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 תקציר

הרפורמות בביצוע  ישראל ממשלותבעשורים האחרונים כשלו . המשק הישראלי כיום אינו משק חופשי

שלל קבוצות למצב עגום זה הביאו . הוא מפגר אחרי מדינות המערב ברוב מדדי התחרותיותכיום ו, הנדרשות

עובדי , תחרותיים-יצרנים ובעלי הון בסקטורים לא, החקלאים, ההסתדרות וועדי העובדים – לחץ אינטרסנטיות

אינם ם ה .על נתחים משמעותיים מכלכלת המדינהאלה השתלטו  .המפלגות החרדיות ועוד, משרד הביטחון

. יוקר המחיהשוק עבודה גמיש ותחרות בריאה שתפחית את הנהגת , יעילהמשאבים מאפשרים הקצאת 

מערכת כלכלית המעבירה דרך קבע  ולשמר מעורבותה של הממשלה בכלכלה אפשרה לאותן קבוצות לבנות

 .פוגעת בחופש הפרטבתוך כך ו, את עושרה של המדינה לידי מעטים

כגון , סוגיות כלכליותשל בדיון הציבורי ובתקשורת רבת שנים קבוצות לחץ אלו מקבלות חיזוק מהזנחה 

חברי  ,נציגות במפלגות הגדולותיש מקבוצות הלחץ הללו לכל אחת  .הריכוזיות במשק ויעילות המגזר הציבורי

ת ביצוע עבור גורמי לחץ כך המפלגות הגדולות משמשות כקבלניו. לוביסטיםככנסת ושרים המשמשים בפועל 

 .סקטוריאליים ומסייעות להם להמשיך ולסחוט את הציבור הישראלי

, מצב זהבשינוי נרחבת  תמיכה ציבוריתלפתחה חלון הזדמנויות נדיר  2011המחאה החברתית של קיץ 

סגר חלון זה הולך ונ. שורה של אנשי מקצוע התבטאו בחופשיות נגד אותן קבוצות אינטרסים צרותבמהלכו 

על מנת אותה " לאלף"וכך  ,חלק מאותן קבוצות הצליחו להטות את האנרגיות של המחאה לטובתןלאחר ש, כעת

 .שינוי אמיתי במאזן הכוחות במשקיווצר שלא 

פותחת פתח לעיוותי  יתרה תיתממשלמעורבות  כי מאמינים" הליברלית הרשימה – ירוק עלה" במפלגת אנו

 אנו .הביניים מעמדבהכרח תרע את מצבו של במשק מעורבות ממשלתית הגברת הוכי , שחיתותלשוק ו

מתוך , להחיות את המאבק לשחרור המשק מעולן של קבוצות האינטרסים הפרטיות והציבוריות יםמעוניינ

 .תפיסת עולם ליברלית המקדשת את החופש האישי והכלכלי

את פעילותם המתוכננת של חברי  מציגו ,את השפעתן של קבוצות האינטרסים על המשק סוקרמסמך זה 

יצירת מערכת מיסוי , הורדת מחירי הדיור, ייעול המגזר הציבורי, הפחתת הריכוזיות במשקלמען המפלגה 

כך תתרום ב. וצמצום ממדי העוני במדינת ישראל הגמישות בשוק העבודה שיפור, שקופה ופשוטה יותר, הוגנת

 .ולשגשוג לצמיחה, ת המשק הישראליליציבו" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

 .מידת הכוח שיהיה ברשותנו על מנת לעמוד במשימות אלו תלויה אך ורק בכם
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 ?מדוע חופש: מבוא

מברית  השפעת רעיונותב, במשך עשרות שנים התקיים במדינת ישראל משק בעל אוריינטציה סוציאליסטית

מצב עניינים , וןטלאחר עליית הימין לשל, והשמוניםבשנות השבעים . מזרח אירופהל שקים שהממהמועצות ו

רפורמות חשובות  מימין ומשמאלממשלות  ערכובהן ש ,בשנות התשעיםמגמה זו נמשכה  .החל להתהפךזה 

רפורמות , שר אוצראז , בנימין נתניהו הנהיגבתחילת שנות האלפיים ". טק-מדינת ההיי"שתרמו לצמיחת 

 הוצאה ציבוריתצמצום ה, הפחתת מסים, הפרטותה עלתה על מתווה של והמדינ, נוספות במדיניות הרווחה

 .וצמיחה מהירה

רחוקה מאוד מלהיות מדינה קפיטליסטית עודנה ישראל  - ולמרות ניסיונות לצייר אותה ככזו - למרות כל אלו

, וקרטליםמונופולים  העול שמכבידים עליותחת כורע המשק הישראלי . םיותחרותית ברוח הערכים הליברלי

. את יוקר המחיה על הצרכנים מכבידים ביתר שאתאשר חוסמים באמצעים פוליטיים כל אפשרות לתחרות ו

יחוד יב, ושוק העבודה אינו גמיש, רוקרטיה תוקעת מקלות בגלגלי הכלכלהוהבי, הרגולציה מסובכת ומסורבלת

שלישיהעולם הצד מדינות ישראל מדורגת בתחתית ללאומיים -ביןבמדדי תחרותיות . במגזר הציבורי
1
.  

נושאים לראשונה עלו לסדר היום . ציבורי בישראלההביאה שינוי מבורך לדיון  2011המחאה החברתית של קיץ 

המחאה הציפה אל פני השטח את תסכולו של הדור . ביטחונייםמדיניים ונושאים  ןחברתיים על חשבו-כלכליים

מחירים נמוכים  –שמגיעה לו איכות חיים גבוהה יותר מכל הבחינות  - ובצדק –שמרגיש , הצעיר במדינת ישראל

ושהוא אינו זוכה לאיכות החיים הזו מכיוון שמשהו  –תשתיות מודרניות יותר , משכורות גבוהות יותר, יותר

עוד פיקוח ו דרושים עודמאמינים שהיש ? ומה חסר. בכלכלת ישראל משהו חסר, בשיטה הנוכחית לא עובד

ההוצאה ושיש להגדיל את  - עוד כוח לבעלי המונופולים ולוועדי העובדים שלהם - משלתיתרגולציה מ

כפיית טמון ב הפתרוןאחרים מאמינים ש. על העשיריםובעיקר  ,כולםעל מסים גבוהים יותר  להטילהממשלתית ו

 .הערביתועל האוכלוסייה החרדית ולאומי שירות צבאי 

מה  -בכלכלת ישראל  חסרששמה מאמינים  "הליברלית הרשימה – ירוק עלה"ב אנחנו, אלו כל לעומת

ואפילו שבדיה, הולנד, אוסטרליה, קנדה, ישראל למדינות מתקדמות כשוויץ שמבדיל יותר מכול בין
2
הוא  - 

ומערכת כלכלית פשוטה ושקופה המונעת שחיתות ומתן הטבות  ביותר כלכלי במובנו הרחב חופש

 .לקבוצות לחץ

של עיתונאים ומספר  מועטמספר  .נשמעהליברלי כמעט שאינו  הקולבישראל  ובתקשורת דיון הציבוריב

בלשון מתונה וגם הם עושים זאת , ליברליתהדנים בנושאים כלכליים מהזווית עוד יותר של פוליטיקאים מועט 

נדה 'אגאלה המחזיקים בדרך מסננת שלילית של רק  הליברליתהשקפה להציבור על פי רוב נחשף . תומסויג

 למרות זאת –עניים  בעלי הון וניצול בין חופש כלכלי לבין שחיתות של יםמקשררבים  ,כך .שמאלית-כלכלית

, שבבעלותם והקרטלים המונופולים של כוחם על השומרת, הנוכחית מהשיטה מרוויחים דווקא רבים הון שבעלי

                                                                 
1
ולפי , (כאןראו )בין עומן להונגריה , בעולם 48 -ישראל מדורגת במקום ה  Heritageשל מכון  לפי מדד החופש 

(. כאןראו )בין מלזיה לאירלנד , 26 –מדד התחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי ישראל מדורגת במקום ה 
 . פירוט נוסף נמצא בפרקים הבאים במסמך

2
תפיסה זו . ומדינות נוספות, צרפת, שבדיה מוזכרת לרוב בתור ייעדן של מפלגות סוציאליסטיות בישראל 

מדינות אלו מובילות את , בעוד שהמסים במדינות הנורדיות הם אכן בין הגבוהים בעולם. תלושה מהמציאות
הן לא מגינות על יצרנים מקומיים , החובות נמוכים, יסי החברות בהן נמוכיםמ, העולם גם במדדי החופש

ובאופן כללי לא מתערבות בשוק , שומרות על שוק עבודה גמיש יחסית, מתחרות בין לאומית על ידי מכסים
 פופוליסטית הן יוון-דוגמאות יותר סבירות ליעד הסופי שאליו תוביל בפועל מדיניות סוציאליסטית. החופשי

 . ופורטוגל

http://www.heritage.org/index/country/israel
http://www.weforum.org/reports
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 יוצרים גבוהים העברה שתשלומי ולמרות, ומשונות שונות הטבות להשיג להם ומאפשרת תחרות מונעת

 . הקיימת העוני רמת את מנציחותה ,עוני מלכודות

בכנסת שתי המפלגות הגדולות  -בליכוד ובעבודה . ישראל אין מפלגה ליברלית מבחינה כלכלית כנסתב

 חברי כנסת רביםפועלים בהן ו, לאינטרסים של ועדי העובדים הגדוליםנכבדת יש נציגות  - כפי הנראה ,הבאה

לעתים קו ליברלי בתחומים מציגות מפלגות אחרות . יםפופוליסטי מטעמים שמתנגדים לצעדי ליברליזציה

 .סדר יומםבמשני ולמדי מוגבל הוא אך תמיד , מסוימים

שיפור מעמדו החוקי של הקנאביס אמנם ". הליברלית הרשימה –עלה ירוק "מפלגת  נכנסתהזה הריק החלל  אל

חופש אישי וכלכלי במדינת  היעדרלסמל  –אנו רואים בקנאביס סמל  אך, ההוא מטרה חשובה בפני עצמ

 - שלנוהראשונה המטרה  .מאפיין את המתנגדים לחופשה, המאובדן שליטרציונלי -לאישראל וסמל לפחד 

, ולחשיבותה החופשמתן לגיטימציה להשקפה בעד  :היא הרחבת הדיון הציבורי - בחרות לכנסתילהאף קודמת 

 . ומאבק בבורות - לשוליים קיצוניים או לאינטרסים של בעלי הון מושחתיםכך שהיא לא תקושר 

במציאות הכלכלית נטועה ועל עמדות ליברליות  תוססהמב תכנית כלכלית מפורטתלשם כך בחרנו להציג 

אלא גם , לימין ומשמאמ לאידאולוגיות אחרותהמצע שלנו אינו אנטיתזה רק . העכשווית של מדינת ישראל

בסיס למתנות  הבטחות חסרותמתבטא בה, שיח הציבורי בישראללפופוליזם הנלווה לרוב לדעות אלו ב

 .שלא ניתן לממן אותן

 

נרחבות שלהם השלכות בעניינים של המפלגה  הצעותיהאת מפרטת  המוצגת כאןהתכנית הכלכלית : הערה

כגון , המפלגהעוסקת  םבהגם ש ,נושאים חברתיים במהותםהיא אינה נוגעת ב. ומהותיות על כלכלת ישראל

לכל . צבא מקצועיו פרטי חינוך, הפרדה בין דת ומדינה, הימורים, זנות, של סמים קלים שינוי מעמדם החוקי

למותר לציין . במצע המפלגה הנידוניםהם נושאים חברתיים  םעיקרבאך , הנושאים הללו יש השלכות כלכליות

 .תכנית הכלכלית אינה גורעת מחשיבותםבנושאים אלו הזכרתם של -כי אי
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 כלכלי-קרוניתוח מ :1043ישראל . 4

 יציבות פיננסית. 1.1

נכנסה הכלכלה הגלובלית לסחרור , 2001לקראת סוף שנת , פריים האמריקנית-התפוצצות בועת הסאב לאחר

את מידת השבריריות של פירמות משברים כלכליים חושפים באופן חד ואכזרי . שאנו עדיין בעיצומו מסוכן

 בלטההנוכחי במשבר . ומבליטים איים של יציבות פיננסית מנפצים בועות של נכסים ושל ציפיותהם  .ומדינות

 .ישראל בתור אי שכזה

על פי בנק ישראל
3

מערכת פיננסית שמרנית ומפותחת ( א) :הםמקורות החוסן הפיננסי של מדינת ישראל , 

חיסכון פרטי גבוה ומינוף ( ד) ;שוק משכנתאות שמרני( ג) ;פיקוח הדוק יחסית( ב) ;פחות מהמקובל במערב

