
 

 גילוי דעת על הנזק הצפוי לכלכלת ישראל 
 כתוצאה מיישום הרפורמות המתוכננות במערכת המשפט

 מאת אנשי סגל בתחומי הכלכלה והניהול 
 
אנו, מרצות ומרצים בתחומי הכלכלה והניהול, מביעים את דאגתנו העמוקה לנוכח מהלכי הממשלה  

שצפויים לפגוע בעצמאות מערכת המשפט והשירות הציבורי, ושלהערכתנו יגרמו לנזק חסר תקדים  

 לכלכלה הישראלית. 

הבינלא  הכלכליים  הדירוג  וגופי  המוסדות  מצד  רבה  להערכה  זוכה  הישראלית  ומיים.  הכלכלה 

הערכה זו הושגה בזכות מאמץ ארוך ומתמשך של ממשלות משני צידי המתרס הפוליטי, ונובעת בין  

חיוניים   אליה  שנלווה  והאמון  זו  הערכה  הציבורי.  והשירות  השופטת  הרשות  מעצמאות  היתר 

לתפקודו ולשגשוגו של המשק הישראלי, שהוא משק קטן ופתוח המקיים היזון חוזר עם הכלכלות  

בדירוג  הגדו לפגיעה  הסבירות  את  מאוד  תגביר  השופטת  הרשות  בעצמאות  הפגיעה  בעולם.  לות 

האשראי של ממשלת ישראל, ובגיוסי ההון של חברות ישראליות. לדוגמא, הורדת דירוג האשראי  

נומקה    S&Pעל ידי סוכנות הדירוג    2016המפתיעה של אגרות החוב הממשלתיות של פולין בינואר  

 בית המשפט החוקתי ובשידור הציבורי. בפגיעה בעצמאות 

בהיקף   לירידה  תוביל  מימון  מקורות  לגייס  העסקי  במגזר  וחברות  הממשלה  ביכולת  הפגיעה 

ההשקעות, וזו תפגע בראש ובראשונה בענף ההייטק הישראלי, קטר הצמיחה של המשק. פגיעה זו  

תיקו את מרכזיהן אל  צפויה להתעצם לנוכח המשבר המסתמן בענף, והאפשרות שחברות הייטק יע

מחוץ לגבולות המדינה. זאת ועוד, השילוב בין פגיעה בענף ההייטק לבין פגיעה בזכויות הפרט עקב  

הגירה בעלת השלכות על   –היחלשות מערכת המשפט צפוי גם להוביל לתופעה של ״בריחת מוחות״ 

 חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל.

קיים חשש כבד שהחלשת מערכת המשפט תוביל    מעבר להשפעות המיידיות של מהלכי הממשלה,

זו   הערכה  ישראל.  תושבי  של  החיים  ובאיכות  המשק  של  הצמיחה  בתוואי  טווח  ארוכת  לפגיעה 

מבוססת על מחקרים מהמצוטטים ביותר במחקר הכלכלי, ביניהם אלה של זוכה פרס הנובל דגלאס  

ון אצ'מוגלו. מחקרים אלו מראים  נורת', ושל כלכלנים מהחשובים בעולם כמו אנדריי שלייפר ודאר 

שקיומו של כוח פוליטי רב בידי הקבוצה השלטת, בלא איזונים ובלמים חזקים, הוא גורם עיקרי  

על כוחם של מוסדות השלטון,   לנחשלות כלכלית. המחקרים מראים שללא מגבלות אפקטיביות 

י. לא במפתיע, בשנים  גוברת החקיקה הפרסונלית והמנגנון הבירוקרטי נחלש והופך לבלתי מקצוע

באיכות   שפגיעה  מראים  המחקרים  ובפולין.  בהונגריה  השחיתות  ברמת  עליה  ניכרת  האחרונות 

משקל מוסדי תומך צמיחה הינו עדין, וסטייה ממנו  -מוסדות השלטון היא כמעט בלתי הפיכה. שיווי

ח עצמם לאורך  עלולה להיות ארוכת טווח, שכן מוסדות פוליטיים וכלכליים מזיקים נוטים להנצי

 עשורים רבים.

