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 פתח דבר

בפתחה של שנת תשס"א נמצאת ישראל בנקודת שפל ביחסים עם שכניה, 
ובמיוחד עם הפלסטינים. התקווה לקידום מהיר, ואולי אף להשלמה, של 
תהליך השלום, שאפפה את ישראל בראשית השנה הקודמת, התחלפה 
בתחושות קשות עם פרוץ האלימות הפלסטינית. גם במישור הכלכלי, 

, 1999טימית שליוותה את התחדשות הצמיחה, בסוף האווירה האופ
ידי -נעכרה עם ההאטה בפעילות המשקית, אשר הוזנה גם היא על

המדיניים. במישור החברתי נשארה האבטלה -האירועים הביטחוניים
אחוזים מכוח העבודה. על רקע התפתחויות אלו  -8.5ברמה גבוהה של כ

טרם הביא לידי ביטוי את הוגש לכנסת תקציב המדינה, אשר ככל הנראה 
 ההתרחשויות הביטחוניות ואת תוצאותיהן הכלכליות. 

הדו"ח שלפנינו מנתח את הוצאות הממשלה בשנים האחרונות ומתרכז, 
כמובן, בסעיפים החברתיים.  מתכונתו של הדו"ח השתנתה והורחבה 
באופן שהוא כולל השנה חמישה מדורים. ניתוח ההקצאה המסורתי 

הכספי והפיזי. המדור הראשון מנתח את  –ני מדורים מתפצל הפעם לש
ההוצאה החברתית, ואילו המדור השני סוקר את ההתפתחות בפועל של 

 בעזרתהשירותים. מדור שלישי בוחן את הבריאות החברתית של ישראל 
אינדיקטורים נבחרים. המדור הרביעי מציג את תוצאותיו של סקר רווחה 

ראת פרסום הדו"ח, ובו נשאלו הנסקרים לטיבם של שנעשה לק
השירותים הניתנים במסגרות החברתיות השונות. המדור החמישי דן 

 בסוגיות תחומיות.
ידי הצוות הגרעיני של המרכז, -ארבעת המדורים הבסיסיים הוכנו על

וחבריו עשו כל מאמץ כדי שהחומר יהיה מוכן לזמן המתאים, היינו לעת 
קציב המדינה. יואל בלנקט מילא תפקיד מרכזי בתכנון דיוני הכנסת בת

שרון שקדה על עריכת פרקי -העבודה ובהוצאתה לפועל. דלית נחשון
הדו"ח והכנתם לדפוס. מרינה קונין ויוליה קוגן נשאו בעיקר הנטל של 
עיבוד החומר הסטטיסטי הרב וניתוחו לקראת גיבוש הפרקים. יהודית 

יוטות השונות ותרמה לעיצובו הסופי אגסי הדפיסה ללא ליאות את הט
 של הספר. מירי סלע סייעה בצד המינהלי.
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, וגם חבר עם צבי זוסמן הממצאים סיכוםארנון גפני כתב את פרק 
לכתיבת המאמר על דמוקרטיה של רווחה. יוסף קטן הכין את הפרק 
העוסק בשירותי הרווחה האישיים, ובפרק החינוך הסתמך הצוות על 

נעזר בהערותיו של חיים אדלר. אורי ינאי כתב עבודתו של נחום בלס ו
פיצוי קורבנות  –על אחת הסוגיות הכואבות במדיניות הרווחה מאמר 

הרביעי בספר נכתב על סמך סקר  מדורה שנגרמו להם.פשיעה על הנזקים 
ומחקר ייעוץ  –כז ובוצע בשטח בידי מכון סמית חברתי שתוכנן במר

 מ. תודתנו לחנוך ולרפי סמית על שיתוף הפעולה.בע"
תודת המרכז נתונה לכל המחברים, וכן לחברי המועצה שליוו את 

ו העבודה. העורך נוטל על עצמו את האחריות לכל השיבושים שנותר
 לאחר העבודה המסורה של הצוות.

 
 

 י.ק.
 

  2000ירושלים, חשון תשס"א, נובמבר 
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 סיכום הממצאים

 התפתחויות בהיקף ובייעוד המשאבים הציבוריים

במונחים ריאליים,  1.3תקציב המדינה גדל במהלך העשור האחרון פי  (1
אולם יחסית לתוצר חלה ירידה משמעותית של נתח התמ"ג שעבר דרך 

אחוז  -56ל -62ההוצאה הממשלתית ירדה מ -תקציב המדינה 
 מהתמ"ג. 

שקלם היחסי של המשאבים שהוקצו במשך התקופה חל מהפך במ (2
לביטחון לעומת אלה שהוקדשו להוצאות חברתיות: הוצאות הביטחון 

 -19אחוזים מהתמ"ג ואילו ההוצאה החברתית עלתה מ -9ל -15ירדו מ
אחוז מהתמ"ג. הסכום המוקדש לכך מהווה יותר ממחצית  -22ל

 תקציב המדינה )ללא החזר חוב(. 

ורווחה חל כולו במחצית הראשונה  הגידול בהפניית משאבים לחברה (3
של העשור. בארבע השנים האחרונות נעצרה הצמיחה הכלכלית ויחד 
איתה נקטע הגידול בנתח המשאבים הממשלתיים שהוקצו לחברה 

 ולרווחה. 

הדבר התרחש במסגרת של מדיניות פיסקלית מצמצמת אותה יזמה  (4
ויות ממשלת נתניהו מיד לאחר היבחרה. ראוי לציין, כי ההתפתח

עוררו גם בממשלת רבין, שקדמה לכך, את  -1994-95בתחום השכר ב
החשיבה על הצורך לצמצם את רמת ההוצאות. מכל מקום, קו זה 
התמיד גם עד ימים אלה, כלומר גם לאחר חילופי הממשלות ביוני 

1999. 

הסכום הריאלי של השירותים הישירים בתקציב הרגיל גדל פחות  (5
פיות. ההוצאה לנפש בשירותים הישירים מאשר תקציב ההעברות הכס

אחוז, ולעומת זאת ההוצאה על קצבאות,  -20עלתה מראשית העשור ב
אחוז. הדבר בולט במיוחד בחומש האחרון,  -48בממוצע לנפש, גדלה ב

אחוז.  1.4בו השירותים הישירים גדלו בשיעור שנתי ממוצע )לנפש( של 
 אחוזים.  -2.9ב –לשם השוואה, הצריכה הפרטית עלתה מעל לכך 

ההוצאה השוטפת על שירותי החינוך הוכפלה במונחים מוחלטים  (6
, 1994-96ריאליים במהלך שנות התשעים. הגידול התרכז בשנים 

כשחלק ניכר ממנו נבע מעליית שכר המורים. יש להדגיש, שגם ההיקף 
הפיזי של השירותים עלה באותן שנים, כמשתקף בשעות הלימוד, 

 מודדים נוספים.במספר המורים, וב

אחוז, מההוצאה הלאומית על חינוך מומן ממקורות  -20חלק נכבד, כ (7
פרטיים ובראשם תשלומי ההורים. היקף התשלומים המוטל על 

 המשפחות יש בו כדי לערער את המושג לימוד חינם. 
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בהשכלה הגבוהה חל גידול משמעותי בהקצבות הממשלתיות )לאחר  (8
התרחש גידול דרסטי במספר  ( וכן1994ועד  1980הקפאתן מאז 

הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, ובמיוחד במכללות שאינן 
 אוניברסיטאות.

בשנים האחרונות עלה ערכו הריאלי של שכר הלימוד שמשלמים  (9
הסטודנטים, וחלקו של מקור זה במימון האוניברסיטאות גדל באופן 

 אחוז. -20משמעותי והגיע לכ

סכום נמוך מזה שהיא הוציאה  בתחום הבריאות מוציאה הממשלה (10
 1996בממוצע לנפש לפני שני עשורים. ההוצאה גם לא גדלה מאז 

במידה הנדרשת לפצות על גידול האוכלוסייה, אלא אף ירדה ריאלית 
אחוזים. הפחתת ההוצאה הממשלתית הריאלית לשירותי  -6בקרוב ל

הבריאות מסתמכת על העברת נטל המימון אל הפרט, והדבר עשוי 
 וע במיוחד בבריאות של בעלי הכנסה נמוכה. לפג

אחוז במהלך  69בשירותי הרווחה האישיים חל גידול ריאלי של  (11
העשור. צמיחת השירותים באה בחלקה לפצות על הקיפאון המוחלט 

 שהיה בשנות השמונים ועל גידול האוכלוסייה.

בעקבות חקיקת חוק הסיעוד חל שיפור מרשים בהוצאה הציבורית  (12
שישים באוכלוסייה.  ההוצאות לתחום זה גדלו ריאלית לסיעוד הק

אחוז בממוצע לשנה. במשק צמח ענף  15בשנים האחרונות בשיעור של 
נרחב של שירותים סיעודיים, אשר עיקר מקורותיו נובעים מכספי 

 הביטוח הלאומי. 

בשנים האחרונות חל גידול בולט בשני ענפים אחרים של הביטוח  (13
חת הכנסה. הקצבאות למובטלים מהוות אבטלה, והבט –הלאומי 

כמעט עשירית מכלל תשלומי הביטוח הלאומי והיקפן הגדל מצלם 
חברתי. במקביל, הקיצבה להבטחת הכנסה, -נאמנה את המצב הכלכלי

 שגאתה בעשור הנוכחי, משקפת את ההרעה הכלכלית בהיבט חברתי. 

 חברתיים השירותים התפתחות ה

ימה בשיעורי הזכאים לתעודות במערכת החינוך בולטת העלייה המרש (1
 -1990אחוז ב -31, ל1980אחוז בשנת  -21בגרות: אחוז הזכאים עלה מ

. בולטים במיוחד ההישגים במגזר הערבי, שבו -1999ב -41ובהמשך ל
. עם זאת קיים עדיין -1999אחוז ב -30ל -1990אחוז ב -13חלה עלייה מ

 אחוז. -46הזכאות ל פיגור גדול לעומת המגזר היהודי, בו הגיעו שיעורי
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שיעורי ההצלחה של תלמידי החינוך הטכנולוגי נמוכים בהרבה מאלה  (2
ידי בוגרי -אחוז מתעודות הבגרות שהתקבלו על 23של החינוך העיוני. 

החינוך הטכנולוגי אינן עומדות בדרישות הסף של האוניברסיטה 
 אחוזים בחינוך העיוני.  10לעומת 

הגבוהה מלווה בשינוי מבנה המפנה שהוזכר בתחום ההשכלה  (3
המוסדות להשכלה: חלקן של האוניברסיטאות בקרב כלל הלומדים 

אחוז. אמנם מספר  -50תיכוניים הוא היום פחות מ-במוסדות על
אחוז, במיוחד בסוף  -85ב 1985 גדל מאז הלומדים באוניברסיטאות

 .6התקופה, אך מספר התלמידים במוסדות אחרים גדל פי 

שוי לקדם את נגישותן של אוכלוסיות שונות התהליך האמור ע (4
ללימודים גבוהים. אין נתונים על השינויים שחלו בעניין זה במכללות, 

בהשתתפות של ילידי ישראל יוצאי הפער באוניברסיטאות לבדן  אבל
. הדבר נכון אפריקה לעומת יוצאי קבוצות אחרות נותר בעיצומו-אסיה

 ם. שבעתיים לגבי הפער בין יהודים לערבי

בתחום הבריאות מצביע הדו"ח על גידול רב במספר המיטות  (5
הגריאטריות, תהליך שהביא להכפלתן )בממוצע לאלף נפש( בעשרים 
השנים האחרונות. בתחום האשפוז הכללי, לעומת זאת, היה פיגור 

 בהתאמת מספר המיטות לגידול האוכלוסייה. 

עה זו אי ההתאמה תורם לקיצור האשפוז של חולים שונים. תופ (6
מיוחסת בחלקה לשיפור וייעול הטיפול בחולים, אך יש לייחס אותה 

 גם לצורך של המוסדות לפנות מיטות לחולים חדשים.

תוחלת החיים התארכה תוך שני עשורים ביותר משלוש שנים לגברים  (7
ובארבע שנים לנשים. אין ספק שניתן לייחס למערכת הבריאות לפחות 

ות זו תחייב בשנים הקרובות חלק מהתרומה למגמה זו. התפתח
+( 75לתגבר את השירותים הייחודיים לאוכלוסייה הישישה )בני 

 ובעיקר לאלה השוהים במוסדות לטיפול ממושך. 

בשירותי הרווחה האישיים חלה במהלך שנות התשעים התפתחות  (8
מואצת, המשתקפת היטב הן בהיקף והן בסוג תכניות הרווחה 

ויות המקומיות וגופים שונים ידי הממשלה, הרש-המופעלות על
 ידם. -הנתמכים על

לצד השירותים לזקנים, בולט בין השירותים האחרים הגידול שחל  (9
בתחום הטיפול במפגרים. הדבר מתבטא בעיקר בגידול במספר 
החוסים במעונות, אך גם במספר המשתמשים בשירותים הקהילתיים, 

 י הרווחה.ידי שירות-הכל עלה שיעור המפגרים המטופל על-ובסך
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 אינדיקטורים של בריאות חברתית 

המדיניות החברתית אמורה לשפר את הרווחה במדינה, ולהבריא את  (1
המשק והחברה מתחלואיהם הכלכליים והחברתיים. הצלחתה של 
המדיניות להשיג יעד זה נבחנת בדו"ח זה בעזרת אינדיקטורים 

 המייצגים מצבי תחלואה חברתית.

כר בבריאות החברתית לקראת סוף שנות באופן כללי היה שיפור ני (2
. שיפור 1992השמונים, אולם המגמה לא נמשכה וחלה נסיגה עד שנת 

הדרגתי הורגש במהלך שנות התשעים, אולם בסוף העשור אנו 
 נמצאים שוב בנסיגה. ליתר פירוט יוצג המצב להלן לפי מרכיביו:

י אינדיקטורים דמוגרפיים, המתייחסים לתוחלת החיים ולשיעור (3
תמותה, מצביעים על שיפור מתמיד: כך לגבי עליית תוחלת החיים, 

 צמצום פטירת תינוקות וצמצום שיעורי הפטירות ממחלות לב. 

כנגד זאת, אינדיקטורים המודדים את התמודדות החברה עם בעיות  (4
פרנסה וקיום, תלות כלכלית ואבטלה, מצביעים על נסיגה. בולטת 

מהמיתון המתמשך שפקד את ההרעה בתחום התעסוקה, כתוצאה 
-ובעקבות המדיניות הכלכלית המרסנת שננקטה על 1996ישראל מאז 

ידי הממשלה משנה זו ואילך. עיירות הפיתוח נמצאות שוב בחזית של 
 השפל התעסוקתי, והנזקים החברתיים הם מקיפים. 

האינדיקטורים למצב העוני באוכלוסייה הם שליליים ומדאיגים  (5
פחות החיות בעוני נמצא במגמת עלייה בשני במיוחד: שיעור המש

העשורים האחרונים, הן בתקופות של גאות כלכלית והן בתקופות 
-שפל. הדבר מצביע על ההרעה במצב החברתי עקב החלוקה הבלתי

 -13שוויונית של ההכנסות. בולט במיוחד העוני בקרב ילדים שעלה מ
 אחוז היום. -22אחוז מכלל הילדים ל

ידי מידת היזקקות להשלמת הכנסה -שים נמדד עלהמצב בקרב הקשי (6
בקרב מקבלי קצבאות זיקנה. התפתחות חיובית היתה בעיקר בשנות 

אחוז,  -30אחוז לפחות מ -43השמונים, כאשר חלה ירידה דרמטית מ
שיעור הנזקקים לקיצבה  -אולם התפתחות זו נבלמה בשנות התשעים 

ישים לא הצליחו, אחוז. שליש מן הקש -30משלימה עלה שוב מעל ל
אפוא, לצבור לאורך שנות עבודתם הכנסה פנסיונית לעת זיקנה, ולכן 
הם נשענים באופן בלעדי כמעט על מקורות הביטוח הלאומי. הדבר 

 קשור בין היתר בריכוז הגבוה של עולים בקרב הקשישים.
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הבית המתגוררים -בצפיפות המגורים חל שיפור דרמטי: שיעור משקי (7
אחוזים. שיפור  -4ל -10ותר משני אנשים לחדר ירד מבצפיפות של י

אדיר נמצא בקרב האוכלוסייה הערבית, אולם נשאר עדיין פער 
 משמעותי בין שני מגזרי האוכלוסייה.

בתחום של אלימות בחברה ונזקי גוף, מצביע האינדיקטור של עבירות  (8
אלימות על התגברות הפשיעה האלימה בחברה שלנו. השימוש בסמים 

נים עלה במהלך שנות התשעים, והתפתחות שלילית בולטת גם מסוכ
בתחום תאונות הדרכים: שיעור הנפגעים, בממוצע לאלף משפחות, 
כמעט הוכפל בשני העשורים האחרונים. לעומת זאת חל שיפור בשיעור 
הנפגעים מתאונות עבודה. תחום נוסף בו חל שיפור הוא הטיפול 

רידה בשיעור בני הנוער שאינם כאן היתה י -בבעיית הנוער המנותק 
 . -1998ל 1980אחוזים בין  -7.6ל -12לומדים ואינם עובדים מ

 סקר שירותי רווחה

ממצא ברור העולה מהתשובות בסקר הוא הערכת הציבור, שתקציב  (1
המדינה אינו פועל לצמצום הפערים. עוד חושבים מרבית הנשאלים 

ם שהתקציב לא בעת הם סבורי-שהפערים גדלו בשנה האחרונה, ובה
גדל ואולי אף הצטמצם מעט. אפשר לראות בכך ציפייה, שהתקציב 
יביא בחשבון את קיומם של הפערים ויופנה ליעדים שיבטיחו את 

 צמצומם.

הנשאלים הצביעו  על תחום החינוך כעל התחום החברתי, הנזקק  (2
ביותר לחיזוק מבחינה תקציבית, במגמה לפעול לתיקון ולשיפור 

אחוז מכלל  40תחום  זה זכה ל"הצבעתם" של  -ל הרווחה בישרא
הנשאלים. צמצום האבטלה הוא המוקד השני הראוי להעדפה 
בתקציב בעיני הנשאלים, ושיעור הגורסים כך אינו נמוך בהרבה  מזה 

 של המצביעים על חינוך כיעד עיקרי.

אחוז, סבורים שמערכת החינוך אינה  -60רוב הנשאלים, יותר מ (3
ום פערים בחברה, ורבים מהם אף חושבים שמערכת תורמת כלל לצמצ

החינוך מגדילה את הפערים. הנה כי כן, אותו מכשיר שהכל מצפים 
ממנו לפעול לתיקון בתחום החברתי, הופעל באופן אשר לא מימש את 

 היעד הזה, לדעת הנשאלים.

הרוב המכריע סבור כי היא  -לגבי רמת שירותי הבריאות בישראל   (4
 -15נשאלים ענו שהשירותים הם ברמה ממש טובה, ונאותה: מחצית ה

 אחוז מתוכם אף סברו שהיא טובה מאד.
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תחום הדיור הוא, כנראה, אחד מתחומי הרווחה המשביעים רצון  (5
יותר מכל התחומים לדעת הנשאלים. מרבית האנשים ענו, שרמת 
הדיור הקיימת אצלם עונה על צורכי משפחתם. מצד שני, המיעוט, 

שלהם אינה מספקת, רואים לנגד עיניהם קושי רב אשר הדירה 
 בהשגת דיור מתאים.

מן הסקר עולה, כי בקרב הנשאלים קיימת תחושה של איום אישי  (6
מפני אפשרות של אבטלה. התשובות מצביעות על תחושה חמורה 
מאד, ללא יחס לעומק האבטלה בפועל. משמעות הממצא היא, שנוסף 

גם המועסקים ומשפחותיהם לקורבנותיה הישירים של האבטלה, 
 נמצאים במצוקה בהקשר לכך, משום שאיבדו את הביטחון במצבם.

נראה שהאזרח  -לגבי המצוקות הישירות שבהן נתקלים בחברה  (7
הישראלי מצפה לעזרה רבה מצד הרשויות כדי להתמודד עם מצוקות 
כלכליות, והמציאות הקיימת אינה מספקת אותו. שיעור שביעות 

ה היא הנמוכה ביותר מבין כל התחומים שנסקרו. גם הרצון בתחום ז
הסדרים בצד הפיזי, בתחום הביטוח הסיעודי, אינם עונים על הצרכים 

 ועל היעדים שנקבעו להם, לדעת הנשאלים. 

 סוגיות תחומיות  

חברתית של -במאמר "דמוקרטיה של רווחה" נבחנת הסוגיה הכלכלית (1
ושא מטופל הן ברמה מעורבות הממשלה במשטר של כלכלת שוק. הנ

העקרונית והן בניתוח המדיניות של ממשלות ישראל האחרונות. 
הצמיחה הבלתי מאוזנת, המאפיינת את הכלכלה הישראלית בעשור 

טק(, בעוד שענפי -ידי התעשייה הטכנולוגית )היי-האחרון, מובלת על
 הייצור המסורתיים ממשיכים לדשדש. 

די ביטוי בצמיחה וחיזוק לתופעה זו יש השפעה חיובית, הבאה לי (2
המשק, אולם היא מרחיבה את הפערים החברתיים והכלכליים. 

ידי אסטרטגיה שתפעיל -המחברים ממליצים לאזן מצב זה על
 מעורבות רבה יותר של הממשלה, בעיקר בתחום החברתי. 

מאמר שני עוסק בסוגיית טיפול ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל.  (3
קבוצות נפגעים אחרות, מוקדשת לקיומם בשונה מן ההתייחסות ל

ולצורכיהם של נפגעי פשיעה אלימה תשומת לב ציבורית מעטה. 
 בישראל לא קיימת מדיניות ביחס למתן טיפול וסיוע לקורבנות אלה. 
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תקציב המדינה משקף את מדיניות הממשלה בתחומים השונים, בהיותו 
המכשיר שבאמצעותו היא מוציאה אל הפועל את תכניותיה בכל 

האזרחי והביטחוני,  החברתי והעסקי, בנושאי פנים וחוץ,  –המישורים 
יוצא באלה. ביטחון אישי ואיכות הסביבה, רמת חיים ותעסוקה, וכ

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות 
לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף 
שהיקף התקציב  והרכבו אינם נזכרים במפורש במצעי המפלגות, וגם לא 
בקווי הפעולה של הממשלה, הרי מימושה של המדיניות המוצהרת נבחן 

בהקצאה שנקבעה ליעדים השונים. בתוך מכלול הכוונות  בסופו של דבר
הכתובות בקווי הפעולה של הממשלה, מופיע ההיבט הכלכלי בשני 
מישורים: מישור אחד הוא הצמיחה של המשק והרכבה, שהוא יעד מיעדי 
המדיניות, והמישור השני הוא האילוץ שלו על גודל התקציב. בדו"ח 

התאמה בין ההצהרות המילוליות ובין שלפנינו איננו בוחנים את מידת ה
המימוש בתחומי החיים השונים, אלא מתמקדים בזיהוי המדיניות דרך 

 ניתוח הממדים הכספיים של פעולות הממשלה.

 . גידול ההוצאה על פני זמן1

 3.8מיליארד ש"ח, פי  -175מוציאה הממשלה קרוב ל 2000בשנת 
כל תקציב הממשלה  מהסכום שהוצא בראשית העשור. סכום זה כולל את

הפנוי לפעולות )בניכוי ההוצאות המיועדות לפירעון החוב הלאומי(, וכן 
את הוצאות המוסד לביטוח לאומי לתשלום קצבאות שונות. הגידול פי 

בעשור האחרון, שנות התשעים של המאה שאך זה חלפה, מנופח  3.8
ברובו עקב האינפלציה ועליית מחירי התשומות השונות. אין טעם 
להאריך את ההשוואה במונחים הנומינליים אל שנות השמונים כנקודת 
מוצא, היות שבתנאי האינפלציה של שנות השמונים אין משמעות 
להשוואת נתוני הוצאה נומינליים זה לזה. לכתחילה ברור, שאם ננכה את 
השפעת האינפלציה נקבל גידול ריאלי מתון בהרבה. אפשר להגיע לאומדן 
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ידי ניכוי במדד המחירים לצרכן, כקירוב ראשון, ותיקון -ריאלי יותר על
.  זה עדיין גידול רב מאד 1.6זה אכן מצמצם את ממדי הגידול לכדי פי 

בהוצאות, אבל יש לזכור שההתייקרות היחסית של רוב התשומות 
המשמשות בייצור שירותי הממשלה היא גבוהה מזו המשתקפת במדד 

הכרוכה בייצור השירותים המחירים לצרכן. התשומה העיקרית 
הציבוריים היא העבודה. לאורך רוב שנות המדינה חלה עלייה בשכר 
העבודה הריאלי, כלומר הוצאות השכר עלו במידה רבה יותר ממדד 
המחירים לצרכן. לכן, המדד המתאים יותר )אם כי לא המושלם( לניכוי 
ההשפעה האינפלציונית על התקציב השוטף של הממשלה הוא מדד 

חירי הצריכה הציבורית שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מ
בדומה לכך, ניתן גם לנכות את ההוצאות בתקציב הפיתוח במדד המשקף 
יותר טוב את ההתייקרויות האמיתיות בתחומי ההשקעה השונים. חישוב 
כזה של ההוצאה הממשלתית במונחים ריאליים מראה, שתקציב המדינה 

כאמור, בחישובים  1.6, ופי 3.8)לעומת פי  1.3גדל במהלך העשור פי  
הקודמים(. לאחר שהגענו לנתוני הוצאה במונחים  ריאליים, ניתן גם 
להרחיב את תקופת ההשוואה אל שנות השמונים, ובחישוב כזה נמצא, כי 

 . 1.33היה פי  1980הגידול הריאלי של התקציב לעומת 
ת הוא הממד ממד אחר אשר יש לשלבו בניתוח ההוצאה החברתי

הדמוגרפי, שהוא אחד התנאים שהשתנו במשק בעשור התשעים הרבה 
מעבר לשינוי שחל במחירים לצרכן או במחירי התשומות. איפיון אחד של 
השינוי הדמוגרפי  הוא הגידול המוחלט שהתרחש באוכלוסייה, אם 
כתוצאה מריבוי טבעי, ואם כתוצאה מההגירה נטו, כלומר עולים פחות 

השילוב של ריבוי טבעי ומאזן הגירה הגדיל את האוכלוסייה פי יורדים. 
, והדבר מצביע על גידול בצרכים בהיקף דומה לכך.   נוסף 1980מאז  1.6

אמנם במידה פחותה מאשר  –על כך נמשכה הזדקנות האוכלוסייה 
בעשורים שלפני כן, אבל תוך גידול מואץ של הקבוצה הישישה בקרב 

לה. אפשר לומר, שהגורם הדמוגרפי חייב הגדלת ומע 75הקשישים, גילאי 
אחוז על מנת לספק רמה נתונה של שירותים  -60התקציב בלמעלה מ

במונחים של הוצאה ריאלית בממוצע לנפש. גם אם חלק מהתקציב אינו 
 –והדברים אמורים בעיקר בתחום הביטחון  –תלוי בגודל האוכלוסייה 

כיביה יוצרים לחץ על השירותים אין  ספק שגידול האוכלוסייה ושינוי מר
ומצדיקים הגדלת התקציב, לפחות בשיעור קרוב לכך, על מנת לקיים 

 רמת שירותים נתונה.
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דרך נוספת לבחינת הגידול הריאלי של תקציב המדינה היא זו 
המשתקפת בנתונים היחסיים. הזכרנו קודם,  שאחד המישורים בהם 

התקציב. יש מקום לבחון  נבחן ההיבט הכלכלי הוא מישור המגבלות על
את התפתחות התקציב מול התפתחות המשק, כלומר מול צמיחת התוצר 
אשר אמורה לממן את ההוצאה הממשלתית. בהתאם לכך התפתחות 
התקציב הממשלתי הכולל ומרכיביו נבחנה מול הגידול בפעילות המשק. 
חישוב ההוצאה הממשלתית כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי מראה, כי 

לך שני העשורים היתה ירידה משמעותית בנתח התמ"ג המופנה במה
אחוז מהתמ"ג.  74עברו דרך תקציב המדינה  -1980להוצאה ממשלתית: ב

באמצע שנות השמונים חלה ירידת מדרגה משמעותית ביותר, בתקופת 
תכנית הייצוב הכלכלית, כאשר אחוז התמ"ג שעבר דרך תקציב המדינה 

, -1990אחוז ב 62חוז. השיעור הוסיף וירד עד א -70ירד לראשונה לפחות מ
אחוז  56והירידה נמשכה במהלך כל שנות התשעים כמעט, עד לרמה של 

. העובדה, שהתקציב במונחים ריאליים, בממוצע לנפש, גדל 2000בשנת 
אחוזים, ובכל זאת פחת משקלו בתמ"ג, מלמדת  -4בשנות התשעים ב

ל הזה, אבל היא גם שהצמיחה הכלכלית איפשרה לממש את הגידו
מצביעה על כך, שהנטייה להקדיש חלק משמעותי מהתוצר לשירותים 

 ציבוריים הלכה ופחתה במהלך השנים.
כל -עד כה התייחסנו בתקציב המדינה לנתון מצרפי, הלא הוא סך

ההוצאה, המספק היכרות ראשונית עם התפתחות התקציב. תמונה 
ו במרכיבים השונים של מורכבת יותר מתקבלת מניתוח השינויים שחל

הכל. ממד אחד של פירוק השלם למרכיביו הוא לפי תקציב רגיל -הסך
כל -לעומת תקציב פיתוח. התקציב הרגיל מקיף כשלושה רבעים מסך

התקציב, והנותר משרת את צורכי הפיתוח, הן השוטף והן ההוצאות בגין 
 66ם כלולי 2000השקעות העבר שמומנו במלוות. בתקציב הפיתוח לשנת 

מיליארד ש"ח, שמרביתם מופנית לפירעון החובות של ישראל, שנצברו 
מיליארד ש"ח משמשים להשקעה בהווה, ומתוכם  19בשנים עברו. רק 

חלק הארי נועד להוצאות שיכון לעולים, לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור 
אחרים. ניתן להסיק מנתונים אלה עד כמה מצומצמת ההוצאה 

 להשקעות בתשתית ולמפעלי פיתוח אחרים.הממשלתית המופנית 
גם בתקציב  –מיליארד ש"ח  185 –לגבי התקציב הרגיל של הממשלה 

זה מופיע סעיף נכבד של פירעון חוב,  המהווה תשלומי ריבית על יתרת 
החובות )הסכום שנזכר בסעיף הקודם התייחס לפירעון הקרן(.  לאחר 

מיליארד  -158שוטפת ב ניכוי סעיף זה מסתכם התקציב הפנוי לפעולה
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ש"ח. זהו הסכום האופרטיבי, שניתוח שימושיו עשוי להמחיש את סדרי 
העדיפויות של הממשלה. אפשר לחלק לצורך הדיון את התקציב הרגיל 
לשלושה מרכיבים: חברה, ביטחון, ושירותי ממשל. כל אחד מן התחומים 

יחס הללו עבר מסלול נפרד בשני העשורים האחרונים, וראוי להתי
 לתקופה באורך כזה כדי להבין את המגמות הבסיסיות של התקציב.

התמורה הדרמטית ביותר מתגלה בתקציב הביטחון, שהשנה מוקצים 
בעשור   2.8מיליארד ש"ח. תקציב זה מייצג אמנם גידול פי  -40לו קרוב ל

האחרון, אולם בניכוי ההתייקרויות המשמעות היא שחלה בו ירידה 
ן את ההתפתחות במונחים יחסיים, כאחוז מהתמ"ג, ריאלית. אם נבח

נוכל להאריך את תקופת ההשוואה ולקבל נתונים משמעותיים על פני שני 
אחוז מהתמ"ג וזו  22היוו הוצאות הביטחון  -1980עשורים. מסתבר, כי ב

לא היתה הרמה הגבוהה ביותר, בראייה היסטורית, של גודל הנתח 
אחוז, התקיים  38ור הגבוה ביותר, המוקדש להוצאות הביטחון )השיע

(. כחלק ממדיניות הייצוב של אמצע שנות השמונים הוקטן תקציב -1973ב
 15הביטחון, במונחים של אחוזים מהתמ"ג, ביותר משליש והועמד על 

חלקו של  –אחוז. גם  אחרי כן, בשנות התשעים נמשכה מגמת הירידה  
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אחוזים בלבד בשנה  -9ואף ל 10תקציב הביטחון בתמ"ג ירד לכדי 
פוליטיים, -האחרונה. אין ספק, שהמגמה הזאת נגזרת מהשינויים הגיאו

שראשיתם בהסכם השלום שנחתם עם מצרים בתקופה שקדמה לזו 
הנסקרת כאן. השיאים ההיסטוריים של הוצאות ביטחון גבוהות חלו 

, כאשר בכל אחת 1973, 1967, 1956 –באופן שיטתי בתקופות של מלחמות 
חמות עלו הוצאות הביטחון למדרגה גבוהה מבעבר. עשרים שנות מהמל

השלום עם מצרים איפשרו למערכת הביטחון להתפתח תוך ירידה 
אמנם תוך גידול במונחים מוחלטים. יצוין, כי  –בחלקה היחסי בתמ"ג 

 המגמה לא הופרה על אף מלחמת לבנון ועל אף אירועי האינתיפאדה. 
משל כלליים גדלו בעשור האחרון הוצאות הממשלה על שירותי מ

אחוז, אך אם נתחשב בגידול האוכלוסייה, פירוש הדבר  -17באופן ריאלי ב
אחוז. במונחים יחסיים חלה בעשור השמונים  -13שהם הצטמצמו ב

, ומאז נשמרה הרמה הזאת תוך -1990אחוזי תמ"ג ב -8ל -12ירידה מ
נכללות כל  תנודות קלות, לאורך כל העשור האחרון. בהוצאות אלה

משפט, יחסי חוץ ופנים, -הפעולות של הממשל בתחומי ביטחון פנים, בתי
איכות הסביבה, וכן מקבץ של פעולות בתחום התמריצים הכלכליים, כגון 

 סובסידיות לחקלאות ולתעשייה, עידוד היצוא ועוד.
מוקד התעניינותנו בדו"ח זה  –הקבוצה הגדולה ביותר בתקציב הרגיל 

ההוצאות החברתיות. קבוצה זו כוללת את כל הפעילויות היא קבוצת  –
האמורות להגשים את יעדי המדיניות החברתית: מערכות החינוך 

חולים ופעולות -מרפאות, בתי –לדירוגיהן ולמיניהן, שירותי הבריאות 
מניעה, היצע דירות והכוונתן, קליטת עולים, שירותי רווחה לפרטים 

ות. לצד כל אלה מספקת המדינה, ולמשפחות הסובלים ממצוקות שונ
באמצעות הביטוח הלאומי, קצבאות ליחידים ולמשפחות לפי תחומים 
וצרכים מסוימים. בולטות בתוכן הקצבאות לזקנים ולשאירים, 
הקצבאות לנכים, הקצבאות הניתנות בתקופות מוגדרות למובטלים 
ולנפגעי עבודה, וחטיבה מרכזית נוספת היא הקצבאות הניתנות 

 חות בגין ילדים.למשפ
המערכות החברתיות אמורות לספק לאוכלוסייה כלים ואמצעים 
להשגת השכלה נאותה, לדאוג לבריאות התושבים, לשמור על הכנסתם 
בתקופות מסוימות, וכדומה. המכלול של השירותים הללו מבטא את 
מדיניות הרווחה הנוהגת בפועל במדינה. מדיניות זו מבוססת על תפיסות 

ועקרונות רווחה שהתפתחו במהלך השנים בעולם המדינות חברתיות 
המפותחות. התועלת לכל החברה בנושאים אלה היא מעבר לתועלת 
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האישית. בתחום הבריאות קל להמחיש זאת: אדם שאינו מחסן עצמו 
מפני מחלות מסוימות, מהווה מקור להידבקות של אחרים בחברה. 

נטרס ציבורי שלכל אדם בנוסף, מדינת הרווחה מכירה בכך, שקיים אי
תינתן הזדמנות בסיסית שווה בחברה, ושיקול זה מכתיב את פיתוחן של 
המערכות הללו במימון קולקטיבי, מתוך קופת המיסים הכללית. מובן 
שהדברים אמורים להתבצע מבלי לפגוע במוטיבציה שיש לפרטים לפעול 

נושאים בעניין ביוזמתם, ולמנוע התנערות הפרט מאחריותו האישית ב
 אלה.

 . ההוצאה החברתית הכוללת2

ההוצאה הכוללת לשירותים החברתיים מסתכמת השנה כמעט במאה 
מיליארד ש"ח מזה  12מיליארד(. סכום של  97מיליארד ש"ח )ליתר דיוק 

מופיע בתקציב הפיתוח, ורובו מיועד לשיכון ולאספקת שירותי דיור לזמן 
השירותים האחרים ארוך באמצעות השקעה בנכסים קבועים. כל 

מסופקים בעיקר בתקציב הרגיל, אך גם הם כוללים מרכיבים מסוימים 
-ספר, בתי-הנכללים, מעצם הגדרתם, בתקציב הפיתוח, כגון בניית בתי

 כל אלה הם בגדר השקעה לטווח ארוך. –חולים ומתקני בריאות אחרים 
ידי -התקציב הרגיל לשירותים חברתיים ישירים מנותב ומתנהל על

שרדי הממשלה הייעודיים, ואילו מרביתם של השירותים הניתנים מ
ידי הביטוח הלאומי. מבחינה -בכסף, הקצבאות השונות, ניתנות על

פורמלית תקציב הקצבאות של הביטוח הלאומי אינו מופיע בספר 
התקציב של המדינה ואינו חלק מתקציב המדינה הפורמלי, אך בסיווג 

אופיים  –ה החברתית מסיבות מובנות שלנו הוא מופיע במכלול ההוצא
של שירותים אלה ודרכי מימונם אינם שונים מזה של השירותים 
הישירים בתחומי החינוך, הבריאות, והרווחה. יש להדגיש, שחלק ניכר 
מתשלומי הקצבאות אינו ממומן מדמי ביטוח לאומי הנגבים מהפרטים, 

תקציב והממשלה משלימה את החסר מהקופה הכללית. חלק זה ב
הקצבאות, הממומן במישרין מקופת המיסים הכללית ולא מדמי ביטוח 
הנגבים מהפרטים, אכן מופיע בספר התקציב, ויש לציין כי משקלו היחסי 

 של חלק זה עלה במידה מכרעת בשני העשורים האחרונים. 
  4.7ההוצאה הכוללת על שירותים חברתיים גדלה בעשור האחרון פי 

אחוז,  -79בניכוי ההתייקרויות מסתכם הגידול ב במונחים נומינליים.
אחוז. לשם  33ובהתחשב בתוספת האוכלוסייה פוחת הגידול לכדי 
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השוואה נזכיר, כי בתקופה זו גדלה ההוצאה לצריכה פרטית בממוצע 
אחוז. במלים אחרות, רמת השירותים החברתיים עלתה פחות  -36לנפש ב

שרבדים שונים בציבור יכלו מרמת החיים הפרטית. הדבר מרמז על כך, 
בתקופה זו להרחיב לעצמם את השירותים אותם הם מממנים במימון 

ידי השירות הציבורי. -פרטי, ולהשלים בכך את החסר שאינו מסופק על
אחוז על פני העשור התרחש ברובו במחצית  33הגידול הריאלי בשיעור 

ט לא גדלה , כמע1996הראשונה של העשור, ואילו במחצית השנייה, מאז 
 ההוצאה לנפש ונשארה ברמה קבועה.

 

הגידול בהוצאה החברתית על פני העשור האחרון, כפי שנמדד עד כאן 
במונחים מוחלטים ריאליים ובממוצע לנפש, מוצא את ביטויו גם 
במונחים יחסיים, כאשר משווים אותו מול השינויים בגדלים אחרים 

כל -גולמי, או סךבמשק, כמו תקציב המדינה, התוצר המקומי ה
המקורות. הממצא הבולט ביותר בעניין זה הוא מעמדה של ההוצאה 
החברתית בתוך כלל המשאבים התקציביים הממשלתיים: בעשור 
התשעים התבססו תקציבי הרווחה במעמדם לא רק כגורם הגדול ביותר, 
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אלא ששיעורם הכולל הוא עתה יותר ממחצית התקציב הממשלתי הפנוי 
הגיעה ההוצאה החברתית  2000אות להחזר חוב(. בשנת )בניכוי ההוצ

אחוז מכלל התקציב, בין אם בוחנים את התקציב הרגיל ובין אם  55לכדי 
מתייחסים לתקציב הכולל, היינו בתוספת הוצאות הפיתוח. כדי לעמוד 
על מלוא המשמעות של שינוי זה, ראוי להדגיש כי שיעור זה הוא כמעט 

 30אז היוותה ההוצאה החברתית   –השמונים כפול לעומת ראשית שנות 
אחוז בלבד מהתקציב הכללי. גם במהלך העשור האחרון התרחש טיפוס 

 אחוז.  45מהיר משיעור של 
אין ספק, שהשינוי שאובחן במשקלן היחסי של הוצאות הרווחה ניזון 
במידה רבה מירידת משקלן של הוצאות הביטחון. כדי לנטרל בחישובינו 

ינוי המקזז בקבוצה האחרת של התקציב הכללי, נפנה את השפעת הש
לגודל יחסי אחר, משמעותי יותר, אולי, בהערכת התנודות של התקציב 
החברתי גופו. ההשוואה היא מול התוצר הכולל של המשק, קרי התמ"ג. 
בה בעת שההוצאה החברתית גדלה במונחים מוחלטים, אנו מוצאים שגם 

מיליארד ש"ח.  450והגיע לכדי  התוצר של המשק גדל באופן נמרץ
כתוצאה מן ההתפתחות המשולבת עלה שיעור ההוצאות החברתיות 

אחוז. הגידול של ההוצאה  -22ל -19כאחוז מכלל התוצר של המשק מ
אחוז, ועיקר הגידול  -19לכ -16בתקציב הרגיל לבדו מתוך התמ"ג הוא מ

 .-1996הסתיים ב
כאל מקשה אחת, אבל התייחסנו עד כה להתרחשות על פני העשור 

ההתפתחויות במהלכו היו מגוונות מאד. בראשיתו של העשור גידול 
ממדים שלא היה –האוכלוסייה היה דרמטי, כתוצאה מגל עלייה רב

אם  –כמותו בישראל מאז שנות החמישים הראשונות. צורכי העולים 
הצרכים הרגילים, שנזקק להם כל תושב, ואם הצרכים הייחודיים במהלך 

חייבו הגדלה מסיבית של כל השירותים החברתיים,  –תם במדינה קליט
ובייחוד שירותי הדיור, התעסוקה, והמחיה השוטפת. בתוך שנתיים 

אחוז, ומשקלה  -35מראשית העלייה גדלה ההוצאה החברתית הריאלית ב
אחוז. יחד עם זאת, תוספת האוכלוסייה, שהיתה  -23ל -19בתוצר עלה מ

העברות הון לישראל, איפשרה צמיחה כלכלית  מלווה בגידול ניכר של
מואצת, אשר חלה בפיגור מסוים. תהליך זה בלם את המשך גידול 
ההוצאה החברתית במונחי תמ"ג  וזו התייצבה במשך הזמן על רמה של 

אחוז מהתמ"ג. חלק עיקרי מהבלימה בגידול הנתח בתמ"ג ניתן  22-21
מעצם טיבם הגיעו למיצוי לזקוף לחשבון הירידה בהוצאות השיכון, אשר 

 לאחר שמספר העולים לשנה קטן בהמשך שנות התשעים.
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בחינת התקציב הרגיל בנפרד מן התקציב הכולל מסייעת בזיהוי 
הגורם להאטת הגידול בהוצאה כאחוז מהתמ"ג. כפי שהוזכר, השירותים 
החברתיים בתקציב גדלו ואף קצב גידולם התחזק. התהליך הפוך מזה 

הוצאה בתקציב החברתי הכולל. בשנתיים הראשונות של שתואר לגבי ה
ש"ח. רק  10,000העשור עמדה ההוצאה לנפש על סכום יציב למדי של 

. משלב זה הואט קצב -1996ש"ח ב 12,200החלה עלייה עד לכדי  -1993ב
הגידול גם בתקציב הרגיל. הדבר התרחש במסגרת של מדיניות פיסקלית 

, מיד לאחר היבחרה. -1996שנבחרה ב ידי הממשלה-מצמצמת שננקטה על
עוררו גם בממשלה  -1994-95ראוי לציין, כי ההתפתחויות בתחום השכר ב

שקדמה לכך את החשיבה על הצורך לצמצם את רמת ההוצאות. מכל 
, וכך גם עד ימים אלה, 1996מקום, קו זה התמיד בכל התקופה שמאז 

 .1999כלומר גם לאחר חילופי הממשלות בחצי השני של 

 ההתפתחות הנבדלת של השירותים

חלוקה ראשית של ההוצאה החברתית מתייחסת לצורת מימושה של 
ההוצאה, או לאופן מתן השירות. חטיבה אחת שלה עוסקת בשירותים 
הישירים, דהיינו שירותים שהממשלה מספקת  בעין, בדמות השימוש 

ה, השיכון שירותי החינוך, הבריאות, הרווח –ידי הצרכן -הסופי שלהם על
והקליטה.  החטיבה השנייה היא של שירותים בכסף, כלומר תשלומים 
הניתנים לאזרח, והוא עושה בהם שימוש כרצונו. בחטיבה זו כלולות 
קצבאות לקשישים, למשפחות עם ילדים, למובטלים, לנכים, ועוד מספר 

 קצבאות קטנות יותר בהיקפן הכולל.
הוא קרוב לשני שליש  היחס הכמותי הנוכחי בין שתי החטיבות

לחטיבת השירותים הישירים וקצת יותר משליש לשירותים בכסף. יחס 
זה לא היה קבוע על פני זמן אף לא בטווח של עשור אחד, אבל התנודות 
העיקריות התרחשו בו באמצע שנות השמונים. באותה עת חלו קיצוצים 

נחים נרחבים בכל שירותי הממשלה הישירים והתקציב בפועל ירד במו
ריאליים מוחלטים. בתשלומי הקצבאות, לעומת זאת, היתה קשיחות 

ידי פרמטרים קשיחים יותר. אמנם עיגון -רבה יותר, עקב החישוב על
הקצבאות בחוק ובתקנות, כשגודלה של הקיצבה הבסיסית נקוב בערכים 
 מספריים מוגדרים, אינו מונע באופן מוחלט אפשרות של  שחיקה,  והדבר 
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יקר  בתנודות שחלו  בכללי  הזכאות  לקיצבת ילדים.   ברור,   התבטא בע
עם זאת, שהמסגרת החוקית המפורטת הקנתה לקצבאות הביטוח 
הלאומי יציבות וכושר עמידות גבוהים יותר לעומת השירותים הישירים, 
שהחובה לספקם איננה מוגדרת במונחים כספיים וגם איננה מעוגנת 

ם החובה לספק שירות ישיר מסוים קבועה בהיקף שירותים מחייב. גם א
בחוק מחוקי המדינה )כמו, למשל, חוק לימוד חינם(, הרי שהיעדר 
פרמטרים כספיים בחוקים אלה מגמיש את היקפם. ההתפתחות שתוארה 

אחוז בראשית  -70משתקפת בירידת חלקם של השירותים הישירים מכ
התשעים שוב  אחוז באמצעיתם. בראשית שנות 58שנות השמונים לכדי 

אחוז, אך שיעור זה ירד מאז עד  -70גדל חלקם של השירותים הישירים ל
הכל. אחד הגורמים העיקריים, העומד מאחורי -קרוב לשני שליש מהסך

הזינוק שהתרחש בראשית שנות התשעים, קשור להוצאות השיכון 
הענקיות שבאו לענות על צורכיהם של העולים. ואכן, אם מסתכלים על 

, אשר איננו כולל את רוב הוצאות השיכון, מסתבר כי הרגיל התקציב
התנודתיות בעשור האחרון הרבה יותר קטנה, וחלקם של השירותים 

 אחוז. -61ל 57הישירים בתקציב הרגיל נע בטווח צר שבין  

ציור 3 . הוצאה חברתית בתקציב הרגיל 

מיליארדי ש"ח, מחירי 9991
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התמונה של חלקן היחסי של שתי החטיבות מתייחסת, מטבע  
במונחים ריאליים היא הדברים, להוצאה במונחים נומינליים. התמונה 

מורכבת יותר.  כאן המקום להבהיר ביתר פירוט את אופן החישוב של 
ההוצאה במונחים ריאליים. ניכוי הסכומים הנומינליים באמצעות מדד 
מתאים )"דפלטור" בלע"ז( אמור לדאוג לכך, שהחישוב יביא בחשבון את 

הוצאה כוח הקנייה של הסכומים הנומינליים. והנה, לשתי חטיבות ה
כלל -ראוי ליישם מדדים נבדלים: לגבי הקצבאות, המשמשות בדרך

לתצרוכת, המדד הרלבנטי לשמירת כוח הקנייה שלהן הוא מדד המחירים 
ידי -לצרכן, לעומת זאת, את כוח הקנייה של השקלים המופנים על

המשרדים הממשלתיים לשירותים ישירים, יש למדוד על פי ההתייקרות 
ר השירותים, וברוב המקרים מדובר בהוצאות שכר. הספציפית של ייצו

כיוון שהשכר בישראל נוטה לעלות מעבר לעליית המחירים, נמצאנו 
למדים שהמדד המנכה את ההוצאה בשירותים הישירים יקטין את הערך 
הריאלי של ההוצאה במידה רבה יותר מאשר המדד המנכה את ההוצאה 

 בשירותי הקצבאות.
לפי עקרון זה מראה, כי התקציב הריאלי  חישוב ההוצאה הריאלית

של השירותים הישירים בתקציב הרגיל גדל פחות מאשר תקציב 
הקצבאות הכספיות. מאז תחילת עשור התשעים גדלה ההוצאה לנפש 

אחוז.  לעומת זאת גדלה ההוצאה על קצבאות,  -20בשירותים הישירים ב
בחומש האחרון,  אחוז. הדבר בולט במיוחד 48בממוצע לנפש, בשיעור של 

 1.4כאשר השירותים הישירים גדלו בשיעור שנתי ממוצע )לנפש( של 
אחוזים לשנה, היינו פי  -4אחוז, ואילו תשלומי הקצבאות גדלו ביותר מ

שלושה. החלוקה לשתי חטיבות של הוצאה חברתית מספקת תיאור חלקי 
 של הדינמיות, והרחבת התמונה מצריכה התייחסות לכל שירות בנפרד.
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 . מערכת החינוך3

מיליארד ש"ח, ומתוכם מיליארד אחד  -28תקציב החינוך מסתכם ב
ספר, שיפוצם וציודם. חלקו של -מיועד לפיתוח, הכולל בעיקר בניית בתי

החינוך בתוך כלל השירותים החברתיים הוא הגדול מכל האחרים, 
 אחוז( מכלל ההוצאות לרווחה. 30ומהווה קרוב לשליש )

ת על שירותי החינוך הוכפלה במונחים מוחלטים ההוצאה השוטפ
, 1994-96ריאליים במהלך שנות התשעים. עיקר הגידול התרחש בשנים 

כשחלק ניכר ממנו נבע מעליית שכר המורים. יחד עם זאת יש להדגיש, 
שגם ההיקף הפיזי של השירותים עלה באותן שנים, כפי שהדבר משתקף 

ותים נוספים. דיון במגמות בשעות הלימוד, במספר המורים, ובשיר
ההוצאה בתחום זה נתקל בקושי טכני מסוים: מערכת החינוך מתוקצבת 
כל שנה, בדיונים בין משרד החינוך למשרד האוצר, תוך שימוש בפרמטר 

שבועיות". מודד זה מופיע בספרי התקציב -)מודד(  המתקרא "שעות
וך כהקצאה לפי רמת חינוך והוא משמש את משרדי האוצר והחינ

בדיוניהם על היקף התקציב, כתחליף לשימוש ביחידה שקלית. לכאורה, 
הדבר מאפשר  מעקב מדויק אחר התפתחות ההוראה בכיתות, אך 

 למעשה אין הדבר כך. 
מונח "שעה ה :ב"שקיפות" התקציב לציבורפוגע  השימוש בפרמטר זה

יוצר את הרושם, שמדובר בשעות הוראה בפועל, בעוד שלמעשה שבועית" 
הספר, המיועדת גם לצרכים אחרים שאינם -מדובר ביחידת תקצוב לבית
ערך השעה השבועית משתנה מסעיף לסעיף הוראה ישירה. נוסף לכך, 

לבחון את נתוני התקציב. המגמה הרווחת ה ומטעה את כל הרוצ
 ,דין של בית המשפט העליון-שמצאה את ביטויה גם בפסק ,לאחרונה

מרץ להגברת ה"שקיפות" של סעיפי לעשות כל מה שאפשר ובאופן נ
לשימוש במושגים תקציביים ברורים.  אפוא, לעבורמחייבת  ,התקציב

השימוש במונח שעות שבועיות  :חשובה יותרשנייה להצעה זו אף סיבה 
-. בתיספר הפועלים באזורים מבוססים-לטובת בתי לעתים קרובותפועל 

רבה יותר ועל כן גם  מורים בעלי ותק רב יותר והשכלה ספר אלה מגייסים
 ,לדוגמא ,כאשר השווינו, וכנראה גם איכות עבודתם. עלותם גבוהה יותר

 מצאנו את התמונה הבאה: דומה,גודל ב , שהןשלוש ערים
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 . מורים בחינוך היסודי, בשלושה יישובים, לפי מאפיינים1לוח 
 

  דימונה הוד השרון רהט

 ממוצעגיל  35.7 39.5 29.3

 ממוצעותק  11.1 14.2 6.7

 "גמולי ההשתלמות"מספר  5.1 8.7 3.2

 היקף משרה ממוצע 0.7 0.6 0.9

 )%( אקדמאיםהעור יש 25 41 3

 )%( בכיריםהשיעור  43 44 61

 )%( מוסמכיםהמורים השיעור  14 10 6

 )%( מוסמכים-לאהמורים השיעור  18 5 30

 
 אחוזים 6.2כי כל שעה בהוד השרון "שווה"  מחישוב שערכנו הסתבר

בגין רמת  אחוזים יותר 4.3בגין ותק גבוה יותר,  יותר מאשר בדימונה
בגין השכלת המורים. אחוזים יותר  -5ועוד כ ,השתלמויות גבוהה יותר

ספר ה-לבתי שכאשר מעבירים ,היאהכספית של נתונים אלה משמעות ה
מיליון  -4לערך בהוד השרון אלף שעות, הן שוות בדימונה וביסודיים ה
בהוד השרון. ברהט כל שעה שבועית מיליון ש"ח  -4.6ול ,בדימונה "חש

פחות בגין מיעוט אחוזים  6.2פחות בגין ותק יותר נמוך,  אחוז 15"שווה"  
מסתכם פער ה .בגין השכלת המורים אחוז פחות -12ו גמולי השתלמות

דומה לרהט ש"ח מיליון  4שהקצאה של  ,שמשמעותם אחוז, -33לכדי כ
שיטה דוגמאות אלה מלמדות, ש מיליון בהוד השרון. 5.3 הקצאה שלל

ערכת החינוך להביא להקטנת מזאת שמה לאל חלק גדול ממאמצי 
 הפערים בגין הקצאה בלתי שוויונית.

מספר המורים במערכת החינוך מהווה גם הוא אינדיקטור חלקי 
להיקף ההוראה, אבל גם בעניין זה יש בעיה, משום שמרבית המורים 

משמשים בתפקידם במשרות לא מלאות.  ההיקף הממוצע של  בישראל
מישרת המורים הוא בין שני שליש לשלושה רבעי מישרה מלאה. כלומר, 
אי אפשר להסתמך על שינוים במספר המורים כאבן בוחן לשינוי בהיקף 

 השוואה.-ההוראה, אלא משתמשים במונחים נגזרים בני
ברובן לתשלום שכר  הוצאות הממשלה על שירותי חינוך מיועדות

המורים, ואילו הוצאות התחזוקה מוטלות על שכמן של הרשויות 
ספר, ובעיקר -המקומיות. עקב כך, ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין בתי

הספר, וגם מבחינת -בין יישובים שונים, מבחינת הרמה הפיזית של בתי
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ספר ה-ההוצאות המשלימות מעבר לשכר המורים. נוסף על כך נוהגים בתי
לגבות מההורים תשלומים מתשלומים שונים, בהיקפים בלתי מבוטלים. 
הסכומים הנגבים גבוהים במידה שיש בה כדי לערער את תקיפותו של 
המושג לימוד חינם. קירוב ראשון להבנת הנושא באופן כמותי אפשר 

(. הציבורית)בנבדל מהוצאה  הלאומיתלקבל מהנתונים על ההוצאה 
מכלול העלויות הכרוכות בהפעלתן של מערכות  המונח הזה מבטא את

החינוך, ובהן הוצאות ממשלה ורשויות מקומיות, וכן הוצאות פרטיות, 
)היא השנה  1996היינו במימון המשפחות. אם ניקח לדוגמא את שנת 

האחרונה שלגביה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים 
י ההוצאה הלאומית על מפורטים על ההוצאה הלאומית לחינוך(, נמצא כ

מיליארד ש"ח, ואילו ההוצאה הציבורית הסתכמה  -29חינוך הסתכמה ב
אחוז( מההוצאה  20מיליארד ש"ח, ופירוש הדבר שחלק נכבד ) -23.2ב

 ציבוריים.-הלאומית מומן ממקורות לא
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ההוצאה לחינוך כוללת את התקציב של משרד החינוך, הנחלק לפי 
יסודי )על שתי חטיבותיו -חינוך יסודי, חינוך על ילדים,-רמות לימוד: גני

תיכוני. תקציב -חטיבת הביניים והחטיבה העליונה(, והחינוך העל –
ההשכלה הגבוהה מופיע באופן נפרד, בהיותו עצמאי ובלתי תלוי במשרד 

יסודי, המסתכם -החינוך. המרכיב הגדול ביותר בתקציב הוא החינוך העל
מערכות: חטיבת -וכו נכללות שלוש תתמיליארד ש"ח ובת -9השנה בכ

אקדמי, הכולל -תיכוני הלא-הביניים, החטיבה העליונה, והחינוך העל
יסודי גדול מזה של -בעיקר מוסדות להכשרת מורים. תקציב החינוך העל

החינוך היסודי, על אף נחיתותו במספר התלמידים. הסיבה לכך היא, 
המורים בחינוך היסודי,  יסודי גבוה מזה של-ששכר המורים בחינוך העל

 24ומשרתם המלאה מוגדרת במספר שעות קטן יותר )התקן הבסיסי הוא 
ש"ש למורה  30יסודי, לעומת -שעות שבועיות )ש"ש( למורה בחינוך העל

 ספר יסודי(.-בבית
מיליארד ש"ח, סכום  -7תקציב החינוך היסודי מסתכם השנה בכ

תשעים. ההשוואה המבטא גידול רב מאד בהשוואה לראשית עשור ה
היא בעייתית, משום שבאותה שנה עדיין לא תוקן הפיגור  1990לשנת 

הרב שנצבר במערכת עקב הקיצוצים שננקטו בתקציב במהלך שנות 
השמונים.  באותה תקופה נולד החינוך האפור, שבא אמנם לקזז חלק 
מהקיצוצים, אבל לפי אופייה של היוזמה להפעלתו הוא התפתח בתחולה 

, 1994-96וויונית בעליל. מכל מקום, עיקר התיקון התרחש בשנים  בלתי ש
בד בבד עם המאמץ שנדרש לשם קליטת ילדי העולים בתוך מערכת 
החינוך. התקציב המוגדל איפשר להחזיר למערכת דפוסים שנשחקו 
בעבר, במונחים של מספר שעות הלימוד ובמיוחד בכיתות הנמוכות. יש 

ים קרה שילדי כיתה א' סיימו את לזכור, שבמרוצת שנות השמונ
, והדבר הזה תוקן בהדרגה בשנות התשעים. 11:45לימודיהם בשעה 

בכמה מקומות אף הונהג יום לימודים ארוך מן הרגיל, במסגרת של 
הפעלה חלקית של התכנית להארכת יום הלימודים. יש לציין, שבהרבה 

דלות, ספר שעות הוראה מוג-מקרים בהם הועמדו לרשות מנהלי בתי
שעות  5הספר להמשיך באורך הרגיל של יום הלימודים )-העדיפו בתי

לימוד ביום(, ואת מכסת השעות הנוספות ניצלו בעיקר לפיצול כיתות, 
כלל בשיטה של הקבצות וכדומה. בבדיקה חלקית שנעשתה -בדרך

ספר לערך, נמצא, שמספר השעות המוקצב להם איננו -בשלושים בתי
שנעשה בהקצבה. מכל מקום נראה, כי התקציב  אחיד, וכך גם השימוש

 המוגדל איפשר לבצע פעולות חינוכיות מוגברות לעומת המצב הקודם.
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הילדים נמצאים בתהליך של גידול רב, הניכר -תקציביהם של גני
אחוז ריאלית,  -50גידול של יותר מ –במיוחד בחמש השנים האחרונות 

הילדים היה -ותה. גם בגניאחוז בממוצע במערכת החינוך בכלל 26לעומת 
 -12:30שינוי במספר שעות  השהייה, כאשר סיום הלימודים התארך מ

. הדבר חייב הגדלה ממשית של כוח ההוראה, משום שההסדר -13:20ל
 6ימים )בעוד הגן פועל  5שנקבע איפשר לגננות לעבור לשבוע עבודה של 

ת רבות במשרות ימים(. לצורך תפעול הגנים ביום השישי הצטרפו עוד גננו
כלל גננות שלפני כן פרשו לגמלאות מעבודה מלאה. -חלקיות, בדרך

ילדים -בהסתכלות ארוכת טווח מעניין לציין, כי אחוז ההוצאה על גני
אחוזים לכדי  -4מכלל ההוצאה על חינוך עלה במשך שני עשורים מפחות מ

 אחוזים. 6כמעט 
ה הגבוהה. הסעיף השלישי בגודלו בתחום החינוך מוקדש להשכל

מיליארד ש"ח,  -5הקצבות הממשלה לאוניברסיטאות מסתכמות בקרוב ל
וזהו המקור העיקרי למימונם של מוסדות אלה. יש לציין, שבמשך תקופה 

, הסכום שהוקצב לאוניברסיטאות לא גדל כלל 1993ועד  -1980ארוכה, מ
מיליארד ש"ח(, וזאת כאשר מספר התלמידים  -3במונחים מוחלטים, )כ

מיליארד  -4חל גידול לרמה של כ 1994-96ל באופן ניכר. רק בשנים גד
. בתקופה האמורה 1998(, סכום שנשאר קבוע עד 1999ש"ח )במחירי 

התרחש גידול דרסטי במספר הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, ועיקר 
הצמיחה התרחש במכללות שזכו לעדנה באמצע העשור. גם 

ן מספר גדול של תלמידים. בשנים האוניברסיטאות קלטו בעשור האחרו
האחרונות עלה ערכו הריאלי של שכר הלימוד שמשלמים הסטודנטים, 
וחלקו של מקור זה במימון עלותן של האוניברסיטאות גדל באופן 

 אחוז. -20משמעותי והגיע לכ
בנספח( נכלל גם סעיף  7בלוחות התקציב המוצגים כאן )ראה לוח 

אופן נמרץ בראשית שנות התשעים והגיע העוסק בישיבות. סעיף זה גדל ב
( לעומת חצי מיליארד בסוף העשור 1999אז למיליארד ש"ח )במחירי 

שלפני כן.  התקציב למוסדות אלה מבוצע דרך משרד הדתות, ונראה כי 
ישנם מקורות ממשלתיים נוספים המממנים את פעילותם, אך המקור 

 הראשי נשאר יציב ברמה זו לאורך מרבית העשור.
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 . שירותי הבריאות4

מיליארד  -14ההוצאה הממשלתית לבריאות בתקציב השוטף מגיעה ל
אחוז מסך ההוצאה  -17(, המהווים כ1999ש"ח )מחירים קבועים של 
אחוזים מהתמ"ג. הממשלה מוציאה  -3.2החברתית של הממשלה ו
 –ש"ח )בתקציב השוטף( בממוצע לנפש  2,227בתחום הבריאות סכום של 

אחוזים( מזה שהיא הוציאה בממוצע לנפש לפני שני  -3.5)בכ סכום הנמוך
עשורים. בין שתי נקודות זמן אלו ירדה ההוצאה לרמתה הנמוכה ביותר 

ש"ח לנפש )במחירי היום(. בהמשך העשור חל  -1,965והסתכמה ב -1991ב
, 1996ש"ח בשנת  2,373גידול מסוים בהוצאה הממוצעת לנפש, לרמה של 

 2,227באופן רצוף ועומדת היום, כאמור, ברמה של  אך מאז היא יורדת
לא רק שלא גדלה ההוצאה הממשלתית  1996ש"ח. פירוש הדבר שמאז 

במידה הנדרשת לפצות על גידול האוכלוסייה, אלא אף ירדה ריאלית 
 אחוזים.  -6בקרוב ל
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בשנים האחרונות חלו שינויים במבנה המימון הממשלתי של מערכת 
-שינויים העיקריים היה ביטול דמי החבר בקופותהבריאות. אחד ה

החולים והמרתם במס בריאות. לפי כללי החשבונאות הלאומית, יש 
האחת וולונטרית והשנייה  –הבדל מהותי בין שתי צורות הגבייה הללו 

מחייבת. במהלך ההסבה השתנו כמובן פרמטרים שונים שהביאו לתחולה 
-ת לאפשר מעקב השוואתי רבנבדלת של המימון. יחד עם זאת, על מנ

שנתי יש מקום להציג את מס הבריאות כמחליפו של הביטוח  הישיר )דמי 
חבר(, שהיה נהוג לפני חוק הבריאות. בהתאם לכך, העברות הביטוח 

 הלאומי במסגרת מס הבריאות לא נכללו כאן בהוצאה הממשלתית.
 שינוי נוסף התרחש במרכיב שנקרא "מס מקביל". במקורו היה זה

החולים ובין המעסיקים המאורגנים, אשר היו -הסדר בין קופות
משתתפים במימון הביטוח הרפואי של עובדיהם. ברבות הימים הורחב 

ידי המוסד -ההסדר אל כל המשק וגביית המס מן המעסיקים נעשתה על
אחוזים  4.9לביטוח לאומי בשיעור מחייב שהלך ועלה עד שהגיע לכדי 

, כהקלה למעסיקים, 1985ייצוב הכלכלית של מהשכר. במסגרת תכנית ה
צומצמה גביית המס המקביל והאוצר שיפה את הביטוח הלאומי על 

בוטל לחלוטין המס המקביל,  -1997הפסד הגבייה. בסופו של דבר ב
והאוצר מעביר לביטוח הלאומי את הסכום שהיה מתחייב אילו התמיד 

 המס להתקיים.
עקוב באופן פשטני אחר התפתחות עקב השינויים האמורים, לא ניתן ל

המימון ויש להתחשב במיון ענייני של המרכיבים השונים, כפי שמוצג 
, המפרט את ההוצאה הממשלתית על בריאות, תוך הפרדה לשני 2בלוח 

רכיבים ראשיים: האחד הוא השתתפות בביטוח הבריאות, בעיקר 
רה של באמצעות מחליפו של ה"מס המקביל", והמרכיב השני מממן סיד

 שירותים ישירים שמספקת הממשלה.
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 : ההוצאה הממשלתית לבריאות בתקציב השוטף, 2לוח 
 (1999)מחירי הכל ובממוצע לנפש -סך            

 

 )ש"ח( הוצאה לנפש )מיליוני ש"ח( כל  ההוצאה-סך 
 -סך 

 הכל
השתתפות 

בביטוח 
 רפואי

הוצאות 
 ישירות

 -סך
 הכל

השתתפות 
בביטוח 

 רפואי

הוצאות 
 ישירות

1980 8,953 5,080 3,873 2,309 1,310 999 

1985 8,809 6,000 2,809 2,081 1,417 664 

1990 9,620 6,852 2,768 2,064 1,470 594 

1995 12,787 8,955 3,832 2,306 1,615 691 
1996 13,492 9,748 3,744 2,373 1,715 659 
1997 13,725 9,877 3,849 2,355 1,694 660 
1998 13,924 9,896 4,028 2,332 1,657 675 
1999 13,866 9,672 4,194 2,265 1,580 685 
2000 13,976 9,634 4,342 2,227 1,535 692 
 

ניתן לראות בלוח את הירידה שחלה בהוצאה הכוללת בממוצע לנפש 
במרכיבו הראשי, "השתתפות  –ואף ביתר עוצמה  –, כמו גם 1996מאז 

, ירידה בשיעור של 1996שנים, מאז  4לה בתוך בביטוח רפואי". כאן ח
 (.8אחוזים. פירוט נוסף מופיע בלוחות הנספח )ראה לוח  -10למעלה מ

בהשלמה לניתוח הוצאות הממשלה על . הוצאה לאומית על בריאות
בריאות יש מקום לבחון את ההוצאה הלאומית לבריאות, המרחיבה את 

ות. בדרך חישובה מרכזת היריעה ומשקפת את כל הפעילות בענף הבריא
כל הפעילויות הכספיות המתרחשות בכל -ההוצאה הלאומית את סך

יחידה ויחידה של מערך אספקת שירותי הבריאות במדינה, בין אם 
במימון ציבורי ובין אם במימון פרטי. פעילויות כאלה הן תשלומי השכר 
לרופאים, לאחיות ולכל יתר העובדים במתקנים שונים של המערכת. 

