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תקציב המדינה הוא ,ביסודו של דבר ,מאגר של משאבים לאומיים
המופנה לביצוע מטלות שהממשלה קיבלה על עצמה בתחומים השונים.
גודלו והתפלגותו בין השימושים השונים מכתיבים את התפתחותם של
קטעים חשובים בפעילות הציבורית ,ומשפיעים במידה רבה על התפקוד
של החברה כולה ושל כל חלק ממנה .בראייה כזאת אנו בוחנים את
התפתחות הרווחה החברתית על סמך ניתוח תקציב המדינה המופנה אל
השירותים החברתיים.
לאורך כל השנים נטל תקציב המדינה חלק מסיבי מן התוצר של
המשק ותיעל אותו לאפיקים ציבוריים ,כמתחייב מהגדרת הממשלה את
צורכי המשק .עצם גודלו של התקציב ,במונחים מוחלטים ויחסיים ,משך
תשומת לב רבה בדיונים הכלכליים ,ולעתים קרובות חייבו ההתפתחויות
הכלכליות התאמות ברמתם הכללית של התקציב ושל מרכיביו.
עד העשור האחרון ,המקבץ הגדול ביותר בתקציב  -למעשה הדומיננטי
בו  -היה תקציב הביטחון .בשנות השמונים נטל תקציב הביטחון כמעט
מחצית מההוצאה הכוללת של הממשלה .לעתים קרובות ,בעת הדיונים
הפיסקליים ,משהתעורר הצורך לבצע קיצוצים משמעותיים בתקציב
(ומתי בעצם לא היה מצב כזה?) הועלו דרישות מצד כלכלנים להפחית
מהוצאות הביטחון .במקרים אלה ,נקודת המוצא לא היתה בהכרח
הקביעה שרמת ההוצאה הביטחונית גדולה מדי לאור הצרכים הצבאיים.
נקודת המוצא היתה אחרת :מכיון שקבעו המומחים שיש צורך להקטין
את התקציב הכולל ,ומכיון שהפחתה אף של אחוזים רבים בסעיפים
קטנים לא תניב את התוצאה האריתמטית המבוקשת ,אין מנוס אלא
לפנות אל מקבץ ההוצאות הגדול והמסיבי ,תקציב הביטחון .נמצא שעצם
גודלו היחסי של תקציב הביטחון העלה אותו אל הכוונת של המקצצים.
בשנים האחרונות ,כפי שמראים הנתונים בדו"ח זה ,התחלף סדר
הגודל של שני הענפים הראשיים  -חברה מול ביטחון .למעשה התחלפו
שני המכלולים הללו במיקומם היחסי ,וההוצאה החברתית נטלה בדיוק
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אותו מקום שתפס בעבר תקציב הביטחון .כך קרה ,אפוא ,שהתקציב
החברתי החליף את תקציב הביטחון גם כיעד ראשון במעלה כל אימת
שמתעורר צורך לקצץ (וכאמור  -מתי לא?) .זה כנראה גורלו של מקבץ
שמשקלו בתקציב הכולל עולה על חמישים אחוז.
אין להבין את הדברים הללו כמבטאים זלזול במושג "אילוץ תקציבי".
יש לזכור ,כי ההוצאה החברתית איננה גודל רב ממדים רק במונחים של
אחוזי תקציב .היא נוטלת גם חלק גדל והולך מהתוצר של המשק .בשנים
האחרונות היוו הוצאות הרווחה למעלה מחמישית התוצר הכולל של
המשק (התמ"ג) .ולכן קביעת גודלו של המגזר החברתי הינה – וחייבת
להיות  -חלק בלתי נפרד מההחלטות במישור הכלכלי.
הערכת ההתפתחות במישור החברתי מצריכה ,אפוא ,עיון מעמיק
במדיניות הכלכלית .מה עוד שזו כשלעצמה מכתיבה יסודות מרכזיים
במערכת הרווחה .אם נבחן ,למשל ,את השינויים בהתחלקות ההכנסות
בחברה נמצא ,כי הגורם המרכזי באי-השוויון טמון בפערי השכר
וההכנסה הכלכלית .אכן אין לבוא בטענה אל מנגנוני ההתערבות
הממלכתיים שאינם מצליחים לצמצם באופן נמרץ יותר את אי-השוויון.
הפערים בשוק העבודה הם עמוקים מכדי שמדיניות תשלומי העברה
תעלימם או תפצה עליהם באופן נכבד כנדרש .ואולם יש מקום לבחון
באיזו מידה המדיניות הכלכלית המקיפה תורמת לכתחילה להיווצרותם
של הפערים.
קיומם של פערים בהכנסות ובשכר הוא ,בין היתר ,תוצאתו של רפיון
כלכלי :מיתון ,אבטלה וצמיחה איטית – או חוסר צמיחה .אלו הן בדיוק
אותן תופעות שהמדיניות הכלכלית אמורה למנוע ,ואת הדרך לכך
מתווים צבי זוסמן ,במאמר המופיע להלן כרקע לניתוח הקצאת
המשאבים לשירותים החברתיים ,וארנון גפני ,בדברי הסיכום שלו
המופיעים בראשית הספר.
התחלקות ההכנסות אינה המישור היחיד בו קיימים פערים ואי-
שוויון .בבדיקה מקיפה של היבטים פלורליסטיים בחברה הישראלית,
אשר נערכת עתה במרכז ,מתגלים פערים מתמשכים במערכות החינוך,
שעליהם מצביעים חיים אדלר ונחום בלס .גם שוק העבודה לוקה
בהבדלים קיצוניים ,הן באיפיון של משלחי היד והן במידת האבטלה ,כפי
שמראה ג'ימי וינבלט .רפיון בתעסוקה הוא מקור ראשוני להיווצרותם של
פערי הכנסה ,אך מעבר לכך הוא פוגע במעמדם החברתי של המובטלים
בפועל ושל אלה שנמצאים בסיכון להיות מחוסרי עבודה.
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פערים ואי-שוויון הם מפגע חברתי שיש בכוחו לזעזע את יסודות
החברה ולפגוע בחוסן הלאומי ,ואם כך הדבר כאשר הפערים חלים באופן
אקראי על פרטים בחברה ,על אחת כמה וכמה חמור המצב כאשר קוי
ההפרדה בין מי שיש לו ומי שאין לו תואמים גם קוי הפרדה עדתיים או
מקבציים אחרים .המחקרים הראשונים בסידרה זו ,שכבר הושלמו
וכלולים במדור השלישי בספר זה ,מצביעים כי אכן יש התאמה בין
השתייכות קבוצתית ובין שכיחות העוני ,המצוקה והמחסור .ולא זו
בלבד ,אלא גם השירותים החברתיים שנועדו לצמצם את הפערים ,אינם
משיגים את יעדם – אם מסיבות תקציביות ואם מסיבות של תכנון לקוי
ויישום כושל של מדיניות האמורה להקטין את אי-השוויון.
בפרק המרכזי של הדו"ח בוחן צוות המרכז את תקציב המדינה ואת
הנתח המופנה בו לשירותים חברתיים .הניתוח מראה ,כי בתקציבים של
השנתיים הקודמות ושל השנה הבאה נבלמה מגמת הגידול שאיפיינה חלק
גדול משנות התשעים .יחד עם זאת יש לזכור ,כי הרמה המוחלטת בה
נעצרה ההוצאה החברתית היתה גבוהה מבכל תקופה קודמת .מה
שמצריך עיון מחודש איננו כל כך הרמה הכוללת ,אלא החלוקה
לפעילויות השונות .כך הדבר לגבי תחומים ראשיים  -למשל ענף הבריאות
שחלקו מתקפח בהשוואה לתחום החינוך  -וכך גם לגבי תחומי משנה
בתוך כל אחד מהשירותים הגדולים.
הקושי המרכזי בהשגת חלוקה רציונלית יותר נעוץ באילוצים
פוליטיים העומדים על דרכם של המתכננים ,כמו גם כוחות הלחץ של
הגורמים המקצועיים הקיימים בכל אחד מהתחומים .המשימה המרכזית
הניצבת בפני מקבלי ההחלטות היא לנסח סדרי עדיפויות שיביאו לסגירת
הפיגורים שנצברו במהלך השנים בחלק מתחומי הרווחה.
דו"ח זה הוכן על-ידי חברים בצוות המרכז ,כפי שמצוין בראש כל
פרק ,והם נעזרו בדיונים שקיימה מועצת המרכז על פני השנה .תרומה
מיוחדת הרימו דלית נחשון-שרון שערכה את המאמרים והכינה את הספר
לדפוס ,בעזרת יהודית אגסי שהדפיסה את הטיוטות הרבות ותרמה
לעיצוב הסופי של הספר .מרינה קונין ויוליה סוקול סייעו בידי יואל
בלנקט אשר ריכז את עבודת התשתית שליוותה את הכנת הפרקים .מירי
סלע סייעה בכל הצדדים המנהליים שליוו את העבודה .לכולם תודה
מקרב לב.
יעקב קופ
ירושלים ,מרחשון תשנ"ט ,נובמבר 1998
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ארנון גפני
מחקרי המדיניות המתפרסמים בספר זה נחלקים לשלושה מדורים:
במדור הראשון מוצג הרקע הכלכלי .במדור השני מוצג ניתוח הקצאת
המשאבים לנושאים חברתיים ,ואחריו פרקים המטפלים בהתפתחויות
שהיו ובסוגיות מיוחדות בתחומי החינוך ,הבריאות והרווחה .המדור
השלישי עוסק בהיבטים חברתיים של נושא הפלורליזם בחברה
הישראלית .המאמרים המתפרסמים במדור זה נכתבו במסגרת פרוייקט
השוואתי שהחל להתבצע השנה במרכז לחקר המדיניות החברתית
בישראל ,במשותף עם מכון ברוקינגס בוושינגטון.
במועד כתיבת הספר ,סוף שנת  ,1998המשק הישראלי נמצא בעיצומו
של מיתון עמוק ,מהחריפים בתולדות מדינת ישראל .המיתון החל לפני
יותר משנתיים ,החריף עם הזמן ונראה שגם בשנת  1999יימשך ואף
יעמיק .התופעות הבולטות בשטח הן :הפסקת הצמיחה של המשק,
אבטלה הולכת וגדלה ,ירידה בהשקעות ובייצוא .המיתון עצר את תהליך
הקידום החברתי שמדינת ישראל היתה נתונה בו במחצית הראשונה של
העשור ואף הביא לנסיגה במספר תחומים.
על רקע זה גברה חשיבותה של המדיניות המקרו-כלכלית מתוך מכלול
נושאי המדיניות החברתית והיא משפיעה היום באופן דומיננטי על
הקידום של כל נושאי החברה .המרכז קיים בשנת  1998מספר דיונים
בהשתתפות אחדים מבכירי הכלכלנים בישראל בנושא היציאה מהמיתון.
בדיונים אלה הסתמנה הסכמה שגם אם היו מספר גורמים חיצוניים
למיתון כגון ,משברים בינלאומיים ,הקטנה ניכרת בקצב העלייה וקיפאון
בתהליך השלום ,הרי שהמיתון נגרם בעיקר על-ידי שילוב של מדיניות
תקציבית ומדיניות מוניטרית מרסנות במינון חריף במיוחד.
מאמרו של צבי זוסמן ,מיתון ,צמיחה ותקציב המדינה ,במדור
הראשון של הספר ,מטפל בשאלת המדיניות התקציבית העשויה להוציא
את המשק מהמיתון .הממצאים המובאים במאמר מצביעים על כך
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שהמדיניות הפיסקלית והמדיניות המוניטרית ,המצמצמות ,עדיין ננקטות
על-ידי הממשלה ובנק ישראל ,זו השנה השלישית ,למרות שהתנאים
במשק השתנו כבר בסוף  1996וחייבו תפנית משמעותית במדיניות
הכלכלית .צבי זוסמן קובע כי "המיתון המתמשך מחייב ניהול מדיניות
אנטי-מחזורית באמצעות תקציב מדינה יותר מרחיב ,ובאמצעות מדיניות
מוניטרית פחות מרסנת ,שיסייעו למגזר העסקי לצאת מהמיתון ולהגיע
לקצב הצמיחה התואם את הגידול בכוח העבודה ובפריון בשנים הבאות".
עם זאת ,הוא מדגיש כי לנוכח אי היציבות במערכת הפיננסית העולמית,
והחשיפה הגדולה של המשק הישראלי לזעזועים חיצוניים ,יש להפעיל את
המדיניות באופן מתון ובכפוף ליעדים רב-שנתיים בתחום ההוצאה
הציבורית כפי שנגזר מכושר הצמיחה הפוטנציאלי של המשק.
צבי זוסמן מסביר כי למעשה נוטרלה השפעתם של "המייצבים
האוטומטיים" (שהיו אמורים להגדיל את הגירעון התקציבי בתקופת
המיתון) הן דרך קיצוצים בהוצאות והן דרך העלאות מסים .ובכן ,אם
מוסכם שמדיניות תקציבית יכולה להשפיע על הפעילות המשקית ,לפחות
בטווח הקצר ,שואל המחבר ,מדוע היא נפסלה על הסף כאופציה לזירוז
היציאה של המשק מהמיתון .במאמר מועלית הצעה להגדיל את הצריכה
הציבורית הריאלית ב -3אחוז לשנה כמדיניות תקציבית אלטרנטיבית,
במסגרת רב-שנתית .על מנת לקדם את הצמיחה על-ידי המגזר העיסקי
הוא מציע למקד את הגידול במיוחד בסעיפים המפעילים במהירות ביקוש
מקומי ,ויחד עם זאת פועלים להקטנת אי-השוויון.

הקצאת המשאבים
הניתוח של ההוצאה החברתית והרכבה ,בחלק המרכזי של הספר ,מבליט
עוד את השפעת המיתון שגרם להקפאת הרמה של ההוצאה החברתית
במחצית השנייה של שנות התשעים .מסתבר בניתוח כי ההוצאה
החברתית הכוללת שהיוותה בראשית העשור  45אחוז מסך-כל ההוצאה
הפנויה (מהחזר חובות) של הממשלה עלתה עד אמצע העשור לכדי 53
אחוז .אולם רמה חדשה זו הוקפאה בשלוש השנים האחרונות .המיתון בא
לידי ביטוי גם בשינוי הרכב ההוצאה החברתית ,בעליית משקל ההוצאה
להבטחת הכנסה (בעיקר עקב גידול ניכר בתשלומי דמי האבטלה) ובירידת
משקל ההוצאה לשירותים בעין.
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מעניין מאד הממצא ,שכתוצאה מהעדיפות שנתנה הממשלה לתקציב
החינוך במחצית הראשונה של העשור ,החינוך הוא השני בגודלו בין
תקציבי הממשלה ,לאחר תקציב הביטחון .הפער המוחלט והיחסי בין שני
התחומים הללו הולך ומצטמק על פני השנים וייתכן כי אם תימשך מגמה
זו לא רחוק היום בו שני התקציבים יהיו באותו גודל .לצד התפתחות זו
בולטת הרמה הקבועה של הוצאות הבריאות מאז  ,1996ולאור גידול
האוכלוסייה ,התרחשה ירידה מצטברת בהוצאה הממוצעת לנפש.
בפרק העוסק במערכת החינוך מושם דגש על החינוך העל-יסודי ,על
צמצום הנשירה מן המערכת ועל הרחבת הזכאות לבגרות :המאמץ הגדול
שהושקע בעשור האחרון להתגבר על תופעת הנשירה בחינוך העל-יסודי
הביא להתקדמות רבה והנשירה ירדה באופן משמעותי .יש לציין עם זאת
כי המגזר הערבי עדיין מפגר לעומת המגזר היהודי ובתוך המגזר היהודי
מפגר החינוך הממלכתי-דתי אחרי החינוך הממלכתי .לגבי הזכאות
לתעודת בגרות שהיא ללא ספק מפתח לעתידו החברתי-כלכלי של הפרט
בישראל בכלל ולא רק בדרכו להשכלה הגבוהה ,השנים האחרונות
מאופיינות בהגברת המאמץ בכיוון של "משיכת" אוכלוסיות חלשות יותר
להשגת תעודות בגרות.
העיסוק בנושא ההשכלה הגבוהה נוגע בהתפתחות המעניינת והחשובה
ביותר שחלה בעקבות שינוי משמעותי של המדיניות בשנים האחרונות:
גידול ניכר במספר התלמידים ומקבלי התארים ,גיוון הולך ומתרחב של
מוסדות החינוך העל-תיכוני ותהליך הפרטה של החינוך הגבוה .הדיון
עוסק גם בתהליך של סגירת פערים בין קבוצות באוכלוסייה :הפערים בין
המינים התהפכו ,ושיעורי הלמידה של הנשים השיגו בהרבה את אלו של
הגברים .התהליך איננו דומה בתחום הפערים לפי מוצא ונותר פיגור גדול
בהשתתפות של ילידי ישראל יוצאי אפריקה-אסיה.
הסוגיה של פתיחת מוסדות פרטיים רבים להשכלה גבוהה נדונה
בהרחבה .הממצאים מצביעים על כך שבמוסדות הפרטיים שכר הלימוד
השנתי גבוה יותר (  $6000עד  $8000לשנה) ,אולם הונהגו בהם הסדרי
לימוד נוחים יותר לסטודנטים המאפשרים סיום מהיר יותר של לימודי
התואר (למשל ,סיום תואר ראשון בשנה אחת במקום שלוש שנים).
כמו כן נדונה במאמר סוגיית שכר הלימוד הנמצאת לאחרונה בין
הנושאים שבראש סדר היום הציבורי .לחוקרי המרכז נראה ,כי ראוי
לחזור ולדון בהצעה שהועלתה בשעתו בפרסום של המרכז לחקר
המדיניות החברתית על-ידי אסף רזין ,הקובעת שיש לאפשר לכל סטודנט
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לממן את לימודיו על-ידי הלוואה שתוענק לו ,ללא התניה במצבו הכלכלי
הנוכחי .יש להדגיש ,כי הצעת המרכז שונה מן הרעיונות המושמעים
בימים האחרונים .לפי ההצעה המקורית ,ההלוואה אמורה לא רק לכסות
את שכר הלימוד אלא גם לאפשר לסטודנט אמצעי קיום משלימים
לתקופת לימודיו .כמו כן ,הפרעון אמור להתפרס על פני תקופה ארוכה
בהרבה מזו הנזכרת בהצעות הנוכחיות ,והתשלומים החודשיים אמורים
להיקבע לפי כושר ההשתכרות של הבוגר בעת הפרעון .במיוחד ,יש לקבוע
כי ההחזר החודשי יהיה ברמה שלא תעלה על אחוז מסוים מהכנסתו
החודשית של הלווה.
ניתוח ההוצאה הממשלתית על בריאות מצביע על "ניסיונה המתמיד
והעקבי של הממשלה לצמצם את מעורבותה התקציבית ולהביא להגדלת
חלקו של הציבור במימון ההוצאה הלאומית לבריאות" .תהליך זה מציב
את מערכת הבריאות במשבר עמוק מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .בשנת  ,1998לדוגמא ,הונהגה גבייה ישירה מהחולים גם
בקופות-החולים ,אם כמס על ביקור אצל רופא ואם כהשתתפות במחירי
התרופות" .פתרון זה חורג מהפילוסופיה הבסיסית של ביטוח בריאות
ממלכתי ,ואופן יישומו הוא רגרסיבי במהותו" .עמדת המרכז היא
שפתרון כזה אינו סביר ו"אם הגורמים המוסמכים מכירים בכך שזוהי
העלות הריאלית של אספקת השירותים ברמתם הקיימת [על-ידי קופות-
החולים] אז פירוש הדבר שנוסחת הגבייה והמימון הממשלתי היא פגומה
ויש לתקנה על מנת להשלים את החסר".
תרומתם של שירותי הבריאות לחברה לאורך השנים מבוטאת בפרק
בממצאים על תוחלת החיים של האוכלוסייה וצמצום תמותת התינוקות:
אורך החיים הממוצע במדינת ישראל עלה כמעט ב -10שנים מאז הקמת
המדינה  -שיפור של  15אחוז .בתחום של תמותת התינוקות נותר פער
ניכר בין המגזר היהודי והערבי ,אף שחלה התקדמות רבה גם במגזר
הערבי.
בפרק העוסק בשירותי רווחה אישיים מודגש תהליך ההפרטה החלקי
של המערכת המתבטא בכך שמרבית ההוצאה הממשלתית לשירותי
רווחה אישיים מתועל כיום לארגונים פרטיים ולעמותות הממלאים
תפקיד מרכזי באספקת השירותים .במקביל הולך ומתחזק מעמדן של
הרשויות המקומיות בהספקת ומימון השירותים מעבר ל -25אחוז ,שהוא
חלקן המתחייב לפי החוק .תהליך זה מגביר במידה ניכרת את הפערים בין
היישובים בהיקף השירותים הניתן לאוכלוסייה.
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ההתפתחות המרשימה ביותר בעשור האחרון חלה בהוצאה
הממשלתית ובמספר הארגונים המספקים שירותים לקשישים .יוסף קטן
המנתח את ההתפתחות בשירותים אלו ,קובע כי "אין ספק שהשירותים
לזקנים מגיעים כיום לחלק ניכר מאוכלוסיית היעד והם שיפרו את איכות
חייהם .יחד עם זאת נותרו מספר בעיות ללא מענה הולם כמו סוגיית
האשפוז הסיעודי ,והזקנים המוגבלים שאינם זכאים לקבלת שירותים
במסגרת חוק ביטוח סיעוד" .במרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל
פועל עתה צוות בין-תחומי בריכוזו של יעקב מנצ'ל האמור להגיש
בחודשים הקרובים מסקנות והצעות מדיניות בנושא האשפוז הסיעודי
לקשישים ומימונו.
אמנם בשנים האחרונות חל גידול בהתפתחות ההוצאה על השירותים
האישיים אולם ,יש לשים לב לכך ,שהגידול מתמקד בעיקר במרכיב
גמלאות הסיעוד הדומה בהתפתחותו למרכיבי הבטחת הכנסה ולא
למרכיבי השירותים בעין .מכל מקום ,התפלגות ההוצאה לפי שירותים
עיקריים משקפת העדפה ניכרת של אוכלוסיות הזקנים והמפגרים (בעיקר
במוסדות) לעומת אוכלוסיות מצוקה אחרות ,אשר נותרות ללא מענה
תקציבי הולם.

פלורליזם בחברה הישראלית
במאמר הפותח מדור זה ,תמורות בקבוצות האוכלוסייה – השפעות
דמוגרפיות ,עוסק יעקב קופ באספקטים הדמוגרפיים ובתמורות שחלו
בקבוצות האוכלוסייה מאז הקמת המדינה .הדיון מתמקד בשני
התהליכים הדמוגרפיים הראשיים שהם הגירה וריבוי טבעי ,תוך ניתוח
השפעות הגומלין בין גלי העלייה ,במיוחד שני הגלים הראשיים בראשית
התקופה ובתחילת העשור האחרון ,לבין הריבוי הטבעי" .העלייה הזינה
את גידולו המתמיד של המגזר היהודי ,ואילו הריבוי הטבעי הגבוה קיזז
את השפעת ההגירה .התוצאה היא שבמשך ארבעה עשורים נשמר ,פחות
או יותר ,היחס של  1 : 4בין שני המגזרים הראשיים הללו".
בתוך המגזר היהודי עוסקת העבודה בתהליך ההחלשה של
הדיכוטומיה בין יוצאי מזרח ומערב כאשר הגוש של ילידי הארץ גדל
בהתמדה .אולם ההבדלים אינם נעלמים והחלוקה לפי מוצא אינה
מאבדת מתוקפה .סוגיית מבנה הגילים באוכלוסייה היהודית מוצגת
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כהתפתחות בעלת מנגנונים מעניינים היוצרים מתכונת גידול מחזורית
המסייעת להבנה ולטיפול במערכות החברתיות .המאמר חושף תופעה
נוספת הקשורה לכך ,המתבטאת בקיום מעין "מייצב אוטומטי" הפועל
בחברה הישראלית לבלימת קצב ההזדקנות ,על אף התארכות תוחלת
החיים .בשלושת העשורים הראשונים הוכפל אמנם שיעור הקשישים
באוכלוסייה ,והוא הגיע ב -1980לקרבת  10אחוז .אולם מנקודה זו ואילך
הגידול הוא מזערי ,והוא מתרכז בעיקר בהשפעה של גל העלייה של שנות
התשעים .תופעת הבלימה הזו מנוגדת למתרחש ברוב הארצות
המפותחות.
חיים אדלר ונחום בלס עוסקים בנושא המאחד והמפריד במערכת
החינוך הישראלית .הם מעלים כשאלה ,מהו המינימום המשותף הדרוש
לחברה על מנת לתפקד? "נראה לנו ,שכאשר בחברה פלורליסטית כל
קבוצה מכירה בזכות קבוצה השונה ממנה ,ובזכות הפרט הבודד בתוכה
לייחודיותם ,ואילו הפרט והקבוצה מכירים בריבונות המסגרת הכללית
שבתוכה הם צריכים לבטא את ייחודיותם ,יש סיכוי לכך שהשילוב בין
השניים יחזק את החברה ויתרום ללכידותה" .על בסיס הגדרה זו הם
בודקים בהמשך המאמר את ההתפתחויות והתהליכים במערכת החינוך
מאז קום המדינה בתחומים שונים.
המסקנה העולה בעבודה היא כי "אנו עדים למידה הולכת וגוברת של
פרמיסיביות כלפי גילויים של נפרדות תרבותית ואקולוגית .פרמיסיביות
זאת מאפשרת את הרחבת ההשתתפות של קבוצות שבעבר היוו את
השוליים של החברה (חוגים חרדיים ,ערבים וחלקים גדולים של יוצאי
עדות המזרח) בחיים החברתיים והפוליטיים במדינת ישראל .מן הצד
השני מסייעת כנראה פרמיסיביות זאת להתפתחות אווירה של ניכור
ופעמים אף עוינות בין קבוצות שונות (בין חילוניים לדתיים ,למשל),
ולהתפתחותן של גישות המבקשות ליטול מן הקבוצה שכנגד את
הלגיטימיות שלה" .אדלר ובלס מדגישים כי חשוב שמערכת החינוך תמלא
מספר תנאים לגבי האוכלוסייה כולה כדי שהתגברות הפלורליזם בחברה
ובחינוך תתרום לגיבוש סולידריות כוללת .דוגמא מעודדת בכיוון זה
נראית להם הדרך שבה התפתחה מערכת החינוך במגזר הערבי ,אשר
שולבו בה אלמנטים כלליים המייצגים סולידריות ממלכתית עם מרכיבים
של נפרדות לאומית ,תרבותית ודתית ,בצורה שסייעה להשתלבותם
החברתית של בני מגזר זה.
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שוק העבודה בחברה פלורליסטית הוא נושא העבודה השלישית
במדור הפלורליזם .ג'ימי וינבלט מנתח את שוק העבודה ותפקודו בחברה
הפלורליסטית מנקודת מוצא ש"תנאי הכרחי לקיומה הבריא של חברה
פלורליסטית הוא שלא תהיה זהות של מעמדות כלכליים וחברתיים עם
קבוצות אוכלוסייה ממוצא לאומי או עדתי מוגדר" .שיעורי ההשתתפות
של הקבוצות השונות בכוח העבודה מצביעים על כך שהפערים בין נשים
וגברים הצטמצמו במידה כזו או אחרת בתוך כל קבוצות האוכלוסייה.
הפערים בין היהודים והלא-יהודים לא הצטמצמו ונשארו דומים למה
ששרר בעבר .לעומתם ,הפערים בין יהודים ממוצא מזרחי לאלו ממוצא
אשכנזי הצטמצמו.
לגבי ההתפתחות של התהליכים בתחומי ההשכלה והשכר ,ההכנסה
ומשלח היד והמעמד החברתי ,והמפגש שלהם בשוק העבודה – נראה כי
שוק העבודה הישראלי לא ייצר את התנאים ארוכי הטווח לקיומה של
חברה פלורליסטית .בכל הנוגע ליחסים בין יהודים וערבים ,המדיניות
הצליחה מעט מאד והפערים נשארו גדולים כבעבר .בתוך החברה
הישראלית היתה התקרבות מסוימת בגישור על הפערים בין אוכלוסיות
הדור הראשון אשר חזרו ונפערו דוקא בקרב אוכלוסיות הדור השני.
"ייתכן" קובע ג'ימי וינבלט "שהדבר מעיד על כך ,שהאמצעים שננקטו היו
בעלי השפעה בטווח הקצר וחלק מגורמי היסוד היוצרים פערים בין
עדתיים נותרו בעינם".
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מיתון ,צמיחה ותקציב המדינה
צבי זוסמן
בשנת  1998נמשך המיתון שבו נתון המשק מאז המחצית השנייה של
 ,1996ולפי נתונים ארעיים אף החריף והעמיק במהלך השנה .להשפעת
הצמצום בהיקף העלייה ממדינות חבר העמים ,הריסון התקציבי וריבית
ריאלית גבוהה ,נוספה השנה ההשפעה על ההאטה בסחר העולמי בעקבות
המשברים במדינות בדרום אסיה ,רוסיה ,ובדרום אמריקה .המיתון
המתמשך מחייב ניהול מדיניות אנטי-מחזורית באמצעות תקציב מדינה
יותר מרחיב ,ובאמצעות מדיניות מוניטרית פחות מרסנת ,שיסייעו למגזר
העסקי לצאת מהמיתון ולהגיע לקצב הצמיחה התואם את הגידול בכוח
העבודה ובפריון בשנים הבאות .עם זאת ,לנוכח אי היציבות במערכת
הפיננסית העולמית ,והחשיפה הגדולה של המשק הישראלי לזעזועים
חיצוניים ,יש להפעיל את הצעדים המרחיבים בכלל ואת המדיניות
התקציבית בפרט ,באופן מתון ,בכפוף ליעדים רב שנתיים בתחום
ההוצאה הציבורית ,הנגזרים מכושר הצמיחה האופטימלי של המשק
בטווח הארוך.

 .1המשך המיתון והחרפתו בשנת 1998
נתונים לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת  ,1998ואומדנים ראשונים
לשנה כולה מצביעים על המשך המיתון שהחל במחצית השנייה של ,1996
ואף על החרפתו בתחומי משק רבים:
האטת הצמיחה :קצב הצמיחה של התוצר העסקי ,המבטא את
הפעילות הכלכלית של המשק ,שירד בשנת  1997קרוב ל -2אחוז ,יהיה
השנה ,ככל הנראה ,קרוב יותר לאחוז אחד בלבד.
ירידה בתוצר לנפש :בתוצר לנפש ,המשקף את רמת החיים
הפוטנציאלית של האוכלוסייה בטווח ארוך יותר ,חלה בשנת  1997ירידה
קלה ,ובשנת  1998מסתמנת ירידה גדולה אף מזו של השנה הקודמת.
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גידול אבטלה  :שיעור האבטלה ,שהגיע לרמתו הנמוכה ביותר במחצית
הראשונה של  ,1996נמצא מאז בעלייה רצופה בהגיעו ברבעון השני של
 1998לשיעור של  9.4אחוז.
ירידה בהשקעות :ירידה בהיקף ההשקעות בנכסים קבועים ,שהיתה
בשיעור של כ -3אחוז בשנת  ,1997הואצה בשנת  ,1998בעיקר בגלל
הירידה בהיקף הבנייה למגורים.
האטת היצוא :בשנת  1997פעל הגידול של כ -7אחוז ביצוא ,שעלה
בהרבה על הגידול בביקושים המקומיים ,למניעת ירידה גדולה יותר
בפעילות המשקית .במהלך  1998נבלם הגידול ביצוא ,והגידול השנתי
הממוצע נאמד ב -3-4אחוז בלבד.
להתפתחויות שליליות אלה התלוותה האטה משמעותית בשיעור
האינפלציה עד כדי שלושה מדדים שליליים בארבעת החודשים האחרונים
של שנת  .1997בחודשים ינואר-אוגוסט  1998נמשכה מגמה זו ,עד לפיחות
הניכר בשער החליפין שהחל בספטמבר .1998
הירידה בכושר הייצור של המשק
ניתוח הגורמים שהביאו למיתון החריף בפעילות המשקית חייב להבחין
בין גורמים של טווח ארוך יותר ,שהביאו לירידה בכושר הייצור של
המשק ,לבין גורמים ארעיים יותר ,שגרמו לאי ניצול כושר הייצור הקיים.
כושר הצמיחה של משק בטווח ארוך נקבע על-ידי קצב הגידול של
האוכלוסייה ,המכתיב במידה רבה גם את קצב הגידול של כוח העבודה
הפוטנציאלי ,וכן על-ידי קצב הגידול של הפריון הכולל .1אכן בתהליך
הצמיחה המהיר של המשק בשנים  1990-95בולטת התרומה החשובה של
העלייה הגדולה שהגיעה בשנים אלה ממדינות חבר העמים .העלייה יצרה
ביקוש מקומי גדול לדירות ולכל הדרוש להקמת משק-בית בארץ חדשה.
העלייה הגדילה את היצע העבודה ,ויחד עם הגידול בעובדים הזרים ועם
קליטת חלק מהמובטלים הוותיקים הגיע הגידול בכוח העבודה הישראלי
והזר בשנים  1990-95לשיעור כמעט חסר תקדים של  6.6אחוז בשנה.

 1כושר הייצור האופטימלי של המשק נאמד כאן על פי הגידול בכוח העבודה ,ובהנחה של
גידול בפריון הכולל של המשק בשיעור של אחוז אחד לשנה (זאת לעומת ירידה בפריון
של כשני אחוזים בכל אחת מהשנים  1997ו .)-1998כמו כן הונח שמלאי ההון מותאם
לגידול בתוצר ,תוך שמירה על יחס הון-תוצר קבוע.
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ציור  . 1אוכלוסייה וכוח העבודה
שיעורי שינוי שנתיים

7
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3

אחוזים

4
2
1
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
כוח העבודה  +מועסקים לא -ישרא לים

אוכלוסייה

הגורם השני שאיפשר את קצב הצמיחה המהיר היו ההשקעות
הגדולות בענפי המשק .הכוח המניע היה העלייה ,שיצרה את הביקוש
וסיפקה בו זמנית את כוח העבודה שהיה דרוש להגדלת הייצור .האווירה
האופטימית ששררה אחרי הסכם אוסלו יצרה אקלים נוח לביצוע
השקעות נרחבות בדיור ובענפי המשק ,והמימון הבינלאומי שעמד לרשות
המשק ובעיקר הערבויות שניתנו על-ידי ממשלת ארצות-הברית לגיוס
ההון הנרחב שביצעה ישראל במדינה זו ,סיפקו את המקורות הדרושים
למימון ההשקעות הנרחבות.
נקודת התורפה של הצמיחה המחודשת במחצית הראשונה של שנות
התשעים היתה הגידול האיטי של הפריון  -הגידול המהיר בכוח העבודה
ובהון היצרני חיפו על הפריון הנמוך .מעניין להשוות בעניין זה את
התקופה הנוכחית עם תקופה מקבילה לפני שניים-שלושה עשורים .בניגוד
לצמיחה המהירה של המשק בתקופה הקודמת ,שהיתה מלווה בגידול
מהיר של הפריון ,הרי שתהליך הצמיחה בשנות התשעים היה בעל אופי
שונה לחלוטין :צמיחה המבוססת על הגידול בגורמי הייצור ,וכמעט ללא
גידול בפריון הכולל ,וללא גידול בתוצר לעובד .הגידול האיטי בכוח
העבודה  -עקב צמצום העלייה והטלת הגבלות על כניסת עובדים זרים -
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מכתיב למשק הישראלי כושר צמיחה לטווח ארוך הנמוך באופן משמעותי
משיעורי הצמיחה הגבוהים של השנים  ,1995-90כל עוד לא יחול שינוי
משמעותי בקצב הגידול של הפריון הכולל .על סמך הקשרים בין הגידול
בגורמי הייצור לבין התוצר ,בהתחשב בגידול האיטי בכוח העבודה,
ובהנחה שהפריון הכולל יגדל בשיעור של אחוז אחד ,ניתן לאמוד את
כושר הצמיחה של המגזר העסקי בשנים האחרונות ,וגם את כושר
הצמיחה האופטימלי בשנים הבאות בשיעור של כ -4אחוז לשנה.2
ציור  . 2תוצר עסקי אופטימלי* ותוצר בפועל
שיעורי שינוי שנתיים ,אחוזים
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* לגבי אופן חישוב התוצר האופטימלי ראה הערה מס' .1

 2אם בעתיד רחוק יותר יביאו הצעדים לייעול המשק ולגידול מהיר יותר בפריון ,ניתן
יהיה להגדיל את אומדן כושר הצמיחה של המשק בהתאם.
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המעבר לכושר ייצור נמוך יותר פגע בפעילות הכלכלית בטווח הקצר
לעצם המעבר של המשק לתוואי של כושר צמיחה איטי יותר בטווח
הארוך יש גם השלכות על ניצול כושר הייצור הקיים בטווח הקצר .אם
התבקש בתקופת העלייה ההמונית גידול מהיר של מלאי ההון ,בעקבות
הגידול המהיר באוכלוסייה ובכוח העבודה ,הרי עם צמצום העלייה היה
צורך בהפחתת קצב הגידול של מלאי ההון לשיעורים נמוכים יותר.
ההתאמות של מלאי ההון הנגזר מתבצעות על-ידי שינויים בהיקף
ההשקעות :במעבר לתוואי הצמיחה החדש נדרש צמצום חד-פעמי של
רמת ההשקעות (בדיור ובענפי המשק) ,ומאחר שההשקעות המקומיות הן
אחד הגורמים החשובים הקובעים את הביקוש המצרפי של המשק ,היה
צפוי שבמהלך ההתאמה של המשק ייפגע גם ניצול כושר הייצור הקיים,
והמשק ייכנס למיתון בלתי נמנע בטווח הקצר.
ציור  . 3מלאי הון אופטימלי* ומלאי הון בפועל
שיעורי שינוי שנתיים ,אחוזים
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* שיעור השינוי במלאי ההון האופטימלי נגזר מהגידול בפועל בכוח העבודה ובהנחה
של גידול רב שנתי של אחוז אחד בפריון הכולל (ראה גם הערה .)1
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לפי שעה אין בידינו אפשרות לאמוד את ההשפעה הנפרדת של תהליך
ההתאמה שתואר לעיל ,ושל גורמים אחרים שגרמו למיתון בשנתיים
האחרונות .עם זאת ניתן להצביע על מספר גורמים שפעלו להחרפת
ההשפעה שהיתה צפויה אילו היה פועל רק תהליך התאמה לתוואי
צמיחה נמוך יותר.









נקודת המוצא של המשק ,לפני שחלו ההשפעות של צמצום היקף
העלייה היתה של פעילות יתר ,כתוצאה מהצטברות גידול רב
בהשקעות שהיו דרושות לקליטת העולים ושבוצעו בפיגור מסוים .לכן
היה צפוי שבטווח קצר ,התנודות בפעילות המשקית – גיאות ושפל -
יהיו חריפות מהמתחייב מההאטה בכושר הצמיחה ,ומהשינויים
בקצב הצמיחה של מלאי ההון ,בטווח הארוך.
מדיניות תקציבית פרו-מחזורית מרחיבה בעקבות הסכמי שכר במגזר
הציבורי שגרמו לגידול ניכר בהוצאה הציבורית המקומית ,כאשר
המשק היה ממילא נתון בגיאות יתר .כתוצאה מכך עלה הגירעון
בתקציב מעל לתוואי שנקבע ,ונוצר גירעון גדול במאזן התשלומים.
פעולות הריסון ,בתחום התקציבי ובמדיניות המוניטרית ,שננקטו על
מנת לתקן חריגות אלה ,ועל מנת להמשיך בהפחתת האינפלציה,
החריפו את ההשפעה של צמצום העלייה .הריבית הגבוהה עודדה יבוא
הון רב שגרם לתיסוף בשער החליפין ,וצמצם את כדאיות היצוא.
הפיחות הניכר בשער השקל בחודשים ספטמבר ואוקטובר הוא במידה
רבה תיקון יתר לתיסוף שנוצר.
אי הוודאות שהשתררה בעקבות הפסקתו של תהליך השלום ,ושורה
של פיגועי טרור ,גרמו לירידה ניכרת בהיקף התיירים הנכנסים.
שורה של משברים פיננסיים ,ראשית ,במזרח אסיה ולאחר מכן
ברוסיה ובמדינות נוספות ,יצרו אווירה של האטה וגרמו לצמצום
הסחר בשוק העולמי .משברים אלו אמורים לפגוע במשקים פתוחים
רבים ,וביניהם גם המשק הישראלי.
שינויים מואצים במבנה המשק ,תוך שגשוג בענפים מתקדמים
) (High-Techותוך ירידה בכושר התחרות והיווצרות כושר ייצור
בלתי מנוצל בענפים מסורתיים ,פעלו למיתון קצב הצמיחה של
המשק ,לפחות בתקופת מעבר.
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 .2המדיניות התקציבית בשנים  1997ו-1998
המדיניות הפיסקלית של הממשלה לשנת  ,1998כפי שבאה לידי ביטוי
בתקציב המדינה שאושר על-ידי הכנסת ,היא בעיקרה המשך של מדיניות
הריסון ,שהופעלה מאמצע :1996

"לשם השגת יעדיה תפעל הממשלה להפחתה הדרגתית של שיעור
הגירעון הכולל… .ביחס לתוצר ,בהתאם לחוק להפחתת הגירעון:
הגירעון המתוכנן יירד מ -2.8אחוזי תוצר בשנת  1997ל -2.4אחוז
בשנת  .1998כדי לעמוד ביעד הגירעון… ..נדרשה הפחתה של 2.3
מיליארדים [ש"ח] בבסיס התקציב .בשנת  1998לא מתוכננת
חקיקה חדשה בתחום המסים( ".תקציב לאומי ,אוקטובר .)1997
דבקות במדיניות מקרו-כלכלית מרסנת לנוכח התרחבות המיתון,
וויתור על מדיניות תקציבית יותר מרחיבה ,שתגדיל את הביקוש המצרפי,
איננה מקרית ,ומקורה בתפיסה הכלכלית שאומצה על-ידי האוצר ובנק
ישראל .תפיסה זו הושתתה על העקרונות הבאים:
א .מדיניות תקציבית צריכה לפעול ליצירת תנאים להגדלת כושר הייצור
של המשק בטווח ארוך ,על-ידי הקטנת משקל ההוצאה הציבורית
וצמצום הגירעון .המדיניות התקציבית (והמדיניות המוניטרית) אינה
צריכה לנסות ולפעול להגדלת הפעילות המשקית ,כאשר המשק נתון
במיתון שבו הוא אינו מנצל את כושר הייצור הקיים .כל הרחבת
פעילות ,שתושג על-ידי גידול בגירעון בתקציב מן התוואי שנקבע,
והפחתת ריבית ,תהיה בעלת השפעה זמנית בלבד ,ותרחיק את המשק
מצמיחה בת קיימא.
ב .תפקיד מרכזי בהעלאת המשק על מסלול צמיחה בת קיימא יהיה
לשינויים המבניים שאותם תיזום הממשלה :הקטנת מעורבות
הממשלה במשק (ריסון הגידול במספר המועסקים במגזר הציבורי,
צמצום ואף סגירה של יחידות שאת פעילותן ניתן להעביר למגזר
העסקי) ,תהליך הפרטה מואץ ,הסרת קשיחויות במשק בכלל ובשוק
העבודה בפרט ,והגברת התחרות .שינויים מבניים אלה אמורים
להאיץ את הצמיחה הכלכלית ובדרך זו להוריד את שיעור האבטלה
במשק.
ג .המשך הפחתת האינפלציה ,כדי להגיע ליציבות מחירים בשנת 2001
נקבע כיעד מרכזי .זהו בראש ובראשונה יעד של המדיניות המוניטרית,
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אך גם המדיניות התקציבית חייבת להירתם להשגתו .זאת ,מאחר
שרמת מסים גבוהה וגירעון בתקציב שיהיו מחויבי המציאות אם
היקף ההוצאות לא יוקטן ,יגרמו ללחצים אינפלציוניים מתמשכים.
השגת יציבות מחירים תסייע לצמיחה מירבית של המשק ,תוך חיזוק
מעמדו של המשק הישראלי בשוק העולמי בכלל ,והגברת כוח המשיכה
של השקעות זרות לישראל בפרט.3
הדיון בפרק זה אינו מתמקד באופן ישיר בבחינת יעדים אלה של
מדיניות הממשלה ובנק ישראל לטווח ארוך יותר ובשאלה האם צעדי
המדיניות שפורטו אכן יביאו להשגת היעדים .הדיון עוסק ,קודם כל,
בשאלה אם העובדה שהמשק נמצא במיתון מצדיקה דבקות בלעדית
במדיניות לטווח ארוך ,תוך התעלמות מבעיות המשק בטווח הקצר ,או
שמצב המשק מחייב את שינוי המדיניות התקציבית ,כדי לסייע למשק
לצאת מהמיתון ,ככל שניתן.
חשוב להדגיש בפתח הערכת המדיניות התקציבית לשנת ,1998
שקיימת כיום הסכמה כי ההאטה בפעילות המשקית הוחרפה על-ידי
מדיניות הריסון התקציבית והמדיניות המוניטרית שהעלתה באותו זמן
את הריבית הריאלית .4למעשה נוטרלה השפעתם של "המייצבים
האוטומטיים"( ,שהיו אמורים להגדיל את הגירעון התקציבי בתקופת
המיתון) הן דרך קיצוצים בהוצאות והן דרך העלאות מסים .אם מוסכם
שמדיניות תקציבית אכן יכולה להשפיע על הפעילות המשקית ,לפחות
בטווח הקצר ,מדוע היא נפסלה על הסף כאופציה לזירוז היציאה של
המשק מהמיתון? שאלה זו מתעוררת ביתר חריפות מאחר שלעומת
המדיניות התקציבית הפרו-מחזורית שננקטה בישראל בשנת 1997-98
אנו מוצאים שבמדינות המפותחות יש לתקציב בדרך כלל השפעה מייצבת
 אנטי מחזורית  -על הפעילות המשקית .במקרה של האטה או מיתוןחלה במדינות המפותחות ירידה בהכנסות ממסים ,אשר עם קשיחות
" 3הדרך היחידה לצאת מהמצב הזה [מיתון] היא הורדת הוצאות הממשלה והקטנת
הגירעון… .רק הסקטור העסקי יוכל להחזיר את המשק למסלול של צמיחה" שר
האוצר" ,הארץ"  ,22.5.98ו" .-7.6.98אינפלציה נמוכה ויציבות מחירים הן המפתח
להחזרת המשק למסלול של צמיחה…  .אין להילחם באבטלה באמצעות הגדלת הגירעון
בתקציב או על-ידי הורדה מהירה של הריבית… דברי נגיד בנק ישראל ,עם הגשת דו"ח
 ,1997וכן "ידיעות אחרונות"  22.5.98ו"גלובס" .10.6.98
4בנק ישראל ,דין וחשבון שנתי.1997 ,
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מסוימת בהוצאות הממשלה ,פועלת כ"מייצב אוטומטי" של הפעילות
המשקית.5
ציור  . 4פער הצמיחה ,ביקוש ציבורי בפועל וריבית
ריאלית*
12
8
4

0
-4
1998

1992
1994
1996
פער הצמיחה
ביקוש מקומי של המגזר הציבורי ב פוע ל
ריבית ריאלית על הלוואה מוניטרית

1990

1988

* פער הצמיחה הוא ההפרש בין שיעור הגידול של התוצר העסקי בפועל לבין זה של
התוצר האופטימלי.

התהייה על אי הפעלה במדיניות תקציבית אנטי מחזורית אף גדולה
יותר ,לנוכח העובדה שהריסון התקציבי הופעל בו-זמנית עם מדיניות
מוניטרית מרסנת ,שקיימה שיעורי ריבית ריאליים גבוהים ועודדה יבוא
הון רב ממדים שלחץ על שער החליפין כלפי תחתית רצועת הניוד.
ניתוח מפורט של המדיניות המוניטרית שנוהלה בשנתיים האחרונות
חורג מהמסגרת של פרק זה ,אולם מן הראוי להדגיש ,שגם ריסון מוניטרי
שאינו מתחשב במצב הפעילות הריאלית הוא תופעה יוצאת דופן בקרב

5

Riccardo Fiorito (1997), “Stylized Facts of Government Finance” in the G-7
IMF Working Paper WP/97/ 142, October
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בנקים מרכזיים במדינות המפותחות .6נראה שהן בנק ישראל והן האוצר
הפעילו כל אחד את צעדי הריסון לשם השגת מטרות ארוכות בתחום
הצמיחה ,הפריון ויציבות המחירים ,ללא התחשבות במצב המשק ,וללא
אותה מידה של תיאום הרצויה כאשר מופעלים כלי מדיניות שיש להם גם
השפעות ישירות על הפעילות הריאלית.
הערכת המדיניות התקציבית (והמוניטרית) שנוהלה חייבת להיעשות
במסגרת של ניתוח עלות-תועלת שבו נשקלת התועלת בטווח הארוך
לעומת העלות של המדיניות בטווח קצר יותר .במסגרת ניתוח מעין זה יש
להתייחס בנפרד לשתי השאלות הבאות:
 .1מהו יחס ההקרבה ) (Sacrifice Ratioבין שיעור ההאטה בקצב
הצמיחה והגידול באבטלה (הנגרמים על-ידי צעדי הריסון בטווח
הקצר) ,לבין התרומה של הפחתת האינפלציה ושל הקטנת משקל
הממשלה במשק (שהם המטרה של צעדי הריסון) להגברת הצמיחה של
המשק בטווח ארוך יותר .על מנת להגיע לשקיפות מירבית של
ההשפעות השליליות והחיוביות הצפויות של צעדי המדיניות
הננקטים ,מן הראוי להביא לידיעת הציבור את ההערכות של קובעי
המדיניות על השפעות צפויות אלה.
 .2את ההערכות על השפעת המדיניות על הפעילות הריאלית ,יש להשלים
עם הערכות סובייקטיביות יותר של עלויות ושל תועלות שאינן ניתנות
למדידה פשוטה .לדוגמא ,יש צורך להעריך את הנזקים השונים  -החל
מפגיעה בהון האנושי של המובטלים וכלה בנזקים נפשיים מתמשכים
הנגרמים להם .במקביל לכך ,כושר העמידה של המשק בפני זעזועים
בכלכלה העולמית ,ובפני מתקפות ספקולטיביות ,כתוצאה ממדיניות
תקציבית מרסנת ,היא מסוג התועלות שגם לה קשה לתת להן ביטוי
כמותי .עם זאת ,הקושי להשלים אומדנים של השפעות שאפשר לתת
להם ביטוי כמותי בהערכות סובייקטיביות של נזקים אחרים אינו
מצדיק אי הצגת ניתוח מפורט של עלות תועלת של מדיניות הריסון
לציבור הרחב.

6

Ben S. Bernanke and Frederic S. Mishkin (1997), “Inflation Targeting: A
New Framework for Monetary Policy?” Journal of Economic Perspectives,
Vol. 11, No 2, Spring, pp. 97-116.
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 .3מסגרת לתקציב המדינה לשנת 1999
לקראת סוף שנת  1998המשק הישראלי רחוק ,אפוא ,לא רק מכושר
הצמיחה שהיה לו במחצית הראשונה של שנות התשעים אלא גם מניצול
כושר הצמיחה המופחת שלו ,ונתון למיתון ממושך .סך ההוצאה
הציבורית צריך להיגזר ממצבו הממותן של המשק ,ולתרום להגברת
הביקוש והפעילות בטווח הקצר.
כמו לגבי יעד האינפלציה ,הפרטה ורפורמות בתחומי משק שונים,
חשוב לקבוע יעד רב שנתי לגודל ההוצאה הציבורית בישראל .בקביעת
יעד זה יש לתת משקל הולם לחשיבותם ,אם לא לחיוניותם ,של סעיפי
הוצאה שונים כגון :ביטחון ,חינוך ,בריאות ,קיום חוק וסדר ,השקעות
בתשתית ותשלומי העברה לשכבות חלשות .יש להחזיר את האיזון בין
הגידול בשירותים אלה לבין הגידול בצריכה פרטית של מוצרים
ושירותים ,איזון שהופר מאד בישראל לאחר הנהגת מדיניות הייצוב
במחצית שנות השמונים.
לוח  .1שירותים ציבוריים אזרחיים וצריכה פרטית1997-1986 ,
סוג הצריכה

משק-בית
מוסדות ללא כוונת רווח
צריכה ציבורית אזרחית

שיעור גידול ריאלי לנפש
גידול שנתי
גידול
ממוצע
מצטבר
41.7
4.2
19.5

3.2
0.4
1.6

מצד שני ,יש להביא בחשבון פגיעה אפשרית של גידול המגזר הציבורי
בצמיחה של המגזר העסקי :ככל שהמגזר הציבורי יגדל יותר ,תהיה
פגיעה זו יותר גדולה .כמובן לא רק גודל המגזר ,אלא גם הרכב ההוצאות,
ישפיע על צמיחת המשק בטווח הארוך .לבסוף ,יש להביא בחשבון את
יכולת המגזר הציבורי לממן הוצאות אלה על-ידי נטל מסים שככל שהוא
גבוה יותר ,פגיעתו בפריון ובצמיחה כבדה יותר.
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בטווח קצר יותר יש להתחשב בקשיחות של סעיפי הוצאה רבים שלא
ניתן להגדילם באופן מיידי ובלתי מתוכנן ,כגון השקעות בתשתית
המחייבות פעולות חינוך מורכבות ,רכישת קרקעות ,הזמנת ציוד וכיו"ב.
עוד יותר קשה יהיה לקצץ בהוצאות לאחר שהוגדלו כדי לעודד את
הפעילות המשקית אם וכאשר המשק ידרוש מדיניות תקציבית מרסנת
יותר .7בתנאים אלה ובהסתמך על הניסיון של מדינות מפותחות רבות
עדיפה מדיניות תקציבית הקובעת שיעור גידול שנתי יציב של ההוצאות,
במונחים ריאליים ,לכמה שנים מראש ,בהתאם לכושר הצמיחה של
המשק ,כאשר המדיניות האנטי-מחזורית של התקציב תתבטא בכך שכל
עוד נמשך המיתון ,יהיה הגידול בהכנסות נמוך מהגידול בהוצאות ,ויגדל
באופן זמני הגירעון של המגזר הציבורי.
ציור  . 5ביקוש מקומי של המגזר הציבורי ותוצר
אופטימלי*
שיעורי שינוי שנתיים ,אחוזים
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ביקוש מקומי נגזר מהתוצר ה אופטימלי
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* ביקוש מקומי של המגזר הציבורי נגזר מהתוצר האופטימלי שווה לגידול בתוצר
האופטימלי פחות אחוז אחד.

7

Martin Eichenbaum (1997), “Some Thoughts on Practical Stabilization
Policy”, American Economic Review, Vol. 87, No. 2, May, pp. 236-239.

