60%אשכנזים .לאורך השנים ,אחוז האשכנזים
עלה בעקבות שיעור הילודה הגבוה יותר בקרב החרדים האשכנזים.
תמונת הנתונים מראה שבתקופה הנדונה ,בכנסות ה־ 15עד ה־ ,17נהנית האוכלוסייה
האשכנזית מייצוג יתר בהיקף הנע בין  5עד  20אחוזים ,ואילו בכנסת ה־ 18ירדה
האוכלוסייה האשכנזית לייצוג יתר נמוך יותר ,וכך גם בכנסת ה־.19
תרשים  :9חברי כנסת אשכנזים בהתאם לאוכלוסייה ,לעומת מספרם בפועל — כנסת  14עד 19
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אינדקס הייצוג :שמירה על ייצוג יתר של האשכנזים לאורך כל התקופה (מקרב הח"כים
היהודים)
םיזנכשא

כנסת 14
כנסת 15
כנסת 16
כנסת 17
כנסת 18
כנסת 19

לכ הייסולכואה
5,758
6,209
6,748
7,117
7,500
8,107

אצומ יזנכשא
3,282
3,601
3,981
4,270
4,580
4,945

יופצ
68
70
71
72
73
73

לעופב
71
83
84
75
70
70

index
1.20
1.40
1.43
1.31
1.23
1.22

חברי כנסת מזרחים ביחס למשקלם באוכלוסייה

נתונים אלה מתייחסים רק לחברי הכנסת היהודים .הגדרת המוצא היא לפי ארץ הלידה,
ולגבי ילידי ישראל לפי ארץ לידת האב .לצורך החישוב הוערכה חלוקת האוכלוסייה
היהודית בישראל לפי  40%מזרחים ו־ 60%אשכנזים.
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הנתונים מראים שבכנסות ה־ 14עד ה־ 17חלה ירידה מתמשכת במשקל המזרחים
באוכלוסייה ,בעיקר עקב העלייה מברית המועצות לשעבר .גם במספר חברי הכנסת
ממוצא מזרחי חלה ירידה מתונה מהשיא של הכנסת ה־ 45( 14ח"כים) עד לכנסת ה־17
( 36ח"כים) .בכנסת ה־ 18נבלמה ירידה זו ,שנגרמה ככל הנראה כתוצאה מהתגברות
הייצוג של עולי ברית המועצות לשעבר בכנסת .בכנסת ה־ 19עמד מספר הח"כים
ממוצא מזרחי על  38במספר (יש לקחת בחשבון שכמו רבים בחברה הישראלית ,ישנם
חברי כנסת ממשפחות בין־עדתיות ,כמו למשל צחי הנגבי ויצחק הרצוג) .מספר הח"כים
ממוצא אשכנזי עומד על  ,70יתר ה־ 12הם ח"כים ערבים.
תרשים  :10חברי כנסת מזרחים בהתאם לאוכלוסייה ,לעומת מספרם בפועל — כנסת  14עד 19
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אינדקס הייצוג :ייצוג חסר של המזרחים בשתיים מתוך שלוש הכנסות האחרונות

מזרחים
כנסת 14
כנסת 15
כנסת 16
כנסת 17
כנסת 18
כנסת 19

כל האוכלוסייה

מוצא מזרחי

צפוי

בפועל

5,758
6,209
6,748
7,117
7,500
8,107

2,476
2,608
2,767
2,847
2925
3080

40
39
39
38
38
41

45
44
43
36
38
38

index
1.14
1.12
1.10
0.94
1.00
0.9

חברות הכנסת ביחס למשקל הנשים באוכלוסייה

נשים סובלות יותר מכל יתר הקבוצות מתת ייצוג .משקל הנשים באוכלוסייה הוא מעט
יותר מ־ .50%משקל חברות הכנסת עד הכנסת ה־ 14היה פחות מ־ .10%החל מהכנסת
ה־ 15החלה עלייה במשקל הנשים בכנסת ,שהגיעה לשיאים בכנסת ה־ 16ובכנסת ה־,18
אך עדיין מדובר בתת ייצוג משמעותי .ישראל נמצאת במקום ה־ 64בעולם מבחינת
ייצוג נשים בפרלמנט ,ובקרב מדינות ה־ OECDבמקום ה־ 20מתוך  34מדינות .מצב זה
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של תת ייצוג מאפיין את כל המפלגות ,אך באופן בולט במיוחד את המפלגות הערביות
והדתיות .מספר הנשים הגיע בכנסת ה־ 19ל־ ,27מספר שיא המהווה ( 22.5%בעיקר
מתוך החלטת מפלגת יש עתיד להציב שמונה נשים במקומות שהתבררו כריאליים) .מאז
הכנסת ה־ 14קיימת מגמה כמעט רציפה של עלייה בייצוג הנשים בכנסת .יתכן שהדבר
קשור לתופעה מקבילה ,כפי שנמצא במחקר בינלאומי ,לפיה אחד הגורמים המשפיעים
ביותר על שיעור הנשים בפרלמנט הוא היקף השתתפות הנשים בכוח העבודה של אותה
מדינה ( .)Stockemer and Byrne, 2012סקירה שיטתית של ייצוג נשים בפרלמנטים
במגוון ארצות העלתה באופן בולט שנוכחות נשית בפרלמנט תורמת באופן מהותי
לקידום נושאים רלוונטיים לנשים וחיזוק מעמדן (.)Wängnerud, L., 2009
תרשים  :11שיעור חברות הכנסת לעומת שיעור הנשים באוכלוסייה — כנסת  14עד 19
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 nנשים כאחוז מהאוכלוסיה  nחברות כנסת באחוזים

אינדקס הייצוג :ייצוג חסר של הנשים בכנסת

נשים
כנסת 14
כנסת 15
כנסת 16
כנסת 17
כנסת 18
כנסת 19

כל האוכלוסייה באלפים

אוכלוסיית נשים

צפוי

5,758
6,209
6,748
7,117
7,500
8,107

2,879
3,105
3,374
3,559
3,750
4,102

60
60
60
60
60
60

בפועל index
0.15
9
0.25
15
0.40
24
0.28
17
0.37
22
0.45
27

חברי כנסת ערבים לעומת משקל הערבים באוכלוסייה

משקל הערבים בקרב אוכלוסיית ישראל עלה בתקופת הכנסות ה־ 14עד ה־ 18מ־17
ל־ 21אחוזים לערך .משקל הערבים בכנסת עלה באותה תקופה מ־ 9לכמעט  11אחוזים.
קבוצה זו סובלת מתת ייצוג של כ־ ,50%בעיקר עקב השתתפות נמוכה של האוכלוסייה
הערבית בבחירות ,הנמצאת בשנים האחרונות בירידה ועברה בשתי הכנסות האחרונות
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מ־ 53ל־ 51אחוזים מבעלי זכות הבחירה לעומת קרוב ל־ 70אחוזים באוכלוסייה הכללית
(נתוני ועדת הבחירות לכנסת ה־ .)18בכנסת ה־ 19ירד מספרם ל־ 12ח"כים המהווים
 10%מכלל חברי הכנסת.
תרשים  :12חברי כנסת ערבים בהתאם לאוכלוסייה ,לעומת מספרם בפועל — כנסת  14עד 19
30
25
20
ח״כים

15
10
5
0

14

15

18

17

16
כנסת
 lצפוי  nבפועל

19

אינדקס הייצוג :ייצוג חסר של האוכלוסייה הערבית בכנסת

ערבים
כנסת 14
כנסת 15
כנסת 16
כנסת 17
כנסת 18
כנסת 19

כל האוכלוסייה
5,758
6,209
6,748
7,117
7,500
8,107

אוכלוסייה ערבית צפוי
1,010
1,110
1,250
1,440
1,550
1,656

21
21
22
24
25
25

בפועל
12
13
12
12
13
12

index
0.57
0.61
0.54
0.49
0.52
0.48

חברי כנסת שעלו מברית המועצות לשעבר ביחס למשקל העולים מברית המועצות
באוכלוסייה

בכנסת ה־ 13עדיין לא הורגשה בכנסת העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר.
לעומת זאת ,בכנסת ה־ 14היו לעולים  7נציגים בכנסת ומספרם עלה כמעט ברצף עד
ל־ 13בכנסת ה־ ,18בה הגיעו לכ־ 10%מחברי הכנסת .אמנם עדיין היה מדובר בייצוג
חסר ביחס למשקלם באוכלוסייה דאז (כ־ ,)13%אך מהירות חדירתם לפוליטיקה ,כמו
לשאר תחומי החיים ,מעידה על חוזקה של אוכלוסייה זו .במקביל לעליית ייצוג עולי
ברית המועצות חלה ירידה בייצוג המזרחים בכנסת ,באופן המצביע על כך שעולי ברית
המועצות נכנסים למרכז הפוליטיקה הישראלית על חשבון נציגי המזרחים .בכנסת ה־19
ירד מספר הח"כים יוצאי חבר העמים ל־( 11כ־ )9%כולל עולים ותיקים .גם משקלם
באוכלוסייה ירד ל־ 12%עקב שיעור ילודה נמוך מן הממוצע.
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תרשים  :13חברי כנסת יוצאי בריה״מ בהתאם לאוכלוסייה ,לעומת מספרם בפועל — כנסת  14עד 19
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 lצפוי  nבפועל
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אינדקס הייצוג :ייצוג חסר של יוצאי ברית המועצות לשעבר בכנסת
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טבלת סיכום שינויים בנציגי קבוצות אוכלוסייה בכנסת ה־ 19לעומת ה־18

נוסף לסקירת תמונת הייצוג של קבוצות האוכלוסייה לאורך כל הכנסות ,נערכה בדיקה
של השינויים הספציפיים בייצוג קבוצות אוכלוסייה בכנסת ה־ 19לעומת הכנסת ה־.18
הטבלה להלן מראה מי הרוויח ומי הפסיד:
כנסת  18כנסת  19הפרש

קבוצה
יהודים
ערבים
מזרחים
אשכנזים
גברים

107
13
38
70
98

108
12
38
70
93
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=
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נשים

22

27

5+

חרדים

14

19

5+

עולי חבר העמים
אתיופים

13
1

11
2

21+

הערות

שיא כל הזמנים ,בעיקר בזכות סיעת
יש עתיד
מספר הח״כים החרדים גדל אך הם
אינם נכללים בקואליציה
כולל עולים ותיקים
לראשונה שני נציגים ,אחת מהם אישה
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סיכום
תוצאות המחקר הציגו ממצאים אמפיריים המעידים על פערים בייצוג אוכלוסיות בכנסת,
ומגמות של שינוי בפערים אלה לאורך השנים .הפערים מאפיינים את כל הקבוצות
המייצגות את השסעים בחברה הישראלית שנבדקו .בכל צמד של קבוצות ,ייצוג יתר
של קבוצה אחת הנו על חשבון ייצוג חסר של הקבוצה המשלימה במשחק סכום אפס
המסתכם ב־ 120חברי כנסת (או מעט יותר עקב חילופי גברי).
חלקו הראשון של המחקר בדק את המשקל היחסי של קבוצות האוכלוסייה ביחס
לקבוצות אחרות בכל הכנסות ,וביחס לעצמן לאורך השנים .התוצאות שנמצאו מתאימות
למאפיינים המוכרים של כל קבוצה.
המזרחים לעומת האשכנזים סבלו מתת ייצוג משמעותי בכנסות הראשונות .כקבוצת
עולים חלשה ,נשלטו על־ידי המרכז האשכנזי הדומיננטי שהפנה אותם לשוליים במסגרת
מדיניות פיזור האוכלוסין ויצר מחסומים בפני כניסת המזרחים אל מוקדי הכוח .התאוששות
האוכלוסייה המזרחית ארכה שנים רבות והגיעה להישגים מרשימים ולשיא של 40%
מחברי הכנסת בשנת  .1996מאז הכנסת ה־ 15חלה ירידה מתונה בייצוג המזרחים ,וזאת
במקביל לעלייה של חברי כנסת יוצאי ברית המועצות לשעבר.
הערבים כמיעוט אתני נמצאים מאז הקמת המדינה ועד היום בייצוג חסר משמעותי.
אחת הסיבות לכך היא רמה נמוכה של השתתפות האוכלוסייה הערבית בבחירות,
בהיקף של כ־ 50%לעומת כ־ 70%באוכלוסייה הכללית ,וכן בשל איבוד קולות עקב
הצבעה מפוצלת למפלגות קטנות שחלקן אינו עובר את אחוז החסימה (יתכן שתופעה
זו תתגבר אם יופעל חוק המשילות החדש —  .)2014השתייכותו האתנית של המיעוט
הערבי למדינות האסלאם מסביב לישראל מציבות את האוכלוסייה הערבית בניתוק מן
החברה הישראלית ברוב תחומי החיים ,כולל בתחושת השייכות ,ובהתאם גם בהשתתפות
בחיים הפוליטיים.
תחלופה בין עולים לילידי הארץ .במהלך  19הכנסות ניכרת מגמה של תחלופה בין
עולים לילידי הארץ ,שהיו מיעוט בכנסות הראשונות והפכו לרוב בהמשך הדרך ,כצפוי
במדינות הגירה לאחר התבססות הדור השני .תהליך זה התמתן בכנסות האחרונות בעקבות
התבססות בני העלייה מברית המועצות לשעבר וחדירתם לחיים הפוליטיים ולכנסת.
תחלופה במוצא העולים .בכנסות הראשונות רוב חברי הכנסת היו ,כאמור ,עולים ,ורובם
המכריע אשכנזים מאירופה ומאמריקה ,שהיו הקבוצה הדומיננטית בהקמת המדינה
ובשלטון .מצב זה נמשך זמן רב והחל להשתנות רק בכנסת השמינית ,לאחר התבססות
איטית של האוכלוסייה החלשה של העולים הרבים שהגיעו בשנות החמישים ממדינות
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ערב וכניסתם לפוליטיקה .מגמה זו קיבלה תנופה עם המהפך בשנת  .1977בהמשך יוצאי
מדינות ערב היוו למעלה ממחצית מחברי הכנסת העולים .ב־ 3הכנסות האחרונות קו
המגמה ירד בעקבות כניסת עולים מברית המועצות לשעבר אל הכנסת.
חברי כנסת מזרחים עולים לעומת ילידי הארץ ממוצא מזרחי .בכנסת הראשונה ,מתוך
עשרה חברי כנסת ממוצא מזרחי ,רק ארבעה היו עולים מארצות ערב .ששת האחרים היו
ממוצא מזרחי ,אך ותיקים שכבר התערו בארץ ובמוסדות היישוב .בהמשך חל תהליך
הדרגתי של התגברות נוכחותם של העולים שהתבססו ולקחו חלק בחיים הפוליטיים,
עד שלקראת הכנסת העשירית כבר התקיים שיווי משקל בין עולים לילידי הארץ בקרב
חברי הכנסת המזרחים .משלב זה חלה עלייה רציפה של חברי כנסת מזרחים ילידי הארץ,
כאות להתבססות הדור השני בפוליטיקה כמו בשאר תחומי החיים.
ייצוג החרדים היה נמוך בעשר הכנסות הראשונות ועלה בהמשך .החל מהכנסת ה־12
שמרו החרדים על מצב של ייצוג יתר בכנסת ביחס למשקלם באוכלוסייה .מדובר הן
בחרדים אשכנזים והן בחרדים מזרחים .קבוצה זו ,כמו גם קבוצת חברי הכנסת הערבים,
הנה קבוצת וטו פוליטית היכולה להכריע את גורל הממשלות ולקבוע הקמה או הפלה
של קואליציות פרלמנטריות (קרן וברזילי .)1998 ,בכנסת ה־ 19אמנם עלה מספר חברי
הכנסת החרדים ל־ 19לעומת  15בכנסת הקודמת ,אך אלו לא נכנסו לקואליציה ואיבדו,
לפחות באופן זמני ,מכוחם השלטוני.
ייצוג הנשים ב־ 14הכנסות הראשונות היה נמוך מ־ 10%מקרב חברי הכנסת .בכנסת
ה־ 16ובכנסת ה־ 18הגיע משקל הנשים ל־ ,20%אך למרות הכפלת משקלן הכמותי
עדיין אוכלוסיית הנשים נמצאת בייצוג חסר משמעותי ,ועל כך יורחב בהמשך .מאז
הכנסת ה־ 15ייצוג הנשים נמצא בעלייה כמעט רצופה ,עד לכדי  27חברות כנסת בכנסת
ה־.)22.5%( 19
בחלקו השני של המחקר נבדק משקל חברי הכנסת של כל קבוצה ביחס למשקל הקבוצה
באוכלוסייה ,בכנסות ה־ 14עד ה־ .19בדיקה זו הציגה את הקבוצות הנהנות מייצוג יתר
בכנסת לעומת קבוצות הסובלות מייצוג חסר.
האוכלוסייה החרדית מהווה בתקופת הכנסות ה־ 14עד ה־ 18כ־ 10%מהאוכלוסייה,
ולאורך כל התקופה לחרדים ייצוג יתר בכנסת בהיקף של עד פי שניים ממשקלם (בכנסת
ה־ .)15ייצוג יתר זה נובע בעיקר מנטייה של חלק מהאוכלוסייה המזרחית המסורתית
והדתית להצביע עבור מפלגות הכוללות חברי כנסת מזרחים חרדים (ש"ס) .מצב זה
מגביר את כוחם של החרדים כלשון מאזניים ,מעבר למשקלם באוכלוסייה ,ובהתאם
למבנה השלטון בישראל ,גם מעבר למשקלם בכנסת.
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חברי כנסת אשכנזים ביחס למשקלם באוכלוסייה .הנתונים מראים שבחלק מן התקופה
הנדונה ,בכנסות ה־ 15עד ה־ ,17נהנית האוכלוסייה האשכנזית מייצוג יתר בהיקף הנע
בין  5עד  20אחוזים ,ואילו בכנסות ה־ 18וה־ 19עברה האוכלוסייה האשכנזית לייצוג
יתר ברמה נמוכה יותר.
חברי כנסת מזרחים ביחס למשקלם באוכלוסייה .הנתונים מראים שבכנסת ה־ 14עד
הכנסת ה־ ,16הגיעו המזרחים לייצוג יתר בכנסת .בהמשך ,עקב ההתחזקות הפוליטית
של העלייה ממדינות חבר העמים ,חלה ירידה מתונה במספר חברי הכנסת ממוצא מזרחי
מהשיא של הכנסת ה־ 45( 14ח"כים) עד לכנסת ה־ 36( 17ח"כים) .בכנסות ה־ 18וה־19
נבלמה ירידה זו ונעצרה ברמה של  38ח"כים.
חברות הכנסת ביחס למשקל הנשים באוכלוסייה .נשים סובלות יותר מכל שאר הקבוצות
מתת ייצוג .משקל הנשים באוכלוסייה הוא מעט יותר מ־ .50%משקל חברות הכנסת
עד הכנסת ה־ 14היה פחות מ־ .10%החל מהכנסת ה־ 15החלה עלייה במשקל הנשים
בכנסת ,שהגיעה לשיא של  27חברות כנסת בכנסת ה־ ,19אך עדיין מדובר בתת ייצוג
משמעותי של  45%ממשקלן הצפוי לפי חלקן באוכלוסייה .מצב זה של תת ייצוג נשי
מאפיין את כל המפלגות ,אך באופן בולט במיוחד את המפלגות הערביות והדתיות.
חברי כנסת ערבים לעומת משקל הערבים באוכלוסייה .משקל הערבים בקרב אוכלוסיית
ישראל עלה בתקופת הכנסות ה־ 14עד ה־ 19מ־ 17ל־ 21אחוזים לערך .משקל הערבים
בכנסת עלה באותה תקופה מ־ 9לכמעט  11אחוזים .קבוצה זו סובלת מתת ייצוג של
כ־ ,50%בעיקר עקב השתתפות נמוכה של האוכלוסייה הערבית בבחירות ,הנמצאת
בשנים האחרונות בירידה ועברה בשתי הכנסות האחרונות מ־ 53ל־ 51אחוזים מבעלי
זכות הבחירה לעומת קרוב ל־ 70אחוזים באוכלוסייה הכללית (נתוני ועדת הבחירות
לכנסת ה־ .)18גם קבוצת חברי הכנסת הערבים רכשה מעמד של קבוצת וטו המהווה
בסיטואציות מסוימות לשון מאזניים בהקמת קואליציות.
חברי כנסת שעלו מברית המועצות לשעבר ביחס למשקל העולים מברית המועצות
באוכלוסייה .בכנסת ה־ 13עדיין לא הורגשה העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר.
לעומת זאת ,בכנסת ה־ 14היו לעולים  7נציגים בכנסת ומספרם עלה כמעט ברצף עד
לשיא של  13בכנסת ה־ ,18כ־ 11%מחברי הכנסת .אמנם עדיין מדובר בייצוג חסר ביחס
למשקלם באוכלוסייה (כיום כ־ ,)13%אך מהירות חדירתם לפוליטיקה ,כמו לשאר תחומי
החיים ,מעידה על חוזקה של אוכלוסייה זו .במקביל לעליית ייצוג עולי ברית המועצות
חלה ירידה בייצוג המזרחים בכנסת ,באופן המצביע על כך שעולי ברית המועצות נכנסים
למרכז הפוליטיקה הישראלית על חשבון נציגי המזרחים .בכנסת ה־ 19ירד מספר נציגי
חבר העמים בכנסת ל־.11
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מסקנות המחקר
קבוצות האוכלוסייה בישראל עדיין אינן מיוצגות בכנסת באופן פרופורציונלי לגודלן
באוכלוסייה .התמהיל של ייצוג קבוצות אוכלוסייה בכנסת הנו דינמי וקשור לעוצמתה
היחסי של כל קבוצה ביחס לקבוצות אחרות בכל תקופה .הכנסת החלה את דרכה כגוף
בעל הומוגניות גבוהה ,עם דומיננטיות ברורה של נציגי הממסד האשכנזי וייצוג חסר
בולט לערבים ,למזרחים ולחרדים כקבוצות מיעוט ,ולנשים כמגדר שהודר (ועדיין
מודר) מן הפוליטיקה .מצב ראשוני זה והתהליכים שנצפו בהמשך הדרך ,משקפים את
ההיסטוריה והתהליכים שעברו על החברה הישראלית וכן את השסעים הקיימים בה.
השינויים שחלו לאורך השנים אינם אחידים לגבי הקבוצות שנבדקו ,ומשקפים גם הם
את ההבדלים בתהליכים שעברו קבוצות אלה בחברה הישראלית.
המשמעות העיקרית של תמונת המצב הנגלית מתוך הנתונים היא שהייצוג התיאורי
של חלק מן הקבוצות ,כלומר ,מספר הח"כים בני אותה קבוצה ,לוקה בחסר (בעיקר
נשים ,ערבים ובמידה מסויימת מזרחים) ,ואילו לקבוצות אחרות ייצוג תיאורי עודף
(גברים ,יהודים ,חרדים ובמידה מסויימת אשכנזים) .מצב זה משפיע על הייצוג המהותי,
כלומר ,קידום האינטרסים והתפיסות של כל קבוצה ,לפי מידת ייצוגה בחסר או ביתר.
השיפור המשמעותי ביותר חל ברמת הייצוג של קבוצת המזרחים ,שהפכו מקבוצה
נשלטת לקבוצה בעלת נוכחות משמעותית בפוליטיקה הישראלית .בכנסת ה־ 14הגיעו
ח"כים יוצאי עדות המזרח לייצוג יתר שנשמר ברציפות במשך  3כנסות .בכנסת ה־17
חלה ירידה מתונה ,כנראה עקב כניסת עולי חבר העמים לפוליטיקה.
נתונים אלה תואמים את מעורבותם הרבה של המזרחים בפוליטיקה הישראלית ,כמו
גם בעולם העסקים ,וזאת כנתיבי מוביליות עוקפי השכלה ,במיוחד בשנים הראשונות
בהן פער ההשכלה בין האשכנזים למזרחים היה גבוה .האשכנזים נותרו שנים רבות בעלי
ייצוג יתר בולט ,אך לעומת דומיננטיות מוחלטת בשנים הראשונות ,איבדו האשכנזים
מעמד זה במשך הזמן ,ורק בכנסות האחרונות חל חידוש בכוחם של האשכנזים בעקבות
כניסת עולים מברית המועצות לשעבר לכנסת .משקלם ונוכחותם של עולי ברית המועצות
בכנסת ובפוליטיקה הישראלית מעידים על התערות מהירה בכל תחומי החיים.
האוכלוסייה הערבית ממשיכה לסבול מייצוג חסר והדרה מכל תחומי החיים .הניכור
בין היהודים והערבים קיים בעיקר על רקע העוינות בין ישראל ומדינות ערב .הערבים
נתפסים כגייס חמישי ,ומצויים במלכודת זהות בין היותם אזרחי ישראל לבין שיוכם
לעם הערבי.
ייצוג החסר הבולט ביותר הנו על בסיס מגדרי :הנשים ,שמשקלן באוכלוסייה ,50%
הכפילו את משקלן בכנסת בשנים האחרונות ובכנסת ה־ 19הגיעו לשיא של  27ח"כיות,
אך אלו עדיין מהוות רק  22.5%מחברי הכנסת .מצב זה מביא לכך שנושאים הנוגעים
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לנשים מטופלים בכנסת על־ידי גברים ,ובכך יש סכנה להתעלמות או לפטרנליזם
בהחלטות של מגדר אחד לגבי המגדר השני .סיטואציה זו מאפיינת כל מצב בו קבוצות
בעלות ייצוג יתר מטפלות בענייניהן של קבוצות בעלות ייצוג חסר וקובעות עבורן
קביעות בתחומי חיים רבים.
התוצאה הסופית של התהליכים שנסקרו מציגה בשלב זה כנסת הטרוגנית הכוללת
תמונה מאוזנת יותר של האוכלוסייה בישראל לעומת הכנסות הראשונות .הפרופיל
המצרפי של הכנסת עבר ממאפיינים של האליטה האשכנזית אל פרופיל עממי יותר
שכולל משקל מאוזן יותר של מזרחים ,ערבים ,ומספר רב יותר של נשים .התמהיל אמנם
מאוזן יותר מבעבר ,אך עדיין כולל חוסר שיווי משקל בייצוג של חלק מן הקבוצות,
ובעיקר על בסיס לאום (ערבים) ומגדר (נשים) .במידה פחותה ומשופרת לעומת העבר,
גם המזרחים עדיין סובלים מייצוג חסר מתון.
לאורך כל התקופה שנחקרה ,ניכר כי חוסר הייצוג של אוכלוסיות חלשות הנו חלק
ממעגל החלשה אשר בו הקבוצות החלשות ,בהיעדר כלים ועוצמה ,אינן מצליחות
להיכנס אל מרכזי הכוח ולזכות בייצוג .בהיעדר ייצוג הן נותרות מקופחות בהקצאת
המשאבים הלאומיים הדרושים לפיתוח וכך הפערים ממשיכים לגדול.
מצב זה מחייב התערבות יזומה לעצירת תהליך הרחבת הפערים ,לאיתור הגורמים
ליצירתם ולטיפול בהם.
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האם המאמצים לצמצום הפערים בין המרכז
לפריפריה נשאו פרי? בדיקה באמצעות מדד
אי השוויון הגיאוגרפי
רועי לוי ואלון כהן
המחקר בוחן את הפערים בין המרכז לפריפריה בבריאות ,בחינוך ובתעסוקה .סקירת
החלטות הממשלה מלמדת על נכונות רבה מצד הממשלה להשקעה נקודתית בפריפריה.
עם זאת ,החלטות הממשלה אינן מעידות בהכרח על מחויבות של ממש לצמצום הפערים
הגיאוגרפיים .מחד ,שלוש הממשלות האחרונות פעלו כולן לקידום הפריפריה ובכל
התחומים התקבלו החלטות שיש בהן כדי לקדם ולפתח את הפריפריה .מאידך ,בחינת
נגזרות ההחלטה בפועל מלמדת כי לרוב מדובר בצעדים חיוניים ,אך לא משמעותיים
דיים כדי לחולל שינוי של ממש או צמצום דרמטי של הפערים .לדעת המחברים ,מבחינה
מעשית הממשלה צריכה להציב יעד לעצירת התרחבות הפער בין המרכז לפריפריה
באופן מיידי ,וכן להציב יעדים קונקרטיים לצמצום הפער בשנים הקרובות .במקביל יש
לקדם תהליכים ארוכי טווח אשר יצמצמו את יתר הפערים ולהציב את צמצום הפערים
הגיאוגרפיים בראש סדר העדיפויות של משרד החינוך.

מבוא
חדשות לבקרים אנו נחשפים לאי השוויון בין המרכז לפריפריה .לעתים נדמה כי אין
תחום אחד עליו פוסחים הפערים .עם זאת ,חרף המודעות הציבורית הרבה ,נראה כי לא
נעשה ניסיון לאמוד בצורה כוללת את הפערים הללו .מדידה שכזו חשובה במיוחד לאור
הדגש הרב הניתן על־ידי הרשות המבצעת לפיתוח הפריפריה והפיכתה לאטרקטיבית
עבור תושבי המרכז .ממשלות ישראל לדורותיהן עודדו הקמת יישובים חדשים בפריפריה
ומעבר תושבים אליהן ,וגם היום מציבה הממשלה יעד של מעבר של כ־ 600אלף תושבים
1
לנגב ולגליל בעשור הקרוב.
בעבודה זו בכוונתנו לבחון לעומק את הפערים בין המרכז לפריפריה .מתוך תפיסה
שאין די בתחום אחד על מנת לספק תשובה בהירה באשר לאי השוויון ,החלטנו לבחון
כמה אינדיקטורים מרכזיים בשלושה תחומים החיוניים לחיים בכבוד וברווחה :בריאות,
1

אתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,דבר השר .מתוךhttp://www.vpmo.gov.il/About/Pages/ :
speakMinister.aspx
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חינוך ותעסוקה .שאלת המחקר בעבודה זו היא כפולה :ראשית ,המחקר בא להעריך את
מידת אי השוויון בין אזורים שונים במדינה ,ושנית ,המחקר בוחן אם מדיניות הממשלות
בעשור האחרון ופעולותיהן הצליחו לצמצם את אי השוויון בין המרכז לפריפריה.
העבודה תתבצע בשני מישורים — מישור עיוני־תיאורטי ומישור אמפירי .במישור
הראשון נבחן אילו צעדים החליטה הממשלה לנקוט כדי לגשר על הפערים בין המרכז
לפריפריה .נציג את החלטות הממשלה העיקריות בנושא ,נדון בפעולות מצד המשרדים
הרלוונטיים וננתח את קווי המדיניות שהנחו את הרשות המבצעת בעשור האחרון.
במישור השני נבחן את הפער הקיים בפועל באמצעות עיבוד נתונים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,הביטוח הלאומי ,משרד החינוך וגורמים נוספים .הפער ייבחן
בשלוש נקודות זמן בעשור האחרון 2006 ,2003 :ו־ .2009בדיקה זו תאפשר לנו לבחון
את המגמה המסתמנת מהנתונים .כלומר ,באמצעות המדד ניתן יהיה להעריך האם
ובאיזו מידה המדינה הצליחה לצמצם את הפערים הגיאוגרפיים או שמא הפערים דווקא
התרחבו עם השנים.
עיקר עבודה זו היא ,אם כן ,בניית מדד ראשון מסוגו ,אשר יכונה "מדד אי־השוויון
הגיאוגרפי" .במדד נציג נתונים מכל המחוזות על מנת לספק פרספקטיבה רחבה ככל
הניתן .כמו כן ,נציג אינדיקטור מופשט שיבטא במספר את הפער בין המרכז והפריפריה.
באמצעות מדד זה ניתן יהיה לכמת את הפער בין המרכז לפריפריה לכדי מספר בהיר
בתחומי חיים מרכזיים .מעבר לכך ,ניתן יהיה להיעזר במדד כדי לבחון אם מדיניות
הממשלה בתחומים השונים הביאה לאורך השנים לתוצאות ממשיות של צמצום פערים
בשטח .חשוב להדגיש שמטרת המדד היא לבחון פערים בלבד (בדומה למדד ג'יני),
לכן על אף שנרשם שיפור בתחום מסוים בכל המדינה ,יתכן שהפער בין האזורים הלך
וגדל .כך לדוגמה ,על אף שנרשמה ירידה בתמותת תינוקות הן במרכז והן בפריפריה,
הרי שהפער ביניהם רק תפח וגדל.
בפרק הראשון תוצג שיטת המחקר .נפרט את מבנה המדד ,נסביר מהיכן נאספו
הנתונים ,נדון בקצרה בכל אינדיקטור ונסביר את אופן הגדרת אזור המרכז והפריפריה.
הפרק השני ידון בקצרה בגורמים לפערים שנבחנו .מטרת מחקר זה אינה להצביע על
הגורמים לפערים השונים ,ולכן נסתפק בבחינת מקרה מבחן מתחום הבריאות שידגים
כי הפערים נובעים הן מסיבות כלכליות חברתיות והן מאי שוויון מוסדי הקיים במערכת.
בפרק השלישי תיבחן מדיניות הממשלה בתחומי הבריאות ,החינוך והתעסוקה בשנים
האחרונות .הפרק יתמקד בהחלטות רשמיות של ממשלת ישראל ויבחן איזו חשיבות
מייחס כל משרד בפועל לצמצום הפערים הגיאוגרפיים .הפרק הרביעי יעסוק בתוצאות
המחקר .בפרק נציג את מדד אי השוויון הגיאוגרפי הכללי עבור כל מחוז ומחוז ,וכן את
מדדי אי השוויון הגיאוגרפי לתחומי הבריאות ,החינוך והתעסוקה .כמו כן ,נדון בתוצאות
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עבור כל אחד מהאינדיקטורים ובהסברים לפערים .הפרק האחרון יסכם את המחקר ,ובו
נדון במסקנות המחקר ,במגבלותיו ובהמלצות העולות ממנו.
מתודולוגיה
בפרק העיוני התמקדנו בפעולות של הרשות המבצעת והמשרדים הרלוונטיים .שיטת
הבדיקה כללה סקירה של כל החלטות הממשלה הקשורות לפריפריה החל משנת 2003
ועד  .2011עבור כל החלטה ביקשנו לבדוק את הנגזרות הנובעות ממנה בפועל ולבחון
אם היא היוותה שינוי משמעותי במדיניות הממשלה .כמו כן ,בדקנו באמצעות ההחלטות
האם חל שינוי במדיניות הממשלה לצמצום פערים לאורך השנים.
פרק זה כלל גם בדיקה של מדיניות המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים — המשרד
לפיתוח הנגב והגליל ,משרד הבריאות ,משרד החינוך ומשרד התמ"ת .ניסינו להעריך
את החשיבות שהקנה כל משרד לצמצום הפערים באמצעות בחינת דו"חות ותכניות
רשמיות של המדינה ,כמו גם סקירת האתרים הממשלתיים הרשמיים וניתוח מאמרים
של מכוני מחקר מובילים.
המתודולוגיה של הפרק האמפירי מורכבת יותר .תהליך בניית המדד דרש מענה על
כמה שאלות יסוד ,כאשר השאלה החשובה ביותר היא אילו תחומים בכוונתנו לבדוק
על מנת לגבש תמונה מהימנה ורחבה של הפער הקיים .מעבר לכך ,היה עלינו להחליט
באילו אינדיקטורים להיעזר כדי לבחון כל תחום ,כיצד לשקלל את האינדיקטורים ,על
אילו מקורות מידע להסתמך ואילו שנים לבדוק .לבסוף ,החלטנו כיצד יש להגדיר את
הפריפריה ואת אזור המרכז .בחלק הבא נעסוק בכל אחת מסוגיות אלו ,נסביר את אופן
בניית המדד ועל אילו מקורות הוא מסתמך.
הגדרת הפריפריה
מענה לשאלה מהי פריפריה נמצא בהחלטות הממשלה ,המסתמכות בין השאר על הגדרות
הפריפריאליות שהתוותה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .בעקבות דרישת המדינה ,בנתה
בשנת  2010הלמ"ס מדד פריפריאליות .מדד זה אינו בוחן את הפערים בין הפריפריה
למרכז ,אלא מודד את רמת הפריפריאליות הגיאוגרפית של כל יישוב .יישוב נחשב
לפריפריאלי יותר על פי שני מדדים :מרחק היישוב משאר הרשויות המקומיות בארץ
משוקלל בגודל האוכלוסייה שלהן ,ומרחק היישוב מגבול מחוז ת"א ,מרכזה הכלכלי־
עסקי והפיזי של המדינה 2.מבדיקה זו עולה כי במחוז צפון ומחוז דרום נמצאים אותם

 2הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (.)2010
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יישובים המהווים את ליבת הפריפריה .חיפה לדוגמה ,אינה מוגדרת כישוב פריפריאלי
בדו"ח ,אלא מוגדרת כעיר ברמת פריפריאליות בינונית על פי הלמ"ס.
בעבודה זו ,אם כך ,נשווה את מחוזות המרכז ות"א (להלן "אזור המרכז") למחוזות
הצפון והדרום (להלן "הפריפריה") .הגדרה זו הגיונית כפי שעולה ממחקרים על הפריפריה
אשר נוהגים לבחון באופן ספציפי את המחוז הצפוני והדרומי 3.הגדרת אזור המרכז
משתנה בהתאם למחקרים .אנחנו בחרנו את מחוזות המרכז ותל־אביב כיוון שהם כוללים
את המרכז הגיאוגרפי והכלכלי של המדינה .לאורך העבודה לא נסתפק בהשוואה בין
הפריפריה לאזור המרכז ונבחן את המדד עבור כל אחת מששת מחוזות המדינה :תל־
אביב ,מרכז ,דרום ,צפון ,חיפה וירושלים .המחוזות הללו ,יחד עם אזור יהודה ושומרון,
כוללים את כל אוכלוסיית המדינה .את אזור יהודה ושומרון לא נבחן בעבודה כיוון
שחסרים נתונים רבים אודותיו.
תרשים  :1אוכלוסיית המדינה (באלפים) 2009-20004
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 nיו״ש
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כפי שניתן לראות בתרשים ,מחוז המרכז הוא המאוכלס ביותר במדינה ויתר המחוזות
דומים בגודלם .להוציא את יהודה ושומרון לא חלו שינויים דרמטיים בהתפלגות היחסית
האוכלוסייה במחוזות השונים.
המדד
מדד אי השוויון הגיאוגרפי מורכב משלושה תחומים :חינוך ,בריאות ותעסוקה .תחומים
אלו נבחרו כיוון שהם משפיעים באופן בסיסי על חייו של כל אדם .במסגרת בניית המדד
נבחנה האפשרות להכניס תחומים נוספים ,כגון תרבות ,אך הוחלט שראוי שהפער יימדד
 3אדלר (.)2009
 4הנתונים על אוכלוסיית התושבים בכל מחוז מבוססים לאורך כל העבודה על נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,לפי קבוצת אוכלוסייה ,דת ,גיל ומין ,מחוז ונפה( 2009-2000 ,לוח  ,)2.10השנתון
הסטטיסטי לישראל.
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על פי התחומים החשובים ביותר .בישראל המדינה מספקת את עיקר שירותי הבריאות
והחינוך ותפקידה לדאוג שלא תהיה אפליה על בסיס גיאוגרפי בתחומים אלו .המדינה
אמנם אינה מהווה תחליף לשוק החופשי בתחום התעסוקה ,אך היא בהחלט שואפת
לעודד שינויים בשוק ולאפשר שוויון הזדמנויות לכל התושבים .התעסוקה של אדם היא
אחד הגורמים המשפיעים בצורה המובהקת ביותר על חייו ,ולכן חשוב בעינינו להכליל
אותה במחקר .התחומים שנבחרו אינם יוצאי דופן בספרות .כך למשל מדד ה־Human
 ,Development Indexבו נעזר האו"ם כדי לבדוק את הפיתוח האנושי בכל העולם,
מתבסס על שלושה תחומים :בריאות — שנמדדת באמצעות תוחלת חיים ,ידע — שנמדד
5
על פי מספר שנות לימוד ,ואיכות החיים — הנמדדת על פי ההכנסה הממוצעת לנפש.
כאשר בונים מדד יש להחליט כמה משקל להעניק לכל אחד מהתחומים .בחרנו
להעניק משקל שווה לכל תחום ,כפי שמקובל במדדים רבים .הענקת משקל שווה
לכל תחום משרתת שתי מטרות :היא הופכת את המדד לפשוט יותר להבנה ומפחיתה
את הטיית המחברים ,שלא נאלצים לבחור איזה תחום חשוב יותר לדעתם .לבסוף יש
להחליט איך לשקלל את המדדים .במחקר זה בחרנו בממוצע חשבוני .האפשרות לעשות
שימוש בממוצע גיאומטרי ,כפי שהוחלט לאחרונה במדד  6,HDIנשללה כדי להשאיר
את המדד פשוט ככל האפשר וכדי למנוע מצב בו תוצאה נמוכה במדד אחד תפחית
בצורה מוגזמת את תוצאת המדד של המחוז .כך או כך ,שימוש בממוצע גיאומטרי לא
7
היה משנה באופן דרמטי את המדד.
תקופת הבדיקה
כאשר בונים מדד קיים מתח טבעי בין הרצון לבנות מדד אשר מתבסס על נתונים חדשים
ככל האפשר לבין הניסיון לכלול במדד כמה שיותר נתונים ולהתבסס גם על נתונים
אשר מתפרסמים באיחור רב .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שהיוותה מקור משמעותי
לנתונים ,מפרסמת עבור רוב התחומים נתונים עד שנת  ,2009ולכן החלטנו לבחון את
המדד עד שנה זו .אולם עבור חלק מהאינדיקטורים (בעיקר בתחום החינוך) לא היו נתונים
משנת  2009ולכן נעזרנו בנתונים משנת ( 2008או שנת תשס"ח) .לכן המדד של 2009
מתבסס למעשה על השנים  2008ו־ .2009בניית מדדים בצורה כזו מקובלת במחקר.
כך למשל מדד  ,Doing Businessשבודק את הקלות של עשיית עסקים ב־ 183מדינות
מאז  ,2004מבסס את המדד שלו לשנת  2011על נתונים מהשנים  8,2010-2009ומדד
UNDP (2010).
Ibid.

5
6
 7שימוש בממוצע גיאומטרי היה מפחית בעיקר את תוצאותיו של מחוז דרום בכל התקופות ואת
התוצאה של מחוז ירושלים ב־.2006
The World Bank and IFC (2010). 8
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התחרותיות העולמי ( )Global Competitiveness Indexשל הפורום הכלכלי העולמי
פועל בצורה דומה ונעזר בנתונים מהשנים  2010-2007לצורך הדו"ח של .2011-2010
כיוון שרצינו לבדוק שינויים בפערים בין המחוזות שונים ,הרכבנו את המדד בדיעבד
גם עבור השנים  2006ו־ .2003כפי נעזרנו בנתונים משנת  2008עבור בניית המדד
ל־ ,2009הקפדנו להיעזר בנתונים משנת  2005עבור מדד  2006וכן הלאה ,כדי שההפרש
בין מספר השנים מהם נלקחו הנתונים יישאר קבוע .בחרנו בהפרשים של שלוש שנים
כדי שנוכל לבחון מגמה .הפרש של שלוש שנים קטן דיו כדי שניתן יהיה לערוך השוואה
מסודרת בין התקופות וגדול די הצורך כדי שהמדד יוכל להצביע על שינויים שניסתה
לקדם הממשלה.
9

האינדיקטורים
עבור כל תחום נבחרו  6-4אינדיקטורים עליהם נאספו נתונים לכל מחוז .כל אחד
מהאינדיקטורים מייצג תוצאה ממוצעת לנפש .כך למשל ,לא נבחנו מספר המיטות
האבסולוטיות בבתי החולים ,אלא מספר המיטות לאלף נפש .עבור האינדיקטורים
השונים נאספו נתונים גם על הממוצע הכלל הארצי ונאמדו נתונים עבור כלל אזור
המרכז ואזור הפריפריה .כדי לחשב את ציון הפריפריה שקללנו את מחוזות הצפון
והדרום .השקלול התבצע על פי גודל האוכלוסייה הרלוונטית בכל מחוז ,כפי שנעשה
החישוב עבור אזור המרכז.
ברור כי לא ניתן באמצעות אינדיקטורים בודדים לבחון את מלוא הפער בין אזורים
גיאוגרפיים שונים ,אולם באמצעות הפרמטרים ניתן להצביע על קיומם של פערים
ועל מגמות בפערים לאורך זמן ובאזורים שונים .כמו כן ,בחירת מספר מצומצם של
אינדיקטורים מאפשרת לשמור על מדד פשוט ,שקל יותר להבין אותו ולעדכן אותו
על פני אזורים ותקופות .האינדיקטורים נבחרו על פי שני שיקולים :חשיבות וזמינות.
בחרנו רק באינדיקטורים שנראו לנו חשובים דיים ואשר יש להם השלכות משמעותיות
על חיי התושבים ,או לחילופין ,כאלו שיכולים להעיד על פערים גדולים בתחומם.
שיקול שני הוא כמובן נגישות לנתונים אמינים .נעזרנו רק בפרמטרים להם קיימים
נתונים אמינים ורציפים לאורך השנים .שיקול זה גרם לנו לעתים להתפשר ,לוותר או
למצוא תחליף לאינדיקטורים חשובים ,כמו מספר שנות הלימוד הממוצע לכל מחוז.
אולם ,כדי שמדד יהיה אמין הוא חייב להיות עקבי ולהשתמש באינדיקטורים זהים ,או
דומים מספיק ,בכל תקופה.

9

Schwab (2010), pp. 495-498.
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בריאות
מדד הבריאות מורכב מאינדיקטורים בשלושה תתי־תחומים :איכות שירותי הרפואה,
איכותי בתי החולים ומספר הרופאים .איכות שירותי הרפואה נמדדה על פי שיעור
תמותת התינוקות לאלף לידות חי עבור השנים  200912 11,2006 10,2003ושיעור לידות
המת לאלף לידות חי ולידות מת עבור השנים  200514 13,2002ו־ 15.2008החישוב נעשה
על פי מספר התינוקות שנולדו חיים ונפטרו עד גיל שנה ונחשב כאחד המדדים הרגישים
למצב הבריאות באוכלוסייה 16.לידות מת מוגדרות כלידות של עובר שאינו מגלה סימני
חיים .בחלק מלידות המת לא ברורה סיבת המוות ולא בטוח שניתן היה למנוע אותה,
אך במקרים רבים ניתן למנוע מראש לידות מת ולכן הנתון יכול להוות אינדיקטור
לאיכות הרפואה .אכן ,ניכר פער במספר לידות המת בין מדינות ברמות פיתוח שונות,
ועם השנים ,ככל שמדינות מתפתחות יותר ,חלה ירידה במספר לידות המת .באנגליה,
17
למשל ,אובחנו פערים בין אזורים שונים בשיעור לידות המת.
20
19
18
שני האינדיקטורים הבאים בוחנים בתי חולים בשנים .2009 ,2006 ,2003
האינדיקטור השלישי בחן את מספר עמדות הניתוח ,עמדות האשפוז והעמדות לרפואה
דחופה ל־ 100,000איש 21.עבור כל אחד מהמחוזות בדקנו את היחס בשיעור העמדות
באותו מחוז לשיעור העמדות בכלל המדינה ,ולבסוף חישבנו ממוצע של שלושת היחסים
כדי להרכיב את הציון עבור אותו מדד .כך למשל בשנת  2009שיעור עמדות הדיאליזה
10
11
12
13
14
15
16

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — לידות חי ,פטירות ופטירות תינוקות ,לפי מחוז ונפה ,קבוצת
אוכלוסייה ודת ( 2003לוח  ,)3.9השנתון הסטטיסטי לישראל .2004
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — לידות חי ,פטירות ופטירות תינוקות ,לפי מחוז ונפה ,קבוצת
אוכלוסייה ודת ( 2006לוח  ,)3.10השנתון הסטטיסטי לישראל .2007
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — לידות חי ,פטירות ופטירות תינוקות ,לפי מחוז ונפה ,קבוצת
אוכלוסייה ודת ( 2009לוח  ,)3.11השנתון הסטטיסטי לישראל .2010
הלשכה המרכזית לסטטיסטקיה — לידות מת ,לפי שנת לידה ,קבוצת אוכלוסייה ומחוז מגורים .2002
לידות מת  ,2002-1997מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים.
הלשכה המרכזית לסטטיסטקיה — תוצאות של הריונות בישראל :לידות חי ,לידות מת ופניות לוועדות
להפסקת היריון ,לפי מחוז מגורים ויישוב מגורים ,2005 ,הריונות ידועים.
הלשכה המרכזית לסטטיסטקיה — תוצאות של הריונות בישראל :לידות חי ,לידות מת ופניות לוועדות
להפסקת היריון ,לפי מחוז מגורים ויישוב מגורים ,2008 ,הריונות ידועים.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (.)2008

Bowdler, N. (14.4.2011), “UK Stillbirth Rates Among Highest of Rich Nations”, BBC. 17
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20
21

משרד הבריאות (.)2004
משרד הבריאות (.)2007
משרד הבריאות (2010א).
לא נמצאו נתונים רשמיים עבור מספר העמדות לרפואה דחופה בכל מחוז בשנת  ,2003אך כיוון
שעל פי הפרסום הרשמי של משרד הבריאות מספר העמדות לא השתנה בין השנים  2002ל־2004
ניתן להניח שהוא נשאר זהה גם ב־.2003
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ל־ 100אלף נפש עמד על כ־ 14.5בצפון וכ־ 15.4בכל הארץ ,כלומר מספר עמדות
הדיאליזה בצפון ביחס לכל הארץ עמד על כ־ .94%בצורה דומה שיעור עמדות הרפואה
הדחופה בצפון היווה כ־ 95%ביחס לשיעורן בכלל הארץ ,ושיעור עמדות הניתוח בצפון
ביחס לשיעורן בכל הארץ עמד על כ־ .70%לכן הציון של אזור הצפון עבור אינדיקטור
העמדות בבתי חולים בשנת  2009עמד על כ־( 86.33ממוצע של  95 ,94ו־ .)70ברור
שבית חולים שמספק מספר רב יותר של עמדות למקרי חירום או אשפוז יכול לספק
שירות טוב וזמין יותר לתושבי האזור.
האינדיקטור הרביעי בנוי בצורה דומה לאינדיקטור הקודם ובוחן את שיעור המיטות
בבתי החולים ביחס לאוכלוסייה בכל אחד מהמחוזות .התבססנו על ארבעה סעיפים:
מספר המיטות לאשפוז ,לבריאות הנפש ,לשיקום ולמחלות ממושכות .עבור כל סעיף
חישבנו את מספר המיטות לאלף נפש ,פרט למספר המיטות המיועדות לחולים במחלות
ממושכות שחושבו ביחס לאלף אנשים בני  75ומעלה במחוז .ההחלטה להשוות את הנתון
האחרון לאוכלוסייה המבוגרת בלבד התבססה על הצורה בה משרד הבריאות נעזר בנתון.22
האינדיקטור החמישי שנבדק הוא מספר הרופאים לאלף נפש 23.נתון זה ,אשר נבחן
גם במדינות ה־ ,OECDחשוב במיוחד כיוון ששיעור הרופאים במדינה נמצא בירידה,
ועולה חשש ממחסור עתידי בכוח אדם רפואי 24.הנתון התבסס על ממוצע של שלוש
השנים האחרונות ,כלומר הנתון עבור שנת  ,2008מבוסס למעשה על השנים ,2008-2006
הנתון עבור  2005מבוסס על השנים  2005-2003והנתון עבור  2002מבוסס על השנים
.2002-2000
לאחר שנאספו הנתונים עבור האינדיקטורים השונים ,חושב היחס בין כל מחוז
לממוצע הכלל ארצי בכל אינדיקטור ולבסוף חושב ממוצע היחסים כדי לחשב באופן
סופי את מדד אי השוויון הגיאוגרפי עבור תחום החינוך ,תחום הבריאות ותחום התעסוקה.
חינוך
בתחום החינוך נעזרנו בשישה אינדיקטורים המעידים על התקדמות התלמידים במערכת
ההשכלה הפורמאלית ,החל מבית הספר היסודי ועד הקבלה לאוניברסיטה.
שני האינדיקטורים הראשונים הם תוצאות בחינות המיצ"ב לכיתות ה' וח' .בשנת
תשס"ח 25פורסמו ציוני מיצ"ב סופיים עבור מתמטיקה ,עברית ,ערבית ,אנגלית ומדע
22
23
24
25

משרד הבריאות (2010א) ,עמ' .147
אברבוך ואחרים ( ,)2010עמ' .82
שם.
דו"ח מיצ"ב ארצי לשנת תשס"ח ,תמונת מצב ארצית ומחוזית במבחני ההישגים ובסקרי האקלים
והסביבה הפדגוגית במבחני מיצ"ב התשס"ח .רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך ומשרד החינוך.
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וטכנולוגיה ,אולם בשנים תשס"ה 26ותשס"ב 27פורסמו הציונים עבור החינוך העברי
והחינוך הערבי בנפרד .כדי לחשב ציון משוקלל יש להעריך את שיעור התלמידים
בחינוך הערבי והיהודי בכל מחוז ומחוז .ביצענו הערכה גסה של שיעור התלמידים על
פי נתונים של משרד החינוך המעידים על התפלגות תלמידי כיתות ז'־יב' 28וכן על פי
מספר הנבחנים במיצ"ב של שנת תשס"ח בכל מחוז .הערכנו שהתלמידים בחינוך העברי
מהווים כ־ 40%מהתלמידים בצפון 60% ,בחיפה 70% ,בדרום 85% ,במרכז ו־100%
מהתלמידים במחוז תל־אביב 29.במחוז ירושלים אמנם לומדים תלמידים בחינוך הערבי
אך המבחן נערך רק בחינוך העברי ולכן התבססנו על ציון זה בלבד .המבחן נערך בנפרד
גם במנהלת חינוך ירושלים (מנח"י) ,אשר נחשב כמחוז נפרד בהתנהלות משרד החינוך.
כיוון שלא התחשבנו בציונים של מנח"י במדד וכיוון שמחוז ירושלים לא כולל תלמידים
בחינוך הערבי ,הציונים עבור מחוז ירושלים עלולים להיות מוטים.
שקללנו את הציונים של התלמידים בחינוך הערבי והעברי לציונים סופיים בארבע
קטגוריות — מתמטיקה ,אנגלית ,מדע וטכנולוגיה ושפה (המורכבת מהציונים בעברית
ובערבית) .לבסוף ,חישבנו ציון ממוצע של קטגוריות אלו כדי לקבוע את הציון הסופי
של המחוז בבחינת המיצ"ב עבור השנים שנבדקו .מובן שניתן לחשב ציון סופי גם
באמצעים אחרים (להעניק משקלים שונים למקצועות שונים ,להתעלם מחלק מהציונים,
לתת משקל רב יותר לחינוך העברי או הערבי וכן הלאה) ,אולם המתודה שבחרנו משקפת
במידה רבה את ביצועי בית הספר ,וחשוב מכך ,היא בוצעה באופן עקבי לכל מחוז ובכל
תקופה ולכן לא אמורה להטות בצורה משמעותית את התוצאות .החלטנו להכליל את
האינדיקטורים הללו למרות התהליך המורכב שהיה כרוך באומדנם כיוון שאלו הנתונים
היחידים כמעט שמעידים באופן עקבי על מצב מערכת החינוך בבתי הספר היסודיים
ובחטיבות הביניים בישראל.

26

27
28
29

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הישגים של תלמידי כיתות ה' בבחינות מיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה
בית ספרית( ,)1לפי תכונות נבחרות) תשס"ח (לוח  ,)8.12השנתון הסטטיסטי לישראל; הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,הישגים של תלמידי כיתות ח' בבחינות מיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית
ספרית( ,)1לפי תכונות נבחרות) תשס"ח (לוח  ,)8.22השנתון הסטטיסטי לישראל.
מערכת החינוך בישראל במבט־על ,מיצ"ב תשס"ב־תשס"ג ,מדינת ישראל ,משרד החינוך התרבות
והספורט ,לשכת המנהלת הכללית ,אגף הערכה ומדידה.
שגב ואחרים ( ,)2007עמ' .75-74
במחוז תל־אביב לומדים מעט מאוד תלמידים בחינוך הערבי .השיעור כה קטן שלא ניתן להסתמך
עליו מבחינה סטטיסטית .כך או כך ,לא תהיה לשיעור קטן השפעה בולטת על התוצאות.
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האינדיקטורים הבאים התייחסו לבחינת הבגרות .האינדיקטור השלישי בחן את שיעור
הזכאים לבגרות מבין כלל הניגשים לבחינה עבור השנים  31 2006 30,2003ו־ 32.2009לאחר
שבחנו את רמת החינוך בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ,אינדיקטור זה בוחן את
היכולת של סטודנטים במחוזות שונים עם סיום בית ספר התיכון .האינדיקטור הרביעי
בוחן את שיעור הזכאים לבגרות ביחס לאוכלוסייה הכללית .כלומר בעוד שהאינדיקטור
הקודם בחן את יכולת הניגשים לבגרות ,האינדיקטור הרביעי בוחן למעשה את הצלחת
מערכת החינוך במחוז ביחס לכלל התלמידים שלומדים בה .את האינדיקטור חישבנו
באמצעות חלוקת המספר המוחלט של הזכאים לבגרות במספר התושבים בגילאי 19-15
במחוז .את המספר הסופי חילקנו בחמש כדי שישמש אומדן לשיעור העוברים את בחינת
הבגרות בכל שנתון.
האינדיקטורים הבאים מתמקדים בהשכלה הגבוהה .השכלה גבוהה מהווה מפתח
הכרחי להתקדמות בשוק העבודה הישראלי ולכן חשוב להעריך את הפערים בה ולא
להסתפק בבחינת בתי הספר .בחנו את שיעור הקבלה לתואר ראשון מסך המועמדים
בשנים תשס"ג 33,תשס"ה 34ותשס"ח 35.לצערנו לא נמצאו נתונים עבור תשס"ב ולכן
באופן חריג לא נשמר פער מדויק של שלוש שנים בנתונים .בצורה דומה לחישוב בפרק
הקודם ,בחנו כאינדיקטור שישי את מספר המועמדים שמתקבלים לתואר ראשון ביחס
למספר התושבים בגילאי  29-20במחוז .האינדיקטור בוחן כמה תלמידים הגיעו להישגים
גבוהים דיים ובחרו לנסות לרכוש השכלה גבוהה .חשוב לציין שעבור אינדיקטור זה
השתמשנו בנתונים מעט שונים .בעוד שבשנים תשס"ב ותשס"ה נבחנו רק המועמדים
לאוניברסיטאות ,בשנת תשס"ח הנתונים התייחסו גם לאוניברסיטה הפתוחה ,למכללות
האקדמיות ולמכללות האקדמיות לחינוך .כיוון שהמכללות התפתחו במיוחד בעשור
האחרון הוחלט להיעזר בנתונים מתוך הנחה שבשנים תשס"ב ותשס"ה הפער בין המחוזות
השונים באוניברסיטאות דומה לפער במכללות.
30
31
32
33
34
35

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — נבחנים בבחינות הסמכה לבגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות
שונות ( 2003לוח  ,)8.21השנתון הסטטיסטי לישראל.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — נבחנים בבחינות הסמכה לבגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות
נבחרות ( 2006לוח  ,)8.21השנתון הסטטיסטי לישראל.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — נבחנים בבחינות בגרות ,לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות
( 2009לוח  ,)8.24השנתון הסטטיסטי לישראל.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — מועמדים ללימודי תואר ראשון ,לפי תוצאות הרשמה ,מחוז מגורים
ומוסד לימודים (לוח  .)6מועמדים ללימודי תואר ראשון ,סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות,
תשס"ב־תשס"ג ,תכונות דמוגרפיות ופריסה גיאוגרפית.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — מועמדים ללימודי תואר ראשון ,לפי תוצאות הרשמה ,מחוז
מגורים ומוסד לימודים (לוח  .)6תכונות דמוגרפיות של מועמדים ללימודים ,סטודנטים ומקבלי
תארים באוניברסיטאות ,תשס"ד־תשס"ה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — מועמדים ללימודי תואר ראשון לפי תוצאות הרשמה מחוז מגורים
ומחוז לימודים (לוח  .)8השכלה גבוהה בישראל תשס"ח.
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תעסוקה
בתחום התעסוקה הסתפקנו בארבעה אינדיקטורים עיקריים :שיעור האבטלה ,שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ,שכר ותוחלת העוני .לכל אחד מהאינדיקטורים השפעה
רבה הן ברמת הפרט והן ברמה הארצית ולכן הם הכרחיים למדד .תעסוקה ושכר הוגן
יכולים לאפשר לפרטים לקדם את עצמם בתחומים רבים אחרים ,ומובן שפערים בעוני
מצביעים על אי שוויון גיאוגרפי בתחום הכלכלי.
הנתונים עבור האבטלה ושיעור ההשתתפות בשוק העבודה נלקחו ישירות מהלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה עבור השנים  2006 ,2003ו־ 36.2009האבטלה מעידה על שיעור
הבלתי מועסקים מכלל המשתתפים בכוח העבודה .השתתפות בכוח העבודה האזרחי
מוגדרת כשיעור העובדים ומחפשי העבודה מכלל האנשים בגילאי  15ומעלה.
האינדיקטור השלישי בוחן את רמת השכר הממוצעת לנפש בכל מחוז ומתבסס על
נתונים של הביטוח הלאומי עבור השנים  200538 37,2002ו־ 39.2008הנתונים לאינדיקטור
זה כוללים רק את סקטור השכירים .החלטנו לא לכלול את העצמאים כיוון שהם מהווים
שיעור קטן מסך המועסקים (פחות מ־ 10%עבור כל המחוזות בשנת .)2008
האינדיקטור האחרון בוחן את תוחלת העוני במדינה .בחרנו להתבסס על שיעור תוחלת
העוני לנפש הבוחן את מספר הנפשות במשפחות מתחת לקו העוני בכל מחוז ומחוז.
קו העוני משתנה עם השינוי בהכנסה החציונית ומדי שנה מוציא המוסד לביטוח לאומי
דו"ח מקיף על רמת העוני .נעזרנו בדו"חות אלו כדי לאסוף את הנתונים עבור השנים
 200641 40,2003ו־ 42.2009אחד היתרונות בנתונים של דו"ח העוני הוא שמנוכים מהם
תשלומי העברה ומסים ,כלומר הם מייצגים את ההכנסה נטו לאחר התערבות הממשלה
לצמצום אי השוויון במדינה .יש לציין שהנתונים עבור השנים  2003ו־ 2006לא כוללים
יישובים הקטנים מ־ 10,000איש והנתונים עבור שנת  2009אינם כוללים יישובים עם
מיעוט תצפיות ויישובים לא מוכרים ,כך שסביר שהפער בין הדרום למרכז גבוהים אף
יותר מהפער שעליו יצביע המדד ,וזאת בשל היישובים הבדואים הלא מוכרים ,בהם
שיעור עוני גבוה ,שלא נלקחים בחשבון.
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — אוכלוסיית בני  15ומעלה ,לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ,2003
 ,2009 ,2006השנתון הסטטיסטי לישראל (לוח .)12.4
בנדלק ( — )2004לוח  :4שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים.
בנדלק ( — )2007לוח  :4שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים.
בנדלק ( — )2010לוח  :4שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים.
המוסד לביטוח לאומי (.)2004
אנדבלר וכהן (.)2007
המוסד לביטוח לאומי (.)2010
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לבסוף ,לאחר שחישבנו את המדדים עבור החינוך ,הבריאות והתעסוקה ,חישבנו
את הממוצע של שלושת המדדים כדי להגיע לתוצאה הסופית של כל מחוז במדד אי
השוויון הגיאוגרפי.
רקע :גורמים לפערים
בפרק זה נדון בקצרה בהסברים לפערים בין הפריפריה למרכז .לטענתנו ,לא ניתן
לבודד גורם אחד ספציפי שמסביר את הפערים בין האזורים השונים במדינה .מעבר
לכך ,הפער בכל תחום ותחום מושפע מהפערים בתחומים האחרים ,ולא ניתן להפריד
בין הסיבה למסובב .למרות זאת ,כפי שנראה לאורך העבודה ,לכל מערכת (החינוך,
הבריאות ומערכות ציבוריות אחרות) יש אפשרות לצמצם את הפערים בתחומה במידה
מסוימת .מחקר זה אינו עוסק בגורמים לפערים ולכן לא ננתח בפרק זה את השתלשלות
האירועים שהובילה לאי השוויון ,אלא נדגים את טענתנו העיקרית באמצעות התמקדות
בתחום הבריאות.
בתחום שירותי הבריאות ניכר כבר לפני עשור פער בולט בין מרכז הארץ לצפונה
ולדרומה .כך בשנת  2000שיעור מספר המיטות הכלליות ל־ 1,000איש היה גדול
בעשרות אחוזים בתל־אביב ביחס לצפון ולדרום ושיעור עמדות הניתוח בת"א היה גדול
ביותר מ־ 100%ביחס לצפון ולדרום (כפי שנראה בהמשך הפערים נותרו גבוהים מאוד
גם כעבור עשור) .כמו כן ,תוחלת החיים של המתגוררים בערי המרכז הייתה ארוכה
43
יותר בשנתיים עד שלוש שנים ביחס למתגוררים בערי הפריפריה.
בחינת תחום הבריאות כדוגמה מייצגת מעלה כי רווחת תמימות דעים לגבי כך
שמשתנים חברתיים ותרבותיים קשורים קשר ישיר לאי השוויון בבריאות (אפשטיין,
 .)2009אי שוויון בחינוך ,בהזדמנויות התעסוקה ובשכר בהחלט מהווים גורמים מתווכים
הקשורים לבעיות בריאות .כך למשל ,במחקר שבוצע מטעם מכון ברוקדייל רואיינו
למעלה ממאה קובעי מדיניות בתחום הבריאות ,כמעט כולם קישרו בין אזור מגורים,
השכלה והכנסה לבין אי שוויון בבריאות 44.את הקשר בין הכנסה לבריאות ניתן להסביר
בצמיחה המהירה של הרפואה הפרטית בישראל.
התפתחות הרפואה הפרטית הובילה לכך שאדם שמרוויח שכר גבוה יכול להרשות
לעצמו להוציא יותר על שירותים רפואיים ולקנות מראש ביטוחים טובים יותר .הפער
הנגרם כתוצאה מהרפואה הפרטית כפול .ראשית ישנם שירותים רפואיים רבים אשר
אינם נגישים לתושבי הפריפריה בשל מחירם .שנית ,אזור המרכז ,בו ישנה אוכלוסייה
 43אדלר (.)2009
 44אפשטיין ואחרים (.)2006
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מבוססת יותר ,מהווה הזדמנות עסקית עדיפה הן לרופאים צעירים והן לרופאים ותיקים,
45
ובסופו של דבר מייצרת מחסור חמור בכוח אדם מקצועי בפריפריה.
מאידך ,כאשר ישנו מחסור ניכר במיטות אשפוז ובציוד נוסף ,מובן כי כל התושבים
אשר מופנים לבתי החולים בהם חסר ציוד יזכו לטיפול פחות טוב ,בלי קשר להכנסתם.
כלומר ,ניתן להצביע על חוסר שוויון מובנה במערכת הבריאות — שכן באפשרותה לדאוג
לכך שלא יהיו פערים כה גדולים בין התנאים הקיימים בבתי חולים במרכז הארץ לעומת
התנאים הקיימים בבתי החולים בצפון ובדרום .אכן ,במחקר של מכון ברוקדייל ,קובעי
המדיניות קבעו כי התכנון ואספקת שירותי הבריאות תורמים לאי השוויון בבריאות.
הבעיות הנפוצות עליהן הצביעו המרואיינים הן פער בזמינות ,בנגישות ובאיכות של
שירותי בריאות באזורים שונים בארץ .כאשר נשאלו לגבי חסמים לצמצום אי השוויון
הצביעו המרואיינים לא רק על מחסור בכסף ובמשאבים במשרד הבריאות ,אלא גם על
46
היעדר מדיניות ברורה ומוגדרת לצמצום הפער.
חסם נוסף עליו הצביעו הנשאלים הוא היעדר תכנון לטווח ארוך במשרד הבריאות,
הם סוברים כי "הן הפוליטיקאים והן המנהלים מעדיפים בדרך כלל הקצאת משאבים
לתוכניות שמניבות תוצאות בטווח הקצר" 47.טענה זו לא מפתיעה לאור תחלופת השרים
המרובה במשרד הבריאות .רק בעשור האחרון מונו לתפקיד כתשעה שרים .מובן כי כאשר
שרי בריאות מתחלפים לעתים כה קרובות קשה לתכנן ,לקדם וליישם מדיניות ארוכת
טווח .כך למשל מעולם לא הוגדר בישראל מפתח המגדיר את היקף שירותי הבריאות
לו זכאית כל יחידת אוכלוסייה 48.יתכן שבשל היעדר תכנון מדיניות לטווח ארוך ,הפער
הגדול בין המחוזות הלך והתרחב 49,למרות מודעות לאי השוויון וסיקור תקשורתי נרחב
50
המצביע על פערים בנושאים בסיסיים כמו רכישת תרופות מרשם וביקורי רופא.
כלומר ,לפערים בבריאות גורמים כלכליים־חברתיים וכן גורמים מוסדיים .קשה
להעריך או לבודד כל אחד מהגורמים האלו ,אולם גם כאשר "אי שוויון בשירותי הבריאות
אינו הגורם העיקרי לאי השוויון בבריאות ,למערכת הבריאות יכולה להיות תרומה
משמעותית לצמצומו" 51.נראה כי משרד הבריאות הבין לאחרונה את חומרת הבעיה
וגיבש תכנית מסודרת להתמודדות עם אי השוויון ,תכנית עליה נעמוד בפרקים הבאים.
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לוי (.)2011
אפשטיין ואחרים ( ,)2006עמ' .7-6
אפשטיין ואחרים ( ,)2006עמ' .7
אפשטיין ( ,)2008עמ' .13
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אפשטיין ואחרים ( — )2006עמ' .I
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לסיכום — בעוד שחלק מן הפערים בין המרכז והפריפריה בתחום הבריאות אינם תחת
השפעת הממשלה ,כמו המצב הכלכלי העדיף של תושבי המרכז ,הרי שישנם פערים
שהם תחת שליטה והשפעה ישירה של הממשלה ושניתן לפעול לצמצומם.
הדרך לשוויון? פעולות הממשלה לצמצום הפערים
"מטרתנו היא לצמצם את הפערים בין הגליל והנגב למרכז בכל התחומים ולעודד עוד
ועוד אנשים להגיע לנגב ולגליל ובמקביל לעודד את השארת התושבים הקיימים .כיום
הדברים זזים ואני מאמין שהגליל והנגב נמצאים בדרך לשינוי אמיתי"( 52סילבן שלום,
השר לפיתוח הנגב והגליל).
כל ממשלה נבחרת מצהירה בריש גלי שהיא תפעל לקידום הפריפריה .אולם בין
קידום הפריפריה לבין הצבתה בראש סדר העדיפות הלאומית והנהגת מדיניות לצמצום
הפערים בינה לבין המרכז ,ישנו פער גדול .מעבר לכך ,השקעה כשלעצמה בפריפריה
אינה מספיקה לצמצום הפערים במקרה בו ההשקעה באזור המרכז גבוהה יותר .לכן
פרק זה יבקש לבחון צעדים קונקרטיים של הממשלה אשר הציבו את הפריפריה בראש
סדר העדיפויות והתמקדו בצמצום הפערים.
חשוב להבהיר שפיתוח הפריפריה יכול להתבצע גם כתוצאה מפעילות ותרומות של
המגזר הפרטי ,כגון מלגות למעוטי יכולת .אין ספק שפעולות אלו ראויות ומבורכות,
ובכל זאת בפרק זה נתמקד בפעולות שבוצעו ביוזמת הממשלה בלבד ,מתוך תפיסה שהיא
האחראית לצמצום הפערים במדינה ,ושפעולות של המגזר השלישי אינן פוטרות אותה
מאחריות זו ,על אחת כמה וכמה כאשר הפערים מתבטאים בהיעדר שוויון הזדמנויות
בשירותי החינוך ובפגיעה בזכויות בסיסיות בתחום הבריאות .לכן נבדוק האם החלטות
הממשלה ותכניות המשרדים אכן מספקות מענה מקיף לסוגיית הפערים הקיימים.
שתי החלטות מן השנים האחרונות אשר נוגעות לכל התחומים אותם נסקור בעבודה
בלטו במיוחד .ההחלטה הראשונה היא הקמתו של משרד ממשלתי חדש לפיתוח הנגב
והגליל .המשרד ,אשר הוקם בינואר  2005בראשות שמעון פרס ,נועד "לקדם ולפתח
את הנגב והגליל ולהציבם בראש סדרי העדיפויות של מדינת ישראל" 53.נוסף על כך,
יש לציין את החלטת ממשלת אולמרט מאוגוסט  200854המכריזה על הפריפריה כאזור
בעדיפות לאומית .הכרזה זו וההחלטה להקים את המשרד לפיתוח הנגב והגליל חשובות
 52אתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,דבר השר .מתוךhttp://www.vpmo.gov.il/About/Pages/ :
speakMinister.aspx
 53אתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,אודות המשרד .מתוךhttp://www.vpmo.gov.il/About/Pages/ :
default.aspx
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בפני עצמן ,ולו רק כהכרה עקרונית של הממשלה כי הפריפריה זקוקה להעדפה מתקנת.
את הנגזרות הרלוונטיות מתוך ההצעה נפרט בהמשך.
לאורך הפרק נבחן בעיקר את החלטות הממשלה והמדיניות המוצהרת של המשרדים
הממשלתיים .הממשלה היא האחראית העליונה לקידום מדינית שוויונית ,החלטותיה
הרשמיות יכולות להעיד על היעדים שהיא מציבה ולעתים יכולות להתוות מדיניות
מעשית לצמצום פערים .כל משרד ממשלתי אמור לרכז את הפעילות בתחום עליו הוא
אחראי ,ולכן ניתן לצפות שאם המדינה אכן פועלת לצמצום אי השוויון הדבר ישתקף
במדיניות המשרד.
בריאות
בחלק זה נבחן את הצעדים העיקריים של הממשלה לצמצום הפערים בין הפריפריה
למרכז בתחום הבריאות .למרות שמחקרנו מתמקד בעשור האחרון ,לא ניתן להתעלם
מחוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת  .1994ציפיות רבות לצמצום ניכר של הפערים
ברמה הממשלתית נתלו בחוק זה אשר מאפשר לכל תושב להיות מבוטח ללא קשר
למעמדו החברתי־כלכלי 55.נראה כי על אף שהחוק מתיימר להיות מושתת על עקרונות
של צדק ,שוויון ועזרה הדדית — יותר מעשור לאחר חקיקתו ,מבקרים טוענים כי הוא
אינו עומד במטרתו 56.ההוצאה הפרטית על בריאות זינקה מאז שעבר החוק והיום היא
גבוהה מאוד גם ביחס למדינות ה־ 57.OECDהוצאה פרטית גבוהה על בריאות אינה
בהכרח גרועה כשלעצמה אם מערכת הבריאות הציבורית מספקת שירות רפואי בסיסי
איכותי ושווה לכולם ,אולם פערים גיאוגרפיים בתחום הבריאות מוסיפים להתקיים כפי
שעולה מבדיקת תכנית מקיפה ,ראשונה מסוגה ,שהוציא משרד הבריאות ב־ 2010בשם
58
"אי השוויון בבריאות והתמודדות עימו".
הפן החיובי ביותר העולה מסקירתנו הוא האוזן הקשבת שמגלה הממסד להמלצות
האקדמיה .כך לדוגמה ,אימץ משרד הבריאות בתכניתו את עיקרי הדברים שהועלו
במאמרם של אפשטיין וחורב 59.ההמלצות שהתקבלו כוללות את שינוי שיטת תקצוב
קופות החולים בהתאם לנזקקות האוכלוסייה המטופלת 60וקידום תכנית להענקת תגמול
לקופות החולים על פי יכולתן להתמודד בהצלחה עם אי השוויון.
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נוסחת הקפיטציה (תגמול קופות החולים) שונתה כך שהקופות זוכות לתגמול לא
רק על פי גיל חבריהן ,אלא גם על פי מיקומי הסניפים והיקף השירותים שהן מציעות
לתושבי הפריפריה .על פי שינוי זה כל תושב פריפריה בארבעת העשירונים התחתונים
יזכה בפועל לתוספת השתתפות של  10%בהוצאותיו הרפואיות .עם זאת ,אליה וקוץ
בה ,היכולת של קופות החולים לנצל צעד זה כדי להיטיב בצורה ממשית עם תושבי
הפריפריה מוטלת בספק מאחר שקופות החולים נדרשות לפיתוח מסיבי של תשתיות
באזורי הפריפריה ,פיתוח אשר על פניו אינו רווחי עבור הקופות בשל מחסור בלקוחות
בעלי ביטוחים משלימים ובשל מחסור בביקוש לרפואה פרטית — מקור פרנסה חשוב
לקופות 61.מנגד יתכן שלקופות החולים בכל זאת יהיה תמריץ להשקיע בפיתוח שירותיהן
בפריפריה כיוון שהצלחת הקופות לצמצם את הפערים במדדים מוגדרים תזכה אותן
בתקציבים נוספים ,כפי שהבטיח משרד הבריאות בהחלטה ממשלתית המסדירה את
אופן חלוקת התקציב לקופות חולים ומבטיחה סכום של  35מיליון  ₪לקופות שיעמדו
62
במדדי האיכות של המשרד ושיפתחו שירותים ותכניות לקידום בריאות בפריפריה.
צעד חשוב נוסף לצמצום הפערים הוא אישור תקציב של  60מיליון שקלים לפיתוח
בתי חולים בפריפריה והענקת עדיפות לפריפריה ברכישת מכשירי רפואה מתקדמים כגון
 63.MRIכמו כן ,כדי להתמודד עם המחסור בכוח אדם רפואי ביישובי הפריפריה (אותו
נבחן בפרק הבא) ,מתכנן משרד הבריאות להכשיר מטפלים בקרב אוכלוסיות שסובלות
64
מאי שוויון .כך ,למשל ,אמורה לצאת תכנית ייעודית להכשרת אחיות בדואיות.
אפשטיין וחורב הצביעו על תחום רפואת השיניים כתחום הממומן באופן כמעט
בלעדי על־ידי משקי הבית ,ולכן רגיש במיוחד להשפעות של פערים כלכליים (אשר
קשורים כמובן לפערים גיאוגרפיים) .בתכנית משרד הבריאות הוחלט על הכללת רפואת
שיניים מונעת ומשמרת לסל השירותים הבסיסי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי לילדים.
צעד משמעותי נוסף העולה מתכנית זו הוא הקמת יחידה ייעודית במשרד הבריאות
להתמודדות עם אי השוויון .היחידה תפעל לקידום מדיניות שוויונית בבריאות תוך
ריכוז ופרסום המידע בנושא הפערים .אין ספק כי על אף שמוקדם לקבוע האם יש
בצעד זה כדי להביא לצמצום ממשי של הפערים ,ברור שברמה העקרונית־הצהרתית
משרד הבריאות נטל אחריות באופן חסר תקדים .פעולה זו מתווספת לכך שמטרת העל
השנייה במדיניות המשרד לארבע השנים הקרובות היא צמצום אי השוויון בבריאות.
היעדים להשגת מטרת העל כוללים התייחסויות פרטניות לפריפריה :שיפור תשתיות
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צ'רניחובסקי (.)2011
החלטת ממשלה .)15.7.2010( 2082
אברבוך וחורב ( ,)2010עמ' .112
שם.

?ירפ ואשנ הירפירפל זכרמה ןיב םירעפה םוצמצל םיצמאמה םאה 69

פיזיות בפריפריה (מיטות אשפוז ותשתית טכנולוגית) והימצאות כוח אדם רפואי מקצועי
65
(רופאים מומחים ,מתמחים ואחיות) בפריפריה בהיקף מספק.
בבחינת החלטות ממשלה נוספות בתחום הבריאות ,הצעד הבולט ביותר הוא הקמת
בית ספר לרפואה בצפת ,שמחזורו הראשון אמור להיפתח בנובמבר  .2011ממשלת
אולמרט קבעה במרץ  2009כי בית החולים יקום בעיר צפת 66,וממשלת נתניהו המשיכה
לפעול למען תקצוב הקמת המבנה הזמני ותקצוב מבנה הקבע המתוכנן 67.בסך הכל
השקיעה המדינה  30מיליון  ₪בתקצוב בית הספר ,כאשר סכום זהה תוקצב על־ידי
אוניברסיטת בר־אילן ,מפעילת בית הספר 68.החשיבות הרבה בהקמת בית הספר היא
שיותר צעירים מהצפון יבחרו ללמוד רפואה ,ובהמשך ניתן לצפות ששיעור הרופאים
בפריפריה יעלה והפער מהמרכז יצטמצם.
החלטה נוספת וראויה לציון שהתקבלה לאחרונה היא חיזוק מערכת הבריאות
הציבורית והרחבת מערך האשפוז 69.ההחלטה מנחה תוספת של  80עד  160מיטות
אשפוז בכל שנה למחלקות יולדות ופגים בבתי החולים הממשלתיים ,תוך מתן העדפה
לבתי החולים בפריפריה.
לסיכום ,מרבית הפעולות הספציפיות לקידום השוויון ברפואה החלו למעשה בשנתיים
האחרונות ועודן מתבצעות .ניתן לשער כי רוב הפעולות לא יניבו תוצאות מיידיות,
בייחוד מאחר שלעתים הן מהוות חלק מתהליך ארוך טווח .עם זאת ,ניתן לקוות שפערים
ממוקדים שניתן לשפר בטווח הקצר ,כמו הוספת מיטות אשפוז והרחבת אגפים קיימים,
יובילו לצמצום מיידי של אי השוויון .ניתן לראות כי לראשונה המודעות לצורך האקוטי
לטיפול בנושא מגיע גם מתוך משרד הבריאות עצמו ,שדאג להגדיר את צמצום אי
השוויון כיעד מרכזי במדיניות המשרד ולפרט את תתי הסעיפים הדרושים לצמצום
הפער בארבע השנים הקרובות .יישום רובן של ההמלצות שניתנו על־ידי מכון טאוב
מלמד כי יש לאקדמיה ולמוסדות ללא כוונת רווח יכולת השפעה על מדיניות ציבורית
שוויונית בתחום.
חינוך
בניגוד למשרד הבריאות ,משרד החינוך מעולם לא ביצע תכנית מקיפה החולשת על כלל
התחומים או הקים יחידה ייעודית על מנת לצמצם את אי השוויון בין המרכז לפריפריה.
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משרד הבריאות (2010ב) ,עמ' .4
החלטת ממשלה .)8.3.2009( 4541
החלטת ממשלה .)15.7.2010( 2090
אתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל .מתוךhttp://www.vpmo.gov.il/Galil/magazines/Pages/ :
medicalschool.aspx
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יתכן שהסיבה לכך נעוצה בביקורת הציבורית הרחבה המושמעת לעבר רמת החינוך
הכללית במדינה 70,במיוחד לאור התוצאות העגומות במבחני השוואה בינלאומיים 71.עם
זאת ,בכל הרפורמות הגדולות שתוכננו בעשור האחרון הוזכר הצורך בצמצום הפערים
בין הפריפריה למרכז.
בשנת  2001הוקמה ועדה לבחינת תקצוב החינוך היסודי בישראל ובראשה עמד ד"ר
שמשון שושני ,שמכהן היום כמנכ"ל המשרד 72.הוועדה המליצה על מדד שושני ,ומשרד
החינוך החל לתקצב לפיו החל משנת הלימודים תשס"ד .ועדת שושני ביקשה לתקצב
את בתי הספר על פי המצב החברתי־כלכלי של התלמידים ,אך מאחר שהשגת הנתונים
הייתה קשה ,התקצוב נעשה לפי מידת הפריפריאליות והתגוררות באזור בעדיפות
לאומית .מדד שושני הוביל להגדלת מספר שעות הלימוד בבתי הספר באזורים חלשים
על חשבון בתי ספר מבוססים .במחקר שנערך עבור התנועה לאיכות השלטון בשנת 2007
נמצא כי יישום דו"ח שושני צמצם את הפערים בין בתי ספר במגזר היהודי ,אך למרות
73
שמספר שעות הלימוד במגזר הערבי גדלו משמעותית ,נותר מגזר זה מופלה לרעה.
בעקבות גירעון תקציבי בשנת  2008לא ניתן היה להבטיח מינימום של שעות לימוד
בבתי ספר רבים ולכן החליט משרד החינוך לעבור למפתח שונה לחלוקת תקציבים
לבתי הספר — מדד שטראוס 74.על פי מדד זה מובטח מינימום של  36שעות לימוד
לכל בית ספר ,כאשר יתרת השעות מחולקת לפי נוסחה הכוללת קודם כל את גודל
הכיתה ורק לבסוף משתנים כלכליים־חברתיים .המסקנה הברורה היא ש־"מעבר משיטת
התקן הדיפרנציאלי לתלמיד לתקן המשולב מקטין באופן משמעותי את היקף השעות
המוקצות לטובת ההעדפה המתקנת" 75.כלומר מדד זה ,על אף שהוא מוגדר כמדד
משולב ודיפרנציאלי המקדם יישובים שאינם מבוססים 76,מגדיל את הפער בין בתי ספר
מן הפריפריה והמרכז ביחס למדד שושני שהונהג קודם לכן.
דו"ח דוברת ,שהושלם ב־ ,2005הגדיר את צמצום הפערים בחינוך כאחת ממטרותיו
המוצהרות 77.הבולטת שבהמלצותיה הייתה הנהגת תקציב בית ספרי דיפרנציאלי על פי
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תכנית עדיפות לאומית לפריפריה מאוגוסט  2008מתייחסת בהרחבה גם לחינוך ,אך אין לראות
בה תכנית ייעודית מטעם משרד החינוך .צמצום הפערים האזוריים אינו מופיע כמטרה ראשית של
המשרד עד היום.
קשתי ,א" ,)29.11.2007( .תמיר על תוצאות מבחן פיז"ה :כישלון מתמשך של מערכת החינוך",
הארץ.
בלס וקראוס (.)2010
בלס (.)2007
בלס וקראוס (.)2010
בלס וקראוס ( ,)2010עמ' .24
החלטת ממשלה .)24.8.2008( 3970
אלפרסי (.)2009
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מדד שושני 78.מנגד ,יתכן שהמלצה אחרת של הוועדה 79,להגברת האוטונומיה של בתי
הספר ,תחזק דווקא את בתי הספר במרכז (שיכולים ,למשל ,להשכיר מבנים כדי לזכות
בהכנסה נוספת ,אפשרות שבדרך כלל לא קיימת בפריפריה).
ועדת דוברת המליצה גם על הקצאת תוספת שכר משמעותית למנהלים שיתמנו
לתקופה של לפחות חמש שנים בבתי ספר בפריפריה .עם זאת ,רפורמה זו לא יצאה
בסופו של דבר אל הפועל בשל מחאות וחוסר שיתוף פעולה מצד ארגוני המורים שמחו
80
על פיטורים צפויים של אלפי מורים בעקבות הדו"ח.
לאחר כישלון דו"ח דוברת הושקה תכנית "אופק חדש" על־ידי שרת החינוך יולי
תמיר בשנת  .2007גם תכנית זו חרטה על דגלה את צמצום הפערים בחינוך .עיקרי
התכנית הם שדרוג משמעותי של מעמד המורים ,של שכרם ושל שעות עבודתם .החידוש
החשוב ביותר ברפורמה עבור אוכלוסיות חלשות הוא מתן שעות פרטניות בכל שבוע
מצד המורים ,שיעורים בהם המורים יושבים בקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים
ועוזרים להם בכל חומר שאינו מובן .אמנם "אופק חדש" לא התייחסה באופן ממוקד
לתלמידי הפריפרפיה ,אך על פי הכרזת ממשלת אולמרט שהגדירה את הפריפריה כאזור
עדיפות לאומית באוגוסט  81,2008כל בתי הספר באזור הפריפריה ייכללו ברפורמה
כבר בשנת הלימודים תש"ע 82.מבדיקתנו עולה שאף על פי שניתנה עדיפות למחוזות
83
הצפון והדרום בהצטרפות לרפורמה ,עדיין נותרו בתי ספר רבים שלא הצטרפו אליה.
84
על פי הסכם הקיבוצי שנחתם ,אמורה הרפורמה לחול על כל בתי הספר עד ה־.1.9.2013
עם זאת ,תכנית אופק חדש אינה חלה בבתי הספר התיכוניים המכינים את התלמידים
לבחינות הבגרות ,כאשר תוצאות הזכאות לבגרות לאורך השנים משקפות באופן ברור את
הפער בין המחוזות .כך לדוגמה ,מפרסום תוצאות הזכאות לבגרות לפי יישובים לשנת
תשס"ח עולה כי ברוב הרשויות המקומיות הנמצאות במחוז מרכז (כגון רמת השרון,
הוד השרון ,שהם ,רעננה) ,שיעור הזכאות לבגרות מבין הניגשים למבחן גבוה מ־,70%
בעוד שברשויות רבות ממחוז צפון ודרום (קריית שמונה ,קריית גת) שיעור הזכאים לא
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סבירסקי ודגן־בוזגלו (.)2009
דוברת ואחרים ( ,)2005המלצה .6.3
אלפרסי (.)2009
החלטת ממשלה .)24.8.2008( 3960
משרד האוצר (.)2009
אתר משרד החינוך ,רשימת בתי הספר המצטרפים לרפורמה .מתוךhttp://cms.education.gov.il/ :

EducationCMS/Units/Ofek/MaBaofek/OfekChazak/BeitShefer2011.htm
 84הסכם קיבוצי אופק חדש ליישום רפורמת אופק חדש במערכת החינוך .25.8.2008 ,מתוךhttp:// :
www.itu.org.il/_Uploads/11801ofek60.pdf
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עובר את ה־ ,60%ובחלק מן היישובים יותר מחצי מבני הנוער אשר ניגשים למבחן אינם
85
זכאים לבגרות (רהט ,מגדל העמק ,טבריה ,אופקים ושפרעם).
אף על פי כן ,ישנן סיבות לאופטימיות .מסתמן כי רפורמה ארצית הדומה במרכיביה
לאופק חדש צפויה להיות מיושמת בבתי הספר התיכוניים בישראל .רפורמת עוז לתמורה,
שהמתווה שלה נחתם בין ארגון המורים העל יסודיים לבין משרד החינוך בסוף ,2010
כוללת תגבור פרטני של תלמידים מתקשים ,הגדלת שעות העבודה השבועיות של
המורים מ־ 24ל־ ,40משכורות גבוהות יותר למורים ומתן מנדט רחב למנהלים לתגמל
מורים במענקי הצטיינות ולפטר מורים 86.אולם בניגוד לרפורמת אופק חדש ,רפורמת
עוז לתמורה אינה מציעה קדימות או פתרון נוסף עבור הפריפריה ,כך שניתן להניח
שגם אם תביא לשיפור המיוחל בכל תיכון ,היא לא תתרום בהכרח לצמצום הפערים.
מסקירת החלטות הממשלה לאורך השנים האחרונות עולה כי על אף שקיימת מודעות
ונעשו מאמצים לצמצום הפערים ,לא התקבלה החלטה המסמנת פריצת דרך בצמצום
הפערים הגיאוגרפיים בתחום החינוך .כך למשל ממשלת אולמרט החליטה באוגוסט 2008
להנחות את שרת החינוך לתקן את מבחני זכאות התקציב של תנועות הנוער בפריפריה
כך שמשקלו של כל חניך מהפריפריה יהיה פי  1.5מחניך שאינו מהפריפריה 87.כמו כן,
מנחה החלטת הממשלה את שרת החינוך להכין תכנית עם שר האוצר למשיכת מורים
ומנהלים מצטיינים לפריפריה ,בין השאר בעזרת סיוע ברכישת או בשכירת דירה 88.בשורה
נוספת בהחלטה היא החלת חוק חינוך חובה בכל כיתות י"א וי"ב ביישובי הפריפריה,
כאשר התכנית היא להחיל חוק זה בהדרגה לכל המדינה.
במסגרת אותה החלטה נתבקשה שרת החינוך להחיל יום לימודים ארוך על כל יישובי
הפריפריה המצויים באשכול כלכלי־חברתי  1על פי הלמ"ס (העשירון התחתון) ,ולהחיל
בגני הילדים יום לימודים ארוך הכולל שעות העשרה לפחות ארבעה ימים בשבוע .אך
לעת עתה נדמה כי רוב תלמידי התיכון לא יזכו להכיר את יום החינוך הארוך .החלטת
ממשלת נתניהו מיולי  201089דוחה את החלתו עד לשנת הלימודים תשע"ו.
עד כה דנו בצעדים לצמצום הפערים במסגרת בתי הספר .בשני העשורים האחרונים
חל שינוי דרמטי באקדמיה הישראלית שיש בו כדי להשפיע על יחסי מרכז־פריפריה.
מאז אמצע שנות התשעים של המאה העשרים קמות יותר ויותר מכללות אקדמיות
ורבות מהן נמצאות בפריפריה .ההכרה במכללות התאפשרה עקב תיקון בחוק המועצה
85
86
87
88
89

משרד החינוך ,מנהל תקשוב ומערכות מידע ,מרכז מידע בחינות בגרות — שיעור הניגשים והזכאים
מתלמידי י"ב לפי רשות מקומית בה גרים התלמידים (.)12.6.2009
ארלוזורוב מ" ,)29.12.10( .סער :הרפורמה בתיכונים תביא לשיפור באיכות המורים וההוראה",
.TheMarker
החלטת ממשלה .)24.8.2008( 3969
משרד האוצר (.)2009
החלטת ממשלה .)15.7.2010( 2075
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להשכלה גבוהה שיזם שר החינוך דאז ,אמנון רובינשטיין .מאחר שבמכללות תנאי הקבלה
לחוגים השונים נמוכים באופן משמעותי בהשוואה לאוניברסיטאות ,פתיחתן אפשרה
לתלמידים עם ציון התאמה נמוך יותר לרכוש השכלה גבוהה 90.זהו נתון משמעותי ביותר
עבור תושבי הפריפריה שמקבלים באופן מסורתי ציוני התאמה נמוכים יותר מתושבי
המרכז 91.המכללות פתחו את שערי ההשכלה הגבוהה בפני קבוצות חברתיות חדשות.
חרף זאת ,ממד נוסף של אי שוויון ממשיך להישמר מאחר שברובם המכריע של החוגים
הנלמדים נראה כי בוגרי אוניברסיטות משתכרים יותר .חלק מן המכללות ,המהוות מרכז
שוקק ביישובים השונים ,נתמכות על־ידי הממשלה .דוגמה לעידוד אקטיבי לסטודנטים
ללמוד במכללות אלו היא החלטת ממשלת נתניהו להעניק לחיילים משוחררים ובוגרי
92
שירות לאומי מלגה מלאה לשנת לימודים אקדמית באזורי סיוע (הנגב ,הגליל ויו"ש).
כמו כן ,מוסיפים להתקיים פרויקטים רחבי היקף הטומנים בחובם הבטחה לעתיד
שוויוני יותר .דוגמה לכך ניתן למצוא ביוזמת משרד החינוך בשיתוף התאחדות התעשיינים
להקמת שני מרכזי לימוד טכנולוגיים משוכללים בעלות כוללת של כ־ 50מיליון שקלים
93
בשנת  2011בחיפה ובבאר שבע.
בדיקה באתר משרד החינוך מעלה כי תכנית משרד החינוך האחרונה המפורסמת
באתר היא לשנת הלימודים תש"ע .התכנית אינה מעודכנת לשנת הלימודים הנוכחית
או לשנות הלימודים הבאות .בתכנית זו ,על אף שקיים יעד לצמצום פערים לימודיים,
הפעולות הנגזרות ממנו מתייחסות ברובן לכל המדינה ,וניכר כי אין יעד מרכזי לצמצום
פערים גיאוגרפיים .הסעיפים הנוגעים ישירות לפריפריה הם ספורים ומציינים מתן
תקצוב מועדף לבתי הספר ותמרוץ מעבר עובדי הוראה אליהם 94.אם כן ,אין במשרד
החינוך יעד ברור ומרכזי לצמצום הפער בין המרכז לפריפריה.
לסיכום ,אין ספק כי פעולות רבות ומהלכים חשובים ביותר נעשו על מנת לצמצם את
הפערים בין המרכז לפריפריה בתחום החינוך .חרף זאת ,ניכר כי רוב הרפורמות שבוצעו
במשרד באו כדי לתת מענה לרמת החינוך הנמוכה בישראל ולפערים בין תלמידים
ככלל .יוזמות כמו מתן קדימות לפריפריה בכניסה לתכנית אופק חדש ותמרוץ משיכת
מורים ומנהלים מצטיינים אל הפריפריה הן משמעותיות ,אך אינן מהוות תחליף לתכנית
אב מקיפה בכל תחומי החינוך .לדוגמה ,צמצום פערים לימודיים מהווה יעד בתכנית
משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ע ,אך הקטנת מספר התלמידים בכיתות בבתי הספר
90
91
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93
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איילון (.)2008
שם ,עמ' .41
החלטת ממשלה .)13.9.2009( 747
דטל ,ל" ,)23.12.2010( .משרד החינוך והתאחדות התעשיינים יקימו מרכזי טכנולוגיה בפריפריה",
.TheMarker
תכנית משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ע באתר משרד החינוך .מתוךhttp://meyda.education. :
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בפריפריה ותמיכה תקציבית בבתי הספר האלו מוגדרים רק כשני תתי סעיפים לביצוע
מתוך עשרות רבות של סעיפים 95.אין הכוונה כי יעד צמצום פערים כללי בין תלמידים
איננו ראוי ,אך יש בהחלט מקום להצבת צמצום פערים גיאוגרפי לא רק כמטרה בתכנית
לפתיחת שנת הלימודים לבתי ספר ,אלא כיעד ראשי של המשרד.
תעסוקה
הפריפריה ידועה אולי יותר מכל בגין אחוזי האבטלה הגבוהים המצויים בה באופן
תדיר 96.החוק הבולט ביותר העוסק בתעסוקה בפריפריה הוא החוק לעידוד השקעות הון
אשר נחקק כבר בשנת  1959במטרה לפתח ולמנף את כמות ומגוון אפשרויות התעסוקה
בפריפריה .החוק מתמרץ הקמת מפעלים בענפי התעשייה ,החקלאות והתיירות באמצעות
הענקת מענקים והטבות ,במיוחד באזורי הפריפריה .מאז אמצע שנות השישים של המאה
97
העשרים שימש החוק ככלי מרכזי בפיתוח הכלכלי של הפריפריה.
התלות של תושבי הפריפריה במפעלים המקומיים גדולה משמעותית מזו של תושבי
המרכז .כך למשל ,בשנת  ,2003בעוד שרק  11%מעובדי המפעלים אשר הוקמו בעידוד
החוק במחוז ת"א גרו ביישוב בו נמצא המפעל ,בפריפריה הצפונית  23%מבין העובדים
98
במפעלים גרו ביישוב בו נמצא המפעל ובפריפריה הדרומית עמד שיעור זה על .31%
החוק עבר שינויים רבים לאורך השנים :ב־ 2001הועלה שיעור המענקים בנגב ב־32%
במסגרת חוק הנגב 99.ב־ 2004הוענקו הטבות מס באמצעות רשות המסים לחברות.
בשנת  2005הותנה הסיוע הממשלתי בהיקף יצוא עתידי של לפחות  ,25%מה שצמצם
משמעותית את מספר המפעלים הזכאים לסיוע 100.מחקרים אחרונים מצביעים על חוסר
יעילות של החוק בפתרון בעיית התעסוקה בפריפריה .רוב המחקרים מצביעים על חוסר
כדאיות כלכלית של החוק וחוסר השפעה על צמצום מספר המובטלים ,בעוד מחקרים
נוספים מתייחסים לחוק כבעל השפעה זניחה בלבד 101.אמנם התוצאות בקידום התעסוקה
בשטח אינן מובהקות ,אך נראה עדיין שהממשלה פועלת לקידום הפריפריה בהשקעה
ממשלתית של מאות מיליוני שקלים 102לאורך שנים רבות.
 95אתר משרד החינוך ,תכנית משרד החינוך לקראת שנה"ל התש"ע .מתוךhttp://meyda.education. :
gov.il/files/Owl/Hebrew/SarHachinuch/Education_presentation_final_opt.pdf