 ;תשנוצרו בתקופת הצמיחה המהירה של השנים האחרונו ,עודפים בחשבון השוטף( ד) ;נמוך של משקי הבית

 . מינות המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בשנים האחרונותא( ה)

 על הסקטור הפיננסיההדוקה הרגולציה . מהיעדר תחרות ,היתרבין  ,השמרנות של המערכת הפיננסית נובעת

 זול ביכולתם של עסקים להשיג אשראי תאת המחירים לצרכנים ופוגע מעלה ובכך, מקשה על קיומה של תחרות

לטעון שמערכת פיננסית שאיננה מפותחת או עודף רגולציה הם אפוא קשה  .הנדרש לשם התפתחותם

 .גם אם הייתה להם תרומה מסוימת לצליחת המשבר הנוכחי, המשק הישראלי חיוביים שלממאפייניו ה

שנים בובייחוד המדיניות הפיסקאלית והצמיחה המהירה , שמנה בנק ישראל גורמים אחרים, זאת ועוד

יכולה לדרדר את בשילוב עם האטה בצמיחה אחראית -כלכלית לאמדיניות ; אינם חקוקים בסלע, האחרונות

ועל כן התנודות בשווקים העולמיים , על ייצואנשענת כלכלת ישראל . מפתיעה הירותישראל במכלכלת 

או שמא  ,ם ישקוטהי ואיננו יודעים האם, אנחנו ניצבים על סיפה של המערבולת. משפיעות עלינו במידה רבה

 .תחמירתלך והסערה 

ישראל על מדינת שערי הריבית ארוכת הטווח שמשלמת , למרות שבישראל יחס החוב לתוצר נמוך באופן יחסי

, גרוע בהרבהשלהן חוב היחס שמדינות לרבות , חובותיה גבוהים באופן משמעותי מאלו של מדינות אחרות

הוא בישראל בלבד ג המשולם לריבית "אחוז התמעקב כך . משום שהמשק הישראלי נתפס כמסוכן יותר

 .איטליהמיוון ותשלומים הנדרשים מרק ל שני, OECD-המדינות ביותר ב יםגבוהמה

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 . כאןניתן להורדה , 1002-1002 העולמי והמשבר ישראל, (2011)בנק ישראל  

http://www.boi.org.il/he/Research/Pages/crisis_crisis_2007_2009.aspx
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 1תרשים 

 1044, ג"תשלומי ריבית על החוב הציבורי כאחוז מהתמ

 

מרכז טאוב: מקור
4
 

 תשלומי הריבית של מדינת ישראל במונחים שקליים, לשם השוואה. לישראל מרווח נשימה פיננסי צר מאוד

מדגיש את חשיבותה של משמעת תקציבית והפחתה  מצב עניינים זה. החינוך כולומשרד גבוהים מתקציב 

המשבר ואלם בצל . י גידול בהכנסותוצפפחות כש הרסנית להיותחוב יכולה ההגדלת , באופן כללי .בנטל החוב

סביר -לא, לאחרונה ארצות הברית שמציגהכלכליים הבעייתיים -הכלכלי המחריף באירופה והנתונים המקרו

 .של מדינת ישראלשיתרחש גידול שכזה בהכנסותיה 

 אך, מהתוצר 2%-כ עמד על 2012שנת יעד הגירעון ל. הולך וגדלגירעון ל עדיםאנו בשנה האחרונה ואכן 

הכנסות מסים בעיקר עקב ) 4.2%-לצפוי להגיע הוא , לפי ההודעה האחרונה של משרד האוצר בנושא, בפועל

הממשלה הבאה (. העולמימשבר ל חלקהלפחות במיוחסת ה טעותה. נמוכות מהתחזית של משרד האוצר

  .בתקציב השנתי מיליארדי שקלים 20עד  15תיאלץ להוביל קיצוץ של 

צום נטל חובותיה אחראית ולצמכלכלית תפעל ליישום מדיניות  "הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

 :בדרכים הבאות של מדינת ישראל

ל חוק מקורות תקציביים ברורים לכ קצאתבה נתמוךוחקיקה בזבזנית נתנגד באופן פעיל לכל  .4

 .המוצע מעל בימת הכנסת

 .(3פירוט בפרק  ורא)הציבורי אות על ידי ייעול המגזר צמצום הוצבקיצוצים ובנתמוך  .1

ובאיכות החיים  בצמיחה תצמצם ככל הניתן את הפגיעהש מדיניות מיסוי אחראיתנקדם  .3

 .(5פירוט בפרק  ורא) העתידית של תושבי המדינה

 הפחתת יכולת הסחיטה של קבוצות אינטרסיםלהמשילות ו לשיפורבשינוי שיטת המשטר נתמוך  .4

 .ובעלי הון

                                                                 
4
 כלכלה ומדיניות, חברה: דוח מצב המדינה, (2012)מרכז טאוב  
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 צמיחה. 1.2

זה פער ו ,מדינת ישראל אינה מתקרבת בעושרה למקובל במדינות המערב המתקדמות, במונחי תוצר לנפש

ג "תמ מבחינתבעולם  32-ל 26-הדירוגים שונים מעמידים את ישראל בין המקומות . אינו נסגר לאורך השנים

לנפש
5

שוויץ והמדינות , הרבה אחרי ארצות הבריתו, ספרד ויוון, ניו זילנד, דרום קוריאה, לצד מדינות כסלובניה, 

 .הנורדיות

 2תרשים 

 1040, מחירים קבועים לפי שווי כוח הקנייה, ג לנפש בדולרים"תמ

 

 OECD -מקור הנתונים 

, אירופה מערבבמדינות  בלתוקהמ אל לממן תשתיות ציבוריות ברמהישר הפער בתוצר לנפש מקשה על מדינת

  .המערבית חייםהרמת את ואזרחיה מתקשים לממן לעצמם 

, ה צומחתכאשר מדינ. בניכוי הגידול באוכלוסיה גידול בעושרה של מדינה לאורך זמןפירושה  צמיחה כלכלית

 ,כשהצמיחה שלילית או אפסית, בזמני מיתון ,לעומת זאת. גדלה" עוגת התקציב"ו, ות ממסים גדלותההכנס

ולמטרות  ספציפיים מגזריםוניתן להקצות פחות ופחות משאבים ל, התקציב מתכווץ, ההכנסות ממסים קטנות

 .כוח הקנייה של האזרחכמו כן קטן (. צודקתוזאת מבלי להתייחס לשאלה האם החלוקה הנוכחית ) שונות

, בנושאים כגון תשתיות ההשקעההגדלת לאיכות החיים במדינה וצמיחה כלכלית הכרחית לשיפור  ,על כן

וחינוך בריאות
6

 . 

ממוצע מניכר ובפער  ,מערבמכלכלות הרבות בשיעורים גבוהים יותר מישראל  כלכלתאחרונות צומחת בשנים ה

 צומח המשק הישראלימשנות השבעים ואילך  :עניין זה מסווה מגמה ארוכת טווח. 1G-הצמיחה במדינות ה

                                                                 
5
 . כאןניתן לראות מספר דירוגים של גופים שונים  
6
זה . ותורמת רק לעשירונים העליונים, תים נטען כי צמיחה כלכלית אינה מתפזרת באופן שווה באוכלוסיהלע 

הצמיחה לחלחל לכלל שכבות האוכלוסייה תלויה במידה רבה בכוחן של קבוצות  היכולת של; אינו תמיד המקרה
  .לחץ לסחוט את עושרה של המדינה

 -  

 5,000  

 10,000  

 15,000  

 20,000  

 25,000  

 30,000  

 35,000  

 40,000  

 45,000  

 50,000  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita
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טק והמשק הישראלי חווה -בתחילת שנות האלפיים התפוצצה בועת ההיי. ללא שינוי ניכר בקצב קבוע יחסית

חזרה למסלול הקבוע כהאטה ואותה פיצוי על  מעיןחרונות בשנים האלכן נראית הצמיחה . האטה מסוימת

לעומת שיעורי נמוך ו - שיעור הצמיחה הממצוע צנועמסלול זה בתוך . שלאורכו נעה המדינה שנים רבות

 .המערב המובילותבמדינות  הצמיחה

ואולם קיימת . עודדת צמיחה באופן מיטיבישממדיניות הכלכלית כלכלנים אין תמימות דעים באשר ל בקרב

של התקדמות  תוצרהצמיחה שמאפיינת את מדינות המערב מאז המהפכה התעשייתית היא  הסכמה נרחבת כי

מוסדות המאפשרים חופש כי אלו התאפשרו הודות לו, ופיזי בהון אנושי ותההשקע טכנולוגית עקבית וגידול

שמירה על זכויות קנייןו, יציבות, כלכלי
7

 . 

 אזרחי של ברמת החייםולשיפור  הצמיחה תפעל להגברת "הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

 :באותישראל בדרכים ה

 .זכויות קנייןשמירה על למען ו הכלכליהחופש  הרחבתנפעל למען  .4

 ייעלתהסרת המכסים  .הסרת מכסים ופטורים לענפים שונים שניתנו מטעמים פוליטייםנתמוך ב .1

 .(1פירוט בפרק  ורא)במשק המשאבים  תהקצאאת 

 .(3פרק  ורא) המכביד על המשק המגזר הציבורי וםצמנפעל לצ .3

 .(3פרק  ורא)רוקרטיות שפוגעות ביזמות והסרת מגבלות ביל ובילנ .1

 .(מס החברות בעניין 5פירוט בפרק  ורא) השקעות למשק מדיניות שתמשוךניזום  .5

 

 שוק העבודה. 1.3

 משמעותה העבודה בשוק גמישות. מדינהכל הכלכלית של בהצלחתה חשוב מרכיב  הוא גמיש שוק עבודה

. פיטוריהם ידי על הצורך ובמקרה, חדשים עובדים שכירת ידי על ובמהירות בקלות לשינויים להגיב יכול שהשוק

 המשק של יכולתו ועל במשק האבטלה שיעור על רבה במידה משפיעה העבודה שוק של שותיהגמ מידת

מהירים ושינויים גלובליזציה של בעידן ביותר המבוקשים לענפים האדם כוח את להקצות
8

עלויות כוח העבודה . 

 .התחרותיות של המשק בהשוואה למשקים אחריםעל מידת וכפועל יוצא גם , משפיעות על הוצאות היצרנים

אך הוא נמצא במגמה עקבית , 1G-שיעור האבטלה בישראל היה גבוה בהשוואה למדינות ה 2008לפני שנת 

ואולם גם בעניין זה , במיוחדנמוך שיעור ההשתתפות בשוק העבודה הישראלי , עם זאת. ומבורכת של ירידה

 .מעודדתמגמה ניכרת 

בצמיחה מכיוון שאזרחים רבים אינם ממצים את יכולתם פוגע בשוק העבודה מוך נשיעור השתתפות 

הנמוך שיעור ההשתתפות . מגדילים את העוני ומכבידים על תקציבה של הממשלהובכך , הפוטנציאלית לעבוד

 את השיפור בעניין זה בשנים האחרונות .גברים חרדיים ונשים ערביות: עיקריותשתי קבוצות מאפיין בישראל 

  .(6פרק  וראלהרחבה בנושא זה ) הקיצוץ החד בקצבאות הרווחה בתחילת שנות האלפיים מקבול לזקוף לזכות

                                                                 
7
למשל מעבר , בטווח קצר יותר יכולה להתרחש צמיחה גם כתוצאה מהקצאה יעילה יותר של מקורות במשק 

 .יותר פרודוקטיבי למגזרעובדים ממגזר פחות פרודוקטיבי 
8
בייחוד בקרב , יות המרכזיות שאיתן מתמודדת ספרד בעת האחרונה היא אבטלה גבוההאחת הבע, למשל 

לאחר התפוצצות בועת הנדלן רבים שעבדו בשוק זה : אבטלה זו נובעת משוק עבודה שאינו גמיש דיו. צעירים
כן לא אך פירמות מענפים אחרים כבולות בהסכמים קיבוציים שמחייבים שכר קשיח ול, איבדו את מקום עבודתם

 . מסוגלות לקלוט את המובטלים
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מדד בניכוי העלייה ב 1.5%-עלתה ההכנסה החודשית ב 1998-2010בהשנים , בכל הנוגע לשכר העבודה

המחירים לצרכן
9

ג בשנות "מדיניות המלהן בשל , בתקופה זו עלה שיעור המשכילים במדינת ישראל באופן חד. 