-משלימות לכך רכישות של מוצרים וחומרים שבהם משתמשים בבתי
ידי -החולים ובמרפאות, וכן רכישת תרופות ומכשירים רפואיים על

פרטים. כל אלה הן בגדר הוצאות שוטפות, המייצגות את עלויות 
התחזוקה היומיומיות של המערך. המערכת מוציאה סכומים שונים גם 

מים ולרכוש ציוד בלתי מתכלה,  כגון על מנת להרחיב את המבנים הקיי
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סורקים ממוחשבים, ציוד רנטגן וכדומה. כל ההוצאות שבקבוצה 
-האחרונה הן הוצאות למטרות השקעה ופיתוח, שהשימוש בהן אינו חד

שנתי. סיכום ההוצאות הכספיות מייצג, אפוא, את היקף -פעמי או חד
להעריך את פעולתם של כל שירותי הבריאות בתקופה נתונה ומאפשר 

 השינויים המתחוללים על פני זמן. 
אחוז התוצר )התמ"ג( שהופנה לשירותי בריאות גדל בשנות התשעים 

אחוז.  -13, השנה האחרונה שלגביה מצויים נתונים( בכ1999)עד 
המשמעות היא, שככל שהתוצר של המשק גדל בעשור הזה, הרי ההוצאה 

העריך את משמעות הגידול אחוז יותר מכך. כדי ל -13על בריאות גדלה ב
מבחינת ההיקף הפיזי של השירותים, יש להביא בחשבון את התייקרותן 
של התשומות המשמשות לייצור שירותים אלה, בהשוואה לשינויים שחלו 
בכלל הפעילות של המשק, היינו בתמ"ג. ובכן, מסתבר שההתייקרות של 

אחוז.  לכן  -14שירותי הבריאות היתה תלולה יותר מזו של התמ"ג בכ
הגדלת הנתח של שירותי הבריאות בכלל המקורות לא שיפרה כלל את 
מצבו היחסי של הענף, משום שכל הגידול נבלע בהתייקרות התשומות. 

ההתייקרות העודפת של התשומות בענף  –אפשר להציג זאת גם אחרת 
הבריאות חייבה הגדלה של אחוז התמ"ג שהופנה לשירותים אלה, אך ורק 

 ים רמה יציבה של ההיקף הפיזי של השירותים.כדי לקי
חלוקה לתקופות משנה מגלה שהתהליך הזה התרחש ברובו בחומש 

, היה 1995-99. לאחר מכן, בשנים 1992-94הראשון, וליתר דיוק בשנים 
גידול מזערי )כאחוז אחד( בחלק התמ"ג שהופנה לבריאות, אך רק 

ילה את ההיקף הפיזי מחציתו נבלעה בהתייקרות, ומחציתו האחרת הגד
של השירותים במידה קלה. התופעה העיקרית שיש להצביע עליה, אפוא, 

, הן במונחים 1995-98היא שהיקף השירותים לא גדל כמעט בשנים 
נומינליים והן במונחים ריאליים, מעבר לגידול התוצר של המשק, אבל 

אל נטל המימון הלך ועבר אל הפרטים. זהו תהליך אשר מרחיק את ישר
מהמקום בו היא ניצבה אפילו בתקופות שבהן לא היה חוק ביטוח 
ממלכתי בתחום שירותי הבריאות. השינויים שהתחוללו מוליכים 
בהדרגה למשטר בריאות של מימון פרטי במידה רבה, ובסופו של דבר גם 
הגשת השירותים בו תתבסס יותר ויותר על רפואה פרטית. היענותו של 

החולים -ללחצים להחלת הסדרי שר"פ בכל בתי שר הבריאות  )לשעבר(
הציבוריים היא הרחבת פתח לכיוון של רפואה פרטית, ולמעשה ליצירת 
קשר בין יכולת התשלום לבין הזכאות לשירותים רפואיים באיכות 

 גבוהה.



                                                                       39ם חברתיים                                                                       הוצאות הממשלה על שירותי

יש לציין, כי במאפיינים המרכזיים של המערכת לא חלו שינויים 
בריאות ממלכתי, והשינוי  מפליגים בעקבות הנהגתו של חוק ביטוח

המרכזי התבטא בגבייה ממלכתית של דמי החבר, בלבוש של מס בריאות. 
הבעיה התפעולית העיקרית, קרי המימון הגירעוני, לא נפתרה, וזמן קצר 
לאחר החקיקה שוב נוצרו גירעונות, בעיקר משום שהממשלה לא 

ת. הנזק התאימה כראוי את היקף המימון לצרכים הגדלים ולהתייקרויו
העיקרי שנגרם עקב כך היה חיפוש אחר מקורות מימון משלימים, 
בדמותם של תשלומים עבור ביקור במרפאה, הגדלת ההשתתפות העצמית 
במימון תרופות וטיפולים שונים והתרחבות ההיעזרות בביטוחים 
משלימים. בכך נפגע אחד העקרונות החיוביים המרכזיים, שהיו קיימים 

, של מתן השירות על סמך הביטוח הבסיסי, וללא בליבה של המערכת
תשלום נוסף עבור השירות. הצידוק העיקרי היה להשתמש במכשיר הזה 
כדי לצמצם שימוש עודף בשירותים, אבל העובדה שגורם זה הפך למקור 
מימון משמעותי פירושה שהמטרה האמורה לא הושגה. מעל לכל, במידה 

לת חובת תשלום(, אין ספק שאנשים נמנעו מלקבל שירות )עקב הט
שבחלק מהמקרים היה בכך כדי לפגוע בבריאות, ובמיוחד אצל בני 

לא החלשות ביותר, המוגנות יחסית מפני  –שכבות חלשות באוכלוסייה 
 גורם זה, אבל חלשות באופן יחסי לשכבות המבוססות.

 . שירותי רווחה אישיים5

ליחידים במצוקה שירותי הרווחה האישיים מושיטים סיוע למשפחות ו
בתחומים מסוימים, כמו הפניה ותיאום של טיפול מוסדי לילדים 

כל ההוצאה על -הנזקקים לכך, מוסדות למפגרים, עזרה לנכים ועוד. סך
מיליארד  -3/4מיליארד ש"ח, בהשוואה ל -4.1שירותים אלה עלתה ל

 בראשית העשור. גם בניכוי האינפלציה, עדיין יש בכך גידול רב לעומת כל
יתר השירותים החברתיים. יש להדגיש, עם זאת, שחלק מכריע מהגידול 

ידי הביטוח הלאומי -נזקף לחשבונו של שירות אחד, הסיעוד, הניתן על
מהווים  2000לקשישים מוגבלים, מתוקף חוק ביטוח סיעוד. בשנת 

אחוז מכלל הפעולות בתחום  -37תשלומי הסיעוד של הביטוח הלאומי כ
מכלול השירותים ללא סיעוד, ובניכוי האינפלציה, נמצא זה. אם נתייחס ל

אחוז במהלך העשור, המהווה תוספת  69כי חל בו גידול ריאלי של 
ריאלית של כמעט מיליארד ש"ח. הצמיחה הרבה שחלה בשנות התשעים 
באה בחלקה לפצות על הקיפאון המוחלט שהיה בשירותים האישיים בכל 
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פירוש הדבר ירידה ריאלית בהיקף  שנות השמונים. גם בתנאים רגילים
אחוז, על אחת  -20השירות, משום שבאותו עשור גדלה האוכלוסייה ב

כמה וכמה בתנאים של הידרדרות כלכלית, כאשר ההיזקקות לשירותים 
 אלה גדלה, מטבע הדברים, אף יותר מהמשתמע מגידול האוכלוסייה.

ות השמונים, החוק נכנס לתוקף בראשית שנ –לגבי חוק ביטוח סיעוד 
, וצבר תאוצה רבה מיד -1988אך הביצוע בפועל, בהיקף משמעותי, החל ב

בשנה שלאחריה. גמלאות הסיעוד הגיעו אז להיקף ריאלי של שליש 
מיליארד ש"ח, ומאז הלכו וגדלו ללא כל יחס לעומת כל שירות חברתי 

אחוז  -15ישיר. שיעור הגידול בתחום הסיעוד בשנים האחרונות מתקרב ל
מיליון ש"ח. בתוקף  -150תוספות שנתיות של כ –גידול ריאלי לשנה 

קיומו של חוק הסיעוד התפתח ענף נרחב של שירותים סיעודיים אשר 
עיקר מקורותיו נובעים מכספי הביטוח הלאומי. בנוסף קיימים גם 
סעיפים אחרים של שירותים לקשישים נזקקים, בעיקר במסגרת 

 נה ברבע מיליארד ש"ח.מוסדית. הוצאה זו מסתכמת הש
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הסעיף הגדול ביותר בשירותים האישיים )ללא גמלאות סיעוד( הוא 
השירות למפגר. ההוצאה עליו מסתכמת בחצי מיליארד ש"ח לערך. 
השירותים הללו זכו לתשומת לב מיוחדת בעשור האחרון, כאשר הכפילו 

, -1985מיליון ש"ח ב 230את ההוצאות עליהם לעומת עשור השמונים )
למשל, במונחים ריאליים(. התקציב מיועד ברובו לטיפול במפגרים 
בסידור מוסדי, שני שליש מההוצאה מופנה למוסדות פרטיים וציבוריים 
ושליש למוסדות הממשלתיים. הטיפול בקהילה ניתן בהיקף מצומצם 

 למדי ומופנית לכך רק עשירית מכלל ההוצאה בענף זה.
מיוחדות הוא תחום השיקום של  תחום אחר של הטיפול באוכלוסיות

נכים ומוגבלים, ועלותו הכוללת השנה מסתכמת בכרבע מיליארד ש"ח. 
הוא על שירותים  –בשונה מהסעיף הקודם  –בתחום זה עיקר ההוצאה 

קהילתיים במרכזי שיקום לכלל הנכים ובסיוע לעיוורים. רק רבע מכלל 
ון מדגיש יותר ההוצאות מופנה לטיפול במוסדות. גם ענף שירותי התק

את הטיפול הקהילתי והוא מיועד לצעירים עוברי חוק או צעירים 
מיליון ש"ח, ומתוכו סכום של  186המצויים בסיכון לכך. תקציבו הוא 

מיליון מופנה לשירותים קהילתיים, שמחציתם מיועדת לשירותי  106
 מבחן, והנותר לנערים ולנערות במצוקה ולשיקום במפת"נים.

המרכזיים בשירותי הרווחה האישיים עוסק בטיפול אחד הענפים 
בילדים ונוער, הנזקקים להתערבות חברתית עקב קשיים משפחתיים 
מסוגים שונים. למרות המדיניות המעדיפה להימנע מהוצאת הילדים מן 
הבית, נמצא כי לעתים זהו הפיתרון היחיד. ההוצאה בענף זה מסתכמת 

בה מיועד לאחזקת ילדים  ביותר מחצי מיליארד ש"ח, וחלק הארי
במוסדות. יש לציין, כי תחום זה בולט ביותר בגידול האיטי של רמת 

יציבה ברמה שהיתה גם  1997. למעשה, ההוצאה עד -1980ההוצאה כבר מ
בכל שנות השמונים, ורק בשנים האחרונות חל גידול מסוים. המאמץ 

ות נפסק ידי עובדי הרווחה למוסד-לצמצם את מספר הילדים הנשלח על
בשנות השמונים, ובמחצית הראשונה של שנות התשעים חל גידול בקצב 
שהלך והואט בשנים האחרונות. ראוי לציין כי, למרות העלייה במספר 

 הילדים במוסדות, מספרם עדיין נמוך מזה שבראשית שנות השמונים. 
סיכום ההקצאה לשירותים אישיים מצביע על כך שההוצאה על טיפול 

לת נתח גדול יותר לעומת הטיפול הקהילתי, אבל ראינו שהדבר מוסדי נוט
משתנה מתחום לתחום. בחלקו קשור הדבר בצרכים הייחודיים לכל 
תחום, ובחלקו הוא משקף גם העדפות מקצועיות משתנות של הגורמים 

 המופקדים על כל תחום. 
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 . קצבאות הביטוח הלאומי6

הם  –קרו עד כאן שנס –החטיבה המשלימה את השירותים הישירים 
השירותים בכסף, המתבטאים בתשלומי קיצבה למשפחות וליחידים. 
סעיף זה עוסק במיגוון הקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי 
ובהתפתחותן התקציבית על פני זמן. איפיון אחד שכבר ניתן לו ביטוי 
לעיל הוא היותם של שירותים אלה מוגנים יחסית מפני שחיקה מצד 

 קובעי המדיניות.החלטות של 
מיליארד ש"ח, לעומת  -35מכלול השירותים בכסף מסתכם השנה ב

בראשית העשור.  הדבר מייצג  –באותם מונחי מחירים  –כמחצית מכך 
אחוז, כלומר הכפלה ריאלית תוך עשור, בשיעור  -100גידול מצטבר של כ

ר שיעו –אחוזים. גם בניכוי הגורם הדמוגרפי  -6שנתי ממוצע של יותר מ
אחוז על פני העשור, בקצב  55מתקבל גידול של  –גידול האוכלוסייה 

גדלה ההוצאה על  -2000ל 1995אחוזים לשנה. בין   4ממוצע  של  
אחוזים לעומת גידול של   4.3הקצבאות בשיעור שנתי ממוצע לנפש של 

 אחוז בלבד בשירותים הישירים.  1.1
שצוינה, כי אחוז הממצא האחרון תמוה, לכאורה, על רקע העובדה 

הקצבאות בתוך כלל ההוצאה החברתית דומה בשני קצות העשור. שהרי 
מזה משתמע כי גידול ההוצאה במונחים נומינליים היה דומה בשתי 
החטיבות, ואם כן מדוע מתגלה הבדל כה גדול ביניהן כאשר ההשוואה 
היא במונחים ריאליים? ההסבר לכך נעוץ באופן החישוב הנבדל של 

ל הריאלי בין שתי החטיבות: הכספים שמוציאה הממשלה על הגידו
תשלום הקצבאות מיועדים להוצאות שוטפות של המקבלים, וכדי לחשב 
את כוח הקנייה של הקצבאות משמש אותנו מדד המחירים לצרכן. 
לעומת זאת, ההוצאות הנומינליות על שירותים ישירים מתורגמות 

האזרחית, אשר עלה יותר באמצעות מדד מחירי הצריכה הציבורית 
ממדד המחירים לצרכן. לכאורה זהו עניין טכני, של אופן חישוב שונה, 
אבל יש לכך בהחלט מובן מהותי. משמעות ההבדל היא שכוח הקנייה של 
שקל שהוציאה הממשלה כדי לממן את שכרם של מורים, רופאים 

של וכדומה, נשחק על פני השנים במידה רבה יותר מאשר כוח הקנייה 
שקל שניתן למשפחות, למשל לצריכת מזון וכדומה. לכן, הערך הממשי 

ידי האינפלציה במידה פחותה מזו של השירותים -של הקצבאות נשחק על
הישירים. עם זאת יש לציין, כי הדבר איננו חל באופן שווה על כל 

 הקצבאות.
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חטיבת הקצבאות נחלקת לשלושה ענפים מרכזיים ולמקבץ נוסף של 
בהיקף קטן יותר. הענף הגדול מכולם הוא קיצבת הזיקנה קצבאות 

 40מיליארד ש"ח, שהם כמעט  -13.2והשאירים, אשר מסתכם השנה ב
אחוז מכלל ההוצאה על קצבאות. בקיצבה זו, שבבסיסה היא אחידה לכל 
מקבליה, יש מרכיבים שונים אשר גורמים להבדלים ניכרים בין הזכאים 

ה הקיצבה קשור במצבו הכלכלי של מקבל לה. ההבדל הגדול ביותר בגוב
ש"ח לחודש, אך  1,016הקיצבה. הקיצבה הבסיסית כיום היא בסך 

קשישים חסרי אמצעים, שקיצבתם היא מקור הכנסתם היחיד כמעט, 
מקבלים תוספת הנקראת "השלמת הכנסה", וזו מגדילה את ערך 

זכאים ש"ח. גורמים אחרים, היוצרים הבדל בין ה 1,698הקיצבה לכדי  
בגובה הקיצבה הם, בעיקר, הוותק בביטוח, כלומר מספר השנים בהן 
שילם המבוטח את "הפרמיה השנתית" )דמי ביטוח לאומי(, ומועד תחילת 
קבלת הקיצבה. הקיצבה הבסיסית, וכן המרכיבים הייחודיים הנלווים 
 אליה, מעוגנת ברמה הצמודה למדד השכר הממוצע במשק. לצמידות זאת 
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עות רבה, בהבטיחה שמירה על הכנסתו היחסית של מקבל יש משמ
הקיצבה. למרות זאת, חלקן היחסי של קצבאות הזיקנה בכלל קצבאות 
הביטוח הלאומי לא היה קבוע ברמתו במשך השנים: בשנות השמונים הן 
היוו כמעט מחצית מכלל תשלומי הביטוח הלאומי, ואילו בשנים 

וז. יש לציין, שהגורם לכך נעוץ אח -40האחרונות ירד חלקן אל פחות מ
 בגידולן הרב של קצבאות אחרות. 

הענף השני בגודלו הוא קיצבת הילדים, שעברה שינויים רבים במהלך 
השנים. קיצבה זו מותאמת בשיעורה הבסיסי לשינויים במדד המחירים 
לצרכן, ועל כן הגנתה מפני שחיקה פחותה מזו של קיצבת הזיקנה, למשל, 

כל תשלומי הקיצבה  מגיע השנה -על הכנסה יחסית. סך מבחינת שמירה
מיליארד ש"ח, והם מהווים כחמישית מכלל תשלומי  -7לכדי קרוב ל

אחוז, התרחש  -30הביטוח הלאומי. הגידול העיקרי במהלך העשור, של כ
, בה החליטה הממשלה לחזור ולשלם את קיצבת הילדים 1993בשנת 
הופסק תשלומה ראשית  1993-1985הילדים, אחרי שבתקופה כל עבור 

עבור הילד הראשון, ובהמשך גם עבור הילד השני. גם בשנים שלאחר מכן 
אחוזים.  -3המשיכו התשלומים בענף זה לגדול בקצב שנתי ממוצע של כ

הדבר נבע כתוצאה מהחלטה אחרת, ביטול ההבחנה בין מי ששירתו 
ה הקיצבה בצבא לבין האחרים, ובעיקר מדובר בתחולה אחידה של גוב

הבסיסית על המגזר הערבי. גם גל העלייה של ראשית שנות התשעים תרם 
את חלקו להתרחבות ההוצאה בסעיף זה, אשר בחישוב כולל לעשור 

 אחוז.   74מיליארד ש"ח, גידול של  -3האחרון גדל, במחירים קבועים, ב
קיצבת הילדים מוזכרת לעתים קרובות בהקשר לתחולת העוני 

צמה. הקיצבה מהווה הכנסה משמעותית בקרב הרבה ולמאמצים לצמ
משפחות עניות, אך היא משמעותית במיוחד במשפחות שראשיהן אינם 
עובדים, ואין בכוח הקיצבה לבדה להעלות את המשפחה אל מעל קו העוני 

, שמהם ניתן 1998במקרים אלה. כדוגמא לכך, אפשר להביא את נתוני 
אחוז מהמשפחות העובדות אל  65להסיק  שהקצבאות הצליחו להעביר 

אחוז בלבד ממשפחות שאינן עובדות.  22מעבר לקו העוני, לעומת 
ההצעות שהועלו לאחרונה, להגדיל את הקיצבה הבסיסית, עשויות אמנם 
לשפר גם את מצבן של משפחות שאינן עובדות, אך גם הסכומים 
המוצעים לא יוכלו להעבירן מעל קו העוני, אם לא ילוו בהכנסות 

 ממקורות אחרים, דהיינו מתעסוקה.
הקיצבה השלישית בגודלה היא קיצבת נכות, אשר ההוצאות עליה 

אחוז מכלל תשלומי  -15מיליארד ש"ח, שהם קרוב ל -5מסתכמות בכ
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הביטוח הלאומי. קיצבה זו הגיעה לגודל משמעותי בראשית שנות 
נה עד אחוזים לש 10השמונים, ולאחר מכן הוסיפה לגדול בקצב של כמעט 

מיליארד ש"ח )במחירי  -1.8, כאשר סכומה הכולל הגיע ל1985שנת 
אחוזים, אבל  4.6(. לאחר מכן הואט קצב גידולה השנתי לכדי 1999

אחוזים בממוצע  -6במהלך שנות התשעים שוב הואץ הקצב, תחילה ל
 אחוזים לשנה.  10לשנה, ובשנים האחרונות עד 

נפים אחרים של הביטוח בשנים האחרונות חל גידול רב בשני ע
אבטלה, והבטחת הכנסה. הקצבאות למובטלים מסתכמות  –הלאומי 
מיליארד ש"ח ומהוות כמעט עשירית מכלל תשלומי הביטוח  -3היום בכ

מיליארד  -1.2הלאומי. לשם השוואה, בראשית העשור הם הסתכמו ב
ש"ח באותם מונחי מחירים. התנהלות הקיצבה הזאת מצלמת נאמנה את 

חברתי. הזינוק הראשון שחל בעשור הנוכחי בהיקף -הכלכלי המצב
, והוא היה תוצאה של הגידול במספר -1992הקיצבה התרחש ב

המובטלים, כחלק מבואו של זרם העולים הגדול. בשנים שלאחר מכן, 
מיליארד, עם ירידת אחוז  -1.4ל -1.8, ירד היקף התשלומים מ1993-94

 חלה ההאטה בפעילות הכלכלית נשנתה ,   כשה1996המובטלים.    בשנת   

. תשלומי אבטלה ותשלומים לפי חוק הבטחת הכנסה  ציור 8  
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ההידרדרות בשוק העבודה, מספר המובטלים גדל במהירות, ויחד עימו 
נשמרה הרמה הגבוהה  1998הואץ הגידול בהיקף תשלומי הקיצבה. מאז 

מיליארד ש"ח. גם הקיצבה להבטחת הכנסה, שגאתה בעשור  2.9של 
רט בחוק, הנוכחי ומוענקת למעוטי הכנסה הזכאים לכך לפי המפו

משקפת את ההרעה הכלכלית בהיבט חברתי. גם קיצבה זו מסתכמת 
מאז תחילת העשור, בקצב  5מיליארד ש"ח, והיא גדלה בהיקפה פי  -2.8ב

 1991מהיר יותר מכל קיצבה אחרת. בשלב הראשון שולשה הקיצבה בין 
והתוספת לה הסתכמה במיליארד ש"ח. בארבע השנים שחלפו  -1996ל

מיליארד ש"ח. קיצבה זו משולבת במידה  1.2יצבה עוד מאז נוספו לק
מסוימת עם קיצבת האבטלה, ושתיהן יחדיו נחשבות לקצבאות מחליפות 

 הכנסה. 
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מערכות. בחלוקה -מערכת החינוך בישראל מורכבת ממספר רבדים ותת
הילדים -לפי גיל המערכת מורכבת משלבי החינוך העיקריים הבאים: גני

)הנחלקים לשתי קבוצות: גני חובה, שהם חלק מהמערכת הממלכתית, 
 הספר של החינוך היסודי,-(, בתי4עד  -2מ חובה לגילים השונים-וגני קדם

חטיבת הביניים  –יסודי )על שתי חטיבותיו -הספר של החינוך העל-בתי
תיכוניים ושל ההשכלה -והחטיבה העליונה(, ומוסדות החינוך העל

הגבוהה. חלוקה אחרת של המערכת מציגה אותה לפי שיוך מוסדות 
חינוך עברי וחינוך  –החינוך למגזרים: בתוכה חלוקה ראשית לפי לאום 

ית בתוך המגזר העברי לפי השתייכות לזרמים )כל וחלוקה משנ –ערבי 
דתי, והעצמאי. חלוקות -זרם נקרא "פיקוח"(: הממלכתי, הממלכתי

 מערכת, כפי שיפורט בהמשך.-נוספות קיימות בתוך כל תת
שיעורי הלמידה במוסדות החינוך עלו במשך השנים, והדבר ניכר 

ניכרים בין בעליית רמת ההשכלה של האוכלוסייה, אם כי יש הבדלים 
המגזרים השונים. כחלק מההתפתחות הזאת נעלמה כמעט לגמרי 

שליש  –התופעה של חסרי כל השכלה וחלה עלייה בחלקם של המשכילים 
מכלל האוכלוסייה הם בעלי השכלה גבוהה במידה זו או אחרת, 
ולמחציתם השכלה מעבר לתואר ראשון. השינוי ברמת ההשכלה בולט 

, למשל, מגיע 44-35תה לפי גיל. בשכבת הגיל במיוחד כאשר בוחנים או
 אחוז מכל בני הגיל. -44אחוז בעלי ההשכלה הגבוהה ליותר מ

הרמה הגבוהה הזאת של ההשכלה של כלל האוכלוסייה מושפעת 
במידה רבה מהרכב ההשכלה של המגזר היהודי. שיעור בעלי ההשכלה 

ט למחצית באוכלוסייה היהודית מגיע כמע 44-35הגבוהה בקרב גילאי 
מכלל הגילאים הללו, ואילו במגזר הערבי השיעור המקביל הוא רבע מבני 

. יש לציין, כי פער זה 1:2הגיל הזה, כלומר היחס בין שני המגזרים הוא 
שנים, כאשר היחס בין שני המגזרים  10קטן בהרבה מכפי שהיה עוד לפני 

נים פער אחר שהצטמצם בתחום ההשכלה במהלך הש -1:4מהיה יותר 
הוא בין גברים ונשים. התהליך שהתרחש בתחום זה דומה למתרחש בכל 
העולם המפותח, ושיעור הנשים במוסדות להשכלה גבוהה עולה על זה של  
גברים, בעוד שלפני דור אחד עדיין היה יתרון רב לגברים. בתוך 
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האוכלוסייה היהודית יש עדיין הבדלים לפי מוצא, והם יידונו בהמשך. 
הבאים יעסקו בהתפתחותם של שירותי החינוך בישראל הסעיפים 

 לדרגותיהם ולמקבציהם.
 

 

 . חינוך יסודי1

 ילדים -גני

היו משולבים במערכת הגנים בשנת תשנ"ט  5-2אלף ילדים גילאי  -350כ
אלף ילדים בשני  -480. שנתוני הגיל בגילים אלה כוללים כ1(1999)

הממוצע לכלל הגילים  המגזרים, היהודי והערבי. שיעור ההשתתפות
אחוז, אולם קיימים הבדלים בשיעורי  72והמגזרים מגיע לכדי 

 ההשתתפות של הילדים בגנים לפי גיל ולפי מגזר:

                                                           
 (.   4-2חובה )גילים -( וטרום5ריים ופרטיים, גני חובה )גיל מדובר בגנים עירוניים, ציבו 1
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 1999מסתבר כי שיעורי הביקור שלהם גבוהים. בשנת  – 5לגבי גילאי 
אחוז מילדי המגזר  -81במגזר היהודי ו 5אחוז מגילאי  -94למדו בגנים כ
המגזרים ההשתתפות של הילדים, כמעט כולה, היא בגנים  הערבי. בשני

 העירוניים והציבוריים. 
לגבי הגילים הצעירים יותר, ההבדל בין המגזרים בולט עוד יותר: בגיל 

אחוז  34אחוז מהילדים היהודיים לעומת  93למדו בגנים הציבוריים  4
אחוז  23אחוז במגזר היהודי לעומת  89למדו  3מהילדים הערבים, בגיל 

 5אחוז מן הילדים במגזר היהודי לעומת  68למדו  2במגזר הערבי, ובגיל 
אמנם הפער גדול והוא נמשך על פני השנים,  אחוזים בלבד במגזר הערבי.

שיעורי ההשתתפות של הילדים  לפי דיווחי משרד החינוךכי אך יש לציין, 
אחרונות בלבד חלה נמצאים בעלייה. בשנתיים ההצעירים במגזר הערבי 

 . 2אחוז בשיעורי ההשתתפות שלהם בגנים הציבוריים -50עלייה של כ

 (אחוזים) 5-3. שיעורי הלמידה בגנים של גילאי 1לוח 
 

 ערבים יהודים 
 1989 1993 1999 1989 1993 1999 

 23 44 25 89 95 96 3גילאי 
 34 71 53 93 99 99 4גילאי 
 81 90 93 94 100 100 5גילאי 

 יסודייםספר -בתי

אלף תלמידים, בהשוואה  -750במוסדות החינוך היסודי לומדים השנה כ
. הלימוד בחינוך היסודי הוא חובה חוקית, הממומשת -1980אלף ב -560ל

. נזכיר כי שיעורי 16-5הלכה למעשה גם מעבר לרמת חינוך זו, בגילים 
רי עב –למידה מלאים קיימים מזה זמן רב בחינוך היסודי בשני המגזרים 

-אחוז על פני שני עשורים במספר הלומדים בבתי 33וערבי. הגידול של 
ספר יסודיים נובע, אפוא, מן הגידול הדמוגרפי, המתבטא בהתפתחות 
קבוצות הגיל הרלבנטיות לשלב זה של החינוך. בדיווח המקובל לגבי 
התפתחות שיעורי הלמידה של גילאי החינוך היסודי קיימת מורכבות 

ת מכך, שאוכלוסיית הילדים בגילים הרלבנטיים איננה מסוימת הנובע
                                                           

המתפרסמים  ,-1999ב הילדים-לגבי שיעורי הביקור בגני שהנתונים ,מעניין לציין 2
שפורסמו עד כה, הן במגזר היהודי  ,1993 ם לשנתנתוניהים מנמוכ, 2000למ"ס  בשנתון

ל ס מעלה כי חל שיפור באיסוף הנתונים בעניין זה עבירור עם למ"והן במגזר הערבי. 
 הילדים.-מך מיפקד שנערך בגניס
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לגבי כיתות א' עד ו',  –נכללת במלואה במערכת חינוך זו. ליתר דיוק 
היא מלאה, אולם החינוך  11עד  6החפיפה בין מספר הלומדים לבין גילאי 

ח', ובכיתות אלו נכלל רק חלק קטן -היסודי כולל גם תלמידים בכיתות ז'
שום שמרבית בני הגיל הזה לומדים בחטיבת הביניים של , מ13-12מגילאי 

 יסודי.-החינוך העל
 

 ו', ובכיתות א' בחינוך היסודי-. תלמידים בכיתות א'2לוח 
 )אלפים(  2000,1990 ,1980           

 
 תוספת מוחלטת 2000 1990 1980 
    1980- 

  1990 
1990- 

  2000 
1980- 

  2000 

       הכל-סך
 29 22 7 114 92 85 כיתות א
 200 150 50 681 531 481 ו'-כיתות א'

 חינוך עברי
 19 14 5 85 71 66 כיתות א
 139 104 35 515 411 376 ו'-כיתות א'

 חינוך ערבי
 10 8 2 29 21 19 כיתות א
 61 46 15 166 120 105 ו'-כיתות א'

 
ו' לעומת גודלי -השוואת המספרים של התלמידים בכיתות א'

נתונים באוכלוסייה מלמדת, שאכן גידול התלמידים משקף במלואו הש
את ההתפתחות הדמוגרפית שחלה באוכלוסיות. שנתון מייצג של תלמידי 

מספרם של  -1980בכיתה א' מדגים זאת בשלוש נקודות הזמן האמורות: 
אלף. במרוצת עשור  85הספר היסודי בכלל המערכת היה -הנכנסים לבית

(. לעומת זאת, בעשור הבא של 1990אלף ) 92ם לכדי השמונים גדל מספר
שנות התשעים שיעור הצמיחה הדמוגרפית עולה ומספרם של הנכנסים 

אחוז במהלך עשור זה. לתמורה  24גידול של  –אלף  -114לכיתה א' מגיע ל
 הדמוגרפית הזאת תרמו שני גורמים: ריבוי טבעי ומאזן ההגירה לישראל. 

ומתם של שני הגורמים, יש מקום להפריד כדי להיטיב לזהות את תר
היהודי והערבי. במגזר היהודי,  –את האוכלוסייה הכללית לשני המגזרים 

.  -1990אלף ב -71ו -1980באלף  66מספרם של תלמידי כיתה א' היה 
אחוזים,  7.5בתקופה זו ההגירה היתה כמעט מבוטלת, ולכן הגידול שחל, 
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ת הילודה ששררו באותן שנים )יש מבטא באופן מלא את השינויים ברמו
להדגיש, שהמקור העיקרי לסטגנציה בילודה היה הרכב הגיל הנבדל של 
גילאי הפריון בשתי נקודות הזמן הללו(. בעשור התשעים, לעומת זאת, 

ידי העלייה, -אחוז, חלקו המכריע מוסבר על 20שבהן התרחש גידול של 
לא העלייה ייתכן מרביתה מחבר העמים ומיעוטה מארצות אחרות. ל

 . מזה שבמהלך שנות השמונים נמוך שהגידול היה אף
במגזר הערבי ההסבר לגידול הדמוגרפי טמון במלואו בגידול של 
קבוצות הגיל שהוא פרי של קצב הילודה הגובר. אפשר להמחיש זאת 
מנתוני שנות השמונים, כאשר מספר הלידות השנתי במגזר היהודי היה 

אלף לידות, ואילו במגזר הערבי מספר  74עד  72כמעט קבוע, ברמה של 
אחוז במהלך עשור.  25גידול של  –אלף לשנה  -29ל -23הנולדים גדל מ

 -10בהמשך לכך, בשנות התשעים עלה מספר הנולדים במגזר הערבי ב
ו' במגזר -אלפים. זה היה המקור לגידול במספר התלמידים בכיתות א'

 . -2000אלף ב -166ל 1990אלף בשנת  -120הערבי מ
מהנתונים הדמוגרפיים ניתן ללמוד, כי אלמלא גל העלייה הגדול 
שהגיע לארץ בשנות התשעים, היתה נמשכת יציבות במספר התלמידים 
בחינוך היסודי העברי, ולעומתה היה מתעצם הגידול במגזר הערבי. מספר 

אלף  -73כהלידות השנתי במגזר היהודי עמד, כאמור, על רמה יציבה של 
ממוצע מאמצע שנות השבעים ועד סוף שנות השמונים. כתוצאה ב

מקליטת העלייה ומהגידול הגלום בה במספר הנשים שבגילי הפריון עלה 
אלף, והשנתונים המזינים את החינוך היסודי  -90למספר הלידות לקרוב 

 אלף ילד למשך עוד כעשור אחד. -82יתמידו להיות ברמה של כ
י העברי גדל קצת פחות מאשר מספר מספר הכיתות בחינוך היסוד

התלמידים, ועקב כך ממוצע התלמידים לכיתה עלה במקצת. על פני 
השנים ניכרים הבדלים בין המגזרים והזרמים השונים, כאשר הצפיפות 
הרבה ביותר היא בחינוך הממלכתי, הצפיפות המועטה ביותר היא בחינוך 

את, במהלך התקופה דתי. עם ז-העצמאי, ובתווך נמצא החינוך הממלכתי
-חלו שינויים מסוימים. באופן כללי יש ירידה מסוימת בצפיפות בבתי

הספר של הזרם הממלכתי והיפוכו בחינוך העצמאי, אך הפער הוא עדיין 
ניכר. במגזר הערבי, שבו היה גידול בממדיהם של השנתונים הרלבנטיים, 

תוצאה מכך היה גידול רב יותר במספר הכיתות לעומת המגזר העברי, וכ
לא הורע המצב מבחינת גודל הכיתה הממוצע. אולם, יש מקום להצביע 

 -10על כך, שהרמה הבסיסית של גודל הכיתה במגזר הערבי גבוהה ב
 אחוזים מזו שבמגזר היהודי.
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המודד של ממוצע התלמידים לכיתה יכול להצביע על מגמות כלליות 
ים כמוזכר, ובשל ביותר, וזאת בשל הסתעפותה של המערכת בין הזרמ

חלוקתה לפי יישובים ולפי שכונות מגורים, הנבדלים אלה מאלה בקצב 
הספר לפי איפיונים -גידול אוכלוסיות התלמידים בהן. הבדלים בין בתי

שונים, כולל פירוט ההתפלגות מסביב לממוצע, מצביעים על כך שהחציון 
את הספר הקטנים "מושכים" -גבוה מהממוצע, ופירוש הדבר, שבתי

תלמידים לכיתה מציג תמונה  28הממוצע כלפי מטה, ולכן הנתון של 
מוטה כלפי מטה מבחינת שכיחות התופעה של כיתות צפופות. ממצא זה 
בא לידי ביטוי ברור בעובדה, שיותר ממחצית הכיתות בחינוך היסודי הן 

תלמידים לכיתה. באשר להבחנות לפי שיוך  -30מבצפיפות של יותר 
הספר שבהם לומדים ילדים משכבות -נמצא, כי בתיחברתי -כלכלי

 מבוססות נוטים להיות יותר צפופים מאלו של האוכלוסיות החלשות.
הספר שבהם -כלכלית הוא, שבבתי-מכל מקום, הממצא לפי חלוקה סוציו

-לומדים שלושת העשירונים העליונים נמצאה שכיחות של כמעט שני
למידים לכיתה. לעומת זאת, ת -30אחוז( בהם לומדים יותר מ 62שליש )

 -30בבשלושת העשירונים הנמוכים רק שליש מהכיתות מאוכלסות 
 תלמידים ומעלה. 
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התפלגות התלמידים לפי מגזרים גם היא עוברת שינויים במשך הזמן. 
הנתונים הרשמיים בעניין זה מתפרסמים על סמך מפקד שנתי הנערך בכל 

ייחס לשנת הלימודים מוסדות החינוך. הפרסום המעודכן ביותר מת
ו' היא -( והוא מראה, כי התפלגות התלמידים בכיתות א'2000תש"ס )

אחוז מכלל התלמידים בכיתות  66כדלקמן: בחינוך הממלכתי לומדים 
אחוז, ואילו החינוך החרדי כולל  21דתי לומדים -אלה, בחינוך הממלכתי

ך הממלכתי אחוז. מעקב על פני זמן מלמד כי גודלו המכריע של החינו 14
מתקיים באופן מתמיד, תוך תנודות מסוימות. בשנים האחרונות 

דתי -הכל. החינוך הממלכתי-מתחזקת מגמת הירידה בגודלו מתוך הסך
נשאר במעמד יחסי דומה לאורך זמן, ואילו בחינוך העצמאי היה גידול 

 (. -1999אחוז ב -13.8ל -1990אחוזים ב -7.6ניכר בעשור האחרון )מ

 יוחדהחינוך המ

החינוך המיוחד כולל מיגוון של פתרונות חינוכיים הניתנים לתלמידים עם 
ליקויים וקשיים, על מנת לסייע להם לבצע ולהשיג כישורים רגילים 
שמבצעים בני גילם. החינוך המיוחד מהווה מסגרת שירותים מגוונת 
באפשרויות הכלולות בה, המוצעות הן בתוך הכיתה הרגילה והן במערכות 

וצה לה. בעשרים השנים האחרונות התחוללה במרבית ארצות שמח
המערב התפתחות מואצת בחינוך המיוחד, בתחומי החקיקה, מסגרות 

, -1988הלימוד, התכניות ודרכי ההוראה. ישראל הצטרפה למגמה זאת ב
כאשר נחקק חוק החינוך המיוחד, אך רק במחצית השנייה של שנות 

 ום החוק במערכת החינוך. התשעים הוחל בהפעלת התכנית לייש
 -60,000למדו בחינוך המיוחד )על כל מסגרותיו( כ 1980בשנת 

 -62,000תלמידים ומספרם עלה אך במעט במהלך אותו עשור לכדי כ
ספר -מתוכם היו שייכים לבתי -15,000. מסתבר כי פחות מ-1990ב

מיוחדים והאחרים משולבים בכיתות רגילות או בכיתות מיוחדות 
מאז קבלת חוק החינוך . 3הספר הרגילים-(, שבמסגרת בתי)מקדמות
שבעבר הוגדרו כתלמידי החינוך ם, תלמידיחל שינוי בהגדרות והמיוחד 
אינם מוגדרים יותר כתלמידי , שולבו במסגרות החינוך הרגילו המיוחד

 החינוך המיוחד. למעשה כמעט ולא חל שינוי במספר תלמידי החינוך
 למרות הגידול הרב במספר האחרונותעשרה השנים -המיוחד בחמש

 .הכולל התלמידים
 . תלמידים בחינוך המיוחד* )חינוך עברי וערבי(3לוח 

                                                           
 .1997מרגלית,  3
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35,560           1985 
34,934             1990 
38,085  1993 
38,334             1995 
35,000   1996 
34,579  1997 

ילדים מיוחדים.-רגילים ובגני ספר-לא כולל תלמידים בכיתות טיפוליות בבתי* 
 

 
מספר התלמידים המופנה למסגרות המיוחדות קטן אם כן באופן 

אז החל יישום החוק  – 1995 –יחסי משנה לשנה. ביחס לאמצע העשור 
אלף.  -35לכ -38אחוזים במספר הילדים, מ -10בפועל, חלה ירידה של כ

וך הערבי. שני חינשחלה ביה יהעברי חלה אפילו ירידה לעומת על בחינוך
מאמץ להעביר ילדים  ,האחד :ביטויידי ל בכךמהלכים מקבילים באים 

שבעבר הוגדרו כילדי החינוך המיוחד למסגרות החינוך הרגיל, והשני 
הדבר בולט במיוחד במגזר , כאשר רותים והטיפוליהרחבת מוטת הש

שיעור התלמידים הערבים הנהנים  ,גם היום ,הערבי. למרות זאת
  .יהיהחינוך המיוחד קטן משיעורם באוכלוסממסגרות 

קיימים פערים גדולים בין סוגי היישוב ויישובים בודדים בשיעור 
תלמידי החינוך המיוחד. חלק מפערים אלה ניתן אולי להסביר בעובדה, 

ספר המשרתים -אזורי, ויש בתי-שחלק מהחינוך המיוחד הוא על
להסבר במדיניות  תלמידים הגרים ביישובים אחרים. חלק אחר ניתן

השמה דיפרנציאלית של אנשי החינוך ברשויות המקומיות השונות, 
 המושפעת גם מן החלופות שיש בידם להציע. 

הספר המיוחדים החלה עוד -הירידה בשיעור הילדים המופנים לבתי
ספר -קודם להפעלת התכנית ליישום החוק. שיעור התלמידים בבתי

וך כלל החינוך היסודי העברי בשנת אחוזים מת 4.8המיוחדים בלבד היה 
אחוזים בשנת  2.4ולכדי  1980אחוזים בשנת  2.8. שיעורם ירד לכדי 1970
, השנה שבה -1992אחוזים בלבד ב 2. השיעור המשיך לרדת לכדי 1990

השיעור הנמוך ביותר. בשנים אלה, שכבר דובר על יישום החוק, מגמת 
אלא חלה עלייה קלה תוך הירידה השתלבה בכך, אולם היא לא נמשכה, 

 (. -2000אחוזים ב 2.3) -1995אחוזים ב 2.4התייצבות לכדי 
שיעורים נמוכים אלה משקפים ללא ספק את הנטייה לצמצם מאד את 

הספר הרגיל לאותם המקרים -ההפניה של ילדים למסגרות שמחוץ לבית
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שמחייבים זאת. אין ספק שללא מדיניות זאת במשרד החינוך היה שיעור 
ופנים למסגרות מיוחדות גדל. אין ספק עוד, שמספרם של הילדים, המ

שהינם בעלי צרכים מיוחדים, הנובעים מלקות למידה מסוגים שונים, לא 
קטן.  יש לזכור כי בשנים הללו הורחבה והועמקה ההתמחות באבחון 
ילדים ובאיתור של לקויות למידה. נראה כי מדיניות השילוב תורמת לכך 

אכן משולבים בכיתות הרגילות של החינוך היסודי  שתלמידים אלה
ואינם מופנים עוד לכיתות נפרדות או לחינוך המיוחד. השאלה הנשאלת 
היא, האם מערכת החינוך היסודי תוגברה בכלים נאותים להתמודדות 

 עם שילובם של תלמידים אלה בתוך הכיתות הרגילות?

 יסודי              -. חינוך  על2

יסודי כולל שתי מסגרות ארגוניות שכל אחת מהן כוללת -החינוך העל
ט'( והחטיבה העליונה -שלוש שכבות גיל: חטיבת הביניים )כיתות ז'

י"ב(.  במקומות שבהם טרם הוקמו חטיבות הביניים  כוללת -)כיתות י'
( 2000י"ב בלבד במתכונת הישנה. בשנת תש"ס )-המערכת  את כיתות ט'

אלף(, מהם  548ותר מחצי מיליון תלמידים )יסודית י-למדו במערכת העל
אלף(. קיים הבדל בין המגזרים  240אחוז בחטיבות הביניים ) -44כ

אחוז  53יסודי. -בשיעורי התלמידים בחטיבות ביניים מכלל החינוך העל
אחוז בחינוך העברי. הבדל זה איננו נובע  42בחינוך הערבי לעומת 

שלא הושלם( לחטיבות הביניים מהבדלים בין המגזרים בשיעורי המעבר )
אלא מהשתתפות  –אחוז במגזר הערבי  80אחוז במגזר העברי לעומת  77 –

נמוכה יותר של התלמידים בחטיבה העליונה במגזר הערבי. שיעור 
תלמידי המגזר הערבי מכלל תלמידי חטיבות הביניים דומה לשיעורם 

ונה נופל שיעורם אחוז. אולם בחטיבה העלי 24לעומת  22 –בחינוך היסודי 
אחוז מן התלמידים. נתונים אלה חושפים את בעיית  15הכל לכדי -בסך

ההשתתפות של שנתוני הגיל הרלבנטיים במערכת   –שיעורי הלמידה  
 שתידון בהמשך הסעיף. –החינוך 

יסודי, -אחוז מכלל תלמידי העל -80במגזר העברי, המונה למעלה מ
 50התשעים, לעומת גידול של  אחוז בשנות -34גדל מספר התלמידים ב

אחוז בשנות השמונים. מתכונת הגידול דומה בשתי חטיבות הלימוד, אך 
נבדלת בעוצמתה היחסית לפי תקופות: חטיבת הביניים גדלה באופן נמרץ 

אחוז בשנות השמונים. במהלך העשור הואט הגידול, אך בראשית  66של 
לייה. בחטיבות העשור הנוכחי שוב התעצם הגידול, עם בוא גל הע
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העליונות חלו תנודות רבות אך באופן כללי מתקיים בהן גידול ממוצע של 
 אחוזים מאז ראשית שנות השמונים.  4-3

ניכר גידול משמעותי מתמשך במספר התלמידים בחינוך  במגזר הערבי
, 1980-85אחוז גידול בחומש  38יסודי במהלך שני העשורים הללו: -העל

-1990אחוז בתקופה  18, והשיעור מואט לכדי 1985-90אחוז בחומש  35
. יש לציין, שבתקופה שקדמה לשנת 1995-99אחוז בתקופה  -19, ו95

 , שיעורי הגידול במגזר זה היו אף גבוהים יותר. 1980
-שלושה גורמים מרכזיים משפיעים על מספרי התלמידים בחינוך העל

ם הארגוני המתבטא גידול קבוצות הגיל; הגור -יסודי: הגורם הדמוגרפי 
שיעורי  -ח' למסגרת חטיבות ביניים; והגורם החינוכי -במעבר כיתות ז'

הלמידה. ניתוח תרומתם של שלושת הגורמים הללו לגידול במספר 
הלומדים מצריך הפרדה של המערכת הזאת לחטיבות הלימוד לפי 

 קבוצות הגיל.
על גידול . הגורם הראשון, הדמוגרפי, מצביע לגבי  חטיבות הביניים

אחוז בשנות השמונים במספרם של הגילאים המועמדים  -25של כ
. גודלו של שנתון ממוצע 14-12ללמידה בחטיבת הביניים, שהם גילאי 

אלף בראשית שנות  -55בטווח הגילים הזה במגזר העברי עלה מכ
אלף בסופן, ובסה"כ מספרם של הגילאים הללו עלה  -70השמונים ל

בעשור התשעים היתה צפויה האטה דמוגרפית,  אלף. -220אלף ל -170מ
אלף ילדים לכל שנתון, ובס"ה  6-5אך גל העלייה הביא בכנפיו תוספת של 

אלף לכל הקבוצה. לכך התווסף הגידול "המקורי" )כלומר, של  18
אלף  -215התושבים הוותיקים( וביחד גדל מספרם של גילאים אלה מ

לראות, כי על פני שני העשורים  . אפשר אפוא-1998לרבע מיליון ב -1989ב
אחוז, שהם  -50גדל הפוטנציאל הדמוגרפי ללמידה בחטיבת הביניים ב

 רבע מכלל הגידול בפועל שחל במספר תלמידי החטיבה.
אשר העלה באופן כה רב את מספר  –ולמעשה העיקרי  –הגורם השני 

 8הלומדים בחטיבת הביניים הוא הגורם הארגוני. תהליך המעבר משיטת 
נבלם במידה מסוימת בשנות השבעים  3+  3+  6כיתות למבנה  4+ 

המאוחרות ובעשור השמונים, ואולם בעשור האחרון הוחלט להאיצו 
מחדש, ושיעור הלומדים במבנה החטיבתי עולה על שלושה רבעים מכלל 

ט', לעומת קצת פחות מחצי מבני המחזור בראשית -התלמידים בכיתות ז'
ה העיקרית מתרחשת כאמור בעשור האחרון, שנות השמונים. התאוצ

ולהמחשת הקצב שלה נציין, כי בשנה האחרונה לבדה גדל אחוז הלומדים 
אחוז. הנה כי כן,  -76ל -73בחטיבת ביניים )מכלל הגילאים הרלבנטיים( מ



 75                                              מערכת החינוך                                                                  

הגורם הארגוני תרם את מרביתו של הגידול במספר תלמידי חטיבת 
 הביניים.

ה, נמצא מאכזב בעשור האחרון, והוא הגורם השלישי, שיעור הלמיד
מייצג את הנשירה המתרחשת בחלק מהאוכלוסייה. בראשית שנות 

 99השמונים כבר היה דיווח על שיעורי למידה גבוהים מאד במגזר העברי )
פורסם סקר של משרד החינוך, שהצביע  -1999, אך ב14-12אחוז( בגילים 

דהיינו, בקרב גילאי   –ה במעבר לחטיבה העליונ יםאחוז -7על נשירה של כ
. הנתונים המתפרסמים בשנתון האחרון ממשיכים לדווח על שיעורי 144

 אחוז במגזר הערבי. -93למידה מלאים בשכבת גיל זו במגזר העברי ו
הגורם הדמוגרפי פעל באופן דומה מאד לזה שפעל  בחטיבה העליונה

ועמדים בחינוך העברי, המ 17-15בחטיבת הביניים. מספרם של גילאי 
אלף,  -250ל -160יסודי, עלה מ-ללמידה בשלב זה של החינוך העל

אחוז נחלק כמעט בשווה בין שני  -50כשהגידול הכולל של יותר מ
העשורים האחרונים. תרומת העלייה לצמיחה הדמוגרפית דומה לזו 

, אולם בשונה מחטיבת הביניים, הרי 14-12שמצאנו בקרב גילאי 
הדמוגרפי היה הגורם המכריע והוא תרם  שבחטיבה העליונה הגידול

 רבעים מהגידול במספר הלומדים בחטיבה זו.-כשלושה
הגורם הארגוני היה אמור לפעול בכיוון שלילי במידה מסוימת 

, תלמידי כיתות 14מבחינת גודלו של החינוך התיכון, לפי שחלק מגילאי 
הספר -יט' עברו לחטיבות הביניים. בהתאם לכך היה צפוי היקפם של בת

שיעור תלמידי  1990התיכוניים לקטון במהלך העשור הנוכחי: בשנת 
הוא הגיע  -1999אחוז  וב 55כיתות ט' בחטיבות הביניים היה בסביבות 

אחוז.  בדיעבד לא התרחשה הירידה הזאת ובחלקו נבע הדבר  -73ל
הכל. שיעור -בסך 17-15משיפור שחל בשיעורי הלמידה בטווח הגילים 

בראשית שנות השמונים  -70זר העברי בגילים אלה עלה מהלמידה במג
אחוז בסוף המאה. השיפור בשיעור הלמידה קיזז את השחיקה  93-5ל

 שהיתה צפויה במספרי התלמידים הכלולים בחטיבה העליונה.
הגורם הדמוגרפי במגזר הערבי מתבטא בריבוי טבעי בלבד. שיעור 

ך שני העשורים האחרונים יסודי עלה במש-הגידול של גילאי החינוך העל
במידה פחותה מזו של היהודים: זאת, למרות שבעשור השמונים לבדו, 
היינו לפני בוא גל העולים, שתיגבר מאד את האוכלוסייה היהודית, עלה 
הגידול במספרם על זה שבמגזר היהודי. הדבר בולט במיוחד בגילאי 

                                                           
 .1999למ"ס,  4
 ון הוא לשני המגזרים, היהודי והערבי.הנת 5
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רבי היה כפול החטיבה העליונה, שבה שיעור הגידול הדמוגרפי במגזר הע
 לעומת היהודי.

מבחינת הגורם הארגוני אנו מוצאים, שהנהגת חטיבות ביניים במגזר 
אחוז מכלל  60בראשית התקופה,  –הערבי התנהלה בעבר בעצלתיים 

. 4+8שכבות הגיל הרלבנטיות במגזר עדיין למדו במסגרות הישנות של 
ל התקופה במהלך העשור האחרון הואץ התהליך, כאמור, כאשר בסופה ש

אחוז מכלל  80( הגיע שיעור הלומדים בחטיבת ביניים לכדי 1999)
ט'. שיעור זה גבוה בכל אחת משכבות הכיתה -התלמידים בכיתות ז'

 לעומת שיעורי ההחטבה במגזר העברי.
שיפור מרשים התרחש במגזר הערבי  גם בשיעורי הלמידה מכלל בני 

אחוז בראשית התקופה  -70עלה מ 14-12המחזור: שיעור הלמידה בגיל 
 -73אחוז בסופה. ובחטיבה העליונה שיעור הלמידה הגיע ל -90לקרוב ל

בתשנ"ט  14-17)שיעור הלמידה המשותף במגזר זה לגילאי  -1999אחוז ב
אחוז(. ראוי לתת את הדעת לשיפור זה שתרחש במהלך  -80מגיע ל

אחוז  -30התקופה, כאשר שיעורי הלמידה בחטיבה העליונה עלו ביותר מ
 רק במשך חמש השנים האחרונות. 

 תעודות בגרות

עדות מסוימת לעלייה בהישגים החינוכיים של מערכת החינוך מצויה 
בשיעורי הזכאים לתעודות בגרות, שעלו בשנים האחרונות בצורה 
מרשימה. תעודת הבגרות היא כרטיס הכניסה להשכלה הגבוהה, והיא, 

, בכלל, ולא רק בדרכו ללא ספק מפתח לעתידו של הפרט בישראל
 להשכלה הגבוהה.

הרלבנטיות בשיעור הזכאים לבגרות מקרב  קבוצות הגיל הגידול שחל 
 משכבת הגיל ,לפחותאחוזים  8-שעוד כ ,אם נזכור במיוחד ,מרשים

תוך משלימים את הבחינות החסרות לקבלת הזכאות לתעודת בגרות 
דיווחים על שיעורם של התלמידים מספר שנים מתום לימודיהם. 

שהינם חסרי מקצוע אחד בלבד לזכאות הקרובים לכדי זכאות לתעודה, 
  אחוזים -5.5, ל-1994אחוזים ב -3.7המלאה, תומכים בכך. שיעורם עלה מ

 .1999אחוזים בשנת  7.7ועד  -1997ב



 77                                              מערכת החינוך                                                                  

 
 

 , לומדים, 17. זכאות לתעודת בגרות עם סיום הלימודים: גילאי 4לוח  
 )אחוזים(נבחנים, וזכאים לבגרות             

 
1999 1995 1990 1980  
 קבוצות הגיל 100 100 100 100
 לומדים 54 72 75 80
 נבחנים  52 61 69
 זכאים 21 31 38 41

 
למעשה, הבדל גדול קיים עדיין בשיעורי הזכאות בין מגזרי החינוך. 

משכבת הגיל אינם מהווים  יםבהתחשב בכך שלפחות כעשרה אחוז
, מסיבות (החרדים)מסיבות אידיאולוגיות  ,זכאות לבגרותפוטנציאל ל
אחוז  60-50אנו מצויים כבר היום בטווח של  ואחרות,, ותבריאות שונ

 .במגזר הערבי אחוז -35וכזכאים במגזר העברי  

. זכאים לתעודת בגרות מתוך גילאי 71 ציור 3
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 (אחוזים) . זכאים לתעודה לפי מגזרי החינוך5לוח 

 
1999 1995 1990  

 חינוך עברי 37 44 46
 חינוך ערבי 13 19 30

 
תקדמות הגדולה ביותר בעשור האחרון היתה במגזר הערבי, והדבר הה

מתגלה גם בנתונים על שיעורי הלמידה. אחוז הלומדים בכיתות י"ב 
אחוז  -45אחוז, וזאת בהשוואה ל -73מקרב השנתון הגיע בשנה שעברה ל

בראשונה  –. ליתר פירוט, אפשר להבחין בשתי נקודות זינוק -1992בלבד ב
אחוז, ובשנתיים האחרונות לבדן הושג המעבר  57-55די עלה השיעור לכ

אחוז.  בתוך המגזר הערבי בולט ההבדל בין הישגיה של  -73המרשים ל
האוכלוסייה הנוצרית לבין ההישגים של האוכלוסייה המוסלמית ושל 
האוכלוסייה הדרוזית. יש לציין כי התופעה הקיימת במגזר העברי, לפיה 

 ה של הבנים, מתגלה גם במגזר הערבי.הישגי הבנות עולים על אל
העלייה שהצבענו עליה בשיעורי הזכאות לבגרות היא, ללא ספק, 
תוצאה של העלייה בשיעורי הלמידה בכלל, ובשיעורי הלמידה 
במסלולים המובילים לתעודת בגרות בפרט. בהקשר זה, חשוב לציין, 
 ששיעורי ההצלחה של תלמידי החינוך הטכנולוגי נמוכים בהרבה

מאלה של החינוך העיוני. בשנים האחרונות חל תהליך של ירידה 
בחלקו של החינוך הטכנולוגי, ובתוך החינוך הטכנולוגי חלה עלייה 
מתונה אך רצופה של המסלולים המובילים לבגרות, המהווים כיום 

אחוז מכלל החינוך הטכנולוגי. עם זאת, מסתבר כי רק  -70למעלה מ
ידי בוגרי החינוך הטכנולוגי -שהתקבלו עלאחוז מתעודות הבגרות  77

אחוז בחינוך  90עומדות בדרישות הסף של האוניברסיטה לעומת 
העיוני. תופעה זו בולטת לנוכח העובדה שתלמידי החינוך הטכנולוגי 

 29.7לומדים )בממוצע( יותר יחידות לימוד לקראת תעודת הבגרות )
(. נשאלת 8.6ת לעומ 9.4( ומספר מקצועות רב יותר )26.9לעומת 

השאלה, האם לא ראוי היה לאפשר לקבוצות אלו של התלמידים לרכז 
מאמצים במספר קטן יותר של מקצועות שיבטיח במידה רבה יותר 

 תיכוניים?-את המשך הלימודים העל
בתחום החינוך הטכנולוגי תהליך מנוגד לזה  מתרחש במגזר הערבי

על חשבון החינוך  שבחינוך העברי, כאשר תחום זה מגדיל את כוחו
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העיוני. אנו עדים כאן לתהליך דומה לזה שאיפיין את החינוך העברי 
בשנות הששים והשבעים, כאשר אוכלוסיות שלא נהנו בעבר מהחינוך 

יסודי מצטרפות אליו, קודם כל, דרך שערי החינוך הטכנולוגי. על -העל
אם  רקע ההתפתחות שאיפיינה בנושא זה את המגזר העברי, ראוי לבחון

מגמת ההתרחבות שחלה במגזר הערבי היא מגמה חיובית. מכל מקום יש 
להקפיד מאד על אופיו של החינוך הטכנולוגי המוצע לתלמידים, משקלו 
לעומת החינוך העיוני, ויכולתו להביא את התלמידים לתעודות בגרות 

  שיעמדו בדרישות הסף לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.

 גבוה  . חינוך3

כולל את התלמידים באוניברסיטאות, במוסדות  הגבוה החינוך
השונים המעניקים תארים אקדמיים ובשלוחות של  הישראליים

האוניברסיטאות הזרות. במערכת זאת מתרחשת היום ההתפתחות 
מספרי התלמידים הולכים וגדלים בכל הדינמית ביותר בתחום החינוך. 

ם מלווים במספרים תיכוניים והמוסדות האקדמיים, כשה-המוסדות העל
תיכוני, -הולכים וגדלים של מקבלי תארים. בתוך כך מתגוון החינוך העל

וגיוון זה בא לידי ביטוי בסוגי המוסדות, במיקומם, ובהיצע המקצועות 
הנלמד בהם. התהליכים הללו, המתרחשים במקביל, משנים לחלוטין את 

מספר תיכונית והגבוהה בישראל, ואפשר למנות -פני ההשכלה העל
הגידול באוכלוסייה; הגידול במספר הזכאים גורמים עיקריים לכך: 

לתעודת בגרות; הצטרפות קבוצות חדשות לקהל מבקשי ההשכלה 
האקדמית, והתביעה החברתית למתן יתר שוויון הזדמנויות לקבוצות 
אלה בנגישות להשכלה הגבוהה; התגברות תהליכים של פרופסיונליזציה 

 תגמול כספי ניכר לבעלי תואר אקדמי.תן ומ , במקצועות שונים
 

 הגידול במספר הסטודנטים

המודד הבולט ביותר של ההתפתחות בתחום ההשכלה הגבוהה הוא 
הגידול במספר התלמידים, והדיפרנציאציה הגדולה בקצב הגידול בסוגים 

רבע מיליון אנשים בישראל לומדים  מעל השונים של ההשכלה הגבוהה.
אלף במוסדות המקנים תואר  220  – ים וגבוהיםתיכוני-לימודים על
 אלף במוסדות שאינם מקנים תואר אקדמי. 53אקדמי ועוד 
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 2000-1985תלמידים במוסדות החינוך הגבוה,  .6 לוח
 

2000 1997 1995 1990 1985  
 א. מוסדות המעניקים תארים אקדמיים

 הכל -סך 76,120 89,063 140,288 164,994 218,517
 אוניברסיטאות 61,205 67,770 97,250 104,900 112,920

 אוניברסיטה פתוחה 12,034 13,007 23,363 28,478 32,336
 מוסדות אחרים 2,881 8,286 19,402 31,616 53,257
 מזה: הוראה   1,033 4,618 10,127 14,257 20,004

 ב. מוסדות ללא תואר אקדמי
 סך הכל* - - 42,548 48,377 53,172

 מזה: הוראה     9,446 9,733 9,620
 הנדסאות וטכנאים           - - 18,245 20,675 24,830

 
כולל גם את הקטגוריות הבאות:  2000כל התלמידים שלא לתואר אקדמי בשנת -* סך

סטודנטים; אמנות, עיצוב וארכיטקטורה  -8000כ –פקידות, משפטים, מינהל וכלכלה 
 סטודנטים. -4,500כ –חר סטודנטים; ובקטגוריה א -6,500כ –

 
בסוף  שמספר הסטודנטים באוניברסיטאות ,ראוי לשים לב לכך

תכנית האב לפיתוח ההשכלה  לפיעל המספר הצפוי  -15,000ב גבוה העשור
הגבוהה של משרד החינוך והתרבות, ואילו מספר התלמידים במכללות 

מספר התלמידים  6.החזויעל  המספר  -11,000ב גבוהבאותה השנה 
אחוז, עיקר הגידול התרחש בסוף  -85ב 1985 גדל מאז באוניברסיטאות

התקופה. לעומת זאת, מספר התלמידים  במוסדות אחרים המעניקים 
. במחצית הראשונה של שנות 6תארים אקדמיים גדל בכל התקופה  פי 

התשעים היה קצב גידול התלמידים במוסדות "אחרים" כפול מזה של 
 6ת השנייה של העשור הוא היה גבוה כמעט פי האוניברסיטאות, ובמחצי

לא כולל האוניברסיטה ) 10פי  וא)כולל האוניברסיטה הפתוחה(, 
ישנם הבדלים בין שיעורי הגידול של המוסדות השונים   7.(הפתוחה

המעניקים תארים אקדמיים וישנם הבדלים בשיעורי הגידול של 

                                                           

 
6
 .1999הורוביץ וולנסקי,  

7
המספרים של הסטודנטים הלומדים במוסדות שאינם אוניברסיטאות מוטים  כלפי   

התלמידים הלומדים בשלוחות של  אלפימטה, היות שאינם לוקחים בחשבון את 
של שלוחות אלה האוניברסיטאות הזרות, המעניקות גם הן תארים אקדמיים. מספרן 

 הולך וגדל בהתמדה. 
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שבע, -אילן ובאר-האוניברסיטאות השונות. אף לא אחת מהן, אף לא בר
שהוכפלו מראשית התקופה ואף יותר מכך, לא הגיעו לשיעורי הגידול של 

 אוניברסיטאיים.-המוסדות האחרים, הלא

 )אחוזים( 1999-1990. הגידול הכולל בתלמידים לפי מוסדות,  7לוח 

 כל האוניברסיטאות*-סך 64
  
 אביב-תל 35
 ירושלים 28

 אילן-בר 125
 שבע-באר 172
 חיפה 99
 הטכניון 47
 מכון וייצמן 19
  

 האוניברסיטה הפתוחה 136
 מוסדות אחרים 427

 .-1999* האוניברסיטאות מסודרות לפי מספר התלמידים בהן ב

 
 1999-1990. הגידול במקבלי תואר ראשון, 8לוח 

 
  1990 1999 גידול כולל

1990-99    
    )אחוזים(

 הכל-סך 11,528 25,253 119

 כל האוניברסיטאות-סך 10,192 16,094 58
 אביב-תל 2,940 3,401 16
 ירושלים 2,412 3,237 34

 אילן-בר 1,266 3,831 202
 שבע-באר 1,101 2,130 93
 חיפה 1,160 2,042 76
 הטכניון 1,313 1,453  11
    

 האוניברסיטה הפתוחה 281 1,234 340
 מוסדות אחרים 1,055 7,925 650
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התמורות שחלו במוסדות השונים המעניקים תארים אקדמיים באות 
בנתונים על מקבלי התואר  ואף בצורה מובהקת עוד יותר, , לידי ביטוי

גידול  –הגידול במספר מקבלי התארים במהלך העשור האחרון  ן.הראשו
הוא נבדל לפי סוגי המוסדות. בעוד שמספר מקבלי  –הכל -בסך 2פי 

אחוז, הרי מספר מקבלי התארים  -58התארים מן האוניברסיטאות גדל ב
כל -(, ומסך4אחוז )יותר מפי  -340מן האוניברסיטה הפתוחה גדל ב

 .7המכללות( יותר מפי המוסדות האחרים )
היוו  –המכללות  –בעלי התארים מהמוסדות שאינם אוניברסיטאות 

הם היוו  -1999אחוזים מכלל מקבלי התארים, ואילו ב 5.6רק  1985בשנת 
 אחוז מהם. -30ותר מי

הגידול במספר הסטודנטים איננו נובע רק מן המצטרפים החדשים 
בקרב הלומדים  לשורות הלומדים באוניברסיטה. גידול ניכר מתרחש גם

כל  הסטודנטים: -לתארים השני והשלישי, כמתבטא בעליית חלקם בסך
סטודנטים לתארים המתקדמים בכל  -16,000למדו כ 1985בשנת 

מספרם עלה  -2000יטאות, והם היוו כרבע מן הסטודנטים. בהאוניברס
 וחלקם בכלל הסטודנטים גדל לכדי שליש. 37,000לכדי 
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אוניברסיטאיים, בולטים המוסדות -בתוך המוסדות האחרים, הלא
להכשרת מורים המעניקים תארים אקדמיים. הגידול במוסדות אלה הוא 

ד החינוך והתרבות שהביאה פרי מדיניות האקדמיזציה המואצת של משר
המדרש למורים וגננות הוסמכו להעניק תארים -לכך, שחלק גדול מבתי

אקדמיים. מדיניות זאת החלה למעשה כבר לאחר הגשת דו"ח עציוני 
. מטרת משרד החינוך היתה להגיע לכך, שהכשרת המורים ברמות -1979ב

ד את השונות תושתת על תכנית לימודים ארבע שנתית. על מנת לעוד
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 

יחסית גידול רב נוסף על הכשרת מורים חל  8בשבוע, וקרן השתלמות.
 , אתככל הנראה והדבר משקף, ,המדויקיםמקצועות במוסדות ללימוד ה

 .בתחום מקצועות המחשב והתקשורת האלקטרונית הלומדים תהפניי

הגידול המרשים במספרי התלמידים במוסדות המעניקים תארים 
מסביר  את הסתירה לכאורה בין נתוני  שאינם אוניברסיטאותאקדמיים 

הממשיכים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי שיעור נמוך יחסית של 
ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה לבין נתונים אחרים. הדיווח של הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה מתייחס למספרים של אלו שהמשיכו ללמוד 

אחוז מהזכאים לתעודת  -40כ –שנים מתום הלימודים בתיכון  6במהלך 
אחוז בלבד מתוך השנתון. לעומת זאת, נתונים אחרים  -15בגרות, שהם כ

שנים  13למדו  34-25אחוז מקרב גילאי  -46ם על כך שלמעלה ממצביעי
רבים מאד ממקבלי תעודת הבגרות ממשיכים  ,ככל הנראהומעלה. 