 96בסוק ,מ" ,)10.3.2011( .מחקר בנק ישראל :האבטלה העמיקה בשנתיים האחרונות" ,הארץ.
 97נבון ופריש (.)2009
 98בן נאים (.)2008
 99נבון ופריש (.)2009
 100בן נאים (.)2003
 101נבון ופריש (.)2009
 102סיקולר נ" ,)3.8.09( .חוק עידוד השקעות הון נכשל :הכסף נשפך אך הפריפריה לא התחזקה".
כלכליסט.
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דוגמה ידועה של עידוד תעשייה בפריפריה ניתן לראות בבחירתה של ענקית השבבים
הבינלאומית אינטל להקמת שני מפעלים בסבסוד ממשלת ישראל בקריית גת .המפעל
הראשון ,שנפתח בשנת  ,1999מעסיק היום כ־ 3,700עובדים ,רובם מקריית גת ואזור
103
הדרום.
כמו כן ,קידום פרויקטים בתחום אחד משפיע באופן ישיר גם על עידוד התעסוקה.
כך למשל הקמת בית הספר החדש לרפואה בצפת עתידה על פי השר לפיתוח הנגב
104
והגליל ,סילבן שלום ,לתרום ליצירת כ־ 5,000מקומות עבודה חדשים.
שלוש הממשלות האחרונות (בראשות שרון ,אולמרט ונתניהו) פעלו כולן לקידום
התעסוקה בפריפריה ,אך אף על פי קיומן של החלטות ממשלה ספציפיות בתחום ,ניתן
לראות כי אף החלטה אינה בבחינת פריצת דרך שסביר כי תחולל שינוי משמעותי.
החלטת ממשלת שרון מיוני  105 2005מפרטת את אמות המידה למתן תמיכה במפעלים
חדשים או הרחבת מפעלים קיימים בפריפריה בתקציב כולל של  450מיליון .₪
ביולי  2005קיבלה ממשלת שרון החלטה 106להקים ולעודד פיתוח אזורי תעשייה
במגזר הערבי ,הבדואי והדרוזי בעלות של כ־ 40מיליון שקלים בשנה.
על פי החלטת ממשלת אולמרט מאוגוסט  107 2008יש להרחיב את מסגרות ההכשרה
המקצועית לנוער ביישובי הפריפריה כך שבשנות הלימוד תש"ע ותשע"א יגדלו בהדרגה
לאלף תלמידים .נוסף לכך הוחלט כי הממשלה תסייע בהקמת  30מעונות יום חדשים,
דבר שיעודד תעסוקה בעיקר של אימהות באזור הפריפריה .כמו כן הוקצו  10מיליון
108
שקלים על מנת לאפשר את המשך פעילותו של מרכז תעסוקה למגזר הבדואי.
החלטת ממשלת נתניהו מדצמבר  109 2009הגדירה מחדש יישובים ואזורים כבעלי
עדיפות לאומית והיא מאפשרת לשרים הרלוונטיים להעניק הטבות ותמריצים משמעותיים
בתחומי התעסוקה ,הדיור והחינוך .ראוי לציין בעיקר את היעד השני בהחלטה" :צמצום
פערי ההזדמנויות ורמת החיים ,בין אזורי העדיפות הלאומית ,כפי שיוגדרו בהחלטה
זו ,למחוז תל־אביב" 110.יעד זה משקף לא רק את מחויבות הממשלה לפריפריה ,אלא
גם את הצורך לצמצם את הפערים בינה לבין המרכז.
 103אתר אינטלhttp://www.intel.co.il/content/www/il/he/company-overview/intel-israel- :
company-profile.html
 104אתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל .מתוךhttp://www.vpmo.gov.il/Galil/magazines/Pages/ :
medicalschool.aspx
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החלטת ממשלה .)9.6.2005( 3716
החלטת ממשלה .)22.7.2005( 3957
החלטת ממשלה .)24.8.2008( 3971
משרד האוצר (.)2009
החלטת ממשלה .)13.12.2009( 1060
פרוטוקול החלטת ממשלה  .)13.12.2009( 1060מתוך:

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des1060.aspx
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אם כן ,כאמור ,כל החלטות הממשלה מבטאות רצון ואף מחויבות לסייע לפריפריה
ולצמצם במידת מה את הפערים בינה לבין המרכז .עם זאת ניכר כי אין באף החלטה
בשורה אמיתית ,חסרת תקדים ,שתסלול את הדרך לצמצום משמעותי של הפערים.
אף על פי כן ,מבדיקת אתר משרד התמ"ת עולה כי צמצום הפערים הגיאוגרפי נמצא
בראש סדר העדיפויות .הקטנת הפערים הכלכליים בין המרכז לפריפריה נמצאת כיעד
מרכזי של המשרד בתכנית העבודה לשנים הקרובות .התכנית כוללת צעדים קונקרטיים
ליישום משמעותי של צמצום הפער בכמה תחומים שונים הקשורים לתעסוקה .בין
השאר ,צמצום האבטלה בפריפריה ,קידום מגוון תעסוקתי ,הקמת מפעלים חדשים
111
והרחבת מפעלים קיימים.
תוצאות :מדד אי השוויון הגיאוגרפי
בפרק זה נציג תחילה את תוצאות כל מחוז במדד אי השוויון הגיאוגרפי בתקופות השונות
ונבחן באילו תחומים ואינדיקטורים הפערים בולטים והיכן הם התרחבו או הצטמצמו.
תרשים  :2מדד אי השוויון הגיאוגרפי
125
120
115
 nירושלים
110
 nהצפון
105
 nחיפה
100
 nהמרכז
95
 nתל אביב
 nהדרום
90
 nממוצע ארצי 85
80
75
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התרשים שלעיל מציג את תוצאות מדד אי השוויון הגיאוגרפי לפי מחוזות .חשוב להזכיר
שהמדד יחסי ,כלומר אם מחוז הדרום קיבל ציון  85בשנת  ,2006הרי שתוצאותיו בשלושת
התחומים השונים עמדו על  85%ביחס לתוצאות בכל הארץ .כלומר ,ציון נמוך מעיד על
מחוז אשר סובל מאי שוויון ,ציונים הקרובים למאה מעידים על פערים קטנים ,וציונים
הנמוכים מ־ 90או גבוהים מ־ 110מעידים על פערים בגובה של לפחות  10%מהתוצאות
הממוצעות במדינה — פערים משמעותיים לכל הדעות.
התוצאות משנת  2009מלמדות שמחוזות הדרום והצפון סובלים מאי־שוויון בצורה
החמורה ביותר (פער של  15%ביחס לממוצע הארצי); מחוזות מרכז ותל־אביב נהנים
 111משרד התמ"ת (.)2010
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מיתרון על פני שאר המדינה; ומחוזות ירושלים וחיפה זוכים לתוצאה גבוהה מהפריפריה
ונמוכה מהמרכז ,וקרובים יותר לממוצע הכלל ארצי .מעניין שפרט ליתרון של חיפה
על ירושלים במדד ,ככל שהמחוז קרוב יותר לתל־אביב כך הוא דורג במקום גבוה
יותר .כלומר אי השוויון הגיאוגרפי בולט וקיים קשר ברור בין רמת החינוך ,הבריאות
והתעסוקה לבין הקרבה למרכז המדינה.
יתרה מכך ,המדד מראה שהפערים בין אזור המרכז לפריפריה התרחבו עם השנים.
המדד ירד עבור מחוז הצפון בזמן שהפער בין המרכז לשאר המדינה גדל ,והמדד עבור
מחוז תל־אביב זינק בצורה דרמטית .היוצא מהכלל הוא מחוז דרום ,שהצליח לשפר במעט
112
את ביצועיו ביחס לכלל המדינה ,אך שיפור זה הוא קטן מאוד וכמעט ואינו מורגש.
תרשים  :3היחס בין תוצאות אזור המרכז והפריפריה במדד אי השוויון הגיאוגרפי
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היחס בין הפריפריה
למרכז בתחום
הבריאות
היחס בין הפריפריה
למרכז בתחום
התעסוקה
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התרשים שלעיל מסכם את הפערים בין אזור המרכז לפריפריה על פי מדד אי השוויון
הגיאוגרפי .בתרשים מוצג היחס בין התוצאה שהתקבלה עבור אזור המרכז לתוצאה
בפריפריה עבור שלושת התחומים שמרכיבים את המדד וכן עבור המדד הכללי .ניתן
לראות שבכל אחד מהתחומים שנבדקו נרשמו פערים גדולים בין האזורים — התוצאות
בפריפריה היו קטנות ב־13%־ 39%מהתוצאות באזור המרכז .על פי המדד ,הפערים
בולטים במיוחד בתחום הבריאות ומתונים יותר בתחום החינוך.
יש להתייחס בהסתייגות להשוואה בין תחומים שונים אשר מתבססים על אינדיקטורים
שונים ,ולפיכך ההשוואה החשובה היא בין התקופות השונות .על פי מדד אי השוויון
הגיאוגרפי הפערים בין המרכז לפריפריה לא הצטמצמו ואף התרחבו מעט בשנים
 .2009-2003התרחבות אי השוויון נובעת בעיקר מגידול בפער בתחום החינוך בין 2003
ל־ 2009וגידול בפער בתחום התעסוקה בין  2003ל־ ,2006בעוד שבתחום הבריאות
נרשמה יציבות יחסית (הפערים הצטמצמו ב־ 2006והתרחבו חזרה ב־ .)2009בהמשך
 112לצורך המחשה ,אם מחוז הדרום היה ממשיך להעלות את הציון במדד באותו קצב הוא היה מעלים
את הפער מהממוצע הארצי בערך בשנת .2047
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הפרק ננתח את הפערים ואת התרחבותם באמצעות בחינת האינדיקטורים השונים
שמרכיבים את המדד.
בריאות
תרשים  :4מדד אי השוויון הגיאוגרפי לתחום הבריאות
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התרשים מלמד שהפערים בתחום הבריאות משמעותיים ביותר .כך מחוז הדרום ,שסובל
מאי השוויון הגבוה ביותר ,זוכה לפחות מ־ 70נקודות במדד זה ,ציון אשר מעיד על
כך שבאינדיקטורים שנבחרו התוצאות של מחוז דרום קטנות ביותר מ־ 30%מהממוצע
הכלל הארצי .עוד אנו למדים מהתרשים שהפערים כמעט ולא הצטמצמו .אמנם ניכר
צמצום מסוים של הפער בין השנים  2003ל־ 2006אולם תהליך זה הפסיק למעשה
בשנים האחרונות .במחוז הצפון אנו עדים להתרחבות מתמשכת של הפער מהממוצע
הכלל הארצי .מחוזות ברמת פריפריאליות בינונית ,חיפה וירושלים ,זכו בשנת 2003
לתוצאה הקרובה למרכז הארץ ,אולם עד שנת  2009ציונם ירד והתקרב לממוצע
הכלל־ארצי .מובן שכאשר מדובר במדד יחסי לא יתכן שהציון של כל המחוזות ירד,
ואכן ניתן לראות קפיצה אדירה בציון של מחוז תל־אביב — בעוד שבשנת  2003מצב
הרפואה בתל־אביב היו טוב ב־ 16.6%מהממוצע הכלל הארצי ,בשנת  2009מצבו היה
גבוה ב־ 32.1%מהממוצע על פי המדד.
התוצאה העולה מהמדד היא שבשנת  2009מצב הרפואה בארץ משקף בצורה חדה
את הפערים בין הפריפריה למרכז :מחוזות אזור המרכז זוכים לתוצאה הגבוהה ביותר,
במחוזות ביניים שאינם מוגדרים כמרכז או פריפריה מצב הרפואה דומה לממוצע הארצי,
ואילו מחוזות הפריפריה סובלים מנחיתות משמעותית.
בפרק זה נסביר את התוצאות שתוארו כאן באמצעות פירוק המדד לאינדיקטורים
שונים .המדד מורכב מחמישה אינדיקטורים :לידות מת ,תמותת תינוקות ,עמדות רפואיות,
מיטות בבתי חולים ושיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה .המקורות לכל הנתונים והסבר
על הגדרתם מופיעים בפרק המתודולוגי.
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תרשים  :5תמותת תינוקות לפי מחוזות ושנים
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תרשים  :6שיעור תמותת התינוקות בפריפריה ביחס למרכז
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הנתון הראשון ,תמותת תינוקות ,מדגים בצורה אכזרית את אי השוויון בין הפריפריה
למרכז .בתרשימים ניתן ללמוד ולברך על כך ששיעור תמותת התינוקות ירד בכל הארץ.
בשנת  2003ממוצע הפטירות עמד על  4.92לאלף נפש ובשנת  2009הוא ירד ל־.3.76
כפי שניתן לראות בתרשים ,בכל מחוז ומחוז נרשמה ירידה בתמותת התינוקות בין
 2003ל־( 2009אם כי בחלק מהמחוזות נרשמה עלייה קלה בשנים  .)2009-2006אולם,
הפערים בתמותת תינוקות גבוהים מאוד ורק התרחבו בשנים  :2009-2003בשנת 2003
נפטרו  6.54תינוקות לאלף נפש בפריפריה ביחס ל־ 3.32באזור המרכז ,ובשנת 2009
נפטרו  5.26תינוקות לאלף נפש בפריפריה לעומת  2.37באזור המרכז .כלומר ,עבור
אוכלוסייה בגודל זהה ניתן לצפות שימותו פי  2.2תינוקות בפריפריה ביחס למרכז.
פער כזה הוא בלתי נסבל ,במיוחד כאשר הוא הולך ומחמיר.
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תרשים  :7שיעור לידות מת לפי מחוזות ושנים
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בעוד שתמותת תינוקות הוא מדד טוב לבחינת רמת הרפואה בכלל ורמת רפואת התינוקות
בפרט ,שיעור לידות המת יכול לבחון את תהליך הלידה עצמו ואת ההכנות ללידה.
הנתון בוחן את שיעור הלידות שהסתיימו בלידת מת לכל אלף לידות .כצפוי ,שיעור
לידות המת במחוז מרכז נמוך בכל התקופות שנבדקו ,אולם במחוז תל־אביב שיעור
לידות המת קרוב לממוצע הארצי .בירושלים שיעור לידות המת נמוך במיוחד ,ובצפון,
בדרום ובחיפה שיעור לידות המת נותר גבוה מהממוצע .בניגוד לתרשימים הקודמים,
התרשים הנוכחי מצביע על הצטמצמות כלשהי בפערים בין המחוזות ,כאשר בשנת
 2008נרשמו בכל המחוזות ,פרט לחיפה ,כ־ 6-5לידות מת לאלף לידות .כלומר ,נותרו
עדיין פערים בין אזור המרכז לפריפריה ,אך פערים אלו קטנו מאז .2003
תרשים  :8עמדות דיאליזה ,רפואה דחופה וניתוח ,בפריפריה ובמרכז  2003ו־2009
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 nפריפריה  nאזור המרכז

2003

רפואה דחופה

דיאליזה

האינדיקטורים הקודמים בחנו את בריאות התושבים באזורים שונים במדינה .שני
האינדיקטורים הבאים יתמקדו ישירות באיכות בתי החולים .בתרשים שלעיל ניתן ללמוד
על השינויים בעמדות לניתוח ,רפואה דחופה ודיאליזה בבתי חולים במרכז ובפריפריה.
נראה שבתחום זה חל שיפור דרמטי במדינה .בשנת  2003היוו עמדות הדיאליזה לאלף
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נפש בפריפריה כ־ 72%מהעמדות באזור המרכז ,עמדות הרפואה הדחופה כ־ 62%ומספר
עמדות הניתוח כ־ 50%בלבד .לעומת זאת ,בשנת  2009עלו השיעורים ל־82% ,93%
ו־ 56%בהתאמה .כלומר הפער עודנו קיים ומשמעותי ,אך הוא הצטמצם באופן דרמטי.
תרשים  :9היחס בין מספר עמדות הניתוח ,הרפואה הדחופה והדיאליזה
ביחס לממוצע הארצי בשנת 2009
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בחינת הנתונים לעומק מגלה תמונה מעט מורכבת יותר .כיום מחוזות הדרום ,הצפון
ודווקא המרכז סובלים מאי שוויון במספר העמדות הרפואיות לאלף נפש ,בעוד שבמחוזות
חיפה ,ירושלים ותל־אביב נהנים מתנאים טובים יותר ביחס לממוצע במדינה .מכאן ניתן
ללמוד שאין מתאם חד־משמעי בין פערים גיאוגרפיים לפערים במספר עמדות המיטות,
ולעתים דווקא מחוזות חיפה או ירושלים זוכים לתנאים עדיפים מהמרכז ,אולם הפריפריה
ממשיכה לסבול מאי שוויון ביחס לממוצע הארצי.
גם במספר המיטות לאלף נפש ניתן להבחין בפערים גבוהים בין הפריפריה למרכז,
בעיקר בתחום מיטות השיקום .הפערים בולטים מאוד גם בתחום בריאות הנפש — מספר
המיטות לאלף נפש בצפון ובדרום עמד על פחות מ־ 50%מהממוצע הכלל ארצי בשנת
 .2003בתחום בריאות הנפש לפחות ניתן להצביע על צמצום בפערים ,ובשנת 2009
מספר המיטות במחוז צפון עמד על  65%מהממוצע הכלל ארצי ומספר המיטות במחוז
דרום עמד על כ־ 64%ביחס לממוצע .גם בתחום המחלות הממושכות נראה שהפערים
בין המחוזות השונים הצטמצמו מעט עם השנים ,ובשנת  2009מספר המיטות לאלף
נפש (בני  75ומעלה) לא עמד על פחות מ־ 80%מהממוצע הארצי באף אחד מהמחוזות.
למרות זאת ,למשרד הבריאות נותרה עבודה רבה .בכל אחד מהאינדיקטורים פרט
למחלות ממושכות נותרו מחוזות הצפון והדרום אחרונים ברשימה במספר המיטות
לאלף נפש גם ב־.2009
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תרשים  :10היחס בין מספר המיטות לאשפוז ,מחלות נפש ,שיקום
ומחלות ממושכות במחוזות שונים לבין הממוצע הארצי
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תרשים  :11מספר הרופאים לאלף נפש ,לפי מחוזות ושנים
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האינדיקטור האחרון שנבדק הוא מספר הרופאים לאלף נפש במחוזות השונים .התרשים
שלעיל מציג תמונת מצב עגומה בה הפערים בין המרכז לפריפריה רק הולכים וגדלים.
בעוד שמספר הרופאים לאלף נפש כמעט ולא השתנה במחוז המרכז וגדל משמעותית
במחוז תל־אביב ,המספר ירד מעט במחוז דרום וצנח במחוז הצפון .כלומר ,בניגוד
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לחלק מהאינדיקטורים הקודמים ,לא רק שהפערים התרחבו בין הפריפריה למרכז ,אלא
שמבחינה אבסולוטית המצב בפריפריה התדרדר .המדינה תצטרך להתמודד עם סוגייה
זו ולחשוב כיצד ניתן לקדם שוויון בכוח האדם הרפואי במחוזות השונים.
סיכום

לאחר המעבר על האינדיקטורים אפשר להבין טוב יותר את השינויים במדד אי השוויון
הגיאוגרפי בתחום הבריאות .בכל אחד מהאינדיקטורים שנבדקו מצבו של מחוז תל־אביב
השתפר והיום מצבו של המחוז טוב לפחות כמו הממוצע כמעט בכל אינדיקטור (היוצאים
מן הכלל הם מספר המיטות בבריאות הנפש ובמחלות ממושכות) .מנגד ,הצפון והדרום
סובלים מאי שוויון בכל אחד מהאינדיקטורים ובכל אחת מהתקופות.
בחינת השינויים מגלה שהפערים אכן צומצמו בחלק מהפרמטרים ,למשל במספר
העמדות ומספר המיטות בבתי החולים ,אולם במספר הרופאים ובשיעור תמותת תינוקות
חלה דווקא החמרה .התוצאה היא שהמדד אינו מצביע על שיפור בין השנים 2003
ל־ .2009השיפורים שחלו ,למשל במספר המיטות בבריאות הנפש ,מלמדים שצמצום
הפערים אפשרי ,אך כמעט בכל אחד מהפרמטרים ממוקמים הצפון והדרום במקומות
האחרונים ונראה שהדרך לשוויון עוד ארוכה.
חינוך
תרשים  :12מדד אי השוויון הגיאוגרפי לתחום החינוך
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מהתרשים שלעיל עולות שתי מסקנות עיקריות :ראשית ,קיים פער בולט בין מחוזות
הצפון והדרום ,שנמצאים בפריפריה ,לבין כל שאר המחוזות ,והמחוזות המובילים הם
מחוזות תל־אביב והמרכז ,אשר נמצאים במרכז הארץ .המסקנה השנייה היא שהפערים
בתחום החינוך אינם גדולים כמו בתחום הבריאות .כך ,הפער בין כל אחד מהמחוזות
לממוצע הכלל ארצי בתחום החינוך היה קטן מ־ 15%בכל התקופות ,לעומת פער של
למעלה מ־ 30%בתחום הבריאות.
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לא מתגלים שינויים דרמטיים לאורך התקופות שנבדקו ,אך שינויים קטנים מלמדים
על התרחבות הפערים — התוצאות במחוזות מרכז ותל־אביב עלו ביחס לממוצע הכלל
ארצי ,והתוצאות היחסיות בצפון ובדרום ירדו.
תרשים  :13ציוני המתאם ביחס לממוצע הארצי לפי מחוזות ושנים
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בבחינות המיצ"ב מחוזות הדרום ,הצפון ולעתים קרובות גם חיפה ,זוכים לציונים נמוכים
באופן יחסי .בירושלים זוכים התלמידים לציונים גבוהים יותר ,אך כפי שנכתב בפרק
מתודולוגיה ,הנתונים לגבי ירושלים בעייתיים יותר ולא מומלץ להסתמך עליהם .בתל־
אביב והמרכז הציונים גבוהים יותר מהממוצע בכל תקופה ובכל כיתה .לגבי כיתות ה'
לא נרשמה מגמה חד־משמעית בציוני המיצ"ב במשך השנים .בכיתות ח' ניתן לזהות
התרחבות מסוימת בפערים בין המרכז לפריפריה ,בעיקר בשל ירידה בציון היחסי של
מחוזות הפריפריה בעוד שבמחוזות אזור המרכז לא חל שינוי משמעותי.
אחת המסקנות המעניינות שעולות מהתרשים היא שהפערים בין המחוזות השונים
גדלים עם השנים .בעוד שבכיתות ה' הציונים בכל המחוזות אינם גבוהים או נמוכים

 113חישוב ציון אחד לבחינת המיצ"ב הוא מורכב כיוון שהציונים מופרדים לחינוך הערבי והעברי.
להסבר על דרך החישוב של אינדיקטור זה ואחרים ולמקורות הנתונים ראו את פרק המתודולוגיה.
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ביותר מ־ 10%מהממוצע הכלל ארצי ,בכיתות ח' הפער מתרחב — הציונים במחוזות
תל־אביב והמרכז עולים ביחס לשאר הארץ ,והציונים במחוז הדרום יורדים באופן יחסי.
תרשים  :14תוצאות מבחני המיצ"ב תשס"ח
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אחד ההסברים לפער בציונים הוא התפלגות האוכלוסייה היהודית והערבית במדינה.
במערכת החינוך הערבית זוכים התלמידים להישגים טובים פחות במיצ"ב ,ולכן מחוזות
בהם שיעור גבוה של תלמידים בחינוך הערבי יזכו לציון ממוצע נמוך יותר .במחוז תל־
אביב כמעט ולא לומדים תלמידים בחינוך הערבי לעומת מחוז צפון ,בו רוב התלמידים
לומדים במערכת החינוך הערבית .לכן ,ניתן לצפות שהציונים בצפון יהיו נמוכים
מאלו שבתל־אביב או במחוז המרכז ,אך חשוב להבהיר שזהו הסבר חלקי בלבד .כאשר
מפרידים בין החינוך הערבי לחינוך העברי בכיתות ה' הפערים בין המחוזות מצטמצמים
מאוד בחינוך העברי ,אך עדיין בולטים בחינוך הערבי ,ובכיתות ח' הפערים ממשיכים
להתקיים בשתי מערכות החינוך.
התרשים שלעיל מסכם את תוצאות הבחינות בשנת תשס"ח בארבעת המחוזות בהם
היו נבחנים בחינוך הערבי ובחינוך העברי .ניתן לראות בברור שאמנם בכל תחום ותחום
ניכר הבדל גדול בציונים בין החינוך העברי לחינוך הערבי ,אך גם כאשר מבודדים את
הפיקוח על החינוך ,בתוך כל מסגרת קיימים פערים בין המחוזות .מבין ארבעת המחוזות
בתרשים ,בכל אחד מהמבחנים קיבלו תלמידי מחוז מרכז את הציון הגבוה ביותר ,ובשבעה
מתוך שמונה מקרים קיבלו תלמידי מחוז דרום את הציון הנמוך ביותר.
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תרשים  :15שיעור הזכאות לבגרות מבין הנבחנים ,לפי מחוז ושנה
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בשנת  2003כמעט שלא היה קיים פער בשיעור הזכאות לבגרות מבין הנבחנים בכל
המחוזות ושיעור הזכאות לבגרות עמד על 69%־ .73%בשתי התקופות הבאות כמעט
כל המחוזות התקדמו באותו כיוון ,שיעור הזכאות ירד ב־ 2006ועלה ב־ .2009היוצא
מהכלל הוא מחוז הצפון ,בו שיעור הזכאות לבגרות המשיך לרדת .נראה שמחוז הצפון
סובל מאי שוויון שהלך והתרחב בשיעור הזכאות לבגרות ולא ניתן להצביע על אי שוויון
גיאוגרפי משמעותי בין שאר המחוזות .ניתן ללמוד שהפערים אינם בולטים גם מכך
שהמחוזות אינם שומרים על דירוג קבוע בשיעור הזכאות לבגרות (פרט למחוז הצפון).
לסיכום ,בשיעור הזכאות לבגרות ניכרים פערים קטנים מאוד בין המחוזות ,שהתרחבו
בתקופה האחרונה בעיקר במחוז הצפון.
תרשים  :16הזכאות לבגרות ביחס לגודל מחזור (אומדן)
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התרשים שלעיל מראה שלמרות שאין פערים באחוז הזכאות לבגרות מבין הנבחנים,
בהחלט קיים פער בשיעור הזכאות לבגרות ביחס לכלל האוכלוסייה בכל מחוז .הפער
ממשיך לגדול כאשר המחוזות החלשים יותר ,הצפון וירושלים ,מתדרדרים ,בעוד
ששיעורי הזכאות לבגרות במחוזות החזקים ,תל־אביב והמרכז ,אינם משתנים בצורה
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משמעותית .כלומר ,כדי לקדם שוויון אמיתי בתיכונים לא די שהנבחנים יצליחו במידה
זהה ,אלא צריך להשקיע מראש בפריפריה כדי שיותר תלמידים ייגשו לבחינות הבגרות.
תרשים  :17שיעורי קבלה של מועמדים לתואר ראשון ,לפי מחוז ושנה
0.85
 nירושלים
 nהצפון
 nחיפה
 nהמרכז
 nתל אביב
 nהדרום

0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5

תשס״ח

תשס״ה

תשס״ב

התרשים שלעיל מלמד על צמצום פערים משמעותי בתחום ההשכלה הגבוהה .בשנת
תשס"ב סיכוי מועמד ממחוז צפון להתקבל ללימודים היו נמוכים ב־ 17%מסיכוייו
של מועמד ממחוז ירושלים ,ובשנת תשס"ח הפער קטן ל־ 4%בלבד .כאשר הפער בין
המחוז החזק ביותר לבין המחוז החלש ביותר עומד על  4%בלבד ,ניתן לציין בסיפוק
שהפערים כמעט ונעלמו .צמצום הפערים משאיר שתי שאלות מעניינות פתוחות :האם
הפערים הצטמצמו עקב שיפור המצב בצפון או דווקא התדרדרות במחוזות החזקים?
הטבלה מלמדת ששתי התשובות נכונות .שיעור הקבלה בירושלים ירד ,בעוד ששיעור
הקבלה בצפון עלה .שאלה מרתקת שנייה היא מה גרם לצמצום הפער .כלומר ,מדוע
עלו שיעורי הקבלה בצפון? על שאלה זו לא נוכל לענות בצורה מלאה במחקר זה ,אך
התרשים הבא יכול להצביע על תשובה אפשרית.
תרשים  :18מועמדים ללימודי תואר ראשון לפי מחוז ושנה
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הקפיצה במספר המועמדים ללימודי תואר ראשון בין השנים תשס"ה לתשס"ח
נובעת בעיקר מכך שהנתונים עד שנת תשס"ה כוללים רק את האוניברסיטאות ,בעוד
שהנתונים עבור שנת תשס"ח כוללים גם מוסדות אקדמיים אחרים .ההרחבה של מערכת
ההשכלה הגבוהה הייתה אמורה להיטיב עם הפריפריה ,אך הנתונים מלמדים שבעוד
שמספר הסטודנטים גדל בשנים האחרונות ,הפערים בין המחוזות השונים דווקא התרחבו.
כאשר בוחנים את התרשים שלעיל ואת התרשים שלפניו ניתן לשער שבזכות התרחבות
האפשרויות בתחום ההשכלה הגבוהה יותר סטודנטים מכל מחוז הגישו מועמדות למסלול
הספציפי שמתאים להם ,וכך הצטמצם הפער בשיעור הקבלה ,אך במקביל פחות סטודנטים
מהפריפריה עומדים בתנאי הסף לקבלה ללימודים גבוהים ביחס לסטודנטים מהמרכז
ולכן פחות סטודנטים מהפריפריה הגישו מועמדות ללימודים גבוהים מלכתחילה.
תרשים  :19יחס בין שיעור הקבלה ומספר המועמדים לאלף נפש בפריפריה ובמרכז
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התרשים שלעיל מסכם למעשה את שני התרשימים הקודמים .הוא מראה שבעוד
שהפערים בשיעורי הקבלה לאקדמיה נעלמו כמעט לחלוטין ,נוצרו פערים חדשים שלא
היו קיימים קודם לכן במספר המועמדים היחסי .למעשה הפער החדש שנוצר מקזז
את ההישגים של צמצום הפער הקודם ,כיוון שאם מספר המועמדים גבוה יותר באזור
המרכז סביר שגם מספר הסטודנטים והבוגרים יהיה גבוה יותר באזור המרכז ,אפילו
אם שיעורי הקבלה זהים.
סיכום

חלק זה הראה שכמעט בכל אינדיקטור בתחום החינוך קיימים פערים בין הפריפריה
והמרכז ,ופערים אלו אף התרחבו במעט בשנים האחרונות .הפערים בולטים במיוחד
במחוז הצפון ,שמדורג במקום נמוך בכל פרמטר שנבדק .המחוז הצליח להעלות את
שיעורי הקבלה של תושביו לאקדמיה ,אך סבל במקביל מירידה בשיעורי הזכאות לבגרות.
המסקנה העיקרית שעולה בפרק זה היא שהפערים בין המחוזות אינם אינהרנטיים
או קבועים .הפערים דינמיים — מצטמצמים בחלק מהאינדיקטורים ומתרחבים באחרים.
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כמו כן ,הפערים גדלים עם השנים ,כפי שבא לידי ביטוי בהתרחבות הפערים בין כיתות
ה' לח' .מסקנה מתבקשת נוספת היא שתושבי הפריפריה יכולים להצליח הן בבחינות
הבגרות והן בקבלה ללימודים הגבוהים (שיכולה להעיד גם על ציון הפסיכומטרי),
אלא שלא מספיק תלמידים מהפריפריה ניגשים לבחינות הבגרות או מגישים מועמדות
ללימודים גבוהים .התמקדות באותם תלמידים חלשים יכולה להקפיץ את הפריפריה
קדימה ולצמצם את הפער הגיאוגרפי בתחום החינוך.
תעסוקה
תעסוקה היא אחד הגורמים החשובים ביותר להבטחת איכות חיים .היא מאפשרת לעובד
להתפרנס ,להימנע ממעגל העוני ואף לזכות לתחושה של סיפוק או מימוש עצמי מעצם
העבודה .בחלק זה נבחן את הפערים בתעסוקה באמצעות התמקדות בעבודה עצמה,
בשכר ובעוני.
בניגוד לחלקים הקודמים ,חלק זה אינו עוסק ישירות בשירות ציבורי של הממשלה.
הממשלה אינה מייצרת מקום עבודה לכל מי שמעוניין לעבוד ואינה מבטיחה שכר שווה
בכל מקום ,למעט שמירת חוקי עבודה בסיסיים כמו שכר מינימום .אולם ברוב העולם
המערבי מדינות עדיין מכירות בכך שאחד מתפקידיהן הוא לעודד את שוק העבודה,
ופוליטיקאים שמודעים לכך ששיעור האבטלה משפיע על תמיכת המצביעים מנסים
להגביר ככל האפשר את שיעור התעסוקה .בישראל ההתערבות בשוק העבודה זוכה
לתמיכה משתי סיבות עיקריות :צעד כזה יכול לחזק את הכלכלה הישראלית ,שסובלת
משיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה ,ויכול לאפשר הזדמנות שווה לתושבי
הפריפריה .מכאן שהפערים בתחום התעסוקה אינם רלוונטיים רק לתושבי המחוזות
השונים ,אלא גם למקבלי החלטות ומתכנני מדיניות אשר שואפים לצמצם פערים.
תרשים  :20מדד אי השוויון הגיאוגרפי לתחום התעסוקה
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התרשים שלעיל מלמד על פערים משמעותיים בין המרכז והפריפריה בתחום התעסוקה,
גבוהים יותר מהפערים בבריאות ונמוכים רק במעט מהפערים בתחום החינוך .מעבר
לכך ,הפערים בין הפריפריה למרכז גדלו בין השנים  2003ל־ ,2009כשבמחוזות המרכז
ותל־אביב התוצאות בתחום התעסוקה עלו ביחס לממוצע הארצי ותהליך הפוך התרחש
במחוז צפון .בדרום נרשמה עלייה מתונה מאוד.
הנתונים בחיפה דומים בצורה מפליאה לממוצע הארצי בכל אחת מהתקופות וניתן
לומד שמחוז חיפה הופך בהדרגה למחוז שמייצג בצורה הטובה ביותר ,לפחות מבחינה
סטטיסטית ,את החברה הישראלית .הנתונים בירושלים ירדו בצורה דרמטית .בעוד
שבשנת  2003ירושלים דורגה מעל הצפון והדרום במדד היחסי ,ב־ 2009היא כבר דורגה
במקום האחרון .ההסברים לכך קשורים כנראה לשינויים דמוגרפיים בעיר.
תרשים  :21שיעור האבטלה לפי מחוזות ושנים
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התרשים שלעיל מפרט את השינויים באבטלה בשנים  .2009-2002למרות שהתרשים
כולל את כל השנים בטווח ,המדד מבוסס רק על השנים  2009 ,2006 ,2003כפי שמוסבר
בפרק המתודולוגי .פרט למחוז ירושלים ,רוב המחוזות עברו שינויים דומים בעשור
האחרון ,ואין זה מפתיע שבמדינה קטנה כמו ישראל קיים מתאם בין השינויים באבטלה
במחוזות השונים .במחוז ירושלים השינויים באבטלה פחות דרמטיים .בתחילת התקופה
האבטלה בו הייתה הנמוכה ביותר ובסוף התקופה דווקא הייתה גבוהה משאר המחוזות.
יתכן שההסבר לכך נעוץ בעובדה שבירושלים עובדים רבים מועסקים במגזר הציבורי
אשר תנודתי פחות מהמגזר הפרטי .מעבר לכך ,בכל התקופות נשמר פער בין התעסוקה
בפריפריה ובאזור המרכז ,ושיעור האבטלה באזור המרכז עומד על כ־ 67-84%ביחס
לשיעור האבטלה בפריפריה .נראה שהשיפור המשמעותי ביותר חל במחוז דרום ,שהצליח
להוריד את שיעור האבטלה בצורה דרמטית מאז  .2002שיעור האבטלה מתייחס רק
לאנשים אשר נמצאים בכוח העבודה ,כלומר אנשים בני  15ומעלה אשר עבדו או חיפשו
עבודה באופן פעיל .התרשים הבא יבחן את הפערים בכוח העבודה.
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תרשים  :22שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי לפי מחוזות ושנים
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בתרשים שלעיל ניתן לראות שבירושלים שיעור ההשתתפות הנמוך ביותר .מחוזות
הפריפריה סובלים גם הם משיעור השתתפות נמוך ,בעוד שבאזור המרכז שיעור ההשתתפות
הוא הגבוה ביותר .אחד ההסברים לפערים הוא שיעור ההשתתפות הנמוך של נשים
ערביות וגברים חרדים בכוח העבודה האזרחי .נתון זה מסביר את שיעור ההשתתפות
הנמוך במיוחד בירושלים ובצפון .אולם שיעור השתתפות נמוך אינו גזרה משמים.
לממשלת ישראל מדיניות מוצהרת בעשור האחרון להעלאת שיעור ההשתתפות בכוח
העבודה ,ונראה שמדיניות זו נושאת פרי — בכל אחד מהמחוזות ובכל התקופות שיעור
ההשתתפות אכן עלה.
כפי שהראינו בפרק הקודם ,מטרה נוספת של הממשלה היא צמצום הפערים בתחום
התעסוקה ,אולם במטרה זו לא חלה שום התקדמות בתקופה הנסקרת .בשנת  2003היחס
בין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בפריפריה לשיעור ההשתתפות באזור המרכז
עמד על כ־ ,0.865בשנת  2006היחס עלה ל־ 0.871ובשנת  2009ירד ל־ .0.857כלומר,
למעשה לא חל שינוי בפער הגיאוגרפי בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה .כיוון שהמדינה
הוכיחה שניתן להעלות את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ,ראוי שהממשלה תרכז
את המאמצים בתחומי הפריפריה ,שסובלת מאי שוויון מתמשך.
בתחום השכר לא נרשמה מגמה ברורה כמו בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה .בין 2006
ל־ 2009השכר עלה בכל המחוזות ,אך בין  2003ל־ 2006השכר כמעט ולא השתנה ,ואף
ירד מעט בצפון ,בדרום ובירושלים ,כך שהפער בין הפריפריה למרכז גדל בשנים אלו.
בתרשים זה בחרנו לא להציג את השכר ישירות אלא להראות את היחס בין השכר לשכר
הממוצע במשק .תצוגה כזאת מדגישה את השינויים בפערים בין המחוזות .מהתרשים
ניתן ללמוד שבכל אחת מהתקופות רק באזור המרכז הרוויחו עובדים משכורת גבוהה
מהממוצע במשק .הפערים במשכורות גדולים יותר מהפער בשיעור השתתפות בכוח
העבודה ,והיחס בין משכורת בפריפריה למשכורת במרכז עומד על כשלושה רבעים.
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תרשים  :23היחס בין השכר לנפש בכל מחוז לשכר הממוצע במדינה ,לפי שנים
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קשה להתמודד באופן ישיר עם פער במשכורות ,ויתכן שצמצום הפערים צריך
להתבסס על פיתוח ההון האנושי בפריפריה ,כלומר באמצעות צמצום אי השוויון בתחום
החינוך .פערים בשכר חשובים במיוחד כאשר הם מובילים לעוני ,כפי שבא לידי ביטוי
בתרשים הבא.
תרשים  :24תוחלת העוני לנפש לפי מחוזות ושנים
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התרשים האחרון מעיד על פערים שהולכים ומתרחבים בתוחלת העוני .ראשית,
ניתן לראות שבין  2003ל־ 2009עלתה תוחלת העוני בכל אחד ממחוזות המדינה פרט
לירושלים ,ואכן היום תוחלת העוני בישראל היא מהגבוהות במדינות ה־ .OECDבין
 2006ל־ 2009תוחלת העוני המשיכה לגדול בפריפריה וכן בירושלים ,והתייצבה באזור
המרכז .כלומר בשנים אלו גדל הפער בין המרכז לפריפריה .התרחבות הפער חמורה
במיוחד כיוון שמראש הפערים בין הפריפריה למרכז היו גבוהים מאוד ,ודווקא בנושא
זה מחויבות הממשלה לאזרחים אמורה להיות גבוהה במיוחד .כך ב־ 2003תוחלת העוני
בפריפריה עמדה על  ,28.3%יותר מכפליים מתוחלת העוני באזור המרכז — .14%
ב־ 2009הנתונים עמדו על  32.3%בפריפריה ו־ 14.6%במרכז .חשוב לציין שהנתונים
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שלעיל מוצגים לאחר תשלומי העברה ומסים ,כלומר לאחר ההתערבות של המדינה.
ברור שהפער בתוחלת העוני לפני מיסוי פרוגרסיבי וקצבאות היה גבוה אף יותר.
סיכום
בתחום התעסוקה אנו עדים לפערים די קבועים בין הפריפריה למרכז בכל אחד מהמדדים
שנבחנו .גם ירושלים סובלת מפערים ביחס לממוצע הארצי בכל אחד מהאינדיקטורים
שנבדקו (פרט לאבטלה בשנת  .)2003מפרק זה עולות שתי בעיות עיקריות שהממשלה
צריכה להתמודד עמן בדחיפות :ראשית ,ברור שהפערים אינם מצטמצמים באף אינדיקטור,
בניגוד לנעשה בחינוך ובבריאות שם התוצאות מעורבות .שנית ,דווקא בתחום העוני
מתגלים הפערים החמורים ביותר ,ופערים אלו ממשיכים להתרחב.
סיכום ומסקנות
במחקר זה הצבנו לפנינו מטרה לבחון את הפערים בין המרכז לפריפריה בתחומי הבריאות,
החינוך והתעסוקה ,שלושה תחומים מרכזיים היוצרים פערים ניכרים בין האזורים.
במישור העיוני ניתחנו מחקרים אקדמיים ופרסומים רשמיים של משרדי הממשלה
השונים במטרה לבחון האם ובאיזו מידה קיימת מדיניות ממשלתית ברורה לצמצום
הפערים הגיאוגרפיים ,ואם יש ביכולתן של החלטות הממשלה להביא לשינוי אמיתי
בפערים הקיימים .שנית ,הרכבנו מדד חדשני המאגד בתוכו אינדיקטורים מרכזיים
בשלושת התחומים .באמצעות המדד ניתן לבחון לא רק את הפער הקיים בין המרכז
לפריפריה ובין כל מחוז ומחוז לממוצע הארצי ,אלא גם לבדוק את המגמה המתבטאת
ממדידות לאורך שלוש תקופות זמן שונות.
לבחינה מדוקדקת של פערים אלו ישנה חשיבות רבה .ברמה העקרונית ראוי שכל
אזרחי המדינה יזכו לשירותי בריאות נאותים ,הזדמנויות שוות בחינוך ויכולת להתפרנס
בכבוד .ברמה הפרקטית חשוב למדינת ישראל ,המבקשת למשוך מאות אלפי תושבים
חדשים לפריפריה ולהציב אזור זה בעדיפות ,להבין כי לא די בפיתוח והשקעה בפריפריה
בלבד ללא מדיניות ברורה ,מוצהרת ומדידה לצמצום הפערים בינה לבין המרכז.
מן הפרק העיוני עולים ממצאים שונים בשלושת התחומים :משרד הבריאות מעמיד
את צמצום הפערים הגיאוגרפיים בראש סדר העדיפויות ,תוך הצבת יעדים ברורים
וכמותיים לארבע השנים הקרובות .משרד החינוך ,מאידך ,אינו מציב את צמצום הפערים
הגיאוגרפיים בראש סדר העדיפויות .אין די בתקצוב עודף לבתי ספר ממעמד חברתי־
כלכלי נמוך ומתן תמריצים מיוחדים למורים לעבור לפריפריה כדי להקטין באופן מספק
את הפערים בין האזורים .ברור כי תכנית מקיפה שתכלול הצבת יעדים מדידים בדומה
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למשרד הבריאות תקטין את הפער במידה ניכרת יותר .יתכן שהסיבה לעיסוק המצומצם
בתחום נעוצה בעיסוק רחב היקף של המשרד בשנים האחרונות בקידום רפורמות רוחביות
בבתי הספר ,שמטרתן להעלות את רמת החינוך הכללית במדינה .יתכן גם שההסבר
למעורבות הפעילה יותר של משרד הבריאות הוא שהפערים בתחום הבריאות התגלו
כחמורים יותר ביחס לתחום התעסוקה והחינוך.
משרד התמ"ת ,בדומה למשרד הבריאות ,הציב את הקטנת הפערים הכלכליים בין
המרכז לפריפריה כיעד מרכזי בתכנית העבודה .בתכנית הוצבו כשש מטרות משנה בעלות
מדדים כמותיים .מטרות אלו נושקות בחלקן לאינדיקטורים שנבחנו במדד וכוללות את
צמצום האבטלה ,העלאת מספר המועסקים החדשים בשכר גבוה והקמה והרחבה של
מפעלים חדשים בפריפריה.
סקירת החלטות הממשלה מלמדת על נכונות רבה מצד הממשלה להשקעה נקודתית
בפריפריה .עם זאת ,החלטות הממשלה אינן מעידות בהכרח על מחויבות של ממש
לצמצום הפערים הגיאוגרפיים .מחד ,שלוש הממשלות האחרונות פעלו כולן לקידום
הפריפריה ובכל התחומים התקבלו החלטות שיש בהן כדי לקדם ולפתח את הפריפריה.
מאידך ,בחינת נגזרות ההחלטה בפועל מלמדת כי לרוב מדובר בצעדים חיוניים ,אך לא
משמעותיים דיים כדי לחולל שינוי של ממש וצמצום דרמטי של הפערים.
אין זה מפתיע ,אם כך ,שתוצאות המדד מראות שהפערים בין הפריפריה למרכז לא
צומצמו בין השנים  2003ל־ 2009ואף התרחבו :מחוזות תל־אביב והמרכז הגדילו את
הפער מהממוצע הארצי ,בשעה שבצפון ,בירושלים ובחיפה נרשמה ירידה בתוצאות.
המדד מצביע על כך שבין השנים  2003ל־ 2009הפערים התרחבו בתחום החינוך
והתעסוקה ונותרו יציבים בתחום הבריאות .כאשר בוחנים אינדיקטורים שונים במדד
מתברר שצמצום הפערים אינו משימה בלתי אפשרית ,כפי שעולה למשל מהשיפור שחל
ביחס בין שיעור העמדות הרפואיות בפריפריה ובמרכז.
בשלב זה ראוי לעמוד בקצרה על מגבלות המחקר .המדד אינו יכול לשקף בצורה
מלאה את הפערים בין המחוזות השונים במדינה כיוון שבמציאות אינספור פרמטרים
משפיעים על חיי התושבים .המדד אינו מתייחס למשל לתחומי התרבות 114,הבריאות או
הסביבה .מגבלה זו אינה מאפיינת רק את מדד אי השוויון הגיאוגרפי .כל מדד ,כמעט
ללא יוצא מהכלל ,שואף לפשט את המציאות ונאלץ להסתמך לשם כך על מספר מוגבל
של אינדקטורים .יתר על כן ,אף מדד אינו יכול להיות אובייקטיבי לחלוטין ,שכן לאופן
בניית המדד תמיד תהיה השפעה על תוצאותיו .עם זאת ,להערכתנו מדד אי השוויון
 114כדי ללמוד על הפערים בתחום התרבות ראו פרסומים שונים של המרכז למידע ומחקרי

תרבותhttp://www.pilat.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96- :
%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%
A7%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/
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הגיאוגרפי שהוצע במחקר מתמקד בתחומים החשובים ביותר ונעזר באינדקטורים הזמינים
הטובים ביותר .ראוי להזכיר שתי מגבלות נוספות של המדד אשר נובעות מצורת הגדרתו.
המדד בוחן רק פערים יחסיים בין מחוזות שונים ולא בוחן את ההתקדמות האבסולוטית.
נוסף לכך ,המדד בוחן רק פערים גיאוגרפיים ולכן הוא אינו מפריד בין יישובים ברמות
סוציו־אקונומיות שונות בתוך כל מחוז.
לסיום ,ראוי לעמוד על כמה המלצות העולות ממחקר זה .אין ספק שנאספים במדינה
נתונים שמפולחים למחוזות גיאוגרפיים שונים ,אך המידע עדיין לא מספק .בעת בניית
המדד למדנו שטבלאות רבות מדי של הלמ"ס אינן מפולחות על פי מחוז המגורים
ונאלצנו לוותר על אינדקטורים שהיו יכולים להגדיל את רמת הדיוק של המדד .לעתים
המידע בלמ"ס נאסף רק עבור השנים האחרונות ולכן לא ניתן להיעזר בו במדד (למשל
תוחלת חיים מתוקננת על פי מחוז) ,לעתים הנתונים אינם עקביים (למשל נתונים על
אודות מערכת ההשכלה הגבוהה) ולעתים הנתונים אינם קיימים כלל (למשל מספר
התלמידים בכיתה ומספר שנות הלימוד לפי מחוז) .לכן מומלץ שהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה תאסוף בצורה מסודרת נתונים רבים יותר ,ויתכן שאף ראוי להקים מאגר
מידע ייחודי אשר ירכז מידע המפולח על פי מחוזות ממקורות שונים (הלמ"ס ,הביטוח
הלאומי ,משרדי ממשלה ועוד).
המלצה חשובה נוספת היא עריכת מחקר המשך אשר יבחן את התפתחות המדד
בשנים הבאות .נראה שמשרדי הבריאות והתמ"ת הציבו לאחרונה את צמצום הפערים
הגיאוגרפיים בראש סדר העדיפויות וראוי לבחון אם הפעילות הענפה בתחום תצליח
לצמצם את הפערים .כמו כן ,מומלץ להשלים את המדד עבור השנים שלא נבחנו .במחקר
זה המדד נערך עבור שלוש תקופות בשל מגבלות זמן ,אך חישוב תוצאות המדד עבור
כל שנה ושנה תוכל להצביע על קווי מגמה מדויקים יותר.
מבחינה מעשית הממשלה צריכה להציב יעד לעצירת התרחבות הפער בין המרכז
לפריפריה באופן מיידי ,וכן להציב יעדים קונקרטיים לצמצום הפער בשנים הקרובות.
הדינמיות של האינדיקטורים המרכיבים את המדד מלמדת שהפערים בין המחוזות בהחלט
ניתנים לשינוי .עבור חלק מהפערים החסם המרכזי לצמצום הוא תקציבי וראוי שפערים
אלו ייפתרו במהרה .במקביל יש לקדם תהליכים ארוכי טווח אשר יצמצמו את יתר
הפערים ולהציב את צמצום הפערים הגיאוגרפיים בסדר העדיפויות של משרד החינוך.
לסיכום ,מדד אי השוויון הגיאוגרפי שהוצע בעבודה זו מלמד על פער משמעותי בין
המרכז לפריפריה ,שאף התרחב בשנים  .2009-2003יש לקוות שבזכות פעילות אמיצה
של הממשלה המדד יצביע על צמצום הפערים כבר בשנת .2012
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מסתם עורקי האנרגיה של המערכת הדמוקרטית
בישראל — ניתוח ניהולו של משק החשמל ויישומה
של המדיניות הנוגעת לתשתית האנרגיה על־ידי
הרשות המבצעת במדינת ישראל
אלי סלמה
מאמר זה מתמקד בבחינת ניהול תשתית האנרגיה במדינת ישראל ומתבסס על דפוס
התחלופה הגבוהה של ממשלות ושרים במדינת ישראל ,שרווח בשני העשורים האחרונים.
מכך נגזרת השערת המחקר לפיה המערכת הפוליטית בישראל מתאפיינת בחוסר יציבות,
שמוביל לרפיון הרשות המבצעת ,ובתרבות פוליטית שניחנת בליקוי חשיבה לטווח ארוך.
שילוב אלמנטים אלו בא לידי ביטוי בקשיי משילות ובציעות מתמשכים ,שתוצאתם
פגיעה ביישום האינטרס הציבורי וטיב חיי האזרחים ורווחתם .לדעת המחבר ניכר כי
טיפולה של הממשלה במה שהוגדר במשך  12שנים כ"משבר" ,התאפיין באי־פיקוח,
בהחלטות חסרות בציעות ,בתכניות שהושמטו וביעדים שלא הוגשמו .ניתן ללמוד על
כך ממצבה הרעוע יחסית של תשתית החשמל הישראלית ,ומניהול תשתית האנרגיה
בהקשר הסביבתי והעובדה כי תחנות הכוח של חברת החשמל הן גורם מרכזי לזיהום
אוויר ולפליטת גזי חממה במדינת ישראל .לדעת המחבר על החברה האזרחית לתקן את
ההסדר בבסיסו של משק החשמל והפיקוח עליו בד בבד עם תהליך מקביל של נטילת
אחריות מוסדית–ריבונית לאיתור כשלי משק החשמל והיערכות לפתרונם.

מבוא
ההיסטוריה הפוליטית במדינת ישראל הנה נרטיב פתלתל ,שלאורכו נקבעת המדיניות
ומתקבלות ההחלטות שמעצבות את חיי התושבים .החברה האזרחית בישראל נעה
בקטבים שבין ימין לשמאל ,ובין שסע חברתי ומשבר קואליציוני לאחדות ופטריוטיזם.
דברי ימיה שזורים בתנודות אלו ,שהפכו לפניה של המערכת הפוליטית ,שהנה מערכת
דמוקרטית בהגדרתה ,האמונה על קיום וקיימות של אורח חיים תקין עבור אזרחי המדינה.
מחקר זה יבחן השגות אלו באופן ביקורתי .המחקר שואף לאבחן את המערכת
הפוליטית בישראל בשני העשורים האחרונים ,כשבגרעינו השאלה :כיצד מאפייניה
של מערכת זו והתרבות הפוליטית ששוררת בה משפיעים על המנהל הציבורי ועל חיי
האזרחים? המהלך המחקרי בעבודה זו מתבסס על דפוס התחלופה הגבוהה של ממשלות
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ושרים במדינת ישראל שרווח בתקופה הנדונה ,וגוזר מכך את השערת המחקר לפיה
המערכת הפוליטית בישראל מתאפיינת בחוסר יציבות שמוביל לרפיון הרשות המבצעת,
ובתרבות פוליטית שניחנת בליקוי חשיבה לטווח ארוך .שילוב אלמנטים אלו בא לידי
ביטוי בקשיי משילות ובציעות מתמשכים ,שתוצאתם פגיעה ביישום האינטרס הציבורי
וטיב חיי האזרחים ורווחתם.
טענה זו תעוגן בסקירת השיח התיאורטי הדן בקשיי משילות במערכות דמוקרטיות.
פרק הרקע התיאורטי יעסוק באופן בו המקרה הישראלי תואם את ההשגות התיאורטיות
וישתמש בהן כדי לבאר ולאבחן את התרבות הפוליטית ואת מאפייני המערכת הדמוקרטית
בישראל .הפרק הבא יטול את ההבנות בנוגע לאי־יציבותה של המערכת והיעדר החשיבה
לטווח ארוך ,ויאמת אותן באמצעות בחינת ניהול תשתית האנרגיה במדינת ישראל .הבחירה
במקרה הבוחן של משק החשמל הישראלי נבעה מההנחה שמשק החשמל הוא ספירה
משמעותית בשגרת חייהם היומיומית של אזרחי ישראל ,ספירה שניהולה האפקטיבי
לאורך שנים דורש מהממשלה דפוסי חשיבה ארוכי טווח וטיפול עקבי .היות שאלו
מאפייני הבסיס של מערכת זו ,סביר כי בחינה של ניהולה לאורכן של שנים ישליך על
קיומן של תכונות אלו ,אשר עבודה זו טוענת שנעדרות מהתרבות הפוליטית בישראל.
הפרק יבחן ,על כן ,את החלטות הממשלה ,תכניותיה והמהלכים שביצעה במהלך
עשרים השנים האחרונות ביחס למשק החשמל ולאור התרחיש לפיו בטווח הארוך לא
תוכל תשתית האנרגיה בישראל לספק את צרכי החשמל של כלל תושביה .בפרק זה
תיערך בחינה של כשלים על רקע חילופי השרים והממשלות שהתרחשו במהלכם ותוצג
הקורלציה בין השניים.
חלקו הבא של הפרק ינקוט גישה דומה .במרכזו יעמדו המדיניות וההחלטות הממשלתיות
הנוגעות להשפעת משק החשמל על איכות הסביבה .חלק זה יתמקד בשני תחומים:
קידום השימוש באנרגיות מתחדשות במשק החשמל והמאמץ הלאומי לצמצום פליטת
גזי חממה .יוצגו בו תרחישים שונים ,המביעים את העלות והתועלת של הגשמת היעדים
הממשלתיים בתחומים אלו .לאחר מכן יסקור חלק זה את כשלי הביצוע הממשלתיים,
וכפי שנעשה בפרק הראשון ,יקבילם וינמקם בתחלופת שרים ובתוצריה הפוליטיים של
מערכת בלתי יציבה.
באמצעות שני הפרקים ודרך מקרה הבוחן של ניהול תשתית האנרגיה בישראל ,שואף
מחקר זה לאבחן כרוניקה של משילות לקויה .הדגש במחקר הוא על אי־יציבות ,שורשיה
ותוצאותיה .מטרת העבודה לספק דיאגנוזה ולהצביע על הכיבים ,מתוך הבנה שבניית
גופי ידע ,גם ביקורתיים ,הנה השלב הראשון במסעה של חברה אל עברה מזורה ,מסע
שמחקר זה הוא פסיעה בו.
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רקע תיאורטי
הוגים ,תיאורטיקנים ופילוסופים לאורך ההיסטוריה ניסו לתרגם לכדי נוסחה את המערכת
האנושית שבה בני אדם מושלים ונמשלים .פעמים רבות הם דימו בעיני רוחם את יום
כינונה של החברה ,של איזו " "Polityדמיונית היפותטית ,אותו יום בו הבינו יחידים
שרצונם הוא לחיות יחדיו ולשם כך ניסחו הסכם שמעגן את האופן בו הרצונות והאינטרסים
של הקבוצה ייקבעו ויתורגמו למהלכים מציאותיים .עם הזמן התפתחה גם ההבנה שעל
הסכם זה לייצג טוב משותף ,כזה שיתאים וייצג את הרצונות והאינטרסים של לפחות
רוב חברי הקבוצה .ז'אן ז'ק רוסו קרא לזה "האמנה החברתית" .להסדר הפוליטי הזה,
החופשי והרצוני ,שהסכימו עליו קבוצות ויחידים בחברה נתונה על מנת לשרת את
האינטרסים שלהם ולשפר את רווחתם אנו קוראים "דמוקרטיה" .זאת כל עוד תוקפו
ותקפותו מאוששים ונבחנים באופן עקבי על־ידי השותפים להסדר ,וכל עוד ההסדר
עצמו משקף מערכת ערכים ליברלית מסוימת בבסיסו.
זוהי הגדרה פשטנית ,כמעט "מבואית" ,לנושא שהשיח האקדמי אודותיו הנו עתיר
ומסועף .לצורך מאמר זה יהיה בה די .עם זאת ,למרות הגדרת הבסיס ,לדמוקרטיה פנים
וסוגים רבים .הבחירה בסוג מסוים של הסדר ,ובסוג מסוים של דמוקרטיה ,היא אקט
של העדפה רצונית נגלית :השותפים (או השותפים־המייסדים) העדיפו הסדר מסוים,
שלדעתם יש בו את הפוטנציאל לשרת את כלל האינטרסים באופן הטוב ביותר לעומת
הסדרים אחרים (דורון .)1986 ,עיצוב ההסדר הוא תוצר ההתפתחות ההדרגתית של
יחסי הכוחות בין הקבוצות השונות בחברה והשינויים בתרבות הפוליטית שמגלמת את
יחסי הכוחות האלו .לפיכך ,ניתן לתאר את עיצוב ההסדר כסוג של שיווי משקל ,תוצר
של תהליך מקח ממושך ומתמשך בין השולטים לאזרחים ובין השולטים לבין עצמם
1
(.)Doron and Senned, 2001
עם זאת ,בדומה לכל הסדר וולונטרי ,שומה על ההסדר הדמוקרטי להיות עקבי עם
רצונות הפרטים .כאשר אין ביכולתו של ההסדר לענות באופן מועיל על צרכיהם ,פירוש
הדבר הוא אחד משניים :או שהאנשים שנבחרו לא היו ראויים ומתאימים ,או שהמערכת
הפוליטית ורכיבי ההסדר אינם מוצלחים .מפאת ההנחה שהפרטים והקולקטיב שהם
יוצרים פועלים באופן רציונלי ,מצב זה דורש תיקון ,שהערכים והפרוצדורות שבבסיס
המערכתי של ההסדר אמורים לאפשר 2.על כן ,אם האזרחים ,נשואי ההסדר ,אינם מוטבים
על ידו ,אזי במערכת דמוקרטית תקינה הם יחליפו את האמונים על הוצאת ההסדר
לפועל — את הפוליטיקאים — או ינקטו צעדים על מנת לשנות את רכיבי ההסדר או את
 1גדעון דורון" ,עוצמתו של האזרח — הסדר דמוקרטי יציב לישראל" (תל־אביב :המרכז הישראלי
להעצמת האזרח ,)2006 ,עמ' .19
 2שם ,עמ' .23-22
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תצורת המערכת .היות שמדינות דמוקרטיות מבוססות על כושר ציבורי זה ,נהיר מכך
הקשר בין טיב המשילות לקיומם של המושלים 3.המשילות מגדירה את יכולת המשטר
במדינות דמוקרטיות לתכנן ולהוציא לפועל תכניות המיועדות לשפר את רווחת הציבור.
הצלחת המשטר הדמוקרטי נבחנת באמצעות אומדן המשלב מונחים כלכליים של עלות
מול תועלת ,ואת היכולת להשיג את האחרונה באופן שיהלום נורמות דמוקרטיות כמו
4
שוויון ,חירות ,צדק חלוקתי ,צדק משפטי וחופש ביטוי.
בואכה המאה העשרים ,עם גלי ההתפשטות וההתפרשות של משטרים דמוקרטיים,
עמדה המציאות ושפע הממצאים הפוליטיים שהיא סיפקה למבחן מול רעיונות האמנה
החברתית .העולם של הגל הדמוקרטי אחרי מלחמת העולם השנייה החל להיות מנותח
תחת זכוכית המגדלת של חוקרים ממדעי החברה .המשטרים הדמוקרטיים הללו התבססו
במהלך שנות החמישים והניבו צמיחה כלכלית באירופה ובארצות הברית .עם זאת ,כאשר
גדל דור התינוקות ,בניה ובנותיה של מלחמת העולם השנייה ,דור "הבייבי־בום" ,הם
הפגינו חוסר שביעות רצון .זאת ,למרות היותם דריו המחונכים של עולם שופע כלכלית.
שנות השישים והשבעים סימנו את הירידה בשימוש במוסדות הפוליטיים הפורמאליים
לצורך מימוש אינטרסים ואת התגברות הפנייה לאפיקים בלתי פורמאליים :לרחובות,
להפגנות ולמחאה .לפתע חוקרים נדרשו לשאלה מדוע נשואי ההסדר הדמוקרטי אינם
מרוצים ממנו עוד.
זוהי מחלתו של העידן הקפיטליסטי של סוף שנות השישים :משבר הלגיטימציה.
משבר שמשטרים דמוקרטיים ברחבי העולם ,ובכללם גם ההסדר הפוליטי בישראל,
החלו סובלים ממנו .תובע המונח ,יורגן האברמס ( ,)1973התייחס במקור לסתירה בין
חובת המשטר הדמוקרטי לספק את צרכי כל אזרחיו ,לאי נכונותם של העשירים לממן
את העניים (כלומר הסתירה בין קפיטליזם ,שאי־שוויון בבסיסו ,לחובתה של המדינה
הדמוקרטית לספק תנאים שוויוניים לכלל אזרחיה) 5.יוצא שהמדינה נאלצת להתערב
יותר ויותר בפתרון בעיות שוק .בכך היא מרחיבה את משימותיה בו בזמן שהיא אינה
מצליחה בהכרח לעמוד בהן .כך עולה שבסופו של תהליך בעיות כלכליות עוברות
לספירה הפוליטית ואי פתרונן מוריד מטיב המשילות ומערער את בסיס הלגיטימציה
6
של הממשל .כך נוצרת חברה צינית ומנוכרת ,שאינה מאמינה עוד במדינה ובמוסדותיה.
 3גדעון דורון" ,ישראל — דמוקרטיה בירוקראטית?" ,מתוך ייצוב עצבי הממשל ,עורך :גדעון דורון
(תל־אביב :המרכז הישראלי להעצמת האזרח ואוניברסיטת תל־אביב ,)2011 ,עמ' .18
 4אלון רובינשטיין" ,נייר עמדה בנושא משבר המשילות של המשטר הישראלי" (המרכז הישראלי
להעצמת האזרח ,)31.10.2009 ,עמ' .4
 5יורם פרי" ,ממדינת מפלגות לטלה־פופליזם" ,פנים :כתב עת לתרבות חברה וחינוך ,מספר :)1999( 9
עמ' .17
Max Kaase and Kenneth Newton, “Beliefs In Government” (Oxford: Oxford university 6
Press, 1998), p. 20.
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אנתוני גידנס ( )1990הגדיר זאת כ"כישלון ההסדר הפוליטי ליצור בקרב האזרחים רמה
7
מספקת של מחויבות ומעורבות ,כדי שניתן יהיה לשלוט היטב וכהלכה".
מכאן נובעת תיאוריית עומס היתר .חוקרים והוגים ליברליים כמו קלאוס אוף בשנות
השבעים ,הסבירו את חוסר הלגיטימציה באמצעות לוגיקה של תשומות ותפוקות ,כלומר
תפיסת ההסדר הדמוקרטי כממברנה .כזו שקולטת את התשומות — את רצונות האזרחים,
ומתרגמת אותן לתפוקות — להחלטות פוליטיות וקביעת מדיניות .אנשי תיאוריית עומס
היתר מצביעים על קריסת מערכת זו 8.השיעור ההולך וגדל של ההשתתפות הפוליטית
מצד הציבור המחונך והדרשני של העידן הקפיטליסטי מוטט את יכולתה של אותה
ממברנה — של ההסדר הפוליטי בעצם — להיענות לכמות הדרישות העצומה .הדרישות
מהמדינה מתרבות ,היכולת שלה לספקן קטנה והציבור נהייה מתוסכל .כך ממשלות
החלו להיכנס למעגל בו הן נלחמות על שרידות ומבטיחות לציבור הבוחרים הבטחות
רבות שאין ביכולתן לקיים .במקביל ,הציבור מאבד את אמונו בממשלה ,שעה שהוא
9
אינו מרגיש מיוצג על ידה וחש כי אינטרסיו לא ממומשים.
תחושה זו הנה מגמה של משבר מהותי במרכזו של ההסדר הפוליטי .סמואל הנטינגטון
הדגים את רעיון עומס היתר בארצות הברית בשנות השישים והשבעים .דניאל בל ,אף
הוא בשנות השבעים ,דן בירידת כוחן של המפלגות ועליית הניכור הפוליטי בארצות
הברית ,וסמואל בריטן ,כלכלן פוליטי ,חזה ב־ 1975כי הדמוקרטיה הליברלית עתידה
10
להיעלם מן העולם אם לא נעמוד על המשמר.
הראיות האמפיריות ,שאנשי התיאוריה משתמשים בהן כדי לתמוך את טיעוניהם,
מגולמות במה שמכונה בספרות עידן שקיעת המפלגות (בעולם המערבי בשנות השמונים
והתשעים) :ירידה בהיקף החברות במפלגות ,היחלשות הזיקה המסורתית אליהן מצד
הבוחרים וירידה באחוזי ההצבעה .המפלגות והפוליטיקאים מאידך ,מצטמצמים לכדי
התמקדות בהבטחת קיומם בסביבה הפוליטית הגועשת .כך עם העת הפוסט־מודרנית
נתרופף לו הקשר בין מנהיגים למונהגים .מצב זה מתחדד בישראל על רקע היותו של
11
האתוס החברתי המכונן סוציאל־דמוקרטי ,מה שמעלה את רמת הציפיות מהממשל.
כיצד ,אם כן ,רעיון זה בא לידי ביטוי בפוליטיקה הישראלית? לו היה עלינו לסכם
בקצרה את אופייה ,היה ניתן להגדיר את ישראל הפוליטית כחברה הטרוגנית מגוונת.
המערכת הדמוקרטית בה מבוססת על שיטת בחירות ייצוגית־רובנית .שיטה זו מיתרגמת
לכדי פרלמנט ,שהרכבו מבטא את אותו גיוון וכמוהו גם את השסעים החברתיים שהגיוון
 7יורם פרי" ,ממדינת מפלגות לטלה־פופליזם" ,עמ' .18-17
8
9
יורם פרי" ,ממדינת מפלגות לטלה־פופליזם" ,עמ' .17
Max Kaase and Kenneth Newton, “Beliefs In Government”, p. 24. 10
 11יורם פרי" ,ממדינת מפלגות לטלה־פופליזם" ,עמ' .19-17
Max Kaase and Kenneth Newton, “Beliefs In Government”, p. 20.
Ibid, p. 21.
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מפיק .תיאוריית עומס היתר במקרה הישראלי מחדדת את העובדה כי במקרה של חברה
פלורליסטית משוסעת ,כמו בישראל ,לא רק כמות הדרישות מתישה את המערכת ,אלא
גם אופיין המנוגד .נדמה כאילו המשחק הפוליטי בישראל מתנהל בין קבוצות שבלתי
ניתן לגשר על הפערים האידיאולוגים ביניהן ועל האינטרסים הסותרים הנובעים מכך .בו
בזמן ,היות שהפוליטיקה הישראלית מבוססת על שיטה של ייצוג יחסי ,בה המדינה כולה
היא למעשה אזור בחירה אחד השולח  120נציגים לפרלמנט ,נוצר מצב בו הפיצולים
החברתיים עושים דרכם אל הפוליטיקה .היות שמדובר בשיטה פרלמנטרית אזי יש צורך
בקואליציות ,שבשל מגוון המפלגות הופכות להיות רבות חברות ,ובשל אי הרציפות
האידיאולוגית ביניהן הופכות ללא יציבות 12.חוסר היציבות מנטרל את היכולת של
הרשות המבצעת להפיק מדיניות ארוכת טווח ועקבית באופן אפקטיבי .בשל כך ,נוצר
מצב בו המשילות רופפת ואינה מספקת את הרצונות והאינטרסים האזרחיים .חוליה
הכרוני של המערכת החמיר בשני העשורים האחרונים.
כללי המשחק הדמוקרטי ,שבמקומות אחרים מעוגנים מראש בחוקה עוד בהיוולד
האומה ,נקבעים בישראל תוך כדי תנועה ,בעת שהמשחק הפוליטי כבר מתנהל .עם
זאת ,בשני העשורים הראשונים למדינה ראינו בתקופה יציבה — תקופת מפא"י .מפלגת
מפא"י נעשתה המפלגה הדומיננטית ,גודלה מנה לפרקים כ־ 40%מחברי הכנסת והיא
הייתה ממוקמת במרכז המפה הפוליטית ,כך שמפלגות שדרו לימינה ולשמאלה לא יכלו
לחבור כדי להדיחה בשל המרחק האידיאולוגי ביניהן .מצב זה של יציבות שלטונית
אפשר תכנון לאומי לטווח הבינוני והארוך 13.עם זאת ,בימים אלו של התגבשות המערכת
הפוליטית הונחו היסודות המערכתיים לערעורה.
בחינה בהווה מראה כי ממשלות ישראל מתחלפות כל שנתיים בממוצע .משמע,
הן צולחות בקושי את מחצית תקופתן המיועדת .על־פי מדד הדמוקרטיה הישראלית
שהפיק המכון הישראלי לדמוקרטיה ב־ ,2003ישראל מובילה את  36המדינות הנסקרות
בקצב חילופי השלטון .הרצף השלטוני הקלוקל מוביל לכך שאין תכנון לטווח ארוך —
המדיניות הציבורית נהגית ומבוצעת "כאן ועכשיו" במסגרתה של קדנציה ,שאורכה אינו
וודאי .חוסר היציבות נובע משתי סיבות :השיטה הפוליטית הנהוגה והאופן בו התרבות
הפוליטית משפיעה על מערכת היחסים בין מצביעים לנבחרים בישראל.
משבר הלגיטימציה עשה את דרכו אל ישראל והחל משתקע בה עם התנודות וההשפעות
של המצב הביטחוני במהלך שנות השבעים והשמונים של המאה העשרים .כפי שציינתי,
ישראל מתאפיינת במערכת רב־מפלגתית .מערכת זו מופעלת על בסיס עיקרון הרוב
המוחלט .כלומר ,כדי לזכות בבחירות באופן מכריע ,יש להשיג  50%מהקולות ומושב אחד
נוסף .היות שאף רשימה לא זכתה עדיין ב־ 61מושבים ,מתבקשת המפלגה שסיכוייה הם
 12גדעון דורון" ,עוצמתו של האזרח — הסדר דמוקרטי יציב לישראל" ,עמ' .37-35
 13גדעון דורון" ,ישראל — דמוקרטיה בירוקראטית?" ,עמ' .20-19

לארשיב תיטרקומדה תכרעמה לש היגרנאה יקרוע םתסמ 105

הגבוהים ביותר להצליח בכך ,להרכיב קואליציה של מפלגות שותפות .חברות הקואליציה
דורשות בתמורה לחברותן בה תשלום — בדרך כלל תפקידים ,תיקים ומימוש האינטרסים
הסקטוריאליים שהמפלגה מייצגת 14.לעתים קרובות נוצרות קואליציות שהחברות בהן
מייצגות ציבורים שונים ,בעלי אינטרסים מנוגדים .במקרה כזה הרשות המבצעת נגררת
אל משבר קואליציוני ,הנובע מתהליכי המקח של פוליטיקת קואליציות ,המשוחקת על
15
תשתית של חברה משוסעת.
הסיבה לריבוי השחקנים המסורבל המתואר עד כה ,היא היות המדינה כולה אזור
בחירה אחד ,שבו כל אזרח מצביע לרשימה מפלגתית .כך למשל ,במקום מערכת תקינה
בה הפרלמנט מורכב משתי מפלגות דומיננטיות ,כמו בארצות הברית או בבריטניה ,אנו
עדים בשנים האחרונות להצפה פרלמנטרית :בשנת  1992נכנסו לכנסת  10מפלגות ,בשנת
 ,11 — 1996ב־ 1999נבחרו  ,15ב־ — 2003הורכבה הכנסת מ־ 13מפלגות ,בבחירות
ב־ 2006עשו  12מפלגות את דרכן לפרלמנט וכן גם ב־ 16.2009מצב מערכתי זה מתנהל
על רקע תמורות אזרחיות שחוללו שינויים בדפוסי ההצבעה וגרמו למעבר בוחרים בין
המפלגות .כיום המפלגות כבר אינן יכולות לסמוך על קהלים קבועים — הן נתונות
17
לתנודות אלקטורליות חריפות ,שתוצאתן פיחות ביציבותה של המערכת המפלגתית.
תעוקת המשבר הובילה לניסיונות לערוך רפורמות מערכתיות ,ביניהן הבחירה
הישירה לראשות הממשלה ורעיון הפריימריס לבחירת הרשימות המפלגתיות .אולם
שני ניסיונות אלה למזור היו לרועץ .הפריימריס שהוחל בשנת  1992בשתי המפלגות
הגדולות ,המערך והליכוד ,שאמור היה לאפשר לחברי המפלגות הרשומים לבחור את
נציגיהם בהליך דמוקרטי מקדים (במקום רשימה המורכבת בידי חברי מרכז המפלגה),
כרסם למעשה ביציבותן .הוא נשא באמתחתו תופעות של שימוש לרעה ,כמו התפקדות
כפולה ,נטישה המונית של חברים אחרי הפריימריס והתפקדות רק לשם הפריימריס — כזו
שנעדרה תמיכה במפלגה בבחירות הכלליות .התחרותיות ,שהייתה ייעודה של השיטה,
לא שופרה ,היות שמלכתחילה למועמדים מכהנים וותיקים היה יתרון על חדשים .כך
יצא שהיתרונות הגלומים בשיטה נפסחו וחסרונותיה התקעקעו .זאת ,באופן שהחליש
את המפלגות הגדולות והשפיע על הלכידות הפנימית בהן ,שעה שחברי כנסת נהיו

 14גדעון דורון" ,עוצמתו של האזרח — הסדר דמוקרטי יציב לישראל" ,עמ' .35-34 ,30
 15שם ,עמ' .34
 16אלון רובינשטיין" ,המפלגות בעידן החדש" ,מסמך פנימי בארכיון הכנסת .2005 ,עמ'  .10 ,4מתוך:

http://www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m01056&type=pdf [accessed: October 16,
2011].

 17דני קורן" ,קץ המפלגות — הדמוקרטיה הישראלית במצוקה" (תל־אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד,
 ,)1998עמ' .13-12
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מחויבים לבוחריהם בבחירות המקדימות ולא למצע המפלגה .כך יצא שהפריימריס
18
התניע תהליך מפורר.
ניסיון נוסף לאחות את המרקם המערכתי היה חוק הבחירה הישירה ,שהונהג בבחירות
 1999 ,1996ו־ .2001החוק פיצל את ההצבעה לשתי הצבעות נפרדות :אחת עבור
מועמד לראשות הממשלה והשנייה למפלגה לכנסת .המטרה הייתה לחזק את מעמד
ראש הממשלה ,להגביר את המשילות ולצמצם את המפלגות .בפועל התוצאה הייתה
הפוכה — ניתוק ההצבעה לראשות הממשלה מההצבעה למפלגות אפשר לבוחרים
הצבעה למועמד מסוים לתפקיד ראש הממשלה ואת ההצבעה למפלגה כלשהי התיר
להתבססות על סמך אינטרסים אישיים צרים .כך יצא שהמפלגות הגדולות איבדו מנדטים
רבים ,לטובת מפלגות סקטוריאליות או חד־נושאיות .המצב הקל על כניסת שחקנים
חדשים לפוליטיקה ועל ריבויים ,ובשל כך אפשר את ביזורו של הפרלמנט .מלאכת
הרכבת הקואליציה הפכה למורכבת יותר בשל ריבוי השחקנים והאינטרסים ,ובשל כך
יציבותה פחתה ,שעה שלמפלגות בינוניות וקטנות ניתנה לפתע השפעה רבה במשא
ומתן הקואליציוני 19.שינויים אלו שיסעו יותר משהיטיבו ועל כן העמיקו את משבר
והפרו את מצב עומס היתר המערכתי באי־יציבות חריפה.
הלגיטימציה ְ
תמונה זו של פרגמטיזם מערכתי חודדה והועמקה בעקבות הקרנתה על המסך .הלקונה
שנפערה בשל היחלשות המפלגות התמלאה לאטה בנוכחותו של הסממן הבולט של
תקופתנו — התקשורת .הטלוויזיה המסחרית והרב ערוצית נכנסה ושינתה את כללי המשחק.
הדמוקרטיות כיום מכונות בספרות דמוקרטיות מתווכות או דמוקרטיות שהתקשורת
במרכזן .ההתנהלות הפוליטית החלה להיות מושפעת מהלוגיקה הטלוויזיונית :התנהגות
הפוליטיקאים ,תהליך קבלת ההחלטות וסוג ההחלטות שהתקבלו ,סרו למרות האילוצים
התקשורתיים .יורם פרי ( )1999מטעים כי "הדימוי נעשה יותר חשוב מהתוכן" 20.כלי
התקשורת מתארים את הפוליטיקה במונחים אישיים ומכופפים אותה לצורך הוויזואלי
של המדיום (זה המוקרן על מסך) וכן לתרבות הסנסציונית שהוא מקדם .פוליטיקאים
החלו להסתמך יותר ויותר על יועצי תקשורת ,מגייסי כספים וסוקרים ,העובדים עבור
הפוליטיקאי באופן אישי ,במנותק מהבסיס המפלגתי .כך נוצר דפוס התנהגות לפיו
במקום לעצב סדר יום מדיני־חברתי ולפעול בעקביות ליישומו ,הפוליטיקאים נענים
לגחמות תקשורתיות בעטיי שיקול זמן המסך 21.התרבות הפוליטית והקשר שהיא
מפיקה בין מצביעים למועמדים השתנו באופן ניכר :גימיקים נהיו עדיפים על עבודה
 18אלון רובינשטיין" ,המפלגות בעידן החדש" ,עמ' .13
 19אלון רובינשטיין" ,המפלגות בעידן החדש" ,עמ' .10
 20יורם פרי" ,ממדינת מפלגות לטלה־פופליזם" ,עמ' .19
“Telepopulism: Media and Politics In Israel” (Stanford: Stanford University,Yoram Peri 21
Press, 2004), pp. 10-12.
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פרלמנטרית "אפורה" דוגמת חקיקה ודיונים .היות שהטלוויזיה קובעת הן את סדר
היום הציבורי והן את לוח השידורים ,ברי לו לפוליטיקאי כיום שהתקדמותו ושרידותו
תלויות בפופולאריות התקשורתית שלו 22.כאן עולה עיקרון הקמפיין המתמשך ,לפיו
פוליטיקאים לא משתמשים בשיטות של שיווק פוליטי רק במערכות בחירות ,אלא לכל
אורך כהונתם ,וזאת כדי להבטיח ולהכשיר את בחירתם הבאה 23.הלכי רוח אלו של
התרבות הפוליטית יוצרים פוליטיקאי שמתנהג אחרת .הוא מודע לתלותו בתקשורת
ומוקף אנשי מקצוע שתפקידם לייעץ לו נכונה — לו באופן פרטי — איך להתנהל באופן
אפקטיבי בדמוקרטיה שהתקשורת במרכזה .עם זאת ,ברי לו שבידיו חלון הזדמנות
מצומצם להצליח בכך ,שהרי חוסר היציבות המערכתית ידוע לכל .הפוליטיקאי יודע
שיש לו שנתיים בממוצע להבטיח את קיומו .על כן ההחלטות שהוא מקבל מושפעות
פעמים רבות מהלוגיקה התקשורתית .התנהלותו הפוליטית צריכה להיות כזו שתקצור
את הפירות או הדיבידנדים התקשורתיים בטווח הזמן הקרוב.
כאשר המערכת הפוליטית פועלת לאורה של תרבות פוליטית כזאת — תרבות
שמקדשת פוליטיקאים פרטיים וחשיבה לטווח קצר .אזי מתחזקות שתי מגמות שמשלימות
את הכשלים המערכתיים שנידונו עד כה :אי תכנון לטווח ארוך והיחלשות המערכת
המפלגתית ,המובילה לחוסר יציבות .בשל אי הוודאות ואי היציבות ,מתקשה הרשות
המבצעת להוציא לפועל מדיניות .בתחומים רבים במנהל הציבורי ישנו צורך מובנה
בחשיבה אסטרטגית ארוכת טווח .במקרה הישראלי ,אי היציבות פוגמת ביכולת הריאלית
של הממשלה למשול .הדבר בא לידי ביטוי בתהליכים מנהליים שלא באים לכדי השלמה,
בהחלטות שאינן יוצאות לפועל ובסרבול תהליך קבלתן בכלל .התרבות השלטונית
בישראל כופה מצב של קברניט הנעדר אחיזה איתנה בהיגוי ומנהלנים ובירוקרטים שלא
מיישמים החלטות דרג פוליטי נבחר בשל היותו בר חלוף .ההחלטות שכן מתקבלות לא
מפוקחות לכדי יישומן ,כיוון שחילופי המשמרות הפוליטיים כה תכופים.
כך או כך ,אם הממשלה או הדרגים המנהליים לא מצליחים להפיק וליישם החלטות,
הרי שמדובר בקשיי משילות מובהקים .כפי שהוזכר בפתיחת פרק זה ,מטרתו של ההסדר
הפוליטי־דמוקרטי היא למלא את האינטרסים והרצונות של הציבור ,או לפחות של רובו.
לו מתרחש מצב בו השגרה הלאומית נפגעת בשל קשיי משילות ,או שהעלות שהציבור
משלם גבוהה מהתועלת שהוא זוכה בה ,הרי שמדובר במצב בו קשיי המשילות פירושם
פגיעה בריבונות העם.
הפרק הבא יאמת את ההשגות התיאורטיות הללו ,על־ידי בחינת תהליכי קבלת
ההחלטות הממשלתיות בכל הנוגע לתשתיות האנרגיה במדינת ישראל .יוצג בו האופן
בו חוסר היציבות השלטונית בישראל ,כפי שתואר בסקירה התיאורטית שלעיל ,מוביל
 22יורם פרי" ,ממדינת מפלגות לטלה־פופליזם" ,עמ' .20-19
 23שם ,עמ' .21
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לעומס מערכתי שלא מאפשר לרשות המבצעת להיענות לתשומות האזרחים .הממצאים
שיועלו ישימו במרכזם את ההנחות התיאורטיות וידגימו באופן ישיר כיצד אינטרס ציבורי
נפגע בשל משילות רופפת .משילות ,שהדיון עד כה תלה את מצבה בשילוב שבין מתודה
פרלמנטרית לא יעילה ותרבות פוליטית המעלה על נס קוצר רואי.
אנרגיה ,קיימות וסביבה
הביטוי "קיימות" נעשה שגור בעשרים השנים האחרונות בשיח העוסק בתשתיות
ובהשפעתן על הסביבה" .קיימות" ,או " ,"Sustainabilityהנו מושג המתייחס לאופן בו
מערכות אנושיות מנהלות את משאביהן ,כדי שאלו יספיקו לקיום בטווח זמן ארוך ,תוך
כדי פגיעה מינימלית בסביבה .בין ייצור האנרגיה לאיכות הסביבה ישנו קשר ישיר ,היות
שייצור חשמל דולה מהסביבה משאבים רבים ומפיק ,כתוצר לוואי ,זיהום שמשחית את
הסביבה ואת בריאות הדרים בה .נורמות גלובליות בעשרים השנים האחרונות ושיקולים
בריאותיים ,כלכליים וחברתיים מקומיים ,העלו על הפרק את האפשרות שלפחות חלק
מתהליך ייצור האנרגיה בישראל יתבסס על מקורות אנרגיה מתחדשת .מאז ומתמיד
כל אנרגיית החשמל בישראל הופקה ממשאבים מתכלים ,או "פוסילים" — משאבים
כמו פחם ,דלק וגז .משאבים אלו מתאפיינים בכך ששריפתם מניעה את הטורבינות של
תחנות הכוח בארץ תוך שהיא פולטת תרכובות כימיות שונות לאוויר ,וכן את היותם
מתכלים ,כלומר שהשימוש בהם הוא חד פעמי ויש לצרכם בקביעות .בעשור האחרון
חל שינוי הדרגתי בשימוש במקורות אנרגיה בישראל .ראינו ירידה בשימוש בדלקים
נוזליים ועלייה בשימוש בפחם וגז 24.עם זאת ,תחום האנרגיות המתחדשות נשאר מנוון.
מהן אותן אנרגיות מתחדשות? — אלו הם משאבים טבעיים ,שניתן לרתום את דינמיקת
התנועה שלהם או את האנרגיה שהם מפיקים לייצור חשמל ,מבלי שיהיו לדבר השלכות
סביבתיות פוגעניות .למשל ,אור שמש ,רוח ומים .בניגוד לדלקים פוסילים ,משאבים
אלו אינם מתכלים ואין צורך לייבאם.
ברחבי העולם המפותח ,תעשיית האנרגיה המתחדשת נמצאת בעשור האחרון בתנופה
מרשימה .בעטיי ההבנות והמודעות הסביבתית ,שהפכו לנורמה באירופה ובארצות
הברית ,פותחו פרויקטים סולאריים לייצור אנרגיה והתהוו לכדי תעשייה ענפה .תעשייה
זו ,שנתמכת על־ידי ממשלות באדיקות ,תורמת לחברות הללו על־ידי צמצום הזיהום
הנובע מייצור אנרגיה ומזעור הנזק הבריאותי שנובע ממנו .יתרה מכך ,השקעה באנרגיות
מתחדשות ידועה כמנוף לצמיחה כלכלית וכיצרנית של עשרות אלפי מקומות עבודה
איכותיים .חברות ישראליות היו מחלוצות פיתוח ויישום הטכנולוגיה הסולארית .מערכות
החשמל התרמו־סולאריות הראשונות בעולם פותחו על־ידי חברת "לוז" הישראלית כבר
 24אליעזר שוורץ" ,ניתוח הכשלים בפיתוח משק החשמל בישראל" ,עמ' .2
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בשנות השמונים של המאה העשרים ,ומספקות מאות  MWבמדינת קליפורניה .למרות
שטכנולוגיה זו פותחה בשטחה ,מדינת ישראל ,בשל סיבות שיימנו בהמשך ,לא נהנית
מפירותיה או מיישומה 25.זאת ,למרות מרחביה שטופי השמש ,שמהווים פוטנציאל
להשתלבות ראויה בשוק עולמי משגשג ומניב במיוחד.
על־פי הדו"ח השנתי של תכנית הסביבה של האו"ם (" ,)"UNEPההשקעה העולמית
באנרגיה בת־קיימא הגיעה ל־ 211מיליארד דולר ב־ .2010צמיחה של פי חמשה במהלך
שש השנים האחרונות .על פי הדו"ח ,אנרגיות מתחדשות מהוות בשנת  2010כ־16%
מכלל צריכת האנרגיה העולמית וכ־ 20%מייצור החשמל הגלובלי בפרט 26.בארצות
הברית הודיע הנשיא ברק אובמה על תכניתו להשקיע  15מיליארד דולר בשנה ,במהלך
העשור הקרוב ,בטכנולוגיות "ירוקות" .אחרי המשבר הכלכלי של  2007הקצתה תכנית
ההאצה למשק האמריקאי כ־ 75מיליארד דולר לטובת פיתוח והטבות מיסוי לאנרגיות
מתחדשות .בגרמניה ,המדינה המובילה בשוק האנרגיות המתחדשות ,מתקיימת תשתית
תעשייתית בשווי מוערך של  240מיליארד דולר שמעסיקה כיום כ־ 250,000בני אדם
וצפויה לספק עד  2020יותר משרות מתעשיית הרכב הגרמנית .בבריטניה אושרה תכנית
בעלות של  100מיליארד פאונד להקמת  7,000טורבינות רוח עד שנת  ,2020תכנית
שצפויה לייצר  125,000מקומות עבודה 27.מחקר שנערך באוניברסיטת  MITמראה כי
הרווחים הכוללים מהשינויים בחקיקה בארצות הברית מאז ( 1970שנת חקיקת החוק
הסביבתי הראשון " )"Clean air actשווים ל־ 5.4טריליון דולר .הסוכנות הפדרלית
להגנת הסביבה מספקת הערכה גבוהה הרבה יותר ,של  27.6טריליון דולר 28.בשנת
 2009הותקנו בעולם מערכות חשמל הפועלות על תאים גבישיים פוטו־וולטאים ()PV
בהיקף של  .MW 7,200מדובר בצמיחה של כ־ 15%לעומת  2008וכ־ 200%לעומת
 ,2007קצב צמיחה שמעיד על התנופה המשגשגת הכלל עולמית .סך ההספק העולמי
ממערכות אלו בשנת  2010עמד על  .MW 23,000ענף ה־ PVלבדו העסיק ב־ 2010מעל
 250,000בני אדם .כיום פועלות בגרמניה כ־ 5,000חברות שונות ,בהכנסה מצרפית של
29
מיליארדי יורו.
 25גרינפיס ים תיכון" ,משק האנרגיה של ישראל בפרשת דרכים :ניתוח הקשר בין אנרגיה ואיכות סביבה
בהווה ובעתיד" ,2005 ,עמ' .4
UNEP News Centre, “Report Shows Continued Growth Of Renewable Energy In 2010”, 26
13.7.2011.
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2647&ArticleID=8812 [accessed:
November 21, 2011].

 27קואליציית דרכים לקיימות" ,ישראל מול משבר האקלים :סיכונים לעומת עלויות כלכליות" ,עמ'
.13-11
 28קואליציית דרכים לקיימות" ,נייר עמדה מספר  :4המשק מפסיד מיליארדים בגלל תחלואה מזיהום
אוויר" ,עמ' .7
 29ירחון "תשתיות" ,גיליון  ,4ינואר־פברואר  ,2011עמ' .54-52
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נתונים אלו מדגימים איזו תועלת טמונה עבור נשואי ההסדר הדמוקרטי בישראל
בהשקעה של הממשלה בפיתוח תשתית לאנרגיות מתחדשות .כפי שצוין בפרק הקודם,
לאורך השנים עלה נושא האנרגיות המתחדשות כאחד הפתרונות למשבר האנרגיה
בישראל .לו יעדי הממשלה שהוצבו היו נענים ,ולו היו החלטותיה לאורך השנים
מקוימות ,מדינת ישראל היתה יכולה לממש פוטנציאל תעסוקתי נרחב לצד מניעה של
פגיעה בריאותית וסביבתית.
על־פי הערכות שונות ניתן לבסס  10%מכושר ייצור החשמל ,החום והקור בישראל על
אנרגיה סולארית תרמית ועל טכנולוגיית  .PVמדובר בחיסכון שנתי של  434מיליון שקלים
בעלויות הבריאות בלבד .נוסף לכך אם משקללים את ההכנסות הצפויות מטכנולוגיה
סולארית ודמי האבטלה שנמנעו בזכות התרחבות התעסוקה שהיא מבטיחה ,עולה כי
30
המשק הישראלי מפסיד מדי שנה כ־ 205מיליון דולר מאי־המעבר לאנרגיה סולארית.
משאביה הסולאריים הברוכים של מדינת ישראל ומשאביה האינטלקטואליים הענפים,
מאפשרים לה לחזור ולקחת חלק תחרותי מטיב בצמיחה המואצת בתחום הסולארי ובמרוץ
הכלכלי המניב שהיא מפיקה — בתחום שמפתחים ישראלים נתנו יד בייסודו מלכתחילה.
הבנה זו מודגשת לאורן של הערכות כגון זו של גורמים בתעשיית הרוח הישראלית,
לפיה השקעה נבונה ויישום פרויקטים יכולים להביא להשגת יעדי מכירות של כ־500
מיליון שקלים תוך חמש שנים 31.כמו כן ,ידוע כי מגזר האנרגיות הסולאריות יוצר יותר
מקומות עבודה פר  MWמהמגזר המבוסס משאבים פוסילים .הערכה מעלה כי הקמה
של תשתית אנרגטית סולארית המספקת כ־ MW 4,500תניב כ־ 6,000מקומות עבודה
בזמן הקמתה בלבד .נוסף לכך ,אחוז גבוה יותר של עובדי המערכת נמצאים תדיר באתר
ההתקנה ולפיכך משתלבים בכלכלה המקומית .מדובר בנתון המצטלב באופן מטיב עם
העובדה שהאזור המציג את הפוטנציאל הגבוה ביותר לניצול סולארי הוא אזור הנגב,
אזור המאוכלס בדלילות ולוקה ביכולתו לשמר כוח אדם בעל מיומנות גבוהה .הפריית
הכלכלה המקומית בדרום באמצעות החדרה מואצת של ייצור תרמו־סולארי עד שנת
 2025תפיק תועלת בסדר גודל של כמיליארד דולר בגידול בתמ"ג וכן  260מיליון דולר
נוספים — ערכם של תשלומי דמי אבטלה שנמנעו .השימוש באנרגיה סולארית בכלל
המשק הישראלי יניב תועלת עודפת של  181מיליון דולר נוספים בשנה ותועלת מהוונת
32
כוללת של מעל שני מיליארד דולר בעשרים השנים הבאות.

 30קואליציית דרכים לקיימות" ,נייר עמדה מספר  :4המשק מפסיד מיליארדים בגלל תחלואה מזיהום
אוויר" ,עמ' .17
 31גרינפיס ים תיכון" ,אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה" ,עמ' .20-19
 32גרינפיס ים תיכון" ,דו"ח גרינפיס לאנרגיה סולארית בישראל — הכדאיות הכלכלית והחברתית
משימוש באנרגיה סולארית" ,יולי  ,2005עמ' .21-16 ,1
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כפי שעלה בפרק הראשון לחיבור זה ,מטרת ההסדר הדמוקרטי היא ליצור מנגנון
פוליטי שיקיים ויוציא לפועל את האינטרס הציבורי באמצעות שימוש במשאבים
הקולקטיבים .ניהול רציונלי יהיה כזה בו הנבחרים והמנהלנים המופקדים על המערכת
אמורים לפעול מתוך אוריינטציה מתמשכת של מקסום תועלת .הנתונים שהוצגו עד
כה מעידים על שוק בינלאומי משגשג ופורח שנגיש לחלוטין למדינת ישראל שטופת
השמש והניסיון הטכנולוגי .ההערכות שנסקרו בקצרה מעידות על התועלת הנרחבת ,הן
הכלכלית והן החברתית והסביבתית ,שמדינת ישראל מתעתדת לקצור אם תנותב הספינה
המדינית בכיוון זה .נתונים אלו מתחדדים לאור מצבו של משק האנרגיה הישראלי כפי
שהוצג בפרק הקודם .עם כל זאת ,אותו רפיון מערכתי־ביצועי שעומד בגרעין משבר
האנרגיה הישראלי נותן את אותותיו גם כאן ומהווה מעצור.
ארובות תחנות הכוח של חברת החשמל לישראל ממשיכות לפעול ,פולטות עדיין רק
מה שמתפרק משריפת חומרי גלם מתכלים ולמעשה מעמידות כך את הציבור ,המנהלן
ואיש השלטון הישראלי בפני שיקול נוסף ומשמעותי :עצם ניהול הפליטה עצמה.
ב־ 1996אשררה מדינת ישראל את אמנת האו"ם בדבר שינוי האקלים שנחתמה
ב־ .) Convention On Climate Change"U.N Framework"( 1992מטרת האמנה לייצב
את כמות גזי החממה באטמוספירה לרמה שאינה מסכנת את מערכת האקלים .בשנת
 2004ישראל אשררה את אמנת קיוטו .בשנת  2009הצהיר נשיא המדינה שמעון פרס
בוועידת האקלים בקופנהגן שישראל תעשה את מיטב המאמצים להפחית את שיעור
33
הפליטות שלה ב־ 20%עד שנת .2020
פירוש הדבר שישראל לקחה על עצמה מחויבות סביבתית בפני הקהילה העולמית
במסגרות המשמעותיות ביותר .נוסף לכך ,מדינת ישראל התקבלה בשנת  2010לארגון
ה־" ."OECDארגון בינלאומי זה הוא המועדון המכובד ביותר שמדינה כישראל יכולה
להתקבל אליו .הקבלה פירושה עלייה ביוקרה ובמעמד הבינלאומי וטומנת בחובה
אפשרויות כלכליות ודיפלומטיות פוריות .עם זאת ,ארגון זה מציב בפני חברותיו
קריטריונים סביבתיים מתנים ,וישראל התקבלה על סמך הבטחותיה ליישם תהליכי
34
רפורמה סביבתיים שהתחייבה אליהם במהלך תהליך ההצטרפות.
התחייבויות אלו מעוגנות בחתימתה של ישראל על פרוטוקול קיוטו ב־ ,2004עם
 192מדינות נוספות .על פי פרוטוקול זה ישראל מוגדרת כמדינה מתפתחת .מדינות
המוגדרות כמתפתחות אינן אחראיות כספית לפליטות גזי החממה שלהן .אולם ,רמת
הפליטות בישראל תואם את זו של מדינה מתועשת מתקדמת .עם סיום תוקפו של
 33לשכת דוברות משכן נשיאי ישראל" ,נאום נשיא מדינת ישראל שמעון פרס בוועידת שינוי האקלים
של האו"ם".17.12.2009 ,
 34צבי לביא" ,חלק מהעולם :ישראל הצטרפה לארגון ה־ .)10.5.2010( Ynet ,"OECDמתוך:
]http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3887391,00.html [accessed: November 11, 2011
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הפרוטוקול ב־ 2012צפויה ישראל לשנות את מעמדה ולהימנות עם המדינות המתפתחות.
מה שצפוי ,במיוחד בעקבות ההתחייבות של נשיא המדינה בקופנהגן ,לגרור ,במצבה
35
הנוכחי של ישראל ,חובות פליטה מהותיים.
אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינויי האקלים (" )"UNFCCCמציעה ערכת כלים
כלכליים ומנגנונים פיסקליים גמישים ,היוצרים עבור המדינות החתומות עליה את שוק
הפחמן .בשוק זה הזכות לפלוט היא מוצר סחיר ,ומחיר הפחמן — הנקבע בתנאי שוק
אלו — מתווסף לעלויות של צרכני האנרגיה .מדינה המצליחה להפחית את הפליטות
אל מתחת למכסה שנקבעה לה רשאית למכור את יתרת הקצאות הפליטה שלה למדינה
אחרת שחרגה מהמכסה .כך מתהווה מחיר שוק לפחמן ,שמהווה מס על פליטות גזי
36
החממה במשק ,שמגולגל על גב הצרכנים.
בשנת  2006נפלטו בישראל  43.7מיליון טון גזי חממה .על פי יעדי ההפחתה ,בשנת
 2020יהיה על ישראל לעמוד על אותה רמת פליטה בדיוק (על אף העלייה בצריכת
החשמל) .בנובמבר  2009הוגש לממשלה דו"ח מקינזי 37שהעריך כי מדינת ישראל צפויה
להכפיל את פליטות גזי החממה שלה מ־ 71מיליון טון ב־ 2009לכ־ 142מיליון טון עד
 38.2030פירוש הדבר שבשנת  ,2020שנת המבחן של עמידת ישראל ביעדיה ,המדינה
תהייה אחראית לחריגה של  41%מיעד הפליטות שהציב הנשיא בקופנהגן 39.אולם,
השקעה ,פיתוח והגעה ליעדים בתחום האנרגיות המתחדשות (כפי שהועמדו על־ידי
ממשלות ישראל ויידונו בהמשך) יכולות להביא לפיחות של  10%בפליטה 40.פירוש
הדבר ,שהמעבר לשימוש באנרגיות סולאריות בישראל יכול למנוע פליטת  24מיליון
41
טון גזי חממה ,שעשויים לתרום כ־ 240מיליון דולר במחירי זכויות פליטה.
הנתונים החיוביים שנמנו עד כה יכלו להיות מאפייניה של מדינת ישראל ,לו עמדו
ממשלותיה ביעדיהן או במימוש החלטותיהן .אולם במציאות הם מתחלפים בנתונים
הבאים ,שמבטאים את עלות הזיהום והפליטות שנובעת מהשימוש במשאבים מתכלים:
המשק הישראלי מוציא מדי שנה כ־ 4.3מיליארד שקלים על טיפולים רפואיים
בתחלואה שנגרמת מזיהום אוויר שיוצרות תחנות הכוח של חח"י 42.מה שמוביל לפגיעה
35
36
37
38
39
40
41
42

גרינפיס ים תיכון" ,אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה" ,עמ' .21
קואליציית דרכים לקיימות" ,ישראל מול משבר האקלים :סיכונים לעומת עלויות כלכליות" ,עמ' .4
"דו"ח מקינזי" מהווה מסמך מסקנות שהגישה חברת ייעוץ חיצונית אשר נתבקשה לכך מהמשרד
לאיכות הסביבה וועדת המנכ"לים לבחינת פוטנציאל פליטות גזי החממה בישראל.
קואליציית דרכים לקיימות" ,התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל :המלצות ארגוני
הסביבה" ,עמ' .1
פורום ישראל לאנרגיה" ,בחינה מחודשת של נחיצות תחנת הכוח הפחמית באשקלון" ,עמ' .6
קואליציית דרכים לקיימות" ,ממשלת ישראל ומשבר האקלים" ,עמ' .22
גרינפיס ים תיכון" ,דו"ח גרינפיס לאנרגיה סולארית בישראל" ,עמ' .9
קואליציית דרכים לקיימות" ,נייר עמדה מספר  :4המשק מפסיד מיליארדים בגלל תחלואה מזיהום
אוויר" ,עמ'  .3מתוך סכום זה ניתן להפחית כ־ 434מיליון שקלים על־ידי עמידה ביעד הממשלתי
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החמורה בבריאות ,הוא תוצרי שריפת חומרי הגלם בתחנות :גז אוזון ( ,)O3חלקיקי פיח
( PM10ו־ ,)PM2.5חנקן ( ,)NOxתחמוצות גפרית ( ,)SO2פחמן ( )COופחמן דו־חמצני
( — CO2המרכיב העיקרי בגזי החממה) .תוצרים אלו נפלטים מהארובות ונמהלים באוויר
הנשימה .החשיפה אליהם מובילה לפגיעה בתפקוד מערכות לב ריאה ,ברונכיטיס כרונית,
43
קשיי נשימה ואף מוות.
לדוגמה ,סרטן הלימפומה (שאינו על שם הודג'קין) היא מחלה הידועה כבעלת
קשר ודאי לזיהום אוויר כימי .עלות סבב הטיפולים הראשוני בחולה למדינה ולמשק
היא  102אלף שקלים .לכך מתווספים כ־ 200אלף שקלים אם החולה זקוק להשתלה.
לכ־ 40%מהחולים המחלה מתפרצת בשנית ועלות סבב הטיפול השני מוערכת בכ־158.8
אלף שקלים .במחלה לוקים כ־ 50אנשים נוספים כל שנה .לפי הערכת בנק הדם בבית
חולים רמב"ם ,עלות הטיפול בהם למשק בין השנים  1998ל־ 2001הייתה  48.6מיליון
שקלים למחלה זו בלבד .מחקר של משרד הבריאות מעריך כי  293אנשים מתים מדי
שנה בתל־אביב בלבד כתוצאה מזיהום אוויר .במחקר שנערך בבית חולים שניידר נמצא
קשר ישיר בין התקפות אסטמה בקרב ילדים לזיהום אוויר שמקורו בתחנות הכוח של
חח"י .מהמחקר עלה קשר ישיר בין  374החריגות מתקן זיהום האוויר בתל־אביב בחודש
ינואר  1998להכפלת מקרי האסטמה באותו חורף 44.כמו כן ,ד"ר מייקל הוארטה וד"ר
מיכאל גורביץ' מבית חולים ברזילי מצאו והראו במחקרם קשר ישיר בין העלייה בכמות
המזהמים מאז הקמת תחנת החשמל הראשונה באזור אשקלון ,לבין העלייה בכמות
המאושפזים בשל מחלות לב וריאה .ממצאיהם מוצגים כגרף עולה ,הצופה תפיחה בת
 10%של הנתונים בעתיד הקרוב 45.ממחקר של המשרד לאיכות הסביבה ועמותת "אדם
טבע ודין" עולה כי בעיר תל־אביב לבדה ישנם  1,100מקרי מוות כל שנה של תושבים
46
מעל גיל  30כתוצאה מזיהום אוויר.
נוסף לנזק הבריאותי המאסיבי ועלות הטיפול בו ,יש לפליטה משמעויות כלכליות
נוספות .לדוגמה ,נזקים למבנים ותשתיות כתוצאה מפגיעת חלקיקים .שיפוצם הוא חלק
מהעלות הכוללת של ייצור החשמל למשק .תחמוצות החנקן הנפלטות גורמות לבלייה
של  10%ייצור חשמל מאנרגיות סולאריות ו־ 867מיליון שקלים בעמידה ביעד התייעלות אנרגטית
של .20%
 43קואליציית דרכים לקיימות" ,נייר עמדה מספר  :4המשק מפסיד מיליארדים בגלל תחלואה מזיהום
אוויר" ,עמ' .4
 44גרינפיס ים תיכון" ,משק האנרגיה של ישראל בפרשת דרכים" ,עמ' .7 ,2
 45קואליציית דרכים לקיימות" ,ממשלת ישראל ומשבר האקלים" ,עמ'  ;24בילי פרנקל" ,בית חולים
ברזילי חשף את הקשר בין זיהום אוויר למחלות לב וריאות" NRG ,מעריב ( ,)26.5.2008מתוך:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/738/745.html [accessed: October 30, 2011].