בביקוש  עלייהה והן בשל העלייה מברית המועצותהן בשל , שהרחיבה את מערכת ההשכלה הגבוהה ,התשעים

 ,כמובן ,אך שחיקה זו איננה מבטאת, םהעלייה בשיעור המשכילים גרמה לשחיקה בשכר. משכיליםעובדים ל

ולכן השכר , תואר אקדמיבעלי ש יותר אנשים במדינת ישראל י: בכללו שחיקה כלשהי במצבו של מעמד הביניים

ממשית  אין שום עדות, העיסוק הנרחב של התקשורת בנושאלמרות ואולם . הממוצע לבעלי תואר אקדמי ירד

 .השתייכות למעמד זהלפי ההגדרות הסטנדרטיות ל, לשחיקה כלשהי בשכרם של המשתייכים למעמד הביניים

את  להגדיל, לפגוע בתחרותיות של המשק הישראלי שויעגידול מלאכותי בעלויות השכר בישראל על ידי חקיקה 

 . שתפגע בכוח הקנייה של אזרחי המדינה אינפלציהל להובילוהאבטלה שיעור 

שוק העבודה הישראלי בדרכים בגמישות ה הגברתלתפעל " הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

 :הבאות

 .(3פרק  ורא)ייעול המגזר הציבורי לנפעל  .4

 .(6פרק  ורא) השתתפות בשוק העבודה-קצבאות שיוצרות תמריצים לאיב נקדם צמצום .1

 .למעסיקים עובדים שבין היחסים במערכת המתערבת פופוליסטית לחקיקה נתנגד .3

 

 

 

  

                                                                 
9
 כלכלה ומדיניות, חברה: דוח מצב המדינה, (2012)מרכז טאוב  
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 הריכוזיות במשק. 1

והפגיעה ברווחה , חשיבותה של התחרות החופשיתבדבר א יה בכלכלה התובנות הבסיסיות והחשובות תאח

 . ותחרות אוליגופוליסטית, קרטלים, במשק שנוצרת כתוצאה ממונופולים

להעלות על מנת שתוכל , פועלתמשתלם לנסות להגביל את התחרות בענף שבו היא מצליחה לכל פירמה 

" אין מקום"שבהם , יישראלה שקכמו המ, הבעיה חריפה במיוחד במשקים קטנים. מחירים ולהגדיל את רווחיה

מספר מועט . סלאומיות לא תמיד משתלם להיכנ-ולחברות בין, ימיםפר רב מדי של שחקנים בתחומים מסולמס

את יכולתן של הפירמות לתאם  יםמגדיל, וחסמי כניסה גבוהיםעל יבוא מגבלות  לצד, יםשל פירמות בענף מסו

ם ביניהן מחירי
10

מכתיבה את המשלה בתחום הרגולציה והמכסים היא במקרים רבים פעילותה של המ. 

ריכוזיות במשק עצמה ל מדיניות הממשלהתורמת כך . של חסמי הכניסה לענףטיבם המגבלות על היבוא ואת 

 . לצרכןולעלייה במחירים 

ועל כן מבחינה , העובדים באותם ענפים ריכוזייםשל של בעלי ההון ו משחקת לטובתםהריכוזיות במשק 

שימורם של חסמי יבוא וחסמי כניסה משרתים שכבה צרה מאוד של . פוליטית קשה יותר להתמודד איתה

, לאותה שכבה צרה אינטרס חזק לשמר את החסמים .הציבורפגיעה משמעותית בכלל של  במחיר, המשק

אין לו  ,בלבד קטנהנושא בעלות צרכן כל מכיוון ש. ני צרכניםמיליו חסמים אלה משלמיםהעלות של ואילו את 

עקב כך . לנסות לאסוף מידע בכוחות עצמו על הנושא או לקיים פעילות ציבורית כלשהי מספיק חזק אינטרס

הפוליטיקאים והרגולטורים המתמודדים עם הריכוזיות חשים בלחץ רב מכיוונם של בעלי ההון והעובדים בענפים 

  .בהתאם ותהתוצא .של הציבור הרחבצדו  -בלחץ אפסי מהצד השני אך  ,הריכוזיים

הקיץ העלו לסדר היום את אותו ומחאת האוהלים שפרצה בהמשך  2011ביוני שעלתה לכותרות ' מחאת הקוטג

את הקשר בין הן העמידו במרכז הדיון  .נושא הריכוזיות במשק הישראלי לאחר שנים ארוכות של הסתרה וטיוח

מפרט שורה של חסמי , בעקבות המחאהשהוקמה , דוח ועדת טרכטנברג. יוקר המחיהלבין במשק הריכוזיות 

יבוא בישראל
11

פעילותו , (ועלויות עקיפות נוספות)מיליוני שקלים לשנה  600-כהיטלי סחר בעלות ישירה של : 

מכסים על ו ,ל מדינות מפותחות אחרותלאומיים ש-בתקנים בין שעומדותשחוסם סחורות  ,של מכון התקנים

הדוח מציין כי מרבית הדוגמאות . עלויות חיצוניות שליליות בהם שאין ,שלל מוצרי יבוא ומסי קנייה על מוצרים

, (שבו שולטת נשר)כגון ענף המלט , תחרותיים או מונופוליסטים-לאלהגנות מיבוא מתקבלות מחברות בענפים 

מערבלי מזון לרפתות ו( ספיר)ניילון נצמד , (פזקר)יריעות איטום ביטומניות , (הנייר חדר)נייר חום לקרטונים 

 רשנידונו בהקשנוספים עם התחומים ה. כשלי התחרות הגדולים ביותר נמצאים בענף המזון(. תעשיות לכיש)

זה
12

 ענף, ענף המלט, ענף הרכב, תחנות תדלוק, ענף שיווק גז בישול, משק המים, ענף הבנקאות נמנים 

בענף התעופה מתעכבת מדינת ישראל בחתימה גם . ענף הפנסיה וענף הסולר לתחבורה, התחבורה הציבורית

להגבלות אלו . מחירי הטיסות לצרכןב הירידיביא לש, על הסכם שמיים פתוחים אל מול האיחוד האירופי

  .השפעה משמעותית על יוקר המחיה בישראל

 התחרותיות רמת לבחינת הבינמשרדית הוועדההוקמה  2011ביוני , ועדת טרכטנברגהוקמה  בטרםעוד 

, הוקמה ועדה נוספת 2011באוגוסט . קדמי שרון ת"התמ משרד ל"מנכ בראשות הצריכה מוצרי בענף והמחירים

 שלוש. הגברת התחרותיות בשוק הרכב בישראלדרכים לשעסקה ב, בראשות החשב הכללי לשעבר ירון זליכה

                                                                 
10
וישנם מקרים בהם למרות מספר מועט של שחקנים מתקיימת , רצוי לציין כי אין הכרח שהתחרות תיפגע 

 . תחרות מחירים עזה
11
 ראה פירוט ,(דוח טרכטנברג) חברתי-כלכליח הוועדה לשינוי "דו, (2011)חברתי -הוועדה לשינוי כלכלי 

 . כאן ,בפרק אודות חסמי היבוא
12
  .כאן, בפרק אודות כשלי שוק והמלצות פירוט לגבי כל אחד מהענפים ניתן למצוא 

http://hidavrut.gov.il/content/4200
http://hidavrut.gov.il/content/4201
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על מנת להגביר את התחרותיות  והכניסה לענפים רביםעדות המליצו על הורדה דרמטית של חסמי היבוא הוו

 . השונותהוועדות של  יהןבהיקף נרחב המלצותיושמו לא  ועד כה, בינתיים שכחה המחאה החברתית. במשק

 דעיכתוו, ריכוזיים גופיםפחות של אותם  וסמוייםנציגים סמויים יותר  ישבכל המפלגות הגדולות בכנסת 

 . שכבר הושגו המעטים את ההישגים נתמסכשל הדיון הציבורי בנידון 

 :בדרכים הבאותתתרום למאבק בריכוזיות במשק " הליברלית הרשימה –עלה ירוק "מפלגת 

זליכה בנושא חסמי ועדת קדמי וועדת , ביישום המלצותיהן המקוריות של ועדת טרכטנברגנתמוך  .4

שארו יוחלקן תקועות וי, כבר נמצאות בתהליכי ביצועחלקן  .לענפים שונים במשקהייבוא והכניסה 

 : למשל, עיקשתתמיכה יזכו ללא אם לנצח תקועות 

 מונופוליסטית מקומית היתעשי על להגנה סחר בהיטלי השימוש של משמעותי צמצום .א

 מעבר לפרמטרים הקבועים כיום בחוק ,ריכוזית או

 במקום התקינה הישראלית  באופן רחב ככל האפשרלאומית -אימוץ תקינה בין .ב

תוך קיום דיון ציבורי , על כלל פרטי המכס אפסעד לבהדרגה הפחתת שיעורי המכס  .ג

מדיניות המפלה לטובה ענפים וללא  ספיציפייםפתוח לגבי חריגות מהכלל עבור פריטים 

 שלמים

 על מוצרים שאין להם עלויות חיצוניות שליליות ביטול מסי קנייה .ד

, שיווק גז בישול, בנקאות: בחינה מקיפה של דרכים לשיפור התחרות בענפים הבאים .ה

וכל ענף אחר שקיימים בו , הסולר לתחבורה, הפנסיה, תחבורה ציבורית, תחנות תדלוק

 םמונופולים וקרטלי

 ענף המלטבכלל המלצות ועדת טרכטנברג  יישום .ו

 גבינות ואבקת חלב על יבואהסרת חסמי  .ז

 קמת מחלבות חדשותהחסמים לה הסרת .ח

 .הסרת חסמים ליבוא חלקי חילוף לרכבים .ט

 .הוזכרו בדוחות אבחינת הרחבת ההמלצות לענפים נוספים שלנקדם  .1

ובראשם ענף )פים שלמים לענ וההנחות השונות שניתנופטורים ה, נפעל לביטול הסבסוד .3

מועצת , מועצת החלב) במגזרים רבים שמתאמות את הייצור המועצותולביטול ( החקלאות

הדבש
13

  .(מועצת אגוזי האדמה ועוד, 

תוך מאבק עיקש , הציבורי על סדר היוםיישאר נושא הריכוזיות והתחרותיות נדאג לכך ש .1

 .ההמלצות וםקבוצות הלחץ שמעכבות את יישב

  

  

                                                                 
13
 .כאן, בעיתון כלכליסט אודות מועצת הדבש והשפעתה על המחיריםכתבה , לדוגמה 

http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3533049,00.html
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 המגזר הציבורי. 3

 המגזר הציבורי בארץ ובעולם. 3.1

את  ספק לאזרחי המדינהל תפקידו .העל ידי הממשל בעקיפיןוישרין מגופים הנשלטים במקיף המגזר הציבורי 

, כך. הציבוריהמגזר  גבולותל אחידההגדרה  אין. כספי המסיםמממומן הוא ו, השירותים הציבוריים השונים

לפי ואילו , (ללא עובדי מערכת הביטחון)ורי ס כחמישית מהעובדים בארץ שייכים למגזר הציב"לפי הלמ ,למשל

יתעשירכרק  -משרד האוצר 
14
. 

לאזרחי  הממשלהרמת השירותים שמעניקה ו ,המסים יבמידה רבה את שיעורמכתיב גודלו של המגזר הציבורי 

למשכורות במגזר הציבורי  .נקבעת לפי התקציב ומידת היעילות של הגופים השייכים למגזר הציבורי המדינה

משק כולווכך הן למעשה משפיעות על מידת התחרותיות של ה, השפעה על המשכורות מחוצה לו
15

 . 

יעילות נמוכה ואנומליות שכר הגובלות בשחיתות , ברובו ברמת שירותים נמוכה מאופייןהמגזר הציבורי בישראל 

למשל , ל חריגות ומשכורות גבוהות במיוחדבשל על פי דוחות הממונה על השכר במשרד האוצר ניתן להבחין)

קרובי כמו כן רווחת מאוד העסקת . ות או בעלי תפקידים טכניים בנמלי היםמצילים ברשויות המקומיעבור 

על פי דוח התחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי(. משפחה בכל החברות הממשלתיות בישראל
16

ישראל , 

, הוצאה הממשלתיתבבמדד הבזבזנות  56-אך במקום ה, ות הכוללבעולם במדד התחר 26-ממוקמת במקום ה

 109-במקום ה, מבחינת שקיפות הפעילות הממשלתית 54–במקום ה, מבחינת נטל הרגולציה 90–במקום ה

מבחינת יעילות  45–במקום ה, מבחינת מספר הימים הנדרש על מנת לפתוח עסק( מדינות 144מתוך )

 .מבחינת יעילות אספקת החשמל 48–ובמקום ה, מבחינת יעילות נמלי הים 81–במקום ה, התשתיות הציבוריות

הן : כלשהיאידאולוגיה כלכלית דבקות בתוצאה של  עולה שמצב עניינים זה אינוהשוואה למדינות אחרות מן ה

זוכות לדירוגים שוויץ יותר כליברליות להנחשבות מדינות והן שבדיה כדמוקרטיות -סוציאללהנחשבות מדינות 

חוסר יכולת מצד ממשלות ישראל לכפות של מצב עניינים זה הוא תוצר . בכל המדדים האלו טובים יותר

 .התייעלות על המגזר הציבורי

 .החברות הממשלתיותאת ו המגזר הציבוריומפריטות את  הולכותמדינות המערב  מרביתבעשורים האחרונים 

המדינות הנורדיותו צרפת כגון  ,הרותמוצדמוקרטיות -גם על מדינות סוציאל הלא פסחזו מגמה 
17

החל  השינוי. 