שאינם  ,במוסדות המעניקים תארים אקדמייםתיכוניים -ים עלמודילל
 במוסדות שאינם מעניקים תארים אקדמיים. גם ואוניברסיטאות, 

נוך הגבוה לפי מוסדות מתקשר האיפיון של התפלגות הלימודים בחי
גם למגמה משתנה שחלה בתוצאת ההרשמה של הפונים 

מסתבר, ששיעור המתקבלים ללימודים  לאוניברסיטאות:
באוניברסיטאות מתוך הפונים הולך וגדל, בה בעת ששיעורם של  הפונים 
המתקבלים, שאינם לומדים, נשאר יציב, ואילו שיעור הנדחים ירד 

 ל שיעור המתקבלים. ייתכנו לכך שני הסברים.באותה המידה בה גד
ההסבר הראשון הוא, שהאוניברסיטאות החליטו להוריד את רף הקבלה 

ההסבר השני הוא,  והן מקבלות היום תלמידים שלא היו מתקבלים בעבר.

                                                           
חשוב לציין שמשרד החינוך אינו יוצא דופן מבחינה זאת וגם שאר משרדי הממשלה  8

 והמעבידים הציבוריים מסייעים לעובדיהם הלומדים תוך כדי עבודה.
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שהיות ויש היום יותר אופציות בפני הפונים ללימודים גבוהים, הרי 
נטים המעריכים שסיכוייהם נרשמים לאוניברסיטאות רק אותם סטוד

יש להניח, לפיכך, שמרבית הפונים שאינם מתקבלים,  להתקבל גבוהים.
תיכוניים -)או שאינם מממשים את קבלתם(, לומדים במוסדות על

  .אחרים, שחלקם מעניק תארים אקדמיים
 
 )אחוזים( . מועמדים מתקבלים ונדחים לשנה א' באוניברסיטאות9לוח 

 
1998 1997 1996 1995 1990 1980  
 התקבלו ולומדים 48.2 55.9 60.0 62.9 63.5 62.6
 התקבלו ואינם לומדים 17.4 17.0 18.9 17.6 17.8 18.2
 נדחו 31.1 22.9 21.1 19.4 18.7 19.1
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 ים אקדמייםרהגיוון בהיצע המוסדות המעניקים תא

הדיון בסוגיית היקף ההשכלה הגבוהה והשפעתו הצפויה על איכותה 
ישראל דוקא. ויכוח זה מלווה באורח ל אינו חדש, ואינו אופייניורמתה 

מסורתי כל הרחבה של מסגרות חינוכיות, לאו דוקא אקדמיות. המרכז 
-1994לחקר מדיניות חברתית נתן במה לוויכוח זה ופרסם את דבריו עוד ב

. בדברי ההקדמה לפרסום נכתב "חיזוקה של  ההשכלה הגבוהה, מחד 
יה בפני כלל האזרחים מאידך גיסא, אינם יעדים גיסא, ופתיחת שער

סותרים בהכרח. תמציתה של הדילמה שאנו מבקשים לדון בה היום היא, 
באיזה דרך להמשיך את פיתוח ההשכלה הגבוהה, בין היתר בעזרת 
המכללות, ולהגדיל בתוך כך את שיעור הלומדים במערכת ההשכלה 

כלוסייה שעד כה לא זכו הגבוהה. במיוחד יש לתת את הדעת לקבוצות או
משתתפי הדיון חזו נכונה את הגידול  9 לנגישות מספקת לחינוך הגבוה."

בביקוש להשכלה גבוהה, ואת הצורך במציאת פתרונות ארגוניים 
בעיקר בדמות מכללות. אולם הם לא חזו את היקף  –מוסדיים חדשים 

הגידול בביקוש ואת כניסתן של המסגרות הפרטיות לשוק ההשכלה 
 הגבוהה.

עיקר ההתפתחות היה תוצאה של ביקוש הולך וגובר מצד חלקים 
תיכוני ובעיקר לחינוך המקנה תואר -גדלים של האוכלוסייה לחינוך על

ראשון.  הגידול המהיר התבטא לא רק בגידול במספר התלמידים 
והמוסדות המקנים תארים אקדמיים כי אם גם בגיוון,  ברמה, בפיזור 

ת, בהיצע מקצועות הלימוד, ובדרכי הלמידה. בנוסף הגיאוגרפי, בבעלו
תיכוני מסגרות חשובות -למוסדות אלה פועלות בתחום החינוך העל

ורחבות היקף, כשחלקן אינו מעניק תארים ותעודות אקדמיות, אך יש 
בהן מענה על צרכים של ציבור רחב, החפץ בהרחבת השכלתו או בהכנה 

סגרות השונות ראוי להזכיר את לקראת רכישת תארים אקדמיים. בין המ
אקדמיות באוניברסיטאות; מכינות -המסגרות הבאות: מכינות קדם

אקדמיות במכללות; הכשרה מקצועית של משרד העבודה; הכשרה -קדם
מקצועית של גופים פרטיים; הכשרה מקצועית במקומות העבודה; חינוך 

 תיכוני  ללא תעודה. -תיכוני  למסלולי תעודה; חינוך על-על
פעלו בישראל למעלה ממאה מוסדות המעניקים תארים  -1998ב

 (.10)לוח  א מובן המילהומהם אוניברסיטאות במל שבעה, ורק אקדמיים
מוסדות להכשרת מורים וגננות, מכללות  ,כאמור ,המוסדות האחרים הם

                                                           
 .1994מדיניות חברתית, חקר ההמרכז ל 9



      השירותים החברתיים והתפתחותם                                                                                86

חי או עמק יזרעאל(, מכללות -גמת מכללת תלדוציבוריות אזוריות )כ
תחומי בהרצליה, או המכללה למנהל(, -הביןפרטיות )כדוגמת המרכז 

ומוסדות  (,-29לשלוחות של אוניברסיטאות זרות )שמספרן עלה מאז 
 המקנים תארים אקדמיים לתלמידי הלומדים בהתכתבות.

 מוסדות המעניקים תארים אקדמיים .10 לוח
 

 סוג המוסד מס' המוסדות

 אוניברסיטאות 7

 האוניברסיטה הפתוחה 1

 הכשרת מוריםמכללות ל 19

 מוסדות אחרים להשכלה גבוהה 17

מכללות אזוריות  עם מסלולים אקדמיים בפיקוח  14

 אוניברסיטאות

 שלוחות של אוניברסיטאות בחו"ל 23

 מוסדות שקיבלו אישור ללימודים בשיטת לימודים מרחוק 11

 הכל -סך 101

דמוקרטיזציה משמעותית ביותר בתחום ההשכלה  אין ספק כי חלה
האם בעקבות פתיחת  את השאלה,תופעה זאת מציבה  הגבוהה בישראל.

השתנה  –יכונית ת-העלההשכלה או יותר נכון  –שערי ההשכלה הגבוהה 
האם  ,או לחילופין ;של התלמידים  כלכלי-החברתיבאופן מהותי ההרכב 

 כלכלית-החברתיתההשכלה הגבוהה פסקה מלהיות מבצרה של השכבה 
רורה לגבי הלומדים במכללות, אבל לגבי אין תשובה ב הגבוהה?

בהשתתפות של ילידי ישראל יוצאי הפער האוניברסיטאות מסתבר, ש
. הדבר נכון אפריקה לעומת יוצאי קבוצות האחרות נותר בעיצומו-אסיה

 שבעתיים לגבי הפער בין יהודים לערבים. 

 (אחוזים) 29-20שיעורי למידה באוניברסיטה, גילאי   .11לוח 

1996 1993 1990 1985 1975  
 ילידי ישראל לפי מוצא אב     

 ישראל 10.0 13.4 14.0 15.3 14.8
 אפריקה-אסיה 3.0 3.7 3.9 4.7 5.8

 אמריקה-אירופה 14.0 14.9 14.2 14.8 15.1
 אפריקה-ילידי אסיה 2.1 2.8 3.1 3.3 5.8
 אמריקה-ילידי אירופה 8.4 8.3 9.5 8.4 8.8
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 שירותי הבריאות

במסגרת של חוק לביטוח  1995פועלים מאז  בישראל שירותי הבריאות
ידי גופים -בריאות ממלכתי, אולם השירותים עצמם מופעלים ברובם על

שאינם ממלכתיים. במובן זה, השירותים הם בגדר סוכנויות של הממשלה 
-קופותארבע  ידי-על השירותים מסופקים לאזרחים למימוש החוק.

 החולים-קופות .וק ביטוח בריאות ממלכתיחהפועלות במסגרת  ליםחוה
מפעילות רשת של מרפאות, כולל מרפאות של רופאים עצמאיים 

בנוסף למרפאות החוץ של  ,הקשורים עמן ומרפאות מומחים בקהילה
 החולים שאף הן מספקות שירותי רפואת מומחים. -בתי

הם מעניקים החולים משלימים את רשת המרפאות הענפה, ו-בתי
טיפולים אינטנסיביים יותר מאלו שניתן לספק במרפאות. הגדרה זו היא 
מספיק כללית כדי לאפיין את ההתמחות הנבדלת, להלכה, של כל אחת 

האמבולטורית והאשפוזית. בפועל אין  –משתי המערכות העיקריות 
ההבדלה מתקיימת באופן מלא, ובמיוחד ניתן לראות את השינויים 

כיווניים: בעבר, הכיוון היה -על פני זמן. השינויים אינם חדהמתרחשים 
החולים אל המרפאות הקהילתיות. -בדרך כלל של העברת טיפולים מבתי

בחלוף הזמן, ועקב תמריצים שונים, התפתחו מעברים גם בכיוון הנגדי, 
 החולים.-ידי בתי-הרחבת השירותים המרפאתיים המוגשים על –היינו 
 

 . מערכת האשפוז1

האחת לפי הבעלות  –אפשר לחלק את מערכת האשפוז לפי שתי אופנויות 
החולים, והשנייה על פי התמחותם. מבחינת הבעלות ניתן להגדיר -על בתי

חולים, -חולים של קופת-חולים ממשלתיים, בתי-ארבע קבוצות: בתי
חולים פרטיים. במישור -חולים ציבוריים )כגון "הדסה"(, ובתי-בתי

חולים כלליים, -קה הרגילה היא לשלוש קבוצות: בתיההתמחות, החלו
מוסדות  –חולים פסיכיאטריים, ומוסדות גריאטריים )ליתר דיוק -בתי

 48  , שבתוכםמוסדות אשפוז 318פעלו בישראל  -1998בלחולים כרוניים(. 
מוסדות למחלות  241מוסדות לבריאות הנפש,  27מוסדות לאשפוז כללי, 

חולים כלליים רבים כוללים גם -בתי ום.מוסדות שיק -2ממושכות ו
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מחלקות פסיכיאטריות ומחלקות גריאטריות, המיועדות בעיקר 
לאשפוזים אקוטיים. ולכן, בתיאור התפתחותה של מערכת האשפוז יש 
מקום לדבר ברמה של מחלקות ומיטות ולא רק של מוסדות. בישראל 

כלליות, ומעל אלף מיטות  14-אלף מיטות אשפוז, מהן כ 36קיימות היום 
אלף מיטות לחולים כרוניים. הקבוצה השלישית מונה כששת אלפים  16-ל

 מיטות לחולים פסיכיאטריים, ועוד כשש מאות מיטות שיקומיות.

 
 

החלוקות לפי בעלות והתמחות מסתירות קשר עובדתי מסוים הקיים 
בין שני הצירים הללו. ראשית, חלק גדול מהמוסדות הפרטיים מיועד 

חולים הם לרוב -ם גריאטריים ופסיכיאטריים. שנית, מוסדות קופתלחולי
החולים הפסיכיאטריים -חולים כלליים. שלישית, חלק גדול מבתי-בתי

הם בבעלות ממשלתית. עובדות אלו הן תולדה של התפתחות היסטורית. 
החולים הציבוריים הם למעשה התשתית הראשונית של מערכת -בתי

החולים -ידי ולמען היישוב היהודי. בתי-עלהאשפוז בארץ, והם הוקמו 
הממשלתיים הם ממשיכיהם של המוסדות המנדטוריים, שבאו להשלים 
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עבור האוכלוסייה כולה את החסר בתחום זה. כיום אי אפשר למצוא 
חולים מסוימים הם ממשלתיים, אחרים הם -הצדקה עניינית מדוע בתי

תייחסות זו אינה לצד חולים הכללית. ה-עירוניים, ואחרים הם של קופת
הפורמלי גרידא; לשם דוגמא, אחת הבעיות הנובעות מכך היא הקושי של 

החולים, כפי שמומלץ -משרד הבריאות להשתחרר מעול ניהולם של בתי
 ומקובל על הכל מזה שנים.

 )אחוזים(חולים לפי סוג ובעלות -. התפלגות מיטות בבתי1לוח 
 

 גריאטרי פסיכיאטרי אשפוז כללי 
 1984 1998 1984 1998 1984 1998 

 100 100 100 100 100 100 הכל-סך
 12 21 60 49 46 48 ממשלתי

 9 12 6 7 30 31 חולים-קופות
 37 28 2 3 20 19 ציבוריים אחרים

 42 39 32 41 4 3 פרטי
 

תמונה מלאה של התחלקות המיטות לפי בעלות מצריכה התייחסות 
, כמעט מחצית הכללייםהחולים -נפרדת גם לממד ההתמחות: בתוך בתי

חולים -אחוז( המיטות הן במוסדות ממשלתיים, פחות משליש בקופת 46)
אחוזים בלבד במגזר  -4חולים ציבוריים, ו-אחוז(, חמישית בבתי 30)

פחת במקצת  1984הפרטי. הרכב זה השתנה אך מעט על פני זמן: מאז 
עורם של אחוז(, ושי -46ל -48חלקם של המוסדות הממשלתיים )מ

אחוזים, אם כי גודלם המוחלט הוא  -4ל -3המוסדות הפרטיים עלה מ
באמצע שנות השמונים. חשוב  301מיטות היום לעומת  595 –עדיין זעום 

אחוז מכלל  40החולים הכלליים מהווים אמנם רק -גם לציין, שבתי
המיטות, אבל הם מטפלים ברובם המכריע של המאושפזים על פני השנה: 

 30עד  20חולים אלה כמעט מיליון נפש, לעומת -אושפזו  בבתי הכל-בסך
אלף בשתי ההתמחויות האחרות )פסיכיאטרייה וגריאטרייה(. זאת משום 
שהאשפוז בשתי ההתמחויות האחרות הוא ממושך מאד, ומספר קטן 
יחסית של מטופלים מאכלסים את המוסדות הללו. מכאן, שלגבי מרבית 

-לית הרלבנטית היא זו שהוצגה לגבי בתיהמאושפזים, החלוקה הסקטור
חולים כלליים; קרוב למחצית מכלל המאושפזים במדינה נמצאים 

חולים -במוסדות ממשלתיים, קצת פחות משליש במוסדות של קופת
 וכרבע במוסדות אחרים.
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להרכב הבעלות של המוסדות יש משמעות בתחומים שונים. אפשר 
החולים הממשלתיים -של בתי להצביע, למשל, על כך, שסוגיית ניהולם

מתייחסת כמעט למחצית המאושפזים במדינה או, אם לקשר אירוע 
מחצית מכלל המאושפזים במדינה חווים על בשרם  –ספציפי לעניין זה 

 אירועים כמו שביתות באשפוז הממשלתי.

 משך האשפוז. 2

אורך האשפוז של החולים הוא אינדיקטור בעל חשיבות רבה 
מערכת הבריאות. נתוני האשפוז כוללים בדרך כלל שני  להתפתחותה של

ערכים: מספר המאושפזים, ומספר הימים בו שהו כלל המאושפזים על 
פני השנה. חילוק שני המספרים הללו נותן את המודד של שהייה בממוצע 
למאושפז. במוסדות הפסיכיאטריים והגריאטריים, מספר האשפוזים 

 כלל תקופה ממושכת. -ז שוהה שם בדרךהוא מועט, יחסית, אך כל מאושפ
אחוז מכלל המיטות  -60כפי שניתן ללמוד מהסעיף הקודם, אף ש

במדינה הם במוסדות )או מחלקות( גריאטריים ופסיכיאטריים, הרי רק 
אחוז זעום מכלל המאושפזים נמצא במוסדות אלו. ואולם השהייה 

ולים הח-הממוצעת שם היא בסביבות חצי שנה. לעומת זאת, בבתי
הכלליים מאושפזים על פני השנה כמיליון נפש, והם נמצאים שם בממוצע 
כארבעה ימים עד שחרורם מהאשפוז. הנתון האחרון איננו קבוע על פני 

 -6.3זמן. בתקופה הארוכה הנסקרת בדו"ח זה ירדה השהייה הממוצעת מ
אחוז. עיקר הירידה התרחש  -30ירידה של יותר מ – -1998ב -4.3ל -1980ב

ימים למאושפז.  4.8בשנות השמונים, שבסופן היתה השהייה הממוצעת 
 במהלך שנות התשעים הואטה מאד הירידה בשהייה הממוצעת.

השינויים בשהייה הממוצעת אינם מובנים מאליהם. לכאורה, ייתכן 
שהטיפולים נעשו אינטנסיביים ויעילים יותר, מה שאיפשר לקצר את 

הליכים השונים הולכים ומשתנים על החולים. גם הת-משך השהות בבית
פני זמן, והנטייה לשחרור מוקדם רווחת מאד. גורם נוסף העשוי להסביר 
את התקצרות האשפוז הוא שינוי בהרכב של המאושפזים מבחינת גורם 
התחלואה, שהרי אורך האשפוז תלוי גם בסוג האשפוז, או בגורם 

 לאשפוז.
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יא במחלקות לטיפול נמרץ השהייה הממוצעת הארוכה ביותר ה
, כאמור, 4.3יום )לעומת  13ביילודים, שבהן השהייה הממוצעת היא 

בממוצע הכללי(. להוציא תחום חריג זה, אפשר לומר, שאורך האשפוז 
ימים, כאשר בקצה הנמוך נכללות המחלקות  -5.5ל 2.3הממוצע נע בין 

ם את השינויים אורתופדיה. אם בוחני –גניקולוגיה ועיניים ובקצה הגבוה 
על פני זמן, תוך התייחסות נבדלת לסוג הטיפול, אנו מוצאים כי הירידה 
הדרמטית ביותר בשהייה הממוצעת בין ארבעת התחומים הגדולים 

 -7.3אחוז, מ -60התרחשה בכירורגיה כללית, בה ירד אורך האשפוז בכ
                                            .                               -1998ימים ב -3.0ל -1980ימים ב

דיוננו עד כה נסוב סביב הסברים אפשריים לקיצור האשפוז במישור 
שינוי בשיטות הטיפול, בגישה הרפואית ובהרכב  –הרפואי בלבד 

התחלואה. ואולם, לא ניתן להתעלם מגורם נוסף אשר נוטל לפחות חלק  
שה בעניין זה לקבוע סיבה האילוצים הכלכליים. ק –בעניין, והוא 

ומסובב, אבל עובדה היא שהגידול במספר המיטות במוסדות האשפוז 
למיניהם לא הותאם לגידול האוכלוסייה. במהלך שני עשורים גדלה 

 -38אחוז, ובאותו זמן גדל מספר המיטות ב -54האוכלוסייה בישראל ב
 אחוז. התוצאה היא, שמספר המיטות בממוצע לנפש פחת בעשירית,

 .לאלף נפש -6.0ל -6.7מ

 
 )שיעור לאלף נפש( . שיעור מיטות לפי התמחות2לוח 

 
 1980 1985 1990 1995 1998 

 6.0 5.9 6.0 6.5 6.7 הכל-סך
 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 כללי

 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 פסיכיאטרי
 2.6 2.3 1.9 1.7 1.2 גריאטרי

גריאטרי לכל 
 +65לף גילאי א

 
13.5 

 
19.0 

 
20.9 

 
23.8 

 
27.7 

 

ירידה רבה מאד נרשמה במיטות פסיכיאטריות, הפחתה של כמעט 
הפחתה של כמעט רבע. לעומת זאת חל גידול   –מחצית, ובמיטות כלליות 

 -6,000רב במיטות גריאטריות: במונחים מוחלטים גדל מספר המיטות מכ
בסוף שנות התשעים, ובמונחים  -16,000בתחילת שנות השמונים לכ

. -1998ל 1980ם, בהתחשב בגידול האוכלוסייה, היתה הכפלה בין יחסיי
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גם כאשר בוחנים את המספרים האחרונים תוך התחשבות בשינוי 
הדמוגרפי, היינו הזדקנות האוכלוסייה, הגידול הוא בממדים של הכפלה, 

 בראשית התקופה.  13.5מיטות לאלף קשישים לעומת  27.7
י הוא חריג, בעוד שבתחום כאמור, הגידול הרב בתחום הגריאטר

היה פיגור בהתאמה בין מספר המיטות ובין גודל  -אשפוז כללי  -המרכזי 
האוכלוסייה. נראה, כי במידה חלקית לפחות, הלחץ הדמוגרפי, שלא נענה 
בהתאמה אוטומטית של מספר המיטות, הביא להתייעלות בניצול מתקני 

יב את הפיגור האשפוז. אבל בה בעת, סביר שמיעוט המשאבים הכת
בהתאמה, וכך נוצר מצב, שכיום מורגש מחסור ממשי במיטות במחלקות 
מסוימות. מצד שני, יש לזכור, שחלק מהעומס במחלקות מסוימות נובע 
למעשה מחסר בתחום האשפוז הגריאטרי, הגורם לכך שבמקרים רבים 

החולים הכללי, בו בזמן שמקומם הראוי -נשארים המאושפזים בבת
 חולים גריאטרי.-ראוי הם בביתוהטיפול ה
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עד גבול מסוים פועל השיקול הכלכלי )או האילוץ התקציבי( בד בבד 
אשר  –עם השיקול הרפואי ועם התפתחות הטכנולוגיה. מעבר לגבול הזה 

המחסור במיטות תורם  –החולים -מתרחש בפועל לפחות בחלק מבתי
לים שונים על להתפתחות שנמצאה לעיל, דהיינו קיצור האשפוז של חו

מנת לפנות את מיטתם לחולים חדשים, ולא משום שמשך האשפוז היה 
 מספיק.

אזורי בעניין זמינות האשפוז. -היבט נוסף לסוגיה זו הוא ההבדל הבין
קשה לקבוע באופן חד את השיוך בין אוכלוסייה באזור מסוים לבין 

ד הסדרי האשפוז העומדים לרשותה. לעתים קרובות, תושבי מחוז אח
מקבלים טיפול רפואי, ובמיוחד בתחום האשפוז, במחוז אחר. אבל 
בקווים כלליים אפשר לומר, שמתקני האשפוז של מחוז נתון משרתים 
בעיקר את תושביו. על רקע זה, הנתונים מלמדים כי תושבי מחוזות 
הצפון והדרום נמצאים בנחיתות ממשית לעומת תושבי מרכז הארץ. 

, 1.6ות לאלף נפש במחוזות הצפון והדרום הוא באשפוז כללי, מספר המיט
אביב -במחוזות תל -2.6במחוז חיפה ו 2.8במחוז ירושלים,  2.9לעומת 

והמרכז. גם אם נביא בחשבון הבדלים דמוגרפיים )כגון הרכב הגיל, מצב 
חולים באזור אחד -משפחתי ועוד(  והאפשרות שנזכרה לעיל של בתי

ן הנחיתות של מחוז הצפון מ)חלק  המשרתים את תושביו של אזור אחר
שאין כן במחוז מה השיעור הגבוה במחוז חיפה הסמוך,  ידי-עלמפוצה 

 – (ריםאחן המחוזות המהדרום, הנמצא בריחוק גיאוגרפי גדול יותר 
ההבדלים הגדולים בזמינות האשפוז אומרים דרשני. אם נוסיף לכך את 

-, עדה, מצב סוציולאום -העובדה, שהרכב האוכלוסייה מבחינות רבות 
מתואם באופן מובהק עם אזור מגורים, נמצא כאן חומר  -כלכלי 

למחשבה בדבר שוויון הזדמנויות ונגישות לשירותי בריאות לשכבות 
 שונות באוכלוסייה.

 
 . שיעור רופאים וביקורים אצל רופא3

קיימת בעייתיות מסוימת בהצגת נתונים על מספר הרופאים בישראל. 
ידי משרד הבריאות מתייחסים לבעלי רישיון -רסמים עלהנתונים המתפ

לעסוק במקצועות רפואיים ולא לרופאים העוסקים בפרקטיקה רפואית 
בפועל. תמונה מדויקת יותר על מספר הרופאים, מספק משרד הבריאות, 

, המעודכנים מול מרשם 65המפרסם נתונים על בעלי רשיון רפואי עד גיל 
ונים אלה דומים במידה רבה לנתונים על אוכלוסין במשרד הפנים. נת



 95שירותי הבריאות                                                                                                           

 

מספר העוסקים במקצוע, אותם מפרסמת הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה בסקרי כוח אדם שנתיים, אם כי נתונים אלה נוטים כלפי 
מטה בהשוואה לנתוני משרד הבריאות. בכל החישובים המובאים להלן 

 .65אנו מתייחסים לנתונים על רופאים עד גיל 
, ישראל מובילה בשיעור הרופאים OECDוב מדינות בהשוואה לר 

, OECDבממוצע לאלף נפש. שיעור הרופאים בישראל גבוה לעומת מדינות 
 -1997להוציא את איטליה, יוון וספרד.  שיעור הרופאים בישראל עמד ב

רופאים לאלף נפש, בעוד שבמדינות כגון צרפת, גרמניה, בלגיה  3.8על 
לאלף נפש. החציון של שיעור הרופאים לאלף  -3.4ל 3.0שיעור זה נע בין 

, בעוד שבישראל שיעור זה היה 2.9על  -1997עמד ב OECDנפש במדינות 
אחוז,  -14. במשך שנות השמונים גדל שיעור הרופאים ב-1980כבר ב 3.1

אחוז. גידול מרשים במיוחד התרחש בתחילת  23ובשנות התשעים בעוד 
ממדינות חבר העמים לשעבר. שנות התשעים כתוצאה מגל העלייה 

וקיבלו רישיון לעסוק ברפואה בישראל  1989הרופאים שעלו החל משנת 
 אחוז מכלל הרופאים בישראל. 34מהווים היום 

 .65* רופאים עד גיל 

.  שיעור רופאים* בעלי רישיון   ציור 5

שיעורים לאלף נפש 

2.5

3.0

3.5

4.0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
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שיעור רופאי שיניים בישראל הוכפל במשך שני העשורים והוא עומד 
התרחש בתחום רופאים לאלף נפש. הגידול המרשים ביותר  1.13כעת על 

של מקצועות עזר רפואיים. במשך העשור האחרון לבדו גדל שיעור עובדי 
אחוז, עובדי  -79אחוז, עובדי קלינאות תקשורת ב -88הפיזיותירפיה ב

. נתונים 5.5דיאטטיקה יותר מכפליים, ועובדי ריפוי בעיסוק פי 
דמוגרפיים מראים כי מרבית העוסקים במקצועות העזר הרפואיים הם 

. גם בתחום זה ניכרת השפעה של גל העלייה של שנות 45ירים עד גיל צע
ואילך מהווים יותר משליש בקרב  1989עולים שעלו משנת  –התשעים 

עובדי מעבדות רפואיות ובקרב טכנאי שיניים. ייצוגם גבוה גם בקרב 
 העוסקים בקלינאות תקשורת ובטכנאות רנטגן.

ם בישראל הסתמנה בשנים על אף העלייה המרשימה בשיעור הרופאי
האחרונות ירידה משמעתית בממוצע הביקורים אצל רופא. כפי שעולה  

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, -מסקר הבריאות האחרון, שנערך על
  1.6פעמים בשנה בממוצע,   מתוכם    6.8ישראלים   מבקרים אצל   רופא  

 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

פיזיותירפיה

ריפוי בעיסוק

קלינאות תקשורת

דיאטטיקה

אופטומטריה

. מקצועות עזר רפואיים ציור 6

שיעורים לאלף נפש

1998

1990
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בקרים בממוצע ביקורים בממוצע אצל רופא מומחה. בנוסף לכך, הם מ
אחוז בהשוואה  25פעמים בשנה אצל רופא שיניים. זוהי ירידה של  2.7

במספר הכולל של הביקורים אצל רופאים. בהשוואה לתקופה  1993לשנת 
הקודמת, אנשים מבקרים פחות הן אצל רופאי משפחה והן אצל רופאים 
מומחים, אך הירידה בשיעור הביקורים אצל רופאים מומחים תלולה 

אחוז בקירוב. אוכלוסיות אשר צמצמו באופן משמעותי את  35 -תר יו
מספר ביקוריהם אצל רופאי משפחה הן האוכלוסיות ששיעור הביקור 

ומבוגרים  4ילדים עד גיל  -הממוצע שלהם אצל רופאי משפחה הוא גבוה 
. ירידה בשכיחות הביקורים אצל רופאים מומחים מאפיינת 45מעל גיל 

ירידה  75וקשישים מעל גיל  4ל, אך לגבי ילדים עד גיל את כל קבוצות הגי
 אחוז.  -60זו משמעותית ביותר ומגיעה כמעט ל

תדירות הביקורים אצל רופא מושפעת במידה רבה מתכונות 
דמוגרפיות של האוכלוסייה. גיל הוא אחד מגורמי ההשפעה העיקריים. 

לדים באופן כללי, ממוצע הביקורים אצל רופא גבוה יותר בקרב י
ומעלה, לדוגמא,  75וקשישים ונמוך יותר בקרב אוכלוסיית הבוגרים. בני 

, וילדים 44-25מבקרים אצל רופא  פי שלושה יותר בממוצע לעומת בני 
פי שניים יותר. מעניין לציין, כי התפלגות הביקורים לפי גיל  – 4-0בגילים 

יפוך של ולפי מקצועות רפואיים מראה, כי בהתמחות מקצועית אחת יש ה
 המגמה לפי גיל שתוארה לעיל: בתחום רפואת השיניים. 

שכיחות הביקורים אצל רופאי שיניים גבוהה ביותר בגילי הביניים, 
תוך צמצום חלקם של בני הגיל הצעיר והקשיש בשירות זה. יש לציין, כי 
רפואת השיניים אינה מכוסה בביטוח הבריאות הממלכתי בישראל. יש 

צד אחד, התפלגות השימוש לפי גיל מלמדת, כי לכך שני צדדים: מ
החולים הם בעיקר -הכיסוי של ריפוי השיניים בקופות-הניזוקים מאי

שתי הקבוצות הנוטות  –בגיל הביניים, ופחות מכך בגיל הילדות והזיקנה 
להיות בעלות הכנסה נמוכה יותר )אם מדובר במשפחות מרובות ילדים 

רבה בעשירוני ההכנסה הנמוכה ובמשפחות זקנים המרוכזים במידה 
באוכלוסייה(. מצד שני אפשר לראות זאת, אולי, כתופעה המייצגת 
"מחסום כלכלי": העובדה שרפואת השיניים יקרה ואינה מכוסה בביטוח 
הבריאות גורמת אולי למיעוט משתמשים מקרב קבוצות בעלות הכנסה 

. אין ספק נמוכה, ומכאן ההטיה בהתפלגות הגיל "לטובת" גיל הביניים
שיש למצוא את ההסבר גם בגורמים הבסיסיים של שכיחות מחלות שן 

 בגילים השונים.
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גורם אחר המשפיע על שכיחות הביקורים אצל רופאים הוא המגדר. 
אחוז יותר מאשר גברים. דבר זה נכון  -30נשים מבקרות אצל רופאים ב

ולגבי , 4לגבי כל קבוצות הגיל, להוציא תינוקות ופעוטות עד גיל 
רופאי משפחה, רופאים מומחים ורופאי  –התמחויות רפואיות שונות 

אחוזים "לטובת"  5מהווה  15-4שיניים. הפער בין שני המינים בגילים 
אחוז(, אצל נשים בגיל הפריון. הפער הולך  87ילדות, והוא מגיע לשיאו )

 אחוזים "לטובת" נשים בקרב -5ומצטמצם ככל שהגיל עולה, ושוב מגיע ל
 . 75האנשים שעברו את גיל 

הבדלים נמצאים גם בין יהודים וערבים. באופן כללי, הרמה 
שיעור ביקורם אצל רופאים גבוה  –המוחלטת אצל יהודים גבוהה יותר 

אחוז בהשוואה לערבים. אולם, אם נבחן שיעורים אלה לפי גיל,  -17ב
ית נגלה כי שכיחות הביקורים אצל רופאים בקרב האוכלוסייה הערב

, ואילו בקבוצות גיל אחרות 24נמוכה יותר אצל אנשים צעירים עד גיל 
שיעורי הביקור דומים בקרב שתי האוכלוסיות ואך גבוהים יותר אצל 

, 64-45הערבים. תופעה זו בולטת במיוחד בקרב נשים ערביות בגילים 
יותר מאשר נשים יהודיות. אצל נשים  1.6אשר מבקרות אצל רופא פי 

( אין הבדל משמעותי בשכיחות הביקורים 44-25ון )בקבוצת גיל בגיל הפרי
 אצל רופאים בין שתי קבוצות האוכלוסייה. 

קיימים הבדלים בשכיחות הביקורים אצל רופא לפי תכונות כוח 
העבודה. הבלתי מועסקים מרבים ללכת לרופא יותר מאשר מועסקים 

ייבת אותם אחוז(. ייתכן אמנם, שאנשים, שבריאותם מח -20)כמעט ב
לבקר אצל רופאים לעתים תכופות, מתקשים למצוא תעסוקה בשוק 
העבודה. אך ייתכן גם, שאנשים עובדים מבקרים אצל רופאים פחות, 

 היות שיש להם נטייה לדחות את הביקור מחוסר פנאי.

 בריאות האוכלוסייה. 4

 מקובל לחשוב שמצב הבריאות של האוכלוסייה הולך ומשתפר, כפי שניתן
ללמוד מהתארכות תוחלת החיים. קשה לקבוע, באיזו מידה שינויים 
בשירותי הבריאות תורמים לשיפור זה במצב הבריאות של האוכלוסייה. 
נתונים על תחלואה ותמותה קשורים כמובן לעניין, אך הקשר המדויק 

זולת שירותי הריפוי  –איננו ברור, בין היתר משום שגורמים אחרים 
ם להקטנת התמותה ולהפחתת התחלואה. עליית רמת תורמי -והמניעה 

החיים של האוכלוסייה הכללית ושל חלקים שונים בתוכה היא מקור 
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פוטנציאלי לשיפור הבריאות. תזונה נאותה מילאה תמיד תפקיד חשוב 
בהעלאת רמת הבריאות. במלים אחרות, אורך החיים הממוצע גדל 

ישראל, כחלק משיפור בעשורים האחרונים במרבית הארצות, וכך גם ב
תנאי החיים ואיכותם. יחד עם זאת, השירותים הרפואיים, שיפורם, 
והגברת הנגישות אליהם לכל חלקי האוכלוסייה בוודאי ממלאים תפקיד 
חשוב בהארכת החיים. המחשה אחת לכך היא הירידה בתמותת תינוקות, 

ידה המהווה חלק חשוב בתהליך הכולל של הארכת תוחלת החיים. גם היר
בתמותת תינוקות קשורה, כמובן, בשינוי ברמת החיים של המשפחות, אך 

אשר במדינה כמו ישראל כבר הושגה מזה זמן רב  –מעבר לדרגה מסוימת 
משקף השיפור בתחום זה את תוצאות הטיפול הרפואי, המניעתי  –

 והריפויי גם יחד. 
וצע ישראל תופסת מקום גבוה בטבלת המדינות לפי אורך החיים הממ

בהן. נכון אמנם, שהמיקום מושפע במידה רבה מתוחלת החיים של 
גברים, העולה על זו שבכל מדינה אחרת )יחד עם עוד מדינה אחת או 
שתיים(, אבל גם תוחלת החיים של נשים איננה מן הנמוכות בעולם 
המפותח, אם לנקוט לשון זהירה. מכל מקום, החישוב המשולב )ללא 

מינים( מציב כאמור את ישראל במקום גבוה התייחסות להבדל בין ה
במדרג המדינות. גם בשנים האחרונות נמשכת בהתמדה הארכת תוחלת 
החיים בישראל: אם בראשית שנות השמונים תוחלת החיים הממוצעת 

שנה, הרי תוך כשני עשורים היא התארכה ביותר  72.1לגברים היתה 
נוספו באותו פרק  שנים. לנשים -75.9ב -1997משלוש שנים והסתכמה ב

שנים. השיפור המוגבר  80.1שנים ותוחלת החיים שלהן כיום היא   4זמן 
שנים( וקירב אותו  -4.2ל -3.6אצל נשים הגדיל את הפער בין המינים )מ

לנורמה המקובלת בארצות המפותחות. תוחלת החיים במגזר הערבי היא 
שנים  3.2ד לנשים, חסר של שנתיים וחצי ע -77.3שנים לגברים ו 73.9

 לעומת היהודים. 
הארכת תוחלת החיים, המבטאת שיפור בבריאות האוכלוסייה 
כתוצאה מהעלייה ברמת החיים ומשיפור בשירותי הבריאות,  משפיעה 
באופן ישיר על מבנה הגילים של האוכלוסייה, גורמת להזדקנותה, ובכך 

שישים, מכבידה על מערכת הבריאות.  מקובל בקרב כלכלני בריאות כי הי
יותר,  7-6ומעלה, צורכים שירותי בריאות בהיקף של פי  75דהיינו בני 

. מבנה -65ל 20יחסית לצרכן ממוצע של שירותי בריאות בגילאים בין 
 הגילים של  האוכלוסייה הישראלית  הינו עדיין צעיר יחסית  לעומת   רוב 
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 . תוחלת חיים בעת לידה3לוח 
 

  1975- 
  1979 

1980-  
  1984 

1985- 
  1989 

1990- 
  1994 

1997 

 75.9 75.1 73.8 72.7 71.2 גברים כל האוכלוסייה
 80.1 78.8 77.4 76.1 74.7 נשים 
       

 76.4 75.5 74.1 73.1 71.7 גברים יהודים
 80.5 79.2 77.8 76.5 75.3 נשים 

 73.9 73.5 72.7 70.8 69.2 גברים  ערבים
 77.3 76.3 75.5 74.0 72.0 שיםנ 

      הבדל בין נשים לגברים
 4.2 3.7 3.6 3.4 3.5 כל האוכלוסייה

 4.1 3.7 3.7 3.4 3.6  יהודים
 3.4 2.8 2.8 3.2 2.8  ערבים

 
  65אחוזים מן האוכלוסייה  הינם בגילאי   -10רק כ -המדינות המודרניות 

, סטריהואחוז בא -15בבלגיה וגרמניה וכאחוז  -16ומעלה לעומת יותר מ
נמצאת בתהליך של  שישיםיה תאוכלוסיי. עם זאת, דנמרק, יפן ואיטליה

בשנה האחרונה  :ים בעולםהובהוא מהגגידולה בארץ קצב וגידול מתמיד 
פי שניים  ט, כמעאחוזים -4ומעלה גדלה ביותר מ 75בני אוכלוסיית לבדה 

מספרם של בני הגיל הזה עומד  סייה.משיעור הגידול של כלל האוכלו
ד ובעאלף  340-וצפוי להגיע ל - -1980מזה שבכפול  – רבע מיליון יום עלה

ומעלה משליש  65במקביל עלה משקלם בתוך קבוצת בני  .עשר שנים
על סמך הנתונים . אחוז ליתר הדיוק( 42) יוםהאחוז  -40ליותר מ -1980ב

הדמוגרפיים ניתן לקבוע, כי צפוי בשנים הקרובות לחץ גובר על 
במוסדות לטיפול  ה ובעיקרשם לאוכלוסייה הישיהשירותים הייחודיי

 ממושך. 
לתמותת תינוקות יש משמעות מיוחדת לדיוננו. שיעורי התמותה אצל 
תינוקות בישראל היו בדרך כלל גבוהים מבמדינות מפותחות. כאשר רמה 

לאלף לידות )דהיינו, אחוז אחד מכלל הנולדים( הושגה  -10הנמוכה מ
הקודם, הרי בישראל רק בראשית העשור בארצות האחרות עוד בעשור 

 -1998הגענו לכך. השיפור נמשך לאורך שנות התשעים והשיעור שנרשם ב
כלומר, קצת יותר מחצי אחוז מהנולדים. שיעורי  –לאלף  -5.8הגיע ל

התמותה במגזר הערבי היו ועודם גבוהים בהרבה מאשר במגזר היהודי, 
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השמונים היה השיעור  אך ההפרש המוחלט הלך והצטמצם: בסוף שנות
בקרב האוכלוסייה הערבית יותר מכפול לעומת השיעור באוכלוסייה 

 היהודית, ואילו היום הפער הוא של כחצי נקודת אחוז. 
קיים מתאם בין רמת ההשכלה של האם לבין שיעור תמותת תינוקות 

ככל שרמת ההשכלה של האם גדולה יותר כך גם יורד הסיכון למות  –
זה נכון הן בקרב האוכלוסייה היהודית והן בקרב התינוק. דבר 

האוכלוסייה הערבית, אם כי הפער בין שתי האוכלוסיות נשמר בכל רמות 
-1996ההשכלה. לדוגמא, שיעורים ממוצעים של תמותת תינוקות לשנים 

לכל אלף  4.9שנות לימוד עמדו על  15-13של נשים יהודיות עם  1993
לכל אלף לידות באוכלוסייה הערבית  5.7 לידות חי, זאת לעומת שיעור של

באותה רמת השכלה. חשוב לזכור כי קיים קשר בין רמת ההשכלה לבין 
רמת ההכנסה של הפרט. מסתבר, אם כן, שתמותת תינוקות גבוהה יותר 
מאפיינת את האוכלוסיות הפחות מבוססות. עובדה זו מתבטאת בשיעורי 

ח וביישובים הערבים, בהם תמותת תינוקות גבוהים יותר ביישובי פיתו
מתגוררות אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה. כך, שיעורי תמותת תינוקות 

ביישובים כמו מגדל העמק, אור עקיבא, אום  1996-1993ממוצעים לשנים 
לכל אלף  -11.6ל 8.3פאחם, שפרעם, נצרת עילית ונתיבות, נעים בין -אל

 לאלף לידות חי. 7.1לידות חי, בעת שהממוצע הכלל ארצי עמד על 
שיעורי התמותה של האוכלוסייה בכל הגילים ירדו במהלך השנים, 
כפי שמשתמע מהתארכות תוחלת החיים. בשיעורי התמותה כתוצאה 
ממחלות לב חלה ירידה מקבילה, אבל בו בזמן, יש לציין, עלתה שכיחות 
התמותה ממחלות סרטניות. יש בכך כדי להמריץ את שירותי בריאות 

רלבנטיות אחרות )כגון: איכות הסביבה, שירותי תקינה,  ומערכות
תחיקה בקשר לצמצום עישון, וכדומה( לנסות לשנות את כיוון 
ההתפתחות. נכון להיום, המצב בתחומים אלה אינו משביע רצון.  המצב 
של איכות הסביבה בכלל ואיכות האוויר בפרט הולך ומדרדר. כמויות של 

רות כתוצאה משרפה של הדלק הפחמימני תרכובות מזהמות אוויר, הנוצ
)בנזין, נפט, סולר, גז לבישול וכד'(, הולכות וגדלות. עולה גם פליטה של 
חומרים מזהמים רבים, הגורמים למחלות כלי נשימה )הכמות הנפלטת 

אחוז, וכמות הפחמימנים  -50( גדלה כמעט בCOחמצני )-של פחמן חד
(HCהנפלטת מכלי הרכב גדלה פי שנים ת ) .)וך עשרים השנה האחרונות

אין ספק שאיכות אוויר לקויה מסכנת את בריאות תושבי המדינה 
 וגורמת לעלייה בתחלואה.
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אף על פי שבשנים האחרונות גוברת מודעות הציבור לנזקים 
בריאותיים הנגרמים מעישון, אחוז המעשנים בישראל עודנו גבוה מאוד. 

לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ידי ה-בסקר בריאות האחרון, שנערך על
רבע מכלל תושבי ישראל הגדירו את עצמם כמעשנים. בתחום זה דווקא 
קיים "שוויון" בין יהודים וערבים. אחוז המעשנים גדול פי שניים מאחוז 

אחוז אצל נשים(, כאשר פער בין  16אחוז אצל גברים מול  34המעשנות )
 יהודים.שני המינים גדול יותר בקרב הערבים בהשוואה ל

גם תחום שירותי הבריאות המונעים דורש טיפול מיידי. המודעות של 
קבוצות אוכלוסייה גדולות בנושא זה עודנה נמוכה. כך, למשל, בסקר 

אחוז מכלל הנשים ביצעו בדיקות ממוגרפיה  11.5הבריאות נמצא, כי רק 
בחצי שנה שקדמה לראיון. מדאיג מאוד הפער שהתגלה בין נשים יהודיות 

אחוזים  ביצעו את הבדיקה מול  4נשים ערביות. בקרב נשים ערביות רק ו
אחוז אצל יהודיות. כמו כן, האחוז בקרב נשים שעלו לישראל לאחר  13

 אחוזים. 9 –נמוך יותר מהממוצע הארצי  1989
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 שירותי רווחה אישיים

שירותי הרווחה האישיים מטפלים באוכלוסיות מיוחדות, כמו ילדים 
בסיכון, בני נוער במצוקה, עבריינים צעירים ומבוגרים, משפחות במצבי 

הוריות, -משבר, נשים מוכות, נכים ומוגבלים, מפגרים, משפחות חד
ות אסירים, זקנים ועולים חדשים.  קבוצות אלו מהוות את החולי

החלשות והפגיעות בחברה. הפרק מתאר את השירותים השונים בתחום 
זה ואת אוכלוסיית מקבלי השירותים. הוא מתרכז בפעילויות המגזר 
הממשלתי )הממשלה והרשויות המקומיות( ובפעילות ארגונים 

עסקיות, המספקים שירותים במימון -וולונטריים וחברות פרטיות
ממשלתיים השונים, -של הארגונים הלא הממשלה.  לגבי שירותים נוספים

אלה הגבירו בשנים האחרונות את מעורבותם והיקף פעילותם בתחומי 
הרווחה במידה ניכרת, אך אין בידינו די נתונים בכדי לנתח את היקף 

 פעולתם לפי תחומיה.

 . קשישים1

אלף  -590( מונה כ65אוכלוסיית הזקנים בישראל )נשים וגברים מעל גיל 
(. שיעור 1998אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל ) -9.5ווה כנפש, ומה

גבוה מתוך ציבור זה טעון קשיים ובעיות שההתמודדות עימם מחייבת 
מעורבות של שירותי הרווחה. במהלך השנים התפתחו שירותים 
קהילתיים המיועדים לשרת את בני הגיל זה, הממשיכים להתגורר 

סדיים, המיועדים בעיקר בביתם. במקביל התפתחו השירותים המו
לקשישים סיעודיים ותשושים )כולל תשושי נפש(, ובמידה פחותה יותר 

 לזקנים עצמאיים. 

 א. השירותים בקהילה

 כמה שירותים עיקריים ניתנים לזקנים בקהילה:
ביטוח סיעוד מקנה  חוקשירותי סיעוד במסגרת חוק ביטוח סיעוד. 

עוד לפי כללים הקבועים בו. לכל זקן המוגבל בתפקודו זכות לגימלת סי
הגימלה מיועדת לזקן, התלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע פעולות 
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יומיומיות, או הזקוק להשגחה. הגימלה איננה משולמת לפרט הזכאי לה, 
אלא לארגונים המספקים את שירותי הסיעוד לפי תכנית טיפול שמתווה 

המותאם לצרכיו ועדה מקצועית מקומית. כל פרט מקבל סל שירותים 
והוא כולל שילוב חלקי או את כל השירותים הבאים: טיפול אישי בבית 
או במרכז יום, עזרה ביתית, השגחה, הסעות למרכז יום, אספקת מוצרי 
ספיגה, הכנת ארוחות ואספקתן ומימון שימוש במשדרי מצוקה. 

ידי -ממשלתיים, שהוכרו על-השירותים מסופקים באמצעות ארגונים לא
העבודה והרווחה כספקי שירות מורשים. ארגונים אלה פועלים על  משרד

סמך חוזה שנערך בינם לבין המוסד לביטוח לאומי. מדובר במערך המקיף 
ביותר שהתפתח בעשור האחרון, הן מבחינת מספר מקבלי השירותים, 

 והן מבחינת נתח ההוצאה המוקדש לטיפול זה. 

העשור הראשון להפעלת  מספר המקבלים שירותי סיעוד גדל במהלך
( ועד 1995באמצע שנות התשעים ) -60,000( ל1989) -21,000השירותים מ

בערך.  בתקופה זו גדלה  4.5פי  –  2000אלף במחצית שנת  -96ל

ציור 1. מקבלי גמלת סיעוד

 אלפים

88
96

59

66

73

46

32

81

28

21

52

38

198919901991199219931994199519961997199819992000
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אחוז.  מספר מקבלי  -50אוכלוסיית הקשישים בישראל בשיעור של כ
ים. שירותי סיעוד גדל, אפוא, ללא כל יחס לגידול באוכלוסיית הזקנ

כמחצית מהפונים לקבלת השירות נדחים, כמעט כולם בשל אי עמידה 
במבחני התלות הפיסית, ורק מעטים ביותר בשל אי עמידה בתנאים 

 -170ידי כ-הקשורים לרמת ההכנסה. שירותי הסיעוד מסופקים על
עסקיות, שרובן הוקמו לאחר הפעלת החוק, והן -עמותות וחברות פרטיות

עובדים )הרוב נשים במשרות חלקיות(.  -45,000מעסיקות למעלה מ
שירותי טיפול בית לזקנים, שלא הוכרו כזכאים לקבלת שירותי סיעוד 

ידי מחלקות הרווחה המקומיות, אך אין -במסגרת החוק, ניתנים  על
 נתונים על מספר המקבלים שירותים אלו.

מרכזי היום הפכו בשנים האחרונות למרכיב מרכזי יום לזקנים.  
במערכת השירותים לזקנים. מרכזי היום מספקים מיגוון של חשוב 

תרבותית, ארוחות חמות, -שירותים כמו ייעוץ והדרכה, פעילות חברתית
מרכזים, בהם ביקרו  -50פעלו כ 1990פעילות גופנית וריפוי בעיסוק. בשנת 

מרכזי יום, בהם ביקרו  -120עלה מספרם ל -1995זקנים; ב -4,000כ
, ואומדן המבקרים בהם -150הגיע מספרם לכ -1998בזקנים; ו -9,000כ

 -90. מרבית המבקרים במרכזים הינם זקנים מוגבלים. כ-10,000היה כ
אחוזים בבעלות גופים  -10אחוז מהמרכזים נמצאים בבעלות עמותות וכ

ידי משרד העבודה -עסקיים. פעילות מרכזי היום ממומנת על-פרטיים
ל, המוסד לביטוח לאומי )במסגרת והרווחה, הרשויות המקומיות, אש"

חוק סיעוד(, ותשלומים של חלק מהמשתמשים בשירות זה. הפיתוח 
המואץ של מרכזי היום נבע ממספר גורמים עיקריים: מדיניות 
ממשלתית, גיוס מימון באמצעות חוק ביטוח סיעוד, מפעל הפיס, גורמים 

 ומיות.נוספים כמו ועדת העזבונות, ויזמות של אש"ל והעמותות המק
המועדונים משתייכים לרשויות המקומיות,  מועדונים לזקנים.

למשען, למתנ"סים ולארגונים וולונטריים שונים. ההערכה המקובלת 
אחוז מאוכלוסיית הזקנים מבקרים במועדונים,  -20ל 10היא, שבין 

כאשר קיימת נטייה לרמת שימוש גבוהה יותר ביישובים קטנים. ההערכה 
זקנים. במועדונים  -85,000מועדונים קרוב ל -860קרו בבי -1998היא, שב

תרבותיות, כמו: חוגים, הרצאות, -מושב דגש על פעילויות חברתיות
 משחקים ומסיבות.

תכנית חדשנית זו מיועדת לספק לזקנים קהילות )שכונות( תומכות. 
הממשיכים להתגורר בביתם שירותים שונים, כמו שירות חירום רפואי, 

, תיקונים שונים בבית, קו חם לאספקת מידע, ייעוץ, תיווך לחצני מצוקה
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 1999וכדומה. תכנית זו זכתה בשנים האחרונות לפיתוח מואץ, ובסוף 
שכונות תומכות, שסיפקו  41פעלו ביישובים שונים בכל רחבי הארץ 

ידי עמותות -מהשכונות הופעלו על 28צרכנים.  -4,200שירותים לכ
-ת פרטיות. השכונות התומכות ממומנות עלידי חברו-על -13מקומיות ו

ידי משרד העבודה והרווחה, אש"ל, הרשויות המקומיות, ותשלומי 
 התושבים הבוחרים להשתייך למסגרת זו.

כוללים נופשונים )להחלמה או נופש(,  שירותים קהילתיים נוספים
הספקת ארוחות חמות וקפואות, עזרה אחרת )הסעות לצורכי ריפוי, 

ביתי(, התקנת אמצעי ביטחון, שיפוץ הדיור וכדומה. השלמת ציוד 
ידי מחלקות הרווחה המקומיות ועמותות -שירותים אלו ניתנים על

 מקומיות.

 ב. מוסדות 

הממשלה )משרד הרווחה( פועלת בתחום זה בתוקף חוק הפיקוח על 
המעונות ומטרתה להבטיח את רווחתם ואיכות חייהם של דיירי 

כל המוסדות, כולל אלו שבהם אין דיירים המוסדות. הפיקוח חל על 
 ידי הממשלה.-ששהותם ממומנת על

במהלך שני העשורים האחרונים התקיימה מידה רבה של יציבות 
במספר הדיירים העצמאיים במוסדות, אך חל גידול ניכר במספר הדיירים 
התשושים, תשושי הנפש והסיעודיים. בתקופה זו חל גם גידול משמעותי 

 -80המוסדות הנתון לפיקוח משרד העבודה והרווחה: מכ ביותר במספר
בסוף שנות התשעים, בהם  -230מוסדות בראשית שנות השמונים לכ

דיירים. במקביל לגידול במספר המוסדות ובמספר  12,000התגוררו 
הדיירים המתגורר בהם, חל גידול מואץ במספר מסגרות הדיור המוגן 

מאפשרות יחידות הדיור המוגן  אבות, -ובמספר דייריהם. בשונה מבתי
לקיים אורח חיים עצמאי )דיור עצמאי, הכנת ארוחות וכדומה(, המגובה 

 -1994בשירותי בריאות, חברה ותרבות המסופקים במסגרת הביתית. ב
 -150פעלו כ 1999דיירים ובראשית  -9,000מסגרות, ובהן  כ -90פעלו כ

ידי משרד -וקמו עלמסגרות ה -100דיירים. כ -16,000יחידות ובהן כ
ידיו  בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה. הן -השיכון והן ממומנות על

מיועדות לזקנים ותיקים ולעולים המתפרנסים מהשלמת הכנסה של 
-ידי גורמים פרטיים-מסגרות נוספות הוקמו על -50הביטוח הלאומי. כ

 עסקיים. 
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ם לבני אין ספק כי חלה התרחבות ניכרת בשנים האחרונות בשירותי
+, המשתקפת בגידול חסר התקדים במספר המקבלים שירותי סיעוד, 65

בעליית מספר מרכזי היום והמועדונים לזקנים, ובהתרחבות המואצת של 
השכונות התומכות ושל מסגרות הדיור המוגן. ראוי לציין, שתכניות 
נוספות של דיור מוגן, מרכזי יום, קהילות תומכות ומועדונים נמצאות 

תהליך של ביצוע. התרחבות זו מעמידה לרשות  בני גיל זה מיגוון עתה ב
רחב ביותר של שירותים קהילתיים ומוסדיים, שאין לו מקבילה 
בשירותים המיועדים לאוכלוסיות אחרות. עם זאת, מספר קשיים  
וצרכים של אוכלוסייה זו נותרו ללא מענה הולם, בעיקר קיומו של שיעור 

וז(, בעיה של אישפוז קשישים סיעודיים חסרי אח -19גבוה של עוני )כ
 הולם של קשישים המתגוררים בתנאי מצוקה.-אמצעים, ומצב דיור לא

 . ילדים 2

מדיווחי המוסד לביטוח לאומי על שיעורי העוני בישראל מסתבר, כי 
אלף. ניתן להניח כי חלק ניכר  -400היה מספר הילדים העניים כ -1998ב

סיכון )הזנחה פיסית ונפשית, חוסר תנאים מילדים אלה נתון במצבי 
להתפתחות תקינה בשל מצב כלכלי ומשברים משפחתיים, אלימות פיסית 
ונפשית וכדומה(. יתר על כן, גם ילדים רבים המשתייכים למשפחות לא 
עניות מצויים במצבים דומים. שירותי הרווחה האישיים ניצבים, אפוא, 

הצרכים והקשיים של ילדים  בפני האתגר של התמודדות עם הבעיות,
אלה. השירותים אמורים לאתר בשלב מוקדם, ככל האפשר, ילדים 
והורים הזקוקים לסיוע, ולספק להם מענים, שיחלצו אותם ממצבי סיכון 
ומצוקה, יבטיחו את רווחתם ויקדמו אותם מבחינה אישית וחברתית. 
המדיניות המוצהרת של הקובעים בתחום זה מדגישה את חשיבות 
השירותים הקהילתיים, אך למעשה השירותים במוסדות ובפנימיות 

 ממשיכים להוות נדבך מרכזי במערך השירותים לילדים. 

 א. שירותים בקהילה

ידי -שירותים שונים מסופקים לילדים בתוך הקהילה בעיקר על
ידי עמותות המסתייעות -המחלקות המקומיות לשירותי רווחה, או על

שויות המקומיות. בשנתיים האחרונות נכנסה  במימון של הממשלה והר
ידי ג'וינט ישראל ומשרד העבודה -לתחום זה עמותת אשלים, שהוקמה על

והרווחה, והיא עוסקת בעיקר בפיתוח שירותים קהילתיים לילדים. 
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השירותים הקהילתיים כוללים מספר מרכיבים: ראשית, פעילות 
-קומיות ובבתיהעובדים הסוציאליים במסגרת מחלקות הרווחה המ

הספר. העובדים הסוציאליים עוסקים באיתור ילדים במצבי סיכון 
והורים הזקוקים להתערבות מסייעת, ומציעים להם מענים הכוללים, בין 
השאר, ייעוץ והדרכה, שילוב הילדים במסגרות ובפרוייקטים קהילתיים, 

ביתיות. חלק מהעובדים הסוציאליים -ואף הפניה למסגרות חוץ
ם כפקידי סעד, המופקדים על ביצוע חוקים שונים )חסרי ישע, מתפקדי

מניעת אלימות במשפחה וכדומה(. מספרם של פקידי סעד אלו גדל 
 .-1998ב -470בראשית שנות התשעים לכ -180מכ

המרכיב השני של שירותים אלה מסגרות קהילתיות שונות, 
ות המאפשרות שהות של ילדים )בגילים שונים( מחוץ לבית עד לשע

הצהרים, ולעתים אף עד לשעות אחה"צ והערב. הן מהוות מסגרת 
חברתית וחינוכית תומכת ומקלות על המשפחות. מדובר במועדוניות לגיל 
הרך, משפחתונים ומועדוניות ביתיות. שירות חדש שפותח בשנים 
האחרונות הוא פנימיית היום, המאפשרת לילדים ממשפחות מצוקה 

במסגרת תומכת עד לשעות הערב. בשנה ספר לשהות -הלומדים בבתי
 האחרונה הושם דגש חזק על הרחבת שירות זה.

שירותים אחרים כוללים תכניות מיוחדות, המיועדות לחיזוק 
המסוגלות ההורית של האם והאב ולשיפור האינטראקציה ביניהם ובין 

מרכזים כאלה(.  39פעלו  -1999ילדים )ב-ילדיהם, כמו מרכזי קשר הורים
נוסף שפותח בשנים האחרונות הוא מרכזי חירום לילדים, והוא שירות 

מיועד לילדים הנתונים בסכנה מיידית בגין אלימות פיסית והזנחה נפשית 
בסביבתם המשפחתית. המרכזים מעניקים לילדים הגנה, התערבות 
בשעת משבר, אבחון וטיפול )השהייה של הילדים במסגרות אלו הינה 

בר לפנימיות וחלק מוחזר לחיק משפחתם. זמנית, חלק מהילדים מוע
 פעלו בארץ חמישה מרכזים כאלו(. -1999ב

הנתונים לגבי מספר הילדים הנמצאים בטיפול אינו ברור. לפי אומדן 
ילדים. השירותים  -60,000כ -1999של משרד העבודה והרווחה טופלו ב

הקהילתיים מקיפים, אפוא, רק חלק קטן מאוכלוסיית הילדים הנזקקים 
 לסיוע.
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 ביתיים-ב. שירותים חוץ

ביתיים לילדים כוללים שני מרכיבים עיקריים: פנימיות -השירותים החוץ
ביתיות -ומשפחות אומנה. הלוח מציג מספרי הילדים ששהו במסגרות חוץ

ידי השירות -. ילדים אלו סודרו מחוץ לביתם על1999-1980בין השנים 
. הנתונים מצביעים על תהליך לילד ונוער במימון משרד העבודה והרווחה

בשנת  -11,000הדרגתי של ירידה במספר הכולל של הילדים בפנימיות מ
. הילדים -1999ב -10,000ושינוי כיוון לאחר מכן, ל -1985ב -8,600ל 1980

 פנימיות בכל רחבי הארץ.  -80שוהים ב

 

. ילדים במסגרות חוץ-ביתיות ציור 2

10,3509,665
8,64010,180

10,826

1980 1985 1990 1995 2000
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 . אוכלוסיות אחרות3

 א. שירותים למפגרים

ל מספרם של המפגרים בישראל, אך אין אמנם נתונים מדוייקים ע
האומדן המקובל בעולם הוא, שכחצי אחוז מהאוכלוסייה נמנה על קבוצה 

אנשים ברמות שונות של פיגור  30,000זו. משמעות הדבר, שבישראל יש  
בו מעורבים  –שכלי. מערך השירותים למפגרים ולבני משפחותיהם  

כולל  –ואלי"ן   משרד העבודה והרווחה ועמותות כמו אק"ים, ית"ד
מספר שירותים לאוכלוסייה זו. המדיניות המוצהרת של הגורמים 
המטפלים שמה דגש על השארת המפגר בחיק משפחתו וקהילתו, 
באמצעות פיתוח שירותים קהילתיים שונים, אך במציאות החלק העיקרי 

 ביתיים )פנימיות(.-מהפעילות הופנה לפיתוח ולאחזקת השירותים החוץ

 הילתייםשירותים ק
ישנן תכניות שונות לטיפול וסיוע למפגרים החיים בקהילה: תחנות 
אבחון, פעוטונים ומעונות יום טיפוליים וסיעודיים לשילוב ילדים )גילאי 

( בקהילה, מעונות יום לפיגור קל, מועדונים, נופשונים, מפעלי עבודה 3-0
הערב.  שיקומיים )מעש"ים(, ומעונות יום, בהם ניתן לשהות עד לשעות

 1990במהלך שנות התשעים גדל מספר המשתמשים בתכניות אלו: בין 
אחוז, מספר השוהים בפעוטונים  -100גדל מספר המאובחנים ב -2000ל

אחוז, מספר המשתתפים  -76ומעונות יום טיפוליים וסיעודיים בכ
 אחוז. -47אחוז ומספר המשתתפים במעש"ים בכ -140במועדונים ב

פותחו מספר תכניות חדשות )מעונות יום, במהלך שנות התשעים 
-המאפשרים שהות עד לשעות הערב, מניעת נטישה של תינוקות בבתי

חולים, ושילוב ילדים חריגים בקהילה(, שמספר המשתפים בהן גדל משנה 
 -1999לשנה. המספר הכולל של המשתמשים בשירותים הקהילתיים ב

השתמש במקביל )חלק מהם  -1990ב -7,700לעומת כ -12,000היה כ
 במספר שירותים(.
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 ביתיים-שירותים חוץ
ביתיים למפגרים כוללים מעונות ומשפחות אומנה -השירותים החוץ

והוסטלים קהילתיים. חל גידול מתמיד במספר החוסים במסגרות הללו, 
  -1999ב -7,800לכ -1990חוסים ב -5,500שאף הואץ בשנים האחרונות,  מ

ביתיים ממשיכים לספוג בשנים -ירותים החוץאחוז. הש 42גידול של  –
האחרונות את חלק הארי של ההוצאה הממשלתית לשירותים 

מעונות פנימייתיים )במהלך  53פעלו בארץ  1999לאוכלוסייה זו. בשנת 
 מעונות חדשים(.  -13בלבד נפתחו כ 1999-1994השנים 

סקירת השירותים למפגרים מצביעה על התפתחות מואצת בתחום 
ותים למפגרים ועל גידול ניכר במספר המשתמשים בהם. עם זאת, השיר

אם נאמץ את ההנחה המקובלת שהמפגרים מהווים כחצי אחוז 
מאוכלוסיית ישראל, הרי שניתן להניח שרבים מהמפגרים אינם 

 מסתייעים במערך השירותים שתיארנו.

0 50 100 150

אחוזים

. טיפול במפגר בקהילה ציור 3

שיעורי שינוי תקופתיים 1991-0002

מעש"ים

מועדונים

נים( תחנות אבחון מפגרים )מס' מאובח

פעוטונים ומעונות יום
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 ב. שירותים לנכים ומוגבלים

והרווחה, אך נכים רבים  נכים רבים נמצאים בטיפול משרד העבודה
אחרים נמצאים בטיפול אגף השיקום במוסד לביטוח הלאומי ובאגף 
השיקום במשרד הביטחון. לפי חלוקת העבודה הקיימת בין גופים 
ממשלתיים אלו, משרד העבודה והרווחה מטפל )באופן ישיר ובאמצעות 
הרשויות המקומיות וגופים אחרים( באוכלוסיות הבאות: אנשים עם 

ויות הקשורות למחלות גופניות )שיתוק מוחין, שיתוק ילדים, טרשת נכ
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 

נפגעי עבודה ונפגעי פעולות איבה  –קנים(. אוכלוסיות אחרות של נכים וז
ידי אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי ואילו אנשים -מטופלות על –

ידי אגף השיקום במשרד -שנפגעו במסגרת שירותם הצבאי מטופלים על
הביטחון. ניסיונות שונים שנעשו בעבר לשלב את הטיפול בנכים במסגרת 

לא נשאו פרי, בשל הסדרים חוקיים ואינטרסים ארגוניים  ארגונית אחת
שונים. הסקירה להלן מתייחסת לשירותים המסופקים במימון משרד 

 העבודה והרווחה והרשויות המקומיות.

