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הקדמה
אני מתכבד להציג את "תמונת מצב המדינה 2020" המתפרסמת בסיועה הנדיב של קרן קורת.

השנה החוברת מתפרסמת בצילה של מגפת הקורונה, אשר השפיעה מאוד על החיים של כולנו. אמנם עדיין 
איננו יודעים את מלוא היקף השלכותיו של המשבר, אך ברור לכול שהן תהיינה רבות ומשמעותיות, ושיעבור 
לא מעט זמן עד שהמצב יחזור לקדמותו. על כן השנה החוברת תהיה שונה מעט מבשנים קודמות. גם השנה 
כמובן החוברת מכילה ממצאים המבוססים ברובם על מחקרים שפרסם צוות החוקרים של מרכז טאוב בשנה 
האחרונה. עם זאת מן הראוי להתייחס להשפעות של המגפה, אלה שכבר מורגשות ואלו שצפויות, על החברה 
ועל הכלכלה בישראל. לפיכך המלל בחוברת ארוך מבשנים קודמות, וכולל התייחסות לאשר היה )שיוצג לרוב 

באמצעות התרשימים( ואשר יהיה.
החוברת תיפתח, כמתבקש, בסקירה של תחום הבריאות בישראל, לרבות נתונים על מאבקה של מערכת 
הבריאות בנגיף הקורונה. לאחר מכן יובאו נתוני מפתח בארבעת תחומי המדיניות האחרים שאנו חוקרים: 
דמוגרפית של  בתחזית  עוסק  הראשון  זרקורים.  בחוברת שלושה  וחינוך.  רווחה, תעסוקה  מאקרו־כלכלה, 
מיומנויות  בעלי  בעובדים  מתמקד  השני  הזרקור  מגזרים.  לפי  הבאות  השנים  לעשרים  ישראל  אוכלוסיית 
הזרקור  בעולם.  למדינות אחרות  בהשוואה  כך  כל  גבוהה  בישראל  העבודה  בשוק  אלו  מיומנויות  על  מדוע התשואה  ומסביר  גבוהות 

השלישי והאחרון מציג ניתוח חדש של שוק העבודה העתידי ומראה מהם הכישורים הנדרשים על מנת להצליח בעולם זה.
ברצוני לשוב ולהודות לקרן קורת על שיתוף הפעולה ביצירת הפרסום ובהפצתו באופן חופשי לכל המתעניינים בחברה ובכלכלה בישראל. 
כולי תקווה כי החודשים הבאים יביאו עימם הקלה בהגבלות, וכי החברה הישראלית תצליח להשתקם ממשבר הקורונה במהרה ולהמשיך 

לצעוד קדימה.

פרופ' אבי וייס
נשיא מרכז טאוב

המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר־אילן





בריאות: בצל משבר הקורונה

ההתמודדות עם נגיף הקורונה ועם השלכותיו ההרסניות משפיעה על כל תחומי החיים. בחוד החנית של המאבק ובמוקדו של כל דיון 
בנושא ניצבות כמובן הבריאות ומערכת הבריאות. המלחמה בקורונה חושפת את החולשות והחוזקות של מערכת הבריאות בישראל 
בשעת משבר. כתוצאה מכך, להתפרצות הקורונה יש גם צד חיובי: היא מאפשרת לנו לזהות שינויים בני השגה הנחוצים למערכת על מנת 

לאפשר לה להתנהל כראוי בזמן שגרה ובעיתות משבר. 
מבנה הגילים הצעיר ומצב הבריאות הטוב יחסית של אוכלוסיית ישראל מהווים יתרון בהתמודדות עם משבר הקורונה. עם זאת, מערכת 
הבריאות של ישראל סובלת ממחסור בתקציבים, בתשתיות ובכוח אדם. למערכת יש גם כמה חולשות מבניות שמסבכות עוד יותר את 
המצב — העירוב בין רפואה ציבורית ופרטית, ריבוי תפקידי המדינה במערכת האשפוז, והפיזור של שירותי האשפוז בין מרכז ופריפריה 
)למידע נוסף עיינו בפרק העוסק בבריאות ב"תמונת מצב המדינה 2019"(. עם זאת, המאפיינים של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית 
פועלים לטובתן ומספקים בסיס איתן להתמודדות עם נגיף הקורונה בהווה, וכתלות בתוצאותיה — גם לשיפורה ולחיזוקה של מערכת 

