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 המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל
 

 

-, וממומן בעיקר על-1982מרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, שהוקם בירושלים בה
ידי ארגון הג'וינט האמריקאי, הוא מוסד פרטי ללא כוונת רווח, בלתי תלוי, ולא פוליטי. 
מטרותיו הן לסייע לעיצובה של המדיניות הציבורית לרווחתם של תושבי ישראל באמצעות 

ידי -ות חברתית, ולתרום למעורבות הציבור בעיצוב המדיניות עלמחקר וחינוך בנושאי מדיני
העשרת הדיון הציבורי המתלווה, או צריך להתלוות, לתהליך קבלת ההחלטות במדינה. 
המרכז שואף לתרום גם להבהרת הבעיות החברתיות של ישראל לידידי ישראל בחו"ל. 

ים החברתיים והכלכליים בעבודתו של המרכז מושם דגש מיוחד על שילוב אמיץ של הממד
ידיו, אלא -בהתוויית המדיניות הציבורית. אין המרכז נוקט עמדה בסוגיות הנידונות על

מציג ומסביר את סוגיות המדיניות והשלכותיהם של הפתרונות המוצבים להן, ומעלה 
 הצעות חלופיות לפתרון בעיות.

ריו בלבד. אין בו כדי פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחב
 לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים, ואת התומכים בפעולותיו.

 חבר נאמנים:
 : הנרי טאוביושב ראש

 : אפרים קציריושב ראש כבוד
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לואיס י. זורנסקי, ישראל כ"ץ, מורטון ל. מנדל, ג'ון ס. קולמן, ג'ונתן  קארין וולף וכסלר,

 קולקר, יעקב קופ, ברט רבינוביץ, מיכאל שניידר

 יועצים מחו"ל:

רוברט  ,       (.NorthWestern Univ)(, ברטון א. וייסברוד IMF(, פיטר הלר )Brookingsהנרי ארון )
(,    הרמן ד. שטיין Whartonפאק )-ג'נט רותנברג  (,.Duke Univ(,  יואל פליישמן )Brookingsלייטן )

(Case Western Univ.) 

 מועצה:
יוסף, רות גביזון, בנימין גדרון, ארנון גפני,         -שמואל נ' אייזנשטדט, חיים אדלר, רבקה בר

חוה  פרגולה, ג'ימי וינבלט, משה ליסק, ז'ק מישל, יעקב מנצ'ל, אלעד פלד,         -סרג'ו דלה
 פלטי, יוסף קטן, אריה שירום, עמנואל שרון

 סגל המרכז:
 : יעקב קופמנהל
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 פתח דבר
 

במרכז לחקר המדיניות החברתית התנהל במהלך השנתיים האחרונות מחקר על מגמות 
הברית ואוסטרליה -הישראלית, כחלק ממחקר השוואתי עם ארצות פלורליסטיות בחברה

שתי ארצות הגירה, אשר כמו ישראל, קלטו מהגרים רבים, ולא עוד, אלא שהמהגרים  –
      הם חלק מכריע מאוכלוסיותיהן. המחקר נערך בשיתוף עם מכון ברוקינגס בוושינגטון 

(Brookings Institutionוהאוניברסיטה הלאומית הא )( וסטרליתAustralian National 

University נקודת המוצא למחקר המשותף היתה, ששלוש הארצות הללו עברו במשך .)
הזמן תהליכים של שינוי בחיבור קבוצות מוצא נבדלות לאומה אחת, וההנחה היתה 
שארצותינו יכולות ללמוד זו מזו וללמד זו את זו מניסיונן בתחומים אלה, כדי לקדם 

  ברתית ורווחה חברתית לתועלת תושביהן.לכידות ח

ראשיתו של המחקר בדיון שהתקיים בוושינגטון ובו עוצבה מסגרת הפרוייקט. אחת 
הנקודות המרכזיות שעלו בדיון התייחסה לשינוי שחל בתפיסה הבסיסית של שלוש 
המדינות ביחס לצורת חיבורן של קבוצות המוצא השונות באוכלוסייתן לכדי אומה אחת. 

פיסה הקיצונית, של מיזוג מלא בתבנית לאומית אחידה, מיוצגת זה שנים רבות הת
כור היתוך. המקבילה הנגדית, של חיבור רופף, המותיר  –בדימוי מתחום המטלורגיה 

 Saladמקום מירבי לזהויות הייחודיות של קבוצות, מצאה לה ביטוי קולינרי במושג "

Bowlוית יותר מן העולם הקולינרי הפופולרי " )קערת סלט(, או בעגה ישראלית עכשו– 
 "מעורב ירושלמי".

, Henry Aaron ,Gary Burtlessבדיון הראשוני השתתפו אנשי מכון ברוקינגס 
Christopher Foreman ,William Gale ,Carol Graham ,Robert Litan ,Janet 

Rothenberg Pack ,Isabel Sawhill ,Charlie Schultze ו-Kent Weaver.  מהצד
. מטעם המרכז השתתפו בדיון חיים Meng Xiang-ו  Robert Gregoryהאוסטרלי היו 

אדלר, ארנון גפני, ג'ימי וינבלט, סימור ספילרמן, יעקב קופ והרמן שטיין. כמו כן השתתפו 
בדיון הראשוני מיכאל שניידר, מנכ"ל הג'וינט העולמי, ורלף גולדמן, סגן נשיא כבוד של 

 הג'וינט.

ו של יו"ר המרכז, הנרי טאוב, הוחלט לפתח את הפרוייקט גם במסלול נפרד, בעידוד
במקביל למחקר ההשוואתי. תכנית המחקר נדונה בפירוט  –העוסק בצד הישראלי לבדו 

תחומי, שבו נדונו -נערך במעלה החמישה כנס מקצועי, בין 1998במועצת המרכז, וביוני 
חוקרים בכירים מתחומי  50ו קווים ראשונים למחקר הישראלי. בכנס השתתפ

הסוציולוגיה, הכלכלה, החינוך, הבריאות והרווחה. גרסה ראשונה של שלושה מפרקי 
, בספר השנתי של המרכז על הקצאת משאבים. -1999הדו"ח הופיעה בעקבות זאת ב

 המסמך שלפנינו הוא דו"ח ביניים לקראת פרסום המחקר המוגמר ההשוואתי. 



לחברי מועצת המרכז, אשר תרמו בהערותיהם לפרקים השונים שלמי תודה מוגשים בזה 
וכן למשתתפי הכנס במעלה החמישה על הערותיהם המועילות. במהלך המחקר 
התייעצתי רבות עם שמואל אייזנשטדט, אשר תרומתו ניכרת גם אם איננה מפורשת. 

חיים ארנון גפני השתתף בדיון הראשוני במכון ברוקינגס וליווה את המחקר מקרוב. 
אדלר, משה ליסק וג'ימי וינבלט סייעו לי רבות בלבטי באשר למתכונת הדו"ח. חברי 

יוסף, יוסף קטן, ריטה סבר, דב שנער ומוטי רגב נענו בסבלנות -לכתיבת הפרקים רבקה בר
 למגבלות המתחייבות מפרוייקט קבוצתי שכזה.

והיתה שותפה  שרון אשר ערכה והכינה את הספר לדפוס-תודה מיוחדת לדלית נחשון
. הערותיו הביקורתיות 4פעילה בכל השלבים, בנוסף להיותה מחברת משותפת של פרק 

של יואל בלנקט לפרקים השונים היו, כרגיל, מועילות מאוד ותרמו לגיבושם הסופי. נחום 
 בלס השתתף במחקר כמחבר משותף לפרק החינוך ותרם רבות למחקר בכללותו.

וללא ליאות את הטיוטות הרבות של כל אחד מהפרקים.  יהודית אגסי הדפיסה בסבלנות
מרינה קונין עיבדה את חומר הרקע לפרק הדמוגרפי, יוליה קוגן הכינה את עיבוד הנתונים 

. מירי 2לפרק על כוח העבודה וההכנסות. הדס ירון סייעה בליקוט חומר ביבליוגרפי לפרק 
 ה. סלע ליוותה את הפרוייקט בצד המנהלי. לכולם תודה כנ
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 מבוא וסיכום 

 

יש  –כלל "במקום טוב באמצע", לאמור -בסיווג מדינות לפי רווחתן הכלכלית מופיעה ישראל בדרך

עשירות ומבוססות ממנה, אך יש רבות דלות ממנה. הדבר נכון גם כאשר מצמצמים את קבוצת 

אמריקה ומזרח  ההתייחסות ממאתיים המדינות החברות באו"ם לחמישים מדינות באירופה, צפון

אסיה. באשר להתחלקות ברווחה הכלכלית, כמשתקף בהתפלגות ההכנסות, אין ישראל מצטיינת 

במיוחד, וחוסר השוויוניות בא לידי ביטוי גם  במדדים חברתיים אחרים, כגון רמת השכלה, מצב 

 בריאות ונגישות לשירותים. 

 –רעה שחלה על פני זמן, והשנייה השוויון: האחת, הה-שתי עובדות מחריפות את חומרתו של אי

היותם של הפערים חופפים, במידה רבה, את החלוקה של האוכלוסייה לקבוצות משנה לאומיות, 

אתניות ואחרות. אפיון זה מזמין בחינה מקיפה של הקיטוב החברתי בהתפתחותו על פני זמן, 

 רחב של המושג.ובחפיפתו האמורה עם השיוך לקבוצות המוגדרות על בסיס אתני, במובן ה

החברה הישראלית מאופיינת בגיוון רב. בשונה ממדינות רבות המזוהות כארצות הגירה, מה שמייחד 

את ישראל הוא, שבעוד שבארצות האחרות אוכלוסייה גרעינית קלטה גלים של מהגרים, הרי שכאן גלי 

מכריע של  ההגירה הם שיצרו את רוב האוכלוסייה הבסיסית. העולים וצאצאיהם מהווים רוב

 האוכלוסייה היהודית ורוב בולט של כלל האוכלוסייה. 

של החברה בישראל היא תוצאה של תהליך  –תרבותית, חברתית ולשונית   –ההטרוגניות הרבה 

היווצרותה. למרות חלוף הזמן מעת שנוצר הבסיס הדמוגרפי המוצק הראשוני שלאחר קום המדינה, 

כירים את מפת השבטים הקדומה. ואם נתעלם מקווי חלוקה ניתן לזהות בה אלמנטים מסוימים המז

דקיקים יותר, נמצא שמספר קווי חלוקה דומיננטיים, הסובבים סביב המוצא הלאומי והעדתי, נותנים 

את אותותיהם הברורים במרקם החברתי, התרבותי ואף הפוליטי. חלק מקווי החלוקה בתוך החברה 

, כמו העולים הוותיקים )עולי שנות החמישים( והעולים הישראלית מזוהה עם גלי הגירה מסוימים

 העלייה הרוסית, בעיקר(.  –החדשים )עולי שנות התשעים 

לנוכח המציאות הזאת של חלוקה לקבוצות, עומדת השאלה, כיצד התפתחה המערכת אל תמונת 

וקיימים  המצב הנוכחית, ומה הם התהליכים המשמרים את המצב הזה או הפועלים לשינויו. האם היו

כלים ומנגנונים הפועלים באחד משני הכיוונים? האם החפיפה הרבה הקיימת בין קווי התיחום 

כלכלי פוגעת בלכידות החברתית, ולאן היא מובילה בתהליכים -האתניים ובין הדירוג החברתי

יחים המתחדשים, בעידן של גלובליזציה, כלכלת שוק, ושינויים טכנולוגיים מפליגים? קווי הפרדה קש

יש והם המאפשרים את הקיום המשותף. כל  –לאומית -אינם פוגעים בהכרח בסולידריות חברתית

זאת, כמובן, בתנאי שפעולותיה של קבוצה אחת אינן פוגעות בקבוצות שכנות. זאת ועוד, בידוד טוטלי 

ולכן, גם הוא אינו מתיישב עם לכידות חברתית.  –אינטראקציה בין הקבוצות  כללאמור, היעדר  –

שאלת השאלות היא, האם הקשרים הקיימים והמתהווים בין הקבוצות השונות, מבטיחים את הרמה 

 הבסיסית של לכידות כזאת.
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התפיסה החברתית שהיתה שלטת במדינה בראשית דרכה היתה תפיסה של "כור היתוך", לתוכו 

-ני. תפיסה זו פינתה אטמוכנסים כל המרכיבים והופכים בסופו של תהליך בישול ממושך לתוצר הומוג

אט את מקומה לגישה פלורליסטית, המכירה בלגיטימיות של בינוי ערכים קבוצתיים בתוך מכלול 

לאומי משותף. במהלך השינוי מהתפיסה הראשונה לשנייה מתקיים מתח מתמיד סביב שאלת 

אומית מידת ההפרדה המבטיחה פיתוח זהויות משנה מצד אחד וחיבור לזהות ל –המידה, כלומר 

האם החברה נדמית בסופו של דבר  –משותפת, מצד שני. במלים אחרות, אם לנקוט לשון קולינרית 

 קעריות, ובכל אחת מהן ירק אחר.-לקערת סלט משותפת, או שמא אין כאן אלא מקבץ של קעריות

פרקי הדו"ח נכתבו כאשר ברקע עמדו שאלות אלה ואחרות, ויש בהם בירור מקיף של הצירים בהם 

עה החברה הישראלית, ושל התהליכים העיקריים הפוקדים אותה במיוחד בשני העשורים האחרונים. נ

פרק זה מוקדש בחלקו העיקרי לסיכום הדו"ח ולהצגת התהליכים  המרכזיים הנוגעים לענייננו. הפרק 

ו נפתח בהצגת ארבעה צירי חלוקה עיקריים בחברה, ולאחר מכן נסקרים המקורות הדמוגרפיים שהזינ

את היווצרותן של הקבוצות ואת צמיחתן. בהמשך לכך נבחנת הפריסה הגיאוגרפית בזיקה לצירים 

הדמוגרפיים ונדונות המגמות התעסוקתיות והכלכליות של הקבוצות השונות. מערכות השירותים 

נתנו את אותותיהן בתהליך הפלורליסטי כפי שמתואר בהמשך,  –חינוך, רווחה וקליטה  –החברתיים 

רקים המסיימים דנים בהתפתחות התקשורת ההמונית ובגילויי הפלורליזם בתרבות, כפי שהיא והפ

מומחשת בתחום המוסיקה הפופולרית. הפרק סוגר בניתוח משולב של התהליכים הללו ובסיומו נעשה 

 ניסיון ראשוני וחלקי לפרוגנוזה.

 משנה בחברה הישראלית והתפתחותן-קבוצות

ידם בין קבוצות גדולות בחברה הישראלית: בין אשכנזים לספרדים )יוצאי ארבעה קווים בולטים בהפר

אף אחד מהמונחים אינו מתאר כהלכה את מוצאם, אבל הם  –אפריקה, או בני עדות המזרח -אסיה

השתרשו בציבור, ולשם פשטות נשתמש לסירוגין בשני המונחים הבלתי מדויקים הללו(; בין חילוניים 

וקו הפרדה נוסף, בין  –שלושתם קווי חלוקה בתוך החברה היהודית  –ולים לדתיים; בין ותיקים לע

(. הקבוצות אינן steady stateיהודים לערבים. המצב הנוכחי בכל אחת מהקבוצות איננו מצב יציב  )

קבועות אלא משתנות ומתחדשות בהתמדה ויעידו על כך המסלולים בהם התפתחה כל אחת מהן. כדי 

ב הדברים ועל הפוטנציאל להיווצרותם של מתחים בין חלקיה השונים של להיטיב לעמוד על מצ

החברה הישראלית ההטרוגנית כל כך, ראוי לסקור בקצרה את התפתחותן של הקבוצות העיקריות 

 הללו ואת זיקתן לקבוצות האחרות.

דינת . שורשיו של הפרק הנוכחי ביחסי שני הלאומים נעוצים בראשית דרכה של מערבי-הציר היהודי

ישראל העצמאית. ממשלת ישראל הצעירה הקנתה בחוק זכויות אזרח מלאות לכל ערביי ישראל, אך 

מאידך הכניסה אותם לגטו של ממשל צבאי, מנימוקים ביטחוניים בעיקר. עד אמצע שנות הששים לא 

הם, היו קשרים ממשיים בין המיעוט הערבי והרוב היהודי. ערביי ישראל רותקו לאזורי המגורים של

וכדי לצאת מהם נזקקו לאישור מיוחד מהממשל הצבאי. הממשלה הפקיעה שטחי אדמה רבים מערביי 

ישראל לצורכי פיתוח ולצרכים אחרים. ערביי הגליל והמשולש נאלצו להתפרנס בדוחק מחקלאות, 

 וסבלו מקיפוח בתחומים שונים. מרביתם הצביעו למפלגת השלטון, מפא"י, או למפלגות חסות ערביות

שמפא"י הקימה, בסיוע הממשל הצבאי. מיעוט גדול של ערביי ישראל הצביע למק"י )המפלגה 

 הקומוניסטית הישראלית(.

תקופת החיים השנייה של הערבים במדינת ישראל החלה באמצע שנות הששים, עם ביטול הממשל 

ה, בעקבות בלחצי האופוזיציה של חרות ומק"י וחרף התנגדות הממשלה. כעבור שנ -1966הצבאי ב

שנה בין  ערביי מדינת ישראל וערביי  19מלחמת "ששת הימים",  נמחקו הגבולות שהפרידו במשך 

שותפים ליהודי ישראל באזרחותם,   -השטחים שמעבר לקו הירוק.  ערביי ישראל הועמדו במצב מיוחד 

 ולערביי השטחים בזהותם הערבית הקולקטיבית. 
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ישראל לחברה הישראלית, אך במקביל התחזקה אצל מרביתם המהפכים הדרמטיים קירבו את ערביי 

התודעה הלאומית הערבית. עם זאת, ערביי ישראל החלו להשתלב במשק היהודי, בעיקר בתעסוקות 

נמוכות סטטוס, של צווארון כחול, בתעשייה ובבניין.  יותר ויותר סטודנטים ערביים ישראליים הגיעו 

ר ראשון, בעיקר, אבל גם תואר שני ושלישי.  בניגוד לחבריהם לאוניברסיטאות, וסיימו לימודי תוא

היהודים לספסל הלימודים, הם התקשו למצוא עבודות שהלמו את כישוריהם, במיוחד במגזר הציבורי. 

 ערבים השתלבו גם בתחומים אחרים של החברה הישראלית, בתיאטרון, בעולם הבידור והספורט. 

הפלשתינאים ועל הסכם השלום עם ירדן, נפתחה תקופה  לאחר החתימה על הסכם העקרונות עם

שלישית ביחסים עם המגזר הערבי, המאופיינת בתהליכים מנוגדים לכאורה אך משלימים, למעשה: 

מאמצים לחיזוק השתלבותם של הערבים בחברה הישראלית מצד אחד, לעומת דרישה לגיבוש זהותם 

  העצמית תוך התחזקות הגורמים הפונדמנטליסטיים.

התנפץ מול  –גוריון בראשית שנות המדינה -חזונו של בן –האתוס של "מיזוג גלויות"  הציר העדתי:

סלעי המציאות של פער עדתי הממאן להיסגר, גם אם הוא מתכווץ. המחיצות הראשוניות הטביעו 

-סיהכלכלי בין בני מוצא א-שוויון  סוציו-חותם מתמשך, עד לכדי מתח חברתי על רקע תופעות של אי

אמריקה. אמנם, יש לציין, ש"קבוצות" האשכנזים, כמו גם הספרדים, -אפריקה לבין בני מוצא אירופה

אינן מהוות קבוצות הומוגניות. החברה הישראלית ידעה גם תקופות שבהן ההבחנה בין יוצאי מדינות, 

בחנות תרבותית. עם זאת ה-או אף אזורים מסוימים בתוך מדינות, היתה בעלת משמעות חברתית

משנה כאלה לא התפתחו לכדי היווצרות מתחים חברתיים לאורך זמן כמו אלה שבין הקבוצות 

הגדולות. ניתן להבחין בהתפתחותו של הציר העדתי בארבע תקופות עיקריות: תקופת העלייה 

; 1984-1977; עליית הליכוד לשלטון, 1976-1960; תקופת המאבקים הגלויים, 1959-1948הגדולה, 

 . 1999-1985ש"ס,  ותקופת

ישראל בראשיתה, חסרת הניסיון ודלת האמצעים, קלטה בעשור הראשון לקיומה מאות אלפי עולים. 

אידיאולוגיית הקליטה דיברה על כור היתוך, שבו היו העולים אמורים להשיל מעל עצמם את עברם, 

הששים  את המסורת, המורשת והתרבות שלהם. גישת כור ההיתוך התחילה להתפוגג בשנות

והשבעים, ואז גם נחשפו והעמיקו הפערים הכלכליים, פערי הסטטוס ופערי ההשכלה במיוחד בין 

האשכנזים לבין בני עדות המזרח. התסכול  המצטבר יצר תנועות מחאה, שהבולטת שבהן היתה 

 תנועת "הפנתרים השחורים", שקמה בסוף שנות הששים בשכונת העוני מוסררה בירושלים. 

בני עדות המזרח לעבור מתמיכה במפלגת השלטון, המערך )מקודם מפא"י( למפלגת  נטייתם של

. הצבעת -1977האופוזיציה הראשית, חרות )לימים גח"ל ואחרי כן הליכוד(, הביאה למהפך הפוליטי ב

בני עדות המזרח לטובת הליכוד ומנהיגו מנחם בגין שיקפה אכזבה רבתי, ארוכת שנים, מיחסו של 

, בכל 1977י למצוקת עדות המזרח. וכך, השסע העדתי היה גם לשסע פוליטי. מאז השמאל הישראל

מערכות הבחירות, בולטת העדפה ניכרת של בני עדות המזרח להצביע למפלגות הימין, עם הליכוד 

במרכזן, בעוד האשכנזים נוטים יותר להצביע למפלגת העבודה ושמאלה. כחלק מהתהליך הזה גברה 

 דות המזרח במישור הפוליטי ברמות הבכירות ביותר.מעורבותם של בני ע

ספרדית, ש"ס, שקמה על רקע הניכור העדתי -הופיעה, לראשונה, תנועה חרדית 1984בבחירות 

הקיים בתוך הציבור החרדי. בניגוד להערכות המוקדמות, שהתבססו על כישלונות קודמים של מפלגות 

 -17גדל כוחה ל 1999ולכת וגדלה. בבחירות עדתיות קודמות, יצאה ש"ס מן הבחירות בהצלחה ה

מנדטים והיא היתה למפלגה השלישית בגודלה בכנסת, אחרי "ישראל אחת", צמודה מאד מאחורי 

אשכנזי הפכה בשנות התשעים -מנדטים(. המפלגה שקמה כהתרסה נגד הציבור החרדי 19הליכוד )

תיים ומסורתיים שאוכזבו גם למפלגה עדתית מובהקת. מרבית מצביעיה הם בני עדות המזרח, ד

ידי מפלגה זו הוא ציבור המעורב ברובו בכל -מהבטחות הליכוד. יש להדגיש, שהציבור המיוצג על

המערכות החברתיות בישראל, בשונה מהציבור החרדי האשכנזי. מרביתם שולחים את ילדיהם 
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אינדיקציה לכך, שעל  ידי תנועת ש"ס. זוהי-למוסדות החינוך הממלכתיים, ולא למוסדות שהוקמו על

אף זיהויה של התנועה כחרדית, נראה ש"החרדיות" מגולמת בהנהגתה, וחלה רק על חלק מצביעיה 

 בבחירות. 

. ביחסים בין דתיים לחילוניים בישראל קיים נתק מסוים, ייחודי לישראל. הנתק הזה חילוני-הציר הדתי

חיץ כמעט בלתי נמנע בתחומים חיוניים מחוזק במידה רבה עקב העובדה, שהקוד הדתי היהודי יוצר 

ויומיומיים )כשרות, חיי אישות( ונושא סימני זיהוי חיצוניים ברורים )כיסוי ראש, לבוש "תקני"(. נתק זה 

פוליטי הלכה -מלווה במתח פוליטי רב, היות שהנוכחות של ההיבט הדתי בתהליך הדמוקרטי

 והתחזקה במהלך השנים. 

חילוני פוקדות את החברה הישראלית מאז הקמתה. חקיקת -בשסע הדתימחלוקות ציבוריות שמקורן 

חוקים בכנסת, האוכפים נורמות דתיות על כלל הציבור, תרמה רבות להחרפתם של מתחים חברתיים, 

בעוררה טענות של חוגים חילוניים על כפייה דתית. מנגד, פסיקות שונות של בג"צ עוררו את זעמו של 

 רדי. הציבור הדתי, ובעיקר הח

בתוך המחנה הדתי אפשר לאפיין מספר גושי משנה, לפי מידת התחברותם עם הציבור הכללי. הגוש 

ציוני, המשולב בכל אורחות החיים יחד עם -המעורה ביותר )ואולי הגדול ביותר( הוא הגוש הדתי

ורים הציבור הכללי. יחד עם זאת מתקיים בו בידול חברתי, המתבטא בין היתר בנטייה לריכוזי מג

נפרדים, וכמובן החינוך הנפרד בתוך המסגרת הממלכתית. בצד הפוליטי אפשר להבחין בין שתי 

וזאת שאחרי מלחמת ששת הימים. בתקופה הראשונה עמדה מפא"י  1967זאת שלפני  –תקופות 

לאומי, היה חלק בלתי נפרד מכל -ציוני, הקרוי גם דתי-לגלגוליה בראש המדינה, והמחנה הדתי

-ביטחוניים וכלכליים-שראל. לשתי המסגרות היו עמדות דומות מאוד בנושאים מדינייםממשלות י

חברתיים. בעקבות מלחמת "ששת הימים" חל מהפך בגישה הפוליטית של הציבור הדתי, כאשר צעירי 

 המפד"ל היו לגורם מיליטנטי ביותר.

ידי אגודת ישראל, -וצג עלאשכנזי. הציבור המרכזי בו, המי-הגוש השני בצד הדתי הוא המחנה החרדי

מקיים אורח חיים מסתגר, ומעורבותו בחיי הציבור הכללי מתקיימת בעיקר במישור השלטוני. יחסיו 

ציוני היו בדרך כלל מתוחים, על רקע של מחלוקות עמוקות בשורה של נושאי דת -עם המחנה הדתי

ת השלטון, תמורת הישגים להעניק רשת ביטחון פוליטית למפלג –ונוטים  –ומדינה. החרדים נטו 

מסוימים במישור הדתי, כולל הישגים תקציביים שסייעו להם בביסוס מערכות חינוך ורווחה נפרדות 

לציבור שלהם. בכך חיזקו את נטיותיהם המתבדלות מהחברה הכללית. הגוש השלישי במגזר הדתי 

 חרדי, המתואר לעיל, בהקשר לציר העדתי.-הוא הציבור הספרדי

.  ציר החלוקה המרכזי בחברה הישראלית בזיקה לוותק התקיים בעבר בעיקר ותיקים-םיחסי עולי

במישור העדתי.  העשור החמישי למדינה הוסיף לכך נדבך חדש, עם בוא הגל הגדול של עולים מחבר 

המדינות לשעבר )ברה"מ(. שערי ברה"מ נפתחו קודם לכן, ליציאת יהודים, בשנות השבעים, ולארץ 

אלף עולים. המדינה, שמצבה הכלכלי השתפר מאוד עם השנים, סייעה לקליטתם  -170הגיעו כ

אלף עולים  -800החלקה, יחסית. בשנות התשעים, עם התפרקותה של ברה"מ, הגיעו לארץ יותר מ

נוספים. מספרם הגדול של הבאים בתקופת זמן קצרה יצר בעיות בקליטה, על אף הסיוע הכלכלי הרב 

ול מהעולים נאלץ להתפשר, לעיתים בצורה כואבת מאוד, בתחום העבודה, שניתן לעולים. חלק גד

בעיקר בשלבי הקליטה הראשונים. בעלי ההשכלה הגבוהה נפגעו במיוחד, אף כי חלק מהם הצליחו 

 להשתלב בתחומי המדע והתרבות, בעיקר במוסיקה.

ונות להשתלב רבים מן העולים, שבאו בשנות התשעים מחבר המדינות לשעבר, מגלים פחות נכ

בחברה הישראלית, בהשוואה לעולים שבאו משם בשנות השבעים. במקומות שונים בארץ נוצרו 

אזורים עם ריכוזים דומיננטיים של עולים. לעולים שתי מפלגות משלהם בכנסת, עיתונים ברוסית, 

עם למחצה. מצד שני, יש תהליך מתמיד של התחברות שלהם -ספר אוטונומיים-תיאטרון, ואף בתי
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הציבורים האחרים, במיוחד במערכת החינוך ובמקומות העבודה. פערים בין העלייה הרוסית לבין 

חלקים אחרים בחברה הישראלית, כמו עדות המזרח וחרדים, הביאו מדי פעם למתח רב. המפגש בין 

-מזרחית והיהודית-גוש גדול של אנשים בעלי רקע תרבותי מוצק לבין התרבות המעורבת המערבית

 ראלית לא בא עדיין לידי ביטוי משמעותי. יש

בעיות בעלות אופי אחר מלוות את קליטת עולי אתיופיה. רובם של העולים מארץ זו הגיעו בשני גלים 

גדולים, האחד באמצע שנות השמונים והשני בראשית שנות התשעים. המצוקה בקרב קבוצה זו היא 

א הוכתרו עד כה בהצלחה. מצב זה מגביר את קשה, והניסיונות לשלבם במערכות הכלכלה והחברה ל

הפוטנציאל למתחים חברתיים, במיוחד כאשר שילוב של גורמים אובייקטיביים, מצד אחד, ושל חוסר 

רגישות מספקת, מצד שני, מביא להתפרצות בפועל, כמו למשל בפרשת תרומות הדם של בני העדה. 

חומרית, אך אין די בכך. טיפוח ההשכלה שיפור תנאיהם החומריים עשוי אמנם להקל על מצוקתם ה

אלו הם החסרים העיקריים של עולי  –של הצעירים, הכשרה מקצועית והתאמה תעסוקתית לבוגרים 

 אתיופיה והם מכבידים על השתלבותם בחברה הישראלית. 

 המקורות הדמוגרפיים להתפתחות המגזרים

הטביעו חותם עמוק על היווצרותם של  – הגירה וריבוי טבעי –שני התהליכים הדמוגרפיים המרכזיים 

גושי האוכלוסייה הגדולים בישראל. העלייה הזינה את גידולו המתמיד של המגזר היהודי, ואילו הריבוי 

הטבעי הגבוה במגזר הערבי קיזז במידה רבה את השפעת ההגירה. בתוך המגזר היהודי נשמר ברוב 

 –יוצאי ארצות המזרח ויוצאי ארצות המערב  –השנים שיווי משקל מספרי בין שני גושי המוצא 

 ובמקביל צמח גוש מרכזי של ילידי הארץ אשר הולך וגדל בהתמדה. 

בתהליך זה מיטשטשים אלמנטים שונים של החלוקה הדיכוטומית ליוצאי מזרח ומערב, אך אינם 

ות של נעלמים, ובכל אופן החלוקה אינה מאבדת מתוקפה החברתי.  גם במישור זה ניכרות ההשפע

העשור הראשון יצר את התבנית הבסיסית של שוויון מספרי בין שני גושי  –גלי העלייה והרכבם 

המוצא; בעשור השני הסיט הריבוי הטבעי את מרכז הכובד לכיוון של יוצאי ארצות ערב; והעשור 

 החמישי השיב את השוויון המספרי על כנו. התמשכותו )האיטית( של זרם העולים מחבר המדינות

מאזנת את ההפרש הקטן שעדיין קיים בשיעורי הילודה של יוצאי היבשות השונות, וכך נראה שהיחס 

עדתיים הואטו בעשור האחרון, -המספרי הולך ומתייצב, לפחות בטווח הבינוני. דפוסי הנישואים הבין

 ונראה שמקור זה אינו צפוי לשנות בקרוב את המבנה הבסיסי.

הגיל באוכלוסייה היהודית מגלמת בתוכה מעין "מייצב אוטומטי", הדינמיקה הייחודית של מבנה 

הפועל בכיוון של בלימת קצב ההזדקנות, על אף התארכות רבה של תוחלת החיים. בשלושת 

העשורים הראשונים לקיומה של המדינה הוכפל אמנם שיעור הקשישים באוכלוסייה, והוא הגיע 

ילך הגידול הוא מזערי, והוא מתרכז בעיקר בהשפעה אחוז. אולם מנקודה זו וא -10כמעט ל -1980ב

של גל העלייה של שנות התשעים. במגזר הערבי, לעומת זאת, מתמשך לאורך כל השנים האפיון של 

פירמידת גילים קלסית, עם אחוז גבוה מאד של ילדים ואחוז קטן מאד של קשישים. צמצום שיעורי 

יסית הזאת, ונראה שהיא תוסיף להתקיים במשך הילודה על פני השנים לא שינה את התבנית הבס

זמן ניכר. בהקשר זה בולט באוכלוסייה היהודית המגזר החרדי, המקיים שיעורי פריון גבוהים לעומת 

 כל מגזר אחר בארץ.

חילוני אפשר ללמוד מהסתכלות במערכת החינוך. הנתונים -על ההיבט הדמוגרפי של הציר הדתי

אחוז  -20כלל כ-דתית כללה בדרך-ח, כאשר המערכת הממלכתיתמצביעים על יציבות ארוכת טוו

אחוז למדו במוסדות החינוך החרדי. לקראת שנות התשעים מתחולל שינוי  -7מכלל התלמידים, וכ

אחוז. שיעור  -12מסוים ואחוז התלמידים במוסדות החרדיים גדל באופן מובהק, ומתקרב עתה ל
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בחלקיה האחרים של האוכלוסייה היהודית, ולכן חלקם הילדים במגזר זה גבוה במידה ניכרת מאשר 

 אחוזים. 8-7של החרדים בכלל המשפחות קטן מאשר בכלל התלמידים ואינו עולה על 

דפוסי הצמיחה הדמוגרפית שינו את היחס המספרי בין הקבוצות העיקריות. היחס המספרי בין ערבים 

בי מרוב למיעוט כמעט מבוטל, ובשלב ליהודים עבר תנועה כפולה: בשלב הראשון הפך המגזר הער

השני חל שינוי במגמה, במיוחד בגלל הבדלים בשיעורי הילודה. התהליך שהחל בשלב השני נקטע 

עקב גל העלייה מרוסיה, אבל מבט אל העתיד מצביע על חזרה למגמה של גידול נמרץ במשקלה של 

ה היהודית, יוצאי אירופה היו רוב האוכלוסייה הערבית, ובמיוחד בגילים הצעירים. בתוך האוכלוסיי

מסיבי לפני קום המדינה. העלייה ההמונית שינתה את היחס בין שתי קבוצות המוצא לכדי שוויון, וזה 

הופר במעט )שוב( עם בוא העלייה מרוסיה. דפוסי הנישואים מצביעים על נטייה מסוימת לצמצום 

 ההפרדה בין קבוצות המוצא.

 כלכלי-מד החברתיגיאוגרפי והמע-הממד המרחבי

ההתפתחות הדמוגרפית הנבדלת של הקבוצות העיקריות בחברה מתבלטת במישור הגיאוגרפי והיא 

 כלכלי  במקומות מגוריהן. -מובחנת גם במפת היישובים והשכונות, ובמיוחד במצב החברתי

ו למצער העובדה הבולטת ביותר לעין היא, שהרוב היהודי והמיעוט הערבי חיים ביישובים נפרדים, א

ברבעים נפרדים שבערים מעורבות. נתונים מצרפיים על אוכלוסייה ביישובים מעורבים מצביעים על 

מתגורר בערים מעורבות. אולם יש בכך  –אחוז  40עד כדי  –כך, שחלק גדול מהיהודים ומהערבים 

לים, שעל אף כדי ליצור רושם מוטעה, וכדי להמחיש זאת די אם נזכיר כי חלק גדול מאלה גרים בירוש

ידי המושג "מגורים -האיחוד המוניציפלי והפוליטי של שני חלקיה, אין הם מייצגים את מה שנתפס על

באותם יישובים". יחד עם זאת, קיימת מציאות של ערים מעורבות, כמו עכו, או של ערים יהודיות 

 באופן דומיננטי, אך יש בהן מיעוט גדל והולך של ערבים. 

קיימת הפרדה  לפי קבוצות משנה דתיות של מוסלמים, נוצרים ודרוזים. במעט ביישובים הערבים 

הנוצרים טוב יותר -חברתית, מצב הערבים-יישובים ערביים האוכלוסייה מעורבת. מבחינה כלכלית

 ממצבן של קבוצות המשנה האחרות.

נו טוטלי חילוני אי-הפרדה חלקית קיימת גם בין קבוצות המשנה של המגזר היהודי. הציר הדתי

בהפרדה הגיאוגרפית, להוציא את הקבוצה החרדית, המקפידה על מגורים נבדלים לחלוטין )יש לציין 

שהדבר אינו חל על החרדים הספרדים(. בעבר התבטאה ההפרדה של החרדים בריכוזים שכונתיים, 

 ה בממדיה.ובשנים האחרונות גדלה הנטייה למגורים ביישובים נפרדים והבנייה ביישובים אלה הורחב

ביישובים היהודים קיימת חלוקה עדתית חלקית, החופפת, במידה רבה מאוד,  פערים כלכליים 

אמריקה גרים ביישובים ובשכונות המבוססות, ואילו בעיירות הפיתוח -ומעמדיים. יוצאי אירופה

כליים כל-יחד עם זאת, ברבדים החברתיים אפריקה.-ובשכונות המצוקה יש רוב של יוצאי ארצות אסיה

הגבוהים אין ניכרת חלוקה גיאוגרפית לפי הציר העדתי. ילידי ישראל )דור שני(, ששיעורם באוכלוסייה 

אמריקה מבחינת מצבם הכלכלי, רמת ההשכלה שלהם, ומקומות -הולך וגדל, דומים ליוצאי אירופה

 מגוריהם.

ישראל. לדור קשה להתעלם מן הקשר של הפיזור היישובי להתפתחות של הבעלות על הדיור ב

ההורים, נכסיו ויכולתו לסייע לילדים יש השפעה מכרעת ביצירת יתרון כלכלי הנובע מבעלות על דירה. 

השוויון מדור ההורים לדור הבנים וכך נפגעו הסיכויים -מדיניות הדיור לא מנעה את העברת אי

 הכלכליים של העולים מארצות ערב ובעיקר יוצאי אפריקה. 
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ים נכנסים העולים שהגיעו במהלך שנות התשעים. מדיניות קליטת העלייה לתוך מירקם היישוב

השתנתה עם השנים ממדיניות ממשלתית מכוונת, בשנות המדינה הראשונות, למדיניות ליברלית של 

מתן סל קליטה בשנות התשעים, שבאמצעותו העולה, ולא המדינה, קובע היכן יגור. מיפוי מקומות 

ל רמה גבוהה של פיזור בכל רחבי הארץ. עולי השנים האחרונות התפרסו היישוב של העולים מלמד ע

בכל הארץ, כולל ביישובים עירוניים מעורבים,  בעיירות הפיתוח, וגם בערים הגדולות. במספר ערים, 

אביב, יש ריכוזים גדולים במיוחד של העולים. כך גם -שבע ותל-כמו חיפה, אשדוד, נתניה, באר

יים וקטנים כמו, נצרת עילית, אור עקיבא, כרמיאל, שדרות, מעלות, ואחרים, במספר יישובים בינונ

 שבהם שיעור העולים ביישוב גבוה במיוחד. 

 כוח העבודה: תעסוקה ושכר

אחד המישורים בהם באו לידי ביטוי מרבי הפערים בחברה הישראלית הוא המישור של כוח העבודה 

יהודי  –הישראלי מורכב למעשה משני מגזרים נפרדים וההכנסות. באופן הכללי ביותר, כוח העבודה 

וערבי. ההבדל הגדול ביותר בין שתי הקבוצות הוא בהרכב משלחי היד. חלקו הגדול של כוח העבודה 

הערבי הוא במקצועות בלתי יוקרתיים ויוצרי הכנסה נמוכה. דפוסים דומים אנו מוצאים בקרב יוצאי 

 פערי הכנסה בין קבוצות האוכלוסייה. אפריקה. ממילא הדבר מתבטא גם ב-אסיה

רוב ערביי ישראל עובדים, כאמור, במקצועות לא יוקרתיים ובעלי שכר נמוך. אחת הסיבות המרכזיות 

לכך היא, שהמגזר הציבורי סגור בפניהם עוד מתקופת הממשל הצבאי. לפיכך, אקדמאים ערבים 

ת, יש ייצוג דומיננטי לעובדים מתקשים במציאת מקום עבודה ההולם את כישוריהם. לעומת זא

היהודים במקצועות האקדמיים והמנהליים, ומתוכם גבוה יותר האחוז של ילידי הארץ ושל יוצאי ארצות 

אמריקה לעומת האחרים. באופן כללי קיים פער גדול, שהשנים הארוכות לא צמצמו אותו -אירופה

ואף אצל בני הדור השני, ילידי הארץ, אפריקה, -אמריקה ליוצאי אסיה-משמעותית, בין יוצאי אירופה

אפריקה ממשיכים לעבוד במקצועות פחות יוקרתיים ופחות -קיימים פערים ניכרים. יוצאי ארצות אסיה

 מכניסים.

ממד נוסף של הטרוגניות בשוק העבודה התפתח החל בסוף שנות הששים, עם פתיחתו של שוק 

תיפדה בלמה את התהליך, ואחוז העבודה הישראלי לעובדים מהשטחים הפלסטינים. האינ

אחוזים. בשנתיים האחרונות ניתן לראות שינוי במגמה  3עד  -2ל -7הפלסטינים בשוק העבודה ירד מ

 הכל המועסקים בישראל עולה.-זו וחלקם בסך

בראשית שנות התשעים, במקביל לירידת מספר הפלסטינים המועסקים בישראל, נפתח שוק העבודה 

אחוזים.  -6ת תבל. שיעורם בסך המועסקים גדל מאז בהתמדה והגיע ליותר מלעובדים זרים מכל קצו

נכון אמנם, שעובדים אלה אינם נחשבים עדיין לחלק מהחברה הישראלית, אבל, אם לשפוט מניסיונן 

של מדינות אחרות, סביר לצפות לכך, שמבין מאות אלפי העובדים הזרים המגיעים באופן חוקי ובלתי 

 ם יישאר כאן בסופו של דבר ויהפוך לתושבי קבע.חוקי לישראל, חלק

בכוח העבודה היהודי התפתחו במשך הזמן מגמות האופייניות למדינות העולם התעשייתי המפותח 

כמו הגדלת שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה. שיעור ההשתתפות של נשים השתנה באופן 

אחוז הגברים בכוח העבודה ירד,  -גברים נמרץ בעשורים האחרונים והגיע כמעט לשוויון לעומת ה

ואחוז הנשים עלה. תופעה זו נכונה במיוחד במגזר היהודי. גם בקרב ערביי ישראל ירד אחוז הגברים 

אחוז במגזר  -51אחוז, בהשוואה ל 22ועלה אחוז הנשים, אך משקל הנשים בכוח העבודה עדיין קטן, 

וז הנשים בכוח העבודה גבוה, גם בשל הרגלים היהודי. בקרב העולים ממדינות ברה"מ לשעבר, אח

 שונים וחינוך אחר, וגם משום נטל הפרנסה הכבד על המשפחות של העולים.

בשנים האחרונות גדלו הפערים הכלכליים בחברה הישראלית בצורה משמעותית. ישראל  תופסת 

רים הגדולים מקום גבוה, בעולם התעשייתי המפותח, בפערי השכר בין העשירונים השונים. הפע
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מקטינים את הסיכויים להרמוניה וסולידריות בחברה ומגדילים את הניכור. המתאם בין פערי ההכנסה 

להרכב הלאומי והעדתי מחריף את הבעיה. יחד עם זאת יש אינדיקציות ברורות לקיום מוביליות 

 משמעותית בכוח העבודה.

 מבדיל ומאחד במערכת החינוך 

דדה מערכת החינוך עם הדילמה, האם המדיניות החינוכית צריכה במשך כל שנות המדינה התמו

לחתור לאחידות, תוך התעלמות מהשונות בין הקבוצות המרכיבות את אוכלוסיית המדינה, או שמא 

ראוי לתת ביטוי מלא, ככל האפשר, לשונות של הקבוצות. בעשורים הראשונים נטתה המדיניות לכיוון 

נים נוטה המדיניות לכיוון פלורליסטי, תוך שימור וטיפוח הממדים האחידות, ואילו בעשורים האחרו

 המשותפים. 

מערכת החינוך הממלכתית משותפת למרבית  ילדי ישראל, אם גם בתוך מסגרות בית ספריות 

נפרדות לדתיים ולחילוניים. בשנים האחרונות נובטים ניצנים של מיזוג בין דתיים לחילוניים בתוך מוסד 

נקת תכנים נפרדים בחלק מתכנית הלימודים. לצד המערכת הממלכתית פועלים משותף, תוך הע

הספרדי  -האשכנזי )של "יהדות התורה"(  והחינוך  העצמאי החרדי-מוסדות החינוך העצמאי החרדי

 )של ש"ס(. 

בשני העשורים האחרונים אנו עדים למספר התפתחויות, המשקפות תהליכי בידול במערכת החינוך. 

דתי והעצמאי, מבליט את -ים, הזהויות והסגנונות בזרמים הממלכתי, הממלכתיטיפוח הסמל

המערכות, במידה מסוימת על חשבון טיפוח הזהויות הלאומיות. יחד עם זאת -האלמנטים של תת

 נשמרים הפרמטרים המשותפים הבסיסיים במיוחד בתחום תכנית הלימודים.

ג המדיני, מיד לאחר קום המדינה, קבעה כי לגבי החינוך הערבי הדברים שונים. החלטה של הדר

ספר נפרדים בכל שלבי החינוך, עד לאוניברסיטאות. החינוך -הילדים והצעירים הערבים ילמדו בבתי

הערבי שייך, ארגונית, לחינוך הממלכתי והלימודים בו מתנהלים בערבית. יש הטוענים כי במגזר 

ה להוביל להתפצלות מגזר זה מהקולקטיב הערבי מתפתחת מערכת סמלים וזהויות נפרדת, העלול

 הישראלי. 

בעקרון, תקצוב מערכת החינוך מבוסס על קריטריונים ותקנים אחידים ואוניברסליים, ללא הבדל דת, 

לאום, או עדה. אולם בפועל קיימים פערים בהקצאת המשאבים למגזרי החברה השונים, וקיימים 

השונים. האוכלוסייה שקופחה בצורה הקשה ביותר היא פערים ניכרים בין הישגי התלמידים במגזרים 

האוכלוסייה הערבית. לאורך כל שנות המדינה היתה הצפיפות בכיתה הערבית גבוהה יותר, מספר 

הספר הערבי  הם ברמה נמוכה מזו של -השעות לתלמיד קטן יותר, הכיתות ומתקני העזר בבית

 המערכת היהודית.

אפריקה נמוכים יותר משיעורי -אות לבגרות בקרב יוצאי אסיהבצד ההישגים בחינוך, שיעורי הזכ

אפריקה -אמריקה, אולם קצב השיפור אצל יוצאי אסיה-הזכאות בקרב ילידי הארץ או ילידי אירופה

אפריקה נמוכים -הולך ומתגבר עם השנים. בכל אופן, שיעורי הלמידה באוניברסיטאות של יוצאי אסיה

 ריקה. אמ-בהרבה מאלה של יוצאי אירופה

מערכות החינוך מתקדמות בעשרות השנים האחרונות לכיוון של הגדלת פערים בתשומות מהן נהנים 

הספר של בניהם -התלמידים. הורים, בעלי יכולת כלכלית, בעיקר, שאינם שבעי רצון מהתנהלות בתי

ך ספר ומסגרות חינוך נפרדות, הן בחינוך הממלכתי והן בחינו-ובנותיהם, הביאו להקמת בתי

ספר אלו ניתנים שיעורי העשרה במקצועות -דתי, שהן כמעט תמיד אליטיסטיות. בבתי-הממלכתי

היותר נחשבים, הצפיפות בכיתות בחלקה נמוכה יותר, מערכת הלימודים דינמית  יותר, ובחלק מהם 

 גם משכורות המורים גבוהות יותר. 
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 הגיוון בשירותי רווחה 

לדים בסיכון, נכים, מפגרים, משפחות במשבר ועוד( מתאפיינים, שירותי הרווחה לאוכלוסיות מצוקה )י

בהומוגניות ואחידות מחד גיסא, ובפלורליזם ובהפרדה, מאידך גיסא. בין הגורמים לאחידות, 

אידיאולוגיה ממלכתית המדגישה ערכים וסמלים לאומיים, ומבנה משותף, המאחד אוכלוסייה מגוונת 

ון ליצור מוקדי ריתוק ומשיכה משותפים. הממשלה ממלאת תפקיד מבחינה אתנית ותרבותית, תוך ניסי

מרכזי מאוד בתחום הרווחה, כגורם מממן, מתכנן, מכוון ומפקח. היא גם היוזמת המרכזית בתחום 

החקיקה והאחראית למימוש ויישום החוקים.  לעומת זאת, בין הגורמים התורמים לפלורליזם בשירותי 

המגוון של החברה מבחינה דתית, עדתית ולאומית, ששימש קרקע  הרווחה, אפשר למנות את ההרכב

נוחה לצמיחת ארגונים התנדבותיים וגופים פוליטיים בעלי גוונים לאומיים, עדתיים ודתיים. חלק 

 מארגונים אלה היה פעיל עוד לפני הקמת המדינה.

י לעודד התפתחות מאז שנות השבעים ניכרה נטייה להרפיה במדיניות הריכוזית בתחום הרווחה, כד

של יוזמות מקומיות עצמאיות. התהליך משתלב בנכונות של הגורמים המקומיים, כמו הרשויות 

המקומיות, עמותות ציבוריות וחברות פרטיות, ליטול יוזמה ולגייס באופן עצמאי משאבים לפיתוח 

ים במשק שירותים. עם זאת הממשלה מממנת גם חלק ניכר מתקציבי גופים אלו. שינויים כלכלי

בעשרות השנים האחרונות, שהביאו לצמצום מעורבות הממשלה  ולהאצת ההפרטה, התבטאו גם 

ממשלתיים. יישובים שונים, -בהעברת האחריות לאספקת השירותים החברתיים לארגונים הלא

במיוחד ותיקים וחזקים יותר, מציעים לתושביהם שירותי רווחה שאינם מוצעים ביישובים אחרים. 

 תושבים להעדיף שירותים של גורמים אוטונומיים תורמת לתהליכי ההפרטה.נטיית ה

התלות של הרשויות המקומיות במשאבים הכספיים של הממשלה, מגבילה את השונות המוניציפלית 

בשירותי הרווחה. מנגד, השליטה הריכוזית בשירותים תורמת ליצירת אחידות בהיקף, ברמה ובאיכות, 

 ים ביישובים שונים. לאזרחים בעלי צרכים זה

ארגוניים דתיים גילו בעבר מעורבות רבה בתחום הרווחה, במגזר הערבי ובמגזר היהודי. חלק מגופים 

אלו נמנעו בעבר מיצירת קשר עם השירותים הממלכתיים והעירוניים והם קיימו  מערכת מסועפת של 

ים החיצוניים. ברוב ידי הגורמ-רשתות תמיכה קהילתיות שהשלימו את השירותים הניתנים על

הישובים הערביים פועלות מחלקות רווחה מקומיות לצד ארגונים בעלי אוריינטציה דתית, כמו התנועה 

 האיסלמית והכנסיות הנוצריות. 

לפני קום המדינה ובעשרות השנים הראשונות לקיומה מפלגות פוליטיות ותנועות חברתיות )למשל, 

-הן בשורה ארוכה של תחומים, כולל חינוך, רפואה, בתיההסתדרות( סיפקו שירותי רווחה לחברי

אבות, שיכון ועוד. בעשרות השנים האחרונות התופעה הזו נחלשה מאוד. מעורבות ההסתדרות 

באספקת שירותי רווחה לחבריה ולבני משפחותיהם חדלה למעשה עם המהפך בצמרת ההסתדרות, 

קד בנושאים של איגוד מקצועי, ולזנוח בתחילת שנות התשעים, כשהמנהיגות החדשה החליטה להתמ

את נושאי הרווחה.  ש"ס, מפלגה חדשה יחסית, היא הגוף הפוליטי היחיד, כמעט, הפועל היום 

 בתחומי הרווחה, באינטנסיביות רבה, בתקציבים ממשלתיים. 

 קליטת העלייה

. עיקר מדיניות הקליטה היתה בעלת השפעה ניכרת על תהליך הסוציאליזציה של עולים חדשים

ההשפעה נובע משני מקורות. המקור האחד הוא האופן בו מצאו הרשויות לנכון להוציא אל הפועל את 

כוונתן הבסיסית לקלוט את העולים, היינו להסדיר להם מקום מגורים, ולסייע להם להיקלט בחברה 

 –ל יהודי המוקנית לכ –ובכלכלה. המקור השני קשור בבסיס התחיקתי שניתן למימוש זכות העלייה 

 ובאי ההלימה בינו לבין החוקים וההוראות המסדירים את "מעמדו האישי", במובן המשפטי. 
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באשר למקור ההשפעה הראשון, המרכיב המכריע בו הוא עצם הסדרת מקום מגוריו של העולה. 

מאות אלפי העולים בגל העלייה ההמוני הראשון, בשנות המדינה הראשונות, נשלחו לגור במעברות, 

תנאי החיים בהן היו קשים מאד והדבר הותיר צלקות חברתיות רבות. בשלב השני של קליטת ש

העולים, שלב הסדרת מגורי הקבע, הופנו העולים בעיקר לפריפריה הגיאוגרפית, לפי עקרונות מדיניות 

פיזור האוכלוסין, בהתעלם משיקולים אחרים ומהעדפות העולים. עצם המיקום, והתהליך בו הוא 

 ש, הטביע חותם עמוק על התפתחותו של המתח העדתי.התרח

ברבות השנים, עם השתפר המצב הכלכלי, נקלטו העולים בתנאים ראשוניים טובים בהרבה. ובדרך 

כלל, טופל המעבר של משפחות העולים אל מגורי הקבע תוך התחשבות רבה יותר בהעדפות הפרט. 

הקליטה –ה התוותה מסלול קליטה חדש בשלב השלישי, לקראת שנות התשעים, מדיניות הקליט

הישירה, שממנו נהנו בעיקר עולי מדינות ברה"מ לשעבר. עולים מארצות מצוקה )אתיופיה( המשיכו 

להישלח למרכזי קליטה וגם לאתרי קרוונים. לכאורה חל מהפך עם המעבר ממדיניות פיזור האוכלוסין 

רה מוגבלת. העולים קיבלו לידיהם את למדיניות הקליטה הישירה, אולם התמונה השתנתה רק בצו

המשאבים הכספיים ויכלו לכאורה לבחור את מקום מגוריהם כרצונם. אלא שהמגורים במרכז הארץ 

 היו יקרים. מנגד, מרבית הבנייה הממשלתית, הזולה בהרבה, היתה בעיקר באזורי הפריפריה. 

משפטיים. -מהיבטים תחיקתיים מקור ההשפעה השני של מדיניות הקליטה על האפיון החברתי, נובע

עולים חדשים מקבלים עם הגיעם ארצה אזרחות ישראלית מלאה, על סמך "חוק השבות". העולים 

זכאים, מיד עם בואם לישראל, להשתתף בבחירות, וזכויות דומות. במקביל, עם קבלת האזרחות 

להגדרה הפורמלית של  הופך העולה לחייב גיוס, בהקלות מסוימות. בעניין זה נוצרה בעיה הקשורה

המושג "יהודי". לפי חוק השבות, הזכאות לעלייה מוענקת לכל יהודי בהגדרה רחבה, והיא חלה על בני 

משפחות מעורבות עד דור שלישי. אולם אותו מושג זוכה לפרשנות מחמירה ומצמצמת בתחום 

יהודי רק "מי  האישות, הקבורה והרישום במרשם התושבים ובתעודת הזהות. בתחומים אלה נחשב

שנולד לאם יהודיה או גויר כהלכה" על פי אמות המידה ההלכתיות בגירסה האורתודוכסית השלטת 

 בישראל.

המדיניות הכפולה נובעת מכך, שטרם נמצא בסיס אחר, מלבד הבסיס הדתי, להגדרת הזכאות 

תוצאה מכך, כרבע לעלייה, ולהגדרת המעמד האישי לעניין נישואים וגירושים ואף לעניין הקבורה. כ

-מעולי חבר המדינות, הנחשבים יהודים לצורכי זכויות עלייה וחובת השירות הצבאי, נחשבים ללא

ידי -יהודים כשהם באים להינשא בישראל )או להיקבר בה(. בנוסף, הממסד האורתודוכסי מונע גיור על

ם את הרצון של חלק רבנים רפורמים או קונסרבטיבים, והקשיים הנגרמים עקב כך לעולים מחלישי

 מהם לשאוף להשתלבות מלאה בחברה הישראלית.

 הומוגניות והטרוגניות בתקשורת

התפתחותה של התקשורת בישראל משקפת באופן ברור את המעבר מגישה אחידנית לגישה מגוונת. 

שינויים מפליגים חלו בבעלות ובשליטה על אמצעי התקשורת בחמישים שנות המדינה. בעת הקמת 

רוב התקשורת הכתובה היתה בידי גורמים ציבוריים, בעיקר מפלגות. התקשורת  המדינה

האלקטרונית )רדיו( היתה כולה בשליטה ממשלתית. כיום, לאחר תהליכי ליברליזציה, הפרטה 

ותיאגוד, רוב ארגוני התקשורת הם פרטיים, מסחריים ובעלי כוונות רווח מובהקות. שנות התשעים 

תונות הכתובה המפלגתית החילונית )בניגוד לעיתונות החרדית, הנמצאת סימנו את סוף עידן העי

מסחריות. עם תחילת המאה -בשיא פריחתה(. כל העיתונות הכתובה נמצאת היום בידים פרטיות

שולטות מספר משפחות )מוזס, שוקן, נמרודי, פישמן( על חלקים נכבדים מאוד בתקשורת  -21ה

היוצר בעיות קשות מאוד מבחינת השפעתה של המונופוליזציה הישראלית, אלקטרונית וכתובה, דבר 

 על הדמוקרטיה. 
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התמונה היתה שונה בשלושת העשורים הראשונים למדינה. באמצעות הרדיו הממשלתי )"קול 

ישראל", גלי צה"ל(, והעיתונות המפלגתית הענפה, ובהמשך הטלביזיה הממלכתית, נעשה ניסיון 

את הפרוגרמה התרבותית המשותפת. הקמת רשות השידור בשנות  לייצר תקשורת הומוגנית שתייצג

הששים שיקפה גישה זו, המעוגנת בתפיסת כור ההיתוך. לא כל הציבור ולא כל הפוליטיקאים הסכימו 

עם חוק רשות השידור, שהטיף להגשת שירותים אחידים לכלל האוכלוסייה. בסוף שנות הששים החלו 

ת נגד מה שהוגדר, מחד גיסא, פוליטיזציה של אמצעי השידור להישמע, ובקול הולך וגובר, מחאו

הממלכתיים, ומאידך, טענות קשות נגד קיפוח התכנים המזרחיים, ובעיקר המוסיקה המזרחית, 

 בטלביזיה וברדיו הממלכתיים.

מראשית שנות השמונים התרחשו בתקשורת, כמעט בו זמנית, מספר תהליכים שהביאו להחלשת 

דנית. תהליכים אלו התרחשו במקביל לירידה הדרסטית בכוחה המרכזי של רשות האוריינטציה האחי

השידור בתקשורת הישראלית. תרמו לכך גם בעיות ניהוליות, מקצועיות, תקציביות ואחרות, המלוות 

את רשות השידור מאז ימיה הראשונים, ובעיקר, פתיחת ערוץ טלביזיה שני, כניסת ערוצי הכבלים, 

ו מקומיים, ההתפתחות המואצת של עיתונות מקומית, מגזרית, אתנית ודתית. כל אלו פיתוח ערוצי רדי

ישן, שהתחיל להתהוות בו מעין "פלורליזם עוברי", תוך הסתייעות -פרצו למרחב ציבורי ישראלי חדש

 בטכנולוגיות ותיקות וחדשות.

ם של המקומונים, בשנים האחרונות החלו להיווצר בחברה הישראלית בסיסי בידול חדשים, בדמות

העיתונות המגזרית, הטלביזיה והרדיו המקומיים, בעברית, ערבית, רוסית ולמגזר החרדי. תהליך 

הפריחה של עיתונות זו נראה כתחיית העיתונות האתנית המודפסת והמשודרת של שנות החמישים, 

 ששקעה בשנות הששים והשבעים. 

ביל לתהליך המובהק של ריכוזיות העובר על מגמת הסקטוריאליות, בשנים האחרונות, נעשית במק

ארצית. ריכוזיות רבה מאוד טמונה בתהליכי ההפרטה, התיאגוד, והמירכוז -העיתונות הישראלית הכל

העוברים על הטלביזיה, הרדיו והעיתונות הישראלית הכתובה. הריכוזיות הכלכלית של העידן החדש 

רית, ובעיקר סביב יכולתה להמשיך ולהיות מציבה שאלות קשות לגבי עתידה של התקשורת הציבו

 "כלב השמירה" של החברה, הכלכלה והדמוקרטיה הישראלית.  

 מוסיקה פופולרית כהמחשה –דפוסי תרבות 

תרבותי של שדה -שני תהליכים תרבותיים ארוכי טווח הם הגורמים העיקריים בעיצוב אופיו הסגנוני

ו נעשים ניסיונות מתמשכים לפתח מוסיקה המוסיקה. האחד הוא התהליך "הלאומי", במסגרת

ישראלית אותנטית. השני הוא תהליך הגלובליזציה של התרבות, המקרב בין סגנונות ותרבויות ומייצר 

מכנים משותפים. בקרב גורמים ארגוניים ואמנותיים נרחבים התבססה תפיסה של "טעם הקהל", 

 כמכלול הממזג בין הגלובליות והישראליות. 

ת של המוסיקה הפופולרית הישראלית היא ביטוי מובהק להתפתחותו של פלורליזם אתני גוניו-הרב

השנים האחרונות את המוסיקה  -25ותרבותי בחברה הישראלית. שלוש תרבויות מרכיבות ב

תיכונית )מזרחית(. לצידן מתקיימות מספר -הישראלית: שירי ארץ ישראל, פופ/רוק ישראלי ומוסיקה ים

תר, המוסיקה הדתית לסוגיה, הערבית והמוסיקה של העולים מחבר המדינות. כל מסגרות קטנות יו

תרבותי, ונחשבת כגרסה מסוימת וייחודית -אחת מתרבויות המוסיקה הפופולרית מייצגת מגזר חברתי

של ישראליות. בנוסף, קיימת בארץ נוכחות בולטת של מוסיקה פופולרית לועזית, ובעיקר פופ/רוק 

בין שלוש התרבויות המרכזיות, ובין התרבויות המרכזיות לאחרות, קיימים יחסים אמריקני. -אנגלו

 מורכבים של השפעה והשראה, אך גם תחרות ועוינות. 

 -25נהוג לראות בשירי ארץ ישראל את המוסיקה העממית, המסורתית והשורשית של ישראל. ב

ראלי החל להיווצר במהלך השנים האחרונות נדחקו שירים אלו בהדרגה ממרכז הבמה. הרוק היש
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אמריקאי. הוא היה ביסודו מעין תגובת נגד לשירי ארץ ישראל -שנות הששים, בהשפעת הרוק האנגלו

ולמטען האידיאולוגי שלהם. בעקבות ביסוסו של צליל מקומי מוגדר, הפך הרוק הישראלי, בשנות 

ידי -ברוק העולמי אומצו עלהשמונים והתשעים, לגורם המרכזי במוסיקה המקומית. חידושים ואופנות 

 מוסיקאים ישראליים, זכו להצלחה והתמסדו. 

תיכונית מבוססת על שילוב של מקורות מוסיקליים שונים, בהם המוסיקה המסורתית -המוסיקה הים

של יהודי המזרח, מוסיקה ערבית, מוסיקה יוונית וטורקית, רוק מערבי ושירי ארץ ישראל. מוסיקאים 

ני ושלישי ליוצאי ארצות ערב והאיסלם, החלו בשנות השבעים ליצור מוסיקה שונים, ברובם דור ש

ידי הממסד -הממזגת השפעות אלו. הנוכחות וההשפעות המזרחיות והערביות בצליל נתפסה על

המוסיקלי של תחנות הרדיו וחברות התקליטים כזרה. כתוצאה מכך מוסיקה זו כמעט ולא הושמעה. 

מאוד כנגד החרמתם, ובמקביל הפיצו את המוסיקה באמצעות קלטות. היוצרים ניהלו מלחמה עיקשת 

כתוצאה מכך דבק בסגנון כולו השם "מוסיקת קסטות". החדירה המשמעותית של המוסיקה המזרחית 

-החלה בשנות התשעים. במחצית השנייה של העשור האחרון החלו תחנות הרדיו והטלביזיה הכל

חית. המוסיקה הפופולרית בקרב ערביי ישראל דומה ברובה ארציות להשמיע יותר ויותר מוסיקה מזר

 למוסיקה הפופולרית בארצות ערב השונות, בעיקר במצרים, לבנון וירדן. 

תיכונית את הכניסה למרכז הבמה. -תהליכי הישראליזציה והגלובליזציה חסמו בפני המוסיקה הים

הרחיקה אותה מהישראליות.  היותה מוסיקה מזרחית, המזוהה במידה כזו או אחרת עם ערביות,

מאמציה להתקבל כבן חוקי מלא בתרבות הישראלית אילצו אותה לעבור תהליך התאמה לתפיסת 

המיזוג בין ישראליות וגלובליות. הנוכחות, ההכרה והלגיטימציה למוסיקה המזרחית, בשנות התשעים, 

הדתית לסוגיה נתפסת כבלתי היו כרוכות באובדן חלקי של ייחודיות הסגנון שלה. לעומתה, המוסיקה 

 עכשווית בקרב רוב האוכלוסייה, ולכן נוכחותה הציבורית אינה בולטת.

 תהליכים מאחדים ומפרידים בחברה הישראלית 

הסקירה המסכמת של צירי החלוקה הקיימים בחברה הישראלית, ושל התבטאותם במישורים השונים 

הליכים מרכזיים מנוגדים זה לזה מתרחשים של הכלכלה, החברה והתרבות, מצביעה על כך, ששני ת

-כיום בחברה הישראלית. הראשון בא לידי ביטוי בבינוי, בחיזוק ובגיבוש של מגזרים חברתיים

אדם ומשאבים תרבותיים סימבוליים. -תרבותיים ופוליטיים באמצעות משאבים חומריים, משאבי כוח

תהליכי  –ני מבטא מגמה מנוגדת תהליך זה מחזק ומעצים את המתחים החברתיים. התהליך הש

והוא עשוי להביא לשינויים מבניים  -חברתיים -כרסום בגבולות המגזרים הפוליטיים והתרבותיים

 בחברה ולשינוי של מצבי המפגש בין המגזרים השונים ואת כללי המשחק ביחסי החליפין ביניהם. 

ים בלתי פוסקים עם מגזרים תרבותית בתוך גבולות המגזר מתרחשים מגע-בצד הפעילות החברתית

זמנית עם כל -כלל בו-אחרים. פעילות זו היא כמובן סלקטיבית והמגעים אינם מתרחשים בדרך

(. כל מגזר מוכן באופן trade offהמגזרים הרלבנטיים. מושג המפתח בהקשר זה הוא מושג החליפין )

מגזרים נוקטים בפעילות זו עקרוני לבצע היקף מסוים של חליפין עם מגזרים אחרים ועם המדינה. ה

טקטיקות שונות, שניתן לאתר אותן על פי אינדיקטורים שונים. לדוגמא, מידת הנכונות להשתתף 

בתהליכי קבלת החלטות בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי, כאשר הנושאים חורגים ממעגל 

חוניים(. אינדיקטור אחר האינטרסים הייחודיים של המגזרים )כמו השתתפות בדיונים מדיניים וביט

פרלמנטרית. -מתייחס לזירת הפעולה הציבורית של המגזר, אם מדובר בכנסת, או בפעילות חוץ

אינדיקטור נוסף הוא אמצעי הפעולה. האם המגזר מתמקד בפעילות תחיקתית, בהפגנות שקטות או 

וב ביותר, הוא באיזו אלימות )מרוסנת או בלתי מרוסנת(, וכדומה. אינדיקטור חשוב אחר, ואולי החש

מידה תחושת "האזרחות הסקטורלית" מתחרה ואף גוברת על תחושת "האזרחות הממלכתית". 

במלים אחרות, באיזו מידה הלויאליות כלפי המערכת הדמוקרטית מותנית חלקית ומסויגת או לחלופין 

 מוחלטת ובלתי מסויגת.
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חודית, כאמור. אולם, היות שבמרבית חברתית יי-ההתארגנות הסקטורלית היא סביב זהות תרבותית

כלכלי )מיקומם בסולם הריבודי(, הרי -המגזרים מצויים אנשים שאינם זהים מבחינת המעמד החברתי

משמעית מבחינה ריבודית. ניתן לעשות זאת רק -שקשה לדרג את המגזרים בצורה היררכית חד

פוליטי של המגזר. על מנת בצורה חלקית, במיוחד אם נקודת הראות היא מידת היוקרה והכוח ה

לטפח ולשמר את המגזר או להקים מגזר חדש נחוצים תנאים מקלים ומסייעים. כמובן, לא כל מה 

 לעיתים קרובות קיימים אף ניגודי אינטרסים מובהקים.  –שמקל על מגזר אחד מסייע למגזר אחר 

פועלים בכיוון הפוך אין ספק, לעומת התנאים המעודדים התפתחות סקטורלית, מצויים גורמים ה

ויוצרים סדקים בחומות החברתיות והתרבותיות של מגזרים מסוימים. המכנה המשותף להם הוא 

היותם פרי תהליכים פנימיים, אם כי שונים זה מזה, המתחוללים כמעט בכל מגזר. דוגמא לכך ניתן 

קיים את המודל של האשכנזי, שבגין התפוצצות דמוגרפית מתקשה יותר ויותר ל-למצוא במגזר החרדי

"החברה הלומדת", לאמור חברה שמרבית הגברים בה לומדים בישיבות ובכוללים, לפחות עד שנות 

 השלושים המאוחרות שלהם. 

המועצות לשעבר מתחוללים תהליכים מנוגדים. מצד אחד, ניכרים תהליכי -גם בקרב עולי ברית

אינטנסיבי של מוסדות שתכליתם ממוקדת  אקולטורציה, חלקית לפחות, מצד שני ניתן להבחין בבינוי

בשימור האינטרסים התרבותיים והפוליטיים של העולים. גם לגבי המגזר הערבי ניתן להעלות שאלות 

עקרוניות בדבר הזהות הקולקטיבית של חברי המגזר ובמיוחד לאור התעוררות התביעות מצידם 

 לאוטונומיה בכלל ו"לאוטונומיה בלתי טריטוריאלית" בפרט.

עובדת קיומם של תנאים המעודדים את פריחת המגזרים השונים מכאן ושל התנאים המקשים עליהם 

תרבותיים אינם חיים -ואף מסיגים אותם לאחור מכאן, מלמדת שמרבית חברי המגזרים החברתיים

כמובלעות סגורות הרמטיות. גם בעבר, ובודאי כיום, התקיימו מצבי מפגש בין חברי המגזרים השונים, 

בודאי נכון הדבר לגבי ראשי המגזרים האלה. במלים אחרות, קיימים מצבי מפגש מסוגים שונים אפילו 

 בין מגזרים רחוקים מאד זה מזה, על אחת כמה וכמה בין אלה שהמכנה המשותף ביניהם גדול יותר. 

שימור  מן הראוי לציין, שרמת החיכוכיות בין המגזרים היא בעלת עוצמה רבה, שכן הכל נאבקים על

גבולותיהם ועל התאמות בלתי פוסקות למציאות דינמית יותר. יתר על כן, לפחות חלק מהמגזרים אינו 

מסתפק רק בהשגת הטבות ופיצוי על קיפוחים ריאליים או מדומים, אלא מבקש למעשה לשנות את 

-יתתרבות אלטרנטיבהמה שנתפס כ"התרבות ההגמונית". במלים אחרות, המגזרים שואפים להיות 

 .קורקטיבהפוליטית ולא רק  

 ניסיון לפרוגנוזה

עם כל החשש המוצדק מעיסוק בפרוגנוזות, ניתן להצביע על תהליכים שהחלו ויימשכו גם בעתיד: 

הקריסה ההדרגתית של התרבות הפוליטית  – -1977התמורה שכבר החלה להסתמן לאחר המהפך ב

נראה לעין. עם זאת, ניתן לצפות בטווח הואצה והפכה למעשה לעובדת קבע בטווח ה –ההגמונית 

הבינוני לתנועות מטוטלת עזות בין ניצחון חלקי וזמני של תרבות פוליטית זו או אחרת. האינטנסיביות 

של תנועות מטוטלת אלה תהיה תלויה במידה רבה בעמדות של הקבוצות המזוהות עם מסורות 

חיה הערבים של המדינה. גם תהליכים תרבותיות ייחודיות, במיוחד העולים מחבר המדינות ואזר

כלכלי של האוכלוסייה המזרחית, -כלכליים, העשויים לשנות את המעמד החברתי-חברתיים-מקרו

אפריקה, עשויים להשפיע על תנועות המטוטלת בין תרבות פוליטית אחת -ובמיוחד זו של יוצאי צפון

ור ולהיות הגמונית תלוי במידת לרעותה. אולם מעל לכל, הסיכוי של תרבות פוליטית כלשהי לחז

השלמתו או אי השלמתו של התהליך המדיני. החברה הישראלית תצטרך להתמודד במקרה הטוב עם 

"צלקות השלום" או במקרה הגרוע עם צלקות של עימותים אלימים עם פלשתינאים וארצות ערב 

 מסוימות.
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ההגמוניה של קודים, אתוסים  בסיכומו של דבר, העימותים בין התרבויות הפוליטיות השונות על

ומיתוסים ועל מקורות הלגיטימציה יימשכו בחברה הישראלית עוד זמן רב. רגיעה בחזית זו, או 

לחלופין תסיסה הולכת וגוברת, תלויה במספר גורמים: ראשית, אין כל ביטחון שההתקדמות בתהליך 

י לבין המגזר היהודי. אדרבא, יסלקו, למשל, את המתח בין המגזר הערב -ואפילו השלמתו  -השלום 

ניתן אפילו לשער שהמתח ילך ויגבר ככל שהאוכלוסייה הערבית, או לפחות חלקים מרכזיים בתוכה, 

פקטו ל"מדינה של כל -יורה ודה-יתבעו בתקיפות הולכת וגוברת את הפיכתה של מדינת ישראל דה

תביעות הולכות וגוברות  ציוניזציה" שלה. יתר על כן,-אזרחיה". במלים אחרות, דרישה ל"דה

לאוטונומיה תרבותית של המגזר הערבי רק יחריפו  את המתח הסמוי הקיים זה מכבר בין המגזר 

הערבי ליהודי. התביעה לעמעום האופי היהודי המפורש של מדינת ישראל תתנהל גם בתוך המגזר 

 מי.ידי התרבות ההגמונית כבלתי לגיטי-היהודי, אולם ויכוח מעין זה ייתפס על

גורם אחר כרוך למשל במדיניות שתנקוט הממשלה כלפי העולים, לאו דווקא בנושאי קליטה כלכלית 

ומקצועית או בשאלת פתרון הדיור, אלא בתביעה לשינויים אפשריים בחוק השבות. תיקונים אלה 

עשויים לצמצם את זרם העלייה מחבר המדינות. למרות שעוצמתה הפוליטית של מפלגת "ישראל 

, היא עשויה לעכב התפתחות זו. סוגיה זו, וכן שאלת הגיור של 1999יה" ירדה בעקבות בחירות בעלי

, לא ירדה מסדר היום הציבורי. בנסיבות 1990יהודים שהגיעו עם משפחותיהם מאז -עשרות אלפי לא

 של היום, בהן מתעצם כוחו הפוליטי של האגף החרדי, ספק אם מאבק תקיף בסוגיות אלה יישא פרי. 

הנקודה האחרונה מתקשרת עם הסוגיה הכללית של דת ומדינה, אבל במיוחד בכל הנוגע למעמדם 

אורתודוקסיים בישראל. הסוגיה מוזכרת כאן, משום שלגבי העולים מחבר המדינות -של הזרמים הלא

לשעבר יש לה השלכות מיידיות וקונקרטיות בהיקף רחב. אבל גם בציבור האחר מתגברת הדרישה 

אורתודוקסיים. יש לזכור, שבעניין זה מעורבת גם שאלת הזיקה ההדוקה בין -בשירותי דת לאלהיעזר 

– יהדות הגולה ליהדות ישראל. ללא פתרון יצירתי, אשר יספק את צורכיהן של שתי הגישות 

פוליטי יגבר עם נזקים נלווים ביחסי ישראל ויהדות -צפוי שהמתח החברתי –האורתודוקסית והאחרת 

 ארה"ב.

חילוני יש להצביע על שני צדדים. -ין כוונה לפסוק מי היוזם ומי המגיב, אבל במתח הקיים בציר הדתיא

של החרדים, במאמציהם להכתיב אורחות חיים ראויים לפי  –והאפקטיבי  –מול הלחץ הבלתי מתפשר 

של סממנים בסיסיים  –אם לא לשלול לחלוטין  –הבנתם, עומדים זרמים נגדיים המבקשים לצמצם 

הדת היהודית מאופייה של המדינה. קיומם של מחנות קיצוניים משני הצדדים מחריף את המתח עד 

 לכדי סיכונים ממשיים לסולידריות החברתית ולהשגת שיווי משקל יציב.

אפריקה, נמצאים כיום בעיצומם של תהליכים -באותו הקשר, יוצאי ארצות המזרח, ובמיוחד יוצאי צפון

יים. מצד אחד ניתן להבחין בהמשך מגמות מתונות של חילון ואימוץ דפוסי חיים כיוונ-תרבותיים דו

בעלי צביון המכונים "מודרניים", ומגמות אלה הן הדומיננטיות. אולם מצד שני, לא ניתן להתעלם 

למשל, מגמות של אימוץ דפוסים דתיים בנוסח החרדים האשכנזים.  –ממגמות הפוכות בשוליים 

ם בבינוי מחדש, אבל בשום אופן לא שיחזור מדויק, של המסורת הדתית הייחודית תהליכים אלה מלווי

שלהם. בינוי זה כולל הן הקמת מרכזים תרבותיים אלטרנטיביים, שבראשם עומדים צאצאי משפחות 

עוצמה באמצעות מערכת מוסדית אוטונומית המספקת שירותי חינוך -רבניות, והן גיבוש כוח פוליטי רב

תיים למיניהם עבור בני הקהילה. מבחינה זו יש לראות בכך חיקוי מובהק לאוטונומיה ושירותים חבר

החרדית וכן הציונות הדתית בתחומי החינוך והאינדוקטרינציה -שהשיגה האוכלוסייה האשכנזית

 האידיאולוגית.

 פוליטיות אינו חייב להחריף מתחים. אדרבא, לעיתים יש בכך-עצם צמיחתן של מובלעות תרבותיות

בבחינת מנגנוני ריכוך. אולם, כל זאת בתנאי שראשי המערכת האוטונומית אינם מבקשים להפוך את 
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עוצמתם הסקטורלית למנוף של מעורבות אינטנסיבית במאבק על עיצובה התרבותי והנורמטיבי של 

 לא תיענה. –להימנע ממעורבות יתר  –החברה כולה. על פי כל הסימנים ניתן לחזות שבקשה זו 

ידי פערים כלכליים, ההולכים ומתרחבים, -וף, חלק גדול מהמתחים החברתיים מתוגבר עללבס

והחופפים במידה רבה את צירי החלוקה העדתית והלאומית. מדינה אשר תתמיד במהלכים המקטבים 

את אזרחיה מבחינה כלכלית, לא תוכל לייצב את החברה שלה, גם אם בראייה כוללת היא תשיג 

 ואף מוביל בתחומים מסוימים, עתירי ידע. מעמד כלכלי איתן

יש כמובן להתייחס לכל הנאמר בדברי הסיכום כהשערות בלבד. החברה הישראלית הפכה להיות כה 

מורכבת ובלתי יציבה, עד שהשמעת פרוגנוזות בנושאים אלה חורגת אף מעבר לסיכון מקצועי הרובץ 

 לפתחם של מדעני החברה. 
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2 
 

שסעים עיקריים בחברה הישראלית*
 

 

 משה ליסק

הפרק ממפה את השסעים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים בישראל ואת השינויים שחלו בהם 

במשך השנים. במוקד הדיון יחסי הגומלין בין ארבעה מגזרים: בין יהודים לערבים; בין דתיים לבין 

ן יוצאי ארצות האיסלאם )המזרחיים(. ולבסוף, נצייר בקווים חילוניים; בין יוצאי אירופה )האשכנזים( לבי

כלליים את התפתחותה של קהילת יוצאי חבר המדינות, המטלטלת בין נטייה להשתלבות בחברה 

הישראלית הוותיקה לבין נטייה לשמר את המסורת התרבותית הייחודית שלה בתוך גבולות מוגדרים 

 במידה זו או אחרת.

 יםערב-. יחסי יהודים1

את מערכת יחסי הגומלין בין ערבים ליהודים מאז יסוד המדינה ניתן לחלק לשלוש תקופות מרכזיות. 

להלן תיאור תמציתי של האיפיונים המרכזיים של כל אחת מהתקופות הללו. בהמשך יורחב הדיון בכל 

 אחת מהתקופות בלווי דוגמאות ונתונים.

הסימן המרכזי של תקופה זו היה  .באיתקופת הממשל הצ – 1966-1948התקופה הראשונה: 

סגרגציה כפויה בין יהודים לערבים. המגעים בין המיעוט הערבי לרוב היהודי היו מינימליים, כולל 

התחום הכלכלי. הערוץ היחיד כמעט של יחסי הגומלין בין שני המגזרים היה התחום הפוליטי. גם 

ידי מפלגות -גיוס הבוחר הערבי על –לאמור סטריים והיררכיים ביותר. -בעניין זה המגעים היו חד

השלטון, במידה רבה באמצעות שלוחות הממשל הצבאי. ציוני הדרך המרכזיים של התקופה: א( 

 (.1956אלף תושבים ערבים; ב( הטבח בכפר קאסם ) 700מלחמת העצמאות שהביאה לנטישה של 

ת של המגזר הערבי הן כלפי ידי ההתפתחו-. תקופה זו מאופיינת על1992-1967התקופה השנייה: 

החברה היהודית והן כלפי ערביי יש"ע. מאפיין אחד הוא חידוד התודעה הלאומית ופלשתיניזציה של 

ערביי ישראל, שהחלו להשתלב במשק היהודי, בעיקר בתעסוקות נמוכות סטטוס. יחד עם זאת ניכרת 

תרבותי נמשכת, אם כי -ברתיצמיחה של מערכת כלכלית פנימית למגזר הערבי. הסגרגציה בתחום הח

(, מלחמת יום 1967בעוצמה קטנה יותר. ציוני דרך מרכזיים בתקופה: מלחמת ששת הימים )

 (.1987(, האינתיפאדה )1976(, יום האדמה )1973הכיפורים )

. תקופה זו מאופיינת בתהליכים מנוגדים: השתלבות ותהליכי עד היום 1992התקופה השלישית: 

, שנת 1992פקטו של אוטונומיה תרבותית, מאידך. על סף -ויצירת תשתית דהישראליזציה מכאן, 

אחוז מאוכלוסיית  -18כ –הקמת ממשלת רבין, מנו הערבים בתחום הקו הירוק קרוב למיליון נפש 

 ישראל.

                                                 

 נחום בלס השתתף בהכנת פרק זה. *
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הגידול הדמוגרפי לווה בשיפור התשתיות הפיזיות של הכפרים והערים בהם מתגוררים ערבים. ניכרת 

רבה בתחום התרבות ונטייה הולכת וגדלה להתארגנויות פוליטיות נפרדות. מעל לכל גם יצירתיות 

(. -1993ההתפתחויות הללו נתלו תקוות רבות בהסכמי השלום עם הפלשתינאים )הסכמי אוסלו ב

ראו בהסכם  –כמו גם אחיהם מעבר לקו הירוק וכמו גם חלק מהאופוזיציה היהודית  –ערביי ישראל 

סטורית. ציוני דרך מרכזיים: הקמת ממשלת רבין, הסכמי אוסלו, הסכם השלום עם זה נקודת מפנה הי

 . 1999ירדן, הקמת ממשלת נתניהו, הקפאת תהליך השלום, בחירות 

 תקופת הממשל הצבאי  –( 1966-1948א. התקופה הראשונה )

ת, לרבות אף על פי שמראשית קיומה הקנתה מדינת ישראל לאזרחיה הערבים זכויות פוליטיות מלאו

קיום בין יהודים וערבים בשמונה עשרה השנים -הזכות לבחור או להיבחר, הרי הדפוס של דו

קיום של מערכות -הראשונות לקיומה היה קרוב לדפוס "הפלורליזם המוסדי". פירושו של דפוס זה דו

יזם מוסדי קבוצתיות )כגון בני לאומים או קבוצות אתניות שונות( המנוכרות זו לזו. במצב של פלורל

-כלל הקו המפריד באמצעות סנקציות בעלות תוקף משפטי פורמלי המוטלות ונכפות על-מודגש בדרך

 ידי הרוב הדומיננטי.

הדבר התבטא בהטלת ממשל צבאי על האזורים שבהם התגורר הרוב הגדול של ערביי ישראל, 

לת והם נזקקו לרישיון מנימוק של טעמי ביטחון. התנועה של תושבי אזור הממשל הצבאי היתה מוגב

מיוחד על מנת לעזוב את תחום מושבם. הממשל הצבאי הפך את מרבית האוכלוסייה הערבית לתלויה 

בחסדי המנגנון, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה כלכלית. כך נוצר מצב פרדוכסלי, שאזרחים שהיו 

צב שמנע מהם את בעלי זכות בחירה לכנסת היו משוללים זכות אלמנטרית של חופש תנועה, מ

 הנגישות לשוק העבודה ולמרכזי השלטון והמסחר.

הצידוק הביטחוני לקיום הממשל הצבאי פחת ברבות השנים, ככל שהתייצב המצב לאורך גבולות 

. הממשל הצבאי יצר מעין גטו ערבי, 1966ישראל, אולם הממשל הצבאי הוסיף להתקיים עד שנת 

, שמנע חדירת עבודה ערבית זולה למשק היהודי ובכך שהשפיע על  קיומו של שוק עבודה מפוצל

הקטין מאד תחרות בין העולים החדשים לבין עובדים ערבים על היצע מצומצם של מקומות עבודה. 

בה בשעה איפשר הממשל הצבאי לממסד הפוליטי הישראלי, ובראשו המפלגה הדומיננטית מפא"י, 

 האוכלוסייה הערבית. לקיים פיקוח פוליטי על הפעילות הציבורית בקרב 

לא חלו שינויים משמעותיים במצב האוכלוסייה הערבית.  -1966עד לביטול הממשל הצבאי ב

האוכלוסייה נשארה כפרית ברובה הגדול, בעלת השכלה נמוכה ועוסקת ברובה הגדול בעבודות 

ייה אחוזים בתעש 10אחוז מהמועסקים הערביים,  58עסקו בחקלאות  1954צווארון כחול. בשנת 

אחוזים בענף הבנייה. שיעורם של העובדים בחקלאות במגזר הערבי נמצא מאז במגמת ירידה,  -9וכ

אחוז מהמועסקים הערביים  -42, כ1961הדומה למגמה המאפיינת גם את המגזר היהודי. כך בשנת 

הגיע שיעור  1972עסקו בחקלאות והירידה שחלה בתקופה הבאה היתה מואצת יותר, כאשר בשנת 

אחוז בלבד. בה בעת מתפתח תהליך השתלבותם של  18.4בים המועסקים בחקלאות לכדי הער

הערבים בענפי התעשייה והבנייה והתופעה הבולטת היא, שהירידה באחוז המועסקים בחקלאות 

ידי עלייה באחוז המועסקים ב"תעסוקות צווארון כחול" בתחומים שונים: שיעור -מתאזנת על

אחוז -14.4אחוז ובענף הבנייה ל -16.6עלה ל -1961המועסקים בתעשייה ב
1
. 

האוכלוסייה הערבית התאפיינה באותן שנים ברמת השכלתה הנמוכה בהרבה מזו של האוכלוסייה 

שנות לימוד,  8היו בעלי השכלה של עד  1970+( בשנת 15אחוז מן הערבים )גילאי  85היהודית: 

 אחוז בקרב האוכלוסייה היהודית. 47לעומת 

                                                 
1
 שנל, תשנ"ד. 
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מפלגתי איפיינה את המגזר הערבי הקמת רשימות ערביות לבחירות לכנסת שהיו -פוליטיבמישור ה

 67, קיבלה רשימת מפא"י, יחד עם גרורותיה הערביות, 1951למעשה שלוחות של מפא"י: בשנת 

אחוז מהקולות  51 - 1959אחוז ואילו בבחירות  64היא קיבלה  1955אחוז מהקולות הערביים; בשנת 

הערביים
2

בעת חלק גדול מהציבור הערבי הצביע בעד המפלגות הקומוניסטיות, אשר רכשו להן . בה 

מראשית שנות החמישים עמדה איתנה בקרב בוחרים ערבים, בעיקר באזורים עירוניים. בשנות 

החמישים חלה אמנם ירידה בשיעורי ההצבעה למפלגה הקומוניסטית, על פני שלוש מערכות 

 –התחזקה מראשית שנות הששים. בבחירות לכנסת החמישית  הבחירות, אך עמדתה של המפלגה

אחוז והיא הכפילה את כוחה  -22.7עלה שיעור ההצבעה הערבי למפלגה הקומוניסטית ל – 1961

. בתקופות הבאות נמשכה מגמת עלייה בהצבעה הערבית -1959בציבור זה לעומת הבחירות ב

אחוז מהערבים תמכו  -50, כאשר כ1977ות השיעורים הגיעו לשיאם בבחיר –למפלגה הקומוניסטית 

במפלגה זו
3

 . 

, הבעיה העיקרית של ערביי ישראל היתה להצליח להשתלב כמיעוט לאומי לא גדול בשולי 1967עד 

המשק, בפוליטיקה ובחברה בישראל. השפעתם על ההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות היתה 

)שנותר ללא אליטה( מאחיו שמעבר לגבול, והן מצומצמת ביותר, הן בשל הניתוק של המיעוט הערבי 

פקטו, של ערביי ישראל, שרובם המכריע התגורר בשטחי הממשל הצבאי. -בשל הגטואיזציה, דה

מלחמת ששת הימים, שהתרחשה שנה אחת לאחר ביטולו של הממשל הצבאי, העמידה מחדש 

 הודים לערבים. במוקד סדר היום הציבורי של החברה הישראלית את בעיית היחסים בין י

 1992-1967ב. התקופה השנייה: 

הקנו משמעות חדשה לזהות הלאומית של ערביי ישראל. המצב שנוצר  1967תוצאות מלחמת 

בעקבות המלחמה חולל תמורה כפולה: מצד אחד התחדש המגע הבלתי אמצעי בין ערביי ישראל לבין 

פך מחדש לבעיה של יחסים בין ערבי ה-הערבים מעבר לקו הירוק. מצד שני, הסכסוך הישראלי

פוליטית אחת. תמורות אלה העמידו את ערביי ישראל במצב -קהילות המצויות במסגרת טריטוריאלית

מיוחד במינו. הם היו שותפים ליהודי ישראל באזרחותם, ולערביי השטחים המוחזקים בלאומיותם. 

פלשתינאית של -ותם הערביתאולם אף לא אחד משני רכיבי זהות כפולה זו היה שלם. מצד אחד זה

ערביי ישראל היוותה מכשול לשותפות בזהות הישראלית. מצד שני, אזרחותם הישראלית גרמה לכך 

 פלשתינאית.-שהם לא יכלו להיעשות שותפים מלאים לתנועה הערבית

המפגש של ערביי ישראל עם ערביי הגדה המערבית וחבל עזה לא פתר אפוא את בעיית כפל הזהות 

וא הביא לחידוש תודעתם הלאומית ולהקצנתה. תופעה זו בלטה במיוחד בקרב האליטות שלהם. ה

המשכילות, בראש ובראשונה בקרב בוגרי האוניברסיטאות הישראליות. ההקצנה התבטאה, מבחינת 

ההצבעה הפוליטית, בעליית שיעור המצביעים בעד רשימת חד"ש, שהוקמה ביוזמת הקומוניסטים 

פות ערביות ויהודיות, וכן בהצבעה בעד הרשימה המתקדמת לשלום שקמה בהשתתפות קבוצות נוס

. לעומת זאת, נעלמו מהמפה הפוליטית הרשימות הערביות הקשורות למפא"י וירד שיעור -1984ב

ההצבעה בעד מפלגות ממסדיות ישראליות. אף על פי כן, כמחצית מן המצביעים הערבים בישראל 

 ת בעלות מצע ציוני. הצביעו בשנות השמונים בעד מפלגו

ההקצנה בעמדות הלאומיות של ערביי ישראל חלה, באורח פרדוכסלי, בעת ובעונה אחת עם החשת 

השתלבותם בכלכלה, בחברה ובתרבות ישראל. ראשית, היתה עלייה ברמת החיים של האזרחים 

גע בין הערבים, שחלה עם העלייה הכללית ברמת החיים בישראל. מגמה זו הגבירה את נקודות המ

הכלכלה היהודית לכלכלה הערבית. התהליך של הקטנת חלקה של התעסוקה בחקלאות במגזר 

                                                 
2

 .1964כהן,   
3
 שטנדל, תשנ"ב. 
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הערבי נמשך ביתר שאת בשנות השבעים והשמונים. במגזר החקלאי הערבי הונהג מיכון שהפחית 

את מספרי המועסקים בכפרים הערביים עצמם. מעורבותם של הערבים במשק החקלאי היהודי 

ואף כיזמים גברה, אם כי גם כאן פוחת חלקם של המועסקים כפועלים חקלאיים בשל כעובדים שכירים 

 השימוש הרב במיכון חקלאי מודרני.

בכלל השינויים שחלו בחקלאות בולטת התופעה של הפיכת החקלאות הערבית הישראלית לרכיב 

-תפוחימשמעותי המשתלב בתוך ענפי המשק החקלאי הישראלי, במיוחד בתחומי ירקות מקשאה, 

שדה. באופן כללי התפקידים נמוכי ההכנסה ונמוכי הסטטוס אוישו מעתה במידה -אדמה, ובגידולי תות

ידי פועלים ערבים, שמיעוטם מישראל ורובם מועסקים יוממים מהגדה וחבל עזה )השטחים(-רבה על
4

  ,

התעסוקה ידי פועלים זרים. באותה תקופה התרחבו אפשרויות -ובחלק האחרון של התקופה גם על

הפתוחות בפני הערבים עקב ההתפתחויות במשק ועליית רמת השכלה של צעירים ערבים. חלה 

עלייה בחלקם במקצועות החופשיים, בענפי הפקידות והשירותים, אך במיוחד גדל חלקם בתעשייה, 

בבנייה ובתחבורה. המאפיין הבולט של מגזר המועסקים הערביים הוא השיעור הגבוה של עובדי 

ארון הכחול מבין כלל המועסקים. הדבר בולט במיוחד בניגוד לירידה התלולה שחלה במשקל הצוו

עובדי הצווארון הכחול מכלל העובדים היהודיים. עם זאת, ניכרו גם יותר ויותר גילויי יוזמות מצד 

 ערבים בפתיחת עסקים.

מדת, אפוא, שהמשק בחינת התפתחותם של יחסי הגומלין בין המגזר היהודי לבין המגזר הערבי מל

הערבי ממלא תפקיד משלים למשק היהודי, אולם בה בשעה התפתח גם המגזר הכלכלי הערבי. 

גידולה הדמוגרפי, ויותר מזה הגידול בהכנסות והעלייה ברמת החיים של האוכלוסייה הערבית, יצרו 

ביא בעקבותיו לגיוון ביקוש גדל והולך למוצרים ולשירותים, לרבות שירותים פרופסיונליים. ביקוש זה ה

התפקידים התעסוקתיים במשק הערבי וליצירת מקומות עבודה לבעלי מקצועות חופשיים ועובדים 

מיומנים שאינם נמנים על המקצועות החופשיים. שיעור בעלי המקצועות החופשיים והפקידים מקרב 

צע שנות אחוז באמ -10אחוזים באמצע שנות הששים ל -5הגברים הערביים המועסקים עלה מ

השבעים  והוא המשיך לעלות בשנות השמונים
5
. 

לעומת התחום הכלכלי, שבו מידת ההשתזרות בין המגזרים היתה רבה, הרי מידת ההשתזרות 

בתחום החברתי והתרבותי היתה מזערית. הסיבה לכך היא השסע הלאומי המוגדר במונחים 

תם וגיוונם של מצבי המפגש בין יהודים תרבותיים של דת, לשון, היסטוריה ויצירה תרבותית. התעצמו

לערבים לא זו בלבד שלא שינו מעיקרה את הנטייה לסגרגציה חברתית בין שתי הקהילות הלאומיות, 

התרבו גילויי העוינות משני הצדדים. משאלים שנערכו בקרב נוער ישראלי הצביעו על  –אלא להפך 

ים: דימוי הערבי טבוע בסטריאוטיפ שלילי ריבוי דעות קדומות וסטריאוטיפים שליליים לגבי הערב

בעיקרו וקיימת רמה גבוהה של שנאה כלפי הערבים בקרב הנוער ובמיוחד בקרב בני נוער דתיים, 

כלכלי נמוך.-מזרחי, ורקע חברתי בעלי דעות ימניות, ממוצא עדתי
 

ממצאים אלה עקביים ומופיעים 

במספר מחקרים
6
. 

מידה רבה תמונת ראי ליחס היהודים לערבים, עם שינויים מצד שני, יחס הערבים ליהודים הוא ב

מסוימים הנובעים מעצם היותם מיעוט. התלמידים הערבים מוכנים אמנם להתקרב אל היהודים 

כפרטים, אך ביחס לישראל הם מביעים עמדות לאומניות קיצוניות יותר מהדור שקדם להם.
 

התלמידים 

לפגוש יהודים, על קושי רב יותר לחיות בארץ בלי יחסים הערבים מצהירים על הזדמנויות רבות יותר 

כאלה אבל גם על רצון חזק יותר להימנע ממגע עם בני העם האחר
7

 . 
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יותר מדור ההורים. בשתי  היהודי וגם הערבי, הינו לאומני יותר ועוין מסתבר אם כן כי הדור הצעיר, גם

יםההור העמדות של הצעירים הן קיצוניות יותר משל הקהילות
8

. על גישה דומה ניתן ללמוד גם 

מההרכב הפוליטי של ציבור הסטודנטים הערבי, כפי שמשתקף למשל בתוצאות הבחירות לוועדי 

 –הסטודנטים הערבים. גם ההישגים האישיים של ערבים בודדים שזכו להוקרה בציבור היהודי  

נות את התמונה של הסתגרות לא היה בהם כדי לש –סופרים, אנשי תיאטרון, שופטים ושחקני כדורגל 

השכבה המשכילה בקרב הערבים, בשל קיומו של סולם סטטוס נפרד לאוכלוסייה הערבית. מצב זה 

לא מנע רבים במגזר הערבי מאימוץ דפוסי התנהגות, סלקטיביים אמנם, שאיפיינו את הציבור 

 ים ברמה אקדמית.הישראלי, במיוחד בתחום דפוסי הבילוי וצריכת זמן ובשאיפה להישגים מקצועי

בתקופה הנידונה )התקופה השנייה( גדל הניכור בין יהודים וערבים גם כתוצאה מהקיפאון בניסיונות 

ערבי, ובמיוחד כתוצאה מפעולות הטרור. עם זאת יש לציין, שעל אף -לפתור את הסכסוך היהודי

ית ורצועת עזה לא הזהות הלשונית, הדתית והתרבותית בין ערביי ישראל לבין ערביי הגדה המערב

 .-1967טושטש הגבול החברתי ביניהם לאחר הכיבוש הישראלי של שטחים אלה ב

, הגיעו לשיא -1967קהילתי, ועימו המחלוקת בשאלת עתיד השטחים שנכבשו ב-הקונפליקט הבין

. מערכת השליטה והבקרה שבנתה ישראל ביש"ע נשענה 1987חדש עם פרוץ האינתיפדה בדצמבר 

כוח כפייה. אמנם העקרונות הדמוקרטיים לא נשמרו תמיד במלואם גם לגבי ערביי מלכתחילה על 

ישראל, אך האמצעים שנקטה ישראל לויסות הקונפליקט עם אזרחיה הערבים נשענו על מניפולציה 

יותר מאשר על כפייה כוחנית, וגם ערוצי ההשתתפות הפוליטית נשארו פתוחים בפניהם. דבר זה אף 

חסי ששרר בקרב ערביי ישראל, שהסתפקו לאורך כל תקופת האינתיפדה )עד מסביר את השקט הי

( בעיקר בפעולות מחאה מילוליות ובסיוע הומניטרי למשפחות נזקקות, במיוחד ברצועת 1994/95

 עזה.