 שירותים קהילתיים
השירותים הקהילתיים לילדים נכים כוללים מסגרות אבחון, המסייעות 

שפחתונים לילדים נכים, לתכנון הטיפול והשיקום, מעונות יום ומ
קייטנות מיוחדות בחופשות, וסייעות המלוות ילדים נכים במערכות אלו. 
לנכים המבוגרים מוצעים מועדונים לפעילות חברתית ותרבותית, 
ומרכזים לאבחון, להכשרה, להשתלמות ולשיקום מקצועי, פעולות השמה 

, ומעקב, מסגרות לתעסוקה נתמכת ומוגנת, כגון חברת "המשקם"
המספקת תעסוקה מוגנת לנכים ולמוגבלים. כן מופעלים פרוייקטים 

שירותי לעיוורים )מרש"ל( -מיוחדים ביישובים שונים, כמו המרכז הרב
 אביב. -בתל

שירותי השיקום כוללים גם מכוני שיקום מיוחדים, כמו מכונים 
לשיקום ראייה, עובדים סוציאליים במחלקות לשירותי רווחה ובארגונים 

ם, כמו ארגון החרשים קשב, מגדל אור וכדומה. ארגונים אלה  שוני
מעניקים ייעוץ לנכים ולמשפחותיהם ודואגים להם גם בסיוע חומרי )כמו 

 כיסוי הוצאות נסיעה וכדומה(.
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מסגרות שעסקו בסוגים שונים של הכשרה  180פעלו  1999בשנת 
( מקצועית )הקניית מיומנויות תעסוקתיות, אימון ממושך וכדומה

נכים. בחברת "המשקם"  -6,000ותעסוקה מוגנת והשתתפו בהם כ
נכים )אין נתונים על מספר הנכים המועסק במקומות  2,800הועסקו 

עבודה רגילים, או על מספרם של אלו שאינם מועסקים כלל(. בשירותים 
הקהילתיים מושם דגש חזק ביותר על שיקום והכשרה מקצועית. אין עם 

הנכים, המתגוררים בקהילה, המקבלים שירותים זאת מידע מהו אחוז 
 אלה בפועל.

 שירותים מוסדיים
השירותים המוסדיים לנכים כוללים מעונות, טיפול אצל משפחות אומנה 
והוסטלים )דיור מוגן(. בשנים האחרונות חל גידול במספר הנכים 

. נראה, שרק -1999ב -1,350לכ -1996ב -900המתגוררים במוסדות אלו מכ
מקרב הנכים שוהה במוסדות. ציבור זה זכאי לקבל סל שירותים,  מיעוט

 רפואי, ייעוץ, שיקום וכדומה.-הכולל טיפול רפואי ופרה

 ג. שירותים לפרט ולמשפחה

השירות לרווחת הפרט והמשפחה עוסק בבעיות ובצרכים כלליים יותר 
מאלה שנזכרו עד כאן, צרכים האופייניים לפרטים ולמשפחות הנתונים 

י משבר שונים: הורים החסרים כישורים ויכולת למלא את במצב
הוריות במצוקה; פרטים ומשפחות המנותקים -תפקידם; משפחות חד

ממערכת השירותים ומתקשים ביצירת קשר; משפחות הנתונות במצבי 
משבר על רקע סכסוכים בין בני הזוג ואלימות, או הנובעים מאובדן, 

-ות; פרטים ומשפחות חסרי קורתמחלה, אבטלה, מאסר, נכות והתמכרוי
 גג )דיירי רחוב( וגלמודים. 

בשירותים אלה נכללים סוגים שונים של טיפול: טיפול בפרטים 
ידי עובדים סוציאליים במסגרת מחלקות הרווחה -ובמשפחות על

המקומיות ובמסגרות כמו תחנות לבריאות המשפחה; וייעוץ וטיפול 
ים בתחנות לייעוץ לחיי משפחה. ידי עובדים סוציאלי-משפחתי הניתן על

רשויות מקומיות, והן  -78פעלו תחנות ייעוץ לחיי משפחה ב -1999ב
ידי -משפחות. שירותים נוספים ניתנים על -9,500סיפקו שירותים לכ

פקידי סעד, המופקדים על הפעלת חוקים שונים הנוגעים לחיי המשפחה, 
רכזים למניעה המשפט לענייני משפחה, מ-יחידות של סיוע ליד בתי

 -4,300מרכזים בכ 23טופלו  -1998ולטיפול בבעיות אלימות במשפחה )ב
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מקצועיות המסייעות למשפחות במצוקה -משפחות(, ועובדות סמך
 משפחות.  -12,700שירותים לכ -1998אלה סיפקו ב –בצורות שונות 

השירותים לפרט ולמשפחה כוללים גם טיפול בצרכים מיוחדים של 
ה, כמו הבראה ונופש לאחר מחלה, סיוע ברכישת ציוד משפחות במצוק

ביתי בסיסי, כיסוי הוצאות נסיעה וכדומה; סיוע הניתן לדיירי רחוב 
ידי מתן קורת גג, ארוחות וכדומה(; פתרונות לצורכי דיור -ולגלמודים )על

ידי משרד השיכון, וסיוע למשפחות -דחופים עד למיצוי הסיוע הניתן על
ים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות )ריפוי נזקקות בכיסוי צרכ

 שיניים, הסעה לטיפול רפואי, וכדומה(. 
במהלך השנים פותחו תכניות נוספות, המיועדות לפרטים ולמשפחות 
במצוקה, חלקן תכניות חדשות שפותחו בשנים האחרונות, כמו תכנית 

ר", "יחדיו", המיועדת לחזק את כושר תיפקודן של אימהות; תכנית "דרו
המיועדת לחזק משפחות צעירות; ומרכזי סיוע שכונתיים, המעניקים 
סיוע ממוקד למשפחות במצוקה ומתווכים בינן לבין שירותים אחרים. 
תכניות אלה עדיין מופעלות בהיקף מוגבל. במסגרת תכנית "יחדיו", 

יישובים, בהן  -40קבוצות של נשים בכ -50כ 1999לדוגמא, הופעלו בסוף 
 2000נשים בלבד. בתכנית "דרור" השתתפו בראשית שנת  -450השתתפו כ

משפחות צעירות בלבד במספר מצומצם של יישובים. מספר מרכזי  -100כ
, אך הם פועלים בירושלים בלבד. -13הסיוע השכונתיים גדל אמנם ל

מדובר בשלוש תכניות המתמקדות בטיפול במשפחות במצוקה ושהוכיחו 
 הן מבוצעות בהיקף מוגבל ביותר.את יעילותן, אך למרות זאת 

 ד. שירותי תקון ונוער מנותק

שירותי תקון ונוער מנותק כוללים טיפול ופיקוח חברתי, שיקום ומניעה 
לעוברי חוק קטינים, ושירותי טיפול ומניעה לילדים, לבני נוער, לצעירים 
ולמבוגרים המצויים במצוקה עמוקה, מתקשים לתפקד ונתונים על כן 

 הידרדרות להתנהגות סוטה ולמעשי עבריינות. בסכנה של 

 הטיפול בילדים ובני הנוער
ידי אחת או חלק מן -אוכלוסיית היעד של שירותים אלה מאופיינת על

התכונות הבאות: הם אינם לומדים ואינם עובדים, או לומדים ועובדים 
בצורה לא סדירה; הם קשורים למסגרות חברתיות בלתי נורמטיביות, 

סוציאלית, רבים מהם חיים במשפחות המאופיינות -בצורה אומתנהגים 
ידי אלימות, אבטלה קשה ובריאות לקויה של אחד מבני המשפחה; -על
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רבים מבני נוער אלה מאופיינים בכך שהם חסרי בית, משתמשים 
בחומרים פסיכואקטיביים, הם עוברי חוק, לעיתים הם סובלים מלקות 

כלא או מעונות, ודחויי גיוס -מבתילמידה ומבעיות נפשיות, משוחררים 
צבאי. ראוי לציין, כי גם  משרד החינוך מטפל בבני נוער הנמצאים בסכנה 
של הידרדרות, באמצעות אגף הנוער והמחלקות לקידום נוער ברשויות 

 המקומיות.
קיימים נתונים חלקיים בלבד על מספרם של בני הנוער והצעירים 

מתכונות אלה. ההנחה היא, שמספרם ידי מירב או מקצת -המאופיינים על
עולה משנה לשנה. אפשר לציין, לשם דוגמא, כי אחת הבעיות המרכזיות, 
לה מוקדשת תשומת לב רבה, היא השימוש הגובר של בני נוער וצעירים 

בנושא זה בקרב  -1998בחומרים פסיכואקטיביים. סקר, שנערך ב
שתמשו בחומרים לא מהם ה -43,000י"ב, מעריך כי כ-תלמידים בכיתות ז'

יש בכך כדי להצביע על  –חוקיים במהלך החודש שלפני עריכת הסקר  
עלייה לעומת סקרים שנערכו בשנים קודמות. ניתן להניח ששיעור 

 השימוש גבוה אף יותר בקרב בני נוער שאינם לומדים. 
השירותים מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים: שירות המבחן לנוער, 

ברי חוק; שירותי שיקום טיפוליים בקהילה; ורשות העוסק בנערים עו
המיועדים  –פנימיות חסות  –חסות הנוער, האחראית על מוסדות 

 לאוכלוסייה זו.
, שהופנו 18-12עוסק בקטינים עוברי חוק בגילאי שירות מבחן לנוער. 

המשפט. השירות מטפל גם -ידי בתי-ידי המשטרה או על-לשירות על
רבים בעבירות נגד המוסר )כחשודים בביצוע, המעו 14בילדים עד גיל 

כעדים או כקורבנות( וכן בילדים שהיו קורבנות התעללות פיסית, נפשית 
ידי הוריהם. קציני המבחן, שהם עובדי מדינה, נושאים -או מינית על

-המשפט, לביצוע צווי מבחן של בתי-באחריות להכנת תסקירים לבתי
ומתן טיפול פרטני וקבוצתי.  המשפט, אבחון פסיכולוגי ופסיכיאטרי

קציני המבחן מטפלים גם בהפניה לשירותים תומכים, כמו סיוע חומרי 
ושיעורי עזר, השמה במידת הצורך במסגרות מוסדיות, סיוע בהשתלבות 
במסגרות לימודיות ותעסוקתיות, ומעקב. פעילות קציני המבחן נעשית 

ת המבחן בתוקף החוק. מספר ההפניות הכולל של קטינים לשירו
המשפט( נמצא בתהליך מתמיד של עלייה: בשנת -)מהמשטרה ומבתי

 .-1997ב -29,000קטינים, ומספרם עלה ל 22,500הופנו  1995
 18-12שירות המתרכז בילדים ובני נוער בגיל  השירות לשיקום נוער.

המנותקים ממסגרות חינוכיות קיימות. פעילות השירות מתרכזת 
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מית הפועלת בקהילה וכוללת טיפול אישי ב"מפתנים", שהם מסגרת יו
-וקבוצתי, ייעוץ, לימודים עיוניים, הכשרה תעסוקתית במסגרת בית

מלאכה כוללני, הקניית מיומנויות בחיפוש ומציאת עבודה, פעילות 
פעלו ברחבי הארץ  1999חברתית, והכנת הבוגרים לשירות בצה"ל. בשנת 

רים"(, רובם בבעלות מפת"נים )ראשי תיבות "מפעלי תעסוקה לנע 37
הרשויות המקומיות. מספר המפת"נים לא עלה אמנם בשנים האחרונות 

 . -2,650ל -1,700גדל מספר החניכים בהם מ -1999ל 1990אך בין 
שירות זה מטפל בבני נוער השירות לטיפול בנוער ובצעירים. 

( באמצעות עובדים הפועלים במחלקות לשירותי 30-14ובצעירים )גילאי 
ה )זהו שירות המופעל בקהילה והוא דומה לשירותים המסופקים רווח

ידי היחידות לקידום נוער, השייכות למחלקות החינוך המקומיות -על
וקשורות למשרד החינוך(. הטיפול כולל יצירת קשר עם מרכזי הכשרה 
ולימוד וליווי במהלך הכניסה וההשתלבות במסגרות אלו, הפנייה 

פטי, תמיכה חומרית, פיתוח קבוצות לעזרה לגורמים טיפוליים, סעד מש
עצמית, ופיתוח תכניות כמו: סדנאות הכנה לחיים, סדנאות לחיפוש 

 עבודה, הכשרת מדריכי ספורט, והפעלת תיאטרון קהילתי.
טופלו בשירות וביחידה לקידום נוער במשרד החינוך  1995בשנת 

נה, שבדק בני נוער. מספרים אלו מדווחים  בדו"ח מבקר המדי -7,800כ
את היקף הטיפול והכיסוי של נוער מנותק הנזקק לכך. הדו"ח מצביע על 
כך, שבחלק ניכר מהרשויות המקומיות רק כמחצית מבני הנוער 
והצעירים שנמצאו זקוקים ביותר לסיוע אכן מטופלים ביחידות אלה. 
הדו"ח מתריע גם על חוסר התיאום בין היחידות המקבילות בשני 

ת באותן אוכלוסיות. משרד העבודה והרווחה דיווח המשרדים העוסקו
ידי עובדי הנוער -צעירים שטופלו על -5,000בני נוער וכ -8,000על כ -1999ב

ברשויות )הקשורות לשירות(. מספר זה מצביע אמנם על גידול, אך עם 
-זאת, עדיין רק חלק מבני הנוער והצעירים הזקוקים לסיוע מטופלים על

ם האחרונות הורחבה גם העבודה הטיפולית עם בני ידי השירותים. בשני
 נוער וצעירים במגזר החרדי.

. שירות זה מטפל בנערות במצוקה השירות לטיפול בנערה במצוקה
במגזר הערבי. הטיפול ניתן בעיקר  25במגזר היהודי ועד גיל  22-13בגיל 

באמצעות מחלקות הרווחה המקומיות וכן באמצעות ארגונים 
מעניקים טיפול פרטני וקבוצתי, הפעלת מועדונים וולונטריים, ה

טיפוליים, איתור נערות אשר אינן יכולות להתגייס לצה"ל בשל נתונים 
נמוכים והכנתן לקראת גיוס )פרוייקט צה"ל(, הפעלת דירות מעבר 
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לנערות המסוגלות להשתלב במסגרות נורמטיביות בעזרת תמיכה 
פקים לנערות במצוקה טיפולית אינטנסיבית, והחזקת מקלטים המס

קשה לינה, הגנה וטיפול. לפי דיווח משרד העבודה והרווחה סופקו 
 -11מקלטים, וב -2. השירות פעל ב-1999נערות ב -15,000שירותים לכ

דירות מעבר. בשנים האחרונות חל אמנם גידול במספר הנערות המקבלות 
רק שירותים אך נתונים שונים מצביעים על כך שהשירותים מטפלים 

בחלק מהנזקקים. חוסר "הטיפול" בולט במיוחד לגבי נערות מקרב 
 העלייה של העשור האחרון.

הרשות אחראית על המוסדות לילדים ובני נוער,   רשות חסות הנוער.
ידי הרשויות המוסמכות. הנערים מוחזקים במוסדות אלה -המופנים על

פרעויות דין. נערים אלו הם בעלי עבר פלילי, מו-פי החלטת בית-על
התנהגותיות ונפשיות, ופיגור לימודי ותרבותי עמוק הנובע מעזובה קשה. 
הטיפול במעונות הוא פרטני וקבוצתי, והוא כולל חינוך ולימודים עיוניים 
ומקצועיים, מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות, והכשרה לקראת גיוס 

ליטה של מעונות ומסגרות אומנה בעלי כוח ק -33פעלו כ -1999לצה"ל. ב
 חוסים. -500כ

קיים  פיצול ארגוני רב בין יחידות שונות כמו: השירות לשיקום נוער, 
השירות לטיפול בנוער בצעירים, והשירות לנערה במצוקה. במקביל לכך 

ידי אגפים -קיים גם פיצול בין הטיפול באוכלוסיות דומות של בני נוער על
ינוך. פיצול זה, מטביע אחרים במשרד )השירות לילד ולנוער( ובמשרד הח

את חותמו על דפוסי הטיפול באוכלוסיות אלו ברמה המקומית ויוצר 
כפילויות, קשיים בריכוז המאמץ וחלוקה לא מאוזנת של משאבים. 

 -4ההוצאה הכוללת לשירותי תקון )כולל שירותים למבוגרים( מהווה כ
דול אחוזים בלבד מכלל ההוצאה לשירותי רווחה אישיים.  אמנם חל גי

באוכלוסייה המקבלת שירותים אלה  וחלה התרחבות בתכניות שונות, 
 אך מידת "הכיסוי" של שירותים אלה עדיין מוגבלת למדי.

 טיפול במבוגרים
נפרדים מן השירותים לנוער. הם מטפלים  שירותי המבחן למבוגרים

ידי -ומעלה שנמצאו אשמים בביצוע עבירות ומופנים על 18באנשים בני 
המשפטית. הטיפול מתרכז בידי קציני המבחן העוסקים באבחון המערכת 

סוציאלי, התערבות טיפולית, הכנת תסקירים לגורמים רלבנטיים -פסיכו
על סיכויי הטיפול והשיקום, וביצוע צווי מבחן וצווי שירות לציבור 

ידי שירות זה נמצא בתהליך מתמיד של -)של"צ(. גם מספר המטופלים על
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הגיע  1998מבוגרים ובשנת  -20,000טיפל השירות בכ 1995עלייה: בשנת 
 אחוז תוך פרק זמן קצר ביותר. 40גידול של  –  -28,000מספרם לכ

מהווים מרכיב נוסף בשירותי  לטיפול בנפגעי סמים השירותים
התקון. טיפול זה נעשה במשותף עם הרשות למלחמה בסמים במשרד 

ווחה המקומיות. ידי מחלקות הר-ראש הממשלה ומבוצע בעיקר על
השירותים כוללים אבחון, קביעת והפעלת תכניות טיפול )גמילה( ברמה 
פרטנית, קבוצתית וקהילתית, הפנייה לתכניות טיפול ותמיכה בהם תוך 
שילוב המשפחה והמשך טיפול ומעקב לאחר שלב הגמילה המיועד לסייע 

 לנגמל להשתלב בקהילה ולהתמיד בהשתחררותו מכבלי הסמים. 
השירות מיועד לנשים בטיפול בנשים במצוקה. ת נוסף מתמקד שירו

מוכות ולנפגעות תקיפה מינית ותכליתו בעיקר הפעלת מקלטים, 
ידי -המציעים מחסה לנשים מוכות וילדיהן. המקלטים מופעלים על

ארגונים וולונטריים ומציעים לנשים ולילדיהם שירותי טיפול וייעוץ, 
קיום וכלכלה, ייעוץ משפטי וסיוע בדיור מסגרות חינוכיות לילדים, דמי 

מקלטים, שבהם שהו  12פעלו  1998לנשים העוזבות את המקלט. בשנת 
ילדים. חל גידול רב  -1,000נשים וכ -740לאורך תקופות זמן שונות כ

 -470מקלטים בהן שהו כ 7, למשל, כאשר פעלו 1995לעומת המצב בשנת 
גם דירות מעבר הסמוכות ילדים. השירות מציע לנשים  -700נשים וכ

 -1998למקלטים והמיועדות להקל על חזרתן לחיים סדירים בקהילה. ב
 -1996ילדים )ב -120נשים וכ -60דירות מעבר כאלו, בהן שהו כ 43פעלו 
דירות בלבד(.  השירות מפעיל גם קווי חירום אליהם יכולות  20פעלו 

די מחלקות הרווחה י-לפנות נשים מוכות, וייעוץ וטיפול בנשים מוכות על
המקומיות. לגבי נשים שהותקפו מינית מציע השירות הפעלת מרכזי 

נשים, מספר  -6,600מרכזים באמצעותם טופלו  כ 8פעלו  -1995סיוע: ב
 נשים. -11,500ובאמצעותם נעזרו כ  -1999ב -12המרכזים עלה ל

 ה. השירות לעבודה קהילתית

עבודה הקהילתית בעיקר שירות זה הוא יחידת מטה העוסקת בפיתוח ה
באמצעות העובדים הקהילתיים, הפועלים במסגרת מחלקות הרווחה 
במרבית הרשויות המקומיות. לעובדים אלה תפקידים שונים בתחומים 
של איתור צרכים של אוכלוסיות שונות, תכנון ופיתוח שירותים 
המיועדים לספק מענים לצרכים אלה, סיוע בהקמת ארגונים שונים של 

ים העוסקים הן בסנגור והן באספקת שירותים וטיפוח מנהיגות אזרח
קהילתית, בין השאר באמצעות הכשרת פעילים קהילתיים, ופיתוח 
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אוריינטציה קהילתית בקרב עובדי השירותים החברתיים. העובדים 
 -1999הקהילתיים אף מעורבים בפרוייקט שיקום השכונות שפעל ב

ידי -ץ. פרוייקט זה ממומן עלשכונות מצוקה בכל רחבי האר -100בכ
משרד השיכון והוא עוסק בשיפור תנאי הדיור ובטיפוח חברתי של שכונות 

 אלה.

 סיכום

במהלך שנות התשעים חלה בשירותי הרווחה האישיים התפתחות מואצת 
והתרחבות רבה. התרחבות זו משתקפת היטב הן במספר, בהיקף ובסוג 

, הרשויות המקומיות וגופים ידי הממשלה-תכניות הרווחה המופעלות על
ידם והן במספר המשתמשים בשירותים אלה. נראה, -שונים הנתמכים על

עם זאת, כי קצב ההתפתחות וההתרחבות ומידת "הכיסוי" של 
 האוכלוסיות הנזקקות שונים מתחום אחד למשנהו.

השירותים לזקנים בולטים לעומת שירותים אחרים בגידול שחל 
ובהתרחבות התכניות השונות, כמו שירותי במספר מקבלי השירותים 

סיעוד, מרכזי יום, קהילות תומכות, דיור מוגן ומועדונים. שירותי 
פי החוק לשירותים -הסיעוד מגיעים כיום למירב הקשישים הזכאים על

אלה. מעמדו הייחודי של תחום זה נזקף לזכות חוק הסיעוד, המבטא את 
ת עמותת אש"ל )המשותפת ההעדפה הממשלתית לפיתוח תחום זה ולזכו

 לממשלה ולג'וינט( ורשת העמותות המקומיות שהוקמו ביוזמתה. 
תחום נוסף שחלה בו התרחבות רבה הינו הטיפול במפגרים. הדבר 
מתבטא בעיקר בגידול במספר החוסים במעונות ובמספר המשתמשים 

ידי -הכל עלה שיעור המפגרים המטופל על-בשירותים הקהילתיים, ובסך
 י הרווחה.שירות

התפתחות איטית יותר מאפיינת את השירותים לילדים לבני נוער 
ולצעירים, וגם את השירות לפרט ולמשפחה והשירות לעבודה קהילתית. 
שירותים אלה עדיין מגיעים רק לחלק קטן מהאוכלוסייה הנזקקת 

 לסיועם, גם אם חלה בהם הרחבה. 
כולתם "לכסות" השילוב של התרחבות השירותים, מחד גיסא, ואי י

בצורה הולמת את האוכלוסיות הנזקקות, מאידך גיסא, נובע משני 
גורמים עיקריים שיש להדגישם: ראשית, חל גידול באוכלוסיות בעלות 

הוריות, -עולים חדשים המתקשים בקליטה, משפחות חד –צרכים  
זהו הגורם של  –חוקיים וכדומה -מכורים לחומרים פסיכואקטיביים לא
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אוכלוסייה הנזקקת לשירותי רווחה. שנית, חל גידול בפנייה התוספת ל
של אוכלוסיות נזקקות לשירותים )נשים מוכות, ילדים בסיכון וכדומה(, 
אוכלוסיות, שהעדיפו בעבר, לא לחשוף את ההיזקקות שלהן לעזרה. ניתן 
להניח, שהמודעות הציבורית הגוברת לצרכים אלו וחשיפתם בתקשורת 

 תרמה לשינוי זה. 
דיווחים ממחלקות רווחה בכל רחבי הארץ מצביעים על גידול ניכר 

אביב, לדוגמא, -במספר הפונים אליהם. במחלקת הרווחה של דרום תל
 1998המטפלת באוכלוסיית יפו ובשכונות הסמוכות לה, חלה עלייה בין 

אחוז  -36בשיעורים גבוהים למדי: העלייה היא בשיעור של כ -1999ל
אחוז במקרי אלכוהוליזם,  -15קב אבטלה זמנית, כבמספר המטופלים ע

אחוז  59אחוז באלימות נגד נשים,  16אחוז בתופעות של הימורים,  21
במספר הדיירים הזקוקים לשיפוצים דחופים בדירותיהם. גידול במספר 

אביב -הפונים מאפיין גם מחלקות נוספות בעיר. כאמור, המצב בתל
תכניות לא הדביקה את הגידול התרחבות ה –מאפיין יישובים רבים 

בהיקף הפנייה לשירותי הרווחה. כתוצאה מכך, השירותים עומדים  
בצורה חלקית בלבד באתגר המרכזי שלהם: יצירת קשר עם האוכלוסיות 
במצוקה וחילוצן ממצבן. עמידה באתגר זה מחייבת היערכות ברמה 

וקה הממלכתית והמקומית, שתביא להצבת השירותים לאוכלוסיות במצ
בראש סדר העדיפויות, כולל בניית קשרים עם קבוצות אלה, הפעלה 
בהיקף רחב של תכניות שונות, שהוכיחו את יעילותן בחילוץ פרטים 

 ומשפחות ממצוקתן, וייזום תכניות חדשות.
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 אינדיקטורים נבחרים –בריאות חברתית 

 מבוא

המדיניות החברתית אמורה לשפר את הרווחה במדינה, ולהבריא את 
המשק והחברה מתחלואיהם הכלכליים והחברתיים. הצלחתה של 
המדיניות להשיג יעד זה נבחנת במדור זה בעזרת אינדיקטורים המייצגים 

זמן. באופן אופטימלי פני -מצבי תחלואה חברתית ואת השינויים בהם על
פיהם ערך מספרי, המייצג את "מדד הבריאות -רצוי היה לחשב על

מתודולוגיות בעיקרן, אך גם של זמינות  –החברתית". מסיבות שונות 
העדפנו להציג כל אינדיקטור בנפרד ולא לתת לחיבור שלהם  –נתונים 

ביטוי מספרי משולב. כחלופה חלקית לכך וכהקדמה להצגת הממצאים 
המפורטים, נשרטט כמה קווים כלליים הנגזרים מהתפתחותם של 

 האינדיקטורים היחידניים.
האינדיקטורים שלוקטו, שישה עשר במספר, מאורגנים בארבעה 
פרקים. בפרק הדמוגרפי נבדקו רמות התחלואה הפיזית והתמותה,  
כמשתקף במודדים של תמותה, פטירת תינוקות, ותוחלת חיים. פרק שני 

שוויון. -המצב מנקודת הראות של תלות כלכלית, אבטלה ואי מציג את
הפרק השלישי, העוסק במצוקות, כולל מודדים של עוני וצפיפות דיור, 
ובתחום הרביעי, אלימות ונזקי גוף, נסקרו מספר התיקים במשטרה וכן 

 תאונות דרכים ועבודה.
בפרק הראשון מצאנו בשלושת האינדיקטורים שיפור מתמשך על פני 

ל התקופה הנסקרת. שיעורי התמותה נמצאים בירידה מתמדת כ
ומשמעות הדבר הארכת תוחלת החיים. במיוחד יש לציין את הירידה 
הדרסטית בתמותת תינוקות וכן בפטירות כתוצאה ממחלות לב. התמונה 
הדמוגרפית היא, אפוא, חיובית בהיבטיה העיקריים שנבחנו כאן: השילוב 

מצעי מדיניות צמצם באופן משמעותי את אחד של תנאים חיצוניים ושל א
 האישיים המטרידים ביותר. -המפגעים החברתיים

בפרק השני נמדדו השינויים שחלו בהתמודדות החברה עם בעיות 
פרנסה וקיום. אחד מהקשיים הללו הוא הנטל הכלכלי החל על המפרנס, 
והוא מושפע, מטבע הדברים, ממספר הנפשות שעליו לפרנס, שאפשר 
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גדירו כיחס תלות. בעניין זה אובחנה הרעה. הקלה מסוימת חלה עקב לה
הגידול בשיעור גילאי העבודה, אך מנגד היתה הכבדה בנטל, עקב שינויים 

 בשיעור המועסקים בפועל.
הפרק השלישי בוחן אינדיקטורים למצוקות יחסיות במונחים של עוני, 

לה באופן ניכר, ובולט שוויון, וצפיפות מגורים. אחוז הנפשות העניות ע-אי
בכך מספר הילדים השרויים בעוני. יחד עם זאת, היחס בין הכנסותיהם 
של בני החמישון התחתון לאלו של בני החמישון העליון השתפר במידת 

מסתבר כי במהלך  –מה. נקודת זכות נוספת נמצאה בצפיפות הדיור 
לגבי השנים ירדה הצפיפות במונחים של מספר נפשות בממוצע לחדר. 

הקשישים נמצא, כי ההיזקקות שלהם להשלמת הכנסה גברה בעשור 
 התשעים, לאחר ירידה דרסטית שהיתה בעשור שקדם לכך.

בפרק הרביעי נבדק המפגע החברתי הגלום באלימות ובנזקי גוף 
שונים. העלייה שחלה במספר מקרי האלימות והצורך להתמודד עם 

העדיפויות של הפרט, כפי הבעיה מעלים את הנושא למקום גבוה בסדר 
שניתן ללמוד מהסקר החברתי המתואר במדור הבא בדו"ח זה. גם מספר 

 נזקי הגוף הנגרמים עקב תאונות בעבודה ובדרכים נמצא בקו עלייה.
הכל -חיבור הממצאים המפורטים בנקודות זמן שונות מלמד, כי בסך

נים, היה שיפור ניכר במצב התחלואה החברתית לקראת סוף שנות השמו
. בשנים שאחר כך היה שיפור 1992אולם לאחר מכן היתה נסיגה עד שנת 

הדרגתי לרמה ששררה לפני הנסיגה, אולם לקראת סוף העשור אנו 
 מוצאים שוב הרעה לרמה של אמצע שנות השמונים. 
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 מבוא

המדיניות החברתית אמורה לשפר את הרווחה במדינה, ולהבריא את 
המשק והחברה מתחלואיהם הכלכליים והחברתיים. הצלחתה של 
המדיניות להשיג יעד זה נבחנת במדור זה בעזרת אינדיקטורים המייצגים 

זמן. באופן אופטימלי פני -מצבי תחלואה חברתית ואת השינויים בהם על
פיהם ערך מספרי, המייצג את "מדד הבריאות -רצוי היה לחשב על

מתודולוגיות בעיקרן, אך גם של זמינות  –החברתית". מסיבות שונות 
העדפנו להציג כל אינדיקטור בנפרד ולא לתת לחיבור שלהם  –נתונים 

ביטוי מספרי משולב. כחלופה חלקית לכך וכהקדמה להצגת הממצאים 
המפורטים, נשרטט כמה קווים כלליים הנגזרים מהתפתחותם של 

 האינדיקטורים היחידניים.
האינדיקטורים שלוקטו, שישה עשר במספר, מאורגנים בארבעה 
פרקים. בפרק הדמוגרפי נבדקו רמות התחלואה הפיזית והתמותה,  
כמשתקף במודדים של תמותה, פטירת תינוקות, ותוחלת חיים. פרק שני 

שוויון. -המצב מנקודת הראות של תלות כלכלית, אבטלה ואי מציג את
הפרק השלישי, העוסק במצוקות, כולל מודדים של עוני וצפיפות דיור, 
ובתחום הרביעי, אלימות ונזקי גוף, נסקרו מספר התיקים במשטרה וכן 

 תאונות דרכים ועבודה.
בפרק הראשון מצאנו בשלושת האינדיקטורים שיפור מתמשך על פני 

ל התקופה הנסקרת. שיעורי התמותה נמצאים בירידה מתמדת כ
ומשמעות הדבר הארכת תוחלת החיים. במיוחד יש לציין את הירידה 
הדרסטית בתמותת תינוקות וכן בפטירות כתוצאה ממחלות לב. התמונה 
הדמוגרפית היא, אפוא, חיובית בהיבטיה העיקריים שנבחנו כאן: השילוב 

מצעי מדיניות צמצם באופן משמעותי את אחד של תנאים חיצוניים ושל א
 האישיים המטרידים ביותר. -המפגעים החברתיים

בפרק השני נמדדו השינויים שחלו בהתמודדות החברה עם בעיות 
פרנסה וקיום. אחד מהקשיים הללו הוא הנטל הכלכלי החל על המפרנס, 
והוא מושפע, מטבע הדברים, ממספר הנפשות שעליו לפרנס, שאפשר 
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גדירו כיחס תלות. בעניין זה אובחנה הרעה. הקלה מסוימת חלה עקב לה
הגידול בשיעור גילאי העבודה, אך מנגד היתה הכבדה בנטל, עקב שינויים 

 בשיעור המועסקים בפועל.
הפרק השלישי בוחן אינדיקטורים למצוקות יחסיות במונחים של עוני, 

לה באופן ניכר, ובולט שוויון, וצפיפות מגורים. אחוז הנפשות העניות ע-אי
בכך מספר הילדים השרויים בעוני. יחד עם זאת, היחס בין הכנסותיהם 
של בני החמישון התחתון לאלו של בני החמישון העליון השתפר במידת 

מסתבר כי במהלך  –מה. נקודת זכות נוספת נמצאה בצפיפות הדיור 
לגבי השנים ירדה הצפיפות במונחים של מספר נפשות בממוצע לחדר. 

הקשישים נמצא, כי ההיזקקות שלהם להשלמת הכנסה גברה בעשור 
 התשעים, לאחר ירידה דרסטית שהיתה בעשור שקדם לכך.

בפרק הרביעי נבדק המפגע החברתי הגלום באלימות ובנזקי גוף 
שונים. העלייה שחלה במספר מקרי האלימות והצורך להתמודד עם 

העדיפויות של הפרט, כפי הבעיה מעלים את הנושא למקום גבוה בסדר 
שניתן ללמוד מהסקר החברתי המתואר במדור הבא בדו"ח זה. גם מספר 

 נזקי הגוף הנגרמים עקב תאונות בעבודה ובדרכים נמצא בקו עלייה.
הכל -חיבור הממצאים המפורטים בנקודות זמן שונות מלמד, כי בסך

נים, היה שיפור ניכר במצב התחלואה החברתית לקראת סוף שנות השמו
. בשנים שאחר כך היה שיפור 1992אולם לאחר מכן היתה נסיגה עד שנת 

הדרגתי לרמה ששררה לפני הנסיגה, אולם לקראת סוף העשור אנו 
 מוצאים שוב הרעה לרמה של אמצע שנות השמונים. 
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 דמוגרפיה

 תוחלת החיים

 
דמוגרפיים" הוא מהמרכזיים שבאינדיקטורים של  המקבץ "מאפיינים

בריאות חברתית, ואחד הבולטים במקבץ זה הוא המשתנה המצביע על 
שינויים בתוחלת החיים. לפני שנציג את השינויים שחלו בעניין זה על פני 
זמן ראוי להקדים ולהבהיר את מהותו של האינדיקטור הזה, שרבים 

עמים מבלי להכיר אותו לאשורו. משתמשים בו ומצטטים אותו, אך לפ
בשונה מן המשתמע לכאורה מהמושג "תוחלת חיים", אין הוא מסכם 
הערכת מצב לגבי העתיד, ואין הוא מהווה תחזית של שינויים הצפויים 
בעתיד בתחום הרפואה, המניעה, וכדומה. למעשה, המודד הזה מניח 

-ם היא בסךשהמצב הנוכחי בתחומים אלה ישרור גם בעתיד. תוחלת חיי
הכל חישוב אריתמטי מסוים, המבוסס על שיעורי הפטירה בגילים 

. מכאן אפשר להבין, שאם הנחת המוצא היא היוםהשונים כפי שהם 
שצפוי שיפור בפרמטרים האמורים )בריאותיים, סביבתיים, וכו'(, כי אז 
הנתון הרשמי של תוחלת חיים מהווה הערכת חסר, ואורך החיים 

 היה בעתיד גבוה מן המחושב בסטטיסטיקה המקובלת.הממוצע בפועל י

במהלך שני העשורים 
האחרונים תוחלת החיים 

 -2.6התארכה ב 65בגיל 
שנים.  -15.5ל 12.9-מ –שנים 

רוב הגידול התרחש בשנות 
השמונים הראשונות, כאשר 

 1.7לאורך  החיים התווספו 
שנים. התוספת הנותרת 

פני חמש עשרה -התפרסה על
השנים לאחר מכן. 

תוחלת חיים בגיל 56

שנים

12

13

14

15

16

1980 1984 1988 1992 1996
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שנים  2.6הנתונים שחישבנו מצביעים על תוספת של שנתיים וחצי )
. כפי שהוסבר לגבי 1980, היום לעומת 65ליתר דיוק( בתוחלת החיים בגיל 

אופן חישוב המודד הזה, פירוש הדבר, ששיעורי התמותה בגילים 
במהלך שני העשורים. הגידול על פני  הגבוהים הלכו ופחתו במידה ניכרת

אחוז ממנו התרחש כבר בשנות השמונים,  70זמן היה כמעט רצוף, אבל 
 וההתקדמות מאז היתה איטית יותר.

 65ממד אחר הנוגע לעניין הוא המצב התפקודי של אנשים בגיל 
ומעלה. אחת המטרות של המערכות החברתיות היא, ללא ספק, הארכת 

ב מאד שהארכה זו תהיה מלווה ביכולתו של האדם חיי האדם, אבל חשו
לקיים אורח חיים סדיר ועצמאי, ככל האפשר. בעשור האחרון, ובמידה 
מסוימת גם לפני כן, גברה התעניינותם של חוקרים בעניין זה, ופותחו 
מודדים המציינים "תוחלת חיים איכותיים", לאמור שנות חיים שבהן 

או קרוב לכך. לצערנו אין ישראל  ממשיך הקשיש לתפקד באופן עצמאי
 אוספת נתונים שיטתיים בעניין זה. 

ידי הלשכה המרכזית -על 1998ומעלה נערך בסוף  60סקר מקיף על בני 
ומעלה שגרו  60אלף בני  704מתוך  5000לסטטיסטיקה, ובו רואיינו 

בישראל. מרבית המרואיינים דיווחו על עצמאות כמעט מלאה בתפקוד 
מי )מדובר באנשים הגרים מחוץ למוסדות(. אך תוצאות האישי היומיו

יורדת רמת התפקוד. בקרב  –הסקר מראות, כצפוי, שככל שהגיל עולה 
, שיעור האנשים שאינם עצמאים בשלוש הפעולות 80הקשישים מעל גיל 

הבסיסיות המאפיינות את רמת התפקוד )הלבשה, רחיצה ואכילה( מגיע 
חוז אצל נשים. תוצאות דומות התקבלו א -36אחוז אצל גברים, ול -23ל

. באשר ליכולת לבצע פעולות נבחרות הקשורות -1985בסקר שנערך ב
לניהול משק הבית, כגון בישול, שטיפת רצפה, כביסה, קניות וסידורים 

אחוז גדול יותר של נשים דיווחו שהן מסוגלות לבצע פעולות  –שונים 
הירידה ברמת הביצוע אצל אלה. עם זאת, בקבוצות גיל מבוגרות יותר, 

נשים גדולה יותר מאשר אצל גברים, בעיקר בנוגע לפעולות שנעשות מחוץ 
, למשל, רוב הנשים מסוגלות לערוך קניות בדומה 64-60לבית. בקרב בני 

אחוז מהנשים עדיין מסוגלות  37, רק 80אחוז(, אך מעל גיל  88לגברים )
 אחוז מהגברים. -55לעשות זאת, לעומת כ

 
 



 129             דמוגרפיה                                                                                                         

  

 תמותת תינוקות

   
המודד של שיעור תמותת התינוקות נמצא במגמה מתמדת של ירידה. יש 
 בכך כדי להצביע על תיקון מתמשך, המשפר ברציפות את הבריאות

 1000מכל  -16נמצא, ש -1980החברתית בישראל. כך, בעוד שבשנת ב
נולדים נפטרו במהלך השנה הראשונה לחייהם, הרי, תוך פחות משני 
 עשורים ירדה השכיחות של התופעה עד פחות משליש מהשיעור הראשוני.

המקור הזה לשיפור הבריאות החברתית בישראל הוא בממוצע לכלל 
ע הוא מסתיר מקרים גבוהים יותר ונמוכים האוכלוסייה, וככל ממוצ

יותר. הסטייה הגדולה ביותר מן הממוצע מתגלה בחלוקה לפי לאום: 
ואילו אצל  4.7( הוא -1998השיעור בקרב האוכלוסייה היהודית )ב
דומה לשיעור שהתקיים  – 8.7הערבים שיעור פטירת התינוקות עומד על 

 באוכלוסייה היהודית לפני שני עשורים.
ונים המדווחים מאפשרים לעקוב גם אחרי השלב בו נפטרים הנת

התינוקות. מסתבר, שבאחוז גבוה מהמקרים הדבר מתרחש בשבוע 
הראשון לחייהם, וחלק ניכר ממנו קורה בעת הלידה או בסמוך לה. 

מכל אלף תינוקות מתים בתוך שבוע  11.4בתחילת שנות השבעים היו 
 לכל אלף תינוקות.  -3.2עור זה  למאז היוולדם. לקראת סוף המאה ירד שי

עור פטירת תינוקות שי
בישראל ירד באופן דרמטי 

 -5.8ל -1980לאלף ב -15.6מ
 . זוהי  ירידה 1998-ב

אחוז במהלך  -60של יותר מ
 שני עשורים.

תמותת תינוקות

שיעורים ל-0001 לידות חי

4

8

12

16

1980 1986 1992 1998
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אין ספק, שניתן ליחס את השיפורים בתחום זה, בחלקם, לעלייה 
כללית ברמת החיים של האוכלוסייה, אשר הביאה בעקבותיה שינויים 
בהרגלי חיים, תזונה ותברואה. חלו גם התפתחויות חשובות ברמת 

חדשות  שירותי הבריאות, אשר התבטאו בפיתוח טכנולוגיות ותרופות
לטיפול במשך ההריון ואחריו, בהרחבת היחידות לטיפול מיוחד בפגים, 

 וכן בשיפורים בשירותי המניעה הקהילתיים. 
במהלך זה נעלמו כמעט לחלוטין כל התופעות של מות תינוקות עקב 
מחלות זיהומיות ודלקת ריאות: השכיחות של תופעות אלה בשנות 

לאלף. השיפור שנמצא  0.2ום היא לאלף לידות חי והי 4.2השבעים היתה 
בתחום זה בישראל דומה לתהליך שפקד את העולם המפותח בכללו, אבל  
תמותת התינוקות בישראל עדיין גבוהה מזו של רוב ארצות מערב אירופה 
וצפון אמריקה. השיעור באוכלוסייה היהודית בנפרד דומה לזה של 

 אוסטריה, צרפת, גרמניה.
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 פטירות ממחלות לב

 
 

תחלואת לב היא הגורם המרכזי לתמותה, ולכן יש עניין רב במודד זה, 
מחלות לב. מודד זה מסכם המחשב את שיעורי הפטירה כתוצאה מ

למעשה שתי התפתחויות משלימות או מפצות. הגורם הראשון הוא עצם 
התחלואה במחלות לב, ששכיחותה פחתה, ואילו הגורם השני הוא ייעול 

ידי טיפולים תרופתיים -הטיפול במחלה והישגים במניעת תמותה, אם על
תחלואה ואם באמצעים כירורגיים ברמות שונות. הירידה בשכיחות ה

משקפת כנראה שיפורים במניעה, כלומר שיפורים בתזונה, באורח חיים, 
ובגורמים אחרים המפחיתים את הסיכון לחלות במחלות אלו. במדינת 
ישראל, בדומה לכל המדינות המפותחות, קיימת ירידה בתמותה ממחלות 
לב החל בשנות השבעים. השכיחות של פטירות עקב גורם זה ירדה מאד, 

 י חצי, בעשורים האחרונים, ובמיוחד ברבע האחרון של התקופה. עד לכד
כפי שעולה מהנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשליש 

היו בשל מחלות לב וכלי דם ומתוכן  -1997פטירות שנרשמו ב -36,106מ
אחת הסיבות הראשיות לתמותה  –חצי בשל מחלות לב איסכמיות 

אחוז  -25עים נרשמה ירידה של כבאוכלוסייה המבוגרת. בעשור התש

קיימת ירידה בשיעור 
 –הפטירות ממחלות הלב 
אחת הסיבות הראשיות 
-74לתמותה. בקבוצת הגיל 

 50, למשל, חלה ירידה של 65
, -1997ל 1984אחוז בין 

פטירות  11לכדי  -21.7מ
 לאלף נפש.

גיל 47-56 פטירות ממחלות לב ב

שיעורים ל-0001 נפש
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בתמותה ממחלות לב איסכמיות, ובתמותה ממחלות לב שאינן איסכמיות 
 הירידה אף גדולה יותר. 

הירידה בתמותה ממחלות לב בעשורים האחרונים בולטת במיוחד 
היה שיעור התמותה ממחלות לב  -1997בקרב בני הגילים המבוגרים. ב

. ירידה -1984ת ממחצית השיעור בפחו 65-74בקרב שני המינים בגיל 
, כאשר שיעורי התמותה 1996-1995מרשימה במיוחד נרשמה בין השנים 

 אחוז. -40ממחלות לב בקבוצת גיל זו פחתו בכ
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 שוויון-אבטלה, תלות ואי

 יחס תלות דמוגרפית

 
הרכב הגיל של האוכלוסייה הוא משתנה הקובע את פוטנציאל הפעילות 
הכלכלית שלה. נהוג לחלק את האוכלוסייה לשלוש קבוצות: ילדים, 
בוגרים, וקשישים. החלוקה הזאת משמעותית לעניינים שונים, אבל 
במיוחד היא מבחינה בין אנשים לפי יכולת התעסוקה שלהם, משום 

ראוי להעסיק ילדים בעבודות משתכרות שמוסכם על הכל שאין זה 
)באבחנה מסיוע במלאכת הבית(, וכך גם מקובל, שאנשים בגיל הגבוה 

 ראוי שיוכלו לפרוש מעבודה סדירה.
בעוד שהעקרון מוסכם, הרי קווי החלוקה הם שרירותיים, ומסיבות 
היסטוריות נהוג לקבוע את ההשתייכות לשלוש הקבוצות האמורות לפי 

 –ומעלה  -65בוגרים, ו – 64-15ילדים,  – 14: עד גיל הגילים הבאים
קשישים. החלוקה הזאת אינה מייצגת את הנורמות הנהוגות בפועל: 

העובדים בשכר, ולעומת זאת  15בישראל מעטים המקרים של ילדים בגיל 
 ומעלה ממשיכים לעבוד עוד שנים רבות.  65רבים מבני 

בשני העשורים האחרונים 
הלך והצטמצם יחס התלות 
הדמוגרפית מדי שנה בשנה. 
בתחילת התקופה היה יחס 

ואילו בסוף  0.73זה  
. מגמת -0.64התקופה ירד ל

הירידה המתמדת התהפכה 
, ומיד 1990זמנית, בשנת 

לאחר מכן התחדשה המגמה 
 הטווח. -ארוכת

יחס תלות דמוגרפית
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ל, ועל אף אי תקיפותה על אף השרירותיות של החלוקה לקבוצות גי
לגבי אותה ארץ( תוך  –בפועל, מקובל להשוות בין ארצות )או בין תקופות 

שימוש באמת המידה הזאת. מידת התלות באוכלוסייה נקבעת לפי היחס 
המספרי בין הנמנים על קבוצת הבוגרים ובין הנמנים על שתי קבוצות 

גרים. ככל הקצה, הנחשבות תלויות, מבחינה כלכלית, בקבוצות הבו
הוא היחס המספרי בין הילדים והקשישים לבין הבוגרים  –שיחס התלות 

 גבוה יותר, כך גדל הנטל על גילאי העבודה. –
יחס התלות הדמוגרפית ירד במידה ניכרת בשני העשורים האחרונים. 

הואץ התהליך  -1991השיפור היה מתון למדי בשנות השמונים, אך החל ב
דה שיחס התלות מבטא שינוי משולב בשלוש באופן נמרץ. לאור העוב

קבוצות גיל, הרי שיש מקום לבחון את תרומתו של השינוי בכל אחת מהן 
להתפתחות היחס כולו. השינוי העיקרי בהרכב הגיל התרחש בעת בואו 
של גל העולים הגדול מחבר העמים לשעבר, והדבר אכן מסביר חלק גדול 

ך בהרבה מזה של האוכלוסייה מהשינוי: יחס התלות בקרב העולים נמו
הוותיקה, למרות האחוז הגבוה, יחסית, של קשישים בקרבם. בעיקר בא 
כאן לידי ביטוי מספר הילדים הממוצע למשפחה, שהוא קטן בהרבה מזה 
של האוכלוסייה הוותיקה. יחד עם זאת יש לציין, שהתהליך של ירידת 

הליך מתמשך יחס התלות החל להתרחש עוד בשנות השמונים, כחלק מת
 של צמצום הילודה בישראל בעשורים האחרונים.

בתוך כך יש לציין שמגמת הקיטון ביחס התלות בישראל חלה על 
המגזרים הערבי והיהודי כאחד, אם כי הרמה בקרב ערביי ישראל עדיין 

, 0.61מול  0.83גבוהה במידה משמעותית מזו של המגזר היהודי )
 בהתאמה(. 
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  יחס תלות כלכלית

 
 

ם לעיל, יחס התלות הדמוגרפית, המייצג את פוטנציאל באינדיקטורי
ההשתכרות המשפחתית, איננו מבטא את המצב בפועל בתחום זה, אלא 
את הפוטנציאל שלו. בהשלמה לכך חישבנו מדד תלות קונקרטי יותר, 
והוא היחס בין כלל האוכלוסייה אשר אינה מועסקת מסיבות כלשהן 

בין המפרנסים בפועל. יחס התלות )ילדים, קשישים, מובטלים ואחרים( ו
הכלכלית מחשב את מספר הנפשות שכלכלתן תלויה בכל מפרנס, 

 בממוצע.
החישוב מלמד, כי לאורך כל שנות השמונים נשמרה רמה יציבה למדי 

החל היחס הזה להשתפר באופן ממשי, ושיעור  -1994במדד זה, ורק ב
ד זה מתון ואיטי אחוזים. השינוי במד -10התלות פחת בסופו של דבר בכ

 יותר לעומת המדד המקביל לו בהקשר הדמוגרפי.
 61+ לכדי 15בשנות השמונים הגיע שיעור המועסקים בקרב גברים בני 

אחוז. ההבדל הקיים עדיין  33.5אחוז, ואילו השיעור בקרב נשים עמד על 
בין גברים ונשים קטן בהרבה מהפער שהתקיים בעשורים הקודמים. כך, 

השינוי ביחס התלות 
הכלכלית מתון ואיטי יותר 

לעומת המודד הדמוגרפי. 
השיעור פחת במשך שני 

 -10העשורים האחרונים ב
. ירידה -1.9ל  -2.1אחוזים, מ

משמעותית התרחשה 
בתחילת עשור התשעים, אך 

, -1996מגמה זו  התהפכה ב
כתוצאה משיעורי האבטלה 
 הגבוהים בשנים האחרונות.

יחס תלות כלכלית
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 2.4היה גבוה פי  1970המועסקים אצל הגברים בשנת  למשל, שיעור
בלבד. יש  1.3מאשר אצל הנשים. כיום מגיע היחס בין שני המינים לפי 

לציין, שהשינויים על פני זמן הם בכיוונים מנוגדים, ובה בעת שהיציאה 
לעבודה של נשים היתה במגמת גידול הרי המגמה אצל גברים היתה 

וזן אפשר להראות, למשל, שאילו שמרו הפוכה. על מנת לסבר את הא
, ורק הנשים היו מגבירות את 1970הגברים על שיעור זהה לזה של 

מועסקותן, אזי היחס בין גברים ונשים בשיעור ההשתתפות שלהם היה 
 .1.6מצטמצם עד פי 

יחס התלות הכלכלית במגזר הערבי גבוה במידה ניכרת מהיחס 
ני העשורים האחרונים נע שיעור המקביל באוכלוסייה היהודית. במשך ש

אחוז מהאוכלוסייה  -40ל 35המועסקים בקרב האוכלוסייה הערבית בין 
בגיל העבודה, ואילו שיעורי ההעסקה בקרב האוכלוסייה היהודית היו 

אחוז. שתי סיבות לכך: ראשית, שיעור האבטלה בקרב  -50קרובים ל
אחוזים,  8.2אחוז מול  11הערבים גבוה יותר מאשר אצל יהודים )

(, ושנית, אחוז האנשים שאינם משתתפים כלל בכוח -1998בהתאמה, ב
אצל היהודים(. תופעה  44אחוז מול  57העבודה בקרב הערבים גבוה יותר )

אחוז מהן שייכות  20רק  –זאת בולטת בקרב נשים ערביות בגיל העבודה 
ולה אחוז אצל נשים יהודיות. בקרב הגברים ע 51לכוח העבודה, לעומת 

שיעור ההשתייכות לכוח העבודה באוכלוסייה הערבית על השיעור 
 אחוז, בהתאמה.  61לעומת  66המקביל אצל גברים יהודים, 
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 אבטלה
 

 
נתן את אותותיו בכל  1996המיתון המתמשך שפקד את ישראל מאז 

הממדים הכלכליים, ואחד הבולטים שבהם הוא ההרעה שחלה בתחום 
התעסוקה. העשור בכללותו היה רב תהפוכות, כאשר בעטיה של העלייה 
ההמונית נוצר לחץ על שוק העבודה, ומספר הבלתי מועסקים הלך וגדל 

 .-1992אחוז ב 11.2עד שהגיע לשיא של 
יש לציין, שהתגברות האבטלה החלה כבר בסוף שנות השמונים, היינו 
לפני שהחלו להגיע העולים מחבר העמים לשעבר, אבל הצטרפותם של 
מאות אלפי דורשי עבודה נוספים החריפה את המצב. ההתפתחות 

משך על , כאשר על אף הלחץ המת1994-96המפתיעה התרחשה בשנים 
אחוזים, שיעור נמוך בהרבה  6.7שוק העבודה, הלכה ופחתה האבטלה עד 

, היינו לפני תחילת גל העלייה. הצמיחה הכלכלית -1989מזה שהתקיים ב
המואצת, והגיבוי הכלכלי לה, שהתקבל באמצעות הסכם הערבויות עם 
הממשל האמריקאי, היא ששימשה בסיס לגידול התעסוקה. יש להדגיש 

האבטלה לבדם עשויים להטעות, אם אין נותנים את הדעת שאחוזי 
ידם של העובדים שהצטרפו אל כוח העבודה הישראלי. נתוני -למשלח

ההון האנושי של העולים שהגיעו היו גבוהים ביותר, ובמידה מסוימת 

 רמת האבטלה בתקופה
 הנסקרת היתה בשיאה 

 אחוז, 11.2 – 1992בשנת 
 ואילו הרמה הנמוכה

 4.5 - -1983ביותר נרשמה ב
אחוזים. כיום נמצאת 

בוהה של האבטלה  ברמה הג
 אחוזים. 8.6

שיעור אבטלה

אחוזים
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אפשר אולי לומר גבוהים מדי לתנאי שוק העבודה בארץ. התופעה של 
היתה ועודנה נפוצה   over qualifiedמועמדים לתעסוקה שהם בבחינת  

מאד במוקדים שונים של התעסוקה. התנאים הקיימים אילצו חלק 
מהעולים לקבל על עצמם תעסוקות שאינן מנצלות את כישוריהם 
המקצועיים, ורבים ניאותו  להתפשר ולקבל עבודה כמעט בכל מקום ובכל 

בטלה עיסוק. אין ספק, שהנכונות הזאת עמדה ברקע של צמצום הא
בתקופות שבהן היתה צפויה תופעה הפוכה. רק לשם המחשה, במסמך של 

לממשל האמריקאי בהקשר להסכם הערבויות,   -1991האוצר שהוגש ב
 אחוז תתקיים במרביתו של העשור. 12ההנחה היתה שאבטלה ברמה של 

"הנס התעסוקתי" לא התמיד, כאשר בעקבות המדיניות המרסנת 
ה האטה בפעילות הכלכלית, ומספר המובטלים ואילך חל -1996שננקטה ב

אחוזים, כפי שהיה  9חזר לרמה של  -1998הלך ועלה במהירות, עד שב
 בשנת השפל של סוף עשור השמונים.

הפגיעה של מכת האבטלה היתה, ועודנה, קשה במיוחד בחלקים 
שונים של החברה. באופן כללי, שכיחות התופעה בקרב צעירים גבוהה 

, רבים מהם אנשים שיצאו לראשונה אל שוק העבודה בהרבה מהממוצע
לאחר שחרורם מצה"ל. מוקדים אחרים של תעסוקה מובחנים על בסיס 
גיאוגרפי. עיירות הפיתוח נמצאות שוב בחזית של השפל התעסוקתי, 
והנזקים החברתיים הם בולטים ומקיפים. אחת ההתפתחויות המכבידות 

המשק, הנוטה בשנים  על המצב הוא הצמיחה הבלתי מאוזנת של
האחרונות באופן קיצוני לכיוון תעשיות עתירות ידע. נוצר חוסר 
סימטריה בין היצע המשרות ובין ההרכב ההשכלתי וההכשרתי של 

 המועמדים לעבודה, והדבר תרם להחרפת האבטלה.
בסקר דעת הקהל על שירותים חברתיים המדווח במדור הרביעי בספר 

ום התעסוקה, והתשובות עליהן ממחישות זה הוקדשו מספר שאלות לתח
 את החומרה שבה מתייחס הציבור לתופעה.
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 יחס הכנסות בין חמישון תחתון לעליון

 

 

אחת החלוקות המקובלות של האוכלוסייה לצורך מדידת הצדק השוויוני 
גודל, ובכל אחת מהן חמישית מכלל -היא חלוקה לקבוצות שוות

התושבים. בהתאם לחישובים שהוצגו בסעיפים קודמים נראה, כי יש 
תחת לקו חפיפה כמעט מלאה בין החמישון התחתון ובין הנמצאים מ

אחוז מכלל המשפחות  17-16בשנים האחרונות היו  –העוני. להזכיר 
מתחת לקו העוני, וזה מכסה כמעט את כל החמישון התחתון )שפירושו 

 אחוז מהאוכלוסייה, הנמצאים בתחתית סולם ההכנסות(.  20
העוני היחסי שלהם בהשוואה ליתר  מידתבהשלמה לכך יש לבחון את 

דבר ניתן למדידה בכמה כלים. אחד הכלים הוא חלקי האוכלוסייה, וה
חישוב היחס בין הכנסתם הממוצעת של בני החמישון התחתון ובין זו של 
הנמנים על החמישון העליון בסולם ההכנסות. בחישוב זה מתברר, 
שהפער היה בשיאו בחומש הראשון של שנות השמונים. מיד לאחר מכן, 

ביותר על פני שני העשורים. , הצטמצם הפער לרמתו הנמוכה 1987מאז 

במשך שני העשורים 
האחרונים השתפר יחס 
ההכנסות בין החמישון 

התחתון לעליון. היחס היה 
, לאחר 1988בשיאו בשנת 

מכן הסתמנה ירידה 
-1996הדרגתית.  בשנים 

קו של החמישון חל 1998
 התחתון עלה בהדרגה.

היחס בין הכנסתו הפנויה של 

החמישון התחתון והעליון

0.1

0.2

0.3

0.4
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במחצית השנייה של שנות התשעים חלה הרעה ניכרת, ונראה כי המצב 
 התייצב על רמה בינונית, בין שני הקצוות, לקראת סוף המאה.

היחס בין הכנסת החמישון התחתון להכנסת החמישון העליון הוא 
השוויון בחלוקת ההכנסות בין -אחד המדדים העוסקים במדידת אי

השוויון בשלושת חמישוני -ים. חסרונו בכך, שהוא מתעלם מאיתושב
הביניים ומתרכז בעשירים ובעניים ביותר. מדד משלים המקובל בעולם 

השוויון בחלוקת ההכנסות הוא מדד ג'יני. מדד זה מחשב -להצגת אי
בשלב ראשון את חלק ההכנסות במשק המצוי בידיו של כל עשירון. את 

וה מול מצב תיאורטי, שלפיו כל ההכנסות התוצאה המתקבלת הוא משו
מתחלקות בשווה בין העשירונים השונים. המדד מבוטא במספר שבין 

השוויון גדול יותר. מעניין -אי –אפס לאחד, וככל שהמספר גבוה יותר 
השוויון -, אי1980-85לציין, כי דוקא בתקופות האינפלציה הקשה, 

מדד  -1988. ב0.3005 –ה הצטמצם בהדרגה לנקודה הנמוכה ביותר בתקופ
נסק לשיא של  -1994ג'יני עלה ומאז המשיך לעלות כמעט בהתמדה, וב

 הערך הגבוה ביותר שאליו הגיע בתקופה הנסקרת. – 0.3441
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 עוני

 עוני בקרב כלל המשפחות
 

 
עשור התשעים עמד בסימן של גיאות כלכלית בחלק ניכר מהזמן, למעשה 

ז ועד סוף העשור חלה האטה רבה בצמיחה, והואט הגידול . מא1996עד 
בהכנסות התושבים. אבל הן בתקופת הגיאות והן בתקופת השפל אנו 
עדים להרעה במצב החברתי, במידה רבה עקב החלוקה הבלתי שוויונית 
של ההכנסות. באופן מיוחד ניתן להבחין במגמת עלייה בשכיחות העוני 

במהלך שני העשורים היו תנודות  בקרב המשפחות בישראל, אם כי
 ניכרות בתחום זה במהלך שני העשורים.

מדד העוני המקובל בישראל, כמו במרבית ארצות המערב, הוא מדד 
יחסי, אשר בוחן את הכנסתם של האנשים הנמצאים בתחתית סולם 

לא בפני עצמם, אלא בהשוואה לזו של בני העשירונים  –ההכנסות 
דה המקובל בישראל, כמו ברוב הארצות, המבוססים יותר. קנה המי

להגדרת קו העוני הוא מחצית ההכנסה החציונית, בממוצע למבוגר 
סטנדרטי. שני מונחים טכניים מופיעים בהגדרה זו, ומן הראוי להבהיר 

אחוז המשפחות החיות 
 - -1994בעוני היה בשיאו ב

אחוז מתוך כלל  18
המשפחות בישראל, לעומת 

האחוז הנמוך ביותר שנרשם 
אחוז. כיום  10.8 - -1982ב

 .16.4אחוז זה עומד על 

אחוז המשפחות הענייות
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אותם כדי להאיר את הנושא כולו. המונח האחד הוא "הכנסה חציונית", 
לוסייה נהנית מהכנסה שמשמעו סכום מסוים, אשר מחצית מכלל האוכ

גבוהה ממנו והמחצית השנייה של התושבים מרוויחה פחות מכך. 
, אשר הממוצעתכלל מההכנסה -נמוכה בדרך החציונית)ההכנסה 

מושפעת מערכים קיצוניים בהכנסות הגבוהות(. המונח השני, "ממוצע 
למבוגר סטנדרטי", מקנה משמעות ריאליסטית יותר למדידת קו העוני, 

וא מכניס לחישוב את העובדה שהתצרוכת של זוג, למשל, איננה מפני שה
כפולה מזו של אדם יחיד, אלא פחות מכך. זאת משום, שחלק מההוצאות 

זוג. כך גם -)דיור, למשל( של הפרט אינו בהכרח גדל כאשר מצטרף אליו בן
משפחה עם שני ילדים אינה צורכת כפליים מזוג ללא ילדים, אלא פחות  

 מכך.
האחרונות ניכרת הרעה רבה בתחלואה החברתית בישראל, בשנים 

כאשר מספר גדל והולך של משפחות בישראל נמצא מתחת לקו העוני. 
הצטמצמה מאד  -1985וב -1982התנהגותו של משתנה זה אינה רציפה: ב

אחוז בשתי השנים  -11לכ -1980אחוז ב -16שכיחות העוני והיא ירדה מ
ול באחוז העניים המוגדר לפי מדד זה, האמורות. מיד לאחר מכן חל גיד

אחוז עד סוף שנות השמונים. עם בוא גל  -14ועמד על רמה יציבה של כ
. אך לאחר ירידה -1994אחוז ב -18אחוז ול 17העולים זינק המודד לכדי 

קלה בשנתיים הבאות שוב התחיל גידול במדד העוני, אם כי הוא לא חזר 
 לרמתו הגבוהה ביותר.

הרכב האוכלוסייה הענייה נשתמש במדד ריכוזיות  כדי לבדוק את
העוני, המודד את שכיחות העוני בכל קבוצה כיחס שבין תחולת העוני 
בקרבה לבין תחולת העוני באוכלוסייה כולה. מדד זה מראה כי בקרב 
משפחות שבראשן עומד אדם שאינו עובד )בגיל העבודה(, שכיחות העוני 

תחולת העוני בקרב כלל המשפחות(.  – 1 )כאשר 3.54 -היא הגבוהה ביותר 
, משפחות 2.27אחריהן באות משפחות מהמגזר הערבי עם שכיחות העוני 

 (.1.49הוריות )-( ומשפחות חד2.10ברוכות ילדים )
מדד העוני שהוצג לעיל מחשב את המצב של המשפחות לאחר 
התערבות הממשלה בגביית המסים ובחלוקת תשלומי קצבאות. 

מצמצמת את ממדי העוני הנוצרים בשוק העבודה. התערבות זאת 
התחלקות ההכנסות הבסיסיות מעבודה וממקורות אחרים היא כמובן 
פחות שוויונית מהמשתקף כאן, ואחוז העניים, ללא התערבות הממשלה, 

אחוז. הקצבאות של הביטוח הלאומי מגיעות במידה  34היה מגיע לכדי 
נמוכות, ועקב כך מצטמצמת רבה מאד לאנשים הנמצאים ברמות הכנסה 

 במידת מה שכיחות העוני שנוצרה בשוק העבודה.
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 עוני בקרב ילדים
 
 

 
ה, והוא מחשב את מדד אינדיקטור זה נגזר מהקודם, שתואר בהרחב

העוני באופן ממוקד בילדים. העניין המיוחד שיש בחישוב נפרד של המדד 
בהתייחס לילדים נובע הן מעצם התופעה והן מהעובדה שהוא מצביע על 
פוטנציאל לבעיות חברתיות עתידיות. יש לציין, שבשנות הששים, כאשר 

סה נמוכה, הושם הדגש על הקשר בין ריבוי ילדים במשפחה ובין הכנ
ידי תגבור הכנסתן -ננקטו אמצעי מדיניות שנועדו לצמצם את הבעיה על

של המשפחות ממקורות ציבוריים. הדבר הביא לייזום קצבאות מיוחדות 
קיצבת ילדי עובדים, קיצבת יוצאי צבא, ועוד הקלות  –בביטוח הלאומי 

כיוצא באלה, וזאת בנוסף להקלות בתחום חיוב המס על ההכנסות. 
שחר, -ות הימים מוזגו כל ההקלות הללו לקיצבה משולבת )ועדת בןברב

-(. זמן מה לאחר מכן, בעקבות לחצים פיסקליים, ומשיקולים מקרו1975
כלכליים, צומצמה תחולת הקיצבה, ובוטלה לגבי משפחות עם ילד או 
שניים )להוציא מקרים של בעלי הכנסה נמוכה במיוחד(, וזאת אף מבלי 

את הקלת המס, ניכוי בגין ילדים, המקובלת בכל להחזיר לקדמותה 
 העולם המערבי.

עלייה ניכרת באחוז הילדים 
החיים בעוני התרחשה 
במשך עשור השמונים 

אחוז מכלל   22והתשעים. 
הילדים חיים היום בעוני, 

 .-1980אחוז ב 13לעומת 

 

אחוז הילדים החיים בעוני
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בשנות התשעים הוסרו כל ההכבדות הללו, והקיצבה הפכה להיות 
אוניברסלית. יחד עם זאת נמשכת האפליה של משפחות מעוטות ילדים, 
)גם העניות בהן!(, והקיצבה שלהן, בממוצע לילד, נמוכה בהרבה מזו של 

 משפחות מרובות ילדים.
מגמת הגידול בשכיחות העוני, שתוארה בסעיף הקודם, מתגלה גם 
בעוני של ילדים, ואולם ההתפתחות על פני זמן היא שונה. ראשית, לאורך 
כל המחצית הראשונה של שנות השמונים היתה רמת העוני בקרב ילדים 
נמוכה מבכל השנים שמאז ועד היום, ורמתה היתה נמוכה מזו של כלל 

, 1985ההרעה שחלה במדד זה היתה רצופה מאז  המשפחות. שנית,
ושכיחות העוני בקרב ילדים עולה בהרבה על זו של משפחות אחרות. 
באמצע שנות התשעים שכיחות העוני של ילדים הגיעה לשיא של כמעט 

אחוז. יצוין,  22רבע מכלל הילדים, וגם בסוף העשור מגיעה הרמה לכדי 
ממשפחות מרובות ילדים. במחצית כי תופעת העוני פוגעת יותר בילדים 

השנייה של שנות התשעים תחולת העוני בקרב ילדים החיים במשפחות 
וחצי  13 –ילדים  1-3אחוז, ואילו במשפחות עם  -40+ ילדים היה כ4עם 

 אחוז.
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 השלמת הכנסה בקרב מקבלי קיצבת זיקנה

 

 
חוק הביטוח הלאומי מבטיח לכל הקשישים בישראל קיצבה בסיסית, 

"ח ביוני ש 1016אחוז מהשכר החודשי הממוצע במשק  ) 16ששיעורה 
ש"ח(.  זהו ההסדר  1524מזו של קשיש בודד ) 1.5( ולזוג קשישים פי 2000

הבסיסי, שמעבר לו ישנן הוראות משלימות, שבחלקן באו להיטיב 
 בזכויות ובחלקן להרע בהן.