בכל מדינות ביחס לתוצר ההוצאה הציבורית בהיקף מאה שנים של גידול מתמיד  כמעטאחרי  ,בשנות התשעים

 .ביעילות לנהל עסקיםממשלות מתקשות על כך ש בעקבות הסכמה רחבה, המערב

יצחק רביןבתקופת ממשלתו של החלה להתעצם מגמת ההפרטה בישראל 
18
גל משמעותי ראשון של הפרטות  .

, צים, על-אל) 2003וגל נוסף החל משנת  ,(בנק הפועלים ועוד, כימיקלים לישראל, ם"שק) 1993החל בשנת 

הגידול בהוצאה הפרטית על חינוך ובריאות מהווה הפרטה של  גם כי יש הטוענים(. ועוד, בתי הזיקוק, בזק

                                                                 
14
 . כאן, מרקר-ראו כתבה בנושא בעיתון דה 
15
שנחשפה במהלך המשבר הנוכחי היא עלויות העבודה ( ובייחוד יוון)אחת הבעיות של מדינות דרום אירופה  

ומפריעות לחברות מקומיות להתחרות בהצלחה , שנובעות ממשכורות גבוהות במגזר הציבורי, הגבוהות
 . בורימדינות אלו פועלות כיום להורדת השכר במגזר הצי, לכן. בחברות זרות בשוק הבינלאומי

16
 . כאןניתן להורדה , 1041-1043דוח התחרותיות לשנת , (2012)הפורום הכלכלי העולמי  
17
ורשימה של חברות , כאן, בנוגע למגמת ההפרטות בשבדיה The New York Timesראו למשל כתבה בעיתון  

 . כאן, שהופרטו בשנים האחרונות בארצות שונות
18
, וק העבודהאחד הצידוקים שהובאו להפרטות בתקופה זו היה הצורך בקליטה מהירה של העלייה הרוסית לש 

 .קליטה שאיננה אפשרית במסגרת קשיחות שוק העבודה במגזר הציבורי

http://www.themarker.com/career/1.1789918
http://www.weforum.org/reports
http://www.nytimes.com/2007/03/05/business/worldbusiness/05iht-private.4807230.html?_r=0
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_privatizations
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, שאזרחיו ,צומחמשק לבמצב אופייני  או, מדובר כאן בהפרטה של ממש אםלא ברור  ואולם, שירותים אלו

 . רוכשים לעצמם שירותים ברמה גבוהה יותר מזו שמספקת הממשלה ,הולכים ומתעשריםה

הפרטות למרבים לייחס . ישראל יוצאת דופן ביחס לעולם מבחינת השם הרע שיצא בארץ למוסד ההפרטות

מוסדות המופרטים ופגיעה עובדים בפגיעה בתנאי ההעסקה של ה, במשקעלייה בריכוזיות  כשלים כגון בארץ

כאשר פקידי מדינה , במקרים רבים נטען כי ההפרטה פותחת פתח לשחיתות, כמו כן. באיכות השירותים לאזרח

 .מחזיקים בידם את הכוח למכור נכסים יקרים לבעלי הון

 בודד לאדם שליטה גרעין העברת שאינן בשיטות הפרטה, בכשלים אלו ניתן לטפל על ידי הגברת השקיפות

 כאשר קיימיםשיש הצדקה לקיומה )ועל ידי רגולציה על החברות המפורטות  (בבורסה הנפקה למשל על ידי)

גם כי אך , הפרטה עשויה להיות כרוכה בקשייםהניסיון האמפירי בארץ ובעולם מראה כי (. מהותיים כשלי שוק

שונות מאוד זו  השיטות השונות לביצוען של הפרטות. סיבה לוותר באופן גורף על תהליכי ההפרטהשום אין 

תוך שימת דגש על שקיפות  -על מנת לבצע הפרטות מוצלחות יותר אחרותמניסיונן של מדינות וניתן ללמוד , מזו

 .רגולציה נאותהעל התהליך שמוביל להפרטה ו

 .מגמה של קיצוץ בהוצאות הממשלה ובמגזר הציבוריור האחרון בעשמשרד האוצר  הפרטות מובילה לצד

, אך הנטייה לקצץ בהוצאות נובעת. ביקורת רבה בייחוד בחוגים המשתייכים לשמאל הכלכלי תמעוררמדיניות זו 

. מכך שלא ניתן לכפות רפורמות והתייעלות על המגזר הציבורי בארץ בשום דרך אחרת, לפחות במידה מסוימת

ייספג  ,כפי שמציעות חלק מהמפלגות הרצות לכנסת ,שגם גידול משמעותי בהוצאות הממשלה סביר להניח

 . ובקושי ישנה את רמת השירותים לאזרח ות השומן ובחריגות השכרברובו בשכב

 

 במגזר הציבורי עיקריים מוקדי חוסר יעילות. 3.2

ג הוא "באחוזים מהתמו, תקציב הביטחון במדינת ישראל הוא הגדול ביותר מתקציביהם של משרדי הממשלה

(בפער משמעותי מכל שאר המדינות) הגדול בעולם
19
בגודלו בעולם 11–הוא ה אבסולוטית .

20
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19
ניתן , (וועדת ברודט) דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון, (2001)הוועדה לבחינת תקציב הביטחון  

 . כאןלהורדה 
20
 . כאן, ראו כתבה בעיתון גלובס 

http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Docs/Brodet.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000132661
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 3תרשים 

 ג"אחוז מהתמ –ההוצאה לביטחון בהשוואה בין לאומית 

 

 דוח ועדת ברודט: מקור

 טחוניים העומדים בפני מדינת ישראל מצדיקים את גודלו הנוכחי של התקציבילא ברור אם האיומים הב

בין  זה שנים רבות ניטש מאבק .מראש הוקצהשואת שלל התוספות שמועברות מדי שנה מעבר לתקציב 

ונציגיו  משרד הביטחוןלבין , ולפקח על ניצול התקציב בתוכההמעוניין לייעל את מערכת הביטחון , משרד האוצר

המאבק התבטא בין . ואינם מאפשרים פיקוח חיצוני על מהלכיה לוביסטים של המערכתכהפועלים , בממשלה

סגירת אוגדות טנקים בכל פעם שפוליטיקאי על כתבות שלל ב, בתקשורתוכן , השאר בדוח ועדת ברודט

המאבק בין  בשנים האחרונותשנוסו  למרות תכניות התייעלות רבות. מתבטא בעד קיצוץ תקציב הביטחון

 . נים לפיקוחושאינם נת בורות שומן עצומים קיימיםעדיין ובמערכת הביטחון , מסיוםהמשרדים רחוק 

נמלי , כגון חברת החשמל, ציבורית הוא החברות הממשלתיותמושך תשומת לב הנוסף של חוסר יעילות מוקד 

בהם תלויים היבואנים ש, לנמלי היםנזקפת הפגיעה המשמעותית ביותר במשק מבחינה זו . רכבת ישראלוהים 

יעיל של נמלי הים -העלויות הכלכליות הגבוהות שמשית תפקודם הלא, על פי דוח ועדת טרכטנברג. והיצואנים

-הבין סוחרים בשוקהאמינות , עלויות זמני השהיה של אניות ומטען: היבטים עיקרייםמתבטאות בשלושה 

על פי מחקר של משרדי התחבורה והאוצר התפוקות . בשירותיהם ותעריפים גבוהים מדי למשתמשים, לאומי

ונמוכות עוד יותר , לנמלים במזרח התיכון לעומת 25%עד  15%-כבתחום המכולות בנמלי ישראל נמוכות ב

נמלים אחרים בעולםלעומת 
21

והשכר לשעה של עובדים , ניין של קבעחריגות שכר בחברות הממשלתיות הן ע. 

הפרש ה .משכרם של עובדים בעלי מאפיינים דומים בענפים אחרים במשק 36%-בבמונופולים ממשלתיים גבוה 

מדובר בכסף המועבר ישירות מכיסיהם של כלל . בשנה במונחי שכר ברוטושקל מיליארד בכמסתכם 

 .דרך מחירי השירותים של החברות הממשלתיות, הצרכנים במדינת ישראל לקבוצה מצומצמת של עובדים

למשל כפי שנחשף לאחרונה לגבי חובותיה של חברת , לרוב אינה אחראיתשל החברות התנהלותן הכלכלית 

החשמל
22
. 

כגון התנאים , החברה לעובדי כלשהו" שוחד" מתן, מוקדם כתנאי, דורשת הממשלתיות בחברות רפורמה כל

חדשהקיבוצי ההסכם בבדצמבר האחרון המפליגים שלהם זכו עובדי רכבת ישראל 
23

חברת החשמל לעומת . 

היא וכיום , שהמונופול שהיה לה בוטל במרבית תחומי פעילותה, רטתופבולטת חברת בזק המ ורכבת ישראל

                                                                 
21
  .כאן, על פי דוח ועדת טרכטנברג 
22
 . כאן, לפי כתבה בעיתון דה מרקר, ח"מיליארד ש 12.5 –החובות נאמדים בכ  
23
 . כאן, ראו כתבה בעיתון דה מרקר בנושא 

http://hidavrut.gov.il/content/4198
http://www.themarker.com/dynamo/1.1876613
http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.1882627
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לא אך רובן , ברות הממשלתיותלייעול החשלל המלצות השנים הועלו לאורך . למדיחברה יעילה ותחרותית 

כנסת רבים חברי  ושל של ההסתדרות, אלו של חברותיושמו עקב התנגדותם של ועדי העובדים הגדולים 

 . לוביסטים של הוועדים הגדוליםכשפועלים 

שחיתות ובזבוז כספי ציבור , כוח אדם מיותר. דוגמאות מייצגות אלא אינםכאן  צגומוקדי חוסר היעילות שהו

מהרשויות , הבריאותועד משרד  דרך מנהל מקרקעי ישראל ממשרד החינוך, כולומגזר הציבורי בנפוצים 

האוטובוסים שנשכרו ספר השרים בממשלות ישראל של השנים האחרונות ועד מעבור ב, המקומיות הכושלות

לקלפיות בעת הפריימריז הפנימיים בליכוד העובדים על מנת להסיע אתעובדי תעשייה אווירית על ידי ועד 
24

 .