כן, אנו מתריעים בתוקף כנגד היוזמות הנוכחיות של הקואליציה, שמשמעותן היא שינוי יסודי  -על

 של שיטת המשטר בישראל וסכנה לעתיד המשק והכלכלה הישראלית. 
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 לשעבר ראש החוג לכלכלה 

- אוניברסיטת בן ד"ר דוד לגזיאל   .116
 גוריון 

 

אוניברסיטת בר   פרופ' דניאל לוי   .117
 אילן 

 לשעבר נשיא האגודה הישראלית לכלכלה 

 אוניברסיטת רייכמן  ד"ר נדב לוי   .118
 

אוניברסיטת תל   ד"ר רועי לוי   .119
 אביב 

 

האוניברסיטה   פרופ' שיקי לוי   .120
 העברית 

 

 אוניברסיטת רייכמן  ד"ר אורן לוינטל   .121
 

פרופ' יבגני    .122
 ליאנדרס 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 

ד"ר שירלי    .123
 שדות -ליכטמן 

אוניברסיטת בן  
 גוריון 

 

ר אסנת  ד"  .124
 ליפשיץ 

 לשעבר סגנית דיקן בבית הספר לכלכלה  אוניברסיטת רייכמן 

אוניברסיטת תל   פרופ' ניסן לנגברג   .125
 אביב 

 

 לשעבר היועץ הכלכלי של שר האוצר  אוניברסיטת רייכמן  פרופ' עומר מואב   .126

אוניברסיטת בר   ד"ר יבגני מוגרמן    .127
 אילן 

 

אוניברסיטת בר   ד"ר נירה מוניצור   .128
 אילן 

 

אוניברסיטת בן   פרופ' סימון מורן   .129
 גוריון 

 

 אוניברסיטת חיפה  ד"ר מוטי מיכאלי   .130
 

פרופ' טליה    .131
 שץ -מירון 

הקריה האקדמית  
 אונו 

 



 

האוניברסיטה   פרופ' יורם מישר   .132
 העברית 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה 

 אוניברסיטת רייכמן  פרופ' אסף מנלה   .133
 

האוניברסיטה   ד"ר ג'פרי מנש   .134
 העברית 

 

 נשיא אוניברסיטת רייכמן  אוניברסיטת רייכמן  פרופ' רפי מלניק   .135

האוניברסיטה   ד"ר ישי מעוז   .136
 הפתוחה 

 

האוניברסיטה   פרופ' קובי מצר   .137
 העברית 

לשעבר נשיא האגודה הישראלית לכלכלה ונשיא  
 האוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' יותם    .138
 מרגלית 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 

פרופ' צביקה    .139
 נאמן 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 לשעבר ראש בית הספר לכלכלה 

  -המסלול האקדמי  ד"ר עינת נוימן   .140
 המכללה למינהל 

 

האוניברסיטה   פרופ' אודי ניסן   .141
 העברית 

לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר  
 ומנהל רשות החברות הממשלתיות 

ד"ר סרגיי    .142
 סומקין 

 אוניברסיטת רייכמן 
 

אוניברסיטת תל   ד"ר עופר סטי   .143
 אביב 

 

פרופ' מישל    .144
 סטרבצ'ינסקי 

האוניברסיטה  
 העברית 

 לשעבר מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל 

 אוניברסיטת רייכמן  פרופ' דן סגל   .145
 

אוניברסיטת בר   פרופ' ז'אק סילבר   .146
 אילן 

 

פרופ' רן    .147
 סמורדינסקי 

 דקאן הפקולטה לתעשיה וניהול  הטכניון 

ד"ר איתי    .148
 אקשטין -ספורטא

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 

פרופ' אביה    .149
 ספיבק 

אוניברסיטת בן  
 גוריון 

לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל ונשיא האגודה  
 הישראלית לכלכלה 

אוניברסיטת בר   ד"ר מני עבודי   .150
 אילן 

 