רמת הקיצבה הבסיסית הקבועה בחוק הביטוח הלאומי אינה 
סתבר, מאפשרת קיום מינימלי, אם אין לקשיש הכנסות נוספות. מ

שהמצב הזה מתקיים במקרים רבים, וכדי להקל עליהם נקבעה בחוק 
השלמה מיוחדת לאנשים שהקיצבה היא המקור הכספי היחיד )או כמעט 
יחיד( למימון הוצאותיהם. אחוז הקשישים הנזקקים לסיוע כזה מייצג, 
אפוא, את מצב הרווחה הראשוני של הקשישים בישראל. האינדיקטור 

ן, כי במהלך שני העשורים האחרונים היתה מגמה דו המוצג כאן מציי
כיוונית: בעשור השמונים חלה ירידה דרמטית בהיזקקות להשלמת 

להשלמה כזאת,  -1989אחוז מהקשישים נזקקו ב -30פחות מ –ההכנסה 

שיעור ההיזקקות להשלמת 
הכנסה בקרב מקבלי דמי 

עשרים זיקנה ירד במהלך 
השנים האחרונות ברבע: 

אחוז  43נזקקו  1980בשנת 
מקרב הקשישים להשלמת 

שיעורם  -1998הכנסה, וב
אחוז. חלק הארי של  31היה 

ירידה זו נרשם בשנות 
 השמונים.

 מקבלי קיצבת זיקנה עם 

השלמת הכנסה
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אחוז מהם בראשית אותו עשור. מגמה זאת נבעה  -40בהשוואה ליותר מ
ם החדשים לאוכלוסיית בעיקר מעלייה רצופה בחלקם של המצטרפי

מקבלי קיצבת זיקנה, אשר פרשו משוק העבודה עם הסדרי פנסיה 
שהבטיחו להם הכנסה מעל הרמה המזכה אותם בהשלמת הכנסה. בעשור 
האחרון התהפכה המגמה, אם כי בעוצמה פחותה, ושיעור הנזקקים 

אחוז. בשתי השנים האחרונות שוב חלה  -32לקיצבה משלימה עלה ל
 בשיעור זה.ירידה קלה 

כך או כך יש להצביע על העובדה, שכשליש מכלל הקשישים לא 
הצליחו לצבור לאורך שנות עבודתם הכנסה פנסיונית לעת זיקנה, ולכן 
הם נשענים באופן בלעדי כמעט על מקורות הביטוח הלאומי. אין ספק 
שהדבר קשור בין היתר בריכוז הגבוה של עולים בקרב הקשישים. מעצם 

ולים המגיעים לישראל בהיותם בגיל פרישה, או קרוב אליו, ההגדרה, ע
אין לצפות שיצליחו לצבור בארץ הכנסה פנסיונית תעסוקתית. ההמחשה 
הברורה לתהליך הזה היא השיפור הדרמטי שחל במהלך עשור השמונים, 

 ועצירתו מיד עם הגיעו של גל העולים הגדול בשנות התשעים.
ב ההכנסות הממוצע של קשישים. מעניין לציין בהקשר זה את הרכ

נתוני סקר ההכנסות מלמדים, כי אחוז בלתי מבוטל מהקשישים מצוי 
בעשירון העליון, וזאת בניגוד לדימוי הרווח ולנאמר בדיונים ציבוריים. 
תופעה מעניינת נוספת הראויה לציון היא, שגם שיעור ההשתתפות בכוח 

+, ואפילו 65ברים גילאי אחוז מהג 15.4העבודה בגיל זה איננו מבוטל: 
 5.0+. השיעור אצל נשים הוא הרבה יותר נמוך )75אחוז מגילאי   8.2

-+(. הבחנה אחרת קיימת לפי משלח75אחוזים בגיל  -2.7+ ו65אחוז בגיל 
יד. כמצופה, אחוז גבוה בקרב המועסקים הם בעלי מקצועות חופשיים, 

תם, שיעור וחלק גדול מהם הינם עצמאיים במעמדם בעבודה. לעומ
( 65אחוז בגיל + 52השכירים בקרב הקשישים העובדים בגילים אלה )

 (.15-64אחוז בגיל  86נמוך בהרבה מזה של ה"צעירים" העובדים )
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 צפיפות מגורים
 

 
צפיפות מגורים גבוהה מהווה אינדיקטור 
מקובל לבעיה חברתית. צפיפות בדירה פוגעת כמובן בראש ובראשונה 
באיכות החיים של בני המשפחה. רווחתם של ילדים הלנים שלושה או 

ד נפגעת במידה רבה בהשוואה לזו של ילדים במשפחות ארבעה בחדר אח
שבהן זוכה כל אחד מהילדים לחדר בפני עצמו. אבל מעבר להיבט של 
חוסר נוחות  הנגרם לבני משפחה כאשר הם גרים בצפיפות גבוהה יש 
לדבר גם היבט התפתחותי. אפשר לראות את הדבר בצורה פרוזאית 

יעורי הבית שלו מתקשה ביותר, כאשר ילד אשר רוצה להכין את ש
להתרכז בכך משום שיחד עימו נמצאים עוד שניים או שלושה ילדים 
באותו חדר. הדבר נכון לגבי כל בני הבית אשר מתקשים להגיע למימוש 

 עצמי מרבי, עקב צפיפות רבה במגוריהם.
הנתונים שנאספו לגבי אינדיקטור זה מראים שיפור מתמשך לאורך 

 -2לבדיקת הנושא בחרנו בפרמטר של יותר משני העשורים האחרונים. 
נפשות לחדר כמייצג מצב של צפיפות גבוהה. השכיחות של צפיפות כזאת 

אחוזים  10אחוזים מכלל משקי הבית, לעומת  4-בשנים האחרונות היא כ
בראשית שנות השמונים. יש לציין, שמחצית מהשיפור הושגה בראשית 

 שיפור דרמטי חל בנושא
 צפיפות המגורים במשך

 שני העשורים האחרונים.
אחוז משקי הבית עם 

צפיפות דיור של יותר משני 
דר פחת בקרוב אנשים לח

אחוז. שיעור משקי  -60ל
הבית שבהם היתה צפיפות 

 -4.3ל -10.1כזו ירד מ
 אחוזים.

משקי בית עם יותר מ-2 אנשים 

לחדר

 אחוזים

4

6

8

10

12

1980 1986 1992 1998
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ותר. נראה שגם בעניין זה ניכרת היה איטי י 1987התקופה, והשיפור מאז 
השפעה מסוימת של גל העלייה הגדול, אם כי התופעה של מגורים 

שהיתה שכיחה למדי בסמוך למועד  –דוריים בקרב העולים -משותפים רב
אחוז  25גרו  1995הלכה והצטמצמה במשך הזמן: בשנת  –העלייה ארצה 

. 1998וז בשנת אח -34מהעולים בצפיפות של פחות מנפש לחדר, לעומת כ
 -1995נפשות לחדר ב -2אחוזים מהם גרו בצפיפות דיור של יותר מ -3כ

 .-1998אחוזים ב 1.6לעומת 
ידי אחוז המשפחות -הצפיפות במגזר הערבי גדולה יותר, כנמדד על

נפשות לחדר. אולם על אף השיפור  -2המתגוררות בצפיפות של יותר מ
ם האחרונים, עדיין קרוב האדיר, שנצפה בנושא זה במשך שני העשורי

 -2אחוז מהמשפחות במגזר הערבי מתגוררות בצפיפות של יותר מ -20ל
. זה הוא שיפור -1980אחוז שנרשמו ב -52.3נפשות לחדר וזאת בהשוואה ל

אחוזים ממשפחות מתגוררות  2.1של שני שליש. בקרב היהודים רק 
. -1980ים באחוז 5.8בתנאי צפיפות של יותר משני אנשים לחדר, לעומת 

אחוז. הפער בין המגזרים בנושא זה עדיין נשאר גדול מאוד  64שיפור של 
. בפרמטר המנוגד, של 8.4פי  -1996, ואילו ב9פער זה היה פי  -1980ב –

פחות מאדם אחד לחדר, הפער בצפיפות המגורים בין שני המגזרים 
ת אחוז המשפחות היהודיו -1980הצטמצם במידה משמעותית יותר. אם ב

 -1998בהשוואה למשפחות ערביות, ב 6העונות לפרמטר זה היה גדול פי 
 בלבד. 2.7אחוז זה היה גדול פי 

צפיפות הדיור עולה ככל שמספר הנפשות במשק הבית גדול יותר. 
 0.64נפשות היא  2בקרב היהודים, הצפיפות הממוצעת במשפחות בנות 

הצפיפות מגיעה + נפשות, 7נפשות לחדר, ואילו במשפחות גדולות של 
נפשות לחדר  0.76נפשות לחדר. בקרב ערבים הפער גדול יותר:  -1.85ל

 7נפשות לחדר במשקי בית של  2.3נפשות, לעומת  2במשקי בית של 
 -3, כ17נפשות ומעלה. נציין עוד, שמתוך הילדים היהודיים עד גיל 

נפשות ומעלה לחדר לעומת הילדים  3אחוזים גרים כיום בצפיפות של 
 אחוז. 15יהודים, שהאחוז מתוכם הגרים בצפיפות כזאת עומד על -לאה
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 אלימות ונזקי גוף

 אלימותהתגברות ה
 

 
בשנים האחרונות מוקדשת תשומת לב ציבורית להתגברות הפשיעה 

חשפים מקרים רבים של עבירות אלימות האלימה בחברה. מדי שנה נ
רצח, ניסיון לרצח, שוד, אונס, מעשה מגונה בכוח, חבלה גופנית חמורה, 

 .תקיפה
כאשר דנים ברמת הפשיעה במדינה בכלל, ובעבירות אלימות בפרט, 
צריך לקחת בחשבון, שהסטטיסטיקה המשטרתית אינה מציגה את 

ת הפשיעה המדווחת. התמונה המלאה של הפשיעה בישראל, אלא את רמ
חלק מהעבירות הפליליות אינו מגיע כלל לידיעת השלטונות.  על פי 
הערכות של המשרד לביטחון פנים, חלק מעבירות האלימות מוגדר 
כעבירות שאזרחים נוטים לא לדווח אליהן. למשל, התופעות שלגביהן 

הן קיים פער בין הנתונים על העבירות שבידי המשטרה לבין היקפן בפועל 
אלימות בתוך המשפחה ועבירות מין כלפי ילדים ונשים. רק בשנים 
האחרונות, בעקבות הפרסומים בתקשורת, החלו להיחשף ממדי התופעות 

בעשור האחרון חלה עלייה 
ניכרת בשיעור עבירות 

האלימות. המדד, המוצג 
כאן בניכוי השפעת גידול 

האוכלוסייה, מראה  עלייה 
, במהלך שנות 2חדה, פי 

 התשעים. 

עבירות אלימות
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הללו. לכן חשוב לזכור, שנתונים סטטיסטיים על הפשיעה מושפעים לא 
 רק מרמת הפשיעה בפועל אלא גם מרמת הדיווח.

אחרון היתה מגמה של עלייה על פי נתוני המשטרה, במהלך העשור ה
 -13רצופה הן במספר המוחלט של תיקי חקירה של עבירות אלימות )מ

( והן  בשיעור העבירות שנרשמו -1999אלף ב -35ל -1990אלף תיקים ב
אחוז מכל  63(. -1999ב -5.8ל -1990ב -2.8בממוצע לאלף תושבים )מ

בני זוג.  התיקים בעבירות אלימות הם תיקים של עבירות אלימות בין
ידי בני זוגן, ירידה מרמה -מקרי רצח של נשים על 10אירעו  1999בשנת 

תיקי  6939נפתחו  1999השנים הקודמות. בשנת  -3מקרים ב 16עד   12של 
אחוז מכלל עבירות האלימות.  19חקירה בגין עבירות נגד קטינים, שהם 

. כרבע היו קורבנות לעבירות אלימות 0-17אחוזים מכל בני  -3קרוב ל
 מכלל העבירות נגד קטינים התבצעו בתוך המשפחה. 

גם בקרב בני הנוער קיימת מגמת עלייה בשיעור עבירות האלימות. 
ידי נוער -שיעור התיקים שנפתחו בגין עבירות אלימות שבוצעו על -1992ב

)כגון: תקיפה, תקיפת עובד ציבור, תקיפה בתנאים מחמירים וחבלה 
, וכיום שיעור זה עומד על 12-17לאלף בני  7.7גופנית חמורה( עמד על 

 אחוז.    -33עלייה של יותר מ – 10.7
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 סמים מסוכנים

 
פעה של שימוש בסמים מסוכנים, מסחר, יצוא ויבוא של סמים, התו

גידול, ייצור והפקת סמים מסוכנים החלה להתפשט בישראל בראשית 
שנות השמונים. איתור העבריינים מוטל על המשטרה ותלוי ביכולתה 

נפתחו  -1980לאתר את העבריינים. לפי הנתונים של משטרת ישראל, ב
תיקים בלבד בייצור ויבוא סמים.  7מהם  תיקים בעבירות סמים, 2,168

תיקים בעבירות סמים  14,727נפתחו  -1996התופעות הללו הלכו וגברו, וב
תיקים בסחר, ייצור ויבוא סמים. בעשור האחרון עלה שיעור  2,229ומהם 

אחוזים מתוך כלל  -1.1מ –אחוז  -45השימוש בסמים מסוכנים בכ
תיקי שימוש  11,051חה המשטרה פת -1999אחוזים. ב -1.6האוכלוסייה ל

 תיקי סחר בסמים מסוכנים.  8,183בסמים מסוכנים. כמו כן נפתחו 
תופעת השימוש והסחר בסמים נוגעת הן למבוגרים והן לבני נוער. 

אחוז  82מהמחקר "עבריינות נוער"  שערכה משטרת ישראל עולה כי 
אחוז  80, 16-17מהצעירים החשודים בעבירות סחר בסמים הם בגיל 

 אחוז מצעירים אלה הם יהודים. -82מהם זכרים ו
נתונים של הרשות למלחמה בסמים, המבוססים על סקרים 
אנונימיים, מדווחים על היקף צריכת סמים קשים )כגון אקסטזי, ל.ס.ד., 

שיעורי השימוש בסמים 
מסוכנים עלו במהלך שנות 

. לפי 1.5התשעים כמעט פי 
 -1990דיווחי המשטרה ב

השתמשו בסמים מסוכנים 
אחוז אחד מתושבי ישראל, 

 אחוזים.  1.6 - -1998ואילו ב

שימוש בסמים מסוכנים

אחוזים מכלל האוכלוסייה
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מתדון( ורכים )חשיש, קנאביס, מריחואנה( בקרב קבוצות אוכלוסייה 
היהודיים  18-12אחוזים מבני  -10, קרוב ל1998שונות: לפי הדיווח בשנת 

, -1989אחוז בהשוואה ל 53עלייה של  -פעם בסם כלשהו -השתמשו אי
אחוזים השתמשו בסמים קשים. בקרב הצעירים הערביים  -5ויותר מ

אחוז דיווחו על שימוש בסם כלשהו  11.2 –תופעה זו אף חמורה יותר 
הסקר מצביעים אחוזים השיבו שהם השתמשו בסמים קשים. נתוני  -7.5ו

על קיומן של קבוצות בסיכון גבוה בקרב בני הנוער. הכוונה בעיקר 
ספר -לנערים ונערות, שנפלטו אל מחוץ למסגרת הלימודים לפני סיום בית

שאינם לומדים  18-12תיכון. בקרב נוער "מנותק" )דהיינו, צעירים בגיל 
אחוז  -14ואחוז דיווחו על שימוש כלשהו בסמים  32וגם אינם עובדים(, 

השתמשו בסמים קשים )הנתונים המקבילים בקרב התלמידים הם, כפי 
 אחוזים(.  -5ו 10שהוזכר לעיל, 

( הדיווח על היקף השימוש 40-18בקרב אוכלוסיית המבוגרים )בני 
אחוזים השתמשו בסמים מסוכנים   1.3מצביע על שיעורים נמוכים יותר: 

 .-1989אחוזים ב -0.5בהשוואה ל
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 ונות דרכיםתא

 
 

אחת הבעיות הפוגעות מאוד בתחושת הרווחה האישית בחברה 
ם המדינה נהרגו הישראלית היא בעיית תאונות הדרכים. מאז קו

בתאונות דרכים  יותר אנשים מאשר בכל מערכות ישראל. במהלך שנת 
בני   45,503תאונות דרכים בהן נפגעו  22,798לבדה נרשמו בישראל  1999

פצועים  41,913 -פצועים קשה ו 3,114הרוגים,  476אדם. בין הנפגעים היו 
ת ואת קל. צער רב וכאב פוקדים את המעורבים בתאונות הקטלניו

יקיריהם, אך גם מעורבות בתאונת דרכים קלה מוציאה את האדם 
ממעגל החיים הרגילים, פוגעת באיכות חייו וגורמת לו נזק רב. כמו כן 
נגרם נזק כלכלי לא מבוטל למדינה, נזק המתבטא בימי עבודה חסרים, 
הוצאות על טיפול רפואי, וגם הוצאות על תיקון נזקים הנגרמים במהלך 

בכבישי הארץ, פקקי תנועה הנוצרים עקב כך וכדומה. במלים התנועה 
אחרות, הנזק הנגזר מהתאונות חורג ממעגל המעורבים ישירות בתאונה 

 ופוגע בחברה כולה, ברווחה ובתחושת הביטחון ברחבי הארץ.
 

שיעור הנפגעים בתאונות 
הדרכים כמעט הוכפל בשני 
העשורים האחרונים. בשנת 

שיעור ההיפגעות  1980
בתאונות הדרכים עמד על 

לאלף נפש, והוא עלה  4.6
 .-1998לאלף ב -8.3ל

נפגעים בתאונות דרכים
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במשך שני העשורים האחרונים גדל שיעור הנפגעים בתאונות דרכים 
בני אדם לאלף תושבים  4.6היה  -1980כמעט כפליים. שיעור הנפגעים ב

( נרשמה 1994. באמצע שנות התשעים )-1998לכל אלף ב -8.6והוא עלה ל
שבה מגמת העלייה על כנה.  -1996ירידה קלה בשיעור הנפגעים, אך ב

( אך גם היא 1984-85ירידה דומה התרחשה גם באמצע שנות השמונים )
 היתה קצרת ימים ונמשכה רק שנתיים. 

מישים והשישים השקיעה ישראל משאבים רבים בפיתוח בשנות הח
 -72התשתיות שלה. בשלושים השנים האחרונות אורך הכבישים גדל  ב

אחוז. לכן, על אף שרשת  -530אחוז אך באותה התקופה גדל צי הרכב ב
הכבישים שופרה והתרחבה, חלה ירידה מסוכנת ביחס שבין אורך 

פיפות ההולכת וגדלה הכבישים ומספר המכוניות הנעות בהם הצ
בכבישים מביאה להתארכות זמן הנסיעה ממקום למקום והיא גם בין 

לכל קילומטר  -1970הגורמים לקטל ולפציעות בדרכים ולנזק כלכלי רב. ב
 .-1998ב -105כלי רכב, ומספר זה עלה ל 29כביש היו 

 43,458מבדיקת הנהגים המעורבים בתאונות דרכים עולה, כי מכלל 
אחוז נשים.  -21אחוז היו גברים ו 79יו מעורבים בתאונות, הנהגים שה

אחוז. שיעור  -38זאת בעוד שאחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג הגיע ל
אחוז.  -11הנשים מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות הגיע ל

למרות ההסבר המקובל, שגברים נוהגים יותר, הפער הגדול מחייב בדיקה 
ברים להתנהגות חריגה של לקיחת סיכונים על מעמיקה של נטיית הג

היו  24הכביש. מניתוח הנתונים עולה עוד, כי נהגים צעירים עד גיל 
אחוז מהתאונות כאשר חלקם היחסי בין כלל המורשים  -27מעורבים ב

ויותר  65אחוז. חלקם של הנהגים המבוגרים בני  19לנהוג עמד על 
קם היחסי בין כלל המורשים , כאשר חל3.8המעורבים בתאונות עמד על 

 אחוזים. 5.8לנהוג עמד על 
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 תאונות עבודה

 
בטיחות בעבודה היא אחד התחומים המשפיעים השפעה ישירה על איכות 

יים של הפרט. למרות המגמה העולמית של ירידה במספר שעות הח
העבודה השבועי, על רקע העלייה ברמת הטכנולוגיה בתהליכי הייצור, 

שעות בממוצע לשבוע.  -40המועסקים הישראליים עדיין עובדים קרוב ל
תאונות העבודה נחשבות לאחת הבעיות הרציניות בעולם כולו. על פי 

העבודה בינלאומי(, מספר מקרי המוות כתוצאה  )ארגון  ILOהערכות של 
. מספר זה גדול בשנהמיליון  1.1נו מתאונות עבודה ומחלות מקצוע הי

 502אלף(, ממחלות ) 999ממספר מקרי המוות כתוצאה מתאונות דרכים )
מיליון  250אלף(. בכל שנה מתרחשות בעולם  563אלף( ומאלימות )

ל מחלות תעסוקתיות. מקרים מיליון מקרים ש -160תאונות עבודה ו
רבים מתוכם מתרחשים בארצות העולם השלישי, שם רב מספרם של 

חקלאות,  –העובדים המועסקים בתעשיות המוגדרות כמסוכנות יותר 
 דיג, כרייה במכרות ועיבוד עץ.  

בישראל, חוק הביטוח הלאומי מקנה למבוטח שנפגע בעבודה זכות 
אות הפגיעה. דמי פגיעה משולמים לקבלת גמלה או סיוע אחר, לפי תוצ

לעובד שכיר או לעובד עצמאי, אשר כתוצאה מתאונת עבודה אינו מסוגל 

במשך התקופה הנדונה ירד 
שיעור הנפגעים בתאונות 

אחוזים  -4ל -6עבודה מ
 מכלל המועסקים. השיעור

אחוזים(   3.7הנמוך ביותר ) 
 .-1988נרשם ב

נפגעים בתאונות עבודה

אחוזים מכלל המועסקים

3

4

5

6

1980 1986 1992 1998
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עוד לעבוד. גמלאות נכות משולמות לנפגעי עבודה שנשארו נכים כתוצאה 
מהתאונה. גמלאות תלויים משולמות לבני משפחתו של מבוטח שנהרג 

 בתאונת עבודה. 
חלה ירידה קלה באחוז נפגעי  1998מראשית שנות השמונים ועד 
אחוזים. בסוף שנות השמונים  -4ל -6העבודה מתוך כלל המועסקים, מ

אחוז הנפגעים ירד לנקודה הנמוכה ביותר במשך שני העשורים הנסקרים 
אחוזים, אך עלה שוב בתחילת שנות התשעים. מגמת העלייה  3.7 –

 ולאחר מכן נרשמה ירידה.   1996נמשכה עד 
נים בדבר תאונות בעבודה עולה, כי גברים נוטלים חלק מסיכום הנתו

אחוז מכלל הנפגעים. ראוי  -77הם היו כ -1998ב –הארי מכלל הנפגעים 
לציין, כי בקבוצות הגיל הצעירות, אחוז הגברים הנפגעים בעבודה הוא 

, גדל אחוז 60אחוז, אך ככל שהגיל עולה, עד גיל  90-82אף גבוה יותר, 
 .60-50אחוז בגיל  -30יותר מהנשים ומגיע אף ל

נרשמה ירידה במספרם  1999בשנת  –לגבי ההרוגים בתאונות עבודה 
אחוז  36הרוגים(. ירידה משמעותית של  -66ל -75)מ -1998בהשוואה ל

במספר ההרוגים התרחשה בענף הבניין, אך למרות ירידה זו, ענף הבניין 
בקרב העובדים  "תורם" יותר מחמישים אחוז לכלל התאונות הקטלניות

  במשק ישראלי.
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 נוער מנותק
 

 
ומעלה  15יל בני בכוח העבודה נכללים אמנם, לפי ההגדרה, גם בני נוער בג

עדיין אינם  15-17ומעלה(, אולם רוב בני הנוער בגיל  14בני  – 1986)עד 
עובדים בשל היותם תלמידים. לפי דיווחי הלשכה המרכזית 

 5.1למדו, ומתוכם  -1998ב 15-17אחוז מבני  -90לסטטיסטיקה, יותר מ
-יתאחוזים רק עבדו. אחוזי הנשירה מב -1.8אחוזים עבדו בנוסף לכך, ו

אחוזים. תופעה חמורה מצטיירת  -9הגיעו ליותר מ 15-17ספר תיכון בגיל 
נוכח העובדה, שחלק ניכר מהנושרים אינו מצליח להשתלב בשוק 

אלה שאינם עובדים  –העבודה. דבר זה יוצר את בעיית "הנוער המנותק" 
ואינם לומדים. נערים ונערות אלה מהווים קבוצות בסיכון גבוה, שלעתים 

ת נקלעים למעגל של אלימות, שימוש בסמים ופשיעה. קבוצה זו קרובו
אחוז  -12.1וזו ירידה בהשוואה ל -1998ב 15-17אחוזים מבני  7.6מנתה 

 . -1990אחוז ב -10.7ו -1980שנרשמו ב
אחוזים( ובנות  8כיום נרשם אחוז דומה של נוער מנותק בקרב בנים )

השמונים, בהן אחוז הבנות אחוזים(. לא כך היה הדבר בתחילת שנות  7.2)
שאינן עובדות וגם אינן לומדות היה גבוה יותר בהשוואה לאחוז  בקרב 

בתקופה הנסקרת ירד שיעור  
בני הנוער שאינם לומדים 

ואינם עובדים. האחוז הגבוה 
ביותר של הנוער המנותק 

אחוז(,  12.1)-1980נרשם ב
ואילו הנמוך ביותר בשנת 

 אחוזים(. 7.6) 1998

נוער מנותק

אחוזים מתוך גילאי 71-51

5
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אחוזים בהתאמה(. בהשוואה לעבר, שיעור גדול יותר  -10ו 14.2בנים )
מקרב הנוער מקדיש זמן רב יותר ללימודים ולהכשרה מקצועית. בעשרים 

ורי למידה בקרב השנים האחרונות מתרחשת מגמה ברורה של עליית שיע
שני המינים, אך בקרב הבנות מגמה זו חזקה יותר וכעת שיעורי הלמידה 

 אחוז בקרב בנים.  89מול  94.7 –גבוהים יותר בקרב בנות  15-17בגילים 
 3אחוז הנוער שאינו עובד ואינו לומד בקרב הערבים גדול יותר מפי 

ה היה נכון גם אחוזים בהתאמה(. יחס ז -5.1ו 16.2מאשר בקרב היהודים )
 -8.6, כאשר אחוז הנוער המנותק בקרב היהודים הגיע ל1980בשנת 

אחוז בקרב הערבים. מגמות מנוגדות, לעומת זאת,  25אחוזים לעומת 
מצטיירות אם ננתח את נתונים אלה לפי מגדר. השוואת שיעור הנערות, 

ם שאינן לומדות ואינן עובדות בקרב בנות ערביות, בראשית שנות השמוני
אחוז.  -17.3ל -38.3לעומת המצב כיום מראה כי חלה ירידה דרמטית מ

באותה תקופה עלה אחוז הלמידה בקרב הבנות הערביות בגילים אלה 
אחוז. בניגוד לכך, אחוז הנוער המנותק בקרב בנים ערביים  -82ל -57מ

אחוז. בקרב בנות יהודיות אחוז נערות  -15ל -12עלה במשך תקופה זו מ
יה נמוך יותר בהשוואה לבנים יהודיים כבר בשנות השמונים מנותקות ה

אחוזים אצל נערים(  ועודנו כך גם היום  -9.4אחוזים אצל נערות ו 7.8)
 אחוזים בהתאמה(. -6.0ו 4.3)



 

 סקר שירותי רווחה

 . מבוא1

בכל שנה מציג המרכז ניתוח של הקצאת המשאבים לשירותים חברתיים, 
תוך הישענות על ממדים כמותיים מדידים, בין אם כספיים ובין אם 
ריאליים, כמו, למשל, מספר המקבלים שירותים שונים, ההיקף הפיזי של 

מים לניתוח השירותים, וכדומה. אלו הם, ללא ספק, כלי מדידה מתאי
הרווחה בישראל ומידת תרומתם של השירותים הממשלתיים לקידומה. 
עם זאת, להשלמת התמונה ראוי היה להוסיף את ההסתכלות על הנושא 

מקבלי  השירות. נקודת מבטם עשויה להוסיף  –מצידם של הצרכנים 
ממד משמעותי לניתוח, בשני מובנים: האחד, האם מקבל השירות חש 

השירותים להם הוא מצפה, או איך הוא מעריך את  שהוא מקבל את
רווחתו האישית בתחומים שונים. המובן השני הוא, כיצד נתפס המצב 
החברתי הכללי בישראל בעיני האזרח, ומה "יודע" הפרט על הקצאת 
המשאבים לציבור בכללותו ועל התפתחות השירותים. יש בכך כדי לספק 

בי תכנון פעולותיהם, בהתחשב היזון חוזר חשוב למקבלי ההחלטות לג
 בדגשים העיקריים המושכים את תשומת ליבם של צרכני השירותים.

כלי משלים לניתוח ההקצאה לרווחה נמצא בתוצאותיו של סקר 
אנשים,  1000. בסקר נדגמו 2000חברתי, שהוכן והורץ בחודש ספטמבר 

תוך מתן ייצוג מתאים לקבוצות שונות באוכלוסייה. הסקר הציג 
שאלות, המכסות נושאים עיקריים בתחומים חברתיים,  -30שאלים כלנ

ובהם חינוך, בריאות, דיור, וכן בתחומים נוספים של רווחה, כגון חשיפה 
לאלימות, שביעות רצון מהתעסוקה, ועוד. תשובות הנשאלים נותחו 

לפי גיל, מין, מוצא, מצב כלכלי, השכלה ועוד, ותוצאות  –בחתכים שונים 
ה מוצגות במדור זה בחלוקה לפרקים. בכל פרק נבחנות תחילה הניתוח הז

התוצאות העיקריות עבור כלל הנחקרים, ואחר כך ניתנת הדעת לקבוצות 
 המשנה כנזכר לעיל. ננסה להצביע תחילה על כמה התרשמויות כוללניות. 

השוואה בין תמונת המצב המתקבלת מהתפלגות התשובות ובין 
ותי על המצב בפועל מלמדת, שלציבור יש המידע "האובייקטיבי", הכמ

תחושה או ידיעה טובה למדי על הקצאת המשאבים לשירותים 

161 
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החברתיים והתפתחותה. הנתונים מלמדים כי בשנים האחרונות, יש 
הקפאה של תקציב השירותים, ובחלק מהתחומים משמעותה ירידה 

ת מסוימת בתקציב הממוצע לנפש. אבל בכלי ביטוי שונים, כולל כתבו
בעיתונות, וכדומה, נוצר הרושם שמדובר בהפחתה דרסטית של התקציב. 
מעניין לציין אפוא, כי הציבור מיטיב לראות את התמונה בצורה מאוזנת 

 יותר, וקרובה יותר ל"מצב האמיתי".
מצד שני, ממצא ברור העולה מהתשובות בסקר הוא הערכת הציבור, 

אם נוסיף לכך את העובדה, שתקציב המדינה אינו פועל לצמצום הפערים. 
בעת הם -שמרבית הנשאלים חושבים שהפערים גדלו בשנה האחרונה, ובה

סבורים שהתקציב לא גדל ואולי אף הצטמצם מעט, אפשר לראות בכך 
הבעת דעה, שהתקציב חייב להביא בחשבון את קיומם של הפערים, 

זה, ולהשתדל להפנותו בצורה שתקטין את הפערים. המצב הנוכחי אינו כ
 לפי מרבית הנשאלים.

אפשר למצוא בתשובות ביטוי להבדל הקיים בין ידיעה ישירה של 
הנשאלים ובין הדימוי שנוצר אצלם, בין היתר, כתוצאה מפרסומים 
שונים. הנסקרים נשאלו מה ידוע להם על מצב מערכת הבריאות בישראל, 
ובנפרד מכך נבדקה שביעות רצונם משירותי הבריאות, שהם עצמם 

פי השירות שהם מקבלים, -קבלים. מסתבר, שהניסיון הישיר שלהם, עלמ
גרם להם להעניק ציון חיובי לשירותי הבריאות, ואף על פי כן, כאשר 
נשאלו על המערכת בכללותה, תשובתם היתה ביקורתית יותר. מצד שני, 
המשקל שנתנו הנשאלים לצורך להפנות משאבים נוספים לשירותי 

הרבה מזה שהעניקו לשירותי החינוך, למשל, ואפשר הבריאות היה נמוך ב
 לראות בכך ביטוי נוסף של שביעות רצון, יחסית.

הנחקרים נשאלו עוד, האם הם עצמם או בני משפחתם מרגישים 
חשופים לאפשרות שייפגעו מהאבטלה. מן הסקר עולה כי זו אולי הבעיה 
 החברתית המעיקה ביותר. קורבנות הדשדוש הכלכלי של השנים

האחרונות הם, אפוא, לא רק המובטלים, אלא גם המועסקים אשר 
רווחתם נפגעת מהחשש המתמיד המלווה אותם, שמא ימצאו עצמם יום 

 אחד בין המובטלים.
בשאלות שהוצגו בתחום החינוך נבדקה, בנוסף להתרשמות ולתחושה 
של הנשאלים, גם העדפת האיכות שלהם, כאשר ניתנה להם אפשרות 

ספר חלופות את זו הראויה ביותר להדגשה בתקציב המדינה. לבחור בין מ
אחוז גבוה מאד מהנשאלים הדגיש, כי הדבר החשוב ביותר הראוי 
להעדפה הוא הצורך לשפר את רמת ההוראה. העדפה זאת באה על פני 
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הארכת יום הלימודים וגם על פני שיפור התנאים הפיזיים. מסתבר שאלה 
ם להתמקד בהארכת יום הלימודים מבין מקבלי ההחלטות, המעדיפי

ובגורמים כגון אלה, אינם מודעים לגורם אשר לדעת הציבור הרחב הוא 
 איכות הלימודים. –המכריע בחשיבותו 

תשובותיהם של הנחקרים נותחו לפי חתכים שונים באוכלוסייה, 
ותשובותיהם של בני קבוצות שונות נמצאו במקרים רבים מתואמות זו 

תפלגות בחיתוכים לפי השכלה נמצאה, כצפוי, דומה לזו. כך למשל, הה
למדי להתפלגות שנמצאה לפי הכנסה, וזאת משום המתאם הגבוה בין 
הכנסה להשכלה. לעומת זאת, ההבדלים בין קבוצות לפי מוצאם והוותק 
שלהם העלו לפעמים תוצאות בלתי צפויות, במיוחד כאשר עולי שנות 

תי מרוצים ממה שניתן היה התשעים הופיעו בתשובותיהם כפחות בל
לשער לפי מצבם האובייקטיבי. גם הקשישים בסקר לא היו כה מודאגים 
לגבי השירותים, בניגוד לסברה השגורה. מהתשובות שניתנו ניתן לעמוד 
על ההעדפות של הציבור בכללו ושל חלקים שונים בו, וראוי שהמערכות 

 הממלכתיות יביאו אותן בחשבון בתכנון השירותים.

 . הפערים החברתיים ותקציב המדינה2

נתונים רבים מצביעים על קיומם של פערים גדולים בחברה הישראלית, 
פערים הפוגעים ברווחתם היחסית של רבבות אזרחים וגם מפחיתים את 
תחושות הסולידריות הלאומית. הפערים המדידים ביותר הם במישור 

רדרות המצב. ההכנסות הכספיות, בעניין זה יש עדות ברורה להיד
במקביל לכך, אותם אנשים הסובלים ממיעוט הכנסה הם גם אלה אשר 
נגישותם למערכות החברתיות נחותה משל אזרחים אחרים. על רקע זה 
נבחנה התחושה הקיימת בציבור לגבי עצם קיומם של הפערים, ובהמשך 
לכך נשאלו המשיבים מה ידוע להם על התפתחות התקציב החברתי ועל 

 מתו לצמצום הפערים.מידת תרו

. לגבי השאלה הראשונה, האם הפערים הכלכליים גידול בפערים
והחברתיים גדלו או הצטמצמו בשנה האחרונה, מרבית הנשאלים השיבו 
כי הפערים גדלו, ורבע מהם אף סברו שהפערים גדלו מאד. רק מיעוט 
מבוטל סבור שהפערים הצטמצמו. התחושה הזאת ליוותה את בני כל 

, אך בקרב הקשישים היא אף בולטת יותר מאשר בגילים אחרים. הגילים
ייתכן שהדבר מושפע מכך שרמת הרווחה והשירותים לבני גיל זה נחשבת 

 



 סקר שירותי רווחה                                                                                                        164

בעיניהם פחות שוויונית מזו המופנית לגילים האחרים, והממצא הזה אף 
 תואם למה שנמצא בתשובות לשאלות אחרות בסקר.

 
צביעה על ילידי ישראל בדיקת התשובות לפי מוצא הנשאלים מ

ממוצא מערבי כקבוצה ביקורתית במיוחד, אף יותר מעולי חבר המדינות. 
תוצאה זו מתואמת כנראה עם רמת השכלה, כפי שניתן ללמוד מהעובדה, 
שבעלי השכלה גבוהה מאד (בעלי תואר שני ושלישי) הניבו רמה דומה של 

יין, ולפיו קיים ביקורתיות. בחלוקה לפי לאום ודתיות מתגלה דפוס מענ
של ביקורתיות פוחתת.  –מחרדי לדתי ולחילוני ומשם לערבים  –רצף 

כלומר, החרדים שבין הנשאלים סברו יותר מאחרים שהפערים גדלו 
בשנה האחרונה, ואילו בקרב הערבים תחושת העמקת הפער היא החלשה 

הם למעשה הקבוצה היחידה, שבה רוב הנשאלים סברו  –ביותר 
גדלו. רמת ההכנסה של הנשאלים לא השפיעה כנראה על שהפערים לא 

התחושות, אך מעניין לגלות שבעלי ההכנסות הגבוהות מאד היו הפחות 
, בעוד מאדאחוז מהם סברו שהפערים גדלו  17קיצוניים מכולם: רק 

אחוז. ראוי  -37ל 24שבקבוצות הכנסה אחרות שיעור הסבורים כך נע בין 

28
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2
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גדלו מאוד

גדלו במקצת

לא גדלו ולא הצטמצמו 

הצטמצמו במעט

הצטמצמו מאד

. האם הפערים הכלכליים-חברתיים גדלו או הצטמצמו  ציור 1
בשנה האחרונה?

אחוזים
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כחמורים מאד פחתה השנה, לעומת סקר עוד לציין, שהערכת הפערים 
 אחוז. -28ל -33דומה שנערך בשנה שעברה, מ

שאלה משלימה לקודמתה בחנה  תקציב המדינה לשירותים חברתיים.
את תפיסת הציבור לגבי היקף התקציב והשינויים שחלו בו לעומת העבר. 
החומר "האובייקטיבי" בעניין זה מתואר בהרחבה במדור הראשון של 

נזכיר רק, שהתמונה מורכבת למדי, וההערכה של חסר בתקציב הספר. 
נשענת גם על גורמים משלימים לנתונים התקציביים. והנה, הדעה 
הרווחת בציבור, כמשתקף בסקר, תואמת למדי את התפתחות הנתונים 
התקציביים בפועל. רוב הציבור סבור שהתקציבים החברתיים לא גדלו 

. למעשה, אם נוסיף עליהם את מי ולא הצטמצמו, או הצטמצמו במעט
שהשיבו "גדלו במקצת", נמצא שהרוב המכריע בציבור מבחין שהשינויים 

אחוז סברו, שהתקציב הצטמצם  16בתקציב הם קלים, ורק מיעוט של 
תמונה זו דומה בעיקרה למה שהתקבל בסקר של השנה שעברה.  –מאד 

ם, מזמינה שאלה זו, כשהיא מצטרפת אל השאלה הקודמת בדבר הפערי
התייחסות להשפעת התקציב על הפערים, ואכן המשתתפים בסקר נשאלו 

 על כך בהמשך. 
 

. האם נראה לך שבשנים האחרונות גדלו או פחתו תקציבי הממשלה 1לוח 
 לשירותים חברתיים, כמו חינוך, בריאות ואחרים?

גדלו  גדלו מאד 
 במקצת

לא גדלו ולא 
 הצטמצמו

הצטמצמו 
 במעט

ו הצטמצמ
 מאוד

      אחוזים

 15.9 29.5 31.3 18.7 4.6 כלל  האוכלוסייה

 14.0 26.9 31.2 20.4 7.5 ערבים

 20.0 36.5 30.6 10.6 2.4 חרדים

 7.4 24.1 38.9 27.8 1.9 89עולים אחרי 

 13.3 24.0 41.3 13.3 8.0 +65בני 

 20.6 22.0 30.5 19.9 7.1 מובטלים
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באוכלוסיית הסקר בהערכת השינויים  לגבי הבחנה בין קבוצות שונות
בתקציב, מסתבר כי ההבדלים הגדולים ביותר נמצאו לגבי אלו שהיו 
בקצוות, בהעריכם שהתקציב החברתי הצטמצם מאד. הערכה זו רווחה 
יותר מכל בקרב הקבוצות המקופחות: אצל המובטלים ואצל נשאלים, 

רבע  שהכנסתם נמוכה בהרבה מההכנסה הממוצעת, היו עד כמעט
מהנשאלים שסברו כך. קבוצות אחרות שבלטו בהערכה דומה לגבי 

אפריקה וחרדים. מצד שני, רק -הצטמצמות התקציבים, היו ילידי אסיה
מיעוט קטן בין הנסקרים חשבו שהתקציבים החברתיים גדלו מאד. ובכל 
זאת נמצאו קבוצות שאצלן שיעור הסבורים כך היה כמעט כפול מזה 

 -8חרות. בולטים ביניהם הקשישים והערבים, עם כשבקרב הקבוצות הא
 אחוזים מהם, שסברו שתקציבי הרווחה גדלו מאד. 

הגוש העיקרי בין משיבי הסקר העריכו, כאמור, שלא היה שינוי בגודל 
התקציב, או שהשינויים היו קלים בלבד. אם נפרק את הגוש הזה לפי 

א שרבים יותר, ביחס כיוון ההטיה (הקלה)  כלפי מעלה או כלפי מטה, נמצ
, מי שחשבו שהשינוי היה (אמנם קל) כלפי מטה. חריגים מאיפיון 1:2של 

זה היו בעיקר עולי חבר העמים, והחילוניים שבין הנשאלים. בשתי 
הקבוצות הללו נחלקו המשיבים שווה בשווה בין המעריכים שההטיה 

ריכים היתה כלפי מעלה או כלפי מטה. חריגים בכיוון הנגדי, אלו המע
שהתקציב (היציב יחסית) נטה קלות כלפי מעלה, היו חרדים, קשישים, 

ובעלי הכנסה נמוכה. אפשר להתרשם מכך, שההבדלים בין הקבוצות היו  
 ברמת הציפיות בעיקר או ברמת המצוקות האישיות שלהם.

השאלה הבאה מקשרת בין שתי השאלות השפעת התקציב על הפערים. 
כת הציבור, האם התקציב החברתי הינו בעל הקודמות, ובוחנת את הער

השפעה על הפערים, או שמא הוא גורם נפרד שאין בינו לבין הפערים ולא 
כלום. התשובה על שאלה זו עשויה לבטא, כמובן, ביקורת על התקציב, 
שיש לבחון בזיקה לתשובה על השאלה הקודמת. ככלל, נראה כי הנחת 

להפחית את המצוקה היסוד של המשיבים היא שהתקציב אמור 
החברתית. היות שהשאלה על השינויים בתקציב נענתה באופן מכריע 
כהערכה שהתקציב לא השתנה, ומצד שני, השאלה על הפערים נענתה 

היה מקום לצפות, שהתשובה הקונסיסטנטית על  –שיש גידול בפערים 
השאלה השלישית תהיה, שהתקציב אינו פועל לצמצום הפערים. ואכן, 

ול של הציבור סבור, שהתקציב אינו "מספק את הסחורה", ואינו רוב גד
 מפחית את המצוקות.
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קיימים הבדלים ניכרים בין הקבוצות השונות. בקצה אחד של 
המשיבים נמצאים אלה הסבורים שהתקציב הגדיל מאד את הפערים, 
ושיעורם הוא כעשירית מכלל משיבים. ואולם, יש קבוצות, ובראשם 

 -4, שרק מיעוט מבוטל בהן סבור כך (פחות מ29-25צעירים גילאי 
-אחוזים), ולעומתן קבוצות שונות, ובראשן הקשישים וילידי אסיה

אחוז) סבור, שהתקציב לא זו בלבד  15אפריקה, שבהן שיעור ניכר (עד 
 שאינו מיטיב את המצב אלא אף מחמיר אותו מאד.

אוי בקצה השני נמצאים מי שחושבים שהתקציב הוא אכן כלי ר
להגשים את היעד של צמצום הפערים, ואף מבצע זאת. גם כאן, שיעור 
הסבורים כך הוא עשירית מכלל הנשאלים, אך השיעור גבוה יותר בקרב 
קבוצות שאפשר להגדירן כקבוצות מצוקה: בראש צועדים המובטלים 

 –אחוז), ואחריהם קבוצות שבהן שכיחות גבוהה של מצוקה  -16(יותר מ
 פריקה, ערבים ובעלי הכנסה נמוכה מהממוצע.א-יוצאי אסיה

השפעתו -הגוש הגדול ביותר בין המשיבים מבטא כנראה אכזבה  מאי
ארבעים אחוז מכלל הנשאלים. השיעור עולה  –של התקציב על הפערים 

לכדי מחצית מכלל המשיבים בקרב עולי חבר העמים, וכן בקרב בעלי 
מד עצמאי בעבודה. הכנסה נמוכה במקצת מהממוצע ובקרב בעלי מע

אפריקה היו כנראה בעלי ציפיות נמוכות יותר -לעומת זאת, יוצאי אסיה
בעניין זה, ולכן הם נטו פחות לראות את התקציב כחסר השפעה על 
פערים. ההבחנה בין נשאלים לפי רמת ההשכלה שלהם לא גילתה הבדלים 

 משמעותיים בעניין זה.

המסיימת פרק זה ביקשה  השאלהשירותים מועדפים לשיפור הרווחה. 
למקד את תשומת הלב אל כלי המדיניות אשר חיזוקם עשוי לענות על 
הציפיות הגלויות והסמויות שהובעו בשאלות הקודמות. הועמדה בפני 
הנשאלים סוללה של שירותים, שלגביהם נתבקשו הנשאלים לענות מהו 

באופן האובייקט החשוב ביותר לתיקון המצב ולשיפור הרווחה בישראל. 
לא מפתיע, השירות החשוב ביותר שנבחר כטעון חיזוק בתקציב הוא 

  אחוז מכלל הנשאלים. 40תחום  זה זכה ל"הצבעתם" של  –החינוך 
יש להדגיש, שהתשובה הזאת עשויה לבטא שתי משמעויות: אחת 
היא, שתקציב החינוך מקופח לעומת שירותים אחרים בעיני הנשאלים, 

ידי רוב הציבור כמנוף היעיל ביותר לקידום -על והשנייה, שהחינוך נתפס
ואגב, היא  –הרווחה. כך או כך, העדפתו של תחום זה בולטת מאד 
והיא רווחת  –הופיעה ברמה גבוהה דומה גם בסקר של השנה שעברה 

אצל מרבית הקבוצות, חלקן ברמה הגבוהה מן הממוצע וחלקן ברמה 
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יעד חשוב ביותר להגדלת קצת נמוכה יותר. ההצבעה על תחום החינוך כ
-תקציבו היתה חזקה עד כדי מחצית מהנשאלים בקרב יוצאי אירופה

אמריקה ובקרב בעלי השכלה גבוהה. מפתיע למצוא שבקרב החרדים 
השיעור דומה לממוצע הכללי ואינו עולה עליו. לעומת זאת, שיעור 
המעדיפים את תחום החינוך כתחום הראוי ביותר לחיזוק היה נמוך מן 

אצל ממוצע אצל יוצאי חבר העמים, ערבים, בעלי הכנסה נמוכה, וכן ה
סטודנטים וחיילים. הדבר אינו מלמד על "זלזול" יחסי בתחום החינוך, 
אלא שרבים מבני קבוצות אלה נתקלים בקשיים בתחומים אחרים, 

 והדבר גורם להם להעדיף אותם על פני החינוך.

 
להעדפה בתקציב בעיני צמצום האבטלה הוא המוקד השני הראוי 

הנשאלים, והוא אינו מפגר הרבה אחר החינוך. הדירוג הגבוה הזה של 
התחומים נמצא גם בסקר של השנה שעברה, והדבר מלמד על מוצקות 
הממצא. כאמור, בחירת נושא זה כיעד עיקרי להגדלת התקציב היתה, בין 
 היתר, פונקציה של המצוקה האישית של הנשאל. היא נמצאה בקרב

(כנראה חיילים משוחררים  24המועצות, צעירים בגיל עד -יוצאי ברית
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רבים), ערבים, סטודנטים ואצל בעלי השכלה תיכונית בלבד. לעומת זאת, 
 אצל חרדים תופס התחום הזה מקום נמוך יחסית.

 6מבין התחומים האחרים, שהוצגו לבחירה, זכו שלושה להעדפתם של 
בריאות, דיור וקצבאות הביטוח אחוזים מן הנשאלים, והם:  8עד 

הלאומי. אפשר, כמצופה, למצוא קבוצות, שאצלן הנושאים הללו עומדים 
במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות. אך מפתיע, אולי, שתחום הבריאות 
אינו מושך תשומת לב גבוהה הרבה יותר מהממוצע אצל אף אחת 

מדינות, מהקבוצות. תחום הדיור היה מנוקד גבוה אצל עולי חבר ה
אחוז מבין הקשישים כתחום  15ידי -וקצבאות הביטוח הלאומי נבחרו על

 העיקרי המצריך חיזוק.

לסיכום פרק זה בסקר אפשר לומר, שהמשתתפים סבורים שקיימים 
פערים גדולים בחברה הישראלית, אשר אף העמיקו וגברו במהלך השנה 

בוא האחרונה. מטבע הדברים, הציבור מצפה לישועה מסוימת שת
מתקציב המדינה, אבל הוא נוכח שהתקציב לא הוגדל באופן תואם לצורך 
הקיים עקב הקשיים המתגברים. התקציב הקיים אינו תורם לצמצום 
הפערים, בין אם משום שגודלו אינו תואם, כאמור, את הצרכים הגדלים, 
ובין אם משום שדרוש בו מיקוד מחודש. בעניין זה יש תמימות דעה רבה 

אלים, ששני התחומים הראשיים המצריכים חיזוק על מנת לתקן בין הנש
 את המצב הם החינוך וצמצום האבטלה. 

 

 . מערכת החינוך3

מערכת החינוך נמצאת במוקד התעניינותם של רוב האזרחים, בהיותה 
נוגעת בכל משפחה ומשפחה באופן ישיר, ובהיותה ממקדת ציפייה כללית 

ון ההזדמנויות ולעתיד. שנות יותר באשר לתרומתה לחברה, לשווי
התשעים הראשונות היוו תקופת פריחה לשירותי החינוך, לאחר עשור 
שלם של נסיגה וצמצומים דרסטיים. לעומת זאת, בשנים האחרונות של 
העשור האחרון נבלמה הצמיחה בתחום זה, והתחושה בציבור, כפי שבאה 

ום המרכזי לידי ביטוי בתשובות לשאלה בפרק הקודם, היא שזהו התח
 שראוי למקד בו פעילות רבה יותר ולהגדיל את תקציבו.

. הדעה המקובלת לגבי רמת החינוך אינה מעידה על רמת החינוך
התלהבות. שליש מהנחקרים סבורים, שהרמה "אינה מספיק טובה", 
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כאשר עשירית מכלל הנשאלים סבורים שהיא "לא טובה". שליש אחר 
ומיעוטם אף חושבים שהיא "טובה  באוכלוסייה מרוצה מרמת החינוך,

מאד", אבל השליש שבאמצע מעניק לרמת החינוך  ציון "סביר" בלבד. 
לשם השוואה, מערכת הבריאות קיבלה הערכה גבוהה יותר בהשוואה 

 לחינוך.
 

 . האם רמת החינוך בישראל היא:2לוח 

טובה  
 מאוד

לא  סבירה טובה
מספיק 

 טובה

 לא טובה

      אחוזים

כלוסייהכלל האו  6.0 25.2 30.6 23.8 14.4 

      גיל

18-24 8.3 33.9 30.4 13.7 13.7 

25-29 3.2 27.2 24.8 26.4 18.4 

30-49 7.4 26.6 31.4 22.1 12.5 

50-64 5.0 18.6 31.7 28.6 16.1 

65+  19.5 28.6 41.6 10.4 

      השכלה

 15.7 29.4 23.5 21.6 9.8 יסודית, תיכון חלקי

לאתיכון מ  7.6 30.0 30.0 19.8 12.5 

תיכונית או תואר ראשון-על  3.9 26.6 28.9 24.8 15.7 

 14.3 28.6 41.1 14.3 1.8 תואר שני או שלישי
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ניתוח ההערכה הזאת לפי גיל מראה, שהביקורת מאפיינת בעיקר את 
יותר ממחצית הקשישים פסקו שרמת החינוך אינה  –בני הגיל הגבוה 

 45, נטו לחשוב כך, כאשר 64-50ל הקרוב לכך, בני טובה, וגם בני הגי
אחוז מהם סברו שרמת החינוך אינה טובה, או לפחות "אינה מספיק 

אמנם אינם מאושרים ממצב  24-18טובה". כנגדם, הצעירים גילאי 
החינוך, ורבע מהם הגיבו שהרמה אינה מספיק טובה, אבל שיעורם של 

 –בה מאד עולה על כך בהרבה אלה שסברו כי רמת החינוך טובה ואף טו
אחוז. יש לציין, שהדעה החיובית נחלשת די מהר עם הטיפוס בסולם  42

, מספר השוללים 29-25הגיל, וכבר בקבוצת הגיל הסמוכה לצעירה, גילאי 
 גדול ממספר המחייבים.

בהתפלגויות לפי מוצא מתברר, שהקבוצה הביקורתית ביותר היא של 
 -55הפוסלים את המערכת בקרבם מגיע ל אפריקה, ושיעור-ילידי אסיה

אמריקה. אולי אפשר לראות -אחוז בקרב ילידי אירופה 37אחוז, לעומת 
בכך ביטוי לאכזבתם האישית של בני הקבוצה הזאת. אצל ילידי ישראל 

אמריקה הם -יוצאי אירופה –ההבחנה לפי מוצא היא הפוכה 
, לא לחיוב ולא הביקורתיים יותר. עולי שנות התשעים אינם קיצוניים

 כמחציתם מעריכים שרמת החינוך היא סבירה. –לשלילה 
באיזו מידה התשובות  –השאלה המלווה אותנו לאורך כל ההשוואות 
מופיעה באופן מודגש  –מבוססות על התנסותם האישית של הנשאלים 

אחוז מהמשכילים ביותר  43בניתוח התשובות לפי השכלת המשיבים. 
כ"לא מספיק טובה" או כ"לא טובה", אך אותו  רואים את רמת החינוך

שיעור נמצא גם אצל חסרי השכלה. קרובים אליהם בהערכה פסימית 
תיכונית או תואר ראשון, ורק בני הקבוצה הבינונית היו -בעלי השכלה על

קצת פחות ביקורתיים. נשאלים אשר הגדירו עצמם כ"חרדים" שללו מאד 
שבו שהיא לא טובה או לא מספיק שני שליש מהם ח –את מערכת החינוך 

טובה. מעניין היה להשוות זאת עם הערכתם את החינוך של מוסדותיהם, 
אך שאלה כזאת לא הופיעה בסקר. בין החילוניים, הגוש הגדול ביותר 
מעניק הערכה "סבירה" בלבד לרמת החינוך, ושליש ראו את רמת החינוך 

שותפים לחילוניים  כ"לא מספיק טובה" או אף לא טובה. דתיים אינם
אחוז  38בהערכה, אך הם רחוקים מרחק ניכר מעמדתם של החרדים, עם 

 "בלבד" המביעים דעה שלילית.

. הנשאלים התבקשו לבחור בין יעדים שונים שיש עדיפות בחינוך
להעדיפם, ולהצביע על השינוי החשוב ביותר שבו רצוי להתמקד בהפניית 

הצביעו על שיפור רמת החינוך,  אחוז מהנשאלים 42תקציבים נוספים. 
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אחוז צידדו בהקטנת מספר הלומדים בכיתה. שכיחות התשובות  -30ו
האחרות, כמו הארכת יום הלימודים, או שיפור התנאים הפיזיים, היתה 

 הרבה יותר נמוכה.
בקבוצות המוצא הגדולות (ילידי ישראל דור ראשון, כלומר שהוריהם 

אמריקה קצת יותר החלטיים: מחציתם -נולדו בחו"ל) היו יוצאי אירופה
אחוז מהם העדיפו את צמצום מספר  -34צידדו בשיפור רמת ההוראה, ו

התלמידים בכיתה, בהשאירם מיעוט קטן שבחר ביעדים אחרים. 
הקבוצה, שבה הודגש יותר מכל הצורך בשיפור ההוראה, היא של בעלי 

יעד הזה אחוז) בחרו ב 57שלישי, שרובם (-השכלה גבוהה, תואר שני
כמועדף. שיעור המצביעים בעד היעד השני, של צמצום גודל הכיתה, דמה 
לממוצע הכללי, והדבר הבליט, שמספר המצדדים באמצעים כגון הארכת 
 יום הלימודים או שינוי התנאים הפיזיים מצטמצם לכדי אחוזים בודדים.

 

 
תגובותיהם של החרדים מפתיעות בהידמותן לאלו של כלל 

ה, ודווקא הדתיים הם שחרגו בהתפלגותם מזו של המדגם האוכלוסיי
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 –כולו; הם גם בחרו בשיעור גבוה למדי ביעד של הארכת יום הלימודים 
 רבע מהדתיים הצביעו כך, וזהו הגוש השני בגודלו בקרב קבוצה זו.

. שאלה שלישית שהוצגה לנשאלים היתה: "באיזו חינוך וצמצום פערים
את הפערים בחברה הישראלית ומשפרת  מידה מערכת החינוך מצמצמת

את מצבם של בני השכבות החלשות". התוצאות שהתקבלו אינן 
אחוז, סבורים  -60מחמיאות למערכת החינוך: רוב הנשאלים, יותר מ

שמערכת החינוך אינה תורמת כלל לצמצום פערים בחברה, ורבים מהם 
חרים אף חושבים שמערכת החינוך מגדילה את הפערים. גם מרבית הא

אינם חיוביים בנושא, משום שמרביתם חשבו שהחינוך משפיע במידה 
מצומצמת בלבד על היקף הפערים. רק עשירית מכלל הנשאלים חשבו 
שמערכת החינוך מקטינה במידה רבה את הפער החברתי. הנה כי כן, 
אותו מכשיר שהכל מצפים ממנו לנסים ונפלאות בתחום החברתי, איננו 

כיעיל למטרה האמורה. מפתיע עד כמה הכל כמעט  נחשב בעיני הציבור
 תמימי דעות בנושא זה. 

לסיכום, הערכת הציבור את רמתה של מערכת החינוך הישראלית 
אינה רבה. משתתפי הסקר נחלקים לשלושה גושים דומים בגודלם: גוש 
אחד סבור, שהרמה היא טובה והגוש השני סבור שהרמה אינה טובה. 

רמה סבירה, ונשאלת השאלה, באיזו מידה הגוש שבתווך אומר שה
הביטוי "סבירה" מבטא שביעות רצון מסוימת או שמא זוהי ביקורת 
מסויגת. כך או כך, לא נוכל לראות בחוות הדעת הקולקטיבית ציון טוב 
למערכת. רוב הציבור גם פוסק היכן נעוצה הבעיה ומפנה את האצבע אל 

ל למדי סבור שהצפיפות רמת ההוראה המחייבת תיקון. חלק אחר גדו
היא בעוכריה של המערכת. ראוי  –מספר התלמידים לכיתה  –בכיתות 

לתת את הדעת גם להערכת הציבור, שמערכת החינוך איננה פועלת די 
לשיפור המצב בתחום החברתי. כלומר, אם אנו מייחלים לסגירת פערים, 

בעתיד עלינו להכיר בכך שלא מהחינוך תצמח הישועה, אם מצב הדברים 
 יהיה כפי שהוא מצטייר היום בעיני הציבור. 

 . שירותי הבריאות4

שירותי הבריאות בישראל פועלים מזה שש שנים במשטר ביטוחי חדש, 
ביטוח בריאות ממלכתי. השינוי שהתרחש הסב את תשלומי הרשות של 

החולים לתשלומי מס לביטוח הלאומי, אשר מצידו -האזרח לקופות

 



 סקר שירותי רווחה                                                                                                        174

החולים השונות. השינוי במתכונת -אל קופותמעביר את התקבולים 
התשלום הוא אולי השינוי הממשי היחיד שהתרחש, ואילו כל הפרמטרים 
האחרים נשארו במידה רבה כשהיו, אם כי תחת כותרת מפורשת יותר של 
זכויות החברים בקופות. יחד עם זאת, נמשכת התחרות בין ארבע 

ונים. הסקר בדק את הקופות, תחרות שצברה תאוצה עוד בשנות השמ
 תחושת הציבור לגבי מצב שירותי הבריאות.

. אוכלוסיית הסקר נשאלה, האם רמת שירותי הבריאות רמת השירותים
אחוז סבורים שרמת השירותים איננה משביעה  14טובה. נמצא כי רק 

 10אחוזים סבורים שהרמה היא ממש לא טובה, ואילו  4רצון. מתוכם 
א כל כך טובה". לעומתם, הרוב המכריע סבור אחוזים הסתפקו בציון "ל

כי רמת השירותים עוברת את מבחן דעת הקהל במידה זו או אחרת: 
אחוז  -15מחצית הנשאלים ענו שהשירותים הם ברמה ממש טובה, ו

. בהשלמה לאלה שליש מכלל מאדמתוכם אף סברו שהיא טובה 
ירה" המשתתפים בסקר שופטים את רמת שירותי הבריאות בציון "סב

בלבד. אגב, תוצאות אלה אינן שונות בהרבה מתוצאות הסקר הקודם, 
 שנערך לפני שנה.

שביעות הרצון עלתה עם הגיל, והקבוצה הביקורתית ביותר היא זו -אי
. בהבחנה בין קבוצות אנשים לפי דתיותם נמצא שוב, כפי 64-50של גילאי 

תיים יותר שנמצא בפרק אחר, רצף מעניין, כשהחרדים והדתיים ביקור
מהמסורתיים והחילונים, ובקצה הנגדי הופיעו הערבים שבין הנשאלים, 
שהיו הכי פחות ביקורתיים. באיפיון אחר, הקבוצה שבה נמצאה 
השכיחות הגבוהה ביותר של מסתייגים מרמתם של שירותי הבריאות 
היא של בעלי ההכנסה הגבוהה במיוחד. ייתכן שהדבר משקף ציפיות 

 וצה זו, שלא מצאו ביטוי בשירותים בפועל.גבוהות מאד בקב
בהבחנה בין המשתתפים בסקר לפי השכלתם נמצא, כי בעלי השכלה 
תיכונית דומים לחסרי ההשכלה, כאשר שתי הקבוצות יחדיו סבורות 

כך העידו כמעט שני  –שרמת שירותי הבריאות היא טובה, או טובה מאד 
-בעלי השכלה עלשליש מכלל הנשאלים בקבוצות אלה. המשכילים, 

אחוז מהם זיהו את  40תיכונית ומעלה, היו פחות  "נדיבים", ורק 
השירותים כטובים. עם זאת, מרבית האחרים לא החמירו עד כדי ציון 

 טוב", אלא הסתפקו בהערכה של "סבירה".-"לא
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 . האם לדעתך הרמה הכללית של שירותי הבריאות בישראל היא:3לוח 

טובה  
 מאוד

כך -לא כל הסביר טובה
 טובה

 לא טובה

      אחוזים

 4.2 9.5 34.7 37.0 14.6 כלל האוכלוסייה

      גיל

18-24 18.0 44.3 28.1 6.6 3.0 

25-29 17.6 36.0 36.8 6.4 3.2 

30-49 15.6 35.3 36.1 9.6 3.4 

50-64 10.9 37.0 33.9 10.9 7.3 

65+ 7.1 39.3 36.9 14.3 2.4 

      השכלה

 1.8 9.9 29.7 40.5 18.0 תיכון חלקייסודית, 

 3.3 8.5 29.5 41.5 17.2 תיכון מלא

 5.8 9.3 39.4 34.3 11.2 תיכונית או תואר ראשון-על

 3.4 11.1 43.6 30.8 11.1 תואר שני או שלישי

 
. השאלה הבאה ניסתה לברר אם הנשאלים סבורים שיפורים על פני זמן

כיוון של שיפורים, במיוחד שקיימת מגמה בתחום שירותי הבריאות ל
בהתייחס לשינויים שחלו לעומת המצב שנה או שנתיים קודם לסקר. גוש 

אחוז) בקרב הנשאלים נטה להערכה שהמצב לא השתנה  -40גדול (כ
בשנתיים האחרונות. חיבור שתי התשובות לגבי הגוש המרכזי עשוי 

לצד  להצביע על כך, שחלק גדול מהציבור רואה את הדברים כתקינים.
אחוז), הסבור שבמהלך הזמן חלו  35הגוש המרכזי יש גוש גדול נוסף (

אחוז) של משיבים, שלדעתם אף  14שיפורים במערכת, ומספר לא קטן (
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היה שיפור ניכר. רק עשירית מהנשאלים חשבו שבשנתיים שחלפו חלה 
הכל, כמעט מחצית הנשאלים רואים את -הרעה ברמת השירותים. בסך

פני זמן, והממצא הזה בולט בהשוואה -שינוי חיובי על המערכת כעוברת
לסקר של השנה שעברה, שהעלה כי רק שליש מהנשאלים ראו את 

פני זמן. מסתבר, שהתשובה החיובית מושפעת -המערכת כמשתפרת על
, שבקרבם שיעור המעריכים 29במידה רב מהערכתם של הצעירים עד גיל 

כור שהצעירים נזקקים, בדרך אחוז. יש לז 57כי חל שיפור עולה לכדי 
כלל, פחות מאחרים לשירותי בריאות. ההערכה של המבוגרים היא פחות 

 אופטימית.

 
חלוקה לפי מוצא מראה כי בעלי המשקפיים הוורודים הם ילידי הארץ 

האחרונים אף העניקו משקל גבוה  –אפריקה -דור שני, וכן ילידי אסיה
-רתיים כאן הם יוצאי אירופהבמיוחד לציון "חל שיפור ניכר". הביקו

אמריקה, כולל עולי חבר המדינות, אך יש לציין שגם הם אינם מרחיקים 
לכת עד כדי אמירה שהמצב הורע בתקופה האחרונה. בהערכה זו אין הם 
שונים מהממוצע הכללי של הנשאלים. הערכתם היא שהמצב סטטי, 

14

35

41

9

1

שיפור ניכר

 שיפור מסוים

לא חל שינוי

הרעה מסוימת

הרעה רבה

. בהשוואה למצב לפני שנה-שנתיים, האם חל שיפור  ציור 4
ברמת שירותי הבריאות?

אחוזים
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ייתכן הרי  "סבירה", השירותים שרמת העריכו שהם ובהתחשב בכך
 שהפרשנות להערכה "אין שינוי", היא שהמצב סביר.

בעלי השכלה גבוהה, שבקרבם היתה נטייה קטנה מהממוצע לראות 
-את רמת השירותים כטובה, גם אינם נוטים כל כך להבחין בשיפורים על

פני זמן. שיעור הסבורים כך הוא בין הנמוכים מכל הקבוצות. בעלי 
פני זמן. -בחינו ברובם בשיפור שחל עלהשכלה תיכונית, לעומת זאת, ה

השכיחות הגבוהה ביותר של נשאלים שסברו כי חל שיפור נמצאה אצל 
חרדים ואצל ערבים, ואילו חילוניים נוטים פחות מאחרים להבחין 
בשיפורים, אם כי לא הרבה פחות מהממוצע בסקר. הבחנה מעניינת היא 

שמעליהם בסולם בין בעלי ההכנסה הגבוהה מעט מהממוצע ובין מי 
בעלי הכנסה גבוהה "הרבה מעל הממוצע". האחרונים ראו  –ההכנסות 

שיפור בשנתיים האחרונות, כמעט באותו שיעור כמו כלל הנשאלים, ואילו 
בעלי ההכנסה "מעט מעל הממוצע" לא ראו את השינוי במידה כה רבה 

 כחבריהם לסקר.