 1999-1993ג. התקופה השלישית: 

עבודה ניצחון מפלגת ה –, שנת המהפך הפוליטי השני בתולדות מדינת ישראל 1992על סף שנת 

אחוז מתושבי ישראל. מעניין  -18היוו ערביי ישראל כ –וכינונה של ממשלה בראשותו של יצחק רבין 

לציין, שמדובר בסדר גודל דומה לגודלו של היישוב היהודי ערב הקמת המדינה. תהליכי הניוד 

זר הערבי. כך מאפיינים את המגזר היהודי, אינם באים לידי ביטוי דומה במג-וההגירה הפנימית, שכל

תכונה בולטת במגזר הערבי היא גידול רב של יישובים שהיו בעבר יישובים כפריים, ההופכים 

ליישובים עירוניים
9

. לגידול הדמוגרפי התלווה שיפור ניכר בתשתית הפיזית של הכפרים הגדולים, 

 -17כאלף, טירה  32פאחם -אל-היה מספר תושבי אום -1997שחלקם אף קיבלו סטטוס של ערים: ב

 אלף. -26אלף ושפרעם כ -26אלף, רהט כ -20אלף, סחנין כ

מבחינה פוליטית גברה הנטייה להתארגן במפלגות ערביות נפרדות. אמנם עוצמתן האלקטורלית של 

המפלגות הערביות לא גדלה במידה ניכרת, אך הן הפכו לגוש פוליטי שחסם את האפשרות להקים 

ן התאפשר להעביר את הסכמי אוסלו בכנסת, במידה לא ממשלה ימנית. יתר על כן, לממשלת רבי

קטנה באמצעות קולות חברי הכנסת הערבים. האוכלוסייה הערבית חדלה, מבחינה זו, להיות גורם 

שולי ובלתי רלבנטי לתהליכי קבלת החלטות. היא הפכה לרכיב בעל משקל לא מבוטל במערכת 

ליכוד ועבודה. משקלם של  –ם הגדולים השיקולים והגיוס הפוליטי של שני הגושים המפלגתיי

הבוחרים הערבים אף גדל עם הנהגת הבחירות הישירות לראשות הממשלה. דפוסי הצבעתם, או 

                                                 
8
 .1993ליבס וריבק,  
9
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, לפי שהם -1996ההימנעות שלהם מהצבעה, תרמו כנראה במידה רבה לכישלונו של שמעון פרס ב

בחרו לשים בקלפי פתקים לבנים בהצבעתם לראשות הממשלה
10
. 

וצמתם הפוליטית של ערביי ישראל לא יצרה עדיין את התנאים ליצירת מפלגה ערבית עם זאת, ע

אחת, שתאפשר מיצוי מקסימלי של כוחם. "ועדת המעקב העליונה",  ארגון הגג של ערביי ישראל, 

, לא הפכה לגוף בעל סמכות והפעלה. ערביי ישראל עדיין מפוצלים מאד מבחינת -1982שהוקמה ב

פלגתית. קווי הפיצול הם שילוב של פיצולים חמולתיים; זיקה לדת )מוסלמים ואף מ-זיקתם הפוליטית

נוצרים או פונדמנטליסטים איסלאמיים מול מסתייגים מהקצנה דתית(; אידיאולוגים דורשי אוטונומיה 

 לעומת החוששים מהאצת תהליך זה. 

תרבותיות, -זו הוא רב אף  שתהליך הפלשתינזציה לא נחלש כלל, הרי סימן ההיכר המאפיין תקופה

אימוץ, חלקי לפחות, של מנהגים "ישראליים". בתקופה זו לא נוצר עדיין קונצנזוס פנימי מלא  –לאמור 

להכיר בערביי ישראל כמיעוט בעל ייחוד לאומי ותרבותי ומעל לכל בעל זכויות משפטיות נפרדות. 

את כל ערביי ישראל, גוברת  לעומת ההיסוסים הרבים מהפיכת רעיון האוטונומיה לרעיון המגבש

הדרישה לשוויון ולהפיכת מדינת ישראל ל"מדינת כל אזרחיה". עם זאת מן הראוי לציין, שלמרות 

שסיסמה זו נוגדת על פניה את התביעה לאוטונומיה, הרי ניתן לראות בה גם צעד טקטי לקידומה של 

 אוטונומיה תרבותית לערביי ישראל.

מכך, שלמרות השיפור במצב האוכלוסייה הערבית, במיוחד בתקופת  התביעה לשוויון אזרחי נובעת

ממשלת רבין, הפערים הכלכליים בין שתי האוכלוסיות לא נסגרו. הדבר בא לידי ביטוי הן ברמת החיים 

והן בפערים באיכות החינוך ובפיתוח הכלכלי של היישובים: מרבית המקומות מוכי האבטלה העמוקה 

כלכלית, על פי המדד שפורסם -היישובים הנמוכים ביותר מבחינה חברתיתהם יישובים ערביים. כל 

, הם יישובים ערביים. הפער בולט גם בהשכלה: -1999ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-על

 -47באוכלוסייה הערבית היו זכאים לתעודת בגרות לעומת כ 17אחוז מתוך גילאי  -20רק כ -1996ב

 1996אחוזים מהתלמידים לתואר הראשון באוניברסיטאות בשנת  7 אחוז באוכלוסייה היהודית. רק

 אחוז. -20היו ערבים, כששיעורם בכלל האוכלוסייה בגילאים הרלבנטיים קרוב ל

המגמות הסותרות והמורכבות המתרחשות בקרב האוכלוסייה הערבית בתחום הזהות הלאומית 

כך גם מחשבות לגבי האפשרויות והאזרחית ובתחום הפוליטי והכלכלי מעודדות יותר מבעבר. 

התיאורטיות  לתיקון או פתרון מעמד הערבים בישראל. מרבית המחשבות בסוגיה זו מתמקדות 

אישית וכלה -בצורות שונות של אוטונומיה, החל באוטונומיה תרבותית, המשך באוטונומיה קבוצתית

ש משמעות שונה לגבי היקף באוטונומיה טריטוריאלית. לכל אחת מצורות פתרון אלה, וגם אחרות, י

 ועוצמת ההשתלבות בחברה הישראלית.  

 חילוני-. השסע הדתי2

הדת, בדומה לזהות הלאומית, מהווה גורם מפצל בחברה הישראלית. בצד ההבחנה בין דתות שונות, 

יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, קיים בכל אחת מהקבוצות הללו שסע בין דתיים לבין חילוניים, 

יהודי נבדל במידה רבה מן השסע שבין דתיים -השסע בין דתיים לחילוניים בציבור הלא כאשר

לחילוניים בקרב הציבור היהודי. ההבדל, לפחות עד השנה האחרונה, הוא לא רק בכך שהוא מפצל 

את קבוצת הרוב הדומיננטית בחברה הישראלית אלא גם בכך שהוא מהווה במידה רבה יותר בסיס 

ולהתבדלות חברתית ותרבותית. יתר על כן, בעיית מעמדה של הדת במדינה, אף שהיא לגיוס פוליטי 

כלל בהקשר של מעמד הדת היהודית בחברה הישראלית. -נוגעת לכל הדתות בישראל, נדונה בדרך
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לפיכך, אף על פי שמבחינה קונסטיטוציונית אין הדת היהודית דת המדינה, הרי מעמדה הוא שקובע 

 מדינה בישראל ואת מידת ההשפעה שיש לדת על המרכז הפוליטי בישראל.-את דפוסי יחסי דת

החלוקה לתקופות מאפשרת להשקיף יחסי הגומלין בין חרדים, דתיים, מסורתיים וחילוניים בחברה 

הישראלית בפרספקטיבה היסטורית. חלוקה זו שונה מהפריודיזיציות המופיעות בסוגיית יחסי הגומלין 

ממסד ובסוגיית היחסים בין העדות. הפריודיזציה במקרה זה היא יותר פשוטה. של ערביי ישראל אל ה

מדובר בשתי תקופות בלבד. חלוקה זו נועדה לפשט את הדיון וכן למצוא מכנה משותף בין המגזר 

לאומי. דיון מעמיק יותר בסוגיות הנידונות כאן היה מחייב פריודיזציה נפרדת -החרדי למגזר הדתי

לאומי. התייחסות מפורטת כזאת נראתה לנו כפחות רלבנטית למחקר -גזר הדתילמגזר החרדי ולמ

 זה.

 א. חלוקה לתקופות

אם כי הגבולות הכרונולוגיים של התקופה ברורים, הרי לא ניתן . 1977-1948התקופה הראשונה: 

לאומי, שכן דפוסי התנהגותם היו שונים -לתת כותרת אחת משותפת לציבור החרדי ולציבור הדתי

מהווה עבור שני "הציבורים" נקודת מפנה. למעט תקופה קצרה בין  1977תקופה זו. עם זאת, שנת ב

היתה "אגודת ישראל" מחוץ לכל הקואליציות הממשלתיות שקמו ונפלו בתקופה  1951-1948השנים 

אימצו דפוס מסוים של יחסי  –מפלגת השלטון מפא"י מכאן ו"אגודת ישראל" מכאן  –זו. שני הצדדים 

גומלין, שניתן לכנותו דפוס של הפרדה ונבדלות תוך שמירה על תחומי מגע מינימליים בין החברה 

-החרדית לבין מגזרי החברה האחרים. דפוס זה התאפשר, במידה רבה, כתוצאה מכך שהציבור הדתי

 הבנה שזכתה ברבות השנים להיות  –גוריון -החרדי הגיע להבנה, עוד ערב הקמת המדינה, עם דוד בן

קוו"-"הסכם הסטטוס
11

. פירושו המעשי היה, שהמדינה תעניק לאוכלוסייה החרדית תנאי מינימום 

לקיום עצמאי, כולל פטור משירות צבאי לתלמידי ישיבות, ואילו הציבור החרדי )והדתי( לא יתבע 

השפעה על אורח החיים של הציבור החילוני כל עוד זה מאפשר לו לקיים את אורח חייו. הציבור 

-רדי אף תמך מעת לעת תמיכה פרלמנטרית בממשלה, במיוחד בשאלות מדיניות. הציבור הדתיהח

לאומי, לעומת זאת, היה שותף קבוע בכל הקואליציות הממשלתיות ותמך תמיכה כמעט בלתי מסויגת 

-חברתית ובעמדות הממשלה, שבראשה עמדה מפא"י, בכל הנוגע לסכסוך היהודי-במדיניות הכלכלית

 –לאומי לבין מפא"י -הצדדים העלו על נס את "הברית ההיסטורית" בין המחנה הדתיערבי. שני 

 מפלגת השמאל המתונה.

לאומי זה -בתקופה הראשונה התייצבו המחנה החרדי והמחנה הדתי. 1999-1977התקופה השנייה: 

פך חברתית ואפילו תרבותית. המה-מול זה בכל הנוגע להכרה במדינה הציונית והשתלבות פוליטית

, שהביא בעקבותיו את עליית הימין לשלטון, בראשותו של מנחם בגין, -1977הפוליטי שהתחולל ב

הביא להתקרבות בין שני המחנות הדתיים. בצורה מדויקת יותר חלה התקרבות של המחנה החרדי 

לאומי, לפחות מבחינת הנכונות להיות שותפים לקואליציה הממשלתית. פירוש הדבר -למחנה הדתי

הליכוד. זיקה זו  –יצירת זיקה הדדית חזקה בין המפלגות החרדיות למפלגת הימין המרכזית היה 

. ההצטרפות לקואליציה הביאה 1999שנה, כולל בתקופת בחירות מאי  -20נמשכה למעלה מ

 להצלחה הולכת וגוברת של הציבור החרדי במאבק על הגדלת חלקו בעוגת התקציב הממשלתי.

הצטרפות חלקים הולכים וגדלים של הציבור המזרחי לזרם  –ה חדשה בתקופה זו הסתמנה תופע

החרדי, בעיקר כתלמידים בישיבות אשכנזיות. הצטרפות זאת הולידה ברבות הימים את תנועת ש"ס 

מפלגה ספרדית חרדית. בסיסה החברתי העיקרי היה תלמידים מזרחיים שלמדו בישיבות   –

צמותה האלקטורלית המהירה, שינו את המפה הפוליטית אשכנזיות. ייסודה של ש"ס, ובמיוחד התע
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במגזר החרדי. "אגודת ישראל" חדלה להיות המפלגה החרדית היחידה. ש"ס הפכה להיות המפלגה 

מנדטים לאגודת  5לעומת  1999מנדטים בבחירות  17 –הדתית הגדולה יותר מבחינה כמותית 

פוליטיקה הישראלית. הקלות, שבה חוברו ישראל. עלייתה של ש"ס חיזקה מאד את המרכיב העדתי ב

תרבותי, דתי ומעמדי, גרמה לכך, שמפלגת ש"ס הפכה -יחדיו המרכיבים של תחושות קיפוח עדתי

לגורם מרכזי בפוליטיקה הישראלית בפרק זמן קצר יחסית. המצביעים החדשים של ש"ס הינם ברובם 

כולים להזדהות ביתר קלות עם מפלגה הי –מזרחיים עם נטייה מסורתית  –מצביעי "הליכוד" לשעבר 

מסורתית המסמלת את שיקום התרבות המזרחית )"החזרת עטרה ליושנה"( מאשר עם "הליכוד" 

מודרני. בין הגורמים שעודדו את התופעה: ההתעוררות הדתית במעגלים נרחבים בקרב יוצאי -החילוני

ותעמולת הבחירות היעילה של  עדות המזרח, בהשפעת המנהיגות הכריזמטית של הרב עובדיה יוסף,

מפלגת ש"ס
12
. 

דתי התרחש -לאומי לציבור החילוני או הבלתי-השינוי הבולט שחל ביחסי הגומלין בין המחנה הדתי

שבירת "הברית ההיסטורית" עם מחנה השמאל והעברת הנאמנות  –במישור הפוליטי המפלגתי  

כי לשינוי זה היו השלכות פוליטיות הליכוד. אם  –הפוליטית אל מחנה הימין ומפלגתו המרכזית 

בפעם הראשונה הוקמה קואליציה ממשלתית בראשות הליכוד, שבה המפד"ל  –מרחיקות לכת  

-הרי לא היה בכך שינוי האסטרטגיה הבסיסית של המחנה הדתי –מהווה מרכיב ראשוני במעלה 

החלטות. יתר על  לאומי  שהקפיד על השתלבות מלאה במבנה הפוליטי ועל שותפות בתהליך קבלת

כן, המפד"ל הפכה את כינון הממשלה הימנית לחוד החנית של הלאומיות המדינית. התפנית 

)עוד בתקופה הראשונה(, כאשר  -1967התרחשה, למעשה, כבר בסיומה של מלחמת ששת הימים ב

ת נפלו בידי ישראל כל שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה. כידוע החל אז תהליך של הקמת התנחלויו

, עודדה הקמתן של התנחלויות אבל 1977בשטחים החדשים. ממשלת השמאל, שהיתה בשלטון עד 

בצורה מבוקרת מאד, כאשר השיקול הביטחוני היווה שיקול דומיננטי. תנועת "גוש אמונים", שצמחה 

ידי מניעים משיחיים עזים, תוך ציפייה לגאולה מלאה של עם -רובה ככולה מתוך המפד"ל, הונעה על

שראל בטווחי זמן היסטוריים קצרים, והיא ביקשה להסיר את כל הסייגים.  תנועת "גוש אמונים" י

הפכה להיות, לפחות עד סוף שנות השמונים, למדרבן הבלתי נלאה בממשלות הימין בכל הנוגע 

להתנחלויות בכל רחבי יהודה שומרון וחבל עזה. המפד"ל, בעקבות "גוש אמונים", הפכה משותף 

לשותף אקטיבי ביותר בממשלות הימין. היא זו שהעניקה  1977מדי בממשלות ישראל עד פסיבי ל

תיאולוגי, יותר מכל מרכיב אחר של ממשלות הימין. מצב זה -למדיניות ההתנחלויות גיבוש אידיאולוגי

 , כאשר ראשות הממשלה עברה לידי מחנה השמאל. 1999נמשך עד בחירות 

 ם לבחינה בשלושה הקשרים שונים:חילוני ניתני-גילויי השסע הדתי

 ההקשר החברתי והפוליטי שעניינו מידת ההפרדה בין דתיים וחילוניים.

ההקשר המשפטי הקובע את מעמדם הפורמלי של המוסדות הדתיים ואת אכיפתם של   היבטים 

 שונים של ההלכה על חיי הפרט והציבור.

 דינה יהודית.ההקשר המתמקד בשאלת המשמעות הדתית של מדינת ישראל כמ

 ב. ההקשר החברתי והפוליטי

השסע בין דתיים לחילוניים אינו דיכוטומי. אי אפשר לדבר על שסע ברור אלא על גוונים לאורך רצף 

המאפשרים קווי חיתוך שונים לפי אמות מידה שונות. קיימות שלוש אמות מידה מקובלות לפיהן ניתן 

הדתית: הצבעה בעד מפלגות דתיות; חינוך ילדים במידה זו או אחרת לאתר את גודל האוכלוסייה 

 ספר דתיים; ושמירת מצוות.-בבתי

                                                 
12
 .1990יחיא, -ראה גם דון 
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מן הראוי לציין, שאמות מידה אלה מתייחסות לרצף שבין חילוניים לדתיים על פי ההלכה 

האורתודוכסית בלבד. קשה למקם באמצעותן יהודים המשתייכים לזרם הקונסרבטיבי או הרפורמי. 

הקטן של המשתייכים לשני הזרמים הללו יש למעמדם משמעות בעיקר יתר על כן, בגלל מספרם 

עם זאת, . פוליטית-במישור האידיאולוגי בניגוד למצב בתפוצות שם יש למעמדם משמעות חברתית

אורתודוכסי בהתייחס -ההכרה בגיור הלא -המצב בתפוצות משתקף בסוגיה משפטית בולטת בישראל 

 להגדרה מי הוא יהודי בחוק השבות.

ההצבעה בעד מפלגות דתיות היא הפחות מייצגת משלוש אמות המידה. היקף ההצבעה בעד מפלגות 

)עם גידולה של ש"ס(, מהיקף הציבור הדתי  1999דתיות היה מצומצם בהרבה, לפחות עד בחירות 

 -13המידה של מתן חינוך דתי או שמירת מצוות. עד לבחירות לכנסת ה-כפי שהוא נמדד על פי קנה

עלו שיעורי ההצבעה  1996אחוז. בבחירות בשנת  -15ל 10הצביעו בעד מפלגות דתיות בין  (1992)

אחוז מכלל הקולות ובבחירות האחרונות נמשכה העלייה למדרגה  -20למפלגות הדתיות כמעט ל

 (.5 –; מפד"ל 5 –; אגודת ישראל 17 –מנדטים: ש"ס  27אחוז מהקולות ) 22לכדי  -גבוהה יותר 

ספר דתיים. מהימנותה -ידה מהימנה יותר היא נטיית ההורים לשלוח את ילדיהם לבתיכאמור, אמת מ

נובעת מכך, שמצד אחד היא ניתנת למדידה מדויקת, ומצד שני מעטים ההורים הדתיים שאינם 

ספר -ספר דתיים ומעטים יותר ילדים להורים חילוניים הלומדים בבתי-שולחים את ילדיהם לבתי

כרבע עד שליש מהתלמידים למדו בחינוך דתי מסוג זה או אחר. חלקו של דתיים. במשך השנים  

הממלכתי, שבשנות הששים ועד אמצע שנות השבעים היה גבוה מרבע מכלל -החינוך הדתי

התלמידים, ירד לחמישית בסוף שנות השבעים. מאז שומר מגזר זה של מערכת החינוך על יציבות 

 -6עד שנות השמונים חלקו נע על ממוצע של כ –אי בחלקו בסך התלמידים. לגבי החינוך העצמ

אחוזים. לאחר מכן, לקראת סוף שנות השמונים, החלה עלייה בחלקו ומאז היא נמשכת. בראשית 

אחוזים  -10מדובר בכ -1998אחוזים וב -8שנות התשעים הגיע חלקם של התלמידים במגזר זה לכ

 מכלל תלמידי החינוך היסודי. 

היתה אולי מוסיפה מהימנות רבה יותר לכימות   –מידת השמירה על מצוות   –אמת המידה השלישית 

היקפה של האוכלוסייה הדתית,  אך המידע בנושא זה הוא מועט ביותר בשל מיעוט מחקרים בנושא 

וכן בגלל ההגדרות הלא ברורות של המושגים "דתי", "מסורתי" ו"חילוני". יתר על כן, העובדה שלא 

הדתי נוטשים את ביתם הרוחני והופכים לחילוניים, לפעמים בצורה הדרגתית,  מעטים מקרב הציבור

מקשה עוד על הבחנות ברורות בין הקטיגוריות השונות. קיימת כמובן גם תופעה הפוכה של "חזרה 

בתשובה", כלומר תהליך השתלבות של אנשים חילוניים ומסורתיים בקהילה החרדית או הדתית. 

את היקף שתי התופעות הללו, אולם מצויים אינדיקטורים מסוימים  קשה לברר בצורה מוסמכת

המעידים על כך שתהליך החילון בקרב הציבור הדתי חזק יותר מתהליך החזרה בתשובה בציבור 

החילוני
13
. 

  המחנה החרדי

חילוניות משתקפים גם במידת הפתיחות של הרשתות -ההבדלים במיקום אנשים על הרצף דתיות

יים, מסורתיים וחילוניים. בתחום זה ישנה נטייה למתאם גבוה בין קיצוניות דתית החברתיות של דת

המשתקפת בקיום מצוות קפדני ואורח חיים חרדי לבין נטייה להתבדלות חברתית ואף אקולוגית 

ולמידת מחויבות נמוכה כלפי המרכז הלאומי. מן הראוי לציין, שמדובר במתאם חלקי בלבד, שכן 

לאומי שאינו חרדי הנוטים גם הם להתבדלות חברתית, תרבותית ואפילו -בור הדתיקיימים חוגים בצי

אקולוגית מבלי שיחלישו זיקתם לערכים הלאומיים המרכזיים בחברה הישראלית. ההתבדלות 

האקולוגית, כלומר הנטייה למגורים בשכונות נפרדות, היא מן הביטויים הבולטים של הנטייה 

צוני של האוכלוסייה החרדית המתבדלת מצויים גופים המכונים "נטורי להתבדלות חברתית. באגף הקי

                                                 
13
  .   1986רפאל, -שרות, איילון ובן; 1993; כ"ץ ואחרים, 1996פרגולה, ס. -ראה למשל, דלה 
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קרתא" ו"העדה החרדית" המהווים מיעוט גם באוכלוסייה החרדית. קבוצה זו בולטת כמייצגת את 

הדגם הקיצוני של התבדלות מכלל החברה הישראלית וניתוק כמעט טוטאלי של הזיקה אל המרכז 

ה אין הם מכירים בממשלה הנבחרת של ישראל וכמובן שאינם הפוליטי והחברתי של ישראל. למעש

משתתפים בבחירתה. מרבית האוכלוסייה החרדית אינה נמנית על קבוצות קיצוניות אלה ומידת 

התבדלותה מהחברה הישראלית פחותה. עם זאת, המאפיין החברתי המרכזי של האוכלוסייה 

קבוצות אלה. להבדיל מן האגף הקיצוני,  בולט גם אצל –הנטייה להתבדלות אקולוגית  –החרדית 

מרביתה של אוכלוסייה זו נזקקת לתקציב ולשירותים מממלכתיים, המקיימים בין היתר את רשת 

החינוך העצמאי שלה. משרד החינוך מכסה את העלויות של רשת חינוך זו אף על פי שאין היא כפופה 

 לפיקוח המשרד.

ית, המכירה במדינה ישראל לבין זו שאינה מכירה ההבדל הבולט השני בין האוכלוסייה החרד

במוסדות הממלכתיים, הוא בתחום ההשתייכות הפוליטית. מרבית האוכלוסייה החרדית מצביעה 

בבחירות לכנסת. המייצגת הפוליטית של החרדים האשכנזים היא "אגודת ישראל", שלעתים מופיעה 

עו עבור "אגודת ישראל" גם חרדים הצבי 1984מאוחדת ולעתים מפוצלת לשתי רשימות. עד   

, מצביעים החרדים הספרדים וכן ספרדים מסורתיים -1984ספרדים ומאז הקמתה של תנועת ש"ס ב

אחוזים מהקולות בבחירות  3.1נטלה ש"ס  1984במספרים הולכים וגדלים עבור תנועת ש"ס. בשנת 

( 1992עשרה )-נסת השלושאחוזים ובכ 4.7( לכדי 1988עשרה )-לכנסת. חלקה עלה בכנסת השתים

אחוזים. העלייה למדרגה גבוהה יותר מתבטאת בתוצאות  4.9היא שמרה על חלקה ואף נטלה 

אחוזים מהקולות. לאחרונה  8.5(, כשתנועת ש"ס נטלה 1996עשרה )-הבחירות לכנסת הארבע

עשרה, הגדילה ש"ס את כוחה -התרחשה עליית מדרגה נוספת, כאשר בבחירות לכנסת החמש

 אחוז מן הקולות.  14מנדטים שהם  17סת לכדי בכנ

כמפלגה בלתי ציונית, המכירה בישראל כמדינה יהודית, מצויה "אגודת ישראל" בלחצים אידיאולוגיים 

צולבים. מצד אחד, עליה להתמודד עם האתגר שמציב בפניה האגף הקיצוני )נטורי קרתא(, המותח 

יוחד בגין קבלת טובות הנאה מהמשאבים עליה ביקורת בשל יחסיה עם הממסד הציוני, במ

הממלכתיים. מצד שני, היא נתונה בוויכוח מתמיד עם חוגי הציונות הדתית על רקע התנגדותה 

לאידיאולוגיה הציונית וסירובה לייחס משמעות דתית למדינת ישראל בבחינת אתחלתא דגאולה. 

ה יותר מהציונות הדתית ההתבדלות החברתית של "אגודת ישראל" גרמה לכך, שהיא נטתה הרב

להתמקד בהבטחת משאבים לשירותים חברתיים ולשירותים פוליטיים לציבור שהיא מייצגת: כך, 

למשל,  היא השיגה פטור או דחיית שירות צבאי, שהוא פטור בפועל, לבני ישיבות, זאת בנוסף לפטור 

מרכזית מבחינת ההשפעה כולל לבנות דתיות. "אגודת ישראל" מייצגת דוגמה קיצונית של עמדה די 

הפוליטית לעומת עמדה פריפרית למדי בכל הנוגע לגילויים מוחשיים של מחויבות כלפי המדינה 

 והחברה הישראלית, כפי שהדבר משתקף בהימנעות נרחבת משירות בצה"ל.

 הדתי -המחנה הציוני

בו גם רבים מאלה  חרדי אין גבולות ברורים, שכן ניתן לכלול-בהשוואה לחרדים, למחנה הדתי הבלתי

המכונים מסורתיים. ציבור זה מקיים זיקה הדוקה למרכז התרבותי והפוליטי של החברה הישראלית 

ורובו המכריע הוא בעל אידיאולוגיה ציונית מובהקת, המתבטאת לעתים קרובות גם בייחוס משמעות 

זאת, דתיים ציוניים  הדתי. עם-לאומי או הציוני-דתית למדינת ישראל. מחנה זה מזוהה כמחנה הדתי

לאומית(, אלא עבור מפלגות ימין אחרות -רבים מאד אינם מצביעים עבור המפד"ל )המפלגה הדתית

)הליכוד, למשל( ואחרים )נראה כי הם מעטים יותר( אף מצביעים למפלגות שמאל. למרות זאת 

ינה ויחסים בין מד-המפד"ל מייצגת את המסורת הפוליטית של מחנה זה בעיקר בכל הנוגע ליחסי דת

דתיים לחילוניים. הנטייה להתבדלות חברתית בקרב ציבור זה נמוכה בהרבה מאשר בקרב הציבור 

החרדי אך ניתן בהחלט להבחין בגילויים של התבדלות תרבותית. גם ההתבדלות האקולוגית של 

 חרדי היא חלקית בלבד.-הציבור הדתי הבלתי
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חרדי הוא תחום החינוך. אמנם החינוך -תי הבלתיתחום ההתבדלות הבולט ביותר של הציבור הד

דתי מהווה חלק ממערכת החינוך הממלכתית, הכפופה למשרד החינוך והתרבות הן -הממלכתי

מבחינה מנהלית והן מבחינה פדגוגית, אך הוא נהנה ממידה רבה של אוטונומיה לגבי תכני החינוך 

חרדי לבין הציבור החילוני -ין הציבור הדתי הלאותכניות הלימודים במיוחד. ריבוי וגיוון מצבי המפגש ב

הדתית. מעורבות זו השתקפה -עולה בקנה אחד עם המעורבות במרכז הלאומי של המפלגה הציונית

גם בגישה שונה משל "אגודת ישראל" באשר לדילמה: הבטחת שירותים דתיים לציבור שומרי המצוות 

האוכלוסייה היהודית בישראל. הכרעת הדתיים  בלבד או החלת חוקים והסדרים על פי ההלכה על כלל

-הלאומיים בדילמה זו נטתה להעדפת החלת חוקים על פי הלכה על הכלל. יתר על כן, במחנה הדתי

, תזוזה מגישה שביקשה לנצל את הכוח הפוליטי לחיזוק -1967לאומי חלה במשך השנים, במיוחד מ

אלות לאומיות מרכזיות שאינן קשורות מעמד הדת במדינה לגישה שראתה בהלכה קו מנחה גם בש

לאומיים, ובראשם אנשי "גוש אמונים", -במישרין ביחסים בין הדת והמדינה. כך הפכו החוגים הדתיים

לקבוצה המובילה במאבק על שלימות הארץ ועל התנחלות מעבר ל"קו הירוק". ניתן להגדיר שינוי זה 

ליטיקה, שכרוכה בה גם תיאולוגיזציה של במעבר מפוליטיזציה של הדת לרליג'יוניזציה של הפו

 האידיאולוגיה.

לאומיים באה לידי ביטוי גם -מגמת ההתבדלות של החרדים לעומת העמדה העקרונית של דתיים

בעמדות הציבור הרחב כלפיהם. במחקר הגדול ביותר, שנעשה בישראל על היחסים בין חילוניים 

אדם יש כאלה המקובלים ורצויים בעיני אחרים -לדתיים, נשאלה השאלה הבאה: "בכל קבוצה של בני

וכאלה שאינם מקובלים או אינם רצויים בעיני אחרים. באופן כללי, כיצד היית מתאר את היחס שלך אל 

אחוז מן הנשאלים ביטאו יחס שלילי או שלילי מאוד  -60כל אחת מהקבוצות הבאות". הסתבר כי כ

דתיים, להבדיל מהיחס -מה כלפי דתיים )היחס כלפי אנטיאחוז גילו יחס דו 12כלפי החרדים, בעוד רק 

אחוז מן הנשאלים( -60דתיים היה גם הוא שלילי או שלילי מאד בקרב כ-כלפי לא
14

 . 

לאומיים אל -מגמת הרליג'יוניזציה )הדתיזציה( של הפוליטיקה קירבה במידה מסוימת את הדתיים

כות ההכרעה בשאלות פוליטיות למורי החרדים. "באגודת ישראל" שררה תמיד המסורת של מתן ז

ראשה  –ההלכה של התנועה )מועצת גדולי התורה(. תנועת ש"ס ממשיכה במסורת זו ביתר שאת 

לאומי, לעומת זאת, לא -פוליטי הוא הרב עובדיה יוסף, לפנים רב ראשי ספרדי. המחנה הדתי-הרוחני

עורבות של רבנים, לרבות הרבנים כלל את ההחלטות הפוליטיות בידי רבנים. כיום המ-הפקיד בדרך

 הראשיים, הולכת וגדלה גם במחנה זה.

 ג. ההיבט החוקתי

חילוני מתמקדות במידה רבה בנושאים חוקתיים -המחלוקות הציבוריות שמקורן בשסע הדתי

ומשפטיים. הדבר נובע מעצם היותה של ההלכה היהודית שיטה משפטית ומערכת דינים אוטונומית, 

טרנטיבה לשיטת המשפט הממלכתי. יתר על כן, מנקודת ראותו של האדם הדתי המציעה למעשה אל

-יש להלכה עדיפות על משפט המדינה בכל מקרה שקיימת סתירה בין שתי המערכות המשפטיות

 הנורמטיביות, ובמיוחד כאשר סתירה זו מחייבת אותו להתנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם ההלכה.

ערכת משפטית כוללנית גורם לכך, שבעיית ההסדר בין דת למדינה אופייה של ההלכה היהודית כמ

שבמדינות שונות באה על פתרונה במסמכים  –בישראל אינה בעיה קונסטיטוציונית עקרונית בלבד 

אלא היא שבה ומתעוררת בהקשרים חוקתיים ומשפטיים רבים ומגוונים.  –קונסטיטוציוניים בסיסיים 

עת מעמדה של דת מסוימת כדת מדינה אלא היא בראש ובראשונה במלים אחרות, הבעיה איננה קבי

בעיית הזיקה בין חוקי המדינה לחוקי ההלכה. מבחינה זו מדינת ישראל היא יוצאת דופן בכך שאף על 

 בה דת מדינה, אין בה גם הפרדה בין דת למדינה. שאיןפי 

                                                 
14
 .1993כ"ץ ואחרים,  
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ה הימנעות מניסוח מבוא הבעיה החוקתית נעקפה בדרך של הימנעות מחקיקת חוקה ובראש ובראשונ

עקרוני לחוקה, מבוא שיקבע בצורה חד משמעית את היחס בין דת למדינה. לעומת זאת, מקנה החוק 

הישראלי להלכה היהודית מעמד משפטי מחייב לגבי יהודים בכל הנוגע לענייני נישואין וגירושין. בנוסף 

שבת, על כל הציבור הישראלי, לכך נחקקו חוקים שונים שחלקם אוכפים נורמות דתיות, כשמירת 

חלקם מבטיחים הספקת שירותים דתיים באמצעות המדינה, וחלקם מייצגים השפעה של המשפט 

 העברי על המשפט הישראלי.

ראשיתו של דבר היא, למעשה, בתחילת תקופת המנדט הבריטי, כאשר נחקקה "פקודת העדות", 

ן נישואין וגירושין. הפיכת ההלכה היהודית אשר העניקה לרשות הדתית של כל עדה את הסמכות לעניי

לחוק מחייב בענייני גירושין ונישואין יצרה מצבים של חוסר עקיבות בהגדרת מיהו יהודי לעניין חוק 

השבות לעומת חוקים אחרים. נושא זה גם הפך לאחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת במחנה 

הזרם האורתודוכסי,  –ת בתפוצות ובארץ  הפוליטי בישראל וכן בין שלושת הזרמים של היהדו

חילוני הוא, אפוא, תופעה של פלורליזם תרבותי, שיש לו -הרפורמי, והקונסרבטיבי. השסע הדתי

השלכות חברתיות, פוליטיות ומשפטיות. יש סימנים ברורים המעידים על כך, שהחל בשנות השבעים 

נראה אף דיכוטומי יותר, או לפחות כך הוא חילוני בולט יותר, וכ-ובשנות השמונים נעשה השסע הדתי

נתפס בתודעת הציבור הדתי והחילוני כאחד. ניתן לייחס תמורה זו לצמצום פער העמדות בתוך 

חילוני. צמצום זה -המחנה הדתי עצמו, שהיה בעבר אחד מגורמי חוסר הדיכוטומיות של השסע הדתי

אומי והן מהתקרבות פוליטית אל  המרכז ל-נבע הן מגילויים של הקצנה בחלקים מקרב הציבור הדתי

 של אותו חלק בציבור החרדי המיוצג במפלגות כ"אגודת ישראל" וש"ס. 

לאומי הביאו לנטייה גוברת להתבדלות -ההתגברות של הלכי הרוח הפונדמנטליסטיים בציבור הדתי

התבטאו תרבותית וחברתית בקרב חלקים של ציבור זה, ובפרט בקרב הדור הצעיר שלו. כל עוד 

חילוני, הם הוכתרו במידה מסוימת -הניסיונות של הציבור הדתי להקנות גוון דתי יותר לאתוס הלאומי

של הצלחה ולא גרמו להחרפה בולטת בקונפליקט בין דתיים וחילוניים. אולם כאשר הציבור הדתי 

נגדית,  הרחיב את הגישה האופנסיבית גם לתחום כפיית אורחות חיים על כל הציבור באה תגובה

שניזונה מהביקורת על ההקצאה הניכרת של משאבים ממלכתיים לציבור הדתי בכלל ולציבור החרדי 

ציוני במיוחד. בעקבות זאת, התעוררו מחדש גם המחלוקות הערכיות, שהיו רדומות בטרם גברה -הלא

לוני היא ההשפעה הפוליטית של הציבור הדתי. הביטוי הבולט ביותר של תגובת הנגד של הציבור החי

. מפלגה זו, שלמעשה עמדה בפני חיסול, השיגה 1999ההישג המרשים של מפלגת "שינוי" בבחירות 

שישה מנדטים בכנסת בעקבות מסע בחירות אגרסיבי, שעמד בסימן "לעצור את החרדים מלהשתלט 

 על המדינה".

 ד. ההקשר האידיאולוגי

חילוני הוא בעיקרו -ם לחילוניים. השסע הדתימדינה קשורה קשר אמיץ בשסע בין דתיי-סוגיית יחסי דת

תרבותי. נקודת המחלוקת הראשונה בעניין מעמד הדת במדינת ישראל נסבה על -שסע אידיאולוגי

עצם הגדרת היהדות: האם ניתן לנתק את הלאומיות היהודית מהדת היהודית? לשאלה זו יש היבט 

כלל הסכמה כי הזהות היהודית -ת בדרךהיסטורי והיבט אידיאולוגי. לגבי ההיבט ההיסטורי שורר

בגולה הוגדרה במונחים דתיים. פרישה מדת ישראל והמרתה בדת אחרת משמעותה פרישה מעם 

ישראל. אולם המהפכה החילונית בארצות המערב וההתעוררות הלאומית המודרנית פתחו אופציות 

ת היהודית כך שתאפשר זיקה אידיאולוגיות חדשות. אחת מהן היתה הקניית תוכן לאומי מודרני לזהו

לעם היהודי, ללא קשר הכרחי לאמונה דתית או לקיום מצוות. ההכרה באפשריותה של לאומיות 

חילונית יהודית היתה נחלת התנועה הציונית ברובה  הגדול: מנקודת ראותם של הציונים החלוציים 

ית ופוליטית של הזהות היתה שיבת ציון מכוונת ליצירתם של התנאים שיאפשרו הגדרה טריטוריאל

 קהילתית.-היהודית במקום ההגדרה הדתית
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עם זאת יש לציין, שלא נמצא שום זרם של הציונות החילונית, שהיה מוכן להעניק לגיטימציה להמרת 

דת ישראל מבלי לפרוש מכלל ישראל. ניתן לכך גם ביטוי משפטי בשאלת מיהו יהודי. בית המשפט 

יהודי הוא "מי שנולד  –הלכה היהודית לשאלת מיהו יהודי, לאמור  העליון קיבל למעשה את גישת ה

לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת". עם זאת, נותרה מחלוקת לגבי השאלה ההלכתית 

של מיהו יהודי, מחלוקת הקשורה בפלורליזם של זרמים יהודים, בעיקר בתפוצות. המחלוקת קשורה 

דים: האם היא נתונה לרבנים אורתודוכסים בלבד או גם לרבנים יהו-בשאלת הסמכות לגייר לא

קונסרבטיבים ורפורמים. חוק השבות, גם לאחר כמה תיקונים, מכיר למעשה – מזרמים אחרים 

בפלורליזם של זרמים דתיים ביהדות התפוצה. לעומת זאת, בתחום דיני אישות, המסור לסמכותם של 

 בתי הדין הרבניים, אין מכירים בכך.

ההכרה בכך, שליהודי דתי יהיה קשה שלא להעדיף את ההלכה הדתית על פני חוק המדינה היתה בין 

מניעי המחוקק הישראלי לאמץ הסדרים המקנים מעמד חוקי להלכה הדתית בכמה תחומים, כגון 

הפרדה בין דת למדינה, אך מבלי שיוכר מעמדה של -נישואין וגירושין. כתוצאה מכך נוצר מצב של אי

ישראל כדת המדינה. מדינת ישראל נשארה, אפוא, בגדר מדינת חוק ולא מדינת הלכה, כלומר, דת 

 מדינה שאינה נזקקת לגושפנקא רבנית לצורך הכרעות פוליטיות.

 . השסע העדתי3

השסע העדתי הוא ייחודי לחברה הישראלית, כיוון שמקורו בהתפתחות ההיסטורית היחידה במינה 

אף על פי שנוהגים להגדירו כשסע אתני, חסר בו הסממן הלאומי הסגולי  של העם היהודי בתפוצות.

המציין שסעים אתניים. גם הסממן הדתי אינו קיים, שהרי מדובר בבני דת אחת. עם זאת, יש לו 

דתיים, שהבולט ביניהם הוא השוני בנוסחאות התפילה. השסע גם איננו שסע לשוני, -ביטויים טקסיים

פוצות היהודיות היו שונות זו מזו. יתר על כן, הגדרת הגבולות העדתיים היא אם כי שפות הדיבור בת

 עמומה למדי.

ישנן לפחות שתי הגדרות דיכוטומיות המתייחסות לשסע העדתי: הגדרה דיכוטומית אחת היא זו של 

-אמריקה לבין יוצאי אסיה-אשכנזים לעומת ספרדים, ואילו ההגדרה השנייה מבחינה בין יוצאי אירופה

אפריקה. ההבדל בין שתי ההגדרות הוא, שההבחנה בין אשכנזים לספרדים מתעלמת מגבולות 

טריטוריאליים ומבוססת על הבדלים בנוסחאות תפילה, בסגנונות לימוד ההלכה ובטקסים דתיים. 

אפריקה היא טריטוריאלית והיא -אמריקה לבין יוצאי אסיה-לעומת זאת, ההבחנה בין יוצאי אירופה

יוצאי אירופה גם יהודים ספרדים, בעיקר מארצות הבלקן וכן מקהילות ספרדיות אירופיות  כוללת בין

אחרות. קיימות גם קבוצות שלא ניתן לשייך אותן בבירור לאחת מן הקטיגוריות הללו, כדוגמת 

 ישראל מהודו.-הגרוזינים, היהודים האתיופים ובני

שונות, ולעתים בין יוצאי אזורים שונים, כגון ישנן גם הבחנות מגוונות יותר בין בני ארצות מוצא 

כורדיסטן או אפילו ערים כגון חאלב בסוריה. הבחנות המשנה הללו קיימות בעיקר לגבי האוכלוסייה 

אשכנזית, בעוד שבקרב האשכנזים תופסת בעיקר ההבחנה בין יוצאי מדינות שונות. גם אלה -הבלתי

סף לטשטוש הקווים המפרידים בין העדות הוא נישואין בין אינן ניכרות עוד בקרב ילידי הארץ. גורם נו

אפריקה מזה. כתוצאה מכך גדלו  בארץ דור שני ודור -אמריקה מזה לבין יוצאי אסיה-יוצאי אירופה

שלישי שההבחנה הדיכוטומית בין העדות אינה תופסת לגביהם
15

. עם זאת מן הראוי להדגיש, 

 יכות עדתית לסטטוס מעמדי, כפי שנראה להלן.שלמרות מגמות אלה לא נותק הקשר בין השתי

 א. התפתחות יחסי הגומלין בפרספקטיבה היסטורית

                                                 
15
 בדו"ח זה. 3ראה קופ, פרק  
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את מערכת יחסי הגומלין בין הקבוצות העדתיות ניתן לחלק לארבע תקופות מרכזיות. להלן תיאור 

 תמציתי של כל אחת מהתקופות.

ארץ לעלייה מסיבית, . העשור הראשון, שהחל עם פתיחת שערי ה1959-1948תקופה ראשונה: 

הסתיים בעימות חריף בין תושבי ואדי סאליב, שכונה חיפאית שהיתה מיושבת עולים חדשים, לבין 

התיכון. -אלף נפש מארצות הים -450המשטרה. בתקופה זו הגיעו לארץ כמיליון עולים ומתוכם כ

ל ממשלת ישראל אלף בלבד. מדיניות הקליטה ש -650היה כ 1948מספר היהודים שהיו בארץ לפני 

ידי ריכוזיות. העובדה, -בעשור הראשון, ובמיוחד במחצית הראשונה של שנות החמישים, אופיינה על

שהתחלת העלייה התנהלה תוך כדי מלחמת השחרור, שבה נוצר בארץ מחסור חריף ביותר 

במשאבים, הביאה את הממשלה לפקח פיקוח נרחב על תהליך הקליטה בכל תחומי החיים: עבודה, 

 שיכון, חינוך ותרבות. מילות המפתח של התקופה הן "כור היתוך" ו"אפוטרופסות". 

, במיוחד בין עולים חדשים -1959העימות החריף בואדי סאליב ב. 1976-1960תקופה שנייה: 

ממרוקו לנציגי הממסד הישראלי, זירז שינויים במדיניות הקליטה. שינויים אלה היו מצומצמים למדי 

די הזרמה של משאבים לבניית שיכונים בערים ובעיירות פיתוח והקצאת משאבים למושבי י-ואופיינו על

העולים. אף על פי כן, הפערים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים בין הוותיקים לעולי שנות החמישים 

לא הצטמצמו אלא במעט. הניכור בין שני המגזרים אף החריף, והביא לריבוי תנועות מחאה, שהגדולה 

ניהן היתה התנועה שחבריה אימצו את השם "הפנתרים השחורים". חברי התנועה היו בני הדור בי

הצעיר, ילידי וחניכי הארץ, שהחלו לפעול בראשית שנות השבעים, ופעולתם נמשכה בצורה 

 שש שנים.-אינטנסיבית כחמש

שונה עבר השלטון, בפעם הרא 1977בבחירות שהתקיימו במאי . 1984-1977תקופה שלישית: 

בהיסטוריה של היישוב היהודי המאורגן בארץ ישראל ובמדינת ישראל, לידי מחנה הימין. עלייתו של 

מנחם בגין לשלטון התאפשרה, במידה רבה, בעקבות נטישה מסיבית של הבוחרים המזרחיים את 

לית מפא"י והעברת הנאמנות אל מחנה הימין בכלל, ואל מנחם בגין בפרט. היתה זו עדות מעשית וסמ

כאחד לכישלון מאמצי ממשלות מפא"י לשלב את העולים בתוך המערכות החברתיות, התרבותיות 

והפוליטיות, שבהן היא שלטה עד אז. לאורך כל התקופה התגבשה והתמסדה הזיקה המובהקת בין 

העולים ובמיוחד של עולי מרוקו, לבין מחנה הימין ובראשו "הליכוד". עם זאת, ממש בסוף תקופה זו 

חרדית שנועדה לגדולות )ראה גם דיון בשסע -, מפלגה ספרדית1984ופיעה לראשונה, בבחירות ה

 חילוני(.-הדתי

בראשיתה של תקופה זו התבססה לראשונה במפה הפוליטית . 1999-1985תקופה רביעית: 

ספרדית. נאמניה הראשונים היו בעיקר אברכי ישיבות מזרחיים, -והחברתית תנועה חדשה חרדית

חרדיות. מתחים והבדלים תרבותיים בין חרדים ספרדים -בישיבות "ליטאיות" אשכנזיות שלמדו

לחרדים אשכנזים ניכרים אמנם לאורך כל ההיסטוריה של המפגשים בין שתי הקהילות הללו, אך 

מזרחית לכל דבר. תנועה זו, בראשותם של הרב עובדיה -לראשונה הוקמה תנועה ומפלגה חרדית

ני, ואריה דרעי, המנהיג הפוליטי, הצליחה לגבש במשך תקופה זו ציבור התומך יוסף, המנהיג הרוח

שהגיעה לשיא בבחירות  ספרדית מובהקת. היא צברה עוצמה פוליטית רבה-בזהות חרדית מזרחית

מנדטים בבחירות  17אחוז מכלל הבוחרים הצביעו עבורה והיא השיגה  -15: כ1999שנערכו במאי 

 לכנסת ישראל.

 מורחב של התקופות ב. תיאור 

   1959-1948( תקופה ראשונה: 1
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העלייה ההמונית הטביעה את חותמה בשסע העדתי ובשסע המעמדי גם יחד, ומעל לכל היא השפיעה 

  על התהוות המתאם בין שני שסעים אלה.

קליטת העלייה בשנים אלה מהווה נקודת מפנה בהתפתחות החברה הישראלית, הן בשל היקפה, הן 

הסתכמה  1951שלה, והן בשל רבגוניות האוכלוסייה שהגיעה במסגרתה. עד סוף  בשל הקצב

אלף נפש, חציים מארצות אירופה ואמריקה וחציים מאסיה ואפריקה. בהמשך  -700ההגירה נטו בכ

אפריקה היה גבוה יותר-אלף נפש, שבהם שיעור יוצאי אסיה -250שנות החמישים נוספו עוד כ
16

. שנת 

-מפנה, שכן לראשונה מאז חידוש העליות לארץ ישראל, בסוף המאה התשע היוותה נקודת 1951

עשרה, היו ילידי אירופה למיעוט בקרב העולים. לאחר תקופת מעבר של שנה אחת בלבד, שבה תפסו 

הבכורה ליוצאי אפריקה.  הם היוו את  1952העולים מאסיה את המקום הראשון, עברה בשנת 

 אחוז(.  60שנות החמישים )הקבוצה הגדולה ביותר בין עולי 

השינויים בהרכב ארצות המוצא של העולים הם גורמי המהפכה הדמוגרפית הגדולה שהתרחשה 

בשנים אלה בחברה הישראלית. היו לכך תוצאות רבות, שבין החשובות שבהן גידול ניכר מאד בגודל 

, והגיע לשיא של -1952ב -3.6ל -1948ב -2.9הממוצע של המשפחות: הממוצע )ללא בודדים( עלה מ

. שינוי זה נבע מגידול ניכר ביותר באחוז המשפחות מרובות הילדים: שיעור 1956-1955בשנים  4.8

אחוז לפני העלייה  -2.3נפשות ומעלה בקרב העולים עלה בשנות החמישים מ 6המשפחות בנות 

אחוז,  34של  , ועד לשיא1953-1951אחוז בשנים  16, -1950-1949אחוזים בממוצע ב -8(, ל1948)

ריבוי פעוטות  –. כתוצאה מכך חל שינוי בהרכב הגילים של העולים 1956-1954בממוצע, לשנים 

 -28( בקרב העולים עלה בשנים אלה מכ14-0וילדים מכאן וריבוי קשישים מכאן: שיעור הילדים )גילאי 

, שהיו 1956-1954אחוז בשנים  -40ועד למעלה מ 1953-1952אחוז בשנים  -35לכ -1949אחוז ב

שנות שיא בשיעור ילדים גבוה. לשינויים אלה היו השלכות משמעותיות על היקף ההשתתפות בכוח 

העבודה. באותה תקופה חלה ירידה בשיעור המפרנסים ושיעור התלויים בהם גדל
17
. 

היקף וקצב העלייה גרמו לכך, שנוצר פער של שנים בין בואם של העולים לבין קליטתם, כפי שהדבר 

קף בתעסוקה, בשיכון ובאספקת שירותים. פער זה גרם לכך, שהמוסדות הקולטים היו מחויבים השת

להבטיח את צורכי הקיום הבסיסיים של מאות אלפי אנשים, שהיו נתונים במצב של ארעיות בתחומי 

תרבותיות, -המגורים והתעסוקה. אוכלוסייה זו התרכזה במעין מובלעות אקולוגיות וחברתיות

ידי המנגנונים -המפגש ביניהן ובין האוכלוסייה הוותיקה היו מצומצמות ומתווכות ברובן עלכשנקודות 

 הקולטים.

השוני בין סוגי המטען התרבותי של יוצאי  אירופה ושל יוצאי ארצות האיסלאם והשוני בין אורח החיים 

ישראלית המסורתי של חלק גדול מעולי ארצות האיסלאם לבין אורח החיים הדומיננטי בחברה ה

הקולטת, העמידו בפני הקולטים והנקלטים כאחד את הדילמה אם לנקוט גישה של "כור ההיתוך" או 

גישה של שימור הפלורליזם התרבותי. החתירה למהפכה תרבותית בארץ ישראל ויצירת "אדם 

ישראלי חדש" הזינו במידה רבה את הגישה הפטרנליסטית לקליטת העלייה, שהשתקפה ב"כור 

 .ההיתוך"

בהמשך השנים נזנחה מדיניות "כור ההיתוך", לא כתוצאה משיקולים אידיאולוגיים, אלא מגישה 

פרגמטית שהכירה בכך, שעימות חזיתי עם המסורות התרבותיות של עולי ארצות האיסלאם מכבידה 

על השתלבותם יותר מאשר מקלה עליה. הכרה זו קנתה לה מהלכים בראש ובראשונה בממסד 

קר בשל צורכי הגיוס הפוליטי. ההתנגדות למפלגות עדתיות נשארה נחלת האליטה הפוליטי, בעי

הפוליטית של מפלגות השלטון והאופוזיציה כאחד, אך מפלגות אלה עצמן לא נמנעו ממניפולציה של 

זיקות למסגרות עדתיות לצורך גיוס פוליטי. במישור המקומי נעזרו המפלגות בדרג המקומי, ברשתות 

                                                 
16
 בדו"ח זה. 3קופ, פרק  
17
 .1957סיקרון,  
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שתות חברתיות אקולוגיות בעלות גוון עדתי, כדי לצרף את העולים אל שורותיהן או משפחתיות ובר

ידי מנגנונים -אב ונכבדים מקומיים הופעלו על-לפחות להביאם אל הקלפי בימי הבחירות. ראשי בתי

מפלגתיים, ולעיתים אף השתזרו בהם בעזרת חלוקת טובות הנאה והפכו למתווכים בין המפלגות לבין 

 ולים.ציבור הע

כלל לשיתוף הפעולה של דור ההנהגה המסורתית של עולי -המפלגות השותפות בקואליציה זכו בדרך

ארצות האיסלאם.  צעירים שביקשו להשתלב במערכת הפוליטית מצאו, אפוא, את עמדות המנהיגות 

יציה הללו תפוסות, ולפיכך פנו לעיתים קרובות למפלגות אופוזיציה. הם פנו בעיקר למפלגת האופוז

תנועת החרות, התפתחות המאפיינת בעיקר את תקופות הבאות. בצד התמיכה הגוברת  –המרכזית 

-עדתית גם בגילויים, לעיתים אלימים, של פוליטיקה חוץ-באופוזיציה התבטאה המחאה החברתית

בסיומו של העשור הראשון  -1959פרלמנטרית. הבולט בין גילויים אלה היה האירוע בואדי סאליב ב

 אשכנזים.-לייה הגדולה. הוא היווה נקודת מפנה, אם כי לא דרמטית, ביחסי מזרחיםלע

   1976-1960( תקופה שנייה: 2

התקופה השנייה החלה בסימן אירועי ואדי סאליב. כמה סימפטומים שאיפיינו אירועים אלה התחדדו 

יולי אותה שנה, ניכר , אחרי מאורעות ואדי סאליב ב1959בתקופה השנייה. בבחירות לכנסת בנובמבר 

גידול בריכוזי העולים מצפון אפריקה ומזרחיים אחרים בהצבעה לתנועת החרות. מגמה זו הלכה 

.  היא היתה אחד הגורמים לניצחונו של מנחם בגין ולעלייתו 1977וגברה והגיעה לשיא בבחירות 

תנועת "הפנתרים  לשלטון. העדות לכך שלאירוע ואדי סאליב היתה השפעה ארוכת טווח היא הופעת

. עם זאת, הופעת הפנתרים היתה שונה מאירועי ואדי סאליב, שכן היא לא היתה -1970השחורים" ב

פעמי, אלא פרי תחושת קיפוח ממושכת של בני הדור השני, בעיקר של יוצאי -תוצאה של אירוע חד

רם להגדלה אפריקה. תנועה זו התמידה כחמש שנים. החשש מהשפעה אלקטורלית של פעילות זו ג

ניכרת של תקציבי השיכון, הרווחה והחינוך, כדי למנוע את התוצאות החברתיות והפוליטיות של 

עדתית. הפנתרים אף הצליחו לעבור את אחוז החסימה בבחירות -התפשטות גילויי המחאה החברתית

 לכנסת, אך התהודה וההכרה, שהתנועה השיגה היתה הרבה מעבר לייצוגה בכנסת.

עדתי, ובבחירות לכנסת, -( העמיד בצל את המתח הבין1973לחמת יום הכיפורים )המשבר של מ

(, לא עלה בידי הפנתרים השחורים לחזור על 1973שהתקיימו כחודשיים לאחר המלחמה )דצמבר 

הצלחתם. לאחר כישלון זה חלה התפוררות בשורות הפנתרים. כמה ממנהיגיהם הצטרפו למפלגות 

כלל אנשי שמאל. -הפנתרים היתה יוצאת דופן בכך, שפעיליה היו בדרך שמאל אנטי ממסדיות. תופעת

תרבותית בא לכלל גילוי בהצבעה -אלקטורלי של המחאה העדתית-לעומת זאת עיקר הביטוי הפוליטי

עבור הליכוד, המזוהה בתודעת הציבור כמפלגת ימין, למרות ההרכב החברתי של מצביעיה, 

שכירים בעלי הכנסות נמוכות. הצבעה זו מלמדת, שהרוב שמרביתם נמנים עם ציבור העובדים ה

המכריע של המצביעים נטה בתקופה זו, ואפילו בתקופות הבאות, להצביע עבור מפלגות הטרוגניות 

מבחינה עדתית. עם זאת, המתאם הגבוה בין מוצא מזרחי והצבעה עבור חרות ויורשתה הליכוד, וכן 

ורשתה מפלגת העבודה )לאחרונה "ישראל אחת"(, נעשה בין מוצא אשכנזי והצבעה עבור מפא"י וי

לתופעה חוזרת ונשנית. עליית הקשר בין מוצא עדתי לדפוס ההצבעה היתה ניכרת: שיעור ההצבעה 

אחוזי  26מקרב עדות המזרח לליכוד בסוף שנות הששים וראשית שנות השבעים הגיע לכדי 

תמיכה
18

נמצא מאז בעלייה )זאת ללא מפלגות ימין  והוא -1977אחוז החל מ -51.1. שיעור זה עלה ל

 אחרות(. 

תופעה זו מייצגת פרדוכס: הזהויות הייחודיות והנבדלות מצאו להן ביטוי בתחום הפוליטי דווקא 

בנטייה למסגרות פוליטיות משולבות שיש להן מצע אוניברסלי. עם זאת, מן הראוי לציין, שטשטוש 

ב אינו מתאפשר, כל עוד יש מתאם בין הרכיבים ההבדלים בין עדות המזרח לבין עדות המער

                                                 
18
 .1973אריאן,  
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כגון  –השכלה, תעסוקה והכנסה מכאן, לבין הרכיבים השיוכיים של הסטטוס  –ההישגיים של הסטטוס 

ארץ מוצא. קיומו של פער כזה בתקופה הראשונה, ובמידה רבה גם בתקופה השנייה, היה תולדה 

מיומנות מקצועית וגודל המשפחה, מצד אחד,  בלתי נמנעת של ההבדלים בהון אנושי )כגון השכלה,

והעדפת קצב הקליטה על איכות הקליטה, מצד שני(. אולם הנתונים מצביעים על התמדתם של 

הבדלים אלה גם בדור ילידי הארץ וחניכיה, על אף טשטוש מסוים של הזהויות הקבוצתיות הנפרדות, 

 קופה השלישית והרביעית. עדתיים, שהתגברו בעיקר בת-בין השאר בגין נישואין בין

הנתונים לגבי הקשר בין סטטוס ריבודי לבין ארץ מוצא מלמדים, כי מצד אחד חלה בתקופה זו 

התקדמות מסוימת של כל קבוצות האוכלוסייה ברמת החינוך, בתעסוקה וברמת ההכנסה הריאלית. 

שקצב ההתקדמות ברור עם זאת, כי התקדמות שחלה לא היתה מלווה בסגירת פערים. להפך, מאחר 

של האוכלוסייה ממוצא אירופי היה מהיר וטווח התקדמות שלו היה רחוק יותר, הרי הפער היחסי בין 

הקבוצות לא זו בלבד שנשאר, אלא אף התרחב בדור השני. דברים אלה אמורים בראש ובראשונה 

ברתיתהיד על פי יוקרתם הח-בתחום התעסוקה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדרג של משלחי
19

 .

-הדבר משתקף גם בהכנסות: מסתבר כי ההכנסה השנתית ברוטו של ראש משק בית ממוצא אסיה

סביב  1976-1968אמריקה, נע בשנים -אפריקה כאחוז מההכנסה של ראש משק בית ממוצא אירופה

אחוז לגבי ילידי חו"ל -77אחוז לגבי ילידי הארץ  ו -69ממוצע של כ
20

 . 

אפריקה, עלה -+ ילידי הארץ, יוצאי אסיה25פר שנות הלימוד של בני לגבי ההשכלה, מסתבר כי מס

אחוזי גידול(, אולם באותה תקופה המשיכה ועלתה גם  30) -10.8ל -8.3מ -1983ל 1961בין 

אחוז  15) -13.5ל -11.7מ –אמריקה -השכלתה של הקבוצה המקבילה של ילידי הארץ יוצאי אירופה

הגבוהה: מאמצע שנות הששים ועד אמצע שנות השבעים  גידול(. תהליך דומה התרחש בהשכלה

-3.0ל -1.6אפריקה את שיעורי הלמידה שלהם באוניברסיטאות מ-הכפילו ילידי הארץ יוצאי אסיה
21

 ,

אמריקה, שבנקודת ההתחלה כבר -אך בה בעת גדלו שיעורי הלמידה של ילידי הארץ יוצאי אירופה

. התקופה השנייה מסתיימת במהפך הגדול -14.0ובאמצע שנות השבעים הגיעו ל 10.7עמדו על 

 עלייתו של הליכוד לשלטון. –הראשון בפוליטיקה הישראלית 

 1984-1977( תקופה שלישית: 3

היו עדות מובהקת לשימוש בעדתיות כמנוף לגיוס פוליטי בחברה הישראלית.  1977בחירות מאי 

ת. הפן האחד התבטא בהתארגנות לשימוש זה היו שני פנים, שבלטו במידה נבדלת בתקופות שונו

פוליטית על בסיס עדתי, בין שהוא מפורש ומוצהר ובין שהוא נרמז. כאלה היו רשימות הספרדים 

והתימנים בראשית שנות החמישים, שנעלמו באורח פרדוכסלי דווקא עם גל העלייה ההמונית מארצות 

 המזרח. 

פרלמנטרי העדתי, בדמותה של תמ"י, בתקופה השלישית התחדשה לתקופה מסוימת מסורת הייצוג ה

. אולם הפן 1984ובמנדט אחד בבחירות  -1981מנדטים בבחירות לכנסת העשירית ב -3אשר זכתה ב

השני הבולט יותר, במיוחד בתקופה השלישית, הוא טיפוח הזיקה בין תודעה עדתית לתמיכה פוליטית 

יקה זו הסתייע בתחושת קיפוח עדתית, במפלגות כמו חרות, שהן עצמן אינן מפלגות עדתיות. טיפוח ז

כלכלי, -כשהמפלגה המסתייעת בתחושה זו מציגה עצמה כדוברת השאיפות לשיפור המעמד החברתי

התרבותי והפוליטי של אותם רבדים בעלי זהות עדתית. נקודת המוצא המשותפת של שתי 

ין השסע העדתי לבין האסטרטגיות, של שימוש בתודעה עדתית לצורכי גיוס פוליטי, היא החפיפה ב

המעמדי. אולם האוריינטציה של שתי האסטרטגיות היא שונה בתכלית. האחת ניתנת -השסע הריבודי

 להגדרה כמתבדלת ואילו השנייה כאינטגרטיבית.

                                                 
19
 בדו"ח זה. 5ראה וינבלט, פרק  
20
 למ"ס, סקרי הכנסות. 
21
 . 29-20מדובר בשיעור הלומדים מקרב בני  
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ההצלחה הבולטת של האסטרטגיה השנייה, במיוחד בתקופה השלישית, מצביעה על כך, שמרבית 

עדתית. מן הראוי לציין, שההצבעה למען -בדלות פוליטיתבני עדות המזרח לא חתרו בשעתו להת

מפלגות שעשו שימוש בתחושת הקיפוח העדתי אינה בהכרח הצבעה אינסטרומנטלית, המאפשרת 

קידום כלכלי וחברתי. ההצבעה היא אקספרסיבית, היא מייצגת מחאה, חיפוש אחר פיצוי על פגיעה 

ז החברתי והפוליטי, בדרך של הזדהות עם בכבודן של מורשות עדתיות, ושאיפה להשתזר במרכ

סמלים של לכידות לאומית. התופעה של שימוש בסמלים וסנטימנטים עדתיים לשם גיוס פוליטי 

מפלגתית, תחילה בקרב עדות המזרח, -הביאה למתאם גבוה בין שייכות עדתית להצבעה פוליטית

מפלגתי, -מידה רבה לקיטוב פוליטיובעקבות זאת, בשלב שני, גם בקרב יוצאי אירופה. הקיטוב הפך ב

, היינו -1977אם כי תופעה זו משתקפת רק בהרכב בוחרי המפלגות ולא בהרכב נבחריהן. בבחירות ב

ח"כים  8ח"כים, מהם  -23בראשיתה של תקופה זו, הגיע ייצוגם הכולל של בני עדות המזרח בכנסת ל

של התקופה, עם תום מערכת  ממפלגות אחרות. בסיומה -7חברי ליכוד ו 8ממפלגת המערך, 

מהם  11סך הכל, כאשר  -33, עולה ייצוגם של חברי הכנסת מבני עדות המזרח ל1984הבחירות של 

חברי ש"ס,  4ח"כים הם חברים ממפלגות אחרות, בהם נכללים  -12חברי ליכוד ו 10חברי המערך, 

 ונציג יחיד למפלגת תמ"י.

 1999-1985( תקופה רביעית: 4

ית ביחסי הגומלין בין עדות המזרח לעדות אשכנז עומדת בסימן הקמתה של מפלגה התקופה הרביע

עשרה שנה, אל מרכז המפה -ספרדית, אשר לראשונה מאז הקמת המדינה הגיעה, תוך חמש

, בהתנתקות הולכת וגוברת של 1999הפוליטית. פריצה זו היתה מלווה, כפי שהוכיחו בחירות 

ל, ששימש עבורם בית פוליטי ומסגרת הזדהות אמוציונלית מצביעים מזרחים מהליכוד ומהמפד"

מהמעלה הראשונה. אין למעשה תקדים בהיסטוריה הפוליטית של ישראל, של מפלגה שהחלה דרכה 

עשרה שנה הופכת -עשרה(  ותוך חמש-כסיעה קטנה של ארבעה חברי כנסת בלבד )בכנסת האחת

צמתה של ש"ס אינה מתמקדת רק בהתעצמות עשר חברי כנסת ועוד היד נטויה. עו-לסיעה בת שבעה

אלקטורלית, אלא גם בהצלחה ניכרת וחסרת תקדים בבניית מערכת מוסדות חינוכיים ושירותים 

חברתיים אחרים, שהפכה לממלכה אוטונומית שאין עליה כמעט פיקוח, למרות שכל כולה מתוקצבת 

 ידי כספי ציבור.-על

 :ארבעה עקרונות יסוד מנחים את מפלגת ש"ס

 החרדית בישראל.-טיפוח ערכיה המסורתיים והיהודיים של היהדות הדתית  .א

 שאיפה לקיום תורה ומצוות בישראל על פי הלכה.  .ב

 המשכת דרכם של חכמי ספרד על פי מורשת יהדות המזרח בארץ ובגולה.   .ג

ההכרעה על כך שמועצת חכמי התורה, בראשות הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון לשעבר, היא  .ד

 כות הדתית, התורנית, ההלכתית, הרעיונית והפוליטית העליונה בישראל.הסמ

חרדית קינן בלבו של הרב עובדיה יוסף שנים ארוכות -מן הראוי לציין, שהרעיון להקים מפלגה ספרדית

ידי הרב שך, -לפני הקמתה הרשמית של ש"ס, אולם באופן פרדוכסלי הדחיפה לכך ניתנה דווקא על

האשכנזית. הרב שך ביקש להפוך את המפלגה הספרדית לשלוחה פוליטית -יתמנהיג היהדות הליטא

בקהילה המזרחית  –"דגל התורה"  –של היהדות החרדית בכלל ושל מפלגת היהדות הליטאית 

בפרט. אולם המעמד הנחות שהועיד הרב שך לרב עובדיה יוסף ולאברכים הספרדים שלמדו בישיבות 

הוליד את הפילוג בין הפלג האשכנזי והפלג הספרדי. ברקע  –וליטיים לאמור, סוכני גיוס פ –הליטאיות 

הפילוג עמדה גם תחושת האפליה שהיתה לאברכים הספרדים בתוך הישיבות הליטאיות, שנבעה 

מהטלת מכסות על מספר האברכים הספרדים, או בהסתייגות משידוכים בין אברכים ספרדים וצעירות 

 אשכנזיות ולהפך.

זכתה ש"ס בהצלחה רבה בשני מגזרי אוכלוסייה מוגדרים: ראשית, בקרב  1984כבר בבחירות 

אברכים ספרדים או בוגרי ישיבות ליטאיות וספרדיות )בארץ או בחו"ל(. שנית, בקרב אוכלוסייה 
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מזרחית מסורתית בעיירות פיתוח ובשכונות עוני בערים הגדולות והבינוניות, שנואשה מהתקוה 

תור את המצוקה החברתית והתרבותית. במשך השנים התעצם, כאמור, החילוני יפ-שהממסד הימני

כוחה של ש"ס בשני מגזרים אלה, דבר שסייע להקמת קהילה ספרדית בעל גוון תרבותי ומוסדי ייחודי. 

אין כמובן להתעלם מכך, שמשפטו המתארך של המנהיג הפוליטי של ש"ס, אריה דרעי, בגין קבלת 

 נוף לגיוס פוליטי מוצלח ביותר.שוחד והרשעתו בדין, שימשו מ

כפי שהדבר נראה היום, אין זו רק הצלחה קוניוקטורלית, אלא עדות ברורה למדי על שלב נוסף 

בכישלונו של רעיון "כור ההיתוך". רעיון זה קרס לראשונה בשנות החמישים והששים. האשמה של 

עם עלייתו של הליכוד לשלטון, , -1977מפא"י. ב -הכישלון הוטלה אז לפתחו של הממסד השולט דאז 

 -1999נראה היה שניתן, לפחות במסגרת הליכוד, לשקם במידה זו או אחרת את "כור ההיתוך" וב

הסתבר שתפיסה זו כשלה שנית. הפעם יש להניח, שהאשמה תוטל לפתחו של הליכוד, אשר משל 

מותה של ש"ס . למרבה הפרדוכס, נקודת המפנה בהתעצ1977בישראל, למעט הפסקה אחת, מאז 

, בעת שש"ס נשארה המפלגה החרדית 1996-1992פרס, -היתה דווקא בתקופת ממשלת רבין

היא השיגה עשרה מנדטים  -1996היחידה וגרפה תקציבים רבים ובעקבות כך גם קולות רבים. ב

היא הרחיבה עוד את מאגר בוחריה, והוא כולל היום גם את המעמד הבינוני  1999בכנסת. בבחירות 

-ים, חולון, פתח-וך, ואפילו הגבוה, של מזרחים, המתרכז היום בערים הבינוניות בישראל, כגון בתהנמ

 תקוה. מעמד זה מסייע מאד לבנייתה של זהות דתית מזרחית נפרדת.

שרים מקרבה מסמנים שלב נוסף בנטילת חלק  4כניסתה של ש"ס לממשלתו של ברק  ומינוי  

ה טומנת בחובה הזדמנות לחזרה לשיתוף פעולה אמיתי, משמעותי בהכרעות. ההשתתפות בממשל

ללא פטרונות. בכוחה להשפיע על שינוי העדפותיו של ציבור תומכי המפלגה המזרחית, שאיננו רואה 

עוד דווקא את מפלגות הימין, ובראשן הליכוד, יעד להזדהות המשיגה כבוד או פיצוי לתחושות 

 הקיפוח.

 ראל. התגבשות "הקהילה הרוסית" ביש4

תרבותי המגוון מאד שהתגבש בישראל בשנות החמישים אינו פסיפס סטטי באופיו. -הפסיפס החברתי

תרבותי ייחודי. הדוגמה הבולטת ביותר הם העולים -מידי דור או שניים נוסף רכיב בעל גוון חברתי

ות מחבר העמים לשעבר, שהגיעו לישראל בשני גלים עיקריים: הראשון בשנות השבעים והשני בשנ

התשעים, בעיקר במחצית הראשונה. היקף העלייה פחת במחצית השנייה של שנות התשעים אולם 

התגברה. בשני הגלים הגיעו לארץ קרוב למיליון עולים  1999היא לא פסקה עד היום הזה ובמהלך 

אחוז מכלל אוכלוסיית ישראל. תהליך  -16המהווים כיום כחמישית מכלל האוכלוסייה היהודית וכ

טה וההשתלבות של העולים בישראל וכינון קהילה רוסית מובחנת עבר כמה וכמה שלבים. נציין הקלי

 תחילה את החלוקה הפריודית ולאחר מכן נרחיב על כל אחד מהשלבים.

בתקופה זו הורם, לפחות באופן זמני, מסך הברזל התקופה הראשונה: שנות השבעים והשמונים. 

איפשרו יציאה מאד סלקטיבית לישראל, אם כי בממדים המועצות לשעבר -והשלטונות של ברית

. בגל הגירה 1917גדולים לאין שיעור לעומת התקופות שקדמו לכך ולמעשה, מאז מהפכת אוקטובר 

נפש. אם מסיבות של היקף מצומצם של העולים ואם מסיבות אחרות  -160,000זה הגיעו לישראל כ

ורמליות עצמאיות אלא השתלבו במידה זו או אחרת לא יצרו העולים בתקופה זו מסגרות קהילתיות פ

 במסגרות קהילתיות קיימות.

בתקופה זו ניתן להבחין בהתפתחות של מבנה קהילתי מגובש התקופה השנייה: שנות התשעים. 

פורמלי -פורמלי ברמה המקומית וברמה הארצית. במישור הבלתי-למדי במישור הפורמלי והבלתי

המועצות -ת למדי, הכוללות את קרוביהם וידידיהם של יוצאי בריתמדובר ברשתות חברתיות צפופו
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לשעבר, המשמשות כמערכת תמיכה. במישור הפורמלי ניתן לציין את ההקמה של ארגון הגג היציג 

"הפורום הציוני", שהיווה לאחר מכן את התשתית הארגונית  –המועצות לשעבר -של יוצאי ברית

 "ישראל בעלייה".  –ית אתנ-והפיננסית להקמת מפלגה פוליטית

 א. תיאור התקופות 

 ( התקופה הראשונה: שנות השבעים והשמונים1

לאחר שהופעל לחץ בינלאומי כבד ומתמשך של ארגונים יהודיים ושל ממשלות במערב, ובמיוחד של 

הברית, נאות השלטון הסובייטי להרים, ולו באופן זמני, את מסך הברזל, ולהתיר -הממשל בארצות

שהגישו בקשות להגר לישראל לצאת. היקף ההיתר היה מוגבל וסלקטיבי והוא ניתן בעיקר  ליהודים

למסורבי עלייה שהמתינו להיתר היציאה תקופה ארוכה. החל מסוף שנות הששים ובמיוחד במהלך 

נפש. על אף השתלבותם המהירה בתחום התעסוקה  -160,000שנות השבעים הגיעו לישראל כ

חברתית היתה איטית מדי-נות דיור, הרי השתלבותם התרבותיתומציאה מהירה של פתרו
22

. עולים 

אלה לא יצרו מסגרות פורמליות עצמאיות אלא נטו להשתלב במסגרות פורמליות אשר פותחו במכוון 

ידי האליטות הוותיקות, על מנת לגייס את אוכלוסיית העולים לשורותיהן, כדוגמת "התאחדות עולי -על

. 1977ידי מפלגת העבודה, שהיתה מפלגת השלטון עד -דות זו הוקמה עלהמועצות". התאח-ברית

. -1977הליברלית שעלתה לשלטון ב-ידי מפלגת הליכוד הימנית-לאחר מכן הונהגה התאחדות זו על

ידי גורמים חיצוניים לקהילה הרוסית, ששלטו -באותה תקופה אף מועדוני העולים הופעלו על

ידי מפלגת העבודה -סטרנה" נתמך, מומן והונחה על-יומון "נשהבתקשורת הקהילתית. כך, למשל, ה

ידי מפלגת הליכוד-ואילו העיתון "טריבונה" מומן והונחה על
23

. היוזמה העצמאית של העולים היתה 

ידי המפלגות השולטות, הגיעה לאחר מכן -מוגבלת ביותר באותה תקופה. גם העיתונות, שנתמכה על

 כלכלית של המפלגות ובהיעדר קהל קוראים משמעותי. לפשיטת רגל עם הפסקת התמיכה ה

 ( התקופה השנייה: שנות התשעים2

תקופה זאת משמעותית יותר מבחינת התפתחות הקהילה הרוסית בישראל, וניתן לחלק אותה לשתי 

 תקופות משנה עיקריות:

בשלב זה מתבססת התארגנות הקהילה על (. 1992-1989השלב הראשוני בהתפתחות הקהילה )

פורמליות בעיקר, של יחסים חברתיים שהבחינו בינה לבין סביבתה. היו -מערכות של רשתות בלתי

על, אולם מאבקי כוח -אמנם ניסיונות להתארגנות פורמלית וניכרה ראשית צמיחתה של מנהיגות

מתמידים בין ארגונים קיקיוניים רבים, שצמחו בתקופה זו והתחרו על גיוס משאבים, הכשילו את 

על ממוסדת בשנתיים הראשונות. אחת הסיבות לכך היתה שההיכרות של -של מסגרת הקמתה

העולים עם הארגונים הפורמליים שהציעו את שירותיהם היתה נמוכה למדי. הוא הדין בהקשר 

להערכת תיפקודם. שני ארגונים תבעו לעצמם בתקופה זו את זכות הייצוג של העולים. הארגון 

ידי נציגים ישירים או -המועצות", אשר הוקם בשנות השבעים על-ברית הראשון היה "התאחדות עולי

בלתי ישירים של השלטון דאז, לצורך קואופטציה של העלייה וגיוסה לשורות מפלגת השלטון. הארגון 

ידי קבוצת "אסירי ציון" לשעבר, שתבעה להכיר -על -1988השני היה "הפורום הציוני", אשר הוקם ב

של העולים. במסגרת שני ארגונים אלה פעלו עשרות ארגונים ורסיסי ארגונים  בה כמנהיגות אוטנטית

אשר הוקמו על בסיס מקומי, מקצועי, תרבותי ועדתי )יוצאי רוסיה האירופית ויוצאי הרפובליקות 

המועצות לשעבר, למשל(. בסיסי ארגונים אלה קבלו רק באופן חלקי את מרותו -המוסלמיות של ברית

 אבקו ביניהם על קבלת תמיכה תקציבית מהשלטון המרכזי.של ארגון הגג ונ

                                                 
22

 .Horowitz, 1986   
23

Rogovin-Franher, 1996. 
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, התקיים נתק משמעותי בין הארגונים הללו לבין ציבור העולים. הקשר עם 1992-1989בתקופה זו, 

פעמי. רק כשני אחוזים מהעולים ציינו כי נעזרו בארגון עולים כלשהו בפתרון -העולים היה בעיקרו חד

ורום הציוני". יתר על כן, ניסיונם של שני הארגונים הארציים בעיותיהם, כאשר מרביתם פנו ל"פ

במתכונת מפלגתית, תוך הקמת שתי מפלגות עולים  1992להתארגן לקראת הבחירות לכנסת בשנת 

יריבות, נכשל כאשר אף לא אחת מהמפלגות עברה את אחוז החסימה. בתקופה זו כבר היו בארץ 

אז בשיאה של מצוקה בתחומי הדיור, התעסוקה  עולים בעלי זכות בחירה, שהיו -240,000כ

ידי כך  שמנהיגיהן היו עדיין בלתי ידועים בקרב ציבור -וההכנסה. כישלון מפלגות אלה מוסבר על

 העולים, חסרי ניסיון פוליטי, מסוכסכים בינם לבין עצמם וחסרי מצע מפלגתי ברור.

ת הקהילה מאופיין בתהליכי שלב זה בהתגבשו(. 1996-1993שלב המעבר בהתפתחות הקהילה )

ביסוס ארגוני וקבלת לגיטימציה מחברי הקהילה. בתקופה זו נוצר החיבור בין התשתית הפורמלית, 

אשר הוקמה בשלב הקודם, לבין אוכלוסיית העולים והפעילים בדרג השטח. כמה גורמים סייעו לתעל 

ק להם ולמנהיגות שלהם את את המוני העולים אל המערכות הארגוניות שהוקמו בשלב הקודם ולספ

הלגיטימציה הנדרשת, שהיתה כה חסרה להם בשלב הקודם: מצוקתם החומרית והנפשית של רבים 

מהעולים,
24

שהתמקדה בעיקרה בשכבת "האינטליגנציה"; קשריהם לחברה ולתרבות הרוסית  

כלפי ואוריינטציית הקליטה המתבדלת שלהם כלפי החברה הישראלית ותרבותה; העוינות הגוברת 

העולים בחברה הסובבת והעיתונות בשפה הרוסית אשר הבליטה את מחדלי השלטון. לצד הגורמים 

המועצות לשעבר -האלה התפתחה גם הכרה רחבה "בפורום הציוני" כארגון היציג של עולי ברית

 בישראל.

( 1992) -13העולים חשו היטב את עוצמתם הפוליטית עם פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ה

הפך שחל בשלטון בין מפלגות הימין לשמאל. על אף העובדה שהעולים תרמו לניצחון מחנה והמ

שלושה מנדטים בלבד-השמאל שניים
25

, הם נתפסו בציבור הישראלי ובעיני עצמם כמחוללי המהפך. 

תפיסה זו העניקה להם תחושת עוצמה וכוח פוליטי אשר האיצו את תהליכי הגיבוש הקהילתי והוא 

. תהליכי הגיבוש הקהילתי מצאו את ביטוים 1996פוליטי ריאלי בבחירות בשנת תורגם לכוח 

בפורמליזציה גוברת והולכת של עשרות התארגנויות לעזרה עצמית. אלה התפתחו באורח בלתי מכוון 

ובלתי מתוכנן ברמה המקומית, בריכוזים שונים של עולים ברחבי הארץ, על מנת לענות בעיקר על 

חברתיים של העולים. התארגנויות אלה התחברו בהמשך ל"פורום הציוני", כאשר צרכים תרבותיים ו

פעיליהם המגויסים לשירות הפורום משמשים כערוצי גיוס של האוכלוסייה לשורותיו של הארגון. 

ארגונים  34חברים לעומת  -60,000ארגוני עולים, שייצגו כ 42היו מיוצגים "בפורום הציוני"  -1995ב

 .1993ים בראשית חבר -40,000ו

גג שמשה רק אחד מן -התגבשות ההתארגנויות הקהילתיות תחת מסגרתו של "הפורום" כארגון

הערוצים לגיוס התמיכה של אוכלוסיית העולים בהנהגתו. אפיק יעיל לא פחות היוותה העיתונות 

ידי -ל עלהרוסית היוצאת לאור בישראל, במיוחד העיתון "וסטי" ששירת את הנהגת "הפורום", והופע

 ידי עיתונאים מקצועיים.-פעיליו המרכזיים ולא על

במהלך השנים הללו הלכה וגברה אכזבתם של העולים ממדיניות הקליטה הן של מפלגת "הליכוד" והן 

של מפלגת "העבודה". שתי המפלגות הללו לא השכילו להציב במקום ריאלי ברשימות לכנסת עולה 

ר. אי לכך, התגברה בקרב ציבור העולים תמיכה בהקמתה המועצות )חבר המדינות( לשעב-מברית

כי עמדותיו של ציבור   של מפלגת עולים אשר תייצג את האינטרסים של קבוצת אוכלוסייה זו. יש לציין

העולים, אשר מצאו ביטוי בעיתונות, בדבר הצורך בהקמתה של מפלגה עדתית שתייצג את הקהילה 

פחות מאלה של מנהיגותו שהיתה מלווה בזכר הכישלון הרוסית בחברה הסובבת, היו מהוססות 

                                                 
24

 .Zilber and Lerner, 1996   
25

 .Fein, 1995    
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התקיים כנס  1996. שלושה חודשים בלבד לפני מועד הבחירות הכלליות ביוני 1992הצורב בבחירות 

הייסוד של מפלגת "ישראל בעלייה" בראשותו של נשיא "הפורום הציוני" נתן שרנסקי. אין ספק, עם 

פעיליה ולגיוס המצביעים הוקמה למעשה כבר החל זאת, כי התשתית להקמת המפלגה, להכשרת 

מראשית השלב השני בהתפתחות הקהילה הרוסית בישראל, עם ארגונו המחודש של ה"פורום הציוני" 

אחוז מתוך  43נתח של  -1996וחיבורו של הארגון אל השטח. פעילי "הפורום" הצליחו לגייס ב

חברי כנסת ובעמדת מפתח  -7כה אותם בבעלי זכות ההצבעה.  היקף זה של התמיכה זי 400,000

, שנקבעו עקב 1999במאי  -15בממשלה בראשותו של בנימין נתניהו. סמוך לבחירות לכנסת ה

המשבר הקואליציוני, חל פילוג פוליטי בקהילה הרוסית. מפלגת עולים חדשה, "ישראל ביתנו", 

היתה שמפלגת "ישראל שנשאה אופי ימני רדיקלי למדי, התחרתה על קולות העולים. התוצאה 

מנדטים. למרות הפילוג, ואולי בגללו, זכו שתי  -4מנדטים ואילו המפלגה החדשה ב -6בעלייה" זכתה ב

מנדטים של הציבור הרוסי. פילוג נוסף חל בתוך "ישראל בעלייה" לאחר  -10המפלגות גם יחד ב

בתוך הקהילה הרוסית, הבחירות. מגמות אלה מעידות, לפחות בשלב זה, על תהליכי פיצול החלים 

שבהם מעורבות אמנם אוריינטציות פוליטיות אבל לא פחות מכך גם יריבויות אישיות חריפות. במילים 

לערך, בתהליכי שינוי לפחות במישור הפוליטי  -1996אחרות, הקהילה הרוסית מצויה, החל מ

 ומבחינה זו היא מצויה בתקופה השלישית בהתפתחותה.

 ב. מגמות עתידיות

גרים מברית המועצות לשעבר, אשר הגיעו לישראל בשנות התשעים הראשונות, נתונים בתהליך המה

של שינוי: הם עברו מעמדה של שוליות בחברה הישראלית, מהיעדר מסורת של "תרבות אזרחית", 

פורמלי וממבנה קהילתי  "אנרכיסטי" במישור -מהתארגנויות קהילתיות, שעיקרן במישור הבלתי

יעו תוך שבע שנים מראשית ההגירה להתבססות משמעותית במרכז החברה הפורמלי, והג

הישראלית. כך מתפתח מבנה קהילתי פורמלי, הירארכי והטרוגני במישור המקומי ובמישור הארצי, 

העל הארצי והמנהיגות -פורמליות. ארגון-שלבי, על בסיס הרשתות החברתיות הבלתי-במהלך דו

-, מתגבשים במהלך הזמן והם מתורגמים לבסיס כוח פוליטיהמוכרת, הזוכה ללגיטימציה רחבה

 ולכדי תפיסת עמדת מפתח בממשלה. 1996בשנת  -14מפלגתי משמעותי בבחירות לכנסת ה

לשונית, המבוססת על -במקביל, כמעט, בתחום התרבותי והאמנותי זוכה להקת "תיאטרון גשר" הדו

בגל העלייה האחרון, בפרס התיאטרון במאים ושחקנים עולים מחבר המדינות לשעבר, שהגיעו 

. כלומר, בתחום הפוליטי והתרבותי חודרים העולים תוך זמן קצר ביותר למרכז 1997הישראלי לשנת 

החברה הישראלית. להתפתחות זו אין מקבילה בתהליכי ההתגבשות של קהילת המהגרים אשר 

במחקר כלשהו על תהליכי  המועצות בשנות השבעים. היא איננה מוכרת גם-הגיעה לישראל מברית

השתלבותן של קבוצות מהגרים אחרות בחברה הישראלית, למעט המקרה של עולי גרמניה בשנות 

השלושים והארבעים אם גם בכמה הבדלים מהותיים. מאפייני אוכלוסיית המהגרים אשר קידמו את 

ן רמת גיבושם הקהילתי היו משקלם הכמותי והאיכותי המשמעותי בחברה הקולטת. כמו  כ

הרוסיפיקציה הגבוהה של הבאים, שניזונה באופן מתמיד מהגבולות הפתוחים בין חבר המדינות 

לשעבר לבין ישראל תרמה ותורמת עד היום לשימור הזהות והתרבות הרוסית של הבאים. היא תרמה 

פורמליות של הבאים, המורכבות בעיקר -גם לסימון גבולות הקהילה, במשותף עם הרשתות הבלתי

וצאי ארץ מוצאם. מאפיינים אלה יצרו את התנאים הבסיסיים להתארגנות הקהילתית בעוד תגובת מי

 הסביבה הקולטת ומאפייניה האיצו התארגנות זו.

התנאים הללו כללו את השינוי במדיניות הקליטה של הממסד אשר צמצם את מערכות התמיכה 

שוק בשלבים הראשוניים והקריטיים הפורמליות שהועמדו לתמיכה בעולים, תוך חשיפתם לכוחות ה

ביותר לקליטתם. הדבר יצר מצוקה משמעותית בקרב העולים הן במישור האינסטרומנטלי של אספקת 

ידי העיתונות הרוסית הענפה, -הצרכים הבסיסיים והן במישור הנפשי. מצוקה זו נחשפה והובלטה על
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הבאים. מצב זה אף הודגש עוד  שהתפתחה, כאמור, במקביל לגל ההגירה ויצרה מכנה משותף בין

יותר לנוכח העוינות הגוברת של האוכלוסייה הסובבת, הסטריאוטיפים והדעות הקדומות אשר מצאו 

 להן ביטוי באמצעי התקשורת ההמוניים ובדברי אישים בולטים בשלטון המרכזי. 

מבוטלים  היה פער בתחושה לגבי הישגי הקליטה: השלטון המרכזי נטה לציין את הישגיו הבלתי

בקליטת גל העלייה ההמוני בתום שש שנים לראשית הגל, במיוחד בתחום התעסוקה והדיור. העולים, 

מנהיגיהם וכלי התקשורת, שעמדו לרשותם, לעומת זאת, חזרו והצביעו על המצוקה הנמשכת: 

אחוז מהעולים, שהגיעו במהלך החומש הראשון של העשור,  63היו עדיין  1996מאי -באפריל

סקים בעיסוק השונה מעיסוקם בטרם העלייה, תוך מוביליות משמעותית כלפי מטה. תופעה זו מוע

פגעה במיוחד בבעלי ההשכלה הגבוהה. כמו כן נמתחה ביקורת על כך שמחצית מהעולים עדיין 

מתגוררים במועד זה בדיור בשכירות פרטית בשוק החופשי
26

. מצוקה זו היתה קשה במיוחד בקרב 

הוריות. נוצרה תודעה קולקטיבית בקרב העולים, אשר -ובקרב משפחות חד 45יל המבוגרים מעל ג

דחפה את העולים שנואשו מהשלטון המרכזי, יהיה אשר יהיה, להתארגנות בארגונים לעזרה עצמית 

גג אשר התגבש בהמשך למפלגה בעלת בסיס אתני. -בתחילה ולאחר מכן להתארגנות בארגון

ידי השלטון המרכזי, היתה נתפסת -מהשטח ולא הופעלה עלהתארגנות מסוג זה, אשר צמחה 

 בעשורים קודמים בחברה הישראלית כבלתי לגיטימית. 

תרבותי מגובש בחברה של שנות התשעים איפשרו לא -הפלורליזם הגורף והיעדרו של מרכז חברתי

עידוד רק פתיחות כלפי דפוסי ההתארגנות הקהילתית על בסיס מוצא וותק בארץ, אלא אף הענקת 

פורמלי והקצאת משאבים לטיפוח הדפוסים האתניים הייחודיים. אמנם משאבים אלה לא הוקצו 

מפלגתיים, אולם הם איפשרו את יצירת התשתית הארגונית לפעילות -ישירות לצרכנים פוליטיים

המפלגתית ברמה המקומית והארצית. גם הכשרת הפעילים הקהילתיים, אשר תרמו מניסיונם בארגוני  

 הגג ולמימוש עוצמתו הפוליטית ברמה הלאומית.-ווחה, החינוך, הבריאות והתרבות תרמה לארגוןהר

קשה לנבא היום האם התגבשות הקהילה הרוסית בישראל הינה תופעת קבע. ישנה הסתברות 

מסוימת שקהילה זו, הגדולה יחסית לכל קבוצות המוצא האחרות בחברה הישראלית, תתפוס בשלב 

-, מקום משמעותי, לפחות בטווח בינוני, במבנה הפלורליסטי-1997י, שהחל בהתפתחותה השליש

סקטוריאלי המתגבש והולך בישראל. עם זאת, ייתכן שלפנינו תופעה חולפת המסמלת שלב מעבר 

בלבד בתהליך קליטתם של עולי חבר המדינות לשעבר בחברה הישראלית, שבסופו של דבר ייטמעו 

במרכיב האשכנזי של חברה זו
27

. בשלב הנוכחי ניתן רק ללמוד על מגמות בולטות בהתנהגות 

האליטה הפוליטית של "מפלגת ישראל בעלייה" בשבתה בממשלה. מגמות אלה העידו על כך שנציגיה 

לא תפסו את תפקידם בממשלה אך ורק כמייצגי האינטרסים הקבוצתיים הצרים בלבד, אלא נקטו 

שלטון החוק ונושאים אחרים אשר אין להם קשר ישיר עמדה ברורה בנושא ביטחון, מדיניות חוץ, 

ידם במיקוח הקואליציוני. תפיסה זו -ידם ולתמורה שנדרשה על-לאינטרסים הקהילתיים המיוצגים על

של אליטה מגשרת ומתווכת בין הקהילה לבין החברה הכוללת איננה מהווה חידוש עבור מנהיגים 

כלל את עמדות מפלגת -אליטה זו )"וסטי"(, שביטא בדרךאלה וניתנת לאיתור גם בעיתון הייצוגי של  

 "ישראל בעלייה" ועמדות "הפורום הציוני".

השיגה קבוצת העולים מחבר   (Community empowerment)בתהליך של "העצמה קהילתית" 

המדינות לשעבר, תוך זמן קצר יחסית, שליטה על גורלה וסביבתה גם במישור הפוליטי. התהליך הזה 

ל כך, שתהליכי הסוציאליזציה והפיקוח החברתי בחברה הסובייטית הטוטליטרית והיעדר מעיד ע

מסורת של התארגנות קהילתית במשך שלושה דורות, לא היוו בסופו של דבר גורמים מעכבים בפני 

היררכית. הממצאים מצביעים על כך, שבתנאים מסוימים ניתן גם -התארגנות קהילתית פורמלית

                                                 
26

 .1996צמח וויזל,   
27
 .1995ראה גם סמוחה,  
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ו להגיע במישור הקהילתי מעמדה שולית,  פסיבית ואמורפית בחברה הקולטת, לקבוצת מהגרים ז

בשלב הראשון של העלייה, אל עמדות מרכזיות עצמאיות ופעילות בחברה, תוך שמירה על הגיבוש 

  הקבוצתי ועיגונו במערכת מוסדית פורמלית במישור המקומי והארצי גם יחד.

 מקורות  

מות האדם הישראלי, האמריקני, הגרמני והערבי בעיני נוער ישראלי, (, קווים לד1970בנימיני, ק., )

 .4ט"ז,  מגמות,

-74, 27, עיונים בחינוךשנה,  15מה נשתנה במשך  –(,דימוי הערבי בעיני נוער ישראלי 1980, )--

65. 

(, עמדות מדיניות ואזרחיות של נוער יהודי בישראל, האוניברסיטה העברית, המחלקה 1990, )--

 ולוגיה, ירושלים.לפסיכ

הספר -(, עמדות מדיניות ואזרחיות של נוער יהודי בישראל, האוניברסיטה העברית, בית1994, )--

 לחינוך, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, ירושלים.

(, הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל, מכון 1997יחיא, א., )-דון

 שלים.פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירו

, -12המפלגות הדתיות והבחירות לכנסת ה –(, דתיות ועדתיות בפוליטיקה הישראלית 1990, )--

 .32, מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים

 אביב.-, עם עובד, תלבחירות ובוחרים בישראל(, 1988דיסקין, א., )

 .19.6.1996פרגולה, ס., "הארץ" מיום -דלה

ספר -ות ליחסי חברה תקינים בין תלמידים יהודים לערבים בבתי(, נכונ1986הופמן, י., נג'ר, ק., )

 . 118-103, 44/43, עיונים בחינוך  ,תיכוניים

 , שנים שונות.שנתון סטטיסטיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, )למ"ס(, 

 , סקרי הכנסות, שנים שונות.--

והסביבה החינוכית,  חיפה:  (, זהות1978הלחמי, ב., רוחאנא, נ., )-לזרוביץ, ר., הופמן, י., בית-הרץ

 אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר החינוך הערבי ופיתוחו. 

  בישראל, בין יהודים לערבים (, זהות חברתית כמפתח להבנת מערכת היחסים1988ורדי, א., )

 לפסיכולוגיה.  חיפה: אוניברסיטת חיפה, המחלקה

 , ספריית פועלים.ישראל והעולם הערבי(, 1964כהן, א., )

אמונות, שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים (,  1993"ץ, א., לוי ש., לוינסון ח., )כ

 , מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי, ירושלים, דצמבר. בישראל

עיונים   ספר תיכוניים,-מייזלס, ע., גל, ר., )תשנ"ו(, שנאה לערבים בקרב תלמידים יהודים בבתי

  .178-159, 1-2, בחינוך

, תוספת סטטיסטית, הלשכה המרכזית 1953עד  1948העלייה לישראל, (, 1957ון, מ., )סיקר

 לסטטיסטיקה, ירושלים.

 (, דו"ח מחקר לאגודה לקרנות מחקר וחינוך.1985סמוחה ס., )

החברה ודמוקרטיה בישראל, בתוך: רם, א. )עורך(,  (, שסעים מעמדיים, עדתיים ולאומיים1993, )--

 .202-172אביב: ברירות, -, תלביקורתייםהיבטים  :הישראלית
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"קיבוץ גלויות? השפעות העלייה בשנות התשעים על  תחומים מרכזיים (, הרצאה בכנס 1995, )--

 אביב, האגודה סוציולוגית  הישראלית.-, תל1995יולי  בחברה הישראלית",

, מכון הנרייטה וערכיהם, ירושלים (, תלמידים בחינוך הממלכתי דתי. עמדותיהם1988ספקטור, )

 )דו"ח פנימי(. 53סאלד, פרסום מס' 

(, עמדותיהם של תלמידים ערביים כלפי יהודים כפרטים וכלפי ישראל 1970דיויס, נ.,  )-פרס, י., יובל

 .261-254(, 3, י"ז )מגמותכמדינה, 

' מחקר מעקב, מס -בישראל  -1995-1990(, הסתגלות עולי חבר העמים ב1996צמח מ., וויזל ר., )

 אביב, מכון דחף.-, תל5

-1996(, "מכולם יצא אחד", ההצבעה של הערבים בישראל בבחירות ב1999קופמן א., וישראלי, ר., )

, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1996הבחירות בישראל , בתוך אריאן, א. ושמיר, מ. )עורכים(, 

 ירושלים.

ישראלים -ערבים לגבי תוויות שונות שלתפיסות סטריאוטיופיות  טל, ד., )תשנ"ו(,-קמינסקי, מ., בר

  .157-121, 1-2, עיונים בחינוך כפונקציה של גיל ודתיות,

 , הוצאת אקדמון, ירושלים.ערביי ישראל בין פטיש לסדןשטנדל, א., )תשנ"ב(, 

, הוצאת מגנס, הערבים בישראל רציפות ותמורה(, כוח העבודה, בתוך ליש, א., 1981שמלץ, ע., )

 ירושלים.

י., )תשנ"ד(, תמורות בכפר הערבי בישראל, עיור בתנאי שוליות, בתוך: גרוסמן, ד. ומאיר, א.  שנל

 .150-128 גן,-אילן, רמת-, הוצאת ברהיישוב הערבי בישראל, תהליכים גיאוגרפיים)עורכים(, 
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3                  
 

 השפעות דמוגרפיות

 יעקב קופ

מיליון יהודים 4.9מיליון נפש, מהם  6-כאוכלוסיית ישראל מונה 
1

-יהודים. בין הלא-מיליון לא 1.1-כו 

אלף נוצרים וכמאה אלף דרוזים  -129אלף, והנותרים הם כ 900 -יהודים הרוב המכריע הוא מוסלמי 

, נמנו 1948השוואה, במיפקד הראשון, שנערך בישראל בנובמבר  (.  לשם1997)הנתונים הם לסוף 

  אלף יהודים, היינו, חל גידול פי שישה בפרק זמן של חמישה עשורים. 717אלף נפש, מהם  834

 

האוכלוסייה בישראל גילתה דינמיות רבה בחמישים שנותיה, לא רק בהיקפה אלא גם במאפייניה. 

אך במיוחד לגבי קבוצות המשנה בתוכה, שבהן עוסק הדיון.  הדבר נכון לגבי האוכלוסייה בכללה,

הדינמיות הזאת הביאה לתמורות ניכרות בגודלן היחסי של הקבוצות השונות ובמאפייניהן, בין היתר 

עקב הדיפרנציאליות במהותן ובעוצמתן של ההתפתחויות הדמוגרפיות. בפרק זה נסקרים התהליכים 

בקבוצות השונות המרכיבות את האוכלוסייה הישראלית הדמוגרפיים בזיקה לשינויים שחלו 

 ובמאפייניהן.

