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מושג

הון חברתי
הגדרה
הון חברתי הוא התועלת הכלכלית הטמונה במכלול הקשרים החברתיים של הפרט 1.התועלת
2
הכלכלית משתנה בהתאם לאמון הבין-אישי ולאיכות המידע הנישא בקשרים החברתיים.

הקשר
מכון ראּות פועל לאור חזון ישראל  11הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות
המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן .חזון זה מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית,
3
שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות.
לקפיצת מדרגה באיכות החיים היבטים כלכליים והיבטים חברתיים – במונחים כלכליים ,קפיצת
מדרגה מוגדרת כצמיחה גבוהה ובת קיימא ,בשיעור של למעלה מ 5.3%-לשנה למשך שמונה שנים
4
לפחות .מבחינה חברתית ,קפיצת מדרגה מתבטאת בשיפור באיכות החיים של כלל האוכלוסייה.
5

ללא קיום ההיבט החברתי של קפיצת המדרגה ,לא ניתן יהיה לשמר צמיחה גבוהה לאורך זמן.
מושג ההון החברתי קושר בין חברה לכלכלה – מושג ההון החברתי מקשר בין מאפיינים חברתיים
לבין מאפיינים כלכליים של הפרט ,של קהילה או של החברה בכללותה .לדוגמה ,המושג קושר בין
יציבותם הכלכלית או פוטנציאל הצמיחה של משקי הבית ושל המשק בכללותו לבין מערכות
הקשרים החברתיים המאפיינים אותם.
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היבטי ההון החברתי
להון חברתי מספר היבטים:
הון חברתי כקניין פרטי – 6היבט זה של הון חברתי מייצג את התועלת הישירה שפרט עשוי להפיק
מרשת קשריו החברתיים הבין-אישיים 7.תועלת כלכלית זו נובעת מאפשרויות הניידות והתיווך בין
קבוצות חברתיות נפרדות 8.יחסים אלו מכווני תכלית ומתבססים על אמון שביר ,המותנה בהיכרות
9
אישית ובשיקולי עלות-תועלת.
הון חברתי כמוצר ציבורי – 10היבט זה של הון חברתי מייצג את התועלת העקיפה שאזרח עשוי
להפיק מעצם היותו חבר בקבוצות חברתיות שונות .התועלת הכלכלית נובעת מאמון מוכלל בין
חברי הקבוצות החברתיות ,המבוסס על הכרה במערך נורמות משותף 11.היבט זה של הון חברתי
נחלק לשתי קטגוריות:


הון חברתי מלכד  -אמון מוכלל בין דומים – היבט זה של הון חברתי מייצג את התועלת
הכלכלית שפרטים בקהילה מובחנת עשויים להפיק מזהותם המשותפת .התועלת הכלכלית
מתבטאת בחוסן כלכלי אישי הנובע מהסתמכות על תמיכה הדדית בין חברי הקהילה .כך,
שחברי הקהילה מוכנים ליטול סיכון ולקיים חליפין זה עם זה בזכות השתייכותם לאותה
12
קהילה ובזכות הכרתם באותו מערך נורמות.



הון חברתי מגשר  -אמון מוכלל בין שונים – היבט זה של הון חברתי מייצג את התועלת
הכלכלית שפרטים עשויים להפיק מיחסי הגומלין ביניהם ,ללא קשר למאפייניהם האישיים
או להשתייכותם החברתית 13.תועלת כלכלית זו טמונה בחשיפה לשווקים ובהוזלת עלויות
העסקה בכלל החברה .כך ,שחברי קהילות שונות מוכנים ליטול סיכון ולקיים חליפין זה עם
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זה בזכות הכרתם המשותפת בנורמות ובמוסדות על קהילתיים ,דוגמת מוסדות המדינה,
14
מוסדות החברה האזרחית או מוסדות בינלאומיים.
טבלה  :1היבטי ההון החברתי
הון חברתי כקניין
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הון חברתי מלכד

הון חברתי מגשר

מקור ההון החברתי

רשת הקשרים הבין-
אישיים

חברות בקבוצה
חברתית מובחנת

יחסי גומלין בין פרטים
ללא קשר להשתייכותם
החברתית

מאפייני האמון

אמון שביר המותנה
בהיכרות אישית
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תועלת

אמון מוכלל בין דומים,
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אמון מוכלל בין שונים,
הנובע מהכרה בזכויות
משותפות ובמוסדות על
קהילתיים

ניידות ותיווך בין
קבוצות חברתיות
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חוסן כלכלי אישי הנובע
מהסתמכות על תמיכה
הדדית

שגשוג הנובע מחשיפה
לשווקים ומהוזלת
עלויות העסקה בכלל
החברה

התועלת הכלכלית
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הון חברתי כמוצר ציבורי
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