ונה, לגבי רמת . הצלבה בין התשובה לשאלה הראששביעות רצון ישירה
"האם אתה  –שירותי הבריאות בישראל, ובין התשובה לשאלה הנוכחית 

מגלה תופעה  –החולים שלך?" -מרוצה מהשירותים שאתה מקבל בקופת
אחוז) מרוצה משירותי הבריאות  84מעניינת: הציבור ברובו המכריע (

 החולים שלו, ואף על פי כן אין הוא יוצא מגדרו כדי-שהוא מקבל בקופת
לתת ציון דומה למערכת הבריאות בכללותה. נוצר כאן הרושם, שיוצרי 
דעת הקהל מצליחים להנחיל תחושה ביקורתית לגבי מערכת הבריאות 
בכללותה בקרב הציבור, גם כאשר הדבר עומד בסתירה להתנסות 
האישית שלהם. גם בממד הזמן יש בתשובות לשאלה זו משום ממצא 

שאליו משתייך הפרט הנשאל בסקר  חשוב: שביעות הרצון מהשירות
גם בסקר שנערך אז השיבו בהערכה  –עלתה מאד לעומת השנה שעברה 

 84חיובית מרבית הנשאלים, אך ברוב קטן יותר של שני שליש (לעומת 
אחוז, כאמור, השנה). בתוך כך בולט הגידול בשיעור הסבורים, שהשירות 

אחוז  19ה לעומת אחוז השנ 30 –את רצונם  מאדשהם מקבלים משביע 
 בשנה שעברה.

שביעות הרצון הרבה מתגלה בקרב כל הקבוצות, ללא יוצא מהכלל, 
אך אפשר להבחין בגוונים קלים בין הנשאלים. הצעירים מרוצים יותר 

, 29אחוז מרוצים מהשירות בקרב הצעירים עד גיל  90 –מהמבוגרים 
סתבר גם, כי אחוז "מרוצים מאד". אבל מ 40אף היו  24-18ואצל גילאי 

שיעור המרוצים דומה  –רוב הקשישים מביעים שביעות רצון מהשירות 
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לממוצע הכללי בסקר. עולים מרוצים קצת פחות מאשר ילידי ישראל או 
עולים ותיקים; וערבים מרוצים פחות מיהודים. אצל הערבים בולט 
הניגוד בין חריגותם בהערכת רמת שירותי הבריאות (דעתם הכללית יותר 

ובית משל האחרים) ובין שביעות רצונם הנמוכה דוקא מהשירות שהם חי
מקבלים בעצמם. מצד שני, מתגלה אצלם עקביות כמעט מלאה, כאשר על 
שתי השאלות הם השיבו בחיוב בשיעור זהה (מה שאין כן, למשל, לגבי 
החרדים, אשר חרגו כלפי מטה בהערכת השירות הכללי והם חורגים קצת 

 ות הרצון הישירה שלהם מקופתם).כלפי מעלה בשביע
בהבחנה לפי רמת הכנסה אנו מוצאים שביעות רצון פחותה מן 
הממוצעת בקרב בעלי הכנסה נמוכה בהרבה מן הממוצע. לעומת זאת, 

 93בעלי הכנסה גבוהה הרבה מן הממוצע שבעי רצון במידה יוצאת דופן: 
ת "נדיבים" אחוז היו שבעי רצון. יש לציין, שהאחרונים היו הרבה פחו
 בציון שהעניקו לרמה הכללית של שירותי הבריאות בישראל.

לסיכום פרק זה, מסתבר כי שירותי הבריאות זוכים בסקר זה 
, שרמת שירותי הבריאות להערכה רבה מצד הנשאלים. רובם הגדול סבור

בישראל היא גבוהה מאד, גבוהה או לפחות סבירה. לפי רוב הנשאלים 
רונות אף היו שיפורים ברמת השירות, ומכל מקום במהלך השנתיים האח

שביעות רצונם  –רובם המכריע מאמין שלא היתה הרעה. ועל הכל 
הישירה מהשירותים שהם מקבלים היא רבה, ואפילו רבה מאד אצל חלק 

 –מהנשאלים. מפליא, אפוא, מדוע הערכתם את כלל השירותים בישראל 
 .האישית נלמדת מהתנסותםנמוכה מזו ה –הכל חיובית -אף שהיא בסך

 . הכנסות ופנסיה5

נתונים על התפלגות ההכנסות בישראל מתפרסמים מדי שנה, על סמך 
סקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני הסקר 

ידי המוסד לביטוח לאומי המדווח על העוני ועל חלוקת -מעובדים גם על
יחים בשנים ההכנסות לפי איפיונים שונים. אחד הממצאים השכ

אחוז. מדידה זו  16האחרונות הוא, שתוחלת העוני נעה בסביבות 
מה אחוז האזרחים אשר הכנסתם נמוכה  –מתייחסת לעוני יחסי, שמובנו 

ממחצית ההכנסה החציונית בארץ. בסקר שלנו ביקשנו לעמוד על העוני 
ידי -במונחים של יכולת קיום עצמית, לפחות כפי שהיא נתפסת על

 הנסקרים.
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. הנשאלים  נתבקשו להעריך איזה חלק מכלל צרכים בסיסיים
האוכלוסייה בישראל אינו יכול לספק את צרכיו הבסיסיים. יש להדגיש, 
שהשאלה  היא סובייקטיבית בשני מובנים: האחד, כיצד  מתייחס הנשאל 

איך הוא מבין את המושג  –לנתונים המתפרסמים מפעם לפעם, והשני 
לי לדקדק בפרטים אלה. מעניין לציין, שתשובות "צרכים בסיסיים", מב

הנשאלים עקביות למדי עם הנתונים האובייקטיביים. דבר זה בלט 
במיוחד לגבי שאלה אחרת, שהתייחסה להערכת מצבו האישי של הנסקר 

 (ראה בעמוד הבא). 
מסתבר מן הסקר, שתחושת הציבור קשה הרבה יותר מאשר מוצדק 

ת הנסקרים השיבו ששיעור האזרחים, לפי הנתונים המדידים. מרבי
שאינם מגיעים לכדי יכולת לקיים את הצרכים הבסיסיים של משפחתם, 
מגיע עד שליש מכלל האוכלוסייה. רבים אף חשבו שיותר משליש מכלל 

אחוז מהנשאלים סברו  32התושבים אינם יכולים לפרנס את משפחתם (
ז העניים כך). רק כרבע מכלל הנשאלים העריכו נכונה את אחו

-באוכלוסייה, בהנחה שקו העוני מייצג את מה שאנשים חושבים כאי
יכולת לספק למשפחה את הצרכים הבסיסיים. ממצא בתוך ממצא הוא, 
שהתפלגות המשיבים דומה מאד בכל קבוצות הגיל, כלומר שגילאי 

 –העבודה, וכמוהם גם המבוגרים הקרובים לגיל פרישה, וכן הקשישים 
המצב באופן דומה, ומרביתם העריכו שהמצב בישראל הכל העריכו את 

 חמור פי כמה ממה שהוא "באמת".
בקבוצות המוצא נמצאה מידה פחותה במקצת של פסימיות בקרב 

אחוז בכלל  32אחוז מהם (לעומת  20אמריקה. "רק" -יוצאי אירופה
הנסקרים) חשבו שהעוני הזה שורר במחצית הבתים בישראל. היפוכו של 

אחוז מהם העריכו את  -40אפריקה, אשר יותר מ-וצאי אסיהדבר בקרב י
 מצב העוני בממדים כה חמורים.

השכלה הוכיחה את עצמה כמאפיין המיטיב לזהות את המצב 
לאשורו. כמעט מחצית מבעלי ההשכלה הנמוכה (פחות מתיכון מלא) 

אחוז, כשרבע  30חשבו שהעוני פוקד את תושבי ישראל בשיעורים שמעל 
רו  שרוב תושבי המדינה נמצאים ברמת עוני כמוצג בשאלה. מהם אף סב

ערבים וחרדים העריכו באופן דומה כי תחולת העוני היא כה קיצונית, 
ואילו בקרב החילונים שבין הנשאלים שיעור המעריכים שכיחות עוני 
בדרגה כזאת היה נמוך במידה משמעותית. מרביתם צלפו למעשה לנתון 

ובם של בעלי השכלה הגבוהה. אין זה מפתיע המתפרסם, וכך גם סברו ר
גם, שרמת ההכנסה של הנשאלים "השפיעה" על הערכותיהם. מרבית 
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העניים שבין הנשאלים העריכו שהעוני שכיח אצל יותר משליש 
מהאוכלוסייה, ואילו מרבית הנשאלים עם הכנסות מעל הממוצע ידעו 

 לאמוד באופן מציאותי יותר את שכיחות העוני.

אחוזים,  5. מיעוט קטן בקרב הנשאלים, האישי של הנשאליםמצבם 
העידו לגבי עצמם, שהכנסתם אינה מאפשרת להם לקיים את צרכיה 

אחוז, שאמרו שהכנסתם  26הבסיסיים של משפחתם. אליהם נוספו 
 31הכל -מאפשרת להם אך בקושי לקיים את משפחתם. כלומר, שבסך

ונתון זה תואם את תשובתם אחוז דיווחו שהם בעלי הכנסה נמוכה מאד 
באיזו מידה הכנסתכם דומה לממוצע. מכאן אנו למדים,  –האחרת 

שהערכת הנסקרים בשאלה הקודמת, לגבי יכולת התמודדות עם צרכים 
בסיסיים, היתה מבוססת על הבנה נכונה של פרמטר העוני ויכולת הקיום 

 הבסיסית.

 
בעים הינם בעלי שלושה ר –שפיר למדי  24מצבם של הצעירים עד גיל 

הכנסה המאפשרת קיום. קרוב לכך גם מצבם של המבוגרים, להוציא את 
, שמצבם קשה יותר. מפתיעה לעומת זאת, השכיחות הנמוכה 29-25גילאי 
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של קשישים, האומרים שהכנסתם אינה מאפשרת להם קיום (רק  אחוז 
אמריקה הם -אחוז). ילידי אירופה 27אחד) או מאפשרת בקושי קיום (

מבוססים ביותר בין הנחקרים, ובעקבותיהם ילידי הארץ דור שני וילידי ה
אמריקה. די קרובים להם יוצאי חבר -הארץ שאביהם נולד באירופה

המדינות שעלו לישראל בגלי העלייה המוקדמים. העולים החדשים (שנות 
אפריקה, והם בתחתית סולם -התשעים) דומים במצבם לילידי אסיה

 פי הסקר יחד עם האוכלוסייה הערבית.ההכנסות בקרב משתת
גם מהתשובות בסקר נמצא כי השכלה מתואמת חזק מאד עם הכנסה 

רק חמישית מבעלי השכלה אקדמית דיווחו על קושי לקיים את עצמם,  –
לעומת כמעט שני שליש מבעלי ההשכלה הנמוכה. מרבית הערבים דיווחו 

ק שליש מהם אמרו שאינם יכולים לקיים עצמם (או יכולים בקושי), ור
שהכנסתם מספיקה לקיום המשפחה. לעומתם, החרדים באוכלוסיית 
הסקר אינם במצב גרוע מזה של היהודים האחרים, ויש מקום לחשוד, 
שהדבר קשור עם דימוי עצמי, דפוסי חשיבה, ורמת ציפיות, אשר יכולים, 
אולי, להסביר את השכיחות הגבוהה של חרדים שהכנסתם מאפשרת 

ם בסיסי. ייתכן גם, שמקורות ההכנסה שלהם מנוצלים באופן להם קיו
של דפוסי חשיבה, יעילות  –יעיל יותר. אינדיקציה נוספת בכיוון זה 

אפשר לקבל מהעובדה שאנשים המגדירים עצמם  –השימוש בהכנסה וכו' 
כבעלי הכנסה נמוכה בהרבה מן הממוצע דיווחו שהם יכולים לקיים 

חוז מכלל בעלי ההכנסה הנמוכה בהרבה א 28עצמם בעזרת הכנסתם (
 מהממוצע דיווחו כך).

"האם הסדרי הפנסיה  –. שאלה נפרדת בפרק זה מתייחסת לעתיד פנסיה
אחוז  -28שלך מספקים את צרכיך לאחר פרישה". נמצא, כי רק ל

מהמשתתפים יש הסדרי פנסיה מספקים במידה רבה או אף רבה מאד. 
עונים "במידת מה" על הצרכים. כל  אחוז דומה סבור שההסדרים שיש לו

האחרים מרגישים שהסדרי הפנסיה לא יספקו את צורכיהם, כאשר 
 חלקם בחרו בקטגוריה של "לא כל כך עונים על הצרכים".

זוהי אחת השאלות בסקר, שבתשובות עליה נתגלו הבדלים לפי מין, 
וכמצופה הגברים "מסודרים" יותר מהנשים. כמעט מחצית מכלל הנשים 

סרות הסדרי פנסיה מספקים. לעומת זאת נתקבלה תוצאה שונה מן ח
הצפוי בהתפלגות לפי גיל. ראשית, רוב קבוצות הגיל דומות זו לזו 
בהתייחסותן להסדרי הפנסיה שלהן, כולל קבוצת הקשישים. באשר 

ומטה, רוב הנשאלים ציינו ש"אין להם  30לקבוצות הגיל הצעירות, בני 
קבוצת האנשים בגיל של ערב פרישה, היינו  דעה" בנושא. חריגה היא
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 23. מחציתם מודאגים מאד מהסדרי הפנסיה, ורק 64-50קבוצת גילאי 
אחוז סבורים שההסדרים שיש להם יספקו את צורכיהם. מקרב 

אחוז בחרו לענות  -40הנשאלים שעלו בשנות התשעים מחבר המדינות, כ
ליש העריכו שהסדרי ב"אין דעה". בין אלה שכן חיוו את דעתם, כשני ש

אחוז) עונים על  29אחוז) או "כלל לא" ( 37כך" (-הפנסיה שלהם "לא כל
 צורכיהם.

בהתפלגויות לפי רמות השכלה והכנסה (אשר כבר מצאנו מתאם גבוה 
ביניהן בשאלות שונות) יש לציין, שגם משכילים עם תואר שני ושלישי 

מהמקרים. שפר  אחוז -39אינם מגיעים להסדרי פנסיה נאותים אלא ב
חלקם של בעלי הכנסות גבוהות מאד, אשר גם הכנסתם הצפויה לעת 

אחוז "מסודרים" בהחלט  ומחצית מהם אף  60פרישה מניחה את הדעת: 
"במידה רבה מאד". לעומת זאת, העניים בהווה יהיו גם עניים לעת 

 9זקנתם, כפי שניתן ללמוד מדיווחיהם על הסדרי הפנסיה שלהם: רק 
רבעים מכלל העניים, אין  "מסודרים", ואילו למרביתם, שלושה אחוזים

אחוז, יש הסדרים  16הסדרי פנסיה העונים על צורכיהם. לנותרים, 
 מספקים "במידת מה".

ישנה קבוצה אחת, שלגביה אפשר לבחון את המצב ברמה אקטואלית 
פנסיונרים בהווה. אלה נמצאו מחולקים כלהלן:  –ולא ברמה חיזויית 

 16אחוז במידה רבה מאד,  12אחוז יש הסדרי פנסיה מספקים ( -57ל
אחוז הסדרים ש"לא כל  -31אחוז במידת מה), ל -29אחוז במידה רבה, ו

אחוז, שההסדרים כלל לא  -12כך עונים על הצרכים", ויש ביניהם יותר מ
 מספקים את צורכיהם.

התמונה המסכמת בצד ההכנסות היא, שלמרבית האנשים הכנסה 
רת להם להתקיים, אבל לשליש מהם קשה להתקיים מהכנסתם, המאפש

והדבר נכון אפילו אצל משכילים מאד. יחד עם זאת, מצבם שפיר, בעיני 
עצמם, באופן יחסי, משום שהם סבורים כי מצבה של כלל האוכלוסייה 
חמור בהרבה, אף קשה יותר ממה שמלמדים הנתונים הרשמיים על 

מקרה, הסדרי הפנסיה המדווחים הם  התפלגות ההכנסות בישראל. בכל
הפנסיונרים בפועל אינם  –לקויים במידה רבה, והדבר איננו רק תחזית 

שטרם פרשו. התוצאה  מתארים תמונה שונה מזו המצטיירת אצל מי
דאגה רבה יותר מבני הגיל  היא, שאנשים הקרובים לגיל פרישה מביעים

   האחרים.
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 . תעסוקה ואבטלה6

בישראל קיים מזה מספר שנים רפיון בתעסוקה, לאחר טלטלות עזות 
שחלו במשך עשור התשעים, שדפוסן מורכב ואף יחיד במינו: ראשיתו של 
המצב הנוכחי נעוצה עוד בסוף שנות השמונים, בהמשך לפעולות הייצוב 

ם אחוזי 9שררה אבטלה של  1989הכלכלי של אמצע אותו עשור. בשנת 
-1964(הרבה יותר לעומת כל תקופה קודמת אחרת, זולת שנות המיתון 

). הלחץ על שוק העבודה בעקבות גל העלייה העלה עד מהרה את 66
אחוז, ומה שמפליא יותר הוא הירידה התלולה  12האבטלה לשיעור של 

חל גידול רב באבטלה  1996אחוזים. ואולם בשנים מאז  6לאחר מכן לכדי 
 אחוזים.  -9ברמה של קרוב ל והוא ניצב מאז

משתתפי הסקר נשאלו, האם הם מרגישים מאוימים איום האבטלה. 
באופן אישי מפני אבטלה. התשובות שנתנו הנסקרים הצביעו על מצב 
חמור, ללא יחס לעומק האבטלה בפועל. יותר ממחצית הנשאלים חשו 

ה: איום ממשי, על עצמם או על בני משפחתם, מפני אפשרות של האבטל
אחוז חשים כך במידה  15אחוזים חשים מאוימים במידה רבה מאד,  10

אחוז חוששים מכך "במידה מסוימת". משמעות הממצא היא,  -16רבה, ו
שנוסף לקורבנותיה הישירים של האבטלה, גם המועסקים ומשפחותיהם 
נמצאים במצוקה בהקשר לכך, משום שאיבדו את הביטחון במצבם. 

מוגנים והם עלולים במועד כלשהו למצוא את  התחושה היא שהם אינם
עצמם באותו מצב כמו חבריהם המובטלים בפועל. מעניין לציין כי 
בהשוואה עם הסקר שנערך לפני שנה, אנו מוצאים שאחוז המודאגים 

אחוזים, ושיעור החוששים "במידה  -10ל -14"במידה רבה מאד" ירד מ
 אחוז. -15ל -19רבה" ירד מ

ל נמצא, שהקבוצה החשה מאוימת יותר מכולן היא בהתפלגות לפי גי
אחוז מרגישים תחת איום ממשי  62בקרבם  – 29-25קבוצת גילאי 

ומתוכם כמחצית מרגישים מאוימים ב"מידה רבה" ואף "רבה מאד" 
(כעשירית מכלל הקבוצה). אצל הקשישים נמצא אחוז קטן יחסית של 

הזה אינו מובן,  חוששים "במידה רבה" מאבטלה, ולכאורה גם האחוז
 אבל ההסבר לו נעוץ בכך שהשאלה התייחסה גם לבני משפחה קרובים. 
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שוויונית, אין -בשים לב לשיעורי האבטלה הגבוהים ולתחולתם הבלתי

אחוז מחסרי ההשכלה מגלים דאגה רבה מפני אפשרות  -37זה מפליא ש
אחוז מתוכם מביעים  25שהאבטלה תפקוד אותם. עליהם נוספים עוד 

אגה "במידה מסוימת". אולם מסתבר, שגם בין המשכילים ביותר, בעלי ד
אחוז  23אחוז דאוגים מאד, ועוד  22תואר שני ושלישי, נמצאים 

החוששים ב"מידה מסוימת". ערבים נטו יותר מכולם לחשוש מפני 
אחוז  18אחוז "במידה רבה" ו"במידה רבה מאד", ועוד  40 –אבטלה 

אחוז. אולם הדאגה המירבית נתגלתה  58 הכל-סך –"במידה מסוימת" 
אחוז, התבטאו  74אצל בעלי הכנסה נמוכה במיוחד, שרובם המכריע, 

אחוז מכלל העניים הביעו דאגה רבה עד רבה מאד.  50בכיוון זה, וכמעט 
יד חשופים במיוחד, אבל הדבר משקף -ייתכן שהם מועסקים במשלחי

כנת האבטלה היא הרבה בוודאי גם את חוסר הרזרבות שלהם, שבעטיו ס
 יותר מוחשית.

השאלה הבאה התייחסה למועסקים שבקרב שביעות רצון מעבודה. 
הנסקרים, והם נשאלו מה  שביעות רצונם מעיסוקם. מסתבר, שהרוב 
המכריע של כלל הנשאלים מרוצים וחלקם אף מרוצים מאד. גם חלק 

10

15

26

21

28

במידה רבה מאוד

במידה רבה 

במידה מסוימת

במידה קטנה

כלל לא

. האם את/ה או מישהו מבני משפחתך הקרובה  ציור 6
מרגיש חשוף לאפשרות של אבטלה? 

אחוזים
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ים כלל. אחוזים בלבד אינם מרוצ -6גדול מהנותרים הם רק מסויגים, ו
כחמישית מהנשאלים  –בולטים בשביעות רצונם הקשישים העובדים 

שלא נמצא בהם אף אחד האומר שאינו מרוצה כלל.  –בקבוצת גיל זו 
לעומת זאת, בני כל הגילים האחרים דומים זה לזה, עם הבדל אחד, אצל 

, שלא נמצאו בקרבם כמעט אנשים שאמרו שהם כלל לא 29-25גילאי 
 מרוצים.

ב גדול מבין בעלי השכלה נמוכה מרוצים מעבודתם, אם כי גם רו
במידה פחותה מאחרים, וגם עולי שנות התשעים מרוצים או מרוצים 

אחוז. המרוצים ביותר מבין כל הנשאלים הם החרדים, ששיעור  63 –מאד 
אחוז מרוצים  41אחוז, וביניהם  85המרוצים ומרוצים מאד בהם הוא 

עם תוצאות הסקר הקודם מלפני שנה,  מאד. הממצא האחרון, העקבי
הוא שלמעלה משני שליש מכל הנשאלים החרדים עבדו. ככלל, נראה 
שהערבים אינם כה מרוצים כמו היהודים, ושיעור המרוצים אינו עולה על 

אחוז. בחלוקה לפי מעמד בעבודה נמצא שיעור גבוה מאד של שביעות  65
ולם בעלי ההכנסות הגבוהות אחוז, ועולים על כ 88 –רצון בקרב עצמאיים 

אחוז מהם הביעו שביעות רצון, ויותר מחציים אף מרוצים  94 –במיוחד 
 מאד.

. התפלגות התשובות על שאלה זו קרובה סיכויים למצוא עבודה מתאימה
יותר לאלה שהתקבלו בתשובות על חשש מפני אבטלה, ולא לתשובות על 

אחוז) סבורים, שיש  42שביעות רצון מעבודה. קרוב למחצית הנשאלים (
לאנשים היום סיכויים נמוכים בלבד למצוא תעסוקה ההולמת את 

אחוז מעריכים, שיש סיכויים טובים למצוא עבודה  22כישוריהם. רק 
אחוזים בלבד מעריכים שהסיכויים הם  4מתאימה, ומיעוט מבוטל של 

"טובים מאד". מה שמחמיר את המצב הוא ההרעה שחלה על פני זמן, 
קף בעובדה שבסקר הקודם, של השנה שעברה, שיעור המאמינים כמשת

 אחוז. -30בסיכויים טובים למציאת עבודה מתאימה היה קרוב ל
בהתפלגויות לפי מין וגיל ניתן למצוא הבדלים קלים בלבד לעומת 
הממוצע הכולל. אצל נשים נמצאה פסימיות רבה יותר מאשר אצל גברים, 

יניהן סיכויים טובים או טובים מאד, אחוז רואות לנגד ע 17כאשר רק 
אחוז בקרב הגברים. יש לציין שזהו אחד התחומים המעטים  28לעומת 

הם,  64-50בהם נמצאו הבדלים בין שני המינים. קשישים ואנשים בגיל 
כמצופה, פחות אופטימיים מהאחרים, והתפלגותם קרובה לזו שנמצאה 

 אצל נשים.
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צאי חבר המדינות, שבקרבם רק נקודת שפל לפי מוצא מתגלה אצל יו
אחוז סבורים שניתן למצוא עבודה המתאימה לכישורים האישיים.  12

מה שמחמיר את הממצא הזה הוא, שהדבר חל כמעט באותה מידה לא 
רק על עולי שנות התשעים, אלא גם אצל עולים מהגל הקודם, שהם 

אמריקה רואים לנגד עיניהם -למעשה ותיקים בארץ. יוצאי אירופה
סיכויים טובים יותר מהאחרים וגם ילידי ישראל דור שני קרובים אליהם 

אפריקה (גם אם הם -בהערכה. לעומת זאת, שיעורם של יוצאי אסיה
עצמם נולדו בישראל) נמוכים יותר לגבי הסיכוי למצוא עבודה מתאימה 

 בהשוואה לקבוצות שהזכרנו.
 

תאימה לכישוריהם? . מה הסיכויים של אנשים למצוא כיום עבודה המ4לוח   

סיכויים  
טובים 
 

סיכויים 
 טובים

סיכוי 
 מסוים

סיכויים 
 נמוכים

כלל אין 
 סיכוי

      םאחוזי

 6.4 35.9 35.9 17.3 4.4 כלל האוכלוסייה

 5.8 34.0 32.0 22.6 5.6 גברים

 6.9 37.4 39.2 31.1 3.4 נשים

      השכלה

לקייסודית, תיכון ח  6.5 10.2 26.9 47.2 9.3 

 7.0 37.7 33.2 19.0 3.1 תיכון מלא

תיכונית או תואר ראשון-על  4.1 17.0 41.2 31.6 6.1 

 2.7 27.7 42.0 19.6 8.0 תואר שני או שלישי

 
חסרי השכלה מועדים, כנראה, בעיני עצמם לאי מציאת עבודה, וקרוב 

אחוז מהם  17אחוז מהם רואים לנגד עיניהם סיכוי קלוש לכך. רק  -60ל
אים סיכויים ממשיים למצוא עבודה, אם כי יש לציין שאפילו בעלי רו

 השכלה גבוהה מאד אינם אופטימיים.
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אצל הערבים שבין הנשאלים נמצאה תמונה דומה לזו המאפיינת את 
דתיים, ואילו  –חסרי השכלה. בין היהודים נמצאה קבוצה אחת פסימית 

אופטימיים יותר, חרדים, מסורתיים וחילוניים הם  –הקבוצות האחרות 
 בסדר עולה כפי שמנינו כאן.

התמונה הפסימית ביותר מתגלה בהתפלגותם של בעלי ההכנסה 
אחוזים סבורים שיש סיכוי טוב למציאת  6הנמוכה מאד, שמהם רק 

עבודה מתאימה. יש להניח שההערכות שבכל הקבוצות מבוססות על 
ת הערכת התרשמות אישית, והסיכויים שהאנשים נותנים מייצגים א

המצב הצפוי לעצמם או לאנשים אחרים במעמד כלכלי דומה. הדבר 
מסביר הן את התפלגות העניים, כפי שהוזכרה, והן את התפלגות 

 –העשירים שבמדגם, אשר כמעט מחציתם מאמינים שיש סיכוי טוב  
 למצוא עבודה מתאימה. –ואפילו טוב מאד 

שאלת העובדים הזרים,  . כללנו בפרק זה אתמדיניות כלפי עובדים זרים
לא כגורם מסביר או מוסבר בהקשר לשלוש השאלות הקודמות, אלא 
כהיבט נוסף בתחום התעסוקה. אבל ניתוח מעמיק יותר מהמוצג כאן 
עשוי, אולי, למצוא קשר בין ההתייחסות לשאלה זו ובין הניסיון האישי 

 בתחום העבודה. 
שוות גודל.  מסתבר כי הנסקרים מתחלקים לשלוש קבוצות כמעט

בתשובה לשאלתנו בעניין העובדים הזרים: השליש הראשון חושב, שיש 
למנוע את כניסתם של עובדים זרים ואף לגרש את מי שכבר נמצא 
בישראל. (ראוי לציין, כי שיעור החושבים כך בשנה שעברה היה יותר 
ממחצית הנחקרים). השליש השני מוכן להתפשר עם המציאות ולהתיר 

כאן להישאר, אך מתנגד להמשך כניסתם של עובדים זרים  למי שנמצא
אחוז בחרו בתשובה "לתת להם תנאים  30נוספים. ובהשלמה להם, 

 שווים לאלה המקובלים לגבי עובדים אחרים במשק".
גם כאן, כמו בשאלה קודמת בתחום התעסוקה, נמצא הבדל מסוים 

החלוקה לפי בין המינים, כאשר כאן הגברים קיצוניים יותר מהנשים. 
, המציגים 29-25קבוצות גיל של הנשאלים אינה מגוונת, זולת גילאי 

עמדה קשוחה מן האחרים. ייתכן שהם חשים מאוימים יותר מהאחרים, 
ולגביהם מיקומה של שאלה זו בפרק הנוכחי היא יותר רלבנטית במובן 
זה, החושף קשר בין הרגשת האיום הכללי על התעסוקה ובין העמדה 

 ת להעסקתם של זרים בישראל. המתנגד
שכיחות גבוהה (יותר ממחצית הנשאלים) של דרישה לגירוש העובדים 
הזרים נמצאה אצל חסרי השכלה, אצל בעלי הכנסה נמוכה מאד, ואצל 
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אחוז הסבורים שיש  48חרדים. הקבוצות הבאות בהחמרתן, בשיעור של 
מדינות (לגבי לגרש את הזרים, הם ערבים, דתיים ועולים ותיקים מחבר ה

האחרונים יש לציין, שקבוצת העולים החדשים, עולי שנות התשעים,  הם 
 –ליברלים אף יותר מהממוצע). קבוצות שבהן נמצאו שיעורים נמוכים 

-של תומכים בגירוש כוללות חילונים, ילידי אירופה –יחסית לממוצע 
והה אמריקה, ומשכילים בעלי תואר שני או שלישי, וכן בעלי הכנסה גב

מהממוצע,  סטודנטים וחיילים. הקבוצה הבולטת ביותר בתמיכתה 
להעניק לזרים תנאים שווים הם עולי שנות התשעים, וגם קשישים 

 וחילוניים אינם מפגרים הרבה אחריהם.

לסיכום, המצב האובייקטיבי בתחום התעסוקה אינו מרנין, ועל אף 
לילית הישירה השיפור הקל באבטלה, המצוקה עדיין קשה. התוצאה הש

ברורה, אך בפרק זה נמצאנו למדים שהמצב גרוע אף מכך בגורמו 
תוצאות שליליות עקיפות בדמותן של דאגות וחששות מפני היחשפות 
עצמית לאבטלה. מתלווה לכך הערכה, בשיעורים גבוהים, שהמשק 
הישראלי אינו מעמיד סיכויים טובים בפני המחפשים עבודה או 

עבודה. הצד החיובי המתגלה בפרק זה הוא,  המבקשים להחליף מקום
שבמידה רבה מביע ציבור המועסקים שביעות רצון מעבודתם, וכמו כן 
הדאגות מפני אבטלה הוקלו במידת מה לעומת המצב בשנה שעברה. מכל 
מקום, הדאגות הן, כאמור, עדיין ניכרות, ואולי הן עומדות ברקע 

דים הזרים. ההתנגדות תשובותיהם של רבים מהנשאלים בעניין העוב
להבאתם גדולה מאד, יותר משני שליש הנסקרים, והדבר מגיע אף 

 ידי שליש מהנחקרים.-לקיצוניות של דרישה לגרשם, המובעת על

 . מצוקות7

בסקר נבחנה באופן ממוקד שאלת המצוקות הישירות שבהן נתקלים 
 בחברה, ובמיוחד בדקנו מה חושב הציבור על המערכות האמורות לבוא

לעזרתם של אנשים במצבי מצוקה. התייחסנו למצוקות בעלות אופי כללי 
וכן באופן ספציפי לגבי טיפול בקשישים. נלוותה לכך שאלה שנגעה 

 להרגשת הביטחון האישי והחשיפה לאלימות.

. מערכת הרווחה הישראלית מקיימת שורה של עזרה במצוקה כלכלית
טוח הלאומי מעניק הגנות לאנשים הנמצאים במצוקה כלכלית. הבי

קצבאות כספיות בהיקפים גדולים מאד למשפחות עם ילדים ולקשישים, 

 
 



                                                                                                   החוור יתוריש רקס
    189                                                          

וקצבאות מגיעות גם לידיהם של אנשים שאינם מוגדרים כנזקקים. 
במקביל לכך מפנה הביטוח הלאומי מקורות כספיים לאנשים שנמצאים 
במצוקה כלכלית: השלמת הכנסה, דמי אבטלה, קצבאות נכות ועוד. 

ם נשאלו, מה הם סבורים לגבי העזרה שמגישה המדינה לאזרחים הנחקרי
האם ניתנת עזרה במידה רבה מאד, רבה,  –שנקלעו למצוקה זמנית  

 מסוימת, או לא מספקת. 

 
אחוז) מכל הנשאלים סבורים שהעזרה  58מתברר שיותר ממחצית (

אינה מספקת. תשובה זו מעוררת תהייה, לאור ההסדרים הרבים 
אמור, בעיקר במסגרת הביטוח הלאומי ולא רק בה. זאת הקיימים, כ

חושבים שהעזרה הניתנת היא מספקת  –אחוז  28 –ועוד, מרבית האחרים 
אחוז מעריכים שהעזרה הממלכתית  14רק  –"במידה מסוימת". בקיצור 

הניתנת לאנשים במצבי מצוקה חולפים היא רבה או רבה מאד (מיעוט 
 מבוטל ענה "רבה מאד").
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אפריקה, -בעיקר מאסיה –ים בהערכה השלילית עולים ותיקים בולט
אחוז. שיעורים גבוהים  63אמריקה, עם -אחוז, אבל גם מאירופה 72עם 

אחוז, ובדרגת ההחמרה הבאה היו משכילים  68נמצאו גם אצל חרדים 
אחוז), דתיים, קשישים ועצמאיים, ילידי ישראל דור שני.  63מאד (

של מי שסבורים שהעזרה אינה מספקת נמצאו  לעומתם, שיעורים נמוכים
אחוז). נראה, כי הערכה זו  36אחוז) וערבים ( 44אצל עולי שנות התשעים (

 בשתי הקבוצות האחרונות משקפת בעיקר רמת ציפיות נמוכה.

. חוק הסיעוד, אשר פועל באופן רחב מאז הסדרי סיעוד לקשישים
פקודם לקוי, עזרה ראשית שנות השמונים, מאפשר לספק לקשישים, שת

סיעודית בביתם, כדי לאפשר להם להישאר בביתם למרות מוגבלותם 
הפיזית. הנחקרים נשאלו, האם להערכתם ההסדרים הקיימים אכן 
 משיגים את היעד לאפשר לקשישים המוגבלים להישאר בביתם בקהילה. 

מחצית מהנשאלים השיבו שההסדרים הקיימים משיגים את יעדם 
הם משיגים את היעד "במידה רבה" או "רבה מאד"). (מיעוטם חשבו ש

לעומתם, המחצית האחרת סבורה שהיעד אינו מושג במידה מספקת, 
 אף סבורים שהיעד אינו מושג כלל. –אחוז  15 –וחלקם 

נושא הסיעוד מעסיק, מטבע הדברים, את הקשישים, ובקרב בני גיל 
ים הקיימים זה בין הנשאלים אכן גדול מאד מספר המעריכים שההסדר

אינם מספקים. יחד עם זאת, הם אינם כה קיצוניים כמו הצעירים מהם, 
אחוזים מהם סבורים שהמצב  9ומעלה, בכך שרק  -50ומעלה ו 30גילאי 

אחוז סברו כך.  20, בעוד שאצל הצעירים מהם, כמעט כללאינו מספק 
ההסבר לכך יכול להיות, שהקשישים משתתפי הסקר אינם בעצמם 

ל שירותי הסיעוד, ואילו הצעירים מהם ייתכן שנחשפו לצורך צרכנים ש
לסעוד את הוריהם. ברוב הקבוצות שכיחות התשובה שההסדרים "לא 
מספקים" או "לא משיגים כלל את היעד"  דומה למדי, אולם קבוצה 
אחת המתבלטת בדאגתה היא של אנשים במעמד עצמאי בעיסוקם. נימה 

לי חבר המדינות, ובמיוחד אצל עולי אופטימית מסוימת נתגלתה אצל עו
אפריקה. לגבי -שנות התשעים וכן אצל ילידי הארץ ממוצא אסיה

האחרונים, ייתכן שהנטייה בחברה שמרנית יותר לשלב את הקשישים 
במשפחה מורחבת מקטינה את ההישענות על הסדרים מוסדיים. בכל 

ם אופן, גם אצל מרביתם שוררת התחושה, שההסדרים הקיימים אינ
 משיגים את יעדם.
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. בפרק זה של מצוקות אישיות כללנו גם שאלה בדבר חשש מאלימות
תחושת החשיפה לאלימות, נושא כאוב מאד בחברה הישראלית. כמו 
בהקשר לאבטלה, גם כאן לנזק הישיר הנגרם לקורבנות האלימות מצטרף 
נזק עקיף, המתבטא בחששם של רבים מפני האפשרות שיהיו בעצמם 

לאלימות. אולם על אף שהממצאים בתחום זה אינם קלים,  קורבנות
בלשון המעטה, הרי ש"חצי הכוס המלאה" באה כאן לידי ביטוי בהשוואה 

אחוז  30עם תוצאות הסקר של השנה שעברה. באותו סקר נמצאו 
מהנשאלים, אשר דיווחו שהם או בני משפחתם חשופים לאלימות במידה 

 –אחוז  -17והנה, השנה ירד השיעור לרבה וחלקם אף במידה רבה ביותר. 
שיעור לגמרי לא מבוטל, אבל נמוך כמעט עד כדי חצי מזה של השנה 

חל  –אלה הסבורים שאינם חשופים כלל  –הקודמת. גם בקצה הנגדי 
אחוז, כפליים יותר  30השנה שיפור רב ושיעורם של הטוענים כך עולה על 
בדלים אלה בין שתי משיעורם בשנה שעברה. ייתכן שניתן להסביר ה

התקופות, לפחות בחלקם, בהבדלים בשכיחות האירועים האלימים 
בתקופות הסקר, ובעוצמת משתנות של הדיווח עליהם באמצעי 

 התקשורת. 
 
 

 



 רקס                                                                                                        192
 החוור יתוריש

ברוב קבוצות המשנה היתה תחושת ביטחון בשיעור קרוב לממוצע, 
 40אחוז, אך בשתי קבוצות הגיעה הרגשה זו לכדי  30שעלה, כאמור, על 

אפריקה. מנגד היו קבוצות -אחוז ומעלה, והן החרדים וילידי אסיה
מסוימות שרמת הביטחון הגבוהה ("לא חשוף כלל") היתה נמוכה מאד 
בקרבם, ובולטים ביניהם עולי חבר המדינות. במדרג לפי השכלה, נמצא 
ששכיחות העונים בחיוב על הקטגוריה "כלל לא חשוף" יורדת ככל שרמת 

החל בחרדים הרואים  –ם בדירוג לפי דתיות קיים רצף  ההשכלה עולה. ג
עצמם בטוחים יותר, המשך בדתיים, דרך מסורתיים, ועד חילוניים, 

אחוז בלבד. בחלוקה לפי רמת  22שאצלם שיעור הבטוחים מאד הוא 
הכנסה לא נמצאה סדירות כלשהי. נשים אינן שונות מגברים בעניין זה, 

 רים מהם.אך קשישים מודאגים יותר מהצעי

לסיכום, נראה שהאזרח הישראלי מצפה לעזרה רבה מצד הרשויות 
כדי להתמודד עם מצוקות כלכליות, והמציאות הקיימת אינה מספקת 
אותו. שיעור שביעות הרצון בתחום זה היא הנמוכה ביותר מבין כל 
התחומים שנסקרו. גם הסדרים בצד הפיזי, בתחום הביטוח הסיעודי, 

רכים ועל היעדים שנקבעו להם, לדעת הנחקרים. אינם עונים על הצ
בהשלמה לכך, רבים מהנשאלים מודאגים ממצב הביטחון האישי, אבל 

המצב  –רבים מהם מרגישים שאינם חשופים כלל לאלימות, ויתרה מזו 
בתחום זה השתפר מאד, כפי שעולה מהשוואת סקר זה עם הסקר שנערך 

 בשנה שעברה.

 . דיור8

חד ממאפייני הרווחה החשובים, והפתרונות הניתנים איכות הדיור היא א
בתחום זה הם בעלי חשיבות מיוחדת במדינה כמו ישראל, שבה נקלטים 
גלי הגירה מסיביים בהווה, וקיים עוד צורך להמשך המאמץ להסדיר את 
קשיי הדיור של אלה שעלו בעשורים קודמים. הבעלות על דיור נפוצה 

והדבר  –ה שכורה היא פחות שכיחה דיר –בישראל כדגם כמעט בלעדי 
מחייב מאמץ מיוחד מצד כל זוג המבקש להקים כאן את ביתו. הנסקרים 
נשאלו, אפוא, האם דירתם מספקת את צורכי המשפחה, ובהמשך נשאלו 
האם הם רואים קושי במציאת דיור מתאים. בהשלמה לכך נבדק הנטל 

 שמרגישות המשפחות במימון הדיור שלהם.
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ברובם הגדול גורסים הנסקרים שדירותיהם עונות על . רמת הדיור
צורכיהם, והדבר נכון כמעט לגבי כל הקבוצות: שני שליש מכל המשיבים 
ענו באופן החלטי שהדירה מספקת את צורכי המשפחה, ומרבית האחרים 

אחוז מכלל  13העריכו שהפתרון הקיים אצלם מספק "באופן סביר". רק 
הם אינה מספקת את צורכי משפחתם. הנחקרים קבעו שרמת הדיור של

נמצאו הבדלים בין קבוצות שונות בעוצמת החיוב. הבדלים גדולים 
נמצאו, למשל, בין קבוצות גיל, כאשר המרוצים ביותר הם קשישים, 

. ייתכן שההסבר לכך 24-18וקרובים להם בתחושה זו הם הצעירים בגיל 
אלה נוטה לעתים טמון בגודל (או קוטן)  המשפחה, אשר בשתי קבוצות 

קרובות לכלול אדם אחד או שניים בדירה. אצל קשישים מתווספת גם 
העובדה, שהמצב הנוכחי שלהם מבטא את ההצבר של כל השנים שקדמו, 
כלומר אחרי שכבר התגברו על בעיות הדיור בשלבים קודמים של חייהם. 
גילאי הביניים הם אלה שפחות שבעי רצון, והם מייצגים את השנים 

 הן ההתמודדות עם בעיות הדיור עדיין בעיצומה.שב
ההתפלגות לפי המוצא והוותק מייצגת היטב את המתאם בין 

אמריקה הם -איפיונים אלה לבין מצב כלכלי והצבר רכוש: יוצאי אירופה
במצב טוב מיוצאי היבשות האחרות ואף מילידי ישראל דור שני. 

עולי שנות התשעים, אחרונים בדירוג הם עולי חבר המדינות, ובעיקר 
שליש  –שאצלם שביעות הרצון מהדיור היא הרבה יותר נמוכה מהממוצע 

 מרוצים אצל העולים לעומת שני שלישים, כאמור, בכלל האוכלוסייה.
בהבחנה לפי השכלה מרובדים הנשאלים באופן שאצל חסרי ההשכלה 

אחוז, בעוד שבעלי תואר שני  58שיעור החושבים שדירתם מספקת הוא 
אחוז מהמקרים. ביטוי מלא לכך ניתן בהתפלגות  -75שלישי מרוצים בו

כאשר בעלי  –המתואמת במידה רבה עם ההשכלה  –לפי רמת הכנסה 
ההכנסה הנמוכה הם הפחות מרוצים מכולם, ואילו הרוב המוחץ של בעלי 
ההכנסות הגבוהות מרוצים מדירתם. הממצא האחרון מעלה עובדה 

המדווחים שהכנסתם נמוכה הרבה מן  הראויה לציון: אצל אנשים
מביעים את דעתם  –יותר ממחציתם  –הממוצע נמצא כי רבים מהם 

שדירתם מספקת את צורכי משפחתם. אגב, זו גם השכיחות אצל הערבים 
אם יש תחום שבו אין  –שבין הנשאלים. מעניין גם, שבקרב היהודים 

. בין אם חרדים או הבדלים בין אנשים לפי דתיותם, הרי זה בעניין הדיור
אצל כולם שביעות הרצון  –דתיים ובין אם מסורתיים או חילוניים 

 מהדירה דומה לממוצע הכללי. 
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. האם הדירה שבה את/ה מתגורר/ת מספקת את צורכי משפחתך?5לוח   

 לא מספקת באופן סביר  כן 

    זיםאחו

 12.8 21.5 65.7 כלל האוכלוסייה

    גיל

18-24 78.7 10.7 10.7 

25-29 59.1 21.3 19.7 

30-49 58.4 26.5 15.2 

50-64 64.9 23.2 11.9 

65+ 81.1 15.6 3.3 

    הכנסה

 28.7 16.3 55.1 הרבה מתחת לממוצע

 15.8 30.4 53.8 מעט מתחת לממוצע

 7.9 23.3 68.8 ממוצעת

 7.5 15.7 76.7 מעט מעל הממוצע

 5.2 12.4 82.5 הרבה מעל הממוצע

 
. בתשובות לשאלה הקודמת נמצא כי אמנם ות למצוא פתרון דיורהאפשר

שני שלישים מכלל הנחקרים ראו את דירתם כמספקת, אך בכל זאת היה 
שליש שתשובתו היתה הפוכה. למרבה הצער מסתבר, כי שליש 

חברתי כשלהם אינם יכולים -מהנשאלים אמרו שאנשים במצב כלכלי
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נמוכה. סביר להניח, שאלה הם למצוא דיור מתאים, או שהאפשרות לכך 
אותם אנשים שדיווחו בשאלה הקודמת, כי דירתם אינה מספקת את 
צורכי משפחתם. לבד ממיעוט זה, מרבית האנשים סבורים שניתן להשיג 
דירה כמוגדר בשאלה, אך הם כוללים שלושה גושים דומים בגודלם לפי 
 תשובותיהם על דרגת הקושי במציאת דירה. הגוש האחד סבור

שהאפשרות לכך טובה, הגוש השני רואה את האפשרות כסבירה, 
והאחרון מגדיר את דרגת האפשרות כנמוכה. נוסף עליהם יש מיעוט, 
דומה בגודלו למיעוט הפסימי, הסבור שהאפשרות לאנשים כמותם 

 למצוא דירה היא טובה מאד.
בהבחנה לפי גיל לא נמצאו הבדלים גדולים, זולת הקשישים, שאצלם 

ר הסבורים שהאפשרות טובה או טובה מאד מגיע רק למחצית שיעו
השיעור שנמצא בממוצע לכלל המדגם. קשישים הסבורים שהאפשרות 
נמוכה, או אינה קיימת כלל, הם מחצית מכלל הקשישים במדגם. זהו גם, 
פחות או יותר, המצב אצל עולי שנות התשעים מחבר המדינות. בקבוצות 

של ילידי ישראל שפיר במיוחד, וקרובים  מוצא אחרות נמצא, כי מצבם
 אמריקה. -להם ילידי אירופה

בעלי תואר שני או שלישי סבורים יותר מכולם, שהאפשרות למצוא 
אחוז), אך רבע מהם  44 –דירה מתאימה היא טובה ואף טובה מאד (יחד 

בכל זאת חוששים שהאפשרות היא נמוכה או לא קיימת כלל. בקרב חסרי 
ה קיים אצל מחציתם. ובחלוקה לפי דתיות, החרדים השכלה החשש הז

דומים בהערכותיהם לאלו שנמצאו בקבוצת חסרי ההשכלה, ואילו 
 40החילונים יצאו עם תוצאות גבוהות כמעט כמו בעלי השכלה גבוהה: 

 אחוז פסימיים. 30אחוז סבורים שהאפשרות טובה או טובה מאד, אך 
חלוקה אחרת את היכולת  החלוקה לפי רמת הכנסה מגדירה יותר מכל

אחוז  13להשיג דיור מתאים. בקצה התחתון עומדים העניים, אשר רק 
מהם מאמינים שיש להם אפשרות טובה עד טובה מאד להשיג דיור 
מתאים, לעומת שני שליש מהם שאינם רואים כל סיכוי סביר לכך (זו 
השכיחות הגבוהה ביותר בסקר, הרבה יותר מאשר עולים חדשים מחבר 
המדינות). במהופך נמצאה תמונה זו  אצל בעלי ההכנסות הגבוהות: שני 
שליש מהם מאמינים שהאפשרות להשיג דירה מתאימה היא טובה עד 

אחוז שחשבו שהאפשרות לכך נמוכה  14טובה מאד, ובאופן מוזר נמצאו 
 או אינה קיימת!

. המשתתפים בסקר נשאלו באיזו מידה ההוצאות למימון מימון הדיור
ירה (שכר דירה, משכנתא והוצאות אחרות) מכבידות על רווחת הד
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המשפחה. נמצא, כי רבע מהאוכלוסייה רואים בכך הכבדה "רבה מאד" 
הכבדה "רבה". רבע מהמשיבים אומרים שהוצאה זו מכבידה  –ועוד רבע 

הכבדה -במידה מסוימת, והרבע הנותר רואה בכך הכבדה מעטה או אי
 יוצאיאמריקה (לא כן -ו הם ילידי אירופהכלל. יוצאי דופן בהערכה ז

עולי שנות  –אמריקה שנולדו בארץ) מצד אחד, ובכיוון הנגדי -אירופה
אחוז מהם רואים בהוצאות הדיור הכבדה רבה או רבה  65התשעים, אשר 

מאד. בכל הקבוצות האחרות התוצאות דומות לממוצע, עם חריגות 
  –שכיחות גבוהה מאד  בחלוקה לפי הכנסה, שבה מופיעים העניים עם

 שאצלם הקושי הוא רב מאד או רב, וכנגדם העשירים  –אחוז  70כמעט 
 שיותר ממחציתם אינם רואים הכבדה מצד הוצאות הדיור. 

 

לסיכום, אם לשפוט לפי תוצאות הסקר, הרי שתחום הדיור הוא אחד 
מתחומי הרווחה המשביעים רצון יותר מכל התחומים. מרבית האנשים 

אופן החלטי שרמת הדיור הקיימת אצלם עונה על צורכי משפחתם. ענו ב
מצד שני, המיעוט בקרב הנשאלים, אשר הדירה שלהם אינה מספקת, גם 

 רואים לנגד עיניהם קושי רב בהשגת דיור מתאים.

23
24

29

15
10

במידה
רבה מאוד

 במידה
רבה

במידה
מסוימת

במידה
מועטה

כלל לא
מכבידות

. באיזו מידה הוצאות הדיור מכבידות על רווחת   ציור 9
משפחתך?

אחוזים
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 דמוקרטיה של רווחה
להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של 
 כלכלת שוק

 ארנון גפני וצבי זוסמן 

 . מבוא1

, אשר הונח על שולחן הכנסת בסוף 2001במסמך "עיקרי התקציב" לשנת 
, נקבע לגבי יעדי התקציב, כי "היעד המרכזי של הממשלה 2000אוקטובר 

השוויון -מרכזי נוסף הוא "צמצום איהוא ביסוס הצמיחה המהירה". יעד 
הינו  בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזי

"התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה כלכלית שתלך 
 ותגדל ושתהיה תלויה, עד כמה שפחות, בתשלומי העברה".

האסטרטגיה של הממשלה להשגת יעדים אלה היא הקטנת משקל 
ורבותה במשק, כדי לאפשר את מיצוי פוטנציאל הצמיחה הממשלה ומע

של המשק הישראלי, תוך התבססות על צמיחת המגזר העסקי. הממשלה 
בארבע דרכים:  2001חותרת, כמו בשנים קודמות, שהדבר יושג בתקציב 

( הפחתת ההוצאה 2( המשך הפחתת הגירעון הממשלתי יחסית לתוצר; 1"
(  המשך הורדת החוב 4ת נטל המס; ( הפחת3הממשלתית יחסית לתוצר; 

הממשלתי יחסית לתוצר." בהתאם לכך החליטה הממשלה כי התקציב 
יתוכנן כך שהגירעון הכולל יחסית לתוצר )ללא אשראי( יירד  2001לשנת 

אחוזים וההוצאה הממשלתית יחסית לתוצר תקטן  1.75לרמה של 
ההוצאות  נקודות אחוז. כדי לעמוד במגבלה זו יקוצץ תקציב -0.75ב

מיליארד ש"ח. מדברי ההסבר לתקציב נובע גם כי,  -1.7הממשלתיות ב
חינוך, תשתיות,  –תגבור התחומים העומדים בראש סולם העדיפויות 

ידי תוספת תקציב מתוך ה"עוגה" -לא ייעשה על –והכשרה מקצועית 
הגדולה יותר, או התוצר הגדול יותר, העומד לרשות המשק לחלוקה, אלא 

 קיצוץ בתקציבי הממשלה האחרים. באמצעות
בנוי על ההנחה  2001השוויון, התקציב לשנת -באשר להקטנת אי

השוויון. "שני יעדים אלו: -שצמיחת המגזר העסקי תביא גם לצמצום אי
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השוויון בחלוקת ההכנסה הכלכלית אינם -קיימא ושיפור אי-צמיחה בת
לחזק את סותרים זה את זה. להפך, יש בכל אחד מיעדים אלה כדי 

. הצמיחה המואצת אמורה להבטיח גידול מתמיד במספר 1השני"
השוויון אמור לקטון -המועסקים תוך המשך מגמת הצמצום באבטלה. אי

ידי שתתאפשר התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה -על
 כלכלית שתלך ותגדל, ותוך הקטנת התלות בתשלומי העברה.

רומה הצפויה של המגזר העסקי הצמיחה המואצת שתבטיח את הת
ידי כמה צעדים: ראשית, הגדלת התקציב -השוויון תגובה על-להקטנת אי

להעלאת רמת ההשכלה וההכשרה בקרב מחוסרי עבודה, כאשר במקביל 
תמנע הממשלה ניצול לרעה של תשלומי ההעברה שהיא מעניקה, וכך 

דים יופחתו תשלומי ההעברה. ושנית, צמצום ממדי ההעסקה של עוב
ידי הגברת האכיפה נגד העסקת עובדים בלתי חוקיים, הפוגעת -זרים על

 בתעסוקת ישראלים וגורמת לרמת שכר נמוכה בעבודות בלתי מקצועיות. 
בנוי אפוא על ההנחה המרכזית, שעצם קיומה של  2001התקציב לשנת 

השוויון. -צמיחה כלכלית באמצעות המגזר העסקי יוביל לצמצום אי
ן הראוי לתת את הדעת על כך, שהתחדשות הצמיחה בהקשר זה, מ

בישראל מתקיימת במסגרת של שינוי מבני נמרץ הקורה במשק הישראלי, 
ידי התעשייה -שמאפיינו העיקרי הוא שהצמיחה והיצוא מובלים היום על

טק(. תופעה חיובית זו עשויה, במידה שתתמיד, לתרום -הטכנולוגית )היי
מאחר שזוהי צמיחה  -ם אליה וקוץ בה הרבה להעלאת רמת החיים, אול

בלתי מאוזנת, ענפי הייצור המסורתיים ממשיכים לדשדש. הצמיחה 
הבלתי מאוזנת מרחיבה את הפערים החברתיים והכלכליים בישראל, וזו 
תופעה שלילית המלווה את השינוי המבני העובר על ישראל. ניתן לתקן 

ות רבה יותר של ידי נקיטה באסטרטגיה שתפעיל מעורב-מצב זה על
הממשלה, בעיקר בתחום החברתי, במסגרת המשטר של כלכלת שוק. 
כלכלה זאת היא תנאי הכרחי להמשך הצמיחה של התעשייה הטכנולוגית, 
המתחייב מהפתיחות הנדרשת כדי להמשיך ולהשתלב בכלכלה העולמית. 
האסטרטגיה המשולבת תשיג, בצד חידוש הצמיחה, גם צמצום מעגל 

השוויון. הפרק מתמקד בעיקרי הדברים של מה שאנו -נת איהעוני והקט
תוך הצגת המעורבות הרצויה של  דמוקרטיה של רווחה,קוראים 

 הממשלה )באמצעות התקציב( בתהליך הצמיחה ובשירותים החברתיים. 

                                           
 .2000משרד האוצר,  1
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 חברתית הנוהגת בישראל, כדגם של -. המדיניות הכלכלית2
 "הדרך השלישית"    

ידי -חברתית הננקטת היום על-טגיה הכלכליתעל מנת להבין את האסטר
ממשלת ישראל, מן הראוי לסקור בקצרה את השינויים שחלו בשנים 
האחרונות בתפיסת עולמן של מפלגות העבודה למיניהן באחדות ממדינות 
המערב. בעשור האחרון חלו במדינות דמוקרטיות רבות במערב מהפכים 

דמוקרטיות או ליברליות, -פוליטיים, שהחזירו לשלטון מפלגות סוציאל
לאחר כשני עשורים של ממשלים שמרניים. המגמה הזאת החלה עם 

הברית,  ונמשכה במהפכים -בחירתו של ביל קלינטון לנשיא ארצות
שחוללו טוני בלייר בבריטניה, גרהרד שרודר בגרמניה ואהוד ברק 
בישראל. ההצלחה של השמאל והליברלים לחזור לשלטון התבססה, בין 

ר, על שינוי משמעותי של הדגשים אידיאולוגיים, ובמרכזם שחיקת הית
"מדינת הרווחה", אשר היתה קודם לכן עמוד התווך של המדיניות 

 חברתית של השמאל. -והחשיבה הכלכלית
ברוב המדינות בהן משלו מפלגות השמאל, או "מהמרכז שמאלה" 

התפיסה  בעבר, הן  הקימו וביססו, הלכה למעשה, מערכות הנגזרות מן
של "מדינת הרווחה", כגון ביטוח לאומי כתשתית לשמירת הביטחון 
הקיומי של התושבים, תשלומי העברה ומערכת המיסים המביאים 

שוויון בהכנסות,  מערכת בריאות ציבורית להבטחת הנגישות -לתיקון אי
של כל האזרחים לרפואה מונעת ולשירותים רפואיים, וצמצום המצוקה 

ידי עובדים -וסיוע ישיר לנזקקים בלשכות סעד על באמצעות טיפול
 סוציאליים, תוך טיפוח חקיקה נרחבת בהקשר זה. 

בשנות השבעים והשמונים, ובעיקר בעקבות משבר האנרגיה שפרץ 
, נאלצו מרבית מדינות המערב להתמודד עם משברים כלכליים, -1973ב

ה, כך עם מיתון ואבטלה עמוק-תחילה עם אינפלציה גבוהה ואחר
זמנית עם שתי התופעות, מצב שכונה -ולעיתים נדרשה התמודדות בו

"סטגפלציה". הייחוס של עיוותים  אלה לכישלון המעורבות היתרה של 
הממשלה בפעילות הכלכלית והחברתית, לגידול מופרז של תקציבי 
המדינה והמנגנון הממשלתי ולהסתאבות מדינת הרווחה, הפך בהדרגה 

חברתית והפוליטית של מובילי דעת -יבה הכלכליתלמרכיב דומיננטי בחש
הקהל. בהמשך לכך החליפו במרבית מדינות המערב ממשלות שמרניות  

דמוקרטים, אשר נתפשו כמנהלים מדיניות כלכלית בלתי -את הסוציאל
יציבות. בסביבה החדשה שנוצרה -אחראית, שהכניסה את הכלכלה לאי
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על השאיפה ל"ממשלה  הושם הדגש בשנות השמונים וראשית התשעים
קטנה", שתאפשר קיצוץ ניכר בהוצאות הציבוריות והקטנה משמעותית 
בנטל המיסוי; מדיניות מוניטרית שתשמור על יציבות מוחלטת של 
המחירים, אף במחיר של אבטלה עמוקה; ומדיניות כלכלית, שתשאיר 
את מרבית ההכרעות הכלכליות בידי "כוחות השוק". ואולם, בהמשך 

התממשות של הבטחות, -התפתחה בציבור תחושה של אי נחת מאיהזמן 
ותסכול מהיעדר צמיחה כלכלית מספקת, מגידול ניכר של האבטלה 

הצדק החברתי, שהתבטא בגידול משמעותי -בעיקר במדינות אירופה ומאי
הברית.  -השוויון בחלק ממדינות אירופה ובעיקר בארצות-של הפערים ואי

שובן של תנועות העבודה והליברלים לשלטון התפתחויות אלה סייעו  ל
 בשנות התשעים. 

המועצות והמשטרים הקומוניסטיים -בתוך כך, הרי התמוטטות ברית
באירופה המזרחית, אשר היוו את האנטיתיזה להסתמכות על כוחות 
השוק, עוררה חשיבה חדשה ובניית תדמית חדשה לתנועות העבודה, כדי 

ינות דמוקרטיות.  מנהיגי תנועות אלה להכשיר אותן  לשוב להנהיג מד
ניסחו מחדש את הבסיס האידיאולוגי שלהן ואף שינו את השמות של 
המפלגות כדי להדגיש את השינוי. כך הופיעו השמות: "הדמוקרטים 

הברית, "תנועת העבודה החדשה" ולאחר מכן "הדרך -החדשים" בארצות
לה את גישת השלישית" באירופה. במסגרת השינוי אימצו תנועות א

השמרנים בדבר חשיבות פעולתם של "כוחות השוק", שיבטיחו את 
הצדק -היעילות הכלכלית, אולם הן הבטיחו לפעול לתיקון תופעת אי

 החברתי, שהעמיקה, כאמור, בעקבות הסתמכות היתר על כוחות השוק.
 :2מספר עקרונות מרכזיים מסכמים את החשיבה של  "הדרך השלישית"

חברתית מהתחלקות העושר -את הדגש במדיניות הכלכליתיש לשנות  א( 
 ליצירת עושר, כלומר, לפעול להגדלת התוצר הלאומי.

 כלכלת השוק יוצרת שגשוג יותר מכל שיטה אחרת. ב(
הממשלה חייבת לשמור על יציבות כלכלית, לכן אין לקדם צמיחה  ג( 

ותעסוקה באמצעות גירעון בתקציב הממשלתי, אלא יש להקטין את 
 רמת החוב ממשלתי.

יש להנהיג רפורמות שיתקנו את מבנה המוסדות ואת כלי ביצוע  ד(
המדיניות בתחומי הכלכלה והרווחה ויתאימו אותם לעידן המודרני,  
ולהשתלבות בכלכלה העולמית )הכפר הגלובלי(. הרפורמות תהיינה על 

                                           
2 Giddens  ,2000. 
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בסיס העיקרון, שאין להפריד יותר בין מדיניות כלכלית ומדיניות 
רתית,  המשולבות זו בזו. יש לבחון פתרונות חברתיים בהתחשב חב

המדיניות  הכלכלית חייבת  –בעלותם והשפעתם על הכלכלה ולהיפך 
 להיבחן גם על רקע השפעתה על הקידום החברתי.

הדגל של "ממשלה קטנה" אומץ, והטענה היתה שיש להפחית את  ה( 
ת שהרגולציה רמת המעורבות הממשלתית  ולשאוף להגמשה במקומו

מעכבת יוזמה ושינוי טכנולוגי, במגמה שהמגזר העסקי יוביל את 
 הצמיחה ויקדם את הרווחה.

יש להתמקד בדאגה לשוויון ההזדמנויות, ולפיכך על הממשלה לטפח  ו( 
 ולפתח את החינוך והתשתיות.

"הדרך השלישית" באותן מדינות בהן הממשל  הביקורת על מדיניות
, את העקרונות המוצהרים )אנגליה, גרמניה, למשל, משקף, פחות או יותר

 3וישראל(, מתמקדת בנקודות הבאות:
הגדרת המדיניות החדשה מעורפלת ומטושטשת ואינה מתורגמת  א(

לצעדי מדיניות חדשים ושונים. היא מתרכזת בהצהרות על שלילת 
דמוקרטית מצד אחד -הדגמים הישנים של  "מדינת רווחה" סוציאל

 " טהורה ושמרנית מצד שני.ו"כלכלת שוק
חברתית הנוהגת ממשיכה את זו שהיתה -בפועל, המדיניות הכלכלית ב( 

לממשלות הימין שקדמו, שאצלן הדאגה לצדק חברתי וצמצום 
 הפערים נתפסה כהצהרתית גרידא, ללא כוונת ביצוע.

הדגל שהונף הוא דגל ה"שוק הגלובלי" ומהפיכת המידע ולא הוצעו  ג( 
השוויון בהכנסות, ברכוש ובכוח, -דד עם הגידול באידרכים להתמו

 האופייני לשיטה זו ושהכל  הכירו בקיומו.
כלל, התערבות למניעת העיוותים -הממשלה איננה יוזמת, בדרך ד( 

החברתיים ולריסון המחזוריות והמשברים היוצרים אבטלה, אלא 
 מצפה להתעוררות כוחות השוק שישיגו את התיקונים הנדרשים.

ון מדוקדק במדיניות ממשלת ישראל, כפי שנוסחה לקראת שנת מעי
, מסתבר, שלא רק שהיא מזדהה לכאורה עם עקרונות "הדרך 2001

השלישית", אלא שהיא מבצעת את העקרונות הכלכליים ללא התמודדות 
עם העקרונות החברתיים. הריסון הפיסקלי והמוניטרי והקפאת שער 

י הממשלות שכיהנו בארבע השנים יד-שהופעלו בנחישות על –החליפין 

                                           
3 Giddens   שהינו האידאולוג הראשי של ה"דרך השלישית" נותן בספרו האחרון )ראה

 מקורות( סיכום מעולה של הביקורת על השיטה.
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האחרונות במטרה לחסל את האינפלציה, יחד עם הפעלת העיקרון של 
 –ממשלה קטנה באמצעות ריסון והקפאת התקציבים לשירותי הרווחה 

גרמו להעמקת המיתון בפעילות המשקית והגבירו את המצוקות 
נוי החברתיות. יחד עם זאת,  בעשור האחרון התחולל במשק הישראלי שי

לכדי צמיחה בשיעור גבוה של  2000מבני משמעותי ביותר, שהבשיל בשנת 
הייצור והיצוא של התעשייה הטכנולוגית. לתפנית זו יש השלכות 

חברתיות מרחיקות לכת, אשר לצורך הבהרתם נסקור את -כלכליות
  מאפייניה העיקריים.

 טק, וה"מחלה ההולנדית"-. צמיחה כלכלית, היי3

חלה בישראל פריצה טכנולוגית  בענפי האלקטרוניקה בשנות התשעים ה
טק(. ישראל נחשבת היום לאחת -המתקדמים והמחשבים )להלן ענפי היי

דירג  את ישראל ביולי  Wiredהירחון  –המעצמות העולמיות בתחום זה  
טק בעולם. כמו כן, נמצאת ישראל -במקום הרביעי מבין מרכזי היי 2000

הברית וקנדה, לפי מספר החברות -במקום השלישי, אחרי ארצות
  4הטכנולוגיות הרשומות בנאסדק.

טק בתעשייה בישראל התקיים במהלך -הגידול המהיר של ענפי ההיי
כל שנות התשעים. עם זאת, גידול זה, הכרוך בשינוי באופי הצמיחה 
בישראל, בלט הרבה פחות במחצית הראשונה של העשור. זאת משום, 

ת חבר העמים יצרה גיאות זמנית בענפים שהעלייה ההמונית ממדינו
מסורתיים יותר, ובראשם ענף הבנייה וענפים המייצרים חומרי גלם לענף 
הבנייה. על רקע המיתון, ועוד יותר מכך ביציאה מהמיתון, שהחלה 

ונמשכה בשנה הנוכחית, בולט הגידול בתוצר של ענפי  1999במהלך שנת 
 רתיים ובענף הבנייה. טק על רקע התכווצות בענפים המסו-ההיי

 

                                           
4 Red Herring ,2000 . 
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 טק בתעשייה ובמגזר העסקי-. התוצר בענפי היי1לוח 
 )שיעורי גידול שנתיים ממוצעים, אחוזים(            

 
 תעשייה 

 טק        מסורתיים-היי

כל ענפי -סך בנייה
 המשק

1991-96 13.9 6.6 10.5 7.9 
1997-99 7.3 -1.0 -5.9 2.3 
1991-99 11.7 4.0 4.7 6.0 

 עיבוד מתוך סקרי תעשייה ומדדי הייצור התעשייתיים.  –טק -קור: ענפי ההיימ

 .1999דו"ח בנק ישראל,  –ענפים אחרים            

 
טק, על רקע צמיחה איטית בהרבה ענפים -הגידול המהיר בענפי ההיי

 מסורתיים ודומיהם, מתרחש בישראל בשלושה תחומים:
היו תעשיות אלה קשורות  בתחילת דרכן א. התעשייה האלקטרונית.