מיתון ,צמיחה ותקציב המדינה

35

בהינתן קצב הצמיחה האופטימלי של המשק בעתיד בשיעור של 4
אחוז לשנה ,ניתן לגזור שיעור גידול סביר של הוצאות הממשלה בשנים
הבאות ,כשלב ראשון בקביעת מדיניות טווח ארוך לקביעת גודלו הרצוי
של המגזר הציבורי.
שיעור הגידול הסביר לטווח הארוך יהיה כפוף למגבלות הבאות:
 קצב גידול של ההוצאה הציבורית בשיעור נמוך במקצת משיעור
הגידול האופטימלי של תוצר המגזר העסקי .כתוצאה מכך תחול
בשנים אלה ירידה מסוימת במשקל ההוצאה הציבורית ,יחסית לתוצר
העסקי.
 במשך שנים רבות מומן חלק מהוצאות המגזר הציבורי על-ידי
הלוואות בארץ ובחו"ל .כתוצאה מכך נוצר חוב חיצוני גדול .הגידול
בהכנסות ממסים ,בשיעורי המסים הקיימים ,צריך לאפשר לא רק את
מימון ההוצאה הציבורית ,אלא גם הפחתה הדרגתית של החוב
הציבורי יחסית לתוצר .תחילה ניתן להשיג זאת על-ידי קיום גירעון
נמוך ובהמשך הזמן כאשר המשק יימצא על תוואי הצמיחה
האופטימלי ,ואולי אף מעל לתוואי זה ,על-ידי יצירת עודף תקציבי.
נראה ,ששיעור גידול של הצריכה הציבורית של  3אחוז לשנה ,יאפשר
עמידה במגבלות שפורטו לעיל ,בתקופת מעבר ,ואחרי שהמשק יחזור
לקצב צמיחה אופטימלי גבוה יותר יאפשרו גם הפחתות הדרגתיות
בשיעורי המסים .את תקופת המעבר יש לנצל להכנת תכניות רב-שנתיות
מפורטות שתקבענה את גודלו הרצוי של המגזר הציבורי ,וכן את הקצאת
ההוצאה בין ביטחון ,שירותים חברתיים ,תשלומי ההעברה והשקעות
בתשתית.
קביעת מסגרת רב-שנתית להוצאה התקציבית ,המאפשרת הגדלה
מסוימת של ההיקף הריאלי של ההוצאות ,לעומת רמתן בשנתיים
האחרונות ,מעוררת כמובן את השאלה אילו סעיפים תקציביים רצוי
להגדיל בטווח קצר ,כדי לעודד את הפעילות המשקית מהר ככל האפשר.
סעיף הוצאה יהיה מתאים יותר לעידוד הפעילות המשקית בעת מיתון,
ככל שניתן להגדיל יותר מהר את ההוצאות בסעיף זה ,ככל שהוצאות
אלה יפעילו יותר ביקוש מקומי ,ככל שניתן יהיה בבוא העת ,לצמצם את
ההוצאה בסעיפים אלה ,וככל שההגדלה תואמת את העדיפויות שנקבעו
לטווח ארוך יותר .נקודה אחת ראויה להדגשה היא ,שהגדלת תשלומי
העברה למעוטי יכולת תגדיל את הביקוש לתוצר של המגזר העסקי בלבד,
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מבלי להגדיל את הייצור של שירותים ציבוריים ואת כוח העבודה
המועסק במגזר הציבורי.
מימון קצב גידול הוצאות ברמה של  3אחוז
כיצד תממן הממשלה גידול של  3אחוז בצריכה הציבורית כל עוד המשק
ממותן והמגזר העסקי צומח ב -1עד  2אחוז לשנה? אם תאומץ מדיניות זו
לא יהיה למעשה מנוס מהגדלה מסוימת של הגירעון בתקציב ,שתחייב
את הגדלת גיוס ההון על-ידי הממשלה .8אם הגדלת ההוצאות תיתפס
כפרמננטית ,היא עלולה לגרום לציפיות לשערי ריבית גבוהים יותר,
בעקבות גידול מהיר בחוב הפנימי ,להגברת הציפיות האינפלציוניות
ולהרעה במאזן התשלומים – תופעת הגירעונות "התאומים" .9לכן חשוב
שהממשלה תבהיר שקצב הגידול של  3אחוז בתקציב יישמר גם אחרי
שהמשק ייצא מהמיתון .אם אכן יישמר קצב זה ,הגידול בגירעון יהיה
זמני; כאשר הצמיחה תתחדש יגדלו ההכנסות ממסים יחד עם הגידול
בפעילות המשקית ויאפשרו את כיסוי הגירעון ,ואף ייווצר עודף .חשוב
שהמדיניות התקציבית המרחיבה המבוקרת תלווה גם במדיניות
מוניטרית פחות מרסנת ,שתקל על מימון הגירעון בתקציב ותתרום את
חלקה לעידוד הביקושים במגזר העסקי בכלל ,ואת הביקוש להשקעות
בפרט .מדיניות מרחיבה מתונה כזו לא תערער את היציבות המשקית
הפנימית והחיצונית ותגרום לחיזוק המשק בתקופה של האטה במשקים
רבים בעולם בכלל ,ובסחר העולמי בפרט
בשנתיים האחרונות חל טשטוש בין תפקידה החשוב של הממשלה
בהגדלת כושר הייצור העתידי של המשק ,לבין אחריותה לכך שהמשק
ינצל את כושר הייצור הקיים .יש מקום לצעדי מדיניות שיטפלו בהגדלת
כושר הייצור בטווח ארוך יותר ,ובצעדי מדיניות שיעודדו את ניצול כושר
הייצור הקיים ,אולם אין לצפות לכך שאותם הצעדים יפעלו להשגת שני
יעדים אלה בעת ובעונה אחת .במקרים רבים ,ההיפך הוא הנכון :צעדים
כמו הגברת התחרות במשק ,חשיפה גדולה יותר של הייצור המקומי
 8אמנם במשק הצומח ב -4אחוז לשנה ,לפחות ,ניתן לממן חלק מהגירעון בתקציב גם
על-ידי הדפסת כסף .לאור ההיסטוריה האינפלציונית רבת השנים נראה שיש לוותר לפי
שעה על אופציה זו.
 9תופעת הגירעונות "התאומים" היא ההשפעה שיש לגידול בגירעון בתקציב (המשקף
בדרך כלל ירידה בחיסכון של המגזר הציבורי) ,להגדלת הגירעון במאזן התשלומים,
ולהיפך.
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לייצוא ,הפרטה ,המלווה בייעול ,של חברות בבעלות ציבורית ,וכיוצא
בזה ,יגדילו את הפריון בטווח ארוך ,אך עלולים לפגוע בפעילות המשקית
ולהגדיל את האבטלה בטווח הקצר .בוודאי אין לצפות לכך שמדיניות זו,
וההאטה המשמעותית בקצב האינפלציה ,הרצויים כשלעצמם ,יוציאו את
המשק מהמיתון שבו הוא נתון מאז אמצע  .1996לכן חשוב שיצירת
התנאים המאפשרים צמיחה מהירה יותר ילוו במדיניות מקרו-כלכלית
מרחיבה יותר ועתיד הרחוק יותר ,שתצמצם את השפעותיהם השליליות
של צעדי הייעול ,ותבטיח את התמיכה הציבורית הרחבה לשינויים
המבניים הדרושים.
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ההוצאה החברתית והרכבה
 .1התפתחות ההוצאה
הצעת התקציב ,המוגשת לכנסת בכל שנה ,מכסה את כלל ההוצאות של
משרדי הממשלה בתחומים השונים ,אשר חלק ניכר מהן מוקדש למקבץ
של שירותים חברתיים  -חינוך ,בריאות ,שירותי רווחה אישיים ,שיכון,
וקליטת עלייה .נוסף על פעולות אלה קיים מקבץ של קצבאות המשולמות
לפרטים ולמשפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ,שחלקן ממומן
מתקציב המדינה .הצירוף של שני המקבצים הגדולים הללו מהווה את
התקציב החברתי הממלכתי של מדינת ישראל.
התקציב החברתי לשנת  1999מסתכם ב -90מיליארד ש"ח ,שהם 39
אחוז מכלל התקציב .על מנת להעריך את הנתון הזה באופן השוואתי על
פני זמן ובין תחומים ,התאמנו את הנתונים הנומינליים ,כאן ובהמשכו של
דו"ח זה ,בעזרת מדדי מחירים רלבנטיים (ראה פירוט בנספח) .הנתונים
המתוקנים מוצגים במחירי בסיס של שנת  ,1997היא השנה האחרונה
לגביה יש נתונים סופיים הן על ההוצאה הממשלתית והן על מדדי
המחירים השונים .בהתאם לכך ,ההוצאה החברתית הכוללת צפויה להגיע
לכ -81מיליארד ש"ח .לשם השוואה ,הנתון המקביל בשנתיים הקודמות
היה  73מיליארד ב -1997ו -79מיליארד ב.-1998
תקציב המדינה מורכב למעשה משני תקציבים " -תקציב רגיל",
המכסה את ההוצאות השוטפות ,ו"תקציב פיתוח" הכולל את פעולות
ההשקעה כגון מבנים .מרביתו של התקציב החברתי מתבצע במסגרת
התקציב הרגיל ,היינו התקציב ללא הוצאות השקעה על מבנים וציוד.
לצורך פשטות ההצגה נעבור ,אפוא ,בשלב זה להוצאה השוטפת ,כלומר
לתקציב הרגיל.
סך-כל ההוצאה החברתית השוטפת תגיע ל -71מיליארד ש"ח ,לעומת
 65ו -69מיליארד בשנתיים הקודמות ,בהתאמה .בתוך הסכום הכולל
הוקצבו  40.5מיליארד למכלול השירותים החברתיים הישירים  -חינוך,
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ציור  . 1ההוצאה החברתית הכוללת
מיליארדי ש"ח ,מחירי 7991
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לוח  .1ההוצאה החברתית בתקציב הכולל ובתקציב הרגיל
(מיליוני ש"ח ,מחירי )1997

1980
1990
1995
1996
1997
1998
1999

בתקציב
הכולל

בתקציב
הרגיל

33,594
46,538
66,099
72,237
72,996
79,169
80,678

30,101
41,446
56,868
61,706
64,505
69,144
70,992

בשירותים ישירים
בתקציב
בתקציב
הרגיל
הכולל
24,653
30,700
43,447
48,023
46,858
50,890
50,221

21,160
25,609
34,216
37,492
38,367
40,865
40,536
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בריאות ,רווחה וכו' .נתון זה משתווה לתקציב הסופי של שנת  1998וגבוה
בשני מיליארד ש"ח מזה שהוצא בפועל בשנת .1997
הרחבת ההשוואה אל כל שנות התשעים מבליטה חלוקה ברורה בין
שני חציי העשור באשר להתפתחותם של השירותים הישירים :בחומש
הראשון גדלה ההוצאה בשיעור שנתי ממוצע של  7אחוז ואילו בחומש
השני היה גידול של  4.3אחוז בלבד .אם ניקח בחשבון את גידול
האוכלוסייה נמצא גידול שנתי ממוצע של  2.75אחוז בהוצאה לנפש על פני
העשור כולו ,אך מרביתו של הגידול היה בשנים  .1994-96מאז 1996
ההוצאה לנפש היא כמעט יציבה ברמה של כ 6,600 -ש"ח לנפש.
ביטוי אחר לדינמיקה של ההוצאה החברתית אפשר למצוא בנתונים
היחסיים ,ובעיקר בהשוואה לגידול התקציב הכולל ולצמיחת המשק
הלאומי .בראשית העשור ,ההוצאה החברתית הכוללת היוותה  45אחוז
מסך-כל ההוצאה הפנויה (מהחזר חובות) של הממשלה ,ועד אמצע העשור
גדל הנתח בתקציב לכדי  53אחוז .רמה חדשה זו הוקפאה בשלוש השנים
האחרונות .במונחים של אחוזי תמ"ג גדלה ההוצאה החברתית מ-19
לכ -23אחוז.
לוח  .2ההוצאה החברתית כאחוז מסך התקציב הכולל (ללא החזר חוב)
ומהתמ"ג

1980
1990
1992
1994
1996
1998
1999

אחוז
מהתקציב

אחוז
מהתמ"ג

31.7
45.2
51.7
53.1
53.2
52.8
55.7

17.7
18.7
22.7
21.3
21.9
23.1
23.1
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ציור  . 2השינוי בהוצאה החברתית
שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים,אחוזים
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ציור  . 3שירותים ישירים בממוצע לנפש
תקציב רגיל  ,ש"ח ,מחירי 7991
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ציור  . 4ההוצאה החברתית כאחוז מתמ"ג ומסך
ההוצאה הממשלתית (לא כולל החזר חוב)
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ציור  . 5שירותים חברתיים וביטחון כאחוז מסך
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הגידול היחסי והמוחלט בהוצאה הממשלתית לשירותים חברתיים
התאפשר על-ידי צמצום במשקל מרכיבי ההוצאה הממשלתית האחרים.
תקציב הביטחון ,אשר היווה כ -30אחוז מההוצאה הממשלתית בראשית
העשור (וגם זה לאחר ירידה תלולה מ -40אחוז ב )-1980פחת בהתמדה
והגיע לשיעור של כ -24אחוז מהוצאה זו ב .-1998כך גם פחת משקל
מרכיבי ההוצאה האחרים.
לוח  .3הוצאה חברתית מול הוצאה ביטחונית (כאחוז מהתקציב הכולל)

1980
1990
1995
1999

הוצאה
חברתית

הוצאה
ביטחונית

31.7
45.2
52.4
55.7

39.5
31.3
24.6
23.0

שינויים אלה לא התחוללו ,כאמור ,בצורה אחידה על פני כל התקופה,
שהיתה מגוונת מבחינת המאורעות החברתיים ,הפוליטיים והכלכליים
שהתחוללו לכל אורכה .במחצית הראשונה של שנות השמונים שררה
אינפלציה תלת ספרתית בישראל והניסיונות לבלום אותה כללו מדיניות
פיסקלית מרסנת .לקראת שנות התשעים מתחילה ההוצאה החברתית של
הממשלה לעלות הן במונחים מוחלטים והן במונחים יחסיים ,ומגמה זו
מתגברת עם תחילת העלייה הגדולה ,אשר הביאה לגידול משמעותי ביותר
בתקציבי השיכון והקליטה .גם כאשר התמתן זרם העלייה נמשך הגידול
המרשים בהוצאה החברתית של הממשלה .הדבר קרה על רקע המדיניות
המוצהרת של הממשלה בדבר שינוי סדרי עדיפויות ,על רקע תהליך
השלום שהחל ב -1993ועל רקע הצמיחה הכלכלית המואצת בשנים 1993
עד  .1996במחצית השנייה של שנות התשעים הואט הגידול בהוצאה
החברתית של הממשלה ,המשק נכנס למיתון ולכן יש עלייה במרכיבי
הבטחת ההכנסה של ההוצאה החברתית ,אבל יש גם גידול בהוצאה
לחינוך ,במיוחד בשנת התקציב .1998
במהלך שני העשורים האחרונים ניכרת תנודתיות גדולה יחסית
במרכיב ההשקעה של ההוצאה החברתית .בראשית שנות השמונים היווה
מרכיב ההשקעה  10עד  15אחוז מההוצאה החברתית ,אך במהלך אותו
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עשור הוא הצטמק עד שהגיע לרמה של  4אחוז .הדבר נבע ,בין השאר,
מהקיצוצים התקציביים שהוטלו במסגרת התכנית לייצוב המשק .בשנות
התשעים הראשונות עלה מאוד מרכיב השקעה זה עד לרמה של  28אחוז
מסך ההוצאה החברתית ב .-1992שינוי זה נבע מצורכי השיכון של העלייה
הגדולה .עם צמצום היקף העלייה ,פחת מרכיב ההשקעה והגיע לשיעור
של כ -12אחוז בשנתיים האחרונות.
ציור  . 6ההוצאה החברתית  -תקציב פיתוח כאחוז
מתקציב כולל
אחוזים

30
25

;

20
15
10
5
0

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
אחר

השקעה בשיכון

כאמור ,ההוצאה החברתית של הממשלה מורכבת משני רכיבים
גדולים :הבטחת הכנסה ושירותים ישירים (או שירותים בעין) .שני
רכיבים אלה נבדלים זה מזה באופן מהותי בכך ,שהראשון כולל את רוב
תשלומי ההעברה של המגזר הממשלתי ,בעוד שהשני כולל שירותים
המסופקים במישרין או הממומנים ,במלואם או בחלקם ,על-ידי
הממשלה .מעבר להבדל זה ולהבדלים אחרים במהות הפילוסופית
והמעשית שלהם ,קיים הבדל חשוב נוסף ,שתשלומי העברה ניתנים על
בסיס של כללים אוניברסליים הקובעים פרמטרים מוגדרים ,לרוב
באמצעות חוקים ,לעומת שירותים בעין הנקבעים בצורה פרטנית יותר
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ותוך התייחסות ברורה לשירות עצמו ולסעיף ההוצאה הרלבנטי לו .יוצא
מזה ,שרמת ההוצאה הממשלתית למתן שירותים בעין והרכבה מסמלות
במידה רבה את הצרכים השוטפים ואת מערכת ההעדפות של הממשלה,
בתמיכת הרוב שיש לה בכנסת .לעומת זאת ,ההוצאה להבטחת הכנסה
מוכתבת על-ידי גישתם של אלה שקבעו בעבר את הכללים ואת
הפרמטרים של ההוצאה ,מחד גיסא ,ועל-ידי גורמים אקסוגניים
הקשורים לשינויים הדמוגרפיים ולמצב המקרו-כלכלי ,מאידך .אי לכך,
התנודות במשקלות היחסיים של כל אחד משני רכיבים אלה המופיעים
בלוח  4מסמלים שילוב של כל הגורמים האלה .בחמש שנים האחרונות
מסתיימת מגמה קלה של עליית משקל ההוצאה להבטחת הכנסה וירידת
משקל ההוצאה למתן שירותים בעין.
לוח  .4התפתחות ההוצאה החברתית בתקציב הרגיל
שיעורי שינוי ממוצעים שנתיים (אחוזים)

1980-85
1985-89
1989-95
1995-99

סך-הכל

הבטחת
הכנסה

שירותים
ישירים

1.4
4.5
6.7
5.7

5.5
7.6
6.3
7.7

0.52.6
7.0
4.3

 .2שירותים חברתיים ישירים
ההוצאה החברתית מהווה ,כאמור ,כ -53אחוז מההוצאה הממשלתית
ללא החזר חוב ,כ -23אחוז מהתמ"ג ,ונמצאת במגמת עלייה הן בערכים
המוחלטים והן במשקלו היחסי .בתוך המכלול הזה ,ההוצאה למתן
שירותים ישירים מהווה כ -64אחוז מסך-כל הוצאות הממשלה לשירותים
חברתיים ו -14אחוז מהתוצר הכולל של המשק הלאומי.
השירותים החברתיים הישירים שהממשלה מספקת כוללים חינוך,
בריאות ,שירותי רווחה אישיים ,תעסוקה ,קליטת עלייה ושיכון .מעורבות
הממשלה במתן שירותים אלה נעשית על-ידי ייצור ישיר או על-ידי
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לוח  .5ההוצאה על שירותים ישירים בתקציב הרגיל ,לפי תחומים
מיליוני ש"ח ,מחירי 1997
1980

סה"כ
21,160

חינוך
11,406

בריאות
7,833

רווחה
1,364

אחר
556

1990

25,609

12,781

8,417

1,786

2,625

1995
1996
1997
1998
1999

34,216
37,492
38,367
40,865
40,536

18,330
20,852
21,343
23,038
22,584

11,235
11,918
12,121
12,286
12,361

2,518
2,620
2,834
3,159
3,371

2,132
2,102
2,070
2,382
2,220

0.31.2
5.6
2.4

2.68.8
7.0
7.6

0.1
16.4
13.0
1.0

שיעורי שינוי ממוצעים (אחוזים)
0.50.51980-85
2.0
2.6 1985-89
7.2
7.0 1989-95
5.4
4.3 1995-99

ציור  . 7הוצאה לשירותים ישירים
מיליארדי ש"ח ,מחירי 7991
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מימון מלא או חלקי שלהם ,כאשר הייצור נעשה באמצעות גופים אחרים,
מלכ"ר או חברות עסקיות.
לשנת  1999הקציבה הממשלה  50מיליארד ש"ח (במחירי )1997
לשירותים חברתיים ישירים .מסכום זה 10 ,מיליארד ש"ח מיועדים
להשקעה באמצעות תקציב הפיתוח .רובו המכריע של מרכיב השקעה זה
מיועד לשיכון ומיעוטו מופנה בעיקר לצורכי חינוך ובריאות.
במהלך העשור גדלה ההוצאה הממשלתית למתן שירותים חברתיים
בממוצע לנפש מסכום של  9,986ש"ח ב -1990ל -13,268ש"ח (במחירי
 .)1997זוהי עלייה מצטברת של  33אחוז ,שמרביתה התרחשה בחומש
הראשון.
ההוצאה לחינוך .תקציב החינוך הוא השני בגודלו בין תקציבי
הממשלה ,לאחר הביטחון .הפער המוחלט והיחסי ביניהם הולך ומצטמק
על פני השנים וייתכן כי אם תימשך מגמה זו לא רחוק היום בו שני
התקציבים יהיו באותו הגודל ואולי אף יהפוך החינוך להיות הגדול מבין
השניים .לשנת  1999הקציבה הממשלה  23מיליארד ש"ח לחינוך ,שהם 31
אחוז מההוצאה החברתית של הממשלה ,ו -16אחוז מסך ההוצאה
הממשלתית (ללא החזר חוב) .במונחים של אחוזי תוצר מהווה הוצאה זו
 7אחוז מהתמ"ג .לשם השוואה  -סך-כל ההוצאה הלאומית על חינוך,
הכוללת בנוסף להוצאות הממשלה את ההוצאות הפרטיות והציבוריות
האחרות למטרות חינוך ,מהווה  10.5אחוז מהתמ"ג .נתון זה כשלעצמו
מצביע על גידול מתמשך במשקלה של מערכת החינוך במשק הלאומי.
ההוצאה על בריאות .תקציב הבריאות יסתכם בשנת התקציב הבאה
ב -12.3מיליארד ש"ח  -סכום דומה מאד להוצאה הממשלתית הישירה
בכל אחת משלוש השנים האחרונות .כלומר ,מאז  1996הרמה המוחלטת
של הוצאות הבריאות נשארה קבועה ,ולאור גידול האוכלוסייה יש לראות
בכך ירידה מצטברת בהוצאה הממוצעת לנפש .מבט על כל העשור מראה,
כי בחומש הראשון גדלה ההוצאה בשיעור שנתי ממוצע של קרוב ל -6אחוז
ואילו בחומש השני מצטמצם הגידול לכדי  2.4אחוז בלבד .ניתוח מפורט
יותר של ההתפתחויות בתחום חברתי חשוב זה ניתן בהמשך הדו"ח,
בסעיף הדן בהרחבה בהתפתחויות שחלו במערכת הבריאות בשנים
האחרונות.
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שירותי רווחה אישיים .המרכיב החברתי השלישי בגודלו בתקציב
הרגיל 3.4 ,מיליארד ש"ח ,מופנה לטיפול מיוחד באוכלוסיות החלשות
והפגיעות ביותר בחברה הישראלית .המימון בתחום זה ניתן למיגוון
שירותים המיועדים לקבוצות מיוחדות כגון מפגרים ,נערות ונערים
במצוקה ,קשישים הנזקקים לעזרה אם בקהילה ואם במסגרת מוסדית,
ועוד שירותי עזרה ליחידים ולמשפחות .הסכום שיועד לשירותים אלה
בראשית העשור היה  1.8מיליארד ,כלומר הסכום כמעט הוכפל במהלך
העשור .קצב הגידול בתחום זה היה מהיר יותר מאשר בסעיפי החברה
האחרים ,אך יש להדגיש שחלקו העיקרי מיועד לאוכלוסיית מטרה
יחידה ,במסגרת חוק ביטוח סיעוד ,בעוד שבשירותים אחרים קיימת
מצוקה ניכרת.
שיכון .תחום זה מופיע רובו ככולו בתקציב הפיתוח ,שהרי מעצם
מהותו הוא מיועד בעיקר להשקעה לטווח ארוך .ההוצאה הכוללת תגיע
בשנת  1999לכדי  8.5מיליארד ש"ח ,בדומה לסכום שהוקצב לנושא זה
בחמש השנים האחרונות .יש לציין שתחום פעילות זה במגזר הממשלתי
היה בהיקף קטן מאד בשנות השמונים – סכומים של  2עד  3מיליארד
ש"ח לשנה  -אך מיד עם ראשיתו של גל העלייה זינקה ההוצאה לממדים
דו-ספרתיים .שיא ההוצאה היה בשנת  1992עת הוצאו בסעיף זה 15.5
מיליארד ש"ח  -סכום דומה לזה שהופנה באותה שנה למערכת החינוך,
וגדול פי אחד וחצי מזה שהועבר לשירותי הבריאות.

 .3הבטחת הכנסה
בדיוננו על מרכיב הבטחת ההכנסה בהוצאה החברתית של הממשלה אנו
כוללים את כל תשלומי הקצבאות הניתנים באמצעות המוסד לביטוח
לאומי .מרכיב זה מהווה בשנים האחרונות כ -35אחוז מההוצאה
החברתית ונמצא במגמת עלייה .בשנת  ,1998למשל ,מוציא הביטוח
הלאומי  28מיליארד ש"ח (במחירי  )1997לתשלום הקצבאות השונות
ואלו מהוות  36אחוז מסך ההוצאה החברתית של הממשלה .התקציב
ל -1999מסתכם ב -31מיליארד ש"ח.
הוצאות המדינה להבטחת הכנסה ,יחד עם מערכת המס על מאפייניה
החברתיים ,מסמלת יותר מכל את מעורבות המדינה ואת תרומתה
להשגת צדק חברתי .מידת הפרוגרסיביות של מערכת המיסים משפיעה
על אי-השוויון בהתחלקות ההכנסות .זוהי אחת המטרות החשובות גם
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של מערכת תשלומי ההעברה ,ואכן על פי דיווחי הביטוח הלאומי הם
תורמים תרומה משמעותית לצמצום אי-שוויון ההכנסות במשק .אבל
תשלומי ההעברה ממלאים גם תפקידים אחרים ובעלי משמעות רחבה
יותר .הם מהווים את רשת הביטחון החברתית של המשק ,הם מבטיחים
שלא יתקיים מצב שבו אזרח יימצא נטול כל מקור הכנסה .הם ממלאים
תפקידים נוספים ,חלקם טכניים כמו תיקון בסיס המס בגין גודל משפחה
ותיקון כשלי שוק בתחומי החיסכון והביטוח.
בראייה על פני הזמן ,ההוצאה הכוללת להבטחת ההכנסה הוכפלה
בעשור הנוכחי ,ואילו האוכלוסייה צמחה ב -35אחוז .בממוצע לנפש
הוציאה הממשלה בראשית העשור  3,400ש"ח (במחירי  )1997במרכיב
הוצאה זה וב -1999היא תוציא  5,000ש"ח  -גידול של חמישים אחוז.
באותה תקופה גדל התוצר לנפש ב -13אחוז ואילו הצריכה הפרטית לנפש
ב -29אחוז .האם משמעות מספרים אלה היא שנטל תשלומי ההעברה גדל
מעבר לרמה הרצויה? התשובה לשאלה זו תלויה במידה רבה בהשקפת
עולמו החברתית-כלכלית של המשיב .יש לזכור ,עם זאת ,שהנטל הכולל
של ההוצאה הציבורית פחת בשני העשורים האחרונים ,ולכן צמיחתו
המהירה יחסית של מרכיב הבטחת ההכנסה משקפת שינוי מערכת
העדפות אשר גרם לשינוי הרכב ההוצאה הציבורית ולאו דווקא להגברת
הנטל הכרוך בה.
המרכיב הגדול ביותר בהוצאה להבטחת הכנסה כולל את קצבאות
הזיקנה והשאירים .קצבאות אלו יסתכמו בשנה הבאה ב -11,500מיליארד
ש"ח (במחירי  )1997והן מסמלות את תפקיד הביטוח הלאומי
כמבטח פנסיוני .גודלו של מרכיב הוצאה זה תלוי בשכר הממוצע במשק,
אליו צמודה קצבת הזיקנה ,ובגודל האוכלוסייה הזכאית לקיצבה,
הנגזרת משינויים דמוגרפיים.
קבוצת האוכלוסייה הקשישה גדלה בקצב של כ -4אחוז לשנה וזה
יותר מקצב גידול האוכלוסייה .כיום מהווה אוכלוסיית בני  65ומעלה
כ -10אחוז מסך האוכלוסייה ,ומשקלה צפוי לגדול בעתיד .הדבר נובע
מעליית תוחלת החיים ומצמצום שיעורי הילודה .מספר מקבלי קצבאות
הזיקנה והשאירים מגיע ל -513אלף וכאמור מספרם גדל בקצב של יותר
מ -4אחוז לשנה ,לעומת קצב גידול של כ -2.6אחוז לאוכלוסייה כולה .אי
לכך ,צפוי משקל סעיף הוצאה זה לגדול בתוך ההוצאה הציבורית
הכוללת .אמנם בשלוש השנים האחרונות קטן חלקן של קצבאות הזיקנה
בסך תשלומי ההעברה ,אבל הדבר נבע ,לא מצמצום מרכיב הוצאה זה,
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אלא מהעלייה המהירה יחסית בסעיפים הכוללים את דמי האבטלה ואת
התשלומים בגין חוק הבטחת הכנסה ,בהם נעסוק בהמשך.
לוח  .6ההוצאה להבטחת הכנסה ,לפי מרכיבים ראשיים
(מיליוני ש"ח ,מחירי )1997
סך-
הכל

זיקנה
ושאירים

ילדים

1980

8,941

4,019

983 2,700

1990

15,838

7,071

526 1,158 1,788 3,511

1995
1996
1997
1998
1999

22,652
24,214
26,138
28,279
30,456

9,181
9,608
10,046
10,763
11,482

5,156
5,386
5,649
5,734
5,921

נכות
כללית

2,627
2,913
3,204
3,540
3,934

אבטלה

הבטחת
הכנסה

ביטוח
לאומי
אחר

נפגעי
נאצים

163

0

794

283

1,508
1,681
2,248
2,656
2,981

1,340
1,430
1,592
1,890
2,142

362 1,423
2,241
2,431
2,580
2,842
3,052

ציור  . 8ההוצאה על הבטחת הכנסה
מיליארדי ש"ח ,מחירי 7991
30

20

10

0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

599
765
819
854
945
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קצבאות הילדים מהוות את מרכיב ההוצאה השני בגודלו במסגרת
הבטחת ההכנסה .קצבאות אלה משמשות בעיקר כמכשיר לתיקון בסיס
מס ההכנסה ששיעוריו כמעט אינם לוקחים בחשבון את גודל משפחת
הנישום .למרות זאת ,שימשו קצבאות הילדים מכשיר במסגרת המדיניות
הפיסקלית המקרו-כלכלית של הממשלה .כך בשנות השמונים ,במסגרת
המאמצים להילחם באינפלציה ובגירעונות הממשלתיים ,בוטלו קצבאות
הילד הראשון והשני ,ובשנת  1993הוחזרו שתי קצבאות אלו .למרות זאת,
נושא קצבאות הילדים עומד כמעט תמיד על הפרק ,ובהזדמנויות תדירות,
כשיש צורך פיסקלי בכך ,נבדקות חלופות שונות החל מביטולן החלקי,
דרך הפיכתן להכנסה החייבת במס ועד להשארתן על כנן ,כפי שקיים
היום.
הסכום הממוצע ב -1998לתשלום קצבאות ילדים הוא  5.8מיליארד
ש"ח (במחירי  .)1997הוא גדל בשנים האחרונות בקצב שנתי של כ -4אחוז
בשנה ,למרות שבאותה תקופה גדל מספר המשפחות המקבלות קצבאות
ילדים רק בקצב של כ -2.4אחוז .ב -1998מקבלות כ -872אלף משפחות
קצבאות ילדים ,רובן המכריע 566 ,אלף ,מקבלות קצבאות עבור ילד אחד
או שניים ,ועוד  162אלף משפחות מקבלות קיצבה לילד השלישי.
ציור  . 9קצבאות זיקנה וקצבאות ילדים
מיליארדי ש"ח ,מחירי 7991
12
10
8
6
4
2
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
ילדים

זיקנה ושאירים
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במקבץ תשלומי העברה מופיעים בלוחות לעיל גם דמי האבטלה,
והתשלומים בגין חוק הבטחת הכנסה וכן טור "אחר" הכולל קצבאות
נפגעי עבודה ,אימהות ועוד .ההתפתחות בשני הראשונים מבטאת את גודל
בעיית האבטלה ואת עומקה .בעוד שתשלום דמי האבטלה מסמל את גודל
הבעיה האקוטית ולרוב החולפת של אבטלה ,הרי שיישום חוק הבטחת
ההכנסה מסמל את בעיית האבטלה הכרונית ,הפרמננטית שכמעט ואין
דרך לטפל בה באמצעות מדיניות מקרו-כלכלית או מדיניות תעסוקה.
לוח  .7הוצאות לתשלום דמי אבטלה וחוק הבטחת הכנסה
(מיליוני ש"ח ,מחירי )1997

1994
1995
1996
1997
1998
1999

דמי אבטלה

חוק הבטחת
הכנסה

1,292
1,508
1,681
2,248
2,656
2,981

1,175
1,340
1,430
1,592
1,890
2,142

המספרים בלוח  7מבטאים את מצב המיתון שבו שרוי המשק .סך דמי
האבטלה ב -1997היה ב -33אחוז גבוה יותר מאשר ב .-1996הנתונים
לשנתיים אלה הם נתוני ביצוע .הנתון ל 1998 -הוא נתון תקציבי שהתבסס
על הנחות אופטימיות מדי בדבר התפתחות האבטלה במהלך שנה זו .הוא
גבוה בכ -18אחוז מדמי האבטלה ששולמו בפועל ב .-1997ניתן לשער
שבסופו של דבר עלות דמי האבטלה לשנת  1998תהיה גבוהה יותר מ-2.6
מיליארד ש"ח ,כפי שמופיע בלוח  ,7שכן מספר דורשי העבודה ב-1998
יהיה ב 20 -אחוז ,לפחות ,גבוה יותר מאשר ב -1997ושיעור האבטלה עלה
מ 7.6 -אחוז ב -1997ליותר מ -9אחוז ב .-1998כל הסימנים מראים
שב -1999תהיה החרפה של המיתון וגידול באבטלה ומכאן שעלות סעיף
הוצאה זה צפויה לגדול בשנה הבאה.
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סך התשלומים בגין חוק הבטחת הכנסה יגיע ב ,-1998על פי נתוני
התקציב ,ל -1.9מיליארד ש"ח (במחירי  .)1997גם מספר זה מוטה כלפי
מטה .בשנים האחרונות גדלה ההוצאה בגין חוק הבטחת ההכנסה בכ-10
אחוז לשנה .אמנם קיימת דינמיקה פנימית לסעיפי הוצאה מסוג זה
המבוססים על חקיקה ,אבל אין ספק שהמספרים גדלים מהר יותר
בתקופות של מיתון מאשר בשנים של גיאות כלכלית .על הדינמיקה
הפנימית מעיד לוח  6שבו אנו רואים ,ששני סעיפי ההוצאה הנדונים כאן,
עלו מרמה של  10.6אחוז מסך תשלומי ההעברה ב -1990לכ -16אחוז
מאותו מצרף ב .-1998במונחים מוחלטים-ריאליים חל גידול פי שלושה
במהלך העשור הזה והשנים שבהן התחוללו קפיצות גדולות היו שנות
מיתון מובהקות כגון 1996 ,1992 ,ו.-1998
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מערכת החינוך
התפתחות מערכת החינוך מאמצע שנות השבעים משקפת מחזוריות
ארוכת טווח ,החל בתנופה וגידול ,דרך ירידה וקפיאה ועד לתקופה של
צמיחה מחודשת בחומש הראשון של שנות התשעים .את החומש השני של
שנות התשעים מאפיינת האטה מבחינת הגידול התקציבי והתרחבות
המערכת .יש לראות האטה זו על רקע הנסיגה והצמצומים בתחומים
אחרים של השירותים החברתיים מחד גיסא והמיתון הכלכלי המתמשך
מאידך גיסא.
פרק החינוך מתמקד השנה בעיקר בהתרחבות ההשכלה העל-תיכונית
והגבוהה ,ההולכת וצוברת תאוצה .נקודת המוצא שלנו היא החינוך העל-
יסודי ,ובמיוחד שלב המעבר ממנו אל ההשכלה הגבוהה  -בחינות הבגרות
 שהשגתן ,יוצרת את הבסיס והתשתית לאפשרויות הנפתחות בפני בוגרימערכת החינוך הפורמלית בדרכם העתידית .הפרק פותח בניתוח
המשאבים הכספיים העומדים לרשות המערכת ,ולאחר מכן נסקרת
ההתפתחות הפיזית של המערכת ,כהקדמה לדיון בסוגיות ההשכלה
הגבוהה.

 .1ההוצאה הממשלתית על חינוך
בעשור האחרון זוכה החינוך לשפע משאבים וליחס מיוחד בין קובעי
הקצאת המשאבים .כך קורה אפילו בשנים האחרונות ,בהן יצאה
הממשלה לצמצם את הגירעון הממשלתי  -ההוצאה לחינוך לא רק שלא
קטנה אלא אף גדלה בשיעורים שנתיים משמעותיים .גידול זה בהוצאה
הממשלתית היה גורם מכריע בגידול ההוצאה הלאומית הכוללת לחינוך,
אשר מגיעה עתה ליותר מעשירית מהתוצר של המשק – שיעור גבוה
מהמקובל בארצות המערב ,אף לאחר תיקון עבור הרכב הגיל הצעיר יותר
של אוכלוסיית ישראל.
לא תמיד זכה החינוך לעדיפות תקציבית כזאת .במהלך רוב שנות
השמונים תקציב החינוך היה פחות או יותר קבוע בגודלו למרות הגידול
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באוכלוסייה הכללית ובפרט באוכלוסיית התלמידים במדינה .המשמעות
היתה ,שההוצאה של הממשלה לחינוך בממוצע לנפש נשחקה במהלך
תקופה זו .כתוצאה מכך ,ההוצאה השוטפת לחינוך ,בממוצע לנפש ,פחתה
והלכה עד  ,1987עת הגיעה לשפל ,ומאז היא עולה בהתמדה (ראה לוח .)1
ב 1992 -היא חזרה לרמה דומה לזו שהיתה ב -1980ומ -1994ואילך היא
גדלה בקצב עקבי ומרשים ,במסגרת שינוי סדרי העדיפויות המוצהר של
הממשלה.
לוח  .1ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל ,ממוצע לנפש
(ש"ח ,מחירי )1997
סה"כ
2,941
1980
2,618
1987
2,923
1992
3,364
1994
3,665
1996
3,699
1999
לוח  .2ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל לפי מרכיבים עיקריים
(מיליוני ש"ח ,מחירי )1997

1980
1987
1992
1994
1996
1999

סך-הכל גני-
ילדים

חינוך
יסודי

חינוך
חינוך
על-יסוד י גבוה

442
574
731
876
1,157
1,236

3,244
3,131
3,859
4,632
5,561
6,238

2,557
2,103
2,671
3,163
3,737
4,022

11,406
11,437
14,973
18,161
20,852
22,584

2,856
4,097
4,965
6,525
7,398
7,886

חינוך
מקצועי

393
260
538
543
600
631

ישיבות

199
457
970
917
910
970

בחלוקה לפי רמות חינוך ,השלב העל-יסודי הוא בעל התקציבים
הגדולים ביותר ,ולאו דוקא בגלל היותו תת-המערכת הגדולה ביותר אלא
בגלל העלות הגבוהה יותר של הלימודים בשלב זה ,המתבטאת במיוחד
בשכר המורים ובתנאי עבודתם .לתחום זה הוקצבו השנה קרוב ל-8
מיליארד ש"ח ,בחצי מיליארד ש"ח יותר מאשר בשנת  .1996הזינוק
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העיקרי בעלויות של רמת חינוך זו התרחש בין השנים  1992ל -1994עת
עלה תקציב החינוך העל-יסודי מ -5ל -6מיליארד ש"ח  -גידול של  30אחוז
בתוך שנתיים.
סעיף החינוך השני בגודלו הוא החינוך היסודי ,שהוא למעשה הענף
הגדול ביותר – מבחינת מספר התלמידים  -מבין ענפי המערכת .תקציבו
לשנת  1999מסתכם ב -6.25מיליוני ש"ח ,לאחר גידול של שלושה רבעי
מיליארד לעומת  .1996בתחום זה ,בשונה מקודמו ,מבטא הדבר המשכיות
לגידול נמרץ ,אך מודרג יותר על פני זמן .קפיצת מדרגה אחת היתה בין
 1992ל -1994ובעקבותיה חלה עליית מדרגה נוספת בשנתיים שלאחר מכן,
ועוד זינוק בשלוש השנים האחרונות.
החינוך הגבוה יקבל בשנת  1999סכום של  4מיליארד ש"ח .בתחום זה
היה פיגור רב לאורך שנים רבות ,ורק בין  1992ל -1996היה גידול
משמעותי של מיליארד ש"ח ,אשר אך פיצה על הפיגור שהצטבר לפני כן.
בכל מקרה ,אם מתחשבים בגידול מספר הלומדים במוסדות
האוניברסיטאיים המתוקצבים אנו מוצאים שעד היום לא שבה ההוצאה
הממוצעת לתלמיד אף לרמה בה היתה לפני שני עשורים.
לישיבות מוקצב סכום של כמיליארד ש"ח ,הגדול בארבעים אחוז
מהסכום שניתן לתחום זה ב ,1989 -לפני עשור שנים .על פי נתוני
הלומדים בהן ,כמדווח בדברי ההסבר לתקציב המדינה ,נראה כי חל פיגור
בעדכון ההוצאה .ואולם בדיקת הנתון הזה ,בהתבסס על השוואת מספר
הלומדים בבתי-הספר החרדיים ,מראה אי סבירות המצריכה בירור נוסף
(ממצאי הבירור ידווחו בנפרד ,לאחר השלמתו).
מבין מרכיבי מערכת החינוך ,גני-הילדים נראים המוגנים ביותר מפני
שחיקה ,כשזו מתחוללת .ההוצאה על גני-הילדים לא סבלה מהשחיקה של
ראשית שנות השמונים ,והיא גדלה בהתמדה הן בערכים מוחלטים והן
בממוצע לתלמיד (ראה לוח .)3
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לוח  .3ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל ,בממוצע לתלמיד ,לפי רמות
חינוך (ש"ח ,מחירי )1997

1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

גני-ילדים

חינוך יסודי

על-יסודי

חינוך גבוה

1,675
1,974
2,113
2,133
2,314
2,598
2,814
2,686
3,623
3,840

5,810
4,591
5,567
5,720
5,974
6,157
6,874
7,628
8,039
8,184

13,308
10,916
11,169
11,198
11,293
12,489
14,184
13,580
15,450
15,404

45,740
37,625
32,399
33,157
33,968
31,381
34,577
33,001
36,750
35,281

* מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית.
** סיווג מחדש עקב שינוי במבנה תקציב משרד החינוך ב.-1987

רמת ההוצאה הממוצעת לתלמיד שהתקיימה בראשית העשור הקודם
 היינו לפני השחיקה הגדולה  -הושבה על כנה רק ב -1992בחינוך היסודי,וב -1994בחינוך העל-יסודי .בחינוך הגבוה ,לעומת זאת ,עד היום לא חזר
המצב לקדמותו .ההוצאה לתלמיד בהשכלה הגבוהה נמוכה עדיין בשנת
 1998בכ -20אחוז לעומת שנת  .1980בסעיפים הבאים נבחנת ההתפתחות
של רמות החינוך השונות במונחים לא-כספיים.
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 .2התפתחות המערכת
א .גני-ילדים
מדינת ישראל היא מן המתקדמות ביותר בעולם מבחינת שיעור הילדים
המבקרים בגני-ילדים .במגזר היהודי הושגו שיעורי השתתפות כמעט
מלאים (יותר מ -95אחוז באמצע שנות התשעים) בגילאי ( 3-4טרום-
חובה) ,והשתתפות מלאה ממש בגילאי ( 5גן-חובה) .מספר התלמידים
1
בגני-הילדים במגזר העברי בשנת הלימודים תשנ"ח  1998 -מגיע ל-300
אלף תלמידים בגילאי .2-5
שיעור התלמידים המבקרים בגני-ילדים במגזר הערבי נמוך בהרבה
מזה של המגזר העברי  44 -אחוז בגילאי  71 ,3אחוז בגילאי  4וכ -90אחוז
בגילאי  ,5ובסך-הכל כ -60אלף ילדים ,מזה כ -26אלף בגיל חובה (מאז
 1994לא פורסמו נתונים רשמיים אחרים על שיעורי הלמידה בחינוך
הקדם-יסודי).
שאלת מימון שכר הלימוד בגני-ילדים לגילאי ( 3-4טרום חובה) ראויה
להיבחן לאור הכוונה לחוקק חוק לימוד חובה גם לגילאים אלו .היום נהוג
בחינוך הקדם-יסודי שכר לימוד מודרג ,ובו סולם בן  10דרגות לפי
קריטריונים של הכנסת ההורים ,כאשר ההנחה המקסימלית לילד יכולה
להגיע עד שיעור של  90אחוז משכר הלימוד .ב -1997נהנו  8,831ילדים
מפטור מקסימלי ( 90אחוז) במסגרת פרוייקט שיקום שכונות ,ועוד
 41,729ילדים נהנו מפטור מלא בהיותם תושבי יישובים באזור עדיפות
לאומית א' (נתוני הצעת התקציב לשנת  .)1998בסך-הכל שילמו ההורים
 67אחוז מעלות שכר הלימוד בשנה זו ,כאשר התקציב הכולל לאותה
השנה היה  385מיליון שקל.
ב .בתי-ספר יסודיים
מספר התלמידים במערכת החינוך היסודית מגיע בשנת הלימודים 1998
לכדי כ -700אלף לעומת  626אלף ב ,-1990ו -560אלף ב .-1980הגידול
הכולל בעשור התשעים ( )1990-98מסתכם ל -14אחוז ,והוא מיוחס כולו
 1משרד החינוך מתייחס לשנות הלימוד לפי מניין השנים העבריות .אנו נתייחס בעבודה
כולה לשנות לימוד לפי השנה הקלנדרית ,שבה ,בספטמבר ,החלה שנת הלימודים,
כלהלן :תשנ"ז היא שנת  ,1997תשנ"ח היא  1998וכו'.
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לריבוי טבעי ולגל העלייה ,לפי ששיעורי הלמידה בגילאים אלו הגיעו כבר
מזמן למאה אחוז.
במגזר היהודי עלה מספרם של כלל תלמידי החינוך היסודי מ -480אלף
ב -1990ל -540אלף ב ,-1998כלומר גידול של כ -12אחוז .כמכלול שומר
המגזר היהודי על חלקו במערך היסודי ברמה של כ -78אחוז מן הסך-הכל
על פני שנות התשעים ,וזאת במידה רבה הודות לגל העולים שהגיע
בתקופה זו .ניתן לראות עם זאת שבקרב תלמידי כיתות א' עולה שיעורו
של המגזר הערבי לכדי רבע מן התלמידים לקראת סופה של התקופה.
מספרם הכולל של תלמידי החינוך היסודי במגזר הערבי ב -1998היה
כ -165אלף לעומת  139אלף ב - -1990גידול של  19אחוז .במגזר זה
בולטת ההתמדה של הגידול לאורך כל התקופה ,שכולו נובע מהריבוי
הטבעי.

ציור  . 1אחוז התלמידים במגזר הערבי מסך-כל
החינוך היסודי
22.8

22.7

22.3

21.2

1996

1994

1989

1984

21.8

1979

בתוך המגזר היהודי נחלקת המערכת לשני זרמים עיקריים  -ממלכתי
וממלכתי-דתי (המונח המקובל היום הוא "פיקוח" ,לאחר שהמונח "זרם"
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עבר מן העולם עם חקיקת חוק חינוך חובה) ולצידם מקבץ קטן יחסית של
חינוך חרדי .מדידת גודלם היחסי של הזרמים השונים לפי רמות החינוך
נתקלת בשתי בעיות :האחת קשורה בכך ,שחלק ניכר מבתי-הספר לא עבר
עדיין למתכונת של שלוש רמות  -יסודי ,חטיבת ביניים ,וחטיבה עליונה.
זאת ועוד ,חלקיות המעבר בולטת יותר בחינוך הממלכתי-דתי ,ולכן
התמונה המתקבלת בסטטיסטיקה הרשמית עשויה להטעות .כדי לעקוף
מגבלה זאת ,לקחנו את מספרי התלמידים של כל מגזר לפי רמות כיתה
מפורטות וריכזנו את הנתונים בתוך שלושה מקבצים התואמים מבנה של
 3 + 3 + 6כיתות ,בהקבלה ליסודי ,ביניים ועליונה .חישוב זה מלמד ,כי
במקבץ הנמוך ,של תלמידי כיתות א'-ו' ,למדו בשנת  1996בסך -הכל 485
אלף תלמידים ,מהם  335אלף בחינוך הממלכתי ו -103.5אלף בחינוך
הממלכתי-דתי .לשם השוואה ,בראשית העשור הנתונים היו  421אלף,
 299אלף ,ו -89אלף ,בהתאמה .אחוז הזרם הממלכתי היה ,אפוא ,ונשאר
דומיננטי ,ברמה של כ -70אחוז.
בעיה שנייה קשורה עם מדידת גודלו של החינוך החרדי על שני חלקיו
העיקריים  -החינוך העצמאי ו"אל המעיין" .הנתונים המדווחים לגבי
מוסדות אלה אינם סדירים .למשל ,מספר הלומדים בכיתה א' בבתי-ספר
חרדיים המדווח ל -1988היה  .4,646תוך שנה גדל הנתון על הלומדים
בכיתות ב' פי  1.5לכדי  .7,145בשנה שלאחר מכן נפל מספרם ב -15אחוז,
וכעבור שנה נוספת ,ב ,-1991חזר גודלו המדווח של המחזור (בכיתה ד')
לרמתו הראשונית ,אך בשנה שלאחר מכן שוב חל גידול של  25אחוז.
ההתפתחות בפועל של זרם זה בחינוך העברי טעונה ,אפוא ,בירור נוסף.
ג .בתי-ספר על-יסודיים
קצב הגידול הממוצע של גילאי החינוך העל-יסודי היה דומה למדי בין שני
מגזרי החינוך בין השנים ( 1996-1984כ -2.5אחוז) .בשנת  1998לומדים
בחינוך העל-יסודי  517אלף תלמידים ,מתוכם כ -220אלף בחטיבות
הביניים והשאר בחטיבה העליונה.
במגזר היהודי ,המונה  80אחוז מכלל תלמידי העל-יסודי ,גדל מספר
התלמידים הכולל בחינוך העל-יסודי בכ -4אחוז בממוצע לשנה בשנות
התשעים ,לעומת  3אחוז בחומש השני של שנות השמונים ויותר מ -5אחוז
בחומש הראשון של אותו עשור .מתכונת הגידול דומה בשתי חטיבות
הלימוד ,אך נבדלת בעוצמתה היחסית לפי תקופות :חטיבות הביניים גדלו
באופן נמרץ של יותר מ -7אחוז בממוצע לשנה עד אמצע שנות השמונים.
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אחר כך הואט הגידול עד סוף העשור ,ובראשית העשור הנוכחי שוב
התעצם הגידול עם בוא גל העלייה ומדיניות תקיפה יותר ליישום
הרפורמה.
במגזר הערבי שיעורי הגידול גבוהים יותר ,עם הבדלים ברורים בין
החטיבות :בחטיבות הביניים נמשך קצב גידול שנתי של כ -7אחוז
ברציפות מאז  - 1980כלומר תהליך התרחבות מרשים ומתמיד .בחטיבות
העליונות ,לעומת זאת ,היה גידול רב בעשור הקודם אך הוא הלך והואט
בהתמדה ובחוזקה  -מ -8אחוז לשנה בסוף שנות השבעים עד לכדי  2אחוז
בממוצע לשנה בעשור הנוכחי.
הגידול במערכת נמשך ,כאמור ,בהתמדה עוד מתקופות קודמות ,והוא
ניזון משלושה תהליכים משלימים :גידול דמוגרפי (גידול קבוצות הגיל
הרלבנטיות כתוצאה מריבוי טבעי ועלייה) ,התפתחות חינוכית-חברתית
(הרחבת שיעורי הלמידה) ,ושינוי ארגוני (המשך ההסבה של כיתות ז-ח
לחטיבות ביניים).
שיעורי הלמידה :ניכר כי בשני העשורים האחרונים עדיין חלו
שיפורים משמעותיים בתחום .באופן כללי נראה ,כי המאמץ הגדול של
מערכת החינוך ,בעשור האחרון ,להתגבר על תופעת הנשירה בחינוך העל-
יסודי התמקד בעיקר במגזר העברי ,וכי התקדמות המגזר הערבי בהיבט
זה מפגרת במידה רבה אחרי ההתקדמות של המגזר העברי.
ציור  . 2אחוז הלומדים בקרב גילאי 71-41
96.5

69.8

90.5

62.8

86.9

79.5

62.1
51.3

1996

1990
ערבים

1985
יהודים

1980
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בשני המגזרים בולט ההבדל בין המינים ,שיעורי הבנות הלומדות
בחינוך העל-יסודי גבוהים יותר משיעורי הבנים  94.3 -לעומת  88.4אחוז
בחינוך העברי ו -72.2לעומת  68.5אחוז בחינוך הערבי.
נשירה :ניתן לעקוב אחר תופעת הנשירה המצטברת בעזרת נתונים על
שנתון נתון על פני זמן .כך ,למשל ,אפשר לראות כי מתוך שנתון שלמד
בכיתה ט' בשנת  ,1985אחוז הלומדים בכיתה י"ב כעבור שלוש שנים,
בשנת  ,1988היה כ -83אחוז .פירוש הדבר ,שעד לסיום הלימוד העל-יסודי
נשרו יותר מ -15אחוז מבני המחזור .בשנים שלאחר מכן ניכרת עלייה
בשיעורי הנשארים לכדי כ -86אחוז בשנת  91.5 ,1990אחוז בשנים 1992
עד  1994ואף  93.5אחוז בשנים  1995ו( -1996יש לזכור כי בשנים האלה
קלטה מערכת החינוך העל-יסודי את העולים).
בדיקה דומה מלמדת גם ,כי שיעורי הנשירה מתוך מערכת החינוך
הממלכתי נמוכים מאלה שבחינוך הממלכתי-דתי .כאשר בוחנים את
המחזור שהחל לימודיו בכיתה ט' ב ,-1985הרי שבחינוך הממלכתי נשארו
ב-י"ב ,ב 83 ,-1988אחוז (דומה לממוצע של כלל החינוך העברי)
ובממלכתי-דתי רק  71אחוז .בהמשך ,מהמחזור שהחל לימודיו ב-1989
וסיים ב ,-1992בחינוך הממלכתי סיימו  90אחוז ורק  79אחוז סיימו
בממלכתי-דתי ,ולגבי המחזור שהחל ב -1993וסיים ב 95 ,-1996אחוז
סיימו י"ב בחינוך הממלכתי ו -82אחוז בממלכתי-דתי.
הפער בין שני הזרמים בולט גם כאשר הם עולים על נתיב של הקטנת
שיעורי הנושרים ,הנובע משינוי המדיניות ומחוזק גם מקליטת העולים
במערכת .קרוב לוודאי שמספריים אלה אינם מבטאים אך ורק
התפתחויות בתוך כל "זרם" ויש כאן מרכיבים של תנועה בין המערכות.
בתחום הארגוני :לאחר למעלה מ -30שנות פעילות טרם השלימה
המערכת את הרפורמה בחינוך ,אולם אחוז התלמידים הלומדים
בחטיבות הביניים נמצא בגידול מתמיד ,והוא מגיע עתה ל -70אחוז
מתלמידי ז-ט בחינוך העברי ו -77.5אחוז בחינוך הערבי .לשם השוואה,
השיעורים לשנת  1985היו עדיין  54ו -43אחוז ,בהתאמה .התהליך
מתקדם ,אפוא ,מהר יותר במגזר הערבי .בתוך המגזר היהודי ראוי לציין
את ההבדל בין החינוך הממלכתי בו  79אחוז לומדים בחטיבות ביניים,
לבין החינוך הממלכתי הדתי שבו השיעור רק כ -63אחוז.
הגידול במספר הכיתות במערכת תאם  -אך לא באופן מלא  -את
הגידול הרב במספר התלמידים .בחטיבה העליונה מספר הכיתות גדל
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יותר ממספר התלמידים ,דבר שתרם להורדת הממוצע בכיתות ,ואילו
בחטיבות הביניים התמונה הפוכה.
לוח  .4ממוצע תלמידים לכיתה בחינוך העל-יסודי ,לפי מגזר

חטיבת ביניים
חטיבה עליונה

סך-הכל
1997 1990
31.2 30.6
28.1 28.7

חינוך עברי
1997 1990
30.4 30.0
27.7 28.1

חינוך ערבי
1997 1990
34.0 33.1
30.6 32.4

 .3בחינות הבגרות
א .זכאים לתעודת בגרות
המעבר אל ההשכלה הגבוהה מתחיל בכרטיס הכניסה להשכלה הגבוהה -
בחינות הבגרות .תעודת הבגרות היא ,ללא ספק ,מפתח לעתידו החברתי-
כלכלי של הפרט בישראל בכלל ולא רק בדרכו אל ההשכלה הגבוהה.
במהלך השנים חלה התפתחות רבה ,שהתבטאה בין היתר בפתיחת
מסלולי לימוד מגוונים ,וזו הביאה לעלייה בשיעורי הלמידה בחטיבה
העליונה ובשיעורי הניגשים לבחינות מתוך הלומדים.
בעשור האחרון חלה התקדמות גדולה בשיעור תלמידי י"ב מקרב
שנתון הגיל ,בשיעורי הניגשים לבחינות הבגרות ,ובשיעור הזכאים מתוכם
(שיעור הזכאים עלה בקצב איטי יותר מזה של שיעור הניגשים לבגרות).
קצב הגידול של מספר הלומדים בי"ב היה גדול יותר בתחילת התקופה,
אך הגידול במספר הניגשים לבחינות היה מהיר יותר בסוף התקופה.
לוח  .5תלמידי י"ב ,ניגשים וזכאים לבגרות משנתון הגיל (אחוזים)
שיעור תלמידי שיעור ניגשים שיעור זכאים
לבגרות משנתון לבגרות משנתון
י"ב משנתון
(גיל )17
16.2
33.8
1965
16.3
41.0
1973
21.3
54.2
1980
27.7
67.9
1985
31.4
51.8
71.8
1990
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37.9
61.1
76.2
1995
38.7
65.6
79.5
1996
37.7
65.2
79.7
1997
העלייה הכוללת בשיעורי הזכאות לתעודת הבגרות איננה אחידה בכל
חלקי המערכת ונותרו פערים ניכרים על אף המאמצים הנעשים לצמצמם.
לוח  .6זכאים לבגרות* כאחוז מגילאי  ,17לפי קבוצות באוכלוסייה
1986

1991

1994

1995

כל האוכלוסייה

29

33

39

41

יהודים

34

38

44

47

בנים
בנות
מוצא :ישראל
אסיה-אפריקה
אירופה-אמריקה

30
39
45
23
42

32
43
49
28
40

38
51
51
34
50

41
53
52
39
51

ערבים

14

16

19

20

בנים
בנות
דת :מוסלמים
נוצרים
דרוזים

14
13
11
-

15
16
13
34
17

16
21
16
29
30

16
23
17
30
30

*קיימים הבדלים מסוימים בנתונים לעומת לוח  5בעמוד הקודם .ההבדלים נובעים
מהבדלים בהגדרות ובשיטות איסוף הנתונים ועיבודם.

יש מקום לבחון את שיעורי הזכאות לתעודות הבגרות גם מתוך
הניגשים (ולא מתוך שנתון הגיל) ובנתונים אלה מתגלים פערים אחרים
בתוך החינוך העל-יסודי ,למשל הפרדה לפי מסלולי הלימוד ,העיוני
והטכנולוגי.
בנתונים האחרונים בולט היתרון של תלמידי המסלול העיוני לעומת
המסלול הטכנולוגי בשני המגזרים ,העברי והערבי .תופעה זו קשורה לדגש
החזק המושם במסלול העיוני על בחינות הבגרות ,אך היא מצביעה גם על
הבדלים בהרכב התלמידים במסלול הטכנולוגי .במסלול זה קיימים
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ב .תלמידים הקרובים לזכאות
בשנים האחרונות החל משרד החינוך לדווח לא רק על מספר הזכאים
לבגרות מתוך כלל הנבחנים כי אם גם על מספרם של הקרובים לזכאות
מלאה .המשרד קבע ארבע קטיגוריות:
זכאים לתעודה;
זכאות ברמה א' -חסרי מקצוע אחד בלבד לזכאות לתעודה;
זכאות ברמה ב'  -עמדו בבחינות בהיקף העולה על  13יחידות לימוד;
אחרים  -היקף של  13יחידות ומטה.
נתונים אלה מלמדים על פוטנציאל הזכאים לבגרות מתוך שנתון הגיל.
סביר להניח ,כי רוב התלמידים המוגדרים ברמת זכאות א' וחלק גדול מן
התלמידים ברמת זכאות ב' יגיעו בשלב די מוקדם (אחרי שירותם הצבאי)
לתעודת בגרות מלאה .לפי הערכה כללית ,לפחות  50אחוז מבני כל שנתון
יהיו זכאים לתעודת בגרות מלאה בסופו של תהליך ההשלמות .פוטנציאל
המצטרפים למועמדים לחינוך על-תיכוני וגבוה יעלה ,אפוא ,על 50,000
לשנה.
לוח  .7ניגשים לבגרות לפי מצב הזכאות ,לפי נתיב לימודים ,מין ולאום
( 1997אחוזים)
עיוני
סך-הכל
זכאים

100
64

טכנולוגי בנים
100
43

100
55

בנות
100
61

יהודים ערבים
100
60

100
45

קרובים לזכאות

רמה א'
רמה ב'
אחר

8
12
16

9
22
26

8
17
20

9
15
15

9
15
15

7
18
30

שיעור התלמידים הקרובים לזכאות ברמה א' דומה בכל הקבוצות ,אם
כי במגזר הערבי שיעורם מעט נמוך יותר .לגבי הקרובים לזכאות ברמה
ב' ,המצב בעיוני טוב מזה שבטכנולוגי ,המצב בין הבנות טוב יותר מזה
שבין הבנים ,ובין היהודים טוב יותר מזה שבין הערבים.
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ג .הנהגת מסלולים מגוונים להשגת תעודת הבגרות :הקלות בבגרות,
תכניות לקידום שכבות תלמידים חלשות ונבחנים אקסטרניים
הקלות בבחינות הבגרות .סוגיית התלמידים בעלי לקות הלמידה היא
סוגיה כלל עולמית ,והיא תולדה של התהליך ההולך ומתמשך של הניסיון
של המערכת הממוסדת לתת פתרונות ראויים לתלמידים הסובלים
מקשיים מסוגים שונים להשתלב כאזרחים שווי זכויות וחובות במערך
החברתי .אחד ההיבטים של ניסיון זה הוא מתן הקלות שונות בבחינות
הבגרות.
השנים האחרונות ,שבהן עלתה המודעות לעניינם של בעלי קשיי
למידה שונים (חקיקת חוק החינוך המיוחד ויישום מדיניות השילוב),
מאופיינות על-ידי עלייה במספר ההקלות המאושרות לתלמידים הניגשים
לבחינות :המספר הכללי של המבחנים ב -1997היה  ,1,075,699מתוכם
ב -131,785מבחנים ניתנו הקלות .דהיינו  12.2אחוז מכלל הבחינות היו
בחינות עם הקלות שונות .נתונים שבידינו מצביעים על עלייה בין השנים
 1995ועד  :1998המספר הכולל של ההקלות עלה תוך ארבע שנים בכ-150
אחוז ובסוגים מסוימים של הקלות אפילו ב -400אחוז.
יש שמונה סוגים שונים של הקלות )1( :הקראה לקלטת אנגלית)2( ,
התעלמות משגיאות כתיב )3( ,בחינה בעל-פה )4( ,שעתוק )5( ,תוספת זמן
של  25אחוז )6( ,הקראת שאלון )7( ,שאלון בית-ספרי )8( ,שימוש
במילונית.
לוח  .8התפלגות סוגי ההקלות במבחני הבגרות
סך-
הכל
1995
1996
1997
1998

1

235 57,857
433 82,915
564 113,229
623 131,785

4

2

3

10,580
15,215
21,569
26,107

6,161 5,009
7,653 7,886
8,970 9,745
8,549 11,069

7

5

6

31,071
44,160
59,872
69,678

742 3,709
1,395 5,368
2,259 8,897
3,125 10,913

8

350
805
1,353
1,721

סוג ההקלה הנפוץ ביותר הוא תוספת של  25אחוז זמן בחינה .הקלה
זאת מהווה  53אחוז מכלל ההקלות .מספר מקבלי ההקלה הזו גדל במשך
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ארבע שנים ב -125אחוז .השאלה אם יש בכלל צורך במגבלת זמן בבחינות
בגרות היא שאלה פתוחה מבחינה חינוכית.
סוג ההקלה הנפוץ השני הוא התעלמות משגיאות כתיב .הקלה זו
נוטלת כ -20אחוז מכלל ההקלות ומספר הנהנים ממנה גדל במשך ארבע
שנים ב -147אחוז.
הגידול הרב במספר מקבלי ההקלות יכול לנבוע מהחידוש שבנכונות
המערכת לתת הקלות .מצב זה נוצל ,ככל הנראה ,על-ידי תלמידים שבעבר
נמצאו בנחיתות יחסית לתלמידים אחרים .טרם נעשה מחקר הבודק את
הסיבות לכך שבתי-ספר מסוימים מגישים תלמידים לבגרות עם הקלות
בשיעורים שונים מבתי-ספר אחרים ,הדומים להם בהרכב הילדים .לא
ברור גם אם תוצאות הבחינות בבתי-ספר אלה טובות יותר.
הנבחנים האקסטרנים .התפתחות נוספת הרלבנטית לנושא הזכאים
לבגרות קשורה לסוגיית הנבחנים האקסטרניים .הקו המנחה בעניין זה
הוא ,כי מתן הזדמנות ליותר צעירים בחברה להשיג את תעודת הבגרות
מחייב מסלולים מגוונים להשגת היעד ,והמסלול האקסטרני מהווה דרך
אפשרית נוספת לכך .המרכז לחקר המדיניות החברתית השתתף בבחינת
הנושא של המדיניות כלפי הנבחנים האקסטרניים ,במסגרת עבודה של
ועדת משנה לוועדת החינוך של הכנסת שעסקה בכך .המטרה היתה
להתייחס להתאמה בין מדיניות משרד החינוך להעלות את מספר הזכאים
לתעודת בגרות ,לבין הנעשה בחינוך התיכוני האקסטרני :האם ניתן לשפר
בחינוך האקסטרני התיכוני בכיוון שיפור הסיכויים של התלמידים שם
לקבל תעודת בגרות.
מדי שנה לומד ציבור גדול של אנשים במסגרות לימוד אקסטרניות
וחלק ממנו גם ניגש לבחינות .בין  1,500ל -2,000אנשים מצטרפים מדי
שנה אל ציבור הזכאים לתעודות בגרות לאחר שעמדו בחלק מהבחינות או
בכולן במסגרת אקסטרנית .התלמיד האקסטרני עומד בפני קושי ניכר
מאד ,כאשר פרק הזמן הנדרש ממנו להשגת מטרתו  -דהיינו השלמת
הבחינות הנדרשות לצורך קבלת תעודת בגרות  -הוא ארוך.
לוח  .9נבחנים וזכאים לתעודת בגרות אקסטרנית
שיעור
זכאים
נבחנים
זכאים
8.2
1,456
17,706
1995
10.1
1,995
19,671
1996
11.7
1,850
15,802
1997
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מתברר ,אמנם ,כי שיעורם של התלמידים האקסטרניים המשיגים
תעודת בגרות מלאה נמוך ביותר מקרב הנבחנים .עם זאת ,רוב התלמידים
משיג תעודת בגרות חלקית ,ועומד בחלק מן הבחינות בהצלחה .גם השגת
תעודת בגרות חלקית הינה בעלת משמעות וחשיבות ,ואף המערכת
האינטרנית מייחדת לכך מאמצים רבים ,כפי שעולה להלן.
למספרים אלה של הנבחנים האקסטרניים יש להוסיף גם את
התלמידים הנבחנים בבחינות משנה ,שמטרתם לשפר ציונים והם ניגשים
לבחינות במסגרת בתי-הספר של המערכת (ב -1993מדובר על כ-30,000
מבחני משנה) .חלקם תלמידי י"ב המתקנים ציונים מכיתה י"א ,וחלקם
מתקנים ציון חיובי (והם כבר כלולים בחשבון הזכאות לתעודה) .המספר
הרב הזה ,ובעיקר צמיחתו המתמשכת וגדלה מדי שנה ,מעיד על הביקוש
הגדל והולך לתעודת בגרות בקרב אוכלוסיית הבלתי זכאים ,וכן מעידה
התופעה על המוטיבציה הגבוהה בקרב זכאי הבגרות להתקבל ללימודים
גבוהים בעזרת תיקון הציונים.
תכניות מיוחדות לקידום תלמידים חלשים .במסגרת מאמצי המערכת
לשפר את שיעורי הזכאות לבגרות הונהגו או הורחבו בשנים האחרונות
תכניות מיוחדות לקידום תלמידים לקראת השגת תעודת הבגרות.
במסגרת מאמץ זה בולטות מספר תכניות חשובות :תכנית מב"ר  -מעבר
לבגרות  -קידום תלמידים ממסלול בגרות חלקית למסלול בגרות מלאה
(התכנית מופעלת בכיתות השייכות למערכת הרגילה ,בשכבות הגיל
השונות ,בחטיבה העליונה ,שבהן עובדים על הכנה שונה ,כיתות קטנות
יותר ,אינטנסיביות לימוד לפי תקופות) .תכניות נוספות הן תה"ל  -תכנית
השלמה לבגרות למסיימי בגרות החסרים  1-3מקצועות לבגרות; מכינות
קדם אקדמיות ,המעניקות הזדמנות שנייה לחיילים משוחררים; ומיכאל
– תכנית מיוחדת למיצוי כישורים למצוינות.
לוח  .10תלמידים בתכניות מיוחדות

מב"ר
תה"ל
מכינות קדם-אקדמיות
מיכאל

1994

מספר התלמידים
1997
1995

3,500
820
8,150

12,790
3,600
10,800
6,000

6,690
1,200
8,325

1998
15,000
4,000
10,800
6,000
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הנתונים מלמדים שהשנים האחרונות אכן מאופיינות בהגברת המאמץ
בכיוון של "משיכת" אוכלוסיות חלשות יותר להשגת תעודת בגרות ונראה
כי המאמץ נושא פירות" :מבין כ -3,500התלמידים שלמדו במסגרת
תכנית מב"ר ,וניגשו לבחינות הבגרות ב 1,330 ,-1997סיימו את הבגרות
בהצלחה וזכו בתעודה 455 .תלמידים נכשלו רק בבחינה אחת .הישגים
אלה ראויים לציון על רקע העובדה שלכיתות המב"ר מתקבלים תלמידים
אשר לפי הקריטריונים המקובלים (הישגים קודמים ,יכולת לימודית,
הערכות המורים) אינם מוגדרים כמתאימים להצבה במסלולי לימוד
המובילים לתעודת בגרות בבית-הספר התיכון.2
עוד ראוי לציין כי  55אחוז מבין התלמידים שנכללו במסגרת
ההזדמנות השנייה ( 1,842מתוך  )3,350זכו בתעודת בגרות .מכלול
התכניות מלווה ,כאמור ,בנכונות להגדלת ההקלות הניתנות לתלמידים
בעלי לקות למידה וקשיי למידה .כמו כן חלו בשנים האחרונות שינויים,
חלקם גדולים למדי ,במתכונת הבחינות ובפיזורן על פני שלוש השנים
בחטיבה העליונה.
פנימיות .בעבר היה מקובל במערכת החינוך כי הפניה לפנימיות
מסייעת לחלק מהתלמידים השוהים בפנימייה למקד את מאמציהם
הלימודיים ,בין השאר ,למטרת השגת תעודת הבגרות .חלק גדול
מהפנימיות התמקדו בקליטה של נוער שהופנה אליהן בניסיון אחרון
למנוע את נשירתו ממערכת החינוך בכלל ,וחלק מהנוער הופנה על-ידי
עובדי רווחה בשל בעיות בבית ובמשפחה .במשך הזמן הרעיון הזה הלך
ונשחק והיום מסתבר כי למעשה חלק גדול מהפנימיות שהוקם לקידום
אוכלוסיות חלשות הפך אמצעי לקידום אוכלוסיות מבוססות .התופעה
מתבטאת במיוחד בריכוז הפנימיות במגזרים הדתיים ,לפי שנמצא הבדל
בולט בין מגזרי הפיקוח השונים בשיעורי ההפניה ללימוד בפנימיות:
שיעור גבוה יותר מתלמידי החינוך הממלכתי-דתי לומד בפנימיות,
כשהפנייה לפנימיות היא וולונטרית (ראה ציור .)3

 2נורה רש ,הערכת ניסוי :הפעלת מועדי חורף בבחינות בגרות לתלמידי כיתות מב"ר,
המכון לחקר הטיפוח בחינוך ,בית-הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.
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ציור  .3שיעור תלמידים בפ נימיות
חינוך על-יסודי ,לפי פיקוח
42.5

42.3

39.5

28.3

27.5

26.7

4.4

4.3

1996

1993
עצמאי

5.7

ממלכתי-דתי

1989
ממלכתי

תופעת ריבוי התלמידים הלומד בפנימיות היא בעלת השלכות רחבות.
קרוב לוודאי שהאפיון החברתי-כלכלי והאידיאולוגי של התלמידים
הלומדים בפנימיות הדתיות ,שם היציאה מהבית לישיבה היא נורמה
חברתית מקובלת ,שונה מאד הן מזה של התלמידים בפנימיות של החינוך
הממלכתי ,והן מזה של התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי הלומדים
בבתי-ספר רגילים (לא-פנימייתיים) .בחינוך הממלכתי ,הרוב המכריע של
תלמידי הפנימיות הם עדיין תלמידים שהופנו לפנימיות על רקע קשיים
לימודיים ,התנהגותיים וחברתיים .לעומתם רוב תלמידי הפנימיות
הדתיות פנו לישיבות מרצונם וחלק גדול מהם מהווה את האליטה
הלימודית והאינטלקטואלית של הציבור הדתי .ריכוז ציבור זה במסגרת
חינוכית כה אינטנסיבית יש לו כמובן השלכות חינוכיות ,פוליטיות,
חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת ,אך אין בכוונתנו לדון בהן במסגרת
זאת .נאמר רק שההשקעה החינוכית והכספית בכל תלמיד בפנימייה
גבוהה בהרבה מזאת המושקעת בתלמיד בבית-ספר רגיל בקהילה.
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 .4ההשכלה הגבוהה  -התפתחותה והתרחבותה כמסלול
מרכזי למוביליות חברתית
מערכת החינוך הגבוה כוללת את התלמידים באוניברסיטאות ,במכללות
שונות (ציבוריות ופרטיות ,אזוריות ,טכנולוגיות ,הכשרת מורים)
ובשלוחות של אוניברסיטאות זרות .אין ספק שההתפתחות המעניינת -
ואולי אף החשובה ביותר  -במערכת החינוך מתרחשת היום בתחום
החינוך העל-תיכוני וההשכלה הגבוהה .התפתחות זאת משתקפת בכמה
תהליכים בולטים; ראשית ,במספר התלמידים ההולך וגדל בכל המוסדות
העל-תיכוניים והמוסדות האקדמיים ,המלווה במספר הגדל של מקבלי
תארים .תהליך שני בולט הוא גיוון הולך ומתרחב של מוסדות החינוך
העל-תיכוני ,גיוון המתבטא בסוגי המוסדות ,במיקומם ,ובהיצע
המקצועות הנלמדים בהם .התהליך השלישי הוא התרחבות תהליך
ההפרטה בחינוך הגבוה.
שלושת התהליכים הללו משנים לחלוטין את פני ההשכלה העל-
תיכונית והגבוהה בישראל .התפתחות זאת קשורה לגידול האוכלוסייה
הכללית ,אך במיוחד לגידול אוכלוסיית הזכאים לתעודת בגרות
והצטרפות אוכלוסיות חדשות לקהל מבקשי ההשכלה האקדמית .היא
מבטאת ,כמובן ,את התביעה החברתית למתן יתר שוויון הזדמנויות לכלל
האוכלוסייה בנגישות להשכלה הגבוהה .דחיפה נוספת לתהליך באה מצד
התגברותם של תהליכים של פרופסיונאליזציה במקצועות שונים,
המתבטאת בדרישה הגוברת לתואר ראשון בחלק מהמקצועות (ההוראה,
מקצועות הסיעוד השונים ,ביטוח ,אופטומטרייה ועוד) מחד גיסא ,והרצון
לזכות בתגמול כספי ניכר הניתן לבעלי תואר אקדמי ,מאידך גיסא.
א .הגידול במספר הסטודנטים
המודד הבולט ביותר להתפתחות בתחום ההשכלה הגבוהה הוא הגידול
במספר התלמידים ,והדיפרנציאציה הרבה בקצב הגידול בסוגים השונים
של המוסדות להשכלה הגבוהה.
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לוח  .11סטודנטים במוסדות המעניקים תארים אקדמיים
1985

76,120
סך-הכל
61,205
אוניברסיטאות
2,881
מכללות :סה"כ
1,033
מכללות מורים
1,848
מכללות אחרות
אוניברסיטה פתוחה 12,034

1990

1995

1997

1998

אחוז
שינוי
שנתי
ממוצע

89,063
67,770
8,286
4,618
3,668
13,007

140,288
97,250
19,402
10,127
9,275
23,363

164,994
104,900
31,616
14,257
17,359
28.478

180,561
108,880
41,198
17,735
23,463
30,473

7
5
23
24
22
7

ציור  . 4סטודנטים במוסדות המעניקים תארים
אקדמיים
אלפים
1998

1995

1990
אוניברסיטאות
סך-הכל

200

150

1985
100

50

0

מספר התלמידים באוניברסיטאות גדל מאז  1985ב -77אחוז ,כשעיקר
הגידול התרחש בשנים  1990ל ,-1995ושיעור הגידול השנתי הממוצע היה
 7.5אחוז .משנה זאת ואילך קצב הגידול ירד ל -3.8אחוז בלבד .לעומת
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זאת מספר התלמידים במוסדות אחרים המעניקים תארים אקדמיים
גדל בכל התקופה ב -380אחוז ,כאשר שיעור הגידול השנתי הממוצע
בתקופה  1990-1995היה  15.1אחוז ,ובתקופה  1995-98הואץ ל -18.5אחוז
בממוצע .המספרים של הסטודנטים הלומדים במוסדות שאינם
אוניברסיטאות אף מוטים בצורה משמעותית כלפי מטה ,היות שאינם
לוקחים בחשבון את אלפי התלמידים הלומדים בשלוחות של
אוניברסיטאות זרות המעניקות גם הן תארים אקדמיים .מספרן של
שלוחות אלה הולך וגדל בהתמדה וכך גם מספר התלמידים בהן.
מעניין להשוות את שיעורי הגידול בתלמידים במוסדות השונים
המעניקים תארים אקדמיים:
לוח  .12סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים,
הגידול בין  1990ל-1997
סטודנטים
1990

אוניב'  -סה"כ 67,770
16,780
ירושלים
9,080
טכניון
19,270
תל-אביב
9,330
בר-אילן
6,780
חיפה
5,890
בן-גוריון
640
מכון וייצמן
8,286
מכללות
אוניב' פתוחה 13,007

שיעור
גידול

מקבלי תואר
ראשון

שיעור
גידול

1997

(אחוזים)

1990

1997

(אחוזים)

108,880
21,730
11,840
25,610
20,700
13,390
14,870
740
41,108
30,473

61
29
30
33
122
97
152
16
396
134

10,192
2,412
1,313
2,940
1,266
1,160
1,101

16,478
3,100
1,655
4,154
3,120
2,401
2,048

62
29
26
41
146
107
86

1,055
281

4,760
1,048

351
273

ההבדל הרב בשיעורי הגידול של שבע האוניברסיטאות בולט ,ובתוכו
במיוחד הגידול הנמרץ של האוניברסיטאות בן-גוריון ,בר-אילן וחיפה,
אולם ,אף לא אחת מהן הגיעה לשיעורי הגידול של המוסדות שאינם
אוניברסיטאות.