 46יוסי יהושוע" ,סכנה :מדי שנה מתים כ־ 1,100איש בתל־אביב מזיהום אוויר" .)7.1.2003( Ynet ,מתוך:
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2360299,00.html[accessed: November 16, 2011].
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מואצת של מתכות ,והגופרית מעלה את חומציות מי הגשמים .תופעות אלו גורמות
47
בתורן להוצאה מוגדלת על תחזוקה של מבנים ותשתיות.
מבקר המדינה מעריך את העלויות למשק בגין פליטת טון אחד של מזהמים כך :חלקיקי
פיח —  7,061אירו ,חנקן —  2,865אירו ,גופרית —  4,947אירו ,פחמן דו־חמצני — 14.83
אירו 48.על פי תחזית המשרד להגנת הסביבה משנת  ,2009עד שנת  2025צפוי גידול
49
של  63%בפליטות .חריגה זו צפויה לעלות למשק כ־ 20מיליארד שקלים סך הכול.
עלויות אלו ,שאינן נובעות מהוצאת כספים ישירה לצרכי הפעלת מערך האנרגיה,
אבל כן קשורות לטיפול במפגעיו ,מכונות בכלכלה הקלאסית "עלויות חיצוניות" .אלו
הן עלויות ששעה שהרווח נשאר בידי בודדים ,החברה כולה משלמת אותן.
ממה נובע ,אם כן ,הפער הזה שבין תמונתו ההיפותטית של עולם מוריק ,המונע
בכוחן של קרני השמש ,לבין תמונת המציאות המפויחת והמתנשפת כרונית שמציג
המקרה הישראלי?
המחסום הראשון בפני פיתוח וייצור של אנרגיה מתחדשת בקנה מידה משמעותי הוא
השמטת העלויות החיצוניות ,אלו שנמנו לעיל ,בעת קביעת תמהיל הדלק האופטימלי
לייצור חשמל .שיקולים כלכליים של הגורמים הנוגעים בדבר השמיטו לאורך השנים
ועדיין משמיטים (כפי שיוצג בהמשך) את העלויות הלא ישירות ,אך המשמעותיות ,של
סל הדלקים הישראלי במתכונתו הנוכחית .השמטה זו נדמית כשגורה בתרבות הניהול
ובהחלטות של משרד האוצר ושל רשות החשמל .בחינה של עלויות ישירות גרידא
הופכת השקעה ועידוד ממשלתיים של אנרגיות מתחדשות ללא משתלמים.
עם זאת ,תרבות ניהול היא מושא השינוי של לקחי ההווה והשפעות הסביבה .אי
אפשר להתעלם לאורך זמן מהנתונים החיוביים שמציג המעבר לאנרגיה מתחדשת .אכן,
בעקבות השיח העולמי גם מקבילו הישראלי עובר תהליכי תמורה .עם זאת ,מהפכה של
אנרגיה ירוקה ,כזו שתהפוך את מה שגלום בפוטנציאל לשגור וממשי ,מצריכה שיתוף
פעולה בין משרדי ממשלה שונים :המשרד להגנת הסביבה ,משרד התמ"ת ,משרד האוצר,
משרד המדע והטכנולוגיה ,משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים ,וכן התנהלות שוטפת
ומשותפת עם גופים כמו מנהל מקרקעי ישראל ,חח"י ורשות החשמל 50.הניסיון שנצבר
במדינות שפיתחו תעשייה סולארית בהצלחה מלמד על מאמץ נחרץ של הממשלה ושל
המגזר הפרטי להתגבר במשותף על מחסום השוק קצר הטווח של הסרבול הבירוקרטי.
על מנת להפוך את השוק הסולארי לשוק פרטי יש להפיק את היציבות שתמשוך את
47
48
49
50

קואליציית דרכים לקיימות" ,ישראל מול משבר האקלים :סיכונים לעומת עלויות כלכליות" ,עמ'
.13
מבקר המדינה ,דו"ח שנתי 59ב לשנת  ,2008עמ' .1207
קואליציית דרכים לקיימות" ,ישראל מול משבר האקלים :סיכונים לעומת עלויות כלכליות" ,עמ' .7
גרינפיס ים תיכון" ,אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה" ,עמ' .3
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המשקיעים והיזמים ,על־ידי הצגת חזית מאוחדת של הממשלה והסקטור הציבורי
כולו 51.במקרה הישראלי ,פיתוח התעשייה הסולארית נתקל באותם חסמים בירוקרטיים
שנמנו בפרק הקודם ,אשר מצרים את היכולת לנהל את משק החשמל באופן אופטימלי
בכלליותו .חסמים בירוקרטיים שמשביתים את יכולת המשילות ברמה כזו שאינטרס
ציבורי אובייקטיבי לא מיושם ,הנם פגיעה מעשית בהסדר הדמוקרטי.
גם היזם שמעוניין באנרגיית רוח למשל ,כמו מקבילו מהפרק הקודם שרצה בפיתוח
של אנרגיה קונבנציונלית ,נתקל באותה מערכת ענפה של סחבת .לדוגמה ,עלות מדידות
הרוח לצורך הקמת טורבינות מוטלת על היזם .השקעה זו עלולה לרדת לטמיון אם
קידום הפרויקט נתקע בכל אחד מהשלבים הבירוקרטיים שהיזם צריך לצלוח ,כמו
למשל אישור הקרקע.
גורם המשפיע הן על חישוב העלויות בידי מקבלי ההחלטות והן מוסיף על אתגריו
של היזם הפרטי הוא שטחי הקרקע הגדולים הנדרשים לפרויקט .בניית  MW 500של
מערכות  PVדורש כ־ 35קמ"ר 52.שטחי קרקע בישראל אינם משאב נגיש כלל.
תכנית למתקן ששטחו עולה על  300דונם במשבצת חקלאית מחייבת ,נוסף לדיון
במנהל מקרקעי ישראל ,גם הליכי היוועצות עם הרשות המקומית ומשרד החקלאות.
הליכים אלו ממושכים ,ורק לאחר שיוכל להשלימם יזכה היזם להמשיך במסעו לקבלת
רישיון העומד בדרישות הרגולציה של רשות החשמל ומגבלות רשת ההולכה .זאת ,אם
53
אכן הצליח להסדיר את הפן הקנייני של רכישת הזכויות בקרקע.
במדינות אחרות בהן נחקק חוק אנרגיה מתחדשת ניתן לראות קורלציה בין מועד
חקיקת החוק לבין עלייה בהיקף תעשיית האנרגיה המתחדשת .בישראל קורלציה כזאת
לא קיימת .אחת הסיבות העיקריות היא הצורך במכרז על הקרקע .דרישה זו מנתקת
למעשה את הקשר בין התמריץ הכלכלי ליישום בפועל .רמת אי־הוודאות הגבוהה בנוגע
54
לאישור הסופי טרם הבנייה אינה מתאימה לתרבות כלכלית של שוק פרטי.
חסם זה משיק לחסם משמעותי אחר — הקשיים בגיוס ההון .הפחם מסובסד לאורך
שנים ,הוא דלק מוכר ונפוץ והתחנות הפחמיות נבנות על־ידי חח"י ,שהיא חברה ממשלתית.
כל הנתונים הללו משדרים יציבות וודאות גבוהה בנוגע להחזרי הלוואה .לעומת זאת,
אנרגיה מתחדשת הנה טכנולוגיה חדשה יחסית ,אשר טרם זכתה לסבסוד מהימן .היא
מופקת בידי חברות פרטיות במשק שאינו מופרט .עם זאת ,מדיניות ממשלתית ברורה
ועקבית תפחית את אי הוודאות ותשלח מסר מרגיע למשקיעים ולבנקים ,היות שטיבם
של משקיעים הוא כזה שהם זקוקים לתקינה קבועה וליציבות מעוגנת חוק שמבטאות
51
52
53
54

גרינפיס ים תיכון" ,דו"ח גרינפיס לאנרגיה סולארית בישראל" ,עמ' .39
שם ,עמ' .10
ירחון "תשתיות" ,גיליון  ,4ינואר־פברואר  ,2011עמ' .42
גרינפיס ים תיכון" ,אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה" ,עמ' .8-7
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מסר קבוע והתחייבות ארוכת טווח מהממשלה באשר להשקעות במשאבים מתחדשים.
מדיניות כזו ,כפי שיוצג בהמשך ,אינה בנמצא בעשרים השנים האחרונות.
חסמים וקשיים אלו מצטיירים כתשתית לתסכול שבדברי ליאור בראון ,אחראי
רגולציה בחברת "סאן־פלאואר" ,בדיון של וועדת הכלכלה בנוגע למשבר הסולארי ביוני
 .2011בראון טען כי חברת "סאן־פלאואר" "כבר שלוש שנים מנסים לקדם פרויקטים
56
בפריפריה — נגב ,ערבה וישובי עוטף עזה ואנחנו נתקלים במדיניות לא עקבית".
פעולות ממשלות ישראל במהלך השנים לקידום העניין לא נשאו פרי .בחלק הבא של
פרק זה ייסקרו המהלכים המדיניים ,ההחלטות הממשלתיות בנדון והסיבות והאופנים
שבעטיים עשור וחצי של פעילות ממשלתית הסתכם והשתקף כך ,בדבריו של ליאור
בראון ביוני .2011
55

אנרגיות מתחדשות
בינואר  2002אישר השר אביגדור ליברמן את תכנית הפיתוח של חברת החשמל .התכנית
אושרה בהחלטת ממשלה בנובמבר אותה שנה .בהחלטה נקבע "לעודד הקמתם והפעלתם
של מתקני חשמל ותחנות כוח לייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות" והוצב היעד לפיו
"החל משנת  2007יופק חשמל בכמות של לפחות  2%מהחשמל המסופק לצרכנים.
57
אחוז זה יעלה בקצב של  1%כל שלוש שנים".
בתכנית זו היו אמורות לקום תחנת כוח סולארית וטורבינות רוח ראשונות עד סוף
שנת  .2005ההחלטה התבססה בין היתר על פרסום רשמי של מדינת ישראל כבר ב־,1998
לפיו התנאים הסביבתיים בגבולות המדינה טומנים בחובם פוטנציאל אנרגיית רוח של
כ־ .MW 600רק ב־ 2008העניקה חברת החשמל רישיון מותנה לפרויקט תחנות הרוח
המקיף של חברת "מי גולן" ,ששואף להתרחב עד לכדי  150טורבינות רוח .עם זאת,
הוצאה לפועל של הפרויקט עצמו עוכבה בשל תלאות בירוקרטיות 58.סיפור תחנות הרוח
בישראל הוא דוגמה מובהקת לחסם הבירוקרטי המסרס ולמחסור בנחרצות בהוצאת
החלטות אל הפועל .השר ליברמן אישר את הקמת תחנות הרוח ברמת סירין ובהר גלבוע
שברמת הגולן בינואר  2002והתכנית ייעדה אותן לעמוד על תלן בסוף  .2005בפועל,
עוזי לנדאו חתם ופרסם הצעה להחלטת הממשלה בנוגע להקמתן של אותן תחנות
 55גרינפיס ים תיכון" ,אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה" ,עמ' .11-10

 56אתר ירחון תשתיות ,סיכום הדיון בוועדת הכלכלה בנוגע למשבר הסולארי .21.6.2011 ,מתוךhttp:// :
www.tashtiot.co.il/2011/06/21/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9B
/%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-3[accessed: November 15, 2011].

 57החלטת ממשלה חכ.)4.11.02( 44/

 58דפים ירוקים ישראל ,אנרגיית רוח בישראל.N.D ,
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שהבטיחה התכנית (על סך  )MW 155רק באוגוסט  59.2010מדובר רק בתחילתו של
תהליך אישורו של פרויקט להקמת  62תחנות ברמת גולן — הוצאה לפועל מאוחרת,
שכיום תוחמת את הפיגור ב־ 6שנים .איחור שסביר וימשיך לגדול .מקבלת ההחלטה
ועד לרגע זה התחלפו שמונה שרי תשתיות.
הקמפיין המדדה לרתימת אנרגיית הרוח הוא מבוא ודוגמה אחת למגמה כוללת
ששוטפת את ההתנהלות הביצועית בנוגע לאנרגיות מתחדשות .משרד התשתיות
הלאומיות לא הכין כל תכנית ליישום החלטת הממשלה מנובמבר  ,2002לעידוד הקמה
והפעלה של מתקני ייצור המתבססים על אנרגיות מתחדשות .אי ההגעה ליעד שהוצב
בתכנית צורמת ,ומציגה את מוסד משרד התשתיות כבעל בית נפקד בהקשר זה .ב־2002
הוצע כי בשנת  2% 2007מסך החשמל במשק יופק על־ידי אנרגיות מתחדשות .שמיטת
האחריות בנדון ,בהיעדרה של יד מכוונת יציבה ,הובילה לשנת  2007שבה ,שלא כמיועד,
60
רק  0.2%מכלל החשמל יוצר מאנרגיות מתחדשות.
למעשה ,פעילות משרד התשתיות והממשלה ליישום החלטה חכ 44/החלה רק אז,
חמש שנים לאחר מכן .אחת הבעיות בהחלטה מנובמבר  2002היא שאנרגיות מתחדשות
לא הוגדרו בה כ"בעלות חשיבות לאומית" .היעדר סעיף נוסף זה הקשה על יצרני החשמל
הפרטיים (שעידודם נקבע בהחלטת ממשלה מקבילה באותו יום וכן בזאת שנתקבלה
ב־ 1999ופורט לגביה בפרק הקודם) לקבל היתרי בנייה וכן להגיע להסכמים עם מוסדות
מימון .הסכמים אלו הם תנאי של רשות החשמל למתן רישיון פעילות .יתכן שהשמטת
הסעיף נבעה מאי־דקדקנות ,היא אינה מעידה דבר על תהליכים מתמשכים .עם זאת,
סיפורו של הצוות הבין־משרדי שהוקם בעקבות ההחלטה והמליץ על דרכים לזירוז
הקצאת הקרקעות (בעיקר דיון בין משרד התשתיות למנהל מקרקעי ישראל) מעיד על
תהליך מתמשך קלוקל .המסקנות ,שתהליך התהוותן היה צפוי לארוך עד  ,2008עדיין
לא נשאו פרי לכדי החלטות מגובשות.
חוסר הביצוע במקרה זה חבר לכישלון בתרגום ההחלטה לשינוי מבני בחברת
החשמל .שניהם ביטאו החלטות שלא מוצאות דרך להתגשם מזה שנים והתנקזו יחדיו
אל החלטת הממשלה מאוגוסט  2007בנושא "הסרת חסמים במשק האנרגיה" 61.מטרת
ההחלטה הייתה "קביעת פרוצדורות שונות שיובילו לכניסה מהירה יותר של שחקנים
למשק אנרגיה (ובעיקר קידום שילוב של אנרגיה מתחדשת)" — לשון ההחלטה .כפי
שצוין דלעיל ,ההחלטה לא הייתה אפקטיבית מבחינת יישום בשל התארכות הדיונים
 59משרד התשתיות הלאומיות ,הודעת דובר "טוריבינות רוח ברמת הגולן" .10.10.2010 ,מתוך:

http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanRH.htm[accessed: November
10, 2011].

 60מבקר המדינה ,דו"ח שנתי 59ב לשנת  ,2008עמ'. 1220
 61החלטת ממשלה .)12.8.2007( 2178
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של הצוותים המקצועיים 62.בשנת  2011מונה יוג'ין קנדל למגשר בין המשרדים השונים
לשם ייעול הקצאת הקרקעות ,כדי שאותה החלטה משנת  2002תוכל לצאת לפועל.
63
הצוות בראשותו צפוי להשיא מסקנותיו בשנת .2012
בינתיים ,על מנת לסייע ליזמים להגיע להסדרים עם מוסדות מימון ,פורסם מכתב
השרים בפברואר  .2009המכתב מביע נכונות להבטיח העברת תשלומים ליצרנים
פרטיים .אולם התחייבות זו היא הצהרת כוונות מעורפלת .היא כמסד רעוע ,כזה שלא
64
מעוגן בחקיקה או החלטת ממשלה ולכן אין בו כל בטוחה מהימנה לבנקים.
כך התהווה ההליך הבירוקרטי המסורבל לחסם משמעותי .כה משמעותי ,שארבע
ממשלות שונות נדרשו לנושא ולא הצליחו לנטרלו .עם זאת ,לא ניתן לתלות את
העיכובים והפיגורים רק בו .באותה תכנית שהתקבלה בינואר  2002אושרה הקמת תחנת
כוח סולארית באזור הדרום ,באתר אשלים בנגב ,בהספק של  .MW 100גם היא יועדה
להתחיל לפעול עד סוף שנת  ,2005אולם הממשלה פרסמה את השלב הראשון במכרז
להקמתה רק באמצע שנת  65.2008השלב השני פורסם רק במרץ  2009והמתקנים צפויים
היו להתחיל לפעול רק ב־ 66.2012יעד היפותטי ,שכשלעצמו מבטא עיכוב בן שבע שנים.
למעשה ,המכרז נסגר רק בספטמבר  67.2011זאת ,בנוסף לזמן בנייה משוער של שלוש
שנים ,מעמיד את הפיגור על  12שנים משוערות.
בינואר  2009התקבלה החלטת ממשלה  4450בנושא "קביעת יעד מנחה וגיבוש
כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה" .החלטה זו הייתה מעין
אשרור וכינון מחדש של החלטה חכ .44/נוסחה ,במידת מה ,נחרץ יותר ,ושאיפותיה
מרחיקות לכת ומתעלמות מהכישלון במימוש היעדים מ־ ,2002עם היעדים החדשים
 62מבקר המדינה ,דו"ח שנתי 59ב לשנת  ,2008עמ' .1221
 63אירית אוליצקי" ,בז"ן שוקלת רכישת גז טבעי ממאגר טטיס" ,ירחון תשתיות ( .)15.2.2011מתוך:

http://www.tashtiot.co.il/2011/05/19/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8
%D7%99

 64גרינפיס ים תיכון" ,אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה" ,עמ' .10
 65מבקר המדינה ,דו"ח שנתי 59ב לשנת  ,2008עמ' .1228
 66שירה חורש" ,כפי שנחשף ב'גלובס' — אפקון וחברת החשמל יקימו  2תחנות כוח באנרגיית רוח
בהספק של כ־ 22מגוואט; ההשקעה מוערכת ב־ 30מיליון דולר" ,גלובס ( .)11.3.2009מתוך:
http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1000433118&fid=3221[accessed: November
13, 2011].

 67ירחון תשתיות" ,מכרז תחנת הכוח הגדולה באשלים ייסגר מחר" ( .)12.9.2011מתוך:

http://www.tashtiot.co.il/2011/09/12/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99
%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94/% D 7 % 9 1 % D 7 % 9 0 % D 7 % A 9 % D 7 % 9 C % D 7 % 9 9 % D 7 % 9 D
[accessed: November 14, 2011].
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שההחלטה מציבה .לפי החלטה  ,4450עד שנת  10% 2020מצרכי האנרגיה של מדינת
ישראל יסופקו מאנרגיה מתחדשת .נוסף לכך ,הוגדר יעד ביניים של  5%עד שנת .2014
ההחלטה מייעדת משימות ממשלתיות לקידום הקמה של תחנות כוח סולאריות בעיקר
באזור הדרום .ביניהן ,אישוש הצורך בהכרעה בדיון המתמשך בין משרד התשתיות
למנהל מקרקעי ישראל (צורך שעד היום לא מומש) .כמו כן ,ההחלטה קובעת פרסום
מכרז להקמת שלוש תחנות כוח סולאריות בחבל אילות ,שכל אחת מהן תספק בין 50
68
ל־ MW 75עד ינואר .2012
בין החלטה זו להחלטה הקודמת ,שהציבה יעדים בלתי ממומשים ,עברו שבע שנים.
שבע שנים של אי־עמידה ביעדים ללא בחינה שלהם מחדש .זאת ,כאשר עברו חמש שנים
ללא התקדמות כלל בנושא ,עד לדיון בו שוב באוגוסט  .2007מצב זה התנהל לנופם
של חילופי ארבע ממשלות וחילופי גברי תדירים של שבעה שרים במשרד התשתיות.
על מנת לעמוד ביעדיה של החלטה  4450יש להקים כל שנה ,בשנים שבין 2010
ל־ ,2020תחנות כוח בהיקף של  MW 250לפחות 69.הממשלה וחברת החשמל לא
הצליחו להגיע להיקף כזה ולו פעם אחת מאז החליטו בנדון ב־ .2002המועצה הארצית
לתכנון ובנייה אישרה בנובמבר  2011את התכניות להקמת תחנת הכוח הסולארית
בחבל אשלים שבנגב ,שמתעתדת לפעול בהספק של  .MW 250תחנה זו נחזתה בתכנית
משרד התשתיות שאושרה בינואר  .2002מפרשיה נתמלאו רוח בעקבות ההתחייבות
הממשלתית בהצעה  .4450עתה ,משעברה התחנה את המשוכה של המועצה הארצית
לתכנון ובנייה ,היא צפויה להיבנות ולהתחבר לרשת החשמל בינואר  70.2013עיכוב
משוער של  8שנים בלבד.
באוגוסט  2009אושרו הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה של שלוש התחנות
שהחלטה  4450ייעדה להקים בחבל אילות בדרום מדינת ישראל 71.נכון להיום הפרויקט
הסולארי בחבל אילות קורם עור וגידים ,אולם הפרויקט של חברת " "AORAבסמר שבאזור
מתפקד כפיילוט בלבד .פירוש הדבר שגם ב־ 2011האנרגיות הסולאריות בישראל לא
יהוו ולו אחוז אחד מהספק החשמל לתושביה 72.גם לקראת סוף  ,2011על אף ההחלטות,
הצוותים שמונו ,הכדאיות הניכרת והלחץ מצד ארגונים ויזמים ,אין במדינת ישראל מתקן
 68החלטת ממשלה .)29.1.2009( 4450
 69יניב רונן" ,קביעת יעד מנחה לקידום אנרגיות מתחדשות :מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה ,"4450
הכנסת — מרכז המחקר והמידע ,מאי  ,2010עמ' .3
 70תומר פרת" ,אושר :גיבוי גז לתחנות הכוח הסולאריות באשלים" .)1.11.2011( Ynet ,מתוךhttp:// :
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142575,00.html [accessed: November 12, 2011].

 71יניב רונן" ,קביעת יעד מנחה לקידום אנרגיות מתחדשות :מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה ,"4450
עמ' .8
 72יעל דראל" ,קרני שמש ראשונות בחבל איילות :המהפכה בדרך?" .)7.1.2011( Ynet ,מתוךhttp:// :
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4001904,00.html [accessed: November 12, 2011].
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סולארי גדול אחד 73.בדיון של ועדת הכלכלה בנוגע למשבר הסולארי ביוני  ,2011טען
איתן פינס ,מנכ"ל איגוד החברות הסולאריות ,כי הסיבה העיקרית לבעייתיות בענף היא
התנגדות משרד האוצר לתעשייה הפוטו־וולטאית ואי־יכולתה של הממשלה לאכוף את
החלטותיה 74.דבריו משתקפים בסיפורה של תעשיית ה־ PVהישראלית.
למרות היעדים שהציבה הממשלה ,אחוז ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות פחת
ל־ 0.1%ב־ .2009המצב היה יכול להיות שונה אולי ,לולא המשבתים שהתרחשו במהלך
שלוש השנים האחרונות בתעשייה הסולארית הפוטו־וולטאית .ביוני  2008הכריזה חח"י
76
על תעריף ההזנה למערכות  PV 75שעמד על  2.01שקלים לקוט"ש (במקום  50אגורות).
לסך כל ההתקנות של מערכות אלו נקבעה מכסה של הספק חשמל ,שיזכה במימון
באמצעות תעריף החשמל ,של  MW 15 .MW 50למערכות ביתיות ו־ 35למערכות
מסחריות .מכסת ההתקנות המסחריות התמלאה במהירות ,בעוד המכסה הביתית נוצלה
במשורה 77.המועצה הארצית לתכנון אישרה בפברואר  2010את מתווה תכנית המתאר
לפרישת מתקני  .PVבעניין הליכי התכנון קבעה המועצה הארצית כי הוועדות המחוזיות
78
יוסמכו לאשר תכניות למתקנים סולאריים בשטחים שגודלם עד  750דונם.
לאחר מיצוי המכסות באמצע שנת  ,2010הממשלה לא אישרה מכסה חדשה והשוק
קפא ל־ 8חודשים בהמתנה לאישורה של מכסת ההמשך 79.בפברואר  2011משרד האוצר
הקפיא כליל את המשרות ליצרני חשמל סולארי 80.ההחלטה עוררה פולמוס שוקק
ותרעומת בקרב יזמי ויצרני האנרגיה הסולארית הישראלים .סגן הממונה על התקציבים
שאול מרידור השיב לביקורות כי משרד האוצר "ישמח לעודד אנרגיה סולארית ,אבל
לא עכשיו" .זאת תחת הנימוק כי עוד עשר שנים עלות הקמת המתקנים תהייה מחצית
ממה שהיא היום .זהו מקרה מובהק בו משרד האוצר פועל בניגוד להחלטות קיימות
ומתנהל באופן שהופך יעדי ממשלה — כלומר יעדיה של רשות מבצעת נבחרת —
למרוקנים ממשמעות .משמע ,האוצר נוטל לעצמו את הזכות לחשוב מחדש על החלטות
73
74
75
76
77
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80

סיכום דיון בוועדת הכלכלה בנושא המשבר הסולארי.21.6.2011 ,
שם.
תעריף ההזנה מזכה את יצרן האנרגיה המתחדשת במחיר גבוה עבור כל קילו־וואט שהוא מייצר
לשעה .תעריף זה מאפשר את גיוס המימון הדרוש להקמת המערכת באופן שיחזיר את ההשקעה
וישאיר רווח מסוים בידי היזם.
שחר דולב" ,סדרי העדיפויות בהשקעה הלאומית באנרגיות נקיות" ,פורום ישראלי לאנרגיה (,)16.2.2010
עמ' .4
שם.
יניב רונן" ,קביעת יעד מנחה לקידום אנרגיות מתחדשות :מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה ,"4450
עמ' .7 ,5
ירחון "תשתיות" ,גיליון  ,4ינואר־פברואר  ,2011עמ' .44
רויטל חובל" ,האוצר הקפיא מכסות ליצרני חשמל סולאריים" ,כלכליסט ( .)14.4.2011מתוךhttp:// :
www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3508211,00.html [accessed: November 3, 2011].
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הממשלה ,אוטוריטה שעומדת בניגוד למשתמע מהליך דמוקרטי בריא .אי־היכולת
הזו של הרשות המבצעת ,כגוף אחיד ,לשמור על יציבות רגולטורית אמינה ,מרחיקה
חברות בינלאומיות גדולות מהשקעות בישראל ובכך מטרפדת את היכולת של תעשיית
81
האנרגיה המתחדשת לנסוק.
בעקבות המחלוקת בין משרד התשתיות למשרד האוצר מונה ראש המועצה הלאומית
לכלכלה יוג'ין קנדל למגשר .הצעת הפשרה שהוצעה הייתה הפשרת מכסות ל־MW 40
עבור מתקנים קטנים ובינוניים כעת ,ו־ MW 60נוספים עד שנת  .2014זאת כאשר הוגשו
לרשות החשמל בקשות בהיקף של למעלה מ־ 82.MW 1,000ביולי  2011התקבלה הפשרה
לפיה יופשרו  MW 50כעת 83.הפער בין הצורך ,היעד הממשלתי והתניות האוצר מצר
את האופק עבור יזמות סולארית ,הצרה שמתרחשת כמעט עשור מהצבתה כיעד עבור
משק החשמל במדינת ישראל.
מנגד ,האפיק השני שנמנה בתחום ה־ ,PVהחלטת המועצה הארצית לתכנון ,דוחה
גם היא את הגשמת התכנית ,היות שהמועצה הניחה את סמכות האישור למתקנים
בידי ועדות התכנון המחוזיות .הדיונים בוועדות אלו עלולים לקחת שנים ,מתאפיינים
84
במגושמות ,ורבות מהתכניות עלולות להתבטל.
לפי הדו"ח הסביבתי לשנת  2010שפרסמה חברת החשמל ,הרכב המשאבים של
85
ייצור החשמל בישראל הוא  36.6%גז טבעי 61% ,פחם 1.5% ,סולר ו 0.9%מזוט.
המגמה הניבטת מסקירת ההתרחשויות עד כה מקרינה צללית של חוסר־ריאליות על
האפשרות שהממשלה תעמוד ביעדיה .הווה מלמד ,בהסתמך על נתוני חברת החשמל,
כי הצעדים שנלקחו עדיין לא התהוו למסע המתגשם לכדי השגת המטרות .האנרגיה
הסולארית עדיין מהווה אחוז אפסי מסך ייצור החשמל הישראלי .הדרך התלולה אל
היעדים עדיין מדשדשת בנקודת ההתחלה ,ומועדם כבר סמוך .לא סביר ,בייחוד לאור
הפיגורים הניכרים כיום ,בייחוד הפיגורים הסבוכים בחסמים הקיימים שעדיין לא באו
על פתרונם ,ש־ 5%של אנרגיה מתחדשת אכן יושגו עד שנת  .2014הדבר משליך גם
על מידת הריאליות של האפשרות להדביק פיגורים ולהגיע ליעד של  10%עד 2020
 81אבי בר־אלי וליאור זנו" ,האוצר :נשמח לעודד אנרגיה סולארית — אבל לא עכשיו"TheMarker ,
(http://www.themarker.com/news/1.656493 [accessed: November 1, 2011]. .)16.6.2011

 82נתי גרנץ" ,קנדל הציג הצעת פשרה מאכזבת לענף הסולארי —  100מגהוואט בלבד למתקנים קטנים
עד  ,"2014תשתיות ( .)1.6.2011מתוך:
http://www.tashtiot.co.il/2011/06/01/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8
%D7%99-2 [accessed: November 2, 2011].

 83הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום .17.7.2011
 84יניב רונן" ,קביעת יעד מנחה לקידום אנרגיות מתחדשות :מעקב אחר ביצוע החלטת ממשלה ,"4450
עמ' .7
 85חברת חשמל לישראל ,דין וחשבון סביבתי לשנת  ,2010עמ' www.iec.co.il/environment/DocLib/ .4
EnvReport2010.pdf [accessed: October 14, 2011].
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ומעמידה בספק .מהנסיבות שנסקרו דלעיל ניתן להסיק כי תיקון התהליך כרוך עבותות
בתיקון התהליך הפוליטי .ניכר כי הבעיה אינה מחסור במשאבים או בכלים ארגוניים,
אלא אי־הפעלתם באופן רציף ,מגובש ,קוהרנטי ואחיד בשל קשיי משילות שמקורם
בספירה הפוליטית.
כפי שצוין ,אחד היתרונות במעבר לאנרגיה סולארית בישראל הוא האפשרות למנוע
פליטה של כ־ 24מיליון טון גזי חממה 86.תת־הפרק הבא יתמקד בניהול וביישום הממשלתי
של יעדים והחלטות הנוגעים לפליטות גזי החממה בישראל.
גזי חממה
מה שמכונה "גזי חממה" מורכב בעיקר מ־( CO2פחמן דו־חמצני) .מרבית הפליטה של
גזים אלו מגיעה מארובות תחנות הכוח של חח"י ,הפולטות את בעירת הדלקים המתכלים.
מדובר באחד מחמישה מזהמים עיקריים ,שעל השפעתם נעמוד להלן .גזי החממה אינם
המסוכנים ביותר לריאות האנושיות ,לא כמו החנקן ,הגופרית ,האוזון וחלקיקי הפיח.
עם זאת ,תת־פרק זה יעסוק בהם בשל המשמעות הפוליטית שהם מגלמים .גזים אלו
היו מטרתן של אמנות ומאמצים וביססו נורמות בינלאומיות המשפיעות על הסטטוס
הבינלאומי של ישראל .כתוצאה מכך ,המערכת הפוליטית הישראלית קיבלה החלטות
וביצעה מאמצים להפחית את פליטתם .האופן בו הצעות אלו יצאו אל הפועל מעיד על
המערכת הפוליטית ועל יכולת המשילות של הרשות המבצעת בישראל.
נציגי משפחת העמים נתכנסו בריו דה ז'נרו בשנת  1992ובאו על החתום על אמנה
הקוראת למאמץ משותף להפחתת אותם גזים ,על מנת למנוע פגיעה באטמוספרה
ומשבר אקלים בדורות הבאים .ישראל אשררה את אמנת האו"ם במאי  87.1996באותה
שנה החליטה הממשלה על הקמת ועדה בין־משרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה,
שתגבש מדיניות ממשלתית להפחתת הפליטות ועמידה במחויבויות הלאומיות .עד
סוף שנת  2010לא גיבש המשרד תכנית פעולה לאומית להפחתת הפליטה ולא הצליח
להכין את התשתית המקצועית לכך .עד נובמבר  ,2010ניטור הפליטה של גזי החממה
לא הוסדר בחקיקה ,בתקנות ,או בנהלים המשרדיים .מדובר ב־ 14שנים של אי ביצוע
החלטה ואי־עמידה ביעדים והתחייבויות בינלאומיות .כיצד הגיע המצב לכדי כך?
הוועדה שקדה על דיוניה במשך ארבע שנים .רק בשנת  2000ובשנת  2001היא קיבלה
המלצות מומחים בנוגע לאמצעים פוטנציאלים להפחתת הפליטה .בפברואר  ,2001חמש
שנים מיום הקמת הוועדה ,החליטה הממשלה לנקוט פעולות להפחתת הפליטות ,על סמך
 86גרינפיס ים תיכון" ,דו"ח גרינפיס לאנרגיה סולארית בישראל" ,עמ' .9
 87מבקר המדינה ,דו"ח מיוחד "הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל" ,עמ' .5

לארשיב תיטרקומדה תכרעמה לש היגרנאה יקרוע םתסמ 123

המסקנות שיתקבלו בה 88.בינתיים ,בוועידה השלישית של אמנת האקלים ,שהתקיימה
בדצמבר  ,1997נוסח פרוטוקול קיוטו — אמנה שהטילה על המדינות המפותחות מכסות
הפחתה של פליטת גזי החממה בשנים  — 89 2012-2008ואושרר על־ידי מדינת ישראל.
ההצהרה השנייה והמשמעותית הזו על הבימה הבינלאומית ,נדמית כסותרת את אשר
התרחש בפנים מסדרונות הממשלה.
למרות החלטות הממשלה ב־ 1996וב־ ,2001הצעות המומחים והעבודות שהוגשו,
המשרד להגנת הסביבה לא גיבש יעדים להפחתת פליטת גזי החממה .פעילות הוועדה
הופסקה בשנת  2004לאחר שמונה שנים בהן לא שירתה את מטרת הקמתה באופן
אפקטיבי 90.ועדה נוספת לא כונסה במקומה במשך חמש השנים הבאות.
השירות המטאורולוגי ,הפועל תחת משרד התחבורה ,אמור להיות האחראי על ניטור
הפליטה .פעולותיו אינן מוסדרות בחוק או בהחלטה ממשלתית .עבודה מסודרת וראויה
של גוף זה הופכת משמעותית יותר עם התחייבות ישראל בפרוטוקול קיוטו .עם זאת,
הליכי חקיקת הצעת חוק משנת  2000להסדרת השירותים שעל השירות המטאורולוגי
91
לספק לא הושלמו עד היום.
באוקטובר  2007גיבש משרד התשתיות "תכנית אב למשק החשמל ."2030-2007
בתכנית נקבע יעד אסטרטגי להקטנת הפליטות לנפש בטווח הארוך .תכנית זו לא הציבה
לוחות זמנים או תשתית פרקטית להשגת היעד .ההתייחסויות בתכנית להפחתת פליטות
92
גזי חממה היו כלליות ודקלרטיביות לחלוטין.
באותה שנה ,שלוש שנים מאז החתימה על אמנת קיוטו ופירוק הצוות שהיה אמור
להתוות את הצעדים למימוש מטרותיה ,החליט המשרד להגנת הסביבה על הכנת עבודה
לבחינת ההיערכות להפחתת פליטת גזי חממה בישראל .מזכיר הממשלה הודיע בסוף
ישיבת הממשלה באפריל  2008כי אנשי המשרד לאיכות הסביבה "מובילים תכנית
לאומית" 93.לצורך כך ,נשכרה חברה חיצונית והוקמה ועדה בין־משרדית נוספת כדי
ללוותה .החברה והוועדה הגישו ממצאים למשרד בינואר  .2009המשרד להגנת הסביבה
לא הסתפק בממצאים וחצי שנה לאחר מכן ,באפריל  ,2009הוזמנה עבודת המשך של
הגופים המעורבים לשם ניתוח אמצעים .באוגוסט  2009החליט המשרד להתקשר עם
חברת ייעוץ חיצונית בינלאומית כדי להכין בסיס לתכנית פעולה לאומית 94.אותה תכנית
פעולה שנדרשה כבר בהחלטת הממשלה ב־ .1996המשרד להגנת הסביבה מזמין תכניות
88
89
90
91
92
93
94

החלטת ממשלה .)15.2.01( 2913
מבקר המדינה ,דו"ח מיוחד "הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל" ,עמ' .9
שם ,עמ'  ;12ירחון "תשתיות" ,גיליון  ,4ינואר־פברואר  ,2011עמ' .45
מבקר המדינה ,דו"ח מיוחד "הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל" ,עמ' .11
שם ,עמ' .15
הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה ,מיום  13באפריל .2008
מבקר המדינה ,דו"ח מיוחד "הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל" ,עמ' .13
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ומחקרים בנושא כבר משנת  .2000מדובר בכמעט עשור שבו תהליך גיבוש התשתית
המקצועית לא מושלם וכ־ 13שנים בהן החלטת ממשלה לא מיושמת .החלטה שניתן
לה משנה חשיבות בשתי הצהרות בינלאומיות.
95
במאי  2009החליטה הממשלה להקים ועדת שרים להיערכות לשינויי האקלים.
הוועדה החליטה להקים ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה,
שתגבש תכנית פעולה לאומית תוך שנה .בנובמבר  2009הודיע השר להגנת הסביבה
96
על כך שהושלמה התשתית המקצועית הנדרשת.
נשיא המדינה שמעון פרס ייצג את מדינת ישראל בוועידת האקלים בקופנהגן בדצמבר
 .2009בוועידה זו התרחשה רוויזיה של ההתחייבויות שנחתמו חמש שנים קודם לכן.
כפי שצוין ,בפרוטוקול קיוטו ישראל מוגדרת כמדינה מתפתחת ,משמע היא לא מחויבת
ליעדי הפחתה עדיין ,אלא רק להגדרתם ולהכנת תשתית מקצועית .בשנת  2012תחתם
האמנה מחדש .בשל כמות יחס הפליטות שלה ,צפויה ישראל להיות מוגדרת כמדינה
מפותחת .אזי ,תהייה חייבת ישראל בפני הקהילה הבינלאומית באחריות וקנסות על
חריגה .נשיא המדינה שמעון פרס הצהיר שישראל תעשה את מרב המאמצים להפחית
את שיעור הפליטות ב־ 20%עד  97.2020זוהי ההצהרה השלישית .השתיים האחרות לא
נענו בהצלחה — ממשלות ישראל לא רק שלא עמדו ביעדים ,הן גם לא הצליחו להציב
אותם במשך  14שנים .הצהרת הנשיא אינה חקיקה או החלטת ממשלה ולכן אינה מחייבת
או משמשת כר יציב לשינויים מערכתיים.
עברה שנה מאז אותה הצהרה .בתאריך  ,28.11.2010בהחלטת ממשלה  ,2508גובשה
התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה והוצבו לראשונה היעדים הדרושים— 98
תכנית שממשלות ישראל מנסות לרקום מזה עשור וחצי .על רקע חדלונן המקצועי,
ניכרת מנגד הפליטה עצמה.
המדינות שחתמו על פרוטוקול קיוטו התחייבו לרמת פליטה הנמוכה ב־ 5.2%מזו
שהייתה ב־ .1990על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ישראל הציגה עלייה של
 18%בשנת  99,2009תוצאה שמרמזת על כך שבמרוץ להגשמת היעד של קיוטו ישראל
לא תעמוד ,דבר שיכול היה להימנע בעטיי התנהלות תקינה ואחראית יותר.
על מנת שמדינת ישראל תעמוד בהצהרת הנשיא וביעדי ההפחתה שהתחייב להם
אל מול הקהילה העולמית בקופנהגן ,יהיה עליה להגיע ,או לחזור ,בשנת  2020לאותה
95
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99

החלטת ממשלה .)24.5.09( 250
מבקר המדינה ,דו"ח מיוחד "הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל" ,עמ' .13
לשכת דוברות משכן נשיאי ישראל" ,נאום נשיא מדינת ישראל שמעון פרס בוועידת שינוי האקלים
של האו"ם".17.12.2009 ,
החלטת ממשלה .)28.11.2010( 2508
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל  ,2011עמ'  .966מתוךhttp://www.cbs. :
gov.il/shnaton62/st27_06.pdf [accessed: November 2, 2011].
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רמת פליטות שהייתה בשנת  .2006ב־ 2006נפלטו בישראל  43.7מיליון טון פחמן דו־
חמצני .פירוש הדבר שזו צריכה להיות הפליטה גם ב־ 100.2020ייצור החשמל במדינת
ישראל מהווה  63%מסך כל הפליטה הזו .לפי קצב ההתקדמות הביצועית בתחום ,לפי
"תרחיש עסקים כרגיל" ,בשנת  2020סך הפליטות יהווה  61מיליון טון ,כלומר חריגה
101
של  41%מיעדי קופנהגן.
חישוב זה נעשה ב"פורום ישראל לאנרגיה" לפי הרעיון לפיו ניטור והפחתת פליטה
הן אכן פעולות שקורות בפועל .מאידך ,נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעידים
על גרף שמאמיר מאז התחילו מאמצי הממשלה בנדון .לפי נתונים אלו ,בשנת 2007
זינקה פליטת גזי החממה ל־ 76.8מיליון טון — כלומר עלייה של  22%מאז  ,1996שנת
תחילת המאמצים .ב־ 2008הפליטה עמדה על  77.9מיליון טון .בשנת  2009התחילה
102
להסתמן ירידה מסוימת ,שעה שהפליטה עמדה על  74.15מיליון טון.
גרף זה פרדוקסלי קמעה .ב־ 1996החל הקמפיין הממשלתי להפחתת הפליטה והוקמו
שלושה צוותים שונים .הראשון בהם פעל במשך שמונה שנים .ב־ 1996סך הפליטות
עמד על  62.7מיליון טון .עד שהתקבלו הממצאים ועברה ההחלטה לקבלם ולטכס
תכנית ,הפליטות כבר עמדו על  72.43מיליון טון .בשנת  2008הן הגיעו לשיאן .לכל
אורך הדרך ,מדינת ישראל חייבה את עצמה בפורומים היוקרתיים ביותר ואף התחילה
בתהליך קבלה לארגון ה־ — OECDהארגון הכלכלי־חברתי־גלובלי היוקרתי ,ארגון
שהכניסה אליו מותנית בעמידה בקריטריונים סביבתיים .על אף כל זאת ,נושא פליטת
גזי החממה במדינת ישראל נשמט .המשרד להגנת הסביבה אמנם לא ראה בתחלופת
שרים תדירה כמשרד התשתיות ,אך עם זאת ,במהלך העשור האחרון אורך חיי כהונה
במשרד עמד בממוצע על  1.5שנים .עשור זה ראה שבעה שרי הגנת הסביבה שונים.
במצב כזה ,שמיטת מושכות ואי־עמידה בהתחייבויות הנה די סבירה .כמו כן ,במקרה
של גיבוש התכניות בנדון ,לא ניתן להתעלם מתפקודה הלקוי של הוועדה שהוקמה
ב־ ,1996בזבזה משאבים ולא הביאה לקידום הנושא כלל .יתרה מכך ,הוועדה הופסקה
ב־ 2004מבלי שהגישה לאישור הממשלה ולו מסקנה אחת .הסיבה ,לדידם של גורמי
פנים ,הייתה קושי אדמיניסטרטיבי הנגזר מריבוי שיקולים ומההתמודדות מול המשרדים
והרשויות המנהליות הרבות שמעורבות 103.המשרד להגנת הסביבה ,שהיה אמון על
פעולה תקינה של הוועדה ועל נושא הפחתת הפליטות בישראל ,ישב בחוסר מעש שעה
שדבר לא נעשה ולא נטל את המושכות או עשה את התיקונים והשינויים הדרושים או
דיווח באופן שוטף לממשלה .זאת אף שמדובר באחריותו ,אחריות משמעותית ובעלת
100
101
102
103

פורום ישראל לאנרגיה" ,בחינה מחודשת של נחיצות תחנת הכוח הפחמית באשקלון" ,עמ' .7
שם.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל  ,2011עמ' .966
ירחון "תשתיות" ,גיליון  ,4ינואר־פברואר  ,2011עמ' .45
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חשיבות לאומית .האין די בשמונה שנים כדי לאבחן חוסר פרודוקטיביות ולעשות דבר
מה בנדון? מדובר בדוגמה נוספת לאינוולידיות ביצועית.
הפחתת הפליטות כרוכה בניהול משק החשמל ויכולה היתה להתבצע לו ההחלטות
בנוגע לאנרגיה המתחדשת ובנוגע להפחתת הפליטות היו מיושמות .התוצאה של שני
המחדלים בשני התחומים היא פגיעה סביבתית ופגיעה במעמד הבינלאומי של ישראל.
שתי פגיעות אלו מתרגמות לפגיעה כלכלית .היזק ,שנובע מתפקוד לא תקין ,שמהווה
פגיעה באינטרס הציבורי ולכן בשורשי ההסדר הדמוקרטי.
סיכום
מחקר זה השתמש בניהול תשתית האנרגיה בישראל כמקרה בוחן המעיד על טיב
המשילות במדינה .המחקר נפתח בבחינת תיאוריות העוסקות במשילות במאה ה־20
והתמקד בתיאורית "משבר הלגיטימציה" וברעיון "עומס היתר" הנובע ממנה .הפרק
הראשון הדגים כיצד המצב התיאורטי ,לפיו מערכות דמוקרטיות במאה האחרונה לא
עומדות בריבוי הדרישות החברתיות וכושלות בהגשמת ההעדפות הציבוריות ,בא לידי
ביטוי במציאות הישראלית .פרק זה דלה אלמנטים מהתיאוריה כדי לאבחן את מצב
המשילות בישראל ולהסביר מדוע המערכת הפוליטית המולידה אותה אינה יציבה.
ממצאיו של הפרק העלו כי שיטת הבחירות הקיימת בישראל מקרינה את מרקמה
המגוון של החברה הישראלית אל תוך הפרלמנט .הפיצול הרעיוני ,שהחברה הישראלית
ההטרוגנית עד לכדי שיסוע לפרקים ,מציגה ,עשה את דרכו בשל ייצוג יתר אל מסדרונות
הכנסת ,אל פוליטיקת הקואליציות והרכב הממשלה .מצב זה הניב חוסר יציבות כרוני,
שמשפיע על יכולתה של הממשלה לגבש החלטות ולעמוד על הוצאתן לפועל .חוסר
היציבות הזה צבע בגווניו את התרבות הפוליטית הישראלית ,ועם התפתחותה ההיסטורית
של המערכת וההשפעה של הלוגיקה הטלוויזיונית ,רוקן ממנה את האלמנטים המהותיים
של תכנון וחשיבה לטווח ארוך .מצב זה ,לפיו הרשות המבצעת אינה מהווה קרקע יציבה
והתרבות הרווחת בה מעודדת החלטות קצרות טווח ,משפיע על המשילות בישראל,
בייחוד בשני העשורים האחרונים .התניות אלו ,שהמערכת הפוליטית בישראל שבויה
בהן ,מתגבשות לכדי כשלים שלטוניים משמעותיים — כאלו שפוגעים באינטרס הציבורי
ופוגמים באיכות החיים של אזרחיה.
בהמשך הועמדו השגות אלו למבחן אמפירי ,באמצעות סקירת ניהולה של תשתית
האנרגיה בישראל לאורך שני העשורים האחרונים .סקירה זו הקבילה את החלטות
הממשלה השונות ואת התכניות שנערכו ולא יצאו אל הפועל ,לתדירות חילופי הגברי
במשרדי הממשלה הרלוונטיים .מהסקירה ניתן להסיק באופן מובהק כיצד מצב של
אי־יציבות פוליטית משפיע במישרין על טיב הניהול הציבורי וכיצד בעיית המשילות
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הישראלית מתרגמת לפגיעה והזנחה בתשתית ובשירותים האזרחיים ,דוגמת אספקת
האנרגיה והשלכותיה הסביבתיות־בריאותיות.
המחקר בחן את מהלכי הממשלה נוכח התרחיש הריאלי לפיו בטווח הזמן הבינוני
תתקשה המדינה לספק חשמל לאזרחיה .הפרק העלה התרחשויות שעמדו בהלימה
להנחות שהוצגו בפרק הרקע התיאורטי .ניכר כי טיפולה של הממשלה במה שהוגדר
במשך  12שנים כמשבר ,התאפיין באי־פיקוח ,בהחלטות חסרות־בציעות ,בתכניות
שהושמטו וביעדים שלא הוגשמו .מצב זה הקביל לשני תהליכים קשורים .הראשון,
מצבה הרעוע של תשתית החשמל הישראלית ,מצב שהיה אמור להוסיף משנה חשיבות
ובהילות לפעולות הממשלה וחידד את חשיבות היות ביצוען תקין וראוי .התהליך השני
בא לידי ביטוי בתדירות הגבוהה של חילופי השרים והממשלות ,בעיקר בעשור האחרון.
תחלופה תכופה זו התוותה חוסר עקביות ריבונית ובשל כך את מסכת הבציעות הירודה
המוצגת בפרק.
בהמשך עסק המחקר בניהול תשתית האנרגיה לאור ההקשר הסביבתי .תחנות הכוח
של חברת החשמל הן הגורם העיקרי לזיהום אוויר ולפליטת גזי חממה במדינת ישראל.
הפרק דן בנושא הסביבתי בשני אפיקים .הראשון בחן את פעולותיהן של ממשלות
ישראל לאורך השנים בכל הקשור לקידום אנרגיות מתחדשות .השני עסק במאמציהן
לצמצום פליטת גז החממה .הפרק נפתח בהצגת היתרונות הגלומים בקידום אנרגיות
מתחדשות ובצמצום הפליטות .קרי — בתועלת שהייתה אמורה לנבוע מתפקוד תקין
של הרשות המבצעת .לאחר מכן הוצגו הנזקים שנובעים מאי־יישום התכניות האמורות.
בהמשך הפרק ,נסקרו כל החלטות הממשלה הנוגעות לקידום אנרגיות מתחדשות (בדגש
על טכנולוגיות סולאריות) ולצמצום פליטת גזי חממה .גם כאן נבחנו מהלכים מדיניים
אלו במנסרת ההשגות התיאורטיות על חוסר היציבות הממשלתית בישראל ,וגם כאן
אובחנה והודגמה הקורלציה בין הנזקים והיעדר התועלת לחוסר־הבציעות המאפיין את
המדיניות הציבורית ותדירות התחלופה במשרדי הממשלה.
ההשערה שהוצבה בתחילתו של מחקר זה ,השערה שגורסת כי מדינת ישראל מצויה
בעתו של משבר משילות כתוצאה מחוסר יציבות פוליטית ותרבות פוליטית הנעדרת
חשיבה לטווח ארוך ,אומתה לאור הממצאים שהוצגו .משבר המשילות הודגם באמצעות
תיאור הכשלים הממשלתיים בניהול משק החשמל בישראל .היותו של משבר זה מהותי
ואקוטי לחייו של נשוא הדמוקרטיה הישראלית — האזרח הישראלי ,הודגמה באמצעות
תיאור הנזקים שכשלים אלו גובים מהציבור הישראלי .ההשערה אומתה כאשר הוצג
הקשר בין הכשלים הממשלתיים בניהול משק החשמל והעלויות שכשלים אלו מפיקים,
לבין חוסר יציבותה של המערכת הפוליטית בישראל .חוסר יציבות ,שהועמד כמשתנה
בלתי־תלוי בפרק הראשון ,שפרש את ההנחות התיאורטיות שבתשתית המחקר.
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כפי שצוין בפרק זה ,אם מתרחש מצב בו השגרה הלאומית נפגעת בשל קשיי משילות,
או שהעלות שהציבור משלם גבוהה מהתועלת שהוא זוכה בה ,הרי שמדובר במצב בו
קשיי המשילות מתרגמים לפגיעה בריבונות העם .מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית
מחויבות לעקרונות הדמוקרטיה .עקרונות אלו דורשים ריבונות עממית תקינה — כזו
שלא מוחלשת בעטיים של קשיי משילות .ריבונות כזו יכולה להיות נחלתו של ציבור
שאזרחיו מועצמים .כלומר ,אזרחים שהתהליך הדמוקרטי פועל בהתאם להעדפותיהם —
העדפות שאמורות לעמוד בבסיסו ומהוות את ההיגיון שמניע אותו .כאשר התהליך
הפוליטי מתאפיין בכרוניקה של חידלון ,כפי שסיפורה של תשתית האנרגיה בישראל
מבטא ומדגים ,הרי ששומה על החברה האזרחית לתקן את הסדריו .רפורמות שעניינן
תיקון חברתי יש להפעיל מכיוון החברה האזרחית — מצד האזרחים והקהילה המאוגדת
שהם יוצרים ,שצריכה לתבוע תקינות בשם ריבונות העם .מאידך ,ברי כי צריך להתבצע
תהליך מקביל מלמעלה ,כזה של נטילת אחריות מוסדית־ריבונית ,אחריות שנובעת
מהבנה מערכתית שהפוליטיקאי הוא מייצג האזרח וחובתו לשקוד על טיפוח האינטרס
הציבורי באופן רציף למען האזרח בהווה ולמען אזרחי העתיד.
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"רב שיח של חרשים" – מחויבותם הציבורית של
ראשי ממשלה כתלות בנגישותם התקשורתית
אייל רובינסון

1

האינטראקציה והנגישות התקשורתית של מנהיגים היא כלי משחק מרכזי במגרש
הדמוקרטי .בין אם מנהיגים נוקטים באסטרטגיה של הופעה פומבית על מנת לגייס
תמיכה ציבורית בסוגייה שעל סדר היום ( ,)Canes-Wrone, 2001ובין כאשר אפקט
הנראות התקשורתית נדרש על מנת לדכא את התנגדות בית הנבחרים לסוגייה מסוימת
( — )Kernell, 1997מדובר באמצעי רב עוצמה הנדרש על מנת לקיים קשר בלתי אמצעי
בין ראש המדינה לבוחריו .מחקר זה בוחן את הנגישות התקשורתית — "הופעות פומביות
שכללו אינטראקציה תקשורתית אקטיבית בצורה של שאלות ותשובות" — של ראשי
ממשלה בארבע דמוקרטיות ליברליות :ארצות הברית ,בריטניה ,אוסטרליה וישראל,
בשנת ( 2012ינואר־נובמבר) .הפרק התיאורטי מבסס את תפקיד אמצעי התקשורת
כסוכני חברות ,ערוץ זרימה של דעות ויצירת דעת קהל (כספי  ,)129 ,2001ומניח את
התשתית למושג המחויבות הציבורית של מנהיגים כתלות בקיום תקשורת דו־כיוונית
בין הנבחרים לבוחרים בדמוקרטיה .בחלק המעשי מגלה הבחינה ההשוואתית פערים
גדולים בין ארבע המדינות בכמות ההופעות הפומביות שכללו שו"ת — הפרשים של
עד  227%בין התוצאה הנמוכה ביותר (ישראל) לגבוהה ביותר (אוסטרליה) .גם הסקר
המיוחד שבוצע בקרב עשרה כתבים/פרשנים פוליטיים מובילים בישראל מעלה תמונה
עגומה — התקשורת תופסת את ראש הממשלה כמאפשר רמה נמוכה של נגישות
תקשורתית פרסונאלית ( 2.1מתוך  ,)5ואת מצב השקיפות התקשורתית של ראש
הממשלה כנמוכה ( 2מתוך  )5ביחס לשאר המדינות הנבדקות .כמו כן מעיד הסקר
על אחוז היענות נמוך מאוד מצד לשכת ראש הממשלה לבקשות לראיונות לתקשורת
בשנת  ,2012ותומך בהשערה כי קיים קשר הדוק בין הנגישות התקשורתית של מנהיגים
למילוי מחויבויותיהם הציבוריות .על מנת להסביר את הממצאים ,בוחן המחקר הסברים
מוסדיים ופרסונאליים המבוססים על סולם דמוקרטיה ותרבות פוליטית שפותח על־ידי
"האקונומיסט" וספרות הבוחנת מניעים ליישום מדיניות ברמת המנהיג.

 1אני מבקש להודות לאנשי המרכז הישראלי להעצמת האזרח על הסיוע בהוצאתו לפועל של פרויקט
זה ,לד"ר טל שדה על התמיכה האישית ולמר רועי שתקאי על הערותיו המועילות.
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חלק א' — המסגרת התיאורטית
1.1מבוא — נגישות תקשורתית כמדד למחויבות ציבורית
מגמת גידול האוכלוסייה הביאה לשינוי באופן המימוש של הדמוקרטיה .הקשר האישי
אשר היה קיים בעבר בין פוליטיקאי נבחר לקהל בוחריו נותק ,ואת מקומה של כיכר
העיר תפסו דרכים חדשות המאפשרות לעם לפקח על נציגיו ולתקשר להם את רצונותיו
( .)Mazzoleni and Schulz, 1999, 250ללא מנגנונים אלו עלול להיווצר מעגל קסמים
מסוכן ,בו האזרח ,נטול היכולת לשאול שאלות את נבחריו ,מאבד את תחושת המסוגלות
הפוליטית שלו להשפיע ולפיכך מפסיק להתעניין בפוליטיקה ,אינו הולך להצביע ומאבד
אמון בשיטה כולה .בדמוקרטיה השולטים זקוקים להסכמה ,משכנוע ולא מכפיה ,כדי
לשלוט באפקטיביות .מהות היחסים הנה התחשבות השליטים ברצונות ,בתביעות או
בדעות הנשלטים תוך שמירת אינטראקציה מתמדת עמם (כספי .)13 ,2001
כבר בשלהי המאה השמונה עשרה הכירו פוליטיקאים ואנשי רוח בחשיבות התקשורת
לעצם קיומה של הדמוקרטיה .בהקשר זה מוכרות אמירותיהם של תומאס ג'פרסון ,שכתב
כי הוא מעדיף עיתונים ללא ממשלה מאשר ממשלה ללא עיתונים ,וג'רמי בנת'ם ,שגרס
כי לעיתונות תפקיד קריטי באספקת מידע לקהל לשם גיבוש דעתו ,וזאת מאחר שדעת
הקהל היא "מערכת משפטית היונקת מגוף העם ...והיא המכשול היחיד בפני שימוש
מסוכן בכוחה של ממשלה" (גורן .)48 ,1993 ,כספי ( )41 ,2001מגדיר דעת קהל כ"תהליך
חברתי ופוליטי מורכב ,שבו נוטלים חלק נשלטים ושליטים ,מיוצגים ונציגים ,המקיימים
שיח שוטף על סוגיות שונות ושנויות במחלוקת בסדר היום הציבורי".
לאמצעי התקשורת שלושה תפקידים בסיסים בהתהוות דעת קהל :הם משמשים כסוכני
חברות ,מהווים ערוץ זרימה של דעות ומשקפים את דעת הקהל (כספי .)129 ,2001
לתפקידם כערוץ זרימה של דעות חשיבות מכרעת בדמוקרטיה ,שכן למרבית האזרחים
אין נגישות לנבחרי הציבור ועליהם למצוא אפיקים אחרים להשמיע דעתם ,או לסמוך
על אחרים כדוגמת העיתונות לעשות זאת עבורם .באותה מידה ,נבחרי הציבור נדרשים
לכלי התקשורת כדי לתווך להם את רצונות העם ,עמו אין להם מגע ישיר (מקומבס
ושו ;109 ,1972 ,שפר .)93 ,2007 ,כמו כן ,חשיבותם כצינור לזרימת מידע הנה מהותית
מאחר שמדובר במקור המידע היחיד על דעות ופעולות הפוליטיקאים (Kepplinger,
.)2002, 984; Mazzoleni and Schulz, 1999, 254
טיב המשחק הפוליטי — איכות הדיון ,הנימוקים המועלים או הדרך לקבלת הכרעות —
נקבע על פי איכות המידע הזורם ומלאכת התיווך של אמצעי תקשורת ההמונים (כספי
 .)146 ,2001מחקרים רבים נעשו על השפעת אותו תיווך תקשורתי על הפוליטיקאים
ואופן פעולתם .ממצא בולט ,החוצה מדינות ,הוא שככל שבוחרים רואים ושומעים יותר
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על המועמדים בתקשורת ,כך סביר יותר שיצביעו עבורם (שפר Cohen et al., ;93 ,2007

 .)2008, 3מחקרים נוספים העלו כי דווקא למיומנות התקשורתית ,להבדיל מהאפקטיביות
הפרלמנטרית או המעמד והניסיון הפוליטי ,הייתה השפעה חיובית מובהקת על הבולטות
התקשורתית (שפר  .)103 ,2007לממצאים אלו כמה השפעות על התנהגות הפוליטיקאים.
ראשית ,נמצאה השפעה טכנית על אורחות החיים של הפוליטיקאים .נמצא כי הם
מתאימים את לוח הזמנים שלהם לזה התקשורתי ,תופעה המכונה "טלהפוליטיקה".
לדוגמה ,בישראל נהוג לקבוע מסיבות עיתונאים לשעות בהן כלי התקשורת משדרים
משדרי אקטואליה או חדשות ,כדי לא לפגוע בלוח המשדרים של הערוצים ולחסוך
עבורם עלויות (כספי ולשםCohen et al., 2008, 3; Strömbäck, 2008,( ;)130 ,2007 ,
 .)238; Mazzoleni and Schulz, 1999, 249בארצות הברית ,לעומת זאת ,נוהג הנשיא
לשאת נאומיו בשעות אחה"צ כדי לא לפגוע בהכנסות הרשתות מהפרסומות של שעות
הפריים טיים (כספי .)12-11 ,2007 ,כמו כן ,הפוליטיקאים מתרגלים לדבר במשפטים
קצרים" ,סאונד בייטס" ,לנוחות התקשורת ( .)Kepplinger, 2002, 973השפעה שנייה
הנה הגברת פעילות הנציגים אשר נועדה לייצר מידע לפרלמנט ,לתקשורת או לציבור,
כגון הודעות לעיתונות ,מסיבות עיתונאים או שאילתות בפרלמנט .מחקר שנערך
בגרמניה השווה בין פעילות זו בשלהי שנות הארבעים ובתחילת שנות התשעים של
המאה העשרים .נמצא כי בעוד שבוצע מספר זהה של פעולות חקיקה בשתי התקופות,
היה הפרש דרמטי של פעולות לייצור מידע בניהן .בשנות הארבעים מדובר על מאות
בודדות בשנה ואילו בשנות התשעים ניתן למצוא שנים בהן נוצרו מעל  20,000פעולות
ממין זה ( .)Kepplinger, 2002, 976-983השפעה שלישית היא ההשפעה אותה מייחסים
הנבחרים לתיווך התקשורתי ( .)Strömbäck, 2008, 238-240מחקר אשר נערך בישראל
מצא כי ישנם פוליטיקאים המאמינים ביכולת התקשורת להשפיע על קהל הבוחרים,
כך שאלו יתמכו באג'נדה של הפוליטיקאים ויתמכו בהם בבחירות (Cohen et al.,
 .)2008, 8-9פוליטיקאים אלו פעלו רבות כדי לזכות בכיסוי תקשורתי .בניגוד למחקר
בגרמניה ,נמצא במחקר הישראלי כי הפעילות כללה לא רק הודעות לעיתונות אלא גם
פעילות פרלמנטרית מרובה .יתכן שפוליטיקאים אלו הציעו חוקים כדי לזכות בחשיפה
הכרוכה בפעולה זו.
במקביל ,בחינת הפוליטיקאים המסוקרים העלתה כי אכן אלו המאמינים בכוחה של
התקשורת להשפיע סוקרו יותר מאחרים .כלומר ,נמצא קשר ישיר בין אמונת הפוליטיקאי
בכוחה של התקשורת לפעולותיו להגדלת הכיסוי התקשורתי שלו .השפעה רביעית
הנה שליטת התקשורת בסדר היום .מחקר מפתח בתחום זה מצא קשר אמיץ בין הדגש
ששמו אמצעי תקשורת ההמונים על סוגיות שונות במערכת הבחירות לבין הבולטות
והחשיבות של נושאים שונים במערכת הבחירות בעיני הבוחרים (מקומבס ושו ,1972
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 .)Mazzoleni and Schulz, 1999, 250 ;113אי לכך ,בוססה ההשערה כי נבחרים מנסים
להתאים עצמם לסדר היום התקשורתי או לנווט אותו לאג'נדה שלהם.
2.2הופעות פומביות כמדיניות
לאחר שעמדנו על חשיבות עצם קיום צינור המידע בין הבוחר לנבחר למשחק הדמוקרטי
ואת חשיבות הסיקור התקשורתי לנבחר ,ניתן לבחון את אחד הכלים העומדים לרשות
הנבחר להגיע לציבור הבוחרים שלו ,הלא היא ההופעה הפומבית .במסגרת ההופעה
הפומבית נמצא הנבחר עצמו מול עיתונאי או מול קהל אזרחים ,נושא דברים ופותח את
הפורום לשאלות .פופקין ( )83-73 ,1991כותב כי בוחרים פעמים רבות מגבשים דעה
במי לבחור לפי שיטה שהוא מכנה "רציונאליות המידע המועט" ,הידועה גם כ"תחושת
בטן" .שיטה המשלבת בצורה חסכונית את הלמידה והמידע אשר נצברו בחוויות העבר,
בחיי היום יום ,התקשורת והתעמולה הפוליטית .הם מפתחים לעצמם קיצורי דרך להעריך
פוליטיקאים הן מניסיונם והן תוך כדי שיחות עם עמיתים .לדוגמה ,כאשר בוחר מגיע
לחוג בית עם מועמד לכנסת ,הוא יכול להתרשם מהופעתו של הנבחר :האם הוא בקיא
בחומר? האם הוא בטוח בעצמו ובצדקתו? כיצד הוא מתמודד עם שאלות קשות? בהתאם
לתשובה לשאלות אלו הוא יוכל לגבש דעה האם לבחור בו או לא .ההופעה הפומבית
תורמת רבות גם לנבחר עצמו .לעתים ,כאשר הנבחר יוזם מדיניות ,עליו לצאת למסע
הסברה כדי לשכנע את הנתינים מדוע זהו אפיק הפעולה הטוב ביותר .היא נועדה להשיג
שיתוף פעולה של הציבור עם המדיניות החדשה ותמיכה בה ובמי שיזם אותה (Canes-
 ;Wrone, 2001כספי .)226 ,2001 ,שנית ,לעתים הציבור מפעיל לחצים על הנבחר,
אשר מעוניין לדחות אותם מעליו .הוא יכול להרגיע את הציבור כי נעשו כל השלבים
הנחוצים כדי להגיע להחלטה מושכלת ,וכך להסביר את עמדתו לציבור ולהסיר מעליו
את הלחץ הציבורי .במילים אחרות ,מרחב התמרון של מקבל ההחלטות מותנה ביכולתו
לעצב מחדש את התמיכה הציבורית לפי מידות ההכרעה החדשה (כספי.)227 ,2001 ,
לעתים יכול הנבחר לעשות שימוש בהופעה הפומבית על מנת לדכא את התנגדות
בית הנבחרים לסוגייה מסוימת ( .)Kernell, 1997במאמרו מנתח קרנל את המדיניות
התקשורתית של נשיאי ארצות הברית במאה השנים האחרונות ,ומדגים כיצד מאז ימי
קנדי בוחרים הנשיאים במדיניות אשר הוא קורא לה " ."Going Publicהנשיאים מקיימים
מסיבות עיתונאים בשידור חי בהן הם מתמודדים עם סוגיות שעל פרק .מטרת המדיניות
הזו היא לצבור את אהדת הקהל כדי שזה יפעיל לחץ על חברי הקונגרס והסנאט לתמוך
במדיניות הנשיא ולא להתנגד לה ( .)Kernell, 1997, 1-2, 85-88, 106-119לסיכום ,ישנה
חשיבות רבה לאופן בו תקשורת ההמונים מאפשרת תקשורת דו כיוונית בין הנבחרים
לבוחרים במדינה דמוקרטית .הנבחרים חייבים לדאוג לרצונות וצרכי הבוחרים ,ואלה
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חייבים לדרוש דיווח שוטף מנבחריהם .דמוקרטיה בה האזרחים חשים כי רק בקלפי דברם
יושמע ובתקופת הכהונה הסדירה אין להם ,או לעיתונאים כנציגיהם ,מקום להתבטא,
הנה דמוקרטיה חלשה ורעועה.
חלק ב' — בחינה השוואתית — הופעות תקשורתיות של ראשי ממשלה:
אוסטרליה ,בריטניה ,ארצות הברית וישראל
מתודולוגיה
1.1מיפוי כלל ההופעות הפומביות הרלוונטיות של המנהיג הנבדק
המחקר יסקור הופעות פומביות של מנהיגים ,שכללו ראיון או אינטראקציה עם תקשורת
ו/או קהל בתקופה שבין  1.1.2012ל־ — 1.12.2012משך כולל של  11חודשים .הבדיקה
בוצעה בישראל בתקופת שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וב־ 3דמוקרטיות
ליברליות נוספות — ארצות הברית (הנשיא ברק אובמה) ,בריטניה (רוה"מ דיוויד קמרון)
ואוסטרליה (רוה"מ ג'וליה גילארד).
לצורך המחקר" ,הופעה פומבית הכוללות סבב שו"ת" תוגדר באופן הבא — השתתפות
פרסונאלית של המנהיג הנבחן במסגרת תקשורתית בכל מדיום שהוא (טלוויזיה ,רדיו,
עיתון ,כלי תקשורת מקוון) ,או אירוע פומבי ,שבמהלכם משיב המנהיג לשאלות המופנות
אליו באופן חופשי על־ידי מראיין או אזרח .יצוין כי ההגדרה אינה כוללת הופעות
פומביות בהן הושמעה הודעה מוקלטת או נמסרה הצהרה ללא מתן אפשרות לשאילת
שאלות או כל פנייה חד־צדדית אחרת של המנהיג הנבחן.
לצורך איסוף הנתונים נעשה שימוש בשיטות הבאות:
•פנייה פורמאלית — בוצעה פנייה בכתב ללשכות הדוברות של ארבעת המנהיגים על
מנת לקבל תיעוד רשמי של ההופעות הפומביות הכוללות שו"ת שניתנו בתקופה
הנבדקת .בכל המקרים התקבל תיעוד מלא וממצה.
•בדיקה בלו"זים הרשמיים של המנהיגים ובהודעות לעיתונות המתעדות הופעות
אלו — דרך פעולה יעילה ביותר מפאת נגישות המידע — למשל:
	—ארצות הברית — הלו"ז הנשיאותי המלא והרשמי ,מאגר הודעות לעיתונות
ונאומים .מתעדכן על בסיס יומי — http://www.whitehouse.gov/schedule
	—אוסטרליה — מאגר הודעות לעיתונות ונאומים .מתעדכן על בסיס יומי — http://
www.pm.gov.au/press-office
	—בריטניה — מאגר הודעות לעיתונות ונאומים .מתעדכן על בסיס יומי –http://
www.number10.gov.uk/news
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	—ישראל — מאגר המידע הרשמי אינו נגיש לתקופה הנבדקת .על כן ,במקרה
הישראלי בוצעה הסתמכות על נתונים דוברותיים רשמיים ,לצד השיטה שתפורט
להלן — בדיקת עומק במאגרי מידע תקשורתיים ועיתונאיים.
•בדיקה מקיפה במאגרי מידע המאגדים נתונים מפורטים על אודות הופעותיהם
הפומביות והראיונות שהעניקו מנהיגים .בדיקה זו בוצעה על מנת להעניק משנה
תוקף למידע הרשמי שנמסר ולוקט באמצעות ניטור הפרסום העיתונאי שהתלווה
להופעה הפומבית (על מנת לוודא כי ההופעה הפומבית אכן התרחשה) .להלן מאגרי
המידע שנסרקו:
	— — Lexis Nexis Academicמאגר מידע מהגדולים והמוכרים בעולם האקדמי
הסוקר ידיעות תקשורתיות ממגוון תחומים ביותר מ־ 130מדינות .במאגר זה נעשה
שימוש בכלל המדינות שנבדקו (ארצות הברית ,בריטניה ,אוסטרליה וישראל).
	—ספריית בית אריאלה — מאגר מידע ממוחשב של העיתונות היומית בישראל.
במאגר זה נעשה שימוש במקרה הישראלי בלבד.
2.2ביצוע סקר טלפוני לניתוח עמדות הכתבים הפוליטיים והמפלגתיים
בישראל
במסגרת הליך זה בוצע סקר טלפוני ,המבוסס על שאלון מובנה ,בקרב אוכלוסייה
המייצגת כתבים פוליטיים ומפלגתיים ממגוון כלי תקשורת בישראל .השאלון מוגדר
כשאלון סגור משום שלנבדקים ניתנה בחירה לפי קשת מספרית שמטרתה לייצג הסכמה
או דחייה של היגדים מוגדרים שאינם משתנים בין נבדק לנבדק.
בין כלי התקשורת שכתביהם הפוליטיים ו/או המפלגתיים השיבו לסקר — וואלה,
הארץ ,ישראל היום ,ערוץ  ,The Marker ,10גלובס ,כלכליסט ,נענע  ,10ערוץ  ,1ערוץ .2
בשיטה זו המראיין מקפיד על אי־זיהוי עצמו עם עמדה כלשהי ביחס לסוגייה הנבדקת,
נשאר כל העת נאמן לסדר השאלות וניסוחן ואינו משנה אותן בעקבות גירויים המתקבלים
במהלך הראיון ( .)Groves et al., 2009הליך כזה נחשב לאובייקטיבי ומאפשר ניתוח
נתונים פשוט .להלן ניסוח השאלות הזהות בסקר:
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 .1באיזו מידה הנך סבור כי ראש הממשלה איפשר נגישות תקשורתית פרסונאלית
במהלך כהונתו הנוכחית?
2
במידה נמוכה

1
בכלל לא

4
ברמה גבוהה

3
במידה סבירה

5
ברמה הגבוהה
ביותר

 .2כיצד היית מאפיין את השקיפות התקשורתית של ראש הממשלה ביחס לנהוג
לדעתך בעולם המערבי?
1
היעדר שקיפות

2
שקיפות נמוכה

3
שקיפות סבירה

4
שקיפות ברמה
גבוהה

5
שקיפות ברמה
הגבוהה ביותר

 .3האם הנך סבור כי קיים קשר בין נגישות תקשורתית של מנהיגים למילוי מחויבותם
הציבורית?
כן  /לא

 .4במהלך שנת  ,2012כמה אחוזים מפניותיך ללשכת ראש הממשלה לקיום ראיון
נענו בחיוב?
100% — 0%

ממצאים
מיפוי כלל ההופעות הפומביות הרלוונטיות של המנהיג הנבדק
תרשים  :1הופעות תקשורתיות של רוה״מ הכוללות שו״ת ,ינואר-נובמבר 2012
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אוסטרליה

ארה״ב

בריטניה

47

ישראל

בישראל נרשמו בתקופה הנבדקת  47אירועים רלוונטיים ,המורכבים מראיונות ,שו"ת
במהלך מסע"ת או באופן מזדמן .בהשוואה שנבחנה ,תפסה ישראל את המקום הרביעי
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והאחרון מבין כלל המדינות הנבדקות 38% .פחות מבריטניה 82% ,מארצות הברית
ו־ 227%פחות מאוסטרליה.
תרשים  :2הופעות פומביות כ %-מסך הדגימה

ישראל
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בריטניה
19%
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בריטניה

ארה״ב
24%

 nישראל

במבט על סך הדגימה ,תופסת אוסטרליה את המקום הראשון עם  44%מהאירועים
הרלוונטיים .ישראל ממוקמת במקום האחרון עם  13%מהאירועים.
תרשים  :3ממוצע שבועי של הופעות פומביות
4
3

3.21

2

1.79
1.35

1
0

אוסטרליה

ארה״ב

בריטניה

0.98

ישראל

במבט על ממוצע הופעות בחיתוך שבועי ,קיימה ראש ממשלת אוסטרליה 3.21
הופעות פומביות שכללו שו"ת בשבוע ,לעומת  1.79של הנשיא אובמה 1.35 ,של ראש
הממשלה דיוויד קמרון ו־ 0.98של ראש הממשלה נתניהו.
ביצוע סקר טלפוני לניתוח עמדות הכתבים הפוליטיים והמפלגתיים בישראל:

באיזו מידה הנך סבור כי ראש הממשלה איפשר נגישות תקשורתית פרסונאלית
במהלך כהונתו הנוכחית?
1
בכלל לא

2
במידה נמוכה

3
במידה סבירה

4
ברמה גבוהה

5
ברמה הגבוהה
ביותר
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תרשים  :4תפיסה של נגישות תקשורתית לרוה״מ
3
2

2

2

3
2

2

2

3.5
3
2.5

2

2
1.5

1

1
0.5
0

נשאל י

נשאל ט נשאל ח

נשאל ז

נשאל ו

נשאל ה

נשאל ד

נשאל ג

נשאל ב

נשאל א

ממוצע התשובות מצביע על תפיסה של נגישות תקשורתית פרסונאלית נמוכה של ראש
הממשלה בישראל — .2.1
כיצד היית מאפיין את השקיפות התקשורתית של ראש הממשלה ביחס לנהוג לדעתך
בעולם המערבי?
1
היעדר שקיפות

3
שקיפות סבירה

2
שקיפות נמוכה

5
שקיפות ברמה
הגבוהה ביותר

4
שקיפות ברמה
גבוהה

תרשים  :5תפיסת שקיפות רוה״מ ביחס לעולם המערבי

3

3
2

2

3
2

3.5
3
2.5

2

2
1

1

1.5

1

1
0.5

ממוצע ( 2 -שקיפות נמוכה)
נשאל י

נשאל ט נשאל ח

נשאל ז

נשאל ו

נשאל ה

נשאל ד

0
נשאל ג

נשאל ב

נשאל א

ממוצע התשובות מצביע על תפיסה של שקיפות תקשורתית נמוכה ( )2של ראש הממשלה
בישראל ביחס לתפיסה הרווחת על המתרחש במדינות הנבדקות.
האם הנך סבור כי קיים קשר בין נגישות תקשורתית של מנהיגים למילוי מחויבותם
הציבורית?
כן  /לא
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תרשים  :6האם יש קשר בין נגישות תקשורתית למחויבות ציבורית?

לא
1
1	
  

 n 2	
  כן
 n 3	
  לא
4	
  

כן
9

במהלך שנת  ,2012כמה אחוזים מפניותיך ללשכת ראש הממשלה לקיום ראיון נענו
בחיוב?
תרשים  :7היענות לקיום ראיון
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0

משיב ז

משיב ו

משיב ה

משיב ד

משיב ג

משיב ב

משיב א

מתוך שבעה כתבים ופרשנים פוליטיים שהסכימו להשיב ,ארבעה נתקלו ב־100%
סירוב לבקשותיהם לקיום ראיון עם ראש הממשלה בשנת  ,)57%( 2012אחד זכה ל־25%
היענות ,אחד ל־ 33%היענות ואחד ל־ .100%שני נוספים סרבו לענות ,ואחד השיב כי
אינו יודע .נתונים אלו משקפים את התמונה המתקבלת בממצאים בנוגע לפער הניכר
בין מספר ההופעות הפומביות הכוללות שו"ת בין ישראל למדינות הנבחנות .בעמודים
הבאים יציע המחקר הסברים אפשריים לממצאים שהתקבלו בכל הפרמטרים.
עיון וניתוח
מה מסביר את הפער הניכר במספר האירועים הנמדדים בין ישראל ומדינות מערביות
אחרות שנכללו במדגם? הממצאים מציירים תמונה המעידה על הפרשים של עד 227%
בין התוצאה הנמוכה ביותר (ישראל) לגבוהה ביותר (אוסטרליה) ,ורמות נמוכות (2.1
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מתוך  )5של תפיסת נגישות תקשורתית פרסונאלית ומצב השקיפות התקשורתית של
ראש הממשלה ( 2מתוך  )5ביחס לשאר המדינות הנבדקות .כמו כן מעיד הסקר על
אחוז היענות נמוך מאוד מצד לשכת ראש הממשלה לבקשות לראיונות לתקשורת בשנת
 ,2012ותומך בהשערה כי קיים קשר הדוק בין הנגישות התקשורתית של מנהיגים למילוי
מחויבויותיהם הציבוריות .ברצוני להציע שני סוגי הסברים — פרסונאלי וממסדי.
בהיבט הממסדי ,עיון במדד הדמוקרטיה של המגזין "אקונומיסט" (The Economist
 )2011 Democracy Indexמעלה מתאם בין כמות ההופעות הפומביות עם שו"ת ,כפי
שנמדדו במחקר ,לבין דירוגה של המדינה במדד זה .המדד כולל התייחסות לתרבות
הפוליטית של המדינה ,לטיב ההליך האלקטורלי ,לאיכות תפקוד הממשל ,להשתתפות
הפוליטית ולחירויות האזרח .מדד התרבות הפוליטית הדמוקרטית מבוסס על פרמטרים
כגון קונצנזוס בנוגע לערכים דמוקרטיים ,מעורבות הצבא בפוליטיקה ,תמיכה כללית
בדמוקרטיה ומסורת של הפרדת הדת מהמדינה .במדד הכללי ,בהתאם לתוצאות המתקבלות
בבדיקת ההופעות הפומביות ,מדורגת ישראל במקום ה־ ,36ארצות הברית ובריטניה
במקומות  ,19-18ואוסטרליה במקום ה־ .6להלן הנתונים:

גם בחיתוך לפי סולם התרבות הפוליטית ,הדירוג נשמר — אוסטרליה  ,9.38ארצות
הברית ובריטניה  8.13וישראל  .7.50ישנה משמעות מיוחדת למתאם בין מיקומה
הנמוך של ישראל במדד הדמוקרטיה של "האקונומיסט" למיצובה כמדינה הנמוכה
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מבין הנמדדות בכמות ההופעות הפומביות של ראשי מדינה הכוללות שו"ת בשנת
 .2012נקודת המוצא של מנסחי מדד הדמוקרטיה הנה כי המונח "דמוקרטיה" מורכב
מהרבה יותר מאשר אוסף אקראי של מוסדות .תרבות פוליטית דמוקרטית הנה "קריטית
ללגיטימיות שלטונית ,תפקוד מלא ושימור הדמוקרטיה .תרבות של פסיביות ,צייתנות
וריקנות אזרחית אינן עומדות בקנה אחד עם הדמוקרטיה" 2.תוצאה גבוהה בסולם
התרבות הפוליטית מרמזת על בגרותה של חברה ומתיישבת עם נקודת המוצא של
מחקר זה — נגישות תקשורתית של מנהיגים נובעת מתפיסה נורמטיבית של השתתפות
כמילוי מחויבותם הציבורית .מסקנה נוספת ניתן לגזור מההיבט הפרסונאלי .בהסתמך
על  ,Canes-Wroneאנו מניחים כי מנהיגים הם פרטים רציונאליים הפועלים על מנת
להשיא את רווחם ולצמצם ככל האפשר את העלויות (במונחי רווח פוליטי ,במקרה דנן).
מערך קבלת ההחלטות של המנהיג יכלול שלושה אינטרסים בסיסיים — הוצאה לפועל
של מדיניות ציבורית מוצלחת ,קידום סיכויי בחירתו מחדש וקידום שאיפתו להירשם
בדפי ההיסטוריה ( .)Light, 1999מבין האמצעים העומדים לרשות המנהיגים על מנת
להשיג מטרות אלו ,הופעות פומביות הכוללות שו"ת הן כלי רב עוצמה ובעל פוטנציאל
להיטיב עם מטרות המנהיג .הדעת נותנת כי בבואו לקבל החלטה על הופעה פומבית,
ישקול המנהיג את מצבו ומעמדו הפוליטי ויחליט האם ההופעה הפומבית תקדם אחת
משלוש המטרות שתוארו על־ידי לייט .כמו כן ,ניתן לטעון כי סביבה פוליטית אוהדת
תעודד מנהיגים ליזום הופעות פומביות .שני פרמטרים פרסונאליים אלו — היעדר
תפיסה של נגישות תקשורתית כמשפיעה על מחויבות ציבורית מחד ותפיסת חסר של
הופעות פומביות כמקדמות בחירה מחדש ,כיוצרות אפקט היסטורי או כמסייעות ליישום
מדיניות מאידך — מאפיינות במידה רבה את המקרה הישראלי ומתיישבות עם ההסבר
המוסדי בדמות מדד הדמוקרטיה.
סיכום ומסקנות
התשתית התיאורטית משקפת מציאות אוטופית לפיה פתיחות ונגישות תקשורתית של
מנהיגים ושקיפות מלאה בקבלת החלטות הבאה לידי ביטוי באמצעות רב שיח עם אמצעי
התקשורת ,הנה קו מנחה עבור דמוקרטיות ליברליות במאה ה־ .21מדיניות זו אינה נובעת
תמיד מתפיסה נורמטיבית מפותחת של נגישות תקשורתית כמילוי המחויבות הציבורית
של מנהיגים ,ולפעמים היא מתבצעת משיקולים ריאליסטיים כמו הצורך בגיוס תמיכה
ציבורית בסוגייה שעל הפרק ,או שמא כאשר אפקט הנראות התקשורתית נדרש על מנת
2

Economist Intelligence Unit, “The Democracy Index 2011: Democracy under Stress”.
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011 [accessed
January 11, 2013].
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לדכא את התנגדות בית הנבחרים לסוגייה מסוימת .כך או כך ,כלל הגישות מסכימות
כי הופעות פומביות ונגישות תקשורתית הנן כלים רבי עוצמה הנדרשים על מנת לקיים
קשר בלתי אמצעי בין ראש המדינה לציבור בוחריו.
לאחר ביסוס הקשר התיאורטי בין הנגישות התקשורתית לתפיסה של המנהיג כעומד
במחויבויותיו הציבוריות ,פנה המחקר לעצב את מושג הנגישות התקשורתית באופן
מדיד ,בתור "הופעה פומבית הכוללת אינטראקציה תקשורתית אקטיבית בצורה של
שאלות ותשובות" .קיומן של אלה נבדק בארבע דמוקרטיות ליברליות — ארצות הברית,
בריטניה ,אוסטרליה וישראל ,בשנת ( 2012ינואר־נובמבר) .בזווית המקומית ,התבקשו
עיתונאים מובילים העוסקים בענייני פרשנות פוליטית ומפלגות לענות על סקר הנכנס
בעובי הקורה של סוגיות אלו בהקשר הישראלי .הבחינה ההשוואתית העלתה תמונה
עגומה של פערים משמעותיים ביותר בין ארבע המדינות בכמות ההופעות הפומביות
שכללו שו"ת — הפרשים של עד  227%בין התוצאה הנמוכה ביותר (ישראל) לגבוהה
ביותר (אוסטרליה) .גם הראיונות איששו את הנתונים — התקשורת תופסת את ראש
הממשלה בישראל כמאפשר רמה נמוכה של נגישות תקשורתית פרסונאלית ( 2.1מתוך
 ,)5ואת מצב השקיפות התקשורתית של ראש הממשלה כנמוכה ( 2מתוך  )5ביחס
לשאר המדינות הנבדקות .על מנת להשלים את התמונה המתקבלת בממצאים ,הציע
המחקר שני הסברים — מוסדי ופרסונאלי — ככלים לבחינת הפערים המשמעותיים
שהתקבלו במדידות .מדד הדמוקרטיה של "האקונומיסט" ,ובמיוחד הפרמטר העוסק
במידת הפיתוח של התרבות הפוליטית במדינה ,מהווה תמונת מראה של דירוג המדינות
במדידה .בהיבט הפרסונאלי ,היעדר אמון בנגישות תקשורתית ככלי לבחירה מחדש,
קיבוע תדמית היסטורית או יישום מדיניות ,יכולים להביא גם כן לתמונה המתקבלת
בישראל ביחס למדינות הנמדדות האחרות.
בפתח הדברים עמדנו על הסברה כי ללא קיום המוסד המתואר של נגישות תקשורתית
פרסונאלית עלול להיווצר מעגל קסמים מסוכן בו האזרח ,נטול היכולת לשאול שאלות
את נבחריו ,יאבד את תחושת המסוגלות הפוליטית שלו להשפיע ,ולפיכך יאבד אמון
בשיטה ובנבחריו .בישראל במיוחד ,שחיקתו של הקשר ההדוק בין הנגישות התקשורתית
של ראש הממשלה לתפיסה של מילוי מחויבותו הציבורית הולך ומערער עמודי תווך
דמוקרטיים.
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נספחים
 התוצאות המלאות בבדיקת המקרה האוסטרלי.1

כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

AM RADIO

מס׳ תאריך
13.11.12

1

7.11.12

2

6.11.12

3

29.10.12

4

29.10.12

5

29.10.12

6

23.10.12

7

 ראיון טלוויזיוניImmigration, Higher Education

9.9.12

8

Mining Industry
Mining Industry, AUS Economy
Education
Education
Education
Deaths of Australian soldiers in
Afghanistan; Asylum seekers
Deaths of Australian soldiers in
Afghanistan

5.9.12
5.9.12
4.9.12
4.9.12
3.9.12

9
10
11
12
13

31.8.12

14

29.8.12

15

ראיון רדיופוני

מסיבות עיתונאים
עם שו״ת

ABC MELBOURNE

ראיון רדיופוני

ABC SYDNEY

ראיון רדיופוני

RADIO NATIONAL

ראיון רדיופוני

ABC AM

ראיון רדיופוני

ASIA PASIFIC
FOCUS –
AUSTRALIA
NETWORK
ABC SYDNEY
ABC MELBOURNE
2SM
ABC AM
ABC 7:30

נושא

GE Skills Development Centre;
Royal Commission into child
sexual abuse; ICAC inquiry
Asia-Europe Meeting; Treasury
costings; Mid-Year Economic
Fiscal Outlook
Melbourne Cup; Asia-Europe
Meeting; Millennium
Development Goals; Global
economy; Live exports; Interest
rates decision; Opposition
costings; Slater & Gordon
Australia in the Asian Century
White Paper; Mid-Year Economic
and Fiscal Outlook; Maxine
McKew; SA ALP conference
Australia in the Asian Century
White Paper; Maxine McKew; SA
ALP convention
Australia in the Asian Century
White Paper; Maxine McKew; SA
ALP conference
Mid-Year Economic and Fiscal
Outlook; Speech in Parliament;
Maxine McKew

ראיון טלוויזיוני
ראיון רדיופוני
ראיון רדיופוני
ראיון רדיופוני
ראיון רדיופוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

נושא

Pacific Islands Forum; Expert
panel on asylum seekers;
Carbon pricing; Dental care;
Construction union protests
Schools funding; Slater &
Gordon; Reserve Bank of
Australia; Skills development;
Aid budget; National Disability
Insurance Scheme
Houston report on asylum
seekers; Slater & Gordon;
Olympic Dam; Federal Budget
Asylum seekers; Slater & Gordon;
NDIS; Gonski review; Corporate
tax
Prime Minister’s Manufacturing
Taskforce; Houston report on
asylum seekers; Julian Assange;
Budget surplus
London Olympics
London Olympics; Houston report
on asylum seekers
Houston Expert Panel on Asylum
Seekers

מס׳ תאריך
28.8.12

16

24.8.12

17

23.8.12

18

19.8.12

19

16.8.12

20

15.8.12

21

15.8.12

22

14.8.12

23

 מסיבת עיתונאיםHouston Expert Panel on Asylum
 עם שו״תSeekers

13.8.12

24

 ראיון רדיופוניPower pricing; London Olympics

9.8.12

25

 ראיון רדיופוניPower prices; Carbon pricing

9.8.12

26

2SM

ראיון רדיופוני

8.8.12

27

ABC AM

ראיון רדיופוני

8.8.12

28

7.8.12

29

5.8.12

30

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
SKY NEWS

ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

CHANNEL 7

ראיון טלוויזיוני

CHANNEL 9

ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

NEW FM
NEWCASTLE
ABC SYDNEY 702

CHANNEL 10

ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

Power prices; Asylum seekers;
Royal Commission into sexual
abuse; London Olympics
NT election; Power prices;
Carbon pricing; London Olympics
Newspoll; Power prices; London
Olympics; Will Ferrell’s hair
G20 Finance Ministers’ meeting
in Cairns; Olympic Games;
Marriage Act; Asylum Seekers;
Port Douglas
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כלי תקשורת מעורב

ABC SYDNEY

סוג ההופעה

ראיון רדיופוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC MELBOURNE

ראיון רדיופוני

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ABC 7:30

נושא

 מסיבת עיתונאיםNational Disability Insurance
 עם שו״תScheme

ראיון רדיופוני

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC KIMBERLY

ראיון רדיופוני

ABC PERTH

ראיון רדיופוני

6iX

ראיון רדיופוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

Council of Australian
Governments; National Disability
Insurance Scheme; Caltex Kurnell
refinery; Foreign investment; Tony
Abbott
National Disability Insurance
Scheme; Greens policy costings;
Caltex; Labor reforms
Council of Australian
Governments; National
Disability Insurance Scheme;
GST allocation; Inquiry into
construction costs; Qantas; Tony
Abbott
COAG; NDIS; GST; Opal
fuel; National security; South
Australian health system
COAG; NDIS; Household
assistance; Carbon pricing;
Leadership
Health Services Union;
Newspoll; Council of Australian
Governments; National Disability
Insurance Scheme; Border
security; Tasmania forestry
talks; Super trawler; Colorado
shooting; Gonski review;
Finkelstein review
East Kimberley Development
Package; Ord River Stage 2;
James Price; Point; Australian
Labor Party; Tree planting
State election; Carbon price;
Asylum seekers; Roy Hill project
Carbon price; Electricity prices;
Asylum seekers
Carnegie Wave clean energy
agreement; Carbon pricing;
Workplace relations; Asylum
seekers; Shark attack; Gonski
review

מס׳ תאריך
27.7.12

31

26.7.12

32

26.7.12

33

26.7.12

34

25.7.12

35

25.7.12

36

24.7.12

37

18.7.12

38

17.7.12

39

17.7.12

40

16.6.12

41
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC NORTHERN
QUEENSLAND

ראיון טלוויזיוני

ABC BRISBANE

ראיון טלוויזיוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

2GB

ראיון רדיופוני

ABC BRISBANE
5AA

ראיון רדיופוני
ראיון רדיופוני

2SM

ראיון רדיופוני

2DAYFM

ראיון רדיופוני

ABC AM

ראיון רדיופוני

3AW

ראיון רדיופוני

ABC DARWIN

ראיון טלוויזיוני

CHANNEL 10
BREAKFAST

ראיון טלוויזיוני

ABC NEWS
INSIDERS

ראיון טלוויזיוני

נושא

NBN Announcement; Carbon
Pricing; Industrial Relations;
Australian Greens; G20; Bruce
Highway; Labour Force Figures
G20; Bruce Highway; Petrol
prices; Closing the Gap; V8
Supercars
Announcement of G20 Summit in
Brisbane
New sandbagging machine for
Ipswich SES; Queensland floods;
Community Cabinet; Asylum
seekers; DLA Piper report;
Ipswich Motorway; Darrell Lea
Carbon price; Asylum seekers;
Wikileaks; Super-trawler;
Tasmanian health reform
Carbon price; Asylum seekers;
Flights for soldiers; Super trawler
Indonesian President visit
Carbon pricing; Asylum seekers
Carbon pricing; Asylum seekers;
Visit of Indonesian President;
Carbon pricing; Expert panel on
asylum seekers
Carbon pricing; Visit of
Indonesian President; Asylum
seekers; Melinda Taylor
Carbon price
Indonesian President’s visit;
Cattle industry; Infrastructure;
Disaster relief; Dental care;
E-health; Carbon price
Carbon pricing; asylum seekers;
Visit of Indonesian President
Carbon pricing; Expert panel
on asylum seekers; Visit of
Indonesian President; Minerals
Resource Rent Tax; Convergence
Review; Peter Slipper

