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לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב
תמונה מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב מרכז טאוב 

ת המדיניות הציבורית. ייבין הממדים החברתיים והכלכליים בהתווכוללת, המשלבת 
מומחים ותחומיים, הכוללים חוקרים בולטים בתחומם באקדמיה -ןהצוותים הבי

מובילים בתחומי המדיניות, והצוות המקצועי של המרכז עורכים מחקרים ומעלים 
על סדר היום העומדים כלכליים המרכזיים -חלופות למדיניות בנושאים החברתיים

פות למדיניות ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלוהמרכז מציג במדינה. 
, תכנית פרסומים פעילה, בתקשורת כתבות ידי בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על

 כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל. 
פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד. אין בו 

את התומכים כדי לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ו
 בפעולותיו.

 חבר נאמנים

גרג רוסהנדלר :שרא יושב
הלן אבלס, ג'ים אנג'ל, פני בלומנשטיין, סטיוארט בראון, רלף י' גולדמן, אלן גיל, רון 

גרוסמן, ג'ון דויסון, אלן מ' הלר, קארן וולף-וכסלר, ג'ויס זף, דב לאוטמן, סטיבן 
ליברמן, בני לנדא, ג'ונתן קולקר, שולה רקאנטי, מייקל שטיינהרדט 

לאומית מייעצת-ןמועצה בי
האן אנצינגר )אוניברסיטת , וארט אייזנשטט )וושינגטון(יסט(, MITדיוויד אוטור )

בקר )אוניברסיטת  'גרי ס(, ארגנטינהבלכר ) 'מריו י (,ברוקינגס) נרי ארוןֵארסמוס(, ה
 (,אוניברסיטת ג'ונס הופקינס) פיטר הלר)אוניברסיטת ויסקונסין(,   גמראןשיקגו(, אדם 

 'ברטון אג'יימס ג' הקמן )אוניברסיטת שיקגו(,  ,)אוניברסיטת סטנפורד( ושקיאריק הנ
רוברט פרינסטון(, אוניברסיטת דניאל כהנמן ) (,אוניברסיטת נורת'ווסטרןוייסברוד )

 (פנסילבניהאוניברסיטת ) פאק-ג'נט רותנברגאהרון צ'חנובר )הטכניון(, (, ברגבלומלייטן )

 סגל המרכז
דוד-דן בן :מנהל

איל קמחי :ראש תכנית מדיניות שוק העבודהו סגן מנהל
חדוה אלמכיאס )עוזרת אדמיניסטרטיבית(, קסנש אמבאו  ,ויזל )חוקרת(-שגית אזרי

)אם בית(, ליאורה בוורס )מנהלת תחום מדיניות(, חיים בלייך )חוקר(, גל בן דור )מנהלת 
 )עורכתענבל גפני  )קשרי חוץ(,, לורה ברס (בכיר )חוקר בלס נחוםשיווק ותקשורת(, 

אהרן כהן , נעם גרובר )חוקר בכיר(, ערן ישיב )ראש תכנית מדיניות הכלכלה(, (פרסומים
, אשר מאיר )עמית מחקר(, הדס פוקס )חוקרת(, דניאל פרמיסלר )חוקר(, תחזוקה(איש )

דב צ'רניחובסקי )ראש תכנית מדיניות סוזאן פת בנבנישתי )סמנכ"ל תפעול וכספים(, 
, איתן רגב )חוקר(, מיכל רובין )מנהלת שותפויות (חוקרתיוליה קוגן )הבריאות(, 

אסטרטגיות(, יוסי שביט )ראש תכנית מדיניות החינוך(, חיה שטייר )ראש תכנית 
 מדיניות הרווחה החברתית(, קיריל שרברמן )חוקר(

ב קופז"ל, יעק ישראל כ"ץ :מנהלים לשעבר



תכניות המדיניות חברי 

כלכלה התכנית מדיניות 

 ערן ישיב :ראש יושב
ציון -בןראובן גרונאו, עדי ברנדר, אורי גבאי, דוד ברודט,  ירום אריאב,שוקי אורן, 

מישל סטרבצ'ינסקי, שמואל סלבין, דורון כהן, זילברפרב, ג'ק חביב, שלמה יצחקי, 
 חיים שני, איתן ששינסקיאסיף רזין,  אביה ספיבק, דן פלד,

תכנית מדיניות שוק העבודה 

איל קמחי :ראש יושב
סיני, יעקב לופו, גיא -דניאל גוטליב, אריק גולד, לייף דנציגר, אביעד טורחגי אטקס, 

משה סמיונוב, ניצה קסיר, טלי  אריה סיון,עופר סטי, מונדלק, מיקי מלול, דליה נרקיס, 
 יוסי תמיר רגב, דמיטרי רומנוב, סיגל שלח,

 חינוךתכנית מדיניות ה

יוסי שביט :ראש יושב
כרמל  חנה איילון,אלי איזנברג, , חיים אדלר, עסבה-אלד אבו'חסעד, -אבו סמעילא

הר, שלמה בק, יאיר ברזון, עופר ברנדס, יוסי גידיניאן, יגאל -גילה בןנחום בלס,  בלנק,
צבי ינאי, נורה  מירי ימיני, ידוביצקי,נועם זוסמן, מיכאל יובל וורגן, דוכן, אביטל דרמון, 

דוד מעגן, דוד נבו, ריטה סבר, רמי סולימני, שלומית עמיחי, יעל נבון, כהן, זמירה מברך, 
ספי פומפיאן, יריב פניגר, יצחק פרידמן, מאיר קראוס, דמיטרי רומנוב, דליה פדילה, 

 שלוסר סידני שטראוס, יהודית שלוי, אנליהשמשון שושני, כאמל שופנייה, 

תכנית מדיניות הרווחה החברתית 

חיה שטייר :ראש תיושב
אורי אבירם, שירלי אברמי, לאה אחדות, מימי אייזנשטדט, דורית אלטשולר, 

, ג'וני גל, ישראל דורון, גולדברגצורי, בוני -שלום, רוני בר-בר, יגאל בן-מיכל אלמוג
ליהיא להט, עליזה לוין, יואב לביא, , חנה כץ, שייע מאירגל, אורי ינאי, -עידית וייס

מיכאל  פוקס,-ברהים מחג'נה, מיקי מלול, ברוך עובדיה, אמיר פזאמנחם מוניקנדם, 
 יוסי תמירשלו, סיגל שלח, 

תכנית מדיניות הבריאות

דב צ'רניחובסקי :ראש יושב
, ליאון אפשטיין, רן מאיר אורן, אשר אלחיאני אלכסנדר )אליק( אבירם, אורי אבירם,

באשארת, נחלה בשארה, איריס  שי בריל, שלמה ברנון, בשארהעדי ברנדר, בליצר, 
איתן דוד חיניץ, יוני וייסבוך, בורג, רוני גמזו, חיים דורון, יונתן הלוי, ערן הלפרן, זגינ
ברוך עובדיה, גדעון עשת, ערן יעקב מנצ'ל, אורית יעקבסון, אבי ישראלי,  ,עם-חי

עמיר שמואלי, יוחנן שטסמן, חיים ראובני, רחל קיי, אביגדור קפלן, זאב פלדמן, ר, פוליצ
 יאיר שפירא
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 ח מצב המדינהדו
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תוכן העניינים

הקדמה    
דוד-דן בן

31

I .המאקרו תמונת

OECD-עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל

 וחיים בלייך דוד-דן בן

31

33 

23 

43

0. עוני ואי שוויון בישראל: מבט פנים  

3. אי שוויון בהכנסות: השוואה בין-לאומית  

עוני : השוואה בין-לאומית .2

4. תכנית להתמודדות עם בעיות הליבה מאחורי העוני ואי השוויון 

בישראל 

. מסקנות  5

נספחים 

10

12

מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל

 ערן ישיב

96 

 01

01

01

0. התפתחויות שוטפות במשק הישראלי 

. מדיניות פיסקלית  3

זרקור: חוק הפחתת הגירעון 

02זרקור: השפעת הדמוגרפיה

43
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IIתעסוקה והכנסה .

 פריון העבודה בישראל

 דוד-דן בן

96

לאומית-השוואה בין –פריון, תעסוקה ורמת חיים  .0

 השוואה לאורך זמן – תעסוקה ופריון .3

01

00

03 כלליים לפריון הנמוך בישראלגורמים  .2

00 השוואת הפריון לפי ענף במדינות שונות .3

012 מלאי הון, פריון ושכר ברמה הענפית .4

014 סיכום .1

   ותעסוקה במגזר החרדי השכלה
 איתן רגב

333

003פורמלית בשוק העבודהה של השכלה חשיבות .0

034  חרדים בשוק העבודה .3

020 סיכום.2

020 נספחים

קשישים בישראל בקרבדפוסי התעסוקה וההכנסה מגמות ב

 איל קמחי וקיריל שרברמן

353

043קשישים שלמגמות בשיעורי התעסוקה  .0

014קשישיםל בית שהכנסת משקי מגמות ב .3

001  התוצאות ומשמעויותיהןסיכום . 2

000 םנספחי

השכרעל ההשכלה על דפוסי התעסוקה ונשים בשוק העבודה: השפעת 

 חיה שטייר ואפרת הרצברג

395

000שינויים בתעסוקת נשים לאורך זמן .0

000 נשים והשכלה עבודת .3

095השפעת המשפחה על תעסוקת נשים . 2
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III .חינוך 

"מפריע לכל הכיתה": בעיות משמעת בכיתה והקשר שלהן להישגי 
   התלמידים

 כרמל בלנק ויוסי שביט

311

324בנושא משמעת רקע: ממצאי מחקרים קודמים .0

320 על המחקר .3

331 : ממצאיםרמת ההישגיםמשמעת בכיתה והשפעתן על  בעיות .2

334ומסקנות . סיכום3

000. השפעת ההשכלה על תעסוקת נשים3

310 מסקנות. סיכום ו4

: כלכלהבתעסוקה ובשינויים בשוויון הזדמנויות בהשכלה, 
3009–3665 

 חיים, כרמל בלנק ויוסי שביט -אייל בר

331

על שוויון  במערכת ההשכלה ובשוק העבודההשפעת השינויים  .0
 הזדמנויותה

301

300: מטרות והגדרותעל המחקר .3

והכלכליים  . שינויים בשוויון בתחום ההשכלה ובהישגים התעסוקתיים 2
 לפי השכלה: ממצאים

300

331סיכום ומסקנות. 3
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IV. הוצאות ושירותים חברתיים 

מצוקות חומריות בישראל 

 חיה שטייר ועליזה לוין

395

301 הגדרת העוני: קשיים ובעיות .0

300  על מצוקה חומרית .3

300 המחקרשיטת  .2

301ישראלים: ממצאים ת בקרבוחומרי ות. מצוק3

300 מסקנותסיכום ו. 4

לוחות ההוצאה החברתית
 יוליה קוגן 

101

מגמות בהתפתחות מערכת החינוך: תלמידים ומורים 
נחום בלס  

351

   מגמות דמוגרפיות בקרב תלמידי ישראל. 0 

מורים שכר, בדפוסי התעסוקה ובתנאי העבודה של שינויים ב. 3 
 בעקבות רפורמת "אופק חדש"

 . סיכום2 

    נספחים

342

311

310

310

עדכון על מצב האוניברסיטאות והחוקרים בישראל
 דוד-דן בן

 שינוי בסדר העדיפויות הלאומי .0

  תקציבים, סטודנטים וסגל אקדמי .3

 . מסקנות2

311

303

300

301
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Vבריאות .

גמות במערכת הבריאות בישראלמ

 רגב ואיתן דב צ'רניחובסקי

131

233 המערכת  ביצועי  .0

226 מבניות והיעדר מדיניות לטווח ארוךסוגיות   .3

ם בישראל: רעיונות להסדרה נוסח הולנד מימשליה יםביטוחה. 2
 ובריטניה

233

שיקום נכי נפש בקהילה: הערכת בינייםחוק 

 אורי אבירם

131

230 נפש בקהילהכי החוק לשיקום נ  .0

 בשירותי בריאות הנפשוהשינויים המבניים השיקומית הרפורמה   .3
 בעשור האחרון

240

 שיקום נכי נפש בקהילה:ליישומו של חוק לקראת העשור השני . 2
 אתגרים והזדמנויות

242

240. סיכום3



 
13 

 הקדמה

 

-סוגיות חברתיות כמהסינגר מתמקד בעל שם  הסדרהמ "3113דוח מצב המדינה "

 שוויון ועוני בישראל . אימגוונות ובוחן אותן מנקודות מבט ,כלכליות מרכזיות

כמו אופן התבטאותם בתחומים בגם אלא  ,לא רק בהקשר של הכנסות נבדקים כאן

מזוויות של תעסוקה והכנסות )קמחי נבחן  מדינהבבריאות וחינוך. מצב הקשישים 

בלייך( ומזוויות נוספות. דוד ו-בן)בקרבם עוני שיעור ההיבט של כמו גם מ ושרברמן(,

של עבודה יוצאת  הבמרכז ותשכר בקרב חרדים עומדהתעסוקה והחינוך, הרמות 

החרדים בקרב חומריות המצוקות את השטייר ולוין בוחנות ואילו  ,דופן של רגב

מצב מערכת  הנכללים בדוח הם נושאים נוספיםיה אחרות. ית אוכלוסוקבוצו

מגמות  ;)אבירם(בקהילה שיקום נכי נפש החוק ל( וורגב בריאות )צ'רניחובסקיה

)בלנק  למידיםתה הקשר בין משמעת בכיתה להישגי ;תלמידים ומורים )בלס(בקרב 

 ;ח העבודה )שטייר והרצברג(ונשים בכ ;(דוד-בןגבוהה )ההשכלה ה מצב ;ושביט(

( דוד-בן), פריון עבודה (ה )בר חיים, בלנק ושביטתעסוקבחינוך ובשוויון הזדמנויות 

כמה מהחוקרים  הם פרי עטם של . הפרקיםישיב()וסוגיות מאקרו אחרות 

של המצב וייחודית צם יחד מעניק תמונה מקיפה ובי, וקהמובילים בישראל

 .כלכלי במדינה-החברתי

שהוא מציע.  בפורמט גםיוצא דופן " מצב המדינהדוח , "התוכן רחב היריעהלצד 

שפה שאינה אקדמית עזרת ב לקהלים רחביםסוגיות מורכבות הדוח מנגיש 

 כז טאובשל מר "דוח מצב המדינה" בשל כך, .פשוטים להבנהוותרשימים ברורים 

אלא גם , ובמכללות ברחבי הארץ ותוניברסיטאהפך לא רק לחומר קריאה בא

ראשי ארגונים ושל קובעי מדיניות מובילים  יהם שלנמצא על שולחנותש לפרסום

גם מסקנות ו ם רבים מהדוח, כמממצאי .ובחו"ל ים בישראליחברתיים ועסק

כלי ב ובתדירות גבוההבהרחבה מתפרסמים ממחקרים אחרים של מרכז טאוב, 

הזו לא ניתן היה לבצע ללא המסירות ושעות  הנגשההתקשורת בארץ ובחו"ל. את ה

 שהיו אמונות ,ענבל גפני, לורה ברס ויוליה קוגן ממרכז טאוב להארוכות שהעבודה 

 לפרסוםהעריכה, הגרפיקה והעימוד בעברית ובאנגלית והפכו את הדוח  על

 הסופי של ליטושלומתם תרעל לאיתן רגב ו בוורס לליאורה גםתודה רבה  .שלפניכם

  הפרקים.
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הפרופסורים ערן  – ות של מרכז טאוביכמו בשנים עברו, ראשי תכניות המדינ

ישיב )מדיניות כלכלית(, דב צ'רניחובסקי )בריאות(, איל קמחי )עבודה(, יוסי שביט 

ת כיווני תבבהכ מרכזי שיחקו תפקיד – )חינוך( וחיה שטייר )רווחה חברתית(

 .ככותבים לדוח זה , וכמובן הרימו תרומה חשובהשל המרכז המחקר

שמטרתה לשדרג באופן משמעותי את  ת פיתוח,מרכז טאוב נמצא היום בתנופ

. במהלך השנה האחרונה הצטרפו לצוות המרכז ויכולות המחקר וההפצה של

דור )מנהלת שיווק ותקשורת(, ד"ר ן ליאורה בוורס )מנהלת תחום מדיניות(, גל ב

צוות להייתה זו תוספת מבורכת  נעם גרובר )חוקר בכיר( והדס פוקס )חוקרת(.

-גית אזריש: מוולייש שלב התנופהלשאפשר למרכז טאוב להגיע , המעולההקיים 

אשר ד"ר לורה ברס, ענבל גפני,  ,נחום בלס, חיים בלייך, חדוה אלמכיאס, ויזל

 ,קסנש אמבאווכמובן  קיריל שרברמן, איתן רגב, יוליה קוגן, לרדניאל פרמיס, מאיר

 סוזאן פת בנבנישתי, יל קמחישכולל את א ,והצוות הניהולי של המרכז אהרן כהן

לאומית המייעצת של מרכז טאוב הצטרף השנה -ן. לשורות המועצה הבימיכל רוביןו

 בארצות הברית. MITפרופ' דוד אוטור, כלכלן בעל שם עולמי מאוניברסיטת 

 ו,נשל תומכים הנהדריםל ודותה תמתאפשרשל מרכז טאוב  והתפתחות

מבינים  . תומכים אלווג'ים אנג'ל טיאשלשורותיהם הצטרפו השנה ד"ר שולה רקנ

שיכול  ,תלוי מבוסס נתוניםטמון בתמיכה במחקר בלתי ה פילנתרופיההמינוף את 

בירה את הרווחה הציבורית לסייע לישראל לאמץ מדיניות הממזערת בעיות ומג

למועצת המנהלים המסורה של מרכז מעומק לבנו ברמה הלאומית. אנו מודים 

 וכן לאנשים ולקרנות שאפשרו את עבודתנו. ,טאוב

 

 

 דוד-פרופ' דן בן

 לחקר המדיניות החברתית בישראל מנהל מרכז טאוב



I .תמונת המאקרו 
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התפתחויות  :בישראל עוני ואי שוויון
 OECD-השוואה לובלאורך זמן 

 דוד וחיים בלייך-דן בן

 תקציר

העוני ואי השוויון בהכנסה בישראל במהלך  יבשינויים בשיעור עוסקזה  פרק

 יהעשורים האחרונים ובהשוואתם למדינות אחרות. בניגוד לדעה הרווחת, שיעור

לעומת מדינות מפותחות  דומא יםת בישראל גבוההעוני ואי השוויון בהכנסות פנויו

אינו גבוה  הוא את החרדים ואת הערבים )אם כי החישובגם כאשר מוציאים מ

(. אוכלוסיית הקשישים בישראל היא הקטנה הכנסות כלכליותבמיוחד במונחי 

קבוצה זו לפני תשלומי רווחה ומסים הוא מהנמוכים קרב ביותר במערב, והעוני ב

בקרב  טחון החברתית, שיעור העונייאך לאחר פריסת רשת הב – OECD-בתר ובי

העוני בקרב ילדים לאחר גם הוא הגבוה ביותר בעולם המפותח.  יםישראל קשישים

. חלקה של ההכנסה מדינות המערבתשלומי רווחה ומסים הוא הגבוה ביותר ב

ן אנשים אינו גבוה במיוחד, אך הפער ביבישראל אחוזון העליון שמגיעה להלאומית 

והפער  –לבעלי הכנסה חציונית הוא הגבוה ביותר במערב  09-באחוזון ההכנסה ה

בסוף הפרק מובאת גדול אף יותר.  79-אחוזון הלבין בעלי ההכנסה החציונית 

כן ו ,הגורמות לעוני ולאי שוויון בישראל בעיותשורש התכנית מערכתית לטיפול ב

 בסימפטומים שלהן.

  

                                                        
  דוד, מנהל מרכז טאוב; חבר החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל -פרופ' דן בן

; חיים בלייך, חוקר במרכז טאוב. ברצוננו להודות , לונדוןCEPR-אביב; עמית מחקר ב
ריל שרברמן על הערותיהם לאיל קמחי ולקי לליאורה בוורס, לדניאל פרמיסלר,

 והצעותיהם החשובות. 
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אם נגביל את עצמנו  [...]השוויונית ביותר?  איזו מדינה כיום היא
תכן שמדינת ישראל החדשה נמצאת ילמדינות שאינן קומוניסטיות, י

 בראש הרשימה

 (7019פול סמואלסון, חתן פרס נובל )

 

מהלך העשורים הראשונים לקיומה הייתה ישראל מדינה ייחודית מבחינות 

ם של המוני פליטים למרות אתגרים כלכליים קשים שנבעו מקליטתרבות. 

הצליחה המדינה להקים כמה מהאוניברסיטאות הטובות בעולם וממלחמות קיום, 

והפגינה שיעורי צמיחה כלכלית ללא אח ורע בהשוואה למדינות אחרות בעלות 

 מאודכמו כן, רמת השוויון בה הייתה גבוהה א'(. 3979דוד, -רמות הכנסה דומות )בן

שהיה פעם  הלקוח ממה, מפי פול סמואלסון פרקהפותח את הציטוט כפי שמעיד ה –

מתקשר בדרך  גיל שאינו, 56בעולם בכלכלה. כיום ישראל בת  המובילספר הלימוד 

 אינה של המדינות השוויוניות היום והרשימה שהיא עומדת בראשה –כלל לנעורים 

 . ביותר

הארץ  יניתן לטעון כי שיעורי אי שוויון נמוכים במדינה של פליטים ושל יליד

חלק כה גדול ש מאחרהישג מרשים במיוחד,  הם לאבעלי משאבים צנועים למדי 

פוליטיים  ,תה גם מדינה שבה המנהיגים הבכיריםימהאוכלוסייה כה עני. אך זו הי

 חיו בדירות זעירות או בצריפים. כך היה אז.  ,וצבאיים כאחד

בהתמדה מאז , אי השוויון בהכנסות בישראל גדל 7כפי שניתן לראות בתרשים 

. 3993עד  –המוסד לביטוח לאומי  ורסמו נתוניבה פשהשנה הראשונה  – 7010

זה יעסוק בהן. הראשונה היא הצורך להביט על  פרקהתרשים מבליט כמה נקודות ש

העצים. הניתוח  , ולא רק אתמטרים כדי לראות את היער 79,999בעיות מגובה 

בין ובחין בין סימפטומים בולטים לה כדיוההבנה של מגמות ארוכות טווח חיוני 

 העיקריים.  בסיסאתגרי ה

המיקוד נקודה נוספת היא הצורך להרחיב את הדיון הציבורי על אי שוויון ועוני. 

בחשבון ההשפעות מובאות לאחר ש ותהכנסה , כלומרותפנוי ותהכנסב המקובל הוא

השורה התחתונה של מדיניות הרווחה והמיסוי. ההכנסות הפנויות הן 

מכיוון שהן מוסיפות את תשלומי הרווחה וקצבאות אחרות  ,תהאולטימטיבי

את המסים ששולמו. זהו הסכום מכך של הפרט ומפחיתות  הכנסה הכלכליתל

הציבורי והמדיניות  הוויכוח. לכן, לשם צריכה וחיסכוןבפועל  העומד לרשות הפרט

העוני ואי נוטים להתרכז בשיעורי  –המחקר האקדמי  לא כל שכן –החברתית 

 ב
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סובבים בדרך כלל סביב השאלה האם  הוויכוחים; השוויון בהכנסות הפנויות

 תשלומי הרווחה מספיקים או לא, האם נטל המסים כבד מדי וכן הלאה. 

חיונית המסתיר תמונת מצב בסיסית  אך הואחשוב,  אמנםהוא  זהמיקוד 

כלכליות בהכנסות  עורי העוני ואי השוויוןשי. הסוגיההאמיתיים של  ממדיהלהבנת 

בהשפעות ללא התחשבות  ,הכנסות מעבודה, מהשקעות ומפנסיות(כלומר )בלבד 

 –מאחורי הקלעים  לגבי המצב פרספקטיבהמעניקים ההתערבות הממשלתית, 

באמצעות ההון רק  חיותכלומר, מה היה קורה לו היו תושבי המדינה נאלצים ל

 מהו היקף הבעיהיש להבין ת, במילים אחרוברשותם. שהאנושי והפיזי האישיים 

אינם מקבלים את הכלים או את התנאים לעבוד במשק  פרטיםשהנובעת מכך 

המורכבת  ,טחון החברתיתיהמחייבת טיפול באמצעות רשת הבבעיה  – מודרני

אחד  .עם הזמן והאם בעיה בסיסית זו מחמירה או משתפרת –מרווחה ומסים 

ולת שלה להעביר משאבים מהאמידים מסימני ההיכר של חברה מודרנית הוא היכ

( לעניים יותר )באמצעות תשלומי רווחה(. אך הידיעה לגבי םיותר )באמצעות מסי

 משמשת – כלכליותההכנסות בחינה של הכלומר  –מתרחש מאחורי הקלעים שמה 

של בעיות השורש, שאם לא מטפלים בהן בנחרצות, אין ברירה  חומרתןלאינדיקציה 

 באמצעות מערכת הרווחה. לאחר מכן ים שלהן אלא לטפל בסימפטומ

הכנסות , באי השוויון באחוז 32ד, של וה יציבה מאימראה עלי 7תרשים 

בה חלו השנה ש, 3993-ל 7010( בין 1יני'גנמדד באמצעות מדד  שהוא)כפי  כלכליות

שיאה של האינתיפאדה והמיתון החריף ביותר שחוותה ישראל מזה עשורים. 

רווחה במדינה הצליחו לצמצם משמעותית את אי השוויון מערכות המיסוי וה

בישראל הוא  זה, אי שוויון בהמשךלראות  יהיה אך כפי שניתן .בהכנסות פנויות

לא רק שאי השוויון עוד עולה מהנתונים כי עדיין מהגבוהים בעולם המפותח. 

השימוש אלא ש, הכנסות כלכליותבהכנסות פנויות נמוך בהרבה מאי השוויון ב

אי . באי השוויוןהמהיר מיתן גם חלק מהגידול  הולכים וגדליםתשלומי רווחה ב

)אם כי שיעור זה אינו  באותן שנים יםאחוז 0-השוויון בהכנסות פנויות עלה רק ב

 . נמוך בפני עצמו(

 3977-וב ,אחוז 1-ב הכנסות כלכליותפחת אי השוויון ב 3993בשנים שחלפו מאז 

התשעים. עם זאת, גל הטרור בתחילת העשור  לרמות של אמצע שנותחזר הוא 

רכי ביטחון. לכן, בעוד והאחרון חייב העברת משאבים רבים מצרכים חברתיים לצ

                                                        
)מצב שגם הוא  7-)מצב תיאורטי של שוויון מוחלט במדינה( ל 9מדד ג'יני נע בין   1

תיאורטי של אי שוויון מוחלט במדינה, כלומר מצב שבו משפחה אחת מקבלת את כל 
 במדינה.  ההכנסות במדינה(. עלייה במדד הג'יני משקפת החמרה באי השוויון בהכנסות
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פחת במהלך העשור האחרון, הובילו הקיצוצים  הכנסות כלכליותשאי השוויון ב

באי השוויון בהכנסות פנויות בין  יםאחוז 2ה נוספת של ירווחה לעליתשלומי הב

 . 3977-ל 3993

 

 על ציר הזמן. שיעור המשפחות דומה משקפים התפתחות 3נתוני העוני בתרשים 

שהיו נאלצות לחיות מתחת לקו העוני בהיעדר תשלומי רווחה ומסים  הישראליות

. בעשור האחרון עומד שיעור זה על 7010-במכלל המשפחות רבע יותר מהיה קצת 

גבוהים משמעותית  כלכליות הכנסותכשליש מהמשפחות. בעוד ששיעורי העוני ב

ממה שהיו לפני יותר משלושה עשורים, שיעורי העוני במונחים של הכנסות פנויות 

היו  הםבשנות השמונים ש: כחמישית מהמשפחות בישראל )אף מאזעלו רק במעט 

 7תרשים 
 אי שוויון בקרב משקי בית*

 7010–3977מדד ג'יני, 

( הותאמה לסדרה החדשה, הכוללת 7001* הסדרה הישנה )עד 
 ואת תושבי מזרח ירושלים. עצמאים

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: רמקו
 : המוסד לביטוח לאומינתונים
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 בעומקיאינתיפאדה ובשיא ת שכאמור הייתה שנ, 3993נמוכים בהרבה(. מאז 

 2.3-ברק יציבים יחסית, ופחתו  הכנסות כלכליותבהמיתון, נותרו שיעורי העוני 

תשלומי בההפחתה החדה עקב  ,אחוזים 0.0-. העוני בהכנסות פנויות עלה ביםאחוז

 במהלך האינתיפאדה ומיד אחריה.  שגבהוהרווחה כדי לכסות את הוצאות הביטחון 

המוסד  נתוני שמאפשריםיותר זוהי, בקצרה, ההסתכלות ארוכת הטווח ב

אינה חפה  תמונה זובישראל.  ותעל העוני ואי השוויון בהכנסלאומי לביטוח 

ה. לנתונים שה מאגרי כך גם השתפרומבעיות. ככל שישראל גדלה והתפתחה, 

נעשו מקיפים יותר  3-ו 7בתרשימים המוצגות התוצאות  שמהם נלקחוהסקרים 

ח כמו הם הופכים השוואות ארוכות טוולצד השינוי לטובה אך , ויותר עם השנים

 3תרשים 
 בית מתחת לקו העוני*האחוז משקי 

3977–7010 

( הותאמה לסדרה החדשה, הכוללת 7001* הסדרה הישנה )עד 
 ואת תושבי מזרח ירושלים. עצמאים

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור
 לאומי המוסד לביטוח: נתונים
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. יצירת התרשימים פחות ומדויקות יותר ים למאתגרותמאלה המופיעות בתרשי

שכללו עוד ועוד מגזרים )למשל הכללת שונות חייבה שרשור של קבוצות נתונים 

מה שמקטין  (,7001-מזרח ירושלים החל מתושבי והכללת  7003-עצמאים החל מ

שור קבוצות נתונים, להימנע מהצורך בשר כדי. יםהשרשוראת מידת הדיוק של 

 ינתונים בנ תבסס עלוי 3977-ל 7003בשני העשורים שבין יתמקד בסעיף הבא הדיון 

יבחן כיצד משפיעות קבוצות  של הפרק הבא חלקהשוואה לתקופה כולה. ה

 ושוויון, וכיצד השתנו השפעות אלהשונות בישראל על תמונת העוני ואי  אוכלוסייה

 זמן.  לאורך

בקרב כלל לאומית של עוני ואי שוויון -ןכולל השוואה ביק של הפרהשני  חלקה

-מדינות מפותחות אחרות בובישראל בקבוצות -השוואה בין תתיכן ו ,האוכלוסייה

OECD.  הדמיון למציאת  חוסינקודות י המניב תלאומי-ןוהביההשוואה הרב שנתית

נה ובין ביוכן  ,תקופות אחרותישראל בבין ישראל של היום ל –או אי הדמיון  –

מערכתית  תכניתל קווים כלליים מציג של הפרק האחרוןחלק המדינות אחרות. 

 שורש הבעיות הגורמות לעוני ולאי שוויון בישראל.עם  להתמודדות

 : מבט פניםישראלעוני ואי שוויון ב .1

שכמעט כל המדינות המפותחות  אף, אופן דומהב לא כל המדינות מגדירות עוני

 ,היכלומר, מצב העניים לעומת שאר האוכלוסי – וני היחסיאימצו את עיקרון הע

קו  לשלרכוש אותו. ההגדרה הרשמית  והיכולתבניגוד להגדרת סל מוצרים ספציפי 

.נתמחצית מההכנסה הפנויה החציונית לנפש מתוקנ עוני בישראל היא
2

הניתוח  

( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס שערכהבסעיף זה מבוסס על סקרי הכנסה 

את  בנתוניה לכלול ההלמ"ס החללעיל,  וזכרהשכפי . 7003-וכולל עצמאים החל מ

 . 7001-אוכלוסיית מזרח ירושלים ב

 

 

 

                                                        
לצורך חישוב זה, מספר הנפשות במשק בית אינו כולל את מספרן בפועל אלא מעניק   2

משקל הולך ופוחת לכל אדם נוסף )פרטים נוספים מופיעים בסעיף הבא, המשווה בין 
לאומיות שנערכו בארגון -השקלול הנהוג בישראל לבין השקלול ששימש בהשוואות הבין

במילים אחרות, חישובי עוני ואי שוויון מתבססים על  לחקר הכנסות בלוקסמבורג(.
 הכנסה לנפש מתוקננת בכל משק בית. 
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  עוני בקרב חרדים וערבים

גדולות  אוכלוסייהכשמתמקדים בעוני בישראל, קשה להתעלם משתי קבוצות 

ד ומוכה מאבולטות ברמת החינוך הנה)המהוות יחד מעל רבע מאוכלוסיית המדינה( 

יתן שבחלק מהמקרים נ ,ובשיעורי תעסוקה נמוכים יחסיתלה זוכים ילדיהן ש

נבחנו באופן  ושתי קבוצות אל. החרדים והערבים: לתארם כנמוכים באופן קיצוני

האחרונים  "דוח מצב המדינהפרסומי "בבהקשר של חינוך ותעסוקה מקיף 

רגב, לקים אחרים של דוח זה )גם בחו( 3973 ,3977קמחי  ;ב'3979דוד -בן ,)לדוגמה

ורמות התעסוקה  בעייתיתשל רמת החינוך ה אחת התוצאות(. 3972; בלס, 3972

 ד בכל אחת משתי הקבוצות. והנמוכות הנובעות ממנה היא שיעורי עוני גבוהים מא

, מעל שני שלישים ממשקי הבית החרדיים בהמשך 2כפי שניתן לראות בתרשים 

דים )הנתון האחרון אינו נכלל בתרשים( היו חיים ושלושה רבעים מהפרטים החר

 – רשת הביטחון של הרווחה והמסים בישראל קיומה של לאמלאמתחת לקו העוני 

שכיחות העוני בהכנסות פנויות בקרב משפחות  3על פי הכנסתם הכלכלית. ,כלומר

 61-ל הה במידה ניכרת והגיעתאך על, אחוז 44, 7003-יותר, ב כהנמוה תייהחרדיות 

 . 3977-ב אחוז

 קפצוחרדים, אך ה למאלה שם נמוכים ישיעורי העוני בקרב משקי בית ערבי

 אחוז 41-עלו מ הכנסות כלכליותבצורה חדה בהרבה. שיעורי העוני אצל הערבים ב

באוכלוסייה זו . הגידול בשיעורי העוני בהכנסות פנויות 3977-ב אחוז 61-ל 7003-ב

 (. אחוז 69) 3977-ל( אחוז 21) 7003בין  שלישמתר יויה של יעל –היה בולט אף יותר 

להניח כי נוטים , ישראלים רבים ואל אוכלוסייהלאור גודלן של שתי קבוצות 

שיעורי העוני הגבוהים במדינה נובעים בעיקר מהכללתם של החרדים והערבים 

החל המוסד לביטוח לאומי, המחשב את  7001מאז כמו כן, בנתונים הארציים. 

, להכליל בחישוביו גם ישראלב אי שוויון בהכנסותלבנוגע לעוני ו הרשמיים הנתונים

ויותר  7001-באיש  734,999את האוכלוסייה הגדולה של ערביי מזרח ירושלים )

השאלה כיצד  עולה (. כתוצאה מכך, לעתים קרובות3977-, ב311,999מכפול מכך, 

 במדגם.  יםנכלל היו לא היו נראים שיעורי העוני בישראל אילו החרדים והערבים

 

                                                        
חרדים הוגדרו כמי שחיים במשק בית שמקום לימודיו האחרון של העומד בראשו היה   3

 ישיבה. הנתונים לשתי השנים שנבדקו אינם כוללים את מזרח ירושלים. 
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 עוני באוכלוסיות שאינן חרדיות או ערביות

להסתכל על שיעורי העוני בקרב יהודים  –מיד ומטעה, כפי שיוסבר  –דרך פשטנית 

נמוכים  אוכלוסייה זו-בתת. שיעורי העוני 2שאינם חרדים מוצגת בתרשים 

והן במונחי  יותהכנסות כלכל, הן במונחי עותית מאשר בקרב כלל האוכלוסייהמשמ

שתי  ישאך הם גם יציבים יחסית.  ותפנוי ות, ובמקרה של הכנסותפנוי ותהכנס

והשנייה מתודולוגית.  עקרוניתהראשונה  הזו,בעיות בדרך ההסתכלות הפשוטה 

עשויה להיות מעניינת מנקודת מבט חרדים -בקרב יהודים לא שאלת שיעורי העוני

שונות בישראל,  אוכלוסייהי בקבוצות שמטרתה להבין את היקף העונ ,אנליטית

בשנים  המתנהלהציבורי הנרחב  הוויכוחבמיוחד לאור  –לציין  מאוד חשובאולם 

החרדים והערבים הם . רעיוניתמזווית זה את מגבלותיו של ניתוח  –האחרונות 

חלק אינטגרלי מהחברה בישראל, ולא יעלה על הדעת להפחית מערכה של בעיית 

יוון ששיעורי העוני אינם נמוכים באותה מידה בשאר חלקי העוני בארץ רק מכ

מדידה הרשמית של עוני המכיוון שיש כאן בעיה מתודית: יתרה מכך,  החברה.

באמצעות מדד יחסי, יהיה מוטעה להסתכל על שיעור הישראלים  נעשיתבישראל 

מכיוון שקו העוני  ,שאינם חרדים ואינם ערבים החיים מתחת לקו העוני הלאומי

נותר שהמדגם -רלוונטי עבור תתמדד כבר לא יהיה המחושב עבור כל האוכלוסיות 

(, יש לחשב קו עוני חדש 3995) אחריםקבוצה כלשהי. בהמשך לדהן וממנו סר תואם 

לקבוע את שיעורי  כדיהמדגם החדש -סיס מחצית ההכנסה החציונית של תתעל ב

4.בקבוצה זו העוני
  

 

 

 

 

                                                        
דיין סובלת מהטיה, כי מערכות הרווחה גם השוואה שתתבסס על קו עוני חדש ע  4

והמיסוי הקיימות כיום בישראל לוקחות בחשבון את האוכלוסייה החרדית והערבית, 
ואין דרך לדעת אם בהיעדר הצורך לתמוך באוכלוסיות כה גדולות ועניות המסים היו 

הקבוצה הייתה יכולה גם להחליט באופן היפותטי לחלק -נותרים בעינם. מצד שני, תת
 ת מאגר תשלומי הרווחה הקיים בין העניים הנותרים ולתת לכל אחד מהם יותר.א
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-ל 7003בישראל בין השנים  הכנסות כלכליותי העוני במציג את שיעור 4תרשים   

. קווי העוני חושבו מחדש בכל ובלעדיהן הקבוצות השונות שהוזכרו לעיל כולל, 3977

 מדגם. -לאפשר את קביעת שיעורי העוני בכל תת כדי ,אחד מהמקרים

עד  7003אי הכללת הערבים במדגם לא השפיעה על שיעורי העוני הארציים בשנים 

)יש לשים לב שערביי מזרח ירושלים לא נכללו במדגם בשנים הללו ונוספו רק  7005

בין שיעורי העוני הכוללים ערבים  התפתח פער הולך וגדללאחר מכן אך  ,(7001-ב

הגיעו שיעורי העוני הכלליים  3977. עד המדגם שאינו כולל ערבים-ובין השיעור בתת

, בקרב אחוז 29.2מעט נמוכים יותר,  היוו, אחוז 23.1-ל הכנסות כלכליותבישראל ב

 האוכלוסייה שאינה ערבית.

 2תרשים 
 בית מתחת לקו העוני*האחוז משקי 

 3977-ו 7003לפי קבוצות אוכלוסייה, 

הנתונים אינם כוללים  קו העוני זהה בכל המקרים. * 
 תושבי מזרח ירושלים. את

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתונים
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בשיעורי העוני בלבד אי הכללת החרדים במדגם הובילה אף היא לירידה קלה 

. הירידה נעה בין מעט פחות מנקודת אחוז אחת בשנות האוכלוסייהבקרב שאר 

החרדים נקודות אחוז בשנים האחרונות. אי הכללת  7.6-התשעים המוקדמות לבין כ

 אחוז 23.1-מ :3977-בשיעורי העוני בגדולה יותר והערבים גם יחד הובילה לירידה 

 . בהמשך( שיודגםביחס למדינות המפותחות )כפי גבוה  שעודנושיעור  – אחוז 30.9-ל

שאינם חרדים או  את הממצא הזה, של שיעורי עוני גבוהים בחלקי החברה

ל, מדובר בשיעורי עוני על כבים. אחרי ה, צריכים להבין ולהפנים ישראלים רערבים

, המשקפים את הכלים והתנאים העומדים לרשותו של כל הכנסות כלכליותבסיס 

כוללות גם את שכאמור  ,נתונים על בסיס הכנסות פנויותלעומת  – משק בית

 4תרשים 
 קו העוני*בית מתחת להאחוז משקי 

 7003–3977לפי הכנסות כלכליות, 

 אוכלוסייה.-קו העוני מחושב מחדש לאחר כל הוצאה של תת* 
אינם כוללים את  3999–3997-ול 7003–7005-הנתונים ל

 .7004מזרח ירושלים. אין נתונים עבור תושבי 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתונים
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להוריד את רמת העוני  אמנם חשוב ביותרהשפעת רשת הביטחון החברתית. 

ישראלים יבינו כי בעיית החשוב באותה מידה שאך ית, החרדית והערב באוכלוסייה

כדי וכי נדרשת מדיניות מערכתית מקיפה  – והעוני רווחת גם מחוץ לקבוצות אל

 . מדינהבבבסיסה של בעיית העוני הנרחבת  העומדיםלהתמודד עם גורמי המפתח 

  עוני בקרב משקי בית מול עוני בקרב פרטים

, שיושמה בתרשים יקף העוני במדינה. גישה אחתיש שתי גישות עיקריות לקביעת ה

5הגישה האחרת מתמקדת בפרטים.ואילו , תמקדת במשקי ביתמ ,4
אף אחת משתי  

, אך לעתים התוצאות עשויות להשתנות במידה הגישות אינה נכונה יותר מהאחרת

 וחשוב להיות מודעים לכך. לפי דרך החישוב ניכרת 

צאות השונות שניתן להגיע אליהן כאשר מדגישים את התו ב'6-א' ו6 תרשימים

א' 6פרטים. תרשים על התבססות  עומתמשקי בית ל מבססים את הניתוח על

של משקי ובהכנסות פנויות  הכנסות כלכליותב משרטט מחדש את שיעורי העוני

 הוא דומה, אך מוצג מידעב' 6תרשים בהחרדים והערבים ובלעדיהם.  כוללבית, 

 ברורים.  תרשימיםמשקי בית. ההבדלים בין שני הל עמבוסס על פרטים במקום 

בכל  אחוז 22נעים סביב  הכנסות כלכליותבעוד ששיעורי העוני הארציים במונחי 

במחצית הראשונה  אחוז 30-א' )משקי בית(, הם עולים מכ6תקופת המדגם בתרשים 

ב' )פרטים(. כאשר 6בעשור האחרון בתרשים  אחוז 22 סביבותשל שנות התשעים ל

המדגם שאינו כולל חרדים -בתת הכנסות כלכליותהמיקוד עובר לשיעורי עוני ב

 36-על משקי בית ו המבוסס חישובב אחוז 30 :וערבים, ההבדלים גדולים בהרבה

שיעור העוני של להמבוסס על פרטים. ההבדל בין שיעור העוני הארצי  חישובב אחוז

ב'. 6נקודות אחוז בתרשים  1.6-א' ל6נקודות אחוז בתרשים  2.1-המדגם גדל מ-תת

גדולים בהשוואה למשפחות  לרובים יים והערבימכיוון שמשקי הבית החרד

נוטים להיות  וישראליות אחרות, ומכיוון ששיעורי העוני בקרב משקי בית אל

ם אחרים, אין זה מקרה שאי הכללתם יגבוהים יותר ביחס למשקי בית ישראלי

 יותר מאשר בקרב משקי בית. במדגם מפחיתה את העוני בקרב פרטים 

 

                                                        
משקי בית מדורגים במונחים של הכנסה לנפש מתוקננת בכל משק בית. גישה אחת היא   5

לקבוע מהו חלקם של כלל משקי הבית שבהם ההכנסה לנפש נמצאת מתחת לקו העוני. 
כלל הנפשות שהכנסתן נמצאת מתחת הגישה האחרת קובעת את חלקן באוכלוסייה של 

 . על בסיס הכנסת משקי בית לנפש מתוקננת(לקו העוני )
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עובר  מיקודהאף יותר כאשר ות זו מזו שונ תרשימיםמשני ה ותהעול ותהתמונ

בשיעורי העוני הארציים. נרשם לשיעורי עוני בהכנסות פנויות. ההבדל הגדול ביותר 

 אחוז 70.0-ל אחוז 75.9-שיעורי העוני בהכנסות פנויות עלו מבשנים הנבדקות 

בקרב פרטים  אחוז 34.1-ל אחוז 75.1-מולעומת זאת א'(, 6 במשקי הבית )תרשים

המדגם שאינו כולל חרדים וערבים -זמן בתת לאורךב'(. מצד שני, שינויים 6)תרשים 

 75.2-משקי בית ואצל  אחוז 75.5-הגיעו שיעורי העוני ל 3977-היו זניחים יחסית, וב

 פרטים. אצל  אחוז

שאינו המדגם -( לבין שיעור העוני בתתוזאח 34.1בין שיעור העוני הארצי ) הפער

. פער זה זהה נקודות אחוז 1.6 – תישמעו( הוא מאחוז 75.2)כולל ערבים וחרדים 

כלל המדגם ובקרב -בקרב תת הכנסות כלכליותלפער בין שיעורי העוני ב

המובאים באותו תרשים. לו ההתמקדות הייתה רק בהכנסות הפנויות  ,האוכלוסייה

אולי ניתן היה לשער כי ההפחתה  –רך כלל במחקרים על עוני כפי שמקובל בד –

יה החדה בשיעורי העוני בהכנסות יבתשלומי הרווחה היא הגורם העיקרי לעל

)לרבות  יותר בקצבאות העובדה כי האוכלוסייה התלויה, או שב'6הפנויות בתרשים 

ת יותר מהאוכלוסייה הכללי מהיר מספר גדול של חרדים וערבים( גדלה בקצב

קיומו עשויה הייתה להוביל להפחתת הקצבאות בקרב היהודים שאינם חרדים. אך 

 הכנסות כלכליותגם בהמדגם -שיעורי העוני בכלל האוכלוסייה ובתתפער בין השל 

שבעיית העוני בקרב החרדים והערבים עמוקה יותר ממה שניתן להסביר רק מרמזת 

ה גם לחינוך, למיומנות שינויים בהיקף הקצבאות. היא קשורבצמצומים או ב

ולתנאים הסביבתיים העומדים לרשות שתי הקבוצות בניסיונן להתמודד במשק 

 ישראלי שהולך ונעשה תחרותי ופתוח יותר. 
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 עוני בקרב קשישים וילדים

עוני בקרב פרטים בגיל לבחון את השימוש במדד עוני על בסיס פרטים מאפשר 

 ,מעל גיל העבודה או מתחתיולרוב מצויות אלו קבוצות  הפרישה ובקרב ילדים. שתי

 מתמקד בקשישים 5בכל זאת עובדים. תרשים  אליהןשחלק מהמשתייכים  אף

שיעורי בקרב קבוצה זו  , ועולה ממנו כי(ומעלה 56ומעלה וגברים בני  59נשים בנות )

ל המדגם שאינו כול-תתבקרב ו קרב כלל האוכלוסייהב הכנסות כלכליותהעוני ב

חרדים וערבים כמעט זהים.
6

יורדים עם  ואף שהםד, וגבוהים מא ושיעורים אל 

( היו חיים מתחת לקו העוני אחוז 67.3מעל מחצית מהקשישים בישראל ) ,הזמן

 לא התערבות מערכות הרווחה והמסים. מאל

-ל אחוז 71.4-הקשישים עלו מ אוכלוסייתשיעורי העוני בהכנסות פנויות בכלל 

המדגם שאינו כולל קשישים חרדים -תת אילו בקרב, ו3977-ל 7003ן בי אחוז 71.4

. העובדה ששיעורי העוני בהכנסות אחוז 37.0-ל אחוז 36.3-ירדו מהם  וערבים

מהתמונה את החרדים והערבים )הם גם  הוציאוגבוהים יותר כשהיו  3977-בפנויות 

צה בנפרד( יכולה כל קבווציאים מהמדגם כאשר מ –ודומים זה לזה  –גבוהים יותר 

פערים המביאים  – חרדים-מפערי הכנסות גבוהים יותר בקרב קשישים לאלנבוע 

 שמשאיר יותר קשישים מתחתיו.  ,לקו עוני גבוה יותר

  

                                                        
מכיוון שחלקם של הערבים והחרדים בקרב הקשישים קטן יותר מחלקם באוכלוסייה   6

המדגם ובין כלל -הכללית, אין זה מפתיע במיוחד שיש הבדלים קטנים יותר בין תת
 האוכלוסייה. 
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(. 1עולים במהירות )תרשים ועוד גבוהים, הם שיעורי העוני בקרב ילדים גם 

-ל 7003-ב אחוז 27.3-בכשליש, מ הכנסות כלכליותעלה העוני ב האוכלוסייהבכלל 

כנסות הב הרווחה והמסים הפחיתו את העוניתשלומי אמנם . 3977-ב אחוז 47.0

העוני בהכנסות פנויות  :שלהם ירדה במהלך שני העשורים אך היעילות, הפנויות
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. שיעורי העוני הכנסות כלכליותהיו מתחת לקו העוני בשאינם חרדים ואינם ערבים 

 כשליש של ה גדולה יעלישחלה בהם  , אףבהכנסות פנויות היו נמוכים בהרבה

 . 3997-ב אחוז 37.2-ל 7003-ב אחוז 75.7-מ מהלך התקופה הנבדקת:ב

, אולם בניגוד וגיה של עוני בקרב קשישים וילדיםסב יעסוק שוב הפרקהמשך 

ספק אלא יתמקד בהשוואות בין קבוצות שונות בתוך ישראל, י א לאלסעיף זה הו

 ישראל ביחס למדינות מפותחות אחרות.  עלמבט השוואתי 

 

 1תרשים 
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 פערי הכנסות בתוך ישראל 

בישראל עלו  הכנסות כלכליות, הפערים בלעיל 7כפי שניתן לראות בתרשים 

 7003-ל 3977נמצאים בירידה. השוואה של מאז , ו3993עד  7010-בהתמדה מ

היה מעט נמוך  3977-ב הכנסות כלכליותיני ב'( מצביעה על כך שמדד הג1)תרשים 

על  רבות. אי הכללת החרדים והערבים במדגם אינה משפיעה 7003-יותר מאשר ב

שהירידה בפערי ההכנסה הייתה קצת על פי מידת אי השוויון בהכנסה בישראל, אף 

 כשבעה אחוזים.  –יותר גדולה במקרה זה 

  

 1תרשים 
 אי שוויון בהכנסות

 3977-ו 7003מדד ג'יני*, 

 

הנתונים אינם כוללים מבוסס על משקולות של פרטים. * 
 מזרח ירושלים. ושבי תאת 
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 היו נמוכים 3977-ב בקרב כלל האוכלוסייה הכנסות כלכליותבעוד שהפערים ב

: במדד זה חלו פנויות הפוךהפערים בהכנסות ה, המצב מבחינת 7003-יותר מאשר ב

(. אי הכללת החרדים והערבים לעיל 1עליות קטנות במהלך שני העשורים )תרשים 

-בבה היה שמעט באותה רמה כהוא נותר  3977-בועל אי השוויון,  מעטרק השפיעה 

 . בירידה קלה בלבד – 7003

שיעורי העוני  –או שונים  –עד כמה דומים  כדי להשלים את התמונה, יש לדעת

מדינות מפותחות אחרות. החלק השני של הפרק שיעורים בואי השוויון בישראל ל

 . ומתמקד בהשוואות אל

 לאומית-: השוואה ביןותאי שוויון בהכנס .2

מבוסס על נתונים מהארגון לחקר הכנסות בלוקסמבורג חלק זה בהניתוח 

(Luxembourg Income Study – LIS מאגר הנתונים של .)LIS מאפשר שבאופן  מכויל

. חשוב לציין כי י השוואהנבלפי כללים ומתודולוגיות עבור כל מדינה חישובי נתונים 

לעומת  LIS-י היש הבדלים בשיעורי העוני ואי השוויון כשמתבססים על נתונ

רכי ולציותר מספק מאגר נתונים עקבי  LIS-הו OECD,7-נתוני ה ההתבססות על

 מדינות 33הן  לצורך המדגםניתוחים השוואתיים בין מדינות. המדינות שנבחרו 

שנות תצפית במדגם. הבהרות נוספות בנוגע  שתילפחות  שיש עבורןמפותחות 

 פח. בנס נמצאותלהבדלים במתודולוגיה ובמדידה 

 מגמות ארוכות טווח באי שוויון

  8הכנסות כלכליותהשוואה של מגמות ארוכות טווח באי שוויון ב מוצגת 0בתרשים 

)החישובים הנוגעים לישראל אינם כוללים את מזרח ירושלים בסעיף זה(. כפי שניתן 

בהכנסות לראות בבירור, כמעט כל המדינות המפותחות חוו עליות באי השוויון 

                                                        
מבוססים על  LIS, "נתוני המיקרו של Wang and Caminada (3977)ת כפי שמסבירים זא  7

כללים  LISזיקק צוות  ומתוך סקרים אל [...מדינות ]סקרים שונים שנערכו במגוון 
-ווג משתנים, ויצר מערך נתוני מיקרו שמאפשר השוואה. חישובי היהמשמשים בס

OECD מבוססים על סקרי ה-OECD .לכן, המדגם בסקרים  בנוגע להתפלגות של הכנסות
לאפקט כן אינו זהה, מה שמוביל לערכים שונים בכל הנוגע לאי שוויון בהכנסה, ו

 ."החלוקה מחדש הנובע ממסים וקצבאות
הוא שהם אינם שנתיים, ואורכן של הסדרות שונה ממדינה  LIS-חיסרון אחד בנתוני ה  8

השקלול של המוסד  תוצאות בנות השוואה, נעשה שימוש בנוסחת קבללכדי למדינה. 
 לביטוח לאומי של ישראל עבור כל המדינות בתרשים זה.
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 בראשית העלייה החלה כבר ך כמה עשורים )עבור חלק מהמדינותבמהל תהכלכליו

בישראל מציב את המדינה  הכנסות כלכליותאי השוויון באולם  ,שנות השבעים(

בשנים האחרונות, עם תחילת המיתון הגדול, ניתן . עם זאת הרשימהקרוב לראש 

עבורן שדות במדינות הבוד הכנסה הכלכליתלהבחין בעליות חדות באי השוויון ב

, בעוד שבישראל הוא ממשיך לרדת )כפי LISבמאגר של רלוונטיים קיימים נתונים 

 (. לעיל 7בתרשים גם  שניכר

 

(, ישראל נמצאת 79תרשים כאשר המיקוד עובר לאי שוויון בהכנסות פנויות )

ראש הרשימה של  אזור, ונשארה בהתמדה בארצות הבריתבמקום השני לאחר 

. המשיך לעלות שאי השוויון במרבית המדינות אף רך השנים,לאו העולם המפותח

 0תרשים 

 כלכליות אי שוויון בהכנסות
 OECD ,3979–7012מדינות  32מדד ג'יני*, 

 מבוסס על משקולות של פרטים. * 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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הפערים בין מדינות בשיעורי אי השוויון גדולים בהרבה בהכנסות פנויות ככלל, 

טחון החברתיות ירשתות הבשוני רב בין  , מפני שישהכנסות כלכליותבהשוואה ל

 מערכות הרווחה והמיסוי השונות בכל מדינה. שמציעות 

 בעשור האחרוןנסות אי שוויון בהכ

יתמקד כעת בין העולם המפותח, ולאפשר השוואה ברורה יותר בין ישראל  כדי

הנכללות מספר המדינות  בהשהניתוח בסביבת אמצע העשור האחרון, תקופה 

)השנים הספציפיות תלויות בזמינות  הגדול ביותרהוא  LISבמאגר הנתונים של 

בשיטת השקלול ובהגדרות הישראליות קודם, נעשה שימוש ה כמו בסעיף. הנתונים(

 79תרשים 
 פנויות אי שוויון בהכנסות

 OECD ,3979–7012מדינות  32מדד ג'יני*, 

 מבוסס על משקולות של פרטים. * 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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 ינביהיו לאומיים -ןהנתונים הביש כדי שהושוו במחקר,המדינות האחרות  37עבור 

 השוואה לישראל. 

הכלולות  OECD-מדינות ה 33כל ב אי השוויון בהכנסות משווה בין 77תרשים 

ות לאומי-ןהכוללת את מזרח ירושלים כאן ובשאר ההשוואות הבי –בניתוח. ישראל 

שיעורי אי השוויון  בדירוג, צות הבריתאר לצדנמצאת במקום הראשון,  –בחלק זה 

 ממוקמת במקום החמישי.  היא הכנסות כלכליותבאי השוויון ב .בהכנסות פנויות

 

 77תרשים 
 *אי שוויון בהכנסות

 האלפיים , אמצע שנותOECDמדינות  33מדד ג'יני*, 

. ושב לפי שיטת המוסד לביטוח לאומימדד הג'יני מח* 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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 השפעת מערכות הרווחה והמיסוי על הפחתת אי השוויון בהכנסה בישראל

 ארצות הבריתת, ורק היא אחת לפני האחרונה מתוך כלל המדינו (73)תרשים 

פערים במעבר בין אחרות  מדינות. הירידה החציונית באי השוויון במתחתיהנמצאת 

בישראל עומדת ואילו , אחוז 49היא מעל  לפערים הכנסות פנויות הכנסות כלכליותב

 בלבד.  אחוז 36על ירידה זו 

 

 

 

 73תרשים 
 *אי שוויון בהכנסותאחוז הירידה ב

 ת פנויות, אמצע שנות האלפייםממדד ג'יני בהכנסות כלכליות למדד ג'יני בהכנסו

 

 . ושב לפי שיטת המוסד לביטוח לאומימח * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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 נתח ההכנסות של העשירים

מתמקד בעשירי המדינה בישראל ת חלק גדול מהדיון הציבורי על חלוקת ההכנסו

ביותר של סולם ההכנסות. סוגיה זו היא נושא  ההגבוהדרגה ריכוז העושר בבו

  Alvaredo, Atkinson, Piketty, and Saezלדיונים ציבוריים גם במדינות אחרות.

מפותחות רבות חלו עליות בנתח ההכנסה של האחוזון מדינות גילו שב( 3972)

ות במיוחד התרחשו במדינות דוברות אנגלית. נתח ההכנסה העליות החדוהעליון, 

עלה יותר מפי שניים בשלושת העשורים למשל  ארצות הבריתהאחוזון העליון ב לש

 האחרונים. 

משווה  72תרשים מהו מצבה של ישראל בהשוואה לעולם המפותח מבחינה זו? 

נתח  9מדינות.ה 33את הנתח היחסי של העשירון העליון מתוך ההכנסה הכוללת בכל 

בה פרטים הנמצאים שההכנסה הפנויה הנמוך ביותר שמגיע לעשירים הוא בדנמרק, 

. הנתח הגבוה ביותר הוא ההכנסות מסך כל אחוז 70.5בעשירון העליון מקבלים 

מההכנסה הפנויה מגיעה לידי העשירון העליון.  אחוז 31.6 םהמאוחדת, ש בממלכה

מההכנסה הפנויה מגיעה  אחוז 35.1 , שבהארצות הבריתבמקום השני נמצאת 

 34.0מדינות, וכמעט רבע )ה 33לעשירון העליון. ישראל נמצאת במקום השישי מתוך 

 לעשירון העליון. מדינה עוברב( מההכנסה הפנויה הכוללת אחוז

הכנסות במונחי הנתח המגיע לידי העשירים ביותר בכל מדינה , מטבע הדברים

ה ותשלומי הרווחה, גדול אף יותר. הונגריה , לפני השפעת מס ההכנסכלכליות

 אחוז 22.0העשירון העליון בארצות אלה מקבל  .ואסטוניה נמצאות בראש רשימה זו

, בהתאמה. הבאות ברשימה הן הממלכה כנסות הכלכליותההמכלל  אחוז 22.7-ו

(. ישראל מדורגת במקום העשירי אחוז 27.0) ארצות הברית( ואחוז 23.5המאוחדת )

המגיעים  כנסות הכלכליותההאחוז מ 29.2עם  –המדינות  33לאמצע רשימת  קרוב –

לידי העשירון העליון. עשירי אוסטריה מקבלים לידיהם את הנתח הקטן ביותר 

בערך מה שישראל מצליחה להשיג  – אחוז 34.4 :הכוללת הכנסה הכלכליתמתוך 

 ה. אשר מחלקים מחדש את ההכנסה הפנוי ,לאחר מסים ותשלומי רווחה

 

 

 

 

                                                        
 79העשירונים נקבעים על פי הכנסה פנויה לנפש מתוקננת. בהגדרה, כל עשירון כולל   9

 אחוז מהאנשים. 
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 אחוזון העליון בכל מדינה חושףלהעליון מעבר מהעשירון מבט על ריכוז העושר ב

הטווח  במדד זה(. 74תרשים בישראל ) ת ההכנסותריכוז נמוך יותר של עושר בפסג

)לוקסמבורג( במונחי הכנסה פנויה,  יםאחוז 2.4-( לגיהוונור) יםאחוז 1.1נע בין 

מכלל  יםאחוז 6.2וזון העליון מקבל לידיו ישראל ממוקמת במקום השמיני: האחו

נמצאת בראש הרשימה גם כשמדובר בנתח מכלל  גיהוונור. בארץ ההכנסה הפנויה

 69-. נתון זה גבוה ביותר מאחוז 0.1המגיעות לאחוזון העליון:  הכנסות הכלכליותה

ים אחוז 5.2עם  המדינות 33מתוך  76-וקמת במקום ההממ ,ישראלב מאשראחוז 

 0.3נמצאת איטליה ) יהגוונורלאחוזון העליון. לאחר  הכלכלית המגיעים מההכנסה

 72תרשים 
 חלקו של העשירון העליון בסך ההכנסות*

 יים, אמצע שנות האלפOECDמדינות  33

. לפי שיטת המוסד לביטוח לאומי העשירונים מחושבים * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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(. ספרד סוגרת את הרשימה, ועשיריה אחוז 1.4) ארצות הברית( ואחריה אחוז

 מההכנסה הכוללת.  יםאחוז 4.2מקבלים 

 הכנסות הקיצון ללאההכנסות  פערי

סות הקיצון את הכנ ההסרת העשירון העליון והעשירון התחתון מהניתוח מוציא

לחדד את המיקוד. ליתר דיוק, היחס בין ההכנסה  הויכול ,מהדיון על אי השוויון

לבין ההכנסה הפנויה לנפש מתוקננת באחוזון  09-הפנויה לנפש מתוקננת באחוזון ה

 ,בחלק העליון של סולם ההכנסות םפעריהלבחון את )כלומר החציון( מאפשר  69-ה

 74תרשים 
 העליון בסך ההכנסות* אחוזוןחלקו של ה

 , אמצע שנות האלפייםOECDמדינות  33

. לפי שיטת המוסד לביטוח לאומי וזונים מחושביםהאח * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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. תוצאות ירים ביותר( לנקודת האמצע שלו)ללא העש השלב הגבוה ביותרבין 

להכנסה  09-בין הכנסת האחוזון ה. בישראל היחס 76תרשים ב ההשוואה מוצגות

ארצות , מה שמציב את המדינה מעל כל שאר המדינות, לרבות 3.23הוא החציונית 

נרשם במדד זה (. הפער הקטן ביותר 3.75( והממלכה המאוחדת )3.71) הברית

 (. 7.56( ושוודיה )7.52) גיהרוונוומיד מעליה נמצאות (, 7.59בדנמרק )

מספק  79-באחוזון ה למשק 69-הנמצא באחוזון המשק בית יחס ההכנסות בין 

פנויות, בין אמצע הדירוג התמונה של הפער בשלביו הנמוכים של הסולם ההכנסות 

לחלקו התחתון )ללא ההכנסות הנמוכות ביותר(. גם כאן נמצאת ישראל בראש 

מההכנסה הפנויה של פרט  3.16גדולה פי  מדינהברשימה. ההכנסה החציונית ה

בין אמצע הסולם. בשליש ו, פער גדול בהרבה מהפער בין הפסגה 79-באחוזון ה

ובשאר  ,פער ההכנסה העליון הוא הגדול יותר מדינות(ה 33מתוך  1מהמקרים )

 . המקרים פער ההכנסה התחתון הוא הגדול יותר

 76תרשים 
 *50/10 -ו 90/50היחס בין אחוזוני הכנסה פנויה, 

 , אמצע שנות האלפייםOECDמדינות  33

. לפי שיטת המוסד לביטוח לאומי נים מחושביםהאחוזו * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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ראל, לא מדובר רק בפער בין עשירים לעניים. אפילו הפער בין מה במקרה של יש

אשר יותר מגבוה מעמד הביניים התחתון ללקרוא לו מעמד הביניים העליון שאפשר 

גדולות פי בישראל  16-הכנסותיהם של פרטים באחוזון ה ;האחרות מדינותבכל ה

 אחוז 73-גדול ב. פער זה (75)תרשים  36-מהכנסותיהם של פרטים באחוזון ה 3.17

ארצות במדינה הממוקמת במקום השני, בין שני האחוזונים המקבילים מהפער 

הנמצאת  ,אוסטרליהמאשר ב(, וגדול ביותר מרבע 3.69 הואיחס שם ה) הברית

 (. 3.31במקום השלישי )

 

 75תרשים 
 *75/25היחס בין אחוזוני הכנסה פנויה, 

 , אמצע שנות האלפייםOECDמדינות  33

. לפי שיטת המוסד לביטוח לאומי האחוזונים מחושבים * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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אך כל קשת ההכנסות,  חוצות אתבעיות אי השוויון בהכנסות בישראל אמנם 

בפסגה )כלומר באחוזון  הכנסותכשמדובר בריכוז הפחות הן חמורות באופן יחסי 

 לחציון 09-פער ההכנסה בין האחוזון ההעובדה שואפילו בעשירון העליון(.  ,העליון

על כך שעל המיקוד לעבור  תמרמז 79-בין החציון לאחוזון ה קטן יותר מהפער

 ות. העוני בתחתית סולם ההכנס –למרכיב מפתח באי השוויון בהכנסות בישראל 

 לאומית -. עוני: השוואה בין3

באותו אופן  חושב כאן המדינות האחרות 37-לצורך ההשוואה, קו העוני בכל אחת מ

מההכנסה הפנויה החציונית לנפש  אחוז 69 :בו מחשבת ישראל את קו העוני שלהש

מכלל הישראלים חיים  אחוז 34במונחי הכנסה פנויה,  10מתוקננת בכל מדינה.

מדינה מספר ב מהשיעורשליש בכמעט זה גבוה (. שיעור 71תרשים ) מתחת לקו העוני

וכמעט פי שניים וחצי משיעור העוני במדינות הנמצאות  ,ארצות הברית, בדירוג 3

 (. אחוז 0.1( ואסטוניה )אחוז 0.1במרכז הרשימה, לוקסמבורג )

שליש מהישראלים היו חיים במונחי הכנסות כלכליות, בוחנים את המצב כש

שיעור זה גבוה לקו העוני אילולא רשת הביטחון החברתית הייתה קיימת. מתחת 

)פולין, הונגריה, איטליה, צרפת וספרד(, מה  בהשוואה לכל המדינות למעט חמש

המיסוי בישראל בהפחתת של בנוגע ליעילות של תכניות הרווחה ו ותשמעלה שאל

 העוני בהשוואה למדינות אחרות. 

בנספח מציג את שיעורי העוני על בסיס משקי בית,  3נ'לצורך השוואה, תרשים 

לפי משקי בחישוב . 71תרשים ב מוצגיםבניגוד לשיעורי העוני על בסיס פרטים ה

בכל  לפי פרטיםמהשיעורים נמוכים יותר כלכלית עוני במונחי הכנסה השיעורי , בית

 אהו במעבר ממשקי בית לפרטים שינוי בשיעור העונישבה ה ,המדינות מלבד ישראל

הכנסות פנויות, התמונה מתהפכת.  במקרה של אחוז. 22.6לעומת  אחוז 22.7 :זניח

חוץ  – פרטים רב בין החישוב לפי משקי בית ולפיאין הבדל במרבית המדינות 

 בשני אופני החישוב, .אחוז 34.7-ל 39.4-מ :במיוחדגדולה  הישם העלימישראל, 

 ביותר מבין כלל המדינות. יםוההגב י העוני בהכנסות פנויות בישראל הםשיעור

שאר המדינות בממצאי העוני לפי פרטים לעומת ים בין ישראל להסיבה להבדל

                                                        
בסקרי הוצאות  LISבמאמציהם לסנכרן את הנתונים בין המדינות משתמשים יוצרי   10

ים של המדינה. לכן, המספרים שחושבו כאן אינם זהים בישראל ליצירת מאגר הנתונ
מה שאפשר  –שהתבססו רק על סקרי ההכנסה של ישראל  ,למספרים בסעיף הקודם
 אינם מאפשרים.  LISחישובים שנתיים שנתוני 
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משקי בית קטנים ועניים הרבה יש המפותחות האחרות מדינות שב היאמשקי בית 

ילדים  הכולליםמשקי בית גדולים ועניים  בישראל ישולעומת זאת של קשישים, 

בקרב משקי  הכנסות כלכליותהעוני בישראל במונחי רבים. כתוצאה מכך, שיעור 

מדינות, בהשוואה למקום ה 33מתוך  39-המדינה למקום הדירוג את משנה בית 

 כשמדובר בפרטים.  כלכליותהכנסות השישי בשיעור העוני במונחי 

הכנסות במעבר בין  בישראלשל פרטים למעשה, ההפחתה בשיעורי העוני 

 31רק : היא הקטנה ביותר מבין המדינות (71תרשים ) להכנסות פנויות כלכליות

 71תרשים 
 מתחת לקו העוני* הפרטיםאחוז 

 אלפיים, אמצע שנות הOECDמדינות  33

 . ושב לפי שיטת המוסד לביטוח לאומימח * 
 מזרח ירושלים. תושבי נים כוללים את הנתו

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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, מהסוף שנמצאת במקום השני – ארצות הברית. מערכות המיסוי והרווחה באחוז

מבטלות קצת יותר משליש  –בהקטנת שיעורי העוני  בדירוג היעילותאחרי ישראל, 

 . שיעור העוני בקנדה בהכנסות פנויות הוא קצתבמדינה הכנסות כלכליותמהעוני ב

, מה שממקם את המדינה הכנסות כלכליותיותר ממחצית משיעור העוני הקנדי ב

במקום השלישי מלמטה. מערכות המיסוי והרווחה כמעט בכל המדינות הנותרות 

ומגיעות  –או יותר  יםבשני שליש הכנסות כלכליותמצליחות לצמצם את העוני ב

העוני בפינלנד בהכנסות הונגריה. שיעורי בדנמרק ובבשוודיה,  אחוז 14לצמצום של 

במדינה זו  הכנסות כלכליותשיעור העוני במ אחוז 15-ב נמוכים( יםאחוז 4פנויות )

 (. אחוז 29)

 71תרשים 

 העוני* הירידה בשיעוריאחוז 
 אלפיים, אמצע שנות המעוני בהכנסות כלכליות לעוני בהכנסות פנויות

 . ילפי שיטת המוסד לביטוח לאומעל בסיס פרטים ושב מח * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור
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 עוני בקרב קשישים ת של לאומי-ןבי ההשווא

הקבוצות העיקריות  נמנות עםהקשישים והילדים אוכלוסיות לא רק בישראל 

 אלוזה מפתיע מכיוון שקבוצות . כפי שצוין לעיל, אין שריכוז העוני בהן גבוה

 נמצאות בדרך כלל מעל גיל העבודה או מתחתיו. 

ומעלה, הנמצאים בגיל שנחשב עדיין לגיל  56גילאי  –נושא העוני בקרב קשישים 

ככל הנראה הדוגמה הבולטת ביותר לחוסר  הוא –הפרישה במרבית הארצות 

במובן מסוים, בעיית של מערכות המס והרווחה בישראל בצמצום העוני.  היעילות

אך לאחר ישראל. מאשר ב בעולם המפותח חמורה הרבה יותרהעוני בקרב קשישים 

פריסת רשת הביטחון החברתית, כלומר הפעולות שנוקטות הממשלות השונות כדי 

העוני בהכנסות פנויות בקרב  :לשפר את מצב הקשישים, המצב פשוט מתהפך

 .המערביהקשישים בישראל עולה לראש הטבלה בעולם 

נמוך בישראל  הכלכלית תםהכנסחלקם של הקשישים החיים בעוני על פי 

מהקשישים בישראל היו חיים  אחוז 69.3המדינות האחרות.  37-מ 39-בהשוואה ל

לעומת (, 70תרשים ) כלכליתה םהכנסתמתחת לקו העוני אילו היו תלויים רק ב

אחרות, חלק קטן יותר . במילים המדינות 37מתוך  76-בם קשישישלושה רבעים מה

היה חי  – מדינותקטן יותר משמעותית בהשוואה לחלק מה –מהקשישים בישראל 

 טחון החברתית. ימתחת לקו העוני ללא התערבות רשת הב
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חלקם של תברר שמכאשר  מתחדדשישים בישראל קהפרדוקס של הסיוע ל 

(. 39)תרשים  אחוזים בלבד 0.0בישראל נמוך יחסית,  באוכלוסייהומעלה  56גילאי 

 39.5-אחוז באירלנד ל 77.6חלקם של הקשישים נע בין  המדינות האחרות 37כל ב

יש פירושו של דבר הוא שאחוז.  75.7המדינות הוא  37הממוצע בכל ואחוז בגרמניה, 

 פחות אנשים בגיל זה )בהשוואה לכלל האוכלוסייה( הזקוקים לסיוע. 

 

 

 

 70תרשים 
 מתחת לקו העוני* הקשישיםאחוז 
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 . לפי שיטת המוסד לביטוח לאומיעל בסיס פרטים ושב מח * 
 מזרח ירושלים. תושבי את  הנתונים כוללים

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור
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, גדולות ביחס לישראל האחרות ינותבמדאוכלוסיות הקשישים ש אף על פיאך 

ישראל בכל ובין ן נההבדלים ביו –הרבה יותר בהן יעיל הסיוע המוענק לקשישים 

. מדיניות הרווחה והמיסוי (37)תרשים  הנוגע לצמצום העוני בקרב קשישים עצומים

ומצליחה , המדינות 33מתוך  73-ב מבטלת כמעט לחלוטין את העוני בקרב קשישים

 הכנסות כלכליותומעלה בשיעור העוני במעבר בין  אחוז 06תות של הפחל להביא

 להכנסות פנויות. 

מצליחות לצמצם את  –וישראל  ארצות הברית – שתייםהמדינות מלבד  33כל 

 ארצות הבריתלפחות. לשם השוואה,  אחוז 19-שיעורי העוני בקרב הקשישים ב

שבה בעיית העוני  –. ישראל אחוז 51-קשישים בההפחיתה את העוני בקרב 

הקשישים שיעור ובקרב קשישים היא הקטנה ביותר,  הכנסות כלכליותב

 60-הפחיתה את שיעורי העוני של קשישיה ב –הקטן ביותר באוכלוסייתה הוא 

. כתוצאה מכך, חלקם של הקשישים בישראל הנמצאים מתחת לקו העוני אחוז

 39תרשים 
 2010ומעלה באוכלוסייה,  65שיעור בני 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל דוד, מרכז טאוב-דן בן: מקור
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ביותר בהשוואה לכל  , השיעור הגבוהאחוז 37לאחר תשלומי רווחה ומסים הוא 

 שאר המדינות. 

הכנסות סיבות להבדלים הגדולים בין שיעורי העוני היחסיים ב כמה יש

 סבוור וצאתיות בקרב קשישים. כפי שמופנהלבין שיעורי העוני בהכנסות  כלכליותה

 .OECD-מדינות היות בישראל הוא אחד הגבוהים בשיעור הפנסיות הפרט ,(3972)

כמו  .האלפייםיתה פנסיה פרטית באמצע שנות יישראל הלכמחצית מהקשישים ב

אחוז משכרו לפני הפרישה,  11הממוצע יקנה לישראלי בגיל הפרישה  התשלוםכן, 

"שיעורי ההחלפה" הממוצעים , כלומר OECD-אחוז ב 50לעומת ממוצע של 

שני  .OECD-קצת מעל לממוצע ה םהפרטיות וציבוריות יחדיו(  בפנסיותבישראל )

 37תרשים 
 *ישיםהירידה בשיעורי העוני בקרב קשאחוז 

 אלפיים, אמצע שנות המעוני בהכנסות כלכליות לעוני בהכנסות פנויות

 . לפי שיטת המוסד לביטוח לאומיעל בסיס פרטים ושב מח * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור
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בהכנסות כלכליות  יחסית שיעורי העוני הנמוכים שללהסבר  תורמיםאלו  גורמים

 בקרב קשישים בישראל.

יש בישראל גורם המוביל לשיעורי עוני גבוהים בהכנסות פנויות בקרב מצד שני, 

תשלומים להרשמית לאומית -ההגדרה הבין –פנסיות ציבוריות קשישים: 

 –זקנה והשלמות הכנסה  קצבאותכ יםניתנבישראל המועברים לקשישים, ש

לעומת ממוצע  ,ישראליםגמלאים מההכנסה הממוצעת של  אחוז 39 רק מספקות

 OECD-מדינות ה, העברות ציבוריות בוורס. כפי שמציינת בOECD-ב אחוז 43של 

מכך בחלק ממדינות ואפילו יותר  ,יםמההכנסה של קשיש אחוז 57-הן המקור ל

 .אחוז 69-מ פחותבישראל תרומתן היא אך  אירופה,

. ראשית, חלקם של ותפקיד כפול ביצירת תוצאות אליש לפוליטיקה המקומית 

המפותחות  מדינותבלפי הכנסה כלכלית הקשישים מתוך כלל אוכלוסיית העניים 

מוציאות אל מדינות אלו ישראל. לכן, כאשר מאשר ב גבוה באופן ניכר האחרות

י העוני הארציים במונחי הכנסות הפועל תכניות רווחה המיועדות לצמצם את שיעור

הן נוטות להתמקד בצמצום העוני בקרב קשישים, מכיוון שפנויות, אין זה מפתיע 

 ששם הן זוכות להשפעה גדולה יותר לכל דולר או יורו. 

היבט שני של הממד הפוליטי הוא העובדה שהנתונים הדמוגרפיים של הקשישים 

חלק חשוב  במדינות אחרות הן משחקים לרעתם בישראל. אוכלוסיות הקשישים

ככל הנראה הן מצליחות לנתב כוח פוליטי זה לכיוון הטבות ומבעלי זכות הבחירה, 

המבטלות כמעט את העוני בקרב קשישים. לקשישים בישראל הייתה תקופה קצרה 

, נפילתה של מפלגת הגמלאיםלשהתאפיינה בהשפעה פוליטית מוגברת בין עלייתה 

 .ת למדיאולם היא הייתה מוגבל

 ת של עוני בקרב ילדיםמיולא-ןבי ההשווא

 3.7 ללממוצע שהרבה מתחת  – ילדים בממוצע 7.1יש  OECD-בעוד שלמשפחה ב

 2.9הממוצע הוא בישראל  –לשמור על גודלה של האוכלוסייה לאורך זמן הנחוץ כדי 

 9האחרות הכלולות בניתוח, חלקם של בני  OECD-מדינות ה 37-ילדים למשפחה. ב

באירלנד )הממוצע הוא  אחוז 31.6-בגרמניה ל אחוז 71.5נע בין  באוכלוסייה 70עד 

הרבה יותר  – אחוז 26.1הוא  הגילים הללו(. בישראל חלקם של בני אחוז 33.5

 מאשר בשאר המדינות. 