                         
1

 (.1ללוח  2הפנים )ראה הערה אלף תושבים שאינם מסווגים לפי דת במשרד  128.7כולל  

. האוכלוסייה בישראל 8491-8991 ציור 1
מיליונים
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)אלפים(. מקורות גידול האוכלוסייה 1לוח 
2

 

 אחוז 

מאזן 

הגירה  

 מהגידול

 גידול  

 שנתי

 אוכלוסייה

 בסוף

 התקופה

כל -סך 

 הגידול

 מאזן הגירה 

 הכל    מזה:-סך 

                   

 עולים

ריבוי 

 טבעי

אוכלוסייה 

בתחילת 

 התקופה

 

  כל  האוכלוסייה      

41.9   4.1   6,041 5,197 2,738   2,179  3,018 806  1948-98 

64.6 8.2 2,150 1345   971  870   475   806  1948-60 

37.7   3.2   3,121 902   415 340   562   2,150 1961-71 

19.6   2.4   4,064 936 325 184 753   3,116 1972-82 

5.9   1.8   4,560 526 120 31 495   4,034 1983-89 

56.0   3.5   5,619 1,059  703   593 466   4,560 1990-95 

37.7 2.5 6,014 429 205 162 268 5,612 1996-98 

  יהודים       

49.7 4.0 4,914 4,249 2,668   2,114 2,136 650 1948-98 

68.9   9.2   1,911 1,262 969   869  392  650  1948-60 

45.0   3.0   2,662 751   412   338  413 1,911  1961-71 

25.1   2.2   3,373 711  312   179 532  2,662  1972-82 

7.5   1.5 3,717 367 115   28 340 4,034 1983-89 

65.0   3.4 4,550 832  660   541 292   4,560 1990-95 

49.0 2.3 4,914 326 201 160 167 4,588 1996-98 

  יהודים -לא      

6.8 4.0   1,128 948 70   65 882   156  1948-98 

0.1   3.6 239 83   2   0   83 156 1948-60 

0.3 4.5   459 151  3   2   149 239 1961-71 

2.1   3.7  690 225  13   5   220 454  1972-82 

2.0   3.0   843 158  5 3 155  684 1983-89 

23.3   4.1   1,070 227  43 53 174 843  1990-95 

2.1 3.3 1,128 104 4 2 100 1,024 1996-98 

 

שני התהליכים הדמוגרפיים הראשיים הם הגירה וריבוי טבעי. הראשון מבין השניים, הגירה, פעל 

יהודים היתה -בעיקר באוכלוסייה היהודית: גלי העלייה היו מורכבים בדרך כלל מיהודים ואילו הגירת לא

יהודים במספרים ניכרים, -ת. בתקופה האחרונה חל שינוי בדפוס זה, כאשר הגיעו לארץ לאמצומצמ

המועצות לשעבר. כמו כן יש להזכיר, שבמהלך מלחמת השחרור עזבו ערבים רבים את -ובעיקר מברית

בין היתר משום מהימנות הנתונים  –כך למדינת ישראל. נקודת המוצא שבחרנו -השטח שהיה אחר

, שהוא המקור המהימן 1948בנובמבר  -8היא המיפקד הראשון שנערך במדינה, ב – הסטטיסטיים

 ביותר על אוכלוסיית ישראל בשנת הקמתה.

                         
2

כלל בני משפחה של עולים -תושבים שאינם מסווגים לפי דת במשרד הפנים, שהם בדרך 1990-95בשנים  
 הם הוכנסו לקבוצת היהודים.  -1996יהודים. מ-יהודיים, נמצאים בקבוצת הלא
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התהליך הדמוגרפי השני, ריבוי טבעי, פעל כמובן על כל קבוצות האוכלוסייה, אך השפעתו היתה 

ריבוי הטבעי, הגבוה מכרעת במגזר הערבי. למעשה, צמיחתו של מגזר זה נזקפת במלואה לזכות ה

כמעט כפליים מזה של האוכלוסייה היהודית. ועוד יש לציין, שבעשורים הראשונים למדינה היחס בין 

 כמעט שלושה לאחד. –שיעורי הריבוי הטבעי היה גבוה אף יותר 

שני המקורות לגידול האוכלוסייה,  הגירה וריבוי טבעי, פעלו אם כן, באופן נבדל על גודלן של שתי 

צות האוכלוסייה הראשיות. גם קבוצות המשנה, בתוך כל אחת מהקבוצות הראשיות, הושפעו קבו

בצורה נבדלת מגלי העלייה ומהתפתחות הריבוי הטבעי. הסעיף הבא סוקר את התפתחות העלייה ואת 

השפעותיה הנבדלות לפי קבוצות אוכלוסייה, ובסעיף שאחריו ייבחנו התהליכים בתחום הריבוי הטבעי. 

 ך הפרק יידונו התפתחויות דמוגרפיות נוספת שהתלוו לשני התהליכים הראשיים.בהמש

 .  הגירה1

האחד בראשית התקופה והשני בסופה; ביניהם, במהלך  –שני גלים ראשיים בולטים בעלייה לישראל 

היקף. העלייה ההמונית של ראשית -השנים היו מספר גלים משניים והתהווה רצף של עליות מצומצמות

קצב חסר  –ת המדינה בולטת מכולן, היא הכפילה את האוכלוסייה בארץ בתוך שלוש שנים תקופ

 תקדים, בכל השוואה, מקומית או בינלאומית. 

 

 

 

שבה אף היתה הגירה  1953וראויה להיזכר שנת  –לאחר שוך הגל הראשון היתה רגיעה קצרה 

. רוב הגלים היו מצומצמים ומיד לאחריה התחדש זרם העולים בגלים משתנים –שלילית קטנה 

בהיקפם, לעומת הגל הראשון, אך לאחרונה, בשנות התשעים, נשנתה התופעה של עלייה המונית, 
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רבעי מיליון נפש, מרביתם מארצות שהיוו בעבר את -ותוך פרק זמן קצר הגיעו ארצה יותר משלושה

 המועצות.-ברית

מיליון  -2.5ים שהגיעו לארץ היה יותר מבסיכום לחמישים השנים הראשונות של המדינה, מספר העול

לעיל(. על תרומתם המכרעת לגידול האוכלוסייה ניתן ללמוד ממשקלה של ההגירה  1נפש )ראה לוח 

אחוז מכלל הצמיחה מאז קום המדינה. פירוש  42בתוך הצמיחה הכוללת. מסתבר, כי העלייה תרמה 

ית ממה שהיא בפועל. להמחשה הדבר, שללא עלייה היתה האוכלוסייה מסתכמת היום בכמחצ

אלף נפש. מאז נוספו כתוצאה מריבוי טבעי  834היו בישראל  1948במספרים מוחלטים: בנובמבר 

 מיליון נפש.  -2.7)כלומר לידות פחות פטירות( בסך הכל קרוב ל

מיליון עולים, אך בהפחתת מספר היורדים אנו מקבלים הגירה  -2.5בכלל התקופה גם הגיעו לארץ כ

מיליון תושבים באמצע שנות  5.5מיליון נפש. כך הגענו לאוכלוסייה נוכחית של  -2בית נטו בת כחיו

התשעים. יש להדגיש, כי הריבוי הטבעי נובע גם הוא באופן מכריע מילודה של העולים עצמם. במלים 

ומה אחרות, הנתונים שהבאנו מייצגים את "התרומה הישירה" של ההגירה. אילו הוספנו גם את "התר

העקיפה", היינו אותו חלק מהריבוי הטבעי הנזקף לזכות העולים, היה מתברר כי אלמלא העלייה היתה 

 מיליון נפש. 2עד  1.5האוכלוסייה מונה היום לכל היותר  

העלייה בגלים השונים השפיעה לא רק על גודל האוכלוסייה, אלא גם על הרכבה לפי קבוצות מוצא. 

אפריקה היו שליש מכלל העולים ואילו שני שליש מהעולים -לידי אסיהבחלוקה הראשית המקובלת, י

 יבשות לידה מראה את התמונה הבאה:  -4אמריקה. חלוקה מפורטת יותר ל-נולדו בארצות אירופה

 מספרים מוחלטים וכאחוז מכלל העולים(. עולים לפי יבשת לידה )2לוח 

 מס' עולים יבשת לידה

 )אלפים(

אחוז מכלל 

 העולים

 100 2,591 הכל-סך

 15 377 אסיה

 18 465 אפריקה

 59 1,516 אירופה

 8 200 אמריקה

אם נפרט עוד ונבחן את ההרכב הפנימי של כל  קבוצה, נמצא, שלמעשה היו אלה חמש ארצות 

 דומיננטיות שמהן הגיעו העולים, והן: 

 עירק פולין מרוקו רומניה המועצות-ברית ארץ לידה:

 130 170 270 270 875 )אלפים( עולים

 

 70הברית )-אלף נפש: אירן וארצות 70עד  50שש ארצות נוספות הזרימו עולים בהיקף מצטבר של 

   אלף כל אחת( ואחריהן תורכיה, תוניסיה, תימן ואתיופיה.

אלף נפש, חציים מארצות אירופה  -700, הסתכמה ההגירה נטו בכ1951בגל העלייה הראשון, עד סוף 

אלף נפש, ובסיכום   -250מאסיה ואפריקה. בהמשך שנות החמישים נוספו עוד כואמריקה וחציים 

-אחוז מארצות אסיה 60אלף נפש, מהם  -900( תרמה ההגירה נטו קרוב ל-1948לאותו עשור )כולל מ

 אחוז מאירופה ואמריקה.  -40אפריקה, ו
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אחת ההשפעות חברתיות רבות. -להיקף זה של גל העלייה הגדול היו כמובן השפעות כלכליות

המכריעות קשורה לתחום של היערכות המשק לקליטת העולים, שחייב מאמץ אדיר בתחומים של 

שיכון, מקורות תעסוקה, אספקת מוצרי צריכה, ובעיקר מזון, הלבשה וכו'. מובן, שהשקעות בדיור חייבו 

מקורות  השלמה בהשקעות תשתית אחרות כמו תחבורה, כבישים, תקשורת וכדומה והמאמץ ליצירת

מדינה שזה  –תעסוקה חייב גם גיוס הון בהיקף נרחב. התנאים המקומיים במשק הקולט היו קשים 

עתה קמה, לאחר מלחמת קיום עקובה מדם, ללא אוצרות טבע, ובדרגת פיתוח כלכלי נמוכה למדי. 

פליטי אם  –בנוסף לזאת, גל העולים היה מורכב ברובו מעולי מצוקה, שהגיעו לארץ כמעט חסרי כל 

השואה מאירופה, ואם נוטשי ארצות ערב, אשר גם המבוססים שבהם, ובעיקר העולים מעירק, נאלצו 

 להשאיר מאחוריהם את מרבית רכושם הפרטי.

המתחים החברתיים ותולדותיהם נדונים בהרחבה בפרקים האחרים בספר זה, ואילו כאן אנו מתרכזים 

הראשון והרכבו כתקופה אשר במהלכה נקבעו  בתהליכים הדמוגרפיים. ניתן להצביע על העשור

 התנאים הבסיסיים למשברים מתמשכים, ובעיקר להבדלים בהיקלטות של בני גלויות שונות. 

לכאורה, כל העולים הגיעו ארצה בתנאי קליטה שווים בעשור הראשון, ובמספר דומה לשני הגושים 

כבו של הגל הראשוני, היינו מי שהגיעו העיקריים. אולם בתוך העשור הראשון יש חשיבות מיוחדת להר

במהלך קום המדינה, בעיצומה של המלחמה, ומיד לאחר מכן, בשנתיים הראשונות. בתקופה קצרה זו 

אלף איש הגיעו בשנים אלה  30אלף, לעומת זאת רק  -130)!( העולים מעירק,  כ כלהגיעו, למשל, 

קשה יותר, אך במובנים אחרים היה להם  ממרוקו. לכאורה, מצבם של העולים בשנים הראשונות היה

יתרון, של היותם בארץ בתקופת ההתהוות. באותו גל גם הגיעו מרביתם של עולי רומניה, פולין, 

ובולגריה, ולמעשה, חלקם הגדול עבר את תקופת "ההתחברות" והחיברות הישראלי עוד בהיותם 

 במחנות המעפילים בקפריסין ובמחנות המעבר באירופה. 

נות הששים היתה עלייה בהיקף ניכר, אך התנאים המשופרים במשק איפשרו קליטה מבוססת גם בש

ומאורגנת יותר מאשר בתקופות קודמות. יש גם לזכור, כי תוספת שווה של עולים לבסיס ראשוני גדול 

יותר, גורמת נטל יחסי קטן יותר: בראשית שנות המדינה, תושבים "ותיקים" קלטו עולים במספר דומה 

מספרם, היינו ביחס של כמעט עולה אחד לכל תושב. בשנות הששים היו אלה קרוב לשני מיליון נפש ל

תושבים קולטים. הדבר בא לידי ביטוי גם  -5אלף העולים, היינו ביחס של עולה אחד ל 400שקלטו את 

בתרומה היחסית של העלייה החדשה לגידול האוכלוסייה: בעוד שבשנות החמישים מספר העולים 

)בניכוי היורדים, היינו מאזן ההגירה נטו( היה כפול מהריבוי הטבעי )שהוא מספר הנולדים בניכוי 

 340אלף לעומת  400 –הנפטרים(, הרי שבשנות הששים היה הריבוי הטבעי גדול ממאזן ההגירה נטו 

 אלף. 

של התקופה: כאשר מדברים על שנות הששים, יש לציין שתי תופעות מרכזיות בהיסטוריה הדמוגרפית 

 -82ראשית, הפער בין מספר העולים ובין מאזן ההגירה נטו. בתקופה זו הסתכם מאזן ההגירה נטו ב

אחוז מן העלייה. אף שאין נתונים  18אחוז מכלל העולים, היינו, הירידה מן הארץ היתה שקולה כנגד 

ם כלכליים. שנות בדוקים בעניין זה, סביר להניח שהירידה בתקופה זו קיבלה תאוצה עקב גורמי

, נתנו את אותותיהן הברורים, והן ממחישות ממד חשוב בהצגת המשמעות 1964-66המיתון, 

 הקשר האפשרי בין מצב כלכלי לבין התפתחות של אוכלוסייה.  –הכלכלית של תנועות אוכלוסייה 

 תופעה שנייה המאפיינת את ההתפתחות הדמוגרפית בשנות הששים קשורה במלחמת ששת הימים.

כתופעה כלכלית ודמוגרפית היו למלחמה ולנגזרותיה השפעות מרחיקות לכת. לאחר רפיון ניכר 

בעלייה, חלה האצה משמעותית, ובתוך כך החלו להיפתח שני אפיקים חדשים יחסית. האחד הוא 

עלייה מארצות הרווחה, וארה"ב  –העלייה מבריה"מ, אפיק שלא היה קיים מאז קום המדינה, והשני 

 אפיק שהיה קיים גם לפני כן, אך בממדים מצומצמים ביותר. בראשן,
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-1961בראשית אותו עשור הגיע גם גל שני של עולים מארצות צפון אפריקה. גל זה הביא עימו בשנים 

אלף עולים, והוא היווה חלק גדול מן העלייה לישראל באותן שנים. המיתון  -100זרם של יותר מ 63

 -1967ב       גם בצד העלייה, ורק בעקבות מלחמת ששת הימים  שפקד את המשק דירדר את המצב

אלף בממוצע לשנה. מה שייחד את העלייה בשנים הללו הוא השינוי  40הואצה העלייה לכדי 

 התגברות העלייה מאירופה )בעיקר מבריה"מ( ומאמריקה. –במקורותיה, לאמור 

נית לאחר קום המדינה, ואף שגם אירופה היתה אחד משני מקורותיה החשובים של העלייה ההמו

בשנים מאוחרות יותר היתה עלייה משמעותית מאירופה, המקור הזה הלך והתמצה במשך השנים. רק 

עם פתיחת שערי בריה"מ נוצר פוטנציאל חדש מאירופה, ובמסגרת זאת גדל מספר העולים השנתי 

יים עולים לשנה בכל השנים . אמריקה "סיפקה" אלף עד אלפ-1970ו 1969אלף בשנים  -15מאירופה ל

בשנה זו השתווה מספר העולים  –אלפים  -10הגיע מספרם ל -1969מאז קום המדינה, אך ב

 כל העולים מיבשת זו בכל שנות החמישים.-מאמריקה לסך

עליות מחודשות אלה השתלבו היטב במרקם הכלכלי שהלך והתהווה בישראל בשנים שלאחר מלחמת 

של יציאה ממיתון כלכלי ואבטלה, ומעבר לצמיחה כלכלית מהירה,  ששת הימים. היתה זו תקופה

ידי העולים. כמו כן, -ובמיוחד לפיתוח תעשיות מתוחכמות ועתירות מדע, שהצריכו את הידע שהובא על

המצב הכלכלי המשופר איפשר קליטה מסודרת יותר, ובמיוחד קליטה כלכלית. השירותים החברתיים 

 , שהגיעה לשיאה בעשור השבעים.הגיעו גם הם לצמיחה מחודשת

מיליון יהודים  -2.5(, ובהם יותר מ1מיליון נפש )ראה לוח  3שנות השבעים נפתחות באוכלוסייה בת 

יהודים )מספר זה כולל בתוכו את התושבים הערביים של השכונות -אלף( לא 450וקרוב לחצי מיליון )

 350ולים בעשור השבעים הצטמצם לכדי הנכללות בירושלים הישראלית מאז איחוד העיר(. מספר הע

אחוז  57רבעים מהמספר שהגיע בעשור שלפני כן, ומאזן ההגירה נטו מכסה -אלף, שהם שלושה

דהיינו הירידה מן הארץ מקזזת כמעט מחצית מן העולים. בתקופה זו, הריבוי  –בלבד מכלל העולים 

מהתוספת הנובעת מתנועות הגירה,  אלף(, גדול פי כמה 532הטבעי של יהודים, כחצי מיליון נפש )

כל הגידול של האוכלוסייה היהודית מסתכמת ברבע בלבד. התרומה לכלל -ותרומת ההגירה נטו לסך

אחוז. עיקר העלייה בשנים אלה, ובמיוחד בחלקן הראשון, בא מאירופה  -20האוכלוסייה נופלת אף מ

 אלף עולים(. -60קרוב לאלף עולים( ומאמריקה ) -200מרוסיה, קרוב ל –)ליתר פירוט 

ידי מלחמת יום הכיפורים בחלקו הראשון -כלכלי בעשור זה מאופיין במידה מכרעת על-הרקע החברתי

חלקה במחצית הראשונה, אך עיקרה במחצית השנייה.  –ידי ההידרדרות הכלכלית -של העשור, ועל

ב ציבורית מודגשת עשור זה התחיל בתנופה ניכרת של השירותים החברתיים. אלה זכו לתשומת ל

עקב ההתעוררות של קבוצות פגיעות, בעלות הכנסה נמוכה, שהתגוררו בתנאי דיור נחותים, וסבלו 

לארץ והתעוררות חברתית -מקשיים חברתיים ומרגשות קיפוח. גם השפעות של תנועות דומות בחוץ

 בארצות המערב, בעיקר בארה"ב ובצרפת, נתנו את אותותיהן. 

וצרו גם בגלל הפער בין תנאי הקליטה של עולי המערב ובין תנאי הקליטה של הלחצים החברתיים נ

שנה בארץ, בתנאי מצוקה יחסית לעומת  -20ו 10עולי הדור הקודם, שמצאו עצמם, לאחר ותק של 

העולים החדשים, שזה מקרוב באו ונהנו כבר מראשית דרכם בארץ מתנאי קיום משופרים. תנועות 

הפוליטי שבו הוקדשה תשומת לב רבה יותר להבטחת הכנסתן של המחאה האיצו את התהליך 

משפחות מרובות ילדים, לשיפור מצבם של נכים, ולהקמת מסגרות של שירותים ציבוריים לאוכלוסיות 

נזקקות. עשור השבעים הוא עשור "הפריצה" של מערך השירותים החברתיים. התהליך השפיע על 

יקר במגזר הציבורי, והוא גם הושפע מהם לא מעט. בסיומו תחומים חשובים בפעילות הכלכלית, ובע

של אותו עשור החלה תקופה של דריכה במקום בפיתוח השירותים, שנמשכה עד ראשית שנות 

 התשעים.
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לשפל חדש(  –התהליך של האטת הגידול באוכלוסייה הגיע לשיאים חדשים )או שמא מוטב לומר 

אחוזים לשנה בלבד. תרומת  -1.8השמונים הצטמצם לכאשר שיעור הגידול של האוכלוסייה בשנות 

אחוזים בלבד. מאזן ההגירה נטו היווה חמישית מכלל העלייה, כלומר: אף  5ההגירה נטו ירדה לכדי 

אלף נפש בלבד; וזה  -40אלף עולים, מאזן ההגירה נטו הסתכם בכ -170שבשנים אלו הגיעו יותר מ

נפש. מספר העולים קיזז בקושי את הירידה מן הארץ. אלף  130לארץ בהיקף של -משקף הגירה לחוץ

-תופעה זו נמשכה עד לקראת סוף העשור, כאשר החלו להופיע ניצניה של עלייה מחודשת, מברית

המועצות, שהחזירה את המשק הישראלי לממדי קליטה שאותם הכיר רק בראשית קיומו.  בסופו של 

מיליון   3.9מיליון יהודים(, לעומת  3.7נפש )מהם  מיליון 4.6דבר מסתיים העשור  עם אוכלוסייה בת 

 מיליון יהודים( בראשיתו. 3.3)

המועצות, החל גל -שנות התשעים הביאו עימן תמורה משמעותית, כאשר בעקבות פתיחת שערי ברית

אלף  200עלייה גדול הנמשך באופן מתון יותר גם בימים אלה. בשלב הראשון הגיעו העולים בקצב של 

אלף.  60אלף לשנה, ובשנים האחרונות הוא נע בסביבות  70לאחר מכן הואט הקצב לכדי  לשנה, אך

גל עלייה זה סימן תפנית בהרכב המוצא של העולים, ובגלל גודלו היחסי הוא גם הגדיל את חלקם של 

יוצאי אירופה בתוך כלל האוכלוסייה. תוך כדי כך הוא הזין גם שינויים במאפיינים אחרים של 

הוריות או משפחות -ייה, כגון הרכב גיל קשיש יותר, משפחות קטנות יותר )ורבות מהן חדהאוכלוס

 יד עתירי השכלה.-יחידים(, ומשלחי

במקביל לגל עלייה מחודש זה החלה להתפתח בארץ תופעה של עובדים זרים, אשר רק חלקם באו 

כדי למצוא את פרנסתם.  באופן רשמי כעובדים, ואילו רבים מהם נכנסו לארץ כתיירים ונשארו כאן

בניגוד לגל העלייה, אין רישום מסודר על מספרם ותכונותיהם של מהגרים אלה. על פי אומדן של 

אלף,  -135על כ 1998הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עמד מספר העובדים הזרים בישראל בשנת 

אף גדולים יותר  קיימים גם אומדנים אחרים על פיהם המספרים הם כמחצית מהם עובדים ללא היתר.

אלף )אומדן משרד העבודה והרווחה(. מכל מקום  -190אלף לבין כ 135והם נעים בטווח שבין 

העובדים הזרים, מאופיינים, במידה רבה, כמשפחות של "בודדים" אשר באמצעות הכנסותיהם 

 מעבודה בארץ  מפרנסים את בני משפחתם שנשארו בחו"ל.

 . ריבוי טבעי2

סיו המשתנים השפיעו גם הם על כלל האוכלוסייה, אך בה בשעה שההגירה הריבוי הטבעי ודפו

החיצונית פעלה כמעט באופן בלעדי על האוכלוסייה היהודית )ובאופן דיפרנציאלי על קבוצות המוצא 

השונות בתוכה(, הרי שתהליך הריבוי הטבעי השפיע גם על התפתחות המגזר הערבי מול קבוצות 

 האוכלוסייה האחרות.

ג ריבוי טבעי מבטא את התוספת לאוכלוסייה מהילודה בניכוי תמותה. במרבית הארצות בעולם, המוש

הילודה היא במספרים גדולים מהתמותה, כך שהנוסחה של "ילודה פחות תמותה" מבטאת מספר 

חיובי. במרוצת השנים, מקום המדינה עד אמצע שנות השבעים, היה גידול כמעט מתמיד במספר 

יהודים. עם זאת קצב -יהודים ולא –הן בכלל האוכלוסייה והן בקבוצות המשנה שלה הלידות השנתי, 

אלף, ובחומש  -56אלף ל -50גדל מספר הלידות השנתי מ -1960ו 1955הגידול השתנה והלך. בין 

. ההאצה נמשכה במחצית הראשונה של שנות השבעים, עד להתייצבות מספר -10,000שלאחריו ב

 אלף ויותר.  -115אלף. באמצע  שנות התשעים חלה שוב קפיצה ל -100להלידות השנתי על קרוב 

תיאור ההתפתחות במספר  המוחלט של  לידות עשוי להטעות, ביוצרו את הרושם כאילו הפריון 

בישראל הוא בדרך כלל בתהליך של גידול. כדי להבין את הדבר לאשורו יש להיזקק למודד "פריון 

 -1996ה יולדת בממוצע, לאורך כל חייה. הפריון הכולל בישראל בכולל", שהוא מספר הלידות שאיש

 290נשים יולדות  100משמעו, שכל  2.9, כלומר, כל אישה יולדת בממוצע שלושה ילדים )2.9עמד על 

, ששיעור 29-25ילדים(. ממה מורכב הפריון הכולל האמור? חומשון הגיל הפורה ביותר הוא של גילאי 
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לכל החומשון. הקבוצות הבאות הן משני "צדדיו" של חומשון זה, כלומר  0.95 הפריון הסגולי שלו הוא

. אם נצרף אותם אל הפריון של 1.5, אשר יחדיו מניבים פריון חומשוני של 34-30וכן  24-20חומשוני 

 אחוז מכלל הלידות. 80לידות, שהן  2.5מתרחשות  35-20נמצא שבתחום הגילים  29-25גילאי 

לוסייה לקבוצות משנה, נמצא כי יש הבדלים ניכרים ביניהן. הפריון של יהודיות נמוך אם נפריד את האוכ

. בשני 4.6ואילו למוסלמיות נרשם בשנה האמורה פריון כולל של  -2.6מן הממוצע הכללי ומסתכם ב

האחד הוא הפריסה על פני החומשונים, והשני הוא  –היבטים נוספים נבדלות שתי קבוצות אלה 

לה על פני זמן. נתחיל בהיבט הראשון: המתכונת שמצאנו לעיל, של ריכוז בקבוצת ההתפתחות שח

, ושתי  קבוצות שוות בסמוך לה, חוזרת על עצמה וביתר הדגשה באוכלוסייה היהודית; לא כן 29-25

מפגר אחרי  34-30, בעוד שחומשון 29-25דומה מאד לחומשון  24-20חומשון  –אצל המוסלמיות 

 יהודיות האחרות, הדרוזית דומה למוסלמית, והנוצרית דומה ליהודית.-וצות הלאשתיהן. מבין הקב

 1990-94. הרכב הפריון הכולל באוכלוסייה, לפי גיל האישה, ממוצע 3לוח 

 מוסלמים יהודים כל האוכלוסייה 

 4.6 2.6 2.9 פריון כולל

 0.3 0.1 0.1 19עד 

20-24 0.7 0.5 1.2 

25-29 1.0 0.9 1.3 

30-34 0.7 0.7 1.0 

35-39 0.4 0.4 0.6 

40-44 0.1 0.1 0.2 

  

 

. מספר הלידות השנתי ציור 3
 אלפים

0

20

40

60

80

100

120

1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998

סה"כ

יהודים

מוסלמים



63 

ההיבט השני שבו נבדלות שתי האוכלוסיות הוא ההתפתחות שהיתה בתחום זה על פני 
השנים: באוכלוסייה היהודית היתה ירידה הדרגתית בשלושת העשורים הראשונים. 

התחדשה הירידה, בשנות השמונים נבלמה הירידה באופן זמני, ובראשית שנות התשעים 
 ולאחריה חלה התייצבות על רמה נמוכה יותר.

 . פריון כולל באוכלוסייה היהודית והערבית4לוח 

 1960 1970 1975 1980 1990 1998 

 2.7 2.6 2.8 3.2 3.4 3.5 יהודים

 4.8 4.7 5.5 7.3 8.5 9.2 מוסלמים

 

נקודת ההתחלה היתה  באוכלוסייה המוסלמית ההתפתחות היתה הרבה יותר דרסטית. ראשית,

)לעומת  9.3היה הפריון הכולל של המוסלמיות  -1960גבוהה כמעט פי שלושה מזאת של היהודים: ב

ליהודיות(. בראשית שנות השבעים עדיין שררה הרמה הגבוהה ורק במרוצת אותו עשור חלה  3.5

נות הגיל הצעיר, ירידה משמעותית, שאף הואצה בשנים שלאחר מכן. מעניין גם להצביע בנפרד על ב

 בראשית שנות השמונים. -0.25ל -1955ב -0.7ומטה, שהפריון שלהן ירד מ 19בגיל 

הביטוי הבולט ביותר לירידת הפריון באוכלוסייה הערבית הוא, שעל אף הגידול הרב בקבוצות היולדות, 

ולציה יהודים במשך שנות השמונים. סימ-היתה יציבות מלאה במספר המוחלט של הלידות אצל הלא

 43,000היו צפויות  1994על קבוצות הגיל של  1975פשוטה מראה, כי אילו חלו שיעורי הפריון של 

 .-28,000לידות, בעוד שהלידות בפועל במגזר המוסלמי באותה שנה הסתכמו ב

בקרב האוכלוסייה היהודית אפשר עוד לציין את תהליך ההידמות ההדרגתי של כל קבוצות המשנה אל 

, אך הוא שיקף שיעורים נבדלים מאד בין 3.6היה הפריון הכולל של היהודיות  1955נת הממוצע: בש

. התפתחות הפריון הכולל - יהודים,  ציור 4

מוסלמים, 5591-8991
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( מצד 5.7( מצד אחד, לבין ילידות אסיה ואפריקה )-2.6ו 2.8ילידות הארץ וילידות אירופה ואמריקה )

, והפער בין שלוש קבוצות המשנה הצטמצם מאד: שיעורי הפריון 2.7היה הממוצע  1998שני. בשנת 

 אפריקה, בהתאמה.-אמריקה ואסיה-לילידות הארץ, אירופה -3.1, ו2.3, 2.8: היו

באשר לתרומת הפריון הכולל לגידול האוכלוסייה, ניתן להבחין בהבדלים גדולים על פני זמן. בעשור 

הראשון היווה הפריון שליש מכלל הצמיחה וזה קרה למרות ששיעורי הפריון היו גבוהים למדי, לפחות 

ות האוכלוסייה. בעשור השני גדלה תרומתו של מקור זה ליותר ממחצית; ואילו בשנות בחלק מקבוצ

השבעים, על אף ששיעורי הפריון היו נמוכים בהרבה לעומת שנות החמישים, תרומת הריבוי הטבעי 

 היתה דומיננטית.

שפעל הירידה בשיעורי הפריון היתה צפויה לבלום את הגידול במספר הלידות השנתי, אולם הגורם 

בכיוון המנוגד היה צמיחתם של השנתונים "היולדים". ההשפעות המקזזות פעלו באופן נבדל בקבוצות 

האוכלוסייה השונות. במגזר היהודי הכריע מבנה הגיל את הירידה בפריון הסגולי, ועקב כך נמשך, 

צמצום הפריון ברוב השנים, גידול בממדי הילודה, על אף צמצום הפריון הסגולי. בקבוצה המוסלמית, 

את גידול הקבוצות היולדות: לפי הגידול בהיקפן של קבוצות הגיל היולדות  1975-85הכריע בעשור 

, אולם ירידת הפריון קיזזה את -1985ל 1975אחוז במספר הלידות בין  20של  ניתן היה לצפות לגידול

 הגידול הגילי והעמידה את מספר הלידות על מספר מוחלט קבוע.

היהודית קיזזו במידה ליך המקזז אצל הערבים, דפוסי הפריון הנבדלים בתוך האוכלוסייה במקביל לתה

מסוימת את השפעות ההגירה החיצונית. שיעורי הפריון של הקבוצות השונות באוכלוסייה היהודית 

אפריקה עדיין גבוהים מאלו -אמנם הלכו והתכנסו על פני השנים, ואף כי שיעורי הפריון של יוצאי אסיה

של יוצאי אירופה ואמריקה, הרי שעיקר ההשפעה היתה בעשורים הקודמים. מכל מקום התוצאה של 

ההשפעות המקזזות היא, שהרכב האוכלוסייה הנוכחת, ברוב השנים, נחלק כמעט שווה בשווה בין 

 אמריקה.-שתי קבוצות המוצא, למרות שבהרכב העולים היה ייצוג הרבה יותר גדול ליוצאי אירופה

 אה המספרית הבאה תמחיש את הדברים:ההשוו

 1950 1960 1970 1980 1993 

    אמריקה בקרב:-אחוז יוצאי אירופה

 69 63 61 64 69  אוכלוסייה מקורית + עולים

 52 48 48 55  אוכלוסייה נוכחת

במלים אחרות, שיעורי הפריון הנבדלים קיזזו במידה רבה את השפעת העלייה, מבחינת הרכב 

 ייה לפי מוצא.האוכלוס

והיא קבוצת החרדים  –השפעה מקזזת מסוג דומה ניתן למצוא בקבוצה ספציפית הרלבנטית למחקרנו 

בישראל. אין נתונים רשמיים ישירים בתחום זה, אבל אפשר להמחיש זאת בעזרת השוואה בין העיר 

חישובים שערכנו, ברק, המאופיינת בשיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית, ובין ערים אחרות. לפי -בני

 2.1בממוצע ארצי לאוכלוסייה היהודית, ולעומת  2.6לעומת  5שיעור הפריון הסגולי בעיר בני ברק הוא 

אביב וחיפה. כתוצאה מכך, העיר בני ברק שמרה על גודלה היחסי, על אף שמעטים -בערים כמו תל

 בלבד מקרב העולים הגיעו לעיר זו.

דובר עד כאן על המרכיב הראשון, הגדול יותר, והוא ילודה. .  בהקשר לריבוי טבעי תוחלת חיים 

המרכיב השני, הקובע יחד עם קודמו את הממדים הסופיים של הריבוי הטבעי, הוא התמותה. שיעורי 

התמותה היו בקו עלייה בשלושת העשורים הקודמים, ואין הדבר משקף בהכרח הרעה, שהרי שיעור 

מודד שאינו משמעותי אם אין  –כל האוכלוסייה -ירות בסךהתמותה הוא המנה של חילוק מספר הפט

מתחשבים בהרכב הגיל של האוכלוסייה. כדי להציג את הדברים בצורה משמעותית יותר, מן הראוי 
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להסתכל על שיעורי פטירות לפי גיל, ואלו אכן מראים ירידה ממשית על פני השנים. נציג את הנושא 

 הנשארים בחיים בגילים שונים.   דרך הגורם המשלים לו, דהיינו שיעור

נתונים על הישארות בחיים במספר גילים בתקופות שונות מעידים על ההתקדמות הרבה  שחלה בשתי 

קבוצות האוכלוסייה, אף כי נותר הבדל מסוים בין הרמות המוחלטות של שתי הקבוצות. בשנים 

ילו בשנות התשעים עלה שיעור אחוז מהנולדים, וא 95הכל -בסך 5הראשונות למדינה שרדו עד גיל 

אחוז. הנתונים שהזכרתי  -95אחוז ל -87עלתה מ 50אחוז. ההישרדות עד גיל  -99השורדים ל

אחוז לגיל  97מתייחסים לגברים. אצל הנשים נמצאה מגמה דומה, אם כי ברמה מוחלטת גבוהה יותר )

אחוז לגברים  93של היהודים: יהודים דומים למדי, אך הרמה נמוכה מעט מזו -(. הנתונים לגבי לא50

 .50אחוז נשים, בגיל  -95ו
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 . תוחלת חיים, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה5לוח 

 ערבים ואחרים יהודים כל האוכלוסייה 

 גברים נשים גברים נשים גברים נשים 

1949  . .    . .    67.6   64.9   . .    . .    

1950-54 . .    . .    70.1   67.2   . .    . .    

1960-64 . .    . .    73.1   70.6   . .    . .    

1970-74 73.4   70.1   73.8   70.6   71.9   68.5   

1980-84 76.1   72.7   76.5   73.1   74.0   70.8   

1985-89 77.4   73.8   77.8 74.1   75.5   72.7   

1993-97 79.6   75.7   80.0 76.1   77.3 74.1   

 

על סמך נתוני  הפטירה  ומשלימיהם,  שהם  נתוני  ההישרדות  בחיים, מחשבים את תוחלת החיים 

בגילים נבחרים. מדידה זו מלמדת, כי העשור הראשון למדינה היה דרמטי ביותר, כאשר תוחלת החיים 

 בעשור השני. במשך עשור נוסף לא חלה כל התקדמות, אך -71בעשור הראשון ל -67עלתה מ 0בגיל 

 -75.5במהלך שנות השמונים חזר ונשנה הזינוק שהיה בעשור הראשון, ותוחלת החיים מגיעה עתה ל

לגברים. הנתונים לגבי הנשים דומים במתכונתם לאלו של הגברים אך הם גבוהים יותר ברמתם 

יהודית מפגרת מעט: -. האוכלוסייה הלא-80המוחלטת, כאשר כיום מגיעה תוחלת החיים של נשים ל

 אצל יהודיות(. 80)לעומת  77 –ולנשים ההבדל אף גדול יותר  74ת בלידה לגברים היא התוחל

קטע נפרד ראוי לייחס בתחום זה לתמותת תינוקות. שינויים בתחום זה מלמדים על טיבם של שירותי 

הבריאות כמו גם שירותי המניעה והטיפול בתקופת ההריון. פטירת תינוקות באוכלוסייה היהודית ירדה 

כיום. אצל ילדות השיעור נמוך עוד יותר, והירידה  -8)לאלף לידות חי( בשנות הששים לפחות מ -30מ

יהודית התפרסמו נתונים לגבי מוסלמים החל בשנות השבעים -. לגבי אוכלוסייה לא-6.5ל -24היתה מ

לאלף.  13גם כאן חל שיפור על פני השנים, אך ההבדל לעומת היהודים הוא ניכר ועדיין עומד על  –

השינויים וההבדלים בתחום זה משקפים בין היתר שינויים והבדלים בטיב שירותי המניעה השונים 

 )כולל גילוי מוקדם של פגמי עוברים( וברמת החיים.

 . מבנה הגיל3

ישראל של שנות התשעים היא בעלת הרכב גיל צעיר מאד, אולי הצעיר ביותר מבין הארצות בדרגת 

הספרתית, בעוד שבארצות רבות -קשישים נושק אך בקושי את הרמה הדוהתפתחות דומה. שיעור ה

 -30כ –אחוז. המשלים לכך הוא ריבוי הילדים  15באירופה השיעור עבר כבר מזמן את הרמה של 

ארצות, ראה לוח  -15)ממוצע ל בארצות שונות באירופה  -17.3, בהשוואה ל14עד  0אחוז הם בגיל 

6.) 
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 1996אה בינלאומית,  . הרכב הגיל, השוו6לוח 

 +65 15-64 15עד  

 12.1 66.7 21.2 אוסטרליה

 12.0 65.7 22.3 הברית-ארצות

 16.3 65.9 17.8 בלגיה

 15.7 65.0 19.3 בריטניה

 16.2 67.9 15.9 גרמניה

 15.5 65.4 19.1 צרפת

 15.0 67.4 17.6 שוויץ

EU- 15 17.3 67.0 15.7 

    ישראל:

 9.5 61.1 29.0 להכ-סך

 11.1 62.0 26.4 יהודים

 2.6 54.8 42.6 מוסלמים

 

האיפיון הצעיר של תושבי ישראל חל על שתי קבוצות האוכלוסייה הראשיות, אך במגזר הערבי 

אחוז בכלל האוכלוסייה,  10מהווים  4העוצמה חזקה הרבה יותר. כך למשל, תינוקות ופעוטות עד גיל 

אחוזים  9.9ומעלה הם  65מנגד, הקשישים גילאי  אחוז. 17אבל בקרב המוסלמים הם מהווים 

 אחוזים בלבד בקבוצה המוסלמית. 2.6באוכלוסייה הכללית אבל הם מהווים מיעוט מבוטל של 

הרכב הגיל של האוכלוסייה הוא, אם כן, צעיר מזה של ארצות אחרות בנות השוואה, אבל בפני עצמה 

גיל באותה עת היה צעיר יותר, ואחוז הרכב ה –עברה ישראל כברת דרך ארוכה מאז ראשיתה 

 אחוזים. 4הקשישים לא עלה על 

התמונה התמציתית הזאת, מרשימה ככל שתהיה, אינה מפגינה במלואה את ייחודיותו של מבנה הגיל 

של אוכלוסיית ישראל. ביטוי מלא לייחודיות זו יש לחפש בהרכב המפורט יותר של הגילאים השונים, 

לחומשונים, היינו לקבוצות של חמישה שנתונים. בבדיקה כזאת מתגלות שתי ואותו נציג תוך חלוקה 

תכונות מרכזיות המאפיינות את מבנה הגיל הישראלי: "אי סדירות אורכית )אנכית(" מצד אחד, 

ו"סדירות מחזורית רוחבית" מצד שני. אך לפני שניכנס לעומקו של העניין ולהבהרת שני האיפיונים 

קבוצתיים שמצאנו בשני התהליכים הדמוגרפיים, הגירה וריבוי -דומה להבדלים הביןשהוזכרו נציין, כי ב

התמונה הייחודית  –טבעי, גם כאן מתגלים דפוסים נבדלים בקבוצות האוכלוסייה השונות, וליתר דיוק 

 שתוצג בהמשך חלה רק על המגזר היהודי.

חומשונים השונים. מבנה גיל קלסי האיפיון הראשון, אי סדירות אנכית, מתייחס לגודלם היחסי של ה

מתואר בדרך כלל  כפירמידה, אשר בבסיסה הרחב נמצאים החומשונים הצעירים, שחלקם באוכלוסייה 

גדול באופן יחסי, ובקודקודה הצר נמצאים בני הגיל הגבוה, ששיעורם באוכלוסייה מועט. כל 

יל. זהו הדפוס שאיפיין בעבר, החומשונים שבתווך הם בהיקף הולך ומצטמצם ככל שעולים בסולם הג

מבנה הגיל של קבוצה זו  –ומאפיין גם היום, במידה רבה, את האוכלוסייה הערבית בארץ, כלומר 

בישראל תואם את המבנה הקלסי של פירמידה סדירה, האופיינית לארצות מתפתחות. לא כן הדבר 

ולא דמה אף בראשית  –ומה לגבי החלק היהודי באוכלוסייה, אשר לא זו בלבד שהמבנה שלו אינו ד

לפירמידה, אלא הוא גם חורג מהדפוס הדומה למלבן, המתפתח בארצות אירופה. תבנית  –המדינה 

מלבנית משמעה, שכל קבוצות הגיל דומות בגודלן, וזו צורה שאינה קיימת באופן טהור גם במקומות 

במיוחד בשנים הראשונות, אחרים, אבל בהרבה ארצות מפותחות המבנה נוטה לכיוון כזה. בישראל, 

 1948אם פירמידה ואם מלבן. לשם המחשה, במיפקד  –לא ניתן היה לזהות צורה סדירה כלשהי 
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היתה אי סדירות קיצונית, כשגודל החומשונים עלה וירד  40עד  -5נמצא, כי בתחום רחב של גילים, מ

 לסירוגין, כמתואר להלן:

 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 קבוצת גיל

 73 57 64 66 60 62 57 אלפים

 מדד: גילאי

9-5=100 

 

100 

 

109 

 

105 

 

118 

 

114 

 

101 

 

130 

 

מספר נפשות גדול יותר מכל חומשון צעיר ממנו.  -1948כללו ב 39-35אפשר לראות בטבלה, שגילאי 

 .29עד  20דוגמאות אחרות לכך הן גילאי 

רוחבית", נובע בחלקו מהתכונה החריגה הקודמת. כדי האיפיון השני שהזכרנו, "סדירות מחזורית 

המציג את חמשוני הגיל על פני התקופה כולה. הלוח מתאר  7לעמוד על משמעות המושג נתבונן בלוח 

את גודלם )באלפים( של החומשונים השונים. ניתן לראות בו קו אלכסוני שלאורכו מתגלה התופעה 

אלף, ואילו כל החומשונים  -250דר גודל של קרוב להבאה: כל החומשונים שמעל אותו קו הם בס

בכל חומשון. מניתוח הדפוס הזה ניתן להסיק, שבסביבות שנת  -150שמתחת לקו הם בסדר גודל של כ

אלף בעשורים שקדמו למדינה, לסדר  -150חלה קפיצה בגודלו של החומשון הטיפוסי הנולד, מ 1950

הברית, למשל, שבה התרחש -בשונה מהמקובל בארצותאלף בשנות קום המדינה. אולם  250גודל של 

baby boom  פעמי )באותה תקופה( ואחר כך חזר היקף הלידות פחות או יותר לקדמותו, בישראל -חד

פעמי. הגידול הזה -נשארה בתוקפה הרמה החדשה. כלומר יש כאן עליית מדרגה, ולא גידול חריג חד

ל הגבוהות יותר ומעלה בסופו של דבר את כל הולך ומתפשט בהדרגה ובהתמדה אל קבוצות הגי

 חומשוני הגיל לרמה הגבוהה יותר. 

לעובדה זאת יש השלכות מסוימות שנדון בהן בהמשך, אבל כאן המקום להפנות את המבט אל  שנת 

אלף. ניתן לראות כי גם הפעם  340, בהיקף גדול משני קודמיו, 0-4שם אנו מוצאים חומשון  – 1975

מאותה שנה ואילך, החומשונים הצעירים  –פעמית אלא עליית מדרגה חדשה -חדאין זו קפיצה 

אלף. ההסבר לגידול זה נעוץ כמובן בהשפעת התהודה של  -350מתמידים ברמה הגבוהה יותר, של כ

היינו  –שנה  25הזינוק הראשון: השנתונים הגדולים שנולדו בראשית שנות המדינה הגיעו כעבור 

לגיל הפריון, ומספרם הגדול יותר של השנתונים המולידים הללו  הניב מספר  –באמצע שנות השבעים 

 גדול מבעבר.

"סדירות מחזורית רוחבית".  –תיאור זה מסביר את המושג בו השתמשתי בראשית הדברים, לאמור 

 100, בסדר גודל של 4-0שנה מתרחש זינוק יציב בגודלו של חומשון גילאי  25במחזוריות דורית של 

פשות נוספות. החומשון המוגדל עובר אחרי חמש שנים לשכבת הגיל הגבוהה יותר ואליו מצטרף אלף נ

שנה כל השכבות המרכיבות  20חומשון חדש בהיקף המוגדל החדש. כך נמשך התהליך, עד שכעבור 

, הן בהיקף מסיבי מוגדל, ויוצרות בסיס פירמידלי מוצק, שבכוחו 20את גיל הילדות והנעורים, עד גיל 

 לאזן את הגידול המתרחש בשכבות הגיל הקשיש.
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 )אלפים(שנים  5. האוכלוסייה היהודית בקבוצות גיל של 7לוח 

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

0-4 220 242 277 340 360 368 382 407 

5-9 234 243 248 287 347 355 385 413 

10-14 210 259 252 258 292 332 365 410 

15-19 142 245 270 268 263 293 350 391 

20-24 134 162 258 288 276 267 305 379 

25-29 132 140 167 260 292 268 276 322 

30-34 125 137 143 163 263 279 282 299 

35-39 129 134 139 149 164 257 294 304 

40-44 105 141 137 148 151 163 271 313 

45-49 122 116 144 146 149 152 167 292 

50-54 114 131 117 149 145 146 160 176 

55-59 81 119 130 118 147 142 149 178 

60-64 67 84 115 128 115 142 146 161 

65-69 38 66 78 111 120 102 142 158 

70-74 30 37 57 71 97 114 99 142 

75+ 28 42 52 76 101 138 174 204 

 

המסקנה המתבקשת היא, שבאוכלוסייה היהודית בישראל פועל מנגנון דמוגרפי ייחודי, כמעט 

"אוטומטי", אשר בלם את תהליך ההזדקנות המואץ, השכיח בעולם המפותח. לכך יש משמעות לא רק 

בניתוח ההתפתחויות בעבר אלא גם בהערכות ובהיערכות לטווח הארוך, עמוק אל תוך המאה 

 העשרים ואחת.

מתכונת הדמוגרפית שתוארה גוררת תופעות משניות רבות, שמהן נזכיר רק אחת: סמיכותו של ה

חומשון נתון בשנה כלשהי אל האלכסון משמעה, שבאותה שנה גדלה קבוצת הגיל הזו באופן דרסטי, 

ועקב כך נוצר לחץ על שירותים שונים הניתנים לאותו שנתון, או נוצרות הזדמנויות חדשות הרלבנטיות 

אחוז מספרם של גילאי  -60שנים, גדל ב 5, בפרק זמן קצר של -1965ל 1960לאותו גיל. למשל, בין 

ספר תיכוניים, לגיוס לצבא, וכו'. זהו שיעור צמיחה עצום בפרק -, שהם הקבוצה הרלבנטית לבתי19-15

משום לא היה כל לחץ על מערכת החינוך היסודי,  -1980ל 1965זמן כה קצר. ודוגמא אחרת: בין 

נשאר יציב. שתי הדוגמאות מבהירות שהתהליך הדמוגרפי מחייב התאמה  14-10שגודלו של השנתון 

שנה בתכנון המערכות השונות. המתכונת הזו נשמרה במידה רבה גם עד ימינו,  25-20מחזורית של 

 למרות שהתערפלה במעט בשנים האחרונות, עקב בואו של גל העלייה המחודש.

מאפיינת את האוכלוסייה היהודית בכללה, אך לא בהכרח את מרכיביה השונים. ההתפתחות שתוארה 

דורית כזאת -בדיקת הנושא איננה פשוטה, לפי שהסטטיסטיקה המתפרסמת איננה מספקת תמונה רב

היה, לפי נתוני הלשכה המרכזית  -1993אפריקה ב-לפי מוצא. כך, למשל, מספרם של יוצאי אסיה
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, מספר קטן יותר ממה שהיה 4-0אלף נפש בגיל  18י אותו רישום היו אלף. לפ 738לסטטיסטיקה, 

אלף. ההסבר לכך טמון בעובדה שבני הדור השלישי של  738צפוי להימצא עבור אוכלוסייה בגודל של 

ישראל", מבלי לייחס לקבוצות המוצא -אפריקה מופיעים בסטטיסטיקה תחת הכותרת "מוצא-עולי אסיה

להן. תרגיל חלקי שביצענו כדי לבחון את העניין הצביע על כך, שהמקור  השונות את החלק הרלבנטי

יוצאי אסיה ויוצאי אפריקה,  –אמריקה, בעוד שבשתי הקבוצות -הסדירות הוא בקרב יוצאי אירופה-לאי

ניתן לזהות מבנה פירמידלי קלסי. גם התפלגות הגילים של אוכלוסייה זאת  –ובמיוחד אצל האחרונים 

 ה על אי הסדירות. ( מצביע8)לוח 

  1956)מפקד(,  1948. התפלגות גילים של יוצאי אירופה הוותיקים, 8לוח 

 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

1948 3,383  10,121  28,246  39,757  46,548  45,679   60,740   47,259  

1956 24,158  21,443  18,702  35,775   48,057   68,365  65,673   78,286  

מצאנו כי ההגירה, כאחד משני התהליכים הדמוגרפיים הראשיים, תרמה לא רק לגידול האוכלוסייה 

 מבנה הגיל. –ולשינוי הרכבה, אלא גם הניבה תוצאות מורכבות באיפיון דמוגרפי אחר 

 –ומוסיפה להתרחש   –כאמור לעיל, המתכונת הייחודית של התפתחות מבנה הגיל התרחשה 

באוכלוסייה היהודית בלבד. במגזר הערבי, לעומת זאת, מבנה הגיל היה ונשאר פירמידלי, עם בסיס 

רחב של הגילאים הצעירים וקדקוד צר של קבוצת הקשישים. יחד עם זאת ניתן להבחין בשינוי ניכר על 

טא הדבר פני זמן, המתבטא בהרחבת שכבות הביניים, על חשבון הקבוצות הצעירות. באופן גרפי יתב

בפירמידה צרה פחות מכפי שהיתה בעבר. ביטוי מספרי לכך אפשר למצוא, למשל, ביחס בין שלוש 

היה היקפה  1970(. בשנת 49-45(, ומבוגרים )29-25(, קבוצת הביניים )4-0קבוצות גיל: הגיל הרך )

וים יותר אחוז( מגודלה של קבוצת הגיל הרך, ואילו  כיום הם מהו 35של קבוצת הביניים שליש )

אחוז מבני הגיל הרך ומאז עלה שיעורם  15, היוו 45-49אחוז(. המבוגרים, גילאי  56ממחצית מהם )

 אחוז(.  23לכדי רבע )

הנתונים הללו מלמדים, כי המנוף הדמוגרפי באוכלוסייה הערבית גדול בהרבה מזה של המגזר היהודי, 

בנה הפירמידלי במגזר זה יוסיף להתקיים עוד ולפי קצב השינוי בשני העשורים האחרונים, נראה כי המ

חברתיות שונות. מבחינה כלכלית מצביע -שנים רבות. לעובדה זו יש, ללא ספק, משמעויות כלכליות

הדבר על יחס תלות גבוה, כלומר כל מפרנס צריך לדאוג לקיומן של נפשות רבות יחסית, התלויות בו. 

מוכה מן הממוצע הכללי, הרי שההכנסה לנפש בהינתן שרמת ההכנסה הממוצעת במגזר הערבי נ

נמוכה אף יותר, עקב התלות הדמוגרפית הגבוהה. בהיבט הרחב יותר נראה שדפוסי התצרוכת, 

הפרטית והציבורית גם יחד, מוטים באופן ברור לכיוון הגילאים הצעירים. במערכת החינוך, למשל, 

ות חשובות אחרות אפשר למצוא תתחייב התרחבות מתמשכת עקב הדינמיקה הדמוגרפית. השלכ

 כלכליים אחרים.-בריבוד החברתי, בהתפתחות דפוסי המשפחה, ובגורמים חברתיים



71 

 . המשפחות והרכבן4

איפיון דמוגרפי בעל זיקה מיוחדת להרכב העדתי הוא המבנה המשפחתי של האוכלוסייה ושל קבוצות 

ר הערבי, מביא לכך שמשק הבית משנה בתוכה. הפריון הגבוה, יחסית, של ישראל, במיוחד במגז

 -1998כל משקי הבית הגיע ב-הטיפוסי מורכב ממספר נפשות גדול מהמקובל בארצות המערב. סך

. מסביב לממוצע זה היה פיזור גדול של 3.4מיליון, וגודלה הממוצע של משפחה היה בממוצע  -1.7ל

אצל  3.8אמריקה, דרך -רופהאצל הוותיקים שבקרב יוצאי אי -2.2מ –קבוצות האוכלוסייה השונות 

 נפשות בממוצע. 5.5יוצאי אפריקה, ובקצה העליון מוסלמים, שמשק ביתם הממוצע כלל 

הממוצעים האמורים מסתירים, מטבע הדברים, מקרים קיצוניים יותר, עם שכיחות נמוכה אך לא 

ומעלה.  נפשות 6אחוז מהמשפחות היו  -13נפשות ויותר. כ 10מבוטלת, של משפחות גדולות של 

כלל באופן שלילי עם רמת -התופעה הזאת היתה שכיחה יותר בעבר, והיא היתה מתואמת בדרך

כלכלי. על רקע זה, נבחרה האסטרטגיה של קיצבאות ילדים כדי ללחום -ההכנסה והמעמד החברתי

בעוני מבלי להיזקק למבחני הכנסה. הימצאותם של ילדים רבים במשפחה נחשבה לכשעצמה 

מהימן למיעוט ההכנסה של המשפחה, המצדיק התערבות באמצעות המנגנון של תשלומי לאינדיקטור 

העברה. כיום נמצא, שהטיפול באמצעות הקיצבה מתמקד במידה רבה במספר קטן של קבוצות 

אוכלוסייה: חלקים מסוימים במגזר הערבי, משפחות חרדיות במגזר היהודי, עולים מאתיופיה, 

 ים  שונים.ויושביהם של אזורים פריפרי

ראוי להוסיף עוד, שהמשפחה הגדולה שהיתה טיפוסית בעבר ייצגה גם תבנית חברתית מסוימת שבה 

שררה אחריות הדדית ניכרת. במיוחד בלט הדבר בכל הקשור לטיפול בקשישים, אשר נזקקו רק 

לעתים רחוקות לטיפול מוסדי במשפחות אלה. ברבות הימים, הצטמצמות המשפחות לוותה גם 

 כלל בביצוע מקומי( לטיפול בקשישים.-הגת הסדרים מוסדיים במימון ממלכתי )אך בדרךבהנ

שינוי אחר שהתפתח על פני השנים הוא הגיל בנישואין. עיתוי הנישואין הינו גורם משמעותי בתהליך 

היווי המשפחות והתפתחותן. הנתונים הקיימים מלמדים כי הגיל הממוצע בנישואין גבוה יותר אצל 

יהודים, אבל הפער ביניהם הלך והצטמצם על פני השנים. בשנות הששים -ם מאשר אצל לאיהודי

, לגברים ונשים בהתאמה, ואילו -22.0ו 26.4המוקדמות, ממוצעי הגיל בנישואין של זוגות יהודיים היו 

, בהתאמה לגברים ונשים(. -19.7ו 23.5אצל מוסלמים הגיל היה צעיר יותר בשנתיים עד שלוש שנים )

מלמדים, כי הגיל אצל גברים יהודיים הוא ברמה דומה לזו שלפני שלושה  1998הנתונים לשנת 

עשורים, אבל אצל מוסלמים חלה עלייה ניכרת בגיל הנישואים, והפער בין שתי הקבוצות הצטמצם לכדי 

ן פחות משנתיים.  אצל נשים התהליך מורכב יותר: הגיל עלה בשתי קבוצות האוכלוסייה אך הפער בי

היהודיות למוסלמיות גדל. אפשר להציג זאת גם בדמותו של הפרש הגיל בין בני הזוג: במגזר היהודי 

הצטמצם ההפרש מארבע שנים וחצי לכדי שנתיים וחצי, ואילו אצל המוסלמים נשמר הפרש יציב של 

משמעית. יש במספרים -כמעט ארבע שנים. המשמעות החברתית הגלומה בהתפתחות זו אינה חד

באו כאן כדי ללמד על הידמות מסוימת של שני המגזרים לפחות בדפוסים המקובלים אצל גברים. שהו

לעומת זאת, הנתון הדמוגרפי הזה מצטרף לעדויות אחרות שלפיהן הנשים המוסלמיות נוטות פחות 

 מהגברים לסגל לעצמן דפוסים חדשים.

 

תי "אלמן/נה". הנתונים מראים, כי להפרש הגילים בין זוגות נשואים השפעה עקיפה על המצב המשפח

שכיחות אלמנות נשים גדולה במידה רבה מזו של אלמנים גברים. אחד הגורמים לכך הוא ההבדל בין 

העובדה שנשים חיות בדרך כלל תקופה ארוכה יותר פועלת  –אורך החיים הממוצע של שני המינים 

בין נשים וגברים בקרב האלמנים היה משקף בכיוון האמור. אילו יתר התנאים היו שווים, כי  אז  היחס 

זוגו, -את היחס בין תוחלת החים של שני המינים. אולם העובדה שברוב המקרים הגבר מבוגר מבת
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מחריפה את התופעה ומגדילה מאד את היחס המספרי לרעתן של הנשים. מכאן נובע, שכחלק 

 אחוז הנשים שבקרב האלמנים.מתהליך הצטמצמותו של הפרש הגיל בין בני הזוג גם חלה ירידה ב

בהקשר אחר, של יציבות המשפחה, ניתן למצוא דפוס דומה של הידמות חלקית בין המגזרים מבחינת 

כיוון ההתפתחות אך לא ברמה המוחלטת. אחד הנתונים הנוגעים לעניין זה הוא שיעור הגירושין מבין 

נמוכה מזו שבארצות המערב, אם כי  הזוגות הנשואים. באופן כללי נראה, ששכיחות הגירושין בישראל

 -1961על פני השנים חל גידול בשיעור זה. באוכלוסייה היהודית עלה שיעור המתגרשים מחצי אחוז ב

. הרמה הכללית במגזר הערבי נמוכה יותר אך גם כאן הוכפל השיעור בתקופה -1996לאחוז שלם ב

יבט משלים לכך נמצא, כי רובן המוחלט אחוז מכלל הזוגות הנשואים. בה -0.6אחוז ל -0.3האמורה, מ

של המשפחות עם ילדים כלל זוג הורים, ובכך שונה ישראל במידה רבה מארצות שונות באירופה 

אחוז בלבד, ואין בעניין זה הבדל בין  11.5הוריות הוא -ובאמריקה הצפונית. שיעור המשפחות החד

 יהודים לערבים.

כלל נחשב כנגזר -קשרים גם לאירוע דמוגרפי, אשר בדרךהשינויים בגיל הנישואים שדווחו לעיל מת

ואולי משפיע גם על מחזור ההולדה בכללותו. מבחינה זו  –מועד ההולדה של הצאצא הראשון  –ממנו 

החברה הישראלית דומה במגמותיה למקובל בארצות המפותחות: גיל האם בעת הולדת ילדה הראשון 

אחוז מכלל הלידות הראשונות במגזר היהודי  21כי , נמצא, -1960הלך ועלה על פני השנים. ב

. התופעה של הולדה בגיל צעיר זה הלכה ונעלמה במגזר היהודי, -20התרחשו אצל נשים בגיל נמוך מ

אחוז מכלל הלידות(,  -40)כ -1960שם היתה שכיחות גבוהה מאד ב –אך לא כך הדבר במגזר הערבי 

אחוז מהלידות  80שתי קבוצות הגיל בהן התרחשו  וגם היום כרבע מכלל הלידות קורה בגיל זה.

,  היום הדגש -25, אך בעוד שבעבר היו מרביתם בגיל נמוך מ29-20בגילאי  –במגזר היהודי היו ועודם 

 15עבר לחלק הגבוה יותר של תחום הגילים הזה. במיוחד, אולי, יש לציין, כי בשנות התשעים נדחו 

אחוז בשנות הששים. גם כאן אפשר  -5, לעומת פחות מ30ל אחוז מהלידות הראשונות עד מעבר לגי

להבחין בהבדל ניכר בין שתי קבוצות האוכלוסייה, כשאחוז הלידות הראשונות המתרחשות במגזר 

 אחוזים בלבד. -5ומעלה מגיע גם היום ל 30הערבי גיל 

בהקשר בדיון מקיף זה, על המשותף והמפריד בחברה הישראלית, עולה שאלה הראויה להישאל 

קבוצתיים. שלא כבסעיפים -שאלת הנישואין הבין –הדמוגרפי בכלל, ובשאלת המשפחות והרכבן בפרט 

הקודמים, תשובות לשאלה זו אינן רק בגדר מידע על איפיון דמוגרפי מסוים, אלא הן יכולות להשפיע 

ה. כך, על עצם המשכיותה של החלוקה לקבוצות, שבהתייחס אליהן אנו בודקים את הדומה והשונ

באופן היפותטי, אילו מצאנו כי הדגם השכיח בישראל הוא של נישואין מעורבים, הרי המסקנה הכוללת 

היתה שלכל הממצאים האמורים שבפרק זה, כמו גם בפרקים האחרים בספר זה, יש משמעות 

 היסטורית בלבד. במצב כזה, עצם החלוקה לקבוצות עתידה להיעלם בטווח הארוך. מצב היפותטי זה

אינו מתקיים, והשאלה היא באיזו מידה בכל זאת מתרחשים נישואין מעורבים ומה היה כיוון 

 ההתפתחות על פני זמן.

 

-בעניין זה יש להדגיש שתי נקודות: אם בנושאים שונים התייחסנו במידה רבה למישור של יהודים

י הקהילות הן נפרדות זולת מקרים איזוטריים, שת –ערבים, הרי בנושא הנוכחי התשובה היא ברורה 

קבוצתיים אין אפילו התייחסות לדגם -לחלוטין )אינדיקציה לכך בנתונים היא, שבדיווח על נישואין בין

של נישואין בין יהודים לערבים(. במלים אחרות, כאן מתאמתת ההנחה ההיפוטתית הקיצונית  ההפוכה 

 התקיים.לפי המצב עד כה, אין סיכוי שהחלוקה לשתי הקבוצות תחדל מל –

-אפריקה ליוצאי אירופה-הנקודה השנייה מתייחסת להבחנה בתוך המגזר היהודי בין יוצאי אסיה

אמריקה. ככל שיש תוקף לעצם החלוקה הזאת ולמשמעויותיה החברתיות, הרי שהעניין מיטשטש 
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והולך במרוצת הזמן, לפחות מבחינת היכולת לעקוב אחריו באופן מחקרי. הסטטיסטיקה הרשמית 

יחסת ליבשת המוצא עד דור שני, ובהתאם לכך נכדיהם של העולים ילידי היבשות השונות מוגדרים מתי

-"מוצא ישראלי". על אף המגבלה הזאת של הנתונים יש עניין במידע על שכיחותם של נישואין בין

 1980, התפלגות הזוגות שנישאו מאז 1996עדתיים והתפתחותה על פני זמן. לפי הנתונים לשנת 

אחוז נישאו עם  -15רבעים משתי קבוצות המוצא הראשיות נישאו בתוך קבוצתם. כ-ה, כי שלושהמגל

אחוז בכל אחת משתי הקבוצות נישאו עם "ילידי ישראל". סטטיסטיקה זאת  -10בני הקבוצה השנייה, ו

קבוצתיים -כוללת גם את גל העולים של שנות התשעים, אשר מטבע הדברים הנישואין שלהם היו תוך

שהרי מרביתם נישאו בעודם בארצות מוצאם(, ולכן ניתן היה לשער שיש בתוצאות שדיווחנו משום )

, 1988קבוצתיים. לשם אימות ההשערה נבחנה התפלגות המתייחסת לשנת -הטיית יתר לנישואין תוך

היינו לפני שהחל גל העלייה האחרון. במקורות הרשמיים יש דיווח על הנישאים באותה שנה, וממנו 

אחוז נישאו בינם לבין עצמם, שיעור נמוך בהרבה  55אמריקה, רק -ולה, כי בקבוצת יוצאי אירופהע

אפריקה  )שהיא הגדולה ביותר מבין -. לעומת זאת, בתוך קבוצות יוצאי אסיה-1998ממה שמצאנו ב

אחוז. ניתן  -75קבוצתיים ל-( עדיין מגיע שיעור הנישואין התוך1980אלה שנישאו בתקופה שמאז 

להסיק מכאן, שהחלוקה הראשית המקובלת, לשתי קבוצות מוצא, מוסיפה להתקיים, לפחות מבחינה 

דמוגרפית. הפרקים האחרים במדור זה של הספר בוחנים באיזו מידה החלוקה הזאת מוסיפה להיות 

 משמעותית גם במובן החברתי הרחב יותר.

 סיכום

הטביעו חותם עמוק על היווצרותם של  –טבעי  הגירה וריבוי –שני התהליכים הדמוגרפיים המרכזיים 

גושי האוכלוסייה הגדולים בישראל. העלייה הזינה את גידולו המתמיד של המגזר היהודי, ואילו הריבוי 

הטבעי הגבוה במגזר הערבי קיזז את השפעת ההגירה. התוצאה היא, שבמשך ארבעה עשורים  

ים הראשיים הללו. יחד עם זאת, היציבות בין שני המגזר 1:4נשמר, פחות או יותר, היחס של 

 המשתמעת מכך עשויה להטעות: בשני התהליכים היו תמורות ניכרות על פני השנים.

ההגירה היתה מורכבת משני שיאים, האחד בראשית התקופה והשני בסופה, ובתווך היו שני גלים 

פת שפל דמוגרפית )ולא רק משמעותיים בעשור השני והשלישי. יוצאות דופן שנות השמונים, שהיו תקו

דמוגרפית(. התמורות בריבוי הטבעי היו דואליות ובכיוונים מנוגדים: שיעורי הפריון היו בירידה מתמדת, 

 ואילו שיעורי התמותה הלכו והצטמצמו באופן דרסטי.

יוצאי ארצות המזרח  –בתוך המגזר היהודי נשמר ברוב השנים שיווי משקל מספרי בין שני גושי המוצא 

ובמקביל צמח גוש מרכזי, של ילידי הארץ, אשר הולך וגדל בהתמדה. בתהליך זה  –וארצות המערב 

מיטשטשים אלמנטים שונים של החלוקה הדיכוטומית ליוצאי מזרח ומערב, אך אינם נעלמים, ובכל 

אופן החלוקה אינה מאבדת מתוקפה החברתי.  גם במישור זה ניכרות ההשפעות של גלי העלייה 

העשור הראשון יצר את התבנית הבסיסית של שוויון מספרי בין שני גושי המוצא; בעשור  – והרכבם

השני הסיט הריבוי הטבעי את מרכז הכובד לכיוון של יוצאי ארצות המזרח; העשור החמישי השיב את 

השוויון המספרי על כנו. התמשכותו )האיטית( של זרם העולים מ"רוסיה" מאזנת את ההפרש הקטן 

ן קיים בשיעורי הילודה של יוצאי היבשות השונות, וכך נראה שהיחס המספרי הולך ומתייצב שעדיי

לפחות בטווח הבינוני. דפוסי האכסוגמיה הואטו בעשור האחרון, ונראה שמקור זה אינו צפוי לשנות 

 בקרוב את המבנה הבסיסי.

ר בהרכב הגילים. גורם דמוגרפי אחר, בעל חשיבות רבה בהתפתחות האוכלוסייה בישראל, קשו

הדינמיקה הייחודית של מבנה הגיל באוכלוסייה היהודית מגלמת בתוכה שתי תופעות מעניינות, 

הקשורות זו בזו. התופעה האחת היא מחזוריות דורית בגודלן של קבוצות הגיל. בהמשך וכתהודה 

שנה( בשיעור  20-25למבנה חריג בראשית שנות המדינה, גודלו של שנתון לידה הולך ועולה בכל דור )
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ניכר מאד. הגידול מתייצב על רמה חדשה, גבוהה יותר, למשך דור שלם ואז נשנה התהליך ומחזור 

 הילודה עולה למדרגה חדשה, גבוהה מקודמתה. 

דפוס זה הוא בעל השלכות בולטות בתחומים שונים. אם נבחן, למשל, את החינוך היסודי נמצא יציבות 

אחוז. המדרגה  30עד  -20חר מכן זינוק חד למדרגה גבוהה יותר בכשנה, ולא 20מתמשכת על פני 

שנים נוספות ואז מתרחש זינוק נוסף. זהו גורם דומיננטי המוצא ביטוי נמרץ  20החדשה יציבה למשך 

הטווח של מערכת החינוך. תבנית כזאת מאפיינת מערכות חברתיות אחרות, -בהתפתחותה ארוכת

 יכים דמוגרפיים שונים, כגון נישואין, ילודה ועוד. נוסף על השפעתן הישירה על תהל

התופעה השנייה המגולמת בדינמיקת מבנה הגיל, והקשורה לתופעה הראשונה, היא מעין "מייצב 

אוטומטי" הפועל בדמוגרפיה הישראלית בכיוון של בלימת קצב ההזדקנות, על אף התארכות רבה של 

פל אמנם שיעור הקשישים באוכלוסייה, והוא הגיע תוחלת החיים. בשלושת העשורים הראשונים הוכ

אחוז. אולם מנקודה זו ואילך הגידול הוא מזערי, והוא מתרכז בעיקר בהשפעה  -10כמעט ל -1980ב

של גל העלייה של שנות התשעים. בלימה זו של ההזדקנות מנוגדת למתרחש ברוב הארצות 

התיקון" המחזורי בדמותו של גל ילודה " –המפותחות, ויש בה ביטוי נוסף לתהליך שהוזכר קודם 

 מוגבר, המקזז חלק משמעותי מעוצמת תהליך ההזדקנות של החברה.

האיפיון האמור ייחודי לאוכלוסייה היהודית, וניתן לייחסו במידה רבה למרכיב של יוצאי אירופה 

ילים קלסית, באוכלוסייה. במגזר הערבי, לעומת זאת, מתמשך לאורך כל השנים האיפיון של פירמידת ג

עם אחוז גבוה מאד של ילדים ואחוז קטן מאד של קשישים. צמצום שיעורי הילודה על פני השנים לא 

שינה את התבנית הבסיסית הזאת, ונראה שהיא תוסיף להתקיים במשך זמן ניכר. אבל גם אם צורת 

שישים הפירמידה נשמרת במגזר זה, שיפועה המתמתן מתחיל לתת אותותיו בדמות של קבוצת ק

גדולה בהיקפה מבעבר. מכל מקום, שיעור הערבים בקבוצות הגיל הצעירות גדל באופן משמעותי 

 בעשורים האחרונים, עד תחילתו של גל העלייה של שנות התשעים. 

קווי הזיהוי שנתחמו לצורך מחקרנו המקיף כוללים גם את הציר של דתיות באוכלוסייה היהודית. ציר 

רק זה, אך בדברי הסיכום ניתן לייחד כמה משפטים לעניין זה. ההצדקה זה לא נסקר בגופו של פ

העיקרית להתייחסות לציר זה בהקשר למחקרנו ולהיבטים אתניים היא, שהציבור הדתי בישראל, 

סקטוריאלי במובן חברתי כללי, ולא רק כגורם -בשונה מארצות אחרות, בא לידי ביטוי גם כגוש קהילתי

עולם ואורחות חיים. באחד המשתנים הדמוגרפיים מתאפיין חלק מסוים בו  מזוהה במובן של השקפות

כבעל שיעורי פריון גבוהים בהרבה מזה של המגזר היהודי הכללי, דומים יותר לאלו  –החרדים  –

 שבמגזר הערבי. 

באמצעות מערכת החינוך  –להבדיל מהמשמעות האישית  –אפשר להמחיש את משמעותו החברתית 

של המגזר הדתי, כפי שנסקר בהרחבה בפרק החינוך בקובץ זה. לענייננו כאן, נתונים  הנפרדת ברובה

של מערכות החינוך מאפשרים לתחם במקורב את ממדיו של מגזר זה. מנתונים אלה ניתן ללמוד על 

אחוז מכלל התלמידים. לקראת  -70יציבות ארוכת טווח, כאשר המערכת הממלכתית כללה בדרך כלל כ

מתחולל שינוי מסוים ואחוז התלמידים במוסדות הדתיים גדל באופן מובהק. בתוך  שנות התשעים

הגוש המקיף הזה, הגידול העיקרי הוא בחלק החרדי למרכיביו השונים )והבלתי אחידים(, אשר מגיע 

אחוזים בראשית שנות השמונים. שיעור הילדים במגזר זה גבוה במידה  -8אחוז, לעומת כ -12עתה לכ

בחלקיה האחרים של האוכלוסייה היהודית, ולכן חלקם של החרדים בכלל המשפחות קטן  ניכרת מאשר

 אחוזים. 7-8מאשר בכלל התלמידים ואינו עולה על 

כלל, תוך -מבחינה דמוגרפית זיהינו מספר גושים אתניים, שגודלם היחסי היה יציב בדרך –לסיכום 

יבים והן היסודות המשתנים מושפעים במידה תנודות מסוימות בנקודות זמן שונות. הן האלמנטים היצ

הגירה וריבוי טבעי. גורם אחר הפועל  –רבה מפעולתם הדיפרנציאלית של שני הגורמים הבסיסיים 
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במגזר היהודי הוא, מבנה גיל ייחודי, אשר יוצר מתכונת גידול מחזורית שביטוייה מתגלים הן במישור 

גורמים אחרים, מעבר לאלו שנסקרו בפרק זה, וכן הדמוגרפי והן במישור של המערכות החברתיות. 

 האינטראקציה החברתית בין הגושים השונים נידונים בהרחבה בפרקים הנושאיים של דו"ח זה.
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4 

 הפרדה ושיתוף במקום המגורים

 שרון-יוסף ודלית נחשון-רבקה בר

 מבוא 

המרחב בו אנשים חיים, פועלים ויוצרים קשרים מעצב אותם, הוא יוצר זיכרונות ודימויים ומהווה חלק 

לא מבוטל של זהותם האישית. המרחב האובייקטיבי הופך לסובייקטיבי. הוא ותכולתו החומרית 

שת תקשורתית, לא מילולית בחלקה, אך חשובה ביותר. למרחב יש ערך סמלי והאנושית טווים ר

המשתלב במערכת תרבותית של טבע, מיקום, נוף סביבתי ונוף אנושי הנשארים עם התושבים גם 

כשהם עוברים למרחב אחר. יש חוקרים המבדילים בין המרחב הקבוע לבין המקום הפרטי הצמוד 

לפרט ונע עמו ממרחב למרחב
1

ולם הפרטי משמעותו של שוויון היא תחושה שהמרחב פתוח . בע

מבחינת הזדמנויות ואין תחושה של קיפוח יחסי. המשמעות הפרטית של פלורליזם היא חופש הבחירה 

 של המקום במרחב,  ארגונו ותוכנו. 

ם שוויונית של תנאים סביבתיים של אקלים, נוף, מי-בדיונים גיאוגרפיים רבים נחקרה החלוקה הבלתי

וקרקע ושל אירועים היסטוריים שהשפיעו על אזור כלשהו. הנגישות של משאבי טבע ושל שירותים 

מהווה את הפן החברתי של מחקרים גיאוגרפיים רבים, המתקשרים לשאלות מוסריות של השוויון 

ב החברתי. קיומם של שירותים ומשאבים נגישים לכאורה אינו אחיד לכל קבוצות אוכלוסייה. מערכת ביו

אינה מבטיחה את הביוב של אזורי שכונות עוני, קיום של כבישי גישה אינו מעניק באופן אוטומטי 

חולים אינו אומר שהכל זוכים לטיפול מספק. בקיצור, נגישות במרחב אינה -תחבורה לכל וקיום בתי

 חופפת את הזמינות של הזדמנויות לשימוש בשירותים הקיימים. 

מופיעים בשיח הגיאוגרפי ובשיח החברתי. בשיח החברתי מניחים את מושגים של מרכז ופריפריה 

האפשרות של קיום מרכזים אחדים, פוליטי, כלכלי, דתי ותרבותי. מושגים אלה אינם זהים בהכרח עם 

המרכזים הגיאוגרפיים. המרכזים החברתיים הם פחות יציבים מאשר מרכזים גיאוגרפיים והדינמיקה 

ערכית -ניהם. הגישה החברתית חייבת להתחשב במערכת המוסריתשל עיצוב ושינוי שונה בש

 ולהתמודד עם דילמות של שוויון ושל שילוב. 

It is necessary to avoid the suggestion that spatial characteristics 

should be merely seen as providing the environment within which 

social activity happens to take place.  Most aspects of the spatial 

environment are themselves humanly produced and humanly  

changeable. They thus convey meaning, that they are part of the 

meaningful structures which flow from and which reproduce on-going 

social activity. (Urry, 1995) 

                                                 
1
 Sack, 1992 
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"שניתן לראות את  הרעיון העיקרי המקשר בין ניתוח גיאוגרפי של יישובים לבין ניתוח סוציולוגי הוא

הסביבה הבנויה בתור מרכיב מרכזי ליצירת חיים חברתיים, התניית פעילות ויצירת הזדמנויות בהתאם 

מרחבית"-לחלוקת הכוח במערכת החברתית
2

 . 

ידי החברה ושינוים -ידי החברה, נגרמו על-יים המוגדרים עלשוויון חברת-ענייננו בפרק הוא פירוד ואי

השוויון המרחבי בפרט נתקל בהכרח בדילמה בסיסית -שוויון בכלל ובאי-הוא תהליך חברתי. הדיון באי

הנוגעת לעצם תכליתו של העיסוק בנושא. האם התכלית היא הצגת מצב בלבד או שהצגה זו צריכה 

חבית? האם נעסוק בהיעדר שוויון בתחומים מסוימים או בתוצאות להוות בסיס לדיון על מדיניות מר

השוויון?  אולי השאלה הרלבנטית ביותר היא אינה שוויון -ידי אי-החברתיות שסביר לחשוב שנגרמו על

אין ספק שיש קשר בין נושאים אלה, אולם אין   .אלא איכות חיים נאותה לתושבי ישראל באשר הם

השוויון תתקן באופן אוטומטי את הבעיות החברתיות שנוצרו -אילהניח שהם חופפים והקטנת 

השוויון -במרחבים שונים ותבטיח גם תנאי חיים נאותים.  אף על פי שניתן להצביע על הסבירות שאי

הוא אחד הגורמים החשובים של המפה החברתית המרחבית של ישראל, אין להסיק מכך ששינויים 

יביאו לשינויים מקבילים באופיין החברתי של  –או הגדלתה  בין אם הקטנתה –השוויון -ברמת אי

הפיכותם של תהליכים חברתיים והן -היחידות המרחביות. את הסיבות לכך ניתן כנראה למצוא הן באי

שוויון לבין איכות החיים. מבחינת מדיניות חברתית יש הבדל משמעותי -במורכבותו של הקשר בין אי

ון או על העיקרון של סיפוק צורכיהן של קבוצות אוכלוסייה המרוכזות אם הדגש הוא על עיקרון השווי

במסגרת טריטוריאלית כלשהי. היות שלעיקרון השוויון יש משמעות ערכית וסמלית, ניתן לומר 

 השוויון נקשרת להרגשות של קיפוח ומהווה גורם שלילי מבחינת איכות החיים. -שתחושת אי

השוויון -ה בהשגת רמת חיים ואיכות חיים נאותות ובצמצום איהעניין של הפרט הוא בראש ובראשונ

-ידי החברה. בחברה פלורליסטית עשויות להיווצר הגדרות שונות לאי-לרמה "סבירה" המוגדרת על

שוויון סביר ולרמת חיים נאותה ונשאלת השאלה, האם בחברה פלורליסטית יכולה להיווצר הסכמה על 

אם תחת המעטה של פלורליזם השוויון אינו נפגע או האם תחת קריטריונים אחידים של שוויון. ה

המעטה של שוויון חופש הבחירה אינו נפגע. אין ספק שמגע בין קבוצות אוכלוסייה מאפשר יצירת 

 מערכת מושגים משותפת באשר לציפיות לגבי שוויון וחופש בחירה. 

אלות הנוקבות של כל חברה שאלת השילוב או הפירוד במרחב של קבוצות אוכלוסייה היא אחת הש

תרבותית או חברת מהגרים, בין אם מדובר בהגירה פנימית או הגירה בין ארצית. הדיון על שוויון -רב

ושילוב חברתי ניסוב סביב השאלה, האם ייתכן שוויון בין קבוצות אוכלוסייה מופרדות. בארה"ב הוויכוח 

" )נפרד separate but equalרות של  "התמקד על שילוב או הפרדה של הגזעים, בין מצדדי האפש

שוויון. לא ננסה לדון כאן בתשובות התיאורטיות, -אבל שווה( לבין מי שטען שהפרדה מנציחה אי

האמפיריות או המוסריות השונות של שאלה זו. אך ראוי להזכיר נקודות אחדות: ראשית,  כשקבוצה 

וח בתחומים רלבנטיים לקבוצה, מעטים מופרדת היא מיעוט קטן מספרית, הממוקם רחוק ממרכזי הכ

הסיכויים להשיג את רמת החיים של הקבוצות הגדולות. קבוצה כזאת נמצאת בסכנה של שוליות 

מתמשכת. שנית, ההפרדה עצמה יכולה להיתפס כהדרה ולחזק את תחושות הקיפוח. קבוצות  גם 

העומס של האזרחות כדי עלולות להדיר את עצמן מהחברה הרחבה, מכלכלתה ותרבותה ומהחובות ו

לשרוד
3

. גם אם הפירוד הוא ביטוי של חופש הבחירה, המשרת את רצון הקבוצה לשרוד כיחידה 

תרבותית נבדלת, יכול אי שילובה לפגוע באיכות חייה; ושלישית, בכל חברה קיימת סכנה -חברתית

מובן, במידת שהפרדה תפגע בתשתית הסולידריות החברתית הבסיסית הרצויה, בהיותה תלויה, כ

-ההסכמה להפרדה, בקביעותם ובנוקשותם של המחסומים המפרידים. גורם חשוב בתבנית ההפרדה

 חברתית לאינטגרציה. -הדרה הוא קיומו של אתוס של שילוב והציפייה המיקרו והמאקרו

                                                 
2
 Sibley, 1995 
3
 .Roberts, 1995ראה גם  
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הפרק מתייחס למערכת המרחבית של אזרחי ישראל תוך הדגשה של שני פרמטרים עיקריים: הפרדה 

מרחביים בין קבוצות אוכלוסייה המזוהות היטב בחברה הישראלית והדירוג המעמדי שלהן  ועירוב

 שוויון. -כביטוי לשוויון או אי

פונקציונליים וניתן לדון -אזורי המגורים בין אם אלה שכונות, יישובים או מרחבים רחבים יותר הם רב

ת הממקמת אותו במרחב בהם מפרספקטיבות פונקציונליות שונות. המקום מספק לפרט כתוב

גיאוגרפי, מסגרת של הזדמנויות צריכה ושל שוק עבודה. לעתים המקום הוא בסיס להזדהות -החברתי

אידיאולוגית וחברתית, הוא מעורר זיכרונות, רגשות, נוסטלגיות והנאות אסתטיות. אולם בראש -ערכית

ה עם קהילתיות או קהילה ובראשונה הוא צומת מפגש ותקשורת חברתית. אין לזהות את המפגש הז

במובן של "קבוצה חברתית מלוכדת על בסיס סולידרי". קהילתו של אדם אינה נמצאת בהכרח במקום 

דת, שפה, תרבות או אינטרסים אחרים  –מגוריו. קהילות יכולות להיווצר על בסיסי סולידריות שונים 

משותפים. החברים בקהילות יכולים להתגורר במרחק גיאוגרפי
4

ל זאת ולמרות שטכנולוגיית . בכ

( מידה co-presenceהתקשורת מקשרת בין רחוקים במרחב, יוצרת הנוכחות במרחב משותף )

מסוימת של תלות ושל תקשורת שאינה תמיד מילולית
5

. הנוכחות המשותפת מעבירה מידע על 

שפע של הנוכחים, שהם בעצמם לא תמיד מודעים לו ואף לא תמיד מעונינים להעביר. היא טעונה 

מרכיבים, שהתקשורת ממרחק  אינה יכולה לספק על אף טכנולוגיות התקשורת המפותחות. המסר 

ידי המעבירים הרבה יותר מאשר המסרים -המועבר דרך התקשורת הטכנולוגית הוא מכוון ומבוקר על

והמידע המופקים במצבים של נוכחות משותפת
6

נות . ברור, אם כן, שיש עניין לוודא האם קבוצות שו

 של אוכלוסייה נמצאות במצב של "נוכחות משותפת" או במרחבי חיים נפרדים.

-האזורים החד –יהודית -להלן יידונו מידת ההפרדה והעירוב במרחב בין האוכלוסייה היהודית והלא

לאומיים לעומת אזורים המעורבים. נעסוק בסגירותן או פתיחותן של קבוצות המשנה בתוך כל אחת 

נתמקד במידת הסגירות הקיימת בין מוסלמים, נוצרים ודרוזים  –יהודים -ה. לגבי לאמאוכלוסיות אל

ולגבי היהודים נתייחס למידת ההפרדה בין קבוצות לפי מוצא וותק בארץ. החלק  האחרון בעבודה יציג 

 את הדירוג המעמדי של היישובים והקשר בין ההפרדה והעירוב המרחביים לבין הדירוג המעמדי.

 

                                                 
4
 Massey, 1994. 
5

Goffman, 1968 . 
6

Boden and  Molotch, 1994 .  
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 : שילוב ופירוד במרחב הגיאוגרפיחלק א'

 יהודים -. יהודים ולא1

מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית או מדינת היהודים. משמעות הדבר שאופייה של המדינה הוא 

יהודי בעיקר, כפי שצרפת היא צרפתית. בתוך המדינה היהודית הובטח שוויון זכויות לכל אזרחי 

מינוח 'מדינת היהודים' מעורר תחושה של בעלות בלעדית ואינו יהודים. אולם ה-המדינה, יהודים ולא

מרמז שהמדינה היא של כל אזרחיה. על אף ששני מושגים אלה אינם זהים אין הקפדה על שימושם 

יהודי הוא 'האחר' שהוא מיעוט. -יומי. לפי שני המונחים הלא-והם מוחלפים זה בזה בשימוש היום

כלל לאזרחי ישראל שאינם יהודים. כותרת זו איננה מתייחסת -הכותרת של 'המיעוט' מכוונת בדרך

לעולים שאינם יהודים, שהגיעו כבני משפחה של יהודים מתוקף חוק השבות. היא איננה מתייחסת גם 

 יהודים רבים, שהגיעו בעשור האחרון כ'עובדים זרים', שאינם אזרחים. -ללא

מוצא ועל פי אזרחות: -פי השתייכות של דתהאוכלוסייה בישראל מתפצלת לפיכך לשלוש קבוצות על 

יהודים שאינם אזרחים. ההבדל בין שלוש הקבוצות אינו -אזרחים יהודים, אזרחים שאינם יהודים ולא

רק מספרי אלא מסמן גם היררכיה של כוח. ההנחה היא שכל היהודים הם אזרחים בפועל או בכוח על 

-עוט הרשמי, הם בבחינת שותף במערכת מדיניתיהודים, המי-בסיס חוק השבות.  אזרחי ישראל הלא

טריטוריאלית עם הרוב היהודי הדומיננטי. הכינוי עובדים זרים מסכם את מהות מעמדם של אלה 

 הנמצאים כאן בזכות היותם מועסקים. 

ידי קבוצות שמעמדן אינו ברור, כמו קבוצת אזרחים -מופרת על חלוקה זאת לקטגוריות מוגדרות היטב

שעלו כאמור על בסיס חוק השבות, בהיותם בני משפחה של עולים הנחשבים יהודים.  יהודיים,-לא

מעמדם שווה, כביכול, לזה של קרוביהם היהודיים אולם אין זה כך. מעמדם החברתי אינו תמיד נוח 

ואין לגיטימציה מלאה להיותם בני דת אחרת. מספרם המדויק אינו ידוע, הם אינם שייכים למיעוט 

אבל גם אינם שייכים שייכות מלאה לקבוצה הדומיננטית ובמידה מסוימת הם כעין  באופן רשמי

אנוסים
7

. קבוצה אחרת, קטנה בהרבה, היא של מי שמוגדרים תושבים, שלרוב גם הם אינם יהודים. 

ביניהם כאלה הנמצאים כאן שנים רבות, ילדיהם נולדו כאן, הם בעלי זכויות מסוימות כגון ביטוח לאומי, 

הצבעה בבחירות המוניציפליות אבל הם אינם אזרחים ואין תהליך מוגדר להפיכתם לאזרחים. זכות 

כלל, רק לאוכלוסיית אזרחי המדינה ורק לגביהם -הכותרת התקנית 'אוכלוסיית ישראל' מכוונת, בדרך

 יש נתונים המשכיים ובדוקים. מסיבה זו גם אנו עוסקים במעמדם המרחבי של אזרחי ישראל בלבד. 

אחוז  -21יהודים( ו-אחוז מאוכלוסיית ישראל )כולל גם בני משפחותיהם הלא 79הודים מהווים הי

יהודים )ערבים דרוזים ואחרים(. ביישובים העירוניים, בהם עוסק הפרק, -כלולים בקטגוריה של לא

 יהודים. -מתחלקת האוכלוסייה בדומה להתפלגותה הכוללת בין יהודים ולא

 

 וביםא. הפרדה ועירוב בייש

בתוך היישובים העירוניים
8

ניתן לסמן שני גושים גדולים  –יישובים   203 –, שלגביהם נאספו הנתונים 

יישובים יהודיים, בהם  118של יישובים "סגורים" וגוש של יישובים 'פתוחים'. היישובים הסגורים כוללים 

יהודי, -יישובים, בגוש הלא -77אחוז מהאוכלוסייה היהודית של רשימה זו( ו -72כשלושה מיליון נפש )כ

                                                 
7

"ללא סיווג   –מוצגת קטגוריה חדשה בסטטיסטיקה של קבוצות האוכלוסייה  1995ראוי לציין כי מאז מפקד  
היקף אוכלוסייה זו  יהודים, על פי ההלכה, של עולים יהודיים.-כלל לבני המשפחה הלא-דתי". הכוונה בדרך

 אלף נפש )מדובר על כחמישית מן העולים שהגיעו בעשור האחרון(. -130כ -1998ב
8
 .1999למ"ס,  
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יהודים(. היישובים הקטנים, שאוכלוסייתם מונה פחות -אחוז של הלא -70אלף נפש )כ 650שבו 

-יהודים ביישובים חד-לאומיים, בין אם הם יהודים ובין אם לאו )שיעור הלא-נפש הם חד -2,000מ

שים אלה, בהם הסגירות לאומיים גבוה מעט משיעורם של היהודים ביישובים קטנים(. בשני גו

אחוז מאוכלוסיית ישראל. ממצא מפתיע הוא, שבשתי האוכלוסיות  -70מוחלטת, נמצאים לפיכך כ

שיעור ההסתגרות כמעט זהה: ביישובים היהודיים לא גרים מי שאינם יהודים )מלבד עובדים זרים( 

 יהודיים לא גרים יהודים. -וביישובים הלא

יישובים  "מעורבים", בהם רוב של אוכלוסייה יהודית, כמיליון  8יש לעומת גושי היישובים הסגורים 

 -19יהודים ביישובים אלה מגיע לכ-כרבע מאוכלוסיית המדינה. שיעור הלא –וארבע מאות אלף נפש 

לאומיים, מידת -אחוז בדומה לשיעורם בכלל האוכלוסייה.  בניגוד להפרדה הנראית לעין ביישובים החד

עורבים אינה ניתנת לפירוש פשוט. הערכת משמעותם של החיים יחד במתחם העירוב ביישובים המ

עירוני אחד מתייחסת לשלושה משתנים בסיסיים: גודל שתי הקהילות, פוטנציאל הכוח וההשפעה 

 ביניהן ומידת ההפרדה לעומת העירוב.

. המבנה . חשיבות הגודל המספרי של אוכלוסייה מקומית הוא בראש ובראשונה כלפי עצמה( גודל1

של קהילה גדולה מורכב יותר מזה של קהילה קטנה, יש הזדמנויות רבות יותר ליחסים מגוונים בתוכה 

ולמפגשים מסוגים שונים המאפשרים יותר בחירה של קשרים, ביניהם גם קשרי נישואים. בקהילה 

נים בעלות גדולה יש יותר סיכויים שתיווצר רשת של 'קשרים חלשים', המהווים מקורות מידע מגוו

מעטה של הון חברתי
9

משפחה וידידים, הקשרים החלשים עם -. בניגוד לקשרים 'חזקים' עם קרובי

מכרים, עמיתים אינם דורשים מחויבויות של הדדיות, של השקעת זמן ולעתים גם של עזרה חומרית. 

ידי -עלרק בקהילה גדולה יש מקום להתארגנויות משנה מתמחות, שהחברות בהן לא בהכרח חופפת ו

כך מתרחבות הרשתות החברתיות. קהילה גדולה, אפילו אם היא נוטה לסגירות, יכולה לפתח מערכת 

העונה לצרכיה המיוחדים  –יזמות, שוק עבודה, שירותים וצריכה  –כלכלית אוטונומית, חלקית לפחות 

של הקהילה
10

ימות זמן . אין להתעלם גם מהבעיה של הדחיסות האמוציונלית של קהילות קטנות הקי

רב, ההופכת למאגר של רגשות וזיכרונות,  של אהבות, שנאות, תחרויות ועלבונות. מובן ש'גדול' ו'קטן'  

אינן הגדרות מדויקות של מספר חברי הקהילה, ומהותם של מאפיינים אלה תלויה במשתנים נוספים 

אין הגדרות מדויקות  כמו למשל ההרכב הדמוגרפי, ההומוגניות האתנית או הדתית ועוד. כפי שנאמר,

לאפיין קהילה כגדולה או  קטנה. יכולתה של קהילה ליצור מערכת עצמאית, התארגנות ויחסי כוח עם 

ידי הרכבה של האוכלוסייה: כוח העבודה האפקטיבי, ההון הכלכלי, -הרוב תיקבע במידה רבה על

 החברתי והתרבותי שבשליטתה. 

 -30אלף תושבים, שהם למעלה מ 200ושלים. היא מונה יהודית הגדולה ביותר היא ביר-הקהילה הלא

אחוז מאוכלוסיית העיר. קהילה זו אינה רק הגדולה ביותר, אלא היא קהילת משנה גדולה במושגים 

 37יהודים בחמש ערים נוספות הוא -אורבניים, בעלת הון מסוגים שונים ויכולת התארגנות. מספר הלא

יהודיות -אלף בעכו, ברמלה ובלוד. קהילות לא 13עד  -11כיפו ו-אביב-אלף בתל -20אלף בחיפה, כ

 עילית.-תרשיחא ובנצרת-קטנות יותר נמצאות במעלות

. ירושלים נמצאת בראש רשימת הערים המעורבות גם מבחינת הגודל היחסי. ללא הקהילה ( שיעור2

רי ירושלים, אחוז בלבד. אח -12יהודים בערים מעורבות לכ-בירושלים יורד השיעור הממוצע של לא

 23יהודים )-אחוז(. גם בעיר לוד  כרבע לא 26יהודים בה מגיע לרבע )-בולטת העיר עכו, ששיעור הלא

 6-5 –יהודים קטן -יפו בה שיעור הלא-אביב-אחוז, והשיעורים יורדים עד תל -19אחוז(, ברמלה כ

מצב בירושלים שונה אחוזים. לסדרת מספרים זו אין משמעות חברתית ברורה: מצד אחד, אין ספק שה

יפו נמצאת בקצה השני של הסולם. אולם, מצד שני, אי אפשר לפרש את -אביב-מיתר המקומות ותל

                                                 
9
 .,Granovetter, 1985ראה, למשל  
10
 Portes and Jensen, 1989; Semyonov, 1988. 
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 משמעות ההבדל בין השיעורים הנבדלים בערים המעורבות האחרות.

פוליטיים, כלכליים  –גודלו היחסי של מיעוט בקרב אוכלוסייה מסוימת רלבנטי בעיקר לגבי יחסי הכוח 

, 40אחוזים לבין   10בין הרוב והמיעוט. אין ספק שיש הבדל בין שיעור של  –חברתיים -תייםאו תרבו

אחוז או יותר. אולם גם במקרה זה, כמו בעניין הגודל, משמעותם של הבדלים קטנים יהיה תלוי  50

וב בקונסטלציה מקומית, כגון האפשרות להוות לשון מאזניים במאבק פוליטי בין גושים גדולים של הר

 או תפיסת נישה כלכלית קטנה אך חשובה לכלכלת הרוב. 

  1998יהודית ביישובים מעורבים*, -. אוכלוסייה כוללת ואוכלוסייה לא1לוח 

 כל האוכלוסייה 

 )אלפים(

 יהודים-לא

 )אלפים(

יהודים -שיעור לא

 )%(מהאוכלוסייה 

 20.5 303.5 1,474.7 הכל-סך

 31.5 200.1 633.7 ירושלים

 13.7 36.6 265.7 חיפה

 5.7 20.0 348.1 אביב יפו-תל

 22.1 13.5 61.4 לוד

 25.9 11.6 44.8 עכו

 18.8 11.4 60.6 רמלה

 12.7 5.4 42.5 עילית-נצרת

 27.0 4.9 18.2 תרשיחא-מעלות

 יהודית.-* לפי גודל האוכלוסייה הלא

ל יחסי כוח מותנה ביכולתה שני מדדים אלה של גודל ושיעור אינם בלתי תלויים, היות שניצול יעיל ש

של הקהילה להתארגן ולהפעיל את פוטנציאל הכוח וההזדמנויות המתאימים ביותר. קהילה גדולה 

ומאורגנת עשויה להיות בעלת משאבים רבים יותר, ביניהם משאבים של מנהיגות. לעומת זה בקהילה 

שוניים. גודל ושיעור הם קטנה רבים יותר הסיכויים להתפתחות של סולידריות על בסיס קשרים רא

מדדים 'נוחים' בהיותם מספריים והם חלק מהמדידות הסטנדרטיות. אולם, כאמור, משמעותם 

 החברתית דורשת פרשנות רבה. 

 

-המדדים המספריים שהזכרנו מראים באיזו מידה חיים זה ליד זה יהודים ולא( מידת ההפרדה. 3

טריטוריאלית המשותפת כופה מידה מסוימת של יהודים. הם אינם מראים על חיים יחד. המסגרת ה

אינטרסנטיים. היא בהכרח יוצרת אפשרויות של מפגש, של -פתיחות לפחות בתחומים אינסטרומנטליים

משא ומתן, של היכרות ותלות הדדית. גם כשקירבה זו מביאה לקונפליקט ולעוינות היא אינה מאפשרת 

קירבה זו יכולה לעורר גם מנגנונים של הגנה על  סגירות כה הרמטית כמו חיים ביישובים נפרדים.

הנטייה לסגירות ולשמירה על הפרדה על אף המרחב המשותף. מובן שיש לשאול מה זה מרחב 

עילית הוגדרו אדמיניסטרטיבית -משותף. לפנינו דוגמאות אחדות המבהירות את הבעיה. נצרת ונצרת

רדה מלאה לכאורה ולידה עיר עם רוב יהודי של יהודית בהפ-כמרחבים נפרדים וכך אנו מוצאים עיר לא

תרשיחא, שאוחדה מנהלית, הפכה ליישוב מעורב, למרות שקיימת בו  -אחוז; לעומתן מעלות -87כ

 הפרדה חברתית במרחב ושאיפה מתמשכת של שתי האוכלוסיות להיפרד. 