למשל )עליהם הופקדו לוביסטים של היצרנים הגדולים בתחומים כמשרדי ממשלה רבים משמשים בפועל 

וינות איים ספורים של מצ .על ייעול המערכת הציבוריתלמלא את תפקידם ולעמול במקום ( משרד החקלאות

מגזר על  לחפות יכוליםאינם  ,המקדישים מאמצים כנים לשיפור השירות לציבור ,וטוביםרבים  ועובדי מדינה

לממשלות ישראל אין הכוח  ,ככל הנראהטלטלה ש, הזקוק לטלטלה רצינית ,מן היסוד ציבורי מושחת ורקוב

 .הפוליטי להוביל

, מאמינים בחשיבותו של חופש הבחירה" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "אנו במפלגת , נוסף על כל זאת

אזרחים , כך. במסגרתו האזרחים בוחרים בעצמם כיצד להשקיע את כספם במקום שהממשלה תבחר עבורם

 שום אזרח עלולא תיכפה , בתרבות וספורט ואילו אחרים, בחינוךאו  מסוימים יעדיפו להשקיע יותר בבריאות

 . עסקיים נסתרים-פוליטייםבאינטרסים  ,רובפי  לע ,התלויה ,כלשהואי של פוליטיק האישית העדפתו

 :וייעולו מגזר הציבורילעניין ה" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מדיניות 

הגברת השקיפות  בד בבד עם קיצוץ תקציב הביטחוןליישום מתווה ועדת ברודט ונפעל ל .4

 .בפעילות המשרד

נמלי , חברת החשמל –הפרטה מלאה או חלקית של פעילויות כלל החברות הממשלתיות נקדם  .1

ועוד שלל  רשות שדות התעופה ,דואר ישראל, רכבת ישראל, מקורות, תעשייה אווירית, הים

באופן שקוף ובהתאם לניסיון הרב בארץ  את ההפרטות יש לבצע. חברות פחות מוכרות בציבור

מקרים שבהם תצטמצם לאותם הממשלה בשוק החופשי מעורבות  תהליךבסופו של ה. ובעולם

פיקוח על חברות ב אלה מעורבות הממשלה תסתכם בעיקר במקריםגם . כשל שוק מובהקקיים 

  .מופרטות

הפיכת השירות הציבורי ממערכת מבצעת למערכת : שינוי תפיסתינקדם , קודםהבהמשך לסעיף  .3

 .המתקדמות בעולם המערבימקובל במדינות כ, המפקחת וקובעת סטנדרטים

 .רוקרטיה על המגזר העסקיונטל הביבצמצום משמעותי נפעל ל .1

אחריות אישית של נבחרי לקבלת על פנו הקשר בין סמכות לאחריות במשרדי הממשלה נחזק את .5

 .ציבור ופקידים

לעובדי  תגמול יישוםלו הציבורי בשירות אדם כוח לפיתוח המדינה שירות בנציבות רפורמהנקדם  .6

 .על בסיס מצוינותמדינה 

 .פישוט הליכי שכירה ופיטוריםולגמישות שוק העבודה במגזר הציבורי  להגברתנפעל  .2

 .בצמצום מספר משרדי הממשלה ומספר משרות השרים וסגני השריםנתמוך  .8

שריו של יכולתם של ראש הממשלה ו ולחיזוקהמשילות  להגברתשיטת המשטר בשינוי נקדם  .2

  .על המגזר הציבורי לכפות התייעלות

                                                                 
24
 . כאן, ראו כתבה בעיתון דה מרקר בנושא 

http://www.themarker.com/news/1.1573914


11 
 

 שוק הדיור. 4

 עליית מחירי הדיור בישראל 1.4

ביחס ) הגבוהים בעולם המערביהם מ וכיום, בשנים האחרונות עלו מחירי הדיור בישראל באופן דרמטי

ומחירי השכירות עלו , 63%–עלו מחירי הדיור בכ 2011ועד לרבעון הראשון של שנת  2001משנת . (למשכורות

לפריצתה העיקריים  מיםגורמה הייתה ,שהתרחשה לאחר שנים של קיפאון בשוק, עלייה זו. 29%בשיעור של 

והיא מהווה את השינוי המשמעותי ביותר בשנים האחרונות בנטל יוקר , 2011של המחאה החברתית בקיץ 

 . על כתפיהםמעמד הביניים הישראלי  ים צעיריהמחיה שנושא

  4 תרשים

 עליית מחירי הדיור לפי מחוזות

 

 דוח טרכטנברג –מקור 

 :שני גורמיםשל  םעליית מחירי הדירות נובעת משילוב

הריבית הוזילה את עלויות  -משבר העולמי הריבית נמוכה ששררה במשק עקב , מצד הביקוש .1

  .מהשקעות אחרות יותר המשכנתאות והפכה את ההשקעה בדיור לכדאית

נשלט במידה רבה על ידי מנהל מקרקעי מתאפיין בהיצע קשיח ששוק הדיור בארץ , מצד ההיצע .2

הליכי תכנון ממושכים . מהסבוכים ביותר בעולם כולו, רוקרטיםווטובע בביצה של נהלים בי, ישראל

ם פוגמיחסמים בתחום שיווק קרקעות על ידי המנהל וחילוקי דעות בין גופים ציבוריים שונים , במיוחד

 . בביקוש עלייהלהתאים את עצמו ל ביכולתו של היצע הדיור

לדירות  כאשר לא יכול היה להדביק את הביקוש, בשנות התשעיםגם במחירי הדיור  גרם לעלייהההיצע הקשיח 

עליית מחירים ל מביאשילוב של גידול משמעותי בביקוש עם היצע קשיח  .מברית המועצותמקרב העולים 

ן"המחירים עולים ואין אפשרויות השקעה כדאיות יותר יש סכנה להיווצרותה של בועת נדלוכאשר , תלולה
25

 .

                                                                 
25
בועה מתרחשת כאשר המחיר . ן במדינת ישראל"חשוב לציין כי בשלב הזה לא ברור אם קיימת בועת נדל 

ושאלת קיומה תלוי , מתנתק מהערך האמיתי של המוצר לצרכן עקב משקיעים שמוכרים למשקיעים אחרים
צריכה בחלקם של המשקיעים בעליית המחירים בהשוואה לחלקם של צרכנים שמעוניינים לרכוש דירות ל

 . פרטית
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 ,בשני העשורים האחרונים ,תרמו אף הםהריכוזיות של מוסדות התכנון וחוסר יכולתם לספק את הביקושים 

 1981משנת , למשל, כך. עליית מחירי התשומות לבנייהעל לעליית מחירים גבוהה יותר באופן משמעותי מל

 הריכוזיות, על פי דוח ועדת טרכטנברג. 130%-בכמחירי הדיור עלו ואילו , 430%-בעלה מדד תשומות הבניה 

שקל מיליארד 330-כעלתה למשק הישראלי בשני העשורים האחרונים  ,היוצרת היצע קשיח ,בענף
26
. 

כאשר , צפויכ. רגולציהבהחרפת היבורי ודיור צלעיסוק בהמחאה החברתית הוסט בזמן שוק הדיור בעניין הדיון 

המפלגות  –השתלטה אחת מקבוצות הלחץ , החלה הממשלה לפעול בעקבות המחאה למען דיור ציבורי

ה התומכת ייטיב עם האוכלוסיהוקבעה את הקריטריונים לקבלת דיור ציבורי באופן ש ,התחוםעל  –החרדיות 

בה
27

 . 

 

 ית בשוק הדיורמינהל מקרקעי ישראל והשליטה הממשלת 4.2

הוא הגוף הממשלתי המנהל את קרקעות , שעתיד להפוך לרשות מקרקעי ישראל, מינהל מקרקעי ישראל

 93%-אלו כ בסך הכל מהוות קרקעות. ל"רשות הפיתוח וקק, המדינה הנמצאות בבעלותן של ממשלת ישראל

 הנובע, המערבי בעולםחס לכל מדינה אחרת מצב יוצא דופן וקיצוני בי זהו –משטח מדינת ישראל 

ציין כי הריכוזיות והחסמים קיימים לא רק במנהל נ. המדינה הקמת בימי שהתרחשו היסטוריים מתהליכים

 .המקומיות והארציותאלא גם בוועדות התכנון , מקרקעי ישראל

, כך. תחום זהשל המערכת הפוליטית בהנרחבת במעורבות מצוי  רמקור ראשון ועיקרי לבעיות בשוק הדיו

שר הבינוי מנע  2006-2008בשנים , ל מנהל מקרקעי ישראל לשעבר"מנכ, על פי יעקוב אפרתי, דוגמהל

לנסות ולתמוך במעבר אזרחים תכנון של שטחי בינוי במרכז הארץ על מנת  ,מאיר שטרית, דאזוהשיכון 

לתמיכה השגת מטרתה בגם נכשלה כצפוי ו - לעליות המחירים האחרונות תרמה אף היא זו מדיניות .לפריפרייה

בפריפרייה
28

 . 

מאפשרת לפוליטיקאים  תמריצים לשחיתות בכך שהיא יוצרת הריכוזיות ,עליית המחיריםב חלקהמלבד 

כוח שמאפשרת דוגמה מובהקת ביותר ל .השלטון ת לקבוצות לחץ ולמקורבילחלק הטבות שונו פקידיםלו

הקשת הדמוקרטית המזרחית נגד  2001עתירה שהגישה בשנת  :ץ הקרקעות"הריכוזיות היא פרשת בג

של קרקע חלקאית  השינוי ייעודאל לתת הרשאה למושבים ולקיבוצים עבור החלטת מנהל מקרקעי ישר

שהוחכרה להם
29
ות ינהל מקרקעי ישראל להעניק מתנות יקרות ערך לאוכלוסייעתירה זו חשפה את כוחו של מ .

 .(הלובי החקלאי בכנסת - במקרה זה)מקורבות לשלטון 

חוסר יכולתם של פרטים לבנות על אדמות שהוגדרו כאדמות : עניין זה גם מבהיר את מורכבותו של הנושא

בעליה היו , לו הייתה הקרקע מלכתחילה פרטית. הוא אחת הסיבות למחסור בדירות במרכז הארץחקלאיות 

או לכל דבר אחר על פי , לבנייה למגורים, קלאותוהיו מסוגלים לנצל אותה לח, קונים אותה בכסף מלא מהמדינה

                                                                 
26
 . כאןראה  
27
 . כאן, ראה מאמר בנושא בעיתון הארץ 
28
 . כאןראה , על פי ראיון בנושא בעיתון דה מרקר 
29
 ניתן, ואחרים הלאומיות התשתיות שר נגד ואחרים הדמוקרטי השיח למען, חדש שיח עמותת 244000 ץ"בג 

 . כאןראה , 2002 באוגוסט 29-ב

http://hidavrut.gov.il/content/4198
http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.1626271
http://www.themarker.com/1.543569
http://elyon1.court.gov.il/files/00/440/002/E58/00002440.e58.htm
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נהל יאת השחיתות במשחשפו פרשות רבות נוספות נודעו בשנים האחרונות . הביקוש של כלל אזרחי המדינה

מקרקעי ישראל
30
. 

של  בחירותםמנהל מקרקעי ישראל פוגעת בהריכוזיות , ולשחיתותהגבוהים מחירים תרומתה ל לנוסף ע, לבסוף

 שבבעלותם בדירותלבחור את הדיור שברצונם לרכוש ואפילו לבצע שינויים כגון סגירת מרפסות  האזרחי המדינ

 . או פיצול דירות

 לרפורמה הציבורית הוועדהאת , אהוד אולמרט, דאזהמסחר והתעסוקה , מינה שר התעשייה 2004בשנת 

הוועדה הגישה את . לגיבוש הצעת רפורמה במנהל מקרקעי ישראל, (ועדת גדיש) ישראל מקרקעי במינהל

בשנים . מאז נערכו שלל דיונים בנושא. נכללו חלקן בחוק ההסדרים 2009בשנת ו, 2005המלצותיה בשנת 

נהל יהאחרונות מטופלים הכשלים המבניים לאורך שרשרת הייצור של דירות על ידי קידומה של הרפורמה במ

הסרת מגבלות תכנון וחסמים שונים והאצת התכנון במסגרת , רפורמה בחוק התכנון והבנייה, י ישראלמקרקע

 .הועדות לדיור לאומי

כאשר , כיום. נהל מקרקעי ישראל מעורר דאגות רבות בקרב המתנגדים לרפורמהיהכוח העצום שצבר מ

שתפזר אותו בכיוונם של מקורבים  ישנה סכנה יוצאת דופן לשחיתות, המדינה מעוניינת לפזר את הכוח הזה

לא להתבלבל בין סיבה שרצוי  אך. כפי שהתרחש בעבר במהלך הפרטות של גופים ממשלתיים, לצלחת

ריכוזיות הכוח שמלכתחילה הייתה קיימת אלא , תהליך ההפרטה המקור לשחיתות הפוטנציאלית אינו: למסובב

 . והשחיתות תיעלם רק כאשר הריכוזיות הזו תבוזר - תיים השולטים בשוק הדיור הישראליבגופים הממשל

 

 רוקרטיה בשוק הדיור הישראליומיסוי ובי 4.3

הבנק על פי ניתוח שערך . OECD-רוקרטיה בשוק הדיור הישראלי גבוהים מהמקובל במדינות הוהמיסוי והבי

העולמי
31
ובמקום , ייהבכל הקשור לאישורי בנ( מדינות 484מתוך )בעולם  432-ישראל ממוקמת במקום ה 

במדדים  35-וה 25-ממוקמת במקומות ה ,למשל, שבדיה ,לשם השוואה) בכל הקשור לרישום נכסים 411-ה

על פי מחקר , בנושא OECD-הנתונים שאסף ארגון  טבלה המסכמתלהלן (. 15-וה 50-ושוויץ במקומות ה, אלו

של מכון ירושלים לחקר שווקים
32
: 

 1טבלה 

 לגבי מדדים השונים הקשורים לשוק הדיור OECD –השוואה בין מדינת ישראל לבין ממוצע מדינות ה 