 

אוניברסיטת תל   ד"ר יעקב עודד   .151
 אביב 

 

- פרופ' גלית עילם   .152
 שמיר

הקריה האקדמית  
 אונו 

 

ד"ר מיכאל    .153
 עמיאור 

האוניברסיטה  
 העברית 

 

  -המסלול האקדמי  פרופ' מחמד עסלי   .154
 המכללה למינהל 

 

אוניברסיטת תל   פרופ' עדי פוזנר   .155
 אביב 

 לשעבר ראש בית הספר לכלכלה 

אוניברסיטת תל   פרופ' אסיא פזי   .156
 אביב 

 

פרופ' אלי    .157
 פיינרמן 

האוניברסיטה  
 העברית 

 לשעבר ראש הפקולטה לחקלאות 

אוניברסיטת תל   פרופ' דוד פינס   .158
 אביב 

 

פרופ' ארתור    .159
 פישמן 

אוניברסיטת בר  
 אילן 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה 

אוניברסיטת תל   פרופ' רם פישמן   .160
 אביב 

 

 אוניברסיטת חיפה  פרופ' דני פלד   .161
 

רחל  -ד"ר רוסלנה  .162
 פלטניק 

המכללה האקדמית  
 עמק יזראל 

 

פרופ' עליזה    .163
 פליישר 

האוניברסיטה  
 העברית 

 סגנית דקאן לעניינים בינ"ל 

 מכללת תל חי  ד"ר ינאי פרחה   .164
 

ד"ר נעמי פרידמן    .165
 סוקולר 

אוניברסיטת בר  
 אילן 

 

פרופ' גילה    .166
 פרוכטר 

אוניברסיטת בר  
 אילן 

 

האוניברסיטה   פרופ' מוטי פרי   .167
 העברית 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה 

אוניברסיטת תל   ד"ר סיון פרנקל   .168
 אביב 

 

אוניברסיטת תל   ד"ר דותן פרסיץ   .169
 אביב 

 



 

 הטכניון  ד"ר חובב פרץ   .170
 

ד"ר דניאל    .171
 פרשטמן 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 

אוניברסיטת תל   פרופ' משה צבירן   .172
 אביב 

לשעבר דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל  
 אביב 

פרופ' אפרים    .173
 צדקה

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 לשעבר נשיא האגודה הישראלית לכלכלה 

 מכללת ספיר  ד"ר דן קאופמן   .174
 

 אוניברסיטת רייכמן  פרופ' שמעון קוגן   .175
 

ד"ר איב קולסון     .176
 סירה 

האוניברסיטה  
 העברית 

 

ד"ר דורון    .177
 קלונובר 

המכללה האקדמית  
 סמי שמעון 

 

פרופ' אסטבן    .178
 קלור 

האוניברסיטה  
 העברית 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה 

האוניברסיטה   פרופ' אייל קמחי   .179
 העברית 

 ראש החוג לכלכלת סביבה וניהול 

האוניברסיטה   פרופ' יוג'ין קנדל   .180
 העברית 

 לשעבר יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה 

אוניברסיטת תל   פרופ' אבנר קלעי   .181
 אביב 

 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה  אוניברסיטת חיפה  פרופ' טוד קפלן   .182

פרופ' גיא    .183
 קפלנסקי 

אוניברסיטת בר  
 אילן 

 

האוניברסיטה   פרופ' אבי קלוגר   .184
 העברית 

 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה  אוניברסיטת חיפה  פרופ' דורון קליגר   .185

האוניברסיטה   פרופ' מיכאל קרן   .186
 העברית 

 

האוניברסיטה   פרופ' עידו קן   .187
 העברית 

 לשעבר ראש החוג לכלכלת סביבה וניהול 

האוניברסיטה   אילן קרמר    פרופ'  .188
 העברית 

 



 

אוניברסיטת בר   ד"ר אלון רביב   .189
 אילן 

 