ת אחת, שבתוכה יפו הוא דוגמא נוספת. האם אפשר לראות בה יישות יישובי-אביב-העירוב בעיר תל

יהודים? התבוננות באוכלוסיות של הרובעים השונים מגלה תמונה -אחוז קטן מאוד של אזרחים לא



83 

אחוז. הרובע  -25ל 22יהודית בין  -של העיר, שהוא בעיקר יפו, מהווה האוכלוסייה הלא 7שונה. ברובע 

שמדובר באזרחי ישראל רובעים שהם אף הומוגניים יותר מבחינה לאומית. ראוי להדגיש -מחולק לתת

יהודים, ושתי הקטגוריות אינן כוללות את העובדים הזרים המתגוררים בעיר שמספרם, -היהודים והלא

 יהודיים.-אלף שהם האזרחים הלא 20לפי האומדנים, עולה בהרבה על 

חשוב אם כן להבדיל בין הגבולות המנהליים של יישוב או אזור לבין הגבולות החברתיים. הגבולות 

חברתיים יכולים להיות חופפים לגבולות המנהליים אולם הם יכולים גם ליצור מפה שונה. לעומת ה

הדיוק בו ניתן לשרטט את הגבולות המנהליים קשה לשרטט מפה חברתית מדויקת. בחירת 

הרובעים תלויה בהחלטות מנהליות, כאשר -הקריטריונים לקביעת גבולות היישובים, הרובעים ותת

פוליטיים כלליים )עירוב או  –נים שונים לשרטוט המפות המבוססים על מגוון אינטרסים ישנם קריטריו

קבוצות לאומיות או אחרות(, אלקטורליים )לחזק את כוחה של קבוצה מסוימת באזור -הפרדה בין תת

מוניציפלי(, אינטרס כלכלי )צירוף יישובים כדי לשפר את מצבו הכלכלי של יישוב אחר(. לעומת אלה 

ד לעתים האינטרס החברתי של תושבים המעונינים בהומוגניות חברתית כדי ליצור ולשמר אורח עומ

 חיים מסוים. 

החוק הישראלי מבטיח לתושבי הארץ חופש בבחירת מקום מגוריהם. אולם ההרכב האנושי של 

כוונה היישובים אינו רק בבואה של רצון התושבים. נקודות ראות תכנוניות ואידיאולוגיות הביאו לה

ישירה או עקיפה של תושבים ליישובים, להקמת יישובים חדשים על אדמות המדינה תוך מתן הטבות 

לפי סדרי העדפה פוליטיים של אזורים מסוימים. גם שאיפתם של תושבים לחיות ביישובים או ברובעים 

גם מהיחס  הומוגניים לעומת שאיפתם לאינטגרציה  מושפעת מתפיסות קהילתיות ואידיאולוגיות, אך

-אל ובין הקבוצות. ראוי לציין כי ההנחה הממלכתית של אינטגרציה לא כללה את האוכלוסייה הלא

יהודית וזו אף לא שאפה לאינטגרציה במרחבים יישוביים. במקרה זה נפגשו רצונה של האוכלוסייה 

יהודית -ייה לאיהודית לשמור על קהילה הומוגנית עם נטיית האוכלוסייה היהודית להדרת אוכלוס-הלא

 מיישובים יהודיים. 

 

 

נמצא  –עילית -נצרת –ניתוח מעמיק של סגירות ופתיחות בין שתי אוכלוסיות בעיר המעורבת  

בעבודתו של דן רבינוביץ
11

, המתארת את האיזון העדין בין פתיחות מסוימת במעגל הפרטי לעומת 

קיימת או  –ממדי -אינה מושג חד סגירות ברמה הקולקטיבית. הניתוח מחזק את ההנחה שאינטגרציה

 תלות.  -ממדי שבין ממדיו יש מידה מסוימת של אי-אלא תהליך רב –לא קיימת 

 ב. הפרדה ועירוב במחוזות ונפות 

החלוקה למחוזות ולנפות בישראל היא חלוקה אדמיניסטרטיבית שאינה מושפעת מרצונם של  

ם אינם מודעים לשם המחוז בו הם חיים התושבים ואינה משרתת אותם. אפשר להניח שתושבים רבי

תחומית -ולגבולותיו. הסיבות להצטופפות יישובים באזור מסוים מורכבות וההסבר דורש גישה רב

רחבה מהיקפו של מאמר זה. עם זאת, יש מקום להתייחס להבדל המהותי בין פריסת היישובים 

דיים יש מרכיב תכנוני חשוב, שבחלקו יהודיים: בפריסת היישובים היהו-היהודיים לעומת היישובים הלא

יהודיים יש המשכיות היסטורית וסיבות -לפחות הוא אידיאולוגי, בעוד שלרובם הגדול של היישובים הלא

 היווצרותם במקום זה או אחר לוט בערפל ההיסטוריה המקומית. 

לאומיות. -אינן חד לאומיים ואפילו היחידות הגיאוגרפיות הקטנות יותר, הנפות,-כמצופה אין מחוזות חד

                                                 
11
 Rabinowitz, 1977. 
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אחידה של האוכלוסייה במחוזות ובנפות. השיעור -ההפרדה היישובית מקבלת ביטוי בפריסה הלא

יהודים בישראל, -אחוז מכלל הלא -43יהודים הוא במחוז הצפון, בו מתרכזים כ-הגבוה ביותר של לא

 אחוז מסך אוכלוסיית המחוז.  52כאשר הם מהווים 

אם מתבוננים במפת הנפות. על אף שגם אלה יחידות אדמיניסטרטיביות  הנטייה להפרדה בולטת יותר

יהודים גבוה בעיקר בשלוש -גדולות יחסית, השילוב בין שתי האוכלוסיות מצטמצם. שיעורם של הלא

אחוז(.  57אחוז( ובנפת הגולן ) 64אחוז(, בנפת עכו ) 52נפות השייכות למחוז הצפון: בנפת יזרעאל )

אחוז ומבין שתי הנפות שבמחוז הדרום רק  -44יהודים הוא כ-חיפה, שיעור הלא בנפת חדרה, שבמחוז

 שבע השיעורים גבוהים לעומת הממוצע לכלל האוכלוסייה. -בנפת באר

המסקנה מתיאור זה של המפה המרחבית לגבי פריסת שתי האוכלוסיות היא, שעד כמה שהיחידה 

להפרדה, מהמחוז דרך הנפות ועד ליישובים הנחקרת היא קטנה יותר מתגלה ביתר בהירות הנטייה 

וביישובים המעורבים עד לשכונות. מתבהרת גם העובדה שהחלוקה המנהלית חופפת רק באופן חלקי 

 את החלוקה החברתית.

 . הפרדה ועירוב בתוך כל אחת משתי קבוצות הלאום2

צות הלאומיות קיימות הנטייה להומוגניות יישובית אינה מצומצמת רק לפי לאום. בתוך כל אחת מהקבו

יהודים בישראל המפריד הוא ההשתייכות הדתית לאחת משלוש קבוצות -חלוקות נוספות. בקרב הלא

הדת העיקריות: מוסלמית, נוצרית ודרוזית. קבוצות אלה ממוסדות ובעלות סטטוס חוקי המתבטא הן 

ד הם לפי חלוקה זאת(. ברישום בתעודת הזהות והן באוטונומיה מסוימת בדיני אישות )גם נתוני מפק

הדבר שונה לגבי האוכלוסייה היהודית, שמבחינת החוק הקריטריון היחיד להגדרה הוא יהדותם וכל 

קבוצות גם בין -היהודים שייכים לאותה קבוצה דתית. אמנם במציאות הישראלית קיימות למעשה תת

דית. בכל זאת ניתן לטעון היהודים, אך הגדרתן איננה ברורה והן אינן זוכות להכרה חוקית או ממס

שמבחינת התפיסה הדתית, אורח החיים ואפילו, במידה מסוימת, מבחינת הקשר אל מוסדות הדת 

 –כמו האתיופים  –אפשר לראות בחרדים, בחילוניים, ברפורמים, בקונסרווטיביים ואולי בעוד גוונים 

ה שסווגה לאחרונה "ללא קבוצות דתיות בתוך היהדות. מעמדה של הקבוצ-התחלת התגבשותן של תת

סיווג דתי" בעייתי, היות שהמערכת החוקית אינה מכירה קטגוריה כזאת ולפי כך אין לה אותן זכויות 

 שיש לקבוצות הדתיות בענייני אישות, למשל. 

 יהודים: קבוצות דתיות-א. לא

ם הם דרוזים. אחוזי -9אחוז הם נוצרים וכ -11יהודים הם מוסלמים, כ-אחוז מאזרחי ישראל הלא -80כ

או  99דתיים  )-אחוז( הם גם חד -70יישובים )כ -50יהודיים יותר מ-היישובים העירוניים הלא 77מבין 

יהודית ביישובים -אחוז מאוכלוסיית היישוב הם בני אותה דת(. לעומת זאת האוכלוסייה הלא 100

פחות שתי קבוצות דתיות כלל גם רב דתית והיא כוללת ל-יהודים היא בדרך-המעורבים של יהודים ולא

 יהודים. -של הלא

-ההפרדה על בסיס דתי חלשה יותר מאשר ההפרדה על בסיס לאומי. מצאנו יישובים קטנים, חד

לאומיים אך רב דתיים בהם קבוצת המיעוט הדתי מנתה עשרות או מאות ספורות )מאחוז אחד עד 

דתיים. מקרים כאלה לא -ם ביןחמישה אחוזים(. לפי המשוער לפחות חלק ממקרים אלה הם נישואי

יהודים. יהיה נכון להסיק שהנטייה להומוגניות היא חזקה -מצאנו ביישובים מעורבים של יהודים ולא

יותר ביישובים קטנים בהם קשה לקיים תת קהילה הומוגנית נפרדת שתשמור על אורח חייה וזהותה 

יהודית -דתי באוכלוסייה הלא-גע ביןהנפרדים. על אף ההומוגניות הגבוהה של היישובים, החשיפה למ

-רבה יותר מאשר החשיפה למגע עם יהודים. בעוד שכשלושה רבעים מהאוכלוסייה היהודית והלא
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יהודית חיה -לאומיים נפרדים, רק קצת למעלה ממחצית מן האוכלוסייה הלא-יהודית, חיים ביישובים חד

 הקבוצות הדתיות. דתיים. הנטייה להפרדה אינה שווה אצל שלוש -ביישובים חד

השמירה על הומוגניות דתית חזקה במיוחד באוכלוסייה המוסלמית. אפשר אמנם להניח שמספרם 

הגדול של המוסלמים לעומת הנוצרים והדרוזים מהווה גורם המחזק את אפשרות ההפרדה של 

צאים דתיים. הווה אומר שהם נמ-לאומיים וחד-התושבים העירוניים המוסלמים החיים ביישובים חד

במגע מצומצם עם השונים מהם מבחינה לאומית ודתית. המוסלמים מהווים רוב במרבית היישובים 

אחוזים של מוסלמים  -1-2יישובים דרוזיים, שבקרבם חיים כ 6שבהם הם מתגוררים. חריגים מן הכלל 

הדרוזים  אחוז מוסלמים, בתוך רוב של נוצרים או דרוזים. -40ל 17יישובים נוספים, שבהם בין  -5ו

אחוז מהם חיים ביישובים  -24לאומיים אבל רק כ-אמנם אינם נוטים להתגורר ביישובים מעורבים דו

 דתיים. -שהם גם חד

יהודים לפי שני הקריטריונים. ישנם רק שני יישובים קטנים, -הנוצרים הם המעורבים ביותר מבין הלא

שובים המעורבים עולה על שיעורם הממוצע מעיליה ופסוטה, בהם חיים רק נוצרים. שיעור הנוצרים ביי

יהודית בחיפה -באוכלוסייה )חורגות מכך רק ירושלים ולוד( והם אף מהווים רוב של האוכלוסייה הלא

יישובים נוספים יש רוב של  -4אחוז(. ב 56תרשיחא )-אחוז( ובמעלות 80עילית )-אחוז(בנצרת 62)

אחוז(. בכל  53אחוז( ובראמה ) 58ז(, בכפר יאסיף )אחו 65אחוז(, בגוש חלב ) 72נוצרים: בעילבון ) 

 יהודיים מהווים הנוצרים עד חמישית בלבד מן האוכלוסייה. -יתר היישובים הלא

 )אחוזים( 1995יהודים ביישובים מעורבים, לפי דת, -.  לא2לוח 

 הכל -סך 

 )אלפים( 

 התפלגות באחוזים

 דרוזים נוצרים  מוסלמים סה"כ  

 9 12 79  1,019,622 כולל-סך

 0.2 16 84 100 269,983 יישובים מעורבים

 - 7 93 100 197,019 ירושלים

 1 62 37 100 23,992 חיפה

 1 33 67 100 12,982 יפו-אביב-תל

 - 9 91 100 10,091 לוד

 - 11 88 100 9,912 עכו

 - 25 75 100 9,485 רמלה

 - 80 20 100 3,350 עילית-נצרת

 - 56 44 100 3,152 תרשיחא-מעלות

 

עצם ההימצאות של עדות דתיות שונות ביישובים בינוניים ואף קטנים יש בה סממן של פתיחות. 

מהחומר שבידינו אי אפשר לדעת מה היקף המגעים הבין דתיים ביישובים אלה ומה מעמדו של 

מאבק כוחני המיעוט הדתי.  הקונפליקט בנצרת על בניית מסגד צמוד לכנסייה הינו דוגמה לקיומו של 

בין דתי. הבסיס הלאומי המשותף אינו מנטרל את המאבק ההיסטורי  על שטח בין המוסלמים לבין 

 הנוצרים.

 ב. אוכלוסייה יהודית
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קבוצות חברתיות ועל חלוקה המבוססת על שני -בשיח החברתי הכללי יש הסכמת מה על קיומן של תת

ו וותק בארץ. קריטריונים אלה אינם בסיס איתן קריטריונים עיקריים: ארץ לידה של הפרט או של הורי

לקטגוריזציה של האוכלוסייה היהודית, היות שהגדרתם אינה ברורה, הגבולות אינם מדויקים, ובכל 

קבוצות נוספות שאינן אקסקלוסיביות ויש ביניהן מידה לא מעטה של חפיפה. כך, למשל, -קבוצה יש תת

קשר בין 'מזרחיות' לבין הגדרות גיאוגרפיות של מזרח ומערב. בוודאי שאין כל  –לגבי בני עדות המזרח 

הרי המכונים עדות המזרח הם יוצאי אזורים מצפון לישראל, כמו סוריה, מדרום, כמו  תימן, או ממערב 

אפריקה, שאפילו מכנים עצמם 'מערביים' )מוגרבים(. גם הכינוי ספרדים אינו חל על -ארצות צפון –

צאי יוון, בולגריה, סרביה, רומניה, וטורקיה, למשל, רואים עצמם צאצאיהם קבוצה מובחנת. חלק מיו

של מגורשי ספרד והם אינם נחשבים בחברה כספרדים. יש לזכור עוד כי היום צורפו לכינוי 'מזרחיים' 

תרבותיות. החלוקה הקרובה ביותר למציאות היא בין יוצאי ארצות האיסלם -גם קונוטציות חברתיות

רצות אירופה ואמריקה, בהצביעה על ההשפעה התרבותית של האיסלם לעומת ההשפעה לבין יוצאי א

 של הנצרות.

קירוב לכך נמצא בסיווג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהשתמשנו בו בעבודה, המגדיר את 

אמריקה. קטגוריזציה זו מטעה, כי יוצאי -אפריקה ואירופה-אסיה –המוצא לפי יבשת המוצא של האב 

פריקה, למשל, אינם מוגדרים מזרחיים, או יוצאי ארצות האיסלם, כך גם העולים מהאזורים א-דרום

האסיאתיים של חבר המדינות, שאינם מסווגים תחת הכותרת הזאת. בעניין המוצא נשארות שאלות 

ללא תשובה: עד כמה דורות יהיו ילידי הארץ שייכים עדיין לעדות ולקבוצות מוצא של הוריהם? לאן 

ם ילידי הארץ הרבים שהוריהם הם יוצאי עדות שונות? ומדוע נקבע המוצא לפי ארץ לידת האב שייכי

 ולא האם?  

כלומר, דור ראשון של עולים לבין התושבים  –החלוקה לפי ותק מפרידה בין אזרחים 'חדשים' 

עולה הוותיקים. להיות עולה משמעותו להיות תלוי במוסדות הפועלים כאפוטרופוסים.  ה-המושרשים

אינו נחשב אזרח 'בוגר' היכול לכלכל את ענייניו בעצמו
12

כלל נקבע בחוק זמן מוגבל המזכה את -. בדרך

כך מצופה מהם להפסיק להיות עולים ומוענקת להם כותרת אחרת -העולים בזכויות ייחודיות ואחר

ולים או עדה הקשורה למקום מוצאם, כמו 'עדה' או הגדרתם כיוצאי אזור או מדינה. ההבדל במינוח ע

אינו שאלה סמנטית בלתי חשובה. קיימת נורמה חברתית פורמלית או בלתי פורמלית לגבי  ֶמֶשך זמן 

(duration בו )  יושלמו תהליכי הקליטה. ההצלחה או הכישלון החברתי של הקליטה וההיקלטות

כה העצמית, נמדדות גם לפי העמידה בסדר זמנים זה. לֶמֶשך הזמן המקובל יש השפעה גם על ההער

על היוזמה ועל רמת הפעילות של הפרטים.
 

מכאן שהגדרת קבוצה מסוימת על תקן עולים מעל ֶמֶשך 

 הזמן המקובל יכולה ליצור קשר של תלות מוסדית מתמשכת ולעכב את ההשתלבות בחברה. 

מן דומה שכמו שלא ברור כמה דורות יהיו ילידי ישראל שייכים לעדה כלשהי, כך לא ברור גם כמה ז

שייכים העולים לקטגוריה זו. אפילו ההגדרה האדמיניסטרטיבית אינה יציבה וחד משמעית, כל שכן 

הגישה החברתית הבלתי פורמלית. האם יוצאי חבר המדינות לשעבר יהיו 'עולים' לדורותיהם או 

ת שיהפכו 'עדה'.  השינוי כנראה איננו פונקציה של זמן בלבד. הרי עדיין מדברים על 'עולי שנו

העדה  –השבעים'. יחד עם זה בזמן האחרון כבר היו כותרות לגבי "יוצאי חבר המדינות לשעבר 

הגדולה ביותר". ניתן להניח, עם זאת, שילדיהם שנולדו והתחנכו בארץ יאבדו את "עדתם".  יוצאי 

אתיופיה לעומת זאת הם במעמד של עולים למשך זמן ארוך יותר והם נמצאים תקופה ארוכה תחת 

זמנית ושיוכה המובחן יימשך -וטרופסות של מוסדות ממשלתיים. קבוצה זו נחשבת לעולים ולעדה בואפ

 בוודאי זמן רב יותר משל יוצאי חבר המדינות.

המפקד האחרון מהווה מקור מעודכן לחלוקה מרחבית לפי מוצא באוכלוסייה היהודית. רק  ( מוצא.1

ייה לפי יישוב )אין מדובר בארץ הלידה של כל פרט, נתוני מיפקד מדווחים בפירוט על מוצא האוכלוס

                                                 
12
 Bar-Yosef, 1968 
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אלא של אביו(. החלוקה היא לפי שלוש קטגוריות:  ישראל
13

אמריקה. בתוך -אפריקה ואירופה-, אסיה

יהודים ואף לא בדומה להפרדה -האוכלוסייה היהודית אין הפרדה מרחבית כפי שקיימת בין יהודים ולא

 דיות. יהו-המרחבית בין הקבוצות הדתיות הלא

אין בישראל יישוב שכל תושביו הם מאותו אזור מוצא. כמו כן  אין אף יישוב בלי ילידי הארץ. כרבע 

אחוז הם  -40אפריקה וכ-אחוז ממוצא אסיה -35מהאוכלוסייה בכלל היישובים הם ממוצא ישראל, כ

יישובים  126אמריקה. היישובים "מעורבבים" במיגוון רחב מאד של שילובים: מתוך -ממוצא אירופה

אפריקה, -אחוז( ליוצאי אסיה 50יישובים יש רוב )מעל  -14יהודיים )כולל היישובים המעורבים( ב

שיעור קטן מכלל  –אלף נפש  -200אחוז בממוצע. ביישובים אלה מתגוררים כ 35לעומת, כאמור, 

אחוז,  50ה על אמריקה עול-יישובים שיעורם של יוצאי אירופה -19אוכלוסיית היישובים היהודיים. ב

שהם  –אחוז  -12כ –אחוז.  ביישובים אלה נכלל נתח רב יותר של האוכלוסייה  -60ל 50ברובם בין 

 אלף נפש )לעיר חיפה השייכת לקטגוריה זו יש השפעה על היקף האוכלוסייה(.  -570כ

 40יש בין יישובים  19אחוז רק בשני יישובים קטנים, אך בעוד  50שיעורם של יוצאי ישראל עולה על 

 25 –אחוז של בני הדור השני לילידי ישראל. טווח זה גבוה לעומת הממוצע לכלל היישובים  -50ל

אחוז. בין היישובים נכללים יישובים ותיקים ויישובים צעירים. לא נכללות בקטגוריה זו ערים גדולות, או 

מאוכלוסייתה הם ממוצא אחוז  42 –ברק -ערים מעורבות ורוב היישובים הם קטנים )פרק לעיר בני

ישראל(. בכל הערים הגדולות )פרק לירושלים( חלקם של ילידי ישראל מדור שני נמוך או מגיע לרבע מן 

האוכלוסייה. התופעה של דומיננטיות של קבוצת מוצא מסוימת בולטת במיוחד ביישובים הקטנים 

 ובים לאשכולות השונים(. )פירוט נוסף בהמשך, בהתייחסות לקשר בין מוצא והשתייכותם של הייש

רפאל ויוגב-במחקרם של אילון, בן
14

, מתוארת דינמיקה של פירוד ועירוב בין קבוצות מוצא באוכלוסייה 

-היהודית. על אף שוני התנאים ניתן לראות הקבלה מסוימת עם מחקרו של רבינוביץ, שנערך בנצרת

ין קהילתיות לעומת נוכחות עילית. בשני המחקרים עולה השאלה של מהותו של שילוב והמתח ב

משותפת. בשניהם מוצגת האפשרות של לחיות 'על יד לעומת לחיות יחד' של שתי קבוצות במרחב 

משותף. מחקרם של אילון ושותפיה עוסק במעקב אחרי הקמת שכונות יוקרה בעיירת פיתוח ענייה, 

, תדמיתה ומעמדה של שרוב אוכלוסייתה הם  יוצאי ארצות האיסלם. מתוך כוונה להעלות את רמתה

העיר ומתוך תקווה לאינטגרציה חברתית, החליטה המועצה המקומית על פרויקט של 'בנה ביתך' 

שימשוך לעיר 'קבוצות חזקות' והכוונה היתה לאשכנזים ממעמד בינוני. לפרויקט הוקצו שטחים 

שכונות חדשות  והובטחו הטבות שונות. התכנית אמנם הצליחה מבחינת גיוון האוכלוסייה. קמו שתי

שרוב אוכלוסייתן הם אשכנזים אמידים שבנו לעצמם בתים, אבל אינטגרציה חברתית במובן של יצירת 

קהילה אחת לא קרתה. השכונות החדשות מהוות קהילות נפרדות מבחינת סגנון החיים, הרשתות 

נים, החברתיות וכוח ההשפעה שלהן. האוכלוסייה החדשה הצליחה לשפר ולהרחיב שירותים שו

שחלקם, לפחות,  משרת  את כל האוכלוסייה. הרגשות של האוכלוסייה הוותיקה של העיירה הם 

ידי כוחן של הקבוצות החדשות ובכל זאת ישנה  -מעורבים. האליטה הוותיקה מרגישה מאוימת על

הצלחה מבחינת שינוי התדמית של העיירה ובמעמדם של נושאי התפקידים. לעומת זה הפרויקט 

ת תחושת הקיפוח היחסי של השכבה הענייה ביותר.   "ייתכן שהם נהנו משירותים משופרים הגביר א

בכל זאת הביעו את העמדות האנטגוניסטיות ביותר כלפי החדשים"…
15

. על אף שלא הושג מיזוג בין 

שתי האוכלוסיות נמצא, ששביעות הרצון הכללית עלתה בעיירה במשך ארבע שנות המעקב. כדי 

תירה הזו לכאורה, מציעים החוקרים הגדרה חדשה של אינטגרציה:  "אינטגרציה להסביר את הס

חברתית ניתנת להגדרה מנקודת ראותה של מטרתה הסופית: העלאת רמת חייה של הקבוצה 

המקופחת ושיפור איכות חייה, הזדמנויותיה והתדמית העצמית שלה. מטרה זו ניתנת להשגה בין אם 

                                                 
13
 ישראל, שגם אביהם יליד ישראל.לשם הדגשה: במוצא ישראל הכוונה לילידי  
14
 1993 Ayalon, Ben-Rafael and Yogev,  
15
 .168שם, עמ'  
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עלת היתרונות לבין המקופחת ובין אם היא אינה קיימת"קיימת הרמוניה בין הקבוצה ב
16

 . 

העולים שהגיעו לישראל מסוף שנות השמונים כוללים את הקבוצה הגדולה מחבר המדינות  ( ותק.2

עלו  1997ועד סוף  -1989לשעבר וקבוצות קטנות בהרבה  מאתיופיה ומארצות שונות אחרות. מ

מאות אלף מחבר המדינות לשעבר, כתשעים אלף לישראל כשמונה מאות אלף עולים מהם כשבע 

מארצות שונות רובן מערביות וכשלושים וחמישה אלף מאתיופיה. בתום עשור שלם מראשיתו של גל 

 אחוז מן האוכלוסייה היהודית במדינה.  -19העלייה האחרון מהווים העולים קרוב ל

האתגר של ניסוח מדיניות  הספקת קורת גג לכשמונה מאות אלף עולים העמידה בפני הממשלה את

שיכון שתהא מותאמת לאופיים של העולים ולמצב שוק הדירות. בראש ובראשונה נשאלו שאלות 

עקרוניות אחדות: האם לשלב תכניות של פיזור אוכלוסין או חיזוק אזורים מסוימים במדיניות של קליטת 

ה? ולבסוף, האם ניתן העלייה? מהי מידת ההתערבות הרצויה של הממשלה בתהליך ובאיזו צור

להשתמש במודל אחד לכל קבוצות העולים? בעשורים הראשונים של המדינה, הממשלות דגלו בתכנון 

מרכזי כולל של בנייה ציבורית באזורים שהיו יעד ברור למדיניות של פיזור אוכלוסין והכוונת העולים 

ות השוק, מתוך הנחה למקומות אלה. בשנות התשעים התגבשה תפיסה, המסתמכת בעיקר על כוח

שמאגר הדירות והבנייה הפרטית יספקו את הדרישות. הממשלה נדרשה לספק אמצעים כדי שהעולה 

-יוכל לנצל את ההיצע. המודל הזה של 'קליטה ישירה' איפשר מידת מה של בחירת מקום המגורים על

רה לממדים שלא ידי העולה. השיטה יושמה בתחילת העלייה הגדולה מחבר המדינות. כשהעלייה גב

ידי תמרוץ -ידי בנייה  ציבורית ועל-שיערו אותם לכתחילה, הוחלט להתערב בכל זאת בשוק הדירות על

הבנייה הפרטית. באמצעות המניפולציה של השוק ושל מחירי הדירות בו  נוצרה הכוונה עקיפה של 

 העולים תוך שמירה על טווח של חופש בחירה.

ידי חסון-בתיאוריות הגירה המוזכרות על
17

, מצוין, כי מהגרים נוטים להתרכז באזורים מרכזיים בהניחם 

ששם רבות יותר ההזדמנויות לתעסוקה. זאת היא התמונה הראשונית גם לגבי הבחירה של העלייה 

מחבר המדינות לשעבר. אולם לפי חסון תמונה זו נכונה רק לתקופה הראשונה, בה העולים הם חסרי 

ה ברורה על מקומות השתקעות אפשריים מלבד הערים הגדולות המוכרות. מידע כללי ואין להם תמונ

בשלב השני, ישנה יציאה מהערים הגדולות והתפרסות במעגל של ערי לווין ואפילו לאזורים מרוחקים 

 יותר. 

שיטת הקליטה הישירה הופעלה בעיקר בקליטת עולי חבר המדינות ועולים מארצות המערב. במקרה 

 יה נמשכה השיטה הישנה של הפנייה ושל העברה למקומות יישוב ודיור ציבורי.  של העולים מאתיופ

אלף נפש. לפי הערכת הממשלה,  -39העלייה מאתיופיה הביאה במהלך כל שנות התשעים כ

משפחות גדולות,  –שהתבססה על המאפיינים הדמוגרפיים והתרבותיים של האוכלוסייה שהגיעה  

למנות וגרושות, השכלה נמוכה וקשיי תקשורת עם הסביבה בגלל אחוז גבוה, יחסית, של אמהות א

השיטה של קליטה ישירה לא התאימה להם. מדיניות הממשלה יצרה – שפתם, שמעטים הבינו אותה 

מלון -מצב של חוסר קביעות מגורים ותחושת זמניות והיעדר ביטחון. בהתחלה אוכסנו העולים בבתי

לים משם והועברו בעיקר לקרוונים שהועמדו באתרים מיוחדים ובמרכזי קליטה. בשלב השני פונו העו

)חצרות יסף, למשל( או בשולי יישובים. כך נוצרו גטאות של עולים בתנאי דיור ירודים. דיור זה נחשב 

ידי רכישת דירה. -ידי שכירות לזמן ארוך או על-זמני והמטרה היתה למצוא פתרון של דיור קבע על

עם קרוביהם בסביבה המאפשרת להם לשמור על המסורת והמנהגים, ויחד העולים רצו להתגורר יחד 

עם זה ביטאו את שאיפתם לא להיות מבודדים בקהילות נפרדות. היה ברור שהם זקוקים לעזרה רבה 

כדי שיוכלו לרכוש או לשכור דירה. מלבד הבעיה הכספית היו צריכים להתגבר גם על חששם 

שהוצעה לעולים היתה קניית דירה על בסיס משכנתאות  מהינתקות מהתלות המוסדית. התכנית

                                                 
16
 .171שם, עמ'  
17
 .1998חסון,  
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יישובים מועדפים. החזר המשכנתא נקבע בסכומים  -50המכסות חלק גדול של מחיר הדירה בכ

שקלים לחודש(. מלבד המטרה של הבטחת דיור והעברת האחריות  250-100מצומצמים ביותר )

ים עם אוכלוסייה וותיקהלתכנון חייהם לעולים שיטה זו היתה צריכה לערב את העול
18

 . 

הנתונים על פריסת העולים ביישובים מצביעים על רמה גבוהה למדי של עירוב מרחבי של עולים 

יהודים. -וותיקים. העולים התפרסו בין כל היישובים העירוניים כולל הערים המעורבות של יהודים ולא

המדינות לשעבר.  לפי דיווחי  כמעט בכל אחד מהיישובים היהודים והמעורבים חיים עולים מחבר

תשעים ושניים יישובים עירוניים, שלפחות שני  1998המשרד לקליטת העלייה היו בישראל בראשית 

אחוזים מאוכלוסייתם היו עולים. במספר יישובים שיעורם של העולים ביחס לאוכלוסיית היישוב עולה 

תרשיחא. יישובים -יש, שדרות ומעלותעילית, אור עקיבא, בני עי-אחוז. בולטים מתוכם נצרת 40על 

אלף תושבים. בכעשרה יישובים  -92לכ 1997אלה קטנים ברובם ואוכלוסייתם הכוללת הגיעה בסוף 

אחוז. בקבוצה זו נכללות גם ערים  -40ל 30נוספים נע שיעורם של העולים באוכלוסיית היישוב בין 

ים ואף יישובי פיתוח כאופקים. -ר, קריתגת, נש-גדולות יותר כאשקלון ואשדוד, ערים קטנות כקרית

ים, נתניה וערים קטנות יותר, -ביותר מעשרים יישובים עירוניים נוספים, בהם ערים גדולות כחיפה, בת

אחוז מהיישוב -30ל 20נע שיעור העולים בטווח שבין 
19
. 

ערים בינוניות  אחוז הם עולים, ואף יותר מכך, נכללות -40ל 20בכל שלוש הקבוצות שמנינו, שבהן בין 

אחוז מהאוכלוסייה,  20רבות. ניתן להניח שבכל מערכת פוליטית מקומית או ארצית, מהווה גוש של 

ובודאי שליש ויותר, כוח פוליטי שאי אפשר להתעלם ממנו. אולם בהרבה מקומות קהילת העולים אינה 

כאשר בקהילת עולי  די גדולה כדי שתוכל לספק בעצמה את הצרכים התרבותיים והחברתיים, בעיקר

חבר המדינות נמצאות קבוצות תרבותיות שונות למדי. יש הבדלים גדולים בין עולי הרפובליקות 

פטרסבורג לעומת ערים -האסיאניות לעומת האירופיות וכן בין יוצאי הערים הגדולות כמו מוסקבה וסנט

לחיסרון של חיי תרבות  קטנות יותר. אחת הטענות של העולים החיים במקומות קטנים מתייחסת אכן

אלף(, אשדוד  50וחברה שיספקו אותם. הריכוזים הגדולים של העולים מחבר המדינות הם בחיפה )

ים, ירושלים, אשקלון, -אלף(. בערים נתניה, בת 37יפו )-אלף( ותל אביב 41שבע )-אלף(, באר 44)

 אלף נפש.  30-20תקוה יש קהילות המונות -חולון, ראשון לציון ופתח

אחוז מהם  -40בוצת העולים ה"אחרים" )ממדינות אחרות( נוטה להתרכז בעיקר במרכז הארץ. כק

אביב -בחרו בירושלים, כעשרה אחוז בתל –כעשרים אחוז  –התיישבו בארבע ערים. הגוש הגדול 

וחמישה אחוזים בנתניה ובאשדוד. מספרם הגדול יחסית של עולים אלה בירושלים מרמז על כך 

 ה עם אחוז ניכר של דתיים. שמדובר בעליי

מצבם של יוצאי אתיופיה שונה, ההתפרסות שלהם היתה מכוונת ופחות מבוססת על בחירה חופשית. 

שיטת הקליטה הישירה לא יושמה במקרה שלהם, כאמור, ולכן לא היתה אפשרות של בחירת מקום 

ת של כאלפיים נפשות נפש, נמצאת בחיפה וקבוצו -3,000מגוריהם. הקבוצה הגדולה ביותר מהם, כ

התיישבו בחדרה, באשקלון, בנתניה וברחובות. בכל היישובים מהווים האתיופים רק שיעור קטן מכלל 

נפש מהם  1,200האוכלוסייה או מכלל העולים )יוצא דופן הוא חצרות יסף, יישוב שכל אוכלוסייתו מונה 

 אחוז אתיופים(. -86אחוז עולים ו 90
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 .1994נועם,  
19
לעומת אוכלוסיית  1997-1989כל העולים שהגיעו בשנים -יחס העולים לאוכלוסיית היישובים חושב לפי סך 

 .1997היישובים בסוף 
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 כלכלית -תחלק ב': הרמה החברתי

מיליון אזרחים    -5חלק זה מתרכז בבדיקת ההבדלים ברמת החיים החברתיים והכלכליים של  יותר מ

-אחוז מכלל האזרחים בישראל(. הניתוח מבוסס על המדד החברתי -90רשויות מקומיות )כ -203ב

כלכלית של אוכלוסיית -כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשקף את הרמה החברתית

הרשות המקומית )הנתונים משקפים כמובן את הממוצע לרשות המקומית ואינם מתייחסים לפיזור 

כלכלית היא, שהאמצעים הכספיים מהווים -בתוכה(. "נקודת המוצא בתפיסת המושג רמה חברתית

אספקט מרכזי אך לא יחיד של הרמה החברתית כלכלית"
20

)ראה נספח(. גישה זו תואמת גם  

כלכלית של האוכלוסייה ביישובים, -תית של עבודה זו. בניתוח הרמה החברתיתלאוריינטציה החבר

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התקבלו עשרה אשכולות כסולם דירוג של היישובים, -המוצגת על

את  10כלכלית  הנמוכה ביותר, ואשכול -כולל את היישובים בעלי הרמה החברתית 1כשאשכול 

 הגבוהה ביותר. 

 ים ואוכלוסייה. יישוב1

 79, האשכולות הנמוכים, כוללים 3עד  1אפשר לחלק את עשרת האשכולות לארבע קבוצות: אשכולות 

אחוז מן היישובים, אך בהם כחמישית מן האוכלוסייה  )הם כוללים  40יישובים, מהווים אמנם כמעט 

נמוכים,  -ת בינוניים, אשכולו-5ו 4שיעור גבוה יותר של יישובים קטנים(. הקבוצה הבאה, אשכולות 

אחוז מהאוכלוסייה; בקבוצת האשכולות  -30יישובים, המהווים כחמישית מכלל היישובים וכ 40בהם 

יישובים, שהם כחמישית נוספת של היישובים,  41כלולים  – -7ו 6אשכולות  –האמצעית הבאה 

ים, שחלקם ביישובים יישוב 43, כלולים 10-8אחוז מהאוכלוסייה. באשכולות הגבוהים,  -28הכוללת כ

אחוז(, ומצביע  22אחוז( וחלקם באוכלוסייה מעט נמוך יותר ) -21די דומה לשתי הקבוצות הקודמות )כ

 על נוכחות רבה יותר של יישובים קטנים.

 1999. התפלגות היישובים והאוכלוסייה, לפי קבוצות אשכולות, 3לוח 

 אוכלוסייה  שוביםיי אשכולות
 )אלפים(

 יישובים 
)%( 

 אוכלוסייה 
)%( 

 100.0 100.0 5,046 203 סה"כ

3-1 79 948 38.9 18.8 

5-4 40 1,537 19.7 30.5 

7-6 41 1,435 20.2 28.4 

10-8 43 1,126 21.2 22.3 

  

התפלגות האוכלוסייה בין האשכולות היא נורמלית עם הטיה קלה לכיוון הרמה הגבוהה. קו החציון 

(. בכל אחד משני הקצוות 1-5ן האוכלוסייה כלולים באשכולות אחוז מ 49עובר בתוך אשכול שש )

אחוז בשלושת האשכולות  -22אחוז בשלושת האשכולות הנמוכים ו 19נמצא פחות מרבע האוכלוסייה: 

                                                 
20
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1995הגבוהים. מעניין לציין כי בדירוג היישובים והאוכלוסייה בשנת 
21

נמצאו בשני הקצוות יחד פחות  

אחוזים בשלושת הגבוהים.  9אחוז בשלושת האשכולות הנמוכים ועוד  14מרבע האוכלוסייה בישראל: 

מסתבר, אם כך, כי חלה מאז תזוזה מן האמצע לקצוות. ראוי לציין במיוחד כי שיעורה של האוכלוסייה 

, כאמור.   -1999אחוז ב -22ל 1995אחוזים בלבד בשנת  -9בשלושת האשכולות הגבוהים עלה מ

אחוז מאוכלוסיית ישראל  -60יפו, שעלתה בדירוג. כ-אביב-י בדירוג של תלאחת הסיבות לכך היא השינו

העירונית מתרכזים בדרגות הביניים בין האשכולות ארבע עד שבע. לשלוש הערים הגדולות, בהן 

, זאת 5ירושלים ממוקמת באשכול  –מתגורר כמעט רבע מאוכלוסיית ישראל יש משקל מכריע בדירוג 

)כך גם לפי הדירוג  7הגבוה יותר. חיפה ממוקמת באשכול   6ה באשכול הי -1995לאחר שדירוגה ב

-1999ב 8היתה מדורגת באותה רמה עם חיפה עלתה לאשכול  -1995אביב שב-(. תל-1995הקודם ב

כל -. יש לכך השפעה משמעותית על עליית חלקה של האוכלוסייה באשכול זה, הגבוה למדי, מתוך סך

מראה על שינויים דרמטיים במעמדן היחסי של שלוש הערים  1995האוכלוסייה. ההשוואה עם 

יפו -אביב-הגדולות של ישראל. בזמן קצר של ארבע שנים רמת החיים הממוצעת של אוכלוסיית תל

 השתפרה, זו של ירושלים ירדה וחיפה שמרה על מקומה בסולם.  

   יהודים-א. יהודים לעומת לא

יהודית בפיזורן ודירוגן -יהודית לזה של האוכלוסייה הלאההבדל החריף בין מצבה של האוכלוסייה ה

בתוך אשכולות היישובים מתחדד ומצטייר כמצב של שתי תמונות נפרדות וקשה כמעט לאפיין אותו 

, הווה אומר 10-6אחוז מן האוכלוסייה היהודית נמצאים באשכולות  -60ידי תמונת מצב כוללת. כ-על

 -60יהודית. מן הצד השני, כ-חוזים בלבד מן האוכלוסייה הלאא -5ברמה בינונית וגבוהה, לעומת כ

אחוזים בלבד  9, בהם דורגו 3-1יהודים נמצאים באשכולות הנמוכים ביותר, -אחוז מן הלא

אלף  -370כ -1999נמצאים ב 3-2(. באשכולות -1995מהאוכלוסייה היהודית )שיעור דומה היה גם ב

אחוז מסך היישובים. בין  -13בים קטנים ולכן הם מהווים כיישו -17יהודים )רובם באשכול השלישי( ב

עכו. היישובים המעורבים האחרים ממוקמים רובם  –היישובים הללו נמצא גם יישוב מעורב אחד 

יהודים הנמוך ביותר מבין כל -(, בה שיעור הלא8יפו )אשכול -אביב-באשכולות האמצעיים, פרט לתל

 היישובים המעורבים.

יהודית הוא כמעט תמונת מראה מהופכת לזו של האוכלוסייה -האוכלוסייה הלא המצב המרחבי של

אחוזים  -33אלף( נמצאים  כאמור ביישובים ברמות הנמוכות ביותר וכ  575אחוז ) -60היהודית: כ

-אחוזים מן הלא 5הנמוכות. רק -יהודים ממוקמים ביישובים שדורגו ברמות הבינוניות-נוספים מבין הלא

-הבינוניים. לגבי היישובים הלא 7-6, ורובם בעיקר באשכולות 6אל מדורגים מעל אשכול יהודים בישר

אחוז מדורגים  80יהודיים, על כשש מאות וחמישים אלף תושביהם, -היישובים הלא 77מבין  –יהודיים 

 -7ו 6יהודים ממוקמים ברמות -אחוז מן התושבים. רק שני יישובים לא -80ובהם יותר מ 3-1ברמות 

 יהודית הנותרת באשכולות אלה היא בתוך יישובים מעורבים. -אוכלוסייה הלאוה

חברתי והשתייכותה הלאומית של האוכלוסייה. בשלוש הרמות -יש קשר בין גודל היישוב, מצבו הכלכלי

יהודיים הם קטנים )פחות מעשרת אלפים נפשות(. בקצה השני של -הנמוכות רוב היישובים הלא

היישובים ברמה עשר הם יישובים עירוניים קטנים,  16יהודיים. -אין יישובים לא 10-8בדרגות  –הסולם 

אלף תושבים.  -35השרון, שהיא בת למעלה מ-יחסית, עם אוכלוסייה של אלפים ספורים, פרט לרמת

גם באשכול התשיעי רוב היישובים הם קטנים, מלבד הערים הרצליה וגבעתיים. המסקנה המתבקשת 

 דיים מתמודדים בהצלחה רבה יותר עם מגבלותיה של אוכלוסייה קטנה. היא שיישובים יהו
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יהודית חי ביישובים נפרדים, נתייחס בנפרד -בשים לב לכך שחלק גדול של האוכלוסייה היהודית והלא

 לדיפרנציאציה הפנימית של שתי הקבוצות. 

 

  1999. התפלגות היישובים ואוכלוסייתם לפי מעמד, 4לוח 

 כל  אשכול

 האוכלוסייה

אוכלוסייה 

 ביישובים יהודיים

 )כולל מעורבים(

 מזה: 

יישובים מעורבים 

 בלבד

אוכלוסייה 

-שובים לאביי

 יהודיים
אוכלוסייה  יישוב 

 )אלפים(
אוכלוסייה  יישוב

 )אלפים(
אוכלוסייה  יישוב

 )אלפים(
אוכלוסייה  יישוב

 )אלפים(

 650.3 77 1,426.9 8 4,395.9 126 5,046.0 203 סה"כ

1 9 64.6 0 00 0 0.0 9 64.7 

2 26 223.8 3 44.7 0 0.0 23 179.1 

3 44 659.9 14 338.9 1 44.2 30 321.0 

4 24 399.7 12 325.4 2 1108.7 12 74.4 

5 16 1,137.5 15 1,130.7 3 669.9 1 6.8 

6 22 564.4 20 542.1 0 0.0 2 4.3 

7 19 888.4 19 888.4 1 255.9 0 0.0 

8 9 632.8 9 632.8 1 348.2 0 0.0 

9 18 411.9 18 411.9 0 0.0 0 0.0 

10 16 81.0 16 81.0 0 0.0 0 0.0 

 

 . הדירוג המעמדי בתוך כל אחת מקבוצות הלאום2

 יהודים: קבוצות דתיות -א. לא

אם מקבצים את האוכלוסייה לשלושת האשכולות התחתונים, דומה שמצבם של הדרוזים הוא הקשה 

אחוז מן  -62, לעומת כ3-1אחוז מן הדרוזים חיים ביישובים הכלולים באשכולות הנמוכים  71ביותר. 

, הנמוך 1חוז מן הנוצרים. עם זאת, לפי השייכות ליישובים המדורגים באשכול א -46המוסלמים ו

 ביותר, המוסלמים הם הנמוכים ביותר במעמדם בשל היותם היחידים המאכלסים אשכול זה. 

אחוז של כלל  50שיעורם הגבוה של הדרוזים בולט במיוחד באשכול השלישי, בו חיים  –לגבי הדרוזים 

הבינוניים  – 5-4יהודים באשכול זה. באשכולות -אחוז מן הלא 22ר הם מהווים הדרוזים בישראל, כאש

אחוז מן המוסלמים. אשכולות  -34אחוז מן הנוצרים וכ 30אחוז מן הדרוזים,  -27.5מתקבצים עוד כ –

יהודים דומים בהרכבם לממוצע בכלל ישראל עם הטיה -אלה, מבחינת הרכב הקבוצות בקרב הלא

 6קם של המוסלמים. רק אחוזים בודדים של המוסלמים מאכלסים את אשכולות מסוימת המגדילה חל

אחוז מן הנוצרים. הסיבה לכך הן הערים  -24ומעלה, שיעור אפסי מתוך הדרוזים ולעומת זאת, כ

ולהקטנה של שיעורי  -8ו 7אביב, התורמות להגדלת שיעור הנוצרים באשכולות -הגדולות חיפה ותל

למשל, היא דוגמא ליישוב נוצרי, אשר בולט בדירוגו  מעיליה –בי הנוצרים לג המוסלמים והדרוזים.
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הגבוה גם בשל המודעות של התושבים לאיכות חיים ובשל רצונם לשמור על סגנון חיים ולכידות 

 חברתית ייחודיים. 

 

 )אחוזים( 1999יהודיות לפי אשכולות, -. התפלגות הקבוצות הלא5לוח 

 דרוזים נוצרים מוסלמים כסה" אשכול

 8 12 80 100 הכל-סך

1 100 100 0 0 

2 100 86 5 9 

3 100 75 14 11 

4 100 63 15 22 

5 100 90 10 0 

6 100 23 76 1 

7 100 37 61 2 

8 100 77 22 1 

9 100 12 26 2 

10 100 19 82 0 

     

3-1 100 81 9 10 

5-4 100 82 11 7 

7-6 100 34 65 2 

10-8 100 72 27 1 

 

 ב. אוכלוסייה יהודית 

בתודעה החברתית שלנו מצטיירים שני סוגים של רמת חיים יישובית של האוכלוסייה היהודית: יישובי 

ידי רמת חיים נמוכה וכל היתר, שרמתם גבוהה יותר. צריכה להיות לפיכך -פיתוח המאופיינים על

נם חפיפה חלקית אבל יש לא חפיפה בין מדד האשכולות לבין רשימה של יישובי הפיתוח. קיימת אמ

מעט חריגות, שלמראית עין אינן מובנות. יש לקחת בחשבון שהמושג יישובי פיתוח כולל יישובים 

יהודיים ובמקרים אחדים גם יישובים מעורבים, כמו עכו, למשל
22

. באשכול הראשון אין כלל יישובים 

ם אמנם יישובי פיתוח  )אופקים יהודיים ובאשכול השני, שניים מתוך שלושת היישובים היהודיים ה

. -1985מלאכי(. היישוב הנוסף הוא ביתר עלית, עיר חרדית, שראשית ההתיישבות בה היתה ב-וקריית

שלושת היישובים האלה ממוקמים כנמוכים ביותר מתוך היישובים היהודיים. באשכול השלישי ישנה 

אולם בולטת לידם גם כאן  –ודיים היישובים היה 14מתוך  9 –נוכחות דומיננטית ליישובי פיתוח 

ברק ומספר -נוכחותם של יישובים עירוניים, ששיעור אוכלוסייתם החרדית גבוה, כמו במיוחד העיר בני

 יערים. -יישובים קטן יותר, כמו עמנואל, רכסים וקריית

דורגו  יישובים 3נמצאו יישובים יהודים באשכול הראשון, הנמוך ביותר.  1995בדירוג היישובים לשנת 

                                                 
22
 ראוי להדגיש כי יישובים ערביים אינם נכנסים כלל לקטגוריה של יישובי פיתוח. 
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אור עקיבא, אופקים ושדרות, כאשר שני האחרונים מוגדרים יישובי פיתוח.  –אז ברמה הנמוכה ביותר 

, כאשר אופקים נשארה במקום הנמוך ביותר ליישובים -1999שלושה יישובים אלה עלו בדירוגם ב

כי שני יישובים  . מעניין לציין3( ושדרות ואור עקיבא עלו אף גבוה יותר, לאשכול 2היהודיים )אשכול 

אלה קלטו במהלך שנות התשעים עלייה מחבר המדינות לשעבר בהיקף כה רחב, שהיא מהווה מעל 

אחוז מאוכלוסייתם. יש כאן המחשה מעניינת ביותר לתרומתם של העולים לעליית מעמדם של  40

 היישובים בהם הם חיים. 

ם טבריה, מגדל העמק וצפת. שתי ערים שליש מן היישובים הם יישובי פיתוח, במיוחד הערי 4באשכול 

 -100מגיעה ליותר מ המשותפתנוספות באותו אשכול הן ערים מעורבות, לוד ורמלה, שאוכלוסייתן 

אלף נפש. יישובי  -80העיר אשקלון, עם למעלה מ 4אלף נפש. בולטת עוד בהשתייכותה לאשכול 

קריטריונים להענקת מעמד של פיתוח בודדים נמצאים גם באשכול חמש, שש ואף שבע. מסתבר שה

יישוב פיתוח אינם רק רמת החיים של היישוב אלא קריטריונים מסוגים שונים ביניהם קריטריונים 

 פוליטיים, תיכנוניים ואולי אף המשכיות של זכות נרכשת להיות יישוב פיתוח. 

ים, שרובם על הקשר בין מוצא )אזור מוצא של האב( ומעמד הצביעו מחקרים רב( מוצא ומעמד. 1

הסתמכו על נתוני אוכלוסייה כלליים לגבי שני משתנים עיקריים: הכנסה וחינוך. הממצאים של דירוג 

היישובים לפי האשכולות חושפים גם הם את קיומו של קשר בין  רמת החיים של אוכלוסיית היישובים 

 לבין המוצא.

אחוז יוצאי  41ואפריקה, -צות אסיהאחוז יוצאי אר -35אוכלוסיית היישובים בכל האשכולות מורכבת מ

אחוז דור שני ילידי ישראל, כלומר מוצא ישראל. הרכב זה איננו משתקף  -24ארצות אירופה ואמריקה ו

וייצוג חסר  4עד  2אפריקה יש  ייצוג יתר באשכולות -באשכולות השונים. מסתבר כי ליוצאי אסיה

יצוג חסר באשכולות הנמוכים וייצוג יתר י –אמריקה -אירופה –בארבעה הגבוהים; ליוצאי המערב 

אמריקה, הם מתמקמים בפיזור הפוך ליוצאי -ומעלה. ילידי ישראל דומים ליוצאי אירופה 6מאשכול 

 ייצוגם חסר בחמשת האשכולות הנמוכים ועודף בחמשת הגבוהים.   –אפריקה -ארצות אסיה

 )אחוזים(  1999. ההרכב העדתי של האשכולות, 6לוח 

 קהאפרי-אסיה אמריקה-אירופה ישראל הכל-סך אשכול

 35 41 24 100 הכל-סך

1 100 - - - 

2 100 23 27 50 

3 100 26 34 40 

4 100 19 35 46 

5 100 25 40 35 

6 100 20 43 37 

7 100 25 44 31 

8 100 26 43 31 

9 100 27 42 31 

10 100 34 40 26 

אמריקה הוא באשכול עשר, בו הייצוג של -וצאי אירופההבדל מעניין בין הקבוצות של מוצא ישראל וי

הדור השני לילידי הארץ עולה משמעותית על ייצוגם בכל האוכלוסייה וחלקם של יוצאי  המערב נשאר 

דומה לממוצע הארצי. נזכור שהיישובים שדורגו באשכול עשר הם לרוב יישובים קטנים, חדשים, 

.  אלה הם יישובי 1983שובים עירוניים בזמן המפקד של  שרובם לא היו קיימים או טרם הוגדרו כיי
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ידי משפחות של המעמד הבינוני, או גם יישובים שבעבר היו -הלווין והפרבר החדשים המאוכלסים על

ידי התושבים החדשים. דוגמה טובה לכך היא -פרברים מוזנחים ועברו תהליך של "השבחה" על

 מבשרת ציון בהרי ירושלים.    

ידי דירוג -אור מתקבלת בהצגת מצבה של כל קבוצת מוצא כשלעצמה, כפי שהוא נמדד עלהשלמה לתי

האשכולות. האוכלוסייה היהודית מתפרסת בין האשכולות בצורה של עקומה נורמלית עם הטיה לכיוון 

יותר מששים אחוז נמצאים באשכולות שש עד עשר. עקומה נורמלית  –האשכולות ברמה הגבוהה 

אצל כל אחת מהעדות בנפרד, אולם יוצאי המערב וילידי ישראל נוטים יותר לכיוון דומה חוזרת גם 

אחוז מבין  -62אמריקה וכ-אחוז מיוצאי אירופה -64הרמות הגבוהות לעומת יוצאי ארצות האיסלאם: כ

 אפריקה.-אחוז מיוצאי אסיה 57לעומת  10-6יוצאי ישראל )דור שני( משתייכים ליישובים באשכולות 

נמצאים רק בין  2ין יישובים יהודיים או מעורבים ברמת האשכול הנמוך ביותר וגם באשכול כזכור א

אחוז מבין  -11הנמוכים נמצאים כ 3-2אחוז ואחוז וחצי של כל קבוצה עדתית. בסך הכל באשכולות 

אמריקה. -אחוז מבין יוצאי אירופה 7.5אחוז מקרב יוצאי ישראל ורק  9.5אפריקה לעומת -יוצאי אסיה

שיעורם הנמוך של האחרונים בולט לאור ההיקף הגדול של העולים מחבר המדינות לשעבר שנקלטו 

 אמריקה באשכולות הנמוכים היה נמוך עוד יותר.-ביישובי ישראל. לולא עלייה זאת אחוז יוצאי אירופה

 )אחוזים( 1999. קבוצות המוצא לפי אשכולות, 7לוח 

 אפריקה-אסיה אמריקה-אירופה ישראל הכל-סך אשכול

 100.0 100.0 100.0 100.0 הכל-סך

1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 1.1 1.0 0.7 1.6 

3 8.0 8.5 6.7 9.1 

4 7.4 5.8 6.3 9.8 

5 22.5 22.8 22.3 22.7 

6 13.1 10.8 13.6 14.1 

7 21.0 21.0 22.6 19.1 

8 15.0 16.1 15.8 13.3 

9 10.0 11.2 10.2 8.9 

10 2.0 2.7 1.9 1.4 

     

3-2 9.1 9.5 7.4 10.7 

5-4 29.9 28.6 28.4 32.5 

7-6 34.1 31.9 36.2 33.2 

10-8 26.9 30.0 27.9 23.6 

         

ניתוח מעמיק יותר של קבוצות המוצא השונות ביישובים ובאשכולות מחדד עוד את התמונה: הממצא 

חוז מאוכלוסיית היישוב, א -50אפריקה, מעל ל-הבולט הוא, שיישובים שבהם רוב של יוצאי אסיה

 15מדורגים בתחתית ובאמצע הסקלה של האשכולות ואינם מגיעים אף לאשכול השביעי: מתוך 

 6אפריקה, כלולים -אחוז יוצאי אסיה -60יישובים אלה, הרי בקבוצת היישובים, שבהם למעלה מ

אלף, נמצא  53 אלף נפש, ומתוכם הרוב, -65. ביישובים אלה כ6-3יישובים המשתייכים לאשכולות 

-אחוז יוצאי אסיה 60-50בשלושה יישובים, שהם גם יישובי פיתוח. בהמשך לכך, לגבי הקטגוריה של 

מתוכם הם יישובי פיתוח.  -8, ו6עד  2יישובים, המשתייכים לאשכולות  9כאן נכללים  –אפריקה 

 אלף נפש. -150ביישובים אלה אוכלוסייה בת כ
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אחוז באוכלוסייתם, אמנם לא  -50ל 40אפריקה  היא בין -צאי אסיהגם ביישובים, שבהם קטגוריית יו

, אלא הטווח הוא 10-8רוב, אך שיעור משמעותי, לא נמצא יישובים השייכים בדירוגם לאשכולות 

יישובים. רוב  -29. בקטגוריה זו כלולה אוכלוסייה רחבה מאד של כמיליון יהודים ב7-3אשכולות 

 ואיננו עולה גבוה יותר בדירוג. 3–5אחוז( נמצא באשכולות  -75מעלה מהאוכלוסייה ורוב היישובים )ל

אחוז(  50יישובים קיים רוב )מעל  -18אמריקה התמונה מורכבת בעקבות העלייה. ב-לגבי יוצאי אירופה

אמריקה וכלולה בהם אוכלוסייה בת כחצי מיליון יהודים. בשני יישובים השיעור אף -של יוצאי אירופה

אמריקה היה גבוה בהם גם טרם העלייה מחבר -חוז, אלה יישובים ששיעור יוצאי אירופהא 60עולה על 

עילית. יישובים אלה, אף ששיעור העולים בהם גבוה מדורגים -כרמיאל ונצרת –המדינות לשעבר 

 .5-6באשכולות 

ועד  3אחוז, פריסת היישובים נעה אמנם בין אשכולות  60-50היישובים, שבהם השיעור הוא  16לגבי 

היישובים(. לכן כמעט כל  -16אחוז מן האוכלוסייה ב 3שני יישובים קטנים בלבד ) 3, אולם באשכול 10

, או חיפה והקריות,  קרית 6ומעלה, בהם לדוגמא, העיר ערד באשכול  5היישובים ממוקמים מאשכול 

יה בהן שיעור . ערים אלה קלטו עלייה בהיקף רחב אך ה7ביאליק וקרית מוצקין, השייכות לאשכול 

 אמריקה גם לפני כן.-גבוה של יוצאי אירופה

מסתבר כי רק בשני יישובים שיעורם של ילידי  –ישראל ביישובים  מוצאלגבי הדומיננטיות של קבוצת 

המושבה כנרת וביתר עלית,  העיר החרדית.  –אחוז באוכלוסיית היישוב  50ישראל דור שני עולה על 

וביתר עלית לאשכול  10י קצוות בדירוג היישובים, כנרת השייכת לאשכול שני יישובים אלה מייצגים שנ

 . הם מייצגים, שני קצוות של מעמד ורמת חיים בישראל של שתי קבוצות אוכלוסייה שונות.2

אחוז מאוכלוסייתם הם ממוצא ישראל,  -40קטגוריה רחבה יותר של כל היישובים, שבהם למעלה מ

יישובים יהודיים, שבהם אוכלוסייה  20שני הקצוות. הקטגוריה כוללת חושפת עוד את התופעה הזו של 

, כולם יישובים 10-8יישובים מתוכם שייכים לאשכולות  14אלף נפש. מצד אחד,  200בת כמעט 

נפש, ובהם מספר יישובים ישראלים ותיקים מאד כמו לדוגמא מטולה, ראש פינה,  10,000קטנים, עד 

 רעות ושוהם.-צעירים, יחסית, כמו מכביםוכפר תבור, ומספר יישובים 

מתוכם מאופיינים בהיותם  -5יישובים באשכולות הנמוכים, ש 6בצד השני של היישובים נמצאים 

אחוז, והיא  42ברק, ששיעור מוצא ישראל בה -חרדים. בולטת במשקלה העיר בני-יישובים דתיים

שכול. כן נכנסות לקטגוריה זו של מוצא . גם העיר עמנואל מדורגת באותו א3מדורגת מעמדית באשכול 

ואינם דומים בדירוגם  6-5אל, עמנואל וקדומים. יישובים אלה שייכים לאשכולות -ישראל גם בית

המעמדי ליישובים "חילוניים" חדשים שהוקמו באותן תקופות. פירוק המדד לגורמיו יכול להראות 

 ספר הילדים.שההבדל העיקרי בין שתי הקבוצות הוא ההכנסה למשפחה ומ

בכל ארצות ההגירה מהגרים חדשים נעים כלפי מטה בסולם המעמדי. גם בישראל ( ותק ומעמד. 2

מראה התפרסותם המעמדית של העולים  הטיה כלפי מטה לעומת כלל האוכלוסייה היהודית. 

אי חלקם של העולים איננו גבוה במיוחד, אלא דומה לממוצע, ואף נמוך מחלקם של יוצ 3-2באשכולות 

אחוז בכל אחת  38,  7-6וגם  5-4אפריקה. רוב העולים חיים ביישובים שבאשכולות האמצעיים -אסיה

, לעומת יתר קבוצות האוכלוסייה 7-4אחוז מן העולים השתלבו באשכולות  75מהקבוצות. כלומר, 

 אחוז מהם נמצא בדרגות אלה. ההטיה כלפי מטה של העולים בולטת בעיקר 65עד  -60היהודית שכ

אחוז מבין העולים נמצאים בדרגות  -15.  לא יותר  מכ10-8ביישובים המדורגים באשכולות הגבוהים 

 אלה. 

 



97 

 

 

 )אחוזים(  1999. התפרסות העולים באשכולות, לפי מוצא העולים, 8לוח 

 אחרים אתיופיה חבר המדינות עולים אשכול

 100.0 100.0 100.0 100.0 הכל-סך

3-2 9.7 10.3 11.8 4.5 

5-4 37.6 37.4 36.8 39.3 

7-6 37.9 38.5 47.4 29.0 

10-8 14.8 13.8 4.0 27.1 

 

בקרב אוכלוסיית העולים, כמו בקרב כלל האוכלוסייה, נמצא קשר בין המוצא לבין אופן ההתפלגות בין 

האשכולות. העולים בקטגוריות "אחרים" הם ברובם עולים מארצות המערב  ופריסתם דומה לזו של 

אחוז  27אמריקה. שיעורם נמוך מאד באשכולות הנמוכים  ומגיע לכדי -ים יוצאי אירופההוותיק

 אמריקה.-באשכולות הגבוהים, זהה לזה של הוותיקים יוצאי אירופה

העולים מחבר המדינות לשעבר ומאתיופיה נוטים כלפי מטה. שיעורם באשכולות הנמוכים דומה לזה 

אי אתיופיה אף גבוה יותר במקצת. לעומת זאת, שיעורם אפריקה ושיעורם של יוצ-של יוצאי אסיה

 אפריקה הוותיקים. -באשכולות הגבוהים נמוך בהרבה מזה של יוצאי אסיה

תמונת הפריסה של העולים מאתיופיה מעניינת. ההבדל העיקרי בינם לבין התפרסות עולי חבר 

אחוזים. אין לפרש   -5לו להמדינות לשעבר ניכר בעיקר באשכולות הגבוהים שם אין הם מגיעים אפי

התפלגות זו כסימן להשתלבות עולי אתיופיה  אלא כתוצאה של מדיניות הקליטה. בניגוד למדיניות של 

קליטה ישירה  של עולי חבר המדינות לשעבר עולי אתיופיה כוונו למקומות יישובם. אין ספק שניתן 

ר נמנע ריכוזם של יוצאי אתיופיה לראות  בהתפרסות זאת מידה מסוימת של הצלחת המדיניות, באש

ביישובים הסובלים מרמת חיים נמוכה וקליטת העולים האלה היתה יכולה להיות מעמסה שאין 

היישובים יכולים להתמודד אתה. אולם  יש בתמונה זו גם מידה של אשליה המתגלה אם בודקים את 

ם, רבים למדי בסוגי דיור זמניים. מקומות מגוריהם של העולים. במקומות רבים הם גרים בשולי היישובי

רפאל ויוגב נוכל לומר, -גם זאת דוגמה של 'לחיות על יד ולא יחד'. אם נקבל את דעתם של איילון, בן

למשל ייהנו העולים  משירותים טובים יותר,  7-6שגם זאת צורה של קליטה. ביישובים באשכולות 

 נים וייחשפו להשפעות תרבותיות שונות.  ימצאו הזדמנויות מגוונים של עבודה ושל מפגשים מגוו
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. שיעור העולים באוכלוסיית היישובים לפי האשכולות9לוח 
23
  

 אחוזים אשכול

 18.0 סה"כ

1 - 

2 26.7 

3 19.3 

4 26.1 

5 18.8 

6 27.2 

7 17.2 

8 13.2 

9 8.0 

10 1.7 

  

3-2 20.1 

5-4 20.5 

7-6 21.0 

10-8 10.4 

 

תפרסות של העולים ביישובים שינתה את ההרכב העדתי של האשכולות ומעניין אין ספק כי הה

להצביע על חלקם היחסי ביישובים לפי האשכולות. מסתבר כי העולים מהווים כחמישית מאוכלוסייתם 

,חלקם יורד לכדי 10-8של האשכולות הנמוכים והאמצעיים. רק באשכולות הגבוהים, מקבץ אשכולות 

לוסייה. כאן מעניינת יותר, דוקא, התמונה המפורטת לכלל האשכולות: לגבי אחוז מן האוכ -10כ

 6קיימת תנודתיות מסוימת בחלקם של העולים ביישובים הנכללים, אולם מאשכול  6-2אשכולות 

אחוז  27ומעלה מגמת הירידה בחלקם של העולים באוכלוסיית האשכול היא בולטת וחדה, מרמה של 

אחוז מאוכלוסיית האשכול העשירי. באשכול השני שבו  -2עד לפחות מ 6מן האוכלוסייה של אשכול 

אפריקה ומחלקם של -אחוז מן התושבים הם עולים חלקם גבוה יותר מחלקם של יוצאי אסיה -27כ

אמריקה הוותיקים. היות שמדובר במעט יישובים, יישובי פיתוח, ברור כי תוספת העולים -יוצאי אירופה

 ת אוכלוסייתם שהיתה קפואה במשך זמן רב.ליישובים אלה הגדילה א

הזכרנו כי העולים תרמו מעל ארבעים אחוזים ליישובים כאור עקיבא, שדרות ומעלות תרשיחא  וכך גם 

גת ושלומי. אבל העולים תרמו גם להגדלתם של יישובים קצת -מעל שלושים אחוזים לאופקים, קרית

ים. -עילית, אשדוד, ערד כרמיאל וקרית-לון, נצרתיותר מבוססים מיישובי הפיתוח שהזכרנו, כמו אשק

בשני  –גם יישובים מעבר לקו הירוק כמו קצרין ואריאל נהנו מתוספת של עולים בהיקף משמעותי 

 אחוז של התושבים הם עולים. 34יישובים אלה 

 השיטה של קליטה ישירה של עולים, שבה ניתנה לעולים מחבר המדינות האפשרות לבחור באופן עצמי

את היישוב, איפשרה פריסה מעניינת ביישובים. שני הגורמים אשר השפיעו על הבחירה היו מחירי 

                                                 
23

. הם חושבו, לכן, ביחס לאוכלוסיית היישובים 1997מספרי העולים, המדווחים לפי רמת יישוב, הם עד דצמבר  
 המתייחס לאוכלוסיית המיפקד.במועד זה. הדירוג של היישובים נובע מהפרסום 
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הדירות לקנייה או השכרה והסיכויים למציאת עבודה. זו כנראה הסיבה לכך, שהגוש הגדול ביותר של 

ם שבע. יוקר הדירות גר-אלף בבאר -40אלף מעולי חבר המדינות התיישב בחיפה וכ -50העולים, כ

אביב ופחות מזה בחרו בירושלים. לעומת זה קבוצות –לכך שרק כשלושים וחמישה אלף בחרו בתל

תקוה -ים, אשקלון, פתח-אביב, באשדוד נתניה, בת-גדולות למדי של עולים מתרכזות מסביב לתל

 2לציון. איך ניתן בכל זאת להסביר את בחירתם של עולים בעיירות פיתוח השייכות לאשכולות -וראשון

?-3ו
24

הוריות וקבוצות אחרות -, טוען שליישובים אלה הגיעו קבוצות חלשות של מבוגרים, משפחות חד

שלא ציפו להשתלב בשוק העבודה התחרותי. עבורם בית זול מבנייה ציבורית היווה פתרון מתאים. הם 

"עולים  קיוו גם שבמקומות אלה קיימים שירותי רווחה נגישים. ייתכן שזה מסביר גם את הממצא כי

המתגוררים בעיירת פיתוח מרוצים יותר מעולים בשכונות עירוניות ותיקות לגבי תחומי קליטה 

שונים
25

". ממצא זה נכון בעיקר בקרב בעלי השכלה גבוהה. בנוסף לכך, המעמד החברתי של העולים 

לים בשכונות בישראל נתפס חיובי יותר בעיני עולים החיים בעיירת פיתוח ובאופן חיובי פחות בעיני עו

 הערים.

ייתכן כי ההבדל בין רמת ההשכלה הממוצעת בעיירת הפיתוח לבין  –ייתכנו לכך הסברים רבים 

השכלתם של העולים מגבירה את הערכתם העצמית. ייתכן כי נפתחו בפניהם הזדמנויות לעסוק 

שיהיו במקצועות הדרושים בעיירות אלה, אך קשה היה למצוא מועמדים מקבוצות חזקות אחרות 

 מוכנים לבוא לשם.

 סיכום

עבודה זו מבוססת על ההנחה שהמרחב הבנוי הוא חלק אינטגרלי ביצירת החיים החברתיים, בעיצוב 

הפעילויות החברתיות ובהיווצרות הזדמנויות לסיפוק צרכיה ושאיפותיה של האוכלוסייה המקומית. 

נלקחו בחשבון תושבים חוקיים  הנתונים עליהם מתבססת העבודה הם רק של אזרחים ישראליים ולא

 או לא חוקיים שאינם אזרחים. 

הניתוח הסב סביב שני היבטים, היבט של הפרדה לעומת עירוב והיבט של דירוג. ניתן לראות את נושא 

ההפרדה בתור תהליך של קביעת גבולות מרחביים אופקיים של שייכות קבוצתית ואת הדירוג 

ה המוצגת מבוססת על יישובים וקבוצות ואינה מתחשבת כמשתנה אנכי יחסי של סטטוס. התמונ

בהגירה בין היישובים שתוצאתה שינויים בהרכב האישי של היישובים. יש לקחת בחשבון שגבולות 

ההפרדה הם יציבים יותר מאשר גבולות הסטטוס. הגירה מיישוב ליישוב, גם כשזו תנועה לכיוון שיפור 

קרב או בקרבת קבוצות השייכות שלהם. דירוג היישובים הסטטוס, תמשוך את המהגרים להתיישב ב

לפי סולם מעמדי יוצר סולם מלאכותי שעיקרו המקום היחסי של כל יישוב. אמנם השתמשנו במונחים 

כמו 'רמת חיים גבוהה או נמוכה' הכוונה היא יחסית. גם אם רמת החיים תעלה בהרבה בכל החברה 

חברתיות לפי קריטריונים מדידים כבעלות רמת חיים גבוהה  הישראלית עדיין אפשר יהיה לדרג יחידות

 יותר או פחות. 

יישוב אינו מהווה בהכרח קהילה, במובן של יחידה חברתית צפופת קשרים ורגשות של שייכות כוללת. 

-חלוקות אזוריות-תופעה כזאת תהיה שכיחה יותר ביישובים קטנים בעלי המשכיות חברתית או בתת

יומית המשכית והזדמנויות תכופות למפגשים מגבירים את -ם גדולים יותר. נוכחות יוםשכונתיות ביישובי

האפשרות של היווצרות רשת קשרים צפופה. מרחבים ציבוריים ומוסדיים העומדים לרשות האוכלוסייה 

מהווים הזדמנויות למפגשים ולהיכרות כלשהי בלי המחויבות המלווה מפגש במרחב הפרטי. ניתן 

יד' ולא 'עם'. כלל לא ברור מהי חשיבותה של קהילתיות מבחינת תפקודו של יישוב.   לחיות 'על 

                                                 
24
 .1996ליפשיץ,  
25
 .1994ראה: בן רפאל, אולשטיין וגייסט,  
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השתייכות קהילתית אינה מוגבלת למרחב גיאוגרפי ורוב האנשים בחברה המודרנית משתייכים 

לקהילות אחדות בעלות גבולות מטושטשים יותר מאשר הגבולות של המרחב הבנוי. היחס למרחב 

תרבותי -נסטרומנטלי בלבד כמוצר צריכה של מגורים ושירותים. הצורך החברתיהבנוי יכול להיות אי

קהילה בתוך היישוב או בקהילות אחדות מחוצה לו כפי שאנחנו עדים לכך -יכול להתממש בתת

ביישובים רבים. אולם איכות החיים המקומית תהיה תלויה במידה לא מועטה בתשתית ערכית 

שמעותה ראיית המרחב הפרטי כחלק מהמרחב הכללי הכולל את תרבותית של 'אזרחות מרחבית' שמ

האזורים הפרטיים של אחרים ואת המתחמים הציבוריים. על בסיס זה גם 'לחיות על יד' יכול להבטיח 

קהילות סולידריות בתוך יישוב יכולה כאמור -תפקוד תקין של היחידה המקומית. היווצרותן של תת

שבים ובכך להעלות את רמת היציבות המקומית ולהגביר את לספק את הצרכים החברתיים של התו

שביעות רצונם של התושבים. אולם בריכוז טריטוריאלי של קבוצות סולידריות טמונה סכנה של 

 קונפליקט כשכל קבוצה רוצה "לכבוש" מרחב ו/או להשתלט על מרחבים ציבוריים. 

רוט יתר ולפולמוס של הגדרות משתנה הלאום הוא המפריד החזק ביותר. כדי לא להיכנס לפי

-רבעים של היהודים ושל הלא-יהודים והראנו שמעל לשלושה-השתמשנו בהכללה של יהודים מול לא

משמעיים רמזו על כך שגם ביישובים המעורבים ישנה -יהודים חיים ביישובים נפרדים. נתונים פחות חד

-שונות של חומרת הפירוד בנצרת( מתאר רמות 1997נטיית התרכזות בשכונות נפרדות. רבינוביץ )

עילית. הוא גם מתאר את ההפרדה בין "אזרחות" ואף קשרים אישיים כלשהם של ערבים הגרים 

 עילית היהודית לעומת קשריהם הקהילתיים בנצרת הערבית. -בנצרת

יהודית נבדקה נטייתן לפתיחות או סגירות -נבדקו גם קריטריונים נוספים של הפרדה. באוכלוסייה הלא

במרחב של הקבוצות הדתיות, המוסלמית, הנוצרית והדרוזית. באוכלוסייה היהודית נבדקו מוצא וותק. 

 ההפרדה לפי קריטריונים משניים אלה חלשה יותר מגבולות ההפרדה הראשוניים של לאום. 

ההיבט השני של דיוננו הוא הדירוג המעמדי של היישובים. כמו בכל דירוג גם במקרה זה התקבל סולם 

מדורג מנמוך ועד גבוה. החומרה שבממצאי הדירוג איננה באפשרות לדרג את היישובים אלא במכלול 

המשתנים שיש ביניהם מתאם. כשהיישובים מדורגים נמוך הם נוטים להיות נמוכים מבחינת אשכול של 

ה. מאפיינים של רמה ואיכות חיים. התמונה מחמירה כשמתברר הקשר בין הדירוג לבין משתני ההפרד

לאום, מוצא וותק קשורים בצורה מובהקת למעמד מרחבי. אם מסתכלים על השילוב של שני היבטים 

אלה הגבולות שנראו מטושטשים בולטים יותר. הקשר הזה מעורר את השאלה האם הדירוג המעמדי 

הוא שמקבע את ההפרדה או ההפרדה היא אשר מחזקת את המעמדיות של היישובים. ההפרדה, גם 

פן רצוני, יכולה להיתפס כמאפיין מפלה נוסף המעורר רגשות של קיפוח כשיש לה
26

. המעמד המרחבי 

מהווה קו נוסף בתמונה הסטריאוטיפית של קבוצת אוכלוסייה. שאלה חשובה היא, האם אפשר לפרק 

את אשכול המאפיינים ומהו אותו משתנה אשר יכול לשמש כגורם מפתח לשינוי. יש להפריד בין מעמדו 

שוב מסוים לבין מעמדם של התושבים בו. לאור מוביליות גיאוגרפית רבה ייתכן שיישובים ברמה של יי

הנמוכה הם כעין 'בית מעבר' זמני ללא כוונה של השתקעות בהם. גם במצב זה עדיין אפשר 

שהמוביליות פוסחת על חלק מתושבי היישובים המדורגים נמוך וכך הם הופכים לבתי מחסה 

 שמצבם אף מחמיר בגלל זמניותה של האוכלוסייה החזקה יותר.  לאוכלוסייה חלשה

הממצאים של עבודה זו מעלים שאלות בעלות חשיבות חברתית רחבה שרצוי לדון בהם דיון מעמיק 

האם רצוי והאם אפשר לעודד מדיניות של פלורליזם  שאלת ההשלכות החברתיות של הפירוד.יותר: 

ירוב? כעת אין המדיניות עקבית לגבי כל המגזרים. נדמה שיש תוך הפרדה מרחבית או פלורליזם של ע

יהודים ויש נכונות לקבל דרישות של הפרדה בין החרדים -הסכמה לפירוד על בסיס לאום בין יהודים ולא

והחילוניים היהודים. לעומת זה יש ניסיון מסוים לחזק את העירוב בין ותיקים ועולים ופחות התעניינות 

 מוצא באוכלוסיית העולים. בעירוב של קבוצות

                                                 
26
 1998יפתחאל,  
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המשתנים עליהם בנוי סולם  ההשלכות החברתיות של המתאם בין מוצא, ותק ודירוג היישובים.

כלל את הדירוג המעמדי המקובל. הראנו רמז לכך שמתאם -האשכולות הם אלה אשר משמשים בדרך

מסקנות ברורות. אם  זה נחלש אצל ילידי הארץ, אבל סוג הנתונים שעבדנו אתם אינו מאפשרים להסיק

זה נכון, אז השאלה היא, האם מספיק לצפות ש"הזמן יעשה את שלו" או רצויה מדיניות פעילה 

 להקטנת המתאם בין הגורם המעמדי המרחבי לבין משתני הוותק והמוצא. 

בעבודה זו הדגש היה על תושבי היישובים ולא על מאפייני היישובים לעומת מאפייני תושביהם. 

היישובים. לא היו בידינו נתונים או מדדים שידרגו את היישובים מבחינת הרווחה ואיכות רמתם של 

החיים שהם מעניקים לתושביהם. ביוב, מדרכות, תחבורה, שירותים נגישים המותאמים לצורכי 

כלל יש קשר בין -התושבים. מדד הדירוג בו השתמשנו אינו כולל משתנים סביבתיים. אמנם בדרך

כלכלי הפרטי של התושבים לבין איכות הרווחה הציבורית היישובית אולם  ייתכן שקשר -מצבם החברתי

זה אינו הכרחי. ההנחה מאחורי התכניות של שיקום שכונות היתה, שאפשר להבטיח איכות חיים 

 נאותה ביישוב שתושביו אינם נמנים עם השכבות המבוססות. 
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 נספח ומקורות

הם בסיס עיקרי לעבודה. נתונים סטטיסטיים נוספים מבוססים על  1995נתוני מיפקד האוכלוסין והדיור 

 203כוללת  פרסומים מאוחרים יותר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רשימת היישובים העירוניים

אחוז מאוכלוסיית ישראל )לא נכללים יישובים  91יישובים, עיריות ומועצות מקומיות, שבהן נכללים 

בים ומושבים שיתופיים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, כפרים, מצפים ומאהלים קטנים, כפריים כגון מוש

 אחוזים מכלל ישראל מונים כחצי מיליון נפש(.  -9כ –בדויים. כל אלה 

הפרסום המיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, איפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה 

קור לחלק השני של העבודה, המנתח את הקשר בין דירוג כלכלית של  האוכלוסייה, היווה מ-החברתית

(. המדד שהתקבל -1118ו 1039היישובים לבין קבוצות האוכלוסייה בישראל.  )פרסומים מיוחדים 

כלכלית של אוכלוסיית הרשות המקומית. הרשויות -במחקר של הלשכה משקף את הרמה החברתית

שתנים שנבחרו בעבודת הלמ"ס כללו את התחומים קבוצות הומוגניות על בסיס המדד. המ -10סווגו ל

העיקריים של דמוגרפיה, רמת חיים, השכלה וחינוך, תעסוקה ואבטלה, וגימלאות. פירוט נוסף לגבי 

 .26-17, עמ' 1118המשתנים שנכנסו לעיבוד ולגבי המתודולוגיה ראה פ"מ 

רמים ויחד עם זה מחקרים בספרות המתודולוגית יש ביקורת לא מועטה על הבעייתיות של ניתוח גו

רבים ממשיכים לעתים להשתמש בו. אנו החלטנו להשתמש באשכולות הדירוג מפני שהוא מהווה 

מסגרת נוחה להרחבה ובהיותו החומר הזמין והמעודכן ביותר המתייחס בצורה שיטתית לכל היישובים  

 בקטגוריה המוגדרת.

 מקורות
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5 
 כוח העבודה: תעסוקה ושכר

 ג'ימי וינבלט

הגורם הכלכלי הוא אחד הגורמים החשובים בחברה בעלת הרכב אוכלוסייה מגוון. הפרק מתמקד 

בפלורליזם העדתי והאתני של החברה הישראלית, ובמידה פחותה גם בנושא המיגדר )ג'נדר( ומקום 

ן כדבר נתון, ונבחן תוך כדי כך את המגורים. נתייחס אל התחלקות השכר והשתנותו על פני זמ

 תפקודם היחסי והמוחלט של המרכיבים השונים של החברה הישראלית בשוק העבודה.

מראשית ההתיישבות היהודית בארץ מאופיינת החברה בישראל כקולטת עלייה של יהודים מארצות 

ית )מוסלמית, מוצא שונות, הנבדלים משמעותית בתרבותם. ליד החברה היהודית קיימת חברה ערב

נוצרית ודרוזית(, הנבדלת מהחברה היהודית בדתה, תרבותה ולאומיותה. שתי קבוצות אוכלוסייה אלו 

מהוות את עיקר שוק העבודה. בשנים האחרונות התפתחה גם קבוצה שלישית, קטנה מאד לעומת 

אמריקה -רוםמזרח אסיה, ד-אירופה, דרום-עובדים זרים, בעיקר מארצות מזרח –שתי הקבוצות הללו 

ואפריקה. נמעיט בהתייחסות לעובדים הזרים, אשר אינם נחשבים חלק אינטגרלי של החברה 

 הישראלית. 

השיח הלאומי לגבי אופי החברה היהודית הרצוי עבר תמורות במהלך הזמן. בשנים הראשונות לאחר 

( בחברה היהודית Melting potקום המדינה ננקטה מדיניות חברתית מתוך שאיפה ליצירת כור היתוך )

בישראל. במשך הזמן חלה התרחקות מהאידיאל של כור היתוך תוך התקרבות למודל של "קערת 

(. זהו מודל של חברה שבה מתקיימים הבדלים וגוונים עדתיים, אבל היא פועלת Salad bowlסלט" )

 בהרמוניה ומתוך סולידריות חברתית.

ה. מעולם לא היתה שאיפה ליצירת כור היתוך בין היחס לחברה הערבית בישראל היה שונה מלכתחיל

יהודים לערבים, לא במובן התרבותי ובוודאי שלא במובן הלאומי. השיח בנושא הערבים התמקד 

ביצירת שוויון זכויות, שיביא ליצירת שוויון הזדמנויות בין שתי החברות. אפשר לומר שגם במקרה זה 

גת הטרוגניות גדולה הרבה יותר מזו שבתוך החברה השאיפה היא ליצירת "קערת סלט", אם כי בדר

 היהודית.

בין אם מדובר בכור היתוך או בקערת סלט, אין ספק שחברה הטרוגנית כמו החברה הישראלית עשויה 

לתפקד עם מידה מינימלית נחוצה של הרמוניה וסולידריות חברתית אם אכן יהיה שוויון הזדמנויות 

עבודה צריך שלא להפלות על בסיס אתני או עדתי. מאחר ששוק כלכלי. משמעות הדבר היא ששוק ה

זה פועל בשיטה קפיטליסטית, היוצרת פערים, חשוב שלא יהיה מתאם בין פערי ההכנסה לבין ההרכב 

העדתי או האתני של האוכלוסייה. כמובן, שעצם קיום הפערים מקטין את הסיכויים להרמוניה 

אומית ועדתית לפערים אלו, ייעלמו גורמים אלה מהמאבק ולסולידריות. אבל, אם לא תהיה זהות ל

החברתי, אשר יתמקד אז בנושא צמצום פערי ההכנסה באופן כללי, ולא יהיו בו גוונים עדתיים 

ולאומיים. במלים אחרות, תנאי הכרחי לקיומה הבריא של חברה פלורליסטית הוא שלא תהיה זהות בין 

 לקבוצות אוכלוסייה ממוצא עדתי או לאומי מוגדר.מעמדות כלכליים וחברתיים ובין חלוקה 



  

106 

 

האוכלוסייה הוותיקה, שרובה המכריע היה ממוצא אשכנזי, היתה הקבוצה השלטת עם קום המדינה הן 

מבחינה פוליטית והן מבחינה כלכלית. עם בוא גלי העלייה הגדולים בשנות החמישים והששים עלה 

רחי. עצם היותה ותיקה פחות, משכילה פחות ובעלת בצורה משמעותית שיעור האוכלוסייה ממוצא מז

תרבות שונה, הביא למיקומה בעמדה נחותה מבחינת אפשרויות ההשתכרות. השאלה המרכזית 

שנבדקה בפרק זה היא, האם נוצרה במשך הזמן מגמה של צמצום פערים בין העדות השונות 

שוק העבודה מתפקד כגורם  באוכלוסייה היהודית ובין החברה היהודית והערבית בישראל? האם

המגביר את שוויון ההזדמנויות בין קבוצות האוכלוסייה וכתוצאה מכך משפר את סיכוייה של החברה 

הפלורליסטית להתקיים כחברה בריאה? החלק הראשון של הפרק מציג פרופיל כללי של שוק העבודה 

 על פני זמן והחלק השני עוסק בהתפתחויות בנושאי השכר והכנסות.

 שוק העבודה בישראל: פרופיל .1

והערבי פי  3.3, בתוך כך, החלק היהודי גדל פי 3.6פי  1955כוח העבודה הכולל של ישראל גדל מאז 

. קצב הגידול לא היה אחיד על פני זמן. באוכלוסייה היהודית הבוגרת עלה קצב הגידול השנתי 7

רד בהתמדה עד הגיעו לשיעור גידול אחוזים, לאחר מכן הוא י 4.6והגיע לרמה של  1965הממוצע עד 

 1990. בחצי הראשון בעשור האחרון, בין 1990עד  1985אחוזים, לתקופה  1.5שנתי ממוצע של 

אחוזים. שינוי זה  נובע מגל העלייה הגדול  -4קפץ קצב הגידול לשיעור שנתי ממוצע של כ -1995ל

אחוזים. קצב הגידול  2.4ממוצע של  מחבר המדינות לשעבר. לאחר מכן ירד קצב הגידול לשיעור שנתי

של האוכלוסייה הערבית הבוגרת היה גבוה ברוב התקופות  מזה של האוכלוסייה היהודית. אמנם מאז 

אחוזים בממוצע לשנה. בין  -3.4ירד גם הוא בהתמדה, אך נשאר ברמה גבוהה של כ 1990ועד  1970

יהודים-רת של לאעלה קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה הבוג -1995ל 1990
1

אחוזים ונשאר  -4.8ל 

. שינוי זה, כמו באוכלוסייה היהודית נבע בעיקר מגל העלייה מחבר המדינות -1998באותה רמה גם ב

 לשעבר.

שינויים אלה )ואחרים במידה פחותה( תרמו לשינוי  עקבי שחל בהרכב כוח העבודה על פני השנים. 

תמדה אף שהוא נשאר מכריע. באמצע שנות החמישים שיעור המרכיב היהודי בכוח העבודה יורד בה

אחוז בלבד )לוח  -87אחוז מכוח העבודה ובמחצית הראשונה של שנות התשעים כ -93היוו היהודים כ

א(. נתונים אלה אינם כוללים את העובדים הפלסטיניים מהשטחים ואת העובדים הזרים. אם אלה היו 2

מדינת ישראל, היתה הסטטיסטיקה מצביעה על ירידה מובאים בחשבון כחלק מכוח העבודה הזמין ב

 גדולה יותר של שיעור היהודים בכוח העבודה בשנות השמונים והתשעים.

                                                 
1

יהודים או כנוצרים נרשמו בסטטיסטיקה על כוח העבודה בקבוצת -יש להדגיש כי כל העולים המוגדרים כלא 
 "ערבים ואחרים".
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 )אלפים( ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה* 15. אוכלוסיית בני 1לוח 

בכוח  הכל-סך 

 העבודה

אינם 

בכוח 

 העבודה

 יםיהוד

 הכל        אינם -סך

 בכוח                  

                    העבודה                  

 ערבים ואחרים 

 הכל       אינם -סך

 בכוח                  

 העבודה                  

1955 1,179 631 547 1,074 490 105 57 

1960 1,392 736 656 1,258 578 134 78 

1965 1,727 912 815 1,573 732 155 83 

1970 2,032 1,001 1,031 1,809 900 223 131 

1975 2,356 1,148 1,209 2,079 1,040 277 168 

1980 2,661 1,318 1,343 2,316 1,130 345 212 

1984 2,876 1,444 1,432 2,464 1,179 411 252 

1990 3,202 1,650 1,552 2,700 1,242 502 310 

1995 3,903 2,110 1,793 3,269 1,429 635 364 

1998 4,242 2,272 1,971 3,512 1,559 731 412 

 )אחוזים(שיעור גידול שנתי ממוצע 

1955-60 3.4 3.1 3.7 3.2 3.3 5.0 6.5 

1960-65 4.4 4.4 4.4 4.6 4.8 2.9 1.2 

1965-70 3.3 1.9 - 2.8 4.2 7.6 9.5 

1970-75 3.0 2.8 3.2 2.8 2.9 4.4 5.1 

1975-80 2.5 2.8 2.1 2.2 1.7 4.5 4.8 

1980-84 2.0 2.3 1.6 1.6 1.1 4.5 4.4 

1984-90 1.8 2.2 1.4 1.5 0.9 3.4 3.5 

1990-95 4.0 5.0 2.9 3.9 2.8 4.8 3.3 

1995-98 2.8 2.5 3.2 2.4 2.9 4.8 4.2 

 
 ומעלה. 14מתייחס לאוכלוסייה מגיל  1985*   הנתון עד 

 ** בכל הלוחות הכוונה לכוח העבודה האזרחי.

 .1999, 1997מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 
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 )אחוזים(. כוח העבודה, לפי קבוצות אוכלוסייה* א2לוח  

 אינם בכוח העבודה כוח העבודה כל האוכלוסייה   

כוח  הכל-סך 

 עבודה

 אינם      

 בכוח  

 עבודה 

 ערבים יהודים הכל-סך ערבים יהודים הכל-סך

1955 100 54 46 100 93 8 100 91 9 

1960 100 53 47 100 92 8 100 89 11 

1965 100 53 47 100 93 8 100 89 11 

1970 100 49 51 100 88 11 100 88 12 

1975 100 49 51 100 91 9 100 87 13 

1980 100 50 50 100 90 10 100 84 16 

1984 100 50 50 100 88 12 100 82 18 

1990 100 52 48 100 89 11 100 79 21 

1995 100 54 46 100 87 13 100 80 20 

1998 100 54 46 100 86 14 100 79 21 

  

 )אחוזים(ב. כוח העבודה היהודי, לפי מוצא* 2לוח 

 יהודים       

 בכוח  

 העבודה**   

 ילידי ישראל לפי מוצא  

 

 אמ-אפ   אר-הכל  ישראל   אס-סך 

 ילידי  

 -אסיה  

 אפריקה  

 ילידי     

 -אירופה 

 אמריקה      

 עולי   הכל-סך       

 1990+ 

1973 100 28 4 9 14 32 39 - 

1975 100 31 5 11 16 30 39 - 

1980 100 39 5 15 17 28 33 - 

1986 100 49 7 21 20 25 27 - 

1989 100 54 8 25 20 22 24 - 

1990 100 55 8 25 20 22 24 1 

1993 100 54 10 26 18 18 28 10 

1995 100 55 11 26 18 15 29 12 

1998 100 58 13 27 18 13 28 14 

 

 .ומעלה 15בני  -1985*   מ

 ** כולל ארץ או תקופת עלייה לא ידועות.

 .1997מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם, שנים שונות; שנתון סטטיסטי לישראל, 
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אחוז באמצע שנות השבעים עד  -30בתוך כוח העבודה היהודי עלה בהתמדה שיעור ילידי ישראל מכ

אמריקה, שהיו הקבוצה -לכדי רוב כוח העבודה היהודי באמצע שנות התשעים. שיעור ילידי אירופה

לרמה  1990אחוז מכוח העבודה היהודי, ירד עד  -40הגדולה ביותר באמצע שנות השבעים והיוו אז כ

. גל -1995אחוז ב -29אחוז. בגלל העלייה מחבר המדינות לשעבר עלה מחדש משקלם ל 24של 

 ה היהודי. אחוז מכוח העבוד -כ41 -ב8991בראשית העשור תרם העלייה הגדול שהחל להגיע 

 

 

 

 א. השתתפות בכוח העבודה

אחוז.  -54ל 47כל האוכלוסייה הבוגרת נע בין -שיעור ההשתתפות הממוצע בכוח העבודה מסך 

במהלך השנים הסתמנה ירידה בשיעור ההשתתפות עד אמצע שנות השבעים ומאז יש מגמת עלייה 

תרבותיים, המשפיעים על הרצון של יציבה ואיטית. שיעורי ההשתתפות תלויים בגורמים רבים: גורמים 

קבוצות אוכלוסייה שונות לצאת לעבודה  )לדוגמא נשים(; גורמים דמוגרפיים, המשנים את מבנה 

הגילים של האוכלוסייה ואת הרכבה האתני והעדתי; גורמים מוסדיים וחוקיים הקובעים את גיל היציאה 

תיים המשפיעים על הרצון של אנשים לחפש לפנסיה, אורך השירות הצבאי ועוד; גורמים כלכליים וחבר

תיכוני. אין ספק שכל -עבודה בעיקר בתקופות מיתון ומשפיעים על הביקוש לחינוך, בעיקר תיכוני ועל

הגורמים הללו וגורמים נוספים השפיעו על השינויים שחלו בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה במהלך 

נציין כמה עובדות הנוגעות למבנה ההטרוגני של כוח  השנים. לא נוכל לנתח כאן את כל הגורמים, ולכן

 העבודה הישראלי. 

 

ההרכב הלאומי והעדתי של כוח העבודה משתנה באיטיות על פני השנים. שיעור היהודים ירד 

אמריקה ובעשור האחרון ירד גם שיעורם של יוצאי -בהתמדה ובתוכם ירד שיעורם של יוצאי אירופה

0

20

40

60

80

100

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

8
0

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
8

. כוח העבודה  היהודי, לפי מוצא ציור 1
אחוזים

אירופה-אמריקה

אסיה- אפריקה

ישראל



  

110 

 

יעורם של הערבים עולה בהתמדה. הדבר נובע בעיקר מהבדלים בקצב אפריקה. לעומת זאת, ש-אסיה

 הצמיחה של האוכלוסיות השונות. 

שיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה היהודית בכוח העבודה גבוהים במידה מועטה מאלה של 

האוכלוסייה כולה ומשתנים על פי אותן מגמות. לגבי שיעורי ההשתתפות של גברים ונשים הדבר 

 -60לכ -1960אחוז ב -78א, ששיעורי ההשתתפות של גברים ירדו מאוד במהלך השנים, מכהבולט הו

. לעומת זאת, כפי שקרה בארצות רבות אחרות במערב, שיעורי ההשתתפות של נשים -1998אחוז ב

. מגמות סותרות אלו בשיעורי ההשתתפות -1998אחוז ב -51לכ -1960אחוז ב -30עלו בהתמדה מכ

 (.3רמו ליציבות הכוללת של משתנה זה מראשית התקופה לסופה )ראה לוח של נשים וגברים ג

בחברה הערבית שיעורי ההשתתפות בכוח עבודה נמוכים יותר. גם הם היו יציבים במידה רבה במשך 

אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת. שיעורי ההשתתפות של הגברים ירדו במשך השנים,  40השנים ונעו סביב 

 -67אחוז בשנות הששים והגיעו לרמות של כ -75הודית. הם היו ברמה של כבדומה למגמה בחברה הי

אחוז באמצע שנות התשעים. ההבדל המהותי לעומת החברה היהודית הוא בשיעורי ההשתתפות של 

נשים. אמנם שיעורי ההשתתפות של הנשים הערביות עלו בצורה משמעותית במהלך השנים, דבר 

ברמת ההשכלה שלהן ואולי אף הרחבת הזדמנויות התעסוקה שלהן המבטא שינויים תרבותיים, עלייה 

במגזר הערבי. אבל, רמת שיעורי ההשתתפות של הנשים במגזר הערבי עדיין נמוכה ביותר. בשנות 

אחוזים, ולאחר עלייה מרשימה מגיע שיעור השתתפותן בשנות התשעים  -7הששים היה השיעור כ

 אחוז.  22לכדי 

 בכוח העבודה, לפי קבוצות אוכלוסייה ומין* . שיעור השתתפות 3לוח 

 )אחוז מהאוכלוסייה בכל תא( 

 ערבים ואחרים יהודים כל האוכלוסייה 

 נשים גברים  הכל-סך  נשים גברים הכל-סך נשים גברים  הכל-סך    

1960 53 78 27 54 78 30 41 75 7 

1965 53 76 29 54 76 31 - - - 

1970 49 69 29 50 69 32 41 74 7 

1975 48 65 32 49 64 35 39 70 8 

1980 50 64 36 51 64 39 38 65 12 

1984 50 63 38 52 63 42 39 66 11 

1990 52 62 41 54 61 46 38 68 12 

1995 54 63 45 56 62 51 42 67 18 

1998 54 61 46 56 60 51 44 65 22 

 ומעלה. 15בני  -1985* מ

 .1997, מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל

 

בגלל מגבלות של נתונים על שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של תת קבוצות בתוך החברה 

. תקופה זו מאופיינת בעלייה משמעותית של שיעורי 1975היהודית, נתייחס לתקופה שמאז 

ההשתתפות הכוללים, בעיקר עליית שיעור ההשתתפות של נשים. התופעה הושפעה מכניסה של 

ים/ות למעגל העבודה, אשר גם אם לא נולדו בישראל, צמחו והתחנכו בה,  וכן עובדים/ות צעיר

 מהעלייה מחבר המדינות לשעבר, בה שיעורי השתתפות של נשים גבוהים במיוחד.
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אפריקה וילידי -ילידי ישראל, ילידי אסיה –מתוך שלוש הקבוצות הגדולות בקרב כוח העבודה היהודי 

 -50ו 42בעלת שיעורי ההשתתפות הגבוהים ביותר. משיעורים של  הראשונה היא –ואמריקה -אירופה

אחוז לשני המינים בסוף שנות  -60, לשיעורים שמעל ל-1975אחוז לנשים ולגברים, בהתאמה, ב

(. הדבר משקף את הרכב הגיל הצעיר, יחסית, של קבוצה זו, בהשוואה לשתי  4התשעים )לוח 

בוהה הדומה לזו של החברה המערבית המודרנית. מתוך הקבוצות  האחרות,    ואת רמת ההשכלה הג

ילידי ישראל, נמוכים ביותר בסוף התקופה המדווחת שיעורי ההשתתפות של בני הדור השני של ילידי 

ישראל. ייתכן שהדבר נובע מכך שקבוצה זו צעירה יחסית בהשוואה לקבוצות האחרות. ילידי ישראל 

בשוק העבודה מקרב כלל ילידי ישראל ושיעורי ההשתתפות  אמריקה הם הפעילים יותר-ממוצא אירופה

אחוז לגברים ולנשים, בהתאמה. ההבדל בינם לבין ילידי ישראל  -67ו -71ל -1998שלהם מגיעים ב

אפריקה הוא קטן יחסית. בקבוצה זו התחוללו התמורות המשמעותיות ביותר, בין אם -ממוצא אסיה

אחוז לגברים ולנשים,  -34ו 40) -1975של אותה קבוצה במשווים את השיעורים לשיעורי ההשתתפות 

אפריקה, שאצלם קיימים עד היום -בהתאמה(, או אם משווים לשיעורי ההשתתפות של ילידי אסיה

 הבדלים גדולים בין גברים ונשים.