מס׳ תאריך
12.7.12

42

12.7.12

43

11.7.12

44

10.7.12

45

6.7.12

46

2.7.12

47

2.7.12
2.7.12

48
49

2.7.12

50

2.7.12

51

2.7.12

52

2.7.12

53

2.7.12

54

2.7.12

55

1.7.12

56
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC SUNRISE

3AW

ראיון טלוויזיוני

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון רדיופוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

נושא

Carbon pricing; Family
payments; Pension increases;
Household assistance package;
Tax cuts; Minerals Resource Rent
Tax; Expert panel on asylum
seekers
Carbon pricing; Household
assistance payments; Tax-free
threshold; Latrobe Valley power
stations; East West Link tunnel;
National Broadband Network;
Asylum seekers; Aluminium
industry
Carbon pricing; Household
assistance payments; Tax-free
threshold; Latrobe Valley power
stations; East West Link tunnel;
National Broadband Network;
Asylum seekers; Aluminium
industry
Asylum seeker legislation; Expert
advisory panel
Asylum seeker legislation
Vessel in distress

G20 summit; Rio+20
sustainability conference; Marine
parks; Julian Assange
Millennium Development Goals
מסיבת עיתונאים
Advocates; Rio+20 Sustainability
עם שו״ת
Conference

מסיבת עיתונאים
G20 summit
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
G20 summit; Eurozone crisis
עם שו״ת
LATELINE

G20 Summit; Eurozone crisis;
Productivity Commission; Skills;
ראיון טלוויזיוני
Fair Work review; Rio Earth
Summit

סבב שו״ת מזדמן
G20 summit; Eurozone crisis;
/במהלך ביקור
Greek election
סיור

מס׳ תאריך

1.7.12

57

30.6.12

58

29.6.12

59

28.6.12

60

28.6.12

61

27.6.12

62

21.6.12

63

20.6.12

64

19.6.12

65

18.6.12

66

17.6.12

67

17.6.12

68
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

מס׳ תאריך

15.6.12

69

14.6.12

70

11.6.12

71

7.6.12

72

7.6.12

73

6.6.12

74

27.5.12

75

26.5.12

76

סבב שו״ת מזדמן
/ במהלך ביקורAfghanistan; NATO-ISAF Summit
סיור

19.5.12

77

סבב שו״ת מזדמן
Summit; Schoolkids Bonus;
/במהלך ביקור
Parliamentary entitlements; State
סיור

19.5.12

78

18.5.12

79

ABC BRISBANE

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ABC SYDNEY

נושא

Schoolkids Bonus; DLA Piper
report; Federal Parliament;
Bali consular assistance;
National Literacy and Numeracy
Partnership; Electricity prices;
Carbon pricing
Household assistance payments;
Tax-free threshold; Asylum seeker
legislation
Household Assistance Payments;
Libya; Economic Forum; Queen’s
birthday honours; Boarder
security; Carbon pricing; Marine
parks
Childcare; Jobs figures; Business
Council of Australia
Childcare, National Accounts,
Craig Thomson, Native Title

ראיון טלוויזיוני

סבב שו״ת מזדמן
/ במהלך ביקורChildcare, National Accounts
סיור

Household assistance payments;

סבב שו״ת מזדמן
Carbon pricing; Australian Labor
/במהלך ביקור
Party; Enterprise Migration
סיור

Agreements; Craig Thomson
Review into workplace bullying;
סבב שו״ת מזדמן
Brodie’s law; Enterprise
/במהלך ביקור
Migration Agreements; Australian
סיור
Labor Party

Afghanistan; NATO-ISAF

ABC DARWIN

of Origin
INPEX Project; Clean Energy
Future; Same-sex marriage;
Cost of living pressures; Carbon
ראיון טלוויזיוני
pricing; Diesel fuel rebate;
Carbon pricing compensation;
James Ashby
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC BRISBANE

5AA

ABC ADELAIDE

ראיון טלוויזיוני

ראיון רדיופוני

ראיון טלוויזיוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC MELBOURNE

ראיון רדיופוני

ABC SYDNEY

ראיון רדיופוני

THE PROJECT

ראיון טלוויזיוני

6PR

ראיון רדיופוני

נושא

Family payments; Schoolkids
Bonus; Marrara Hockey Centre;
INPEX Project; Bill Kelty; Craig
Thomson; Carbon pricing;
Michael Clarke
Community Cabinet; Family
payments; Household Assistance
package; Schoolkids Bonus;
Afghanistan; Poker machine
reforms; Queensland tent embassy
protests; Convergence Review;
Craig Thomson;
Family payments; Household
Assistance package; Same-sex
marriage; Cost of living pressures
National Disability Insurance
Scheme; Schoolkids Bonus;
Budget 2012-13; Carbon pricing;
Craig Thomson; Global Financial
Crisis; South Australian economy
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; Mothers’ Day; National
Disability Insurance Scheme
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; Craig Thomson; Business
tax cuts; Peter Costello; President
Obama; Same-sex marriage
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; Fair Work Australia;
President Obama; Same-sex
marriage; Peter Costello
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; Gonski Review; Pacific
Highway; Craig Thomson;
President Obama; Same-sex
marriage; Peter Costello
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; Henry Tax Review; WA
infrastructure

מס׳ תאריך
17.5.12

80

16.5.12

81

14.5.12

82

11.5.12

83

11.5.12

84

10.5.12

85

10.5.12

86

10.5.12

87

9.5.12

88

9.5.12

89
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כלי תקשורת מעורב
SKY NEWS

סוג ההופעה
ראיון טלוויזיוני

נושא

Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; Foreign Aid; Craig
Thomson; Fair Work Australia
Budget 2012-13; Minerals
Resource Rent Tax; Company
tax rate; Schoolkids’ Bonus;
Age Pension; Pacific Highway;
National Disability Insurance
Scheme
Budget 2012-13; Newstart
Allowance; Schoolkids Bonus;
Foreign aid; Indigenous
Australians
Budget 2012-13; Schoolkids
Bonus; National Disability
Insurance Scheme; Mal Brough;
Australian Labor Party
Defence White Paper; Defence
Force Posture Review; Budget;
Asylum seekers; Peter Slipper;
Carbon pricing; Minerals
Resource Rent Tax

מס׳ תאריך
9.5.12

90

9.5.12

91

9.5.12

92

6.5.12

93

3.5.12

94

סבב שו״ת מזדמן
/ במהלך ביקורDisability Reform
סיור

30.4.12

95

 מסיבת עיתונאיםPoker machine reforms;
 עם שו״תParliament of Australia; Fair

29.4.12

96

Visit to Turkey; Peter Slipper;
Health Services Union

26.4.12

97

Visit to Singapore; ANZAC
commemorations; Peter Slipper

23.4.12

98

Aged Care System

20.4.12

99

Anzac Interpretive Centre;
Centenary of Anzac, Albany

18.4.12 100

Australian War Memorial; Anzac
Day, Centenary of Anzac

16.4.12 101

2SM

ראיון רדיופוני

TRIPLE J

ראיון רדיופוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

Peter Slipper; Craig Thomson;

Work Australia; Budget

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

ABC NATIONAL

ראיון רדיופוני

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

PRESS MEET THE

ראיון טלוויזיוני

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

נושא

Council of Australian
Governments; National Disability
Insurance Scheme; Skills;
Occupational Health and Safety;
Health Services Union; GST
Review; Bob Brown; North
Korea; Fair Work Australia
COAG Business Advisory Forum;
COAG; Carbon pricing; Seamless
National Economy; Occupational
Health and Safety; Skills;
Indonesian earthquake; Norwich
Park Mine; Health Services
Union; National Disability
Insurance Scheme
Aged care; Budget surplus;
National Disability Insurance
Scheme; COAG; Health Services
Union; Fair Work Australia;
Asylum seekers
Fair Work Australia; Jobs 1001;
Employment; Skills; Sports
funding
Fair Work Australia; Carbon
pricing; Clean Energy Future;
National Broadband Network;
Minerals Resource Rent Tax,
Australia Network; COAG;
Skilled migration
Carbon pricing; Budget; National
Disability Insurance Scheme;
Australian Defence Force; Child
care rebate; Foreign aid; Asylum
seekers; Afghanistan
Budget; Medicare Safety Net;
Immigration Detention Centres;
National Disability Insurance
Scheme; Child care rebate

מס׳ תאריך

13.4.12 102

12.4.12 103

10.4.12 104

4.4.12 105

3.4.12 106

1.4.12 107

1.4.12 108
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

נושא

Queensland state election;
Premier Campbell Newman;
COAG; National Broadband
Network; Carbon pricing; Child
care rebate; Minerals Resource
Rent Tax; National Disability
Insurance Scheme; Skills reform;
Anna Bligh
National Broadband Network;
Huawei; News Limited; Budget
2012-13; COAG
Nuclear Security Summit; North
Korea; US and Australia Defence
Cooperation; Injured AusAID
worker in Afghanistan; China;
Climate change
Gosford Cancer Centre;
Craig Thomson; GH Holden
co-investment; Immigration;
Malaysian agreement;
Queensland election

סבב שו״ת מזדמן
/ במהלך ביקורCarbon pricing; Child care rebate
סיור
 מסיבת עיתונאיםOccupational Health and Safety;
 עם שו״תSkills; Climate change

מס׳ תאריך

31.3.12 109

29.3.12 110

27.3.12 111

23.3.12 112

22.3.12 113
20.3.12 114

Minerals Resource Rent Tax;

AM RADIO

TODAY RADIO

 ראיון רדיופוניBusiness tax cuts; Clive Palmer;

20.3.12 115

ראיון רדיופוני

20.3.12 116

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

Fair Work Australia
Minerals Resource Rent Tax;
Carbon pricing; Clive Palmer;
Gina Rinehart
Skills for all Australians;
Minerals Resource Rent Tax;
Craig Thomson; Papua New
Guinea; Budget; Opposition
Costings
Empowering Local Schools;
Future Fund; Carbon price;
Small business; Craig Thomson;
Company tax

19.3.12 117

15.3.12 118
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
סבב שו״ת מזדמן
\במהלך ביקור
סיור
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

ABC AM

ראיון רדיופוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

WEEKEND
SUNRISE

נושא

Small Business Commissioner;
Minerals Resource Rent Tax;
Craig Thomson; Superannuation
Wagga Wagga Floods; Clean
Energy Finance Corporation;
ACTU
Clean Energy Finance
Corporation; Wagga Wagga
Floods; Desecration of Australian
War Graves; ACTU
COAG; Business Advisory
Forum; Deregulation;
Desecration of Australian war
graves; NSW, Vic & Qld Floods;
Australians detained on drugs
charges overseas; Coal industry;
Flood assistance; Nuclear power;
ADFA Skype incident; Bob Carr;
Indonesia
Australian Labor Party; Mark
Arbib

מס׳ תאריך
14.3.12 119
7.3.12 120

7.3.12 121

6.3.12 122

28.2.12 123

Australian Labor Party

27.2.12 124

National Disability Insurance
Scheme; Australian Labor Party

26.2.12 125

Australian Labor Party

24.2.12 126

Australian Labor Party

23.2.12 127

Manufacturing; Defence; Gonski
Review; Education; Holden;
סבב שו״ת מזדמן
Murray Darling Basin Plan;
/במהלך ביקור
Australian Labor Party; Same
סיור
sex marriage; Anniversary of the
Christchurch earthquake

22.2.12 128

סבב שו״ת מזדמן
Education; Gonski Review;
/במהלך ביקור
Australian Labor Party;
סיור

21.2.12 129

 ראיון טלוויזיוניfor the Bombing of Darwin;

19.2.12 130

First National Commemoration
Australian Labor Party
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC AM

ראיון רדיופוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

ABC 7:30

ראיון רדיופוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

SUNDAY NIGHT

2CC

ראיון טלוויזיוני
ראיון רדיופוני

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

נושא

Trade Training Centres;
Education; Air Australia;
Economy; Jobs; Gambling
reform; Car industry; Australian
Labor Party; Asylum seekers;
Caltex
Four Corners; Australian Labor
Party; Australian economy;
Interest rates; ANZ job cuts;
Manufacturing industry
National Year of Reading;
Australian Labor Party; Closing
the Gap report
National Disability Insurance
Scheme; Private health insurance
rebate; Car industry; Surplus
Australian economy; Global
economy; Car industry;
Manufacturing; Australian Labor
Party; Fair Work Australia;
Surplus
Australian Labor Party; Australian
economy; Interest rates
Australian economy; Global
economy
Prime Minister’s XI; Australian
Labor Party; Australian economy;
Carbon price; Manufacturing;
Car industry;
Australian economy;
Manufacturing; Car industry;
Industrial relations; Fair Work
Australia; Australian Labor
Party; Papua New Guinea boat
tragedy

סבב שו״ת מזדמן
Australian economy; Global
/במהלך ביקור
economy
סיור

מס׳ תאריך

17.2.12 131

14.2.12 132

14.2.12 133
10.2.12 134

9.2.12 135

8.2.12 136
5.2.12 137
3.2.12 138

2.2.12 139

31.1.12 140

159 "תיתרושקתה םתושיגנב תולתכ הלשממ ישאר לש תירוביצה םתוביוחמ – "םישרח לש חיש בר

כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ABC RADIO
NATIONAL

ראיון רדיופוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

SKY NEWS

ראיון טלוויזיוני
סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

נושא

Australia-New Zealand
relationship; World economic
outlook; Centenary of ANZAC;
Closer Economic Relations;
Cyber security; Tony Hodges;
Australia Day
Australia Day; Tony Hodges;
National Emergency Medal
National Emergency Medal;
World economic outlook;
Indigenous Australians;
Referendum on Constitutional
Reform; Car manufacturing;
Robb Hulls; Craig Thomson; Fair
Work Australia
National Partnership on
Education; Toyota; border
protection; gift protocol; NSW
storm warnings
Australian economy; Australian
Labor Party
Problem gambling; border
protection; Afghanistan
Poker machines; Private health
insurance rebate; Economy
People of Australia Ambassadors;
Poker machines; Occupational
Health and Safety; Banks;
Asylum seekers; Oakajee Port
development

מסיבת עיתונאים
Economy
עם שו״ת

Institute for Marine and
Antarctic Studies; Bellerive
 מסיבת עיתונאיםOval; Poker machine reform;
 עם שו״תWhaling; Tasmanian Forests
Intergovernmental Agreement;
Asylum seekers

מס׳ תאריך

29.1.12 141

28.1.12 142

27.1.12 143

24.1.12 144
23.1.12 145
21.1.12 146
20.1.12 147

18.1.12 148

17.1.12 149

16.1.12 150
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה

נושא

מס׳ תאריך

Floods commemoration; Coal
seam gas; Insurance; Floods
סבב שו״ת מזדמן
recovery; Japanese whaling
/במהלך ביקור
vessel; Bob Brown; Fair
סיור
Work Australia; Automotive
manufacturing

11.1.12 151

סבב שו״ת מזדמן
Floods commemoration; Shonan
/במהלך ביקור
Maru; Automotive manufacturing
סיור

10.1.12 152

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

סבב שו״ת מזדמן
/במהלך ביקור
סיור

Sydney Cricket Ground; Fiji;
Immigration Detention Centres;
Australian Labor Party; National
Broadband Network; National
Health Reform Agreement;
Superannuatio
Family Tax Benefit Part A;
Baby Bonus; Paid Parental
Leave; Poker Machine Reform;
Australian Labor Party; Great
Barrier Reef; Asylum Seekers

3.1.12 153

1.1.12 154

 התוצאות המלאות — ארצות הברית.2

כלי תקשורת מעורב

O MAGAZINE
MSNBC
9NEWS
TALK RADIO
WPHT
MTV
AMERICAN
URBAN RAIO
ROLLING STONE
GLAMOUR
MAGAZINE
Tonight Show - NBC

סוג ההופעה

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי

נושא
Asia Pacific, ASEAN, Israel

National Economy, Immigration,
Tax Reform
Lifestyle, US Politics
Economy, Presidential Elections,
ראיון טלוויזיוני
Education
 ראיון טלוויזיוניLibya Terror Attacks

מס׳ תאריך
18.11.12

1

14.11.12

2
3

29.10.12

4

27.10.12

5

 ראיון רדיופוני2012 Presidential Elections

26.10.12

6

 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Elections

26.10.12

7

 ראיון רדיופוני2012 Presidential Elections

26.10.12

8

 ראיון עיתונאי2012 Presidential Elections

25.10.12

9

24.11.12

10

23.10.12
22.10.12

11
12

2012 Presidential Elections,
ראיון עיתונאי
Gender Equality
 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Elections
 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Debate no. 3
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כלי תקשורת מעורב
Z107.9 Cleveland
Daily Show –
Comedy Central
THE YO SHOW
CLEVELAND 92.3
ABC
CITADEL – TOM
JOINER SHOW

סוג ההופעה

נושא

Entertainment, 2012 Presidential
ראיון רדיופוני
Elections

מס׳ תאריך
19.10.12

13

 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Elections

18.10.12

14

 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Debate no. 2
 ראיון אינטרנטיEntertainment

16.10.12
12.10.12

15
16

11.10.12

17

10.10.12

18

10.10.12

19

Sports, 2012 Presidential
Elections
2012 Presidential Elections,
ראיון טלוויזיוני
Economy

ראיון רדיופוני

 ראיון רדיופוניPresidential Debate

NBC

 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Debate no. 1
 ראיון טלוויזיוניEducation

3.10.12
25.9.12

20
21

THE VIEW - ABC

ראיון טלוויזיוני

24.9.12

22

29.8.12

23

18.9.12

24

12.9.12

25

12.9.12
11.9.12
10.9.12
26.8.12

26
27
28
29

21.8.12

30

REDDIT

2012 Presidential Race,
Entertainment
 ראיון אינטרנטיEconomy, Presidential Race

“Late Show with
David Letterman”

2012 Presidential Race,
ראיון טלוויזיוני
Entertainment

60 MINUTES - CBS

ראיון טלוויזיוני

VANITY FAIR
106.7 WRMA
Power 95.3
AP
HUFFINGTON
POST
BET
TIME MAGAZINE

ראיון עיתונאי
ראיון רדיופוני
ראיון רדיופוני
ראיון עיתונאי

 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Elections
 ראיון עיתונאי2012 Presidential Elections

21.8.12
21.8.12

31
32

FCN

ראיון טלוויזיוני

21.8.12

33

ENTERTAINMENT
TONIGHT

 ראיון טלוויזיוניHollywood Agenda

20.8.12

34

20.8.12

35

6.8.12

36

2.8.12

37

10.7.12

38

10.7.12

39

OHIO 97.1
WLKY
KRNV NEWS 3

Foreign Policy, Economy,
Presidential Race
Economy, Presidential Race
Sports, Entertainment
Entertainment
Foreign Policy, Economy

 ראיון עיתונאיReligious Issues

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון רדיופוני

2012 Presidential Elections,
National Economy

2012 Presidential Elections,
National Economy
Veterans’ Act 2012

Sports
U.S Economy, Kentucky Local
ראיון טלוויזיוני
Issues
 ראיון טלוויזיוניTax Cuts, Economy, Local Issues
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה

KWQC

ראיון טלוויזיוני

WMUR
WRAL
KSNV
WISN

ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני

WWLTV

ראיון טלוויזיוני

WDBJ

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
Immigration
עם שו״ת
 ראיון טלוויזיוניUnemployment, Jobs, Agriculture

KKTV

ראיון טלוויזיוני

KTVN

ראיון טלוויזיוני

WYFF4

ראיון טלוויזיוני

WBAY
ABC30

ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

ROLLING STONE
ABC NEWS

NBC

נושא

U.S Economy, Health Care, 2012
Presidential Elections
2012 Presidential Elections
2012 Presidential Elections
U.S Economy
U.S Economy
Tax Cuts, 2012 Presidential
Election
2012 Presidential Elections,
China, Syria

ראיון עיתונאי
ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

UNIVISION NEWS

ראיון טלוויזיוני

KMOV NEWS 4
TELEMUNDO
NEWS

ראיון טלוויזיוני

NBC 4 OHIO

ראיון טלוויזיוני

KCRG

ראיון טלוויזיוני

ראיון טלוויזיוני

National Economy, Colorado
Reforms
Local Issues, 2012 Presidential
Race
National Economy, Immigration,
2012 Presidential Elections
Wisconsin Politics
Economy, Health Care
Pakistan, 2012 Presidential
Elections, Global Economy
2012 Presidential Elections,
Global Economy, Health
Gay Marriage, Economy, Health
Care
U.S-Japan Relations, U.S Military
Installations in Japan, China
Osama bin Laden Assassination
U.S-Colombia Relations, Cuba,
Bilateral Issues
Democratization, drug
legalization, immigration reform,
and race relations
Economy, Health Care
Foreign Policy, U.S and Global
Economy
Economy, Tax Reform, 2012
Presidential Elections
Hilary Rosen Comments

מס׳ תאריך
10.7.12

40

10.7.12
10.7.12
10.7.12
10.7.12

41
42
43
44

9.7.12

45

20.6.12

46

15.6.12

47

11.6.12

48

11.6.12

49

11.6.12

50

11.6.12

51

11.6.12
11.6.12

52
53

21.5.12

54

12.5.12

55

9.5.12

56

30.4.12

57

27.4.12

58

15.4.12

59

14.4.12

60

13.4.12

61

13.4.12

62

12.4.12

63

12.4.12

64
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כלי תקשורת מעורב
NBC4i
AP

MARKETPLACE

CBS SPORTS
WFTV
ABC7
KVUE TEXAS
CBS PITTSBURGH

THE ATLANTIC

סוג ההופעה
ראיון טלוויזיוני

נושא

Economy, Tax Reform, 2012
Presidential Elections
2012 Presidential Campaign,
Foreign Policy
U.S-Mexico Relations, Health
Care Reform

מס׳ תאריך
12.4.12

65

3.4.12

66

2.4.12

67

27.3.12

68

25.3.12

69

21.3.12

70

14.3.12

71

13.3.12

72

12.3.12
12.3.12
12.3.12
12.3.12

73
74
75
76

6.3.12

77

2.3.12

78

14.2.12

79

13.2.12
5.2.12

80
81

 ראיון אינטרנטיState of the Union Address

30.1.12

82

 ראיון טלוויזיוני2012 Presidential Elections
 ראיון טלוויזיוניIran, US Politics

26.1.12
19.1.12

83
84

12.1.12

85

3.1.12

86

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי

NEWS CHANNEL 8

ראיון טלוויזיוני

WBTV
NBC
YOUTUBE,
GOOGLE+
ABC NEWS
CNN

ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני

Foreign Policy, World Security
U.S-Korea Relations, Situation in
North Korea
US Investments, Economy
Foreign Policy, U.S Intervention
in Afghanistan
Joint Interview with PM Cameron
on Sporting Issues
Afghanistan, Unemployment
Energy and Environment
Energy and Environment
War in Afghanistan
Foreign Policy, U.S Economy,
2012 Presidential Election
Foreign Policy, Iran, Israel
President’s plea to extend the
payroll tax cut
Economy, Unemployment, DNC
Sports, Presidential Race

U.S Economy, 2012 Presidential
Campaign
Remarks by the President to the
 הופעה פומביתIowa Caucus Attendees via Video
 אזרחית עם שו״תTeleconference

ראיון עיתונאי
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כלי תקשורת מעורב

סוג ההופעה

מסיבת עיתונאים
EU Budget
עם שו״ת

נושא

מס׳ תאריך
23.11.12

1

20.11.12

2

6.11.12
מסיבת עיתונאים
Britain-UAE Relations
5.11.12
עם שו״ת
 מסיבת עיתונאיםPlans to mark the First World War
11.10.12
 עם שו״תcentenary.

3

Q&A at the NACCO Materials

מסיבת עיתונאים
handling factory, Northern
עם שו״ת
AL-ARABIA

BBC
THE SUNDAY
TELEGRAPH
NBC
ITV
BBC
ONE TV
FRANCE 2
LBC
CCTV

THE TELEGRAPH

SKY SPORTS
GLAMOUR
GRAZIA
MAGAZINE

DAILY MAIL

Ireland
 ראיון טלוויזיוניSituation in Syria

UK Economy, Foreign Policy,
Immigration

4
5

7.10.12

6

6.10.12

7

26.9.12
5.9.12
12.8.12
10.8.12

8
9
10
11

8.8.12

12

8.8.12
27.7.12

13
14

International Trade

26.7.12

15

Economy, UK Politics

19.7.12

16

Economy and Job Creation

16.7.12

17

Sports
Entertainment

14.7.12
12.7.12

18
19

 ראיון עיתונאיEntertainment

11.7.12

20

11.7.12

21

5.7.12

22

EU Economy

29.6.12

23

UK Politics

23.6.12

24

Aung San Su Kyi

21.6.12

25

ראיון טלוויזיוני

 ראיון עיתונאיInternal Politics
Entertainment
Economy, Entertainment
London Olympics
UK-Russia Relations
France-UK Relations, Foreign
ראיון טלוויזיוני
Policy
 ראיון רדיופוניHealth, Economy
 ראיון טלוויזיוניLondon Olympics

ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון טלוויזיוני
ראיון עיתונאי
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת

GB-France Relations
London 2012 Olympics
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כלי תקשורת מעורב

ITV
THE DAILY MAIL
TESCO MAGAZINE

BBC ONE
RADIO 4
BBC

KOMPAS

MSNBC
CBS SPORTS

IBN-CNN

סוג ההופעה

מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי
ראיון עיתונאי
ראיון עיתונאי
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון טלוויזיוני
ראיון רדיופוני
ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון עיתונאי
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון טלוויזיוני
ראיון טלוויזיוני
מסיבת עיתונאים
עם שו״ת
ראיון טלוויזיוני

נושא
Future of World Economy

19.6.12

26

NATO, Afghanistan

22.5.12

27

World Economy

19.5.12

28

Entertainment
UK Politics, Economy
Entertainment

18.5.12
8.5.12
2.5.12

29
30
31

2.5.12

32

Internal Affiars
EU Integration, World Economy
Afghanistan, Economy, Eurozone
Aung San Su Kyi and Future of
Burma

29.4.12
23.4.12
23.4.12

33
34
35

13.4.12

36

Foreign Policy

13.4.12

37

GB-Malaysia Relations

12.4.12

38

12.4.12

39

10.4.12

40

4.4.12

41

Foreign Policy, Economy

15.3.12

42

US-GB Relations, Foreign Policy

15.3.12

43

Foreign Policy, Iran
Sports

15.3.12
13.3.12

44
45

GB-Ireland Relations

12.3.12

46
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THE AUSTRALIAN

שלטון מקומי וניהול ציבורי חדש:
לקראת רפורמה במבנה הרשות המקומית
אסף מידני

1

ועדות רבות דנו בנושא המנהל הציבורי בישראל .על אף דיונים אלו וההצעות שהוצעו
הן על־ידי אנשי אקדמיה והן על־ידי המנהל הציבורי עצמו ,חוקרים מסכימים כי המנהל
הציבורי בישראל אינו עומד בסטנדרטים מערביים מקובלים ומתקרב לסטנדרטים של
עולם שלישי .הרפורמות שהוצעו לא בוצעו בפועל ,או נכשלו .גם השלטון המקומי
ניסה במהלך השנים לבצע רפורמות שכוונו לביזור הסמכויות מהשלטון המרכזי ולחיזוק
העצמאות הפוליטית ,התקציבית והמנהלית של השלטון המקומי ,ואולם יוזמות אלו
נכשלו .מאמר זה מציע רפורמה מעמיקה במנהל הציבורי ,באמצעות ניתוח היסטורי
של ההצעות שהוצעו ומחקר השוואתי לרפורמות במדינות אחרות .הרפורמה המוצעת
עוסקת בשינוי מבנה הרשות המקומית ,בדומה לנעשה בעולם ,לכדי מיסוד מבנה מנהלי
ציבורי חדש בישראל.

הקדמה
הצורך ברפורמות מעמיקות במנהל הציבורי בישראל עולה חדשות לבקרים לדיון
3
ציבורי .יעידו על כך הוועדות הרבות שפעלו בנושא 2,דוגמת ועדת קוברסקי (,)1989
וההצעות הרבות שהועלו הן מקרב מומחים מהאקדמיה והן מקרב מומחים מהמנהל
הציבורי עצמו לרפורמה מקיפה במנהל הציבורי (נחמיאס ,דנון־קרמזין ויראוני;1997 ,
דרי ונאור ;1997 ,גל־נור ,רוזנבלום ,יראוני ;1999 ,כפיר וראובני 4.)1998 ,למרות ריבוי
הוועדות וההצעות ,מרבית התכניות אינן מבוצעות בפועל ומרבית החוקרים מסכימים
שהתנהלות המנהל הציבורי בישראל אינה עומדת בסטנדרטים מערביים מקובלים ואף
מידרדרת לעבר סטנדרטים של עולם שלישי.
1
2
3
4

פרופ' עו"ד אסף מידני ,פרופסור חבר בבית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל־אביב־יפו.
ראו למשל ועדת מוזס ( ,)1965ובמיוחד החל משנות השמונים ,לדוגמה ועדת זנבר ( ,)1981ועדת
גבאי ( ,)1982ועדת קוברסקי ( ,)1989ועדת בן דרור ( )1995וועדת דורון (.)2005
ועדת קוברסקי הוקמה בשנת  1986כוועדה ציבורית־מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה
וגופים הנתמכים מתקציב המדינה.
ממשלת ברק ( ,)1999אולמרט ודינור (.)2007
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גם השלטון המקומי ניסה במהלך השנים לבצע רפורמות שכוונו לביזור הסמכויות
מהשלטון המרכזי ולחיזוק העצמאות הפוליטית ,התקציבית והמנהלית של השלטון
המקומי ,ואולם יוזמות אלו נכשלו (אלעזר וקלכהיים ;2001 ,רזין ;2003 ,בן־אליה,
 ;2004נחמיאס ;2004 ,רזין וברנדר ;2004 ,מידני ;2009 ,בארי ;2009 ,רובינשטיין,
 .)2010הצורך ברפורמות עולה במיוחד לאור הממצאים העולים מעבודתם של איתי
בארי ופני יובל ( )2011בדבר ניתוח עמדות התושבים לגבי ביצועי השלטון המקומי
בשנת  ,2011המצביעים על הערכה בינונית עד נמוכה של השירותים הניתנים על־ידי
השלטון המקומי בישראל .יתר על כן ,הערכת הביצועים של השלטון המקומי נמוכה יותר
מן השנה הקודמת לה .2010 ,מעניין לציין שההצעות השונות כוונו לשינויים מוסדיים
במערכת היחסים שבין השלטון המרכזי למקומי ופחות לשינוי במבנה הרשות המקומית.
ההנחה הבסיסית עליה נשענות רפורמות כגון אלה נובעת מהפרדיגמה המוסדית
לפיה מדיניות ציבורית הנה סך ההסדרים וכללי המשחק הנהוגים במדינה .לפיכך ,על
מנת להשיג מטרות ויעדים מורכבים ומשמעותיים יש לשנות את ההסדרים ואת כללי
המשחק הקיימים .רק רפורמה באלה תביא למאזן חדש של סמכויות ,לתמרוץ שונה של
התנהגות השחקנים השונים בחברה האזרחית ,במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי ,ולאפשרות
לקבל החלטות שונות מאלה הרווחות בהווה .ברי כי הצלחתה של רפורמה תלויה במידה
רבה בהלימה עם מאפייני התרבות הפוליטית הרווחת.
מאמר זה מכוון למלא את החסר ולהציע רפורמה במבנה הרשות המקומית ,כזו אשר
עוקבת אחר רפורמות הניהול הציבורי החדש המאומצות במדינות שונות בעולם וכזו
העוקבת אחר ההצעות השונות המכוונות למיסוד מבנה מנהלי ציבורי חדש בישראל.
המאמר יחולק לכמה חלקים .החלק הראשון יסקור את הספרות העיקרית בתחום
רפורמות בשלטון המקומי בישראל כדי לעמוד על החסר בכתיבה בתחום מבנה הרשות
המקומית .החלק השני יסקור את הספרות המכוונת לרפורמות בתחומי המנהל הציבורי
בישראל ואת המגמות הרווחת בעולם .ההנחה ביסוד מאמר זה שראויה הלימה בין מבנה
המנהל הציבורי ובין מבנה הרשויות המקומיות בכל הקשור לאספקת שירותים לאזרח
וביצועי המגזר הציבורי .היעדר חפיפה בין הממשל המרכזי ובין עמיתו המקומי עלול
להוות חסם בכל הקשור לאספקת מוצרים לשביעות רצונו של האזרח .החלק השלישי
יציג את קשיי המשילות בישראל במבט השוואתי והיסטורי .החלק הרביעי יציע מודל
למבנה ניהולי ציבורי חדש ברשות המקומית .לבסוף יוצגו מסקנות אשר יתייחסו בין
היתר להיבט הישימות של מודל זה והשלכותיו.
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בין שלטון מקומי ומרכזי — לקראת דיון על אודות מבנה הרשות המקומית
מערכת היחסים שבין השלטון המרכזי למקומי היא ריכוזית ומושתתת על פיקוח
הדוק מצד השלטון המרכזי על סעיפי התקציב של הרשויות המקומיות .הפיקוח נעשה
בדרך של השתתפות ייעוד — פירוט דקדקני של מטרות ההוצאה ,ובאמצעות מענקי
איזון — המענק העיקרי המועבר ממשרד הפנים לרשויות ונועד להשלים את הפער בין
הוצאות הרשות והכנסותיה .במהלך השנים נעשו ניסיונות לבצע רפורמות שכוונו לביזור
הסמכויות מהשלטון המרכזי ולחיזוק העצמאות הפוליטית ,התקציבית והמנהלית של
הרשויות ,ואולם היוזמות הללו נכשלו (אלעזר וקלכהיים ;2001 ,רזין ;2003 ,בן־אליה,
 ;2004נחמיאס ;2004 ,רזין וברנדר ;2004 ,מידני ;2009 ,בארי ;2009 ,רובינשטיין.)2010 ,
בישראל דפוסי הפעולה השתנו מאוד ,אך המסד החוקי־מנהלי לא הותאם לתנאים
החדשים .כך למשל היחלשות השלטון המרכזי הובילה לחיזוק השלטון המקומי שלא
חייב בדיווח לממשל ולתושבים ומתאפיין בהיעדר נשיאה באחריות .הבחירה הישירה
לראשי הרשויות חיזקה את ראש הרשות על חשבון חברי המועצה שאיבדו מכוחם.
מרבית ההצעות לרפורמות בממשל המקומי עסקו בהסדרת היחסים שבין השלטון
המקומי והמרכזי ועסקו פחות במבנה הרשות המקומית .ביניהן המועצה החבלית,
הסדרת מענקי האיזון ועדת זנבר —  ;1976ועדת גדיש —  ;2000איחוד רשויות ,ועדת
שחר —  ;1996ביזור סמכויות לערים העצמאיות ,הצעת פורום ה־ ,15ועדת אפרתי —
 5.2004לדעת ערן רזין ( )2003יש להתמקד בקביעת הסמכות והאחריות של הנבחרים
לבוחריהם ,ובתוך כך יש לבחון ביזור סמכות ועוצמה מראש הרשות המקומית למועצת
הרשות ,לפקידות המקצועית ולמערכות הביקורת ,ומעורבות גדולה יותר של האזרחים
בבקרה על פעולות הרשות המקומית .כך תחוזק הדמוקרטיה המקומית ,קרי — מעורבות
עמוקה של האזרחים במסגרות הממשל המקומי והעלאת שיעור ההצבעה לרשויות
המקומיות .לדעת נחום בן־אליא ( )2004המעבר משלטון מקומי פונקציונלי (יצרן של
שירותים) לשלטון מקומי מסדיר ורגולטורי מחייב ביטול מעמדה המונופוליסטי של
הרשות המקומית ,עידוד ריבוי ספקי שירות ,גמישות במתן השירות ,שקיפות ציבורית
מוגברת ודמוקרטיזציה של תהליכי קבלת החלטות ,לרבות מעורבות אקטיבית יותר של
הציבור בהחלטות קרדינליות.
6
בהצעת חוק העיריות ,התשס"ז —  2007נבחנה רפורמה במערך הניהול ,הבקרה
והפיקוח ברשויות המקומיות ,ביזור סמכויות לרשויות מקומיות המתנהלות ביעילות
 5ראה גם נחמיאס דוד (" ,)2004משילות השלטון המקומי בישראל :ניתוח מדיניות ועיצוב מחדש",
המרכז הבינתחומי הרצליה.
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ובהתאם להוראות החוק ,פיתוח כלים להפעלת סמכויות פיקוח ובקרה של השלטון
המקומי .ההצעה קובעת מסגרת שלטונית דו רובדית ,אשר מניחה מערך שלטוני מרכזי
הכולל כלי ניהול ובקרה יחד עם אוטונומיה מוגבלת לקהילה המקומית .לא נקבעו תכני
האוטונומיה .המנהל הכללי ימונה על־ידי ראש העירייה (סעיף  )94לאחר אישור של
ועדת מינויים (סעיף  .)95אחריותו כלפי ראש העירייה והמועצה לביצוע החלטותיהם
ולביצוע תפקידי העירייה (סעיף  .)96ראש העירייה רשאי לסיים את כהונתו של המנהל
הכללי לאחר שנתן לו זכות שימוע (סעיף  .)99נושאי משרה — המועצה תמנה לעירייה
גזבר ,יועמ"ש ,מהנדס ,מבקר ומנהל אגף חינוך בדרך של מכרז על־ידי ועדת מכרזים
(סעיף  .)100נושא משרה יפוטר על פי הצעת ראש העירייה ובאישור שני שליש מחברי
המועצה לאחר זכות שימוע (( 105א)) .הוא יכול לערער לוועדה לבחינת פיטורי נושא
משרה (( 105ב)) .עובדי העירייה — עירייה תעסיק עובדים בהתאם לתקן כוח אדם
המאושר במסגרת הצעת תקציב מינוי עובד ,ועל־פי מכרז .שינוי בתנאי שכרו של
עובד טעון אישור המנכ"ל והגזבר ,וועדת פיטורים רשאית להחליט על פיטוריו .באשר
להיבט הפיקוח והבקרה ,הרי שהצעת החוק מקימה יחידת בקרה על עיריות במשרד
הפנים (סעיף  ,)271בראשה הממונה על הבקרה.
הסקירה מלמדת כי מעט מאוד הוקדש לדיון בעניין אחריות וסמכות נבחרים ופקידים.
הבחינה הקיימת אינה מספקת ומאמר זה מכוון להרחיב בהיבטים אלה .באופן ממוקד
יותר יעסוק המאמר בנושאים אלה :הגדרת מעמדו של הנבחר (ראש הרשות המקומית)
למול מעמד דרג הפקידות ,מעמדו של מנכ"ל הרשות המקומית ,חלוקת התפקידים בין
הפקידות הבכירה ויחסי אמון בין בעלי תפקידים לנבחרים (מינוי אישי ,מכרז וכו').
ההנחות בבסיס המאמר הן כי השלטון המקומי יהא ספק השירותים העיקרי ,המדינה
תותיר סמכויות רגולטיביות בידה והממשק עם המגזר העסקי יתרחב .רגולציה תיעשה
על־ידי השלטון המקומי ,ודוקטרינות ניהול ציבורי חדש יתפסו מקום מרכזי בעבודת
המגזר המקומי והמרכזי.
קשיי המשילות בישראל :מבט השוואתי והיסטורי
כדי להיות אפקטיבי — כלומר ,כדי להשיג את יעדיו — ממשל דמוקרטי צריך לפעול
בסביבה שיש בה תנאים הולמים ויציבים המאפשרים עיצוב ,תכנון לטווח בינוני וארוך
וביצוע מדיניות ציבורית המלווה במנגנוני בקרה ,הערכה ותיקון .תנאים אלה לא מתקיימים
בישראל ברמה ובאיכות הראויות .מאז כינון מוסדות השלטון הרשמיים שלה ב־1949
ועד  ,2011משלו בישראל  32ממשלות שונות .כלומר ,האורך הממוצע של חיי ממשלה
בישראל הנו כשנתיים .מצב זה מצביע על חוסר יציבות כרוני של הרשות המבצעת,
שמתבטא בחוסר יכולת יחסית להוציא לפועל תכניות מדיניות ארוכות טווח .הוא מעניק
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עוצמה מעשית לגורמים הקבועים במערכת (קרי — הפקידות הגבוהה) ,שמעמדם אינו
תלוי בהתפתחויות הפוליטיות ,על חשבון הגורמים הפוליטיים המשתנים .הוא מעניק
לבית המשפט עוצמת יתר בגין יציבותו ,מקצועיותו והיותו שחקן שלישי ,ניטראלי
לכאורה ,המוכן להעניק את שירותי התיווך שלו לנציגי רשויות השלטון האחרים.
את אחד הגורמים העיקריים למצב זה ניתן לזהות במבנה המשטר הפרלמנטרי הנוהג
בישראל שבו הגבולות בין רשויות השלטון מטושטשים .טשטוש זה הנו תוצאה של
נסיבות היסטוריות מחד גיסא ועיצוב אינטרסנטי מאידך גיסא (דורון ומידני.)2007 ,
בגין היותה קטנה יחסית לתנועות היהודיות האחרות ,אימצו לעצמם ראשי התנועה
הציונית ,שהוקמה בשלהי המאה ה־ ,19שיטה ייצוגית נדיבה שהיוותה מעין מדגם מייצג
של התפוצה היהודית בגולה (לפחות באירופה) .כך ההתכנסות התקופתית של הנציגות
היהודית המגוונת בקונגרסים הציוניים העניקה להנהגה בסיס לגיטימי ורחב לפנות
לראשי המעצמות האירופיות בשמו של העם היהודי ( .)Peretz and Doron, 1997הגיוון
בייצוג נבע ,ממש כמו שהוא נובע בדרך כלל גם בחברות אחרות ,מחידוד אוריינטציות
ונאמנויות מקומיות ,משוני בין זהויות אידיאולוגיות ופוליטיות ומאינטרסים אישיים
וקבוצתיים .הנהלת התנועה היא שנעשתה לגורם הקבוע ,ועיסוקה העיקרי היה קידום
האינטרסים של התומכים ברעיון הלאומי ,לעתים ללא קשר מובהק לדיונים ולהחלטות
שהתקבלו בקונגרס (.)Vital, 1982
הצורך הזה להציג חזית ציונית משותפת בפני אומות העולם ,חזית המבוססת על
הגיוון המרבי של הקבוצות מהן מורכבת התנועה ,הביא ב־ 1947להסכם הסטטוס־קוו בין
הנציגים החילוניים ביישוב והנציגים הדתיים .הסכם זה זיהה והגדיר את אופי המתחים בין
הקבוצות ומצא להם מענה על־ידי הסכמה לחלוקה פונקציונלית והקפאת המצב .כיוון
שמתחים אלה לא פוזרו ולא התבדרו הם עדיין מהווים תשתית למערכת ערכית ורגשית
טעונה המתקיימת בין שתי הקבוצות ומאיימת מדי פעם לפרוץ החוצה ולכבוש את סדר
היום הלאומי .יתר על כן" ,ההזדמנות הגדולה" במילותיהם של ברייברוק ולינדבלום
( )Braybrook and Lindblom, 1963שהעניקה ההכרזה על העצמאות ב־ 1948ואחר
כך הבחירות לאספה המכוננת בינואר  ,1949להשתית מערכת ממשל יציבה על חשבון
צמצום מה של יצוגיות היתר ,הוחמצה אף היא .הדיונים על כללי משחק חוקתיים נדחו
לעתיד לא מוגדר ובמקומם אומצו "חוקי יסוד" גמישים יחסית .הייצוגיות הפוליטית
קיבלה ביטוי לא רק בפרלמנט מפוצל אלא גם — במשך הזמן ועם הירידה בדומיננטיות
של מפא"י — בקומפוזיציה האנושית ממנה הורכבו הקואליציות הממשלתיות (גולדברג,
.)1992
מצב דומה של ירידה הדרגתית בכוחה הפוליטי של מפלגת השלטון התרחש באיטליה,
שאף היא ,היסטורית ,מאופיינת בפיצול מפלגתי גדול ( .)Arian and Barens, 1974אך
בשונה מהמצב האיטלקי ,שם מוקדי העוצמה הפוליטית הועתקו ,בין השאר ,לאזורי
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המדינה השונים ,הפיצול בישראל נבע מהחלשת המפלגות הגדולות (קורן)1998 ,
והשינוי הנורמטיבי ששם את הפרט במרכז ההוויה הציבורית .שינוי זה — ליברלי
במהותו — התחולל במגזרי החברה השונים במהלך העשור האחרון במאה הקודמת
(דורון ולבל.)2003 ,
יוצא מכך שהפיצול הנסיבתי מחד גיסא והמעוצב מאידך גיסא ,המאפיין את הפוליטיקה
הישראלית מאז שנוסדה התנועה הציונית ,אינו מאפשר לנהל את ענייני המדינה ביציבות
ובעקביות .היציבות היחסית ששררה בתקופת שלטונו של דוד בן גוריון ומפלגתו מפא"י
ששלטה על שלוש רשויות השלטון ,הוגדרה כבר כ"נתיב חליפי לדמוקרטיה" (Etzioni,
 )1959כלומר ,מדובר בדינמיקה פוליטית שניתן להגדירה ,אם כי לא תמיד בנוחיות
רבה ,כדמוקרטית .לאור זאת ,להחלטתו המנומקת של בינגהם פאול הבן ( )1982לא
לכלול את ישראל במסגרת המחקר המשווה שלו על דמוקרטיות ,יש הצדקה מהותית.
הפיצול הפוליטי השורר בישראל מחייב ממשל קואליציוני ,ממשל הנוטה לטשטש
לעתים את הגבולות בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת .ראשי המפלגות נבחרים
לרשות המחוקקת וממנה הם מתמנים לשרים ברשות המבצעת .במעבר הזה אין הם
מוותרים על שליטתם על מפלגתם ועל האופציה השמורה לכאורה לאנשי הרשות
המחוקקת — ליזום חקיקה .יוצא מכך ,שחברי הכנסת יוזמים ומאמצים חקיקה מעצבת
מדיניות חיונית רק לעתים נדירות ,או רק בנושאים שיש להם משמעות תקציבית זניחה.
על רקע זה ,הדרישה המוטלת על בית המשפט העליון "להתיר קשרים" גם בנושאי
מדיניות ( )Meydani, 2011היא פועל יוצא של דינמיקה פוליטית שאינה מאפשרת
להגיע להכרעות מדיניות ללא חשש מיצירת משבר פוליטי או חברתי .בית המשפט
נדרש להוציא את הערמונים מן האש עבור המערכת הפוליטית ,ובעשותו כן הוא נעשה,
כמותה ,שחקן פוליטי מובהק.
על ניהול ציבורי חדש — מבט השוואתי
לקראת המאה ה־ ,21על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנות השמונים והתשעים
של המאה הקודמת ,התגבשו רפורמות במנהל הציבורי בעולם ובישראל .הרפורמות
נולדו בשל האכזבה משיטת המנהל הישנה והמסורבלת שלא עמדה במבחן הציבור,
אכזבה ממבחן התוצאות הארגוניות ,מאיכות השירות ,מהיקפו ומחלוקתו ההוגנת בין
האזרחים .הרפורמות שהוצעו ביקשו לעמוד ביו היתר על הדילמה שבין הפרטה לבין
שירות ציבורי ,ועל ההבחנה בין קביעת מדיניות ובין ביצוע מדיניות .הן דיברו על
"ניהול ציבורי חדש"" ,המנהל הציבורי בעידן האלקטרוני" ()Electronic Government
ו"אמנת שירות הלקוח" .סדר היום של מחוללי הרפורמות התבסס על סדרה מוגבלת
של אתגרים חדשים למנהל הציבורי בן זמננו :אתגר הקטנת הבירוקרטיה ,אתגר ביזור
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הסמכויות ,אתגר התרבות הניהולית החדשה ,אתגר הערכת הביצועים ואתגר ההפרטה.
מדינות כמו בריטניה ,ארצות הברית ,קנדה ,אוסטרליה וניו זילנד קידמו תהליכי שינוי
ורפורמות ,אך עם זאת כל מדינה פעלה באופן שונה בשים לב למבנה שלה ולתרבות
הפוליטית שלה (ויגודה־גדות ;2007 ,מאור ;2006 ,מידני ;2009 ,בארי.)2009 ,
כך למשל בבריטניה החלו תהליכי הרפורמה בסוף שנות השבעים של המאה העשרים
בימי שלטון הלייבור ,ובעיקר עם עלייתה של המפלגה השמרנית בראשותה של מרגרט
תאצ'ר והנהגתה של מדיניות ציבורית שהתאפיינה בהפחתה דרמטית של מעורבות הממשל
במתן שירותים ישירים לאזרח .המדיניות כללה הפרטה מוגברת בתחומים כמו תחבורה
ותקשורת ,במטרה ליצור תחרות והקטנת בירוקרטיה במשולב עם סוכנויות ציבוריות
וארגונים הקשורים אליהם .ב־ 1999גובשה תכנית ממשלה שעיקריה :תכנון מדיניות
ארוכת טווח ,עידוד שירות ציבורי נענה ותגובתי ,דגש על איכות ביצוע ,דגש על שיפור
טכנולוגי וזמינות מידע ושיפור תדמיתו של השירות הציבורי .הוקם מרכז חדש לניהול
ולימודי מדיניות והוחל בדיווח מסודר אחר ההתקדמות בתחומים שונים ,וכן מוסד מבנה
ביצועי תומך המורכב מגופי ביצוע או יחידות סמך הכפופים למשרדים הממשלתיים
ואחראים הלכה למעשה לביצוע מדיניות המשרד .הרפורמה כללה בין השאר הפרטה
של פונקציות ממשל רבות והעברת פונקציות לידי יחידות סמך הפועלות ליד משרדי
הממשלה ומשמשות כיחידות הביצוע של הממשל .על כל יחידת סמך שכזו הופקד מנכ"ל,
אשר היה אחראי בפני השר על פעילות משרדו .כך נוצר למעשה מנגנון דו־ראשי בו
השר התווה את המדיניות אותה ביצעה היחידה הביצועית באחריותו של מנהל היחידה.
לצורת ארגון זו יתרונות רבים .בשל אופי ההתקשרות בין המשרד הממשלתי עם
יחידת הסמך ,הוגדרו מראש מדיניות יחידת הביצוע ,תקציבה ,מטרותיה ,אופן ניהולה,
אסטרטגיית הניהול ,יעדים ,תכניות לביצוע ,מדדי ביצוע ויעילות וכו' ,אלמנטים השאובים
מהמגזר הפרטי ולא היו בנמצא באופן שוטף במשרד ממשלתי ממוצע .מבנה ארגוני זה
אף יצר היקף אחריות שונה בפני הפרלמנט .לאחר הרפורמה אחראי השר על פעילות
משרדו והמדיניות הננקטת בו ,אך בכל הקשור לביצועי היחידה ואופן ניהול תקציבה,
מופיע מנכ"ל היחידה בפני הפרלמנט ומייצגה .מנהל היחידה כפוף לשר וממונה על
ידו ,אך נהנה מאי כפיפות ביצועית לדרגים הניהוליים במשרד .הרפורמה יצרה למעשה
מנגנון אחריות דיווח מסודר יותר אך הבעייתיות עדיין נותרה בסוגיית אחריותו של
השר למחדל או כשל של המנכ"ל.
בארצות הברית נחקק חוק מיוחד :חוק ביצועי השלטון ותוצאות פעולותיו 1993
( )Government Performance and Results Act – GPRAובו הושם דגש על הגברת
התמקדות בביצועי היחידות ומעקב אחריהן לאורך זמן .משרד ביקורת המדינה האמריקני
 General Accounting Officeהופקד על ביצוע משימה זו .הממשל בארצות הברית בנוי
ממחלקות ניהול וגופי ביצוע נפרדים .הביקורת במדינות ארצות הברית על הגופים
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השונים מבוצעת על־ידי  56מוסדות ביקורת מקצועיים ,שהוקמו במיוחד למטרה זו.
במישור הפדראלי פועל משרד מבקר המדינה האמריקאי הפדראלי ( ,)GAOשהוא
למעשה הזרוע החוקרת של הקונגרס .נוסף על כך ,מסתייעים מוסדות ביקורת המדינה
במשרדי רואי חשבון ( )CPAבביצוע סוגים מסוימים של ביקורת ,בייחוד ביקורות כספים.
קנדה אף הרחיקה לעשות כאשר בשנות התשעים של המאה העשרים ראתה כי
חסרים תיאום והכוונה בעבודתן של סוכנויות ממשלתיות ,כמו גם אי העברה של ידע,
כלים וניסיון מתחום לתחום .על כן ב־ 1995הוקם כוח משימה לניהול מדיניות רוחבית
שביקש לקדם ריכוז נושאי מדיניות הנוגעים ליותר ממשרד אחד ,ניהול טוב יותר של
התיאום בעבודתן של הסוכנויות ,יצירת תרבות שיתופית של קביעת מדיניות ויישומה,
יצירת מחויבות בקרב הסוכנויות לעבודה מתואמת והעברת רעיונות ,מידע ולמידה
הדדית מניסיון העבר.
אף בתחום השלטון המקומי אנו עדים לדפוסי ניהול ציבורי חדש במדינות שונות .כך
למשל בטורונטו שבקנדה קיימת הפרדה בין מדיניות וביצוע ,כאשר ועדות ביצועיות,
לעומת ועדות מדיניות ,מוסדו כישויות סטטוטוריות נפרדות הכפופות למועצה .בניו יורק
שבארצות הברית ראש העיריה ממנה משנים לראש העירייה במינויים פוליטיים כאשר
קיים משנה ייחודי לענייני ביצוע שאליו כפוף מנגנון סטטוטורי עצמאי .בשטוקהולם
שבשבדיה ראש העירייה מכהן כראש הוועדה העירונית המנהלת אשר מעצבת מדיניות;
המדיניות מבוצעת על־ידי מועצת ראשי העירייה בראשות ראש העירייה ו־ 11סגניו
אמונים על הביצוע .באוסלו שבנורבגיה משרדי הסמך העירוניים מנוהלים מקצועית
על־ידי מנכ"ל ופוליטית על־ידי סגני ראש העיר הממונים על־ידי המועצה .ברי הוא כי
כל עירייה ומנגנונה ,אך נדמה כי ההישג העיקרי הוא הנעתו של תהליך שיטתי לבחינת
תוצרי מדיניות והערכת משמעותם .תהליך כזה ,הנמשך לאורך זמן ,מעודד חשיבה לטווח
ארוך ותורם להחדרת תרבות ניהולית גמישה ,מתחדשת ומשתפרת.
בשים לב להנחות שהוצגו בחלק הקודם בדבר מרכזיותו של השלטון המקומי באספקת
מוצרים ציבוריים והכיוון הניהולי־ציבורי החדש ,יציג החלק הבא רפורמה מוצעת
במבנה הרשות המקומית שעיקרה :הפרדה בין קביעת מדיניות וביצוע ומיסוד מנגנוני
פיקוח ,בקרה ודיווח .עיקרים אלה עוקבים אחר רפורמות הניהול הציבורי החדש במבנה
הממשלי בעולם ואף עוקבים אחר ההצעות השונות של ועדות שונות שעסקו במבנה
7
הממשל בישראל.
 7להרחבה ראו למשל דוד דרי ,אריה נאור (" )1997יסודות המנהל הציבורי" (תל־אביב :האוניברסיטה
הפתוחה); גל־נור י ,.רוזנבלום ד ,.יראוני א" )1999( .רפורמה במנהל הממשלתי בישראל" ,בתוך:
נחמיאס ד .ומנחם ג( .עורכים) המדיניות הציבורית בישראל (ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה),
עמ'  .158-117ראו גם מסקנות ועדת מוזס ( ,)1965ובמיוחד החל משנות השמונים ,לדוגמא ועדת
זנבר ( ,)1981ועדת גבאי ( ,)1982ועדת קוברסקי ( )1989ועדת בן דרור ( )1995וועדת דורון (.)2005
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יחידות סמך וסוכנויות ביצוע
יחידות סמך הוקמו במשרדי הממשלה כדי ליצור ארגונים שעיסוקם העיקרי בתחום
מדיניות מוגדר מבחינה מקצועית וקבוע על פי חוק .יחידות הסמך אינן מאורגנות על פי
מבנה מנהלי קבוע .לעתים הן מוקמות כאגפים בתוך משרדי ממשלה ,לעתים הן מוגדרות
כרשויות לאומיות הכפופות למשרד ממשלתי ולעתים הן מוקמות כחברות ממשלתיות.
דוגמאות ליחידות סמך הן התעשייה הצבאית (תע"ש) ,הרשות לפיתוח אמצעי לחימה
(רפא"ל) ,מרכז למחקר גרעיני (ממ"ג) ,הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) ,רשות הספורט
והחינוך הגופני ,בתי הדין הרבניים ,מנהל מקרקעי ישראל ,המכון למחקר ביולוגי ,המרכז
למיפוי ישראל ,רשות החברות הממשלתיות ,השירות המטאורולוגי הישראלי ואף חברות
8
עירוניות במסגרת השלטון המקומי.
עמד על כך השופט צבי ברנזון בפסק דין שניתן ב  10.1.89במסגרת המוסד לבוררות
מוסכמת בשירותים הציבוריים ,בדיון בעניין ההסתדרות הכללית של העובדים ,הסתדרות
הפקידים וארגון עובדי משרד הביטחון נגד מדינת ישראל:
"מערכת הביטחון ,הפועלת במסגרת משרד הביטחון ,מורכבת ממשרד ראשי וממספר
יחידות סמך העוסקות במחקר ופיתוח (מו"פ) וייצור .יחידת סמך במשרד ממשלתי יש
לה מעמד מיוחד השונה מהמעמד של יחידה רגילה במשרד כמו חטיבה ,אגף ,מחלקה,
מדור ,או ענף .יחידת סמך במשרד ממשלתי ,אף שהיא נתונה לפיקוח ,בקרה והנחיה
מטעם המשרד הראשי והיא כפופה לו בתחומים שונים של מדיניות ,כספים ותקציבים,
לפי התקשי"ר יש לה עצמאות מסוימת בעניינים שונים .היה אף מי שאמר על יחידות
הסמך במערכת הביטחון ,על דרך של הגזמה ,שכל אחת מהן היא 'כמעט במעמד של
9
משרד".
הגם שיחידות סמך מוקמות כדי לשפר את עבודת המנהל הציבורי ,טרם גובשה
בישראל משנה סדורה באשר לשיקולים להקמת יחידות אלה ,לתצורתן המוסדית
10
ולשיטות הניהול המתאימות להן.
הדוגמה של תהליכי הקמת יחידות הסמך במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
מסמנים כי דפוסי הניהול הציבורי החדש חלחלו אף במנהל הציבורי בישראל .הממשלה
הקימה את המשרד בשנת  1949כמשרד התעשייה ,שכלל גם אגפי מסחר ותעסוקה.
סמכויות ומטלות המשרד שונו במהלך השנים בשל שיקולים פוליטיים־קואליציוניים
 8דוד נחמיאס ,אורי ארבל גנץ ואסף מידני (" )2010מדיניות ציבורית בישראל ,מאפיינים מוסדות
ותהליכים"( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה) ,עמ' .129
 9בוררות מוסכמת (בר"מ  ,)4/87ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ואח' נגד מדינת ישראל (ניתן
ב־ ,)10.1.1989המוסד לבוררות מוסכמת בשירותים הציבוריים.
 10אסף מידני (" )2009אחריות ציבורית וצריכה פוליטית" (תל־אביב :בורסי הוצאה לאור של ספרי
משפט) ,עמ' .156
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ובהתאם שונה מעת לעת שמו :משרד המסחר והתעשייה; משרד התעשייה ,המסחר
והתיירות .בשנת  ,2003בממשלתו של אריאל שרון ,מונה אהוד אולמרט לשר העומד
בראש המשרד .שרון אף העביר למשרד את הטיפול בענייני תעסוקה שנתונים היו קודם
לכן בסמכות משרד העבודה והרווחה .בעקבות זאת שונה גם שם המשרד ל"משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה".
יחידות הסמך במשרד עברו מהפך ארגוני על מנת להתמודד עם הבעיה של ריבוי
היחידות השונות שהיו קיימות בו .היחידות הציפו את הנהלת המשרד במידע ובבעיות
רבות שהסיטו את הניהול מראייה כוללת ואינטגרטיבית לפרטים שוליים .כאשר הנהלת
המשרד ניסתה לאחד יחידות שונות התנגדו לכך מנהלי היחידות ולא שיתפו פעולה.
שיטות העבודה ותרבות הניהול ביחידות היו שונות ,כמו גם יכולת השפעתם של ועדי
העובדים .לצד אלה היה שוני רב בתפיסות היסוד של שני המשרדים — משרד העבודה
ומשרד התעשייה — ובמטרות־העל שנגזרו מכך .למשל :המדד של שירות התעסוקה
לא כלל נתון בסיס — מהו מספר ההשמות למקומות עבודה שעובדי היחידה ביצעו;
האגף להכשרה מקצועית עסק בעידוד הכשרתם של מובטלים ,אך לא בדק את מידת
הביקוש במשק למקצועות אליהם הכשיר את מחפשי העבודה; וכיוצא באלה .המשרד,
גם לאחר איחודו עם משרד התעסוקה ,הגדיר עצמו ככזה המייצג את האינטרסים של
התעשייה ולא של מחפשי עבודה.
בעקבות ההתדרדרות הרבה בתפקוד של יחידות המשרד הוחלט ב־ 2003להטמיע
תפיסה משותפת ונהלים אחידים לכלל היחידות במשרד המאוחד ,וזאת על־ידי הקמת
יחידות סמך .השינויים כללו הגדרה מחדש של מושגים בסיסיים ,כמו מטרות־העל
של הארגון ,מדדי הצלחה וגבולות סמכות ואחריות .במסגרת תהליך זה הושם גם דגש
על שיתוף העובדים בכל תהליכי השינוי והוגדרה אחריותם האישית להצלחה בהשגת
11
מטרות (קמינקא.)2006 ,
למרות זאת ,הניסיונות ליישם ולהטמיע את השינויים נתקלו ביכולתם המוגבלת של
מוסדות הממשל ליישב סתירות מבניות במערכת השלטון ובמשבר המשילות העובר
על ישראל.
העולה מהניתוח עד כה הנו עיצוב תשתית של יחידות סמך (או סוכנויות ביצוע)
עירוניות ,במתכונת דומה למוסבר עד כה .הישות הנוכחית הדומה ביותר למבנה זה
הנה חברה עירונית .לפי מתווה זה יחידות הסמך יהיו אוטונומיות בכל הקשור לביצוע
המדיניות שתוכתב על־ידי הדרג הנבחר ויהיו נתונות לביקורת ופיקוח של דרג זה.
האוטונומיה תתבטא בניהול תקציבי סגור תוך הפעלת יחידות משנה .מנהל יחידת
הסמך ימונה במתכונת דומה למינוי מנכ"ל הרשות המקומית.
 11קמינקא אייל ((" )2006לא) הכל אישי! איחוד משרד התמ"ת :שנתיים ראשונות" (צור הדסה :הוצאת
מק ספרי איכות) ,עמ' .103-95
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סוגייה עיקרית ביחסי הגומלין בין נבחרים לממונים ברשויות המקומיות נוגעת
למגבלות החלטה וביצוע משמעותיות שמוצבות לראש הרשות מצידם של בעלי תפקיד
סטטוטוריים — בעיקר חשב הרשות והיועץ המשפטי .מגבלות אלו יוצרות קונפליקטים
לא מעטים ולא מאפשרות לדרג הנבחר לבצע את המדיניות שלשמה הוא נבחר .מכאן
עולה הצורך להסדיר סוגייה זו.
ההצעה למסד יחידות סמך מניחה שמוגדרת ליחידת הסמך תכנית ביצוע ,כאשר
האוטונומיה תתבטא בניהול תקציבי סגור באחריות מנהל יחידת הסמך המבצע .מחלוקות
מתרחשות בין היתר בשל כשלים לא צפויים ,תיאום לא הדוק עם יחידות סמך אחרות
ו/או עם גורמים מדינתיים בשלטון המרכזי .משכך מוצע להקים ועדת תיאום בה יהיו
חברים ראש העיריה ,יו"ר האופוזיציה ,מנכ"ל העירייה ,החשב ,היועמ"ש ,מנהל יחידת
הסמך הרלוונטי ,ובהתאם לנושא הנבחר יצורפו הנוגעים בדבר ,אם מיחידות הסמך
השונות השותפות לתכנית הביצוע ואם מהאורגנים השונים בשלטון המרכזי.
עיקרי מודל לשירות ציבורי ביצועי בשלטון המקומי
עיקרי המודל יעוגנו בחוק שירות ציבורי מיוחד שיכלול את העיקרים האלה:
1 .1חברי המועצה וראש העירייה יעסקו בעיצוב מדיניות .יוגדרו נושאי אחריות — תיקים —
באופן מקביל למשרדי הממשלה .חברי המועצה — קואליציה — יעמדו בראש תחום
ותסייע להם לשכה שבראשה ראש לשכה .הללו ימונו פוליטית אך בהתייעצות עם
ועדת שירות בראשות הנציב המקומי ,על מנת לוודא שאין פשרות לעניין כישורים.
ראש העירייה יעסוק בקביעת מדיניות .לידו לשכה ,בראשה ראש לשכה שימונה
פוליטית על פי הגישה התנועתית.
ראשי הלשכה של חברי המועצה וכן חברי המועצה בעלי התיקים ידווחו לראש
העירייה וכן למועצה .ראש העירייה ידווח למועצה.
2 .2הביצוע של המדיניות יופקד ביחידות סמך ביצועיות .בראש יחידת הסמך הביצועית
יעמוד מנהל ,ויוגדרו לו תפקידי ביצוע וגדרי אחריות .מנהל יחידת הסמך ימונה
באמצעות מכרז וידווח ללשכת חבר המועצה בעל התיק המתאים וכן למועצה.
הביצוע של המדיניות יופקד ביחידות סמך ביצועיות באחריות מנהל עיר.
3 .3הפיקוח יופקד ב־ 3יחידות סמך ביצועיות מיוחדות :יחידת סמך ביצועית שתעסוק
בבקרה תוצאתית ,יחידת סמך ביצועית שתעסוק בבקרה דיווחית ויחידת סמך ביצועית
שתעסוק בבקרה תקציבית .בראש כל יחידת סמך יעמוד מנהל .בראש היחידות לבקרה
תוצאתית ולבקרה דיווחית יעמוד הנציב המקומי — ממונה מטעם היחידה לביקורת
במשרד הפנים (הצעת חוק העיריות החדש) ,ובראש יחידת הסמך התקציבית יעמוד
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מודל לרפורמה במנהל הציבורי המקומי — יותר אחריות ציבורית ובקרה על תוצאות
ציבור – שיתוף מקיף בתהליכי קבלת החלטות (שימוע ציבורי)
מועצת העירייה – לוודא כי חברי הקואליציה [מחזיקי התיקים] לא יהיו רוב משמעותי
שכן עבודת הביקורת של המועצה קריטית – עבודה זו תיעשה על-ידי ועדות נושאיות
בהתאמה עם ועדות הכנסת

ראש העיר
קביעת מדיניות
נציב מקומי
ממונה מטעם היחידה
לביקורת משרד הפנים
נציבות שירות המדינה
יחידת סמך לבקרה של
תוצאות

יוגדרו תחומים  /תיקים בהקבלה לוועדת
הנשיא לבחינת מבנה הממשל בהתאמה
עם משרדי הממשלה
תיקים באחריות חברי מועצה
קביעת מדיניות

יחידת סמך לדיווחיות

יחידת סמך למצוינות
ואיכות

ממונה מטעם
מבקר המדינה
מבקר פנים כפוף אליו
חלוקת סמכויות ביניהם

מנהל עיר  /יחידות סמך ביצועיות
יחידות סמך ביצועיות
ראש היחידה
אחראי

ממונה מטעם מבקר המדינה .יחידות אלה ידווחו ישירות למועצה ולציבור .מבקר
הפנים יהא כפוף למבקר המדינה ויגדרו גדרי אחריות ביניהם.
4 .4תוקם יחידת סמך למצוינות ולאיכות .בראש יחידת הסמך יעמוד מנהל .היחידה
תדווח לנציב המקומי ,הממונה מטעם משרד הפנים.
5 .5תוקם יחידת סמך למשמעת .בראש יחידת הסמך יעמוד מנהל .היחידה תדווח לנציב
המקומי ,הממונה מטעם משרד הפנים .יוקם בית דין למשמעת.
קליטת עובדים וניהול העובדים:
1 .1מנהל יחידת הסמך ימונה במכרז על־ידי ועדת מכרזים מטעם המועצה .הכוונה
ביחידת סמך גם לחברות עירוניות .מנהל יחידת הסמך אחראי לקליטת העובדים.
2 .2הדרגות העליונות ,קרי — המנהלים של יחידות הסמך ,ייקראו סגל עובדי הרשות
המקומית הבכיר .ניהול הסגל הבכיר יהיה באחריות הממונה מטעם היחידה לביקורת
שבמשרד הפנים לרבות ניודם בתפקידים שונים ברשות.
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3 .3הדרגות הנמוכות ייקראו סגל עובדי הרשות המקומית .הניהול של העובדים יהא
בכפיפות לכל מנהל יחידת סמך.
4 .4עובדי שירות המדינה יוכשרו בבית ספר מיוחד לניהול השלטון המקומי.
סיכום ומסקנות — לקראת בעיית ישימות
המאפיינים הבולטים של ההצעה שתוארה לעיל הנם :השאיפה לשינוי מקיף ויסודי במנהל
הציבורי בשלטון המקומי ,השמת דגש רב על הכשרה ניהולית ומקצועית תוך נטרול
השפעות פוליטיות ,ניהול יעיל של כוח האדם ,שיפור השירות הניתן לאזרח והקטנת
הריכוזיות בהיבטים השונים (משרדי ממשלה ,שלטון מרכזי־מקומי ,חברות ממשלתיות).
מנגד בולטים בהיעדרם הפוליטיקאים והציבור הרחב כסוכני שינוי אפשריים או לפחות
כשחקנים שיש להשיג את שיתוף הפעולה שלהם .חוסר זה מקבל משנה תוקף לאור
הדיון הרחב בספרות בדבר ההעדפה הברורה של אינטרס אישי על פני אינטרס ציבורי
והדומיננטיות של פוליטיקה אלטרנטיבית בחברה הישראלית .ללא התייחסות לגורמים
אלו ולשחקנים המרכזיים במסגרתם — פוליטיקאים ,קבוצות אינטרס והציבור הרחב —
עלולה כל רפורמה ,חדשה כישנה ,מקיפה כחלקית ,להיכשל במבחן היישומי הראשון
שלה .נכון הוא שראשי הערים צפויים להתנגד בראש ובראשונה כאשר עוצמתם נדמית
כנפגעת לטובת מנגנון ביצועי ביורוקרטי .האמנם? יתר על כן ,חלקים נרחבים ברפורמה
המוצעת הם למעשה דרכים שונות לחיזוק האחריות הציבורית בתוך המנהל הציבורי
המקומי ,יצירת איזונים בין המנהל הציבורי המקומי ומשרדי הממשלה הרלבנטיים ובין
המנהל הציבורי המקומי לבין הציבור.
כאמור ,רפורמות ביחסי השלטון המקומי והמרכזי הוצעו אך טרם יושמו .לפיכך
מוצע להתמקד בשלב הראשון בהשבת האמון והסולידריות בין השחקנים השונים על־
ידי יצירת מנגנונים של אחריות ציבורית ובקרה תוצאתית אשר ישלבו את כל השחקנים
הרלבנטיים בתהליך .מנגנונים אלה מן הראוי שימוסדו הן ברמת השלטון המרכזי והן
ברמת השלטון המקומי.
נדמה כי בהינתן התנאים המבניים והתרבותיים שבישראל ,הרי שהשחקנים המרכזיים
היו ועודם המפלגות המרכזיות ,חברי הכנסת והמפלגות הקטנות ,שבשל מבנה הקואליציה
יכולות להיות ממוקמות כלשון מאזניים בהקמת קואליציה .מן הסתם על מעריך מדיניות
כלשהי בשלטון המקומי יהיה להתחשב בעמדתן ולאתר את הנוסחה שתהיה מקובלת
עליהן ,נוסחה שתיראה כהון אלקטורלי .אסטרטגיות מומלצות בכל זאת הן :מיקוד השינוי
המוסדי כאסטרטגיה שנועדה לאפשר קבלתו של שינוי מוסדי מצומצם יותר בעלויות
נמוכות יותר; אסטרטגיות לגיוס משאבים הן ברמת הקבוצה היזמית והן ברמה כוללת
יותר של גיוס הפרופסיה — למשל ,הלימה עם אישיותו ויוקרתו של היזם הפוליטי,
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בחירת אנשים המנותבים אל האליטה גם אם לא תפסו עמדות כוח פוליטיות רשמיות
וריכוז סביב כתיבת התכנית של מיטב המומחים בראייה רחבה; לקידום רעיון יקר יש
לגייס מימון; אימוץ אסטרטגיות לגיוס השתתפות הציבור ,כמו למשל שימוש בתקשורת
להשפעה על זירות ,עיצוב דעת קהל והעלאת הסוגייה לסדר היום; ניצול עיתוי משברי
להעלאת נושא לסדר היום; שימוש בתמריצים ובמוצרים נלווים ,מודעות בעיתונים,
ראיונות של סוכני השינוי ועריכת כנסים ועצרות שיסוקרו בהרחבה; מיקוד הלובי
בחברי כנסת ספציפיים ליצירת לחץ ואיתות על פגיעה בסיכויי ההיבחרות שלהם ,כמו
גם בראש הממשלה שמרכזיותו רבה בנוף המבני ממשלי הישראלי ,במוסדות המפלגה
וביו"ר ועדת החוקה כגורמים מרכזיים ובשיתוף פעולה בין יזמים פוליטיים חיצוניים
לבין יזמים פוליטיים פנימיים־פרלמנטריים.
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שער שני
המשילה הישראלית —
סוגיות במנהל ומדיניות ציבורית

תוצאות הזנחת הממשלות את מדיניות הדיור
לאורך השנים – ניתוח מצב וגורמים
אפרת מיטל
המחקר מתחקה אחר התנהלות הממשלות השונות לאורך השנים בנושא מדיניות הקרקע
והדיור ואחר מנהל מקרקעי ישראל ,פועלו ומדיניותו ,בניסיון לנתח ולהבין כיצד
גורמים אלו הזניחו את הטיפול בנושא הדיור וכתוצאה מכך הביאו את שוק הנדל"ן
בארץ לעליית מחירים מתמדת .המחקר יראה כי חל שינוי קיצוני ממדיניות של בעלות
המדינה על קרקעות וחלוקתן על־פי צרכים לאומיים לכיוון של הפרטת הקרקעות
ומכירתן לכל המרבה במחיר .מדיניות זו תואמת את האידיאולוגיה של הממשלות
שבתקופתן חלה ההתפתחות :מעבר מממשלות שמאל לממשלות ימין .שיטת הממשל,
מבנה מועצת מקרקעי ישראל והמציאות הקיימת הקלו מאוד על ראש הממשלה בנימין
נתניהו לאשר במהירות שיא רפורמה במדיניות הדיור והבנייה בישראל .ביצוע מלוא
הרפורמה המתוכננת עומד בסימן שאלה גדול שכן העשורים האחרונים ,כפי שהוצגו
במסגרת המחקר ,מציגים מצעד של ועדות ציבוריות וניסיונות קצרי טווח למדיניות
שעיקר מסקנותיהן והמלצותיהן נקברו על־ידי מקבלי ההחלטות.

מבוא
מטרתו של מחקר זה היא לבדוק את מדיניות הדיור והבנייה בישראל .המחקר אינו לוקח
בחשבון את מדיניות הבנייה ו/או הפסקות הבנייה בשטחים שנוספו לאחר מלחמת ששת
הימים ואינם מסופחים רשמית למדינת ישראל.
המחקר יראה כי חל שינוי קיצוני ממדיניות של בעלות המדינה על קרקעות וחלוקתן
על־פי צרכים לאומיים לכיוון של הפרטת הקרקעות ומכירתן לכל המרבה במחיר.
מדיניות זו תואמת את האידיאולוגיה של הממשלות שבתקופתן חלה ההתפתחות:
מעבר מממשלות שמאל לממשלות ימין .בישראל קיימת שיטת ממשל המבוססת על
שיטת הבחירות היחסית־ארצית ,ולאור ריבוי המפלגות ישנם קשיים בהקמת ממשלות
לאחר הבחירות .למפלגות הקטנות יש כוח רב בממשלה ביחס לכוחן האלקטורלי בשל
נחיצותן להקמת קואליציה והן משמשות במקרים רבים לשון מאזניים המקשה מאוד על
תפקוד הממשלה המכהנת ועל יציבותה .הן כופות את האינטרסים המצומצמים שלהן,
מפעילות סחטנות פוליטית גבוהה ומחריפות בכך שסעים פוליטיים וחברתיים במדינה.
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אלה מובילים ,לעתים קרובות ,לחוסר יציבות שלטונית הבאה לידי ביטוי בבחירות
תכופות מהמתחייב בחוק.
מאז הקמת המדינה מתנהל דיון ציבורי בנושא שינוי שיטת הבחירות ,שמטרתו מתן
מענה לקשיי השיטה הקיימת והגברת מחויבות נבחרי העם לבוחריהם .ישראל מתאפיינת
בחוסר יציבות פוליטית .ב־ 63שנות קיומה כיהנו  32ממשלות ,כלומר ,ממוצע של פחות
משנתיים לכל ממשלה .מצב זה מבטא בעיית משילות ולעתים קרובות נוטות הממשלות
להעדיף שיקולים קואליציונים קצרי טווח על פני גיבוש עדיפויות לאומיות ארוכות
טווח .מצב זה השפיע ומשפיע גם על שוק הנדל"ן .לדוגמה הכותרת הבאה" :בזכות
ש"ס — המהפכה האמיתית ברפורמת המינהל מתחבאת בהסכם קואליציוני שנחתם
1
ב־ .2009חזרנו השבוע להסכם קואליציוני שכבר נשכח במגרות הממשלה".
הנעשה בשוק הנדל"ן הוא אחד הנושאים הרווחים ביותר בקרב החברה הישראלית
כיום וממלא חדשות לבקרים את שידורי החדשות בערוצים השונים וכן את כותרות
העיתונים .בניגוד לכל מדינה ריבונית אחרת בעולם ,נושא הנדל"ן בישראל מושפע
בעיקר מן העובדה כי הקרקעות מרוכזות ברובן בידי המדינה ולכן כל תפיסת הביקוש
וההיצע הקיימת בכלכלת שוק רגילה באה לידי ביטוי באופן שונה לחלוטין בשוק הנדל"ן.
ביקוש תמיד קיים ועולה ואילו ההיצע מרוכז רובו בידי גוף אחד ,שבידיו ההחלטה
אם ,מתי ובאילו מחירים לשחרר קרקעות .השוק אינו נוהג ככלכלה חופשית .המדינה
מחזיקה בקרקעות ואינה משחררת אותן .עליות המחירים הן פועל יוצא מיידי מהמצב
הזה ותסכול האוכלוסייה הוא אחת מתוצאותיו המתחייבות .מחירי הדיור בישראל עלו
2
במצטבר מאז שנת  2007ב־ 42%נומינאלית ,שהם  29%ריאלית.
מדינת ישראל היא מדינה יוצאת דופן מבין המדינות הדמוקרטיות בשל מיקומה
הגיאוגרפי באזור עוין .יוצא מכך כי עליה לשמור על אדמותיה מפני אפשרות של
השתלטות זרה .כלומר ,מדינת ישראל שאפה ליצור מנגנון הגנה כזה שלא יאפשר
קניית אדמות על־ידי ערבים .בכדי לשמור ולהגן ,לפתח ,לשמר ולאגד תחת גוף אחד
את האחריות על משאב הקרקעות של מדינת ישראל הוקם בשנת  1960מנהל מקרקעי
3
ישראל על בסיס "חוק יסוד :מקרקעי ישראל".
בבעלותו של מנהל מקרקעי ישראל ,כלומר בבעלות המדינה 93% ,מסך כל שטחה
של מדינת ישראל ,העומדים על כ־ 22מיליון דונם .אדמות אלו אינן ניתנות למכירה,
אלא לחכירה בלבד למשך  49שנים .זוהי דוגמה יחידה במינה למדינה המחזיקה בבעלותה

 1דרור מרמור ,גלובס (.)25.5.2011
2
3

מתוךhttp://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hoveret_meyda/jan2011_taksir.pdf :
מתוךhttp://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod12.pdf :
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למעלה מ־ 90%משטחי אדמתה וכמדיניות מכוונת אינה מאפשרת את מכירתן של
4
אדמותיה.
מנכ"ל התאחדות הקבלנים מוטי כידור אמר לאתר נדל"ן־ישראל" :קיימת ראייה
קצרת טווח של קברניטי המדינה ואין יד מכוונת המגדירה באמצעות מחקר מעמיק
כמה דירות חדשות יש לבנות בכל שנה בעשור הקרוב ,כמה דירות יש לבנות עבור
המגזר החרדי ,עבור הזוגות הצעירים ,עבור משפחות הדיור .אין יד מכוונת שקובעת
כמה דירות קטנות וכמה דירות גדולות צריך לבנות ואנו רואים כי בשנים האחרונות
הלך וירד מספרן של הדירות הקטנות שנבנות וכיום מנסה שר השיכון לשנות תכניות
קיימות ולבנות דירות קטנות שבמקרה הטוב תהיינה מוכנות רק בעוד מספר שנים ולא
5
תהוונה מענה למחסור הקיים עכשיו".
המחקר מתחקה אחר התנהלות הממשלות השונות לאורך השנים בנושא מדיניות
הקרקע והדיור ואחר מנהל מקרקעי ישראל ,פועלו ומדיניותו ,בניסיון לנתח ולהבין כיצד
גורמים אלו הזניחו את הטיפול בנושא הדיור וכתוצאה מכך הביאו את שוק הנדל"ן
בארץ לעליית מחירים מתמדת.
שאלת המחקר :מהו הקשר בין מדיניות ומבנה הממשלות השונות ,האידיאולוגיה
שלהן והמשילות שלהן ,לבין מדיניות הדיור בישראל ,עליית המחירים התמידית והיכולת
של האזרחים לממש את זכותם הבסיסית לקניין פרטי של דירת מגורים.
בבסיס המחקר עומדות שלוש טענות מרכזיות:
1 .1הצהרות מדיניות הקרקע של הממשלות השונות לאורך השנים כמעט שלא התבצעו
בתקופת כהונתן.
2 .2במקרים מסוימים היו כשלים רבים במדיניות הקרקעית של ישראל ,בין היתר עקב
תחלופה מהירה של יו"ר וחברי מועצת מקרקעי ישראל.
3 .3למרות ההצהרות בדבר מדיניות דיור ציבורי ,דה פקטו מדיניות הדיור והקרקע של
ממשלות ישראל בשלושת העשורים האחרונים היא מדיניות של הפרטה שהקטינה
משמעותית את היכולת של האזרחים לרכוש דירה בארץ.
פרק  :1שוק הנדל"ן בארץ — ניתוח מצב וגורמים
דני פישמן ,מבעלי תמיר פישמן וחברת גאיה נדל"ן ,אמר בכנס נדל"ן שנערך בשנת
" :2010שוק הנדל"ן בארץ הגיע לרתיחה ,היום יותר ויותר זוגות צעירים מוצאים משימה
זו של רכישת דירה ככמעט בלתי אפשרית" 6.נתונים המבוססים על סקר מחירי הדירות
4
5
6

מתוךhttp://www.mmi.gov.il/static/browserVersion.asp :
מתוךhttp://www.nadlanisraeli.co.il/%D7 :
דני פישמן ,גלובס (יוני  .)2010מתוךhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000566605:
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של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי מאז  1962כמעט אין שנה שבה מחירי
הדיור בישראל לא עלו ,ובשיעורים גבוהים .לרוב מזנקים המחירים בשיעור דו־ספרתי
והיו אפילו שנים שבהן עלו מחירי הדירות בשיעור תלת־ספרתית .כך לדוגמה בשנתיים
7
שעברו מאז תחילת  2008עלו מחירי הדירות ב־ 43%בממוצע.
את העלייה התלולה במחירי הנדל"ן בעשור האחרון ניתן לראות בבירור בעזרת
הגרף הבא:
תרשים  :1הגידול במחירי הדירות2010-1999 :
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נכון להיום ישנו בקרב כלכלנים חשש מהתפתחות בועת נדל"ן שתסכן את יציבותו
של המשק הישראלי .חשש זה הביא הן את בנק ישראל והן את הממשלה להביע באופן
גלוי את דאגתם לגורלו של שוק הנדל"ן ולנקוט בפעולות יזומות המפורטות להלן על
מנת להוריד את מחירי הנדל"ן בישראל:
א .העלאת הריבית במשק על־ידי בנק ישראל :מטרת העלאת הריבית במשק היא מניעת
התפתחותה של בועת נדל"ן ,שעלולה לפגוע ביציבות הפיננסית של המשק ,וזאת על רקע
עליית המחירים המהירה של הדירות בשנתיים האחרונות .העלאת הריביות מתבססת על
חוק ביקוש והיצע :העלאת הריביות ,גם על המשכתנאות ,נועדה להקשות באופן מכוון
על הצרכן לרכוש דירה במחירי השוק הקיימים ,זאת כדרך למתן את הביקוש לדירות.
כתוצאה מצעד זה ייאלץ צד ההיצע ,משמע הקבלנים ,להוריד את מחירי הדירות כדי
לשמור על רמת הביקוש .בשלוש השנים האחרונות מעלה בנק ישראל את הריבית כמעט
בכל חודש ,אולם אין די בכך שכן מחירי הדירות ממשיכים לעלות ללא פרופורציה
8
בהשוואה לקצב העלאת הריבית.
ב" .תכנית חירום להאצת הבנייה למגורים" על־ידי ממשלת ישראל :מטרתה של
תכנית החירום ,אותה יזם ראש הממשלה בנימין נתניהו ,היא לבלום את עליית מחירי
7
8

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מתוךhttp://www.cbs.gov.il/reader/prices_db/PricesDB.html :
מתוךhttp://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=270881 :
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הדירות על־ידי הגדלת ההיצע ועל־ידי האצת הבנייה למגורים .לב לבה של התכנית
הוא יצירת "מסלול עוקף בירוקרטיה" ,שיאפשר אישור תכניות בנייה גדולות בהליך
מזורז ,כך שבמהלך  2012יאושרו בנייתן של כ־ 50אלף יחידות דיור חדשות .זה ייעשה
על־ידי הקמתן של ועדות מיוחדות — "ועדות דיור לאומיות" ,אליהן יועברו חלק
מתכניות הבנייה הנמצאות כיום בהליכי אישור של מוסדות התכנון ,שיאותרו ויסומנו
כ"תכניות להאצת הבנייה" .את רשימת התכניות תקבע הממשלה על פי קריטריונים
שייקבעו מראש על־ידי משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל .אלו הן למעשה "ועדות
בזק" ,עוקפות ועדות תכנון ,שאמורות לאשר תכניות בנייה בהליך מזורז ,בפרקי זמן
קצרים ,ולאפשר בנייה בשטח בטווח של חודשים 9.בהתאם לכך אמר בנימין נתניהו:
"הרפורמה תוביל לשינוי דרסטי ותקדם את ישראל ,אשר מפגרת אחר מדינות העולם
10
בתחום זה .זה יהיה הסופר־טנקר לבירוקרטיה".
ג .רפורמה במנהל מקרקעי ישראל :החל משנת  1960מנהל המנהל עפ"י חוק את קרקעות
המדינה ,את קרן קיימת לישראל ואת רשות הפיתוח ,המהוות כ־ 93%משטח מדינת
ישראל .מעמדם של תושבים המתגוררים על אדמות אלה הוא של חוכר ,ולפיכך מדי
כמה שנים (לרוב  49שנה) יש להסדיר תשלומי היוון למדינה 11.לרפורמה שני מרכיבים
מרכזיים :ראשית להביא לצמצום החיכוך בין החוכרים לבין המנהל ,על־ידי הליך הדרגתי
שבסופו תועבר הבעלות על השטח לחוכרים בשטחים עירוניים .המרכיב השני שם דגש
על שינוי פנים ארגוני מקיף במנהל והפיכתו לרשות ממשלתית .המטרות המרכזיות של
הרפורמה הן :לייעל את המנגנונים הממשלתיים לניהול המקרקעין ,להוריד את מחירי
הקרקעות והדירות ,להגביר את הצמיחה במשק ולייעל ולקצר את הליכי התכנון ופיתוח
12
הקרקעות בישראל כדי למזער את משבר הנדל"ן.
שוק הנדל"ן בארץ — תמונת מצב
המחירים בשוק הנדל"ן בישראל עולים ללא הרף למרות המאמצים השונים לצננם,
ויש שמפחדים כי מצב זה עתיד להגיע לנקודת אל חזור .דו"ח מיוחד של הכנסת מלמד
כי בדרך כלל שוק הדיור מתנהג באופן מחזורי ,אך בעשור האחרון התנהגותו מנוגדת
למחזוריות העסקים של כלל המשק .חלקו של ענף הדיור בתוצר העסקי ירד מ־9.3%
בראשית העשור ,עד שפל של  6.9%בשנת  .2005בשנת  2006חלה תפנית והחלה מגמת
 9מתוךhttp://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/03/des2982.html :
 10מתוךhttp://www.nrg.co.il/online/16/ART2/219/535.html :

 11היוון דמי חכירה שנתיים בסך התשלומים העתידיים למינהל ,עבור תקופת החכירה או יתרתה בתשלום
חד־פעמי מראש .מתוךhttp://www.mmi.gov.il/static/milon.asp :
 12מתוךhttp://www.mmi.gov.il/HodaotmmiInt/show_h.asp?key=880&CodeMaarecet=1 :

 192לטימ תרפא

עלייה .כך למשל ,תוצר הענף גדל עד כ־ 7.3%בשנת  2008ובשנת  2010חלקו של ענף
הדיור בתוצר העסקי המשיך לעלות וזינק ל .9.9%נתונים אלה לוו בעליית מחירים חדה.
13
מגמה זו עתידה להמשיך ולגבור גם בעתיד.
הסיבות המרכזיות לעליית המחירים
נראה כי מכלול רב של גורמים ,שנארגו כשתי וערב ,הם האחראים לעלייה במחירי
הנדל"ן בשנים האחרונות ,וביניהם :חוסר בהפשרת קרקעות ,גורמים כלכליים שהנהיג
בנק ישראל והביקוש הרב לקניית דירות למגורים אישיים ,להשקעה ועוד.
התחקות אחר מכלול הגורמים תבוסס תחילה על ניתוח של צד הביקוש וההיצע,
שהם הבסיס המרכזי בכלכלה המודרנית לקביעתו של מחיר של מוצר או שירות .לאחר
מכן יפורטו גורמים נוספים המשפיעים על עליית מחירי הדירות.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,היקף הדירות המבוקשות בעשור
האחרון הגיע ל־ 318אלף .הגידול במשקי הבית ,לעומת זאת ,הגיע ל־ 328אלף דירות,
14
כך שנוצר מחסור בהיצע לדיור עבור עשרת אלפים משפחות כל שנה.
להלן הסיבות המרכזיות לעלייה בביקוש:
א .ריבית כמעט אפסית על לקיחת משכנתאות.
מאז שנת  2003חלה ירידה בריבית על המשכנתאות ,מכ־ 7%לכ־ 5%במחצית העשור
ועד כ־ 2.7%בספטמבר  .2009הירידה בשיעור הריבית נגרמה בעיקר עקב הקטנת
הגירעון הממשלתי ,שהביאה לירידה בריבית לטווח הארוך במשק .הריבית הנמוכה
הביאה לשתי תוצאות:
•נטילת משכנתא במסלול פריים או צמוד מדד הפכה לאטרקטיבית יותר;
•אחוזי התשואה מהשכרת הנכס הפכו לאטרקטיביים לעומת אפיקי השקעה סולידיים
אחרים כגון אגרות חוב או מק"מ.
תוצאות אלו הביאו לגידול בביקוש לרכישת דירות ,שכן משכתנא כה נמוכה מקלה על
15
הרוכשים לגייס כספים לרכישת דירה.
ב .כוח קנייה הולך ועולה.

 13אגמון תמיר (" ,)2010התייקרות הדירות בישראל :השלכות ודרכי התמודדות" ,מרכז המחקר והמידע
המחלקה לפיקוח תקציבי ,ירושלים ,עמ' .3
 14שם ,עמ' .9-6
 15שם ,עמ' .4
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בשנים  2008-2004חלה במשק צמיחה מהירה יחסית ועקב כך חל גידול בשכר הריאלי
הממוצע ,שיעור האבטלה ירד משיא של  10.9%בינואר  2004לשפל של  5.9%במחצית
 ,2008שיעור ההשתתפות בכוח העבודה גדל וחלה עלייה ניכרת בשווי נכסי הציבור.
16
התפתחויות אלה הביאו להגדלת כוח הקנייה של הציבור ולגידול בביקוש לדירות.
ג .היעדר מערכת תחברותית יעילה שתחבר בין המרכז לפרירפריה.
כיום בין המרכז לפריפריה קיים מחסור רב בתשתיות תחבורה ובנגישות אליהן :הרכבת
אינה מגיעה לרוב האזורים בצפון ובדרום וכן קיימים מעט קווי אוטובוס בשעות זמינות
ונוחות .מעבר לכך ,עלויות הנסיעה גבוהות מאוד .היעדר מערכת תחבורתית יעילה,
זולה ומהירה שתקשר בין המרכז לפריפריה הביאה לכך שבין השנים  2008-2000חלה
הגירה של תושבים ממחוז הצפון ,הדרום ,ירושלים וחיפה אל אזור המרכז — האזור שבין
חדרה לגדרה .הדבר נובע מהיצע תעסוקתי נרחב יותר במרכז ,היצע תרבותי גדול יותר
ושירותי בריאות ברמה גבוהה יותר .התוצאה היא גידול הולך וגובר בפער המחירים בין
17
מרכז הארץ לבין אזורי הפריפריה ,במקומות בהם קל להתנייד מבחינה תחבורתית.
על מנת לקרב את המרכז לפריפריה ולמנוע עזיבת אזרחים ממרכזי האוכלוסייה בגליל
ובנגב ,יזם ראש הממשלה את תכנית "נתיבי ישראל" :השקעה בסלילת כבישים בנגב
ובגליל ובמסילות רכבת עד שנת  .2020כמו כן הממשלה עתידה לסבסד  10%מעלויות
18
הנסיעה לאזרחים מאזורי הפריפריה אל המרכז.
צד ההיצע
על־פי דו"ח "דין וחשבון על פעולות מנהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב ,"2009
קיים בישראל מחסור חמור של כ־ 100אלף יחידות דיור ,בעיקר באזור המרכז ,מחדרה
ועד גדרה ,וזו אחת הסיבות המרכזיות לעלייה במחירי הנדל"ן .על פי הערכת מחברי
הדו"ח לא תוכל המדינה להגיע לרמת ההיצע הנדרשת כדי לרסן את עליות המחירים.
כך למשל ,ב־ 2010היו אמורות להיבנות  83אלף דירות חדשות ,אך בפועל נבנו רק כ־35
אלף .היקף הבנייה היה אמור לעלות ולהגיע ל־ 120אלף דירות ב־ ,2020יעד שנראה
כיום כבלתי אפשרי 20.זאת לצד הביקוש ההולך וגדל ,כפי שנראה לעיל.
19

 16מתוך דו"ח השנתון הסטטיסטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

http://www.cbs.gov.il/energy/shnatonhnew_site.htm
Calderon, C. A. and Serven, L. (2004), “The Effects of Infrastructure Development on Growth 17
and Income Distribution”. World Bank Policy Research, Working Paper No. 3400
 18מתוךhttp://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3409145,00.html :

 19מתוך:

http://www.mmi.gov.il/tashtiotOsh/getOshHtml.aspx?Sivug=211&mezahe=1012
 20מתוךhttp://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira2011010 :
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בדרך כלל יש מתאם חיובי בין הפעילות בשוק הדיור ובין תקופות של צמיחה
במשק .ענף הדיור פעמים רבות אף היה קטר חשוב של צמיחה ,אולם בתקופת הצמיחה
האחרונה ,2008-2003 ,מספר התחלות הבנייה דווקא ירד .לנוכח הגידול המהיר יחסית
באוכלוסיית ישראל והגידול בגורמי הביקוש לדיור ,המשך מגמת הירידה בהיצע עלול
להגביר את מצוקת הדיור בישראל .על פי הדו"ח ,עליות המחירים ייעצרו רק אם בעשור
21
הקרוב ייבנו  120-80אלף דירות חדשות בשנה ,מספר אותו מכנה המנהל "חלום".
סיבות מרכזיות לירידה בהיצע:
א .מדד מחירי תשומות הבנייה.
המדד מפורסם בכל חודש על־ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את עלויות
הבנייה .ענפי תשומות הבנייה בישראל הם ריכוזיים והדבר תורם לעלייה הריאלית
המתמשכת של מדד מחירי תשומות הבנייה .מאוקטובר  2002ועד ספטמבר  2009חלה
עלייה ריאלית של  16.3%במדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ,לעומת ירידה ריאלית
של  5.4%במדד מחירי הדיור.
ב .שיווק קרקעות.
מנהל מקרקעי ישראל ,השולט בכ־ 93%מכלל הקרקעות בישראל ,משווק קרקעות
באיטיות מכוונת ובכך מעלה לשיא את מחירי הקרקע .רוב הקרקעות המשווקות כיום
משווקות לא באזורי הביקוש ,ולכן ניכר שלא ישפיעו על השוק בקרוב 22.יש לציין כי
בחודשים האחרונים החליטה הממשלה ליישם רפורמה נרחבת במנהל מקרקעי ישראל,
ותוצאותיה עשויות להשפיע בעתיד.
ג .זמינות האשראי.
שוק הבנייה בישראל מתאפיין ברמות מינוף גבוהות ,כלומר מימון הבנייה מבוסס על
הון עצמי נמוך יחסית ועל אשראי בנקאי וחוץ־בנקאי גבוה .רגולציה במערכת הבנקאית
(כמו מגבלת אשראי ענפית) ומשבר האשראי החוץ־בנקאי לאחרונה מביאים להקטנת
23
זמינות האשראי לחברות הבנייה ,ולהקטנת ההיצע.
ד .מערכת בירוקרטית סבוכה בהליכי אישור ,תכנון והפרשת קרקעות.
על פי חוק התכנון והבנייה בישראל ,טרם יציאתו לפועל של כל פרויקט בנייה יש
להגיש תב"ע מסודרת אשר בה יוסדרו ויוגדרו מראש כל הנתונים אשר משפיעים על
 21רנית נחום הלוי.