 הפרש OECD ישראל נושא

 25% 16 20 שלבים בקבלת אישור בנייה

 42% ימים 166 ימים 235 משך זמן הליך קבלת אישור בנייה 

עלות הליך קבלת אישור בנייה 

 כאחוז מההכנסה השנתית לנפש

104% 62% 68% 

 46% 4.8 1 שלבים בהליך רישום נכנס

                                                                 
30
 . וכאן כאן, כאן, מרקר-ודה, Ynet, דוגמאות שונות בכתבות שפורסמו באתרי העיתונים גלובס, למשל 
31
 . כאןניתן לראות את הנתונים  
32
 . כאןניתן להורדה , בלוגיקה וכשלים ממשלתיים כשלים, שוק כשלי, (2011)מכון ירושלים לחקר שווקים  

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000398417
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3905015,00.html
http://www.themarker.com/markerweek/1.653320
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel/
http://www.jims-israel.org/heb/publications.aspx
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 336% 33 144 משך זמן הליך רישום נכנס

עלות רישום נכס כאחוז משווי 

 הנכס

5% 4.4% 14% 

 18% 1.8% 3.2% ג"ן כאחוז מהתממיסוי נדל

 14% 5.4% 9.4% סיםן כאחוז מסך הממיסוי נדל

רוקרטיה ולמיסוי בתחום השפעה משמעותית על מחירי הדיור ועל יכולתו של השוק להתאים את ההיצע ולבי

אך , הגופים המוסדייםהשקעות מהשכרה מבקשות לגייס תכניות רבות הנוגעות לשוק ה, משלל, כך. לביקוש

זאת לצד , איתאינם מאפשרים תשואה מספקת על מנת שההשקעה תהיה כדאלו טוענים כי המיסוי והרגולציה 

 . מהחוקים להגנת השוכר שאינם מאפשרים פינוי של שוכרים שלא עמדו בתשלומי השכירות חשש ממשי

במסגרת פעילותה בכנסת בנושא " הרשימה הליברלית –עלה ירוק "להלן קווי הפעולה שתנקוט מפלגת 

 :שוק הדיור

 תהליךנפעל לכך שעל מנת למגר את השחיתות  .נהל מקרקעי ישראלירפורמות במ קדםנ .4

צמצם ל שתכליתןהרפורמות כמו כן נפעל להעמקת  .שקוף ככל האפשר פעולותו של המינהל יהיה

 .הדיור מעורבות הממשלה בשוקאת 

הגדלת היצע הדירות בכל רחבי מדינת ישראל על ידי הסרת חסמים בתחום התכנון ושיווק נפעל ל .1

 .ותהמקומי הן מצד הרשויות, המרכזיהשלטון  הן מצד, הקרקעות

 .שקיפות באופן העבודה של ועדות התכנוןשיפור יעילות והת נוביל הליכי .3

לבצע שינויים סבירים בנכסים  לבעלי נכסיםרגולציה שאינה מאפשרת כל ביטול נפעל ל .1

 .בשוק השכירות ובחירות האזרחיםופוגעת ( דוגמהל, פיצול דירות, סגירת מרפסות)שבבעלותם 

מתוך , נטל המיסוי על שוק הנדלן הישראלישל רוקרטיה ווהבי הפחתה משמעותית שלנתמוך ב .5

 .4בכל הפרמטרים המופיעים בטבלה  OECD–מטרה להגיע לרמות הממוצעות ב

פיזור הקרקעות שבידי מנהל מקרקעי ישראל בין ולהגברת התחרותיות בשוק הבנייה נפעל ל .6

 .י הקרקערבים לשם מניעת יצירת מונופולים אזוריים על משאב בעלים פרטיים

כי הדרך  אנו מאמינים. דיור ציבורי מתנגדת ליוזמות הרשימה הליברלית – מפלגת עלה ירוק .2

רשימת בהתאם ל ן של מתנות על חשבון הציבור הרחבהנכונה למאבק בעוני אינו חלוקת

אלא תמיכה ביציאה לשוק , םיקריטריונים שנקבעת על פי אילוצים פוליטיים והסכמים קואליציוני

 .(6פרק  ורא)שתוציא משפחות ממעגל העוני העבודה 

רגולציה כזו תפחית בסופו של דבר את . רגולציה על שוק השכירותמתנגדת למפלגת עלה ירוק  .8

על שוק  מזיקהעולם ישנה השפעה רחבי הלרגולציה ב. ותפגע בשוכרים, היצע הדירות לשכירות

אזורים המבוקשים התפתחות שוק שכירות שחור בבכך שהיא הביאה ללמשל , השכירות

ודות למדיניות ממשלת שבדיה בנושאה, בשטוקהולם בשנים האחרונות
33
.  

באופן אנו מאמינים ששיקולי הפגיעה בסביבה צריכים להיבחן , בכל הנוגע לנושאים סביבתיים .2

 .הנובעת מהיעדר היצע אל מול עליית מחירי הדיור באזורי הביקוש העיקרייםאובייקטיבי 

  

                                                                 
33
 . כאןראו כתבה בנושא  

http://www.swedishwire.com/economy/5978-stockholm-egalitarian-rental-boost-black-market
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 מסים. 5

 כלכלית-מדיניות מיסוי בראייה מקרו. 5.1

ובמאה השנים האחרונות בכל מדינות המערב , מסים נועדו בראש ובראשונה לממן את פעילותה של הממשלה

, מדובר בכלי חשוב למדיניות. ליצירת חלוקת הכנסות שוויונית יותר באוכלוסייהגם בניסיון הם משמשים 

: מסים משנים את החלטות הפרטים. לויות חיצוניות שליליותהמאפשר גם פתרונות לכשלי שוק כגון הפנמת ע

מס חברות משפיע על , תמריץ לחסוך ולהשקיעב פוגעמס על רווחי הון , את התמריץ לעבודמקטין מס הכנסה 

את החלטות התצרוכת של  יכולים לשנותומסים על צריכה  לאומיות-ביןועל הגירתן של חברות  הפעילות היזמית

 .חיסכוןהו צריכהה, צמיחהה, אבטלההגם על ממדי  בעקיפיןלו משפיעים על כל א. משק הבית

אחוז המס כך ש, פרוגרסיבית להיותמערכת מס הוגנת על עולם היא כי מרבית מדינות ההתפיסה המקובלת ב

מדינות העולם משתמשות במערכת המס שלהן על מנת לאזן בין . על בעלי הכנסות גבוהותמושת גבוה יותר 

או , למשל בין הרצון להגדיל את השוויון במשכורות משק לבין הרצון להגדיל את שיעור הצמיחה, צרכים שונים

ן שהגדלת מכיוו. להרחיב את ההוצאות הסוציאליות הרצוןלהפחית את נטל החוב הממשלתי לבין  הרצוןבין 

" תכנון מס"לשלם למתווכים עבור , מסים על הכנסות מעודדת את הפרטים לעבוד פחותהשיעורי 

הגידול בהכנסות המדינה ממסים יהיה תמיד קטן יותר מהגידול , ובמקרים יותר קיצוניים אף להעלים מס

ולעיתים אף שלילי בשיעור המס
34

סעיפי ת ומיעוט של מערכת מס מוצלחת הוא פשטות יחסי אחרמאפיין . 

 . אכיפה קלה יותר של תשלום המס כך שמתאפשרת, פטור

 ככלועל כן רצוי לתאם בין השניים , רעון בתקציביפערים בין ההכנסות ממסים לבין הוצאות הממשלה יוצרים ג

נטל המסים במדינת ישראל נמצא במגמת , 2002בשנת ' ועדת רבינוביץהקמת מאז , בעשור האחרון. הניתן

ועדת  2005ובשנת , את מסי החברות במתווה הדרגתי שהפחיתוהתקבלו החלטות שונות  2004משנת  .ירידה

המטרה המקורית של הורדת נטל המס הייתה הוצאתה של . 25%-יופחת לשיעורו מצא קבעה כי -קפוטא

ובכך נרשמה , מדינת ישראל מהמיתון של תחילת שנות האלפיים ושיפור התחרותיות אל מול מדינות העולם

המסים הישירים נמוכים  .נטל המס בישראל דומה לנטל המס ברוב מדינות המערבכיום . הצלחה רבה

מסים העקיפים גבוהים וה ;מס החברות דומה לממוצע בעולם המערבי ;באופן יחסי ופרוגרסיביים מאוד

הפרוגרסיביות הגבוהה של מס ההכנסה יוצרת מצב שבו רוב נטל המס נופל . מהממוצע בעולם המערבי

העשירונים  .(מהעובדים 10%-ממס ההכנסה נגבה מ 20%-כ, למשל, כך)על קבוצה מצומצמת של אזרחים 

אינם מקבלים , כמובן, אך) בשיעורם לאלו של המדינות הנורדיותהקרובים סים הגבוהים בישראל משלמים מ

העשירונים הנמוכים משלמים מסים נמוכים מאוד ואילו , (בתמורה לכך שירותים ממשלתיים ברמה נורדית

 .OECD-בהשוואה לרוב מדינות ה

 

 

 

 

                                                                 
34
בעוד שחברי הועדה חזו גידול  .עקב המלצות ועדת טרכטנברג גדל המס על הבורסה בשנה האחרונה, למשל 

בפועל הכנסות המדינה מהמס ירדו עקב ירידה בנפח , כתוצאה מעליית המס ₪מיליארד  1.3עתידי של 
 הפעילות
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  5תרשים 

  1002על הכנסות מעבודה בשנת , כולל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, שיעור מס שולי

 (לעובד נשוי עם שני ילדים)

 

 דוח ועדת טרכטנברג: מקור 

הצמיחה  לצד ,ובזכות צמצום זה, המסים צומצמה גם ההוצאה הממשלתית בעשור האחרוןלהפחתת במקביל 

 . דלהגירעון לא ג ,שחווה המשק הישראליהגבוהה 

, ההוצאה הציבורית גדלה .ממשלת נתניהו נכנעה ללחציםכאשר , מגמה זו השתנתה בשנה האחרונה

בשנים הבאות קצב הצמיחה בישראל צפוי לרדת באופן משמעותי עקב המשבר  .מסים רבים עלו והגירעון גדל

כך  .הוצאות הממשלהלהגדלת נוסף שהמחאה החברתית וסכסוכי עבודה שונים יוצרים לחץ דווקא כ, באירופה

האם להגדיל : מדיניות המס הרצויהבאשר למגמות אלו מעלות שאלות חשובות . עוד יותר החובות לגדול עשויים

 ?לו מסים רצוי להגדיליא, ואם להגדיל? את נטל המס או להפחית את הוצאות הממשלה

יסה ליברלית המדגישה מאמינה בצורך במסים נמוכים מתוך תפ" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

ולא לפי החלטתם של פקידי ממשל , שהרוויח ביושר לפי ראות עיניו הוןבאת חופש הפרט להשתמש 

, אחת ממטרות המפלגה היא מלחמה בפופוליזם כלכלי, עם זאת. ופוליטיקאים השולטים בזרם ההוצאות

החוב של היום הוא נטל  .בנטל המס הכבדהתהליך גרוע הרבה יותר מ -המתבטא בעיקר בגידול בחובות 

 . עתיד המדינה נטל על, על הדורות הבאיםהמס 

את אפשרויות הפעולה האמיתיות העומדות בפני מדינת ישראל  תכנית כלכלית זו תשקףאנו מעוניינים ש

, על כן. אנו מסוגלים לממש כל אידאולוגיה שנרצהעולם דמיוני כלשהו שבו בולא , במצב הכלכלי הנוכחי

 :הוא כדלקמן" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "יות של מפלגת סדר העדיפו

, שרדי הממשלהבעיקר על ידי ייעול עבודתם של מ, להפחית את הוצאות הממשלה ככל שניתןיש  .4

 .(1פרק  ורא)וביטול סובסידיות  (3פרק  ורא) הפרטת נכסי מדינה, קיצוץ תקציב הביטחון

4 

35 

42 
46 46 

27 

35 

43 43 
45 

0.5 1 2 4 10 

 רמת הכנסה יחסית לתוצר לנפש

 OECD ישראל
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בד בבד עם צמצום  ,נטל המס על אזרחי המדינה תתלהפח נפעל, סתייעי 4סעיף ב אם האמור .1

 .חובותיהב

 עורי המסישיש להגדיל את , ם נטל החובולצמצ לא יהיה בכך דיש או ,הדבר לא יתאפשר אםאך  .3

שניתנו  שונים על ידי ביטול פטוריםל וקודם כ - החלטות הפרטיםבוות יע ימנע ככל הניתןבאופן ש

פטור ה, לתמ באי"כגון הפטור ממע, לקבוצות לחץ פוליטיות ללא שום הצדקה כלכלית ממשית

 .השתלמותה לקרנות המס והטבות מ בתעשיית היהלומים והחקלאות"ממע

מ מדורג אשר "אנו מתנגדים להחלתו של מע, OECD-הובהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג  .1

מקום לאינטרסים של קבוצות לחץ לפעול מאחורי  וייתן ,תהליך הגבייהאת יסבך עד מאוד 

 .על ידי השגת פטורים שונים הציבור הרחב ןהקלעים לשיפור מצבן על חשבו

, אנחנו מתנגדים להחלתם של מסים פופוליסטים במהותם, בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג .5

וכל ייעודם הוא , יותר מסכום הגבייה הצפוי תהיה יקרההמערכת שתידרש על מנת לגבותם ש

בין . כנגד העשירים ובעד העניים" הודית-רובין"יצירת מצג שווא של פעילות ממשלתית 

רעיונות . מס ירושה ומס עיזבון, מסים על שווי קרקעות :דוגמאות להצעות קיימות למסים כאלוה

ואלו שישלמו אותם  ,אך באופן מעשי הם כר פורה לתכנוני מס, מושכיםנשמעים  כאלו ואחרים

בפועל הם בני מעמד הביניים שאין להם היכולת לבצע תכנונים כאלו
35
. 