השירותים החברתיים והתפתחותם

78

לוח  .13מקבלי תארים ראשונים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים
1985
8,601
סך-הכל
8,113
אוניברסיטאות
457
מכללות :סה"כ
139
מכללות מורים
318
מכללות אחרות
אוניברסיטה פתוחה 31

1990

1995

1996

1997

11,528
10,192
1,055
655
400
281

22,397
18,339
3,443
2,144
1,299
615

19,738
15,138
3,950
2,456
1,494
650

22,286
16,478
4,760
2,884
1,876
1,048

ציור  . 5מקבלי תארים ראשונים באוניברסיטאות
מתוך הסך-הכל
אחוזים

94

88
82
74

1997

77

1996

1995

1990

1985

באופן כללי אפשר לומר ,שהמגמות הנבדלות באות לידי ביטוי גם
בנתונים על מקבלי התואר הראשון .אם ב -1985בעלי התארים
מהמכללות היוו רק  5.6אחוז מכלל מקבלי התארים ,הרי שב -1998הם
היוו כרבע .גם כאן עלינו לחזור ולהדגיש שמדובר במספרים מוטים כלפי
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מטה ,היות שלא נכללים תלמידי השלוחות של האוניברסיטאות הזרות,
המפרסמות לאחרונה רשימות שמיות הכוללות מאות בוגרים.
ב .שיעורי למידה
הנתונים עד כאן הצביעו על התרחבות ההשכלה הגבוהה ועל החריגה
מגבולות האוניברסיטאות ומוסדות לא-אוניברסיטאיים ,שהיו מוכרים זה
מכבר ,אל מוסדות חדשים ואל שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל .אין
בידינו נתונים ומאפיינים לגבי הרכב הלומדים ,גילאים ,מוצא ומין
הסטודנטים במוסדות אלה .יש ,אפוא ,לקחת בחשבון הטיות רבות
בניתוח המגמות המשתמעות מהנתונים הבאים ,המתייחסים למוסדות
האוניברסיטאיים בלבד.
שיעורי הלמידה באוניברסיטאות בגילים  29-20עלו בין  1985ל-1996
משיעור של  7.6לכדי  .9.8השיעורים נבדלים לפי מין ,ואף לפי מוצא:
לוח  .14שיעורי למידה באוניברסיטאות ,באוכלוסייה יהודית
אחוז מגילאי 29-20
1975
7.2
סך-הכל
8.0
גברים
6.3
נשים
ילידי ישראל לפי מוצא אב
10.0
ישראל
3.0
אסיה-אפריקה
14.0
אירופה-אמריקה
2.1
ילידי אסיה-אפריקה
ילידי אירופה-אמריקה 8.4

1985

1990

1993

1996

7.6
7.5
7.6

8.0
7.3
8.7

8.9
7.8
10.1

9.8
8.1
11.5

13.4
3.7
14.9
2.8
8.3

14.0
3.9
14.2
3.1
9.5

15.3
4.7
14.8
3.3
8.4

14.8
5.8
15.1
5.8
8.8

בנתונים אלה מתגלה תהליך של סגירת פערים בין קבוצות אוכלוסייה.
למעשה ,הפערים בין המינים אף התהפכו ,ושיעורי הלמידה של הנשים
השיגו בהרבה את אלו של הגברים .תופעה זו מקבלת חיזוק מן המכללות,
שבהן שיעור המכללות למורים גבוה מאד ,והוא ידוע בשיעורן המכריע של
הנשים .לא כך הדבר בפערים לפי מוצא :בהשתתפות של ילידי ישראל
יוצאי אסיה-אפריקה נותר בעיצומו פיגור רב ,אשר קצב תיקונו ב-15
השנים האחרונות אינו מבטיח רבות לגבי הצפוי .ייתכן אמנם שיש לכך
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פיצוי בשיעורי יוצאי אסיה-אפריקה בקרב סטודנטים במערכות
המשלימות לאוניברסיטאות ,במכללות ובמוסדות אחרים ,אך אין בידינו
נתונים היכולים להעיד על כך.
הגידול במספר הסטודנטים איננו נובע רק מן המצטרפים החדשים
לשורות הלומדים באוניברסיטה .ניכרת מגמת גידול בקרב הלומדים
לתארים השני והשלישי בשיעורים גבוהים למדי .כלומר ניכרת נטייה
להמשיך ללימודים גבוהים ,להשיג תואר שני ואף להעמיק בלימודים
ולהמשיך לתואר שלישי .גידול מספר הסטודנטים בתארים המתקדמים
מתבטא בעליית חלקם בסך-כל הסטודנטים :בשנת  1985למדו כ-15,000
סטודנטים לתארים המתקדמים בכלל האוניברסיטאות ,והם היוו כרבע
מן הסטודנטים .ב -1998מספרם עלה לכדי  34,790וחלקם בכלל
הסטודנטים גדל לכדי שליש.
ציור  . 6אחוז הנשים בין הסטודנטים
באוניברסיטאות ,לפי תארים
60

50

40

1996

1993
תואר שלישי

1990
תואר שני

1985

30
1980

תואר ראשון

עליית שיעור הנשים בקרב הלומדים היא תופעה הבולטת בקרב
הלומדים בהשכלה הגבוהה בכל רמות הלימוד והתארים .נשים הפכו לרוב
בין הסטודנטים גם בלימודים לקראת התואר השני ,ונראה כי לפי המגמה
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בעשור האחרון אפשר לצפות כי גם בלימודי תואר שלישי ייעלם לחלוטין
הפער בין גברים ונשים (כבר ב 47.8 -1996אחוז מכלל הלומדים לתואר
שלישי היו נשים).
לוח  .15אחוז הנשים בין הסטודנטים באוניברסיטאות ,לפי תארים
סך-הכל
1980
1985
1990
1993
1996

46.2
47.9
50.8
53.6
56.3

תואר ראשון תואר שני
41.4
46.8
50.3
53.6
56.4

47.6
48.3
51.3
54.0
56.5

תואר שלישי
32.1
39.7
41.3
43.8
47.8

הרשמה .נתון בולט במיוחד מתגלה בתוצאות ההרשמה
לאוניברסיטאות  -גדל והולך שיעור המתקבלים מבין הנרשמים .לעומת
זאת ,שיעורם של המתקבלים שאינם מממשים זאת ואינם מצטרפים
נשאר יציב .ייתכנו שני הסברים לממצא הראשון .ההסבר האפשרי האחד
הוא שהאוניברסיטאות החליטו להוריד את רף הקבלה ומקבלות היום
תלמידים שהן לא היו מקבלות בעבר .ההסבר השני הוא ,שהיות שיש
היום יותר אופציות בפני הפונים ללימודים אקדמיים ,הם נרשמים
לאוניברסיטאות רק כאשר הם מעריכים שסיכוייהם להתקבל גבוהים.
לוח  .16מתקבלים ונדחים מלימודים אקדמאיים
1998

1997

1996

1995

1990

1980

63.5
התקבלו ולומדים
התקבלו ואינם לומדים 17.2
19.3
נדחו

63.5
17.8
18.7

62.9
17.6
19.4

60.0
18.9
21.1

55.9
17.0
22.9

48.2
17.4
31.1
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ג .הרחבת הגיוון בהיצע המוסדות המעניקים תארים אקדמיים
אחת המגמות הבולטות בהתפתחות החינוך הגבוה היא הגדלת ההיצע
והגיוון של המוסדות המעניקים תארים אקדמיים .עיקר ההתפתחות לא
נבע מתכנון חברתי ארוך טווח ,כי אם מהביקוש ההולך וגובר מצד
חלקים גדלים של האוכלוסייה לחינוך על-תיכוני ובעיקר לחינוך המקנה
תואר ראשון .השינוי המהיר התבטא לא רק במספר התלמידים
והמוסדות כי אם גם בגיוון ,ברמה ,בפיזור הגיאוגרפי ,בבעלות ,בהיצע
מקצועות הלימוד ובדרכי הלמידה.
בנוסף למוסדות אלה פועלות בתחום החינוך העל-תיכוני מסגרות
חשובות ,שחלקן אינן מעניקות תארים ותעודות אקדמיות ,אך עונות על
צרכים של ציבור רחב החפץ בהרחבת השכלתו או בהכנה לקראת רכישת
תארים אקדמיים .הבולטות במסגרות אלו הן :מכינות קדם-אקדמיות
באוניברסיטאות; מכינות קדם-אקדמיות במכללות; הכשרה מקצועית
של משרד העבודה; הכשרה מקצועית של גופים פרטיים; הכשרה
מקצועית במקומות העבודה; חינוך על-תיכוני  -למסלולי תעודה; חינוך
על-תיכוני  -ללא תעודה.
כאמור לעיל ,רק חלק מהתפתחות זאת היה מתוכנן והוא תוצאת
המימוש של תכנית האב לפיתוח המכללות שגובשה על-ידי המועצה
להשכלה גבוהה ומשרד החינוך התרבות והספורט ב .-1993התכנית,
שאושרה על-ידי החלטת ממשלה מיום  ,28.9.94הציגה שלוש קטיגוריות
של מכללות :מכללות אזוריות ,מכללות טכנולוגיות ומכללות להכשרת
מורים .יחד עם זאת לא עסקה התכנית במכללות הפרטיות ה"חוץ
תקציביות" ובשלוחות .בפברואר  1995התקבל תיקון לחוק המועצה
להשכלה גבוהה אשר ביסס את מעמדן של המכללות .שלושת עיקרי החוק
הם הגדרת מכללה אקדמית ,קביעת אמות מידה שוויוניות לתקצוב,
ושוויון מעמד התארים הניתנים על-ידי מוסדות שונים .תיקון נוסף,
שהתקבל ב ,-1998מסדיר את פעילותן של השלוחות של אוניברסיטאות
זרות בישראל ומטיל עליהן מגבלות שונות ,שעיקרן הבטחת איכות זהה
בשלוחות בארץ ובמוסדות האם בחו"ל  -תכנית לימודים ,רמת הוראה,
ומעמד התואר המוקנה.
הדיון בסוגיית היקף ההשכלה הגבוהה והשפעתו הצפויה על איכותה
ורמתה אינו חדש ואינו אופייני לישראל דווקא .ויכוח זה מלווה באורח
מסורתי כל הרחבה של מסגרות חינוכיות ,לאו דווקא אקדמיות .בצד
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האחד ניצבים לרוב "שומרי החומות" מהממסד הקיים ,ומהצד השני
המתדפקים על דלתות ההשכלה.
המרכז לחקר המדיניות החברתית הכין מסמך ,וזימן דיון בו ,עוד
ב .-1994בדברי ההקדמה למסמך נכתב "חיזוקה של ההשכלה הגבוהה
מחד גיסא ,ופתיחת שעריה בפני כלל האזרחים מאידך גיסא ,אינם יעדים
סותרים בהכרח .תמציתה של הדילמה שאנו מבקשים לדון בה היום היא,
באיזו דרך להמשיך את פיתוח ההשכלה הגבוהה ,בין היתר בעזרת
המכללות ,ולהגדיל בתוך כך את שיעור הלומדים במערכת ההשכלה
הגבוהה .במיוחד יש לתת את הדעת לקבוצות אוכלוסייה שעד כה לא זכו
לנגישות מספקת לחינוך הגבוה".
משתתפי הדיון חזו נכונה את הגידול בביקוש להשכלה גבוהה ,ואת
הצורך במציאת פתרונות ארגוניים מוסדיים חדשים  -בעיקר בדמות
מכללות .אולם לא ניתן שם ביטוי לעוצמת והיקף הגידול בביקוש
ולכניסתן המסיבית של המסגרות הפרטיות לשוק ההשכלה הגבוהה.
ב -1998פעלו בישראל למעלה משמונים מוסדות המעניקים תארים
אקדמיים ,לפי הסיווג הבא:
סוג המוסד:

מספר
המוסדות

סך-הכל
אוניברסיטאות
האוניברסיטה הפתוחה
מכללות להכשרת מורים
מוסדות אחרים להשכלה גבוהה כולל מכללות אזוריות
שלוחות של אוניברסיטאות בחו"ל
מוסדות שקיבלו אישור ללימודים בשיטת לימודים מרחוק

82
7
1
18
22
23
11

אנו עוסקים בסעיף זה בעיקר במכללות למורים ובמוסדות אחרים
להשכלה גבוהה .כאמור לעיל ,אין בידינו נתונים של ממש על השלוחות של
האוניברסיטאות הזרות בישראל ועל המוסדות שקיבלו אישור ללימודים
בשיטת לימודים מרחוק .דיון מקיף ומלא בנושאי ההשכלה הגבוהה
בישראל ב -1998מצריך תמונה אמינה ומדויקת על מוסדות אלה ,לפחות
במשתנים שצוינו לעיל.
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לוח  .17תלמידים במוסדות על-תיכונים ללא תארים אקדמיים

1995
1996
1997
1998

סך-הכל

הוראה

הנדסאות,
טכנאות
ודומיהם

פקידות,
משפטים,
מנהל,
כלכלה
ודומיהם

אומניות,
עיצוב,
וארכיט-
קטורה

אחר

42,548
46,514
48,377
48,850

9,446
10,819
9,733
7,591

18,245
19,310
20,671
22,788

6,905
7,720
8,132
7,988

4,541
5,197
5,781
5,837

3,411
3,468
4,060
4,646

לוח  .18תלמידי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שאינם
אוניברסיטאות

1995
1996
1997
1998

סך-הכל

הוראה

הנדסאות,
טכנאות
ודומיהם

פקידות,
משפטים,
מנהל
כלכלה
ודומיהם

אומניות,
עיצוב,
וארכיט-
קטורה

אחר

19,402
23,747
31,616
41,108

10,127
10,781
14,257
17,735

1,750
2,497
3,624
6,231

4,693
5,896
7,972
9,942

1,912
2,201
2,495
2,501

920
2,372
3,268
4,699

בשעה שהמוסדות העל-תיכוניים שאינם מקנים תואר אקדמי גדלו
בסך-הכל בכ -15אחוז ,ובתחומים מסוימים אף הצטמצמו ,הרי
שהמוסדות האקדמיים שאינם אוניברסיטאות גדלו בפרק זמן של ארבע
שנים ב -111אחוז ,כאשר במקצועות מסוימים הוכפל ושולש ומעלה מספר
התלמידים.
הגידול הבולט ביותר היה במספר הלומדים במכללות למורים
המעניקות תואר אקדמי .גידול זה הוא תוצאה של מדיניות האקדמיזציה
המואצת של משרד החינוך והתרבות שהביאה לכך שחלק גדול ממוסדות
אלה קיבלו את הרשות להעניק תארים אקדמיים ( .)BEdמדיניות זאת
החלה למעשה לאחר הגשת דו"ח עציוני ב .-1979מטרת משרד החינוך היא
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להגיע לכך שהכשרת המורים ברמות השונות תהיה לפי תכנית לימודים
ארבע שנתית .על מנת לעודד את המורים להשלים את השכלתם ולרכוש
תארים אקדמיים משתתף משרד החינוך בהוצאות הכרוכות בכך ,החל
בכיסוי שכר הלימוד ,דרך השתתפות בהוצאות נסיעה ,שחרור מהוראה
בהיקף של מספר שעות בשבוע ,וקרן השתלמות (חשוב לציין שמשרד
החינוך אינו יוצא דופן מבחינה זאת ,וגם שאר משרדי הממשלה
והמעבידים הציבוריים מסייעים לעובדיהם הלומדים תוך כדי עבודה).
ד .חדירת מגמות של הפרטה לחינוך הגבוה
נראה שהשינוי המהפכני ביותר במערכת החינוך הגבוה אינו בהתרחבות
המכללות כי אם בחדירה ההולכת וגוברת של מערכות פרטיות הפועלות
למטרות רווח לתחום שהיה עד כה בבחינת מונופול מוחלט ,הן מבחינה
מעשית והן מבחינה אידיאולוגית ,של השירות הציבורי.
הדיון בסוגיית המוסדות הפרטיים  -ובמיוחד השלוחות  -במציאות
החברתית בישראל הוא דיון מורכב וקשה .מוסדות אלה אינם נוטים
לפרסם את מספרי תלמידיהם ,את מספרי המסיימים לקראת התואר
ונתונים על סגל ההוראה ,וכן אינם מוסרים מידע על השירותים
והמתקנים האקדמיים העומדים לרשות תלמידיהם.
3
היות שבידינו נתונים חלקיים בלבד  ,נתמקד במספר סוגיות ,שעשויה
להן השפעה כללית על מערכת החינוך הגבוה ,כתוצאה מפריצת המוסדות
הפרטיים לתחום ההשכלה הגבוהה .יש להדגיש שדיון זה ראשוני בלבד
ודיון רחב יותר מחייב התייחסות מעמיקה יותר על בסיס נתונים
מפורטים.
ההיצע .היום פועלות כ -8מכללות ישראליות בבעלות פרטית23 ,
שלוחות של אוניברסיטאות זרות ,ועוד  11מוסדות של למידה מרחוק.
קצב הגידול במספר השלוחות הוא גדול והתיקון האחרון לחוק המועצה
להשכלה גבוהה אמור לצמצם את התופעה או לפחות להבטיח במידה
מרבית את הרמה האקדמית .מיגוון המקצועות המוצע על-ידי מוסדות
אלה הוא גדול מאד ,כאשר ישנה נטייה להתמקד במקצועות שאינם
מצריכים מעבדות וסדנאות ומתקנים יקרים .בולט מאד מספר השלוחות
המציעות לימודים בתחום החינוך ,מנהל ציבורי ,משפטים ,וכלכלה .יש
 3הנתונים הרשמיים שיש בידינו הם על מספר המוסדות הפרטיים שזכו להיתר הפעלה
והמקצועות שהמועצה להשכלה גבוהה התירה להעניק בהם תארים.
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גם מכללות המתמחות בתחומים מאד ספציפיים כגון ביטוח ,תיירות,
ועיצוב.
צורת ההפעלה .המכללות הפרטיות והשלוחות של האוניברסיטאות
הזרות מופעלות בידי יזמים ישראליים ,חלקם פרטיים ,חלקם מוסדיים
וחלקם ציבוריים לשם הפקת רווחים .חלק מהיזמים מפעיל שלוחות של
כמה וכמה אוניברסיטאות זרות .האוניברסיטה הזרה מקבלת אחוז
מסוים משכר הלימוד ,והיזם מקבל את חלקו לאחר שניכה את הוצאותיו
המורכבות משכר עובדי ההוראה ,שכירות עבור המתקנים ,פרסום,
ומנהלה.
גובה שכר הלימוד .שכר הלימוד נע בין  $6000ל $ -8000לשנה .אולם
השנה כוללת לרוב שנה קלנדרית שלמה (דהיינו שני סמסטרים ,או שלושה
+קיץ) .בחלק המוסדות ,בייחוד אלה המסונפים לאוניברסיטאות
בארצות-הברית ,הסטודנט נדרש גם לשהות פרק זמן מסוים
באוניברסיטת האם להשלמת התואר .מוסדות רבים מבטיחים השגת
תואר שני במהלך אותה השנה .המוסדות העוסקים בחינוך מדברים על
השלמת תואר ראשון כאשר הם מתחשבים בניסיון המעשי ,ובהשכלה
שנרכשה במכללה .בחלק מהמוסדות ניתנת מלגה לתלמידים המגיעים
מגופים ציבוריים שהתקשרו בהסכמים שונים עם המוסדות .התלמידים
העובדים במוסדות ציבור זכאים גם להחזר שכר הלימוד במלואו או
בחלקו.
שכר הלימוד איננו אחיד ,והוא משתנה ממוסד אחד למשנהו ,ממקצוע
אחד לשני ומתואר ראשון לתואר שני ושלישי .קיימת אפשרות לחלוקתו
ופריסתו למספר חודשים רב.
מבנה הלימודים .רוב השלוחות והמכללות משתדלות לרכז את
הלימודים ביום עד יומיים בשבוע ,במהלך שנה שלמה ,כשהן מבטיחות
לסיים את לימודי התואר השני באותה השנה .בחלק גדול
מהאוניברסיטאות העבודה הנדרשת להשלמת התואר השני אינה מחייבת
שום ידע בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר כמותיות ,בטענה שהעבודה היא
בשיטות מחקר איכותיות .לגבי תואר שלישי הדרישות לגבי משך
הלימודים ולגבי שהייה באוניברסיטאות האם הן לרוב יותר נוקשות .חלק
מהשלוחות מקיימות חלק קטן מהלימודים בשפת אוניברסיטת האם -
אנגלית בעיקר ומחייבות הגשת חלק מהעבודות או לפחות תקציר שלהן
באנגלית.
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תארים .התארים המוקנים על-ידי השלוחות נעים מתואר ראשון עד
לתואר שלישי .חלק גדול מאד מהשלוחות מתמקד בלימודי השלמה
לתואר ראשון  -כאשר הם מתחשבים בלימודים במוסדות על-תיכוניים
כגון המכללות למורים ובתי-ספר להנדסאים וטכנאים ,ובניסיון המעשי
שנרכש על-ידי בעלי מקצועות אלה .כל המוסדות מצהירים שהתארים
המוקנים על ידם מוכרים על-ידי משרדי הממשלה לצורכי שכר וקידום.
התארים המוקנים על-ידי השלוחות מאפשרים לבוגריהם להמשיך
וללמוד באוניברסיטאות האם לתארים גבוהים יותר .יחד עם זאת תארים
אלה בדרך כלל ,פרקטית ,אינם מאפשרים לבעליהם להמשיך וללמוד
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל היות שכמות ההשלמות הנדרשת
אקוויוולנטית לרוב ללימוד מחדש.
ספריות ושירותים אקדמיים אחרים .רוב השלוחות פועלות במתקנים
שכורים של מבני ציבור כגון מתנ"סים ,בתי-ספר תיכוניים ,המכללות
למורים וכד' .מעצם הפעלתן במוסדות אלה ברור שאין בהן ספריות
אקדמיות ראויות לשמן .חלק מהשלוחות הגיע להסדרים עם ספריות
אוניברסיטאיות שונות לאפשר לתלמידיהן להשתמש בשירותי הספרייה.
לאור האמור לעיל נשאלת השאלה ,מה מושך סטודנטים ישראלים
למוסדות אלה הגובים שכר לימוד כה גבוה ,כשרמת ההוראה בחלק מהם
מוטלת בספק ,וגם ההבטחות הניתנות על-ידם באשר לזכויות השונות
שמקנים התארים שלהן לא תמיד עומדות במבחן המציאות?
נראה לנו שהתשובה לכך מורכבת מכמה וכמה סיבות השונות במשקלן
היחסי מתלמיד לתלמיד.
 .1נוחות  -מבחינת לוח הזמנים ומבחינה גיאוגרפית .חלק גדול
מהמוסדות הנ"ל נמצאים קרוב למקום מגורי התלמידים .האפשרות
לסיים לימודי תואר תוך שנה כאשר הלימודים עצמם ממוקדים במשך
יום או לכל היותר יומיים בשבוע קוסמת גם היא.
 .2נגישות למקצועות נדרשים  -חלק גדול מהמוסדות הפרטיים והשלוחות
נכנס לתחומים המבוקשים ביותר של הלימודים האקדמיים  -תחומים
בהם האוניברסיטאות הנהיגו סלקציה חמורה .מדובר במשפטים,
מנהל עסקים ,תקשורת ומחשבים ,שעד לאחרונה היו בבחינת חלום
בלתי מושג והם הפכו לאפשרות ברת השגה.
 .3דרישות אקדמיות  -הדרישות האקדמיות במרבית המוסדות הפרטיים
נוקשות ומחמירות פחות מהדרישות באוניברסיטאות .קיימת
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התחשבות רבה יותר בקורסים שנלמדו במסגרות על-תיכוניות לא
אקדמיות ובניסיון המצטבר של התלמיד.
 .4יחס אישי  -רוב המוסדות הפרטיים הם עדיין קטנים בהיקפם
ומקפידים על יצירת קשרים אישיים אינטימיים יותר בין התלמידים
למוריהם.
 .5חישוב כלכלי  -למרות ששכר הלימוד במוסגות הפרטיים נראה הרבה
יותר גבוה משכר הלימוד באוניברסיטאות ,הרי שאם מביאים בחשבון
את העובדה שניתן לסיים את התואר בשנה אחת לעומת שלוש או
ארבע שנים באוניברסיטאות ,מתברר שאין הבדל של ממש מבחינת
עלות שכר הלימוד .יתירה מכך כל ההוצאות הנלוות מתמקדות בשנה
אחת .אם נוסיף לכך את העובדה שתוספת השכר עם קבלת התואר
הנכסף (המגיעה אצל מורים ל -5אחוז עבור התואר הראשון ,ו-7.5
אחוז עבור התואר השני) ,מתחילה להצטרף למשכורת כעבור שנה
אחת ולא כעבור שלוש או ארבע שנים יתברר לנו שמבחינת הפרט אין
ספק שההשקעה בלימודים במוסד המבטיח השלמת תואר תוך שנה
אחת כדאית מאד .שיקול נוסף הוא כמובן השוואת עלות הלימודים
בתחום לימודים מבוקש בארץ  -שנמנע מהסטודנט במוסדות הקיימים
להשכלה גבוהה ומתאפשר עתה עם הקמת המוסדות הפרטיים -
לעומת עלות הלימודים בחו"ל ,על כל המתחייב מכך .השוואה כזאת
תראה מיד את העדיפות של לימודים בארץ על פני לימודים בחו"ל.
בהקשר לנושא האחרון ,סוגיית שכר הלימוד במוסדות להשכלה
גבוהה אינה יורדת מעל סדר היום הציבורי .לאחרונה הולכות וגוברות
התביעות לפטור מלא משכר הלימוד .הנכונות הגדלה והולכת של ציבור
הלומדים בישראל לשלם סכומים גבוהים במוסדות הפרטיים להשכלה
גבוהה עומדת כאילו בסתירה לתביעה זאת .אולם כפי שכבר הראינו אין
הדבר כך .להערכתנו רוב הלומדים במוסדות הפרטיים נמנים על אותו
ציבור של בעלי היכולת ,המעדיף לימודים בארץ גם כאשר הלימודים
יקרים לעומת הלימודים בחו"ל ,או שמדובר באנשים בשירות הציבורי או
הפרטי היכולים להחזיר לעצמם את עלות לימודיהם תוך פרק זמן קצר.
אם הערכתנו זאת נכונה אזי הרחבת מיגוון האפשרויות של ההשכלה
הגבוהה בכיוון המכללות הציבוריות והמוסדות הפרטיים לא פתרה את
שאלת העלות הגבוהה של לימודים אקדמיים לאוכלוסיות חלשות ,ובכך
נמנעת השתלבותן החברתית כלכלית המלאה של שכבות אלו.
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הדרישה לפטור משכר לימוד ,אף שיש לה הצדקה מסיבות רבות ,היא
בעייתית ,בהיותה בעלת השפעות רגרסיביות מבחינת חלוקת ההכנסה
הלאומית .כך למשל ,מצאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי,
"העברות שירותי אוניברסיטאות ומוסדות אחרים של חינוך גבוה
מגדילות את אי-השוויון בהתפלגות ההכנסות  -חלק גדול יחסית
מהעברות אלו ניתנות למשקי בית בעשירונים העליונים .זאת משום
שתלמידים רבים יחסית משתייכים למשקי בית בעלי הכנסה גבוהה
מאשר למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה .אי-השוויון עשוי להיות גבוה יותר
מזה שבא לידי ביטוי בממצאים ,כיוון שסטודנטים החיים בנפרד
מהוריהם נחשבים בסקר הוצאות המשפחה כבני משקי בית נפרדים עם
4
הכנסה נמוכה ,ובהתאם לכך שויכו לעשירונים הנמוכים".
יחד עם זאת ,יש לזכור כי בארצות רבות במערב הלימוד
באוניברסיטאות הוא חינם .מכל מקום ,ראוי לחזור ולדון בהצעה
שהועלתה בזמנו בפרסום של המרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל על-
ידי פרופ' א .רזין הקובעת שיש לאפשר לכל סטודנט לממן את מלוא שכר
הלימוד ,וכן דמי קיום ,על-ידי הלוואה שתוענק לו ללא התניה במצבו
הכלכלי הנוכחי של הסטודנט .ההלוואה תוחזר על פני תקופת זמן ארוכה,
5
כאשר לסטודנטים בעלי כושר החזר נמוך יינתן מענק .הצעה זאת
תאפשר לכל מי שיכול ומעוניין לרכוש השכלה גבוהה ותסיר את המגבלה
התקציבית העומדת בפני אוכלוסייה מעוטת אמצעים ,בלי לגרום להגדלת
הפערים החברתיים .הצעות דומות נשמעות גם לאחרונה ,אולם יש
להדגיש כי בשונה מהצעת המרכז ,המדובר בהצעות הנוכחיות הוא
בהלוואות למימון שכר הלימוד בלבד ,ללא הוצאות קיום ,וטווח הזמן
להחזר ההלוואה קצר בהרבה מזה שבהצעה המקורית.

 4הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,השפעות העברות בעין על התפלגות ההכנסות ,פרסום
מיוחד מס' .1049
 5א .רזין ,שילוב תכניות הסיוע לצעירים ,הקצאת משאבים לשירותים חברתיים ,המרכז
לחקר המדיניות החברתית בישראל ,ירושלים .1985
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שירותי הבריאות
 .1ההוצאה הממשלתית על בריאות
מאז הנהגת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,נמצאת מערכת הבריאות
במשבר עמוק .למען האמת יש לציין שגם לפני חקיקת חוק זה סבלה
מערכת הבריאות ממשברים מתמשכים ,אבל חוק זה אמור היה להיות
פתרון ,לפחות כספי ,לבעיית מערכת הבריאות ,ולא כך המצב .אחד
המאפיינים הבולטים של מערכת הבריאות בשנים אלה הוא הניסיון
המתמיד והעקבי של הממשלה לצמצם את מעורבותה התקציבית ולהביא
להגדלת חלקו של הציבור במימון ההוצאה הלאומית לבריאות.
בסקירתנו השנה שונתה ההצגה של הוצאות הבריאות על מנת לקרבה
אל ה שינויים שהתחוללו בשנים האחרונות במבנה המימון של המערכת.
אחד השינויים העיקריים היה ביטול דמי החבר בקופות-החולים
והמרתם במס בריאות .לפי כללי החשבונאות הלאומית ,יש הבדל מהותי
בין שתי צורות הגבייה הללו – האחת וולונטרית והשנייה מחייבת.
במהלך ההסבה השתנו כמובן פרמטרים שונים שהביאו לתחולה נבדלת
של המימון .יחד עם זאת ,על מנת לאפשר מעקב השוואתי רב-שנתי יש
מקום להציג את מס הבריאות כמחליפו של הביטוח הפרטי (דמי חבר)
הישיר שהיה נהוג לפני חוק הבריאות .בהתאם לכך ,העברות הביטוח
הלאומי במסגרת מס הבריאות לא נכללו כאן בהוצאה הממשלתית.
שינוי מרכזי נוסף הוא השחיקה ההדרגתית של "המס המקביל" מאז
אמצע שנות השמונים ,וביטולו המלא ב .-1997במהלך שחיקתו של מס
המעסיקים הזה המירה הממשלה את התשלומים לקופות-החולים,
שמקורם בגביית המס המקביל ,והזרימה אותם כסעיפי תמיכה ישירים.
לצורך שמירה על עקביות ההצגה בנושא זה סיווגנו את ההוצאה
הממשלתית בתחום זה – יחד עם העברות ישירות אחרות לקופות –
כ"השתתפות בביטוח רפואי" .התמונה הנובעת מחישובים אלה מוצגת
בלוח .1
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ציור  . 1הוצאה ממשלתית לבריאות בממוצע לנפש
בתקציב הרגיל
תקציב נטו ,ש"ח  ,מחירי 7991
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1998

1995

1992

1989

1986

1983

1500
1980

לוח  :1ההוצאה הממשלתית לבריאות בתקציב השוטף ,סך-הכל
ובממוצע לנפש (מחירי )1997
סך-כל ההוצאה (מיליוני ש"ח)
השתתפות הוצאות
סך-
ישירות
בביטוח
הכל

1980
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999

7,833
8,417
8,508
9,320
9,195

11,105
11,235
11,918
12,121
12,286
12,361

4,445
5,995
5,938
6,457
6,735

7,860
7,869
8,611
8,732
8,568
8,622

3,388
2,422
2,570
2,863
2,460

3,245
3,366
3,307
3,389
3,718
3,739

הוצאה לנפש (ש"ח)
השתתפות
סך-
בביטוח
הכל

2,020
1,806
1,719
1,819
1,748

2,057
2,027
2,096
2,080
2,059
2,025

1,146
1,286
1,200
1,260
1,280

1,456
1,419
1,515
1,499
1,436
1,412

הוצאות
ישירות

874
520
519
559
468

601
607
582
581
623
613
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הלוח מלמד ,כי ההוצאה הממשלתית לבריאות מגיעה ל-12.3
מיליארד ש"ח המהווים כ -16אחוז מסך ההוצאה החברתית של
הממשלה ו -3.6אחוזי תוצר .עוד עולה מהלוח ,כי בחשבון ממוצע לנפש
מוציאה הממשלה בתחום הבריאות סכום של  2,025ש"ח (בתקציב
השוטף)  -סכום דומה לזה שהוציאה הממשלה בממוצע לנפש לפני שני
עשורים .בין שתי נקודות זמן אלו ירדה ההוצאה עד לשפל של  1,748ש"ח
לנפש ב -1993ומאז עלתה לרמתה הנוכחית .המפנה ב -1994נבע ממשבר
קופות החולים שפרץ באותה שנה ,ומחקיקת חוק ביטוח הבריאות
הממלכתי ,אולם מאז ועד היום לא גדלה ההוצאה הממשלתית אלא
במידה הנדרשת לפצות על גידול האוכלוסייה .את השלכותיהם של
ממצאים אלה יש לבחון בזיקה להתפתחות ענף הבריאות בכללותו,
כמשתקף בנתוני ההוצאה הלאומית לבריאות ,המסכמת את פעולותיהם
של כל המגזרים הפעילים בענף הבריאות – הממשלתי ,הציבורי האחר,
והפרטי.

 .2ההוצאה הלאומית
ההוצאה הלאומית משקפת במהותה את הצד הכלכלי של פעילות ענף
הבריאות .בדרך חישובה היא מרכזת את סך-כל הפעילויות הכספיות
המתרחשות בכל יחידה ויחידה של מערך אספקת שירותי הבריאות
במדינה .פעילויות כאלה הן תשלומי השכר לרופאים ,לאחיות ולכל יתר
העובדים במתקנים שונים של המערכת .משלימות לכך רכישות של
מוצרים וחומרים שבהם משתמשים בבתי-החולים ובמרפאות .כל אלה
הן בגדר הוצאות שוטפות ,המייצגות את עלויות התחזוקה היומיומיות
של המערך .בהשלמה לכך מוציאה המערכת סכומים שונים על מנת
להרחיב את המבנים הקיימים ולרכוש ציוד בלתי מתכלה ,כגון סורקים
ממוחשבים ,ציוד רנטגן וכדומה .כל ההוצאות שבקבוצה האחרונה הן
הוצאות למטרות השקעה ,שהשימוש בהן אינו חד-פעמי או חד-שנתי.
סיכום ההוצאות הכספיות מייצג ,אפוא ,את היקף פעולתם של
שירותי הבריאות בתקופה נתונה ומאפשר להעריך את השינויים
המתחוללים על פני זמן .ב"סביבה" נטולת אינפלציה ושינויי מחירים אכן
די היה בכך כדי לספק את התמונה הריאלית המבוקשת .אולם המציאות
בארץ ,כמו גם במקומות אחרים ,רחוקה מלהידמות ל"סביבה" שכזאת.
אחת הדרכים לתקן את הדבר הוא להיזקק לגודל השוואתי אחר ,והגודל
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ההשוואתי המקובל הוא כלל הפעילות הכלכלית של המשק .העמדת
ההוצאה על בריאות מול כלל ההוצאות של המשק נותנת לא רק מודד
ריאלי להיקף הפעילות של מערכת הבריאות – היא מייצגת גם את מידת
ההתפתחות היחסית של הענף הזה ,וכן מודדת את הנטל המועמס על
התוצר על מנת לאפשר את אספקת השירותים.
בעשורים הקודמים היה תהליך מתמשך של הגדלת אחוז התמ"ג
המופנה למערכת הבריאות .התהליך הזה לא היה ייחודי לישראל – הוא
התרחש ברוב ארצות העולם ,ובמידה מסוימת היווה מקור לדאגה
למתכנני המערכת ,שהרי מצד אחד יש רצון לשפר את השירותים ככל
האפשר ,אבל מצד שני קיימים אילוצים כלכליים שחייבים לקחתם
בחשבון בתכנון הכולל .המאמץ ליישב בין שני היעדים המתנגשים הללו
מבטא את הרצון להעמיד את נושא הבריאות במקום גבוה בסדר
העדיפויות הלאומי ,תוך מניעת פגיעה יתרה ממערכות ציבוריות או
פרטיות אחרות .השינויים הטכנולוגיים התכופים הגבירו את הלחץ
להגדלת המשאבים הכלכליים המופנים למערכת הבריאות ,והתחרות
מצד יעדים חברתיים וכלכליים אחרים בלמו במידה זו או אחרת את
מגמת ההרחבה.
באופן אמפירי ניתן לקבוע ,כי ההתפתחות היתה במתכונת של
מדרגות :בשנות הששים ועד אמצע שנות השבעים ,ההוצאה על בריאות
כאחוז מהתמ"ג היתה יציבה ברמה ממוצעת של  5.5עד  6אחוז .בשנות
השמונים הגיעה הרמה לסביבת  7.5אחוז ,ומאמצע שנות השמונים
התנהלה "זחילה" לכיוון של  8.5אחוז .רמה זו מתקיימת למעשה מאז
 ,1994עם נטייה קלה לירידה בשלוש השנים האחרונות.
בהתמקדנו בהתפתחויות של שני העשורים האחרונים אנו מוצאים ,כי
בשנות השמונים גדל הנטל על התוצר בכ -10אחוז ,כאשר השיעור עלה
מ -7ל -7.8אחוז .כדי לעמוד באופן מקיף יותר על העניין יש לבחון מה
הושג תמורת הנטל הנוסף ,וגם את זאת אפשר לעשות באופן השוואתי עם
השימושים האחרים בתוצר של המשק .מהבחינה הזאת מתברר ,שבאותן
שנים שבהן הנטל על התמ"ג גדל ב -10אחוז ,היתה התייקרות רבה
של שירותי הבריאות במידה העולה על ההתייקרות של שימושים אחרים.
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ציור  . 2הוצאה לאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג

פירוש הדבר ,כל שקל שהוצא בשירותי הבריאות היה מסוגל לקנות כמות
קטנה יותר של שירותים מאשר שקל שהוצא על תחום אחר ,כגון חינוך,
או צריכה פרטית ,וכו' .ואכן אנו מוצאים כי בזמן שהנטל על התמ"ג גדל
ב -10אחוז ,השירותים שהושגו בפועל לא היו גבוהים יותר מאלו שהופקו
בענפים האחרים של המשק.
לוח  .2גידול בהוצאה הלאומית על בריאות ביחס לתמ"ג (אחוזים)

גידול הנטל על התמ"ג
התייקרות יחסית (לעומת התמ"ג)
גידול ריאלי יחסי

1980-90

1990-94

1994-97

9.0
11.3
2.0-

13.7
15.4
1.5-

3.43.90.4
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תהליך זה נשנה גם  -ואולי אף ביתר שאת  -בחומש הראשון של שנות
התשעים .בין  1990ל -1994גדל נטל הבריאות על התמ"ג בכ -14אחוז ,אך
ההתייקרות העודפת של ענף זה  -לעומת ענפי המשק האחרים  -הביאה
לכך שהגידול בשירותים בפועל ,שהופקו מכך ,היה נמוך במקצת מהגידול
הריאלי שאירע בענפים אחרים במשק .בשלוש השנים האחרונות
התהפכה המגמה – הנטל על התמ"ג פחת במקצת ,והעלות של הענף
נהייתה זולה מזו של התמ"ג .התוצאה הסופית היא ,שעל אף הנטל
המוקטן ,היקף השירותים לא פחת לעומת הפעילות הכללית של המשק.

 .3מימון המערכת
שירותי הבריאות בישראל היו מאז ומתמיד במידה מכרעת ציבוריים,
ורק בחלקם כללו שירותים פרטיים ,מרביתם בתחום בריאות השן.
הביצוע בפועל של השירותים נעשה במידה רבה על-ידי ארבע קופות-
חולים ,שהגדולה בהן היתה ונשארה קופת-חולים הכללית .בעשורים
האחרונים הלך וגדל חלקה של קופת-חולים "מכבי" על חשבון היקפה של
קופת-חולים כללית .המצב הזה לא השתנה לאחר הנהגת הרפורמה
ב ,-1995והשינוי העיקרי התבטא באופן המימון של הקופות .בעוד שבעבר
נהגו קופות-החולים לגבות דמי חבר ממבוטחיהן ,הרי בשיטה החדשה
הגבייה נעשית על-ידי המדינה (המוסד לביטוח לאומי) ,אשר מעבירה
לקופות את חלקן היחסי לפי מספר החברים היחסי בכל קופה ,תוך תיקון
מסוים עבור הבדלים בהרכב הגיל של החברים.
שינוי נוסף התרחש במרכיב שנקרא "מס מקביל" .במקורו היה זה
הסדר בין הקופות ובין המעסיקים המאורגנים ,אשר היו משתתפים
במימון ה ביטוח הרפואי של עובדיהם .ברבות הימים הורחב ההסדר אל
כל המשק וגביית המס נעשתה על-ידי המוסד לביטוח לאומי בשיעור
מחייב שהלך ועלה עד שהגיע לכדי  4.9אחוז מהשכר .במסגרת תכנית
הייצוב הכלכלית של  ,1985כהקלה למעסיקים ,צומצמה גביית המס
המקביל והאוצר שיפה את הביטוח הלאומי על הפסד הגבייה .בסופו של
דבר ב -1997בוטל לחלוטין המס המקביל ,והאוצר מעביר את הסכום
שהיה מתחייב אילו התמיד המס להתקיים.
עקב השינויים האמורים ,לא ניתן לעקוב באופן פשטני אחר התפתחות
המימון ויש להתחשב במיון ענייני של המרכיבים השונים .הסטטיסטיקה
הזמינה מוצגת בסדרה המתחילה ב( -1984למעשה ,שנת כספים של אותה
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עת ,היינו  .)1984/85אם נבחן את ההתפתחות על פני זמן נמצא ,כי
באמצע שנות השמונים מימנו משקי הבית במדינה כמעט  40אחוז
מההוצאה הלאומית לבריאות ,מרביתם בהוצאה על רפואה פרטית
(שבחלקה הגדול מופנה לטיפול שיניים) ו -14אחוז הנותרים כדמי חבר
בקופת-חולים .בהשלמה לכך נגבה מהמעבידים "מס מקביל" בסכום
השווה ל -27אחוז מההוצאה הלאומית לבריאות ,והממשלה מימנה
כשליש מכלל ההוצאה.
עד ראשית שנות התשעים גדל הסכום ששילמו המשפחות במישרין
כדמי חבר לקופות-החולים לכדי  19-21אחוז מכלל ההוצאה ,וכאמור
ב -1995הוחלפו דמי החבר במס בריאות ,אשר ב -1997הגיעו ל -26אחוז
מההוצאה .אפשר לראות בכך גידול של רבע במרכיב הישיר המשולם על-
ידי הצרכנים בצורת מס מיועד .כקיזוז לכך ,ירד חלקו של המימון
הממשלתי הישיר ל -25אחוז מההוצאה (הכוונה היא למימון ממקורותיה
הכלליים של הממשלה ,בנבדל ממימון באמצעות מס מיועד .לצורך חישוב
זה איננו מתייחסים לביטול המס המקביל בשנה האחרונה ,שהרי בפועל
לא נגבה במלואו המס גם בשנים שלפני ביטולו).
לוח  .3מימון ההוצאה הלאומית על בריאות
ממשלתי מס
מקביל
סה"כ
1985/86
1989/90
1994
1997

61
53
54
48

27
27
22
22

משקי -דמי
מימון
חבר
ממשלתי הבית
סה"כ
אחר
14
39
34
19
47
26
21
46
32
26
52
26

מקור :עיבוד על פי למ"ס" ,ההוצאה הלאומית לבריאות ."1997-1995
הערות" )1 :מס בריאות" שולב לתוך הטור "דמי חבר".
" )2אחר" שבלוח המקור סווג כ"מימון ממשלתי אחר".

שירותים
פרטיים
ותרופות
25
28
25
26

96

השירותים החברתיים והתפתחותם

אם נתעלם מכל גלגוליהם של המרכיבים השונים ,ונתייחס למצב
הנוכחי בפני עצמו ,אנו רואים שבשנת  1997מימנה הממשלה בדרכים
שונות כשלושה-רבעים מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות ,ואילו משקי
הבית שילמו במישרין את הרבע הנותר .יותר ממחצית ההוצאה של משקי
הבית היא על בריאות השן ,והסכום האחר נחלק בערך שווה בשווה בין
הוצאה על רופאים פרטיים ובין הוצאה על מכשירים רפואיים ותרופות.
ב -1998הונהגה גבייה ישירה מהחולים גם בקופות-החולים ,אם
כ"מס" על ביקור אצל רופא ציבורי ,ואם כהשתתפות במחירי התרופות.
פתרון זה חורג מהפילוסופיה הבסיסית של ביטוח בריאות ממלכתי ,ואופן
יישומו הוא רגרסיבי במהותו .יש להדגיש שהפתרון הזה נועד במקורו
להשלים את הגירעונות שנוצרו בקופות-החולים .ב"משטר" של ביטוח
בריאות ממלכתי ,פתרון כזה איננו סביר .אם הוצאותיהן של הקופות
מוצדקות במובן זה שהגורמים המוסמכים מכירים בכך שזוהי העלות
הריאלית של אספקת השירותים ברמתם הקיימת ,כי אז פירוש הדבר
שנוסחת הגבייה והמימון הממשלתי היא פגומה ויש לתקנה על מנת
להשלים את החסר .עובדה התומכת בהערכה זו היא ,שהנוסחה לגביית
המס נקבעה ב ,-1994על סמך נתוני ההוצאה הלאומית כפי שהיו לנגד עיני
המתכננים באותה עת .נתונים אלה זמינים בדרך כלל בפיגור של שנתיים,
ולאור הממצא שהוצג לעיל ,בדבר ההתייקרות (שנתגלתה לאחר מעשה)
הרבה שהיתה בשנים  ,1994-1990סביר שהדבר הביא להטיה כלפי מטה
בהערכת הסכום הנדרש כדי לספק את השירותים בהיקף הקיים.
הדרך שנבחרה ,שהיא רגרסיבית בפני עצמה ,אינה יכולה להבטיח
הסדרה יסודית של הבעיה .במיוחד יש לזכור כי ,משנקבע העיקרון של
גביית תשלום עבור שירות ,הדרך נפתחת בהמשך הזמן להגדלת
השיעורים ולהעלאת רמת ההשתתפות.
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 .4מערכת האשפוז
חלק ניכר מהפעילות של ענף הבריאות מתקיים במוסדות האשפוז
למיניהם .מקובל לסווג את מוסדות האשפוז בשני מישורים  -בעלות
והתמחות .במישור האחד ניתן להבחין בחמש קבוצות בעלות :ממשלה,
קופת-חולים כללית ,קופות-חולים אחרות ,מלכ"ר אחר ,ופרטי .במישור
השני אפשר להצביע על ארבע התמחויות רחבות ,עם תת חלוקות
מפורטות יותר :בתי-חולים כלליים ,חולי נפש ,חולים כרוניים ,שיקום.
ברוב הסטטיסטיקות מופיעות שתי הקטגוריות האחרונות במשותף.
למעשה ,תיאור המערכת בשני המישורים בנפרד עשוי להטעות ,ועדיף
לבחון את הדבר במשולב ,היינו בחיתוך משותף של שני המישורים,
ולהוסיף אליהם את ממד גודל המוסד .לפי ממד הבעלות ,מוסדות
בבעלות הממשלה הם מיעוט מבוטל מכלל המוסדות :ב -1997היו 30
מוסדות אשפוז ממשלתיים מתוך  300מוסדות ,היינו  10אחוז מכלל
המוסדות .ואולם התמונה המשלבת את שלושת הממדים  -בעלות,
התמחות וגודל (המבוטא במספר מיטות) מעניקה מקום מכובד בהרבה
למוסדות הממשלתיים.
בבתי-חולים הכללים מצויות היום  13,500מיטות ,ומהן כמחצית
בבתי-חולים ממשלתיים .קופת-חולים הכללית מחזיקה  30אחוז
מהמיטות ,ורוב הנותרות הן במוסדות אשפוז של מלכ"ר אחרים ,כגון
"הדסה" .אחוז המיטות במוסדות פרטיים גדל מאד בעשור האחרון אך
הוא מהווה מיעוט מבוטל ,של  4אחוז מהסך-הכל.
לוח  .4התפלגות מיטות בבתי-חולים לפי סוג ובעלות
אשפוז כללי
1997 1984
סך-הכל
ממשלתי
קופות-חולים
מלכ"רים אחרים
פרטי

100
48
31
19
3

100
45
30
20
4

פסיכיאטרי
1997 1984
100
49
7
3
41

100
60
6
2
32

גריאטרי
1997 1984
100
21
12
28
39

100
12
9
38
40
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ציור  . 3מיטות בבתי-חולים לפי סוג מחלקה

גריאטרי

פסיכיאטרי

כללי
20

15

5

10

0

אלפים
1997

1984

בתי-החולים הכלליים היוו בעבר את המקבץ הגדול ביותר כפי שהוא
נמדד במספר המיטות בהם :ב -1984היו  12אלף מיטות כלליות לעומת 8
ו -7אלף במוסדות לבריאות הנפש ובבתי-חולים כרוניים .המידרג השתנה
מאד ב -13השנים שחלפו מאז ,ואת המקום הראשון תופסים היום בתי-
החולים הכרוניים (למעשה ,גריאטריים) עם  15.5אלף מיטות ,אחריהן
הכלליים עם  13.5אלף מיטות ובריאות הנפש ,כשמספר המיטות
הצטמצם ל -6.3אלף (לעומת  8אלף ,כאמור ב.)-1984
בתוך המקבץ של בתי-חולים גריאטריים לממשלה ולקופת-חולים יש
חלק קטן מאד  20 -אחוז לשני המגזרים גם יחד .עיקר האשפוז מתקיים
במוסדות מלכ"ר או פרטיים  -כ -40אחוז מכלל המיטות בכל אחד משני
המגזרים הללו ,וביחד  80אחוז מכלל המיטות באשפוז הגריאטרי.
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ציור  . 4מיטות בבעלות ממשלתית כאחוז מכלל
המיטות ,לפי סוג מחלקה

גריאטרי

פסיכיאטרי

כללי
60

50

40

30

20

10

0

אחוזים
1997

1984

במוסדות לחולי נפש הגורם הדומיננטי הוא המגזר הממשלתי עם 60
אחוז מכלל המיטות וזהו גידול ניכר בחלקה של הממשלה ,על חשבון
ירידת אחוז המיטות במוסדות פרטיים ,מ -41אחוז ב -1984ל -32אחוז
כיום .שני המגזרים האחרים ,קופת-חולים ומלכ"ר ממלאים תפקיד שולי
ומצטמצם בתחום זה  -יחדיו הם תופסים  8אחוז מהסך-הכל ,לאחר
ירידה מ -10אחוז בעשור הקודם.
כפי שמשתמע מהמספרים המפורטים שהוצגו לעיל ,הגידול במספר
המיטות הכולל פיגר באופן משמעותי אחר גידול האוכלוסייה .הדבר
מתבטא בהקטנת מספר המיטות בממוצע לנפש ,במרוצת שני העשורים
האחרונים ,מ -6.7מיטות לאלף נפש ל -6.0ב .-1997גם בעניין זה אפשר
להבחין בהבדלים גדולים בין שלושת סוגי האשפוז .באשפוז כללי
ופסיכיאטרי ,צמצום מספר המיטות (בממוצע לנפש) הוא חד מאד ,היפוכו
של דבר באשפוז הגריאטרי.
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ההתפתחות המספרית הנבדלת הזאת איננה "ספירת מלאי" גרידא.
יש מאחוריה שינויים רבים בכל אחד מהתחומים .בתחום הגריאטרי אנו
מוצאים תיקון ממשי ומתמשך לחסר משווע ששרר בו במשך שנים רבות.
הגידול במספר הקשישים בשנות השבעים ובראשית שנות השמונים,
והשכיחות הגבוהה של קשישים הנזקקים לאשפוז ממושך לא מצאו מענה
במוסדות הקיימים .רק בסוף שנות השמונים חלה תנופה רבה בתחום זה,
וכפי שראינו כבר בדיון הכולל ,מספר המיטות בתחום זה גדל מאד ופיצה
בהרבה על המשך הגידול במספר הקשישים .יש לזכור כי אחוז הקשישים
לא גדל כמעט בעשור האחרון ,ואף שבתוכם הועבר הדגש לבני הגיל
הגבוה ,בגיל  75ומעלה ,ההכפלה במספר הכולל של מיטות ייצגה במידה
רבה שיפור המצב גם בממוצע לנפש.