הבריאות בעתיד.
שהמערכת  מהאתגר  חלק  הבריאותיות.  להשפעותיו  רק  מתייחסים  כאשר  גם  לנגיף,  מעבר  להביט  מחייבת  מושכלת  מדיניות  קביעת 
מתמודדת עימו הוא צמצום התמותה ההיקפית, אשר צפויה לגדול כתוצאה מהימנעותם של אנשים מלהגיע לטיפולים שגרתיים ומבידודם 
של אנשים עם מחלות רקע ואנשים חלשים, וכתוצאה מהפניית המשאבים המצומצמים ממילא מטיפול בחולים "רגילים" לטיפול בחולי 
קורונה. ההשלכות של גידול שכזה בתמותה ההיקפית עקב "החלפה" של תמותה בתמותה בצורה לא אופטימלית עלולות להיות קשות. 

הפרק מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון נציג מידע סטטיסטי על מחלת הקורונה בישראל המאפשר לנו להבין את אשר כבר התרחש 
בישראל ואת אשר ניתן לחזות בעתיד לפי מיטב המידע העומד לרשותנו. החלק השני יכלול את הניתוחים הסטנדרטיים יותר שלנו, 
המנתחים את מצב הבריאות של האוכלוסייה ואת מצבה של מערכת הבריאות בישראל, לרבות התייחסות לדרכים שבהן הם יושפעו 

מהמגפה וישפיעו עליה.
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חלק א: קורונה במספרים
מגפת הקורונה היא המאורע ששיבש בצורה הנרחבת ביותר את כלכלת העולם מאז מלחמת העולם השנייה. אף שעדיין אין מספיק 
מרחק היסטורי )או נתונים טובים דיים( כדי להעריך את עוצמת השפעתה על החברה ועל הכלכלה של ישראל, יש כבר אינדיקציות לכך 

שההתמודדות של ישראל עם המגפה עד כה והדרך שעוד לפניה שונות במידה מסוימת מאלה של מדינות מפותחות אחרות.
כיוון שעדיין לא לגמרי ברור מהו שיעור התמותה מהקורונה, כל דיון בנוגע למדיניות הבריאות מוכרח להסתמך על הערכות. נכון למועד 
ירידת חוברת זו לדפוס )17 במאי 2020(, יש בישראל 16,608 נדבקים מאומתים, מהם 12,855 החלימו מהנגיף ו־268 נפטרו. בהשוואה 
למדינות מפותחות אחרות האוכלוסייה בישראל צעירה יחסית — רק 12% מהתושבים הם בני 65 ומעלה, וכפי שנראה בהמשך, היא גם 
בריאה יחסית, ומאפיינים אלו מורידים את סיכויי התמותה מהנגיף. לכן נראה שהעול המוטל על ישראל קל יחסית למדינות אחרות בשל 

מצבה הדמוגרפי והבריאותי.
במבט הקצר להלן נתמקד בכמה השוואות בין ישראל למדינות מפותחות אחרות בכל הנוגע למגפה העולמית, ונציג גם חלוקות פנים־

ארציות לפי מגזר, גיל ומגדר.
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שיעורי התמותה בישראל נמוכים בהשוואה למדינות המפותחות האחרות

לנפש  התמותה  שיעור  המפותחות,  המדינות  לרוב  בהשוואה 
בישראל מנגיף הקורונה נמוך מאוד. נכון ל־16 במאי מספר מקרי 
החדשים.  הנדבקים  של  מספרם  גם  וכמוהו  נמוך  ביום  המוות 
שיעור התמותה בישראל נמוך מזה של פינלנד, שזכתה לשבחים 
זה הוא  2.9 מקרי מוות ל־100,000 נפש. שיעור  ועומד על  רבים, 
כ־5% מהשיעור בבלגיה ובספרד; פחות מ־10% מהשיעור בצרפת, 
מהשיעור  מ־20%  פחות  ובהולנד;  באיטליה  המאוחדת,  בממלכה 
בארצות הברית ובשווייץ; ופחות ממחצית השיעור בגרמניה, קנדה 
ודנמרק. יתרה מזו, רבים מן הפערים הללו הולכים וגדלים משום 
שישראל הצליחה "לשטח את עקומת ההדבקה" בשיעורי תמותה 