 .חזרה למתווה של הפחתת כל סוגי המסנפעל ל ,המצב הכלכלי יאפשר זאתאם בעתיד  .6

 

 מסי חברות. 5.2

תאם נוטות להתנייד בין מדינות בה שחלק מהחברותוזאת משום , מס על חברות שונה במהותו ממס על פרטים

ביכולתה יפגע מס גבוה מדי שיעור ו, בעולם קיימת תחרות על משיכת חברות זרות. לשיעורי המס המוצעים להן

, ד או בישראלנלכאשר חברה זרה מתלבטת בין הקמת מפעל באיר. של מדינת ישראל להתמודד בתחרות זו

העיקרי שעליו ממשלת ישראל יכולה אבל הוא הגורם , שיעור המס הוא רק אחד השיקולים שעומדים לנגד עיניה

, תשתיותאיכות , כגון המצב הביטחוני) על חסרונות אחרים באמצעותו לפצותעליה ולכן  ,להשפיע בקלות

, 25.5%הוא , 2011נכון לשנת , OECD-השיעור מס החברות הממוצע במדינות . (יעילים ועוד-לאהנמלים ה

 .גודל של מדינת ישראל הוא נמוך הרבה יותרכאשר במדינות הנורדיות ובמדינות אחרות בסדר ה

ציין כי חלק משמעותי מההון של החברות בישראל מוחזק על ידי הגופים המוסדיים כגון קרנות הפנסיה נ עוד

נטל מס החברות נופל במידה רבה על הפנסיות העתידיות של הציבור הרחב  ,למעשה ,וכך, וקופות הגמל

על קבוצה מצומצמת של בעלי הון עשיריםרק לא ש בוודאיו - ובעיקר על מעמד הביניים
36

 . 

 ,הלכה למעשה, קובעמשום שהחוק לעידוד השקעות הון , מורכבת עוד יותרבארץ בחינת שיעור מס החברות 

. היקף היצוא וענף הפעילות, במס לפי מיקום גיאוגרפיהחוק מעניק הנחות . חברות שונותלמסים שונים 

אינם בהכרח תוצאה של מדיניות ( כמו במקרים אחרים של חוקים המעניקים פטורים ממסים)הקריטריונים לחוק 

עם הסכמים היסטוריים ומאבקי כוח פוליטיים  החוקאלא שילוב של כוונות , עדכנית ואובייקטיבית, מחושבת

                                                                 
35
 . כאן, מ מדורג ונגד מסים פופוליסטיים"ראו נימוקי ועדת טרכטנברג נגד המעבר למע 
36
ללא אחזקותיהם של הגופים המוסדיים נטל המס נופל לפחות בחלקו על כלל הציבור בישראל דרך שכר גם  

 ותמריצים נמוכים יותר ליזמות עסקית , מחירים גבוהים יותר, נמוך יותר

http://hidavrut.gov.il/content/4209
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המובילים למעשי שחיתות
37

יוצר ולסחוט הטבות שונות מהמדינה בעלי הון לוהחוק מאפשר לקבוצות לחץ . 

תמריצים להונאה
38

מחקר של בנק ישראלב. 
39
 . כי הוא אינו ממלא את המטרות שלשמן נוצרנמצא  

מתנגדת למדיניות מיסוי שעלולה לפגוע ביכולתה של ישראל " הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

שיעור המיסוי . למשוך לארץ חברות בין לאומיות גדולות ולפגוע בתמריצים ליזמים להקים חברות חדשות

וכן  ,תוך הימנעות מטיעונים פופוליסטים, והחוק לעידוד השקעות הון צריכים להיבחן אל מול סיכונים אלו

ליישום מס חברות אחיד ככל  נפעל. דרך החוק לעידוד השקעות הון ממתן הטבות למקורבים לשלטון

 .הצמיחהאפשר את המשך על מנת ל - ככל האפשר במסגרת האחריות הפיסקאליתונמוך  - האפשר

 

 

  

                                                                 
37
נחקק סעיף בחוק שפטר את החברה לישראל של שאול אייזנברג מתשלומי מסים במשך  1968בשנת , למשל 

בשנות התשעים בעבירות  והמסחר התעשייה במשרד פיתוח אזורי על הממונההורשע  2002 ובשנת, שנים 30
 שוחד שונות

38
 . כאןראו מספר דוגמאות  
39
: התעסוקה וההשקעה, השפעות החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה על התוצר, (2009)בנק ישראל  

 . כאןניתן להורדה , אמפירי בנתוני מיקרוניתוח 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9F
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp0912h.pdf
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 עוני. 6

-חדכלכלית של פערי שכר גבוהים בחברה לא הגיע עד כה למסקנות -הדיון האקדמי לגבי המשמעות המקרו

שוויון -אינטען ש, למשל, כך)ויש טיעונים בכיוון ההפוך  ,לפיהם אי השוויון פוגע בצמיחהשיש טיעונים  ;משמעיות

אין ספק כי , בותם של פערי השכרחשי בעוד שניתן להתווכח לגביאך  .(יזמותליוצר תמריצים לעבודה קשה ו

  .עוני כשלעצמו הוא בעיה אנושית חמורה הדורשת התייחסות

בעיות  להגדרה זו. "רף העוני"משמשת לרוב כ הכנסה הנמוכה ממחצית ההכנסה החציוניתהבמדינות המערב 

ההנחה שכן , הנמדד העוני שיעור כל העשירונים לא תשנה את לשעלייה בהכנסת שובראשן העובדה , רבות

תחולת  ,ההגדרה הסטנדרטיתעל פי , מכל מקום .(ולא באופן אבסולוטי)כי עוני חייב להימדד באופן יחסי היא 

 .הגבוהות ביותר בעולם המערבימהיא בישראל העוני 

 6תרשים 

 1000 -סוף שנות ה , OECD–תחולת העוני במדינות ה

 

המוסד לביטוח לאומי: מקור
40
 

היוו  2011בשנת . כמחצית מהעניים במדינת ישראל הם חרדים וערבים, על פי המוסד לביטוח לאומי

 4.6%החרדים היוו באותה השנה . מהאוכלוסייה הענייה 38.9%-ו, מאוכלוסיית המדינה 14.5%הערבים 

החרדית הישל האוכלוסי מאזרחי המדינה על פי הגדרה שמרנית
41

סביר כי ) מהאוכלוסייה הענייה 12.5%–ו, 

קשישים באוכלוסייה שיעורם של . (הגדרות פחות שמרניות של האוכלוסייה החרדית יעלו מספרים גבוהים יותר

שיעורם של עולים חדשים ויהודים באוכלוסייה הענייה נמוך ו, ;משתווה לשיעורם באוכלוסייה הכללית הענייה

 .משיעורם באוכלוסייה הכללית

                                                                 
40
 . כאןניתן להורדה , 1044דוח ממדי העוני והפערים החברתיים , (2012)המוסד לביטוח לאומי  
41
 Social Policy Targeting and Binary Information Transfer, (2009)דניאל גוטליב וליאוניד קושניר  

between Surveys , כאןניתן להורדה.  

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report%5CPages/oni2011.aspx
http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2009-30
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 - ולסיבות לעוני בקרב מגזרים אלו -כולל התייחסות מיוחדת לחרדים ולערבים  כל דיון על עוני שאינו, על כן

 .מוטעה מיסודו

מאוכלוסיית מדינת  3.1% 2011משפחות עם חמישה ילדים ומעלה היוו בשנת , מבחינת גודל המשפחה

המחוז . 6.2ממוצע הנפשות במשק הבית עבור העשירון התחתון הוא . מהאוכלוסייה הענייה 12.4%–ו, ישראל

, מבחינת מגמות. והמחוז בו שיעור העניים הוא הנמוך ביותר הוא מחוז המרכז, העני ביותר הוא מחוז ירושלים

באוכלוסיית תחולת העוני וכך גם , תחולת העוני של עולים חדשים נמצאת במגמת ירידה חדה זה שנים רבות

 . קשישיםה

ס"על פי נתוני הלמ
42

של העשירון התחתון ישראל מקורה בקצבאות  מסך ההכנסה המדווחת 61.2%, 

. 33.2%ובעשירון השלישי , 43.1%תמיכות הוא בבעשירון השני אחוז ההכנסה שמקורה בקצבאות ו. ובתמיכות

חות כי לגובה קצבאות הילדים השפעה מובהקת על מספר הילדים במשפ עולהמחקרים אמפיריים מ

עניות
43

ומקורו של , הוצאותיהן של משפחות בעשירונים התחתונים גבוהות יותר מהכנסותיהן הכוללות. 

(. הנפוצה במיוחד במגזר החרדי ובמגזר הערבי)ההפרש בין השניים יכול להיות חובות או עבודה בשוק השחור 

  .לשקף תמונה מטעהעשויים נתוני העוני הרשמיים , לפיכך

 1תרשים 

 1002, ג"שחורה כאחוז מהתמכלכלה 

 

מרכז טאוב: מקור 
44
 

 אדם כוח קבלני אצל עבודה. לעוני חזק קשר אין בישראל העבודה ויחסי הקבלן עובדי לנושא כי לציין ראוי

 נמוך העניים בקרב שיעורם שכאמור, לשעבר המועצות מברית עולים של מבוגרת אוכלוסיה בישראל מאפיינת

 במדינת אלו עבודה הסדרי של תפוצתם(. מתמדת שיפור במגמת נמצא כן וכמו) הכללית באוכלוסייה משיעורם

 עובדים עבור גבוהות העסקה עלויות שיוצרים, הציבורי במגזר הגדולים הוועדים של מכוחם נובעים ישראל

                                                                 
42
 . כאןניתן להורדה , 1002סקר הוצאות משקי הבית לשנת , (2010)ס "למ 
43
 ?Do Financial Incentives Affect Fertility, (2001)יה 'יב דהג'דימיטרי רומנוב ורג, אלמה כהן: לדוגמה 

ניתן להוריד , הילודה פריון על הילדים קצבאות גובה השפעת, (2009)ומחקר נוסף בנושא של בנק ישראל 
 . כאןו כאןאת המחקרים 

44
 . כאן, הכלכלה השחורה של ישראל, (2011)מרכז טאוב  

http://www.cbs.gov.il/publications11/1440/pdf/intro_h.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077841
http://www.boi.org.il/he/Research/Pages/papers_dp0913h.aspx
http://taubcenter.org.il/index.php/publications/discussion-papers/economic/shadow-economy/lang/he/
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 יחסי באופן נמדד שהעוני מכיוון: מטעה רבים עניים עובדים נמצאים בישראל כי הטיעון. קבלן עובדי שאינם

 יהיו בישראל מהעניים ניכר חלק הסתם מן, לעולם ביחס נמוכה בישראל שהאבטלה ומכיוון, החציונית למשכורת

  .עובדים

 :השקפתנו בנושאעיקרי להלן 

  תוצאה  בראש ובראשונה הוא בישראל עוניהכי  סבורה" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת

. מיותרתתמריצים מעוותים הנובעים ממעורבות ממשלתית קיומם של של מחסור בחופש ו

אך מעבר לסף מסוים הם , המקורית של תשלומי ההעברה היא ליצור שוויון הזדמנויות םמטרת

כפי , ומקטינים את היצע העבודה יוצרים תלות מסוכנת של אוכלוסיות שלמות במערכת הרווחה

שהוכח בשלל מחקרים
45
. 