 

שים וגברים בכוח העבודה   ציור 2. השתתפות  נ
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 . השתתפות יהודים בכוח העבודה, לפי קבוצות מוצא 4לוח 

 )אחוז מהאוכלוסייה בכל תא(            

יהודים  

 הכל-סך

ילידי  ילידי ישראל לפי מוצא

 -אסיה

 אפריקה

-לידי אירופהי

 אמריקה

 -אסיה ישראל הכל-סך  

 אפריקה

  -אירופה

 אמריקה

 מזה: עלו   הכל-סך   

             90אחרי   

         הכל-סך

1975 49 46 47 37 53 49 54  

1980 51 50 45 44 59 52 52  

1985 52 53 44 49 63 53 49  

1988 54 57 47 53 66 53 49  

1990 54 57 45 56 67 54 47  

1993 55 59 48 59 67 51 50 55 

1995 56 61 49 63 69 51 51 54 

1996 56 61 50 63 70 50 50 53 

1998 56 61 50 64 69 48 50 49 

 גברים

1975 64 50 53 40 57 72 72  

1980 64 54 49 47 63 73 68  

1985 62 57 46 53 67 72 62  

1988 62 60 49 58 70 70 60  

1990 61 60 46 60 70 69 57  

1993 62 61 49 62 69 66 60 65 

1995 62 62 48 64 71 64 60 62 

1996 61 62 48 64 72 62 59 61 

1998 60 63 48 67 71 58 57 56 

 נשים

1975 35 42 41 34 49 26 36  

1980 39 46 40 40 54 33 37  

1985 42 49 43 44 58 35 37  

1988 45 53 46 49 62 37 39  

1990 46 54 45 51 63 39 38  

1993 48 57 47 56 66 38 42 46 

1995 51 60 51 61 66 39 43 47 

1996 51 60 51 61 68 38 44 46 

1998 51 60 52 62 67 38 43 43 

 מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
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ן כללי ניתן לומר, ששיעורי ההשתתפות בכוח העבודה משקפים מספר תופעות חברתיות. ככל באופ

ששיעורים אלה גבוהים יותר עבור קבוצת אוכלוסייה, קבוצה זו פעילה יותר מבחינה כלכלית, 

פרודוקטיבית יותר ותורמת תרומה חומרית גדולה יותר לחברה. יתר על כן, יש בכך כדי להצביע על 

ידי  המערכת -ל הקבוצה  להשתלב  בשוק העבודה ולנצל הזדמנויות   כלכליות  המוצעות עליכולתה ש

עולה  שהפערים  בין נשים לגברים בפעילות בשוק העבודה הצטמצמו במידה זו או  4הכלכלית.  מלוח  

יהודים לא הצטמצמו ונשארו דומים -אחרת בתוך כל קבוצות האוכלוסייה. הפערים בין היהודים ללא

אלו ששררו בעבר. בקרב  היהודים, הפערים בין יהודים ממוצא מזרחי לאלו ממוצא אשכנזי הצטמצמו ל

הן עבור אלה בדור הראשון )ילידי חו"ל(, ובמיוחד עבור אלה בדור השני )ילידי ישראל(. ההתפתחויות 

הבדלים מעידות על כך שהזמן, בשילוב המנגנונים החברתיים והמדיניות החברתית, הביאו להחלשת 

אינהרנטיים שהיו קיימים בעמדות המוצא. היוולדות בישראל, על כל המשתמע מכך מבחינה תרבותית 

וחינוכית, גורמת לטשטוש ההבדלים בכל הנוגע למעורבות בשוק העבודה ולמידה של הרמוניזציה, אם 

 לא הומוגניזציה בתחום זה.

 ב. השכלה וחינוך

כלל באמצעות -הגלומות בכל עובד. הון אנושי נרכש בדרך ההון האנושי הוא אחת התשומות החשובות

חינוך והשכלה וזוכה לתמורה בשוק העבודה. אין ספק, לכן, שהבדלים מהותיים ברמת החינוך יביאו 

להבדלי הכנסה ומעמד חברתי. אם קבוצות אוכלוסייה הנבדלות בשיוכן האתני או העדתי נבדלות באופן 

י פערי ההכנסה והמעמד החברתי יהיו מזוהים גם הם מבחינות מהותי גם ברמת ההשכלה שלהם, אז

אתנית ועדתית. הבדלים בולטים ברמות ההשכלה של קבוצות אוכלוסייה שונות עלולים לגרום לניכור 

חברתי. צמצום הבדלים אלה, אם כן, עשוי לתרום להגברת הסולידריות וליצירת בסיס בריא יותר 

 לחברה פלורליסטית.

ת היו בעבר הבדלים גדולים מאוד ברמות ההשכלה בין יהודים לערבים ובין קבוצות בחברה הישראלי

המוצא השונות בתוך החברה היהודית. מדידה של רמת השכלה באמצעות הערך החציוני של מספר 

שנות הלימוד מצביעה על כך, שבשנות הששים היתה רמת ההשכלה של האוכלוסייה היהודית גבוהה 

, -1965יהודים ב-שנות לימוד ליהודים וללא -2.7ו 8.3יהודית: -כלוסייה הלאפי שלושה מזו של האו

בהתאמה. בתוך האוכלוסייה היהודית הפערים היו נמוכים יותר, אם כי משמעותיים מאוד. ההשכלה 

אחוז, בהתאמה, לעומת השכלתם של  -50-60אמריקה היתה גבוהה בכ-של ילידי ישראל וילידי אירופה

 (. 5ה )לוח אפריק-ילידי אסיה

מדידה נוספת, שבה מובאים בחשבון הפיזור או מידת השונות בתוך כל קבוצת אוכלוסייה, היא מתוך 

הסתכלות על עוביין של השכבות המשכילות ביותר והפחות משכילות. בחרנו להבחין בין קבוצות 

דית לכל היותר + שנות לימוד( לבין קבוצות בעלות השכלה יסו13אוכלוסייה עם השכלה על תיכונית )

שנות  13אחוז בעלי השכלה של  -10שנות לימוד(. בשנות הששים היו באוכלוסייה היהודית כ 0-8)

אחוז בין ילידי  -13.3אפריקה ו-אחוזים בין ילידי אסיה 3.6אחוז בין ילידי ישראל,  -16לימוד ויותר: כ

יהודית היה -וכלוסייה הלא+( בתקופה זו בא13אמריקה. שיעורם של בעלי ההשכלה הגבוהה )-אירופה

 כאחוז אחד. –נמוך ביותר 
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 ומעלה, לפי שנות לימוד נבחרות 15. חציון שנות לימוד ואחוז בני 5לוח  

 )אחוזים(ולפי קבוצות אוכלוסייה            

 ילידי ישראל לפי מוצא יהודים  הכל-סך  

 -אירופה       -ישראל    אסיה     סה"כ 

 אפריקה     אמריקה                              

ילידי 

 -אסיה

 אפריקה

 ילידי

 -אירופה

 אמריקה

ערבים 

 ואחרים

1965          

0-8 56.2 52.9 26.5    74.2 46.8 90.8 

13+ 9.4 10.3 16.2    3.6 13.3 0.9 

 2.7 9.3 6.4    10.6 8.6 8.3 חציון

1975          

0-8 41.7 37.6 17.0 17.6 27.5 7.2 61.5 37.1 73.7 

13+ 16.0 17.7 21.5 20.8 7.3 34.7 7.0 22.9 4.5 

 6.5 10.3 7.6 11.9 10.4 11.1 11.1 10.3 9.8 חציון

1985          

0-8 29.3 25.4 9.6 8.7 13.9 4.0 50.7 29.6 53.2 

13+ 22.1 24.4 27.1 27.8 13.7 45.8 11.2 31.1 8.4 

 8.6 11.5 8.9 12.8 11.5 12.0 12.0 11.5 11.2 חציון

1995          

0-8 18.9 15.1 4.6 2.9 6.6 2.4 43.2 17.0 38.7 

13+ 32.4 36.0 35.7 35.1 24.6 54.1 16.2 46.8 14.2 

 10.2 12.7 10.1 13.5 12.1 12.4 12.4 12.2 12.0 חציון

1998          

0-8 16.5 15.0    4.0 2.6 6.1 1.9 41.1 14.4 33.6 

13+ 35.8 38.2 39.1 38.1 28.6 56.8 17.8 49.5 19.7 

 10.8       13.0 10.4 13.7 12.2 12.5 12.5 12.4 12.2 חציון

 

שנות לימוד לפי קבוצות באוכלוסייה . חציון  ציור 3
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הפערים בשנות הששים בולטים מאד בנתונים על קבוצות האוכלוסייה עם ההשכלה הנמוכה ביותר )עד 

אחוז  -90שנות לימוד(. יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית השתייכה לקבוצת השכלה זו וכ 8

 26יהודית. הפערים בתוך האוכלוסייה היהודית היו גדולים ביותר: בין ילידי ישראל -מהאוכלוסייה הלא

אמריקה. -אחוז מילידי אירופה -47אפריקה וכ-אחוז מילידי אסיה -74שנות לימוד, כ 8-0אחוז היו בעלי 

ועדתיים ברורים.  ההבדלים ברמת ההשכלה בשנות הששים היו גדולים מאד ובעלי גוונים אתניים

במהלך השנים, כפי שקרה ברוב ארצות העולם, עלתה רמת ההשכלה של כל האוכלוסייה. מספר שנות 

(. בנוסף לכך, הפערים 1998) -12.2( ל-1965)ב -8הלימוד החציוני של האוכלוסייה כולה עלה מ

הודית לחברה הפער בחציון בין החברה הי 1998העדתיים והאתניים הצטמצמו בצורה מרשימה. עד 

שנות  -10.8שנות לימוד בחברה היהודית ו 12.4 –יהודית הצטמצם לפחות משתי שנות לימוד -הלא

יהודית. העלייה הגדולה מחבר המדינות לשעבר, המאופיינת ברמת השכלה -לימוד באוכלוסייה הלא

התשעים  יהודים, תרמה במהלך שנות-פורמלית גבוהה, ובמרכיב משמעותי של עולים המוגדרים כלא

 יהודית.-להעלאת חציון שנות הלימוד הן של האוכלוסייה היהודית והן של האוכלוסייה הלא

בתוך האוכלוסייה היהודית הצטמצמו מאוד פערי ההשכלה בין קבוצות המוצא השונות, אך עדיין נשאר 

לבין ילידי אמריקה מחד גיסא, -בין חציוני שנות הלימוד של ילידי ישראל ואירופה -1998פער מסוים ב

אפריקה דומה -אפריקה מאידך גיסא. יש לציין, שמספר שנות הלימוד החציוני של ילידי אסיה-אסיה

יהודית. בשתי קבוצות אלו התחולל שינוי דרמטי ברמות ההשכלה מאז שנות -לזה של האוכלוסייה הלא

 הששים אך גם בקבוצות האחרות חלה עלייה.

האוכלוסייה השונות בשנות התשעים מציגה תמונה פחות  מידת הפיזור של שנות הלימוד בקבוצות

יהודים בקבוצת ההשכלה הנמוכה גבוה כפליים -מרשימה בכל הנוגע לסגירת פערים. שיעור הלא

אחוז בהתאמה(. בקבוצת ההשכלה הגבוהה מתהפכים המספרים  -15ו 33.6משיעורם של היהודים )

אחוז בהתאמה(. בקרב  -19.7ו 38יהודים )-הלא ושיעורם של היהודים הוא כפליים גבוה משיעורם של

אמריקה לבין זה של יוצאי -היהודים עדיין קיימים הבדלים גדולים במבנה ההשכלה של יוצאי אירופה

שנות  13אחוז( הינם בעלי השכלה של  57אמריקה )-אפריקה. רוב ילידי ישראל ממוצא אירופה-אסיה

-שנות לימוד. בין ילידי ישראל ממוצא אסיה 8של עד  אחוזים מהם בעלי השכלה 2לימוד ויותר, ורק 

אחוזים בעלי השכלה יסודית לכל היותר.  -6תיכונית וכ-אחוז הינם בעלי השכלה על 29אפריקה רק 

כלומר, גם מקרב ילידי ישראל, למרות הצמצום המרשים בפערים שהיו בהשכלה הממוצעת, רובה 

אמריקה. בדומה לכך, רובה -הוא ממוצא אירופהשליש, של השכבה המשכילה ביותר -הגדול, כשני

 אפריקה.-המכריע של השכבה בעלת ההשכלה הנמוכה ביותר הוא ממוצא  אסיה

מאחר שיש קשר בין רמות השכלה להכנסות, אין ספק שפערי ההשכלה בין קבוצות האוכלוסייה 

ות אלו. חשוב לציין, שאמנם הצטמצמו, אך קיימים, עדיין, תורמים להבדלי ההכנסה הקיימים בין קבוצ

שמבחינה חברתית לא רק פערי ההכנסה מעיבים על ההרמוניה ועל הסולידריות, אלא הבדלי 

המעמדות והיוקרה החברתית המתלווים לפערי ההשכלה. לכן, על החברה הישראלית לעבור עוד 

 כברת דרך ארוכה בתחום החינוך כדי להגיע למעמד של חברה בריאה.

 ג. המבנה התעסוקתי

ניתוח תפקודו של שוק העבודה בחברה פלורליסטית מחייב הסתכלות גם על המבנה התעסוקתי  

יד הנמצאות -והתפלגותו על פי שייכות ללאום ולקבוצות מוצא. בחרנו שתי קבוצות מצרפיות של משלחי

בקצוות הקשת התעסוקתית: קבוצה אחת כוללת את המקצועות המדעיים, האקדמיים, החופשיים, 

 מקצועיים בכל הענפים.-והמנהליים. הקבוצה השנייה כוללת עובדים בלתיהטכניים 

שיעור היהודיים בתעסוקות היוקרתיות הוא באופן עקבי גבוה יותר משיעורם בכוח העבודה והוא 

 -93ל -1961אחוז ב -98דומיננטי לאורך כל השנים. עם זאת חלה ירידה קלה בשיעורם בקבוצה זו מ
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היתה ירידה בשיעור היהודים בקבוצות העובדים  1990השלמה לכך, עד (. כ6)לוח  -1998אחוז ב

השתנתה המגמה ושיעורם של  -1996ל 1990. בין -1990אחוז, ב -61אחוז ל -92מקצועיים: מ-הבלתי

היהודים בתעסוקות אלו עלה בצורה משמעותית, בשל הכניסה של העלייה הגדולה לשוק העבודה: 

אחוז בשנת  16מקצועיים, שירד מאוד עד לרמה של -ן העובדים הבלתיאמריקה בי-שיעור ילידי אירופה

אחוז. שיעור זה גם גבוה משמעותית מהשתתפותם בכוח העבודה  32, לכדי 2פי  -1996, עלה ב1990

מקצועיים, אף כי שיעורם של ילידי -חלה ירידה בשיעור היהודים בקבוצת הבלתי -1998אחוז. ב 24 –

ת לא השתנה. לעומת זאת, חלה ירידה בשיעורם של ילידי ישראל וילידי אמריקה בקבוצה זא-אירופה

 מקצועיים.-אפריקה בין העובדים הבלתי-אסיה

לגל העלייה של שנות התשעים, היתה השפעה גדולה על משתנים כלכליים וחברתיים בגלל ממדיו 

ה שהגל ההמוני הגדולים, אך הוא לא שינה מגמות ארוכות טווח הקיימות בחברה הישראלית. העובד

פעמי שהתחולל על פני מספר שנים גרמה אמנם לסטייה -כל העולים שהגיעו היה אירוע חד-מתוך סך

זמנית ממגמות ארוכות טווח. בסוף העשור העלייה לא נעצרה  כליל, אך היא פחתה מאוד בהיקפה. 

ות ההשפעה ניכרת בתחום התעסוקתי, במבנה הגילים, וכפי שנראה בהמשך, במבנה ההכנס

ובתחומים אחרים. התמונה ארוכת הטווח המצטיירת היא, כפי שכבר ראינו, שחלק גדל והולך של 

-העובדים היהודיים מועסק במקצועות יוקרתיים יותר וחלק קטן והולך מהם מועסק כעובדים בלתי

 מקצועיים. כאמור, מגמה זו הופרה, באופן זמני, בתקופת קליטת העלייה מחבר המדינות לשעבר.

ל שינויים אלה במגזר היהודי, חלה במגזר הערבי עלייה קלה של חלק העובדים המועסק במקצועות מו

האקדמיים והמנהליים, אך שיעורם נמוך בהרבה משיעורם באוכלוסייה. לעומת זאת, ניכרת עלייה 

ידי העלייה. גם -מקצועיים, מגמה שהופרה מעט על-גדולה בשיעור הערבים בין הפועלים הבלתי

בחקלאות,  –עובדים מקצועיים  –ר של העובדים הערביים המועסק במשלחי יד של צווארון כחול השיעו

אחוז מכלל המועסקים הערביים. המספר  -51לכ -1997בתעשייה ובבנייה גדל בעקביות ומגיע ב

 אחוז.  -22המקביל בקרב היהודים הוא כ

ינוי ברמת ההשכלה  במגזר הערבי  מסתבר, שבציר החלוקה לפי לאום בין יהודים לערבים, למרות הש

וצמצום  פערי  החינוך  בין  ערבים ליהודים, שוק העבודה הגיב, אך לא באותו קצב כפי שמתבטא 

במבנה התעסוקתי. אמנם חל גידול מתמיד באחוז הערבים במקצועות האקדמיים והמנהליים אבל 

-ות צווארון כחול ותעסוקות בלתיההזדמנויות העומדות בפניהם עדיין מצומצמות והן מתרכזות בעבוד

מקצועיות. שיעורם במקצועות אלו גדל מאוד על פני זמן, בעוד ששיעורם במקצועות האקדמיים 

 (.7והמנהליים הוא נמוך יחסית )ראה לוח 
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 )אחוזים(. מועסקים לפי משלח יד 6לוח 

 א ילידי ישראל לפי מוצ יהודים     הכל-סך 

 אמ  -אפ  אר-סה"כ  ישראל  אס

 ילידי   

 אפ-אס  

 ילידי     

 אמ-אר  

ערבים  

 ואחרים

1961          

 8 - - - - - - 92 100 אחוז בכוח העבודה

מקצועות מדעיים,  

אקדמיים, טכניים, 

 מנהליים ודומיהם

 

 

100 

 

 

98 

 

 

25 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13 

 

 

60 

 

 

2 

 18 33 34 - - - 14 82 100 חקלאות, תעשייה וכו'

 8 46 37 - - - 10 92 100 בלתי מקצועיים

1970          

 12 35 29 - - - 24 88 100 אחוז בכוח העבודה

מקצועות מדעיים,   

אקדמיים, טכניים, 

 מנהליים ודומיהם

 

 

100 

 

 

97 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

18 

 

 

49 

 

 

3 

 21 27 34 - - - 18 79 100 חקלאות, תעשייה וכו'

 8 35 38 - - - 19 92 100 צועייםמק-בלתי

1980          

 10 30 25 17 14 3 35 90 100 אחוז בכוח העבודה

מקצועות מדעיים,   

אקדמיים, טכניים, 

 מנהליים ודומיהם

 

 

100 

 

 

95 

 

 

43 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

28 

 

 

14 

 

 

38 

 

 

5 
 17 25 29 10 15 4 30 83 100 חקלאות, תעשייה וכו'

 29 25 33 3 9 1 13 71 100 מקצועיים-בלתי

1990          

 12 21 19 18 22 7 48 88 100 אחוז בכוח העבודה

מקצועות מדעיים,   

אקדמיים, טכניים, 

 מנהליים ודומיהם

 

 

100 

 

 

95 

 

 

53 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

30 

 

 

13 

 

 

29 

 

 

5 
 22 17 21 11 23 6 40 79 100 חקלאות, תעשייה וכו'

 39 16 21 4 18 3 25 61 100 מקצועיים-בלתי

1996          

 13 26 13 16 25 9 69 87 100 אחוז בכוח העבודה

מקצועות מדעיים,   

אקדמיים, טכניים, 

 מנהליים ודומיהם

 

 

100 

 

 

94 

 

 

56 

 

 

13 

 

 

17 

 

 

26 

 

 

9 

 

 

29 

 

 

6 
 25 24 14 9 21 6 36 75 100 חקלאות, תעשייה וכו'

 20 32 18 4 18 6 29 80 100 מקצועיים-בלתי

1998          

 14 24 12 15 23 12 50 86 100 אחוז בכוח העבודה

מקצועות מדעיים,   

אקדמיים, טכניים, 

 מנהליים ודומיהם

 

 

100 

 

 

93 

 

 

57 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

25 

 

 

8 

 

 

28 

 

 

7 
 27 23 12 9 23  6 37 73 100 חקלאות, תעשייה וכו'

 23 32 17 6 17 6 28 77 100 מקצועיים-בלתי
 

 * כולל לא ידוע.
 יסטי לישראל, שנים נבחרות.מקור: למ"ס, שנתון סטט
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 )אחוזים(. מועסקים לפי משלח יד וקבוצות אוכלוסייה 7לוח 

 -סך  

 הכל

 ילידי ישראל לפי מוצא יהודים

 אמ -אפ אר-סה"כ  ישראל  אס

ילידי 

 אפ       -אס

 אמ-ילידי אר

 +1990סה"כ  

ערבים 

 ואחרים

 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ לכל שנה    

מקצועות מדעיים, אקדמיים,    1961
 חופשיים, טכניים  ומנהליים

 
  21.3 

 
26.5 

 
44.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11.0 

 
31.1 

 
- 

 
5.6 

 12.1 - 23.3 24.6 - - - 11.5 21.8 16.5   פקידים, סוכנים, ושירותים   
חקלאות, תעשייה, בינוי    

 ועובדים מקצועיים אחרים
 
  23.2  

 
19.1 

 
21.7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24.4 

 
14.9       

 
- 

 
70.1 

 12.2 - 30.8 40.4 - - - 22.8 32.6 39.0   מקצועיים-עובדים בלתי   

מקצועות מדעיים, אקדמיים,    1970
 חופשיים, טכניים  ומנהליים

 
  32.9 

 
35.2 

 
46.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19.0 

 
42.0                

 
- 

 
7.3 

 18.6 - 20.4 25.1 - - - 13.6 20.4 20.2 פקידים, סוכנים, ושירותים   
חקלאות, תעשייה, בינוי    

 ועובדים מקצועיים אחרים
 

22.3 
 

19.3 
 

18.9 
 
- 

 
- 

 
- 

 
24.8 

 
15.4 

 
- 

 
54.4 

 19.7 - 22.3 31.0 - - - 21.5 25.1 24.6 מקצועיים-עובדים בלתי   

מקצועות מדעיים, אקדמיים,    1980
 חופשיים, טכניים  ומנהליים

 
26.4 

 
27.7 

 
33.5 

 
34.5 

 
16.8 

 
46.9 

 
14.3 

 
32.4 

 
- 

 
13.9 

 20.2 - 38.3 43.4 31.4 42.4 39.0 36.6 39.1 37.2 פקידים, סוכנים, ושירותים   
חקלאות, תעשייה, בינוי    

 ועובדים מקצועיים אחרים
 

32.1 
 

29.7 
 

28.2 
 

25.5 
 

37.6 
 

20.9 
 

36.7 
 

25.8 
 
- 

 
53.8 

 12.2 - 3.5 5.7 0.8 3.1 1.0 1.7 3.3 4.3 מקצועיים-עובדים בלתי   

מקצועות מדעיים, אקדמיים,    1990
 חופשיים, טכניים  ומנהליים

 
30.1 

 
32.7 

 
34.2 

 
34.5 

 
20.8 

 
49.4 

 
20.3 

 
40.5 

 
- 

 
13.5 

 27.4 - 35.4 46.1 33.5 46.3 43.8 40.8 40.7 38.6 פקידים, סוכנים, ושירותים   
חקלאות, תעשייה, בינוי    

 ועובדים מקצועיים אחרים
 

27.2 
 

24.6 
 

23.4 
 

20.7 
 

30.3 
 

16.4 
 

30.3 
 

21.9 
 
- 

 
49.2 

 9.8 - 2.2 3.3 0.7 2.6 1.1 1.6 2.1 3.0 מקצועיים-עובדים בלתי   

מקצועות מדעיים, אקדמיים,    1997
 שיים, טכניים  ומנהלייםחופ

 
31.9 

 
34.4 

 
36.4 

 
40.1 

 
24.0 

 
50.9 

 
22.6 

 
36.0 

 
25.4 

 
16.6 

 20.6 25,2 28.5 39.1 33.6 44.6 40.2 40.1 36.7 34.5 פקידים, סוכנים, ושירותים   

חקלאות, תעשייה, בינוי    
 ועובדים מקצועיים אחרים

 
25.4 

 
22.0 

 
18.7 

 
14.8 

 
24.5 

 
13.2 

 
27.0 

 
24.5 

 
32.7 

 
51.1 

 11.8 16.8 11.1 11.4 2.2 6.9 4.8 4.9 7.6 8.2 מקצועיים-עובדים בלתי   

מקצועות מדעיים, אקדמיים,    1998
 חופשיים, טכניים  ומנהליים

 
33.0 

 
36.3 

 
37.2 

 
40.7 

 
25.4 

 
51.7 

 
22.5 

 
37.6 

 
27.2 

 
17.9 

 22.1 25.8 28.7 40.2 33.1 44.7 42.2 40.4 37.1 35.1 פקידים, סוכנים, ושירותים   

חקלאות, תעשייה, בינוי    
 ועובדים מקצועיים אחרים

 
23.7 

 
20.2 

 
17.7 

 
12.7 

 
23.7 

 
12.8 

 
25.4 

 
22.9 

 
30.7 

 
46.1 

 13.6 16.2 10.7 11.9 2.4 6.4 4.4 4.6 7.3 8.2 מקצועיים-עובדים בלתי   

 מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים שונות.
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ות העדתית של משלחי בתוך החברה היהודית התמונה אינה לגמרי ברורה. במידה מסוימת סימני הזה

אמריקה -אחוז מקרב ילידי אירופה -36היד מצטמצמים על פני זמן, אם כי הם עדיין לא נעלמו. כ

, שיעור זה הגיע 1990במקצועות האקדמיים והמנהליים. מקרב הוותיקים, שעלו לפני  -1997הועסקו ב

אחוז מבין עולי  23ועסקו ה – 1997 –אחוז. באותה שנה  -25ל 1990אחוז ומבין העולים לאחר  -46ל

אפריקה במקצועות אלה. חלקם של הוותיקים, שהועסק במקצועות צווארון כחול ובתעסוקות -אסיה

 אחוז. -38אפריקה ל-אחוז ומבין עולי אסיה -21מקצועיות הגיע ל-בלתי

דור לסיכום, בהשוואה בין מועסקים ילידי חו"ל לבין ילידי ישראל, מאותן קבוצות מוצא, מסתבר כי ב

השני חלק העובדים המועסק במשלחי יד של הצווארון הכחול קטן באופן משמעותי בכל העדות. בעוד 

שלגבי ילידי ישראל ממוצא אשכנזי המעבר הוא בעיקר למשלחי יד אקדמיים ומנהליים, הרי שלגבי 

ילידי ישראל ממוצא מזרחי המעבר שמתרחש הוא בעיקר למשלחי יד בתחום הביניים של עובדי 

קידות, סוכנים ועובדי מכירות. התהליך נובע מכך שהניידות התעסוקתית כלפי מעלה קיימת בשתי פ

קבוצות המוצא, אבל הקבוצה ממוצא אשכנזי מתקדמת למעלה בקצב מהיר יותר. יש להניח שהמגמה 

הרווחת של החלשת הזהות העדתית בקבוצות משלחי היד תימשך, אבל עדיין קיימת כברת דרך 

 למחיקה מוחלטת בנושא זה.ארוכה עד 

 תעסוקה ואבטלה ד.

אחד הרכיבים החשובים ביותר לסולידריות בחברה פלורליסטית נוגע לביטחון בעבודה או לחילופין 

לסיכוני האבטלה. אבטלה, באופן כללי, עלולה לנבוע מכוחות פנימיים של המערכת הכלכלית אשר 

כלכלת העולם וכן מהמדיניות הכלכלית של הגופים  יוצרים מחזורי עסקים, מכוחות חיצוניים כגון מצב

ידי גורמים שונים. השאלה הנשאלת בפרק -השלטוניים. קיימים סוגים שונים של אבטלה הנגרמים על

זה היא, האם קיימות קבוצות בחברה הישראלית ההטרוגנית, החשופות יותר, באופן ברור, לסיכוני 

י, שיעורי האבטלה של נשים גבוהים יותר מאלו של אבטלה? התשובה לכך היא חיובית. באופן עקב

גברים. כמו כן, שיעורי האבטלה יורדים עם עליית גיל העובדים והשכלתם. כלומר, העובדים הצעירים 

 והפחות משכילים פגיעים יותר לאבטלה.

שיעורי האבטלה של המגזר הערבי כמעט תמיד גבוהים  מאלו של  –לגבי החתך בין יהודים לערבים 

גזר היהודי. ייתכן שהדבר נובע, בין השאר, מכך שכוח העבודה הערבי הוא בממוצע צעיר יותר המ

ומשכיל פחות מכוח העבודה היהודי. יחד עם זאת, יש לזכור ששיעור הנשים בכוח העבודה הערבי קטן 

 יותר מאשר בכוח העבודה היהודי, וזה בוודאי מקזז במידה מסוימת את השפעת שתי התכונות הללו.

אין ספק שקיימת אפליה במידה מסוימת, לפחות, החושפת את המגזר הערבי להזדמנויות תעסוקה 

מצומצמות יותר ופחות יציבות מאלו של המגזר היהודי. חוסר יציבות זה פוגע ברמות התעסוקה בעיקר 

בתקופות של שפל כלכלי אך יוצר גם תעסוקה מוגברת בתקופות של גאות. בתקופת המיתון של סוף 

שנות השמונים וראשית שנות התשעים, לדוגמא, היו שיעורי האבטלה במגזר הערבי גבוהים יותר 

, ירדו שיעורי אבטלה בקרב -1996ו 1995מאשר במגזר היהודי. עם בוא תקופת הגאות, בשנים 

הערבים לרמות דומות ואף נמוכות מאלו של כוח העבודה היהודי. מבחינה סטטיסטית, העלייה מחבר 

-יהודי, בגין המרכיב הגדול יחסית של לא-ת גרמה לעליית שיעורי האבטלה גם במגזר הלאהמדינו

 יהודים בעלייה זו.
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בתוך כוח העבודה היהודי, שיעורי האבטלה מחדדים את ההבדלים בין קבוצות המוצא השונות. שיעורי 

אמריקה -אפריקה היו באופן עקבי גבוהים מאלו של ילידי אירופה-האבטלה של ילידי אסיה

)כשמתעלמים מגל העלייה האחרון(. נכון אמנם, שאם מביאים בחשבון את העולים מחבר המדינות, 

אמריקה גדלו מאוד ואף גבוהים יותר מאלה -ואילך שיעורי האבטלה בין ילידי אירופה 1991אזי משנת 

תקופת הקליטה הן  1997עד  1991אפריקה. אבל אין לטעות בנתונים אלו, שכן השנים -של ילידי אסיה

 של העולים, תקופה שטרם הסתיימה, היות שגל העלייה נמשך.

הפער בין יהודים לפי המוצא מתחדד עוד יותר אצל ילידי ישראל מקבוצות המוצא השונות: שיעורי 

האבטלה של ילידי ישראל ממוצא מזרחי גבוהים יותר מאלו של ילידי ישראל שמוצאם מארצות המערב. 

ם הפערים בתחומי ההשכלה והמבנה התעסוקתי בקרב ילידי ישראל, עדיין כלומר, למרות צמצו

מתקיימים פערים בכל הנוגע לביטחון בעבודה. התופעה חריפה במיוחד ביישובי פיתוח, שרוב 

לעומת  1988אוכלוסייתם יוצאי ארצות המזרח. שיעורי האבטלה ביישובי הפיתוח גבוהים יותר מאז 

אפריקה ובחלק -בוהים גם בהשוואה לשיעור של כלל ילידי אסיההשיעור בערים הגדולות, הם ג

 מהשנים גם לעומת כלל ילידי ישראל ממוצא מזרחי.

כדי להעריך את השפעת הגורמים האובייקטיביים כמו גיל, השכלה וגיאוגרפיה על הפערים בשיעורי 

. מכל מקום, האבטלה, ואת השפעתם של גורמים אחרים, דרוש מחקר מעמיק יותר מזה שנערך כאן

גם מהסתכלות שטחית, כפי שנעשתה כאן, ברור למדי שיוצאי ארצות המזרח, ובמיוחד בניהם, נמצאים 

בסיכון תעסוקתי גבוה יותר מזה של שאר האוכלוסייה היהודית באופן קבוע. כלומר, קיים כאן כשלון של 

 שוק העבודה בגישור על פני מרכיבי החברה היהודית.

 )אחוז מכוח העבודה האזרחי( ה. שיעורי אבטל8לוח 

 1988 1989 1990 1992 1995 1997 1998 

 8.6 7.7 6.9 11.2 9.6 8.9 6.4 הכל-סך

 8.2 7.6 6.9 11.0 9.4 8.7 6.2 יהודים

 8.4 8.0 7.3 10.8  11.0 10.8 7.7 ילידי ישראל

        אב יליד:

 8.1 7.8 7.7 9.3 9.3 9.6 6.4 ישראל

 10.5 10.3 9.6 15.0 15.8 15.5 11.0 אפריקה-אסיה

 5.3 4.7 3.9 6.1 5.9 5.6 4.3 אמריקה-אירופה 

 8.3 6.8 6.2 9.0 8.3 7.8 5.6 אפריקה-ילידי אסיה

 7.8 7.3 6.3 12.8 6.8 4.9  3.7 אמריקה-ילידי אירופה

 11.1 9.9 9.9 28.1 - - -  90מהם:  עלו אחרי 

 4.3 4.6 3.4 5.4 5.5 - - 1989עלו עד 

 9.0 8.1 7.3 12.0 10.2 9.6 6.9 יישובים עירוניים 

 11.4 12.7 11.2 14.8 13.7 13.1 9.1 יישובי פיתוח 

 ערבים ואחרים 
8.4 10.2 10.6 12.4 7.0 8.1 11.0 

 מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים נבחרות.
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 ה. עובדים זרים

ם שאינם ישראליים. התופעה החלה ממד נוסף של פלורליזם בשוק העבודה נוגע להעסקתם של עובדי

בסוף שנות הששים עם פתיחתו של שוק העבודה הישראלי לעובדים מהשטחים הפלסטינים. במשך 

אחוזים מסך המועסקים.  7.2  –לשיא  -1987השנים גבר משקל העובדים מהשטחים בישראל והגיע ב

יורד בהתמדה שיעורם  עם פרוץ האינתיפדה בשנה זו החל מספר המועסקים מהשטחים לקטון ומאז

 -2הם היוו רק כ 1996בסך המועסקים. מגמה זו התגברה לאחר חתימת הסכמי אוסלו, עד שבשנת 

הכל המועסקים -אחוזים מהמועסקים. בשנתיים האחרונות ניתן לראות שינוי במגמה זו וחלקם בסך

 בישראל עולה.

בישראל, נפתח שוק העבודה  בראשית שנות התשעים, במקביל לירידת מספר הפלסטינים המועסקים

מזרח אסיה ומזרח אירופה. שיעורם בסך המועסקים גדל מאז -לעובדים זרים בעיקר מארצות דרום

(. נכון אמנם, שעובדים אלה אינם נחשבים עדיין לחלק 9אחוזים )לוח  -6.3ל -1997בהתמדה והגיע ב

דה בלבד. יחד עם זאת, אם מהחברה הישראלית, אלא מסמלים, מבחינה כלכלית, ייבוא שירותי עבו

לשפוט מניסיונן של מדינות אחרות באירופה ובצפון אמריקה, סביר לצפות לכך, שמבין מאות אלפי 

העובדים הזרים המגיעים באופן חוקי ובלתי חוקי לישראל, חלקם יישאר כאן בסופו של דבר ויהפוך 

ם זרים, בוודאי על אלה לתושבי קבע. חוקי האזרחות הישראליים מקשים אמנם מאוד על תושבי

הנמצאים בישראל באופן בלתי חוקי. אבל, כאמור, גם במדינות אחרות קיימים חוקי אזרחות מגבילים 

 מאוד שלא מנעו הפיכת עובדים זרים לתושבי קבע.

לעתיד, על אף שינוי בשנים האחרונות צפוי שיווצר בישראל גורם נוסף במרכיבי הפלורליזם של 

עובדים הזרים שהשתייכותם הגזעית, האתנית התרבותית והדתית תהיה שונה אלו יהיו ה –החברה 

 מאוד מכל מה שהיה קיים בישראל עד השנים האחרונות.

 אחוזים(. הרכב המועסקים, כולל עובדים זרים  )9לוח 

 ישראלים-לא ליםישרא כל המועסקים 

 הכל      עובדים              עובדים-סך

 מהשטחים        זרים                    

1970 100.0 97.9 2.1 2.1  

1975 100.0 94.4 5.6 5.6  

1980 100.0 94.3 5.7 5.7  

1985 100.0 93.9 6.1 6.1  

1987 100.0 92.8 7.2 7.2  

1990 100.0 93.1 6.9 6.7 0.2 

1993 100.0 93.9 6.1 4.5 1.6 

1995 100.0 92.8 7.2 2.8 4.3 

1996 100.0 91.9 8.1 1.9 6.3 

1997 100.0 91.4 8.6 2.2 6.4 

1998 100.0 91.5 8.5 2.3 6.2 

 

 . 1999מקור: בנק ישראל, דין וחשבון שנתי, 
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 . מבנה השכר בשוק העבודה 2

 א. שכר וקבוצות מוצא

התוצאה העיקרית, אם כי לא היחידה, של הפעילות בשוק העבודה היא היווצרות מבנה שכר והכנסות. 

השכר והתחלקותה בין קבוצות אוכלוסייה מושפעת ממאפיינים אובייקטיביים  אין ספק שמערכת

ומדדים כגון השכלה ומקצוע, אך יש גורמים רבים נוספים, סובייקטיביים, לא מדידים או כאלה שאין 

עליהם מידע, המשפיעים לא פחות. שכר העבודה בישראל הינו מרכיב ההכנסה הגדול ביותר של 

אחוז מהכנסות משקי הבית בממוצע. אי לכך, התבוננות בפערי  -90ווה כהאוכלוסייה, והוא מה

ההכנסה בין משקי בית לפי שיוכם האתני והעדתי, תצביע בראש ובראשונה על דרך התפקוד של שוק 

 העבודה במתן תמורה לעובדים השונים במשק הפלורליסטי.

נויים שחלו בהם על פני זמן מוצגים פערי ההכנסה של שכירים השייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות והשי

יהודי לבין זו של משק בית יהודי נשאר -. הפער בין ההכנסה הממוצעת ברוטו למשק בית לא10בלוח 

קבוע לאורך עשרים השנים שעברו מראשית שנות השמונים ועד היום. הכנסתם ברוטו של משקי בית 

ודיים. ההכנסה הממוצעת נטו של משקי אחוז מזו של משקי הבית היה -72ל 68יהודיים נעה בין -לא

אחוז. כצפוי,  -76ל 70יהודיים קרובה יותר לזו של משקי בית יהודיים ונעה בשנים אלו בין -בית לא

 מערכת המס הפרוגרסיבית מצמצמת פערים הנוצרים בגין פעולת שוק העבודה. 

מוצעת ברוטו של ילידי בתוך האוכלוסייה היהודית הפערים, הם, לכאורה, קטנים יותר. ההכנסה המ

אחוז מהממוצע לכלל משקי הבית היהודיים.  92עד  88ברמות של  1992אפריקה נעה עד -אסיה

אפריקה אף -הכנסות ילידי אסיה 1994אחוז. בשנת  -95ו 94לאחר מכן הפער מצטמצם לרמות של 

ת התשעים אחוזים. השינוי שהתחולל בשנו -3היו גבוהות מהממוצע של האוכלוסייה היהודית בכ

-ידי השפעתה של העלייה, אשר גרמה לירידת ההכנסה הממוצעת של ילידי אירופה-מוסבר על

אמריקה מתחת לרמה הממוצעת של האוכלוסייה היהודית. העלייה מבריה"מ לשעבר נמצאת עדיין 

בתהליך היקלטות בישראל ושכרה הממוצע איננו משקף מצב של שווי משקל של הזמן הארוך. אמנם 

אמריקה, אך פערי ההכנסות -ידינו נתונים נפרדים על הכנסות משקי בית ותיקים של ילידי אירופהאין ב

אפריקה נותרו ברמה הקודמת שלפני בואם של העולים מבריה"מ לשעבר כפי -בינם לבין ילידי אסיה

 אמריקה היתה  גבוהה יותר בממוצע משל-. באותה תקופה, הכנסתם של ילידי אירופה11שמוצג בלוח 

כלל האוכלוסייה היהודית. פערי ההכנסות נטו הינם קטנים יותר מפערי ההכנסות ברוטו לגבי כל 

 קבוצות האוכלוסייה.

 כמה הערות  לדיונינו ביחס לממצאים על פערי השכר.

יהודים ובין קבוצות המוצא באוכלוסייה היהודית -בין יהודים ללא 10ראשית, הפערים המוצגים בלוח 

משפחה. התבוננות בהכנסה לנפש )או לנפש סטנדרטית( היתה מצביעה על פערים מתעלמים מגודל ה

אחוז לעומת  -40יהודי הינו גבוה בכ-גדולים יותר. מספר הנפשות הממוצע למשק בית במגזר הלא

-המגזר היהודי מזה תקופה ארוכה. בין הקבוצות היהודיות, ממוצע הנפשות במשק בית של ילידי אסיה

אחוז מזה של ילידי ישראל.  -20-15אמריקה, וב-אחוז מזה של ילידי אירופה -25-20אפריקה גבוה ב

משמעות הדבר, שפערי ההכנסה לנפש בין יהודים לערבים, ובין יהודים ממוצא מערבי ליהודים ממוצא 

 מזרחי גדולים יותר מאלו המוצגים בלוח, שבו גודל משק הבית איננו מובא בחשבון.
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 ית למשק בית עירוני שבראשו שכיר, לפי יבשת לידה. הכנסה כספ10לוח 

 (100)מדד: סה"כ יהודים =              

 ערבים יהודים 

 ואחרים אמ-אר אפ-אס ישראל הכל-סך 

 א. הכנסה כספית ברוטו

1985 100 103 88 108 67 

1988 100 102 88 108 67 

1989 100 99 92 110 69 

1990 100 98 95 108 64 

1991 100 102 90 105 72 

1992 100 104 89 103 67 

1993 100 104 95 98 64 

1994 100 104 103 92 68 

1995 100 107 93 95 66 

1996 100 107 94 94 67 

1997 100 106 97 93 67 

 ב. הכנסה כספית נטו

1985 100 102 91 108 74 

1988 100 101 91 108 75 

1989 100 100 96 109 76 

1990 100 97 98 106 70 

1991 100 101 94 105 79 

1992 100 101 93 101 73 

1993 100 102 97 99 70 

1994 100 102 104 93 75 

1995 100 104 97 96 73 

1996 100 104 97 96 76 

1997 100 104 97 96 75 

 .  1996הכנסות ; סקר 993מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; הכנסות משקי בית, פ"מ 

 . הכנסה כספית ברוטו משכר ומשכורת של שכיר עירוני, לפי מוצא11לוח 

 (100)מדד: סה"כ שכירים =              

שכירים  

 סה"כ

  ילידי ישראל לפי מוצא

 אמ  -אפ       אר-הכל     ישראל    אס-סך

 ילידי

 אפ-אס

 ילידי

 אמ-אר

 ערבים  

 ואחרים 

1985 100 99 100 76 127 93 114 67 

1988 100 100 89 82 128 94 110 73 

1989 100 97 89 80 123 96 116 73 

1990 100 98 84 81 125 99 112 75 

1991 100 101 93 85 125 95 107 77 

1992 100 102 99 84 127 98 103 74 

1993 100 103 96 89 129 101 100 75 

1994 100 101 88 87 132 110 96 76 

1995 100 106 96 89 140 99 102 72 

1996 100 107 87 92 146 99 98 72 

1997 100 107 91 91 142 104 98 74 
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כלל -שנית, הנתונים מצביעים על כך שההכנסה הממוצעת של משקי בית של ילידי ישראל גבוהה בדרך

מהממוצע של כלל האוכלוסייה היהודית. אבל, ראוי להזכיר כי קבוצת ילידי ישראל איננה הומוגנית. יתר 

דוריות -ביןעל כן, התבוננות במרכיבי קבוצה זו עשויה לתת אינדיקציה על המגמות ארוכות הטווח ה

לעיל משלים את התמונה בהצגת רמות שכר יחסיות של ילידי  11הקיימות בחברה הישראלית. לוח 

ישראל לפי מוצאם. מסתבר כי השכר של ילידי ישראל ממוצא מזרחי אמנם עולה בהתמדה בהשוואה 

אחוז,  -60-50אמריקה גבוה יותר ב-לשכר הממוצע במשק, אך השכר של ילידי ישראל ממוצא אירופה

( הפער היחסי בין שתי קבוצות אלה הלך וגדל. עוד 1988בממוצע, ובמהלך שנות התשעים )מאז 

נמצא כי השכר של ילידי ישראל ממוצא ישראל, דהיינו דור שני ויותר בארץ, נמוך מהממוצע של 

ין האוכלוסייה היהודית, ומצבם היחסי יציב. למרות קיומם של פערים הקטנים יחסית על פני זמן ב

אוכלוסיות של ילידי חו"ל מקבוצות המוצא השונות, הרי שהפערים בדור השני גדולים הרבה יותר 

וקיימים סימנים לכך שהם מתרחבים על פני זמן למרות צמצום הפערים בתחום ההשכלה.  זוהי תמונה 

 מדאיגה לגבי איפיונה של ישראל כחברה פלורליסטית.

צא קטנים יותר עבור ההכנסות נטו מאשר ההכנסות ברוטו. שלישית, הפערים בין קבוצות לאום ומו

ההשוואה של שתי מערכות הפערים היא רלבנטית לדיון שלנו, שכן ההכנסות ברוטו מסמלות את הדרך 

שבה שוק העבודה מעריך ומתגמל את העובדים השייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות, בעוד שהכנסות 

לים עובדים אלה להגיע. ההשוואה נותנת אינדיקציה על נטו מסמלות את רמת החיים שאליה מסוג

השוויון בכלל, אלא גם -תרומת הממשלה, באמצעות מערכת המס הפרוגרסיבית, לא רק להקטנת אי

להפיכת החברה לבריאה יותר. כלומר, מערכת מס פרוגרסיבית מצמצמת עיוותים מסוימים הנוצרים 

על בסיס השתייכות לקבוצות לאום, עדה, מין ואפילו בשוק העבודה בגין אפליה אשר עלולה להתקיים 

גיל. הדבר מעורר מחשבות בכל הנוגע לרפורמות במערכת המס המיועדות, בין השאר, לצמצם את 

הפרוגרסיביות בשיעורי המס. אין ספק שרפורמות כאלו יביאו להרחבה נוספת בפערי ההכנסות בין 

הקיום המשותף והסולידריות של הקבוצות השונות קבוצות האוכלוסייה השונות ויפגעו באפשרויות 

 בחברה מגוונת כמו בישראל.

      ב. שכר והשכלה 

חינוך והשכלה נחשבים למנגנונים המגשרים על פערי הכנסה בין קבוצות אוכלוסייה. בישראל, מאז 

ות בין הקמתה, וכן בארצות אחרות, מערכת החינוך משמשת אמצעי חשוב ביותר ליצירת שוויון הזדמנוי

קבוצות אוכלוסייה. בסעיפים הקודמים ראינו שפערי ההשכלה הממוצעים בין קבוצות האוכלוסייה אמנם 

הצטמצמו, אבל הם לא הביאו בהכרח לשוויון הזדמנויות בתחום התעסוקתי ולדמיון בהרכב משלחי 

ייחס לנתונים היד. בחלק זה נבחן את הקשר בין השכלה לבין הכנסה בקבוצות האוכלוסייה השונות ונת

 (. 12על הכנסות ממוצעות של שכירים לפי שנות לימוד וקבוצות אוכלוסייה )לוח 

יהודים אנו מוצאים שפערי ההכנסה היחסיים בין העובדים המשכילים ביותר -בהשוואה בין יהודים ללא

יהודית שנות לימוד( גבוהים הרבה יותר באוכלוסייה ה 4-0+ שנות לימוד( לבין הפחות משכילים )13)

אחוז(. כלומר, התשואה המתקבלת  22-26יהודית )-אחוז( מאשר באוכלוסייה הלא 100-120)

מהשקעה בחינוך קטנה יותר באוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית. הדבר נובע מכך 

שהזדמנויות התעסוקה רבות יותר ומתגמלות  יותר עבור ערבים בקבוצת משלחי היד  הדורשים 

 נמוכה.   אכן, השכלה 
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 . הכנסה ברוטו חודשית של שכירים, לפי שנות לימוד ומוצא12לוח 

 יהודים סה"כ 

   

ילידי  

 -אסיה

 אפריקה

ילידי  

 -אירופה

 אמריקה

 ילידי ישראל לפי מוצא 

אמ      -אפ    אר-סה"כ     אס
 ישראל          

 ערבים

 ואחרים         

                  

 ם שוטפיםא. ש"ח, מחירי

1988 

0-4 910 888 861 989 1,258 1,258 - - 1,102 

5-8 1,199 1,213 1,182 1,281 1,210 1,135 1,419 1,303 1,109 

9-12 1,381 1,396 1,500 1,514 1,310 1,223 1,619 1,137 1,053 

13+ 1,961 1,975 2,088 2,016 1,928 1,453 2,223 1,714 1.390 

1993          

0-4 1,909 1,829 1,733 - 2,237 2,753 - 2,179 2,432 

5-8 2,299 2,333 2,291 2,113 2,609 2,661 2,280 2,728 2,124 

9-12 2,587 2,623 2,916 2,574 2,551 2,462 2,969 2,337 2,044 

13+ 3,677 3,696 4,402 3,354 3,838 3,180 4,504 3,443 2,974 

 100ב. מדדים*: סה"כ יהודים = 

1988          

0-4 102 100 97 111 142 142 - - 124 

5-8 99 100 97 106 100 94 117 107 91 

9-12 99 100 107 108 94 88 116 81 75 

13+ 99 100 106 102 98 74 113 87 70 

1993          

0-4 104 100 95 - 122 150 - 119 133 

5-8 99 100 98 91 112 114 98 117 91 

9-12 99 100 111 98 97 94 113 89 78 

13+ 99 100 119 91 104 86 122 93 80 

 100שנות לימוד =  0-4ג. מדדים: 

1988          

0-4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5-8 132 137 137 130 96 90 - - 101 

9-12 152 157 174 153 104 97 - - 96 

13+ 216 222 243 204 153 115 - - 126 

1993          

0-4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5-8 120 128 132 - 117 97 - 125 87 

9-12 135 143 168 - 114 89 - 107 84 

13+ 193 202 254 - 172 116 - 158 122 
 

, פ"מ מס' 1985/7/8; סקרי הכנסות שכירים 1000, פ"מ 1992-93מקור: למ"ס, סקרי הכנסות שכירים 
884. 

 
 *חישוב המדדים מבוסס על הנתונים במחירים שוטפים.
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יהודים בתוך קבוצות ההשכלה, אנו מוצאים כי -רוחב את הכנסותיהם של יהודים ושל לאכשמשווים ל

הכנסות הערבים גבוהות יותר באופן משמעותי מאלו של יהודים בקבוצת ההשכלה הנמוכה ביותר עם 

שנות לימוד. ברמות השכלה גבוהות יותר נופלת הכנסת השכירים הערביים מתחת לרמות  0-4

משתפר מצבם היחסי של עובדים ערביים בעלי  -1993ו 1988יהודיים. בין  ההכנסה של שכירים

ידי העלייה מבריה"מ. נשאלת השאלה, -ויותר שנות לימוד. ייתכן שהנתונים הושפעו על 13השכלה של 

אחוז יותר(  24-33איך קרה שברמות ההשכלה הנמוכות ביותר משתכרים עובדים ערביים הרבה יותר )

התשובה לכך טמונה בהרכב משלחי היד של שתי אוכלוסיות אלו. בעוד שרוב מעובדים יהודיים. 

יהודיים בקבוצת השכלה זו מועסק במשלחי יד של פועלים מקצועיים, בעיקר בבנייה, אך -העובדים הלא

-גם בחקלאות ובתעשייה, רוב העובדים היהודיים באותה קבוצת השכלה מועסק כפועלים בלתי

פן כללי יותר, מצאנו כי השכלה איננה מצמצמת פערים בהכנסה לפי לאום, מקצועיים. מכל מקום, באו

יהודי עולה, אמנם גדלה הכנסתו המוחלטת במידה מועטה, -אלא להפך, ככל שהשכלתו של שכיר לא

 אך מעמדו היחסי בתחום השכר, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית נפגע ביותר. 

משתפר מצבם היחסי של ילידי  -1993ו 1988ן השנים בתוך האוכלוסייה היהודית התמונה מעורבת. בי

ההכנסה הממוצעת של שכירים ילידי  -1988אפריקה בקבוצות ההשכלה הגבוהות יותר. כבר ב-אסיה

אמריקה ומזו של -ויותר שנות לימוד היתה גבוהה יותר מזו של ילידי אירופה 13אפריקה בעלי -אסיה

אפריקה וילידי ישראל מחד -צת השכלה זו בין ילידי אסיהגדל הפער היחסי בקבו -1993ילידי ישראל. ב

אמריקה, מאידך גיסא. מורגשת כאן, ללא ספק, השפעת העולים מבריה"מ -גיסא לבין ילידי אירופה

לשעבר. כמו בסעיפים קודמים, גם כאן אנו מוצאים שבתוך קבוצת ילידי ישראל, בין העובדים בעלי 

אמריקה נהנים מהכנסה גבוהה יותר מזו של ילידי -די אירופההשכלה תיכונית ויותר, בניהם של ילי

 ישראל ממוצא מזרחי.

קבוצת העובדים בעלי השכלה תיכונית ומעלה היא גדולה ומגוונת מאוד. היא כוללת תערובת של 

עובדים מקצועיים במערכות הבריאות והחינוך, הנדסאים ובעלי מקצועות אחרים ללא תואר אקדמי וכן 

קדמיים בכל הרמות. אין ספק שפערי השכר נובעים גם מהחלוקה המקצועית בתוך בעלי תארים א

קבוצת השכלה זו. כפי שכבר ראינו, בין ילידי ישראל ממוצא אשכנזי יש ריכוז גדול יותר של עובדים 

במקצועות האקדמיים והמנהליים בעוד שבין ילידי ישראל ממוצא מזרחי. הריכוז הגדול יותר הוא 

ות. בשתי קבוצות משלחי יד אלו יש ריכוז גדול של בעלי השכלה תיכונית ויותר. בעבודות פקיד

 ההבדלים באופי משלחי היד משפיעים גם על פערי ההכנסה.

לסיכום סעיף זה, ניתן לקבוע לגבי ההפרדה לפי לאום, כי ברמות השכלה נמוכות, קיימים פערי הכנסה 

היד של העובדים הערביים. ברמות השכלה  לטובת האוכלוסייה הערבית הנובעים מהרכב משלחי

גבוהות יותר נשמרים פערי ההכנסה ואף מתרחבים לרעת העובדים הערביים. לגבי החברה היהודית 

אמריקה קיימים לטובת האחרונים -אפריקה לילידי אירופה-מצאנו, שפערי ההכנסה בין ילידי אסיה

השכלה היותר גבוהות. בקבוצות אלו, אף ברמות ההשכלה הנמוכות אך הם נסגרו לחלוטין בקבוצות ה

, מצב שכנראה נוצר בגלל העלייה -1993אפריקה, ב-נפערו פערים משמעותיים לטובת ילידי אסיה

הגדולה מבריה"מ לשעבר. למרות זאת, כמו במאפיינים אחרים של שוק העבודה, גם בתחום ההכנסות 

ה גדולים לטובת אלו ממוצא אשכנזי ברמת אנו מוצאים שבתוך ילידי ישראל, נשארים בעינם פערי הכנס

יסודית. כלומר, צמצום פערים המתחולל בקבוצות הדור הראשון בארץ איננו נשמר בדור -השכלה על

 השני, שם נפערים מחדש פערי ההכנסה.

 ג. ההכנסה ומשלחי יד

בוצות בסעיף הקודם ייחסנו חלק מפערי ההכנסה בין קבוצות השכלה שונות להבדלים הקיימים בין ק

האוכלוסייה השונות בהרכב התעסוקתי. נשאלת השאלה, האם חלק מהבדלי הכנסה אלה נובע גם 

 מהבדלי שכר בתוך כל קבוצת משלחי היד בין עובדים בעלי רקע אתני ועדתי שונים.
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(. פער 13יהודיים קיים פער הכנסות כמעט בכל משלחי היד )לוח -בין העובדים היהודיים לעובדים לא

-. רק בקרב עובדי השירותים ועובדים בלתי1992עד  1985לאורך זמן, לפחות בשנים זה נשמר 

מקצועיים יש הכנסה  גבוהה  יותר  לעובדים ערביים לעומת יהודיים. למרות שינויים קטנים לכיוון זה או 

אחוז גבוהות  -84במשלחי יד אלה היו ב -1992, הכנסות היהודים ב-1992ל 1985אחר, בין השנים 

 אחוז בלבד.  -33היה קיים פער של כ -1985ו של הערבים, לאחר שבמאל

בתוך האוכלוסייה היהודית התמונה יותר מורכבת אך מוכרת למדי. פערי הכנסה שהיו קיימים בין ילידי 

אחוז, הצטמצמו בעקביות  23, בשיעור ממוצע של -1985אפריקה ב-אמריקה לבין ילידי אסיה-אירופה

ם בלבד. הפער הצטמצם בכל משלחי היד, ובחלקם אף התהפך ונוצר פער אחוזי 5לכדי  1992עד 

אפריקה, לדוגמא, בין העובדים האקדמיים במקצועות מדעיים ובין עובדי הפקידות. -לטובת ילידי אסיה

ידי העלייה מבריה"מ לשעבר, אבל -אין ספק שהמהפך שנרשם בסטטיסטיקה הושפע במידה רבה על

 מת גם לפני בוא העלייה הגדולה.מגמת צמצום הפער היתה קיי

במהלך השנים השתפר במידה מתונה מצבם היחסי של ילידי ישראל בקרב היהודים. בתוך קבוצה זו 

אחוז בין ההכנסה הממוצעת של אלו ממוצא אשכנזי לעומת אלו  -65פער גדול של כ -1985היה ב

אקדמיים, החופשיים, ממוצא מזרחי. בתוך משלחי היד,  הפער היה נמוך יחסית במקצועות ה

אחוז(, וגבוה מאוד בין עובדי מכירות, סוכנים ובין פועלים  -30ל 23המנהליים והפקידותיים )בין 

, לעומת זאת, הצטמצם פער ההכנסות הממוצע בין שתי -1992אחוז(. ב -94ל 72מקצועיים )בין 

למשל, במשלחי יד  אחוז. הפערים הצטמצמו בכל משלחי היד במידה זו או אחרת. -51הקבוצות לכ

, ובין עובדי מכירות וסוכנים, -1992אחוז ב -20( ל-1985אחוז )ב -24אקדמיים הפער הצטמצם מעט מ

 אחוז. -14אחוז ל -94הפער הצטמצם מאד מ

לסיכום, גם השוואת ההכנסות על פני משלחי יד מצביעה על כך שפערי ההכנסה בין האוכלוסייה 

ם למדי. בתוך האוכלוסייה היהודית מתרחש תהליך מהיר יחסית של היהודית לאוכלוסייה הערבית יציבי

סגירת פערים בין מרכיבי אוכלוסיית הדור הראשון של עולים לארץ. למרות זאת, סגירת הפערים בין 

ילידי ישראל מקבוצות המוצא השונות ממוצא היא איטית הרבה יותר ופערי ההכנסה הקיימים ביניהם 

 ם בין הוריהם.גדולים יותר מאלו הקיימי
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 . הכנסה ברוטו של שכירים לפי משלח יד, מוצא וקבוצות אוכלוסייה 13לוח 

 (100)מדד: יהודים = 

 -סך 

 הכל

 יהודים   

  

 ילידי  

 -אס 

 אפ 

 ילידי 

 -אר 

 אמ

  

 ילידי ישראל לפי מוצא 

אמ       -אפ      אר-סה"כ   אס
 ישראל

 ערבים  

1985          

 66 98 125 75 98 112 91 100 98 כל השכירים:

 75 82 108 87 152 101 93 100 99 מדעים ואקדמיים 

מקצועות חופשיים, 

 טכניים ודומיהם

  

99 

 

100 

 

98 

 

103 

 

104 

 

85 

 

111 

 

87 

 

77 

 78 108 82 67 205 85 76 100 83 מנהלים

 80 90 105 82 76 109 109 100 100 עובדי פקידות 

 48 91 151 78 95 78 101 100 97 מכירות וסוכנים

 102 107 97 100 54 100 100 100 100 עובדי שירותים

תעשייה, בנייה, 

 תחבורה, מקצועיים 

 

97 

 

100 

 

102 

 

109 

 

91 

 

79 

 

136 

 

87 

 

64 

 בנייה ואחרים

 מקצועיים -בלתי

 

96 

 

100 

 

117 

 

100 

 

48 

 

61 

 

69 

 

169 

 

70 

1990          

 74 83 123 80 96 111 98 100 98 כל השכירים:

 52 78 100 77 93 107 103 100 98 מדעים ואקדמיים 

מקצועות חופשיים, 

 טכניים ודומיהם

 

99 

 

100 

 

98 

 

110 

 

96 

 

82 

 

110 

 

87 

 

82 

 92 85 111 69 98 105 98 100 100 מנהלים

 100 78 105 89 92 108 116 100 100 עובדי פקידות 

 87 95 131 81 101 100 97 100 99 מכירות וסוכנים

 106 102 116 100 103 90 102 100 100 עובדי שירותים

תעשייה, בנייה, 

 תחבורה, מקצועיים 

 

97 

 

100 

 

108 

 

100 

 

96 

 

88 

 

122 

 

79 

 

75 

 בנייה ואחרים

 מקצועיים -בלתי

 

97 

 

100 

 

118 

 

95 

 

85 

 

91 

 

75 

 

78 

 

82 

1992          

 73 98 125 83 101 101 96 100 98 השכירים:כל 

 55 79 162 91 100 98 111 100 99 מדעים ואקדמיים 

מקצועות חופשיים, 

 טכניים ודומיהם

 

99 

 

100 

 

98 

 

103 

 

99 

 

88 

 

119 

 

76 

 

78 

 92 128 222 83 101 109 87 100 100 מנהלים

 85 94 92 83 93 107 119 100 100 עובדי פקידות 

 79 105 109 84 100 107 92 100 99 וסוכניםמכירות 

 109 80 56 106 101 93 105 100 101 עובדי שירותים

תעשייה, בנייה, 

 תחבורה, מקצועיים 

 
97 

 
100 

 
107 

 
90 

 
104 

 
88 

 
143 

 
125 

 
79 

 בנייה ואחרים

 מקצועיים -בלתי

 
101 

 
100 

 
116 

 
91 

 
96 

 
99 

 
48 

 
103 

 
108 

 

 .884, פ"מ מס' 1985/7/8סות שכירים ; סקרי הכנ1000, פ"מ 1992/93מקור: למ"ס, הכנסות שכירים 
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 ד. מעמד חברתי ושוק העבודה

נהוג להתייחס לעיקרון של שוויון ההזדמנויות כאל אמצעי שיישומו מוביל לצדק חברתי. עיקרון זה 

חשוב במיוחד בחברה פלורליסטית. אחת המשמעויות שלו היא שהמעמדות החברתיים והכלכליים 

, אלא פתוחים לכל מי שמצליח להגיע אליהם ללא קשר להשתייכותו אינם מועדונים אקסקלוסיביים

האתנית והעדתית. אפשר להתייחס לעשירוני הכנסה, המתקבלים מהסטטיסטיקה של התחלקות 

הכנסות, כאל מעמדות חברתיים. בדקנו את ההרכב האתני והעדתי של עשירוני הכנסה על פני מספר 

 14קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה הישראלית. לוח  שנים כדי לאמוד את הניידות החברתית של

מציג את החלקים היחסיים של כל קבוצת אוכלוסייה בכל אחד מעשירוני ההכנסה )ברוטו( לתקופה 

. תקופה שאורכה עשר שנים היא אמנם קצרה מדי כדי להעריך שינויים  חברתיים 1994עד  1985

ה ולבחון האם מתקיימות מגמות מסוימות. חשוב המתארים ניידות חברתית, אך אפשר להתרשם ממנ

לציין שבמהלך תקופה זו נקלטו בארץ ובשוק העבודה העולים מבריה"מ לשעבר, ויש לכך משמעות 

 מרחיקת לכת בנוגע להתחלקות ההכנסות לפי ההרכב האתני והעדתי. 

ברוטו  . משקי בית עירוניים שבראשם שכירים, לפי עשירוני הכנסה כספית חודשית 14לוח 

)אחוזים
2

 ) 

 עשירוני הכנסה סה"כ 

 עליון 9 8 7 6 5 4 3 2 תחתון   

1985            
 98 99 99 98 97 94 95 94 92 91 96 סה"כ-יהודים 

 16 25 31 26 31 30 35 38 35 32 30 אפ-ילידי אס

 39 39 32 29 28 27 23 26 24 26 29 אמ-ילידי אר

 44 35 38 43 38 37 38 30 34 32 37 ילידי ישראל
 1 1 1 2 3 6 5 6 8 9 4 ערבים ואחרים

1990            
 100 99 97 97 95 92 94 89 89 90 94 סה"כ-יהודים 

 19 27 27 29 27 26 22 24 24 24 25 אפ-ילידי אס

 37 31 26 22 24 20 22 21 24 21 25 אמ-ילידי אר

 44 41 45 47 44 46 50 44 42 45 45 ילידי ישראל
 0 1 3 3 5 8 7 11 11 10 6 ערבים ואחרים

1991            
 99 98 96 96 94 94 92 90 89 96 94 סה"כ-יהודים 

 16 18 22 24 24 29 27 26 22 23 23 אפ-ילידי אס

 37 31 26 25 26 20 25 28 23 31 27 אמ-ילידי אר

 46 49 48 47 44 45 40 37 43 43 44 ילידי ישראל
 1 2 4 4 6 6 8 10 11 4 6 ערבים ואחרים

1994            
 99 96 97 98 93 94 92 91 92 89 94 סה"כ-יהודים 

 19 19 22 23 18 15 16 15 18 13 18 אפ-ילידי אס

 30 26 25 23 26 35 29 38 31 39 30 אמ-ילידי אר

 50 51 51 52 48 44 46 37 43 38 46 ילידי ישראל
 1 4 3 2 7 9 9 9 9 11 6 חריםערבים וא

 מקור: למ"ס,  שנתון סטטיסטי, שנים שונות. 
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 האחוזים מעוגלים.  
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יהודיים בעשירוני ההכנסה הנמוכים גדול יותר -לגבי החלוקה לפי לאום, שיעור משקי הבית הלא

1985-1994משיעורם באוכלוסייה וקטן בהרבה לעומת העשירונים העליונים. בכל השנים בתקופה 
3

 

שירון התחתון הוא כפליים בערך משיעורם ( שיעור משקי הבית הערביים בע1991)להוציא 

באוכלוסייה, ושיעורם בעשירון העליון נע בין רבע לשליש משיעורם באוכלוסייה. ממצא אחר, המתבסס 

-אחוז ממשקי הבית הלא -20על אותם מקורות מספריים, מצביע על כך שלאורך זמן )עשר שנים(, כ

חוזים שייכים לעשירון העליון. יתר על כן, יהודיים שייכים לעשירון  התחתון ואחד עד שלושה א

רבעים ממשקי הבית הערביים משתייכים לחמשת עשירוני ההכנסה הנמוכים, כלומר -כשלושה

הכנסתם נמוכה מההכנסה החציונית למשקי בית בישראל. פער זה בין האוכלוסייה היהודית 

נציאל נמוך לניידות חברתית של יהודית נראה יציב על פני זמן, דבר המעיד על פוט-והאוכלוסייה הלא

בה נרשמה ירידה  – 1991שנת  –יהודית בישראל. שנה אחת יוצאת דופן ראויה לציון -האוכלוסייה הלא

גדולה של שיעור משקי הבית הערביים בעשירון התחתון. ההסבר לכך הוא העלייה הגדולה מבריה"מ 

ו עדיין לא הספיקו להיקלט עולים . בשנה ז1989לשעבר, שהחלה להגיע בגלים גדולים החל מסוף 

אלה בשוק העבודה, שיעורם בעשירונים הנמוכים בכלל, ובעשירון התחתון בפרט, גדל מאוד ו"דחק" 

משקי בית ערביים לעשירונים גבוהים יותר. עם חלוף הזמן, החלו העולים להיקלט בעבודה  והחל 

 ח גדול בהרבה משיעורם באוכלוסייה.חוזרים משקי בית הערביים לתפוס בעשירון התחתון נת -1992מ

אמריקה ניכרת מגמה של ניידות -אפריקה לבין ילידי אירופה-בתוך האוכלוסייה היהודית, בין ילידי אסיה

ידי העלייה מבריה"מ לשעבר, -חברתית בין המעמדות הכלכליים השונים. ייתכן שמגמה זו הואצה על

-ות בולטת, גם ללא העלייה. שיעור ילידי אסיהאבל אין ספק שהיא היתה מתקיימת, אולי בצורה פח

, בעוד -1985אפריקה בעשירונים הנמוכים היה באופן משמעותי גבוה יותר משיעורם באוכלוסייה ב

אחוז ממשקי בית אלה נמצאו בחמשת  -60שבעשירונים העליונים שיעורם היה נמוך יותר. בשנה זו, כ

ות במשק. ככל שהזמן מתקדם, ניכרת תנועה שבה העשירונים הנמוכים, כלומר מתחת לחציון ההכנס

אפריקה בעשירונים התחתונים יורד לעומת שיעורם באוכלוסייה וגדל בעשירוני -שיעור יוצאי אסיה

אפריקה מהקצה התחתון -הביניים. כלומר, בהלך העשור המתואר כאן, ניכרת תנועה של ילידי אסיה

הגבוה. העובדה שבארבעת העשירונים העליונים של התפלגות ההכנסות אל המרכז עם נטייה לחלקה 

אפריקה, מצביעה על כך שהניידות המעמדית המתוארת כאן, -יש עלייה מהותית בשיעור ילידי אסיה

איננה רק פועל יוצא של הצטרפות מספר גדול של מהגרים יליד אירופה למאגר משקי הבית. אמנם, 

ר, יגדל מחדש, במידה מסוימת לפחות, שיעור אפשר לשער שעם סיום קליטתם של עולי בריה"מ לשעב

אפריקה בשני העשירונים התחתונים. בכך תתקזז באופן חלקי מגמת הניידות המעמדית -ילידי אסיה

 שהסתמנה במחצית הראשונה של שנות התשעים. 

אמריקה, שיעורם בששת העשירונים הנמוכים היה נמוך באופן משמעותי משיעורם -לגבי ילידי אירופה

. בשאר העשירונים שיעורם היה גבוה יותר ובשני העשירונים העליונים שיעורם -1985לוסייה בבאוכ

היה הגבוה ביותר מבין כל העשירונים. במשך השנים קטן חלקה של קבוצה זו בעשירונים העליונים, 

 דבר המבטא בעיקר את ירידת השיעור של החלק הוותיק בקבוצה זו באוכלוסייה. בעשירונים אלה עלה

אפריקה ושל ילידי ישראל. דבר זה מבטא את שיפור מעמדם היחסי של שתי -חלקם של ילידי אסיה

-קבוצות אלו וכן את עליית חלקם של ילידי ישראל באוכלוסייה הכללית, מגמה שנבלמה באופן זמני על

 ידי גל העלייה הגדול של שנות התשעים.

עשירוני ההכנסה הגבוהים, ובמיוחד בעשירון שיעורם של משקי הבית שבראשם שכירים ילידי ישראל ב

העליון, עולה בקצב מהיר יותר משיעורם באוכלוסייה. זוהי מגמה המצביעה על הפיכתם של ילידי 

ישראל לרוב באוכלוסיית המעמדות )העשירונים( הגבוהים. למרות זאת, קיים ריכוז משמעותי מאוד של 

נתונים על השיוך העדתי של השכירים ילידי ישראל. על פי ילידי ישראל בעשירונים הנמוכים. אין בידינו 

הערכה המתבססת על ניתוח הנתונים הקודמים, סביר להניח, שבעשירוני ההכנסה הגבוהים יימצא 
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אמריקה, ובעשירונים הנמוכים יימצא ריכוז גדול -ריכוז גדול יחסית של ילידי ישראל ממוצא אירופה

אפריקה. כאמור, זוהי הערכה בלבד ומהנתונים אין אפשרות -יחסית של ילידי ישראל ממוצא אסיה

 לקבוע דבר ודאי בעניין זה.

אפריקה -יש ראיות ברורות לניידות מעמדית בתוך האוכלוסייה היהודית, בעיקר בין קבוצות ילידי אסיה

 אמריקה. ניידות זאת, שהביאה לצמצום פערים מעמדיים גברה עם בוא העלייה הגדולה-וילידי אירופה

מבריה"מ לשעבר. בין משקי בית יהודיים לערביים נראים הפערים המעמדיים יציבים ביותר. למרות 

התמורות שהתחוללו ברמת החינוך שהביאו לצמצום פערי ההשכלה, אין ראיות לפוטנציאל משמעותי 

     של ניידות מעמדית בין שתי קבוצות אלו.

 סיכום 

שראל לקראת הרמוניזציה וסולידריות? הפרק איננו האם תפקוד שוק העבודה מקדם את החברה בי

מאפשר לתת תשובה חד משמעית. מצד אחד קיימים רכיבים בהם חל שיפור מהותי, בעיקר בתחום 

החינוך, שבו ניכר צמצום של פערי ההשכלה בין יהודים לערבים ובין יהודים ממוצא אשכנזי לבין יהודים 

ורים להמשך של פערים אנכיים הן בתחום החינוך, הן ממוצא מזרחי. מצד שני קיימים סימנים בר

 בתחום המבנה התעסוקתי והן בתחום ההכנסות.

רוב בעלי ההשכלה הנמוכה בחברה הישראלית  הוא מקרב יוצאי ארצות המזרח ומקרב האוכלוסייה 

יהודית. רוב בעלי ההשכלה הגבוהה הוא ממוצא אשכנזי כולל, כמובן, את ילידי ארצות המערב -הלא

וברה"מ לשעבר, שעלו לארץ. בתחום מבנה התעסוקה, צמצום פערי החינוך אינו בא לידי ביטוי ברור. 

מקצועיים אנו מוצאים שיעור גדול של עובדים ערביים ועובדים -בקבוצות עובדי הצווארון הכחול והבלתי

רם של יוצאי ממוצא מזרחי, בעיקר מקרב ילידי ישראל. בקבוצות העובדים האקדמיים והמנהליים שיעו

אמריקה גבוה, יחסית, אך ניתן להצביע על תהליך מתמיד של צמצום הפער ביניהם לבין -אירופה

 המזרחיים בקבוצה זו. 

אפריקה, ילידי ישראל דווקא, -לגבי האבטלה, מצאנו שבקרב העובדים הערביים ובקרב יוצאי אסיה

ריקה. העובדים הערביים והמזרחיים אמ-שיעורי האבטלה גבוהים יותר לעומת העובדים ממוצא אירופה

 גם רגישים יותר לתחרות מצד העובדים הזרים בגלל מבנה התעסוקה.

בתחום ההכנסות הפערים בין יהודים לערבים נשמרים על פני זמן. הפערים בין יהודים מקבוצות 

ילידי המוצא השונות מצטמצמים על פני זמן, במיוחד בקרב ילידי חו"ל, אבל הם נפערו מחדש בדור 

 ישראל.

התמונה הכללית המתקבלת היא, ששוק העבודה במדינת ישראל לא ייצר את התנאים ארוכי הטווח 

לקיומה של חברה פלורליסטית בריאה. המדיניות החברתית שננקטה והחקיקה, שהיתה מיועדת 

בין להבטיח שהמרכיבים האתניים והעדתיים לא יקופחו, הצליחה, באופן חלקי בלבד. לגבי היחסים 

החברה היהודית והערבית, מדיניות זו הצליחה מעט מאוד, והפערים בין שתי החברות נשארו גדולים 

מכפי שהיו בעבר. בתוך החברה היהודית היתה הצלחה מסוימת בקרב אוכלוסיות הדור הראשון, אך 

 לגבי הדור שנולד בארץ ההצלחה נהייתה מעורפלת יותר. ייתכן שהדבר מעיד על כך, שהאמצעים

שננקטו היו בעלי השפעה בטווח הקצר וחלק מגורמי היסוד היוצרים פערים בין עדתיים נותרו בעינם על 

 פני שנים רבות.
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6  

 מבדיל ומאחד במערכת החינוך

 חיים אדלר ונחום בלס

עוסק בחלקה של מערכת החינוך בעיצוב החברה הישראלית כחברה פלורליסטית. החברה  פרק זה

בישראל, כהרבה חברות אחרות, היא הטרוגנית מאד. ראשית, בולטת בה החלוקה הלאומית, בין רוב 

ב היהודי, קיימות חלוקות על פי צירי הדת, הוותק בארץ, המוצא יהודי ומיעוט ערבי גדול; ובתוך הרו

העדתי )בנוסף, כמובן, לחלוקות הרווחות על פי צירי הריבוד הקיימים בכל חברה(. מן הדין לציין גם 

את קיומם של העובדים הזרים, שאף כי אינם אזרחי המדינה, הם חיים ורוקמים כאן חלק מחיי 

 ה והחינוך שלהם. החברה, התרבות, הדת, המשפח

דומה כי שתי שאלות, הקשורות זו בזו, מחייבות בירור מקדים: ראשית, האם ריבוי הקבוצות והגוונים 

בחברה, כשלעצמו, הופך את החברה בישראל לחברה פלורליסטית? ושאלה שנייה, כיצד לגרום לכך 

 יהפכו לגורמי פירוד? שההטרוגניות והחלוקה בצירים השונים יתרמו ללכידות החברה הישראלית ולא

שאלות אלה מתחדדות עוד יותר על רקע היות החברה הישראלית, חברה חדשה, המושתתת על גלי 

הגירה מתמשכים, ששאפה להיות שונה בדפוסי חייה מהדפוסים שעוצבו בגולה, שהחיפוש אחרי 

 מנגנוני גיבוש וליכוד איפיין את שלבי התארגנותה והתהוותה מראשיתם. 

 יצירתה של החברה בישראל איפיינו תהליכים רבים כשהבולטים שבהם היו:את תהליך 

המעבר מחברה שחייה ומוסדותיה התנהלו על יסוד הסכמות וולונטריות לחברה המתפקדת  .1

 באמצעות מערכות ממלכתיות.

המעבר מחברה הומוגנית יחסית ומלוכדת, על בסיס אידיאולוגי, לחברה הטרוגנית, המנסה לשמור  .2

 לכידותה בעזרת כלים ממלכתיים; או בלשון אותם הימים המעבר "ממעמד לעם".  על

גיבושה של חברה ותרבות לאומיים שבמרכזם השפה העברית, מתוך מגמה להעניק למדינת  .3

 ישראל צביון של מדינה יהודית. 

האיום על כינון מערכת צבאית חזקה המשלבת שירות סדיר וכוח מילואים כמעט אוניברסלי לנוכח  .4

 עצם קיום המדינה וההכרח לחזור ולהילחם )שש מלחמות בחמישים השנה שחלפו(. 

חתירה לחברה בעלת פערים מתונים, ככל האפשר, על רקע האידיאולוגיה השוויונית של האבות  .5

 המייסדים ולנוכח הצורך הקיומי בסולידריות.

החברה הישראלית של היום לשייכות המשך והאצה של תהליכי מודרניזציה וחילון שהביאו את  .6

והשתתפות פעילה בציביליזציה התעשייתית המערבית. תהליכים אלה החלו לפני קום המדינה 

וחלו על כלל אוכלוסיית ישראל )העולים מארצות מזרח אירופה, מארצות אפריקה ואסיה 

  והאוכלוסייה הערבית(.
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טציות קולקטיביסטיות בולטות, לחברה מעבר מחברה בתהליך של מהפכה ושינוי בעלת אוריינ .7

ידי נטיות אינדיבידואליסטיות גוברות. דבר זה בולט במיוחד במגזר החילוני שאיבד -המאופיינת על

ממרכזיותו בחברה. לעומת זאת, בניגוד ברור לתקופה המוקדמת יותר גוברות הנטיות 

 לאומי(. -הקולקטיביסטיות במגזר הדתי )ובמיוחד במגזר הדתי

התחוללו גם במדינות הגירה אחרות וחלקם ייחודיים  –בצורות שונות כמובן  –תהליכים  אלה חלק מ

לישראל. לכל אחד מהתהליכים היתה השפעה ניכרת הן על יצירת מסגרות משלבות בחברה 

הישראלית ועל גיבוש הסולידריות של החברה הצעירה המתהווה, והן על עידוד התארגנויות ומהלכים 

זהויות( -תת –ף לפיצול, להתארגנות פרטיקולרית ולניסיונות של גיבוש זהויות )או אשר היוו מנו

באופן כללי עוצמתם של התהליכים המלכדים המקוריים הלכה ונחלשה במהלך השנים, נפרדות. 

כשקצב ההיחלשות שונה בכל אחד מהם. במקביל הלכה וגברה עוצמתם של תהליכי 

השנים הללו התגבשו כמובן תהליכים נוספים בעלי השפעה  במהלך סקטוריאליזציה ודיפרנציאציה.

ניכרת. חלק מהם פועל בכיוון של הגברת הלכידות, כגון התעצמות חלקם של ילידי ישראל 

-פוליטית המשלבת אותנו במרחב הים-באוכלוסייה, תהליכי חילון, תהליכי השלמה עם המציאות הגיאו

תהליכים של הגדלת הפערים החברתיים הכלכליים,  או  תיכוני; וחלק אחר פועל בכיוון ההפוך, כגון

הקצנה של החוגים הדתיים. האתגר העומד בפני החברה הישראלית הוא אפוא יצירת מנגנונים 

 חדשים לגיבוש סולידריות על אף )ואולי דווקא באמצעות( תהליכי הפיצול והבידול החברתי.

"פלורליזם" בא לציין, בין ותיות או חברתיות. המושג "פלורליזם" אינו שם נרדף לריבוי קבוצות תרב

ידי תמהיל -. הוא מאופיין עלהשאר, הרשאה חברתית ותרבותית לריבוי גוונים ואולי אף תמיכה בכך

של המרכיבים הייחודיים של הקבוצות השונות בחברה מצד אחד, עם תשתית תרבותית, סמלית, 

מצד שני. חברה פלורליסטית  –ת לקבוצות מעבר  להשתייכו – לכלהתנהגותית וערכית, המשותפת 

אינה חברה שבה קבוצות שונות החיות זו בצד זו מקיימות  "דו קיום בשלום" או מעין השלמה עם 

הגורל שגזר עליהן לחיות יחד, כי אם חברה המעודדת את השונות התרבותית והחברתית ונתרמת 

 ידה.-על

חברתי שציין את תקופת היישוב ואת ראשית -בהקשר זה, יש להעיר, כי אף אם המוניזם התרבותי

ימיה של המדינה נשחק, והחברה הישראלית בת ימינו מגוונת והטרוגנית יותר, הרי שהסובלנות כלפי 

 הביטויים התרבותיים השונים )בפרט של הקבוצות החדשות והחלשות( עדיין מוגבלת.

של ערביי ישראל אשר השתלב לתוך יש לכך דוגמאות רבות: אין כמעט מאפיין של ההווי או התרבות 

"אורח החיים הישראלי" או לתוך "תרבות ישראל". הדבר דומה גם לגבי קבוצות משנה בקרב הרוב 

כל עוד הן נתפסות כרחוקות מ"תרבות ישראל"; כלומר, קיימת אמביוולנטיות לגבי היותן  –היהודי  

יום נוהגים לדבר -וגמא, כי בלשון היוםחלק אינטגרלי מהמרקם החברתי הישראלי ה"מרכזי". נזכיר, לד

המועצות לשעבר כעל "רוסים" ובמערכת החינוך נוהגים לדבר על "ילדים רוסיים" -על עולי ברית

לעומת "ילדים ישראליים"; רבים גם רואים בעין ביקורתית את השימוש הגלוי בשפה הרוסית בקרב 

הספר -ל "טריטוריה לאומית", כגון ביתהעולים שהגיעו בעשור האחרון, ובפרט כשמדובר בפרהסיה ש

 הממלכתי או צה"ל. 

חוסר הסובלנות בולט גם בתחום אחר של החיים בארץ: חלק ניכר של הציבור החילוני מגלה מידות 

שונות של אי נחת והיעדר סובלנות כלפי גילויים של אורח החיים הדתי )על אף שמדובר על כרבע מבין 

הדתי רואה את החילונים כמי שחסרים אלמנטים  חיוניים  ביהודיותם.  היהודים בישראל(, ורוב הציבור

למרות האמור לעיל ויחד עם זאת ניתן לטעון, שגם אם ה"אתוס הישראלי" עדיין סגור למדי וממדיו 

הרי  –תרבותית של ראשית החברה הישראלית -מועטים ושאובים ברובם מן המציאות החברתית

 מתגבש "אתוס ישראלי" פלורליסטי. שבפועל מתרבים ממדים אלה כך ש
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השאלה העקרונית העומדת על הפרק, היא, מהו המינימום המשותף הדרוש לחברה על מנת לתפקד, 

ומהו המנגנון החברתי שיש להפעיל, כדי שתהליכי עליית הדגש על ייחודיות קבוצות שונות בחברה, 

תית. התשובה לכך, להערכתנו יתרמו ללכידות חברתית ולא יהפכו למנוף לקראת התפוררות חבר

קבוצה השונה ממנה, ובזכות הפרט  בזכותהיא, שכאשר בחברה פלורליסטית כל קבוצה מכירה 

 בריבונות של המסגרת הכללית שבתוכההבודד בתוכה לייחודיותם, ואילו הפרט והקבוצה מכירים 

החברה ויתרום  , יש סיכוי לכך שהשילוב בין השניים יחזק אתהם צריכים לבטא את ייחודיותם

ללכידותה. כאשר מנסים בשם הלכידות לדכא את השונה והבודד, ובשם הייחודיות לרסק את ריבונות 

 המסגרות והזהויות הכלליות, קיים סיכון משמעותי להתגברות מגמות אנומיות בחברה. 

ים אפשר להצביע על כמה מרכיבים בסיסיים לקיומה של סולידריות מינימלית בחברה: מערכת סמל

משותפת, היסטוריה משותפת, סדר שלטוני לגביו יש קונסנזוס בסיסי וטריטוריה מוסכמת משותפת 

)ריאלית או נשאפת(. למערכת החינוך יש תפקיד נכבד בעיצוב ההסכמות בשלושת המרכיבים 

הראשונים. היא משרתת את הניסיון להעניק לכל התלמידים את השפה, הסמלים התרבותיים, הזיקות 

 ריות ואף את היחס לטריטוריה ולשלטון המשותפים לכל. ההיסטו

-בשני העשורים האחרונים אנו עדים למספר התפתחויות במערכת החינוך, על מרכיביה השונים ותת

המערכות בתוכה, המשקפות תהליכים של פירוד. טיפוח הסמלים, הזהויות והסגנונות המאפיין את 

דתית והעצמאית( מבליט את המרכיבים -הממלכתיתהיחידות של מערכת החינוך )הממלכתית, -תת

המערכת אליה משתייכים התלמידים בצד הסמלים, הזהויות והתודעה היכולים להיות -של תת

משותפים לכל. תופעה זו משקפת אותם תהליכים הפוקדים את החברה הישראלית ואת המדיניות 

, שמנהיגי מערכת החינוך הניחו שאיפשרה למערכת להתפתח באופן זה ולא עמדה בפרץ. נראה, אולי

לדברים להתגלגל ולא הבינו את הפנייה לטיפוח סגנונות ואורחות חיים מתבדלים. בחינוך הממלכתי 

ידי הרצון והחתירה להענקת חינוך -היהודי מתרבות לאחרונה מגמות ליצירת מסגרות המאופיינות על

א מעמיד דרישות ערכיות ומוסריות איכותי, מגוון וברמה גבוהה למתחנכים בהן. יחד עם זאת הו

כלליות כעיקר ומניח כי זאת הדרך הנאותה להשתלבותו של הפרט בחברה. כשלעצמו, אין הדבר חייב 

להביא לבדלנות, אולם הטקטיקה השכיחה ביותר הנקוטה להשגת מטרות אלו, היא החתירה 

אזוריים,  פתיחת אזורי -ר עלספ-ל"הומוגניות" של אוכלוסיית התלמידים באמצעים מגוונים, כגון בתי

הספר הממלכתיים -ספר ניסויים, ייחודיים, ובחירת הורים. כתוצאה מכך חלק מבתי-הרישום,  בתי

 משקפים בהרכב אוכלוסיית תלמידיהם את הריבוד החברתי הקיים )ואולי אף תורמים לשמירתו(.

נטייה הולכת וגוברת  דתי אנו עדים באחרונה לכמה תופעות כמו-בדומה לכך, בחינוך הממלכתי

כלל למוסדות שונים; ניהול מתוך גישות בדלניות עד כדי מניעת מפגשים -להפרדת בנים ובנות, בדרך

ספר של המגזרים האחרים; טיפוח חינוך אליטיסטי )אולפנות וישיבות תיכוניות( במוסדות -עם בתי

אחרים מאידך גיסא. המוסדות נבחרים מחד גיסא, לעומת ויתור במובלע על חינוך כזה במוסדות רבים 

ידי תביעה למחויבות כלפי אורח חיים דתי קפדני,  ואקטיביזם פוליטי -האליטיסטיים מאופיינים על

 לאומי. -המאפיין את הציבור הדתי

פועלים מנגנוני הבידול לטיפוח נטיות אליטיסטיות המעמידות את  הממלכתילפיכך, בעוד שבחינוך 

ליצירת מערכת  דתי-הממלכתי, פועלים אותם מנגנונים בחינוך הפרט והגשמתו העצמית במרכז

 בעלת איפיונים קולקטיביסטיים ברורים.

הדברים שונים לגבי החינוך הערבי. מאז כינונה של המדינה הוחלט לאפשר לבני המיעוט הערבי 

ודים ספר נפרדים ביישוביהם וביישובים מעורבים כגון עכו, חיפה, יפו ואחרים. הלימ-ללמוד בבתי

בחינוך הערבי מתנהלים בשפה הערבית והם שייכים למגזר החינוך הממלכתי. ההפרדה מאפשרת 

לציבור הערבי להשתחרר מהקונפליקט הפוטנציאלי הגלום בחשיפה מתמדת לתהליך חינוכי המחייב 

אימוץ סמלים זרים בעבורם, שבחלקם אף לא מקובלים עליו. התפתחות זאת היא אחד הביטויים 
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ים של הפלורליזם הישראלי שאיפשר למיעוט הערבי לשמור על זהותו הלאומית תוך המעניינ

השתתפות הולכת וגוברת בחיים הפוליטיים והכלכליים במדינה. יחד עם זאת יש הרואים סימנים 

הספר, העלולה -להתפתחות מערכת סמלים וזהויות ערבית נבדלת, הנסמכת על תרומתם של בתי

 יב  הישראלי. להוביל להתפצלות מהקולקט

דומה שיסוד פוטנציאלי לבניית אלמנטים משותפים לרוב ולמיעוט הוא התחום האזרחי המשותף לרוב 

המכריע של האוכלוסייה. בהקשר זה  בולטת במיוחד הדרישה לשירות בצה"ל המופנית למרבית 

בי והציבור אזרחי ישראל היהודים )ובמיוחד הגברים(. לפיכך, יש באי גיוסם של צעירי המגזר הער

החרדי לצבא, משום פגיעה בסיכוי ליצירת תשתית חינוכית הבונה זהות משותפת לכל, ופגיעה 

המשרתים אלמנטים של זהות אזרחית  לכלב"יחדיו" הפוטנציאלי, היות שהשירות בצבא מעניק 

  מהם גם סיכויי מוביליות חברתית. ולרביםמשותפת 

 . טיפוח לכידות לעומת טיפוח ייחודיות1

דומה למדינות הגירה אחרות, כינונה של מערכת החינוך הישראלית )החל מתקופת היישוב( עמד ב

זמנית עם שני אתגרים, שאינם בהכרח משלימים זה את זה. האתגר האחד הוא, -בסימן התמודדות בו

הרצון והצורך לכונן מערכת חינוך מודרנית ומתוחכמת, שתוכל לאמץ את החידושים של מדעי החינוך, 

מקובל במדינות וחברות ותיקות יותר המשמשות מודל חיקוי בתחום החינוך. מצד שני, עמדו ועומדות כ

השאלות של גיבוש  תרבות לאומית חדשה, עיצוב זהותם הישראלית של בני ובנות המהגרים 

)"העולים החדשים"( ויצירת כלים ומסגרות שיתרמו ללכידות החברתית. מדיניות החינוך השתלבה 

ים המרכזיים שעיצבו את התפתחותה של החברה מאז הקמת המדינה והיא נטלה על עצמה בתהליכ

תפקידים בתחום הצרכים המרכזיים של חיי הארץ. לצרכים אלה היה משקל נכבד במיוחד על רקע 

המאבק הביטחוני הרצוף שאיפיין את מדינת ישראל בעשורים הראשונים לקיומה. היה קיים חשש, 

תרבותית, יגרמו לכך -גוניות החברתית-כך של קבוצות אוכלוסייה שונות, והרב שמא הרקע השונה כל

שחלק מהקבוצות תהיינה נחושות פחות בנכונותן להתמודד עם האיום החיצוני המתמיד. חשש זה 

הודאות באשר לעמדותיהם, זהותם -התייחס בעיקר לאוכלוסיית העולים החדשים והוא התווסף אל אי

ות המגזר הערבי, ולידיעה כי הציבור החרדי )הקטן אז עדיין( אינו שותף ונאמנותם של בני ובנ

למהפכה החברתית המתחוללת.  בעשור או שניים האחרונים, עם התחזקות ההרגשה שהחברה 

הישראלית יציבה וכי האיום הקיומי הוסר, עם התפתחות תהליך השלום עם שכנינו הערבים ועם 

בי, אנו עדים להיענות גוברת לתביעות הייחודיות וללחצים התגברות השפעות שמקורן בעולם המער

של קבוצות שונות בציבור המבקשות הרשאה ולגיטימיות חברתית למידות שונות של תשומות 

 חינוכיות ייחודיות.

השאלה הגדולה שעמדה בעבר, ועומדת גם בהווה בפני מעצבי מדיניות החינוך בישראל היא, מה הם 

יעילים ביותר לטיפוח הלכידות במערכת. האם ראוי שהמדיניות החינוכית המנגנונים החינוכיים ה

תתבסס על אחידות, ללא התחשבות בשונות בין הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, מתוך 

הנחה שזאת הדרך הטובה ביותר למיזוג גלויות. או, שמא ראוי לתת ביטוי מלא ככל האפשר לשונות 

ליסודות תרבותיים משותפים ולהישגים לימודיים תקינים בכל קבוצה. של הקבוצות, על מנת להגיע 

בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה נטתה המדיניות לכיוון הראשון, בעוד שהיום הגישה השנייה 

 זוכה ללגיטימציה רבה יותר מבעבר.

דבר, פעלה עם קום המדינה ובעת הגעתם של גלי העלייה האדירים, המדיניות שהונהגה, בעיקרו של 

להשגת אחידות )יוניפורמיות( אגב התעלמות מן המטען התרבותי שקבוצות שונות של עולים הביאו 

ידי חלק מהם בארצות מוצאם )בפרט נכון הדבר לגבי עולי -ואף מתוך ביטול ההשכלה שנרכשה על

ת הדתי( אמור היה להוות א-ארצות המזרח(. החינוך הממלכתי הרשמי )כולל החינוך הממלכתי
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להעניק לעולים את  –המכשיר העיקרי ל"כור ההיתוך", אשר מגמתו המוצהרת ולבטח הסמויה היתה 

הישגי המדע, הטכנולוגיה ושאר ביטויי תרבות המערב בגוונה הישראלי. לקברניטי מערכת החינוך 

ולמרבית עובדיה היתה בהקשר זה תחושה של שליחות, ושל תרומה משקמת מבחינה תרבותית 

שהגיעו לכאן ממדינות פחות מפותחות. ממילא, ביטויי ואוצרות התרבות המקוריים והווי  ביחס למי

הם  –המשפחה והקהילה אשר העולים הביאו עימם, לא נתפסו כרלבנטיים למאמץ זה. נהפוך הוא 

 נתפסו כמפריעים ומעכבים. 

מאתיופיה( ובסופן בשני העשורים האחרונים, ובעיקר עם התחדש גלי העלייה באמצע שנות השמונים )

)ממדינות חבר העמים לשעבר(, מסתמן תהליך שונה. הממסד מכריז "אל לנו לחזור על הטעויות של 

שנות החמישים והששים", והדבר בולט במיוחד ברמת ההצהרה ומתבטא במסמכים של מערכת 

ות חינוכית החינוך. למרות האמור לעיל, אין פירוש הדבר שהצהרות אלה תורגמו באופן שיטתי למדיני

חדשה, או באו לידי ביטוי במעשה, כלומר בהתנהגות המורים ומוסדות החינוך כלפי ילדי העולים 

הרבים שהצטרפו למערכת החינוך )או לאלפי המורים בקרב ציבור העולים(. עם זאת אנו עדים היום 

מת העשורים למידה רבה יותר של פרמסיביות כלפי גילויים של ייחוד או אף נפרדות תרבותית לעו

הראשונים של המדינה. דוגמא מעניינת לכך מהווים הסדרי החינוך המשלימים אשר הורים לא מעטים, 

הצהרים )לרוב -בעיקר מקרב יוצאי חבר המדינות לשעבר, דואגים להעניק לילדיהם בשעות אחר

ם לצמיחתן בשפה הרוסית(. בהקשר רחב יותר, לאו דווקא כתוצאה מחידוש העלייה ההמונית, אנו עדי

מערכות ייחודיות, כגון מערכת תגבור לימודי יהדות )תל"י( בחינוך הממלכתי, הישיבות -של תת

מערכת -הדתי, או צמיחת מערכת "אל המעיין" כתת-התיכוניות והאולפנות במסגרת החינוך הממלכתי

-פוןצ –של החינוך העצמאי היונקת מן המסורת והמורשת התרבותית של יהודי המזרח )ובעיקר 

 אפריקה(. 

התפתחויות אלו מייצגות את הוויכוח המתמשך בסוגיית "כור ההיתוך", המוצא את ביטויו בשטחים 

מרכזיים רבים בתחום החינוך. מהלכים חינוכיים הנראים על פניהם כפועלים בכיוון של הגברת 

ת תורם להנצחת הלכידות פועלים לעתים קרובות גם בכיוון הפוך. טיפול שווה באוכלוסיות בלתי שוו

פערים לימודיים וחברתיים. ולעומת זאת, מהלכים חינוכיים דיפרנציאליים יכולים לתרום לליכוד חברתי 

 אם וכאשר הם מעניקים טיפול ההולם את הצרכים הייחודיים של אוכלוסיות שונות.

לגבי  יש לציין, שכבר בשנות השבעים החלה להתערער האחידות שאיפיינה את מערכת החינוך, הן 

תכנית הלימודים, הן לגבי הכשרת המורים והן לגבי המסרים התרבותיים וההתנהגותיים שהמערכת 

ידי ובתוך -ביקשה להנחיל לחניכיה. מעניינת בהקשר זה הקמת מרכז לטיפוח מורשת עדות המזרח על

כמונע משרד החינוך. מהלך זה, אף שלכאורה ניתן לפרשו כמעניק לגיטימציה לנפרדות תרבותית או 

אימוץ התרבות הישראלית והתמזגות בתוכה, סימן למעשה את הכללתה של  המורשת הזאת אל תוך 

הזרם המרכזי של התרבות הישראלית. מותר להניח, שצעד זה תרם להגברת תהליכי ההתמזגות 

וההשתלבות של עולים )ובעיקר בני עולים( יוצאי ארצות המזרח. אף שהדבר לא נחקר כל צורכו, 

לנו  שמהלך שעיקרו אימוץ חלקים בולטים של הביטויים התרבותיים והמסורתיים של יהודי נראה 

המזרח ב"יסודות תרבות של המרכז החברתי", יש בו לתרום הן ללכידות חברתית ולהגברת תחושת 

השותפות והן לצמצום הנחשלות והכישלון החינוכיים שחלקם קשורים לתחושה ש"חינוך זה לא נועד 

 עבורנו". 