ציור  . 5שהייה ממוצעת במחלקות כלליות
1997
1995
1992
1990
1988
1985
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בתחום של אשפוז חולי נפש חלה ירידה חדה במספר המיטות הכולל,
והירידה התרכזה במגזר הפרטי .אין לטעות ולחשוב שזהו חלק
מפילוסופיה הנוגדת את תהליך ההפרטה במשק ,אלא צירוף של שתי
מגמות  -מצד אחד המשך למגמה ארוכת טווח של הדגשת הטיפול הביתי-
קהילתי ,ומצד שני המשך המאמץ לסגור מוסדות פרטיים שאינם עומדים
בקריטריונים של איכות הטיפול .מכל מקום ,הירידה של  50אחוז במספר
המיטות בממוצע לנפש באוכלוסייה ,על פני שני העשורים האחרונים,
בוודאי אינה תולדה של ירידה מקבילה בשכיחותן של מחלות נפש.
בתחום המוסדי השלישי  -או הראשי במספר מטופליו ובמודדים
אחרים  -היינו האשפוז הכללי ,היתה כאמור עלייה במספר המיטות ,אבל
במידה פחותה בהרבה מגידול האוכלוסייה .עקב כך ,מספר המיטות
בממוצע לאלף נפש ירד מ -3ל ,-2.3בתהליך ממושך והדרגתי.
ירידה כה דרסטית במספר המיטות בבתי-חולים כלליים מלווה -
כתוצאה אריתמטית כמעט  -בצמצום מספר האשפוזים הממוצע או
בסבב מיטות גדול יותר .לגבי מספר האשפוזים ,אכן יש ירידה על פני זמן
בשכיחותם של החולים המגיעים לידי אשפוז ,אם כתוצאה מירידת
התחלואה ואם כתוצאה ממעבר לשיטות ריפוי שאינן מצריכות אשפוז.
אבל עיקר הקיזוז לתהליך של צמצום מספר המיטות בא בתחום של
הקטנת השהייה הממוצעת של החולים המאושפזים .בסיכום לכל
האשפוזים הכלליים  -בשני העשורים האחרונה ירדה השהייה הממוצעת
בשליש ,מ -6.3ימים ל -4.3ימים בממוצע למאושפז .בין המחלקות
הגדולות בולט בעניין זה האשפוז הכירורגי הכללי ,אשר השהייה
הממוצעת בו פחתה ב -60אחוז מ -7.3ל -3ימים בלבד.
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לוח  .5שיעור מיטות לפי התמחות (שיעור לאלף נפש)

סך-הכל
כללי
פסיכיאטרי
גריאטרי
גריאטרי לכל
אלף גילאי +65

1980

1985

1990

1995

1997

6.7
3.0
2.2
1.2

6.5
2.8
1.8
1.7

6.0
2.6
1.5
1.9

5.9
2.4
1.2
2.3

6.0
2.3
1.1
2.5

13.5

19.0

20.9

23.8

26.4

ציור  . 6שהייה ממוצעת במחלקות נבחרות7991 ,
גיניקולוגית
כרורגית
ילדים
פנימית
טיפול נמרץ
אורתופדית
טיפול ביילוד
15

5

10
ימים

0
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ציור  . 7מיטות במחלקות גריאטריות
30

16

25

14
12

20

10

15

8
6

10

4

5

מספר מיטות  ,אלפים

שיעור לאלף נפש 56+

18

2
0

0
1997

1990

1986

שיעור לאלף נפש 56+

1985

1980

1975

מספר מיטות

קשה לקבוע באיזו מידה מתרחש כאן תהליך של "ייעול" ,דהיינו
הנהגת פרוצדורות המצריכות אשפוז קצר מבעבר ,ובאיזו מידה משקף
הדבר "קיצוב" על רקע של מחסור במיטות .אינדיקציה אחת בכיוון
האחרון ,של "קיצוב" ,אפשר למצוא בהבחנה בין חלקי הארץ השונים.
הנתונים הקיימים אינם מפורטים דיים ,אך אפשר להסיק מהם ,שמספר
המיטות העומד לרשותם של תושבי הצפון והדרום קטן במידה רבה מזה
העומד לרשות תושבי מרכז הארץ והערים הגדולות .מספר המיטות
באזורים המרכזיים נע בין  2.5ל -3מיטות לאלף נפש ,ואילו בצפון ובדרום
השיעור עולה אך מעט על  1.5מיטות לאלף נפש .כמו כן ,מספר ימי
האשפוז באזורי הפריפריה הוא רק חצי מזה של האזורים המרכזיים.
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ציור  . 8מיטות לפי מחוז  -שיעור לאלף נפש6991 ,

דרום
צפון
תל אביב ומרכז
חיפה
ירושלים
4

3

2

1

0

 .5תוחלת חיים כמודד למצב הבריאות
מדידת מצב הבריאות של אוכלוסייה מצריכה זמינות של נתונים רבים
בני השוואה הן על פני זמן והן בהתייחס למצב בארצות אחרות .הנתונים
הקיימים מצומצמים למדי ,אך אפשר למצוא מספר מודדים המציינים
שיפור במצב הבריאות .כך למשל ,השכיחות של תמותה עקב מחלות לב
ירדה מ -172מקרים למאה אלף נפש בראשית שנות השמונים לכדי 138
מקרים באמצע עשור התשעים .אין להסיק משינויים כאלה על מידת
האפקטיביות של שירותי הבריאות אך הנתון הזה כשלעצמו עשוי
להצביע על שיפורים המתרחשים על פני זמן.
בהיעדר נתונים מפורטים על מצב הבריאות ועל השפעתם של שירותי
הבריאות ,מקובל להתייחס אל תוחלת החיים כמודד רלבנטי לעניין .אין
בכך כדי לקבוע שהרמה המוחלטת של תוחלת החיים והשינויים בה
נקבעים על-ידי רמת שירותי הבריאות .אבל מוסכם ,בדרך כלל ,שיש קשר
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מסוים בין התפתחות השירותים ובין השינויים בתוחלת החיים .בכל
מקרה ,הארכת החיים תוך שיפור איכותם היא ללא ספק אחד היעדים
המרכזיים של מערך השירותים.
במבט כוללני ,תוחלת החיים בישראל ,שהיא מהגבוהות בעולם ,הלכה
והתארכה במרבית שנות המדינה .לגבי השנים הראשונות הנתונים
מתייחסים לאוכלוסייה היהודית בלבד .בשנות קום המדינה היתה
תוחלת החיים הממוצעת  68.5שנים .תוך שני עשורים עלה המודד לכדי
 71.7בראשית שנות השבעים ,כלומר תוספת של  3שנות חיים בממוצע.
לאותה תקופה יש כבר נתונים המתייחסים לכלל האוכלוסייה ,והנתון
המצרפי נמוך במעט מזה המתייחס למגזר היהודי לבדו.
לוח  .6תוחלת חיים בעת לידה
1975-79

1980-84

1985-89

1990-94

1995

1996

כל
האוכלוסייה
גברים
נשים

71.2
74.7

72.7
76.1

73.8
77.4

75.1
78.8

75.5
79.5

76.3
79.9

יהודים
גברים
נשים

71.7
75.3

73.1
76.5

74.1
77.8

75.5
79.2

75.9
79.8

76.6
80.3

לא-יהודים
גברים
נשים

69.2
72.0

70.8
74.0

הבדל בין נשים לגברים
כל
3.4
האוכלוסייה 3.5
3.4
3.6
יהודים
3.2
לא-יהודים 2.8

72.7
75.5

3.6
3.7
2.8

73.5
76.3

3.7
3.7
2.8

73.8
77.3

4.0
3.9
3.5

74.9
77.7

3.6
3.7
2.8
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בפתח העשור הרביעי ,היינו בראשית שנות השמונים ,כבר מגיעה
תוחלת החיים הממוצעת ל -74.5שנים של כלל האוכלוסייה וההתקדמות
נמשכת עד לנתון של  76.3בסופו של אותו עשור .כיום מגיעה תוחלת
החיים ל ,-78.1ואם נשווה את המצב לעומת ראשית שנות המדינה אנו
מוצאים כי על פני יובל השנים מאז קום המדינה עלה אורך החיים
הממוצע כמעט ב -10שנים ,שיפור של  15אחוז.
כל הנתונים שהוזכרו הם כוללניים ,בהתייחס לכל האוכלוסייה ,ללא
הבחנה בין קבוצות לאום ומיגדר .נתונים מפורטים יותר מצביעים על
פערים ניכרים שהתקיימו ברוב השנים .בהבחנה הראשונה ,לפי לאום ,אנו
מוצאים כי תוחלת החיים של יהודים ארוכה בכשנתיים מזו של בני
המגזר הערבי; וכי הפרש זה התקיים כמעט בכל השנים.
בהבחנה לפי מיגדר ,תוחלת החיים של נשים ארוכה יותר מזו של
גברים ,וכאן הפער אף התרחב ,במידה מסוימת ,על פני זמן .יחד עם זאת
יש לציין שהפער בין נשים וגברים אינו כה גדול כבארצות מפותחות
אחרות .בישראל ,הפער הוא של  3.6שנים  -כלומר ,נשים חיות בממוצע
שלוש וחצי שנים יותר מגברים  -בעוד שבארצות רבות במערב הפער הוא
כמעט כפול .למעשה ,מקומה הגבוה של ישראל בהשוואות הבינלאומיות
נובע בעיקר מכך שהגברים מובילים ,בתופסם מקום שני בעולם אחרי יפן
אם מתייחסים לאוכלוסייה היהודית ,ומקום רביעי אם לוקחים בחשבון
את כלל האוכלוסייה .לעומת זאת ,מקומה של ישראל אינו כה גבוה
כאשר מתייחסים לנשים בנפרד .נתונים מעודכנים לשנת  1996מראים כי
תוחלת החיים הארוכה ביותר היא כמעט  80.3לנשים יהודיות ,אחריהן
 77.7שנים לנשים ערביות ,בעקבותיהן גברים יהודים –  76.6שנה ,ולבסוף
גברים ערבים –  74.9שנים .הפער בין המגזרים הוא של  2.2שנים ,והפער
בין גברים ונשים הוא  3.7שנים אצל יהודים ו -2.8שנים אצל ערבים.

ציור  . 9תמותת תינוקות (בשנה ראשונה)
שיעור לאלף לידות חי
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16
14
12
10
8
6
4
2
1996

1997

1995

1990-94

1985-89

0
1980-84

ציור  . 01תמותת תינוקות ,השוואה בין-לאומית
שיעור לאלף לידות חי
יפן
שבדיה
צרפת
גרמניה

1986
1996

בריטניה
ארה"ב

ישראל
יהודים
מוסלמים

20

15

10

5

0
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לוח  .7תוחלת חיים בעת לידה – השוואה בין-לאומית1996 ,
פורטוגל
ארה"ב
גרמניה
יפן
שוויץ
שבדיה
בריטניה
ישראל

גברים
71.2
72.7
73.6
77.0
75.7
76.5
74.4
76.3

נשים
78.5
79.4
79.9
83.3
81.9
81.5
79.3
79.9

הבדל בין נשים לגברים
7.3
6.7
6.3
6.3
6.2
5.0
4.9
3.6

תרומתם של שירותי הבריאות לצמצום שיעורי התמותה באה לידי
ביטוי מיוחד בתחום של תמותת תינוקות .יש לציין שבתחום זה אין
הנתונים של ישראל כה גבוהים בהשוואות בינלאומיות כמו בשיעורי
התמותה לכל האוכלוסייה .על כל פנים ,במשך הזמן היתה התקדמות
רבה בכל המגזרים ובכל שלבי הינקות .השיעור הכולל הוא היום  8לאלף
לידות ,בהשוואה ל -22לפני שני עשורים .במהלך זה נעלמו כמעט לחלוטין
כל התופעות של מות תינוקות עקב מחלות זיהומיות ודלקת ריאות:
השכיחות של תופעות אלה בשנות השבעים היתה  4.2לאלף והיום היא
 0.2לאלף.
בתחום של תמותת תינוקות ,ונותר פער ניכר בין המגזר היהודי
והערבי ,אף שההתקדמות הרבה קיימת גם במגזר הערבי .נתונים אלה
מלמדים על שיפור בתנאים הבסיסיים ,אך אין ספק ששירותי הבריאות
ממלאים תפקיד חשוב בקידומה של אוכלוסיית ישראל ,על כל מגזריה,
לרמות המקובלות בעולם המערבי.
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שירותי רווחה אישיים

שירותי הרווחה האישיים מתמקדים בפתרונות לבעיות של יחידים,
משפחות ,קבוצות וקהילות שאינם מסוגלים או מתקשים להתמודד עם
מצוקות שונות הפוגעות בצורה משמעותית בתפקודם ובאיכות חייהם
ומקשות על השתלבותם החברתית .מדובר באוכלוסיות הפגיעות ביותר
בחברה הישראלית ,כמו :ילדים בסיכון ,זקנים במצבי מוגבלות ומצוקה,
נערות ונערים במצוקה ,נשים מוכות ,משפחות במצבי משבר ,נכים,
מפגרים ,עולים חדשים הנתונים בקשיי הסתגלות ,אסירים משוחררים,
ומכורים לסמים.
ארגוני שירות שונים פועלים בזירת שירותי הרווחה האישיים והם
אחראיים לספק לאוכלוסיות אלו סיוע הכולל ייעוץ ,טיפול ,אספקת
מידע ,תיווך ,הדרכה ברמה האישית ,המשפחתית והקבוצתית ,ועזרה
חומרית .ארגונים אלו עוסקים גם בפיתוח ,מימון והפעלה של שירותים
קהילתיים ומוסדיים שונים :מוסדות ,מועדונים ומרכזי יום לקשישים,
מעונות ודיור קהילתי למפגרים ולנכים ,מקלטים לנערות במצוקה ולנשים
מוכות ,מועדוניות וצהרונים לילדים ,מרכזי שיקום לנכים ,תחנות לייעוץ
משפחתי ומרכזי גמילה מאלכוהול ומסמים.

 .1ההוצאה הממשלתית על שירותי רווחה אישיים
הממשלה מהווה גורם עיקרי במימון שירותי הרווחה האישיים ולכן
לדפו סי ההוצאה הממשלתית לשירותים אלו יש השפעה מכרעת על דרכי
פעולתם .תקציבי השירותים האישיים בשנות התשעים שונים מאד מאלו
של שנות השמונים .השפעה מכרעת בהתפתחות זו יש לייחס לשינוי שחל
בעקבות תחילת תשלום גמלאות הסיעוד לזכאים במסגרת חוק ביטוח
סיעוד בשנת  .1988הפעלת החוק הביאה לגידול ההוצאה הממשלתית
לשירותים אישיים בקצב מהיר ,הנמשך גם בשנים האחרונות ,ואולם
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ההתפתחות התמקדה בעיקר בגמלאות ,בעוד שהשירותים הישירים
במרבית המקרים לא גדלו.
לוח  .1גידול ההוצאה הכוללת וההוצאה לנפש על שירותים אישיים ,עם
וללא גמלאות הסיעוד (מיליוני ש"ח ,מחירי )1997
הוצאה כוללת
סך כולל
מדד 100=1990

ללא גמלאות

1990

1992

1,786

2,518 2,053

2,834

1,340

1,764 1,491

1,867

100

115

מדד 100=1990

100

לנפש באוכלוסייה
סך כולל

383

401

287

291

מדד 100=1990

ללא גמלאות

מדד 100=1990

100
100

1995

141

1997

1998

3,371 3,159
2,067 2,078

159

111

132

454

486

318

320

105
101

118
110

139

127
111

177

1999

189

155

154

529

552

348

339

138
121

144
118

הגידול הכללי בהוצאה מתבטא גם בחלקה בכלל ההוצאות השוטפות
לשירותים החברתיים .הוצאה זו היא שלישית בגודלה בין השירותים
הישירים אחרי ההוצאות לחינוך ולבריאות ,ושיעורה מסך-ההוצאה מגיע
בסוף שנות התשעים לכדי  4.5אחוז .ניתן אף לראות כי בשנים האחרונות,
 ,1999-1995גדלה הוצאה זו ב -7.6אחוז בממוצע שנתי ,בעוד ההוצאות
לחינוך ולבריאות גדלו ב -5.4וב -2.4בהתאמה .הגידול השנתי הממוצע של
השירותים האישיים הוא גבוה והוא דומה בשיעורו השנתי הממוצע,
בשנים אלו ,לגידול בהוצאה להבטחת הכנסה .אך יש לחזור ולהדגיש ,כי
השינוי מתמקד במרכיב גמלאות הסיעוד הדומה אכן בהתפתחותו
למרכיבי הבטחת הכנסה ולא למרכיבי השירותים בעין.
ההוצאה הממוצעת לנפש לשירותי הרווחה האישיים גדלה אף היא
כאשר כוללים את תוצאותיו של יישום חוק הסיעוד ,לא כן כאשר
מתייחסים לפעולות הישירות המכוונות לאוכלוסיות מצוקה שונות.
כחלק מהתפתחות זו עולה בהתמדה מרכיב גמלאות הסיעוד בסך
ההוצאה לשירותי רווחה אישיים מ -20אחוז ב ,-1989לרבע בראשית
שנות התשעים ,עד שליש בשנים  1998-1997ובתקציב  1999צפוי מרכיב
זה להגיע ל -39אחוז מסך ההוצאה.
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גמלאות סיעוד
מסך ההוצאה

111

1989

1991

1995

1997

1998

1999

20

25

30

34

34

39

מספר הקשישים מקבלי גמלאות הסיעוד גדל בעשור הנוכחי פי ארבעה
לערך ואנו מקדישים לכך מקום מיוחד בהמשך הפרק .שירותים נוספים
לאוכלוסיית הזקנים שבאחריות משרד עבודה והרווחה גדלו גם הם
בשנות התשעים ,אם כי בממדים קטנים יותר :סך הגידול בהוצאה
לשירותים לזקנים מאז שנת  1990הוא בסדר גודל של  55אחוז ,בדומה
להוצאה על כלל השירותים האישיים ללא הגמלאות .בשנים האחרונות,
מאז  ,1996עלתה ההוצאה לזקנים בכ -11אחוז בלבד ,כאשר ההוצאה על
כלל השירותים עלתה בכ -15אחוז .ההוצאה הכוללת לזקנים הפכה להיות
הראשונה בגודלה מכלל שירותי הרווחה האישיים ,בנבדל מן השנים
שקדמו לחקיקת חוק ביטוח סיעוד :הם מהווים בשנת  1998כ -41אחוז
מן הסך-הכל ,ובשנת  1999הם מתוכננים לעלות על  45אחוז מכלל
ההוצאה .בנתח הנותר של ההוצאה לשירותי רווחה אישיים  -כ-2
מיליארד ש"ח ,במחירי  - 1997מממן המשרד את טיפולו בכל
האוכלוסיות האחרות.
לוח  .2ההוצאה על שירותי רווחה אישיים ,ללא גמלאות הסיעוד ,לפי
מרכיבים עיקריים (מיליוני ש"ח ,מחירי )1997
תקון
ונוער
מנותק

טיפול
בלשכות

שירותים
מרכזיים

סה"כ
ללא
גמלאות

קשישים מפגרים

ילדים
ונוער

נכים

1990

1,340

144

270

331

113

65

232

185

1995
1997
1998
1999

1,764
1,867
2,078
2,067

205
201
225
224

347
385
433
437

371
412
475
466

217
198
219
211

87
99
118
117

325
347
375
376

211
225
232
236

ההוצאה למפגרים נמצאת בעלייה במונחים ריאליים בשנים
האחרונות .חלקה בהוצאה לשירותים האישיים ,ללא גמלאות הסיעוד,
מגיע לכדי חמישית .תחום זה נוטל מהסך הכולל סכום הדומה לסך
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ההוצאה על ילדים ,סעיף שהיה דומיננטי ביותר בהוצאה בשנות
השמונים .קצב הגידול של ההוצאה למפגרים עלה על זה של אוכלוסיות
אחרות מלבד הזקנים ,בשיעורים ניכרים :בין  1990ל -1998הגיע שיעור
הגידול בהוצאות למפגרים לכדי  60אחוז לעומת ,לדוגמא ,כ -43אחוז
גידול בהוצאות לילדים.
סעיפי הוצאה אחרים גדלו אמנם גם הם בשנות התשעים :ההוצאה
לשיקום בכ -90אחוז ,תקון ונוער מנותק ,בכ -80אחוז ורווחת משפחה
בכ -50אחוז .יש לציין כי סעיפים אלה מהווים חלק קטן מההוצאות:
שיקום הנכים נוטל  6-7אחוז ,תקון ונוער מנותק  3-4אחוז ,וההוצאה
לרווחת משפחה  2 -אחוז ,בהתאמה .מימון שכרם של עובדי מחלקות
הרווחה מהווה כ -8אחוז בסך-כל ההוצאה .התפלגות ההוצאה בשנים
האחרונות משקפת "העדפה" ברורה של אוכלוסיות הזקנים והמפגרים על
פני אוכלוסיות אחרות כמו ילדים ,בני נוער וצעירים במצוקה .התוספת
המיוחדת שניתנה בשנת  1998ותינתן גם ב -1999לפיתוח שירותים
לילדים עשויה לשפר ,אם כי במידה מוגבלת ,את חלקם של השירותים
לילדים ,אך לא כן בשירותים האחרים .לדפוס זה של חלוקת ההוצאה
לתחומי השירות השונים אין כל הסבר מניח את הדעת ,כמו קיום סדר
עדיפויות המעוגן במדיניות ברורה ,או נתונים מעודכנים על צורכי
האוכלוסיות הללו היכולים להאיר ולהסביר את מקור הפערים בהקצאות
הממשלה לתחומי השירות השונים.
אין ספק עם זאת ,כי הנתח הניכר אותו נוטלים השירותים לזקנים
מכלל ההוצאה מוסבר בכך שמרכיב עיקרי בשירותים אלו (שירותי סיעוד
ביתי) מעוגן בתשתית תחיקתית .בשונה מהשירותים לזקנים ,שחלקם
מעוגנים בחוק ומחייבים הקצאת סל שירותים בעין לאוכלוסייה שהוכרה
כזכאית ,השירותים האחרים נטולים תשתית כזאת ,או מעוגנים בתשתית
של חוקים הגנתיים .חוקים אלה מחייבים אמנם התייחסות טיפולית
לאוכלוסיות מסוימות ,אך אינם קובעים סל שירותים קונקרטי אותו יש
לספק .משרד העבודה והרווחה שקד בשנים האחרונות על בניית סל
שירותים לילדים שיעוגן בחוק אך עד עתה חוק זה לא אושר .באותה
מידה ,לא צלחו עדיין הניסיונות לעגן בחקיקה מתן שירותים פנימייתיים
למפגרים .העובדה ,שחלק מהשירותים מעוגן בחקיקה וחלק לא ,יוצרת
פערים ניכרים בהקצאת השירותים.
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 .2היערכות שירותי הרווחה האישיים
בכל תחומי השירותים החברתיים האישיים מעורבים ארגונים שונים.
הממשלה ,הרשויות המקומיות ,עמותות ארציות ומקומיות ,ג'וינט,
הסוכנות היהודית ,ארגונים פרטיים-עסקיים וקבוצות לעזרה עצמית.
המורכבות הארגונית של מערכת שירותים זו אף הואצה בשנים
האחרונות בשל התגברות תהליך ההפרטה החלקית .התהליך מתבטא
בכך שמרבית השירותים ,כמו שירותי ביטוח סיעוד ,פנימיות לילדים,
מקלטים לנשים ,מעונות למפגרים ולנכים ,מרכזי יום לזקנים וכדומה,
ניתנים לצרכנים באמצעות עמותות וארגונים פרטיים .יתר על כן ,רוב
ההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה אישיים מתועל כיום לארגונים אלו
הממלאים תפקיד מרכזי באספקת שירותים .ראוי לציין ,כי למרות
התעצמותה של מגמה זו ,עד עתה לא נבחנו תוצאותיה ,הן לגבי הצרכנים,
והן לגבי הממשלה והרשויות המקומיות.
בצד המעורבות ההולכת וגוברת של ארגונים לא-ממשלתיים ,מתחזק
גם מעמדן של הרשויות המקומיות כגורם בעל משקל המשפיע על אופי
ואיכות השירותים הניתנים לאזרחים .המעורבות המקומית משתקפת
בהשתתפות במימון השירותים המקומיים ,החורגת מהמכסה של 25
אחוז שנקבעה בהסדרים בין הממשלה ורשויות אלו ,בהעסקת עובדים
נוספים ,ובפיתוח עצמאי של שירותים שונים .מעורבות מקומית זו
מגבירה במידה ניכרת את הפערים בין היישובים בהיקף השירותים הניתן
לאוכלוסייה.
שירותי הרווחה האישיים עברו בשנים האחרונות תהליך מואץ של
התפתחות המתבטא בהיקף ההוצאה ,בריבוי הארגונים המעורבים,
בגידול מספר העובדים ,בהרחבת שירותים קיימים ובפיתוח מיגוון של
תכניות ושירותים חדשים בכל אחד מתחומי השירות .נשאלת השאלה,
האם שירותי הרווחה האישיים הצליחו ליצור מגע הולם ופורה עם
אוכלוסיות הנתונות במצוקה ,להגיע לתחולה מירבית של השירות ,ולסייע
בידי קבוצות היעד הללו להיחלץ ממצוקתן? בחינה מפורטת של שירותי
הרווחה האישיים בסעיפים הבאים מורה על כך ,שמערכות השירותים
יצרו זיקה מקיפה למדי עם קבוצות אוכלוסייה מסוימות כמו זקנים
ומשפחותיהם (בעיקר בזכות חוק ביטוח סיעוד) ,מפגרים ונכים.
אוכלוסיות אחרות כמו ילדים בסיכון ונערים ונערות במצוקה זוכות
לכיסוי חלקי בלבד.
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שינוי במצב זה מחייב היערכות ברמה הממלכתית והמקומית שתביא
להצבת השירותים לאוכלוסיות במצוקה בראש סדר העדיפויות ,לקביעת
סל שירותים מעוגן בחקיקה ,שיסופק לאוכלוסיות אלו ,לבדיקה שיטתית
של השלכות תהליך ההפרטה ,לעידוד יזמות מקומית ,להרחבת היישום
של תכניות ושיטות התערבות חדשות שהוכיחו את יעילותן בחילוץ
משפחתית ממצבי מצוקה עמוקים.

 .3השירותים לקשישים
אוכלוסיית הקשישים בישראל (נשים וגברים מעל לגיל  )65מנתה בסוף
 568 1996אלף נפש והיוותה כ -9.9אחוז מכלל האוכלוסייה בישראל.
מתוכם מנו בני  75ומעלה  231אלף נפש .בשנת  1997קיבלו  492אלף
זקנים קיצבת זיקנה ומתוכם כ -40אחוז קיבלו השלמת הכנסה .מדובר
באוכלוסייה ששיעור גבוה בתוכה הוא בעל מיגוון צרכים בתחום
הבריאות ,הרווחה והבטחת ההכנסה שההיענות להם מחייבת מעורבות
מקיפה של שירותי הרווחה .ההוצאה לאוכלוסייה זו מהווה ,כאמור,

ציור  . 1השירותים לזקנים (כולל גמלאות סיעוד)
מסך-כל השירותים האישיים
אחוזים

50
45
40
35
30
25

1999

1997

1995

1993

1991

20
1989
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בשנים האחרונות ,מרכיב מרכזי בכלל ההוצאה הממשלתית לשירותי
רווחה אישיים .היא נטלה בראשית שנות התשעים  33אחוז מההוצאה
לשירותי הרווחה האישיים ,במחצית שנות התשעים עלה שיעורה ל-38
אחוז ,ואילו בתקציב  1998היא הגיעה ל -41אחוז .בין  1990ל -1998עלתה
ההוצאה לאוכלוסייה זו ב -120אחוז.
נתונים אלו מצביעים על מפנה משמעותי ביותר בהיקף ההוצאה
המיועד לאוכלוסייה הקשישה ,שחל עם הפעלת חוק ביטוח סיעוד.
העלייה בהוצאה משתקפת היטב בהיקף השירותים שהתפתחו ,הכוללים
שני מרכיבים עיקריים :שירותים קהילתיים המיועדים למרבית הזקנים
(כ -95אחוז) הממשיכים להתגורר בביתם ,ושירותים מוסדיים המיועדים
בעיקר לקשישים סיעודיים ותשושים.
א .השירותים הקהילתיים
השירותים הקהילתיים מהווים כמחצית מההוצאה הממשלתית לזקנים
והם כוללים חמישה מרכיבים מרכזיים:
 .1שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד :מרכיב זה הינו המקיף ביותר
מבחינת מספר מקבלי השירות ,מבחינת היקף ומיגוון השירותים
ומבחינת נתח ההוצאה המוקדש לנושא זה .נתונים על מימוש חוק ביטוח
סיעוד מצביעים על כך שמספר הזכאים לקבלת שירותי ביטוח סיעוד גדל
בעשור האחרון פי ארבעה לערך ,מכ -21,400ל .-80,500בתקופה זו גדלה
אוכלוסיית הזקנים בישראל בשיעור של כ -30אחוז בלבד .הגידול במספר
מקבלי שירותי הסיעוד היה אפוא ללא כל יחס לגידול אוכלוסיית
הזקנים.
שיעור מקבלי ביטוח סיעוד מכלל הקשישים ,כ -12אחוז ב ,-1996דומה
לאומדנים לגבי שיעור הקשישים המוגבלים החיים בקהילה .נראה אפוא
ששירותי ביטוח סיעוד מצליחים "לכסות" את האוכלוסייה הנזקקת (על
פי אמות המידה שהוגדרו בחוק) .מסתבר עוד כי כמחצית המבקשים
לקבל שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד ,נדחים .רובם המכריע בשל אי
עמידה במבחן התלות (הבוחן את דרגת המוגבלות של הזקן ואת רמת
תפקודו) ורק מעטים ביותר בשל אי עמידה בתנאים אחרים ובמבחן
ההכנסות .שינוי במבחן התלות עשוי היה להגדיל את מספר הזקנים
המוגבלים היכול לקבל שירותים אלו.
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לוח  .3זכאים לגמלאות סיעוד
שנה

סה"כ

גברים

נשים

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
*1998

21,359
27,685
31,501
37,734
45,776
52,067
59,023
65,965
72,912
80,495

6,961
8,668
9,594
11,258
13,381
14,919
16,656
18,449
20,085
21,863

14,398
19,016
21,907
26,476
32,395
37,148
42,367
47,546
52,827
58,632

* יוני .1998

שירותי ביטוח סיעוד מסופקים על-ידי קרוב ל -200עמותות וחברות
פרטיות-עסקיות המעסיקות כ -40,000מטפלות ,רובן המכריע במשרות
חלקיות .השירותים הניתנים מותאמים לצורכי הזקנים והם כוללים
טיפול אישי הניתן בביתו של הזקן או במרכז יום ,עזרה ביתית ,השגחה,
הסעות למרכז יום ,אספקת מוצרי ספיגה ,שירותי מכבסה ,הכנת ארוחות
והספקתן ,ומשדרי מצוקה .כמו כן ניתנים שירותי עזרה בניהול משק
הבית לחלק מהזקנים שלא הוכר כזכאי לקבלת שירותי סיעוד במסגרת
החוק .שירותים אלו ממומנים על-ידי מחלקות הרווחה המקומיות
באמצעות עמותות וחברות פרטיות .ב -1997נתנו שירותים אלו לכ-6,000
זקנים כל חודש.
 .2מרכזי יום לזקנים :מרכזי היום הפכו בשנים האחרונות למרכיב מן
המניין במערכת השירותים בקהילה .בשנת  1994פעלו בארץ כ -120מרכזי
יום בהם ביקרו כ -7,500איש שהיוו  1.3אחוז מכלל אוכלוסיית
הקשישים .ההערכה היא כי ב -1997ביקרו בכ -140מרכזים כ -10,500איש
שהיוו כ -1.7אחוז מבני  +65ומעלה .מרבית המבקרים הינם מוגבלים
בתפקודם הפיזי ותשושי נפש .במסגרת זו מסופקים להם שירותי תמיכה
אישית (ארוחות ,טיפול אישי ,רחצה ,כביסה וכיו"ב) ,שירותי חברה
ותרבות (חוגים שונים ,משחקים ,טיולים ,ריפוי בעיסוק) ושירותים
טיפוליים מקצועיים (שירותי בריאות ושירותי עבודה סוציאלית,
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פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק וכדומה) .מרבית מרכזי היום מופעלים על-ידי
עמותות ציבוריות ומיעוטם על-ידי חברות פרטיות.
 .3מועדונים לזקנים :מועדונים אלו משתייכים לרשויות המקומיות,
למשען ,למתנ"סים ולארגונים וולונטריים שונים .ההערכה היא שבין 10
ל -20אחוז מבני  +65מבקרים במועדונים אלו כאשר שיעורי ההשתתפות
בפעילויות גבוהים ביישובים קטנים .הערכת משרד העבודה והרווחה היא
שב -1997ביקרו בכ -700מועדונים כ -75,000איש.
 .4שכונות תומכות :השכונה התומכת מהווה מודל חדש ,יחסית ,של
שירותים הנמצא בתהליך מואץ של התפתחות ,שמטרתו לספק לקשישים
שירותים בהיקף רחב באזור מגוריהם וזאת על מנת לאפשר להם להמשיך
ולהתגורר בביתם .השירותים העיקריים המסופקים במסגרת "השכונה
התומכת" כוללים :עזרה רפואית במצבי חירום ,תיקונים בבית (חשמל,
אינסטלציה וכדומה) ,לחצני מצוקה ,ומידע וקשר עם שירותים אחרים
(שירותי בריאות ,מחלקות הרווחה וכדומה) .השירותים השונים
מסופקים לקשישים המתגוררים בגבולות השכונה התומכת ואשר
הצטרפו כחברים לשכונה (חברות כרוכה בתשלום חודשי) .בסוף שנת
 1998פעלו בארץ כ -30שכונות תומכות (אין מידע מדויק ומעודכן לגבי
מספר תושבי השכונות המשתמשים בשירותי "השכונה התומכת").
 .5שירותים קהילתיים נוספים :מחלקות רווחה מקומיות ,עמותות
מקומיות וחברות פרטיות-עסקיות מספקות גם ארוחות חמות וקפואות,
עזרה אחרת (הסעות לצורכי ריפוי ,השלמת ציוד ביתי) ,התקנת אמצעי
ביטחון ,שיפוץ הדיור ,נופשונים ,וכדומה.
ב .שירותים מוסדיים
למרות הדגש המוצהר על פיתוח שירותים קהילתיים ,כמחצית מההוצאה
הממשלתית לשירותי רווחה אישיים לזקנים מוקדשת לשירותים
מוסדיים .משרד העבודה והרווחה אחראי בעיקר לפיקוח על המוסדות
ומימון המגורים של זקנים עצמאיים ותשושים בהם .שהותם של זקנים
סיעודיים ותשושי נפש ממומנת על-ידי משרד הבריאות .משרד העבודה
והרווחה והביטוח הלאומי משתתפים במימון חלקי או מלא של למעלה
ממחצית הדיירים התשושים ,אך רק של מיעוט קטן מקרב הדיירים
העצמאיים .בשנת  1997השתתפו גורמים אלו במימון השהות במוסדות
של כ -4,000דיירים ,ואילו משרד הבריאות השתתף במימון של כ-7,000
דיירים .מספר המוסדות בפיקוח משרד העבודה והרווחה הינו כ.-230
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בסוף  1996היו במוסדות לזקנים כ -24,000דיירים ,כמחצית מהם
עצמאיים ותשושים וכמחצית סיעודיים ותשושי נפש.
הנתונים מצביעים על יציבות במספר הדיירים העצמאיים במוסדות,
אך על גידול ניכר במספר הדיירים התשושים .גידול ניכר חל גם במספר
הדיירים הסיעודיים ותשושי הנפש במוסדות הנמצאים בפיקוח משרד
הבריאות .עם זאת ב -1998המתינו למעלה מ -2,000זקנים סיעודיים
לסידור מוסדי במימון משרד הבריאות.
במקביל לגידול במספר המוסדות ובמספר הדיירים המתגוררים בהם,
חל בשנים האחרונות גידול ניכר במסגרות הדיור המוגן ובמספר דייריהם.
ב -1996פעלו בארץ  109מסגרות כאלו ובהן כ -11,200יחידות דיור .בין
 1990ל -1996גדל מספר יחידות הדיור במסגרת הדיור המוגן ב -82אחוז.
בשונה מבתי-אבות ,מסגרות הדיור המוגן מאפשרות לדייריהם לקיים
אורח חיים עצמאי (דיור עצמאי ,הכנת ארוחות וכדומה) המגובה
בשירותי בריאות ,חברה ותרבות המסופקים במסגרת הבית.
ניתן לסכם לגבי השירותים לקשישים בעשור האחרון כי חל גידול
משמעותי בהוצאה הממשלתית המועברת לשירותים לזקנים ,שאין לו
מקבילה בתחומים אחרים של שירותי הרווחה האישיים .הגידול ניכר
בהיקף ההוצאה הכספית ,אך גם במספר הארגונים העוסקים באספקת
שירותים לאוכלוסייה ברמה הארצית והמקומית ,במספר הזקנים
המקבלים שירותים ,במיגוון השירותים המסופקים ובתוכם שירותים
חדשים שפותחו בשנים האחרונות .גם מספר העובדים (המקצועיים
והלא-מקצועיים) המעורבים בתחום זה גדל בתקופה זו.
באספקת השירותים מעורבים באינטנסיביות רבה עמותות ארציות
ומקומיות וארגונים פרטיים-עסקיים רבים .מדיניות ההפרטה החלקית
המתבטאת בהעברת האחריות לאספקת שירותי הרווחה לארגונים
עסקיים ולעמותות מתממשת בתחום זה בעוצמה רבה.
אין ספק כי השירותים לזקנים מגיעים כיום לחלק ניכר מאוכלוסיית
הזקנים והם שיפרו את איכות חייהם .יחד עם זאת ,נותרו מספר בעיות
ללא מענה הולם ,כמו סוגיית האשפוז הסיעודי ,והזקנים המוגבלים
שאינם זכאים לקבלת שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד.
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 .4שירותים לילדים ובני נוער
אוכלוסיית הילדים (גילאי  )14-0מנתה ב 1,680,000 -1996נפש.
אוכלוסיית בני הנוער (גילאי  )19-15מנתה באותה שנה  .513,500קשה
להעריך במדויק את חלקם של הילדים ובני הנוער הנתונים במצוקה
מתוך למעלה משני מיליון ילדים ונוער .עם זאת ,מספר הילדים שחיו
במשפחות עניות היה ב -1996כ .-300,000אוכלוסייה זו מהווה אחד
האתגרים המרכזיים של שירותי הרווחה ,וחלקה של ההוצאה לתחום זה
בשנים האחרונות היה כ -15אחוז בלבד מההוצאה הממשלתית לשירותי
רווחה אישיים .יתר על כן ,הוצאה זו גדלה בשנות התשעים ב -43אחוז
בעוד שההוצאה הכוללת ,ללא גמלאות סיעוד גדלה ב -55אחוז .בשנה
האחרונה ניתנה לשירותים לילדים תוספת מיוחדת אשר יועדה לפיתוח
שירותים ייחודיים לילדים במצבי סיכון .הקצבה ייחודית נוספת תינתן
גם בשנת .1999
שירותי הרווחה האישיים לילדים מתמודדים עם מיגוון בעיות ,צרכים
וקשיים .הם מבקשים לאתר בשלב מוקדם ככל האפשר ילדים הזקוקים
לסיוע ולספק להם מענה המבטיח את רווחתם ושלומם .המטרה היא
לחלצם ממצבי סיכון ומצוקה ולקדמם מבחינה אישית וחברתית.
שירותים אלה אף עוסקים באימוץ ילדים ובטיפול בנשים בהריון שמחוץ
לנישואין .המדיניות המוצהרת בתחום זה מדגישה את חשיבות
השירותים הקהילתיים ,אך למעשה השירותים המוסדיים (החוץ-
ביתיים) ממשיכים להוות נדבך מרכזי במערך השירותים לילדים ,ובשל
עלותם הגבוהה הם תופסים נתח מרכזי מתוך סך-כל ההוצאה לילדים
ולבני נוער .ראוי לזכור כי קיימים מספר חוקים הגנתיים לגבי ילדים ,אך
הם אינם מחייבים הענקת שירותים קונקרטיים.
א .שירותים קהילתיים
בשנים האחרונות הצטמצמו השירותים הקהילתיים לכדי  20עד  25אחוז
בלבד מכלל ההוצאה לשירותים לילדים .מדובר בשירותים המסופקים
בעיקר על-ידי המחלקות המקומיות לשירותי רווחה ,או על-ידי עמותות
(כמו עמותת אל"י) המסתייעות במימון של הממשלה והרשויות
המקומיות .העובדים הסוציאליים הפועלים בשירותים אלו עוסקים
באיתור ילדים והורים הזקוקים להתערבות מסייעת ,ומציעים להם ייעוץ
והדרכה ,אפשרויות שונות של שילוב הילדים במסגרות ובפרוייקטים
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קהיל תיים ,או הפנייה למסגרות פנימייתיות .חלק מהעובדים
הסוציאליים פועל כפקידי סעד ומופקד על ביצוע החוקים הקיימים
המיועדים להגן על ילדים בסיכון ולמנוע אלימות במשפחה.
במסגרת השירותים בקהילה מופעלות מועדוניות לגיל הרך,
משפחתונים ומועדוניות ביתיות  -כל אלה מסגרות המאפשרות שהות של
ילדים צעירים (לפני גיל חינוך חובה) עד לשעות הצהרים וכן מאפשרות
להם וגם לילדים בגילאי בית-הספר ( )12-6שהייה ממושכת יותר עד
לשעות אחה"צ במסגרת חברתית וחינוכית תומכת.
השירותים כוללים גם תכניות מיוחדות המיועדות לחיזוק המסוגלות
ההורית של האם והאב ולשיפור האינטראקציה ביניהם ובין ילדיהם,
כמו תכנית "אוריון" ותכנית "הקן" המופעלות במספר יישובים ,הפעלת
מטפחים והפעלת מרכזי חירום לילדים .מרכזים אלו ,שפותחו בשנים
האחרונות ,מיועדים לילדים הנתונים בסכנה מיידית בגין אלימות פיסית
והזנחה נפשית בסביבתם המשפחתית .המרכזים מעניקים לילדים הגנה,
התערבות בשעת משבר ,אבחון וטיפול .השהות של הילדים במסגרות אלו
הינה זמנית ,חלק מהילדים מועבר למסגרות פנימייתיות וחלק מוחזר
לחיק המשפחה .ב -1998פעלו בארץ שבעה מרכזים כאלו.
מספר הילדים הנתונים במצבי מצוקה ומקבלים שירותים אינו ברור.
לפי אומדן של משרד העבודה והרווחה קיבלו ב -1997כ -50,000ילדים
שירותים שונים במסגרות קהילתיות ומוסדיות .מספר הילדים שטופלו
ב -1995על-ידי פקידי סעד היה כ .-17,000נתונים אלו מצביעים על כך
שרק חלק מהילדים במצבי סיכון ומצוקה "מכוסים" על-ידי שירותים
אלו" .אי הכיסוי" גדול יותר במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי.
המודעות לבעיית ה"כיסוי" המוגבל של הילדים המצויים במצבי
מצוקה ,וההתמודדות החלקית של שירותי הרווחה עם אוכלוסייה זו,
הנובעת במידה רבה מההקצאה הנמוכה לתחום זה ,הניעו את משרד
העבודה והרווחה לפתח פרוייקט מיוחד לילדים בסיכון .בשנת 1998
הוקצו  75מיליוני שקלים ,שהיוו תוספת תקציבית שיועדה במיוחד
לפרוייקט זה (סכום מיוחד נוסף של  75מיליוני שקלים יוקצה למטרה זו
ב .)-1999תכניות הפרוייקט כוללות איתור ילדים בסיכון והקמת מרכזים
קהילתיים לטיפול בהם ובבני משפחותיהם ופיתוח והרחבת שירותים
קיימים לילדים .בשנת  1998נבחרו כ -60יישובים בהם אמור הפרוייקט
להתבצע .בחלק מהיישובים נמצאים בתהליך תכנון והקמה מרכזים לילד
ולמשפחה ,שהפעלתם תהיה במתכונת של פרוייקט ניסיוני ,שייבחן
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בצורה שיטתית .המגמה היא שביישובים אחרים יינתן סל שירותים
משופר לילדים בסיכון ויתוגברו שירותים קיימים המיועדים לאוכלוסייה
זו.
קשה עדיין להעריך אם תכנית זו ,המבוצעת בשלב זה במידות שונות
של אינטנסיביות ,בחלק מהיישובים בלבד ,אכן תחולל מפנה משמעותי
בהיקף השירותים לילדים במצוקה וברמת "הכיסוי" שלהם.
התפתחות נוספת ,שחלה ב ,-1998הראויה לציון בתחום השירותים
הקהילתיים לילדים ,הינה הקמת "אשלים"  -עמותה ארצית המשותפת
לממשלה ולג'וינט ישראל ,שמטרתה לתרום לפיתוח שירותים לילדים
בישראל" .אשלים" אמורה לפעול במתכונת של אשל  -האגודה לתכנון
ופיתוח שירותים לקשישים .אשל תרמה בצורה משמעותית ביותר
לפיתוח שירותים קהילתיים ומוסדיים לאוכלוסייה הקשישה בישראל,
בין השאר באמצעות ייזום ועידוד הקמת עמותות מקומיות .מוקדם עדיין
להעריך האם הקמת "אשלים" אכן תחולל מפנה דומה בהיקף ובמיגוון
השירותים לילדים בישראל
ב .שירותים מוסדיים
השירותים המוסדיים לילדים – שלושה רבעים מסך ההוצאה לילדים -
כוללים שני מרכיבים עיקריים :פנימיות ומשפחות אומנה .ההוצאה
מתייחסת לילדים ששהו במסגרות חוץ-ביתיות ושסודרו מחוץ לביתם על-
ידי השירות לילד ונוער במימון משרד העבודה והרווחה .מרבית הפנימיות
לילדים הן בבעלות ארגונים וולונטריים.

השירותים החברתיים והתפתחותם

122

ציור  . 2ילדים במסגרות חוץ-ביתיות ,לפי מחוז
ינואר כל שנה ,אלפים

יישובים ערביים
חיפה והצפון
תל-אביב והמרכז
ירושלים והדרום
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קיים תהליך הדרגתי של ירידה במספר הכולל של הילדים שנשלחו
לפנימיות בין  1980ל -1990על-ידי רשויות הרווחה .ירידה זו מאפיינת
ילדים שמקום מגוריהם במרכז ובצפון-הארץ ,אך איננה נכונה לגבי ילדים
המתגוררים בירושלים ,בדרום וביישובים ערביים .לעומת המגמה
הכוללת לתקופה ,הרי שבין  1990ל -1996גדל מספר הילדים במוסדות
ורק ב -1997חל שינוי במגמה ומספר הילדים שוב ירד .ראוי לציין כי
שיעור הילדים הערביים בפנימיות ,נמוך באופן ניכר משיעורם של
היהודים.
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 .5שירותים למפגרים
אמנם אין נתונים מדויקים על מספרם של המפגרים בישראל ,אך האומדן
המקובל בעולם הוא שכחצי אחוז מהאוכלוסייה נמנה על קבוצה זו.
משמעות נתון זה היא ,שבישראל יש כ -30,000אנשים בעלי רמות שונות
של פיגור שכלי.
השירותים למפגרים תפסו בשנים האחרונות נתח של כ -14אחוז
מההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה אישיים וההוצאה עליהם עלתה
בין השנים  1990ל -1998ב -60אחוז והגיעה לכדי כ -430מיליוני ש"ח
(מחירי  .)97מערכת השירותים למפגרים ולבני משפחותיהם מציעה מיגוון
רחב של שירותים .מעורבים בה משרד העבודה והרווחה ,מחלקות
הרווחה המקומיות ,עמותות כמו אק"ים ,ית"ד ,אלי"ן ,בית איזי שפירא,
וארגונים פרטיים הפועלים בעיקר בתחום המוסדי .המדיניות המוצהרת
של הגורמים הטיפוליים מדגישה את החשיבות של השארת המפגר בחיק
משפחתו וקהילתו באמצעות פיתוח שירותים קהילתיים שונים ,אך
במציאות החלק העיקרי מההוצאה לשירותים אלו (בשנים האחרונות
כ -89אחוז) הופנה לפיתוח ולאחזקת השירותים המוסדיים .ראוי להדגיש
גם בתחום זה ,כי השירותים למפגרים (כמו השמה במעונות או בדיור
קהילתי) ,נטולים עדין בסיס חוקי והקצאתם לאוכלוסייה הזקוקה
מותנית בנכונות להקצות משאבים נוספים.
א .שירותים קהילתיים
השירותים למפגרים בקהילה כוללים את המטופלים במסגרות שונות:
מעונות-יום לילדים בגיל  3-0ומעונות יום למפגרים גילאי  ,21-3שבהם
שוהים עד לשעות אחה"צ .המשרד מממן גם את שהותם של המפגרים
במעונות אלו משעות אחה"צ ועד לשעות הערב במסגרת תכנית יום שהות
ארוך .שירות קהילתי נוסף שפותח בשנים האחרונות במספר יישובים
הוא "הנופשון" ,המאפשר להורים להשאיר את ילדיהם למשך  15ימים
בשנה במסגרת טיפולית (במקרים חריגים ניתן להאריך את "הנופשון" עד
ל -45ימים בשנה).
מרכיב חשוב בפעילות השירות למפגר הן תחנות אבחון המיועדות
לאבחן פיגור אצל ילדים בשלב מוקדם ,תחנות ייעוץ העוסקות בייעוץ
להורים עם ילדים מפגרים ,וכן ייעוץ למפגרים עצמם בנושאים שונים.
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לוח  .4מפגרים במסגרות טיפול בקהילה

מרכזי אבחון
פעוטונים ומעונות יום
טיפוליים
מעונות יום לפיגור בינוני
מועדונים
הבראה וקייטנה
מטפלות בית
מפעלי עבודה שיקומיים
(בוגרים)
מעון יום ארוך (מי"א)
שילוב ילדים חריגים
בקהילה (גיל )3-0

1990

1992

1994

1996

1998

1,000

1,000

1,500

2,000

2,000

900
1,600
700
1,400
150

1,230
1,579
1,745
1,400
150

1,544
1,772
2,350
1,500
200

1,634
1,914
2,350
1,600
250

1,600
1,150
2,400
1,700
250

1,900
--

1,878
--

2,100
165

2,238
565

2,250
665

--

--

60

100

100

כמענה לצורכי המפגרים המבוגרים פועלים מע"שים (מפעל עבודה
שיקומי) המיועדים למפגרים בגיל  21ומעלה המתגוררים בקהילה .כמו כן
פועלים מועדונים לפעילות חברתית ומערך פרוייקטים מיוחדים
למשפחות המפגרים ובכללם ייעוץ אישי ,הדרכה ביתית ,החזקת מטפלות
ונופשונים .בשנים האחרונות פותחו גם תכניות מיוחדות למניעת נטישה
של ילדים מפגרים בבתי-חולים וייעוץ גנטי.
הנתונים מצביעים על גידול ניכר במספר המפגרים שקיבלו שירותים
במסגרות קהילתיות שונות .בולט במיוחד הגידול במספר המאובחנים,
והגי דול במספר המבקרים במועדונים ובמספר הילדים בפעוטונים
ובמעונות יום טיפוליים .ההנחה היא כי כ -8,000מפגרים המתגוררים
בקהילה מקבלים שירותים במסגרות אלו .אמנם הממשלה והרשויות
המקומיות ממשיכות למלא תפקיד מרכזי במימון ובאספקת השירותים
למפגרים ,אך בשנים האחרונות גובר חלקם של עמותות וארגונים
פרטיים-עסקיים באספקת שירותים גם בתחום זה.

125

שירותי רווחה אישיים

ציור  . 3מפגרים במסגרות טיפול חוץ-ביתיות
וביתיות-קהילתיות
8000

6000

4000

1997

1996

1995

1994

מסגרות ביתיות-קהילתיות

1993

1992

1991

2000
1990

מסגרות חוץ-ביתיות

ב .שירותים חוץ-ביתיים
השירותים החוץ-ביתיים למפגרים כוללים את המעונות הפנימיתיים
(כולל מערכי דיור והוסטלים) ,משפחות אומנה ומספר קטן של מפגרים
השוהה בבתי-חולים לחולים כרוניים.
לוח  .5מספר החוסים במעונות למפגרים ובמשפחות אומנות

סה"כ
מעונות
משפחות אומנה

1980

1985

1990

1995

1997

4,462
4,194
268

5,035
4,721
314

5,378
5,105
273

6,377
6,008
369

7,138
6,871
267

מספר החוסים במעונות ובאומנה גדל בהתמדה בעשרים השנים
האחרונות והוא הואץ במידה ניכרת בשנים האחרונות .עם זאת בין 1995
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ל -1997חלה ירידה במספר המפגרים השוהים במשפחות אומנה .ירידה זו
בולטת במיוחד לאור הגידול במספר המפגרים בפנימיות .הגידול בהיקף
החוסים משתקף גם בגידול מספר המעונות  -בין  1994ל -1996בלבד
נפתחו כעשרה מעונות חדשים .הגידול המואץ הביא לצמצום מספר
הממתינים לכניסה למעונות והוא נבע מהחלטה להקצות משאבים
נוספים לקליטת כל הממתינים .המעונות למפגרים מצויים בבעלות
שלושה גורמים :הממשלה ,ארגונים פרטיים ועמותות .בשנים האחרונות
הולך וגדל מספר הדיירים במעונות פרטיים.
ראוי לציין כי בשנים האחרונות חל גידול ניכר גם במספר המפגרים
המתגוררים במסגרות דיור קהילתי ובהוסטלים .בראשית שנות השבעים
התגוררו במסגרות אלו אנשים ספורים בלבד ,ובמחצית שנות התשעים
הגיע מספרם לכ .-100עם זאת ,מספר זה הוא עדיין נמוך ביותר.
ראוי להדגיש לגבי הטיפול במפגרים ,כי בהנחה שבישראל חיים
כ -30,000מפגרים (כחצי אחוז מהאוכלוסייה) הרי שרק כמחציתם
"מכוסים" על-ידי השירותים הקהילתיים והמוסדיים הפורמליים
המיועדים לאוכלוסייה זו .היעדר "הכיסוי" ניכר במיוחד באוכלוסייה
הערבית .אין בידינו מידע מעודכן ומדויק על היקף השירותים למפגרים
במגזר זה ,אך נראה כי שיעור המפגרים המטופלים במגזר זה נמוך במידה
ניכרת מאשר במגזר היהודי.

 .6שירותים לנכים ומוגבלים
בשנות התשעים (בין  1990ל )-1998עלתה ההוצאה של משרד העבודה
והרווחה המיועדת לשירותי רווחה אישיים לנכים בכ -90אחוז .שיעורה
של הוצאה זו כ -7אחוז מכלל ההוצאה לשירותי רווחה אישיים .השיעור
נראה מצומצם ביחס לסעיפי הוצאה אחרים (כמו שירותים לזקנים,
לילדים ולמפגרים) והאחראיים לשירות מצביעים על מצוקה תקציבית
המונעת אותם מלהגיש שירותים חיוניים .שירותי הבטחת הכנסה לנכים
"מכוסים" על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
אוכלוסיות אחרות של נכים  -נפגעי עבודה ונפגעי פעולות איבה -
מטופלות על-ידי אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי ואילו אנשים שנפגעו
במסגרת שירותם הצבאי מטופלים על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון.
המוסד לביטוח לאומי אף מפעיל קרן לפיתוח שירותים לנכים המקציבה
מידי שנה כ -100מיליון שקל לארגונים שונים המספקים שירותים לנכים.
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תמיכת הקרן מיועדת בעיקרה לבניית תשתית ולרכישת ציוד לשירותים
לנכים .ניסיונות שונים שנעשו בעבר לשלב את הטיפול בנכים במסגרת
ארגונית אחת לא נשאו פרי בשל הסדרים חוקיים ואינטרסים ארגוניים
שונים.
לפי חלוקת העבודה הקיימת בין גופים אלו ,משרד העבודה והרווחה
מטפל (באופן ישיר ובאמצעות הרשויות המקומיות וגופים אחרים)
באנשים עם נכויות הקשורות למחלות גופניות (שיתוק מוחין ,שיתוק
ילדים ,טרשת נפוצה וכדומה) ,אנשים בעלי נכויות חושיות (חירשות
ועיוורון) ,ואנשים המתקשים בתפקוד ובהסתגלות בגין פגיעות אורגניות
(נזק מוחי ,לקות למידה) .נכים אלו הם בגילים שונים (תינוקות ,ילדים,
צעירים ,מבוגרים וזקנים).
א .שירותים קהילתיים
בניגוד לשירותים המיועדים לאוכלוסיות אחרות ,בשירותים לנכים בולט
מיקומם המרכזי של השירותים הקהילתיים .שירותים אלה ,שתפסו
בשנים האחרונות שלושה-רבעים מההוצאה הממשלתית ,מסופקים על-
ידי המחלקות המקומיות לשירותי רווחה וארגונים וולונטריים שונים
כמו "מגדל אור"" ,אגודת החרשים" "מיח"א"" ,קשב" וכדומה,
הנתמכים על-ידי המדינה .השירותים לילדים נכים כוללים מסגרות
אבחון ,המסייעות לתכנון הטיפול והשיקום; הפעלת מעונות יום
ומשפחתונים לילדים נכים ,וכן קייטנות מיוחדות בחופשות והפעלת
סייעות המלוות ילדים נכים.
השירותים לנכים המבוגרים כוללים הפעלת מועדונים לפעילות
חברתית ותרבותית ,מרכזים לשיקום מקצועי ומסגרות לתעסוקה נתמכת
ומוגנת ,כגון חברת "המשקם" המספקת תעסוקה מוגנת לנכים
ולמוגבלים .כן פועלים פרוייקטים מיוחדים ביישובים ספציפיים כמו
המרכז הרב-שירותי לעיוורים (מרש"ל) בתל-אביב .שירותי השיקום
כוללים גם מכוני שיקום לאוכלוסיות ספציפיות (כמו מכונים לשיקום
ראייה) .העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותי רווחה ובמסגרת
הארגונים הוולונטריים מעניקים ייעוץ לנכים ומשפחותיהם וכן סיוע
חומרי (כיסוי הוצאות נסיעה רכישת עזרים שונים וכדומה).
בשנת  1997פעלו כ -140מסגרות שעסקו באבחון ובסוגים שונים של
הכשרה והסבה מקצועית (הקניית מיומנויות תעסוקתיות ,אימון ממושך
וכדומה) והם סיפקו שירותים לכ -9,000נכים .בכ -50מסגרות תעסוקה
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מוגנת שהו באותה תקופה כ -2,350נכים ואילו בחברת "המשקם"
הועסקו כ -3,000נכים (אין בידינו נתונים על מספר הנכים המועסקים
במקומות עבודה רגילים ,או על מספרם של אלו שאינם מועסקים כלל).
בשירותים הקהילתיים מושם אפוא דגש חזק ביותר על אבחון ,שיקום
והכשרה מקצועית .אין עם זאת מידע על המידה בה שירותים אלו אכן
מכסים את מרב אוכלוסיית הנכים המתגוררת בקהילה והזקוקה
לשירותים אלו.
ב .שירותים חוץ-ביתיים
השירותים החוץ-ביתיים תופסים נתח מצומצם ביותר מההוצאה
לשירותי רווחה לנכים (כ -20אחוז בלבד) .שירותים אלו כוללים שלושה
מרכיבים עיקריים :מעונות ,הוסטלים ומערכי דיור בקהילה (דיור מוגן).
ב -1997שהו ב -46מסגרות כאלו כ -1,000נכים ובנוסף לכך שהו כ-140
נכים אצל  120משפחות אומנה .מרבית הנכים המבוגרים ,השוהים
בהוסטלים ,במערכי דיור בקהילה ובמשפחות אומנה ,עובדים במסגרות
תעסוקתיות שונות (מסגרות מוגנות ובשוק הפתוח) .נתונים אלו משקפים
גידול הדרגתי אם כי איטי במספר הנכים השוהים במסגרות חוץ-ביתיות.
עם זאת ,רובם המכריע של הנכים מתגוררים ומקבלים שירותים
בקהילה .הנכים השוהים במסגרות החוץ-ביתיות מקבלים סל שירותים
הכולל טיפול רפואי ופרה-רפואי ,ייעוץ ,שיקום וכדומה.
ראוי להדגיש כי שירותי הרווחה האישיים לנכים הכלולים באחריות
משרד העבודה והרווחה אינם מעוגנים בתשתית חוקית וההקצבות להם
מותנות בנכונות להקצות משאבים נוספים ליעד זה .כפי שהצגנו בראשית
הסעיף ,בשירותים לנכים מעורבים גורמים ממשלתיים שונים (משרד
העבודה והרווחה ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד הביטחון) ,רשויות
מקומיות וארגונים וולונטריים שונים .למורכבות זו ,הנובעת מסיבות
מהותיות (מקור הנכות) וחוקיות שונות ,יש אמנם מספר יתרונות ,אך
היא גם מביאה לפיצול בשירותים ,לכפילויות ולחוסר תיאום.

 .7שירותים לפרט ולמשפחה
במסגרת החלוקה הפונקציונלית הקיימת כיום במשרד העבודה והרווחה,
השירותים המיועדים לזקנים ,ילדים ובני נוער במצוקה ,למפגרים
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ולנכים ,מופקדים בידי מסגרות ארגוניות מיוחדות המתמחות בבעיות
ובצרכים המיוחדים של אוכלוסיות אלו .השירות לרווחת הפרט
והמשפחה עוסק במיגוון רחב של בעיות ובצרכים כלליים יותר,
האופייניים לפרטים ומשפחות הנתונים במצבי משבר .ההוצאה לתחום
זה עלתה בשנות התשעים בכ -50אחוז אך היא תופסת נתח של כ -2אחוז
בלבד מכלל ההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה אישיים .השירותים
לפרט ולמשפחה עוסקים באוכלוסיות שונות כמו הורים חסרי כישורים
ויכולת למלא את תפקידם; פרטים ומשפחות המנותקים ממערכות
השירותים או שאינם מודעים לזכויות ולשירותים שהם זכאים לקבל או
כאלו המתקשים ביצירת קשר עם ארגוני שירות; משפחות הנתונות
במצבי משבר על רקע סכסוכים בין בני הזוג ,או משברים הנובעים
מאובדן ,מחלה ,אבטלה ,מאסר ,נכות והתמכרויות; פרטים ומשפחות
חסרי קורת-גג (דיירי רחוב) וגלמודים; וכן משפחות רב-עובריות.
מיגוון רחב של שירותים מסופק על-ידי המחלקות המקומיות
לשירותי רווחה ועל-ידי עמותות שונות (אל"י ,נעמת ,ויצ"ו ,האגודה
לטיפול במשפחה ,ליגת נשים למען ישראל וכדומה) המקבלות חלק ניכר
מתקציבן מהממשלה ומהרשויות המקומיות .השירותים כוללים טיפול
כוללני בפרטים ובמשפחות ,ייעוץ למשפחות הנתונות במצבי משבר
באמצעות תחנות לטיפול משפחתי ,הפעלת חוקים שונים הנוגעים לחיי
המשפחה (כמו אלימות) באמצעות פקידי סעד ,הפעלת מרכזים למניעה
ולטיפול בבעיות אלימות במשפחה ,סיוע למשפחות חד-הוריות ,הפעלת
עובדות סמך-מקצועיות המסייעות למשפחות במצוקה באמצעות תיווך
בינן לבין שירותים שונים ,מתן מידע על זכויות והדרכה וייעוץ בנושאים
שונים וכדומה ,הפעלת קייטנות קיץ למשפחות במצוקה ,מתן אפשרויות
החלמה לאימהות לאחר לידה .סיוע ברכישת ציוד ביתי בסיסי ,סיוע
בטיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות (ריפוי שיניים ,הסעות לבתי-
חולים וכדומה) וסיוע לדיירי רחוב.
במהלך השנים האחרונות פותחו תכניות ייחודיות לטיפול במשפחות
במצוקה כמו תכנית "יחדיו" ,תכנית "דרור" ,מרכזים למניעת אלימות
במשפחה ,מרכזי סיוע שכונתיים ,תכנית לטיפול משולב למשפחות
שהוצאו מהן ילדים ,ויחידות הסיוע ליד בתי-הדין למשפחה שהחלו לפעול
לפני כשלוש שנים.
חלק ניכר משירותים אלו מוקצים בצורה דיפרנציאלית ביישובים
שונים ,ועל כן קיים פער בין מקומות יישוב שונים בהיקף וברמת
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השירותים .עובדה זו משתקפת בין השאר בכך שתכניות חדשניות שונות
מופעלות רק בחלק מהיישובים .ראוי לומר עוד לגבי שירותים אלו כי אין
מידע מספק על המידה שבה הם "מכסים" את האוכלוסיות הנזקקות ,אך
עדויות שונות מצביעות על כך שהכיסוי הוא חלקי.