Gornick and Jäntti (2011)  וני בקרב ם בעהעוסקימציינים כי מחקרים רבים

 ילדים מתמקדים בקשר בין מבנה משק הבית לסיכוייהם של הילדים להיות עניים

תשומת הלב.  מרבית הוריות מקבלות את-מהות חדיאבמחקרים אלו ו ,בבגרותם
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מבנה משק הבית הוא גורם חשוב גם בישראל: שיעורי העוני בהכנסות פנויות 

)שטייר,  3994–3996בשנים  וזאח 26-הוריות הגיעו ל-חד מהותיבמשפחות של א

(, אך אחוז 43) ארצות הברית( ובאחוז 46שיעור נמוך יותר מאשר בקנדה ) – ב'(3977

שוודיה ל( ואחוז 36איטליה )ל(, אחוז 27גבוה יותר בהשוואה לממלכה המאוחדת )

 יםאחוז 1.0היה  בישראל מהותיהוריות מתוך כלל הא-(. שיעור החדאחוז 79)

, ארצות הבריתב אחוז 71.0בשוודיה,  אחוז 39.5באנגליה,  חוזא 32.5-בהשוואה ל

 אחוז 1.5 –המדינות המפותחות )אך לא בכולן  רוב שארדומים ב גבוהים ושיעורים

 בספרד(.  אחוז 5.9-באיטליה ו אחוז 1.7בשווייץ, 

במרבית מהבעיה הבעיה העיקרית בנוגע לעוני בקרב ילדים בישראל שונה מעט 

יעורי הילודה בארץ הם הגבוהים ביותר בעולם המפותח, ורבים העולם המפותח. ש

מילדי  אחוז 49מהילדים הללו נולדים למשפחות גדולות ועניות. כתוצאה מכך, 

הבעיה (. 33תרשים ) הכלכלית םהכנסתישראל היו חיים מתחת לקו העוני לפי 

 . ליתכלכ ההכנסעוני בקרב ילדים לפי  אחוז 42 יש שםרק בפולין, חמורה יותר 

ים, שיעורי העוני הרווחה והמסתשלומי כשמביאים בחשבון את השפעות 

הם הגבוהים ביותר בישראל, בפער משמעותי, לעומת הכנסות פנויות בקרב ילדים ב

חיים מתחת לקו העוני אפילו  (אחוז 24) המדינות. מעל שליש מילדי המדינה 37שאר 

מבחינת שיעור העוני בקרב  לאחר תשלומי הרווחה. המדינה הנמצאת במקום השני

שיעור נמוך בהרבה מהשיעור  –שבה רבע מהילדים  ,ארצות הבריתילדים היא 

פנויות. השיעור החציוני של הכנסות המצויים מתחת לקו העוני לפי ה –בישראל 

 העוני מממדיפחות ממחצית  – אחוז 76 ואהמדינות ה 33-עוני בהכנסות פנויות ב

 בישראל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OECD  62-עוני ואי שוויון בישראל וב

 

 

ישראל קרב ילדים בבה למצב בקרב הקשישים, הפחתת שיעורי העוני בדומ

 :המדינותמבין כל להכנסות פנויות הייתה הקטנה ביותר  הכנסות כלכליותבמעבר מ

(. לשם השוואה, שתי המדינות במרכז הסקאלה, אוסטרליה 32תרשים ) אחוז 76.5

שלוש  בהתאמה. אחוז 41.4-בו אחוז 44.7-ופולין, הפחיתו את שיעורי העוני שלהן ב

 19.3: שוודיה )אחוז 19-הצליחו להפחית את העוני בקרב ילדים ביותר מ מדינות

 (. אחוז 12.1( ופינלנד )אחוז 19.0(, הונגריה )אחוז

 33תרשים 
 תחת לקו העוני*מ הילדיםאחוז 

 אלפיים, אמצע שנות הOECDמדינות  33

 . לפי שיטת המוסד לביטוח לאומיעל בסיס פרטים ושב מח * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

 , מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים
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4. תכנית להתמודדות עם בעיות הליבה מאחורי העוני ואי השוויון 
בישראל 

תמודדות ה אך זומערכות הרווחה והמיסוי הן אמצעים להפחתת עוני ואי שוויון, 

לאחר מעשה עם תסמינים שכבר קיימים. רשת הביטחון החברתית הזו היא בהחלט 

י הוא הפחתת העוני ואי השוויון מן עיקרהאתגר האולם משאב חיוני כמוצא אחרון, 

על ידי הספקת הון  – הכנסות כלכליותבמונחי העוני הקטנת כלומר,  –השורש 

 32תרשים 
 *לדיםהירידה בשיעורי העוני בקרב יאחוז 

אלפיים, אמצע שנות המעוני בהכנסות כלכליות לעוני בהכנסות פנויות

. לפי שיטת המוסד לביטוח לאומיעל בסיס פרטים ושב מח * 
 מזרח ירושלים. תושבי הנתונים כוללים את 

, מרכז טאובוחיים בלייךדוד -דן בן: מקור

 Luxembourg Income Study: נתונים

        

               

         

          

        

        

        

             

           

          

            

         

                  

           

         

          

        

            

         

          

           

          

-15.6%

-16.9%

-20.8%

-24.8%

-25.3%

-28.2%

-32.2%

-36.3%

-38.4%

-41.6%

-44.1%

-47.4%

-47.9%

-48.0%

-48.3%

-54.7%

-56.8%

-66.6%

-69.5%

-70.2%

-70.9%

-73.8%



 OECD  66-עוני ואי שוויון בישראל וב

 

 

 ,למצוא עבודה ולשגשג במשק מודרני אנושי ותשתיות הון פיזיות שיאפשרו לאנשים

 . תחרותי ופתוח

בשתי חזיתות.  מתבטא הכנסות כלכליותשוויון באי  שאהכישלון הישראלי בנו

פי שהם כ, סודהפערים הפנים ארציים בהישגים חינוכיים בתחומי יראשית, 

כל המדינות המפותחות מהפערים בגדולים יותר  ,לאומיים-ןבמבחנים בי מתבטאים

העומדים  ,שיפורים טכנולוגיים 11א'(.3977-ג' ו3979דוד, -)בןבאופן עקבי בעולם 

המגדיל את הביקוש לעובדים מיומנים  מרכזיגורם הם  ,בבסיסו של תהליך הצמיחה

הביקוש )במונחים יחסיים( לעובדים בעלי רמות  את ןמקטי ובמקביל –ומשכילים 

על התעסוקה ו בביקוש של השינויים הללנמוכות של מיומנות והשכלה. ההשפעה 

 ( ואחרים. 3973, 3977ב'(, קמחי )3977דוד )-בןאצל והשכר בישראל מודגמת בבירור 

 –כאן נמצא הקשר בין תהליך הצמיחה לבין שינויים באי השוויון בהכנסות 

אף  ואולי, הכנסותהפערי בלתפקידה של מדיניות ציבורית במיתון העליות ו

ארצות ההון האנושי בשיפור , Goldin and Katz (2010). כפי שמציינים םבהפחתת

ועל היצע של עובדים מיומנים ומשכילים, הגדלת ההתבטא ב לאורך עשורים הברית

מנוע לו לעובדים כאלה, לספק את רוב הגידול בביקוש – בתחילה –הצליח ידי כך 

אלמלא היה שיפור אי השוויון בהכנסות שהייתה מתרחשת חמרת מהחלק גדול 

 ארצות הבריתמוסדות החינוך בשל . אך החוקרים מוסיפים שהניוון כלהברמת ההש

דומה, ואולי . באופן יה באי השוויון שהתרחשה מאוחר יותריתרם במידה רבה לעל

 ישראל. בגם שקורה מה זה במידה רבה יותר, 

 ,תשתית הפיזיתב בעיה ישבישראל תשתית ההון האנושי, הבעיה בלצד 

גדולה פי שניים וחצי מהצפיפות  בישראל פות בכבישיםשהוזנחה במשך שנים. הצפי

ממוצע השמספר כלי הרכב לנפש בארץ הוא רק כמחצית מ אף –הממוצעת במערב 

אחת המדינות הקטנות ביותר בעולם המפותח הצליחה ליצור נוסף לכך, . OECD-ב

 מה שמכונה "פריפריות" במרחקים שבארצות אחרות היו נחשבות ל"פרברים". 

במונחי  האי שוויון גבוהרמת מתבטאות ב –אחרות רבות ו – ופתח אלבעיות מ

טחון חברתית יישראל גם מספקת רשת ב ,לצד זאת. אך בישראל הכנסות כלכליות

בכל הנוגע  (ארצות הברית)לפני ביעילות שלה הלפני אחרון במקום  המדורגת

 יות. בהכנסות פנולאי שוויון משמעותי גם  , מה שמוביללהפחתת אי שוויון

                                                        
בנים חרדים, שאינם לומדים את מקצועות הליבה, אינם משתתפים בדרך כלל בבחינות   11

תפים בהן, פערי ההשכלה בישראל היו גדולים אף יותר ממה לאומיות. לו היו משת-הבין
 שמשקפות הבחינות כיום. 
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והירידה המתלווה לכך  –השכלה  ה נמוכה שלמשרות בשכר נמוך עקב רמ

הן  –ב'( 3977 ,דוד-בהזדמנויות העומדות בפני עובדים בעלי מיומנות נמוכה )בן

( 3977שטייר )מקור בסיסי חשוב לשיעורי העוני ואי השוויון הגבוהים בישראל. 

הידרדרו ש אשות עובדיםשמעותית במספר משקי הבית ברה מימספקת ראיות לעלי

הבדלים  כיצד( מראה 3977קמחי )מאז אמצע שנות התשעים.  מתחת לקו העוניאל 

במידת  ,מגדרב מההבדלים שנבעו משוניבהשכלה הובילו לפערי שכר גדולים בהרבה 

 . זמןה לאורך והם גם גדלים במהירות רבה יותר –ותק או בוניסיון בעבודה ה

ת אי השוויון בהכנסה בישראל הוא תנאים גורם חשוב נוסף התורם להגבר

שהם אינם זמינים או ששירותי טיפול בילדים למשל  ,סביבתיים בלתי מתאימים

היעדר תשתית  או ,לאפשר יציאה של שני ההורים לעבודהיקרים מדי כדי 

שהייתה מגבירה את נגישותן של המשרות.  ,תחבורתית מהירה, יעילה, זולה ואמינה

שיעור נמוך יחסית של שני שבקרבן יש ל משפחות גדולות השכיחות הגבוהה ש

ולפערים הגבוהים עוני לשיעורי המפרנסים תורמת אף היא במידה לא מבוטלת 

 תמידנובעים חסמים לתעסוקה, במיוחד בקרב ערבים, אינם  כמו כןבהכנסות. 

רמות השכלה ונגישות נמוכות. אפליה, אף כי קשה לכמת אותה, בהחלט משחקת מ

 יא תפקיד בעניין. אף ה

Goldin and Katz (2010)  כותבים שהניוון במערכת החינוך האמריקאית נמצא

סוגיה  זו, ומציינים כי במדינהבבסיס חלק גדול מהעלייה באי השוויון בהכנסה 

 יכולההיטב  המיושמת חינוך הקשורה באופן ישיר למדיניות. לדבריהם, מדיניות

 Acemoglu and Autor. ארצות הבריתהשוויון באי  בממדילתרום לשינוי משמעותי 

דרדרות החינוך ימשערים כי מכשול משמעותי בדרך "לשינוי כיוון בה (2012)

"מכיוון  ,האמריקאי" שאינו זוכה לתשומת לב מספקת הוא הפוליטיקה. לדבריהם

חינוך האמריקאי ]בעשורים של הייחודיות לשפוליטיקה הייתה הגורם המרכזי 

ארצות רמות מהותיות והשקעות רחבות בהרבה במערכת החינוך של קודמים[, רפו

הרצון לתמוך בהן". קשה פוליטיקאים בקרב יתאפשרו רק אם יימצא  הברית

 ישראל.  לגביזו  אמירהלהפריז בחשיבות 

, שיתמקד שלה ישראל זקוקה בדחיפות לשינוי יסודי בסדר העדיפויות הלאומי

. סבירותו של שינוי כזה וכמים כאן בקצרהניות עיקריים המסבשלושה מעגלי מדי

 . יםיה בעיקר ביכולת וברצון פוליטיבפועל תלו
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 לעבודהמעגל המדיניות הראשון: יצירת תמריצים והענקת כלים 

 לעבודה ולהעסקת עובדים הגברת התמריצים 

 עבודה בתמריצים לעבוד  יהחלפת תמריצים לא 

העיקריים בישראל נמוך שיעורם של הגברים המועסקים בגילי העבודה 

הורים שבהן המשפחות רבות עם זאת, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. 

עבודה  איבבחירה להן ת המאפשר ,יתתה ממשלמקבלות תמיכבגילים אלו 

היא מס הכנסה שלילי,  שעשוי לעודד עבודהכדרך חיים. דוגמה אחת לתמריץ 

יותר ולצמצם  שהחל להיות מופעל בישראל, אך יש להפכו למשמעותי

 קבלתו.  המכשולים המונעים אתלמינימום את 

 הפחתה ניכרת במספר העובדים הזרים 

אפשר להם לבחור מצויים אנשים שמת שוק העבודה בישראלהאחד של  ובצד

מעסיקים רבים המורשים להימנע  השני יש ועבודה. בצד באורח חיים של אי

אישורים לייבא  יםבכך שהם מקבלעם כוח העבודה הישראלי  מהתמודדות

עובדים אף ש מיומנים ובעלי השכלה נמוכה,-כמויות גדולות של עובדים לא

באופן יש לצמצם כדי להפגיש בין הקצוות, כאלה קיימים בשפע בישראל. 

 משמעותי את האפשרות לייבא עובדים זרים. 

  חבילת תעסוקה מקיפה –מתן כלים ותנאים 

חלקית בלבד במידה להצליח  םייותר לתעסוקה יכול יםתמריצים טובגם 

בתכנית מודולרית שתשפר  יםמשולב ם, אלא אם ההתעסוקהבהגדלת שיעורי 

יגביר של העובד הישראלי באופן שלא רק  את איכות החינוך ואת המיומנויות

בעקבות זאת את ו – העבודה אלא גם את פריון ,את שיעורי התעסוקה

להשלמת לימודי  "נות שנייההזדמזו יכולה לכלול מסלול "תכנית כ ההכנסה.

 ;רכי המגזר הפרטיוהכשרה מקצועית בתיאום עם צ ;השכלה גבוההתיכון ו

 .הצלחת העובדעל  יםססובהמתמריצים  הכוללותהשמה למשרות ו

 לעובדיםמעגל המדיניות השני: יצירת סביבה תומכת 

  :כלולים ביצירת הסביבה התומכתאלמנטים ה

  הרייםהצר ת העשרה מסובסדות לנוער אחיום לימודים ארוך ותכניויישום 

ה לאלה המצויים בתחתית סולם המיומנות וההכנסה, תמריצים לעבוד

סידור להם  , אם איןתחלקי במידהרק להועיל  יםעלולמיומנויות  והקניית
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שיפור באיכות  שתבטיח רפורמה לצד –לילדים. יום לימודים ארוך יותר מספק 

אחר  שיתקיימו בשעות תכניות העשרהו – שמרטפותבמקום שירותי החינוך, 

להכין את הילדים טוב  ויוכלגם אלא  ,הורים לעבודל יאפשרולא רק  הצהריים

 יותר לעתיד.

 שדרוג משמעותי של תשתית התחבורה 

תחבורה מהירה, זולה וזמינה בכל המדינה הכרחית כדי להגביר את נגישות 

חלה האחרונות  בשנים. הפריפריהעבור תושבי  מקומות העבודה בערים

אטית מדי בהינתן הפער ו התקדמות מסוימת בתחום זה, אך היא מעטה מדי

שעלה באופן דרמטי מאז שנות , יות בין העולם המפותח לישראלהעצום בתשת

 . םהשבעי

שיפור השילוב של יום לימודים ארוך יותר ובתי ספר טובים יותר בפריפריה עם 

טווח של תימצא באוכלוסייה בישראל מעט כל הכלכך שביא יש ,תחבורההתשתית 

קטין את ניתן יהיה להכך הוא חשוב מאוד.  ,דקות נסיעה מאחת הערים הגדולות 29

להתגורר בדירות גדולות , ולאפשר להן משפחות צעירותבקרב משבר הדיור הנוכחי 

. המדיניות םהן אינן שוקלות לגור בהכיום במחירים נמוכים יותר באזורים שויותר 

, ובכך בר חיים בפריפריהחינוך איכותי יותר לילדים שכספק גם ת המערכתית

למקומות עבודה הגישה  שיפורתוך כדי  –פוטנציאל לעתיד טוב יותר  תעניק להם

 הכנסות כלכליותהוריהם. מהלך זה לא רק יצמצם את העוני ואת אי השוויון בעבור 

 י. צמצומם העתידל ילביושתוואי בגם יציב את המדינה אלא בהווה, 

 מעגל המדיניות השלישי: תכנית אסטרטגית רב שנתית 

, אך חשוב לא פחות להתאים חיוניים לשיפור המצבמעגלי המדיניות שתוארו לעיל 

במקום  ,לאומיות של ישראל לטובת הציבור הרחב בטווח הארוךהאת העדיפויות 

בצע טווח. יש ל ותקצר מטרותהעדיפות הניתנת כיום לאינטרסים סקטוריאליים ול

שינוי בתקציב הממשלה מהמסד ועד הטפחות, בהתאם לדרישות התקציב הנובעות 

 צריך לכלול: . השינוי העתידימסדר יום לאומי חדש

 הגברה משמעותית של השקיפות התקציבית 

אפשרי לדעת מהו סדר העדיפויות הלאומי של ישראל הלכה  בלתיכיום 

ריונים. משרד האוצר יוכל למעשה, כמה כסף מוקצה למי, ועל בסיס אילו קריט

אם יהיה ספורים, בתוך חודשים תהליך להגברת השקיפות להוציא אל הפועל 

 מעוניין בכך. 
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 רפורמה מבנית ומערכתית במערכת החינוך 

על הרפורמה לכלול תכנית לימודי ליבה ממוקדת ואחידה בהרבה מהקיימת, 

שפר ל הרפורמה כל הילדים בכל בתי הספר בישראל. על שתחייב את

ולפשט  זוכים להם, שהמורים תגמולהמשמעותית את אופן הכשרתם ואת 

 רוקרטיה המכבידה והמפותלת של משרד החינוך. והביבהרבה את 

 אכיפה מוגברת של החוק, על ידי שיפור יעילותם של המשטרה ובתי המשפט 

כמחצית מהישראלים הזכאים לשכר מינימום אינם מקבלים את המגיע להם 

נוסף על כך, הכלכלה השחורה בישראל היא אחת מהגדולות בעולם על פי חוק. 

די שנה. מ שקליםמיליארד  399מעל  –רבע מהתמ"ג מעט המפותח, ומהווה כ

משך שנים רבות, יאינן מדווחות, הליכים משפטיים יכולים להרבות עסקאות 

על פני אלה  המפרים את החוקוהמצב שנוצר מעניק עדיפות לגורמים 

 תוך גביית מחיר לאומי כבד.  ,לוהמצייתים 

  איכותיים לכולם רפואהמערכת בריאות שתבטיח שירותי 

בעוד שלכל אזרח ישראלי יש כיסוי ביטוחי, ותוחלת החיים היא מהגבוהות 

מספר וגרועים,  להם זוכים מטופלים בבתי החולים בישראלשבעולם, התנאים 

ישראלים, שהם בעולם המפותח. רופאים הנמוך ביותר הוא מיטות לנפש ה

ממה בהרבה ת פחּו מקבלים במערכת הציבורית תגמול ,מהטובים בעולם

הרופאים  מספרשיכלו להשיג בחו"ל, או במקצועות מקבילים במגזר הפרטי. 

 מברית המועצותעקב העלייה המאסיבית , עדיין גבוה יחסיתבארץ לנפש 

יעוד ואנשי סהזרימה השנתית של רופאים  , אולםלשעבר בשנות התשעים

חדשים לתוך המערכת נמוכה למדי, ומצביעה על בעיות היצע פוטנציאליות 

 בעתיד. 

 שתאפשר תנאי  ,טחון חברתית איכותיתיבטיחה רשת בממדיניות רווחה ה
 מחיה הולמים לאלה שבאמת זקוקים לכך

מהישראלים שעברו יחסית טחון חברתית המותירה חלק גדול יאותה רשת ב

לאנשים  המאפשרותמעניקה הטבות היא זו ה, עוניאת גיל הפרישה במצב של 

ר באורח חיים של אי עבודה, בשיעורים שאין ובחלהעיקריים  העבודה יבגיל

 יש ליישב סתירה זו.להם אח ורע בעולם המפותח. 

הם המרכיבים המרכזיים בתכנית מערכתית  שפורטו לעילמעגלי המדיניות 

. בישראל שוויון בהכנסותהים העיקריים לעוני ולאי המכוונת לטיפול שורש בגורמ

בהתמודדות לסייע כמו גם  ,לעודד פריון עבודה וצמיחה כלכליתתכנית זו מיועדת 

שהבעיות הללו כבר קיימות. הרעיון המרכזי הוא שעל  מאחר –עם הסימפטומים 
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ולהתרכז  יסודהקובעי המדיניות לראות את התמונה הכוללת, להבין את בעיות 

צמצומן בטווח הארוך, תוך ניצול ההזדמנויות הנובעות ממשברים קצרי טווח ב

עמוקות יותר. דוגמה ספציפית תוכל ה חטווהלהתמודדות עם הבעיות ארוכות 

 ד. ועבל העשוי התכניתלהבהיר כיצד 

 ההתברר כי הממשלה החדשה עמד 3972-שים שלאחר הבחירות לכנסת בבחוד

. הפתרון הישראלי השכיח קליםמיליארד ש 49-רעון תקציבי עצום של כיבפני ג

ים בתקציבי לבעיות מסוג זה הוא להעלות את המסים וליישם קיצוצים רוחבי

שינוי מזערי בסדרי העדיפויות. אך ניתן לעשות את תוך  ,משרדי הממשלה השונים

 הדברים אחרת. 

לכל משפחה ללא קשר  הוענקו , שעד כהקצבאות הילדיםדוגמה אחת לכך היא 

לעודד  :מטרה כפולה ולהכנסת ההורים או למצב התעסוקה שלהם. לקצבאות אל

 ,Cohenשלם המחקריאולם ילודה ולצמצם את העוני במונחי הכנסות פנויות. 

Dehejia, and Romanov  (2007)  ( מראים כי 3990טולדנו, פריש, זוסמן וגוטליב )ושל

 אצל אף קבוצת אוכלוסייהתה השפעה רצינית על הילודה ילא היקצבאות הילדים ל

 ותיים מקבוצות האוכלוסייה הענית, ש)בדרגות משתנות( יםאמלבד החרדים והבדו

עומדת בסימן ככלי לצמצום העוני  יעילותןביותר בחברה הישראלית. נוסף על כך, 

 שאלות בנוגע להשפעות ארוכות הטווח שלהן. לא כן שכן שמתעוררות  –שאלה 

לילד בחודש )תלוי במספר שקלים  352או  716קצבאות הילדים הן בגובה 

עלות התכנית  .שקלים ליום לילד 0או  5-ניתן לתרגם זאת לו ,הילדים במשק הבית(

מיליארד  49בגובה העצום רעון יבשנה. לאור הג שקליםמיליארד  1 היא כולה

 תכן שזהו הזמן לחשוב מחדש על כל נושא קצבאות הילדים. ישיש לטפל בו, י קליםש

מתוך  קליםמיליארד ששני (, הממשלה יכולה לקחת 3972דוד )-שהוצע בבןכפי 

 חמשתרעון שלה, ולהקצות מחדש את ילסייע בצמצום הג כדי יםהמיליארדשבעת 

שבמקום  . אלאהנותרים רק לשכונות ולערים העניות בישראל יםהמיליארד

חדרי בארוחות צהריים חמות בנפרד, אפשר להשקיע את הכסף ב ילדלהקציבן לכל 

לכל ילד שהוא יום הלימודים. פירוש הדבר ובהארכת  בתי הספראוכל שייבנו ב

לולא אי ואליבהשוואה לסכום שהיה מגיע יופנה הרבה יותר כסף באזורים הללו 

כלל ית . בתכניתארוחה חמה אחת לפחות ביום ושתובטח להםהשינוי המוצע, 

לל ברפורמת חינוך : על בתי הספר להיכביותר חיוניתו, דרישה אחת נוספת

 ולהעבירשתואר לעיל,  בהמשך למעגל המדיניות השלישימערכתית ברמה הארצית, 

לצמצם לתלמידיהם תכנית לימודי ליבה מקיפה בתחומי היסוד. כך תוכל ישראל גם 

זו לטווח ארוך. להתחיל לטפל בסוגיה את ממדי אי השוויון ברמה המיידית וגם 
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כפי שקורה כיום  –מנוע מילדיהם חינוך בסיסי להורים כבר לא תינתן האפשרות ל

 ,קצבאות ילדיםמהממשלה בזמן שהם מקבלים  –במרבית בתי הספר החרדיים 

 התורמות ליכולתם לבחור לא להשתתף בכוח העבודה. 

5. מסקנות

מהגבוהים ביותר בעולם המפותח. הם ישראל בשוויון בהכנסות העוני ואי השיעורי 

ד ומקבלים נתח גדול מא –אחוזון העליון עלי ההכנסות בב –העשירים ביותר אמנם 

נתח זה אינו גדול במיוחד בהשוואה למדינות מפותחות אך מכלל ההכנסות במדינה, 

בהשוואה  09-, היחס בין ההכנסה לנפש מתוקננת באחוזון העם זאתאחרות. 

המדינות  33( הוא הגבוה ביותר מבין כל 69-להכנסה החציונית )האחוזון ה

 79-בין האחוזון הוותחות שנבחנו כאן. פער ההכנסה בין ההכנסה החציונית המפ

 המדינות.  33הוא הגדול ביותר מתוך  וגם כאן –גדול אף יותר 

 מחסורנמוכות עקב  הכנסות כלכליותבתחום אי השוויון הן הבעיות העיקריות 

חברה ד מהואצל חלק גדול מא יםחיוני תנאים סביבתייםבו השכלהבמיומנויות, ב

, אוכלוסיות גדולות – םוהערבי םהחרדיקרב בשכיחות במיוחד  ובישראל. בעיות אל

 בלבד.  ואך הן בשום אופן אינן מוגבלות לקבוצות אל – מתרחבותהולכות ו שעוד

המשאבים בעזרת  אתמחדש  לחלקרשת הביטחון החברתית בישראל, שמטרתה 

 מדינותחון סוציאליות בטיהרבה פחות מרשתות ביעילה תשלומי רווחה ומסים, 

חמורה באופן זו מפותחות אחרות בכל הנוגע לצמצום העוני ואי השוויון. בעיה 

 הכנסות כלכליותכללי, אך חומרתה בולטת במיוחד אצל הקשישים. שיעור העוני ב

 ם כי הואומעלה הוא אחד מהנמוכים בעולם המפותח )א 56-בישראל בקרב בני ה

זאת, שיעור  לעומתכלוסייה(, והוא הולך ופוחת. ד בהשוואה לכלל האווגבוה מא

העוני בהכנסות פנויות בקבוצת גיל זו הוא הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות, 

הם יכולים להתפרנס בו שבהפרש ניכר. מרבית האנשים הללו עברו את הגיל ו

 –עבודה, לכן הם תלויים לחלוטין במערכת שתשמור אותם מעל קו העוני מ

12מערכת זו אכזבה אותם יותר מבכל מדינה אחרת.ובישראל 

והן במונחי  הכנסות כלכליותעלה, הן במונחי בישראל העוני בקרב ילדים גם 

היו חריפים בהרבה עבור כלל  שלה הגידול וממדיהכנסות פנויות. חומרת הבעיה 

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות ליישם הפרשת חובה לפנסיה במטרה להפחית במעט  12
 בעיה זו בעתיד, אך הם אינם רלוונטיים לאלה שכבר הגיעו לגיל הפרישה. 
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שאינה כוללת את החרדים והערבים. לאור  קבוצהה-תתב מאשראוכלוסיית הילדים 

, קשה לראות והנמוכות של ההון האנושי והפיזי הניתנות לשתי קבוצות אלהרמות 

יגדלו  וכאשר ילדים אל ,כיצד המדיניות המופעלת כיום תצמצם את הבעיה בעתיד

 הצעירה.  באוכלוסייההבוגרת ישקף את חלקם הנוכחי  באוכלוסייהוחלקם 

את החרדים בעיות העוני ואי השוויון חמורות במיוחד כשכוללים אף על פי ש

בשאר  שהיקף הבעיות הללולהסיק  –ושגוי  –והערבים, יהיה זה פשטני מדי 

. גם ללא הכללת החרדים והערבים במדגם, שיעורי העוני ואי נמוך האוכלוסייה

ד בהשוואה לעולם המפותח. למעשה והשוויון בהכנסות פנויות בישראל גבוהים מא

של ישראל.  ותבעדיפויות הלאומי הם כה גבוהים, שיש לשקול וליישם שינוי מקיף

 לשהבעיות העיקריות שבבסיס שיעורי העוני ואי השוויון החמורים הן אותן בעיות 

על אף  .בישראל דובבסיס פריון העבודה הנמוך מא העומדותהון האנושי והפיזי ה

ישראלים של הפריון הרמות  ,לאומית בישראל כ"מדינת סטארט אפ"-ןההכרה הבי

 המובילות מאז שנות השבעים.  G7-יותר מאשר במדינות ה בקצב אטיעולות 

העיקרי  עניין. הת ישראלמדינשל ת יועדיפוהסדרי ב ףמקישינוי מציע  זה פרק

העומד בבסיסה של התכנית הוא הקשר ההדוק בין מגוון היבטיה. תמריצים 

חסרים. חינוך איכותי לעבוד אינם מספיקים אם הכלים והתנאים  הלעבוד

במקום  ו,ללא תשתית תחבורתית טובה יוביל לזליגת מוחות מאזורים אלבפריפריה 

חינוך מהגרועים בעולם  מקנהמוחות. יום לימודים ארוך יותר במערכת היכת משל

במקום הזדמנות להעניק  ,יקרים שמרטפותהמפותח לא יהיה יותר מאשר שירותי 

 לים בבית. כדי להתגבר על מה שהם אולי לא מקב יםשוהדר הכלים לילדים את

י קיימא בטווח הארוך. נחברתיים שאינם ב-תוואים כלכלייםבישראל נמצאת 

, למצב זה יש השלכות חמורות בהקשר של נמצאת בה ישראלשבהינתן השכונה 

ל ש גדול יותרעתידי. ככל שהאוכלוסייה במדינה תכלול חלק הלאומי הטחון יבה

ד במשק מודרני, היכולת את הכלים או את התנאים לעבו יםמקבל םאינאזרחים ש

, עם כל מהירותכאן תפחת ב הליישם באופן דמוקרטי תכנית מהסוג שתואר

 המשתמע מכך בנוגע לעתיד המדינה. 
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LIS-: השוואת הגדרות ושיטות שקלול בין ישראל לא' נספח

שונה מחישובי המוסד לביטוח לאומי  מעטבאופן  הכנסות כלכליות נקבעות LIS-ב

כוללות העברות פרטיות, בעוד  LIS-בחישובי ה כלכליותה הכנסותהבישראל. 

את ההכנסה החציונית  יםמחשב LIS-בשישראל אינה כוללת אותן בחישוביה. 

לות של פרטים, ולא על בסיס התפלגות והמנורמלת על בסיס התפלגות משק

לקביעת גודל המשפחה שונה  הנרמולנוסף על כך, שיטת משקי בית.  שללות ומשק

. השיטה הישראלית משתמשת בסולם נע של משקל הולך ופוחת LIS-בישראל וב

בשורש הריבועי של מספר הנפשות.  יםמשתמש LIS-ב ואילולכל נפש נוספת, 

 בנספח. ככל שיש 7מוצגים בתרשים ההבדלים הנובעים משיטות השקלול השונות 

ת יותר נפשות במשפחה, כך גדול יותר מספר הנפשות המתוקננות בשיטה הישראלי

 . LIS-בהשוואה לשיטת ה

בהשוואה  LIS-, הגידול בגודלה של המשפחה הולך ופוחת בשיטת הכמו כן

לשיטה הישראלית. כתוצאה מכך, ההכנסה לנפש כשהיא מחושבת בשיטה 

. לכן, היקף הטבות הרווחה שיהיה בהן צורך LIS-ביחס לשיטת הנמוכה הישראלית 

גדול יותר מאשר יטה הישראלית לפי השלהעלות משפחה אל מעל קו העוני  כדי

, והיקף זה גדל מהר יותר עם התרחבות המשפחה. במילים אחרות, LIS-בשיטת ה

לאותה חבילת הטבות יהיה סיכוי רב יותר להוציא משפחה ממצב של עוני על פי 

מאשר בחישוב לפי השיטה הישראלית. השורה התחתונה היא שהעוני  LIS-שיטת ה

תר נפוץ יותר בשיטה הישראלית, בעוד שעוני במשקי בית בקרב משקי בית גדולים יו

 .LISקטנים יותר נפוץ יותר בשיטת 
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 *Luxembourg Income Study 
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מבט מאקרו על המשק והחברה 
 בישראל

 ערן ישיב

 תקציר

ודן  2102כלכליות במשק הישראלי בשנת -פרק זה סוקר את ההתפתחויות המאקרו

הנתונים . צות הבריתזמן ובהשוואה לארלאורך בהתפתחויות בתקציב הממשלה 

, על אבטלה יציבה 1מצביעים על צמיחה סבירה של התוצר 2102ותחילת  2102לשנת 

-קרואאינפלציה נמוכה. הפעילות המ שמירה עלתוך ועל המשך הגידול בהשקעות, 

יה בגירעון הממשלתי, בפרט יכלכלית המשיכה לעמוד בצל ההאטה בעולם. חלה על

הפיסקלית לאורך זמן עולה כי כעת עקב ירידה בהכנסות ממסים. בניתוח המדיניות 

 להידרדר עלולההיא אך  ,השנים האחרונות 21-ישראל אינה חורגת מהתנהגותה ב

בעת קשה לראות איך תתקרב ממשלת ישראל ליעד  פיסקלי מסוכן. בה לתוואי

הנמצא על סדר היום של קובעי המדיניות כבר תקופה  ,גירעון של אחוז תוצר אחד

היבטים בעייתיים בניהול התקציב בישראל ומציג רעיונות  חושף כמה פרקארוכה. ה

 לשינויים בהקשר זה.

כלכליים סבירים של המשק הישראלי. -ביצועים מאקרובהסתיימה  2102נת 

. האטהובתחום האינפלציה נרשמה אפילו  ,תה סבירהיהפעילות הריאלית הי

ודאות לגבי תוואי המדיניות ד בצל הרעה בגירעון הפיסקלי ובאי סיום השנה עמ

 . 2102בינואר  22-בעתיד, במיוחד לנוכח הבחירות שנערכו ב

                                                        
   בית הספר פרופסור ב תכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב,פרופ' ערן ישיב, ראש

, CEPR-עמית מחקר ב אביב,יות ציבורית באוניברסיטת תל למדינ לכלכלה וראש החוג
  תודתי לדניאל פרמיסלר על עזרתו הרבה באיסוף ובעיבוד הנתונים. לונדון.

, לאחר חתימתו של הפרק, שונתה שיטת החישוב של התוצר המקומי 2102בספטמבר   1
בפרק זה מתבססים על הגולמי, ועקב כך חלו שינויים בנתונים. יצוין כי כל החישובים 

 שיטת החישוב הקודמת.

 ש
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דן בהתפתחויות  2. סעיף 2102עוסק בהתפתחויות השוטפות בשנת  0סעיף 

תקציב הממשלה בפרספקטיבה של זמן ובהשוואה  לבחון אתומבקש  ,הפיסקליות

 למשק האמריקאי.

 י .  התפתחויות שוטפות במשק הישראל1

ות ושירותים לאומי הן בסחור-ןד למסחר ביויש לזכור שהמשק הישראלי פתוח מא

 רבות השפיע על המשק.  מדינותשך המיתון בוהן בהון פיננסי. בשל כך, המ

 א. הפעילות הריאלית

)תמ"ג( והתוצר הגולמי המקומי התוצר  2102להלן עולה כי בשנת  2-ו 0מתרשימים 

)שאינו מוצג התוצר לנפש ו, אחוזים 2.0-צמחו בממשלתי( -הכללי )לאהעסקי 

 . ירידה זו2100-ו 2101אחוזים. זוהי ירידה ביחס לשנים  0.2-עלה בכבתרשימים( 

 2102קשורה במידה רבה להאטה העולמית. ברבעון האחרון של והיא תה צפויה, יהי

  .ענן", בין היתר עקב מבצע "עמוד אחוזים 2.2אף ירד הגידול בתוצר לקצב שנתי של 
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 0תרשים 

 שיעורי צמיחה שנתיים של התמ"ג
 0695–2102אחוזי שינוי של התוצר המקומי הגולמי, במונחים ריאליים, 

 ערן ישיב ודניאל פרמסילר, מרכז טאוב  מקור )לשני הלוחות(:
 עיבודי בנק ישראלהלמ"ס,  נתונים )לשני הלוחות(:

 2תרשים 

 של התוצר העסקישיעורי צמיחה שנתיים 
 0695–2102אחוזי שינוי של התוצר העסקי, במונחים ריאליים, 
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כולל ציוד, מכונות, מבנים  – ההשקעה המקומית הגולמית, המבטאת קניית הון

ההשקעה ירדה שנים הלאורך . 'א2וכן השקעות בבנייה מתוארת בתרשים  – וכדומה

בתחילת שנות  אחוז 21-אחוזי תוצר בראשית שנות השבעים לפחות מ 22-מכ

אחוזי  06-למחודשת , אולם נתוני השנה החולפת מצביעים על עלייה האלפיים

השקעה בענפי המשק, שאינה כוללת ה. 2100-ו 2101בהמשך לעלייה בשנים  תוצר,

דומה לרמתה אחוזי תוצר, ב 02על  2102-עמדה בו התה יציביאת מרכיב הבנייה, הי

הממוצעת בשלושת העשורים האחרונים. ראוי לציין כי רמה זו נמוכה יחסית, בפרט 

מראה את מיקומה הנמוך  'ב2רכי המשק בתחום התשתיות. תרשים ולנוכח צ

 .בתחום ההשקעה הגולמית OECD-יחסית של ישראל בקרב מדינות ה

 

 

 

 

 א'2תרשים 

 השקעות 
 0695–2102כאחוז מהתוצר, 

  

 ערן ישיב ודניאל פרמסילר, מרכז טאוב  מקור:

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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כפי תה יציבות בשיעור האבטלה ובשיעור ההשתתפות, יבשוק העבודה הי

. שיעור האבטלה ממשיך להיות נמוך יחסית בהשוואה 'א2לראות בתרשים אפשר ש

באירופה , בעת שבמדינות רבות 'ב2לאומית, כפי שניתן לראות בתרשים -ןבי

מעבר לכך אף אחוזים ו 2-6-האבטלה עדיין מצויה בטווח של כ צות הבריתובאר

נוספת בשכר הריאלי חלה עלייה  2102בשנת בעקבות המשבר העולמי. כמו כן, 

 אחוזים.  0.2-כ – הממוצע למשרת שכיר
 

 

 

 

 ערן ישיב ודניאל פרמיסלר, מרכז טאוב  מקור:

  OECDנתונים:

 ב'2תרשים 

 OECD-במדינות ה השקעה גולמית
 2100כאחוז מהתוצר, 
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 א'2תרשים 

 שיעור האבטלה ושיעור השתתפות בכוח העבודה האזרחי 
2102–0666 

 

 ערן ישיב ודניאל פרמסילר, מרכז טאוב  מקור:

 עיבודי בנק ישראלהלמ"ס,  נתונים:

 ב' 2תרשים 

 OECD ,2012-במדינות השיעור אבטלה 
 

  

  

   

   

   

   

 ערן ישיב ודניאל פרמיסלר, מרכז טאוב  מקור:

  OECDנתונים:
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 ב. פעילות המשק עם חו"ל

בתוספת  ,סך הייבוא של ישראלהחשבון השוטף מבטא את סך הייצוא פחות 

(. סך החשבון מייצג את היקף רצות הבריתהעברות שהמשק מקבל )כגון הסיוע מא

המסחר של המשק עם חו"ל. הגירעון או העודף בחשבון זה, המוצג כאן, משמעותו 

, 5 צבירת חוב או צבירת נכסים של המשק ביחס לחו"ל. כפי שניתן לראות בתרשים

ון השוטף בשנים האחרונות, שהתבטא בעודף גדול במיוחד לאחר שחל שיפור בחשב

-כ –ם כי נמוך יותר אנותר עודף בחשבון השוטף,  2102, בשנת 2101-ו 2116בשנים 

נבעה במידה רבה מהאטה  הירידה בעודף בחשבון השוטף מיליארד דולר. 1.2

ייסוף השקל, שייקר את המוצרים מבייצוא עם התמשכות המשבר בעולם ו

 ם הנמכרים בחו"ל.יהישראלי

 
 

 5תרשים 

 החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 0621–2102כאחוז מהתוצר, 

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

 ערן ישיב ודניאל פרמסילר, מרכז טאוב  מקור:

 עיבודי בנק ישראלהלמ"ס,  נתונים:
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דולר, מצביע על כך שהשנה נחלקה -, המציג את שער החליפין שקל9תרשים 

חל פיחות בשקל, ומאותה נקודה התהפכה המגמה והשקל  2102לשניים: עד קיץ 

לדולר. התפתחויות  שקלים 2.05-לדולר לרמה של כ שקלים 2-התחזק מרמה של כ

 .פוליטי בישראל-ששות בתחום הגיאואלו קשורות בחששות ממשבר בגוש היורו ומח

במחצית הראשונה של השנה הביאו חששות אלו למכירת שקלים וקניית דולרים 

 2102וון העסקאות. בשנת יובמחצית השנייה, עם ירידת החששות, התהפך גם כ

 Credit Defaultהגלומה בניירות הערך הקרויים ,ישראל לשפחתה פרמיית הסיכון 

Swaps (CDS), ת רמת הסיכונים בעולם בממוצע.עם יריד   

 

  םיג. האינפלציה, הריבית והשווקים הפיננסי

בחלקו התחתון של הוא נע שיעור האינפלציה היה נמוך יחסית. במשך כל השנה 

 אחוזים 0.0-אחוזים לשנה( ועמד על קצב שנתי של כ 2עד  0האינפלציה )תחום יעד 

 9תרשים 

 2012דולר, -שער החליפין שקל
 

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

                                              

 ערן ישיב ודניאל פרמסילר, מרכז טאוב  מקור:

 בנק ישראל נתונים:
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ונותרו אחוזים  2-ל 2הציפיות לאינפלציה, הנגזרות משוק ההון, נעו בין . (0)תרשים 

 .2102ילת בתחום זה בתח
 

 

הוועדה המוניטרית החדשה של ביוזמת היו שלוש הורדות ריבית  2102במהלך 

 2לרמה של  2100אחוזים בסוף שנת  2.05מרמה של  אותההביאו ואלו בנק ישראל, 

 0.25 הופחתה הריבית שלוש פעמים לרמה של 2102אחוזים. במחצית הראשונה של 

ה. ריבית חח"ד ותשואת אג"ח שחר ירידת האינפלציתאמה את . מדיניות זו אחוזים

 שנים עקבו אחרי מדיניות הריבית של בנק ישראל. לחמש 

העלייה ובמשק עם ירידת האינפלציה והריבית, הירידה בסיכונים בעולם ו

 6-עלה ב 25. מדד ת"א ל אביבבשוקי המניות בחו"ל, היו עליות בשוק המניות בת

 . 2בתרשים מוצג , כפי ש2102במהלך  יםאחוז 0-ב עלה 011ומדד ת"א  יםאחוז

 0תרשים 

 2012אינפלציה, 
 

 החודשים האחרונים )ממוצעים חודשיים(. 02-אינפלציה בה* שיעור 
 החודשים הבאים )ממוצעים חודשיים(. 02-** הציפיות לאינפלציה ל

 ערן ישיב ודניאל פרמיסלר, מרכז טאוב  מקור:
 הלמ"ס ועיבודי בנק ישראל נתונים:

  

  

  

  

  

             –          

                     

               

                                              

             –          
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 הגירעון הציבוריד. 

גביית הסתכמה  2102מתאר את התפתחות הגירעון הציבורי. בשנת  6תרשים 

 02-התחזית בתחילת השנה, ובמ שקליםמיליארד  2.2-כב הנמוךהמסים בסכום 

בשל כך . 2101בסוף  תחזית המקורית בעת אישור התקציבמה מיליארד שקלים

עוסק  2סעיף צפוי מראש.  ההסכום שהירעון גדול מהיעד ומבגיהשנה הסתיימה 

  בהרחבה בנושא זה.

 

 

 2תרשים 

 אביב מדד שוק המניות בתל
 2102יוני –2112ספטמבר 

 

 ערן ישיב ודניאל פרמיסלר, מרכז טאוב  מקור:

 הבורסה לניירות ערך נתונים:
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צמיחת כי כלכלית השוטפת ניתן לציין בצד החיוב -לסיכום התמונה המאקרו

תה ישוק העבודה וההשקעות. האינפלציה היהצמיחה בועמה  ,התוצר הייתה סבירה

בשקל בחלק מהשנה. בצד השלילה ניתן לציין שחל נמוכה במיוחד, על אף הפיחות 

את ההאטה בפעילות לקראת תום השנה, את הגירעון שנוצר בחשבון השוטף, ואת 

 ים בעקבות ההאטה. העלייה בגירעון התקציבי עם הירידה בגביית המס

 של המרכזי, שירותי הרווחה, * סך הגירעון הממשלתי כולל את הממ
 לאומי, הרשויות המקומיות ומלכ"רים. חלביטו המוסד

הגירעון לא , 0660-מ על פי קריטריון מאסטריכט של האיחוד האירופי **
אחוזי תוצר. הסכם זה הפך לסמן מקובל בעולם לתקרה  2יעלה על 

 סבירה לגירעון.

 ערן ישיב ודניאל פרמיסלר, מרכז טאוב  מקור:
 עיבודי בנק ישראל הלמ"ס,  נתונים:

 6תרשים 

 סך הגירעון של הממשלה*
 0662–2102כאחוז מהתוצר, 
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 המדיניות הפיסקלית  .2

הקדמת עם ו 2102סיום ב יהציבורסדר היום בתקציב הממשלה עלה לראש  הגירעון

מסע ל זכה להתייחסות נרחבת, החל בבנק ישראל ועד "הפיסקלי הבור"הבחירות. 

השונות. מן הראוי להסתכל על נושא זה בפרספקטיבות  מפלגותהבחירות של ה

 מתאימות.

משמעויות ויידונו  הגירעון בפרספקטיבה של זמן יבחןי בסעיף א' להלן

ארצות שווה המצב הפיסקלי בישראל למצב ביובסעיף ב'  ההתפתחויות האחרונות.

בסעיף ג'  הגירעון התקציבי לראש סדר היום הכלכלי. , שם גם עלה נושאהברית

  ב'.-פים א' והתפקוד הפיסקלי בעקבות הנאמר בסעי הצעות לשיפור יועלו כמה

  2רעוןיחוק הפחתת הג זרקור:

 

רעון בתקציב. יהג היקף, על נוסחיו השונים, קובע מה יהיה הפחתת הגירעון חוק

הכנסות המדינה ממסים והכנסות  ףעם התחזית להיק רעון,יהג פו הנקבע שלהיק

ביטוח לאומי(, הם הקובעים את היקף ואחרות )תמלוגים, רווחי בנק ישראל 

קבע מה יהיה  (0662)רעון יהמותרת בתקציב לשנה הבאה. חוק הפחתת הגההוצאה 

רעון יהג :רעון המקומי בתקציב המדינה ללא מתן אשראי )להלןיגודלו של הג

מאז הוא שונה החוק שוב, ו 0669-כאחוז מהתוצר, בכל אחת מהשנים. ב ,המקומי(

מדינה )למעט רעון הכולל בתקציב הייחול החוק על הג 0660בע כי החל משנת וק

 מתן אשראי(.

אינו  הוא .החוק חל על תקציב המדינה ולא על תקציב הסקטור הציבורי כולו

גופים של המוסדות הלאומיים ושל מחייב את תקציביהם של הרשויות המקומיות, 

הציבורי, אשר הרצון להפחיתו היה אחד המניעים  החובאלא שציבוריים אחרים. 

ים יבורירעון, מורכב לא רק מהגרעונות הציהעיקריים לחקיקת החוק להפחתת הג

 .הללו גופיםהבתקציב המדינה אלא גם מגרעונותיהם של 

 השנים האחרונות. 21-הגירעון בפועל באת מציג את יעד הגירעון ו 01תרשים 

 

 

 

 

                                                        
 (. סעיף זה מתבסס על הנאמר שם. 2111להרחבה בנושא ראו דר )  2

 (המשך בעמ' הבא)
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הפערים בין היעד את זמן ולאורך התרשים מראה את השתנות יעד הגירעון 

 ט.סלביצוע בפועל, הנידונים בטק

 

 זמן לאורךהתקציבי בישראל  הגירעון א.

השנים  21-תיאר את התפתחות הגירעון הכולל של הממשלה ב לעיל 6תרשים 

 2 –הגירעון נמוך מקריטריון מאסטריכט הנודע  האחרונות. בחמש מתוכן היה

של ממוצע הואחוזים,  5.22-ל 2.02 נע הגירעון בין תוצר. בכל השנים האחרות אחוזי

 01תרשים 

 גירעונות ממשלתיים בהשוואה ליעדי הגירעון הרשמיים
  0662–2102כאחוז מהתוצר, 

 

( 0662-חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תשנ"ב ע"פ *
 ותיקוניו השונים.

 ערן ישיב ודניאל פרמיסלר, מרכז טאוב  מקור:

 דוחות מבקר המדינה, משרד האוצר נתונים:

  

  

  

  

  

  

  

                                          

            

              

 (המשך מעמ' קודם)
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אחוזי  2.2 עמד על 2102-בגירעון ה. אחוזים 2.0עמד על השנים הנבדקות  21כל 

 רונות.לממוצע של שנות הגירעון האח כלומר קרוב ,תוצר

כמה ים המנחים את עבודת האוצר פיסקליבמהלך שנים אלו השתנו הכללים ה

 – כמו גם כלל הגידול בהוצאה. בפרט, יעד הגירעון ,יעד הגירעון השתנה .פעמים

3פעמים. 02השתנה בתקופה הנסקרת  – 01בתרשים  מוצגה
 2116כך למשל בשנת  

שאמור היה להגיע לאחוז אחד מהתוצר בשנת  ,נקבע יעד הגירעון בתוואי יורד

אחוז אחד מהתוצר  של והיעד לירידה מתונה יותר,התוואי שונה  2102; בשנת 2102

 .2106-נקבע להשגה רק ב

 : זה אפשר וראוי לשאול שתי שאלות בהקשר

 מדוע ראוי לבחון את המתרחש בנושאו 0662מה קרה לגירעון הממשלתי טרום  א.

 משנה זו ואילך?

 כיצד נראה תוואי החוב הממשלתי יחסית לתוצר בשנים הנבדקות? ב.

בתשובה לשאלה הראשונה יש להזכיר כי בתחילת שנות התשעים הסתיימה 

תקופה של ירידה משמעותית בגודל ההוצאות והמסים כאחוז מהתוצר, בעקבות 

והמדיניות שבאה בעקבותיה. כדאי לציין  0625-התכנית לייצוב האינפלציה ב

 אחוזים מהתוצר. 01-ום תכנית הייצוב היו הוצאות הממשלה כשטר

מרמה של  0625-תוצר, הרי זה ירד בעקבות שינוי המדיניות ב-באשר ליחס חוב

מאז המשיך וירד החוב  .תשעיםאחוזי תוצר לכמחצית מכך בתחילת שנות ה 211

 אחוזי תוצר בשנים האחרונות. 05-באופן מתון יותר, והגיע לכ

 . היאלו מלמדות על כך שישראל נעה סביב קריטריון מאסטריכטא התפתחויות

 אחוז 0 לא בהרבה, ומתקשה להתכנס לגירעון של רך כללבד מרבה לחרוג ממנו, אך

  שנים בו 2110–2112 מחזורית: בשנות המשבר-אנטי תוצר. ניכרת גם התנהגות

הוא היה נמוך  2115–2110הצמיחה המהירה  ואילו בשנות ,גדל הגירעון 2112–2101

מחזוריים הללו לשינויים בגביית -האנטי יחסית. ניתן לייחס את רוב השינויים

 הכלכלית, ופחות למדיניות מכוונת. ההאטה או ההאצה בפעילותבעקבות המסים 

4פירט בנק ישראל 2102בפרסום מפברואר 
 את הצפי לגירעון לשנים הקרובות. 

התחייבויות הו ,מהתחזיות המקוריות מסים נמוכיםהתקבולי כי הבנק הדגיש 

משקל ההוצאה הציבורית  צפה עלייה של הואלהוצאות עתידיות גבוהות יחסית. 

(. 2121העשור ) אחוזי תוצר בסוף 20 כמעטתוצר עד  אחוזי 22מקצת מעל  –בתוצר 

 לפי התכניות שאימצה הממשלה ושיעורי מס על פי החקיקה הקיימת, תוואי

                                                        
 .(2112) ברנדר ולפרטים רא  3
 .2102, בנק ישראל   4
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יצוין  העשור. עד סוף אחוזי תוצר 0-אחוזי תוצר לכ 2 מסביבותהגירעון צפוי לעלות 

 .קרובות לכךהגיעה ישראל לרמות גירעון  כבר 2112–2112כי בשנים 

 השפעת הדמוגרפיה זרקור:

 

ירידה בהכנסות למעבר להתחייבויות להוצאות שהממשלה כבר קיבלה על עצמה ו

ממסים עם ההאטה בפעילות, אשר הציבו את הגירעון בתוואי בעייתי, יש לציין צפי 

שכה המרכזית . התחזיות הדמוגרפיות של הלבעתיד יותר מהותיותלהתפתחויות 

יה בקבוצת הגיל הפורה יהאוכלוס של גידולהחוזות ירידה בקצב  לסטטיסטיקה

. שיעורי הגידול שלה צפויים לרדת 92 עד 25בני  – ביותר מבחינת שוק העבודה

לשנה אחוזים  0.5-לשנה בתחילת המאה הנוכחית לפחות מאחוזים  2.5-מקצב של כ

 –ומעלה  95גילאי  –אוכלוסיית הקשישים יעלה משקל במקביל במחצית המאה. 

במחצית המאה )בן אחוז  09בתחילת המאה למעל מכלל האוכלוסייה אחוז  01-מכ

 (. 2100משה, 

חרדי, שהוא כעת המגזר -ירידה במשקל המגזר היהודי הלאחול צפויה לכמו כן, 

במהלך המחצית הראשונה אחוז  51-לכאחוז  01הפורה ביותר. משקלו ירד מכמעט 

 . , וצפוי לרדת עודהמאהשל 

שינויים דמוגרפיים אלו יובילו לנטל גובר על תקציב המדינה, אם לא יחול שינוי 

משום שדפוסי התעסוקה  ,וערביםשל חרדים ו קשישיםבדפוסי התעסוקה של 

יותר הוצאות על  , ולעומת זאת עלסיםפחות הכנסות ממ על הנוכחיים מבשרים

 ל תשלומי רווחה( לקבוצות העניות.( ועל העברות )כולקשישיםבריאות )ל

השנים  21-הנוכחית נראה כי ישראל אינה חורגת מהתנהגותה ב בנקודת הזמן

בעת קשה לראות איך  פיסקלי מסוכן. בה אילתוו להידרדרעלולה אך  ,האחרונות

על סדר היום  הנמצא ,אחוז אחד מהתוצר תתקרב ממשלת ישראל ליעד גירעון של

 של קובעי המדיניות כבר תקופה ארוכה.

דרדרות. יהשתימנע נשאלת השאלה כיצד יש לנהל את התוואי הפיסקלי כך 

 .צות הבריתלהשוואה עם ההתפתחויות הפיסקליות באר כדאי לפנות לשם כך
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 רצות הבריתמהמצב הפיסקלי בא לקחים ב.

ניצבים ת. בצד אחד פיסקלימתחולל ויכוח חריף בנושא המדיניות ה צות הבריתבאר

י בבית הנבחרים. נהרוב הרפובליק –ובצד האחר  ,בסנאט הנשיא והרוב הדמוקרטי

על העשירים, וברפורמה אלו המוטלים במיוחד  הצד הראשון תומך בהעלאת מסים,

 טווחל הוצאות הרווחה והבריאותמוגבלת בצד ההוצאות, בפרט בכל הנוגע לתוואי 

ובקיצוץ במסים,  ארוך. הצד השני מעוניין בקיצוץ הוצאות, בפרט בתחום הרווחה,

סביב העלאת  עימותים חריפים, בעיקר כמהעשירים. הוויכוח הזה הוביל לל בפרט

עליהם  ת החוב הציבורי, אישור התקציב, פקיעת תוקף קיצוצי מסים )שהוחלטתקר

 ."מועדים פיסקליים" בעבר( ועוד

  :שנים האחרונותבהתפתחויות שאירעו בפועל כמה ראוי לציין 

 הוא יעמוד  2116-תוצר באחוזי  01 לאחר שהגירעון התקציבי היה מעל

אחוזי  2-ל 2 וצפוי לנוע בין ,2102תוצר בשנת אחוזי  5 על קצת מעל

 בעשור הקרוב. תוצר לשנה

  נושאים מסוימים ונאלצו להתמודד עם הצדדים הצליחו להסכים על

קיצוצי תקציב ובראשם  –תוצאות אי ההסכמה בנושאים אחרים 

 . 2102והשביתה הממשלתית באוקטובר  ,רוחביים אוטומטיים

 רוג האשראי של יהורדת ד ובכלל זה ,פיסקלילכל אורך המשבר ה

 איגרות חובעל  הייתה התשואה ,S&P רוגיסוכנות הדב צות הבריתאר

זה  שנים נסחרות 01-ממשלתיות בשפל היסטורי. כך למשל, האיגרות ל

ברבעון השני אחוזים  0.92) לשנהאחוזים  2תקופה ארוכה בסביבות 

ברבעון אחוזים  2.0)אחוזים  2-שנה בכ 21-והאיגרות ל (2102 של שנת

 (.2102 של שנת השני

 הוויכוח הפיסקלי וההתפתחויות הללו עומדים בצל המשבר הגדול, שפרץ במלוא

 ובצל התחזיות, "המיתון הגדול" מה שקרויהגיע ובעקבותיו  2112עוזו בספטמבר 

להמשך הגידול בהוצאות לבריאות כאחוז מהתוצר. הללו דחפו את המדיניות 

בר הפיננסי חייבו גידול בהוצאות הממשלה, המיתון הגדול והמש וונים שונים:יבכ

תכנית גדולה של הרחבה פיסקלית. המיתון הביא  יושמה 2116ואכן בתחילת 

אך הצפי לגידול בהוצאות  ובחוב הציבורי. לירידה במסים ולגידול נוסף בגירעון

דוחפים מצדם לריסון  הבריאות והחששות מפני גידול גדול מדי בגירעון ובחוב

 .פיסקלי
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 בישראל,היא כי  קנה אחתמסביחס למדיניות בישראל? מכך מה ניתן ללמוד 

בנושא  בכלל זהוהסכמה ניכרת בתחום הפיסקלי, , שוררת אי ארצות הבריתכמו ב

 צות הבריתגם בארכמו כן, היקף ההוצאות, תמהיל המסים והגירעון הרצוי. 

 לע משבר הגדוליות השוטפות והשפעות הבצד הסוג ,ארוכות טווח קיימות סוגיות

 הפיסקלית. התוויית המדיניות

לפגיעה במשק, כמו  פיסקלי כזה יכול להוביל היא כי ויכוח שנייהמסקנה 

קיומן של  עם זאת, הורדה זו לא מנעה את. S&P סוכנותברוג האשראי יהורדת ד

 תשואות נמוכות על החוב הממשלתי האמריקאי.

יכוח ותחולל הוהבזמן שהפיסקלי. של הדיון  לקח חשוב נוסף הוא הפרקטיקה

וכל הדיון נערך בפרספקטיבה  ,בגירעון חל קיצוץ משמעותי צות הבריתבארהחריף 

התכנון דנים במדיניות התקציב  של עשור קדימה. הן הצדדים הפוליטיים והן גופי

  ארוך. בפרספקטיבה זו, תוך לקיחה בחשבון של הבעיות לטווח

 ת בישראלפיסקליה מדיניותשיפור הל הצעות ג.

חושף כמה היבטים בעייתיים בניהול התקציב בישראל. להלן מוצגים  הדיון לעיל

 בהקשר זה. כמה רעיונות לשינויים

התקציב בישראל בניית  בתהליך .שנתית-שנתית, מעטפת חד-ליבת תקציב רב

ישראל  הצבת יעדים לאורך זמן. כך מתקשה ממשלת עדר תכנון ואייד הומא יםניכר

יתר על כן, והיא חוזרת ומשנה אותו.  ,הגירעון שהיא עצמה קובעתלעמוד בתוואי 

למשל על  –לא קיים גוף תכנון באוצר או מחוצה לו שמסוגל לספק תחזיות אמינות 

צות השוואה, בארלשם ולתכנן מדיניות ארוכת טווח.  – תוואי ההכנסות ממסים

 שנים.  עשרשל ומוצגות תכניות לטווחים ( OME, CBOגופי תכנון ) הוקמו הברית

שנים. עשר גם בישראל רצוי שיתקיים תכנון תקציבי מושכל לתקופה של כ

היא מתווה ועדת ברודט  ,מתבצעת באופן מושלם אף שאינה ,לכך אחת הדוגמ

מתווה תקציב למשרד הביטחון לעשר  2110-ברודט קבעה ב לתקציב הביטחון. ועדת

חינוך, ה פיסקלי גם בתחומילתכנן תוואי  שנים. בדומה למתווה ברודט ניתן

 תשתיות ועוד.הרווחה, הבריאות, ה

מדיניות נהל לעל יכולת בפרט וכדי לשמור על יכולת ניהול מדיניות אקטיבית, 

)מדיניות ממשלתית שנועדה למתן את מחזורי העסקים ולמנוע  מחזורית-אנטי

כליבת  מתווים לטווח ארוךניתן להגדיר את ה ,אינפלציה או מיתון ואבטלה(

יהיה בנוי מהליבה  בעוד המעטפת תהיה שנתית וגמישה. סך התקציב ,התקציב

 התקציב להתפתחויות השוטפות.את האחרונה תאפשר להתאים ו ,ומהמעטפת
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התקציב ניתנות לשיפור בניית חשובות בתהליך  שתי תופעות .גופי תכנון וחיזוי

כשל חוזר בחיזוי היא  האחת .על ידי כינון גופים מתאימים במשרד האוצר

שנתיים. –עדר תכנון לטווח של יותר משנהיוהשנייה היא ה ,ההכנסות ממסים

 במדינות המערב קיימים גופים שתפקידם לנתח את הרכב התקציב, להציע חלופות

תועלת של חלופות שונות, -לתמהיל ההוצאות ולתמהיל המסים, לערוך ניתוחי עלות

תוואי ההוצאות ותוואי המסים ולאפשר לערוך תחזיות של ", מודל מס" להפעיל

בקונגרס ובבית  קיימים למשלאלו כטווח. גופים  של תוואי תקציבי ארוך תכנון

במשרד האוצר ובמוסדות מחקר בבריטניה. בישראל אין ו, צות הבריתבאר הלבן

משמעותיים באוצר או מחוצה לו המסוגלים לספק ניתוחים, הערכות  גופים

ות הקמת גוף כזה במשרד ייקף הראוי. צעד ראשון יכול להל בה"הנ ותחזיות מהסוג

 האוצר.

נוגעות לניהול התקציב ונועדו לאפשר  ההצעות לעיל .תפיסקליהקמת מועצה 

בתוכן את אפשרויות התכנון.  תכנון מושכל לאורך זמן. השאלה היא כיצד למלא

בישראל מתנהל  ,2100בשנים האחרונות, במיוחד מאז המחאה החברתית של קיץ 

  ויכוח חריף על סדר העדיפויות בתקציב.

 קביעת סדר עדיפויות למדיניות פיסקלית יכולה להסתייע במועצה פיסקלית. גוף

מורכב ממומחים, בהם אנשי אקדמיה ומדינות מערביות  כמהכזה קיים כבר ב

 אחרים בעלי ניסיון במדיניות פיסקלית )למשל אנשי משרד האוצר או המועצהו

כלכלה בהווה או בעבר(. גוף מקצועי כזה יכול להביא בפני שר האוצר הלאומית ל

המקצועיות שלו היתרון בגוף כזה הוא  .הממשלה חלופות למדיניות התקציב ובפני

 דלעיל כדי לבנות אסטרטגיות תקציב. בגופי התכנון להיעזר ויכולתו
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   מקורות

, משרד האוכלוסייה הישראליתשינויים במבנה ובהרכב (, 2100בן משה, אליהו )
  .התמ"ת

: ביצוע תקציב המדינה בשנת פברואר 11הודעה לעיתונות מיום (, 2102בנק ישראל )
 .ותמונת התקציב לשנים הבאות 2012

  .2011דין וחשבון לשנת  (,2102בנק ישראל )

 מאגרי נתונים שוטפים. בנק ישראל,

יעדי הגירעון וההוצאה במאמצי  יעדים או צעדים? תפקידם של (,2112)ברנדר, עדי 
 , בנק ישראל.2002-1891הקונסולידציה הפיסקלית של ישראל, 

 ים. ימאגרי נתונים היסטור ,(2102הבורסה לניירות ערך בת"א )

 שנים שונות., שנתון סטטיסטי לישראל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מאגרי נתונים שוטפים. ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

החשבונות הלאומיים לישראל לשנת  (,2102) המרכזית לסטטיסטיקההלשכה 
2012. 

 , שנים שונות.ח מבקר המדינהדו

 , שנים שונות.הגירעון הממשלתימשרד האוצר, יחידת החשב הכללי, 

 ,הרבעון הישראלי למיסים"החוק להפחתת הגרעון לדורותיו",  (,2111)דר, ורד 
  .95–02, עמ' 019

OECD (2013), Economic Outlook No. 93.  
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 בישראל העבודה פריון

 דוד-דן בן

 תקציר

היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות  ת ישראלמדינ

שמניע את  ,בהגברת הפריון יםמרכזי יםמרכיב תי תכונות שהןש – וחדשנות

בין הנמוכים בעולם הוא ישראל בפריון העבודה  זאת, למרות הצמיחה הכלכלית.

תופעה  – המפותח, והוא הולך ונסוג מהמדינות המובילות מאז שנות השבעים

 משולביםגורמים  כמהפרק זה מתמקד ב .שאינה בת קיימא בטווח הארוך

הקשר בין רמת את  הוא משווהכמו כן,  .רי הפריון הישראלי הנמוךוהעומדים מאח

 .מדינות אחרותובישראל ב בענפים עסקייםשכר ההון וה, מלאי הפריון

 

 יםפריון תלויב יםפריון, ושיפורב יםמיחה כלכלית מונעת על ידי שיפור

כמה מהמוסדות האקדמיים המובילים בעולם בית ל אמדינה שהיבחדשנות. כ

בא לידי ביטוי  גודלשהכפי  ,יותר פטנטים ביחס לגודלהשיש בה  ;(0202 ,)קירש

G7-המדינות מאשר ממוצע  ,(תמ"גתוצר מקומי גולמי )ב
ענפי שו ;(0200 ,דוד-)בן 1

נהנית  ישראל – מהמובילים בעולםבה הם  טק-הייהטכנולוגיה ו-ביוהרפואה, ה

 ,נור וזינגריאפ" )ס-הסטארט תכינוי "מדינל מיתרון בתחום החדשנות, ואף זכתה

בהיקף גבוה יותר מכל מדינה סיכון -הוןזוכה להשקעות  ישראלכמו כן, (. 0200

ישירות הזרות הה משמעותית בהשקעות יעליוחלה  ביחס לתמ"ג, OECD-אחרת ב

 אףאך (. 0200 ,דוד-עד תחילת המיתון העולמי האחרון )בן 0882-מבמדינה 

  נה תנאי מספיק.י הכרחי לשיפורים בפריון, היא איחדשנות היא תנאש

                                                        
  באבי החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל ,דוד, מנהל מרכז טאוב-פרופ' דן בן ,

, איל קמחילדניאל פרמיסלר, ללחיים בלייך,  תודות , לונדון.CEPR-עמית מחקר ב
 הערותיהם והצעותיהם. לקיריל שרברמן עלו לאיתן רגב

 , קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה ויפן. ארצות הבריתהן  G7-מדינות ה  1

 צ



 0202חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   82

 לאומית -ןביהשוואה  –פריון, תעסוקה ורמת חיים . 1

את חשיבותו . מ"ג לשעת עבודהתמוגדר כד אחד לפריון נקרא פריון עבודה, והוא מד

בכל  0200-ב , המשווה את רמת החיים0של פריון העבודה ניתן לראות בתרשים 

כמה מהגורמים לצד  – היא משתקפת בתמ"ג לנפששכפי  – OECD-מדינות ה

הבסיס בגרף  מדינתל היא ישרא תוהשוואהעיקריים המשפיעים עליה. בכל ה

(. הציר האופקי באופן יחסי אליה תוכל שאר המדינות נמדדו 022ישראל =  ,)כלומר

מתאר את התמ"ג לנפש בכל אחת מהמדינות ביחס לישראל. כפי שניתן לראות, 

 ישראל. ב מאשרגבוהות יותר  תוצר לנפשהרמות  OECD-מרבית מדינות הב

שיעורי  :הציר האנכי מודד שלושה גורמים שונים המשפיעים על התמ"ג

שיעורי התעסוקה כל המדינות כמעט בתעסוקה, שעות עבודה ותוצר לשעת עבודה. 

, זאתצד לגבוהים יותר מאשר בישראל.  (35עד  23) קרייםיהעהעבודה  יגילבקרב 

מדדים ל נראה כי מדינות נמוך יותר מבישראל.הב וועסק ברממספר שעות העבודה ל

את לעומת זאת, אפשר לראות בבירור בתרשים קשר ישיר לתמ"ג לנפש.  ןהללו אי

בין התמ"ג לנפש. והשלישי, פריון עבודה, הנבדק בין הגורם  החיובי החזק הקשר

ככל שפריון העבודה גבוה יותר, כך נוטה התמ"ג לנפש להיות גבוה יותר. מבחינה זו 

יה יכאשר שיעור גבוה יותר מהאוכלוסעל כך שמצביעים  0בתרשים  ממצאיםה

ולמרות  מועסק, וכאשר פריון העבודה גבוה יותר, כל מועסק יכול לעבוד פחות שעות

 רמת החיים הממוצעת באותה מדינה תהיה גבוהה יותר.  זאת

ה היחסי של ישראל במונחים של קומממאוד שינויים ב עטחלו מ 0881מאז  

אז, (. א'0222דוד )-כפי שניתן לראות בגרף דומה בבן ופריון,עבודה תעסוקה, שעות 

בתחום פריון  רציניתבפני בעיה  –ועודנה עומדת  –ישראל עמדה כמו עכשיו, 

 .העבודה
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 השוואה לאורך זמן  –תעסוקה ופריון . 2

ששרר בארץ בתחילת העשור מאוד כבד המיתון ההתאושש מממשיכה לאף שישראל 

העבודה  ישיעורי התעסוקה בקרב גברים בגילעלו אף כתוצאה מכך הקודם, ו

. מגמה זו יםבתעסוקת גברים ישראל ארוכת טווח ת ירידהמגמקיימת , העיקריים

 G7-דינות הממאשר בתר במהירות רבה יו מתקדמתו, עשורים כמהנמשכת לאורך 

לא יצאו עדיין מהמיתון הכבד ביותר  G7-שמדינות ה אף על פי(. לכן, 0)תרשים 
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 0תרשים 
 2012הקשר בין רמת חיים לעבודה, 

 022, ישראל = לעומת ישראל OECDמדינות  20

 

 )מעודכן( 0222דוד, -בן מקור:

 OECD נתונים:
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 ,אחוזנקודות  2.3-לבין ישראל ו בינן, גדל פער התעסוקה שלושיםשחוו מאז שנות ה

 2עשורים.בשנות השבעים, לפני כמעט ארבעה שנרשמו ם כמעט זהים שיעורילעומת 

שינויים ה שלתמונה נוספת מספק ( 2)תרשים  G7-שעות העבודה בישראל ובל עבט מ

מספר שעות העבודה נפל  עד אמצע שנות השבעים. 0812בהרגלי העבודה מאז 

 G7-מספר שעות העבודה ב המשיך אותה תקופה. מG7-בישראל ובנפש השנתי ל

בצורה חדה בשנות התשעים ומאז הן נמצאות  עלה מספרןבישראל בזמן שת, לרד

                                                        
שדרגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במידה ניכרת את סקר כוח האדם שלה,  0200-ב  2

כהן, בורק רבים שלא נכללו בו בעבר )משתתפים ובעקבות זאת נוספו לכוח העבודה 
(. עד שהלמ"ס יפרסם נתונים השוואתיים בין שיטת הסקר הישנה 0202, ומקובקי

ע משינויים של ממש נוב 0200-לחדשה, לא ניתן לדעת כמה מהגידול בתעסוקה ב
 בתעסוקה ולא משיפורים בשיטות הדגימה.

 0תרשים 
  1970–2012שיעורי תעסוקת גברים, 

 23–35כאחוז מאוכלוסיית גילאי 

 

 דוד ואיתן רגב, מרכז טאוב-דן בןמקור: 

 OECD למ"ס, נתונים:
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 לנפש , מספר שעות העבודהשל העשורים האחרונים תנודתיותבירידה. בעקבות ה

 שלושה עשורים קודם לכן. , 0892-ב ןה למספרזההיה כמעט  0200-ב בארץ

 ת גבריםבתעסוק G7-המדינות בין ישראל ללאורך זמן וסף לפערים הגדלים נ

 מדינהפריון העבודה ב בתחום החדשנות, ובשעות העבודה, ולמרות יכולתה המוכחת

בין פער נוצר  בתחום זה. גם לעיל 0תרשים מראה , כפי שOECD-הוא מהנמוכים ב

במהלך העשורים האחרונים. פריון העבודה בישראל עולה ישראל למדינות האחרות 

 –( 5כמעט ארבעה עשורים )תרשים במשך  G7-במדינות המזה שבקצב נמוך יותר 

הצמיחה על  (במונחים יחסיים) גוברתו כתהולהנסיגה שיש לעם כל ההשלכות 

  3.במדינה הכלכלית
                                                        

אלא  בפועל, אינה משקפת ירידה תלולה בפריון 0200-הירידה בפריון ב ככל הנראה  3
שיטות דגימה התקבלו בשל שנתונים  –תעסוקה גבוהים יותר באותה שנה  נתונינובעת מ

 .0200-לראשונה בישראל ב חלושהו ,ח העבודהומדויקות יותר של כ

 2תרשים 
 ממוצע שעות עבודה למועסק בשנה

 0200–0812 

 ואוניברסיטת תל אביב דוד, מרכז טאוב-דן בןמקור: 

 OECD למ"ס, נתונים:
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 לפריון הנמוך בישראל כללייםגורמים . 3

ענפי בבעוד ש .בהמשךניתן יהיה לראות , כפי שארץבעיית הפריון היא בעיה נרחבת ב

הקשורים  גורמים כמה, יש גם משפיעים על כךגורמים ייחודיים ה ישים שוניסוק ע

ת ההון האנושי והבעייתית של תשתירמתן  הוא םמה אחד 4.המשק תברמ לכך

                                                        
הגבוהים בעולם  דא אחוהיחסי של הכלכלה השחורה בישראל ה ההעובדה כי חלק  4

מדווחת.  בארץ אינהכלכלית הפעילות חלק ניכר מה( פירושה כי 0200 ,דוד-המפותח )בן
שאמור היה להיות גבוה יותר,  ,עם זאת, יש להניח שהדבר משתקף לא רק במונה )תמ"ג(

שגם הוא ככל הנראה גבוה יותר בפועל. לכן, לא מובן  ,נה )שעות עבודה(אלא גם במכ
מאליו איזו השפעה יש לעובדה זו על הפריון. בכל מקרה, אם חלקו של השוק השחור 

ולא  ,הזמן, הדבר אמור להתבטא בעיקר כהשפעה על רמת הפריון לאורךאינו משתנה 
 זמן. לאורךקדמות שלה התהשפעה גדולה על שיפוע מסלול ה כךצריכה להיות ל

 5תרשים 
 1970–2012פריון עבודה, 

 *0223 בדולרים של ,תמ"ג לשעת עבודה
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 * לפי יחס כוח קנייה.

 )מעודכן( ", מרכז טאוב0228דוד, "דו"ח מצב המדינה -דן בןמקור: 

 , בנק ישראלOECD למ"ס, נתונים:
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-בו ב'0222-ב משלדוד )ל-בןמחקרים שונים של תועדה בש , כפיבמדינה הון הפיזיוה

 לאומיים במקצועות הליבה-ן, הישגיהם של ילדי ישראל במבחנים ביה(. לדוגמ0200

 03-כל אחת מאשר במ קביעותבהיו נמוכים יותר  –מתמטיקה, מדע וקריאה  –

לפני הרבה מאז סוף שנות התשעים )ואולי להשוואה נטיות רלווה OECD-ה מדינות

התמונה מחמירה אם  .(0888מדגמים ארציים מייצגים מלפני  לא קיימיםאף ש כן,

 ורבות מהבנות בניםאת כל האינם כוללים  מבחניםהמביאים בחשבון ש

שיעורם עומד שאינם לומדים את מקצועות הליבה ו ,מגזר החרדיהמשתייכים ל

 םהחינוך שניתן לילדי 5אחוז מתלמידי בתי הספר היסודיים בישראל. 02על כיום 

לא רק מתחת לכל המדינות המפותחות, אלא גם  מדורגיםהמניב הישגים  םערבי

 העולם השלישי. ממדינות מתחת לרבות 

כמעט מחצית מתלמידי בתי הספר  הוא יחד םערביההחרדים ושיעורם של 

 ,היחידות בישראללא  , אךביותר הגדולותהן הקבוצות אלה . היסודיים בארץ

 0202-ל 0222בין  . במהלך העשורמקבלות חינוך יסודי מהגרועים בעולם המערביש

בבתי ספר אחוז  31של ישראל ובם יערביברישום לבתי ספר אחוז  21חל גידול של 

בתי הספר ל רישוםהגידול ב אתהרחק מאחור  וותירהש , נתוניםםירדיח

 ,נוכחייםהרישום ה היקפי. (אחוז 2.2אחוז( והממלכתיים ) 00דתיים )-ממלכתיים

 ורשבעבשיעורי השינוי ברישום בין הקבוצות השונות ההבדלים הגדולים בצירוף 

בהשוואה נמוכה מאוד  ברמה ישל הון אנושי ישראל יתתשתית כלל יוצרים ,האחרון

 יצליחו להגיעלמדינות מפותחות אחרות. אפילו אם חלק מהילדים המוכשרים יותר 

שוק לבסופו של דבר הגיע ל ות, בסיס ההון האנושי האיכותי שיוכללאוניברסיטא

 להיות.  היה יהיה צר בהרבה ממה שהוא יכולהעבודה 

  תיחסי ותנמוכ השכלה ומיומנותרמות ב עובדים זרים סיבית שלאכניסתם המ

רק  ( בארץ אחד מכל שמונה עובדים במגזר העסקישיעורם הגיע לבנקודה מסוימת )

(. 0202 ,דוד-)בן הישראלי מחריפה את בעיית ההון האנושי הנמוך בשוק העבודה

הזקוקות לכוח עבודה צעיר כתוספת  ,שלא כמו במדינות מערביות אחרות

                                                        
אחוז בהישגים במתמטיקה  00.5מצביע על שיפור של  0200-שנערך ב TIMSS-מבחן ה  5

באותה שנה ו ,תלמידי כיתה ח' 5,688השתתפו  0200. במבחן של 0221-ב מאז המבחן
במבחן המיצ"ב הארצי  –במדינה  המחזורכמעט כל  –תלמידי כיתה ח'  55,220השתתפו 

, כך שאין דרך להשוות את השיפור הכולל 0221-במתמטיקה. מבחן זה לא נערך ב
אחוזים  5.5, ונצפה שיפור של 0229-נערך בהמיצ"ב שלפניו בתקופה זו. עם זאת, מבחן 

ההישגים במתמטיקה של  0200-נערך בשמבחן המיצ"ב אלא שב. 0200-ל 0229-מ
משמעות בסימן שאלה גדול את  עמיד, מה שמ0229של  תלמידי כיתה ח' חזרו לרמה

 .TIMSS-בה נערך מבחן הש, השנה 0200השיפור שנמשך רק עד 
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ה צעירה באופן יוצא דופן בהשוואה יות, בישראל האוכלוסיזדקנלאוכלוסיותיהן המ

נות הנמוכה יחסית של חלק גדול רמת המיומכמו כן, למרבית המדינות המפותחות. 