 אוניברסיטת רייכמן  ד"ר טלי רגב   .190
 

- אוניברסיטת בן ד"ר אורן רגבי   .191
 גוריון 

 לשעבר הכלכלן הראשי של רשות התחרות 

 אוניברסיטת רייכמן  פרופ' אמיר רובין   .192
 

האוניברסיטה   ד"ר אוהד רוה   .193
 העברית 

 ראש החוג לכלכלת סביבה וניהול 

ד"ר סתו    .194
 רוזנצוויג 

- אוניברסיטת בן
 גוריון 

 

האוניברסיטה   ד"ר צחי רז   .195
 העברית 

 

אוניברסיטת תל   פרופ' אסף רזין   .196
 אביב 

, לשעבר נשיא האגודה  2017זוכה פרס אמ"ת 
הישראלית לכלכלה, דקאן הפקולטה למדעי  

 החברה וסגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב 

ד"ר יניב    .197
 ריינגוורץ 

 אוניברסיטת חיפה 
 

- אוניברסיטת בן ד"ר איתי שורץ   .198
 גוריון 

 

פרופ' שירן    .199
 רחמילביץ' 

 ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה  אוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת תל   ד"ר אלי שגיא   .200
 אביב 

 

אוניברסיטת בן   ד"ר עמוס שור   .201
 גוריון 

 

ד"ר אנליה    .202
 שלוסר 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 

האוניברסיטה   פרופ' אורלי שדה   .203
 העברית 

 

האוניברסיטה   פרופ' אלה שגב   .204
 העברית 

 

האוניברסיטה   ד"ר אפרת שוסט   .205
 הפתוחה 

 

 אוניברסיטת רייכמן  פרופ' רון שחר   .206
 

אוניברסיטת בן   ד"ר מאיה שטאון   .207
 גוריון 

 



 

פרופ' יעל    .208
 שטיינהרט 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

סגנית דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל  
 אביב 

- אוניברסיטת בר  ד"ר טלי שמעוני   .209
 אילן 

 

הקריה האקדמית   ד"ר יעל שני   .210
 אונו 

 

אוניברסיטת תל   ד"ר עדי שני   .211
 אביב 

 

אוניברסיטת בר   ד"ר אביחי שניר   .212
 אילן 

 

אוניברסיטת בר   ד"ר ינאי שנן   .213
 אילן 

 

האוניברסיטה   פרופ' משה שעיו   .214
 העברית 

 ראש המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית 

אוניברסיטת תל   פרופ' יוסי שפיגל   .215
 אביב 

 נשיא האגודה הישראלית לכלכלה 

האוניברסיטה       ד"ר יניי שפיצר  .216
 העברית 

 

אוניברסיטת תל   ד"ר ליה שר   .217
 אביב 

 

 אוניברסיטת חיפה  ד"ר אסף שריד   .218
 

פרופ' איתן    .219
 ששינסקי 

האוניברסיטה  
 העברית 

יו"ר ועדת ששינסקי, לשעבר נשיא האגודה  
 הישראלית לכלכלה 

פרופ' כרמית    .220
 תדמור 

אוניברסיטת תל  
 אביב 

 לשעבר ראש החוג לניהול 

 אוניברסיטת רייכמן  ד"ר דנה תורג'מן   .221
 

 
 מרצים ישראלים, או בעלי קשר קרוב מאוד לישראל, החברים באוניברסיטאות בחו"ל

 

 אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' רן אברמיצקי   .222
 

המוסד הטכנולוגי   פרופ' מרינה אגרנוב   .223
    קליפורניה

 

 אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' ענת אדמתי   .224
 

 אוניברסיטת ונדרבילט  פרופ' בנימין אדן   .225
 



 