 .8שירותי תקון ונוער מנותק
שירותי תקון ונוער מנותק עוסקים במתן שירותי טיפול ופיקוח חברתי,
שיקום ומניעה לעוברי חוק קטינים ,והענקת שירותי טיפול ומניעה לבני
נוער ,לצעירים ולמבוגרים המצויים במצוקה עמוקה ,מתקשים לתפקד
ונתונים על כן בסכנה של הידרדרות להתנהגות סוטה ולמעשי עבריינות.
ראוי לזכור כי בטיפול בבני נוער הנמצאים בסכנה של הידרדרות עוסקים
משרד העבודה והרווחה ,רשויות מקומיות ,המתנ"סים ,משרד החינוך
התרבות והספורט ,ועמותות שונות הנהנות מסיוע ממשלתי כמו על"ם.
ההוצאה לשירותים אלו עלתה בשנות התשעים בכ -80אחוז אך חלקה
כ -4אחוז בלבד מכלל ההוצאה לשירותי רווחה אישיים .בין סעיפי
ההוצאה של שירותים אלו בולטת ההקצאה המזערית המוקדשת לנוער
במצוקה (כ -5מיליון ש"ח בשנת  1998במחירי  .)1997הקצאה זו אינה
מספקת כדי לענות על הצרכים המרובים של אוכלוסייה זו.
א .שירותים לילדים ולבני נוער ולצעירים
קיימים אומדנים שונים על מספר בני הנוער הנמצאים במצבי סיכון
ומצוקה ומהווים פוטנציאל להידרדרות .אומדנים אלו נעים בין 50,000
ל -100,000ויש אף הסוברים שהמספר גדול יותר .מספרם עלה בשנים
האחרונות בשל העלייה מארצות חבר העמים ואתיופיה .מדובר בבני נוער
הקשורים למסגרות חברתיות בלתי נורמטיביות ,מבצעים מעשי עבריינות
ומתנהגים בצורה א-סוציאלית ,או בנערים החיים במשפחות המאופיינות
על-ידי אלימות ,אבטלה קשה ,בריאות לקויה של אחד מבני המשפחה
וכדומה .בני נוער נוספים הנמצאים בסכנת הידרדרות מאופיינים בכך
שהם חסרי בית ,משתמשים בסמים ,סובלים מליקויי למידה ומבעיות
נפשיות ,משוחררים מבתי-כלא או מעונות ,ונדחים מגיוס צבאי.
השירותים לבני נוער אלו מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים :שירות
המבחן לנוער העוסק בנערים עוברי חוק ,שירותים טיפוליים שונים
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בקהילה ורשות חסות הנוער האחראית על מסגרות חוץ-ביתיות
לאוכלוסייה זו.
( )1שירות מבחן לנוער :שירות העוסק בקטינים עוברי חוק בגילאי
 18-12שהופנו לשירות על-ידי המשטרה או על-ידי בתי-המשפט .השירות
מטפל גם בילדים עד גיל  14המעורבים בעבירות נגד המוסר (כחשודים
בביצוע ,כעדים או כקורבנות) וכן בילדים שהם קורבנות להתעללות
פיסית ,נפשית או מינית על-ידי הוריהם.
השירותים מסופקים בידי קציני המבחן שהם עובדי מדינה העוסקים
בהכנת תסקירים לבתי-המשפט ,ביצוע צווי מבחן של בתי-המשפט,
אבחון פסיכולוגי ופסיכיאטרי ,מתן טיפול פרטני וקבוצתי .כמו כן
מטפלים קציני המבחן בהקצאת שירותים תומכים כמו סיוע חומרי
ושיעורי עזר ,השמה במידת הצורך במסגרות מוסדיות ,סיוע בהשתלבות
במסגרות לימודיות ותעסוקתיות ומעקב .מספר הקטינים בטיפול שירות
המבחן נמצא בתהליך מתמיד של עלייה ,ובין  1990ל -1995הוא עלה
בכ -25אחוז.
( )2השירות לשיקום נוער :השירות מתרכז בילדים ובני נוער בגילאי
 17-12המנותקים ממסגרות חינוכיות קיימות .הפעילות מתרכזת
ב"מפתנים" ,שהם מסגרת יומית הפועלת בקהילה וכוללת טיפול אישי
וקבוצתי ,ייעוץ ,לימודים עיוניים ,הכשרה תעסוקתית במסגרת בית-
מלאכה כוללני ,הקניית מיומנויות בחיפוש ומציאת עבודה ,פעילות
חברתית ,והכנת הבוגרים לשירות בצה"ל.
בשנת  1996פעלו ברחבי הארץ  38מפתנים ,רובם בבעלות הרשויות
המקומיות .בין  1990ל -1996גדל מספר חניכי המפתנים מכ-1,700
לכ - -2,300גידול של כ -35אחוז.
( )3שירותים קהילתיים לבני נוער ולצעירים :בהקצאת שירותים
קהילתיים לבני נוער וצעירים (גילאים  )27-14מעורבים בעיקר השירות
לנוער ולצעירים במשרד העבודה והרווחה ,הרשויות המקומיות
המעסיקות עובדי נוער וצעירים במסגרת מחלקות הרווחה והחינוך,
המתנ"סים וארגונים וולונטריים שביניהם בולט במיוחד על"ם (עמותה
למען נוער במצבי סיכון ומצוקה).
השירותים הניתנים לאוכלוסייה זו כוללים סיוע בהשלמת השכלה
ובהכשרה מקצועית ,מתן מידע ,קישור ותיווך עם גורמים שונים ,טיפול
וייעוץ אישי וקבוצתי ,הפעלת סדנאות להקניית הרגלי עבודה ,הפעלת
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קבוצות לחיזוק המודעות העצמית ,סעד משפטי ,סיוע בדיור ,תמיכה
חומרית ,והפעלת ניידות לאיתור ומתן ייעוץ והכוונה לבני נוער משוטטים.
בשנת  1988הוחל ,ביוזמת על"ם ,בהקמת מרכזי מידע וייעוץ לנוער
ביישובים שונים בארץ .ההערכה היא כי למרות היקף ומיגוון השירותים,
הצלחתם "בכיסוי" בני נוער וצעירים במצוקה הינה בשלב זה חלקית
ביותר.
( )4שירותים קהילתיים לנערות במצוקה :שירותים אלו ניתנים
לנערות בגילאי  22-13במגזר היהודי ועד גיל  25במגזר הערבי .השירותים
ניתנים בעיקר באמצעות מחלקות הרווחה המקומיות וכן באמצעות
ארגונים וולונטריים כמו "ויצ"ו"" ,נעמת" ו"על"ם" .השירותים כוללים
טיפול פרטני וקבוצתי ,הפעלת מועדונים טיפוליים ,איתור נערות אשר
אינן יכולות להתגייס לצה"ל בשל נתונים נמוכים והכנתן לקראת גיוס
(פרוייקט צה"ל) ,הפעלת תכניות ייחודיות לנערות עולות מחבר העמים
ומאתיופיה ,הפעלת דירות מעבר המיועדות לנערות המסוגלות להשתלב
במסגרות נורמטיביות בעזרת תמיכה טיפולית אינטנסיבית ,והחזקת
מקלטים המספקים לנערות במצוקה קשה לינה ,הגנה וטיפול.
ב -1997טופלו כ -12,000נערות ,מהן כ -2,500נערות ערביות וכ-2,000
נערות עולות .נתונים אלו מצביעים על כך שהשירותים לנערות במצוקה
מכסים רק חלק מהאוכלוסייה הנזקקת .חוסר "הכיסוי" בולט במיוחד
לגבי נערות עולות.
( )5רשות חסות הנוער :הרשות ,הפועלת במשרד העבודה והרווחה,
אחראית על השירותים החוץ-ביתיים המיועדים לילדים ובני נוער,
המופנים על-ידי הרשויות המוסמכות למסגרות מוסדיות .נערים אלו הם
בעלי עבר פלילי ,מופרעויות התנהגותיות ונפשיות ,ופיגור לימודי ותרבותי
עמוק הנובע מעזובה קשה .הם מקבלים במסגרות אלו טיפול פרטני
וקבוצתי ,חינוך ולימודים עיוניים ומקצועיים ,הקניית מיומנויות
חברתיות וקוגניטיביות ,והכשרה לקראת גיוס לצה"ל .ב -1997פעלו כ-40
מסגרות כאלו ,בעלי יכולת קליטה של כ -750חוסים .המסגרות החוץ-
ביתיות כוללות מעונות מסוגים שונים והוסטלים .סוג נוסף של מסגרות
חוץ-ביתיות הראוי לציון הן שתי המסגרות לבני נוער חסרי קורת גג,
המופעלים על-ידי על"ם בירושלים ובתל-אביב.
ב .טיפול במבוגרים
שירותי התקון המיועדים למבוגרים כוללים שלושה מרכיבים:
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( )1שירות מבחן למבוגרים :שירות המטפל באנשים בני  18ומעלה
שנמצאו אשמים בביצוע עבירות ומופנים על-ידי המערכת המשפטית.
הטיפול מתרכז בידי קציני המבחן העוסקים באבחון פסיכו-סוציאלי,
התערבות טיפולית ,הכנת תסקירים לגורמים רלבנטיים על סיכויי
הטיפול והשיקום ,וביצוע צווי מבחן וצווי שירות לציבור (של"צ).
מספר המופנים לשירות זה נמצא גם הוא בתהליך מתמיד של עלייה.
ב -1980היה מספר המופנים החדשים (שלב אבחנתי) כ ,-3,800הוא עלה
ב -1990לכ -5,900והגיע ב -1995לכ .-9,200באותן שנים עלה מספר
המופנים לטיפול והתערבות מכ -1,300לכ -2,400והגיע ב -1995לכ.-3,500
ב -1996היה מספר המבוגרים בטיפול שירותי המבחן כ.-9,900
( )2שירותים לנפגעי סמים :טיפול זה נעשה במשותף עם הרשות
למלחמה בסמים במשרד ראש הממשלה ומבוצע בעיקר על-ידי הרשויות
המקומיות ומספר עמותות כמו "אל-סם" .השירותים כוללים אבחון,
ק ביעת תכניות טיפול (גמילה) ברמה פרטנית ,קבוצתית וקהילתית ,תוך
שילוב המשפחה ומעקב המיועד לסייע לנגמל להשתלב בקהילה ולהתמיד
בהשתחררותו מכבלי הסמים .ב -1997טופלו במסגרת פעילות זו כ-4,500
מטופלים בכ -90רשויות מקומיות .קיימת הערכה שבישראל כ-20,000
גברים ונשים המכורים לסמים קשים כך שהגורמים הטיפוליים מגיעים
לכרבע מהאוכלוסייה הזקוקה לגמילה.
( )3שירותים לנשים במצוקה :השירות מיועד לנשים מוכות ולנפגעות
תקיפה מינית ותכליתו בעיקר הפעלת מקלטים המציעים מחסה לנשים
מוכות וילדיהן .המקלטים מופעלים על-ידי ארגונים וולונטריים ,כמו
"נעמ"ת" ,ומציעים לנשים ולילדיהם שירותי טיפול וייעוץ ,מסגרות
חינוכיות לילדים ,דמי קיום וכלכלה ,ייעוץ משפטי וסיוע בדיור לנשים
העוזבות את המקלט.
בשנת  1997פעלו  11מקלטים ,שבהם שהו לאורך תקופות זמן שונות
כ -250נשים וכ -1,250ילדים .השירות מציע לנשים גם דירות מעבר
הסמוכות למקלטים והמיועדות להקל על חזרה שלהן לחיים סדירים
בקהילה (ב -1997פעלו  20דירות מעבר כאלו) .השירות מפעיל גם קווי
חירום אליהם יכולות נשים מוכות לפנות וייעוץ וטיפול בנשים מוכות על-
ידי מחלקות הרווחה המקומיות.
הסיוע לנשים הנפגעות מתקיפה מינית כולל הפעלת מרכזי סיוע.
ב -1997פעלו עשרה מרכזי סיוע באמצעותם נעזרו כ -6,600נשים.
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 .9שירותי עבודה קהילתית
ההוצאה הממשלתית המיועדת לשירותי עבודה קהילתית תופסת נתח של
כ -2אחוז מכלל התקציב לשירותי רווחה אישיים .העבודה מבוצעת על-
ידי כ -250עובדים קהילתיים הפועלים ברובם במסגרת המחלקות
המקומיות לשירותים חברתיים ועוסקים בעיקר בפעילויות הבאות:
איתור צרכים של אוכלוסיות ותכנון פרוייקטים שונים המיועדים לענות
על צרכים אלו; עידוד מעורבות ושותפות של תושבים בתכניות חברתיות
שונות בין השאר על-ידי הקמת ועדים שכונתיים; טיפוח מנהיגות
מקומית בקהילות באמצעות הכשרת פעילים ופיתוח גישה ומודעות
קהילתית בקרב עובדי שירותים חברתיים; פיתוח אמצעי תקשורת
קהילתיים (כמו טלוויזיה קהילתית) ,עידוד פעילויות חברה ותרבות
בקהילות בין השאר באמצעות תיאטרון קהילתי .העובדים הקהילתיים
אף מעורבים בצורה אינטנסיבית בפרוייקט שיקום שכונות.
העבודה הקהילתית מוסיפה אפוא ממד ייחודי לפעילות שירותי
הרווחה האישיים האחרים המתרכזים בעיקר במתן שירותים לפרטים
ולמשפחות .ההוצאה המוגבלת המיועדת לתחום זה מצביעה על כך שהוא
טרם קנה לעצמו מעמד הולם בזירת שירותי הרווחה האישיים.
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תמורות בקבוצות האוכלוסייה -
השפעות דמוגרפיות
יעקב קופ
 .1מבוא
אוכלוסיית ישראל מונה  5.8מיליון נפש ,מהם  4.6מיליון יהודים וכ-1.1
מיליון לא-יהודים .בין הלא-יהודים הרוב המכריע הוא מוסלמי 840 -
אלף ,והנותרים הם כ -180אלף נוצרים וכמאה אלף דרוזים (הנתונים הם
לסוף  .)1997לשם השוואה ,במיפקד הראשון ,שנערך בישראל בנובמבר
 ,1948נמנו  834אלף נפש ,מהם  717אלף יהודים ,היינו ,חל גידול פי שישה
בפרק זמן של חמישה עשורים.
ציור  . 1האוכלוסייה בישראל 8491-6991
מיליונים
6
5
4
3
2
1
0
1996

1987
לא-יהודים

1967
יהודים

סה"כ

1948
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האוכלוסייה בישראל גילתה דינמיות רבה בחמישים שנותיה ,לא רק
בהיקפה אלא גם במאפייניה .הדבר נכון לגבי האוכלוסייה בכללה ,אך
במיוחד לגבי קבוצות המשנה בתוכה ,שבהן עוסק הדיון הנוכחי .הדינמיות
הזאת הביאה לתמורות ניכרות בגודלן היחסי של הקבוצות השונות
ובמאפייניהן ,בין היתר עקב הדיפרנציאליות במהותן ובעוצמתן של
ההתפתחויות הדמוגרפיות .בפרק זה נסקרים התהליכים הדמוגרפיים
בזיקה לשינויים שחלו בקבוצות השונות המרכיבות את האוכלוסייה
הישראלית ובמאפייניהן.
שני התהליכים הדמוגרפיים הראשיים הם הגירה וריבוי הטבעי.
הראשון מבין השניים ,הגירה ,פעל בעיקר באוכלוסייה היהודית :גלי
העלייה היו מורכבים בדרך כלל מיהודים ואילו הגירת לא-יהודים היתה
מצומצמת .בתקופה האחרונה חל שינוי בדפוס זה ,כאשר הגיעו לארץ לא-
יהודים במספרים ניכרים ,ובעיקר מברית-המועצות לשעבר .כמו כן יש
להזכיר ,שבמהלך מלחמת השחרור עזבו ערבים רבים את השטח שהיה
אחר כך למדינת ישראל .נקודת המוצא שבחרנו  -בין היתר משום
מהימנות הנתונים הסטטיסטיים  -היא המיפקד הראשון שנערך במדינה,
ב -8בנובמבר  ,1948שהוא המקור המהימן ביותר על אוכלוסיית ישראל
בשנת הקמתה.
התהליך הדמוגרפי השני ,ריבוי טבעי ,פעל כמובן על כל קבוצות
האוכלוסייה ,אך השפעתו היתה מכרעת במגזר הערבי .למעשה ,צמיחתו
של מגזר זה נזקפת במלואה לזכות הריבוי הטבעי ,הגבוה כמעט כפליים
מזה של האוכלוסייה היהודית .ועוד יש לציין ,שבעשורים הראשונים
למדינה היחס בין שיעורי הריבוי הטבעי היה גבוה אף יותר  -כמעט
שלושה לאחד.
שני המקורות לגידול האוכלוסייה ,הגירה וריבוי טבעי ,פעלו אם כן,
באופן נבדל על גודלן של שתי קבוצות האוכלוסייה הראשיות .גם קבוצות
המשנה ,בתוך כל אחת מהקבוצות הראשיות ,הושפעו בצורה נבדלת מגלי
העלייה ומהתפתחות הריבוי הטבעי .הסעיף הבא סוקר את התפתחות
העלייה ואת השפעותיה הנבדלות לפי קבוצות אוכלוסייה ,ובסעיף
שאחריו ייבחנו התהליכים בתחום הריבוי הטבעי .בהמשך יידונו
התפתחויות דמוגרפיות נוספת שהתלוו לשני התהליכים הראשיים.
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לוח  .1מקורות גידול האוכלוסייה (אלפים)
אוכלוסייה ריבוי
בתחילת טבעי
התקופה

1948-95
1948-60
1961-71
1972-82
1983-89
1990-95
1948-95
1948-60
1961-71
1972-82
1983-89
1990-95
1948-95
1948-60
1961-71
1972-82
1983-89
1990-95

2
1
כל האוכלוסייה
2,751
806
475
806
562
2,150
753
3,116
495
4,034
466
4,560
יהודים
1,969
650
392
650
413
1,911
532
2,662
340
4,034
292
4,560
לא-יהודים
782
156
83
156
149
239
220
454
155
684
174
843

מאזן הגירה
סך-הכל מזה:
עולים

3

4

סך-כל
הגידול

5=2+3

אוכלוסייה גידול
שנתי
בסוף
התקופה

6=1+5

אחוז
מאזן
הגירה
מהגידול

8=3:5 7=5:1

4,768 2,533 2,017
1345
971
870
902
415
340
936
325
184
526
120
31
1,059
703
593

5,619
2,150
3,121
4,064
4,560
5,619

4.3
8.2
3.2
2.4
1.8
3.5

42.3
64.6
37.7
19.6
5.9
56.0

3,923 2,447 1,954
1,262
969
869
751
412
338
711
312
179
367
115
28
832
660
541

4,550
1,911
2,662
3,373
3,717
4,550

3.7
9.2
3.0
2.2
1.5
3.4

54.7
68.9
45.0
25.1
7.5
65.0

1,070
239
459
690
843
1,070

4.1
3.6
4.5
3.7
3.0
4.1

7.4
0.1
0.3
2.1
2.0
23.3

63
0
2
5
3
53

66
2
3
13
5
43

845
83
151
225
158
227
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 .2העלייה לישראל
שני גלים ראשיים בולטים בעלייה לישראל  -האחד בראשית התקופה
והשני בסופה; ביניהם ,במהלך השנים היו מספר גלים משניים והתהווה
רצף של עליות מצומצמות-היקף .העלייה ההמונית של ראשית תקופת
המדינה בולטת מכולן ,היא הכפילה את האוכלוסייה בארץ בתוך שלוש
שנים  -קצב חסר תקדים ,בכל השוואה ,מקומית או בינלאומית.
ציור  . 2העולים לפי יב שת מוצא
אלפים
250
200
150
100
50
0

1997

1993

1989

1985

1981

1977

1973

1969

1965

1961

1957

1953

1949

אסיה-אפריקה

אירופה-אמריקה

לאחר שוך הגל הראשון היתה רגיעה קצרה – וראויה להיזכר שנת
 1953שבה אף היתה הגירה שלילית קטנה  -ומיד לאחריה התחדש זרם
העולים בגלים משתנים .רוב הגלים היו מצומצמים בהיקפם ,לעומת הגל
הראשון ,אך לאחרונה ,בשנות התשעים ,נשנתה התופעה של עלייה
המונית ,ותוך פרק זמן קצר הגיעו ארצה יותר משלושה-רבעי מיליון נפש,
מרביתם מארצות שהיוו בעבר את ברית-המועצות.
בסיכום לחמישים השנים הראשונות של המדינה ,מספר העולים
שהגיעו לארץ היה יותר מ -2.5מיליון נפש (ראה לוח  .)1על תרומתם
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המכרעת לגידול האוכלוסייה ניתן ללמוד ממשקלה של ההגירה בתוך
הצמיחה הכוללת .מסתבר ,כי על-פני כל השנים מאז קום המדינה תרמה
העלייה  42אחוז מכלל הצמיחה .פירוש הדבר ,שללא עלייה היתה
האוכלוסייה מסתכמת היום בכמחצית ממה שהיא בפועל.
להמחשה במספרים מוחלטים :בנובמבר  1948היו בישראל  834אלף
נפש .מאז נוספו כתוצאה מריבוי טבעי (כלומר לידות פחות פטירות) בסך
הכל קרוב ל -2.7מיליון נפש .בכלל התקופה גם הגיעו לארץ כ -2.5מיליון
עולים ,אך בהפחתת מספר היורדים אנו מקבלים הגירה חיובית נטו בת
כ -2מיליון נפש .כך הגענו לאוכלוסייה נוכחית של  5.5מיליון תושבים
באמצע שנות התשעים .יש להדגיש ,כי הריבוי הטבעי נובע גם הוא באופן
מכריע מילודה של העולים עצמם .במלים אחרות ,הנתונים שהבאנו
מייצגים את "התרומה הישירה" של ההגירה .אילו הוספנו גם את
"התרומה העקיפה" ,היינו אותו חלק מהריבוי הטבעי הנזקף לזכות
העולים ,היה מתברר כי אלמלא העלייה היתה האוכלוסייה מונה היום
לכל היותר  1.5עד  2מיליון נפש.
העלייה בגלים השונים השפיעה לא רק על גודל האוכלוסייה ,אלא גם
על הרכבה לפי קבוצות מוצא .בחלוקה הראשית המקובלת ,ילידי אסיה-
אפריקה היו שליש מכלל העולים ואילו שני שליש מהעולים נולדו בארצות
אירופה-אמריקה .חלוקה מפורטת יותר ,ל -4יבשות לידה ,מראה את
התמונה הבאה:
יבשת לידה
סה"כ
אסיה
אפריקה
אירופה
אמריקה

מס' עולים
(אלפים)
2,591
377
465
1,516
200

אחוז מכלל
העולים
100
15
18
59
8

אם נפרט עוד ונבחן את ההרכב הפנימי של כל קבוצה ,נמצא,
שלמעשה היו אלה חמש ארצות דומיננטיות שמהן הגיעו העולים ,והן -
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ברית-המועצות

רומניה

מרוקו

פולין

עירק

130
170
270
270
875
עולים (אלפים)
שש ארצות נוספות הזרימו עולים בהיקף מצטבר של  50עד  70אלף נפש:
אירן וארצות-הברית ( 70אלף כל אחת) ואחריהן תורכיה ,תוניסיה ,תימן
ואתיופיה.
בגל העלייה הראשון ,עד סוף  ,1951הסתכמה ההגירה נטו בכ -700אלף
נפש ,חציים מארצות אירופה ואמריקה וחציים מאסיה ואפריקה .בהמשך
שנות החמישים נוספו עוד כ -250אלף נפש ,ובסיכום לאותו עשור (כולל
מ )-1948תרמה ההגירה נטו קרוב ל -900אלף נפש ,מהם  60אחוז מארצות
אסיה-אפריקה ,ו -40אחוז מאירופה ואמריקה.
להיקף זה של גל העלייה הגדול היו כמובן השפעות כלכליות-חברתיות
רבות .אחת ההשפעות המכריעות קשורה לתחום של היערכות המשק
לקליטת העולים ,שחייב מאמץ אדיר בתחומים של שיכון ,מקורות
תעסוקה ,אספקת מוצרי צריכה ,ובעיקר מזון ,הלבשה וכו' .מובן,
שהשקעות בדיור חייבו השלמה בהשקעות תשתית אחרות כמו תחבורה,
כבישים ,תקשורת וכדומה והמאמץ ליצירת מקורות תעסוקה חייב גם
גיוס הון בהיקף נרחב .התנאים המקומיים במשק הקולט היו קשים –
מדינה שזה עתה קמה ,לאחר מלחמת קיום עקובה מדם ,ללא אוצרות
טבע ,ובדרגת פיתוח כלכלי נמוכה למדי .בנוסף לזאת ,גל העולים היה
מורכב ברובו מעולי מצוקה ,שהגיעו לארץ כמעט חסרי כל – אם פליטי
השואה מאירופה ,ואם נוטשי ארצות ערב ,אשר גם המבוססים שבהם,
ובעיקר העולים מעירק ,נאלצו להשאיר מאחוריהם את מרבית רכושם
הפרטי.
המתחים החברתיים ותולדותיהם נדונים בהרחבה בפרקים האחרים
בדו"ח זה ,ואילו כאן אנו מתרכזים בתהליכים הדמוגרפיים .ניתן להצביע
על העשור הראשון והרכבו כתקופה אשר במהלכה נקבעו התנאים
הבסיסיים למשברים מתמשכים ,ובעיקר להבדלים בהיקלטות של בני
גלויות שונות.
לכאורה ,כל העולים הגיעו ארצה בתנאי קליטה שווים בעשור הראשון,
ובמספר דומה לשני הגושים העיקריים .אולם בתוך העשור הראשון יש
חשיבות מיוחדת להרכבו של הגל הראשוני ,היינו מי שהגיעו במהלך קום
המדינה ,בעיצומה של המלחמה ,ומיד לאחר מכן ,בשנתיים הראשונות.
בתקופה קצרה זו הגיעו ,למשל ,כל (!) העולים מעירק ,כ -130אלף ,לעומת
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זאת רק  30אלף איש הגיעו בשנים אלה ממרוקו .לכאורה ,מצבם של
העולים בשנים הראשונות היה קשה יותר ,אך במובנים אחרים היה להם
יתרון ,של היותם בארץ בתקופת ההתהוות .באותו גל גם הגיעו מרביתם
של עולי רומניה ,פולין ,ובולגריה ,ולמעשה ,חלקם הגדול עבר את תקופת
"ההתחברות" והחיברות הישראלי עוד בהיותם במחנות המעפילים
בקפריסין ובמחנות המעבר באירופה.
גם בשנות הששים היתה עלייה בהיקף ניכר ,אך התנאים המשופרים
במשק איפשרו קליטה מבוססת ומאורגנת יותר מאשר בתקופות קודמות.
יש גם לזכור ,כי תוספת שווה של עולים לבסיס ראשוני גדול יותר ,גורמת
נטל יחסי קטן יותר :בראשית שנות המדינה ,תושבים "ותיקים" קלטו
עולים במספר דומה למספרם ,היינו ביחס של כמעט עולה אחד לכל תושב.
בשנות הששים היו אלה קרוב לשני מיליון נפש שקלטו את  400אלף
העולים ,היינו ביחס של עולה אחד ל -5תושבים קולטים .הדבר בא לידי
ביטוי גם בתרומה היחסית של העלייה החדשה לגידול האוכלוסייה :בעוד
שבשנות החמישים מספר העולים (בניכוי היורדים ,היינו מאזן ההגירה
נטו) היה כפול מהריבוי הטבעי (שהוא מספר הנולדים בניכוי הנפטרים),
הרי שבשנות הששים היה הריבוי הטבעי גדול ממאזן ההגירה נטו 400 -
אלף לעומת  340אלף.
כאשר מדברים על שנות הששים ,יש לציין שתי תופעות מרכזיות
בהיסטוריה הדמוגרפית של התקופה :ראשית ,הפער בין מספר העולים
ובין מאזן ההגירה נטו .בתקופה זו הסתכם מאזן ההגירה נטו ב -82אחוז
מכלל העולים ,היינו ,הירידה מן הארץ היתה שקולה כנגד  18אחוז מן
העלייה .אף שאין נתונים בדוקים בעניין זה ,סביר להניח שהירידה
בתקופה זו קיבלה תאוצה עקב גורמים כלכליים .שנות המיתון,1964-66 ,
נתנו את אותותיהן הברורים ,והן ממחישות ממד חשוב בהצגת המשמעות
הכלכלית של תנועות אוכלוסייה  -הקשר האפשרי בין מצב כלכלי ובין
התפתחות של אוכלוסייה.
תופעה שנייה המאפיינת את ההתפתחות הדמוגרפית בשנות הששים
קשורה במלחמת ששת הימים .כתופעה כלכלית ודמוגרפית היו למלחמה
ולנגזרותיה השפעות מרחיקות לכת .לאחר רפיון ניכר בעלייה ,חלה האצה
משמעותית ,ובתוך כך החלו להיפתח שני אפיקים חדשים יחסית .האחד
הוא העלייה מבריה"מ ,אפיק שלא היה קיים מאז קום המדינה ,והשני -
עלייה מארצות הרווחה ,וארה"ב בראשן ,אפיק שהיה קיים גם לפני כן,
אך בממדים מצומצמים ביותר.
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בראשית אותו עשור גם הגיע גל שני של עולים מארצות צפון אפריקה.
גל זה הביא עימו בשנים  1961-63זרם של יותר מ -100אלף עולים ,והוא
היווה חלק גדול מן העלייה לישראל באותן שנים .המיתון שפקד את
המשק דירדר את המצב גם בצד העלייה ,ורק בעקבות מלחמת ששת
הימים ב -1967הואצה העלייה לכדי  40אלף בממוצע לשנה .מה שייחד את
העלייה בשנים הללו הוא השינוי במקורותיה ,לאמור  -התגברות העלייה
מאירופה (בעיקר מבריה"מ) ומאמריקה.
אירופה היתה אחד משני מקורותיה החשובים של העלייה ההמונית
לאחר קום המדינה ,ואף שגם בשנים מאוחרות יותר היתה עלייה
משמעותית מאירופה ,המקור הזה הלך והתמצה במשך השנים .רק עם
פתיחת שערי בריה"מ נוצר פוטנציאל חדש מאירופה ,ובמסגרת זאת גדל
מספר העולים השנתי מאירופה ל -15אלף בשנים  1969ו .-1970אמריקה
"סיפקה" אלף עד אלפיים עולים לשנה בכל השנים מאז קום המדינה ,אך
ב -1969הגיע מספרם ל -10אלפים  -בשנה זו השתווה מספר העולים
מאמריקה לסך-כל העולים מיבשת זו בכל שנות החמישים.
עליות מחודשות אלה השתלבו היטב במרקם הכלכלי שהלך והתהווה
בישראל בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים .היתה זו תקופה של יציאה
ממיתון כלכלי ואבטלה ,ומעבר לצמיחה כלכלית מהירה ,ובמיוחד לפיתוח
תעשיות מתוחכמות ועתירות מדע ,שהצריכו את הידע שהובא על-ידי
העולים .כמו כן ,המצב הכלכלי המשופר איפשר קליטה מסודרת יותר,
ובמיוחד קליטה כלכלית .השירותים החברתיים הגיעו גם הם לצמיחה
מחודשת ,שהגיעה לשיאה בעשור השבעים.
שנות השבעים נפתחות באוכלוסייה בת  3מיליון נפש( ,ראה לוח )1
ובהם יותר מ -2.5מיליון יהודים וקרוב לחצי מיליון ( 450אלף) לא-יהודים
(מספר זה כולל בתוכו את התושבים הערביים של השכונות הנכללות
בירושלים הישראלית מאז איחוד העיר) .מספר העולים בעשור השבעים
הצטמצם לכדי  350אלף ,שהם שלושה רבעים מהמספר שהגיע בעשור
שלפני כן ,ומאזן ההגירה נטו מכסה  57אחוז בלבד מכלל העולים  -דהיינו
הירידה מן הארץ מקזזת כמעט מחצית מן העולים .בתקופה זו ,הריבוי
הטבעי של יהודים ,כחצי מיליון נפש ( 532אלף) ,גדול פי כמה מהתוספת
הנובעת מתנועות הגירה ,ותרומת ההגירה נטו לסך-כל הגידול של
האוכלוסייה היהודית מסתכמת ברבע בלבד .התרומה לכלל האוכלוסייה
נופלת אף מ -20אחוז .עיקר העלייה בשנים אלה ,ובמיוחד בחלקן הראשון,
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בא מאירופה (ליתר פירוט  -מרוסיה ,קרוב ל -200אלף עולים) ומאמריקה
(קרוב ל -60אלף עולים).
הרקע החברתי-כלכלי בעשור זה מאופיין במידה מכרעת על-ידי
מלחמת יום הכיפורים בחלקו הראשון של העשור ,ועל-ידי ההידרדרות
הכלכלית  -חלקה במחצית הראשונה ,אך עיקרה במחצית השנייה .עשור
זה התחיל בתנופה ניכרת של השירותים החברתיים .אלה זכו לתשומת לב
ציבורית מודגשת עקב ההתעוררות של קבוצות פגיעות ,בעלות הכנסה
נמוכה ,שהתגוררו בתנאי דיור נחותים ,וסבלו מקשיים חברתיים
ומרגשות קיפוח .גם השפעות של תנועות דומות בחוץ-לארץ והתעוררות
חברתית בארצות המערב ,בעיקר בארה"ב ובצרפת ,נתנו את אותותיהן.
הלחצים החברתיים נוצרו גם בגלל הפער בין תנאי הקליטה של עולי
המערב ובין תנאי הקליטה של עולי הדור הקודם ,שמצאו עצמם ,לאחר
ותק של  10ו -20שנה בארץ ,בתנאי מצוקה יחסית לעומת העולים
החדשים ,שזה מקרוב באו ונהנו כבר מראשית דרכם בארץ מתנאי קיום
משופרים .תנועות המחאה האיצו את התהליך הפוליטי שבו הוקדשה
תשומת לב רבה יותר להבטחת הכנסתן של משפחות מרובות ילדים,
לשיפור מצבם של נכים ,ולהקמת מסגרות של שירותים ציבוריים
לאוכלוסיות נזקקות .עשור השבעים הוא עשור "הפריצה" של מערך
השירותים החברתיים .התהליך השפיע על תחומים חשובים בפעילות
הכלכלית ,ובעיקר במגזר הציבורי ,והוא גם הושפע מהם לא מעט .בסיומו
של אותו עשור החלה תקופה של דריכה במקום בפיתוח השירותים,
שנמשכה עד ראשית שנות התשעים.
התהליך של האטת הגידול באוכלוסייה הגיע לשיאים חדשים (או שמא
מוטב לומר  -לשפל חדש) כאשר שיעור הגידול של האוכלוסייה בשנות
השמונים הצטמצם ל -1.8אחוז לשנה בלבד .תרומת ההגירה נטו ירדה
לכדי  5אחוז בלבד .מאזן ההגירה נטו היווה חמישית מכלל העלייה,
כלומר :אף שבשנים אלו הגיעו יותר מ -170אלף עולים ,מאזן ההגירה נטו
הסתכם בכ -40אלף נפש בלבד; וזה משקף הגירה לחוץ-לארץ בהיקף של
 130אלף נפש .מספר העולים קיזז בקושי את הירידה מן הארץ .תופעה זו
נמשכה עד לקראת סוף העשור ,כאשר החלו להופיע ניצניה של עלייה
מחודשת ,מברית-המועצות ,שהחזירה את המשק הישראלי לממדי
קליטה שאותם הכיר רק בראשית קיומו .בסופו של דבר מסתיים העשור
עם אוכלוסייה בת  4.6מיליון נפש (מהם  3.7מיליון יהודים) ,לעומת 3.9
מיליון ( 3.3מיליון יהודים) בראשיתו.
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שנות התשעים הביאו עימן תמורה משמעותית ,כאשר בעקבות פתיחת
שערי ברית-המועצות ,החל גל עלייה גדול הנמשך באופן מתון יותר גם
בימים אלה .בשלב הראשון הגיעו העולים בקצב של  200אלף לשנה ,אך
לאחר מכן הואט הקצב לכדי  70אלף לשנה ,ובשנים האחרונות הוא נע
בסביבות  50אלף .גל עלייה זה סימן תפנית בהרכב המוצא של העולים,
ובגלל גודלו היחסי הוא גם הגדיל את חלקם של יוצאי אירופה בתוך כלל
האוכלוסייה .תוך כדי כך הוא הזין גם שינויים במאפיינים אחרים של
האוכלוסייה ,כגון הרכב גיל קשיש יותר ,משפחות קטנות יותר (ורבות
מהן חד-הוריות או משפחות יחידים) ,ומשלחי יד עתירי השכלה.
במקביל לגל עלייה מחודש זה החלה להתפתח בארץ תופעה של
עובדים זרים ,אשר רק חלקם באו באופן רשמי כעובדים ,ואילו רבים
מהם נכנסו לארץ כתיירים ונשארו כאן כדי למצוא את פרנסתם .בניגוד
לגל העלייה ,אין רישום מסודר על מספרם ותכונותיהם של מהגרים אלה.
על פי אומדן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עמד מספר העובדים
הזרים בישראל בשנת  1997על כ -128אלף ,כשליש מהם עובדים ללא
היתר .קיימים גם אומדנים אחרים על פיהם המספרים הם אף גדולים
יותר והם נעים בטווח שבין  128אלף לבין כ -190אלף (אומדן משרד
העבודה והרווחה) .מכל מקום העובדים הזרים ,מאופיינים ,במידה רבה,
כמשפחות של "בודדים" אשר באמצעות הכנסותיהם מעבודה בארץ
מפרנסים את בני משפחתם שנשארו בחו"ל.

 .3פריון וריבוי טבעי
הריבוי הטבעי ודפוסיו המשתנים השפיעו גם הם על כלל האוכלוסייה ,אך
בה בשעה שההגירה החיצונית פעלה כמעט באופן בלעדי על האוכלוסייה
היהודית (ובאופן דיפרנציאלי על קבוצות המוצא השונות בתוכה) ,הרי
שתהליך הריבוי הטבעי השפיע גם על התפתחות המגזר הערבי מול
קבוצות האוכלוסייה האחרות.
המושג ריבוי טבעי מבטא את התוספת לאוכלוסייה מהילודה בניכוי
תמותה .במרבית הארצות בעולם ,הילודה היא במספרים גדולים
מהתמותה ,כך שהנוסחה של "ילודה פחות תמותה" מבטאת מספר חיובי.
במרוצת השנים ,מקום המדינה עד אמצע שנות השבעים היה גידול כמעט
מתמיד במספר הלידות השנתי ,הן בכלל האוכלוסייה והן בקבוצות
המשנה שלה  -יהודים ולא-יהודים .עם זאת קצב הגידול השתנה והלך.
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בין  1955ו -1960גדל מספר הלידות השנתי מ -50אלף ל -56אלף ,ובחומש
שלאחריו עלה מספר הלידות ב .-10,000ההאצה נמשכה במחצית
הראשונה של שנות השבעים ,עד שלבסוף התייצב מספר הלידות השנתי
על רמה קרובה ל -100אלף .באמצע שנות התשעים חלה שוב קפיצה
ל  -115אלף ויותר.
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ציור  . 3מספר הלידות השנתי
אלפים
סה"כ

120
100
80

יהודים

60
40
20

מוסלמים
1990

1980

1970

1960

0
1950

תיאור ההתפתחות במספר המוחלט של לידות עשוי להטעות ,ביוצרו
את הרושם כאילו הפריון בישראל הוא בדרך כלל בתהליך של גידול .כדי
להבין את הדבר לאשורו יש להיזקק למודד "פריון כולל" ,שהוא מספר
הלידות שאשה יולדת בממוצע ,לאורך כל חייה .הפריון הכולל בישראל
ב -1996עמד על  ,2.9כלומר ,כל אשה יולדת בממוצע שלושה ילדים (2.9
משמעו ,שכל  100נשים יולדות  290ילדים) .ממה מורכב הפריון הכולל
האמור? חומשון הגיל הפורה ביותר הוא של גילאי  ,29-25ששיעור פריונו
הסגולי הוא  0.95לכל החומשון .הקבוצות הבאות הן משני "צדדיו" של
חומשון זה ,כלומר חומשוני  24-20וכן  ,34-30אשר יחדיו מניבים פריון
חומשוני של  .1.5אם נצרף אותם אל הפריון של גילאי  29-25נמצא
שבתחום הגילים  35-20מתרחשות  2.5לידות ,שהן  80אחוז מכלל
הלידות.
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ציור  . 4התפתחות הפריון הכולל  -יהודים,
מוסלמים5591-5991 ,

10

8

6

4

2
1995

1985-89

1975-79

לא יהודים (מוסלמים)

1965-69

1955-59

יהודים

אם נפריד את האוכלוסייה לקבוצות משנה ,נמצא כי יש הבדלים
ניכרים ביניהן .כך ,הפריון של יהודיות נמוך מן הממוצע הכללי ומסתכם
ב -2.6ואילו למוסלמיות נרשם בשנה האמורה פריון כולל של  .4.6בשני
היבטים נוספים נבדלות שתי קבוצות אלה  -האחד הוא הפריסה על פני
החומשונים ,והשני הוא ההתפתחות שחלה על פני זמן .נתחיל בהיבט
הראשון :המתכונת שמצאנו לעיל ,של ריכוז בקבוצת  ,29-25ושתי
קבוצות שוות בסמוך לה ,חוזרת על עצמה וביתר הדגשה באוכלוסייה
היהודית; לא כן אצל המוסלמיות  -חומשון  24-20דומה מאד לחומשון
 ,29-25בעוד שחומשון  34-30מפגר אחרי שתיהן .מבין שתי הקבוצות
הלא-יהודיות האחרות ,האחת (הדרוזית) דומה למוסלמית ,והאחרת
(הנוצרית) דומה ליהודית.
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לוח  .2הרכב הפריון הכולל באוכלוסייה ,לפי גיל האישה
ממוצע 1990-94

פריון כולל
עד 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

סך האוכלוסייה
2.9
0.1
0.7
1.0
0.7
0.4
0.1

מוסלמים
4.6
0.3
1.2
1.3
1.0
0.6
0.2

יהודים
2.6
0.1
0.5
0.9
0.7
0.4
0.1

ההיבט השני שבו נבדלות שתי האוכלוסיות הוא ההתפתחות שהיתה
בתחום זה על פני השנים :באוכלוסייה היהודית היתה ירידה הדרגתית
בשלושת העשורים הראשונים .בשנות השמונים נבלמה הירידה באופן
זמני ,ובראשית שנות התשעים התחדשה הירידה ,ולאחריה חלה
התייצבות על רמה נמוכה יותר.
פריון כולל באוכלוסייה היהודית והערבית
יהודים
מוסלמים

1960
3.5
9.2

1970
3.4
8.5

1975
3.2
7.3

1980
2.8
5.5

1990
2.6
4.7

1996
2.6
4.7

באוכלוסייה המוסלמית ההתפתחות היתה הרבה יותר דרסטית.
ראשית ,נקודת ההתחלה היתה גבוהה כמעט פי שלושה מזאת של
היהודים :ב -1960היה הפריון הכולל של המוסלמיות ( 9.3לעומת 3.5
ליהודיות) .בראשית שנות השבעים עדיין שררה הרמה הגבוהה ורק
במרוצת אותו עשור חלה ירידה משמעותית ,שאף הואצה בשנים שלאחר
מכן .מעניין גם להצביע בנפרד על בנות הגיל הצעיר ,בגיל  19ומטה,
שפריונן ירד מ -0.7ב -1955ל -0.25בראשית שנות השמונים.
הביטוי הבולט ביותר לירידת הפריון באוכלוסייה הערבית הוא ,שעל
אף הגידול הרב בקבוצות היולדות ,היתה יציבות מלאה במספר המוחלט
של הלידות אצל הלא-יהודים במשך שנות השמונים .סימולציה פשוטה
מראה ,כי אילו חלו שיעורי הפריון של  1975על קבוצות הגיל של  1994היו
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צפויות  43,000לידות ,בעוד שהלידות בפועל במגזר המוסלמי באותה שנה
הסתכמו ב.-28,000
בקרב האוכלוסייה היהודית אפשר עוד לציין את תהליך ההידמות
ההדרגתי של כל קבוצות המשנה אל הממוצע :בשנת  1955היה הפריון
הכולל של היהודיות  ,3.6אך הוא שיקף שיעורים נבדלים מאד בין ילידות
הארץ וילידות אירופה ואמריקה ( 2.8ו )-2.6מצד אחד ,לבין ילידות אסיה
ואפריקה ( )5.7מצד שני .בשנת  1996היה הממוצע  ,2.6והפער בין שלוש
קבוצות המשנה הצטמצם מאד :שיעורי הפריון היו ,2.1 ,2.7 :ו-3.1
לילידות הארץ ,אירופה-אמריקה ואסיה-אפריקה ,בהתאמה.
באשר לתרומת הפריון הכולל לגידול האוכלוסייה ,ניתן להבחין
בהבדלים גדולים על פני זמן .בעשור הראשון היווה הפריון שליש מכלל
הצמיחה וזה קרה למרות ששיעורי הפריון היו גבוהים למדי ,לפחות בחלק
מקבוצות האוכלוסייה .בעשור השני גדלה תרומתו של מקור זה ליותר
ממחצית; ואילו בשנות השבעים ,על אף ששיעורי הפריון היו נמוכים
בהרבה לעומת שנות החמישים ,תרומת הריבוי הטבעי היתה דומיננטית.
הירידה בשיעורי הפריון היתה צפויה לבלום את הגידול במספר
הלידות השנתי ,אולם הגורם שפעל בכיוון המנוגד היה צמיחתם של
השנתונים "היולדים" .ההשפעות המקזזות פעלו באופן נבדל בקבוצות
האוכלוסייה השונות .במגזר היהודי הכריע מבנה הגיל את הירידה בפריון
הסגולי ,ועקב כך נמשך ,ברוב השנים ,גידול בממדי הילודה ,על אף צמצום
הפריון הסגולי .בקבוצה המוסלמית ,צמצום הפריון הכריע בעשור 1975-
 85את גידול הקבוצות היולדות :לפי הגידול בהיקפן של קבוצות הגיל
היולדות ניתן היה לצפות לגידול של  20אחוז במספר הלידות בין 1975
ל ,-1985אולם ירידת הפריון קיזזה את הגידול הגילי והעמידה את מספר
הלידות על מספר מוחלט קבוע.
במקביל לתהליך המקזז אצל הערבים ,דפוסי הפריון הנבדלים בתוך
האוכלוסייה היהודית קיזזו במידה מסוימת את השפעות ההגירה
החיצונית .שיעורי הפריון של הקבוצות השונות באוכלוסייה היהודית
אמנם הלכו והתכנסו על פני השנים ,ואף כי שיעורי הפריון של יוצאי
אסיה-אפריקה עדיין גבוהים מאלו של יוצאי אירופה ואמריקה ,הרי
שעיקר ההשפעה היתה בעשורים הקודמים .מכל מקום התוצאה של
ההשפעות המקזזות היא ,שהרכב האוכלוסייה הנוכחת ,ברוב השנים,
נחלק כמעט שווה בשווה בין שתי קבוצות המוצא ,למרות שבהרכב
העולים היה ייצוג הרבה יותר גדול ליוצאי אירופה אמריקה.
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ההשוואה המספרית הבאה תמחיש את הדברים:
1950
אחוז יוצאי אירופה-אמריקה בקרב:
אוכלוסייה מקורית  +עולים 69
אוכלוסייה נוכחת

1960

1970

1980

1993

64
55

61
48

63
48

69
52

במלים אחרות ,שיעורי הפריון הנבדלים קיזזו במידה רבה את השפעת
העלייה ,מבחינת הרכב האוכלוסייה לפי מוצא.
השפעה מקזזת מסוג דומה ניתן למצוא בקבוצה ספציפית הרלבנטית
למחקרנו  -והיא קבוצת החרדים בישראל .אין נתונים רשמיים ישירים
בתחום זה ,אבל אפשר להמחיש זאת בעזרת השוואה בין העיר בני-ברק,
המאופיינת בשיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית ,ובין ערים אחרות .לפי
חישובים שערכנו ,שיעור הפריון הסגולי בעיר בני ברק הוא  5לעומת 2.6
בממוצע ארצי לאוכלוסייה היהודית ,ולעומת  2.1בערים כמו תל-אביב
וחיפה .כתוצאה מכך ,העיר בני ברק שמרה על גודלה היחסי ,על אף
שמעטים בלבד מקרב העולים הגיעו לעיר זו.
תוחלת חיים .בהקשר לריבוי טבעי דובר עד כאן על המרכיב הראשון,
הגדול יותר ,והוא ילודה .המרכיב השני ,הקובע יחד עם קודמו את
הממדים הסופיים של הריבוי הטבעי ,הוא התמותה .שיעורי התמותה היו
בקו עלייה בשלושת העשורים הקודמים ,ואין הדבר משקף בהכרח הרעה,
שהרי שיעור התמותה הוא המנה של חילוק מספר הפטירות בסך-כל
האוכלוסייה  -מודד שאינו משמעותי אם אין מתחשבים בהרכב הגיל של
האוכלוסייה .כדי להציג את הדברים בצורה משמעותית יותר ,מן הראוי
להסתכל על שיעורי פטירות לפי גיל ,ואלו אכן מראים ירידה ממשית על-
פני השנים .נציג את הנושא דרך הגורם המשלים לו ,דהיינו שיעור
הנשארים בחיים בגילים שונים.
נתונים על הישארות בחיים במספר גילים בתקופות שונות מעידים על
ההתקדמות הרבה שחלה בשתי קבוצות האוכלוסייה ,אף כי נותר הבדל
מסוים בין הרמות המוחלטות של שתי הקבוצות .בשנים הראשונות
למדינה שרדו עד גיל  5בסך-הכל  95אחוז מהנולדים ,ואילו בשנות
התשעים עלה שיעור השורדים ל -99אחוז .ההישרדות עד גיל  50עלתה
מ -87אחוז ל -95אחוז .הנתונים שהזכרתי מתייחסים לגברים .אצל
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הנשים נמצאה מגמה דומה ,אם כי ברמה מוחלטת גבוהה יותר ( 97אחוז
לגיל  .)50הנתונים לגבי לא-יהודים דומים למדי ,אך הרמה נמוכה מעט
מזו של היהודים 93 :אחוז לגברים ו -95אחוז נשים ,בגיל .50
לוח  .3תוחלת חיים ,לפי מין וקבוצת אוכלוסייה
כל האוכלוסייה
גברים
נשים
1949
1950-54
1960-64
1970-74
1980-84
1985-89
1995

..
..
..

..
..
..

73.4
76.1

70.1
72.7
73.8
75.5

77.4

79.5

נשים
67.6
70.1
73.1
73.8
76.5
77.8
79.8

יהודים
גברים
64.9
67.2
70.6
70.6
73.1
74.1
75.9

ערבים ואחרים
גברים
נשים
..
..
..

..
..
..

71.9
74.0
75.5
77.3

68.5
70.8
72.7
73.8

על סמך נתוני הפטירה ומשלימיהם ,שהם נתוני ההישרדות בחיים,
מחשבים את תוחלת החיים בגילים נבחרים .מדידה זו מלמדת ,כי העשור
הראשון למדינה היה דרמטי ביותר ,כאשר תוחלת החיים בגיל  0עלתה
מ -67בעשור הראשון ל -71בעשור השני .במשך עשור נוסף לא חלה כל
התקדמות ,אך במהלך שנות השמונים חזר ונשנה הזינוק שהיה בעשור
הראשון ,ותוחלת החיים מגיעה עתה ל -75.5לגברים .הנתונים לגבי הנשים
דומים במתכונתם לאלו של הגברים אך גבוהים יותר ברמתם המוחלטת,
כאשר כיום מגיעה תוחלת החיים של נשים ל .-80האוכלוסייה הלא-
יהודית מפגרת מעט אחרי היהודים :התוחלת בלידה לגברים היא 74
ולנשים ההבדל אף גדול יותר – ( 77לעומת  80אצל יהודיות).
קטע נפרד ראוי לייחס בתחום זה לתמותת תינוקות .שינויים בתחום
זה מלמדים על טיבם של שירותי הבריאות כמו גם שירותי המניעה
והטיפול בתקופת ההריון .פטירת תינוקות באוכלוסייה היהודית ירדה
מ( -30לאלף לידות חי) בשנות הששים לפחות מ -8כיום .אצל ילדות
השיעור נמוך עוד יותר ,והירידה היתה מ -24ל .-6.5לגבי אוכלוסייה לא-
יהודית התפרסמו נתונים לגבי מוסלמים החל בשנות השבעים; גם כאן חל
שיפור על פני השנים ,אך ההבדל לעומת היהודים הוא ניכר ועדיין עומד
על  13לאלף .השינויים וההבדלים בתחום זה משקפים בין היתר שינויים
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והבדלים בטיב שירותי המניעה השונים (כולל גילוי מוקדם של פגמי
עוברים) וברמת החיים.

 .4מבנה הגיל
ישראל של שנות התשעים היא בעלת הרכב גיל צעיר מאד ,אולי הצעיר
ביותר מבין הארצות בדרגת פיתוח דומה .שיעור הקשישים נושק אך
בקושי את הרמה הדו-הספרתית ,בעוד שבארצות רבות באירופה השיעור
עבר כבר מזמן את הרמה של  15אחוז .המשלים לכך הוא ריבוי הילדים -
 30אחוז הם בגיל  0עד  ,14בהשוואה ל -17.4בארצות שונות באירופה
ממוצע ל -15ארצות ( OECDראה לוח .)4
האיפיון הצעיר של תושבי ישראל חל על שתי קבוצות האוכלוסייה
הראשיות ,אך במגזר הערבי העוצמה חזקה הרבה יותר .כך למשל,
תינוקות ופעוטות עד גיל  4מהווים  11אחוז בכלל האוכלוסייה ,אבל
בקרב המוסלמים הם מהווים  17אחוז .מנגד ,הקשישים גילאי  65ומעלה
הם  9.5אחוז באוכלוסייה הכללית אבל הם מהווים מיעוט מבוטל של 2.5
אחוז בלבד בקבוצה המוסלמית.
לוח  .4הרכב הגיל ,השוואה בינלאומית1996 ,
אוסטרליה
ארצות-הברית
בלגיה
בריטניה
גרמניה
צרפת
שוויץ
15 -EU
ישראל:
סך-הכל
יהודים
מוסלמים

עד 15
21.2
21.7
17.9
19.3
15.9
19.3
17.6
17.4

15-64
66.7
65.5
66.0
64.9
68.2
65.4
67.5
67.1

+65
12.1
12.8
16.1
15.7
15.8
15.3
14.9
15.5

29.3
26.8
42.5

61.2
62.1
55.0

9.5
11.1
2.4

הרכב הגיל של האוכלוסייה הוא ,אם כן ,צעיר מזה של ארצות אחרות
בנות השוואה ,אבל בפני עצמה עברה ישראל כברת דרך ארוכה מאז
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ראשיתה  -הרכב הגיל באותה עת היה צעיר יותר ,ואחוז הקשישים לא
עלה על  4אחוז.
התמונה התמציתית הזאת ,מרשימה ככל שתהיה ,אינה מפגינה
במלואה את ייחודיותו של מבנה הגיל של אוכלוסיית ישראל .ביטוי מלא
לייחודיות זו יש לחפש בהרכב המפורט יותר של הגילאים השונים ,ואותו
נציג תוך חלוקה לחומשונים ,היינו לקבוצות של חמישה שנתונים.
בבדיקה כזאת מתגלות שתי תכונות מרכזיות המאפיינות את מבנה הגיל
הישראלי" :אי סדירות אורכית (אנכית)" מצד אחד ,ו"סדירות מחזורית
רוחבית" מצד שני .אך לפני שניכנס לעומקו של העניין ולהבהרת שני
האיפיונים שהוזכרו נציין ,כי בדומה להבדלים הבין-קבוצתיים שמצאנו
בשני התהליכים הדמוגרפיים ,הגירה וריבוי טבעי ,גם כאן מתגלים
דפוסים נבדלים בקבוצות האוכלוסייה השונות ,וליתר דיוק  -התמונה
הייחודית שתוצג בהמשך חלה רק על המגזר היהודי.
האיפיון הראשון ,אי סדירות אנכית ,מתייחס לגודלם היחסי של
החומשונים השונים .מבנה גיל קלסי מתואר בדרך כלל כפירמידה ,אשר
בבסיסה הרחב נמצאים החומשונים הצעירים ,שחלקם באוכלוסייה גדול
באופן יחסי ,ובקודקודה הצר נמצאים בני הגיל הגבוה ,שאחוזם
באוכלוסייה מועט .כל החומשונים שבתווך הם בהיקף הולך ומצטמצם
ככל שעולים בסולם הגיל .זהו הדפוס שאיפיין בעבר ,ומאפיין גם היום,
במידה רבה ,את האוכלוסייה הערבית בארץ ,כלומר – מבנה הגיל של
קבוצה זו בישראל תואם את המבנה הקלסי של פירמידה סדירה,
האופיינית לארצות מתפתחות .לא כן הדבר לגבי החלק היהודי
באוכלוסייה ,אשר לא זו בלבד שהמבנה שלו אינו דומה  -ולא דמה אף
בראשית המדינה  -לפירמידה ,אלא הוא גם חורג מהדפוס הדומה למלבן,
המתפתח בארצות אירופה .תבנית מלבנית משמעה ,שכל קבוצות הגיל
דומות בגודלן ,וזו צורה שאינה קיימת באופן טהור גם במקומות אחרים,
אבל בהרבה ארצות מפותחות המבנה נוטה לכיוון כזה .בישראל ,במיוחד
בשנים הראשונות ,לא ניתן היה לזהות צורה סדירה כלשהי  -אם פירמידה
ואם מלבן .לשם המחשה ,במיפקד  1948נמצא ,כי בתחום רחב של גילים,
מ -5עד  40היתה אי סדירות קיצונית ,כשגודל החומשונים עלה וירד
לסירוגין ,כמתואר להלן:
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קבוצת גיל

5-9

אלפים
מדד :גילאי
100=9-5

35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14

57

62

60

66

64

57

73

100

109

105

118

114

101

130

אפשר לראות בטבלה ,שגילאי  39-35כללו ב -1948מספר נפשות גדול
יותר מכל חומשון צעיר ממנו .דוגמאות אחרות לכך הן גילאי  20עד .29
האיפיון השני שהזכרנו" ,סדירות מחזורית רוחבית" ,נובעת בחלקה
מהתכונה החריגה הקודמת .כדי לעמוד על משמעות המושג נתבונן בלוח 5
המציג את חמשוני הגיל על פני התקופה כולה .הלוח מתאר את גודלם
(באלפים) של החומשונים השונים .ניתן לראות בו קו אלכסוני שלאורכו
מתגלה התופעה הבאה :כל החומשונים שמעל אותו קו הם בסדר גודל של
קרוב ל -250אלף ,ואילו כל החומשונים שמתחת לקו הם בסדר גודל של
כ -150בכל חומשון .מניתוח הדפוס הזה ניתן להסיק ,שבסביבות שנת
 1950חלה קפיצה בגודלו של החומשון הטיפוסי הנולד ,מ -150אלף
בעשורים שקדמו למדינה ,לסדר גודל של  250אלף בשנות קום המדינה.
אולם בשונה מהמקובל בארצות הברית ,למשל ,שבה התרחש baby
 boomחד-פעמי (באותה תקופה) ואחר כך חזר היקף הלידות פחות או
יותר לקדמותו ,בישראל נשארה בתוקפה הרמה החדשה .כלומר יש כאן
עליית מדרגה ,ולא גידול חריג חד-פעמי .הגידול הזה הולך ומתפשט
בהדרגה ובהתמדה אל קבוצות הגיל הגבוהות יותר ומעלה בסופו של דבר
את כל חומשוני הגיל לרמה הגבוהה יותר.
לעובדה זאת יש השלכות מסוימות שנדון בהן בהמשך ,אבל כאן
המקום להפנות את המבט אל שנת  - 1975שם אנו מוצאים חומשון ,0-4
בהיקף גדול משני קודמיו 340 ,אלף .ניתן לראות כי גם הפעם אין זו
קפיצה חד-פעמית אלא עליית מדרגה חדשה  -מאותה שנה ואילך,
החומשונים הצעירים מתמידים ברמה הגבוהה יותר ,של כ -350אלף.
ההסבר לגידול זה נעוץ כמובן בהשפעת התהודה של הזינוק הראשון:
השנתונים הגדולים שנולדו בראשית שנות המדינה הגיעו כעבור  25שנה -
היינו באמצע שנות השבעים  -לגיל הפריון ,ומספרם הגדול יותר של
השנתונים המולידים הללו הניב מספר גדול מבעבר.