מחו"ל בעובדים  משקאת הצורך להציף את המבטלת יה המקומית ימהאוכלוס

זאת, כמויות עצומות של עובדים זרים ממשיכים לקבל למרות שהשכלתם נמוכה. 

 . ישראלהיתרי עבודה ב

הוזנחה במשך עשרות ש ,רץתשתית התחבורה בא גורם נוסף לבעיית הפריון הוא

במספר כלי  תכבישי ישראל, הנמדדב צפיפות(, ה0200דוד )-בןבשנים. כפי שמתואר 

. בה בעת, מספר כלי הרכב OECD-המממוצע  0.6א פי יכביש, ה ילומטרהרכב לק

 תשתית התחבורהעד כמה  מחיששמ, מה OECD-בממוצע ההוא רק מחצית מ נפשל

יותר,  רבהכבישים צפיפות על הנה. ככל שהרכי המדיוצ אינה תואמת את של ישראל

כדי להוביל את אותם  –נהגים, משאיות וכו'  –צורך במשאבים רבים יותר יש  כך

מוצרים. השימוש ברכבות בישראל מוגבל אף יותר בהשוואה למדינות המפותחות. ה

 פריון. את צמיחת ה מאוד המגבילבכבישים וברכבות נמוכה מדי ההשקעה ה

הון  מלאיין קשר החיובי בהעוד תחום שמשפיע על הפריון הוא מלאי ההון. 

 בתחתיתנמצא בישראל  לשעת עבודה ההון מלאי. 3לפריון העבודה מוצג בתרשים 

 רמות נמוכות יחסית של הוןבעלת  מדינהלכן אין זה מפתיע ש ,OECD-הדירוג 

 י. לאומפריון הב מפגינה צמיחה נמוכה ופיזי אנושי
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 הקצאתהמחייבת  ,מאודיש להוסיף ביורוקרטיה ממשלתית מסורבלת  ל אלהלכ

מראה  6, תרשים הושירותים. לדוגמ ותייצור של סחורעל חשבון משאבים נוספים 

-ב בגובהו השני ואהימים(  25כי מספר הימים הדרוש כדי להקים עסק בישראל )

OECD –  המממוצע  0.3פי-OECD,  ארץימים. השוק המקומי הקטן ב 02העומד על 

 3תרשים 

 OECD-עצימות הון ופריון עבודה ב
 0200, בדולרים שוטפים לפי יחס כוח קנייה, OECDמדינות  22-ב

 

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECD הבנק העולמי, נתונים:
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גורם  –תחרות מספקת  מחוסר והוא סובל, 6מדי אנשיםמעט של  םמרוכז בידיה

 מעודףו –פריון ב יםהדרוש לשיפור ופיזי קריטי בדרבון השקעות בהון אנושי

, יחסיתגבוהים  מחירים מקומייםל מוביליםו יוחוברים יחדכל אלה  7.רגולציה

 . ישראלאטרקטיביות של הסביבה הכלכלית בהפוגמים ב

                                                        
בראשות , נושא הגברת התחרותיותבאחת ההמלצות העיקריות של ועדה ממשלתית   6

הייתה הפרדה בין השליטה בחברות  ,(0200מנכ"ל משרד האוצר לשעבר חיים שני )
 י של המשק לאלה העוסקות בצד הפיננסי.העוסקות בצד הריאל

המליצה הוועדה הממשלתית לכלכלה ורפורמה חברתית  0200בעקבות מחאות קיץ   7
שינויים במדיניות הממשלה בנוגע לרגולציה ואכיפה,  כמהבראשות מנואל טרכטנברג על 

 שמטרתם הגברת התחרותיות במשק והפחתת מחירים. 

 6תרשים 
 2010דרושים להקמת עסק, הימים המספר 

 , לרבות ישראלOECD-בכל מדינות ה

 

  .0228-לוקסמבורג מהנתונים עבור  *

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 
 הבנק העולמי נתונים:
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 במדינות שונות לפי ענף הפריון תהשווא. 4

, ענפים עסקייםב פריון העבודה לאומית של-ןבי קד עובר להשוואהוכאשר המגם 

פריון העבודה  0883בשנת  8.לתמונה הלאומית דומהה בעייתית מתקבלת תמונה

פחות או יותר ניצב , יישראלהמהיהלומים בכתר  דא'(, אח1בחקלאות )תרשים 

 . מאז עלה פריון העבודה בחקלאותשבמדגם OECD-מדינות השמונה דירוג  אמצעב

-ב גם על כנו נותרהטווח ישראל במרכז  של ימיקומה היחס , אךובישראל OECD-ב

0229 . 

כמו גם תעשיות  ,טק-הכולל הייתחום  –ב'( 1תרשים ) תעשייתי בייצור

לאורך  OECD-מדינות הב נמוך יותר מאשר היה פריון העבודה – מסורתיות יותר

ישראל האפילה רק על איטליה, ונותרה מתחת  0229עד . 0883כמעט כל השנים מאז 

ת פיננסיים, שירותים עסקיים, מוסדו תחום שללשאר המדינות. פריון העבודה ב

למקום האחרון  0883-ג'( ירד מהמקום שלפני האחרון ב1) נדל"ן ופעילויות השכרה

התחבורה תיקונים, ה, הסיטונאיו . בתחומי המסחר הקמעונאי0229-ב (דנמרק )לצד

, היה פריון העבודה בישראל נמוך יותר מכל מדינות ('ד1) אוכלהואירוח השירותי ו

הרבה מאוד יה, ענף הכולל יבנתחום ה. ב0229-יותר ב עוד , ונמוך0883-ב OECD-ה

-מדינות הבאשר מעובדים זרים בלתי מיומנים, היה פריון העבודה נמוך בהרבה 

OECD  ה'(1)תרשים  עד היום ךנותר כהוא , ו0883מאז . 

  

                                                        
כל המדינות, כוללת את  כאןשנערכה ים ספציפיים ענפ יןלאומית ב-ןההשוואה הבי  8

יה יתוך שימוש במדדי יחס כוח קננתונים,  OECD-מספק ה ןישראל, שעבורלרבות 
(purchasing power parities) .יבעזרת מדד והיה עדיף, ומדויק יותר, לערוך השוואות אל 

 יה ברמה הענפית, אך לא ניתן להשיגם. ייחס כוח קנ
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 1תרשים   

 OECD ,1995-2008-פריון עבודה בישראל וב
 *0223בדולרים קבועים של תמ"ג לשעת עבודה 

 

 * המרה לדולרים לפי יחס כוח קנייה.

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECDלמ"ס,  נתונים:
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 )המשך( 1תרשים 

 OECD ,1995-2008-פריון עבודה בישראל וב
 *0223תמ"ג לשעת עבודה בדולרים קבועים של 

 

 המרה לדולרים לפי יחס כוח קנייה.* 

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECDלמ"ס,  נתונים:

 מוסדות פיננסיים, שירותים עסקיים, נדל"ן ופעילויות השכרה. ג

 

 מסחר קמעוני וסיטוני, תיקונים, שירותי אירוח ואוכל, תחבורה. ד
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מסכם את התמונה ההשוואתית ברמת הענף. מכל הענפים, פריון  9תרשים 

והן  OECD-, הן בדומיהםבשירותים הפיננסיים ונרשם העבודה הגבוה ביותר 

אחוז  06-גבוה ב OECD-הממוצע במדינות הבענף זה פריון העבודה  ;בישראל

 OECD-ב –נמצא במקום השני  תעשייתיה ייצורתחום המבישראל. פריון העבודה ב

ישראל. במסחר הסיטונאי ב מהפריוןאחוז  22-גבוה ב OECD-הפריון בו – ובישראל

וממשיך לרדת לאורך  יה, פריון העבודה נמוך יותריוהקמעונאי וכדומה, וכן בבנ

הדמיון בין  אחוז. בחקלאות 62-כלמגיעים לישראל  OECD-פערים בין הוה ,השנים

הוא בתחום פריון העבודה מקרים בשני הוהוא הגבוה ביותר,  OECD-ישראל ל

 הענפים. מכללהנמוך ביותר 

 

 )המשך( 1תרשים 

 OECD ,1995-2008-פריון עבודה בישראל וב
 *0223תמ"ג לשעת עבודה בדולרים קבועים של 

 

 * המרה לדולרים לפי יחס כוח קנייה.

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECDלמ"ס,  נתונים:

 בינוי. ה
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 הון, פריון ושכר ברמה הענפית מלאי. 5

בין פריון עבודה בענפים השונים בישראל והקשר בין מלאי הון ברוטו לשעת עבודה 

 לאומית-ןביהבין שני המשתנים בהשוואה  שנמצא קשר החיובי( דומה ל8)תרשים 

 יותר, פריון העבודה בענף גבוה יותר.  גדולההון מלאי ככל ש לעיל(: 3תרשים )

  

 9תרשים 

 OECD* ,2008-פריון עבודה בישראל וב
 **0223תמ"ג לשעת עבודה בדולרים קבועים של 

 

ממוצע של אוסטריה, קנדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, * 
 איטליה, הולנד, נורווגיה, ספרד ושוודיה.

 המרה לדולרים לפי יחס כוח קנייה.** 

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECDלמ"ס,  נתונים:
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בהשוואה  בין פריון עבודה לשכר קשר החיוביהאת אפשר לראות  02בתרשים 

 מקרי. ככל שעובד מייצר יותר בשעת עבודה, ניתן לשלם נואיקשר זה , ובין הענפים

יותר. כתוצאה מכך, מלאי ההון הגבוה יותר בענף התיווך הפיננסי וכדומה קשור  לו

. באותו ענף קשור לשכר גבוה יותר הפריון הגבוה יותרו – לפריון עבודה גבוה יותר

עבודה הד הון, ולכן פריון וה יש מעט מאיבניב, בחקלאות וקשתבקצה השני של ה

 ד. ונמוך מא והשכר המשולם בענפים אלגם כתוצאה מכך, . דונמוך מאבהם 

  

 8תרשים 
 2008עצימות הון ופריון עבודה בישראל, 

 בשקלים

 

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECD"ס, מל נתונים:
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 סיכום. 6

 שמייצריםהכמות הממוצעת שעובד ישראלי מייצר בשעה נמוכה בהשוואה לכמות 

ממוקמת במקום  ישראל הייתה 0200-. בכמעט בכל העולם המתועשכמעט עובדים 

המובילות לישראל  7G-, והפער בין מדינות הOECD-מדינות ה 25מבין כל  06-ה

 גדל מאז שנות השבעים. והולך 

 פוטנציאלויותר  רבותבחו"ל  המצפות לו ההזדמנויותככל שאדם משכיל יותר, 

(. 0221 ,ישראלים )גולד ומואבאצל הוזה בהחלט המצב  – גבוה יותר שלו ההגירה

המוחות בריחת להיקף , אותבאוניברסיט מרציםביותר,  ניידתבקרב הקבוצה ה

שניתן יהיה לשלם שכר  כדי. (0229דוד -)בן מערביה עולםב אין אח ורע ישראלמ

 02תרשים 
 2008בישראל, ושכר פריון עבודה 

 בשקלים

 

 ואוניברסיטת תל אביבדוד, מרכז טאוב -דן בןמקור: 

 OECD"ס, מל נתונים:
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חוקרים ומהנדסים, רופאים  –החיוניים לעתיד המדינה  מקצועניםתחרותי ל

על ישראל להיות מסוגלת  –יכולים לעבור בקלות ממדינה למדינה ש ,יםאאקדמ

לאור  .או עולות עליהן ,מדינות מפותחות אחרותל פריון המשתוותרמות להגיע ל

בראש פירמידת ההון האנושי  היום יםהנמצאשל האנשים האיכות יוצאת הדופן 

 .צלוח אותומכשול שלא ניתן ל, אין זה בישראל

אינה ת רמת איכות כזו נמצא של הפירמידה אך העובדה שבקצה העליון

. ימשמעותבאופן  וולחזק ת ההון האנושיבסיס פירמידאת  מספיקה. יש להרחיב

במערכת החינוך שלה,  רפורמה כללית אם המדינה תערוך תתאפשרהרחבה זו 

ברמה הגבוהה ביותר בכל בתי הספר  יוקנותשדרג את לימודי הליבה ותבטיח כי הם 

לכלול גם  צריכה תכלליה הרפורמהאוכלוסייה המגוונות. ה קבוצות בישראל, לכל

בו ש, ובאופן ומתגמלת את מוריה , מכשירהבו המדינה בוחרתששינוי מהותי באופן 

 יעיל. ובלתי ד ומסורבל מאשכיום הוא  –משרד החינוך מופעל ומנוהל 

נוסף לחיזוק תשתית ההון האנושי, על ישראל לשפר באופן ניכר את תשתית 

סדר לעצובה עדות  הוא התחבורה שלה. מצבם הנוכחי של הכבישים והרכבות

 ,עשורים כמה שנמשכה ,שאינה מתקבלת על הדעת העדיפויות הלאומי. הזנחה

 -הממוצע במחצית מכרק שמספר כלי הרכב לנפש בה הוא מדינה לכך שבהובילה 

OECD,  מדינות ב תממוצעה הצפיפותעל שניים וחצי הצפיפות בכבישים עולה פי

רק  הביא את ישראלהגידול בהשקעות תשתית התחבורה של העשור האחרון  .אלו

כך שהפער אינו צפוי להמשיך  ,(0200דוד, -)בן OECD-הלרמה דומה לזו של ממוצע 

 . להצטמקאך גם לא  – לגדול

, ליצור מוצרים ולהמציא לחדש ,ליצירת הלחץ להשקיע חיוניתהגברת התחרות 

ושירותים טובים יותר בעלות נמוכה יותר. חסמי התחרות הנוכחיים נובעים 

המעוניינות לעשות עסקים  ישראליות וזרות מעלויות ביורוקרטיות גבוהות לחברות

 . אף שהרגולציה פחתה, היא עדיין קיימת וממשיכה לגבות מחיר. ארץב

באיכות גבוהה היא מטרה חשובה וסימן היכר של  חברתייםשירותים הספקת 

ד וחברה מודרנית. היכולת לספק שירותים כאלה ברמות הגבוהות ביותר תלויה מא

 יםטוב יםהרצון לספק לציבור שירותן חלופה בי ישבעושרה היחסי של המדינה. 

 ההופכת את המדינה לתחרותיתרמה ל םאי העלאת מסיבין ו ,ככל האפשר יםומלא

הצמיחה  מה שישפיע באופן שלילי על – פריוןמגבילה את השיפורים בו פחות

 .ואת יכולתה של המדינה לספק שירותים אל םמצצי ובסופו של דבר, הכלכלית

סוגיות תושביה חייבת להתמקד ב את איכות חיימדינה המעוניינת לשפר 

לשיפור הפריון הם גם  הבסיסייםשהתורמים  ה. אין זה מקרשהוצגו כאן המרכזיות
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. מערכת ותטיפול שורש בעוני ובאי שוויון בהכנסל נחוציםהאלמנטים העיקריים ש

טובות יותר חיוניות כדי להעניק לאלה החיים כיום בשוליים  פיזיתחינוך ותשתית 

החברתיים של ישראל את הכלים והתנאים להוציא את עצמם ואת ילדיהם מתוך 

ם רוכשים את המיומנויות הדרושות, הם תורמים ישירות המעגל העוני. כש

המפתח  –רעיונות חדשים  קלוט, לפתח וליישםליכולתה הכוללת של המדינה ל

 בפריון.  יםשל שיפור םלב-לחדשנות ולב

העביר את המדינה הידע והמשאבים הדרושים כדי לכל היום  קיימים בישראל

למדינות המפותחות  אותה ויקרבר שא ,יםחדש יםכלכלי-יםחברתיתוואים ל

את  התחילכדי ל ותוהמנהיגותי ותהפוליטייכולות ה המובילות. אך עליה למצוא את

ארוכי צרו את השינויים החברתיים והכלכליים המבניים, יישינויי המדיניות ש

 . התקיים בעתידישראל כדי ל הם זקוקהלשטווח, ה
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 השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

 איתן רגב

 תקציר

ות להשתלבות חרדים בשוק מרכזיות הנוגע סוגיות כמהאור חדש ב מאירפרק זה 

שכר במגזר החרדי. לעוצמת הקשר בין השכלה לתעסוקה ואת עבודה, ובפרט ה

, חדשה ומדויקת יותר לזיהוי האוכלוסייה החרדית שיטהפותחה  המחקר עבור

תמונה מקיפה ומדויקת הניבה אפשרה ניתוח ברזולוציות גבוהות מבעבר ו אשר

השפעה  לע מצביעיםהממצאים . יותר של דפוסי התעסוקה וההשכלה במגזר זה

על שיעורי  )לימודי יסוד ולימודים אקדמיים( תפורמלישל השכלה ניכרת חיובית 

 ליבאופן פרדוקסעם זאת, . חרדיםגברים נשים והתעסוקה ורמות השכר של 

ים פורמליה נסיגה במשך ובהיקף הלימודיםמסתמנת בעשורים האחרונים מגמת 

וייתכן שטרם נחשפו מלוא השלכותיה.  ,החרדיייחודית למגזר זו תופעה  .זהבמגזר 

הנוגעים להיצע וביקוש  םכשלי כמהסקירת עומק של שוק העבודה החרדי מגלה 

כאחד קיים עודף ביקוש גדול למשרות חרדים גברים ונשים של כוח אדם. בקרב 

, ומאידך חסרים הכלים וההכשרה להשתלבות בענפים אחרים. מחד בענף החינוך

משרה אחת והיקף  חולקים אנשים כמהאשר בו  ,ענף חינוך מנופח אהתוצאה הי

אשר לא הייתה נחלתו של מגזר  ,חדשה יחסית תופעהעוד  – המשרה שלהם קטן

בשיעור הגברים החרדים הלומדים בישיבות עלייה חדה  חלהבמקביל  זה בעבר.

הדרגתי ובמשך הלימודים הממוצע. מכל אלו מצטיירת תמונה של מעבר 

השתרשות  .שנה( משוק העבודה אל העולם התורני 03-)שהתחולל במהלך כ

 .לאתגר שאין להקל בו ראש אל שוק העבודהחזרה הדפוסים אלו הופכת את 

 

 

                                                           
   לכלכלה  בחוגאיתן רגב, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית, דוקטורנט

 באוניברסיטה העברית.
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 אמנון 'פרופ דן הרכב מורחב של שופטי בג"ץ בעתירה שהגישו 1311נת ש

ביקשו לקבוע ש ,אוריאל רייכמן והאלוף במיל' אלעזר שטרן 'פרופרובינשטיין, 

מוסדות חינוך חרדיים המלמדים בנים ישיבות קטנות )פטור מאפשר להכי החוק 

 .חוקיאינו  ,המחייבת את כלל תלמידי ישראל ,מתכנית הליבה( ואילךמכיתה ט' 

דחו את העתירה ונימקו זאת בקושי במציאת מנוף חוקתי לפסילת שופטי ההרכב 

"נצא מנקודת הנחה  נימק את הפסיקה כך:השופט אליקים רובינשטיין החוק. 

אבל אחרי  ,שרבים מאיתנו היו מרוצים אם העולם החרדי היה לומד לימודי ליבה

"כל זה השאלה היא האם הגענו לנקודה בה עלינו להפעיל את סמכותנו
מנגד טענו  .1

כל ילד במערכת ל יינתןצריך להיות רף מינימלי של חינוך בסיסי ש העותרים כי

המודרני  שוק העבודהמכיוון שבלעדיו הוא לא יוכל להסתדר ב ,החינוך בישראל

מכיוון שלא עלה בידם של  ,העתירה נדחתה כאמור .ובכך נפגעת זכותו לחינוך

לימודי ליבה אכן פוגע פגיעה משמעותית בסיכוייהם המחסור בלהוכיח שהעותרים 

קשר טריוויאלי, אולם זהו  של צעירים חרדים להשתלב בשוק העבודה. לכאורה

 . בפועל קשה היה להביא עדויות לכך

ובבחירה  ,בתופעה חברתיתאך ורק מדובר כי  סבוריםחרדי יש ה-במגזר הלא

מודעת של הציבור החרדי באורח חיים של לימודים תורניים על חשבון השתלבות 

זה לוקה  טיעון. , מתוך שיקולים אידיאולוגים ונורמות חברתיותבשוק העבודה

שיעורי התעסוקה של גברים חרדים היו בעבר כיוון שאינו מסביר מדוע מ ,בחסר

 המדינה מצב דוח" .לשיעורי התעסוקה בכלל הציבור קרובים מאודגבוהים בהרבה ו

 בשיעורי הירידה מגמת בין מלאה כמעט חפיפה שקיימת ההרא "1311–1311

 ברמת חרדים-לא גברים בקרבהירידה המקבילה בין ו חרדים גברים של התעסוקה

 אינדיקציה סיפקה זו חפיפה. (1311דוד, -בן; 1תרשים ) לימוד שנות 3–4 של השכלה

 בשוק השתלבותם לסיכויי החרדים הגברים מקבליםש ההשכלה סוג בין לקשר

 מתקשים הם אקדמית והשכלה ליבה לימודי שללא נראה :המודרני העבודה

  .וב להשתלב

                                                           
באוקטובר  ynet  ,14",בג"ץ: החוק מעודד חרדים לא ללמוד את הליבהאביעד גליקמן, "  1

1311 .4130984,00.html-ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 ב

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4130984,00.html
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כי הקושי להשתלב בשוק העבודה נובע  הטועניםי יש במגזר החרד ,מנגד

אינה  זוגם טענה אך  בלתי מספקת, מהשכלהולא  ,מאפליית מעסיקים כלפי חרדים

 .לאורך השניםשל גברים חרדים בשיעורי התעסוקה שחלה מסבירה את הירידה 

בחינה מעמיקה יותר של הקשר בין לימודים  נערכה כאן, ליישב סוגיה זוכדי 

  ת ותעסוקה במגזר החרדי.פורמליתורניים, השכלה 

השפעתה של השכלה אקדמית על שיעורי אומדנים למידת יוצגו פרק זה ב

רמות השכר של נשים וגברים חרדים, תוך התייחסות למגמות על התעסוקה ו

בסיסי  כמהבשימוש נעשה  לשם כךוהתורני במגזר.  פורמליהדומיננטיות בחינוך ה

 שיטה זו לזיהוי האוכלוסייה החרדית. חדשה ומדויקת יותר הנתונים, ופותחה שיט

ובזכות מספר  ,1332 לשנת יושמה בהצלחה על בסיס הנתונים של מפקד האוכלוסין

ניתוח ברזולוציות גבוהות יותר. לראשונה ניתן היה לזהות  אפשרה התצפיות הגדול

 1תרשים 

 1979–2011שיעורי תעסוקת גברים, 
 05–54גילאי 

 דוד ואיתן רגב, מרכז טאוב-דן בןמקור: 
 לסטטיסטיקההלשכה המרכזית נתונים: 

1979 1985 1990 1995 2000 2005 2011
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 1,133-כגברים ו 233-אקדמי )כגדול של חרדים בעלי תואר בצורה מהימנה מספר 

 לחרדים שאינם אקדמאים. אותם שוותנשים(, ולה

ים בנספחים מפורטשיטת הזיהוי החדשה, יתרונותיה והסיבות למעבר אליה 

 יןלפרק זה. מרבית התרשימים המופיעים בפרק מבוססים על נתוני מפקד האוכלוס

  .2ועל שיטת הזיהוי החדשה 1332 לשנת

 בשוק העבודה 3תפורמליחשיבותה של השכלה  .1

 תעסוקה, שכר והכנסת משק בית

שיעורי התעסוקה של בעלי תואר  15–44בקרב גברים חרדים בגילי תעסוקה. 

 בלבד אצל אלו שאינם בעלי תואר אחוז 04לעומת  ,אחוז 11-עומדים על כ אקדמי

קהילות חרדיות  שיש בהן. פער דומה מתקיים בכל אחת מן הערים (1)תרשים 

. בקרב נשים חרדיות הפער קטן יותר אך עדיין (בנספח 'א1)תרשים נ' משמעותיות

בלבד מאלו  אחוז 53מבעלות התואר מועסקות, לעומת  אחוז 14 –משמעותי מאוד 

עקבי למדי ר נותאקדמאיות -לאלשאינן בעלות תואר. גם כאן הפער בין אקדמאיות 

כפי שניתן לראות, בקרב חרדים אקדמאים . (בנספח 'ב1נ')תרשים  בערים השונות

 .נקודות אחוז( 5גברים קטן יחסית ) ושלהפער בין שיעורי התעסוקה של נשים 

שיעורי התעסוקה של נשים הפער בין בקרב חרדים שאינם אקדמאים  ,לעומת זאת

הדבר נובע בין השאר מכך נקודות אחוז(.  14גברים גדול בהרבה )לשיעורים בקרב 

מרבית הבנים החרדים ואילו יסודיים, -הבנות החרדיות לומדות לימודים עלרוב ש

רמת ש מכאןיסודי. לימודים בעם סיום המתחילים ללמוד בישיבות קטנות 

של  ת של נשים חרדיות שאינן אקדמאיות גבוהה בדרך כלל מזופורמליההשכלה ה

השפעה על סיכויי השתלבותם בשוק לכך , ויש גברים חרדים שאינם אקדמאים

 . העבודה

                                                           
שנתית נעשה שימוש בנתוני סקרי כוח אדם -השוואה רב בהם נדרשהשתרשימים ב  2

, אשר בו 4)למעט תרשים  טאוב ובשיטת הזיהוי הישנה של מרכז 1111–1311מהשנים 
 נעשה שימוש בנתוני הסקר החברתי, והחרדים זוהו על פי הגדרה עצמית(.

לימודים רשמיים שאינם לימודים תורניים, כלומר לימודי יסוד  :השכלה פורמלית 3
 )השכלה בית ספרית( ולימודים אקדמיים. 
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על  מוטל בדרך כללחשוב לציין כי בחברה החרדית תפקיד המפרנס העיקרי  

לכן שיעורי התעסוקה של נשים חרדיות גבוהים מאלו של גברים חרדים.  ,האישה

תרומה יש כאשר מביאים עובדה זו בחשבון, ניתן לומר שלהשכלה אקדמית 

על נשים  כיוון שגםמ –לסיכוייהן של נשים חרדיות למצוא עבודה  משמעותית

מוטל תפקיד המפרנס העיקרי, אך הן מתקשות יותר אקדמי חרדיות ללא תואר 

 במציאת עבודה. 

אקדמאים במגזר -לאלפערים גדולים בין אקדמאים  ישהשכר בתחום גם שכר.   

המועסקים במשרה מלאה,  15–44. בקרב גברים חרדים בגילי (0)תרשים  החרדי

משכרם של אלו שאינם  אחוז 23-בכ בוהגהחודשי הממוצע של בעלי תואר השכר 

פער משמעותי  ישבשכונות החרדיות בכל אחת מן הערים הרלוונטיות בעלי תואר. 

הפער הגדול ביותר נרשם ו, חרדים שאינם אקדמאיםלבין חרדים אקדמאים  בשכר

 בנספח(. 'א1נ')תרשים  בהתאמה אחוז 133-ו אחוז 135 :ברק ובבית שמש בבני

 1תרשים 
  2008שיעורי תעסוקת חרדים לפי רמת השכלה, 

 15–44גילאי 

 

איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות : מקור
 החברתית בישראל

 מפקד האוכלוסין של הלמ"סנתונים: 

76%
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המועסקות במשרה מלאה, שכרן השנתי הממוצע  15–44 בגילי בקרב נשים חרדיות

כמו אצל הגברים, תואר.  נשים ללאשל  ןמשכר אחוז 11-בכ גבוה של בעלות תואר

הפער הגדול ו תקיים בכל אחת מן הערים הרלוונטיות,המשמעותי בשכר הפער ה

 ב'1נ')תרשים  בהתאמה אחוז 21-ו אחוז 131 –ברק ובבית שמש  ביותר נרשם בבני

המשרות סוגי ין פערים אלו ברמות השכר עשויים לנבוע מהבדלים ב .(א' בנספח

כפי ואכן,  .אקדמאים-משרות של לאסוגי הל בהן מועסקים חרדים אקדמאיםש

בהמשך, לחרדים אקדמאים יש יתרון משמעותי בכל הנוגע להשתלבות בענפי  יוצגש

  סוקה המאופיינים בשכר גבוה.עת

השכלה אקדמית מגדילה באופן משמעותי את הכנסתם של הכנסת משק בית.  

מציג את ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו  4משקי בית במגזר החרדי. תרשים 

ם. כפי שניתן לראות, כאשר רק י( של משקי בית חרדימביטוח לאומי )כולל קצבאות

 0תרשים 
 2008חודשי ברוטו לפי רמת השכלה, שכר 

 , בש"ח15–44שכירים חרדים המועסקים במשרה מלאה, גילאי 

איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות : מקור
 החברתית בישראל

 מפקד האוכלוסין של הלמ"סנתונים: 
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 משק ביתהכנסת מ אחוז 22-בכ גבוההמשק הבית הכנסת  לבעל יש תואר אקדמי

כאשר רק לאישה יש תואר אקדמי, גבוהה  .לשני בני הזוג אין תואר אקדמישבו 

כאשר לשני בני  .לשני בני הזוג אין תוארבו משק בית שלעומת  אחוז 41-בכההכנסה 

על זו של משק בית שאין בו  אחוז 151-בכעולה  הבית הכנסת משקהזוג יש תואר, 

הכנסת שר רק לבעל יש תואר . בכל הערים, למעט מודיעין עילית, כאכלל אקדמאים

 0נ')תרשים  משק הבית גבוהה יותר בהשוואה למצב שבו רק לאישה יש תואר

 .בנספח(

האישה אינה מהווה בהכרח  ה שלבניגוד לדעה הרווחת, במגזר החרדי הכנסת

שיעורי התעסוקה של נשים  :ההסבר לכך פשוט את חלק הארי בהכנסת משק הבית.

אך  (,לעיל 1חרדיות אמנם גבוהים משמעותית מאלו של גברים חרדים )תרשים 

. (לעיל 0)תרשים  שכרם של הגברים המועסקים גבוה בהרבה משכרן של הנשים

במשקי בית חרדיים  – 4בשקלול גורמים אלו מתקבלת התוצאה המופיעה בתרשים 

הבעל דומה של  הממוצעתו הכנסתמי, בהם לשני בני הזוג אין תואר אקדש

 כיווןמ, מטעים אלו ממוצעים, כאמור ,זאת עםלהכנסתה הממוצעת של האישה. 

 ומרוויח עובד הבעל באחרים אך ,כלל עובד אינו הבעל הללו הבית משקי מרביתשב

  .מאשתו יותר

יש תואר אקדמי, אותו בן הזוג הוא  זוגני הבאחד מרק ל שבהםבמשקי בית 

, הם אקדמאיםשני בני הזוג , ובמשקי בית שבהם גם המפרנס העיקרי בדרך כלל

כאמור שכרם הממוצע של הגברים כיוון שמ, יתעיקרה היא ההכנסההכנסת הבעל 

  גבוה יותר.

חשוב לציין כי נתונים אלו כוללים גם קצבאות ילדים ותמיכות אחרות שמעביר 

ביטוח לאומי למשקי הבית. משמעות הדבר היא שגם בשקלול קצבאות ותמיכות 

ממשלתיות, הכנסת משקי בית של חרדים אקדמאים גבוהה בהרבה מהכנסתם של 

שפעה גדולה היש כלומר, להשכלה אקדמית  –משקי בית חרדים שאינם אקדמאים 

 על סיכוייה של משפחה חרדית להיחלץ מעוני. 
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 ים ולימודים תורנייםפורמלילימודים  

גברים בקרב  האקדמאיםשיעור ש ניתן לראות 5בתרשים לימודים לתואר אקדמי. 

הוצג ש כפי .חרדים-בקרב יהודים לאשיעור הנמוך בהרבה מחרדים ונשים חרדיות 

 וייהם להשתלב בשוק העבודה.טין משמעותית את סיכמקמצב זה , 1בתרשים 

שאר המגזרים, במגזר החרדי שיעור האקדמאים בקרב הצעירים מגמה בבניגוד ל

(. 45–44 בקרב המבוגרים )גילאימשיעורם  ת(, נמוך משמעותי15–44 )גילאי

י בעשורים ממצאים אלו עשויים להעיד על ירידה בשיעור האקדמאים במגזר החרד

ם מה יתכן שחלקמאידך יעדויות נוספות לכך. יוצגו האחרונים, ובהמשך אכן 

 4תרשים 

 2008הכנסה חודשית למשק בית לפי השכלת בני הזוג*, 
 , בש"ח15–44חרדים נשואים בגילי 

* הכנסה ברוטו, כולל קצבאות ילדים ותמיכות ביטוח לאומי. 
 .מספר נפשות ממוצע למשק בית מופיע בסוגריים

 רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלאיתן : מקור
 מפקד האוכלוסין של הלמ"סנתונים: 
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רוכשים השכלה אקדמית בשלב מאוחר יותר בחייהם, אך גם אם אלו הם פני 

היא שהכלים הדרושים להשתלבות בשוק העבודה המודרני הדברים, המשמעות 

 ד )אם בכלל(.ונרכשים בשלב מאוחר מא

 

בעשורים האחרונים במגזר החרדי שניכרת מגמה מדאיגה  ים.פורמלילימודים 

בין השנים ניתן לראות כי  4ים. בתרשים פורמליה הלימודים ירידה במשך אהי

בקרב גברים חרדים בגילי  ומטה תיסודי בעלי השכלהשל  עלה שיעורם 1331–1313

במקביל ירד שיעורם של מסיימי  .אחוז 41-ל אחוז 01-( מ05–54העבודה העיקריים )

כלומר חלה ירידה  – אחוז 11-ל אחוז 14-מ ים באותה קבוצהיסודי-עללימודים 

ובמשך הממוצע של סך  יסודיים-העל בהיקף הלימודיםעקבית ומשמעותית 

 5תרשים 
 2008בעלי תואר אקדמי, שיעור 

 לפי מין, דת וקבוצת גיל

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 מפקד האוכלוסין של הלמ"ס: נתונים
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החרדי המתועדת כאן לראשונה, ייחודית למגזר  ,תופעה זו ים.פורמליההלימודים 

ומנוגדת לחלוטין למגמת העלייה בשיעור המשכילים בשאר האוכלוסייה בישראל 

הסיבה העיקרית  ,בהמשךיתן יהיה לראות שנכפי  ובמדינות מפותחות אחרות.

יותר ה זו הייתה מעבר הדרגתי מלימודים תיכוניים ללימודים בישיבות. לתופע

ויותר צעירים חרדים החלו ללמוד בישיבות קטנות עם סיום הלימודים ביסודי, 

  על חשבון לימודים תיכוניים.הדבר בא  וכאמור

 

כאשר מסתכלים על קבוצות גיל שונות  מתקבלת זו תופעהעדות נוספת ל

–14מן הגברים החרדים בקבוצת הגיל  אחוז 42ת של פורמליהשכלתם ה(. 1)תרשים 

בלבד בקבוצת  אחוז 02לעומת  ,יסודי או נמוך מכך ת ספרברמת בימסתכמת  13

תעודה תעודת בגרות או יש  13–14מבני קבוצת הגיל  יםאחוז 5-ל. רק 45–54הגיל 

חשוב לציין כי אין זה . 45–54בקבוצת הגיל מהחרדים  אחוז 01יותר, לעומת גבוהה 

, מן הנמנע שחלק מן הצעירים החרדים ישלימו בגרויות בשלב מאוחר יותר בחייהם

 4תרשים 
 2002–2010תעודה פורמלית גבוהה ביותר, 

 05–54גברים חרדים בגילי 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס הסקר החברתינתונים: 
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במגזרים אחרים דווקא הקבוצות הצעירות הן המשכילות יותר, ורק  אך כאמור

מבוגרים חרדים הבין הפערים אלו  .(לעיל 5)תרשים במגזר החרדי המצב הפוך 

לירידה משמעותית שחלה בעשורים האחרונים  אינדיקציהמספקים לצעירים 

ים ובמשך הלימודים הממוצע בקרב גברים פורמלי בשיעור הלומדים לימודים

 דים.חר

 

ת, חל בעשורים פורמליבמקביל לירידה בשיעורי ההשכלה הלימודים בישיבה. 

משך הלימודים בישיבה גבוהה. כפי בבאחוז הלומדים ומשמעותי האחרונים גידול 

למדו ומעלה  15בקבוצת הגיל מן הגברים החרדים  אחוז 54-כ, 2תרשים שמראה 

שיעור כלומר  ,15–04הגברים החרדים בני מ אחוז 13-בישיבה גבוהה, לעומת כ

העשורים ארבעת ב אחוז 41-גדל בכבקרב גברים חרדים הלומדים בישיבה גבוהה 

 האחרונים.

 

 1תרשים 
 תעודה פורמלית אחרונה בקרב גברים חרדים

  1332שיעור בעלי התעודה בכל קבוצת גיל, 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 
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 :במידה ניכרתתר על כן, משך הלימודים הממוצע בישיבה גבוהה עלה גם הוא י

שנים בישיבה  14למדו לפחות  45–54בקבוצת הגיל הגברים החרדים ן אחוז מ 44-כ

גם כאשר משמיטים מניתוח זה את ומעלה.  15בלבד מבני  אחוז 14גבוהה, לעומת 

את התפלגות שנות  הגברים החרדים שלא למדו כלל בישיבה גבוהה, ובוחנים רק

בקרב  :הלימוד בישיבה גבוהה בקרב אלו שאכן למדו שם, מתקבלת תמונה דומה

שנים  14למדו  אחוז 04אשר למדו בישיבה גבוהה רק  ומעלה 15גברים חרדים בני 

זהיר ניתוח . כלומר, גם (1)תרשים  45–54בקבוצת הגיל  אחוז 41או יותר, לעומת 

בעשורים האחרונים מראה ש גבוהה וצע בישיבההממהבוחן רק את משך הלימודים 

 .עלייה משמעותית ובחלה 

 

 

  

 2תרשים 

 שיעור החרדים שלומדים או למדו בעבר בישיבה גבוהה 
  1332מתוך כלל הגברים החרדים בכל קבוצת גיל, 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 
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השפעה משמעותית על מספר הילדים במשפחה יש גם בישיבה  ללימודים 

פחות אחד בממוצע ילד יולדות חרדית. נשים חרדיות אשר בעליהן לא למדו בישיבה 

הוא הסבר אפשרי לכך . (13)תרשים  מאשר נשים חרדיות שבעליהן למדו בישיבה

עשויים גבוהות שלומדים בישיבות חרדים  – יםיאידיאולוגאו  גורמים אמונתיים

ובהן מצוות  ,אדוקים יותר ומחמירים יותר מבחינת חומרת שמירת מצוותלהיות 

לחצים חברתיים וכלכליים ונורמות התנהגות  ואההסבר אפשרי נוסף  פרו ורבו.

כיוון שהם תלויים יותר ממחייבות יותר עבור תלמידי ישיבה, ה ,בתוך הקהילה

בכל הנוגע לפרנסה ועזרה הדדית. במילים אחרות, ייתכן  בתמיכת הקהילה

שתלמידי ישיבה זקוקים יותר לסיוע כלכלי מן הקהילה ומספר ילדים גדול יותר 

 (.1111 ,ברמןמאותת על מחויבותם לקהילה והיותם "ראויים" לסיוע )

 

 

 1תרשים 

 שנות לימוד בישיבה גבוהה, לפי קבוצת גילמספר 
  1332שלמדו לפחות שנה בישיבה גבוהה,  חרדיםהגברים מתוך כלל ה

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס האוכלוסיןמפקד נתונים: 
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אלו ניתן להסיק שהירידה שחלה בעשורים האחרונים  ממצאיםמ. ביניים סיכום

תוצר  אים הממוצע במגזר החרדי היפורמליבמשך הלימודים הבשיעורי התעסוקה ו

קודש, על היותר על לימודי  רבשל אימוץ הדרגתי של דרך חיים אשר שמה דגש 

ים. אין זה מפתיע שהגידול בשיעור הלומדים ומשך פורמלי חשבון עבודה ולימודים

היה  – הלימוד בישיבה גבוהה התרחש במקביל לצניחה החדה בשיעורי התעסוקה

אך האם הסיבות למעבר זה היו  זה מעבר הדרגתי משוק העבודה אל העולם התורני.

אידאולוגיות בלבד, או שמא הוא נבע גם מחוסר ברירה נוכח הקושי הגדל להשתלב 

או  אך ורק תופעה חברתית הייתה זובשוק עבודה מודרני ללא כלים מתאימים? לו 

לא כנראה סוג ההשכלה של הצעירים החרדים, לאידיאולוגית, אשר אינה קשורה 

בין שיעורי התעסוקה של חרדים בעלי תואר גדולים כל כך הבדלים  היו ניכרים

אמנם סביר להניח שגברים חרדים בעלי  .חרדים ללא תואר לשיעורי התעסוקה של

גבוהה יותר להשתלב בשוק עבודה )ולכן רכשו תואר  נכונותתואר מאופיינים ב

 13תרשים 

 2008מספר ילדים ממוצע במשפחות חרדיות , 
 לפי גיל האם

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 

5.5

6.5
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ה כאלו. בהקשר ז גדוליםאין בכך די כדי להסביר פערים אקדמי מלכתחילה(, אך 

שהן כאמור המפרנסות העיקריות במרבית עבור נשים חרדיות, כי  חשוב לזכור

 מספקנתון זה  עבודה.יתרון משמעותי בשוק ה מקנההשכלה אקדמית משקי הבית, 

לכך שגם עבור הגברים אין מדובר רק בהבדלים  נוספתאינדיקציה בעקיפין 

על פני אלו שאינם  במוטיבציה לעבוד, כי אם ביתרון ממשי שיש לחרדים אקדמאים

 .בשוק העבודה אקדמאים

 בשוק העבודה חרדים .2

 גיל ההשתלבות וענפי התעסוקה

בקרב גברים חרדים מגיעים שיעורי  ,בשונה ממגזרים אחריםתעסוקה לפי גיל. 

, וגם אז מדובר שי לחייהםירק בעשור השהתעסוקה לרמתם הגבוהה ביותר 

דפוסי ל בניגוד חדדפוסים אלו עומדים . בלבד( אחוז 53-נמוכים למדי )כ םבשיעורי

עסוקה גבוהות לרמות תוסלמים, אשר מגיעים מנוצרים ו ערבים התעסוקה בקרב

אשר  ,חרדים-יהודים לאבקרב ו ,בעשור השלישי לחייהם( כבר אחוז 23–13בהרבה )

פועל יוצא  א. תופעה זו הי(11)תרשים  לחייהם בעשור הרביעידומה גיעים לשיא מ

ללימודים תורניים על של פרקי הזמן הארוכים אשר מקדישים גברים חרדים רבים 

  חשבון הצטרפות לשוק העבודה.
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בין ההשוואה בין התפלגות התעסוקה לפי קבוצת גיל בקרב גברים חרדים ל

התפלגות בקרב גברים מוסלמים ודרוזים מניבה תובנות מעניינות. בשני המגזרים ה

דבר הפוגע  –ת נמוכה ביחס לכלל האוכלוסייה פורמליהללו רמת ההשכלה ה

בסיכויים למציאת עבודה ומגביל את סוגי העבודות הרלוונטיים. גברים מוסלמים 

 ,נוטים )בלית ברירה( לעסוק מגיל צעיר בעבודות פיזיות תובעניותודרוזים רבים 

לכן שיעורי התעסוקה , אשר ניתן לבצען בגיל צעיר אך קשה להמשיך בהן בעת זקנה

עומת זאת, מרבית הגברים החרדים לא ל. תרשלהם צונחים בגילים מבוגרים יו

עובדים כלל בעשורים הראשונים לחייהם, ומתחילים לעבוד רק בשלב מאוחר 

בגילים התעסוקה היא שבקרב צעירים חרדים רבים אי  משמעות הדבר בהרבה.

. הפער העצום בין שיעורי ולא רק מחוסר ברירה ,הצעירים נובעת גם מבחירה

חרדים צעירים מלמד כי המחסור שיעורים בקרב ל יריםהתעסוקה של מוסלמים צע

ת אינו הגורם היחידי לרמת התעסוקה הנמוכה של הגברים פורמליבהשכלה 

 11תרשים 

 2008שיעורי תעסוקת גברים, 
 לפי דת וקבוצת גיל

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 
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מתאפשר בזכות  הדבר .החרדים, וכי במקרים רבים הם בוחרים בדרך החיים הזו

ובהם הכנסת האישה )במיוחד בשנות הנישואים  ,מקורות מימון אחרים

  הראשונות(.

מגיעים לרמתם נשים חרדיות שיעורי התעסוקה של בניגוד לגברים חרדים, 

שיעורי התעסוקה של יהודיות  עם זאת, הגבוהה ביותר כבר בעשור השלישי לחייהן.

בעוד ששיעורי  נקודות אחוז. יתר על כן, 13-חרדיות בגילים אלו גבוהים בכ-לא

ושומרים על רמה גבוהה  ,ממשיכים לעלותחרדיות -התעסוקה של נשים יהודיות לא

בקצב שיעורי התעסוקה של נשים חרדיות יורדים  והחמישי לחייהן, יהרביעבעשור 

ריבוי הילדים ומשאבי הזמן ירידה זו נובעת מ. (11)תרשים  אלו למדי בעשורים עקבי

אשר מקשים על נשים חרדיות בגילים אלו להמשיך  גורמים – הנחוצים לגידולם

תופעה דומה נצפית גם בקרב נשים כפי שעשו לפני התרחבות משפחתן. לעבוד 

ינן נחשבות )בניגוד למגזר החרדי( נשים אמוסלמיות ודרוזיות, אם כי במגזרים אלו 

  גם בגילים צעירים. דונמוכים מא התעסוקה שלהןשיעורי ו ,המפרנסות העיקריות

 11תרשים 
 2008, נשיםשיעורי תעסוקת 

 לפי דת וקבוצת גיל

 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 
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בענף החינוך  מועסקיםה שיעור, 10כפי שניתן לראות בתרשים  .תעסוקהענפי 

-ל 1111-ב אחוז 10.2-גדל מ (05–54) העבודה העיקריים בגילי בקרב גברים חרדים

בשיעורי בלבד אחוז  15-של כחל גידול שבשנים אלו על פי אף  – 1311-ב אחוז 11.5

 במיוחדייה בשיעור המועסקים בענף החינוך יוצאת דופן הילודה במגזר החרדי. העל

-ל 1111-ב אחוז 13.0-בענפים אחרים )מ מועסקיםהנוכח הצניחה בשיעור החרדים 

בקרב נשים חרדיות חלה בשלושת העשורים האחרונים עלייה  (.1311-ב אחוז 14.1

על  עמד שיעור זה 1111-בשיעור המועסקות בענף החינוך. בעוד יותר משמעותית 

כלומר שיעור הנשים החרדיות העוסקות  ,אחוז 04.1על  1311ובשנת  אחוז 11.1

 בחינוך הוכפל.

 11.5) חריג בגובהו מועסקים בענף החינוךה 04–54י בגילחרדים הגברים ה אחוז

 העומד על ,חרדים-בקרב גברים יהודים לאחמישה מהשיעור המקביל פי  – אחוז(

שיעורי הילודה הגבוהים במגזר החרדי אמנם  .(14)תרשים  בלבדאחוזים  0.1

 10תרשים 
 התפלגות האוכלוסייה החרדית לפי סוג תעסוקה

 1311-ו 1111, 05–54גילאי 

 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס סקרי כוח אדםנתונים: 
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יותר עובדים בתחום החינוך, אך גורם זה לבדו אינו יכול להסביר פערים  מצריכים

פער נובע מכך ששיעורי החלק מ, 11תרשים מ שניתן להסיקכפי  גדולים כל כך.

 רובומטה( נמוכים במיוחד, ולכן  04התעסוקה של חרדים צעירים יותר )גילאי 

המורים  בקרב, בעוד ש(05–54הנבדקת )גילי משתייכים לקבוצת  המורים החרדים

הסבר עולה כי  11מתרשים  חרדים התפלגות הגילים מאוזנת יותר. עם זאת,-הלא

שכן שיעורי התעסוקה של חרדיות צעירות גבוהים זה אינו תקף לגבי נשים חרדיות, 

שיעור , 05–54שים חרדיות בגילי בהשוואה לחרדיות מבוגרות. אף על פי כן, בקרב נ

 14.1לעומת  אחוז 04.1חרדיות )-המועסקות בענף החינוך כפול מזה של יהודיות לא

העבודה במגזר החרדי  יקואלו מצביעים על שוני משמעותי בין שו(. פערים אחוז

 חרדי, ובפרט בענף החינוך. -ובמגזר הלא

 

 14תרשים 
 2011שיעור המועסקים בענף החינוך, 

 05-54לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, גילאי 

  , מרכז טאובודניאל פרמיסלר איתן רגב: מקור
 של הלמ"ס סקרי כוח אדםנתונים: 
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בהם מועסקים גברים שכאשר משווים את התפלגות הענפים ענפית.  תפלגותה

ניתן לראות  ,(15)תרשים  תואר גברים חרדים ללאחרדים בעלי תואר אקדמי לזו של 

דבר עשוי להעיד על כך ה .(אחוז 01-)כ המועסקים בתחום החינוך כמעט זהה אחוזש

תואר אקדמי אינו בהכרח משפר את סיכוייהם של גברים חרדים שבמגזר החרדי 

ם מועסק גברילעבוד בענף החינוך. אין זה מפתיע נוכח העובדה שאחוז ניכר מה

לעומת זאת, שיעור המועסקים בענף הנדל"ן ים. פורמלימוסדות בולא  ,ישיבותב

ה והשירותים העסקיים בקרב חרדים בעלי תואר גבוה כמעט פי שלושה בהשווא

להסיק שהשכלה אולי ניתן  מכךבהתאמה(.  אחוז 13.1-ו אחוז 12.4לחסרי תואר )

אקדמית פותחת עבור גברים חרדים אפשרויות חדשות בשוק העבודה, ובמיוחד 

 בתחום העסקי והפיננסי.

 

 15תרשים 
 םחרדי גברים התפלגות ענפי תעסוקה של

 1332, 15–54י אלפי רמת השכלה, גיל

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 
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בשונה מן הגברים, בקרב נשים חרדיות לא ניתן להבחין בהבדלים משמעותיים 

למעט ענף  – חסרות תוארשל והתפלגות ענפי התעסוקה של בעלות תואר ין ב

הסיבה לכך היא  .(14)תרשים  אשר בו מסתמן יתרון קל לבעלות תואר ,החינוך

ורק  ,שמרבית האקדמאיות החרדיות רוכשות תארים בעלי אוריינטציה חינוכית

 רוכשותאקדמאיות( -מעטות פונות לתחומים אחרים. רבות מהן )אקדמאיות ולא

כך קיימת במגזר  עקבתעודת הוראה ושואפות למצוא עבודה כמורה או גננת. 

מתחרות על מספר מוגבל של משרות. כפי  החרדי הצפה של עובדות חינוך אשר

עשורים האחרונים בגידול בלתי הבהמשך, הדבר בא לידי ביטוי בשלושת שיודגם 

ירידה ב, ומספר המורות והגננות בהשוואה לגידול במספר הילדיםבפרופורציונלי 

יצירת בממצאים אלו מדגישים את הצורך  .בהיקף המשרה הממוצע בענף החינוך

אשר ישפרו את סיכויי ההשתלבות של  ,תעסוקה אלטרנטיבייםאפיקי הכשרה ו

נשים חרדיות בשוק העבודה ויצמצמו את עודפי הביקוש שלהן למשרות בענף 

 החינוך.

 14תרשים 
 נשים חרדיותהתפלגות ענפי תעסוקה של 

 1332, 15-54 בנותלפי רמת השכלה, 

 רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלאיתן : מקור
 של הלמ"ס מפקד האוכלוסיןנתונים: 

 

                                 
           

                    

                        
               

                            
                 

     

   

55.3%61.8%

17.7%

10.7%

6.9%5.5%

3.1%
2.3%

        

     

2.1%

16.1%

11.5%

7.2%

        

     



 1310חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  101

 

 

 ענף החינוך במגזר החרדי

 גברים החרדיםנשים החרדיות והה ילאור הגידול שחל בעשורים האחרונים בשיעור

ואילו שינויים חלו  הם מועסקים מסגרותבאילו העוסקים בחינוך, נשאלת השאלה 

 שינויהגברים חרדים כי בקרב  ניתן ללמוד 11תרשים מ .בענף בשנים האחרונות

עבדו בבתי הספר  1111-. ביסודיים-והעל העיקרי התרחש בבתי הספר היסודיים

 ,אחוז 45.0-עלה שיעורם ל 1311-ב החרדים, אך מוריםמן ה אחוז 11.4היסודיים רק 

 המוריםבחינוך היסודי )מתוך כלל  מועסקיםהחרדים ה מוריםור הכלומר שיע

לעומת זאת, שיעור  .בשלושת העשורים האחרונים שלושהפי   גדל כמעט החרדים(

-יסודי עומד כיום על כרבע ממה שהיה ב-החרדים המועסקים בחינוך העלהמורים 

הלימודים . נתון זה עולה בקנה אחד עם הירידה שנרשמה בשנים אלו במשך 1111

ים הממוצע בקרב ילדים חרדים. כיום רובם המוחלט של הבנים החרדים פורמליה

יסודיים, ומתחילים ללמוד בישיבות קטנות כבר בגיל -אינם לומדים במוסדות על

לפיכך, אין זה מפתיע שחלה צניחה בשיעור המורים החרדים המלמדים . 10

בשיעור המורים  דומא עותיתמשממנגד כאמור, חלה עלייה יסודיים. -במוסדות על

אדם מן הכוח  מעברלהעיד על  העשוי יאבבתי ספר יסודיים, וההמלמדים החרדים 

  ת.ות אל היסודיויסודי-ת העלוהמסגר

מתברר כי כאשר בוחנים את התפלגות המורות החרדיות לפי מסגרת חינוכית, 

ם(. שיעור זה יסודי )גני ילדי-מהן עבדו בחינוך הקדם אחוז 12.4-רק כ 1111שנת ב

. כאמור, הדבר עשוי להעיד על עודף ביקוש של 1311-ב אחוז 04.1הוכפל ועמד על 

 נשים חרדיות למשרות בגני ילדים.
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-שבמלמד  כמות המועסקים בכל מסגרת,שיעור הגידול ב, המציג את 12תרשים 

השנים האחרונות אכן חל גידול בלתי פרופורציונלי במספר הגברים החרדים  03

בלבד  אחוז 414לעומת גידול של  ,אחוז 1,151 –ספר יסודיים  המועסקים בבתי

 במספר הגברים החרדים המועסקים בענף החינוך. 

משמעותי  הגידול במספר הנשים החרדיות המועסקות בענף החינוך היהשיעור 

ת וכפי שניתן לראות, הגידול המשמעותי ביותר נרשם במסגר .אחוז 453 אף יותר:

מספר הנשים החרדיות המועסקות  גדל 1111–1311בין השנים : תויסודי-הקדם

 450-ספר יסודיים ובקרב המועסקות בבתי  אחוז 511, לעומת אחוז 1,515-ב בגנים

  .יסודיים-ספר עלבקרב המועסקות בבתי  אחוז

 11תרשים 

 2011-ו 1979התפלגות מורים חרדים, 
 לפי מסגרות חינוך

 * מוסדות חינוך ובתי ספר שאינם מסווגים במסגרת ספציפית. 

 רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל איתן: מקור
 של הלמ"ססקרי כוח אדם  :נתונים
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  -                   

                     

  -     
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מראה כפי שו ,חריג ובלתי פרופורציונלי המועסקות בגניםהגידול בשיעור 

 לא ניתן לייחס אותו אך ורק לגידול במספר הילדים בגנים. 11תרשים 

של כאשר משווים את קצב הגידול במספר המורות החרדיות לקצב הגידול  

בין הם פערים משמעותיים. יבינמתגלים התלמידות במערכת החינוך החרדית מספר 

במספר הנשים החרדיות המועסקות  אחוז 131-חל גידול של כ 1333–1313השנים 

 – אחוז 42-גדל רק בבגנים חרדיים )בנות ובנים( בגנים. לעומת זאת, מספר הילדים 

מכך משתמע שחלה ירידה בהיקפי המשרה הממוצעים של  .שיעור נמוך בהרבה

 בגודל הכיתות בגנים חרדיים.  או צמצום, גננות חרדיות

 

 

 12תרשים 

 1979–2011שיעור הגידול במועסקים בענף החינוך, 
 15–54לפי מסגרות חינוך, חרדים וחרדיות בגילי 

 רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל איתן: מקור
 של הלמ"ססקרי כוח אדם  :נתונים

     

    

1,575%

511%

653%

1,251%

22%

390%

    
           

       -           
            

650%

424%
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גידול על  להעידגם כן ועשוי בקנה אחד עם האמור לעיל, עולה ממצא נוסף אשר 

שעות  ממוצעמתקבל מהשוואת  ,בלתי פרופורציונלי במספר הגננות החרדיות

 גננות .(13)תרשים  חרדיותחרדיות לזה של גננות שאינן  של גננות השבועיותהעבודה 

שעות בקרב  14-לעומת כ ,שעות בשבוע 11-ומטפלות חרדיות עובדות בממוצע כ

נמוך גם בהשוואה לממוצע בקרב שאר  הזה שעותהחרדיות. מספר -יהודיות לא

היצע של עודף לעדות נוספת  ספקיםשעות(. נתונים אלו מ 11.4המועסקת החרדיות )

-בענף החינוך במגזר החרדי, ובמיוחד בקרב נשים חרדיות בחינוך הקדם מורים

אפיקי הכשרה חדשים שיתעלו את עודפי ו רנטיבותאלט לייצר חשוביסודי. לפיכך, 

 ענפי תעסוקה אחרים.ל מן החינוךהביקוש 

 
  

 11תרשים 
 ובמספר התלמידות שיעור הגידול במועסקים בענף החינוך

 1333–1313, 15–54נשים חרדיות בגילאי 

מספר התלמידים בגנים מתייחסים לבנות  * הנתונים עבור גידול
ולבנים, כיוון שגננות חרדיות מטפלות גם בבנים )גברים חרדים 

 אינם עובדים כגננים(.

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"סמשרד החינוך, סקרי כוח אדם  :נתונים

68%
62%

67%

109%

83% 83%

            -     

65%

91%
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 . סיכום3

ת פורמליחזק בין השכלה חיובי קשר  מצביעים עלזה המוצגים בפרק  ממצאיםה

תעסוקה במגזר החרדי. שיעורי התעסוקה והשכר הממוצע בקרב חרדים ל

ההכנסה  .שיעורים בקרב חרדים שאינם אקדמאיםהאקדמאים גבוהים בהרבה מ

של  ההכנסהמ 1.4אקדמאים גבוהה פי בני הזוג  שניבהן שמשפחות חרדיות  של

אפילו כאשר מביאים בחשבון )אינם אקדמאים בני הזוג שבהן יות משפחות חרד

המסקנה המתבקשת היא שהקניית השכלה . (קצבאות ותמיכות מביטוח לאומי

 האמצעי האפקטיבי ביותר לשבירת מעגל העוני. היא ת לילדים חרדים פורמלי

גזר החרדי במ בישראל, בשאר האוכלוסייהבניגוד מוחלט למגמה ו ,למרות זאת

צניחה במשך ובהיקף  בעשורים האחרוניםנרשמה  בקרב הגברים()במיוחד 

במדינות אשר אין לה אח ורע  ,זוהי תופעה ייחודית ומדאיגה ים.פורמליהלימודים ה

. המשמעות היא שלצעירים חרדים יש פחות כלים להשתלבות מפותחות אחרות

 13תרשים 

 2011שעות עבודה שבועיות של גננות יהודיות, 

 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"ססקרי כוח אדם  :נתונים

19.3

22.0 22.6

25.9 26.5

28.6

                              
                    

              

  -      

              

  -      

              

  -      
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להיות בהשוואה לכלים שהיו להוריהם, ולכך עשויות  מודרני ותחרותי בשוק עבודה

קצב הגידול המהיר של אוכלוסייה  לאור במיוחד, השלכות חמורות בעתיד הקרוב

 זו.

במקביל חלה עלייה חדה בשיעור הגברים החרדים הלומדים בישיבות ובמשך 

מה שגרם לדחייה משמעותית של גיל הכניסה אל שוק  –דים הממוצע הלימו

  העבודה.

שנה, משוק  03-כ שךבמ שהתחולל ,מכל אלו מצטיירת תמונה של מעבר הדרגתי

ו וגרמו לשוק העבודה החרדי תהליכים אלו עיוותו את העבודה אל העולם התורני. 

אשר התנפח לממדים בלתי פרופורציונליים. בקרב , מרוכז סביב ענף החינוךלהיות 

ומחסור  היצע של מוריםעודף גברים חרדים, ועוד יותר בקרב נשים חרדיות, קיים 

כמה כך חולקים  עקבלהשתלבות בענפים אחרים.  יםהכשרה הדרושבבכלים ו

תופעה חדשה ב כאן מדובראנשים במשרה אחת והיקף המשרה שלהם קטן. גם 

באופן פרדוקסלי, למרות עודף אשר לא הייתה נחלתו של מגזר זה בעבר.  ,יחסית

ת של התלמידים החרדים פורמליבמגזר החרדי רמת ההשכלה ה ההיצע של מורים

 ד.ונמוכה מא

הצניחה שחלה בעשורים האחרונים כי ניתן להסיק  בשקלול ממצאים אלו

 ,עיקריים גורמים שלושה של משילוב נבעה חרדים גברים של התעסוקה בשיעורי

 עבודה בשוק תפורמלי השכלה של בחשיבותה עלייהה: זה את זה העצימו אשר

השתרשות ו; החרדי במגזר תפורמליההשכלה הבשיעור רוכשי  הירידה; מודרני

 לימודים תורניים על פני עבודההמעניקה עדיפות ל החברתית הנורמההדרגתית של 

 הלימודים ובמשך בישיבות הלומדים בשיעור משמעותי לגידול הביאדבר ש –

 . הממוצע

 סבירהיה  לא, בלבד אידיאולוגיות בחירות של תוצאה היה הזה החיים אורח לו

שינוי זה מעיד כי נוסף  .לאורך השנים התעסוקה בשיעורי כך כל גדול שינוי לראות

 בשיעורי הצניחל מרכזי םגור היה תפורמליה השכלהב מחסורה לאידיאולוגיה,

 . התעסוקה

 יםפורמלי םלימודי של הרבה חשיבותם על ברור באופן מעידים אלו ממצאים

 שעל ייתכן, לפיכך .בישראל החרדי במגזר הכלכלית והרווחה התעסוקה הגברתל
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 ולשקול 4זה במגזר יסוד לימודי להחלת הנוגע בכל עמדתה את מחדש לבחון המדינה

, אשר תבטיח כי גם הילדים החרדים יזכו לכלים נקיטת מדיניות אקטיבית יותר

 להגביר אתיש לשקול  ,כמו כן השתלבות בשוק העבודה המודרני.צורך הדרושים ל

אלטרנטיבות  לפתוח עבורם כדי חרדים,של המעורבות בהכוונה ובהכשרה מקצועית 

 אפיקי תעסוקה נוספים מלבד תחום החינוך.חדשות ו

  

                                                           
המשך תקצוב מוסדות חוק המתנה את  1310ועדת החינוך של הכנסת אישרה ביולי   4

ח'( בעמידה בחובות -תלמידים בכיתות א' 45,333-)שבהם לומדים כ  הפטור החרדיים 
מיצ"ב. עם זאת, לא ננקטו צעדים משמעותיים בכל  לימודי ליבה ובהשתתפות במבחני 

י"ב(. יתר על כן, -התיכוניות )כיתות ט' הנוגע להחלת לימודים פורמליים גם במסגרות 
אין עדיין פיקוח יעיל על  תלמידים חרדים,  133,333-דיות, שבהן לומדים כבמסגרות היסו

  החלה בפועל של תכנית הליבה.
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 א' נספח

 

  

  

  

  

 

  
  

 'א1נ' תרשים
 תעסוקת גברים חרדים, לפי עיר ורמת השכלה

  1332, 15–44י אגיל

 המדיניות החברתית בישראל איתן רגב, מרכז טאוב לחקר: מקור
 של הלמ"סמפקד האוכלוסין : נתונים

86%
82%

78%
76%

67%

62%

55%

40%
43%

38%36%

30%

38%

24%

             

   

    

   

71%

34%
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 'ב1נ' תרשים
 , לפי עיר ורמת השכלהנשים חרדיותתעסוקת 

  1332, 15–44גילי 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"סמפקד האוכלוסין : נתונים

86%
83%

81%
79%

75%

68%

61%
59%

50%

58%

43%43%

57%

38%

             

   

    

   

76%

50%

                

     

       

     

             
              



 141  השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

 

 

 'א1נ' תרשים
 2008חודשי ברוטו לפי רמת השכלה, שכר 

 , באלפי ש"ח15–44שכירים חרדים המועסקים במשרה מלאה, גילאי 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"סמפקד האוכלוסין : נתונים

14.213.9

12.6

11.3

9.8
9.2

7.8
8.7

6.9
6.56.6

6.3
6.6

16.0

    

   
           

   

13.6

7.6
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 'ב1נ' תרשים
 2008שכר חודשי ברוטו לפי רמת השכלה, 

 , באלפי ש"ח15–44במשרה מלאה, גילי  ותהמועסק שכירות חרדיות

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 של הלמ"סמפקד האוכלוסין : נתונים

10.3
9.8

8.6

7.3
6.8

5.7
5.1

 . 

 . 
 . 

 . 
 . 

 . 

5.1

   

   

           

   

9.0
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 0נ'תרשים 
 2008הכנסה חודשית במשק בית חרדי*, 

 באלפי ש"ח ,15–44גילאי 

ילדים * לפי עיר והשכלת בני הזוג, הכנסה ברוטו, כולל קצבאות 
 ותמיכות ביטוח לאומי.

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 מפקד האוכלוסין של הלמ"ס :נתונים

6.1

6.2

7.1

7.9

9.0

10.4

12.1

10.2

8.0

10.8

11.6

13.7

13.1

16.6

17.0

18.6

18.8

20.6

6.9

7.3

6.6

12.5

12.4

12.1

11.9

16.3

10.9

22.8

          

       

             

    

       

     

       

7.4

18.9

11.9
13.9    
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 4נ'תרשים 
 2008מספר ילדים, 

 וגיל האםמגורים לפי עיר 

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 הלמ"סמפקד האוכלוסין של  :נתונים

                                     

5.5

4.7

6.5
    

     

5.7

       

5.6
       

     

       

5.4

     

5.1   

   

    

                                  

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.1

5.0

    

     

       

       

     

5.5

    
6.5

    

     

   

   

    

       

1.8
3.4

4.7

1.4
2.9

4.5

1.5
2.7

4.0

1.3
2.7

4.5

1.3
3.1

4.7

1.4
3.3

5.0

1.4
2.9

4.2

1.4
3.4

4.8

1.3
3.2

5.2

1.2
3.1

4.8

1.2
2.9

4.9

1.6
3.1

4.7

0.9
2.9

5.1

1.5
3.9

5.4

1.2
3.1

5.0

1.6
2.9

4.8

35-39

30-34

25-29

20-24
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 נספח ב'

 מעבר למתודולוגיה חדשה לזיהוי האוכלוסייה החרדית

לבחון כהלכה את השפעתה של השכלה אקדמית על תעסוקה ושכר במגזר  כדי

 צורך להשוות בין חרדים אקדמאים לחרדים שאינם אקדמאים. לשם כךיש החרדי, 

שמקום  תזהה גם חרדים אקדמאים )ולא רק כאלהשיטת זיהוי אשר מחד נחוצה 

הלימוד האחרון שלהם הוא ישיבה(, ומאידך תסנן החוצה אקדמאים שאינם 

שני התנאים הללו, ולכן אינן  עונות עלשיטות הזיהוי הנהוגות כיום אינן  חרדים.

 סוגיה. המתאימות לבחינת 

 ונותיהןוחסר הזיהוי הישנות טכניקות

ה שימוש בטכניקות לצורך זיהוי האוכלוסייה החרדית בסקרי כוח אדם, נעשה עד כ

 .זיהוי המתבססות על מוסד הלימודים האחרון של גברים במשקי בית יהודיים

עומדים בראש העל פי שיטת מרכז טאוב, מזוהים בשלב הראשון גברים יהודים 

היה  בולמדו ש ומוסד הלימוד האחרון )או נשואים לראש משק הבית(בית המשק 

ישיבה; בשלב השני מזוהים שאר חברי משק הבית של אותם גברים )נשותיהם 

בשלב האחרון מזוהים גברים יהודים אשר אינם עומדים בראש משק ווילדיהם(; 

היה ישיבה. סך האוכלוסייה  בולמדו ש הבית שלהם, אך מוסד הלימודים האחרון

  מוגדרת כאוכלוסייה חרדית. הללושזוהתה בשלושת השלבים 

בשלב  .דומיםבעלת מאפיינים נהוגה שיטה שכה המרכזית לסטטיסטיקה בל

היה ישיבה  בולמדו ש הראשון מזוהים גברים יהודים אשר מוסד הלימוד האחרון

)גם אם אינם עומדים בראש משק הבית(; בשלב השני מזוהים שאר חברי משק 

הם(; בשלב אחיהם ואחיותי הוריהם, הבית של אותם גברים )נשותיהם, ילדיהם,

לא למדו בישיבה  לפחות שני גברים בוגריםשבהם השלישי מושמטים משקי הבית 

אשר נמצאו בהם לפחות כמוסד לימוד אחרון; בשלב הרביעי מושמטים משקי הבית 

או נשים אשר שירתו בצבא; בשלב האחרון מוסיפים את כלל שני גברים 

תר עילית. סך האוכלוסייה האוכלוסייה )הבוגרת( המתגוררת במודיעין עילית ובבי

 מוגדרת כאוכלוסייה חרדית על פי שיטת הלמ"ס הללושזוהתה בחמשת השלבים 

 .(1-11, עמ' 1311 ,)פרידמן ואחרים
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לשיטות אלו שני חסרונות עיקריים:

כמעט כל הגברים המזוהים בשיטות אלו כחרדים  :הזיהוי הוא חלקי ומוטה .א

גברים חרדים אשר  אין זיהוי שלכלומר  ,למדו בישיבה כמוסד לימודים אחרון

גברים חרדים שכלל לא למדו  ושל למדו במוסד אקדמי לאחר לימודיהם בישיבה

מן הגברים  אחוז 12( מראים שעבור 11, עמ' 1311)בישיבה. פרידמן ואחרים 

ומעלה אשר מגדירים עצמם כחרדים, ישיבה גבוהה אינה  13היהודים בגילי 

 .מעולם לא למדו בישיבה אחוז 11.5-ו מוסד הלימודים האחרון,

 ולא לחרדי,תלמידי ישיבות רבים משתייכים למגזר הדתי  :הזיהוי איננו מדויק .ב

. פרידמן םחרדי םכלל אינ בשיטות שהוזכרו יםהמזוה גבריםהכלומר חלק מן 

ומעלה אשר  13מן הגברים היהודים בגילי  אחוז 14-מראים ש (1311)ואחרים 

ון שלהם הוא ישיבה כלל אינם מגדירים עצמם כחרדים מוסד הלימודים האחר

 כ"אחר"(. יםאחוז 2-מגדירים עצמם כדתיים, ו אחוז 14)

 לבחינתמן האמור לעיל ניתן להסיק ששיטות הזיהוי הללו אינן מתאימות 

השפעתה של השכלה אקדמית על תעסוקה ושכר במגזר החרדי. כאשר מתמקדים 

שלהם היה ישיבה, קשה מאוד למצוא  מוסד הלימודים האחרוןשרק בגברים 

)גברים ונשים כאחד( חלק משמעותי מן האוכלוסייה המזוהה ו, בקרבם אקדמאים

שיעור  עובדה זו משפיעה במיוחד על נתוני הנשים:. ים, כי אם דתיםחרדי םאינ

האקדמאיות בקרב נשים דתיות גבוה בהרבה משיעור האקדמאיות בקרב 

שיזוהו על פי השיטות שמרבית האקדמאיות  . לפיכך, סביר להניח5החרדיות

השוואה קבילה בין חרדיות תתאפשר  יהיו דתיות )ולא חרדיות(, ולכן לא הקיימות

 חרדיות שאינן אקדמאיות. לאקדמאיות 

גם בקרב הגברים יש פער משמעותי בין שיעור האקדמאים הדתיים לשיעור האקדמאים   5
החרדים, אך מכיוון שכמעט כל הגברים המזוהים בשיטות הזיהוי הישנות למדו בישיבה 

דים אחרון, רובם אינם אקדמאים )גם כאשר מדובר בדתיים(, ולכן הפער כמוסד לימו
 מצטמצם.
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טכניקת הזיהוי החדשה

 – 13326מפקד האוכלוסין  עבודה זו מתבססת על פותחה עבורשהטכניקה החדשה 

מסקרי כוח אדם(. היתרון  יותר עשרהממיליון תצפיות )פי  בסיס נתונים שבו למעלה

ניתוחים ברזולוציות גבוהות  לערוךבמספר גדול יותר של תצפיות הוא האפשרות 

 יותר, בפרט בכל הנוגע להשכלה אקדמית במגזר החרדי. 

 שלבי הזיהוי:

( 1334)קסטרו -ביץ' וכהןומבוסס על מתודולוגיה שפיתחו גור השלב הראשון

 מתגוררת אוכלוסייה שבהם סטטיסטיים )שכונות( ואזורים זיהוי יישובים לצורך

בנתוני ההצבעה למפלגות חרדיות בבחירות  נעשה שימושמתודולוגיה זו בחרדית. 

גורביץ' גבוה במיוחד.  יהילזהות אזורים שבהם שיעור החרדים באוכלוס כדי לכנסת

באזורים ברמת  :ות חרדיתדירגו את האזורים הללו לפי רמת הומוגני קסטרו-וכהן

ה הוא הגבוה ביותר, ובאזורים ברמת ישיעור החרדים באוכלוסי 1הומוגניות 

ה הוא נמוך יחסית. באזורים שלא סווגו ברמת ישיעורם באוכלוסי 11הומוגניות 

 יה הוא אפסי או זניח. יהומוגניות כלשהי שיעור החרדים באוכלוס

, ועודכנה הלמ"סל ידי מחדש עמתודולוגיה זו  יושמה 1331לאחר בחירות 

אחוז מסך  44-שכמראים ( 1311)רשימת האזורים הרלוונטיים. פרידמן ואחרים 

, ושבאזורים אלו רק 1-4באזורים ברמת הומוגניות מתגוררים  אוכלוסיית החרדים

מגדירה עצמה כחרדית. לפיכך, בשלב הראשון של  המן האוכלוסייה אינ אחוז 13-כ

שיטת הזיהוי החדשה זוהתה במפקד האוכלוסין כלל האוכלוסייה היהודית 

 .1–4המתגוררת באזורים ברמת הומוגניות 

חרדית המתגוררת באזורים -נועד לסנן החוצה את האוכלוסייה הלא השלב השני

ין ייחודי אשר מבדל משקי מאפי למצואלשם כך היה צורך  .1–4ברמת הומוגניות 

החזקת מכשיר  –חרדיים. מאפיין שכזה אכן נמצא -בית חרדיים ממשקי בית לא

 ושבו הנפקדים נשאל – 1311טלוויזיה בבית. מניתוח נתוני הסקר החברתי לשנת 

מכלל החרדים כלל  אחוז 11-עולה כי כ –חרדים  מגדירים עצמם באופן ישיר אם הם

נוספים צופים בטלוויזיה פחות משעה בכל יום  אחוזים 1-כו ,אינם צופים בטלוויזיה

חרדים -מן היהודים הלא יםאחוזשישה (. לעומת זאת, רק ככי מחוץ לביתם)ייתכן 

אך ביצוע התאמות מסוימות )בסיוע  ,טכניקת הזיהוי פותחה עבור מפקד האוכלוסין 6
 למשל סקרי הוצאות משקי בית. –הלמ"ס( יאפשר ליישמה גם על בסיסי נתונים אחרים 



1310חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  142

בהם הצהירו שאינם צופים כלל בטלוויזיה. מכאן נובע שהשמטת משקי הבית שיש 

מרבית טלוויזיה תסנן החוצה את מרבית הפרטים שאינם חרדים, אך תשאיר את 

באזורים ברמת הומוגניות  . לפיכך הושמטו מאוכלוסיית המחקר7הפרטים החרדים

 טלוויזיה. מכשיר  בבעלותם משקי הבית אשר 1–4

 12.5-בשקלול הנתונים שהוצגו לעיל, ניתן להעריך שבשיטת הזיהוי החדשה כ

חרדית. כזכור, רמת הדיוק של שיטת  אמאוכלוסיית המחקר הסופית הי 8אחוז

מקום שבלבד. יתר על כן, בשיטה החדשה זוהו גם חרדים  אחוז 14-הייתה כ הלמ"ס

בשיטה הישנה לא ניתן לזהותם. ואילו לימודיהם האחרון היה מוסד אקדמי, 

-גברים חרדים )כ 13,333-אוכלוסיית המחקר הסופית בשיטה החדשה הורכבה מכ

מהן בעלות תואר  1,133-נשים חרדיות )כ 13,333-מהם בעלי תואר אקדמי(, וכ 233

 אקדמי(. 

בשלושה  ומדתעאוכלוסיית המחקר החדשה  כיניתן לומר האמור לעיל סיכום ל

תנאים הכרחיים לשם השוואה נאותה בין חרדים אקדמאים וחרדים שאינם 

מספר גדול של ו בזיהוי; זיהוי חרדים אקדמאים; רמת דיוק גבוהה: אקדמאים

של שוק יותר ניתוח ברזולוציה גבוהה  גם אפשרה התקיימות תנאים אלו תצפיות.

 .העבודה החרדי

במפקד האוכלוסין קיים גם מספר קטן של דיירי מוסדות אשר עבורם סינון זה אינו  7
וגם לומדים בישיבה זוהו כחרדים.  1-4לכן דיירי מוסדות אשר גרים באזורים  ,רלוונטי

, ופחות מאחוז מהם בעלי 15-רובם המוחלט הם רווקים לא מועסקים שגילם נמוך מ
בעיקר  המתמקד ,וצאות המחקרזניחה על תה לאוכלוסייה זו השפע תואר אקדמי.