 22שר האוצר יובל שטייניץ ב"ועידת ישראל לנדל"ן  ."2010מתוךhttp://www.globes.co.il/news/ :
article.aspx?did=1000628349

 23אגמון תמיר (",)2010התייקרות הדירות בישראל :השלכות ודרכי התמודדות" ,מרכז המחקר והמידע
המחלקה לפיקוח תקציבי ,ירושלים ,עמ' .5
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הפרויקט 24.נתונים אלו כוללים בין היתר מידות ,מדידות ,היתרים והגבלות על השטח
ועל הבנייה .הליך אישור או שינוי תב"ע כרוך במספר ועדות שונות לתכנון הת"בע:
הוועדה המקומית ,הוועדה המחוזית והוועדה הארצית .מדובר בהליך בירוקרטי ארוך,
מסורבל ולקוי ,הלוקח זמן רב ,גוזל משאבים רבים ויוצר סחבת בירוקרטית ותוצאות
איטיות בשטח .התוצאה היא הארכת זמן בנייתן של יחידות דיור חדשות ,מה שמעלה
25
את מחיריהן.
על מצב זה ניתן ללמוד מתוך פרסום של משרד הפנים" :הליכי התכנון הסטטוטוריים
על פי המתכונת הקיימת הם הליכים סבוכים ,מורכבים וארוכים וגורמים ל"עייפת"
המערכת כולה וסיבוכה .קיימים נושאים רבים שניתן לפשטם גם בהתנהלות של שחקני
26
המפתח במערכת על־ידי שינוי נהלים שהתקבעו עם השנים".
נראה כי את כל המתואר לעיל סיכם בפרוטרוט שר האוצר יובל שטייניץ בוועידת
הנדל"ן לישראל של עיתון גלובס שהתקיימה במרץ האחרון" :אנחנו מסתכלים על יציאת
כלכלת ישראל מהמשבר ושואלים מהי הבעיה העיקרית שעדיין עומדת ,בעיה אמיתית
שפוגעת בנו חברתית וכלכלית והיא מצוקת הדיור .הבעיה הזו נוצרה מ־ 10שנים של
מחסור בבנייה ובדירות שמוערך בכ־ 60-40אלף דירות .זה יוצר מצוקת דיור וביחד עם
ההתאוששות יוצרים עליית מחירים" .שטייניץ הוסיף ואמר" :כדי לשמר רמת צמיחה
גבוהה במשק אנו חייבים לשחרר חסמים כמחסור בדירות ולטפח מדיניות קרקעית
27
יעילה ,זאת כדי להעיר את ענף הבניה ולהמריץ אותו הלאה".
פרק  :2המוסדות המנהלים את הדיור בישראל — סקירה
הזכות לדיור נאות היא אחת ממכלול זכויות האדם המוכרות במשפט הבינלאומי .זכות
זו אמורה להבטיח לכל אדם דיור בר השגה ,תנאי פרטיות ומרחב מחיה הולמים ,הגנה
משפטית מפני פינוי שרירותי ונגישות לשירותים ותשתיות כגון תעסוקה ,בריאות ,בתי
ספר ושירותים חברתיים אחרים באזור מגוריו .כמו כל זכויות האדם ,ובפרט זכויות
חברתיות ,גם הזכות לדיור נאות אינה מוחלטת ,וחובתה של מדינה לממשה מוגבלת הן
בחובת היישום באופן יחסי למשאבי המדינה ,הן בעקרון היישום ההדרגתי והן בעקרון
28
אי התערבות בבחירת האמצעים בהם בחרה המדינה לממש את הזכות.
 24תב"ע= תכנית בניין עיר לנכס ספציפי .קובעת את גודל המבנה שמותר להקים על אותה קרקע,
25
26
27
28

מספר הקומות ,סוג הגג ,מרחק המבנה מגבולות הקרקע וכיו"ב .מתוךwww.architecture.org.il/ :
doc/info_law_shtahim.doc
מתוךhttp://www.mmi.gov.il/static/p38.asp) :
מתוךwww.moin.gov.il/SubjectDocuments/Reform_01.pd :
מתוךhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000628349 :
מתוךhttp://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=282 :
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בית המשפט העליון בארץ קבע כי פגיעה בזכות זו מהווה פגיעה בכבודו של האדם.
29
מבין פסיקותיו" :אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור ,הוא אדם שכבודו כאדם נפגע".
בשנת  ,2006בעת כהונת הכנסת ה־ ,17הציע חבר הכנסת רומן ברונפמן לעגן זכות
זו במסגרת חקיקת חוק יסוד :הזכות לדיור .עצם ההצעה כי הזכות לדיור תהווה חלק
מחוקי היסוד מעידה על חשיבותה העליונה של זכות זו ,שכן כחוק יסוד הוא מבטל
חוקים אחרים שנחקקו באם אלו מפרים אותו 30.הצעה זו מעולם לא אושרה ,אך ניתן
ללמוד ממנה על חשיבות הזכות לדיור.
מעורבות הממשלה בשוק הדיור בישראל רבה ומתבטאת בדרכים רבות כגון :הקצאת
קרקעות לדיור ושיווקן בכל אזורי הארץ ,דיור ציבורי לנזקקים ומתן סיוע לזכאים לצורך
רכישת דירה או שכירתה .מגוון רחב של מוסדות שלטוניים מעורבים ביישום מדיניות
הדיור ,ביניהם ניתן למנות את משרד השיכון ,משרד האוצר ,מנהל מקרקעי ישראל,
ועדות תכנון ובנייה ,מנהל התכנון במשרד הפנים ,רשות המסים ,המפקח על המחירים
במשרד התמ"ת (האחראי למחירי התשומות וחומרי הגלם בענף הבנייה) ,הרשות להגבלים
עסקיים וגורמי הפיקוח על הבנקים ועל שוק ההון.
בפרק זה יוצגו הגופים המרכזיים האמונים על שמירה על זכות זו ועל קביעת מדיניות
הדיור במדינת ישראל.
הגופים האחראים על מדיניות הדיור והקרקע של ישראל:
משרד הבינוי והשיכון — הוקם בשנת  .1961משרד הבינוי והשיכון אחראי על תחום
הבנייה והדיור בישראל ,כמו גם על יצירת תנאים שיאפשרו למשקי הבית אפשרות
סבירה לדיור .הוא אחראי לביצוע מדיניות הממשלה בנושאי פתרונות דיור לכלל
האוכלוסייה ,שיקום שכונות ומשכנתאות .בהתאם לכך אמר שר השיכון והבינוי הנוכחי
אריאל אטיאס" :משרד הבינוי והשיכון אחראי על שוק הדיור בישראל .במסגרת זאת
שם לו המשרד כמטרה מרכזית להגדיל את היצע הדירות הזמינות לבנייה .כמו כן הוא
אינו מניח לרגע את תפקידיו הנוספים החשובים לא פחות :יצירת תכניות המשמשות
תשתית לבנייה חדשה ,מתן פתרונות דיור בשיכון הציבורי באמצעות העמדת דירות
לזכאים ,סיוע בשכר דירה וסבסוד משכנתאות לרכישת דירות" 31.ליעילות של פעילות
המשרד על בסיס תכניות אב מגובשות וארוכות טווח השפעה רבה על שוק הדיור ,בעיקר
במימוש הביקושים לדיור של האוכלוסייה בכלל ושל השכבות החלשות בפרט .לפעילות
 29מתוךhttp://www.takdin.co.il/searchg/%D7%A_hd_0L34uDZSsN3GvC3LVGLLIBZauGI :
veT6ri.html
 30מתוךhttp://opolitics.org/dcp/civicspace/node/47.html :
 31מתוךhttp://www.moch.gov.il/odot/Pages/sar.aspx :
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זו חשיבות ציבורית רבה ,בעיקר משום שהפער החברתי בישראל הוא מהגדולים בעולם
המפותח ,וללא מעורבות המשרד פער זה בתחום הדיור עלול אף לגדול.
במשך השנים פוצל המשרד ושינה את הרכביו ואת שמו כמה פעמים .מציאות זו,
לצד חילופים תדירים של אישים כפי שיוצגו בהמשך המחקר ,יצרו מציאות בה שאלת
יעילות תיפקודו של המשרד בנושא מדיניות הדיור עליה הוא אחראי מוטלת בספק.
מנהל מקרקעי ישראל — הגוף המנהל על־פי חוק ,משנת  ,1960את קרקעות המדינה,
את קרן קיימת לישראל ואת רשות הפיתוח (המהוות כ־ 93%משטח מדינת ישראל),
וזאת בהתאם למדיניות הנקבעת על־ידי מועצת מקרקעי ישראל 32.עד להקמת מנהל
מקרקעי ישראל נוהלו המקרקעין על־ידי כמה גופים:
 .אאת קרן הקיימת לישראל ניהלה את הקרקעות שרכשה מאז תקופת ההתיישבות הציונית.
 .ברשות הפיתוח ,הגוף שהוקם על־פי חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים) תש"י —
 ,1950ניהלה את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת
השחרור וכן קרקעות שהופקעו עפ"י חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)
תשי"ג — .1953
מדינת ישראל ,שהחליפה את המנדט הבריטי ,ניהלה את כל הקרקעות שהיו רשומות
עד הקמת המדינה על שם הנציב העליון.
לצורך ריכוז ניהול המקרקעין הלאומי בידי מוסד ממלכתי אחד ,יזם המחוקק בשנת
 1960את החוק המהווה את הבסיס המשפטי־חוקי לעבודת המנהל — "חוק יסוד :מקרקעי
ישראל" .מטרתו העיקרית של החוק היא להבטיח כי הבעלות על נכסי מקרקעין של
33
מדינת ישראל תישאר בידי המדינה.
כחלק מהאחריות על המשאב הקרקעי של מדינת ישראל ,מטרותיו המרכזיות המוכרזות
של מנהל מקרקעי ישראל הן:
•ניהול מלאי המקרקעין שבאחריות המנהל.
•יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות.
•שיווק קרקעות והקצאתן לייעודים שונים.
•טיפול בחוכרים ובמשתכנים.
•פיקוח על שימושי קרקע שונים.
הגוף המרכזי הקובע את המדיניות הקרקעית שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל היא "מועצת
מקרקעי ישראל" ,אשר הוקמה על־פי חוק מנהל מקרקעי ישראל ,תש"ך —  .1960במסגרת
תפקידה ,המועצה מפקחת על פעולתו של מנהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו.
 32כנסת ישראל" ,דין וחשבון על פעולות מנהל מקרקעי ישראל" ,2007 ,חוברת  47עבור מנהל מקרקעי
ישראל ,ירושלים.
 33מתוךhttp://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod12.pdf :
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על־פי החוק ,הממשלה ממנה את חברי מועצת מקרקעי ישראל .כיום מונה המועצה 7
חברים 5 ,נציגי הממשלה ושני נציגי הקרן הקיימת לישראל.
מניתוח פעולותיו המרכזיות של מנהל מקרקעי ישראל ,כפי שייעשה בפרקים הבאים,
תעלה תמונה שונה באשר למדיניות הקרקעית של ישראל ודרכי ישומה .כך למשל נראה
כי הרפורמה שאושרה לאחרונה על אודות מנהל מקרקעי ישראל מעודדת את מכירתו
של חלק גדול מאדמות המדינה ,זאת בניגוד לחוק המקרקעין.
משרד האוצר — למשרד האוצר השפעה ישירה ובלעדית על מדיניות הדיור בישראל ,שכן
הוא ,באמצעות אגף התקציבים ,מאשר ומעביר את התקציבים למשרד הבינוי והשיכון
לשם יישום המדיניות הקרקעית של ישראל .בכוחו של המשרד לטרפד או לאפשר את
יישום מדיניות הדיור בישראל .לעומד בראש המשרד ולא'גנדה שלו יש קשר ישיר
לעמדת המשרד בסוגיית אישור התכניות בחלקי המדינה השונים.
רשות המסים בישראל — גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית כל
המסים הממשלתיים החלים בישראל .כיום ישראל היא אחת המדינות הממוסות ביותר
בתחום הנדל"ן .המסים מהווים יותר מ־ 40%ממחיר קניית הדירה" .זה לא סוד כי ענף
הבנייה והנדל"ן ,הוא אחד הענפים הממוסים ביותר במשק בישראל " .כך התבטא בעבר
נשיא התאחדות הקבלנים ,אהרון כהן 34.כיום עומד שיעור ההכנסות של המדינה ממסים
על מכירת דירה על למעלה מ־.40%
35
הגרף הבא מתאר את התפלגות המסים וההיטלים השונים המוטלים על דירה חדשה.
תרשים  :2התפלגות המסים וההיטלים השונים המוטלים על דירה חדשה
 1%מס מכירה
 36%מע״מ
במחיר הדירה

 2%מרכיב מס חברות בתעשיות נלוות לבנייה
 3%מס חברות
 3%מס רכישה בגין הקרקע
 3%מרכיב מיסוי עקיף בתעשיות נלוות לבנייה
 3%מס שבח
 4%היטלי פיתוח ואגרות בניר
 5%מס רכישה לרוכש הדירה

 15%מחיר קרקע
שמקבל ממ״י

 5%היטל השבחה
 8%מס על שכר עבודה בבנייה

 12%עלות פיתוח במכרזי ממ״י
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אדם ממוצע שאינו בקיא ברזי המסים ומשמעותם מבין מהצצה ראשונית בלבד כי
מדינת ישראל יוצאת נשכרת מאוד מעסקי הנדל"ן ,אולם הדבר יוצר מעמסה על רוכשי
הדירות ובעיקר על הזוגות הצעירים.
 34מתוךhttp://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3206167,00.html :
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ועדות התכנון והבנייה — פועלות במסגרת המערך הכולל של התכנון והבנייה בישראל
ועל בסיס חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה —  .1965מטרת החוק היא" :להסדיר את הבניה
בארץ בצורה מתוכננת ויעילה לטובת כל התושבים ,הבטחת שליטה מרבית בארגון המרחב
של המדינה ,הבטחת מנהל תקין באמצעות הפרדת רשויות וביזור כוחם של המעורבים
בתכנון" 36.אמצעים אלה מושגים דרך ההיררכיה הקיימת במערכת התכנון ,המבקשת
להסדיר את התפתחות הסביבה הבנויה ואת יוזמות התכנון העתידיות .הוועדות מאוישות
על־ידי נציגי משרדי הממשלה ,נציגי הרשויות המקומיות ,בעלי מקצוע בתחום התכנון
והבנייה ונציגי ציבור ,והן מסודרות עפ"י היררכיה תכנונית :ארצית ,מחוזית ומקומית.
תפקידי ועדות אלו כוללים בין השאר :ייעוץ לממשלה בנושאי קביעת מדיניות התכנון
במדינת ישראל ,אישור תכניות תוך שמירה על מדיניות הממשלה ,הוצאת היתרי בנייה
ועוד .כלומר לוועדות התכנון יש השפעה רבה על תכנון מדיניות הדיור הן ברמת הייעוץ
והן ברמה של קצב הביצוע וההוצאה לפועל של המדיניות .כיום המערך התכנוני מתאפיין
בסחבת בירוקרטית גדולה היוצרת "פקקי תנועה" רבים בוועדות השונות.
משרד הפנים ,מנהל התכנון — הגורם המקצועי בתחום התכנון והבנייה בממשלת ישראל.
תפקידי המנהל כוללים :גיבוש המלצות למדיניות בתחום התכנון והבנייה במדינת
ישראל ומעקב אחר מימושה ,סיוע והנחיה מקצועית לשר הפנים ולמוסדות התכנון,
ייזום תכניות מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות ,טיפול בתכניות מפורטות ,טיפול
בהכנת תקנות מתוקף חוק התכנון והבנייה וביצוע תפקידים נוספים הנגזרים מהחוק.
בשוק הדיור מעורבים מוסדות שלטוניים רבים וצריך תיאום אופטימלי ביניהם —
מרמת הגדרת מטרות הפעולה של המשרדים השונים ,דרך הצגת תחומי אחריות בלעדיים
וידועים לכל משרד ומשרד ועד עידוד שיתוף פעולה מקסימלי ביניהם ,כל זאת כדי
שניתן יהיה לנהל בצורה אופטימלית את מדיניות הקרקע והדיור של מדינת ישראל.
המחקר מתמקד בפעולותיהם המרכזיות של משרד הבינוי והשיכון ומנהל מקרקעי
ישאל ,עקב היותם הגופים המרכזיים המשפיעים על מדיניות הדיור והקרקע .התחקות
אחר החלטותיהם ובדיקת צעדי המדיניות שהוציאו אל הפועל תראה כי שיתוף הפעולה
והתיאום ביניהם לוקה בחסר .מציאות זו ,לצד חילופים מהירים באישים העומדים בראש
הליך קבלת ההחלטות ,כמו גם מניעים בלתי הולמים הנכנסים לשיקול הליך קבלת
ההחלטות ,הובילו לכך שכיום אין למדינת ישראל מדיניות סדורה ,ארוכת טווח וידועה
37
בכל הקשור למדיניות הדיור במדינה.
 36מתוךhttp://www.moital.gov.il/NR/exeres/D129ACB3-7445-4F76-8225-FC2D9BFAEB34. :
html

 37אגמון תמיר (" ,)2010התייקרות הדירות בישראל :השלכות ודרכי התמודדות" ,מרכז המחקר והמידע
המחלקה לפיקוח תקציבי ,ירושלים ,עמ' .12-11
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פרק  :3מדיניות הדיור בישראל לאורך השנים
שוק הנדל"ן בישראל נמצא ברתיחה בעלייה מתמדת ,ולמרות מאמצים מסויימים ,נראה
כי מגמת עליית מחירי הדירות עומדת בעינה ורבים מאזרחי המדינה אינם יכולים להגשים
את זכותם הבסיסית לדיור נאות" .נראה כי ישראל של שנת  2011חסרה מדיניות דיור
ברורה ומגובשת ולו ניתן להגדירה הרי היא כזו המשתנה לבלי היכר ,כאשר המגמה
הרווחת היא התנערות מאחריות והפרטה" ,כך התבטא בעבר עו"ד גיל גן־מור מהאגודה
38
לזכויות האזרח בישראל.
על מנת להבין לאשורה את מדיניות שוק הדיור כיום מן הראוי ללמוד ולהכיר
מה היה פה לפנים ,שהרי מן המפורסמות היא" :עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו
דל ועתידו לוט בערפל" 39.פרק זה יתמקד במדיניות הדיור של ישראל בכמה תקופות
מרכזיות לאורך השנים.
מדיניות הדיור של ישראל מהקמתה ועד סוף שנות השישים :הדיור הציבורי
כינונה של מדינת ישראל גרם להליך במסגרתו האוכלוסייה היהודית עברה בבת אחת
ממעמד של קהילה סמי אוטונומית ,הבונה את תפרוסתה תוך משא ומתן ומאבק עם שלטון
בריטי ועם אוכלוסייה ערבית מתחרה ,למצב בו היא שולטת בכלי המדינה המשפטיים,
הפוליטיים והכלכליים ,ויכולה להשתמש בהם על מנת לעצב את מדיניות הדיור שלה.
בה בעת נאלצה ממשלת ישראל דאז לספק פתרונות דיור להמוני העולים שבאו ארצה.
נושא מדיניות הדיור ושמירה על קרקעות המדינה היה בראש סדר העדיפויות של
הממשלות הראשונות של מדינת ישראל .באחד מנאומיו הראשונים של דוד בן גוריון,
ב־ 8במרץ  ,1948הוא דיבר על חשיבותו העליונה של "אכלוס מהיר ומאוזן של שטחי
המדינה" והוסיף" :שבנו לארץ לא בזכות אבות בלבד .הוכחנו לעצמנו ולאחרים ,שארץ
שוממה וחרבה זו אנו בלבד מוכשרים ורוצים להחיותה לבנותה ולהיבנות בה .אחד המבחנים
ואולי המבחן המכריע והקובע ,יהיה כמה אדמה נפרה ,כמה בתים נבנה" 40.מדיניות הדיור
כונתה אז "תכניות ההתישבות" ואושרה על־ידי הכנסת ב־ 11במרץ  .1949בהקשר זה,
עיקר מדיניות תכנית ההתיישבות היה הצורך לספק פתרונות דיור מהירים לאוכלוסייה
רבה של עולים שהיו ברובם מעוטי יכולת וכן פיזורם באזורים דלילי אוכלוסייה על מנת
 38עו"ד גיל גן־מור (" ,)2008הנדל"ניסטית :הפרה של הזכות לדיור על ידי מדינת ישראל" ,האגודה
לזכיות האזרח בישראל ,תקציר ד"וח האגודה ,תל־אביב.
 39יגאל אלון ,מתוך הספר "מסך של חול".
 40בן־שטרית ,גילת (" ,)2003מדיניות דיור בישראל" ,המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל,
ירושלים.
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לפתח ולשמור על המדינה החדשה 41.הגידול באוכלוסייה היה מהיר ואדיר ממדים .מספרם
של התושבים היהודים גדל מ־ 650אלף בשנת  1948ל־ 1.81מיליון בשנת  .1958כלומר
גידול של  285%בעשור הראשון להקמת מדינת ישראל .יישומה של תכנית ההתישבות
בא לידי ביטוי בדיור ציבורי אותו סיפקה ממשלת ישראל .למעשה התערבות המדינה
בדיור בשנים האלו הייתה רבה :המדינה טיפלה בתכנון ,בבניית הדירות ,בפיזור העולים
ובאכלוסם .לשם כך הוקמה בשנת  1949חברת עמידר — החברה הלאומית לשיכון עולים
בישראל בע"מ .החברה הוקמה בשיתוף ממשלת ישראל ,הסוכנות היהודית ,חמש חברות
שיכון והקרן הקיימת לישראל ,ובהתחלה אף הייתה בבעלותן.
הגרף הבא מראה את היקף גמר הבנייה למגורים בישראל משנת  1949ועד 1969
42
וחלוקת הבנייה בין הבנייה הפרטית לציבורית.
תרשים  :3גמר בנייה למגורים בישראל 1969-1949
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מגרף זה אנו למדים שעד שנת  1959הבנייה הפרטית בישראל ,למרות הביקושים
הגדולים ,לא תפסה חלק משמעותי בשוק ,ובעשר השנים הבאות לא היתה אפילו מחצית
משוק הדיור בישראל .על רוב הביקושים ענה ההיצע הממשלתי .כך למשל מלאי הדירות
43
של חברת עמידר היה ב־ 10,000 1948דירות וב־ 1962מנה  200,000דירות.
גורם נוסף במדיניות הדיור הממשלתית בהקשר של הדיור הציבורי והעזרה הממשלתית
לאוכלוסייה הזקוקה לכך הייתה העובדה כי הממשלה מכרה במחיר שווה לכל נפש את
הדירות הציבוריות לדיירים .הממשלה ראתה בצעד זה מעין סבסוד ועזרה שהיא נותנת
לאזרחיה .ההנחות הגיעו לשיעור ממוצע של  .25%כך ,מראשית שנות החמישים ועד
תחילת שנות התשעים של המאה העשרים ,נמכרו בחברת עמידר לבדה במעבר משכירות
 41זאב רוזנהק (" ,)1996מדיניות השיכון והערבים בישראל  ,"1977-1948מכון פלורסהיימר ,ירושלים,
עמ 15-10
 42בר־דדון ישראלי (" ,)2000הדיור הציבורי בישראל — הצעה לרפורמה" ,המכון ללימודים אסטרטגיים
ופוליטיים מתקדמים ,החטיבה למחקר ומדיניות כלכלית ,ירושלים ,עמ' .6
 43מתוךhttp://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/hoveret_meyda/jan2001.pdf :
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לבעלות כ־ 180אלף דירות 44.פרופ' רחל אלתרמן ,פרופ' אליה ורצרברגר וחוקרים נוספים
מותחים ביקורת על התנהלות הממשלה דאז בהקשר של הדיור הציבורי בכלל ומכירת
הדירות לדיירים כאקט של סבסוד בפרט .הם טוענים כי סבסוד זה מוטעה ומרע עם
רוכשי הדירות ,שכן נכסים אלו אינם מניבים ,וכמו כן שכר הדירה המתקבל מהדיירים
הוא כה נמוך כך שהוא לא מכסה אפילו את העליות השוטפות של אחזקת הדירות או
ההוצאות של החברות המשכנות.
 :1960הקמת מנהל מקרקעי ישראל — השתתת מדיניות הקרקע והדיור של
ישראל באופן רשמי
מדיניות הדיור בישראל הושתתה למן ימי הקמת המדינה עוד בנאומו המכונן של
דוד בן גוריון ,דרך התפתחות והתרחבות הבנייה הציבורית .לאורך שנות החמישים
והשישים שאפו קובעי המדיניות והמחוקקים לקבוע מסמרות במנהל מקרקעי ישראל
כחברה ציבורית לצמיתות .הם שריינו עיקרון זה בחקיקה ואף הקצו לכך חוק יסוד:
"חוק יסוד :מקרקעי ישראל" משנת  .1960חוק זה אוסר על העברת הבעלות במקרקעי
ישראל ,אלה שבבעלות המדינה ,רשות הפיתוח או הקרן הקיימת לישראל ,בדרך של
מכירה או בדרך אחרת (כגון מתנה) .בשנת  1960הייתה כוונה שחוק זה יהפוך בעתיד
לחלק מחוקה כתובה .כמו כן חוקק חוק מנהל מקרקעי ישראל ,התש"ך —  ,1960על פיו
הוקמה מועצת מקרקעי ישראל ,גוף המוסמך על קבלת ההחלטות של מדיניות קרקעית,
כולל החלטות בדבר סוגי הנסיבות בהן תועבר הקרקע ,ומנהל מקרקעי ישראל ,הגוף
שתפקידו להוציא את ההחלטות אל הפועל .בבעלותו של מנהל מקרקעי ישראל ,כלומר
בבעלות המדינה ,תשעים ושלושה אחוזים מסך כל שטחה של מדינת ישראל ,העומדים
על כ־ 22מיליון דונם .אדמות אלו אינן ניתנות למכירה ,אלא לחכירה בלבד למשך 49
שנים .זוהי דוגמה יחידה במינה בעולם למדינה המחזיקה בבעלותה למעלה מתשעים
אחוזים משטחי אדמתה וכמדיניות מכוונת אינה מאפשרת את מכירתן.

Carmon, Naomi & Daniel Czamanski, “Housing in Israel from Planned Economy to Semi- 44
Free Market Management”, Technion: Center for Urban and Regional Studies 1990.
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התפלגות שטחים במחוזות לפי סוגי בעלויות*
תרשים  :4התפלגות שטחים במחוזות לפי סוגי בעלויות
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סה״כ

* נכון לשנת  .0102מתוך נתונים מהד"וח של רחל אלתרמן "המדיניות
הקרקעית העתידית לישראל :מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים של תכנון
לאומי".

הגרף הנ"ל ממחיש שבכל מחוז המספר המוחלט של מקרקעין בבעלות "אחרת" הוא קטן
עד מאוד .כמעט כל הקרקע החקלאית בישראל היא בניהול המנהל ,מכיוון שמרבית
הקרקע החקלאית בישראל נמצאת במשבצות חקלאיות ,שהוקצו על־ידי המוסדות
המיישבים מתוך מקרקעי ישראל .שיעור המקרקעין שבבעלות הרשויות המקומיות
בישראל נמוך מ־.10%
מדיניות הדיור של ישראל בתקופת שלטון מפלגת מפא"י הייתה מדיניות של שיכון
ציבורי ,וזו יצרה למעשה בסוף שנות השישים שני שווקי דיור :הראשון ,שוק מסובסד
המיועד ל"זכאים" ,ושוק ישראלי לאחרים .הזכאים היו אלו שלא יכלו להשיג לעצמם
פתרונות דיור בשוק הישראלי 75% :מהם היו עולים חדשים ורק  25%היו משפחות ותיקות
חסרות אמצעים .זכאים אלו זכו לסיוע ציבורי ,אך בתנאים שקבעה הממשלה :במקומות
הרצויים לה ובסטנדרטים שהיא קבעה .כך נוצר מצב שהשתרש עד היום במסגרתו שוק
הדירות הפרטי לבעלי יכולת התרכז באזור הרווחי יותר ,אזור המרכז ,בעוד שוק הדירות
לזכאים התרכז באזורים הרחוקים מהמרכז ,בשולי הערים הגדולות ובעיקר באזורי הספר
של המדינה 45.מבקרי מדיניות הדיור של ישראל בשנים אלו מוסיפים ואומרים" :מדיניות
שיכון זו ניצלה את נזקקותן של האוכלוסיות החלשות והפלתה אותן לרעה בסיפוקה
להם דיור מופלה ,באזורי פריפריה ,שלא אפשר דרגות חופש לבחירת סוג הדיור ורמתו
שהייתה בלתי מספקת ,מיקומו והתאמתו לצרכים האישיים .על־ידי יצירת תהליכים של
46
הפרדה גאוגרפית ,הנציח הממשל את הקשר בין דיור ובין מעמד ,הנמשך עד היום".
 45בר דדון ( ,)2000עמ' .8
 46פרופ' יוברט לוי ,רחל קלוש (" ,)1994דיור בישראל־מדיניות ואי שיוויון" ,מרכז אדווה ,עמ' .6
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לסיכום נראה כי עד סוף שנות השישים הושתתה מדיניות הדיור של ישראל על
תפיסה של מעורבות גבוהה של המדינה ומוסדותיה ,מעורבות שבאה לידי ביטוי בהקמת
הדיור הציבורי והסובסידיות שהעניקו ממשלות ישראל הראשונות לאזרחים הנזקקים
בכינון חוק יסוד מקרקעי ישראל .חוק זה הביא לכך שישראל תהפוך למדינה הדמוקרטית
היחידה לה בעלות ממלכתית כמעט מלאה על הקרקעות שכבר פותחו ,או המיועדות
לפיתוח שוטף ,ועל הקרקעות החקלאיות.
מדיניות הדיור בשנות השבעים והשמונים
בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים מדיניות הדיור והשיכון עברה שינויים
משמעותיים .היה זה בזמן כהונתן של הממשלות ה־ ,13ה־ 14וה־ .15בזמן זה כיהנו שני
שרי שיכון ,שניהם ממפלגת המערך .הראשון ,מרדכי בן טוב (בין השנים )1969-1966
ואחריו זאב שרף (בין השנים  .)1974-1969השינוי המשמעותי ביותר היה הפרדת נושא
הרווחה מנושא הבנייה .בשנות החמישים והשישים הייתה הממשלה וגורמיה מעורבים
לא רק בתכנון המדיניות ,אלא בהליכי הבנייה והאכלוס ממש .כעת המדיניות החדשה
כוונה לכך שהממשלה תהיה בעיקר גוף מפקח ומסבסד .תכניות הבנייה של הממשלה
הועברו לשוק הבנייה הפרטית ,תוך תמיכה ממשלתית שהתבטאה בהקצאת קרקעות
מדינה ללא מכרז ,הלוואות מסובסדות למימון הבנייה ,התחייבות מצד המדינה לרכישת
דירות ומענקים לזירוז בנייה 47.כפי שניתן לראות ,נוצרה סתירה במדיניות הדיור והשיכון
של הממשלה ,שבאה לידי ביטוי בכך שמחד הועבר תחום הבנייה לשוק הפרטי ,ומאידך
הגבירה הממשלה את מעורבותה בו.
מדיניות הרווחה של הממשלה בתחום הדיור התבטאה בהענקת סיוע למשתכן על
פי מידת זכאותו ,מהלך שנעשה עד היום (אם כי בממדים הולכים ופוחתים) .הסיוע בא
לידי ביטוי בשלוש דרכים מרכזיות :הלוואות לרכישת דירה ,סיוע כספי בשכירות בשוק
הישראלי והשכרת דירות בשוק הציבורי.
על־פי הגרף הבא ניתן לראות כי מספר הדירות שהושכרו הלך וקטן עד שעמד בסוף
שנות התשעים על  7,300דירות בלבד ,בהתאם להיצע הדירות שהיה ברשות חברות השיכון.

 47שם ,עמ' .8
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תרשים  :5אכלוס דירות בתנאי שכירות על ידי חברות מאכלסות בשנות ה80-
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* מתוך :בר דדון ישראלי (" )0002הדיור הציבורי בישראל :הצעה לרפורמה",
המרכז ללימודים אסטרגיים ופוליטיים מתקדמים.

מדיניות הדיור עד אמצע שנות התשעים
בתקופת העלייה הגדולה מברית המועצות ואתיופיה בין השנים  1998-1994עלו
לישראל מעל  630,000עולים חדשים .כתוצאה מכך עלה מאוד הביקוש לדיור .כדי
להתמודד עם מציאות זו ,משרד הבינוי והשיכון בראשות שרי השיכון דאז אריאל שרון
( )1992-1990ובנימין בן אליעזר ( )1996-1992בנה בצורה ישירה ועקיפה מעל 100,000
דירות .לכאורה ,נראה כי מהלך משרד הבינוי והשיכון ,נוכח המציאות הקיימת ,היה נכון
וחיזק מחדש את הדיור הציבורי שהלך והצטמצם מאוד בשנות השבעים והשמונים .אך
נראה כי התכנון לקה בחסר והותאם לאינטרסים של הממשלה .כך רוב הדירות שנבנו,
נבנו באזורי הפריפריה ,הנגב והגליל ,אותם בקשה אז ממשלת הליכוד לחזק ,אולם
בשל חוסר נגישות למרכז ולמקומות התעסוקה ,למעלה משליש מהדירות נותרו בלתי
מאוישות .כמו כן ,מרבית מהדירות שנבנו כלל לא התאימו לאוכלוסיית העולים ונבנו
בתנאים ירודים 48.להלן התייחסות מדו"ח מבקר המדינה:
"חלק רחב מהדירות להשכרה נמצאו כלא מתאימות ,מן הראוי היה מלכתחילה לא
להשכירן כלל .להלן הפרטים:
 .אבקרב אוכלוסית היעד יש משפחות של זוגות קשישים ...הזקוקות לדירות בקומות
הנמוכות .לרוב מדובר במשפחות קטנות .רבות מבין הדירות לא היו בקומות קרקע,
אלא בקומות עליונות בבניינים ישנים ללא מעלית .דירות אחרות היו גדולות מדי
למשפחות אלה.
Werczberger, Elia & Nina Reshef, “Privatization of Public Housing in Israel: Inconsistency 48
or Complementarity?”, Housing Studies Vol. 8 No. 3 (1993), pp. 195-205.
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 .בכמה מהדירות היו ביישובים ,אשר אוכלוסיית היעד לא הייתה מעוניינת לעבור
להתגורר בהן ,בין היתר עקב חוסר בתעסוקה.
 .גבנובמבר  1995נותרו למעלה מ־ 890דירות ,שבפועל לא ניתן היה להקצותן ולא
49
לאכלסן מסיבות טכניות .נראה שיש כאן כשל של משרד השיכון".
חלק ממלאי הדירות שהועברו לחברות המשכנות נמכר לדיירי השיכון הציבורי במסגרת
מבצעי מכירה שערכה הממשלה ונקראו "מעבר משכירות לבעלות" .חלק אחר מהדירות,
שלהן לא היה ביקוש בקרב דיירי השיכון הציבורי ,נמכרו במסגרת מבצע "רכישה ישירה"
50
לכל דכפין .להלן ביצוע מדיניות זו בקרב חברת עמידר ,בין השנים :1998-1990
נתוני מכירת דירות עמידר 1998-1990

שנה

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
סה״כ

רכישה
ישירה*

מעבר
משכירות
לבעלות

סה״כ דירות
שנמכרו

695
321
148
156
52
123
474
310
176
2,455

5,265
6,283
2,047
1,889
1,218
192
849
494
194
18,431

5,960
6,604
2,195
2,045
1,270
315
1,323
804
370
20,886

מחיר דירה
מחיר דירה
ממוצעת בש״ח בדולרים
(במחירים
שוטפים
שוטפים)
33,000
67,784
37,000
84,227
37,000
101,261
38,000
114,278
44,000
133,621
49,000
152,193
47,000
153,200
56,000
191,723
—
173,157
—
—

מניתוח הטבלה עולה בבירור כי במסגרת מדיניות הממשלה למכירת הדירות והמעבר
משכירות לבעלות ,יצאו למעלה מ־ 20אלף דירות מהבעלות הציבורית .מעבר לכך
ניתן לראות כי לאחר  1992השתנתה המגמה והיקף המכירות ירד בלמעלה משליש.
זאת כתוצאה משינוי במדיניות הדיור של הממשלה ,שבאמצעות הסדרים פנימיים
וללא רפורמה סדורה ,החליטה בראשות שר השיכון והבינוי דאז ,בנימין בן אליעזר ,על
מדיניות חדשה של הקפאת מכירת הדירות ,בעיקר באזור המרכז ,שהוא אזור הביקוש
המרכזי לדירות .הקפאה מפתיעה זו היא הוכחה נוספת לעובדה כי לא הייתה קיימת
 49מבקר המדינה ,דו"ח  ,45עמ' .136
 50מבוסס על :משרד הבינוי והשיכון (" ,)1990נתוני משרד הבינוי והשיכון  ,"1990טבלה  ,3ירושלים;
משרד הבינוי והשיכון (" ,)1994נתוני משרד הבינוי והשיכון  ,"1994-1991לוח ג ,5,ירושלים.
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מדיניות קבועה וברורה בנושא הדיור ובמכירת הדירות .שר השיכון הסביר אז את שינוי
51
המדיניות כך" :הקפאת המכירה נובעת מהרצון לספק דירות בשכירות מוזלת לעולים".
הממשלות השונות ומדיניות הדיור מסוף שנות התשעים ועד היום :מעבר
אל מדיניות דיור פרטית
גילת בן־שטרית ודניאל צ'מנסקי מתארים בספרם "התערבות הממשלה בשוק הדיור:
היבטים תיאורטיים ולקחי הניסיון המצטבר" כי קיימים שני מודלים קיצוניים לשוק
הדיור 52:המודל הסוציו־דמוקרטי שבו הממשלה אחראית על אספקת הדיור ומודל כלכלת
השוק ,המודל הקפיטליסטי ,המכוון רק על־ידי כוחות השוק.
מדינת ישראל נמצאת במעבר בין המודל הראשון למודל השני .אך מעבר זה התרחש
ללא מדיניות דיור סדורה ,בעלת מטרות ארוכות טווח ותכניות וכלים לביצוע של המטרות.
המעבר התתרחש על בסיס הסדרים פנימיים בין משרדי הממשלה השונים ובין מנהל
מקרקעי ישראל ועל־ידי הקמת מספר ועדות לאורך הדרך ,שלעתים נגדו האחת את
החלטות קודמתה .יתר על כן ,רוב ההחלטות כלל לא יצאו אל הפועל.
ממחקר פעולות המממשלות השונות עולה כי המגמה הממשלתית בשוק הדיור היא
לכיוון חיסול הדיור הציבורי ,צמצום הסבסוד ממשרד השיכון והבינוי וכינון מדיניות
דיור המושתתת על הפרטה.
חיסול הדיור הציבורי וצמצום הסבסוד ממשרד הבינוי והשיכון — ממשלות
מתחלפות ,ומדיניות הדיור גם כן.
מדיניות הקפאת מכירת הדירות ,אותה הנהיג שר הבינוי והשיכון בנימין בן אליעזר
(מפלגת העבודה) אכן הובילה לקיפאון בשוק הדיור הציבורי :בשנים  1998-1997ירד
מספר הדירות הציבוריות שנמכרו מכמה אלפים לכמה מאות בודדות .בתקופה זו עלתה
לשלטון ממשלה חדשה בראשות מפלגת הליכוד ובנימין נתניהו מונה להיות שר הבינוי
והשיכון .משהתחלפה הממשלה והתחלף השר ,התהפכה שוב מדיניות הדיור .מעתה נעשו
ניסיונות להעיר את שוק הדיור הציבורי ,וזאת באמצעות הצעות חוק פרטיות בכנסת
שביקשו לעגן בחוק את מכירת הדירות הציבוריות לבעליהן .הצעות אלו העניקו הנחות
שנעו בין  80%ל־ 85%משווי הדירה ,אולם הנחה זו ניתנה רק לדיירים שהתגוררו בדירות
השייכות לחברות ציבוריות משכנות ורק בעת רכישת הדירה .כלומר הצעות החוק לא
כללו פתרון לזכאים שאין ברשותם דירה .ההצעה הבולטת מכולן הייתה של ח"כ רן
 51בר דדון ,עמ .11
 52בן־שטרית ,גילת ודניאל צ'מנסקי (" ,)2002התערבות הממשלה בשוק הדיור :היבטים תיאורטיים
ולקחי הניסיון המצטבר" ,המרכז לחקר העיר והאזור ,הטכניון.
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כהן שהוגשה ביוני  .1997ההצעה התבססה על מכירת כל הדירות הציבוריות לדייריהן.
משרד האוצר העריך כי עלויות המכירות הללו יסתכמו בכלמעלה מ־ 9מיליארד שקלים,
מהם מעל  6מיליארד שקלים יהוו את ההנחות שיינתנו לסיוע לרכישת דירה ולמעלה
משני מיליון שקלים יוקדשו למציאת פתרונות דיור חדשים לזכאים .על בסיס ניתוח
עלות זה התנגד משרד האוצר להצעת החוק של רן כהן .הליך ההידיינות עם משרד
53
האוצר הוא הוכחה נוספת לחוסר התכנון במדיניות.
החוקר בר דדון ,במחקרו על הדיור הציבורי ,מעלה ביקורת על התנהלות משרד
האוצר וטוען כי קיימת טעות יסודית בניתוח העלות מכיוון שמשרד האוצר התייחס
לדירות הציבוריות כאל נכסים מניבים בבעלות הממשלה .לטענתו ,אלו הם נכסים
מפסידים ,שכן הם נתמכים על־ידי כספים של משלם המסים .נוסף לכך הוא גורס כי
חישוב העלות של משרד האוצר אינו רלוונטי בכל מקרה מאחר שלא ניתן להכריח את
54
הדיירים לרכוש את דירותיהם ומבחינה משפטית המדינה אינה יכולה לפנותם מהן.
כך או כך ,במקביל להצעת החוק של ח"כ רן כהן החליטה הממשלה בהחלטה
מספר  1544כי" :יש לבחון שוב את ההיבטים השונים של הדיור הציבורי במתכונתו
הנוכחית ,תוך התיחסות להפרטתו ומציאת פתרון יעיל יותר למצוקותה של האוכלוסיה
החלשה" 55.לצורך כך קמה ועדת ליאון ,שהייתה ועדה בין משרדית בראשות מר משה
ליאון ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז .ועדה זו התכנסה מספר פעמים ופעלה למכירת
דירות השיכון הציבורי לדייריו והפניית הסיוע בדיור לסיוע כספי מטעם המדינה .ואולם
עוד בטרם גיבשה ועדה זו את המלצותיה החליט בנימין נתניהו כי יש צורך בהקמת
ועדה נוספת ,ועדת גדיש ,שתבחן את העקרונות הבסיסיים למדיניות הסיוע הכללי של
ממשלת ישראל בכל הקשור למדיניות הדיור .משמע ,בחינת המדיניות ברמת המקרו.
בפועל שתי הוועדות חקרו ופעלו במקביל מספר חודשים עד שלבסוף אוחדו יחד במטרה
לגבש ,שוב ,את מדיניות הדיור של הממשלה .ועדת גדיש שינתה לבסוף את מדיניות
הדיור של ישראל מהימים בהם שר השיכון היה בן אליעזר .הוועדה החליטה למכור רק
חלק מהדירות שבבעלות המדינה ולהשאיר בידה מלאי מצומצם ,בעיקר באזור המרכז.
הוועדה לא קבעה כלים מדוייקים ליישום המדיניות .בין היתר ,כמה דירות תמכרנה,
איזה סיוע פיננסי יינתן כתחליף לדיור הציבורי ומה תהיה מדיניות הסיוע לאחר תום
56
מכירת הדירות.
53
54
55
56

בן שטרית ,גילת ודניאל צ'מנסקי (" ,)2002התערבות הממשלה בשוק הדיור :היבטים תיאורטיים
ולקחי הניסיון המצטבר" ,המרכז לחקר העיר והאזור ,הטכניון ,חיפה.
בר דדון ,עמ .12
מתוךhttp://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r0021.pdf :
כרמון נעמי (" ,)2002מדיניות השיכון בישראל" ,בתוך :נחמיאס דוד ומנחים" ,המדיניות הציבורית
בישראל" ,המכון הישראלי לדמורטיה ,עמ' .330-320
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צעדיה של ועדת גדיש לא הרחיקו לכת והעניקו לבסוף פתרון חלקי למדיניות הסיוע
החדשה של ממשלת ישראל בנושא הדיור הציבורי.
המלצות הוועדה גובשו והוצעו לכנסת כהצעת ממשלה על־ידי יו"ר הקואלציה,
ח"כ מאיר שטרית ,שבאה כתגובה להצעתו של ח"כ רן כהן — "חוק הדיור הציבורי".
57
הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים בין שתי ההצעות:
הבדלים עיקריים בין שתי ההצעות למכירת הדיור הציבורי

זכאות ראשונית
הנחה מרבית
אזור מגורים

חוק הדיור הציבורי
(ח״כ רן כהן)
לדיירים הנמצאים בדיור הציבורי
לפחות  5שנים
 85%או  142אלף דולר
אין משמעות

זכאות למשכנתא מסובסדת כולל זכאות
 5שנים (לאחר מכן בחינה
תוקף ההצעה
מחודשת)
מחיר רכישת דירה
 7אלף דולר
בפריפריה בהנחה מרבית
מחיר רכישת דירה במרכז  21אלף דולר

מדיניות הממשלה
(ח״כ מאיר שיטרית)
לדיירים הנמצאים בדיור הציבורי
לפחות  5שנים
 75%או  73אלף דולר
הטבות ליישובי העימות ,אזורי
עדיפות לאומית ופרוייקט שיקום
שכונות
לא כולל זכאות
 3שנים
 12אלף דולר
 49אלף דולר

מניתוח הטבלה לעיל ניתן להסיק בבהירות כי מדיניות הדיור של הממשלה הייתה
נוקשה יותר מהצעתו של ח"כ רן כהן .בעוד הצעתו של כהן הושתתה על מניעים של
הוזלת הדירות והקלה על אוכלוסיית הנזקקים לסיוע ,מדיניות הממשלה הושתתה
על מניעים כלכליים של הוזלת עלות המדיניות למשרד האוצר ,עובדה שהכפילה את
מחיר הדירות .כמו כן ניתן לראות כי מדיניות הממשלה בהצעה זו הושתתה על מניעים
אסטרטגיים־ביטחוניים .בעוד הצעתו של רן כהן לא ייחסה משמעות לאזור קניית
הדירות ,במסגרת ההצעה הממשלתית ההטבות תינתנה רק ביישובי קו העימות ,אזורי
עדיפות לאומית ואזורי שיקום שכונות.
יש שהגדירו את ההתנהלות בין שתי הצעות החוק כ"עימות ומלחמה על ליבותיהם
של הדיירים" ,אחרים כינו זאת "מלחמה פוליטית על חשבון הדיירים" .ח"כ מאיר שטרית
58
אף כונה על־ידי דיירים מסויימים "איש הזדון והרשע".

 57בר דדון ,עמ' .13
 58שם.
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דוגמה טובה למלחמה הפוליטית בין הימין והשמאל ניתן למצוא בכתבתה של
59
אבירמה גולן "דווקא השמאל יכול" משנת  1998בעיתון הארץ:
"במשך שנים ידע הליכוד לתרגם את המצוקה בשכונות לצעקות ואלימות ,בעיקר
ערב בחירות ,אבל חוץ משיקום השכונות שהצמיח עסקים שהשתלבו במפלגות ,אבל
לא תמיד קדמו אותן ,ראשיו לא דאגו לציבור הזה מעולם .להפך .הם הפעילו שיטה
קבועה של העמקת הקיפוח עם הפניית אצבע מאשימה כלפי "המערך" .במקום לפתוח
לציבור הגדול ,שהמצוקה נהפכה לירושה היחידה שלו ,את הדרך לחיים של עצמאות
60
וכבוד ,נתנו לו מנהיגי הליכוד כבוד פוליטי וירטואלי".
מאבק זה המשיך לקבל תאוצה עד שהגיע לנקודת שיא של עימותים בוועדות הכלכלה,
כפי שהוצג בכתבה בעיתון "גלובס" משנת " :1998יו"ר הקואליציה ,ח"כ מאיר שטרית,
שהעביר השבוע בממשלה תוכנית אחרת ,ניסה לטרפד את המשך ההצבעות ,אך עזב
את הישיבה בכעס לאחר חילופי צעקות ,כשנוכח שאין לו רוב .הוא כינה את כל ההליך
הפוליטי הנ"ל כ'שערוריה' ".
לבסוף הקרב הוכרע והצעתו של ח"כ רן כהן נצחה והפכה לחוק הראשון בדיור
הציבורי ,בשנת  .1998ואולם משרד האוצר ,שכאמור התנגד לחוק ,קבע את התחלת
מועד החלת החוק לשנת  ,2000זאת במסגרת חוק ההסדרים המאפשר לו לדחות הצעות
חוק שאינן תואמות את התקציב השנתי.
כל הקשור למדיניות אכלוס הדיירים בשיכון הציבורי ספג ביקורת מצד מבקר המדינה
לאורך השנים .מבקר המדינה מצא פגמים בהליך אישור הזכאות על־ידי משרד השיכון,
על אודות כך הוא כתב בשנת " :1993הכללים שעל פיהם מאושרת הזכאות לדיור
בשכירות נקבעים במסגרת נהלים פנימיים של המשרד בלא פרסום בציבור .המשרד
לא הקפיד למלא אחר תנאי הזכאות ,אך בהעדר פרסום לציבור ספק אם ניתן למגישי
61
הבקשות להבחין בחריגות ובהפלייתם לרעה".
מדיניות דיור בכיוון של הפרטה :צמצום הדיור הציבורי וסבסוד משרד
הבינוי והשיכון
כאמור ,מדיניות הדיור של ישראל נמצאת כיום במעבר בין מודל סוציאליסטי של
מעורבות ממשלתית רבה ,למודל קפיטליסטי של הפרטה ,במסגרתו מעורבות הממשלה
בדיור והסיוע אותו היא מעניקה הולכים ומצטמצמים .הטבלה הבאה מוכיחה טענה זו
הלכה למעשה.
 59אבירמה גולן" ,דווקא השמאל יכול" ,הארץ (.)4.4.1998
 60הארץ 27 ,באוקטובר.
 61מבקר המדינה ,דו"ח  ,44עמ' .148
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התחלות בנייה ביוזמה ציבורית וביוזמה פרטית בעשור האחרון

שנה
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1-7/2010

ביוזמה פרטית
30,861
24,528
25,354
24,159
24,355
26,351
26,276
26,458
28,271
30,244
18,752

ביוזמה ציבורית סך־הכול
46,047
15,186
32,013
7,485
33,512
8,158
31,862
7,703
30,263
5,908
32,271
5,920
31,059
4,783
30,756
4,298
32,627
4,103
34,440
4,196
21,187
2,435

אחוז ציבורי
33.0%
23.4%
24.3%
24.2%
19.5%
18.3%
15.4%
14.0%
12.6%
12.2%
11.5%

מניתוח הטבלה ניתן לראות כי בעשור האחרון חלה ירידה של  21%בהתחלות הבנייה,
התחלות הבנייה ביוזמה פרטית עלו בכ־ 4%וביוזמה ציבורית ירדו בשיעור חד של כ־.73%
ההפרטה בתחום הדיור אולי הפחיתה את הנטל המוטל על הממשלה ,אך הביאה
לנזקים חברתיים ניכרים ,המתבטאים היום במשבר דיור המקיף קבוצות רחבות באוכלוסייה
ובהגברת הקוטביות והפערים החברתיים .דיור הפך מזכות למוצר ,ואת המחיר האמיתי
משלמים אלו שידם אינה משגת.
לא רק היוזמה הציבורית לבנייה הייתה בירידה תלולה ,אלא גם תקציבי הסיוע
של משרד הבינוי והשיכון ,שהמשיך את המגמה של תחילת שנות התשעים :קיצוצים
תקציביים לנזקקים לכך לשם השגת דיור נאות .משרד הבינוי והשיכון אחראי להסדרת
שוק הדיור .לרמת היעילות של פעילות המשרד יש השפעה רבה על השוק ,בעיקר
במימוש הביקושים הבסיסיים לדיור של האוכלוסייה בכלל ושל השכבות החלשות
בפרט .לפעילות זו יש חשיבות ציבורית רבה ,בעיקר לנוכח העובדה שהפער החברתי
בישראל גבוה מאוד .ללא מעורבות המשרד פער זה בתחום הדיור עלול לגדול .פעילות
המשרד בצד ההיצע כוללת תכנון ,פיתוח ושיווק של בנייה למגורים על קרקע זמינה,
עידוד עיבוי של בנייה במרכזי ערים (פינוי־בינוי) ופיתוח תשתיות .בצד הביקוש ,כולל
פעילות המשרד בעיקר סיוע לאוכלוסיות נזקקות באמצעות משכנתאות מוכוונות ,מענקי
השתתפות בשכר דירה ,השכרת דירות בדיור הציבורי ושיקום שכונות.
62
הטבלה הבאה מייצגת את תקציבי משרד השיכון בצד הביקוש בין השנים .2009-2000

 62שם.
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תקציב מקורי לסיוע בדיור בשנים ( 200-2009במיליוני ש״ח ,מחירים שוטפים)

שנה
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
שינוי

סיוע בשכ״ד
סיוע במשכנתאות
סבסוד אשראי נטו סך־הכול  %ביצוע סך־הכול  %ביצוע
113.1% 1,253 74.5% 6,112
4,117 1,995
122.1% 1,279 90.8% 5,476
3,597 1,879
103.6% 1,549 77.3% 5,731
3,784 1,947
89.6% 1,741 74.3% 5,506
3,992 1,514
84.2% 1,503 37.1% 5,962
5,335
627
90.9% 1,394 69.9% 3,336
2,733
602
77.2% 1,387 81.7% 2,564
2,198
366
88.4% 1,322 80.6% 2,433
2,087
347
92.8% 1,377 88.4% 1,632
1,280
352
1,311
1,545
1,113
432
+5%
-75%
-73% -78%

סך־הכול
כולל
7,366
6,755
7,280
7,248
7,465
4,730
3,952
3,755
3,009
2,856
-61%

 %ביצוע
81.1%
96.7%
82.9%
78.0%
46.6%
76.1%
80.1%
83.3%
90.4%

מנתוני התקציב בטבלה עולה כי בשנים  2000עד  2009ירד סך תקציב הסיוע
במשכנתאות מכ־ 6.1מיליארד שקלים לכ־ 1.5מיליארד שקלים — ירידה של כ־.75%
תקציב הסיוע בשכר דירה עלה בשיעור מצטבר של כ־ ,5%אולם חלה ירידה מתמשכת
בשיעור הביצוע של תקציב זה .סך תקציבי הסיוע ירד בשיעור מצטבר של כ־ .61%יש
לציין כי הריבית על משכנתאות מוכוונות נותרה בשיעור של  ,4%ריבית הגבוהה מריבית
השוק .לכן לזכאים רבים אין תמריץ כלכלי ליטול משכנתאות מוכוונות והתוצאה היא
תת־ביצוע בסעיף תקציבי זה.
כפי שנראה עד כה ,עד סוף שנות השישים של המאה העשרים הייתה זו הבנייה
הציבורית שתפסה מקום מרכזי בשוק הבנייה הישראלי ואילו היום עיקר הבנייה נעשה
באמצעות השוק הפרטי .המדיניות משתנה בכל פעם עם התחלפות הממשלות השונות,
בדרך כלל ללא הד תקשורתי רחב ועל בסיס הסדרים פנימיים בין המשרדים השונים.
כמו כן קיימת בעיה קשה בהתנהלות הבין משרדית בכל הקשור למדיניות הדיור .אותה
התנהלות כונתה חדשות לבקרים על־ידי התקשורת כ"מלחמה פוליטית"" ,התנגחות
חברי הכנסת בינם לבין עצמם" וכד' 63.מדיניות הדיור מושתתת לעתים על קו מנחה
של צמצום העלויות של יישום המדיניות לממשלה ולא על סיוע אמיתי ונכון לנזקקים.
בנוסך לכך נראה כי יעילות מדיניות הדיור מעולם לא נבחנה לעומק על־ידי הממשלות
השונות למרות הביקורות הקשות של מבקר המדינה לאורך השנים .גם ועדות ליאון
וגדיש ,שהוקמו לבחינת הפרטת הדיור הציבורי ומציאת פתרונות יעילים יותר לאוכלוסייה
 63כרמון נעמי (" ,)2002מדיניות השיכון בישראל" ,בתוך :נחמיאס דוד ומנחים" ,המדיניות הציבורית
בישראל" ,המכון הישראלי לדמורטיה ,עמ' .324
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הנזקקת ,לא הציגו רפורמה ממשית או דרכי סיוע שונים מעבר לקיים .היעדר בחינה
וחקיקה נאותה לאורך השנים הפך את מדיניות הדיור של ישראל למכשיר להשגת רווח
פוליטי על חשבון משלם המסים ועל חשבון המשק כולו.
מהפרטה זוחלת ל"סופר־טנקר" של נתניהו
מדיניות הקרקע הלאומית נמצאת בפני פרשת דרכים .אף שקשה לדבר על משבר ברור
וחד שארע בנקודת זמן כלשהי ,הרי שהפער — הדיסוננס הצורם קמעה — בין מגמותיה
ויעדיה של מדינת ישראל בתחום הכלכלי והחברתי לבין המדיניות הקרקעית הלך וגבר
מאוד בשנים האחרונות .כמדינה הצועדת במהירות להשתלבות בכלכלה הבינלאומית
הבתר־תעשייתית ,אימצו שתי ממשלות ישראל מסוף שנות התשעים ,ממשלות העבודה
והליכוד גם יחד ,את אידיאולוגיית ההפרטה והשוק החופשי במרבית תחומי המשק.
במקביל ,קנתה לה אידיאולוגיה זו מקום חשוב גם בחקיקה ובפסיקה ,וקיבלה בין השאר
64
ביטוי בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שבו סעיף מיוחד להגנת הקניין הפרטי.
מאז שנחקק חוק היסוד הוא לא שונה וכמוהו גם המגבלות על העברת הבעלות
במקרקעי ישראל .עם זאת ,בפועל זרמה ועדיין זורמת המדיניות הקרקעית הלאומית
בישראל ,במהירות ובתאוצה לקראת "הפרטה זוחלת".
כפי שראינו לעיל ,מגמות ההפרטה הזוחלת מתיישמות בפועל החל מתחילת שנות
התשעים .בעוד המוסדות מקפידים עד מאוד על קיומו של חוק היסוד ואינם מעבירים
מקרקעין עירוני בדרך של מכר אלא בצימצום בעלות המדינה של הקרקעות ,על־פי
המגבלות הצרות שקובע חוק מקרקעי ישראל ,קיבלה מועצת מקרקעי ישראל ,בתוקף
סמכותה על פי חוק מנהל מקרקעי ישראל (סעיף  ,)3סידרה של החלטות בדבר אופן
הקצאת הקרקע והיקף הזכויות של החוכרים ,שמשמעותן המעשית בשוק המקרקעין
קרובה מאוד לבעלות 65.דרך ההקצאה החשובה ביותר לציבור הצרכנים היא באמצעות
חוזי החכירה 66.חוזי החכירה ,כפי שהתפתחו במשך השנים ,איבדו בהדרגה כמעט את כל
המאפיינים של חוזי חכירה רגילים ,במשמעותם המקורית של השכרת הקרקע לתקופה
ארוכה מידי המדינה .באמצעות החלטותיה של מועצת מקרקעי ישראל ,או באמצעות
הנוהגים הרווחים כפי שהם מקבלים ביטוי תדיר בשוק המקרקעין ,חלו תהליכים מצטברים
Alterman, Rachelle & Morris Hill, “Land use planning in Israel”. In Nicholas N. Patricios (ed., 64
planning, Greenwood Press, 1986, pp. 119‑150. International handbook on land use

 65אלתרמן ,רחל (עורכת) (" ,)1991מדיניות קרקע מוניציפאלית בישראל :עד כמה היא קיימת?" ,דוח
מחקר ,המרכז לחקר העיר והאזור ,הטכניון ,חיפה.
 66חכירה מוגדרת בסעיף  1לחוק המקרקעין (אשר חל על כל סוגי המקרקעין בישראל ,גם הפרטיים)
כ"שכירות לתקופה של למעלה מחמש שנים" ,וחכירה לדורות מוגדרת כ"שכירות לתקופה של למעלה
מעשרים וחמש שנים".
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שמגמתם היא אחת :כיוון של הסרת המגבלות והעשרת סל הזכויות של הדיירים דה
פקטו .משך הזמן לתקופת החכירה מתארך באופן הדרגתי.
ועדת רונן ותוצאות עבודתה
ניתן לומר שההפרטה הזוחלת הגיעה לתחנה האחרונה בהמלצות דו"ח ועדת רונן ,לפחות
בכל הנוגע למגורים עירוניים .ועדת רונן הייתה ועדה ממשלתית שמינה בשנת 1997
אריאל שרון ,אז השר לתשתיות לאומיות ,לבחינת רפורמה במקרקעי ישראל .בראש
הוועדה עמד פרופסור בועז רונן ובין חבריה היו גם ד"ר צבי ליבר ,ארנון רבינוביץ
והיועץ המשפטי עו"ד שמואל זיסמן .במסגרת הוועדה הוחלט על שינוי מדיניות
החכרה של קרקע חקלאית ועירונית .ועדה זו ,בעיקר על בסיס השפעותיה העתידיות,
היוותה צעד מרכזי במעבר ממדיניות של התערבות הממשלה ודיור ציבורי להתערבות
מינימלית של הממשלה ,הקטנת הסיוע והתקצוב של משרד הבינוי והשיכון וצמצום
רב של הדיור הציבורי.
פרופסור רחל אלתרמן גורסת כי ועדת רונן מהווה אבן בסיס להליך ההפרטה על
שלביו השונים 67.כיאה למעמד זה ,היינו מצפים כי הוועדה תהיה חלק מתכנית אב סדורה
בכל הקשור למדיניות הקרקעות והדיור של ישראל ,המשנה את עורה .אולם נראה כי לא
כך היו הדברים וכי הוועדה והמשך המלצותיה היו רק נדבך נוסף במדיניות הלא סדורה
והלא מאורגנת של ממשלת ישראל ומנהל מקרקעי ישראל .ולראייה ,התבטאויותיהם
השונות של ראשי מנהל מקרקעי ישראל ,כפי שהובאו בספרה של פרופסור רחל אלתרמן:
גדעון ויתקון ,ראש מנהל מקרקעי ישראל בין " :1992-1989לא בטוח שקיימת
הצדקה לשיעור כה גבוה של קרקעות בבעלות לאומית ...ניתן להשתמש באמצעים
68
אחרים לפתרון בעיות ה"זרים" היכולים להשתלט על אדמות ישראל".
עוזי וכסל ,ראש מנהל מקרקעי ישראל בין " :1996-1994המשך הבעלות הלאומית
על הקרקע מוצדקת ,היא עובדה קיימת .אידיאולוגית והיסטורית היא מהווה ביטוי
ליישום חזון ...בעתיד לא יהיה מנוס מהתמודדות ישירה עם הקונפליקט בין עיקרון
69
"ישראל — מדינת כל אזרחיה" לבין התפיסה היהודית/ציונית את מקרקעי הלאום".
עו"ד משה ליפקה ,ראש מנהל מקרקעי ישראל בין " :1998-1985עקרונית רצוייה
מכירתן של חלק מקרקעות הלאום ,בעיקר הקרקעות התפוסות .רצוי להתחיל בהפרטת
70
קרקעות ביישובי פריפריה ,בהם יותר מ־ 90%מהקרקעות בבעלות לאומית".
67
68
69
70

אלתרמן רחל (" ,)2009המדיניות הקרקעית העתידית לישראל :מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים
של תיכנון לאומי" ,דוח מחקר ,המרכז לחקר העיר והאזור ,הטכניון ,חיפה.
שם ,עמ' .40
שם.
שם.
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התבטאויות אלה הן הוכחה נוספת לכף שוועדת רונן היוותה בסיס מרכזי להליך
ההפרטה האיטי במדיניות הקרקע והדיור של ישראל ,אולם היא לא זכתה לפרסום מספק
ולחשיפה ציבורית .חשיבותה של הוועדה מצויה בתוצאותיה דה פקטו :היא אומצה
על־ידי מועצת מקרקעי ישראל ביוני  .1997אז החליטה מועצת מקרקעי ישראל לפעול
לקראת העברת הבעלות ,שמשמעותה העברה לצמיתות של זכויות החזקה בכ־ 700אלף
יחידות הדיור שבחוזים מהוונים באזורים עירוניים .נוסף לזה ,הורחבו זכויות ההעברה
והמשכון .בעבר החוכר היה צריך את אישור מנהל המקרקעין לשם עשיית עסקה בנכס,
כולל העברתו ,משכונו או הענקתו במתנה ,ללא הגבלת זמן 71.האישור ניתן אחרי שהמנהל
בדק כי העסקה נעשתה עם אזרח ישראלי בלבד .אולם כיום במסגרת מגמת ההפרטה
המטרה היא" :להביא לשיחרור החוכרים מהצורך להביא לבדיקה ולקבל אישור עבור כל
שלב וכל תהליך הנוגע לדירת או בית מגוריהם .הוועדה מוצאת כי ישנה חשיבות עליונה
בצימצום אם לא ביטול נקודות המגע של חוכר בקרקע עירונית למגורים" 72 .מחד מצב
בו האזרח חופשי לעשות עסקה עם כל אדם הוא בבחינת אידיאל ככוח המניע את שוק
המקרקעין ושוק הדיור בישראל ,ולמעשה מדיניות הפיתוח והדיור מושתתת עליו .שוק
המקרקעין מתנהג כאילו אין כל הגבלות אדמיניסטרטיביות על זכויות ההעברה ,ולעניין
זה אין כל הבחנה בין מקרקעי ישראל למקרקעין פרטיים .מאידך מגמת ההפרטה היא
הפרה ישירה של חוק יסוד :מקרקעי ישראל ושל מדיניות הדיור והקרקע של ישראל
לאורך השנים .צעדים אלו של העברה לצמיתות של זכויות החזקה על הקרקע והעברת
זכויות ההעברה והמשכון כפי שהומלצו במסגרת ועדת רונן הם הבסיס לרפורמה הקיימת
היום במנהל מקרקעי ישראל.
הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל
עו"ד רחל זכאי ,היועצת המשפטית של מנהל המקרקעין לשעבר" :המינהל מתפקד
כשהוא מונחה הן על־ידי מועצת המקרקעין ,שמהווה מעין מועצת מנהלים והן על־
ידי הממשלה .כשיש לגוף כמו המנהל הרבה בעלי בתים ,ברור שהוא מסובך בכבלי
החלטות שונות ,משתנות ,מנוגדות ,ושלעתים אינן ניתנות לניהול ולשליטה בשעה
שהוא שבוי בידי האוצר ונציבות שירות המדינה ,המתערבים בכל תהליכי העבודה
73
והקצאת המשאבים ,בצדק ושלא בצדק — מצבו של המינהל כמעט קשה מנשוא".
בשלהי שנת  2009אישרה הכנסת את הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל" .מהפכת
 71מתוךhttp://www.moia.gov.il/NR/rdonlyres/7F988108-A85D-426D-B0A7-6A200467A652/0/ :
FreInfActCommissionReport.pdf

 72שם.

 73מתוךhttp://www.news1.co.il/Archive/003-D-29289-00.html?tag=21-58-50 :
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הקרקעות יוצאת לדרך" הבטיח נתניהו" .מחירי הקרקע יהיו במגמת ירידה" ,הוא המשיך.
על־פי ההצהרות הרשמיות ,המטרות המרכזיות של הרפורמה הן :לייעל את המנגנונים
הממשלתיים לניהול המקרקעין ,להוריד את מחירי הקרקעות והדירות ולהגביר את הצמיחה
במשק כדי לייעל ולקצר את הליכי התכנון ופיתוח הקרקעות בישראל על מנת למזער את
משבר הנדל"ן .במסגרת הרפורמה מנהל מקרקעי ישראל יבוטל ויהפוך לרשות ממשלתית
רשמית ,כאשר עיקר עבודתה תהיה הקצאה ושיווק של קרקעות בהתאם לצורכי המשק
ושמירה על מקרקעי ישראל .נדבך נוסף ומרכזי של הרפורמה הוא הפרטתם ומכירתם
74
של  800אלף דונם אדמות עירוניות ,שנמצאת בבעלות המנהל כיום.
ההליך החטוף של אישור הרפורמה
הרפורמה מוצגת על־ידי ממשלת נתניהו כחלק מרכזי במדיניות הדיור של ממשלתו,
במאמץ להתמודד כיאות עם משבר הנדל"ן ובעיקר עם חוסר היצע הדירות במדינה.
מרגע שהועלתה היא בוקרה על־ידי גורמים רבים כמדיניות דיור וקרקע שאושרה ,שוב,
בהליכים לא סדורים וככזו המבוססת על אינטרסים אחרים שאינם בהכרח טובת הציבור.
המבקרים מייצגים פנים רבות בחברה ,החל בארגונים הירוקים שמבחינתם הפרטת הקרקע
מחסלת את היכולת לשמור על הסביבה ,דרך מתנגדי ההפרטה שמוטרדים מהעברה
נוספת של נכסי ציבור מהכלל לידי מיעוט של בעלי הון ,וכלה באלו שמבינים שהפרטת
הקרקעות מהווה איום אסטרטגי על המפעל הציוני .כל אלה הקימו מטה מאבק שנקרא
"מטה המאבק בהפרטת קרקעות בישראל" .מטה זה טוען שלהפרטת מקרקעי ישראל
השלכות הרות גורל על עתיד העם היהודי והחברה הישראלית מכל הבחינות :לאומית,
חברתית ,כלכלית וסביבתית .המטה עתר לבג"צ ,ובהחלטתם של נשיאת בית המשפט
העליון הגב' דורית בייניש ,המשנה לנשיאה אליעזר ריבלין והשופטת מרים נאור נדרשה
המדינה להשיב כיצד מתיישבים שני היבטים מרכזיים של רפורמת הקרקעות — הגדלת
היקף הקרקע אשר ניתן להעביר בה בעלות ל־ 800אלף דונם והשינוי המטעה של הגדרות
"קרקע עירונית" — עם חוק יסוד :מקרקעי ישראל .החלטתם סותמת למעשה את הגולל
על טענת המדינה כי הרפורמה אינה נוגעת בעניין חוקתי ,ומבהירה כי בג"צ מתכוון
לדון בשאלה האם תיקון מס'  7לחוק מנהל מקרקעי ישראל ,המאפשר את הפרטת כל
מקרקעי ישראל ,אינו מהווה שינוי של חוק יסוד בדרך פסולה.
למרות המתנגדים הרבים מתוך ומחוץ לקואלציה ,ולאחר הפעלת לחצים ,אושרה
הרפורמה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ברוב של  61ח"כים מול  .45מפלגת קדימה
בראשותה של ציפי לבני הייתה בין המתנגדים המרכזיים לרפורמה .קדימה אף יזמה בשנת
 2010הצבעת אי־אמון בממשלה והאשימה אותה במשבר הדיור בישראל .מפלגת קדימה
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וגורמים נוספים תוקפים את נתניהו כמי שמוקיע את האידיאולוגיה מהדיור ומאשימים
אותו שהפעיל לחצים רבים על חברי הכנסת כדי שיתמכו ברפורמה .כך למשל התבטא
בעניין ממלא מקום יו"ר סיעת קדימה ,ח"כ יוחנן פלסנר" :נתניהו ביצע תהליך קנייה
של ח"כים ותומכים וסוחר בלי חשבון במשאבים הלאומיים .כמו כן ,הצבעה כזו ,חשוב
שתתקיים לאור היום ולא באישון לילה כמו שנתניהו עשה ,על מנת שהציבור ישפוט
מי לקח חלק בתרגיל המסריח" 75.בכוונתו ל"תרגיל המסריח" מתכוון פלסנר להליך בו
נקט נתניהו באישור החוק .רק שבוע לפני אישור החוק נראה כי האופוזיציה ,בראשות
מפלגת העבודה ,מנצחת ומצליחה להערים קשיים על נתניהו .אולם לאחר שאלו לא
הגיעו לישיבות על אודות הצעת החוק הציב נתניהו אולטימטום לשריו ואמר כי "מי
שלא יצביע זה יעלה לו ביוקר" ,כלומר :יפוטר 76.נקודה זו מוכיחה את הבעייתיות
בשיטת הממשל הקיימת כיום ,במסגרתה ראש ממשלה יכול לפטר שרים אם הם לא
שומרים על משמעת קואליציונית ,כלומר אינם תומכים במדיניות אותה הוא מתווה ובכך
מאיימים על יציבות הממשלה .בצורה זו ראש הממשלה יכול לאיים בכל פעם בפיטורין,
כפי שעשה בהליך אישור הרפורמה במנהל .מצב זה הוא תוצר של חוסר היציבות של
הממשלות כיום ,שכן הן מורכבות ממספר רב של מפלגות קטנות ותזוזה ולו הקטנה
ביותר של מפלגה מסוימת עשויה להוביל להפלת הממשלה כולה.
לאחר איומים אלו שינתה מפלגת העבודה את דעתה וחזרה בה מהתנגדותה לחוק.
ציפי לבני הגיבה לצעד זה באומרה" :מפלגת העבודה קברה היום סופית את דרכה,
נטשה את מייסדיה והיא האחראית הישירה להפרטת אדמות הלאום .כך נראית מפלגה
באפיסת כוחות אשר מספסרת באדמות העם היהודי תמורת כיסא בממשלה .היום הוכח
מעל לכל ספק כי יותר קל לגזול את אדמות המולדת מאשר לגאול את חברי העבודה
77
מכיסאות הממשלה".
הרפורמה בראי חוק יסוד מקרקעי ישראל
ההתנגדויות לרפורמה אינן מתמקדות רק בהליך אישורה הקלוקל ,כפי שתואר לעיל,
אלא מתמקדות בתכניה .הטענה המרכזית גורסת כי מדיניות זו נוגדת את חוק יסוד:
מקרקעי ישראל ,האוסר על מכירת קרקעות המדינה .חוק יסוד זה יצר את המצב הייחודי
לישראל במסגרתו למעלה מ־ 90%מהקרקעות הן רכוש של המדינה ,וזאת כדי לשמור
על גבולות המדינה ועל אופיה היהודי .אולם כעת הליך אישור הרפורמה המהיר אותו
העביר נתניהו לא רק שסותר חוק יסוד ,אלא גם את מהותו ואת מהות מדיניות הדיור
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והקרקע של ישראל משנות הקמתה ועד היום :מכירת קרקעות האדמה לכל דכפין ובכך
גם "לזרים" (משמע לא רק לאזרחי המדינה כפי שציין החוק עד היום ,ובוודאי לא רק
לאזרחיה היהודיים) עלולה לפגוע במעמדה של ישראל כבית הלאומי של העם היהודי .על
כך אמרה עו"ד רחל זכאי ,לשעבר יועמ"ש למנהל מקרקעי ישראל" :יש השלכות מרחיקות
לכת על עתידה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ,וכן על יכולתה של הקרן הקיימת
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לישראל (קק"ל) להמשיך ולפעול כנאמן העם היהודי ובהתאם למטרותיה המקוריות".
היא אף הוסיפה בעניין ואמרה" :לכל אחד צריך להיות ברור כי אין לאף אדם זכות לבקש
ממי שרכש נכס במיטב כספו שינהג בו בדרך שאינה הולמת את האינטרסים שלו .ומה
יעשה הציבור אם ביום מן הימים ירצה לקבוע כיעד לאומי התיישבות באזור מסוים
ולא באזור אחר? ילך אצל בעלי הממון שהקרקע עברה לידיהם ויבקש את חסדיהם?...
בעתיד הלא רחוק ,אם תתממש הרפורמה ,תהיה תלויה המדינה ,בבואה לממש צרכים
לאומיים (קליטת עלייה ,התיישבות ספר ,פינוי ישובים והעברתם ,שמירה על הביטחון
ועוד) ,בחסדיהם של טייקונים בעלי אינטרס פרטי שיחזיקו בקרקעות .לא ניתן יהיה
לנהל כל מדיניות תכנון ופיתוח כלכלי לפי אזורים ,למשל — להקים תעשייה על סמך
הגדרת אזורי עדיפות לאומית ,שכן ניהולן יהיה בהתבסס על "חוקי השוק ...הפרטה מן
הסוג שכל כך מרבים לדבר עליה היא בעיני באמת רעיון עוועים שמשמעותו אחת —
79
חיסול מקרקעי המדינה מתוך חוסר אחריות וחוסר ראייה של צורכי הדורות הבאים".
שוק הדיור שלאחר הרפורמה
במסגרת הרפורמה הבטיח בנימין נתניהו כי מחירי הקרקעות יוזלו וכי מנהל מקרקעי
ישראל ,ובשמו החדש — רשות המנהל ,ימשיך לעשות את כל המאמצים כדי להוביל
להורדת מחירי הקרקע .ביקורת נוספת לגבי הרפורמה ומדיניות הקרקע והדיור המובלת
על־ידי ממשלת נתניהו עולה משורה רחבה של ארגונים חברתיים ,מפלגות ואנשי
אקדמיה ,הגורסים כי מחירי הקרקעות לא ירדו כתוצאה מהרפורמה וכי למעשה מדיניות
מנהל מקרקעי ישראל בשני העשורים האחרונים תומכת במכירה לכל המרבה במחיר,
מה שגורם ליזמים להציע מחירים יותר ויותר גבוהים ,דבר המוביל לעליית מחירים
של דירות הנבנות על קרקעות המדינה .במחקר שערך עבור המכון הישראלי לתכנון
כלכלי — "כימוי אובדן הרווחה הכלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות למגורים
בישראל בשנים  ,"2007-1990טוען ד"ר שלומי פריזט כי מדיניות מנהל מקרקעי ישראל
לאורך השנים היא שיווק קרקעות בחסר ,מה שגרם לעליית המחירים הגדולה של
 78עדי ארבל (" ,)2009הרפורמה במדינת ישראל — חוות דעת מנקודת מבט ציוניות" ,המכון לאסטרטגיה
ציונית" ,ירושלים.
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שנות התשעים ומנע ירידת מחירים גדולה בשנות המיתון .כך למשל קובע המחקר כי
"ב־ 1999-1997נוספו בישראל כ־ 155אלף משקי בית .כמות הדירות ששווקה על־ידי
מנהל מקרקעי ישראל באותה תקופה הייתה כמחצית בלבד מגידול זה .ב־1999-1990
הסתיימה בנייתן של  468אלף יחידות דיור ונוספו למשק  511אלף משקי בית .בממוצע,
נתוספו למשק כ־ 51אלף משקי בית מדי שנה בשנות התשעים ,לעומת היקף גמר בנייה
ממוצע של  46.8אלף יחידות דיור בשנה" 80.עוד מוסיף המחקר וטוען כי המנהל לא
מילא אחר החלטות ממשלות העבודה והליכוד בשנות ה־ .90כששוק הנדל"ן היה בשיאו
ומחירי הדירות עלו כמעט בכל מקום בישראל ,כמות הקרקעות ששיווק המנהל לא
עלתה על מחצית ממה שנקבע בהחלטות הממשלה — כ־ 60אלף יחידות דיור בשנה.
ב־ 1999-1997למשל ,שיווק המנהל רק  43%מהמכסה שנקבעה לו .דרור שטרום,
הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר וכיום העומד בראש המכון הישראלי לתכנון
כלכלי ,טוען כי זו אכן הייתה מדיניות מכוונת של המנהל וכי הוא בספק אם הרפורמה
החדשה במנהל ,שבמסגרתה ישווקו ויימכרו קרקעות המנהל לידיים פרטיות ,אכן תצא
לפועל ולא תיפול על אוזניים ערלות מצד המנהל שימשיך לעשות כרצונו" :העובדות
מראות שהמנהל פגע במכוון בעשרות אלפי משקי בית — מדובר במונופול שגרם לנזקים
כבדים למדינה .הוא צמצם לאורך השנים את שיווק הקרקעות בישראל כדי למקסם את
רווחיו .הדבר התאפשר מאחר והמנהל פשוט לא מילא אחר הוראות הממשלה .קיימת
פה בעייה חמורה של אכיפת המדיניות אותה קבעה הממשלה .איני בטוח וסמוך כי
הרפורמה תשנה את מארג היחסים בין גוף זה לממשלה וכי למעשה נקום לבוקר שאחרי
81
הרפורמה ודבר לא ישתנה".
שר הבינוי אריאל אטיאס ,שנכח בתחילת יולי  2009ביום עיון של בכירים במנהל
מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ,הודה כי "מדיניות שיווק הקרקעות בעשור
האחרון על־ידי מנהל מקרקעי ישראל נכשלה כי כיום ערב אישור הרפורמה יש לחשוב
כיצד לעשות את פעולת השיווק בצורה יעילה יותר .צריך לבדוק את הסיבות לכשלי
השיווק בשנים האחרונות ...זה ששמנו מודעה בעיתון על מכרז לא מספיק .צריך לאמץ
שיטות שיווק חדשות .אם צריך יחסי ציבור או כל דבר אחר ,אז זה מה שנעשה .צריך
82
להתנהג כמו חברה עסקית לכל דבר".

 80ד"ר פריזט שלומי (" ,)2008כימוי אובדן הרווחה הכלכלית כתוצאה ממדיניות שיווק קרקעות למגורים
בישראל בשנים  ,"2007-1990המכון הישראלי לתכנון כלכלי ,תל־אביב ,עמ' .4
 81שם ,עמ' .6
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"הסופר־טנקר של נתניהו"
"הסופר־טנקר של נתניהו" הוא כינוי לתכנית החירום להאצת הבנייה למגורים ,שהיא
חלק מהרפורמות במדיניות השיכון והדיור ,המנוהלת על־ידי ראש הממשלה בנימין
נתניהו ,על־ידי שר השיכון אריאל אטיאס ועל־ידי שר הפנים אלי ישי במטרה לעצור
את עליית מחירי הדיור .זהו ניסיון נוסף לשנות את מדיניות הדיור והשיכון בישראל
במטרה להגדיל את היצע הדירות הנמוך על־ידי האצת הבנייה .במסגרת התכנית יובאו
לאישור מהיר תכניות להקמת כ־ 50אלף יחידות דיור בתוך  18חודשים .התכניות יאושרו
בוועדות דיור לאומיות (וד"לים) שתפעלנה כוועדות משנה של ועדות התכנון המחוזיות.
ועדות אלה תעסוקנה אך ורק בתכניות בנייה ומגורים ולא תמתנה בתור ,יחד עם עוד
83
מאות תכניות אחרות של בנייה ותשתיות.
למרות שהתגלעו מחלוקות בין משרדיות על תקצובה של הרפורמה ,היא אושרה
תוך זמן קצר יחסית ב־ 18במאי  .2011הרפורמה זכתה לביקורות שטענו כי היא אינה
מדיניות קרקעית סדורה לטווח ארוך ,אלא צעד נואש לטיפול מקומי ואקוטי למצוקת
הדיור .ולראייה ,דבריו של מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ויו"ר מנהל מקרקעי ישראל
לשעבר ,עו"ד שלמה בן אליהו" :המדיניות הזו שצצה "כך סתם ביום בהיר" היא עוד אחד
מאוסף הניסיונות של הממשלה להתמודד עם משבר הנדל"ן ,במקום להעמיד מדיניות
קבועה לטווח ארוך ...ניסיונות משרד הבינוי והשיכון להוריד מחירים אינם מספיקים,
ויש לבצע טיפול כירורגי שיפתור את משבר הדיור .לא יכול להיות שלא יתנו פתרון
ארוך טווח למצב וכל חודשיים יזעיקו מסיבת עיתונאים דחופה ויציעו פתרון אחר —
פעם סבסוד משכנתאות ,פעם תמריץ לקבלנים ,פעם מיסוי על משקיעים ,ולבסוף הבנו
שהבעיה היא בכלל התכנון ,ומקימים ועדת סופר־טנקר להאצת הבנייה ...שר הבינוי
84
והשיכון נכשל בתפקידו וצריך ללכת הביתה".
הגדלת ההיצע מבוססת על האצת היתרי הבנייה על בסיס ביטול כוחן והשפעתן של
הרשיות המקומיות והוועדות המקומיות לתכנון ובנייה .לטענת פרופסור רחל אלתרמן
"זהו צעד בעייתי מאוד לכשעצמו .לשלטון המקומי בארץ ובעיקר באזורי הביקוש ,אזור
המרכז ,יש השפעה רבה על הליכי התכנון והבנייה .השפעה שלאו דווקא טופלה נכון
במסגרת הרפורמה האחרונה .גם אם במסגרת הרפורמה החדשה תהיה חקיקה מינורית
שתקבע שאפשר להעביר אישורים בלי השלטון המקומי ,זה לא יעזור .קשה מאוד לכפות
תוכניות על שלטון מקומי משמעותי ,שמגיב לבוחרים .לכן התוכנית לא תורגש כמעט
במרכז הארץ ותורגש יותר ברשויות מקומיות חלשות בפריפריה .במרכז הארץ ,בערים
כמו הרצלייה ,ראשון לציון ,נתניה ,פתח תקווה ,או תל־אביב ,תהיה אפשרות קטנה
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מאוד לעקוף את השלטון המקומי ואת החברה האזרחית הפעילה בנושאי סביבה" .היא
סיכמה את דבריה ואמרה כי" :הרפורמה אינה אפקטיבית ,אין פתרון קסם לבעית הדיור,
85
לא לכל מחלה יש תרופה מהירה"".
נראה כי חוק הוד"לים ,המכונה "הסופר־טנקר של נתניהו" ,הוא צעד נוסף בהליכי
הפרטת הדיור הציבורי .הוא מעלה כמה נקודות מרכזיות שהועלו במסגרת המחקר.
כך למשל ,הממשלה לא השכילה ללוות את הליכי הפרטת הדיור הציבורי בתהליכים
מקבילים שיבטיחו דיור הולם ובר־השגה לכל .כמו כן לא הובטח המשך הבעלות
היהודית על אדמות המדינה .מן הראוי לברר מה עמדת הממשלה לו קבוצה יזמית לא
יהודית תיגש למכרז ממשלתי .התשובה לשאלה זו עלולה להשתנות בכל כמה שנים
עם התחלפות הממשלות ועם שינוי המפלגות המרכיבות אותן ,בהתאם לאידיאולוגיה
הכללית המנחה אותן .אלי כהן ,לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר ,התייחס
לעניין זה בראיון שהעניק לרינו צרור בעיתון מעריב ,ב־ ,1.8.2008ואמר בדאגה רבה:
"אם נגמיש את הבירוקרטיה מול הכרישים ,לפי הערכה שלי ,תוך מספר חודשים כל
הקרקעות ייגמרו ,אנחנו נמצא אותן תוך שנתיים ,בשרשור ,בבעלות אילי הון ברשות
הפלשתינית ,אוקיי? מה שעשו בקרן קיימת  200שנה ,אנחנו נגמור בחצי שנה ,יש
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מקומות שרצוי לתת לבירוקרטיה לעבוד ,לתת לה ארוחת צהריים".
העובדה שכל ממשלה יכולה ומורשה לערוך שינויים הקשורים לאדמת הלאום עלולה,
לפחות באופן תיאורטי ,לסכן את הכתוב במגילת העצמאות" :ארץ־ישראל היא המקום
בו קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ובה קיימת ממלכה
עשירה בתרבות .על אדמת ארץ־ישראל גובש ונכתב "ספר הספרים הנצחי" — התנ"ך.
לפיכך לעם היהודי קשר הדוק אל חלקת האדמה הזו ...בניין הבית הלאומי היהודי
בארץ־ישראל הנו עובדה קיימת ,שאינה ניתנת לביטול".
פרק  :4סיכום
מחקר זה בחן את מדיניות הדיור והשיכון של ישראל מראשית דרכה ועד היום ,תוך
סקירת הרפורמות המרכזיות ,הוועדות שהוקמו והצעות החוק השונות בתחום .הסקירה
העלתה כי מדיניות הדיור של ישראל השתנתה מספר רב של פעמים בחלוף השנים
ובתחלופת הממשלות והשרים ,ועל בסיס אינטרסים צרים של מפלגות קטנות בעלות
כוח קואליציוני רב .נראה כי הבסיס לכך הוא שיטת הבחירות היחסית ארצית הנהוגה
בישראל ,במסגרתה יציבות הממשלה שברירית ומוטלת על כתפיהן של המפלגות
הקטנות המרכיבות אותה .על בסיס מצב זה עברה הרפורמה המקיפה במנהל המקרקעין.
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שיטת הבחירות הבעייתית והכוח הרב שיש למפלגות בקואליציה בא לידי ביטוי גם
באופן בו המדינה ממסה את ענף הדיור והנדל"ן .כפי שתואר במסגרת המחקר ,כיום
שיעור ההכנסות של המדינה ממסים על מכירת דירה הוא מהגבוהים בעולם ועומד על
87
למעלה מ־.40%
מסים רבים נלקחים על־ידי ממשלת ישראל דרך רשות המסים הפועלת במסגרת
משרד האוצר .בהקשר לשיטת הממשל נראה כי החלטות הממשלה על מיסוי הן כנגזרת
מהמצע הפוליטי והאידיאולוגי של המפלגה השולטת או של קבוצות לחץ קטנות בתוך
הממשלה.
המחקר התחקה אחר מוסד מנהל מקרקעי ישראל והראה את תפקידו המרכזי לאורך
השנים ,למן הקמתו בשנות השישים של המאה העשרים ,בהן הייתה מדיניות דיור
סוציאליסטית ,ועד היום ,כששולטת ממשלה קפיטליסטית המנסה להביא לכך שהמנהל
יופרט ושיווק הקרקעות העירוניות יהיה לכל המרבה במחיר .החלטות אלה ,לאורך
השנים ,נקבעות על־ידי מועצת מקרקעי ישראל ,המפקחת על פעילותו של מנהל
מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו .קיים קשר הדוק בין המועצה לממשלה מעצם
המבנה שלה .כיום מונה המועצה  7חברים :שני נציגי הקרן הקיימת לישראל וחמישה
נציגי הממשלה .מכאן ניתן ללמוד כי כל ממשלה יכולה להשפיע באופן ישיר ומיידי
על הנעשה עם קרקעות המדינה ,וזאת בהתאם לאידיאולוגיה שהיא מייצגת .חילופי
הממשלות התכופים מעמידים בסימן שאלה אפשרות למדיניות ארוכת טווח בתחום זה.
נראה כי אין זה אקראי שרפורמה כה מקיפה של הפרטת אדמות המדינה עברה בתקופת
כהונתה של אחת הממשלות היותר קפיטליסטיות שכיהנו במדינת ישראל לאורך השנים.
ניתן לראות כי יש קשר הדוק בין מדיניות הממשלה והרפורמות שנעשות בה .ניכר כי
במהלך ממשלת נתניהו — ממשלה בעלת אידיאולוגיה כלכלית ימנית קפיטליסטית —
הרפורמה מייעדת את הדיור להפרטה בהתאם לקו הרעיוני של הממשלה המכהנת.
שיטת הממשל ,מבנה מועצת מקרקעי ישראל והמציאות הקיימת הקלו מאוד על ראש
הממשלה בנימין נתניהו לאשר במהירות שיא רפורמה בעלת השלכות ,הן על מדיניות
הדיור והקרקע של מדינת ישראל והן על צביונה של מדינת ישראל ,שעלולה לגרום
לשינוי בהגדרת המדינה כמדינה יהודית.
נראה כי נתניהו בטוח כי הרפורמה אותה הוא מבסס בימים אלו היא הפתרון
האולטימטיבי וארוך הטווח למדיניות הדיור והקרקע של מדינת ישראל" :הרפורמה
במנהל מוצדקת .מדובר בגוף מסורבל ובירוקרטי ,שמהווה חסם מרכזי לצמיחה במשק.
תחום הנדל"ן והמקרקעין ,החולש על שליש מהתוצר הלאומי ,קופא על שמריו ונדרשת
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בו רפורמה יסודית ומקיפה וארוכת טווח ,כולל הפרטה מסיבית של הקרקעות ושינוי
88
חוקי התכנון והבנייה ...זהו הפתרון היחיד".
עד כה למתבונן מהצד נראה כי איחוד הכוחות של ראש הממשלה ,שר האוצר יובל
שטייניץ ושר השיכון אריאל אטיאס הוא איתות חיובי לביצוע מלוא הרפורמה המתוכננת,
אולם כל זה עומד בסימן שאלה גדול שכן העשורים האחרונים ,כפי שהוצגו במסגרת
המחקר ,מציגים מצעד של ועדות ציבוריות וניסיונות קצרי טווח למדיניות ,שעיקר
מסקנותיהן והמלצותיהן נקברו על־ידי מקבלי ההחלטות.
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השפעת חוסר היציבות הפוליטית על בניית
1
מתקני ספורט בישראל
רועי צור
מאמר זה בוחן את השפעת שיטת הממשל וחוסר היציבות הפוליטית על בניית
מתקני הספורט בישראל .המחבר דן במיצובה של המועצה להסדר ההימורים בספורט
כגורם מונופוליסטי בתחום הימורי הספורט בישראל ומדגיש את התלות בין פעילות
המועצה ובין בנייתם של מתקני הספורט .הימורי הספורט הם המממנים העיקריים של
בניית ושיפוץ מתקני ספורט .המאמר עומד על הדרכים בהן עיכבה תחלופת השרים
הגבוהה במשרד הספורט ובמשרד האוצר את התפתחותה של מועצת ההימורים ,פגעה
בהכנסותיה והשאירה אותה במשך שנים בפיגור טכנולוגי אחרי ארגוני הימורים אחרים
בארץ ובעולם.

מבוא
מתקני ספורט מאפשרים יצירה של חברה בריאה יותר ומגדילים את האמון בין הפרטים
בה .למתקנים ברמה גבוהה יש תועלות חיוביות רבות והן הופכות את ההשקעה הכלכלית
המסיבית הנדרשת לבניית מתקני ספורט לכדאית ,הן מבחינה כלכלית והן מבחינה
חברתית .תפיסה זו הנחתה את משרד המדע ,התרבות והספורט כאשר החל בסקירת כל
מתקני הספורט בישראל .בשנת  2000פירסם המשרד את תוצאות הסקירה ובפרסום זה
הוצגו כל המתקנים הקיימים בישראל ,המתקנים החסרים ותכנית עבודה כללית שמטרתה
לצמצם את הפער בין המצוי והרצוי( .משרד המדע ,התרבות והספורט.)2000 ,
תכניות משרד המדע ,התרבות והספורט לא יצאו אל הפועל .השר דאז ,מתן וילנאי,
סיים את תפקידו לפני שתכנית זו קרמה עור וגידים .בעקבות בחירות  2003והקמת
הממשלה החדשה בראשות אריאל שרון ,הוחזרו תחומי הספורט והתרבות למשרד החינוך.
שינויים פוליטיים אלו הביאו לפגיעה בתקציבים ,וחשוב מכך ,פגעו בפיקוח ובניהול
האסטרטגי של התכניות המיועדות לשיפור מצבם של מתקני הספורט בישראל .ניהול
אסטרטגי של תחום הספורט בכלל ושל מתקני הספורט בפרט לא היה קיים בישראל
ולמעשה אינו קיים גם היום .מבקר המדינה התריע על כך במספר דו"חות שבדקו היבטים
 1אני רוצה להודות למרכז להעצמת האזרח בישראל על תמיכתו במחקר זה .ברצוני להודות גם לאוריה
אלדד ואופיר חיים על הערותיהם המועילות.
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שונים של הספורט הישראלי .כמו מבקר המדינה ,המליצו כמה ועדות להקים גוף אחראי
על תחום הספורט ,ברם עד שנת  2011לא הוקם גוף שכזה.
במרץ  2011חוקקה הכנסת תיקונים לחוק הספורט ולחוק להסדר ההימורים בספורט,
שמטרתם הקמת מועצה לאומית לספורט .המועצה עתידה לקבוע מדיניות ספורט
לאומית ,לקבוע סדרי עדיפויות ואת הדרכים להגשמתן ,להוות גוף אחראי ומנהלי
לביצוע המדיניות ולהביא לאיגום המשאבים הלאומיים בתחום הספורט .במקביל להקמת
המועצה אושרה תכנית מתקנים אסטרטגית ארצית (מתקנים  )2020על בסיס עדכון הסקר
משנת  2000והתאמתו לשנת  .2010התכנית החדשה מתעתדת להשקיע במשך עשר
שנים  5.5מיליארד שקלים עבור פעילות נשים ונוער וגיוון ענפי הספורט .בהשקעת
סכום זה תינתן עדיפות לאזורי פריפריה וליישובים בהם המצב הסוציו־אקונומי נמוך.
תכנית המתקנים  2020אמורה להיות תכנית העבודה הראשית של המועצה הלאומית
לספורט ,כאשר זו תוקם.
תכנית המתקנים עתידה להשקיע בכל שנה  550מיליון שקלים בבנייה ובשדרוג
מתקני הספורט בישראל .המועצה להסדר ההימורים בספורט עתידה להיות הגוף
המממן העיקרי ,אשר יקצה מדי שנה  150מיליון שקלים .הרשויות המקומיות עתידות
להעביר לתכנית  120-100מיליון שקלים על פי יכולתן הכלכלית בשיטת מימון תואם
( .)matchingיתרת הכסף תועבר מתקציבי מפעל הפיס ,ממשרדי הממשלה השונים או
שתגויס מגופים פרטיים.
בתכנית המתקנים  2020חלקה של המועצה להסדר ההימורים בספורט הנו משמעותי
מאוד ,ובתכניות דומות בעבר היה חלקה אף גדול יותר .עם זאת ,אין להתעלם מתרומתם
של מפעל הפיס ,הרשויות המקומיות וגורמים פרטיים למתקני הספורט .ברם ,רובו של
מאמר זה מוקדש לקשר שבין חוסר היציבות הפוליטית ובין התנהלות המועצה להסדר
ההימורים בספורט .הסיבה לכך היא שבראייה לאחור ,השפעתה של המועצה להסדר
ההימורים בספורט על מצבת מתקני הספורט בישראל היא הגדולה ביותר.
טרם אגש לדיון בהשפעות חוסר היציבות הפוליטית בישראל על מתקני הספורט ,אציג
שני פרקים תיאורטיים .הפרק הראשון דן בכדאיות ההשקעה הציבורית במתקני ספורט.
פרק זה מציג את התועלות החברתיות והכלכליות הנוצרות מספורט בכלל ומהתשתיות
הפיזיות בהן הוא מתבצע .הפרק השני דן בהשפעת שיטת הממשל בנורבגיה על בנייה,
שיפוץ ושדרוג של מתקני ספורט שם .הטענה המרכזית בפרק היא שיציבות פוליטית
מאפשרת ניהול ותכנון טוב יותר של מבני ציבור בכלל ושל מתקני ספורט בפרט.
הניסיון בנורבגיה מלמד כי גורם מתווך (ממשלת המחוז) בין השלטון המקומי ,קבוצות
הספורט וארגונים וולונטריים לבין השלטון המרכזי ומוסדות ההימורים מאפשר חלוקה
יעילה ושוויונית של כל כספי המהמרים לאזורים שונים ולקבוצות אוכלוסייה שונות.
גורם מתווך זה מאפשר ניהול יעיל ומקסום המשאבים המוקצים לטובת מתקני ספורט.