נמוכים יותר. 
יותר מזה של ישראל  המדינות המפותחות היחידות שמצבן טוב 
זילנד, מספר מדינות קטנות באירופה, בעיקר  וניו  הן אוסטרליה 
במרכז היבשת ובמזרחה, ומספר מדינות במזרח אסיה; אך הפערים 
בין ישראל למדינות אלו קטנים מאוד, וההבדל הוא פחות משני 

מקרי מוות ל־100,000 בממוצע. 

תמותה מווירוס הקורונה, מרץ-מאי 2020

OECD ;אוניברסיטת ג'ונס הופקינס ,CSSE :מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים

מספר מקרי מוות ל־100,000 נפש
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האוכלוסייה הצעירה יחסית והשיעור הנמוך יחסית של מקרי הדבקה מאומתים באוכלוסייה 
המבוגרת פועלים לטובת ישראל

נגיף הקורונה מסכן הרבה יותר את האוכלוסייה המבוגרת מאשר 
מזל: האוכלוסייה  היא בת  ישראל  זו  כך שמבחינה  את הצעירים, 
מדינות  כל  כמעט  של  מאוכלוסייתן  יותר  הרבה  צעירה  בישראל 
בלתי  באופן  צעיר  שחלו  אלה  של  הגילים  ומבנה   ,OECDה־

פרופורציונלי. 
שני גורמים אלו באים לידי ביטוי כשמשווים בין ישראל לאיטליה, 
2020( היא  )לפי הערכות לשנת  למשל. התפלגות הגילים בישראל 
בצורת פירמידה קלאסית. רק 25% מהאוכלוסייה בישראל היא מעל 
20. ההתפלגות באיטליה דומה  ו־35% ממנה מתחת לגיל   ,50 גיל 
 18% 44% מהאוכלוסייה היא מעל גיל 50, ורק  יותר לצורת אגס: 

מתחת לגיל 20.

הצפויה  התמותה  במונחי  איטליה  על  יתרון  לישראל  לתת  כדי 
יחפפו  בישראל  המאומתות  ההדבקות  ששיעורי  היה  די  מהנגיף 
של  הגילים  פרופיל  אולם  מוחלט;  באופן  הגילים  פירמידת  את 
הנדבקים המאומתים בשתי המדינות מעצים את היתרון הישראלי 
הנפגעת  ובאיטליה  צעירים  בעיקר  נדבקים  בישראל  יותר:  עוד 
מההדבקות   36% לדוגמה,  המבוגרת.  האוכלוסייה  היא  העיקרית 
 5% לעומת  ומטה,   30 בני  אנשים  בקרב  הן  בישראל  המאומתות 
בלבד מההדבקות המאומתות באיטליה. תופעה זו, לפחות חלקית, 
נובעת מהתחלואה הגבוהה בקרב האוכלוסייה החרדית )כפי שמוצג 
דומה,  באופן  זו.  בחברה  הגבוה  הצעירים  ומשיעור  הבא(  בעמוד 
בקרב  הן  בישראל  הקורונה  בנגיף  המאומתות  מההדבקות   21%
שניים  פי  כמעט   — באיטליה  לעומת 56%  ומעלה,   60 בני  אנשים 

משיעור בני קבוצה זו באוכלוסיית המדינה. 
שני ההבדלים הללו הקשורים למבנה הגילים מהווים יחד את אחת 
הסיבות העיקריות לשיעור התמותה הנמוך יחסית מנגיף הקורונה 

בישראל.
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איטליהישראל

קבוצת גיל

  Istituto Superiore Di Sanità ,מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: ישראל, משרד הבריאות; איטליה