דוגמא נוספת לאותו עניין היא בתחום החינוך הערבי.  תכנית לימודים אחידה בעלת גוון ציוני יהודי 

בלעדי, כפי שהיה הדבר בשנים הראשונות למדינת ישראל,  היוותה גורם מעורר תסיסה ושאיפות 

ל קיומו ש –היפרדות בקרב הציבור הערבי, בהיותה ביטוי למה שנתפס כדיכוי והשפלה, ולמצער 

מיעוט חסר זכויות וכבוד. בשנות השבעים, בין השאר בעקבות עבודת והמלצות "ועדת ראש הממשלה 

נוער במצוקה", והמלצות דו"ח פלד על תכנון החינוך לשנות השמונים, דוללה תכנית -לילדים ובני

מנטים הלימודים של המגזר הערבי באשר לנושאים ולתכנים יהודיים וציוניים והוכנסו בה לראשונה אל
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ידי אנשים רבים כמסכנת את -של התרבות הערבית. החששות שליוו התפתחות זאת, שנתפסה על

לכידותה של החברה, לא התממשו. ניתן אף לשער השערה הפוכה: מתן האפשרות לביטוי תרבותי 

או לפחות לא הציב  –הספר הממלכתי הישראלי איפשר להם -ייחודי לבני הלאום הערבי במסגרת בית

בדרך לעיצוב זהותם הישראלית. ייתכן שיש מקום להכליל ממקרה זה לגבי תהליכי  –ים מכשול

הבידול  והגיוון בחברה הישראלית של סוף המאה: מתן אפשרות לביטוי תכנים תרבותיים, לשוניים, 

הספר והחברה, הוא פתח לגיבוש זהות קולקטיבית -דתיים ואידיאולוגיים ייחודיים במסגרת בית

 חדשה.

נעמוד על מספר קווי התפתחות מרכזיים בתולדות מערכת החינוך בישראל אשר מצביעים  להלן

להערכתנו על המתח בין הרצון לתרום לגיבוש ולכידות מחד גיסא לבין מתן מענה לשאיפות הייחודיות 

 של הקבוצות השונות מאידך גיסא.

 . השפה העברית2

י ופוליטי מרכזי בשנות העשרים של המאה. לשונות  סוגיית לשון ההוראה היתה מוקד לוויכוח אידיאולוג

הספר היהודיים בארץ ישראל בראשית המאה היו לאו דווקא עברית, ונקבעו במידה -ההוראה בבתי

ספר זה או -ידי הקהילה שבניה ובנותיה היוו את רוב תלמידי בית-ידי הגורם המממן, או על-מכרעת על

ה באותה העת היו גרמנית, אידיש, לדינו, אנגלית אחר. בין הלשונות ששימשו כלשונות ההורא

וצרפתית. הסתדרות המורים העבריים היתה אחראית למאבק עקשני שהסתיים בהצלחה מרובה 

וגרמה לכך שהעברית תהפוך לשפת ההוראה העיקרית במערכת החינוך היהודית ביישוב. בעקבות 

יכתה של העברית לשפת הדיבור, שפת הספר ולמערכת החינוך את הפ-זאת, ניתן, אמנם, לייחס לבית

היצירה הספרותית והמדעית, שפת משחקם של הילדים ושפת הרחוב. קיימים עדיין, אמנם, כמה 

מוסדות חינוך חרדיים בהם שפת ההוראה היא האידיש, אך אין בכך משום ערעור על ניצחון השפה 

-רמה גבוהה למדי  )בבתיהעברית. שפת ההוראה במגזר הערבי היא ערבית, אך העברית נלמדת ב

ספר מסוימים של המיסיון מלמדים באנגלית או בצרפתית, ואולם הם מעטים מאד ואינם חלק 

 ממערכת החינוך הרשמית בישראל(. 

דומה שאין לערער על כך,  שהפיכת העברית לשפת ההוראה העיקרית בישראל היתה לה ועדיין יש 

מקבלים את הקביעה שהמדיום הוא המסר, הרי  "שפה אחת".  אם אנו –לה השפעה מלכדת מכרעת 

השפה העברית, כאשר זאת  –ידי מדיום אחד -שעולם התוכן התרבותי של רוב ילדי ישראל מתעצב על

ידי ההוויה המשותפת של כלל תושבי ישראל. השפה העברית -בתורה מתעצבת מדי יום מחדש על

עבר היתה זרה להם, כמו חלקים הפכה במידה רבה גם לשפתם הראשונה של חוגים וקבוצות שב

 נרחבים של החוגים החרדים וחלק גדל והולך של הציבור הערבי.

למותר לציין, שהתבססותה של השפה העברית המודרנית כשפת הדיבור, החינוך, והיום יום 

ידי יצירה ענפה -הישראלי, תרמה תרומה רבה להתפתחותה של תרבות עברית המאופיינת על

ות, השירה, התיאטרון וכל תחום אחר שהמילה הכתובה והמדוברת מהווה את ועשירה בתחום הספר

אבן היסוד ליצירתו. להתפתחות זאת יש אופי מגשר ומלכד במיוחד בחברת מהגרים חדשה 

 בתרומתה ליצירת עולם משותף.

הנושא חזר להיות מוקד לוויכוח עם התגברות גלי העלייה והתביעה לאפשר שימוש רחב יותר 

נגד תביעה זאת יוצאים חוצץ שומרי החומות של השפה העברית. אולם כפי שנאמר לעיל, בשפתם. כ

בהקשר אחר, אין כל עדות לכך ששמירה על תרבות או על שפת המוצא )של עולים ומהגרים(, 

תרבותית, או מצמצמת את הסיכוי לרכוש את שפת ותרבות -מקטינה את סיכויי השתלבותם החברתית

כן מאד שההפך הוא הנכון: האפשרות לגייס ביטחון ונינוחות, בתנאי התוהו המדינה הקולטת. יית
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ידי השימוש החופשי והבלתי מבוקר בשפת האם, -ובוהו, המאפיינים את רוב מצבי ההגירה בעולם, על

מחישה את תהליכי ההסתגלות ומקלה על רבים מבין העולים את ההתמודדות הקשה גם עם לימוד 

ות כלפי השימוש בשפת האם של העולים החדשים אין בה משום ויתור על שפה זרה וחדשה. הסובלנ

או לעניין  –התביעה הנורמטיבית לרכוש את השפה העברית ולשלוט בה. אי שליטה בשפה העברית  

מהווה בלם ומכשול בפני מוביליות חברתית )כלפי מעלה( של  –זה בשפה השלטת בכל מדינת הגירה 

העולים(, המהוות באופן טבעי חלק מהאוכלוסיות החלשות  –ראלי קבוצות המהגרים )במקרה היש

 במדינה. 

 . ארגון מערכת החינוך 3

 המערכות השונות במערכת הכללית-א. סוגיית הזרמים ותת

מבנה מערכת החינוך היישובית שיקף את רבגוניותה של החברה  ואת אופי הפיצול בתוכה, בחלוקתו 

דתי, זרם העובדים של תנועת העבודה והזרם "הכללי" של לשלושה "זרמים":  זרם "המזרחי" ה

הספר -החוגים האזרחיים. ביטוי מבני נוסף להבדלים החברתיים היה בהפרדה לרמות החינוך: בית

היסודי השכונתי )שמונה שנות לימוד( היווה מסגרת אחידה, שבה למדו מרבית הילדים היהודים 

אזורי ונתן פתרון בעיקר לשכבה -, מקצועי וחקלאי( היה עליסודי לסוגיו )עיוני-ספר העל-ולעומתו בית

 החברתית הגבוהה יותר. 

מעניין לציין, שעל אף ההפרדה לזרמים הנזכרים והחסות האידיאולוגית הנפרדת שהיתה לכל אחד 

הספר הורו את השפה העברית -היה המשותף להם מרובה על המפריד. כאמור, בכל בתי –מהם 

ספר היו מעורבים לבנים ולבנות, תכנית הלימודים -ות בשפה העברית; רוב בתיולימדו את כל המקצוע

הקצאת זמן שונה  –היתה משותפת ברובה, והשוני היה בעיקר בהדגשות נפרדות )או בניסוח אחר 

למקצועות מסוימים בזרמים השונים(. הריתמוס של הלוח העברי, והביטוי המחודש של החגים 

הספר לזרמיהם, וגם הסמלים שהודגשו והועלו על נס, שרובם -ל בתיהעבריים קבע את הסדרים בכ

הספר לסוגיהם ניסו להנחיל -הספר. בתי-נבעו מן המסורת היהודית, היו דומים מאד בכל בתי

לתלמידים, בני ובנות עולים חדשים, את רוח הלאומיות הצומחת ומתגבשת, וחלק גדול אף ראו את 

  –תלמידי הכיתות הגבוהות  –ה על תלמידיהם למלא בעתיד )או השירות בארגון ההגנה כתפקיד שיהי

 בהווה(.

הספר המקיפים, -ביטול ה"זרמים", שביטא את הקטנת הבולטות של גורמים  אידיאולוגיים, הקמת בתי

כל אלה היו תהליכים  –והרפורמה במבנה מערכת החינוך שביטאו את הדמוקרטיזציה במערכת  

 תרום לחיזוק לכידותה של החברה הישראלית. חינוכיים מרכזיים שנועדו ל

המנהיגות הפוליטית של מדינת ישראל הצעירה ראתה בקיומם של זרמים פוליטיים בחינוך אנומליה 

מדינה, אך סותרת את המציאות החדשה, -אשר הלמה אולי את הצרכים ואת המציאות של טרום

יבל אמנם ביטוי בחקיקה, ושני חוקים בפרט לנוכח המאמץ הגדול לכונן מערכת ממלכתית. מאמץ זה ק

. 1953וחוק חינוך ממלכתי  1949חוק לימוד חובה  –מניחים את היסודות למערכת החינוך בישראל 

שניהם מבטאים חתירה לאחדות וממלכתיות, מצד אחד, עם ביטויים המכירים בשונות, מצד שני. 

 תן אפשרות בחירה בין הזרמים.החוק הראשון מחיל את חובת הלימוד על כלל ילדי ישראל תוך מ

דתי. -ספר ממלכתי לממלכתי-החוק השני מבטל אמנם  את הזרמים אך מאפשר לבחור בין בית

הספר היה בידי מרכזי -הפיצול אינו זהה למבנה הזרמים היישוביים, שעל פיהם  הפיקוח על בתי

י כאחד הוא בידי דת-המפלגות הפוליטיות. על פי החוק הפיקוח על החינוך הממלכתי והממלכתי

משרד החינוך. החוק גם מגדיר את מטרות החינוך ואת סמכויות השר בקביעת   –הרשות הממלכתית 

אחוז מתכנית  25תכנית לימודים אחידה.  הוא מאפשר עם זאת להורים החפצים בכך בחירה של עד 
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כמו כן הכיר החוק  דתי וגם לחינוך ההתיישבותי.-הלימודים ונותן אוטונומיה נרחבת לחינוך הממלכתי

במציאותם של מוסדות חינוך שאינם מוכנים להצטרף למערכת הממלכתית )מוסדות של החינוך 

החרדי, מוסדות דתיים נוצריים במגזר הערבי וכן מוסדות אחרים( וכלל אותם בקטגוריה של מוסדות 

 מוכרים שאינם רשמיים.

לטה לבצע את "הרפורמה". מטרות תפנית בולטת בהתפתחות מערכת החינוך אירעה עם קבלת ההח

על ביצוע הרפורמה במערכת החינוך היו, בין השאר, פתיחת מערכת החינוך  -1968החלטת הכנסת מ

יסודית בפני הנוער כולו והפגשת ילדי השכבות החברתיות השונות במסגרת המבנית החדשה -העל

העלאת רמת ההישגים, מאבק  חטיבות הביניים  )לרפורמה היו כמובן מטרות נוספות כגון –שנוצרה 

על השליטה בהנהגת מערכת החינוך וכדומה(. לפני ההחלטה על הרפורמה חוק לימוד חובה חל, 

 יסודי היה סלקטיבי מעיקרו. -הספר היסודי, והחינוך העל-למעשה,  רק על תלמידי בית

היווה גורם לרפורמה במבנה מערכת החינוך היו כמה תוצאות חשובות: ביטול הסקר בכיתות ח', ש

,  שהגדילה 1973הספר התיכון, ורפורמה נלווית במערכת בחינות הבגרות בשנת -ממיין בכניסה לבית

מאד את מספר מקצועות הבחינה האפשריים ודרגה את הרמות בהן ניתן היה להיבחן בכל אחד מהם. 

מספרם של  בכך נפתחו אפשרויות מגוונות ונוספות בפני תלמידים רבים, והרפורמה תרמה להגדלת

 בוגרי י"ב הזכאים לתעודת בגרות.

בעוד שבאופן אינטואיטיבי נראה שמציאות של זרמים שונים במערכת החינוך גורמת לפירוד ולבידול, 

וביטול הזרמים תורם לאחדות וליכוד, אפשר לראות זאת גם אחרת, כפי שרואה זאת פרופ' צבי לם 

לושה זרמים מעידה על אופיו הפוליטי והחברתי.  הכותב: "התפצלותה של מערכת החינוך ביישוב לש

התפצלות זו איפשרה את אחדותו של היישוב משום שהיא איפשרה לכל משפחה להעניק לילדיה 

חינוך לפי רוחה, בימים כאשר כיוונו האידיאולוגי של חינוך הילדים נחשב לעניין רגיש מאוד בעיני 

)הדגשה שלנו(.ההורים"  
1

 

לצמצום המסגרות החינוכיות הנפרדות, שהיה הביטוי הבולט ביותר של המגמה  פוליטי-הלחץ הציבורי

לחיזוק הממלכתיות בעשורים הראשונים למדינה, פינה את מקומו לסובלנות ולעתים אף לתמיכה 

הספר של התנועה -ספר, כגון: בתי-בהקמת מסגרות ארגוניות חדשות וביניהן רשתות שלמות של בתי

-ספר של רשת נועם ובתי-הספר של התנועה ליהדות מתקדמת, בתי-, בתיליהדות מסורתית )תל"י(

הספר בערכי תנועת העבודה, -ידי גוון אידיאולוגי כלשהו, כמו בית-ספר בודדים, המאופיינים על

ספר בודדים בעלי ייחוד תכני, כגון מדעים ואומנויות. חלק לא מבוטל ממסגרות אלה -וקש"ת, ובתי

התביעה לאינטגרציה חברתית. חלק אחר מבטא באופן אותנטי את הרצון היווה למייסדיהן מפלט מ

בייחוד ובאופי נבדל לחינוכן של קבוצות אוכלוסייה מסוימות. התרבות המסגרות הללו מבטאת את 

החלשת החישוקים האידיאולוגיים הלאומיים הכלליים מחד גיסא, אך היא גם ביטוי להתחזקות 

 עה של הפרט על חינוך ילדיו במסגרת הכוללת מאידך גיסא. המגמות המעריכות את יכולת ההשפ

מסגרת חדשה יחסית של ה"חינוך העצמאי" הקשורה לתנועת  –בהקשר זה הקמת רשת "אל המעיין" 

ראויה להתייחסות מיוחדת. רוב הדוגמאות שהוזכרו לעיל אינן מסגרות כלל ארציות ובודאי  –ש"ס  

, אולם רשת "אל המעיין" היא כלל ארצית, היא פועלת מחוץ שאינן מייצגות קווי שסע כלל חברתיים

חרדי. אנו עדים כאן -חברתי, והדתי-למסגרת הממלכתית והיא מבטאת במידה רבה את השסע העדתי

אפוא לתהליך מטוטלת: מעבר ממציאות של זרמים רבים לחינוך ממלכתי אחיד; ומעבר מהחינוך  

 ר לא מבוטל של  מסגרות עצמאיות ונפרדות.הממלכתי האחיד לסובלנות והרשאה כלפי מספ

                                                        
1
 לם, תשמ"ה.  
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 ב. דמוקרטיזציה במערכת החינוך

 6+3+3לארגון של  8+4המאבק על הרפורמה במבנה מערכת החינוך )הכוונה למעבר מארגון  של 

והוא טרם הושלם עד היום( ניזון מכמה מקורות,  -1968של מערכת החינוך, עליו החליטה הכנסת ב

ידי פעילות מכוונת ומודרכת, לאינטגרציה -היה הרצון להביא, עלכאשר אחד החשובים שבהם 

ידי המנהיגות הפוליטית והחינוכית במדינה שניצבה ברובה -חברתית ועדתית.  מאבק זה הובל על

 בצורה נחרצת מול מגמות התבדלות של חוגים חברתיים בעלי עוצמה לא קטנה.

 

במגמות האינטגרציה   –ה ההצהרתית לפחות ברמ –בשנות הששים והשבעים תמך רוב הציבור 

המשפט -בחינוך, ובעיקר תמכו בכך האליטות החברתיות כפי שהן באו לידי ביטוי בכנסת, בבית

העליון, ובמחקר האקדמי. תמיכה זאת היתה חזקה יותר בציבור החילוני מאשר בציבור הדתי. בשני 

, כאשר גם כאן המגמה חזקה העשורים האחרונים ניכרת מגמה הפוכה, מגמה של התבדלות יחסית

יותר בציבור הדתי מאשר בציבור החילוני. מגמה זאת מקבלת את ביטויה בתביעות למימוש זכות 

הספר בו ילמדו )"בחירת הורים"( ו/או בתביעה לזכות לפתוח את -ההורים לבחור לילדיהם את בית

ספר המאופיינים -בתי ספר. ההיענות לשתי תביעות אלה מביאה לצמיחתם של-אזורי הרישום לבתי

ידי ייחוד וזהות חינוכית מוגדרת מצד אחד, וסלקטיביות בקבלת תלמידים מצד שני. מיון זה מבוסס -על

-כלל על יכולת ו/או הישגים לימודיים, ויכולת זאת עומדת, כידוע,  במתאם גבוה עם רקע חברתי-בדרך

 כלכלי. 

תי זוכה לביטוי ולבולטות בשנים האחרונות מעניין לציין, שהוויכוח על האינטגראציה בהקשר העד

דווקא בחינוך העצמאי. המסגרות החרדיות המסורתיות שנשלטו בידי יוצאי אשכנז חששו מ"הצפה" 

של בני עדות המזרח. על רקע זה  התחילו ראשי מערכת זאת לשים מכשולים של ממש באופן גלוי 

ה.  צעדים אלה תרמו לצמיחת מערכת ספר אל-וסמוי בפני קבלת ילדים יוצאי עדות המזרח לבתי

"אל המעיין" בחסות תנועת ש"ס.  התפתחות זאת הביאה לתיקון חוק חינוך חובה  –עצמאית נוספת 

)החוק התקבל ספר, ובהפרדה למסלולי לימוד שונים -האוסר אפליה על רקע עדתי בקבלה לבית

 בתשנ"א, אך למיטב ידיעתנו לא ננקטו צעדים למימושו(.

 הספר )מבנה שנת הלימודים, אורך יום הלימודים, וכיו"ב(-הפנימי של בית ג. ארגונו

הספר בישראל לכל סוגיהם. שנת הלימודים נפתחת ומסתיימת במועד אחיד -קיים דמיון רב בין בתי

ספר אלה מהווים את הרוב המכריע של -הספר הממלכתיים, היהודיים והערביים כאחד. בתי-בכל בתי

ח החופשות כמעט זהה למעט ההבדל בין החגים היהודים לחגים המוסלמים הספר בישראל. לו-בתי

הספר דומים בצורתם הארכיטקטונית -והנוצרים. משך יום הלימודים ומבנהו גם הם דומים מאד. בתי

ואפילו בעיצובם ובקישוטם הפנימי; ההבדלים המעטים הקיימים נובעים מהבדלי רקע דתי.  כל אלה 

 . מציאות מלכדתהם סימנים מובהקים של 

יחד עם זאת יש גם הבדלים.  רוב המגזר הערבי, לדוגמא, לומד חמישה ימים בשבוע. הדיפרנציאציה 

ספרי הולכת וגוברת. -דתי מבחינת הארגון החינוכי הפנים בית-בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי

דתי וביטוי אחר -מלכתיביטוי אחד לכך הוא ההפרדה בין בנים לבנות בכל דרגות הכיתה בחינוך המ

הוא הנטייה ליצור כיתות "תורניות", הנוטות להיות הומוגניות מבחינת רמת הדתיות, ומבחינת 

הספר של מערכת זאת. ממילא הופכות כיתות אלה להומוגניות -ההישגים הלימודיים בחלק מבתי

-הקמת כיתות ובתימבחינה חברתית ואולי גם עדתית. נציין כי גם במגזר הממלכתי קיימת המגמה  ל

 כלל פתחי מילוט להתבדלות.-ספר ייחודיים )"מדעיים", "אמנותיים" וכדומה(, המהווים בדרך
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 מידת הגיוון –. תכניות לימודים 4

תחום מרכזי במערכת החינוך לגביו מתנהל ויכוח ער מאז הקמת המדינה הוא תחום תכניות 

קד למעשה בשלושה מישורים: המישור הלימודים. הוויכוח באשר למהות תכנית הלימודים מתמ

 הערכי, המישור החברתי, והמישור הדידקטי.  

במישור הערכי, שאלה מרכזית היא, האם ובאיזו מידה תכנית הלימודים צריכה להיות אחידה לכל, או 

שעליה לתת ביטוי לשוני האידיאולוגי והתרבותי שבין הקבוצות החברתיות השונות? התשובה לסוגיה 

 משולבת.   זאת היתה

א.  אתוס "האחדות הלאומית" שאיפיין את השנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל הטביע את 

חותמו גם על מבנה והרכב תכניות הלימודים. ההנחה היתה, שתכנית לימודים אחידה תתרום 

לתרבות הישראלית המתגבשת ולמיזוגם של המוני העולים שהגיעו מכל קצווי תבל לכדי אומה 

בשת אחת. לפיכך נקבע שחלק גדול מתכניות הלימודים, בעיקר בתחומים "ניטרליים" מבחינה מגו

ערכית, כגון מדעי הטבע, שפות זרות, מלאכה ואמנויות, יהיה משותף לכל המגזרים; בחלקים 

 דתי )כגון תנ"ך, היסטוריה וספרות(.-אחרים יהיו מרכיבים ייחודיים בעיקר בחינוך הממלכתי

( ניתנה האפשרות לכלל ההורים 1953מור לעיל, כבר בחוק החינוך הממלכתי תשי"ג )ב.  למרות הא

ספר לדרוש משר החינוך אישור לתכנית לימודים ייחודית )על חשבון המדינה( בהיקף -בכל בית

אחוז מתכנית הלימודים. החלטה זאת מבטאת ביטחון יחסי בכך שתכניות  25שלא יעלה על  

ההורים לא יפגעו באחדות הלאומית  החברתית שהתכנית האחידה אמורה ידי -ייחודיות יזומות על

אחוז מכלל השעות(  25היתה לחולל. אמנם אפשרות זאת )קביעת תכנית ייחודית בהיקף של 

כמעט ולא נוצלה עד כה, אלא שעצם קיומה מצביע על נכונות קברניטי מערכת החינוך לקבל 

דרישות של ציבורי הורים שונים.  יש כמה הסברים לכך ולאשר תכניות לימודים ספציפיות העונות ל

שהאופציה הנתונה להורים להשפיע על חלק מתכנית הלימודים של ילדיהם לא מומשה: בהיקף 

הספר קשה לוותר על נתח השעות המוקדש למקצועות הנתפסים -השעות הקיים המוקצב לבתי

מפנים את התארגנותם ותמיכתם ידי רוב ההורים כמקצועות בסיס. כתוצאה מכך, ההורים -על

באופן שיגדיל, ככל האפשר, את סיכויי ההצלחה הלימודית של בניהם ובנותיהם וזאת על חשבון 

ידי החוק. שנית, קשה עד מאד לארגן -טיפוח ביטויים של פלורליזם ומימוש הייחודיות המותרת על

פה הניכרת של סגל את כלל ההורים להסכמה על תכנית לימודים ספציפית. ולבסוף, התחלו

ספר בודד. מעבר לכך רשאים -המורים וההנהלה מקשה על קביעת תכנית לימודים ייחודית לבית

ידי המדינה במגבלות -ההורים לממן תכנית לימודים נוספת לתכנית הלימודים הממומנת על

 מסוימות.

ודים המשותפת ידי ראשי מערכת החינוך לשלב בתכנית הלימ-במהלך השנים נעשו ניסיונות על ג. 

מרכיבים ייחודיים של מגזר זה או אחר, מתוך הנחה שזאת דרך אפשרית להגברת הלכידות 

החברתית ותחושת השייכות למרכז של מגזר שאיפיוניו שוליים יותר. יש כמה דוגמאות לגישה זו: 

שילוב תכניות ה"תודעה היהודית" בחינוך הממלכתי;  שילוב מורשת עדות המזרח בתכניות 

 מודים הכלליות; והגברת היקף לימודי השפה הערבית. הלי

באופן כללי ניצול הפריבילגיות לגיוון תכנית הלימודים רווח במיוחד בקרב האוכלוסיות המבוססות 

הדידקטי, הרי שכאן -כלכלי. באשר למישור התכני-ותורם למגמות של דיפרנציאציה על בסיס חברתי

כניות לימודים נפרדות לתלמידים טעוני טיפוח, שהיו ברובם בני הוויכוח היה, האם רצוי וראוי לקבוע ת

עדות המזרח, או להקפיד על תכניות לימודים אחידות. ההחלטה העקרונית שנפלה בשנות החמישים 

ערכיים בעיקרם. להערכתנו, -היתה לקיים תכניות לימודים אחידות, כאשר הנימוקים היו לאומיים

יניות המשרד עד לרמת חטיבות הביניים.  יחד עם זאת ריבוי החלטה זאת ממשיכה להנחות את מד

כפי  –האפשרויות במסגרת בחינות הבגרות וארגון הלימודים בחטיבה העליונה לחמש רמות העמקה 
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 הם למעשה ביטוי לדיפרנציאציה של תכניות לימודים על פי רמה.  –שהוזכר לעיל 

כסמל  לסטנדרטים ההשכלתיים והתרבותיים מקום מיוחד בדיון זה ראוי לייחד לבחינות הבגרות 

המבטאים את הישגי "הבוגר הראוי" בישראל, ואת הגרעין המשותף הבסיסי ביותר של התרבות 

ידי מחלקת החינוך של הוועד הלאומי בהסכם -הישראלית המודרנית. תעודת הבגרות, שהונהגה על

י להמשך לימודים גבוהים, ובכך ,  היא תנאי הכרח1937עם האוניברסיטה העברית והטכניון בשנת 

היא מהווה גורם ממיין רב עוצמה בחברה הישראלית. בחינות הבגרות בישראל, כמו במדינות אחרות 

הספר, ובפרט בחטיבה העליונה, על פי תכנית הלימודים של -בעולם, באות לסכם את הנלמד בבתי

הספר הישראלי -ימודים בביתמשרד החינוך. יחד עם זאת הן משפיעות במידה מכרעת על תכנית הל

 לכל אורכו.

בגין מרכזיותה של בחינת הבגרות במערכת החינוך בישראל, היא היוותה מוקד לדיון ציבורי חוזר 

ונשנה. דיון זה כלל תמיד שלושה מרכיבים, אם כי במינון שונה מתקופה לתקופה: המרכיב הפדגוגי, 

המרכיבים עמדה, קודם כל, השאלה, האם תרבותי. בכל אחד מ-המרכיב החברתי והמרכיב הלאומי

לקיים את בחינות הבגרות או לבטלן. לענייננו, חשוב לציין, שבכל  שלב של הדיונים גברו טענותיהם 

של מחייבי בחינות הבגרות, שעמדו על חיוניות קיומן לשם שמירה על סטנדרטים השכלתיים גבוהים 

, שביטול הבחינות עלול לפגוע דווקא בשכבות ותשתית תרבותית לאומית משותפת. גורמים אלה טענו

 החלשות כי סמכות הבחירה והמיון לגבי התלמידים תעבור כולה לאוניברסיטאות.

בהקשר הפדגוגי עלו בעיקר טענות בדבר אחידות יתר של התכנים הנדרשים והגבלת היזמות 

תי נטען, שהמבנה יסודיים. בהקשר החבר-הספר העל-והסמכות הפדגוגית של מורים ומנהלים בבתי

-האחיד והנוקשה של הבחינות מקשה על תלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות. בהקשר התרבותי

לאומי היו תמיד מערערים, מכיוון זה או אחר, על חיוניותם של מקצועות שונים ליצירת תרבות 

אלה בפרט. ישראלית משותפת ומלכדת  בתכנית הלימודים בכלל, ולגבי מרכיבים שונים במקצועות 

דיונים אלה הביאו לכך שלתלמיד הנבחן היום יש קשת אפשרויות בחירה הרחבה יותר לגבי מקצועות 

הבחינה עצמם, לגבי רמת הבחינה בכל אחד מהמקצועות ולגבי פרקי המשנה. התפתחות זאת היא 

 אחת התוצאות המובהקות למאמציה של מערכת החינוך לבטא את המגמות הגוברות של פלורליזם

תרבותי וחברתי, ומגמות של אינדיבידואיזציה פדגוגית מצד אחד, יחד עם שמירה על מסגרת ותשתית 

 תרבותיים והשכלתיים משותפים מצד שני. 
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 . המורים במערכת החינוך5

כמו בכל דיון העוסק בשאלות חינוך אי אפשר לפסוח על המורים, הנושאים העיקריים בעול עבודת 

בוע בהכללה שהדומה והמשותף בין כלל המורים במערכת רב על השונה החינוך. דומה שניתן לק

 והמפריד על פי קווי השסע שנידונו עד כה. ניתן למנות את קווי הדמיון העיקריים כלהלן:

בהכללה גורפת, תהליך הכשרת המורים דומה מעבר להבדלים הסקטוריאליים בין המגזרים מהם  .א

ום לימודיהם. הסבר בולט במיוחד לכך יש בהכשרת באים המורים או שאליהם הם פונים עם ת

יסודי המתבצעת באוניברסיטאות, שבהן אין הבחנה לפי דת, לפי לאום -המורים בחינוך העל

כלכלי. גם המוסדות המכשירים את מורי החינוך היסודי וחלק ממורי -ובודאי שלא לפי רקע חברתי

כניות הלימודים, בתכני ההוראה, דומים בת –המכללות להכשרת מורים  –חטיבות הביניים 

 ובמבנה הלימודים, למרות שהם נפרדים לפי דת וחלקית גם לפי לאום.

תנאי העבודה והשכר של כלל המורים )למעט בחינוך החרדי( זהים בכל רמות החינוך. דהיינו,  .ב

 אביב, בעל ותק של שבע שנות לימוד, נהנה-מורה בעל תואר ראשון בחינוך הממלכתי היסודי בתל

 מתנאי  עבודה ושכר זהים לאלו של מורה ערבי בטייבה בעל אותם נתוני השכלה וותק.

יסודיים, אליהם -קיימים בישראל שני ארגוני מורים יציגים, "הסתדרות המורים" וארגון המורים העל .ג

משתייך הרוב המכריע של מורי ישראל.  יוצא, אפוא, שדיונים על תנאי עבודה ושכר, על פיטורי 

על הקוד האתי, ועל סוגיות חינוכיות אחרות, מתקיימים ללא זיקה ישירה ופורמלית  מורים,

 לחלוקות החברתיות שנידונו לעיל  בהרחבה.

דומה שניתן לומר גם, שדפוסי ההתנהגות הפרופסיונאלית הבסיסיים של המורים דומים יותר  .ד

יחוד סקטוריאליים: מאשר שונים. יחד עם זאת, בנקודה זאת  אפשר להצביע על מספר קווי י

הספר לעומת המורים במגזר -המורים במגזר הערבי נוטים להקפיד יותר על סדר ומשמעת בבתי

דתי ולבטח יותר מאשר המורים במגזר הממלכתי; דפוס דומה אפשר -היהודי, הן בחינוך הממלכתי

 להבחין בכל הקשור לשינון חומר לימודי, ותרגול.

של המורים דומים במידה רבה בכל המגזרים, כוונתנו לגיל  האפיונים הדמוגרפיים והמקצועיים .ה

הממוצע, מספר שעות ההוראה הממוצע, אחוז הנשים מכלל המורים, וכדומה. המורים  עוברים גם 

תהליכים פרופסיונאליים דומים, הן מבחינת הפמיניזציה של המקצוע והן מבחינת תהליכי 

 האקדמיזציה.  

-וארו לעיל משפיעים במידה לא מעטה על אופיים הדומה של בתילסיכום, נראה שקווי הדמיון שת

הספר. באופן כללי, דרישות המורים מהתלמידים ברמת התנהגות כללית, ברמת ההישגים הלימודיים 

הספר הישראלי -הלאומית, הן די קרובות ועל כן אפשר לדבר בהכללה על רוח בית-וברמה הערכית

 ספר זה.-ועל תוצר די טיפוסי של בית
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 . פערים במערכת החינוך6

ידי השאלה, האם הקבוצות התרבותיות, הדתיות  והחברתיות -סדר חברתי פלורליסטי ניתן לבחון על

השונות )כולן או מקצתן(, המרכיבות את החברה, מסודרות זו לצידה של זו או שמא זו מעל זו?  

היינו סידורן של  –נוקשה הסכנה לאופייה הפלורליסטי של החברה מתעצמת כאשר הסדר הריבודי ה

בא לידי ביטוי בתחומים שונים של הפעילות החברתית )התחום הפוליטי, הכלכלי,  –קבוצות זו מעל זו 

ההשכלה, וכדומה( ובמיוחד כאשר הוא יציב לאורך שנים. לדוגמא, מעמדם  הריבודי הנמוך של רוב 

י. לעומת זאת, מיקומם הריבודי המועצות לשעבר הוא מעבר-העולים מהחלקים האירופאיים של ברית

הנמוך  של ערביי ישראל הוא יציב, בין השאר בגלל מנגנונים חברתיים המהווים בלמים בפני תהליכי 

 המוביליות שלהם )אי גיוס לצבא, מגבלות על תחומי העסקה ועוד(.

ם היא בחינה של היקף ואופי הפערים השוררים במערכת החינוך בישראל ומידת יציבותם לאורך שני

חלק ראוי למאמר זה. ראשית דבר, תקצוב מערכת החינוך בכללותה מבוסס על קריטריונים ותקנים 

אחידים ואוניברסליים. תקן השעות הבסיסי בחינוך היסודי, התקן לתלמיד בחטיבת הביניים ושכר 

ם הלימוד בחטיבה העליונה, שווים בכל המגזרים, ללא הבדל דת, לאום או עדה. בדומה לכך זהי

הספר היסודיים -הילדים, בתי-התקנים של גודל כיתה מקסימלי, הפרוגרמה הפיזית הבסיסית של גני

וחטיבות הביניים, וכך גם הכישורים הפורמליים הנדרשים מהמורים ותנאי העבודה וההעסקה שלהם. 

של  לענייננו ניתן לפרש מציאות זאת כתורמת לגיבוש הזהות הלאומית המשותפת. הנחה נלווית לכך

קברניטי מערכת החינוך, בשנות החמישים והששים, היתה, שהקצאה אחידה ושוויונית של משאבים 

 עונה על הדרישות והתביעות לצדק ושוויון חברתי.

למרות האמור לעיל, המציאות היא, שקיימים פערים ניכרים הן בכל הקשור להקצאת משאבים בין 

ים ומסיימים של המגזרים השונים. הסיבות העיקריות מגזרי החינוך השונים, והן בהישגים של תלמיד

כלכלי והדמוגרפי של האוכלוסייה כולה ולתכונות ייחודיות -לפערים בהישגים קשורות להרכב החברתי

של המגזר הדתי ושל המגזר הערבי. יחד עם זאת, יש לציין, שמדיניות ההעדפה המתקנת שננקטה 

תלמידי המגזר היהודי, הלומדים בחינוך הממלכתי,  מאז שנות הששים, והופנתה בתחילה רק כלפי

תרמה לצמצום חלק מפערים אלה. צמצום זה לא חל על האוכלוסייה הערבית שהחלה ליהנות רק 

במניין הקבוצות החלשות בחברה הישראלית אין להתעלם לאחרונה ממדיניות ההעדפה המתקנת. 

מעיין", ואל קבוצת ילדי העובדים הזרים מהציבור המסתייע במערכת החינוך המסונפת לתנועת "אל ה

)הקטנה עדיין אך הולכת ומתרחבת(. ואולם בהיעדר נתונים מחקריים וסטטיסטיים אמינים איננו 

 עוסקים באוכלוסיות אלה בעבודה זאת.

בבדיקה שנערכה לאחרונה התברר, כי התקציבים המופנים ישירות למימון פעולות של העדפה 

וזים בלבד מכלל תקציב משרד החינוך והתרבות. הערכתנו היא, שהקצאה אח -4.5המתקנת מהווים כ

בסדר גודל קטן כזה איננה יכולה לבטל את ההשפעות של ההקצאה האוניברסלית השוויונית, 

המאפיינות, כנזכר, את עיקר פעולתה של מערכת החינוך ופועלות בכיוון הפוך. ידוע שהאוכלוסיות 

תנים להן ביתר יעילות, מעצם היותן "חזקות". כך שהקצאה החזקות מנצלות את המשאבים הני

 אוניברסלית שהיא "שוויונית" תורמת להגדלת פערים.

על מנת להמחיש את המצב השורר כיום מבחינת התחלקות המשאבים  ופיזור ההישגים בין המגזרים 

 השונים במערכת החינוך נביא כמה דוגמאות על פי משתנים שונים.

 ודים לערביםא. פערים בין יה

קיימים הבדלים בין המגזר היהודי לערבי הן בשיעורי ההשתתפות ברמות החינוך השונות של 

 המערכת, הן במשאבים שמעמידה לרשותם מערכת החינוך והן בהישגים: 
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 95 -1998ו 1994, במגזר היהודי היה בשנת 3-4ילדים, גילאי  -שיעור הלמידה בגנישיעורי הלמידה: 

אחוז בהתאמה.  -71אחוז ו 44מה, ולעומתו ההשתתפות במגזר הערבי עמדה על אחוז בהתא -99ו

אחוז  70אחוז בחינוך היהודי לעומת  93יסודי שיעורי ההשתתפות, בשנים אלה, היו -בחינוך העל

 במגזר הערבי.

מאז קום המדינה היתה הצפיפות בכיתה במגזר הערבי גבוהה יותר מאשר במגזר היהודי. משאבים: 

תלמידים לכיתה במגזר  30.8תלמידים לכיתה  לעומת  27.1היתה   -1998במגזר היהודי ב הצפיפות

שעות   0.37ושל  בשעות ההוראה לכיתה בין שני המגזרים 4.4הערבי. באותה שנה היה גם פער של 

 לתלמיד.

י אחוז במגזר הערבי היו בעל 25הספר היסודיים במגזר היהודי לעומת -אחוז ממורי בתי 38 -1998ב

אחוזים במגזר העברי היו בלתי  -6אחוז מהמורים במגזר הערבי וכ -11תואר אקדמי, באותה שנה כ

 מוסמכים.

 -2נמצא גידול מרשים בשיעור הזכאים במגזר הערבי )מ הישגים בתחום הזכאות לתעודות בגרות:

ל הזכאים (.  יחד עם זאת, יש לציין, שלמרות שקצב הגידול ש-1998אחוז ב 27.4ל -1960אחוזים ב

לתעודות בגרות בקרב האוכלוסייה הערבית היה גדול יותר מזה של האוכלוסייה היהודית, הרי 

אחוז. מצד שני, הפער היחסי הצטמצם מאד,  -16ל -10שהפער המוחלט ביניהן התרחב ועלה מ

 -1.5:1ל  6:1ממקדם של 

 )אחוזים( 1995-1960 באוכלוסייה ערבית ויהודית, 17זכאים לתעודת בגרות מקרב שנתון גילאי 

  יהודים ערבים  הפרש  יחס 

6:1 -9.6 

 

1.8 

 

11.4 

 

1960 

 1.5:1 15.7 27.4 

 

43.1 

 

1998 

 

היא בראש ובראשונה פונקציה של הזכאות לתעודת ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה 

אחרי  בגרות, אך גם זו איננה מבטיחה לימודים גבוהים  והתמונה מורכבת  יותר. במעקב שנעשה

אחוז  51שנה ממועד הזכאות לתעודת בגרות  14התברר, שבמהלך  -1984הזכאים לתעודת בגרות ב

אחוז מהבוגרים הערבים.  אמנם חל  30מהבוגרים היהודים התחילו ללמוד באוניברסיטאות לעומת 

אחוז מכלל הסטודנטים  -1.5גידול בהשתתפותם של בני המגזר הערבי  במוסדות להשכלה גבוהה מ

. אולם למרות שחל גידול, עדיין אחוז הערבים בין הסטודנטים נמוך -1998אחוז ב 5.8לכדי   -1970ב

 בהרבה משיעורם באוכלוסייה בגילאים הרלבנטיים.

. בעת שבמגזר 1996באותו כיוון מצביעים נתונים על המועמדים שפנו ללימודי תואר ראשון משנת 

אחוז  46.7י שנה א' למוסדות להשכלה גבוהה, נדחו  אחוז מהפונים ללימוד 14.4היהודי נדחו רק 

מכלל הפונים הערביים. על רקע שיעורי הזכאות הנמוכים, יחסית, לתעודת בגרות בקרב  הערבים 

משמעות   בישראל, יש לשיעור הגבוה של דחיית מועמדים מקרב בעלי תעודת הבגרות  במגזר זה,

 מיוחדת. 

לים בצמצום הפערים הן בתחום התשומות והן בשיעורי לסיכום אפשר לומר, שבצד הישגים גדו

יסודי, קיימים עדיין פערים גדולים בשיעורי הזכאות לתעודות בגרות -ההשתתפות בחינוך היסודי והעל

עדתיים -ובשיעורי ההשתתפות בחינוך הגבוה. משוכפלת כאן תמונה הידועה הן מתחום הפערים הבין

ה בצמצום הפערים בהקצאות הבסיסיות, בשיעורי בארץ והן ממרבית ארצות המערב: ההצלח

השתתפות במערכת החינוך ובהישגים הלימודיים ברמות הנמוכות, איננה מלווה בצמצום הפערים. 

הפערים לעתים אף גדלים כאשר מדובר בהישגים הלימודיים ברמות הגבוהות.  אחד ההסברים 

קות והמבוססות יודעות לנצל ביתר הסבירים ביותר להתפתחות מעין זאת הוא בכך שהקבוצות החז



147 

ידי המערכת השלטונית לרמותיה, לעומת -יעילות את משאביהן ואת המשאבים המוקצים להן על

 הקבוצות החלשות.  

 כלכלי )השכלה והכנסה(-השוויון  על פי הרקע החברתי-ב. אי

אחוז  53ם, כלכלית, הרי שבסוף שנות השמוני-אם נתייחס להשכלת האב כאינדיקטור לרמה חברתית

ילדים. -שנות לימוד, ביקרו בגני 8מהילדים היהודים בני השנתיים, במשפחות שהשכלת האב עד 

אחוז. פער דומה, אם כי  78+ שנות לימוד, היה 13השיעור המקביל בקרב משפחות שהשכלת האב  

 .3יותר קטן, נמצא גם לגילאי 

צרכו המשפחות המצויות  -1977ים: בממצא אחר, רלבנטי לנושא זה, מתייחס להכנסה לפי חמישונ

בחמישון ההכנסה התחתון שירותי חינוך, עיתונים וספרים בשיעור דומה מהכנסתן )לנפש סטנדרטית( 

אחוז  5.1אחוז בחמישון התחתון לעומת  4.5לזה שצרכו המשפחות בחמישון ההכנסה העליון )

ש גדולה כמעט פי שלושה, הרי ברור בחמישון העליון(. אולם, היות שההכנסה של החמישון העליון לנפ

שצריכת שירותי חינוך, עיתונות וספרים בחמישון התחתון היתה נמוכה בהרבה מזאת שבחמישון 

ההכנסה העליון. יתירה מכך, קיים הבדל בהרכב של ההוצאה: כמחצית מההוצאה לחינוך של 

שכר לימוד בחינוך היסודי ילדים, למעונות ול-המשפחות בחמישונים הנמוכים מיועדת לתשלומים לגני

אחוז מיועד לשכר לימוד במוסדות אקדמיים, לשיעורי עזר ולקורסי  -20יסודי, כאשר פחות מ-והעל

העשרה. בקרב המשפחות בחמישון העליון, לעומת זאת, פחות מרבע צריכתן לחינוך מיועד 

לשכר לימוד אקדמי,  אחוז -30יסודי, ויותר מ-ילדים, למעונות ולחינוך יסודי ועל-לתשלומים לגני

השוויון בהישגים -לשיעורי עזר ולקורסי העשרה. אין ספק שהשונות בדפוסים אלה מגבירה את אי

 החינוכיים של התלמידים משכבות חברתיות השונות. 

 השוויון במגזר היהודי לפי ארצות מוצא -ג. אי

יעורי הזכאות בקרב ילידי אפריקה נמוכים יותר מש-שיעורי הזכאות לתעודת בגרות בקרב יוצאי אסיה

שיעורי ההצלחה של ילידי ישראל )מבין הניגשים  1997אמריקה. בשנת -ישראל או ילידי אירופה

אחוז, ולעומתם שיעור ההצלחה של יוצאי  70.9אמריקה היו -אחוז, של יוצאי אירופה 68לבחינות( היו 

ידול בשיעורי ההצלחה של יוצאי אחוז בלבד. עם זאת ראוי לציין כי קצב הג 56.5אפריקה היה -אסיה

 אפריקה בבחינות הבגרות על פני השנים גדול יותר.-אסיה

נשמר יתרונם של  -1996ל 1965לאורך התקופה שבין  –הלמידה באוניברסיטאות  שיעורי לגבי

אמריקה, זאת -אמריקה וכן של ילידי ישראל שאבותיהם ילידי אירופה-ילידי אירופה 20-29 צעירים בני

אפריקה בני אותו גיל.  הפער -אפריקה או ילידי ישראל, שאבותיהם ילידי אסיה-ילידי אסיהלעומת 

בין שני השיעורים, העומד לאורך כל התקופה בסביבות עשרה אחוזים. יחד עם זאת,  מתבטא בהפרש

 -1.3ירד לפחות מ -1965ב 1:7בין השיעורים  מסתבר שהיחס, שהיה בסביבות  בהשוואת היחס

 .1993בשנת 

אם משווים את שיעורי הזכאות לתעודת בגרות עם שיעורי הלמידה באוניברסיטאות אנו מוצאים 

אפריקה מממשים את זכאותם להמשך לימודים גבוהים פחות מתלמידים יוצאי -שתלמידים יוצאי אסיה

 אמריקה. -אירופה

 השוויון במגזר היהודי לפי סוג פיקוח -ד. אי

הודי מורכבת משני "סוגי פיקוח" המבטאים למעשה קיומן של מערכת החינוך הממלכתית במגזר הי

 מערכות. בחנו את ההבדלים בין המגזרים לפי הבדלים בתשומות ובהישגים.-שתי תת
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מערכת -דתי, ועוד יותר מכך ההקצאה לתלמיד בתת-: ההקצאה לכיתה בחינוך הממלכתיתשומות

י הסברים עיקריים לפערים אלה זאת,  גבוהה מההקצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך הממלכתי. שנ

דתי: ראשית, ממוצע השעות לכיתה במגזר זה גבוה יותר, היות שההרכב -ל"טובת" החינוך הממלכתי

הספר מקבלים יותר תמיכה באמצעות סל הטיפוח; -כלכלי של תלמידיו נמוך יותר, ועל כן בתי-החברתי

הנזכרת לעיל והן משום שממוצע שנית, ממוצע השעות לתלמיד במגזר זה גבוה יותר, הן מהסיבה 

 התלמידים לכיתה במגזר זה גם הוא נמוך יותר. 

לגבי כוח ההוראה בשני המגזרים, נמצא שבאופן שיטתי ההשכלה הממוצעת של מורי החינוך 

 דתי. -הממלכתי גבוהה מהשכלת מורי החינוך הממלכתי

דתי דומים לאלה -ך הממלכתישיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות )מקרב תלמידי י"ב( בחינוהישגים: 

של תלמידי החינוך הממלכתי,
 

זאת למרות ההבדל בשיעור התלמידים טעוני הטיפוח מכלל התלמידים, 

דתי מושקעים -שהוזכר לעיל. הסבר אפשרי אחד לתופעה זאת הוא, שבמערכת החינוך הממלכתי

בציה גבוהה יותר בקרב מאמצים רבים יותר בקידום הלמידה לקראת בחינות הבגרות ו/או קיימת מוטי

תלמידים אלה להצליח בבחינות. הסבר אפשרי שני לממצא זה הוא, שקיימת מידה גדולה יותר של 

הספר היסודיים במגזר -דתי לעומת בתי-יסודיים של החינוך הממלכתי-הספר העל-סלקטיביות בבתי

דתי, -נוך הממלכתייסודיים בחי-הספר העל-זה. יש לכך ביטוי בשיעורי נשירה גבוהים יותר מבתי

ומעבר חלק מתלמידי מגזר זה אל החינוך הממלכתי בכיתות הגבוהות )ראה, למשל, את העובדה 

אחוז ממספר תלמידי כיתה ט' בשנה  88דתי היה -שמספר תלמידי כיתה י' בתשנ"ה בחינוך הממלכתי

ות ט'(. הסבר אחוז ממספר תלמידי כית 98זאת ואילו מספר תלמיד כיתה י' בחינוך הממלכתי היה  

דתי לומדים ברובם בכיתות קטנות יותר מתלמידי -שלישי אפשרי הוא בכך שתלמידי החינוך הממלכתי

 החינוך הממלכתי.
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 סיכום 

תפקודה של מערכת החינוך בקונסטלציה החברתית הפלורליסטית של ישראל, על סף המאה 

, אנו עדים למידה הולכת העשרים ואחת, נבחן על רקע ההתפתחויות הכלליות בחברה. מצד אחד

וגוברת של פרמיסיביות כלפי גילויים של נפרדות תרבותית ואקולוגית. גישה זאת מאפשרת את 

הרחבת ההשתתפות של קבוצות, שהיוו קודם לכן את השוליים של החברה )חרדיים, ערבים וחלק 

ני, מסייעת, כנראה, מבין יוצאי ארצות המזרח(, בחיים החברתיים והפוליטיים במדינת ישראל. מצד ש

פרמיסיביות זאת להתפתחות אווירת ניכור, לפעמים אף עוינות, בין קבוצות שונות )בין חילוניים 

לדתיים, למשל(, ולהתפתחותן של גישות המבקשות ליטול מן הקבוצה שכנגד את הלגיטימיות שלה 

 וט הערבי(. ופעמים אף את זכויותיה )למשל, היחס של חלק מבין הרוב היהודי כלפי המיע

אנו עדים לכך, שחלק מערכי היסוד של החברה הישראלית בשנותיה הראשונות אינו מקובל עוד על כל 

חלקי הציבור כמסכת שאין עליה עוררין )ייתכן אמנם שגם בעבר ערכים אלה לא היו מקובלים על כל 

חס לציונות, כלל נמנעו המערערים מלתת לכך ביטוי פומבי(. כך הי-הקבוצות בחברה, אך בדרך

למשטר הדמוקרטי, לביטחון, או לאחריות לאומית. השאלה העומדת על הפרק, היא, על כן, האם 

תהליכים אלה יתגברו ויחוללו התפוררות ואנומיה על רקע הישחקות הסולידריות החברתית, או שמא 

הערכים יצמחו מנגנונים חדשים לגיבוש הסולידריות החברתית אם בגין רהביליטציה של חלק מן 

 שני אלה כאחד(.  –הבסיסיים של החברה, ואם על יסוד התפתחות של מערכת ערכים חדשה )או 

המנגנונים הפועלים לחיזוק המסגרת המשותפת לכל חלקי מערכת החינוך )כגון השפה, הכשרת 

המורים, בחינות הבגרות וקריטריונים אחידים ו"שקופים" להקצאה במערכת הממלכתית, או רוב 

-ים של תפקיד האזרח( דרים יחד עם התהליכים רבי העוצמה הפועלים לנפרדות )כגון תתהאלמנט

מערכות נפרדות, חלקים נפרדים בתכניות הלימוד, ודגשים ייחודיים בתחום הערכים והסמלים ועוד(. 

אין לנו הכלים האנליטיים וחסרה פרספקטיבה היסטורית על מנת לקבוע מעין "מאזן": האם יהיה 

המנגנונים המשותפים להבטיח את הסולידריות החברתית המינימלית הדרושה לתפקוד  בכוחם של

תקין של החברה, או שמא יעמיקו תהליכי הנפרדות בתחום החינוך את הפיצול החברתי הקיים וימנעו 

היווצרותה של סולידריות זאת.  ניתן אולי לשער, כבר בשלב זה, שכל עוד מערכת החינוך תצליח 

נאים לגבי האוכלוסייה כולה, כי אז ייתכן שהתגברות הפלורליזם בחברה ובחינוך למלא מספר ת

תתרום לגיבוש  סולידריות כוללת. זאת היות, שפירושו של פלורליזם הוא הרשאה לקבוצות שונות 

לקיים לפחות חלק מסגנון החיים, התרבות והמסורת הייחודיים להן, במקביל לקיומה של הזדהות עם 

חב היותר. הרשאה כזאת ממתנת את הנטייה להיפרדות ולניכור מהמסגרות הכלליות. ערכי הכלל הר

בין תנאים אלה ניתן למנות: הענקת מינימום משותף בתחומי הידע והמיומנויות, תשתית תרבותית 

)כגון שפה, סגנון חיים ומערכת סמלים ודימויים( והזדהות עם תפקיד האזרח, המשך המאמץ 

 לחה החינוכית לכלל התלמידים. להשוואת  סיכויי ההצ

ניתן לרמוז על כיוונים אפשריים של התפתחות, הקשורים כולם להתגברות האופי הפלורליסטי של 

המערכות של מערכת החינוך הישראלית מערערת על עצם -החברה הישראלית. אף לא אחת מתת

ור עם אויביה כדי זכות קיומה של החברה ואינה קוראת לתלמידיה ולבוגריה להילחם בה או לחב

חינוך  –בין השאר  –מערכת, בסגנונה ועם דגשיה, מבקשת להעניק -כל תת –להשמידה. נהפוך הוא 

אזרחי אף אם הפרשנויות למושג "האזרח" שונות מקבוצה לקבוצה. מעניין לציין בהקשר זה, כי דברים 

ה לחיזוק גם מחלק הספר והמחנכים במגזר הערבי, והם זוכים לאחרונ-אלה חלים על מרבית בתי

ממחנה החרדים. מערכת "אל המעיין" אינה מערערת על זכות קיומה של מדינת ישראל וממילא 

מבקשת לחנך את תלמידיה לאזרחות בה. יש בהקשר זה קושי גדול להערכתנו, בגין השחרור הגורף 

הוא התפקיד  משירות צבאי הניתן לכל הערבים ולכל בני ובנות האוכלוסייה החרדית. השירות הצבאי

כך היה עד כאן( ושחרור מתפקיד זה לשני מגזרי  –בהא הידיעה של האזרח הישראלי )מכל מקום 
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ציבור, שהם כשליש מן האוכלוסייה, עלול לפגוע במשמעותו הסמלית כמגבש סולידריות חברתית 

 רחבה.

ניתן לפרשו מעניין להצביע בהקשר זה על מכניזם שהופיע באחרונה במערכת החינוך דווקא, אשר 

בכיוון הנרמז לעיל. שתי ועדות ציבוריות הוקמו בשנים האחרונות על מנת להתייחס למרכיבים, שדומה 

היה כי הם חסרים בחינוכם של ילדי ישראל. ועדת שנהר עסקה בסוגיית החינוך היהודי במערכת 

יהודית של החינוך הממלכתי. המלצותיה של הוועדה אמורות לחזק את הזיקה למסורת ולתרבות ה

דתי קיימת בעיה -תלמידי החינוך הממלכתי )היהודי, כמובן(. )יש הסוברים כי גם בחינוך הממלכתי

חמורה של אי רצון ללמוד את מקצועות היהדות. ממילא עשויות המלצות ועדת שנהר להיות רלבנטיות 

עיה מעין זאת(. דתי,  בה אין מודים, כמובן, לפי שעה, בקיומה של ב-גם למערכת החינוך הממלכתי

ועדת קרמניצר עסקה בסוגיית החינוך הדמוקרטי במערכת החינוך הישראלית. המלצותיה אמורות 

לחזק ולהעמיק את החינוך לסדר חיים ולמשטר דמוקרטיים. אף שהדברים לא הוצגו כך, ניתן לטעון 

-תתשיישום מלא של המלצות שתי ועדות אלה יחזק את האלמנטים החלשים יותר בכל אחת מ

המערכות היהודיות: תועמק ההיכרות עם אוצרות התרבות היהודית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי, 

 דתי.-ותחוזק המחויבות לאורח חיים דמוקרטי בקרב תלמידי החינוך הממלכתי

מערכת החינוך של המגזר הערבי מאד רלבנטית לדיון. מגזר זה זכה מראשית ימי המדינה לקיום 

אקולוגי והן בתחום החינוך: רוב מכריע של ילדי הערבים הישראלים למדו -רתינפרד, הן במובן החב

כלל, ומתנהלים בשפה הערבית. -ספר נפרדים, הממוקמים ביישובים נפרדים, בדרך-ולומדים בבתי

לוח השנה הנוהג במערכת מבוסס על ימי המנוחה של המוסלמים והנוצרים ועל ימי החג והמועד 

ים בהכללה על כך שהקיום החברתי הנפרד היווה מכשול בפני השתלבותם שלהם. אין מדדים המצביע

החברתית של ערביי ישראל או רקע להיווצרות תודעה מנוכרת למדינת ישראל ולחברתה. אולם אין גם 

מדדים המצביעים בכיוון ההפוך, כלומר שהם היוו רקע להיווצרות תודעה המזדהה עם מדינת ישראל 

שר סיבתי ברור, נוכל לקבוע כי ערביי ישראל משלימים כיום עם היותם אזרחי וחברתה. מבלי לטעון לק

מדינת ישראל ומזדהים, במידות שונות, עם אזרחותם זאת. שיעורי העזיבה שלהם את הארץ במשך 

חמישים שנות קיומה היו מוגבלים ואין בהם כדי להעיד על ניכור עמוק או חריף. כמו כן אפשר להצביע 

ששיעורי השליטה בשפה העברית ומידת  –יקטור אפשרי להשתלבות תרבותית כאינד –על כך 

השימוש בה בקרב בני המגזר עלו במשך שנות קיומה של המדינה. ייתכן, אפוא, שנפרדותו 

התרבותית, חברתית, חינוכית ואקולוגית של המגזר הערבי במדינת ישראל יכולה להוות דוגמא 

 עם החברה הכוללת )ולו רופפת, במקרה זה(. לאפשרויות התגבשותה של סולידריות 

אף כי  –יש לזכור שלגבי כל תת הקבוצות האחרות בחברה הישראלית קיימת התודעה האתנית 

חברתית. יוצא אפוא, -של השתייכות לעם היהודי כבסיס להתגבשות סולידריות כלל –במידות שונות 

לקיים, במידות שונות, אורחות חיים  המבקשות ברובן –שתופעת ריבוי הקבוצות בחברה הישראלית 

אינה חייבת בהכרח להביא לידי  –מערכות חינוכיות משלהן( -וזיקות תרבותיות ייחודיות )ובכלל זה תת

 התפוררות חברתית ו/או להתרופפות או הישחקות בסיסי הסולידריות הכוללים.

 מקורות

 והתפתחויות, דו"ח סטטיסטי.(, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מגמות 1994הרשקוביץ, ש., )

 , שנים שונות.שנתון סטטיסטי לישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

, 2פרסום מס'  אינדיקטורים חברתיים, 1990-1996חינוך ומשאבי חינוך בישראל (, 1999, )–——

 יוני ירושלים.

כרמון וד. צוקר לם, צ., )תשמ"ה(, "המורה הישראלי: רוטיניזציה של שליחות" בתוך ו. אקרמן, א. 

 , הוצאת מכון ון ליר, ירושלים.חינוך בחברה מתהווה)עורכים( 
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, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים(, 1996המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, )

 ירושלים.

מערכת החינוך בראי משרד החינוך והתרבות, המנהל לכלכלה ולתקציבים, גף לכלכלה וסטטיסטיקה, 

 ם, שנים שונות., ירושליהמספרים
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7 
 הגיוון בשירותי הרווחה

 יוסף קטן

בחברה הישראלית דרים בכפיפה אחת גורמים התורמים ללכידות ולהומוגניות, וגורמים אחרים 

המביאים לפיצול ולקיטוע )פרקים אחרים בעבודה מייחדים לכך דיון רחב יותר(. שירותי הרווחה 

ידי הומוגניות ואחידות. -מצד שני עלידי פלורליזם והפרדה מצד אחד, ו-בישראל מתאפיינים גם הם על

לגורמים השונים הדוחפים לשני הכיוונים ישנה השפעה על מדיניות שירותי הרווחה ועל מבנה 

 השירותים ודפוסי תפקודם. נתייחס להלן בקצרה לגורמים העיקריים, התורמים ללכידות ולפיצול. 

 :הגורמים התורמים ללכידות כוללים

ת" המדגישה ערכים וסמלים לאומיים המהווים מכנה משותף          המאחד א. אידיאולוגיה "ממלכתי

 אוכלוסייה מגוונת מבחינה אתנית, תרבותית וכלכלית ויוצר מוקדי ריתוק ומשיכה משותפים.

ב. בעיות וצרכים רבים ומורכבים בתחומי הביטחון, החברה, קליטת העלייה, הכלכלה ויחסי החוץ, 

 שלה מרכזית.ידי ממ-בהם ניתן לטפל על

ג.  מסורת ארוכת שנים של שלטון מרכזי חזק ומנהיגות מרכזית בעלת עוצמה שהאפילו על המנהיגות 

 ברמה המקומית והחלישו את כוחה.

ד.  שטחה הקטן של המדינה מקצר בצורה משמעותית את המרחק בין המרכז לפריפריה, מקל על 

 רותם של מוקדי זהות מקומיים.השליטה של הגורמים המרכזיים ומקשה על כן על היווצ

ה. תרומתן של המפלגות המרכזיות לעיצוב החברה לעומת חולשת ההתארגנות הפוליטית הלוקלית 

 בשלושת העשורים הראשונים לקיום המדינה.

זמנית פעלו גורמים אחרים, שהשפעתם על התפתחות החברה הישראלית היתה בכיוון של יתר -בו

. חלק מגורמים אלו התקיים זה מכבר וחלקם הופיע בעיקר אחידהטרוגניות והתרחקות מן הקו ה

 בשנים האחרונות.

א. ההרכב המגוון של החברה מבחינה לאומית, דתית ועדתית היווה קרקע נוחה לצמיחת ארגונים 

וולונטריים וגופים פוליטיים בעלי גוונים לאומיים, עדתיים ודתיים שונים. חלק מהם פעל עוד לפני 

 הקמת המדינה.

ב. התגבשות מסורת ומוקדי גיבוש מקומיים וצמיחת מנהיגות עצמאית ביישובים רבים. בחלק 

מהיישובים הוותיקים מרכיבים אלו היו קיימים זה מכבר, אך ביישובים צעירים יותר, בעיקר אלו 

ידי עולים חדשים, הם הלכו והתפתחו בעיקר ממחצית -שהוקמו לאחר הקמת המדינה ויושבו על

 ם.שנות הששי

ג. שינוי בעמדתם של חוגים שונים כלפי השלטון וההנהגה המרכזית, המתבטא בכך שהאמונה 

וההזדהות עם ההנהגה התחלפו בתחושות של אכזבה ותסכול. שינוי זה  משתלב במגמות של 
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היחלשות המפלגות  המרכזיות ובהתחזקותן של מפלגות בעלות גוון מקומי וסקטוריאלי מובהק. 

( עלה בשיעור ניכר מספרם של 1998רות האחרונות לרשויות המקומיות )נובמבר יתר על כן, בבחי

 מועמדים לראשות היישוב, שבאו מתוך רשימות מקומיות ולא מרשימות ארציות.

ד. שינויים כלכליים שחלו במשק, שהביאו לצמצום מעורבות הממשלה ולהאצת תהליך ההפרטה, 

ות ממשלתית ובהעברת האחריות לאספקת התבטאו בין השאר, במכירת חברות שהיו בבעל

 ממשלתיים.-שירותים חברתיים לארגונים לא

בנוסף לגורמים כלל חברתיים פועלים גורמים ייחודיים לשירותי הרווחה המשפיעים גם הם על 

זמנית. הם מתקשרים לגיוון המאפיין את השירותים החברתיים -ההתפתחות בשני הכיוונים בו

ם לאוכלוסייה. מדובר בשירותים לאוכלוסיות שונות זו מזו )זקנים, ילדים האישיים ואת אופן הקצאת

ובני נוער, נכים, מפגרים, משפחות במשבר וכדומה(, שלכל אחת מהן תמהיל מורכב של בעיות וצרכים 

המחייב התייחסות מיוחדת. הגיוון הרב של האוכלוסיות וצורכיהן מחזק את המגמה המבקשת להביא 

ונים יהיו מגוונים ומסועפים. יתר על כן, בשנים האחרונות, גברה המודעות בקרב לכך שהשירותים הש

אתני, על אופי -חוגים שונים, ובתוכם גורמים מקצועיים, להשפעת גורמים ייחודיים, כמו רקע תרבותי

הבעיות והצרכים של אוכלוסיות שונות. מודעות זו חיזקה את ההכרה שההיענות לצרכים אלה מחייבת 

ידי גיוון רב. עם זאת, הממשלה ממשיכה למלא תפקיד מרכזי -שירותי רווחה המאופיינים עלעיצוב 

בקביעת מדיניות הרווחה ובעיצוב דפוסי הפעולה של שירותי הרווחה. גישה ריכוזית זו מיועדת לשמור 

ייה על מידה רבה של אחידות בהקצאת השירותים ולמנוע היווצרות פערים בין יישובים וקבוצות אוכלוס

 שונות.

בסעיפים הבאים נתייחס למידת הנוכחות של הביטויים ההומוגנים )מעורבות ממשלתית, אחידות 

בשירותים וכדומה( והפלורליסטים, )פעילות גופים סקטוריאליים ומקומיים שונים( בזירת שירותי 

 הרווחה בישראל לפי חלוקה לצירים:

 המרחבי-( הציר הגיאוגרפי1)

 ( הציר העדתי 2)

 הציר הדתי והלאומי  (3)

 מפלגתי -( הציר הפוליטי4)

 מקצועי-( הציר התעסוקתי5)

מערכות  נפרדות  –בדיון בכל אחד מהצירים תיבחן מידת התפתחותן של "זירות רווחה פרטיות" 

אוטונומיות של שירותי רווחה המיועדות לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, ומנותקות ממערכות הרווחה 

 דות לכלל האוכלוסייה ומוקצות על בסיס של קריטריונים אוניברסליים ואחידים.הציבוריות המיוע

 המרחבי –. הציר הגיאוגרפי 1

פלורליזם מקומי מתבטא בפעילות של שירותים המוקמים ביוזמה של הרשות המקומית או של 

י היישוב. ארגונים מקומיים אחרים )עמותות, ארגונים פרטיים( המייעדים שירותים באופן ייחודי לבנ

ידי -ידי תכונות אלה. השירותים ממומנים על-כיום חלק ניכר מהשירותים המקומיים אינו מאופיין על

הממשלה ומסופקים לתושבים לפי אמות מידה וכללי זכאות אחידים שנקבעו באופן ממלכתי
1

. המדינה 

ים המקומיים )הממשלה( נושאת גם באחריות לפיקוח ולקיומה של הלימה בין הפעילות של השירות

לבין המדיניות הממשלתית, המנוסחת ומבוטאת בהוראות ותקנות שונות. אחריותה כוללת גם מינוי 

עובדים שיבטיחו מימוש חוקים שונים )פקידי סעד( וישתתפו בוועדות מקצועיות שונות. כלומר, 

ת של השליטה הריכוזית על השירותים המקומיים תומכת ביצירת אחידות בהיקף, ברמה ובאיכו

                                                 
1
 .1996; וקטן ינאי ושרר, 1994על מעורבות הממשלה בפעילות הרווחה של הרשויות, ראה דורון,  
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השירותים המסופקים לאזרחים בעלי צרכים זהים המתגוררים ביישובים שונים. מדיניות זו מיועדת 

 טריטוריאליים שעשויים לנבוע מהתפתחות שירותים  מקומיים ייחודיים. להקשות על היווצרות פערים

רו מאז במקביל לנטייה הריכוזית החזקה, המאפיינת את מדיניות הרווחה מאז הקמת המדינה, ניכ

שנות השבעים סימנים שונים, המעידים על נכונות הממשלה לנקוט במדיניות של הרפיית רסן 

הריכוזיות, תוך מתן אפשרות ואף עידוד התפתחות של יוזמות מקומיות עצמאיות. השינוי במדיניות 

לכך  ידי הקצאת משאבים ותמריצים שונים. במקביל-התבטא בעידוד ובסיוע שניתן ליזמות מקומית על

חלה החלשה מסוימת בהכוונה ובפיקוח של הממשלה. התהליך זה השתלב גם בנכונות שגילו גורמים 

מקומיים ליטול יוזמה ולגייס באופן עצמאי משאבים נוספים לפיתוח שירותים ייחודיים. תהליך זה 

משתקף בשני תחומים עיקריים: פעילות עצמאית של הרשויות המקומיות ופעילות של עמותות 

 ממשלתיים.-קומיות וארגונים לאמ

 א. פעילות עצמאית של הרשויות המקומיות בתחום הרווחה

מדיניות ופעילות של המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מונחות אמנם במידה רבה 

ידי הממשלה, אך רבות מהן פועלות למען פיתוח שירותי רווחה ייחודיים התואמים את צורכי -על

אחוז  75המקומית. לפי ההסכם בין הממשלה והרשויות המקומיות, הממשלה ממנת  האוכלוסייה

מתקציבי הרווחה המקומיים ואילו הרשות מכסה את יתרת התקציב. תקציב הרווחה המקומי כולל 

סעיפי הוצאה מוגדרים ויישומו נתון לבקרה ממשלתית צמודה. הממשלה אף מכוונת את פעילות 

ת חוקים, הוראות ותקנות שונות. הסדרים אלה, המיועדים להגביר את המחלקות המקומיות באמצעו

האחידות בפעילות שירותי הרווחה המקומיים, מכפיפים את פעילות הרשויות למדיניות וכללי הפעולה 

 ידי הממשלה ומקשים על יכולתם לפעול באורח עצמאי.-הנקבעים על

ידי הגדלת שיעור -משלתית עלרבות מהרשויות משתחררות באופן חלקי מרסן ההכוונה המ

אחוז. מספר רשויות אף מממנות  -25השתתפותן בכיסוי תקציב הרווחה המקומי מעבר למכסת ה

למעלה ממחצית תקציבן. השתתפות עצמית מוגדלת זו מקנה לרשויות מידה מסוימת של עצמאות 

יותר, ופיתוח המתבטאת בכמה צורות: גיוס עובדים נוספים, מתן שירותים קיימים בהיקף נרחב 

שירותים חדשים העונים על צרכים ייחודיים של האוכלוסייה המקומית. השוואה בין פעילות השירותים 

החברתיים של הרשויות ביישובים שונים אכן מצביעה על קיום פערים, לעיתים ניכרים, ביניהם במגוון 

 ובהיקף השירותים המוקצים לאוכלוסיות שונות.

 

 ממשלתיים נוספים ברמה המקומית-יות וארגונים לאב. פעילות עמותות מקומ

בשנים האחרונות חל תהליך מואץ של פיתוח עמותות מקומיות העוסקות בהקצאת שירותי רווחה 

שונים, רבות מעמותות אלה הוקמו ביוזמה ממשלתית, גופים ארציים נוספים ורשויות מקומיות
2
. 

ידי הממשלה )משרד -ה במשותף עלעמותת אשל לתכנון ופיתוח שירותים לקשישים, שהוקמ

הבריאות, ומשרד העבודה והרווחה( וג'וינט ישראל מהווה דוגמא מובהקת לדפוס ארגוני כזה. אשל 

סייעה בהקמת עשרות עמותות מקומיות לתכנון ופיתוח שירותים לקשישים, הפועלות ביישובים רבים 

וטלים חלק אנשי ציבור מקומיים, נציגי ידי הנהלות ציבוריות, שבהן נ-בארץ. עמותות אלו מנוהלות על

ארגונים וולונטריים שונים העוסקים באספקת שירותים לקשישים ונציגי הקשישים עצמם. מטרת 

עמותות אלה היתה לאתר את צורכי הקשישים ביישוב ולפתח שירותים ההולמים צרכים אלו. 

                                                 
2
 .1996על פעילות העמותות המקומיות ראה קטן,  
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צית(, ועל כן היו נתונות העמותות שהוקמו קיבלו אמנם סיוע ממשלתי וסיוע מאשל )העמותה האר

להשפעה חזקה של גורמים מרכזיים, אך מעמדן החוקי כעמותות, המבנה הארגוני שלהן 

סיפקו מרחב לטיפוח יוזמות מקומיות ייחודיות. לאחרונה הקימו  –והאידיאולוגיה המנחה את פעולתן 

לתכנן ולפתח  אשלים, המיועדת –משרד העבודה והרווחה וג'וינט ישראל  עמותה ארצית נוספת 

שירותים לילדים בדומה למתכונת שבה פועלת אשל בקרב הקשישים. הכוונה היא להקים במשותף 

ידי גורמים מקומיים ויפתחו שירותים ההולמים את צורכי הילדים -עמותות מקומיות שינוהלו על

חותם ביישובים השונים. צעד זה משקף, ללא ספק, נכונות לעודד התארגנות מקומית, גם אם נוכ

המודגשת של הארגונים הארציים כגורמים מממנים ומסייעים עשויה להגביל במידה מסוימת 

 התפתחות של מגמות עצמאיות.

עידוד הקמת עמותות מקומיות בשירותים ספציפיים משתלב במגמת ההפרטה החלקית, ההולכת 

ומתחזקת בשנים האחרונות בתחום הרווחה
3

רכזיים שבהם, הוא . למגמה זו ביטויים שונים, שאחד המ

ממשלתיים, כולל ארגונים -העברת האחריות על אספקת שירותים ממלכתיים שונים לידי גורמים לא

ארציים הפועלים ברמה המקומית וארגונים בעלי אוריינטציה מקומית מובהקת. תהליך זה מתרחש 

מוכות ושירותים  בתחומים שונים כמו שירותי הסיעוד לזקנים, מרכזי חירום לילדים, מקלטים לנשים

לנכים. תהליך זה של עידוד הקמת עמותות מקומיות וארגונים מקומיים אחרים, מחזק  את הייחוד 

מקומי של השירותים החברתיים הפועלים ברמה המקומית. ויוצר פערים בין יישובים שונים בשירותים 

המסופקים לאוכלוסייתם.
4

-ל ארגונים אלו עלהממשלה ממשיכה עם זאת לכוון לווסת את פעולתם ש 

 ידי סיוע במימון, קביעת סטנדרטים ובקרה.

שירותי הרווחה המקומיים כוללים אפוא שני רבדים עיקריים. רובד אחד, בו ניכרת השפעה ממשלתית 

ידי מידה רבה של דמיון בין יישובים שונים בסוגי השירותים הניתנים לאוכלוסייה -רבה, מאופיין על

כב משירותים ייחודיים שפותחו ביוזמה מקומית עצמאית ושבהם ההשפעה ובהיקפם, הרובד השני מור

הממשלתית היא מוגבלת. ממדיו של רובד זה שונים מיישוב ליישוב והוא מותנה בנכונות הרשות 

המקומית וגורמים מקומיים אחרים להשקיע בפיתוח שירותים ייחודיים, ובהיקף המשאבים הכספיים 

 ייס ולהועיד למטרה זו.אותם הם מוכנים ומסוגלים לג

 . הציר העדתי2

פלורליזם עדתי בשירותי הרווחה מתבטא בפעילות ארגונים עדתיים ברמה ארצית ומקומית המספקים 

שירותים בלעדיים לאוכלוסיות המשתייכות לאותה עדה. מידת הפלורליזם העדתי עשויה להתחזק ככל 

ותים ויהוו בכך תחליף לשירותים הממלכתיים שיהיו ארגונים עדתיים שיספקו מגוון רחב יותר של שיר

המיועדים לאוכלוסייה כולה ללא הבחנה עדתית כלשהי. אפשרות זאת מותנית בשילוב של שלושה 

 גורמים: 

)א( ארגונים עדתיים המגלים נכונות לספק שירותי רווחה ולגייס לכך משאבים הן ממקורות עצמיים והן 

 גופים אחרים(. ממקורות חיצוניים )ממשלה, רשויות או

)ב( נכונות הממשלה להפקיד בידי ארגונים עדתיים את האחריות להספקתם השירותים, תוך הקצאת 

 משאבים כספיים מן הקופה הממשלתית לצורך מימוש אחריות זו. 

 ידי ארגונים עדתיים. -)ג( נכונות צרכנים להעדיף שימוש בשירותים המוצעים על

                                                 
3

 .  1999; וקטן ולבנשטיין, 1996על תהליכי ההפרטה ראה אייזנשטדט,   
4

 .1997על פערים בין יישובים בהקצאת השירותים החברתיים ראה קטן,   



157 

ביותר.  בעוצמה חלשהועלים בזירת שירותי הרווחה האישיים מסתבר כי שלושת הגורמים האלו פ

בישראל קיימים אמנם ארגונים עדתיים רבים, שכל אחד מהם מאגד בתוכו כחברים את העולים 

שהגיעו במהלך השנים לישראל ממדינה מסוימת או ממספר מדינות סמוכות. קיים לפחות ארגון עדתי 

בלבד( ממנה הגיעו ביום מן הימים יהודים לישראל  אחד לכל אחת ממדינות המוצא )למעט מעטות

)ניתן להזכיר, לדוגמא, את התאחדות יוצאי סוריה, ארגון יוצאי תימן, ארגון עולי הולנד, התאחדות 

אפריקה, ארגון עולי מרכז אירופה, -יוצאי רומניה, התאחדות יוצאי פולין, הפדרציה של עולי דרום

התאחדות עולי בוכרה, ארגון עולי צרפת, התאחדות עולי צפון המאגד את יוצאי גרמניה ואוסטריה, 

 המועצות )לשעבר(.-אפריקה והתאחדות עולי ברית

ידי ייעוץ, מתן מידע -חלק מארגוני העולים עוסק כיום בעיקר בסיוע בקליטת עולים חדשים, בעיקר על

ות ושתדלנות אישית. בנושאים שונים, תיווך בין העולים והרשויות הממלכתיות והמקומיות הרלבנטי

ידי המערך -חלק קטן בלבד מארגוני העולים מספק שירותי רווחה נוספים לאלה המסופקים על

הממלכתי והעירוני, המיועדים בעיקר לזקנים. ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון יוצאי הולנד, ארגון יוצאי 

 –ילת היהודים הספרדים בחיפה יוון, התאחדות יוצאי בולגריה, עמותה של עולים מדרום אפריקה וקה

אבות המיועדים בעיקר לחברי ארגונים אלו. חלק מהארגונים, כמו התאחדות -כל אלה מפעילים בתי

הברית וקנדה, מפעילים מועדונים לזקנים ומעודדים פעילות של עזרה הדדית. בארגון -יוצאי ארצות

יקר בסיוע לקשישים בקהילה עולי מרכז אירופה, לדוגמא, פועלת מחלקה סוציאלית העוסקת בע

 )ביקורי בית, הלוואות כספיות וכדומה(.

מסתבר כי מעבר לכך אין לארגונים העדתיים כל רצון, נכונות או יכולת כספית לשמש תחליף לפעילות 

המדינה או גורמים אחרים בתחום אספקת שירותי הרווחה. ארגונים אלו גם לא פיתחו עמותות 

עדתית המספקות שירותים חברתיים ברמה המקומית. המדינה מצידה  מקומיות בעלות אוריינטציה

לא עודדה את הארגונים העדתיים לפעול בתחום זה. עם זאת היא עודדה את מעורבותם של ארגונים 

אלו בקליטה חברתית של עולים. נראה, אפוא, שהארגונים העדתיים לא יצרו "זירות רווחה פרטיות" 

 רותי הרווחה הממלכתיים והמקומיים.משמעותיות המהוות תחליף לשי

 . הציר הדתי והלאומי3

קיומו של פלורליזם על בסיס דתי ולאומי מתבטא בקיומם של ארגונים דתיים ולאומיים ייחודיים 

המספקים שירותים לחבריהם. ארגונים מעין אלו קיימים הן במגזר הערבי והן במגזר היהודי בישראל 

והם פועלים בהיקף רחב
5

ניתן להבחין בקבוצות דתיות, כמו למשל חוגים חרדיים מסוימים . בתוכם 

בירושלים, האוסרים על חבריהם לקיים קשר עם שירותי הרווחה העירוניים והממלכתיים. קבוצות אלו 

הן שוליות, היקף האוכלוסייה המשתייך אליהן מצומצם ביותר והן מקיימות מערכות שירותים נפרדות 

גישה זו מיועדת למנוע במידת האפשר כל חשיפה של חברי הקבוצות המיועדות לחבריהם בלבד. 

 לגורמים הפועלים על פי ערכים וסמלים המנוגדים לאלה המקובלים בחוגים אלו. 

לעומת קבוצות אלו, קיימים ארגונים דתיים אחרים בעיקר במגזר החרדי שבעבר נמנעו מיצירת קשר 

ם האחרונות שינו את מדיניותם והיום הם מתירים ואף עם השירותים העירוניים והממלכתיים, אך בשני

מעודדים את חבריהם לפנות לשירותי הרווחה העירוניים והממלכתיים ולקבל את אותם השירותים 

האוניברסליים להם זכאים כל אזרחי המדינה, כמו תשלומי קיצבות שונות, שירותי סיעוד לזקנים, 

וכדומה. ארגונים אלו מקיימים במקביל מערכת מסועפת סוגים שונים של עזרה אחרת, סיוע למפגרים 

ידי הגורמים החיצוניים, בהציען -של רשתות תמיכה קהילתיות המשלימות את השירותים הניתנים על

סיוע כספי בעת הצורך, אספקת אביזרים שונים )ציוד ביתי וביגוד(, ייעוץ וכדומה. רשתות סיוע  אלה 

                                                 
5

 . 1991על פעילות ארגונים אלה במגזר החרדי ראה פרידמן,   
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כנסת, וארגונים נוספים, ובמיוחד -ם ואגודות הפועלים ליד בתיכוללות קבוצות של יחידים, ארגוני

עמותות המחזיקות מוסדות ייחודיים לזקנים דתיים, עמותות העוסקות בסיוע למפגרים ועמותות 

 המסייעות לאוכלוסייה החרדית והדתית בתחום הדיור. רבות מעמותות אלה נהנות מסיוע ממשלתי. 

ברק(, בהם פועלים במקביל שירותים עירוניים ושירותים -ניבמספר יישובים )בעיקר ירושלים וב

פנימיים של האוכלוסייה החרדית בעיקר, התפתחו דפוסים של קשר ואף שיתוף פעולה בין -קהילתיים

שתי המערכות. במגזר החרדי אף התפתחו מספר ארגונים כמו "יד שרה" ו"עזר מציון", המציעים 

לים, אביזרי עזרה שונים וכדומה( לכל נזקק ושירותיהם חו-סוגים שונים של סיוע )הסעות לבתי

התרחבו מעבר לאוכלוסייה הדתית. ארגונים אלו, שבהם מסתייעים גם חילונים רבים, מקיימים קשרים 

 ידם.-הדוקים עם רשויות ממלכתיות ועירוניות ונתמכים על

יועדים לכל האוכלוסייה יהודי: שירותים ממלכתיים ועירוניים המ-תופעה דומה קיימת גם במגזר הלא

פורמליות, כאשר פרטים, משפחות -פועלים במקביל ובשילוב עם רשתות תמיכה קהילתיות לא

וקבוצות מסתייעים בשתי מערכות אלו. ברוב היישובים הערביים פועלות מחלקות רווחה מקומיות לצד 

המציעים לאוכלוסייה  ארגונים בעלי אוריינטציה דתית, כמו התנועה האיסלמית והכנסיות הנוצריות,

שירותים חברתיים שונים. ארגונים אלו אינם מונעים מחבריהם את הפנייה לשירותי הרווחה של 

הרשויות המקומיות. יתר על כן, ביישובים לא מעטים אף קיים קשר בין שירותי הרווחה של הרשויות 

עזרה חומרית( המצוי והארגונים הדתיים, הכולל, בין השאר, הפניית תושבים לקבלת סיוע )כמו 

 ברשותו של אחד הגורמים.

ארגונים דתיים מספקים גם סוגים שונים של שירותי רווחה שאינם מסופקים כלל או מסופקים בצורה 

ידי השירותים הממלכתיים והעירוניים. עם זאת, הרוב המכריע של ארגונים אלו אינו -חלקית בלבד על

ת לשירותי הרווחה המקומיים והממלכתיים )כמו ביטוח מונע מהחברים ולעתים אף מעודד אותם לפנו

לאומי( לצורך קבלת סיוע. חלק מפעילי ארגונים אלו אף יצרו עם עובדי שירות הרווחה קשרי שיתוף 

פורמלי. התופעה של הידוק הקשר בין החרדים ושירותי הרווחה -פעולה במישור הפורמלי והבלתי

ם האחרונות. היא מתפתחת במקביל למעורבות הממלכתיים והמקומיים הולכת וגוברת בשני

 הפוליטית האינטנסיבית של נציגי אוכלוסייה זו ברשויות המקומיות ובממשלה.

 מפלגתי -. הציר הפוליטי4

פלורליזם המעוגן בציר המפלגתי משקף מצב בו המפלגות או תנועות חברתיות בעלות אוריינטציה 

ולציבור תומכיהן.  התופעה של מפלגות פוליטיות אידיאולוגית מספקות שירותי רווחה לחבריהן 

ותנועות חברתיות הפועלות כספקיות של שירותי רווחה אינה זרה לנוף הישראלי ולהפך, מרבית 

המפלגות הפוליטיות בישראל מילאו בעבר תפקידים חברתיים שונים מעבר לתפקידים הפוליטיים 

הדומיננטיות שלהן הן בתקופה שלפני המקובלים. פעילותן של המפלגות בתחום זה שיקפה את 

הקמת המדינה )תקופת היישוב( והן לאחר הקמתה, ולא בכדי כונתה אז מדינת ישראל "מדינת 

המפלגות". מעורבות המפלגות בעבר התבטאה בכך, שהן סיפקו, באורח ישיר או באמצעות ארגונים 

ן ולתומכים נוספיםהקשורים אליהן, שירותים חברתיים ספציפיים במספר תחומים לחבריה
6
. 

בתחום הדיור פעלו חברות שיכון שהיו בעלות זהות מפלגתית )חברת "שיכון עובדים", שהיתה קשורה 

ידי מפא"י; חברת "סלע" שהיתה בעלת זיקה להסתדרות העובדים -להסתדרות הכללית שנשלטה על

ל, וחברת הלאומית, שהיתה קשורה לתנועת "החרות", חברת "משכנות" שהיתה קשורה למפד"

"מפדה אזרחי" שהיתה קשורה למפלגה הפרוגרסיבית(. חברות אלו  הקימו בארץ שכונות שהיו 

                                                 
6
 על פעילות המפלגות בתחום זה ראה ליסק, תשנ"ט. 
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בעלות גוון פוליטי מובהק והיו מיועדות לחברים ולתומכים: שכונות ומעונות עובדים, שכונות "סלע", 

 שכונות הפרוגרסיביים, שכונות דתיות וכדומה.

חולים, שהיתה להן -בהספקת השירותים  באמצעות קופות בתחום הבריאות היו המפלגות מעורבות 

חולים לאומית, שהיתה -חולים של הציונים הכלליים; קופת-זיקה מפלגתית. במערך זה נכללו קופת

חולים הכללית, -מסונפת להסתדרות העובדים הלאומית, שהיתה מזוהה עם מפלגת "חרות"; וקופת

מפא"י, ולאחר מכן מפלגת העבודה תפקיד  שהיתה מסונפת להסתדרות העובדים, שבה מילאה

מכריע. גם חברות בשתי מפלגות נוספות, הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל, זיכתה את חבריהן 

חולים הכללית. דבר זה נעשה במסגרת הסכם בין ההסתדרות לבין -בשירותי בריאות של קופת

 א"י עד לסוף שנות השבעים.מפלגות אלו והוא שיקף את שיתוף הפעולה ההדוק בינן לבין מפ

לגבי שירותי חינוך, הרי שהזרמים שהתקיימו במערכת החינוך עד לחקיקת חוק חינוך ממלכתי 

בראשית שנות החמישים  )זרם העובדים, הזרם הכללי, זרם המזרחי וזרם האגודה( היו בעלי זיקה 

תנועתית-מפלגתית
7

ך ל"אגודת ישראל". , לאחר חקיקת החוק המשיך להתקיים זרם האגודה שהשתיי

ידי ארגונים -כמו כן המשיכו להתקיים מסגרות מצומצמות יותר, כמו פנימיות לילדים ולנוער שהוקמו על

 בעלי זהות פוליטית ברורה או מוסווית כמו "נעמת", "הנוער הציוני", "ביתר" ו"משען". 

ימו תנועות מעורבותן של המפלגות ניכרה בעבר גם בתחום ההתיישבות: חלק מהמפלגות הק

התיישבות, שארגנו קבוצות אזרחים ודאגו להתיישבותן וקליטתן בחבלים שונים של הארץ. הקצאת 

מפלגתי. ראוי להזכיר בתחום זה את תנועת -הקרקעות להתיישבות היתה על בסיס מפתח תנועתי

בי המושבים שהיתה בעלת זיקה למפא"י; איגוד מושבי הפועל המזרחי הקשור למפד"ל; איגוד מוש

"חרות" הקשור לליכוד; איגוד מושבי העובד הציוני, שהיה קשור לליברלים העצמאיים; והתנועות 

הקיבוציות, שכל אחת מהן היתה קשורה למפלגה פוליטית אחרת. תנועות אלו דאגו למירב הצרכים 

ת של חבריהן, בעיקר באמצעות תיווך בינם לבין מוסדות המדינה והסוכנות היהודית )שהיתה אחראי

על נושא ההתיישבות(, אך גם באמצעות אספקת סיוע ישיר. התנועה הקיבוצית מהווה דוגמא 

מובהקת למסגרת חברתית בעלת אוריינטציה אידיאולוגית, שפיתחה עבור חבריה שירותי רווחה 

 עצמאיים שחלקם היה מנותק לחלוטין משירותי הרווחה הממלכתיים.

כרוכה בתופעה כוללת יותר של פעילות עסקני מפלגות מעורבות המפלגות בתחום השירותים היתה 

שמילאו תפקידי תיווך בין חבריהן לבין רשויות המדינה במישור הארצי והמקומי. החברות במפלגה 

ידי אזרחים רבים כאמצעי להשגת -)בעיקר במפלגות הקואליציה שהשתתפו בממשלה( נתפסה על

דיור וכדומה(. סוג זה של מעורבות תרם טובות הנאה שונות )סיוע במציאת תעסוקה ובהשגת 

 להגברת הנטייה להצטרף למפלגות פוליטיות, ולהגברת הזיקה של החברים אליהן.

תפקידם הדומיננטי של מפלגות ותנועות חברתיות כמו ההסתדרות ומעורבותן בתחום השירותים 

ם את המצב החברתיים נשחקו במידה משמעותית ביותר בשנים האחרונות. יש אף כאלו המתארי

הנוכחי כ"קץ המפלגות"
8

. היחלשות המפלגות והכרסום הרב שחל בתפקידים החברתיים אותם הן 

מילאו בחברה הישראלית נובע ממספר גורמים, ביניהם המעבר לשיטת בחירות ישירה של ראש 

הממשלה וראשי הרשויות המקומיות; הנהגת שיטת הבחירות המוקדמות לבחירת מועמדי המפלגות 

ות לכנסת, התארגנות של קבוצות אינטרסים המעדיפות להפעיל לחצים ישירים על מקבלי הגדול

ההחלטות; התחזקות אמצעי התקשורת ההמוניים היוצרים קשר ישיר בין המנהיגים הפוליטיים 

והאזרחים; תחושת אכזבה בקרב חוגים שונים מתפקוד המפלגות; וכמובן הגידול בהיקפם של 

ידיהם. במקביל להיחלשות -מקומיים והרחבת "כיסוי" האוכלוסייה עלהשירותים הממלכתיים וה

המפלגות חל גם כרסום משמעותי ביותר בכוחה של ההסתדרות ומהפך בתנועה הקיבוצית, שהביאו, 

                                                 
7
 .6פרק החינוך בדו"ח זה עוסק בכך בהרחבה, ראה אדלר ובלס פרק  
8

 .1998על תהליך זה ראה קורן,   
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בין השאר, לצמצום השירותים החברתיים הנפרדים ולהשתלבות העובדים הסוציאליים הקיבוציים 

 . במחלקות הרווחה במועצות האזוריות

השחיקה שחלה בתפקידים החברתיים אותם מילאו בעבר המפלגות והתנועות אינה חלה על כל 

המפלגות. בשנים האחרונות פיתחה מפלגת ש"ס )מפלגה מזרחית חרדית( סגנון ותכני פעולה, 

הדומים בעיקרם לתפקידים שאותם מילאו המפלגות הפוליטיות בעבר. תנועת ש"ס מספקת, 

ידי המדינה. שירותים אלו -ת, מגוון רחב של שירותים חברתיים הנתמכים עלבאמצעות עמותות שונו

ספר, שירותי בריאות, סיוע כספי בעת מצוקה, אספקת אביזרים שונים, סיוע -ילדים, בתי-כוללים גני

בדיור וכדומה. שירותי רווחה אלו מיועדים להדק את הזיקה בין ש"ס לבין ציבור תומכיה )בעיקר 

עיירות פיתוח(. גם מפלגות חרדיות נוספות )כמו אגודת ישראל( מספקות שירותים תושבי שכונות ו

שונים לחבריהן הן באורח ישיר והן באמצעות עמותות שונות. המודל של ש"ס, שהתפתח והתעצם 

בשנים האחרונות, והצלחתה להעמיק את חדירתה למגזרי אוכלוסייה שונים דרך אספקת שירותי 

תנועתית להקים עמותות דומות. בהקשר -רמים אחרים בעלי אוריינטציה פוליטיתחינוך ורווחה, עורר גו

זה ניתן להזכיר את "דור שלום" ו"הברית החברתית", עמותות המזוהות עם השמאל החילוני, אך רק 

לחלקן זיקה מפלגתית ישירה. עמותות אלו מציעות לאוכלוסיות מצוקה שירותי רווחה כמו הפעלה 

מידע על זכויות, וייעוץ בפנייה לרשויות הממלכתיות. יש כאן ניסיון ליצור משקל בשעות אחה"צ, מתן 

 נגד ולאזן את חדירתה של ש"ס למגזרי אוכלוסייה שונים.

האם תופעות אלו מעידות על אפשרות של תחיית המפלגות ושיבתן בצורה גלויה או סמויה לתפקידים 

 תשובה ברורה לשאלה זו.  החברתיים אותם הם מילאו בעבר? בשלב זה קשה לספק

 מקצועי-. הציר תעסוקתי5

ידי איגודים מקצועיים, אגודות -מקצועי מתבטא בקיום שירותי רווחה שנוסדו על-פלורליזם תעסוקתי

פרופסיונליות ומקומות עבודה ומיועדים לחברים או לעובדים. בישראל קיימת מסורת ארוכה של 

רווחה לחבריהם. הסתדרות העובדים הכללית סיפקה  מעורבות איגודים מקצועיים באספקת שירותי

לחבריה, במשך שנים, בנוסף לשירותים מקובלים של איגוד מקצועי, גם שירותי רווחה שכללו את 

חולים; שירותים מוסדיים וקהילתיים לאוכלוסייה המבוגרת; הלוואות -שירותי הבריאות באמצעות קופת

חברתיים באמצעות יחידה לשכונות -ותים קהילתייםכספיות במצבי מצוקה באמצעות "משען"; שיר

ולפעילות קהילתית; סיוע בדיור באמצעות חברות שיכון הסתדרותיות ושירותי ביטחון סוציאלי 

באמצעות שבע קרנות פנסיה הסתדרותיות. בעבר אף פעלה במסגרת האגף לאיגוד מקצועי של 

ודה. נעמת, ארגון הנשים של ההסתדרות יחידה שעסקה בפיתוח שירותי רווחה במקומות עב

ההסתדרות, פיתח שירותים שונים לחברות ההסתדרות שכללו בין השאר מעונות יום לילדים וייעוץ 

 משפטי לנשים בנושאים שונים. 

הסתדרות העובדים סיפקה, ללא ספק, לחבריה מערכת מסועפת של שירותים חברתיים,  עם זאת, גם 

ה הגיעה לשיאה, השירותים אותם היא סיפקה לחבריה היוו בתקופה בה פעילות ההסתדרות בתחום ז

בראשית  –תחליף חלקי בלבד לשירותים שסיפקה המדינה. מעורבות זו חדלה למעשה עם עלייתה 

של מנהיגות חדשה בהסתדרות שהחליטה להתרכז בפעילות המסורתית של הארגון  –שנות התשעים 

( ולחדול מהפעילויות האחרות ובכללן אספקת כאיגוד מקצועי )הגנה על רמת השכר ותנאי עבודה

שירותים חברתיים. התחום היחיד שבו עדיין מעורבת ההסתדרות כספקית שירותים חברתיים הוא 

החזקת מוסדות ומועדונים קהילתיים לזקנים, אך בהתאם למדיניותה היום יש כוונה להשתחרר 

ם בתחום הביטחון הסוציאלי מוקדם ככל האפשר גם מעיסוק זה. ההסתדרות ממשיכה לפעול ג

 באמצעות שבע קרנות פנסיה ההסתדרותיות.
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האיגוד המקצועי הנוסף הפועל בישראל, הסתדרות העובדים הלאומית, אימץ גם הוא את דפוסי 

פעילותה של ההסתדרות הכללית, ופיתח פעילויות שונות בתחומי הרווחה, הבריאות, הדיור והביטחון 

 ארגון זה בתחום הרווחה נחלשו בשנים האחרונות. הסוציאלי. גם פעולותיו של 

מעורבותם של האיגודים המקצועיים בתחומי הרווחה תרמה גם להתפתחותן של יחידות רווחה בתוך 

מקומות עבודה
9

מקומות  -60עובדים מקצועיים, בכ -130פעלו יחידות רווחה, שהעסיקו כ -1996: ב

שורים לבעיות ספציפיות של עובדים במקומות עבודה. יחידות כאלה מספקות בעיקר שירותים הק

ידי הרשויות המקומיות -העבודה ואינן מתיימרות לשמש תחליף לשירותי הרווחה המסופקים על

וגורמים אחרים. יתר על כן, חלק ניכר מזמנם של עובדי הרווחה במקומות העבודה מוקדש למתן מידע 

בין העובדים לבין שירותים אלו. יחידות הרווחה לעובדים על שירותי הרווחה הפועלים בקהילה ותיווך 

עוסקות גם בתפקידים שונים שאינם נכללים בשירותי הרווחה האחרים כמו: ייעוץ למנהלים בנושאים 

הקשורים לניהול משאבי אנוש, טיפול בבעיות אישיות וחברתיות שונות המתעוררות במקום העבודה, 

ות תרבות ונופש לעובדים, ארגון קורסי הכנה לעובדים בית אצל עובדים חולים, ארגון פעיל-ביקורי

המתקרבים לגיל פרישה, מתן הלוואות לעובדים הנזקקים לסיוע מיוחד, פיתוח חנויות רווחה לעובדים 

וכדומה. מקומות עבודה אלה וגם מקומות עבודה בהם לא פועלות יחידות רווחה מציעים לעובדיהם 

ביטוח רפואי, סיוע בטיפולים רפואיים, מימון לימודים מגוון רחב של שירותים נוספים כמו: 

והשתלמויות, ארוחות מוזלות, מעונות יום לילדים, קייטנות סיוע בדיור ומענקים כספיים שונים
10
. 

חלק ממקומות העבודה מציעים אפוא לעובדיהם שירותי רווחה ייחודיים המשפרים בצורה משמעותית 

מות העבודה בהענקת שירותים אלה יוצר גיוון רב בהיקף את איכות חייהם. השוני הרב בין מקו

ובאיכות השירותים הייחודיים אותם מקבלים העובדים בנוסף לשכר ולהטבות הניתנות בתוקף חוקים 

 שונים.

 סיכום 

סקירת מגמות ההתפתחות בצירים השונים מצביעה על תפקידה המרכזי של הממשלה בעיצוב 

ונתם. מרכזיותה נובעת בעיקר מהיותה המממן העיקרי של השירותים החברתיים במדינה ובהכו

שירותי הרווחה במדינת ישראל. הממשלה היא אף היוזמת המרכזית בתחום החקיקה והיא אחראית 

 –למימוש ויישום החוקים. אמנם אספקת מרבית שירותי הרווחה לאוכלוסייה אינה באחריות הממשלה 

אך הממשלה  -גונים וולונטריים שונים וחברות פרטיות ידי הרשויות המקומיות, אר-היא מתבצעת על

מתפקדת כמפקחת עליונה על ספקי השירותים באמצעות הוראות והנחיות שונות. היא אחראית גם 

 להפעלת מנגנוני בקרה על פעולתם של ארגונים אלה. 