  תוצאה של שוק שאינו  ,בין השאר ,שהיא, אפליה בשוק העבודה גם כי סבירבמגזר הערבי

תחרותי מספיק
46

בעיקר בענף ) ושל העדפת יהודים בכל הקשור לסובסידות ופטורים שונים 

החקלאות
47

 .תורמת לעוני ,(

  את  באופן מלאכותי בדמות קצבאות ילדים והטבות המוזילות כספיםכאשר הממשלה מחלקת

 להגדלת מספר הילדיםליציאה משוק העבודה והיא יוצרת תמריץ , עלות גידולם של ילדים

 הללו נמוכה יותר בחינוכם של הילדים פרטית וציבורית מוביל להשקעההדבר  .עניותמשפחות ב

תשלומי העברה  בסךמשפחות העניות גורר גם מגמת עלייה קבועה הפריון ב. ובעתידם המקצועי

 .על תקציב המדינה וויםשהם מהנטל וב

 תמריצים לעבודה בשוק השחור יוצרים גם אקונומי-על בסיס מצב סוציו תשלומי העברה. 

ועל כן עדיף, בתמריצים לעבודה ופוגע פחותמס הכנסה שלילי תורם להפחתת העוני , לעומתם
48
. 

 יצרו תלות המעוותים התמריצים ש לאחר, ברור כי לא ניתן לחתוך בבשר החי בבת אחת, עם זאת

פתרונה של בעיה זו סבוך אולי . של העשירונים התחתונים בקצבאות הממשלהכל כך גבוהה 

הוא חייב לשלב רפורמות הדרגתיות שייערכו על כן ו, יותר מכל שאר הבעיות שנידונו במסמך זה

 .המגזר החרדי והמגזר הערבי -ביותר בשיתוף עם נציגי המגזרים שאצלם הבעיה היא החמורה 

 הובלת יהיה זה בנושא" הליברלית הרשימה – ירוק עלה" מפלגת של העיקרי הפעולה כיוון, זאת כל רלאו

 נציגי עם בהסכמה, השחור בשוק שלא לעבודה תמריצים יצירת לצד, הקצבאות כלל של הדרגתית הפחתה

 הרווחה במערכת מתלותם התחתונים העשירונים את בהדרגה לשחרר נפעל זה באופן. והערבי החרדי המגזר

 .הארוך בטווח ישראל במדינת העוני ממדי את ונפחית

 

 

                                                                 
45
ניתן להורדה , הוריות– חד אמהות של העבודה היצע על ההעברה תשלומי השפעת, (2005)בנק ישראל  

 . כאן
46
( יפלה על בסיס גזע או מין, למשל)בשוק תחרותי מעסיק שישכור עובדים שלא על פי איכותם האובייקטיבית  

וכך תורמת , פחות איכותיים מכיוון שעובדיו יהיו, יפסיד בתחרות למעסיקים שלא יבצעו אפליה מסוג זה
 . התחרות החופשית למאבק באפליה לא הוגנת

47
פורסם כי מועצת הלול ומשרד החקלאות אינם מאשרים מכסות  2010בכתבה בעיתון הארץ משנת , למשל 

דווח כי  2012מרקר ממרץ -ובכתבה בדה, (כאןראה )לייצור ושיווק ביצי מאכל לתושבים ביישובים ערביים 
 (. כאןראה )לראשונה קיבלו מספר מצומצם של יצרנים ערביים מכסות ייצור חלב וביצים 

48
 . כאןניתן להורדה , החוק ליישום הראשונה השנה תוצאות - שלילי הכנסה מס, (2010)בנק ישראל  

http://www.boi.org.il/he/Research/Pages/papers_dp0508h.aspx
http://www.boi.org.il/he/Research/Pages/papers_dp0508h.aspx
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1212191
http://www.themarker.com/news/1.1666524
http://www.boi.org.il/he/Research/Pages/neumim_neum358h.aspx


28 
 

 להרוס את הסבך: סיכום. 2

אך אנו כבולים בתוך סבך של אינטרסים כלכליים , בהמנונה של מדינת ישראל נכתב" להיות עם חופשי בארצנו"

ומעבירה את הכספים לשלל , דיהממשלה לוקחת מאיתנו מסים גבוהים מ. שונות ופוליטיים של קבוצות לחץ

חלק אחר  .שערורייתיותשם הכספים הופכים לתוספות שכר , חלקו מגיע לחברות ממשלתיות כושלות :גורמים

ישנו החלק שמגיע  .ל החינוך והפנסיות של אנשי הקבעחי, ל"מגיע למשרד הביטחון ונעלם אי שם בין גלי צה

ישנו ו, י אי שם הרחק בהיסטוריה"בדמות סובסידיות ופטורים ממסים למגזרים שזכו בקרבה פוליטית למפא

ישנם הכספים שמוקדשים להנצחת  .גזר הציבורי למקורבים לצלחתהחלק שמפוזר על משרות מיותרות במ

עוד העברות רבות ישנן ו, רים לקצבאותמעגל העוני וייצור מצביעים עבור מפלגות שהופכות את העניים למכו

נמנעת מאיתנו הגישה ליכולות הייצור של העולם הרחב הסובב אותנו על ידי שלל חסמים , בד בבד. נוספות

לסחוט נתח גדול יותר מעושרה , רווחת הכללהיא להיטיב עם המעטים על חשבון אף שמטרתם , המונעים יבוא

 . גטו כלכליבולכלוא אותנו  של הארץ

גורמים כאלו . לעיוורון קולקטיביהודות אותנו עומד יציב כבר עשרות שנים בעיקר  הכובלבך האינטרסים ס

של  בנחיצותומנסים לשכנע את הציבור הישראלי , פחותותמימים תמימים יותר , בתקשורת ובציבור ואחרים

ועל כן מרוויחים מהשיטה , קבוצות הלחץ מאותן לעתים הם מנסים לספר לנו שגם אנחנו שייכים לאחת. הסבך

 לעתים. קבוצות לחץ אחרותהרבה יותר שגורמת לנו התמיכה בתוך כך משמיטים את הפגיעה בו, הנוכחית

, לחלשיםושהוא מהווה רשת ביטחון לעובדים או , מספרים לנו שהסבך דרוש על מנת לאפשר צמיחה או יציבות

בדרך כלל פורסים הם , ותם של טיעונים אלושקריה מתגלכאשר . או שכך מתנהגות מדינות אירופאיות אחראיות

 . או על תהליך השלום ,ועוברים לדבר עליו, טחוני כלשהויבוחרים איום ב, מדינית מפה

יש המדגישות את השחיתות הנובעת . חלק מהמפלגות הרצות לכנסת מתייחסות לחלקים שונים מהפאזל

מזכירות קבוצות לחץ פוליטיות שצוברות כוח רב בזכות ואחרות , מקרבתם של בעלי הון לפוליטיקאים מסוימים

בכך שהוא , אחת מהמפלגות מודה בקיומו של הסבך כולולא אף . כגון החרדים או המתנחלים, השיטה הקיימת

זו חיבור שלא קיים ברמה כ -חופשי -הלאהיסטורי בין הממשלה לבין השוק החיבור הונובע מ ,כולו מיותר וכובל

מנסות למצוא את הנישה , כל המפלגות הרצות לכנסת מתנהלות בתוך הסבך. מתוקנותבמדינות מערביות 

 .שתרגיז חלק מקבוצות הלחץ אך לא תרגיז אחרות במטרה למקסם את מספר המצביעים

על ידי הגבלת כוחה של , את הסבך להתירהיא היחידה שרוצה " הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת 

 . ינההממשלה להתערב בכלכלת המד

ם הכוחנו בכנסת יהיה תמיד מוגבל ביחס לנציגי. אחת באבכה את סבך האינטרסים להתיר לא נוכל, כמובן

העסוקים בלשכנע את הציבור שיש דברים חשובים יותר מאשר ביטול זכויות היתר , הלחץהרבים של קבוצות 

 . תותתרום לשחיתו ושהסרת השליטה הממשלתית בכלכלה תהיה הרסנית, של שולחיהם

מסוגלים עם גורמים ממפלגות שונות ה נקודתיות ליציותקואעל ידי יצירת  נוכל להתחיל במלאכה, עם זאת

המתנגדים לפחות לחלק מהקבוצות , יש אנשים ישרים בכנסת. לתמוך לפחות בחלק מהרעיונות שהועלו כאן

ה חסומה באופן אינ" הרשימה הליברלית –עלה ירוק "מפלגת . קבוצות אחרותעל ידי  מוגבליםאך הם , הללו

ברגע . ן תעשיית היהלומים או החקלאותכגו "פרות קדושות" שיתמודדו עםומסוגלת להעלות לדיון הצעות , הזה

, הציבור: לוהגורם החשוב מכיוכל להיכנס לתמונה  ,ופני הדברים יתבררו ,צפו נושאים כאלו אל פני המיםושי

 .כל קבוצת לחץשל  הדבר הנכון מסוגלת לשבור את כוחה שתמיכתו בפוליטיקאי שעושה את
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 המפותליםלצדם של הצינורות נוכל למנוע חקיקה בזבזנית ולתפוס את מקומנו בוועדת הכספים  לצד זאת

 .המפזרים תחת מעטה ערפל את כספי המסים למטרות שונות ומשונות

הרשימה  –עלה ירוק " נציגיים מפלגה אחרת שמחויבת לשמירה על כספי הציבור כפי שמחויבשום אין 

בזכות התפיסה  ולו ,נוכל להשיג שינוי משמעותי חברי כנסתגם עם מספר קטן יחסית של ; "הליברלית

תפיסה שאינה רואה בהזרמת כספי ציבור פתרון קסם לבעיות חברתיות , מחזיקים בהאנו שהביקורתית 

 .איננה קיימת כיום בכנסת ישראלשתפיסה  - ומבניות במשק

כאשר הממשלה קובעת אלו מוצרים נקנה ואיזו תרבות כספי . לחופש הכלכלי יש קשר הדוק לחופש האישי

, לדינוכיצד יחונכו י, טבעי להמשיך באותו הקו ולקבוע גם כיצד תיראה החתונה שלנו, המסים שלנו יסבסדו

פוליטיקאים ופקידים בקשר כאשר נכפים עלינו סדרי העדיפויות של . לוויה שלנויראו הסדרי היואפילו כיצד 

באשר הם מתפתים עד מהרה לכפות עלינו את סדרי העדיפויות שלהם גם , למוצרים שאותם נקנה במכולת

מצליח להשתמש בממשל  הקשרים הנכונים עם כאשר אדם אחד. הנכונה שבה יתנהלו חיינו הפרטייםלדרך 

אדם אחר ינסה להשתמש בממשל , ושבבעלותהמרכזי על מנת למנוע יבוא של מוצרים המתחרים במפעל 

כאשר  .המשרתת אותושל רעיונות שיתחרו באידאולוגיה  את צמיחתםעל מנת למנוע  ובמערכת החינוך המרכזי

להגדיל את  מבחינתו סביר אךזה , הממשל מתרגל לנטר את כלל הפעילות הכלכלית שמתרחשת במדינה

להיטיב את השליטה בתחומים אנשים על מנת לאסוף ולאגור נתונים על חייהם הפרטיים של ה, הפיקוח

מסוגלים להגביל את חופש העיסוק של ופקידים כאשר פוליטיקאים  .הקיימים ואולי אף לפרוץ לתחומים חדשים

כפי שנעשה בישראל  -מיעוטים אתניים  על מנת להגביל במיוחד החוקיםהם יעצבו את , כל תושבי המדינה

  .ירופה ליהודים במאות שעברווכפי שנעשה בא, יה הערביתילאוכלוס

זו שחיתות שחלקה חוקית . וגם את השוק הפוליטיקהלשוק משחית גם את  הפוליטיקההקשר ההדוק בין 

מעבר מהשלב , הוא חלק מתהליך התבגרותה של מדינההקשר הזה ניתוק . אבל היא עדיין שחיתות, למהדרין

תהליך שמרבית מדינות  -והתמקדות באיכות חיים אחריות אישית , לשלב של חופש הפרט הקולקטיביסטי

ואליטות במסגרתו משתנים יחסי הכוחות באופן דרמטי , זהו תהליך ארוך וקשה. כבר עברוהעולם המערבי 

גם שבמדינה אך זהו תהליך שמדינת ישראל חייבת לעבור אם אנו מעוניינים  -ותיקות מאבדות את מעמדן 

 . בה ילדינו ירצו לחיות

 . יא להתניע את התהליך הזהה" הרשימה ליברלית –עלה ירוק "ל מפלגת כוונתה ש

 .תלויה בכם מידת הצלחתנו


