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״עדיין אפשר
להציל את הטיטאניק״
״אם סדרי העדיפויות לא ישתנו מדינת ישראל תהפוך למדינת עולם שלישי״, 

מזהיר פרופ׳ דני בן-דוד, אחד מבכירי הכלכלנים בישראל, בביתו של ברק רביב 
בבוורלי הילס • סקירה ותחזית

תורמים ה של  פורום  בפני  סגורה  רצאה 
של  בביתו  שעבר  בשבוע  נערכה  ותומכים 
פרופ׳  האורח:  המרצה  הילס.  בבוורלי  רביב  ברק 
כלכלי-חברתי,  למחקר  ‘שורש׳  מוסד  מייסד  בן-דוד, 
האנשים  ובין  ב-2010,  כלכליסט  של  השנה״  ״איש 

המשפיעים ביותר על הכלכלה ועל החינוך בישראל.
בשטח  שהעובדות  ממה  מודאג  דוד  בן  פרופ׳ 
יציבה  נראית  בישראל  הכלכלה  פניו,  על  מראות. 
הרבה  יש  נמוכה,  האבטלה  איתן,  השקל  וחזקה. 
ורמת  הישראלי  ההיי-טק  בזכות  זרות  השקעות 
המחקר והפיתוח המקומיים מהטובים בעולם. אבל 
כל אלה, הוא מזהיר, הם אשליה מתוקה ומסוכנת. 
להכניס  האחת  צפרדע.  לבשל  שיטות  שתי  ״ישנן 
החוצה  תקפוץ  הצפרדע  אבל  רותחים,  למים  ישר 
מיד, השנייה, היא להכניס אותה קודם למים קרים, 
לב  תשים  כשהצפרדע  החום,  את  בהדרגה  ולהעלות 
בתוך  כבר  נמצאת  ישראל  מדי.  מאוחר  יהיה  כבר 
החוצה  אותה  להקפיץ  נלחם  בן-דוד  ופרופ׳  הסיר!״ 
פרופ׳  אומר  למעשה,  מדי.  מאוחר  שיהיה  לפני 
בן-דוד, ישנן שתי מדינות ישראל. האחת טכנולוגית 
והשנייה,  עולם ראשון,  המתאימה עצמה למשק של 
לא  טוטו  ש-או  פער  ופותחת  מאחור  הרחק  תקועה 

ניתן יהיה לסגור.
שהדברים  הרגשה  זמן  הרבה  כבר  יש  לכולנו 
ברובד הכלכלי-חברתי לא עובדים טוב בישראל. אי 
החולים  בתי  החינוך,  רמת  המחייה,  יוקר  השוויון, 
לא  מעולם  אבל  הפקוקים.  והכבישים  המלאים 
ומוצק.  ברור  כל-כך  באופן  והוצגו  העובדות  ‘נארזו׳ 
בבירור  לראות  כדי  בכלכלה  הרבה  להבין  צריך  לא 

את התמונה אותה הפרופסור מתאר.
היא  לשעה  הישראלי  העובד  של  היצרנות  מידת 
של  העבודה  המפותחות.  המדינות  בקרב  מהנמוכות 
הישראלי מניבה כשני שלישים מהתפוקה של העובד 
האמריקאי. ״זהו נתון מפתח״, אומר בן-דוד ומוכיח 
שהעסק לא דופק כמו שצריך. חוסר היעילות בייצור 
נובע בין היתר מחוסר השקעה בהון האנושי והפיזי. 
משנות ה-70 לא נבנו אוניברסיטאות מחקר חדשות 
וזו בשעה שהאוכלוסייה הכפילה את עצמה.  בארץ, 
האוכלוסייה,  לכלל  ומגיע  מטה,  זולג  לא  כשהידע 
לפערים  דבר  של  בסופו  ומוביל  גדל  בידע  הפער 
בהשתכרות. לימודי הליבה, דהיינו מתימטיקה, הבנת 

הנקרא, אנגלית ומדעים נלמדים בארץ ברמה נמוכה 
מאד, או שלא נלמדים כלל במקרה של החרדים. כך 
בכלים  יצוידו  שלא  עובדים  של  שלם  דור  מתפתח 
העבודה  מקומות  על  להתחרות  יוכלו  ולא  הראויים 

במשק של העולם ראשון.

את  סוגרים  ישראל  תלמידי   - קשים  הנתונים 
הבוחנים  במבדקים  המתפתחות  המדינות  רשימת 
את היכולת בפתירת בעיות. כך גם במבדקי הקריאה 
והמתמטיקה. ״הבעיה היא דמוגרפית - החינוך במגזר 
החרדי והערבי הוא ברמה של עולם שלישי, וזהו גם 
  20 כיום,  מהר.  הכי  שגדל  באוכלוסייה  חלק  אותו 
אחוז מהאוכלוסייה במדינה משלמים 90 אחוז מכלל 
חברה  מזהיר.  הוא  מסוכן״  כיוון  ״זה  ההכנסה.  מס 
ראשון  עולם  של  משק  לקיים  מסוגלת  תהיה  שלא 
גם לא תוכל להרשות לעצמה צבא איכותי של עולם 
וזהו כבר איום קיומי בשכונה הכי מסוכנת  ראשון, 