173

תמורות בקבוצות האוכלוסייה  -השפעות דמוגרפיות

לוח  .5האוכלוסייה היהודית בקבוצות גיל של  5שנים (אלפים)
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תיאור זה מסביר את המושג בו השתמשתי בראשית הדברים ,לאמור -
"סדירות מחזורית רוחבית" .במחזוריות דורית של  25שנה מתרחש זינוק
יציב בגודלו של חומשון גילאי  ,4-0בסדר גודל של  100אלף נפשות נוספות.
החומשון המוגדל עובר אחרי חמש שנים לשכבת הגיל הגבוהה יותר ואליו
מצטרף חומשון חדש בהיקף המוגדל החדש .כך נמשך התהליך ,עד
שכעבור  20שנה כל השכבות המרכיבות את גיל הילדות והנעורים ,עד גיל
 ,20הן בהיקף מסיבי מוגדל ,ויוצרות בסיס פירמידלי מוצק ,שבכוחו לאזן
את הגידול המתרחש בשכבות הגיל הקשיש.
המסקנה המתבקשת היא ,שבאוכלוסייה היהודית בישראל פועל
מנגנון דמוגרפי ייחודי ,כמעט "אוטומטי" ,אשר בלם את תהליך
ההזדקנות המואץ ,השכיח בעולם המפותח .לכך יש משמעות לא רק
בניתוח ההתפתחויות בעבר אלא גם בהערכות ובהיערכות לטווח הארוך,
עמוק אל תוך המאה העשרים ואחת.
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המתכונת הדמוגרפית שתוארה גוררת תופעות משניות רבות ,שמהן
נזכיר רק אחת :סמיכותו של חומשון נתון בשנה כלשהי אל האלכסון
משמעה ,שבאותה שנה גדלה קבוצת הגיל הזו באופן דרסטי ,ועקב כך
נוצר לחץ על שירותים שונים הניתנים לאותו שנתון ,או נוצרות הזדמנויות
חדשות הרלבנטיות לאותו גיל .למשל ,בין  1960ל ,-1965בפרק זמן קצר
של  5שנים ,גדל ב -60אחוז מספרם של גילאי  ,19-15שהם הקבוצה
הרלבנטית לבתי-הספר תיכוניים ,לגיוס לצבא ,וכו' .זהו שיעור צמיחה
עצום בפרק זמן כה קצר .ודוגמא אחרת :בין  1965ל -1980לא היה כל לחץ
על מערכת החינוך היסודי ,משום שגודלו של השנתון  14-10נשאר יציב.
שתי הדוגמאות מבהירות שהתהליך הדמוגרפי מחייב התאמה מחזורית
של  25-20שנה בתכנון המערכות השונות .המתכונת הזו נשמרה במידה
רבה גם עד ימינו ,אם כי היא התערפלה במקצת בשנים האחרונות ,עקב
בואו של גל העלייה המחודש.
ההתפתחות שתוארה מאפיינת את האוכלוסייה היהודית בכללה ,אך
לא בהכרח את מרכיביה השונים .בדיקת הנושא איננה פשוטה ,משום
שהסטטיסטיקה המתפרסמת איננה מספקת תמונה רב-דורית כזאת לפי
מוצא .כך ,למשל ,מספרם של יוצאי אסיה-אפריקה ב -1993היה ,לפי
נתוני למ"ס 738 ,אלף ,ולפי אותו רישום היו  18אלף נפש בגיל  .4-0שהם
מספר קטן יותר ממה שהיה צפוי להימצא עבור אוכלוסייה בגודל של 738
אלף .ההסבר לכך טמון בעובדה שבני הדור השלישי של עולי אסיה-
אפריקה מופיעים בסטטיסטיקה תחת הכותרת "מוצא-ישראל" ,מבלי
לייחס לקבוצות המוצא השונות את החלק הרלבנטי להן .תרגיל חלקי
שביצענו כדי לבחון את העניין הצביע על כך ,שהמקור לאי-הסדירות הוא
בקרב יוצאי אירופה-אמריקה ,בעוד שבשתי הקבוצות – יוצאי אסיה
ויוצאי אפריקה ,ובמיוחד אצל האחרונים – ניתן לזהות מבנה פירמידלי
קלסי .אינדיקציה נוספת לכך שהמקור לאי הסדירות הוא בקרב יוצאי
אירופה הוותיקים ניתן למצוא בהתפלגות הגילים לפי ארץ לידה במיפקד
 1948וכן בהתפלגות לשנת .1956
5-9

40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14

47,259 60,740 45,679 46,548 39,757 28,246 10,121 3,383 1948
78,286 65,673 68,365 48,057 35,775 18,702 21,443 24,158 1956
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כך מצאנו ,כי ההגירה ,כאחד משני התהליכים הדמוגרפיים הראשיים,
תרמה לא רק לגידול האוכלוסייה ולשינוי הרכבה ,אלא גם הניבה תוצאות
מורכבות באיפיון דמוגרפי אחר  -מבנה הגיל.
כאמור לעיל ,המתכונת הייחודית של התפתחות מבנה הגיל התרחשה
 ומוסיפה להתרחש  -באוכלוסייה היהודית בלבד .במגזר הערבי ,לעומתזאת ,מבנה הגיל היה ונשאר פירמידלי ,עם בסיס רחב של הגילאים
הצעירים וקדקוד צר של קבוצת הקשישים .יחד עם זאת ניתן להבחין
בשינוי ניכר על פני זמן ,המתבטא בהרחבת שכבות הביניים ,על חשבון
הקבוצות הצעירות .באופן גרפי יתבטא הדבר בפירמידה פחות צרה מכפי
שהיתה בעבר .ביטוי מספרי לכך אפשר למצוא ,למשל ,ביחס בין שלוש
קבוצות גיל :הגיל הרך ( ,)4-0קבוצת הביניים ( ,)29-25ומבוגרים (.)49-45
בשנת  1970היה היקפה של קבוצת הביניים שליש ( 35אחוז) מגודלה של
קבוצת הגיל הרך ,ואילו כיום הם מהווים יותר ממחצית מהם ( 56אחוז).
המבוגרים ,גילאי  ,45-49היוו  15אחוז מבני הגיל הרך ומאז עלה שיעורם
לכדי רבע ( 23אחוז).
הנתונים הללו מלמדים ,כי המנוף הדמוגרפי באוכלוסייה הערבית גדול
בהרבה מזה של המגזר היהודי ,ולפי קצב השינוי בשני העשורים
האחרונים ,נראה כי המבנה הפירמידלי במגזר זה יוסיף להתקיים עוד
שנים רבות .עובדה זו היא ,ללא ספק ,בעלת משמעויות כלכליות-חברתיות
שונות .מבחינה כלכלית מצביע הדבר על יחס תלות גבוה ,כלומר כל
מפרנס צריך לדאוג לקיומן של נפשות רבות יחסית ,התלויות בו .בהינתן
שרמת ההכנסה הממוצעת במגזר הערבי נמוכה מן הממוצע הכללי ,הרי
שההכנסה לנפש נמוכה אף יותר ,עקב התלות הדמוגרפית הגבוהה .בהיבט
הרחב יותר נראה שדפוסי התצרוכת ,הפרטית והציבורית גם יחד ,מוטים
באופן ברור לכיוון הגילאים הצעירים .במערכת החינוך ,למשל ,תתחייב
התרחבות מתמשכת עקב הדינמיקה הדמוגרפית .השלכות חשובות
אחרות אפשר למצוא בריבוד החברתי ,בהתפתחות דפוסי המשפחה,
ובגורמים סוציו-כלכליים אחרים.
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 .5המשפחות והרכבן
איפיון דמוגרפי בעל זיקה מיוחדת להרכב העדתי הוא המבנה המשפחתי
של האוכלוסייה ושל קבוצות משנה בתוכה .הפריון הגבוה ,יחסית ,של
ישראל ,במיוחד במגזר הערבי ,מביא לכך שמשק הבית הטיפוסי מורכב
ממספר נפשות גדול מהמקובל בארצות המערב .סך-כל משקי הבית הגיע
ב -1996ל -1.5מיליון ,וגודלה הממוצע של משפחה היה בממוצע .3.5
מסביב לממוצע זה היה פיזור גדול של קבוצות האוכלוסייה השונות -
מ -2.2אצל הוותיקים שבקרב יוצאי אירופה-אמריקה ,דרך  3.8אצל יוצאי
אפריקה ,ובקצה העליון מוסלמים ,שמשק ביתם הממוצע כלל  5.5נפשות
בממוצע.
הממוצעים האמורים מסתירים ,מטבע הדברים ,מקרים קיצוניים
יותר ,עם שכיחות נמוכה אך לא מבוטלת ,של משפחות גדולות של 10
נפשות ויותר .ב -15אחוז מהמשפחות היו  6נפשות ומעלה .התופעה הזאת
היתה שכיחה יותר בעבר ,והיא היתה מתואמת בדרך כלל באופן שלילי
עם רמת ההכנסה והמעמד הסוציו-כלכלי .על רקע זה ,נבחרה
האסטרטגיה של קיצבות ילדים כדי ללחום בעוני מבלי להיזקק למבחני
הכנסה .הימצאותם של ילדים רבים במשפחה נחשבה לכשעצמה
לאינדיקטור מהימן למיעוט ההכנסה של המשפחה ,המצדיק התערבות
באמצעות המנגנון של תשלומי העברה .כיום נמצא ,שהטיפול באמצעות
הקיצבה מתמקד במידה רבה במספר קטן של קבוצות אוכלוסייה:
חלקים מסוימים במגזר הערבי ,משפחות חרדיות במגזר היהודי ,עולים
מאתיופיה ,ויושביהם של אזורים פריפריים שונים.
ראוי להוסיף עוד ,שהמשפחה הגדולה שהיתה טיפוסית בעבר ייצגה גם
תבנית חברתית מסוימת שבה שררה אחריות הדדית ניכרת .במיוחד בלט
הדבר בכל הקשור לטיפול בקשישים ,אשר נזקקו רק לעתים רחוקות
לטיפול מוסדי במשפחות אלה .ברבות הימים ,הצטמצמות המשפחות
לוותה גם בהנהגת הסדרים מוסדיים במימון ממלכתי (אך בדרך כלל
בביצוע מקומי) לטיפול בקשישים.
שינוי אחר שהתפתח על פני השנים הוא הגיל בנישואים .עיתוי
הנישואים הינו גורם משמעותי בתהליך היווי המשפחות והתפתחותן.
הנתונים הקיימים מלמדים כי הגיל הממוצע בנישואים גבוה יותר אצל
יהודים מאשר אצל לא-יהודים ,אבל הפער ביניהם הלך והצטמצם על פני
השנים .בשנות הששים המוקדמות ,ממוצעי הגיל בנישואים של זוגות
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יהודיים היו  26.4ו ,-22.0לגברים ונשים בהתאמה ,ואילו אצל מוסלמים
הגיל היה צעיר יותר בשנתיים עד שלוש שנים ( 23.5ו ,-19.7בהתאמה
לגברים ונשים) .הנתונים לשנת  1995מלמדים ,כי הגיל אצל גברים
יהודיים הוא ברמה דומה לזו שלפני שלושה עשורים ,אבל אצל מוסלמים
חלה עלייה ניכרת בגיל הנישואים ,והפער בין שתי הקבוצות הצטמצם
לכדי פחות משנתיים .אצל נשים התהליך מורכב יותר :הגיל עלה בשתי
קבוצות האוכלוסייה אך הפער בין היהודיות למוסלמיות גדל .אפשר
להציג זאת גם בדמותו של הפרש הגיל בין בני הזוג :במגזר היהודי
הצטמצם ההפרש מארבע שנים וחצי לכדי שנתיים וחצי ,ואילו אצל
המוסלמים נשמר הפרש יציב של כמעט ארבע שנים .המשמעות החברתית
הגלומה בהתפתחות זו אינה חד-משמעית .יש במספרים שהובאו כאן כדי
ללמד על הידמות מסוימת של שני המגזרים לפחות בדפוסים המקובלים
אצל גברים .לעומת זאת ,הנתון הדמוגרפי הזה מצטרף לעדויות אחרות
שלפיהן הנשים המוסלמיות נוטות פחות מהגברים לסגל לעצמן דפוסים
חדשים.
להפרש הגילים בין זוגות נשואים השפעה עקיפה על המצב המשפחתי
"אלמן/נה" .הנתונים מראים ,כי שכיחות אלמנות נשים גדולה במידה
רבה מזו של אלמנים גברים .אחד הגורמים לכך הוא ההבדל בין אורך
החיים הממוצע של שני המינים  -העובדה שנשים חיות בדרך כלל תקופה
ארוכה יותר פועלת בכיוון האמור .אילו יתר התנאים היו שווים ,כי אז
היחס בין נשים וגברים בקרב האלמנים היה משקף את היחס בין תוחלת
החים של שני המינים .אולם העובדה שברוב המקרים הגבר בדרך כלל
מבוגר מבת-זוגו ,מחריפה את התופעה ומגדילה מאד את היחס המספרי
לרעתן של הנשים .מכאן נובע ,שכחלק מתהליך הצטמצמותו של הפרש
הגיל בין בני הזוג גם חלה ירידה באחוז הנשים שבקרב האלמנים.
בהקשר אחר ,של יציבות המשפחה ,ניתן למצוא דפוס דומה של
הידמות חלקית בין המגזרים מבחינת כיוון ההתפתחות אך לא ברמה
המוחלטת .אחד הנתונים הנוגעים לעניין זה הוא שיעור הגירושים מבין
הזוגות הנשואים .באופן כללי נראה ,ששכיחות הגירושים בישראל נמוכה
מזו שבארצות המערב ,אם כי על פני השנים חל גידול בשיעור זה.
באוכלוסייה היהודית עלה שיעור המתגרשים מחצי אחוז ב -1961לאחוז
שלם ב .-1994הרמה הכללית במגזר הערבי נמוכה יותר אך גם כאן הוכפל
השיעור בתקופה האמורה ,מ -0.3אחוז ל -0.6אחוז מכלל הזוגות
הנשואים .בהיבט משלים לכך נמצא ,כי רובן המוחלט של המשפחות עם
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ילדים כלל זוג הורים ,ובכך שונה ישראל במידה רבה מארצות שונות
באירופה ובאמריקה הצפונית .שיעור המשפחות החד-הוריות הוא 11.5
אחוז בלבד ,ואין בעניין זה הבדל בין יהודים לערבים.
השינויים בגיל הנישואים שדווחו לעיל מתקשרים גם לאירוע דמוגרפי,
אשר בדרך כלל נחשב כנגזר ממנו  -מועד ההולדה של הצאצא הראשון -
ואולי משפיע גם על מחזור ההולדה בכללותו .מבחינה זו החברה
הישראלית דומה במגמותיה למקובל בארצות המפותחות :גיל האם בעת
הולדת ילדה הראשון הלך ועלה על פני השנים .ב ,-1960נמצא ,כי  21אחוז
מכלל הלידות הראשונות במגזר היהודי התרחשו אצל נשים בגיל נמוך
מ .-20התופעה של הולדה בגיל צעיר זה הלכה ונעלמה במגזר היהודי ,אך
לא כך הדבר במגזר הערבי  -שם היתה שכיחות גבוהה מאד ב( -1960כ-40
אחוז מכלל הלידות) ,וגם היום כרבע מכלל הלידות קורה בגיל זה .שתי
קבוצות הגיל בהן התרחשו  80אחוז מהלידות במגזר היהודי היו ועודם -
בגילאי  ,29-20אך בעוד שבעבר היו מרביתם בגיל נמוך מ ,-25היום הדגש
עבר לחלק הגבוה יותר של תחום הגילים הזה .במיוחד ,אולי ,יש לציין ,כי
בשנות התשעים נדחו  15אחוז מהלידות הראשונות עד מעבר לגיל ,30
לעומת פחות מ -5אחוז בשנות הששים .גם כאן אפשר להבחין בהבדל ניכר
בין שתי קבוצות האוכלוסייה ,כשאחוז הלידות הראשונות המתרחשות
במגזר הערבי גיל  30ומעלה מגיע גם היום ל -5אחוז בלבד.
בדיון מקיף זה ,על המשותף והמפריד בחברה הישראלית ,עולה שאלה
הראויה להישאל בהקשר הדמוגרפי בכלל ,ובשאלת המשפחות והרכבן
בפרט  -שאלת הנישואין הבין-קבוצתיים .שלא כבסעיפים הקודמים,
תשובות לשאלה זו אינן רק בגדר מידע על איפיון דמוגרפי מסוים ,אלא הן
יכולות להשפיע על עצם המשכיותה של החלוקה לקבוצות ,שבהתייחס
אליהן אנו בודקים את הדומה והשונה .כך ,באופן היפותטי ,אילו מצאנו
כי הדגם השכיח בישראל הוא של נישואין מעורבים ,הרי המסקנה
הכוללת היתה שלכל הממצאים האמורים שבפרק זה ,כמו גם בפרקים
האחרים בדו"ח זה ,יש משמעות היסטורית בלבד .במצב כזה ,עצם
החלוקה לקבוצות עתידה להיעלם בטווח הארוך .מצב היפותטי זה אינו
מתקיים ,והשאלה היא באיזו מידה בכל זאת מתרחשים נישואים
מעורבים ומה היה כיוון ההתפתחות על פני זמן.
בעניין זה יש להדגיש שתי נקודות :אם בנושאים שונים התייחסנו
במידה רבה למישור של יהודים-ערבים ,הרי בנושא הנוכחי התשובה היא
ברורה  -זולת מקרים איזוטריים ,שתי הקהילות הן נפרדות לחלוטין
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(אינדיקציה לכך בנתונים היא ,שבדיווח על נישואים בין-קבוצתיים אין
אפילו התייחסות לדגם של נישואין בין יהודים לערבים) .במלים אחרות,
כאן מתאמתת ההנחה ההיפוטתית הקיצונית ההפוכה  -לפי המצב עד כה,
אין סיכוי שהחלוקה לשתי הקבוצות תחדל מלהתקיים.
הנקודה השנייה מתייחסת להבחנה בתוך המגזר היהודי בין יוצאי
אסיה-אפריקה ליוצאי אירופה-אמריקה .ככל שיש תוקף לעצם החלוקה
הזאת ולמשמעויותיה החברתיות ,הרי שהעניין מיטשטש והולך במרוצת
הזמן ,לפחות מבחינת היכולת לעקוב אחריו באופן מחקרי .הסטטיסטיקה
הרשמית מתייחסת ליבשת המוצא עד דור שני ,ובהתאם לכך נכדיהם של
העולים ילידי היבשות השונות מוגדרים "מוצא ישראלי" .על אף המגבלה
הזאת של הנתונים יש עניין במידע על שכיחותם של נישואים בין-עדתיים
והתפתחותה על פני זמן .לפי הנתונים לשנת  ,1996התפלגות הזוגות
שנישאו מאז  1980מגלה ,כי שלושה-רבעים משתי קבוצות המוצא
הראשיות נישאו בתוך קבוצתם .כ -15אחוז נישאו עם בני הקבוצה
השנייה ,ו -10אחוז בכל אחת משתי הקבוצות נישאו עם "ילידי ישראל".
סטטיסטיקה זאת כוללת גם את גל העולים של שנות התשעים ,אשר
מטבע הדברים הנישואים שלהם היו תוך-קבוצתיים( ,שהרי מרביתם
נישאו בעודם בארצות מוצאם) ולכן ניתן היה לשער שיש בתוצאות
שדיווחנו משום הטיית יתר לנישואים תוך-קבוצתיים .לשם אימות
ההשערה נבחנה התפלגות המתייחסת לשנת  ,1988היינו לפני שהחל גל
העלייה האחרון .במקורות הרשמיים יש דיווח על הנישאים באותה שנה,
וממנו עולה ,כי בקבוצת יוצאי אירופה-אמריקה ,רק  55אחוז נישאו בינם
לבין עצמם ,שיעור נמוך בהרבה ממה שמצאנו ב .-1996לעומת זאת ,בתוך
קבוצות יוצאי אסיה-אפריקה (שהיא הגדולה ביותר מבין אלה שנישאו
בתקופה שמאז  )1980עדיין מגיע שיעור הנישואים התוך-קבוצתיים ל-75
אחוז .ניתן להסיק מכאן ,שהחלוקה הראשית המקובלת ,לשתי קבוצות
מוצא ,מוסיפה להתקיים ,לפחות מבחינה דמוגרפית .הפרקים האחרים
במדור זה של הספר בוחנים באיזו מידה החלוקה הזאת מוסיפה להיות
משמעותית גם במובן החברתי הרחב יותר.
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 .6סיכום
שני התהליכים הדמוגרפיים המרכזיים  -הגירה וריבוי טבעי  -הטביעו
חותם עמוק על היווצרותם של גושי האוכלוסייה הגדולים בישראל.
העלייה הזינה את גידולו המתמיד של המגזר היהודי ,ואילו הריבוי הטבעי
הגבוה במגזר הערבי קיזז את השפעת ההגירה .התוצאה היא ,שבמשך
ארבעה עשורים נשמר ,פחות או יותר ,היחס של  1:4בין שני המגזרים
הראשיים הללו .יחד עם זאת ,היציבות המשתמעת מכך עשויה להטעות:
בשני התהליכים היו תמורות ניכרות על פני השנים.
ההגירה היתה מורכבת משני שיאים ,האחד בראשית התקופה והשני
בסופה ,ובתווך היו שני גלים משמעותיים בעשור השני והשלישי .יוצאות
דופן שנות השמונים ,שהיו תקופת שפל דמוגרפית (ולא רק דמוגרפית).
התמורות בריבוי הטבעי היו דואליות ובכיוונים מנוגדים :שיעורי הפריון
היו בירידה מתמדת ,ואילו שיעורי התמותה הלכו והצטמצמו באופן
דרסטי.
בתוך המגזר היהודי נשמר ברוב השנים שיווי משקל מספרי בין שני
גושי המוצא  -יוצאי ארצות המזרח וארצות המערב  -ובמקביל צמח גוש
מרכזי ,של ילידי הארץ ,אשר הולך וגדל בהתמדה .בתהליך זה
מיטשטשים אלמנטים שונים של החלוקה הדיכוטומית ליוצאי מזרח
ומערב ,אך אינם נעלמים ,ובכל אופן החלוקה אינה מאבדת מתוקפה
החברתי .גם במישור זה ניכרות ההשפעות של גלי העלייה והרכבם -
העשור הראשון יצר את התבנית הבסיסית של שוויון מספרי בין שני גושי
המוצא; בעשור השני הסיט הריבוי הטבעי את מרכז הכובד לכיוון של
יוצאי ארצות המזרח; העשור החמישי השיב את השוויון המספרי על כנו.
התמשכותו (האיטית) של זרם העולים מ"רוסיה" מאזנת את ההפרש
הקטן שעדיין קיים בשיעורי הילודה של יוצאי היבשות השונות ,וכך נראה
שהיחס המספרי הולך ומתייצב לפחות בטווח הבינוני .דפוסי האכסוגמיה
הואטו בעשור האחרון ,ונראה שמקור זה אינו צפוי לשנות בקרוב את
המבנה הבסיסי.
גורם דמוגרפי אחר ,בעל חשיבות רבה בהתפתחות האוכלוסייה
בישראל ,קשור בהרכב הגילים .הדינמיקה הייחודית של מבנה הגיל
באוכלוסייה היהודית מגלמת בתוכה שתי תופעות מעניינות ,הקשורות זו
בזו .התופעה האחת היא מחזוריות דורית בגודלן של קבוצות הגיל.
בהמשך וכתהודה למבנה חריג בראשית שנות המדינה ,גודלו של שנתון
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לידה הולך ועולה בכל דור ( 20-25שנה) בשיעור ניכר מאד .הגידול מתייצב
על רמה חדשה ,גבוהה יותר ,למשך דור שלם ואז נשנה התהליך ומחזור
הילודה עולה למדרגה חדשה ,גבוהה מקודמתה.
דפוס זה הוא בעל השלכות בולטות בתחומים שונים .אם נבחן ,למשל,
את החינוך היסודי נמצא יציבות מתמשכת על פני  20שנה ,ולאחר מכן
זינוק חד למדרגה גבוהה יותר בכ -20עד  30אחוז .המדרגה החדשה יציבה
למשך  20שנים נוספות ואז מתרחש זינוק נוסף .זהו גורם דומיננטי
המוצא ביטוי נמרץ בהתפתחותה ארוכת-הטווח של מערכת החינוך.
תבנית כזאת מאפיינת מערכות חברתיות אחרות ,נוסף על השפעתן
הישירה על תהליכים דמוגרפיים שונים ,כגון נישואין ,ילודה ועוד.
התופעה השנייה המגולמת בדינמיקת מבנה הגיל ,והקשורה לתופעה
הראשונה ,היא מעין "מייצב אוטומטי" הפועל בדמוגרפיה הישראלית
בכיוון של בלימת קצב ההזדקנות ,על אף התארכות רבה של תוחלת
החיים .בשלושת העשורים הראשונים הוכפל אמנם שיעור הקשישים
באוכלוסייה ,והוא הגיע ב -1980לקירבת  10אחוז .אולם מנקודה זו ואילך
הגידול הוא מזערי ,והוא מתרכז בעיקר בהשפעה של גל העלייה של שנות
התשעים .בלימה זו של ההזדקנות מנוגדת למתרחש ברוב הארצות
המפותחות ,ויש בה ביטוי נוסף לתהליך שהוזכר קודם " -התיקון"
המחזורי בדמותו של גל ילודה מוגבר ,המקזז חלק משמעותי מעוצמת
תהליך ההזדקנות של החברה.
האיפיון האמור ייחודי לאוכלוסייה היהודית ,וניתן לייחסו במידה
רבה למרכיב של יוצאי אירופה באוכלוסייה .במגזר הערבי ,לעומת זאת,
מתמשך לאורך כל השנים האיפיון של פירמידת גילים קלסית ,עם אחוז
גבוה מאד של ילדים ואחוז קטן מאד של קשישים .צמצום שיעורי הילודה
על פני השנים לא שינה את התבנית הבסיסית הזאת ,ונראה שהיא תוסיף
להתקיים במשך זמן ניכר .אבל גם אם צורת הפירמידה נשמרת במגזר זה,
שיפועה המתמתן מתחיל לתת אותותיו בדמות של קבוצת קשישים גדולה
בהיקפה מבעבר .מכל מקום ,שיעור הערבים בקבוצות הגיל הצעירות גדל
באופן משמעותי בעשורים האחרונים ,עד תחילתו של גל העלייה של שנות
התשעים.
קווי הזיהוי שנתחמו לצורך מחקרנו המקיף כוללים גם את הציר של
דתיות באוכלוסייה היהודית .ציר זה לא נסקר בגופו של פרק זה ,אך
בדברי הסיכום ניתן לייחד כמה משפטים לעניין זה .ההצדקה העיקרית
להתייחסות לציר זה בהקשר למחקרנו ולהיבטים אתניים היא ,שהציבור
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הדתי בישראל ,בשונה מארצות אחרות ,בא לידי ביטוי גם כגוש קהילתי-
סקטורלי במובן חברתי כללי ,ולא רק כגורם מזוהה במובן של השקפות
עולם ואורחות חיים .באחד המשתנים הדמוגרפיים מתאפיין חלק מסוים
בו  -החרדים  -כבעל שיעורי פריון גבוהים בהרבה מזה של המגזר היהודי
הכללי ,דומים יותר לאלו שבמגזר הערבי.
אפשר להמחיש את משמעותו החברתית  -להבדיל מהמשמעות
האישית  -באמצעות מערכת החינוך הכמעט-נפרדת של המגזר הדתי ,כפי
שנסקר בהרחבה בפרק החינוך בקובץ זה .לענייננו כאן ,נתונים של
מערכות החינוך מאפשרים לתחם במקורב את ממדיו של מגזר זה.
מנתונים אלה ניתן ללמוד על יציבות ארוכת טווח ,כאשר המערכת
הממלכתית כללה בדרך כלל כ -70אחוז מכלל התלמידים .לקראת שנות
התשעים מתחולל שינוי מסוים ואחוז התלמידים במוסדות הדתיים גדל
באופן מובהק .בתוך הגוש המקיף הזה ,הגידול העיקרי הוא בחלק החרדי
למרכיביו השונים (והבלתי אחידים) ,אשר מגיע עתה לכ -12אחוז ,לעומת
כ -8אחוז בראשית שנות השמונים .שיעור הילדים במגזר זה גבוה במידה
ניכרת מאשר בחלקיה האחרים של האוכלוסייה היהודית ,ולכן חלקם של
החרדים בכלל המשפחות קטן מאשר בכלל התלמידים ואינו עולה על 7-8
אחוז.
לסיכום  -מבחינה דמוגרפית זיהינו מספר גושים אתניים ,שגודלם
היחסי היה יציב בדרך כלל ,תוך תנודות מסוימות בנקודות זמן שונות .הן
האלמנטים היציבים והן היסודות המשתנים מושפעים במידה רבה
מפעולתם הדיפרנציאלית של שני הגורמים הבסיסיים  -הגירה וריבוי
טבעי .גורם אחר הפועל במגזר היהודי הוא ,מבנה גיל ייחודי ,אשר יוצר
מתכונת גידול מחזורית שביטוייה מתגלים הן במישור הדמוגרפי והן
במישור של המערכות החברתיות .גורמים אחרים ,מעבר לאלו שנסקרו
בפרק זה ,וכן האינטראקציה החברתית בין הגושים השונים נידונים
בהרחבה בפרקים הנושאיים של קובץ זה.

מקורות
בנק ישראל ,דין וחשבון לשנת  ,1997ירושלים ,מרץ .1998
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים שונות.
 , -התכונות הדמוגרפיות של האוכלוסייה בישראל ,פרסום מיוחד .1009OECD, OECD in Figures: statistics on the member countries,
1998.
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חיים אדלר ונחום בלס
 .1מבוא
עבודה זאת עוסקת בחלקה של מערכת החינוך בעיצוב החברה הישראלית
כחברה פלורליסטית .החברה בישראל ,כהרבה חברות אחרות ,היא חברה
הטרוגנית מאד .ראשית ,בולטת בה החלוקה הלאומית ,בין רוב יהודי
ומיעוט ערבי גדול; ובתוך הרוב היהודי ,קיימות חלוקות על פי צירי הדת,
הוותק בארץ ,המוצא העדתי (וכמובן שקיימות חלוקות על פי צירי
הריבוד הקיימים בכל חברה) .מן הדין לציין גם את קיומם של העובדים
הזרים ,שאף כי אינם אזרחי המדינה ,הם חיים ורוקמים כאן חלק מחיי
החברה ,התרבות ,הדת ,המשפחה והחינוך שלהם.
דומה כי שתי שאלות ,הקשורות זו בזו ,מחייבות בירור מקדים
הרלבנטי להמשך העבודה :ראשית ,האם ריבוי הקבוצות והגוונים
בחברה ,כשלעצמו ,הופך את החברה בישראל לחברה פלורליסטית?
ושאלה שנייה ,כיצד לגרום לכך שההטרוגניות והחלוקה בצירים השונים
יתרמו ללכידות החברה הישראלית ולא יהפכו לגורמי פירוד?
שאלות אלה מתחדדות עוד יותר על רקע היות החברה הישראלית,
חברה חדשה ,המושתתת על גלי הגירה מתמשכים ,ששאפה להיות שונה
בדפוסי חייה מהדפוסים שעוצבו בגולה .לפיכך ,החיפוש אחרי מנגנוני
גיבוש וליכוד איפיין את שלבי התארגנותה ,כפי שניכר בתהליכים
הבאים:
 1.המעבר מחברה שחייה ומוסדותיה התנהלו על יסוד הסכמות
וולונטריות לחברה המתפקדת באמצעות מערכות ממלכתיות.
 .2המעבר מחברה הומוגנית יחסית ומלוכדת ,על בסיס אידיאולוגי,
לחברה הטרוגנית ,המנסה לשמור על לכידותה בעזרת כלים
ממלכתיים; או בלשון אותם הימים המעבר "ממעמד לעם".
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גיבושה של חברה ותרבות לאומיים שבמרכזם השפה העברית ,מתוך
מגמה להעניק למדינת ישראל צביון של מדינה יהודית.
כינון מערכת צבאית חזקה המשלבת שירות סדיר וכוח מילואים
כמעט אוניברסלי לנוכח האיום על עצם קיום המדינה וההכרח לחזור
ולהילחם (שש מלחמות בחמישים השנה שחלפו).
חתירה לחברה בעלת פערים מתונים ,ככל האפשר ,על רקע
האידיאולוגיה השוויונית של האבות המייסדים ולנוכח הצורך הקיומי
בסולידריות.
המשך והאצה של תהליכי מודרניזציה וחילון שהביאו את החברה
הישראלית של היום לשייכות והשתתפות פעילה בציביליזציה
התעשייתית המערבית .תהליכים אלה החלו לפני קום המדינה וחלו
על כלל אוכלוסיית ישראל (העולים מארצות מזרח אירופה ,מארצות
אפריקה ואסיה והאוכלוסייה הערבית).
מעבר מחברה בתהליך של מהפכה ושינוי בעלת אוריינטציות
המאופיינת על-ידי נטיות
קולקטיביסטיות בולטות ,לחברה
אינדיבידואליסטיות גוברות .דבר זה בולט במיוחד במגזר החילוני
שאיבד ממרכזיותו בחברה .לעומת זאת ,בניגוד ברור לתקופה
המוקדמת יותר גוברות הנטיות הקולקטיביסטיות במגזר הדתי
(ובמיוחד הדתי-לאומי).

חלק מתהליכים אלה  -בצורות שונות כמובן  -התחוללו גם במדינות
הגירה אחרות וחלקם ייחודיים לישראל .לכל אחד מהתהליכים היתה
השפעה ניכרת הן על יצירת מסגרות משלבות בחברה הישראלית ועל
גיבוש הסולידריות של החברה הצעירה המתהווה ,והן על עידוד
התארגנויות ומהלכים אשר היוו מנוף לפיצול ,להתארגנות פרטיקולרית
ולניסיונות של גיבוש זהויות (או – תת-זהויות) נפרדות .באופן כללי
עוצמתם של התהליכים המלכדים המקוריים הלכה ונחלשה במהלך
השנים ,כשקצב ההיחלשות שונה בכל אחד מהם .במקביל הלכה וגברה
עוצמתם של תהליכי סקטוריאליזציה ודיפרנציאציה .במהלך השנים
הללו התגבשו כמובן תהליכים נוספים בעלי השפעה ניכרת .חלק מהם
פועל בכיוון של הגברת הלכידות ,כגון התעצמות חלקם של ילידי ישראל
באוכלוסייה ,תהליכי חילון ,תהליכי השלמה עם המציאות הגיאו-
פוליטית המשלבת אותנו במרחב הים-תיכוני; וחלק אחר פועל בכיוון
ההפוך ,כגון תהליכים של הגדלת הפערים החברתיים הכלכליים ,או
הקצנה של החוגים הדתיים .האתגר העומד בפני החברה הישראלית הוא
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אפוא יצירת מנגנונים חדשים לגיבוש סולידריות על אף (ואלי דווקא
באמצעות) תהליכי הפיצול והבידול החברתי.
המושג "פלורליזם" אינו שם נרדף לריבוי קבוצות תרבותיות או
חברתיות" .פלורליזם" בא לציין ,בין השאר ,הרשאה חברתית ותרבותית
לריבוי גוונים ואולי אף תמיכה בכך .הוא מאופיין על-ידי תמהיל של
המרכיבים הייחודיים של הקבוצות השונות בחברה מצד אחד ,עם
תשתית תרבותית ,סמלית ,התנהגותית וערכית ,המשותפת לכל  -מעבר
להשתייכות לקבוצות  -מצד שני .ראוי לציין כי חברה פלורליסטית אינה
חברה שבה קבוצות שונות החיות זו בצד זו מקיימות "דו קיום בשלום"
או מעין השלמה עם הגורל שגזר עליהן לחיות יחד .בהקשר זה ,יש להעיר,
כי אף אם המוניזם התרבותי-חברתי שציין את תקופת היישוב ואת
ראשית ימיה של המדינה נשחק ,והחברה הישראלית בת ימינו מגוונת
והטרוגנית יותר ,הרי שהסובלנות כלפי הביטויים התרבותיים השונים
(ובפרט של הקבוצות החדשות והחלשות) עדיין מוגבלת.
יש לכך דוגמאות רבות :כמעט ואין מאפיין של ההווי או התרבות של
ערביי ישראל אשר השתלב לתוך "אורח החיים הישראלי" או לתוך
"תרבות ישראל" .הדבר דומה גם לגבי קבוצות משנה בקרב הרוב היהודי
 כל עוד הן נתפסות כרחוקות מ"תרבות ישראל"; כלומר ,קיימתאמביוולנטיות לגבי היותן חלק אינטגרלי מהמרקם החברתי הישראלי
ה"מרכזי" .נזכיר ,לדוגמא ,כי בלשון היום יום נוהגים לדבר על עולי
ברית-המועצות לשעבר כעל " רוסים" ובמערכת החינוך נוהגים לדבר על
"ילדים רוסיים" לעומת "ילדים ישראליים"; רבים גם רואים בעין
ביקורתית את השימוש הגלוי בשפה הרוסית בקרב העולים שהגיעו
בעשור האחרון ,ובפרט כשמדובר בפרהסיה של "טריטוריה לאומית",
כגון בית-הספר הממלכתי או צה"ל .חוסר הסובלנות בולט גם בתחום
אחר של החיים בארץ :חלק ניכר של הציבור החילוני מגלה מידות שונות
של אי נחת והיעדר סובלנות כלפי גילויים של אורח החיים הדתי (על אף
שמדובר על כרבע מבין היהודים בישראל) ,ורוב הציבור הדתי רואה את
החילונים כמי שחסרים אלמנטים חיוניים ביהודיותם .למרות האמור
לעיל ויחד עם זאת ניתן לטעון ,שגם אם ה"אתוס הישראלי" עדיין סגור
למדי וממדיו מועטים ושאובים ברובם מן המציאות החברתית-תרבותית
של ראשית החברה הישראלית  -הרי שבפועל מתרבים ממדים אלה כך
שמתגבש "אתוס ישראלי" פלורליסטי.
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השאלה העקרונית העומדת על הפרק ,היא השאלה ,מהו המינימום
המשותף הדרוש לחברה על מנת לתפקד ,ומהו המנגנון החברתי האפשרי
לכך ,שתהליכי עליית הדגש על ייחודיות קבוצות שונות בחברה יתרמו
ללכידות חברתית ולא יהוו איום של התפוררות חברתית .נראה לנו,
שכאשר בחברה פלורליסטית כל קבוצה מכירה בזכות קבוצה השונה
ממנה ,ובזכות הפרט הבודד בתוכה לייחודיותם ,ואילו הפרט והקבוצה
מכירים בריבונות של המסגרת הכללית שבתוכה הם צריכים לבטא את
ייחודיותם ,יש סיכוי לכך שהשילוב בין השניים יחזק את החברה ויתרום
ללכידותה .כאשר מנסים בשם הלכידות לדכא את השונה והבודד ,ובשם
הייחודיות לרסק את ריבונות המסגרות והזהויות הכלליות ,קיימים כל
הסיכויים להתגברות מגמות אנומיות בחברה.
אפשר להצביע על כמה מרכיבים בסיסיים לקיומה של סולידריות
מינימלית בחברה :מערכת סמלים משותפת ,היסטוריה מינימלית
משותפת ,סדר שלטוני לגביו יש מינימום של קונסנזוס וטריטוריה
מוסכמת משותפת (ריאלית או נשאפת) .למערכת החינוך יש תפקיד נכבד
בעיצוב שלושת המרכיבים הראשונים .היא משרתת את הניסיון להעניק
לכל התלמידים את השפה ,הסמלים התרבותיים ,הזיקות ההיסטוריות
ואף את היחס לטריטוריה ולשלטון המשותפים לכל.
בשני העשורים האחרונים אנו עדים למספר התפתחויות במערכת
החינוך ,על מרכיביה השונים ותת-המערכות בתוכה ,המשקפות תהליכים
של פירוד .טיפוח הסמלים ,הזהויות והסגנונות המאפיין את תת-היחידות
של מערכת החינוך (הממלכתית ,הממלכתית-דתית והעצמאית) מבליט
את האלמנטים של תת-המערכת אליה משתייכים התלמידים בצד
הסמלים ,הזהויות והתודעה היכולים להיות משותפים לכל .תופעה זו
משקפת אותם תהליכים הפוקדים את החברה הישראלית ואת המדיניות
שאיפשרה למערכת להתפתח באופן זה ולא עמדה בפרץ .נראה ,אולי,
שמנהיגי מערכת החינוך הניחו לדברים להתגלגל ולא הבינו את הפנייה
לטיפוח סגנונות ואורחות חיים מתבדלים :בחינוך הממלכתי היהודי
מתרבות לאחרונה מגמות ליצירת מסגרות המאופיינות על-ידי הרצון
והחתירה להענקת חינוך איכותי ,מגוון וברמה גבוהה למתחנכים בהן.
יחד עם זאת הוא מעמיד דרישות ערכיות ומוסריות כלליות כעיקר ומניח
כי זאת הדרך הנאותה להשתלבותו של הפרט בחברה .כשלעצמו ,אין
הדבר חייב להביא לבדלנות ,אולם הטקטיקה השכיחה ביותר הנקוטה
להשגת מטרות אלו ,היא החתירה ל"הומוגניות" של אוכלוסיית
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התלמידים באמצעים מגוונים ,כגון בתי-ספר על אזוריים ,פתיחת אזורי
הרישום ,בתי-ספר ניסויים ,ייחודיים ,ובחירת הורים .כתוצאה מכך
חלק מבתי-הספר הממלכתיים משקפים בהרכב אוכלוסיית תלמידיהם
את הריבוד החברתי הקיים (ואולי תורמים לשמירתו)
בדומה לכך ,בחינוך הממלכתי-דתי אנו עדים באחרונה לכמה תופעות
כמו נטייה להפרדת בנים ובנות ,בדרך-כלל למוסדות שונים; ניהול מתוך
גישות בדלניות עד כדי מניעת מפגשים עם בתי-ספר של המגזרים
האחרים; טיפוח חינוך אליטיסטי (אולפנות וישיבות תיכוניות) המאופיין
על-ידי רמה ואיכות גבוהים ועל-ידי תביעה למחויבות כלפי אורח חיים
דתי קפדני ,ואקטיביזם פוליטי המאפיין את הציבור הדתי-לאומי.
לפיכך ,בעוד שבחינוך הממלכתי פועלים מנגנוני הבידול לטיפוח נטיות
אליטיסטיות המעמידות את הפרט והגשמתו העצמית במרכז ,פועלים
אותם מנגנונים בחינוך הממלכתי-דתי ליצירת מערכת בעלת איפיונים
קולקטיביסטיים ברורים.
הדברים שונים לגבי החינוך הערבי .מאז כינונה של המדינה הוחלט
לאפשר לבני המיעוט הערבי ללמוד בבתי-ספר נפרדים ביישוביהם
וביישובים מעורבים כגון עכו ,חיפה ,יפו ואחרים .הלימודים בחינוך
הערבי מתנהלים בשפה הערבית והם שייכים למגזר החינוך הממלכתי.
ההפרדה מאפשרת לציבור הערבי להשתחרר מהקונפליקט הפוטנציאלי
הגלום בחשיפה מתמדת לתהליך חינוכי המחייב אימוץ סמלים זרים
בעבורם ,שבחלקם אף לא מקובלים עליו .התפתחות זאת היא אחד
הביטויים המעניינים של הפלורליזם הישראלי שאיפשר למיעוט הערבי
לשמור על זהותו הלאומית תוך השתתפות הולכת וגוברת בחיים
הפוליטיים והכלכליים במדינה .יחד עם זאת יש הרואים סימנים
להתפתחות מערכת סמלים וזהויות ערבית נבדלת ,הנסמכת על תרומתם
של בתי-הספר ,העלולה להוביל להתפצלות מהקולקטיב הישראלי.
דומה שיסוד פוטנציאלי לבניית אלמנטים משותפים לרוב ולמיעוט
הוא התחום האזרחי המשותף לרוב המכריע של האוכלוסייה .בהקשר זה
בולטת במיוחד הדרישה לשירות בצה"ל המופנית למרבית אזרחי ישראל
היהודים (ובמיוחד הגברים) .לפיכך ,יש באי גיוסם של צעירי המגזר
הערבי לצבא ,משום פגיעה בסיכוי ליצירת תשתית חינוכית הבונה זהות
משותפת לכל ,ופגיעה ב"יחדיו" הפוטנציאלי ,היות שהשירות בצבא
מעניק לכל המשרתים אלמנטים של זהות אזרחית משותפת ולרבים מהם
גם סיכויי מוביליות חברתית.
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 .2טיפוח לכידות לעומת טיפוח ייחודיות
בדומה למדינות הגירה אחרות ,כינונה של מערכת החינוך הישראלית
(החל מתקופת היישוב) עמד בסימן התמודדות בו-זמנית עם שני אתגרים,
שאינם בהכרח משלימים זה את זה .האתגר האחד הוא ,הרצון והצורך
לכונן מערכת חינוך מודרנית ומתוחכמת ,שתוכל לאמץ את החידושים של
מדעי החינוך ,כמקובל במדינות וחברות ותיקות יותר המשמשות מודל
חיקוי בתחום החינוך .מצד שני ,עמדו ועומדות השאלות של גיבוש
תרבות לאומית חדשה ,עיצוב זהותם הישראלית של בני ובנות המהגרים
("העולים החדשים") ויצירת כלים ומסגרות שיתרמו ללכידות החברתית.
מדיניות החינוך השתלבה בתהליכים המרכזיים שעיצבו את התפתחותה
של החברה מאז הקמת המדינה והיא נטלה על עצמה תפקידים בתחום
הצרכים המרכזיים של חיי הארץ .לצרכים אלה היה משקל נכבד במיוחד
על רקע המאבק הביטחוני הרצוף שאיפיין את מדינת ישראל בעשורים
הראשונים לקיומה .היה קיים חשש ,שמא הרב-גוניות החברתית-
תרבותית ,והרקע השונה כל כך של קבוצות אוכלוסייה שונות ,יגרמו לכך
שחלק מהן תהיינה נחושות פחות בנכונותן להתמודד עם האיום החיצוני
המתמיד .חשש זה התייחס בעיקר לאוכלוסיית העולים החדשים והוא
התווסף אל אי הודאות באשר לעמדותיהם ,זהותם ונאמנותם של בני
ובנות המגזר הערבי ,ולידיעה כי הציבור החרדי (הקטן אז עדיין) אינו
שותף למהפכה החברתית המתחוללת .בעשור או שניים האחרונים ,עם
התחזקות ההרגשה שהחברה הישראלית יציבה וכי האיום הקיומי הוסר,
עם התפתחות תהליך השלום עם שכנינו הערבים ועם התגברות השפעות
שמקורן בעולם המערבי ,אנו עדים להיענות גוברת לתביעות הייחודיות
וללחצים של קבוצות שונות בציבור המבקשות הרשאה ולגיטימיות
חברתית למידות שונות של תשומות חינוכיות ייחודיות.
השאלה הגדולה שעמדה בעבר ,ועומדת גם בהווה בפני מעצבי מדיניות
החינוך בישראל היא ,מה הם המנגנונים החינוכיים היעילים ביותר
לטיפוח הלכידות במערכת .האם ראוי שהמדיניות החינוכית תתבסס על
אחידות ,ללא התחשבות בשונות בין הקבוצות המרכיבות את החברה
הישראלית ,מתוך הנחה שזאת הדרך הטובה ביותר למיזוג גלויות .או,
שמא ראוי לתת ביטוי מלא ככל האפשר לשונות של הקבוצות ,על מנת
להגיע ליסודות תרבותיים משותפים ולהישגים לימודיים תקינים בכל
קבוצה .בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה נטתה המדיניות לכיוון
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הגישה השנייה זוכה ללגיטימציה רבה יותר

הראשון ,בעוד שהיום
מבעבר.
עם קום המדינה ובעת הגעתם של גלי העלייה האדירים ,המדיניות
שנהגה ,בעיקרו של דבר ,פעלה להשגת אחידות (יוניפורמיות) אגב
התעלמות מוחלטת מן המטען התרבותי שקבוצות שונות של עולים הביאו
עימן ואף מתוך ביטול ההשכלה שנרכשה על-ידי חלק מהם בארצות
מוצאם (בפרט נכון הדבר לגבי עולי ארצות המזרח) .החינוך הממלכתי
הרשמי (כולל ממ"ד) אמור היה להוות את המכשיר העיקרי ל"כור
ההיתוך" ,אשר מגמתו המוצהרת ולבטח הסמויה היתה  -להעניק לעולים
את הישגי המדע ,הטכנולוגיה ושאר ביטויי תרבות המערב בגוונה
הישראלי .לקברניטי מערכת החינוך ולמרבית עובדיה היתה בהקשר זה
תחושה של שליחות ,של תרומה משקמת מבחינה תרבותית ביחס למי
שהגיעו לכאן ממדינות פחות מפותחות .ממילא ,ביטויי ואוצרות התרבות
המקוריים והווי המשפחה והקהילה אשר העולים הביאו עימם ,לא
נתפסו כרלבנטיים למאמץ זה .נהפוך הוא  -הם נתפסו כמפריעים
ומעכבים.
בשני העשורים האחרונים ,ובעיקר עם התחדש גלי העלייה באמצע
שנות השמונים (מאתיופיה) ובסופם (מבריה"מ לשעבר) ,מסתמן תהליך
שונה .מצד אחד מכריז הממסד "שאל לנו לחזור על הטעויות של שנות
החמישים והשישים" ,והדבר בולט במיוחד ברמת ההצהרה ומתבטא
במסמכים של מערכת החינוך .אין פירוש הדבר שהצהרות אלה תורגמו
באופן שיטתי למדיניות חינוכית חדשה ,או באו לידי ביטוי במעשה,
כלומר בהתנהגות המורים ומוסדות החינוך כלפי ילדי העולים הרבים
שהצטרפו למערכת החינוך .עם זאת אנו עדים היום למידה רבה יותר של
פרמיסיביות כלפי גילויים של ייחוד או אף נפרדות תרבותית לעומת
העשורים הראשונים של המדינה .דוגמא מעניינת לכך מהווים הסדרי
החינוך המשלימים אשר הורים לא מעטים ,בעיקר מקרב יוצאי בריה"מ
לשעבר ,דואגים להעניק לילדיהם בשעות אחר-הצהרים (לרוב בשפה
הרוסית) .בהקשר רחב יותר ,לאו דווקא כתוצאה מחידוש העלייה
ההמונית ,אנו עדים לצמיחתן של תת-מערכות ייחודיות ,כגון מערכת
תגבור לימודי יהדות (תל"י) בחינוך הממלכתי ,הישיבות התיכוניות
והאולפנות במסגרת החינוך הממלכתי-הדתי ,או צמיחת מערכת "אל
המעיין" כתת-מערכת של החינוך העצמאי היונקת מן המסורת והמורשת
התרבותית של יהודי המזרח (ובעיקר – צפון-אפריקה).
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התפתחויות אלו מייצגות את הוויכוח המתמשך בסוגיית "כור
ההיתוך" ,המוצא את ביטויו בשטחים מרכזיים רבים בתחום החינוך.
מהלכים חינוכיים הנראים על פניהם כפועלים בכיוון של הגברת
הלכידות פועלים לעתים קרובות גם בכיוון הפוך .טיפול שווה
באוכלוסיות בלתי שוות תורם להנצחתם של פערים לימודיים וחברתיים.
ולעומת זאת ,מהלכים חינוכיים דיפרנציאליים יכולים לתרום לליכוד
חברתי אם וכאשר הם מעניקים טיפול ההולם את הצרכים הייחודיים של
אוכלוסיות שונות.
יש לציין ,שכבר בשנות השבעים החלה להתערער האחידות שאיפיינה
את מערכת החינוך ,אם בצד תכנית הלימודים ,אם בצד הכשרת המורים
ואם בצד המסרים התרבותיים וההתנהגותיים שהמערכת ביקשה להנחיל
לחניכיה .מעניינת בהקשר זה הקמת מרכז לטיפוח מורשת עדות המזרח
על-ידי ובתוך משרד החינוך .מהלך זה ,אף שלכאורה ניתן לפרשו כמעניק
לגיטימציה לנפרדות תרבותית או כמונע אימוץ התרבות הישראלית
והתמזגות בתוכה ,סימן למעשה את הכללתה של המורשת הזאת אל
תוך הזרם המרכזי של התרבות הישראלית .מותר להניח ,שצעד זה תרם
להגברת תהליכי ההתמזגות וההשתלבות של עולים (ובעיקר בני עולים)
יוצאי ארצות המזרח .אף שהדבר לא נחקר כל צורכו ,נראה לנו שמהלך
שעיקרו אימוץ חלקים בולטים של הביטויים התרבותיים והמסורתיים
של יהודי המזרח ב"יסודות תרבות של המרכז החברתי" ,יש בו לתרום הן
ללכידות חברתית ולהגברת תחושת השותפות והן לצמצום הנחשלות
והכישלון החינוכיים שחלקם קשורים לתחושה ש"חינוך זה לא נועד
עבורנו".
דוגמא נוספת לאותו עניין היא בתחום החינוך הערבי .תכנית לימודים
אחידה בעלת גוון ציוני יהודי בלעדי ,כפי שהיה הדבר בשנים הראשונות
למדינת ישראל ,היוותה גורם מעורר תסיסה ושאיפות היפרדות בקרב
הציבור הערבי ,בהיותה ביטוי למה שנתפס כדיכוי והשפלה ,ולמצער -
קיומו של מיעוט חסר זכויות וכבוד .בשנות השבעים ,בין השאר בעקבות
עבודת והמלצות "ועדת ראש הממשלה לילדים ובני-נוער במצוקה",
והמלצות דו"ח פלד על תכנון החינוך לשנות השמונים ,דוללה תכנית
הלימודים של המגזר הערבי באשר לנושאים ולתכנים יהודיים וציוניים
והוכנסו בה לראשונה אלמנטים של התרבות הערבית .החששות שליוו
התפתחות זאת ,שנתפסה על-ידי אנשים רבים כמסכנת את לכידותה של
החברה ,לא התממשו .ניתן אף לשער השערה הפוכה :מתן האפשרות
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לביטוי תרבותי ייחודי לבני הלאום הערבי במסגרת בית-הספר הממלכתי
הישראלי איפשר להם – או לפחות לא הציב מכשולים  -בדרך לעיצוב
זהותם הישראלית .ייתכן שיש מקום להכליל ממקרה זה לגבי תהליכי
הבידול והגיוון בחברה הישראלית של סוף המאה :מתן אפשרות לביטוי
תכנים תרבותיים ,לשוניים ,דתיים ואידיאולוגיים ייחודיים במסגרת
בית-הספר והחברה ,הוא פתח לגיבוש זהות קולקטיבית חדשה.
להלן נעמוד על מספר קווי התפתחות מרכזיים בתולדות מערכת
החינוך בישראל אשר מצביעים להערכתנו על המתח בין הרצון לתרום
לגיבוש ולכידות מחד גיסא ובין מתן מענה לשאיפות הייחודיות של
הקבוצות השונות מאידך גיסא.

 .3השפה העברית
סוגיית לשון ההוראה היתה מוקד לוויכוח אידיאולוגי ופוליטי מרכזי
בשנות העשרים של המאה .לשונות ההוראה בבתי-הספר היהודיים בארץ
ישראל בראשית המאה היו לאו דוקא עברית ,ונקבעו במידה מכרעת על-
ידי הגורם המממן ,או על-ידי הקהילה שבניה ובנותיה היוו את רוב
תלמידי בית-ספר זה או אחר .בין הלשונות ששימשו כלשונות ההוראה
באותה העת היו גרמנית ,אידיש ,לדינו ,אנגלית וצרפתית .הסתדרות
המורים העבריים היתה אחראית למאבק עקשני שהסתיים בהצלחה
מרובה וגרמה לכך שהעברית תהפוך לשפת ההוראה העיקרית במערכת
החינוך היהודית ביישוב .בעקבות זאת ,ניתן ,אמנם ,לייחס לבית-הספר
ולמערכת החינוך את הפיכתה של העברית לשפת הדיבור ,שפת היצירה
הספרותית והמדעית ,שפת משחקם של הילדים ושפת הרחוב .קיימים
עדיין ,אמנם ,כמה מוסדות חינוך חרדיים בהם שפת ההוראה היא
האידיש ,אך אין בכך משום ערעור על ניצחון השפה העברית .במגזר
הערבי ,שפת ההוראה היא ערבית ,אך העברית נלמדת ברמה גבוהה למדי.
(בבתי-ספר מסוימים של המיסיון מלמדים באנגלית או בצרפתית ,ואולם
בתי-ספר אלה הם מעטים מאד ואינם חלק ממערכת החינוך הרשמית
בישראל).
דומה שאין לערער על כך ,שהפיכת העברית לשפת ההוראה העיקרית
בישראל היתה לה ועדיין יש לה השפעה מלכדת מכרעת " -שפה אחת".
אם אנו מקבלים את הקביעה שהמדיום הוא המסר ,הרי שעולם התוכן
התרבותי של רוב ילדי ישראל מתעצב על-ידי מדיום אחד  -השפה
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העברית ,כאשר זאת בתורה מתעצבת יום יום מחדש על-ידי ההוויה
המשותפת של כלל תושבי ישראל .השפה העברית הפכה במידה רבה גם
לשפתם הראשונה של חוגים וקבוצות שבעבר היתה זרה להם כמו חלקים
נרחבים של החוגים החרדים וחלק גדל והולך של הציבור הערבי.
למותר לציין ,שהתבססותה של השפה העברית המודרנית כשפת
הדיבור ,החינוך ,והיום יום הישראלי ,תרמה תרומה רבה להתפתחותה
של תרבות עברית המאופיינת על-ידי יצירה ענפה ועשירה בתחום
הספרות ,השירה ,התיאטרון וכל תחום אחר שהמילה הכתובה והמדוברת
מהווה את אבן היסוד ליצירתו .להתפתחות זאת יש אופי מגשר ומלכד
במיוחד בחברת מהגרים חדשה בתרומתה ליצירת עולם משותף.
הנושא חזר להיות מוקד לוויכוח עם התגברות גלי העלייה והתביעה
לאפשר שימוש רחב יותר בשפתם .כנגד תביעה זאת יוצאים חוצץ שומרי
החומות של השפה העברית .אולם כפי שנאמר לעיל ,בהקשר אחר ,אין כל
עדות לכך ששמירה על תרבות או על שפת המוצא (של עולים ומהגרים),
מקטינה את סיכויי השתלבותם החברתית-תרבותית ,או מצמצמת את
הסיכוי לרכוש את שפת ותרבות המדינה הקולטת .ייתכן מאד שההיפך
הוא הנכון :האפשרות לגייס ביטחון ונינוחות ,בתנאי התוהו ובוהו
המאפיינים את רוב מצבי ההגירה בעולם ,על-ידי השימוש החופשי
והבלתי מבוקר בשפת האם ,מחישה את תהליכי ההסתגלות ומקלה על
רבים מבין העולים את ההתמודדות הקשה גם עם לימוד שפה זרה
וחדשה .הסובלנות כלפי השימוש בשפת האם של העולים החדשים אין בה
משום ויתור על התביעה הנורמטיבית לרכוש את השפה העברית ולשלוט
בה .אי שליטה בשפה העברית  -או לעניין זה בשפה השלטת בכל מדינת
הגירה  -מהווה בלם ומכשול בפני מוביליות חברתית (כלפי מעלה) של
קבוצות המהגרים (במקרה הישראלי  -העולים) ,המהוות באופן טבעי
חלק מהאוכלוסיות החלשות במדינה.
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 .4ארגון מערכת החינוך
א .סוגיית הזרמים ותת-המערכות השונות במערכת הכללית
מבנה מערכת החינוך היישובית שיקף את רב גוניותה של החברה ואת
אופי הפיצול בתוכה ,בחלוקתו לשלושה "זרמים" :זרם "המזרחי"
הדתי ,זרם העובדים של תנועת העבודה והזרם "הכללי" של החוגים
האזרחיים .ביטוי מבני נוסף להבדלים החברתיים היה בהפרדה לרמות
החינוך :בית-הספר היסודי השכונתי (שמונה שנות לימוד) היווה מסגרת
אחידה ,שבה למדו מרבית הילדים היהודים ולעומתו בית-ספר העל-
יסודי (לסוגיו  -עיוני ,חקלאי ומקצועי) היה על-אזורי ונתן פתרון בעיקר
לשכבה החברתית הגבוהה יותר.
מעניין לציין ,שעל אף ההפרדה לזרמים הנזכרים והחסות
האידיאולוגית הנפרדת שהיתה לכל אחד מהם  -היה המשותף להם
מרובה על המפריד .כאמור ,בכל בתי-הספר הורו את השפה העברית
ולימדו את כל המקצועות בשפה העברית; רוב בתי-ספר היו מעורבים
לבנים ולבנות ,תכנית הלימודים היתה משותפת ברובה ,והשוני היה
בעיקר בהדגשות נפרדות (או בניסוח אחר  -הקצאת זמן שונה למקצועות
מסוימים בזרמים השונים) .הריתמוס של הלוח העברי ,והביטוי המחודש
של החגים העבריים קבע את הסדרים בכל בתי-הספר לזרמיהם ,וגם
הסמלים שהודגשו והועלו על נס ,שרובם נבעו מן המסורת היהודית ,היו
דומים מאד בכל בתי-הספר .כל בתי-הספר לסוגיהם ניסו להנחיל
לתלמידים ,בני ובנות עולים חדשים ,את רוח הלאומיות הצומחת
ומתגבשת ,וחלק גדול אף ראו את השירות בארגון ההגנה כתפקיד שיהיה
על תלמידיהם למלא בעתיד (או  -תלמידי הכיתות הגבוהות  -בהווה).
ביטול ה"זרמים" ,שביטא את הקטנת הבולטות של גורמים
אידיאולוגיים ,הקמת בתי-הספר המקיפים ,והרפורמה במבנה מערכת
החינוך שביטאו את הדמוקרטיזציה במערכת  -כל אלה היו תהליכים
חינוכיים מרכזיים שנועדו לתרום לחיזוק לכידותה של החברה
הישראלית.
המנהיגות הפוליטית של מדינת ישראל הצעירה ראתה בקיומם של
זרמים פוליטיים בחינוך אנומליה אשר הלמה אולי את הצרכים ואת
המציאות של טרום-מדינה ,אך סותרת את המציאות החדשה ,בפרט
לנוכח המאמץ הגדול לכונן מערכת ממלכתית .מאמץ זה קיבל אמנם
ביטוי בחקיקה ,ושני חוקים מניחים את היסודות למערכת החינוך
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בישראל  -חוק לימוד חובה  1949וחוק חינוך ממלכתי  .1953שניהם
מבטאים חתירה לאחדות וממלכתיות ,מצד אחד ,עם ביטויים המכירים
בשונות ,מצד שני .החוק הראשון מחיל את חובת הלימוד על כלל ילדי
ישראל תוך מתן אפשרות בחירה בין הזרמים .החוק השני מבטל אמנם
את הזרמים אך מאפשר לבחור בין בית-ספר ממלכתי לממלכתי-דתי.
הפיצול אינו זהה למבנה הזרמים היישוביים ,שעל פיהם הפיקוח על בתי-
הספר היה בידי מרכזי המפלגות הפוליטיות .על פי החוק הפיקוח על
החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי כאחד הוא בידי הרשות הממלכתית -
משרד החינוך .החוק גם מגדיר את מטרות החינוך ואת סמכויות השר
בקביעת תכנית לימודים אחידה .הוא מאפשר עם זאת להורים החפצים
בכך בחירה של עד  25אחוז מתכנית הלימודים ונותן אוטונומיה נרחבת
לחינוך הממלכתי-דתי וגם לחינוך ההתיישבותי .כמו כן הכיר החוק
במציאותם של מוסדות חינוך שאינם מוכנים להצטרף למערכת
הממלכתית (מוסדות של החינוך החרדי ,מוסדות דתיים נוצריים במגזר
הערבי וכן מוסדות אחרים) וכלל אותם בקטגוריה של מוסדות מוכרים
שאינם רשמיים.
תפנית בולטת בהתפתחות מערכת החינוך אירעה עם קבלת ההחלטה
לבצע את "הרפורמה" .מטרות החלטת הכנסת מ -1968על ביצוע
הרפורמה במערכת החינוך היו ,בין השאר ,פתיחת מערכת החינוך העל-
יסודית בפני הנוער כולו והפגשת ילדי השכבות החברתיות השונות
במסגרת המבנית החדשה שנוצרה  -חטיבות הביניים (לרפורמה היו
כמובן מטרות נוספות כגון העלאת רמת ההישגים ,מאבק על השליטה
בהנהגת מערכת החינוך וכדומה) .לפני ההחלטה על הרפורמה חוק לימוד
חובה חל ,למעשה ,רק על תלמידי בית-הספר היסודי ,והחינוך העל יסודי
היה סלקטיבי מעיקרו.
לרפורמה במבנה מערכת החינוך היו כמה תוצאות חשובות :ביטול
הסקר בכיתות ח' ,שהיווה גורם ממיין בכניסה לבית-הספר התיכון,
ורפורמה נלווית במערכת בחינות הבגרות בשנת  ,1973שהגדילה מאד את
מספר מקצועות הבחינה האפשריים ואיפשרה להיבחן בכל אחד מהם
במספר רמות .בכך נפתחו אפשרויות מגוונות ונוספות בפני תלמידים
רבים ,והרפורמה תרמה רבות להתרחבות מעגל מסיימי י"ב הזוכים
בתעודת בגרות.
בעוד שבאופן אינטואיטיבי נראה שמציאות של זרמים שונים במערכת
החינוך גורמת לפירוד ולבידול ,וביטול הזרמים תורם לאחדות וליכוד,
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אפשר לראות זאת גם אחרת כפי שרואה זאת פרופ' צבי לם הכותב:
"התפצלותה של מערכת החינוך ביישוב לשלושה זרמים מעידה על אופיו
הפוליטי והחברתי .התפצלות זו איפשרה את אחדותו של היישוב משום
שהיא איפשרה לכל משפחה להעניק לילדיה חינוך לפי רוחה ,בימים
כאשר כיוונו האידיאולוגי של חינוך הילדים נחשב לעניין רגיש מאוד
1
בעיני ההורים" (הדגשה שלנו).
הלחץ הציבורי-פוליטי לצמצום המסגרות החינוכיות הנפרדות ,שהיה
הביטוי הבולט ביותר של המגמה לחיזוק הממלכתיות בעשורים
הראשונים למדינה ,פינה את מקומו לסובלנות ולעתים אף תמיכה
בהקמת מסגרות ארגוניות חדשות וביניהן רשתות שלמות של בתי-ספר,
כגון :בתי-הספר של התנועה ליהדות מסורתית (תל"י) ,בתי-הספר של
התנועה ליהדות מתקדמת ,בתי-ספר של רשת נועם ובתי-ספר בודדים,
המאופיינים על-ידי גוון אידיאולוגי כלשהו ,כמו בית-הספר בערכי תנועת
העבודה ,וקש"ת ,ובתי-ספר בודדים בעלי ייחוד תכני ,כגון מדעים
ואומנויות .חלק לא מבוטל ממסגרות אלה היווה למייסדיהן מפלט
מהתביעה לאינטגרציה חברתית .חלק אחר מבטא באופן אותנטי את
הרצון בייחוד ובאופי נבדל לחינוכן של קבוצות אוכלוסייה מסוימות.
התרבות המסגרות הללו מבטאת את החלשת החישוקים האידיאולוגיים
הלאומיים הכלליים מחד גיסא ,אך היא גם ביטוי להתחזקות המגמות
המעריכות את יכולת ההשפעה של הפרט על חינוך ילדיו במסגרת הכוללת
מאידך גיסא.
בהקשר זה ראוי לייחד התייחסות להקמת רשת "אל המעיין" -
מסגרת חדשה יחסית של ה"חינוך העצמאי" הקשורה לתנועת ש"ס .רוב
הדוגמאות שהוזכרו לעיל אינן מסגרות כלל ארציות ובודאי שאינן
מייצגות קווי שסע כלל חברתיים ,אולם רשת "אל המעיין" היא כלל
ארצית ,היא פועלת מחוץ למסגרת הממלכתית והיא מבטאת במידה רבה
את השסע העדתי-חברתי ,ודתי-חרדי .אנו עדים כאן אפוא לתהליך
מטוטלת :מעבר ממציאות של זרמים רבים לחינוך ממלכתי אחיד; ומעבר
מהחינוך הממלכתי האחיד לסובלנות והרשאה כלפי מספר לא מבוטל של
מסגרות עצמאיות ונפרדות.