ההכרה בכך שהממשלה ממלאת תפקיד מרכזי בתחום שירותי הרווחה חדרה בישראל לתודעה 

בורית ומקובל לייחס לממשלה את האחראיות לרווחת האוכלוסייה. חריגה מאחריות זו מעוררת הצי

ביקורת רבה. בצד הדגש על תפקידה המרכזי של הממשלה התורם למידה רבה של הומוגניות 

ואחידות בשירותים החברתיים בישראל, מצביעה הסקירה על התפתחות מגמות פלורליסטית ואף 

 גזרים של החברה הישראלית.סקטוריאלית במספר מ

בציר המקומי ניכרת אמנם שליטת הממשלה על שירותי הרווחה המקומיים, התלויים במימון 

הממשלתי, אך בשנים האחרונות התפתחו מספר ביטויים מובהקים של פלורליזם מקומי: במספר לא 

מאיים; ביישובים מועט של רשויות מקומיות פותחו תכניות רווחה ייחודיות הממומנות ממקורות עצ

מסוימים הוקמו עמותות מקומיות שתפקידן לשלב ולתאם בין משאבים חיצוניים ומקומיים שיוקדשו 

                                                 
9
 . 1998גל וקטן, -ראה בר 
10
 .1999גל, -ראה על כך גל ובר 
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לפיתוח שירותים העונים על צורכי האוכלוסייה המקומית;  וכן קיימת ביישובים שונים פעילות של 

שובים שונים, עם זאת, ארגונים וולונטריים ועסקיים מקומיים המספקים שירותי רווחה לתושבים. היי

זה מזה במספר הארגונים המקומיים, בתחומי המעורבות שלהם, ובעוצמת פעילותם. ציר זה מאופיין 

 אם כן בהתפתחות גוונים מקומיים של שירותי הרווחה, אך לא נוצרו "זירות רווחה פרטיות" מגובשות.

ידי -תי הרווחה המסופקים עלהציר העדתי לא היווה בסיס להתפתחות שירותי רווחה נבדלים. שירו

מספר קטן של ארגוני עולים מיועדים בעיקר לאוכלוסייה המבוגרת ואינם מתיימרים לשמש תחליף 

 לשירותים  הממלכתיים.

-בציר הדתי חלו במהלך השנים מספר התפתחויות, כאשר ארגונים דתיים )באוכלוסייה היהודית והלא

ים לקהילותיהם. חלק מהם קיימו קשר עם רשויות הרווחה יהודית( פיתחו שירותי רווחה שונים המיועד

הממלכתיות, אך ישנם גם ארגונים דתיים שביקשו לעצב "זירות רווחה פרטיות" תוך ניתוק חבריהם 

מכל זיקה לשירותי רווחה חיצוניים שבהם מעורבת החברה החילונית. המגמה המסתמנת בשנים 

ן הארגונים הדתיים לבין רשויות הרווחה הממלכתיות, חיזוק הקשר בי -האחרונות היא הפוכה דווקא 

 להוציא חוגים דתיים שוליים המתמידים עדיין בסגירותם וניתוקם מן הסביבה.

ידי פעילות סקטוריאלית ענפה בתחום שירותי הרווחה, אך -מפלגתי התאפיין בעבר על-הציר הפוליטי

ף חל צמצום של "זירות הרווחה מצב זה השתנה, ומרבית המפלגות נטשו את התחום. במקביל א

הפרטיות", שהתקיימו בעבר בתנועות ההתיישבות ובעיקר בקיבוצים. פעילותה של מפלגת ש"ס 

בשנים האחרונות מהווה תפנית בתמונת המצב המאפיינת את הציר הפוליטי והיא משקפת במידה 

ום החינוך, ש"ס מסוימת חזרה למצב שהיה קיים בעבר. ראוי עם זאת לציין, כי להוציא את תח

)באמצעות עמותות שונות שהוקמו ביוזמתה( מספקת בעיקר שירותים נוספים לאלה המסופקים 

ידי המדינה והרשויות המקומיות. פעולתה של ש"ס אף עוררה תנועות וגופים -באורח ישיר או עקיף על

ו הן מוגבלות פוליטיים אחרים לחזור ולפעול בקרב אוכלוסיית יעד דומות. בשלב זה פעילויות אל

 בהיקפן.

ידי חיסול כמעט מוחלט של פעילות ההסתדרות כספק של -מקצועי מאופיין על-הציר התעסוקתי

שירותי רווחה, אך במקביל חל גידול בפעילות בתחום זה של מקומות עבודה שונים המציעים 

 לעובדיהם מגוון של שירותים ייחודיים. 

 ידי פעילות מקבילה של גורמים שונים ואף סותרים.-על לסיכום, שירותי הרווחה בישראל מאופיינים

הממשלה ממשיכה למלא תפקיד מרכזי בקביעת המדיניות, בעיצוב דפוסי הפעולה ובמימון שירותי  .א

 הרווחה בישראל.

"זירות רווחה פרטיות" שפעלו בעבר התפוררו: הסתדרות העובדים צמצמה באורח משמעותי את  .ב

חינוך ורווחה; רוב המפלגות הפוליטיות חדלו לספק שירותים פעילותה כספק שירותי בריאות, 

לחבריהם ולאוכלוסיות נוספות; התנועה הקיבוצית ביטלה רבים משירותי הרווחה הייחודיים 

 לחבריה.

רשויות עירוניות, עמותות מקומיות וארגונים פרטיים פיתחו שירותים ייחודיים ברמה המקומית  .ג

 יים.בצד השירותים הממלכתיים והעירונ

חרדי )הן בקרב האוכלוסייה היהודית והן -רשתות תמיכה וארגונים המשתייכים בעיקר למגזר הדתי .ד

בקרב האוכלוסייה הערבית( מספקים מגוון רחב של שירותים לאוכלוסייה הדתית ולעתים אף 

לאוכלוסיות נוספות. רבים מארגונים אלה מקיימים קשר עם הרשויות הממשלתיות והעירוניות, ורק 

 קצתם נמנעים מזיקה זו.מ
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פעילות עמותות של מפלגות ש"ס בתחומי החינוך והרווחה היא חריג מובהק מהמגמה הכללית של  .ה

הינתקות מפלגות מהעיסוק בהקצאת שירותים חברתיים. היא מסמנת שיבה לדפוס של יצירת 

ם ידי מפלגה. התפתחות זו ניכרת בשלב זה בעיקר בתחו-"זירת רווחה פרטית" הנשלטת על

החינוך. פעילות דומה בתחום החינוך מאפיינת גם את המפלגות החרדיות האשכנזיות השולטות 

 על החינוך העצמאי.

נראה כי תהליכים כלכליים חברתיים ופוליטיים המתרחשים בחברה הישראלית, עשויים להביא 

להניח כי להתחזקות מגמות הפלורליזם והסקטוריאליזם, בזירת השירותים החברתיים אם כי ניתן 

 הממשלה תמשיך למלא בתחום זה תפקיד מרכזי. 

 מקורות

(, "סוגיות בהפרטת השירותים החברתיים בישראל: שירותי הסיעוד ושירותי 1996אייזנשטדט, מ., )

אביב: -, תלמגמות ותמורות –שירותי רווחה אישיים י. קטן )עורך( -תקון ומניעת עבריינות" ב

 אביב.-אוניברסיטת תל –ישראל והוצאת רמות המרכז לחקר המדיניות החברתית ב

אביב, -, תל399(, מערכות הרווחה הנלוות לעבודה בישראל, נייר דיון מס' 1999גל ד., )-גל, ג., ובר

 אביב.-מרכז ספיר ליד אוניברסיטת תל

, שירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות(, 1994דורון, א., )

 ים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.ירושל

ליסק, מ., )תשנ"ט(, העלייה הגדולה בשנות החמישים, כישלונו של כור ההיתוך, ירושלים, מוסד 

 ביאליק.

, ירושלים, מכון ירושלים למחקרי מקורות מגמות ותהליכים –החברה החרדית (, 1991פרידמן, מ., )

 ישראל.

 אביב, הקיבוץ המאוחד.-, תלמוקרטיה הישראלית במצוקההד –קץ המפלגות (, 1998קורן, ד., )

י. קטן )עורך(, -ממשלתיים בשירותי הרווחה האישיים, ב-(, מעורבות ארגונים לא1996קטן, י., )

אביב: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל -תל שירותי רווחה אישיים מגמות ותמורות,

 אביב.-אוניברסיטת תל –והוצאת רמות 

י. קטן -(., "שלטון מרכזי ושלטון מקומי בזירת שירותי הרווחה האישיים" ב1996, א., שרר מ., ), ינאי--

אביב: המרכז לחקר המדיניות -תלשירותי הרווחה האישיים: מגמות ותמורות, )עורך(, 

 אביב. -אוניברסיטת תל –החברתית בישראל והוצאת רמות 

ד. -אביב", ב-יים, מבט השוואתי על מטרופולין תל(, "מגמות ביזור בשירותי הרווחה האיש1997, )--

-תליפו, תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית, -אביב-מחקרי תלג. מנחם )עורכים(, -נחמיאס ו

 אביב.-אוניברסיטת תל –אביב, הוצאת רמות 

, ירושלים, משמעויות ולקחים –עשר שנים לחוק ביטוח סיעוד (, 1999, קטן י., לבנשטיין א., )--

 רכז לחקר המדיניות החברתית בישראל. המ

Bargal D., Katan J. (1998) “Social Work in the World of Work: the Case of Israel” in F. 

M. Loewenberg  (ed.) Meeting the Challenges of a Changing Society: Fifty 

Years of Social Work in Israel, Jerusalem. The Magnes press.   
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8 
 תהליכי עלייה וקליטה 

 ריטה סבר

אחוז  -40אחוז מאוכלוסייתה היהודית הם מהגרים דור ראשון ו -40ישראל היא חברה של מהגרים: כ

נוספים הם דור שני שכבר נולד בארץ. שיעורים אלה גבוהים מאד אפילו בהשוואה לארצות הגירה 

 –אחוז מאוכלוסייתה; או קנדה  21ונות, אחרות כמו אוסטרליה, שבה מהווים המהגרים, ילידי ארצות ש

 11.2מהגרים לאלף נפש, לעומת  11.9קלטה ישראל מדי שנה, בממוצע,  -1994ו 1960אחוז. בין  16

הברית. בשנות -בארצות -2.4בקנדה ו 6.3באוסטרליה,  8.6גרמניה(, -במערב גרמניה )בעיקר ממזרח

מהגרים לאלף נפש,  23.7וד יותר: התשעים היה הממוצע השנתי של העולים שנקלטו גבוה ע

 הברית )המדובר במהגרים חוקיים בלבד(.-בארצות -2.6באוסטרליה ו 6.8בקנדה,  -7.6בהשוואה ל

-ההגירה לישראל מתרחשת לא כתהליך רציף, אלא ב"גלים", שמקורם בהתרחשויות משבריות, בדרך

ם קשה מאד לחזותם זמן רב ידי המדינה ולרוב ג-כלל, מחוץ למדינת ישראל, שאינן מושפעות על

מראש. ובעוד שהעיתוי של גלי ההגירה לישראל קשור בעיקר במשברים בארצות המוצא של 

המהגרים, הרי היקף המהגרים המגיע בכל גל, לעומת זאת, מושפע בין היתר, מהחלופות הפתוחות 

 בפני המהגרים באותה תקופה.

אלף נפש וכיום מונה אוכלוסייתה היהודית  56 , מנה היישוב היהודי בארץ1919שנה, בשנת  80לפני 

גדלה  1998-1948(. מאז קום המדינה, כלומר בין השנים 85מיליון )פי  -4.8של ישראל למעלה מ

מיליון,  2.7מיליון נפש; מספר המהגרים לתוכה בתקופה זו היה  -5.2האוכלוסייה הכוללת בישראל בכ

יהודים הגיע עם גל העלייה -דים. רוב המהגרים הלאיהו-אלף לא -100מיליון יהודים וכ -2.6מהם כ

יהודים, -הגדול מחבר המדינות בעשור האחרון. עד אז כמעט ולא נכנסו למדינת ישראל מהגרים לא

מאז שקמה כמדינה
1

יהודים( משקף את -. הפער החריף בין שתי הקטגוריות של מהגרים )יהודים ולא

יש לה השלכות רחבות היקף על אופי המדינה ואופי מדיניות ההגירה המורכבת של מדינת ישראל, ש

 החברה בישראל.  

הבחנה בין מדיניות הגירה לבין  –. חוקים המסדירים את הכניסה לישראל 1
 מדיניות עלייה

האחרון חל חוק השבות". ", ו"חוק הכניסה לישראלשני חוקים מסדירים את הכניסה למדינת ישראל, "

ד או נרכש באמצעות גיור(, עד לדור שלישי, ובני זוגם. שני החוקים רק על אנשים ממוצא יהודי )מול

 משקפים שתי גישות  מנוגדות להגירה לישראל:  

                                                 
1

יהודים: העובדים הזרים מצד אחד -הנתונים הללו אינם כוללים שתי קבוצות משמעותיות של מהגרים לא 
ו"מהגרי הגבול" המגיעים משטחי הרשות הפלסטינית ושבים לביתם בסוף יום/שבוע העבודה. מספרם של אלה 

 דים את היקפם בין רבע לחצי מליון נפש. נאמד במאות אלפים; גורמים אחרים אומ
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מי שאינו  –שהיא מעין "ברירת מחדל"  החוק הראשון משקף את  הגישה הרשמית כלפי  מהגרים,

קפת בחוק זה היא נכלל ב"חוק השבות" יכול להיכנס לישראל רק על פי החוק הזה. המדיניות המשת

סלקטיבית ביותר, תוך זיקה לצורכי המדינה. החוק מחייב ומאפשר כניסתם של מהגרים "נדרשים", 

כגון תיירים, מתנדבים, עובדים זרים וקובע בהקפדה כללים למניעת הפיכתם לתושבי קבע בארץ. לגבי 

נימום בקרב מי שאינם התאזרחותם קיימים תנאים מגבילים ביותר, המכוונים לצמצם את התופעה למי

 נכללים בקטגוריה "עולים".

, משקף את הגישה כלפי מהגרים שהם עולים,  הכלולים בקטגוריה "יהודים". חוק השבותהחוק השני, 

 –ההגדרה של קטגוריה זו מורכבת ביותר, ואפשר לדמותה כ"תמונת ראי" של חוקי הגזע של נירנברג 

לרדיפות בגלל זיקתו ליהדות, כפי שהוגדרה בזמנו בחוקי כל מי שעלול היה למצוא עצמו כיום מועד 

נירנברג, כלול כיום בקטגוריה של זכאי עלייה. המבחן המרכזי הוא בזיקה לקטגוריה "יהודי": מצד אחד 

בניה  –ידי הצד הנשי במשפחה: סבתא יהודייה -דם, עד לדור שלישי, הנקבע על-)כלומר קשר מוצא

נכדיה ונכדותיה בנים שנישאו  –הבנות; מי שסבתו יהודיה אך לא אמו ובנותיה, נכדיה ונכדותיה מצד 

לנשים לא יהודיות, הם בעלי זכויות עלייה אף כי אינם נחשבים יהודים על פי ההלכה( ומצד שני קשרי 

 . גיור)"בעל/אישה" של יהודי(; בנוסף, קיימת גם הזיקה ליהדות דרך  נישואין

לא הוגדר מיהו יהודי וכיצד נקבעת הזכות הנובעת מכוחו.  - 5.7.1950 -ב"חוק השבות" המקורי 

( נקבע כי "הזכויות של יהודי לפי חוק זה וזכויות עולה לפי חוק האזרחות 10/3/1970) 2בתיקון מס' 

-זוג של יהודי ולבן-( וכן הזכויות של עולה לפי כל חוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן1952)

כד של יהודי, להוציא אדם שהיה יהודי והמיר את דתו מרצון". בהמשך נקבע בתיקון זוג של ילד ושל נ

לחוק כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא איננו בן דת אחרת". הפרשנות המורחבת 

לגבי מי שהחוק חל עליו, נועדה לאפשר לבני משפחות מעורבות עד דור שלישי ליהנות מן הזכויות 

ידי החוק בלי ליצור אפליה או פיצול בקרב המשפחות; אך למעלה מזאת, החוק נועד -ות עלהמוקנ

 להעניק אפליה מתקנת לאלה שסבלו מהגדרות ה"יהדות" על פי חוקי הגזע של נירנברג.

לעומת הפרשנות הרחבה והמקלה של המושג "יהודי" בתחום הזכאות להגר לישראל על פי חוק 

בה לשרת בצה"ל(, אותו מושג זוכה לפרשנות מחמירה ומצמצמת בתחום השבות )וכן גם בתחום החו

האישות, הקבורה והרישום במרשם התושבים ובתעודת הזהות. בתחומים אלה נחשב יהודי רק "מי 

שנולד לאם יהודיה או גויר כהלכה" על פי אמות המידה ההלכתיות בגרסה האורתודוכסית השלטת 

 בישראל.

בירים את הדיווחים של "נתיב" )לשכת הקשר ליהודי חבר המדינות( לגבי ההבדלים הללו בהגדרות מס

אחוז וממשיך  15, שהגיע לכדי 1993-1989יהודים בקרב העולים מחבר המדינות בשנים -שיעור הלא

 32, -1997אחוז ב 27, -1996אחוז ב 23, -1995אחוז ב 19, -1994אחוז ב 17לעלות בהתמדה: 

-הזוג הלא-יהודים" כוללת בני זוג של יהודים וקרובי משפחה של בן-.  הקטגוריה "לא-1998אחוז ב

יהודי )היא כוללת גם נכדים ונינים של יהודים אבל שיעורם נע בין אחוז לשניים בלבד(. בנוסף 

יהודיה", )שאינם -בנות לאב יהודי ולאם לא-לקטגוריה הזאת ישנם נתונים גם על הקטגוריה של "בנים

 אחוז מעולי חבר המדינות. 18-15בין   1998-1994גודלה נע בשנים יהודים לפי ההלכה(, ש

המדיניות הכפולה הזאת מבססת בישראל גישה פרטיקולרית ולא אוניברסלית לזכויות שמקנה 

המדינה. אחת ההשלכות שלה היא קיטוב חריף בזכויות, למעשה אפליה חריפה בין "יהודים" ובין מי 

ך, למשל, זכויות "עלייה" כוללות לא רק תמיכה כספית ואחרת, אלא שאינם נכללים בקטגוריה הזאת.  כ

גם מתן אזרחות מלאה אוטומטית, זכויות הצבעה וכו'. "הגירה", לעומת זאת, איננה מקנה זכויות 

כאלה. קיומה של אפליה אינהרנטית במדיניות הקליטה של מהגרים שמה גבולות בפני החתירה 

זאת יש לזכור, כי  הסרת ההגבלות האלה, ובמיוחד האפשרות לדמוקרטיה מלאה בישראל. יחד עם 

של ביטול חוק השבות, טומנת בחובה את הסיכון, שבעתיד יהודים ייתקלו בסירוב לבקשתם להגר 
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ובכך לא תמלא עוד מדינת ישראל את ייעודה המקורי כמקום מקלט מובטח למי שנרדף על  –לישראל 

 רקע זיקתו ליהדות.

דיניות הכפולה היא יצירת קושי מהותי להפריד בין דת ומדינה בישראל, היות השלכה נוספת של המ

כלומר  –שטרם נמצא בסיס אחר מלבד הבסיס הדתי להגדרת זכאי עלייה, אלא על פי זיקתם ליהדות 

הבחנה בין מי שחל עליהם חוק השבות לעומת מי שהחוק הזה אינו חל עליהם. חוקי האישות והשיפוט 

הדין -המשפט, והוכפפו לחוקי ההלכה ולבתי-או מתחום החלטות הכנסת ובתיבתחומים אלה הוצ

הרבניים )וכתוצאה,  כרבע מעולי חבר המדינות כיום, הנחשבים כיהודים לצורכי זכויות עלייה, נחשבים 

יהודים כשהם באים להינשא או להיקבר בישראל(. בנוסף, מאבקים בין זרמים שונים ביהדות על -ללא

ת הדתיות, ובתהליכי הגיור במיוחד, מקשים מאד על פלורליזם דתי בתוך היהדות, השליטה בהגדר

המחייב ויתור על משאבי כוח רבים מצד מי ששולטים בכך כיום.  השילוב של אפליה, הגדרת זכויות לא 

על בסיס אוניברסלי אלא על בסיס פרטיקולרי, וחוסר האפשרות להפריד בין דת ומדינה, יוצר חסמים 

 תרבותיות אידיאולוגית ו/או מבנית . -ביותר בפני הסיכוי להגיע בישראל לרבחזקים 

 . עקרונות מפתח  בקליטת העלייה והשלכותיהם2

שלושה עקרונות מרכזיים מאפיינים את מדיניות קליטת העלייה ואינם מאפיינים כלל את מדיניות 

ת מקפת". לעקרונות אלה קליטת ההגירה בישראל: "דלת פתוחה"; "אזרחות מיידית"; ו"מחויבו

 השלכות רחבות על החברה הישראלית כולה.

 א. עקרון הדלת הפתוחה 

כל מי שנכלל בקטגוריות הזיקה ליהדות לפי חוק השבות, הדלת פתוחה בפניו לעלות לישראל בכל עת 

סלקטיביות בתוך קטגוריית העולים בפוטנציה. אמנם קיימים סייגים -שירצה. זהו עיקרון של אי

עים בחוק, המתייחסים לסיכון הציבור, כמו הגבלות מסיבות בריאותיות )מחלות מידבקות, מחלות הקבו

נפש וכו'(
2

או עקב מעורבות בפשיעה, אך הן אינן מיושמות לגבי עולים יהודיים מארצות מצוקה, ובפועל  

ין חלה מדי כמעט ואינן מיושמות כלל לגבי עולים יהודיים. גם בהגדרת הזכאים כתוצאה מקשרי נישוא

-פעם הרחבת המעגל, כמו במקרה של יהודי אתיופיה שהצליחו להביא להעלאת קרוביהם וקרובי

 קרוביהם מהפלשמורה.

העיקרון של מתן אפשרות לכל יהודי לעלות לישראל )ולקבל את כל הזכויות והסיוע הנובעים ממדיניות 

תפוצות. כך למשל מרבים להתגאות קליטת העלייה( היה מקור לגאווה של החברה היהודית בישראל וב

בעובדה, ש"העלייה ההמונית" בתקופת ראשית המדינה הכפילה את האוכלוסייה בתוך שלוש שנים; 

או, במלים אחרות, שהיישוב היהודי שהיה בארץ עם קום המדינה קלט עלייה בהיקף דומה לגודלו שלו, 

שג עצמו עלייה "המונית" מדגיש את וזאת בתקופה קשה מבחינה כלכלית ומהרבה בחינות אחרות. המו

הסלקטיביות. העיקרון הזה קשור גם לאחד הבסיסים של הרציונל של המושג "העם היהודי" שבו -אי

כלולים היהודים בכל מקום בעולם, המחזיקים בידם מעין "אופציה" פתוחה לקבל מיידית אזרחות 

ת לאורך השנים בארץ ובחו"ל. חדשות ישראלית. העיקרון הזה גם היה והינו מוקד למחלוקות ציבוריו

לבקרים מוצגות תביעות מצד חלק זה או אחר בחברה הישראלית להגביל את העלייה. אולם, סכנת 

מה  –ההשמדה של העם היהודי מהווה רציונל להתיישבות בישראל, כמקום מקלט ומגן מהשמדה 

ת היתה עלולה למנוע ממנו שסותר מהותית את האפשרות להנהיג קליטה סלקטיבית )מי שהסלקטיביו

 לעלות, הוא זה שבסיכון  הגבוה להשמדה(.

                                                 
2
אחוז מן האשפוזים החדשים בתחום בריאות הנפש הם  80, 1990-91על פי נתוני משרד הבריאות לשנים   

 (.1997עולים מחבר המדינות )לשם, 
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ידו כחוק מפלה ובלתי דמוקרטי. לאחרונה אנו -המגזר הערבי, למשל, מתנגד לחוק השבות הנתפס על

אורתודוכסי היהודי במאבק על -עדים למפגש אינטרסים מעניין בין המגזר הערבי ובין המגזר הדתי

נלחמים לשמור בידיהם את המונופול על הגיור המוכר בישראל והאחרונים "חוק ההמרה": הראשונים 

ידי זרמים אחרים ביהדות, שהם הרוב בחו"ל, -תומכים במאבקם, היות שהכרה גם בגיור שנעשה על

 עשויה להגדיל את פוטנציאל זכאי העלייה לישראל והמגזר הערבי איננו מעוניין בכך.

 ב. עקרון האזרחות המיידית

מקבל מעמד של אזרח מיד עם הגעתו לישראל ללא מבחנים, וללא שבועת נאמנות. האזרחות  כל עולה

המיידית ניתנת לכל הקטגוריות של הזכאים להיחשב לעולים לפי חוק השבות ולא רק לאלו שהם 

יהודים לפי ההלכה. גישה כזאת היא נדירה בעולם. אמנם גם בגרמניה היתה קיימת זכות לאזרחות 

הוענקה בעיקר לגרמנים האתניים שהגיעו מחבר המדינות וגרמניה הפדרלית, ועבורם אוטומטית, ש

חוקקה גרמניה חוק הגירה שהעניק אזרחות אוטומטית לכל גרמני ה"שב" לגרמניה ולצאצאיו. החוק 

ידי "זרים". עם ביטולו הגרמנים -הזה בוטל בסוף שנות התשעים בגלל החרדה מפני הצפת גרמניה על

 סיה שוב לא הוגדרו כ"אחים." האתניים ברו

האלקטורלי ולגבי הגיוס לצבא. -לעקרון האזרחות המיידית יש שתי השלכות מרכזיות, בתחום הפוליטי

ההקניה המיידית והבלתי מותנית של אזרחות ל"עולים" הופכת את התחום הפוליטי לתחום שבו יש 

ר, חינוך וכו'. זכות ההצבעה להם פחות נחיתות משאבים לעומת תחומים אחרים כמו כלכלה, דיו

המיידית הופכת את העולים למשאב אלקטורלי. החשיבות של  המשאב הזה בולטת יותר ככל שקבוצת 

האפשרות לתרגם את גודלה למושבים בכנסת היא זמינה ובולטת  –עולים מסוימת היא גדולה יותר 

חוללו במידה  1992חירות יותר. כך למשל המנדטים שנתנו עולי חבר המדינות למפלגת העבודה בב

 .-1996רבה את המהפך הפוליטי, והביאו אחר כך להקמתה של מפלגת העולים ב

בשל הפוטנציאל האלקטורלי הטמון בעולים, משרדי הממשלה השונים היו מאז ומתמיד בעלי עניין 

להרחיב את סמכויותיהם בתחום הקליטה. ככל שתלותם של עולים במוסדות הקליטה היתה גדולה 

ותר, היא חשפה אותם להשפעה ניכרת של השולטים במנגנוני הקליטה על דפוסי ההצבעה שלהם. י

 המפלגה הדומיננטית בשלטון נטלה לעצמה אפוא את מירב הסמכויות במערכת הקליטה.

עקרון האזרחות המיידית הוא  אחד הגורמים לכך שהצמצום הבולט ביותר של "פער העדתי" בישראל 

ידי תפיסת עמדות מפתח וייצוג בכנסת וברשויות -את התחום הפוליטי, כמתבטא עלמאפיין, קודם כל, 

המקומיות. מכאן גם נובעת ההתנגדות המתמדת של השכבות הדומיננטיות בחברה להתארגנויות  

פוליטיות של עולים, שבעשורים הראשונים למדינה התקבלה כמוסכמה רחבה בכיוון של הלגיטימציה  

 ל"מפלגות עדתיות". 

הקבוצה אלא גם ביכולתה  בגודלמימוש הכוח הפוליטי הפוטנציאלי של העולים מותנה לא רק 

ולתרגם את הפוטנציאל לעוצמה מרוכזת. כך למשל לא רק העולים מחבר המדינות בולטים  להתלכד

כגורם פוליטי, אלא גם העולים מאתיופיה, המהווים רק עשירית מבחינת מספרם לעומת העולים מחבר 

ות. גם כיום קיימת עדיין התנגדות בלתי מבוטלת להתלכדויות פוליטיות של עולים בכלל, ועולים המדינ

 מקבוצת מוצא ספציפית בפרט.

השלכה נוספת של עקרון האזרחות המיידית קשורה לגיוס לצה"ל: החוק  הישראלי קובע שכל אזרח 

ם קבלת האזרחות הישראלית הופך ישראלי )שאיננו מוסלמי( חייב להתגייס לשירות הביטחון. לפיכך, ע

חייבים לכאורה להתגייס לצה"ל מיד עם הגיעם  18-20העולה גם לחייב גיוס. במלים אחרות, עולים בני 

ארצה. עם זאת, קיימת החלטה על דחיית שירות לעולים הללו למשך תקופה שאינה עולה על שנתיים 

 נים קודם לתאריך גיוסו(.)צה"ל הגדיר כעולה מבחינתו את מי שהגיע לארץ עד חמש ש
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 ג. עקרון המחויבות המקפת 

ידי הסוכנות -ידי הממשלה אלא על-המחויבות כלפי העולים חלה על הסעתם ארצה )אם כי לא על

היהודית, שמעורבותה תוצג בהמשך(,  על תקופת ההסתגלות הראשונית שלהם בארץ ועל הסיוע 

כלכלי אלא גם בהקלות והסדרים מיוחדים  לקליטת הקבע. המחויבות הזאת מתבטאת לא רק בסיוע

בתחומים שונים. הקריטריונים המגדירים את תקופת המעבר וההסתגלות הפכו לעקרון ממוסד 

 )הרלבנטית כאמור רק לעולים, ולא למהגרים אחרים( מאז שנות השבעים. במדיניות הקליטה

בהמשך נקלטו העולים עם קום המדינה הוקמו עבור העולים בגל העלייה ההמוני ה"מעברות", 

במסגרת מוסדית של "מרכזי קליטה", ואילו בשנות התשעים עוצב מסלול של "קליטה ישירה", המיועד 

לעולים מארצות מוצא מוגדרות, כאשר במקביל ממשיכים להפנות חלק מהעולים למרכזי קליטה 

ר המדינות )לעולים ולאתרי קרוואנים. מדיניות "הקליטה הישירה", שננקטה לגבי מרבית העולים מחב

מאתיופיה הותווה מסלול שונה, עתיר שירותים(, איפשרה לכל עולה לבחור היכן יתגורר ובמה יעבוד, 

והמדינה העמידה לרשותו סל קליטה לששת החודשים הראשונים, השתתפות בשכר הדירה וכיסוי 

הקליטה למוסד  הוצאות הלימודים באולפן. האחריות לטיפול ברווחתם של העולים הועברה ממשרד

לביטוח לאומי. שינוי זה כלל שחיקה של מערך הזכויות הייחודי לעולים, שילוב זכויותיהם בזכויות כלל 

האוכלוסייה, הקדמת המועד לתחולת זכאותם לגמלאות של הביטוח הלאומי ושינויים בתקופת 

נאים והקלות ההמתנה הנדרשת )"תקופת האכשרה"( בכמה תחומים. שורה של הסדרים, שירותים, ת

 מיוחדים לעולים מוצגים ב"מדריך לעולה" של משרד הקליטה ובמקורות נוספים:

ידי הסוכנות היהודית. ההובלה -ממומנות על והוצאות ההובלה של המטעןלישראל  הוצאות הנסיעה

 ניתנת כהלוואה עומדת, שהופכת למענק לאחר שנתיים. 

שנים בארץ או  3אה עומדת שהופכת למענק לאחר , הניתן כהלוולמענק מכסעם בואם העולים זכאים 

 לפטור ממכס על ציוד ביתי בעת רכישתו בארץ.

הוא מענק הניתן לעולים שאינם מופנים לגור במרכז קליטה, כלומר לעולים במסלול  "סל קליטה"

החודשים הראשונים בארץ, ומיועד לסייע לעולה בסידורים  -7"הקליטה הישירה". המענק ניתן ל

ים בארץ, שכירת דירה והוצאות מחייה בתקופת הלימודים באולפן. בהמשך התקופה יש הראשונ

 הסדרים שונים של הלוואה מיוחדת בתנאים מסייעים.

שנים  6שנים ) 5למשך  שכר דירהקיימים כמה הסדרים: העולים זכאים למענק עבור בתחום הדיור 

כולל את הסיוע לשכר דירה שניתן הורית(. לגבי מי שמקבלים "סל קליטה", המענק -למשפחה חד

בשנה הראשונה, ולאחר מכן מטופל דרך הבנקים למשכנתאות. גודל המענק תלוי בגודל המשפחה 

והרכבה והוא יורד משנה לשנה. עולים המקבלים "השלמת הכנסה" מהמוסד לביטוח לאומי זכאים 

 למענק מוגדל ללא הגבלת זמן.

עלייה, זכאים העולים למשכנתאות בתנאים מועדפים לקניית השנים הראשונות ל 7בתוך  קניית נדל"ן.

דירה נמוך במיוחד המיועד לעולים נזקקים: -בשכרדיור ציבורי, דירה. לחלופין, מוצעת אפשרות של 

אחוז נכות ומעלה( ו/או חולים כרוניים.  75הוריות, משפחות עם נכים )-זוגות קשישים, משפחות חד

 באזורי הפריפריה, ותקופת ההמתנה עלולה להימשך שנים אחדות.כלל -הדיור הציבורי מצוי בדרך

עולים מקבלים "נקודות זכות" המפחיתות את מס ההכנסה  לעולים הקלות מיוחדות במס הכנסה.

נקודות  2וחצי הראשונה, -נקודות בשנה 3השנים הראשונות שלהם בארץ:  3.5שהם משלמים במשך 

 ה.בשנה האחרונ 1בשנה שלאחר מכן, ונקודה 

חובה. -אחוז משכר הלימוד של ילדיהם בגני טרום 95העולים זכאים להנחה של עד  בתחום החינוך.

הספר, המקבל תוספות תקציביות מיוחדות בגין כל -תלמידים עולים זכאים ל"שעות תגבור" בבית
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תלמיד עולה בשנים הראשונות שלו בארץ. סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה זכאים לסיוע ממנהל 

אקדמית ושירותי ייעוץ -סטודנטים באמצעות מלגות לימודים, הלוואות, השתתפות במכינה קדםה

 והכוונה.

החודשים הראשונים להגעתם, זכאים העולים המבוגרים להירשם ללימודי  11בתוך  לימודי עברית.

 שעות לימוד. 540 –עברית חינם במסגרת האולפן לעברית.  משך הלימודים חמישה חודשים 

עם הנחיתה בנתב"ג מקבל העולה, יחד עם תעודת העולה שלו, שובר המזכה אותו  תי בריאות.שירו

החודשים הראשונים, אלא אם הוא עובד. אם הוא יהיה זכאי לדמי קיום  6לביטוח בריאות חינם למשך 

לאחר שסיים את לימודי האולפן )למשל, משתתף במסגרת של הסבה מקצועית( הפטור שלו יהיה 

 שנה מיום העלייה.  בתוקף עד

גמלאות הביטוח הלאומי לעולים נועדו למלא שלושה תפקידים עיקריים:   ראשית, ביטוח לאומי. 

להבטיח הכנסה או להשלים הכנסה, ללא קשר לשאלה אם העולה נמצא במעגל העבודה או לא; 

התפקיד מדובר בעיקר בגמלאות זיקנה ושאירים וגמלאות המשולמות כהשלמה כגון קצבת ילדים. 

השני הוא להבטיח את הקיום המינימלי של מי שאינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה, כגון נכים 

קשים או מי שמנועים מלעבוד מסיבות משפחתיות או סוציאליות, או שהם בלתי ניתנים להשמה על פי 

של קביעת שירות התעסוקה. והתפקיד השלישי של הגמלאות הוא להבטיח הכנסה לתקופה מוגבלת 

חוסר אפשרות לעבוד כתוצאה מאבטלה, למשל, או השתתפות בתכניות הסבה והכשרה מקצועית. 

עולים חדשים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי למשך השנה הראשונה בארץ, אם הכנסתם נופלת 

ממינימום מסוים. הם זכאים לקצבאות השונות כמו שאר האזרחים, חלקן מיידית וחלקן לאחר "תקופת 

": הזכאות היא מיידית לגבי קצבאות ילדים, קצבאות הזיקנה והסיעוד. הזכות לדמי אבטלה היא אכשרה

 חודשים.  3לאחר  –שנה לאחר העלייה ולגבי נכות כללית   –לאחר חצי שנה, להבטחת הכנסה  

עולים נקראים לשירות צבאי רק לאחר שחלפה שנה מעלייתם ארצה. אם סיימו את  שירות צבאי.

תיכונית בארץ, הם זכאים לדחיית -התיכוניים בחו"ל והם לומדים במוסד מוכר להשכלה עללימודיהם 

השירות שלהם, במסגרת העתודה האקדמית, עד לסיום הלימודים. עולים בשירות חובה מקבלים 

תמיכה כספית חודשית להם ולמשפחתם מטעם משרד הקליטה וצה"ל. עולים שהם חיילים בודדים 

 תמיכה כספית ו" משפחה מאמצת". מקבלים סיוע בשכ"ד,

, בשנה הראשונה לאחר עלייתו מקבל העולה רשת של ביטחון סוציאלי, שאיננה מותנית לסיכום

בקריטריון כלשהו של נזקקות או מבחני אמצעים והיא חובקת תחומים רבים: הבטחת הכנסה, פטור 

כולל השכלה  –ם הלימודים ממסים, תעסוקה, דמי אבטלה, לימודי עברית באולפן וסיוע כספי בתחו

 גבוהה.

הסיוע בתעסוקה ובדיור ניתן גם לאחר השנה הראשונה למשך השנים הבאות. סיוע במשכנתאות לדיור 

ניתן בתחילה לארבע שנים, ואח"כ לחמש, שש ושבע שנים; זכאותו של העולה למשכנתא אינה מותנית 

חלק משמעותי מהסיוע  –לים מאתיופיה במבחני זכאות כלשהם, אלא בתחום הדיור הציבורי. לגבי העו

הניתן להם אינו מותנה כלל בשנת עלייה אלא בעצם מוצאם ואף ניתן גם אם הפונה עצמו נולד בארץ: 

אחוז  $90, כאשר $110,000 ועד -70,000משפחה יוצאת אתיופיה זכאית למשכנתאות החל ב

 100-120בתנאי תשלום של מהסכום מהווה מענק, והיתרה היא הלוואה מסובסדת לשלושים שנה 

 ש"ח לחודש.

הזכויות, ההקלות והתמיכה הנרחבת לעולים מעוררות התמרמרות בקרב חלק מן האוכלוסייה היהודית 

ידי -יהודית( הוותיקה יותר בארץ. כל גל "עלייה" חדש נתפס על-)שלא לדבר על האוכלוסייה הלא

משאבים מוגבלים, ובמקרה הרע מנצלים  הוותיקים כנטל. העולים נתפסים, במקרה הטוב, מתחרים על

ציניים של התנאים המועדפים. הנתונים העקביים, המצביעים על צמיחה כלכלית בעקבות כל גל עלייה, 
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שנים בין גל  3-5אינם ממתנים את התסיסה בקרב הוותיקים. הפער בהרגשת האפקט )פער של 

שעיקר התסיסה בו סמוכה יותר למועד  העלייה ובין הצמיחה( מסייע להתעלמות ממנו בשיח הציבורי,

 הגעתם של העולים מאשר למועד הופעת האפקט.

היחס אל שתי קבוצות העולים הבולטות בגל האחרון, העולים מחבר המדינות והעולים מאתיופיה, 

על החברה  נטלמשקף את שתי הגישות ביחס לעולים: הגישה האחת היא, ש"העולים הם 

סלקטיבית, העולים מביאים מחלות, הם נופלים על שכמם של שירותי הישראלית", נחוצה מדיניות 

/איום על הוותיקים", תחרותכך כלפי יוצאי אתיופיה; והגישה השנייה היא ש"העולים הם  –הרווחה 

"עניי עירך קודמים", "למה הם מקבלים יותר בהשוואה לשכבות המצוקה הוותיקות/משוחררי צה"ל/ 

ן מספיק מקומות לימוד לסטודנטים/ דיור במעונות/ תעסוקה ערי הפיתוח? "או גם ככה אי

 כלפי העלייה מחבר המדינות. –למהנדסים/רופאים/ בעלי המקצוע שלנו" 

 . גורמים המטפלים בעלייה ובקליטה3

אחת ההשלכות של עקרון המחויבות המקפת היא, שהטיפול נופל בתחומי אחריותם של גורמים רבים. 

הסיוע משתקף בחוברת "מדריך לעולה" שמפיץ משרד הקליטה, שבה המיגוון הרחב של גורמי 

גורמים שאליהם יכול העולה לפנות כדי לקבל סיוע, ובהם: הלשכה המקומית של משרד  15מפורטים 

החולים, רכזי תעסוקה של -הקליטה, המוסד לביטוח לאומי, הרשות המקומית, ארגוני העולים, קופות

, מחלקת הגבייה העירונית, לשכות הגיוס של צה"ל, מנהל משרד הקליטה, בנקים למשכנתאות

הסטודנטים, ועוד אחרים. בין הגורמים בולטים כמה גופים מרכזיים: הממשלה, הסוכנות היהודית, 

הרשויות המקומיות ולאחרונה גם  גופים וולונטריים ועמותות עולים
3

. הסוכנות היהודית מילאה תפקיד 

 הזה מאז הקמת המדינה ולכן נקדים ההתייחסות לפועלה. מרכזי לצידה של הממשלה בתחום 

 א. הסוכנות היהודית

עם קום המדינה והפקדת הטיפול בעלייה ובקליטה בידי הסוכנות היהודית חלו שינויים ארגוניים שהיו 

מיועדים בעיקר להפרדת הטיפול בקליטה מהטיפול בעלייה. הטיפול בעלייה התמקד בארגון העולים 

ובהסעתם ארצה, ואילו מחלקת הקליטה עסקה בטיפול הראשוני בעולים עם בואם  בארצות המוצא

ארצה, ובכלל זה אספקת תנאי קיום בסיסיים כמו דיור זמני ומזון במחנות מעבר )מחנות העולים, או 

"המעברות"(, וסיוע כולל בשלב הקליטה הראשון. נוסף לשתי המחלקות הללו טיפלו בעולים עוד ארבע 

הסוכנות )מחלקת ההתיישבות, המחלקה לעליית הנוער, המחלקה לנוער וחלוץ והמחלקה מחלקות של 

 לענייני היהודים במזרח התיכון(. 

באמצע שנות החמישים חלו שינויים שנועדו במיוחד לדלג על שלב המעבר של שהיית המוני עולים 

רות בחירה שלהם(; במחנות המעבר של הסוכנות, ולהעבירם ישירות להתיישבות חקלאית )בלי אפש

בהמשך הופנו עולים גם לעיירות פיתוח ובמקביל, המשיכו להתקיים מחנות העולים. בשנות הששים 

החליפו "מרכזי הקליטה" את מחנות העולים. מערכת הסיוע הזאת, שהחזקתה וניהולה היו בידי 

-חופשיים.  אחר הסוכנות היהודית, הוקמה בתחילה עבור עולים בעלי השכלה אקדמית ובעלי מקצועות

כך הפכה המערכת  לאוניברסלית ומרכזי הקליטה היו תחנת מעבר לרוב העולים שבאו בסוף שנות 

 במיוחד גל העלייה מבריה"מ.  –הששים וראשית שנות השבעים 

לידיה והקימה את המשרד לקליטת  בקליטההחליטה הממשלה על העברת הטיפול  1968בשנת 

ל העולים ארצה נשאר בידי הסוכנות וכן האחריות לטיפול במי שהעלייה וההסעה עלייה. ארגון 

                                                 
3

 (.1997עמותות עולים )לשם,  -360נמנו בישראל קרוב ל  1997בשנת  
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שהוגדרו "עולים נצרכים ופליטים",  אלא שהגדרתם לא היתה ברורה, ולמעשה הוסיפה הסוכנות להיות 

הוסכם על  1988מעורבת בתהליכי הקליטה של העולים בכלל גם בשנות השבעים והשמונים. בשנת 

ות לממשלה, למעט הטיפול בקבוצות עולים בסיכון גבוה, כולל העברת כל הטיפול בקליטה מן הסוכנ

משפחות מארצות מצוקה. משפחות ברוכות ילדים וילדים ללא הורים הועברו למרכזי קליטה. היום 

נותרה בידי הסוכנות אחריות על שירותי הקליטה ליוצאי אתיופיה ולעולים אחרים השוהים במרכזי 

יטה הישירה צמצמה ביותר את תפקידיה בתהליך הקליטה של קליטה ובאתרי קרוואנים. שיטת הקל

העולים מחבר המדינות, שלגביהם היא התרכזה בארגון העלייה בארצות המוצא שלהם ובהסעתם 

אחוז מתקציב הקליטה בשנת  16ארצה. גם במונחים תקציביים הלך והצטמצם חלקה של הסוכנות: 

ר המימון נועד להוצאות על הסעת עולים אחוז בשנה שלאחר מכן, וכן הלאה. עיק 11, 1990

 והשתתפות במימון סל הקליטה שלהם.

בתהליך קליטת עולי חבר המדינות התמקדה הסוכנות בקליטה חברתית, באמצעות ה"חטיבה לשילוב 

התקציבים המצומצמים הגבילו את שיקום השכונות. בקהילה", שהוקמה בשעתו להפעלת פרויקט 

המשך -ולים במהלך קליטתם במוסדות להשכלה גבוהה, ובקיום אולפניפעילותה לסיוע לסטודנטים ע

להעמקת הידיעות בלשון העברית ולהכרת החברה הישראלית ותרבותה. אולפנים אלה הוצעו רק 

לחלק מהעולים, לאחר שאלה סיימו את האולפן לעברית של משרד החינוך. הסוכנות תמכה גם במימון 

רשויות מקומיות או מתנסים, ובפעולות קליטה של התאחדויות  פרויקטים חברתיים שנערכו באמצעות

 עולים וארגוני מתנדבים בקרב העולים מחבר המדינות.

 ב. גורמים ממשלתיים

ידי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר במסגרות משותפות לכלל -רוב השירותים מוגשים לעולים על

ידי כמה משרדים: משרד הקליטה, -עלהאוכלוסייה. שירותים מיוחדים ניתנים לעולים באורח ישיר 

משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה ואחרים. חלקם ניתנים לכלל העולים, כגון סל קליטה וביטוח 

על  –רפואי; חלקם, כמו דיור במגורונים, שירותי רווחה והכשרה מקצועית, ניתנים רק לחלק מן העולים 

 ם נערכו במיוחד בהקשר של קליטת עולים:פי אמות מידה דיפרנציאליות. כמה גורמים ממשלתיי

מעורב בקליטת העלייה בשלבים שונים. חלק מהגמלאות, המשולם כזכות ( המוסד לביטוח לאומי 1

חוקית אוניברסלית בישראל, בעיקר קצבאות זיקנה וילדים, משולם לעולים עם הגיעם ארצה, חלק 

 –שחולפת תקופת אכשרה מינימלית משולם במועד מאוחר יותר, כשנוצרת העילה המזכה או לאחר 

 תקופת שהות של שנה או שנתיים. 

השינוי שבוצע במסגרת מדיניות "הקליטה הישירה" שננקטה, כאמור, לגבי מרבית העולים בגל האחרון 

)למעט העולים מאתיופיה שלהם הותווה מסלול עתיר שירותים(,  העביר אחריות עיקרית לטיפול 

ביטוח לאומי. שינוי זה כלל שחיקה של מערך הזכויות הייחודי לעולים, ברווחתם של העולים למוסד ל

שילוב זכויותיהם בזכויות של כלל האוכלוסייה, הקדמת המועד של תחולת זכאותם לגמלאות הביטוח 

הלאומי ושינויים בתקופת ההמתנה הנדרשת )"תקופת האכשרה"( בכמה תחומים, כפי שתואר לעיל. 

תוך ניכוי מינימלי במקור. ההתארגנות של המוסד לביטוח , ולים לביטוח רפואיכמו כן הובטחו זכויות הע

לאומי לקליטת העולים היתה ללא הקמת מערכת נבדלת. ההיערכות היתה מבוססת על הפריסה 

שלוחות ברחבי הארץ: הסניפים הראשיים, ועשרות סניפי משנה  17הגיאוגרפית הקיימת של המוסד )

 -1992של חלק מכוח האדם הקיים, כולל שימוש רב גם במתנדבים. החל ב ואשנבים( ועל ניתוב מחדש

אף הוקמה מערכת ממוכנת שהוכנה ל"תשלום אוטומטי" של הקצבאות הללו ומנעה מעולים את הצורך 

לבוא לסניפי המוסד. הצלחתה של ההיערכות הזאת התבטאה במיצוי מרבי של הזכויות, ובטיפול מהיר 

 ם.ושוטף בתביעות ובתשלומי
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מתייחס לקליטת העולים במיגוון תחומים ומנגנונים. בין היתר הוקמו מגנונים מיוחדים לכך,  ( צה"ל2 

חלקם במסגרת חיל החינוך והגדנ"ע וכן בלשכות הגיוס. הקניית עברית והשכלת יסוד לעולים כלולה 

ייה(  בענף בפעילות צה"ל מאז העלייה של שנות החמישים. צה"ל מפעיל מש"קיות קל"ע )קליטת על

הספר -לקליטת עלייה הכולל שני מדורים: מדור עולי אתיופיה ומדור לשאר העולים. במסגרת בית

לעברית של חיל חינוך וגדנ"ע נוצר מסלול הכנה לעולים המיועדים ליחידות השדה בקרב עולים מחבר 

ל"שפה  המדינות. בקורסים להשכלת יסוד נוספו מרכיבים הקשורים לתרבות הישראלית ואפילו

הספר לעברית הוגדל הצוות ונוספו משקיות הוראה וקצינות דוברות רוסית מצד אחד, -הצה"לית". בבית

"טרום טירונות" שאותם  –וקצינים יוצאי אתיופיה מצד שני. פותחו קורסים מיוחדים בראשית השירות 

ם מערך תנאי השירות ייעדו לאוכלוסיות מיוחדות ובעיקר ליוצאי אתיופיה המיועדים ליחידות השדה. ג

בצה"ל, המיועד לכלל החיילים, משתדל לסייע לעולים. הדבר בא לידי ביטוי מיוחד בטיפול בחיילים 

 הוריות.-בודדים בכלל האוכלוסייה ובעולים או בנים למשפחות חד

לקליטה העלייה בכמה מוקדים, שהתבטאו בקיום מחלקות מיוחדות:  התייחסה( מערכת החינוך 3

לים, מורים עולים, אולפנים )הקניית עברית למבוגרים(, והשתלמויות בנושא הקליטה תלמידים עו

 לעובדי ההוראה הישראלים הוותיקים.

מיועדים להקניית מיומנויות בסיסיות בשפה העברית והם עוסקים בפועל גם  האולפנים למבוגרים

משרד החינוך אחראי לצד שילוב תכנים מהתרבות היהודית והתרבות הישראלית.  –ב"קליטה רוחנית" 

המקצועי של האולפן: גיוס המורים, הכשרתם והעסקתם, ארגון השתלמויות וימי עיון, ופיתוח תכניות 

 הלימודים. 

מערכת החינוך הפורמלית התמקדה ב"קליטה לימודית" שלהם )הקניית הלשון  –לגבי ילדים עולים 

"קליטה חברתית" )כולל "קליטה רוחנית" ( העברית וסגירת פערים לימודיים( מצד אחד, ובמה שכונה 

 מצד שני. 

בחינוך היסודי  -65,000תלמידים עולים במערכת החינוך, מהם כ -142,000היו כ 1999בסוף שנת 

אחוז(. הפיזור  76הספר של החינוך הממלכתי )-יסודי. רוב העולים למדו בבתי-בחינוך העל -77,000וכ

הספר במגזר היהודי לא -אחוז מבתי -39, בלשון המעטה. כהספר לא היה אחיד-של העולים בין בתי

קלטו עולים
4

ספר -אחוז עולים או יותר. בבתי 25הספר יש -אחוז מכלל בתי -18, ולעומתם בכ

מורות חיילות. תפקידן היה  -300ט' כ-( בכתות ב'1999ממלכתיים עתירי עולים שובצו באותה שנה )

שזכאותם לקבלת "שיעורי עזר" ממשרד החינוך פגה,  הספר,-לסייע בקליטת תלמידים עולים בבתי

 למרות שיעורם הגבוה של העולים בקרב התלמידים. 

משך הזמן  שבו תלמיד נחשב לעולה "חדש"  –משרד החינוך הגדיר לגבי התלמידים תקופת "זכאות" 

-תשבה הם זכאים לשעות תגבור מיוחדות: כל תלמיד עולה הנמצא בתקופת הזכאות מזכה את בי –

הספר שבו הוא לומד בתוספת תקציבית. יש יותר מהגדרה אחת של זכאות, הן מבחינת מטרת המימון 

)למשל, "מימון הוצאות חינוך":  ספרי לימוד, טיולים, עזרי לימוד ועיון וסל תרבות; לעומת מימון שיעורי 

יונים של מוצא עזר או "שעות תגבור מיוחדות"( והן מבחינת משך התקופה: זו משתנה על פי קריטר

ושל גיל, וגם אלה שונים לגבי כל מטרת מימון
5

הספר ולא -.  בכל מקרה, התשלומים מועברים לבתי

 למשפחת התלמיד. 

                                                 
4
 אחוז עולים.  5ספר שיש בהם עד -ספר ללא עולים ובתי-בתימשרד החינוך כולל בקטגוריה אחת   

 
5
היא דיפרנציאלית, ראשית, לפי מוצא: לגבי יוצאי אתיופיה תקופת הזכאות  ל"שיעורי עזר"תקופת הזכאות  

ואילך. לגבי אחרים, התקופה קצרה יותר והיא  1991בתשנ"ט, למשל, חלה על כל מי שעלו ארצה מתחילת 
( . 1998ואילך(, ולתלמידים בכתה ט' )מספטמבר  1996'י"ב )מי שעלו מספטמבר -ות ישונה לתלמידים בכת

הספר בתש"ס -גם היקף הסיוע הוא דיפרנציאלי לפי מוצא וגיל: תלמידים עולים מאתיופיה מזכים את בית
ש"ש בגין תלמיד בחטיבה העליונה, בתנאי  1.25שעות שבועיות )ש"ש( בכל שכבות הגיל, ובעוד  -1.75ב

שהוא ניגש לשלוש בחינות בגרות, לפחות, באותה שנת לימודים. תלמידים עולים מארצות אחרות מזכים את 
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הספר השונים, -ערכה הכספי של התוספת המיועדת )"שעות עולים" ל"שיעורי עזר"( אינו אחיד בבתי

ספר -ר. במלים אחרות, בתיהספ-שכן התשלום לשעה מחושב לפי פרופיל המורים שאושר לבית

ספר חזקים יותר עבור אותו מספר עולים מאותה -חלשים מקבלים סיוע מועט יותר מאשר בתי

 קטגוריה.

הספר קיבלו תוספת משאבים לקליטה לפי מספר התלמידים העולים בהם-, בתילסיכום
6

, על סמך 

הל, המפקח ו/או מחלקת הגדרות זכאות מורכבות, והשימוש במשאבים הללו היה לפי הבנתו של המנ

החינוך העירונית. חלקם השתמשו ב"שעות העולים" לפתיחת מסגרות נפרדות לעולים )כיתת אולפן, 

כיתת קלט(, אחרים שיבצו את העולים לכתות האם הרגילות מיד עם הגיעם והוציאו אותם מהכיתה 

ספר ומערכת החינוך ה-"שעות תגבור". מעבר לכך השאיר משרד החינוך בידי בתי–בשעות מסוימות 

המקומיות את הצורך והאפשרות להתמודד עם המשימה כפי יכולתם והבנתם. הוא לא עיצב מדיניות 

הספר הנחייה והדרכה המבוססים על רציונל -קליטה מגובשת ו/או כוללת, ולא יכול היה לספק לבתי

 ברור ועקבי; נסיבות אלו זכו לביקורת של  המנהלים בכל הזדמנות אפשרית. 

 ג. הרשויות המקומיות

בתקופת ה"קליטה הישירה" הועבר חלק גדול מתפקידי הקליטה לרשויות המקומיות, שבהן הוקם מטה 

קליטה עירוני שהיווה את הגוף המרכזי המופקד על הקליטה באזורי העיר השונים. בראש מטה 

יר כשהוא נעזר הקליטה עמד לעתים קרובות ראש העיר או סגנו, והוא הפעיל את מערך הקליטה בע

 במחלקות העירייה. 

מערך קליטה מקומי )בתוך שכונה, למשל( כלל: ריכוז מידע על העולים, תיווך ותיאום ביניהם לבין 

המרכז הקהילתי ומוסדות העירייה, ארגון פעולות ייחודיות לכלל ציבור העולים )הרצאות, מסיבות וכו'( 

הוריות וכו'(. רכזת הקליטה הופקדה גם -משפחות חדופעולות לקבוצות ייחודיות של עולים )קשישים, 

ידי משפחות ותיקות, -על קשר עם ארגוני מתנדבים ועל הפעלת מתנדבים, אימוץ משפחות עולים על

פעולות חברה ותרבות לקראת החגים ואירועים אחרים. גם המתנ"סים נתנו לכלל ציבור העולים 

; פעילויות מיוחדות לכלל העולים ולקבוצות ייחודיות חוגים, קייטנות וכו' –שירותים בתחומים שונים 

 בתוכם; והיוו מרכז לפעילות התנדבותית של האוכלוסייה הוותיקה. 

היו יישובים שבהם התמקד מטה הקליטה העירוני במתן תגובה מיידית לבעיות שעלו מן השטח. 

וקה לעולים )לרוב למשל, בעיית התעסוקה: המטה עודד מפעלים להעסיק עולים, עסק בחיפוש תעס

תעסוקה לא מקצועית(, יזם קורסים להסבה מקצועית, קיים סדנאות לפיתוח מיומנויות של חיפוש 

 עבודה לאקדמאים וסייע במציאת דיור לקשישים. 

יחידת הרווחה שבאגף לשירותים חברתיים בעירייה היתה אחראית לרוב גם על שירותי הרווחה 

ידי עובדים סוציאליים ועובדים -טרה זו, והפעילות נעשתה עללעולים. לא הוקם מנגנון מיוחד למ

 
ש"ש נוספת, אם הם ניגשים לשלוש בחינות  -1י"ב ב-ש"ש  החל בכתה ט', ולאחר מכן בכתות י"א -1ביה"ס ב

 בגרות לפחות באותה שנה.

חסת לתלמידים עולים מאתיופיה, שהסיוע להם בעניין , לעומת זאת, אינה מתיילמימון הוצאות חינוךהזכאות 
זה הוא באחריותו של משרד הקליטה. לגבי האחרים, הזכאות אינה חלה על מי שנמצאים בארץ למעלה 
משלוש שנים, וגובה המימון יורד עם הוותק בארץ )עד שלוש שנים, כאמור( ועולה עם הגיל בשלוש דרגות 

הספר בגין תלמיד שעלה ארצה -ליונה(. בתשנ"ט נע  גובה המימון לבית)יסודי, חטיבת הביניים  וחטיבה ע
ש"ח בחטיבה העליונה.  1103ש"ח בחטיבת הביניים ועד  -889ש"ח בחינוך היסודי, ל -614באותה שנה מ

ש"ח בהתאמה )בשנת תשנ"ז לא ניתן  -878ו 714,  488בשנת הלימודים שקדמה לכך )תשנ"ח( היו הסכומים 
 ש"ח בחטיבה העליונה(.  -551ש"ח בחטיבת הביניים ו 439יסודי, והסכומים היו מימון לחינוך ה

6
הספר עבור כל התלמידים הזכאים המופיעים בקובץ התלמידים -התשלום לשיעורי העזר מועבר לבעלות בית 

 הספר לצורך שכר לימוד. -של בית
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קהילתיים במחלקה שתוגברה בכוח אדם. בין הפעילויות של יחידות הרווחה אנו מוצאים: הקמת 

הצהרים, מועדונים לקשישים, ארגון מסיבות לילדים והוריהם לקראת -מועדוניות לילדים לשעות אחר

מקומיות שבהן מטה הקליטה הוגדר כעמותה ותפקד כגוף עצמאי חגים )יהודיים( וכו'. היו רשויות 

 מבחינה משפטית. 

בניגוד לתחומי הפעולה השגרתיים של השלטון המקומי, שבהם נוצרו ברבות השנים דפוסי פעולה 

מובחנים בינו לבין הממשל המרכזי, הרי שבתחום הקליטה לא היתה הגדרת תפקידים ברורה, וגם לא 

שיתוף פעולה. נציגי המשרד היו אמורים להשתתף בועדות היגוי ברשויות התקיימה מסורת של 

המקומיות, ולכאורה התקיים שיתוף פעולה ביניהם לבין חברי הוועדות, אולם למעשה התקבלו על 

 ההחלטות המשמעותיות במשרד הראשי, ובו גם הוקצו המשאבים לפי שיקוליהם של ראשי המשרד.   

ות בתחום העלייה והקליטה מושפעת במידה רבה מהמאבקים מערכת קבלת ההחלטלסיכום, 

בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית, ובתוך כל אחד  1948הפוליטיים והביורוקרטיים המתנהלים מאז 

מהגופים הללו. תהליכי קבלת ההחלטות מושפעים בעיקר מהאמנה בין הסוכנות לבין הממשלה, אשר 

. אמנה זו נותנת לסוכנות היהודית 1979י מחודש בשנת נוצרה בשנות החמישים וקבלה מעמד חוק

מעמד שווה לשלטון המרכזי בתחום קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות בתחום העלייה והקליטה; ויש 

הוא המוסד  –לה זכות וטו על כל החלטה המתקבלת בנושאים אלה בגוף העליון לקביעת המדיניות 

יטה הישירה פחתה תלותם של העולים בממסד בענייני לתיאום בין הממשלה והסוכנות. במסלול הקל

יומיום, אך לא פחתה נטייתם של משרדי הממשלה והסוכנות היהודית להמשיך את מעורבותם 

ולהרחיב את תחומים פעולתם. ההסדרים הארגוניים שנקבעו עם כינון המדינה הוסיפו להשפיע מאז 

התמודדות בלתי פוסקת בין שני הגורמים על מערכת הקליטה. היחסים במערכת הזאת מאופיינים ב

 הללו ולאחרונה, עם הנהגת הקליטה הישירה, נוספו גם הרשויות המקומיות.

 . הקליטה הישירה, עקרון הפיזור הגיאוגרפי והרשויות המקומיות4

בגל העלייה הגדול שהגיע בשנות החמישים הביעו רוב ראשי היישובים הוותיקים את הסתייגותם ואף 

ותם לקליטת קבוצות גדולות של עולים בתחום שיפוטם. בהמשך, בשלושת העשורים את התנגד

הראשונים של המדינה, העולים הופנו אל הפריפריה הגיאוגרפית מתוך מדיניות המכוונת להשגת שני 

יעדים: יעד ביטחוני )הוספת התיישבות קבועה באזורי הספר למניעת הסתננויות, ו"עיבוי" קווי ההגנה 

יתר של אזורי המרכז, ניצול קרקעות בלתי מיושבות; -ות אויב( ויעד גיאוגרפי )מניעת ציפוףמול מתקפ

ערי/עיירות פיתוח(. היישובים הללו היו ברובם  –הקמת יישובים חדשים חקלאיים: מושבים, ועירוניים 

ה כישלון התיישבותי וחלק גדול מהם היו קטנים מכדי שיהיה להם פוטנציאל התפתחות ממשי. הית

היד המקוריים של  העולים שנשלחו אליהם )שרבים מהם היו בעלי מלאכה, -התעלמות ממשלחי

סוחרים או אף בעלי מקצועות חופשיים( והם יועדו לעסוק בחקלאות, שבה לא היה להם רקע. 

התעסוקה בעיירות הפיתוח התבססה במרוכז על מספר קטן של מפעלים שהוקמו לא על סמך שיקולים 

כלל היו אלה -א כמקורות תעסוקה שקיומם מותנה בהזרמת משאבים מהמדינה; בדרךכלכליים, אל

מפעלים עתירי עבודה ומעוטי טכנולוגיה מתקדמת, שהרווחיות שלהם הלכה ופחתה כשחלו שינויים 

בשווקים המקומיים והחיצוניים, והם לא נתנו מענה לצורכי התעסוקה של המשכילים יותר ובמיוחד 

השני. אלה, החזקים יותר,  עזבו את היישובים הללו אל ערים מרכזיות יותר, ומי  לצעירים בני הדור

שנותרו בהם היו החלשים ביותר. מלבד כמה יוצאים מן הכלל ) כמו אשדוד, אשקלון, כרמיאל, ערד(,  

מרבית היישובים הללו מהווים עד היום כיסים של אבטלה, מצוקה ונחשלות. גם המטרה ה"ביטחונית" 

הספר לא מנעו הסתננויות, אלא היו מטרה לחבלות בעצמם; ובשעת -גה למעשה: יישובילא הוש

מלחמה לא היוו תושביהם תוספת של כוחות לוחמים אלא היה צורך להגן עליהם או לפנות מהם את 

 צבאית.-האוכלוסייה הלא
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טה הקלילכאורה חל  מהפך בעקרון פיזור האוכלוסייה בשנות התשעים, עם המעבר למדיניות 

: העולים קבלו לידיהם את המשאבים הכספיים ויכלו לבחור את מקום מגוריהם כרצונם )למעט הישירה

אלא שבפועל היה  העולים מאתיופיה, שנשלחו ישירות לאתרים מסומנים על פי החלטת הממסד(. 

הבדל גדול מאד בעלויות המגורים בין המרכז והפריפריה: הבנייה הממשלתית המסיבית בשנים 

, שנועדה לתת מענה לצורכי העולים שהגיעו בגל העלייה הגדול מחבר המדינות, נעשתה 1992-1990

רובה ככולה בפריפריה )הדרומית בעיקר(, וזאת בלי שלוותה במקביל בפיתוח מקורות תעסוקה ו/או  

שירותים באותם אזורים. העולים עמדו בפני דילמה קשה אם לקנות דירה בתנאים מסובסדים באזור 

ו אינם יכולים למצוא תעסוקה, או לגור באזורים שבהם יש ביכולתם למצוא עבודה אך הדיור יקר שב

-1995בהרבה מהישג ידם. כתוצאה מכך, הריכוז גדול ביותר של עולים שהגיע מחבר המדינות בשנים 

 נמצא כיום בתחומי מחוז הדרום. 1990

מדינות העולם, במיוחד בעולם המערבי, מדיניות פיזור האוכלוסין קיימת כמעט רק בישראל; ברוב 

משאירים את הנושא לכוחות השוק ללא התערבות מלמעלה. על פי כוחות השוק נוטים מהגרים 

להתרכז דווקא באזורים מרכזיים, שבהם יש יותר סיכויים למצוא עבודה. במדינת ישראל מיוחסת 

כלכליים. אבל למעשה -ביטחוניים וגיאו-פוליטיים, גיאו-חשיבות רבה לפיזור האוכלוסייה, משיקולים גיאו

מדיניות פיזור האוכלוסייה היא מדיניות פיזור גיאוגרפי של  העולים, כי הוותיקים נותרו במרכז. 

)בהקשר לזאת גם מועד העלייה הוא בעל חשיבות: מי שהגיעו בסמוך לקום המדינה השתכנו בבתים 

יותר כבר נאלצו להסתמך על ההיצע מטעם שנטשו הערבים בעת מלחמת השחרור; מי שהגיעו מאוחר 

טווח של הבדלים בערך -הממשלה ונכללו במדיניות פיזור האוכלוסין. מכאן גם נבעו השלכות רחוקות

 הרכוש שיכלו המשפחות להוריש לדור הבא(.

מדיניות פיזור האוכלוסין בעשורים הראשונים של המדינה יצרה כאמור רשויות מקומיות חלשות מאד 

ומדיניות הקליטה הישירה בשנות התשעים הטילה את עיקר נטל הקליטה על הרשויות  בפריפריה

ידי  הבנייה הציבורית בפריפריה -המקומיות. ההמשך המוסווה של מדיניות פיזור  האוכלוסין )על

עד לסכנה של  –כמתואר לעיל( הביא לכך שעיקר הנטל נפל דווקא על הרשויות המקומיות החלשות 

תוצאה נוספת של הקליטה הישירה היתה היעדר וויסות: זרם העולים הגדול והבלתי  קריסת מערכות.

צפוי לא איפשר לרשויות המקומיות להיערך לקראתו מבעוד מועד. העובדה שההחלטה על מקום 

המגורים היתה נתונה בידי העולים לא איפשרה לצפות מראש את מספר הבאים ליישוב, והכבידה על 

ת טרם בואם. השלטון המרכזי טוען שידיו כבולות, וסמכותו להטיל מסים מוגבלת, תכנון הולם והיערכו

אך יותר ממחצית מתקציבה של רשות מקומית מתקבל מקופת האוצר. תלותה של הרשות המקומית 

 במימון פעולותיה פוגעת ביכולתה להיערך כראוי לקליטת העלייה הגדולה. 

בממשלה כי "העלייה ממוטטת את הרשויות המקומיות",  לא ייפלא, אפוא, שהיו ראשי ערים שהטיחו 

(, "הרשויות 16/5/91"בלי סיוע מסיבי מצד האוצר יתמוטטו הרשויות המקומיות" )ידיעות אחרונות 

המקומיות ברחבי הארץ נקלעו לגירעונות של מאות מיליוני שקלים על רקע קליטת העלייה )ידיעות 

 (. 13/5/91אחרונות 

 יטה. דינמיקה של קל5

כפי שראינו, עקרון המחויבות המקפת מרפד לעולים את הדרך בשנים הראשונות לאחר הגעתם לארץ. 

נשאלת השאלה, האם מדיניות זו השיגה את מטרותיה בתחומים שונים של ארגון החיים? בסעיף זה 

עם נבחן את הדברים באמצעות נתונים שהצטברו מנקודות זמן שונות, המצביעים על שינויים החלים 

הזמן במצבם של העולים בתחומים שונים, כגון תעסוקה, דיור, רכישת השפה העברית והשימוש בה, 

 שביעות רצון והרגשת השתייכות.
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 א. בתחום התעסוקה

אחוז מהעולים מובטלים; שיעור העולים המובטלים ירד בעקביות עד שהגיע  38.5היו  1991בשנת 

 -11גדל מעט שיעור המובטלים בקרב העולים ל 1996נת אחוז(. בש 9.6לעשרה אחוז לערך ) -1995ב

(. השפעת הוותק על מצב התעסוקה של העולים ניכרת, היא איננה רציפה אלא חלה 1אחוז )לוח 

 16 – 1996-1994ב"מדרגות": רמת האבטלה הגבוהה ביותר היא בקרב מי שעלו בשלוש השנים 

אחוז; והמדרגה השלישית  10 – 1993-1992אחוז; המדרגה השנייה מציינת את מי שעלו בשנתיים 

אחוז. בצד השיפור הזה שחל עם הוותק, קיימת בעיה  7 – 1991-1990מציינת את מי שעלו בשנתיים 

שליש מהם היו בעלי מקצועות מדעיים, -של ניעות כלפי מטה באופי התעסוקה של העולים: כשני

אחוז  -60ו 1991אחוז מעולי  70, 1990אחוז מעולי  65אקדמיים וחופשיים בטרם עלייתם לארץ: 

אחוז בהתאמה( מועסקים במקצועם  -27ו 26, 28שנים בארץ רק כרבע מהם ) 3.5. בתום 1995מעולי 

 או במקצוע אקדמי או חופשי אחר. 

 . מצב התעסוקה בקרב העולים מחבר המדינות 1לוח 

+(15)גילאי א. שייכים לכוח העבודה ומועסקים   

  

 כל העולים

 

 גברים

 

 נשים

 אחוזים אחוזים אחוזים מוחלטים 

 44  61 52 297,000 שייכים לכוח העבודה

 88 91 89 266,000 מועסקים )מתוך כוח העבודה(

    47  מועסקים )מתוך  הס"ה( 

אקדמאים ובעלי מקצועות חופשיים 

 המועסקים במקצועם )%(

  

35 

  

 (1996-1990)ם  ב. מובטלים מתוך כלל העולי

 אחוז מובטלים אחוזים מוחלטים שנה

 -1996ב 

 

1996 31,000 11  16 
 

1995 25,900 10 16  

1994 30,200 13 16  

1993 37,300 19 10  

1992 44,000 29 10  

1991 37,100 39 7  

1990   -   -  7   

 .1997מקור: משרד הקליטה, 

 ב. בתחום הדיור

(, היו בעלי דירה לאחר 1990לו בתחילתו של גל העלייה הזה מחבר המדינות )אחוז מהעולים, שע 70

 3.5שנים בארץ; אבל לגבי העולים שהגיעו שנה לאחר מכן, כמעט ולא השתנה המצב מוותק של  5

בקרב העולים הנכללים בקבוצת ותק מורחבת זו כמחצית היו בעלי  –שנים   5שנים ועד לוותק של 
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לא היתה דירה בבעלותם  1991אחוז מהעולים משלהי  -47שנים בארץ ל 5ר דירות. כלומר, גם לאח

 (. 2)לוח 

 )אחוזים(.  דיור בבעלות המשפחה 2לוח 

מועד  

 העלייה

 ותק בארץ

 שנים 5 שנים 3.5 שנים 2-1.5 

7/90 10 44 70 

9/91 22 50 53 

 .1997מקור: משרד הקליטה, 

בריתג. רכישת השפה הע   

 ( הלימודים באולפן1)

( של לימוד חינם באולפן, בתנאי שנרשם בתוך השנה  שעות 540כל עולה בוגר זכאי לחצי שנה )

מחייה כספית. נשאלת השאלה, עד כמה העולים -הראשונה לעלייתו. בתקופה זו הוא גם מקבל תמיכת

אחוז מהעולים  85כי  נמצא 1998מממשים את האפשרות הזאת, ועד כמה היא מועילה להם? בשנת 

הבוגרים אכן השתתפו בלימודי עברית בשנה הראשונה לעלייתם. תמונה דומה הצטיירה כבר בשנת 

( קשור לרמת ההשכלה -1992אחוז למדו באולפן. הוויתור על הלימודים באולפן נמצא )ב 82: 1992

תיכונית מלאה או אחוז מבעלי השכלה  44אחוז לעומת  10של העולים: מבין האקדמאים ויתרו רק 

( כי 1992אחוז מסרו )בשנת  33חלקית. הוויתור נושא השלכות: מבין העולים שסיימו את האולפן 

אחוז. מבין אלה  19 –אחוז  ובכתיבה בעברית  21הידע שלהם בדיבור בעברית הוא טוב, בקריאה 

אחוז לא ידעו  83רוא, אחוז לק 90אחוז לא ידעו לכתוב,  91שלא סיימו אולפן, רובם לא ידעו  עברית )

אחוז העריכו  37אחוז מהעולים העריכו את רמת הלימודים באולפן כטובה, ועוד  40לדבר עברית(. 

 9אחוז העריכו את הצלחת המדינה בהקניית השפה העברית לעולים כנמוכה; רק  27אותה כבינונית. 

 אחוז העריכו אותה כגבוהה.

 ה העברית והשימוש בה(  הוותק בארץ והדינמיקה של רכישת השפ2)

אחוז מהעולים  שהם מסוגלים לנהל שיחה פשוטה  38( מסרו  1992בעיצומו של גל העלייה )בשנת 

אחוז( מסוגלים לקרוא מכתב פשוט בעברית. עם עליית הוותק בארץ  21בעברית, שיעור נמוך יותר )

)בעוד שאצל מי  אחוז בהתאמה -33ו 54חל שיפור: לאחר שנתיים או יותר בארץ, האחוזים הם 

אחוז(. השיפור הגדול ביותר שחל עם עליית  -21ו 25שנמצאים בארץ פחות משנה, האחוזים הם 

אחוז בקרב מי שהיו בישראל פחות  -33: חל שיפור מ34-25הוותק בארץ נמצא אצל הצעירים, בני 

אחוז אחרי שנתיים בארץ -66משנה, ל
7

קה בתחום משרטטים את הדינמי 3. הנתונים המוצגים בלוח 

רכישת העברית בקרב העולים לאורכו של גל העלייה הנוכחי: לאחר חצי שנה בארץ, רוב העולים אינם 

אחוז(, לקרוא  77-73יכולים עדיין לקיים תקשורת מינימלית בעברית, לנהל שיחה פשוטה בעברית ) 

אחוז(.  80-83הספר להורים או לכתוב מכתב פשוט )-מכתב פשוט, כמו למשל פתק הנשלח מבית

שלישים מהם אינם -אחרי חמש שנים בארץ עדיין מחציתם אינם יכולים לקיים שיחה פשוטה, ושני

שנים כמחצית  5אחוז(. גם לאחר  66אחוז( או לכתוב מכתב כזה ) 62יכולים לקרוא מכתב פשוט )

                                                 
7

כלל בגילאים יותר -התלמידים הם בדרךלנתונים האלה יש רלבנטיות מיוחדת למערכת החינוך,  כי הוריהם של  
רכישת השפה היא איטית ביותר. בארה"ב נמצא, כי הרכישה המלאה ביותר של  40מבוגרים מהנ"ל, ואחרי גיל 

. בקרב מהגרים 40אחרי גיל  -והאיטית ביותר  18האנגלית ע"י מהגרים היא אצל מי שהגיעו לשם עד גיל 
 השפה המקומית, האנגלית. אחוז מהם רכשו את  92 -מרוסיה, נמצא ש
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המוצא שלהם כשפה עיקרית או בלעדית וכשליש משתמשים -מהעולים ממשיכים להשתמש בשפת

 המוצא במידה שווה.-ת ובשפתבעברי

מסתבר כי בתוך השנה הראשונה לעלייה, רק כרבע מהעולים מסוגלים לנהל שיחה פשוטה בעברית, 

אחוז משתמשים באופן בלבדי או עיקרי  -80אחוז מהם אינם מסוגלים לתקשר כלל בעברית ו 75כלומר 

 –ת האחרת אינם מסוגלים והמחצי –שנים בארץ, מחצית מהעולים מסוגלים  5המוצא. לאחר -בשפת

לנהל שיחה פשוטה בעברית וכמחצית מהעולים  ממשיכים להשתמש בעיקר או רק בשפת המוצא 

שנים בארץ,  ובעצם מגיעים אליה אחרי שנתיים;  ולאחר מכן   3.5שלהם. זוהי  גם הרמה  לאחר 

שלוש -אחרי שנתייםידיעת עברית כדי ניהול שיחה פשוטה -השיפור הוא קטן מאד.  במלים אחרות, אי

 בארץ, עשויה להעיד על התקבעות השוליות הזמנית לפחות בממד של שפה.

הם גבוהים יותר  מאלה של עולים שהגיעו שנה  1990ראוי לציין, כי הישגיהם של עולים שבאו ביולי 

אחוז מהם יכלו לקיים שיחה פשוטה  41אחריהם וארבע שנים אחריהם: לאחר חצי שנה בארץ 

אחוז(. אחד ההסברים האפשריים  32שליש יכלו לקרוא או לכתוב מכתב פשוט בעברית )בעברית, ו

לכך יכול להיות, שהאולפנים היו מסוגלים עדיין לספק שירות סביר להיקף העולים שהגיעו בתחילתו של 

גל העלייה, אבל בהמשך, לא עמדו בצרכים של המספר הגואה של העולים ורמת השירות בהם ירדה. 

אחרת היא, שהעולים שהגיעו מאוחר יותר חששו לפרנסתם )בגלל התחרות הקשה של אפשרות 

העולים הרבים( וחששו להחמיץ הזדמנויות למציאת עבודה בגין הלימודים באולפן; ולכן היתה אצלם 

 נשירה גדולה יותר מהאולפן, או השתתפות פחות סדירה.

 . שיעור יודעי עברית בסיסית )אחוזים(3לוח 

 שנים 5 שנים 3.5 חצי שנה  ותק בארץ

 9/91 7/90 1-3/95 9/91 7/90 1-3/95 9/91 7/90 מועד  העלייה

 50 64  41 49  53 27 23 41 שיחה פשוטה

 38 51 30 32 50 20 17 32 קריאת מכתב פשוט

 34 46 25 32 40 20 17 32 כתיבת מכתב פשוט

 השפה שמשתמשים בה

 10 18 6 7 13 3 1 4 עברית  

 35 28 30 29 39 17 13 16 עברית ולועזית

 55 45 64 64 48 80 86 80 לועזית

 .1999, 1996מקור: משרד הקליטה, 



180  

 ד. שביעות רצון והרגשת השתייכות 

אחוז מבני  79( שהיו חוזרים על החלטתם לעלות לישראל: -1992אחוז מהעולים הבוגרים חשבו )ב 75

שעם עליית הגיל עלתה הנטייה להתחרט על ההחלטה , כלומר, 64-55אחוז מבני  66, לעומת 44-25

לעלות לארץ. לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בין קבוצות הוותק השונות, בין גברים ונשים ובין 

 מועסקים לבלתי מועסקים בעניין זה.

( ובולטת יותר אצל העולים 1990ההשפעה של הוותק פחותה אצל העולים שהגיעו בתחילת הגל )

אחוז  -32(: אצל האחרונים גם פוחתת החרטה על ההחלטה לעלות, מ1991של הגל )שהגיעו בשיאו 

 94, 1992שנים. בשנת  5אחוז בלבד לאחר  -8אחוז אחרי שלוש שנים ול -17בשנתיים הראשונות, ל

אחוז( שיישארו בישראל.  27אחוז( או "ייתכן" ) 67אחוז מבין העולים הבוגרים מסרו שהם "בטוחים" )

השפעת הגיל היא בכיוון הפוך לשאלה הקודמת: שיעור  הבטוחים שיישארו בארץ דווקא בעניין זה, 

. גם בשאלה זו לא נמצאה 55-64אחוז בקרב בני  82ועד  25-34אחוז בקרב בני  -55עולה עם הגיל: מ

אחוז חושבים שהיו חוזרים על ההחלטה  87-91שנים בארץ,  5)אז( השפעה של הוותק בארץ . לאחר 

אחוז בטוחים  שיישארו בארץ. כלומר, שעוד לפני שמלאו שנתיים לעלייתם  -91-95שראל,  ולעלות לי

שנים בארץ  5אחוז ( בטוח שיישאר בארץ, ולאחר  -80ארצה הרוב המכריע של העולים )למעלה מ

רבעים( גם אינם -שלישים עד שלושה-אחוז. בעלי ותק של כשנתיים )למעלה משני -90השיעור גבוה מ

אחוז. גם שיעור המדווחים על הרגשה  -90שנים השיעור גדל לכ 5על עלייתם ארצה ובתום מתחרטים 

אחוז כעבור  -81בבית בישראל הוא כמחצית ומעלה כבר לאחר שנה וחצי עד שנתיים בארץ והוא גדל ל

 שנים. 5

     )אחוזים(. שביעות רצון והשתייכות בקרב עולים משני מועדי עלייה, לפי הוותק 4לוח 

 תק בארץוו 

 שנים 5 שנים 3.5 שנים 2 – 1.5 

 9/91 7/90 1-3/95 9/91 7/90 1-3/95 9/91 7/90 מועד  העלייה

         שביעות רצון:

  74  79 69  68  65 64  53   61 מהדיור

  59  67 58  52  66 45  52   61 מהעבודה

  58  72 60  65  69 59  60  57 מחיי החברה

  34  49 42  40  30 33  20  16 מחיי התרבות

  30  48 35  40  41 32  25   29 כללית

   מדדים להשתייכות: 

  81  81 71  70  65 73  50  59 מרגיש בישראל בבית 

היה חוזר על ההחלטה 

 לעלות לישראל

 

79  

 

68 

 

91 

 

78  

 

83 

 

88 

 

87  

 

91  

  95  91 90  83  86 90  82  83 בטוח שיישאר בארץ

 .1999,1997קור: משרד הקליטה, מ
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לאור ממצאים אלה ניתן היה לצפות לשביעות רצון כללית אצל הרוב המכריע של העולים, ולא היא: 

 5פחות משליש מהעולים מביע שביעות רצון כללית מהחיים בארץ בתום שנתיים לעלייתם וגם לאחר 

צון שלהם שונה מאד לגבי תחומים אחוז. שביעות הר 30-48שנים בארץ אין שיעורם מגיע למחצית: 

אחוז( מרוצים מהדיור, למעלה  74-79שנים בארץ, כשלושה רבעים ) 5שונים של החיים בארץ: אחרי 

אחוז  34-49אחוז(, אבל רק  58-72אחוז(  ומחיי החברה ) 59-67ממחציתם מרוצים מהעבודה )

 מרוצים מחיי התרבות.

  –ים שהגיעו בשנה הראשונה של גל העלייה הנוכחי מעניין לשים לב להבדלים הבולטים בין העול

לבין אלה שהגיעו בשנה שלאחר מכן. שביעות הרצון של הראשונים גבוהה יותר משל   1990

שנים בארץ; וזאת אף כי בשנתיים הראשונות אין הבדל  5האחרונים בכל התחומים לאחר תקופה של 

רבות והחברה )אולי אלה שבאו בשנה השנייה בין שתי הקבוצות לגבי תחושת שביעות הרצון מחיי הת

 כבר מצאו כאן קרובים וחברים שעלו לפניהם וניצנים של תרבות "משם"(.

באופן כללי, אין הבדל ממשי בין שתי הקבוצות מבחינת כוונות לרדת מארץ )רובם ככולם מתכוונים 

לטה(, ומבחינת להישאר כאן(,  מבחינת החרטה על ההחלטה לעלות )רובם היו חוזרים על ההח

ההרגשה בארץ ) רובם מוסרים שהם "מרגישים בבית" בישראל(. במלים אחרות,  יש פער בולט בין 

ידי השתייכות )להרגיש בבית( וצעדים אופרטיביים )כוונות להישאר -תבחיני הקליטה המוגדרים על

ידי -מוגדרים עלבארץ(,  שהם גבוהים ולפיכך מצביעים על הצלחת  הקליטה, לבין  תבחיני קליטה ה

שביעות רצון כללית מהחיים כאן, שהיא נמוכה ועל פיה הקליטה היא בעייתית. בתוך שביעות הרצון יש, 

כאמור,  הבדלים משמעותיים בין תחומי החיים השונים כאשר בתחום חיי החברה לא חל למעשה 

המרוכזים בתוך מעגלי שנים.  ייתכן שבתחילה העולים היו מרוצים מחיי חברה שלהם  3.5שיפור אחרי 

העולים, אבל הם מצפים בהמשך להרחיב את המעגלים החברתיים גם אל ישראלים ותיקים 

 ומתאכזבים.

מה המשמעות של התמונה הזאת? ראשית, לא נראה שניתן לאפיין את גל העולים מחבר המדינות 

"מקפצה" להגירה כ"יושבים על מזוודות", המחפשים איך לנצל את הסיוע שקיבלו לעלות לישראל כ

 נוספת למחוזות חפצם האמיתיים. 

שביעות רצון כללית, אשר איננה עולה בקנה אחד עם -שנית, מצטיירת מידה מדאיגה ועקבית של אי

התמונה האופטימית המתקבלת משביעות הרצון הניכרת במדדים שמקובל לראותם כהגדרות מרכזיות 

סוקה, ושביעות הרצון מהם ואפילו מחיי החברה. של הצלחת הקליטה, כמו השיפור במצב הדיור והתע

ייתכן שהפער נובע מתחומים שפחות נהוג לשים לב אליהם, כמו המדד של חיי התרבות, שבו הנתונים 

מעידים על שביעות הרצון הנמוכה ביותר, או אחרים שאינם כלולים בתחומים שנשאלו עליהם )כמו 

של דת ומדינה כמו בשאלות של נישואין וקבורה;  למשל שביעות הרצון מהחינוך; ההרגשה בתחומים

מסיכויי התקדמות והצלחה/סטטוס; ממידת ההשפעה שיש להם על אופי החברה והמדינה(. אפשר 

שהפער  שלפנינו מעיד על פוטנציאל של תסיסה חברתית שקטה אך עמוקה, מול שאננות בקרב קובעי 

ם ורגישים דיים.  בלעדיהם, לא ניתן לעמוד המדיניות הנשענת על היעדרם  של "מדי שמן" רלבנטיי

 מבעוד מועד על כיוון ההתפתחות של פוטנציאל התסיסה.
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 מקורות

(, פעילות לקליטת העולים בצה"ל וסיוע להשתלבותם בחברה 1992קנטור, א., )-אורבך, ד., ומס

 , מחלקת ההשכלה, מקא"מ ונוער, מפקדת קצין חינוך וגדנ"ע ראשי, צה"ל.הישראלית

(, התרומה של קליטת עלייה במשק הישראלי בשנות התשעים, הרשקוביץ, ח. 1997סטוק, מ., )בינ

 .51-54, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי ההגירה והשפעתה על מדינת ישראל)עורכת(, 

ההגירה והשפעתה על מדינת (,  ההגירה ואיכות הסביבה, הרשקוביץ, ח. )עורכת(, 1997ברכיה, ו., )

 .26-28, עמ' 1997פר הכנס, ירושלים, מאי , סישראל

ההגירה (, ההתארגנות הפוליטית של העולים, בתוך הרשקוביץ, ח. )עורכת(, 1997ברונפמן, ר. )

 .94-95, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי והשפעתה על מדינת ישראל

חומי הבריאות צרכים והעדפות של עולי חבר המדינות בת(, 1993צורי, ר., והנדלס, ש., )-בר

-ישראל, תל-, המכון למחקר כלכלי וחברתי של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץוהתעסוקה

 אביב.

תרבותית של העולים -שיטת הקליטה הישירה והשלכותיה: קליטה חברתיתא(,  1994הכהן, ד., )

 , ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.מחבר המדינות )בראשית שנות התשעים(

 ירושלים יד בן צבי. ,1948-1953עולים בסערה: העלייה הגדולה וקליטתה ב ( 1994., )הכהן, ד

חקר סוגיות נבחרות בתחום קליטת (: 1994טטר, מ.,  כפיר, ד., סבר, ר., אדלר, ח., ורגב, ח., )

, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, ביה"ס יסודיים בישראל-ספר יסודיים ועל-תלמידים עולים בבתי

 אוניברסיטה העברית, ירושלים.לחינוך, ה

מהדורה ששית, ירושלים, הגף למידע ולפרסום  – מדריך לעלייה(, 1996המשרד לקליטת העלייה, )

 של המשרד לקליטת העלייה, והמחלקה לעלייה וקליטה של הסוכנות היהודית.

 תמונת מצב, אתגרים ויעדים. –קליטת העלייה (, 1997; )--

 .1998 –(, קליטת העלייה 1999; )--

היבטים דיוריים וכלכליים, בתוך הרשקוביץ, ח.  – ליפשיץ, ג., התפרוסת המרחבית של העולים בישראל

 .115-120, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי ההגירה והשפעתה על מדינת ישראל)עורכת(, 

שפעתה על ההגירה וה(, מדיניות ושירותי קליטה, בתוך הרשקוביץ, ח. )עורכת(, 1997לשם, א., )

 .9-15, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי מדינת ישראל

ההגירה (, ההתארגנות הפוליטית של העולים, בתוך הרשקוביץ, ח. )עורכת(, 1997מסאלה, א., )

 .92-93, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי והשפעתה על מדינת ישראל

 www.education.gov.il/olimאינטרנט: , באתר הקליטת תלמידים עולים(, 2000משרד החינוך, )

ממצאים נבחרים -מצבם התעסוקתי והכלכלי של העולים (, 1993נוה, ג., נועם, ג., ובניטה, א., )

 , מכון ברוקדייל, ירושלים.מתוך סקר תעסוקה ארצי בקרב עולים מבריה"מ

הלכה למעשה בתכנון השכלה,  (,  יש בגרות: לימודי בגרות לתלמידים עולים נושרי1999סבר, ר., ) 

 .80-110עמ'  14, החינוך

ספר: למה צריך אותו ואיך עושים את -גישור בינתרבותי בבתי –"כאילו שהכל בסדר" (, 1997, )--

 .149המכון לחקר הטיפוח בחינוך, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים, פרסום  זה?

ההגירה והשפעתה על הרשקוביץ, ח. )עורכת(,  (, ההגירה ומערכת החינוך בישראל, בתוך1997, )--

 . 71-86, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי מדינת ישראל

 . 27/10/98דולר דמי כניסה לישראל", הארץ  500(, "1998סומך, א., )
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ההגירה (, תרומת המוסד לביטוח לאומי לקליטת עלייה, הרשקוביץ, ח. )עורכת(, 1997ערד, י., )

 .29-44, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי ינת ישראלוהשפעתה על מד

ההגירה והשפעתה על מדינת הרשקוביץ, ח. )עורכת(,  בתוךא., קליטת עלייה בצה"ל,  עשהאל, 

 .110-114, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי ישראל

רה והשפעתה ההגיהרשקוביץ, ח. )עורכת(,  (, ההגירה ומערכת הבריאות, בתוך1997מיכאלי, ד., )

 .87-91, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי על מדינת ישראל

       .16, אלפייםתרבותיות,  -ריבוי תרבויות ללא רב –(, הישראלים החדשים 1998קימרלינג, ב., )

ההגירה בתוך הרשקוביץ, ח. )עורכת(,  ,(, ההגירה ושוק העבודה בישראל1997שיפמן, מ., )

 .23-25, עמ' 1997, ספר הכנס, ירושלים, מאי ראלוהשפעתה על מדינת יש

Sever, R., (1997), Learning from Experience? Israeli Schools and the Task of 

Immigrant Absorption, In: Lewin-Epstein, N., Ro'i, Y., Ritterband, P. (eds.), 

Russian Jews on Three Continents, London: The Cummings Center Series, 

Frank Cass, pp. 510-540. 
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9 
 

 הומוגניות וסקטוריאליות בתקשורת

 דב שנער

בחמישים שנות קיומה של המדינה, הסביבה התקשורתית השתנתה לחלוטין: חל גידול כמותי ושיפור 

איכותי במשאבי תקשורת טכנולוגיים ואחרים; דפוסי ארגון, מבנה ומימון התגוונו; תפיסות רעיוניות 

תרבותית היותר -שורתיים. כמו בסביבה החברתיתהשתנו והתחדשו צרכים, יצירות ומוצרים תק

רחבה, המשמעויות של השינויים הללו ניתנות להבנה במונחים של השינויים בשוקי היזמות, 

התעסוקה, היצירה והצריכה, הניהול וההגדרות המקצועיות. ההקשרים, המאפיינים, התהליכים 

אל הם הנושאים המרכזיים בפרק והמגמות העיקריים של שינויים אלה בסביבה התקשורתית בישר

זה. הדגש העיקרי מושם על המידות השונות של אחידות ופלורליזם בחברה ובסביבה התקשורתית; 

 והשינויים באופי וברמות של אינטגרציה וסקטוריאליות.

השינויים העיקריים במרקם החברתי וב"מערכת העצבים" של ישראל,  המוגשים בספרות בכלל 

ספקים הקשר כללי לדיון באמצעי התקשורת. שינויים אידיאולוגיים, פוליטיים ובספר זה בפרט, מ

וחברתיים בהשקפת העולם הישראלית הבסיסית מתמצים במעבר  מתפיסה של "כור היתוך" לתפיסת 

"( או "מגדל בבל". השינויים בתפיסת הפלורליזם מתרחשים תוך כדי salad bowl"קערת סלט" )"

ציוניות" וכניסת -מו: משבר הציונות המדינית המסורתית, צמיחת מגמות "פוסטשינויים מקיפים יותר, כ

גורמים לא ציוניים לעמדות הכרעה; היווצרות דואליות תרבותית בין מאפיינים מערביים ויהודיים; 

מעבר מדומיננטיות חלוצית, קולקטיביסטית ופוריטנית ומהגמוניה של השמאל החילוני, לקיטוב בין 

פונדמנטליסטית ואף -תנות ואינדיבידואליות בחלק מהציבור, ואוריינטציה כיתתית, דתיתחומרנות, נהנ

משיחית, בחלק אחר; מעבר הכלכלה מפיקוח ממשלתי למשק פתוח ויזמות מסחרית בצד נוכחות 

ישראלית מודגשת בזירה הטכנולוגית והכלכלית הגלובלית; ונסיגת ממשלות שמאל, ימין וליכוד לאומי 

שירה באספקת שירותים, כולל בתחום התקשורת, בצד התעוררות של יזמות פרטית ממעורבות י

 ופעילות קהילתית. 

תהליכים אלה קשורים בסימנים של "תרבות משבר", בתנועות של מטוטלת פוליטית ובשינויים 

דמוגרפיים. ראשית, ישראל חוותה ועדיין חווה את הניגוד העז בין סגירות של מצור ומצב מלחמה 

ימות בלתי פוסקים, המתקיימים במקביל עם פריצת גבולות ותהליכי שלום, שהחלו בשנות ואל

השבעים ומגיעים לבשלות בשנות התשעים. קיומן המשותף של מגמות סותרות אלה בולט בעשור 

האחרון של המאה העשרים,  בסיום האינתיפאדה ובמאבק להישרדות בלבנון מחד גיסא ובדיונים 

ם הפלשתינים והירדנים ובסימני ההפשרה ביחסים עם סוריה, מאידך גיסא. אף והסכמים הנרקמים ע

כי בניגוד זה ניכרת הקלה  מעול הנטל הביטחוני ואף ניכר שיפור כלכלי מסוים, הרי שמצב זה חושף 

 לחצים ושסעים חברתיים, שפחות בלטו לפני כן.

יישוב לפני הקמת המדינה,  שנות הגמוניה של השמאל, בהמשך לשליטתו ב 30שנית, לאחר שתמו 

 -1977שנה, בתנועת מטוטלת בין מגמות פוליטיות: המהפך  ב -20נתונה ישראל, מזה למעלה מ

הביא את הימין לראשונה לשלטון; שיתוף פעולה של ימין ושמאל בשלטון התקיים בשנות השמונים; 



186 

ם עם הפלשתינים בעקבות הסכמי השלו -1995;  יצחק רבין נרצח ב-1992ממשלת שמאל נבחרה ב

עלתה  -1999נבחרה ממשלת ימין, הפחות נלהבת להמשיך בתהליך השלום, וב -1996ועם ירדן; ב

 מחדש ממשלת שמאל.

שלישית, ההרכב הדמוגרפי והתרבותי של האוכלוסייה בישראל משתנה מדי כמה שנים.  העולים 

        1948ם של גלי העלייה בין שהגיעו ממדינות צפון אפריקה, רומניה ופולין היו המרכיבים העיקריי

)שבפרק זמן קצר מאד, הכפילו את האוכלוסייה(, בסוף שנות החמישים, בראשית שנות  -1951ו

הששים ובסופן.  העולים מברית המועצות לשעבר מאפיינים את ה"טפטוף" של שנות השבעים ואת 

ז מאוכלוסיית בישראל. יחד אחו -20הזרם האדיר שהגיע בשנות התשעים, והם מהווים בסוף העשור כ

עם הכניסה ההדרגתית של בני הדור השני של גלי עלייה קודמים, הם חודרים בהדרגה לכלכלה, 

 לפוליטיקה ולתרבות, בתהליך המבשר מהפכה בכל מגזרי החברה הישראלית.

 . מפת התקשורת החדשה1

בממדים של טכנולוגיה, התהליכים שסקרנו מהווים רקע לשינויים בכל מרכיבי הסביבה התקשורתית 

ארגון ותוכן. שינויים אלה מתבטאים בצמיחה כמותית ואיכותית גדולה של משאבים, המשנה לחלוטין 

את פני הסביבה התקשורתית; שינויים מפליגים חלו במבנה מערכת התקשורת, ארגונה וניהולה; 

יחסי מערכת התקשורת מתרחש תהליך של שינוי אמות המידה ביחס לתכני התקשורת; וכן חל שינוי ב

 עם הסביבה הרחבה.

 א. צמיחת משאבים 

הגידול הכמותי והשיפור האיכותי בתשתיות ובשירותי התקשורת בישראל בחמישים שנותיה 

הראשונות, מעידים על מעבר מעוני לעושר תקשורתי. תהליך דומה התרחש במדינות מערביות 

ם השלישי והוא בולט במיוחד בתקופה שבין עשירות,  במדינות קטנות במערב ובמדינות רבות בעול

שנות השבעים ושנות התשעים.  מגמת הגידול  משתקפת בהמראת מגזר התשתיות של טכנולוגיות 

אחוזי תל"ג  -0.75התקשורת.  משקל ההשקעות בתקשורת כאחוז מהתל"ג הכפיל את עצמו מכ

אחוזים  10התשעים הוא . קצב הגידול השנתי הצפוי בתחום זה בשנות -1994ב -1.4לכ -1977ב

אחוז בתקשורת ניידת ושירותי ערך  -20לאומית וכ-אחוז בתקשורת הבין -15בשירותים הבסיסיים, כ

מוסף
1

 . 

קווי טלפון, טלפונים ציבוריים,  -מאז שנות הששים חל גידול דרמטי בתפוצתם של מכשירי תקשורת 

מחשבים אישיים, מכשירי ווידאו, טלביזיה דואר פקסימיליה, טלביזיה צבעונית ומכשירי ווידאו. חדירת 

צבעונית וטלפון סלולרי למשקי בית בישראל, עשר שנים לאחר ראשית ההפצה, מהירה יותר מאשר 

בארה"ב.  הצריכה של מכשירים אלה בישראל גבוהה גם מזו שבגרמניה, צרפת, אנגליה וספרד, שהן 

היתה ישראל במקום השביעי בין  1995בעלות הכנסה לנפש גבוהה בהרבה מזו של ישראל. בשנת 

המדינות בעלות השיעורים הגבוהים ביותר של חדירת מכשירי ווידאו )כאחוז מבתי האב עם מכשירי 

טלביזיה(, מעל בריטניה, קנדה וקוריאה. מדד האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה, המשקלל את מספר 

אוכלוסייה, ממקם את ישראל במקום קווי הטלפון, מקלטי הטלביזיה והמחשבים האישיים ביחס ל

בעולם -21ה
2

 . 