 ומעלה. 15בגילאי 

 
אחוז ממשקי  15-(. החישוב מניח כי ב23%*15%/))[23%*15%]+[13%*4%]=)812.5%

ם אין מכשיר טלוויזיה. הנחה זו מתבססת כאמור על ההנחה שחלק מן יהבית החרדי
 מכשיר טלוויזיההחרדים אשר צופים בטלוויזיה פחות משעה ביום אינם מחזיקים 

בביתם, וצופים באופן אקראי בהיותם מחוץ לבית. עם זאת, גם בחישוב זהיר יותר, 
אחוז ממשקי הבית חרדים אין טלוויזיה, מתקבלת תוצאה דומה:  11-המניח כי רק ב

12.4%[(=4%*13%]+[11% *23%]((/11%*23%.)
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שיטות מדידה ואמידת (, 1311) חיים פורטנויורות סחייק, גוסטבו שיפריס 

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החרדית בישראל גודלה של האוכלוסייה

 האגף לאוכלוסייה.

 .משרד החינוך, מידע אדמיניסטרטיבי, שנים שונות
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מגמות בדפוסי התעסוקה וההכנסה 

 של קשישים בישראל

 יל קמחי וקיריל שרברמןא

 תקציר

תחזיות דמוגרפיות מצביעות על גידול חד בשיעור הקשישים במדינת ישראל 

הביטחון החברתי והמערכת לא ברור באיזו מידה מערכת ו ,בשנים הקרובות

את השינויים בדפוסי  ןבוח הזפרק להתמודד עם שינוי זה.  ותהפנסיונית ערוכ

נמצא הנוכחי.  האלףשל הקשישים בעשור הראשון של  ובמצב הכלכלי התעסוקה

לו במשך העשור, בעיקר בקרב העולים ע 55–46י אשיעורי התעסוקה של גילכי 

ההכנסה לנפש של משקי . עלו 45–76 גילאיבקרב החדשים. גם שיעורי התעסוקה 

בית שבראשם עומד קשיש גדלה משמעותית במשך העשור, בעיקר עקב גידול 

מעלה כי פערי ההכנסה לרעת  כמותיבהכנסה מעבודה, מהון ומפנסיות. ניתוח 

הערבים, העולים החדשים ותושבי הפריפריה גדלו בקרב הקשישים, ואילו פערי 

, כך , חל גידול בתמורה להשכלהלכך צמו. נוסףההכנסה לרעת נשים הצטמ

תוצאות מעידות שהגידול הל, בסך הכ .נשארו גם הם מאחור פחותשהמשכילים 

בהכרח גידול צפוי של המצוקה מנבא בשיעור הקשישים באוכלוסייה אינו 

מתבקשת  עם זאת, העומס על שירותי הרווחה. או הגדלה שלהכלכלית בקרבם 

ללכת לקראת אלה הרוצים ומסוגלים  כדימהעבודה  הגמשה של תנאי הפרישה

הקבוצות החלשות בקרב להמשיך לעבוד גם לאחר גיל הפרישה הרשמי. כמו כן, 

 לאפשר להן קיום בכבוד. כדי, פרתלרשת ביטחון משוהקשישים ראויות 

 

 

                                                           
  החברתית  פרופ' איל קמחי, האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב לחקר המדיניות

  החברתית בישראל.וב לחקר המדיניות מרכז טאבישראל; קיריל שרברמן, חוקר ב
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נקודת מפנה דמוגרפית בכל הקשור לאוכלוסיית הקשישים  תהיהי 1111נת 

 ויותר 45בישראל. עד שנה זו היה יחס התלות של הקשישים )מספר בני 

איש  לאלףקשישים  141-ברמה של פחות מ , ונותר( יציב יחסית15–46יחסית לבני 

באופן  צפוי להמשיך לעלותהוא ו ,יחס זה לעלות החל 1111. משנת בגילי העבודה

היות שהגורם  (.1111)בן משה,  1121לאלף בשנת קשישים  122יף ולהגיע לכדי רצ

העיקרי לשינוי הוא העלייה בתוחלת החיים, השאלה המונחת לפני קובעי המדיניות 

יכולתם של הקשישים לקיים את עצמם ברמת בעניין היא האם יש מקום לדאגה 

ובעניין , נצפתה מראש חיים מתקבלת על הדעת לאורך תקופה ארוכה מכפי שכנראה

, שאמורים לסייע איתנות הכלכלית של המוסד לביטוח לאומי וקרנות הפנסיהה

 .לקשישים לקיים את עצמם

כדי  חוסכים בשנות עבודתם באפיקים שוניםהיו בעולם אידיאלי אנשים 

לאחר פרישתם מהעבודה, ופורשים כאשר חסכונותיהם  ולהתקיים מחסכונות אל

המצב במציאות שונה במידה רבה. רבים אינם חוסכים  .מגיעים לרמה מספקת

לשנות הפרישה, אם מתוך חוסר מודעות או עקב הכנסות נמוכות מדי. לצורך כך 

 וקצבאות אחרות , הבטחת הכנסהבאמצעות קצבת זקנהבנושא שלה מתערבת מהמ

של הביטוח הלאומי, ובשנים האחרונות גם באמצעות החלת חובת הפרשה לקרן 

ממשלה גם קובעת את גיל הפרישה כך שיאפשר את קיום ההתחייבויות פנסיה. ה

של המוסד לביטוח לאומי ושל קרנות הפנסיה. אולם בפועל אין במדיניות זו כדי 

. קצבת הזקנה נמוכה למדי, וחובת להבטיח את רווחתם של הפורשים באופן מלא

ולכן  ,חרונההונהגה רק לאההפרשה לקרן פנסיה אינה נאכפת במלואה ומכל מקום 

רבים האנשים החווים ירידה כתוצאה מכך  .צתה את השפעתהיעדיין לא מ

  ברמת החיים לאחר פרישתם. משמעותית

ברמת החיים של הפורשים. העלייה בתוחלת החיים יש סיבות נוספות לירידה 

כך, עקב  לא נצפתה במלואה, לא על ידי קרנות הפנסיה ולא על ידי האנשים עצמם.

 צריכה להספיק לתקופה ארוכה יותר בעת פרישתם ת לזכות החוסכיםהקרן שעומד

. ערך הקרן נפגע גם מהתשואות הנמוכות עד אפסיות בשוק ההון בשנים מהצפוי

 על האוכלוסייה, האחרונות. העלייה במחירי השירותים הרפואיים מכבידה גם היא

צריכה  ואל לגורמיםהתגובה . (1111, ואחרים צ'רניחובסקי) בעיקר על הקשישים

העלייה בתוחלת החיים בשל נוסף לכך, להיות דחיית הפרישה לגיל מאוחר יותר. 

להמשיך לעבוד אחרי גיל  רוציםאנשים  ,והשיפור במצב הבריאותי של הקשישים

עם זאת, המערכת עצמה, כמו גם הפרישה, גם אם מצבם הכלכלי אינו מחייב זאת. 

 .גיל הפרישה הוא חובהים מהעובדים לגבי רבתנאי שוק העבודה, מקשים על כך. 

ש
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לפרישה בגיל הפרישה הרשמי. אלה גם  הכלכליים התמריציםממושפעים אחרים 

אלה יכולים לחפש עבודה אחרת לאחר פרישתם, אך גם כאן הם נתקלים 

במכשולים. ראשית, הם עלולים לאבד חלק מזכויותיהם. שנית, הם נתקלים בשוק 

הניסיון שצברו בשנות עבודתם ומעדיף ם ואת כישוריהעבודה שאינו מעריך את 

אלה, הם מגלים שהשכר המוצע להם המכשולים את הואם צלחו צעירים על פניהם. 

 נמוך בהרבה מזה שהיו מורגלים בו.

נושא הפרישה מהעבודה ורמת החיים של הפורשים אינו ייחודי לישראל, וזכה 

( הראו שהשינוי 1991) Gruber and Wiseלתשומת לב לא מעטה בספרות הכלכלית. 

הדמוגרפי, שהביא לגידול במשקל הקשישים באוכלוסייה, נצפה במדינות מפותחות 

רבות מוקדם יותר מאשר בישראל. במקביל נצפתה במדינות רבות ירידה בתעסוקת 

לדוגמה, בצרפת ירד שיעור הקשישים, בין היתר כתוצאה ממדיניות רווחה נדיבה. 

 .1994בשנת אחוז  11-לפחות מ 1941בשנת אחוז  71-מכ 41–46התעסוקה של גילאי 

שיעור  1116-ל 1991( מצאו כי בין 1119) Gustman and Steinmeier עם זאת,

דווקא עלה, בין היתר עקב  צות הבריתבאר קשישיםגברים ההתעסוקה של ה

כי  גילוGoda et al. (1111 ) .שינויים בתמריצים של מערכת הרווחה החברתית

שפל ה, וכי 1114-יחסית ל 1111-אמריקאים דיווחו על גילי פרישה מאוחרים יותר ב

 Helppie.הוא אחד הגורמים, אם כי לא בהכרח העיקרי, לשינוי זהבשוק ההון 

McFall (1111 מצאה כי השפל בשוק ההון גרם לעלייה בגילי הפרישה המתוכננים )

 בשוק ההוןתשואות הש מכךת , והשפעה זו התחזקה עקב החששוצות הבריתבאר

ה לפרישה יכי הציפי ווחוידStone and Rainville (1111 ) .ימשיכו להיות נמוכות

במדיניות מערביות אחרות, יותר עקב אי הוודאות בשוק גם מאוחרת יותר נמצאה 

במידה שוק ההון בישראל לא נפגע אמנם  העבודה מאשר עקב המשבר בשוק ההון.

 ,מהמיתון העולמי, אולם סביר להניח שאי הוודאות והחששות לעתיד התגברו רבה

-Benitezעובדים לדחות את פרישתם המתוכננת. עם זאת, להמריץ עשוי  הדברו

Silva et al. (1114 )את  המצאו כי אי ודאות לגבי תנאי פנסיה עתידיים דווקא הגדיל

כי גילו Gustman and Steinmeier (1111 ) .צות הבריתהנטייה לפרישה מוקדמת באר

רבים מאלה שפורשים מעבודתם הקבועה בוחרים להמשיך לעבוד במשרה חלקית 

 או בעבודה הדורשת פחות אחריות או מאמץ.

בין בעשור שהשינויים בשיעורי התעסוקה של קשישים בישראל  ייבחנוזה  פרקב

ומד קשיש באותה השינויים בהכנסה לנפש של משקי בית שבראשם עו, 1111-ל 1111

של הלשכה סקרי כוח אדם וסקרי הכנסות  םהנתונים למחקר ה ותתקופה. מקור
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הגורמים לשינויים בשיעורי התעסוקה  ינותחו, לכך נוסף 1.המרכזית לסטטיסטיקה

 ובהכנסה לנפש.

 של קשישים מגמות בשיעורי התעסוקה. 1

נמוכים בישראל ( 25–56שיעורי התעסוקה של גברים בגילי העבודה העיקריים )

, אם כי הפער הצטמצם מעט מאז מחצית OECD-משמעותית מאשר במדינות ה

שיעור התעסוקה של  .(. בקרב הנשים התמונה שונה1111העשור הקודם )קמחי, 

עד אמצע  OECD-היה נמוך מאשר במדינות ה והנשים הישראליות בגילים אל

-המקביל בשיעור המ בוהג וכעת הואמאז גדל בקצב מהיר יותר אך העשור הקודם, 

OECD . שיעורי התעסוקה 55–46מראה כי בקרב גברים ונשים בגילי  1תרשים ,

במשך המחצית  OECD-במדינות ה שיעוריםל ודמבמגמת עלייה ובישראל היו 

הראשונה של העשור הקודם. החל מאמצע העשור הקודם שיעורי התעסוקה 

נקודות  4-נוצר פער של יותר מו ,OECD-יותר מאשר במדינות המהר בישראל גדלו 

  .גם בקרב נשים וגם בקרב גברים – לטובת ישראל אחוז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
הלשכה שנת הבסיס עקב שינויים שנעשו במסגרת הדגימה של סקרי נבחרה להיות  1111 1 

 בשנים שלפני כן. המרכזית לסטטיסטיקה
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לפי בחלוקה את שיעורי התעסוקה של אותה קבוצת גיל  המרא 1ם יתרש

, שיעורי התעסוקה א'(1)תרשים  שבקרב הגבריםקבוצות אוכלוסייה. ניתן לראות 

שתי הקבוצות קרב בשל היהודים היו גבוהים משמעותית מאלה של הערבים, אם כי 

לציין את הגידול המרשים בשיעורי התעסוקה  ישבמיוחד . לאורך העשורגידול  חל

בקרב היהודים ניתן לציין את העולים החדשים . 1117של הערבים החל בשנת 

כקבוצה יוצאת דופן. בראשית העשור הקודם שיעור התעסוקה של העולים היה 

, אולם הוא גדל בקצב מהיר והחל נמוך משמעותית מזה של היהודים הוותיקים

 2בדלים משמעותיים בין שיעורי התעסוקה של שתי הקבוצות.מאמצע העשור אין ה

, ב'(1)תרשים  55–46בשיעורי התעסוקה של נשים בגילי ניתן לראות מגמות דומות 

. הדבר נכון נמוכים יחסית לאלה של הגבריםהיו אם כי שיעורי התעסוקה שלהן 

ו אך גם הוכפל ו, שבו שיעורי התעסוקה של הנשים בגילים אלבעיקר במגזר הערבי

 .כך נשארו נמוכים יחסית

                                                           
מעלה  –עולים חדשים המתגוררים בפריפריה  –התמקדות בקבוצה מצומצמת יותר   2

העולים החדשים, שהם החלו את העשור בשיעורי תעסוקה נמוכים אף יותר מאשר כלל 
 .1116אולם הצליחו לסגור את הפער עד שנת 

 1תרשים 

 55–64גילאי  –שיעורי תעסוקה 
 OECD ,1111–1111-ישראל בהשוואה ל

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                

            

       OECD

           

      OECD

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור

 OECD: נתונים
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 1תרשים 

 55–64שיעורי תעסוקה בגילי 
 1111–1111לפי קבוצת אוכלוסייה, 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                            

              

     

             

 "אחר" לפי דת.  * לרבות מי שמוגדר

 ואילך. 1991מוגדר כמי שהגיע לארץ בשנת  ** עולה חדש

 וקיריל שרברמן, מרכז טאוב איל קמחי מקור:
 : סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים
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, שיעורי התעסוקה של הגברים בישראל היו 45–76מראה כי בקרב בני  2תרשים 

החל מאמצע העשור  .1116עד שנת  OECD-מדינות ההגברים בדומים לאלה של 

 חמשיותר, כך שבסוף העשור נוצר פער של יותר מ מהרגדלו בישראל ם שיעוריה

 55–46מגמה זו דומה למגמה שנצפתה בקרב בני  נקודות אחוז לטובת ישראל.

. אחוז 51-נמוכים ביותר מ 45–76(, אם כי שיעורי התעסוקה של בני לעיל 1)תרשים 

, הואט בשנים האחרונות 55–46שיעור התעסוקה של בני ב שהגידולההבדל הוא 

 45–76לגבי נשים בגילי  .הואץ 45–76שיעור התעסוקה של בני ב שהגידולבעוד 

ליותר  1111בשנת  אחוזים 7-התמונה שונה. אמנם שיעור התעסוקה בקרבן גדל מכ

נמוכים מן הממוצע של נותרו  ו, אולם שיעורי תעסוקה אל1111בשנת אחוזים  11-מ

נקודת אחוז והגיע להפער הצטמצם  1111אם כי החל משנת  – OECD-מדינות ה

 .1111-אחת ב

 

לפי קבוצות אוכלוסייה.  45–76את שיעורי התעסוקה של בני  מציג 6תרשים 

כי גם בקבוצת גיל זו שיעור התעסוקה של  נמצאא'( 6)תרשים בקרב הגברים 

המחצית  התרחב במשךאף הערבים נמוך משמעותית מזה של היהודים, והפער 

 2תרשים 
 65–74גילאי  –שיעורי תעסוקה 

 OECD ,1111–1111-ישראל בהשוואה ל

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור

 OECD: נתונים
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העשור הקודם. שיעור התעסוקה של העולים החדשים היה נמוך מזה  הראשונה של

  3של הישראלים הוותיקים לאורך העשור, וגם במקרה זה הפער לא הצטמצם.

. במקרה זה שיעור ב'(6)תרשים  45–76 בנותגם בקרב נשים  התגלומגמות דומות 

בתחילת אחוזים  1-פחות מהתעסוקה של הנשים היהודיות גדל משמעותית )מ

 עלה עללא הנשים הערביות השיעור בקרב ואילו  ,בסופו(אחוז  16-העשור ליותר מ

. הפער בין שיעור התעסוקה של העולות (1117בשנת  )למעטת אחוז ונקודשתי 

 נשאר בעינו.בגילים אלו הישראליות הוותיקות  לזה שלהחדשות 

                                                           
של העולים המתגוררים בפריפריה היה נמוך מזה של העולים  שיעור התעסוקה  3

המתגוררים במרכז, בעיקר בשנות המיתון של תחילת העשור הקודם, אולם הפער בין 
 שתי הקבוצות הצטמצם מאוד לאחר מכן.

 א'6תרשים 
 65–74עסוקה של גברים בגילי שיעורי ת

 1111–1111ת אוכלוסייה, לפי קבוצ

 

 * לרבות מי שמוגדר "אחר" לפי דת. 

 ואילך. 1991** עולה חדש מוגדר כמי שהגיע לארץ בשנת 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים
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ומעלה. בניגוד לקבוצות  75מציג את מגמות התעסוקה בקרב גילאי  5תרשים 

ם היו נמוכים מאלה ישראליה שיעורי התעסוקה שלבקבוצה זו הגיל הצעירות יותר, 

 1111לאורך כל העשור. רק בשנת  OECD-של האוכלוסייה המקבילה במדינות ה

חלוקה  .נרשם זינוק של כמעט שתי נקודות אחוז בשיעור התעסוקה של הגברים

, ומעלה 75בני כי בקרב גברים  ( מעלה1', תרשים נ'א לקבוצות אוכלוסייה )נספח

במהלך העשור הקודם, ואילו אחוזים  1-ל 4שיעור התעסוקה של היהודים נע בין 

. שיעור התעסוקה של העולים אחוזים 2-ל 1הערבים נע בין שיעור התעסוקה של 

החדשים היה דומה לזה של הערבים, אם כי במקרה שלהם ניכרת מגמת עלייה 

בקרב הנשים לא נמצאו . , בעיקר במחצית השנייה של העשורבשיעור התעסוקה

העולות החדשות כמעט וערביות, לפערים גדולים בשיעורי התעסוקה בין יהודיות 

 עבדו.לא 

 

 ב'6תרשים 

 65–74בגילי  נשיםשיעורי תעסוקה של 
 1111–1111ת אוכלוסייה, לפי קבוצ

 

 "אחר" לפי דת.  ת* לרבות מי שמוגדר

 ואילך. 1991כמי שהגיע לארץ בשנת  תמוגדר ה** עולה חדש

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 סקרי כוח אדם של הלמ"ס :נתונים
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כי הפערים בשיעורי התעסוקה בישראל נמצא ( 1111 ,קמחי) במחקר קודם

ממצא זה חוזר על עצמו גם במקרה הספציפי השכלה. פערי ב רבה במידהקשורים 

 55–46מציג את השינויים בשיעורי התעסוקה של גילאי  4הקשישים. תרשים של 

שנות  9–11פער משמעותי ניכר בין שיעורי התעסוקה של בעלי לפי רמת השכלה. 

. כאחד שנות לימוד, בקרב גברים ונשים 1בין שיעורי התעסוקה של בעלי עד לימוד ו

שנות לימוד  12התעסוקה ממשיכים לגדול כאשר עוברים לקבוצה של בעלי שיעורי 

-ל 1111אולם בשיעור נמוך יותר, בעיקר במקרה של הגברים. יש לציין כי בין ויותר, 

  חל גידול בשיעורי התעסוקה של כל קבוצות ההשכלה. 1111

 

 

 

 

 5תרשים 

 ומעלה 75גילאי  –שיעורי תעסוקה 
 OECD ,1111–1111-ישראל בהשוואה ל

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור

 OECD: נתונים
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לפי רמת  45–76מראה מגמות דומות בשיעורי התעסוקה של גילאי  7תרשים 

השכלה. ניתן לראות כי החשיבות של ההשכלה לתעסוקה גדולה אף יותר בקרב 

 1התעסוקה של בעלות עד  ישבקרב נשים שיעורממצא בולט הוא  קבוצת גיל זו.

ות נש 9–11שיעור התעסוקה של בעלות ולעומת זאת שנות לימוד גדלו אך במעט, 

 1111.4-ל 1111לימוד יותר מהוכפל בין 

 

 

 

                                                           
ומעלה היו זעומים, אין תועלת בחלוקה שלהם לפי  75בני היות ששיעורי התעסוקה של   4

קבוצות השכלה. גם הפרדה בין יהודים וערבים אינה אפשרית עקב מספר תצפיות נמוך 
 של ערבים בגילים המתאימים, בעיקר בקבוצות ההשכלה הגבוהות.

 4תרשים 

 55–64גילאי  –שיעורי תעסוקה 
 לפי מגדר ושנות לימוד

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 רי כוח אדם של הלמ"ס: סקנתונים
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להעריך את החשיבות היחסית של מאפיינים שונים )מגדר, גיל, שנות לימוד, כדי 

 ( לגידול בשיעור התעסוקה שלועלייה לעומת לידה בישראל פריפריהמגורים בלאום, 

היחסיות  השפעותהבין  קשישים, נעשה שימוש בהליך סטטיסטי המאפשר להפריד

הנתונים (. 'ב בנספח פירוטמתואר ב)על שיעור התעסוקה מאפיינים המ של כל אחד

שיעור התעסוקה נמצא כי ו, 1111-ו 1111-ל נלקחו מסקרי כוח אדםששימשו להליך 

 ביותר תהבולטההשפעה . ואל בין שנים אחוז 11-ל 9.1-גדל מ ומעלה 45גילאי של 

של שנות הלימוד: גידול של שנת לימוד אחת בממוצע הביא היא  על התעסוקה

הגידול בשיעור התעסוקה של  5בשיעור התעסוקה. תאחוז אחת נקודלגידול של 

ני ש זה.גידול בשיעור סך הל תאחוז אחנקודת חדשים תרם קצת פחות מעולים 

 בשיעור התעסוקה.הגידול  מסךאחוז  11-כמסבירים  וגורמים אל

                                                           
שכלה משפיעה משמעותית על סיכויי הקשישים להיות ( מצא שה1112גם ליביס )  5

  ים.מועסק

 7תרשים 

 65–74גילאי  –שיעורי תעסוקה 
 לפי מגדר ושנות לימוד

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 הלמ"ס : סקרי כוח אדם שלנתונים
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בוחן את ההבדלים בשיעור השכירים בקרב המועסקים. לא נמצא  1תרשים 

ם זמן, אולם ניתן לראות כי שיעור לאורךשינוי משמעותי בשיעור השכירים 

יורד עם הגיל, וירידה זו משמעותית יותר בקרב הגברים. המשמעות  באוכלוסייה

שהירידה בשיעורי התעסוקה עם הגיל חזקה יותר בקרב שכירים מאשר בקרב  היא

עצמאים. במילים אחרות, עצמאים נוטים להמשיך בתעסוקה גם בגילים מאוחרים 

תוצאה זו אינה מפתיעה, היות שעצמאים אינם כפופים לתקנות של גיל  6יחסית.

אים רבים אינם , עצמלכך הפרישה ולהחלטה של המעסיק על המשך עבודתם. נוסף

נהנים מצבירה בקרנות פנסיה, ולכן המניע שלהם להמשיך לעבוד חזק יותר. מעניין 

לציין כי כאשר נבדק שיעור השכירים לפי קבוצות אוכלוסייה, נמצא כי כמעט כל 

של המאה הקודמת( הם שכירים, וכי  תשעיםהעולים החדשים )שעלו מאז שנות ה

 .המאוחריםגם בגילים  אחוז מאהשיעור השכירים בקרבם נשאר קרוב ל

                                                           
הפכו לעצמאים לאחר פרישתם נמובן שקיימת גם אפשרות כי חלק מאלה שהיו שכירים   6

 מעבודתם הקודמת.

 1תרשים 
 שיעור השכירים בקרב המועסקים

 וקבוצת גיללפי מגדר 

 וקיריל שרברמן, מרכז טאוב: איל קמחי מקור
 : סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים
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גידול בשיעור התעסוקה עדיין אינו מבטיח גידול בהכנסה הממוצעת, שכן יש  גם

היקף במראה כי המגמות  9חשיבות גם להיקף התעסוקה ולאיכותה. תרשים 

שיעור התעסוקה. כמעט בכל קבוצות הגיל ניכרת התעסוקה משלימות את מגמות 

. 1111-ל 1111ירידה בשיעור המועסקים במשרה חלקית מתוך סך המועסקים בין 

. 45–76ומעלה ובקרב נשים בגילי  45המגמה בולטת במיוחד בקרב גברים בגילי 

 גדלה במשך תקופה זו. ובקבוצות גיל אלעובדים המכאן, ניתן לשער כי ההכנסה של 

של גברים בני ו 55–46כי שיעורי התעסוקה של גברים ונשים בני נמצא ום, לסיכ

גדלו בקצב מהיר יותר ואף  OECD-בישראל היו גבוהים מאשר במדינות ה 45–76

של גברים ונשים ו 45–76שיעורי התעסוקה של נשים בגילאי  במשך העשור הקודם.

. במרבית קבוצות הגיל נמצא OECD-ומעלה היו נמוכים מאשר במדינות ה 75בני 

פער בשיעור התעסוקה לרעת הערבים, ואילו העולים החדשים סגרו בהדרגה את 

הגידול בשיעורי התעסוקה נמצא בכל קבוצות  בין היהודים הוותיקים.והפער בינם 

ההשכלה, אולם שיעורי התעסוקה גבוהים יותר ככל שההשכלה גבוהה יותר, 

דולים למדי. בחלוקה לשכירים ועצמאים, נמצא והפערים בין קבוצות ההשכלה ג

 9תרשים 
 המועסקים חלקיתשיעור 

 וקבוצת גיללפי מגדר כאחוז מתוך כלל המועסקים, 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים
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שלעצמאים נטייה גדולה יותר להישאר מועסקים גם בגילים מאוחרים יחסית. 

במקביל לעלייה בשיעורי התעסוקה של הקשישים לאורך השנים, חל גם גידול 

  של המועסקים בקרבם. בהיקף התעסוקה

 קשישיםת משקי בית של מגמות בהכנס. 2

לגיל  היה מתחת שהעומד בראשםמראה כי ההכנסה לנפש של משקי בית  11תרשים 

לעומת זאת, במשקי בית  7.במקצת , ואף ירדה1111-ל 1111לא גדלה כלל בין  45

. אחוז 11-ומעלה, ההכנסה לנפש גדלה ביותר מ 45בן שבהם ראש משק הבית הוא 

 8הדבר מעיד על שיפור במצבם היחסי של משקי בית של קשישים בישראל.

                                                           
 ראש משק הבית מוגדר כמי שתרומתו להכנסת משק הבית היא הגדולה ביותר.  7
בנספח א'( התוצאות שונות  1כאשר בוחנים את סך הכנסת משק הבית )תרשים נ'  8

לשנות את המסקנה. כלומר, התוצאות אינן נובעות משינויים  במקצת, אך אין בכך כדי
 יחסיים בגודל הממוצע של משקי הבית של קבוצות הגיל השונות.

 11תרשים 
 נסה חודשית ברוטו לנפש במשק בית*הכ

 1111בשקלים של 

 הכנסה ממוצעת לנפש במשקי בית* 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים

                

4,891

6,972 

5,004 

4,364 

4,793 

6,948 

6,347 

5,333 

      -  55-64 65-74         

-2%
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נשאלת השאלה האם הגידול בהכנסה לנפש נובע אך ורק מן הגידול בשיעורי 

היות  ,נכוןיכול להיות  זה לאומעלה  75בני  התעסוקה של הקשישים. לפחות לגבי

(. לעיל 5במשך התקופה )תרשים משמעותית ששיעורי התעסוקה שלהם לא גדלו 

מציג את הגידול בהכנסה לנפש של משקי הבית לפי גיל ראש משק הבית ולפי  1לוח 

-ל 55הוא בין הגילים שהעומד בראשם משקי הבית בניתן לראות ש מקור ההכנסה.

ההכנסה מפנסיה לעומת זאת, . ומהוןשכירה  עבודהמגידול בהכנסה  חל 46

כך שסך ההכנסה , 1111-ל 1111קטנה בין  וומתשלומי העברה של משקי בית אל

נהנו  76-ל 45הוא בין הגילים העומד בראשם . משקי הבית שלנפש כמעט לא השתנה

 פנסיה גדלה.מהון, וגם הכנסתם מובהכנסות מעבודה הרבה יותר  משמעותימגידול 

דווקא מקור ההכנסה העיקרי שלהם, תשלומי העברה, לא גדל במשך התקופה. 

נהנו גם הם מהכנסות גבוהות יותר מכל  ומעלה 75בן  שהעומד בראשםמשקי הבית 

ל ניתן לומר בסך הכ .שהם מקור ההכנסה העיקריהעברות, מ כולל, המקורות

גידול זה  , אךמעבודההכנסה הביא לגידול ב 55–46שהגידול בתעסוקה של גילאי 

התקזז במלואו עם הירידה בהכנסותיהם מפנסיה ומהעברות. לעומת זאת, קבוצות 

הגיל המבוגרות יותר נהנו מגידול חד יותר בהכנסה מעבודה ומהון וכן מגידול 

 בהכנסות מפנסיה ומהעברות.
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 הבית גיל ראש משק, לפי מקור הכנסה ולנפשחודשית הכנסה  .1לוח 
 1111 שלבשקלים , 1111-ו 1111

 הון פנסיה העברות סה"כ

עבודה 

 עצמית

עבודה 

 קבוצת גיל שכירה

 55-פחות מ      

198,4 935 111 59 921 31611 2001 

197,4 070 105 110 910 31950 2011 

2%-  13%-  1-  שינוי -1% -3% +21% %

      55-41 

49,72 529 129 309 130 01010 2001 

6,948 722 644 341 834 01001 2011 

 שינוי 8%+  0%+ 12%+ 22%- 22%- 0%-

      65-74 

5,004 2,006 11622 248 516 613 2001 

6,347 11976 11905 499 673 11295 2011 

 שינוי 111%+ 30%+ 101%+ +17% 1%- 27%+

 ומעלה 75      

49364 21141 11856 228 47 92 2001 

59333 21537 21090 382 155 169 2011 

 שינוי 83%+ 227%+ 68%+ 13%+ 19%+ 22%+

 איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב מקור:
 1111-ו 1111, הלמ"ססקרי הכנסות של  נתונים:

 

שתי נקודות ראויות לציון. האחת היא הגידול בהכנסות  ו ישממצאים אלב

מודעות הציבור ה גדל נבדקהמשקי הבית של הקשישים מפנסיה. אין ספק כי בעשור 

בגלל חובת ההפרשה לפנסיה שהונהגה בשנים בין היתר , לחשיבות הביטוח הפנסיוני

כך ההון הפנסיוני של הציבור גדל לאורך השנים, וההכנסה מפנסיה עקב . האחרונות

, גדלה בהתאם. הנקודה השנייה היא הגידול בהעברות הכספיות גמלאיםשל ה

 75אל משקי הבית של הקשישים ביותר )בני  הלאומי,ח מהביטושרובן מגיעות 
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ומעלה(. גידול זה אחראי כמעט למחצית מסך הגידול בהכנסה לנפש של משקי בית 

 , והם הקבוצה היחידה של משקי בית שנהנתה מגידול משמעותי בהעברות.ואל

מקורות השינויים בהכנסה לנפש בחלוקה לפי את  יםמציגד' –א' 11 םמיתרשי

יהודים  ביןו ערבים בהשוואה בין הדיון יתמקדקבוצות אוכלוסייה. לפי הכנסה ו

בין בהכנסה לנפש הפערים  מצבם של העולים החדשים. ייבחן, וכמו כן ואחרים

, והם קיימים בכל קבוצות הגיל. יותר מכך, פערים בולטים במיוחד ערביםליהודים 

משקי הבית במגזר הערבי גדולים אמנם התרחבו לאורך התקופה הנסקרת.  ואל

אין בכך כדי להסביר את הפערים הניכרים בהכנסה אך יותר מאשר במגזר היהודי, 

מראה כי פערים גדולים קיימים גם  בנספח א' 2'תרשים נלנפש בין שני המגזרים. 

 בסך ההכנסה הממוצעת למשק בית בשני המגזרים. 

(, ההכנסה 'א11תרשים ) 56אינו עולה על  םראשהעומד בבית שגיל בקרב משקי 

הערבים, ובעוד שבקרב היהודים ת הכנסמלנפש של היהודים היא יותר מכפליים 

, בקרב הערבים חלה ירידה. הפער 1111-ל 1111חלה עלייה בהכנסה לנפש בין 

 ישהוא בהכנסות מעבודה, אולם גם בשאר מקורות ההכנסה  המגזריםהעיקרי בין 

 פער לטובת היהודים.

 א'11תרשים 

 נפש במשק בית*,ברוטו לממוצעת הכנסה חודשית 
 ומטה 54ראש משק הבית בגיל 

 , לפי קבוצת אוכלוסייה ומקור הכנסה1111בשקלים של 

 הכנסה ממוצעת לנפש במשקי בית* 

 יהודים ומי שמוגדר "אחר" לפי דת.  –** יהודים ואחרים 
 ואילך. 1991מי שהגיע לארץ בשנת  –עולה חדש 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים
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( הפער בין יהודים 'ב11תרשים ) 46עד  55שעומד בראשם בן בקרב משקי הבית 

ם בקבוצת ישההכנסה לנפש של משקי בית יהודי מפניערבים גדול אף יותר, בעיקר ל

יותר, ואילו בקרב  ההצעירקבוצת הגיל של מההכנסה גבוהה משמעותית  הזו הגיל

עם זאת, ההכנסה . והערבים אין הבדל גדול בהכנסה לנפש בין שתי קבוצות גיל אל

ההכנסה לנפש של היהודים לא ואילו  1111-ל 1111ערבים גדלה בין לנפש בקרב 

גם כאן הפערים לטובת הצטמצם במקצת.  המגזריםתה כמעט, כך שהפער בין השתנ

היהודים קיימים בכל מקורות ההכנסה, אם כי הפער בהעברות אינו גדול. משקי 

ם בקבוצת גיל זו כמעט אינם נהנים מתשלומי פנסיה, וגם הכנסותיהם יהבית הערבי

 מהון מזעריות. 

 ב'11תרשים 

 הכנסה חודשית ברוטו לנפש במשק בית*,
 55–64ראש משק הבית בגיל 

 , לפי קבוצת אוכלוסייה ומקור הכנסה1111בשקלים של 

 הכנסה ממוצעת לנפש במשקי בית* 

 יהודים ומי שמוגדר "אחר" לפי דת.  –** יהודים ואחרים 
 ואילך. 1991מי שהגיע לארץ בשנת  –עולה חדש  

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים
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התמונה שונה במקצת בקרב משקי הבית שעומד בראשם אדם שגילו בין 45 ל- 

76 (תרשים 11ג'). בשנת 1111 משקי הבית היהודיים בקבוצת גיל זו נהנו מהכנסה 

כפולה לנפש ביחס למשקי הבית הערביים. עד 1111 ההכנסה לנפש של משקי הבית 

היהודיים גדלה משמעותית, בעוד שההכנסה לנפש של משקי הבית הערביים קטנה, 

כך שהפער בין יהודים לערבים התרחב מאוד והגיע ליותר מ-111 אחוז. גם כאן 

הפער בהעברות לנפש בין יהודים לערבים אינו גדול, אולם לערבים אין כמעט 

הכנסות מהון והם נהנים מפנסיה נמוכה מאוד בממוצע.  

ההכנסה  ,('ד11תרשים ומעלה ) 75בן  עומד בראשםגם בקרב משקי הבית ש

 הערבי.ההכנסה לנפש במגזר מ גדולה יותר מפי שנייםהייתה לנפש במגזר היהודי 

ג'11תרשים 

 הכנסה חודשית ברוטו לנפש במשק בית*,
 65–74ראש משק הבית בגיל 

, לפי קבוצת אוכלוסייה ומקור הכנסה1111בשקלים של 
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 הכנסה ממוצעת לנפש במשקי בית* 

יהודים ומי שמוגדר "אחר" לפי דת.  –** יהודים ואחרים 
 ואילך. 1991מי שהגיע לארץ בשנת  –עולה חדש    

: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים
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ההכנסות של היהודים גדלו חר שאמ, 1111-ל 1111בין  הצטמצם במקצתפער זה 

  .גדול אף יותרההכנסות של הערבים גדלו בשיעור אולם משמעותית 

ההכנסה לנפש במשקי בית של עולים חדשים נמוכה מאשר במגזר היהודי 

בעיקר הודות גידול משמעותי,  הכנסה זודונה נרשם בילאורך התקופה הנ .בכללותו

צטמצם האולם הפער בין העולים לשאר האוכלוסייה לגידול בהכנסה מעבודה, 

אינו עולה  גיל העומד בראשםבית שהמשקי ב .תשכבות הגיל הצעירות יחסיביקר בע

בין העולים החדשים ום יהפער בהכנסה לנפש בין כלל משקי הבית היהודי ,56על 

חלק הארי של הפער נעלם  1111, אולם עד שנת 1111בשנת אחוז  15-גבוה מהיה 

 (. 'א11תרשים )

ד'11תרשים 
 הכנסה חודשית ברוטו לנפש במשק בית*,

 ומעלה 75ראש משק הבית בגיל 
, לפי קבוצת אוכלוסייה ומקור הכנסה1111בשקלים של 

הכנסה ממוצעת לנפש במשקי בית* 

יהודים ומי שמוגדר "אחר" לפי דת.  –** יהודים ואחרים 
 ואילך. 1991מי שהגיע לארץ בשנת  –עולה חדש   

וקיריל שרברמן, מרכז טאוב: איל קמחי מקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים
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בין ( הפער 'ב11תרשים ) 46-ל 55הוא בין ם ראשהעומד בבית שגיל בקרב משקי 

. 1111-ל 1111גדול בהרבה, אולם גם במקרה זה הוא הצטמצם בין ותיקים לעולים 

כאן הפער  .45–76הוא  םראשהעומד במגמה דומה נצפית בקרב משקי הבית שגיל 

, בעיקר צטמצם לאורך השניםהגם הוא אך  ,גדול אף יותר ותיקים לעוליםבין 

רק בקרב משקי הבית המבוגרים . ג'(11תרשים ) ל בהכנסות מפנסיהגידולהודות 

 1111-ל 1111לא הצטמצם ואף התרחב בין עולים להיהודים  כללבין ביותר הפער 

. מצד אחד ההכנסות מעבודה אינן משמעותיות בקבוצת גיל זו, ומצד ד'(11תרשים )

הגידול בהכנסות מהון ומפנסיה בקרב העולים היה נמוך מאשר בקרב שאר  אחר

בקבוצת  הוותיקים לעוליםם. עם זאת, הפער בהכנסה לנפש בין ימשקי הבית היהודי

העובדה שחלק , עקב פחות לא היה גדול כמו בקרב משקי הבית המבוגריםגיל זו 

 הם שוויוניים יחסית.ש ,תשלומי העברהמ מגיע וניכר מההכנסות של משקי בית אל

הגידול לנבוע מהגידול בהכנסה מעבודה בקרב מרבית קבוצות האוכלוסייה עשוי 

(, לעיל 9הגידול בהיקף המשרה )תרשים מ(, לעיל 1–5תעסוקה )תרשימים שיעורי הב

השכר לשעת עבודה ברוטו של מציג את  11תרשים בשכר העבודה.  או מהעלייה

ירד שכר העבודה הריאלי  1111-ל 1111בין  9גיל. עובדים שכירים לפי מגדר וקבוצת

, 55–46קבוצת הגיל בקרב לכל קבוצות הגיל והמגדר. הירידה הייתה חריפה יותר 

–46השכר בין גילאי קטן הפרש כך  עקב. לשעה גבוה ביותרהשכר ל שחבריה זוכים

הירידה בשכר הריאלי  כמעט לגמרי.נעלם , ובמקרה של הגברים 45–76 לגילאי 55

מדגישה עוד יותר את החשיבות של הגידול בשיעור התעסוקה ובהיקף המשרה של 

 10הקשישים לשיפור רמת החיים שלהם.

 

 

 

 

 

 

                                                           
ויותר, היות שמספר השכירים בה קטן מכדי לקבל  75קבוצת הגיל לא נכללה בתרשים   9

 ממוצעי שכר אמינים.
 עבודה שכרמבחינת  שיא שנת הייתה 1111 ששנת מכיוון ,במקצת מטעים הממצאים  10

-ל 1991 בין כי הראה( 1111)קמחי,  קודם מחקר. עבור גברים ונשים בכל רמות ההשכלה
 .ריאליים במונחיםאחוזים  2-בכ עלה העבודה שכר 1111
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( ניתן לראות 12בחלוקה לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית )תרשים 

משקים לגם והדבר נכון  ,הקשישים שיפרו את מצבם היחסימשקי הבית של ש

עצמאי. ההכנסה לנפש של משקי לאלה שבראשם עומד וגם  שבראשם עומד שכיר

ההכנסה ואילו , 1111-ל 1111ומעלה גדלה בין  45בית שבראשם עמד שכיר בגיל 

זו תופעה לנפש של משקי בית שבראשם עמד שכיר צעיר יותר קטנה בתקופה זו. 

ירד, אך במידה אמנם גורמים. ראשית, שכר העבודה של הקשישים  כמהנובעת מ

(. שנית, שיעור לעיל 11פחותה מאשר שכר העבודה של הצעירים )תרשים 

קים הצעירים יחסית למועס ירדהמועסקים חלקית מבין המועסקים הקשישים 

שיעור התעסוקה של הקשישים גדל הנתונים הראו כי לבסוף, (. לעיל 9)תרשים 

(. לעיל 2-ו 1)תרשימים  55–46במשך התקופה, אם כי במידה פחותה מאשר של בני 

משתמע שהגידול בשיעור התעסוקה של הקשישים והגידול בהיקף  אלומכל 

 שההכנסה לנפש גדלה גם היא.  התעסוקה שלהם גברו על הירידה בשכר העבודה, כך

 11תרשים 

 שכר ברוטו לשעת עבודה של שכירים
 , לפי מגדר וקבוצת גיל1111במחירי 

 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 של הלמ"ס הכנסות: סקרי נתונים
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מורכבת יותר. ההכנסה לנפש במשקי בית מעט העצמאים התמונה  קרבב

במקרה ואילו ירדה משמעותית במשך העשור,  55–46עצמאי בגיל עומד  םשבראש

ההכנסה לנפש ירדה בשיעור מתון בהרבה. ההכנסה לנפש  45–76של עצמאים בגיל 

יש  ומעלה גדלה כמעט כפליים, אולם 75של משקי בית שבראשם עמד עצמאי בגיל 

 קבוצת אוכלוסייה קטנה יחסית. שזוהי לזכור 

 

. של ראש משק הבית השכלההההכנסה לנפש לפי רמת מציג את  16תרשים 

ההכנסה גדלה עם ההשכלה בכל קבוצות הגיל. ש הממצא הבולט ביותר הוא

שנות לימוד ויותר גבוהה  12ההכנסה לנפש של בעלי  55–46לדוגמה, בקרב בני 

שנות  1שנות לימוד, ופי שלושה מזו של בעלי עד  9–11בכשני שלישים מזו של בעלי 

 12תרשים 

 הכנסה חודשית ברוטו לנפש במשק בית*
 *, לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית1111באלפי שקלים של 

 

 הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשק בית.* 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים
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בקרב קבוצות הגיל המבוגרות בהכנסה לנפש בין רמות ההשכלה הפערים  לימוד.

 .יותר משמעותיים גם הם, אם כי נמוכים מעט

 45ממצא נוסף הוא שההכנסה לנפש גדלה לאורך העשור הקודם בקרב בני 

הראה כבר  11ירדה בקרב שכבות הגיל הצעירות יותר. תרשים  ולעומת זאתומעלה, 

, אולם בחינה של כל קבוצת השכלה בנפרד מראה לגבי כלל האוכלוסייה ממצא זה

הגידול  גיל זהומעלה משמעותי יותר. בקרב בני  45שהשיפור היחסי במצבם של בני 

היא  המשמעותו ,בעלי השכלה גבוהה שלבהכנסה לנפש היה המשמעותי ביותר 

לבסוף, פערי השכר לפי השכלה לאורך העשור האחרון. זו גדלו ת גיל שבקבוצ

אינה יורדת לאחר גיל השוואה בין קבוצות הגיל השונות מעלה כי ההכנסה לנפש 

. בקרב בעלי השכלה גבוהה, או פחות מכך הפרישה בקרב בעלי השכלה תיכונית

-מתונה יותר בהייתה ניכרת ירידה בהכנסה לנפש עם הגיל, אם כי היא לעומת זאת, 

 מאשר בתחילת העשור הקודם. 1111

 16תרשים 

 וטו לנפש במשק בית*הכנסה חודשית בר
 , לפי גיל והשכלה של ראש משק הבית1111בשקלים של 

 

 הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשק בית.* 

 : איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור
 : סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים
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לעמוד על החשיבות היחסית של הגורמים השונים לגידול בהכנסה לנפש של כדי 

משקי הבית שבראשם קשישים, נעשה שימוש באותו הליך סטטיסטי שהוזכר 

על משקי בית שבראשם הוחל (. ההליך 'ב נספח ובהקשר של שיעור התעסוקה )רא

 של אוכלוסייה זו לנפש. ההכנסה 1111-ו 1111ומעלה בשנים  45עומד אדם בגיל 

נמצא כי  בדומה למקרה של שיעור התעסוקה,בין שנים אלו. אחוז  11-ב הגדל

 גם. בהכנסה לנפשהשינוי בממוצעי המאפיינים אחראי רק לחלק קטן מסך הגידול 

שנות הלימוד: במהגידול נבע בין השפעות המאפיינים  ט ביותרהשינוי הבול כאן

 יםאחוזכמעט ארבעה שנת לימוד אחת בממוצע הביא לגידול של פחות מגידול של 

, הגידול בפער ההכנסות בין משכילים יותר למשכילים לכך נוסף. בהכנסה לנפש

 .לגידול בהכנסה לנפשאחוז  11-פחות תרם כ

הבית של הקשישים ניתן  בהכנסה לנפש של משקיהגידול ש המסקנה היא

 ולהסבר בעיקר על ידי ההשכלה. הגידול במספר שנות הלימוד של משקי בית אל

בהכנסה לנפש. עם זאת, אחוז  14הגידול בתמורה להשכלה הביאו לגידול של כמעט ו

משקי בית שהכנסתם נמוכה בנתח האוכלוסייה של הגידול ש התוצאות מראות

עולים חדשים וכאלה שבראשם עומדת ושל  ל משקי בית של ערביםכול – יחסית

 .מנע גידול משמעותי יותר בהכנסה לנפש – אישה

סיכום התוצאות ומשמעויותיהן. 3

ישים באוכלוסייה השינויים הדמוגרפיים שמביאים לגידול מתמשך בשיעור הקש

אותם  עם זאתקיום הוגן. להם של החברה לאפשר  היכולתמעלים חשש לגבי 

יחסית טוב שינויים דמוגרפיים, ובמיוחד העובדה שמצבם הבריאותי של הקשישים 

גורם עוד לעבר, מאפשרים לקשישים להישאר במעגל התעסוקה ולקיים את עצמם. 

תמהיל התעסוקה בשוק לגיל הפרישה הוא ש המאפשר לקשישים לעבוד מעבר

ולכות ומתמעטות. העבודות הדורשות מאמץ פיזי הו ,העבודה המודרני משתנה

תהליך הגלובליזציה מחייב את המשקים המערביים להגמיש את תנאי ההעסקה של 

כך מתאפשר לעובדים המבוגרים להאריך את אופק תעסוקתם.  עקבהעובדים, ו

בשוק ההון מגדילים את והתשואות הנמוכות תוחלת החיים הגידול בנוסף לכך, 

ת עצמם לאחר פרישתם, לכן הם חוסר הוודאות של הקשישים ביכולתם לכלכל א

 מעדיפים להמשיך לעבוד.

כי שיעור התעסוקה של הקשישים בישראל אכן נמצא בסימן נמצא במחקר זה 

וגם ביחס לאוכלוסייה  OECD-, גם ביחס למדינות האלףבעשור הראשון של ה עלייה



 177  דפוסי ההכנסה והתעסוקה של קשישים בישראל

 הצעירה יותר. בעיקר ניתן לציין את העלייה בשיעור התעסוקה של העולים החדשים

בין הישראלים הוותיקים. לעומת זאת, ואת הפער בינם  יםהמבוגרים, שמצמצמ

האוכלוסייה הערבית נשארת מאחור בכל הקשור לתעסוקת קשישים, והפער בינה 

 בין האוכלוסייה היהודית הולך ומתרחב.ו

הגידול בשיעורי התעסוקה של הקשישים בא לידי ביטוי גם בהכנסות משקי 

ש במשקי הבית של הקשישים גדלה באופן משמעותי הבית שלהם. ההכנסה לנפ

, בעוד שההכנסה לנפש במשקי בית אחרים לא גדלה האלףבעשור הראשון של 

במונחים ריאליים. ההכנסה מעבודה תרמה משמעותית לעלייה בהכנסה לנפש, 

אולם משקי הבית של הקשישים נהנו גם מגידול בהכנסות מהון ומפנסיה. גם 

בין האוכלוסייה וה הערבית נשארה מאחור, והפערים בינה במקרה זה האוכלוסיי

. לעומת זאת, הפער להתרחבד מלכתחילה, המשיכו והיהודית, שהיו גדולים מא

בין האוכלוסייה הוותיקה הולך ומצטמצם, ובהכנסה לנפש בין העולים החדשים 

 מלבד במקרה של קבוצת הגיל המבוגרת ביותר.

גידול בגידול בתעסוקת הקשישים והן באחד הגורמים שתרומתם ניכרת הן 

. היות שבעשורים הבאים צפויה עלייה נוספת כנסותיהם הוא הגידול בהשכלהבה

בהשכלה של השנתונים שייכנסו לאוכלוסיית הקשישים, יש לצפות שמגמות הגידול 

שלא נדרשת בהכרח אין להסיק מכך אולם  .יימשכובתעסוקה ובהכנסה שלהם 

שינויים הדמוגרפיים. יש לדאוג להמשך ההגמשה בתנאי התייחסות של הרשויות ל

לקשישים להמשיך לעבוד גם לאחר גיל שיאפשרו התעסוקה ולהקלות במיסוי 

יש למצוא פתרונות  רק אם הם מעוניינים בכך. במקביל הפרישה הרשמי, כמובן

אוכלוסייה הערבית, אך הבעיקר  – לאותן קבוצות אוכלוסייה שנשארות מאחור

ימת גם בעלי ההשכלה הנמוכה. אם עד היום מקובל היה לדבר על במידה מסו

הביטוח הלאומי, קרנות  – מקורות הכנסה לאחר הפרישהשלושה רבדים של 

יש להוסיף לכך היום גם רובד רביעי, שחשיבותו הולכת  – הפנסיה והחיסכון הפרטי

ת את וגדלה, והוא הכנסות מעבודה. אולם עבור אותן קבוצות אוכלוסייה שחסרו

 הכלים לנצל את הרובד הרביעי, על המדינה לחזק את הרובד הראשון והשני.
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 1נ'תרשים 
 ומעלה 75 יאגיל –שיעורי תעסוקה 

 1111-1111לפי קבוצת אוכלוסייה, 

 

 "אחר" לפי דת.  * לרבות מי שמוגדר

 ואילך. 1991מוגדר כמי שהגיע לארץ בשנת  ** עולה חדש

 וקיריל שרברמן, מרכז טאוב איל קמחי מקור:
 : סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים

 גבריםא. 

 נשים. ב
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 א'1תרשים נ'

 הכנסה חודשית ברוטו של משקי בית
 גיל ראש משק הבית, לפי 1111 שקלים שלב

 

 ב'1תרשים נ'
 גודל ממוצע של משקי בית

 גיל ראש משק הביתמספר נפשות ממוצע, לפי 

 

 חי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמ(: איל ק)לשני התרשימים מקור
 של הלמ"ס הכנסות: סקרי )לשני התרשימים( נתונים

      -  55-64 65-74         

-3%

+6%

+33%

+22%

15,818 16,238

8,500

6,179

15,386

17,239

11,312

7,531

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

                

      -  55-64 65-74         

3.83

2.55

1.75
1.48

3.92

2.76

1.85

1.46

+2%

+8%

+6%

-1%

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011
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 2תרשים נ'  

 משק בית להכנסה חודשית ברוטו 
 , לפי קבוצת אוכלוסייה1111בשקלים של 

 

16,558

10,784

12,259

16,760

9,005

14,251

                                

2001 2011 2001 2011 2001 2011

 ומטה 54ראש משק הבית בגיל  א.
 

 55–64הבית בגיל ראש משק  .ב

16,772

8,516
9,018

17,853

10,397

12,886

                                

2001 2011 2001 2011 2001 2011

 * לרבות מי שמוגדר "אחר" לפי דת. 

 ואילך. 1991** עולה חדש מוגדר כמי שהגיע לארץ בשנת 

 חי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמ: איל ק)לשני התרשימים( מקור
 של הלמ"ס הכנסות: סקרי )לשני התרשימים( נתונים
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  64–75ראש משק הבית בגיל  .ג
 

 )המשך( 2תרשים נ'

 משק בית להכנסה חודשית ברוטו 
 , לפי קבוצת אוכלוסייה1111בשקלים של 

 

 ומעלה 75הבית בגיל ראש משק  .ד
 

 * לרבות מי שמוגדר "אחר" לפי דת. 

 ואילך. 1991** עולה חדש מוגדר כמי שהגיע לארץ בשנת 

 חי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמ: איל ק)לשני התרשימים( מקור
 של הלמ"ס הכנסות: סקרי התרשימים()לשני  נתונים

8,610

6,132

4,517

12,070

4,678

6,558

                                

2001 2011 2001 2011 2001 2011

6,328

3,000

4,447

7,714

3,920

3,963

                                

2001 2011 2001 2011 2001 2011
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 לפילוג שינויים במשתנה על פני זמן Blinder-Oaxacaשיטת  :נספח ב'

בפרק נעשה (, אולם 1972)Oaxaca -( ו1972) Blinderבמקביל  פיתחושיטה את ה

כמשתנה מוגדר  Daymont and Risani (1916 .)Yשל  ,שונה במקצתבגרסה  שימוש

משתנים  J כמשתנה מסביר כאשר קיימיםמוגדר  Xj-וברגרסיה ליניארית תלוי 

הם  jβבהתאמה.  Xj-ו Yהם ממוצעי המדגם של   ̅ -ו ̅ )מאפיינים(. מסבירים

את  ניתן לרשוםהוא הקבוע. בכל אחת מן השנים  0β-ומקדמי הרגרסיה שנאמדו, 

  משוואת הרגרסיה הנאמדת בעזרת ממוצעי המדגם באופן הבא:

  ̅     ∑  
     ̅ 

    

 

   

        ̅     ∑  
     ̅ 

    

 

   

 

 

ראות שניתן לרשום את השינוי הממוצע במשתנה התלוי כסכום של הקל ל

 שלושה חלקים:

 

 ̅      ̅      ∑  
    ( ̅ 

       ̅ 
    )

 

   

   ∑  ̅ 
    (  

        
    )

 

   

   ∑( ̅ 
      ̅ 

    )(  
        

    )   

 

   

     

 

החלק הראשון הוא התרומה של השינוי בממוצעי המאפיינים בין השנים, כאשר 

. משמעותו היא השינוי הממוצע שהיה מתקבל 1111הם מוערכים לפי המקדמים של 

במשתנה התלוי אילו ממוצעי המאפיינים היו משתנים ואילו המקדמים לא היו 

השנים, כאשר הם משתנים. החלק השני הוא התרומה של השינוי במקדמים בין 

. משמעותו היא השינוי הממוצע שהיה 1111-מוערכים לפי ממוצעי המאפיינים ב

מתקבל במשתנה התלוי אילו המקדמים היו משתנים ואילו ממוצעי המאפיינים לא 

 היו משתנים. החלק השלישי הוא שאריתי.
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 מקורות

 מגזר לפי הישראלית האוכלוסייה והרכב במבנה שינוי (,1111) ה, אליהובן מש

 מינהל ,העבודה שוק על והשלכותיו הבאות השנים בעשרים דתי-תרבותי

 .וכלכלה, משרד התמ"ת מחקר

 ., שנים שונותסקרי כוח אדםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 ., שנים שונותסקרי הכנסותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

, בשוק העבודה מאפייני תעסוקת מבוגרים ומדיניות שילובם (,1112ליביס, אור )
 .גוריון-עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת בן

טית על גידול ממאיר בהוצאה הפר (,1111) גמזו ונינבון ורגיא , בצ'רניחובסקי, ד
 .וב לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טא, שירותי הרפואה ובמחיריהם

ח מצב דו"דוד )עורך(, -בןבתוך דן  (, "פערי הכנסות בישראל",1111קמחי, איל )
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית  ,2212חברה, כלכלה ומדיניות  – המדינה
 .111–122 , עמ'בישראל

 ה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר","מגמות בשוק העבוד (,1111קמחי, איל )
 ,2211–2212חברה, כלכלה ומדיניות  – ח מצב המדינהדו (,)עורךדוד -בןדן בתוך 
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השכלה השפעת הנשים בשוק העבודה: 

 שכרהעל תעסוקה והעל דפוסי 

חיה שטייר ואפרת הרצברג
 

 תקציר

 תוך, האחרונות השנים 03 במהלך הנשי העבודה כוחב שחלו שינויים קרוס זה פרק

יש  להשכלה .העבודה בשוק הנשים מעורבות על ובהשפעתה בהשכלה התמקדות

 הן שחלו והשינויים העבודה בשוק נשים של ההשתתפות בהסבר מרכזי תפקיד

 חלהבתקופה הנבדקת ש אף. העבודה כוח בהרכב והן נשים של הכלכלית בפעילות

 של הכלכלית הפעילות, בכוח העבודההמשתתפות  נשים של הכללי שיעורב היעלי

העבודה  בשוק ןעורבותמ יקףה; ומצטמצמת הולכת נמוכה השכלה בעלות נשים

 יוצר זה מצב. השירותים למקצועות, והן נדחקו העבודה שעות מבחינת הצטמצם

 רבות תעסוקתיות הזדמנויותעומדות  שבפניהן, כישורים בעלותנשים  בין קיטוב

 המשמעותי הגידול אולם. הן פחותיםכישוריש אלו ביןו ,הולמים עבודה ותנאי

 מהנשים חלק. חדשות תעסוקתיות הזדמנויותיצר  בהכרח לא הגבוהה בהשכלה

 הולייםיונ פרופסיונליים קצועותמל להיכנס הצליחו הגבוהה ההשכלה בעלות

 יחסי ושכר קידום הזדמנויות, טובים עבודה תנאי מציעיםה – שזוהו עם גברים

 הגידול קצבגבוה יותר מאשר  השכלהה גידול קצב כי נראהאולם  – גבוה

 ותמסתפק המשכילות מהנשים גדול וחלק ,פרופסיונליים למקצועות בביקושים

 .ברמה נמוכה יותר כישורים דרשו שבעבר במקצועות

 

ובכלל זה  ,עולם המערביח העבודה הנשי בועשורים האחרונים נמצא כ

ומעלה  18 בנותמכלל הנשים אחוז  80-כיום כה. יבמגמת עלי ,ישראלב

. בקרב היהודיות השבעיםבתחילת שנות  אחוז 92ח העבודה, לעומת ובכמשתתפות 

                                                           
   פרופ' חיה שטייר, ראש תכנית המדיניות בתחום הרווחה במרכז טאוב, החוג

; אפרת לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג ללמודי עבודה באוניברסיטת תל אביב
 הרצברג, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב. 

 ב



 9310חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  151

נתונים אלו נמוכים יותר מאשר שיעורי . (אחוז 82עור ההשתתפות גבוה עוד יותר )יש

גילי יהודים בממקדים את תשומת הלב בכאשר אולם  ,גבריםבקרב ההשתתפות 

 54-מכלל הנשים ו אחוז 50 ההבדל מזערי:עולה כי ( 84עד  98) העבודה העיקריים

 לוקחים חלק בשוק העבודה. שינויים אלו מיוחסים בדרך כלל מכלל הגברים אחוז

העבודה הנשי עם  כוחביקוש לגידול הה המשמעותית שחלה בהשכלת נשים, לילעלי

ל ה שחלה במקבייעלילו ,וארון הלבןוההתרחבות של מגזרי השירותים ועבודות הצ

בתחומי המשפחה,  חלוששינויים ה הוא נוסףורם ג(. 9311 ,בשכר המוצע להן )קמחי

והן בחלוקת העבודה המגדרית.  ,הורות, ובעיקר הםנישואיהן ההתאחרות של גיל ה

מהות לילדים צעירים, יאועיקר המצטרפות לשוק העבודה הן כיום נשים נשואות 

זוג השני בני  (ברוב המדינות המתועשות)כמו מרבית המשפחות בישראל בו

 (. 9313 ,העבודה )שטייר וחכמשתתפים ב

מבחינת הן יש משמעות בשוק העבודה י ההשתתפות של נשים שיעורה ביעליל

והן מבחינת מאפייני הנשים בשוק העבודה. ההצטרפות של נשים  העבודה כוחהרכב 

מקבוצת  :רבות שינתה באופן משמעותי את ההרכב המגדרי של שוק העבודה

 םשנה, גדלה קבוצת הנשי 03-העבודה לפני כ כוחרק כשליש מ הייתהש ,מיעוט

כלומר שוק  – 1ראה תרשים מפי שהעבודה, כ כוחכמחצית מ שיעורה עומד עלוכיום 

ה היהודית, שבה ימבחינה מגדרית. בקרב האוכלוסי מאוזן יותר נעשההעבודה 

, לחלוטין מאוזן מגדריתשוק העבודה , י ההשתתפות של נשים גבוהים יותרשיעור

רב הערבים, למרות הגידול שחל בחלק היחסי של נשים בשוק העבודה, בקואילו 

 . (אחוז 92ן מיעוט )עדיי הןנשים ה
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ה בהשתתפות הנשים יהעלי .העבודה הנשי אינו עשוי מקשה אחת כוח ,עם זאת

וגם אופן  ,יהיהאוכלוס וצותלא חלה באופן אחיד בכל קבבשוק העבודה 

משתנים מאוד בין , שעות העבודה, סוגי המקצועות וכמובן השכר ההשתתפות

, כפי שאירע בכלל כוח גם בקרב הנשיםבבחינה לאורך זמן מתברר כי . הקבוצות

של  עמוד על המאפייניםיפרק זה  בעשורים האחרונים. אי השוויוןהתגבר  ה,העבוד

דגש מיוחד על תפקידה של בן, ניההפערים העיקריים ביעל ו קבוצות נשים שונות

 ההשכלה ביצירת פערים אלו.
  

 1תרשים 

התפלגות מגדרית של כוח העבודה בישראל, 
 2011-ו 1980

 , מרכז טאוב ואפרת הרצברגחיה שטייר  מקור:

 סקרי כוח אדם של הלמ"ס נתונים:
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 שינויים בתעסוקת נשים לאורך זמן .1

חלה עלייה  ם האחרוניםיי ההשתתפות של נשים בעשורשיעור, בקודם כפי שצוין

בין ית הנשים יי ההשתתפות בכלל אוכלוסשיעורמציג את  9 . תרשיםמשמעותית

 . 9311-ל 1253השנים 

 כוחי ההשתתפות בשיעורה ביעולה כי לאורך התקופה חלה עלי תרשיםהמ

העבודה  כוחכשליש מהן השתתפו בשבעוד  :ומעלה 18העבודה של כלל הנשים מגיל 

בין יהודיות  שוואהההעבודה.  כוחנמצאות במתוכן  אחוז 80כיום , 1253בשנת 

 1253בשנת  :שנמשך לאורך כל התקופהמאוד, לערביות מגלה פער משמעותי 

 –מכלל הערביות  אחוז 19העבודה לעומת  כוחמכלל היהודיות ב אחוז 43השתתפו 

שיעור ההשתתפות של  – בשתי הקבוצותאף על פי שחל גידול . אחוז 95פער של 

המשיכו בין המגזרים הפערים  – השנים האחרונות 03במהלך הוכפל נשים ערביות 

  .9311בשנת אחוז נקודות  08על ו 9333בשנת  אחוזנקודות  04על  להתרחב, ועמדו

 9תרשים 
 שיעורי השתתפות נשים בכוח העבודה לפי לאום

 1253–9311בכל קבוצת אוכלוסייה,  ומעלה 18בנות כאחוז מכלל 

 

 , מרכז טאוב ואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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העבודה  כוחה בהשתתפות ביכאמור, למרות ההבדלים בין שתי הקבוצות, העלי

נושי בהרכב ההון האורה לשינויים שחלו שקהיא  .ים בישראלמאפיינת את כלל הנש

בודה, בארגון שינויים מבניים בשוק העלגם אך ה בהשכלה( ישל נשים )בעיקר העלי

 ,)שטייר משק הבית, במצב הכלכלי ובנורמות הקיימות לגבי תפקידים מגדריים

כניסתן ובעיקר ההשכלה של נשים,  יה ברמתיהשינוי הבולט ביותר הוא העל .(9313

במקביל . (9311 ,)שביט וברונשטיין למערכת ההשכלה הגבוההשיעורים גבוהים ב

הגידול בשירותים החברתיים ומקצועות  :חלו שינויים במבנה המשק התעשייתי

עבודה נשי  כוחוארון הלבן והמעבר לתעשיות עתירות ידע העלו את הביקוש לוהצ

(. תהליכים אלו חלו ברוב המדינות המתועשות בצד חקיקה 9331 ,מיומן )שטייר

השוויון המגדרי והגברת  אלו המיועדים להגברתכוהסדרים מוסדיים, בעיקר 

הגידול בביקוש לכוח העבודה הנשי, כמו גם מהות. יאשוק העבודה להנגישות של 

העלייה בהשכלה ובהזדמנויות הפתוחות בפני נשים, מסבירים לא רק את העלייה 

שלהן בשוק במידת ההשתתפות שלהן בשוק העבודה, אלא גם את דפוס המעורבות 

 במהלך חייהן.

ובמיוחד  ,מאילוצי משפחה יםנשים עדיין מושפעעבודתן של דפוסי  ,עם זאת

. אילוצים אלו באים לידי ביטוי הן בדפוס המעורבות של נשים ות של ילדיםכחמנו

  במהלך חייהן והן בהיקף המעורבות שלהן.בשוק העבודה 

 לאורך בקבוצות גיל שונות העבודה כוחי ההשתתפות בשיעורמציג את  0תרשים 

, נמצאת בו המשפחהשהחיים שלב לקשר הדוק יש לגיל ש, מאחר השנבחנ ההתקופ

ותם של ילדים צעירים. הגיל הוא גם מאפיין חשוב למדידת היציבות כחנולבעיקר ו

שים רבות משוק העבודה לאחר נפרשו בעבר . התעסוקתית של נשים במהלך חייהן

תומכת . העלייה בהשכלה ובהזדמנויות הכלכליות, בצד מדיניות לידת הילדים

כיום ברוב המדינות המתועשות, העלו את כדאיות ההצטרפות  הוגהנתעסוקה ש

ה ביציבות יכיום חלה עלילאור זאת,  לשוק העבודה גם כאשר הילדים צעירים.

רובן חוזרות לשוק העבודה זמן קצר ו, בעולם המערבי כולו התעסוקתית של נשים

 לאחר לידת הילדים. 
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שנתוני כל  ה בהשתתפות בשוק העבודה בקרביעלית התרשים משקף מגמ

 חלה התקרבות בין 9333מאז שנת  .עיקרייםההעבודה בגילי במיוחד ו, הנשים

נכונות על  עידממה ש, 84-ל 98שלוש קבוצות הגיל שבין ב ההשתתפותי שיעור

במשך כל שנות העבודה העיקריות  שוק העבודהמחלק להיות של נשים ויכולת 

 .בחייהן

נראה ( 4)תרשים הנשי הרכב שוק העבודה התפלגות הגילים בכאשר בוחנים את 

 אחוז 99-קטן מ( 18–94בנות )העבודה  כוחהצעירות ב שיעור: העבודה מזדקן כוחכי 

במוסדות להשכלה גבוהה  י הלומדותשיעורה בי, כנראה בשל העליאחוז 19-ל

העבודה )גברי ונשי(. ירידה  כוחהמאפיינת את כל  ,כניסה לשוק העבודהה תייודח

הגיל  וצותואילו קב ,(אחוז 95-ל אחוז 04-)מ 98–08יחסי של בנות חלה גם בחלק ה

 הגדילו את חלקן.  14-ל 08שבין 

 

 0תרשים 
 גילשיעורי השתתפות נשים בכוח העבודה לפי 

 1253–9311, גילכאחוז מכלל הנשים בכל קבוצת 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 עבודת נשים והשכלה. 2

להשכלה יש חשיבות רבה בהיותה קשורה לעצם היציאה לעבודה, להיקפי המשרה 

מרכיב שבהשפעה של בעוד ולאיכות ההזדמנויות הכלכליות הפתוחות בפני נשים. 

מאז שנת ניכרת יציבות רבה בכוח העבודה  נשיםעל שיעורי ההשתתפות של הגיל 

רמת ההשכלה של נשים  למעלה,שצוין כפי  הדבר כך לגבי רמת השכלתן. , אין9333

 שיעורמיוחד עלה ב. הנבדקתבישראל עלתה באופן משמעותי במהלך התקופה 

המצטיינות  ,התשעיםהלומדות במוסדות להשכלה גבוהה מאז תחילת שנות 

שביט ; 9332 רקח ומקדוסי,-אדי) של מערכת ההשכלה הגבוההכללית בהתרחבות 

 כוחביטוי גם בהרכב ההשכלתי של  ות לידיבאמגמות אלו . (9311 ,וברונשטיין

 כוח מכלל אחוז 02היו  1253. בשנת 8כפי שניתן לראות בתרשים  הנשי, העבודה

 2 קבוצה זו עומדת עלהשכלה פחות מתיכונית, ואילו כיום  עלותבהעבודה הנשי 

בין  אחוז 41-ל אחוז 99-שיעורן של בעלות ההשכלה האקדמית עלה מ .בלבד יםאחוז

 4תרשים 
 גיללפי התפלגות כוח העבודה הנשי 

9311–1253 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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בעלות השכלה תיכונית  –שתי קבוצות הביניים חלקן היחסי של שתי התקופות. 

 . 9311-ל 1253בין ד והשתנה מעט מא –אקדמית -תיכונית לא-ובעלות השכלה על

 

יה הכללית יהעבודה משקף את העל כוחהשינוי בהרכב ההשכלתי של אמנם 

בין י ההשתתפות שיעורי ההשכלה בישראל, אולם הוא נובע גם מהבדלים בשיעורב

המרכזי  םגורה אהיההשכלה, בעיקר אצל נשים, . שונות ת השכלהוקבוצנשים ב

רמת שכר להשכלה גבוהה קשורה  בשוק העבודה. המסביר את מידת המעורבות

שוקלות נשים , משק הביתבילדים ובעיקריות . עקב תפקידן כמטפלות גבוהה יחסית

)מטפלת או גנים,  את יתרון העבודה בשכר מול עלות הטיפול החלופי בילדים ובבית

. לנשים בעלות השכלה גבוהה ושכר גבוה בשוק עזרה בתשלום בעבודות הבית וכו'(

דה, מפני ששכרן גבוה יותר מההוצאה על העבו כוחבלהשתתף יותר  כדאי העבודה

השינויים המבניים ין למעלה, שצו הטיפול החלופי בבית ובילדים. מעבר לכך, כפי

שיפרו עוד יותר את ההזדמנויות של נשים בעלות השכלה שעברו על שוק העבודה 

 8תרשים 

 השכלהלפי התפלגות כוח העבודה הנשי 
9311–1253 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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ולעומת זאת צמצמו את ההזדמנויות העומדות בפני נשים בעלות השכלה , גבוהה

את ההבדל בשיעורי ההשתתפות של נשים ן. תשכיום אין ביקוש רב לעבודעד נמוכה, 

 .1לראות בתרשים  אפשרשונות בעלות רמות השכלה 

מגמות בתרשים עולים הבדלים מעניינים בין הקבוצות ב המוצגיםהנתונים מ

 שיעורעלה לאורך התקופה  כפי שניתן היה לצפות,. התקופה הנבחנתלאורך 

 שיעורואילו  ,של נשים בעלות השכלה תיכונית ומעלה בכוח העבודה ההשתתפות

רים פעבעומק הההשתתפות של נשים בעלות השכלה נמוכה ירד. נוסף לכך חל שינוי 

בין נשים בקבוצות השכלה שונות. לאורך כל התקופה הנבחנת, נשים משכילות 

בשוק העבודה בשיעורים גבוהים יותר מאשר בעלות השכלה נמוכה. כך  השתתפו

העבודה כשלושה רבעים מכלל הנשים  כוחהשתתפו ב השמוניםלדוגמה בשנות 

הנמוכה השכלה הים בעלות שמכלל הנ אחוז 95-כ, לעומת אקדמיתבעלות השכלה 

השכלה תיכונית. לאורך הזמן חלה התקרבות הלל בעלות כמ אחוז 48-ומתיכונית 

 1תרשים 
 השכלהשיעורי השתתפות נשים בכוח העבודה לפי 

9311–1253 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 9311בשנת : יותר אלו שרכשו השכלה גבוההבין נשים בעלות השכלה תיכונית ובין 

מבין  אחוז 13תיכונית, ההשכלה המבין בעלות  אחוז 80השתתפו בכוח העבודה 

 השכלההמנשים בעלות  אחוז 11-אקדמית ו-לאהתיכונית -עלהשכלה הבעלות ה

 ,ההשתתפות של נשים בעלות השכלה נמוכה ירד שיעור ,. לעומת זאתהאקדמית

אחרות, חל  במילים בפעילות הכלכלית.מישית מהן לוקחות חלק חכוכיום רק 

הפער העיקרי הוא ו נשים בעלות רמות השכלה שונות, בפעילותן הכלכלית של קיטוב

 .כל האחרותלשנות לימוד  19-פחות משסיימו בין נשים 

יש לזכור כי לא כל הנשים המעוניינות להשתתף בפעילות הכלכלית מצליחות 

קשיי  עבודה לא מיומן, כוחביקוש לה ככל שירדלשער כי  אפשרלמצוא עבודה. 

י שיעורמציג את  1. תרשים פחות יהיו רבים יותר נשים משכילות לשתעסוקה ה

 , ובמיוחד בתחילתה,התקופה כל לאורך. 9313-ל 1253ן ביהאבטלה על פי השכלה 

 יםאחוז 0: נמוכה מאודהייתה  בקרב נשים בעלות השכלה גבוהה רמת האבטלה

. 1253-בתיכונית -מבעלות ההשכלה העל יםאחוז 8-מבעלות ההשכלה האקדמית ו

-בעלות ההשכלה העלבקרב במיוחד , האבטלהבמהלך שנות התשעים עלו שיעורי 

ק ירדה גם האבטלה בקרב עם ירידת האבטלה במש .(1223-ב יםאחוז 13)תיכונית 

דפוס זה בקרב האקדמאיות(.  יםאחוז 4-ול) 9311בשנת  יםאחוז 1-קבוצה זו ל

פעו פחות שהוביקוש גבוה בשוק העבודה, מ הנהנותכי נשים אקדמאיות,  מלמד

 . תנודות ברמת האבטלה בכללמעובדות אחרות משינויים כלכליים ואשר מ

י האבטלה בקרב נשים בעלות שיעורמסקנה זו מתחזקת כאשר בודקים את 

י שיעורהתקופה ראשית ב. בקרב נשים שהשכלתן נמוכה מתיכוניתהשכלה תיכונית ו

בעלות מ יםאחוז 1 –גבוהים יחסית ודומים היו האבטלה של בנות שתי הקבוצות 

 זינקה 1223-ב. בעלות ההשכלה הנמוכהבין מ יםאחוז 5-ההשכלה התיכונית ו

 ,בקרב בעלות השכלה נמוכה אחוז 18-לבקרב בוגרות תיכון ו אחוז 14-ל האבטלה

 יםאחוז 1 רק :אלפיים חלה ירידה דרמטיתהת ובתום העשור הראשון של שנאך 

 . בשנה זו מובטלותהיו התיכונית מבעלות השכלה מבעלות ההשכלה הנמוכה ו

משמעותית על מידת הפגיעות השפעה יש מר כי לרמת ההשכלה וניתן לסכם ול

העבודה של נשים בעלות השכלה תיכונית ומטה מושפע  כוחהביקוש ל .הכלכלית

. פחותים ומרמז על יציבות וביטחון תעסוקתי ,ד מתנודות כלכליות במשקומא

בתקופות של צמיחה כלכלית וירידה כללית באבטלה מצטמצמים הפערים בין 

 האבטלה במשק עולה הם מתרחבים.מת ר ואילו כאשר ,הנשים וצותקב
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 נשים תעסוקתעל  המשפחה תהשפע. 3

העלות הגבוהה של ועדר מעונות יום מתאימים יהנוכחותם של ילדים קטנים, 

כל אלו משפיעים על  –בטיפול אינטנסיבי  זמןלהשקיע הצורך  , לצדמעונות כאלו

דפוס העבודה של הורים, ובמיוחד על זה של נשים. בכל המדינות המערביות נשים 

על טל בעיקר מווהטיפול בילדים ובבית  ,הן אלו המבצעות את העבודה הטיפולית

כפי שמראים עשרות מחקרים שבדקו את הקצאת הזמן במשפחה  כתפיהן.