קשרים הדוקים למערכת הביטחון, הן בתחום הטכנולוגי המחקרי, הן 
בפיתוח כוח אדם בעל מיומנות גבוהה, והן בקיומו של שוק נרחב לתוצר 
של תעשייה זו במערכות הביטחון של  ישראל ובמדינות אחרות. הייצור 

ותר של והיצוא של תעשיות אלה היום פרוס על קשת רחבה הרבה י
כל הייצור של תעשיות אלה -מוצרים ולקוחות. לפי האומדן גדל סך

אחוז לשנה. ההתפתחות היתה  11.7בשיעור של  1999עד  1991בשנים 
אחוז מהתפוקה של ענפים  -83בעיקר ביצוא, ובסוף התקופה הוא היווה כ

  5אלה.
התפתחותם הגואה של שירותי התוכנה בישראל החלה ב. שירותי תוכנה. 

מעשה רק בעשור האחרון. גם תעשיות אלה פועלות בעיקר ליצוא, ועל פי ל
מיליארד  -2לסכום של כ 1999אומדנים שונים מגיע יצוא התוכנה בשנת 

 דולר.

                                           
 . 2000המכון לדמוקרטיה,  5
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 . תרומת ענפי טכנולוגיה למאזן התשלומים2לוח 
 )מיליוני דולרים שוטפים(            

 
 1990 1996 1999 

 13,430 7,780 2,500 הכל הכנסות מטבע חוץ-סך

 9,130 5,580 2,400 הכל -סך יצוא סחורות ושירותים:
 7,130 4,880 2,200 מזה: אלקטרוניקה

 2,000 700 200 שירותי תוכנה         

 4,300 2,200 100 הכל -משקיעים זרים*: סך
 2,300 1,400 100 מזה: השקעות ישירות מחו"ל

 2,000 800 -- הנפקות ציבוריות בחו"ל         

 * השקעות ישירות, שרובן המכריע בענפי טכנולוגיה.

 בנק ישראל.  -; משקיעים זרים 2000המכון לדמוקרטיה,  -מקור: יצוא 

 
בישראל  פועלות היום קרוב  – (start-ups)ג. הקמת חברות הזנק 

ידי חברות הון סיכון -חברות הזנק, שהקמתן מומנה בעיקר על -4,000ל
  6 כספים המגויסים מקצתם בארץ ורובם בחו"ל. ישראליות המשקיעות

לאחר תקופה קצרה של פיתוח טכנולוגיות חדשות, בעיקר בתחום עיבוד 
הנתונים והתקשורת, אמורות המצליחות מבין חברות אלה להימכר 

לאומיות גדולות הממשיכות את הפיתוח ודואגות לשיווק. -לחברות בין
נות הון סיכון בחברות לפי אומדן הגיעו עד כה ההשקעות של קר

טכנולוגיה מתקדמות לסכום של כמיליארד דולר. הסכומים המגויסים 
ידי קרנות -בלבד הושקעו על 2000הולכים וגדלים, וברביע הראשון של 

בנוסף  7מיליון דולר בחברות הזנק ישראליות. -200הון הסיכון למעלה מ
ליטה לכך הוזרמו לתחום זה סכומים ניכרים באמצעות רכישת הש

ידי חברות בינלאומיות. רכישות אלה -בחברות הזנק ישראליות על
מיליארד דולר. סכומים נוספים  -2בלבד בסכום של כ 1999נאמדות בשנת 

ידי משקיעים בחו"ל -טק ישירות על-הוזרמו לפעילויות בתחום ההיי
לחברות בנות הפועלות בארץ. עיסקת המכירה של חברת "כרומטיס" 

מיליארד דולר, סכום השווה  4.8לדוגמא, בסכום של לחברת "לוסנט", 

                                           
6 Red Herring ,2000  . 
 ראה אותו מקור.   7
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אחוזים מהתמ"ג בישראל )וכמעט כפול מהגירעון בחשבון השוטף של  -5ל
-(, ממחישה את ההשפעה המקרו1999מאזן התשלומים של ישראל בשנת 

 כלכלית הפוטנציאלית העצומה של תהליכים אלה.
. משקל התפתחויות אלה משתקפות בשינויים מואצים במבנה המשק

 -10-7התעשיות המתקדמות עדיין נמוך בתחום הייצור והתעסוקה )כ
אחוזים מהתוצר ומהמועסקים של המגזר העסקי(, אולם  כבר היום הם 
גורם מרכזי ביצירת מקומות עבודה חדשים במשק. בין הרביע השני של 

אלף שכירים, מתוך  -27טק כ-קלטו ענפי ההיי 2000לרביע השני של  1999
אחוז מתוספת המשרות  44 –אלף שכירים במשק כולו  -63של כתוספת 

בהמשך(. עם זאת, קרוב למחצית השכירים עדיין נקלטים  3)ראה לוח 
בענפי שירותים בעלי שכר נמוך, הקולטים את מי שאין לו הכישורים, 

טק. התחזית היא, שקצבי -ההשכלה וההכשרה כדי לעבוד בענפי ההיי
ת המתקדמות יביאו להמשך עליית משקלם הגידול המהירים של התעשיו

במשק, תוך קליטה של חלק ניכר מתוספת כוח אדם והשקעות ההון של 
 המשק הישראלי גם בשנים הבאות. 

כלכליות של גיאות מתמשכת בענף יצוא יחיד נדונו -ההשפעות המקרו
בהרחבה בספרות הכלכלית בעקבות הגיאות הגדולה, שפקדה את 

. 1973טבעי, לאחר פרוץ משבר האנרגיה בשנת יצואניות הנפט והגז ה
תופעה זו בלטה בין היתר במשק ההולנדי, שהכנסותיו מיצוא גז טבעי 
החלו להרקיע שחקים, והיא אף זכתה בשל השפעות הלוואי השליליות, 

 . 8לכינוי של "המחלה ההולנדית"

קיימים במשק, בנוסף לענף  המודל של "המחלה ההולנדית"על פי 
הנהנה מגיאות חריגה, מגזר של מוצרים מקומיים )בלתי יצוא אחד 

סחירים(, הנהנה במשך הזמן מהביקוש הנובע מההכנסות הגבוהות בענף 
היצוא, וכן מגזר המייצר תחליפי יבוא ומוצרי יצוא אחרים )מוצרים 
סחירים שאינם  נהנים מהגיאות(. מחקרים על "המחלה ההולנדית" 

עיקריות הנובעות מהגיאות בענף יצוא הצביעו על ההשפעות השליליות ה
 יחיד:

תיסוף שער החליפין, הפוגע בכושר התחרות של המגזר המייצר  א(
 מוצרים סחירים אחרים )תחליפי יבוא ומוצרי יצוא אחרים(.

                                           
   ,Purvis, .Buiter 1990ראה, למשל:  8
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עליות שכר בענף היצוא הגואה, שיביאו במשך הזמן לעליות שכר של  ב( 
מייצר מוצרים כוח אדם בעל מיומנויות גבוהות המועסק במגזר ה

 מקומיים )בלתי סחירים( ובמגזר המייצר מוצרים סחירים אחרים.
הצירוף של שני התהליכים, תיסוף שער החליפין ועליות השכר  ג( 

הגבוהות, יביא לירידה ברווחיות ולקשיים במגזר המייצר את 
המוצרים הסחירים האחרים, לסגירת מפעלים, לפיטורי עובדים 

עובדים שאינם מתאימים לעבודה בענף היצוא ולגידול האבטלה בקרב 
 הגואה.

ענפי השירותים הבלתי סחירים נהנים מתוספת הביקוש הנובעת  ד( 
מהגידול בהכנסות בענף היצוא הגואה. לכן, ביכולתם להתמודד עם 
הלחצים על השכר של עובדים מיומנים יותר, שמקורם בענף היצוא, 

חרפת התיסוף שתחילתו ידי העלאות מחירים. דבר זה פועל לה-על
ידי עליית -בהתחזקות שער החליפין הנומינלי, אך המוחרף עתה על

 מחירים של מוצרים מקומיים.
גידול בהכנסות הממשלה כתוצאה מתמלוגים )או הכנסות ממיסים(  ה( 

 מריווחי ענף היצוא הגואה.
הגיאות בחלק מהמשק, וההתכווצות בחלק האחר שלו מעצימות את  ו( 

הכנסה הכללית ועלולות לדחוף יותר ויותר שכירים בלתי הפערים ב
 מיומנים, גם אם הם עדיין מועסקים, אל מתחת לקו העוני.

אף שמודל "המחלה ההולנדית" פותח עבור משקים שהם יצואני נפט 
או גז טבעי, הרי בקווים כלליים מתאים המודל להתפתחויות שהחלו 

קבות הגיאות בענפים להסתמן בשנים האחרונות במשק הישראלי, בע
 –המתקדמים. על פי מודל זה ניתן לחזות שההתפתחויות השליליות 

תיסוף השקל, הפגיעה ברווחיות הייצור של תחליפי יבוא ומוצרי יצוא 
יימשכו גם בשנים  –שוויון בשוק העבודה -טק והגידול באי-שאינם היי

 הבאות, כל עוד תימשך הצמיחה המהירה של הענפים המתקדמים.
שינויים המבניים יגדילו את כושר הצמיחה של המשק בטווח ה

הארוך, אך יש להם השלכות שליליות בתחום התיסוף המתמשך בשער 
החליפין. ההשקעות הגדולות של משקיעים זרים בחברות המתקדמות 
במשק הישראלי, והגידול המהיר ביצוא של חברות אלה, הגדילו בשנים 

לעיל(. אף שייתכן  2החוץ )לוח האחרונות בהתמדה את היצע מטבע 
שבטווח הקצר פעלו גם תנועות הון בעלות אופי ספקולטיבי יותר, הרי 
בטווח ארוך יותר פעל היצע מטבע החוץ, הקשור בצמיחה המהירה של 

טק, לתיסוף של המטבע הישראלי. המשך הצמיחה -תעשיות ההיי
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ת מגמת המהירה של תעשיות אלה יגביר את היצע מטבע החוץ וימשיך א
התיסוף בשער החליפין של השקל ביתר עוצמה. חשוב להדגיש, שהנתונים 

תושבים ישראליים ממכירת  הנ"ל אינם כוללים את התמורה שקיבלו
ידי -כלל על-חברות הזנק לחברות זרות. עסקות אלה מתבצעות בדרך

החלפת מניות בין התושבים הישראלים מבעלי חברות ההזנק, לבין בעלי 
החברה הזרה, הרוכשת את החברה הישראלית. לפי שעה אין המניות של 

 נתונים על ההשפעה נטו של עסקות אלה על היצע מטבע החוץ.

 . גידול בפערי שכר בין עובדים מיומנים ובלתי מיומנים4

לשינויים המבניים יש השלכות שליליות גם בתחום הגידול בפערי השכר 
, חל 3אפשר לראות מלוח בין עובדים מיומנים ובלתי מיומנים. כפי ש

טק, שבהם השכר גבוה במיוחד. -גידול מהיר בתעסוקה בענפי ההיי
במקביל חל גידול מהיר בתעסוקה בענפי השירותים בעלי השכר הנמוך  

 –ביותר, בעוד שחלה ירידה ניכרת במשרות בענפים המסורתיים 
חקלאות, תעשייה, בנייה, שהשכר בהם קרוב לשכר הממוצע במשק. 

השוויון -אלה פעלו להגדלת פערי השכר בין ענפים, ולהגדלת אי מגמות
 הכללי במשק.

ידי השינויים בתעסוקה, מוחרף במידה -שוויון, הנגרם על-הגידול באי
טק, יחסית לשכר -ידי שיעורי שינוי גבוהים בשכר של ענפי ההיי-רבה על

כר בענפים האחרים בכלל, ולענפים בעלי שכר נמוך יותר בפרט. עליית הש
טק משקפת את הגידול המהיר בביקוש לכוח אדם ברמה -בענפי ההיי

-היה השכר הממוצע בענפי ההיי 1995טכנולוגית גבוהה. בשנת -הנדסית
גדל הפער  2000אחוז מהשכר הממוצע במשק, ובתחילת  -78טק גבוה ב

אחוז! לכך יש להוסיף את שווי האופציות המחולקות לעובדים  -119ל
ניכרים לבעלים ולעובדים, המחזיקים במניות באותן ואת רווחי ההון ה

חברות שנמכרו לחברות בינלאומיות. לעומת זאת, השכר בענפים בעלי 
אחוז מהשכר הממוצע  80שכר נמוך )מסחר ושירותים עסקיים( היה 

אחוז בלבד מהשכר הממוצע.  -78הוא ירד ל 2000, ובתחילת -1995ב
כתוצאה מעלייה יחסית שחלה  הקיטוב בשכר בין ענפי המשק גדל לא רק

טק,  אלא גם בשל ירידה יחסית, אם כי מתונה, -בשכר בתעשיות ההיי
בענפים בעלי שכר נמוך. אפשר להניח כי מגמות אלה יימשכו גם בשנים 

  הבאות.
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 טק ובענפים -. גידול במשרות שכיר וברמת השכר בענפי ההיי3לוח 
 (1999ביע שני לעומת ר 2000)רביע שני   אחרים           

 
 משרות שכיר ענפי תעשייה

  2000  
 רביע שני
 )אלפים(

 אחוז
מכלל 

 המשרות

תוספת 
 משרות

 )אלפים(

אחוז 
מכלל 

 התוספת

 2000שכר 
)מדד: 

 ממוצע 
 יוני-ינואר

  =100) 

 100.0 100.0 62.8 100.0 2,336.1 הכל-סך

 219.4 43.5 27.3 7.1 164.9 טק*-היי
 95.7 10.9- 6.8- 20.6 481.9 מסורתיים**

מסחר ושירותים 
 ***עיסקיים

 
805.1 

 
34.5 

 
27.1 

 
43.2 

 
77.5 

שירותים 
 מתקדמים****

 
97.4 

 
4.2 

 
-1.5 

 
-2.4 

 
196.5 

 89.1 26.7 16.7 33.7 786.8 שירותים ציבוריים

 .73, 72, 66, 34, 33, 32טק כולל את ענפי המשנה הבאים: -היי  *
 , בנייה.34,33,32משנה  חקלאות, תעשייה ללא ענפי **  
ענפים ראשיים מסחר ותיקונים, שירותי אירוח ואוכל, תחבורה, אחסנה ותקשורת  ***

 (.72,73(, שירותים עסקיים )ללא ענפי משנה 61,62,66)ללא ענפי המשנה 
 חשמל, מים, הובלה אווירית וימית, שירותים פיננסיים.  ****

 .2000, 8מקור: למ"ס, ירחון סטטיסטי מס' 

 2000, 1999, 1995טק ובענפים אחרים, -. שכר בענפי היי4לוח 

 ענפי תעשייה*
 

 שכר
1995        1999            2000 

 שיעור שינוי  
1999-1995   2000-1999 

     6.1      46.4 6,771 6,377 4,355 הכל-סך

 12.1 70.7 14,857 13,258 7,766 טק-היי

 3.8 49.0 6,482 6,246 4,191 מסורתיים

מסחר  ושירותים 

 עיסקיים

 

3,496 

 

5,076 

 

5,246 

 

45.2 

 

3.3 

 12.8 52.9 13,306 11,792 7,714 שירותים מתקדמים

 4.0 35.4 6,031 5,797 4,281 שירותים ציבוריים

 . 3* ראה הגדרות בלוח 
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חשוב להדגיש כי, גם לאחר עליות השכר הניכרות בענפים 
קוש גדול לעובדים בתחומי המיחשוב  המתקדמים, קיים עדיין עודף בי

וההנדסה האלקטרונית. ניתן למצוא לכך ביטוי בהמלצות המועצה 
להשכלה גבוהה, לאפשר מצד אחד, למרצים ולחוקרים באוניברסיטאות 

טק, בתנאי השכר הנהוגים בתעשיות -לעבוד יומיים בשבוע בתעשיית ההיי
גייס לסגל ההוראה אלה )בנוסף למשכורתם באוניברסיטה(, ומצד שני, ל

טק שיועסקו כאנשי סגל, וימשיכו -במוסדות להשכלה גבוהה עובדי היי
 גם לקבל את משכורתם בתעשייה. 

שוויון במשק הישראלי, -ביטוי אחר של הפערים הפועלים להגדלת אי
הוא הגידול בפערי שכר בין מועסקים במשלחי יד אקדמיים, לבין השכר 

השכלה נמוכה במגזר העסקי מאז אמצע  של עובדים בלתי מיומנים ובעלי
, גדל 5. כפי שאפשר לראות בלוח 9שנות השבעים ועד סוף שנות התשעים

אחוז, והפער  39הפער בשכר בין בעלי השכלה גבוהה ונמוכה בשיעור של 
בשכר בין עובדים במשלחי יד אקדמיים לבין השכר של עובדים בלתי 

 אחוז. 48מיומנים, בשיעור של 
 

 ר של גברים בעלי השכלה גבוהה* ומועסקים במשלחי יד. שכ5לוח 
 אקדמיים במגזר העסקי, יחסית לבעלי השכלה נמוכה                  
 1997, 1974במשלחי יד בלתי מיומנים,                  

 
השכלה גבוהה  

ביחס להשכלה 
 נמוכה

משלח יד אקדמי 
ביחס לבלתי 

 מיומנים
   

1974 1.88 2.15 
1997 2.61 3.18 

 48 39 שיעור שינוי )%(

שנות לימוד. משלח יד  8שנות לימוד ומעלה; השכלה נמוכה: עד  16* השכלה גבוהה: 
 אקדמי: בעלי משלח יד אקדמי ומנהלים; בלתי מיומנים: עובדים בלתי מקצועיים.

 .1999מקור: מעלם, פריש, 

                                           
 .1999מעלם, פריש,  9
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 המגמה הפועלת במשק הישראלי, כמו גם במשק האמריקאי והבריטי
, נובעת 10)ובמספר משקים מפותחים אחרים(, של החרפת פערי שכר

מכמה גורמים: ראשית, השינויים הטכנולוגיים המהירים בענפים 
מתקדמים, שהגבירו את הביקוש לבעלי השכלה גבוהה בכלל התחומים 

מדעיים, ובמחשבים בפרט )ושהשפעתם על השכר בישראל -הטכניים
הישראלי ליבוא מתחרה של  תוארה לעיל(; שנית, מחשיפת המשק

מוצרים המיוצרים בענפים מסורתיים במדינות בעלות שכר נמוך, בעיקר 
במזרח; ושלישית, מהחלשת כוחם הארגוני של איגודים מקצועיים בייצוג 
עובדים בעלי כישורים נמוכים ישראלים וזרים, ומעבר מיחסי עבודה 

רב משקלם של המושתתים על הסכמים קיבוציים כלליים, למציאות בה 
הכוחות הפועלים בישראל להרחבת פערי השכר הינם  11חוזים אישיים.

בעלי עוצמה רבה. העלייה במשקל ההוצאה הציבורית על חינוך וגם 
העלייה הניכרת במשקל בעלי השכלה גבוהה בכוח העבודה לא היה בהם 

(. מדד 1השוויון ובקיטוב המתפתח )ציור -כדי להתגבר על הגידול באי
 -20שוויון בשכר החודשי במגזר העיסקי מצביע על גידול של כ-של אי ג'יני

 1998-1995להלן(. אמנם בשנים  6)ראה לוח  1999-1980אחוז  בשנים 
השוויון בקרב השכירים, אולם ניתן ליחס זאת למיתון -נפסק הגידול באי

שהביא לפליטה של עובדים רבים בעלי שכר נמוך ממעגל הייצור, דבר 
ת את הגידול בפערי השכר. אין ספק שהצמיחה של המשק, שבלם זמני

ידי התעשיות המתקדמות, טומנת בחובה המשך הגידול -המובלת על
השוויון בהתחלקות ההכנסות הכלכליות במשק הישראלי גם -הניכר באי

בשנים הבאות. בתנאים של צמיחה יותר מהירה, אף אם יימשך הגידול 
תן יהיה למנוע את המשך המגמה של בהוצאה הציבורית על חינוך, לא ני

גידול בפערים הכלכליים בשוק העבודה הישראלי, שכבר היום הם 
 מהגבוהים בעולם.

 
 

 

 

                                           
    .Gottschalk, Smeeding ,1997נתונים השוואתיים מובאים אצל  10
אפשר למצוא אצל שוויון בחלק ממדינות המערב -דיון מפורט על הגורמים לגידול באי 11

1999 Aghion et.al,. 
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 .1998שוויון בשכר הוא לשנת -* מדד ג'יני  האחרון לאי

, וסקר הכנסות משפחה;   2000; למ"ס, שנתון סטטיסטי 1999מקור: דו"ח בנק ישראל 
  ובטל"א, עיבודים שונים.

 

 . צמצום פערים, שירותים חברתיים וצדק חברתי5

המדיניות של הממשלה בישראל הציבה את הקטנת משקלו של המגזר 
הציבורי כאחת המטרות המרכזיות לפי שתי הנחות יסוד: ראשית, 
ממשלה קטנה יותר היא תנאי לצמיחה מהירה של המגזר העסקי; ושנית, 

עצמה, ולא הגדלת הצמיחה המהירה יותר של המגזר העסקי כשל
פעולותיה השוויוניות של הממשלה בתחום השירותים הציבוריים, 

-המיסים ותשלומי ההעברה, היא אשר תביא להקטנת פערים חברתיים
 כלכליים.

תהליך הצמיחה הבלתי מאוזנת שתואר לעיל מחייב בחינה מחדש של 
הנחות אלה. נראה שהקטנת הממשלה והפחתת מעורבותה בתנאים 

. ההוצאה על חינוך, בעלי השכלה גבוהה ואי-שוויון  ציור 1

בשכר, 0891-9991

6

12

18

24

1980 1990 1995 1999

%

0.3

0.4

0.5
מדד ג'יני

אחוז ההוצאה הציבורית על חינוך

מדד ג'יני של אי-שוויון שכר

אחוז בעלי השכלה גבוהה בכוח עבודה
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שוררים במשק ובחברה, בעקבות השינוי המבני והצמיחה החדשים ה
הבלתי מאוזנת, לא תוכל להבטיח המשך הצמיחה המהירה וקרוב לוודאי 
שתגרום להגדלת הפערים במשק.  מאידך גיסא, מן הראוי לשים לב לכך, 

ועד היום ירד משקל ההוצאה הציבורית יחסית לתוצר  1981שמשנת 
ית )ללא יבוא ביטחוני ותשלומי ריבית אחוז. ההוצאה המקומ -54ל -77מ

אחוז מהתוצר. לאחר שחלה  -50ל -66לחו"ל( ירדה באותה תקופה מ
ירידה כל כך גדולה במשקל המגזר הציבורי מהרמות הגבוהות של שנות 
השבעים והמחצית הראשונה של שנות השמונים, יש מקום לבחון, האם 

 נכון להמשיך במגמה זו גם בשנים הבאות. 
בות מחייבות בחינה מחדש של "דוקטרינת" הממשלה הקטנה. כמה סי

ראשית, ההוצאה הציבורית יחסית לתוצר בישראל אינה חריגה היום 
(. זאת, אחרי 2מערב אירופה )ציור -בהשוואה למדינות הקטנות בצפון

תיקון עבור הוצאות הביטחון יוצאות הדופן של המשק הישראלי )או 
-ידי ההעברות החד-צאות הממומנות עללחילופין, אחרי הפחתה של ההו
. גם בגובה ההכנסות ממיסים כאחוז 12צדדיות מחו"ל למגזר הציבורי(

 מהתוצר אין ישראל חורגת מהשיעורים במדינות אירופה אלה. 
שנית, השאלה של גודל המגזר הציבורי בכלכלת שוק תחרותית 

ת" ידי התהליך של צמיחה "בלתי מאוזנ-מוחרפת בשנים האחרונות על
בחלק מהמדינות המפותחות בכלל, ובישראל בפרט. הצמיחה הבלתי 

ידי התעשיות המתקדמות, -מאוזנת של המשק הישראלי, המובלת על
מחייבת את הגדלת הוצאות הממשלה, הן בתחומי השירותים החברתיים  

השוויון שאותו -והן במסגרת תשלומי ההעברה, על מנת לצמצם את אי
 יוצרת צמיחה זו.

                                           
אחוזים מהתוצר או לחליפין, הפחתת ההוצאות  -5ל -9.2הפחתת הוצאות הביטחון מ 12

 אחוזים. 4.3ידי העברות מחו"ל בשיעור של -ה"מיוחדות" הממומנות על
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ראה פייל נפרד –ציורים בעמוד  שני
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 א. הגדלת תשלומי העברה 

הביקוש הגדול לעובדים בעלי מיומנות גדולה, שמשקלם רב בענפים 
, עליות השכר המהירות של עובדים אלה והרווחים של 13המתקדמים

כל אלה הם גורמים  –חלקם, שהם גם בעלי מניות בחברות בענפים אלה 
ויון הכלכלי במשק הישראלי. מגמה זו השו-חשובים, כאמור, להגדלת אי

ידי הפגיעה של החשיפה ליבוא מתחרה לארצות העולם -מוחרפת על
אחוזים במהלך שנות התשעים  8, וכן של התיסוף הריאלי של 14השלישי

בענפים המסורתיים, המייצרים תחליפי יבוא ומוצרי יצוא. משקל 
מוך ועליות העובדים בעלי ההשכלה הגבוהה בענפים אלה הרבה יותר נ

השכר של רוב העובדים האלה נמוכות יותר. מענפים אלה גם נפלטים 
. 15יותר עובדים בעקבות צמצום הייצור וסגירת מפעלים מפסידים

התפתחויות אלה הן מהגורמים החשובים לכך שהולך וגדל אחוז 
השכירים שהכנסתם אינה מספיקה כדי להשאיר את המשפחה מעל לקו 

 (. 6העוני )לוח 
השוויון הכלכלי מחייב בטווח הקצר את הגדלת תשלומי -דול באיהגי

השוויון בהכנסה העומדת לרשות -ההעברה, כדי למנוע גידול באי
המשפחה. חשוב להדגיש שמדיניות הממשלה של הקטנת משקל תשלומי 
ההעברה בתוצר ובתקציב נושאת מחיר כלכלי כפול: מצד אחר, גידול 

יקטין את היעילות של ההשקעות  מספר המשפחות שמתחת לקו העוני
בחינוך הילדים של משפחות אלה, מאחר שהצלחה בלימודים קשורה 

. מצד שני, 16קשר הדוק להכנסה של המשפחה בעשירונים התחתונים
-שורה של מחקרים, שנערכו לאחרונה, מצביעים על הפגיעה של אי

השוויון בהכנסות בצמיחה הכלכלית, לא רק בגלל הקטנת ההיקף 
שוויון להתחזקות -ילות של ההשקעה בחינוך, אלא בשל הקשר בין איוהיע

תנועות מחאה פוליטיות על רקע  תחושות קיפוח ואפליה, והפגיעה של 
 .17חברתית הפנימית בקצב הצמיחה-היציבות הפוליטית-אי

                                           
( ובענף 33רק לדוגמא, אחוז העובדים המיומנים בענפי ציוד ותקשורת אלקטרוני )ענף  13

אחוזים בענפי  -8אחוז בהתאמה, לעומת כ -66ו 64( הוא 34אי ומדעי )ענף ציוד רפו
דו"ח בנק  –( 18-17אחוזים בטקסטיל והלבשה )ענפים  -6( וכ16-14המזון )ענפים 

 .52, עמ' 1999ישראל, 
 . 2000בנק ישראל,   14
 .2000בנק ישראל,  15
 .1999בנק ישראל,  16
 .2000ראה שי ואחרים,  17
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 . משפחות שכירים מתחת לקו העוני6לוח 
 )אחוז הנפשות במשפחות שכירים עניות(            

 
 עניים כירים ש 
מכלל  

 העניים
 מכלל 

 השכירים
   

1990 33.5 13.6 
1997 49.4 18.3 
 22.0 46.4 )מדגם חדש( 1998

 מקור: המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית, שנים שונות. 

 
הגדלת תשלומי העברה צריכה להיעשות תוך מיקוד יותר גדול שלהם. 

תתנה את התמיכות מדיניות שתמנע סיוע מ"סרבני עבודה", וכן 
בהשתתפות בתכניות להכשרה מקצועית היא בכיוון הנכון, אולם אין בכך 

ידי -כדי להשיג התוצאה הרצויה. חשוב לעודד יציאה לעבודה גם על
מניעת הפסד קצבאות הבטחת ההכנסה )והקלות אחרות למי שחי על 
הבטחת הכנסה( ממי שיוצא לעבוד בשכר נמוך. כמו כן יש למנוע את 

ך המגמה, לפיה יותר ויותר משפחות בהן המפרנס הוא בלתי מיומן המש
נשארות מתחת לקו העוני, בגלל השכר הנמוך המשולם לעובדים אלה 
בתעשיות המסורתיות ובחלק מענפי השירותים. ההתפתחות של התופעה 
המדאיגה של עבודה בלתי מיומנת בשכר נמוך אינה ייחודית לישראל, 

תחות רבות. אולם בניגוד לישראל, הכירו אלא קיימת במדינות מפו
במדינות אלה בצורך להבטיח, באמצעות תקציב המדינה, ש"עבודה 
תשתלם" וששכרו של מי שעובד יספיק כדי שמשפחתו לא תישאר מתחת 
לקו העוני. במדינות שונות הופעלו כלים תקציביים שונים להשגת מטרה 

 זו:
נמוך לבעלי שכר נמוך  הנהגת שני שיעורים של מס מעסיקים: שיעור (1

ושיעור גבוה יותר לבעלי שכר גבוה. כך גדל הסבסוד לאותם מעסיקים, 
שאצלם יותר עובדים בלתי מיומנים. הסבסוד מאפשר למעסיקים בענפים 
מסורתיים לשלם שכר  גבוה יותר לעובדים אלה ולהתמודד ביתר הצלחה 

 ב"מחלה ההולנדית" הפוגעת ברווחיותם.
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הכנסה לשכירים בעלי שכר נמוך העובדים מספר  ( מתן זיכויי מס2
מינימלי של שעות בכל חודש. ניתן להפוך את הזיכוי למזומן אם שכירים 

 אלה משתכרים בשכר נמוך שאינו חייב במס.
( הגדלת התמיכה בגין ילדים במשפחות של שכירים בעלי שכר נמוך, 3

ות ידי השתתפות בהוצא-באמצעות קצבאות ילדים מיוחדות או על
להחזקת ילדים במעונות עובדים. פעולה זו מעודדת כניסת מפרנס שני 

 במשפחה לשוק העבודה, ובכך יתאפשר מעבר המשפחה מעל לקו העוני.

במדינות שבהן הונהגו שיטות סבסוד אלה אין רואים בהן תחליף 
לקביעת שכר מינימום הוגן בחוק, אלא השתתפות תקציבית המאפשרות 

ר שנקבע בחוק, מבלי שיהיו השלכות שליליות על למעסיקים לעבוד בשכ
התעסוקה של עובדים בשכר מינימום, ומבלי שיהיה צורך במנגנוני אכיפה 
נרחבים לאכיפת החוק. אין ספק שהתוואי של הצמיחה הבלתי מאוזנת, 
שעליו יימצא המשק הישראלי בעתיד הנראה לעין, מצדיק שינויים 

הדגש ממשפחות שבהן בני במדיניות תשלומי העברה תוך העברת 
המשפחה בגילי העבודה, אך אינם מנסים להשתלב בעבודה יצרנית, 
למשפחות שכירים, שבהם מפרנס בעל כישורים נמוכים שאינו משתכר 
דיו כדי להעלות את משפחתו מעל לקו העוני. סבסוד העסקתם של 

כלל בענפים מסורתיים שנפגעו, בין אם -שכירים אלה, המועסקים בדרך
מצעות המעסיק ובין אם במישרין, עשוי להקל על השינויים המבניים בא

העוברים על המשק, ולמקד את התמיכה הציבורית באלה שמוכנים לעזור 
 לעצמם.

השוויון הכלכלי שנוצר -על התפקיד החשוב של הממשלה בצמצום אי
השוויון )מדד ג'יני( של -בשוק עבודה ניתן לעמוד בעזרת השוואת מידת אי

ה הכלכלית של המשפחות לעומת הכנסותיהן לאחר קבלת תשלומי ההכנס
העברה, תשלום מיסים וזקיפת חלקן בשווי של שירותי החינוך 

-והבריאות. כל אחד מכלי מדיניות אלה פועל לצמצום משמעותי באי
השוויון שנוצר במערכת הכלכלית, אולם בולטת התרומה החשובה של 

 ם פערים.תשלומי ההעברה להשגת היעד של צמצו
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 ידי תשלומי העברה, מיסים ושירותי -השוויון על-. צמצום אי7לוח 
  חינוך ובריאות ציבוריים           
 (1998)מדד ג'יני של הכנסה לנפש של משפחות,            

 
שיעור הצמצום  מדד ג'יני 

 השוויון*-באי
  0.523 הכנסה כלכלית

 20- 0.417 הכנסה לאחר תשלומי העברה
 8- 0.384 סה לאחר מיסים )ישירים ועקיפים(הכנ

הכנסה לאחר זקיפה של שווי חינוך ובריאות 
 ציבוריים

 
0.318 

 
-17 

 כאחוז ממדד ג'יני ברמה הקודמת. *

 .1998/99המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית  -מקור:  מדד ג'יני של הכנסות

 אומדן על פי השפעת –יבוריים  ההכנסה לאחר זקיפה של שווי חינוך ובריאות צ            

 .1049העברות בעין על התפלגות ההכנסות, למ"ס, פ"מ            

 ב. הגדלת תקציב החינוך

קיימת הסכמה רחבה על כך שכדי להבטיח את המשך הצמיחה המהירה 
של הענפים המתקדמים דרושה הגדלת תקציבי החינוך הטכנולוגי 

טק חשפה חסר של מערכת -הייוההנדסי. ההתפתחות המהירה של ענפי ה
טכנולוגית. בשנים האחרונות חל אמנם -החינוך בתחום ההכשרה המדעית

ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה בתחומים  גידול מהיר בבעלי תואר
עומדים לסיים  2003טק על כל מרכיביה. בשנת -הדרושים לתעשיית ההיי

קטרונית, בוגרים במתמטיקה, מחשבים והנדסה אל 4,900את לימודיהם 
. אולם, על אף התפתחות זו צפוי 1997בוגרים בשנת  2,100לעומת 

הביקוש לבוגרים בתחומים אלה לגדול בקצב מהיר ביותר ולעלות את 
. היעדר כוח אדם מספיק 2003איש כבר בשנת  -10,000ההיצע הצפוי בכ

ברמת ההשכלה הדרושה עשוי להוות חסם להמשך הצמיחה המהירה של 
טק בשנים הקרובות. הדבר מחייב הגדלת תקציבי החינוך -תעשיות ההיי

-לתחומים אלה בשלוש רמות עיקריות: הראשונה, הגדלת ההשקעה בבתי
ספר תיכוניים להעלאת רמת הלימודים בתחומי המתמטיקה והמדעים, 
ולהגדלת מספר התלמידים שיעמדו בבחינות בדרישות יותר גבוהות. 

-דים במקצועות  המתאימים להייהשנייה, הרחבת מעגל ההכשרה והלימו
טק למגזרים החרדי והערבי. השלישית, הרחבת יכולת הקליטה 
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טק במוסדות אקדמיים קיימים -במקצועות הדרושים לתעשיית ההיי
ובמוסדות חדשים. ההשקעות הציבוריות בחינוך טכנולוגי והנדסי 
יאפשרו שיתוף שכבות חברתיות חדשות בגיאות השוררת בענפים אלה. 

יבטיחו היצע מספיק של עובדים ישראלים, שימנע את הצורך ביבוא הן 
טק, -עובדים זרים, ובכך גם ימתן את עליות השכר המהירות בענפי ההיי

 העשויות לפגוע בקצב התפתחותן בשנים הבאות.
בראייה רחבה יותר, למערכת החינוך נועד תפקיד חשוב לא רק 

דעית גבוהה, אלא היא בהגדלת ההיצע של כוח אדם ברמה טכנולוגית מ
אחד הערוצים העיקריים העומדים לרשות הממשלה בפעולותיה לבלימת 
הגידול בפערים כלכליים, אשר החריף עקב השינויים המבניים 
המתרחשים במשק הישראלי. קיים חשש שהפניית תקציבים להכשרת 

טק במערכת החינוך תבוא על חשבון -כוח אדם מתאים לתעשיות ההיי
צמצום הפערים הלימודיים   שהיא ,ונית של מערכת החינוךחיהמשימה ה

בין תלמידים יוצאי שכבות חברתיות שונות, ופתיחת אפשרויות מוביליות 
 . חברתית וכלכלית שוות לכל תלמידי ישראל

בהקשר זה חשוב לזכור, שמערכת החינוך הציבורית אינה פועלת 
בתלמידים תלויה בחלל ריק, ויכולתה להביא למימוש הפוטנציאל הגלום 

כלכלי של התלמידים. הקשר בין המשתנים -במידה רבה ברקע הסוציו
כלכליים לבין הצלחת הילדים בלימודים נובע ממספר סיבות, -הסוציו

שחלקן, כמו השכלת ההורים, מספר הילדים במשפחה וכיו"ב, לא ניתן 
לשנות בטווח הקצר. אולם, מאחר שההשפעה העיקרית באה מהכנסת 

, הרי  הגדלת ההכנסה של משפחות בעלות הכנסה נמוכה היא 18המשפחה
אפוא תנאי חשוב לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים ממשפחות 
בעלות רמת הכנסה נמוכה. והיא אף עשויה להגדיל את ההשפעה החיובית 

 של תוספת המשאבים שיוקצו למערכת החינוך לצמצום הפערים. 
בישראל הדגיש במחקריו ופרסומיו המרכז לחקר המדיניות החברתית 

בשנים האחרונות את הצורך לקבוע כי צמצום הפערים הוא יעד מרכזי 
בגיבוש תקציב החינוך וכי יש להקציב לכך את המשאבים הדרושים, תוך 
הבטחת האפקטיביות של הפעלתם. כמה הצעות קונקרטיות של מדיניות 

 :19ראויות לאיזכור בהקשר זה

                                           
 .1999בנק ישראל,  18
 בספר זה. 1וסעיף חינוך במדור  2באשר לפירוט הצעות אלה, ראה פרק חינוך במדור  19
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שיעור מקבלי תעודות בגרות בישראל  .אים לבגרותהגדלת שיעורי הזכ( 1
. הישג -1999אחוז ב -41ל 1990אחוז בקרב השנתון הגילי בשנת  -31עלה מ

זה גדול וחשוב, אך יחד עם זאת המצב רחוק מלהשביע רצון. השיעור הינו 
אחוז בחינוך העברי לעומת  46דיפרנציאלי לקבוצות הלאום באוכלוסייה: 

יסודיים ביישובים -ספר על-בדלים קיימים בין בתיבחינוך הערבי. ה 30
שונים. ישנם יישובים, שבהם שיעורי הנשירה של תלמידים הינם גבוהים 
ביותר ושיעור נמוך יחסית נמצא זכאי לתעודת בגרות עם תום הלימודים. 

כלכלית נמוכה. בעשירונים -יישובים אלה מאופיינים בכך שרמתם הסוציו
ידי שירותי חינוך -התלמידים את החסר עלהגבוהים יותר משלימים 

פרטיים, שאפשר להעריך אותם בשווי של שני שליש מהחינוך במימון 
)לשם השוואה, העשירון  20ידי עשירון זה עבור כל ילד-ציבורי המתקבל על

אחוזים מהסכום שמוצא  -6התחתון מוציא על רכישת שירותי חינוך רק כ
 ידי העשירון העליון(. -על

אחוז מבני ובנות השנתון  50לחתור לכך, שבעוד ארבע שנים יש מקום 
הגילי יהיו זכאים לתעודת בגרות ולמקד את המאמץ בתלמידים שחסרות 

 להם היום בחינה אחת או שתיים להשלמת הזכאות.
-טת התקצוב ברוב בתייש. שיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד( הנהגת 2

מועבר  מימוןעיקר ה הספר היסודיים בארץ היא שיטת התקן לכיתה.
 .של התלמידים כלכלי-הסוציוהספר ללא התייחסות לרקע -לבתי

, התיקונים בגין משתנה זה נעשים באמצעות סל הטיפוח וסלים אחרים
-אולם אין בהם בכדי לשנות את ההשפעה המעטה שיש למצב החברתי

היא  האוכלוסייה הערבית כלכלי של התלמידים על גודל התקציב.
שיטה זו, אולם גם אוכלוסיות חלשות אחרות נפגעות רית מהנפגעת העיק

שיטת התקן  – לשיטת תקצוב חדשה מעבר .במידה זו או אחרת
( של תקציב אחוז -95כהרוב המכריע ) יבטיח כי –הדיפרנציאלי לתלמיד 

הספר.  עלות התקן -הספר יחולק לפי מספר התלמידים בבית-בית
. הפעלת הספר-י של ביתכלכל-רוג הסוציויקבע על פי הדילתלמיד ת

השיטה המוצעת תתרום, בין היתר, לצמצום הפערים בין יהודים וערבים 
 בישראל, בהקצאת המשאבים לחינוך.

במספר שעות ההוראה של לחדול מהשימוש בהקשר זה הוצע גם 
כיחידה  (, ללא התחשבות בגובה שכר המורים,"שעה  שבועית"מורים )

ולהמיר אותו בתרגום התקציבי  פרהס-ת משאבים לבתימרכזית להקצא

                                           
 .1999למ"ס,  20
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-השקלי. השימוש במונחי שעות שבועיות פועל בצורה ברורה לטובת בתי
ספר הפועלים באזורים מבוססים, אשר יכולים לגייס מורים בעלי ותק רב 

ידי תקציב -על גבוהה יותרהעלותם  ולממן אתיותר והשכלה רבה יותר 
אזור מבוסס שווה בכסף ספר ב-מכיוון ששעה שבועית בבית .גבוה יותר

הרבה יותר משוויה באזור פריפריאלי, שינוי השיטה יתרום לשיפור 
ההקצאה של משאבי תקציב החינוך בכיוון של הקטנת הפערים וריכוזם 

 באוכלוסיות המקופחות.
בעת האחרונה התרבו העדויות  .צמצום מספר התלמידים בכיתה( 3

מספר התלמידים  התרומה החיובית שיש להקטנתלגבי המחקריות 
על ההישגים הלימודיים של תלמידים. תרומה זאת גדולה במיוחד בכיתה 

מוצע לפעול ספר המשרתים אוכלוסיות חלשות.  -ובבתי בכיתות הנמוכות
, ספר-של מספר התלמידים בכיתות בבתי הדרגתי ודיפרנציאליצמצום ל

משרתים הספר -דגש על כיתות א' ו ב' בחינוך היסודי וכיתות בבתי  תוך
 .אוכלוסיות תלמידים חלשות

 ג. הגדלת המעורבות התקציבית במערכת הבריאות

גם תקציב הבריאות של הממשלה  והשירותים הניתנים באמצעותו 
לחברה עשויים להשפיע על צמצום הפערים ועל היכולת של בעלי 

מהשירותים הרפואיים בישראל שרמתם  ההכנסות הנמוכות ליהנות
, הצביע המרכז לחקר המדיניות 1998ר בשנת מקובלת כגבוהה. כב

החברתית בישראל על כך, ש"ניסיונה המתמיד של הממשלה לצמצם את 
מעורבותה התקציבית ולהביא להגדלת חלקו של הציבור במימון ההוצאה 

מציב את מערכת הבריאות במשבר עמוק". מאז  …הלאומית לבריאות
את התהליך הרגרסיבי  הוצעו מספר הצעות שנועדו לטפל במשבר ולעצור 

אשר הסתמן בשנים האחרונות והוחמר עקב צמצום מעורבותה של 
 21הממשלה באמצעות התקציב, ובין היתר:

 1999היטל זה הופעל בשנת   ( ביטול ההיטל לביקור אצל רופא.1
ואיננו מבוסס על דיון  1998באמצעות חוק ההסדרים לשנת התקציב 

הנזקקים לשירותי הבריאות מס בלתי  מקצועי  יסודי.  כך הוטל על ציבור
יעיל, בלתי צודק )רגרסיבי( ובעל השפעות שליליות על בריאות 

 האוכלוסייה.

                                           
ההצעות הנזכרות כאן נדונו ביתר הרחבה בספר "הקצאת משאבים לשירותים        21

 " בהוצאת המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.1999חברתיים 
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צוות שפעל  ( הכללת שירותי אשפוז סיעודיים בסל השירותים.2
במסגרת המרכז בחן את הנושא החשוב הזה, המעסיק חלק ניכר 

יניות שהממשלה מהמשפחות בישראל, וניתח את  החלופות לפתרונו. המד
ידי העמסת הנטל על -נקטה היתה להקטין את ההוצאה הציבורית על

המשפחות. במקביל ניתנה למשפחות הבחירה לבטח עצמם באמצעות 
 1998החולים.  בשנת -חברות ביטוח או ביטוחים משלימים של קופות

מיליון ש"ח על אשפוז חולים סיעודיים,  -600הוציא משרד הבריאות כ
ון ש"ח נוספים הוציאו המשפחות בסכום ממוצע של עד מילי -600כ

החולים וחברות -ש"ח לחודש למשפחה, ומעבר לכך גבו קופות 14,000
הביטוח עבור ביטוחים משלימים. הצוות הגיע למסקנה ששיטה זו הינה 
בזבזנית ובלתי יעילה ויש להעדיף הסדר של ביטוח סיעודי חובה על פני 

הפרטיים. הדבר יאפשר כיסוי  השארת התחום לשוק הביטוחים
 לאוכלוסייה רחבה יותר בהוצאה כוללת נמוכה יותר. 

מוצע לעכב תוספת של החולים הכלליים. -( עיכוב הוספת מיטות לבתי3
החולים יאפשר -החולים הכלליים. ניהול רציונלי של בתי-מיטות לבתי

ים, להקטין כבר היום את מספר המיטות במחלקות כגון עיניים, עור, ילד
גרון, נשים, שנקבע לעיתים מתוך הצורך לאפשר קידום של -אוזן-אף

רופאים, ולהעביר חלק מהמיטות הללו למחלקות פנימיות וגריאטריות 
חריפות. יש לקבוע בהקדם אסטרטגיה שתבהיר את דמותו וצביונו של 

החולים העתידי. אין ספק שהוא יהיה קטן הרבה יותר מהמקובל -בית
הברית -ן ללמוד מהמגמות הפועלות היום בארצותאצלנו, כפי שנית

החולים יכלול בעקר יחידות טיפול נמרץ, -ובמדינות מערב רבות. בית
אבחון, כירורגיה ואונקולוגיה. כל שאר המחלקות יעברו למרכזי בריאות 
קהילתיים ומרכזי אשפוז יום. הצעה זו הינה ביטוי מוחשי לכך  

משלה על שירותי חברה מחייבת שאסטרטגיה נכונה בעניין הוצאות המ
 לא רק הגדלת הממשלה ותקציבה אלא גם  התייעלות במתן השירותים.  

 ד. הגדלת השוויוניות בשירותי הרווחה האישיים

שירותי רווחה אישיים ניתנים לקבוצות האוכלוסייה החלשות והפגיעות 
ביותר במגמה לחלצם ממצבי מצוקה קשים. מדובר בילדים בסיכון, 

עם מוגבלויות, בני נוער בשלבים שונים של ניתוק וניכור  קשישים
מהחברה, נכים ומפגרים. בתחום זה קיימים פערים בהיקף השירותים 
הניתנים לאותם סוגי נזקקים ביישובים שונים ומעבר לכך קיימים פערים 
חמורים במיוחד בין השירותים הניתנים למגזר היהודי ולמגזר הערבי. 
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לנושאים המחייבים טפול והשקעת משאבים להלן מספר דוגמאות 
הגדרה מחדש של חלוקת העבודה בין השלטון  ראשית,  :22בתחום זה

המרכזי והרשויות המקומיות. שנית, קביעת סל שירותים שיחייב  את כל 
הרשויות המקומיות לתת מינימום של שירותים, אשר יעוגן בחוק וימומן 

תכניות לחילוץ אוכלוסיות ידי המדינה; שלישית, הפעלת שורה של -על
מצוקה ממצבן; רביעית, הגדלה משמעותית של ההקצבות לשירותי 
רווחה אישיים במגזר הערבי. ולבסוף, בחינה מחדש של הסיכונים מול 

 הסיכויים בתהליך הפרטת אספקת השירותים המתבצע בחסות החוק.

 . סיכום6

מגזר ההנחה היסודית בבסיס של מדיניות הממשלה להקטנת משקל ה
הציבורי במשק היא לא רק שממשלה יותר קטנה תגביר את הצמיחה, 
אלא שצמיחה מהירה יותר תביא לצמצום פערים ולהקטנת העוני. אמנם 
הצמיחה תשפר במידה זו או אחרת את רמת החיים של כל האוכלוסייה 
העובדת, אם כי במידה פחותה את זו של העובדים הבלתי מיומנים 

בצמיחה כשלעצמה, ובוודאי לא צמיחה המובלת  והחלשים. אולם, אין
ידי הענפים המתקדמים, כדי לצמצם את הפערים בהכנסה הכלכלית. -על

בכך יונצחו תחושות של מחסור יחסי, של קיפוח, של חוסר יכולת 
 להשתתף באופן פעיל בחיי החברה והתרבות.

כפי שהראינו, קידום הצדק החברתי, צמצום הפערים בחברה 
והקטנת העוני מצריכים שינוי מסוים של הגישה המחייבת הישראלית 

"ממשלה קטנה" בכל מחיר. התרומה של שירותי הממשלה בתחום 
החברתי: תשלומי העברה, חינוך, בריאות, ושירותי רווחה אישיים, הינה 
חיונית לקיום הדמוקרטיה הנאורה בישראל. זו הדמוקרטיה של הרווחה, 

ממשלה שאינה סותרת את התנהלות הדוגלת במעורבות חברתית של ה
המגזר העסקי על פי כללי השוק. יש להצטער על כך ששלוש שנות המיתון 

ספרתיים -( והתקופה שלאחר ירידת האינפלציה לשיעורים חד1999-1996)
לא נוצלו להגדלה משמעותית של המשאבים לנושאים חברתיים בגלל 

מחזורית, -והישענות על תפיסה מוטעית של מדיניות תקציבית פר
ידי בלימת הגידול בהוצאות, כאשר -מדיניות המעמיקה את המיתון על

במשק הממותן נבלם הגידול בהכנסות ממיסים. להערכתנו, על רקע 

                                           
 .205-215", עמ' 1999ים חברתיים ראה הרחבה ב"הקצאת משאבים לשירות 22
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הפוטנציאל הבלתי מנוצל לצמיחה במשק, יש מקום לקבוע סדר עדיפויות 
, יתרום להמשך הצמיחה בשיעור 2001כזה שיגדיל משאבים אלה בשנת 

אחוזים(,  ויצמצם את הפערים בחברה. חשוב להדגיש  -7תר )כגבוה יו
שבו בזמן יש לנקוט בצעדים קונקרטיים לייעול מערכת הביצוע 

 הממשלתית. 
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 טיפול ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל
 אורי ינאי

 . מבוא 1

מדי יום מתפרסמות בישראל ידיעות קשות בדבר אנשים, צעירים 
ומבוגרים, נשים וגברים, שנפגעו בפשע אלים. הסיווג המשפטי מגדיר 
אירועים אלה כ'פגיעה נגד הגוף' ומדובר בפגיעות מסוג תקיפה, פציעה, 

בשנים האחרונות גברה המודעות  1ת על פי חוק.חבלה וכדומה, האסורו
לעבירות מין, הנחשבות כפשיעה אלימה לכל דבר והן כלולות באותו פרק 
בחוק. גניבות, מעשי הונאה, סחיטה ותרמית גם הם בעלי השלכות 

. אדם שרכושו הפרטי הושחת, נסחט או נלקח ממנו 2חמורות על הנפגע
 ה מתאימים.זקוק וראוי להתייחסות, לסיוע ולתמיכ

המדיניות הנוהגת בישראל לגבי אנשים שנפגעו אינה אחידה. בראש 
סולם הנפגעים בישראל עומדות משפחות שכולות ומי שנפגעו במערכות 
ישראל, לאחריהם בולט מקומם של נפגעי פעולות איבה. נפגעי עבודה 
זכאים לקבל טיפול מקיף במסגרת תכניות הביטוח הלאומי והטיפול 

ונות דרכים מוסדר בחוק ומאורגן בידי הביטוח הפרטי. אך בנפגעי תא
בכל הקשור לפגיעה פלילית, אלימה, אדם אינו יכול לבטח עצמו כנגדה 
ומלבד ביטוח חיים למקרה מוות לא ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי לאירוע 

 מסוג זה.
בשונה מן ההתייחסות לקבוצות נפגעים אחרות, תשומת לב ציבורית 

ישראל לקיומם ולצורכיהם של נפגעי פשיעה אלימה. מעטה מוקדשת ב
בישראל לא קיימת מדיניות ביחס למתן טיפול וסיוע לקורבנות אלה. 
אדם הנפגע מפשיעה אלימה מופנה במידת הצורך לשירותי הבריאות )גוף 
ונפש(, הניתנים במסגרת "חוק ביטוח בריאות ממלכתי", או לשירותי 

המקומיות בתוקף "חוק שירותי הסעד  ידי הרשויות-הרווחה הניתנים על
". שירותים אלה אמורים אמנם לסייע לאדם ולמשפחה 1958תשי"ח  -

                                            
 .1977פעולות אלה מוגדרות ומפורטות בפרק י' לחוק העונשין תשל"ז  1
הניסוח הוא בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד. במסמך יועדף המושג 'נפגע'  2

 על 'קורבן'.



             וגיות תחומיותס                                                                                                            228

במצוקתם, אולם אין הם מתמחים בטיפול הנחוץ לנפגעי פשיעה. העבודה 
השוטפת המוטלת עליהם מרובה וספק אם קורבנות הפשע יקבלו 

יזכו לו באמצעותם את הסיוע החומרי והנפשי לו הם נזקקים, ואם 
 בהיקף ובעיתוי מתאימים.

קטינים שנפגעו זוכים על פי רוב לטיפול שירותי הרווחה. ארגונים 
וולונטריים, הפועלים בחלק מן היישובים בארץ, מציעים שירותים לנשים 
שנפגעו, הכוללים סיוע, הכוונה ומקלט בעת הצורך. בשנים האחרונות 

ירה שוטרים לטיפול מגלה המשטרה רגישות לנשים שנפגעו. היא הכש
"חוקר אלימות בין בני זוג"  בנפגעות אונס ותקיפה מינית ואף העמידה

בחלק מתחנותיה. עם זאת, ספק אם המשטרה ערוכה להתמודד עם 
הצרכים המתעוררים אצל נפגעי עבירות אלימות ולא בהכרח כלול הדבר 

 בתפקידה של המשטרה.
יוחד בהשוואה היעדר הטיפול בקורבנות פשיעה אלימה בולט במ

להתייחסות לנפגעי פעולות איבה בישראל. על פי "חוק התגמולים לנפגעי 
", כל אזרח, תושב ואפילו תייר, הנפגע בפעולת 1970פעולות איבה, תש"ל 

איבה זכאי לטיפול רפואי )גופני ונפשי(, שיקומי, ולכל השירותים 
 רכה.והגימלאות המוענקים לנכי צה"ל ולמשפחות חיילים שנפלו במע

קיימת הבחנה משמעותית ביותר בין מי שנפגעו במעשי איבה לבין מי 
שנפגעו בפשיעה עבריינית. הראשונים זכאים למיגוון עשיר של שירותי 
תמיכה, סיוע וטיפול. לעומתם, נפגעי פשיעה אלימה אינם זכאים לכל 
שירות מוגדר מן המדינה, לבד מן האפשרות העומדת בפניהם לפנות 

 יאות ורווחה המוצעים לציבור כולו, ולקבל התייחסות שם.לשירותי בר
ספק אם הבחנה זו הקיימת בין נפגעי איבה לנפגעי פשיעה היא 
מוצדקת. מדינה חייבת בהגנת תושביה. הדבר מוגדר בלשון "חוק יסוד 

כל אדם זכאי להגנה על חייו, ( כי "4כבוד האדם וחירותו", שקבע )סעיף 
תו של אדם להגנה אינה מבחינה בין פעולות איבה זכועל גופו ועל כבודו". 

לפגיעות פליליות ולכן גם ההתייחסות לנפגע אינה אמורה להפלות בין 
אלה. נפגעי פשיעה אלימה זקוקים, ראויים וזכאים להתייחסות מטעם 

 המדינה משנתקפחה זכותם להגנתה.
 מי שנפגע בפשע אלים צרכיו מרובים. מלבד טיפול רפואי ושיקומי לו

הוא נזקק, עולה שאלת כיסוי ההוצאות, הנזקים והפסד ההכנסה. 
לעיתים מדובר באיבוד יכולת ההשתכרות למשך תקופה מסוימת, בנזק 
לפריטים, אביזרים ולבוש, וכן בצורך לקבלת טיפול רפואי מתמחה )גוף, 
נפש, טיפול דנטלי ופלסטיקה( ויקר, העלול להימשך פרק זמן ארוך בטרם 
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חזור לחיי שיגרה. קבלת טיפול מתמחה כזה אינה מכוסה יוכל הנפגע ל
תמיד בחוק ביטוח בריאות ממלכתי או שהתור הקיים מונע קבלת מלוא 

 השירות הנחוץ במועד.
בעת שנפגעי פעולות איבה יקבלו כיסוי לכל צורכיהם, קורבנות פשיעה 
אלימה אינם זכאים לכך והתרופה שמציע להם המחוקק היא לתבוע את 

נקבעו תקנות לפיהן  1980ן למשפט אזרחי ולחייבו בנזיקין. בשנת העבריי
ניתן לחייב אדם שהורשע בדין לפצות את קורבנו, חיוב שיכול להיעשות 

 . 1977לחוק העונשין,  77כבר במהלך הדיון הפלילי, בהתבסס על סעיף 
המשפט אינם ששים לדון ולפסוק בנושא -אלא שמסתבר כי בתי

"אזרחי" מטבעו( במהלך משפט פלילי, והם חשים פיצויים )שהוא נושא 
שהעלאת נושא הפיצויים והדיון המתחייב ממנו מקשים על הדיון הפלילי 

בנוסף, לעיתים העבריין לא מוכר, אינו נלכד, או  3ומעכבים חריצת הדין.
נתפס ומתקיים עמו "הסדר )'עיסקת'( טיעון". במקרים אלה ספק אם 

הלך המשפט הפלילי. הפרקליטות, התובעת נושא הפיצויים יועלה כלל במ
משפט מבקשים על פי רוב "לסיים את התיק" ולא -בשם המדינה, וגם בית

להקשות במהלכו דיון בנושא פיצוי הנפגע, שהוא זר לדיון הפלילי. אפילו 
משפט פיצויים לטובת הנפגע, במקרים רבים אין בידי העבריין -פסק בית

 לשלם את הסכום שנגזר.
אם התרופה שמציע חוק העונשין, לפיצוי קורבנות פשיעה  ספק לכן 

בידי העבריין, הולם נפגעי פשע בכלל, ונפגעי פשע אלים בפרט. תרופה זו 
נראית לעיתים כ"עלה תאנה", שנועד לכסות את היעדר התייחסותה של 

 החברה הישראלית לקורבנות פשיעה. 
את היקף  המאמר מציג את בעייתם של מי שנפגעו בפשיעה אלימה,

הבעיה ואת השלכותיה על הנפגע ודן בעקרונות ובחלופות לטיפול בנפגעים 
אלה, לכיסוי ההפסדים שנגרמו להם וההוצאות שהיו להם בשל הפגיעה, 
ובזכותם לקבל פיצוי על כאב וסבל שנגרם להם בעטיה. המאמר מציע 
חלופות שונות לטיפול ולסיוע שיוענק לקורבנות הפשיעה האלימה 

ל. החלופות מתייחסות תחילה לסוג והיקף הטיפול והסיוע בישרא
שמקובל להגיש לנפגע, וזאת על פי מודלים הקיימים בארץ וכאלה 
המקובלים בחו"ל. בהמשך, מציג המאמר חלופות ביחס לגורמים שנועדו 
להגיש את השירות, ביניהם המדינה ומוסדותיה, רשויות מקומיות, 

רטיים. אפשרות נוספת היא, שבתנאים ארגונים וולונטריים וארגונים פ

                                            
 .2000ינאי,  3
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שייקבעו, יקבל הנפגע התחייבות כספית או 'תלושים' לקבלת טיפול 
ושירות בארגון שיבחר בעצמו. גם לגבי מקור המימון לתכניות סיוע אלה 
מוצעות כמה חלופות: המדינה תקבל על עצמה מימון גימלאות ואספקת 

תכנית כזו באמצעות השירותים האישיים המתחייבים; הציבור יממן 
תכנית חדשה או הרחבת תכנית קיימת בביטוח הלאומי; ייעשה שימוש 
בכספי קנסות, עיקולים וחילוט רכוש עבריינים; תוטל אגרה מיוחדת על 
 כל מי שיורשעו בדין ולבסוף ניתן לשלב בין מקורות מימון אלה ואחרים.  

הם הרקע עקרונות ודפוסי פעולה הקיימים במדינות שונות במערב 
להצגת חלופות לטיפול בנפגעי פשיעה אלימה ופיצויים. המאמר מציע 
שילוב אפשרי בין החלופות וניתן לראות בו פתיח ובסיס לדיון שיתמקד 

 בתחום חברתי רגיש וחשוב זה. 

 . היקף התופעה והשלכות הפגיעה בפשיעה אלימה2

נפגע קשה לקבוע את היקפה של הפשיעה האלימה בישראל. גם אם אדם 
בעבירה קשה, לא תמיד הוא מתייצב ומדווח במשטרה. סיבות שונות 
כמו, פחד, מבוכה וקירבה אישית, משפחתית, מונעות מנפגעים לדווח על 
פגיעה אלימה שעברו. יש גם החוששים מתשאול המשטרה ומן הקורבנות 
הנוספת, השנייה, הצפויה כתוצאה מהחקירה המשטרתית ומהתהליך 

צפוי בעקבותיה והם יעדיפו שלא לדווח כלל על משפטי ה-הפלילי
המידע העומד כיום לרשות הציבור בנושא פשיעה בישראל  4הפגיעה.

מתבסס אפוא על "עבירות מדווחות", המתועדות ומופיעות 
מצביע על עלייה  5בסטטיסטיקה הפלילית. הדו"ח השנתי של המשטרה

גד גוף האדם, אחוזים במספר תיקי החקירה בעבירות נ -9של  למעלה מ
 3,538. באותה שנה היו 1998בשנת  -29,456ל 1997בשנת  -26,958מ

                                            
ר נפגעי עבריינות" על מנת לעמוד על היקפה האמיתי של הפשיעה, מקובל לערוך "סק 4

בית. לאחרונה בוצע סקר כזה -המתבצע במסגרת מפקדי אוכלוסין או סקר משקי
אחוז  26.7נפגעו  1990ממצאי הסקר האחרון מעלים, כי בשנת . 1990בישראל בשנת 

אחוז ממשקי הבית העבריינות  -24.6ממשקי הבית )היהודיים( בישראל מעבריינות. ב
בית -אלף משקי -42היא נגד הגוף. באותה שנה נפגעו ב אחוז -3.8היא נגד הרכוש, וב

הכל -יהודיים לפחות אדם אחד מעבירות כלפי נפשות )כולל תקיפות ופגיעה באדם(. סך
אלף עבירות מסוג זה ולכן ממוצע העבירות נגד הגוף למשק בית שנפגע הוא  -47היו כ

ת אלימה )למ"ס, . מדובר, אפוא, ביותר מפגיעה אחת במשק בית שסבל מעבריינו1.3
1992  .)    

 .1999משטרת ישראל,  5
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עבירות נגד חיי אדם, כולל מקרים של גרימת חבלה גופנית בשל מכות, 
( עבירות 277,505דקירות חבלות ועוד. כמו כן היו למעלה מרבע מיליון )

ות רכוש, הפוגעות אמנם במי שרכושו נלקח או ניזוק, אך אינן נחשב
כפגיעה אלימה. שעון הפשיעה שפרסמה משטרת ישראל בדו"ח זה מצביע 
על צמצום שחל בכמה סוגי פשיעה, אולם אף על פי כן מתבצע אירוע 

שעות, אונס בכוח כל  12.4דקות, שוד בנסיבות מחמירות כל  1.4פלילי כל 
 שעות. עבירת רכוש מתבצעת כל שתי דקות. 56שעות ורצח כל  17

ד מרבבות אירועים קשים אלה יש אדם, צעיר או מאחורי כל אח
מבוגר, גבר או אשה, שנפגע מן הפשע שבוצע נגדו. אם נקבל את ההנחה 
שבכל אירוע פלילי נפגע אדם אחד בלבד, מבטאת הסטטיסטיקה הפלילית 
את מספרם הנאמד של קורבנות הפשיעה האלימה בישראל. ברור לכל, 

ר מנפגע בודד, בין אם הם קורבנות שרוב האירועים הפליליים הותירו יות
ישירים של העבירה או נפגעים עקיפים, כמו בני זוג, ילדים או בני משפחה 

כמי שנפגעו בה.  -של הקורבן. יש גם מי שמגדירים עדים לביצוע עבירה 
 אלה וגם אלה זקוקים וראויים להתייחסות.

ע התגובה של אדם שנפגע בפשהשלכות הפגיעה כתוצאה מפשע אלים. 
אלים קשורה לסוג הפגיעה, לחומרתה, לנסיבות בהן הוא נפגע, לגילו, 
למינו ולמצבו הגופני והנפשי. התגובה מושפעת גם מהיכרות קודמת 
שהיתה בין הנפגע לפוגע ולאפשרות שהפגיעה ראשונה או חוזרת ועוד. אף 
שהספרות מבחינה בין נפגעים שונים, היא מציגה צרכים אופייניים לכל 

 געו בפשע אלים.מי שנפ
פגיעה מכל סוג שוברת את שיגרת חייו של האדם והיא עלולה להפר 
את האיזון הנפשי, התפקודי והחברתי שלו. אם הפגיעה היתה קשה, או 
אלימה, עלולה להיות היזקקות לטיפול רפואי מיידי, שיתמקד בחבלה 
הגופנית שנגרמה מפגיעה ובהשלכותיה. לעיתים מדובר בצורך בניתוח,  
אישפוז ושיקום. יש נפגעים שיזדקקו למעקב רפואי לטווח ארוך, בעיקר 
אם יש צורך בטיפולים חוזרים להסדרת מערכות, שיקום נזקים )כולל 
חזותיים(, התאמת תותבות )שן, עין( ועוד. על פי רוב נגרם לנפגע גם נזק 
ללבוש ולפריטים אישיים אחרים )משקפיים, מכשיר שמיעה( ולציוד )תיק 

ארנק על תכולתם, טלפון סלולארי, מחשב אישי( שנשא עימו. אף אם או 
 הנזק ניתן לתיקון, תהליך השיחזור עלול להיות ממושך ויקר.

הפגיעה מלווה גם בטראומה נפשית, שרישומיה ימנעו שיבה לשגרת 
חיים, לעיתים לפרק זמן ממושך במהלכו יזדקק הנפגע לטיפול נפשי 
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נחוץ גם במעברים ובפרקים שונים במהלך מקצועי מתאים, שייתכן שיהא 
חייו. חלק ממי שנפגעו בפשע אלים לא יוכל לחזור לשגרה הקודמת. יש 
נפגעים המבקשים לשנות את מקום עבודתם, משלח ידם, מקום 
מגוריהם, השכונה והסביבה שגרים בה ולהחליף אותם. הימצאותם שם 

ת החלמתם מפריעה להם בתהליך ההתמודדות עם הטראומה ומונעת א
 הנפשית.