 לארשיב טרופס ינקתמ תיינב לע תיטילופה תוביציה רסוח תעפשה 227

את הדיון במקרה הישראלי אתחיל בסקירת התפתחות הימורי הספורט בישראל.
כאמור ,הימורי הספורט הם המממנים העיקריים של בניית מתקני הספורט בארץ .לאחר
מכן אסביר את הדרך בה מועברים הכספים לטובת בנייה ושדרוג של מתקני ספורט.
הדרך שבה מועברים כספים לתקצוב המתקנים מלמדת כי על מנת שתקציב המתקנים
יגדל ,יש להגדיל את עוגת התקציב של הספורט בכללותו .במאמר אבחן כמה היבטים
המאפשרים את הגדלת העוגה — הגדלת הכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט
על־ידי ניהול נכון ,תקציב יעיל ,שיפורים טכנולוגיים ,הרחבת סל המוצרים וצמצום
ההימורים הבלתי חוקיים .בכל ההיבטים האלו אדגים כיצד תחלופת השרים במשרדי
הספורט והאוצר הביאה לפגיעה בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט.
גם כאשר גדל תקציבה הכולל של המועצה ,אין זה אומר שההשקעה במתקנים עולה
מבחינת ערכה המוחלט ,לא כל שכן מבחינת ערכה היחסי .מאמר זה מתאר את החלק
היחסי המושקע בספורט מתוך הכנסות המועצה ואת החלק היחסי המושקע במתקני
ספורט מתוך ההשקעה הכללית .בחלקו האחרון של המאמר אציג כיצד מעט התקציבים
אשר יועדו להשקעה ולפיתוח של מתקנים אינם מנוצלים בצורה הטובה ביותר ,וזאת
עקב היעדר גוף ממשלתי סמכותי וביקורתי.
כדאיות ההשקעה במתקני ספורט — הון חברתי ותועלות חיצוניות חיוביות
הדיון בהשפעת שיטת הממשל על הקצאת משאבים לספורט בכלל ולמתקני ספורט
בפרט אינו יכול להתקיים בחלל ריק .עוד לפני דיון זה ,יש להגיע להכרה כי למתקני
ספורט יש ערך חברתי ,תרבותי ואנושי המצדיק את ההשקעה הכלכלית בהם .לרוב,
ההשקעה הכלכלית אינה מצדיקה את עצמה במונחי עלות־תועלת כספיים ולכן יש
לוודא כי למתקני הספורט ישנן תועלות חיצוניות חיוביות גבוהות מעלויות חיצוניות
שליליות ומההשקעה הכלכלית גם יחד .במרכז הדיון על תועלות חיצוניות חיוביות
עומד שיח ההון החברתי .על פי שיח זה ,לקהילות פוליטיות כדאי להשקיעה סכומי
כסף לא מבוטלים בבניית מתקני ספורט כיוון שהקהילה מחזירה את השקעתה במושגי
בריאות ,זהות קהילתית ובניית רשתות חברתיות לאזרחיה .כלומר ,השקעת הון כלכלי
יוצרת הון חברתי.
הון חברתי הוא מושג חמקמק ,השפעותיו אינן ברורות וקשה למדוד אותן .הדיון
האקדמי סביב המושג החל בעבודותיו של הסוציולוג הצרפתי פייר בורדייה אשר
טען כי הון חברתי הוא ִמצרף כל המשאבים הנגישים לאדם מתוקף היותו חלק מרשת
חברתית .אדם יכול להעשיר משאבים אלו (חומריים ושאינם חומריים) על־ידי יצירת
קשרים חברתיים חדשים ,חיזוק קשרים קיימים ואף חבירה לרשתות חברתיות חדשות
( .)Bourdieu, 1986קולמן ( )Coleman, 1988ופורטס ( )Portes, 1998טענו כי קשריו
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החברתיים של אדם יוצרים עבורו סוג מיוחד של משאבים .משאבים אלו מהווים יתרונות
תחרותיים (למשל בשוק העבודה) ,והם מספקים לאדם יתרונות רגשיים ואף טובות הנאה
כאשר הוא זקוק להם.
החשיבות של מושג ההון החברתי לתחום המדיניות הציבורית והפוליטית קיבלה
ממד נוסף בעבודותיו של רוברט פטנאם ( .)Putnam, 1995, 2000פטנאם מגדיר הון
חברתי כרשתות חברתיות ונורמות הדדיות והאמון הנוצר מהן .בשונה מקולמן ובורדייה,
פטנאם אינו טוען כי ההון החברתי יוצר משאבים או טובות הנאה ,אולם הוא מאמין
כי החיים קלים יותר וטובים יותר בחברה בה קיימים מאגרים עצומים של הון חברתי.
קהילות פוליטיות עשירות בהון חברתי מצליחות לפתור בעיות של הקצאת משאבים,
חומריים או ערכיים ,בקלות יחסית .חשוב מכל ,לדידו של פטנאם ,להון חברתי יש ערך
דמוקרטי כיוון שהוא מאפשר ליחידים לעבוד יחד כקהילות ( .)Ibidמחקריו של פטנאם
ומחקרים דומים השפיעו על קובעי המדיניות הציבורית בארצות הברית ובעולם המערבי
בכלל .הם הבינו כי השקעה ביצירת התנאים אשר מאפשרים העצמה של הון חברתי
דומה להשקעות אחרות במוצרים ציבוריים .כמו שהקצאת כסף ציבורי לחינוך יוצרת
הון אנושי ובעקבותיו הון חומרי ,כך הקצאת כסף ציבורי עשויה ליצור הון חברתי עבור
הקהילה הפוליטית אשר אותה נבחרי הציבור מייצגים.
אחת הדרכים ליצור הון חברתי היא השתתפות בפעילויות ספורט .השתתפות בפעילויות
ספורט יכולה להתפרש במספר לא מבוטל של מובנים .פטנאם טוען כי לצפות במשחקה
של קבוצת ספורט ולשחק את המשחק בקבוצה הם שני דברים שונים מאוד .עקב כך,
צפייה בספורט והשתתפות בפעילות ספורט יוצרים כמות ואיכות שונה של הון חברתי,
וישנו יתרון ברור לטובת אלו המשחקים בקבוצה ( .)Putnam, 2000; 114אין זה אומר כי
פעילות ספורט מקצוענית היא הפעילות היחידה היוצרת הון חברתי .ספורט ,בכל הרמות
ובכל הגילאים ,יוצר קשרים חברתיים חדשים ומבוססים .קבוצות ספורט מקצועניות
הן דרך ברורה ובולטת להדגמת התעשרותם של המשתתפים הן בהון חברתי והן בהון
חומרי .אולם גם קבוצות אוהדים ,ליגות חובבנים ,חוגי ספורט בבתי־ספר ,ליגות התיכונים
והנוער למיניהן ועוד אין ספור דוגמאות יכולות להמחיש את הדרך בה יוצרים אנשים
מגילאים וממעמדות כלכליים שונים קשרים חברתים הדוקים .קשרים אלו הופכים ברבות
השנים להון חברתי ,לזהות משותפת ,ובסופו של דבר לעוצמה קהילתית בלתי מבוטלת
(.)Nicholson and Hoye, 2008
על מנת שספורט יוכל לשמש כלי ליצירת הון חברתי ,הוא צריך להתקיים בתוך
מסגרות פיזיות וארגוניות ברורות .המתקנים בהם מתקיימת הפעילות הספורטיבית הם
המסגרת הפיזית בה נוצרות הרשתות החברתיות המבססות את ההון החברתי .ישנו מגוון
רחב מאוד של מתקני ספורט העשויים לשמש לשם יצירת הון חברתי ,החל ממגרש
משחקים שכונתי ועד אצטדיוני פאר לקבוצות ספורט מקצועניות .חשיבותם של מתקני
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הספורט ליצירת הון חברתי באה לידי ביטוי בשכיחותם ובאיכותם .מגוון מתקני ספורט
באיכות גבוהה ובקרבת מקום המגורים של אדם מעודדת אותו להשתתף באופן פעיל
בספורט .ככל שיותר אנשים משתתפים ביותר ארגונים ופעילויות ספורט ,גדל ההון
החברתי בקהילה (.)Rosentraub and Ijla, 2008
כדאי להבדיל בין שני סוגים של מתקני ספורט — כאלה המיועדים לשימושן של
אגודות ספורט בבעלות פרטית וכאלה המשמשים את הציבור .השקעת כספים ציבוריים
בבניית מתקני ספורט לקבוצות מקצועניות שונה מבניית מתקנים לרווחת הציבור הכללי
בכמה נקודות .ראשית ,בניית מתקני ספורט לאגודות או לקבוצות פרטיות לרוב יקרה
יותר ,מתקני הספורט הנדרשים לקבוצות אלו הם גדולים ומתקדמים יותר ,וברוב המכריע
של המקרים הם אינם מצדיקים את הקמתם בחישוב עלות־תועלת כלכלית גרידא .הבדל
נוסף בין בניית מתקנים לטובת הציבור ולטובת קבוצה מקצוענית הוא שקבוצות אלו
עושות שימוש במתקנים כדי לגרוף רווחים פרטיים; הן מוכרות כרטיסים ,חסויות ,זכויות
שידור ויש להן עוד מגוון מקורות הכנסה אשר מקורן בכסף ציבורי .כאשר המדינה
משקיעה סכומי כסף כה גדולים בבנייה שמיועדת להגדלת רווחיו של עסק פרטי ,ראוי
שתזכה להחזר השקעה מסוים (לפחות ביצירת הון חברתי) .הבדל נוסף בין קבוצות
מקצוענים והציבור הכללי היא שמעל ראשן של קבוצות הספורט המקצועניות מונחת
באופן תמידי סכנת ההיעלמות המקצועית .השקעת כספים בבניית מתקן ספורט חדיש
ומתקדם לקבוצה שהצלחתה המקצועית היא זמנית בלבד עלולה לרדת לטמיון כאשר
הקבוצה תכשל ,וכישלונה של הקבוצה יגרום לאובדן התועלות החיוביות הנובעות
מקיומה והצלחתה של הקבוצה (.)Conrad, 2011
2
מתקני ספורט המשמשים קבוצות מקצועניות משמשים כעסק פרטי ,ולכן יהיה
זה סביר לחשוב כי בעלי הקבוצות או יזמים פרטיים צריכים לשאת בעלויות ההקמה
והתפעול של מתקנים אלו .ברם ,הן מבחינה אמפירית והן מבחינה תיאורטית לא כך
הדבר .אפילו במדינות דוגמת ארצות־הברית ובריטניה ,בהן ההתערבות בשוק בכלל
וכפועל יוצא גם בשוק הספורט היא מינורית ,כסף ציבורי מממן בניית מתקני ספורט,
וזאת על אף שבארצות הברית מתקן הספורט הוא עסק פרטי לכל דבר והוא עסק נפרד
מהקבוצות המשחקות בו .הסיבות לכך נעוצות בשני גורמים עיקריים — ראשית ,קבוצות
הספורט המקצועניות מכניסות סכומי כסף אדירים לקופת המדינה באמצעות הימורי
הספורט .אמנם ללא קבוצות ספורט מקצועניות אין הימורי ספורט ,אך בעידן הגלובלי
בו משודרים מאות אלפי ארועי ספורט בשנה באמצעות הטלויזיה והאינטרנט ,במדינות
 2בישראל מרבית קבוצות הספורט המקצועניות אינן מתפקדות כעסק כלכלי ורובן ככולן אינן מתפקדות
כעסק כלכלי רווחי .לכך סיבות היסטוריות־פוליטיות המוסברות בספרו של בן־פורת "ממשחק
לסחורה" ( .)2002כשלונן העסקי של קבוצות הספורט המקצועניות בישראל הוא גורם נוסף שאינו
מבטל את הגורמים אשר מוצגים בפרק זה כמשפיעים על בניית מתקני ספורט.
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עם אוכלוסייה קטנה כמו ישראל ונורבגיה הליגות המקומיות מספקות חלק הולך וקטן
בהכנסות מהימורי ספורט .אף על פי כן ,ההגיון לפיו כספי ההימורים בספורט צריכים
לשמש עבור שיפור ועידוד הספורט בכלל והמקצועני בפרט נשמר ברוב המדינות
המערביות ( .)Ibidבהמשך מאמר זה אסביר בהרחבה את השימוש בכספי הימורים לטובת
בנייה ,שיפור ,שיפוץ ותחזוקת מתקני ספורט .הן בישראל והן בנורבגיה מרבית ,אם לא
כל הכספים המיועדים למתקני ספורט ,מגיעים מכיסו של המהמר המקומי בתיווכה של
המדינה ובאי כוחה.
הסיבה השניה והעיקרית להשקעת כספים ציבוריים במדינות המערב בבנייה של עסקי
ספורט פרטיים היא התועלות החיצוניות הגבוהות שמספק הספורט המקצועני לחברה
המקומית .תועלת חיובית אחת היא ההנאה ,ההתרגשות והחגיגות המתלוות לארועי
ספורט בקרב אוהדי הקבוצה ותושבי העיר .קבוצות הספורט המקצועי מושכות קהל
רב ,וסיפוק צרכיו של קהל זה נחשב לתועלת חיובית .יש לציין כי לעתים הקהל יוצר
עלויות שליליות הנובעות מהתפרעויות ,ונדליזם ואלימות .כל עוד תופעות אלו נמצאות
בשוליים של תחרויות הספורט והתועלות החיוביות הן העיקר ,אפשר להתייחס לארועים
הנובעים מתחרויות הספורט המקצועני כבעלי תועלות חיוביות .ההנאה וההתרגשות
של תושבים מעצם קיום המשחקים בעירם אינן מועמדות לרוב לבחינה אמפירית .ברם,
לפחות במקרה אחד ניתן לקבל אישוש להשערה שהתושבים מוכנים לשלם עבור הקמת
מתקני ספורט מקצועיים .השערה זו באה לידי ביטוי כאשר תושבי אינדיאנה הסכימו
לשלם מס מיוחד שיועד להקמת אצטדיון חדש עבור קבוצת הפוטבול שלהם .חלק נכבד
מעלויות ההקמה של האצטדיון החדיש מומנו מגביית מס זה ,למרות שהאצטדיון עבר
לבעלות פרטית כאשר הסתיימה בנייתו (.)Rosentraub, 1999
תשתיות ספורט מספקות תועלות חיצוניות חיוביות נוספות הבאות לידי ביטוי בשיפור
הדימוי העירוני .ערים בהן מגוון מתקני ספורט ,המיועדים לרמות שונות של מקצוענות,
לגילאים שונים ולענפי ספורט שונים ,זוכות ליוקרה ציבורית .ערים כאלו נתפשות כערים
בריאות ,חברתיות ותרבותיות יותר מאחרות .בניית מתקני ספורט חדשים במרכז העיר
מובילה לרוב לפיתוח ולעידוד כלכלי של סביבת המתקנים ,בעיקר של העסקים באזור.
בנייה של מתקני ספורט בפאתי העיר מובילה בדרך כלל להתקדמות בניית שכונות
מגורים באזורים שבין גבולות העיר הוותיקים ובין האזור בו נבנו המתקנים .השימוש
במתקני ספורט הוא כלי מרכזי לביצוע תהליך חידוש עירוני ופיתוח אזורים חדשים
בערים ובמחוזות בארצות הברית ,ובתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת נעשה
שימוש אינטנסיבי בכלי מדיניות זה (.)Rosentraub, 1999; 2006
מעבר לפיתוח החברתי והכלכלי הנובע מבניית מתקני הספורט ,במיוחד מהמקצוענים
שבהם ,קיימים גם קשרי זהות עמוקים בין העיר וקבוצת הספורט שלה .לערים כמו
אמסטרדם ,מילאנו ,ברצלונה ומנצ'סטר יש קשר הדוק עם זהויות קבוצת הכדורגל שלהן.
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למשל "הטוטאל פוטבול" של אייקס בשנות השבעים" ,מילאן הגדולה" בשנות השמונים,
"השדים האדומים" ממנצ'סטר בשנות התשעים ו"הטיקי־טקה" של ברצלונה בעשור
האחרון .כל אלו הן זהויות לא רק של קבוצת הכדורגל ,אלא של העיר כולה .אולם,
לא רק קבוצות כדורגל מספקות זהות עירונית .קבוצות הבייסבול ,הפוטבול והכדורסל
בארצות הברית מספקות זהות לערים ולמדינות .קבוצות הוקי קרח הן גורם מלכד
בטורונטו ובמונטריאול הקנדיות ,וכך גם מאבקן התרבותי האחת בשנייה ,ובעיקר מאבקן
התרבותי בשכנה מדרום .יתרה מזאת ,קבוצות הספורט משמשות ללכידות הפנימית בין
שכונות בתוך אותה עיר .זהות מקומית מהווה הצדקה חברתית להקמה ,ובעיקר לשדרוג
של מתקני ספורט ,כיוון שהיא מייצרת תועלת חיובית אצל חברי הקהילה המקומית
(.)Rosentraub and Ijla, 2008
קשר חיובי נוסף שיוצרות קבוצות הספורט המקצועניות ומתקני הספורט בהם הן
מקיימות את משחקיהן הוא תיירות פנים וחוץ .אוהדים של קבוצות ספורט מקצועניות
לעתים גרים באזורים מרוחקים מהאצטדיון בו נערכים המשחקים .תושבי פרברי עיר
מסוימת אינם מגיעים בדרך כלל למרכז העיר ,ותושבי מרכז העיר אינם מבקרים בפרברי
העיר ללא סיבה מיוחדת .אולם ,ביום המשחק מגיעים האוהדים מכל רחבי העיר אל
אזור האצטדיון .לתנועה זו יש כמובן ערך כלכלי ותפיסתי ,אך יש לה חשיבות נוספת
מכיוון שהיא יוצרת קשרים חדשים בין תושבי האזור בו נמצא מתקן הספורט לבין
תושבי אזורים אחרים בעיר .דברים אלו נכונים על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באוהדי
הקבוצה המתארחת .אלו מלווים את קבוצתם למרחקים רבים בתוך המדינה ,ובעשורים
האחרונים התפתחה גם תיירות ספורט בינלאומית בממדים עצומים .תנועתם של אוהדי
הספורט לערים אחרות או למדינות אחרות יוצרת תועלת חיצונית גבוהה לעיר המארחת,
גם מבחינה כלכלית ,גם מבחינת שיווקה ומעמדה של העיר וגם מבחינת הקשרים הבין־
אישיים של תושביה עם התושבים המתארחים בה (.)ibid
נורבגיה
נורבגיה היא מונרכיה חוקתית ,ולמלך הנורבגי ישנם בעיקר תפקידים סמליים ומעט
תפקידים פוליטיים .העיקרי שבתפקידיו הפוליטיים של המלך דומה לתפקיד הנשיא
בישראל ,והוא להורות לראש מפלגת הרוב על הקמתה של ממשלה .המערכת הפוליטית
בנורבגיה היא דמוקרטיה פרלמנטרית רב־מפלגתית ,ובה שולטת קואלציה מנצחת
מינימלית בראשות מפלגת העבודה הנורבגית ( .)DNAהבחירות לפרלמנט הנורבגי נערכות
כל ארבע שנים בשיטה אזורית־יחסית 169 .מנדטים מחולקים בין  19המחוזות באופן
3
יחסי לגודל האוכלוסייה במחוז וחברי הפרלמנט נבחרים על בסיס רשימה מפלגתית.
3

מתוך אתר האינטרנט של נורבגיהhttp://www.norway.org.il/aboutnorway/society/political :
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הפרלמנט הנורבגי הוא מהיציבים בעולם ,שהרי אין אפשרות חוקתית לפזרו לפני מועד
הבחירות ואין אפשרות להקדים את הבחירות .תקופת הכהונה של הפרלמנט ,וכתוצאה
מכך של הממשלה ,איננה ניתנת לשינוי חוקתי ,וכך יצרו הנורבגים ממשל יעיל ויציב.
אין זה אומר ששיטת הבחירות בנורבגיה מוותרת על העקרון החשוב של יצוגיות .שיטת
הבחירות בנורבגיה מספקת מספר "מושבי פיצוי" למפלגות אשר נפגעות מהשיטה
המחוזית על־ידי תקנון המושבים לקול הפופולארי ,כלומר חלק מהמושבים ניתנים
4
למפלגות כאילו הייתה נורבגיה כולה מחוז בחירה אחד.
כמו הפרלמנט ,גם המועצות המחוזיות והמקומיות נבחרות בבחירות יחסיות כל
ארבע שנים .בשנת  1969נערכה רפורמה בשלטון המקומי בנורבגיה שמטרתה לשפר
את השירות לאזרח ,להעצימו ולאפשר שלטון מבוזר ויעיל יותר בכל רחבי נורבגיה.
רפורמה זו ענתה רק על חלק ממטרותיה ,ובשנת  1975נערכה רפורמה נוספת בה הוקמו
 18המועצות המחוזיות במטרה ליצור דרג ממשל בין המועצות המקומיות והשלטון
המרכזי .ההבדלים המרכזיים בין ישראל לנורבגיה באים לידי ביטוי בשני מישורים.
האחד ,קיומו של דרג ביניים בין השלטון המוניציפאלי והשלטון המרכזי .כלומר ,בין
ראשי הערים לבין משרדי הממשלה .ההבדל השני הוא שהשלטון המרכזי בנורבגיה יציב
יותר מבישראל .שני הבדלים אלו מבטיחים שהמדיניות הציבורית בכלל ,והספורטיבית
בפרט ,תישאר עקבית לאורך זמן ,יעדיה יהיו ברורים והתחרות על משאבים כלכליים
תתנהל בשקיפות.
בשנים האחרונות מנהלת ממשלת נורבגיה מדיניות ציבורית המכונה "ספורט לכולם".
מטרת המדיניות היא ליצור את התשתית הפיזית והכלכלית לניהול אורך חיים בריא
וספורטיבי לכל אזרחיה .התשתיות הפיזיות מתבטאות בבנייה של תשתיות ספורט במגוון
תחומים ,ממדים ורמות מקצוענות ,החל ממגרשי משחקים לילדים ,דרך אולמות עבור
ספורט עממי ועד לאצטדיונים חדישים .על מנת לשפר את תשתיות הספורט במדינה
מקצה ממשלת נורבגיה כספים רבים באמצעות מענקי בנייה .מענקים אלו הם הכלי
הכלכלי החשוב ביותר המאפשר בנייה מסיבית כל כך של מתקני ספורט חדשים ושדרוג
המתקנים הקיימים .רובם המוחלט של המענקים מגיע מהכנסות המדינה מהימורי הספורט
ומהימורים אחרים (הגרסאות הנורבגיות לטוטו ,וינר ולוטו) .כספים אלו ,שמקורם בחברה
הנורבגית ובמהמרי הספורט הנורבגים ,מושקעים חזרה בספורט הנורבגי ויוצרים את
התשתית הפיזית להצלחתם של הספורטאים הנורבגים ,הן מבחינה מקצועית והן מבחינה
כמותית (.)Seippel, 2008
למרות השקעת הכספים העצומה בתשתיות הספורט הנורבגי ,אין היא בלתי נדלית.
לכן ,נוצר מאבק על המענקים בין שחקנים שונים .זהו מאבק שבמרכזו עומדות השאלות
4

מתוך אתר האינטרנט של הפרלמנט הנורבגיhttp://www.stortinget.no/en/In-English/About- :
the-Storting/Elections
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לאן ולמי ילך הכסף .כלומר ,לאיזה ענף ספורט ולאיזה אזור גיאוגרפי .השחקנים המרכזיים
הנאבקים על הקצאת המשאבים מחולקים לארבע רמות — המדינה ,המחוז ,הרשות
המוניציפאלית וארגונים מקומיים .בכל רמה מתקיימת חלוקה בין מוסדות המדינה ובין
ארגונים וולונטריים .תפקידו של השלטון המרכזי הוא בעיקר להקצות את המשאבים
על־ידי אישור של הבקשות למענקי בנייה .האגף למדיניות ספורט במשרד התרבות
הוא הגוף הפוליטי האחראי על הקצאת המשאבים ,אך למרות שהוא מחזיק בעוצמה
הכלכלית ,אגף זה אינו מתערב בהחלטות המקצועיות של איגודי הספורט השונים.
למעשה ,ניתן לראות חלוקת עבודה ברורה בין תפקידי הממשלה (אחריות על תשתיות
ומשאבים) לבין איגודי הספורט (אחריות מקצועית וספורטיבית) (.)ibid
השחקנים המרכזיים בבניית תשתיות הספורט הם המועצות המקומיות (הדרג
המוניציפאלי) וארגונים ,קבוצות ,מועדונים או שכונות מקומיות (הדרג המקומי).
שחקנים אלו הם האחראים על הבקשה למימון תשתיות הספורט ,עיצובן של התשתיות,
מיקומן ,יעדיהן וכדומה .גם במקרה זה קיימת חלוקת עבודה ברורה בין השלטון המקומי
והמוניציפאלי לבין השלטון המרכזי .האחרון אחראי על אישור המימון והראשונים על
תכנון וביצוע הבנייה ( .)Ibidחלוקת עבודה שכזו עשויה ליצור מקרה קלאסי של בעיית
מנהל־סוכן ( )Petersen, 1993; Shapiro, 2005בה מטרת המדיניות של הממשל המרכזי
היא שכל האזרחים יהנו מתשתיות של כל סוגי הספורט ,ואילו הרשויות המקומיות
ינצלו את התקציבים לבניית תשתיות שיתאימו לאינטרסים שלהן .כלומר ,נוצר מצב בו
תשתיות ספורט מסוימות נבנות לטובת צרכים של אזרחים מסוימים .בעיית המנהל־סוכן
בנורבגיה פוגעת ביעילות הקצאת המשאבים וגורמת לאפקטיביות מוגבלת של המדיניות
הציבורית .ברם ,מבנה הממשל הנורבגי מאפשר צימצום מהותי של בעיית המנהל־סוכן
באמצעות המועצות המחוזיות.
תפקידם של המחוזות בנורבגיה אינו בא לידי ביטוי בתקציבים או בדרישות מהשלטון
המרכזי ,אלא בהמלצת השלטון המחוזי לקבל או שלא לקבל את בקשות המענק של
השלטון המקומי .תרומתם העיקרית היא בשמירה על איזון בין אזורים שונים בתוך
המחוז על מנת למנוע חוסר שוויון בין המרכז הגיאוגרפי והכלכלי של המחוז לבין
הפריפריה שלו .עבודת השלטון המחוזי יוצרת מצב בו נגישותם של תושבים באזורים
האגרריים למתקני ספורט לא נפגעת עקב מקום מגוריהם .הוא הדין גם לגבי שכונות
המגורים בהם מוקמים מתקני ספורט — השלטון המחוזי דואג לכך שלא תהיה אפליה
בין שכונות ממעמד סוציו־אוקונומי גבוה ושכונות ממעמד סוציו־אוקונומי נמוך (.)Ibid
השלטון המרכזי בנורבגיה מסתמך על המלצות המחוז כאשר הוא מחליט לאילו
בקשות מענקים להיענות ולאילו לא .עקב כך ,מצליח השלטון המחוזי לא רק לפזר
את בניית המתקנים באופן הוגן בין האזורים השונים במחוז ,אלא גם לתת ביטוי לענפי
ספורט רבים .כאשר ניתנות ההמלצות על מענקי בנייה ברמת המחוז נלקחים בחשבון

 234רוצ יעור

גורמים רבים ולא רק הגורם הפופולארי־פוליטי .לראש עיר יש אינטרס פוליטי מובהק
לבנות אצטדיון כדורגל אם בעירו יש אוהדי כדורגל רבים ,וכך לגבי אולם כדורסל או
כדוריד .אילו האוכלוסייה בעירו מבוגרת ,יש לו אינטרס להשקיע יותר בספורט העממי,
אך אילו היא צעירה במיוחד ואחוז משמעותי מהבוחרים הם הורים לילדים ,אזי יש לו
אינטרס להשקיע בגני משחקים .תפקידו של השלטון המחוזי בהקשר זה הוא לגוון ככל
הניתן את השירותים הניתנים לאזרחי המחוז תוך התעלמות מההקשר הפוליטי של אופי
המתקנים (.)Ibid
יתרון נוסף שיש לקיומו של דרג ביניים בין השלטון המרכזי והמוניציפאלי בא לידי
ביטוי בכוח האדם בשלטון המחוזי וההון האנושי שדרג ביניים זה מספק לדרגים שמתחתיו.
הבירוקרטיים בשלטון המחוזי מייעצים ,מובילים ומעודדים את השלטון המוניציפאלי
להתחרות על מענקי הבנייה של השלטון המרכזי .הניסיון שצוברים עובדי השלטון
המחוזי בליווי בניית אצטדיון או מגרש ספורט בעיר פלונית מועבר באופן יעיל ומהיר
אל שאר ערי המחוז .כמו כן ,ההון האנושי והניסיון המקצועי ברמת המחוז מצמצמים
גם את ההבדלים בין העוצמה של איגודי הספורט השונים .אחריותו של המחוז אינה
מסתכמת בהעברת הידע בין ערים שונות ,אלא ממשיכה גם בהעברת הידע והניסיון
בין ארגונים חזקים לחלשים ובין ארגונים פופולאריים יותר ופחות .התאחדות הכדורגל
בנורבגיה היא ארגון חזק ופופולארי יותר מארגונים אחרים (גם בישראל ובאופן כללי
בעולם המערבי ,להוציא את ארצות הברית וקנדה) ,ולכן יש לו יתרון מובנה כאשר הוא
מתחרה על מענקי הבנייה .נוסף לכך ,דרישותיו הכלכליות לרוב גבוהות יותר משל
ארגונים אחרים בשל עלויות הבנייה של מתקני הכדורגל .תפקידו של השלטון המחוזי
הוא לספק לארגונים החלשים את ההון האנושי שיאפשר להם להתמודד עם ארגונים
חזקים כמו התאחדות הכדורגל (.)Ibid
שיטת הממשל ושיטת הבחירות בנורבגיה מאפשרות יציבות פוליטית וניהול מדיניות
עקבית .עקב כך ,מוזרמים יותר כספים לבניית תשתיות ספורט והם מנוצלים ביעילות
רבה יותר מאשר בישראל .המועצות המחוזיות משמשות כדרג ביניים בין השלטון
המוניציפאלי ובין השלטון המרכזי .הן מאפשרות פיזור גיאוגרפי שוויוני של תשתיות
הספורט בנורבגיה .כמו כן ,הן משמשות כערוץ העברת מידע בין אזורים וערים במחוז
ומייעלות את תהליך הקצאת המשאבים .אמנם המועצות המחוזיות אינן מצליחות לפתור
לחלוטין את בעיית המנהל־סוכן ,אך הן מצליחות לצמצם אותה באופן משמעותי.
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התפתחות הימורי הספורט בישראל והקמת המועצה להסדר ההימורים
בספורט
המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה" או "מועצת ההימורים") ,באמצעות
קרנות המתקנים והאצטדיונים שלה ,היא הגורם הכלכלי והמנהלי החשוב ביותר המשפיע
על בנייה ,שדרוג ושיפוץ של מתקני ספורט בישראל .המונופול אותו מחזיקה מועצת
ההימורים על הימורי הספורט בישראל ,מרכז בידי מליאת המועצה 5עוצמה פוליטית
וכלכלית רבה .המועצה להסדר ההימורים בספורט פועלת כרשות סטטוטורית מונופוליסטית
בתחום הימורי הספורט החוקיים בישראל .הימורי ספורט ,והימורים בכלל ,אסורים
בישראל מפאת חוק דיני העונשין ותיקון לחוק שחוקק בשנת  .1964אולם ,סעיף 7
מאפשר הפעלת הימורים בתנאים מסוימים" :הוראות חוק זה לא יחולו על סוגי הגרלות
או הימורים או על הגרלה או הימור מסוימים אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר
האוצר או מאת מי שהוסמך על ידו".
כך מיסדה מדינת ישראל את המונופול שלה על ענף ההימורים ,מונופול שאפשר
לה לגייס הון רב במשך השנים .אולם ,שורה של כשלים הנובעים משחיתות ,אינטרסים
ומינויים פוליטיים ,תרבות ארגונית כושלת וחוסר אחריותיות ( )Accountabilityשל
מליאת מועצת ההימורים ,גרמו לכך שהמועצה לא הצליחה למקסם את הכנסותיה .יתר
על כן ,הדרג הפוליטי אשר אחראי על מועצת ההימורים מבחינה חוקית — שר האוצר,
שר הספורט 6וועדת הכספים של הכנסת — תרמו את חלקם המכריע להמשך הכשלים
של מועצת ההימורים.
ההימורים בישראל התקיימו זמן רב לפני שהמחוקק הישראלי נתן דעתו על קיומם.
בשנת  1951הוקם מפעל הפיס כתגובה למשחקי מזל שונים שהתנהלו באופן פרטי ,אך
בהקמתו לא ניתן יחס להימורי ספורט .הימורי הספורט המתועדים הראשונים בוצעו על־
ידי השבועון "ספורט ישראל" בקיץ  ,1951ובהמשך אותה שנה החלו הימורים שונים על
תוצאות משחקי ספורט במוספי הספורט של "ידיעות אחרונות" ו"חדשות" (פורת ולרר,
 .)1988לאחר תקופת זמן קצרה החלו חברות פרטיות לקיים הימורים מכיוון שבשעתו
לא היה חוק האוסר על כך .חברות אלו נרשמו כחברות בע"מ ושילמו מס כדין .ברם,
הן לא זכו להצלחה כלכלית גבוהה ולא זכו לאמון הציבור מפני שלא שילמו את כל
הפרסים המובטחים לציבור (יפה.)1976 ,
הימורי הספורט בישראל החלו להתמסד בשנת  ,1955כאשר קבוצה של אנשי ספורט
יזמה הקמה של חברת הימורי ספורט מאורגנת יותר ובעלת חוקה ברורה .בשיתוף עם
 5מליאת המועצה היא הגוף המנהל של המועצה להסדר ההימורים בספורט.
 6לאורך השנים האחריות המינסטריאלית על הספורט בישראל עברה בין משרדי ממשלה שונים.
בהמשך תוצג סקירה של שינויים בתחום זה והשפעתם על הספורט הישראלי.
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עיתון "ידיעות אחרונות" ובעליו ,הם הקימו חברה בע"מ שנקראה "גשר" .עבודתם על
הקמת תכנית הימורים קבועה נמשכה כמעט שנתיים .בדצמבר  1957החלו הימורים
שבועיים בעיתון "ידיעות אחרונות" שנקראו "טוטו כדורגל" .הטוטו תפס תאוצה
והפופולאריות שלו הלכה ועלתה מדי שבוע .ההכנסות מההימורים הלכו ותפחו בהתאם,
וחברת "גשר" מיסדה את עבודתה במשרדים ובתחנות ברחבי תל־אביב ,ואחר כך ברחבי
הארץ .הצלחתו של "טוטו כדורגל" הייתה גדולה ומהירה עד כדי כך שחברת "גשר"
החלה להפיץ את מרכולתה באמצעות סוכני הפצה אשר קיבלו זכיונות לאיסוף ההימורים
ולפתיחת תחנות טוטו .המפיצים קיבלו עבור שירותי ההפצה שבעה אחוזים מההכנסות
השבועיות (לוי וגלילי.)2007 ,
מרכזי הספורט 7של "הפועל" ו"מכבי" ,שלוחותיהן הספורטיביות של תנועת הפועלים
והתנועות האזרחיות בהתאמה ,לא נשארו אדישים לנוכח מקור ההכנסות החדש שהתפתח
עבור הספורט בישראל .שני מרכזי הספורט הגדולים (בשיתוף מינורי של שאר מרכזי
ספורט) החלו בהקמת ארגון מתחרה — "ספורטוטו ישראל"" .ספורטוטו ישראל" הציג
תכנית הימורים אטרקטיבית פחות מזו של "טוטו כדורגל" ,ולכן לא זכה להצלחה
מיידית .מרכזי הספורט ,שהתעניינו מאוד בכספי ההימורים ,החלו להפעיל את השפעתם
במסדרונות השלטון במטרה להשתלט על כספים אלו .העוצמה הפוליטית של מרכזי
הספורט ועוצמתו של עיתון "ידיעות אחרונות" הביאה את שני הגופים להקים שותפות
אחת תחת השם "ספורטוטו ישראל" .החברים הרשמיים של "ספורטוטו ישראל" היו
הוועד האולימפי ,ההתאחדות לספורט וההתאחדות לכדורגל .חברת "גשר" קיבלה על
עצמה את תפעול ההימורים תמורת אחוז משתנה מההכנסות (שם).
הקואליציה החדשה בין התאחדויות ,הוועד האולימפי ,המרכזים וחברה עסקית,
זכתה להגנה ולתמיכה מהדרג הפוליטי .הגנה זו באה לידי ביטוי בשורה של צעדים
אשר ביססו את עמדתו המונופוליסטית של הטוטו בתחום הימורי הספורט בישראל.
הצעד הראש היה חקיקת תיקון לחוק דיני העונשין 8,בו מותרים רק הימורים אשר אושרו
מראש על־ידי השרים האחראיים (ספורט ואוצר) .בהמשך לחוק זה ניתנה גם הוראת

 7מרכז ספורט מאחד את כל הקבוצות הנושאות את אותו שם בכל ענפי הספורט .למשל ,מרכז "מכבי"
מאחד את כל קבוצות הכדורגל הנושאות את השם "מכבי" (תל־אביב ,פתח־תקווה ,באר־שבע ועוד)
וגם את כל קבוצות הספורט הנושאות את שמה באותה העיר (מכבי תל־אביב בכדורגל ,מכבי תל־אביב
בכדוריד ,מכבי תל־אביב באתליטיקה ועוד) .בישראל קיימים מספר מרכזי ספורט — מכבי ,הפועל,
בית"ר ,אליצור ואס"א .בעבר מרכזי הספורט היו קשורים מאוד לארגונים ומפלגות פוליטיות — מרכז
הפועל היה קשור למפלגת מפא"י ,מכבי למפלגות האזרחיות (הפרוגרסיבים למשל) ,בית"ר למפלגת
חירות ואליצור למפלגת המפד"ל.
 8סעיף  7בחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים ,הגרלות והימורים) ,תשכ"ד — .1964
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שעה 9אשר הודיעה כי כל מי שמפעיל הימורים ,על אף שהיו חוקיים עד כניסת החוק
לתוקפו ,חייב להפסיקם עד תחילת השנה הבאה — ( 1965שם).
ההגנה מפני תחרות שסיפקה הממשלה ל"ספורטוטו ישראל" המשיכה כאשר פנו
למשרד האוצר חברות פעילות בבקשה לאשרר את פעילותן ,וגם כאשר חברות חדשות
ביקשו לאשר את הפעלת ההימורים שלהן .חברות שביקשו להפעיל הימורי ספורט
בישראל פנו לערכאות משפטיות נגד החלטת משרד האוצר ,ואילו מנכ"ל המשרד
המשיך להגן על "ספורטוטו ישראל" (ועל החלטותיו) גם בבית הדין הגבוה לצדק .עמדתו
של משרד האוצר ,עקב לחצים פוליטיים שמקורם הן במרכזי הספורט והן במפלגות
השלטון ,לא השתנתה למרות שמפעילי הימורי ספורט אחרים הבטיחו להקדיש אחוז
ניכר מהכנסותיהם לספורט הישראלי .משרד האוצר התבצר בעמדתו גם כאשר אלו
הוכיחו כי הכספים המגיעים לידיים פרטיות (חברת "גשר") מהימורי הספורט הקיימים
בישראל גבוהים מהכספים אותם מתעתדים לקחת לעצמם המפעילים החדשים .בג"ץ
דחה את כל טענות משרד האוצר והורה לו לדון בבקשות הפעלת ההימורים בצורה
עניינית ורצינית (יפה.)1976 ,
שותפות האינטרסים בין השלטון ,מרכזי הספורט ו"ספורטוטו ישראל" קיבלה
מעמד חוקי כאשר באוגוסט  1967חוקקה הכנסת את החוק להסדר ההימורים בספורט,
תשכ"ז —  .1967חוק זה קבע את המונופול ונתן אותו בידי המועצה להסדר ההימורים.
מליאת המועצה הורכבה משישה עד שנים־עשר חברים — מחציתם עובדי מדינה (נציגי
משרד הספורט ,האוצר ואנשי ביקורת משפטית) ,ומחציתם נציגי הגופים המפעילים
את "ספורטוטו ישראל" (הוועד האולימפי ,התאחדות הספורט וההתאחדות לכדורגל).
חוק זה לא רק שקיבע את המונופול של "ספורטוטו ישראל" על הימורי הספורט בארץ,
אלא קיבע גם את שותפות האינטרסים בין הממשל ,הספורט ואנשי עסקים ספציפיים.
לשר האוצר ולשר הספורט ניתנו בעקבות החוק שלל הזדמנויות למינויים פוליטיים,
מינויים אשר מאפשרים לאנשי שלומם לחלוש על תקציבים עצומים .מרכזי הספורט
קיבלו שליטה יחסית על אותם תקציבים ,ובתמורה המשיכו והעצימו את הגיוס הפוליטי
של אזרחים לטובת המנגנון המפלגתי (לוי וגלילי.)2007 ,
כיצד מגיעים התקציבים למתקני הספורט בישראל
מקור הכספים העיקרי לבנייה ,לשדרוג ולשיפוץ של מתקני ספורט בישראל הוא המועצה
להסדר ההימורים בספורט .תקציב המועצה הוא נגזרת של הכנסותיה מתכניות ההימורים
השונות אותן היא מפעילה .על פי חוק ,מחוייבת המועצה להסדר ההימורים בספורט
להעביר לפחות  42%מהכנסותיה כפרסים לזוכים .יתרת הכספים ,בניכוי הוצאות
 9סעיף  ,11שם.
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איור  :1תנועת כספי ההימורים החוקיים בישראל
הכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט

פרסים למהמרים (לפחות )42%

הוצאות תפעול

יתרת כספים

מתקנים

תמיכה בארגונים ,מוסדות וקבוצות

המועצה 10,מיועדים לפיתוח תרבות הספורט .יתרת הכספים מחולקת על פי אמות מידה
הנקבעות מעת לעת .את אמות המידה קובעת ועדה ציבורית ,ועליה לעדכן אותן מדי
שנה (העדכונים אמורים להיות מינוריים ותוספתיים) .גורמים נוספים המשקיעים כספים
במתקני הספורט בישראל הם מנהל הספורט (פחות מאחוז אחד מהשקעת המועצה
להסדר ההימורים בספורט) ,מפעל הפיס (על־ידי שילוב תקציבים עם תכניות המועצה)
והרשויות המקומיות (באמצעות מימון תואם.)matching ,
בעשור האחרון חל שינוי דרמתי בתקציב המיועד למתקני הספורט בישראל ,תולדה
של עלייה בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט .הכנסות המועצה 11גדלו ב־242%
בין השנים  1998ו־ .2007בשנים  2009-2008חלה ירידה קלה בהכנסות המועצה ,אך
בשנת  2010חזרה המועצה להציג עלייה בהכנסות .ככל הנראה גם בשנת  2011תימשך
עלייה זו .בבסיס שיטת התקציב של המועצה להסדר ההימורים בספורט עומדת ההנחה
שככל שיגדלו הכנסותיה ,יגדל תקציב המתקנים .תרומה נוספת לתקציב המתקנים
מגיעה מהתייעלות המועצה להסדר ההימורים בספורט .ככל שפחות כספים יועברו
לתפעול המועצה ,כך יתרת הכספים תגדל ויותר כספים יועברו לתמיכות בספורט
ולתקציב המתקנים.
חלוקת יתרת הכספים של המועצה להסדר ההימורים בספורט נקבעת על־ידי ועדה
ציבורית הממונה על־ידי שר האוצר והשר שבאחריות משרדו נמצא תחום הספורט.
ברם ,עד שנת  1971לא מונתה ועדה שכזו ,ומשנת  1971ועד שנת  2001כל הוועדות
שעסקו בנושא לא קבעו אמות מידה ברורות לחלוקת הכספים .התוצאה של העדר אמות
מידה לחלוקת הכספים היא קיפוח עקבי ושיטתי של תקצוב קרן המתקנים .למעשה,
קרן המתקנים הייתה האחרונה לקבל כספים כאשר חל גידול בכספי המועצה והייתה
הראשונה לאבד כספים כאשר חל צמצום או גרעון בתקציב.
 10הוצאות אלו כוללות את כל מנגנון המועצה — שכר עובדים ,תשלומים לספקים ולמפיצים ,פרסום,
שיווק ,ניהול ,לוגיסטיקה ועוד.
 11במחירים מתוכננים לינואר .2011
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הפגיעה בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט
הדרך הטובה ביותר להסביר את הופעתם של מתקני הספורט החדשים בישראל ,כמו גם
את פיגורם היחסי למצב בעולם המערבי ואת העובדה שרק בעשור האחרון חל שינוי
מהותי בכמותם ובאיכותם ,היא בעלייה הדרמתית בהכנסות המועצה להסדר ההימורים
בספורט .זאת מכיוון שהכנסות המועצה משפיעות באופן יחסי (למרות שהיחס אינו
קבוע) על תקציב קרנות המתקנים והאצטדיונים של המועצה .קרנות אלו הן ,כאמור,
מקור המימון המרכזי עבור מתקני ספורט בישראל .כדי להסביר את השפעת שיטת
הממשל בישראל על הקמה ושדרוג של מתקני ספורט יש להסביר את השפעת חוסר
היציבות הפוליטית בישראל על הכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט .תרשים
מספר  1מציג את השינויים בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט החל משנת
 1995ועד דיווח הכספים האחרון שפרוסם על־ידי משרד המשפטים.
תרשים  :1הכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט 2010-1995

אלפי ש״ח
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למרות העלייה המשמעותית בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט בעשר השנים
האחרונות ,המועצה מאבדת סכומי כסף השקולים למאות ואלפי אחוזים מהכנסותיה
במגוון דרכים :התנהלות כושלת של המועצה ,ניגוד עניינים של בכיריה ,תגובות איטיות
ובלתי מספקות לשינויים טכנולוגיים ,סל מוצרים מוגבל ועלייה ניכרת בתופעת ההימורים
הבלתי חוקיים .כל אלו גורמים לכך שהכנסות המועצה קטנות באופן ניכר מפוטנציאל
ההכנסות שלה .כל הגורמים האלו מתגברים לנוכח חוסר היציבות של הממשל בישראל,
משום שהשרים האחראיים על פעילותה התקינה של המועצה לא עושים עבודתם נאמנה.
גם ועדת הכספים ,אשר אמורה לאשר את פעילותה הכלכלית של המועצה ,מוסיפה את
חלקה לחוסר ההצלחה של המועצה להסדר ההימורים בספורט.
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ניהול המועצה להסדר ההימורים בספורט
אחת ההשפעות הראשיות שיש לחוסר היציבות הפוליטית על פעילות המועצה להסדר
ההימורים בספורט באה לידי ביטוי באיוש התקנים במליאת המועצה 12,ועקב כך בתקציב
המועצה .באופן עקבי מליאת המועצה אינה מאויישת במלואה:
"ב־ 2.3.01מנתה המליאה  11חברים בלבד ,בהם  5עובדי מדינה ( 1ממשרד האוצר1 ,
ממשרד החינוך ו־ 3ממשרד המדע ,התרבות והספורט [להלן — משרד המדע]) 4 13,נציגי
גופים העוסקים בספורט ו־ 2נציגי ציבור; גם בשנת  2000לא היה מספר חברי המליאה
בהתאם לחוק .לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח החשיבות שראה המחוקק בקביעת הרכב
המליאה (חלוקה בין נציגי גופי הספורט ,נציגי הציבור ועובדי המדינה) ,מן הראוי היה
שהשרים ינקטו את הצעדים הדרושים כדי שמספר חברי המליאה המכהנים יהיה בכל
זמן בהתאם לחוק" (מבקר המדינה.)2001 ,
בחלק מוקדם יותר של הדו"ח מציג מבקר המדינה בעיה חמורה עוד יותר :השרים
הממונים לא הצליחו להגיע להסכמה על מחליף ליושב ראש המועצה דאז ,רוני בראון,
אשר סיים את תפקידו בינואר  .2001כפתרון זמני מונה לתפקיד היושב ראש ממלא מקומו,
שוקי דקל ,לתקופה של שלושה חודשים .מינוי זמני זה הוארך עד נובמבר אותה שנה,
אז מונה לתפקיד יושב ראש המועצה האלוף במילואים יום טוב סמיה .בראון סיים את
תפקידו שבועות ספורים לפני מועד הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה ,ובתקופה בה
הקואלציה בראשותו של אהוד ברק חדלה מלתפקד .השרים הממונים לא הכינו מועמד
מחליף לבראון במהלך כהונתם והחלפתו של שר האוצר שוחט בסילבן שלום עיכבה
מציאת מחליף לבראון ,ואחר־כך גם את מינויו של סמיה .כמעט כל שנת  2001עברה
ללא יושב ראש למועצת ההימורים בספורט וללא מניין חוקי למועצה שלה .תוצאה
ישירה מכך היא ירידה דרסטית בהכנסות המועצה בשנת ( 2002מבקר המדינה.)2001 ,
הערות שהעיר מבקר המדינה לשרים הממונים על מועצת ההימורים לא שינו את
התנהלותם הבעייתית .בשנת  2003שרת הספורט לימור לבנת ושר האוצר סילבן שלום
לא אישרו מינויים של חברים חדשים למליאה .החלפת שר האוצר סילבן שלום בבנימין
נתניהו לאחר הבחירות לכנסת השש־עשרה עיכבה עוד יותר את מינוי חברי המליאה .יושב

 12בשנת  1995נקבע באמצעות תיקון מספר  3לחוק להסדר ההימורים בספורט כי מליאת המועצה
תמנה  18חברים 7 ,מהם נציגי גופים העוסקים בספורט 7 ,עובדי מדינה ו־ 4נציגי ציבור .השרים
הם הממנים של כל חברי המועצה וגם של אחד מחברי המועצה לתפקיד יושב ראש המועצה ואחד
לסגנו .על מנת לקבל החלטות במליאה ,חבריה צריכים לקיים דיון פרטני וענייני בכל החלטה ,ומניין
חוקי בישיבות המליאה יהיה כאשר רוב (תשעה) חברי המועצה ,ובינהם היושב ראש או סגנו ,נוכחים
בדיון.
 13בדצמבר  1998מנתה המליאה  11חברים בלבד.
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ראש המועצה דאז יום טוב סמיה הביע את מורת רוחו מהתנהלות השרים ומתחלופתם
בוועדת הכספים של הכנסת:
"יש  6נציגים מהספורט 3 ...נציגים מטעם המדינה ,במקום  .7חסרים  .4מתוך  4נציגי
ציבור יש היום רק  .1לצערי הרב ,המינוי של הדירקטורים ,חברי המליאה ,חייב להיעשות
בהסכמה בין שני השרים ...אני מזכיר לכם שהמליאה הזו נוהלה במשך  11חודש על־ידי
שוקי דקל ,שהיה ממלא מקום יושב ראש המועצה ,והיא התנהלה בלי קוורום במשך
 11חודשים ,כי לא היתה גם הסכמה על יושב ראש המועצה" (ועדת הכספים.)2003 ,
תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט
התוצאה הישירה של חוסר היציבות הפוליטית וחוסר שיתוף הפעולה בין שרי האוצר
והספורט היא פגיעה בתקציב המועצה .תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט הוא
תולדה ישירה של הכנסות המועצה מהימורים .אמנם יש למועצה הכנסות נוספות ,אך
לרוב הן לא עולות על אחוז בודד מכלל הכנסותיה .צדו השני של אותו המטבע הוא
שתקציב מסודר ומאושר בתחילת השנה מאפשר למועצת ההימורים לקדם פרויקטים אשר
יגדילו את הכנסותיה .כל עוד לא אושר התקציב ,על פי חוק ,חייבת מועצת ההימורים
לעבוד בהתאם לתקציב חודשי השווה ל־ 6.66%מהתקציב הקודם 14.הבעיה המרכזית
באישורו של תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט היא ששני השרים חייבים לחתום
עליו בטרם יובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת (ועדת הכספים.)2008 ;2001 ;2000 ,
התנהלות ללא תקציב קבוע ומאושר על־ידי המחוקק מביאה לפגיעה ישירה בהכנסותיה
של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,ובמיוחד מביאה לפגיעה בתקציבים המיועדים
למתקני הספורט .חוסר היציבות הפוליטית בישראל גורם לעיכוב האישור של תקציב
המועצה בכל אחד משלושת השלבים העיקריים שלו .לאחר שהדרגים המקצועיים
במועצת ההימורים מכינים את התקציב ,הם מביאים אותו לאישור מליאת המועצה .זו,
כאמור ,אינה פועלת באופן יעיל ורציף עקב בעיית המינויים .אולם ,כאשר המועצה
מצליחה להעמיד תקציב מאושר בזמן סביר (נובמבר־דצמבר בשנה שלפני שנת התקציב),
אישור התקציב במשרדי האוצר והספורט מתעכב חודשים רבים .לאחר אישור השרים
צריך התקציב לעבור אישור סופי בוועדת הכספים ,אך זו אינה מתכנסת תכופות לדון
באישורו ,במיוחד כאשר הימים הם ימי בחירות (לפניהן או אחריהן).
למרות שדו"ח מבקר המדינה משנת  2001מורה למועצה להסדר ההימורים בספורט
להעביר את תקציבה בתחילת השנה ,ועדיף שתעשה זאת טרם התחלת שנת התקציב
(בדומה לתקציב המדינה) ,ועל אף ניסיונות כנים ורציניים של המועצה להעביר את
 14עד אישור התקציב החדש עובדת המועצה על פי  80%מתוך  1/12התקציב האחרון שאושר לה
בוועדת הכספים.
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תקציבה בזמן ,היא איננה מצליחה לעשות זאת עקב חוסר היציבות הפוליטית .בנובמבר
 2005הגישה המועצה להסדר ההימורים בספורט את תקציב  2006לשרים האחראים —
אהוד אולמרט (אוצר) ולימור לבנת (ספורט) .אלו אמנם אישרו בזמן סביר את תקציב
המועצה ,אך לפני שזה אושר בוועדת הכספים התקיימו הבחירות לכנסת השבע־עשרה.
החלפת הממשלה ,ובעקבות כך גם החלפת השרים ,הביאה לעיכוב נוסף באישור התקציב.
השרים החדשים ,הירשזון ופינס ,חתמו על תקציב המועצה רק באוגוסט  — 2006שלושה
חודשים לאחר כניסתם לתפקידיהם החדשים .בתחילת ספטמבר אושר התקציב בוועדת
הכספים ,תשעה חודשים מאוחר מדי .כך היה גם בכל הקשור לתקציבי  2002ו־.2003
אישור התקציב של שנת  2006הוא מקרה שכיח מאוד ,מקרה קיצוני הוא אישור התקציב
לשנת  .2007באיחור של  13חודשים אישרה ועדת הכספים את תקציב המועצה .באופן
פרדוקסלי ,הישיבה בוועדת הכספים שדנה בתקציב  2007התקיימה אחרי התאריך בו
הייתה אמורה לדון בתקציב  .200815העיכוב המשמעותי כל כך נבע מהחילופים במשרדי
הממשלה .פינס ,שהיה שר המדע ,התרבות והספורט ,התפטר מתפקידו בנובמבר ,2006
כמה ימים לפני שהוגש למשרדו תקציב המועצה .מחליפתו הזמנית ,שרת החינוך יולי
תמיר ,דחתה את אישור התקציב עד כניסתו של שר במשרה מלאה למשרד .כאשר מונה
ראלב מג'אדלה לתפקיד שר המדע ,התרבות והספורט ,הוא עיקב את אישור התקציב
במשך כעשרה חודשים בתואנה שהוא "לומד את החומר" (ועדת הכספים.)2008 ;2007 ,
טכנולוגיה
אחד מהגורמים החשובים ביותר לצמיחת ההכנסות של מועצת ההימורים בשנים 2006-2003
הוא השיפורים הטכנולוגיים שעברה המועצה בשנת  .2002ברם ,שינויים אלו נעשו
לאט מדי ומאוחר מדי ,הם אינם עומדים ברמה המתקדמת ביותר של ארגונים כלכליים
בעולם ,ובכך מעקבים את המשך צמיחת ההכנסות של המועצה.
עד שנת  ,2002פעילות המועצה להסדר ההימורים בספורט בוצעה על־ידי מערכת
מחשוב לא מקוונת ,שאליה קושרו קוראים אופטיים .המערכת הייתה מיושנת מאוד,
איטית ולא יעילה .היא ביצעה פעולות חשובות ,כמו איתור הזכיות ,טיפול בטפסים
שגויים ,בדיקת מימוש ההמחאות שנשלחו לזוכים ובקרה .עלויות התפעול של המערכת
היו גבוהות במיוחד ,לא אפשרו ניהול הימורים בזמן אמת ופגעו בהכנסות המועצה.
למרות שהחברה שסיפקה את מערכת המחשוב ,הקוראים האופטיים ושירותי התיקון
שלהם החלה לצמצם את פעילותה כבר בשנת  1995וסיימה אותה בשנת  ,1998לא
הוכנה חלופה טכנולוגית למערכת ובוודאי שלא אושר תקציב המיועד לכך.
 15מובן שבתקציב  2008דנה ועדת הכספים במועד מאוחר יותר.
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למרות שבמליאת המועצה החלו דיונים על מעבר למערכת מחשוב חדישה ומקוונת
כבר בשנת  1989בעקבות דו"ח מבקר המדינה שפורסם שנה קודם לכן ,עד שנת 2003
לא חלו שינויים משמעותיים בתחום זה .בהקשר זה כתב מבקר המדינה בשנת :2001
"מערכת מחשוב מקוונת יכולה להגדיל את המכירות וההכנסות ,שכן היא מאפשרת
הפעלת משחקים חדשים ,מילוי טפסים בתחנות עד סמוך לתחילת המשחקים; וקבלת
עדכון מידי על נתוני המכירה ,המאפשרת קבלת החלטות מהירות בתחום השיווק.
במערכת מקוונת יש גם כדי להביא לצמצום עלויות ההפצה ושיעורי העמלות לבעלי
התחנות ,להקטנת מספר העובדים במערכת התפעול ,לצמצום הוצאות התפעול והשיווק"
(מבקר המדינה.)2001 ,
באמצע שנות התשעים של המאה העשרים החלו בהנהלת מפעל הפיס לבחון היבטים
שונים של שדרוג מערכות המחשב .מניתוח שעשה מפעל הפיס עלה כי בכמעט שלושה
רבעים מתחנות הטוטו ברחבי הארץ נמכרו גם מוצרים של מפעל הפיס (בעיקר לוטו
ומוצרי חיש־גד שונים) .עקב כך ,הציע יושב ראש דירקטוריון מפעל הפיס לשתף פעולה
עם המועצה להסדר ההימורים בספורט במטרה לאחד את קוראי הנתונים ולחסוך בעלויות
השדרוג של המערכות בשני הארגונים .ברם ,סגן שר החינוך דאז (שהיה אחראי על תחום
הספורט) אסר על תקצוב וביצוע של מהלך כזה לפני שהוא יקיים דיון בנושא .דיון כזה
לא נערך עד אשר התחלפה הממשלה ,השר החדש וסגנו לא התייחסו לנושא ושיתוף
הפעולה נגנז .עקב כך ,שני הארגונים ביצעו את שדרוג המערכות בזמנים ובאמצעים
שונים .גם היום מתנהלים ההימורים באמצעות מכשור שונה ,המשתדרג כל כמה שנים.
בכך נגרמת הוצאה כפולה ועקבית של כסף ציבורי שיכול לשמש לצרכים תרבותיים,
חברתיים או ספורטיביים.
המעבר למערכות מחשוב מתקדמות היה רווי בביקורות מקצועיות ,משפטיות ואתיות,
אך קצרה היריעה מלפרטן כעת .מערכות המחשוב הנוכחיות הן יעילות הרבה יותר
מאשר בעבר ,אך הפערים הטכנולוגיים מארגוני הימורים אחרים בעולם עדיין קיימים.
יאמר לזכותה של מועצת ההימורים כי היא אינה קופאת על שמריה בתחום הטכנולוגי.
אתר האינטרנט שלה שודרג מספר פעמים ,אבטחת המידע בו מתעדכנת בקצב סביר
ובמקביל עובדים במועצה על פיתוח אמצעי הימורים חדשים — אפליקציה סלולארית
16
ומשחקי טלוויזיה.

 16אפליקציות סלולאריות להימורי ספורט קיימות במספר מדינות אך רובן משמשות חברות הימורים
פרטיות (שאינן חוקיות בישראל).
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סל מוצרים
בשנת  2000הפעילה המועצה להסדר ההימורים בספורט שבעה משחקי הימורים בלבד:
משחק מרכזי אחד (טוטו  )16ושישה משחקי משנה (טוטו פלוס ,טוטו תיקו ,טוטו עולמי,
טוטוסל ,טוטוגול וטוטוגול עולמי) .ההכנסות מהמשחק המרכזי בשנת  1999היו כ־89%
מהכנסות המועצה .בשנת  2001החלה להפעיל המועצה את תכניות ההימורים היומיים.
תכניות אלו ,על אף חבלי לידה קשים ,הביאו לעלייה ניכרת בהכנסות המועצה .ברם,
למעט תוספת ההימורים היומיים בשנת  ,2001השינויים שנעשו בתכניות ההימורים
היו מינוריים ולא הוכנסו מוצרים חדשים במשך כעשר שנים .כיום מפעילה המועצה
מגוון רחב יותר של תכניות הימורים ,בשנת  2011אמורים להיכנס לשוק ההימורים
בישראל עוד חמישה ענפי ספורט חדשים — נהיגה ספורטיבית ,טניס ,כדוריד ,בייסבול
17
ופוטבול אמריקאי.
סל המוצרים של מועצת ההימורים הוא גורם קריטי להגדלת הכנסותיה; סל עשיר
בענפי ספורט ,תכניות הימורים ומגוון אפשרויות הימור בכל תכנית מאפשר למועצת
ההימורים להתמודד בשוק התחרותי מול הימורי ספורט ממדינות אחרות ,ובעיקר מול
הימורי הספורט הבלתי חוקיים הנערכים באמצעות האינטרנט .אולם ,השיפור הנוכחי
בסל המוצרים של מועצת ההימורים ,כמו הגורמים האחרים לעלייה בהכנסות המועצה,
אינו מגיע לכדי מיצוי בשל חוסר היציבות הפוליטית בישראל.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת היא מהתומכות העקריות בסל המוצרים החדש
של מועצת ההימורים .הצלחתה לסיים את תהליכי האישור ושינוי החקיקה הדרושים לסל
המוצרים החדש גורמים לצפי של עלייה בהכנסות מועצת ההימורים בעשרות אחוזים
בשנים הקרובות .לבנת החלה בתהליך הרחבת סל המוצרים של מועצת ההימורים עוד
כשהייתה שרת החינוך ,התרבות והספורט בשנים  .2006-2003אך שורה של טלטלות
פוליטיות גרמה לכך שהיא הצליחה להעביר את החוק להרחבת סל המוצרים רק בשנת
 .2011לבנת התפטרה מההמשלה בשנת  2006והוחלפה במאיר שטרית .לאחר בחירות
 2006והקמת ממשלת אולמרט הופרד משרד החינוך ממשרד המדע ,התרבות והספורט
ומונה אופיר פינס לשר האחראי על תחום הספורט ,אך פינס התפטר לאחר כחצי שנה.
יולי תמיר ,שרת החינוך ,מונתה לשרה האחראית על הספורט למשך כארבעה חודשים
ובתחילת  2007מונה ראלב מג'אדלה לשר המדע ,התרבות והספורט.
רצף מהיר של שינויים פוליטיים אלו הסיר משולחן הממשלה וועדות הכנסת את
הטיפול בסל המוצרים של המועצה להסדר ההימורים בספורט .חזרתה של לבנת לתפקיד
שרת הספורט בשנת  2009האיצה מחדש את השינויים הנדרשים לגיוונו של סל המוצרים,
 17הימורים על ענפי הבייסבול והכדוריד כבר פועלים בעת כתיבת שורות אלו.
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ובשנה הקרובה אמורים להתפתח בישראל הימורי ספורט אשר דומים קצת יותר למקובל
בעולם.
מרוצי סוסים וספורט מוטורי הם שני ענפי ספורט בולטים בתחום הימורי הספורט
בעולם .ברם ,בישראל אין תכניות הימורים בענפים אלו והעיסוק הספורטיבי בענפים
אלו הוא שולי .מזה כעשור מנסים שרי הספורט ,התחבורה ,האוצר והחקלאות למסד את
ענפים אלו הן כענפי ספורט פופולאריים והן כענפי הימורים .חשוב לציין כי הספורט
המוטורי הבינלאומי זוכה לאהדה רבה בקרב הציבור הישראלי ומספר לא מבוטל של
מרוצים משודרים בטלוויזיה .כמו כן ,במגוון אתרי אינטרנט אפשר לצפות במרוצים
אלו בשידור ישיר ולהמר על תוצאותיהם.
העיסוק הפרלמנטרי בענף מרוצי הסוסים וההימורים עליהם החל בשנות התשעים של
המאה העשרים .חבר הכנסת עמנואל זיסמן ,שכיהן כיושב ראש ועדת החינוך ,התרבות
והספורט של הכנסת הארבע־עשרה ,ניסה לקדם ענף זה ולבנות תשתיות לקיום מרוצי
סוסים בגליל ובגולן .ברם ,זיסמן היה חבר במפלגת "הדרך השלישית" באותה עת ,כוחה
של המפלגה בקואליציה היה קטן ,ועם היעלמותה מהמפה הפוליטית בשנת  1999נזנח
הענף למספר שנים .פיתוח ענף מרוצי הסוסים קיבל זריקת עידוד רצינית עם החלטת
הממשלה בשנת  2004על שימוש בענף כספורט תחרותי וכתכנית הימורים .החלטת
הממשלה הייתה אמורה לגרום לגידול חקלאי ,בניית תשתית למרוצים (היפודרומים)
ומקור תעסוקה לעשרות עד מאות אנשי ספורט וחקלאות בישראל.
פיתוח הענף ואישור החוקים שהיו אמורים למסד אותו התעכבו במשך כמה שנים
בשל מאבק בין משרד החקלאות ומשרד המדע והספורט .באופן עקבי טענו בכל אחד
מהמשרדים כי ניהול הענף והדרג הרגולטיבי עליו צריכים להיעשות על ידם .אנשי משרד
החקלאות טענו כי בעלי־חיים בכלל ומרוצי הסוסים בפרט צריכים להיות באחריותם כיוון
שזהו ספורט הקשור בחקלאות .שרי הספורט מג'אדלה ולבנת טענו כי מרוצי סוסים הם
ספורט ככל ענפי הספורט ,ולכן צריכים להיות באחריותם .אנשי משרד האוצר והספורט
הציעו נוסח פשרה בו יבוזרו הסמכויות על ניהול הענף בין משרדי הממשלה השונים —
משרד הספורט יהיה אחראי על האלמנטים הספורטיביים ,ובאמצעות המועצה להסדר
ההימורים על כל הקשור בהימורי הענף .המועצה תהיה מחוייבת להחזיר אחוז מסוים
מהכנסותיה לטובת פיתוח הענף ,וסמכויות הפיתוח והרגולציה יהיו באחריות משרד
החקלאות ,משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה .שר התרבות ,המדע והספורט
מג'אדלה סיכם את הדברים:
"העניין הזה נתקע שנתיים בממשלה של אולמרט בגללי ,כי משרד החקלאות רצה
להשתלט על זה .זה לא סוד .אני באתי לממשלה ,ומשרד החקלאות השתלט על החוק...
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השר 18לא רצה להתפשר .אמרתי לו שמוסדות הספורט ינהלו את הספורט ,והם יפעילו
את הנושא של הסוסים" (ועדת הכספים.)2011 ,
הפתרון שמצאו במועצת ההימורים ובמשרד הספורט לבעיית הסמכויות מול משרד
החקלאות הייתה אישור של הימורים על מרוצי סוסים אשר מתקיימים בחוץ לארץ.
במועצת ההימורים ובמשרד הספורט עובדים מזה כמה שנים על שיתוף פעולה עם
מפעילים של הימורי מרוצי סוסים בצרפת ,אנגליה ושבדיה .מטרת שיתוף הפעולה
היא לאפשר לאזרחי ישראל להמר על מרוצי הסוסים במדינות אלו על פי תכניות
ההימורים בארצות המקור .פתרון זה נתמך על־ידי הארגונים העוסקים במרוצי סוסים
בישראל ,כאשר הנחת העבודה שלהם היא שרווחי המועצה להסדר ההימורים יועברו
לטובת פיתוח הענף.
הימורים בלתי חוקיים
ההימורים הבלתי חוקיים הם ממחוללי הפשיעה החמורים ביותר בישראל .זהו מקור
כספים מרכזי לארגוני הפשיעה ולעבריינים הבכירים .ההתפתחות הטכנולוגית בשנים
האחרונות ,בין אם בתחום המחשוב והאינטרנט ובין אם בתחום הטלפונים הסלולאריים,
הפכו את ההימורים הבלתי חוקיים לזמינים ולמידיים עבור כל מי שחפץ בהם .אף על פי
כן ,רק בשנת  2003סיפק מפלג עבירות מחשב במשטרה חוות דעת משפטית הטוענת כי
הימורים באינטרנט אינם חוקיים .בינואר  2007ניתנה פסיקה תקדימית של בית משפט
השלום 19בה נקבע כי חברה המפעילה הימורים המיועדים לקהל ישראלי דרך האינטרנט,
גם אם היא עושה זאת ממקום שבו ההימורים חוקיים ,עוברת על חוק העונשין.
להימורים הבלתי חוקיים כמה יתרונות מובנים על אלו החוקיים .ראשית ,הם מציעים
למהמרים יחסי זכיה טובים מאלו של ההימורים החוקיים .בכך הם יוצרים פיתוי למהמר
להשקיע את כספו דווקא באתר האינטרט שלהם ,ולא באתר האינטרנט החוקי .דרך
נוספת לפתות את המהמרים היא עריכת מבצעים שונים בהם ניתן סכום כסף "במתנה"
עבור כל הפקדה .למשל ,באתר הימורים מסוים הושק מבצע חדש ,כמה ימים לפני
כתיבת שורות אלו ,בו יזכה כל מהמר חדש לבונוס בסך של  500דולרים ,אילו ישקיע
למעלה ממאה דולרים .לשם השוואה ,מבצע דומה השיקה לפני חודש המועצה להסדר
ההימורים בספורט ,אבל הבונוס באתר המועצה היה  20שקלים חדשים בלבד .יתרון
נוסף הוא שסל המוצרים של אתרי האינטרנט הבלתי חוקיים עמוס לאין שיעור מזה

 18שר החקלאות ופיתוח הכפר ,שלום שמחון.
 19מע' (ראשון־לציון)  1106/07משטרת ישראל נ' קרלטון ,תקדין .ערעור החברה לביהמ"ש המחוזי
נדחה .מדובר בפסיקה מנחה של בית המשפט המחוזי.
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של המועצה להסדר ההימורים בספורט .היתרון הכלכלי המשמעותי ביותר של אתרי
ההימורים הבלתי חוקיים הוא שהזכיות בהם אינן מחוייבות במס.
היתרון המובנה החשוב ביותר של ההימורים הבלתי חוקיים הוא שהם אינם צריכים
להתמודד מול תהליך אישור ארוך ומסובך לפעילותם .המועצה להסדר ההימורים
בספורט צריכה להעביר כל שינוי במשחקים לאישורם של השרים האחראיים ולאישורה
של ועדת הכספים .זמן התגובה לשינוי בשוק ההימורים עשוי להימשך (וכפי שהודגם
בפרק הקודם גם נמשך) בין חודשים רבים למספר שנים 20.עקב יתרונות אלו ,גדל מחזור
הכספים של ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט מדי שנה ,חרף ניסיונות המדינה למנוע
את פעילותם .כיום מוערכים ההימורים הבלתי חוקיים בישראל בסכום בלתי נתפס של
 15מיליארד שקלים חדשים בשנה — 21פי עשרה מהכנסות המועצה להסדר ההימורים
בספורט.
למרות שמשטרת ישראל קבעה בשנת  2003כי יש צורך לחסום את אמצעי התשלום
בכרטיסי אשראי ואת אתרי האינטרנט המספקים הימורים לקהל הישראלי ,ולמרות
חוות דעת דומה של פרקליטות המדינה משנת  ,2005הפעולות לביצוע החסימה החלו
רק בסוף  ,2006ונעשו לאט מדי וללא הנחיות ברורות של השר לביטחון פנים .בהוראת
המשטרה ,חברות כרטיסי אשראי חוסמות עסקאות הימורים ,אך מפעילי ההימורים
מוצאים מגוון דרכים לעקוף חסימה זו .הן המשטרה והן בנק ישראל אינם מצליחים
למנוע את העברת הכספים למפעילי ההימורים.
ממשלת אולמרט קבעה בשנת  2007את המאבק בפשיעה כיעד ארוך טווח .ההימורים
באינטרנט הוכרזו כיעד למלחמה בפשע המאורגן ,ובשנת  2008הוקם במשטרה כוח משימה
ייעודי שתפקידו לפעול נגד תופעות של הימורים באינטרנט .אולם ,על מנת להילחם
בתופעה זו יש ליצור שיתוף פעולה בין מספר גבוה במיוחד של גורמים ממשלתיים,
חברתיים ופרטיים .עקב כך ,הטיפול בתופעה אינו נושא פירות ממשיים .אחת הדרכים
בהם השתמשה ממשלת אולמרט היא ניסיון לחוקק תיקון לחוק העונשין שיהפוך את
העיסוק בהימורי אינטרנט לעבירה פלילית .העבירה תוחל על מפעילי האתר ,מפיצי
המידע ואמצעי התשלום ,על מפרסמי האתר בו נערכים ההימורים ואף על המהמרים
עצמם .החוק ,שעבר בקריאה ראשונה ,הועבר לוועדת החינוך ,התרבות והספורט של
הכנסת ,אך לאחר התפוררות הקואליציה של אולמרט בשלהי  2008ירד מסדר יומה של
הוועדה ולא הובא עדיין לקריאה שנייה ושלישית.

 20מספר תיקונים שנעשו לחוק בשנת  2011מאפשרים למועצת ההימורים חופש פעולה יחסי לעבר
אך היא עדיין הרבה פחות גמישה בפעולותיה ביחס להימורים בלתי חוקים או להימורים מארצות
אחרות.
 21חלקם הארי מתבצע באמצעות האינטרנט.
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כשלונות החקיקה של ממשלת אולמרט מצטרפים לארבע הצעות חוק פרטיות שהוגשו
לכנסת החל משנת  .200322הצעות החוק ביקשו תיקונים דומים לחוק העונשין ועיגון
סמכות המשטרה לפגיעה אלקטרונית באתרי ההימורים .משרד המשפטים והפרקליטות
התנגדו להצעות החוק מכיוון שלטענתם חוק העונשין חל על ההימורים באינטרנט
וישנה פסיקת בית משפט בנושא .התנגדותם נבעה גם מהטענה כי התייחסות ייחודית
בחוק לאתרי ההימורים תפגע בתחולת החוק לגבי עבירות אחרות שנעשות באמצעות
האינטרנט .עם זאת ,אין זה אומר כי הפרקליטות מתנגדת לתיקוני חקיקה אחרים.
במשטרה ,במשרד המשפטים ,במשרד התקשורת ובפרקליטות מודעים לכך שיש לעשות
כמה תיקוני חקיקה הקשורים למאבק באתרי האינטרנט ,אך עד כה לא נעשו שינויים אלו.
המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס הגישו בנפרד לממשלה ,למשטרה,
למבקר המדינה ,לפרקליטות המדינה ,לרשות המסים בישראל ולרשות לאיסור הלבנת
הון ,ראיות בדבר הימורים בלתי חוקיים כבר בשנות השמונים .בשנים 2011-2002
ראיות אלו נעשו תדירות והתרכזו בהימורי ספורט באינטרנט .אולם ,רק בפברואר 2010
החליטה מנכ"לית משרד התרבות והספורט להקים צוות עבודה רחב שמטרתו להתמודד
עם תופעת הימורי הספורט הבלתי חוקיים .הקמת הצוות נבעה מההבנה כי ההימורים
הבלתי חוקיים גוזלים מאות אחוזים מהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט.
עבודתו של הצוות אמורה לתאם ולנהל את כל הגורמים העוסקים בניסיון לצמצם
את תופעת ההימורים הבלתי חוקיים בישראל .צוות העבודה בראשת מנכ"לית משרד
התרבות והספורט הוא כמובן יוזמה מבורכת ,אך קשה לראות כיצד עבודתו תהפוך
למשמעותית אילו לוקחים בחשבון את קצב התחלפותם המהיר של חברי הוועדה ושל
השרים הממונים עליהם.
גודל ההשקעה בספורט
בפרק הקודם הדגמתי כיצד שיטת הממשל גורמת לפגיעה בהכנסותיה של מועצת
ההימורים ,כעת ברצוני להראות את השפעת חוסר היציבות הפוליטית על נתח יתרות
הכספים המועברים לספורט .על פי החוק להסדר ההימורים בספורט ,הכנסות המועצה
להסדר ההימורים בספורט בניכוי הוצאות התפעול והפרסים אמורות להיות מושקעות
בספורט הישראלי .ככל שגדל חלקן של ההוצאות לתפעול ולפרסים ,כך קטנה יתרת
הכספים .כלומר ,קטן החלק המושקע בספורט בכלל ובמתקני הספורט בפרט.

 22הצעות חוק 1940/18 :שהגישה ח"כ רונית תירוש בכנסת ה־ 1923/17 ,18שהגישה ח"כ רונית תירוש
בכנסת ה־ 1863/17 ,17שהגיש ח"כ מיכאל מלכיאור בכנסת ה־ 1942 ,17שהגיש ח"כ רוני בר־און
בכנסת ה־.16
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תרשים  :2חלוקת הכנסות מועצת ההימורים לפי סוגי הוצאה מרכזיים

 nהוצאות אחרות

מתוך סה״כ ההכנסות

 nיתרות
 nפרסים
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תוצאת התהליכים שעברו על מועצת ההימורים ותוארו בחלק הקודם של מאמר זה,
הביאו להתייעלות עבודת המועצה .המעבר להימורים באמצעות מחשוב מקוון ,עליית
חלקם היחסי של ההימורים באינטרנט והעובדה כי יום טוב סמיה היה יושב ראש המועצה
הראשון שאינו מינוי פוליטי ,החישו את תהליך התייעלותה של המועצה .כפי שניתן
לראות בתרשים  ,2הכסף הרב שנחסך עקב תהליכי ההתייעלות אינו מגיע אל הספורט
הישראלי ,אלא חוזר לכיסו של המהמר .מאחורי העברת כספים אלו דווקא לפרסים
מסתתר הגיון סביר ,משום שהמועצה צריכה להתמודד עם היתרון הטבעי שיש להימורים
הבלתי חוקיים בתחום הפרסים .מכיוון שהמהמרים הבלתי חוקיים אינם משלמים מסים
על הזכיות ומפני שמפעילי ההימורים הבלתי חוקיים מתנהלים כעסק כלכלי יעיל מאוד,
הם יכולים להרשות לעצמם לספק למהמרים יחסי זכיה גבוהים בהרבה מאלו שמספקת
המועצה להסדר ההימורים בספורט.
כאמור ,היתרונות שיש לשוק ההימורים הבלתי חוקיים מאלצים את המועצה להגדיל
באופן עקבי את אחוז הפרסים שהיא מציעה .אך אין זו הסיבה היחידה בגינה חלקו היחסי
של הספורט אינו גדל למרות הצמצום בהוצאות מועצת ההימורים .למועצת ההימורים
בספורט יש אפשרות לערוך שינויים בתקציב המועצה לאחר שזה אושר על־ידי ועדת
הכספים של הכנסת .המועצה נוהגת "לתקן" את תקציבה כך שיתרת הכספים תישאר
קבועה ,בסביבות חמישית מתקציבה .בשנים בהן המועצה מגדילה את הכנסותיה
בשיעורים ניכרים היא מעבירה יותר כספים לרזרבה תקציבית ,קרנות שמורות או תמיכה
באירועים מיוחדים .בשנים בהן חלה ירידה בהכנסות המועצה ,היא שואבת יותר כספים
ובכך מצמצמת עוד יותר את היתרות לספורט.
חברת הכנסת רונית תירוש וחברי כנסת אחרים הגישו בכנסת השבע־עשרה הצעת
חוק שמטרתה להבטיח את חיזוק מעמדו של הספורט בישראל ולגרום לכך שהספורט
יהנה יותר מהגידול בהכנסות המועצה ובהתיעלותה .הצעת החוק של תירוש היא למעשה
תיקון סעיף  9בחוק להסדר ההימורים בספורט ,כך שבמקום שהמוצעה תקבע את סכום
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הכספים לספורט ,היא תהיה מחויבת להעביר לפחות  32%מהכנסותיה לספורט .הצעת
החוק של חברת הכנסת תירוש מגדילה את התמיכה בספורט בשבעה עד עשרה אחוזים
מתוך כלל ההכנסות .הצעת החוק היא למעשה חרב פיפיות עבור הספורט הישראלי;
מחד היא משנה את הסטטוס קוו שנוצר בשנים האחרונות ,ובו התמיכות בספורט נאמדות
בכ־ 24%מהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט ,ומאידך ,היא מקבעת את התלות
של ההשקעה בספורט ביעילות מועצת ההימורים ובהכנסותיה.
הצעת החוק של תירוש ואחרים נפלה בכנסת השבע־עשרה .תירוש העלתה את הצעת
החוק מחדש בכנסת השמונה־עשרה ,הפעם לבדה .הצעת חוק זו עדיין מחכה להצבעה
בקריאה ראשונה .בין אם הצעת חוק זו תעבור בכנסת ובין אם לאו ,המצב הנוכחי הוא
שההשקעה של מדינת ישראל בספורט הישראלי תלויה יותר מכל בהכנסות המועצה
להסדר ההימורים בספורט .הכנסות אלו ,כאמור ,אינן ההכנסות המקסימאליות שבהן
יכולה לזכות המועצה להסדר ההימורים בספורט כיוון שפעילותה מופרעת על־ידי
גורמים פוליטיים וחוסר יציבות שלטונית.
חלוקת היתרות בין השקעה במתקנים ותמיכה בספורט
כמות הכסף שמשקיעה מדינת ישראל בספורט הישראלי עולה כמעט בהתאמה לעלייה
בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט .ברם ,חלקה היחסי של ההשקעה במתקנים
אינה קבועה והשינויים בה קיצוניים .שינויים אלו נובעים מאינטרסים פוליטיים ,מקוצר
הראייה של השרים האחראים על המועצה להסדר ההימורים בספורט ובעיקר מתחלופתם
המהירה של השרים.
החוק להסדר ההימורים בספורט לא קבע כיצד יש לחלק את יתרות הכספים בין גופי
הספורט השונים .כבר בשנת  1971הוקמו ועדות אשר היו אמורות לקבוע אמות מידה
לחלוקת יתרת הכספים .אמות מידה קבועות ,ברורות ומפורסמות ברבים מאפשרות
לעוסקים בספורט לתכנן את תקציבם ולא להיות תלויים בגחמות מועצת ההימורים מדי
שנה .תכנון רב שנתי חשוב במיוחד לפרויקטים אשר נמשכים כמה שנים ודורשים הון
רב ,ולכן בניית תשתיות ספורט דורשת ברוב המקרים זמן והון .למרות שמטרת הוועדות
הייתה לקבוע אמות מידה ,קבע מבקר המדינה בשנת  1988כי הוועדות לא קבעו אמות
מידה ברורות לחלוקת הכספים ,אלא השאירו משימה זו בידי מחברי התקציב של המועצה
להסדר ההימורים בספורט .בהיעדר אמות מידה ברורות חולקה יתרת הכספים מדי שנה
לפי תקציב אינקרמנטלי .כמו כן ,השפעת האינטרסים הפוליטיים של השרים האחראים,
הלחצים על מחברי התקציב והתערבותן של אגודות הפועל ומכבי הורגשו היטב.
ביוני  1994הוקמה ועדה בראשות השופט בדימוס מרדכי בן דרור ,שמטרתה הייתה
לקבוע באופן סופי את הדרך בה יש לחלק את יתרת הכספים של המועצה להסדר
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ההימורים בספורט .הוועדה הגישה את המלצותיה בנובמבר  ,1994ועל פיהן ההשקעה
במתקנים הייתה אמורה לעמוד על  14.92%מיתרת ההכנסות של מועצת ההימורים .שאר
הכסף חולק על פי שיטת ניקוד שבחנה אלמנטים של פופולאריות ,רמת המקצוענות,
פיזור גיאוגרפי ,מעורבות נשים והישגים מקומיים ובינלאומיים.
למרות שוועדת בן דרור הייתה הראשונה לקבוע אמות מידה לחלוקת יתרת ההכנסות
של מועצת ההימורים ,להמלצותיה לא היה תוקף ממשי מכיוון שבשנת  1995חוקק
תיקון מספר  3לחוק להסדר ההימורים בספורט .בתיקון לחוק נוספו הוראות לחלוקת
הכספים — מיתרת ההכנסות המיועדת לחלוקה תקצה המועצה בכל שנה ,באישור השרים
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,סכומים עבור )1( :תמיכה בתשתיות )2( ,חלוקה
להתאחדויות ספורט ולאיגודי ספורט לפי אמות מידה )3( ,חלוקה לאגודות לפי אמות
מידה )4( ,תמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית לפי אמות מידה ו־()5
מימון הוצאות הארגונים .תיקון החוק קיבע למעשה את המלצות ועדת בן דרור על האופן
שבו יש לחלק את החלק היחסי של יתרת ההכנסות המיועד לתמיכות בספורט .מאידך,
התיקון השאיר בידי מועצת ההימורים את הזכות ,באישור השרים וועדת הכספים ,לקבוע
כיצד לחלק את יתרת ההכנסות בין תמיכה בספורט ובין השקעה במתקנים.
תיקון מספר  3לחוק להסדר ההימורים בספורט קיבע את מיקומן השולי של ההקצאות
לבניית תשתיות ספורט בחלוקת הכספים של המועצה להסדר ההימורים בספורט .על
פי התיקון ,ימנה שר הספורט ועדה ציבורית שתקבע אמות מידה לחלוקת הסכומים
המיועדים לתמיכה בספורט ,אך לא את הסכומים המיועדים לתשתיות .בסמכות המועצה
גם לקבוע כי חלק מיתרת ההכנסות המיועדת לחלוקה בשנה מסוימת לא יחולק באותה
שנה ,אלא יישמר כרזרבה לשנים הבאות .החוק יוצר הבדלה בין תפקיד המועצה לבין
תפקיד הוועדה הציבורית .המועצה תקבע את הסכומים המיועדים לתשתיות ,לתמיכות
בספורט ,לרזרבה ולשונות .הוועדה הציבורית תקבע את אמות המידה הכלליות לפיהן
יחולקו הסכומים שקבעה המועצה בין ארגוני הספורט השונים .כך נשמר מיקומן השולי
של התשתיות בתקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט .תרשים מספר  3מציג את
חלוקת יתרות הכספים בפועל בין התמיכה בספורט ובין השקעה באצטדיונים.
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תרשים  :3חלוקת יתרות הכספים — במחירי 2010
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מאז שונה החוק הוקמו ארבע ועדות עיקריות אשר מטרתן הייתה לקבוע אמות
מידה לחלוקת הכספים .בשנת  1995הוקמה ועדת אלישיב והיא הגישה את המלצותיה
רק בנובמבר  ,1997לאחר התערבות בג"ץ בעבודתה .הוועדה לא קבעה אמות מידה,
אלא התבססה על אלו של ועדת בן דרור ,וקבעה סכומים אותם יש להוסיף או להחסיר
מהתמיכות בארגוני הספורט השונים .כיוון שוועדת אלישיב לא עשתה את עבודתה כראוי,
דחתה מועצת ההימורים את המלצותיה .בעקבות כך הוקמה במאי  1998ועדה ציבורית
נוספת בראשות עו"ד רענן כרמון .הוועדה הגישה את המלצותיה לגבי התקציבים של
השנים  ,2000-1998אך גם היא לא ביצעה את התפקיד שהחוק הטיל עליה .לטענת יושב
ראש הוועדה ,רענן כרמון ,הוועדה לא הצליחה לבחון את אמות המידה כיוון שחילופי
השרים הדחופים מנעו מינוי חברים חדשים לוועדה ועיכבו את פעילותה (מבקר המדינה,
 ;2011ועדת הכספים .)2004 ,2003 ,2001 ,בתחילת שנת  ,2006קבעה ועדת כץ תיקונים
לאמות המידה ,וכך עשתה גם ועדת בורוביץ בשנת  .2011אולם ,כל הוועדות התבססו
בעבודתן על אמות המידה שקבעה ועדת בן דרור ,ללא התייחסות לקביעת אמות מידה
לעבודת קרן המתקנים או לתקציב המינימום שלה (ועדת הכספים.)2011-2004 ,
היעדר אמות מידה ברורות לחלוקת יתרת הכספים של המועצה להסדר ההימורים
בספורט עד שנת  2001גרמו לכך שהמועצה העבירה סכומי כסף גבוהים לארגונים
ולקבוצות ספורט ,למרות שלא הייתה מחוייבת לכך .בסוף שנת  1994דרשו ההתאחדות
לכדורגל וקבוצות שתי הליגות הבכירות לקבל דמי חסות עבור השימוש שהמועצה
עושה בשמות הקבוצות ובלוחות המשחקים של ההתאחדות .מכיוון שבאותן שנים 46%
מהקצאות המועצה לתמיכות הועברו לענף הכדורגל ,אחוז נכבד לכל הדעות ,דחתה
מועצת ההימורים את דרישות הענף .בתגובה ,הגישה ההתאחדות לכדורגל תביעה
משפטית נגד המועצה בטענה להפרת זכויות יוצרים .הפתרון לסוגייה זו נמצא על־ידי
יושב ראש המועצה ,שהציע להעביר את ההקצאות המיוחדת לענף הכדורגל לסעיף
ההוצאות ובכך לא לפגוע בחלוקת הכספים על פי ועדת בן דרור .המועצה אישרה הסכם
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זה ברוב של שלושה מחברי המליאה (שני נציגי גופי הספורט ויו"ר המליאה) נגד שני
נציגי משרד האוצר (מבקר המדינה .)2001 ,הסכם זה נקרא "מענק שנתי מיוחד" ,ובשלב
מאוחר יותר שונה ל"הסכם ההתאחדות לכדורגל" .עלות ההוצאות כתוצאה מהסכם זה
עלתה מדי שנה ,והגיעה לכדי  74.7מיליון שקלים חדשים בשנת .2009
חמש עשרה השנים בהן זכתה ההתאחדות לכדורגל בסכומי כסף כה גדולים הפחיתו
בשיעור ניכר את כמות ההון המיועד לבניית מתקני ספורט .השקעת הון זה במתקנים,
גם אם רק בחלקו היחסי מכלל יתרת הכספים ,הייתה מאפשרת בנייה של עשרות אם
לא מאות מתקני ספורט קטנים ומקומיים ,או כחלופה ,מספר מצומצם של מתקני ספורט
העומדים בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.
ההקצאות המיוחדות לכדורגל אינן הגורם היחיד להשקעת החסר במתקנים עד
אמצע שנות האלפיים .גורם נוסף הוא ניגוד העניינים של חברי מליאת המועצה להסדר
ההימורים בספורט .ניגוד עניינים זה מובנה בחוק להסדר ההימורים בספורט ,משום
ששבעה מחברי המליאה הם נציגי הספורט ,כלומר ,נציגים של גופים הזוכים להקצאת
כספים מהמועצה .על פי חוק ,שניים מנציגי הציבור יתמנו על פי המלצת המועצה
להשכלה גבוהה מקרב העוסקים בתחום החינוך הגופני במוסדות מוכרים .מוסדות אלו
עשויים ליהנות ,ולרוב אכן נהנים ,מהקצאות המועצה להסדר ההימורים בספורט .שאר
חברי המליאה הם שבעה עובדי מדינה ושני נציגי ציבור .עובדי המדינה הם נציגים של
משרדי הממשלה השונים ,ולהם יש מוטיבציה להגדיל את החלק המוקצה לתמיכות
בספורט על מנת לרצות את ארגוני הספורט השונים.
בשנים  1996-1990לא שינתה מועצה ההימורים את הסכום הנומינאלי המקודש
לקרנות המתקנים והאצטדיונים .יתר על כן ,היא לא הצמידה את הסכום לשום מדד
התייקרות .מדד המחירים לצרכן ,מדד תשומות הבנייה או שער הדולר הם מדדים חשובים
מאוד לבנייה של מתקני ספורט ,ומן הראוי שההשקעה תותאם לשינויים במדדים אלו.
בתקציב מועצת ההימורים לשנת  1997תוקן עיוות זה ,ותקציב המתקנים הותאם למחירי
אותה שנה .אך מאז ועד שנת  2001השאירה המועצה את תקציב ההשקעה במתקנים
קבוע .הגידול בהשקעה הנומינאלית במתקנים בשנת  2000נובע מההשקעה המיוחדת
באצטדיון טדי בירושלים .בשנת  2001נוספו על ההשקעה באצטדיון טדי עוד כ־20
מיליון שקלים.
בתחילת שנות האלפיים חל שינוי משמעותי בגישת המועצה להסדר ההימורים
בספורט כלפי השקעה במתקני ספורט .מועצת ההימורים ,מפעל הפיס ומנהל הספורט
במשרד המדע ,התרבות והספורט בדקו את מצאי מתקני הספורט בישראל ,את מתקני
הספורט הדרושים ואת עלות הקמתם בכל הרשויות המקומיות בישראל .בסקר נסקרה
התשתית הפיזית של מתקני הספורט על פי גודלם ,הענף אותו הם משמשים ,רמתם
המקומית ,האזורית או הלאומית ועוד .נוסף לכך הציגו הסוקרים אמות מידה על פיהן
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יש לבנות מתקנים חדשים או לשפץ ולשדרג מתקנים קיימים .הסקר העלה כי בישראל
חסרים כ־ 1,600מתקנים מקומיים ועשרים וחמישה מתקנים לאומיים (מנהל הספורט,
 .)2000בהתבסס על הסקר הציג מנהל הספורט במאי " 2000תכנית לאומית למתקני
ספורט בישראל" ובה הוערכה עלות הקמת המתקנים המקומיים ב־ 4מיליארד שקלים
ועלות הקמת המתקנים הלאומיים בחצי מיליארד שקלים נוספים .אולם ,התכנית של
מנהל הספורט לא כללה המלצות בדבר סדר העדיפות של הקמת מאות המתקנים החסרים.
למרות השאיפה להקצות סכומי כסף רבים לצמצום הפערים בין הרצוי למצוי על
פי הסקר ,ביטוי תקציבי לשאיפה זו ניתן רק בשנת  .2002זאת מפאת העובדה שעד
שלהי  2001לא מונה יושב ראש למועצת ההימורים ,ובתקופת זמן של כשנה התחלף
שר המדע ,התרבות והספורט ,תחום הספורט הוחזר למשרד החינוך והתחלפו שני
מנכ"לים למשרד .המועצה להסדר ההימורים בספורט הכינה תכנית עבודה שנקראה
"תכנית העשור" בהתבסס על התכנית הלאומית למתקני ספורט בישראל שחיבר מנהל
הספורט .תכנית זו נכתבה שנתיים לאחר ממצאי הסקר ,והיו בה מספר לא מבוטל של
ליקויים אותם אציג בהמשך.
שינוי היחס למתקני הספורט שהתרחש בתחילת שנות האלפיים קיבל ביטוי מיידי
באחוז הכספים המועבר לבניית מתקנים מתוך סך כל יתרת הכספים של מועצת ההימורים.
בשנת  1999הועברו למתקני הספורט  8%בלבד מסך כל יתרות הכספים .אחוז נמוך
כל כך הוקצה למתקנים מכיוון שכספים רבים הועברו לטובת כיסוי חובות עבר בתחום
המתקנים ,כיסוי פערים תקציביים בין התקציב אשר אושר בוועדת הכספים ובין ההוצאות
בפועל ,ועקב ירידה כללית בהכנסות המועצה .מנגד ,בשנת התקציב האחרונה ()2010
הועברו  45%מיתרת הכספים של המועצה להסדר ההימורים בספורט לקרנות המתקנים
השונות .ברם ,לא היה זה גידול קבוע ,ובמספר מקרים הועברו תקציבי המתקנים לטובת
צרכים אחרים .בשנת  2008הועברו  39מליוני שקלים חדשים לפרויקט שנת ה־ ,60רובו
המכריע של סכום זה הגיע מהתקציב המיועד למתקני ספורט .לא רק שהשרים האחראים
לא מנעו העברת כספים מקרן המתקנים לטובת גורמים אחרים במקרים אחדים ,כמו פרויקט
שנת ה־ ,60אלא גם החלפת השרים ודרישות ועדת הכספים הביאו את המועצה לפגוע
בתקציב המתקנים .תרשים מספר  4מציג את השינויים בהקצאות המשאבים למתקנים
ביחס להשקעה הכללית בספורט וביחס להכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט.
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תרשים  :4השקעה יחסית במתקנים מתוך תקציב המועצה להסדר הימורים בספורט

 nאחוז השקעה במתקנים
מתוך יתרת כספים
לחלוקה

אחוזים

 nאחוז השקעה במתקנים
מתוך תקציב המועצה
להסדר ההימורים
בספורט

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
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1998
1997
1996
1995

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ניהול התקציבים המיועד לבנייה ולשדרוג של מתקני ספורט
התכנית הלאומית למתקני ספורט בישראל ,אשר יזם שר הספורט לשעבר מתן וילנאי,
הייתה אמורה להיות תכנית עבודה המאחדת את כל מקורות המימון למתקני ספורט
בישראל .ברם ,החלפת השר וילנאי והעברת מנהל הספורט למשרד החינוך בשנת 2003
העבירה הלכה למעשה את השליטה על תכנון ותעדוף הפעולות בתכנית לידי המועצה
להסדר ההימורים בספורט .מועצת ההימורים התבססה על תכניתו של מנהל הספורט
בקביעת פרויקט העשור ,ותכננה להקדיש לו  65%מתקציב קרן המתקנים בשנים
 .2008-2003בפועל ,בפרויקט העשור הושקעו עד כדי  85%מתקציב קרן המתקנים,
וזאת על חשבון מתקנים אחרים שלא נכללו בתכנית העשור.
בהיעדר פיקוח של מנהל הספורט או של שר אחראי ,קבעה מועצת ההימורים את
תכנית העשור ללא אסטרטגיה מוגדרת .בדיקת מבקר המדינה שנערכה כשנה לאחר
פרסום התכנית גילתה "ליקויים מהותיים בתהליך קבלת ההחלטות במועצה בקשר
לבחירת המתקנים שייכללו בפרויקט העשור ,התקציב שתקצה המועצה להשתתפות
במימון הקמתו של כל מתקן ושיעור ההקצבה לתכנית הרב־שנתית מהתקציב השנתי
של הקרן" (מבקר המדינה.)2004 ,
אחד הליקויים אותם מציג מבקר המדינה היה קביעת התקציב לתכנית העשור.
הדרך בה נקבע שדווקא  65%מתקציב הקרן יועברו לטובת התכנית הייתה שרירותית
ולא התקיים דיון מבוסס על החלטה זו .ליקוי נוסף שהתגלה הוא שההחלטה לאילו
מהמתקנים להקצות כספים התנהלה לפי רישומים כלליים של יושב ראש הקרן והמועצה,
יום טוב סמיה ,בהתבסס על תכנית מנהל הספורט משנת  .2000התוצאה הייתה שבטיוטת
התכנית הוקצו סכומי כסף גדולים לטובת בניית אצטדיון אתלטיקה בקריית שמונה
ושיפוץ אצטדיון "בלומפילד" ביפו .ברם ,בשנת  2003מתקנים אלו הוחלפו בשיפוץ
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אצטדיון הכדורסל "יד אליהו" ואולמות כדורסל נוספים בירושלים ובגליל ,ונוסף להם
הוקצו כספים לבריכה אולימפית במכון וינגייט.
בחירת המתקנים לפרויקט העשור הבליטה את ההעדפה ארוכת השנים שניתנה
לענפי הכדורגל והכדורסל בישראל .למרות שבסקר המתקנים הארצי ובתכנית הלאומית
של מנהל הספורט הוצגו חוסרים במגוון ענפי ספורט ,השקיעה תכנית העשור את מרב
כספי קרן המתקנים בחמישה אצטדיוני כדורגל ,שלושה אולמות כדורסל ,מרכז הספורט
בהדר־יוסף (ת"א) ,מרכז ספורט נוסף והבריכה האולימפית במכון וינגייט .בחירת מתקנים
זו אינה עומדת בחלל ריק .למרות שהיא שאובה מההנחיות הכלליות של תכנית מנהל
הספורט ,היא מבטאת את חלוקת הכוחות והאינטרסים בתוך מועצת ההימורים .התערבות
מלאה יותר של השר האחראי הייתה יכולה למנוע חלוקה בלתי שוויונית זו ,הן מבחינה
ספורטיבית והן מבחינה גיאוגרפית.
לאחר שאושרו המתקנים והתקציב הכולל לתכנית העשור המשיכה שיטת אישור
התקציבים של המועצה גם בחלוקת הכספים הפנימית שבין המתקנים בתכנית העשור.
יושב ראש מועצת ההימורים הביא את חלוקת הכספים לאישור המועצה ללא הבהרות
תקציביות ,ללא אמות מידה שעל בסיסן נבנתה החלוקה בין המתקנים ,ובעיקר ללא
תמיכתם של נציגי האוצר והביקורת הפנימית במועצת ההימורים .תקציבו של כל מתקן
בתכנית העשור אושר על־ידי מליאת מועצת ההימורים בלי שאלו בחנו את השיקולים
הכלכליים ,החברתיים והגיאוגרפיים של הקצאת המשאבים כפי שהופיעה בתקציב.
כניסתן של לימור ליבנת לתפקיד שרת החינוך ,התרבות והספורט ושל רונית תירוש
לתפקיד מנכ"לית המשרד הביאו להאטה בהתקדמות תכנית העשור .השרה לבנת דרשה
מיושב ראש מועצת ההימורים לבחון מחדש ,לקיים דיון שקוף וברור ולקבוע קריטריונים
על פיהם יחולקו כספי קרן המתקנים .תירוש טענה בוועדה לביקורת המדינה כי משרדה
מתכוון לבחון מחדש את התכנית ואת הקצאת המשאבים בו:
"אנחנו צריכים ליצור תוכנית ולגזור ממנה מה שהחלטנו ,ולא להשלים עם המצב
שתואר כאן ...זה צריך להיות בנוי על פי קריטריונים .זה לא צריך להיות משהו אקראי...
אני מקבלת ברצון רב את ההמלצה שזה יחזור לשולחננו ,ויכול להיות שנאשרר את
הכול" (הוועדה לביקורת המדינה.)2003 ,
תגובת המועצה הייתה כי דיון מחודש ובחינת הפרויקט כולו לפרטיו תגרור עלויות
כלכליות עצומות ,דחיית העבודות תביא לפיגורים בזמני התכנון והבנייה ,ועלות
הפרויקטים תגדל עקב הריביות על ההתחייבויות הכלכליות שכבר לקחו על עצמן
הרשויות המקומיות שבשטחן עתידים להיבנות המתקנים .יש לציין כי חמשת אצטדיוני
הכדורגל שתוכננו להיבנות באותה עת ובנייתם אמורה הייתה להסתיים כבר בשנת
 ,2008עדיין אינם פתוחים לקהל .בעת כתיבת שורות אלה ,שלוש שנים תמימות לאחר
מועד הפתיחה המתוכנן שלהם ,האצטדיונים בפתח־תקווה ,נתניה ובאר־שבע נמצאים
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בשלבי בנייה מתקדמים מאוד ,ואילו פתיחת שני האצטדיונים האחרים — אצטדיון חיפה
ואצטדיון לעדה הדרוזית ,אינה נראית באופק.
פרויקט העשור כולו התנהל ותוכנן בצורה תמוהה ,אך ההחלטה לכלול בו תמיכה
בשיפוץ היכל הספורט "יד אליהו" (לאחר השיפוץ שונה שמו להיכל "נוקיה") ,למרות
הגדרתו על־ידי יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט כ־"פרויקט עסקי שאינו
זכאי לתקציב מהמועצה" (סמיה ,2002 ,ישיבת מליאת מועצת ההימורים בחודש מאי)
הנה תמוהה במיוחד .חמישה חודשים אחר כך המליץ סמיה למליאת מועצת ההימורים
לתמוך בשיפוץ ההיכל בסכום של  25מיליון שקלים שייפרסו על פני שש שנים .הסיבה
להמלצתו של סמיה והחלטת המועצה לתמוך בשיפוץ הייתה התערבותו של מנכ"ל
משרד ראש הממשלה דאז ,אביגדור יצחקי.
התערבותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהחלטות המועצה הייתה נסבלת אילו
שיפוץ היכל הספורט ביד אליהו היה מניב את התועלות החברתיות המצופות מהשקעה
ציבורית כה נרחבת באולם ספורט .מדו"ח מבקר המדינה בשנת  2009עולה כי חלק
מתשלומי המועצה להסדר ההימורים בספורט הועברו לבניית השטחים המסחריים
והפרטיים שבהיכל ,ולא לשטחי הספורט או לשטחים הקשורים לספורט .יתר על כן,
לאחר סיום השיפוץ בהיכל לא נקבעו מחירי השימוש בו .מחירים אלו היו אמורים להיות
מחירי עלות מינימליים ,שמטרתם הנה לאפשר את ניצולו המלא של ההיכל לטובת
הספורט והספורטאים בתל־אביב בפרט ובארץ בכלל.
במקביל לפרויקט העשור הוקמו בישראל למעלה מ־ 100מתקני ספורט קטנים
למשחקי כדור .מתקנים אלו ,המכונים "מיני־פיץ'" ,הם מגרשי דשא סינטטי קטנים
המיועדים למשחקי קט־רגל .ראשיתה של תכנית המיני־פיץ' היא בהקצאת התאחדות
הכדורגל האירופאית לכל אחת מהמדינות החברות בה סכום של  3.5מיליון שקלים.
ההתאחדות לכדורגל ,אשר קיבלה את ההקצאה מהתאחדות הכדורגל האירופאית ,פנתה
למועצה להסדר ההימורים בספורט על מנת שזו תשקיע מכספה ותעודד איגום משאבים
בינה ובין גורמים נוספים (הרשויות המקומיות ,מנהל הספורט ומרכז השלטון המקומי).
פרויקט מתקני המיני־פיץ' ,כמו פרויקט העשור ,התנהל בצורה לא מקצועית ,ללא
בחינה כלכלית של העלויות ,ללא בחינת הביצוע וללא הקפדה על ניצול מרבי של כספי
המועצה .גם במקרה זה התעלמו במועצת ההימורים מדרישת משרד החינוך לקיים דיונים
מסודרים ולקבוע תכניות עבודה רב־שנתיות .בעקבות לחצים שהפעילו שרי החינוך
והאוצר ובעקבות דו"חות מבקר המדינה הקודמים ,נקבעו אמות מידה לחלוקת התמיכות
בפרויקט .למרות קביעת אמות המידה וחלוקת המתקנים העדיפה לאזורי פריפריה
ויישובים שמצבם הסוציו־אוקונומי נמוך ,התוצאה בפועל הייתה שונה מהמתוכנן;
ביישובים שבהם המצב הכלכלי הוא הקשה ביותר הוקמו רק  36%מהמתקנים המתוכננים.
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במהלך ביצועו של הפרויקט התחלפו חמישה שרים האחראים על תחום הספורט,
אולם אף אחד מהם לא לקח חסות על הפרויקט .משרדי הספורט לא התערבו בביצוע,
בתכנון ובתקצוב הפרויקט .הם השאירו אותו לניהול הבלעדי של ההתאחדות לכדורגל,
המועצה להסדר ההימורים בספורט ולשלטון המקומי .תרומתו היחידה של משרד המדע,
התרבות והספורט הייתה בעידוד הרשויות המקומיות להגיש בקשות להקמת המגרשים
בתחומן.
התוצאה העיקרית של היעדר שר אחראי הייתה בזבוז כספים רבים .מועצת ההימורים
סיכמה עם החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי (המשכ"ל) כי המשכ"ל
תדאג לביצוע המכרזים ,רכישת המכרזים וניהולו הכללי של הפרויקט .עמלת ניהול
הפרויקט ששולמה למשכ"ל עמדה על  25%מעלות הפרויקט .עמלה זו גבוהה מאוד
ביחס לשוק ניהול הפרויקטים בתחום הבנייה (5%־ ,)0.5%ואף גבוהה ביחס לעמלות
הניהול שגובה המשכ"ל (10.5%־ .)1%למעשה ,החריגה בעמלת ניהול הפרויקט לבדה
עלתה לציבור הישראלי בלפחות עשרה מגרשי מיני־פיץ' נוספים.
בזבוז הכספים נמשך עם העסקתם של שני חברי מרכז הליכוד כמתאמים (יועצים)
בפרויקט .לאחר שהתברר למנכ"ל המועצה דאז ,שאול שניידר ,כי המועצה אינה יכולה
להעסיקם ,הוא המליץ למשכ"ל להעסיקם בפרויקט .כיוון שלא נמצא להם תפקיד
מתאים ,העסקתם של השניים בוצעה על־ידי החברה המבצעת (שנשכרה מטעם המשכ"ל).
העסקתם באמצעות החברה המבצעת הייתה למעשה עקיפה של המגבלות החוקיות על
העסקת עובדים בשירות הציבורי.
עלויות הפרויקט המשיכו להאמיר עקב ביצועו הלקוי .על פי תכנית העבודה של
הפרויקט ,שגיבשו המועצה והמשכ"ל ביולי  ,2005הפרויקט היה אמור להסתיים באוקטובר
 2006לאחר הקמתם של  108מתקנים .בדיקת מבקר המדינה העלתה כי באוגוסט 2007
הסתיימה הקמתם של  68מתקנים בלבד 9 ,מתקנים היו בתהליך הקמה ,והמועצה
והמשכ"ל ניסו לקדם את הקמת יתר המתקנים המתוכננים .על פי פרסומי המועצה
להסדר ההימורים בספורט ,עולה כי בניית המתקנים הסתיימה בשנת .2011
23

סיכום
בנייתם של מאות מתקני ספורט בשנים האחרונות לוותה בשורה של כשלים בתכנון
ובביצוע .למרות חשיבותם לחברה ולמרות ניסיונות שנעשו במשרדי הממשלה השונים
לצמצם את הפערים בין המצוי והרצוי בתחום מתקני הספורט ,ההצלחה היא חלקית
בלבד .הגידול בבניית מתקני הספורט היה יכול להיות מהיר יותר ,יעיל יותר וחסכוני
יותר אילו הייתה בישראל מערכת פוליטית יציבה יותר.
 23השרה לימור לבנת כיהנה בקדנציה כפולה ,אך נספרת פעם אחת במניין השרים.
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היעדר גוף אחראי על המועצה להסדר ההימורים בספורט והשארת ניהול המועצה
בידי שרי הספורט והאוצר ,הביאו לכך שהמועצה לא הצליחה לנהל את תקציבה על
הצד הטוב יותר .הכנסות המועצה עולות על מיליארד שקלים כבר שש שנים רצופות,
ובשיאן הגיעו לכדי  1.75מיליארד שקלים .סכומים אלו יכולים וצריכים להיות גבוהים
הרבה יותר .מאבק עיקש יותר בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים ,יצירת סל מוצרים
העומד בסטנדרטים בינלאומיים ,עמידה בקצב התקדמותה המהיר של הטכנולוגיה ,ניהול
יעיל ותקצוב ראוי היו גורמים לעלייה ניכרת בשיעור ההכנסות של מועצת ההימורים.
שימור ההכנסות הגבוהות של מועצת ההימורים ועלייה עקבית בהן יביאו להמשך תנופת
הבנייה של מתקני ספורט בישראל.
במאמר זה בחנתי שורה של גורמים המשפיעים על תקציבי המתקנים של המועצה
להסדר ההימורים בספורט .הראיתי כיצד גורמים אלו מושפעים מהשיטה הפוליטית
בישראל וכיצד חוסר היציבות השלטונית גורם לכך שמועצת ההימורים היא לא רק
הגורם המתקצב של מתקני הספורט בישראל ,אלא גם המנהל והמתכנן שלהם .השארת
התכנון האסטרטגי בידי מועצת ההימורים גרמה להשקעת מרבית הכספים המיועדים
למתקני ספורט במתקני כדורגל וכדורסל בודדים וללא השקעה מספקת בערים קטנות
וביישובי פריפריה.
בחלקו הראשון של המאמר דנתי בכדאיות ההשקעה הציבורית במתקני ספורט והצגתי
את התועלות להן זוכה החברה מקיומם של מתקני ספורט .כמו כן ,הצגתי את שיטת
הממשל בנורבגיה ואת השפעתה על בנייה ,שיפוץ ושדרוג של מתקני ספורט .מהמקרה
הנורבגי ניתן ללמוד את חשיבותו של גורם העוסק בתכנון אסטרטגי של מתקני ספורט.
לאחר מכן דנתי בהתפתחות הימורי הספורט בישראל וכיצד ההשפעה הפוליטית
על מיצובה של המועצה להסדר ההימורים בספורט כגורם מונופוליסטי בתחום הימורי
הספורט בישראל יצרה תלות בין פעילות המועצה ובין בנייתם של מתקני הספורט.
הימורי הספורט הם המממנים העיקריים של בניית ושיפוץ מתקני ספורט ,ובמאמר הצגתי
את הדרכים בהן עיכבה תחלופת השרים הגבוהה במשרד הספורט ובמשרד האוצר את
ההתפתחות מועצת ההימורים ,פגעה בהכנסותיה והשאירה אותה במשך שנים בפיגור
טכנולוגי אחרי ארגוני הימורים אחרים בארץ ובעולם.
אפילו במסגרת ההכנסות הנוכחיות של מועצת ההימורים ,היא אינה מנצלת כראוי
את יתרת הכספים לטובת הספורט הישראלי ומתקניו .החלק היחסי המושקע בספורט
מתוך הכנסות המועצה והחלק היחסי שמושקע במתקני ספורט מתוך ההשקעה הכללית
אינם ממוקסמים .העדיפות הכלכלית שיש להימורים הבלתי חוקיים מכריחה את מועצת
ההימורים להעביר אחוזים הולכים וגדלים מתקציבה לטובת פרסים למהמרים .מעט
התקציבים אשר מוצאים את דרכם לתקציב קרן המתקנים מבוזבזים על ניהול כושל של
פרויקטים ,חוסר תכנון ופיזור גיאוגרפי לקוי.
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תוצאת התיקונים לחוק הספורט והחוק להסדר ההימורים בספורט תהיה ,ככל הנראה,
הקמת מועצה לאומית לספורט ,אשר אמורה למנוע את הכשלים שהוצגו במאמר .התכנית
הלאומית למתקנים ,תכנית  ,2020אותה תנהל המועצה הלאומית לספורט ,אמורה לצמצם
באופן משמעותי את הפערים בין צורכי האוכלוסייה והמתקנים הקיימים כיום .כולי
תקווה שהקמת המועצה הלאומית לספורט תמנע את הכשלים ובזבוז הכספים שהוצגו
במאמר זה ,אך קיים בי החשש שכאשר תוחלף שרת התרבות והספורט ,יופיעו שוב
אותם כשלים ,אשר נבעו בעיקר מתחלופתם המהירה של השרים.