נוכחות של ילדים קטנים מגבילה את עבודת הנשים,  ,( Bianchi et al., 2007,מה)לדוג

נמוכים מאלו של עדיין י התעסוקה של נשים שיעורבמידה רבה מדוע  הומסביר

ב נשים. בקרעסוקה במשרות חלקיות עדיין גבוה למדי תה שיעורומדוע  ,גברים

כיצד משפיעה המשפחה על נשים בעלות רמות שונות של בהקשר זה מעניין לבחון 

 . והאם חלו שינויים בהשפעת נוכחות הילדים לאורך התקופה הנבחנת ,כישורים

 1תרשים 
 השכלהנשים לפי  אבטלה בקרבשיעורי 

9311–1253 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 
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בשל על עבודת נשים משפחה כישורים יכולים למתן את השפעת הכאמור,  

ששכרן נמוך  ,בעלות השכלה נמוכהשנשים ניתן לשער  :חלופיתעלות הה

ייטו פחות להשתתף בשוק העבודה או  ,שלהן מוגבלות וההזדמנויות התעסוקתיות

עלות הטיפול בילדים לעתים קרובות שמאחר  ,פחות שעות לעבודת שוק יקצו

כישורים  בעלותנשים  . לעומת זאתקטנים מחוץ למשק הבית גבוהה יותר משכרן

יושפעו פחות מנוכחות , תגמלתהזדמנויות לפיתוח קריירה מ שיש להן ,גבוהים

שכר בעתיד מאפשרת להן ה להעלאת יפייכיוון ששכרן הגבוה יחסית והצמ ,ילדים

 ילדיהן.בטיפול  שירותי לרכוש

: אלו 98 –48בנות  נשים שתי קבוצותשל ההשתתפות י שיעורבהתאם לכך נבחנו 

בגילים  להן ילדיםשבמשק הבית ואלו שאין  ביתהבמשק  4להן ילדים עד גיל  שיש

יה יבקרב כלל האוכלוס קבוצות אלו שלההשתתפות י שיעורמציג את  5תרשים  .אלו

-תיכונית לא-, על, תיכוניתיתנמתיכו נמוכהשכלה: הקבוצות ה ארבע ובקרב

  .אקדמית ואקדמית

ראשית, כפי שניתן היה לצפות,  .שתי מסקנות עיקריות עולות מתוך התרשים

מכלל  אחוז 91רק  1253-רמת ההשכלה. בלהאם קשורה  עבודתהשפעת הילדים על 

, השתתפו בשוק העבודה מהות לילדים צעיריםינמוכה שהיו אה השכלההבעלות 

גם . צעירים ילדיםל אימהותשלא היו באותה רמת השכלה מנשים  אחוז 83לעומת 

מהות לילדים קטנים לעומת יהשכלה תיכונית הפער בין אבעלות בקרב נשים 

 19לעומת  השתתפו בכוח העבודה מהותימחצית מהאכ –ה משמעותי האחרות הי

פער דומה היה בקרב נשים . האמורים םבגילימהנשים שלא היו להן ילדים  אחוז

מהות השתתפו בכוח יאחוז מהא 14תיכונית שאינה אקדמית )-לעבעלות השכלה 

היה קטן הפער מהות לילדים קטנים(. יאחוז מהנשים שלא היו א 59לעומת  ,העבודה

מהנשים  אחוז 51-מהות וימהא אחוז 15 – אקדמיתיותר בקרב בעלות ההשכלה ה

השפעת ההשכלה על ש פירוש הדבר הואהעבודה.  כוחללא ילדים השתתפו ב

מהות לילדים צעירים, ובקבוצה זו ימתחדדת בקרב א העבודה כוחב השתתפות

 מתגלים הפערים הגבוהים יותר בין הקבוצות. 

י ההשתתפות שיעורשבה כאמור עלו  ,9311 עוד יותר בשנת ערים התחדדופה

יה יתה עלימהות לילדים קטנים הייבקרב כלל הא בכוח העבודה בכלל האוכלוסייה.

עלו שיעורי נשים שלא היו מטופלות בילדים קטנים ובקרב  ,אחוז 19-ל אחוז 41-מ

מהות יהפער בין א אם כן,. 9311-ב אחוז 11-ל 1253-ב אחוז 18-מ ההשתתפות

וכמעט נעלם, אולם  9311-ד בונשים אחרות הצטמצם מאבין ו םלילדים קטני

כלל הנשים מסתירים שונות רבה על פי השכלה. בקרב בעלות  בקרב השיעורים
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 ,1253-נמוך כשהיה ב שיעורהמטופלות בילדים קטנים נשאר הההשכלה הנמוכה 

ת, הנתון המקביל זאבשוק העבודה. לעומת  השתתפו מנשות הקבוצה אחוז 91ורק 

 . אחוז 49עמד על  נמוכה שלא היו מטופלות בילדים קטניםההשכלה הבעלות בקרב 

ככל על שיעורי ההשתתפות  משפיעים פחותאכן ילדים מעידים כי  הנתונים

תי הקבוצות היה הפער בין ש בקרב בעלות השכלה תיכונית .שעולה השכלת האם

בקרב  אחוז 14-מהות ויבקרב הא אחוז 13) פחות משכילותנמוך מאשר בקרב ה

הוא שאינה אקדמית תיכונית -העל הנשים האחרות(. בקרב בעלות ההשכלה

 מהות לילדים קטנים השתתפו בכוח העבודהימהאאחוז  19אחוז ) 11-הצטמצם ל

ההשכלה בעלות ואילו בקרב הנשים  ,(אחוז מהנשים ללא ילדים 50לעומת 

מכלל  אחוז 55-ומהות ימכלל הא אחוז 51 –נעלם הפער כמעט לחלוטין  האקדמית

 העבודה.  כוחאחרות השתתפו בנשים הה

 5תרשים 

 שיעורי השתתפות של נשים בכוח העבודה לפי 
 והשכלה *נוכחות ילדים

 9311-ו 1253, 98–44בנות כאחוז מכלל 

 

 במשק הבית. 4* ילדים עד גיל 

 , מרכז טאוב ואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 
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על עבודת יש השפעה ילדים קטנים  ם שללנוכחותאמנם  לסיכום הנושא,

ין מי שיש בביתן ילדים קטנים  ההשכלה ממתנת השפעה זו. הפער באך מהות, יא

, כמו גם קרב נשים בעלות השכלה נמוכהלמי שאין בביתן ילדים בגילים אלו ב

 ,(ובמקרים מסוימים אף ירידה)הן לאורך הזמן י התעסוקה שלשיעורבהיציבות 

 העלות החלופיתשהן סובלות ממנה: ראשית,  הכפולהעמדת הנחיתות מדגישים את 

 ,והן עובדות פחות מאשר חברותיהן המשכילות. יתרה מכךמראש שלהן נמוכה 

משפחה השפעה שלילית זו התחזקה עם הזמן וכיום קשה להן יותר לשלב עבודה ו

 בשל שכרן הנמוך.  ואםמאשר בעבר, אם בשל אופי המקצועות הפתוחים בפניהן 

 נשים תעסוקת. השפעת ההשכלה על 4

ההשכלה קשורה לא רק לעצם היציאה לעבודה, אלא גם לדפוס העבודה, רמת 

החלק הבא יבדוק את כל אלו עבור סוג התעסוקה של נשים. להיקפי המשרה ול

)אלא  , ולא עבור כלל המשתתפות בכוח העבודהבלבדקות המועסאוכלוסיית הנשים 

 . אם צוין אחרת(

כפי שניתן לראות  ,לאורך התקופה נשארו יציבות למדי של נשיםשעות העבודה 

 בשבועשעות  01-פחות מאחוז(  81)עבדו כמחצית מכלל הנשים  1253-. ב2 בתרשים

המועסקות  באחוזה קלה ירידחלה  מאז .)מה שמוגדר בדרך כלל כמשרה חלקית(

משרות שונות בין . חשוב לציין כי 9311בשנת  אחוז 45-ל , והמספר הגיעחלקית

מכלל אחוז  93-רב. כשוני ( יש ותמלא ותמשרבין חלקית )כמו גם משרה המוגדרות כ

ודפוס זה של  ,שעות עבודה( 91-ד )פחות מומאחלקיות עבדו במשרות המועסקות 

 העבודה נשמר באופן יציב למדי. לעומת זאת, בקצה השניבשוק מוגבלת מעורבות 

שעות  40מכלל הנשים מועסקות שעות ארוכות )מעל  אחוז 95, של ההתפלגות

 נשאר יציב לאורך התקופה.  שיעורה של קבוצה זו בכלל המועסקותשבועיות(. גם 

האם יציבות יחסית זו של רמת המעורבות בשוק העבודה משתנה בקרב נשים 

מאחר  ,? שאלה זו חשובה להבנת אי השוויון בקרב נשיםשונות השכלה רמותבעלות 

שעות העבודה קשורות גם  כך,רמת התגמולים. מעבר ללשעות העבודה קשורות ש

יבות לשוק העבודה מחולדת ההלימה בין מחויבויות משפחתיות מילסוג העיסוק, ל

 ואכן,הן במישור הכלכלי והן במישור האישי.  ,רווחת החיים באופן כללילו

 מענייניםעולים כמה שינויים  על פי רמת ההשכלה התפלגות המועסקותהשוואת מ

  .בשעות העבודה של כל קבוצה לאורך התקופה
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שעות( גבוה יותר  01-היה אחוז המועסקות במשרות חלקיות )פחות מ 1253-ב

עובדות בקרב  אחוז 81-אקדמאיות ובקרב  אחוז 81 :בקרב בעלות ההשכלה הגבוהה

נמוכה ההשכלה הבעלות ית. לעומתן, מחצית מאקדמ-תיכונית לא-בעלות השכלה על

 התהפכה 9311מבעלות ההשכלה התיכונית עבדו במשרות חלקיות. בשנת  אחוז 40-ו

 81-ועלה לבקרב האקדמאיות  אחוז 41-לירד המועסקות חלקית  שיעור: התמונה

חלקית חלה עלייה מסוימת בהעסקה  בקרב בעלות ההשכלה הנמוכה. בתווך אחוז

 תיכונית. -בקרב בוגרות התיכון וירידה קלה בקרב בעלות ההשכלה העל

 ( ;1228Stier, 1998 ,)שטייר מחקרים על תעסוקה במשרה חלקית בישראל

משתייך למגזר הן משום שחלק גדול מהן איכותיות המשרות החלקיות ש מציינים

)תקנות והן בשל צווי הרחבה  ,בו נשמרות זכויות העובדות במידה רבהש ,ציבוריה

לכלל המשק. לא במשרות חלקיות עבודה התנאי את שמשווים עבודה מסוימות( 

כגון הוראה, סיעוד  ,התרכזו בעיקר במקצועות נשייםהחלקיות מעט מהמשרות 

וחלקן אף הוגדרו  ,הציעו שעות עבודה מקוצרות . הןשירות אחרות ודותועב

אפיינו בעיקר את  לומשרות א .מקצועות ההוראה(ב למשלכמשרות במשרה מלאה )

נראה כי אך (. 1228 ,בפני נשים בעלות השכלה גבוהה )שטייר יםהפתוחמשלחי היד 

כניסת נשים  בהשפעתאולי גם  – ביקוש לעובדות בתחומים הללובכיום חלו שינויים 

 חלקיות. תאינם מציעים בהכרח משרוותר אך המתגמלים י ,למקצועות אחרים

גם משתנה מאוד , מספר שעות העבודה בקרב כלל הנשיםהודגם קודם לכן שכפי 

וגם בתחום זה יש שוני בין  – במשרות המוגדרות באותו אופן )מלאה או חלקית(

יה יעללאורך השנים בקרב בעלות ההשכלה הנמוכה חלה קבוצות ההשכלה השונות. 

שעות  91-)פחות מ דומא הדורשות שעות מועטותהמועסקות במשרות  שיעורב

קרב האקדמאיות ירד מספר ב לעומת זאת, .אחוז 95-ל אחוז 93-משבועיות(: 

ה י. עלי9311-ב בלבד אחוז 15-ל 1253-ב אחוז 99-מ בהיקף משרה זההמועסקות 

נרשמה , שפירושו למעשה מעורבות נמוכה בשוק העבודה, זה בדפוס תעסוקה קטנה

 אקדמית. -תיכונית הלא-גם בקרב בעלות ההשכלה התיכונית וההשכלה העל

שינויים חלו אן גם כארוכות? עבודה שעות הדורשות משרות  דברומה ב

מכלל הנשים  אחוז 03-כעבדו  1253-. בבמהלך התקופה הנחקרת משמעותיים

 ,שבועיות(שעות  40)מעל במשרה מרובת שעות  מכךנמוכה שהשכלתן תיכונית או 

לאורך התקופה הצטמצם  מקרב בעלות ההשכלה הגבוהה יותר. אחוז 93-כלעומת 

 9311, ובשנת פחות תקרב נשים משכילוב במשרה מרובת שעותהמועסקות  שיעור

קרב בעלות מ אחוז 92-מתיכונית והנמוכה השכלה הרב בעלות מקאחוז  90רק 

תיכונית שאינה -בקרב בעלות השכלה על .במשרה כזו עבדוההשכלה התיכונית 
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ה יעליבמשרות מרובות שעות: אקדמית לא חל שינוי משמעותי בשיעור המועסקות 

השכלה  שרכשונשים בקרב  ,זאת. לעומת 9311-ב אחוז 90-ל 1253-ב אחוז 99-מ

 01עבדו במשרה כזו  9311-וב ,המועסקות שעות ארוכות שיעורצמיחה ב גבוהה חלה

על  יםמלמד במילים אחרות, הנתונים בנושא משרה מרובת שעותמהן.  אחוז

משמעותי בדפוס שינוי לעומת זאת על ו, הראשונות הקבוצות שלושהתכנסות של 

 .העבודה של האקדמאיות

 2תרשים 
 התפלגות שעות עבודה שבועיות של נשים

 9311-ו 1253כאחוז מהנשים המועסקות, לפי השכלה, 
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בהם שסוג המקצועות  הואהסבר אפשרי אחד כיצד ניתן להסביר שינויים אלו? 

כך לדוגמה כניסה של נשים בעלות השכלה נות. והשנשים בקבוצות  מועסקות

היה נמוך ייצוג הנשים בהם , שלמקצועות פרופסיונליים או ניהולייםאקדמית 

נדרשות כיוון שבמקצועות אלו מ ,ה בשעות העבודהיעשויה להסביר את העלי בעבר,

סיעוד והוראה כמו  ,נשייםנחשבים לשעות עבודה ארוכות יותר מאשר במקצועות ה

מעבר של נשים בעלות , אחרצד . מתיכונית(-מאפיינים את בעלות ההשכלה העלה)

קיון ידוגמה שירותי נל – מקצועות השירותיםה ליהתעשיהשכלה נמוכה ממקצועות 

ביום ושבוע עבודה שאינו תמיד מועטות שבדרך כלל מציעים שעות עבודה  ,ובישול

במיוחד  חלקיותמשרות בה באחוז המועסקות ילהסביר את העליעשויה  – מלא

 בקרב קבוצה זו. 

 קבוצות בארבעההתפלגות התעסוקתית של נשים מוצגת  ד'–א'13ם מירשיתב

בין ( אקדמית ואקדמית-תיכונית לא-, על, תיכוניתמתיכונית השכלה )נמוכהה

 . 9311-ו 1253 –שתי נקודות זמן בתחומי העיסוק המרכזיים של נשים 

פחות ) הועסקו נשים בעלות השכלה נמוכה בהםשבחינה של המקצועות 

הפתוחים שחלו בסוגי המקצועות שינויים משמעותיים  מתיכונית( מלמדת על

לאורך כל התקופה הועסקו מרבית הנשים הללו במקצועות . א'(13)תרשים  בפניהן

בסוף העשור  אחוז 13מעל בשנות השמונים ו אחוז 44-כ :והמכירות שירותיםה

עבודות השירותים הללו כוללות בעיקר שירותי . הראשון של המאה העשרים ואחת

 הבלט שירותיםבצד עבודות ה(. וכדומה בית )עוזרות בית, מבשלות, מטפלותמשק 

, היכישורים נמוכים בתחום התעשיבעלות עסקתן של נשים ה בשנות השמונים

כן , וובעיקר בתחום הטקסטיל )כחמישית מכלל בעלות ההשכלה הנמוכה(

פחת בעשור האחרון  ,לעומת זאת .בקבוצה( מהנשים אחוז 95במקצועות הפקידות )

בשנת אלו.  םבשני תחומישל בעלות ההשכלה הנמוכה המועסקות מספרן ד ומא

לבד ב אחוז 10-ו ,הפקידותבמקצועות  ים מנשות הקבוצהאחוז 13 רקהועסקו  9311

בע בעיקר נו משמעותי במקצועות הפקידותהשינוי ה. במקצועות התעשייתיים

ביקוש זה  ,בהמשך יוצגוכפי ש – אלובמקצועות יותר  גבוהים דרישה לכישוריםמה

חדה הירידה ה. יותר על ידי נשים בעלות השכלה גבוהה מתמלא כיום יותר ויותר

במיוחד  – יהינובעת מהצמצום שחל בענפי התעש בביקושים למקצועות תעשייתיים

 כמו טקסטיל.  ,נשים בכוח עבודה עתיראלו שאופיינו בעבר 

היו מאוגדות ענפי התעשייה הציעו משרות במשרה מלאה, ורוב העובדות בהן 

תנאי עבודה נוחים יותר  לרובו ציע. גם מקצועות הפקידות הנשמרו וזכויותיהן

עומת למאשר המקצועות הפתוחים כיום בפני חסרות הכישורים בשוק העבודה. 
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מאופיינות  , שאליהן עברו מרבית הנשים שהשכלתן נמוכה,עבודות השירותיםזאת 

, שכר נמוךבנאי עבודה מוסדרים, עדר הגנות ותיהבבתנאי עבודה קשים יותר, 

 אי יציבות תעסוקתית. בשעות עבודה קצרות וב

נשים בעלות צת( התרחשו גם בקרב דומים )אם כי בעלי אופי שונה במקשינויים 

. הרוב המוחלט של נשים אלו הועסק בשנות ב'(13)תרשים  תיכוניתהשכלה 

המקצועות המוגדרים  ( ומיעוטן בתחומיאחוז 83בעבודות פקידות )מעל  השמונים

ה בדרישה י. העלירותאו במקצועות השירותים והמכי חצי פרופסיונליים(כטכניים )

פגעה גם בקבוצת  ,המאפיינת את כלל שוק העבודה בישראל ,לכישורים גבוהים

שעמם מקצועות אלו ) .דונשים זו. ראשית, ייצוגן במקצועות הטכניים הצטמצם מא

דורשים כיום השכלה מרביתם ( עברו אקדמיזציה ואחיותומורות, גננות  נמנים

מקצועות הפקידות ירד שיעורן של בוגרות גם בלצד זאת, . יותר מבעבר גבוהה

בקבוצת מהנשים  אחוז 44. 9311-ב אחוז 05-ל 1253שנת ב אחוז 80-מהתיכון 

 א'13תרשים 
 התפלגות המקצועות בקרב בעלות השכלה נמוכה מתיכונית

 9311-ו 1253קבוצה, המועסקות בכאחוז מכלל 

 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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מה  ,בעבר( אחוז 15)לעומת והמכירות שירותים בתחום המועסקות כיום השכלה זו 

שבעבר מילאו ברמת השכלה תיכונית נשים לשמלמד על ירידה משמעותית בביקוש 

 .וכיום אינן יכולות עוד לעבוד בתחומים אלו ,ארון הלבןוהצואת מקצועות 

מה קורה לנשים בעלות השכלה גבוהה יותר? כזכור, מספרן בשוק העבודה ו

כיום שיעורן עומד על ו ,אקדמית( הלך וגדל עם השניםההשכלה הבעלות  של)בעיקר 

. האם לעומת כחמישית ממנו בשנות השמונים, הנשי העבודה כוחלמעלה ממחצית 

החליפו בכך ונפתחו בפניהן הזדמנויות חדשות או שהן נכנסו למקצועות קיימים, 

 ? יותר כישורים נמוכים בעלותנשים 

תיכונית שאינה אקדמית עבדו בעבר בעיקר במקצועות -נשים בעלות השכלה על

כמו בקרב מסורתיים בתחום ההוראה והסיעוד. שכללו מקצועות נשיים  ,טכניים

ירד באופן משמעותי  ובתחום הסיעוד שיעורן בתחום זההתיכונית,  בעלות ההשכלה

וכיום רק כחמישית בשל האקדמיזציה של המקצועות והעלייה בדרישות ההכשרה, 

 ב'13תרשים 
 תיכוניתה התפלגות המקצועות בקרב בעלות השכל

 9311-ו 1253קבוצה, בהמועסקות כאחוז מכלל 

 

  טאוב , מרכזואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 

 

4.4%

7.7%

38.0%

44.2%

5.7%

2.0%

18.7%

52.8%

17.8%

8.7%

       

         

         

       

      

                

       

      

        

2011

1980



 9310חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  934

. בעקבות השינוי, כיום ג'(13)תרשים נכנסות למקצועות אלו מהנשים בקבוצה זו 

ו שהשכלתן א ,תואר אקדמי השלימונשים בקבוצת השכלה זו הן בעיקר אלו שלא 

 שיעורי. בקבוצה זו חל גידול בכדומההיא בתחומים שונים מאשר הוראה, סיעוד ו

 , אך(9311-ב אחוז 00עומת ל 1253-ב אחוז 90צועות הפקידות )העוסקות במק

 או המכירות.  נקלטות במקצועות השירותים  (9311-קבוצה במרביתן )כשליש מה

בעלות השכלה של נשים  את ההתפלגות התעסוקתיתמראה  ד'13ם רשית

הנחשבים לבן ארון וצובקטגוריה זו מועסקות במקצועות  אקדמית. מרבית הנשים

 שנבדקו מקצועות אקדמיים או טכניים. השוואה בין שתי השנים –יוקרתיים 

 :הולייםיונ במקצועות פרופסיונלייםמלמדת כי חלה ירידה בייצוגן של האקדמאיות 

מיקה יותר במקצועות הסתכלות מע. 9311-ב אחוז 01-ל 1253-ב אחוז 01-מ

ם נשישלה בתרשים( מג תפרופסיונליות )לא מוצגמועסקות נשים  בהםשציפיים הספ

 הגדילואף ו ,ים גבוהים למקצוע המשפטים וכן למקצועות הניהולשיעורנכנסו ב

 ג'13תרשים 
 אקדמית-לאתיכונית -ה עלבקרב בעלות השכל תעסוקתיתהתפלגות 

 9311-ו 1253קבוצה, בהמועסקות כאחוז מכלל 

 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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לעומת זאת חלה ירידה בייצוג היחסי . ההנדסהאת ייצוגן במקצועות  משמעותית

במקצועות ההוראה ובמקצועות אקדמיים בתחום בעלות השכלה גבוהה של נשים 

בעלות מ אחוז 41: משיעור של במקצועות הטכנייםגם  ניכרהירידה מדעי הרוח. 

 נוסףכי נתון זה עשוי להעיד . כיום אחוז 41-לשמונים בשנות האקדמית השכלה הה

שינוי ההנשים במקצועות אלו יורד עם הזמן.  שיעור לאקדמיזציה של התחומים,

יה בשעות העבודה של נשים, ימסביר במידה רבה את העלות התעסוקתית בהתפלג

מקוצרות ומשרות עבודה שעות  לנשים באופן מסורתי מקצועות אלו הציעושמאחר 

בעלות  נשים שמשכוואילו המקצועות הפרופסיונליים  ,(1228 ,יירטחלקיות )ש

 . רבות יותר דורשים שעות עבודה ,בעיקר המקצועות הניהוליים ,השכלה גבוהה

ל ודיגחל לא אך  ,דושיעור הנשים בעלות ההשכלה הגבוהה גדל מאשמאחר   

נכנסו  ן, רבות מהבקבוצה פרופסיונלייםהמועסקות במקצועות אחוז מקביל ב

 מועסקות כיום .מקצועות הפקידות :למקצועות שבעבר דרשו כישורים נמוכים יותר

מקצועות אחוז ב 11-כ, ובמקצועות פקידות אקדמאיותמהנשים ה אחוז 11

הטכניים דפוסים אלו מלמדים כי קיימת רוויה הן במקצועות  המכירות והשירותים.

משרות לחפש  נאלצותהשכלה גבוהה בעלות ונשים  ,והן במקצועות הפרופסיונליים

  .שבעבר דרשו כישורים נמוכים יותרכישוריהן או כאלו  שאינן הולמות את

 ד'13תרשים 
 אקדמיתה בקרב בעלות השכל תעסוקתיתהתפלגות 

 9311-ו 1253קבוצה, בהמועסקות כאחוז מכלל 

 

 , מרכז טאוב ואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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. ראשית, ד'–א'13ם מיתרשיהנתונים בשתי מסקנות עולות מתוך  ,לסיכום

מועסקות  נשיםשמקצועות תהליכי היצע וביקוש השפיעו באופן משמעותי על סוגי ה

מבחינת העובדות השכלה גרמה במידה רבה לריצה במקום רמת הה ביהעליבהם. 

התאימו מקצועות שבעבר ל שבמקביל לה עלתה דרישת הסףמאחר המשכילות, 

 שינוי ממשי של דרישותשהסיבות לכך הן כישורים נמוכים יותר. בין לבעלות 

פרודוקטיביות שהן גם משכילות יותר )ה של מעסיקים לעובדות פהעדהמקצוע, 

ה בהשכלה יעדר הזדמנויות אחרות לנשים משכילות, נראה כי העלייאו היותר( 

 . חדשות לנשים הזדמנויות יצירתעל  מוגבלתהשפיעה רק במידה 

שנית, כוחות ההיצע והביקוש השפיעו גם על הקיטוב ההולך וגדל בין קבוצות 

עדיין הזדמנויות בתחומים היוקרתיים  יש הההנשים. מחד, לבעלות ההשכלה הגבו

אליהם נכנסו שויתכן שגם השכר המשולם במקצועות אחרים  והמתגמלים ביותר,

 עולה עלהגידול המשמעותי בהשכלה שמאחר , . מאידךעלה בהתאם לכישוריהן

יה הכללית ברמת הכישורים דחקה את רגלי יהביקוש למקצועות פרופסיונליים, העל

ת עסקו בעבר אל תחתי םשבה לבןהארון וצוהממקצועות פחות ת הנשים המשכילו

 הסולם התעסוקתי, למקצועות השירותים.

בהתפלגות המקצועית על ו בהשכלה את ההשלכות של השינוייםכדי לבחון 

בין שכרן של נשים , נבדק היחס תחום זהחל קיטוב גם ב אםלבדוק ו ,השכר

 .(11)תרשים  9311-וב 1253-ב תרוימאיות לזה של נשים בעלות השכלה נמוכה דאק

ות של משקף גם את סוגי המקצועבמהלך השנים בו שחלו השכר והשינויים גובה 

נשים אקדמאיות הגדילו את  ,הודגם למעלהכפי ש –הנשים וגם את היקף עבודתן 

מקצועות ב תברגלה שעות עבודתן יותר מאשר האחרות. חלק מהן אף הצליחו

נמוכה עובדות  שהשכלתןיוקרתיים יותר שבהם משולם שכר גבוה יותר, בעוד נשים 

 מאשר היו מנת חלקן בעבר. פחות טובים ם יותר ובמקצועות בהיקף מצומצ

 אחוז 88-כהשתכרו בממוצע  שהשכלתן נמוכה מתיכוניתנשים  1253בשנת 

משכר  ת ממחציתפחו שתכרותהן מ 9311-ואילו ב ,מאיותדאקמהשכר של נשים 

 בעלותנשים  לה אצלח במדד זהמשמעותית עוד יותר  . ירידה(אחוז 41) אקדמאיות

השכלה תיכונית, שכאמור הרבה הזדמנויות תעסוקתיות שהיו פתוחות בפניהן בעבר 

הנשים הרוויחו  1253-ב .נסגרו בפניהן בשל הדרישה לכישורים גבוהים יותר

-ואילו ב ,אקדמיתמהשכר של עובדת בעלת השכלה  אחוז 14בקבוצה זו בממוצע 

שבעבר היה  ,תיכונית-השכלה על בעלותנשים שכרן של גם . אחוז 11רק  – 9311

 אחוז 12כיום רק לכדי מגיע  ,(1253בשנת  אחוז 55קרוב למדי לזה של אקדמאיות )



 931  העבודהנשים בשוק 

 

קבוצות הנשים שאינן שלוש יש לציין כי פערי השכר בין . משכר אקדמאיות

  )החישוב לא מוצג כאן( נותרו כשהיו או הצטמצמו במקצת. ותאקדמאי

מצביע באופן ברור על פער הולך וגדל בין שכרן של נשים אקדמאיות  11תרשים 

ובין שכרן של שאר הנשים. מבחינה זו ניתן להסיק שיש בשוק העבודה קיטוב גובר 

 של השכר על בסיס השכלה. 
  

 11תרשים 

 שכר נשים כשיעור משכר האקדמאיות 

  9311-ו 1253על פי רמת השכלה, 

 

  , מרכז טאובואפרת הרצברגחיה שטייר מקור: 

 סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים: 

 

              

       

  -       

55%

46%

74%

61%

88%

69%

1980 2011
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ניתן לסכם ולומר כי תהליכים שהתרחשו בשוק העבודה בישראל, כמו בכל העולם 

התעסוקה של הנשים.  המערבי, באים לידי ביטוי גם בשינויים שחלו במאפייני

המעבר לתעשיות עתירות ידע הגביר את הביקוש לכוח עבודה מיומן במקצועות 

שונים, ולעומת זאת ירד הביקוש לכוח אדם בעל מיומנויות נמוכות. גם מקצועות 

שבעבר לא דרשו השכלה גבוהה מותאמים כיום לדרישות השוק, ולפיכך גם הביקוש 

לו עולה. שינויים אלו באים לידי ביטוי בתגמול לבעלות השכלה גבוהה במקצועות א

הכלכלי שניתן לנשים עבור השכלתן, והאקדמאיות זוכות לשכר גבוה יותר משל 

הקבוצות האחרות בהיותן עובדות פרודוקטיביות יותר ובעלות כישורים נדרשים, 

 שהולמים את כיווני ההתפתחות של שוק העבודה. 

 מסקנותו סיכום. 5

 תוך, האחרונות השנים 03 במהלך הנשי העבודה כוחב שחלו שינויים סקר זה פרק

 שהראו כפי. העבודה בשוק הנשים מעורבות על ובהשפעתה בהשכלה התמקדות

 של ההשתתפות בהסבר מרכזי תפקידיש  להשכלה ,(9319 ,קמחי) קודמים מחקרים

 בהרכב והן נשים של הכלכלית בפעילות הן שחלו והשינויים העבודה בשוק נשים

, בכוח העבודה נשים השתתפות של הכללי שיעורב היעלי חלהש אף. העבודה כוח

 הופכות והן ומצטמצמת הולכת נמוכה השכלה בעלות נשים של הכלכלית הפעילות

 המעורבות היקף את גם הצמצמ זו קבוצה .הנשי העבודה כוח מכלל קטן למיעוט

 שירותי בתחומי בעיקר, השירותים למקצועות ונדחקה העבודה שעות מבחינת בשוק

 . ובישול בילדים טיפול, קיוןינ – הבית

 סיפקו נמוכה השכלה בעלות נשים בעבר כי נראה, רבות במדינות קורהש כפי

 ענפי של הצטמצמותם עם, כיום. התעשייתי בייצור עבדו גם אך ,בית שירותי

 נשיות עובדות יםיליד גבוהים ביקושים הציגו שבעבר העבודה עתירי התעשייה

 מעט הנמוכים הכישורים בעלות העובדות בפני עומדות ,(הטקסטיל ענפי למשל)

 משכילות נשים לאותן שירותים מספקות בעיקר הן. תעסוקתיות הזדמנויות

 השכלה לבעלות מציע העבודה שוק, זו מבחינה. העבודה לשוק מזמנן יותר המקצות

 . נמוך ובשכר נמוכים משרה בהיקפי, בעבר מאשר פחות יציבות עבודות נמוכה
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עומדות  שבפניהן – הכישורים בעלות בין העבודה בשוק קיטוב יוצר זה מצב

 ביןו – הציבורי מגזרב בעיקר ,הולמים עבודה ותנאי רבות תעסוקתיות הזדמנויות

אף  מורכבת הנשי העבודה כוח תמונת כי נראה אולם. הן פחותיםכישורינשים ש

 של ההשתתפות ישיעורב הילעלי גרם הגבוהה בהשכלה המשמעותי הגידול: יותר

 חלק מחד,. חדשות תעסוקתיות הזדמנויותיצר  בהכרח לא אך ,העבודה בשוק םנשי

 פרופסיונליים, גבריים קצועותמל להיכנס הצליחו הגבוהה ההשכלה ותלמבע

, טובים עבודה תנאי מציעים אלו מקצועות. םמה נעדרו שבעבר הולייםיונ

גבוה יותר  השכלהה גידול קצבש נראה מאידך,. גבוה יחסי ושכר קידום הזדמנויות

 מהנשים גדול וחלק ,פרופסיונליים למקצועות בביקושים הגידול קצבמאשר 

נכנסו נשים  . כךיותר םינמוככישורים  דרשו שבעבר במקצועות מסתפק המשכילות

 בוגרות תיכון.  הועסקו בהםאקדמאיות רבות למקצועות פקידותיים שבעבר 

בהתאם לשינויים שחלו בשוק  אופיים את שינוד כי מקצועות אלו וייתכן מא

ורמת  יותר גבוהים כישוריםבדים בעלי כיום עו ודורשים ,העבודה עתיר הידע

גבוה  כר המשולם לאקדמאיות המועסקות בהםובהתאם הש –יצרנות גבוהה יותר 

 מתעסוקה שאינה הולמת, סובל כיום הנשי העבודה כוח גם כי ייתכן. אולם יותר

ההון  זו מבחינה. המקצוע דרישות על שעולים בכישורים בעיקר ביטויידי ל השבא

 בשוק הולמים להישגים מגיעות אינן ןהו ,אינו מנוצל כראוי נשיםהטמון בהאנושי 

 נסגרים אינםש ונשים גברים בין הפערים את גם להסביר יכול זה מצב. העבודה

 נשיםשמאחר , כן כמו(. 9319 ,קמחי) שונים מחקרים שמראים כפי, זמן לאורך

 בוגרותב לכן קודם אוישוש העבודה ותממקו את תופסות גבוהה השכלה בעלות

 בפניהן העומדות וההזדמנויות השוליים אל יותר עוד נדחקותהאחרונות  ,תיכון

 . ומצטמצמות הולכות

 אי להעלאתגם  גורםעבור נשים  את ההשכלה ההולמות הזדמנויות עדריה

 השכלה לרכישת הרב העידודכי  ייתכן .השונות ההשכלה קבוצות בקרב השוויון

תפקידים ול חברתיות וצותקב בין פערים לסגירת מוביל בהכרח לא גבוהה

 כשלעצמה גבוהה השכלה כי לציין חשוב בעיקר. העבודה בשוקמותאמים להשכלה 

 נשים של הזליגה כי לשער ויש ,הפרופסיונליים המקצועות לכל נגישות מקנה אינה

, העבודה בשוק התעסוקתי מהבידול נובעת הפקידות למקצועות משכילות

 נובעים אלו קשיים. המקצועות בכל להשתלב נשים בפני עומדים שעדיין הקשייםמו

 מקשיי גם אך, הגבוהה ההשכלה במערכתנוטות ללמוד  נשיםש המקצועות מסוגי

 עדיין נאלצות, במשפחה עיקריות כמטפלות, נשים. ועבודה משפחה בין האיזון
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 מהן שמונע מה, לגברים יחסית מועטות עבודה ובשעות חלקיות במשרות לעבוד

 . ארוכות עבודה שעות הדורשים במקצועות להשתלב

 העבודה בשוק והן ההשכלה במערכת הן משמעותי מבני שינוי עדריבה כי נראה

 ההשכלה במערכת הנרכשים המקצועות בסוגי המגדרי השוויון את לידיגינוי שש –

 קשה יהיה – מאידך המינים שני לבני ועבודה משפחה בין האיזון את שפרוי, מחד

 .העבודה בשוקמעמדן  את ולשפר נשים של הגדל האנושי ההון את לנצל
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בהשכלה,  שוויון הזדמנויותשינויים ב

 1991–3002: בתעסוקה ובכלכלה

 שביט ויוסי בלנק כרמל, חיים בר אייל

 תקציר

, 3002-ל 1991הפרק בוחן את השינוי בשוויון ההזדמנויות בהשכלה ובשוק העבודה בין 

בשוק שחלו שאלות הבאות: האם ההתרחבות ההשכלתית והשינויים ה לבדגש ע

השכלה בין שכבות  ברכישתשוויון ההזדמנויות בשנים אלו תרמו לשינוי בהעבודה 

חברתיות שונות, והאם חל שינוי במידה שבה השכלה מקדמת את ההישגים 

מתבסס על קובץ נתונים שהופק  פרקהתעסוקתיים והכלכליים בשוק העבודה. ה

. המדגם 1991–3002ומהשנים  1922–1991באמצעות חיבור מפקדי האוכלוסין מהשנים 

בשיעורי  רב ת גידולכי למרו בו נמצאו עירים ילידי הארץ, יהודים וערבים,כלל צ

חלה  כמו כןהשוויון ההשכלתי בין רבדים חברתיים גדל במידה ניכרת. ההשכלה, אי 

רת משלחי היד האופייניים לבוגרי כל רמות ההשכלה )למעט הנמוכה ירידה ביוק

ת. הדבר נובע כנראה מכך שהתעסוקה במשלחי ה אקדמאיהשכל לבעליובעיקר  ,ביותר(

היד הפרופסיונליים, האקדמיים, הטכניים והמנהליים התרחבה אך במעט בין השנים 

עבודה בעשורים הללו, ולא הספיקה לקליטת האקדמאים הרבים שהצטרפו לשוק ה

הממצא המעודד הוא השיפור בהכנסה הממוצעת של צעירים. השיפור  האחרונים.

המשכילים שהכנסתם  ם שלקשור בהתרחבות ההשכלה הגבוהה, שהגדילה את שיעור

עם זאת, משכילים מרוויחים כיום פחות ממה  האוכלוסייה. כללבגבוהה יחסית 

 השכלה ירדה.מר התשואה לכלו ,משכילים-בהשוואה ללא 1991-שהרוויחו ב

                                                           
   כרמל בלנק, עמיתת מחקר באוניברסיטת תל אביב; ללימודי עבודה אייל בר חיים, החוג

טאוב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בתכנית מדיניות החינוך במרכז 
תל אביב; פרופ' יוסי שביט, ראש תכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, החוג לסוציולוגיה 

ונשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית.  ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב
-כאל שלו, לדן בןלמיגם עצתה בניתוח הנתונים ומודים ליסמין אלקלעי על  המחברים

על הערותיהם המועילות. מחקר חינוך במרכז טאוב הולצוות מדיניות לאיל קמחי  ,דוד
המחברים . למיכאל שלו ויוסי שביט מענק ממשרד המדע והטכנולוגיהמזה מומן בחלקו 

 .בצי הנתונים ששמשו למחקרוהכנת קעל  לשכה המרכזית לסטטיסטיקהצוות המודים ל
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 הגבוההתיכונית והבכל הנוגע להשכלה נקודת מפנה היו נות התשעים 

שנות התשעים הגיעו לבשלות לקראת אמצע שהונהגו ב. רפורמות בישראל

הרפורמה  .המדינהברמות ההשכלה של אזרחי  המרשימלעלייה העשור והביאו 

החלה את דרכה  ,ההגרלות"רפורמת בבחינות הבגרות, אשר כונתה בשם העממי "

עד ותר על כנו קרון מארגן אחד ניע אך ,ומאז לבשה ופשטה צורות 1991בשנת 

. איילון ות הבגרותבבחינעליו  נבחניםתלמידים השצמצום היקפי החומר  :היום

הרפורמה במהלך שנות התשעים כי הראו  (Ayalon and Shavit, 2004)ושביט 

אי וצמצמה את בגרות תעודת שיפרה את סיכויי התלמידים להשיג בבחינות הבגרות 

את  צמצמהאך לא  ,תעודה להשיג תבהזדמנובין שכבות חברתיות ואתניות  השוויון

עומדת בסף הנדרש ה ג תעודת בגרותיהשסיכוי לבהפערים בין הקבוצות השונות 

  לקבלה לאוניברסיטה.

מוסדות הקמת החל תהליך נרחב של  ,לרפורמה בבחינות הבגרות במקביל

תהליך זה כלל . המחקראלטרנטיבה לאוניברסיטאות שמשמשים השכלה גבוהה 

היתר לפתיחת מכללות מתן , המדינהוהרחבה של מכללות אזוריות בתקצוב  ייסוד

המוענק תואר אקדמי הכרה ב ,שלוחות של אוניברסיטאות מחו"להקמת , פרטיות

הלומדים שיעור בצורה משמעותית  גדל בשל כל אלו. ועודמוסדות להכשרת מורים ב

מספר  ,1 שיםתר. כפי שניתן לראות בתואר ראשוןלבעיקר  ,לתארים אקדמיים

יותר מהכפיל את עצמו בין גבוהה  להשכלה במוסדות ראשון לתוארהסטודנטים 

מספר הסטודנטים  ואילובמכללות,  נרשמה ההתרחבות עיקר. 3011-ל 1993

 .נותר יציב למדיבאוניברסיטאות 

 

 
  

 ש
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שחל בשיעור המחזיקים בתעודת בגרות ובתארים משמעותי הבניגוד לגידול 

, כפי יחסית שינויים קטנים השוק העבודה עברבמשלחי היד התפלגות אקדמיים, 

. התרשים מציג את השינוי בשיעור המועסקים במשלחי היד 3תרשים נראה בש

בלבד  וזאחש נקודות חל גידול של כש 3002-ל 1991בין כי  ועולה ממנוהשונים, 

 העוסקיםרוב לשיד משלחי  – בהיקף התעסוקה במקצועות החופשיים והמנהליים

משתלבים לכן, ניתן להניח כי חלק מהמשכילים החדשים השכלה גבוהה.  יש הםב

או ניהוליים.  משלחי יד חופשיים(כלומר ) שאינם פרופסיונלייםשלחי יד מב עתה

 כגון, כפרופסיונליים בעבר הוגדרו שלא יד שלחישמ מכך לנבוע יכול זה תהליך

 יםגבוה והשכלה כישורים כיום דורשים ,שונים ושירותים פקידות, במכירות עבודה

 לא העבודה שוק ,אחרת מבט מנקודת. פונים אליהם החדשים המשכיליםו ,יותר

 ממערכת אליו זרמו אשר רביםה המשכילים את לקלוט כדי מספיק התרחב

 עבודות על להתפשר מהמשכילים חלק נאלצו לכן ,המתרחבת הגבוהה ההשכלה

 .יותר נמוכיםבצדן  שכרהו יוקרהשה

 1תרשים 

  סטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה

  

  ושביט, מרכז טאובבר חיים, בלנק מקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1992-93 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09 2010-11

                        

                              

                   



 3012חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  312

 

שינויים במערכת ההשכלה ובשוק העבודה על שוויון ההשפעת . 1
 ההזדמנויות 

התרחבות מסיבית של  ,(Bernardi and Ballarino, 2012)בלרינו ברנרדי ועל פי 

הישג ה ערךשל שינוי בשלושה תרחישים אפשריים להוביל ל ההשכלה עשויהת מערכ

שוק העבודה  ו של. תרחישים אלו תלויים בעיקר ביכולתשוק העבודהההשכלתי ו

 . המתרחבת ההשכלהמערכת של  לקלוט את הבוגרים החדשים

ההשכלה  התרחבותבתרחיש זה  :(Best-off" scenario"התרחיש הטוב ביותר )

שכלה הופכת לנגישה ה, כלומר הבהזדמנויות השכלתיות אי השוויון מצמצמת את

תרחב מ. במקביל שוק העבודה זכו לה יותר עבור קבוצות חברתיות שבעבר לא

 3תרשים 

  יד בישראלההתפלגות משלחי 

3002–1991 

 

  בלנק ושביט, מרכז טאובבר חיים, מקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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בשוק תשואה להשכלה ה. במצב זה החדשים את הבוגריםמצליח לקלוט ובהתאם 

 .בעינה תה או נותרעולהעבודה 

ת ההשכלה ורחבתה בתרחיש זהגם  :(Trade-off" scenario") המפצההתרחיש 

בהזדמנויות השכלתיות. אולם בניגוד לתרחיש הקודם,  אי השוויון מצמצמת את

נוצרת אינפלציה . כך בשוק העבודה קופא על שמריו היצע המשרות הפרופסיונליות

את היתרונות ת, דבר המבטל להשכלה נשחקתשואה השל בעלי השכלה גבוהה ו

 .שבשיפור ההזדמנויות ההשכלתיות

תרחיש זה מתרחש כאשר יש  :(Worst-off" scenario"התרחיש הגרוע ביותר )

חל גידול במספר על פי התרחיש ביקוש רב להשכלה בקרב השכבות החזקות. 

ללו שכבות הה. הימגיעים בעיקר מהשכבות החזקות באוכלוסי, אך הם הלומדים

ניצול ות במשאבים חומריים, תרבותיים וקוגניטיביים המעניקים להם יתרון בניחנ

בהזדמנויות השכלתיות נשאר בין השכבות  אי השוויון לכןההזדמנויות המתרחבות, 

את כל כדי להכיל דיו ו מתרחב נודה אינשוק העב במקביל. יציב או אף גדל

 אי השוויון נשחקים. במצב זהגבוהה השכלה התגמולים עבור ו משכילים,ה

  וערכה של השכלה בשוק העבודה פוחת. ,בהזדמנויות השכלתיות אינו מצטמצם

 . על המחקר: מטרות והגדרות 2

ישראל ב התממשו שפורטו לעיללברר אילו מן התרחישים  היא המחקר מטרת

 עיקריות:מחקר שאלות שלוש  מוצגותלצורך כך . 1991–3002 בשנים

 –אם כן ו ,3002-ל 1991השתנה בין השנים בהשכלה  אי השוויון האם .1

 ?כיצד

הישגים תעסוקתיים ל השכלהה בתרומתה שלחל שינוי בשנים הללו האם  .3

 בשוק העבודה? 

 ?הללוהשכלה בשנים האם חל שינוי בתשואה הכלכלית ל .2

 נתונים

רכי ולצפיקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הניתוח בוצע על קובץ נתונים שה

 1922–1991השנים מאוכלוסין השל מפקדי  חיבור באמצעותהקובץ נוצר  .המחקר

מועבר בכל מפקד השאלון ב נעשה שימושלצורך הניתוח . 1991–3002 מהשניםו

בין השאר, על  ,נשאליםהם  ובו, ומעלה 11בני  המדינהתושבי מ חמישיתכל



 3012חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  312

 

. כדי ללמוד על הרקע דתיהאתני וה ידם ומוצאם השכלתם, הכנסתם, משלח

גרו שמשק הבית  לנתוני 1991משנת הנחקרים  הם שלנתוני חוברו, החברתי שלהם

-אפיוניהם הסוציוולמדוד את את הוריהם לזהות . הדבר אפשר 1922שנת ב בו

עם  3002נתוני הנחקרים במפקד של שנת  וחוברו הוצלבובאופן דומה  אקונומיים.

 . 1991נתוני הוריהם משנת 

בשנים שבהן נערכו שני  11–31בני  ושהילמי  ההנחקרים הוגבלקבוצת  

 1991בשנת  32–22 היו בני נחקריםאותם (. 1991-ו 1922) המפקדים הראשונים

)במקרה של  3002בשנת  32–22 בניו ,(1922מהמפקד של )במקרה של הקבוצה 

טווח הגילים נובע מכך שמרווח השנים בין בהבדל ה .(1991מהמפקד של הקבוצה 

 יםשנה בין יםשנ 12-ו ,1991-ל 1922שנים הפרידו בין  13המפקדים לא היה זהה: 

  3002.1-ו 1991

בקרב משום ש ,נוסף להגבלת הגיל, הוצאו מן המדגם גם מי שנולדו בחוץ לארץ

מתרחשים עות החברתית )מעבר בין רובדי החברה השונים( הניתהליכי מהגרים 

משמעות הדבר שרוב בחלקם עוד בטרם ההגירה ושונים מאלו של ילידי הארץ. 

 בשנתנחקרים  9,929המדגם כלל לשעבר לא נכללו בניתוח. ברית המועצות מהגרי 

 .3002 בשנת 12,220-ו 1991

 משתנים

 משתני המחקר העקריים הם: 

שש קטגוריות הוגדרו  משיבשהשיג התעודה האחרונה לבהתאם  :השכלה

תעודת תיכונית הכוללת , (נות לימודש 13) תיכונית, נמוכה מתיכוניתהשכלה: 

 לכל ניתוחה אר ראשון ותואר שני ומעלה.ותיכונית שאינה אקדמית, ת-בגרות, על

לתארים  סטודנטים רובםבעת המפקד,  ושעדיין למד המשיבים יקוח עלפ

 מתקדמים.

                                                           
רוב רובם של הלומדים בהשכלה  32טווח הגילים נבחר משום שבגיל הגבול התחתון של   1

עדיין  32–32אחוזים מגילאי  עשרההגבוהה כבר משלימים את לימודיהם )רק כ
שהם  רמת ההשכלה תהיהלומדים(, וכשמדובר בגילאים צעירים יותר קשה לדעת מה 

ים טכניים: לאחר עתידים להגיע אליה. הגבול העליון של טווח הגילים נקבע בשל שיקול
שיעור גדל והולך של צעירים עוזבים את בית ההורים, והדבר מקשה על זיהוי  31גיל 

או  1922במפקד הקודם ) 31משפחת המוצא שלהם. לכן, המדגם הוגבל לכאלו שהיו בני 
 בהתאמה.  3002או  1991במפקדי  22או  22(, כלומר בני 1991
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 לשכירים מעבודה ממוצעת חודשית הכנסהעבור הנבדקים נבחנה : הכנסה

  .3002 ספטמברמ לצרכן המחירים למדד מותאמת, עצמאיםלו

: כמקובל במחקרים סוציולוגיים רבים על הישגים בשוק העבודה, משלח יד

 International Social Economic Statusמשלח ידו של המשיב מיוצג באמצעות מדד

(ISEI) ((Ganzeboom and Treiman, 1996 המדד מחושב על סמך שקלול ההשכלה .

. למדד זה יש מתאם גבוה מאוד 1–100וטווח ערכיו  וההכנסה החציוניות בכל עיסוק

והוא הוכח כיציב לאורך זמן ובין  של יוקרת העיסוק,עם מדדים סובייקטיביים 

  (.Hauser and Warren, 2008מדינות )

בחלק מהניתוחים יש פיקוח על מוצא, ותק בשוק העבודה  ,נוסף למשתנים אלו

. קטגוריות סב הנחקר מצד אביושל  הלידהיבשת  לע נשענההגדרת המוצא  ומגדר.

, ישראלים דור צות הבריתאראפריקה, יוצאי אירופה או -המוצא הן: יוצאי אסיה

נכלל , אינו משתנה מקובל במשוואות הכנסה, ותק בשוק העבודה שלישי וערבים.

באמצעות שקלול גיל הנבדק והשכלתו, חושב הוא לכן , נתוני המפקדים במידע של

 כוטומי.מגדר הוגדר כמשתנה די. 2המקובלת (Mincer, 1974) לפי שיטת מינצר

השכלה ובהישגים התעסוקתיים תחום ה. שינויים בשוויון ב3
 : ממצאיםוהכלכליים לפי השכלה

מציג את השינוי שחל במהלך העשור  1כרקע לניתוחים המורכבים יותר, לוח 

מאששים הנתונים  הישגיהם בשוק העבודה.בצעירים ושל ההשכלה בהתפלגות 

ירד  3002-ל 1991בישראל. בין  השכלתיתההתרחבות ה ממצאים קודמים בדבר

מתוך  אחוז 22-לאחוז  22-שיעור ילידי הארץ בעלי רמת השכלה תיכונית ומטה מ

שיעור ואילו  בלי תעודת הבגרות בלבד עלה במקצת. שיעור מקקבוצת הגיל הנחקרת

מתקדמים. התארים הוכך גם שיעור בעלי  ,המחזיקים בתואר ראשון כמעט הוכפל

 בקרב צעירים היד ימשלחכלל לה כי היוקרה הממוצעת של , מההשוואה עוכמו כן

 .אחוז 31הממוצעת עלתה בכמעט הריאלית עלתה במקצת בין השנים, וההכנסה 

                                                           
ללמוד בגיל שש, לומדים ברצף ובשלב מסוים שיטת מינצר מניחה שאנשים מתחילים   2

מחליטים לפרוש ממערכת החינוך ולהיכנס לשוק העבודה. על פי מודל זה, ותק בשוק 
(. המודל כמובן רחוק 2העבודה מחושב כהפרש בין גיל ובין )מספר שנות הלימוד+

מלהתאים למצב בישראל, משום שישראלים רבים משרתים בצבא ורק מעטים לומדים 
לחישוב בקירוב מאחר שאין בנמצא  כאן . למרות זאת, נוסחת מינצר משמשתברצף

 נתונים מדויקים יותר על דפוסי צבירת ותק בשוק העבודה. 
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 2002-ו 1991 ,התפלגות ההשכלה וממוצעי יוקרת משלחי היד וההכנסה .1לוח 

 קבוצת המדגםבקרב 

 1991 2002 

  אחרונהתעודה 
 )שיעור המחזיקים(

  

 12.0% 33.3% מתיכוניתפחות 

 12.2% 31.2% תיכונית

 32.0% 31.2% בגרות

 11.2% 12.3% אקדמית-תיכונית לא-על

 32.0% 12.2% תואר ראשון

 1.2% 2.2% תואר שני ומעלה

   ממוצע(בהישגים בשוק העבודה )

 22.2 22.2 *יוקרת משלח היד

 2,221 1,220 (בש"ח)חודשית הכנסה 

 ההשכלתי בין רבדים חברתיים שוויוןהאי השינוי ב

, בהשכלהבהזדמנויות  אי השוויוןהשפיעה על ההשכלה כדי לבחון האם התרחבות 

 1991בשנים נחקרים האב על רמת ההשכלה של השל יד הנבחנה ההשפעה של משלח 

לתעודת  יהיה זכאי מי שלמד בתיכוןשהסתברות הציג את א' מ2ם תרשי 3002.3-ו

 3002-ל 1991. בין בפיקוח על מוצא ומגדר() בכל שנההאב של יד הלפי משלח , בגרות

בעיקר אולם העלייה חלה , גדלו מאוד סיכוייהם של הנבדקים לקבל תעודת בגרות

                                                           
הניתוח בוצע בעזרת רגרסיית לוגיט מולטינומית לרמות ההשכלה השונות. נבחנה   3

הסתברויות שנת המפקד, תוך פיקוח על מין ומוצא. הבהאינטראקציה בין משלח יד האב 
לנשים יהודיות, ילידות הארץ דור שני, אך  ותג' מתייחס2-א'2המוצגות בתרשימים 

 המגמות המוצגות דומו גם עבור גברים וקבוצות מוצא אחרות. 

 )נמוך(. 1)גבוה( עד  100, טווח מידות ISEIלפי מדד  *

 בר חיים, בלנק ושביט, מרכז טאוב מקור:

 : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )עיבודי המחברים(נתונים
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הגידול בשיעורי משמעות הדבר היא שבקרב בני הרבדים החברתיים הגבוהים. 

 . שכבות החברה השונותבין  אי השוויוןהזכאות לבגרות היה מלווה בגידול ניכר ב

 

לרכוש תואר יצליחו בעלי תעודת בגרות שב' מוצגת ההסתברות 2בתרשים 

 תואר ראשון לקבלגם כאן מתברר כי סיכויי הנבדקים ראשון )ללא תארים נוספים(. 

 לטובת הרבדים הגבוהים.  אי השוויוןבגידול קטן ולוו ב ,הנבדקות גדלו בין השנים

, תואר שני ומעלה ירכשובעלי תעודת בגרות שג' מוצגת ההסתברות 2בתרשים 

 . לאורך זמן כאחד אי השוויוןהנתונים מעידים על גידול ניכר בהסתברות וב ושוב

 

 

 

 א'2תרשים 

 תיכוןתלמידי בקרב  בגרותההסתברות לקבלת 

 3002-ו 1991לפי היוקרה של משלח יד האב*, 

 

 .)נמוך( 1)גבוה( עד  100, טווח מידות ISEIלפי מדד  *

  בר חיים, בלנק ושביט, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )עיבודי המחברים( נתונים:
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 'ב2תרשים 

 בקרב זכאים לבגרות  ראשוןההסתברות לקבלת תואר 

 3002-ו 1991לפי היוקרה של משלח יד האב*, 

 

 ג'2תרשים 

 בקרב זכאים לבגרות שני ההסתברות לקבלת תואר 

 3002-ו 1991לפי היוקרה של משלח יד האב*, 

 

 )נמוך(. 1)גבוה( עד  100, טווח מידות ISEIלפי מדד  *

  בר חיים, בלנק ושביט, מרכז טאוב: )לשני התרשימים( מקור

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )עיבודי המחברים( :)לשני התרשימים(נתונים 
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 בהישגים תעסוקתיים וכלכליים לפי השכלהשינוי ה

 השכלה: יוקרת משלח היד והכנסה.עבור המחקר מתמקד בשני תגמולים מרכזיים 

יוקרת משלח היד וההכנסה לאנשים חושבו כדי לבחון את התגמולים עבור השכלה, 

 .4משתני-באמצעות ניתוח רב 3002 ובשנת 1991בעלי רמות השכלה שונות בשנת 

של  משלח הידוקרת ירמת ההשכלה לאת הקשר החיובי בין ראה מ 2תרשים 

בעלי ההשכלה הנמוכה ביותר, מעט למתברר ש בהשוואה בין השנים. הנחקרים

. 3002-ל 1991ירדה בין  השכלההת ורמאחת מכל של נחקרים ביוקרת משלח היד 

בהן הפער בין ש, ותהגבוה ההשכלרמות ההירידה הגדולה ביותר היא עבור 

במהלך הגבוהה ההשכלה מכך ניתן להסיק כי התרחבות העשורים בולט במיוחד. 

התרחבות ההזדמנויות לתעסוקה הולמת עבור תה גדולה יותר מיהי התקופה

גבוהה השכלה עלי בנאלצו  3002-ב ,לכן. שוק העבודהמשכילים אקדמאים ב

עשור משיגים מאלו שהיו בעלי יוקרה נמוכה יותר בממוצע להסתפק במשלחי יד 

 1משלחי היד הממוצעת שהוצגה בלוח העלייה הכללית ביוקרת אם כן,  .קודם לכן

שיוקרת משלח ידם  בעלי ההשכלה הגבוהה, חלקם באוכלוסייה של מגידול נובעת

 היא עדיין גבוהה מזו של בעלי השכלה נמוכה. , אךירדה בין השניםאמנם 

 

 

  

                                                           
הערכים המנובאים מתבססים על שתי רגרסיות לינאריות, האחת לניבוי יוקרת משלח   4

היה פיקוח על משלח יד האב, שנת היד והאחרת לניבוי לוג הכנסה. בשתי הרגרסיות 
משוואת  ומצב סיום הלימודים )סטודנט או בוגר(.המפקד, רמת השכלה, מגדר, מוצא 

כנהוג במודל של מינצר(.  ,ההכנסה כוללת גם פיקוח על ותק בעבודה )כולל ותק בריבוע
כמו כן נבחנו אינטראקציות בין השכלה לשנת המפקד, בין משלח יד האב לשנת המפקד 

 ין השכלה למשלח יד האב.וב
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 רמות השכלה שונותהריאלית הממוצעת של בעלי מתאר את ההכנסה  1תרשים 

ככל שרמת ההשכלה עולה כך עולה גם כצפוי,  .1991לעומת שנת  3002בשנת 

 הכנסהבאחוז  31ה של כמעט י, המציג עלי1לרושם העולה מלוח בניגוד . ההכנסה

הכנסה בקרב בעלי ב המסתמנת יריד 1בתרשים בין השנים,  תהממוצעהריאלית 

-תיכונית לא-תיכונית, בעלי תעודת בגרות ואף בעלי השכלה עלו השכלה יסודית

ובקרב יה צנועה בהכנסה יבקרב בעלי תואר ראשון חלה עללעומת זאת, אקדמית. 

תהליך זה תואם . אחוזים 9-ה בשיעור של כיבעלי תואר שני ומעלה חלה עלי

ח ולמתרחש בזמן צמיחה כלכלית, כאשר הכלכלה מתפתחת ולכן גדלה הדרישה לכ

ח עבודה שאיננו משכיל יורדת וכך גם ובו בזמן הדרישה לכו ,עבודה משכיל ומיומן

עם  (.3010, קמחי; 3009 ,ן דודבוביחס לישראל:  ,Goldin and Katz, 2008השכר )

ה אינלעיל  1שהוצגה בלוח ת הממוצעהכנסה במרשימה הה י, נראה כי העליזאת

 2תרשים 

 יוקרת משלח היד* ברמות השכלה שונות

 3002-ו 1991

 

 )נמוך(. 1)גבוה( עד  100, טווח מידות ISEIלפי מדד  *

  בר חיים, בלנק ושביט, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )עיבודי המחברים( נתונים:

                                  -                               
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, אלא גבוהותבהכנסה של בעלי רמות ההשכלה ההצנוע גידול המבעיקר נובעת 

שיעור  יה.יאוכלוסכלל הב מקבלי התארים האקדמייםעלייה בחלקם של מהכנראה 

 , כמעט הכפילואף גדלה במעט הכנסתם גבוהה יחסיתאשר בעלי ההשכלה הגבוהה, 

  5.ותרם לגידול הכולל בהכנסה (לעיל 1)לוח  בין השנים עצמו

 

  

                                                           
מוצגים הנתונים הגולמיים לשם פשטות. הם דומים למדי לדפוס שהתגלה  1בתרשים   5

 ברגרסיית ההכנסה שבוצעה.

 1תרשים 

  ברוטו עתהכנסה חודשית ממוצ
 2002-ו 1991עבור רמות השכלה שונות, 

 3002בשקלים של  

  בר חיים, בלנק ושביט, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )עיבודי המחברים( נתונים:
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 כום ומסקנותסי. 4

 :להשיב על שאלות המחקר על סמך הממצאים אפשר

 ?2002-ל 1991בהזדמנויות השכלתיות השתנה בין השנים  אי השוויון האם

השכלה הגבוהה במהלך שנות התשעים והאלפיים בורפורמות בבחינות הבגרות ה

ההשכלתי בין  אי השוויוןבאך גם לגידול ניכר  ,עורי ההשכלהילגידול ניכר בש ותרמ

אקונומיות חלשות, -המשכילים החדשים לא הגיעו משכבות סוציורבדים חברתיים. 

מוכר מהספרות הסוציולוגית: בני השכבות זה ממצא אלא מהשכבות החזקות. 

בני ר רבים יותר מאשהחזקות ניחנים במשאבים כלכליים, קוגניטיביים ותרבותיים 

שמציעה טוב יותר את ההזדמנויות החדשות נצל ל מצליחים , ולכןהשכבות החלשות

 אי השוויוןמערכת החינוך המתרחבת. לכן, התרחבות קשורה בדרך כלל לגידול ב

(Bar Haim and Shavit, 2013.)  

אי  םניתן להסיק מכך שהתרחבות מערכת ההשכלה אינה מכשיר יעיל לצמצו

בצעדי  זאתיש ללוות  – לית של הזדמנויות השכלתיותחבה פורמ. אין די בהרשוויון

מדיניות שיפצו את בני השכבות החלשות על החסכים הכלכליים, התרבותיים 

בהשכלה. יום לימודים ארוך, בין המעמדות  אי השוויון והקוגניטיביים שביסוד

אלו אמצעים  – סיוע כלכלי, מערך תמיכה של הוראה פרטנית, כיתות קטנות

 .השכלההשכבות החברתיות על  ביןתנאי התחרות להשוואת ואחרים עשויים לסייע 

 הישגים תעסוקתיים בשוק העבודה? להשכלה קשר בין בהאם חל שינוי 

רמות ההשכלה בוגרי כל ל אופיינייםהת משלחי היד , חלה ירידה ביוקרראשית

הדבר , 3תרשים  הכפי שהראאקדמאיות. ה )למעט הנמוכה ביותר( ובעיקר ברמות

טכניים האקדמיים, ה, לייםמשלחי היד הפרופסיונשהתעסוקה בנובע מכך כנראה 

האקדמאים ולא התאימה לקליטת  ,רחבה אך במעט בין השנים הללותמנהליים ההו

נאלצו רבים מתוכם  לכן ,שנכנסו לשוק העבודה בעשורים האחרונים החדשים

  .להסתפק בעבודות יוקרתיות פחות

כן, כי בכל הנוגע ליוקרת משלח היד התממש בישראל תרחיש הדומה נראה, אם 

ההשכלתי חלה ירידה  אי השוויוןלצד גידול ב – ברנרדי ובלרינועל פי ל"גרוע ביותר" 

 . מועסקים בהם המשכיליםשביוקרת משלחי היד 

כי שוק התעסוקה לא התרחב דיו  ,נחלו אכזבה 3002ניתן לשער שהמשכילים של 

בהן זכו משכילים שכדי לספק להם הזדמנויות תעסוקתיות דומות ביוקרתן לאלו 

גורלו של  בדורות קודמים. ייתכן שאכזבה זו עמדה בבסיסן של הטענות על מר

. השערה זו מזכירה 3011הזינו את המחאה החברתית של ש ,המעמד הבינוני
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בהן מעמד המשכילים ש ,מצרים, הודו וספרד(הקשרים וארצות אחרות )למשל 

ה מלווה הרחבת השכלה שאינ תופח מבלי שהכלכלה מספקת לו תעסוקה הולמת.

 .לגרום לאכזבות בהרחבה מספקת של הזדמנויות מתאימות בשוק העבודה עלולה

  האם חל שינוי בתשואה הכלכלית של השכלה בשנים הללו?

בהכנסה הממוצעת של צעירים בין  מחקר הוא השיפורמההממצא המעודד שעלה 

שהגדילה את שיעור  ,. השיפור קשור בהתרחבות ההשכלה הגבוהה3002-ל 1991

של המשכילים . שיעורם בכלל האוכלוסייה המשכילים שהכנסתם גבוהה יחסית

. למרות הגידול החקרנמכלל ילידי הארץ בקבוצת הגיל שאחוז  20-הוכפל והגיע לכ

שון, ההכנסה בקטגוריה זו לא פחתה )שלא כמו יוקרת הרב בשיעור בעלי תואר רא

 9-משלח היד שלהם(. הכנסתם של בעלי תארים מתקדמים עלתה במעט )בכ

והדבר לא השפיע במידה ניכרת על כלל  ,( אך קבוצה זו עדיין קטנה בהיקפהאחוזים

 התפלגות ההכנסה במשק. 

המפסידים העיקריים הם שמבחינה כלכלית, דגיש זה מבלי לה פרקאסור לסיים 

-כ כללהקבוצה זו . גם לאחר ההתרחבות גבוההההשכלה מחוץ למעגל ה מי שנותרו

רובם מהשכבות החברתיות  ,3002בשנת  32–22 יילידי הארץ בגילמאחוז  20

מצבם הכלכלי הורע משום שכוח המיקוח שלהם בשוק העבודה נפגע החלשות. 

אלה מדגיש את הכלל: התרחבות גורלם של בתחרות עם המשכילים המתרבים. 

היא עשויה אמנם לשפר את מצבם של מי השכלה אינה מכשיר יעיל לצמצום פערים. 

התשואה יתרה מכך, אבל פוגעת במצבם של האחרים.  ,שמצליחים להשתלב בה

 הכלכלית והמקצועית להשכלה עלולה להצטמצם גם עבור המשכילים.

רום לפריון העבודה ולצמיחה לפיכך, אף על פי שהרחבת ההשכלה עשויה לת

בתחומי החינוך, התעסוקה שוויון צמצום אי המדיניות יעילה לשם  אין זוכלכלית, 

או ההכנסות. כדי שלחינוך תהיה השפעה חיובית בשדות אלו, יש להחליש את 

מוצא חברתי להישגים השכלתיים. קשר זה נובע במידה רבה מההבדלים הקשר בין 

, במשאבים Duncan et al., 1998))סוציאליים הבתנאים רבדים חברתיים שונים בין 

ובזמינות של חינוך איכותי  (Lareau and Weininger, 2003)תרבותיים ה

(Rumberger and Pallady, 2005) . מדיניות חברתית המכוונת לצמצום הקשר בין

בין שוויון מוצא חברתי להישגים השכלתיים צריכה לשאוף לצמצם את אי ה

 הרבדים בהיבטים אלו, במקום לקוות שהתרחבות ההשכלה תפתור את הבעיה. 
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בעיות משמעת  :תה"י"מפריע לכל הכ

 להישגי התלמידיםוהקשר שלהן תה יבכ

 כרמל בלנק ויוסי שביט

 תקציר

את אנשי האקדמיה מעסיקות בשנים האחרונות בעיות המשמעת במערכת החינוך 

שתלמידים מבלים את עיקר  אףואת קובעי המדיניות, כמו גם הורים ומורים. 

תה מצמצמות את זמן יתות, ולמרות ההנחה כי בעיות משמעת בכיזמנם בתוך כ

כך, לא ידוע לפיטרם נבחן אמפירית. הנושא הלמידה ופוגעות בהישגי התלמיד, 

לבחון כיצד פרק היא . מטרת העתןעל הגורמים לבעיות המשמעת ועל השפמספיק 

מאפיינים שונים של הכיתה ושל בית הספר תורמים לרמת בעיות המשמעת 

הישגי התלמידים. המחקר מתבסס על  משפיעות עלבכיתה, וכיצד הבעיות הללו 

להתייחס בו זמנית למאפיינים של התלמיד, של הכיתה  רמות המאפשר-ניתוח רב

ם ממצאיהתוך לקיחה בחשבון של הישגים קודמים של התלמיד.  ,ושל בית הספר

ספר ברמת בעיות התות בתוך אותו בית יהבדלים בין כיש מצביעים על כך ש

הם יחס לא הוגן של בכיתה המשמעת. הגורמים שתורמים לריבוי בעיות משמעת 

יה בהשכלת ההורים יעלואילו תה והפרות משמעת בבית הספר, יהמורים בכ

תה או שיפור במדיניות אכיפת המשמעת בבית הספר יכולים למתן יבכ הממוצעת

השפעה שלילית מובהקת יש תה י. כמו כן, נמצא כי לבעיות משמעת בכאת הבעיות

מו או להישגיו על הישגי התלמיד, ללא קשר להתנהגות התלמיד עצסטטיסטית 

ד שיפור כי שיפור מדיניות אכיפת המשמעת בבית הספר, לצ הקודמים. מכך עולה

להביא ובכך  ,תהיביחס המורים, יכולים לתרום לצמצום בעיות המשמעת בכ

 לשיפור ההישגים. 

 

                                                           
  לסוציולוגיה החוג, טאוב במרכז החינוך מדיניות בתכנית מחקר עמיתת, בלנק כרמל 

 החינוך מדיניות תכנית ראש, שביט יוסי' פרופ; אביב תל באוניברסיטת ואנתרופולוגיה
, נשיא האגודה אביב תל באוניברסיטת ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה החוג, טאוב במרכז

 הסוציולוגית הישראלית.
ז"ל, אשר נושא החינוך היה קרוב ללבו, ומלגתו  הפרק מוקדש בהוקרה לדב לאוטמן
 הנדיבה אפשרה את כתיבת המחקר.
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חוקרים ואנשי חינוך זה זמן עיות משמעת ואלימות במערכת החינוך מעסיקות 

סביב נושא זה,  עם זאת, נראה כי בשנים האחרונות גוברת הדאגה רב.

הן בישראל והן גם קובעי המדיניות והציבור בכלל,  שותפיםאבדן הדרך  ולתחושת

 ,.Anderson and Kincade, 2005; Gregory et al;3101שרון ובלס, -נחשוןבעולם )

2010; Kane, 2008; kindiki, 2009; National School Climate Center, 2010; Van de 

Werfhorst et al., 2012) . 

-של מרכז טאוב התפרסמו תוצאות מחקר בין "3101 דו"ח מצב המדינה"ב

בשנת  TIMSSלאומי הקושר את הישגיהם הנמוכים של תלמידי ישראל במבחני 

(. בעקבות 3100בעיות המשמעת בבתי ספר בישראל )שביט ובלנק, לריבוי  3112

, ד"ר עינת וילף הצעה לסדר היום במליאת הכנסת לשעברח"כ המאמר זה העלתה 

 : ואמרה כי

הקשר בין משמעת ואווירת  הואשאני מבקשת להעלות הנושא 
הישגי התלמידים. כבר שנים רבות שאני להספר  הלימודים בבית

טוענת שבמקום לחפש את הפתרונות ואת הבעיות בדברים כמו גודל 
הכיתות, כמו כמה שעות לימוד נותנים, ואפילו ההאשמה הכוללת 

ן, מצויים באווירת הפתרון, והבעיה כמוב –שיש לפעמים כלפי מורים 
  .הספר הלימודים בבתי

  :יב כישהדאז, שר החינוך גדעון סער,  

קידום אקלים בטוח, הגברת המשמעת וצמצום האלימות מוגדרים 
כאחדים מהיעדים המרכזיים שאותם מקדמת מערכת החינוך 

אין חולק על חשיבות הנהגת המשמעת  [....] בקדנציה הנוכחית
עות היא כיתה שלא ניתן ללמוד בה, ומן בכיתה. כיתה שיש בה הפר

  .1הסתם הישגי התלמידים בה יהיו בהתאם

מצמצמות את  כיתהטוענים אף הם כי בעיות משמעת בדוחות מדיניות בעולם 

 ;Dinkes et al., 2007וכך פוגעות בהישגיהם ) ,התלמידיםזמן הלמידה עבור כלל 

Gottfredson et al. 2000). 

בעיות משמעת בנושא ? באופן מפתיע, למרות המחקר הנרחב זה נכון מנםוהא

ברמת מה השפעתן של בעיות אלו והקשר שלהן להישגי התלמידים, כמעט לא ידוע 

ים ממצאים , וקיימתותיבכשרוב תהליך הלמידה מתרחש  אף על פי – כיתהה

                                                           
כנסת ממליאת הציטוטיהם של הח"כ לשעבר עינת וילף ושל השר גדעון סער לקוחים   1

  .3100בדצמבר  7 בתאריך

 ב
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ית הלימודים ועל יחוויותר על  רבההשפעה יש  כיתהההמעידים על כך שלמאפייני 

 Hill and Rowe, 1996; Scheerens and) של בית הספרההשפעה הישגי התלמיד מ

Creemers, 1989.)  תות שונות בתוך ייש הבדלים בין כ אפילו האםעד כה לא ידוע

 מה מסביר הבדלים אלו. –אם כן אותו בית ספר בהיקף בעיות המשמעת, ו

בית של ו כיתהלבחון כיצד מאפיינים שונים של ה איה הנוכחיפרק מטרת ה

קשורות להישגי  הבעיות הללו, וכיצד כיתההספר תורמים לרמת בעיות המשמעת ב

בו זמנית  להתייחס רמות המאפשר-המחקר מתבסס על ניתוח רב התלמידים.

ושל בית הספר, ולבחון את התרומה הייחודית  כיתהלמאפיינים של התלמיד, של ה

משמעת של התלמיד עצמו לעומת הבעיות תרומתן של )למשל להישגים של כל רמה 

או בבית הספר(. כך מתאפשרת בחינה מקיפה  כיתהשמעת בבעיות מהשפעה של ה

תות יתלמידים בתוך כ –ית הלימודים ישל הנושא מתוך הקשר המתחקה אחר חוו

 ,נלקחים בחשבון ההישגים הקודמים של התלמידבמודל , לכך נוסף בתוך בתי ספר.

חזקים תלמידים  בו מגיעיםהסלקציה שתהליך על מסוים וכך מתאפשר פיקוח 

ותלמידים חלשים לבתי ספר  ,תות בעלי מאפיינים מסוימיםילבתי ספר או כיחסית 

 תות בעלי מאפיינים אחרים.יאו כ

 בנושא משמעת ממצאי מחקרים קודמיםרקע: . 1

 הגורמים המשפיעים על בעיות המשמעת

, שיוך אתניברמת התלמיד, הגורמים הקשורים לרמת בעיות המשמעת הם מגדר, 

גיל. מחקרים מצביעים על כך שבנות ממושמעות יותר מבנים אקונומי ו-מצב סוציו

 ;Benbenishty and Astor, 2005אלימות )בומעורבות פחות בהפרות משמעת ו

Vaillancourt et al., 2008 ,טוב תלמיד של האקונומי -ככל שהמצב הסוציו(. כמו כן

מהגרים (. Gregory et al., 2010; Kinsler, 2013)יותר, רמת בעיות המשמעת יורדת 

 ;Farkas et al. 2002) ובני קבוצות מיעוט נוטים לרמה גבוהה יותר של בעיות משמעת

(Shavit and Blank, 2012,  אם כי חלק מהמחקרים מעידים על כך שההבדלים

 Phillips et) התנהגותנעוצים בעיקר בענישה סלקטיבית מצד המורים ולא בהבדלי 

al., 2008.)  ת בעיות ותות גבוהות יותר פוחתיחלק מהמחקרים מצאו כי בכשבעוד

יה יכי היא דווקא גדלה עם העלטוענים (, אחרים 3112המשמעת )לאופר והראל, 

 (.Van de Werfhorst et al., 2012) כיתהל או בבגי



3102חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  322

נמצא כי הרכב בית הספר קשור לרמת בעיות המשמעת בו: ככל שהמעמד  עוד

אקונומי עולה כך יורדת רמת בעיות המשמעת, וככל שאחוז המהגרים או -הסוציו

קבוצת מיעוט גבוה יותר, יש יותר בעיות משמעת המשתייכים לתלמידים ה

(Barbieri and Scherer, 2012; Coleman and Hoffer, 1987; Khoury-Kassabri et al., 

(. חלק מהמחקרים מעידים על כך שגודל בית הספר תורם לרמת בעיות 2009

 (DiPrete et al. 1981; Khoury-Kassabriאחרים לא מצאו קשר כזהואילו המשמעת, 

et al., 2009) ונאכפת נתפסת כברורה, הוגנת  בהםמדיניות המשמעת ש. בבתי ספר

 תמיכה ויחס הוגן מצד המורים יכולים להפחית אתגם יש פחות בעיות משמעת, ו

 (.(Arum, 2003; Esposito, 1999; Way, 2011המעורבות בבעיות משמעת ואלימות 

הקשורים  כיתהבנוגע למאפייני ה יםמעטממצאים רק כפי שצוין קודם, קיימים 

( מצאו כי Lavy and Schlosser, 2007לביא ושלוסר ) בה.לרמת בעיות המשמעת 

בשכבה מעלה את ההישג הממוצע של התלמידים וכן מפחית בנות של גבוה אחוז 

( טוען כי מכיוון שכמעט כל תלמיד Lazear, 1999ר )יאת כמות בעיות המשמעת. לז

יותר  יהיוגדולה יותר  כיתהמפריע במידה כזו או אחרת, ניתן להניח כי ככל שה

 בעיות משמעת. עם זאת, הוא לא בחן זאת אמפירית. 

הקשר בין בעיות משמעת להישגי התלמידים

 בהם התלמידים והתנהגות המשמעתי האקליםש ספר בבתי כי נמצא השנים לאורך

 ממושמעים יותר תלמידים וכי, יותר גבוהים היו התלמידים הישגי יותר טובים היו

 Arum and Velez, 2012; Coleman et al., 1982; Lee) יותר גבוהים הישגים בעלי הם

and Bryk, 1989).  חוקרים חלוקים בדעתם בנוגע לקשר הסיבתי בין ה ,זאתעם

ולכן בעיות  ,בעוד חלקם טוענים כי משמעת היא תנאי ללמידה .משמעת להישגים

כי הישגים נמוכים דווקא גורסים משמעת יובילו לפגיעה בהישגים, אחרים 

באות לידי ואלו  ,בית הספרכלפי מעוררים אצל התלמיד תחושות תסכול וניכור 

 ,Jenkins, 1995; Oakes et al., 1992; Simmons and Blythביטוי בבעיות משמעת )

1987; Weinstein, 1989 ) . 