התפלגויות האוכלוסייה והנדבקים המאומתים בקורונה לפי קבוצות גיל

קבוצת גיל
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שיעור מקרי ההדבקה המאומתים נמוך ביישובים ערביים וגבוה ביישובים חרדיים

עם  אותן  מקשרים  לאדם,  מאדם  היא  ההדבקה  שבמגפות  מאחר 
המושג "נקודות חמות" — קבוצות או אזורים ספציפיים שיש בהם 
שכיחות גבוהה של המחלה. עם הזמן עשויים לחול בהם שינויים 
בתורת  "מגשרים"   — למקום  ממקום  אנשים  של  מעבר  בעקבות 
הרשתות — הנושאים את הנגיף מנקודה חמה לאזור בתולי, שממנו 
הוא מתחיל להתפשט מחדש. לפיכך, אחת המשימות הראשונות של 
האפידמיולוגים בהתמודדות עם מגפה חדשה היא זיהוי האזורים 
הנחוצות  ההתערבויות  את  בהם  למקד  כדי  הללו  והאוכלוסיות 

לבלימת ההתפשטות.
בישראל, המתאפיינת באוכלוסייה מגוונת ואשר המגזרים השונים 
כדי  כאלה.  נקודות  וכמה  כמה  למצוא  נצפה  מזה,  זה  נפרדים  בה 
לראות עד כמה תופעה זו נפוצה קטלגנו את כל היישובים בישראל 
לפי האוכלוסייה המקומית הדומיננטית, לרבות קטגוריות מעורבות 
כשיש ביישוב שתי קבוצות גדולות לפחות. לאחר מכן הוספנו את 

נתוני משרד הבריאות על ההדבקות המאומתות באזורים אלו.
בתרשים ניתן לראות כי לאורך חודש אפריל היו שיעורי ההדבקה 
המאומתים גבוהים יותר באזורים יהודיים לעומת אזורים שאינם 
בנתונים  דרמטי  שינוי  חל  לא  דופן  יוצאי  לכמה  פרט  יהודיים. 

בעקבות הרחבת הבדיקות בקרב ערבים ובדואים באמצע החודש.

יתרה מזו, ניתן לראות בתרשים כי בתוך המגזר היהודי היו הבדלים 
ניכרים בין יישובים חרדיים )בני ברק, אלעד, מודיעין עילית, ביתר 
עילית, קריית יערים, כפר חב"ד, כוכב יעקב ורכסים(, יישובים שיש 
בהם שיעור גבוה של חרדים )ירושלים, בית שמש, צפת( ומקומות 
אחרים. נכון ל־12 במאי, 22% מההדבקות המאומתות )ביישובים 
עם 5,000 תושבים ומעלה( היו ביישובים חרדיים, שמתגוררת בהם 
יש  שבהן  הערים  בשלוש  היו  נוספים  ו־26%  מהאוכלוסייה,   5%
אלו  ערים  של  מחלקן  כפול  כמעט   – גדולות  חרדיות  אוכלוסיות 
את  חלקית  משקפים  אלו  הבדלים   .)14%( הכללית  באוכלוסייה 
העובדה ששיעורי ההדבקה עלו בקצב מהיר יותר באזורים חרדיים 
במהלך תקופה זו: 23% מהעלייה בשיעור ההדבקה הארצי בין 31 
במרץ ל־12 במאי הייתה בקרב אותם 5% מהאוכלוסייה המתגוררים 
 14% בקרב  חלה  מהעלייה  נוספים  ו־32%  החרדיים,  ביישובים 
של  גבוה  שיעור  עם  הערים  בשלוש  המתגוררים  מהאוכלוסייה 
חרדים. יישובים יהודיים אחרים תרמו כ־34% מהעלייה, אף שהם 
פחות  תרמו  הערביים  היישובים  מהאוכלוסייה.  כ־60%  מייצגים 
המאומתים,  ההדבקה  מקרי  של  הארצי  בשיעור  מהעלייה  מ־8% 
והיישובים הבדואיים תרמו כאחוז אחד. באזורים הדרוזיים שיעור 
מקרי ההדבקה המאומתים זניח ביותר ועומד על 18 ל־100,000 — 