 

                                                 
1
 .1998, וטוקטלי, 1997הנתונים כאן ובהמשך סעיף זה לקוחים מבלונדהיים,  
2
 World Telecommunication Development Report, 1995  . 
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 שיעורי חדירה של טכנולוגיות אינפורמציה ורמת הכנסה לנפש,  .1לוח 

ישראל וארצות אחרות, 
1
1993 

 ישראל ספרד  אנגליה צרפת גרמניה 
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1
  ,Cable and Satellite Yearbook. 1993( 1994מקור: )  

2
. ייתכן שהפער נובע מהכללת אזורי מזרח גרמניה בנוני NCTA, 1995)אחוז ) 39נתון אחר הוא   

Cas. 
3  

 13.6%  :DTH. 
4
  Adamson, and Toole , 1995מקור:  
5

 .26% -, ארה"ב 16% -, איטליה 7% -יפן  :שם  
6

 -1994. נתוני למ"ס שהתפרסמו ב1994באוגוסט  22מקור: סקר מטה גרופ, מדווח ב"מעריב",   

; דוד גורדון "בכמה -1993אחוז, אך הדו"ח מבוסס על סקר מ 22.8מצביעים על שיעור חדירה של 

 ם בישראל יש באמת מחשב? מעריב, שם.בתי
7
 United Statistical Yearbook 1993, 1995.מקור:  
8
 .1995מקור: לוי,  
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 ב. שינויי בעלות ושליטה 

שינויים מפליגים חלו בבעלות ובשליטה על אמצעי התקשורת בישראל. בעת הקמת המדינה היתה 

קר מפלגות. מעט מאד היה הבחנה ברורה: רוב התקשורת המודפסת היה בידי גורמים ציבוריים, בעי

שנה,   50בידי גורמים פרטיים. התקשורת האלקטרונית היתה כולה  בשליטה ממשלתית.  לאחר 

בעקבות תהליכי ליברליזציה, הפרטה ותיאגוד, רוב הארגונים הם פרטיים, מסחריים ובעלי כוונות 

מונים בישראל. שני רווח. אלה המאפיינים של הבעלות, השליטה, הארגון והניהול של תקשורת הה

שינויים מרכזיים משתקפים כאן: הראשון הוא שינוי המבנה והיקף הבעלות על התקשורת המודפסת 

ובעיקר סוף עידן העיתונות המפלגתית. תהליך זה  הוביל לריכוז השליטה בידי משפחות ותיקות 

של  העיתונות  וחדשות, בעיקר מאז שנות השבעים. כושר ההסתגלות הדיפרנציאלי לתנאים החדשים

המדפסת, שבעקבותיו נסגרו עיתונים לא מעטים, כגון "למרחב", "על המשמר", "דבר", "חדשות", 

ידי הצמיחה הכלכלית של -"טלגרף", היה מלווה בפריחה של העיתונות ששרדה. תהליך זה מוסבר על

ר צרכני השוק;  חידושים טכנולוגיים שאיפשרו להוזיל את מוצרי הדפוס; והגידול שחל במספ

התקשורת. נוסף לגידול בקבוצות צרכנים "מסורתיות", הצטרפו קבוצות חדשות, כגון עולים וערבים, 

 שהשפיעו על הגיוון בצרכים ועל הרגלי צריכת תקשורת. 

השינוי השני הוא כניסת גורמים פרטיים לתקשורת האלקטרונית, בנוסף לגורמים הממלכתיים 

יבורית, הטלביזיה הלימודית וגלי צה"ל הממשלתיות, הופעלו והציבוריים. לצד רשות השידור הצ

בבעלות פרטית טלביזיה בכבלים, ערוץ טלביזיה שני ורדיו אזורי. במסגרת המדיניות הממשלתית של 

"שמיים פתוחים" מתוכנן רישוי של ערוץ פתוח נוסף, תחנות כבלים ייעודיות ושידורים באמצעות לוויין, 

ציה וההפרטה של השידור נובעות מלחצים ומשיקולים המעידים על רצון רגול-כולם מסחריים. הדה

המערכת הממשלתית או אילוצה בלחץ ציבורי ופרלמנטרי, להרבות  את מקורות המידע ולגוון את 

דרכי הביטוי התרבותי. התהליך נובע מההכרה בקושי של מבנה ריכוזי לבצע את המשימה ובחוסר 

 תשתיות והפעלת מערכות תקשורת. היכולת של הממשלה לממן התקנת 

המעורבות העסקית בפעילויות תקשורת, שהיו בעבר ממשלתיות וציבוריות, נובעת גם מהדרישה 

לניהול על פי קריטריונים כלכליים ועסקיים וממדיניות של ליברליזציה במיסוי, במטבע זר וביבוא. ייתכן 

ית מדי, לטעמו, מאמצעי השידור גם, שכמו במערב אירופה, אכזבת השלטון מהפעילות העצמא

הממלכתיים, עודדה הקמת מערכות שידור פרטיות מתחרות, המצופות להיות יותר מאוזנות, ולו רק 

בשל התלות בשלטון בקבלה וחידוש של זיכיונות הפעלה
3

 . 

תהליכי הליברליזציה, ההפרטה והתיאגוד בתקשורת האלקטרונית חריפים יותר  מאשר בעיתונות 

עיקר בשל היעדר מסורת של בעלות פרטית על ארגוני שידור. לכן שינויים מהותיים עברו הכתובה, ב

על התקשורת האלקטרונית. הנהגת השידור הפרטי הביאה עימה חידושים, כגון הנהגת המדרוג 

)רייטינג( כשיקול מרכזי בקביעת איכות, ואמות מידה של יצירה, תגמול, אתיקה ועוד. השידור הפרטי 

ולשות השידור הציבורי. הוויכוח המתנהל סביב נחיצותו הוא אות מובהק לשידוד המערכות חשף את ח

 בתחום זה. 

 ג. ריבוי ערוצים ופלורליזם

תקשורת ההמונים הישראלית מפגינה צמיחה מרשימה וגיוון של טכנולוגיות, מבנים, ערוצים ותכנים. 

מתקיימת גם עיתונות מקומית ומגזרית  מאז שנות השבעים צומחים תאגידי עיתונות גדולים, ולצידם

ענפה,  הממשיכה את ניצניה הראשונים, מלפני שנות השמונים. בתקשורת האלקטרונית מתחיל 

בשנות הששים ניסיון לאחד את הפעילות תחת מטריית רשות השידור. אולם, למרות הכוונות הטובות 

וסייה השונות, ההישגים הם צנועים לשמש "כור היתוך" תקשורתי לסיפוק צורכיהן של קבוצות האוכל

                                                 
3
 . Richeri, 1985;   1997לימור,  
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בלבד. ניסיון זה מאבד את תנופתו עם ביטול המונופול של רשות השידור, שממנו היא נהנתה שנים 

 רבות, בעקבות הופעתם של ערוצים פרטיים חוקיים ובלתי חוקיים בעשור האחרון.

ה וההתגוונות תהליכים אלה מסמלים היווצרות מפת תקשורת חדשה. נשאלת השאלה, האם הצמיח

הטכנולוגית, המבנית והתכנית, היא סימן לפלורליזם תקשורתי? מצד אחד, פוליטיקאים ומקדמי 

מכירות מציינים את תהליכי הגידול,  הגיוון הטכנולוגי וריבוי הערוצים האופייניים לשנות התשעים, 

פק בקיום מגמה אמיתית כאותות להיווצרות "שמיים פתוחים" ופלורליזם גורף. מצד שני, ניתן להטיל ס

 ומלאה של פלורליזציה. 

במקביל למה שאירע בתקשורת העולמית, תהליכי התיאגוד בישראל מאופיינים בייצוג לקוי של 

האינטרס הציבורי, בריכוז עוצמה ובאחידות בתכנים;  הם מאופיינים במרכוז, בעלות צולבת ובצמצום 

ותית במחירים והשפעה על איכות המוצרים; חופש התחרות והביטוי; מתקיימת בהם שליטה מלאכ

הגבלת הכניסה לשוק לבעלי ממון; מכירת קהל למפרסמים במקום מכירת תכנים לקהל; החשבת 

עקרונות השיווק מעל למשמעות התכנים. לכן, נראה, שלא מדובר בפלורליזם ובגיוון השירות הניתן, 

. הביקורת על כך בישראל חריפה more of the same))אלא בטיפוח העיקרון "יותר מאותו הדבר" 

גם משום שהתופעות הללו אינן נובעות אך ורק מכלכלת שוק בלתי מרוסנת.  התיאגוד והבעלות 

הצולבת בישראל  נחשבים לתוצאה של כניעה ממשלתית לדרישות תאגידי התקשורת, במסגרת 

חופש פעולה כלכלי  "עסקה" שבה נשארת השליטה הפוליטית על התקשורת בידי הממסד תמורת מתן

לתאגידים
4

 . 

מכאן הטענות הנשמעות על כך כי ב"תקשורת התאגידים, "הגדולה" ומרובת ערוצי השידור הפתוח 

והשידור בכבלים, מתקיים פלורליזם מדומה; וכי בתקשורת "הקטנה" ובתקשורת החדשה מתקיימת 

נוי רעיוני ושווקים משתנים, מידה של פלורליזם אמיתי. בהשראת הצירוף של טכנולוגיות חדשות, שי

 מתלווים למרכוז ולתיאגוד גם תהליכי ביזור המניבים ערוצי תקשורת מורשים ולא מורשים.

 ( ערוצי תקשורת מורשים1)

הערוצים המורשים כוללים את העיתונות המקומית לסוגיה וחלק מתחנות הרדיו האזוריות המסחריות 

 ושידורי הטלביזיה הקהילתיים והלוויינים. 

בעברית, ברוסית, בערבית ובמגזר החרדי. עיתונות זו היא, ככל  עיתונות מקומית כללית ו"מגזרית"

הנראה, תוצאה של העלייה ברמת החיים ושל העלייה מחבר המדינות, שהגדילה את קהל הקוראים,  

ועודדה השתלבותם של  יזמים "מגזריים" בשוק התקשורת. תהליך זה נראה כתחיית העיתונות 

נית המודפסת והמשודרת )כגון שידורי "קול ישראל" בשפות זרות( לאחר שידעה פריחה בשנות האת

החמישים  ושקיעה בשנות הששים והשבעים. כמו כן, מתחילים להתבלט בעיתונות הכלל ארצית 

והמקומית "עיתונים מתמחים" לפי גילאים )ילדים ונוער, הורים, קשישים( ולפי תחומי חיים,  בעיקר 

 , בידור, חינוך, תרבות וספורט.צריכה

ההוצאה לפרסומת בעיתונות המקומית היא מודד טוב לבחינה של טיב פעילותה והביקוש לה. הוצאות 

 -161.5אחוז מההוצאה לפרסומת בעיתונות הארצית( ל 23) -1984מיליוני דולרים ב -21.4אלה עלו מ

יתונות הארצית.אחוז מההוצאה לפרסומת בע 36, שהם -1994מיליוני דולרים ב
 

על העיתונות הזו 

נמנים גם עלוני בתי הכנסת וערוצים  קהילתיים קטנים אחרים, הנחשבים ליעילים ביותר
5
. 

; -1996, שהחלו לפעול בתחנות רדיו אזוריות מסחריותעל התקשורת האלקטרונית המורשית נמנות 

קיבוצים והמשכם בשידורים , במעגל סגור ובכבלים, שראשיתם בתחנות בשידורי טלביזיה קהילתיים

                                                 
4

 . 1998, וכספי ולימור, 1997, לימור,   Curran, 1991ראה   
5

 .1993, ובלונדהיים וקפלן,  1996גרבלסקי, ; ליבס, פרי ו1998הנתונים לקוחים מטוקטלי,   
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, שקמו במסגרת תחנות רדיו במוסדות חינוך והשכלהקהילתיים בחסות המועצה לשידורי כבלים; 

, שראשיתם בצלחות ביתיות ערוצי טלביזיה לוויינים"קול ישראל", במרכז ובפריפריה; וכך גם 

קודש ולמטרות  וקהילתיות והמשכן בשידורים מגזריים, בעיקר בקרב החרדים, להעברת שיעורי

ניתנים להפעלה גם שידורים לכלל הציבור,  אך אלה ממתינים לסיומם של הליכים  1998אחרות. מאז 

 מנהליים ואחרים.

, שכבר בסוף שנות מכשירי הווידאו הביתייםבערוצים האלקטרוניים המורשים אפשר לכלול גם את 

רת ספריות ווידאו, שצמחו לממדי אחוז  ממשקי הבית בישראל ובעז 40עד   -35השמונים נמצאו בכ

 תעשייה )בלתי חוקית בחלקה(, היוו ערוץ חלופי לערוץ הטלביזיה היחיד דאז.

 ( ערוצי שידור בלתי מורשים, חלופיים ופיראטים2)

מאז שנות השבעים אנו עדים לכניסתן לזירה של תחנות טלביזיה מקומיות בכבלים. בשנות השמונים 

ערוצית. הפעלת הטלביזיה -היוו תחליף לטלביזיה הממלכתית החדתחנות, ש -1500פעלו בארץ כ

החוקית בכבלים  וכניסת הערוץ השני בשנות התשעים חיסלה את ערוצי הטלביזיה הפיראטיים במגזר 

היהודי. אולם טלביזיה פיראטית בכבלים ממשיכה לפעול בהצלחה בפריפריה, שעדיין לא חוברה 

 ו מקבל שירותים ייעודיים. למערכת הכבלים ובמגזר הערבי, שאינ

: ספק אם חלוצי השידור הפיראטי בישראל, "קול השלום" של אייבי נתן )ששידוריו הרדיולגבי תחנות 

"  )המשופע באמצעים(, שיערו עד כמה תזכה יוזמתם לממשיכים 7הופסקו מחוסר אמצעים( ו"ערוץ 

  -1997 1996גזרים. בשנים רבים.  כיום, תחנות רדיו פיראטי משדרות מבוקר עד ערב בכל המ

מספרן נאמד במאה, לפחות
6

 . 

)"קלטות לבנות"( המהוות תעשייה  ווידאו-קלטות האודיובערוצים הבלתי מורשים יש לכלול עוד את 

פורחת. אלה כוללות מוסיקה מסוגים שלא מצאו ביטוי מספיק באמצעי התקשורת הממוסדים, הטפה 

 דתית וגם סרטי עלילה וסדרות.

                                                 
6
 .1996לימור,  
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 ים בשינוי מפת התקשורת. שלב2

סקטוריאליזציה היא מאפיין חשוב בדינמיקה של -כמו בתחומים חברתיים אחרים, מגמה של רה

השינויים בתקשורת ההמונים של ישראל. הביטוי העיקרי של מגמה זו הוא חזרה למבנה מגזרי 

ה הופר בשנות )סקטוריאלי( דומה )אך לא זהה( לזה שאיפיין את שנות המדינה הראשונות.  מבנה ז

 הששים כאשר הונהגו מנגנונים אחידים לסיפוק צרכים תקשורתיים מגוונים.

בשנותיה הראשונות של המדינה העיתונות היתה, כאמור, מפלגתית מובהקת. כמעט כל עיתון שימש 

שופר ל"אמת" ייחודית של הפלג אותו ייצג ושרת וממנו התפרנס. סממן זה היווה  המשכיות למבנה 

ששרר בתקופת היישוב, שבו היעדר מקור סמכות מרכזי מוסכם ומקובל הביא לידי כך שכל החברתי 

פלג החזיק באמת מוחלטת משלו. גם בשידורי הרדיו ניכרת בתקופה זו סקטוריאליות מובהקת. לפני 

הקמת המדינה פעלו שידורי הרדיו ב"אזור בלתי חוקי" וב"אזור חוקי" של טווח התדרים. באזור הבלתי 

י פעלו תחנות שידור של תנועות מחתרת, לפי חלוקה דומה לזו של העיתונות המודפסת. תחנות חוק

אלה היו שופרות אידיאולוגיים נגד השלטונות הבריטיים ונגד פלגים רעיוניים יהודיים וערביים. הן 

ותן שימשו ערוצים להעברת מידע לאוכלוסייה והיוו סמלי ריבונות ומכשירי התגרות בשלטונות. פעיל

של תחנות אלה הופסקה עם הקמת המדינה. באזור החוקי פעל שירות שידור בניהול  ממשלתי בריטי  

(PBS - Palestine Broadcasting Service .שידורי החדשות היו בפיקוח מלא של השלטונות .)

ם שידורים אחרים נוהלו, הופקו ובוצעו לפי חלוקה סקטוריאלית של הקהילות היהודית והערבית. ע

הקמת המדינה, שירות זה עבר לידי ממשלת ישראל, ראשית בפיקוח משרד הפנים ולאחר מכן 

כמחלקה במשרד ראש הממשלה. גם שמו החדש, "קול ישראל",  לא הסתיר את אופיו הסקטוריאלי 

המובהק, בהיותו כפוף, למעשה, לאידיאולוגיה הפוליטית והתרבותית של הפלג השליט, זה של תנועת 

מפא"י. מבנה השידור הזה, על שני חלקיו, לא התנהל לפי אמות מידה כלכליות או עסקיות העבודה ו

 ולא אופיין באוטונומיה מוסדית, ברמה טכנולוגית גבוהה ובמקצועיות מובהקת.

בשנות הששים חל בתקשורת הישראלית מעבר למבנה פחות מפולג שהתבטא, מצד אחד, בתחילת 

מצד שני בעליית חשיבותה של עיתונות מסחרית. כמו במדינות השקיעה של העיתונות המפלגתית ו

אחרות, מעבר זה היה כרוך בתהליכי מרכוז, תיאגוד ובעלות צולבת, שמלבד יוצאים מן הכלל מועטים, 

לא הותיר מקום לעיתונים קטנים ועצמאיים במערכת. המעבר התבטא גם בהנהגת דגם שידור 

מטרותיו העיקריות של צעד זה היו להגביל את הפיקוח  הקמת רשות השידור. –"ממלכתי" ציבורי 

הממשלתי הישיר ולספק מיגוון רחב של צרכים תקשורתיים באמצעות הנהגת דגם השידור שהצליח 

)עד אז( בבריטניה. השינוי לא הביא לחיסולו של השידור בחסות ושליטה ממשלתיות: גלי צה"ל 

 ור בפיקוח ממשלתי, שגם הפחית מעט את חומרתו.והטלביזיה הלימודית המשיכו להתקיים כאיי שיד

כמו רשויות שידור רבות,  שאימצו את דגם הבי. בי. סי., גם מבנה רשות השידור בישראל אינו מצטיין 

באוטונומיה מלאה, בניהול רציונלי ובהתמסדות איתנה. למרות הכוונות הטובות, הניסיון להחליף את 

ציבורי, נשען על הכרה מבורכת  בגיוון של צרכים וטעמים מבנה השידור הממשלתי במבנה ממלכתי 

ובצורך להשתחרר משליטה ממשלתית, אך הוא הנציח למעשה, שיטה ריכוזית של הפעלת ארגוני 

(  הביאה לעלייה ולגיוון -1968והכללית ב -1966שידור. כמו כן, הקמת הטלביזיה )החינוכית ב

דור הישראלי. אך היא לא שינתה את אופיו של חוק מסוימים ברמה הטכנולוגית והמקצועית של השי

רשות השידור, המטיל על רשות אחת משימה בלתי אפשרית של סיפוק צורכיהם התקשורתיים של כל 

 פלגי האוכלוסייה. 

מראשית שנות השמונים מתרחשים תהליכים המעידים על היחלשות האוריינטציה האחידנית 

ת רשות השידור בתקשורת. על רקע הבעיות הניהוליות, האופיינית לתפיסת כור ההיתוך ולשליט

המקצועיות, התקציביות והאחרות, המלוות את הרשות מאז ימיה הראשונים, מתפתחים אמצעי 

תקשורת מקומיים, מגזריים, אתניים ודתיים, כמפורט לעיל. הם מרמזים על היווצרות "מרחב ציבורי" 
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לורליזם עוברי", המסתייע בטכנולוגיות ותיקות וחדשות ישן, בו מתחיל להתהוות מעין "פ-ישראלי חדש

ומצביע על היווצרות בסיסי לכידות חדשים. זה איננו עוד המרחב הציבורי שתואר בספרות כמנגנון 

ידי אינטרסים פוליטיים וכלכליים קפיטליסטיים, אלא מרחב המאופיין  -אחיד, גדול ויעיל, הנכבש על

ערבים, רוסים, דתיים לגוניהם,  –יות באופייה, בה "המודחקים" תרבות-בסקטוריאליות מחודשת, רב

מביעים ותובעים לספק את צורכיהם התקשורתיים   –צעירים ומזרחיים, ולאחרונה גם נשים 

 הייחודיים. 

 . דיון: לקחים מהדינמיקה של תהליכי השינוי3

 א. הערכת גישת "כור ההיתוך"

בשנות הששים, בהשראת תפיסת "כור ההיתוך", נראה הניסיון לצמצם את הסקטוריאליות בתקשורת 

בעיני המשקיף הבלתי משוחד כמעשה ציוני תמים. בעיני המבקש פרשנות קונספירטיבית הוא נראה 

כתכסיס גס לשמירת עוצמה. כך או כך, מדובר בתרגיל פשטני למדי,  שהתמצה בהפעלת מכניזמים 

בשפתו של דורקהיים(, כגון המצאת מושגים, חקיקת  פונקציונליים )"מכניים" יותר מאשר "אורגניים",

חוקים ובניית מוסדות. המצאת המושג "ממלכתיות" יועדה לשמש מכשיר לביטול זיקות פרטיקולריות 

ובסיס לפיקוח מחמיר בתחומים בהם הופעל: חינוך, שיכון, בריאות, עבודה ותקשורת. חקיקת חוקים 

קסם לבעיית ההשפעות הפוליטיות -הששים כמעין פתרוןהיא מכניזם הנובע מהקודם, שנראה בשנות 

על התקשורת. כמו מושג הממלכתיות, חקיקת חוק רשות השידור היתה ביטוי לתפיסת כור ההיתוך, 

שהטיפה להגיש שירותים ממלכתיים דומים, ללא פניות, לכל מגזרי הציבור. רשות השידור יועדה 

 לשמש מכשיר להפעלת החוק. 

ן מהמטרות הושג. קבוצות אתניות, דתיות, ואחרות המבוססות על מגדר, גיל למעשה, רק חלק קט

וסגנון חיים התלוננו במשך שנים רבות על כי צורכיהם התקשורתיים לא סופקו כראוי, עד אשר 

אמצעים חלופיים פרצו לאוויר העולם. פריחת תחנות הרדיו ותעשיית הקלטות  הפיראטיות החרדיות 

את כישלונה היחסי של רשות השידור  בניסיונות למלא את תפקידה  בשנות התשעים, מבליטה

בטיפוח המסורת ובמתן שירותים לקהל הדתי והחילוני כאחד, בהתאם לקבוע בחוק.  מישדרים שהיו 

קיימים בטרם הוקמה רשות השידור, המיועדים בעיקר לקהל המסורתי כגון "פרקי היום בתנ"ך" 

זהב( או "פרקי חזנות", -רים(, "במוצאי יום מנוחה"  )של אפריים די)בפרשנות ד"ר נחמה לייבוביץ ואח

נעלמו מלוח התכניות בעת המעבר לרשות או בסמוך לו )כנראה בשל חשש מסקטוריאליות יתרה(. 

החליפו אותם מישדרים שיועדו להביא רוח ותרבות יהודית לכלל האוכלוסייה, כגון "פסוקו של יום" או 

 אי שבת, שלא זכו בהצלחות מרשימות. מישדר הטלביזיה של מוצ

דוגמה אחרת קשורה למקומה של המוסיקה המזרחית. במשך שנים רבות, עוד בטרם הקמת המדינה  

טיפחו ודאגו ש"כוכבים" ובעיקר "כוכבות" זמר ממוצא מזרחי, כגון  )מוסיקאים ותמלילנים אשכנזים

ישמיעו את יצירותיהם בתקשורת, כדרך שושנה וסעדיה דמארי, ברכה צפירה, אסתר גמליאלית ועוד, 

לתת ביטוי אומנותי ל"השתלבותנו במרחב". זמן שידור לא מועט הוקדש בשנות המדינה הראשונות 

מסרי. אולם, בשנות הששים, בהן נוסחה גישת -גם  לאמנים יותר אותנטיים, כגון ג'ו עמר או פלפל אל

להישמע מחאה גדולה נגד מה שהוגדר  כור ההיתוך, שמכשיר ביצועה היה רשות השידור, החלה 

כקיפוח התכנים המזרחיים ובעיקר המוסיקה המזרחית באמצעי השידור. הטענות הופנו כלפי 

המדיניות לכלול תכנים מזרחיים בתמהיל שיועד לשרת את כל הסגנונות והטעמים. גם במקרה זה, 

כל רחבי הארץ, לצד אביב אל -פריחת תעשיית הקלטות, שפרצה ממעוזה בתחנה המרכזית בתל

ההצלחה הגדולה של תחנות הרדיו  הפיראטיות, שהתמחו במוסיקה מזרחית, תרמו לכניעת ממסד 

השידור למול התביעות להגדיל את המכסות והמסגרות לשידור תכנים מזרחיים. גם התפתחות זו 

 מצביעה על הקושי של רשות השידור להישאר נאמנה למשימתה המקורית הבלתי אפשרית.
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מול התפתחות זו, השידורים בערבית, ברדיו ומאוחר יותר גם בטלביזיה, הם דוגמה בולטת של ל

 ידי הצלחת השידורים הפיראטיים בערבית(.-הצלחה יחסית )המעומעמת בשנות התשעים על

רשת שידורי הרדיו בערבית נחשבת לאמינה ולמתקדמת ביותר במזרח התיכון כולו. ערוץ הטלביזיה 

יעדיו היו ונשארו תעמולתיים, זוכה לקהל צופים נאמן ורמתו המקצועית נחשבת בערבית, הגם ש

טובה. הצלחה זו של רשות השידור היא בבחינת יוצא מן הכלל המעיד על הכלל, שכן השידורים הללו 

 ברדיו ובטלביזיה מהווים אי סקטוריאלי ערבי בתוך כור היתוך יהודי שאבד עליו הכלח.

 ך מוקדם ומאוחר, סקטוריאליות מוקדמת ומאוחרת, קצב השינוייםב. זמן וקצב: כור היתו

כאמור, השיבה לסקטוריאליות, המתבטאת בעיקר בפלורליזם העוברי הגלום בפריחת התקשורת  

המבוזרת "הקטנה", אין פירושה היעלמות קווי אופי ריכוזיים מנוף התקשורת הישראלי. ריכוזיות רבה 

, ההפרטה, התיאגוד והמרכוז בתקשורת הישראלית. אולם אפשר מאד טמונה בתהליכי הגלובליזציה

להבדיל בין מאפייניה של תפיסת "כור ההיתוך" האידיאולוגית, שהובעה בהקמת רשות השידור, לבין 

מגמות של ריכוזיות כלכלית בסוף המאה העשרים, שבין היתר מציבות שאלות לגבי עתידה של 

 התקשורת הציבורית.

ברליים של חופש הביטוי ומניעת מונופול על הפצת המידע, הקמת רשות השידור מלבד העקרונות הלי

ידי עקרונות אידיאולוגיים, שחלקם מעוגן בתפיסת "כור ההיתוך", השואפת ליצור "אדם -הונחתה על

ישראלי חדש" מתוך מיכלול גלויות ומסורות. גישה זאת העדיפה את התקשורת הציבורית על פני 

ת להשיג מטרה זו ואחרות. תפיסה זו השתנתה בעקבות השינויים החברתיים, הפרטית, כדרך צודק

הכלכליים, הפוליטיים, התרבותיים והטכנולוגיים, האופייניים לישראל של סוף המאה העשרים, ששינו 

את סדר העדיפויות החברתי. אידיאולוגיית כור ההיתוך "המוקדם" פינתה מקומה לריכוזיות כלכלית, 

ח העולמית והישראלית. כך, הפלורליזם המדומה העכשווי של תקשורת ההמונים האופיינית לרו

בשם   Benjamin Barberמדגיש את תפיסת "כור היתוך כלכלי",  ברוח המגמה המכונה בפי 
7

McWorld מגמה זו, המתוארת בתרגום חופשי כגל "הכוחות הכלכליים והאקולוגיים הדורשים .

כאשר אמ.   –עולם במוסיקה מהירה, מחשבים מהירים ומזון מהיר לכידות ואחידנות, ומרתקים את ה

טי. ווי., מקינטוש ומקדונלדס דוחסים אומות אל רשת גלובלית מסחרית הומוגנית: בדרך דומה ניתן 

-ידי טכנולוגיה, אקולוגיה, תקשורת ומסחר", הרה-המקושר יחד על McWorldלאפיין את תהליכי 

ספי ולימור ל"מגדל בבל"סקטוריאליזציה, שאותם מדמים כ
8

.  גירסתם הקיצונית המוצעת, המכונה 

איום  …בשם "ג'יהאד", מתוארת בתרגום חופשי כ"שבטיות מחודשת Barberבעולם דימוייו של 

 –בלבנוניזציה של מדינות לאומיות, שבהן תרבות מתנגשת בתרבות, אנשים באנשים, שבט בשבט 

של תלות גומלין, כל סוג של שיתוף פעולה חברתי והדדיות  ג'יהאד של מאות אמונות צרות נגד כל סוג

 ".…אזרחית

ממדית. אין קושי להבחין בין הסקטוריאליות ה"מוקדמת" של -אולם אין מדובר כאן בסקטוריאליות חד

-שנות החמישים והששים לבין זו של השנים האחרונות: הראשונה מאופיינת במהותה האידיאולוגית

החזק שניתן להיבטים אלה בחיי החברה הישראלית היישובית וזו של פוליטית, בעקבות הדגש 

המדינה בשנותיה הראשונות. הפלג הדומיננטי של היישוב היהודי בימי המנדט ובימי ראשית המדינה, 

שהיה הומוגני למדי מבחינה תרבותית, נאבק ליצירת תנאים להקמת מדינה, בה אפשר יהיה ליישם 

צירת אדם חדש ויהודי חדש. חילוקי דעות מרים אירעו סביב שאלות אידיאולוגיות חדשניות של י

ההגשמה של יעדים אלה ובהיעדר רשות מרכזית יהודית, המבנה הסקטוריאלי ואמצעי התקשורת שלו 

 היו פוליטיים מעיקרם. 

                                                 
7
  Barber, 1992 . 
8
 .1992כספי ולימור,  
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אף כי ביטויים פוליטיים לא נעדרים מהסקטוריאליות של השנים האחרונות, היא מתמקדת בעיקר 

חילונית, אנטי דתית, מגדרית, גילית, גיאוגרפית, כלכלית ועוד. -ל זהות אתנית, דתיתבשאלות ש

ביטויים סקטוריאליים אלה הם תרבותיים מעיקרם, בהיותם תוצאה של תפיסת "מגדל בבל" 

 פלורליסטית והטרוגנית, המעודדת המשכיותן של זהויות אתניות, דתיות ואחרות.

הבלתי אחיד שאיפיין את השינויים שאירעו בתקשורת בחמישים בהקשר זה, יש לציין גם את הקצב 

השנים הראשונות אירעו שינויים מעטים, אם כי חלקם  40שנותיה של מדינת ישראל. במהלך 

משמעותיים מאד, כגון צמצום הפוליטיזציה והכרוך בחיסול העיתונות  המפלגתית ובהקמת רשות 

המאה העשרים הוא הזירה לרוב השינויים הטכנולוגיים, השידור. אולם אין ספק כי העשור האחרון של 

ניהוליים, המקצועיים, התעסוקתיים והתכניים, שעיצבו וממשיכים לעצב את -המבניים, הארגוניים

 המערכת. 

 ג. סקטוריאליות, פלורליזם ולכידות חברתית

רמזים על כך סקטוריאליזציה מעידים על שינוי מובהק בנוף התקשורת הישראלי. הם מ-תהליכי הרה

שהערוצים המבוזרים והייעודיים שצמחו בנוף זה, מורשים ובלתי מורשים כאחד, מנסים ובמידה 

ידי המערכות הממסדיות -מסוימת אף מצליחים להיענות לצרכים תקשורתיים אמיתיים, שלא סופקו על

 .הגדולות.  מצד שני, אין להתעלם מהחרדה מפני האיום הטמון בהתפלגות יתרה למגזרים

כבר הובע החשש כי תהליכי ההתגוונות, הפלורליזם והביזור התקשורתי עלולים לפרק את החברה 

קבוצות ולייצר למעשה גטאות תרבותיים.-הישראלית לעשרות תת
9

החברה הישראלית נמצאת לפי  

גישתם של חוקרים רבים בסכנה ממשית של התפוררות: כבר נאמר כי "בתחום השידור האיום הזה 

ד: כל עדה או קבוצה דתית עומדת לקבל ערוץ משלה, ואם כך יהיה, שותפים לדעה יראו רק מוחשי מא

תרבותיות -ארצית"(. התפוררות תתגבר כתוצאה מן המגמה של  רב-את עצמם )ואת הפרסומת הכלל

מתפרצת, שתחתור תחת החלום להחיות את התנופה לקראת תרבות יהודית/ישראלית נולדת מחדש. 

וסנת עשויה לסייע בכך, אבל זהו משחק מסוכן"תרבותיות מר-רב
10
 . 

השאלות המתעוררות קשורות להגדרת בסיסי הלכידות החברתית ולסוגיות של "הנדסה חברתית". 

חשיבותן רבה בהגדרת זהותה ומהותה של החברה אל מול השינויים הכבירים המתרחשים בה 

שרות והכוח לקבוע מהם הבסיסים ובהעלאת נושאים למחקר ממוקד, כגון: היש ולמי הזכות, האפ

הרצויים ללכידות חברתית, מבין המסגרות הכלל לאומיות ואלה הגדולות והקטנות ממדינת הלאום? 

היש ולמי הזכות, האפשרות והכוח  לכוון תהליכי ביזור למידות שונות של ריסון או התפרצות, לכידות 

 ל כור היתוך, שאבד עליה הכלח?והתפוררות? האם אין ב"חרדת ההתפוררות" קידוש התפיסה ש

                                                 
9
 1992כספי ולימור,  
10
 .1999מתוך כץ וסלע,  
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 נספח ומקורות 

להלן נתונים פרטניים על צמיחת משאבים ספציפיים. רוב הנתונים מבוססים על החומר של טוקטלי, 

 )אלא אם כן מצוין מקור אחר(. 1998

(, בעוד -1993ל 1960בין  -1,958,000ל -68,000)מ 29: מספר הקווים עלה פי בתחום הטלפון

  1996בסוף  -9.7תושבים עלה מ -100שראל גדלה בערך פי שניים וחצי. מספר הקווים לשאוכלוסיית י

(. גם טיב השירות 1999;  דבר המנכ"ל, 1999)למ"ס,  1998בסוף  -36.4,  ול1997בסוף  -31.3ל

)למ"ס,  -1993ב -22,000ל  -1980ב -208,000השתפר. מספר הממתינים להתקנת טלפון ירד מ

 ו גם בחיבור למדינות אחרות, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.(. שיפורים חל1994

: רשת ענפה נפרשה מאז שנות השמונים. מספר מנויי הטלביזיה בכבלים בתחום הטלביזיה בכבלים

אחוז ממשקי הבית )דבר המנכ"ל,  -70תושבים(, והקיף כ -100ל 18.2מיליון ) 1.1היה  1997בסוף 

יזיה בכבלים על הרחבת הרשת, בלחץ רישוי שידורי הלוויין הודיעו זכייני הטלב -1999(. ב1999

 שנים. 10הפרטיים, המהווים תחרות לתחנות הכבלים לראשונה מזה 

: לפי אתר האינטרנט של משרד התקשורת גדל מספר המחשבים בתחום התקשורת הממוחשבת

, בסוף -670,000נאמד מספר המחשבים האישיים  ב 1996ועוצמתם וגדלו רשתות התקשורת. בסוף 

.  חדירת האינטרנט הרחיבה את תקשורת המחשבים: -917,000ב 1998ובסוף  -798,000ב 1997

(. מספר משתמשי 1999חברות מספקות גישה ושירותים לצרכני האינטרנט )דבר המנכ"ל,  -30כ

; -400,000ב 1998; בסוף -360,000ב 1998; באמצע -250,000נאמד ב 1998האינטרנט בראשית 

אחוזים מאוכלוסיית ישראל. קצב הגידול הזה מציב את  -10כ – -600,000ב 1999בספטמבר ובסוף 

אחוז  בשנה צפוי להביא את מספר  30מדיה(. שיעור גידול של  PCבעולם ) -12ישראל במקום ה

 (.EITO)לפי נתוני הקהילה האירופית,  2000מיליון בסוף שנת  1.5עד  -1.2המשתמשים לכ

: פעילות אנטנות אחדות לתקשורת לוויינים, לעומת שנות השבעים, ולוגיתבתחום התשתית הטכנ

 -1999בהן שירתה את ישראל אנטנה יחידה )של חברת בזק בעמק האלה(. ההרשאה שניתנה ב

הלוויין הישראלי  1996להפעלת רשתות לוויין שיתחרו בחברות הכבלים תרחיב תשתית זו. מאז 

שירותי לוויינים זרים  להספקת שירותי טלביזיה, רדיו "עמוס" מצמצם את התלות של ישראל ב

ידי הטכניון -על -1998ותקשורת נתונים לישראל, למזרח התיכון ולמזרח אירופה. לוויין נוסף שוגר ב

 להספקת תקשורת ושירותי חישה ומחקר.  במקביל, גדלו ההשקעות גם באולפנים וציוד הפקה. 

כן. בשנות השמונים נרכשה עבור "מעריב" מכונת דפוס ניכרת התפתחות גם  בטכנולוגית הדפוס:

בעלת הספקים ורמת תחכום בלתי ידועים עד אז. בכך נמשכה יוזמת "על המשמר", העיתון הראשון 

שהכניס טכנולוגית דפוס ממוחשבת לעיתונות הישראלית. ציוד זה שינה את חזות העיתונים, בעיקר 

ות תקשורת לוויינים, לאתרים מעבר לים, איפשרה עיתוני הערב. קישורה של תשתית זו, באמצע

יורק, לוס אנג'לס ומקומות -הדפסת עיתונים ישראליים במהדורות ייחודיות המיועדות לישראלים בניו

 אחרים. 

 שיפורים נוספים כוללים סיבים אופטיים, רשתות ספרתיות לשירותים משולבים ) מערכות משולבות:

ISDN,Integrated Service Digital Networks ותשתיות מתקדמות נוספות. סיבים אופטיים )

מאפשרות שימוש  ISDNמאפשרים העברת כמות גדולה של מידע בטלפון ובאמצעים אחרים. רשתות 

בטכנולוגיה ספרתית לצורך העברת קול, תמונה, ווידאו ונתונים במהירות גבוהה, על ערוץ תקשורת 

הכוללות, בין היתר, טכנולוגיות ספרתיות, דחיסת נתונים, משותף.  התפתחו גם טכנולוגיות מהירות, 

 מזעור וניצול תחומי תדרים חדשים.
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 המוסיקה הפופולרית ורבדיה

 מוטי רגב

שדה המוסיקה הפופולרית בישראל הינו אחת הזירות המובהקות ביותר בהן בא לידי ביטוי הפלורליזם 

תרבותיות. הפלורליזם בתחום -התרבותי בישראל, או, כפי שהדבר מכונה בשנים האחרונות, הרב

ונות מוסיקליים הנובע באופן ישיר ממיגוון המוסיקה הפופולרית בישראל אינו ריבוי פשוט של סגנ

ההקשרים התרבותיים מהם מורכבת האוכלוסייה בישראל. המחויבות העקרונית של חלק ניכר 

מהעשייה התרבותית בישראל לעניין בנייתה של 'תרבות ישראלית' אותנטית, מייצרת מובחנות 

ידי המערכת -יקליות הנתפסות עלוהיררכיה בתוך פלורליזם זה. המובחנות היא בין התרבויות המוס

המוסדית של המוסיקה הפופולרית כמשתתפות מרכזיות בהגדרת ה'ישראליות' לבין תרבויות 

מוסיקליות הנתפסות כשוליות לעניין זה. ההיררכיה נוצרת כתוצאה מיחסי הכוח בין תרבויות המוסיקה 

 חרות. השונות, הגורמים לכך שחלק מהן נתפסות כיותר 'ישראליות' מאשר א

שלוש תרבויות מוסיקה פופולרית הן המשתתפות העיקריות בזירה של ה'ישראליות' בעשרים וחמש 

תיכונית )"מוסיקה -השנים האחרונות: "שירי ארץ ישראל", פופ/רוק ישראלי, מוסיקה ישראלית ים

מוסיקה מזרחית"(. לצידן מתקיימות מספר מסגרות קטנות יותר של מוסיקה פופולרית מקומית, ובהן ה

הדתית לסוגיה )מוסיקה חסידית, פיוטים וחזנות(, המוסיקה בקרב יוצאי רוסיה, המוסיקה בקרב ערביי 

ישראל ועוד. בנוסף לכך קיימת נוכחות בולטת של מוסיקה פופולרית לועזית מסוגים שונים, ובעיקר 

ומוסדית ייחודית,  אמריקני. כל אחת מתרבויות המוסיקה הללו מהווה מסגרת ארגונית-פופ/רוק אנגלו

המתאפיינת בדפוסים טיפוסיים של ייצור, הפצה וצריכה. בנוסף לכך, למרות שכל אחת מהן נוטה 

להיות מזוהה עם סגנון מוסיקלי טיפוסי, היא כוללת בתוכה, לעתים, גם מרכיבים של הסגנונות 

מד סוציולוגי, שבו המוסיקליים האחרים. במלים אחרות, לפלורליזם בשדה המוסיקה יש שני ממדים: מ

תרבותיות לייצור, הפצה וצריכה של מוסיקה; וממד סגנוני, שבו -מתקיים ריבוי של מסגרות חברתיות

 מתקיים ריבוי של דפוסי צליל ו'שפות' מוסיקליות.   

תיכונית, ובינם -אמנם ההבדלים בין "שירי ארץ ישראל", הפופ/רוק הישראלי והמוסיקה הישראלית הים

רבויות האחרות, אינם תמיד חדים וברורים, וישנם מעין אזורים "עמומים" של מוסיקה לבין חלק מהת

המשתייכת ליותר מאחת הקטגוריות. יחד עם זאת, עם עומק היסטורי של כמה עשרות שנים, מהווה 

כל אחת משלוש התרבויות המרכזיות הללו מסגרת ברורה ומובהקת, לפחות בתוך ההקשר של 

ראלית. בנוסף לכך, נתפסת לעתים כל אחת מתרבויות המוסיקה הפופולרית העשייה התרבותית היש

תרבותי בישראל ועל כן כגירסה -כמייצגת של מגזר חברתי –גם אלה הקטנות יותר  –בישראל  

 מסוימת וייחודית של 'ישראליות'. 

ר תרבות העובדה שריבוי הצורות והסגנונות של מוסיקה פופולרית בישראל נתון בהקשר של חיפוש אח

'לאומית' אחת, הופכת אותו, כאמור, לעניין שהוא מעבר ל'פלורליזם' פשוט. אין ספק שמדובר ביחסים 

מורכבים של השפעה והשראה, אך גם תחרות ועוינות בין הסגנונות והתרבויות המוסיקליים הללו. 



 

200 

ות הללו, הרואים הביטוי המובהק לכך מצוי בתחושות ה'קיפוח' של דוברי חלק מן התרבויות המוסיקלי

 בכך לעתים ביטוי לקיפוח של המגזר החברתי המזוהה עם אותה תרבות מוסיקלית. 

המאמר מציג את עיקרי הדברים בסוגיות אלה. הוא נחלק לשלושה חלקים עיקריים: ראשית, איפיון 

ת, תרבותי של תרבויות המוסיקה הפופולרית בישראל, ובעיקר שלוש המרכזיות שביניהן; שני-סגנוני

הצגה ובחינה של הגורמים המוסדיים והארגוניים המספקים את התשתית וקובעים את אופייה של 

הפעילות בתחום המוסיקה הפופולרית בישראל )אמצעי התקשורת, תעשיית התקליטים ומוסדות 

ציבוריים שונים(; שלישית, דיון ביחסים בין הגורמים המוסדיים הללו לבין כל אחת מן התרבויות 

 קליות. הסקירה מתמקדת במוסיקה הפופולרית הישראלית, ואינה עוסקת במוסיקה הלועזית.המוסי

 . תרבויות מוסיקה פופולרית בישראל1

 א. "שירי ארץ ישראל"

נהוג לראות את הקטגוריה של שירי ארץ ישראל כמוסיקה העממית, המסורתית והשורשית של ישראל. 

'שירה בציבור'. המלים   –ביצוע העיקרי של שירים אלה  הדבר  קשור בעיקר למילות השירים ולאופן ה

של שירי ארץ ישראל כוללות, רובן ככולן, ביטויי אהבה והאדרה לחלקי הארץ השונים, לצמחיה ולעונות 

השנה; תיאורים אוהדים של הווי ההתיישבות בקיבוצים ושל עבודה חקלאית; שירי הלל ללוחמים, 

עוד. חלק ניכר מן השירים שוזרים את התכנים הללו בשירי אהבה קינות לנופלים וכמיהות לשלום, ו

רומנטית, המתרחשת בנופי הארץ, בין לוחמים ואהובותיהם. שירי ארץ ישראל מן התקופה שקדמה 

להקמת המדינה חוברו מלכתחילה מתוך מטרה ברורה לשרת את התנועה הציונית ולבטא את 

ם בתקופות המוקדמות היו שירונים שחולקו בתנועות האידיאולוגיה שלה. אמצעי ההפצה העיקרי שלה

הספר, בקיבוצים, בארגונים הלוחמים ובמקומות נוספים. השירים נלמדו מפי מדריכים -הנוער, בבתי

ומורים )שפעמים רבות היו המלחינים עצמם( בהתכנסויות שונות, וכך נוצר בהדרגה הדפוס של 'שירה 

שבה מבצעים את השירים האלה עד היום, ואליה הצטרפו  בציבור'. דפוס זה הפך למסורת המרכזית

 בהמשך חבורות זמר ומקהלות.

ההיסטוריה של שירי ארץ ישראל נחלקת לשתי תקופות עיקריות: במוקד התקופה המוקדמת, עד 

לשנות החמישים לערך, היתה קבוצה של מלחינים אשר ִחברה את ה'קלסיקה' של ז'אנר זה. קבוצה זו 

הבי, מרדכי זעירא, ידידיה אדמון, נחום נרדי, מתתיהו שלם, דניאל סמבורסקי, יהודה כוללת את דוד ז

שרת, עמנואל זמיר ואחרים.  עוד נכללים שני מלחינים בולטים, שהמשיכו בפעילותם עד שנות 

השבעים: אלכסנדר )סשה( ארגוב ומשה וילנסקי. חלק ממלחינים אלה גם כתבו בעצמם מלים, אך 

פו פעולה עם תמלילנים כמו יעקב אורלנד, נתן אלתרמן, יצחק שנהר, יחיאל מוהר, בדרך כלל הם שית

חיים חפר ועוד. לעתים גם הלחינו שירים קיימים של ביאליק, טשרניחובסקי, פיכמן ומשוררים אחרים, 

או קטעים מפרקי תנ"ך. מבחינת הסגנון המוסיקלי, שירים אלה היו ברובם בלדות פסטורליות בהשפעה 

אירופי, בעיקר ה'הורה' )במקור ריקוד עם שמקורותיו -חזקה, או שירי ריקוד 'עממי' בנוסח מזרח רוסית

ברומניה ובמקדוניה(. חלק מן המלחינים שמו דגש מיוחד על מיזוג של יסודות 'מזרחיים' במוסיקה. 

ה הדבר נעשה באמצעות אימוץ של לחנים שלמים, קטעי מלודיה, מקצבים טיפוסיים ועוד מהמוסיק

ששמעו בקרב בדווים או כפריים ערביים, וכן פנו לפיוטים ומנגינות ששמעו אצל יהודים שהגיעו מתימן 

 וממרכז אסיה, מארצות ערב והאיסלם.

במוקד התקופה השנייה עומדות הלהקות הצבאיות. אלה הוקמו במהלך שנות החמישים מתוך מטרה 

'רוח הישראלית', וכן לספק בידור והנאה כפולה: להקנות לחיילים, העולים החדשים ברובם, את ה

במהלך השירות. ההצלחה של הלהקות הפכה אותן לתופעה מוסיקלית ותרבותית מרכזית גם מחוץ 

למסגרת הצבאית. הלהקות הצבאיות העיקריות עד אמצע שנות הששים היו להקת הנח"ל, להקת 



 

201 

ידי סשה -בים משירי הלהקות עלפיקוד הצפון, להקת פיקוד המרכז ולהקת השיריון. בתחילה נכתבו ר

ארגוב, משה וילנסקי, יחיאל מוהר וחיים חפר. אולם בהדרגה הצטרף דור צעיר יותר של מחברים 

שכלל את נעמי שמר, דובי זלצר, יוחנן זראי ואחרים. הלהקות הללו המשיכו את הבלדות הפסטורליות 

משך חלחלו לתוך המוסיקה גם ואת שירי ה'הורה' בדומה לשירי ארץ ישראל המוקדמים, אולם בה

 עם  אמריקנית. -השפעות של מוסיקה צרפתית, בעיקר ה'שנסון' נוסח שנות החמישים, ואף מוסיקת

לקראת סוף שנות הששים, ולאחר מלחמת ששת הימים, חל שינוי משמעותי בצליל של הלהקות 

פעה של צלילי הפופ הצבאיות. תחת דמותו המובילה של יאיר רוזנבלום, כמלחין ומעבד, גברה ההש

החשמלי, ומופעי הלהקות נעשו בהדרגה להפקות מורכבות וגדולות, מעין מחזות זמר. שתי להקות 

הים פעלו אף הן בתקופה זו. עלויות ההפקה וההתרחקות -נוספות, להקת פיקוד הדרום ולהקת חיל

כליל פעילותן  מהמטרות האידיאולוגיות המקוריות הביאו לכך שלקראת סוף שנות השבעים הופסקה

 של הלהקות. הפעילות שחודשה בשנות השמונים היתה בהיקף צנוע ומינימלי.

בעשרים וחמש השנים האחרונות נדחקו בהדרגה שירי ארץ ישראל ממרכז הבמה הציבורית. למעט 

בהם נעמי שמר, נורית הירש,  –גרעין של מחברים שונים אשר המשיך ליצור שירים חדשים בסגנון זה 

הרפרטואר כמעט שלא התחדש. השירים החדשים שהוקלטו  –ייקוב, נחום היימן וחנן יובל שייקה פ

 בתקופה זו מזוהים עם זמרים כמו יהורם גאון, חוה אלברשטיין, אילנית ועוד.

ידי סשה ארגוב וחיים חפר, ואת -ראוי לציין עוד את להקת התרנגולים אשר מרבית שיריה נכתבו על

ידי נעמי שמר, אשר פעלו בתחילת שנות הששים. -לק ניכר משיריה נכתב עלשלישיית גשר הירקון, שח

שני הרכבים אלה היו תוצר של ניסיונות לחבר מוסיקה ישראלית מקורית מחוץ למסגרת האידיאולוגית 

של שירי ארץ ישראל, אולם הם הפכו בסופו של דבר לחלק ממנה. הדבר קשור בעיקר להתפתחות 

ת השבעים ואילך, אשר דחקה בהדרגה גם את המוסיקה של התרנגולים הרוק הישראלי במהלך שנו

 ושלישית גשר הירקון אל תוך המסגרת של שירי ארץ ישראל.

 ב. רוק ישראלי

אמריקני של התקופה. -רוק ישראלי החל להיווצר במהלך שנות הששים, תחת השפעת הרוק האנגלו

למטען האידיאולוגי שלהם. הדבר בלט במיוחד הוא היה ביסודו מעין תגובת נגד ל"שירי ארץ ישראל" ו

בתחילה, באמצע שנות הששים, כאשר להקות הרוק הראשונות היו 'להקות הקצב' שפעלו במועדונים 

אביב. להקות אלה הרבו לשיר באנגלית והממסד התרבותי של התקופה -ים ודרום תל-ברמלה, בת

 זכתה בהערכה מסוימת. התעלם מהן למעשה. להקת הצ'רצ'ילים היתה היחידה כמעט ש

הדברים השתנו כאשר מוסיקאים אוהדי רוק, אשר היו גם יוצאי להקות צבאיות, החלו לעשות  מוסיקה 

אמריקני של שנות הששים -הממזגת את המורשת ה'ארץ ישראלית' שלהם עם השפעות פופ/רוק אנגלו

רבה למוסיקה והשבעים. ההשפעה התבטאה בעיקר בשימוש בכלי נגינה חשמליים, במודעות 

פופולרית כ'אמנות של הקלטה', בזניחת המחויבות האידיאולוגית לתמלילים, וכן בכך, שמרבית 

המוסיקאים המבצעים היו גם המחברים של המוסיקה. הגרעין של מוסיקאים אלה כלל את אריק 

ני סנדרסון, טוב לוי, חברי להקת כוורת )ד-איינשטיין, שלום חנוך, שמוליק קראוס, מיקי גבריאלוב, שם

יוני רכטר, אלון אולארצ'יק, יצחק קלפטר, גידי גוב(, אריאל זילבר, מתי כספי ושלמה גרוניך. המוסיקה 

 שלהם נתפסה והתמסדה כ'רוק ישראלי'. 

במהלך שנות השבעים השתתפו מוסיקאים אלה באופנים שונים בתקליטי ה'סולו' של עמיתיהם והקימו 

צת אחרת', 'תמוז', 'צליל מכוון' ועוד(. סדרה זו של שיתופי פעולה יחדיו להקות והרכבים שונים )'ק

ביניהם כמלחינים, נגנים, זמרים, מפיקים מוסיקליים ותמלילנים )התמלילנים יעקב רוטבליט, יהונתן 

גפן, מאיר אריאל בלטו גם הם בתרומתם(, הניבה סדרה של תקליטים שהפכו להיות ה'קלסיקה' 
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י. בולטים מתוכם שמות כמו החלונות הגבוהים, 'פוזי', 'שבלול' ו'בדשא הראשונית של הרוק הישראל

אצל אביגדור' של אריק איינשטיין, תקליטיה של להקת כוורת, 'סוף עונת התפוזים' של תמוז, 'קצת 

 1980אחרת', ותקליטיו הראשונים של מתי כספי. הפעילות של קבוצת מוסיקאים זו ייצרה לקראת 

ישראלי' אשר הכיל בתוכו יסודות שונים של מוסיקת הרוק בעולם, אך יחד עם זאת סגנון ברור של 'רוק 

 שימר גם הרבה מן הרוח של שירי ארץ ישראל והלהקות הצבאיות.

בעקבות ביסוסו של צליל מקומי מוגדר, הפך הרוק הישראלי במהלך שנות השמונים ואל תוך שנות 

לידי ביטוי במספר אפיקי פעילות מוסיקלית  התשעים לגורם המרכזי במוסיקה המקומית. הדבר בא

 שהתבססו על הצלחת הקבוצה הקודמת, ואף חידדו אותה.  

ראשית, המוסיקאים הוותיקים המשיכו לפעול ולהקליט תקליטים בולטים. אולם בהמשך ישיר 

לפעילותם, ומתוך שיתופי הפעולה ביניהם, הופיעה בעשורים אלה שורה של זמרות יוצרות אשר שינו 

את אופיה של הנוכחות הנשית במוסיקה הישראלית. הבולטות שבהן היו תחילה יהודית רביץ וקורין 

אלאל, ואליהן הצטרפו מאוחר יותר אתי אנקרי, לאה שבת ועוד. הן המשיכו את הקו הסגנוני הכללי של 

פקיד המסורתי אישי, שעמד בניגוד לת-מיזוג בין רוח 'ישראלית' ו'רוק', אולם הוסיפו לכך חותם יצירתי

של נשים במוסיקה העברית כמבצעות בלבד. בהקשר זה של מוסיקאים ותיקים, חשוב גם לציין את 

השינוי שחל בסגנונו המוסיקלי של שלמה ארצי, אשר בשנות השמונים הפך למוסיקאי רוק מן הבולטים 

 בישראל.  

ה'שוליים' או ה'אוונגרד'  אפיק נוסף של ההתפתחות היה פעילותם של המוסיקאים והלהקות שנעו מן

של הפעילות המוסיקלית אל ה'מרכז', שהפכה לבולטת ומשפיעה. במסגרת זו מתקיים מעין דפוס, שבו 

חידושים ואופנות ברוק בעולם מאומצים על יד מוסיקאים בישראל, זוכים להצלחה ומתמסדים. בשנות 

ים רמי פורטיס וברי סחרוף. השמונים בלטו באפיק זה להקת משינה ושיתוף הפעולה של המוסיקא

מאוחר יותר התבלטה להקת החברים של נטשה, ובשנות התשעים הופיעה קבוצת המוסיקאים אשר 

 כללה את להקת איפה הילד, ירמי קפלן, אסף אמדורסקי ואחרים. 

אפיק שלישי הינו צמיחתו של רוק ישראלי 'אתני', המחבר השפעות רוק עם מקורות מזרח תיכוניים 

. המוסיקאים המרכזיים שהשפיעו על ההתפתחות הם יהודה פוליקר ואהוד בנאי. תחת מגוונים

השפעת צמיחתו של הרוק האתני למעמד מוביל במוסיקה בעולם, ולנוכח צמיחת המּודעּות ה'מזרחית' 

-בתרבות הישראלית, שזרו מוסיקאים אלה ואחרים אל תוך צליל הרוק שלהם יסודות 'מזרחיים' וים

נים. אצל פוליקר בלטה ההשפעה היוונית, בעוד שאצל בנאי האתניות פחות ממוקדת, תיכוניים שו

ונוטה לכיוון ערבי ואסיאתי. ובכל מקרה, אתניות זו הפכה את המוסיקה של שניהם למוערכת ומצליחה 

מאד בשנות השמונים והתשעים. בתחילת שנות התשעים יצרה להקת אתניקס גוון קליל יותר של 

 ר יותר הופיעה להקת טיפקס עם צליל ייחודי בעל השפעות מרוקאיות ומזרחיות מגוונות. אתניות, ומאוח

ידי חברות תקליטים, במהלכי שיווק נרחבים. מדובר בדפוס של -אפיק נוסף הינו הקריירות היזומות על

ם של 'גילוי' מוסיקאים ודחיפתם להצלחה מיידית כמעט. בנקודה זו אין אחידות סגנונית. מבטאים בולטי

דפוס זה הינם להקת תיסלם ורמי קליינשטיין בשנות השמונים, ואביב גפן בשנות התשעים. אביב גפן 

הפך למעשה לדמות הבולטת ברוק הישראלי של שנות התשעים הודות לשילוב של מהלכי שיווק 

 נרחבים  עם אמירה תמלילית וחזותית פרובוקטיבית. 

פופולרית השייך להקשר הרחב של הרוק, והוא  בשנות התשעים בולט תחום נוסף של מוסיקה

המוסיקה האלקטרונית לריקודים. במסגרת זו פרחו בשנות התשעים מועדונים רבים של מוסיקה 

די.ג'יי'ס( מקומיים וזרים. בולטת במיוחד הסצנה של  – dj’sלריקודים בהם מופיעים תקליטנים )

, הם אחת Astral Projectionוחד הצמד מוסיקת ה'טראנס'. היוצרים הישראליים בתחום זה, במי

 ההצלחות הגדולות של מוסיקה ישראלית בעולם. 
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באפיקים מרכזיים אלה, ועם שמות רבים נוספים שפעלו בתוך כל אחד מהם במהלך השנים, הפך 

כאמור הרוק הישראלי למוסיקה העכשווית המרכזית בתרבות הישראלית, הממזגת בין ההתרחשויות 

 לבין הייחודיות של תרבות מקומית. במוסיקה העולמית

 תיכונית    -ג. מוסיקה ישראלית ים

תיכונית מבוססת גם היא על שילוב של מקורות מוסיקליים שונים, בהם -המוסיקה הישראלית הים

המוסיקה המסורתית של יהודי המזרח, מוסיקה ערבית, מוסיקה יוונית וטורקית, רוק מערבי וגם שירי 

ם שונים, ברובם דור שני ושלישי ליוצאי ארצות ערב והאיסלם, החלו לעשות ארץ ישראל. מוסיקאי

מוסיקה הממזגת השפעות אלה במהלך שנות השבעים. הנוכחות של השפעות מזרחיות וערביות 

ידי הממסד המוסיקלי של תחנות הרדיו וחברות התקליטים כ'זרה' -בצליל של מוסיקה זו נתפסה אז על

מוסיקה זו כמעט ולא הושמעה בשידורי הרדיו ואף לא הוקלטה בחברות  לתרבות הישראלית. לפיכך,

הקלטת  –התקליטים הגדולות. הדבר הוביל את היוצרים לשימוש מוגבר באמצעי הפצה חלופי וזול 

)קסטה(. כתוצאה מכך דבק בסגנון כולו השם 'מוסיקת קסטות', וההיסטוריה של הסגנון כוללת גם את 

 ערוצי התרבות המרכזיים בישראל. המאבק להכרה ולנוכחות ב

חלוצי הסגנון הבולטים היו שני הרכבים מתחרים שפעלו באמצע שנות השבעים: להקת צלילי הכרם 

מוש( ולהקת צלילי העוד )עם רמי דנוך ויהודה קיסר(. הרפרטוארים של הלהקות -)עם דקלון ומשה בן

ם לשירים מסורתיים של יהדות תימן. הללו היו זהים כמעט והם כללו עיבודים רבים בכלים חשמליי

לצידם בלטו זמרים כמו אבנר גדסי או שימי תבורי, אשר שוייכו אף הם לסגנון ה'מזרחי', למרות שעשו 

 פופ מערבי ביסודו.  

הסגנון קיבל את תבנית הצליל הטיפוסית לו דרך הקריירה של שני זמרים מרכזיים: זהר ארגוב וחיים 

ם הקליט כל אחד מהם תקליטים שהפכו לקלסיקה המובהקת של משה. בתחילת שנות השמוני

תיכונית. הבולט שבתקליטים אלה אצל זהר ארגוב היה 'נכון להיום', עם הלהיטים -המוסיקה הים

ידי אביהו מדינה. התקליט -"הפרח בגני", "כבר עברו השנים", "בדד" ועוד, אשר רבים מהם נכתבו על

', אשר כלל את הלהיט באותו השם, וכן את "לינדה", "אמא", הבולט של חיים משה היה 'אהבת חיי

 "גיטרה" ועוד. גם כאן תרם אביהו מדינה שירים. 

חשיבותם של תקליטים אלה ושל הזמרים היתה בכך שהם סיפקו מין 'הוכחה' למקוריות הישראלית 

שנות התשעים וליכולת היצירה הקיימת בז'אנר. בעקבותיהם הופיעה במהלך שנות השמונים ואל תוך 

סדרה ארוכה של זמרים וזמרות, שהרחיבה את הרפרטואר והעמיקה את התפוצה של הסגנון. איציק 

קלה, ישי לוי, נתי לוי, מרגלית צנעני, אביבה אבידן ויואב יצחק הם מדגם מקרי מתוך רשימה ארוכה. 

לוזון. להיטים מקוריים,  תיכונית, החל מסוף שנות השמונים, הינו אלי-זמר ויוצר בולט של המוסיקה הים

כמו "גן של שושנים", "איזו מדינה" ואחרים, התבססו על שיתוף פעולה שלו עם יוני רועה, אשר התחיל 

בכך קריירה כיוצר מרכזי בסגנון זה. אלי לוזון גם ביצע בתקליטיו שירים מתורגמים מטורקית, והיה 

נית בשנות התשעים, אשר התבססו תיכו-בכך לאחד המבשרים של 'גל' חדש של זמרי מוסיקה ים

במידה רבה על השפעות המוסיקה הטורקית. הזמרת הבולטת והמובהקת ביותר במסגרת זו הינה 

 זהבה בן. גם עופר לוי ומאוחר יותר שרית חדד משויכים לגל זה. 

למרות התפוצה הרבה וצמיחתם של יוצרים מקוריים ולמרות המאבק הממושך, המשיכה נוכחותה של 

עם  -1997תיכונית להיות נמוכה יחסית בתרבות הציבורית. שינוי התרחש ב-קה הישראלית היםהמוסי

ידי חברי להקת אתניקס. הצלחתו הרבה של -צאת התקליט של אייל גולן, אשר הופק וחובר ברובו על

תיכונית מצויה עדיין -תקליט זה, שנתפסה כחריגה, הבליטה את העובדה שהמוסיקה הישראלית הים

 מוסיקלי של ישראל. -ם בעייתי במכלול התרבותיבמיקו
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 ד. תרבויות 'קטנות' 

תרבויות המוסיקה ה'קטנות' יותר נתפסות, בדרך כלל, בתרבות הציבורית כפחות 'ישראליות' מן 

השלוש המרכזיות. עם זאת, אין ספק, ששלוש הקטגוריות המרכזיות שהוצגו אינן ממצות את טווח 

ליות המתקיים בישראל. במלים אחרות, התרבויות המוסיקליות ה'קטנות' הסגנונות והתרבויות המוסיק

ידי -מוסיקליים גם אם הן פחות מובלטות על-מרחיבות בעצם נוכחותן את טווח ההקשרים התרבותיים

המנגנונים המוסדיים העיקריים של המוסיקה הפופולרית בישראל. למעשה, מספר התרבויות 

די שניתן יהיה למנות כאן את כולן. הפירוט הקצר שלהלן מצביע על המוסיקליות בהקשר זה הוא רב מכ

 כמה מסגרות בולטות של השנים האחרונות.

. תפילות, פיוטים, מוסיקה 'מזרחית' דתית, מזמורי חזנות, מסורתיות שונות-מוסיקות דתיות

ות מוסיקליות כליזמרים, מוסיקה חסידית מסורתית ופופ חסידי עכשווי מהווים יחדיו טווח של פעילוי

אשר המשותף להן הוא המחויבות למוסיקה יהודית )ולא בהכרח ישראלית( ושימוש בטקסטים בעלי 

הקשר דתי. כינוסם יחדיו של סגנונות אלה הוא במידה רבה פועל יוצא של המציאות התרבותית 

דת על בישראל, שרואה בהם 'מוסיקה יהודית מסורתית'. סקירה מפורטת ומדוקדקת יותר היתה עומ

 ההבדלים הרבים בין הסגנונות והמסגרות הללו.

. העשייה המוסיקלית כאן גם היא רחוקה מהומוגניות. המכנה מוסיקה בקרב העולים מרוסיה

המשותף הוא  שימור הקשר לתרבות המוסיקלית ברוסיה, אך הוא אינו מעיד בהכרח על אחידות 

רים העיקריים המתקיימים בקרב יוצאי רוסיה סגנונית. ג'אז, רוק, שירי משוררים ועוד הינם הז'אנ

בישראל תוך זיקה לארץ המוצא ובמנותק משדה המוסיקה הפופולרית בישראל. בין הסגנונות השונים 

עשויים לשרור אפילו יחסי עוינות ובוז. המציאות התרבותית של ישראל היא הגורם לכך שסגנונות אלה 

 יולוגית אך לא בהכרח מוסיקלית.מכונסים תחת כותרת אחת, שיש לה משמעות סוצ

. המוסיקה הפופולרית בקרב ערביי ישראל דומה ברובה למוסיקה הפופולרית הרווחת מוסיקה ערבית

בארצות ערב השונות, בעיקר מצרים, לבנון וירדן. בנוסף למוסיקה המיובאת, מצויים הרכבים וזמרים 

ב. בארץ התפתחה גם עשייה של שונים בישראל המקליטים גרסאות משלהם ללהיטים מארצות ער

מוסיקה מקורית, הנחלקת לשתי קטגוריות: מוסיקה פופולרית בעלת דימוי 'אמנותי', המנסה לשמר 

מסורות של מוסיקה ערבית מסורתית ולחדש בתוכן תוך שימוש בתבניות וכלי נגינה מסורתיים; ופופ 

רוניים. גם כאן מתקיימת לעתים ערבי עכשווי, המשלב מקצבים ותבניות לחן ערביים עם כלים אלקט

 עוינות ואף בוז, בעיקר מצד העוסקים במוסיקה האמנותית כלפי הפופ הערבי העכשווי.

. קטגוריה זו ראויה יותר לכינוי ג'אז אתני והיא זוכה למידה של בולטות אמנותית-מוסיקה אתנית

ת בזירת בנייתה של בשנים האחרונות. למעשה, חלק מן המוסיקה הזאת נתפס כ'שחקן' חדש יחסי

מוסיקה 'ישראלית'. כך בודאי במקרה של מוסיקאים בולטים בקטגוריה זו, כמו להקת הברירה 

הטבעית, להקת בוסתן אברהם, הרכבים שונים של המוסיקאי יאיר דלאל ועוד. כל אלה משלבים סוגים 

יות שונות אחרות שונים של מוסיקה מזרחית אמנותית עם יסודות של ג'אז מערבי ואף מוסיקות עממ

ליצירת מוסיקה אינסטרומנטלית הזוכה להצלחה בעיקר בקרב קהל של 'אמנות גבוהה'. ראוי גם לציין 

 .שחלק מהמוסיקה בקטגוריה זו חופף את העשייה של מוסיקה ערבית אמנותית

 . מוסדות וארגונים של מוסיקה פופולרית בישראל2

 א. תעשיית המוסיקה

מיליון יחידות של מוסיקה מוקלטת.  -12ל 10אמצע שנות התשעים( בין מדי שנה נמכרים בישראל )

מיליון, מיוצרים )מודפסים( בישראל והיתר  9-8אחוז מהן הם דיסקים, והיתר קלטות. הרוב,  -90-85כ
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מיובאים. כמחצית מהמוסיקה הנמכרת היא לועזית, והמחצית הנותרת היא מוסיקה ישראלית )יחס זה 

ה, לכל כיוון(. במלים אחרות, חלק ניכר מן הדיסקים של מוסיקה לועזית משתנה במקצת מדי שנ

 מיוצרים בישראל. 

המפתח להבנת המבנה והמצב של תעשיית המוסיקה בישראל טמון בעלויות הייצור של מוסיקה 

מקומית. בנוסף ליוצר/ת או המבצע/ת )אשר לא בהכרח מקבלים תשלום בתהליך הייצור(, כרוך תהליך 

תקליט בהעסקה של נגנים, שכירת אולפני הקלטה )על בסיס תעריפים לשעה(, תשלום  ההפקה של

למקצוענים נוספים, כמו מפיק מוסיקלי, טכנאי הקלטה, מעצבים גראפיים ועוד, וכן עלויות שיווק והפצה. 

רכיבים אלה מצטרפים יחדיו לעלויות אשר עשויות להגיע, במקרים מסוימים, לעשרות אלפי דולרים 

חירי שנות התשעים(. על פי מידת העלות, עשוי תקליט )דיסק( לכסות את ההשקעה בו רק לאחר )במ

עותקים, ולעתים קרובות אף יותר מכך. לפיכך, קיומה של הוצאה לאור, סדירה  -7000מכירה של כ

ומגוונת, של תקליטים של מוסיקה ישראלית מותנה בשני גורמים: יכולת השקעה בעלויות הייצור 

ה, ומידה מסוימת של ביטחון בהכנסות וברווחים. תעשיית התקליטים בישראל מעניקה תואר וההפק

 עותקים, כמעין תעודת הוקרה על הישג של תפוצה והכנסות.   20,000של 'תקליט זהב' על מכירות של 

תעשיית התקליטים בישראל התאפיינה עד סוף שנות הששים בפיצול בין פירמות שייצרו מוסיקה 

ת לבין פירמות שייצרו/ייבאו מוסיקה לועזית. במהלך שנות השבעים חל בהדרגה שינוי במבנה ישראלי

תעשיית התקליטים המקומית עד להתייצבותו של המבנה הנוכחי, שבו חברות התקליטים נחלקות 

לשני סוגים עיקריים: חברות 'גדולות' או מרכזיות, וחברות קטנות. הקשר אל תעשיית התקליטים 

ית הינו המשתנה העיקרי המייצר הבדל זה. תעשיית התקליטים הבינלאומית נשלטת מזה הבינלאומ

אחוז משוק המוסיקה בעולם.  -80ידי קבוצה של שישה תאגידים החולקים ביניהם כ-למעלה מעשור על

 Polygram ,EMI ,BMG(, Time-Warner)חלק מתאגיד העל  Sony ,Warnerתאגידים אלה הינם: 

התאגידים שולט במספר חברות תקליטים קטנות יותר, חלקן בעלות ותק היסטורי . כל אחד מMCA-ו

 וקטלוג גדול בכל תחומי המוסיקה. 

בישראל, שלוש חברות תקליטים מייצגות באופן בלעדי את התאגידים הללו מאז אמצע/סוף שנות 

; MCA-ו Warner ,BMGארצי, מקבוצת הכשרת היישוב )מעריב ועוד( מייצגת את -השמונים: הד

. משמעותו הדבר, Polygram; וחברת הליקון מייצגת את EMI-ו Sonyמייצגת את  NMCחברת 

ששלוש החברות הללו נהנות מהכנסות כמעט מובטחות ממכירות הקטלוג הבינלאומי שהן מייצגות, 

הן אינן משקיעות בהפקת המוסיקה אך נהנות מאסטרטגיות השיווק  –תוך השקעה מינימלית בעלויות 

ינלאומיות של התאגידים הללו. ההכנסות השוטפות ממכירת הקטלוג הבינלאומי של החברות הב

המיוצגות מאפשרות לחברות הישראליות להשקיע בייצור מוסיקה מקומית בהיקפים גדולים יחסית, 

ובמידת הצורך אף לאזן הפסדים הנגרמים מהפקות ישראליות פחות מצליחות. הדבר מאפשר להן גם 

הדפוס המקובל של 'מוסיקאי בית', כלומר, לכונן יחסים ארוכי טווח עם מספר מוסיקאים לעבוד לפי 

 בולטים ומובילים.

לצד שלוש החברות הללו מצויות חברות התקליטים הקטנות יותר. חלקן מתמקד בייצוג של חברות 

וסקות ידי שלוש החברות הגדולות, וכן ע-תקליטים קטנות מן העולם, שאינן מיוצגות בישראל על

 . BNE -בהפקות מזדמנות של מוסיקה ישראלית. בקבוצה זו בולטות חברות התקליטים פונוקול ו

-סוג אחר של חברות קטנות מתמקד במוסיקה ישראלית, כמו החברות המזוהות עם המוסיקה הים

ת מוש הפקות, חברת אבי גואטה ועוד. חברות אלה מתקשות יותר לגייס א-תיכונית: האחים ראובני, בן

-ההון הנדרש להפקת תקליטים בעלויות גבוהות. לפיכך, הן מתמחות לעתים קרובות בפרויקטים חד

פעמיים וצרים: הפקת תקליט בודד למוסיקאי, ללא החתמה על חוזה ארוך טווח לתקליטים נוספים; או 

של  לחילופין, התמקדות במספר קטן מאד של "מוסיקאי בית" אשר הקריירה שלהם היא עיקר הפעילות

 החברה. 
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תעשיית התקליטים בישראל נקלעה במהלך שנות התשעים לתחרות קשה עם הפקה והפצה של 

ליגליים. הטכנולוגיה הזמינה והזולה יחסית לצריבת דיסקים מאפשרת את העתקתם -דיסקים בלתי

כים, ידי בעלי הזכויות על המוסיקה. דיסקים של כל סוגי המוסיקה מופצים במחירים נמו-והפצתם לא על

ללא העברת התמלוגים עבור זכויות היוצרים. טכנולוגיה נוספת אשר מסתמנת כבעייתית לתעשיית 

 התקליטים, בקנה מידה עולמי, היא העברת מוסיקה באמצעות האינטרנט.

 ב. אמצעי התקשורת

תפקידם של אמצעי התקשורת השונים בהחדרת ובהנכחת סגנונות שונים של מוסיקה פופולרית הינו 

י ביותר. אופן ההצגה וההתייחסות אל הסגנונות השונים באמצעי התקשורת קובע במידה רבה מרכז

גם את הדימוי של אותם סגנונות ואת היחסים ביניהם. אפיק התקשורת ההמוני החשוב ביותר לעניין 

המוסיקה הפופולרית הינו שידורי הרדיו. גם שידורי הטלביזיה מהווים אפיק בולט. הדיווח והסיקור 

 בעיתונות הכתובה מוסיפים פרשנויות ומידע.

ערוצי הרדיו המורשים בישראל כוללים את קול ישראל )רשות השידור(, תחנות הרדיו  שידורי רדיו. (1

האזוריות )הרשות השנייה לטלביזיה ורדיו( וגלי צה"ל. קיימות גם תחנות רדיו שונות המוגדרות 

יקה הפופולרית מהווה את הנדבך העיקרי של שידורי כ'פיראטיות', המשדרות ללא היתר חוקי. המוס

המוסיקה במרבית תחנות הרדיו בישראל ובהקשר זה נחלקות התחנות לשני סוגים: תחנות רדיו 

המוגדרות כתחנות למוסיקה, ותחנות המשלבות שירים או תכניות מוסיקה בין תכנים שונים של מלל. 

"קול הדרך לעסקים" של קול ישראל ו"גלגל"צ" הסוג הראשון כולל את התחנות לדיווחי תנועה )

א' )של קול -הקשורה לגלי צה"ל( ורשת ג' )של קול ישראל(. מרבית התחנות האזוריות, רשתות ב' ו

ישראל( וגלי צה"ל נמנות על הסוג השני. תיאור זה נכון לסוף שנות התשעים. עד לסוף שנות השבעים 

בלעדי למוסיקה פופולרית. עיקר שידורי המוסיקה  לא היו בישראל תחנות רדיו המוקדשות באופן

הפופולרית היו ברשת ב' של קול ישראל, אשר כונתה בשל כך גם "הגל הקל", ובגלי צה"ל. החריג 

הבולט באיפיון זה היתה התחנה הפיראטית "קול השלום" אשר שידרה אך ורק מוסיקה פופולרית החל 

את רשת ג' כערוץ בלעדי למוסיקה פופולרית. גם הקימה רשות השידור  1976. בשנת 1973מאמצע 

גלי צה"ל עדכנו במהלך שנות השמונים את לוח השידורים, כך שתכניות מוסיקה פופולרית הפכו לרכיב 

 המרכזי בו. במהלך שנות התשעים הוקמו רשתות דיווחי התנועה. 

במערך ערוצי הטלביזיה הדבר הבולט ביותר ביחס לשידורי המוסיקה הפופולרית  ( שידורי טלביזיה.2

בישראל בסוף שנות התשעים הוא שאין בנמצא ערוץ מקומי של מוסיקה פופולרית. הדבר בולט במיוחד 

קליפ כצורה טלביזיונית -לנוכח העובדה, שמאז סוף שנות השבעים לערך התגבש והשתכלל הוידאו

-קליפים )ערוץ ה-רי וידאומובהקת לשידור של מוסיקה פופולרית. ערוצי טלביזיה, המבוססים על שידו

MTV  הוא הבולט כאן(, במעין מתכונת של 'רדיו חזותי', נעשו לרכיב מרכזי במכלול המוסדי והארגוני

 בו מתקיימת המוסיקה הפופולרית בארצות רבות בעולם. 

עד לשנות התשעים, עת החלו שידורי הטלביזיה בכבלים ומאוחר יותר שידורי הערוץ המסחרי )ערוץ 

שידורי המוסיקה הפופולרית בערוץ היחיד של הטלביזיה הישראלית מצומצמים למדי. תכניות  (, היו2

-המוקדשות אך ורק למוסיקה פופולרית, כמו "עוד להיט" או "עד פופ",  שודרו בתדירות נמוכה )חצי

שעה שבועית, בדרך כלל(. הן כללו שידורי קליפים של מוסיקה לועזית, או צילומי אולפן מלווים 

פעלולים פשוטים של מוסיקאים ישראלים. מוסיקה פופולרית נכללה גם בתכניות בידור ומלל שונות. ב

תכניות הבידור של ערב שבת )"שעה טובה", "סיבה למסיבה"( היוו את הנקודה הבולטת בלוח 

 הופעה בהן נתפסה כציון דרך ועדות לחשיבות או לבולטות של מוסיקאים. –השידורים 

ואף ערוצי מוסיקה נוספים  MTV-הביאו לחלק ניכר ממשקי הבית בישראל את ערוץ השידורי הכבלים 

-מחו"ל. ההשפעה העיקרית של ערוץ זה על המוסיקה הישראלית התבטאה בהגברת הייצור של וידאו
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קליפים של מוסיקה ישראלית, אולם תבנית השידורים המסורתית כמעט ולא השתנתה. הטלביזיה 

ערוץ השני ממשיכים לשדר מוסיקה פופולרית בעיקר במופעים מזדמנים של ( וה1הישראלית )ערוץ 

מוסיקאים בתכניות בידור שונות )בין ראיונות וקטעי מלל שונים(. כמו כן מקיימים ערוצים אלה תכניות 

שבועיות קצרות בהן מוקרנים קליפים ספורים. חברות הכבלים, לעומת זאת, נוטות להקדיש רצועות 

 סית בחלק מן הערוצים שלהן לרצפים ארוכים של קליפים,  ברובם של מוסיקה ישראלית. זמן ארוכות יח

ניסיונות חוזרים ונשנים להקים בישראל מגזינים המוקדשים למוסיקה פופולרית  ( עיתונות כתובה.3

-1989ראה אור משך כעשרים שנה ) ןולהיט)או למוסיקה בכלל( לא החזיקו מעמד לאורך זמן. המגזין 

(, אולם לאחר שנים ספורות של התמקדות במוסיקה פופולרית הוא הפך למגזין בידור כללי עם 1969

( היה ניסיון בולט אך קצר טווח לקיים מגזין 1989-1987) מוסיקהדגש על רכילות ותצלומים. המגזין 

תונות 'רציני' למוסיקה אמנותית ופופולרית. לפיכך, עיקר השיח אודות מוסיקה פופולרית מתקיים בעי

 הכתובה היומית ובמקומונים. 

שלושת העיתונים היומיים הגדולים בישראל פיתחו בהדרגה מאז שנות הששים את היקף הסיקור של 

המוסיקה הפופולרית. עמודי הבידור, ובעיקר מוספי סוף השבוע מהווים את הבמה העיקרית לכך. 

וים גם הם במה מרכזית לסיקור בנוסף לכך, מאז הופעת המקומונים בראשית שנות השמונים, מהו

סמכא שונים -התחום. הסיקור נחלק למספר ז'אנרים: ביקורת תקליטים ומופעים, שבה מבטאים ברי

את עמדותיהם ושיפוטיהם; ידיעות או חדשות מוסיקה, הכוללות דיווחים ענייניים אודות תקליטים 

בהם ניתן ביטוי נרחב לתהליכי עבודה חדשים, מופעים ועוד; ומאמרים רחבים וארוכים )כולל ראיונות(, 

על תקליטים או מופעים, עמדות של מוסיקאים בנושאים שונים ועוד. למרות הבחנה זו, כל סוגי הסיקור 

של המוסיקה הפופולרית בעיתונות מושפעים ממערכת מסועפת של קשרים עם משרדים של יחסי 

 .ציבור ושיווק, העובדים בשירות מוסיקאים וחברות תקליטים

 ג. ארגונים ציבוריים

בישראל יש מסורת ארוכה של מעורבות גופים ציבוריים שונים בעשייה של מוסיקה פופולרית. המדינה, 

ידיהם עסקו משך השנים בתמיכה ובייזום של פרויקטים -העיריות, ההסתדרות וגופים הנתמכים על

שה, היא עדיין משמעותית בתחום המוסיקה הפופולרית. בשנות התשעים, גם כאשר מעורבות זו נחל

 בהיקפה לפחות עבור חלק מן השדה. 

בנוסף לשליטה רבת השנים במרבית ערוצי השידור בישראל היו מעורבים במוסיקה הפופולרית גופי 

משרד החינוך וצה"ל. המעורבות של משרד החינוך נעשית באמצעות תכנית  -מדינה עיקריים 

הכוללת את שיעורי המוסיקה שבמשך שנים רבות היו הספר היסודיים, -הלימודים במוסיקה לבתי

בעצם 'שיעורי זמרה', בהם נלמדו ושוננו שירים שונים. לשיעורים אלו היתה מטרה אידיאולוגית 

מובהקת: להקנות היכרות רגשית עם רפרטואר שירים המגלם, לדעת כותבי תכניות הלמודים, תרבות 

ות ששיעורים אלה אינם מצויים בתכניות הלימודים ישראלית 'אותנטית'. לקראת שנות התשעים, למר

 ספר רבים ברחבי הארץ. -באותה מידה כמו בעבר, הם עדיין קיימים בוריאציות שונות בבתי

המעורבות של צה"ל במוסיקה פופולרית )בנוסף לאחריותו על גלי צה"ל( מתבטאת במערך הלהקות 

ר חיילות וחיילים. רובם נושאים בתפקידי עש-הצבאיות. להקות אלו היו אנסמבלים המונים כחמישה

ברובם  –שירה, חלק קטן מהם נגנים. הלהקות הוקמו בשנות החמישים במגמה לספק למתגייסים 

בידור בעל נופך אידיאולוגי. השירים שחוברו במיוחד עבור הלהקות הצבאיות  –המכריע עולים חדשים 

ם שנה, הפכו אותן לתופעה מרכזית ביותר ידי מלחינים ותמלילנים שונים, במשך למעלה מעשרי-על

בשדה המוסיקה הפופולרית באותה תקופה )ראו לעיל(. בסוף שנות השבעים פורקו הלהקות הצבאיות, 

אולם הוקמו מאוחר יותר שוב. בגרסתן המאוחרת, הקיימת גם בשנות התשעים, הן מבצעות שירים 

 קיימים וממעטות בהקלטה של שירים חדשים. 
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נעשית )או נעשתה  –עיריות ומועצות אזוריות, ההסתדרות  –גופים ציבוריים אחרים  מעורבותם של

בעבר( דרך תמיכה בחברת המתנ"סים, במועדוני נוער עירוניים ואזוריים, ובמרכזי מוסיקה מסוגים 

שונים. במסגרות כאלה מתמקדת משך שנים רבות פעילותן של חבורות זמר ומקהלות, אשר ללא 

ין להן קיום. בשנות התשעים אף תומכים חלק מן הגופים הציבוריים הללו בלהקות רוק סבסוד ציבורי א

 של בני נוער. 

 . מיפוי המוסיקה הפופולרית בישראל 3

המוסיקה הפופולרית בעולם של סוף המאה העשרים היא אחד הכלים התרבותיים הבולטים אשר 

קטיביות. היא מהווה מוצר מרכזי, או נעשה בהם שימוש לשם הגדרה, שימור ושינוי של זהויות קול

סדרת מוצרים, של תעשיית התרבות. הנטייה של גופים ציבוריים למעורבות במוסיקה פופולרית הולכת 

ופוחתת. לאור זאת, נראה כי קיומם ושימורם של סגנונות מוסיקה פופולרית שונים ומגוונים קשור 

שראל. המשך קיומו של הגיוון במוסיקה למידת העניין שמגלה בהם תעשיית המוסיקה. כך גם בי

הפופולרית בישראל, המשך ריבוי הסגנונות, קשור למידה שבה חברות תקליטים, תחנות רדיו וגופים 

אחרים בתעשייה זו יאמצו את 'פלחי השוק' התואמים לסגנון זה או אחר. היצמדות לנוסחה הפונה אל 

'ישראליות' ופופ/רוק אנגלו אמריקני, גם אם חלים  'זרם מרכזי' של מוסיקה פופולרית המגלם מיזוג בין

בה שינויים כאלה ואחרים, עלולה להוביל לסוג של הומוגניות ושחיקה של הפלורליזם במוסיקה 

 הפופולרית בישראל.

 א. גלובליזציה וישראליות

דה תרבותי של ש-שני תהליכים תרבותיים ארוכי טווח הם הגורמים העיקריים בעיצוב אופיו הסגנוני

המוסיקה הפופולרית בישראל. האחד הוא התהליך ה'לאומי', במסגרתו נעשים ניסיונות מתמשכים 

'להמציא' מוסיקה ישראלית אותנטית. השני הוא תהליך הגלובליזציה של התרבות, המקרב בין סגנונות 

מי ותרבויות ומייצר מכנים משותפים רבים. ככלל, סגנונות מוסיקה פופולרית  הזוכים בהכרה כ

שמקיימים, באופן זה או אחר, את האילוצים הנובעים משני תהליכים אלה יחדיו, נהנים ממידה רבה 

 יותר של נוכחות ולגיטימציה בתרבות הציבורית בישראל.

גורם מרכזי אשר מכתיב מזה עשרות שנים את ההתרחשות התרבותית בישראל הינו הניסיון 

מוסיקה הפופולרית שימשה לכך תמיד שדה בולט. אותנטית'. ה-המתמשך לבנות תרבות 'ישראלית

מלחינים ומעבדים, זמרות וזמרים, עמלים משך שנים ליצור שירים, אשר המילים, הלחנים והעיבודים 

אסתטיות ייחודיות למקום, ל'ישראליות'. מערכות החינוך והתקשורת -שלהם יגרמו לחוויות רגשיות

ה הנתפסת כייחודית ו'אותנטית' בהקשר הישראלי. בתוך נוהגות לטפח, לעודד, להאדיר ולהעריך מוסיק

כך, מוסיקה פופולרית שאינה נתפסת כמייצגת ישראליות 'אותנטית' נדונה לדחיקה ולהדרה מן 

 המסגרות הארגוניות המובילות של ייצור והפצה של  מוסיקה.  

לאומית -טראנסהגלובליזציה של התרבות יצרה ברבע האחרון של המאה תרבות מוסיקה פופולרית 

אמריקני. המוסיקה הפופולרית הפכה לשדה מקצועי -המושתתת בעיקרה על הפופ/רוק האנגלו

ותרבותי גלובלי המקיים בתוכו מודלים נשאפים של מקצוענות בתחומי הייצור, השיווק וההפצה )כולל 

ל המוסיקה לאומית ש-השידור(, ושל אמנותיות בתחומי הצליל והחדשנות הסגנונית. המסגרת הטראנס

ידי מוסיקאים, -הפופולרית מייצרת דגמים ותכנים המזוהים עם 'חדשנות' ו'עכשוויות' המאומצים על

בין אם הם  –מבקרים ואנשי חברות תקליטים ברחבי העולם. מקצועני מוסיקה פופולרית ברחבי העולם 

יצור מוסיקה בהתאם. חותרים לי –מוסיקאים ובין אם הם טכנאי צליל באולפן או אנשי שיווק וניהול 

 זמננו.-תקשורתי בן-מוסיקה אשר אינה תואמת את הדגמים הללו נדונה לשוליות במרחב התרבותי
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התוצאה של תהליכים אלו היא שבקרב גורמים ארגוניים ואמנותיים נרחבים בשדה המוסיקה 

ביב הפופולרית בישראל התבססה תפיסה ארגונית ואמנותית של "טעם הקהל" כמכלול הממוקד ס

מיזוג בין "גלובליות" ו"ישראליות". תהליכי הייצור הדומיננטיים של מוסיקה פופולרית, אשר תוצרתם 

זוכה לנוכחות בולטת בקנה מידה ארצי רחב, מכוונים את עצמם אל מה שנתפס כביטוי צלילי של מיזוג 

ידונים לקיום שולי זה. סגנונות מוסיקה או תקליטים ספציפיים הנתפסים כבלתי תואמים מיזוג שכזה נ

 וחריג בהקשר הארצי. הם מתקיימים במסגרות סקטוריאליות או אזוריות נפרדות. 

הרוק הישראלי, הנתפס בדרך כלל כהתגלמות המובהקת של 'ישראליות' ושל 'עכשוויות' כאחד, הינו, 

בותי לאור תיאור הדברים לעיל, הסגנון המוסיקלי הנהנה ממידת הנוכחות הרבה ביותר במרחב התר

ידי תעשיית התקליטים ואמצעי התקשורת. צמיחתם של אמצעי התקשורת ושל תעשיית -המוגדר על

המוסיקה בישראל בעשרים וחמש השנים האחרונות היא בעת ובעונה אחת גם צמיחתו של הרוק 

הישראלי. התשתית הארגונית והסגנון המוסיקלי הם במקרה זה רכיבים של הקשר תרבותי אחד. 

ת, מבקרי עיתונות, עורכי מוסיקה ברדיו, אנשי שיווק וניהול בחברות התקליטים, טכנאי במלים אחרו

צליל באולפנים וכמובן מוסיקאים רבים רואים במיזוג בין הדגמים והתכנים של המוסיקה הפופולרית 

לאומית לבין חומרים של "ישראליות" את ה'מובן מאליו' של עיסוקם. לפיכך, כמעט כל מה -הטראנס

קלט או מתרחש במסגרת הרוק הישראלי, זוכה להתייחסות תרבותית בולטת, היות שתהליכי שמו

הייצור וההפקה מותאמים ברוחם ל'שפה' ולקונבנציות של השיווק וההפצה. יחד עם זאת, אותם חלקים 

של הרוק הישראלי הנתפסים כרדיקליים מדי, בעיקר משום שאינם "ישראליים" דיים, אינם זוכים 

  להבלטה.

הסגנון של "שירי ארץ ישראל", לעומת זאת, הנחשב למוסיקה הפופולרית של זמן קודם, איבד בהדרגה 

את מקומו במרחב התרבות המוסיקלית המשודרת והנמכרת, ונותר בה במיקום שולי. בשל מעמדו 

כמוסיקה ה"עממית" והשורשית של הישראליות, קיים אינטרס ציבורי רחב לשמר אותו. "שירי ארץ 

-שראל" הפכו, לכן, לרפרטואר המוסיקלי המזוהה ביותר עם מסגרות מוסיקה פופולרית הנתמכות עלי

ידי גופים ציבוריים. חבורות זמר, שקיומן מתאפשר באמצעות תקציבים של מתנ"סים, עיריות ומועצות 

ן להוסיף אזוריות, מהוות את מסגרת השימור והקיום העיקרית של סגנון "שירי ארץ ישראל". אליהן נית

את ערבי ה"שירה בציבור", המתקיימים בהקשרים טקסיים שונים, גם כאירועים מסחריים תחת חסותם 

של גופים ציבוריים. מכלול זה של פעילות מבטיח למעשה את השימור של "שירי ארץ ישראל", גם אם 

שבוע או בחגים לסגנון אין כמעט נוכחות באמצעי התקשורת ובשוק התקליטים. בשעות מסוימות בסופי 

ומועדים מתגברת נוכחותם של "שירי ארץ ישראל" גם באמצעי השידור. השימור של "שירי ארץ 

ישראל" באופן המתואר משרת יחד עם זאת את המשכיותה של תפיסת ה"ישראליות" המכתיבה 

 כאמור את אופיו של הרוק הישראלי. 

אשר תהליכי ה"ישראליות" והגלובליזציה תיכונית הינה התרבות המוסיקלית -המוסיקה הישראלית הים

חסמו בפניה מלכתחילה את האפשרות לנוכחות בולטת בתרבות הציבורית של ישראל. היותה מוסיקה 

"מזרחית", המזוהה במידה כזו או אחרת עם "ערביות", הרחיקה אותה מן ה"ישראליות". כתוצאה מכך, 

מלכתחילה "מחוץ" למסגרות של תרבות דפוסי הצליל שלה, וכן מסגרות הייצור וההפצה הוקמו 

המוסיקה הפופולרית הגלובלית, תוך התאמה חלקית בלבד לדגמיה ותכניה. קיומה של תרבות זו, כפי 

שכבר נאמר לעיל, התאפיין בחתירה מתמדת של יוצריה ודובריה להיחלצות מן המיקום התרבותי 

ה גורם לכך, שהמסגרות הארגוניות בתוכן השולי ולהכללתה הן ב"ישראליות" והן ב"עכשוויות". תהליך ז

תיכונית וכן התכנים הצליליים שלה, עוברים בהדרגה תהליך של -מתקיימת המוסיקה הישראלית הים

התאמה לתפיסה של מיזוג בין "ישראליות" לגלובליות המאפיינת את השדה הכולל. התוצאה היא 

שעים למידה גוברת של נוכחות, הכרה תיכונית אכן זוכה במהלך שנות הת-שהמוסיקה הישראלית הים

ולגיטימציה באמצעי התקשורת ובשוק התקליטים. הדבר כרוך, ללא ספק, במידה מסוימת של אובדן 

חלק מן הייחודיות של הסגנון, הן בשפה הצלילית שלו והן בהקשר הארגוני בו התקיים. מצד שני, 
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תיכונית אל התבניות -מוסיקה היםתהליך ההתקרבות הזה, המאפיין את שנות התשעים, מקרב את ה

והתכנים של ה"מיזוג" ומביא לכך שהרכיב של ה"ישראליות" בנוסחת ה"מיזוג" נתפס כיום כבעל תכנים 

וצליליים "מזרחיים" רבים )כלי נגינה, מקצבים, צורת הגשה קולית ועוד(. במלים אחרות, המאבק 

של "טעם הקהל", אליו מכוונים מקצועני  תיכונית, כולל הדימוי-להכללה של המוסיקה הישראלית הים

השדה בסוף שנות התשעים, נשא תוצאות בהכללת רכיב בולט של "אתניות", שבעבר נתפס בלתי 

 שייך ל"ישראליות". 

סגנונות מוסיקה אחרים, אשר לרוב אינם מיוצרים או משווקים מתוך התכוונות כלפי התפיסה 

לקיום שולי וחריג במסגרות אלטרנטיביות שונות. מוסיקאים  הדומיננטית של המיזוג, נדונים, בדרך כלל,

הפועלים במסגרת סגנונות אלה מייצרים מדי פעם שיר או תקליט, הזוכים לחשיפה רבה, משום שהם 

נתפסים כקרובים לדגמים המקובלים. כך, למשל, הצליחו לזמן קצר זמרים של מוסיקה חסידית, כמו 

ץ למסגרת הצרה של התרבות המוסיקלית שלהם, כך גם הצמד דוד, מחו-אברהם פריד או מרדכי בן

שימחס עם מוסיקת הריקודים האלקטרונית שהוא מייצר באווירה חסידית. אולם ככלל, המוסיקה -אוף

הדתית לסוגיה נתפסת הן כבלתי "ישראלית" ומאד "יהודית" באופייה, והן כבלתי "עכשווית", ולכן 

רבית גם היא אינה קיימת למעשה בתרבות הציבורית של נוכחותה הציבורית דלה. המוסיקה הע

בגליל, במזרח  –יהודי )היא כמובן בולטת מאד בקרב תרבותם של ערביי ישראל -המיגזר הישראלי

השרון וכו'(. גם סגנונות המוסיקה המיוצרים בקרב יוצאי חבר העמים לשעבר מתקשים למצוא את 

 ישראל.  תקשורתי הדומיננטי של-מקומם במרחב התרבותי

 ב. תחנות רדיו וקהלי יעד

אחד הגורמים אשר עשוי היה לשמש אמצעי לשינוי מצב זה, אך בפועל משמר ואף מחזק אותו, הינו 

מדיניות השידור של מוסיקה פופולרית במערך תחנות הרדיו בישראל. ריבוי של תחנות רדיו ארציות 

ת ביניהן, שהיתה מחייבת כל תחנה המשדרות מוסיקה פופולרית היה יכול ליצור מידה של תחרו

להתמחות בסגנון מוסיקלי הפונה לקהל יעד מסוים. במצב כזה עשויות היו לקום תחנות ארציות, שכל 

אחת מהן נותנת ביטוי ממוקד לתרבות מוסיקה פופולרית מסוימת. במלים אחרות, פילוח שוק השידור 

יחודי של תרבויות מוסיקה פופולרית שונות המוסיקלי הארצי לקהלי יעד היה עשוי לחזק את קיומן הי

 )על פי הדגם של "קול המוסיקה", הערוץ המתמקד במוסיקה קלאסית(. 

בפועל המצב שונה. תחנות הרדיו האזוריות כמעט ואינן מתחרות ביניהן, אלא בתחנות הארציות. מתוך 

תבניות שידורי המוסיקה  רצון לפנות אל ציבור רחב ככל הניתן באזורים מוגדרים, הן נוטות לאמץ את

הפופולרית של התחנות הארציות. התוצאה היא, ששידורי מוסיקה פופולרית, המבוססים על אותו דימוי 

ארציות ואזוריות  –של "טעם קהל" כללי מועתקים במרבית התחנות. כמעט כל תחנות הרדיו בישראל 

יקות" ולהיטים עכשוויים של מבססות את שידורי המוסיקה הפופולרית שלהן על תמהיל של "קלס –

מוסיקה לועזית, ושירים ישראליים הנופלים בתוך דמויי ה"מיזוג" בין גלובליות ל"ישראליות".  תרבויות 

מוסיקה פופולרית ייחודיות, אשר מאזיניהן פזורים ברחבי הארץ, מתקשות למצוא אפיק שידור. חלקן 

 חנות.זוכות לתכניות שבועיות של שעה או שתיים בחלק מן הת

היעדרם של סגנונות המוסיקה הפופולרית, כמו רוק אלטרנטיבי וניסיוני, מוסיקה אלקטרונית לריקודים, 

מוסיקה ישראלית "מזרחית" רדיקלית, מוסיקה דתית לסוגיה, מוסיקה ערבית, ומוסיקה רוסית, מתחנות 

. התחנות הבלתי הרדיו הארציות הוא אחד הגורמים המעודדים הקמתן של תחנות רדיו "פיראטיות"

ידי אוהדים של סגנונות שונים, מהוות למעשה כלי ביטוי -חוקיות המתמקדות במוסיקה, המוקמות על

 חלופי לאלו, שהתרבות המוסיקלית אשר איתה הם מזדהים אינה קיימת באמצעי השידור החוקיים.

קה ישראלית צעד משמעותי של שינוי במפת השידורים נעשה עם הפיכתה של רשת ג' לתחנה למוסי

(. שינוי זה הביא לעלייה בשיעורי ההאזנה לרשת ג', וגם איפשר חשיפה 1997בלבד )החל מנובמבר 
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מוגברת של סגנונות ושירים ישראליים, שנעדרו קודם לכן מלוח השידורים. יחד עם זאת, הביא שינוי 

ת אשר רשת ג' היתה זה לצמצום ניכר במידת הנוכחות של סוגים מסוימים של מוסיקה פופולרית לועזי

 מקור ההיכרות העיקרי איתם.
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