כי לאקלים המשמעתי בבית הספר ולהפרות המשמעת שבו יכולה גם נמצא 

 Bulach etהתנהגות התלמיד עצמו )ללא קשר ללהיות השפעה על הישגי התלמיד, 

al., 1995רמות גבוהות של חוסר משמעת שוחקות את ש הואלכך  אפשרי (. הסבר

 ,Burke and Greenglassהמורים, וכן פוגעות בריכוז של כלל התלמידים בבית הספר )

1996; Gottfredson et al., 2000אכיפת , תפיסות התלמידים לגבי הוגנות לכך (. נוסף
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המשמעת בבית הספר וכן לגבי הוגנות יחס המורים משפיעות אף הן על הישגיהם 

 (. Arum and Velez, 2012;3112)בנבנישתי ואחרים, 

והוקסטרה . קארל כיתהמעט על המתרחש ברמת הרק ידוע  בנושא זהגם 

(Carrell and Hoekstra, 2010)  בעיות התנהגות לו שיש מצאו כי הוספת ילד אחד

עשיריות האחוז. אחרים טענו כי  הפחיתה את ציוני התלמידים בכמעט שתי כיתהל

ספציפית, ויחס זה פוגע  כיתהבעיות משמעת גורמות למורים לפתח יחס שלילי כלפי 

 (.Hastings and Bham, 2003בהישגי התלמידים )

  המחקר הנוכחי מבקש לבחון כמה שאלות:

 שונות באותו בית ספר? תות יבין כ המשמעת בעיות ברמתהבדלים  ישהאם  .0

המשמעת  מסבירים את בעיותושל בית הספר  כיתהאילו מאפיינים של ה .3
 ?כיתהב

בנטרול השפעתם של פוגעות בהישגי התלמידים גם  כיתההאם בעיות משמעת ב .2
של ית הספר ומשמעת בבהבעיות של  ,של התלמיד עצמובעיות משמעת 

 ?של התלמיד קודמיםהישגים הה

 המחקר על. 2

על ו, )מדדי יעילות וצמיחה בית ספריים(תבסס על ניתוח מבחני המיצ"ב ההמחקר 

הרשות הארצית למדידה ולהערכה  שמעבירה שאלוני האקלים הבית ספרי

תלמידי בתי הספר  הבקיאות של את רמת)ראמ"ה(. מבחני המיצ"ב נועדו לבחון 

תכנית הלימודים בארבעה בתות ח'( י)כוחטיבות הביניים תות ב' וה'( י)כהיסודיים 

בניית צורך מקצועות ליבה: אנגלית, שפת אם, מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה. ל

 ,םבגודל אשכולות שווים בקירוב ההמדגם חולקו בתי הספר בישראל לארבע

שאלוני האקלים והסביבה  את כלל בתי הספר בארץ. ייצגהרכבו של כל אשכול ו

ארבעת האשכולות, כלומר בכל שנה  מתוךשניים ל בכל שנההפדגוגית מועברים 

כל בית ספר בישראל )מלבד אלו של החינוך החרדי(  נבדקים מחצית מבתי הספר.

נבחן בבחינת המיצ"ב אחת לשנתיים, בכל פעם בזוג אחר של מקצועות לסירוגין 

אחוז  32ך שבכל שנה נבחנים , כת ומדעים או מתמטיקה ושפת אם()אנגלי

כמה חודשים לאחר הבחינה מועברים  בכל אחד מארבעת המקצועות.מהתלמידים 

 .ט'–ה' כיתותתלמידי ל ספרי שאלוני אקלים ביתאותם בתי ספר ב
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קובץ התלמידים  המחקר התבסס עלנוסף על נתוני המיצ"ב ושאלוני האקלים, 

 ,נתוני רקע על התלמידים )השכלת הורים, מוצא וכדומה( הכולל ,של משרד החינוך

 מוסדהש, גודל בית הספר, המגזר כיתהגודל ה עלהמספקים מידע על קבצים וכן 

שנתנה הלשכה המרכזית בעזרת קוד זיהוי ייחודי  .2ומדד הטיפוח שלו אליו ייךתשמ

הקבצים השונים כדי ליצור את מוזגו  בית ספר,לכל תלמיד ולכל לסטטיסטיקה 

 ם שהיותלמידיהאת  לאתר היהאפשר  בקבצים אלובסיס הנתונים למחקר הנוכחי. 

 , וכך התאפשר לבנות נתוני אורך3112ה' בשנת  כיתהבו 3112ח' בשנת  כיתהב

עקב  ח'. כיתהה' וב כיתהב –בשתי נקודות זמן  ו של כל תלמידהישגיולמדוד את 

מדידה בשתי נקודות  יששיטת הדגימה הייחודית של המיצ"ב לא לכל התלמידים 

 (שנהכל תלמידים ב 01,111-ככרבע מהתלמידים )זמן, אולם היא קיימת עבור ה

שנמדדו פעמיים לאלו שנמדדו פעם ובדיקות העלו כי אין הבדלים בולטים בין אלו 

 אחת בלבד.

לבעיות  כלל זה, ובכיתהגעות למכיוון שהשאלות בשאלוני האקלים שנו

בהישגי התלמידים  המחקר מתמקדהאם בלבד,  כיתותב ותעוסק, כיתההמשמעת ב

אנגלית ומתמטיקה מקצוע שנלמד בכיתות האם, לעומת המקצועות בשפת אם )

 נלמדים בחלק מבתי הספר במעבדות(. שמדעים ו ,בהקבצותים נלמדש

בתי הספר ראשית,  משני טעמים. בלבד יהודיים ספר בבתי מתמקד הניתוח

לכן  ,במגזר העברי נבחנים בעברית בעוד שבתי הספר במגזר הערבי נבחנים בערבית

בין  , ההבדלים הגדוליםלכך בעיה להכליל את שני המגזרים באותו הניתוח. נוסף יש

 ספר לבתי רק הוגבל הניתוחכמו כן  שני המגזרים ראויים לניתוח נפרד.הספר ב בתי

שכן הספרות מעידה על כך שבין בתי ספר דתיים וחילוניים יש הבדלים  ,ממלכתיים

והבדלים  גדולים בהרכב התלמידים, ברמת בעיות המשמעת ובאופן הטיפול בהן,

  .אלו דורשים ניתוח נפרד

 722נכללות  כיתהבגורמים המשפיעים על בעיות המשמעת ב בניתוח העוסק

. בחלקו השני של 3112בשנת  עבריההממלכתי בתי ספר במגזר  020-ח' מ כיתות

רק מכיל הניתוח, העוסק בהשפעת בעיות המשמעת על הישגי התלמיד, המדגם 

, 3112-ונרשמו הישגיהם ב 3112-ב תלמידים בחינוך הממלכתי שנבחנו בעברית

                                                           
מדד של משרד החינוך אשר משמש להחלטה על הקצאת  של שטראוס הוא מדד הטיפוח  2

, על בו נמצא בית הספרשישוב ימשאבים לבתי ספר. המדד מסתמך על פריפריאליות ה
על אחוז המהגרים מארצות המוגדרות ות והממוצעוהכנסת ההורים השכלת ההורים 

 .בבית הספר כארצות מצוקה



 322  בעיות משמעת בכיתה והקשר שלהן להישגי התלמידים

בתי  22-ב כיתות 020-תלמידים, הלומדים ב 3,233מדגם זה כולל  כשהיו בכיתה ה'.

 ספר.

 המחקרמשתני 

 ובית הספר כיתהמאפייני התלמיד, ה

מספר מגדר, גיל, השכלת הורים ממוצעת )בשנות לימוד(,  :נבדקו יםהתלמידלגבי 

 נולדכמו כן התבצעה הבחנה בין מי ש ח'. כיתהה' וב כיתההישגים בעברית בו אחים

מספר  נמדדו בעזרתהתלמיד של הפרות המשמעת  ישראל למי שלא נולד בישראל.ב

החיסורים והאיחורים שהיו לתלמיד בחודש האחרון )על סמך דיווח עצמי בשאלוני 

 האקלים(.

, השכלת ההורים הממוצעת, כיתהאחוז הבנות ב :נבדקו תותכיהלגבי 

רמת כן נבדקה כמו  גודל.והטרוגניות )לפי סטיית התקן של השכלת ההורים( 

, בעזרת ממוצע כיתתי של מידת ההסכמה כיתהבהמלמדים המורים  שלהוגנות ה

 המורים תמיד יעשו, הם מה משנה תלמידים שלא שלי בכיתה "ישעם ההיגדים: 

 פני על אותם מעדיפים שהמורים בכיתה תלמידים ו"יש יפה" לא אליהם יתייחסו

 תלמידים אחרים".

 גודל בית הספר ומדד הטיפוח. :בית הספר נבדקו לגבי

 

 משתני המשמעת

ממוצע כיתתי של מידת הסכמת  על פי וחושב כיתהמשמעת ברמת ההפרות 

", בכבוד למורים מתייחסים בכיתתי התלמידים"התלמידים עם המשפטים: 

 כיתה"ב, ומפריעים ללמוד" כיתהלעתים קרובות התלמידים עושים רעש ובלגן ב"

"המורים צריכים לחכות הרבה זמן ו שלי יש תלמידים שמתחצפים למורים"

 .השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש"בתחילת 

ממוצע בית ספרי )עבור תלמידי  פי על וחושב הפרות משמעת ברמת בית הספר

רמת ונדליזם ובריונות בבית הספר  ,כיתהט'( של הפרות המשמעת ב–ז' כיתות

"בבית הספר יש חבורות של תלמידים נמדדו לפי מידת ההסכמה עם ההיגדים )

ת קורבנּוהתלמידים אחרים ופוגעים בהם"( ורמת להמתנהגים באלימות, מציקים 

הרביצו להם, קיללו אותם, שתדירות הפעמים דיווחי התלמידים על התלמידים )של 

 דחפו אותם או לעגו להם(.

מידת  שלממוצע בית ספרי חושבה על פי מדיניות אכיפת המשמעת בבית הספר 

"בבית הספר עושים פעילויות של התלמידים בבית הספר עם המשפטים: ההסכמה 
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"בהפסקות תמיד יש מורים בחצר , רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה"

"כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים ו שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות"

 .יודעים על כך"

גם ברמת התלמיד, כדי להבטיח  חופוקובית הספר  כיתהכל המשתנים ברמת ה

( ולא תפיסתו כיתהההקשר )למשל בעיות המשמעת ב מה שנמדד הואכי 

 (.כיתהבעיות המשמעת ב בענייןהסובייקטיבית של התלמיד )למשל תפיסתו 

ממצאים: ההישגיםמשמעת בכיתה והשפעתן על רמת בעיות . 3

ספר ? יבתאותם בשונות  כיתותבין  המשמעת בעיות ברמתהאם קיימים הבדלים 

מכיוון שרוב המחקרים שעסקו במשמעת והישגים התמקדו בתלמידים או בבתי 

שונות  כיתותאם בכלל קיימים הבדלים ברמת בעיות המשמעת בין  יש לבחוןספר, 

ניתוח שונות של  .בתוך אותו בית ספר, או שמא כל ההבדלים הם בין בתי ספר

שמעת קשור למאפיינים של רמת המב יםמההבדלהנתונים מלמד שכשני שלישים 

)כגון מספר  ולא למאפייני בית הספר)כגון מספר התלמידים בה( כיתה ספציפית 

  תות(.יהתלמידים בבית הספר, שהוא קבוע עבור כל הכ

ההנחה של מרבית המחקרים כי ניתן להתמקד רק ברמת בית הספר  ,אור זאתל

הספר איננה נכונה. נראה כי למאפייני בית  בתוך בית כיתותולהתעלם מהבדלים בין 

תלויות  בעיות, אך הכיתהבהסבר בעיות המשמעת במשמעותי יש חלק אכן הספר 

 .תהישייחודיים לכל כם במאפייניבעיקר 

?כיתההמשמעת ב מסבירים את בעיותושל בית הספר  כיתהאילו מאפיינים של ה

ברמת בעיות  מובהקים מבחינה סטטיסטית הבדליםנמצאו בניגוד למצופה, לא 

ם גודל ג .שלהםטיפוח המדד השונים בגודלם או בבין בתי ספר  כיתההמשמעת ב

 .בעיות המשמעתרמת  להשפיעו עלא  מבין כלל התלמידיםאחוז הבנות או  כיתהה

כן משפיעים על א בבית הספרומדיניות האכיפה בעיות המשמעת היקף , זאת לעומת

גם  מתרבותככל שיש יותר בעיות משמעת בבית הספר כך  – כיתהבבעיות המשמעת 

, וככל שמדיניות האכיפה קפדנית יותר כך יורדת כמות כיתהבעיות המשמעת ב

 .כיתהבעיות המשמעת ב

אקונומי -סוציוה ןהרכבש כיתותגם בין נמצאו הבדלים ברמת בעיות המשמעת 

כלכלי גבוה -תלמידים מרקע חברתי שליותר בכיתות  גבוההרמת המשמעת . שונה
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יחס המורים את  תופסים התלמידיםכש. ם משכילים יותרההוריש, כלומר יותר

בעיות רמת , כך פחות ככל שהיחס נתפס כהוגן: השפעה הפוכהלכך יש כבלתי הוגן 

יש השפעה חיובית על  כיתהגם למידת ההטרוגניות של ה. גבוהה יותר המשמעת

, מגיעים ממנו התלמידיםשהטרוגנית יותר מבחינת הרקע  כיתהככל שה: משמעת

 כך יש בה יותר בעיות משמעת. 

על  ובית ספר שונים כיתהמאפייני ל ישאפשר ללמוד על ההשפעה ש 03תרשים מ

 כיתותממושמעות )-הלא כיתותאחוז ה אתהתרשים מציג . כיתהבעיות המשמעת ב

בעלי מאפיינים  כיתותבספר ובתי בנמצאות ברבעון העליון של בעיות המשמעת( ש

 .שונים

מהתרשים עולה כי בבתי ספר בעלי מדיניות אכיפת משמעת קפדנית יחסית, אחוז 

הכיתות שאינן ממושמעות הוא מחצית משיעורן בבתי ספר בעלי מדיניות אכיפה 

. במקביל לכך, כאשר יחס המורים איננו הוגן שיעור הכיתות שאינן פחותקפדנית 

  הוגן. בהןממושמעות כפול מזה שנמצא בכיתות שיחס המורים 

                                                           
ך המאפיינים השונים של הכיתות תרשים זה מתבסס על סטטיסטיקה תיאורית בלבד, א  3

משתני שבו בוצע פיקוח על -ובתי הספר נמצאו מובהקים גם בניתוח רגרסיה היררכי רב
 כיתה, גודל בית הספר וכדומה.המאפייני הכיתה ובית הספר שתוארו למעלה: גודל 
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 שלוקחים בחשבון אתכ גםפוגעות בהישגי התלמידים  כיתהאם בעיות משמעת בה
 ?הישגיו הקודמיםאת עצמו והתלמיד  שלמשמעת הבעיות 

 במאפייני תלוייםהישגים הבדלים במהאחוז  21-עולה כי כ שנערך במחקרמהניתוח 

בהישגים קשורים למאפייני בית מההבדלים  עשרה אחוזיםכ רק. התלמיד עצמו

 כיתהקשורים למאפייני הנוספים  עשרה אחוזיםוכ ,בו לומד התלמידשהספר 

  .בה הוא לומדש הספציפית

התלמיד,  –רמות הבשלוש מאפיינים השפעתם של  נבדקהבחלק זה של המחקר 

על ציון המיצ"ב של התלמיד בעברית. ברמת התלמיד,  –ובית הספר  כיתהה

מאלו של הבנים, בממוצע הישגי הבנות גבוהים : הממצאים שעלו מוכרים היטב

 0תרשים 

 ממושמעות*-שיעור הכיתות הלא
 מתוך כלל הכיתות שנבדקו

 

  .כיתות הנמצאות ברבעון העליון של דירוג בעיות המשמעת *

  שביט, מרכז טאוביוסי בלנק ו כרמלמקור: 

 ראמ"ה )עיבודי המחברים( נתונים:
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ככל שהישגיו ככל שהשכלת הוריו גבוהה יותר ו התלמיד משתפרים והישגי

השפעה על נמצאה גודל בית הספר רק לברמת בית הספר,  .הקודמים גבוהים יותר

השפעת גודל בית הספר מוסברת כולה על ידי מידת אכיפת הישגי התלמיד. 

בכך שיש בהם פחות  הנההשפעה השלילית של בתי ספר גדולים טמוהמשמעת: 

 פיקוח על בעיות אלימות ומשמעת. 

השפעה שלילית יש תה ילבעיות המשמעת בכהממצא המרכזי במחקר הוא ש

לים אחרות, יבמ גם בפיקוח על הישגיו הקודמים., מובהקת על הישגי התלמיד

מרובות נמוכים  בההפרות המשמעת שתה יהישגיהם של תלמידים הלומדים בכ

ללא קשר  יתות ממושמעות יותר,תלמידים אשר לומדים בכיותר מאלו של 

  .או להישגיו הקודמים בלימודים התלמיד עצמו להתנהגות

לממוצע ואחוז הבנות גם לכמו  – כיתההלגודל תה, יבניגוד לבעיות המשמעת בכ

לא גודל . התלמידים על הישגיהשפעה מובהקת אין  – תהיבכ השכלת ההורים

תלמידים בעלי הישגים להפך: על הישגי התלמיד, אלא  הגורם המשפיעהוא  כיתהה

שבהן השכלת ההורים גבוהה בהשוואה  ,ממוצעמהגדולות  כיתותגבוהים מופנים ל

 4,5.תלמידים בעלי הישגים נמוכיםל

הפרות  שלחובתם נזקפותתה, ההישגים של תלמידים ינוסף לבעיות משמעת בכ

לעומת זאת,  .בעלי התנהגות תקינהנמוכים יותר מאלו של תלמידים רבות משמעת 

אין הבדל בהישגים בין תלמידים הלומדים בבתי ספר בעלי רמת משמעת שונה, או 

בבחינת המיצ"ב בעברית הישגי התלמיד אפשר לראות שבעלי מדיניות אכיפה שונה. 

 תו מתרבותכיתעצמו והפרות המשמעת ב וככל שהפרות המשמעת שליורדים 

 . (3)תרשים 

ברמת התלמיד וברמת הפרות המשמעת ההשפעות של ניתן ללמוד כי  תרשיםמה

סטיות  שתילמיד ממושמע במיוחד )תפער ההישגים בין הכיתה די דומות זו לזו. 

סטיות  שתי( לתלמיד שאינו ממושמע כלל )בעיות המשמעת ממוצעמתחת לתקן 

(. לעומת צעבממו 22.2לעומת  21.2נקודות )ציון של  00לממוצע( יעמוד על מעל תקן 

                                                           
 כיתותבשל תלמידים  ברירניתיש  לזכור כי הדרך לטפל באופן מושלם בהצבה  ,עם זאת  4

ועל כן ממצאי המחקר אינם מספקים  ,לות מאפיינים שונים היא בעזרת מודל ניסוייבע
 או הרכבה אינם רלוונטיים להישגי התלמיד. כיתהמשמעית לכך שגודל ה-הוכחה חד

מעניין לציין לצד זאת,  .התלמיד הישגי על השפעה תהיהי לא כיתהב המורים ליחס גם  5
ככל שהתלמיד  –יתה השפעה יאת יחס המורים התפס אופן הסובייקטיבי שהתלמיד כי ל

תופס את יחס המורים כהוגן פחות, כך הישגיו ייטו להיות נמוכים יותר. עם זאת, קשה 
לדעת האם יחס שלילי מצד המורים מוביל לירידה בהישגי התלמיד, או שתלמידים בעלי 

 .פחות הוגןכ כיתההישגים נמוכים תופסים את יחס המורים ב
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ממושמעת במיוחד לכזה הלומד  כיתהזאת, פער ההישגים בין תלמיד הלומד ב

  (., בהתאמה71.7לעומת  72.0נקודות ) 2.2ה ממושמעת כלל יעמוד על שאינ כיתהב

 ומסקנותסיכום  .4

בשנים האחרונות זוכה נושא המשמעת בבתי ספר לתשומת לב רבה הן מצד אנשי 

האקדמיה והן מצד הציבור הכללי. קובעי מדיניות בישראל ובעולם מחפשים אחר 

דרכים לשפר את אקלים המשמעת בבתי ספר ולצמצם את אירועי האלימות והפרות 

גי התלמידים. המשמעת, כדי לאפשר סביבת למידה טובה יותר ולשפר את היש

בעיות משמעת לבית הספר מאפייני ומחקרים מצאו קשרים בין מאפייני התלמיד 

 3תרשים 

 ציון המיצ"ב בעברית ורמת המשמעת* 

 

ההבדלים בהפרות המשמעת נמדדו במונחים של סטיות תקן,  *
סטיות תקן מתחת לממוצע )של התלמיד או בכיתה( החל משתי 

 ועד לשתי סטיות תקן מעל הממוצע.

  שביט, מרכז טאוביוסי בלנק ו כרמלמקור: 

 ראמ"ה )עיבודי המחברים( נתונים:
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שהתלמיד  אף על פיכיחידת ניתוח,  כיתהבהישגים, אך רק מעטים מהם התמקדו לו

הנוכחי מציע ניתוח המביא בחשבון את  פרקהאת רוב זמן הלימודים. בה מבלה 

ובוחן הן את  כיתהברמת ה רמת התלמיד ואת רמת בית הספר, אך מתמקד

 והן את תרומתן להישגי התלמיד. כיתההמאפיינים המשפיעים על בעיות המשמעת ב

האם  הייתה השאלה הראשונה שלוש שאלות מחקר מרכזיות.ב הפרק עסק

ונמצא כי בתוך אותו בית ספר ברמת בעיות המשמעת,  כיתותקיימים הבדלים בין 

בבעיות משמעת קשורים  כיתותים בין מההבדל יםשליששני . כחיוביתהתשובה 

ולא  – בההמלמדים המורים הוגנות או  כיתהה הרכב כגון – כיתהלמאפייני ה

למאפייני בית הספר, ולכן נראה כי בחינת מאפייני בית הספר לבדה אינה מספיקה 

 . כיתותכדי להסביר את רמת המשמעת ב

בית ספר מסבירים של ו כיתהשל  םאילו מאפייניהייתה  הישאלת המחקר השני

נראה כי רמת המשמעת בבית הספר ויחס הוגן של  .כיתהאת בעיות המשמעת ב

שפר את יכולים ל ,מדיניות אכיפה קפדנית בבית הספר, כמו גם כיתההמורים ב

אקונומי -מרקע סוציובהן מגיעים התלמידים ש כיתותכמו כן, ב .כיתההמשמעת ב

 יותר, יש פחות בעיות משמעת.  חזק

פוגעות  כיתהלשאלת המחקר השלישית, נראה כי בעיות המשמעת ב בתשובה

עיות ובעצמו בעיות משמעת של התלמיד  כאשר נלקחות בחשבוןבהישגי התלמיד גם 

 בית הספר, וכן הישגיו הקודמים. המשמעת ב

ובית הספר שנבדקו, רק לבעיות  כיתהחשוב לציין כי מבין שלל מאפייני ה

נראה כי על הישגי התלמיד.  סטטיסטית בהקתנמצאה השפעה מו כיתהמשמעת ב

במרבית המחקרים מקשה על הבנת הקשר המורכב בין  כיתהההתעלמות מרמת ה

, בעיות משמעת והישגי כיתותה , מאפיינימאפיינים מוסדיים של בית הספר

 התלמיד.

 בהיש ש כיתהב ללמוד קשה הנחתם של קובעי המדיניות כישאם כן, נראה 

נכונה. רמה גבוהה של בעיות משמעת פוגעת בהישגי התלמידים ללא  בעיות משמעת

ממושמעת לכזה  כיתהבהישגים בין תלמיד שלומד בהצפוי הפער וקשר להתנהגותם, 

כמעט כמו הפער בין  – עשר נקודותבערך שאיננה ממושמעת הוא  כיתהשלומד ב

ושה זאת ע לתלמיד שלאפעמים רבות תלמיד שנעדר מבית הספר ומאחר לשיעורים 

; הן רק על הישגים ן משפיעותאינ כיתהלזכור כי בעיות משמעת בגם . חשוב כלל

על כלל תהליך הלמידה, על רווחתו הנפשית של התלמיד ועל הקשר עשויות להשפיע 

כדאי לתת עליהם את  אך ,ם. משתנים אלו לא נבדקו במחקר זהשלו עם המורי

 .כיתההדעת במחקרים עתידיים שיתמקדו ברמת ה
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ממצא מרכזי של המחקר, שיכול לסייע לקובעי המדיניות בשיפור האקלים 

וכן יחס  ,, הוא שמדיניות המשמעת והאכיפה בבית הספרכיתותהמשמעתי ב

שיעזרו הדרכות וכלים  לפיכך,. כיתההמורים, יכולים להשפיע על רמת המשמעת ב

ההתנהגות אכוף את כללי לולמורים ולבתי ספר להתמודד עם בעיות המשמעת 

לשיפור  ובכך לתרום גם, יכולים לתרום לאקלים משמעתי חיובי יותר באופן הוגן

 .הישגי התלמידים
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 :מגמות בהתפתחות מערכת החינוך

 תלמידים ומורים

 נחום בלס

 תקציר

של אוכלוסיית הדמוגרפי  הרכבההתפתחות בשני נושאים עיקריים: הפרק עוסק 

תחילה מוצג אפיוני אוכלוסיית המורים בעקבות הסכם "אופק חדש". ו ,התלמידים

 – זה נגדוכ ,ההאטה בקצב הגידול של החינוך החרדי ושל החינוך הערבי המשך

בקצב הגידול בחינוך העברי הרשמי. בהמשך מתוארת השפעת ההחלטה  עלייהה

על מספר התלמידים בגני הילדים  2–4ליישם את חוק לימוד חובה לגילאי 

הציבוריים. בסופו של הפרק נבחנת השפעת החתימה על הסכם "אופק חדש" על 

 המשרה והשכר. היקף  ,כגון הגיל הממוצע ,של אוכלוסיית המוריםשונים  מאפיינים

 1תלמידי ישראל בקרב. מגמות דמוגרפיות 1

ה בחלקן של קבוצות הגיל יעלי: (3123אצל בלס ) נמשכה המגמה שהוצגה 3122-ב

באוכלוסייה  והצעירות באוכלוסייה היהודית לעומת ירידה בחלקן של קבוצות אל

היחסית של  בשיעורי השינוי בפריון ובהצטמצמות םמגזריהההבדל בין  .הערבית

קבוצות הגיל הצעירות טרם מצא ביטוי ממשי בירידת חלקם של התלמידים 

שיעור הילדים היהודים  3122-ל 3121 ביןעם זאת,  .תוך כלל התלמידיםמהערבים 

 .אחוז 25.7-ל 25.2-עלה מ 1–4ושיעור גילאי  אחוז, ...2-ל 3..2-בגני הילדים עלה מ

                                                           
   .נחום בלס, חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
  בלייך, חוקר במרכז טאוב. חלק זה של הפרק נכתב עם חיים   1



 3122חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  354

 

מאפיינים דמוגרפיים, ובמיוחד ודי בין קבוצות שונות במגזר היהההבדלים ב

משפחה, משפיעים גם הם על הרכב מערכת בבשיעורי הפריון ובמספר הילדים 

התלמידים לפי זרמי תפלגות המשתקפים היטב בשינויים ב והחינוך. הבדלים אל

.החינוך השונים, הנבדלים זה מזה בעיקר במידת הדתיות
2
  

 יסודי-חינוך קדם

להחיש את היישום  :עדת טרכטנברגאת ההמלצה של ו החל השלטון לקדם 3122-ב

בעקבות החלת הנתון הראשון הבולט לעין הוא ש .2–4של חוק לימוד חובה לגילאי 

משרד  שבפיקוחגדל מספר הילדים הלומדים בגנים  3122-ל 3123בין ההמלצות, 

שכל הילדים  מניחיםממספר הילדים. אם אחוזים  5שהם  ,32,511-החינוך ב

הרי שמדובר בקליטה  ,פרטיים(ציבוריים או ) ילדיםלא ביקרו בעבר בגני  שהצטרפו

 כדי שיש לקלוט , כלומר הילדיםבשנתון הילדים כללשל קצת פחות ממחצית מ

שצריך לקלוט גם את הילדים שלמדו בעבר  מניחים)אם  להשלים את ביצוע החוק

ציין שגם בין יש ל .(3122)בלס ובלייך,  הרי שמדובר בשליש( ,בגני ילדים פרטיים

בקיזוז גידול כך ש ,ילדים 22,511-בהנקלטים במערכת גדל מספר  3123-ל 3122

המתבטאת )ההשפעה של התחלת היישום השנתונים הטבעי בשנתיים שלפני כן, 

 . במספר הלומדים בגנים אחוזים 2-ל 3של בין גידול הייתה ( 3123-ל 3121בין בשינוי 

חשוב להבחין בין מספר ר התלמידים )ביותר במספמשמעותי הגידול ה

בחינוך  העלייה הכי משמעותית בקצב הגידול היוהתלמידים למספר הילדים( ו

שיעור  וכי בקבוצת אוכלוסייה ז ,(. הדבר אינו מפתיעאחוז 23הממלכתי היהודי )

, ולכן פוטנציאל ההצטרפות הילדים שלא נהנה מחוק לימוד חובה היה הגבוה ביותר

נתוני משרד החינוך אינם כוללים גני ילדים ש. היות (3122ס ובלייך, )בל היה גבוה

 ,לומר אם מדובר באוכלוסיית ילדים שלא למדה בעבר בגני הילדים קשה ,פרטיים

למדו בעבר בגני ילדים פרטיים. ייתכן גם שמדובר בילדים לפחות חלקם או שמא 

הארוך, ם הלימודים נמוך או יוהשכר הלימוד במסגרת חרדיות בשל  3123-למדו בש

 ולאחר יישום החוק עברו למגזר הממלכתי. 
  

                                                           
בגלל עיגון ההפרדה בין זרמים דתיים  ,לעקוב אחרי השינויים הללוהיהודי קל  בחינוך 2

הספר בחינוך הערבי הרוב המכריע של בתי בתוך המבנה הארגוני של מערכת החינוך. 
יות בקרב כלול אמנם בחינוך הממלכתי, אך גם שם יש התרחבות של מסגרות דת

 .הספר של הכנסייה בקרב הנוצריםהמוסלמים, כמו גם העדפה לבתי 
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 בחינוך הממלכתי, ו שחלהדתי הייתה דומה לז-ההתפתחות בחינוך הממלכתי

דתי -שאוכלוסיית החינוך הממלכתי בכךזאת אפשר להסביר אם כי מודגשת פחות. 

ותר ולכן קרוב לוודאי שחלקים גדולים י ,אקונומית-סוציו מבחינה חלשה יותר

 למדו בגני הילדים. כבר ועל כן כבר לפני טרכטנברג, ממנה נהנו מפטור משכר לימוד 

 ,החרדיםאוכלוסיית תלמידי הגנים ב חלההתפתחות מעניינת ומפתיעה 

. אפשר 2–4ישום המלא של חוק לימוד חובה לגילאי ילאחר שהוחל ההתמעטה ש

ינוך הממלכתי לגנים בחשל ילדים חרדים למעבר  באופן חלקילייחס זאת 

תהליך מתמשך של ירידה לצד זאת חשוב להזכיר שיש דתי, אך -והממלכתי

אחוזים בין  2מקצב גידול שנתי של  ו:זמשמעותית בקצב הגידול של אוכלוסייה 

 . 3123-ל 3115 אחוזים בין 2לקצב גידול שנתי של  3115-ל 3111השנים 

בשנים  (אחוז 52) דומאאוכלוסיית התלמידים הערבים בגנים גדלה בקצב מהיר 

. בנספח( 2)לוח נ' 3115–3122בשנים  (אחוזים 7)הרבה יותר  ובקצב אטי ,3111–3115

רשמי לחינוך מוכר  התפלגות בין חינוךשינוי בהוא האף יותר מעניין אולי שמה 

החינוך המוכר  המואצת של התפתחותה (.נספחב 3נ'לוח ) במגזר בקבוצת גיל זו

 3115-ל 3111 יןאחוז ב 211מעל מגידול של , 3115ד אחרי ומא ההואטשאינו רשמי 

עצירה מוחלטת ואף נרשמו  , ולאחר מכן3121-ל 3115בין  אחוז 41-גידול של כל

גנים הת נגישות א רילהגבכדי משרד החינוך  הפעולות שנקטש נראה ירידה.

 לשינוי המגמה. ו, הביאבינוי מזורזבפיקוחו, למשל 

מתוך כלל החינוך  דתי-ל החינוך הממלכתי והממלכתיחלקו ש ,בסיכומו של דבר

שנת באחוז  57-ל 3115-באחוז  52-מ גדל מדווח עליו חינוךמשרד השיסודי -הקדם

 יישוםלפני  ,3123-בין הלומדים אולם כבר בנכללת גיל השכבת לא כל אמנם  3122.3

 81-ו 4 מגילאיאחוז  87, 5מגילאי אחוז  .8 למדו בגנים, המלצות ועדת טרכטנברג

הלשכה המרכזית ) 2–5מכלל גילאי  אחוז 85-כ –וביחד  ,2מגילאי  אחוז

שבשנים האחרונות רווחת  זאתלאור  ,למספר זה יש משמעות .(3122לסטטיסטיקה, 

 4האחוזים. 51החינוך החרדי והערבי יעבור במהרה את גבול חלקו של הקביעה ש

                                                           
אחוז, אך זה  71על דתי -חלקם של הזרמים הממלכתי והממלכתיעמד  3111אמנם בשנת   3

, שבעקבותיה הצטרפו 2–4היה לפני ההפעלה הסלקטיבית של חוק לימוד חובה לגילאי 
  למערכת בעיקר תלמידים חרדים וערבים.

גם התחזית האחרונה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא מספר התלמידים   4
שלהערכת המחבר מוטה במידת מה לכיוון הגדלת חלקם  ,3128לשנת בבתי ספר יסודיים 

אחוז ומגיעה  51-של התלמידים החרדים והערבים, אינה חוזה שחלקם יעבור את גבול ה
  אחוז "בלבד". 48-ל
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 ('ו-'חינוך יסודי )כיתות א

)נתונים  3111מאז  מגזר לפי בחינוך היסודית התלמידים את חלוק ציגמ 2 תרשים

 מגמותה .בהמשך( 2מצויים בלוח  חינוךהת ורמכל תלמידים בהתפלגות העבור 

, החינוך הערבי והחרדישל  הקטנה בקצב הגידול –יסודי -שנצפו בחינוך הקדם

חינוך הממלכתי העברי, הנובעות בעיקר משינויים התאוששות בגידול בלעומת 

לאים שאינם חובה ירישום לגנים בגהמשינויים בדפוסי  עורי הילודה, ורק מעטבשי

 . יותר באופן חלקימתבטאות בחינוך היסודי  –בקרב אוכלוסיות שונות 

חשוב לציין שהחינוך היסודי כולל מספר שונה של כיתות בזרמי החינוך השונים. 

 י השוואה. נים יהיו בנבכל הזרמים כדי שהנתו הדגש כאן יהיה על כיתות א' עד ו'

 

 

 2תרשים 

 ו'-התפלגות תלמידי כיתות א'
 על פי מגזר וסוג פיקוח

     
     

          

     

     
          

     
               

                    

                     

       

     

      

   

    

    

     

                

  רכז טאוב, מנחום בלס וחיים בלייךמקור: 

 משרד החינוך נתונים:
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, ואלו 3ובתרשים לעיל  2ניתן לראות בתרשים  בחינוך היסודיהשינויים את 

 :העיקריים בהם

נבלמה המגמה ו עלו, חינוך הממלכתי היהודיבמספר הילדים וקצב הגידול  .א

  .חינוךהקטנת חלקו מתוך כלל מערכת השל 

חסי בכלל אך חלקו הי ,נבלם דתי-קצב הגידול של החינוך הממלכתי .ב

 המערכת נשמר.

 אולם נשמר חלקו ,משמעותית בקצב הגידול של החינוך החרדיאטה החלה  .ג

 מערכת החינוך.כלל ב

החינוך הערבי בכללותו שומר על חלקו היחסי מתוך אוכלוסיית   .ד

 קצב הגידול יורד בהתמדה., אך התלמידים

 

 3תרשים 

 שיעורי שינוי ממוצעים –ו' -מספר התלמידים בכיתות א'
 על פי מגזר וסוג פיקוח

  , מרכז טאובנחום בלס וחיים בלייךמקור: 

 משרד החינוך נתונים:

                             -       

    -

    

    

    

    

    

    
    

    
    

    

    

    

    

        

        

    

    

    -

    -    
    -    
    -    
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מוכר היא התחזקותו של החינוך ה (3123)דווחה אצל בלס שתופעה נוספת 

של חלקו והיא ניכרת גם בשנה החולפת: , על פני החינוך הרשמי במגזר הערבי

מכלל החינוך הערבי  אחוזים .2-ל 3111בשנת אחוזים  21-לה מעהחינוך המוכר 

צריכה להדאיג את מערכת החינוך  זו תופעה .(בנספח 3נ')לוח  3122-בהיסודי 

חינוך האוכלוסייה הערבית ב שלכי היא משדרת חוסר אמון רב  המדינה,הרשמי של 

ק יותר שיעמוד על הסיבות לתופעה הממלכתי. ראוי להקדיש לנושא זה מחקר מעמי

האוכלוסייה שנוטה יותר לפנות  יאפיין אתפריסתה הגיאוגרפית והיישובית, ועל 

 ההשלכות החינוכיות והחברתיות של המהלך.יבחן את לחינוך המוכר ו

 יסודי-החינוך העל

יסודי, אם כי הן -בחינוך העלמתקיימות גם  'ו–'תות אינות את כיהמגמות שמאפי

הפסקת ההצטמצמות ותחילת ת ומורגש 'ט–'בכיתות זטרם הגיעו לביטוי מלא. 

האצה בגידול בחינוך לצד  גידול במספרי התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי,ה

החרדי , החינוך למרות ההאטה אך. האטה בגידול בחינוך החרדיו דתי-הממלכתי

מהחינוך  הפי ארבעכמעט מהיר ו דתי-הממלכתיעדיין גדל בקצב כפול מהחינוך 

אך יותר לאט מאשר בתקופה  ,הממלכתי. החינוך הערבי ממשיך לגדול בקצב מהיר

 .אפשר לומר גם על החינוך הבדואי ואותו הדבר שנבדקה, הראשונה

וקדמים המבשלבים  מהמתרחשמה  ב שונה במידת"י–יתמונת המצב בכיתות 

 3122-של מערכת החינוך. כאן מספר התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי ב יותר

הוא  3122-מכלל החינוך בשל מגזר זה , וחלקו 3111נמוך יותר מאשר בשנת עדיין 

גם כאן אפשר לראות מעבר מקצב גידול  ,. עם זאת3111-ב 58, לעומת בלבדאחוז  .4

יה בקצב הגידול של החינוך יתי, עלשלילי לקצב גידול חיובי בחינוך הממלכ

הבדואי  ,של החינוך החרדי בקצב הגידול השנתיגדולה דתי וירידה -הממלכתי

 5.והדרוזי

 

 

 

                                                           
צריך כמובן  ,ב"י-'נוסף לשינויים הפנימיים בהרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית תלמידי י  5

 ,את הגידול באוכלוסיית התלמידים החרדים ותלמידי מזרח ירושלים גם בוןלקחת בחש
נכללים  הנכללת בדיווחי משרד החינוך אך בכל זאתשאינם לומדים במערכת החינוך 

 בכלל השנתון. 



 358  מגמות בהתפתחות מערכת החינוך: תלמידים ומורים

 

 על פי מגזר וזרם חינוכי במערכת החינוך, מספר התלמידים .1לוח 
 שנים נבחרותבאלפים,  

 סה"כ

 

 ממלכתי
ממלכתי 

 בדואי דרוזי ערבי חרדי דתי

 

 יסודי-קדם

284.3  123.7 48.1 58.3 37.6 7.4 9.3 2000 

341.6  125.1 50.7 81.7 57.9 7.9 18.5 2005 

379.9  140.3 58.3 94.3 62.3 7.8 16.8 2010 

400.2  150.9 62.4 99.9 60.7 8.8 17.5 2012 

421.7  168.6 66.5 97.6 63.3 8.6 17.1 2013 

 ו'-כיתות א'

676.4  322.4 99.3 90.8 117.8 17.0 29.1 2000 

722.0  311.5 101.3 113.7 138.9 17.8 38.7 2005 

806.5  324.8 111.5 143.1 160.7 18.1 48.2 2010 

842.1  336.3 115.9 158.3 163.3 18.1 50.3 2012 

846.2  341.6 118.2 157.3 161.5 17.5 50.1 2013 

 ט'-כיתות ז'

329.0  182.6 47.5 33.2 48.5 7.1 10.0 2000 

344.2  168.5 47.6 43.4 62.7 8.0 14.0 2005 

367.0  165.9 48.4 53.2 72.5 8.4 18.7 2010 

383.1  169.7 50.4 58.5 76.3 8.1 20.2 2012 

391.1  171.6 51.2 59.7 79.1 8.3 21.2 2013 

 י"ב-כיתות י'

290.9  172.5 42.0 29.9 34.9 5.4 6.3 2000 

316.2  173.0 43.0 39.5 45.6 6.0 9.1 2005 

329.5  162.7 44.0 47.3 56.3 7.1 12.1 2010 

337.2  161.8 44.5 49.9 60.8 7.1 13.1 2012 

345.9  164.4 46.2 50.5 63.8 7.2 13.9 2013 
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 . מספר התלמידים במערכת החינוך, על פי מגזר וזרם חינוכי)המשך( 1לוח 
 באלפים, שנים נבחרות

 ממלכתי סה"כ
ממלכתי 

 בדואי דרוזי ערבי חרדי דתי

 

 

  
      

  סה"כ

1,580.6 801.2 236.9 212.2 238.8 36.9 54.7 2000 

1,724.0 778.1 242.6 278.3 305.1 39.7 80.3 2005 

1,882.9 793.7 262.2 337.9 351.8 41.4 95.8 2010 

1,962.6 818.7 273.2 366.6 361.1 42.1 101.1 2012 

2,004.9 846.2 282.1 365.1 367.7 41.6 102.3 2013 

מורים של  העבודה בתנאיו תעסוקהה דפוסישכר, בב שינויים. 2
  "אופק חדש"בעקבות 

בעקבות החתימה על הסכם השינויים בחינוך היסודי  מנתח אתחלק זה של הפרק 

 full-timeשווה ערך משרה מלאה ) ,הסכםהלפני החתימה על  6."אופק חדש"השכר 

equivalent 7היו צריכות להיות שעות פרונטליות. –לכאורה  –שכולן  ,עותש 21( היה 

שעות  37מהן  ,שעות בשבוע 27מהמורים לעבוד דורש  "אופק חדש"הסכם 

  8שעות פרטניות. 5ה ועוד ישעות שהי 5 ,ליותפרונט

 "אופק חדש"ה הייתה שהסכם ילשינוי במבנה המשרה היו סיבות רבות. הציפי

י המדיניות חלק מקובע, וותר מזמנם להוראה בפועליביא לכך שהמורים יקדישו י

ו צותיהם בנושא מבנה משרת המורה הישהמל ,ברתוועדת ד)ובוודאי חלק מחברי 

                                                           
החל מאוחר  הביניים ובחטיבות כי הביצוע בגני הילדיםהדיון יתמקד בחינוך היסודי   6

החל  , הדומה במרכיביה העיקריים ל"אופק חדש",לתמורה"הרפורמה "עוז  יותר, וביצוע
 משמעותיים לגביו.סיונית, ועדיין אין בנמצא נתונים ינרק השנה במתכונת 

 )הסדרים המאפשרים למורים ותיקים ולאימהות בגלל שעות חינוך, שעות גיל ושעות אם  7
  .בלבד שעות 32-היקף משרה מלא היה כבפועל , לעבוד פחות שעות פרונטליות(

ועל  ,אך אין הפחתת שעות בשל שעות חינוך ,גם כאן יש הקלות בשל שעות גיל ושעות אם  8
 .שעות 25לומר שהיקף המשרה המלאה בפועל הוא בסביבות אפשר כן 

 החברתית בישראלנחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות  מקור:
 משרד החינוךנתונים: 
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הבסיס להסכם( סברו שהדבר יאפשר לצמצם את מספר המורים ולהעלות את 

שבעקבות ההחמרה בתנאי חששו אחרים מדיניות קובעי  ,שכרם. לעומת זאת

רבים שיפרשו, ומורים אחרים יסתפקו ברמות השכר הקודמות העבודה יהיו מורים 

 יקטינו את היקף המשרה. ו

היבטים שונים של נכתבו כמה עבודות שבדקו  "אופק חדש"מאז החלת הסכם 

(, 3122 ,)כהן השינוי. שאול כהן בחן את המאפיינים של המורים שהצטרפו להסכם

בעקבות ממנה  ופרישה וראההלבחן שינויים בדפוסי הצטרפות  (3123) מעגןוד ד

מלווים )ראמ"ה( רכה עהארצית למדידה וה וחוקרי הרשות, החתימה על ההסכם

מחקרי מעקב שעסקו בעיקר בשביעות רצון  כהופרסמו עד  ,את השינוי מתחילתו

; 3121 ,.311 ,ה"המנהלים והמורים ובדרכי היישום של הרפורמה בבתי הספר )ראמ

  (.3123 ; שמש ואחרים,3123פס ולפיד, 

חוללו בקרב מורי תמקד בכמה נקודות הנוגעות לשינויים שהתי כאןהדיון 

 שהמחקרים שצוינו לעיל לא עסקו בהן. החינוך היסודי, 

 ?של מורים ת פרישהמגמ נוצרההאם בעקבות הרפורמה 

מספרי  אתיש להשוות  כדי לבדוק האם הרפורמה עודדה מגמת פרישה מהמערכת

את ו( זית לסטטיסטיקההלשכה המרכ, על פי מינוח וראה)כוחות ה המורים בפועל

)המבטא את היקף שעות הלימוד המוקצה מלאות המשרות ה שווה ערך מספר

תוך השוואה למספרי התלמידים. הנתונים  ,לפני ואחרי הרפורמהלמערכת החינוך( 

נועדה לתת  3111. ההשוואה לנתוני 3123-ו 3112, 3111 שניםעבור השיושוו הם 

למנוע אפשרות של ייחוס  לפני ההסכם, כדיטיבה של טווח זמן סביר באורכו פרספק

שלמעשה הם מבטאים התפתחויות תהליכים מסוימים להשפעת ההסכם בשעה 

כי  ,נבחרה כשנת ייחוס 3112ותהליכים שהחלו עוד לפני החתימה על ההסכם. שנת 

דכניים ביותר הם הע 3123ונתוני  ,"אופק חדש"הפעלת אחרונה לפני זאת השנה ה

 בעת כתיבת פרק זה.

בחינוך העברי גדל  )כוחות ההוראה( מספר המורים, 3 לוחבכפי שאפשר לראות 

 אחוז בלבד. 23-בעוד שמספר התלמידים גדל ב, 3123-ל 3112בין אחוז  27-ב

מספר משרות  .בהתאמהאחוזים,  8-ו 32הנתונים המקבילים בחינוך הערבי היו 

מכאן  .במגזר הערבי אחוז 32-, ובבמגזר היהודי אחוז 32-ההוראה המלאות עלה ב

עלה הוא אף ברור שלא זאת בלבד שמספר המורים לא קטן בעקבות הרפורמה, 

לעלייה במספר התלמידים, דהיינו החשש מעזיבה מסיבית של  ביחסמשמעותית 

  מורים לא התממש.
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 "אופק חדש"לפני ואחרי רפורמת  ,נתונים נבחרים עבור החינוך היסודי. 2לוח 
 3123-ל 3112ושיעורי שינוי בין  3123-ו 3112,3111

 

2000 7002 2012 

  שינוי בין 

 2012-ל 2007

 )באחוזים(

 חינוך עברי

 +21%  42,438 53,600  31,845 שווה ערך משרות מלאות

 +16%  54,198 60,016  43,426  *כוחות הוראה

 +20%  27,638 46,536  22,763 כיתות

 +12%  036,051 395,649 558,640 תלמידים

 -9% 24.3 4640 24.5 ממוצע תלמידים לכיתה 

 -9% 15.8 1341 17.5 מס' תלמידים למורה

 בדואים ודרוזים()לרבות  חינוך ערבי

 +23% 16,437 15,531  8,977 שווה ערך משרות מלאות 

 +27% 19,362 13,469 11,001  *כוחות הוראה

 +20% 9,502 3,595 6,130 כיתות

 +9% 251,621 451,405 181,640 תלמידים

 -9% 26.5 4945 29.6 ממוצע תלמדים לכיתה 

 -8% 15.3 1345 20.2 מס' תלמידים למורה

  
 
 
 
 

  

  .ורים, ללא תלות בהיקף עבודתם* כלל המ

 החברתית בישראלנחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות  מקור:
 משרד החינוךנתונים: 
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 ?יש ירידה בממוצע הוותק וההשכלה של המוריםהאם בעקבות הרפורמה 

 ,יםמנוסתיקים ותלווה בפרישה מסיבית של מורים ו החשש שהרפורמהשמתברר 

 ךממשי. גיל המורים (2)לוח  לא התממש ,טירונים שאת מקומם יתפסו מורים

בשנים  אטי יותר מאשר במגזר הערביבמגזר היהודי העלייה  קצבאם כי  –לעלות 

גם ותק המורים ממשיך לעלות במגזר הערבי ונשאר יציב במגזר היהודי. . האחרונות

 הוא. שיעור המורים האקדמאים בשני המגזרים עולה גם 

 
 2212-ו 2227, 2222 :היסודי בחינוך מורים של נבחרים מאפיינים. 3 לוח

 לפי מגזר 

 ערבים  יהודים  

  4666 4663 4614  4666 4663 2012 

         גיל

 22.1% 5144% 5543%  1544% 1149% 1544%   38 עד

 13.7% 1444% 545%  4349% 4346% 1040%  ויותר 51

 86.7% 69.5% 5349%  3943% 0046% 3644%  אקדמאים

 13.1 1143 1443  1349 1046 1645 ותק  שנות ממוצע

 29.9 4546 4649  4346 4141 4440 עבודה בשבוע  שעות ממוצע

 0.83 0.78 6455  6433 6436 6433 *ממוצע משרה היקף

? על כך יותר שבעקבות הרפורמה איכות המורים גבוהההוא  הדבראם פירוש ה

בהשכלתם התקיימה גם א. מגמת העלייה בוותק המורים ו :ומר שני דבריםאפשר ל

קשר כזה ותק המורים והשכלתם לאיכותם אינו ברור. לפני הרפורמה. ב. הקשר בין 

ובישראל הבעיה מסובכת  ,(.311 ,כח במחקרים רבים שנערכו בחו"ל )בלסולא ה

 יבוגר םדמאיים השקיבלו תארים אק יםשבעתיים לאור העובדה שחלק גדול מהמור

שלוחות האוניברסיטאות הזרות שפרחו בישראל בסוף שנות התשעים ובמחצית 

שעות  21חלוקת מספר השעות הממוצע במשרה מלאה תקנית ) *
 (3123-שעות ב 27-, ו3112-וב 3111-ב

 החברתית בישראלנחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות  מקור:
 שרד החינוךמנתונים: 
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תואר ראשון תוך שנה שהשלימו לימוד  מוריםהראשונה של שנות האלפיים, או 

במוסדות להכשרת מורים. היות שהפיקוח  היוהעיקריים  םלימודיהאחת לאחר ש

ודים להשלמת התואר לא היה על הרמה האקדמית של השלוחות הזרות ועל הלימ

על איכות ההוראה מוטלת  והדוק, השפעת קבלת התואר האקדמי במקרים אל

 בספק. 

ה בשיעור המורים האקדמאים היא ההבדל בין ינקודה מעניינת הנוגעת לעלי

שבמגזר  גבוה מזהשיעור המורים האקדמאים במגזר הערבי  3123-נכון ל: המגזרים

 למשל:, שאלות המחייבות מענה בעבודות המשךכמה מכאן עולות  היהודי.

  ולפיכך  ,נובעת מעודף בוגרי מוסדות להכשרת מורים תופעה זאתהאם

מאפשרויות בחירה טובה יותר של המורים הנכנסים בפועל להוראה במגזר 

 ?הערבי

  האם תהליכי ומסלולי הכשרת המורים במגזר הערבי שונים במהותם מאלה

 ?שבמגזר העברי

 האקדמיזציה המגיע למיצויו במגזר הערבי תהיה השפעה על  האם לתהליך

 הישגי התלמידים במגזר זה? 

ראוי להדגיש שגם אם השפעת העלייה בוותק  ,בלי כל קשר לסוגיית האיכות

ובהשכלה של כלל המורים על הישגי התלמידים אינה ברורה, ההשפעה על ההוצאה 

וריבוי אקדמאים השכלה לוהשכר קשור לוותק , מפני שמשמעית-לחינוך היא חד

  שכר כלפי מעלה.ה מביא לטיפוס

שנה  27למרות העלייה בגיל הממוצע של המורים, הוותק הממוצע איננו עולה על 

מהמורים הם בני אחוז  25שנים במגזר הערבי. כמו כן, מעל  24ועל  יהודי,במגזר ה

על העלייה  שעשוי להתקבל מן הנתונים שבניגוד לרושם המשמעות היא. 51-פחות מ

בגיל הממוצע של המורים, הרוב המכריע של המורים אינם עומדים לקראת פרישה 

ר כל דיון באשר לאפשרויות השיפוחשיבות רבה בבעשור הקרוב. לעובדה זאת יש 

 הכולל באיכות כוח האדם בהוראה.
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קטינו את היקף הסתפקו בשכר הקודם והמורים בעקבות הרפורמה האם 
  ?משרתם

 37שעות ) 27עבוד לבמשרה מלאה דורש מהמורים  "אופק חדש"הסכם , כאמור

שעות לפי הסכם השכר  21לעומת  ,ה(ישעות שהי 5-שעות פרטניות ו 5 ,פרונטליות

 21-מ 3123-ל 3112בין השנים עלה הנוכחי הממוצע  קף המשרההישהיות הקודם. 

מספר שעות  – הערבי במגזר  אחוז 2.-אחוז ל .2-מו ,במגזר היהודי אחוז 25-ל אחוז

במגזר היהודי  32-ל 32.2-עלה מ)הוראה + שעות אחרות( בפועל של מורים העבודה 

  38.8.9-במגזר הערבי ל 32.4-ומ

במקביל העבודה העובדה שהמורים עמדו בדרישה להעלות את מספר שעות 

משרד החינוך  , לכאורה לפחות, על כך שדרישתמצביעהלהגדלת היקף המשרה 

את השעות שהם נדרשים  עובדיםשהמורים אמנם תנאי כמובן ב – דקתהייתה מוצ

 על פי נתוני הלוח שלעיל. , דבר שאכן קורה לעבוד

הסכם על שעות העבודה של המורים ההשפעת  שללא פחות מעניינת מהשאלה 

במשרד  בעבודה שבוצעה היא השאלה בדבר השפעתו על שעות ההוראה בפועל.

שעות הוראה בפועל במשרה  שהיקףהתברר החדש החינוך לקראת חתימת ההסכם 

 בהסכםעות ש 21-, לעומת ההתחייבות לבשבועשעות הוראה  32-עמד על כמלאה 

שעות  37-מורים במשרה מלאה מחויבים בבמסגרת ההסכם החדש כאמור,  10.הישן

שעות הוראה פרטנית. הסדרי שעות האם ושעות הגיל לא  5-רונטלית ופ הוראה

 37-כמהם  – שעות הוראה 21יקף ההוראה בפועל עומד בערך על ועל כן ה ,בוטלו

  בשעות פרטניות. 4-בהוראה פרונטלית ו

אולם יש  ,בהוראה פרונטליתאחוזים בודדים ירידה של חלה לכאורה אם כן, 

חלק מהמורות לימדו במסגרת משרתן  "אופק חדש"לקחת בחשבון שגם לפני 

הוראה בקבוצות קטנות אינה  ,מזאת רהים בודדים או קבוצות קטנות. יתתלמיד

למעשה יש עדויות לכך  –דורשת פחות מקצועיות ומאמץ מהוראה פרונטלית 

ד במעבר להוראה ושהמורים שהתרגלו לצורת ההוראה הפרונטלית מתקשים מא

 .פרטנית

                                                           
עומדת בסתירה לטענה  3123-ל 3112העלייה בהיקף המשרה במגזר הערבי בין השנים   9

 ,במגזר הערבי על ידי הקטנת היקפי המשרהשמשרד החינוך מתמודד עם עודף המורים 
 ורים רבים בהיקפי משרה מצומצמים.והעסקת מ

בהסכם השכר הקודם לא הייתה הבחנה בין שעות הוראה פרונטליות לשעות פרטניות או  10
  הוראה בקבוצות קטנות, אף ששעות כאלו אכן ניתנו במסגרת "שעות רוחב".
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 האם שכר המורים עלה ריאלית?

מבנה השוואת שכר המורים לפני ההסכם ואחריו מסובכת בשל שינוי כולל של 

ותק והשכלה בלבד לקידום על פי דרגות, ושינוי השכר, מעבר מהתקדמות על פי 

ראשון אפשר להשוות את שכרו של מורה בעל תואר  ,במדיניות הגמולים. עם זאת

 . (4)לוח  תק שונות לפני ואחרי ההסכםברמות ו

 2212בשקלים של  ,על פי טבלאות השכרברוטו חודשי . השוואת שכר 4לוח 

 7002 בין שינוי

   2008 2012 )באחוזים( 7007-ל

72% 5,677 3,298 

 , תואר ראשון

 אחת שנת ותק

34% 6,923 5,179 

  ,תואר ראשון

 ותק שנות 25

21% 8,532 7,043 

  תואר ראשון,

 שיא ותק

ורים בישראל יחסית לשכר המורים ומה קורה כאשר מתבוננים על שכר המ

 יםמספק (3122-ו OECD 3123,) האחרונות םהארגון לשני מיפרסו? OECD במדינות

 3112היא ששינוי בשכר המורים בישראל מאז שנת  נקודות מעניינות. האחת שלוש

אחוז  24, בחינוך היסודי אחוז OECD (37-מדינות ההיה הגבוה ביותר מכל  3122עד 

 אחד , אחוזאחוזים 3, לעומת בחטיבת הביניים והיעדר שינוי בחטיבה העליונה

שהשכר בפועל בישראל היא הנקודה השנייה . (OECD-ב התאמהר שינוי בוהיעד

, ללא תוספות מהשכר הפורמלי)כלומר  מהשכר לפי סולמות השכרהרבה יותר גבוה 

השכר  3122-ב OECD, על פי נתוני .OECD-ב וגמולים שונים שמתווספים למשכורת(

 (על פי טבלאות השכר)שנות ותק בחינוך היסודי בישראל  21של מורים בעלי השנתי 

כולל , והשכר הממוצע, הכוח קנייה ם של יחסבמונחי יםדולר 32,224עמד על 

  .דולרים 38.,21עמד על  ,תוספות שונות

 נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מקור:
 הסכם "אופק חדש" נתונים:

 



 372  מגמות בהתפתחות מערכת החינוך: תלמידים ומורים

 

אינה לוקחת בחשבון את העובדה  של שווי בדולריםהשוואה פשוטה כזו אלא ש

הנקודה המעניינת  נמוכה יותר גם היא.בכלל ישראל מדינת שרמת החיים ב

 שהואבכך  ההבדלים ברמת החיים בעיית השוואתהיא מדד שפותר את ישית השל

)המשקף את רמת  תמ"ג לנפשב)על פי סולמות השכר( השכר הממוצע את מחלק 

בחינוך  OECD-בלממוצע להתקרב  ה ישראלמתחיל מדד זהבהחיים במדינה(. 

בחינוך  לעומת זאתאחוז.  25, פער של OECD-ב 2.32לעומת בישראל  2.12 :היסודי

היחס  ,עדיין משקפים את הסכם השכר הקודם OECD, שם נתוני יסודי-העל

 ,OECD) אחוז 41פער של , כלומר OECD-ב 2.32לעומת  ...1בישראל עומד על 

על רקע הפיגור הגדול בשכר  יש לראות נתונים אלומובן מאליו ש עם זאת, (20124

 .תבשנים הקודמו OECD-המורים בישראל לעומת המורים ב

 סיכום. 3

 תדיר. הראשונה היא שתי סוגיות המעסיקות את מערכת החינוךבפרק זה דן 

מאפייני כוח האדם השנייה היא ו ,ההרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית התלמידים

לתנאי העבודה והשכר, כפי שהם מתבטאים  והחינוכי והקשרים שבין מאפיינים אל

 בהסכמי העבודה עם ארגוני המורים.

שקצב הגידול בחלקן של אוכלוסיות התלמידים  מעלהיה הראשונה הדיון בסוג

ת. בסך כל החינוך ד בשנים האחרונוומא הואט הערבים והחרדים במערכת החינוך

 3-ל 3112-ל 3111בין אחוזים  5-מגידול קצב הב( ירד "כיתה יעד  2הערבי )מגיל 

צעירות. בחינוך התופעה בולטת במיוחד בשכבות הגיל ה, ו3122-ל 3123בין אחוזים 

להיעדר  3112-ל 3111בין השנים אחוזים  2-ירידה מהמקבילים היו  תוניםנהחרדי ה

התופעה בולטת במיוחד בגילים גם בקרב החרדים . 3122-ל 3123גידול כלל בין 

לצמצום מספר  3112-ל 3111בין אחוזים  5-ירד הגידול מ 'בכיתה א –הצעירים 

של משרד  "מבט רחב")לפי נתוני אתר  3122-ל 3123בין  יםאחוז 5-התלמידים ב

  11החינוך(.

                                                           
טבעי הגבוה של האוכלוסייה החרדית להאטת מעניינת במיוחד הסתירה בין הריבוי ה 11

קצב הגידול של אוכלוסיית התלמידים וליציבות, או אפילו הירידה, בשיעור הייצוג של 
האם הדבר (. .2-נציגים ל 33-)מ 2888אוכלוסייה זו בכנסת, שירד מאז הבחירות של 

עה , אך ידו ? התשובה לכך איננהבאוכלוסייה החרדית ושטרם אובחנות מצביע על תופע
  .יותר ושא זה ראוי לבדיקה יסודיתברור שנ
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התלמידים החרדים של חלקם בעשור הקרוב לפחות אין ספק ש ,עם זאת

-לאחוז. השאלה אם הוא יגיע  51-והערבים מכלל אוכלוסיית התלמידים יתקרב ל

. העובדה החשובה היא שקרוב לחלוטין אחוז משנית 45ירד לגבולות  אחוז או 51

וקרוב לוודאי תקבל גם  –אוכלוסיית התלמידים במדינה מקבלת כיום למחצית מ

 –ומשרד החינוך  הממשלהאם לא יחול שינוי דרמטי במדיניות , בעתיד הנראה לעין

בכלכלה  מיטביתחינוך שיתקשה להעניק לה את הכלים הדרושים להשתלבות 

  12.תובחברה הישראלית במחצית הראשונה של המאה העשרים ואח

מראה שתרומתו העיקרית של יישום הסכם השכר חלקו השני של הפרק הדיון ב

 כך"אופק חדש" היא הגדלה מסיבית של שעות ההוראה לכיתה. הדבר נובע בעיקר מ

שבניגוד לציפיות )ולכוונות( הוא לא לווה בצמצום סגל ההוראה, בעקבות הגדלת 

וסלקטיבית פרישה מסיבית גם החשש ממספר שעות ההוראה הפרונטליות למורה. 

ואם הייתה פרישה רבה יותר לא מומש,  מהמערכתתיקים ומשכילים ושל מורים 

בזכות  ,לכךמעבר במידה רבה.  והרי שהצטרפות מורים חדשים פיצתה על פרישה ז

ושווה לשכר בעלי מקצועות אחרים ברמת השכלה דומה, ההסכם שכר המורים ה

במדינות ג "לשכר יחסית לתמ שכר היחסי לתמ"ג לנפש למורה בישראלפער בין הוה

בלי לחרוץ משפט לגבי התוצאות  כל זאת נאמר. מאוד הצטמצם OECD-ה

לאחרונה ופרק הזמן רק האחרות, שכן היישום הושלם  מקצועיותהחינוכיות וה

 הקצר מאז השלמתו אינו מאפשר עדיין שיפוט אובייקטיבי. 
 

  

                                                           
כשמדברים על כלים אין הכוונה רק למקצועות המדעים ולאנגלית, כי אם גם למקצועות   12

מדעי הרוח והחברה, החיוניים לבניית בכמו אזרחות, היסטוריה ומקצועות אחרים 
 תשתית למדינה יהודית ודמוקרטית כפי שהוגדרה במגילת העצמאות



 378  מגמות בהתפתחות מערכת החינוך: תלמידים ומורים

 

 נספח

 ערבי בגני ילדים בחינוך ה 3–5מספר גילאי  .1לוח נ'

 

שינוי 
 שנתי

 (אחוזים)ב

שינוי 
 כולל

 סה"כ (אחוזים)ב
 חובה
 (5י )גילא

גן 
מעורב 

י אגיל)
5-3) 

טרום 
 חובה
י   א)גיל
3-4) 

 

      

 סה"כ

  

37,103 17,897 5,681 13,525 2000 

8.9% 53.2% 56,840 21,891 8,840 26,109 2005 

1.2% 6.1% 60,288 20,613 12,530 27,145 2010 

  -3.2% 58,365 20,454 13,001 24,910 2012 

0.4%* 4.6% 61,062 19,735 16,158 25,169 2013 

 חינוך רשמי

  

28,253 16,455 1,813 9,985 2000 

6.2% 35.0% 38,136 18,550 4,511 15,075 2005 

-2.2% -10.7% 34,043 15,270 7,735 11,038 2010 

   0.9% 34,351 15,175 8,391 10,785 2012 

3.5%* 10.0% 37,789 14,984 12,162 10,643 2013 

 חינוך מוכר

  

8,850 1,442 3,868 3,540 2000 

16.1% 111.3% 18,704 3,341 4,329 11,034 2005 

7.0% 40.3% 26,245 5,343 4,795 16,107 2010 

 
-8.5% 24,014 5,279 4,610 14,125 2012 

-3.9%* -3.1% 23,273 4,751 3,996 14,526 2013 

 

 

  

 3122עד  3121-שיעור השינוי מ *

 החברתית בישראלנחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות  מקור:
 משרד החינוךנתונים: 



 3122חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  321

 

 סוג חינוך תלמידים בחינוך היסודי במגזר הערבי לפי ההתפלגות  .2נ' לוח

 (רשמי ואמוכר )
  שנים מוכר רשמי סך הכל

117.8 106.1 11.7 

 באלפים

2000 

138.9 122.8 16.1 2005 

160.7 136.0 24.7 2010 

161.5 132.8 28.7 2013 

 כאחוז מסה"כ

100% 90% 10% 2000 

100% 88% 12% 2005 

100% 85% 15% 2010 

100% 82% 18% 2013 

  שינוירי שיעו

18% 16% 38% 2000-2005 

10% 11% 33% 2005-2010 

6% -2% 16% 2010-2013 

 
 
 
 

  

 החברתית בישראלנחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות  מקור:
 משרד החינוךונים: נת
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 מקורות

: מורים והוראה במערכות החינוך אינדיקטורים הנוגעים לנושא(, .311בלס, נחום )
היזמה ר רקע לעבודת ועדת אינדיקטורים, , סקירה מוזמנת כחומסקירת ספרות

 .למחקר יישומי בחינוך

דוד )עורך(, -(, "מגמות בהתפתחות מערכת החינוך", בתוך דן בן3123בלס, נחום )
, מרכז טאוב לחקר 2211-2212חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה 

 .המדיניות החברתית בישראל

: קשיים 3-4וק לימוד חובה לגילאי יישום ח(, 3122בלס, נחום וחיים בלייך )
מרכז טאוב לחקר המדיניות , 12.3122נייר מדיניות מס'  ,והצעות לפתרון

 החברתית בישראל.

 .44שנתון סטטיסטי לישראל מס' (, 3122הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

גורמים המשפיעים על הצטרפות מורים  -היענות מורים לשינוי  (,3122, שאול )כהן
האוניברסיטה העברית, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות , אופק חדשלרפורמת 

 .ציבורית וממשל

רפורמת "אופק חדש": האם ובאיזו מידה הביאה הרפורמה  ,(3123) , דודמעגן
הלשכה  ,לשיפור באטרקטיביות מקצוע ההוראה ואיכות כוח ההוראה?

 .טרם פורסם(המרכזית לסטטיסטיקה )

בתום ארבע שנים ליישומה:  אופק חדשרפורמת  (,3123) לפיד ייםוח , לאהפס
הרשות הארצית  ,בשנה"ל תשע"א מחקר איכותני בקרב צוותי בתי ספרממצאי 

 למדידות והערכה )ראמ"ה(. 

הערכת רפורמת  ,(3123) שר ועהנו לנדסברגאיר רטנר, י ודרז, ד לטמיכל, שמש, 
עתה יישום הרפורמה, הטמבחינוך היסודי: תש"ע בשנה"ל  אופק חדש

 ., ראמ"הוהתמורות בעקבותיה

הערכת רפורמת "אופק חדש" בתום (, 3121ה )כהרשות הארצית למדידות והער
יישום הרפורמה והטמעתה בחינה  :שנתיים ליישומה בחינוך היסודי

 .ספרי-הישגים לימודיים ואקלים ביתהשוואתית של 

מת "אופק הערכת היישום של רפור(, .311) ד"ר אלישבע בן ארציו טל, פרימן
 ראמ"ה., נתונים כמותיים :חדש" בשנה"ל התשס"ח

OECD (2012, 2013(, Education at a Glance (EAG), 2012 & 2013. 
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 ישראלב והחוקרים

 דוד-דן בן

 תקציר

שניים  לאחר שהקימה כמה מאוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם במהלך

 תישראל תפנית דרמטית. במהלך ארבע חוללה, ים לקיומהראשונוחצי העשורים ה

המחקר ירד בעקביות בסולם  אוניברסיטאותמיקומן של  יםהאחרונעשורים ה

גדל יותר מפי  יםלפרופסורביחס מספר הסטודנטים  העדיפויות של המדינה.

הוראה ה חוץ שלהמיקור  אתלהרחיב האוניברסיטאות ובמקביל החלו  שניים,

 שאינם חוקרים. יצונייםורים חמולהעסיק 

 

  
תחושות לא תמיד תואמות ה, אך "יםאבוד ים"עשורמרבים להתייחס לשראלים 

אינפלציה בין מלחמת יום -היפרששנות הלמשל . נהוג לחשוב עובדותאת ה

היו עשור אבוד מבחינת  3791ליישום תכנית הייצוב בשנת  3737-ב יםכיפורה

 , עשור אבוד זה(1תרשים , 2132) דוד-בןבכפי שניתן לראות אך . בישראלהצמיחה 

 –ונמוכה יחסית  – צמיחה יציבה למדי , ובמהלכו נרשמהכארבעה עשורים ךשנמ

שמעותיים , לא נרשמו שינויים מלמעשהלנפש.  (מ"גתוצר המקומי הגולמי )תב

 .עד עצם היום הזה 3737-מ ל המדינהארוך הטווח שהצמיחה בתוואי 

                                                           
  אביב חבר החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל ,דוד, מנהל מרכז טאוב-פרופ' דן בן 

שביט על יוסי לאיל קמחי ולב תודות לנחום בלס, ור , לונדון.CEPR-עמית מחקר בו
  הערותיהם.

 י
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בישראל. רבים נוהגים לכנות את העשור  הדבר נכון גם לגבי ההשכלה הגבוהה

. עם הישראליותאבוד" של האוניברסיטאות העשור ה" הנוכחיאלף ההראשון של 

בנוגע  , המדיניותהפרק הנוכחי בהמשךיודגם ו (a8002דוד )-בןב שנטעןזאת, כפי 

סיבי א. השינוי המשבעיםמאז אמצע שנות ה ה למדילאוניברסיטאות בישראל יציב

כך על שיש ל הבעייתיות וההשלכות –הלאומיים של ישראל  בסדרי העדיפות

מה אינם יכולים להיות ברורים יותר מ –אוניברסיטאות המחקר של המדינה 

 .בנתונים שיוצגו לעיל שמשתקף

 לאומיהת יועדיפוה סדרבשינוי . 1

 יםכיפורהעד מלחמת יום  3729-ת העצמאות בכרזהשחלפה בין במהלך רבע המאה 

כל מאירופה ומארצות ערב כשהגיעו ש ,בפליטים יהודים ישראלהוצפה  3737-ב

 דלה במזוןתקופת צנע חוותה מדינה שזו יתה י. הלגופםש הבגדים הוא רכושם

היה  משקבמלחמות כוללות. השוב ושוב נאלצה להגן על עצמה ו, חמישיםבשנות ה

הלחצים מפותח. אולם חרף מעמד של משק מבמרחק גדול למדי וניצב , ובחיתולי

אל החיצוניים המסיביים ואילוצי התקציב הפנימיים, כבר בסוף תקופה זו היו לישר

הבכירים לנפש נסק והגיע  סגלמספר חברי הו ,שבע אוניברסיטאות מחקר חשובות

מאז עלה מספר חברי הסגל עם זאת, בארצות הברית. שלרמות הדומות לאלה 

, 3תרשים בלראות בבירור כפי שניתן ו ,צות הבריתהאקדמי הבכיר לנפש באר

לא רק במהלך "העשור האבוד" האמור, אלא  – בישראל ירד מספר זה בהתמדה

 עשורים. הבמשך תקופה של קרוב לארבע
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שנה עד הנפש באוכלוסייה.  311,111אנשי סגל בכירים לכל  373היו  3737בשנת 

אחוז. במהלך  17של , ירידה אנשי סגל 22-למספר הירד  2131–2133האקדמית 

בעוד שאוכלוסיית הסטודנטים  ,אחוז 377-אוכלוסיית ישראל בצמחה  ושנים אל

נתח הולך וגדל של האוכלוסייה לאחר שאחוז,  313-באוניברסיטאות המחקר גדלה ב

השנים האלה עלה  73במהלך לעומת זאת, גבוהה. ההשכלה ה גילה את חשיבות

 דבלב יםאחוז 7-מספרם של אנשי הסגל הבכירים באוניברסיטאות המחקר ב

 .(2)תרשים 

מספר אנשי הסגל הבכירים  קטן יםים האחרונחצי העשורו הלמעשה, בשלוש

 אחוז פחות משרות 33היו  2131בשתי האוניברסיטאות המובילות בישראל. בשנת 

אחוז פחות משרות  22-ו ,3737-באוניברסיטה העברית מאשר ב סגל בכיר

שאפשרה למשק הישראלי לשמור את  ,טק-יבאוניברסיטת תל אביב. מהפכת ההי

 אוניברסיטאות המחקרבהמדינה השקעות בזכות התאפשרה  ,מיםהמעל  ראשו
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 פרופסורים חברים, מרצים בכירים ומרצים. פרופסורים מן המניין,* 

 )מעודכן( 2008bדוד, -דן בן מקור:

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ות"ת נתונים:

 3תרשים 
 *סגל באוניברסיטאות ישראליות

 3729–2131סגל בכיר לכל מאה אלף איש, 
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ואחת המובילות  –בעשורים הקודמים. האוניברסיטה המובילה בישראל בתחום זה 

ברסיטת קורנל על פתיחת ילהסכם עם אונ ההיא הטכניון, שלאחרונה הגיע –בעולם 

סגל הבכיר אחוז( ממשרות ה 22כניון איבד למעלה מרבע )ניו יורק. הטעיר קמפוס ב

 .עשורים הארבעכשהיו לו לפני 

בעוד שאוניברסיטאות המחקר ירדו למקום נמוך בהרבה בסולם העדיפויות של 

מחקריות -נרשמה עלייה בהקמת מכללות לאתשעים המדינה, במהלך שנות ה

בניסיון להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחלק גדול יותר מהאוכלוסייה. כאשר כוללים 

כל מערכת ההשכלה אלה בניתוח, מתברר שמספר הסטודנטים בהכללות מאת ה

האקדמי הבכיר בכל סגל השינוי הכולל ב בעוד –אחוז  229-הגבוהה בישראל עלה ב

 אחוז בלבד. 21-ב הסתכםהמכללות והאוניברסיטאות 

  

 2תרשים 

 2010-ל 1973שינויים בין 

 פרופסורים חברים, מרצים בכירים ומרצים. פרופסורים מן המניין,* 

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ות"ת נתונים:

                                   

86%

-26%

-26%

-17%

9%

157%

133%

                

                           

                                      

                                      

                               

                                   

                

                 40%

                     428%



 233  מצב האוניברסיטאות והחוקרים בישראלעדכון על 

 

 

 אקדמי תקציבים, סטודנטים וסגל. 2

בביקוש להשכלה  םאוכלוסייה והגידול העצוההתרחבות זו בין  מהותית סתירה

לא נבעה  ,מאידך הבכיר בין הגידול הזעום יחסית בסגל האקדמיוגבוהה מחד, 

באה לידי ביטוי  זוש כפי –. רמת החיים בישראל לאומיים ממחסור במשאבים

-ים )כלומר בניכוי האינפלציה( ביבמונחים ריאל עלתה – מדינהה תמ"ג לנפש שלב

מכפי שהיה לפני קרוב  בהרבה היום טוב אזרחי המדינה אחוז, כך שמצבם של 92

ה גבוהה לסטודנט ירדה ביותר ההוצאה הציבורית על השכל אךלארבעה עשורים. 

בשנת  קליםש 22,111-ל 3737בשנת  קליםש 92,211-(, מ7משני שלישים )תרשים 

, כלומר בניכוי האינפלציה(. אין ספק כי ירידה זו נובעת בחלקה 2131)במחירי  2133

והן  תניכר מידהב נמוכה , שעלותן למדינהמחקריות-מהקמתן של מכללות לא

 .כולו וצעת לסטודנט. אך זה אינו הסיפורמפחיתות את העלות הממ

 7תרשים 
 1979–2011הוצאה ציבורית לסטודנט בהשכלה הגבוהה, 

 *2131התקציב הרגיל, במחירי 

 

 מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית. *

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 למ"ס, משרד האוצר נתונים:
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 מעטפתישראל בהשומרות את הן  הנמצאות בחזית המחקר אוניברסיטאות

. חשיבותן אינה מסתכמת רק בפריצת גבולות הידע, אלא גם היום הידע האנושי

ביכולתן להעביר את הידע הזה לדורות הבאים. יכולת זו פחתה בהדרגה מאז שנות 

גדל  , מספר הסטודנטים לכל איש סגל בכיר2בתרשים ניתן לראות . כפי ששבעיםה

 . 22.3-ל מרצהסטודנטים ל 32.2-מ – 2131-ל 3733 ביןיותר מפי שניים 

 

כשמדובר בסוגיה של  ואל נתוניםבאולם המצב גרוע בהרבה מכפי שמשתקף 

 –חוקרים הלדור הבא של מחזית הידע  העדכניים ביותר ממצאיםההעברת 

 דוקטורטלתארים מתקדמים. מספר הסטודנטים לכיום לומדים ההסטודנטים 

 מסטודנט אחד ליותר משני סטודנטיםים עלה מרמה של פחות מרצביחס למספר ה

 .9-ל 2-עלה פי ארבעה, מ מרצהכל מספר הסטודנטים לתואר שני לו ,לכל איש סגל

 2תרשים 
 מספר סטודנטים לאיש סגל בכיר באוניברסיטאות

2131–3733 

 

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ות"ת נתונים:

0

5

10

15

20

25

30

1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

                            

9.0

2.0
0.7

15.6

8.0

2.2

1977 2010 1977 2010 1977 2010



 237  מצב האוניברסיטאות והחוקרים בישראלעדכון על 

 

 

. הן מיקור חוץלבהוראה, אוניברסיטאות המחקר פנו  חסרכדי למלא את ה

כדי להחליף את אנשי מן החוץ במספרים הולכים וגדלים  רציםמצירפו לשורותיהן 

שיעור  3792-(. ב1הקביעות או במסלול קביעות )תרשים בכירים בעלי ההסגל 

עלה שיעור זה  2131עד . גל הבכירמכלל אנשי הס אחוז 37עמד על  מן החוץ רציםהמ

  אחוז. 22לכדי 

 

במימון אוניברסיטאות  הציבורי הפוחתעניין המשקף את ה ,לפתרון חסכוני זה

איכות הידרדרות ב. הראשונה היא שליליות חשובות היו שתי השלכות ,מחקרה

מאנשים שאינם עוסקים באופן פעיל המגיעה  זוכים לה,ההוראה שסטודנטים 

 החוץ ןמרצים ממשמשים מי שהיום מבמחקר מתקדם. השנייה היא שרבים 

תקני בגובר חוסר ה, אך הבתום לימודיהם ימסלול מחקרבהתכוונו אולי להמשיך 

 1תרשים 

 מורים מן החוץ כאחוז מהסגל הבכיר באוניברסיטאות*
2131–3792 

 

 .2119-כולל עמיתי הוראה החל מ *

 מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביבדוד, -דן בן מקור:

 ות"ת נתונים:
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באוניברסיטאות המחקר של ישראל גרם  – הבוגרים יחסית למספר – סגל בכיר

 או למצוא משרות מחקר בחו"ל. י,מחקרהמסלול הלרבים לנטוש את 

 מסקנות. 3

כיוונים מלפתרון בעיית בריחת המוחות הזדמנויות  כמה צצובשנים האחרונות 

שונים. המיתון העמוק בארצות הברית הוביל לירידה באפשרויות התעסוקה 

 ההיקף הסכנ ענייןב התעוררותחלה בישראל , לצד זאתובחלופות השכר שם. 