 אוניברסיטת דרום קליפורניה פרופ' יהושע אייזנמן   .226
 

פרופ' מרטין    .227
 אייכנבאום 

חבר האקדמיה הלאומית למדעים   אוניברסיטת נורת'ווסטרן 
 של ארה"ב 

 אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' איתי אשלגי   .228
 

 המכון למדע המדינה, פריז  פרופ' משה בושינסקי   .229
 

 אוניברסיטת בראון  פרופ' דני בכר   .230
 

 אוניברסיטת דיוק  פרופ' שרון בלנזון   .231
 

 אוניברסיטת ראטגרס  רפאל -פרופ' עזי בן  .232
 

 אוניברסיטת דיוק  פרופ' אלון ברב   .233
 

 אוניברסיטת הארווארד  פרופ' שי ברנשטיין   .234
 

פרופ' סטיוארט    .235
 גבריאל 

לוס   -אוניברסיטת קליפורניה 
 אנג'לס 

 

 אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' עמיר גולדברג   .236
 

 אוניברסיטת פנסילבניה  פרופ' איתי גולדשטיין   .237
 

 אוניברסיטת קולומביה  פרופ' טליה גיליס   .238
 

חבר האקדמיה הלאומית למדעים   אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' אבנר גרייף   .239
 של ארה"ב 

 אוניברסיטת נורת'איסטרן  פרופ' אמיר גרינשטיין   .240
 

 בוסטון קולג'  פרופ' רן דוכין   .241
 

 אוניברסיטת נורת'ווסטרן  פרופ' יגאל הנדל   .242
 

 אוניברסיטת ייל  פרופ' גל זאוברמן   .243
 

מכון ללימודים מתקדמים,   פרופ' נתן זוסמן   .244
 ג'נבה 

לשעבר מנהל חטיבת המחקר של 
 בנק ישראל 



 

  -אוניברסיטת קליפורניה  פרופ' סטיב טדליס   .245
 ברקלי 

 

 אוניברסיטת פרינסטון  פרופ' ליאת יריב   .246
 

 אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' יונתן לבב   .247
 

 אוניברסיטת אוהיו סטייט  פרופ' דן לוין   .248
 

 אוניברסיטת שיקגו  פרופ' יעקב לשנו   .249
 

חבר האקדמיה הלאומית למדעים   אוניברסיטת נורת'ווסטרן  פרופ' יואל מוקיר   .250
 של ארה"ב 

 אוניברסיטת בון  פרופ' בני מולדובנו   .251
 

 אוניברסיטת הונג קונג  פרופ' רוני מיכאלי   .252
 

 בית הספר לכלכלה של לונדון פרופ' גיא מייקלס   .253
 

חבר האקדמיה הלאומית למדעים   אוניברסיטת נורת'ווסטרן  פרופ' צ'רלס מנסקי   .254
 של ארה"ב 

 אוניברסיטת ציריך  פרופ' כרמית סגל   .255
 

 בוסטון קולג'  פרופ' עוזי סגל   .256
 

 אוניברסיטת סטנפורד  פרופ' לירן ענב   .257
 

 אוניברסיטת ג'ונס הופקינס  פרופ' איתי פיינמסר   .258
 

 אוניברסיטת שיקגו  פרופ' איל פרנק   .259
 

 אוניברסיטת רוצ'סטר  פרופ' רון קניאל   .260
 

  -אוניברסיטת קליפורניה  פרופ' שחר קריב   .261
 ברקלי 

 לשעבר ראש החוג לכלכלה 

 אוניברסיטת ג'ונס הופקינס  פרופ' עדי קרני   .262
 

 אוניברסיטת שיקגו  פרופ' דורון רביד   .263
 



 

 אוניברסיטת אמורי  פרופ' שי רובקין   .264
 

 בית הספר לכלכלה של פריז  פרופ' הלל רפופורט   .265
 

אוניברסיטת וושינגטון בסנט  פרופ' אורן רשף   .266
 לואיס 

 

 אוניברסיטת ג'ורג'טאון  פרופ' מריוס שוורץ   .267
 

 אוניברסיטת פן סטייט  פרופ' רן שורר   .268
 

- פרופ' אבנר שטרולוב  .269
 שליין 

 אוניברסיטת שיקגו 
 

לוס   -אוניברסיטת קליפורניה  פרופ' יותם שם טוב   .270
 אנג'לס 

 

 אוניברסיטת בון  פרופ' אבנר שקד   .271
 

 
 