השפעת חילופי השלטון והשרים על מערכת
החינוך ותלמידיה
דפנה אלפרסי
מאמר זה מבקש לעמוד על הקשר שבין חילופי השלטון המהירים בישראל וחילופי
השרים במשרד החינוך לבין בעיית אי־יישום ואי־הצלחת הרפורמות במערכת החינוך.
לאורך חמש עשרה השנים האחרונות מערכת החינוך ושריה הנפיקו תכניות ורפורמות
מגוונות שמטרתן העלאת רמת והישגי התלמידים בישראל וצמצום הפערים במערכת
החינוך .עם חלוף הזמן הישגי התלמידים הלכו וירדו ,והפערים בין קבוצות בחברה
במערכת החינוך הלכו וגדלו ,על אף מכלול התכניות שהוצגו בפני הכנסת והציבור.
לדעת המחברת ,הבעיה טמונה בחילוף שרים חוזר ונשנה המקשה על יצירת יציבות
ארגונית־מערכתית ליישום תכניות השיקום למערכת החינוך .כל עוד זמן הכהונה של
שר חינוך הוא כשנה וחצי בלבד וזמן הכהונה של מנכ"לים הנו כשנתיים ,קשה להאמין
כי תהיה יכולת לשקם את מערכת החינוך באופן משמעותי .יתרה מזאת ,עקב האינטרס
הפוליטי המתלווה לרפורמות אלו ,קיים חוסר רצון ליישם תכניות של קודמים בתפקיד
וישנה מוטיבציה גבוהה לשר חינוך חדש לייצר תוכנית חינוכית חדשה בעצמו במקום
להמשיך את דרך קודמיו .לצערנו ,מסתמן כי שלב הביצוע והיישום אינו מצליח להקדים
את מועד הגעת הבחירות לכנסת ,שמובילה לעוד רוטציה בשרים ויוצרת סטגנציה
במערכת החינוך.

מבוא
מערכת החינוך בישראל דנה שנים רבות על רפורמה כלל־מערכתית אשר תשקם ותזניק
את תלמידי ישראל והישגיהם .לאורך העשור וחצי האחרון אנו עדים להיווצרותם של
כמה רפורמות אשר שמו להן למטרה לשקם את המערכת שתפקידה לעצב את דור
העתיד של המדינה .עם זאת ,התמונה הכללית של מצב החינוך בארץ נותרת עגומה.
דו"ח מאת ה־ OECDשהוצא בחודש אפריל השנה מציין כי מרבית המדינות המתועשות
עברו גידול של  20%עד  30%בהוצאה לתלמיד בין  1995ל־ .2003ישראל ,עם זאת,
נמנית על מספר המדינות שהגידול בהן היה נמוך משמעותית ועמד על פחות מ־.10%
כמו כן ,מצביע הדו"ח כי ישראל אמנם מוציאה יותר מתקציב המדינה על חינוך (כ־)8%
לעומת מדינות ה־ OECDהאחרות (פחות מ־ ,)6%אך בפועל הציונים שמציגים התלמידים
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נמוכים עד מאוד" .אסור להסיק כי פתרון הבעיות הינו תקציבי בלבד משום שהאתגרים
עימם צריכה ישראל להתמודד הם איכותניים" ,מסכם רובי נתנזון ,מנכ"ל מרכז מאקרו
לכלכלה מדינית" .על כן ,ישראל מוכרחה להמשיך את הרפורמות שלקחה על עצמה
1
ליישם בתחום החינוך" ,הוסיף נתנזון.
אז מדוע לא צלחו רפורמות החינוך? מדוע על אף תכניות ההבראה והרפורמות
למיניהן אין שינוי בתוצאות? אין הבעיה טמונה באישיות פוליטיות כזו או אחרת ,שכן
כפי שהשנים האחרונות מעידות ,כל שר בתפקיד מבקש להשאיר את חותמו על־ידי
מינוי מנכ"ל מטעמו ועל־ידי הכנת "תכנית רפורמה" על שמו .ועדה אחר ועדה אותן
המסקנות מונחות מחדש אל מול השרים והמנכ"לים .בוועדות שנהר־קרמניצר של
אמנון רובינשטיין ,בתכנית "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך" של השרה לימור
לבנת וכן בתכנית "אופק חדש" של השרה יולי תמיר ,כולם דבקים ברצונם למגר את
ההישגים הנמוכים של תלמידי ישראל ולצמצם את הפערים השוררים בחברה .עם זאת,
כפי שדו"ח זה יראה ,הם אינם צולחים במטרותיהם.
מאמר זה מבקש לעמוד על הקשר שבין חילופי השלטון המהירים בישראל וחילופי
השרים במשרד החינוך ובעיית אי־יישום ואי־הצלחת הרפורמות במערכת החינוך.
לאורך חמש עשרה השנים האחרונות מערכת החינוך ושריה הנפיקו תכניות ורפורמות
מגוונות שמטרתן העלאת רמת והישגי התלמידים בישראל וצמצום הפערים במערכת
החינוך .על אף זאת ,הישגי התלמידים הלכו וירדו עם הזמן ,והפערים בין קבוצות
בחברה במערכת החינוך הלכו וגדלו .נשאלת השאלה מדוע כשלו תכניות אלו ומדוע
על אף המאמצים הכלכליים והמדיניים של מערכת החינוך היא אינה צולחת בהשגת
מטרותיה מזה כשני עשורים.
בחלק הראשון של המאמר נעמוד על הבעיות המושרשות במערכת החינוך ועל
הפתרונות שהוצעו בצורת תכניות לאומיות לשינוי החינוך בישראל .לאחר סקירת
התכניות ,פתרונותיהן והמלצותיהן ,ננסה לעקוב אחר התכניות בשטח .בחלק האחרון
של המאמר נסקור מקרוב את הקשר ההדוק שבין ריבוי תכניות רפורמה ובעיית היעדר
הזמן ליישום תכניות אלו.
כפי שיתבהר ,שורש הבעיה במערכת החינוך אינו טמון במערכת עצמה ואף לא בהיעדר
תכניות הולמות לטיפול במשבר .הבעיה טמונה בחילוף שרים חוזר ונשנה המקשה על
יצירת יציבות ארגונית־מערכתית ליישום תכניות השיקום למערכת החינוך .כל עוד זמן
הכהונה של שר חינוך הוא כשנה וחצי בלבד וזמן הכהונה של מנכ"לים הנו כשנתיים,
קשה להאמין כי תהיה יכולת לשקם את מערכת החינוך באופן משמעותי .יתרה מזאת,
עקב האינטרס הפוליטי המתלווה לרפורמות אלו קיים חוסר רצון ליישם תכנית של
" 1תמונה עגומה על מצב החינוך בישראל :מערכת החינוך המקומית עדיין רחוקה מה־ ,"OECDגלובס
( .)6.4.2009מתוךhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000440761 :
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קודמים בתפקיד וישנה מוטיבציה גבוהה לשר חינוך חדש לייצר תכנית חינוכית חדשה
בעצמו במקום להמשיך את דרך קודמיו .לצערנו ,מסתמן כי שלב הביצוע והיישום אינו
צולח להקדים את מועד הגעת הבחירות לכנסת שמובילה לעוד רוטציה בשרים ויוצרת
סטגנציה במערכת החינוך.
 .1תכניות משרד החינוך 2009-1995
"דוחות שנהר־קרמניצר" — 2 1996 ,שר החינוך אמנון רובינשטיין
רקע :במרץ  1995פרופסור אמנון רובינשטיין ,שר החינוך דאז ( ,)6.1996-6.1993פיתח
תכנית מקפת להנחלת ערכי האזרחות הישראלית ,שעיקר מטרתה היה ביצירת בסיס
אזרחי משותף לכלל אזרחי המדינה .בתכנית זו ביקש ליישב את המתח הנוצר בבסיס
הערכי הלאומי ולהשריש תחושת סולידאריות משותפת בקרב האזרחים השונים .המלצות
הצוות ,בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' עליזה שנהר ,אומצו במשרד ב־ 1996והיו
למדיניות מחייבת .לצורך יישום הדו"ח הוקם ב־" 1999מטה קרמניצר־שנהר" ,שהוא יחידת
מטה הכפופה ליושב ראש המזכירות הפדגוגית .בדו"ח שנהר נקבעו מטרות ההולמות
את אופייה היהודי של המדינה ,עם פנים להומניזם ולפלורליזם .בדו"ח קרמניצר נקבע
שמטרת החינוך לאזרחות היא רב־תכליתית ותואמת את אופייה הדמוקרטי של המדינה.
מטרות:
 .אחיזוק חינוך אזרחי־דמוקרטי :דו"ח קרמניצר ביקש לחזק את התפיסה האזרחית־
לאומית בישראל על־ידי עיצוב של תכני החינוך .הוא ציין כי "ללא חינוך לאזרחות
נמנעת מן הפרט האפשרות לממש את עצמו באופן משמעותי בתחום החברתי
והפוליטי .חינוך ראוי לאזרחות נובע אפוא מתכליתו של המשטר לאפשר לפרט
מימוש מלא של עצמו תוך זיקה ומחויבות לחברה שבה הוא חי .חוסנו ואיכותו של
המשטר הדמוקרטי הם כמידת מחויבותם של האזרחים לרעיון הדמוקרטי וכמידת
3
מסוגלותם ונכונותם של האזרחים להיות אזרחים פעילים ואחראיים".
 .בצמצום פערים לימודיים־תרבותיים בין הקבוצות בחברה :צמצום הפערים שמסתמנים
בין הקבוצות השונות בחברה ובין יישובי פריפריה ומרכז.

2

"המטה ליישום דו"חות שנהר וקרמניצר" ,משרד החינוך .מתוךhttp://cms.education.gov.il/ :
/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Dochot
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בעיות יישום :עם כניסתה של לימור לבנת לתפקיד שרת החינוך בשנת  ,2001יישום
דו"ח שנהר־קרמניצר ,אשר רק החל את דרכו בשטח ,כבר זכה לערעור מצד המינוי
הפוליטי החדש .שמונה שנים לאחר עריכת הדו"ח וכחמש שנים לאחר תחילת הפעלתו
נבחנה מידת יישומו של דו"ח שנהר־קרמניצר .בשנת  2004חשף "המכון הישראלי
לדמוקרטיה" את מחדל יישום דו"חות החינוך עקב פוליטיזציה מתמשכת שגרעה
מיישום הדו"חות .המסקנות העולות הן קשות ,בעוד החוק הברור והמדויק מופר באופן
עקבי ,חוזר ונשנה .היקפם של הנחשפים להוראת האזרחות היה מזערי ( 8%בלבד) והיקף
הנחשפים לערכים ולחוויה האזרחית (ביזמת משרד החינוך) היה נמוך גם כן .כתוצאה
מכך כלל לא התקיים חינוך ממלכתי־אזרחי.
נוסף לכך ,נחשפה גריעה מתמשכת ביישום הדו"חות שהתאפיינה בירידה בהיקף
ההכשרה וההשתלמויות למורים באזרחות ,בירידה בהיקף ההדרכה והליווי של גורמים
מקצועיים ,בהיעדר הגדרת יעדים ארוכי טווח ובקיצוץ משמעותי במשאבים .ועדת שנהר
עצמה העריכה כי תקציבה יעמוד על כ־ 42מיליון שקלים בשנה .ב־ 1996התקציב שהוקצה
ליישום דו"ח שנהר עמד על  19מיליון שקלים ,ואילו בשנות כהונתה של לימור לבנת
הוקצו ליישום הדו"ח כ־ 8מיליון שקלים בלבד 4.ב־ 2004משרד החינוך הקדיש לכך
תקציב של כ־ 11.5מיליון שקלים ,כלומר ,כרבע מהסכום שביקשה הוועדה עצמה לייחד
לנושא .נוסף לכך ,משרד החינוך קידם בזמנה של לבנת תכניות שלא היו מוזכרות או
עוקבות אחר דו"חות שנהר־קרמניצר ולעתים אף נוגדות את מסקנותיהם ,כגון "תכנית
הדגל לשעת מורשת בחטיבות הביניים" שזכתה לתקצוב נפרד .מובן שבהיעדר תיאום
בהשקפות הפוליטיות ,ובעיקר בהיעדר תקצוב תואם ,מסקנות ועדות שנהר־קרמניצר
נועדו לכישלון.
סיבות לאי יישום הדו"ח :בזמן כהונתה של לימור לבנת נצפתה העדפה ברורה בהקניית
משאבים וזמן לכינון הזהות היהודית־דתית .לאור אילוצים מערכתיים ותקציביים ,העדפה
זו התבטאה בגריעה מהחינוך האזרחי .העדפה זו התבטאה בכך ש־ 66%מהערכים עליהם
נבחנו התלמידים בחטיבות הביניים בתכנית הלימוד "מאה מושגי היסוד במורשת ציונות
ודמוקרטיה" היו ערכים יהודיים־ציוניים ,ורק  33%מהם היו ערכים דמוקרטיים .ההעדפה
באה לידי ביטוי גם בחלוקת המשאבים במשרד :מרבית התקציב של מטה קרמניצר־שנהר
הוטה לקידום תכניות מורשת יהודית וציונות .ההעדפה לטובת הזהות היהודית שהונהגה
על־ידי לימור לבנת (בניגוד להמלצות שביקשו כינון זהויות אזרחיות במקביל) באה
לידי ביטוי גם במינויים במערכת החינוך :ארבעה מתוך ארבעת המפקחים על מקצוע
האזרחות (כולל בחינוך הממלכתי) והממונה על יישום דו"חות קרמניצר־שנהר בשנת
" 4הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך ,התרבות והספורט" ,אתר הכנסת ( .)7.12.2004מתוך:
http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=5117
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 2004מונו על בסיס השקפת עולם פוליטית יהודית־דתית או ציונית־דתית .ההעדפה
באה לידי ביטוי גם בחלוקת השעות במערכת :משרד החינוך הקצה שעה להוראת
"מורשת" בכל חטיבות הביניים ,אך הוא לא הקצה שעה לחינוך אזרחי ,והתקציבים של
מטה קרמניצר־שנהר הוטו במובהק להקצאת השתלמויות של סגל בנושאי מורשת על
חשבון השתלמויות בדמוקרטיה ובאזרחות.
מובן שאינטרסים אישיים ופוליטיים ,כגון רצונה של השרה לבנת ליישם ולקדם
תכניות המשקפות את השקפת עולמה ,היוו גורם נוסף באי יישום ובאופן תקצוב מטה
הדו"חות .מיותר לציין כי קיימים אינטרסים פוליטיים שגרעו מיישום הדו"חות והובילו
5
לחיזוק החינוך היהודי ,אך לא יהודי־פלורליסטי כפי שדו"ח שנהר דרש.
אי יישום מסקנות דו"ח שנהר־קרמניצר לאורך השנים הוביל לתוצאות עגומות בקרב
אזרחי המדינה .הדור הישראלי הבא ,על כל הרכביו האתניים והדתיים ,לא זכה לכינון
זהות ישראלית־אזרחית משותפת .כתוצאה ,התלמידים שנחשפו להוראת האזרחות בכל
שכבות הגיל בשנת  2004היו  8%בלבד מכלל התלמידים ,בעוד להוראת התנ"ך נחשפים
בכל שנה 80%־ 90%מכלל התלמידים במערכת החינוך( 6שפיר .)27.7.2004 ,בחטיבה
העליונה כ־ 22%מכלל התלמידים נחשפים לתכניות אזרחות — בחינוך הממלכתי לומדים
לבגרות על פי התכנית "להיות אזרחים בישראל" ( ,)16%ובחינוך הטכנולוגי לומדים על
פי התכנית "ידע העם והמדינה" ( — )5%שתיהן נמצאות תחת פיקוח מקצועי של מפמ"ר
אזרחות ממלכתי .בחינוך הממלכתי־דתי לומדים לבגרות על פי התכנית הממלכתית
 5%מהתלמידים בלבד ,אך הפיקוח המקצועי הוא של מפמ"ר .בחינוך העצמאי לומדים
לבגרות רק  0.04%מהתלמידים על פי תכנית "אזרחים עצמאים" ,תחת פיקוח מקצועי
של מפמ"ר היסטוריה בפיקוח החרדי .כפי שניתן לראות ,דווקא בסקטורים הבדלניים
החינוך לערכים משותפים הנו כושל וחלש 7.גם התכנית הנלווית לדו"חות שנהר־קרמניצר
שפורסמה בזמנה של לימור לבנת לא יושמה כראוי.

" 5מה שנשאר זה בעיקר 'שעת מורשת' של לימור לבנת" ,הארץ .מתוך:

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=532692&contrassID=2&sub
ContrassID=2&sbSubContrassID=0

 6שפיר ( .)27.7.2004 ;2.3.2004חנה שפיר ,מפמ"ר אזרחות בחינוך הממלכתי ,משרד החינוך ,ירושלים.
 7ועוד עניין להשוואה :לעיצוב הזהות היהודית של התלמיד מוקדשות בין  600ל־ 1,000שעות ברצף
פדגוגי מכיתה א' עד י"ב (במסגרת לימודי תנ"ך ,היסטוריה ,תושב"ע ,ספרות ושעת מחנך) ,ואילו
לעיצוב הזהות האזרחית של התלמיד (רק בממלכתי ובממלכתי־דתי) היקף השעות המוקצות מזערי,
אין רצף פדגוגי ,אין סמכות מקצועית אחת ואין תכנית לימודים אחידה :בחטיבה העליונה מוקדשות
 60שעות בלבד לשכבת גיל אחת ,לימוד החומר נמשך כחמישה חודשים ,ובסיומם התלמידים ניגשים
לבחינת בגרות.

 266יסרפלא הנפד

"כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" ( 2003תחת ועדת דוברת)— 8
שרת החינוך לימור לבנת (יישום התבקש להתחיל בשנת )2005
רקע :בשנת  ,2003עקב המשבר המתמשך בתחום החינוך ,החליט המשרד להוביל מהפך
בכדי ליצור (שוב) תשתית ערכית משותפת בקרב האזרחים על־ידי כינון יסודות ערכיים
בחינוך הממלכתי־ציבורי .תכנית הליבה גובשה על־ידי כוח המשימה הלאומי לקידום
החינוך בישראל ,אשר מונה על־ידי הממשלה בתאריך ה־ 21בספטמבר  ,2003במטרה
לבחון את מערכת החינוך בישראל ולהמליץ על תכנית שינוי שתתייחס להיבט המבני,
הארגוני והפדגוגי של החינוך ,בטענה כי" :מערכת החינוך אמורה לשקף במטרותיה
ובפעולותיה את תמצית התרבות הכללית והלאומית אליה שואפת החברה .כך יהיו
לאזרחי העתיד עומק תרבותי ,שפה משותפת ועולם רוחני משותף .בישראל ,שבה מגוון
גדול של זהויות ותרבויות לאומיות ,עדתיות ,דתיות ותרבותיות ,יש צורך גם בשימור
ובפיתוח מקורות התרבות של כל מרכיבי החברה בנפרד וגם בחיזוק מרכיבי זהות ותרבות
המשותפים לכול ...החינוך הוא בסיס לעיצוב דמות האזרח ולהקניית ערכים הומאניים
ודמוקרטיים ,ערכים של שיתוף פעולה וסולידאריות חברתית ,התחשבות בזולת ותרומה
9
לזולת ,צדק ושוויון זכויות".
מטרות:
 .אשיפור הישגים של תלמידי ישראל :כפי שצוין במטרות הדו"ח הסופי משנת :2005
"קודם כול ובאופן הברור ביותר ,בשיפור הישגיהם של התלמידים — העלאת רמת
הידע והמיומנויות של כל התלמידים בכל מקצועות הלימוד ובכל רמות החינוך ,תוך
חיזוק המוטיבציה שלהם למימוש מרבי של יכולותיהם וחתירה מתמדת למצוינות
10
והצטיינות".
 .בחיזוק חינוך אזרחי־ממלכתי (תכנית הליבה) :במסגרת ועדת דוברת הוגשו המלצות
הוועדה לראש הממשלה דאז אריאל שרון ולשרת החינוך לימור לבנת .יצירת תכנית
הליבה הייתה אחת מההמלצות העיקריות של הוועדה .חיזוק החינוך הציבורי
חיוני מאחר שהוא בעל תפקיד מרכזי ביצירת תשתית תרבותית וערכית משותפת
לאזרחי המדינה ,ומתוך כך משמש כבסיס הכרחי לשמירת הסולידאריות בחברה.
חיזוקו של החינוך הציבורי יגדיל את הלכידות החברתית בין כל תושבי המדינה.
" 8כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל .התוכנית הלאומית לחינוך — דו"ח סופי" ,משרד החינוך

התרבות והספורט .מתוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/ :
DochSofi.htm

" 9כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" .שם.
 10שם.
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עליו להיות איכותי ולהציע פתרונות חינוך ראויים למגוון מרכיבי האוכלוסייה.
כפי שצוין בדו"ח" :החינוך הציבורי יפעל לממש את מטרות החינוך הקבועות
בחוק ולטפח את תלמידיו ברוח דמות הבוגר העולה ממטרות אלו .בהיותו פתוח
לכלל הילדים ומקום מפגש למגוון חלקי החברה ,החינוך הציבורי הוא כלי מרכזי
להגברת הלכידות בחברה הישראלית ,תוך חיזוק הזהות היהודית והזהות האישית
והקבוצתית של כל חלקי האוכלוסייה .אין לחינוך הציבורי תחליף במימוש האתגר
של גיבוש עולם ערכים משותף לקבוצות השונות בחברה הישראלית ,תוך שימור
11
וטיפוח המורשת הייחודית של כל קבוצה".
 .גצמצום פערים בחינוך :הוועדה ציינה את המטרה של "צמצום פערים בין המגזר
היהודי למגזר הערבי ...במציאות החברתית־כלכלית בישראל ,על מערכת החינוך
לראות את סגירת הפערים שמקורם ברקע החברתי־כלכלי של התלמידים ,כיעד
מרכזי המוטל על כל אחד ואחת מהמשתתפים בעשייה החינוכית .יש להעניק לכל
ילד וילדה ,מוקדם ככל האפשר בהתפתחותו ,הזדמנויות אמיתיות לפיתוח ולמימוש
היכולות הלימודיות ,החברתיות והרגשיות שלהם .יש לפעול לצמצום ההשפעות
של חסכים חינוכיים והשכלתיים הנובעים ממצב משפחתי ,מתנאי מגורים ומאופי
12
הקהילה שהם משתייכים אליה".
"תכנית הליבה" :ההמלצה — יצירת גרעין חינוך אזרחי לכלל האזרחים.
(נגזרת נוספת של ועדת דוברת)13
רקע :על־פי סעיף  4לחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג —  ,1953שר החינוך קובע את תכנית
הלימודים של המוסדות הרשמיים .לעניין המוסדות המוכרים שאינם רשמיים נקבע בסעיף
 11לחוק חינוך ממלכתי כי השר יכול וצריך להפעיל את שיקול דעתו כדי לקדם חינוך
גרעיני משותף 14.לפי סעיף  11האמור הותקנו תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים),
התשי"ג —  .1953בתקנה  1הוגדרה "תכנית היסוד" כ"מספר השעות לפי המקצועות
שהן חובה על כל מוסד חינוך" 15.תקנה  3ממשיכה וקובעת את תנאי ההכרה ,ועל־פיה
מוסד חינוך לא ייחשב למוסד מוכר אלא אם נתמלאו בו כל תנאי התקנה .בין התנאים
הנמנים בתקנה נאמר שעל המוסד לקיים את תכנית היסוד וכן כי הלימודים הנוספים
על תכנית היסוד צריכים להיות מאושרים על־ידי השר .לפי תקנה (3ג) "תכנית היסוד
 11שם.
 12שם.
 13מרכז המחקר והמידע של הכנסת .26.5.2003 .מתוךhttp://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/ :
m00557.rtf

 14חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג —  ,1953סעיף .11
 15תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) ,התשי"ג —  ,1953תקנה .1
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במוסד מוכר תהווה  75%מכלל שעות הלימודים במוסד חינוך רשמי ,אולם השר רשאי
לאשר אחוזים שונים מאלה ,ובלבד שתלמידי המוסד יגיעו לפי מבחנים ומבדקים לרמת
ההישגים הנתונה במוסד חינוך רשמי" 16.בשנת  1999הוגשה עתירה לבג"ץ בעניין תכנית
היסוד נגד שר החינוך והתרבות על־ידי עו"ד פריצקי ואחרים .בעתירה נטען כי על אף
שעל־פי החוק חובה לקבוע תכנית יסוד לכל מוסדות החינוך המוכרים ,לא קבע שר
החינוך תכנית יסוד .בג"צ התבקש לחייב את שר החינוך לקבוע תכנית יסוד המפרטת
את מספר השעות של מקצועות החובה למוסדות המוכרים שאינם רשמיים.
בעיות יישום — הוויכוח על תוכנה של תכנית הליבה :חלק מהמלצות ועדת דוברת היה
מזעור של מקצוע האזרחות וביטולו האפשרי כמקצוע לבגרות .פרופ' מרדכי קרמניצר,
שכתב את הדו"ח למשרד החינוך על הנחלת ערכי הדמוקרטיה במערכת החינוך ,טען
כי "הכוונה לבטל את הבגרות באזרחות תעמיק את נחיתות המקצוע ,שמקרין גם על
החינוך ליסודות הדמוקרטיה שמערכת החינוך בישראל אמורה להעניק לתלמידים".
ד"ר דן אבנון ,מייסד "מרכז גילה" לחינוך אזרחי באוניברסיטה העברית ,טען כי "ביטול
17
הבגרות באזרחות יעמיק את הפילוג החברתי".
סיבות לאי יישום דו"ח דוברת :ראשית ,כפיית רפורמת דוברת על המורים ואי שיתוף
המערכת המנהלית בבניית התכנית וההכרזות על פיטורי  4,500מהם עודדה את ארגוני
המורים לצאת לקמפיין נגד הרפורמה והשרה .מסקנות ועדת דוברת הלכו והתאדו זו
אחר זו בעוד כמה תהליכים נוספים תרמו לסוגייה .מסקנות הוועדה זכו לביקורת רבה,
כידוע ,הן מצד ארגוני המורים והן מצד גופים המייצגים את התלמידים והוריהם ,לאור
השינויים שהוועדה הציעה .ביקורת ציבורית חריפה זו ,שהתאפיינה במאבקים פומביים
מתמשכים ,כבר נתנה אות ראשון לקשיי היישום העתידיים .במקביל ,השינויים המתקדמים
שהוצעו לא זכו ליישום במשרד החינוך עצמו ,שלא לציין את המערכת הציבורית שהוא
ממונה עליו ,עקב קשיי תקציב ואי שליטה נאותה במערכת הבירוקרטית החינוכית .ניתן
להניח כי ניסיון המערכת הבירוקרטית המנהלית עם ועדות שכאלו תרם ליצירת תודעה
המתייחסת בספקנות רבה לכל שינוי בה ועל כן גם אינה ממהרת להיערך ליישומו.
ביולי  2005דווח כי הוועדה לחקיקה בתחום החינוך ,שאמורה לפעול לעיגון בחוק
של נושאים כמו מעמד החינוך הציבורי ,מטרות החינוך ,סל שירותים לתלמיד ומעמד
המנהל ,לא פעלה כלל במשך חודשים .ח"כ אברהם פורז ציין בזמנו כי "חבל שמשרד
החינוך מעדיף ללכת בצעדים כוחניים נגד המורים בכל הקשור לדו"ח דברת ולא להתקדם
 16שם ,תקנה .3
" 17במשרד החינוך שוקלים לבטל את הבגרות באזרחות :המורים חוששים' :המקצוע ימות'" .הארץ.
מתוךhttp://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=512203&contrassID= :
2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0
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בנושאים אחרים שניתן להתקדם בהם ללא בעיה" 18.באוגוסט  2005משרד החינוך,
השרה לימור לבנת ומנכ"לית משרד החינוך הודיעו כי ועדת דוברת תהפוך לפיילוט
בלבד שייושם רק ב־ 36רשויות מתנדבות .יש לציין כי ב־ 20מתוך  36הרשויות הללו
כבר הונהגו שינויים (כגון יום לימודים ארוך) קודם לכן .כלומר ,מבחינתן לא היה שינוי
לטובה ואף להיפך — חלק מהרשויות הפסידו את יום השישי כיום חינוך רגיל .בנובמבר
 2005החל להסתמן כי יישום שלב א' של הפיילוט נכשל עקב אי הקמתם של מתקנים
ושירותים תואמים ועקב קשיים מנהליים ביישום ההמלצות .ראשי ארגוני המורים דאז,
יוסי וסרמן ורן ארז ,ציינו כי לא נבנו התשתיות הנחוצות ,כגון פינות עבודה ממוחשבות
למורים .מנכ"לית משרד החינוך ,רונית תירוש ,אישרה שלא נבנו התשתיות ,אך לדבריה
19
היה מדובר בבעיה טכנית שתיפתר.
יתר על כן ,בעיות תקציביות ליישום המסקנות לא חסרו גם הן .בארבע השנים של
לבנת ותירוש קוצץ תקציב החינוך  16פעמים בסך כולל של כשלושה מיליארד שקלים
בבסיס התקציב .נוסף לכך ,התכנית גררה התחייבויות כלכליות מצד גורמים שונים
שלא צלחו לכסות את ההוצאות החדשות :מספר הכיתות החדשות שנוספו לא עמד
בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסייה ואף נפל מזה של שנים קודמות .אמנם הממשלה
התחייבה להזין כ־ 170אלף תלמידות ותלמידים נזקקים ,אך בפועל היא הזינה רק כ־70
אלף .אותם  70אלף שכן זכו בארוחות צהריים דווקא לא היו מהמעמד הנמוך אלא בינוני,
שכן רשויות מבוססות בלבד הצליחו להפעיל את התכנית .האשכולות הנמוכים לא היו
מסוגלים לממן את חלקם ב"מפעל ההזנה" והם נאלצו לוותר עליו .הרשויות המקומיות
התקשו לעמוד בהתחייבות הכלכלית ולא הצליחו להשתתף בחמישים האחוזים ,כפי
שנתבקשו 20.עם פרישת הליכוד מהממשלה ב־ 15בינואר  2006נכנסה התפטרותה של
21
השרה לימור לבנת לתוקפה ויישום המסקנות למעשה חדל בכללותו.

" 18משרד החינוך מזניח חלקים מדו"ח דברת" ,וואלה חדשות ( .)3.7.2005מתוך:
http://news.walla.co.il/?w=//740820

" 19המורים :שלב א' של הרפורמה בחינוך נכשל" .וואלה חדשות ( .)24.11.2005מתוך:
http://news.walla.co.il/?w=/94/814028

 20יוסי שריד" ,דברת הוליד עכבר" .)25.8.2005( Ynet ,מתוך:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3132823,00.html

" 21לבנת תיזכר בגלל כשלון דו"ח דברת" ,וואלה חדשות ( .)15.1.2006מתוך:
http://news.walla.co.il/?w=/94/842730
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"תכנית אופק חדש" — 200722 ,שרת החינוך יולי תמיר
רקע :יולי תמיר השיקה תכנית המתבססת על חלק ממסקנות ועדת דוברת ,שבין מטרותיה
להעלות את רמת המורים ולהגדיל את שעות ההשקעה בתלמיד .תכנית "אופק חדש"
ביקשה לצמצם פערים בחינוך ,לשפר הישגים ולעודד הצטיינות בקרב תלמידים ,להגדיל
זמן איכות עבור התלמידים ולשפר את מעמד ואת שכר המורה.
מטרות:
 .אצמצום פערים בחינוך.
 .בשיפור הישגים משמעותי של תלמידי ישראל.
באתר התכנית במשרד החינוך ציינה השרה יולי תמיר את חזונה" :צמצום הפערים בין
המרכז לפריפריה ובין שכבות הציבור השונות ,הענקת שוויון הזדמנויות אמיתי לכל
תלמיד ,שיפור הישגי התלמידים ,העצמת החינוך הערכי וחיזוק התודעה האזרחית
23
במערכת הלימודים ,לצד שיפור האקלים הבית־ספרי ומאבק באלימות".
בעיות יישום :בנובמבר  2008קבע בג"ץ כי משרד החינוך ,בראשותה של יולי תמיר,
מבזה את בית המשפט בכך שהשהה במשך שלוש שנים ביצוע של פסק דין להפסקת
האפליה של המגזר הערבי בתקציבי חינוך 24.על אף המסקנות והוועדות המעידות על
הסכנה הטמונה באי ההשקעה בחינוך של המיעוט הערבי ,משרד החינוך נכשל מבחינה
תקציבית וערכית מלטפל במידור של קבוצה זו.
סיבות לפגיעה ביישום :בעת כניסתו של גדעון סער לתפקיד שר החינוך הוא ציין כי
הוא "מאמין ברציפות שלטונית .לא חייבים לבטל ישר את מה שעשה השר הקודם,
אך צריך לעשות שינויים ותיקונים והם ייעשו אחרי חשיבה ודיונים" 25.לרפורמה של
יולי תמיר היו כבר מתנגדים מעת כהונתה בתפקיד ,ובעת חילוף השרים היה ביכולתם
להגדיל את השפעתם .רן ארז ,יו"ר ארגון המורים ,לדוגמה ,ניסה במשך שנים להגיע
להסכם עם המדינה לרפורמה במערכת החינוך אך התקשה בכך מאחר שיחסיו עם
שרת החינוך לשעבר יולי תמיר עלו על שרטון .עם כניסתו של גדעון סער לתפקיד
" 22אופק חדש" ,עיקרי הרפורמה .משרד החינוך .מתוךhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/ :
/Units/Ofek/MaBaofek

 23שם.

 24בג"ץ  ,5007/07ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל ואחרים נגד מדינת
ישראל — משרד החינוך ,ניתן ב־ .23.11.2008מתוךhttp://elyon1.court.gov.il/files/03/630/111/ :
n40/03111630.n40.htm

" 25מורה חדש בבית הספר :שר החינוך גדעון סער" NRG ,מעריב ( .)23.4.2009מתוך:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/882/333.html?hp=1&loc=115&tmp=9517
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החל לפעול עליו לחץ לזניחת הרפורמה .בנובמבר  ,2009רק כשנתיים לאחר שהתכנית
החלה את יישומה החלקי בשטח ,נפתח מו"מ מחודש על תכני הלימוד ,על אופן ארגון
הלימודים ,על מתכונת שבוע העבודה וכן על שכר המורים 26.שוב ניתן לצפות כיצד
גופים מנהליים ובירוקרטיים מצליחים לפגום ביישומה של תכנית אשר מכילה בעיקר
מטרות ארוכות טווח תוך כדי ניצול ההזדמנויות שאי היציבות השלטונית מספק עבורם.
"תכנית עדיפות לאומית לפריפריה" — 2009-200827 ,שר האוצר רוני בר־
און ,שר החינוך גדעון סער
רקע :הנתונים שהעידו על פער הולך וגדל בין המעמד הסוציו־אקונומי של הפריפריה אל
מול המרכז הלכו והתגברו .לאור המצב שר האוצר רוני בר־און והממונה על התקציבים
רם בלינקוב הציגו באוגוסט  2008לנשיא המדינה שמעון פרס את התכנית לחיזוק
הפריפריה ,שאושרה בממשלה במסגרת המדיניות הכלכלית ותקציב המדינה לשנת .2009
המדיניות הכלכלית לשנת  2009הכריזה על הפריפריה כאזור עדיפות לאומית ואמורה
היתה להוביל לפיתוח וקידום הפריפריה על־ידי הגברת השוויון בפוטנציאל ההזדמנויות,
צמצום הפערים בין הפריפריה לאזורים אחרים (בפרט מרכז הארץ) והגדלת שיעורי
הצמיחה וחיזוק העצמאות הכלכלית של הפריפריה .על פי הצעת התקציב שאושרה,
תיכנס תכנית הפריפריה לתוקפה בינואר  28.2009התכנית להעצמת הפריפריה מורכבת
מפיתוח תחומים בסיסיים וחיוניים ,כגון חינוך ,תעשייה ,שלטון מקומי ,תעסוקה ותשתיות.
מטרה (מני רבות):
צמצום פערים בחינוך :אופן היישום יהיה בנתינת עדיפות תקציבית לחינוך ביישובי
הפריפריה ובהחלת תכנית החינוך "אופק חדש" לבתי ספר בפריפריה .תכנית אופק חדש
מצופה להוביל להפחתת מספר התלמידים ,במשיכת כוח הוראה לפריפריה ובהחלת יום
לימודים ארוך .כמו כן ,תינתן העדפה תקציבית בחינוך ליישובי פריפריה.

" 26אופק חדש? יחודש המו"מ על הרפורמה בחינוך" ,וואלה חדשות ( .)1.11.2009מתוך:
http://news.walla.co.il/?w=//1599853

" 27נשיא המדינה מברך על תוכנית הפריפריה" ,משרד האוצר — דוברות והסברה ,אוגוסט  .2008מתוך:
http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubjects/
MofDoverSubjects_2008/MofDoverSubjects_2008_08/News2008_08_25.htm
" 28עדיפות לאומית לפריפריה" ,משרד האוצר .סקירה כללית־תקציב  .2009מתוךhttp://www.mof. :
gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/Summary/Lists/List/Attachments/4/summary4.
pdf
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בעיות יישום :טרם ניתן לבחון את היישום בשטח לאור העובדה כי היישום החל רק
מאמצע שנת  .2009עם זאת יצוין כי התכנית חלה רק עד סוף שנת .2010
 .2תוצאות תכניות החינוך בשטח — הצלחה או כישלון?
בפרקים הקודמים בחנו את תכניות החינוך לאורך חמש עשרה השנים האחרונות ,אשר
הציבו לעצמן למטרה לשפר את מערכת החינוך והישגיה .דו"ח קרמניצר־שנהר ,שנבנה
תחת כהונתו של שר החינוך אמנון רובינשטיין ,ביקש לבסס זהות דמוקרטית־פלורליסטית
בדור העתיד של ישראל על־ידי כינון זהות אחידה של הדמוקרטיה היהודית בקרב
תלמידי ישראל .כתיבת דו"ח קרמניצר־שנהר אמנם החלה בשנת  ,1995אך המטה שהוקם
ליישומו החל את פעולתו רק בשנת  .1999על אף שהוועדה שהוקמה על־ידי השר אמנון
רובינשטיין בחנה את הנושא לעומק והבנתה מסקנות ודרך יישום ראויה ,דו"ח ועדת
דוברת שנבנה תחת כהונתה של השרה לימור לבנת בשנת  ,2003ראה לנכון לצמצם
את יישום הדו"ח הקודם ולבסס מדיניות חדשה בחינוך .עם זאת ,גם דו"ח דוברת הגיע
למסקנה כי קיים צורך לבסס לכידות חברתית על־ידי יצירת רצף תכנים בתכנית החינוך
הממלכתי או כפי שכונה — "תכנית ליבה" .תחת השם "כוח המשימה הלאומי לקידום
החינוך בישראל" ,שם לו למטרה דו"ח דוברת גם את שיפור הישגי התלמידים בישראל
וכן את צמצום הפערים הגדלים בין הישגי ומשאבי מערכת החינוך בפריפריה לעומת
זו שבמרכז .דו"ח דוברת היה צריך לעבור לשלב היישום בשנת  .2005בשנת  2007שרת
החינוך יולי תמיר הבנתה את "תכנית אופק חדש" לחינוך בישראל בו הוצב כמטרה,
בדומה לדו"חות הקודמים ,לשפר באופן מיידי את הישגי התלמידים בישראל ואת רמת
החינוך המוקנית להם ,וכן לצמצם את הפערים שבין הישגי הפריפריה למרכז .בשנת
 2008הוכנה תכנית על־ידי שר האוצר רוני בר־און ושר החינוך גדעון סער ,שהייתה
צריכה לצאת לפועל בשנת  2009ולאפשר יצירת עדיפות לאומית לפריפריה בתחום
החינוך .על אף שחמש התכניות שנבחנו בעלות אופי שונה ,המטרות שהן הציבו לעצמן
היו דומות .ארבע תכניות מרכזיות מאת משרד החינוך ותכנית אחת מאת משרד האוצר
והחינוך יחדיו שמו להן (בין היתר) את המטרות הבאות:
 .אשיפור ההישגים של תלמידי ישראל (בהשוואה לקריטריונים לאומיים ובינלאומיים).
 .בצמצום הפערים בין הישגי התלמידים בפריפריה למרכז.
בעוד שמכלול התכניות ביקשו לבסס חינוך איכותי ,אחיד ושווה בקרב אזרחי ישראל
(על־ידי הצעות שונות) ,הצלחתן מוטלת בספק ,שכן שום תכנית לא זכתה להציג את
יכולותיה בשטח עקב הפסקת יישומה על־ידי השר או המנכ"ל המתחלפים .בחלק זה
ננסה לבחון את התוצאות בשטח של תכניות אלו.
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המטרה ויישומה :שיפור הישגי תלמידי ישראל
כל תכניות החינוך בעשור האחרון שמו להן למטרה לשפר את רמת ההישגים של תלמידי
ישראל ואת החינוך ככלל .בגרפים הבאים נבקש לעמוד על הצלחת ויישום תכניות אלו
על־ידי בחינת המטרות העיקריות שהתכניות הציבו לעצמן .נבחן האם אכן אחוז הזכאות
לבגרות עלה 29,אם הזכאים עומדים בדרישות הסף האוניברסיטאיות ומה מעמדה של
ישראל אל מול מדדים בינלאומיים.
תרשים  :1אחוז זכאות בקרב כלל הנבחנים לבגרות בשנים 2006-1999
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* נתונים מתוך משרד החינוך והלמ"ס .ראהhttp://cms.education.gov.il/NR/ :
rdonlyres/308ED228-CF9A-4FAC-B21D-8A201D6775B9/50435/cb.pdf
תרשים  :2אחוז זכאות לבגרות בקרב בני  17בשנים 2007-2001
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* מתוך נתונים מאת מרכז אדוה.

30

 29יש לציין כי כפי שמרכז אדוה ציין בדו"ח האחרון ,ישנו קושי לעקוב אחר שינויי מגמות לאור שינויים
בלתי מקריים המתחוללים בקריטריונים של משרד החינוך לזכאים בבגרות (כך למשל בגרות החורף
מוכנסת לתוך קריטריון אחר מבעבר) .מומלץ לעקוב אחר השינויים כפי שבאים לידי ביטוי בקרב
הזכאים בשכבת הגיל  17עקב כך.
 30ד"ר סבירסקי ,קונור־אטיאס ,קולובוב ,אבו חלא" ,זכאות לבגרות לפי יישוב  ,"2007-2006מרכז
אדוה .מתוךhttp://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut2007(1).pdf :
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איור  1ו־ :2על אף שמכלול תכניות החינוך האחרונות שמו להן כיעד להעלות את מספר
הזכאים לבגרות בישראל ,הנתונים מראים כי אין כל שיפור ואף קיימת ירידה במספר
הזכאים לבגרות .גם בקרב כלל הנבחנים וגם בקרב הנבחנים הצעירים מסתמנת מגמה
שלילית ברורה המעידה על ירידה חדה במספר הזכאים.
תרשים  :3אחוז הזכאים העומדים בדרישות הסף האוניברסיטאיות 2007-1997
45
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* מתוך נתונים מאת מרכז אדוה 31.גם מאיר שיטרית כיהן למשך כחמישה
חודשים במהלך שנת  6002כשר חינוך.

איור  :3על אף שמכלול התכניות שמו להן למטרה להעלות את מספר הזכאים ואת רמת
החינוך ,בפועל אין תוצאות לתהליך שכזה ,בעוד אחוז ניכר מהזכאים לבגרות עדיין
אינו עומד בתקנים האוניברסיטאיים .יתרה מזאת ,כפי שמציג האיור ,כארבעים אחוזים
מבני ה־ 17לא יוכלו להשתמש בהשכלתם ככלי כניסה לאוניברסיטה .מסתמנת עלייה
מתמשכת במשך העשור האחרון במספר הזכאים שאינם עומדים בדרישות האוניברסיטה.
תרשים  :4ההוצאה הלאומית והממשלתית על חינוך כשיעור מהתמ"ג( 2003 ,נתונים משווים)
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יפן
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* מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

32

 31שם.
" 32ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל ומדינות ה־  OECDבעשור האחרון" ,מרכז המחקר והמידע
של הכנסת .מתוךwww.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01712.doc :

 הידימלתו ךוניחה תכרעמ לע םירשהו ןוטלשה יפוליח תעפשה 275

איור  :4בניגוד למה שנהוג לחשוב ,הוצאותיה של ישראל על מערכת החינוך כולה היא
מכובדת בהחלט לעומת שאר המדינות המתועשות .כפי שניתן לראות ,ישראל הוציאה
סכום דומה ואף גבוה יותר ממדינות רבות אחרות על מערכת החינוך מתוך סך התוצר
הלאומי הגולמי.
מנתוני ה־ ,OECDארגון המדינות המתועשות ,עולה כי תלמידי ישראל מדורגים
במקום ה־ 28מתוך  30המדינות שהשתתפו במבחני ה־ .PISAעל אף מה שנהוג להניח,
ההוצאה של ישראל על תחום החינוך אינה רעה והיא אף מממנת יותר שיעורים ממרבית
מדינות אירופה .גם ביחס מספר המורים לתלמידים מצבה של ישראל טוב מאוד —
בעוד מספר התלמידים לכל מורה על פי ממוצע ה־ OECDהנו  ,13.4בישראל הוא
 12.7בלבד 33.אם כך ,ישראל מממנת לא רק יותר מורים אלא גם יותר שיעורים .הבעיה
טמונה בשאלה כיצד שיעורים אלו מנוצלים .בעוד הנתונים מראים כי על אף ששעות
הלימודים בכללותן דומות ,השיעורים המנוצלים בפועל ללימודי קריאה ,מדע ומתמטיקה
נמוכים באופן ניכר.
המטרה ויישומה :צמצום הפערים במערכת החינוך
מכלול תכניות החינוך שמו להן כמטרה לצמצם את הפערים הניכרים בקרב הישגי
תלמידי ישראל ואיכות לימודיהם .הפערים בהישגי התלמידים ניכרים עד מאוד ,במיוחד
בין תלמידים ביישובים מבוססים ויישובי פריפריה ובין תלמידים יהודים וערבים .בחלק
זה תיבחן הצלחת התכניות בצמצום פערים אלו בעשור האחרון.
תרשים  :5אחוז זכאות לבגרות בין השנים  :2006-1999יהודים וערבים בישראל
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* נתונים מתוך משרד החינוך והלמ"ס.

34

 33דן בן־דוד" ,שעת חינוך" ,הארץ ( .)22.9.2008מתוךhttp://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1022982. :
html?more=1
 34הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מתוךhttp://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/308ED228- :
CF9A-4FAC-B21D-8A201D6775B9/50435/cb.pdf
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איור  :5הפערים בין יהודים וערבים מתבטאים בפער באחוזי הזכאות לבגרות .על אף
שהתכניות שמו להן למטרה את צמצום הפערים האלו ,מסתמן גידול בפערים בשנים
האחרונות.
תרשים  :6הבדלים בזכאות לבגרות בקרב יישובי הארץ (ממוצע שנים )2001-1997
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* נתונים מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

35

איור  :6כפי שניתן לראות מאיור זה ,קיימים פערים ניכרים ואף קיצוניים בין היישובים
השונים בישראל והישגי התלמידים שבהם .כך לדוגמה מספר הזכאים לבגרות ביישוב
מכבים רעות כפול ממספר הזכאים בעיר שדרות .בבני ברק ויישובים כגון מודיעין
עילית הפערים מתבטאים בהבדלים של מאות אחוזים ,סוגייה שניתן לייחס לאי יישום
תכנית ליבה.
תרשים  :7אחוז בגרות בקרב בני  17בעיירות מבוססות ועיירות פיתוח 2007-2001
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* מתוך נתונים מאת מרכז אדוה.

36

 35הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מתוךhttp://www.cbs.gov.il/publications/profil_ishuvim02/ :
pdf/g25.pdf

 36ד"ר סבירסקי ,קונור־אטיאס ,קולובוב ,אבו חלא" ,זכאות לבגרות לפי יישוב  ,"2007-2006מרכז
אדוה .מתוךhttp://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut2007(1).pdf :
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תרשים  :8זכאות לבגרות בקרב בני  17בשנת  2007על פי מחוז
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* מתוך נתונים מאת מרכז אדוה.

37

איור  7ו־ :8כפי שניתן לראות מאיורים אלה ,הפערים בקרב תלמידים מעיירות פיתוח
ויישובים מבוססים ניכרים וגדלים עם הזמן .על אף שמרבית התכניות שמו להן למטרה
לצמצם ,או לכל הפחות למנוע את התדרדרות הפערים בהישגי התלמידים ,בשנת 2007
הפערים בין עניים ועשירים הולכים וגדלים .יש לציין כי מערכת החינוך היא הכלי
הבסיסי והחיוני ביותר עבור השכבות החלשות לקידום מעמדן ,ובמצב בו חינוכן נפגע
נמנעת מהן היכולת להתקדם ולשפר את מצבן בדור העתיד.
אם אין די בנתונים עגומים אלו בכדי ללמד על הפער העצום הקיים בקרב התלמידים
במערכת החינוך בישראל ,הרי שגם ארגון ה־ EOCDציין כי ישראל הייתה במקום
38
הראשון בגודל פערי החינוך המתקיימים בה.
 .3סיכום
אי יציבות שלטונית כגורם למשבר במערכת החינוך
כפי שדו"ח זה הציג ,מוועדת קרמניצר־שנהר משנת  1996ועד לתכנית אופק חדש שנוסדה
בשנת  ,2007מערכת החינוך לא צלחה בהשגת מטרותיה .על אף מורכבות הדו"חות
והאנשים המקצועיים המעורבים בהם ,מטרותיהם היו פשוטות עד מאוד :העלאת רמת
החינוך בישראל כמתבטא בהישגי תלמידיה (כפי שמתבטא באחוז הזכאים לבגרות
והעומדים בתקני האוניברסיטה) וצמצום הפערים בה (האתניים והפריפריאליים).

וגם :סבירסקי ,שוורץ" ,זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב ."2005-2004 :מתוךhttp://www.adva. :
org/UserFiles/File/Bagrut06110706.pdf

 37שם.
 38דן בן־דוד" ,שעת חינוך" ,הארץ (.)22.9.2008
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מבחינת המדדים שנבחרו מסתמן כי לא רק שתכניות אלו לא יושמו ולא צלחו
בשיפור הישגי התלמידים ובצמצום הפערים בחינוך ,אלא אף החמירו את המשבר
בחינוך .אחוז הזכאים לבגרות הולך ויורד .מתוך הזכאים לבגרות ,אחוז העומדים
בתקנים אוניברסיטאיים הולך ויורד גם כן .הפערים בהישגי תלמידים יהודים וערבים
הולכים וגדלים .הפערים בין הישגי תלמידים מיישובים מבוססים לעומת יישובי פיתוח
מתעצמים גם כן .בעוד משרד החינוך שוקד על תכנית נוספת ,התלמידים עליהם הוא
ממונה משלמים את המחיר .אי היישום של מסקנות הדו"חות לאור חילופי השלטון
המהירים וחילופי השרים במשרד החינוך מותיר את המערכת משותקת וחסרת יכולת
להתמודד אל מול האתגרים המצטברים בפניה.
הבה נבחן את קצב התחלופה של שרים ומנכ"לים במשרד החינוך כדי לעמוד על
מידת היציבות במערכת החינוכית ויכולתה המשתמעת ליישם את תכניותיה ולהשיג
את יעדיה:
שרי חינוך ומנכ"לים במשרד החינוך מאז קום המדינה

שם השר
זלמן שזר
דוד רמז

תקופת כהונה
1.11.1950 – 10.3.1949
19.5.1951 – 1.11.1950

בן ציון דינור

3.11.1955 – 8.10.1951

זלמן ארן
אבא אבן
זלמן ארן
יגאל אלון
אהרון ידלין
זבולון המר

10.5.1960 – 3.11.1955
26.6.1963 – 10.5.1960
15.12.1969 – 26.6.1963
3.6.1974 – 15.12.1969
20.6.1977 – 3.6.1974
13.9.1984 – 20.6.1977

יצחק נבון

15.3.1990 – 13.9.1984

11.6.1990 – 15.3.1990
יצחק שמיר
13.7.1992 – 11.6.1990
זבולון המר
11.5.1993 – 13.7.1992
שולמית אלוני
7.6.1993 – 11.5.1993
יצחק רבין
אמנון רובינשטיין 18.6.1996 – 7.6.1993
20.1.1998 – 18.6.1996
זבולון המר
6.7.1999 – 25.2.1998
יצחק לוי
24.6.2000 – 6.7.1999
יוסי שריד
7.3.2001 – 24.9.2000
אהוד ברק
14.1.2006 – 7.3.2001
לימור לבנת
4.5.2006 – 18.1.2006
מאיר שטרית

מנכ״ל המשרד
ד"ר ברוך בן יהודה
פרופ' אליעזר ריגר
משנת  1954ד"ר משה אבידור
ד"ר חנוך רינות
משנת  1967יעקב שריד
אלעד פלד
משנת  1976אליעזר שמואלי
משנת  1986ד"ר שמשון שושני
משנת  1989ד"ר דן שרון
זבולון אורלב
ד"ר שמשון שושני
בן ציון דל
שלומית עמיחי
רונית תירוש
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שם השר

תקופת כהונה

יולי תמיר

31.3.2009 – 4.5.2006

גדעון סער

 - 31.3.2009עודנו מכהן

מנכ״ל המשרד
עד  2007שמואל אבואב
מספטמבר  2007שלומית עמיחי
ד"ר שמשון שושני

כפי שניתן לראות ,זמן כהונה של שר חינוך הנו  2.6שנים בממוצע בלבד .זמן כהונה
של מנכ"ל הנו  3.5שנים בממוצע בלבד .אילו נבחן רק את התחלפות השרים בחמש
עשרה השנה האחרונות נראה כי זמן הכהונה של שר חינוך ירד באופן משמעותי ל־1.6
שנים בלבד .זמן כהונה של מנכ"לים ירד גם הוא לשנתיים בלבד.
עם זמן כהונה ממוצע של שנה וחצי לשר חינוך ושנתיים למנכ"ל ,קל להבין מדוע
ישנה בעיית יישום של תכניות חינוך .מעבר לאי שמירה על קו מנחה ברמה המנהיגותית־
ארגונית ,התחלפויות השלטון גוררות בעיות תקציביות חוזרות ונשנות בתקציב החינוך,
בעוד כל תכנית נבנית בהתאם לתקציב אשר משתנה כשנה לאחר מכן ועל כן גורע
מיישומה .יתרה מזאת ,לאור חילופי השרים המהירים ,בעיקר המערכת הבירוקרטית
וארגונים חיצוניים כגון ארגון המורים מצליחים להשפיע על מהות ויישום הרפורמות,
תפקיד שלמעשה אמור להיות בידיי הממשלה והציבור .ההתחלפויות המהירות בשלטון
וחילופי השרים יצרו כאוס במשרד החינוך ובעיית ניהול קשה שאינה מאפשרת למערכת
לייצב ,לשפר ואף לתחזק את מערכת החינוך בארץ.
היעדר היציבות המערכתית לא מאפשר את יישום הדו"חות ובכך משתק את מערכת
החינוך וכן את תלמידיה .זוהי תופעה מצערת עד מאוד ,במיוחד כשהוצאותיה של
ישראל על מערכת החינוך הן יחסית גבוהות — ועדיין היא אינה מצליחה להביא את
תלמידיה לרמת ההישגים הראויה על פי תקנים בינלאומים .לאור חילופי השלטון
מתקשה מערכת החינוך לנהל רפורמה חיונית מאחר שבעת תהליך חילופי שלטון מעמד
המשרד מתערער ,במיוחד אל מול גורמים אחרים כגון הסתדרות המורים או הפקידים
העובדים במשרד החינוך עצמו.
ביבליוגרפיה (על פי סדר הופעה בדו"ח)
רועי גולדנברג" ,תמונה עגומה על מצב החינוך בישראל :מערכת החינוך המקומית עדיין רחוקה מה־
 ,"OECDגלובס ( .)6.4.2009מתוך:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000440761

משרד החינוך" ,המטה ליישום דו"חות שנהר וקרמניצר" .מתוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Dochot

שפיר ( .)27.7.2004 ;2.3.2004חנה שפיר ,מפמ"ר אזרחות בחינוך הממלכתי ,משרד החינוך ,ירושלים.
הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך ,התרבות והספורט .אתר הכנסת .)7.12.2004( .מתוך:

http://www.knesset.gov.il/spokesman/heb/Result.asp?HodID=5117

יאיר שלג" ,מה שנשאר זה בעיקר 'שעת מורשת' של לימור לבנת" .הארץ .מתוך:
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http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=532692&contrassID=2&subCo
ntrassID=2&sbSubContrassID=0

משרד החינוך התרבות והספורט" ,כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל .התוכנית הלאומית
לחינוך — דו"ח סופי" .מתוך:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm

מרכז המחקר והמידע של הכנסת .26.5.2003 ,מתוך:

http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00557.rtf

חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג —  ,1953סעיף .11
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) ,התשי"ג —  ,1953תקנה .1
"במשרד החינוך שוקלים לבטל את הבגרות באזרחות :המורים חוששים' :המקצוע ימות'" .הארץ .בתוך:

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=512203&contrassID=2&subCo
ntrassID=1&sbSubContrassID=0

"משרד החינוך מזניח חלקים מדו"ח דברת" ,וואלה חדשות .)3.7.2005( .מתוך:

http://news.walla.co.il/?w=//740820

"המורים :שלב א' של הרפורמה בחינוך נכשל" .וואלה חדשות .)24.11.2005( .מתוך:

http://news.walla.co.il/?w=/94/814028

יוסי שריד" ,דברת הוליד עכבר" .)25.8.2005( Ynet ,מתוך:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3132823,00.html

"לבנת תיזכר בגלל כשלון דו"ח דברת" ,וואלה חדשות ( .)15.1.2006מתוך:

http://news.walla.co.il/?w=/94/842730

משרד החינוך" ,אופק חדש" ,עקרי הרפורמה .מתוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/MaBaofek

בג"ץ  ,5007/07ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל ואחרים נגד מדינת ישראל — משרד
החינוך ,ניתן ב־ .23.11.2008מתוך:

http://elyon1.court.gov.il/files/03/630/111/n40/03111630.n40.htm
אפרת זמר" ,מורה חדש בבית הספר :שר החינוך גדעון סער" nrg ,מעריב ( .)23.4.2009מתוך:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/882/333.html?hp=1&loc=115&tmp=9517

נעמה טלמור" ,אופק חדש? יחודש המו"מ על הרפורמה בחינוך" ,וואלה חדשות ( .)1.11.2009מתוך:

http://news.walla.co.il/?w=//1599853

משרד האוצר — דוברות והסברה" ,נשיא המדינה מברך על תוכנית הפריפריה" (אוגוסט  .)2008מתוך:

http://www.gimlaim.mof.gov.il/Mof/Dover/MofDoverTopNav/MofDoverSubjects/
MofDoverSubjects_2008/MofDoverSubjects_2008_08/News2008_08_25.htm

משרד האוצר" ,עדיפות לאומית לפריפריה" .סקירה כללית־תקציב  .2009מתוך:

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/Summary/Lists/List/
Attachments/4/summary4.pdf

ד"ר סבירסקי ,קונור־אטיאס ,קולובוב ,אבו חלא" ,זכאות לבגרות לפי יישוב  ,"2007-2006מרכז אדוה .מתוך:
http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut2007(1).pdf

מרכז המחקר והמידע של הכנסת" ,ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל ומדינות ה־ OECDבעשור
האחרון" .מתוך:
www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01712.doc

דן בן־דוד" ,שעת חינוך" .הארץ ( .)22.9.2008מתוך:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1022982.html?more=1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מתוך:

 h t t p : / / c m s . e d u c a t i o n . g o v. i l / N R / r d o n l y r e s / 3 0 8 E D 2 2 8 - C F 9 A - 4 FA C - B 2 1 D8A201D6775B9/50435/cb.pdf
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מתוך:

http://www.cbs.gov.il/publications/profil_ishuvim02/pdf/g25.pdf

סבירסקי ,שוורץ" ,זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב ,"2005-2004 :מרכז אדוה .מתוך:

http://www.adva.org/UserFiles/File/Bagrut06110706.pdf

נספח :שיעור הניגשים והזכאים מתלמידי י"ב לפי רשות מקומית בה גרים התלמידים
זכאים לבגרות לאחר מועד
חורף העוקב שלאחר סיום
הלימודים הגרים ברשות
אחוז זכאים לבגרות
(מהלומדים בי״ב הגרים
ברשות)

אחוז ניגשים לבגרות

ניגשים לבגרות הגרים
ברשות

אחוז תלמידי י״ב הגרים
ברשות ולומדים בה

תלמידי י״ב הגרים ברשות
ולומדים בה

תלמידי י״ב הגרים ברשות

שנת לימודים

73 43.71%

143 85.63%

160 95.81%

167

תשס״ח

74 41.34%

131 73.18%

170 94.97%

179

תשס״ז

73 51.77%

125 88.65%

137 97.16%

141

תשס״ו

2614
2853
2917
4837
4979
4949
378
359
331
401
365
312
575
637
653

תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו

65.26%
64.91%
67.16%
53.50%
53.75%
56.38%
50.79%
58.77%
57.10%
18.20%
19.18%
15.06%
45.91%
44.90%
51.30%

1706
1852
1959
2588
2676
2790
192
211
189
73
70
*47
264
286
335

94.41%
93.55%
95.17%
83.61%
84.78%
86.44%
93.12%
97.21%
97.28%
72.57%
74.25%
73.72%
89.74%
86.19%
89.28%

2468
2669
2776
4044
4221
4278
352
349
322
291
271
230
516
549
583

87.87%
88.54%
88.31%
87.74%
87.29%
88.66%
92.86%
95.82%
96.68%
99.25%
98.08%
98.08%
67.30%
70.02%
63.25%

2297
2526
2576
4244
4346
4388
351
344
320
398
358
306
387
446
413

רשות מקומית בה גר
התלמיד

2194 66.89%

3096 94.39%

2849 86.86%

3280

תשס״ו

מגזר

2222 67.37%

3090 93.69%

2871 87.05%

3298

תשס״ז

קבוצת מדרג טיפוח

2139 69.90%

2886 94.31%

2655 86.76%

3060

תשס״ח

תל
אביב-
יפו
תל
אביב-
יפו
תל
אביב-
יפו
תל
אביב-
יפו
תל
אביב-
יפו
תל
אביב-
יפו
חיפה
חיפה
חיפה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
חיפה
חיפה
חיפה
ירושלים
ירושלים
ירושלים
לוד
לוד
לוד

יהודי

גבוהה

יהודי

גבוהה

יהודי

גבוהה

לא יהודי גבוהה
לא יהודי גבוהה
לא יהודי גבוהה
יהודי
יהודי
יהודי
יהודי
יהודי
יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
יהודי
יהודי
יהודי

בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
נמוכה
נמוכה
נמוכה
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זכאים לבגרות לאחר מועד
חורף העוקב שלאחר סיום
הלימודים הגרים ברשות
אחוז זכאים לבגרות
(מהלומדים בי״ב הגרים
ברשות)

אחוז ניגשים לבגרות

ניגשים לבגרות הגרים
ברשות

אחוז תלמידי י״ב הגרים
ברשות ולומדים בה

תלמידי י״ב הגרים ברשות
ולומדים בה

תלמידי י״ב הגרים ברשות

שנת לימודים

167
169
216
330
318
354
61
86
67

350
357
449
587
615
655
192
175
187

357
362
392
372
290
357
*0
143
143

448
452
518
687
723
736
209
184
197

תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו

*32 38.10%

76 90.48%

71 84.52%

84

תשס״ח

*39 58.21%

64 95.52%

56 83.58%

67

תשס״ז

*35 49.30%

67 94.37%

64 90.14%

71

תשס״ו

230
222
240
183
173
163

תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו

37.28%
37.39%
41.70%
48.03%
43.98%
48.10%
29.19%
46.74%
34.01%

57.83%
51.80%
50.42%
34.97%
40.46%
46.01%

133
115
121
64
70
75

78.13%
78.98%
86.68%
85.44%
85.06%
88.99%
91.87%
95.11%
94.92%

90.43%
90.54%
87.50%
95.63%
97.69%
92.64%

208
201
210
175
169
151

79.69%
80.09%
75.68%
54.15%
40.11%
48.51%
0.00%
77.72%
72.59%

80.00%
75.23%
81.25%
96.17%
28.32%
28.22%

184
167
195
176
*49
*46

רשות מקומית בה גר
התלמיד

127 50.80%

222 88.80%

187 74.80%

250

תשס״ו

מגזר

140 54.47%

232 90.27%

183 71.21%

257

תשס״ז

קבוצת מדרג טיפוח

119 53.60%

200 90.09%

151 68.02%

222

תשס״ח

מעלות-
תרשיחא
מעלות-
תרשיחא
מעלות-
תרשיחא
עכו
עכו
עכו
רמלה
רמלה
רמלה
לוד
לוד
לוד
מעלות-
תרשיחא
מעלות-
תרשיחא
מעלות-
תרשיחא
עכו
עכו
עכו
רמלה
רמלה
רמלה

יהודי

נמוכה

יהודי

נמוכה

יהודי

נמוכה

נמוכה
יהודי
נמוכה
יהודי
נמוכה
יהודי
נמוכה
יהודי
נמוכה
יהודי
נמוכה
יהודי
לא יהודי נמוכה
לא יהודי נמוכה
לא יהודי נמוכה
לא יהודי נמוכה
לא יהודי נמוכה
לא יהודי נמוכה
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי
לא יהודי

נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה
נמוכה

הערה :כדי להימנע מהסקת מסקנות סטטיסטיות מוטעות סימנו ב * מספר תלמידים הקטן מ־.50
מתוךhttp://www.education.gov.il/netuney_bchinot :

"כשאדם עולה במעלה ההר לא די שיראה מרחוק את הפסגה
הגבוהה ויישא תמיד את עיניו לקראתה ,עליו לראות את השבילים
ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות .ואם ישנם,
עליו להתגבר עליהם או לעקוף אותם אחרת לא יגיע לפסגה".
דוד בן־גוריון

בריחת המוחות מישראל
לירון לוין
המאמר עוסק בתופעת בריחת המוחות מישראל .המאמר מתאר את תמונת המצב
בישראל נכון לשנת  2010ומצביע על הקשיים המדיניים ,החברתיים והכלכליים הצפויים
לישראל במאה ה־ ,21אלמלא תצא אל הפועל תכנית ממשית להתמודדות עם בריחת
המוחות .המחברת בוחנת את החסמים הקיימים בדרך להתמודדות עם הבעיה ומצביעה
על חוסר היציבות השלטונית כגורם מעכב להתממשותן של תכניות ממשלתיות שגובשו
בנושא .בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות לבעייתיות התופעה בארץ וניסיון ממשי
להתמודד עמה .כמה ועדות עסקו בנושא וגיבשו המלצות למדיניות ממשלתית אשר
תפעל למניעת התופעה ,אך מרביתן נגנזו או נדחו ולא יצאו אל הפועל כמצופה ,כך
שלמרות ההבנה ההולכת וגוברת בקרב מקבלי ההחלטות על חומרת המצב ולמרות
העיסוק בנושא בוועדות השונות ,נראה כי פעולות ממשיות למיגור התופעה מתרחשות
בקרב איטי הרבה יותר.

הקדמה
מדינת ישראל נמצאת כיום במקום הראשון בעולם בתופעת בריחת המוחות ,ביחס
למספר תושביה .השבת המוחות הבורחים לישראל הוגדרה כמטרה לאומית .ממשלת
ישראל הכריזה כי ההון האנושי הנו המשאב החשוב ביותר שיש לנו כמדינה ואנו חייבים
להיאבק על כל מוח יהודי שאינו נמצא בישראל (המשרד לקליטת העלייה.)2009 ,
ההגירה הבינלאומית של עובדים משכילים — בריחת המוחות ( — )brain drainעוררה
עניין רב בשנים האחרונות בספרות הכלכלית המקצועית ובעיתונות הפופולארית.
הביקוש המתעצם לעובדים מיומנים הביא לפתיחות רבה יותר במדיניות ההגירה של
רבות מהמדינות המפותחות ,כאשר מדובר בעובדים דרושים ,בעיקר משכילים .מחקרים
283
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רבים אכן מוצאים עלייה ניכרת בהיקף ההגירה של משכילים במהלך שנות התשעים
של המאה העשרים (גולד ומואב.)2006 ,
להשכלה הגבוהה נודעת חשיבות רבה בעת המודרנית ,שכן היא גורם המשפיע
ישירות על התקדמותם של פרטים ושל קבוצות בחברה ובמדרג החברתי :רכישת השכלה
גבוהה מעלה את סיכויי התעסוקה ואת הסיכויים להשתכר שכר גבוה ,מקנה כלים
למיצוי אישי ומשפיעה על סיכויי ההצלחה בלימודים של הדור הבא .כמו כן ,ההשכלה
הגבוהה משפיעה על הפיתוח הכלכלי במדינה ,על השגשוג ועל ההשתלבות במגמות
של ִקדמה טכנולוגית (סחייק.)2005 ,
מדינת ישראל דלה מבחינת משאבי טבע זמינים .הון אנושי ,לפיכך ,מהווה אוצר
מרכזי ,שכן הון אנושי איכותי תורם להתפתחות המשק ולצמיחה בת־קיימא .בישראל
תורם הון כזה לשגשוג כלכלי ולרמה טכנולוגית גבוהה (עאסלה וקורת.)2008 ,
למזלנו ,היו לדור המייסדים התבונה והנכונות להקריב הרבה מהמעט שעמד לרשותו,
כדי להעמיד על הרגליים מערכת השכלה גבוהה אשר אפשרה לבוגריה לנצל את מהפכת
ההיי־טק כאשר זו פרצה ולהתמודד עם האתגרים הצבאיים המתעצמים .ההישגים
הפנומנאליים של השנים האחרונות הם תוצאה של השקעות העבר .באותה מידה ,היכולת
של ילדינו לשרוד כלכלית וצבאית בעתיד תיקבע על־ידי ההשקעה שלנו היום .מדובר
למעשה בעניין של סדר עדיפויות לאומי (ד"ר דן בן־דוד ,אתר עיתון הארץ.)2008 ,
ההגירה של מיטב הבנים והבנות והדעיכה בהיקף העלייה לארץ אינה רק בעיה בפני
עצמה אלה סימפטום לבעיה חמורה יותר — כישלונה של מדינת ישראל ביצירת חברה
המאפשרת רווחה ואיכות חיים ,כזו שתמשוך את מיטב העם היהודי לעלות ,ולא תדחוק
את אזרחי המדינה לחפש את גורלם מחוץ לגבולותיה (גולד ומואב.)2006 ,
בשנים האחרונות ישנה התייחסות ברמה מדינית לתופעה ההולכת וגוברת ,ועדות
ותכניות עולות על הפרק ,אך פעמים רבות נזנחות ולא יוצאות אל הפועל .מחקר זה
בא לתאר את תופעת בריחת המוחות ,היקפיה ,מאפייניה והשלכותיה ,כולל נתונים
מספריים נרחבים להמחשת המצב ולסיקור הנעשה בארץ ובעולם בשנים האחרונות
להתמודדות עם התופעה.
מטרת המחקר הנוכחי היא לתאר את תמונת המצב בישראל של שנת  2010ולעלות
את הקשיים המדיניים ,החברתיים והכלכליים הצפויים לישראל במאה ה־ ,21אלמלא
תצא אל הפועל תכנית ממשית להתמודדות עם בריחת המוחות .כמו כן ,המחקר בא
לשפוך אור על החסמים הקיימים בדרך להתמודדות עם הבעיה ולהציע את חוסר
היציבות השלטונית כגורם מעכב להתממשותן של תכניות ממשלתיות שגובשו בנושא.
למחקר חשיבות גבוהה בהבנת תמונת המצב כיום ,במיוחד לאור התכנית הממשלתית
החדשה שאושרה לאחרונה לטיפול בבעיה ,הלא היא "תכנית הכוכבים" .תכנית זו
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נסקרת אף היא בעבודה זו ,תוך העלאת יתרונותיה וחסרונותיה וניסיון להעריך את
סיכויי הצלחתה בעתיד.
פרק א :רקע תיאורטי
תהליך הגלובליזציה והטכנולוגיות החדשות שינו את חלוקת העבודה ואת היחס שבין
הון לעבודה בעולם .הדבר הביא להגירה בינלאומית של כוח עבודה ,ובכללו של כוח
עבודה מיומן .תופעה זו נקראת "בריחת מוחות" — הגירה של כוחות מדעיים־טכנולוגיים
(סחייק.)2005 ,
רקע על התופעה
המונח "בריחת מוחות" ( )brain drainנטבע לראשונה בשנות השישים של המאה הקודמת
כדי לתאר את ההגירה של אינטלקטואלים ומדענים בריטים לארצות הברית (Gaillard
 ;and Gaillard, 1997בתוך–תקוה .)2006 ,באופן מסורתי ,השיג ושיח סביב בריחת מוחות
התנהל על בסיס גישות של הון אנושי ( ;Fourie and Joubert, 1998בתוך — תקוה,
 .)2006גישות אלה גורסות כי ההכשרה ,היכולות ,המיומנות והכישורים שאדם רוכש
באמצעות חינוך ,מייצגים את ההון האנושי שלו .ממשלות משקיעות משאבים בהון
האנושי הזה על־ידי הכשרה וחינוך ,ומצפות לתשואה על ההשקעה כשהאדם מתחיל
לפעול כלכלית ,להיות יצרני ולשלם מסים ( ;Rosenbaum et al., 1990בתוך — תקוה,
 .)2006מנקודת מבט זו ,הגירתם של עובדים מיומנים היא בבחינת הפסד למדינת המוצא,
מכיוון שהמדינה אינה יוצאת נשכרת מפירות השקעתה בהון האנושי (תקוה.)2006 ,
תופעת בריחת המוחות מהאקדמיה הישראלית מרמזת על מצב מערכת ההשכלה
הגבוהה היום .חשוב מאוד להבדיל בין הסימפטום — בריחת המוחות — ובין הבעיה עצמה:
מצבה העגום של האקדמיה בישראל (בן־דוד .)2008 ,מצבן הכלכלי של אוניברסיטאות
המחקר בארץ הוא בעייתי ,המיתון המתמשך במשק פגע גם בהן .התקציבים שהמוסדות
האקדמיים מקבלים מהות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה)
קטנו מאוד בשל קיצוצי הממשלה ,וכן עליית מספרן של המכללות פוגעת במוסדות
הוותיקים .הנהלות האוניברסיטאות מתקשות להתמודד עם המצב החדש ומנסות לייעל
ולקצץ ככל שניתן (אתר .)2004 ,nrg
עובדי ותלמידי האוניברסיטאות מושפעים מהמצב ,אך נראה כי הנפגעים הבולטים
הם תלמידי המחקר ,סטודנטים לתואר שני ולדוקטורט ,שנמנים עם הסגל הזוטר של
האוניברסיטאות ואמורים להוות את דור ההמשך של המחקר האקדמי והתעשייתי בישראל.
רובם מנסים להתמודד עם המצב הקיים על מנת לסיים את התואר ואחרים עוזבים את
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האקדמיה ומשתלבים בשוק העבודה .האפשרות השלישית היא לעזוב לטובת אפשרות
טובה יותר במדינה אחרת (אתר .)2004 ,nrg
על־פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שיעור היורדים מהארץ נמצא
במגמת עלייה מתמדת בשנים האחרונות .בקרב האוכלוסייה המשכילה — בעלי תואר
בוגר ומעלה ,הנטייה לרדת מהארץ גבוהה משמעותית מזו של בעלי השכלה נמוכה,
כך שהיורדים אינם מהווים חתך מייצג של האוכלוסייה .מדובר בקבוצה שבה המשקל
היחסי של צעירים משכילים גבוה משמעותית מחלקם היחסי בכלל האוכלוסייה (גולד
ומואב.)2006 ,
בריחת מוחות אינה תופעה ישראלית בלעדית .במקביל לתופעת הגלובליזציה
בתחום הכלכלי ,עובר גם על המדע תהליך דומה .מציאות הכפר הגלובלי משפיעה על
מעבר מדענים ובעלי מקצוע מיומנים ממדינה למדינה .הפיתוי הוא לא רק רמת שכר
גבוהה יותר ,אלא בעיקר סביבת המחקר המאפשרת פיתוח הפוטנציאל המדעי ,בעיקר
של מדענים צעירים .תהליך הגלובליזציה של המחקר המדעי מושפע גם מן השימוש
באינטרנט ובדואר האלקטרוני המסייעים להסרת הגבולות הלאומיים (אתר .)a2007 ,Ynet
גורמים לבריחת המוחות לפי הספרות המחקרית
מחקרים רבים ניסו להעריך ולאמוד את הגורמים המביאים לתופעת בריחת המוחות.
המניעים להגירת העבודה יכולים להיות שונים בין תחומי עיסוק ומיומנות שונים
(תקוה ,)2006 ,ובכל זאת כוחות השוק העיקריים הדוחפים כיום להגירת עבודה הם
( ;International Labor Office, 2005מתוך־תקוה:)2006 ,
•הקושי במציאת תעסוקה ,או הקושי במציאת תעסוקה המאפשרת פרנסה במדינת האם.
•עודף ביקוש לעבודה במגזרים שונים במדינות מסוימות ,במקביל לעודף היצע של
עובדים בשוק העבודה של מדינות אחרות.
•שינויים דמוגרפיים.
•משברים פוליטיים וסוציו־אקונומיים.
•שאיפות לפיתוח קריירה וזמינות של אפיקי קידום.
•התרחבות פערי השכר בתוך מדינות מפותחות ומתפתחות וביניהן.
כוחות אלה באים לידי ביטוי בצורה ייחודית לכל מדינה לפי מאפייניה .נראה כי בארץ
ישנו משקל לא מבוטל לכוחות השכר ,התקציבים והתקנים המצומצמים ,המשפיעים
ישירות על הקושי למצוא עבודה ולהתקדם .העוסקים בתחום ההשכלה הגבוהה מעלים
בשנים האחרונות את סוגיית הפגיעה ברמת ההשכלה הגבוהה בישראל ואת סוגיית
השחיקה במימון הציבורי שלה (תקוה:)2006 ,
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•בשנים  2005-2001קוצץ ב־ 18%התקציב להשכלה גבוהה.
•בחלק מהגופים ירד גם שיעור התרומות.
•חלה עלייה בהוצאות על תשלומי משכורות וכן בהוצאות הקבועות.
כתוצאה מכך נפגעות תשתיות המחקר וההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים
האלה (תקוה:)2006 ,
•עדכון משכורות החוקרים ומלגות המחקר.
•קבלת עובדים חדשים בעבודה מחקרית וקליטת סטודנטים מצטיינים בסגל הזוטר.
•חידוש אמצעי המחקר ,ההולכים ומתיישנים.
גורם השכר
האוניברסיטאות בישראל מספקות דוגמה מאלפת כיצד המיסוי הגבוה ,קשיחות שוק
העבודה והגישה הסוציאליסטית ,שמעניקה כוח מופרז לוועדי העובדים ואינה מאפשרת
תשלום שכר בהתאם להישגים ולחלופות בשוק העבודה הגלובלי ,מעודדים את הירידה
של מיטב המוחות מהארץ .צעירים מוכשרים שיוצאים לאירופה וארצות הברית ללימודי
דוקטורט במיטב האוניברסיטאות מוותרים לעתים רבות על הצעות עבודה באוניברסיטאות
בארץ עם סיום לימודיהם ,למרות רצונם לחיות בישראל ,וזאת עקב פערי השכר הגבוהים.
בארצות הברית כוחות השוק והתחרות על מרצים וחוקרים מצוינים מכתיבים את שכר
העבודה .השכר באוניברסיטאות מבוסס על חוזים אישיים והפערים בשכר בין החוקרים
המצליחים לבין עמיתיהם הבינוניים ,או בין חוקרים בתחומים מבוקשים ,כמו למשל
כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ורפואה ,לתחומים פחות מבוקשים כמו ספרות או
סוציולוגיה ,יכולים להיות גבוהים מאוד (גולד ומואב.)2006 ,
פרופ' מואב וצוותו השוו את השכר באוניברסיטאות ישראליות לשכר באוניברסיטאות
ממוצעות בארצות הברית ,וגילו כי הפרשי השכר עצומים .לפי המחקר ,חוקר ומרצה
ישראלי מוביל ירוויח בין  70-60אלף דולר בשנה .לעומתו ,חוקר בינוני בפקולטה
לכלכלה במדינת ויסקונסין ירוויח  120אלף דולר בשנה ,ומרצה מוביל ירוויח עד 173
אלף דולר .ההשוואה נכונה גם בפקולטות אחרות (אתר הידען.)2007 ,
חשוב מאוד להדגיש כי סוגיית השכר בשום פנים ואופן איננה ההסבר היחיד לתופעה.
נוסף לשכר שנשחק לעומת האוניברסיטאות בחו"ל והמגזר העסקי בישראל ,יש מעט
מדי משרות ,תקציבי המחקר והמעבדות נמוכים ,ומערכת ההשכלה הגבוהה עצמה תלויה
רבות בממשלה (בן־דוד.)2008 ,
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גורם צמצום התקציבים והתקנים
לדברי ד"ר דניאל מישורי ,חוקר ומרצה לפילוסופיה וחבר בארגון הסגל הזוטר של
אוניברסיטת תל־אביב" :הרבה מאוד אקדמאים רוצים להישאר בישראל ולפתח קריירה,
ולא יכולים לעשות את זה פשוט כי אין תקנים" (אתר .)b2009 ,TheMarker
מחקר של גולד ומואב ( )2006מורה על הקשר הישיר בין ירידה של משכילים לבין
הצמצום הניכר בתקציבים :כ־ 20%בהשכלה גבוהה וכ־ 35%במחקר ופיתוח .תקציב
המדען הראשי של משרד התמ"ת ,לדוגמה ,פחת בשנים האחרונות מכ־ 2מיליארד
 ₪ל־ 1.2מיליארד  .₪משמעות הדבר היא פחות תעסוקה למאות מדענים שאין להם
הזדמנות תעסוקה בארץ ,מדענים אשר סיימו דוקטורט או פוסט־דוקטורט ונאלצים
לרדת מן הארץ (אתר .)a2007 ,Ynet
לדברי פרופ' שמעון בנינגה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל־אביב ,המקור
לבעיה מצוי בדרך התקצוב של המערכת האקדמית" :הייתי דיקן ארבע שנים ,בכל שנה
שינו לי את התקציב .אי אפשר לתכנן כך לטווח ארוך .האשם נופל לדעתי על המדינה.
הממשלה מסתכלת על המערכת האקדמית דרך העיניים של בכירי האוצר .הם תופסים
את האוניברסיטאות כבתי ספר .אנחנו באקדמיה תופסים את עצמנו בעיקר כמקום
למחקר .האוניברסיטאות הן תעשייה של מחקר שברמה הכי גבוהה שלו מזין את התעשייה
הישראלית עם פטנטים ,היי־טק ותעשייה ,אבל המדינה לא תופסת אותנו ככה ובדרך
כלל אנחנו חשופים להתקפות בנושאי ההוראה ,כאילו כל מה שקורה באוניברסיטאות
הוא הוראה" (אתר כלכליסט.)a2010 ,
בשנים האחרונות קוצצו בישראל כ־ 1,000תקנים של מרצים קבועים כתוצאה
מאילוצים תקציביים .מסקר שערכה באחרונה חברת 'מתודה יישומי מחקר עסקיים',
בהשתתפות  471מחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל־אביב ,מאסטרנטים,
דוקטורנטים ומורים מן החוץ ,עולה כי (אתר :)b2009 ,TheMarker
•יותר ממחצית הנשאלים ( )58%אמרו שאילו כל האפשרויות היו פתוחות בפניהם,
הם היו מעוניינים להשתלב במוסדות אקדמיים בישראל ולעסוק במחקר והוראה.
רק  5%היו בוחרים להשתלב במוסדות אקדמיים בחו"ל.
•עם זאת ,יותר משני שלישים מאלה שהיו רוצים להשתלב באקדמיה הישראלית
היו פסימיים לגבי סיכוייהם לממש שאיפה זו בשנתיים הקרובות אם לא יחול שינוי
במספר התקנים מול רמת הביקוש.
•כשליש מחברי הסגל הזוטר באוניברסיטת תל־אביב אמרו שהם סבורים כי הבעיה
העיקרית של חוקרים ומרצים צעירים במוסדות אקדמיים בישראל קשורה לחוסר
במקורות מימון של מלגות ומענקי מחקר .כשליש חושבים שהסיבה העיקרית קשורה
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למספר תקני ההוראה ולתנאי ההעסקה של הסגל הזוטר ,וכשליש תולים את הסיבה
העיקרית בדלות היחסית של תקני מחקר.
•רוב המרואיינים הטילו אחריות למשבר בהשכלה הגבוהה במידה שווה גם על הממשלה,
שמקצצת בתקציבי המוסדות האקדמיים ובמוסדות האקדמיים עצמם ולוקה בניהול
תקציבי כושל .כשליש מהמרואיינים חושבים שהממשלה נושאת ברוב האחריות ורק
 5%הטילו את מלוא האחריות על המוסדות האקדמיים.
•יותר ממחצית מהמרואיינים ( )57%חושבים ששיקולים כלכליים דוגמת תקציבי מחקר
מוגבלים ,מלגות קיום נמוכות ,היעדר בונוסים ותמריצים כספיים ,מיעוט הזדמנויות
הוראה אקדמית ורמת שכר נמוכה עבור הוראה ,משפיעים יותר משיקולים אקדמיים
על ההחלטה לעקור לטובת מוסדות בחו"ל .לעומתם 11% ,חושבים שדווקא המוניטין
האקדמי משפיע יותר על ההחלטה לעזוב .כשליש ענו שלדעתם לשיקולים כלכליים
ולשיקולים אקדמיים משקל שווה בתהליך קבלת ההחלטה.
נראה כי גורמים אלו ואחרים יוצרים יחדיו מארג של סיבות אשר מביא את האקדמאי
הישראלי אשר מתקשה לעסוק ולהתקדם בתחומו בארץ ,להתפתות לעזוב לטובת מדינה
אחרת .המחשה טובה לגורמים המשפיעים על בריחת המוחות אפשר לראות במדינה
שנמצאת במצב דומה לישראל — איטליה.
איטליה ,למרות היותה מדינה עשירה מישראל ,הנה חריגה בקרב המדינות המפותחות.
היא מגלה דפוסי ירידה דומים לאלו של ישראל וסובלת מבעיה קשה של בריחת
מוחות .בסוף שנות התשעים של המאה העשרים איבדה איטליה מעל  3%מכל בוגרי
האוניברסיטאות בכל שנה .לעומת איטליה וישראל ,נהנות המדינות המפותחות האחרות
ממאזן חיובי של קליטת מהגרים משכילים בהיקף העולה ,או לפחות אינו יורד ,על
העוזבים .)Docquier, Lohest and Marfouk, 2005( .שוק העבודה האיטלקי ,בדומה לזה
הישראלי ,מאופיין במסורת ובמוסדות שמספקים הגנה לעובדים בעלי משרה ומזיקים
לאלו אשר מחפשים עבודה .המאפיינים הללו קיימים גם במגזרים המעסיקים עובדים
משכילים ,ומשפיעים בעיקר על בוגרי אוניברסיטאות צעירים שמתקשים למצוא עבודה
בשכר בר תחרות עם החלופות מחוץ לכלכלה המקומית .הצעירים המשכילים באיטליה
סובלים מהיעדרה של תחרות בשוק העבודה ומתהליכי חיפוש עובדים נעדרי שקיפות,
המבוססים על קשרים אישיים ומשפחתיים ולא על כישורים (;Soro-Bonmati, 2001
 .)Checchi et al., 1999מכאן שישראל ואיטליה ,למרות השתייכותן לקבוצת המדינות
המפותחות ,מגלות דפוסי הגירה הדומים לאלו של המדינות העניות (גולד ומואב.)2006 ,
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ומה אומרים המוחות שעזבו?
על פי סקר שביצע משרד התמ"ת ב־ ,2009רק  2%מהחוקרים הישראלים שיצאו לחו"ל
בשנים האחרונות סבורים כי ביכולתם לחזור לישראל למשרה מתאימה ,ו־ 90%מדווחים
שהיו נאלצים להתפשר על השכר והאתגר המקצועי (אתר כלכליסט.)a2010 ,
בסקר זה היה נושא התעסוקה בעל רלוונטיות רבה להחלטת ההגירה .רובם המכריע
של הנשאלים ( )71%ציינו את עבודת בן/בת הזוג ,ו־ 81%ציינו את האבטלה כגורמים
רלוונטיים מאוד להחלטת ההגירה .לגבי ההכנסה ורמת החיים ,מעניין שרק  43%ציינו
את ההכנסה מהעבודה כגורם בעל רלוונטיות רבה להחלטת ההגירה ,ברם ,כוח הקנייה
מההכנסה ,כפי שבא לידי ביטוי ברלוונטיות הגבוהה של המיסוי ויוקר המחיה (66%
ו־ 75%בהתאמה) מהווה גורם חשוב בהחלטת הירידה כפי שמשתקף בתשובות הנשאלים.
עוד מעניין לציין שאיכות בתי הספר הנה גורם המצוין כבעל רלוונטיות גבוהה מאוד
על־ידי  75%מהנשאלים ,יותר מאשר המצב הביטחוני והפוליטי ( .)65%לוח מס'  1מציג
את נתוני הסקר לפי אחוז המשיבים בכל קטגוריה (גולד ומואב.)2006 ,
לוח מס'  :1מידת הרלוונטיות של גורמים שונים להחלטה לרדת מישראל

עבודת בן הזוג
אבטלה בישראל
עניין בעבודה
הכנסה מעבודה
מיסוי בישראל
לימודים
איכות בתי הספר
המצב הביטחוני
והפוליטי
היקף הרגולציה
עלות המחיה בישראל