שנים לתקציבים ההתוצאה היא הגדלת מדינה. באוניברסיטאות המחקר להנשקפת 

  שנועדו למשוך חוקרים ישראלים מובילים. ,מרכזי מצוינותהקרובות והקמת 

שהם גבוהות ניתן למנות דרגות חופש ו של מרכזים אלם העיקריים מאפייניה עם

ההוראה שהם רשאים שעות דרישת בשכר שהם מעניקים וה בקביעת מקבלים

נחשבות חיוניות לתחרות עם אוניברסיטאות מובילות  ולהפחית. אם תכונות אל

, אזי נשאלת השאלה מדוע הן מוגבלות למרכזי המצוינות החדשים צות הבריתבאר

מרכיב מהותי ברפורמה כוללת של המערכת האוניברסיטאית נעשים ואינם 

 ישראל.ב
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582 

 בישראל חומריותמצוקות 

 יר ועליזה לויןיחיה שט
 

 תקציר

ואת  של עניים בישראל, החומרייםקשיים את הזה שם לו למטרה לחקור פרק 

האופן שבו קבוצות עניות, בעיקר ערבים וחרדים, מתמודדות עם קשיים כלכליים. 

המחקר, המתבסס על נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

מעלה כי שיעור לא מבוטל מהישראלים חוו מצוקות כלכליות, כמו קשיים ברכישת 

ור שירותי בריאות ותרופות. מוצרי מזון, ובתשלום עבור שירותים בסיסיים או עב

אף כי כפי שניתן לצפות, אנשים הסובלים מעוני סובלים גם ממצוקות חומריות, 

בלבד. כמו כן נמצא כי קבוצות עניות שונות  קשיים כלכליים אינם מוגבלים לעניים

נבדלות מאוד זו מזו ברמת הוויתורים הנדרשים מהם בשל המצוקה הכלכלית. 

 מאשר חרדים עניים באופן יותרמצוקה חומרית קשה וים חועניים ערבים בפרט, 

עקבי, מפני שרבים מהם גדלו בעוני ויש להם פחות רשתות תמיכה בהשוואה 

במיוחד עקב ההשלכות  ,משמעויות מדיניות חשובותיש  ו. לממצאים אללחרדים

הדורות,  בין העוני העברת ועל הבריאות ארוכות הטווח של מצוקות כלכליות על

 עניים. בקרב ה חומריתלב לצורך להפחית את המצוקה ההתשומת פנים את והם מ

 

יה סן יחתן פרס נובל לכלכלה אמרט לזה שאב השראה מן הטיעון ש רק

(9111Sen, ,)  שאמר כי "יש לראות בעוני מחסור של יכולות בסיסיות ולא רק

(. אף כי 88 מצב של הכנסה נמוכה, שהוא הקריטריון הסטנדרטי לזיהוי העוני" )עמ'

רווחת המשפחה, והיא מקלה את הגישה לשירותים בהכנסה היא גורם קובע חשוב 

באופן מלא את המצוקות  משקפתצרכים, מחקרים מראים כי היא אינה לו

                                                        
   ,חוג הפרופ' חיה שטייר, ראש תכנית המדיניות בתחום הרווחה במרכז טאוב

באוניברסיטת תל אביב; ד"ר עליזה והחוג ללמודי עבודה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
 חוג לסוציולוגיההטאוב,  במרכז הרווחה בתחום המדיניות לוין, עמיתה בתכנית

 .חיפה באוניברסיטת ואנתרופולוגיה

 פ
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(. סיכוייהם של אנשים Beverly, 2001)עמן להתמודד נאלצות שמשפחות  חומריותה

לאחד  אך "אין התאמה של אחד יותר, רבים ומחסור חומריותעניים לחוות מצוקות 

 ,Iceland and Bauman, 2007" )חומריתבין היבטים של עוני ובין היבטים של מצוקה 

 (. 219עמ' 

 תוךשל עניים בישראל,  החומרייםקשיים את השם לו למטרה לחקור  הפרק

 21-)הכנסה הנמוכה ב הכנסת עונילהתמקדות מיוחדת בקשר בין מחסור כלכלי 

הוא מתמקד גם בהשוואה בין . (מתוקננת מן ההכנסה החציונית לנפשאחוז או יותר 

 –בעיקר חרדים וערבים, שהן שתי הקבוצות העניות בישראל  –קבוצות חברתיות 

בחינה זו של כדי לעמוד על הבדלים באופן ההתמודדות שלהן עם קשיים כלכליים. 

יותר של  ביותל המשמעויות הסובייקטיעתובנות  הניבמחסורים כלכליים עשויה ל

מכוונת הלתכנון מדיניות  בתובנות אלו אפשר יהיה להשתמשון ועוני, ושווי אי

אי שוויון בנושא טחון תזונתי וילצמצום מקורות המצוקה הספציפיים )כגון חוסר ב

 בריאות(. 

 קשיים ובעיות :. הגדרת העוני1

בהכנסת עוני פי הכנסת משק הבית. אך התמקדות  עוני נקבע על מדינותבמרבית ה

. שונות תנאי המחיה של משפחות עניותין בלבד אינה חושפת את ההבדלים הרבים ב

 ייתכןמשפחות בעלות רמת הכנסה דומה לנפש עשויות לחוות תנאי מחיה שונים, ו

משפחות מבוגרות לבגלל הבדלים בנסיבות החיים שלהן.  ,שיהיו להן צרכים שונים

משפחות גם של משפחות צעירות עם ילדים.  הצרכים שונה מזיש מכלול למשל יותר 

את המשאבים שלהן בצורה שונה  לחלקכוללות אנשים חולים או נכים צריכות ה

קשרים חזקים לקהילה יכולים להיות בעלי ממשפחות בריאות. יתרה מכך, לאנשים 

 למצוא דרכים חלופיות לדאוג לצרכים שלהם , והם עשוייםמקורות תמיכה נוספים

, בזמן שאחרים צריכים להיאבק או לוותר על חלק מהצרכים סהגם ללא הכנ

אפשר להשיג מוצרים ושירותים ללא הכנסה בחייהם כדי לדאוג למשפחות שלהם. 

 ,סכוןיח קיומו של. דוגמה אחרת היא משאבים ציבוריים וייצור עצמי גם באמצעות

ליים. מאפשר למשפחות לרכוש מוצרים ושירותים ובכך להתמודד עם קשיים כלכה

 ,לאשראייכולים למכור את רכושם או להשתמש בו כדי לקבל נגישות  רכוש בעלי

 יכולה חומרית במצוקה התמקדות, לפיכך צריכה בתקופות מחסור.לממן שיכול 
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 באופן חברתיות וקבוצות משפחות, יחידים של המחיה תנאי על אור לשפוך

 . לתפוס יכולה אינה לבדה שהכנסה

תיעדו  (5199; שטייר, 5195למשל המוסד לביטוח לאומי, מחקרי עוני בישראל )

בעיקר  –בקרב קבוצות מסוימות בחברה הישראלית הגבוהה העוני  תחולתאת 

( ואימהות אחוז 2..2נמצאים מתחת לקו העוני(, יהודים חרדים )אחוז  22.2ערבים )

(, 5195של המוסד לביטוח לאומי )(. לפי דוח העוני האחרון אחוז 21.8הוריות )-חד

 נתוןו ,5199-ב המשפחות הישראליות חיו מתחת לקו העוניכלל ( מ91.1כחמישית )

שיעור העוני של  5199-זה היה יציב יחסית בעשור האחרון. מעניין לציין כי ב

עוני בהשוואה לכלל האוכלוסייה בשנות לשהיו בסיכון גבוה יותר  ,קשישים

הודות לתמיכה ממשלתית מוגברת  ,היהיה זהה לזה של כלל האוכלוסי אלפיים,ה

 והעלאת גיל הפרישה. 

ד ו, אך מספרים לנו מעט מאהכללית מבהירים את התמונה אמנם ואל נתונים

עשויים  והממשיים שבהם חיים העניים, וכיצד תנאים אל חומרייםעל התנאים ה

 קבוצות חברתיות שונות.  יןב שתנותלה

 . על מצוקה חומרית 2

  מהי מצוקה חומרית?

אמנם במרבית המדינות המפותחות העוני הרשמי מוגדר עדיין במונחים יחסיים 

 נפשל – כלומר לאחר תשלומי העברה ומסים -ה החציונית הפנויה הכנסה)חצי מ

, אך זה זמן רב חוקרים מחפשים (5195, על פי המוסד לביטוח לאומי , מתוקננת

מדדים חלופיים. סקרים שנעשו לאחרונה החלו לכלול שאלות על קשיים בהשגת 

כמו למדידת מצוקה חומרית, זאת, אין סטנדרט אחיד  מרותל 1צרכים בסיסיים.

שאלות שצריך לשאול או ל באשרואין הסכמה , הכנסת עוניהסטנדרט שלפיו נקבעת 

 זיהו ממדים שונים של מצוקהשונים . מחקרים כזואופן שבו יש למדוד מצוקה ל

. לדוגמה, מחקר שנערך בארצות הברית מצא ארבעה ממדים: מצוקת חומרית

 ,Heflin et alטחון תזונתי, קשיים בתשלום חשבונות ומצוקת דיור )יבריאות, חוסר ב

                                                        
ניסיונות לעדן ולשנות את המדדים הרשמיים של עוני, הן בישראל והן  כמהנעשו עד כה   1

לא בחן את ו . עם זאת, אף אחד ממדדים אל(5112אלפנדרי,  לדוגמה) במדינות אחרות
 .קשיים כלכלייםשל התפיסה הסובייקטיבית 
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: באיחוד האירופי זיהה שלושה ממדיםשונות (. מחקר שהשווה בין מדינות 2009

זה  פרק(. Whelan et al, 2008) ת המגוריםרותי משק בית וסביבימחסורי צריכה, ש

האחד כולל  :בישראל חומריתצוקה ומזהה שני ממדים של מלמחקרים אלו מצטרף 

, כלומר טיפולים בריאותצורכי צרכים בסיסיים )מזון ושירותים( והאחר נוגע ל

 . ותרופות

 ?חומריתמי סובל ממצוקה 

מאחר שחשבו כי היא מבחינה בין  חומריתהתעניינו קובעי המדיניות במצוקה  עברב

חרונה הראו כי מצוקה זמני. אולם מחקרים שנעשו לא עוניובין  עוני ארוך טווח

משפחות שחוות עוני באופן זמני  , וגםאינה מוגבלת לעוני לטווח ארוך חומרית

בפתאומיות עניות נעשו למשפחות שייתכן שת. לדוגמה, חומרייכולות לחוות מצוקה 

ע מחסור ולמנהנדרשות ברמת החיים כדי את ההתאמות  ערוךלא הייתה שהות ל

הקשיים הכלכליים על ידי סבסוד צרכים  את. מדיניות חברתית יכולה להקל חומרי

ועל ידי אספקת שירותי בריאות ציבוריים.  ,דוגמת מזון ושירותים ביתיים לעניים

הלחצים הכלכליים על ידי  אתרשתות חברתיות, חברים ומשפחות עשויים להקל 

 צורך. הבעתות סיים בסיצרכים  עלאספקת משאבים, מתנות והלוואות כדי לשלם 

 )לדוגמה החומרימחסור ה תסכנלקשר בין סכנת העוני  נמצא ,באופן לא מפתיע

Iceland and Bauman, 2007 מספר ילדים  בעלותמשפחות בקרב (. מחקרים מצאו כי

בעלי השכלה נמוכה יש סבירות גבוהה הוריות, מובטלים ו-מהות חדיגדול יותר, א

, אחריםאנבלד ובהשוואה למשפחות אחרות ) מרייםחויותר לסבול מעוני ומקשיים 

5195 ;Whelan et al, 2004 להיות שונה  הקשר הזה יכולה עוצמתו של(. אולם

לאורך החיים. לדוגמה, בשלבים שונים במקרה של קבוצות חברתיות שונות או 

Mirowsky and Ross (9111 )גילו  במחקר שעסק במצוקות כלכליות במהלך החיים

ות רבות יותר מאשר קשישים. ממצא זה נראה מפתיע כי צעירים סובלים ממצוק

קשר שיש  מפני ,השתתפות בכוח העבודהשיעורי הב ההפרש לטובת הצעיריםנוכח ל

עוני. יתרה מכך, שיעורי העוני נוטים להיות גבוהים יותר ל אי תעסוקהחזק בין 

 :מציעים שני הסברים לממצאיהםמירווסקי ורוס בקרב אנשים מבוגרים יותר. 

בין התכניות מיועדות לצעירים והתכניות ין ההבדלי מדיניות ב ישראשית, 

)ביטוח לאומי, מדינה למבוגרים בארצות הברית. המדיניות החברתית בהמיועדות 

תכניות בריאות( מפחיתה את הנטל הכלכלי המעיק על הקשישים, אך לא דואגת 

 ,נסה לעומת צרכיםד. שנית, מצוקה כלכלית היא מדד של הכוצעירים מאלאנשים 
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מאחר שמשק הבית שלהם כולל פחות אנשים  ,ולקשישים יש צרכים מועטים יותר

מאחר שהם בעלי  ,סביר להניח שיש להם פחות הוצאות . כמו כן,בהםלתמוך שיש 

לקשישים יש הוצאות רפואיות  ככל הנראהכבר שילמו עבור הבית שלהם. ו דיור

מעניקה בארצות הברית  מדיניותה מוראולם כארבות יותר מאלו שיש לצעירים, 

המצוקה בקרב הקבוצה ובכך מפחיתה את  ,שירותי בריאות אוניברסליים לקשישים

 בהשוואה למשפחות צעירות. המבוגרת יותר

קיים מידע מוגבל בלבד לגבי קשיים כלכליים ומחסור. מחקר שערך בישראל 

טחון יהתמקד בחוסר ב (5195 ואחרים,אנדבלד )לאחרונה המוסד לביטוח לאומי 

מחצית וטחון תזונתי, ימהישראלים חוו חוסר באחוז  91ומצא שכמעט  תזונתי

משמעותי. מחקר זה גם תיעד מתאם גבוה תזונתי טחון יעל חוסר ב ודיווח תוכםמ

כפי שהוא נמדד רשמית על פי ההכנסה הפנויה.  ,עוניל טחון תזונתייבין חוסר ב

(, המחקר הישראלי Morowski and Ross, 1999ארצות הברית )מבדומה לממצאים 

נשים אנמוך יותר מאשר בקרב בקרב הקשישים תזונתי הטחון יבהמראה כי חוסר 

 צעירים יותר.

לזהות משפחות שסביר להניח שיחוו היא הנוכחי פרק מטרתו העיקרית של ה

פרק ה נוסף לכך,חמור. חומרי טחון ילחקור תחומים של חוסר בו ,חומריתמצוקה 

. לדוגמה, ומשפחות כדי להתמודד עם קשיים אלהמשמשות מצביע על אסטרטגיות 

לקבוצות מסוימות יכולות להיות מערכות תמיכה טובות יותר והשפעה פוליטית 

משאבים יותר יכולה להיות להן גישה ל כןרבה יותר מאשר לקבוצות אחרות, ול

 בעתות משבר. 

 . שיטת המחקר3

הסקר החברתי של ישראל שערכה הלשכה ני נתועל בעיקרו המחקר מתבסס 

. בשנה זו התמקד הסקר בנושאי עוני ורווחה. 5118-ב המרכזית לסטטיסטיקה

 7,000-מדגם מייצג גדול של אוכלוסיית ישראל וכוללים יותר מ ספקיםמ םנתוניה

מפורט. הסקר מתאים במיוחד למחקר  אקונומי-מידע סוציווכך התקבל  ,משיבים

. זאת ועוד, הנתונים כוללים חומרייםא כולל שאלות על קשיים הנוכחי מאחר שהו

וכן על תמיכה  ,שאלות על עוני בנקודות מוקדמות יותר במהלך החיים כמהגם 

עוני על המצוקה ההשפעת  לבחון אתמאפשרים  ונתונים אל לפיכך,חברתית. 
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תפקידה של התמיכה החברתית בהקלת  את , וכןלטווח ארוך הנוכחית חומריתה

 המצוקות הכלכליות.

הקבוצה הראשונה בעזרת שתי קבוצות של שאלות.  ונמדד חומרייםקשיים 

 95המשיבים נשאלו האם במהלך ובמסגרתה , עסקה ברכישת שירותים בסיסיים

מזון בגלל קשיים ויתרו על קניית הם ( 9): קרו הדברים הבאיםהחודשים האחרונים 

שירותי  (2) ;נמנעו מחימום או קירור דירתם בגלל קשיים כלכלייםהם  (5) ;כספיים

הקבוצה השנייה עסקה החשמל או הטלפון שלהם נותקו בגלל קשיים כספיים. 

החודשים האחרונים  95המשיבים התבקשו לענות אם במהלך ו בשירותי בריאות,

ות במרשם. אלו הם נזדקקו לטיפול רפואי או לטיפול שיניים והאם נזקקו לתרופ

 :מהדברים הבאים שנזקקו לטיפול נשאלו האם קשיים כלכליים גרמו להם להימנע

קניית תרופות  (2) ;פנייה לקבלת טיפולי שיניים (5) ;פנייה לקבלת טיפול רפואי (9)

 מרשם. 

שיושפעו  פחות שירותים בסיסיים, שסבירלמתייחסות למוצרים ו ושאלות אל

שהם משקפים  ההנחה היארים אחרים, ולפיכך לעומת מוצ אישיות מהעדפות

כדי לחשוף  ,קשיים ממשיים. הניתוח הבא מציג השוואה של המדדים השונים

אסטרטגיות משפחתיות שונות להתמודדות עם מחסור כלכלי. משפחות אחדות 

אחרות ועשויות להפחית את הוצאותיהן על מזון, אחרות יוותרו על טיפולי שיניים, 

קשיים  ייבחנועשויות להיות מוכנות לחיות בתנאי מגורים קשים יותר. בהמשך 

 כלכליים בקרב אנשים עניים מקבוצות חברתיות שונות. 

 ישראלים: ממצאיםמצוקות חומריות בקרב . 4

 59 מראה כי 9? תרשים חומריותבאיזו מידה אזרחים ישראלים סובלים ממצוקות 

 92-אצל כ .מהמשיבים דיווחו על קשיים ברכישת מזון בגלל מחסור בכסף אחוז

כמעט לא חיממו או קיררו את  אחוז 22-נותקו הטלפון או החשמל, ו אחוז

לא היו  אחוז 98דירותיהם בגלל קשיים כלכליים. מבין אלו שנזקקו לטיפול רפואי, 

-כו ,ופות במרשםמספר דומה לא השיג תר .מסוגלים לקבלו בגלל קשיים כלכליים

מבין אלו שנזקקו לטיפולי שיניים נמנעו לקבל את השירות. מדד משולב של  אחוז 1.

משיבים נאלצו האת מספר התחומים שלוקח בחשבון שלושת הצרכים הבסיסיים, ש

חוו אחוז מהם  91-רפואיים(, מצביע על כך ש צרכים)לא כולל  ויתוריםבהם  רוךלע

לא  אחוזים 8-לא הצליחו להשיג שניים מהם וכאחוז  .9קשיים בתחום אחד בלבד, 
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שלושה: מזון, חימום או קירור, ושירותי חשמל או את כל היכלו להרשות לעצמם 

 .טלפוןקו 

  

 התפלגותמציג את  5לעוני, תרשים  הקשור מצוקה חומריתכדי להבין איך  

כצפוי,  2.הכנסה לנפש נישונים לפי רביעוהמוותרים על מוצרים ושירותים האנשים 

, שקרובה לקו (9)רביעון  ית ההכנסה הנמוכה ביותריקטגורהשייכים ל האנשים

מאלו  אחוז ..-כות ביותר. לדוגמה, מצוקות הכלכליות הגדולהאת  חוויםהעוני, 

מעט לל קשיים כלכליים. פירושו של דבר שכגשברביעון הנמוך ביותר לא קנו מזון ב

                                                        
חלוקה של כלל משקי הבית לארבעה חלקים שווים  נקבעים על פיעוני הכנסה ירב  2

 ,לפי הכנסה נטו למשק בית מכל המקורות בגודלם על פי ההכנסה. הרביעונים נקבעו
משק בית. אמנם זה אינו מדד מדויק של קו העוני, אך הוא ב לפי מספר נפשות מתוקננת

 קו העוני.זו המגדירה את קרובה לככל הנראה הכנסתם ש ביתהמזהה את משקי 

 9תרשים 
 2007שיעור המוותרים על צרכים בסיסיים, 

 .חשמל או טלפון *

 : חיה שטייר ועליזה לוין, מרכז טאוב מקור

 של הלמ"ס: הסקר החברתי נתונים
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מי אך גם טחון תזונתי. ימחצית מהעניים בישראל סובלים מרמה כלשהי של חוסר ב

. חומריים יםקשימסובל  גבוהה יותרהכנסה ת יקטגורישרמת הכנסתו משתייכת ל

מהעניים  אחוז 29 עוד נמצא כינמנעו מרכישת מזון.  אחוז 51 למשל, ,השנירביעון ב

מרבית וכי  ,מאלו שברביעון השני חווים ניתוקי חשמל או טלפון אחוז 92-ו

לא חיממו  מהרביעון השנימחצית כ)כשני שלישים( ו המשתייכים לרביעון התחתון

 או קיררו את דירתם. 

בביטוח בריאות, לא כולם יכולים  אף כי מרבית האנשים בישראל מכוסים

ויתור על טיפול רפואי קשור לעוני,  גם כאן מתברר כילהרשות לעצמם טיפול רפואי. 

רביעון הנמוך ביותר ל המשתייכיםשליש מכאך אינו מנת חלקם של עניים בלבד. 

אינם  אחוז 28-ם להרשות לעצמם את הטיפול, וישזקוקים לטיפול רפואי אינם יכול

 י:רביעון השנה חברי בקרבהמספרים גבוהים גם אך  ,יכולים לרכוש תרופות

כחמישית מהם אינם יכולים להרשות לעצמם טיפול רפואי או נאלצו לוותר על 

 תרופות מרשם. 

יותר : אחוז גבוה מאלו הזקוקים לטיפולי שיניים נוטים לוותר עליהם נראה כי

מחצית מאלו שברביעון השני וכמעט יותר ממשני שלישים מבעלי ההכנסה הנמוכה, 

 םהשלישי שזקוקים לטיפולי שיניים נמנעו מלקבלרביעון ל ן המשתייכיםמשליש 

שיניים ה יטיפול יוקרמצביע על  אחוז המוותרים הגבוהעקב קשיים כספיים. 

)כיום הם  ועל הצורך לכלול את טיפולי השיניים בביטוח כללי ונגיש יותר ,פרטייםה

מה  להסיק מתוך ממצאים אלו. אפשר רגיל(ממלכתי סים בביטוח בריאות אינם מכו

 .ממלכתי היה קורה אילו לא היה בישראל ביטוח רפואי
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 קבוצות חברתיות שונות בקרבקשיים כלכליים 

התפלגות העוני בקרב הקבוצות החברתיות בישראל אינה אקראית. מחקרים הראו 

: הגבוהות ביותרשלהן הן רמות העוני הן הקבוצות החברתיות שערבים וחרדים  כי

. ביותר הנמוכה ההכנסה בקבוצת נכללים מהחרדים אחוז 29-ו מהערבים אחוז 28

 2תרשים . ה רמהבאות חומריעם זאת, לא ברור האם כל העניים חווים מחסור 

שלוש קבוצות צרכים בסיסיים בקרב משווה בין אחוז הפרטים הנאלצים לוותר על 

חרדים. -אויהודים ל אוכלוסייה ברמת ההכנסה הנמוכה ביותר: ערבים, חרדים

 ,גבוהה יותר במידה רבהקושי חומרי מראים כי הערבים חווים רמת  נתוניםה

 .ותרההכנסה הנמוכה בי רמתואחריהם החרדים או האוכלוסייה הכללית ב

יותר מצוקה חומרית קשה הממצאים מראים בעקביות כי ערבים חווים 

נמוכה ההכנסה המחרדים, בכל התחומים שנבחנו. כמחצית מהערבים בעלי 

 5תרשים 
  2007, שיעור המוותרים על צרכים בסיסיים ורפואיים

 כאחוז מכלל משקי הבית בקבוצה, לפי רביעוני הכנסה לנפש

 .חשמל או טלפון *

 : חיה שטייר ועליזה לוין, מרכז טאוב מקור

 : הסקר החברתי של הלמ"סנתונים
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רבע מהיהודים כמהחרדים ול אחוז 98-כבהשוואה ל ,מתקשים בתשלום חשבונות

-התקשו לקנות מזון, בהשוואה לבקבוצה זו חרדים. יותר ממחצית מהערבים -הלא

. באופן דומה, תחרדי-מהאוכלוסייה היהודית הלא אחוז 22-אחוזים מהחרדים ו 9.

 22-בהשוואה ל אחוז 88וריהם )ערבים נמנעים יותר מאחרים מחימום או קירור מג

 בקרב החרדים(.  אחוז

טיפול רפואי ובביקור אצל רופא שיניים. קשיים בקבלת ב ניכרדפוס דומה  

במידה ניכרת  יםמשתנרכישת תרופות מרשם הקשיים בכי  במיוחד לראות מעניין

תרופות המוותרים על ערבים שיעור בקרב ה. שוב, השונותקבוצות העניים ין ב

חרדים. בקרב -שליש מהיהודים הלאכבהשוואה ל אחוז 22: גבוה במיוחד מרשם

 דיווחו על הימנעות מרכישת תרופות.  אחוז 59חרדים, רק 

 2תרשים 

 2007, שיעור המוותרים על צרכים בסיסיים ורפואיים
 לפי קבוצת אוכלוסייה ביותר,ברביעון ההכנסה הנמוך 

 חיה שטייר ועליזה לוין, מרכז טאוב  מקור:

 : הסקר החברתי של הלמ"סנתונים
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חרדים מאירת עיניים במיוחד מאחר שיש להם מאפיינים לההשוואה בין ערבים 

הם סובלים דמוגרפיים משותפים: הם צעירים יחסית, יש להם משפחות גדולות ו

נדמה כי החרדים דומים יותר לכלל האוכלוסייה למרות זאת, קשיי תעסוקה. מ

שחווים את רמות  ,ערביםלשהם חווים מאשר  חומריה היהודית ברמת המחסור

 המחסור הגבוהות ביותר. מה הסיבה להבדל הרב בין שתי הקבוצות? 

העניות ביותר אלו, שהן כדי להיטיב להבין את ההבדלים בין שתי קבוצות 

האם יש ביניהן שוני במאפיינים חשובים שמובילים לקשיים  יש לשאולבישראל, 

-ינה מעמיקה יותר של המאפיינים הדמוגרפיים והסוציובחואכן, כלכליים. 

להסביר את ההבדל  חשובים שעשויים ממצאיםחושפת  ושל קבוצות אל אקונומיים

 . חווים הםברמת הקושי ש

מבין הערבים, החרדים,  המשתתפים בכוח העבודהמציג את אחוז  .תרשים 

תרשים הוך ביותר. ברביעון ההכנסה הנמואוכלוסייה כלל החרדים ב-והיהודים הלא

בכוח גברים ערבים של ו חרדים-יהודים לאההשתתפות של גברים  ימראה ששיעור

 אחוז 21-בהשוואה ל ,בהתאמה אחוז 85-ו 82גבוהים מאלו של החרדים )העבודה 

 29בקרב העניים לגברים ערבים שיעור השתתפות הגבוה ביותר ). (מהחרדים

 . מהחרדים אחוז 25חרדים ורק -מכלל היהודים הלא אחוז 2.לעומת  ,אחוזים(

 אחוז 5.באוכלוסייה כולה,  אחוז 21עובדות )הנשים הבקרב החרדים, אחוז 

או לנשים אחוז, בהתאמה(  25-ו 21)בהשוואה לגברים חרדים גבוה ( םבקרב העניי

 . אחוז, בהתאמה( .9-ו 52) ערביות

עקב  ,משק הבית שלהןהכנסתן של הנשים החרדיות משלימה את הכנסת 

כך, הכנסת משק בשל בכוח העבודה. חרדים ד של גברים והשתתפות נמוכה מא

הבית של החרדים ושל הערבים באוכלוסייה הכוללת וברביעון הנמוך ביותר דומה 

 עומדת עלערבי ברביעון התחתון למדי. ההכנסה החודשית הממוצעת של משק בית 

שקלים,  911,.שקלים, לחרדים עניים יש הכנסה חודשית ממוצעת של  2,111-כ

בממוצע שקלים  2,211היא  זו חרדים בקבוצה-יהודים לאוההכנסה החודשית של 

הבדלים בגודל המשפחות, ההכנסה לנפש ה אך כשמביאים בחשבון אתבלבד. 

בהתאמה( בעוד  ,שקלים 9,128-ו 9,122של ערבים וחרדים דומה )סטנדרטית 

 9,252ברביעון ההכנסה הנמוך ביותר היא  חרדים-היהודים הלאשל ההכנסה 

 . מתוקננת שקלים לנפש
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 םההכנסה אינגובה העבודה ו דפוסישהיא  הנתונים שהובאו לעילמשמעות 

של קבוצות  ןמנת חלק ןשהרמות המצוקה החומרית את ההבדלים ב יםמסביר

במאפיינים אחרים זו מזו שונות הללו שהקבוצות לפיכך, ייתכן שונות שחיות בעוני. 

לעיל,  וין. כפי שצ"לגמור את החודש" םשל עניי םליכולת קשר הדוקשקשורים 

 ,גישה שונה למשאביםוייתכן שלאנשים בעלי הכנסה נמוכה יש תנאי מחיה שונים 

להיות יכולים להיות הנכסים או הרשתות החברתיות שיכולים  ומשאבים אלו

 תמיכה בעתות צורך. לעזרה ועבורם מקורות ל

פחת המקור שלהם נשאלו אם מש 5118-לשאלון הסקר החברתי בכל המשיבים 

מציג את  2חוותה עוני כשגדלו והאם יש להם על מי לסמוך בעתות צורך. תרשים 

. התרשים מראה שלרוב ערבים באים ן הקבוצות השונות בתחום זהההבדלים בי

החרדים אחוז מ 95-בהשוואה ל אחוז 98מרקע של משפחות עניות יותר מאחרים )

 .תרשים 
 2007לפי מגדר,  שתתפים בכוח העבודהשיעור המ

 , כאחוז מכלל הקבוצהומעלה 51 איגיל

 רביעון ההכנסה התחתון *

 : חיה שטייר ועליזה לוין, מרכז טאוב מקור

 החברתי של הלמ"ס: הסקר נתונים
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יותר ברביעון בולט ית(. ההבדל חרד-באוכלוסייה היהודית הלא אחוז 95-ול

היה סיכוי רב יותר  בקבוצה זוחרדים -לערבים וליהודים לא .יותרבההכנסה הנמוך 

 92-וואה לשבה בהתאמה, אחוז 52-ואחוז  55 :גדול במשפחות עניותמשל החרדים ל

, "עניים חדשים"מצביעים על כך שהחרדים הם  וחרדים. ממצאים אלבקרב  אחוז

סטטוס שעשוי להשפיע על יכולתם לקבל תמיכה ממשפחותיהם ומהרשתות 

חרדים נעוץ לאכן, נדמה כי ההבדל המהותי ביותר בין ערבים והחברתיות שלהם. 

( אחוז 12כמעט כל החרדים )בקרב כלל האוכלוסייה, ברשתות החברתיות שלהם. 

לבד מבין ב אחוז 81-אמרו שיש להם על מי לסמוך בעתות צורך, בהשוואה ל

-משאר האוכלוסייה. כשבוחנים ערבים, חרדים ויהודים לא אחוז 15-הערבים ו

כמעט לכל החרדים העניים גם כאן חרדים ברביעון ההכנסה הנמוך ביותר מגלים כי 

שלושה רבעים מהערבים כ( יש על מי לסמוך בעתות צורך, בעוד שרק אחוז 12)

 זו. כחברתית חרדים נהנים מתמיכה -לאהיהודים מה אחוז .8-אחוז( ו .8)העניים 

 2תרשים 
 2007, מאפייני רקע נבחרים של עוני ורשתות תמיכה

 לפי קבוצה חברתית, בכלל האוכלוסייה ובקרב העניים*

 רביעון ההכנסה התחתון *

 : חיה שטייר ועליזה לוין, מרכז טאוב מקור

 : הסקר החברתי של הלמ"סנתונים
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הסבר אפשרי להבדל , אפשר להציע 2לאור הממצאים המוצגים בתרשים 

אופי התומך של הקהילה החרדית ה :שחווים ערבים וחרדים חומרייםבקשיים ה

 זותמיכה באו התמיכה החברתית ההדדית. ייתכן שאין די  ,הדדיתהותרבות העזרה 

שהם  יתחומראת העניים מהעוני, אך היא מפחיתה את רמת המצוקה ה חלץכדי ל

 חווים בהשגת מזון, תרופות וצרכים אחרים. 

שערכה הלשכה  5111מידע נוסף על מערכות תמיכה נמצא בסקר החברתי לשנת 

ת. בסקר זה ּודתיומידת קשרי משפחה שכלל נתונים על  ,המרכזית לסטטיסטיקה

חברים מנשאלו המשיבים האם יוכלו לקבל תמיכה כספית מהמשפחה, מקרובים או 

מציג את התוצאות  2שקלים. תרשים  2,111לגייס בדחיפות סכום של  וצטרכאם י

על פי חרדים. -את ההבדלים העיקריים בין ערבים, חרדים ויהודים הלא מחישמו

לקבל תמיכה פיננסית מיידית יותר מערבים רב יש סיכוי חרדים ל, התוצאות

ליהנות סיכוייהם של ערבים שחברים, בעוד מאו  קרובים אחריםממהוריהם, 

. תחת זאת, הם מסתמכים יותר על ילדיהם. דפוס זה פחותים ממקורות תמיכה אלו

 נמוכה. ההכנסה הבולט הן באוכלוסייה כולה והן בקרב קבוצת 

לעיל,  2בתרשים וצג המגיעים מרקע עני, כפי שרבים יותר מאחר שערבים עניים 

אצל מאשר  פחותהלהסתמך על הוריהם או על קרובי משפחה וחברים יכולתם 

להיות "עניים חדשים" ועשויים להסתמך כאמור חרדים. לעומתם, חרדים נוטים ה

 . , שאינם בהכרח ענייםעל הוריהם, קרוביהם או חבריהם

מבהיר את ההבדלים התרבותיים בין קבוצות שונות בחברה  2תרשים 

ההדוקות של חרדים ומחויבותם לתמוך זה בזה התמיכה הישראלית. רשתות 

להם לגמור את החודש למרות היותם עניים, למרות ילדיהם הרבים  תומסייע

(. Cohen, 2006ולמרות השיעור הנמוך של השתתפות בכוח העבודה בקרב הגברים )

מאחר שהערבים באים מרקע עני, גם הרשתות שלהם עניות והיכולת שלהם להישען 

מהחרדים על אחרים בעתות מצוקה מוגבלת. יתרה מכך, הם גם יותר מחויבים 

נטל נוסף כאשר המשאבים מוגבלים. כמו כן, מה שעלול להוות לתמוך בהוריהם, 

שתלונות הן מפני מערבים,  חומריותלדווח על מצוקות  פחותייתכן שחרדים נוטים 

שיש להם גישה למזון ולשירותים  הן מפניאלה נתפסות בעיניהם כלא לגיטימיות וכ

 סייה. רפואיים זולים יותר מאשר לשאר האוכלו
  



 511  מצוקות חומריות בישראל

 

 

 מסקנותסיכום ו. 5

שמאפיינות חיים בעוני.  חומריותזה שם לו למטרה להבהיר את המצוקות ה פרק

לפיו "הקשר בין הכנסה נמוכה ויכולת ש ,(9111את החקירה הנחה הרעיון של סן )

נמוכה משתנה בין קהילות שונות ואפילו בין משפחות שונות ויחידים שונים" )עמ' 

 בישראל.  שונותוצות קבהמצוקות החומריות של בין והמחקר השווה (, 88

 2תרשים 
  2009, *מקורות אפשריים לתמיכה כספית

 כאחוז מכלל הקבוצהקבוצות אוכלוסייה, לפי 

 .שקלים 2,111מקורות אפשריים לגיוס מיידי של * 

 .רביעון ההכנסה התחתון **

 : חיה שטייר ועליזה לוין, מרכז טאוב מקור

 : הסקר החברתי של הלמ"סנתונים
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 מעניין, חומריתלגלות שעניים סובלים יותר מאחרים ממצוקה  מפתיעאף כי לא 

עון ההכנסה השני, שאינו עני יללמוד שקשיים כלכליים אינם מוגבלים לעניים. רב

 . חומרימחסור מניכרת  הוא במידהבאופן רשמי, סובל גם 

מאחר שהם מראים  ,בישראלהממצאים מצביעים גם על ממד אחר של אי שוויון 

מאשר חרדים עניים.  חומרייםשערבים עניים חווים רמות גבוהות יותר של קשיים 

בהשוואה לחרדים אחוז גבוה יותר של ערבים גדלו בעוני. על פי ממצאי הסקר, 

יותר  מצומצמותרשתות חברתיות יש לערבים מדוע הרקע הזה מסביר אולי 

לתת כסף  הסיכויים שיצטרכומדוע ו בעתות מצוקה, םשיכולות לשמש אות

 לקבל כסף מהוריהםואילו סיכוייהם בהשוואה לחרדים גדולים יותר להוריהם 

הבדלים אלו יכולים להסביר מדוע הקשיים הכלכליים ששתי . יותר קטנים

שונים, אף שגובה ההכנסה ות עמם ודרכי ההתמודדות שלהן קבוצות מתמודדה

עשויים  )עבור כל משק בית( שני המגזריםושיעור המשתתפים בשוק העבודה ב

 להיות דומים.

שרביעוני  יםמאחר שהם מוכיח ,משמעויות מדיניות חשובותיש  ולממצאים אל

, לרבות חוסר ביטחון חומריים משמעותייםהכנסה נמוכים יותר חווים קשיים 

בישראל,  קייםהמאוד מסובסד ההביטוח הרפואי הציבורי אפילו בעזרת תזונתי. 

התרופות עבור טיפול רפואי ועבור ם בעלי הכנסות נמוכות מתקשים בתשלום אנשי

מוכיחים גם את חשיבותה של רפואה ציבורית  והנחוצות להם. ממצאים אל

עדות לכך ו – מסובסדת. אם הרפואה לא הייתה ציבורית, המצב היה גרוע בהרבה

כלל בביטוח א האחוז הגבוה של אנשים שמוותרים על טיפול שיניים, שאינו ניה

  .הרפואי הציבורי

 יותר חשובות טווח ארוכות השלכות להיות יכולות החומרית המצוקה לחוויית

ויתור על טיפול ו. להדורות בין העוני העברת ועל הבריאות מאשר להכנסת עוני על

נושאי בתזונתי יש משמעויות ארוכות טווח הטחון יבהרפואי ולחוויית חוסר 

גם השפעות ארוכות טווח על בריאות הילדים ועל הישגים כמו בריאות ותעסוקה, 

הולך  הואשוויון בהכנסה בחברה שבה ה ת הספר. מעבר לצורך להפחית את איבבי

 חומריתלב לצורך להפחית את המצוקה ההתשומת את מפנים  ווגדל, ממצאים אל

  .בצורה הקשה ביותר בקרב הקבוצות שחוות אותה
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 מקורות

, הלשכה המרכזית מדידת עוני מוחלט בישראל(, 5112אלפנדרי, יפית )

 .99לסטטיסטיקה, נייר עבודה מס' 

אנדבלד, מירי, נתנאלה ברקאי, אלכסנדר פורמן, אלכסנדר גאליה ודניאל גוטליב 

 לאומי. לביטוח , המוסד918, מחקרים", 5199(, "אי ביטחון תזונתי 5195)

 .2007הסקר החברתי לשנת (, 5111הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )
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 משקל ההוצאה על שירותים חברתיים .1 לוח
 3112–1891, הוצאה כוללת והוצאה בתקציב הרגיל 

 תמ"גמכאחוז  הוצאה ממשלתיתמכאחוז  
  רעון חוביללא פ הכלסך  

 )רגיל + פיתוח(סך כל התקציב  .1

0891 9.38  033.  0339   

0891 0939  930.  0131   

0898 9.30  0931  0.30   

.088 39..  1.39  0838   

9111 930.  1038  0930   

9111  35.3 51.6 16.4 

.911  34.3 50.6 15.1 

9113  34.3 50.8 14.6 

9119  34.8 51.4 14.5 

9118  35.9 51.7 14.8 

9101  36.1 53.1 14.9 

9100  35.9 53.4 14.7 

9109  35.9 53.7 14.9 

2013 36.7 53.5 15.0 

2014 36.7 53.5 14.7 

 תקציב רגיל .2

0891 9.30 .130 0130 

0891 903. .93. 0030 

0898 .031 0939 013. 

088. 0.30 103. 0.38 

9111 0138 1039 0.30 

9111 43.9 52.1 15.4 

911. 43.3 51.3 14.4 

9113 43.7 51.4 13.9 

9119 45.1 52.5 13.9 

9118 46.0 53.2 14.3 

9101 47.6 54.9 14.4 

9100 48.1 55.5 14.3 

9109 48.5 55.8 14.4 

2013 48.9 56.0 14.5 

2014   49.1  56.4  14.2  
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  התפלגות ההוצאה הממשלתית, לפי שימושים .3 לוח

 כלסך  
 ההוצאה

 מזה:
 רעוןיפ

 חוב

 רעון חוביללא פ
שירותים  הכלסך 

 חברתיים
 אחר ביטחון

 ()באחוזים )רגיל + פיתוח(סך כל התקציב  .1
1980 100.0 24.5 100.0 31.7 39.5 28.8 

1985 100.0 43.4 100.0 32.1 40.2 27.7 

1989 100.0 37.8 100.0 42.0 33.1 24.9 

1996 100.0 30.8 100.0 53.2 24.5 22.3 

2000 100.0 30.0 100.0 54.9 24.0 21.1 

2005 100.0 31.6 100.0 51.6 25.3 23.1 

2006 100.0 32.1 100.0 50.6 25.7 23.7 

2007 100.0 32.5 100.0 50.8 25.8 23.4 

2008 100.0 32.3 100.0 51.4 24.8 23.8 

2009 100.0 30.6 100.0 51.7 23.8 24.4 

2010 100.0 32.0 100.0 53.1 23.3 23.6 

2011 100.0 32.8 100.0 53.4 22.5 24.1 

2012 100.0 33.2 100.0 53.7 22.0 24.3 

2013 100.0 31.4 100.0 53.5 20.0 26.5 

2014 100.0 31.3 100.0 53.5 19.0 27.6 

 (אחוזים)בתקציב רגיל  .2
1980 100.0 13.3 100.0 30.4 44.5 25.0 

1985 100.0 24.1 100.0 32.3 43.6 24.1 

1989 100.0 20.6 100.0 42.8 35.4 21.8 

1996 100.0 15.5 100.0 51.3 27.6 21.0 

2000 100.0 15.4 100.0 54.2 26.1 19.7 

2005 100.0 15.8 100.0 52.1 27.2 20.7 

2006 100.0 15.7 100.0 51.3 27.4 21.3 

2007 100.0 15.0 100.0 51.4 27.5 21.1 

2008 100.0 14.1 100.0 52.5 26.4 21.1 

2009 100.0 13.5 100.0 53.2 25.4 21.4 

2010 100.0 13.3 100.0 54.9 24.8 20.3 

2011 100.0  13.2  100.0  55.5  24.0  20.5  

2012 100.0  13.0  100.0  55.8  23.6  20.7  

2013 100.0  12.7  100.0  56.0  21.6  22.4  

2014 100.0  13.0  100.0  56.4  20.7  22.9  
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  התפלגות ההוצאה על שירותים חברתיים .2לוח 

 כלסך  
 ההוצאה

 ביטחון 
 סוציאלי

 שירותים ישירים

 אחרים* בריאות חינוך הכלסך 

 )באחוזים( )רגיל + פיתוח(סך כל התקציב  .1

1980 100.0 30.7 69.3 30.9 21.1 17.3 

1985 100.0 41.0 59.0 28.6 19.9 10.5 

1989 100.0 42.4 57.6 28.4 19.0 10.1 

1996 100.0 33.4 66.6 30.3 17.4 18.8 

2000 100.0 39.3 60.7 30.4 15.0 15.3 

2005 100.0 39.5 60.5 30.4 17.2 12.9 

2006 100.0 40.2 59.8 30.4 17.4 12.0 

2007 100.0 39.8 60.2 31.7 16.2 12.4 

2008 100.0 40.3 59.7 31.3 16.7 11.7 

2009 100.0 41.1 58.9 31.3 16.6 11.0 

2010 100.0 41.0 59.0 31.9 17.0 10.1 

2011 100.0 41.2 58.8 32.3 16.5 10.0 

2012 100.0 40.2 59.8 32.8 16.5 10.5 

2013 100.0 38.8 61.2 32.9 17.2 11.1 

2014 100.0 38.0 62.0 33.1 17.5 11.4 

 )באחוזים( . תקציב רגיל2

1980 100.0 36.0 64.0 34.5 23.7 5.8 

1985 100.0 44.2 55.8 30.2 20.9 4.8 

1989 100.0 44.5 55.5 29.3 19.7 6.6 

1996 100.0 39.1 60.9 33.9 19.3 7.7 

2000 100.0 43.3 56.7 32.3 16.1 8.3 

2005 100.0 42.0 58.0 31.7 18.1 8.2 

2006 100.0 42.2 57.8 31.3 18.0 8.5 

2007 100.0 41.8 58.2 32.7 16.8 8.6 

2008 100.0 42.1 57.9 32.0 17.2 8.7 

2009 100.0 42.7 57.3 31.8 16.9 8.6 

2010 100.0 42.2 57.8 32.0 17.1 8.6 

2011 100.0 42.3 57.7 32.4 16.6 8.6 

2012 100.0 41.5 58.5 32.9 16.8 8.8 

2013 100.0 40.1 59.9 33.3 17.5 9.1 

2014 100.0 39.3 60.7 33.4 17.8 9.5 

 .קליטה ושיכוןעבודה, שירותי רווחה,  בקטגוריה הם המרכיבים העיקריים * 
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 על שירותים חברתיים, לפי רכיבים ראשיים הוצאהה .2 לוח

 כלסך  
 ההוצאה

ביטחון 
 סוציאלי

 שירותים ישירים

 שיכון קליטה עבודה רווחה בריאות חינוך הכלסך 

 (3113, מחירי "חמיליוני ש)מתוך התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  .1

1980 54,591 13,044 41,547 19,740 13,520 2,328 331 372 5,256 

1985 54,998 17,011 37,987 19,010 13,179 2,038 318 418 3,025 

1989 63,843 22,846 40,997 20,526 13,761 2,838 464 891 2,516 

1996 114,296 35,421 78,875 35,535 20,432 4,305 594 2,401 15,609 

2000 124,824 46,944 77,880 38,489 18,946 5,755 753 2,665 11,272 

2005 119,644 46,466 73,177 36,712 20,717 6,612 921 1,497 6,720 

2006 120,136 47,949 72,187 36,712 20,980 6,789 1,141 1,595 4,970 

2007 123,711 48,872 74,839 39,456 20,112 7,368 1,234 1,406 5,262 

2008 124,929 49,951 74,979 39,360 21,062 7,634 1,294 1,409 4,219 

2009 132,271 53,314 78,957 41,988 22,259 8,173 1,327 1,382 3,828 

2010 137,370 55,519 81,851 44,280 23,580 8,670 1,303 1,393 2,625 

2011 140,133 56,960 83,173 45,685 23,344 8,873 1,373 1,394 2,505 

2012 147,638 59,410 88,228 48,359 24,391 9,451 1,554 1,380 3,093 

2013 153,942 60,031 93,911 50,432 26,327 10,154 2,048 1,359 3,590 

2014 154,945 59,385 95,560 50,914 26,922 10,458 2,350 1,339 3,577 

 )אחוזים(שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים 

1980-1985 0.1 5.5 -1.8 -0.8 -0.5 -2.6 -0.8 2.4 -10.5 

1985-1989 3.8 7.7 1.9 1.9 1.1 8.6 9.9 20.8 -4.5 

1989-1996 8.7 6.5 9.8 8.2 5.8 6.1 3.6 15.2 29.8 

1996-2000 2.2 7.3 -0.3 2.0 -1.9 7.5 6.1 2.6 -7.8 

2000-2005 -0.8 -0.2 -1.2 -0.9 1.8 2.8 4.1 -10.9 -9.8 

2005-2010 2.8 3.6 2.3 3.8 2.6 5.6 7.2 -1.4 -17.1 

2010-2014 3.1 1.7 3.9 3.6 3.4 4.8 15.9 -1.0 8.0 

כל יתר הרכיבים בתקציב הרגיל  וציאלי מנוכה במדד המחירים לצרכן.ביטחון ס לעההוצאה  * 
 צאה בתקציב פיתוח מנוכה במדד מחירי בנייה.ההו ;מנוכים במדד צריכה ציבורית אזרחית
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  הוצאה על שירותים חברתיים, לפי רכיבים ראשייםה .)המשך( 2לוח 

 כלסך  
 ההוצאה

ביטחון 
 סוציאלי

 שירותים ישירים

 שיכון קליטה עבודה רווחה בריאות חינוך הכלסך 

 (3113, מחירי "חמיליוני ש) בלבד רגילהתקציב מתוך ה. 2

1980 48,561 13,044 35,517 19,145 13,148 2,290 331 372 230 

1985 51,593 17,011 34,583 18,700 12,937 2,009 318 418 201 

1989 61,216 22,846 38,370 20,244 13,590 2,814 464 891 366 

1996 96,115 35,421 60,694 33,813 19,224 4,248 594 2,401 414 

2000 111,695 46,944 64,752 36,932 18,356 5,708 753 2,665 338 

2005 112,186 46,466 65,720 35,964 20,495 6,591 921 1,497 253 

2006 114,431 47,949 66,483 36,044 20,682 6,774 1,141 1,595 247 

2007 117,723 48,872 68,851 38,746 19,870 7,357 1,234 1,406 237 

2008 119,901 49,951 69,950 38,638 20,770 7,617 1,294 1,409 221 

2009 127,413 53,314 74,099 41,139 21,870 8,149 1,327 1,382 231 

2010 133,190 55,519 77,671 43,067 23,038 8,633 1,303 1,393 237 

2011 136,183 56,960 79,224 44,534 22,834 8,852 1,373 1,394 237 

2012 143,056 59,410 83,646 47,032 24,035 9,415 1,554 1,380 230 

2013 148,752 60,031 88,720 49,274 25,914 9,935 2,048 1,359 189 

2014 149,755 59,385 90,370 49,757 26,509 10,239 2,350 1,339 176 

 )אחוזים(שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים 

1980-1985 1.2 5.5 -0.5 -0.5 -0.3 -2.6 -0.8 2.4 -2.7 

1985-1989 4.4 7.7 2.6 2.0 1.2 8.8 9.9 20.8 16.2 

1989-1996 6.7 6.5 6.8 7.6 5.1 6.1 3.6 15.2 1.8 

1996-2000 3.8 7.3 1.6 2.2 -1.1 7.7 6.1 2.6 -4.9 

2000-2005 0.1 -0.2 0.3 -0.5 2.2 2.9 4.1 -10.9 -5.6 

2005-2010 3.5 3.6 3.4 3.7 2.4 5.5 7.2 -1.4 -1.3 

2010-2014 3.0 1.7 3.9 3.7 3.6 4.4 15.9 -1.0 -7.2 
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  *הוצאה לנפש על שירותים חברתיים, לפי רכיבים ראשיים .3לוח 

 כלסך  
 ההוצאה

ביטחון 
 סוציאלי

 שירותים ישירים

 שיכון קליטה עבודה רווחה אותברי חינוך הכלסך 

 (3113, מחירי "חש)מתוך התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח  .1

1980 14,078 3,364 10,714 5,091 3,487 600 85 96 1,356 

1985 12,993 4,019 8,974 4,491 3,113 481 75 99 715 

1989 14,130 5,056 9,074 4,543 3,046 628 103 197 557 

1996 20,105 6,231 13,874 6,251 3,594 757 104 422 2,746 

2000 19,847 7,464 12,383 6,120 3,013 915 120 424 1,792 

2005 17,264 6,705 10,559 5,297 2,989 954 133 216 970 

2006 17,032 6,798 10,234 5,205 2,974 962 162 226 705 

2007 17,230 6,807 10,423 5,495 2,801 1,026 172 196 733 

2008 17,093 6,834 10,259 5,385 2,882 1,044 177 193 577 

2009 17,670 7,122 10,548 5,609 2,974 1,092 177 185 511 

2010 18,019 7,283 10,737 5,808 3,093 1,137 171 183 344 

2011 18,045 7,335 10,710 5,883 3,006 1,143 177 179 323 

2012 18,664 7,510 11,153 6,113 3,083 1,195 196 174 391 

2013 19,135 7,462 11,673 6,269 3,273 1,262 255 169 446 

2014 18,938 7,258 11,680 6,223 3,291 1,278 287 164 437 

 )אחוזים(שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים 

1980-1985 -1.6 3.6 -3.5 -2.5 -2.2 -4.3 -2.5 0.6 -12.0 

1985-1989 2.1 5.9 0.3 0.3 -0.5 6.9 8.1 18.9 -6.0 

1989-1996 5.2 3.0 6.3 4.7 2.4 2.7 0.2 11.5 25.6 

1996-2000 -0.3 4.6 -2.8 -0.5 -4.3 4.8 3.4 0.1 -10.1 

2000-2005 -2.7 -2.1 -3.1 -2.8 -0.2 0.8 2.1 -12.6 -11.6 

2005-2010 0.9 1.7 0.3 1.9 0.7 3.6 5.2 -3.3 -18.7 

2010-2014 1.3 -0.1 2.1 1.7 1.6 3.0 13.9 -2.7 6.2 

ההוצאה לביטחון סוציאלי מנוכה במדד המחירים לצרכן, כל יתר הרכיבים בתקציב הרגיל מנוכים  * 
 ההוצאה בתקציב פיתוח מנוכה במדד מחירי בנייה.; במדד צריכה ציבורית אזרחית
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  הוצאה לנפש על שירותים חברתיים, לפי רכיבים ראשיים .)המשך( 3 לוח

 כלסך  
 ההוצאה

ביטחון 
 סוציאלי

 ם ישיריםשירותי

 שיכון קליטה עבודה רווחה בריאות חינוך הכלסך 

 (3113, מחירי "חש) מתוך התקציב הרגיל בלבד .2

1980 12,523 3,364 9,159 4,937 3,391 591 85 96 59 

1985 12,188 4,019 8,170 4,418 3,056 474 75 99 47 

1989 13,549 5,056 8,492 4,481 3,008 623 103 197 81 

1996 16,907 6,231 10,676 5,948 3,382 747 104 422 73 

2000 17,760 7,464 10,296 5,872 2,919 908 120 424 54 

2005 16,188 6,705 9,483 5,189 2,957 951 133 216 36 

2006 16,223 6,798 9,425 5,110 2,932 960 162 226 35 

2007 16,396 6,807 9,589 5,396 2,767 1,025 172 196 33 

2008 16,405 6,834 9,571 5,287 2,842 1,042 177 193 30 

2009 17,021 7,122 9,899 5,496 2,922 1,089 177 185 31 

2010 17,471 7,283 10,188 5,649 3,022 1,132 171 183 31 

2011 17,536 7,335 10,202 5,735 2,940 1,140 177 179 31 

2012 18,084 7,510 10,574 5,945 3,038 1,190 196 174 29 

2013 18,490 7,462 11,028 6,125 3,221 1,235 255 169 24 

2014 18,304 7,258 11,045 6,081 3,240 1,251 287 164 22 

 )אחוזים(שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים 

1980-1985 -0.5 3.6 -2.3 -2.2 -2.1 -4.3 -2.5 0.6 -4.4 

1985-1989 2.7 5.9 1.0 0.4 -0.4 7.0 8.1 18.9 14.4 

1989-1996 3.2 3.0 3.3 4.1 1.7 2.6 0.2 11.5 -1.5 

1996-2000 1.2 4.6 -0.9 -0.3 -3.6 5.0 3.4 0.1 -7.3 

2000-2005 -1.8 -2.1 -1.6 -2.4 0.3 0.9 2.1 -12.6 -7.4 

2005-2010 1.5 1.7 1.4 1.7 0.4 3.6 5.2 -3.3 -3.1 

2010-2014 1.2 -0.1 2.0 1.9 1.8 2.5 13.9 -2.7 -8.8 
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  *ביטחון סוציאלי, לפי מרכיבים ראשיים לעהוצאה  .3לוח 

 הכלסך  
קנה ז

 ילדים ושאירים
נכות 

 אבטלה כללית

חוק 
הבטחת 

 הכנסה

ביטוח 
לאומי 

 אחר
נפגעי 
 נאצים

 2012מיליוני ש"ח, מחירי 

0891 13,044 5,862 3,939 1,434 237 0 1,158 413 

0891 17,011 7,842 4,399 2,221 444 567 1,209 330 

0898 22,846 9,961 5,264 2,655 1,704 694 2,044 524 

088. 35,421 14,018 7,859 4,250 2,453 2,086 3,639 1,117 

9111 46,944 17,542 9,031 6,454 3,849 3,740 4,826 1,501 

9111 46,466 19,482 5,373 8,983 2,388 3,308 5,446 1,486 

911. 47,949 20,146 5,836 9,507 2,297 3,079 5,556 1,527 

9113 48,872 20,331 5,805 10,235 2,052 2,825 5,968 1,658 

9119 49,951 20,569 5,704 10,414 2,054 2,670 6,440 2,099 

9118 53,314 21,554 6,027 10,789 3,272 2,682 6,731 2,259 

9101 55,519 22,937 6,527 11,351 2,667 2,659 7,005 2,374 

9100 56,960 23,663 7,010 11,482 2,541 2,516 7,212 2,535 

9109 59,410 24,569 7,245 12,134 2,839 2,493 7,640 2,490 

2013 60,031 25,246 6,311 12,474 3,098 2,653 8,010 2,239 

2014 59,385 26,087 4,614 13,074 3,298 1,682 8,392 2,239 

 חוזים()א שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים

0891-0891 5.5  6.0  2.2  9.1  13.3  … 0.9  -4.4  

0891-0898 7.7  6.2  4.6  4.6  40.0  5.2  14.0  12.3  

0898-088. 6.5  5.0  5.9  7.0  5.3  17.0  8.6  11.4  

088.-9111 7.3  5.8  3.5  11.0  11.9  15.7  7.3  7.7  

9111-9111 -0.2  2.1  -9.9  6.8  -9.1  -2.4  2.4  -0.2  

9111-9101 3.6  3.3  4.0  4.8  2.2  -4.3  5.2  9.8  

9101-9104 1.7  3.3  -8.3  3.6  5.5  -10.8  4.6  -1.5  

 מנוכה במדד המחירים לצרכן. * 
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 )אחוזים( ביטחון סוציאלי לעהתפלגות ההוצאה  .7לוח 

 הכלסך  
קנה ז

 ילדים ושאירים
נכות 

 אבטלה כללית

חוק 
חת הבט

 הכנסה

ביטוח 
לאומי 

 אחר
נפגעי 
 נאצים

0891 100.0 44.9 30.2 11.0  1.8 0.0 8.9 3.2 

0891 100.0 46.1 25.9 13.1 2.6 3.3 7.1 1.9 

0898 100.0 43.6 23.0 11.6 7.5 3.0 8.9 2.3 

088. 100.0 39.6 22.2 12.0 6.9 5.9 10.3 3.2 

9111 100.0 37.4 19.2 13.7 8.2 8.0 10.3 3.2 

9111 100.0 41.9 11.6 19.3 5.1 7.1 11.7 3.2 

911. 100.0 42.0 12.2 19.8 4.8 6.4 11.6 3.2 

9113 100.0 41.6 11.9 20.9 4.2 5.8 12.2 3.4 

9119 100.0 41.2 11.4 20.8 4.1 5.3 12.9 4.2 

9118 100.0 40.4 11.3 20.2 6.1 5.0 12.6 4.2 

9101 100.0 41.3 11.8 20.4 4.8 4.8 12.6 4.3 

9100 100.0 41.5 12.3 20.2 4.5 4.4 12.7 4.5 

9109 100.0 41.4 12.2 20.4 4.8 4.2 12.9 4.2 

2013 100.0 42.1 10.5 20.8 5.2 4.4 13.3 3.7 

2014 100.0 43.9 7.8 22.0 5.6 2.8 14.1 3.8 
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  *חינוך בתקציב הרגיל, לפי מרכיבים עיקריים לעההוצאה  .9 לוח

 הכלסך  
הוצאות 
 כלליות

 חינוך
 -קדם

 יסודי
 חינוך
 יסודי

 חינוך
-על

 יסודי

**חינוך

-על
 תיכוני

חינוך 
 גבוה

הכשרה 
 ישיבות מקצועית

 2012מיליוני ש"ח, מחירי 

1980 19,145 2,000 742 5,445 4,795 876 4,292 660 335 

1985 18,700 1,762 886 4,785 5,115 944 3,862 633 713 

1989 20,244 1,531 1,022 5,329 5,946 1,152 3,671 625 969 

1996 33,813 2,413 1,876 9,018 9,977 2,020 6,061 972 1,476 

2000 36,932 2,616 2,286 9,805 10,751 2,213 6,796 955 1,510 

2005  35,964 2,582 2,657 10,573 10,366 1,859 6,490 688 748 

2006  36,044 2,390 2,794 10,910 10,119 1,988 6,407 615 820 

2007  38,746 2,433 2,818 12,314 10,325 2,106 7,031 599 1,119 

2008  38,638 2,290 3,039 12,548 10,622 2,115 6,396 531 1,097 

2009  41,139 2,445 3,263 12,788 10,830 2,170 7,675 603 1,366 

2010  43,067 3,200 2,868 14,556 10,962 1,994 7,463 679 1,345 

2011  44,534 3,217 3,006 15,462 11,467 1,959 7,489 684 1,249 

2012  47,032 3,230 3,316 15,896 12,403 2,476 7,782 730 1,199 

2013  49,274 3,104 5,131 17,128 13,242 1,191 7,872 745 862 

2014  49,757 3,075 5,100 17,484 13,699 1,165 7,849 775 611 

 )אחוזים(שנתיים ממוצעים  שיעורי שינוי

1980-1985 -0.5 -2.5 3.6 -2.6 1.3 1.5 -2.1 -0.8 16.3 

1985-1989 2.0 .. .. .. .. .. -1.3 -0.3 8.0 

1989-1996 7.6 6.7 9.1 7.8 7.7 8.3 7.4 6.5 6.2 

1996-2000 2.2 2.0 5.1 2.1 1.9 2.3 2.9 -0.5 0.6 

2000-2005 -0.5 -0.3 3.1 1.5 -0.7 -3.4 -0.9 -6.3 -13.1 

2005-2010 3.7 4.4 1.5 6.6 1.1 1.4 2.8 -0.3 12.5 

2010-2014 3.7 -1.0 15.5 4.7 5.7 -12.6 1.3 3.4 -17.9 

 מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית. *
 כולל הכשרת מורים וחינוך מבוגרים. **
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  *כיבים עיקרייםבתקציב הרגיל, לפי מרבריאות  לענטו הוצאה  .8 לוח

 אות ישירותהוצ השתתפות בביטוח רפואי הכלסך  

 הכלסך 
מס 

 מקביל
השלמת 

 ביטוח
העברות 

 אחרות
אשפוז 

 **כללי

טיפול 
פסיכי

 אטרי-
טיפול 

 ממושך

בריאות 
הציבור 
 ואחרות

*** 
שונות 

**** 

 2012 מיליוני ש"ח, מחירי

0891 13,148 360.0 16.01 .. 2,116 1,491 1,032 562 800 1,802 

0891 12,937 8,811 361.. 228 1,546 610 731 521 645 1,618 

0898 0.6181 10,099 8,721 889 .91 184 822 675 566 1,245 

088. 086990 13,963 9,872 96.01 0603. 262 1,423 1,000 887 1,690 

9111 096.1. 12,198 0 00608. 311 217 1,423 1,305 1,386 1,828 

 2,095 1,235 1,448 1,821 203 991 12,702 0 13,692 20,4959111

 2,129 1,261 1,510 1,720 207 799 13,055 0 13,855 20,682.911

 2,358 1,214 1,528 1,809 161 739 12,061 0 12,801 19,8709113

 2,467 1,312 1,552 1,820 83 951 12,585 0 13,536 20,7709119

 2,737 1,626 1,642 1,917 152 802 12,994 0 13,796 21,8709118

 2,948 1,670 1,576 1,928 269 810 13,836 0 14,646 23,0389101

 2,941 1,057 1,518 1,974 577 814 13,954 0 14,768 22,8349100

 3,199 1,070 1,580 2,136 657 960 14,434 0 15,394 24,0359109

 3,692 1,075 1,756 1,743 571 928 16,149 0 17,077 25,914.910

 3,951 1,076 1,755 1,737 558 1,253 16,178 0 17,431 26,5099100

 )אחוזים(שינוי שנתיים ממוצעים  ישיעור
 

1980-1985  -0.3 3.4 5.7  ..  -6.1 -16.4  -6.7  -1.5 -4.2 -2.1 

1985-1989  1.2 3.5 5.5  44.6  -29.6 -25.9  3.0  6.7 -3.2 -6.3 

1989-1996  5.0 4.7 1.8  14.7  21.0 5.2  8.9  5.9 6.6 4.4 

1996-2000  -1.1 -3.3  ..  44.9  -16.8 -4.3  0.1  .38 11.9 2.1 

2000-2005  2.9 2.3  ..  2.1  7.1 -1..  5.0  2.0 -2.. 2.9 

2005-2010  930 1.4  ..  033  -3.8 139  1.9  033 6.9 7.5 

2010-2014  .3. 4.4  ..  031  0031 ..  -93.  933 ..  .. 

 מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית. *
 "הוצאות ניהול כלליות" ללא אשפוז.סעיף זה כולל  3111החל בשנת  **

 סעיף זה כולל "הוצאות לבריאות הציבור" בלבד. 3111החל בשנת  ***
 כולל הוצאות בריאות שלא במסגרת תקציב משרד הבריאות. ****
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 תקציבי פיתוח  .11לוח 
  כאחוז מהתקציב הכולל בשירותי חינוך ובריאות

 בריאות חינוך 
 הכל סך 

 ובריאותחינוך 

1891 2.7 2.2 2.3 

1893 3.2 3.3 3.2 

1898 1.9 1.3 1.7 

1883 2.3 3.3 2.8 

3111 2.3 3.9 2.2 

3113 3.1 1.1 1.3 

3113 1.9 1.2 1.7 

3117 1.8 1.3 1.3 

3119 1.8 1.2 1.7 

3118 3.1 1.9 3.1 

3111 3.7 3.2 3.3 

3111 3.3 3.2 3.2 

3113 3.7 1.3 3.2 

3112 2.2 1.5 2.0 

3112 2.2 1.5 1.9 
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 הגדרות ומקורות

 הגדרות

חברתיים כוללת את סך ההוצאות של משרדי השירותים ה לעההוצאה הממשלתית 

יאות, הבטחת הכנסה, הממשלה ושל המוסד לביטוח לאומי בתחומי חינוך, בר

כל  נכללורווחה )שירותים אישיים(, שיכון, תעסוקה וקליטה. במסגרת הניתוח 

תקציב הרגיל )ההוצאה השוטפת( ובתקציב הפיתוח בההוצאות המתוקצבות 

סך  כלומרבמונחי הוצאה נטו, היא הוצאה הממשלתית ההתייחסות ל)השקעות(. 

חוץ )כגון השתתפות מקבלי  אחר הפחתת ההכנסה המיועדת מגורמילההוצאה 

 השירותים במימונם(.

ה עבור שירותים הניתוח מתייחס להוצאה הממשלתית הכוללת, הן להוצא

ידי הממשלה )צריכה ציבורית( והן להוצאה על תמיכות  שסופקו ישירות על

והעברות לענפים אחרים במשק, כגון קצבאות הביטוח הלאומי, תמיכה ממשלתית 

ממשלתיים וכדומה. הנתונים משקפים -ספר לאי ה בבתיכבמוסדות בריאות, תמ

את פעילות הממשלה כמממנת השירותים החברתיים השונים, יהיה אשר  אפוא

 יהיה הגוף המספק את השירותים בפועל.

שנים הקלנדריות להנתונים הכספיים מתייחסים לשנות כספים החופפות 

. ניכוי הערכים 2012 שנת . הנתונים מוצגים במחירים קבועים של1דצמבר(-)ינואר

המוחלטים נעשה, לפי העניין, במדד המחירים לצרכן או במדד מחירים נגזר לצריכה 

ציבורית אזרחית. הוצאות עבור השקעה, במסגרת תקציב הפיתוח, נוכו במדד 

 מחירי תשומות בבנייה.

 סיווג הוצאות רווחה

ציונלית, לפי סיווג ההוצאות על שירותי הרווחה נעשה בהתאם לחלוקה פונק

ללא התייחסות ליחידה המספקת את  ,)חינוך, בריאות וכו'( תחומים עיקריים

בהם שח החשב הכללי, שונה מהמקובל בתקציב המדינה ובדוהשירות. חלוקה זו 

 משרד, מחלקה(. כדוגמה ניתן לצייןנהליות )ימסווגות ההוצאות לפי יחידות מ

משרד ומתקציבי  משרד החינוך הוצאות מתקציבינכללו שבמסגרת תחום החינוך 

                                                
סוף מרס עד  החלה באפריל ונמשכהכשנה ששנת כספים היה נהוג להגדיר  1881עד שנת    1

, אושר תקציב עבור תשעה 1881של השנה שלאחריה. לתקופת המעבר, שנת התקציב 
ההשוואה עם נתונים משנים קודמות, את להקל  בלבד. כדי דצמבר(-חודשים )אפריל

 באופן ליניארי. למונחי שנה שלמה 1881אות תקציב הוצהותאמו 
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קצועית. להלן רשימה המהכשרה התעסוקה, המסחר והתעשייה )התמ"ת( בתחום ה

 מפורטת של הסעיפים שנכללו בכל תחום ותחום.

 ד החינוך עבור רשתות החינוך )גניהוצאות משר נכללובהוצאות החינוך  חינוך:

, הוצאות כלליות עבור תיכוני(-חינוך עלו יסודי-ים, חינוך יסודי, חינוך עלילד

מערכת החינוך, השתתפות הממשלה בתקציבי ההשכלה הגבוהה, וכן הוצאות 

נכללו  עוד. (התעסוקה, המסחר והתעשייההממשלה על הכשרה מקצועית )משרד 

יסודיים מן הגבייה במסגרת היטל החינוך, עד -ספר על העברות לבתיבסעיף זה 

 .1897-ביטולו ב

ת נכללו הוצאות משרד הבריאות על שירותי הבריאוהוצאות ב בריאות:

הבריאות )אשפוז כללי, טיפול ממושך ופסיכיאטרי, הכשרה מקצועית, שירותי 

וכן תשלומי העברה  תתפות הממשלה במימון סל הבריאותבריאות הציבור, הש

כולל השתתפות משרד הביטחון בתקציב משרד  ,למוסדות רפואיים ציבוריים(

הוצאות המוסד לביטוח לאומי בתחום הבריאות בסעיף זה  נכללוכן  הבריאות. כמו

במסגרת חוק סיעוד )אשפוז יולדות, טיפול רפואי בנפגעי עבודה, הוצאות בריאות 

(. 1887-עד ביטולו ב ,החולים מן הגבייה במסגרת מס מקביל והעברות לקופות

ים. הוצאות בריאות של היחידה לטיפול בנפגעי רדיפות הנאצסעיפים נוספים הם 

בהוצאות הממשלה מס נכלל כדי לאפשר השוואה עם הנתונים לשנים הקודמות, לא 

והוא נחשב האזרחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמשלמים  הבריאות

שהיה נהוג בשנים  ,חוליםה תשלום משקי הבית לקופות שלמחליף בפרק ל

ת. השינוי מתבטא חל שינוי מבני בתקציב משרד הבריאו 3111החל בשנת  הקודמות.

סעיף האשפוז הכללי אינו כולל עוד הוצאות  –בשני סעיפים של ההוצאות הישירות 

סעיף בריאות הציבור ואחרות ו לא הוצאות ניהול כלליות של המשרד,לאשפוז א

 הצטמצם להוצאות בריאות הציבור בלבד.

ד כוללות את תשלומי המוס הביטחון הסוציאליההוצאות על  :ביטחון סוציאלי

לביטוח לאומי )להוציא ביטוח שירות מילואים וסעיפים הנכללים בתחומי רווחה 

 אחרים( ואת התגמולים לנפגעי רדיפות הנאצים.

הוצאות הממשלה בתחומי השירותים  נכללובסעיף זה  שירותי רווחה אחרים:

לטיפול והשירותים החברתיים החברתיים האישיים )הוצאות משרד הרווחה 

, וכן תחום העבודה בקהילה. כמו בבעלי נכויות ובסובלים מפיגור, זקניםבבילדים, 

רוב הוצאות המוסד לביטוח לאומי במסגרת חוק הסיעוד(;  בסעיף זה נכללוכן 

 הכלכלההתעסוקה )הוצאות משרד  השיכון )הוצאות משרד הבינוי והשיכון(;

לעידוד הטבות ו בטיחות בעבודהעבודה, תכנון והכוונת כוח אדם,  בתחומי יחסי

 עלייה(.קליטה )הוצאות המשרד לקליטת ה( והשקעות בתעסוקה
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 מקורות

חות הכספיים שירותים חברתיים מתבססים על הדו נתוני ההוצאה הממשלתית על

( ני תקציבנתוהם  3112–3112של הממשלה, משרד החשב הכללי באוצר )נתוני שנת 

 המחברים ון נעזרכ כמו. ועל הרבעונים הסטטיסטיים של המוסד לביטוח לאומי

ת השנתיים של בנק ישראל לשנים חוהסבר הנלווים לתקציב המדינה ובדובדברי ה

מדדי המחירים המתאימים של הלשכה  שימשות. בחישוב ההוצאה הריאלית דונוהנ

 יקה. המרכזית לסטטיסט

 שנים שונות. ,דין וחשבון שנתי בנק ישראל,

 שנים שונות.  ,שראלשנתון סטטיסטי לי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שונות. סדרות ,מאגר הנתונים המרכזי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שנים שונות. ,סקירה שנתית המוסד לביטוח לאומי,

 תקופות שונות. ,רבעון סטטיסטי המוסד לביטוח לאומי,

 שנים שונות. ,נלוויםתקציב תפעולי ודברי הסבר  , המוסד לביטוח לאומי

הקצאת משאבים לשירותים  ,יניות החברתית בישראללחקר המדמרכז טאוב 
 .שנים שונות, חברתיים

 שנים שונות. ,הסבר הנלווים להההצעה לתקציב המדינה ודברי , משרד האוצר

 שנים שונות. ,דין וחשבון כספי, החשב הכללי, משרד האוצר

 



V .בריאות 
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 מגמות במערכת הבריאות בישראל

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב

 תקציר

מצב מוצא כי סוקר את ההתפתחויות במערכת הבריאות בשנה החולפת והפרק 

גם ו שתפר,מוסיף להרט של אוכלוסיית המיעוטים, הבריאות של האוכלוסייה, ובפ

האוכלוסייה מהמערכת סבירה. עם זאת, מערכת הבריאות  של רצוןהשביעות 

משום שעליית  ,לאבד מיעילותהממשיכה לתרום להגדלת הפערים בהכנסות ו

מגמות אלו מדד המחירים לצרכן. ליית מעיותר  דולהמחירי שירותי הרפואה ג

, ת במימון פרטישל המרת המימון הציבורי למערכהמתמשכת למדיניות  קשורות

בחלקו של נוספת כל ירידה  .הביטוחים המשלימים דרךהספקת השירות הסדרי וב

יכולתה של את עוד יותר  לדרדרמערכת הבריאות עלולה להמימון הציבורי 

המערכת הציבורית להיענות לגידול בצרכים, בעיקר עקב שינויים דמוגרפיים 

גידול של של מצוקה כלכלית ובמקום לחזקה דווקא בתקופה  – ואפידמיולוגיים

הסדרים ב דן גםהפרק  כך, עקב .גורמי סיכון בריאותייםכ הידועים ,ההכנסות פערי

 אשר עשויים לשפר את המצב. ,ביטוחים המשלימיםלאפשריים 

 
 

עומדות בסימן חילופי ממשלה  2103-תפתחויות במערכת הבריאות בה

, בעיקר לביצוע רפורמות אחדות של הממשלה הקודמת בישראל. יוזמות

)כפי שאפשר לקרוא ביתר פירוט בפרקו של אורי  הנפש, מתקדמות בתחום בריאות

שיקום נכי נפש בקהילה: הערכת ביניים"(. אולם בנושאים חוק " אבירם בדוח זה,

  הוקפא. אחרים, כמו הטיפול הממושך, הטיפול 

יה ארוכת טווח אין אסטרטגבחנה שא, קשה להימנע מהאשר למדיניות הכללית

לפערים ולביקושים ההולכים  הקשורותאלה  – בעיות היסוד של המערכתב טיפולל

                                                        
   'מחלקה לניהולה , ראש תכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב,רניחובסקיצ'דב פרופ 

בחוג ; איתן רגב, חוקר במרכז טאוב, דוקטורנט בריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב
 לכלכלה באוניברסיטה העברית.

 ה
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הנחוצים כדי להיענות תשתיות האדם והכוח צע יהצמצום בלמצד אחד, ווגדלים 

  מצד שני. ,, בפרט במערכת הבריאות הציבוריתאלו לביקושים

בעיקר בנושא ו ,ביטוחים המשלימיםבסוגיית ה פרקה דן בהקשר כללי זה

אלה להסל הבסיסי  מסגרתבטשטוש הגבולות בין השירותים המסופקים 

 המסופקים בסלים המשלימים למיניהם. 