כ־10% מהממוצע הארצי. זהו הישג לא מבוטל לכל הדעות. 
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות

נדבקים מאומתים לפי המגזר הדומיננטי ביישוב

מספר נדבקים מאומתים ל־100,000
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שיעורי התמותה מהנגיף בישראל אחידים יותר בין המינים

גברים נמצאים בסיכון גבוה יותר למות מנגיף הקורונה. בבריטניה 
 70 בני  בקבוצת  מגברים  נשים  יותר  שיש  אף  למשל,  ובאיטליה 
ומעלה — קבוצה אשר נמצאת בסיכון הגבוה ביותר למות מהנגיף 
— 61% ממקרי המוות )בבריטניה( ו־65% מהמקרים )באיטליה( היו 
בקרב גברים. בכל מקום שבו נתונים אלו זמינים ניכרים דפוסים 

דומים. 
לא כן בישראל. נכון ל־4 במאי, 237 מקרי המוות בישראל נחלקו 
באופן שווה יותר בין גברים לנשים: 124 גברים ו־113 נשים. נתון 
המוות  במקרי  המגדרי  ביחס  ייחודיים  גיל  דפוסי  על  מצביע  זה 
מהנגיף בהשוואה למדינות האחרות. בכולן הייתה תמותה עודפת 
גדולה בקרב גברים בקבוצת הגיל 70–79, כאשר מבין 43 הישראלים 
שמתו בקבוצת הגיל הזאת, מספר הגברים היה כמעט כפול ממספר 
הנשים. לעומת זאת, ב־107 מקרי המוות מעל גיל 80 היחס בישראל 
התהפך: 9 נשים לכל 8 גברים, ומתחת לגיל 60 נחיתותן של הנשים 
בלטה אף יותר, אם כי מדובר במספר קטן יחסית של מתים בקרב 
על  הנשים  שמרו  זאת  לעומת  ובבריטניה  באיטליה  המינים.  שני 

שיעורי תמותה נמוכים יותר.

 Istituto Superiore ,מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: ישראל, משרד הבריאות; איטליה
Office of National Statitistics ,אנגליה/ויילס ;Di Sanità

יחס התמותה מהקורונה, גברים-נשים

קבוצת גיל



 19  

חלק ב: מערכת הבריאות
בחלק זה נסקור את מצבה של מערכת הבריאות בישראל לפני מגפת הקורונה ואת המשמעויות שלה לישראל במציאות החדשה.

מערכת הבריאות בישראל נכנסה למשבר הקורונה במצב פגיע יחסית. בשנת 2018, ההוצאה הציבורית על בריאות בישראל עמדה על 
8.9%, ונמוך עוד יותר מהשיעור הממוצע במדינות שבקבוצת ההתייחסות של  7.45% מהתמ"ג, נמוך מהשיעור הממוצע ב־OECDע— 
ישראל )מדינות עם כיסוי בריאותי אוניברסלי בפיקוח קופות חולים: בלגיה, גרמניה, הולנד, צרפת ושווייץ, להלן המדינות הדומות( — 
11%. גם לאחר התאמה למבנה הגילים הצעיר של האוכלוסייה בישראל, שיעור ההוצאה נותר נמוך ועמד על כ־8.4%. במונחים כספיים, 
ההוצאה על בריאות לנפש במדינות הדומות )לאחר התאמה למבנה הגילים של האוכלוסייה( עמדה על $5,700, לעומת $3,300 בישראל. 