בעולם.
מתחילת שנות ה-2000 מסתובב פרופ׳ בן-דוד עם 
ראשי  בפני  ומתריע  שאסף,  ההשוואתיים  הנתונים 
בהשלכות  בכירים  ופקידים  אוצר  שרי  ממשלות, 
של המשך אוזלת יד. אבא אבן אמר פעם ש״אנשים 

כל  את  שמיצו  לאחר  רק  בחכמה  נוהגים  ואומות 
אבל  בן-דוד,  פרופ׳  מודה  זז,  מאד  מעט  החלופות״. 
האסימון מתחיל ליפול, בעיקר בפקידות המקצועית 
שמבינה במספרים ורואה את הקטסטרופה שעלולה 
שותפים.  יהיו  לא  והערבים  החרדים  אם  לקרות 
כפול  הוא  שעובד  החרדים  אחוז  למשל,  בארה״ב 
מאחוז החרדים שעובד בארץ. לימודי הליבה הם על 
פי חוק בארה״ב, וגם אלו שמחליטים לא לשלוח את 

־הילדים שלהם לביה״ס, וללמדם בבית מחויבים לק
ריטריונים ברורים. זה לא המצב בישראל, וזה חייב 

להשתנות.
אז איך משנים? פרופ׳ בן-דוד מזכיר את 400 האלף 
שיצאו ב-2011 לרחובות לדרוש צדק חברתי בעקבות 

הפו מאיתנו.  לבוא  צריכה  הדרישה  המחייה.  ־יוקר 
ליטיקאים עובדים עבורנו. ״מתעסקים כאן בסידור 
על הטיטאניק, במקום להציל את הספינה  כיסאות 
הקטנה  הפוליטיקה  בתיסכול.  אומר  הוא  כולה״ 
הבמה  את  לפנות  חייבת  בישראל  והסקטוריאלית 

לפוליטיקה אחראית עם ראייה מפוכחת.
אופטימיות.  גם  יש  הסערה  לענני  מבעד  אבל 
את  לקחת  ישראל  של  ביכולת  מאמין  בן-דוד  פרופ׳ 
עצמה בידיים ולתעל את הידע הטכנולוגי, הביטחון 
העצמי, והעובדה שהיא המדינה עם אחוז הצעירים 

־הגבוה ביותר מבין מדינות העולם המפותח. האוני
ברסיטאות הישראליות עדיין נחשבות בחזית הידע, 
ומספר הפטנטים לנפש הוא מהגבוהים. השקעות הון 
הסיכון בישראל הם בקנה מידה אחר מיתר העולם, 
כמו רמת הילודה בישראל שהיא בליגה בפני עצמה 
מהקהל  צחוק  שסחט  נתון  ההכנסה.  לגובה  ביחס 
הישראלי  התלמיד  של  העצמי  הביטחון  רמת  היה 
מפריע  לא  לישראלי  הנתונים  לפי  במתימטיקה. 
הביטחון  בעל  הוא  בתחום,  ביותר  הגרוע  שהוא 
תארו  ״רק  המדינות.  כל  מבין  ביותר  הגבוה  העצמי 
לעצמכם, אם נותנים לילד עם ביטחון שכזה גם את 

הכלים הדרושים, השמיים הם הגבול״...
מכון שורש בראשו עומד בן דוד ממליץ על שורה 
מהתנגשות  הטיטאניק  ל׳הסטת  מידיות  פעולות  של 
הוא  המוצע  הראשון  המדיניות  מעגל  בקרחון׳. 
הענקת  לעובד,  כלים  ומתן  תמריצים  ביצירת 
תמריצים לעבודה, תכניות הזדמנות שנייה להשלמת 
ותכניות  מקצועית  הכשרה  ואוניברסיטה,  תיכון 
מתמקד  שני  מעגל  העסקי.  המגזר  בשיתוף  השמה 
במתן תמיכה וסיוע לאיזורים חלשים, בצורה של יום 
 - לימודים ארוך וסבסוד תוכניות העשרה. תחבורה 
הנתונים מצביעים על כך שהפקקים במדינת ישראל 
חוסר  המפותחות.  המדינות  מיתר  שלוש  פי  גרועים 
אלטרנטיבה של מערכת רכבות יעילה בנוסף להיעדרן 
של תשתיות הכבישים בפרברים הם חלק מהסיפור 
של חוסר הפרודוקטיביות של העובד הישראלי. בנייה 
לפריפריה  מהמרכז  תחבורה  תשתיות  של  מסיבית 

תקל על צמצום הפערים.
תוכנית  שורש  מוסד  מציע  השלישי  במעגל 
אסטרטגית רב שנתית שבמוקדה שקיפות התקציבית 
שבמוקדה  בחינוך  מקיפה  רפורמה  כרגע(  קיים  )לא 
לכלל  ומחייבת  יעילה  אחידה,  ליבה  תוכנית  יצירת 
מורים  ותגמול  בהכשרת  רפורמה  החינוך,  מוסדות 
פינות; מורים טובים  עוד לעגל  בישראל. ״אי אפשר 

הם תנאי הכרחי להצלחת הרפורמה״