  מערכתה ביצועי. 1

שירותים בני קיימא : מרכזיים היבטים בשני נבחנים ריאותבה מערכתהישגי 

 משניים היבטים נבחנים כמו כן. טיפולהמ רצונה ושביעות אוכלוסייהה בריאותו

של  כלכלית יעילות, הוצאות בקרת, שוויוניות :מרכזייםאלו הל יםתורמה

 . הבחירה וחופש השירותים

 תינוקות ותמותת חיים תוחלת :האוכלוסייה של הבריאות רמת

מצבה של ו ,נמשכתהאוכלוסייה בישראל  של החיים תוחלתבעקבית ה עלייהה

 OECD-בבמדינות המפותחות טוב יותר מאשר ישראל בנושא זה ממשיך להיות 

האוכלוסייה נרשם בקרב בתוחלת החיים הגדול ביותר (. השיפור היחסי 0)תרשים 

 היהודית האוכלוסייהקרב ב. גם 2100-ב 01.3-ל 2101-בשנה  01.1-מיהודית: -הלא

-ב 02.3-ל 2101-בשנה  02.0-מ :החיים תוחלתב ,מעט פחותהאם כי , עלייה נרשמה

2100.  
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 למדינות בהשוואה גבוהה בישראל יהודים-הלא של החיים תוחלתראוי לציין כי 

 עדיין היא, זאת עם (.2 תרשים) ישראל שבסביבת אלה לפחות, ומוסלמיות ערביות

בשיפור תוחלת לכן,  .ולמרבית מדינות המערב היהודית אוכלוסייהל נמוכה ביחס

 החיים של אוכלוסייה זו טמון פוטנציאל מרכזי לשיפור בתוחלת החיים בישראל

 .בכלל

 

 

 

 0תרשים 
 1995–2011תוחלת חיים בעת הלידה, 

 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23* ממוצע 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:

75

77

79

81

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

OECD*

     

83

      –      

      –  -      
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. בעניין תינוקותהתמותת טמון בשיעור שיפור תוחלת החיים לפוטנציאל מרב ה

 משמעותי שיפור חל לא יהודיםה בקרב ואילו, יהודים-הלאבקרב  חל שיפור קל זה

 ,עם זאת. באוכלוסייה זומראש הנמוך התמותה עור ישכפי שניתן לצפות נוכח  –

 אתגר נותרוצמצומם  ,(3 םתרשי)בנושא זה עודם גדולים מגזרים ההפערים בין 

  .הבריאות מערכת בפני העומד מרכזי

 

 

 2תרשים 
 2010תוחלת חיים בעת הלידה, 

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

      

     

      

     

    

           

         

     

     
     
      –   -       

               

      

         

      

    
              

     
      

     

         

       

      *OECD 

        

    

    
      

    
      –       

      

        
      

      
   

           

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע * 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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את  תינוקות ישראל ממשיכה לשפרהשל שיעורי תמותת  לאומית-ןבהשוואה בי

האוכלוסייה(, והיא עומדת כיום על רמה דומה לממוצע  בכללכשמדובר )מיקומה 

 .(3 )תרשים OECD-במדינות ה
  

 3תרשים 
 2011–1995, מותת תינוקות*ת

 

2

4

6

8

10

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

     

      –       

OECD**

      –   -      

0

    שנה לאלף לידות חי.תמותת תינוקות עד גיל * 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע **  

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאובמקור: 

 , הבנק העולמיOECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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 מהמערכת ההאוכלוסיישל רצון השביעות 

 מחסור בשל מערכת הבריאותחלקיה השונים של רצון מהשביעות קשה להשוות את 

מכון ובסקרים שערכו בשנים האחרונות מרכז טאוב  .בני השוואהנתונים ב

נרשם שיפור במרבית מדדי איכות ( 2100ואחרים, גרינברג -ברמלי) ברוקדייל

 או מרוציםהנשאלים שהיו  שיעורכללי, באופן השירות שנבדקו בקופות החולים. 

(. 2113-באחוז  33-ו 2116-באחוז  36) גבוה יחסית הבריאות ממערכת מאוד מרוצים

 נמוכיםבכללה  הבריאות ממערכת הרצון שביעות שיעורי חשוב לציין כי ,עם זאת

מן הנשאלים אחוז  61 – בקהילה(טיפול ) החולים קופות משירותי הרצון משביעות

 . החולים מקופות כללי באופן מאוד מרוצים או מרוצים אמרו שהם

  3תרשים 
 2010, מותת תינוקות*ת

 

5

10

15

20

    תמותת תינוקות עד גיל שנה לאלף לידות חי.* 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע **  

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מקור: 

 , הבנק העולמיOECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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בתי בהשוואה למרבית . ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם המציאות בשטח

 ייתכן) עומספחות  מהיר יותר, התורים קצרים יותר ויש השירות בקהילה החולים

מופנים חולים פחות קהילה ב םשירותיבמסגרת ש שאחת הסיבות לכך היא

 . במימון ביטוחים משלימים( לטיפולים

 ממערכת יחסית גבוהה רצון שביעותש ים( מוצא2100) אחריםגרינברג ו-ברמלי

(. קבוצות אלו אחוז 33) וקשישים( אחוז 03) ערבים בקרב רשמהנ הבריאות

אקונומי נמוך מן הממוצע בכלל האוכלוסייה, ושביעות -מתאפיינות בפרופיל סוציו

זוכות לרמת שהן אינדיקציה חיובית לכך  מספקתרצונן מתפקוד מערכת הבריאות 

תלויות קבוצות אלו כך ששירות הולמת. אך במקביל יכול ממצא זה להצביע על 

, ח עלותן הגבוהה של אלטרנטיבות פרטיות, נוכהציבורית במערכת הבריאותיותר 

ומכאן  –ועל כן אינן יכולות להשוות בין הטיפול במערכת הפרטית לטיפול הציבורי 

 שאולי אינן מודעות לאפשרות של רמת טיפול אחרת. 

  המערכת שלכלכליים -חברתיים בינייםיעדי 

 שיפור, והרחבת חופש הבחירה, שוויוניות קידום הם המערכת של הביניים יעדי

 אלו כלכליים-חברתיים היבטיםשירותים. היעילות הספקת ו הוצאותהבקרת 

. המערכת לביצועי תורמיםלצד זאת ו, החברהעם ומיטיבים עם צרכני הבריאות 

 יםהנוגע לאלה בפרט, בפני עצמם ערךנוסף להיבטים המעשיים, ליעדים אלו יש 

 .בחירה ולחופש לשוויוניות

)א( שני היבטים: ב במערכת הבריאות מתבטאת שוויוניות .שוויוניות

בכך שהיא הכנסות  פערי תקטנמסייעת להאשר  ,השירותים במימון פרוגרסיביות

)ב(  ;על שירותי רפואהבלתי צפויה גבוהה על הכנסות משק הבית מפני הוצאה גנה מ

יכולת הבין ל ידי צמצום הקשר בין נגישות זו ובפרט ע ,הגברת הנגישות לשירות

ם פערישני ההיבטים הללו מובילים בסופו של דבר לליקויים ב. שירותהעבור  לשלם

 גם בישראל. בין אוכלוסיות בעלות יכולת כלכלית שונה, וכך קורהבריאות ה ברמת

בחלקו של המימון הציבורי  בעיקר פרוגרסיביות מוצאת ביטויה ,הכספיבהיבט 

 מגמת .הפרוגרסיבי במימון זהדומיננטי של מס ההכנסה הנוכח חלקו  ,במערכת

-ב: נמשכת בישראל הבריאות הוצאות סךב הציבורי המימון של בחלקו הירידה

עם  אחוז 33.3לעומת  ,מכלל ההוצאות אחוז 31.1לכדי הגיע אחוז המימון  2100

 30.2-ו OECD במדינותאחוז  33.3 ,0663-בהחלת הרפורמה במערכת הבריאות 

אחרות  OECDמדינות ול ארצות הבריתלבין ישראל  השוואה. ארצות הבריתב אחוז
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 :בישראל למגמה הפוכה מגמה ובמדינות אל קיימת האחרונות בשניםמלמדת כי 

  .(3 תרשים) גדל הבריאות בהוצאות הציבורי המימון של חלקו

ניכרת  , שכאמור ייחודית לישראל,מערכתלהירידה בחלקו של המימון הציבורי 

, 3בתרשים שרואים כאשר המימון הציבורי נמדד כחלק מהתמ"ג. כפי  ותחדביתר 

, הלך ופחת לאורך השניםישראל תמ"ג במה לבריאות המימון הציבוריחלקו של 

היא ס לכל המדינות שנמוך ביח , הוא נותר2100-ולמרות עלייה צנועה שנרשמה ב

השונים במדינות קנון להרכבי הגילים גם לאחר ת   – פוליטית וכלכליתעמן  הוהזמ

 .אלו

 

 3תרשים 
  הוצאה ציבורית על שירותי רפואה
 0663–2100כאחוז מההוצאה הלאומית על שירותי רפואה, 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23* ממוצע 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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 00.3-גדלה בבישראל ההוצאה הציבורית לנפש,  בהיבט של הוצאות בריאות

. כמו (2113 )במחירי שקלים 3,316-ל 3,133-מ :0663–2101בין השנים  אחוז בלבד

תוספות תקציב נקודתיות שלאחריהן  –בתנודתיות רבה התאפיינה ההוצאה  ,כן

תקופות ארוכות של שחיקה הדרגתית. תוספות תקציב משמעותיות ניתנו רק אחת 

כתגובה למשברים אשר נבעו מאותן תקופות של  הגיעו לכמה שנים, ובדרך כלל

 ,בשנים אלובעקביות שחיקה תקציבית. במקביל לכך, ההוצאה הפרטית לנפש גדלה 

 (.3)תרשים  שקלים 2,363-ל 0,033-מ :אחוז 30.3-בהסתכם והגידול 

 

 

 

 3תרשים 
  הוצאה ציבורית על שירותי רפואה*

 0663–2100כאחוז מהתמ"ג, 

* ההוצאה לנפש מתוקננת )לפי נוסחת הקפיטציה הישנה( כאחוז 
 מתמ"ג לנפש רגילה.

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23** ממוצע 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב מקור: 

 OECD נתונים:

     

OECD**
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: הבית משקי בתקציבי ביטוי מקבלשירותי הרפואה  מימון של הרגרסיבי האופי

 התפלגותב הפערים מקצין את הבריאות מערכת של הפרטי במימון הגידול

 של העוני להחמרתתורם ו, (לאחר תשלומים עבור טיפול רפואי) הפנויות ההכנסות

השירותים הרפואיים  נגישות לצמצום תורם גם הוא. מלכתחילה חלשות קבוצות

אי  בשלוהן  ירידה ביכולתן לשלם את המחירים העולים בשל הן, ואל קבוצותעבור 

יתרה מזו, החמרה  .(2102 ,)נבון וצ'רניחובסקי שירותי הרפואהשל זמינות 

)צ'רניחובסקי וחיניץ, בריאותי עצמה היא גורם סיכון שבהתפלגות ההכנסות לכ

2103). 

כמו גם  ,הפערים הגדולים בנגישות לשירותי רפואה יםבסופו של יום עלול

הקיטוב את גם להחמיר  הכנסות,פערי המימון השירותים להחמרת  התרומה של

לצמצם את עקב כך ו בין אוכלוסיות חזקות וחלשות בישראל,מצב הבריאות ב

 בישראל. ההאוכלוסייכלל פוטנציאל השיפור של רמת הבריאות הממוצעת של 

 3תרשים 
 פרטית מול ציבורית – על בריאותלנפש  הוצאה

 0663–2101, 2113בשקלים של 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב : מקור

 OECD :נתונים

     

     

     

     

                                

           

             

4,509

1,843

2,794

4,037
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הכוללת את  – בישראל רפואה לשירותי הלאומית ההוצאה. הוצאות בקרת

 מיליארד 33.3-כ על 2100 בשנת עמדה –הציבורית ואת ההוצאה הפרטית ההוצאה 

הבדלים בהתפלגות כשמביאים בחשבון את ה. 1ג"מהתמ אחוזים 3.6שהם  ,יםשקל

 , מדובר)בישראל שיעור הצעירים באוכלוסייה גבוה יחסית( הגילים בכל מדינה

 מתחת את ישראל משאיר , אשריותמערבה ביחס למדינות נמוךהוצאה  שיעורב

ארצות  להוציא – (אחוזים 0.0) OECD-ב ביותר המפותחות המדינות 23 של לממוצע

 :לתוצר ביחס לבריאות ההוצאה של הגבוה בשיעור חריגה להיות ממשיכהש ,הברית

 (. 0 תרשים) אחוז 03.3

                                                        
ראוי להזכיר כי אחוז ההוצאה מהתוצר מייצג את ההוצאה לשירותי בריאות לנפש   1

 בהשוואה ליכולת הייצור של המשק. 

 0תרשים 

  *הוצאה לאומית על שירותי רפואה
 0663–2100כאחוז מהתמ"ג, 

* ההוצאה לנפש מתוקננת )לפי נוסחת הקפיטציה הישנה( כאחוז 
 מתמ"ג לנפש רגילה.

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23** ממוצע 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב מקור: 
 OECD נתונים:

  

   

   

   

                                    

     

     

OECD**
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בשיעור ההוצאה הלאומית על שירותי רפואה  חלה עלייה קלה 2100 בשנת

 ביחס לתוצר הציבוריתבהוצאה  גם מן הגידול שחל בשנה זוהנובעת  ,בישראל

הנבחנת על  ,הוצאה הריאליתכשמביטים ב שהתמונה משתנה אלא. לעיל( 3)תרשים 

הוצאה ה. בהוצאה הנומינליתמחירי שירותי הרפואה ביחס לשינוי ב שינויה פי

 העומדים לרשות הציבור. םמצביעה על השינוי ברמת השירותי הריאלית

הגידול  תא בקרל מאבדת את היכולת הבריאות בישראל מערכתבהקשר זה 

 שניתן כפי .השירותים בעלויותהיחסית  אינפלציהב ושמקור ,בהוצאה לבריאות

 מחירי ומדד אחוז 63-בכ עלה המשולב הרפואה מחירי מדד, 6 בתרשים לראות

 עלה התוצר מחירי מדדש בעוד, 2100-ל 0663 בין אחוז 63-ב עלההפרטית  הרפואה

רשות להעומדים  שירותיםהבמונחים של ש הוא הדבר פירוש .אחוז 33-ב רק

ממה יותר בשנים אלו במידה רבה חלקם של שירותי הרפואה בתמ"ג ירד  תושב,ה

 .בתרשיםהשיעורים שמראים 

 

 מרכז טאוב  דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 
 משרד הבריאות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:

 6תרשים 

 2011-ל 1995בין  שינויים במדדי המחירים
 

     

    

      

     
     

     

     

     

     

     

     

      

      

               

   

   

   
   

   



 333  בישראל מגמות במערכת הבריאות

 

-כ של ריאלי גידול חל 0663 מאז :01 בתרשיםמשמעות עליית המחירים נראית 

 אף – בישראל מתוקננת לנפש רפואהה שירותי של הקנייה חובכ בלבד אחוזים 00.3

אם  יותר אף חמור המצב. זו בתקופה אחוז 33-בכ עלה לנפש הריאלי ג"שהתמ

 גדל לבריאות הלאומית ההוצאה מסך הפרטית ההוצאה שנתחמביאים בחשבון 

  .יותר יקרים נעשו הפרטיים והשירותים ,השנים לאורך

 

  

 01תרשים 

 1995–2011הוצאה על שירותי רפואה לנפש תקנית*, 
  011=0663 :מדד

 .2101בישראל עד סוף  ת במונחי נוסחת הקפיטציהמתוקננומתוקן לנפשות * 

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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 לטווח ארוך היעדר מדיניותסוגיות מבניות ו. 2

היעדר ב מתבטאלטווח ארוך במערכת הבריאות והאסטרטגיה  חוסר התכנון

אוכלוסייה ההזדקנות שאף על פי  ,יותהן בכוח אדם והן בתשת מספקתהשקעה 

. הפער הגדל בין צפויים להביא לגידול בביקושים לשירותי רפואה עלייה בהכנסותהו

מביא לגידול בביקושים במערכת הפרטית ולאינפלציה בין ההיצע והביקושים 

הוחמרו נוכח הפניית כספי הביטוחים המשלימים  ואל , ומגמותשירותהבמחירי 

  .לרפואה בבעלות פרטית

 לאוכלוסייה רופאים של גבוה מיחס השנים לאורךישראל נהנתה  רופאים.

 בראשיתנרשם  זה בשיעורמשמעותי  גידול. אחרות מפותחות למדינות בהשוואה

 ממדינות הגדול העלייה בגל ארצה ושהגיעהרבים  רופאיםהשל ב ,התשעים שנות

 מספרהחלה מגמת ירידה בהתשעים  שנות בסוף כבר, זאת עם. לשעבר העמים חבר

-ה מדינות, והצטמצמו הפערים בינה ובין בישראל ביחס לאוכלוסייה הרופאים

OECD )שיעור נרשמה ירידה חדה במיוחד ב 2100שנת ב .)בחישוב לאלף נפש

המשבר והשביתה שפקדו באותה שנה את בעקבות ככל הנראה ) הרופאים בישראל

את ציג אשר מ, 00לראות בתרשים זו ניתן למגמה הסיבה את  מערכת הבריאות(.

בארצות הברית ובמדינות כמות הרופאים החדשים המוסמכים מדי שנה בישראל, 

OECD נבחרות. 

בוגרים למאה  3.0-רפואה על כההאחרונות עומד שיעור בוגרי לימודי  בשנים

 01.3-וכ בוגרים למאה אלף נפש בארצות הברית 3.3-בלבד, לעומת כאלף נפש 

הגורם העיקרי לצניחה בשיעור  ה ביותר, והיאמגמה זו מדאיג. OECD-בבוגרים 

  .הרופאים בישראל
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, 3.1 על והוא עומד בישראל נפש לאלף הרופאים כתוצאה ממגמה זו ירד שיעור

מתקננים את  כאשרעם זאת,  .ארצות הבריתב 2.3-ו OECD-ה במדינות 3.3 לעומת

הצעירים כשמביאים בחשבון שבישראל שיעור בפרט ו, לגיל האוכלוסייה המספרים

ן יעדישל ישראל היחסי מצבה , OECD-למדינות הבכלל האוכלוסייה גבוה ביחס 

 2.0-וOECD -ב 2.0רופאים לאלף נפש בישראל, לעומת  3.1 כאמור: יותר טוב

 (.02בארה"ב )תרשים 

 

 

 

 

 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע * 

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:

 00תרשים 

 בוגרי לימודי רפואה בשנה
 0663–2101למאה אלף נפש, 
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לא את ו ,אינם משקפים חוסרים יחסיים בהתמחויות מסוימותכמובן נים נתוה

עם זאת, ובין המרכז לפריפריה.  תפרטית לציבורירפואה ההתפלגות הרופאים בין ה

 ,הפרטי השוק אל הציבורי השירות מן, בעיקר מומחים, רופאים של גהליזידוע שיש 

אותם מומחים ברופאים, בעיקר ב המחסור היחסיגובר  במערכת הציבוריתוש

לעיל, ביסוד התהליך עומדת המרת המימון הציבורי בביטוחים  צויןכפי ששעוזבים. 

 .משלימים, אשר יוצרים ביקוש הולך וגובר מחוץ למערכת הציבורית

בניגוד  .המצב מדאיג אף יותרכוח האדם הסיעודי בקרב  אדם סיעודי.כוח 

לאלף נפש הסיעודיים  םונות בשיעור האחילמגמת העלייה שנרשמה בשנים האחר

ירד במהלך כל  םשיעור האחי: מגמה הפוכהה בישראל ,OECD-וב בארצות הברית

-ב 01.3לאלף נפש, לעומת  םאחי 3.6 רק היו בישראל 2100-. בהעשור האחרון

OECD םשיעור האחי במילים אחרות,. (03)תרשים  בארצות הברית 00.1-ו 

 02תרשים 
 1995–2011, רופאים לאלף נפש מתוקננת

 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע * 

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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 03תרשים 

  1995–2010מספר אחים מוסמכים לאלף נפש, 
 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע * 

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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ועוד  – בישראל םמשיעורהוא יותר מכפול  לאלף נפש במדינות המערבהסיעודיים 

 .ביחס לקצב הגידול בישראל נמצא במגמת עלייה

הסיעודיים והאחיות האחים הירידה בשיעור גם דומה למצב בקרב הרופאים, ב

עמד  2100בשנת  .י ההסמכה השנתייםבשיעורמתמשכת באוכלוסייה נובעת מירידה 

בלבד, למאה אלף נפש  00.2 עלבישראל  סיעודלימודי  יהשיעור השנתי של בוגר

מטרידה לא פחות היא העובדה  .ארבעה מישראלכמעט פי  – OECD-ב 32.0לעומת 

 33-בכבישראל  יםשל אחשבעשור האחרון בלבד ירדו שיעורי ההסמכה השנתיים 

השכר שאינו  –יים המעצימים זה את זה מקורה בשני גורמים עיקרזו ירידה  .אחוז

ועומס העבודה הנובע מן המחסור  ,חדשים יםמהווה תמריץ מספק להצטרפות אח

והיו זרז פחות מקצוע לאטרקטיבי הגורמים אלו הפכו את . ובאחיות םבאחי

 .(2101, ניראל ואחרים) משמעותי למגמת הנטישה המדאיגה
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לידי ביטוי  והדבר בא –אלו הובילו למצוקת כוח אדם חמורה אמור, מגמות כ

 למשמרות ארוכות ומתישות. יםאשר נדרש ,אחיותאחים והדים על הבעומסים כב

 ם, עלה משמעותית גיליםחדש םהירידה בשיעורי ההסמכה של אחייתר על כן, בגלל 

, כלומרומעלה.  33בני  ם, וכמחציתהסיעודייםוהאחיות ם הממוצע של האחי

לא מפתיע לפיכך,  עומס רב יותר.גם סובלים מיותר וים מבוגר גם כיום םהאחי

להביא לשיפור בתנאי "שביתת האחיות", שמטרתה הייתה  הוכרזה 2102שבשלהי 

לאחר כחודש של מאבק, בחתימה על הסכם שכר ם. השביתה הסתיימה השכר שלה

להעלות בחזרה את כדי יש לקוות שיהיה בכך די  ת.ות משמעותיוחדש ובו תוספ

 (.2101 ,ניראל ואחרים) שיעורי ההצטרפות למקצוע זה

במקביל למחסור המחריף בכוח אדם, ממשיכה גם  .תטיפוליו תמיטו –תשתיות 

הטיפוליות  המיטות שיעור 2100בשנת  כי לראות ניתןהשחיקה במשאבים. מגמת 

 לעומת באופן משמעותי נמוך נותרו, לרדת משיךה בישראל ות מתוקננותנפשלאלף 

 03תרשים 

 בוגרי לימודי סיעוד בשנה
 0663–2100למאה אלף נפש, 

 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע * 

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 

 .OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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 בלבדלאלף נפש  מיטות 0.60 :ארצות הברית ולעומת OECD-ב המפותחות מדינותה

 OECD-ה במדינות מיטות 2.60-ו ארצות הבריתב מיטות 2.31 לעומת, בישראל

 . (03)תרשים 

אשר , בישראל המיטות כל סך על נתוניםב שתקףמ ואינ חשוב לציין כי מצב זה

 נתוניעם זאת, . פסיכיאטרי ולטיפול סיעודי לטיפול, נמרץ לטיפול מיטות גם יםכולל

 .במיטות למחסור באשר הרפואית הקהילה טענות את מאשרים 2100

 

 

 03תרשים 

 מיטות טיפוליות בבתי חולים
  0663–2100לאלף נפשות מתוקננות*, 

* ההוצאה לנפש מתוקננת )לפי נוסחת הקפיטציה הישנה( כאחוז 
 מתמ"ג לנפש רגילה.

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23** ממוצע 

 דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב מקור: 

 OECDהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  נתונים:
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 גם נצפיתה, האחרונים בעשורים הכלליות המיטות במספר הירידה מגמת

 טכנולוגיים שינויים בעיקר הנראה ככל משקפת ,OECD-וב ארצות הבריתב

עומד  OECD-בעוד שב אכן,ו .לנפש ממוצעהאשפוז המספר ימי  הפחתתהתורמים ל

, 3.3על  ובארצות הברית, 3.3על )לנפש מתוקננת( מספר ימי האשפוז הממוצע 

בהתחשב במספר ש משמעות הדבר היא .(03)תרשים ימים  3.3-בישראל מדובר ב

ויעילה מאוד ביחס  OECD-ביחס ל מעט יותרה, ישראל יעילה יהמיטות באוכלוסי

בתוספת כוח  כל זה,בניצול מספר מיטות לנפש לצורך ימי אשפוז.  לארצות הברית

על המחסור במיטות  במשהומסייעים למערכת הישראלית לפצות  ,ב יחסיתאדם ר

 ביצועיה. ומסייעות לאשפוז 

 03תרשים 

 1995–2010מספר ימי אשפוז ממוצע, 
 לנפש מתוקננת

 

 )ללא ארה"ב(. OECD-המדינות המפותחות ביותר ב 23ממוצע * 

 מרכז טאוב דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב,מקור: 

 OECD הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים:
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רעיונות להסדרה נוסח הולנד : הביטוחים המשלימים בישראל. 3
 ובריטניה

סוגיית הביטוחים המשלימים היא סוגיה מבנית מרכזית במערכת הבריאות 

אשר יש להם  – מביטוחים אלו ם המתקבליםכספיההפניית  בשל ,הישראלית

 יולמימון רפואה הניתנת במוסדות בבעלות פרטית. תוצאות –מאפיינים ציבוריים 

זה.  פרקכמו גם ב ,דוחות קודמים של מרכז טאובבדונו בהרחבה ינזה של מצב 

, בהשתתפות 2103בפברואר טאוב מרכז שערך יום עיון  במרכז עמדההסוגיה גם 

חלק זה של הפרק מתבסס, בין . ת משרד הבריאותוצמר לאומיים-ןמומחים בי

מומחה מבריטניה, מר מארק באסט, ומומחה היתר, על דברים שהשמיעו בכנס 

בישראל כי הגדרת הסל הבסיסי  ועניםטדן ון. השניים -מהולנד, פרופ' וינארד ואן

תחרותיות מידע ו חסריםמערכת בכי ו ,מבחינת זכויות התושב אינה מספקת

 .שמירת זכויות בנושא הסל הבסיסישם לם הנחוצימספקת 

בסעיף זה נסקרות כמה נקודות מרכזיות אשר נועדו להציג את הסוגיה 

כדי לעשות זאת יושוו הביטוחים המשלימים בפרספקטיבה רחבה ככל האפשר. 

הכלליות לנושא גישות לאלא  ,ביטוחים ספציפיים בארצות אחרותבישראל לא ל

אינו  הגישות הללו עיקר בריטניה.של ו של הולנדמתבטאות במערכות הבריאות ה

בשאלה אלא  ,ביטוחים הפרטייםהנכללים במציע את השירותים בגורם ה טמון

 מושכלת.ו יעילהכיצד האזרח יכול לשלוט בזכויותיו בצורה 

הביטוחים שטענה הביסוד הביקורת על הביטוחים המשלימים בישראל עומדת 

הזכאות גבולות בין התורמים לטשטוש  הם ועל כןאינם מוסדרים דיים, הללו 

, לכך מעברסל המשלים. ה הזכאות שמקנהבין וסל השירותים הבסיסי הנכללת ב

אופי הרגרסיבי של מימון הן בשל ה שוויוןהזה תורם לגידול באי גבולות טשטוש 

ירידה ביעילות בשל ה הןנגישות לסל הבסיסי ופגיעה בבהן  ,הביטוחים המשלימים

 . בדיון לעילהודגם כפי ש, המתבטאת באינפלציה –השירותים 

 : רקע כללי ביטוחים משלימים

ראשית, לאפשר  :וביטוחים משלימים נועדו להשיג שתי מטרות הכרוכות זו בז

לאוכלוסייה חופש בחירה אשר המערכת במימון ציבורי אינה יכולה לאפשר. שנית, 

  הציבורי.על התקציב המוטל למימון שירותים לחץ את הלמתן 

 מקבל השירות, הבעיה המרכזית של ביטוחימנקודת מבטו של  זכויות התושב.

זכויותיו אפשרות למצות את הבהירות ביחס לאי המשלימים היא  הבריאות
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יש כאמור, . לפני התשלום לביטוחים המשלימים ,הביטוח הבסיסיבמסגרת 

אחד לממן ספקי שירותים כלטשטוש גבולות אשר מאפשר למבטחים ו במערכת

אשר לכאורה אמורים להיות ממומנים שירותים באמצעות ביטוחים משלימים 

 . המיסוי הכללי ומס הבריאותבאמצעות 

מבוסס על חתימת פוליסת ביטוח אישית בין לסוגיה זו, הפתרון  בהולנד נמצא

כל זכויות התושב בגין את מפרטת  . הפוליסהגם בביטוח הבסיסיאזרח, להקופה 

 . (אם האזרח בחר באחרון) הבסיסי והמשלים – ביטוחסוגי האחד מ

עיקרי הפוליסה ביחס לסל הבסיסי צריכים להיות מפורטים בבהירות 

 :ותבאנקודות הולהתייחס ל

בכל אחד משני סוגי זכאי להם האזרח שבחנות והטיפולים אסוגי ה .א

 הביטוח

בעיקר משך ההמתנה , סטנדרטים מינימליים להספקת הטיפולים .ב

 לטיפולמקסימלי ה

אותו ספק שלמנוע מצב  כדיספק אשר חייב בהספקת השירות )ההגדרת  .ג

 שירות במימון פרטי וציבורי כאחד(המציע את אותו 

 קריטריונים לאיכות הטיפול .ד

 ונים לאחריות משפטית בגין הטיפולקריטרי .ה

להסדיר  יש לקבוע אמות מידה בכמה סוגיות כדיביטוחים המשלימים ה בעניין

 קבוצתית אשר מאפיינת את הביטוחים הללו:הפרמיה את הביטוח והחובת את 

 הנכלליםמשמעית להבחנות ולטיפולים -זכאויות ברורה וחד רשימת לקבוע .א

 ביטוחים משלימיםב

 ספקי שירות מורשים לקבוע רשימת .ב

 עצמיות, אם יש בהן צורך  השתתפויותלמחירי מקסימום לטיפול ו לקבוע .ג

מהפכה מבחינה ההולנדי לסוגיית הביטוחים המשלימים הגם שיש בפתרון 

מתאים גם  זה אין ספק שפתרוןמבחינה זו בתפיסת העולם.  מעשית, אין בו מהפכה

 לישראל.

 (Managedהמערכת הישראלית מבוססת על תחרות מנוהלת. יותתחרותההגברת 

Competition) יש . בהקשר זה אחרספקים מצד בין ו ,בין קופות חולים מצד אחד

המעמיד בספק את מידת  ,מספרן הנמוך של קופות החולים בישראל לציין את
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מערכת המבוססת על קופות חולים  ההצדקה לקייםהתחרותיות של השוק ואת 

נוסח שירות הבריאות הממלכתי הבריטי(. בהקשר זה יש ב)במקום קופה אחת 

 ,להזכיר כי ועדת נתניהו המליצה בשעתו להגדיל את מספר קופות החולים לשמונה

 במטרה להגדיל את התחרות על מתן השירות בישראל.

שהיחס בין מספר כך , חולים למערכת קופות הוספתידי  הגברת התחרות על

עשויה לסייע להמריץ  ,2בהולנדהקופות לאוכלוסייה יהיה קרוב יותר לזה שקיים 

במקביל יש  .שיוצע לבחירהוגם כל סל משלים  ,את הסל הבסיסי לשפראת הקופות 

את השירות הניתן בעיקר  לקופות השונות, ר את נושא הספקת השירותיםלהסדי

  בתי החולים הציבוריים.ב

פעולות . יעילה והוגנת מידע הוא תנאי בסיסי לתחרות מנוהלת. מידע

זכויות התושב, בפרט בתחום הסל בנושא הפצת מידע זמין וברור ממשלתיות ל

קופה אשר בלבחירה מושכלת  הן כלי מהותי, בהספקתו וביצועי הקופות הבסיסי

לשירותי בהיבט של הבטחת הזכאות  , בעיקרמבטיחה לחבריה את מיטב השירותים

 סל הבסיסי.ה
  

                                                        
מיליון איש. אין  03-קופות חולים המשרתות אוכלוסייה של כ 31-בהולנד קיימות כ  2

מחקר המצביע על יתרונות לגודל לקופות בסדר הגודל הישראלי, אולם אם יתגלו 
ובפרט של קופת חולים  –הקופות הישראליות  הרלוונטיים לגודלן שליתרונות לגודל 

לאומית אחת, היינו שירות בריאות  כדאי לשקול קופה –כללית, הגדולה מביניהן 
 ממלכתי נוסח בריטניה.
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 מקורות 

דעת הציבור על , (2100) אייל עקיבאויפעת יאיר  ,רויטל גרוס, שולי ,גרינברג-ברמלי

ן מכו, והשוואה לשנים קודמות 2009-רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב

 .ברוקדייל

דוח מצב מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, "הסקר החברתי", בתוך 

 , שנים שונות.חברה, כלכלה ומדיניות –המדינה 

התפלגות ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה, (, 2102דב צ'רניחובסקי )ו , גיאנבון

  .בנק ישראל ,2102-03מס'  ן,סדרת מאמרים לדיו ,ההכנסות ועוני בישראל

 אורלי תורןושושנה ריב"א, סימה רייכר , סמואלהדר , יפעת יאיר, נוריתניראל, 

, מכון דפוסים ומגמות –אחיות מוסמכות בישראל: כוח העבודה  (,2101)

  .ברוקדייל

 06, הארץ(, "על הקיצוץ משלמים בבריאות", 2103דוד חיניץ )ו, דב צ'רניחובסקי

 http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2101104 ,2103באוגוסט 

OECD Data Base, stats.oecd.org. 

 

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2101104
http://stats.oecd.org/
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 חוק שיקום נכי נפש בקהילה: 
 הערכת ביניים

  אורי אבירם

 תקציר

ולנתח את  ,את הרפורמה השיקומית בבריאות הנפש הציגלהיא  הפרקמטרת 

של  לצד סקירת ההישגיםהאתגרים הניצבים בפניה בראשית העשור השני ליישומה. 

עומד על הפרק , שחלו בשירותי בריאות הנפשהרפורמה ותרומתה לשינויים 

תמקד במרכיבים הקריטיים המגדירים יהניתוח  .הסיכונים שעליה להתמודד עמם

לקוחות, תקציב, כוח  – בפועל את מערך השיקום ואת שירותי בריאות הנפש בכלל

 .האלהשירותים יומי הסובב את ה-במערך הגומלין היום יעסוקו – אדם ושירותים

סכון יניכרת והביאו לחבמהלך העשור התרחבו שירותי השיקום לנכי נפש במידה 

כסים רק כחמישית עד כה שירותי השיקום מ עם זאת,משמעותי למדינה. 

חלה  כמו כן. משים אותומסל שיקום לא ממאוכלוסיית היעד, ורבים מהזכאים ל

כדי שהרפורמה תשרת את אוכלוסיית שחיקה בהיקף התקציב הממוצע למשתקם. 

והתקצוב לאופייה המשתנה של השירותים  את יש להתאים ,היעד בצורה מיטבית

עוד ולצרכים המיוחדים של קבוצות אוכלוסייה מוגדרות. המשתקמים אוכלוסיית 

והכשרתו, ולהימנע במערך הטיפול אדם הכוח  איכות יש לבחון מחדש בעיות כמו

בה כל השירותים שממצב של כשל שוק ואובדן שליטה של הרגולטור במערכת 

הרפורמה  בין מערך השיקום וביןת ההדדית דן בתלו הפרקלבסוף, מופרטים. 

ומדגיש את חשיבות תפקודה היעיל של מערכת  ,5102-, שתצא לדרך בהביטוחית

 ולשיפור שירותי בריאות הנפש בכלל. ,זו השיקום להצלחת רפורמה

 

 

                                                        
  לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית פרופ' )אמריטוס( אורי אבירם, בית הספר 

המאמר מבוסס על האקדמי רופין.  מרכזב סורפרופאוניברסיטה העברית בירושלים וב
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית ב צוותי הבריאות והרווחהשהועברה להרצאה 
  .(5105) אבירם אולהרחבה על הנושא ר .5104בפברואר  57 בתאריך
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. 5110-ותוקצב לראשונה ב 5111חוק לשיקום נכי נפש בקהילה נחקק בשנת 

ל שיטות חדשניות לשיקום נכי נפש בקהילה מתבסס ע חוק חברתי חשוב זה

 (,Aviram, 2011; Drakeנחשב לאחד המתקדמים מסוגו בעולם וולשילובם בחברה, 

Hogan, Slade, and Thornicroft, 2011).  במהלך העשור הראשון ליישומו של כבר

 החוק חלו שינויים דרמטיים בתחום שיקום נכי נפש בקהילה. 

 להסיט בניסיונה של מדינת ישראלמרכיב כבד משקל היא הרפורמה השיקומית 

ממערכת המושתתת בעיקרה על בתי  את מרכז הכובד של שירותי בריאות הנפש

)אבירם,  שהחל כבר לפני ארבעה עשוריםניסיון  – קהילהה לא םיחולים פסיכיאטרי

לשפר  ,מטרותיה של הרפורמה היו לשלב את רפואת הנפש ברפואה הכללית .(5117

שינויים כמה ניתן לזקוף לזכות הרפורמה  במידה רבהיכות השירות ולייעלו. את א

, כמו הירידה הדרמטית בשיעור שהתרחשו במערכת שירותי בריאות הנפש בארץ

 .(5105)אבירם,  המיטות הפסיכיאטריות וקיצור משך האשפוז הממוצע

וכלוסיית נכי הנפש מוגבלת ביותר מבחינה רפואית ותפקודית. היקף א

תחלואה הכללית בקרבם גבוה יותר מאשר אצל אלה שאינם סובלים ממחלות ה

בני גילים מקבילים בקרב  השיעורושיעור התמותה בקרבם גבוה בהרבה מ ,נפש

מחלות הנפש עלולות לגרום  .(5113אוכלוסייה הכללית )וינברגר, וינר ולאור, ב

ום דומה למחלות במקדירג אותן למוגבלות ולנכות קשה. ארגון הבריאות העולמי 

 (,Global Burden of Diseaseלב ולמחלות ממאירות במדד הנטל הכולל של מחלות )

 Murray and)העיקריים המובילים לנכות בעולם  והן נמצאות בין עשרת הגורמים

Lopez, 1996).  היכול בקרב נכי הנפש אלה שאי פעם נישאו או גם שיעור הנשואים(

בקרבם, השתתפות בשוק העבודה שיעורי ה מו גם, כלשמש מדד לתמיכה חברתית(

 .(5105נמוכים בהשוואה לאוכלוסיות אחרות המקבלות קצבת נכות )פינטו, 

 (President's Newחברתית סובלת גם מעוני, מסטיגמה ומהדרה ה זואוכלוסיי

(Freedom Commission, 2003. 

הכלכליות חברה בגלל מחלות נפש והשלכותיה ההמוטלת על ההוצאה הכוללת 

הרבה מעבר לתקציב הממשלתי  חורגת הוצאה זועד כה בישראל.  ולא נמדד

יש . לכך שקליםארד מילי שנימגיע כיום לכה ,המוקדש לשירותי בריאות הנפש

את בין השאר, את תקציבי קופות החולים המוקדשים לבריאות הנפש, , להוסיף

את סד לביטוח לאומי, י המול ידע נכי נפש 71,111-נכות המוענקות לכקצבאות ה

משרד  שמעניקתמיכות לדיור את הכספי הרשויות המקומיות המוקצים לנושא, 

השיכון, וכן סכומים לא מבוטלים המשולמים לטיפולים נפשיים באמצעות המגזר 

, יש לקחת בחשבון את הנזק הכלכלי הנגרם לכך (. נוסף5112, הפרטי )שמיר

 ה
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וכן את  ,ימי עבודה והוצאות נוספותלמשפחות המטפלות בנכי נפש בגלל הפסד 

לעומת ן שיעורי תחלואה גבוהים יותר בקרבשל המחיר הנפשי והכלכלי 

. על סמך אומדן (Gallagher and Mechanic, 1996) באוכלוסייה הכלליתותיהן מקביל

 The Sainsburyשנעשה בבריטניה על המחיר הכלכלי והחברתי של מחלות נפש )

Centre, 2003), לגודל האוכלוסייה ולרמת החיים בישראל )לפי התוצר  בהתאמה

 04-(, העלות השנתית של מחלות נפש לחברה מגיעה ללנפש המקומי הגולמי

. שיקומם של נכי נפש ושילובם בשוק העבודה יכול לחסוך לחברה יםמיליארד דולר

נוסף לתועלת האישית למשתקמים ולשיפור איכות חייהם. גם , סכומים ניכרים

של קסלר  םתוצאות מחקרל בהתאם אולם ,עדיין אומדן בארץ נערךזה לא בנושא 

, (בישראל לנפשלתוצר  התאמהב) (Kessler et al., 2008) צות הבריתבאר אחריםו

 5.2-העסקתם של נכי נפש בארץ נאמד ב ההפסד לתוצר המקומי הגולמי בגין אי

שיש ך אין ספק מדויקים, א הללו אינםאומדנים אמנם הלשנה.  יםמיליארד דולר

את התועלת הכלכלית והחברתית הגלומה בהתמודדות ראויה עם  בהם כדי להדגיש

  בקהילה.של נכי הנפש שיקומם במחלות נפש ו

 החוק לשיקום נכי נפש בקהילה. 1

( מתבסס על שני חוק השיקום :להלן, 5111) החוק לשיקום נכי נפש בקהילה

 עקרונות: 

 שי יש זכות בסיסית לשיקום.לאדם הסובל מנכות על רקע נפא. 

 סל שירותי השיקום שיוקצה לנכה הנפש יתבסס על שיקול דעת מקצועי. ב. 

סל השירותים ניתן על בסיס תכנית שיקום פרטנית, ציין כי מהחוק גם 

 שאיפותיו.את המעמידה במוקד את האדם ו

 וועדת שיקום אזורית,מלבקש שירותי שיקום שנים ומעלה רשאי  03 אדם שגילו

 ,נבדק ,שי מקצוע בתחום השיקום, לאחר שנמצא כסובל ממחלת נפשהמורכבת מאנ

נכות אחוז  31-עמד באמות המידה של הביטוח הלאומי ונקבע כסובל לפחות מ

 ,חוות דעת מקצועית של פסיכיאטר. ועדת השיקום בוחנת את צרכיו , על פירפואית

סל כולל שירותי שיקום הומקצה לו שירותי שיקום מתוך סל השיקום שנקבע בחוק. 

החל במגורים מוגנים, שירותי תעסוקה, השלמת השכלה ופעילות  – חיוניים

חברתית בשעות הפנאי וכלה ברפואת שיניים, סיוע למשפחות נכי הנפש ושירותי 

שר הבריאות בהיוועצות עם שר האוצר.  קובעהסל את על פי החוק, ניהול טיפול. 



 5104חברה, כלכלה ומדיניות   –דוח מצב המדינה   421

 

המבצעת לא תוכל לערוך שינויים בהרכב הסל המחוקק, ברצותו להבטיח שהרשות 

עבודה, הרווחה והבריאות של בעצמה, קבע כי כל שינוי מחייב את אישור ועדת ה

 (.5111)חוק השיקום,  הכנסת

לא רק על רפורמות ניתן ללמוד הרבה מן התהליך שהוביל לחקיקת החוק 

הפרק בכלל. בריאות והרווחה אלא גם על רפורמות בתחום ה ,הנפש בתחום בריאות

מפני שהגורמים והנסיבות שהובילו לחקיקת החוק נידונו  ,בנושא רחיבלא י הנוכחי

חבר  ;5113, אחריםאליצור ו ;5105 אבירם,למשל, כבר במקומות אחרים )בהרחבה 

עם זאת, ראוי לציין בקצרה כי חקיקת חוק זה  .(5112שרשבסקי,  ;5112, אחריםו

ובראשם חברת הכנסת תמר  ,של קבוצת אנשיםהייתה תולדה של מנהיגות ונחישות 

סד המנהלי במשרד הבריאות, ניצול הזדמנות ושיתוף פעולה של הממשל גוז'נסקי, 

נסיבות של וכן אמנם מסויגת ומותנית, אך חיונית( )משרד האוצר  של תמיכה מצד

אפשרו חקיקת הצעות חוק פרטיות בהיקף ש ,מיוחדות שהיו קיימות באותה עת

חוק חקיקות בשל . אפשרות זו נמנעת כיום המדוברשהיה כרוך בחוק  הכמו זכספי 

  .5114-ו 5115בשנים שהתקבלו ההסדרים 

 של החוק אוכלוסיית היעד

איתורה  ,אולם הגדרתה ,החוק אמנם קובע באופן ברור מיהי האוכלוסייה הזכאית

ות נפש באוכלוסייה רחוקה מלהיות פשוטה. סוגיהמחלות של התפוצה מדידת כן ו

וכן  התקפותבו י מחלת נפש, באבחנה הפסיכיאטריתהקשורות בהגדרה מה

 ,Mechanic)למשל בהרחבה בספרותכבר אפדימיולוגיה של מחלות נפש נידונו ב

(McAlpine, and Rochefort, 2013דון בהןלחזור ולא כאן המקום ל, ו.  

ות בגין , מספרם של מקבלי קצבת נכ5105-ב על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי

נתון זה הוא אומדן . 5100בסוף  בני אדם 71,111-נות פסיכיאטריות הגיע לכאבח

ענו לקריטריון של לא רק אלה שאת ו לוועדותאלה שפנו רק את  כוללחסר, שכן הוא 

עומדת נכי הנפש קבוצת בדו כושר השתכרות. יאלא הוגדרו כמי שא ,נכות רפואית

גם  זווהיא הגדולה ביותר בקטגוריה זו.  ,נכותהכשליש מבין מקבלי קצבאות על 

מעלה מקצבת הנכות ו אחוז 72 בנותגדולה ביותר שמקבלת קצבאות קבוצה הה

  .המקסימלית

ניתן להעריך שמספרם של האנשים הסובלים ממחלות  ונים,על פי אומדנים ש

)אבירם, זילבר, לרנר ופופר,  011,111-לככיום נפש קשות וממושכות בישראל מגיע 

(. זוהי אוכלוסיית היעד 5113שטרוך, שרשבסקי, נאון, דניאל ופישמן,  ;0333

העיקרית של שירותי השיקום. לנתון זה ראוי להוסיף גם את בני המשפחה 
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הבריאותי והכלכלי הכרוך  ,הנפשי ,הקרובים המטפלים בנכה נפש, שכן העול הפיזי

 Gallagher and) ביותר בטיפול ובדאגה לבן משפחה הסובל ממחלת נפש הוא גדול

Mechanic, 1996מספרם של נכי  ,שכה המרכזית לסטטיסטיקהאומדני הל ל פי(. ע

בעיר  ספר התושביםמכ – איש 421,111-לכהם מגיע בנפש והקרובים המטפלים ה

 בינונית בארץ.

הרפורמה השיקומית והשינויים המבניים בשירותי בריאות הנפש . 2
 בעשור האחרון

ון ליישומו של חוק השיקום חלו שינויים דרמטיים כבר במהלך העשור הראש

מספר , (5104-ו 5113, 5110) על פי נתוני משרד הבריאות .בשירותי השיקום לנכי נפש

 0333בשנת  3,111-האנשים הסובלים מנכות נפשית המקבלים שירותי שיקום גדל מ

הממונה  הדיווח של ל פיע) 51,111-כבר מתקרב ל המספר וכיום ,5113-ב 02,111-ל

-השירותים השיקומיים ניתנים באמצעות כ .(על שיקום נכי הנפש במשרד הבריאות

עמותות ויזמים פרטיים. התקציב  על ידיתכניות שונות, כולן מסופקות  211

)בערכים  באותה תקופה פי שמונה הממשלתי לשיקום נכי נפש בקהילה גדל

תקציב השיקום בתקציב חלקו של . שקליםומגיע כעת לכחצי מיליארד , קבועים(

, מגיע בתום אחוזים 3-פחות מעל בראשית התקופה  עמדאשר  ,בריאות הנפש

העשור הראשון ליישום החוק לרבע מן התקציב הממשלתי לשירותי בריאות הנפש 

(Aviram, Ginath, and Roe, 2012.) 

תה אחד הגורמים העיקריים שאפשרו את השינויים ישיקומית היהרפורמה ה

פחת מספרן של המיטות  5113-ל 0333בעשור שבין ם במערכת האשפוז. הדרמטיי

. מספר ימי האשפוז השנתיים בסוף התקופה היה נמוך אחוז 21-הפסיכיאטריות ב

משך האשפוז הממוצע התקצר במידה משמעותית,  .בראשיתה רםממספאחוז  34-ב

ת חפ יםהמאושפז תאוכלוסייבין מ לתקופה ממושכתשל המאושפזים  שיעורם

ומשך השהות בקהילה של אלה ששוחררו מאשפוז לפני שנזקקו  ,במידה ניכרת

, 5115למ"ס,  ;5105ב', 5101)אבירם,  ניכרת מידהלאשפוז נוסף התארך בממוצע ב

 (.Hornik-Lurie, Zilber& Lerner, 2012;5104, 5113, 5115משרד הבריאות,  ;5100

המכונים "הרפורמה , להקל ראש במשמעותם של שינויים אלוהגם שאין 

עובדות מטרידות. בניגוד למדינות אחרות כמה יגלה הנתונים המבנית", ניתוח 

צמצום מספרן של המיטות ליוו את רפורמות בבריאות הנפש ו יישמוש

 ,Goodwinלמשל  אור) ממשלתיים לחולי נפשבתי חולים  הפסיכיאטריות בסגירת
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1997; Mechanic & Rochefort, 1990), גר אף לא בית חולים ממשלתי א נסבישראל ל

נבע בארץ , עיקר הירידה במספרן של המיטות הפסיכיאטריות נוסף לכך. אחד

ואף מסגירתם של חלק מבתי  ,מיטות בבתי חולים פרטייםמספרן של המצמצום 

 . וחולים אל

מן המיטות בבתי החולים הפרטיים שכביכול  לא מבוטלמן הראוי לציין כי חלק 

 וא מגורים טיפולייםכהוגדרו שהן שכנו בהם והמוסדות  ,וסבוהלמעשה  בוטלו

נפתחו שם  ,דומה למה שהתרחש בארצות הבריתב – מגורים טיפוליים אינטנסיביים

במקום מיטות שבוטלו במוסדות מיטות חלופיות במוסדות סיעודיים שונים 

סבת הל תופעה זו שבארץ (. Lerman, 1982; Segal and Aviram, 1978)פסיכיאטריים 

לא רק משום שלא ניתן היה לשקם קרתה מגורים טיפוליים ל מיטות אשפוז

וסבלה במסגרת הקהילה אוכלוסייה שהייתה מאושפזת בעבר בבתי חולים פרטיים 

, אלא גם מפני שהממשל היה מעוניין לשנות את הסדרי המימון ממוגבלות חמורה

של המיטות. במרבית לאור השינוי בהגדרת אופיין דבר שהתאפשר  –ולהוזילם 

 שונתה.הגדרתן רק ו ,ארו באותו מתקןנשאף המקרים המיטות 

רפורמה השיקומית תאמו הרפורמה המבנית וה במסגרתהתהליכים שהתרחשו 

הממשלה ולהוזיל את  שמעסיקהגם את מדיניות הממשל לצמצם את כוח האדם 

עולה כי  5113-ל 0333הנתונים בהצעות תקציב המדינה לעשור שבין מהעלויות. 

בעוד מספר המועסקים במשרד הבריאות עלה במהלך העשור הראשון של שנות 

 01-ב פחת האלפיים, מספרם של המועסקים בשירותי בריאות הנפש באותה תקופה

, שכן בעלויות הטיפולגם  בקירוב. השינויים הביאו לחיסכון כספי ניכראחוזים 

או יום שהות במגורים נתמכים  העלות הממוצעת של יום אשפוז במגורים טיפוליים

נמוכה בהרבה מעלויות האשפוז בבתי חולים בקהילה  במסגרת שירותי השיקום

  .ממשלתיים או פרטיים לחולי נפש

א שההקצאה לשיקום הי אהיאנשי משרד האוצר,  בקרבוחת, בעיקר טענה רו

לשירותי בריאות וקצב התוספת לתקציב, מעל ומעבר למה שכלומר "כסף חדש", 

המעמיק בניתוח מגמות התקציב יגלה שלטיעון זה אין  . אולםקודם לכן נפשה

אחיזה במציאות. אכן, הסעיף המיועד לתקצוב שירותי השיקום והכספים שזרמו 

 לתקציבכסף המדינה לא רק שלא הוסיפה , ככלל אולםהם חדשים.  ולשירותים אל

 תחילת יישוםמאז שחלף אלא חסכה סכומים נכבדים במהלך העשור  ,בריאות הנפש

ניתן המגורים הנתמכים למיניהם, לא ללא ובעיקר  ,החוק. ללא שירותי השיקום

ובשל עלותם הגבוהה,  – להפחית בצורה ניכרת את מספרם של המאושפזים היה

 למהמעבר נוספים שקלים ת להוציא לפחות כמיליארד צנאל ההמדינה היית
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פירוש  (.Aviram, Ginath, and Roe., 2012)בקהילה שהשקיעה בשירותי השיקום 

לטובת  האשפוזיםמהפחתת הכסף שחסכה כל דבר הוא שהמדינה לא ניצלה את ה

 הנפש בקהילה.נכי  של שירותי שיקום

: חוק שיקום נכי נפש בקהילה מו שלליישו לקראת העשור השני. 3
 אתגרים והזדמנויות 

ום ראוי להתייחס בבחינת האתגרים העומדים בפני המופקדים על יישום חוק השיק

המקורות אוכלוסיית היעד, מגדירים את המערכת: לאלמנטים הקריטיים ה

ארגון המערכת  ו,הכספיים להפעלת מערך השיקום, כוח האדם המיועד להפעלת

מערכת בהתאם לחוק. מכיוון ה והכלים והשירותים העומדים לרשות ,המבצעת

אותם ארגונים ובעלי בנו בסביבתו התפקודית, דהיי תלויהמערך השיקום שפעולת 

 . אליהםלהתייחס אף  ישעניין המשפיעים על פעולתו של מערך השיקום, 

 הניסיון לשנות את חוק השיקום

ייחודו של חוק השיקום, ובמידה לא מעטה אף עוצמתו, נובעת מכך שהוא מעוגן 

ם עלול ליזו משרד האוצר ונראה כיבחקיקה. שינוי החוק עלול לפגוע בו באופן קשה, 

 .שינוי כזה

ובעת שהממשל  ,לקראת סופו של העשור הראשון ליישומו של חוק השיקום

בבריאות הנפש ולהעביר את  הביטוחית ניסה להשלים בחקיקה את הרפורמה

האחריות לשירותי האשפוז והמרפאות בבריאות הנפש לקופות החולים, נעשה 

ני היסוד שבו. ולמעשה לעקר אותו מאחת מאב ,ניסיון לשנות את חוק השיקום

בשירותי בריאות הנפש משרד האוצר התנה את תמיכתו ברפורמה הביטוחית 

שאר היה אמור להגביל את הזכאות האשר בין  ,בהכנסת סעיף לחוק המוצע

סכום מרבי לסל  ציב, לההיינו – לשירותי שיקום ולהתנות אותם במגבלה תקציבית

  פי הקריטריונים הרפואיים.ללא קשר למספר הזכאים לשירותי שיקום על  ,שיקום

משרד האוצר מוטרד מן ההשלכות התקציביות של  עשור היהלאורך הככלל, 

הממשל את זנח  הזכאות המוקנית לאנשים על פי חוק השיקום. אמנם לאחרונה

באמצעות  5105-באותה ניסיונו להעביר את הרפורמה הביטוחית בחקיקה ואישר 

, אך הסכנה לחוק לא חלפה. משרד האוצר, סעיף המשנה את חוק השיקוםלא הל ,צו

לשנות שוב לשלוט בהתחייבויות התקציביות של המדינה, עלול לנסות רצונו  בשל
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כפי  ,באמצעים מנהליים ותקציבייםאם ובאמצעות חקיקה אם את חוק השיקום, 

 שיפורט להלן.

 אוכלוסיית היעד

חוק מלשרת את מערך השיקום רהראשון ליישומו של החוק התברר ש בתום העשור

-נתוני שנתון בריאות הנפש שפורסמו במרבית האוכלוסייה הפוטנציאלית לשיקום. 

 02 עמד בסך הכל על 5101בסוף שקיבלו סל שיקום מספר האנשים מראים כי  5104

מביאים . גם אם מהאומדן של האוכלוסייה הזכאית לשירותי שיקוםאחוז  51עד 

סלי שיקום, הרי עדיין  יים ירצו לקבלשרק חלק מן הזכאים הפוטנציאל בחשבון

 חוק.המרבית האוכלוסייה הזכאית נמצאת מחוץ למעגל הנהנים מפירושו של דבר ש

משרדי הבריאות והאוצר קבעו כי המספר המרבי של המשתקמים במערכת 

ולו  ,אינו מתיישב עם האומדנים אלף. אלא שמספר זה 55-במצב קבע יגיע ל

 סך כללפיו ו, המצב לאשורו המכירים אתים מומח שערכו ,הזהירים ביותר

בפני הניצבים אין ספק שאחד האתגרים  .אלף 011-האוכלוסייה הזכאית מגיע ל

שירותי שיקום  יםהמקבל נכי הנפש הזכאיםשל  םהמערכת הוא להגדיל את מספר

הנחוצים בתכנון ובהקצאת המשאבים שינויים להביא בחשבון את הוכן בפועל, 

  .של האוכלוסייה הכללית דמוגרפיהגידול הבעקבות 

דורש  אוכלוסיית היעד של מערך השיקום אופינוסף למספר המשתקמים, גם 

בעוד שהגל הראשון של המשתקמים כלל רבים שהשתחררו מבתי  תשומת לב.

הפונים הם מם לאחר תקופות אשפוז ארוכות, כיום רבים יחולים פסיכיאטרי

יירה הפסיכיאטרית" שלהם. אופי אנשים צעירים בראשית מה שמכונה "הקר

משתקמים אלו של המעמן מתמודדת אוכלוסייה זו וצרכיה שונים שהבעיות 

הספרות המקצועית מלמדת . לאחר תקופות אשפוז ארוכות שהשתחררו ממוסדות

אופייניות ששיטות ההתערבות השיקומיות שונות במידה לא מעטה מאלה שהיו 

עבורה ושעלויות הטיפול והשיקום  ,בראשית התהליך ת המטופליםלאוכלוסיי

 גבוהות יותר מאלו שהתאימו לגל הראשון. 

מגזרי אוכלוסייה אפיונים של כל תכנון של מערך השיקום יצטרך להתייחס ל

שיעורי בנושאים כמו תוך הסתמכות על ידע  ,ספציפיים ולקבוצות גיל מובחנות

להקדיש תשומת לב  המערכת תצטרך. קבוצות אוכלוסייה אלוב ואופייה תחלואהה

שיעור הסובלים מנכות פסיכיאטרית גבוה בה מיוחדת לאוכלוסייה המבוגרת, ש

 בהשוואה לגילאים צעירים יותר. 
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 תקציבים

תקציבי השיקום בצורה גדלו  ליישום החוק בעשור הראשון שהוסבר לעיל,כפי 

ים עלול ויים אלמרשימה וחלקם בתקציב שירותי בריאות הנפש גדל אף הוא. שינו

הן משום שבראשית התקופה ההקצאה המיועדת לשיקום מה,  להטעות במידת

יתה מזערית, והן משום שהדבר אינו מעיד על כך שהכספים שהוקצו להקמה יה

דרישות החוק ואת צורכי המערכת. ולפיתוח של מערך השיקום תואמים כהלכה את 

השיקום יגדלו בעוד שבתכנון המקורי סבר המחוקק שהתקציבים עבור  :זאת ועוד

 רשויותל תופעה שבפועל ניכרת  ,רשויות אחרותאיגום תקציבים מ על ידיגם 

אשר בעבר סיפקו שירותים לנכי נפש במסגרת תקציבי השירותים  מקומיות

מפנות את הנזקקים למערך השיקום וחדלות להקצות וכיום הן החברתיים שלהן, 

 .כספים מתקציבן

בחמש השנים , (5110רד הבריאות )בהתאם להסכם בין משרד האוצר ומש

. שנתי-על תכנית רב היה תקצוב שירותי השיקום מבוסס חוקההראשונות ליישום 

התקציב מבוסס על תוספות שנתיות שנקבעות במשא ומתן  5112משנת  ,לעומת זאת

 מבקר המדינה 5113–5101בדוחות הביקורת לשנים שנתי(. -לאחרונה אף דוושנתי )

העקרונות שלפיהם התקציב מתעדכן מדי שנה אינם ברורים כי וציין  ,עמד על כך

 שנתי, הפתוח לביקורת מקצועית וציבורית. -מבוססים על תכנון רב אינםו

רק כחמישית מהאוכלוסייה היא האוכלוסייה המקבלת שירותי שיקום ש מכיוון

מספרם של המשתקמים להגדיל את התקציב צריך לאפשר לסל שיקום, הזכאית 

אחוז  21-עד שאוכלוסיית המשתמשים תגיע לפחות ל, פוטנציאלימהמאגר ה

התקציב צריך לשקף את הגידול הדמוגרפי ואת  ,לכך אוכלוסיית היעד. נוסףמ

וכן בעיות מיוחדות של הפריפריה , השינויים באופייה של אוכלוסיית המשתקמים

קם. התקציב הממוצע למשתלהגדיל את ם ימחייב ; כל אלוהחברתית והגיאוגרפית

 שנייה שלעבור המחצית ה לשיקוםשהוקצה ניתוח התקציב הממשלתי אלא ש

גידול במספר להצפי  וחרף לצורך,כי בניגוד  מעלהחוק ה העשור שלאחר יישום

רכי ותקמים, התקציב הממוצע למשתקם פחת והוא רחוק מלענות כהלכה על צהמש

  המערכת.

נתוני מ כפי שעולהיקום. שירותי הדיור הם תחום מרכזי וחיוני ביותר בסל הש

 זוכיםשיקום הממקבלי סל אחוז  21-כ ,5104-לות הנפש אהשנתון של שירותי ברי

רוב נכי הנפש המתגוררים במגורים נתמכים מקבלים  ,כמו כן .מגורים נתמכיםל

הרמה הנמוכה יחסית של הסובסידיה אלא שממשרד השיכון סבסוד לשכר הדירה. 

 ,ה שרוב נכי הנפש מקבלים מהמוסד לביטוח לאומיוכן קצבת הנכות הנמוכ ,לדיור
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מונעות מרבים מהמשתקמים למצוא מגורים במקומות המועדפים עליהם ובקרבת 

 סיבייםנאינט לעבור להסדרי דיור נתמךעליהם  המקש. הדבר גם בני משפחותיהם

יקרים יותר.  מפני שהסדרים כאלו, המגבילים את האדם במידה פחותה יותר, פחות

 למגורים בפריפריה ובשוליים לפנות דוחקות רבים מהמשתקמים ואל עובדות

. מצב זה עלול להוביל ליצירת "גטאות" של נכי נפש, כפי החברתיים והגיאוגרפיים

 ((Aviram and Segal, 1973; Isaac and Armat, 1990 שקרה במקומות אחרים בעולם

  .יהם ובשיקומם בכלללפגוע בזכויות המשתקמים, באיכות חיו

אלי במכרזים של רי לאהתמחור אחת הסיבות לפגיעה באיכות השיקום היא ה

ם יוטנציאלירבים מהיזמים הפ נמנעיםללא תמחור סביר  .שירותי השיקום

לתלות של  ומובילעדר תחרות יהללצמצום או  מביאשמלהשתתף במכרזים, מה 

ע שמצדם נאלצים לפגו – המפעילים את השירותיםהמעטים ביזמים  הממשלה

שכן הממשל חייב שתהיה לו אפשרות  –כדי לא להפסיד כסף  באיכות השירותים

 ליישם את דרישות החוק ולהבטיח שירותי שיקום. 

בצורה שתאפשר  המכרזיםיש לבדוק את הנושא ולתקצב את  ,לאור כל זאת

א ובה בעת תבטיח פיקוח ובקרה נאותים ותמנע כשל שוק שיבי ,תחרות אמיתית

 ובזכויות המשתקמים. שירותי השיקוםלפגיעה באיכות 

על נושאים הקשורים לתקציב שירותי השיקום מבלי דיון את הלא ניתן לסיים 

  .5102בשנת ליישמה שמתוכנן  ,בבריאות הנפשייחס לרפורמה הביטוחית להת

 ותקצוב שירותי השיקום בקהילהבבריאות הנפש הרפורמה הביטוחית 

והאשפוזיים בבריאות האמבולטוריים  השירותיםהרפורמה הביטוחית והעברת 

מספר את לשיפור השירותים, לצמצם להביא נועדה לאחריות קופות החולים הנפש 

בקרב  הביקוש לשירותי השיקום בקהילהאת ל ימשכם ולהגדאת האשפוזים ו

אולם ללא מענה הולם של שירותי  הדרוש.הטיפול את הזכאים שעד כה לא קיבלו 

הרפורמה הביטוחית תצליח. האם הצורך הגובר השיקום בקהילה, ספק אם 

 בשירותי השיקום בקהילה נלקח בחשבון בעת תכנון הרפורמה הביטוחית?

של שירותי בריאות שפר את מנגנון התקצוב אמורה להרפורמה הביטוחית 

מתעדכן שלאורן ישונו אמות המידה  נקבע כי 5105ביוני  50-מ פסיקת בג"ץב .הנפש

מנגנון קביעת התקציב שפר את ל ובאחריותה של המדינה ,תקציב קופות החולים

. השאלה שצריכה להטריד את כל גדיל את התקציבולמעשה לה –לקופות המועבר 

לה ישתקפו גם בהגד והאם שינויים אלהיא החרדים לרמת שירותי בריאות הנפש 

. אין ודאות שכל התקציבים המועברים לקופות אליהם המופנההתקציב  בפועל של
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 אלוקליטת שירותי בריאות הנפש אכן יזרמו ליעדם, שכן תקציבים לשם לים החו

השימוש בהם נתון אופן ואינם ייעודיים לתחומים מסוימים )למשל בריאות הנפש( 

תחרות בשירותי קופות החולים בין בשל ה לשיקול דעתן של קופות החולים.

שירותים סכנה שחלק מכספי בריאות הנפש יזלגו ליש התחומים השונים, 

למבוטחים, להתמחויות אחרות ולשדולות חזקות יותר. לאור אטרקטיביים יותר 

לאחר  כעשור או שניים – על המדינה להבטיח שלפחות בתקופה הראשונה ,זאת

קצועית, אות הנפש ועד שתיווצר להם שדולה מ, עד שיתייצבו שירותי בריהרפורמה

 היה פיקוחידים לבריאות הנפש והכספים המיוע יסומנו – מינהלית וציבורית חזקה

מבולטוריים אשיפור השירותים האשפוזיים והיש להניח כי על דרכי הוצאתם. 

 רותי השיקום בקהילה.יאת שבעקבות הרפורמה עשוי גם לשפר 

שהם יעודכנו באחריות המדינה, יש להבטיח  נותריםמכיוון ששירותי השיקום 

תוספות נדרשות בגין בו יות במשקקרויהתיבשינויים דמוגרפיים, תוך התחשבות ב

צרכים מיוחדים של בגין וכן  ,עדכונים של טכנולוגיות התערבותיות מוכחות

 הגיאוגרפית והחברתית של המדינה. אוכלוסיות ספציפיות בפריפריה 

 כוח אדם

ואף את  ם,כוח האדם המפעיל את השירותים הוא מרכיב חיוני הקובע את איכות

עשור במהלך הבהתייחסו להיערכות כוח האדם  ו.מידת יישומו של החוק עצמ

 5101-ו 5117בדוחות לשנים  קבעמבקר המדינה  ,השיקום הראשון ליישומו של חוק

שכוח האדם המנהל את השירות, מפעיל את ועדות השיקום ועוסק בפיקוח ובקרה 

 . והראויה של מערך השיקום רחוק מלהספיק להפעלתו התקינה

עדר דרישות ייזמים פרטיים, ובה בידיכולה מופעלת  מכיוון שמערכת השירותים

פעיל את השירותים, אין שירמה מקצועית גבוהה כוח אדם במצד הממשל ל

כוח האדם אינו תואם את הרמה המקצועית הנדרשת פעמים לא מעטות להתפלא ש

תחמיר  כדי לשנות את המצב, חשוב שהמדינה לצורך ביצוע המשימות של השיקום.

, על המשמעות התקציבית מכרזים לאיכות ראויה של כוח אדםבדרישות את ה

 הכרוכה בכך. 

כניות צעיר יחסית, יש צורך לפתח תלאור העובדה שתחום השיקום של נכי נפש 

, אם במסגרת מאמץ לפתח מקצוע ייחודי לעיסוק בשיקום בענףלהכשרת כוח אדם 

יש להגביר . קיימיםבמסגרת המקצועות האו ( 5100, אחריםונכי נפש בקהילה )רועה 

את המאמץ לפתח הכשרה מקצועית הולמת, הן ברמה אקדמית והן במסגרת 

  .תכניות שונות שאינן מובילות לתואר אקדמי
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בעלי נכות נפש להדגיש את החשיבות בהכשרת כוח אדם של גם בעניין זה ראוי 

וכמובן בהעסקתם. אמנם במהלך העשור האחרון נעשו מאמצים לא מבוטלים 

(, אבל אלה 5113לידור, -דודאי והדס)זה, ואף היו הישגים הראויים לציון  בתחום

רחוקים עדיין מהרצוי, בעיקר כאשר מדובר בהעסקה בשוק החופשי של אנשים 

  .הסובלים מנכות פסיכיאטרית

 שירותים

מאז שחוק שיקום נכי נפש בקהילה עוצב בכנסת בשנות התשעים של המאה 

צריכות  כאלוהחלטות ם ולא הוכנסו בו שינויים. לא הוערך סל השיקו ,הקודמת

ידע מצטבר על הנושא ו מך הערכות אמפיריות של הסל הקייםעל סלהתקבל 

. חשוב מוגדרים שיקולים תקציביים וסדרי עדיפויות על בסיס וכן ,מהעולם ומהארץ

אך היא  ,לציין שקביעת סדרי העדיפויות צריכה אמנם להיות מבוססת על ידע

בשיקולים חברתיים ומחייבת דיון ציבורי בהשתתפות מומחים, אנשי כרוכה גם 

 מקצוע, מחוקקים וכמובן גם בני המשפחות והמתמודדים עצמם.

מחייבים הבין הנושאים שהתבררו כבר במהלך העשור הראשון ליישום החוק 

קשיים במעבר של נכי נפש למגורים  – "הוסטליזציה"תופעת הנכללים  תשומת לב

בקהילה; בעיות במיצוי זכויות ובבחירת שירותים; שיעור  ותפח מגבילים

, רמת סבסוד במגזר הערבי; זמן המתנה ארוך לפתרונות דיורנמוך משתקמים 

עדר התייחסות יעדר אפשרות בחירה באזורים מסוימים; היוה לשכר דירה נמוכה

הולמת ורגישות תרבותית מספקת לאוכלוסיות מיוחדות; ליקויים בהמשך טיפול 

אמבולטורי לאחר אשפוז ובתיאום בין מערכות קליניות ושיקומיות; כיסוי חלקי 

קשיים בפתרונות שיקום תעסוקתי במסגרת וולא מספק של שירותי תיאום טיפול; 

האפשרות להשלמת השכלה ללימודים  להרחיב אתצורך  יש ,כמו כן .השוק החופשי

 . 03 מתחת לגיל וערלנולהשלמת השכלה לקראת התואר הראשון 

מבקר  בדוחותונכללו אף  ,כפי שעולה מהנתונים שפרסמו שירותי בריאות הנפש

א העובדה שרבים מנכי הנפש ואחד הנושאים המחייב תשומת לב מיידית ההמדינה, 

בין רבע על סמך בדיקות שנערכו, לא מממשים את סל השיקום שהוקצה להם. 

רכיב אחד מהשירותים מאלה שאושר להם סל שיקום לא מממשים אפילו מ לשליש

שהסיבה לכך  ייתכן .רבים אחרים בוחרים לממש רק חלק מהסלו ,שהוקצו להם

אין ספק ו ותים ובכוח האדם האמון על הטיפול,היא בעיות בתהליכי הקצאת השיר

 מחייב בדיקה. נושא זה כי
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מכיוון שהמרכיבים השונים של מערכת שירותי בריאות הנפש פועלים ככלים 

השיקום תלוי בתפקודן של המערכת האשפוזית והמערכת  שלובים, מערך

הפגיעה המתמשכת  שירותים חברתיים.בכמו גם במערכות בריאות ו ,האמבולטורית

עדר שיתוף פעולה יעיל עם הרפואה יוה( Aviram, 2010)במרפאות הקהילתיות 

כפי  – ועם שירותי הרווחה המקומיים המערך הקליני בבריאות הנפש , עםיתזהפי

יביאו ללא ספק להשלכות שליליות על תפקודה של מערכת השיקום  –ורה כיום שק

כנס יהמיועדת לה ,הרפורמה הביטוחית .ויפגעו ביכולתה למלא את ייעודה ,בקהילה

אכן לקבוע שהשינוי מוקדם עדיין  , אמורה לתקן מצב זה, אולם5102-לתוקפה ב

 יתרחש. 

 בריאות הנפשב שיקום נכי נפש בקהילה והרפורמה הביטוחית

רכזית שהרפורמה השיקומית תצטרך להתמודד עמה בעת יישומה של הבעיה המ

 ההאשפוז ושירותי המרפא ישבעוד ששירותמכך הרפורמה הביטוחית נובעת 

ותרו באחריות ייועברו לאחריות קופות החולים, שירותי השיקום יבבריאות הנפש 

להעביר את כל מי שראוי הממשלה. לקופות החולים יהיה תמריץ טיפולי וכספי 

יהיה תלוי בתקציב זה אולם מערך  הממשלתי, לשיקום בקהילה למערך השיקום

מן . דרושיםהשירותים האת יכולתו לספק נוגע להאחרות בכל  ברשויותהמדינה ו

 ,היעיל של השירותים האמבולטוריים ושל שירותי האשפוז , תפקודםאחרהצד ה

שיקום לצורך המשכיות הטיפול להקליניים  התיאום הנדרש בין השירותים ובעיקר

. מערך השיקום יהיה נתון הממשלה שלוהיעילה ה המלאה תבשליטלא יהיו  ,ורמתו

)כלומר לארגונים  לסביבה התפקודית שלוו ,בצבת ארגונית ותקציביתאפוא 

יהיו  (ומשפיעים על תפקודו ולמערכים המקיימים עמו קשרי גומלין קבועים

  .תורמים לפעילותו הראויהאו שלו תואמים את  חאינטרסים שלא בהכר

 סיכום. 4

גיה של הרפורמה השיקומית בעשור הראשון ליישומה אכן מרשימים, אך שהי

עמד על לא מעט בעיות וסוגיות המחייבים הפרק המשך הצלחתה אינו מובן מאליו. 

 לבחון את הליקויים ואת הבעיות שהתגלו, להעריך את השירותיםהתייחסות. יש 

כדי לתקן את הטעון תיקון.  פעולשניתנו, את דרכי אספקתם ואת תוצאותיהם ול

הערכת מערך מידע אשר יאפשר מעקב, בקרה ולפיתוח בעניין זה יש חשיבות רבה 
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תוצאות. למרות הצהרות חוזרות ונשנות מצד שירותי בריאות הנפש, משרד 

מבוססי  הבריאות ומשרד האוצר בדבר החשיבות שהממשל מייחס למחקרים

  .ראיות על תוצאות השיקום, עד כה לא נעשה בתחום זה אלא מעט

מחקרי הערכה על תהליכי השיקום ועל תוצאותיהם חשובים לא רק מבחינה 

אלא גם מבחינה ציבורית. יש להם חשיבות לחיזוק  ,מקצועית ותקציבית

רית והדבר חיוני במיוחד לאור חולשתה הציבו ,הלגיטימציה הציבורית של התחום

עבורה נחקק חוק השיקום. מן הראוי היה לאמץ את ההסדר ששל האוכלוסייה 

ים מהתקציב מוקדש לפיו אחוז מסוש ,הנהוג לגבי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 כמו כן,או לפחות בהסדר מנהלי.  ,וקבח מעוגנתלכך וההקצאה  למחקר ולהערכה

לחוקרים יוקצו ם לקבוע סדרי עדיפות למחקר ולהערכה ולהבטיח שהכספיחשוב 

 על סמך הערכה מדעית עצמאית לחלוטין.  ,באופן בלתי תלוי במערכת המבצעת

מערך השיקום שאלת השתייכות הוא  לבדיקה מושכלתנושא נוסף שראוי 

: האם יש להשאירו באחריות משרד הבריאות או להעבירו, משרדי הממשלהל

רך טציימות שהממשל אחת המשזו  למשל, למשרד הרווחה והשירותים הציבוריים?

יישום הרפורמה הביטוחית, ועשור השני ליישום החוק ה עם בואלהתמודד עמה 

 ינחו את הבדיקה.הם שוחשוב ששיקולים מקצועיים וארגוניים 

 חשיבותיש של מערכת בריאות הנפש לתפקוד יעיל ומועיל , שנאמר בפרקכפי 

כלומר ערכת זו, של המשתמשים במ חייהםרבה לא רק מבחינת שיקומם ואיכות 

 ראוילפיכך, מתמודדים ובני משפחותיהם, אלא גם מבחינה חברתית וכלכלית. ה

בדומה לתחומים אחרים  ,פירות השיפור ברמת החיים בארץמגם  שהתחום ייהנה

כי התקציב הממשלתי לבריאות הנפש אמנם לא השתנה מלמדים בחברה. הנתונים 

צ'רניחובסקי ורגב בפרק של צוין משכפי  ,)בערכים קבועים( בעשור האחרון, אך

מלשקף את הגידול  הרחוק ההוצאה הציבורית לשירותי רפואה, בספר זה (5104)

את  תאמהלא וה ברמת החיים בארץ, ישחל בתוצר המקומי הגולמי ואת העלי

  .שיפור שחל בתחומים אחרים של השירותים החברתיים בתקופה הנידונהה

הגוף המבצע של השיקום  בעזרתזכרו שהואמנם ניתן לתקן חלק מהבעיות 

עצמו, אבל חלק לא מבוטל תלוי במערכות אחרות ובגורמים שלמערך השיקום אין 

חוק השיקום, נסדקה נחקק שליטה עליהם. בעקבות השינויים שחלו מאז 

הקואליציה שתמכה בחוק. משרד האוצר, שהיה חיוני להצלחת החוק בראשית 

באמצעים ובין שבאמצעות חקיקה שבין  ,אותו יישומו, מבקש כיום להגביל

מאז בבריאות הנפש  הביטוחיתיישום הרפורמה הדחיות התכופות בתקציביים. 

 ,מתמשכת בשירותים האמבולטורייםהפגיעה הכמו גם  ,שלהי המאה הקודמת
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מידה לא מבוטלת של  יש כמובןלכך, נוסף  עלולות אף הן לפגוע במערך השיקום.

 ,בעוד שנתיים תהרפורמה הביטוחיסוף -וףסשבה תיושם הדרך בעניין חוסר ודאות 

 וכיצד הדבר ישפיע על הרפורמה השיקומית.

למרבה הצער נושא בריאות הנפש, לרבות שיקומם של נכי נפש בקהילה, נמצא 

העובדה שמדובר באוכלוסייה חלשה, הסובלת מסטיגמה בשולי העניין הציבורי. גם 

לפיכך . לגביה מדיניותההשפיע על שינוי ומהדרה חברתית, מקרינה על יכולתה ל

 על אנשי המקצוע המטפלים באוכלוסייה כבדהאחריות מוסרית ומקצועית  מוטלת

ועל אותם גורמים חברתיים, מעטים ככל שיהיו, החרדים לנכי הנפש ולאיכות  זו

חייהם. יש לעשות מאמץ, לארגן שדולה פוליטית וציבורית, ובעזרת המתמודדים 

הם להעלות את הנושא על סדר היום הציבורי ולפעול לשימור, פיתוח ובני משפחותי

אופן היישום על גם לכך השלכות  יהיושאין ספק וקידום הרפורמה השיקומית. 

ובסופו של דבר על איכותם ותועלתם של כל  ,הרפורמה הביטוחית העתידי של

 שירותי בריאות הנפש בישראל. 
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