לא תמיד מובטחת  –לגבי ההפסד הכספי המתלווה לפגיעה אלימה 
הכנסתו של אדם שנפגע בתקופה שבה הוא נזקק לטיפול רפואי ושיקומי. 
גם הזמן הכרוך בתשאול, חקירה ובקשר עם מערכות אכיפת החוק 
והמשפט לא מזכה אותו לגמול כלשהו. כתוצאה מאלה עלול אדם לאבד 

ההשתכרות שלו והכנסתו תיפגע באופן שישנה את רמת חייו את כושר 
זמנית או לצמיתות. כאשר העבירה גרמה למות הנפגע, נותרים לעיתים 
שאיריו ללא מפרנס ויש להבטיח את קיומם. הטיפול בשאיריו של מי 
שנפטר בשל אירוע פלילי קשה ומורכב, בשל הכאב הרב, השאלות 

  והחרדות שנותרו לאחר מות הנפגע.
מצוקה נוספת של הנפגע נוגעת לחקירה בעקבות הגשת התלונה 
במשטרה. יש הטוענים כי שלב זה קשה ביותר והוא בבחינת פגיעה שנייה 
)"קורבנות משנית"(, משום שבירור העובדות לשם הכנת כתב אישום 
מחייב תיאור מדויק של השתלשלות האירוע תוך חדירה לפרטים קשים 

ב האישום עלול הנפגע להידרש להופיע בפני ומביכים. לאחר הגשת כת
המשפט ולהיחקר על העדות המפורטת שמסר בנוכחות זרים -בית

וביניהם ידידיו וקרוביו של הנאשם. מסירת עדות כזו אינה קלה ולעיתים 
היא טראומטית, לא רק בשל הצורך לחיות את האירוע מחדש על פרטיו, 

זכות הציבור לדעת' כופים אלא גם בשל הצורך להציגם בפני כל. בשל '
עצמם לא אחת נציגי התקשורת על נפגעי אירועים אלימים וקרוביהם. 

 הליווי התקשורתי אינו בהכרח עדין ומתחשב בנפגע, בסבלו ובפרטיותו.  
בחלק ממדינות העולם מקובל ללוות את הנפגע בשלבי החקירה, 

יא בהכנתו לקראת העדות, ובעמידה לצידו בעת מסירתה, גם אם ה
מתבצעת בטלויזיה במעגל סגור או בוידאו. ליווי זה מחייב התארגנות 

 מתאימה של שירותים במענה על צרכיו של הנפגע.
ההיפגעות בפשע אלים נושאת אפוא השלכות קשות ורבות על הקורבן, 
על משפחתו וסביבתו. ההשלכות מרחיקות לכת והשאלה העומדת לדיון 

יע לנפגע בפשע אלים ומדוע עליה היא, האם על המדינה להתערב ולסי
 לעשות כן.
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 . אחריות המדינה לטיפול בנפגעי פשיעה אלימה3

בעולם העתיק מקובל היה שאדם הפוגע באחר חייב לפייסו עד שיתרצה. 
מנגנונים מסורתיים של פיוס ומחילה הסדירו את היחסים בין פוגע לנפגע. 

שה כן פשע נגד בעולמנו המודרני אסור לאדם לעבור על החוק ומי שע
החברה, המדינה. המדינה היא שמאתרת, חוקרת, תובעת לדין, מאשימה 
ומענישה את מי שעבר על חוקיה. בכך הפקיעה המדינה את העבירה מידי 

  6בעליה. 
מודל ה"אמנה החברתית" של תומס הובס, של ז'אן ז'ק רוסו 

רח ופיתוחיהם המאוחרים, מציג מחויבות של ממש, כדי אמנה, בין האז
לריבון: המדינה ומוסדותיה. בבסיס האמנה עומדת הסכמה כי האזרח 
מפקיד בידי הריבון חלק מנכסיו והכנסתו )מיסים( וגם חלק מחירויותיו, 
ובתמורה לכך מתחייב הריבון להגן על האזרח מפני כל סכנה מבית או 
מחוץ. אמנה זו מושתתת על מחויבות הדדית. המדינה תדאג לשלום 

ונו, והאזרח מצידו יוותר על החופש לעשות חוק לעצמו. האזרח וביטח
משמעות ההדדיות היא, שאם המדינה לא תמלא את חלקה באמנה, יוכל 
האזרח, לכאורה, לטעון כי גם הוא פטור מלמלא את חלקו והוא חופשי 
לפעול בעצמו, או יחד עם אחרים, להבטיח את ביטחונו האישי. מצב כזה 

מיות של המדינה ומוסדותיה ולדרדר אותם עלול לפגוע בבסיס הלגיטי
 לעברי פי פחת. 

במציאות, מדינה אינה ערוכה להבטיח ביטחונו של כל פרט בכל שעה 
ובכל מקום, והיא ממירה את מחויבותה להעניק ביטחון במתן סיוע 

הנכונות של המדינה לסייע למי שנפגעו בפשע ופיצוי למי שנפגעו בפלילים. 
-תה אמנה בין הריבון לאזרח, והיא נתמכת עלאלים נובעת בחלקה מאו

ידי גישות שונות, שמקורן ב'תיאוריות' מתחום המחשבה המדינית, 
בתפיסות חברתיות ובעקרונות רווחה שהתפתחו עם השנים. גישות אלה 
מבטאות את נקודות המוצא השונות ואת העקרונות בבסיס המדיניות 

 נפגע. שהתפתחה במדינות רבות ביחס לסיוע ופיצוי ה
על נפגע צריך להיות מוגדר 'קורבן ראוי'.  7כדי לקבל פיצוי מן המדינה

יש מבחינים בין מי שראוי לסיוע ופיצוי לעומת מי שאינו ראוי לעזרה כזו. 
כדי להיחשב 'קורבן ראוי' על הבחנה זו מעוגנת בחוקי כל מדינה ובכלליה. 

                                            
6 Christie, 1977 . 
( מצא, שרוב נפגעי העבירה מבקשים לקבל פיצוי 1985דייק )-הויקטימולוג ההולנדי ון 7

  מידי הפוגע ומעדיפים זאת על פיצוי מידי המדינה. 
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שעות  -72וחר מהנפגע לדווח על האירועים הקשים שעבר מיידית, ולא יא
לאחר ביצוע העבירה. עליו למסור למשטרה את כל הידוע לו על האירוע, 
הנסיבות והחשודים בביצוע העבירה כדי שהמשטרה תוכל לפעול ולמנוע 
פשע נוסף. בהמשך, על קורבן 'ראוי' לשתף פעולה עם הפרקליטות במתן 

פיצוי. עדות ורק אם מילא את כל התנאים ייחשב הנפגע כ'ראוי' לקבלת 
בכמה מדינות גם בני משפחתו של הנפגע ומי שחזו בעת ביצוע העבירה 
וחשים כי נפגעו מכך זכאים גם הם לסיוע ולפיצוי, כ'קורבנות משניים'. 
בעיה מיוחדת עולה לגבי עבירות שבוצעו בין בני זוג או במשפחה אך נושא 

מאדם  מספר מדינות שוללות מעמד של "נפגע עבירה" 8זה לא יידון כאן.
שגרם או תרם לאירוע במהלכו נפגע, או שהוא עצמו בעל עבר פלילי. אדם 

 זה ובני משפחתו לא יהיו זכאים לקבל טיפול וסיוע כאמור.

 א. סטנדרטים ואמנות בינלאומיות 

, בדבר 1985בנובמבר  29העצרת הכללית של האו"ם יצאה בהצהרה ביום 
ושימוש לרעה בכוח".  "כללי יסוד לעשיית צדק עם קורבנות עבריינות

בהצהרתה קוראת העצרת הכללית למדינות החברות להכיר בנפגעים 
אלה, בקיומם, בצורכיהם ובזכויותיהם. היא ממליצה, בין השאר, "לפתח 
דרכים ושיטות משלימות במענה על צורכי קורבנות אלה כאשר המענה 

 . 9הממלכתי עבורם אינו מספק"
פגעים דרך למיצוי הצדק ולקבלת ההמלצה העקרונית היא, להבטיח לנ

טיפול הוגן, לכיסוי הוצאותיהם מידי מי שנמצאו אשמים בביצוע 
העבירה, לפיצוי שיינתן מהשלטונות לקורבנות עבריינות ולמשפחותיהם 
וכן לסיוע משלים מצד החברה והקהילה. ההמלצות עומדות על חשיבות 

לקבל מלוא  מתן פיצוי כספי מן המדינה, אם וכאשר הנפגע לא יכול
הפיצויים מהפוגע או ממקורות אחרים. הפיצוי מיועד לנפגעים, שנגרם 
להם נזק, מגבלה גופנית או נפשית עקב וכתוצאה מן העבירה נגדם. כן 

                                            
ראוי'. הטענה  יש מדינות שאינן רואות נפגעי עבירות שבוצעו בתוך המשפחה כ'קורבן 8

היא שלא ניתן לבחון את הדינמיקה שקדמה לאירוע, מי החל, תרם או גרם לו. בנוסף, 
קיים גם חשש שהפוגע ייהנה במישרין או בעקיפין מהפיצוי שניתן, או  אף שחלק מן 
האירועים כלל לא התרחש, אך המשפחה תתבע סיוע ופיצוי במסגרת 'קנוניה', בעילה 

  (Miers, 1997).כוזבת 
הצהרה זו מבוססת על 'ההכרזה האוניברסלית לכל באי עולם' של עצרת האו"ם  9

" ולביטחון אישי, שקבעה כי "כל אדם יש לו הזכות לחיים לחירות 1948מדצמבר 
)הדגשה שלי, א.י.(. האו"ם לא הגדיר זכות זו במונחים מחייבים ומעמדה של ההכרזה 

 האוניברסלית הוא כשל המלצה למדינות העולם.
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מיועד הפיצוי למשפחתו של נפגע, שכושרו להשתכר פחת כתוצאה 
ההמלצה מהפגיעה הגופנית או הנפשית, וכן לשאיריו של נפגע שמת. 

ריאה לעידוד הקמה, חיזוק והרחבה של קרן, תכנית ממלכתית כוללת ק
 לפיצוי קורבנות.

במקביל להצהרת האו"ם, יצאה מועצת אירופה באמנה באותו נושא. 
היא הכריזה על "האמנה האירופאית בעניין פיצוי נפגעי פשיעה אלימה", 

נו עדים אפוא לעובדה שגם האו"ם וגם . א1.2.1988שקבלה תוקף בתאריך 
צת אירופה יצאו בקריאה להבטיח את זכויות מי שנפגעו בפשע אלים, מוע

רוב מדינות אירופה אשררו את האמנה האירופאית והן  .ולפצות אותם
פועלות על פי העקרונות הכלולים בה. איסלנד, אירלנד, יון ספרד 
ואיטליה לא אישרו את האמנה או טרם חוקקו את החוקים 

בעה מדיניות לגבי הסיוע והטיפול מדינת ישראל טרם ק 10המתאימים.
התריעה המשנה ליועץ  1987להם זכאים נפגעי פשיעה אלימה. כבר בשנת 

המשפטי לממשלה, הגב' יהודית קרפ, במסמך של משרד המשפטים על 
  11היעדר התייחסות ושירותים לנפגעי עבירה אלימה.

 מדינות נבחרות -ב. התפתחות בינלאומית  

ת התכנית הממלכתית הראשונה לפיצוי קורבנות זילנד יזמה בחוק  א-ניו
 New Zealand Criminal Injuries Compensation)פשיעה אלימה 

(Act, 1963. הברית היתה קליפורניה הראשונה מבין המדינות -בארצות
(, אחריה באו 1965ליזום תכנית לסיוע ולפיצוי נפגעי פשיעה אלימה )

  12.-1971ושוודיה ב -1968, צפון אירלנד ב-1967קנדה ואוסטרליה ב
. 1964פעלה תכנית לפיצוי נפגעי פשיעה אלימה מאז שנת באנגליה 

לתכנית זו היה צביון של תכנית רווחה, כשהפיצוי לנפגע ניתן על פי שיקול 
חוק לפיצוי נפגעי פשיעה אלימה, שתוקן בשנת  נחקק 1990דעת. בשנת 

1995 (Criminal Injuries Compensation Act 1995 החוק מגדיר את .)
התנאים בהם זכאי כל מי שנפגע ב'ממלכה המאוחדת' לקבל פיצוי מן 

המפרטת פגיעות אלימות  המדינה על הפגיעה בו. בבסיס החוק טבלה
)דקירה, מכה( ותוצאותיהן )צלקת, פגיעה בראיה וכדומה(. לנפגע ניתן 

טבלה פעמי, שגובהו תלוי בסוג הפגיעה וחומרתה והוא מוגדר ב-פיצוי חד

                                            
10 

Bartsch, 1999; Greer, 1996 
 .1987משרד המשפטים,  11
12 Yarsuvat, 1989;Roberts, 1990 Elias 1983 ;  ; Enker, 1974  . 
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של 'תעריפים', המתפרסמת ברבים. החוק מגדיר את הדרך לתבוע את 
הגימלה, והוא מבטיח את המשאבים הנחוצים להפעלת החוק ותשלום 

את הטיפול בנפגעי פשיעה מספקים מתנדבי ארגון  13פיצוי לנפגע.
לאחר סדרה של  1979', שהוקם בשנת Victim Supportה'

רכזו בלונדון, מקיים סניפים מקומיים פרוייקטים ניסיוניים. הארגון, שמ
ברוב ערי אנגליה וכן ביישובים כפריים. בכל יישוב מקבל נציג מוסמך של 
הארגון מידע שוטף מתחנת המשטרה המקומית לגבי אדם או משפחה 
שנפגעו בעבירה. הארגון מציע לנפגע את שירותיו. תפקיד המתנדב לסייע 

ה, להשיב על שאלות וסוגיות לנפגע בהתמודדותו עם העבירה ותוצאותי
אם הנפגע נזקק  14ולייעץ במיצוי זכויות, כולל הזכות לפיצוי מן המדינה.

לטיפולים רפואיים, להכנסה לצורך קיום וכדומה, הוא פונה לתכניות 
הקיימות לביטוח רפואי וסוציאלי. בכך שווה נפגע פשיעה אלימה לכל 

מאפשר לנפגע לרכוש אדם אחר שנפגע מסיבה כלשהי. הפיצוי מהמדינה 
 מוצרים ושירותים לצורך שיקום רווחתו.

קיימת תכנית פדראלית לכיסוי הוצאות נפגעי אלימות ומתן  בגרמניה
, והיא -1976(. התכנית הממלכתית נחקקה לראשונה בOEGפיצויים )

עודכנה ושופרה ברוח המלצות מועצת אירופה. הפיצוי ניתן כחלק מן 
קורבנות מלחמה. בנוסף, קיים בגרמניה התכנית הפדראלית לטיפול ב

בעקבות סדרה  1976ארגון וולנטרי )ה'מעגל הלבן'(, שנוסד בשנת 
בטלויזיה. הוא מפעיל מתנדבים ופועל כיום ברוב היישובים במדינה, כולל 
בחלק שהיה 'מזרח' גרמניה עד לפני כעשור. הארגון מסייע למי שנפגעו 

עברו, מייעץ לנפגעים אלה בפשע אלים, מתייחס לכאבם ולטראומה ש
ומנחה אותם בשאלות של התמודדות עם הפגיעה ומיצוי הזכויות. מימונה 

 של התארגנות וולונטרית זו בא מתרומות הציבור. 
חוק לטיפול בנפגעי  1984חקקה וושינגטון בשנת  הברית-בארצות

                                            
באנגליה מזהים את התפתחות התכנית לפיצוי קורבנות פשיעה אלימה ביוזמתה של  13

Margery Fry שת בשנות החמישים והששים. פריי עסקה בעיקר ברפורמות בתחום עני
עבריינים, עיסוק זה הביא אותה לראייה שונה של קורבנות פשיעה, והיא יזמה תכניות 

(. ואכן, (Fry, 1951; Roberts, 1990והענקת פיצוי של המדינה  טיפול בנפגעי פשיעה
( הוגדרה תחילה 1964התכנית לפיצוי קורבנות פשיעה אלימה, שהחלה באנגליה )

כל השנים הענקה מטעמי חסד ולא בזכות. רק כתכנית לסיוע קהילתי, והיא ביטאה 
 1995לאחר כשלושים שנה של פיצוי קורבנות פשיעה אלימה במעמד זה, קיבלה בשנת 

באנגליה מעמד רשמי בחוק  Criminal Injury Compensation Scheme -תכנית ה
  (Miers, 1997).שהגדיר משאביה ותחומי פעולתה 

14 Greer, 1991;  Mawby and Gill, 1987. 
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החוק ייסד תכנית פדראלית  (.,Victim of Crime Act 1984)עבירה 
תן סיוע ופיצוי כספי למי שנפגעו בפשע אלים. חוק זה ממליץ המארגנת מ

הברית ליזום ולהציע תכנית מיוחדת, -בפני כל אחת ממדינות ארצות
מקומית, משלה, להקצות משאבים מקומיים, ובתמורה לקבל מהממשל 
הפדראלי סכום זהה לסכום שהמדינה גייסה בעצמה לצורך סיוע 

התכנית מבוצעת אמנם  .15לקורבנות פשיעה אלימה וטיפול בהם
באמצעות המדינות השונות אך על הפעלת התכנית ממונה משרד             

במשרד המשפטים  Office for Victims of Crime -ה
הברית מגדירה סכום פיצוי -רצותהאמריקאי. כל אחת ממדינות א

מכסימלי שיינתן כסיוע לנפגעי פשיעה אלימה. הפיצוי השכיח כיום עומד 
דולר, והוא מיועד לכיסוי הפסד הכנסה, כל ההוצאות  -25,000על כ

האישיות, הרפואיות והאחרות שהיו לנפגע, כולל נזק לביגוד, חפצים 
ועוד. אם יש גורם אחר האחראי להשבת הנזק )למשל: ביטוח רפואי, 
ביטוח רכוש וכדומה( יקטן פיצוי המדינה בהתאם. במקרים של פגיעה או 

כנית כמה שיחות טיפוליות ובמקרי רצח ישולמו חבלה נפשית מאשרת הת
הוצאות הקבורה, והשאירים יזכו למימון כעשר שיחות טיפוליות לפחות. 
שירותים אלה מקיימים תכניות הגנה, הסברה והכנה לעדים לקראת 

הברית קיימות וריאציות -. בין מדינות ארצות16המשפט-הופעתם בבית
ת הוא ניתן מכספי הקופה לגבי אופן מימון הפיצוי. בכמה מדיניו

הציבורית, ובאחרות באמצעות אגרה המוטלת על כל מי שהורשעו בדין. 
הברית נוסדו ארגונים וולונטריים -בנוסף, במדינות שונות ברחבי ארצות

המתמחים בהגשת טיפול למי שנפגעו בפשע אלים. חלק משירותים אלה 
משרת רק מתמחה באוכלוסיות כנשים, ילדים או קשישים שנפגעו, ו

                                            
( שמשה תקדים חדשני. היא העלתה את 1965התכנית שהציעה קליפורניה לתושביה ) 15

הברית. גם כאן תשלום -נושא פיצוי קורבנות הפשיעה לסדר היום הציבורי בארצות
ההוצאות ומתן פיצוי לקורבן עבירה אלימה הוגדרו במונחים של אספקת שירות 

ורבנותיו ולא יפצה אותם, והנפגעים רווחה, ומקורם בהנחה שהעבריין לא יעזור לק
 ,Abell)בעצמם לא יכולים לעמוד בהוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו מהפגיעה 

הברית לפתח תכניות -לאחר קליפורניה החלו מדינות נוספות ברחבי ארצות .1989)
 -38היו ל 1983(. ובשנת 1968(, ומסצ'וסטס )1967(, הוואי )1966יורק )-כאלה: ניו

נחקק החוק הפדראלי.  1984הברית תכניות כאלה ורק בשנת -בארצות ממדינות
מדינות תכניות לטיפול, סיוע ופיצוי קורבנות פשיעה אלימה, ובשנת  -45היו ל -1989ב

 ;Davis and Henley, 1990)הברית -היו תכניות אלה בכל מדינות ארצות 1992
Parent et. al., 1992.)  

16 Parent et. al. 1992. 
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אוכלוסיות אלה. ארגונים אחרים מטפלים בכל מי שנפגע בפשע וזקוק 
 לעזרה ותמיכה.

 . ההבחנה בין נפגעי פשע אלים ונפגעי פעולות איבה בישראל   4

במדינת ישראל, כאמור, קיימת הבחנה בין נפגעי פשע לבין נפגעי פעולות 
הטיפול איבה וטרור. להבחנה זו משמעויות רבות לגבי סוג והיקף 

שיקומי והפיצוי לו זכאי הנפגע, משפחתו ושאיריו. ההבחנה -הסוציאלי
קיימת מאז קום המדינה, כאשר הפשיעה האלימה היתה מועטה יחסית, 
או כך לפחות נתפסה בידי הציבור, ואילו פעולות איבה, אולי בשל 

וכך גם קורבנותיהם. ההבדל  –המשמעות הפוליטית שלהן נחשבו שונות 
כאשר הפגיעה ותוצאותיה דומות או זהות. זכויותיו של אדם קיים גם 

שהותקף או נדקר בישראל הן שונות לגמרי, והשירותים אותם יקבל יהיו 
 שונים לחלוטין אם האירוע בו נפגע הוא פשע, או אם הוגדר כפגיעת איבה. 

 
ערבי גבה קורבנות רבים טרם -. הקונפליקט הישראלינפגעי פעולות איבה

נה ולאחריה. מאז קום המדינה הוכרו אזרחים, שנפגעו הקמת המדי
ק הגמלאות בפעולות איבה, כזכאים להתייחסות מיוחדת אם במסגרת 'חו

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי '  ',1956לנפגעי ספר תשט"ז 
'. חוקים אלה מגדירים מיהו נפגע איבה ומעגנים את בסיס 1970התש"ל 

לו בחוק. להבדיל מקורבנות פשיעה אלימה,  הטיפול והפיצוי הניתן
שחלקם נמנע מלדווח על הפגיעה וזהותם על פי רוב חסויה, מספרם של 
נפגעי פעולות איבה ידוע וכך גם שמם, סיפורם האישי והתנסותם הקשה 
המתפרסמים בתקשורת. הטיפול בהם מצוי בידי המוסד לביטוח 

משפחות נספים  -750י בטיפל המוסד לביטוח לאומ 1997בשנת   17לאומי.
נפגעי איבה, הזכאים לתגמולי נכות מן המוסד לביטוח לאומי  -1,596וב

  18אחוז נשים(. 40אחוז מהם גברים ו  60)
החוק מגדיר במדויק מיהו 'נפגע', ומהי 'פגיעת איבה', המוגדרת 
כ"פגיעה מפעולות איבה, של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי 

ה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל סדירים של מדינ
או מפעולות איבה, שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או 

                                            
  .1998ש.  ופריאור, ר.,  בר, 17
 .17שם, הערה  18



 239                            טיפול ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל                                       

 

 

מטעמם". החוק מוסיף ומגדיר בפירוט נסיבות שיחשבו לפגיעות איבה 
גם ה"תגמול"  19וכך גם מפרט לגבי תחולת החוק והגדרת רמות הפגיעה.

סד את הסימטרייה שנקבעה בין מי לפי חוק מוגדר במדויק. החוק מי
שמשרתים במדים לבין אזרחים שנפגעו בפעולות איבה, גישה שיש בה   

 כדי להדגיש   ש"כל העם צבא"  ולפיכך חייל  שנפגע  בעת  מילוי  תפקידו, 
ההבדל הקיים  20או אזרח שנפגע בפעולת איבה זכאים לתגמולים דומים.

 מתבטא בגורם המטפל בנפגעים.
טחון מטפל בלובשי מדים בשירות סדיר )חובה וקבע( משרד הבי

ובאנשי מילואים ומשפחותיהם, והמוסד לביטוח לאומי מטפל בנפגעי 
איבה הבאים מתוך כלל הציבור, ביניהם ילדים )ותינוקות(, קשישים, 

ישראלים )תיירים ופועלים זרים(. -עולים חדשים, ישראלים ולא
ים ויש לתת מענה עליהם בגישה, אוכלוסייה זו מאופיינת בצרכים מגוונ

בשפה ובתוכן. האחריות של המוסד לביטוח לאומי מקיפה וכוללת כל 
 –בעיה הנגזרת מן הפגיעה. גם משך הטיפול בנפגעים אינו מוגבל בזמן 

נפגעי איבה ומשפחותיהם יכולים לפנות למוסד לביטוח לאומי כל מהלך 
רית רבה להתייחסות חייהם ובכל בעיה שמתעוררת. קיימת רגישות ציבו

לנפגעי האיבה וגם התקשורת מרבה לעקוב אחר הטיפול הניתן להם 
 ולבקר את איכותו והיקפו.

נכי פעולות איבה זכאים לגימלה מן המוסד לביטוח לאומי. בנוסף הם 
זכאים לקבל סיוע הכולל, עזרה ביתית; סיוע ברכישת רכב והחזקתו למי 

אחוז ומעלה; ציוד  50ות צמיתה של שנפגעו ברגליהם, או מי שהם בעלי נכ
רפואי, כולל ציוד עזר מיוחד; סיוע בדיור )כולל מענק לבניית מעלית( 

                                            
לארץ בפגיעת -ניתן להחיל הוראות החוק על תושב חוץ, הנפגע בחוץ –לגבי התחולה  19

איבה תוך כדי, ועקב עבודתו אצל מעבידו שהוא תושב ישראל. פועלים זרים שנפגעו 
הם בפעולת איבה זכאים למלוא השירותים והפיצוי שמקנה להם החוק, כך גם שאירי

החוק קבע "איבוד הכושר לפעול  –במקרה של מוות. כ"נכות"  לגבי רמת הפגיעה 
פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית או פחיתותו של כושר זה, שבאו לנפגע... עקב 

( חבלה". למנוע ספק קבע החוק, 3( החמרת מחלה )2( מחלה, )1פגיעת איבה כולל )
ד סביר להניח שנפגע פעולת איבה, יראו את שכאשר "נפגע אדם בנסיבות שיש בהן יסו

 הפגיעה כפגיעת איבה אם לא הוכח אחרת." 
על פי החלטת ממשלה נקבע כי, מי שהוכרו "נפגעי איבה" רשאים להתארגן בארגון  20

יציג. "ארגון נפגעי פעולות איבה" הוקם כעמותה רשומה. אחד מן הנושאים הראשונים 
הרצל, שתנציח את שמות חללי האיבה. ניתן של העמותה היתה הקמת אנדרטה בהר 

לראות זאת כפעולה נוספת להשוואת מעמדם של נפגעי האיבה לחללי צה"ל. בנוסף, 
המליצה ועדה ציבורית בראשותו של השופט )בדימוס( מלץ על   7.3.2000בתאריך 

 אזכור חללי איבה בישראל ביום הזיכרון לנפגעי מערכות ישראל.   
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ובכיסוי הוצאות חימום וקירור; מענקי נישואין, כניסה לדירה, לימודים, 
החזרי מע"מ ומכס על פריטים שונים, הנחות במס הכנסה, במיסים 

ות איבה בכל תחומי חייו עירוניים ועוד. הכוונה לסייע לנכה פעול
ולהבטיח שיוכל, חרף המגבלות הגופניות והנפשיות הכרוכות בפגיעה זו, 
לקיים איכות ורמת חיים הולמת ומכובדת. גם כאן בולטת הכוונה להקל, 
עד כמה שניתן, את נטל הקיום של משפחות שכולות, לסייע בתמיכה 

 כספית וכן בדאגה ארוכת טווח לבני המשפחה.  

לא קיימים בישראל ארגונים המתמחים בטיפול בנפגעי פשע אלים. נפגעי 
פשיעה אלימה. אנשים שנפגעו בקטטה, מדקירה או בשוד מוצאים עצמם, 
לאחר החקירה המשטרתית והטיפול הרפואי אם נזקקו לו,  במצב של 
בלבול ואובדן דרך. למעשה אין גורם ממלכתי, עירוני או וולונטרי שנועד 

תם. הכתובת המוצעת להם היא שירותי הרווחה לטפל בהם במצוק
העירוניים, אך אלה אינם שירותים מתמחים בטיפול בנפגעי פשע אלים, 
להוציא ילדים ונשים עבורם הוקמו 'מקלטים' ושירותים נלווים. ואמנם, 
חלק מארגוני הנשים, ומרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית מטפלים, 

 נית, אך בהם בלבד. וולונטרית, במי שנפגעו בתקיפה מי
בנוסף, על פי המצב החוקי הקיים בישראל אין המדינה מפצה את מי 
שנפגעו בפשיעה אלימה, הם גם אינם זכאים לקבל החזר מן המדינה על 
הוצאות שהיו להם, או לכיסוי הפסדי הכנסה שנגרמו כתוצאה מן 

בו העבירה או בעטיה. במקרים כאלה, על הנפגע לתבוע את העבריין שפגע 
בתביעה אזרחית, להוכיח את הנזקים וההפסדים שנגרמו עקב הפגיעה 

המשפט יכריע האם על הנתבע לפצות את התובע ומה גובה הפיצוי. -ובית
בפועל, ספק אם תרופה זו אכן מועילה. ראשית, ספק אם הנפגע יודע מי 
פגע בו, ולפעמים אפילו המשטרה לאחר חקירה מאומצת אינה מזהה את 

אינה לוכדת אותו. שנית, גם אם העבריין נתפס, יש להוכיח לא העבריין ו
רק את הפגיעה ואת מבצעה אלא אף את הנזקים שנגרמו בעטיה ולבסוף, 

המשפט פיצויים לנפגע, ספק אם לעבריין יש את -גם אם פסק בית
המשאבים הנחוצים לפיצוי האדם בו פגע. האפשרות לפתוח בהליכים 

ם מן הפוגע כרוך בקשיים ובהוצאות רבות. משפטיים כדי לזכות בפיצויי
לעיתים אין לנפגע את המשאבים הנחוצים לפתוח בהליכים משפטיים 
'אזרחיים' נגד הפוגע, שהרי הדבר כרוך בשכירת עורך דין, תשלום אגרות 

 המשפט ובהליך משפטי ממושך ויקר שתוצאותיו אינם מובטחים. -לבית
תיקן המחוקק בשנת  על מנת לשנות את המצב המשפטי המתואר,
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סעיף לחוק העונשין, המאפשר לחייב את מי שהורשע בפלילים  1980
לשלם לאדם בו פגע פיצויים. החוק קובע גם את סכום הפיצוי, המתעדכן 

כך,  21מדי פרק זמן ומתייחס לכל אחת מן העבירות בהן הורשע אדם.
לשלם לו למשל, אם העבריין הורשע בביצוע שתי עבירות כנגד הנפגע, עליו 

תיקון זה לחוק אמור להתבצע במהלך הדיון הפלילי כפולת קנס זה. 
המשפט, וכוונתו להציע תרופה לכל מי שנפגע -שמנהלת המדינה בבית

בפשע אלים. הכוונה, היא, להעניק פיצוי לא רק על הנזקים הכספיים 
הישירים ואובדן ההכנסה של הנפגע, אלא גם לפצותו על כאב וסבל 

המשפט לפסוק פיצוי לקורבן -כך הותיר החוק מרחב רב לבתישנגרם לו. ב
העבירה כבר בהליך הפלילי, ולא להזדקק לפתיחת הליך אזרחי נוסף. 

לחוק העונשין  77בדיקה שנערכה מעלה ספק אם התרופה המוצעת בסעיף 
המשפט, וספק אם הושגו היעדים החברתיים -אמנם מקובלת בבתי

מעוניינים לדון בתיקים פליליים המשפט -מסתבר כי בתי 22שביסודה.
ולסיימם. כמו כן לעיתים כלל אין מגיעים לטיפול משפטי בעבירות 
אלימות. אם העבריין לא נתפס, אם נתפס ואשמתו לא הוכחה, אם 
הוכחה אך הוחלט לחתום עמו על 'הסדר )עיסקת( טיעון', לפיה יודה 

ולים באשמה פחותה ובכך יתקצרו ההליכים המשפטיים, כל אלה על
להשכיח או למוסס את הטיפול בפיצוי הקורבן. ספק לכן אם התרופה 

לחוק העונשין, שאמור היה להבטיח את זכות  77שהציע החוק בסעיף 
 הקורבן לפיצוי,  אכן ממלא את התפקיד החברתי שנועד לו. 

כיום לא מעניקה מדינת ישראל סיוע או פיצוי לנפגעי פשיעה אלימה. 
א ההוצאות והנזקים שנגרמו להם. אמנם חוק הנפגעים נושאים במלו

ביטוח בריאות ממלכתי מעניק טיפול רפואי גם לאנשים שנפגעו בפשיעה 
אלימה,  אך המדובר בטיפול רפואי בסיסי בלבד. אדם ששיניו נשברו 
בקטטה, אחר שזקוק לניתוח פלסטי בשל צלקת מכוערת, או לטיפול נפשי 

יצטרך לממן את  -ורה לפגיעה אינטנסיבי בעקבות טראומה נפשית הקש
הוצאות הטיפול הרפואי הנדרש מכיסו. מדינת ישראל אינה מפצה וגם לא 
משתתפת בכיסוי ההוצאות הישירות או העקיפות של מי שנפגע בפשע 

                                            
המשפט -"הורשע אדם, רשאי בית, קובע כי: 1977ונשין תשל"ז לחוק הע 77סעיף  21

ידי העבירה -לחייבו, בשל כל אחת מהעבירות שהורשע בהן לשלם לאדם שניזוק על
 ש"ח לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו." 84,400סכום, שלא יעלה על 

  .2000ינאי,  22
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אלים. אין ספק כי נפגעי פשע אלים רשאים לפנות למחלקות לשירותים 
הפונים לשם  חברתיים, לתחנות לבריאות הנפש וכדומה ויש נפגעים

לקבלת טיפול וסיוע. הם גם זכאים לתבוע קצבת נכות מן המוסד לביטוח 
לאומי אם מצבם הגופני או הנפשי התערערו עד כדי אי יכולת להשתכר 
למחייתם. אך השירות, אם יקבלו, והגימלה אם תאושר, יהיו ברמה 
ובאיכות המקובלים לגבי כל אזרח אחר במצבם. לא יהא בהם כל אלמנט 

ל החזר הוצאות או פיצוי על כך שנפגעו בפשע אלים. אין ספק כי ישראל ש
אינה עומדת בהמלצת האו"ם, שקראה למדינות החברות לפצות קורבנות 

 פשיעה אלימה ברוח האמנה הקיימת בתחום זה. 

השלכות הפער בין הטיפול והפיצוי בנפגעי פשע אלים ונפגעי פעולות 
י בעקרונות ההתייחסות, בהסדרי מסתבר כי קיים פער משמעותאיבה. 

הטיפול ובסיוע הניתנים לשתי אוכלוסיות שצורכיהם דומים, ולעיתים 
לנפגעי פשיעה אלימה אין זכות לטיפול, סיוע או לפיצוי,  זהים. נראה כי

ולעומתם, מי שנפגעו בפעולת איבה זכאים לקבלת גימלה חודשית, וכן 
נכי צה"ל ומשפחות שכולות.  למיגוון של הטבות בכסף ובעין כמקובל לגבי

ברור אפוא שנפגעי אירועים קשים יעדיפו שאירועים אלה יוגדרו כ"פעולת 
איבה", הגדרה שתזכה אותם בתכניות סיוע שונות ובהטבות על פי חוק. 
הגורם הקובע אם אירוע ייחשב כ"פעולת איבה" היא ה"רשות המאשרת" 

ץ מן המשטרה המוגדרת על פי החוק, היא מקבלת את המידע הנחו
ושירותי הביטחון, ועליה לקבוע אם האירוע הוא "פשע" או "פעולת 

 איבה" תוך שלושה חודשים מהיום שהתביעה הגיעה לידיה. 
" 1990 -כפי שצוין כבר, "חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 

שכאשר "נפגע אדם, בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח שנפגע קבע, 
ראו את הפגיעה כפגיעת איבה, אם לא הוכח אחרת". החוק פעולת איבה, י

מאפשר אפוא חופש החלטה רב ל'רשות המאשרת'. ואכן, אירועים קשים 
רבים, שאין להם הסבר ברור, עשויים להיחשב כ"פעולת איבה" אם 
"בנסיבות יש בהן יסוד סביר להניח שנפגע פעולת איבה" וכן "אם לא 

רערו בני משפחה על קביעת "הרשות רים אף עבמספר מקהוכח אחרת". 
המאשרת", שנמנעה מלהגדיר אירוע פלילי כאירוע 'איבה' ומנעה בכך מן 
המשפחה את ההכרה כ"נפגעי איבה". דילמה זו  באה לביטוי בחטיפת 
נהגי מוניות, שדידתם, גרימת נזק גופני וגניבת הרכב לשטחים: האמנם 

לק מהקונפליקט מדובר בפשע או אולי ב"פעולת איבה", שהיא ח
שבאזורנו. והרי ידוע שארגוני מחתרת נוהגים לממן עצמם גם במעשי שוד 

 שלכאורה הוא פשע, אך במטרה לקדם אינטרס של טרור.
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הבחנה זו בין נפגעי פשע אלים לנפגעי איבה נוצרה בשל התפתחות 
חברתית היסטורית מסוימת, אך ספק אם יש לה הצדקה, בעיקר בשל 

לא זהים, של נפגעים אלה. ההבחנה, הסלקציה,  צרכים דומים, אם
 הנעשית בין נפגעים שונים בעלי צרכים דומים דורשת שינוי. 

 . חלופות לתיקון המצב בישראל5

שלוש סוגיות מרכזיות עומדות בבסיס שינוי המצב הקיים כיום בישראל: 
הראשונה מתייחסת לסוג הסיוע והפיצוי להם יהיו זכאים כל מי שנפגעו 

עה אלימה; הסוגיה השנייה מתייחסת לגורם שיגיש את הטיפול בפשי
 והסיוע; והסוגיה השלישית מתמקדת במקורות המימון לתכנית כזו. 

 א. סוג והיקף הטיפול, סיוע ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל:

חמישה מודלים אפשריים לטיפול, סיוע ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה יוצגו 
שון, נפגעי פשיעה אלימה יטופלו כנפגעי פעולות להלן: לפי המודל הרא

איבה, ויוצעו להם אותם השירותים ומכלול הטיפול והסיוע המוצע כיום 
למי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה בישראל. אפשרות שנייה היא, שנפגעי 
פשיעה אלימה יוכרו ויטופלו כמי שנפגעו בעבודתם ויוענקו להם 

נגזרות מכך. לפי המודל השלישי, יינתן הגימלאות, השירותים והזכויות ה
פעמי, על פי 'תעריף' קבוע -לנפגעי הפשיעה האלימה פיצוי כספי חד

מראש, המתחשב במידת הפגיעה, כמקובל, לדוגמא, באנגליה. המודל 
הרביעי כולל מרכיב של החזר הוצאות ומתן טיפול וסיוע מוגדר לנפגע, 

חמישי מתבסס על שילוב הברית. המודל ה-כמקובל ברוב מדינות ארצות
 אפשרי מתוך ארבעת המודלים המוצגים להלן בפירוט.

המודל הראשון, כאמור, מתבטא בהרחבת תכניות הטיפול והסיוע 
המיועדות לנפגעי פעולת איבה והחלתן גם על מי שנפגעו בפשע אלים. 
הפעולה המתבקשת היא העמדת סעיפי "חוק הגימלאות לנפגעי פעולות 

", גם על נפגעי פשע אלים, שדיווחו על העבירה ושיתפו 1970איבה תש"ל, 
פעולה עם המשטרה במסירת העדות הנחוצה, והמשטרה אכן מאשרת את 
פרטי הפגיעה וחומרתה. היקף הסיוע והפיצוי שיינתן לנפגעים נקבע 
בחוק, והוא יוחל, אם תתקבל הגישה, גם על נפגעי פשע אלים. ישנה 

בנפגעים על סמך הניסיון הרב שנצבר  הצדקה לאימוץ מודל זה לטיפול
בדרכי הגשת השירותים והתאמתם לנפגעים בישראל. ספק אם הסלקציה 
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הנעשית כיום בין נפגעי פעולות איבה ונפגעי פשע אלים אמנם מוצדקת, 
שהרי כל מי שנפגע במדינה זקוק וראוי לקבלת התייחסות וטיפול 

צעה להנהיג מודל מסוג המבוססים על אותה מחויבות. ייתכן, אמנם, כי ה
זה תיתקל בביקורת ציבורית בשל העומס התקציבי הכרוך בהחלת החוק 
על קבוצת זכאים כה רחבה, וגם בשל איבוד הבלבדיות הניתנת כיום 
לנפגעי פעולות איבה, שהרי ההכרה הניתנת לאחרונים היא כלנפגעי 

 זו.  צה"ל, חללי מערכות ישראל, ולא בנקל יוותרו על הכרה ייחודית 
המודל השני בנוי על עקרונות ביטוח נפגעי עבודה. אדם שנפגע 
בעבודתו זכאי לקבלת טיפול רפואי ושיקומי רחב, ולסיוע לו ולמשפחתו. 
הביטוח כולל תשלום 'דמי פגיעה' עבור התקופה שבה לא יוכל העובד 
להשתכר )כולל לצמיתות( ותשלום 'דמי תלויים' אם המפרנס נפטר. ניתן 

כנית זו גם על נפגעי פשע אלים, כאילו נפגעו בעבודה. הסדר כזה להחיל ת
היה מקובל בעבר לגבי נפגעי פעולות איבה. נפגעי המסתננים, לדוגמא, 

 -נחשבו כמי שניפגעו בעבודתם על פי "חוק הגימלאות לנפגעי ספר תשט"ז 
". הסדר זה נהג עד לחקיקת חוק הגימלאות לנפגעי פעולות איבה 1956

. ראוי להעיר עוד, שמתנדבים שנפגעו במהלך מלאכת 1970בשנת 
ההתנדבות שלהם נחשבים על פי חוק הביטוח הלאומי, כאילו נפגעו 

 בעבודתם. 
להסדר מסוג זה שלושה יתרונות מרכזיים: ראשית, קיימים כיום 
הסדרים מוכרים וברורים, וישנה נוחות יחסית בהכללת נפגעי פשע אלים 

נפגעי עבודה מעניקה לזכאים כיסוי מקיף  לתכנית זו; שנית, תכנית
ומקצועי, המוגש בידי מחלקת השיקום של הביטוח הלאומי בסניפיו 
ברחבי הארץ; היתרון השלישי גלום בכך, שייחודם של נפגעי פעולות 
האיבה בישראל יישמר. החיסרון העיקרי טמון בסימטרייה שתיקבע כאן 

כי ייתכן שאפשר ליצור בין נפגעי עבודה לנפגעי פשיעה אלימה, אם 
הבחנה ארגונית מתאימה, להתגבר על חולשה זו ולהקטין את הביקורת 

 הציבורית הצפויה.
ידי המשטרה  -המודל השלישי מציע כי נפגעי פשיעה אלימה, שיוכרו על

פעמי מן המדינה. הפיצוי יבטא את -כקורבן 'ראוי', יקבלו פיצוי חד
. המודל דומה לתכנית הנהוגה חומרת העבירה והפגיעה ממנה סבל הנפגע

באנגליה. הפיצוי יכיר בנזקים, בכאב ובסבל שנגרמו לנפגע עקב העבירה 
פעמי שגובהו ייקבע ב'תעריף' פומבי. סיוע -ובעטיה, אך יתבטא בסכום חד

נוסף, משלים, כגון קבלת טיפול רפואי, שיקומי וכדומה, וגם הזכאות 
טוח הסוציאלי והבריאותי לקבלת קצבת יינתנו במסלולים הקיימים בבי
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בארץ. למודל זה יש יתרון באוניברסליות ובפשטות יישומו. הוא מדגיש 
את הפיצוי כתמורה לשיתוף הפעולה של הנפגע עם המשטרה ולא בהכרח 
כתוצאה ממחויבות החברה כלפי האזרח הנפגע. מודל זה יחייב מנגנון 

ידי -וגשות עלמיוחד שיהא צורך להקימו לשם בדיקת תביעות הפיצוי המ
 נפגעי פשע אלים, ובהערכת הפגיעה והנזק הגופני שנגרם להם. 
הברית, שם -המודל הרביעי הוא כדוגמת מודל הסיוע הקיים בארצות

מגדירה כל מדינה סכום מקסימלי לפיצוי, הנועד לסייע לנפגעי פשיעה 
אלימה. הסיוע המוגש הוא מוגבל ביותר ומתמקד בתקופה קצרת מועד 

מיוחד את ההוצאות למילוי צרכים ישירים, מיידיים, והיעדר ומדגיש ב
 משאבים אחרים, או מימון חלופי לצרכים אלה.

המודל החמישי מציע שילוב בין תכניות: בבסיסו יהיה כיסוי הוצאות 
ישירות ועקיפות שנגרמו עקב הפגיעה, הבטחת  טיפול רפואי )גופני ונפשי( 

עוררו צרכים רפואיים בעתיד. כמו מקיף, שיעמוד לרשות הנפגע גם אם ית
כן כולל המודל מתן גימלה חודשית, זמנית או קבועה, באחת מן התכניות 

פעמי על כאב וסבל, וכן -בביטוח הסוציאלי בישראל, קבלת פיצוי חד
זכאות לקבלת טיפול סוציאלי אישי אחר, שיתמקד בהכוונה, בייעוץ, 

טוח וכדומה( ובעזרה בקישור עם רשויות )משטרה, תקון, בריאות, בי
משפטית בכל הקשור לפגיעה ולתוצאותיה. הטיפול הסוציאלי יתבסס על 
קשר אישי מתמשך בין הנפגע לנותן השירות, ויכלול גם התייחסות 

 לצורכי שאר בני המשפחה כנגזר מן הפגיעה האלימה ותוצאותיה. 

 ב. גורמים אפשריים להגשת השירות

יים להגשת השירות לנפגעי פשיעה קיימים לפחות חמישה גורמים אפשר
אלימה: המדינה ומוסדותיה )משרד ממשלתי משולב או מיוחד, המוסד 
לביטוח לאומי(; הרשויות המקומיות )שירותי הרווחה והשירות 
הפסיכולוגי, ייעוצי(; ארגונים וולונטריים )כדוגמת המרכזים לנפגעי 

פרטיים, תקיפה מינית, מרכזים לנשים מוכות וכדומה(; ארגונים 
מסחריים, שיטפלו בנפגעים אלה כדוגמת הטיפול הניתן לנפגעי תאונות 
דרכים; ולבסוף, קיימת אפשרות שלא יוקם שירות מיוחד לנפגעי 
האלימות, אלא יינתנו 'שוברים' מתאימים, שבאמצעותם ירכשו הנפגעים 
את השירות הנחוץ במקום שייבחרו בעצמם, או שיקבלו תשלום מוגדר 

 צאה זו.לכיסוי הו
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. המדינה מגישה שירות לנפגעים שונים, כמו נפגעי ( המדינה ומוסדותיה1
ולמשפחותיהם. המדינה  23צה"ל, משטרה, שב"ס, מוסד, שב"כ ועוד

מטפלת גם בעובדיה ובנבחריה. המדינה מבטיחה הכנסה ומגישה שירות, 
באמצעות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי איבה, לנפגעי עבודה, לנפגעי 

ות ולנכים מסוגים שונים. ניתן להכשיר משרד או רשות ממלכתית תאונ
שיקבלו על עצמם את הבטחת הכנסתם של נפגעי האלימות והגשת שירות 
מקצועי ונאות. המוסד לביטוח לאומי, ובעיקר מדור השיקום, המטפל 
כיום בנפגעי איבה ובנפגעי עבודה לסוגיהם, הם דוגמא למגיש שירות 

זי הוא ביכולתו של גורם ממלכתי לשלב בין תשלום אפשרי. היתרון המרכ
גימלאות והגשת טיפול סוציאלי אישי. שימוש במוסד לביטוח לאומי 
בתחום זה מבטיח נגישות של הציבור לשלוחות המוסד ברחבי הארץ 
ואחידות בתכניות המוצעות, וכן יבטיח רמה מקצועית נאותה שתעמוד 

מוסד לביטוח לאומי או לרשות הנפגעים. רשות ממלכתית, מסוג ה
דוגמתו, תוכל ליצור ולקיים קשר מתאים עם גורמי ממשל ואכיפת חוק, 
בדומה לקשר המתקיים בנושא נפגעי איבה: התיאום מאפשר קישור 

 ברמה הארצית והמקומית, הוא מאורגן, זמין ואמין.
אפשרות אחרת היא להקים רשות חדשה, מיוחדת, שתתמקד בטיפול 

מה, שתהיה ליד משרד המשפטים, כדוגמת "הסנגוריה בנפגעי פשיעה אלי
הציבורית" )ואף "המרכז לגביית קנסות"(, שהוקמו לאחרונה. קשר בין 
הנפגע למשרד המשפטים יאפשר תקשורת טובה וקשר בין המשרד 
לנפגעים, עדכונם במועד בנושאים הקשורים למשפט, הכנתם למשפט, 

 וכדומה. 
קומיות מטפלות באוכלוסייה נזקקת . הרשויות המרשויות מקומיות (2

" ותקנותיו, וכן על פי הוראות 1958 -בתוקף "חוק שירותי הסעד תשי"ח 
התע"ס )תקנון לעבודה סוציאלית(, הכולל עשרות 'הוראות והודעות' 

גם כיום, נפגעי פשיעה אלימה, כמו כל  שהוציא משרד העבודה והרווחה. 
ברשות המקומית ולקבל את אדם אחר, יכולים לפנות לשירותי הרווחה 

הטיפול והסיוע המוצע לאזרח, וחלקם אכן עושה זאת, אך היצע 
השירותים הניתן מוגבל ביותר וכמוהו גם הכיסוי הכספי המובטח בהם. 
בהיעדר "סל שירותים" המיועד לאוכלוסייה, והמוגדר לפי אופי ומידת 

                                            
חריה. עם הקמת המדינה אף טיפלה בעבר באזרחים שנפגעו במלחמת הקוממיות ולא 23

המדינה פעל משרד ממשלתי, שתפקידו היה להגיש עזרה וטיפול ל'קורבנות מלחמה 
 (.  1993אזרחיים'. משרד ממשלתי זה פעל עד תחילת שנות החמישים ופורק )ינאי, 
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זכאי להם,  הפגיעה, לא ניתן להציע לנפגע שירותים, אף אם לכאורה הוא
בעיקר בשל מגבלות המשאבים העומדים לרשות מחלקות הרווחה. ספק 
אם מחלקות הרווחה ערוכות כיום לטפל בנפגעי פשע אלים, אך 
התארגנות, הכשרה והקצאת משאבים מתאימה עשויה להתאים אותן 
לכך. הדבר מחייב, בין השאר, הגדרת 'סל שירותים סוציאליים אישיים' 

וון, שיגדיר את היקף ואיכות השירות המיועד לנפגעי אחיד ומחייב ומג
פשע אלים. קיומו של הסל יקטין את הצורך בהפעלת שיקול דעת לגבי כל 
מקרה. ערעור על החלטות אלה יהיה במתכונת של ערר או פנייה 
לערכאות. הגשת השירותים במתכונת המקומית עלולה להתאפיין 

תן פרשנות משלה להוראות, בחיסרון הנובע מכך שכל רשות מקומית תי
ותיטה לפעול על פי העדפות וניסיון מקומיים, קשרים אישיים )או 
היעדרם(, שיתוף פעולה מקומי עם גורמי אכיפת החוק ביישוב ועוד. ספק 
אם  ייווצרו דפוסי עבודה אחידים וייתכן כי הנפגעים ביישובים חלשים 

 ישובים מבוססים. לא יזכו לקבל שירות שווה לזה שיינתן לנפגעים בי
. המונופול של ארגונים וולונטריים בכל הקשור ארגונים וולונטריים (3

להגשת סיוע וטיפול בנפגעי פשיעה אלימה בולט במיוחד בעשור האחרון. 
הם מתמקדים במיוחד בסיוע הניתן לנשים שנפגעו מינית, נשים הסובלות 

רגונים מאלימות במשפחה, או נשים המבקשות מקלט מבני זוגן. א
וולונטריים ייסדו את הארגונים והמקלטים הראשונים בארץ, והן שיצרו 
ומיסדו את הדרך לטפל בנפגעות. לאחרונה החלו אף להגיש שירות 
לגברים, אך ההתמחות העיקרית נשארה בתחום הנפגעות מינית. בשנים 
האחרונות הפכה המדינה לשותף בהתארגנויות אלה והיא אף מממנת 

והמקלטים שנועדו לנפגעי פשיעה אלימה. ייתכן כי ראוי  חלק מהמוסדות
לבדוק, האם ארגונים וולונטריים אלה ערוכים להגיש שירותים לנפגעי 
פשיעה אלימה מכל סוג שהוא, לטפל בהם, ולמלא את התפקיד חשוב של 
התייחסות מקיפה לצורכיהם. גישה זאת מותנית בכמה שינויים 

אינם פועלים בכל היישובים בארץ,  בהיערכות: ראשית, ארגונים אלה 
ויש להרחיב, לפיכך,  את פריסתם; שנית, ארגונים וולונטריים אלה אינם 
 רואים זאת  כחובתם  לטפל  בכל  מי  שפונה  אליהם,  ולא תמיד מקבלים 
הנפגעים ה'קשים' את השירות הנחוץ להם. ושלישית, חלק מהארגונים 

העיקרי להיות כקבוצת לחץ המטפלים בנפגעים, רואים את תפקידם 
 .  24וגורם מעודד שינוי, ולא בהכרח כגורם מגיש שירות

                                            
( פועל לשיפור מעמדם וזכויותיהם ואינו 1998הארגון שהקימו נפגעי פעולות איבה ) 24

רווחה. לא ידוע על התארגנות דומה של אנשים שנפגעו בפשע מגיש להם שירותי טיפול ו
 אלים, מלבד משפחות נרצחים שהתארגנו לאחרונה במסגרת קבוצה לעזרה עצמית. 
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. חלק מתכניות הטיפול בנפגעי פשיעה אלימה מופעלות המגזר הפרטי (4
ידי גורמים פרטיים, מסחריים, הפועלים במסגרת השוק החופשי. כך, -על

ר בהן למשל, קליניקות ומרפאות פרטיות עשויות להציע לנפגעים להיעז
בכל הקשור להכוונה, ייעוץ, טיפול וליווי. שיתוף השוק החופשי בהגשת 
שירות לנפגעים עשוי להעלות יוזמות והסדרים חדשניים ומעניינים,  
שיציעו גישה חדשנית, מקיפה ותורמת לנזקקים. עם זאת, בשל מוטיב 

ידם עלול להיות מוגבל ביותר -הרווח בארגונים אלה, הכיסוי המוצע על
ידי המדינה, לא יוכל עוד להיעזר -אחר מיצוי ה'קרדיט' שיינתן לנפגע עלול

בארגונים אלה, אלא אם ישלם את ההוצאה הכרוכה בכך מכיסו או 
מגורמים אחרים. הטיפול המוענק לנפגעי תאונות דרכים מתבצע כיום 
בידי המגזר הפרטי, וניתן לבדוק האם ניתן להציע הקמת שירות שיטפל 

נפגעי פשיעה אלימה. קיימת כאמור, מגבלה של ממש בשל באופן דומה ב
המוטיב הכלכלי הקיים בבסיס הגשת שירות בידי גורם פרטי, אך 

 האפשרות, על מגבלותיה, קיימת.   
. קיימת אפשרות שהשירותים לנפגעי פשיעה אלימה גורמים אחרים (5

ם או החולי-חולים, או של קופות-ידי השירות הסוציאלי של בתי-יוגשו על
ידי ארגונים וולונטריים, מסחריים ואחרים שיקבלו על עצמם -על

להתמודד עם הנושא ויתחרו על הגשת שירות בתחום זה. הגשת השירות 
תתבצע עם מסירת "שובר" שיציג את נפגע העבירה בפני מי משירותים 
אלה. השובר יינתן לנפגע מגורם מוסמך במשטרה, החוקר את העבירה, 

ה ואת זכות הנפגע לקבל טיפול, כאמור. השובר יהיה ואישר את הפגיע
בעל ערך כספי מוגדר והתחרות תהא על איכות והיקף השירות שיוצע לכל 
נפגע על סמך שובר זה. מודל מסוג זה יאפשר לנפגע לפנות לכל מי שייראה 
לו מתאים לטיפול בהכוונה, ייעוץ, וליווי לאחר הפגיעה. חולשת מודל זה, 

אינו כורך בכך את הבטחת ההכנסה, שהיא בסיס לרווחתו שאינו מבטיח ו
 של האדם לאחר שנפגע בפשע אלים.

  ג. חלופות למימון הטיפול והפיצוי לנפגע

כיום לא קיימת בישראל אפשרות לרכוש ביטוח מפני פשיעה אלימה 
ותוצאותיה. כיסוי ביטוחי מוצע רק לגבי נזקים למבנים ולרכוש וכן 

מת כתוצאה מן העבירה נגדו. אפשר להצביע על ביטוח חיים אם הנפגע 
ארבע חלופות מרכזיות למימון תכניות הטיפול והסיוע לנפגעי פשיעה 

 אלימה:
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בהתייחס לחובת המדינה לטפל ולפצות את ( מימון מתקציב המדינה. 1
מי שנפגעו בפשע אלים, מתבקש, שהמימון לכך יהיה מתקציב המדינה, 

ת הכנסתם של נפגעי פעולות איבה, אסירי בדומה לתכניות הטיפול והבטח
ציון ואחרים. היתרון אינו רק ביסוד הסמלי שיש בכך, של מימוש אחריות 
הכלל לגבי פרטים שנפגעו בפשע אלים, אלא גם ביציבות שתכנית כזו 
מבטיחה בקיום כל המשאבים הנחוצים לסיוע ופיצוי זה. כפי שתכנית 

גבלת ועומדת לרשות כל מי הגמלאות לנפגעי פעולות איבה אינה מו
 .25שנפגעו, כך תונהג גם התכנית שתיועד לנפגעי פשיעה אלימה

. באופן זה ממומן חלק ידי הציבור כתכנית בביטוח הלאומי-( מימון על2
ניכר מתכניות הרווחה בישראל. המוסד לביטוח לאומי גובה מתושבי 

תכנית,  המדינה דמי ביטוח, המחושבים על פי תחשיב מוגדר. תוספת של
שתסייע ותפצה נפגעי פשיעה אלימה לא תוסיף משמעותית על דמי 
הביטוח שמשלם הציבור, והתכנית תוכר במסגרת תכניות הביטוח 
הסוציאלי במדינה. ניתן להרחיב תכנית ביטוח קיימת, ולכלול בה גם מי 
שנפגעו בפשע אלים או להציע תכנית ביטוח חדשה )'ענף ביטוח'(, 

נפגעים אלה. מימון זה נושא יתרונות ברורים: ראשית, שיתמקד בטיפול ב
המדינה מחילה בדרך זו את המימון על כלל התושבים. שנית, ביטוח מסוג 

התכנית היא אוניברסלית וכל אזרח, אם יפגע, יזכה  -זה מבטיח אחידות 
לקבל פיצוי על פי תנאי זכאות שייקבעו בחוק. קיים עדיין חיסרון לגבי 

 חוץ שלא יכללו בתכנית ביטוח זו.תיירים ותושבי 
המשפט מטילים קנסות -. בתי( מימון מכספי קנסות עיקולים וכדומה3

על מי שעברו על החוק, מעקלים ומחלטים רכוש של עבריינים, סוחרי 
סמים ועוד. סכומים אלה נספגים באוצר המדינה ומשמשים להוצאותיה, 

שנפסק לעבריינים.  כאשר הנפגעים הישירים אינם זכאים לנתח מן הקנס
סביר להניח, שהציבור יראה בעין יפה החלטה שתתקבל לגבי הקצאת 
כספים אלה למימון הטיפול והפיצוי לקורבנות עבירות אלימות, וסיוע 
להם ולמשפחותיהם. מדובר בקנסות שיוטלו על עבריינים, כולל מי 
 שנידונו לקנס על עבירות תנועה, בנייה, עבירות מס ועסקים. כל מי

שייפסק נגדו קנס, ישתתף במימון הסיוע והפיצוי המיועד לקורבנות 
( גבתה המדינה כחצי מיליארד 1999פשיעה אלימה בישראל.  אשתקד )

. סכום זה נכנס לקופת המדינה מבלי שחלק, 26( בגין קנסות468,289ש"ח )
                                            

ניתן לשלב תכנית כזו בתשלום תמריץ כספי, ממשלתי, לתחנות המשטרה, שבאזורן  25
יניהן על פחתה הפשיעה. עשוי להיות בכך תמריץ לעידוד תחנות משטרה להתחרות ב

הורדת עקומת הפשיעה. באנגליה, לדוגמא, תחנת משטרה משלמת מתקציבה, בתוקף 
 חוק, נזקים שנגרמו לבעלי עסקים בשל התפרעויות שלא מנעה.

 . 2000מנהל הכנסות המדינה,  26
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 ולו קטן ממנו, יועבר למימון הטיפול ופיצוי נפגעי הפשיעה האלימה. 
. על פי שיטה זו כל באמצעות אגרה שתוטל על מי שהורשעו בדין( מימון 4

מי שהורשע בדין, בין אם בביצוע עבירת תנועה, רכוש או מס נדרש בנוסף 
לעונש שהוטל עליו, גם בתשלום של אגרה בגובה שנקבע מראש למימון 

הברית, -הפיצוי של קורבנות פשיעה אלימה. שיטה זו מקובלת בארצות
נים חלק ניכר מתקציב הסיוע והפיצוי לנפגעים אלה. וכספי האגרה מממ

יש בתכנית זו הצגה סימלית של הקשר הקיים בין ביצוע עבירות לבין 
קורבנותיהם. אמנם הקשר אינו ישיר, אך הוא מבליט את העובדה 
שהנפגעים זקוקים וראויים לסיוע וטיפול. התערבות המדינה באמצעות 

 .המשפט שלה משיגה זאת בדרך זו-בתי

 . סיכום והמלצות6

המאמר מעלה שלושה טיעונים מרכזיים בסוגיית הטיפול והפיצוי למי 
שנפגעו בפשע אלים בישראל: הטיעון הראשון הוא, שישראל אינה עומדת 
בסטנדרטים הבינלאומיים המתייחסים לטיפול ופיצוי הנפגעים; הטיעון 

נפגעי השני מתייחס להבחנה המשפטית והמעשית הקיימת בישראל בין 
איבה הזכאים לסיוע ופיצוי לבין נפגעי פעולות פשיעה שאינם זכאים לכך; 
והטיעון השלישי מתייחס לתועלת שתצמח לחברה מפיתוח תכניות 

 לטיפול בנפגעי פשע אלים, האמור גם לסייע להקטנת הפשיעה בעתיד.
מדינת ישראל, כאמור, אינה עומדת בהמלצות האו"ם לגבי הטיפול 

עי פשיעה אלימה. לא קיימת תכנית ממלכתית ספציפית והפיצוי לנפג
לטיפול ופיצוי קורבנות הפשיעה. הכתובת הנגישה היום לקורבנות פשיעה 
אלימה אלה הלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, ותכניות 
ביטוח תאונות ונכות במוסד לביטוח לאומי, אם וכאשר נגרם נזק גופני 

תעסוקה. יוצאות דופן הן נפגעות תקיפה במידה שלא מאפשרת המשך 
מינית וכן נפגעות אלימות במשפחה, היכולות לקבל סיוע גם מן המרכזים 
הוולונטריים שהוקמו בידי מתנדבים ביישובים שונים בארץ. מרכזים 
אלה קמו בעיקר בידי ארגוני הנשים, הם מסתייעים בעיקר בכספי 

שהם מעניקים לציבור,  תרומות או בסיוע משרדי ממשלה. אף שהשירות
גברים ונשים, הוא משמעותי וחשוב, ספק אם ניתן לראות בהן מקבילה 
לשירות ממלכתי, הניתן לאורך זמן, ובכל היישובים בארץ על פי הנחיות 
וסטנדרטים דומים. בהשלמה לכך מצויה האפשרות לפיצוי נפגעי פשיעה 

במהלך הדין  המשפט, האמורים לענות על צורך זה אם-אלימה בידי בתי
הפלילי או בתביעה אזרחית. אולם ספק אם קורבנות פשיעה אלימה 
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-ערוכים לעמוד בדרישות שבעצם הגשת תביעה אזרחית, וספק אם בתי
 המשפט מעודדים טיפול בסוגיית הפיצויים לקורבן במהלך הדין הפלילי. 

העובדה שמדינת ישראל אינה עומדת בהמלצות האו"ם מקבלת 
( כי 4אור 'חוק יסוד כבוד האדם וחרותו,' הקובע )סעיף משמעות נוספת ל

"כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו". לעומת או מול כל 
חובת הרשויות לספק, להבטיח את הזכות  -'זכות' בחוק ניצבת 'חובה', 

הבטחה זו אין לזכות משמעות של ממש, והיא שנקבעה בחוק. ללא 
בעלת משמעות הצהרתית גרידא. נותרת אפוא  בבחינת 'זכות ארטילאית'

השאלה המתייחסת למשמעות המעשית, היומיומית של הזכות שהעניק 
חוק יסוד זה, בעיקר כאשר הזכות לא מוצתה, ואדם נפגע בפשע אלים: 
מה משמעות 'זכותו של אדם להגנה על חייו וגופו' אם אף לא גורם 

שר זכות זו נמנעה, ממלכתי אחד נוטל על עצמו אחריות לפצותו כא
 והאדם נפל קורבן לפשע אלים.

הטיעון השני שהצגנו מתמקד במשמעות ההבחנה שנעשתה בישראל 
בין נפגעי פשיעה אלימה ונפגעי פעולות איבה. 'חוק התגמולים לנפגעי 

'  עונה על צורך בו הבחין המחוקק ברגישותו 1970פעולות איבה תש"ל, 
המחוקק בין נפגעי פשיעה לנפגעי החברתית הרבה. אולם ההבחנה שעשה 

פעולות איבה העמידה את הנפגעים מפעולות האיבה במעמד של זכאים 
להתייחסות מיוחדת של המדינה. ראוי לבחון האם הסלקציה מוצדקת, 
בעיקר לאור אירועים בהם הבחנה זו קשה. ההבחנה בין נפגעי איבה 

וכי הטווח של לנפגעי פשיעה אינה עומדת במבחן הצרכים המיידיים ואר
נפגעים אלה. ההבחנה שנעשית במדינת ישראל בין שני סוגים של 
קורבנות, שרב המשותף ביניהם על השונה, תוך שהיא מעדיפה להתעלם 
מצרכיו של סוג אחד של נפגעים, נפגעי פשע אלים, היא בוחרת להכיר 
ולעסוק רק בקורבנותיהם של מעשי איבה. אף שההסבר הפוליטי לכך 

ק אם מבחינה חברתית נכונה הבחנה זו ומוצדקת: מי שנדקרו ברור, ספ
והפכו נכים צורכיהם דומים בין אם הדקירה היתה על רקע פלילי או על 

 רקע 'איבה'. כך גם מי שנשדדו, הוכו או נחבלו בכל צורה שהיא.
ראוי אפוא שמדינת ישראל תחדל מההבחנה בין קורבנות על פי 

הדבר בהתעלמות הקיימת לגבי מי  האירוע בו נחבלו, ובעיקר אמור
שנפגעו בפשע אלים. ראוי לבחון האם יש מקום לתכנית ביטוחית, אפשר 
במסגרת המוסד לביטוח לאומי, אשר תבטח כל תושב מפני אירוע אלים. 
כל מי שנפגע באירוע כזה, הגיש תלונה למשטרה במועד, שיתף עם 

בוע פיצוי על המשטרה פעולה כנדרש, מסר את עדותו ועוד, יוכל לת
 נזקים, כאב וסבל שעבר. תכנית כזו אמורה לשרת את הציבור.
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הטיעון השלישי הוא כי התייחסות לנפגעי עבירה אלימה באמצעות 
קיומה של תכנית כזו, עשוי לעודד את הציבור לפנות למשטרה, לשתף 
עמה פעולה ובכך להקטין את ההסתברות לפשע נוסף מצידו של אותו 

היום בחרו קורבנות עבירה שלא לדווח על שאירע להם, עבריין. אם עד 
עשויה תכנית המסייעת לנפגעים אלה ומציעה להם פיצוי, לשמש תמריץ 
חיובי לפנות לרשויות ולשתף עמן פעולה, כתנאי לקבלת התגמולים 
בתכנית המוצעת. קיומה של תכנית כזו יענה גם על חובת המדינה לפצות 

ובתה להבטיח את שלום האזרח ובטחונו, את מי שנפגעו בפלילים בשל ח
תפצה את הקורבן על כישלונה של מערכת אכיפת החוק והמשפט לעשות 

 כן, ותבטיח את רווחתם של מי שנפגעו בפשע אלים.
די בשלושה טעמים אלה להראות מדוע נכון וחשוב להציע לנפגעי 
פשיעה אלימה התייחסות הולמת. אין מקום לחכות להתגברות הפשיעה 

שלכותיה. יש לפתח תכנית אשר תסייע למי שנפגעו בפשיעה כזו ותציע וה
להם פיצוי מתאים על הוצאותיהם, על הפסד הכנסותיהם ועל הכאב 

 והסבל שהיו מנת חלקם.
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