 1צבי לם "המורה הישראלי :רוטיניזציה של שליחות" בתוך ו .אקרמן ,א .כרמון וד.
צוקר (עורכים) חינוך בחברה מתהווה ,הוצאת מכון ון ליר ירושלים ,תשמ"ה.
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ב .דמוקרטיזציה במערכת החינוך
המאבק על הרפורמה במבנה מערכת החינוך ניזון מכמה מקורות ,כאשר
אחד החשובים שבהם היה הרצון להביא על-ידי פעילות מכוונת ומודרכת
לאינטגרציה חברתית ועדתית (הכוונה למעבר מארגון של  8+4לארגון של
 6+3+3של מערכת החינוך עליו החליטה הכנסת ב -1968ושטרם הושלם
עד היום) .מאבק זה הובל על-ידי המנהיגות הפוליטית והחינוכית במדינה
שניצבה ברובה בצורה נחרצת מול מגמות סגרגטיביות של חוגים
חברתיים בעלי עוצמה לא קטנה.
בשנות הששים והשבעים תמך רוב הציבור במגמות האינטגרציה
בחינוך ,ובעיקר תמכו בכך האליטות החברתיות כפי שהן באו לידי ביטוי
בכנסת ,בבית המשפט העליון ,ובמחקר האקדמי .תמיכה זאת היתה
חזקה יותר בציבור החילוני מאשר בציבור הדתי .בשני העשורים
האחרונים ניכרת מגמה הפוכה ,מגמה של התבדלות יחסית ,וכאן המגמה
הייתה חזקה יותר בציבור הדתי מאשר בציבור החילוני .מגמה זאת
מקבלת את ביטויה בתביעות למימוש זכות ההורים לבחור לילדיהם את
בית-הספר בו ילמדו ("בחירת הורים") ו/או בתביעה לזכות לפתוח את
אזורי הרישום לבתי-ספר .ההיענות לשתי תביעות אלה מביאה לצמיחתם
של בתי-ספר המאופיינים על-ידי ייחוד וזהות חינוכית מוגדרת מצד אחד,
וסלקטיביות בקבלת תלמידים מצד שני .מיון זה מבוסס בדרך כלל על
יכולת ו/או הישגים לימודיים ,ויכולת זאת עומדת ,כידוע ,במתאם גבוה
עם רקע סוציו-כלכלי.
מעניין לציין ,שהוויכוח על האינטגראציה בהקשר העדתי זוכה לביטוי
ולבולטות בשנים האחרונות דווקא בחינוך העצמאי .המסגרות החרדיות
המסורתיות שנשלטו בידי יוצאי אשכנז חששו מ"הצפה" של בני עדות
המזרח .על רקע זה התחילו ראשי מערכת זאת לשים מכשולים של ממש
באופן גלוי וסמוי בפני קבלת ילדים יוצאי עדות המזרח לבתי-ספר אלה.
צעדים אלה תרמו לצמיחת מערכת עצמאית נוספת " -אל המעיין"
בחסות תנועת ש"ס .התפתחות זאת הביאה לתיקון חוק חינוך חובה
האוסר אפליה על רקע עדתי בקבלה לבית-ספר ,ובהפרדה למסלולי לימוד
שונים (החוק התקבל בתשנ"א ,אך למיטב ידיעתנו לא ננקטו צעדים
למימושו).
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ג .ארגונו הפנימי של בית-הספר (מבנה שנת הלימודים ,אורך יום
הלימודים ,חלוקה פנימית)
קיים דמיון רב בין בתי-הספר בישראל לכל סוגיהם .שנת הלימודים
נפתחת ומסתיימת במועד אחיד בכל בתי-הספר הממלכתיים ,היהודיים
והערביים כאחד .בתי-ספר אלה מהווים את הרוב המכריע של בתי-הספר
בישראל .לוח החופשות כמעט זהה למעט ההבדל בין החגים היהודים
לחגים המוסלמים והנוצרים .משך יום הלימודים ומבנהו גם הם דומים
מאד .בתי-הספר דומים בצורתם הארכיטקטונית ואפילו בעיצובם
ובקישוטם הפנימי; ההבדלים המעטים הקיימים נובעים מהבדלי רקע
דתי .כל אלה הם סימנים מובהקים של מציאות מלכדת.
יחד עם זאת יש גם הבדלים .רוב המגזר הערבי ,לדוגמא ,לומד
חמישה ימים בשבוע .הדיפרנציאציה בין החינוך הממלכתי לחינוך
הממלכתי-דתי מבחינת הארגון החינוכי הפנים בית-ספרי הולכת וגוברת.
ביטוי אחד לכך הוא ההפרדה בין בנים לבנות בכל דרגות הכיתה בחינוך
הממלכתי-דתי וביטוי אחר הוא הנטייה ליצור כיתות "תורניות" ,הנוטות
להיות כיתות הומוגניות מבחינת רמת הדתיות ,ומבחינת ההישגים
הלימודיים בחלק מבתי-הספר של מערכת זאת .ממילא הופכות כיתות
אלה להומוגניות מבחינה חברתית ואולי גם עדתית .מן הדין לחזור ולציין
שגם במגזר הממלכתי קיימת המגמה להקמת כיתות ובתי-ספר ייחודיים
("מדעיים"" ,אמנותיים" וכדומה) ,המהווים בדרך כלל פתחי מילוט
סגרגטיביים.

 .5תכניות לימודים – מידת הגיוון
תחום מרכזי בכל מערכת חינוך לגביו מתנהל ויכוח ער מאז הקמת
המדינה הוא תחום תכניות הלימודים .הוויכוח באשר למהות תכנית
הלימודים מתמקד למעשה בשלושה מישורים ,המישור הערכי ,המישור
החברתי ,והמישור הדידקטי.
במישור הערכי ,שאלה מרכזית היא ,האם ובאיזו מידה תכנית
הלימודים צריכה להיות אחידה לכל ,או שעליה לתת ביטוי לשוני
האידיאולוגי והתרבותי שבין הקבוצות החברתיות השונות? התשובה
לסוגיה זאת היתה משולבת.
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א .אתוס "האחדות הלאומית" שאיפיין את השנים הראשונות לקיומה
של מדינת ישראל הטביע את חותמו גם על מבנה והרכב תכניות
הלימודים .ההנחה היתה שתכנית לימודים אחידה תתרום לתרבות
הישראלית המתגבשת ולמיזוגם של המוני העולים שהגיעו מכל קצווי
תבל לכדי אומה מגובשת אחת .לפיכך נקבע שחלק גדול מתכניות
הלימודים בעיקר בתחומים "ניטראליים" מבחינה ערכית כגון מדעי
הטבע ,שפות זרות ,מלאכה ואומנויות ,יהיה משותף לכל המגזרים;
בחלקים אחרים יהיו מרכיבים ייחודיים בעיקר בחינוך הממלכתי-דתי
(כגון תנ"ך ,היסטוריה וספרות).
ב .למרות האמור לעיל ,כבר בחוק החינוך הממלכתי תשי"ג ( )1953ניתנה
האפשרות לכלל ההורים בכל בית-ספר לדרוש משר החינוך אישור
לתכנית לימודים ייחודית (על חשבון המדינה) בהיקף שלא יעלה על
 25אחוז מתכנית הלימודים .החלטה זאת מבטאת ביטחון יחסי בכך
שתכניות ייחודיות יזומות על-ידי ההורים לא יפגעו באחדות הלאומית
החברתית שהתכנית האחידה אמורה היתה לחולל .אמנם אפשרות
זאת (קביעת תכנית ייחודית בהיקף של  25אחוז מכלל השעות) כמעט
ולא נוצלה עד כה ,אלא שעצם קיומה מצביע על נכונות קברניטי
מערכת החינוך לקבל ולאשר תכניות לימודים ספציפיות העונות
לדרישות של ציבורי הורים שונים .יש כמה הסברים לכך שהאופציה
הנתונה להורים להשפיע על חלק מתכנית הלימודים של ילדיהם לא
מומשה :בהיקף הקיים של השעות המוקצבות לבתי-הספר קשה
לוותר על נתח השעות המוקדש למקצועות הנתפסים על-ידי רוב
ההורים כמקצועות בסיס .כתוצאה מכך ,ההורים מפנים את
התארגנותם ותמיכתם באופן שיגדיל ,ככל האפשר ,את סיכויי
ההצלחה הלימודית של בניהם ובנותיהם וזאת על חשבון טיפוח
ביטויים של פלורליזם ומימוש הייחודיות המותרת על-ידי החוק.
שנית ,קשה עד מאד לארגן את כלל ההורים להסכמה על תכנית
לימודים ספציפית .ולבסוף ,התחלופה הניכרת של סגל המורים
וההנהלה מקשה על קביעת תכנית לימודים ייחודית לבית-ספר בודד.
מעבר לכך רשאים ההורים לממן תכנית לימודים נוספת לתכנית
הלימודים הממומנת על-ידי המדינה במגבלות מסוימות.
ג .על פני השנים נעשו ניסיונות על-ידי ראשי מערכת החינוך לשלב
בתכנית הלימודים המשותפת ,מרכיבים ייחודיים של מגזר זה או
אחר ,מתוך הנחה שזאת דרך אפשרית להגברת הלכידות החברתית
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ותחושת השייכות למרכז של מגזר שאיפיוניו שוליים יותר .יש כמה
דוגמאות לגישה זו .1 :שילוב תכניות ה"תודעה היהודית" בחינוך
הממלכתי;  .2שילוב מורשת עדות המזרח בתכניות הלימודים
הכלליות;  .3הגברת היקף לימודי השפה הערבית.
באופן כללי ניצול הפריבילגיות לגיוון תכנית הלימודים רווח במיוחד
בקרב האוכלוסיות המבוססות ותורם למגמות של דיפרנציאציה על בסיס
סוציו-כלכלי .באשר למישור התוכני דידקטי ,הרי שכאן הוויכוח היה,
האם רצוי וראוי לקבוע תכניות לימודים נפרדות לתלמידים טעוני טיפוח,
שהיו ברובם בני עדות המזרח ,או להקפיד על תכניות לימודים אחידות.
ההחלטה העקרונית שנפלה בשנות החמישים היתה לקיים תכניות
לימודים אחידות ,כשהנימוקים היו לאומיים ערכיים בעיקרם.
להערכתנו ,החלטה זאת ממשיכה להנחות את מדיניות המשרד עד לרמת
חטיבות הביניים .יחד עם זאת ריבוי האפשרויות במסגרת בחינות
הבגרות וארגון הלימודים בחטיבה העליונה לחמש רמות העמקה  -כפי
שהוזכר לעיל  -הם למעשה ביטוי לדיפרנציאציה של תכניות לימודים על
פי רמה.
מקום מיוחד בדיון זה ראוי לייחד לבחינות הבגרות כסמל
לסטנדרטים ההשכלתיים והתרבותיים המבטאים את הישגי "הבוגר
הראוי" בישראל ,ואת הגרעין המשותף הבסיסי ביותר של התרבות
הישראלית המודרנית .תעודת הבגרות ,שהונהגה על-ידי מחלקת החינוך
של הוועד הלאומי בהסכם עם האוניברסיטה העברית והטכניון בשנת
 ,1937היא תנאי הכרחי להמשך לימודים גבוהים ,ובכך היא מהווה גורם
ממיין רב עוצמה בחברה הישראלית .בחינות הבגרות בישראל ,כמו
במדינות אחרות בעולם ,באות לסכם את הנלמד בבתי-הספר ,ובפרט
בחטיבה העליונה ,על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך .יחד עם
זאת הן משפיעות במידה מכרעת על תכנית הלימודים בבית-הספר
הישראלי לכל אורכו.
בגין מרכזיותה של בחינת הבגרות במערכת החינוך בישראל ,היא
היוותה מוקד לדיון ציבורי חוזר ונשנה .דיון זה כלל תמיד שלושה
מרכיבים ,אם כי במינון שונה מתקופה לתקופה :המרכיב הפדגוגי,
המרכיב החברתי והמרכיב הלאומי-תרבותי .בכל אחד מהמרכיבים
עמדה ,קודם כל ,השאלה ,האם לקיים את בחינות הבגרות או לבטלן.
לענייננו ,חשוב לציין ,שבכל שלב של הדיונים גברו טענותיהם של מחייבי
בחינות הבגרות ,שעמדו על חיוניות קיומן לשם שמירה על סטנדרטים
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השכלתיים גבוהים ותשתית תרבותית לאומית משותפת .גורמים אלה
טענו שביטול הבחינות עלול לפגוע דווקא בשכבות החלשות כי סמכות
הבחירה והמיון לגבי התלמידים תעבור כולה לאוניברסיטאות.
בהקשר הפדגוגי עלו בעיקר טענות בדבר אחידות יתר של התכנים
הנדרשים והגבלת היזמות והסמכות הפדגוגית של מורים ומנהלים בבתי-
הספר העל-יסודיים .בהקשר החברתי נטען ,שהמבנה האחיד והנוקשה
של הבחינות מקשה על תלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות .בהקשר
התרבותי-לאומי היו תמיד מערערים ,מכיוון זה או אחר ,על חיוניותם של
מקצועות שונים ליצירת תרבות ישראלית משותפת ומלכדת בתכנית
הלימודים בכלל ,ולגבי מרכיבים שונים במקצועות אלה בפרט .דיונים
אלה הביאו לכך שלתלמיד הנבחן היום יש קשת אפשרויות בחירה שהיא
רחבה יותר לגבי מקצועות הבחינה עצמם ,לגבי רמת הבחינה בכל אחד
מהמקצועות ולגבי פרקי המשנה .התפתחות זאת היא אחת התוצאות
המובהקות למאמציה של מערכת החינוך לבטא את המגמות הגוברות של
פלורליזם תרבותי וחברתי ,ומגמות של אינדיבידואיזציה פדגוגית מצד
אחד ,יחד עם שמירה על מסגרת ותשתית תרבותיים והשכלתיים
משותפים מצד שני.

 .6איפיונים של המורים במערכת
כמו כל דיון אחר העוסק בשאלות חינוך אי אפשר לפסוח על המורים,
הנושאים העיקריים בעול עבודת החינוך .דומה שניתן לקבוע בהכללה
שהדומה והמשותף בין כלל המורים במערכת רב על השונה והמפריד על
פי קווי השסע שנידונו עד כה .ניתן למנות את קווי הדמיון העיקריים
כלהלן:
Formatted: Bullets and Numbering

א .בהכללה גורפת ,תהליך הכשרת המורים דומה מעבר להבדלים
הסקטוריאליים בין המגזרים מהם באים המורים או שאליהם הם
פונים עם תום לימודיהם .הסבר בולט במיוחד לכך יש בהכשרת
המורים בחינוך העל-יסודי המתבצעת באוניברסיטאות ,שבהן אין
הבחנה לפי דת ,לפי לאום ובודאי שלא לפי רקע סוציו-כלכלי .גם
המוסדות המכשירים את מורי החינוך היסודי וחלק ממורי חטיבות
הביניים – המכללות להכשרת מורים  -דומים בתכניות הלימודים,
בתכני ההוראה ,ובמבנה הלימודים ,למרות שהם נפרדים לפי דת
וחלקית גם לפי לאום.
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ב .תנאי העבודה והשכר של כלל המורים (למעט בחינוך החרדי) זהים
בכל רמות החינוך .דהיינו ,מורה בעל תואר ראשון בחינוך הממלכתי
היסודי בתל-אביב ,בעל ותק של שבע שנות לימוד ,נהנה מתנאי עבודה
ושכר זהים לאלו של מורה ערבי בטייבה בעל אותם נתוני השכלה
וותק.
ג .קיימים בישראל שני ארגוני מורים יציגים" ,הסתדרות המורים"
וארגון המורים העל-יסודיים ,אליהם משתייך הרוב המכריע של מורי
ישראל .יוצא ,אפוא ,שדיונים על תנאי עבודה ושכר ,על פיטורי
מורים ,על הקוד האתי ,ועל סוגיות חינוכיות אחרות ,מתקיימים ללא
זיקה ישירה ופורמלית לחלוקות החברתיות שנידונו לעיל בהרחבה.
ד .דומה שניתן לומר גם ,שדפוסי ההתנהגות הפרופסיונאלית הבסיסיים
של המורים דומים יותר מאשר שונים .יחד עם זאת ,בנקודה זאת
אפשר להצביע על מספר קווי ייחוד סקטוריאליים :המורים במגזר
הערבי נוטים להקפיד יותר על סדר ומשמעת בבתי-הספר לעומת
המורים במגזר היהודי ,הן בחינוך הממלכתי-דתי ולבטח יותר מאשר
המורים במגזר הממלכתי; דפוס דומה אפשר להבחין בכל הקשור
לשינון חומר לימודי ,ותרגול.
ה .האפיונים הדמוגרפיים והמקצועיים של המורים דומים במידה רבה
בכל המגזרים ,כוונתנו לגיל הממוצע ,מספר שעות ההוראה הממוצע,
אחוז הנשים מכלל המורים ,וכדומה .המורים עוברים גם תהליכים
פרופסיונאליים דומים ,הן מבחינת הפמיניזציה של המקצוע והן
מבחינת תהליכי האקדמיזציה.
לסיכום ,נראה שקווי הדמיון שתוארו לעיל משפיעים במידה לא מעטה על
אופיים הדומה של בתי-הספר .באופן כללי ,דרישות המורים מהתלמידים
ברמת התנהגות כללית ,הן ברמת ההישגים הלימודיים ,והן ברמה
הערכית-הלאומית ,הן די קרובות ועל כן אפשר לדבר בהכללה על רוח
בית-הספר הישראלי ועל תוצר די טיפוסי של בית-ספר זה.
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 .7פערים במערכת החינוך
סדר חברתי פלורליסטי ניתן לבחון על-ידי השאלה ,האם הקבוצות
התרבותיות ,הדתיות והחברתיות השונות (כולן או מקצתן) ,המרכיבות
את החברה ,מסודרות זו לצידה של זו או שמא זו מעל זו? הסכנה לאופיה
הפלורליסטי של החברה מתעצמת כאשר הסדר הריבודי הנוקשה  -היינו
סידורן של קבוצות זו מעל זו  -בא לידי ביטוי בתחומים שונים של
הפעילות החברתית (התחום הפוליטי ,הכלכלי ,ההשכלה ,וכדומה)
ובמיוחד כאשר הוא יציב לאורך שנים .לדוגמא ,מעמדם הריבודי הנמוך
של רוב העולים מהחלקים האירופאיים של ברית-המועצות לשעבר הוא
טרנזיטורי .לעומת זאת ,מיקומם הריבודי הנמוך של ערביי ישראל הוא
יציב ,בין השאר בגלל מנגנונים חברתיים המהווים בלמים בפני תהליכי
המוביליות שלהם (אי גיוס לצבא ,מגבלות על העסקה בשירותים שונים
ועוד).
בחינה של היקף ואופי הפערים השוררים במערכת החינוך בישראל
ומידת יציבותם לאורך שנים היא חלק ראוי למאמר זה .ראשית דבר,
תיקצוב מערכת החינוך בכללותה מבוסס על קריטריונים ותקנים אחידים
ואוניברסליים .תקן השעות הבסיסי בחינוך היסודי ,התקן לתלמיד
בחטיבת הביניים ושכר הלימוד בחטיבה העליונה ,שווים בכל המגזרים,
ללא הבדל דת ,לאום או עדה .בדומה לכך זהים התקנים של גודל כיתה
מקסימלי ,הפרוגרמה הפיזית הבסיסית של גני-הילדים ,בתי-הספר
היסודיים וחטיבות הביניים ,וכך גם הכישורים הפורמליים הנדרשים
מהמורים ותנאי העבודה וההעסקה שלהם .לענייננו ניתן לפרש מציאות
זאת כתורמת לגיבוש הזהות הלאומית המשותפת .הנחה נלווית לכך של
קברניטי מערכת החינוך ,בשנות החמישים והשישים ,היתה ,שהקצאה
אחידה ושוויונית של משאבים עונה על הדרישות והתביעות לצדק ושוויון
חברתי.
למרות האמור לעיל ,המציאות היא ,שקיימים פערים ניכרים הן בכל
הקשור להקצאת משאבים בין מגזרי החינוך השונים ,והן בהישגים של
תלמידים ומסיימים של המגזרים השונים .הסיבות העיקריות לפערים
בהישגים קשורות להרכב הסוציו-כלכלי והדמוגרפי של האוכלוסייה כולה
ולתכונות ייחודיות של המגזר הדתי ושל המגזר הערבי .יחד עם זאת ,יש
לציין ,שמדיניות ההעדפה המתקנת שננקטה מאז שנות הששים ,והופנתה
כלפי תלמידי המגזר היהודי ,הלומדים בחינוך הממלכתי ,תרמה לצמצום

על המאחד והמפריד במערכת החינוך בישראל

203

חלק מפערים אלה .צמצום זה לא חל על האוכלוסייה הערבית שלא
נהנתה עד לאחרונה ממדיניות ההעדפה המתקנת( .במניין הקבוצות
החלשות בחברה הישראלית אין להתעלם מהציבור המסתייע במערכת
החינוך המסונפת לתנועת "אל המעיין" ,ואל קבוצת ילדי העובדים הזרים
(הקטנה עדיין אך הולכת ומתרחבת) .ואולם בהיעדר נתונים מחקריים
וסטטיסטיים אמינים איננו מתכוונים לעסוק באוכלוסיות אלה במסגרת
עבודה זאת).
בבדיקה שנערכה לאחרונה התברר ,כי התקציבים המופנים ישירות
למימון פעולות של העדפה המתקנת מהווים כ -4.5אחוז בלבד מכלל
תקציב משרד החינוך והתרבות .הערכתנו היא ,שהקצאה בסדר גודל קטן
כזה איננה יכולה לבטל את ההשפעות של ההקצאה האוניברסלית
השוויונית המאפיינות ,כנזכר ,את עיקר פעולתה של מערכת החינוך
ופועלות בכיוון הפוך ,לפי שידוע שהאוכלוסיות החזקות מנצלות את
המשאבים הניתנים להן ביתר יעילות ,מעצם היותן "חזקות" .כך
שהקצאה אוניברסלית שהיא "שוויונית" תורמת להגדלת פערים.
על מנת להמחיש את המצב השורר כיום מבחינת התחלקות
המשאבים ופיזור ההישגים בין המגזרים השונים במערכת החינוך נביא
כמה דוגמאות על פי משתנים שונים.
א .פערים בין יהודים לערבים
קיימים הבדלים בין המגזר היהודי לערבי הן בשיעורי ההשתתפות ברמות
החינוך השונות של המערכת ,הן במשאבים שמעמידה לרשותם מערכת
החינוך והן בהישגים:
שיעורי הלמידה :שיעור הלמידה בגני-ילדים ,גילאי  ,3-4במגזר היהודי
היה בשנת  95 1994ו -99אחוז בהתאמה ,ולעומתו ההשתתפות במגזר
הערבי עמדה על  44אחוז ו -71אחוז בהתאמה .בחינוך העל-יסודי שיעורי
ההשתתפות ,בשנים אלה 93 ,היו אחוז בחינוך היהודי לעומת  70אחוז
במגזר הערבי.
משאבים :מאז קום המדינה היתה הצפיפות בכיתה במגזר הערבי גבוהה
יותר מאשר במגזר היהודי .הצפיפות במגזר היהודי ב -1994היתה 27.6
תלמידים לכיתה לעומת כ -31תלמידים לכיתה במגזר הערבי .באותה
שנה היה גם פער בשעות ההוראה לכיתה בין שני המגזרים של כחמש
שעות לכיתה ,וכ -0.3שעות לתלמיד.
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ב 24 ,-1992אחוז ממורי בתי-הספר היסודיים במגזר היהודי לעומת
 14אחוז ממורי בתי-הספר היסודיים במגזר הערבי היו בעלי תואר
אקדמי ,באותה שנה כ -7אחוז מהמורים במגזר הערבי וכ -5אחוז במגזר
העברי היו בלתי מוסמכים.
הישגים בתחום הזכאות לתעודות בגרות :נמצא גידול מרשים בשיעור
הזכאים במגזר הערבי (מכ -2ב -1960ל -21אחוז ב .)-1995יחד עם זאת,
יש לציין ,שלמרות שקצב הגידול של הזכאים לתעודות בגרות בקרב
האוכלוסייה הערבית היה גדול יותר מזה של האוכלוסייה היהודית ,הרי
שהפער המוחלט ביניהן התרחב ועלה מכ -10לכ -22אחוז .מצד שני ,הפער
היחסי הצטמצם מאד ,ממקדם של  6:1ל .2:1
זכאים לתעודת בגרות מקרב שנתון גילאי  17באוכלוסייה הערבית
והיהודית( 1960-1995 ,אחוזים)

1960
1995

יהודים

ערבים

הפרש

יחס

11.4
43.8

1.8
21.2

9.622.6-

6:1
2:1

ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה היא בראש ובראשונה
פונקציה של הזכאות לתעודת בגרות ,אך גם זו איננה מבטיחה לימודים
גבוהים והתמונה מורכבת יותר .אמנם חל גידול בהשתתפותם של בני
המגזר הערבי במוסדות להשכלה גבוהה מ -1.5אחוז מכלל הסטודנטים
ב -1970לכדי  5.8אחוז ב .-1990אולם למרות שחל גידול ,יש להדגיש
שאחוז הערבים בין הסטודנטים נמוך בהרבה משיעורם באוכלוסייה
בגילאים הרלבנטיים.
באותו כיוון מצביעים נתונים על המועמדים שפנו ללימודי תואר
ראשון משנת תשנ"ג .בעת שבמגזר היהודי נדחו רק  16אחוז מהפונים
ללימודי שנה א' למוסדות להשכלה גבוהה ,נדחו  51.5אחוז מכלל הפונים
הערביים .על רקע שיעורי הזכאות הנמוכים ,יחסית ,לתעודת בגרות בקרב
הערבים בישראל ,יש לשיעור הגבוה של דחיית מועמדים מקרב בעלי
תעודת הבגרות במגזר זה ,משמעות מיוחדת .לסיכום דוגמאות אלו,
אפשר לומר ,שבצד הישגים גדולים בצמצום הפערים הן בתחום
התשומות והן בשיעורי ההשתתפות בחינוך היסודי והעל-יסודי ,גדולים
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עדיין הפערים בשיעורי הזכאות לתעודות בגרות ובשיעורי ההשתתפות
בחינוך הגבוה .בעצם משוכפלת כאן תמונה הידועה הן מתחום הפערים
הבין-עדתיים בארץ והן ממרבית ארצות המערב :דהיינו ,בצד הצלחה
צמצום הפערים בהקצאות הבסיסיות ,בשיעורי השתתפות במערכת
החינוך ובהישגים הלימודיים ברמות הנמוכות ,הפערים אינם
מצטמצמים ,ולעתים אף גדלים ,כאשר מגיעים להישגים הלימודיים
ברמות הגבוהות .אחד ההסברים הסבירים ביותר להתפתחות מעין זאת
הוא בכך שהקבוצות החזקות והמבוססות יודעות לנצל ביתר יעילות את
משאביהן ואת המשאבים המוקצים להן על-ידי המערכת השלטונית
לרמותיה ,לעומת הקבוצות החלשות.
ב .אי-השוויון על פי הרקע הסוציו-כלכלי (השכלה והכנסה)
אם נתייחס להשכלת האב כאינדיקטור לרמה סוציו-כלכלית ,הרי שבסוף
שנות השמונים 53 ,אחוז מהילדים היהודים בני השנתיים ,במשפחות
שהשכלת האב עד  8שנות לימוד ,ביקרו בגני-ילדים .השיעור המקביל
בקרב משפחות שהשכלת האב  +13שנות לימוד ,היה  78אחוז .פער
דומה ,אם כי יותר קטן ,נמצא גם לגילאי .3
ממצא אחר ,רלבנטי לנושא זה ,מתייחס להכנסה לפי חמישונים:
המשפחות המצויות בחמישון ההכנסה התחתון משקיעות בחינוך ילדיהן
כעשירית מההשקעה של המשפחות המצויות בחמישון העליון .בניסוח
אחר ,החמישון התחתון מוציא  5אחוז מכלל ההוצאות של משקי הבית
על חינוך בעוד שהחמישון העליון מוציא  41אחוז ,ושני החמישונים
העליונים גם יחד 67 ,אחוז .יש להוסיף לכך שדוקא במשקי הבית של
החמישון התחתון ,שהשקעתם בחינוך ילדיהם נמוכה ,המספר הממוצע
של הילדים גבוה יותר ועל כן גם ההשקעה לילד היא עוד יותר קטנה,
יחסית.
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הוצאות משק בית לחינוך לשנה  ,לפי חמישוני הכנסה1992/93 ,

ממוצע לחינוך
חמישון תחתון
חמישון שני
חמישון שלישי
חמישון רביעי
חמישון עליון

הוצאה שנתית
למשק-בית (ש"ח)

התפלגות ההוצאה
(אחוזים)

2,512
570
1,230
2,302
3,308
5,142

100
5
10
18
26
41

ג .אי-השוויון במגזר היהודי לפי ארצות מוצא
שיעורי הזכאות לתעודת בגרות בקרב יוצאי אסיה-אפריקה נמוכים יותר
משיעורי הזכאות בקרב ילידי ישראל או ילידי אירופה-אמריקה .בעוד
ששיעורי ההצלחה של ילידי ישראל ב -1990היו  50אחוז ושל יוצאי
אירופה-אמריקה באותה שנה היו  42אחוז ,הרי ששיעור ההצלחה של
יוצאי אסיה-אפריקה ,באותה השנה ,היה  29אחוז בלבד .ואולם ,ראוי
לציין כי ,קצב הגידול בשיעורי ההצלחה של יוצאי אסיה-אפריקה
בבחינות הבגרות על פני השנים גדול יותר.
אם נפנה לשיעורי הלמידה באוניברסיטאות ,אנו מוצאים שבין 1965
ל -1993נשמר יתרונם של צעירים בני  20-29ילידי אירופה-אמריקה ,ושל
ילידי ישראל שאבותיהם ילידי אירופה-אמריקה ,על פני ילידי אסיה-
אפריקה או ילידי ישראל שאבותיהם ילידי אסיה-אפריקה בני אותו גיל.
דבר זה בא לידי ביטוי בהפרש בין שני השיעורים ,העומד לאורך כל
התקופה בסביבות ה -10אחוז .יחד עם זאת בבואנו להשוות את היחס בין
השיעורים נוכל לראות שבשעה שב -1965יחס זה היה בסביבות  1:7הרי
שבשנת  1993הוא ירד לכ.1:3 -
אם משווים את שיעורי הזכאות לתעודת בגרות עם שיעורי הלמידה
באוניברסיטאות אנו מוצאים שתלמידים יוצאי אסיה-אפריקה מממשים
את זכאותם להמשך לימודים גבוהים פחות מתלמידים יוצאי אירופה-
אמריקה.
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ד .אי-השוויון במגזר היהודי לפי סוג פיקוח
מערכת החינוך הממלכתית במגזר היהודי מורכבת משני "סוגי פיקוח"
המבטאים למעשה קיומן של שתי תת-מערכות .בחנו את ההבדלים בין
המגזרים לפי הבדלים בתשומות ובהישגים.
תשומות :ההקצאה לכיתה בחינוך הממלכתי-דתי ,ועוד יותר מכך
ההקצאה לתלמיד בתת-מערכת זאת ,גבוהה מההקצאה לכיתה ולתלמיד
בחינוך הממלכתי .שני הסברים עיקריים לפערים אלה ל"טובת" החינוך
הממלכתי-דתי:
Formatted: Bullets and Numbering

א .ממוצע השעות לכיתה במגזר זה גבוה יותר היות שההרכב הסוציו-
כלכלי של תלמידיו נמוך יותר ,ועל כן בתי-הספר מקבלים יותר
תמיכה באמצעות סל הטיפוח.
ב .ממוצע השעות לתלמיד במגזר זה גבוה יותר הן מהסיבה הנזכרת לעיל
והן משום שממוצע התלמידים לכיתה במגזר זה גם הוא נמוך יותר.
ג .לגבי כוח ההוראה בשני המגזרים ,נמצא שבאופן שיטתי ההשכלה
הממוצעת של מורי החינוך הממלכתי גבוהה מהשכלת מורי החינוך
הממלכתי-דתי.
הישגים :שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות (מקרב תלמידי י"ב) בחינוך
הממלכתי-דתי דומים לאלה של תלמידי החינוך הממלכתי ,זאת למרות
ההבדל בשיעור התלמידים טעוני הטיפוח מכלל התלמידים ,שהוזכר
לעיל .הסבר אפשרי אחד לתופעה זאת הוא ,שבמערכת החינוך
הממלכתי-דתי מושקעים מאמצים רבים יותר בקידום הלמידה לקראת
בחינות הבגרות ו/או קיימת מוטיבציה גבוהה יותר בקרב תלמידים אלה
להצליח בבחינות .הסבר אפשרי שני לממצא זה הוא ,שקיימת מידה
גדולה יותר של סלקטיביות בבתי-הספר העל-יסודיים של החינוך
הממלכתי-דתי לעומת בתי-הספר היסודיים במגזר זה .יש לכך ביטוי
בשיעורי נשירה גבוהים יותר מבתי-הספר העל-יסודיים בחינוך
הממלכתי-דתי ,ומעבר חלק מתלמידי מגזר זה אל החינוך הממלכתי
בכיתות הגבוהות (ראה למשל את העובדה שמספר תלמידי כיתה י'
בתשנ"ה בחינוך הממלכתי-דתי היה  88אחוז ממספר תלמידי כיתה ט'
בשנה זאת ואילו מספר תלמיד כיתה י' בחינוך הממלכתי היה  98אחוז
ממספר תלמידי כיתות ט') .הסבר שלישי אפשרי הוא בכך שתלמידי
החינוך הממלכתי-דתי לומדים ברובם בכיתות קטנות יותר מתלמידי
החינוך הממלכתי.
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 .8סיכום
את תפקודה של מערכת החינוך בקונסטלציה החברתית הפלורליסטית
של ישראל על סף המאה העשרים ואחת ,יש לבחון על רקע ההתפתחויות
הכלליות בחברה .מצד אחד ,אנו עדים למידה הולכת וגוברת של
פרמיסיביות כלפי גילויים של נפרדות תרבותית ואקולוגית .פרמיסיביות
זאת מאפשרת את הרחבת ההשתתפות של קבוצות שבעבר היוו את
השוליים של החברה (חוגים חרדיים ,המגזר הערבי וחלקים גדולים של
יוצאי ארצות המזרח) בחיים החברתיים והפוליטיים במדינת ישראל .מן
הצד השני מסייעת כנראה פרמיסיביות זאת להתפתחות אווירה של
ניכור ,ופעמים אף עוינות ,בין קבוצות שונות (בין חילוניים לדתיים,
למשל) ,ולהתפתחותן של גישות המבקשות ליטול מן הקבוצה שכנגד את
הלגיטימיות שלה ופעמים אף את זכויותיה (למשל ,היחס של חלק מבין
הרוב היהודי כלפי המיעוט הערבי) .אנו עדים לכך שחלק מערכי היסוד
של החברה הישראלית בשנותיה הראשונות אינם מקובלים עוד על כל
חלקי הציבור לקבוצותיו כמסכת שאין עליה עוררין (ייתכן אמנם שגם
בעבר ערכים אלה לא היו מקובלים על כל הקבוצות שהיוו את החברה
בישראל ,אך בדרך כלל המערערים נמנעו מלתת לכך ביטוי פומבי) .כך
היחס לציונות ,למשטר הדמוקרטי ,לביטחון ,או לאחריות לאומית.
השאלה העומדת בפני חוקרי החברה הישראלית (וקברניטיה) היא ,על
כן ,האם תהליכים אלה יתגברו ויחוללו התפוררות ואנומיה על רקע
הישחקות הסולידריות החברתית ,ואם שמא יצמחו מנגנונים חדשים של
גיבוש הסולידריות החברתית אם בגין רהביליטציה של חלק מן הערכים
הבסיסיים של החברה ,ואם על יסוד התפתחות של מערכת ערכים חדשה
(או – שני אלה כאחד) .אנו נתייחס לעניין זה מן ההיבט של מקום מערכת
החינוך בתהליכים הנזכרים.
ראינו בדיון שלעיל הן את המנגנונים הפועלים לחיזוק המסגרת
המשותפת לכל חלקי המערכת (כגון השפה ,הכשרת המורים ,בחינות
הבגרות וקריטריונים אחידים ו"שקופים" להקצאה במערכת
הממלכתית ,או רוב האלמנטים של תפקיד האזרח) ,וכן תהליכים רבי
עוצמה הפועלים לנפרדות (כגון תת-מערכות נפרדות ,חלקים נפרדים
בתכניות הלימוד ,ודגשים ייחודיים בתחום הערכים והסמלים ועוד) .אין
לנו הכלים האנליטיים וחסרה פרספקטיבה היסטורית על מנת לקבוע
מעין "מאזן" :האם יהיה בכוחם של המנגנונים המשותפים להבטיח את
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הסולידריות החברתית המינימלית הדרושה לתפקוד תקין של החברה ,או
שמא יחוללו ויעמיקו תהליכי הנפרדות בתחום החינוך את הפיצול
החברתי הקיים וימנעו היווצרותה של סולידריות זאת .ניתן אולי לשער
כבר בשלב זה ,שכל עוד מערכת החינוך תצליח למלא מספר תנאים לגבי
האוכלוסייה כולה ,כי אז ייתכן שהתגברות הפלורליזם בחברה ובחינוך
תתרום לגיבוש סולידריות כוללת .זאת היות שפירושו של פלורליזם הוא
הרשאה לקבוצות שונות לקיים לפחות חלק מסגנון החיים ,התרבות
והמסורת הייחודיים להן ,במקביל לקיומה של הזדהות עם ערכי הכלל
הרחב היותר .הרשאה כזאת ממתנת על כן את הנטייה להיפרדות ,ולניכור
מהמסגרות הכלליות.
בין תנאים אלה ניתן למנות :הענקת מינימום משותף בתחומי הידע
והמיומנויות ,תשתית תרבותית( ,כגון שפה ,סגנון חיים ומערכת סמלים
ודימויים) והזדהות עם תפקיד האזרח ,המשך המאמץ להשוואת סיכויי
ההצלחה החינוכית לתלמידים יוצאי כל השכבות והקבוצות החברתיות.
ניתן לרמוז על כיוונים אפשריים של התפתחות ,הקשורים כולם
להתגברות אופיה הפלורליסטי של החברה הישראלית .אף אחת מתת-
המערכות הפועלות בתחום מערכת החינוך הישראלית ,אינה מערערת על
עצם זכות קיומה של החברה ואינה קוראת לתלמידיה ולבוגריה להילחם
בה או לחבור עם אויביה כדי להשמידה .נהפוך הוא  -כל תת-מערכת,
בסגנונה ועם דגשיה ,מבקשת להעניק  -בין השאר  -חינוך אזרחי אף אם
הפרשנויות למושג "האזרח" שונות מקבוצה לקבוצה .מעניין לציין
בהקשר זה ,כי דברים אלה חלים בהחלט על מרבית בתי-הספר והמחנכים
במגזר הערבי ,והם זוכים לאחרונה לחיזוק גם מחלק ממחנה החרדים
(מערכת "אל המעיין" אינה מערערת על זכות קיומה של מדינת ישראל
וממילא מבקשת לחנך את תלמידיה לאזרחות בה .יש בהקשר זה קושי
גדול להערכתנו ,בגין השחרור הגורף משירות צבאי הניתן לכל הערבים
ולכל בני ובנות האוכלוסייה החרדית .השירות הצבאי הוא התפקיד בהא
הידיעה של האזרח הישראלי (מכל מקום  -כך היה עד כאן) ,ושחרור
מתפקיד זה לשני מגזרי ציבור ,המהווים יחדיו כשליש מן האוכלוסייה,
עלול לפגוע במשמעותו הסמלית כמגבש סולידריות חברתית רחבה).
מעניין להצביע בהקשר זה על מכניזם שהופיע באחרונה במערכת
החינוך דוקא ,ואשר ניתן לפרשו בכיוון הנרמז לעיל .שתי ועדות ציבוריות
הוקמו בשנים האחרונות על מנת להתייחס לאלמנטים שדומה היה כי הם
חסרים בחינוכם של ילדים הלומדים במערכת .ועדת שנהר עסקה
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בסוגיית החינוך היהודי במערכת החינוך הממלכתי .המלצותיה של
הוועדה אמורות לחזק את הזיקה למסורת ולתרבות היהודית של תלמידי
החינוך הממלכתי (היהודי ,כמובן)( .יש מי שסוברים כי גם בחינוך
הממלכתי-דתי קיימת בעיה חמורה של אי רצון ללמוד את מקצועות
היהדות .ממילא עשויות המלצות ועדת שנהר להיות רלוונטיות גם
למערכת החינוך הממלכתי-דתי ,בו אין מודים ,כמובן ,לפי שעה בקיומה
של בעיה מעין זאת .ועדת קרמניצר עסקה בסוגיית החינוך הדמוקרטי
במערכת החינוך הישראלית .המלצותיה של ועדה זאת אמורות לחזק
ולהעמיק את החינוך לסדר חיים ולמשטר דמוקרטיים .אף שהדברים לא
הועמדו כך ,ניתן אולי לטעון שיישום מלא של המלצות שתי ועדות אלה
יחזק את האלמנטים החלשים יותר בכל אחת מתת-המערכות היהודיות:
תועמק ההיכרות עם אוצרות התרבות היהודית בקרב תלמידי החינוך
הממלכתי ,ותחוזק המחויבות לאורח חיים דמוקרטי בקרב תלמידי
החינוך הממלכתי-דתי.
מאד רלבנטית לדיון זה היא מערכת החינוך של המגזר הערבי .זאת
האוכלוסייה היחידה אשר מראשית ימי המדינה זכתה לקיום נפרד ,הן
במובן החברתי-אקולוגי והן בתחום החינוך :רובם המכריע של ילדי
הערבים הישראליים למדו ולומדים בבתי"ס משלהם ,ביישוביהם,
בשפתם ,ועל פי לוח שנה המתחשב בימי המנוחה השבועיים המקובלים
עליהם (כמוסלמים וכנוצרים) ובימי חג ומועד שלהם .אין לנו מדדים
שיאפשרו הכללה כי הקיום החברתי הנפרד היווה מכשול בפני
השתלבותם החברתית של בני מגזר זה ורקע להיווצרות תודעה מנוכרת
למדינת ישראל ולחברתה .אין לנו גם מדדים המצביעים בכיוון ההפוך,
כלומר שהם היוו רקע להיווצרות תודעה המזדהה עם מדינת ישראל
וחברתה .ואולם ,מבלי לטעון לקשר סיבתי ברור ,נוכל לקבוע כי ערביי
ישראל משלימים כיום עם היותם אזרחי מדינת ישראל ומזדהים,
במידות שונות ,עם אזרחותם זאת .גם שיעורי העזיבה את הארץ של בני
מגזר הזה במשך חמישים שנות קיומה של מדינת ישראל היו מוגבלים
ואין בהם כדי להעיד על ניכור עמוק או חריף .כמו כן נוכל לקבוע -
כאינדיקטור אפשרי להשתלבות תרבותית  -ששיעורי השליטה בשפה
העברית ומידות השימוש בה בקרב בני המגזר עלו במשך שנות קיומה של
המדינה .יתכן אפוא שנפרדותו התרבותית ,חברתית ,חינוכית ואקולוגית
של המגזר הערבי במדינת ישראל ,יכולה להוות דוגמא לאפשרויות
התגבשותה של סולידריות עם החברה הכוללת (ולו רופפת ,במקרה זה).
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יש לזכור שלגבי כל תת הקבוצות האחרות בחברה הישראלית קיימת
התודעה האתנית  -אף כי במידות שונות  -של השתייכות לעם היהודי
כבסיס להתגבשות סולידריות כלל-חברתית .יוצא אפוא ,שתופעת ריבוי
הקבוצות בחברה הישראלית ,המבקשות ברובן לקיים ,במידות שונות,
אורחות חיים וזיקות תרבותיות ייחודיות (ובכלל זה תת-מערכות
חינוכיות משלהן) ,אינה חייבת בהכרח להביא לידי התפוררות חברתית
ו/או להתרופפות או הישחקות בסיסי הסולידריות הכוללים.

מקורות
שלמה הרשקוביץ ,מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,מגמות
והתפתחויות ,דו"ח סטטיסטי.1994 ,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים
שונות.
צבי לם "המורה הישראלי :רוטיניזציה של שליחות" בתוך ו .אקרמן ,א.
כרמון וד .צוקר (עורכים) חינוך בחברה מתהווה ,הוצאת מכון ון ליר
ירושלים ,תשמ"ה.
המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל ,הקצאת משאבים לשירותים
חברתיים ,ירושלים.1996 ,
משרד החינוך והתרבות ,המינהל לכלכלה ולתקציבים ,גף לכלכלה
וסטטיסטיקה ,מערכת החינוך בראי המספרים ,ירושלים ,שנים
שונות.
משרד החינוך והתרבות ,מבחר נתונים על מערכת החינוך ,מרץ .1994
(מבוסס על עיבוד מתוך סקר הוצאות המשפחה .)1992/3

שוק העבודה בחברה פלורליסטית

213

שוק העבודה בחברה פלורליסטית
ג'ימי וינבלט
 .1מבוא
הגורם הכלכלי הוא אחד הגורמים החשובים בחברה בעלת הרכב
אוכלוסייה מגוון .בעבודה זו נתמקד בעיקר בנושאי הפלורליזם העדתי
והאתני של החברה הישראלית ,ובמידה פחותה גם בנושא המיגדר (ג'נדר)
ומקום המגורים .נתייחס אל התחלקות השכר והשתנותו על פני זמן כדבר
נתון ,ונבחן תוך כדי כך את תפקודם היחסי והמוחלט של המרכיבים
השונים של החברה הישראלית בשוק העבודה.
מראשית ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל ,מאופיינת החברה
כקולטת עלייה של יהודים מארצות מוצא שונות הנבדלים בצורה
משמעותית בתרבותם .ליד החברה היהודית קיימת חברה ערבית
(מוסלמית ,נוצרית ודרוזית) הנבדלת מהחברה היהודית בדתה ,תרבותה
ולאומיותה .שתי קבוצות אוכלוסייה אלו מהוות את עיקר שוק העבודה,
אך בשנים האחרונות התפתחה קבוצה שלישית ,קטנה מאד לעומת שתי
הקבוצות הנ"ל  -עובדים זרים ,בעיקר מארצות מזרח-אירופה ,דרום-
מזרח אסיה ,דרום אמריקה ואפריקה .נמעיט בניתוח קבוצה שלישית זו,
אשר לפחות ברגע זה ,אינה נחשבת חלק אינטגרלי של החברה הישראלית.
השיח הלאומי לגבי אופי החברה היהודית הרצוי עבר תמורות במהלך
הזמן .בשנים הראשונות ,לאחר קום המדינה ,ננקטה מדיניות חברתית
שהצביעה על שאיפה ליצירת כור היתוך ( )Melting potבחברה היהודית
בישראל .במשך הזמן חלה התרחקות מהאידיאל של כור היתוך
והתקרבות למודל של "קערת סלט" ( .)Salad bowlזהו מודל של חברה
שבה מתקיימים הבדלים וגוונים עדתיים ,אבל היא פועלת בהרמוניה
ומתוך סולידריות חברתית.
היחס לחברה הערבית בישראל היה שונה מלכתחילה .מעולם לא
היתה שאיפה ליצירת כור היתוך בין יהודים לערבים ,לא במובן התרבותי
ובוודאי שלא במובן הלאומי .השיח בנושא הערבים התמקד ביצירת
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שוויון זכויות ,שיביא ליצירת שוויון הזדמנויות בין שתי החברות .אפשר
לומר שגם במקרה זה השאיפה היא ליצירת "קערת סלט" ,אם כי בדרגת
הטרוגניות גדולה הרבה יותר מזו שבתוך החברה היהודית.
בין אם מדובר בכור היתוך או בקערת סלט ,אין ספק שחברה
הטרוגנית כמו החברה הישראלית עשויה לתפקד עם מידה מינימלית
נחוצה של הרמוניה וסולידריות חברתית אם אכן יהיה שוויון הזדמנויות
כלכלי .משמעות הדבר היא ששוק העבודה צריך שלא להפלות על בסיס
אתני או עדתי .מאחר ששוק זה פועל בשיטה קפיטליסטית היוצרת
פערים ,חשוב שלא יהיה מתאם בין פערי ההכנסה לבין ההרכב העדתי או
האתני של האוכלוסייה .כמובן ,שעצם קיום הפערים מקטין את
הסיכויים להרמוניה ולסולידריות .אבל ,אם לא תהיה זהות לאומית
ועדתית לפערים אלו ,יעלמו גורמים אלה מהמאבק החברתי ,אשר יתמקד
אז בנושא צמצום פערי ההכנסה באופן כללי ,ולא יהיו בו גוונים עדתיים
ולאומיים .במלים אחרות ,תנאי הכרחי לקיומה הבריא של חברה
פלורליסטית הוא שלא תהיה זהות בין מעמדות כלכליים וחברתיים ובין
חלוקה לקבוצות אוכלוסייה ממוצא עדתי או לאומי מוגדר.
האוכלוסייה הוותיקה ,שרובה המכריע היה ממוצא אשכנזי ,היתה
הקבוצה השלטת עם קום המדינה הן מבחינה פוליטית והן מבחינה
כלכלית .עם בוא גלי העלייה הגדולים בשנות החמישים והשישים עלה
בצורה משמעותית שיעור האוכלוסייה ממוצא מזרחי .עצם היותה ותיקה
פחות ,משכילה פחות ובעלת תרבות שונה ,הביא למיקומה בעמדה נחותה
מבחינת אפשרויות ההשתכרות .השאלה המרכזית שתיבדק בעבודה זו
היא ,האם נוצרה במשך הזמן מגמה של צמצום פערים בין העדות השונות
באוכלוסייה היהודית ובין החברה היהודית והערבית בישראל? האם שוק
העבודה מתפקד כגורם המגביר את שוויון ההזדמנויות בין קבוצות
האוכלוסייה וכתוצאה מכך משפר את סיכוייה של החברה הפלורליסטית
להתקיים כחברה בריאה? בפרק השני בעבודה נציג פרופיל כללי של שוק
העבודה על פני זמן ובפרק השלישי נבחן התפתחויות בנושאי שכר
והכנסות .הפרק הרביעי מסכם את העבודה.
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לוח  .1אוכלוסיית בני  15ומעלה לפי תכונות כוח העבודה* (אלפים)

סך-
הכל

אינם
בכוח
העבודה בכוח
העבודה

יהודים

ערבים ואחרים

סה"כ

אינם
בכוח
העבודה

1,074
1,258
1,573
1,809
2,079
2,316
2,464
2,700
3,363

490
578
732
900
1,040
1,130
1,179
1,242
1,484

105
134
155
223
277
345
411
502
657

שיעור גידול שנתי ממוצע לכל תת תקופה (אחוזים)
- 1955
3.3
3.2
3.7
3.1
3.4 1960
4.8
4.6
4.4
4.4
4.4 1965
4.2
2.8
1.9
3.3 1970
2.9
2.8
3.2
2.8
3.0 1975
1.7
2.2
2.1
2.8
2.5 1980
1.1
1.6
1.6
2.3
2.0 1984
0.9
1.5
1.4
2.2
1.8 1990
3.0
3.7
3.1
4.6
3.9 1996

5.0
2.9
7.6
4.4
4.5
4.5
3.4
4.6

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1984
1990
1996

1,179
1,392
1,727
2,032
2,356
2,661
2,876
3,202
4,020

631
736
912
1,001
1,148
1,318
1,444
1,650
2,157

547
656
815
1,031
1,209
1,343
1,432
1,552
1,863

*הנתון עד  1985מתייחס לאוכלוסייה מגיל  14ומעלה .
**בכל הלוחות הכוונה לכוח העבודה האזרחי.

סה"כ

אינם
בכוח
העבודה

57
78
83
131
168
212
252
310
381

6.5
1.2
9.5
5.1
4.8
4.4
3.5
3.5
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 .2שוק העבודה בישראל :פרופיל
כוח העבודה הכולל של ישראל גדל מאז  1955כמעט פי  ,4.5בתוך כך,
החלק היהודי גדל פי  3.5והערבי פי  .6.5קצב הגידול לא היה אחיד על פני
זמן .באוכלוסייה היהודית הבוגרת עלה קצב הגידול השנתי הממוצע עד
 1965והגיע לרמה של  4.6אחוז ,לאחר מכן הוא ירד בהתמדה עד הגיעו
לשיעור גידול שנתי ממוצע של  1.5אחוז לתקופה  1985עד  .1990רק
בעשור האחרון ,בין  1990ל -1996קפץ קצב הגידול לשיעור שנתי ממוצע
של  3.7אחוז .שינוי זה נובע מגל העלייה הגדול משטחי בריה"מ לשעבר.
קצב הגידול של האוכלוסייה הערבית הבוגרת היה גבוה ברוב התקופות
מזה של האוכלוסייה היהודית .אמנם מאז  1970ועד  1990ירד גם הוא
בהתמדה ,אך נשאר ברמה גבוהה של כ -3.4אחוז בממוצע לשנה .בין 1990
1
ל -1996עלה קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה הבוגרת של לא-יהודים
ל -4.6אחוז .גם זה ,כמו באוכלוסייה היהודית נבע בעיקר מגל העלייה
משטחי ברה"מ לשעבר.
שינויים אלה (ואחרים במידה פחותה) תרמו לשינוי עקבי שחל בהרכב
כוח העבודה על פני השנים .שיעור המרכיב היהודי בכוח העבודה יורד
בהתמדה אף שהוא נשאר מכריע .באמצע שנות החמישים היוו היהודים
כ -93אחוז מכוח העבודה ובמחצית השנייה של שנות התשעים כ -87אחוז
בלבד (לוח 2א) .נתונים אלה אינם כוללים את העובדים הפלסטיניים
מהשטחים ואת העובדים הזרים .אם אלה היו מובאים בחשבון כחלק
מכוח העבודה הזמין במדינת ישראל ,היתה הסטטיסטיקה מצביעה על
ירידה גדולה יותר של שיעור היהודים בכוח העבודה בשנות השמונים
והתשעים.
בתוך כוח העבודה היהודי ,עלה בהתמדה שיעור ילידי ישראל מכ-30
אחוז באמצע שנות השבעים עד לכדי רוב כוח העבודה היהודי באמצע
שנות התשעים .שיעור ילידי אירופה-אמריקה ,שהיו הקבוצה הגדולה
ביותר באמצע שנות השבעים והיוו אז כ -40אחוז מכוח העבודה היהודי,
ירד עד  1990לרמה של  24אחוז .בגלל העלייה מבריה"מ לשעבר עלה
מחדש משקלם ל -29אחוז ב .-1995גל העלייה הגדול שהחל להגיע
בראשית העשור תרם ב -1995כ -12אחוז מכוח העבודה היהודי.
 1כל העולים המוגדרים כלא-יהודים או כנוצרים נרשמים בסטטיסטיקה בקבוצת
"ערבים ואחרים".
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לוח 2א .כוח העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה* ,אחוזים
כל האוכלוסייה

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1984
1990
1996

סה"כ

כוח
עבודה

100
100
100
100
100
100
100
100
100

54
53
53
49
49
50
50
52
54

אינם בכוח העבודה

כוח העבודה

אינם
בכוח
עבודה

סה"כ

כוח
עבודה

אינם
בכוח
עבודה

סה"כ

כוח
עבודה

אינם
בכוח
עבודה

46
47
47
51
51
50
50
48
46

100
100
100
100
100
100
100
100
100

93
92
93
88
91
90
88
89
87

8
8
8
11
9
10
12
11
13

100
100
100
100
100
100
100
100
100

91
89
89
88
87
84
82
79
81

9
11
11
12
13
16
18
21
19

לוח 2ב .כוח העבודה היהודי לפי ארצות מוצא* ,אחוזים
יהודים
בכוח
העבודה**

1973
1975
1980
1986
1989
1990
1993
1995

100
100
100
100
100
100
100
100

ילידי ישראל לפי מוצא
אסיה -אירופה-
סה"כ ישראל אפריקה אמריקה

28
31
39
49
54
55
54
55

4
5
5
7
8
8
10
11

9
11
15
21
25
25
26
26

* מ -1985בני  15ומעלה.
** כולל ארץ או תקופת עלייה לא ידועות.