רלוונטי מאוד
71%
81%
34%
43%
65.6%
43%
75%

רלוונטי
6%
12%
28%
21%
15.6%
25%
6%

לא רלוונטי
21%
6%
37%
34%
18.8%
31.25%
15.6%

לא יודע
2%
1%
1%
2%
0%
0.75%
3.4%

65.5%

21.8%

12.7%

0%

81%
75%

12.5%
12.5%

6%
12.5%

0.5%
0%

סקר אחר ,שנערך ביוזמת משרד התמ"ת בשיתוף עם פורום  BioAbroadמארצות הברית
ובביצוע חברת 'אפלייד אקונומיקס' ,נערך בשנת  2008בקרב מדענים ישראלים בתחומי
הביוטכנולוגיה המתגוררים בארצות הברית .הסקר בוצע במטרה לבחון את פוטנציאל
החזרתם לארץ של חוקרים בתחומי מדעי החיים בכלל ובתחומי הביוטכנולוגיה בפרט.
תוצאות הסקר מבוססות על תשובותיהם של  185חוקרים באוניברסיטאות המובילות
ובתעשיית הביוטכנולוגיה בארצות הברית (אתר העיתון אפוק טיימס ישראל.)2008 ,
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סקר זה בחן לראשונה בעיה לא פחות חמורה — בריחת המוחות מהתעשייה .ישראלים
רבים העובדים בחברות גלובליות ומתקדמים במרוצת תפקידם ,מוצאים עצמם מועברים
למטות או לסניפים אחרים ברחבי הגלובוס .חלקם אף מחפשים משרות המאפשרות
את ה"רילוקיישן" (מעבר למקום חדש) הנכסף .הערכות גורסות כי למעלה מעשרים
אלף ישראלים עובדים מחוץ לישראל עבור חברות שונות .בחלק לא מבוטל מהמקרים
מדובר בבעלי מוחות מבריקים ,מנהלים מוכשרים וכישרונות בולטים בתחומם .זאת
ועוד ,מדינות שונות בעולם מרכזות מאמצים כדי להביא לתחומן כישרונות בולטים
ומוחות מבריקים .מדינת טקסס למשל ,מקצה כ־ 200מיליון דולר מדי שנה כדי לשים
ידה על טכנולוגיות חדשות ,על הגנה על פטנטים וכן על "ציד ראשים" ()Head Hunting
בתחומים מוגדרים (אתר העיתון אפוק טיימס ישראל.)2008 ,
להלן כמה נקודות מרכזיות שעלו מן הסקר (אתר העיתון אפוק טיימס ישראל:)2008 ,
1 .1כ־ 50%מהחוקרים מדווחים כי הסיבה המרכזית בגינה הם נוטים להישאר בחו"ל
ולא לחזור לישראל היא היעדרו של אתגר מקצועי והיעדרן של משרות (באקדמיה
או בתעשייה) אשר עונות על העניין המחקרי ורמת האתגר המקצועי הרצוי.
2 .2הסיבה המרכזית בגינה נוטים החוקרים לחזור לארץ היא הקשר עם המשפחה והחברים
והרצון שילדיהם יגדלו ויתחנכו בישראל .זאת למרות שמרבית החוקרים מדווחים כי
מערכת החינוך לילדים במקום בו הם מתגוררים טובה הרבה יותר מזו הישראלית.
בכך מתבטא קשר חם למדינה ורצון לחיות בה ולגדל בה ילדים.
3 .3רמת החיים והשכר הם גורמים משניים בלבד בהחלטה האם לחזור לארץ.
4 .4מעל  90%מהמדענים מדווחים כי הסיבה המרכזית להחלטתם לצאת את ישראל
ולבלות מספר שנים בחו"ל היא הצורך ברכישת ניסיון מקצועי והתמחות בשיטות
המחקר המתקדמות ביותר.
5 .5רק  2%מהחוקרים מדווחים כי היו מצליחים למצוא בישראל משרה המתאימה להם
ללא קושי .כ־ 90%מדווחים שהיו נאלצים להתפשר על השכר ועל האתגר המקצועי
(או על שניהם יחד).
6 .6כ־ 50%מהחוקרים מדווחים כי שקלו ברצינות לחזור לישראל בשנה האחרונה.
7 .7ההחלטה ביחס לבחירת מקום המגורים מתקבלת תוך איזון בין שני צירים מרכזיים:
הצורך באתגר מחקרי־מקצועי והצורך בקשר וקרבה לישראל ולמשפחה.
נראה כי למרות שמקובל בספרות המחקרית לחשוב כי גורם השכר הנו גורם מוביל
לשיקול להישאר בחו"ל ,המשכילים היורדים את הארץ מצביעים על גורמים אחרים
כמרכזיים ,כמו היעדר אתגר תעסוקתי ומשרות ההולמות את כישוריהם .בכל זאת ישנה
הלימה בין הנהוג בספרות המחקרית בתחום לבין שני הסקרים המצוינים בחלק זה,
בנושא המחסור במשרות והיעדר תקנים למחקר .אין ספק שנושאי השכר ורמת החיים
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משפיעים וחשובים אף הם ,אך נראה שעל היבט זה מוכנים העוזבים להתפשר לטובת
חזרה לישראל.
השלכות
הצד השני של מטבע בריחת המוחות הוא גיוס המוחות על־ידי מדינות היעד המנסות
לגייס מצטיינים ממדינות אחרות .הן לבריחת המוחות והן לגיוס המוחות יכולות להיות
השפעות שליליות וחיוביות על מדינות המוצא של העובדים המיומנים ועל מדינות
היעד שלהם (תקוה— )2006 ,
•עיקרי ההשפעות השליליות על מדינות המוצא מסתכמים בפגיעה ברמת ההון האנושי;
באובדן תשואה על ההשקעה הלאומית בחינוך ,בהכשרה ובהשכלה גבוהה (פחות
חוקרים חדשים ומצטיינים נמשכים להשכלה הגבוהה בארץ ,פיחות במעמדה של
ההשכלה בקדמת המחקר העולמי); וכן באובדן הכנסות ממסים .כך נפגעים הפריון,
יצירת הערך המוסף והצמיחה הכלכלית .יש לכך גם השפעות חברתיות.
•עיקרי ההשפעות השליליות על מדינות היעד מסתכמים בפגיעה ברמות השכר
במגזרים מסוימים בשוק העבודה ובזליגת טכנולוגיות והישגים מדעיים למתחרים
זרים ,ולפעמים אף למדינות עוינות.
•עיקרי ההשפעות החיוביות על מדינות המוצא מסתכמים בתרומה לפריון ולצמיחה
הכלכלית עם שובם של עובדים מיומנים למולדת .אלה שבים עם השכלה ,ניסיון
ניהולי ,כישורי יזמות ,ידע ונגישות לרשתות גלובליות ומביאים עמם השקעות
זרות .יתרה מזו ,מהגרי עבודה בתפוצות עשויים להשקיע במדינת המוצא ולהזרים
אליה כספים.
•עיקרי ההשפעות החיוביות על מדינות היעד מסתכמים באספקת הביקוש לעובדים
מיומנים ,ובתרומה לזרימת הידע ,למיומנות ,לפריון ולצמיחה הכלכלית.
מעניין לראות את שני צדי המטבע על השלכותיהם ,אך כאמור ,במחקר הנוכחי ההתמקדות
היא על בריחת המוחות.
משרד העבודה הבינלאומי ( )ILOמציין שיש ראיות ניכרות המורות על ההשפעה
החיובית של רמת ההון האנושי הממוצעת בחברה על הפריון והצמיחה .מאידך ,רמת
השכלה נמוכה ,הנובעת מרמה גבוהה של הגירת עובדים מיומנים ,צפויה להאט את
קצב צמיחת הכלכלה ולהשפיע השפעה שלילית על האוכלוסייה שנשארת במדינה
( ;International Labour Office, 2002מתוך — תקוה .)2006 ,יתרה מזאת ,יש להגירה
של כוח עבודה מיומן גם השפעות חברתיות .לדוגמה ,הגירה של כוח עבודה מיומן
בטיפול הרפואי (רופאים ,אחיות וכדומה) עלולה לפגוע באיכות שירותי הבריאות
הניתנים במדינה ( ;Chalamwong, 2004מתוך — תקוה.)2006 ,
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לפי פרופ' מואב ,לתופעת בריחת המוחות השפעות מרחיקות לכת ,לא רק בהיבטים
הכלכליים אלא גם בהיבטים של איבוד אליטות ואיבוד אתוס (אתר .)a2007 ,Ynet
נראה כי למרות מגוון ההשפעות של בריחת המוחות ,לחיוב ולשלילה ,ההשלכות
השליליות של התופעה עשויות להיות הרות גורל עבור המדינה ועבור החברה הישראלית.
מכאן ,יש חשיבות רבה לפעול לצמצום התופעה .בחלק הבא יוצגו נתונים סטטיסטיים
ותמונת מצב אובייקטיבית על חומרת הבעיה בישראל כיום.
פרק ב' :סקירת תופעת בריחת המוחות בישראל — נתונים אובייקטיביים
וסובייקטיביים לתיאור תמונת מצב
בחלק זה אביא נתונים מספריים אובייקטיביים על תופעת בריחת המוחות מישראל בשנים
האחרונות ,נתונים סטטיסטיים על שיעור היורדים (לפי משתני השכלה ,גיל ועוד) ,על
הארצות העיקריות אליהן מגיעים אקדמאים ישראלים ועל תחומי הלימוד והמקצועות
הבולטים בקרב היורדים .כמו כן יובאו נתונים באשר לחתני פרס נובל ישראלים לאורך
השנים ומצב הסגל האקדמי בישראל — מגמות ותחזיות .בחלק האחרון של פרק זה
יובאו מבחר ציטוטים של ישראלים אקדמאים אשר עזבו לחו"ל מתוך ראיונות שבוצעו
במרוצת השנים במחקרים ,בעיתונות וכד'.
נתונים סטטיסטיים לבריחת המוחות
לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כ־ 750אלף ישראלים ,יותר מ־12%
מן האוכלוסייה היהודית בישראל ,חיים בחוץ־לארץ ,בעיקר בארצות הברית ובקנדה.
היקפי הירידה מהארץ גדולים מאוד וחלה עלייה חדה במספר היורדים .מעריכים שבין
השנים  2004-2002ירדו מן הארץ כ־ 19אלף איש בשנה ,ואילו ההערכה לגבי 2005
מראה שהמספר עלה לכ־ 25אלף איש (אתר  .)a2007 ,Ynetב־ 2007יצאו לחו"ל כ־21.1
אלף תושבים אשר שהו בחו"ל לפחות שנה .למרות חזרתם באותה שנה של כ־ 9.3אלף
תושבים ישראלים (לאחר שהייה של לפחות שנה בחו"ל) מאזן ההגירה של תושבי ישראל
(לא כולל עולים) בשנת  2007הוא שלילי ועומד על כ־ 11.7אלף תושבים .שיעור של
 1.6לאלף תושבים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2009 ,
נראה כי להשכלה השפעה משמעותית על היקפי הירידה מהארץ .מחקרם של גולד
ומואב ( )2006בוחן את דפוסי הירידה מישראל .בפרט ,מאפיין המחקר את היורדים
בשנים  1995עד  ,2002עפ"י השכלה ,תעסוקה ,הכנסה ,מצב משפחתי וותק בארץ.
המחקר מבוסס על מפקד האוכלוסין של  1995בצירוף אינדיקציה לגבי סטטוס ירידה
בשנת .2002
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עפ"י הנתונים ,בקרב האוכלוסייה המשכילה — בעלי תואר בוגר ומעלה ,הנטייה
לרדת מהארץ גבוהה משמעותית מזו של בעלי השכלה נמוכה .במהלך התקופה 1995
עד  2002שיעור היורדים מהארץ בקרב מסיימי תיכון (ללא תואר בוגר) בני  40-30גבוה
במעט מאחוז אחד ,ומקרב אלו שלא סיימו תיכון הנו כ־ .0.8%כלומר ,שיעור הירידה
בקרב מסיימי תיכון גבוה ב־ 28.6%מהשיעור בקרב אלו שלא סיימו תיכון .הפערים
גדולים יותר בהשוואה בין בעלי תואר בוגר למסיימי תיכון .כ־ 1.58%אחוז מקבוצה
זו ירדו מהארץ 51% ,יותר משיעור היורדים בקרב מסיימי תיכון בלבד .השיעור קופץ
משמעותית בקרב בעלי תואר מוסמך ומעלה .מעל  3.8%מקבוצה זו ירדו בפרק הזמן
הרלוונטי .כמעט פי  2.5יותר מאשר בעלי תואר בוגר ,למעלה מפי  3יותר ממסיימי
תיכון ולמעלה מפי  4.5מהנושרים מלימודי התיכון .במהלך השנים  2004-2000חל
גידול של  6%כל שנה בחלקם של החוקרים והפרופסורים מתוך קהילת היורדים מהארץ.
בשנת  2002רק  0.9%מהיורדים היו חוקרים ופרופסורים ,וב־ 2004מדובר כבר על 1.7%
(גולד ומואב.)2006 ,
יש לציין כי ירידה של משכילים ילידי הארץ הנה נמוכה יותר מאשר ירידה של
משכילים עולים חדשים או עולים ותיקים .רבים מהצעירים המשכילים מעולי חבר
העמים היגרו מישראל לארצות המערב ,ולמרבה הפלא ,כיום ישנה תופעה די רחבה
של הגירה חזרה לרוסיה .רוסיה ,שהנה מדינה ענייה מאוד בהשוואה לישראל ,מאפשרת
לאזרחיה המשכילים או בעלי היוזמה ,שמוכנים לעבוד קשה ,ליהנות מרמת חיים גבוהה
מזו המתאפשרת על־ידי מדינת ישראל .שוק העבודה ברוסיה גמיש ,הסקטור הציבורי
קטן וכלכלת השוק מאפשרת תחרות על צעירים משכילים ומוכשרים ,שנהנים כתוצאה
מכך משכר גבוה ומשלמים מס הכנסה בשיעור נמוך מאוד מהכנסתם — כ־ 13%בלבד
(גולד ומואב.)2006 ,
את הנטישה לטובת האוניברסיטאות בחו"ל אפשר למדוד במספרים .השגרירויות
הזרות בארץ מדווחות על עלייה במספר הסטודנטים הישראלים שנקלטים במדינותיהן
ללימודי תואר שני או דוקטורט .מספר הישראלים שהביעו עניין באפשרות הזו רק הולך
וגובר בחודשים האחרונים .בצרפת למשל ,למדו ב־ 2003כ־ 200סטודנטים ישראלים
לתואר שני ולדוקטורט .בשגרירות מעריכים שמדובר בעלייה של  15עד  20אחוז מאז
שנת  .2000רישומי שגרירות ארצות הברית כוללים סטודנטים לכל התארים ,ואכן גם
שם נרשמה עלייה — בשנת  2003למדו במדינה  4,584סטודנטים ישראלים ,לעומת
 3,908בשנת  2002ו־ 4,140בשנת ( 2001אתר .)2004 ,nrg
נתונים קשים אודות מצבה של ההשכלה הגבוהה הוצגו בוועדת החינוך של הכנסת
ב־ .2009יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה ,פרופ' מנואל טרכטנברג,
אמר כי  25אחוז מאנשי הסגל האקדמי שצמחו בישראל נמצאים כיום מחוץ לגבולות

לארשימ תוחומה תחירב 295

המדינה .הנתונים הללו ,כך נטען ,הופכים את ישראל ל"יצואנית המוחות המובילה
בעולם" (אתר .)2009 ,Ynet
"מחזור החיים" של המדענים הישראלים בחו"ל מתחיל בתקופה של  4-3שנות
לימוד והכשרה מקצועית במוסדות המחקר או בתעשייה .בתקופה ראשונה זו ההסתברות
לחזור לארץ היא נמוכה יחסית .לאחר מכן ,בתקופה של  13-5שנים מיום עזיבתם את
הארץ הנכונות לחזור עולה בצורה משמעותית ומגיעה לשיא כ־ 9שנים לאחר היציאה
מן הארץ .אותם מדענים שנשארו בחו"ל  13שנים ויותר מציגים שוב הסתברות נמוכה
יחסית לחזרה לארץ (אתר העיתון אפוק טיימס ישראל.)2008 ,
ההגירה של משכילים מישראל היא חלק מתופעה עולמית ,וככל הנראה צפויה לגדול
בהיקפה בעתיד .מהפיכת המידע מאפשרת חיפוש עבודה ודיור בחו"ל ביתר קלות ,ואף
מוזילה את עלות השהות בחו"ל תוך שמירה על קשר שוטף עם קרובים וחברים בארץ
המוצא .כתוצאה ,הגירה של בעלי השכלה גבוהה באירופה עלתה באופן משמעותי בהיקפה
ב־ 15השנים האחרונות .סך מלאי המהגרים בארצות ה־( OECDהארגון לשיתוף פעולה
ופיתוח כלכלי) בו חברות רובן המכריע של המדינות המפותחות ,גדל ב־ 64%בעשור
שבין שנת  1990לשנת  .2000הגידול היה בהיקף נרחב יותר עבור מהגרים מארצות
מפותחות פחות — במיוחד ממדינות אמריקה הלטינית והקריביים ( ,)93%ומאפריקה
(( )113%אתר .)2007 ,shvoong
ב־ World Competitiveness Yearbook 2000פורסם דירוג של היקף בריחת המוחות
בקרב  47מדינות מתפתחות ומפותחות .סביר להניח כי דירוג זה השתנה במרוצת השנים
האחרונות .עם זאת מעניין לציין כי בשנת  2000דורגה במקום הראשון ארצות הברית
כמדינה בעלת היקף בריחת המוחות הנמוך ביותר ,במקום האחרון דרום־אפריקה כמדינה
בעלת ההיקף הגבוה ביותר ,וישראל דורגה במקום ה־ .21המשמעות היא שבריחת המוחות
מישראל הייתה אז ממוצעת ביחס למדינות אחרות .כלומר ,היו  20מדינות שבהן היקף
בריחת המוחות קטן יותר מזה של ישראל (בהן אוסטרליה ,תאילנד ,בריטניה ,אוסטריה,
שווייץ ,יפן ,אירלנד ,גרמניה וארצות הברית) ,וב־ 26מדינות בריחת המוחות הייתה
חמורה יותר מזו שבישראל (בין השאר צרפת ,סינגפור ,איטליה ,דרום־קוריאה ,טורקיה,
ארגנטינה ,שבדיה ,קנדה ,סין ,ניו־זילנד ,הודו ,רוסיה ודרום־אפריקה) (תקוה.)2006 ,
ארצות היעד המועדפות לבריחת מוחות מהארץ ומהעולם
כ־ 30אלף אקדמאים ישראלים מתגוררים בחו"ל .מספר גבוה זה אינו כולל את בניהם
של האקדמאים ,הדור השני של הישראלים החוקרים ומלמדים בחו"ל .רוב האקדמאים
הישראלים חיים בארצות הברית .באופן יחסי לגודל האוכלוסייה ,ישראל היא המקור
הראשון להגירת משכילים לארצות־הברית .כ־ 4,600אנשי סגל אקדמי ישראלים
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מאיישים את האוניברסיטאות בארצות הברית ,כמספרם בכל האוניברסיטאות בארץ
(אתר .)a2007 ,Ynet
התעסוקה בארצות הברית גדלה בשנים האחרונות במקצועות המדעיים ,הטכנולוגיים
וההנדסיים ,הרבה יותר מאשר קצב הגידול של התעסוקה הכללית .אלא שקצב הגידול
בהיצע המדעי והטכנולוגי בארצות הברית אינו מדביק את קצב הגידול בביקושים.
לכן ,ארצות הברית מחפשת כוח אדם מיומן בארצות אחרות ,ביניהן בישראל25% .
מהעובדים בעלי השכלה אקדמית בכוח העבודה המדעי ,הנדסי וטכנולוגי בארצות
הברית בשנת  2003נולדו מחוץ לארצות הברית .יותר משליש מהדוקטורנטים בארצות
הברית במדעים והנדסה ויותר ממחצית הפוסט־דוקטורנטים אינם ילידי ארצות הברית
(אתר .)a2009 ,TheMarker
בתרשים מס'  1יוצגו שיעורי האקדמאים הזרים בארצות הברית (באחוזים) בחלוקה
למדינות .האחוזים מייצגים את האקדמאים שיצאו מכל מדינה מתוך סך האקדמאים
המצויים בה (:)Ben-David, 2008
תרשים  :1המדינות הגבוהות בשיעור בריחת המוחות
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מהתרשים עולה כי שיעור הישראלים המלמדים וחוקרים באוניברסיטאות בארצות
הברית מגיע ל־ 24.9%בהשוואה לכלל הסגל האקדמי בישראל — שיעור שיא בהשוואה
למדינות אחרות.
רבים מקרב הישראלים המתגוררים בחו"ל הם בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל ויצאו לעבוד ו/או להשלים את השכלתם והתמחותם (כדוקטורנטים וכפוסט
דוקטורנטים) במרכזי המחקר היוקרתיים בצפון אמריקה מתוך מחשבה על מעבר זמני
לתקופה מסוימת ,שבסופה ישובו ארצה .עם זאת ,תקופת הזמן מחוץ לישראל עשויה
להוות תקופה קריטית ,כשלא תמיד פשוטה היא הדרך חזרה .בשנים אלו רבים מתחילים
לבנות משפחה ,בן/בת הזוג נקשרים בעבודה כלשהי וכיו"ב .לאחר תקופה של כמה שנים,
המשפחה נשבית ב"חלום האמריקאי" והמוטיבציה לחזור לישראל פוחתת עם הזמן .הם
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מוצאים עצמם משהים את החזרה לארץ בשל מחסור במקומות תעסוקה התואמים את
כישוריהם בארץ ,בשל רמת משכורות נמוכה משמעותית מארצות הברית ובשל תשתית
מחקרית עדיפה בחו"ל (בן־דוד ;2008 ,אתר המשרד לקליטת העלייה.)2009 ,
בשנת  2004היו כ־ 66%מכלל הסטודנטים הישראלים בחו"ל רשומים במוסדות
להשכלה גבוהה בארבע מדינות :ארצות הברית ,בריטניה ,גרמניה ואיטליה .מחציתם
היו רשומים במוסדות בארצות הברית ומחציתם במוסדות בריטיים ,גרמניים ואיטלקיים.
בלוח מס'  2מוצג הפירוט (תקוה:)2006 ,
לוח מס'  :2התפלגות  66%מהסטודנטים הישראלים הרשומים ללימודים בחו"ל ,לפי מדינות

ארצות הברית
בריטניה
גרמניה
איטליה

2001
2,950
1,409
876
670

2002
3,458
1,609
878
682

2003
3,521
1,289
960
910

2004
3,474
1,300
1,116
923

תחומי המקצוע הבולטים בקרב "המוחות הבורחים"
עפ"י התיאוריה הכלכלית ,ישנם תחומים בהם קיימת התאמה מקצועית להגירה ,כלומר
ההשקעה הנדרשת להתאמת ההון האנושי לארץ היעד קטנה ,והתחום מאופיין ברגולציה
גבוהה של השכר או שהוא נשלט על־ידי איגודי העובדים שפועלים לצמצום הפרשי
השכר בקרב החברים בארגון .כך ,המוכשרים יותר או בעלי הנכונות להתאמץ מתקשים
להתקדם מקצועית ולשפר שכרם ,ולכן תחומים אלה מאופיינים בשיעורי ירידה גבוהים.
לדוגמה ,אנשי הסגל האקדמי הבכיר בארץ או רופאים צפויים לירידה בהיקף גבוה יותר
ממדענים או מהנדסים במגזר הפרטי ,שבו השכר נקבע באופן תחרותי ,או ממורים
ועובדים בתחום הבניין ,שלרוב לא יכולים לעסוק במקצועם בחו"ל ,בפרט ביעד ההגירה
המרכזי ,ארצות הברית (גולד ומואב.)2006 ,
בתרשים מס'  2מוצגים שיעורי ההגירה מישראל בשנים  ,2004-1995בגילאי ,40-30
לפי מקצועות .האחוזים מייצגים את שיעור ההגירה של כל מקצוע מתוך סך בעלי אותו
מקצוע בישראל (גולד ומואב:)2006 ,
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תרשים  :2שיעור ההגירה מישראל בשנים 2004-1995
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מהתרשים עולה כי שיעורי ההגירה של פרופסורים ורופאים אכן גבוהים יותר באופן
משמעותי משאר המקצועות ,נכון לשנת  2002ולשנת  .2004העלייה בשיעורי ההגירה
בקרב מקצועות אלה הייתה גם הגבוהה והמשמעותית ביותר ביחס לאחרים ,בין 2002
ל־.2004
תמיכה לממצאים אלו ניתן לראות בשיעורי הישראלים המועסקים כסגל אקדמי
בארצות הברית ,כפי שהוזכר קודם לכן (אתר  ;a2007 ,Ynetאתר ;a2009 ,TheMarker
 )Ben-David, 2008ובמספרם של הרופאים המתגוררים בארצות הברית העומד על קרוב
ל־ 3,500רופאים (אתר המשרד לקליטת העלייה.)2009 ,
מהנדסים ומדענים (שאינם עובדי האוניברסיטאות) במרחק ניכר מאחור עם קצת
מעל  3%יורדים .לבסוף ,יתר האוכלוסייה ,ובכלל זה מורים ועובדי בניין ,ירדו מהארץ
בתקופת המחקר בהיקף נמוך בהרבה .רצוי לציין ,עם זאת ,שסביר להניח שקיימת הטיה
קלה כלפי מעלה של שיעורי הירידה בקרב הרופאים והפרופסורים ,עקב ריבוי היציאות
לשנות שבתון ,שבעיתוי נכון יכולות לגרום להם להיחשב כיורדים .אך הגדרות קשיחות
יותר ליורד — לפחות שנתיים בחו"ל — לא משנה את הדפוסים היחסיים (גולד ומואב,
.)2006
שיעור ההגירה הגבוה של פרופסורים עשוי להעיד על רצונם להשתלב במוסדות
אקדמיים בחו"ל ,במחקר ובהוראה ,כמטרה בולטת של העזיבה .פרופסורים מתחומי
לימוד שונים מהגרים למדינות זרות ,בתרשים הבא מוצגים שיעורי המרצים הישראלים
ב־ 40האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית ,כאחוז מכלל הסגל הבכיר בכל תחום
בישראל ב־( 2007ד"ר דן בן־דוד ,אתר הארץ:)2008 ,
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תרשים  :3שיעור המרצים הישראלים בארצות הברית לפי תחומי לימוד
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מהתרשים עולה כי תחומי הלימוד הבולטים של מרצים ישראלים העוזבים לטובת
מוסדות אקדמיים בארצות הברית (ביחס למספרם בארץ) הם מדעי המחשב וכלכלה.
אחריהם מובילים תחומי הפילוסופיה ,הכימיה והפיסיקה.
אם כן ,שיעור הישראלים הנמצאים רק ב־ 40האוניברסיטאות המובילות בארצות
הברית הגיע לממדים שאין להם אח ורע בעולם .שיעור הפיסיקאים הישראלים השוהים
באוניברסיטאות האמריקאיות המובילות בלבד מהווה  10%מכלל הפיסיקאים בישראל.
בכימיה השיעור עולה ל־ 12%ובפילוסופיה ל־ .15%בתחום הכלכלה ,שבו פערי
השכר האקדמיים בין ארצות הברית לישראל גדולים בהרבה ,שיעור העוברים לעבוד
באוניברסיטאות הטובות ביותר בלבד הוא  .29%במדעי המחשב פערי השכר האקדמיים
בין ארצות הברית לישראל גדולים עוד יותר מאשר בכלכלה .כתוצאה מכך ,שיעור
האקדמאים בתחום זה שעברו לארצות הברית הוא שליש מכלל חברי הסגל שנותרו
בישראל .יש מחלקות אמריקאיות בתחום מדעי המחשב שבהן אפשר למצוא לא פחות
מחמישה־שבעה ישראלים בכל מחלקה (ד"ר דן בן־דוד ,אתר הארץ.)2008 ,
לצד הנתונים הקשים בשיעור בריחת המוחות המובאים בחלק זה ,חשוב לציין כי
הישגי העבר באקדמיה הבשילו לכדי זכייה בכמות נכבדה של פרסי נובל בעשור האחרון
(אתר .)2009 ,Ynet
ישראלים זוכי פרס נובל
פרס נובל הוא הפרס הבינלאומי הראשון המוענק מדי שנה מאז  1901על הישגים
בפיסיקה ,כימיה ,רפואה או פיזיולוגיה ,ספרות ושלום .בשנת  1968נוסף לרשימת
התחומים גם תחום מדעי הכלכלה הניתן מטעם הבנק השוודי לזיכרו של אלפרד נובל,
מייסד פרס נובל .בנוסף לכבוד והיוקרה מקבלים זוכי הפרס מענק כספי ,תעודה ומדליה
(בן מנחם.)2004 ,
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כאשר משווים את מספר חתני פרס נובל בתחומי המדע (פיסיקה ,כימיה ,רפואה
וכלכלה) בעשור הנוכחי לפי הקריטריון של אחוז מהאוכלוסייה — אין מדינה שאפילו
מתקרבת לישראל .מספר הזוכים הישראלים לכל מיליון אזרחים גדול פי שלושה מאשר
במדינות המדורגות אחרי ישראל (בן־דוד .)2009 ,ישראל ,למרות שטחה הקטן ,נמצאת
במקום ה־ 13במספר הזוכים לנפש ( 1.20זוכים למיליון נפש) ,לפני הולנד ( 1.08זוכים
למיליון נפש) ואחרי גרמניה ( 1.25זוכים למיליון נפש) (אתר ויקיפדיה.)2010 ,
חמשת הפרסים בתחומי המדע שניתנו לישראלים בולטים במיוחד לנוכח היקף
האוכלוסייה הקטן .כ־ 200מדינות חברות באו"ם ורק אזרחיהן של  20מהן זכו בפרס
נובל בתחומי המדע בעשור הנוכחי (בן־דוד .)2009 ,במקום הראשון נמצאת ארצות־
הברית עם  53פרסים ,אחריה בריטניה עם תשעה ,גרמניה עם שישה ,יפן עם שישה,
ישראל עם חמישה ,צרפת עם ארבעה ,אוסטרליה עם שלושה ,ורוסיה עם שניים .שוויץ,
בלארוס ,דרום־אפריקה ,סין ,ניו זילנד ,שבדיה ,סינגפור ונורבגיה זכו בפרס אחד בלבד
(אתר .)2009 ,Ynet
ישנם סך הכל  9זוכי פרס נובל ישראלים (בכל התחומים) .נכון ל־ ,2009אף זוכה
ישראלי לא זכה בפרס נובל לבדו ואף ישראלי לא זכה בפרס נובל לפיסיקה ,לפיזיולוגיה
או לרפואה .כל הזוכים בפרס נובל לשלום הם ראשי ממשלה לשעבר 5 .מתוך  9הזוכים
בפרס נובל הם זוכי פרס ישראל .תשעת זוכי פרס נובל הישראלים הם (אתר ויקיפדיה,
:)2010
•ש"י עגנון (ספרות)1966 ,
•מנחם בגין (שלום)1978 ,
•יצחק רבין (שלום)1994 ,
•שמעון פרס (שלום)1994 ,
•דניאל כהנמן (כלכלה)2002 ,
•אברהם הרשקו (כימיה)2004 ,
•אהרון צ'חנובר (כימיה)2004 ,
•ישראל אומן (כלכלה)2005 ,
•עדה יונת (כימיה)2009 ,
פרסים בתעשייה — ישראלים מצליחים בהיי־טק
גם מחוץ לאקדמיה ישנה הצלחה מרובה לישראלים .ישראלים צברו הכרה רבה בעולם,
בין השאר בתחומי טכנולוגיה .לדוגמה ,מזה כמה שנים מתקיימת תחרות הסטארט־אפים
השנתית היוקרתית שמפיק הבלוג הטכנולוגי הפופולארי  TechCrunchבקליפורניה .בכנס
שנערך ב־ 2008הציגו על הבמה  7חברות ישראליות .בתחרות האחרונה לשנת 2009
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התמודדו  50חברות שנבחרו בקפידה מרשימה ארוכה של למעלה מ־ 1,000חברות.
הנציגות הישראלית הדלה באופן יחסי הצליחה להשאיר חותם לא מבוטל 4 .חברות
ישראליות ,או עם קשר מסוים לישראל ,קטפו את כל הפרסים (גלובס.)2009 ,
בפרס הראשון זכתה  ,RedBeaconשיושבת בארצות הברית והוקמה על־ידי  3יזמים
יוצאי גוגל :איתן אנדרסון ,אהרון לי והישראלי ירון בינור RedBeacon .מפתחת מערכת
לוקלית ,המאפשרת לצרכנים המחפשים אחר שירות לוקלי להתקשר בקלות עם נותני
השירות באמצעות האינטרנט (גלובס.)2009 ,
חברות ישראליות נוספות שהצליחו להרשים את חבר השופטים הן  ,Trollimשזכתה
בתואר הסטארט־אפ הבינלאומי הטוב ביותר ,ו־ ,Threadsyשהתברגה ל־ 6הסטארט־
אפים הפיינליסטים Trollim .הוקמה על־ידי רז אלון ואריק פילסטיין ,והיא מפתחת
פלטפורמה אינטרנטית שמאפשרת למתכנתים ולמפתחים להתחרות זה מול זה ולהבליט
את כישוריהם ,Threasday .שהוקמה על־ידי רוב גולדמן והישראלי אודי ניר ,מציעה
כלי העושה אגריגציה של שירותים חברתיים כגון טוויטר ופייסבוק לזרם מידע אחד,
ומאפשר לגלות מידע נוסף על החברים (גלובס.)2009 ,
גם הפעם ,חביבת הקהל הייתה חברה בעלת קשר לישראל —  ,AnyClipשהוקמה
על־ידי אהרון כהן ,נייט ווסטהיימר ,מיכאל שולהוף ואראל מרגלית ,מייסד ויו"ר .JVP
החברה ,שמפתחת מנוע חיפוש לקטעי וידאו קולנועיים ספציפיים ,יושבת בארצות
הברית אבל מחזיקה במרכז פיתוח בישראל ,והקרן המעורבת בה היא  JVPהישראלית
(גלובס.)2009 ,
תוצאות התחרות ממחישות את הפוטנציאל העצום הבא לידי ביטוי בהישגים של
ישראלים בתחום ההיי־טק .עם זאת ,מאחר וחלק מהחברות ממקומות בארץ וחלקן
ממוקמות בחו"ל ,הדבר ממחיש גם את ההפסד ,ולו הכלכלי ,של מדינת ישראל באיבוד
ממציאים ויזמים אלה (גלובס.)2009 ,
מצב הסגל האקדמי בישראל
בוועידת רחובות למדע וטכנולוגיה ב־ 2005התייחסו בין השאר לסוגיית תשתית כוח־
האדם במחקר האקדמי בישראל .בוועידה צוין כי יש נתונים המראים כי ישראל ניצבת
בפני בעיית כוח־אדם מדעי בכמה מובנים (תקוה:)2006 ,
•הזדקנות כוח־האדם המדעי בתחומים חיוניים :כ־ 74%מהחוקרים במדעים הפיסיקליים
הם מעל גיל .51
•יש מחסור באספקת כוח־אדם איכותי ממערכת החינוך :משנת  2025יהיה צורך
ב־ 17,500בוגרים חדשים מהמדעים המדויקים כל שנה; היום מניינם הוא כ־.9,000
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בהתחשב בהישגים הירודים של תלמידי התיכון במדעים (מקום  27מ־ 28ביחס
למדינות ה־ ,)OECDמתהווה כאן פער גדול.
•יש מחסור בתעשיות מקומיות מפותחות בתחומים שבהם המחקר האקדמי בישראל
מפותח ,כגון ביוטכנולוגיה .עקב כך ,תיתכן בריחת מוחות באותם תחומים.
•יש סבירות נמוכה שכוח־האדם המדעי בישראל יקבל חיזוק חיצוני כמו בתקופת
העלייה מחבר העמים.
הבעיה מתעצמת עם התמיכה הלקויה במדענים צעירים בישראל ,במיוחד בשנים האחרונות.
הדרישה העצומה לחוקרים ,שעתידה להתפתח באירופה בעשור זה ,תעצים אף היא את
הבעיה (תקוה.)2006 ,
נראה כי תחזיות אלו מתחזקות עם השנים .לדעת ועדת אורון (ועדה בינמשרדית
בראשות פרופ' משה אורון ,שהגישה מסקנותיה בנושא בריחת המוחות ב־ — 2009פירוט
בהמשך) ,בשנים הקרובות ייווצר בישראל מחסור בחוקרים ,במורים ובמהנדסים ,במקביל
למחסור במורים ובחוקרים בעולם המערבי .מחסור זה עלול להגביר את בריחת המוחות
מישראל .תמונה קשה מצטיירת — מספר בוגרי התיכון כיום ,כ־ 100אלף בשנה ,מניב
רק  44%זכאי תעודת בגרות .מהם רק כ־ 20אלף לומדים מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה או
ביולוגיה ברמה של  5-4יחידות לבגרות .גם אם כל אלה ילמדו באוניברסיטה מדעים,
הנדסה ,כלכלה וחשבונאות ,מספרם לא יספיק למלא את מקום הפורשים לגמלאות
ולהבטיח גידול מינימלי במקצועות הנדרשים לתעשייה (אתר .)a2009 ,TheMarker
בתרשים מס'  4מוצגת השוואה בשיעור המרצים הצעירים והמבוגרים באוניברסיטאות
בישראל לעומת מדינות אחרות .התרשים מציג שילוב של נתונים שהוצגו בוועדת אורון
ומעובדים על־פי נתוני ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב) (אתר  ,)a2009 ,TheMarkerוכן
נתונים מתוך דו"ח שוחט (ועדת שוחט נתבקשה ב־ 2006לבחון את מערכת ההשכלה
הגבוהה בישראל והגישה דו"ח בנושא ב־ — 2007פירוט בהמשך) ,במערכת ההשכלה
הגבוהה ב־ 2007בישראל (אתר .)2009,Ynet
תרשים  :4שיעור המרצים הצעירים והמבוגרים באוניברסיטאות בארץ ובעולם
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התרשים ממחיש את הטענות המדאיגות לגבי שיעור המרצים הצעירים בישראל ,הנמוך
משמעותית לעומת המדינות האחרות ,ושיעור המרצים המבוגרים הגבוה בישראל לעומת
המדינות האחרות .נתונים אלה ,בהשוואה למדינות האחרות המוזכרות כאן ,מציבים את
ישראל במצב מדאיג הדורש שיפור מהותי.
חשוב לציין כי הנתונים המופיעים בתרשים נאספו בנקודות זמן שונות ( 2009לעומת
 )2007וכן הם אינם מייצגים את שיעור המרצים באוניברסיטאות בין הגילאים .55-45
התרשים נועד להמחיש את הפער בין ישראל למדינות אחרות בשיעור המרצים הצעירים
והמבוגרים ויש להתייחס לשילוב הנתונים המובאים בו בזהירות.
מעבר למיעוט בסגל אקדמי צעיר ,גם במספר הפרסומים האקדמיים חלה ירידה .אם
בעבר הייתה ישראל המובילה בעולם בפרסומים המדעיים לנפש ,הרי שהיום התדרדרה
למקום השלישי בעולם .לדברי פרופ' טרכטנברג ,יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה
להשכלה גבוהה" :אנו נמצאים בתהליך דעיכה ,כאשר הביטויים הם גם בריחת המוחות,
עלייה בגיל הסגל ,עלייה במספר סטודנטים למרצה וירידת קרנה של ההשכלה הגבוהה
בציבוריות הישראלית"; "במצב הזה לא נוכל לייצר מחקר וקדמה מדעית שאנו כה
זקוקים להם .יש לאפשר לסגל צעיר יותר להיכנס לאוניברסיטאות" (אתר .)Ynet, 2009
"המוחות הבורחים" מדברים :ציטוטים נבחרים
(מתוך :הפרויקט הלאומי להחזרת אקדמאים לישראל ;2009 ,אתר כלכליסט;a2010 ,
אתר  ;2004 ,nrgאתר לימודים)2007 ,
•"אחרי שראיתי כמה העולם האקדמי פה הרבה יותר נוח ומתאים לי אישית ,התעורר
החשק ועלתה האפשרות כן לנסות ולהישאר ...מה שאותי מרתיע בחזרה לארץ הוא
שהסיכוי למצוא משרה אקדמית בתחום שלי שואף לאפס".
•"אני אוהב את ישראל ,אבל קיים סיכוי לא מבוטל שלא אשוב לכאן".
•"באוניברסיטה בניו יורק אני לא עובד ולא מתרגל .בקיץ אני יכול לעבוד בחוץ
ולהרוויח סכומים גבוהים .אני מאוד מרוצה .אני לא אחזור לארץ ,והסיבה הראשונה
היא אקדמית .מאוד קשה להתקבל לאקדמיה בישראל ,אין כסף ותקנים .גם מבחינה
פוליטית המוח שלי יותר שקט כאן".
•"ההחלטה הראשונית לעבור לחו"ל היא לא ממניעים של בריחה .אנשים עושים את
זה כדי להתקדם".
•"אני רוצה לחיות ולגדל את ילדי בישראל .לגיטימי שמטעמים של פיתוח קריירה
אדם ירצה לחיות בחו"ל ,אבל אני חושב שישראל לא אמורה להביא אדם לדילמה
שבה הוא צריך להחליט אם הוא יממש את עצמו מקצועית בישראל או בחו"ל רק
בגלל שינויים בתקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה".
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•"האקדמיה בארץ מאוד תחרותית וחלק מתהליך המיון הוא השאלה האם עשית
ואיפה עשית פוסט־דוקטורט בחו"ל .האוניברסיטאות לא ממש שולחות אותך ,אבל
יש הנחה בלתי כתובה שאם אתה רוצה להשתלב באקדמיה אתה צריך לצאת לחו"ל.
זה קורה גם ברפואה ,אבל ההבדל הוא שרופאים נשלחים מתוך בית החולים בידיעה
שהם חוזרים אליו ,ואקדמאים — לא .בשבילנו הנסיעה לחו"ל היא צעד בדרך למשרה
אקדמית לא מובטחת ,וזה מוביל לכך שחלק מהאנשים נשארים לעבודה בחו"ל וחלק
עושים הסבה ויוצאים מתוך האקדמיה .רק חלק קטן חוזר לישראל ונקלט באקדמיה".
•"נסעתי לחו"ל לעשות פוסט־דוקטורט ,חשבתי שאהיה שם שנתיים־שלוש ונשארתי
חמש .גם בגלל הקושי לחזור לארץ וגם בגלל העובדה שקיבלתי שם מענקי מחקר.
חיפשתי במשך שנתיים משרה בארץ והתחרות מאוד קשה .גם בעלי הוא פוסט־דוקטורט
חוזר ,והוא לא חזר עם משרה .היינו צריכים להחליט אם להישאר בארצות הברית
עם שתי משרות או לחזור לארץ עם משרה אחת .מה שהכריע מבחינתנו היה הזיקה
למולדת ולכן כל שאר הדברים כמו משכורות ותנאי מחקר התגמדו ,אבל אני מכירה
הרבה אנשים שהחליטו להישאר בחו"ל בסיטואציה שלנו .הרבה אנשים לא בורחים
מישראל ,אלא פשוט נוסעים לחו"ל באופן טבעי כדי להתקדם ולא מצליחים לחזור
ויש לזה כמה סיבות — חוסר האיזון בין הארץ לחו"ל מבחינת התנאים ,האפשרויות
המקצועיות והקריירה ,וסיבות אישיות".
•"אני מסכים שאף אחד לא יחזור לישראל בגלל המשכורות ,הן בהכרח יותר נמוכות
והתנאים כמעט תמיד פחות טובים .ניתן לזקוף לזכות ישראל את העובדה שהרמה
האקדמית טובה וגם את העובדה שזה הבית .עם זאת ,הכשל של האקדמיה הישראלית
הוא לא רק במתן משכורות ראויות .יש כאן בעיה של תנאי מחקר ,מעבדות וגם
בעיה של תפיסת החברה את האקדמיה".
•"הפיתוי להישאר בחו"ל גדול מאוד .אחד השיקולים העיקריים שלי לחזרה הוא
העובדה שחיכתה לי משרה ,היו לי ולבעלי הצעות רבות להישאר והתלבטנו ,אבל
ידענו שאם לא נחזור בנקודת הזמן הזאת כבר יהיה קשה מאוד לחזור .רוב האנשים
היו שמחים לחזור לארץ למרות העובדה שיש יותר אפשרויות בחו"ל ולמרות הפיתוי
הכלכלי ,אם האקדמיה הישראלית הייתה מספקת אפשרות לחזרה .גם אם היא קצת
פחות טובה מחו"ל ,אנשים טובים היו שמחים לחזור ,אבל צריך לתת לאנשים הללו
משהו — משרה או מעבדה זה המינימום ההכרחי".
•"אני לא מאמינה שמשכורת תהיה משהו שתשאיר אנשים בחו"ל ,המשכורת בישראל
לא נתונה לוויכוח .באותה דרגה אקדמאים משתכרים פחות או יותר אותו הדבר,
ומרבית האנשים שאני מכירה היו מוכנים להתפשר .שיקול מכריע יותר בעבור
מרבית הדוקטורנטים הוא תנאי המחקר ,הציוד ,התקציב וכמובן המשרה — היכולת
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להיקלט כחבר סגל במוסד אקדמי .יש אוניברסיטאות שבהן אפילו התנאים הפיזיים
ירודים ואין יכולת פיזית לקלוט אנשי סגל חדשים ולתת להם חדרים או מעבדות".
•"התפיסה הציבורית היום של האקדמאים בעלי תואר דוקטור או פרופסור הפכה
להיות מנוכרת מאד בארץ .תפיסה של אוכלי חינם חסרי כל תפקיד ציבורי ,וזו לא
רק נחלתו של הציבור שאינו אקדמי .באמריקה לפחות ,אני פוגש אנשים שאינם
אקדמאים או אינם קרובים לנושא בכל צורה ,וכאשר אתה מספר להם מה אתה
עושה ,רמת הפרגון וההערכה מאד גבוהה .ככלל עושה לי רושם שיש בארצות הברית
מבחינה תרבותית כבוד רב יותר לאקדמיה ולחינוך".
•"חשוב לי לשמור על הקשר הישראלי .אני כן ישראלית וכן חשובה לי המדינה.
ולמרות שאני דואגת לעתידי הכלכלי והמקצועי ,אני אשמח לעשות אותו בישראל".
פרק ג' :מדיניות ותכניות ממשלתיות להתמודדות עם בריחת המוחות
בחלק זה אסקור סגנונות ומאפייני מדיניות ממשלתית ותכניות ממשלתיות בפועל אשר
קמו להתמודד עם התופעה בארץ ובעולם.
עיצוב מדיניות ממשלתית להתמודדות עם התופעה
המגמות בכלכלה העולמית משפיעות על שוק העבודה הבינלאומי ועל התנועות המתרחשות
בו .כל מדינה ריבונית רשאית אמנם לעצב מדיניות הגירה ומדיניות תעסוקה משלה ,אך
על מנת לגבש מדיניות יעילה ,חשוב להבין את התמורות בכלכלה העולמית ולהתחשב
בתנועות של עובדים מיומנים בעולם .מדיניות לאומית שלא תתחשב בתהליכים אלה
עלולה דווקא לפגוע ברמת ההון האנושי במדינה ,וכך בכלכלה ובחברה שלה (תקוה,
.)2006
על מנת לעצב מדיניות לאומית להתמודדות יעילה עם הגירת העבודה ,יש לבחון
היטב את הנעשה ברמה הבינלאומית והעל־לאומית .במסגרות אלה הולכים ומאמצים את
הגישה שלפיה נוצרת בעולם ניידות מוחות ,ולכן יש לעצב מדיניות של שיתוף פעולה
לצמצום ההשפעות השליליות ולהעצמת ההשפעות החיוביות על המדינות .המשמעות
של ההתמודדות עם בריחת המוחות עבור ישראל היא שיש לבחון את מדיניות התעסוקה
ומדיניות ההגירה הקיימות ,לשקול מולן את האינטרסים הלאומיים ולהתאים לכך את
המדיניות הכלכלית ואת מדיניות המחקר והפיתוח (תקוה.)2006 ,
מדינות מתפתחות ומפותחות שמהן מהגרים עובדים מיומנים מאמצות זה שנים
מדיניות לצמצום ההגירה ולהתמודדות עם השפעותיה .יש ארבעה סוגים רחבים של
כלי מדיניות כאלה (תקוה:)2006 ,
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 .אמדיניות מגבילה ( :)restrictionהמטרה היא להקשות על הגירה של עובדים מיומנים
ולצמצמה ,באופן כללי או במגזרים מסוימים שבהם היצע העבודה נמוך ממילא.
 .במדיניות מפצה:
	—ניצול התפוצות ( )Diaspora optionכמקור להתפתחות כלכלית ( )resourcingכדי
לפצות על האובדן בהון אנושי.
	—פיצוי ( )reparationלהפסד שנגרם מהאובדן בהון אנושי על־ידי הטלת "מס בריחת
מוחות" על המהגר או על מדינת היעד (מדיניות זו הונהגה בשנות השבעים של
המאה הקודמת ואינה קיימת עוד).
 .גמדיניות משקמת:
	—עידוד החזרה למולדת ( )returnוגיוס עובדים מיומנים מחו"ל (.)recruitment
	—חתימה על הסכמים בינלאומיים (בילטרליים ומולטילטרליים) עם מדינות מוצא
ומדינות יעד.
	—המטרה היא לשקם ,לפחות באופן חלקי ,את מלאי ההון האנושי .מדיניות משקמת
דורשת מהמדינה ליצור תמריצים כגון רמות שכר ותשתיות דומות לאלה שבמדינות
אליהן היגרו העובדים המיומנים.
 .דמדיניות פיתוח :עידוד הצמיחה וההתפתחות הכלכלית .כלי מדיניות זה כולל
תמריצים שמטרתם לעודד את הישארותם של עובדים מיומנים במדינה ()retention
והפיכת ההגירה לפחות כדאית.
מדיניות משקמת ומדיניות פיתוח מחייבות השקעת משאבים בהתפתחות כלכלית ארוכת
טווח ,קרי — בין השאר השקעה בחינוך (בעיקר במוסדות להשכלה גבוהה) ובתשתיות
הבריאות ,הטכנולוגיה ,המחקר ,הפיתוח וכדומה .למשל ,אפשר להקים חממות טכנולוגיות
ופארקים מדעיים שבהם רמות השכר תואמות את הסטנדרטים הבינלאומיים ומתחרות
עם רמות השכר בחו"ל .בהקשר זה ,חשוב להטמיע מרכזי מחקר ופיתוח במסגרת של
רשתות מחקר ופיתוח קיימות בעולם .על־ידי פיתוח של מרכזי מצוינות מדעית ויצירת
תנאים לחדשנות וליזמות ,אפשר ליצור מאזן חיובי של זרימת מוחות והון או להקטין
את הזרימה השלילית (תקוה.)2006 ,
הגישה במדיניות המגבילה ,במדיניות המשקמת ובמדיניות הפיתוח מבוססת על נקודת
ההנחה שבריחת מוחות היא הפסד למדינה .המדיניות המפצה ,לעומת זאת ,מבוססת על
ההנחה שהגירת עבודה היא בלתי נמנעת ,ושהיא בבחינת רווח למדינת המוצא .בראייה זו
אפשר לאמץ ,אם כן ,חלופות לפיהן מעודדים הגירה זמנית ומצמצמים תמריצים להגירה
ארוכת טווח או לצמיתות .ואכן ,בשנים האחרונות מתעצבת תיאוריה כלכלית הגורסת
כי יש לכל מדינה רמת הגירה אופטימאלית ,חיובית ורצויה של עובדים מיומנים .מדובר
במצב שבו די עובדים מיומנים מהגרים לחו"ל על מנת לחולל את ההשפעות החיוביות
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של ההגירה ,בלי להביא לפגיעה בהון אנושי ,שתאט את הצמיחה הכלכלית ותעורר את
הנגזרות השליליות שלה ( ;Lowell & Findlay, 2001מתוך תקוה.)2006 ,
מתכניות ממשלתיות שקמו להתמודד עם התופעה נראה כי ישראל נוקטת בגישת
מדיניות משקמת ומדיניות פיתוח.
בהקשר זה עלו כמה הצעות בוועידת רחובות למדע וטכנולוגיה  2005להתמודדות עם
בעיית כוח האדם המדעי ולטיפול בסוגיית בריחת המוחות באופן כללי (תקוה:)2006 ,
•יצירת בסיס נתונים רחב ועריכת השוואה למדינות מפותחות אחרות כדי לאפיין את
הבעיה ולאמוד את חומרתה הנוכחית והעתידית.
•הגברת החינוך הטכנולוגי בבתי־הספר — טיפוח של כ־ 20%מהמוכשרים ביותר
במדעים ובטכנולוגיה; הקמת אוניברסיטאות טכנולוגיות חדשות; הקצאת מלגות
נדיבות בתחומי עדיפות; העצמת אוכלוסיות שאינן מיוצגות דיין; עלייה מוכוונת
והידוק הקשר עם הפזורה המדעית הישראלית.
•הקמת תעשייה בתחומי מחקר ופיתוח חשובים ,כמו הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה.
מדיניות ותכניות ממשלתיות להתמודדות עם התופעה בעולם
מדינות העולם הבינו את חשיבות ההון האנושי כמנוף לצמיחה כלכלית והשקיעו בעשור
האחרון משאבים רבים לקידום ההון האנושי שלהן (אתר .)a2009 ,TheMarker
ההתפתחויות בענפי הטכנולוגיה ,בשילוב עם ירידה בשיעורי הילודה ,עוררו דאגה
בארצות כמו קנדה ,בריטניה וגרמניה ,אשר התאימו את מדיניות ההגירה שלהן במטרה
לעודד קליטת עובדים משכילים (אתר .)2007 ,shvoong
המדינות האירופאיות ,שבהן שיטת השכר באוניברסיטאות דומה לשיטה הישראלית,
סבלו מבעיות דומות של אובדן מיטב החוקרים לארצות הברית (גולד ומואב.)2006 ,
צרפת ,למשל ,איבדה רק בשנת  2000כ־ 3,000מדענים שהיגרו לארצות הברית (אתר
 .)a2007 ,Ynetבשונה מישראל ,רובן מצאו דרכים להחזיר את הבנים והבנות הביתה,
על־ידי תשלום לחוקרים המבוקשים שכר בר־תחרות בשוק העולמי .את התהליך מובילה
בריטניה ,אך גם כלכלות היבשת ,כמו גרמניה ,צרפת ואחרות ,מצאו את הדרך לתגמל
את מיטב החוקרים ולעצור את ההגירה לארצות הברית (גולד ומואב .)2006 ,כמו כן,
נראה כי האיחוד האירופי מתעורר לטפל בבעיה בהחליטו להכפיל את ההקצבה למחקר
ופיתוח .במונחים של ההקצבה למחקר באחוזים מהתל"ג ,האיחוד האירופי מפגר במידה
ניכרת אחרי ארצות הברית ויפן ( 1.97%האיחוד האירופי 2.59% ,ארצות הברית3.12% ,
יפן) (אתר .)a2007 ,Ynet
נציין כמה דוגמאות למדיניות ממשלתית ממדינות שונות בעולם (תקוה ;2006 ,אתר
 ;a2009 ,TheMarkerאתר :)2007 ,shvoong
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•הודו מנהיגה מאז שנות החמישים של המאה הקודמת מדיניות של העצמת ההון
האנושי בתחומי המדע והטכנולוגיה ,ושל עידוד יכולת המחקר והפיתוח העצמאית.
היא מקלה על אקדמאים הודים שחיים בחו"ל לחזור ולקבל מחדש אזרחות הודית.
היא מעניקה לחוזרים מענקי מחקר ויוצרת עבורם משרות באקדמיה ובתעשייה.
•סין בעיצומו של פרויקט שמטרתו לשדרג  100אוניברסיטאות כמוסדות נחשבים ברמה
העולמית — שלא יציעו רק השכלה גבוהה ,אלא גם תעסוקה אקדמית והזדמנויות
מחקר ופיתוח .בכך היא למעשה מקימה מרכזי פיתוח ,יוצרת משרות חדשות,
משדרגת אוניברסיטאות נבחרות למוסדות מובילים ברמה עולמית גבוהה ,מחזקת
את הקשרים עם מדענים ואקדמאים סינים החיים בחו"ל ומקימה מאגר מידע על
אקדמאים סינים בחו"ל.
•רוסיה פועלת להחזרת אקדמאים בנים להורים יוצאי רוסיה באמצעות הענקת
אזרחות לחוזרים ,משכורות והטבות.
•אירלנד נותנת מענקים לאקדמאים שבאים לעבוד באירלנד גם אם אינם אירים.
•בבריטניה יש מגמה של הגדלת שכרם של פוסט־דוקטורנטים ב־ ,25%ושל הקצאת
התקציבים לגיוס פרופסורים לאוניברסיטאות.
•בצרפת נוספו מאז  1997יותר מ־ 7,000משרות הוראה ומחקר במוסדות להשכלה
גבוהה ,כדי למנוע בריחת כישרונות ולעודד את חזרתם של פוסט־דוקטורנטים
שעובדים בחו"ל.
•גרמניה ,שמסורתית הציעה מעט מאוד הזדמנויות להגירה פרמננטית ,הרחיבה את
הפתח למהגרים משכילים במקצועות נדרשים ,כגון מומחי מחשוב.
•הנציבות האירופאית פועלת לקידום מעמד המחקר והפיתוח האירופאיים ,והיא
הכפילה לשם כך את התקציבים המוקצים למשאבי אנוש ב־Sixth Research
 Framework Programmeל־ 1.8מיליארד יורו.
מדיניות ותכניות ממשלתיות להתמודדות עם התופעה בישראל
בחזון הות"ת (ועדה לתכנון ולתקצוב של המוסדות להשכלה גבוהה) מופיעה בין השאר
התייחסות לתופעת בריחת המוחות ,כאשר המטרה שהציבה לעצמה הות"ת ,לפי פרופ'
שלמה גרוסמן — יו"ר ות"ת היוצא ,היא לפעול למניעת התופעה "באמצעות עידוד
מצוינות ויצירת תנאי עבודה הולמים ומתקדמים בכל המוסדות להשכלה גבוהה" (אתר
המועצה להשכלה גבוהה.)2009 ,
נוסף על כך נראה כי על מנת להשאיר את האקדמאים בארץ נדרש מאמץ ממשלתי
מתואם ומכוון על־ידי גורם מוביל להשמת אקדמאים במגזר העסקי ,ובמיוחד בתעשיות
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עתירות ידע ,וכן במכוני מחקר ממשלתיים ,פרטיים ומלכ"רים (אתר המשרד לקליטת
העלייה.)2009 ,
ביחס ישר למספר המחקרים שהתריעו על תופעת בריחת המוחות עומד מספר
הוועדות שהוקמו כדי לגבש מסקנות כיצד להילחם בתופעה ,אך אף תכנית עוד לא
התמודדה ברצינות עם התופעה בפועל (אתר כלכליסט .)a2010 ,להלן סקירת תכניות
ממשלתיות שעלו בשנים האחרונות להתמודדות עם התופעה.
ח"כ אופיר פינס ,בתקופה שבה היה שר המדע ( ,)2006חש כי לא נעשה די בנושא
בריחת המוחות ,השארת מדענים מצטיינים בישראל והחזרת מדענים ישראלים למדינה.
מיליונר יהודי בחו"ל אתו נפגש הסכים להקציב לעניין החזרת המדענים המצטיינים
לישראל  10מיליון  ,₪בתנאי שהמדינה תוסיף עוד  20מיליון  .₪ור"ה (ועד ראשי
האוניברסיטאות) וות"ת הסכימו להקציב לעניין  10מיליון  ₪וגם להגדיל תקנים במוסדות
להשכלה גבוהה כדי לקלוט מדענים ישראלים ,מהצמרת העולמית ,שיחזרו למדינה.
מאחר שתקציב משרד המדע היה מצומצם ולא אפשר לממן את הפרויקט ,פנה ח"כ פינס
לממונה על אגף התקציבים ,קובי הבר ,וביקש את  10מיליון השקלים החסרים ,אך לא
נענה .התוצאה — הפרויקט נגנז (אתר הידען.)2007 ,
בתחילת  2008הודיע גם משרד התמ"ת בראשות השר אלי ישי על הכנת תכנית דומה.
בתכנית של ישי המליצה הוועדה על הקמת אתר אינטרנט שירכז משרות והזדמנויות עסקיות
בישראל ,על מימון משלחות של נציגי המדינה לחו"ל לאיתור מועמדים פוטנציאליים
לחזרה ועל הגדלת הסיוע למדענים חוזרים באמצעות המדען הראשי (אתר כלכליסט,
.)a2010
ועדת שוחט ()2007-2006
עם תחילת כהונתה של ממשלת ישראל ה־ 31בראשות אהוד אולמרט ,הוקמה על־ידי
משרד החינוך והאוצר ועדה ציבורית בראשות שר האוצר לשעבר אברהם בייגה שוחט.
הוועדה הוקמה בכפוף להתחייבות משרד האוצר לבטל את קיצוצם של  1.2מיליארד
שקלים מתקציב ההשכלה הגבוהה אם מסקנות הוועדה ייושמו (דו"ח ועדת שוחט.)2007 ,
ועדה ציבורית זו ,שדנה בכובד ראש וביסודיות במערכת ההשכלה הגבוהה מנקודות
מבט שונות ,הגיעה למסקנות חשובות באשר לתיקון ולשיפור המצב הקיים ,תוך התייחסות
לאיכות הוראה ומחקר ,גיוס סגל איכותי ,שיפור תשתיות אקדמיות ושיתוף פעולה בין
המוסדות (אתר המועצה להשכלה גבוהה.)2009 ,
הוועדה הציעה רפורמה עמוקה לטיפול במשבר הכלכלי והאקדמי אליו נקלעה
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ולהשגת המטרות הבאות :עידוד המצוינות במחקר
ובהוראה ,הגברת הנגישות ללימודים אקדמיים ומניעת בריחת המוחות (אתר ,Ynet
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 .)b2007יישום דו"ח ועדת שוחט היה צפוי להזרים תקציב חיוני למערכת ,להגדיל בהדרגה
את תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה ב־ 30%יותר מהתקציב הנוכחי ולשפר את מצב
האוניברסיטאות ,המכללות והמחקר בישראל (אתר המועצה להשכלה גבוהה.)2009 ,
"מדובר ברפורמה המקיפה והיסודית ביותר שהוצעה מעולם לחיזוק מערכת ההשכלה
הגבוהה בישראל" ,בישר יו"ר הוועדה אברהם שוחט ,שהגיש את ההמלצות לראש הממשלה
אולמרט ,שרת החינוך תמיר ושר האוצר בר־און" .יישום הרפורמה הוא בבחינת הזרמת
חמצן למערכת הנמצאת בהידרדרות חמורה" (אתר .)b2007 ,Ynet
בין ההמלצות שהציגה ועדת שוחט בדו"ח שיצא ביולי  ,2007היו (אתר :)b2007 ,Ynet
•תוספת של  2.5מיליארד שקלים לשנה לתקציב האוניברסיטאות והמכללות בתוך
 6שנים ,מהם  1.5מיליארד שקל מתקציב המדינה.
•הזרמת  800מיליון שקלים לשיקום ועיבוי תשתיות המחקר באוניברסיטאות; הכפלת
תקציב הקרן הלאומית למדע ,שיעמוד על  500מיליון שקלים;  100מיליון שקלים
להקמת קרן למחקר ביו־רפואי;  15מיליון שקלים להקמת קרן למחקר במדעי הרוח.
•קביעת מנגנון לתגמול משמעותי והטבות לחוקרים ומרצים מצטיינים ,וזאת לשם
מניעת בריחת המוחות וגיוס מדענים מובילים מחו"ל.
•אימוץ מודל חדשני להסדרת שכר הלימוד והגדרת מערכי סיוע לסטודנטים להגברת
הנגישות ולהקלת נטל התשלום בזמן הלימודים.
מחאה קמה בעקבות פרסום הדו"ח שכלל התייחסות לשינוי שיטת שכר הלימוד
באוניברסיטאות והעלאת שכר הלימוד עבור הסטודנטים .המחאה ,אשר התרכזה בנושא
זה ,הביאה בין השאר לשביתה ארוכה באוניברסיטאות ,שבסופה השיגו הסטודנטים הבטחה
ממשרד ראש הממשלה לפיה הרפורמה לא תתקבל באורח חד־צדדי וללא הסכמתם.
משרד האוצר טען בהמשך כי השביתה היא זו שפגעה בקיום הדיונים על יישום ועדת
שוחט וכי אין שינוי בתקנים ובתקצוב בגלל סירוב המרצים לדון ביישום המלצות הוועדה
(אתר  .)b2007 ,Ynetאחת הטענות שנשמעו לאי התממשותם של תוצרי הוועדה היא
כי לא ניתן בוועדה ייצוג לחברי הסגל האקדמי או לסטודנטים (אתר הכנסת ,פרוטוקול
ישיבה.)2008 ,
על רקע המלצת הוועדה ליישם את המלצות הדו"ח במלואן כמקשה אחת (אתר
 ,)2008 ,Ynetולאור המחלוקת שהתפתחה בין משרד האוצר לסגל האקדמי ,ועדת
שוחט נותרה ללא מענה.
יש לציין כי באותו חודש בו התפרסמו המלצות הוועדה התחלף שר האוצר בממשלה
ובמקום אברהם הירשנזון מונה רוני בר־און (אתר הכנסת .)2010 ,יתכן ששינוי זה,
הטומן בחובו קשיים ומשמעויות רבות ,בנקודה קריטית של פרסום המלצות הוועדה,
התמודדות עם קולות הציבור וניסיון ליישם את ההמלצות ,השפיע במידה זו או אחרת
על תוצאות הוועדה.

לארשימ תוחומה תחירב 311

ועדת אורון ()2009
בתחילת  2008קיבלה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ) החלטה לפעול להחזרת
מדענים ומהנדסים לישראל ,בעיקר בשל השחיקה המתמדת בתקציבי המדינה (אתר
כלכליסט ,)a2010 ,צורכי התעשייה המקומית והמחסור הקיים והצפוי בתחומי הנדסת
חשמל ,כימיה אורגנית ,הנדסת מים וביוב והנדסת מכונות (אתר .)a2009 ,TheMarker
בתחילת  2009החליטה הממשלה להקים ועדה בין־משרדית להחזרת המוחות
הישראליים מחו"ל .בראש הוועדה הועמד מנכ"ל משרד הקליטה (אתר ,TheMarker
 .)a2009המנדט שניתן לוועדה שיזמה המולמו"פ היה להכין תכנית רב־שנתית להחזרת
אקדמאים לישראל בשלושה תחומים עיקריים — תעשייה ,אקדמיה ומגזר ציבורי (אתר
כלכליסט.)a2010 ,
לדברי פרופ' משה אורון ,שעמד בראש ועדת המשנה לאקדמיה" ,ההחלטה על הקמת
ועדת המשנה לאקדמיה ניתנה על רקע המשבר המתמשך במערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל מחד גיסא וההזדמנות שנוצרה לישראל עקב המשבר העולמי מאידך גיסא"
(אתר .)a2009 ,TheMarker
הוועדה הגישה המלצותיה ביולי  ,2009ולפיהן יש לגייס בתוך חמש שנים  700אנשי
סגל בכיר לאוניברסיטאות ולמכללות ,מרביתם באמצעות החזרת אקדמאים ישראלים
בכירים שעזבו לחו"ל 500 .מהם יגויסו בחו"ל לאוניברסיטאות נוסף על מינויים המתבצעים
בכל שנה להחלפת חברי סגל היוצאים לגמלאות ,ו־ 200מורים יגויסו בחו"ל למכללות.
הוועדה טענה כי מומלץ לפעול להחזרת האוניברסיטאות בכל המובנים ,כולל הכספיים,
לסטנדרטים שהיו נהוגים בישראל עד לפני עשר שנים ולסטנדרטים הנהוגים כיום בעולם
המפותח (אתר .)a2009 ,TheMarker
כמו כן טענה הוועדה כי הצמצום במשאבי אוניברסיטאות המחקר בארבע השנים
האחרונות שחק את תשתיות המחקר בישראל ,הגביל את גיוס ההון האנושי המחקרי־איכותי
באקדמיה והביא לבריחת מוחות מישראל .לכן הומלץ לממשלה להגדיל את המשאבים
העומדים לרשות המחקר המדעי באוניברסיטאות ,כדי להבטיח את יתרונה האיכותי
ואת עתידה של ישראל .במדינה קטנה ,מציינת הוועדה ,רק מערכת של אוניברסיטאות
יכולה לשמור על איכות מדעית באמצעות מסה קריטית של הון אנושי ,תוך אופטימיזציה
במשאבים .הוועדה ממליצה לתת מלגות לצעירים היוצאים לחו"ל לפוסט דוקטורט,
בתנאי שיתחייבו לחזור לישראל ,תוך מתן העדפה למקצועות נדרשים .לאקדמאים
החוזרים לישראל יינתנו תנאים וסל קליטה הולמים (אתר .)a2009 ,TheMarker
לדעת הוועדה ,כדי לקיים בישראל השכלה גבוהה שתהיה גם איכותית וגם תוכל
לענות על עיקר הביקושים של המשק ,יש לעבות ולחזק את המחקר הבסיסי ובמקביל
לשפר את איכות ההוראה ,לייעד כספים לקליטת סגל איכותי באוניברסיטאות ולדאוג
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לגידול הולם בקרנות המחקר .כמו כן יש לרכז את כל משאבי המחקר באוניברסיטאות.
תפקיד המכללות יהיה הקניית ידע מקצועי ברמה גבוהה לתלמידים שעיקר עניינם אינו
מחקר מדעי אלא רכישת ידע ומקצוע (אתר .)a2009 ,TheMarker
המשרד לקליטת העלייה — סיוע לאקדמאים בחזרתם לארץ
המשרד לקליטת העלייה פועל לעידוד חזרתם ולקליטתם של ישראלים השוהים בחו"ל.
באמצעות המרכז לקליטה במדע (המק"ב) ,מסייע המשרד במציאת מקום תעסוקה
בתחומי מחקר ופיתוח למדענים ומהנדסי מו"פ תושבים חוזרים (אתר המשרד לקליטת
העלייה.)2010 ,
הסיוע כולל יעוץ ,הכוונה ומימון הניתן למעסיק כהשתתפות חלקית בעלויות העסקת
החוקר .בדרך זו מדען ישראלי השוהה בחו"ל לפחות  3שנים בטרם חזרתו ועומד בתנאי
השכלה ופרסומים מדעיים מסוימים ,יכול להיעזר בשרותי המרכז בטרם חזרתו לישראל
כדי לאתר מקום תעסוקה מתאים .סיוע המרכז לקליטה במדע הוא השתתפות במימון
העסקה הניתן ישירות למעסיק ובכלל זה למעסיקים מהמגזר העסקי והציבורי ,לרבות
האוניברסיטאות .המרכז לקליטה במדע פועל בשלושה תחומים :טכנולוגיה ומדעים
מדויקים ,מדעי החברה והרוח ומדעי החיים והרפואה (אתר המשרד לקליטת העלייה,
.)2010
נוסף לכך ,קיימת קרן מחקר ייעודית למדענים חוזרים מטעם המשרד לקליטת
העלייה .במסגרת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופאי לבין ישראל בתחום מחקר
ופיתוח ,נכללת ישראל בין היתר גם בתכנית Marie Curie International Reintegration
 .Grantsמטרת התכנית הנה סיוע כספי לחוקרים מישראל אשר ביצעו מחקר במדינות
שאינן אירופאיות ,למשך  3שנים לפחות ,וברצונם לחזור לארץ ולהמשיך לעבוד במחקר
(אתר המשרד לקליטת העלייה.)2010 ,
המולמו"פ (המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח) — מאגר אקדמאים
השוהים בחו"ל
בעקבות הוועדה הבין־משרדית להחזרת המוחות הישראליים מחו"ל ,אשר הוקמה בתחילת
( 2009וכללה את ועדת אורון המוזכרת לעיל) ולאחר יוזמת המולמו"פ לתכנית שתפעל
להחזרת המוחות ,הוחלט כחלק ראשון בתכנית האב על איתור האקדמאים הנמצאים
בחו"ל .לשם כך הקימה המועצה ,בשיתוף עם משרד המדע ,מאגר נתונים הכולל מידע
תעסוקתי של השוהים בחו"ל ,כולל מקצוע ,התמחות הסקטור בו הם פעילים וכו' (אתר
הפרויקט הלאומי להחזרת אקדמאים לישראל.)2010 ,
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ייעודו של המאגר הוא חיזוק הקשר עם אקדמאים ישראלים המתגוררים בחו"ל ,שהם
בעלי מקצועות ותפקידים בתחומים הנדרשים לתעשייה ,לאקדמיה ולמגזר הממשלתי
והציבורי בארץ (אתר הפרויקט הלאומי להחזרת אקדמאים לישראל.)2010 ,
מטרות המאגר (אתר הפרויקט הלאומי להחזרת אקדמאים לישראל:)2010 ,
•פתיחת ערוצי תקשורת עם השוהים בחו"ל.
•פתיחת המאגר בעתיד למציעי משרות מהתעשייה ,האקדמיה והמגזר הציבורי
הישראלי (על פי בחירתו של הנרשם למאגר).
•הרחבת הידע וכימות תופעת בריחת המוחות.
•הבנת הגורמים לתופעה והכנת אמצעים לצמצומה בעתיד.
אוניברסיטת בר אילן — התכנית לקליטת מדענים חוזרים
קליטת המדענים החוזרים היא פרויקט לאומי־מדעי בעל חשיבות עליונה לשגשוגה
של מדינת ישראל .בשנתיים האחרונות קלטה אוניברסיטת בר אילן ,כאחד המוסדות
המובילים בתחום זה ,כ־ 30מדענים חוזרים .נשיא האוניברסיטה ,פרופ' משה קוה ,מגדיר
את קליטת המדענים החוזרים "יעד מרכזי של האוניברסיטה" .כדי להגשים את חזון
החזרת המדענים לישראל ,נוספו תקנים לקליטת  50מדענים בפרויקט "מדען ניסיוני"
(אתר הידען.)2010 ,
לתפיסת בכירים באוניברסיטת בר אילן ,למדענים החוזרים מובטחת הזדמנות להגשמה
עצמית ואתגר מקצועי .לתפיסתם הם מחזקים את המחקר באוניברסיטה ,וכבר נראית
עלייה בתפוקות המחקר .יש רצון לעשייה מרובה למען השגת משאבים הולמים ,עידוד
המצוינות המחקרית ותחזוקה נאותה של תשתיות המחקר (אתר הידען.)2010 ,
אוניברסיטת בר אילן קלטה מדענים ישראלים מהמובילים בתחומם ,שהחזיקו בתקנים
ובמשרות גבוהות במוסדות יוקרתיים בעולם .מקצתם דוקטורים צעירים ,בעלי ניסיון של
 6-4שנות עבודה במגוון תחומי מחקר ,ומקצתם אקדמאים בכירים שחזרו ארצה לאחר
תקופת עבודה אקדמית ממושכת בחו"ל של  10עד  25שנים ,ונקלטו בדרגת פרופסור
חבר (אתר הידען.)2010 ,
"תכנית הכוכבים" — 2010
התכנית ,שאושרה על־ידי משרד האוצר בחודש מרץ  ,2010הנה המשך ישיר של הוועדה
הבין־משרדית שהקים המולמו"פ ב־ ,2009לאחר שהחליט על צמצום תופעת בריחת
המוחות והשבת מוחות מחו"ל כעל מטרה לאומית.
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על פי התכנית ,המכונה "תכנית הכוכבים" ,יוקמו בחמש השנים הקרובות עד 30
מרכזי מצוינות באוניברסיטאות ,בתחומים מדעיים שיוגדרו מראש על־ידי הות"ת,
שבהם יקודם מחקר חדשני ,מעמיק ,ופורץ דרך .בכל מרכז כזה ייקלטו חוקרים ישראלים
מובילים בתחומם מחו"ל לצד חוקרים ישראלים מצטיינים .אלה ייהנו מעצמאות לחקור
בתחום מדעי מוגדר ,ממענקי מחקר ומצוינות שיתווספו על שכרם וכן מתשתיות מחקר
ברמה עולמית .בעתיד ישמשו המרכזים כבתי ספר בינלאומיים לתארים מתקדמים (אתר
.)b2010 ,TheMarker
עלות הקמת כל מרכז מצוינות נאמדת בכ־ 45מיליון שקלים ,בהתאם לתחום המחקר
והתשתיות הנדרשות בעבורו .כאמור ,הממשלה תספק יותר משליש מהסכום להקמת
המרכזים ,ואילו האוניברסיטאות ,שיתחרו על הקמתם ,יספקו עוד  450מיליון שקלים
ממקורותיהן .במקביל תפנה הות"ת לכמה קרנות פילנתרופיות העוסקות בתחום ההשכלה
הגבוהה ,שיתחייבו להקצבת תרומות בהיקף של כ־ 450מיליון שקלים נוספים .אחת
הקרנות הבולטות בתחום היא קרן רוטשילד־קיסריה ,התורמת בין היתר לגופים של
השכלה גבוהה (אתר .)b2010 ,TheMarker
האוניברסיטאות יגייסו קבוצות של חוקרים מצטיינים מחו"ל בתחומי המחקר ויקלטו
אותם כצוות במרכזים .בכל מרכז כזה יפעלו  30-15חוקרים מובילים בתחומם .על כל
איש סגל ישראלי הפועל במרכז המצוינות יובא לפחות חוקר אחד מחו"ל .לפי הערכות,
במסגרת התכנית יתווספו כ־ 400-300תקנים לאוניברסיטאות (אתר .)b2010 ,TheMarker
לסיכום ,דגשי התכנית הם (אתר :)b2010 ,TheMarker
1 .1הות"ת תקבע עד  30תחומי מחקר שהיא מעוניינת לקדם בהתאם לצורכי המדינה.
2 .2האוניברסיטאות יתחרו ביניהן על הקמת מרכז מצוינות בכל אחד מהתחומים.
3 .3האוניברסיטאות יפנו לחוקרים מצטיינים בחו"ל כדי לצרף אותם למרכזים.
4 .4עלות הקמת מרכז כ־ 45מיליון שקלים.
5 .5האוניברסיטאות ,המדינה וקרנות פילנתרופיות יממנו כל אחת שליש מעלות הפרויקט.
6 .6לחוקרים המצטיינים שיחזרו מחו"ל יצטרפו חוקרים מובילים מישראל.
7 .7החוקרים במרכזים יזכו למענקים שישפרו את שכרם וייהנו מתשתיות מחקר מתקדמות.
8 .8בעתיד יהפכו חלק ממרכזי המצוינות לבתי ספר בינלאומיים לתארים מתקדמים.
חשוב לציין כי אמנם המרכזים יוקמו על־ידי האוניברסיטאות ,אך תהיה להם אוטונומיה.
במועצה להשכלה גבוהה רואים חשיבות רבה לעצמאות המרכזים ,אך אצל ראשי
האוניברסיטאות הדעות חלוקות (אתר .)b2010 ,TheMarker
לדברי שר החינוך ,גדעון סער ,ביצוע התכנית יהיה "זריקת מרץ למערכת ההשכלה
הגבוהה והמחקר בישראל ,בהיבט של התוספת התקציבית והן בהיבט של חיזוק המצוינות.
התוכנית תעודד שיתוף פעולה בין מוסדות לרבות שיתוף קרנות ומכוני מחקר" (אתר
.)b2010 ,TheMarker
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נראה כי התוכנית צפויה לתת מענה למספר היבטים מהותיים בתופעת בריחת
המוחות ,כמו סיפוק תקנים לחוקרים ,מתן תשתית ואמצעים ראויים למחקר ,מיצוב
מחקר ומצוינות כבעלי ערך רב לחברה הישראלית ,וכד'.
חיזוק למרכיבי תכנית הכוכבים ניתן למצוא בהשפעת מרכזי מחקר אחרים שנפתחו
בשנים האחרונות בישראל — חמישה מכוני ננו־טכנולוגיה והמכון לביוטכנולוגיה בבאר
שבע .מרכזים אלה הם פרי עבודתו של פורום תל"ם (הפורום לתשתיות לאומיות ,למחקר
ופיתוח) ,הכולל נציגים מות"ת וממשרדי התמ"ת ,המדע ,הביטחון והאוצר .הפורום
אימץ מסקנות של ועדה בראשות ד"ר דן מידן ,מייסד ונשיא לשעבר בחברת "אפלייד־
מטריאלס" ,לקדם מרכזי התמחות בננו־מדע וננו־טכנולוגיה לטובת כניסה לתחום הננו
באקדמיה ובתעשייה .לפרויקט הוקצו כ־ 250מיליון דולר — שליש מהם כספי מדינה,
שליש מתרומות ושליש מהמוסד שבו מוקם המכון (.)a2010 ,TheMarker
ואכן ,כ־ 50מדענים בגילאים שונים חזרו לישראל בשנים האחרונות והשתלבו במרכזים
אלה .מדענים אלו ,בעלי משפחות ,עם משרה בתחום המחקר במוסדות הלימוד והמחקר
המובילים בעולם ,עם שכר גבוה מאוד ורמת חיים טובה ,עשו את המעבר חזרה לישראל
והשתלבו במרכזים שהוקמו (.)a2010 ,TheMarker
נראה שלתכנית הכוכבים מאפיינים דומים ,גם היא מושתתת על הקמת מרכזי מחקר
אשר יקלטו את טובי המדענים שעזבו לחו"ל וכן תקצוב הקמת המרכזים בנוי בצורה
דומה .המרכזים שהוקמו הצליחו בכך שהביאו מדענים חזרה לארץ ,דבר המהווה עדות
ליכולתה של התכנית הלאומית הנוכחית להצליח אף היא.
מאידך ,עם מיסוד התכנית נשמעו קולות מתנגדים הטוענים להשלכות שליליות של
התכנית על האקדמיה בארץ ועל תופעת בריחת המוחות.
פרופ' דני גוטוויין מאוניברסיטת חיפה פועל למאבק במדיניות ההפרטה .לדבריו,
התכנית היא שלב נוסף בהפרטת האוניברסיטאות ,שהייתה מלכתחילה הגורם לבריחת
המוחות .לטענתו ,גם אם התכנית תסייע להחזיר מקצת מן הדור הנוכחי של המדענים
שעזבו ,הרי שהשינויים המבניים שהיא תחולל במערכת ההשכלה הגבוהה ייצרו את
התנאים לבריחת המוחות של הדור הבא .התכנית להחזרת המוחות היא אפוא סוג של
מיקור־חוץ אקדמי .מרכזי המצוינות ימוקמו אמנם באוניברסיטאות ,אך הם יהיו גופים
חיצוניים שיקיימו פעילות מקבילה ,ובעתיד מתחרה באוניברסיטאות .בעתיד ,כשיופעלו
בהן תכניות לתארים מתקדמים ,הן תשמשנה גם למיקור־חוץ של ההוראה .כך יתאפשר
למשרד האוצר להנהיג את כל היסודות המופרטים אותם הוא שואף להנהיג מזה שנים:
משכר דיפרנציאלי מוצהר דרך איפוס סמכויות הסנאטים ועד הגדלת משקל בעלי־ההון.
המרכזים בנויים לסיפוח חלקים נוספים של פעילות האוניברסיטאות .התקצוב של
המרכזים מושתת בחלקו על כספי האוניברסיטאות ועל תרומות שמקבלות אוניברסיטאות
מקרנות פילנתרופיות ,כך שהמרכזים נוגסים בתקציבי האוניברסיטאות .לדעתו "לא
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קשה לצפות כיצד בעתיד יועברו חלקים מתקציבי ההשכלה הגבוהה ישירות למרכזי
המצוינות תוך עקיפת האוניברסיטאות ,שיהפכו בהדרגה לשלדים מדוללים ,שקל יהיה
לבטלם אל תוך המתחרה המופרט" .לכן ,מציע פרופ' גוטוויין ,יש לפעול להכפפת
המרכזים לאוניברסיטאות ,החלת הסכמי השכר של הסגל על המרכזים ושיתוף פעולה
ושילוב בהוראה ותקנים (אתר הפורום להגנת ההשכלה הציבורית.)2010 ,
גם יו"ר ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת תל־אביב חולק על תרומתה הצפויה של
התכנית הנוכחית .לטענתו ,בניגוד לסברה הרווחת ,מרבית המדענים הישראלים המלמדים
בחו"ל לא עזבו לטובת המשכורות הגבוהות .לפי השיטה הקיימת ,כדי לזכות ולו בסיכוי
קטן למשרה באקדמיה בישראל נדרשים החוקרים הצעירים לנסוע להשתלמות בת שנה
בחו"ל לכל הפחות (פוסט־דוקטורט) ,כאשר בחלק מהפקולטות הם נדרשים לנסוע
לתקופות ארוכות יותר ,העשויות להגיע אף לשש שנים .בשל השירות הצבאי ,מרבית
החוקרים בישראל מבוגרים מעמיתיהם בחו"ל ,חלקם בעלי משפחות וילדים צעירים,
והם נדרשים לעקור לחו"ל ואף עושים כן ,כדי להיאבק על הסיכוי לחזור לישראל (אתר
.)c2010 ,TheMarker
כך ,הוא טוען ,מייצאת ישראל כמעט בכוח את טובי מדעניה ,שנוסעים לחו"ל
ומעוניינים לחזור ,אך מגלים שאין להם לאן .מרבית החוקרים רוצים להישאר בישראל,
קרוב למשפחותיהם ,ולגדל כאן את ילדיהם .גם אותם חוקרים מצוינים אשר למרות הכל
הצליחו למצוא משרה אקדמית ולשוב לישראל ,עושים זאת בתנאי השכר המקובלים
(אתר .)c2010 ,TheMarker
לכן ,הוא מסיק ,הפניית מאות מיליוני שקלים להקמת מרכזי מחקר חדשים שיעסיקו
מעט חוקרים ובשכר גבוה לא תביא לחזרתם של אלפי מדענים ישראלים ,כדברי שר
האוצר ,אלא בעיקר תחסום את האפשרות של מאות חוקרים צעירים שכבר נמצאים
כאן להשתלב במחקר באקדמיה ,ותבריח גם אותם לחו"ל (אתר .)c2010 ,TheMarker
יו"ר ארגון הסגל הזוטר מסכם באומרו כי "כוחו של המחקר בישראל לא יכול ולא
צריך להישען על תחרות בשכר עם אוניברסיטאות אמריקאיות ,כוחו תמיד היה ותמיד
יהיה ייצור ולא יבוא — של חוקרים מצוינים ,בהם זוכי פרסי נובל ,שזכו בו על מחקרים
שערכו בישראל .לשם כך דרושה השקעה בתנאי מחקר ובמעבדות חדישות וכן יצירת
אופק מבטיח לאלה שבוחרים במחקר כייעוד .במקום לגרש מישראל את מיטב מדעניה
הצעירים ,על הממשלה להוסיף לאלתר אלפי תקנים חדשים לאוניברסיטאות .פעולות
אלה ,אם יינקטו ,ישלימו את הפער שנוצר בעשור האחרון ויאפשרו קליטת סגל חדש"
(אתר .)c2010 ,TheMarker
פרופ' אריאל רובינשטיין ,כלכלן וחתן פרס ישראל ,טוען נגד האוריינטציה של
תכנית הכוכבים ,שמטרתה לטעמו להחזיר את היורדים ולא לטפח את מי שנשאר פה.
הוא מסכים כי מרכזי המצוינות הם רעיון מוצלח ,אך כאלו לדעתו אמורים לצמוח
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באופן טבעי על־ידי מדענים אקדמאים שהחליטו לקשור את גורלם בארץ והקימו מרכז
שכזה (לדוגמה ,המרכז לחקר הרציונאליות והמרכז לחקר המוח באוניברסיטה העברית
בירושלים) .כמו כן שיפור התנאים והשכר עבור חוקרים צריך ,לדברי רובינשטיין ,להיות
מכוון לאקדמאים צעירים אשר סיימו את הלימודים ומעוניינים להשתלב בתחומם מבלי
לצאת את המדינה (אתר כלכליסט.)b2010 ,
בינתיים עולים חששות באשר לקיומה בפועל של התוכנית .נראה כי נכון לשלב
זה המו"מ בין משרד האוצר לבין נציגי המועצה להשכלה גבוהה נקלע למבוי סתום,
בעקבות פערים של מיליארדי שקלים בין גישת האוצר לבין דרישות הות"ת (עיתון
ידיעות אחרונות.)17.5.2010 ,
דיון ומסקנות
תופעת בריחת המוחות מישראל נמצאת במגמת עלייה בשנים האחרונות .נהוג לחשוב
כי  25אחוז מאנשי הסגל האקדמי שצמחו בישראל נמצאים כיום מחוץ לגבולות המדינה.
נטען כי הנתונים הופכים את ישראל ל"יצואנית המוחות המובילה בעולם" (אתר ,Ynet
 .)2009התופעה אינה מקומית וקיימת במדינות רבות בעולם ,מתפתחות יותר או פחות,
שגם בהן נראית עלייה בהיקף התופעה בשנים האחרונות (אתר .)2007 ,shvoong
ההערכה היא כי בשנים הקרובות ייווצר בישראל מחסור בחוקרים ,במורים ובמהנדסים
(אתר  .)a2009 ,TheMarkerנראה שישראל ניצבת בפני בעיית כוח־אדם מדעי בכמה
מובנים ,ביניהם הזדקנות אוכלוסיית המרצים והחוקרים (תקוה )2006 ,ומיעוט בסגל
אקדמי צעיר .גם במספר הפרסומים האקדמיים חלה ירידה (אתר .)2009 ,Ynet
אחד הדברים המטעים מאוד הוא העובדה שלישראל  9זוכי פרס נובל ,מספר גבוה
מאוד ביחס לגודל האוכלוסייה ,וכן הצלחתם של ישראלים רבים במחקר ופיתוח ,מדע
וטכנולוגיה בקנה מידה עולמי .אך יש לזכור כי כל אלו הם תוצאות של השקעות העבר.
החשש הוא שאת ההישגים של היום לא נדע עוד הרבה שנים ,כלומר אלה דברים שיבואו
לידי ביטוי רק בעוד דור .בשלב זה ,אם לא נתעשת יכול להיות מאוחר מדי בעוד דור
לעשות את הדברים (ד"ר דן בן דוד ,מתוך אתר הכנסת ,פרוטוקול ישיבה)2008 ,
לבריחת המוחות השלכות שליליות רבות ,ביניהן :פגיעה ברמת ההון האנושי,
אובדן תשואה על ההשקעה הלאומית בחינוך ,בהכשרה ובהשכלה גבוהה וכן באובדן
הכנסות ממסים .כן נפגעים הפריון ,יצירת הערך המוסף והצמיחה הכלכלית .יש לכך
גם השפעות חברתיות ,ביניהן :יצירת מחסור באנשי מקצוע מסוימים ,איבוד אליטות
ואיבוד האתוס (תקוה.)2006 ,
בספטמבר  ,2005עם פרסום נתוני הלמ"ס לגבי היקף הירידה מהארץ ,התבטאו אנשי
ציבור רבים על חומרת הנתונים ועל הצורך בטיפול מיידי בתופעה ,ואף הוזכר הצורך
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בחשבון נפש .השפל בעלייה והגאות בירידה ,נטען על־ידי רבים ,מעוררים דאגה רבה.
אכן ,ההגירה של מיטב הבנים והבנות והדעיכה בהיקף העלייה אינה רק בעיה בפני
עצמה אלה סימפטום לבעיה חמורה יותר — כישלונה של מדינת ישראל ביצירת חברה
שמאפשרת רווחה ואיכות חיים ,כזו שתמשוך את מיטב העם היהודי לעלות ,ולא לדחוק
את אזרחי המדינה לחפש את גורלם מחוץ לגבולותיה (גולד ומואב.)2006 ,
אקדמאים רבים שיוצאים את הארץ ללימודי המשך ,הכשרה נוספת או משרה,
פוגשים בפיתויים רבים להישאר במקום אליו הגיעו — משכורת גבוהה ,תנאי מחקר,
לימודים ועבודה טובים ,רמת חיים גבוהה ,יוקרה וסטטוס מקצועי .רבים הם הגורמים
אשר עשויים להשפיע על האקדמאים הללו לחזור ,לחלקם התייחסתי במחקר זה :שכר,
קיצוץ בתקנים במוסדות אקדמיים בארץ ,שיקולים משפחתיים ,מקצועיים וכו' .עם
זאת ,ניתן לומר כי לפחות עבור חלקם השיבה ארצה הנה התכנית המקורית ,ועם כל
האמור ,הם היו שמחים לחזור לגור בישראל ולגדל בה את ילדיהם .הרגשות העזים
למדינה אינם דבר של מה בכך ,ויש להתייחס אליהם כיתרון משמעותי ביכולת להשיב
את המוחות הישראלים אל ביתם .אלו יסכימו לרוב לוותר על המשכורת השמנה ,רמת
החיים הגבוהה והתפקיד היוקרתי ,בעבור מחצית מכל אלה — בישראל .כדי להגשים
תרחיש זה עלינו לעבוד קשה בפיתוח תנאי מחקר ,משרות ותקציבים ,על מנת לאפשר
למעוניינים לחזור למצוא מקומם בהיבט המקצועי.
בנוסף ,אנו לא יכולים להתחרות עם מדינות אחרות במספר האנשים ובכמות המשאבים.
הדבר המרכזי העומד לרשותנו הוא איכות .מקור האיכות בארץ הוא האוניברסיטאות,
וכדי לשנות את המצב הקיים יש להחזיר לארץ איזו מסה קריטית .לא מדובר על הבאת
אלפי אנשים מחוץ־לארץ ,אלא על מספר מאות( .ד"ר דן־בן דוד ,מתוך אתר הכנסת,
פרוטוקול ישיבה.)2008 ,
ואכן ,נראה כי בשנים האחרונות ישנה עלייה במודעות לבעייתיות התופעה בארץ
וניסיון ממשי להתמודד עמה .כמה ועדות עסקו בנושא וגיבשו המלצות למדיניות
ממשלתית אשר תפעל למניעת התופעה ,אך מרביתן נגנזו או נדחו ולא יצאו אל הפועל
כמצופה .כך שלמרות ההבנה ההולכת וגוברת בקרב מקבלי ההחלטות על חומרת המצב
ולמרות העיסוק בנושא בוועדות השונות ,נראה כי פעולות ממשיות למיגור התופעה
מתרחשות בקרב איטי הרבה יותר.
לזכותנו ייאמר כי ישנה מגמה חיובית לאורך השנים לעבר טיפול בבעיה ,ולראייה
בשנת  2008הוכרזה בריחת המוחות כבעיה לאומית והטיפול בה כמטרה מוצהרת של
מדינת ישראל .עם זאת ,תוצאות בשטח טרם נראו .התכנית הנוכחית העומדת על הפרק,
הלא היא "תכנית הכוכבים" ,אושרה בממשלה וצפויה לתת מענה לבעיה .בתכנית
אלמנטים שונים ההולמים תוצאות מחקרים והצלחות של מדיניות בארץ ובעולם ובכך
חוזקה .אך לתכנית גם מספר נקודות חולשה .רבים השמיעו קולות כנגד יכולתה לסייע
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למיגור התופעה ואף טענו כי התכנית תעודד את הגברת שיעור בריחת המוחות בעתיד.
עוד יש לציין כי התכנית דורשת תקציבים גבוהים ביותר.
מסקירת ועדות קודמות שעסקו בנושא ,לדוגמת ועדת שוחט ,עולה כי לרוב הדברים
נעשו בשיתוף עם כמה נציגי ממשלה והמועצה להשכלה גבוהה .אך בולט לעין כי לא
נעשה תהליך של שיתוף בקבלת ההחלטות עם גורמים מהשטח ,קרי — אנשי אקדמיה,
כמו למשל ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות .גורם זה סביר שהיה אחד
המרכזיים לכישלון ביישום התכנית .לצערנו לא נעשתה למידה ארגונית למען הפקת
לקחים ,ונראה כי גם תכנית הכוכבים גובשה ללא תהליך שיתופי זה ,דבר אשר עלול
לפגוע ביישומה בהמשך.
על אף הביקורות ונקודות החולשה שלה שצוינו לעיל ,התכנית עשויה להצליח,
אם תתממש.
למרות אישור התכנית במרץ  ,2010כבר חודשיים לאחר מכן נשמעו קולות המרמזים
על כך שיישום התכנית נמצא בסכנה .נראה כי בדומה לתכניות קודמות ,ברגע ההדברות
הממשי על אישורי תקציב עולות אי הסכמות בין משרד האוצר ונציגי הות"ת במועצה
להשכלה גבוהה ,המאיימים ,שוב ,לעכב את מימוש התכנית ,אם בכלל .אם כן ,נשאלת
השאלה מדוע אף תכנית עד כה לא יצאה אל הפועל .לכך כמובן יכולות להיות כמה סיבות.
סיבה עיקרית לכך טמונה בחוסר יציבות השלטון .בשנים האחרונות הממשל מתאפיין
בחוסר יציבות שלטונית מבחינת משך שלטונה של כל ממשלה ושינוי במפלגה השלטת,
יחסית לשנים שקדמו לכך.
יציבות השלטון אינה מטרה בפני עצמה אלא אמצעי .יציבות שלטונית נועדה לאפשר
לגופי השלטון לתכנן תכניות ארוכות טווח ,להתחייב אליהן ולעמוד בהן .ישנה סברה כי
הגורם הבעייתי במצב זה אינו חוסר הזמן הקיים לכל שלטון ,אלא תחושת אי הוודאות
(אתר דיסוננס קוגניטיבי.)2006 ,
הידיעה כי משך כהונת הממשלה קצוב מביאה את נבחרי העם ומקבלי ההחלטות
בשלהי תקופת כהונתם למצב סטטי של השהיית תכניות ודחיית פעילויות .לדברי מיכאל
מלכיאור שכיהן כחבר כנסת בתפקיד יו"ר ועדת החינוך ,התרבות והספורט בכנסת הקודמת,
הגישה של נבחרי העם נובעת מתוך מחשבה שעוד מעט יתקיימו בחירות ולכן לא ניתן
כעת לקדם תכניות ,מסקנות ועדה וכיו"ב (אתר הכנסת ,פרוטוקול ישיבה .)2008 ,חיזוק
לחשיבות גורם זה הוזכר בפירוט ועדת שוחט ,כאשר באותו חודש בו התפרסמו המלצות
הוועדה התחלף שר האוצר בממשלה ובמקום אברהם הירשנזון מונה רוני בר־און (אתר
הכנסת .)2010 ,שינוי פרסונה הטומן בחובו קשיים ומשמעויות רבות ,בנקודה קריטית
של פרסום המלצות הוועדה ,התמודדות עם קולות הציבור וניסיון ליישם את ההמלצות,
עשוי במידה רבה להשפיע במידה זו או אחרת על תוצאות הוועדה.
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 בינתיים אנו.מציאות זו יוצרת קושי בקידום תכניות לצמצום תופעת בריחת המוחות
. את המשכילים שדרושים לכלכלת ישראל ולביטחונה,מאבדים את מיטב הבנים והבנות
בנספח לדו"ח זה מופיעות כמה דוגמאות לאנשי אקדמיה ועסקים שעזבו את ישראל
.והצליחו בתחומם במדינת היעד
 מאפייניה — רב־. ההון האנושי הוא משאב חיוני לכלכלתה ולחוסנה,בעבור ישראל
 קבוצות מיעוט רחבות והיותה מדינת עלייה — שמביאים לידי גידול מהיר,תרבותיות
 משפיעים על המשימות המוטלות על מערכת,של האוכלוסייה וגיוון מתמיד במאפייניה
.)2005 ,החינוך בכלל ועל מערכת ההשכלה הגבוהה בפרט (סחייק
 כזו שתאפשר לתכניות ארוכות, יש לפעול במרץ למען ביסוס יציבות שלטונית,לכן
, תכניות אלו מייצגות מדיניות ממשלתית. לצאת לפועל, בעלות חשיבות עליונה,טווח
 את נקודות החוזק של החברה הישראלית ואת נקודות,וזו בתורה מייצגת את רחשי העם
, זאת למען מיצובה של ישראל כמדינה מתקדמת יותר.החולשה הדורשות טיפול וטיפוח
.ולא פחות חשוב — חברה טובה יותר
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http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090716_1100350

אורן פירסט ,הקים ב־ 2007את חברת תבל אנג'ל — חברה המאגדת משקיעים בחברות סטארט־אפ.

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090716_1100350

צבי גליל ,נשיא לשעבר של אוניברסיטת תל־אביב ,עזב לאחר שמונה ב־ 2010לראש בית הספר למחשוב
באוניברסיטת ג`ורג`יה טק שבארצות הברית.

http://www.brainreturn.org.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152871&P
F=20&did=5307&G=&lang=HE&SM=&_UserReference=FE71A27A1CA63D904C11F6D0

ד"ר מירית שניר ,פוטומאק ,מרילנד ,עשתה את הדוקטורט שלה בפקולטה לרפואה בטכניון ,עובדת כיום
במשרד עורכי הדין פניגן ,שנחשב המשרד הגדול ביותר בארצות הברית לענייני קניין רוחני ,בכתיבת
פטנטים ובמתן תמיכה מדעית משפטית לחברת ביו־פארמה ומכשור רפואי.

http://www.brainreturn.org.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152517
&PF=20&did=5307&G=&lang=HE&SM=&_UserReference=8BB1C60912F4868D4C27
AB98

ד"ר דן גינצל ,ד"ר לביוכימיה־אלקטרופיזילוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון בבאר שבע ,בילה  4שנים
באוניברסיטת ג'ונס הופקינס במרילנד בלימודי פוסט־דוקטורט ועתה מכהן כמנהל הקרן לחקר תאי
גזע של מדינת מרילנד.

http://www.brainreturn.org.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=152517&P
F=20&did=5307&G=&lang=HE&SM=&_UserReference=8BB1C60912F4868D4C27AB98