14
16
17
20
20
20
18
18

ילידי
אסיה-
אפריקה

32
30
28
25
22
22
18
15

ילידי
אירופה-
אמריקה
סה"כ עולי
+1990

39
39
33
27
24
24
28
29

1
10
12
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ציור  . 1כוח עבודה יהודי ,לפי מוצא
אחוזים
100%
80%
אירופה-אמריקה
אסיה -אפריקה
ישראל

60%
40%
20%

1995

1993

1990

1989

1986

1980

1975

1973

0%

א .השתתפות בכוח העבודה
שיעור ההשתתפות הממוצע בכוח העבודה מסך האוכלוסייה הבוגרת נע
בין  47ל -54אחוז .במהלך השנים הסתמנה ירידה בשיעור ההשתתפות עד
אמצע שנות השבעים ומאז יש מגמת עלייה יציבה ואיטית במשתנה זה.
שיעורי ההשתתפות תלויים בגורמים רבים :גורמים תרבותיים,
המשפיעים על הרצון של קבוצות אוכלוסייה שונות לצאת לעבודה
(לדוגמא נשים); גורמים דמוגרפיים ,המשנים את מבנה הגילים של
האוכלוסייה ואת הרכבה האתני והעדתי; גורמים מוסדיים וחוקיים
הקובעים את גיל היציאה לפנסיה ,אורך השירות הצבאי ועוד; גורמים
כלכליים וחברתיים המשפיעים על הרצון של אנשים לחפש עבודה בעיקר
בתקופות מיתון ומשפיעים על הביקוש לחינוך ,בעיקר תיכוני ועל-תיכוני.
אין ספק שכל הגורמים הללו וגורמים נוספים השפיעו על השינויים שחלו
בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה במהלך השנים .לא נוכל לנתח כאן את
כל הגורמים ,ולכן נציין כמה עובדות הנוגעות למבנה ההטרוגני של כוח
העבודה הישראלי.
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ההרכב הלאומי והעדתי של כוח העבודה משתנה באיטיות על פני
השנים .שיעור היהודים יורד בהתמדה ובתוכם יורד שיעורם של ילידי
אירופה-אמריקה וצאצאיהם .לעומת זאת ,שיעורם של הערבים ושל ילידי
אסיה-אפריקה ובניהם עולה בהתמדה .הדבר נובע בעיקר מהבדלים בקצב
הצמיחה של האוכלוסיות השונות.
שיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה היהודית בכוח העבודה גבוהים
במידה מועטה מאלה של האוכלוסייה כולה ומשתנים על פי אותן מגמות.
תופעה בולטת העולה מן הנתונים על שיעורי ההשתתפות של גברים ונשים
היא ששיעורי ההשתתפות של גברים ירדו מאוד במהלך השנים ,מכ-78
אחוז ב -1960לכ -61אחוז ב .-1996לעומת זאת ,כפי שקרה בארצות רבות
אחרות במערב ,שיעורי ההשתתפות של נשים עלו התמדה מכ -30אחוז
ב -1960לכ -51אחוז ב .-1996מגמות סותרות אלו בשיעורי ההשתתפות של
נשים וגברים גרמו ליציבות הכוללת של משתנה זה מראשית התקופה
לסופה (ראה לוח .)3
בחברה הערבית שיעורי ההשתתפות בכוח עבודה נמוכים יותר .גם הם
היו יציבים במידה רבה במשך השנים ונעו סביב  40אחוז מהאוכלוסייה
הבוגרת .שיעורי ההשתתפות של הגברים ירדו במשך השנים ,בדומה
למגמה בחברה היהודית .הם היו ברמה של כ -75אחוז בשנות השישים
והגיעו לרמות של כ -67אחוז באמצע שנות התשעים .ההבדל המהותי
לעומת החברה היהודית הוא בשיעורי ההשתתפות של נשים .אמנם
שיעורי ההשתתפות של הנשים הערביות עלו בצורה משמעותית במהלך
השנים ,דבר המבטא שינויים תרבותיים ,עלייה ברמת ההשכלה שלהן
ואולי אף הרחבת הזדמנויות התעסוקה שלהן במגזר הערבי .אבל ,רמת
שיעורי ההשתתפות של הנשים במגזר הערבי עדיין נמוכה ביותר .בשנות
השישים היה השיעור כ -7אחוז ,ולאחר עלייה מרשימה מגיע שיעור
השתתפותן בשנות התשעים לכדי  18אחוז.
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לוח  .3שיעור השתתפות בכוח העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה ומין*
אחוז מהאוכלוסייה בכל תא
כל האוכלוסייה
1960
1965
1970
1975
1980
1984
1990
1996

ערבים ואחרים

יהודים

סה"כ

גברים

נשים

סה"כ

גברים

נשים

סה"כ

גברים

נשים

52.9
52.8
49.3
47.4
49.5
50.2
51.5
53.7

78.1
76.1
69.2
64.9
63.7
63.2
62.3
61.1

27.3
29.4
29.3
31.6
35.7
37.6
41.1
45.6

54.1
53.5
50.3
48.5
51.2
52.1
54.0
55.9

78.4
75.6
68.5
64.2
63.5
62.7
61.2
61.2

29.5
31.3
32.0
34.7
39.2
41.9
46.4
50.9

41.4
41.3
39.2
38.4
38.6
38.3
42.1

75.4
74.4
70.4
64.9
66.1
67.9
66.6

7.2
7.2
8.4
11.8
11.3
12.2
17.7

ציור  . 2השתתפות נשים וגברים בכוח העבודה
אחוזים
80
60
40
20
0
1960 1965 1970 1975 1980 1984 1990 1996
נשים

גברים

שוק העבודה בחברה פלורליסטית

221

בגלל זמינות נתונים מוגבלת נעשה ניתוח שיעורי ההשתתפות בכוח
העבודה ,במרכיבי החברה היהודית ,רק עבור שני העשורים האחרונים,
מאז  .1975תקופה זו מאופיינת בעלייה משמעותית של שיעורי
ההשתתפות הכוללים ,בעיקר בשל עליית שיעור ההשתתפות של נשים .אין
ספק שהדבר הושפע מכניסה של עובדים צעירים למעגל העבודה ,אשר גם
אם לא נולדו בישראל ,צמחו והתחנכו בה ,וכן מהעלייה מברית-המועצות
לשעבר ,בה היו שיעורי השתתפות גבוהים במיוחד של נשים.
מתוך שלוש הקבוצות הגדולות בקרב כוח העבודה היהודי  -ילידי
ישראל ,ילידי אסיה-אפריקה וילידי אירופה-ואמריקה  -הראשונה היא
בעלת שיעורי ההשתתפות הגבוהים ביותר .שיעורים אלה ,שהיו ברמות
של  42ו -50אחוז לנשים וגברים ,בהתאמה ,ב ,-1975הגיעו בשנים
האחרונות לרמה שמעל ל -60אחוז לשני המינים (לוח  .)4הדבר משקף את
הרכב הגיל הצעיר ,יחסית ,של קבוצה זו ,בהשוואה לשתי הקבוצות
האחרות ,ואת רמת ההשכלה הגבוהה הדומה לזו שבחברה המערבית
המודרנית.
בקרב ילידי ישראל ,נמוכים ביותר דוקא שיעורי ההשתתפות של בני
הדור השני של ילידי ישראל .ייתכן שהדבר נובע מכך שתת קבוצה זו
צעירה יחסית בהשוואה לקבוצות האחרות .ילידי ישראל שאביהם יליד
אירופה-אמריקה הם הפעילים יותר בשוק העבודה מקרב כלל ילידי
ישראל ,ושיעורי ההשתתפות שלהם מגיעים ב -1996ל -72ו -68אחוז
לגברים ולנשים ,בהתאמה .ההבדל בינם לבין ילידי ישראל שאביהם הוא
יליד אסיה-אפריקה הוא קטן יחסית ,שם שיעורי ההשתתפות הם  64ו-61
אחוז לגברים ולנשים ,בהתאמה .בקבוצה אחרונה זו התחוללו התמורות
המשמעותיות ביותר ,בין אם משווים את השיעורים לשיעורי ההשתתפות
של אותה קבוצה ב 40( -1975ו -34אחוזים לגברים ולנשים ,בהתאמה) ,או
אם משווים לשיעורי ההשתתפות של ילידי אסיה-אפריקה ,שאצלם
קיימים עד היום הבדלים גדולים בין גברים ונשים.
באופן כללי ניתן לומר ,ששיעורי ההשתתפות בכוח העבודה משקפים
מספר תופעות חברתיות .ככל ששיעורים אלה גבוהים יותר עבור קבוצת
אוכלוסייה ,קבוצה זו פעילה יותר מבחינה כלכלית ,פרודוקטיבית יותר
ותורמת תרומה חומרית גדולה יותר לחברה .יתר על כן ,משתנה זה
מצביע על יכולתה של הקבוצה להשתלב בשוק העבודה ולנצל הזדמנויות
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לוח  .4השתתפות יהודים בכוח העבודה לפי קבוצות מוצא
אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

ילידי
אירופה-אמריקה

ילידי
יהודים ילידי ישראל לפי מוצא
ישראל אסיה -אירופה -אסיה-
סה"כ סה"כ
אפריקה אמריקה אפריקה סה"כ

עלו +90

1975
סה"כ
גברים
נשים

49.4
64.3
34.9

45.7
49.6
41.7

46.9
52.6
41.0

37.2
40.3
33.9

53.1
57.1
49.0

48.9
72.2
25.9

53.5
72.3
36.0

1980
סה"כ
גברים
נשים

51.2
63.5
39.2

49.9
53.9
45.8

44.5
49.4
39.5

43.8
47.3
40.2

58.6
62.7
54.2

52.4
73.3
32.5

51.7
67.6
37.3

1985
סה"כ
גברים
נשים

51.6
61.8
41.7

52.8
56.9
48.6

44.3
45.9
42.6

48.6
53.2
43.7

62.8
67.2
58.3

52.9
71.6
35.4

48.6
62.2
36.6

1988
סה"כ
גברים
נשים

53.6
62.4
45.0

56.5
60.4
52.5

47.2
48.8
45.5

53.4
58.1
48.6

65.8
69.8
61.7

53.3
70.3
37.2

48.6
59.7
39.0

1990
סה"כ
גברים
נשים

53.6
61.2
46.4

57.2
60.3
54.1

45.4
45.6
45.2

55.5
59.5
51.4

66.6
70.2
62.9

53.6
68.6
39.2

46.9
56.8
38.4

1993
סה"כ
גברים
נשים

54.9
61.8
48.4

59.2
61.4
57.0

47.8
48.9
46.7

59.4
62.4
56.3

67.2
68.7
65.6

51.2
65.7
37.7

50.1
60.0
41.9

54.7
64.8
46.4

1995
סה"כ
גברים
נשים

56.0
61.8
50.6

61.2
62.4
59.9

49.2
47.6
50.7

62.6
64.2
60.9

68.8
71.3
66.4

51.1
63.7
39.1

50.6
59.8
43.0

54.0
62.5
46.9

1996
סה"כ
גברים
נשים

55.9
61.2
50.9

61.4
62.4
60.3

49.8
48.3
51.3

62.5
64.2
60.7

69.8
71.8
67.7

49.9
62.4
38.2

50.4
58.6
43.6

53.0
61.0
46.0
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כלכליות המוצעות על-ידי המערכת הכלכלית .מלוח  4עולה שהפערים בין
נשים לגברים בפעילות בשוק העבודה הצטמצמו במידה זו או אחרת בתוך
כל קבוצות האוכלוסייה .הפערים בין היהודים ללא-יהודים לא
הצטמצמו ונשארו דומים לאלו ששררו בעבר .בקרב היהודים ,לעומת
זאת ,הפערים בין יהודים ממוצא מזרחי לאלו ממוצא אשכנזי הצטמצמו
הן עבור אלה בדור הראשון (ילידי חו"ל) ,ובמיוחד עבור אלה בדור השני
(ילידי ישראל) .ההתפתחויות מעידות על כך שהזמן ,בשילוב המנגנונים
החברתיים והמדיניות החברתית ,הביאו להחלשת הבדלים אינהרנטיים
שהיו קיימים בעמדות המוצא .היוולדות בישראל ,על כל המשתמע מכך
מבחינה תרבותית וחינוכית ,גורמת לטשטוש ההבדלים בכל הנוגע
למעורבות בשוק העבודה ולמידה של הרמוניזציה ,אם לא להומוגניזציה
בתחום זה.
ב .השכלה וחינוך
ההון האנושי הוא אחת התשומות החשובות הגלומות בכל עובד .הון
אנושי נרכש בדרך כלל באמצעות חינוך והשכלה וזוכה לתמורה בשוק
העבודה .אין ספק ,לכן ,שהבדלים מהותיים ברמת החינוך יביאו להבדלי
הכנסה ומעמד חברתי .אם קבוצות אוכלוסייה הנבדלות בשיוכן האתני או
העדתי נבדלות באופן מהותי גם ברמת ההשכלה שלהם ,אזי פערי
ההכנסה והמעמד החברתי יהיו מזוהים גם הם מבחינות אתנית ועדתית.
הבדלים בולטים ברמות ההשכלה של קבוצות אוכלוסייה שונות עלולים
לגרום לניכור חברתי .צמצום הבדלים אלה ,אם כן ,עשוי לתרום להגברת
הסולידריות וליצירת בסיס בריא יותר לחברה פלורליסטית.
בחברה הישראלית היו בעבר הבדלים גדולים מאוד ברמות ההשכלה
בין יהודים לערבים ובין קבוצות המוצא השונות בתוך החברה היהודית.
מדידה של רמת השכלה באמצעות הערך החציוני של מספר שנות הלימוד
מצביעה על כך ,שבשנות השישים היתה רמת ההשכלה של האוכלוסייה
היהודית גבוהה פי שלושה מזו של האוכלוסייה הלא-יהודית ( 8.6ו-2.7
שנות לימוד ליהודים וללא-יהודים ב ,-1965בהתאמה) .בתוך האוכלוסייה
היהודית הפערים היו נמוכים יותר ,אם כי משמעותיים מאוד .ההשכלה
של ילידי ישראל וילידי אירופה-אמריקה היתה גבוהה בכ -50-60אחוז,
בהתאמה ,לעומת השכלתם של ילידי אסיה-אפריקה (לוח .)5
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מדידה נוספת ,שבה נלקח בחשבון הפיזור או מידת השונות בתוך כל
קבוצת אוכלוסייה ,היא הסתכלות על עוביין של השכבות המשכילות
ביותר והפחות משכילות .בחרנו להבחין בין קבוצות האוכלוסייה עם
השכלה על תיכונית ( +13שנות לימוד) ,לבין הקבוצות שלהן השכלה
יסודית לכל היותר ( 0-8שנות לימוד) .בשנות השישים היו באוכלוסייה
היהודית כ -10אחוז בעלי השכלה של  13שנות לימוד ויותר .ולפי קבוצות:
בין ילידי ישראל היו כ -16אחוז ,בין ילידי אסיה-אפריקה היו  3.6אחוז
ובין ילידי אירופה-אמריקה היו  13.3אחוז .שיעורם של בעלי ההשכלה
הגבוהה ( )+13בתקופה זו באוכלוסייה הלא-יהודית היה נמוך ביותר,
כאחוז אחד.
ציור  . 3חציון שנות לימוד לפי קבוצות באוכלוסייה
14
12
10
ישראל
אירופה -אמריקה
אסיה -אפריקה
ערבים ואחרים

8
6
4
2
0
1995

1985

1975

1965

התמונה המתקבלת מתחזקת עוד יותר כשמתבוננים בחלק
האוכלוסייה עם ההשכלה הנמוכה ביותר (עד  8שנות לימוד) .באותה
תקופה ,יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית השתייכה לקבוצת השכלה
זו וכ -90אחוז מהאוכלוסייה הלא-יהודית .הפערים בתוך האוכלוסייה
היהודית היו גדולים ביותר ,כאשר בין ילידי ישראל כ -26אחוז השתייכו
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לקבוצת השכלה זו ,כ -74אחוז מילידי אסיה-אפריקה וכ -47אחוז מילידי
אירופה-אמריקה .המספרים מצביעים על כך שבשנות השישים היו הבדלי
מעמדות גדולים מאד ברמת ההשכלה ולהם גוונים אתניים ועדתיים
ברורים.
במהלך השנים ,כפי שקרה ברוב ארצות העולם ,עלתה רמת ההשכלה
של כל האוכלוסייה .מספר שנות הלימוד החציוני של האוכלוסייה כולה
עלה מ( -8ב )-1961ל .)1996( -12.1בנוסף לכך ,הפערים העדתיים
והאתניים הצטמצמו בצורה מרשימה .עד  1996הפער בחציון בין החברה
היהודית לחברה הלא-יהודית הצטמצם לפחות משתי שנות לימוד12.3 ,
שנות לימוד בחברה היהודית ו -10.4שנות לימוד באוכלוסייה הלא-
יהודית .העלייה הגדולה מבריה"מ לשעבר ,המאופיינת ברמת השכלה
פורמלית גבוהה ,ובמרכיב משמעותי של עולים המוגדרים כלא-יהודים,
תרמה במהלך שנות התשעים להעלאת חציון שנות הלימוד הן של
האוכלוסייה היהודית והן של האוכלוסייה הלא-יהודית.
בתוך האוכלוסייה היהודית הצטמצמו מאוד פערי ההשכלה בין
קבוצות המוצא השונות אך עדיין נשאר פער ב -1996בין חציוני שנות
הלימוד של ילידי ישראל ואירופה-אמריקה מחד גיסא ,לבין ילידי אסיה-
אפריקה מאידך גיסא .יש לציין ,שמספר שנות הלימוד החציוני של ילידי
אסיה-אפריקה דומה לזה של האוכלוסייה הלא-יהודית .בשתי קבוצות
אלו התחולל שינוי דרמטי ברמות ההשכלה בין שנות השישים לבין שנות
התשעים ,אך גם בקבוצות האחרות חלה עלייה.
מידת הפיזור של שנות הלימוד בקבוצות האוכלוסייה השונות בשנות
התשעים ,מציגה תמונה פחות מרשימה בכל הנוגע לסגירת פערים .שיעור
הלא-יהודים בקבוצת ההשכלה הנמוכה ביותר הוא כפליים וחצי גבוה
משיעורם באוכלוסייה היהודית ( 36ו -14.5אחוז בהתאמה) .בקבוצת
ההשכלה הגבוהה ביותר מתהפכים המספרים ושיעורם של היהודים הוא
כפליים וחצי גבוה יותר משיעורם של הלא-יהודים ( 37ו -15אחוז
בהתאמה) .בתוך האוכלוסייה היהודית עדיין קיימים הבדלים גדולים
במבנה ההשכלה של יוצאי אירופה-אמריקה וצאצאיהם לבין זה של
יוצאי אסיה-אפריקה וצאצאיהם .רוב ילידי ישראל ממוצא אירופה-
אמריקה ( 55אחוז) ,לדוגמא ,הינם בעלי השכלה של  13שנות לימוד ויותר,
ורק  2אחוז מהם הינם בעלי השכלה של עד  8שנות לימוד .בין ילידי
ישראל ממוצא אסיה-אפריקה ,רק כרבע הינם בעלי השכלה על-תיכונית
וכ -6.7אחוז הינם בעלי השכלה יסודית לכל היותר .כלומר ,גם בדור השני
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של ישראלים ,למרות הצמצום המרשים בפערי ההשכלה הממוצעת ,רובה
הגדול ,כשני-שליש ,של השכבה המשכילה ביותר הוא של בני ילידי
אירופה-אמריקה .בדומה לכך ,רובה המכריע של השכבה בעלת ההשכלה
הנמוכה ביותר הינו של ילידי אסיה-אפריקה או של ילדיהם.
מאחר שיש קשר בין רמות השכלה להכנסות ,אין ספק שפערי
ההשכלה בין קבוצות האוכלוסייה שאמנם הצטמצמו ,אך עדיין קיימים
בצורה בולטת ,תורמים להבדלי ההכנסה הקיימים בין קבוצות אלו .חשוב
לציין ,שמבחינה חברתית לא רק פערי ההכנסה מעיבים על ההרמוניה ועל
הסולידריות ,אלא הבדלי המעמדות והיוקרה החברתית המתלווים לפערי
ההשכלה .לכן ,על החברה הישראלית לעבור עוד כברת דרך ארוכה
בתחום החינוך כדי להגיע למעמד של חברה בריאה.
ג .המבנה התעסוקתי
ניתוח תפקודו של שוק העבודה בחברה פלורליסטית מחייב הסתכלות גם
על המבנה התעסוקתי והתפלגותו על פי שייכות ללאום ולקבוצות מוצא.
בחרנו לבחון שתי קבוצות מצרפיות של משלחי-יד הנמצאות בקצוות
הקשת התעסוקתית .קבוצה אחת כוללת את המקצועות המדעיים,
האקדמיים ,החופשיים ,הטכניים והמנהליים .קבוצה שנייה כוללת
עובדים בלתי מקצועיים בכל הענפים.
אחוז העובדים היהודיים בתעסוקות היוקרתיות הוא באופן עקבי
גבוה יותר משיעורם בכוח העבודה .שיעורם של העובדים היהודיים
בקבוצת בעלי המקצועות האקדמיים והמנהליים דומיננטי לאורך כל
השנים .עם זאת חלה ירידה קלה בשיעורם בקבוצה זו מ -98אחוז ב-1961
ל -94אחוז ב( -1996לוח  .)6כהשלמה לכך ,עד  1990היתה מגמה של ירידת
שיעור היהודים בקבוצות העובדים הבלתי מקצועיים :בשנות השישים
הם היוו כ -92אחוז מהמועסקים בעבודות אלו וב -1980שיעורם ירד ל-61
אחוז ,נמוך בהרבה משיעורם בכוח העבודה .בין  1990ל -1996השתנתה
המגמה ושיעורם של היהודים בתעסוקות אלו עלה בצורה משמעותית,
תופעה שנבעה בעיקר מהעלייה הגדולה מבריה"מ לשעבר .אכן,
כשמתבוננים בשיעור העובדים ילידי אירופה-אמריקה בין העובדים
הבלתי מקצועיים ,הרי ששיעורם יורד מאוד עד לרמה של  16אחוז בשנת
 .1990לאחר מספר שנות עלייה ,בשנת  ,1996שיעורם כפול מזה ( 32אחוז),
והוא גבוה באופן משמעותי משיעורם בכוח העבודה ( 26אחוז).
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לעלייה מברית-המועצות לשעבר ,בגלל ממדיה הגדולים ,יש ,ללא ספק,
השפעה גדולה על משתנים כלכליים וחברתיים ,אך היא לא שינתה מגמות
בחברה הישראלית .העובדה שהגל ההמוני מתוך עלייה זו היה אירוע חד-
פעמי שהתחולל על פני מספר שנים גרמה לסטייה זמנית ממגמות ארוכות
טווח .אמנם העלייה לא נעצרה כליל ,אך היא פחתה מאוד בהיקפה.
השפעתה ניכרת בתחום התעסוקתי ,במבנה הגילים ,וכפי שנראה בהמשך,
במבנה ההכנסות ובתחומים אחרים .התמונה ארוכת הטווח המצטיירת
היא ,כפי שכבר ראינו ,שחלק גדל והולך של העובדים היהודיים מועסק
במקצועות יוקרתיים יותר וחלק קטן והולך מהם מועסק כעובדים בלתי
מקצועיים .כאמור ,מגמה זו הופרה ,באופן זמני ,בתקופת קליטת העלייה
מבריה"מ לשעבר.
מול שינויים אלה במגזר היהודי ,חלה במגזר הערבי עלייה קלה של
חלק העובדים הערביים במקצועות האקדמיים והמנהליים ,אך שיעורם
שם נשאר נמוך הרבה יותר משיעורם באוכלוסייה .לעומת זאת ,ניכרת
עלייה גדולה בשיעור הערבים בין הפועלים הבלתי-מקצועיים ,מגמה
שהופרה מעט על-ידי העלייה מבריה"מ לשעבר .גם השיעור של העובדים
הערביים המועסק במשלחי יד של צווארון כחול  -עובדים מקצועיים -
בחקלאות ,בתעשייה ובבנייה גדל בעקביות ומגיע ב -1996לכ -52אחוז
מכלל המועסקים הערביים .המספר המקביל בקרב היהודים הוא כ-23
אחוז .אנו רואים שבציר החלוקה לפי לאום בין יהודים לערבים ,למרות
השינוי ברמת ההשכלה במגזר הערבי וצמצום פערי החינוך בין ערבים
ליהודים ,שוק העבודה הגיב אך במעט כפי שזה מתבטא במבנה
התעסוקתי .ההזדמנויות העומדות בפני הערבים במקצועות האקדמיים
והמנהליים עדיין מצומצמות ביותר ועיקר אפשרויות התעסוקה שלהם
מתרכז בעבודות צווארון כחול ותעסוקות בלתי מקצועיות .שיעורם
במקצועות אלו גדל מאוד על פני זמן ,בעוד ששיעורם במקצועות
האקדמיים והמנהליים הוא נמוך יחסית ויציב על פני זמן (ראה לוח .)7
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בתוך החברה היהודית ,כפי שמראה הסטטיסטיקה ,התמונה אינה
לגמרי ברורה .במידה מסוימת מצטמצמים על פני זמן סימני הזהות
העדתית של משלחי היד ,אם כי הם עדיין לא נעלמו .כ -36אחוז מקרב
ילידי אירופה-אמריקה הועסקו ב -1996במקצועות האקדמיים
והמנהליים .מקרב הוותיקים ,שעלו לפני  ,1990שיעור זה הגיע ל -46אחוז.
חלקם של הוותיקים ,שהועסק במקצועות צווארון כחול ובתעסוקות
בלתי מקצועיות הגיע ל -24אחוז .באותה שנה  - 1996 -הועסקו  22אחוז
מבין עולי אסיה-אפריקה במקצועות המנהליים והאקדמיים ו -40אחוז
במקצועות הצווארון הכחול והבלתי מקצועיים.
את מידת היחלשות ההבדלים בין קבוצות המוצא במשלחי היד
השונים על פני דור ניתן לבחון על-ידי השוואה מסוימת בין קבוצות ילידי
חו"ל לבין קבוצת ילידי ישראל .לצורך השוואה זו נתייחס אל עולי
בריה"מ לשעבר כאל קבוצה שעדיין לא נקלטה לחלוטין בחברה ולא
הגיעה למצב יציב מבחינה תעסוקתית .אי לכך ,נתבונן בילידי חו"ל
הוותיקים בלבד ,אלו שעלו עד .1989
לוח  .8יחסי קבוצות מועסקים ב-1996
סה"כ
בכוח
העבודה
ילידי אירופה-אמריקה (עלו עד )1990
ביחס לילידי אסיה-אפריקה
ילידי ישראל ממוצא אירופה-אמריקה
ביחס לילידי ישראל ממוצא אסיה-אפריקה

מועסקים במקצועות

אקדמאיים צוארון כחול
ובלתי
מקצועיים

0.74

2.1

0.61

0.73

1.53

0.4

מסתבר כי היחס בין ילידי אירופה-אמריקה לבין ילידי אסיה-אפריקה
בכוח העבודה דומה ליחס שבין ילידי ישראל שהם בני אותן קבוצות מוצא
בהתאמה ,והוא כ -74-73אחוז .במקצועות האקדמיים והמנהליים
מועסקים כ -2.1ילידי אירופה-אמריקה עבור כל מועסק יליד אסיה-
אפריקה .לעומת זאת ,בדור השני ,הדור של ילידי ישראל ,באותה קבוצה
של משלחי יד ,מועסקים  1.5עובדים ילידי ישראל ממוצא מערבי (בניהם
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של ילידי אירופה-אמריקה) לכל עובד יליד ישראל ממוצא מזרחי (בן או
בת ליליד אסיה-אפריקה).
אין ספק ,הפער בקרב המועסקים במשלחי יד אקדמיים ומנהליים בין
ישראלים מארצות המוצא השונות מצטמצם ,אם כי איננו נסגר ,והזהות
האשכנזית של קבוצת מועסקים זו פחתה.
לעומת זאת ,בקבוצת משלחי היד של הצווארון הכחול והעובדים
הבלתי מקצועיים ,מועסקים  0.6עובדים ילידי אירופה-אמריקה לכל עובד
יליד אסיה-אפריקה .אצל ילידי ישראל מאותן קבוצות מוצא ,אנו
מוצאים שהיחס במשלחי יד אלה קטן ל .-0.4כלומר שבקבוצת תעסוקות
אלו ,שהינן פחות יוקרתיות ,גוברת הזהות המזרחית .ממצא זה משלים
ממצאים דומים מתחום ההשכלה ,שהצביעו על כך שרוב בעלי ההשכלה
העל-תיכונית הוא ממוצא אשכנזי ,בעוד שרובם המכריע של בעלי השכלה
עד שמונה שנות לימוד הוא ממוצא מזרחי.
לסיכום ,בהשוואה בין מועסקים ילידי חו"ל לבין הדור השני ,ילידי
ישראל בניהם של ילידי חו"ל מאותן קבוצות מוצא ,מסתבר כי בדור השני
חלק העובדים המועסק במשלחי יד של הצווארון הכחול קטן באופן
משמעותי בכל העדות .בעוד שלגבי ילידי ישראל ממוצא אשכנזי המעבר
הוא בעיקר למשלחי יד אקדמיים ומנהליים ,הרי שלגבי ילידי ישראל
ממוצא מזרחי המעבר שמתרחש הוא בעיקר למשלחי יד בתחום הביניים
של עובדי פקידות ,סוכנים ועובדי מכירות .התהליך נובע מכך שהניידות
התעסוקתית כלפי מעלה קיימת בשתי קבוצות המוצא ,אבל הקבוצה
ממוצא אשכנזי מתקדמת למעלה בקצב מהיר יותר .יש להניח שהמגמה
הרווחת של החלשת הזהות העדתית בקבוצות משלחי היד תימשך ,אבל
עדיין קיימת כברת דרך ארוכה עד למחיקה מוחלטת בנושא זה.
ד .תעסוקה ואבטלה
אחד הרכיבים החשובים ביותר לסולידריות בחברה פלורליסטית נוגע
לביטחון בעבודה או לחילופין לסיכוני האבטלה .אבטלה ,באופן כללי,
עלולה לנבוע מכוחות פנימיים של המערכת הכלכלית אשר יוצרים מחזורי
עסקים ,מכוחות חיצוניים כגון מצב כלכלת העולם וכן מהמדיניות
הכלכלית של הגופים השלטוניים .קיימים סוגים שונים של אבטלה
הנגרמים על-ידי גורמים שונים .השאלה הנשאלת במסגרת עבודה זו היא,
האם קיימות קבוצות בחברה הישראלית ההטרוגנית החשופות יותר,
באופן ברור ,לסיכוני אבטלה? התשובה לכך היא חיובית .באופן עקבי,
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שיעורי האבטלה של נשים גבוהים יותר מאלו של גברים .כמו כן ,שיעורי
האבטלה יורדים עם עליית גיל העובדים והשכלתם .כלומר ,העובדים
הצעירים והפחות משכילים פגיעים יותר לאבטלה.
לגבי החתך בין יהודים לערבים  -שיעורי האבטלה של המגזר הלא-
יהודי כמעט תמיד גבוהים מאלו של המגזר היהודי .ייתכן שהדבר נובע,
בין השאר ,מכך שכוח העבודה הערבי הוא בממוצע צעיר יותר ומשכיל
פחות מכוח העבודה היהודי .יחד עם זאת ,יש לזכור ששיעור הנשים בכוח
העבודה הערבי קטן יותר מאשר בכוח העבודה היהודי ,וזה בוודאי מקזז
במידה מסוימת את השפעת שתי התכונות הללו .אין ספק שקיימת אפליה
במידה מסוימת ,לפחות ,החושפת את המגזר הלא-יהודי להזדמנויות
תעסוקה מצומצמות יותר ופחות יציבות מאלו של המגזר היהודי .חוסר
יציבות זה פוגע ברמות התעסוקה בעיקר בתקופות של שפל כלכלי אך
יוצר גם תעסוקה מוגברת בתקופות של גאות .בתקופת המיתון של סוף
שנות השמונים וראשית שנות התשעים ,לדוגמא ,היו שיעורי האבטלה
במגזר הערבי גבוהים יותר מאשר במגזר היהודי .עם בוא תקופת הגאות,
בשנים  1995ו ,-1996ירדו שיעורי אבטלה בקרב הערבים לרמות דומות
ואף נמוכות מאלו שבכוח העבודה היהודי .נקודה מעניינת מבחינה
סטטיסטית היא ,שהעלייה מבריה"מ לשעבר גרמה לעליית שיעורי
האבטלה במגזר הלא-יהודי ,בגין המרכיב הגדול יחסית של לא-יהודים
בעלייה זו.
בתוך כוח העבודה היהודי ,שיעורי האבטלה מחדדים את ההבדלים
בין קבוצות המוצא השונות .שיעורי האבטלה של ילידי אסיה-אפריקה
היו באופן עקבי גבוהים מאלו של ילידי אירופה-אמריקה (כשמתעלמים
מהעלייה מבריה"מ לשעבר) .נכון אמנם ,שאם מביאים בחשבון את עולי
בריה"מ לשעבר ,אזי משנת  1991ואילך שיעורי האבטלה בין ילידי
אירופה-אמריקה גדלים מאוד ואף גבוהים יותר מאלה של ילידי אסיה-
אפריקה .אבל אין לטעות בנתונים אלו ,שכן השנים  1991עד  1996הן
תקופת הקליטה של העולים בריה"מ לשעבר ,תקופה שעד היום טרם
הסתיימה.
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הפער בין יהודים מקבוצות המוצא העיקריות מתחדד עוד יותר אצל
ילידי ישראל ,בניהם של ילידי אסיה-אפריקה ואירופה-אמריקה .שיעורי
האבטלה של ילידי ישראל ממוצא מזרחי גבוהים יותר מאלו של ילידי
ישראל שמוצאם מארצות המערב .כלומר ,למרות צמצום הפערים
בתחומי ההשכלה והמבנה התעסוקתי בקרב הדור השני בישראל ,עדיין
מתקיימים פערים כרוניים בכל הנוגע לביטחון בעבודה .יוצאי עדות
המזרח חשופים לאי ודאות גדולה יותר בתחום התעסוקה לעומת יוצאי
ארצות המערב וצאצאיהם .התופעה חריפה במיוחד ביישובי פיתוח ,שרוב
אוכלוסייתם יוצאי ארצות המזרח .שיעורי האבטלה ביישובי הפיתוח
גבוהים יותר מאז  1988לעומת השיעור בערים הגדולות ,הם גבוהים גם
בהשוואה לשיעור של כלל ילידי אסיה -אפריקה ובחלק מהשנים גם
לעומת כלל ילידי ישראל ממוצא מזרחי.
כדי להעריך את השפעת הגורמים האובייקטיביים כמו גיל ,השכלה
וגיאוגרפיה על הפערים בשיעורי האבטלה ואת השפעתם של גורמים
אחרים ,דרוש מחקר מעמיק יותר מזה הנערך כאן .מכל מקום ,גם
מהסתכלות שטחית ,כפי שנעשתה כאן ,ברור למדי שיוצאי ארצות
המזרח ,ובמיוחד בניהם ,נמצאים בסיכון תעסוקתי גבוה יותר מזה של
שאר האוכלוסייה היהודית באופן קבוע .כלומר ,קיים כאן כשלון של שוק
העבודה בגישור על פני מרכיבי החברה היהודית.
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ה .עובדים זרים
ממד נוסף של פלורליזם בשוק העבודה נוגע להעסקתם של עובדים שאינם
ישראליים .התופעה החלה בסוף שנות השישים עם פתיחתו של שוק
העבודה הישראלי לעובדים מהשטחים הפלסטינים .במשך השנים גבר
משקל העובדים מהשטחים בישראל והגיע ב -1987לשיא  7.3 -אחוז מסך
המועסקים .עם פרוץ האינתיפדה בשנה זו החל מספר המועסקים
מהשטחים לקטון ומאז שיעורם בסך המועסקים יורד בהתמדה ,מגמה
שהתגברה לאחר חתימת הסכמי אוסלו ,עד שבשנת  1996הם היוו רק 1.9
אחוז מהמועסקים.
בראשית שנות התשעים ,במקביל לירידת מספר הפלסטינים
המועסקים בישראל ,נפתח שוק העבודה לעובדים זרים בעיקר מארצות
דרום-מזרח אסיה ומזרח אירופה .שיעורם בסך המועסקים גדל מאז
בהתמדה והגיע ב -1996ל -5.8אחוז (לוח  .)10נכון אמנם ,שעובדים אלה
אינם נחשבים עדיין לחלק מהחברה הישראלית אלא מסמלים ,מבחינה
כלכלית ,ייבוא שירותי עבודה בלבד .יחד עם זאת ,אם לשפוט מניסיונן של
ארצות אחרות באירופה ובצפון אמריקה ,סביר לצפות לכך שמבין מאות
אלפי העובדים הזרים המגיעים באופן חוקי ובלתי חוקי לישראל ,חלקם
יישאר כאן בסופו של דבר ויהפוך לתושבי קבע .חוקי האזרחות
הישראליים מקשים אמנם מאוד על תושבים זרים ,בוודאי על אלה
הנמצאים בישראל באופן בלתי חוקי .אבל ,כאמור ,גם בארצות אחרות
קיימים חוקי אזרחות מגבילים מאוד שלא מנעו הפיכת עובדים זרים
לתושבי קבע.
לעתיד ,צפוי אם כן ,שיווצר בישראל גורם נוסף במרכיבי הפלורליזם
של החברה  -אלו יהיו העובדים הזרים שהשתייכותם הגזעית ,האתנית
התרבותית והדתית תהיה שונה מאוד מכל מה שהיה קיים בישראל עד
השנים האחרונות.
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לוח  .10הרכב המועסקים ,כולל עובדים זרים ,אחוזים

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

כוח העבודה

ישראלים

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

96.2
96.5
97.3
97.9
97.0
99.6
96.4
96.1
96.6
97.2
95.1
94.9
95.0
95.5
94.1
94.6
92.9
94.0
93.6
91.1
90.2
89.3
88.7
89.9
92.1
93.1
93.3

לא-ישראלים
סה"כ עובדים
מהשטחים
2.1
3.3
4.9
5.5
6.1
5.9
5.7
5.2
5.5
5.8
5.7
5.6
5.8
6.3
6.3
6.2
6.4
7.3
7.0
6.5
6.7
6.0
7.1
5.8
6.0
7.2
7.7

2.1
3.3
4.9
5.5
6.1
5.9
5.7
5.2
5.5
5.8
5.7
5.6
5.8
6.3
6.3
6.2
6.4
7.3
7.0
6.5
6.5
5.5
6.2
4.3
3.4
2.8
1.9

עובדים
זרים

0.2
0.5
0.9
1.5
2.5
4.4
5.8
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 .3מבנה השכר בשוק העבודה
א .שכר וקבוצות מוצא
התוצאה העיקרית ,אם כי לא היחידה ,בתפקודו של כל שוק העבודה היא
ביצירת מבנה שכר והכנסות .אין ספק שמערכת השכר והתחלקותה בין
קבוצות אוכלוסייה מושפעת ממאפיינים אובייקטיביים ומדדים כגון
השכלה ומקצוע ,אך יש גורמים רבים נוספים ,סובייקטיביים ,לא מדידים
או כאלה שאין עליהם מידע ,המשפיעים לא פחות .שכר העבודה בישראל
הינו מרכיב ההכנסה הגדול ביותר של האוכלוסייה ,והוא מהווה כ-90
אחוז מהכנסות משקי הבית בממוצע .אי לכך ,התבוננות בפערי ההכנסה
בין משקי בית לפי שיוכם האתני והעדתי ,תצביע בראש ובראשונה על דרך
התפקוד של שוק העבודה במתן תמורה לעובדים השונים במשק
הפלורליסטי.
פערי ההכנסה של שכירים השייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות
והשינויים שחלו בהם על פני זמן מוצגים בלוח  .11הפער בין ההכנסה
הממוצעת ברוטו למשק בית לא-יהודי לבין זו של משק בית יהודי נשאר
קבוע לאורך עשרים השנים שעברו.
מראשית שנות השמונים ועד היום ,הכנסתם ברוטו של משקי בית לא-
יהודיים נעה בין  68לל -72אחוז מזו של משקי הבית היהודיים .ההכנסה
הממוצעת נטו של משקי בית לא-יהודיים קרובה יותר לזו של משקי בית
יהודיים ונעה בשנים אלו בין  70ל -76אחוז .כצפוי ,מערכת המס
הפרוגרסיבית מצמצמת פערים הנוצרים בגין פעולת שוק העבודה.
בתוך האוכלוסייה היהודית הפערים קטנים יותר .ההכנסה הממוצעת
ברוטו של ילידי אסיה-אפריקה נעה עד  1992ברמות של  88עד  92אחוז
מהממוצע לכלל משקי הבית היהודיים .לאחר מכן הפער מצטמצם לרמות
של  94ו -95אחוז .בשנת  1994הכנסות ילידי אסיה-אפריקה אף היו
גבוהות מהממוצע של האוכלוסייה היהודית בכ -3אחוז .השינוי שהתחולל
בשנות התשעים מוסבר על-ידי השפעתה של העלייה מבריה"מ לשעבר,
אשר גרמה לירידת ההכנסה הממוצעת של ילידי אירופה-אמריקה מתחת
לרמה הממוצעת של האוכלוסייה היהודית .אין מקום להסקת מסקנות
מרחיקות לכת מממצא זה ,היות שהעלייה מבריה"מ לשעבר נמצאת עדיין
בתהליך היקלטות בישראל ,ושכרה הממוצע איננו משקף מצב של שווי
משקל של הזמן הארוך .אמנם אין בידינו נתונים נפרדים על הכנסות
ילידי
של
ותיקים
בית
משקי
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לוח  .11הכנסה כספית למשק בית עירוני שבראשו שכיר ,לפי מוצא
מדד :סה"כ יהודים = 100

יהודים לפי יבשת לידה
סה"כ

ישראל

אסיה-
אפריקה

אירופה-
אמריקה

ערבים
ואחרים

א .הכנסה כספית ברוטו
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

103
102
99
98
102
104
104
104
107
107

88
88
92
95
90
89
95
103
93
94

108
108
110
108
105
103
98
92
95
94

67
67
69
64
72
67
64
68
66
67

ב .הכנסה כספית נטו
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

102
101
100
97
101
101
102
102
104
104

91
91
96
98
94
93
97
104
97
97

108
108
109
106
105
101
99
93
96
96

74
75
76
70
79
73
70
75
73
76
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אירופה-אמריקה ,אך ניתן לשער שפערי ההכנסות בינם לבין ילידי אסיה-
אפריקה נותרו ברמה הקודמת שלפני בואם של העולים מבריה"מ לשעבר.
באותה תקופה ,הכנסתם של ילידי אירופה-אמריקה היתה גבוהה יותר
בממוצע משל כלל האוכלוסייה היהודית .פערי ההכנסות נטו הינם קטנים
יותר מפערי ההכנסות ברוטו לגבי כל קבוצות האוכלוסייה.
כמה הערות לדיונינו ביחס לממצאים על פערי השכר.
ראשית ,הפערים המוצגים בלוח  11בין יהודים ללא-יהודים ובין
קבוצות המוצא באוכלוסייה היהודית מתעלמים מגודל המשפחה.
התבוננות בהכנסה לנפש (או לנפש סטנדרטית) היתה מצביעה על פערים
גדולים יותר .מספר הנפשות הממוצע למשק בית במגזר הלא-יהודי הינו
גבוה יותר בכ -40אחוז לעומת המגזר היהודי מזה תקופה ארוכה .בין
הקבוצות היהודיות ,ממוצע הנפשות במשק בית יליד אסיה-אפריקה גבוה
ב -25-20אחוז מזה של ילידי אירופה-אמריקה ,וב -20-15אחוז מזה של
ילידי ישראל .משמעות הדבר ,שפערי ההכנסה לנפש בין יהודים לערבים,
ובין יהודים ממוצא מערבי ליהודים ממוצא מזרחי גדולים יותר מאלו
המוצגים בלוח ,שבו גודל משק הבית איננו מובא בחשבון.
שנית ,הנתונים מצביעים על כך שההכנסה הממוצעת של משקי בית
של ילידי ישראל גבוהה בדרך כלל מהממוצע של כלל האוכלוסייה
היהודית .אבל ,ראוי להזכיר כי קבוצת ילידי ישראל איננה הומוגנית .יתר
על כן ,התבוננות במרכיבי קבוצה זו עשויה לתת אינדיקציה על המגמות
ארוכות הטווח הבין-דוריות הקיימות בחברה הישראלית .לוח  12משלים
את התמונה בהצגת רמות שכר יחסיות של ילידי ישראל שהינם דור שני
או שלישי ויותר בארץ .פירוק קבוצת ילידי ישראל לפי קבוצות מוצא
מגלה כי השכר של ילידי ישראל ממוצא מזרחי אמנם עולה בהתמדה
בהשוואה לשכר הממוצע במשק ,אך השכר של ילידי ישראל ממוצא
אירופה-אמריקה גבוה יותר ב -60-50אחוז ,בממוצע ,ובמהלך שנות
התשעים (מאז  )1988הפער היחסי בין שתי קבוצות אלה הלך וגדל .עוד
נמצא כי השכר של ילידי ישראל בני ילידי ישראל ,דהיינו דור שני ויותר
בארץ ,נמוך מהממוצע של האוכלוסייה היהודית ,ומצבם היחסי יציב.
מסתבר ,אם כן ,שלמרות קיומם של פערים הקטנים יחסית על פני זמן
בין אוכלוסיות של ילידי חו"ל מקבוצות המוצא השונות ,הרי שהפערים
בדור השני גדולים הרבה יותר וקיימים סימנים לכך שהם מתרחבים על
פני זמן למרות צמצום הפערים בתחום ההשכלה .זוהי תמונה מדאיגה
לגבי איפיונה של ישראל כחברה פלורליסטית.
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לוח  .12הכנסה כספית ברוטו משכר ומשכורת של שכיר עירוני לפי מוצא
מדד :סה"כ שכירים = 100

שכירים
סה"כ

1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

יבשת לידה
ישראל אס-אפ

99
100
97
98
101
102
103
101
106
107

93
94
96
99
95
98
101
110
99
99

אר-אמ

114
110
116
112
107
103
100
96
102
98

ילידי ישראל לפי מוצא
ישראל אס-אפ אר-אמ

100
89
89
84
93
99
96
88
96
87

76
82
80
81
85
84
89
87
89
92

127
128
123
125
125
127
129
132
140
146

ערבים
ואחרים

67
73
73
75
77
74
75
76
72
72

שלישית ,הפערים בין קבוצות לאום ומוצא קטנים יותר עבור
ההכנסות נטו מאשר ההכנסות ברוטו .ההשוואה של שתי מערכות
הפערים היא רלבנטית לדיון שלנו ,שכן ההכנסות ברוטו מסמלות את
הדרך שבה שוק העבודה מעריך ומתגמל את העובדים השייכים לקבוצות
אוכלוסייה שונות ,בעוד שהכנסות נטו מסמלות את רמת החיים שאליה
מסוגלים עובדים אלה להגיע .ההשוואה נותנת אינדיקציה על תרומת
הממשלה ,באמצעות מערכת המס הפרוגרסיבית ,לא רק להקטנת אי-
השוויון בכלל ,אלא גם להפיכת החברה לבריאה יותר .כלומר ,מערכת מס
פרוגרסיבית מצמצמת עיוותים מסוימים שיכולים להיווצר בשוק העבודה
בגין אפליה אשר עלולה להתקיים על בסיס השתייכות לקבוצות לאום,
עדה ,מין ואפילו גיל .הדבר מעורר מחשבות בכל הנוגע לרפורמות
במערכת המס המיועדות ,בין השאר ,לצמצם את הפרוגרסיביות בשיעורי
המס .אין ספק שרפורמות כאלו יביאו להרחבה נוספת בפערי ההכנסות
בין קבוצות האוכלוסייה השונות ויפגעו באפשרויות הקיום המשותף
והסולידריות של הקבוצות השונות בחברה מגוונת כמו בישראל.
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ב .שכר והשכלה
חינוך והשכלה נחשבים למנגנונים המגשרים על פערי הכנסה בין קבוצות
אוכלוסייה .בישראל ,מאז הקמתה ,וכן בארצות אחרות ,נעשה שימוש
במערכת החינוך כאמצעי החשוב ביותר ליצירת שוויון הזדמנויות בין
קבוצות אוכלוסייה .בסעיפים הקודמים ראינו שפערי ההשכלה
הממוצעים בין קבוצות האוכלוסייה אמנם הצטמצמו ,אבל הם לא הביאו
בהכרח לשוויון הזדמנויות בתחום התעסוקתי ולדמיון בהרכב משלחי
היד .בחלק זה נבחן את הקשר בין השכלה לבין הכנסה בקבוצות
האוכלוסייה השונות ונתייחס לנתונים על הכנסות ממוצעות של שכירים
לפי שנות לימוד וקבוצות אוכלוסייה (לוח .)13
בהשוואה בין יהודים ללא-יהודים אנו מוצאים שפערי ההכנסה
היחסיים בין העובדים המשכילים ביותר ( +13שנות לימוד) לבין הפחות
משכילים ( 4-0שנות לימוד) גבוהים הרבה יותר באוכלוסייה היהודית
( 100-120אחוז) מאשר באוכלוסייה הלא-יהודית ( 22-26אחוז) .כלומר,
התשואה המתקבלת מהשקעה בחינוך קטנה יותר באוכלוסייה הערבית
בהשוואה לאוכלוסייה היהודית .הדבר נובע מכך שהזדמנויות התעסוקה
רבות יותר ומתגמלות יותר עבור ערבים בקבוצת משלחי היד הדורשים
השכלה נמוכה .אכן ,כשמשווים לרוחב את הכנסותיהם של יהודים ושל
לא-יהודים בתוך קבוצות ההשכלה ,אנו מוצאים שהכנסות הערבים
גבוהות יותר באופן משמעותי מאלו של יהודים בקבוצת ההשכלה הנמוכה
ביותר עם  0-4שנות לימוד .ברמות השכלה גבוהות יותר נופלת הכנסת
השכירים הערביים מתחת לרמות ההכנסה של שכירים יהודיים .מעניין
שבין השנים  1988ו -1993משתפר מצבם היחסי של עובדים ערביים בעלי
השכלה של  13ויותר שנות לימוד .ייתכן שמגמה זו הושפעה על-ידי
העלייה מבריה"מ .נשאלת השאלה איך קרה שברמות ההשכלה הנמוכות
ביותר משתכרים עובדים ערביים הרבה יותר ( 24-33אחוז יותר) מעובדים
יהודיים .התשובה לכך טמונה בהרכב משלחי היד של שתי אוכלוסיות
אלו .בעוד שרובם של העובדים הלא-יהודיים בקבוצת השכלה זו מועסק
במשלחי יד של פועלים מקצועיים בעיקר בבנייה ,אך גם בחקלאות
ובתעשייה ,רובם של העובדים היהודיים באותה קבוצת השכלה מועסקים
כפועלים בלתי מקצועיים .מכל מקום ,באופן כללי יותר ,מצאנו לגבי
החלוקה לפי לאום כי השכלה איננה מצמצמת פערים בהכנסה ,אלא
להיפך ,ככל שהשכלתו של שכיר לא-יהודי עולה ,אמנם גדלה הכנסתו
המוחלטת במידה מועטה ,אך מעמדו היחסי בתחום השכר ,בהשוואה
לאוכלוסייה היהודית נפגע ביותר.
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בתוך האוכלוסייה היהודית התמונה מעורבת .בין השנים  1988ו-1993
משתפר מצבם היחסי של ילידי אסיה-אפריקה בקבוצות ההשכלה
הגבוהות יותר .כבר ב -1988ההכנסה הממוצעת של שכירים ילידי אסיה-
אפריקה בעלי  13ויותר שנות לימוד היתה גבוהה יותר מזו של ילידי
אירופה-אמריקה וזו של ילידי ישראל .ב -1993גדל הפער היחסי בקבוצת
השכלה זו בין ילידי אסיה-אפריקה וילידי ישראל מחד גיסא לבין ילידי
אירופה-אמריקה ,מאידך .מורגשת כאן ,ללא ספק ,השפעת העלייה
מבריה"מ לשעבר .כמו בסעיפים קודמים ,גם כאן אנו מוצאים שבתוך
קבוצת ילידי ישראל ,בין העובדים בעלי השכלה תיכונית ויותר ,בניהם של
ילידי אירופה-אמריקה נהנים מהכנסה גבוהה יותר מזו של ילידי ישראל
ממוצא מזרחי.
קבוצת העובדים בעלי השכלה תיכונית ומעלה היא גדולה ומגוונת
מאוד .היא כוללת תערובת של עובדים מקצועיים במערכות הבריאות
והחינוך ,הנדסאים ובעלי מקצועות אחרים ללא תואר אקדמי וכן בעלי
תארים אקדמיים בכל הרמות .אין ספק שפערי השכר נובעים גם
מהחלוקה המקצועית בתוך קבוצת השכלה זו .כפי שכבר ראינו ,בין ילידי
ישראל ממוצא אשכנזי יש ריכוז גדול יותר של עובדים במקצועות
האקדמיים והמנהליים בעוד שבין ילידי ישראל ממוצא מזרחי
הריכוז הגדול יותר הוא בעבודות פקידות .בשתי קבוצות משלחי יד
אלו יש ריכוז גדול של בעלי השכלה תיכונית ויותר .ההבדלים באופי
משלחי היד משפיעים גם על פערי ההכנסה.
לסיכום סעיף זה ,ניתן לקבוע לגבי ההפרדה לפי לאום ,כי ברמות
השכלה נמוכות ,קיימים פערי הכנסה לטובת האוכלוסייה הערבית
הנובעים מהרכב משלחי היד של העובדים הערביים .ברמות ההשכלה
הגבוהות יותר נשמרים פערי ההכנסה ואף מתרחבים לרעת העובדים
הערביים .לגבי החברה היהודית מצאנו ,שפערי ההכנסה בין ילידי אסיה-
אפריקה לילידי אירופה-אמריקה קיימים לטובת האחרונים ברמות
ההשכלה הנמוכות אך הם נסגרו לחלוטין בקבוצות ההשכלה היותר
גבוהות .בקבוצות אלו ,ב ,-1993אף נפערו פערים משמעותיים לטובת
ילידי אסיה-אפריקה ,מצב שכנראה נוצר בגלל העלייה הגדולה מבריה"מ
לשעבר .למרות זאת ,כמו במאפיינים אחרים של שוק העבודה ,גם בתחום
ההכנסות אנו מוצאים שבתוך ילידי ישראל ,נשארים בעינם פערי הכנסה
גדולים לטובת אלו ממוצא אשכנזי ברמת השכלה על-יסודית .כלומר,
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צמצום פערים המתחולל בקבוצות הדור הראשון בארץ איננו נשמר בדור
השני ,שם נפערים מחדש פערי ההכנסה.
ג .ההכנסה ומשלחי יד
בסעיף הקודם ייחסנו חלק מפערי ההכנסה בין קבוצות השכלה שונות
להבדלים בהרכב התעסוקתי הקיימים בקבוצות האוכלוסייה השונות.
נשאלת השאלה ,האם חלק מהבדלי הכנסה אלה נובע גם מהבדלי שכר
בתוך כל קבוצת משלחי היד בין עובדים בעלי רקע אתני ועדתי שונים.
בין העובדים היהודיים לעובדים לא-יהודיים קיים פער הכנסות כמעט
בכל משלחי היד (לוח  .)14פער זה נשמר לאורך זמן ,לפחות בשנים 1985
עד  .1992רק בקרב עובדי השירותים ועובדים בלתי מקצועיים יש הכנסה
גבוהה יותר לעובדים ערביים לעומת עובדים יהודיים .הפער היחסי הגדול
ביותר הוא בתוך קבוצת העובדים האקדמיים .למרות שינויים קטנים
לכיוון זה או אחר ,בין השנים  1985ל ,-1992הכנסות היהודים ב-1992
במשלחי יד אלה היו ב -84אחוז גבוהות מאלו של ערבים ,לאחר שב-1985
היה קיים פער של כ -33אחוז בלבד.
בתוך האוכלוסייה היהודית התמונה יותר מורכבת אך מוכרת למדי.
פערי הכנסה שהיו קיימים בין ילידי אירופה-אמריקה לבין ילידי אסיה-
אפריקה ב ,-1985בשיעור ממוצע של  23אחוז ,הצטמצמו בעקביות עד
 1992לכדי  5אחוז בלבד .הפער הצטמצם בכל משלחי היד ,ובחלקם הוא
התהפך ונוצר פער לטובת ילידי אסיה-אפריקה ,לדוגמא ,בין העובדים
האקדמיים במקצועות מדעיים ובין עובדי הפקידות .אין ספק שהמהפך
שנרשם בסטטיסטיקה ביחס לעובדים אקדמיים הושפע במידה רבה על-
ידי העלייה מבריה"מ ,אבל מגמת צמצום הפער גם במשלחי יד אלה ,כמו
ברוב האחרים ,היתה קיימת גם לפני בוא העלייה הגדולה.
במהלך השנים השתפר במידה מתונה מצבם היחסי של ילידי ישראל
בתוך האוכלוסייה היהודית .בתוך קבוצה זו היה ב -1985פער גדול של
כ -65אחוז בין ההכנסה הממוצעת של אלו ממוצא אשכנזי לעומת אלו
ממוצא מזרחי .בתוך משלחי היד ,הפער היה נמוך יחסית במקצועות
האקדמיים ,החופשיים ,המנהליים והפקידותיים (בין  23ל -30אחוז),
וגבוה מאוד בין עובדי מכירות ,סוכנים ובין פועלים מקצועיים (בין 72
ל -94אחוז) .ב ,-1992לעומת זאת ,הצטמצם פער ההכנסות הממוצע בין
שתי הקבוצות לכ -51אחוז .הפערים הצטמצמו בכל משלחי היד במידה זו
או אחרת .למשל ,במשלחי יד אקדמיים הפער ירד מ -24אחוז (ב)-1985
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לסיכום ,השוואת ההכנסות על פני משלחי יד מצביעה גם היא על כך
שפערי ההכנסה בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית יציבים
למדי .בתוך האוכלוסייה היהודית מתקיים תהליך מהיר יחסית של
סגירת פערים בין מרכיבי אוכלוסיית הדור הראשון של עולים לארץ.
למרות זאת ,סגירת הפערים בין אלו השייכים לדור השני של ילידי ישראל
ממוצא אשכנזי ומזרחי היא איטית הרבה יותר ופערי ההכנסה הקיימים
ביניהם גדולים יותר מאלו הקיימים בין הקבוצות אליהם משתייכים
הוריהם.
ד .מעמד חברתי ושוק העבודה
נהוג להתייחס לעיקרון של שוויון ההזדמנויות כאל אמצעי שיישומו
מוביל לצדק חברתי .עיקרון זה חשוב במיוחד בחברה פלורליסטית .אחת
המשמעויות שלו היא שהמעמדות החברתיים והכלכליים אינם מועדונים
אקסקלוסיביים ,אלא הינם פתוחים לכל מי שמצליח להגיע אליהם ללא
קשר להשתייכותו האתנית והעדתית .אפשר להתייחס לעשירוני הכנסה,
המתקבלים מהסטטיסטיקה של התחלקות הכנסות ,כאל מעמדות
חברתיים .בדקנו את ההרכב האתני והעדתי של עשירוני הכנסה על פני
מספר שנים כדי לאמוד את הניידות החברתית של קבוצות האוכלוסייה
השונות בחברה הישראלית .לוח  15מציג את החלקים היחסיים של כל
קבוצת אוכלוסייה בכל אחד מעשירוני ההכנסה (ברוטו) לתקופה  1985עד
 .1994תקופה שאורכה עשר שנים היא אמנם קצרה מדי כדי להעריך
שינויים חברתיים המתארים ניידות חברתית ,אך אפשר להתרשם ממנה
ולבחון האם מתקיימות מגמות מסוימות .חשוב לציין שבמהלך תקופה זו
נקלטה בארץ ובשוק העבודה העלייה הגדולה מבריה"מ לשעבר ,אירוע
בעל משמעות מרחיקת לכת בנוגע להתחלקות ההכנסות וההרכב האתני
והעדתי.
לגבי החלוקה לפי לאום ,אנו מוצאים ששיעור משקי הבית הלא-
יהודיים בעשירוני ההכנסה הנמוכים גדול יותר משיעורם באוכלוסייה
וקטן בהרבה בעשירונים העליונים .בכל השנים המתוארות בלוח ( 15פרט
לשנת  )1991שיעור משקי הבית הערביים בעשירון התחתון הוא כפליים
בערך משיעורם באוכלוסייה ,ושיעורם בעשירון העליון נע בין רבע לשליש
משיעורם באוכלוסייה .ממצא אחר המתבסס על אותם מקורות מספריים
מצביע על כך שלאורך זמן (עשר שנים) ,כ -20אחוז ממשקי הבית הלא-
שלושה
ואחד עד
התחתון
לעשירון
יהודיים שייכים
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אחוז שייכים לעשירון העליון .יתר על כן ,כשלושה-רבעים ממשקי הבית
הערביים משתייכים לחמשת עשירוני ההכנסה הנמוכים ,כלומר הינם
בעלי הכנסה נמוכה מההכנסה החציונית למשקי בית בישראל .פער זה בין
האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הלא-יהודית נראה יציב על פני זמן,
דבר המעיד על פוטנציאל נמוך לניידות חברתית של האוכלוסייה הלא-
יהודית בישראל .שנה אחת יוצאת דופן ראויה לציון  -שנת  - 1991בשנה זו
נרשמה ירידה גדולה של שיעור משקי הבית הערביים בעשירון התחתון.
הדבר מוסבר ,כמובן ,על-ידי העלייה הגדולה מבריה"מ לשעבר שהחלה
להגיע בגלים גדולים החל מסוף  .1989בשנה זו עדיין לא הספיקו להיקלט
עולים אלה בשוק העבודה ,שיעורם בעשירונים הנמוכים בכלל ,ובעשירון
התחתון בפרט ,גדל מאוד ו"דחק" משקי בית ערביים לעשירונים גבוהים
יותר .עם חלוף הזמן ,החלו העולים להיקלט בעבודה והחל מ-1992
חוזרים משקי בית הערביים לתפוס בעשירון התחתון נתח גדול בהרבה
משיעורם באוכלוסייה.
בתוך האוכלוסייה היהודית ,בין ילידי אסיה-אפריקה לבין ילידי
אירופה-אמריקה ניכרת מגמה של ניידות חברתית בין המעמדות
הכלכליים השונים .ייתכן שמגמה זו הואצה על-ידי העלייה מבריה"מ
לשעבר ,אבל אין ספק שהיא היתה מתקיימת ,אולי בצורה פחות בולטת,
גם ללא העלייה .שיעור ילידי אסיה-אפריקה בעשירונים הנמוכים היה
באופן משמעותי גבוה יותר משיעורם באוכלוסייה ב ,-1985בעוד
שבעשירונים העליונים שיעורם היה נמוך יותר .בשנה זו ,כ -60אחוז
ממשקי בית אלה נמצאו בחמשת העשירונים הנמוכים ,כלומר מתחת
לחציון ההכנסות במשק .ככל שהזמן מתקדם ,ניכרת תנועה שבה שיעור
יוצאי אסיה-אפריקה בעשירונים התחתונים יורד לעומת שיעורם
באוכלוסייה וגדל בעשירוני הביניים .כלומר ,במהלך העשור המתואר כאן,
ניכרת תנועה של ילידי אסיה-אפריקה מהקצה התחתון של התפלגות
ההכנסות אל המרכז עם נטייה לחלקה הגבוה .העובדה שבארבעה
העשירונים העליונים יש עלייה מהותית בשיעור של ילידי אסיה-אפריקה,
מצביעה על כך שהניידות המעמדית המתוארת כאן ,איננה רק פועל יוצא
של הצטרפות מספר גדול של מהגרים ילידי אירופה למאגר משקי הבית.
אמנם ,אפשר לשער שעם סיום תהליך קליטתם של עולי בריה"מ לשעבר,
יגדל מחדש ,במידה מסוימת לפחות ,שיעור ילידי אסיה-אפריקה בשני
העשירונים התחתונים .בכך תתקזז באופן חלקי מגמת הניידות המעמדית
שהסתמנה במחצית הראשונה של שנות התשעים.
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לגבי ילידי אירופה-אמריקה ,שיעורם בששת העשירונים הנמוכים היה
נמוך באופן משמעותי משיעורם באוכלוסייה ב .-1985בשאר העשירונים
שיעורם היה גבוה יותר ובשני העשירונים העליונים שיעורם היה הגבוה
ביותר מבין כל העשירונים .במשך השנים קטן חלקה של קבוצה זו
בעשירונים העליונים ,דבר המבטא בעיקר את ירידת השיעור של החלק
הוותיק בקבוצה זו באוכלוסייה .בעשירונים אלה עלה חלקם של ילידי
אסיה-אפריקה ושל ילידי ישראל .דבר זה מבטא את שיפור מעמדם
היחסי של שתי קבוצות אלו וכן את עליית חלקם של ילידי ישראל
באוכלוסייה הכללית ,מגמה שנבלמה באופן זמני על-ידי גל העלייה הגדול
של שנות התשעים.
שיעורם של משקי הבית שבראשם שכירים ילידי ישראל בעשירוני
ההכנסה הגבוהים ,ובמיוחד בעשירון העליון ,עולה בקצב מהיר יותר
משיעורם באוכלוסייה .זוהי מגמה המצביעה על הפיכתם של ילידי ישראל
לרוב באוכלוסיית המעמדות (העשירונים) הגבוהים .למרות זאת ,קיים
ריכוז משמעותי מאוד של ילידי ישראל בעשירונים הנמוכים .אין בידינו
נתונים על מאפייני ילידי ישראל לפי שיוכם העדתי ,לפי ארץ לידת אבי
המשפחה .על פי הערכה המתבססת על כל מה שנכתב בעבודה זו ,סביר
להניח ,שבעשירוני ההכנסה הגבוהים יימצא ריכוז גדול יחסית של ילידי
ישראל בני ילידי אירופה-אמריקה ,ובעשירונים הנמוכים יימצא ריכוז
גדול יחסית של ילידי ישראל בני ילידי אסיה-אפריקה .כאמור ,זוהי
הערכה בלבד ומהנתונים אין אפשרות לקבוע דבר ודאי בעניין זה.
יש ראיות ברורות לניידות מעמדית בתוך האוכלוסייה היהודית,
בעיקר בין קבוצות ילידי אסיה-אפריקה וילידי אירופה-אמריקה .ניידות
זאת ,שהביאה לצמצום פערים מעמדיים גברה עם בוא העלייה הגדולה
מבריה"מ לשעבר .בין משקי בית יהודיים לערביים נראים הפערים
המעמדיים יציבים ביותר .למרות התמורות שהתחוללו ברמת החינוך
שהביאו לצמצום פערי ההשכלה ,אין ראיות לפוטנציאל משמעותי של
ניידות מעמדית בין שתי קבוצות אלו.
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 .4סיכום
האם תפקוד שוק העבודה מקדם את החברה בישראל לקראת
הרמוניזציה וסולידריות? עבודה זו אינה מאפשרת לתת תשובה חד
משמעית .מצד אחד קיימים רכיבים בהם חל שיפור מהותי ,בעיקר
בתחום החינוך ,שבו ניכר צמצום פערי ההשכלה בין יהודים לערבים ובין
יהודים ממוצא אשכנזי לבין יהודים ממוצא מזרחי .מצד שני קיימים
סימנים ברורים לקיום יציב של פערים אנכיים הן בתחום החינוך ,הן
בתחום המבנה התעסוקתי והן בתחום ההכנסות.
רוב בעלי ההשכלה הנמוכה בחברה הישראלית הינם ילידי ארצות
המזרח או צאצאיהם ואזרחים לא-יהודיים .רוב בעלי ההשכלה הגבוהה
הינם ילידי חו"ל ממוצא אשכנזי או צאצאיהם ילידי ישראל .בתחום
מבנה התעסוקה ,צמצום פערי החינוך אינו בא לידי ביטוי ברור .בקבוצות
עובדי הצווארון הכחול והבלתי מקצועיים אנו מוצאים שיעור גדול של
עובדים ערביים ועובדים ממוצא מזרחי ,בעיקר בני הדור שנולד בישראל,
בקבוצות העובדים האקדמיים והמנהליים אנו מוצאים שיעור גבוה
יחסית של ילידי אירופה-אמריקה וצאצאיהם ,למרות שהפער בין יהודים
אשכנזיים למזרחיים בקבוצה זו מצטמצם על פני זמן.
בתחום האבטלה מצאנו שהעובדים הערביים והעובדים ממוצא
מזרחי ,בעיקר בדור שנולד בישראל ,סובלים באופן כרוני משיעורי אבטלה
גבוהים יותר לעומת העובדים ממוצא אשכנזי .העובדים הערביים
והמזרחיים רגישים יותר לתחרות מצד העובדים הזרים בגלל מבנה
התעסוקה.
בתחום ההכנסות הפערים בין יהודים לערבים נשמרים על פני זמן.
הפערים בין יהודים אשכנזיים לבין יהודים מזרחיים ילידי חו"ל
מצטמצמים על פני זמן ,אבל נפערים מחדש בדור ילידי ישראל.
התמונה הכללית המתקבלת היא ששוק העבודה במדינת ישראל לא
ייצר את התנאים ארוכי הטווח לקיומה של חברה פלורליסטית בריאה.
הפערים שהתקיימו בעבר בין יהודים לערבים הינם מתמידים ואינם
מצטמצמים על פני זמן ברוב המאפיינים החשובים של שוק העבודה.
בתוך החברה היהודית ,קיימים סימנים לצמצום פערים בין העדות
השונות באוכלוסיית הדור הראשון של ילידי חו"ל ,אבל פערים מסוימים
בעלי משקל גדול ,בתחום ההכנסות והמעמד החברתי ,נפערים מחדש
בקרב ילידי ישראל.
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המסקנה העולה מהכתוב לעיל ,היא שבמידה שננקטה מדיניות
חברתית והופעלה חקיקה שמטרתה היתה ליצור חברה פלורליסטית,
שבה המרכיבים האתניים והעדתיים לא ירגישו מקופחים ,היא הצליחה
לכל היותר באופן חלקי .בכל הנוגע ליחסים בין החברה היהודית
והערבית ,מדיניות זו הצליחה מעט מאוד ,והפערים בין שתי החברות
נשארו גדולים כפי שהיו בעבר .בתוך החברה היהודית ,עיקר ההצלחה
היה באוכלוסיות הדור הראשון .באוכלוסיות הדור שנולד בארץ הצלחה
זאת נהיית מעורפלת יותר .ייתכן שהדבר מעיד על כך שהאמצעים שננקטו
היו בעלי השפעה בטווח הקצר וחלק מגורמי היסוד היוצרים פערים בין
עדתיים נותרו בעינם על פני שנים רבות.
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