פירוש הדבר הוא סיכון ממשי לנזק היקפי משמעותי מהמגפה עקב הפניית משאבים לטיפול בה.
ותשתיות  ציוד  של  וזמינותם  והאחים  האחיות  המיטות,  מספר  המגפה,  עם  חזיתית  להתמודד  צריכה  הכללי, אשר  האשפוז  במערכת 
הנחוצים להתמודדות עם נגיף הקורונה לקו בחסר בתחילת הדרך, אך מאז ננקטו צעדים ונכון להיום חל שיפור במצב. נשאר לראות אם 
נצליח לפתח את המערכות בצורה שתאפשר למערכת הבריאות להתמודד עם גלים חדשים של הווירוס ועם מצבי חירום בריאותיים 

אחרים.
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המחסור במיטות אשפוז כללי מאתגר את יכולתה של ישראל לטפל כראוי בחולי הקורונה

מערכת האשפוז בישראל, אשר נמצאת בחוד החנית של המאבק 
בנגיף הקורונה, מגיעה למלחמה עם מחסור בתקציבים, בתשתיות 
 2.2 על  עומד  בישראל  כללי  לאשפוז  המיטות  מספר  אדם.  ובכוח 
מיטות לאלף נפש — זאת בהשוואה לממוצע של 3.6 במדינות ה־
OECD ו־4.1 במדינות הדומות. גם לאחר התאמה למבנה הגילים 
כ־2.5  על  עומד  בישראל  המיטות  מספר  האוכלוסייה,  של  הצעיר 
האשפוז  במחלקות  המיטות  תפוסת  שיעור  נפש.  לאלף  בלבד 
 OECDהכללי בישראל הוא 94%, הרבה מעל הממוצע במדינות ה־
מצב  "תמונת  בחוברת  )ראו   75% על  העומד  הדומות,  ובמדינות 
בישראל  כן, משך האשפוז הממוצע  כמו   .)79 עמ'   ,"2019 המדינה 
קצר יחסית לממוצע ב־OECD ובמדינות הדומות: 5.2 ימים לעומת 
בישראל  המיטות"  "סבב  אחרות,  במילים  בהתאמה.  ו־6.2,   6.7
של  בשנה(, המתקבל משילוב  למיטה  )מספר האשפוזים הממוצע 
משך האשפוז ושיעור תפוסת המיטות הממוצע, עמד בשנת 2016 
על 66, בהשוואה ל־41 בממוצע ב־OECD ו־44 בממוצע במדינות 

הדומות.

כבר  בישראל  הכללי  האשפוז  שמערכת  היא  הדבר  משמעות 
פעלה ערב המגפה במלוא הקיבולת, עם יכולת מוגבלת להתמודד 
חולים  לשחרר  יכולת  חוסר  לה  יש  היתר,  בין  חירום.  מצבי  עם 
מוקדם יותר מאשר הם משוחררים היום בלי לסכן אותם עקב כך 
ששהייתם בבית החולים היא קצרה, ושחרור עשוי לא לאפשר להם 
החלמה מלאה. גם על פי התרחיש האופטימי ביותר תצטרך מערכת 
לשמחתנו,  קורונה.  חולי  של  וגדל  הולך  במספר  לטפל  הבריאות 
שיזדקקו  חולים   40,000 שצפו  המקוריות,  הקודרות  התחזיות 
על  עומד  בישראל  כללי  לאשפוז  המיטות  שסך  בשעה  לאשפוז 
16,000 כבר אינן רלוונטיות. לפי שעה מצבה של ישראל בכל הנוגע 
לזקוף  ניתן  זו  יחסית  הצלחה   .)13 עמ'  )ראו  למדי  טוב  לקורונה 
ל"השטחת  הביאה  אשר  החברתי  הריחוק  מדיניות  לזכות  חלקית 
כמו  חלופיים  למתקנים  חמורים  לא  מקרים  ולהפניית  העקומה", 
הביאו  אלו  צעדים  קורונה.  חולי  לאירוח  זמנית  שהוסבו  מלונות 
החולים.  בתי  על  העומס  ולמניעת  נמרץ  לטיפול  מיטות  לשחרור 
נוכח מצבה הפגיע של המערכת כפי שתואר לעיל, צעדים אלו היו 

נחוצים.
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מספר מיטות אשפוז כללי ל־1,000 נפש, 2017

* הנתונים עדכניים ל־2017 עבור כל המדינות למעט עבור 
ארה"ב, שנתוניה עדכניים ל־2016, ועבור איסלנד, בלגיה, 

דנמרק, ישראל, לוקסמבורג, ניו זילנד וקנדה, שנתוניהן עדכניים 
ל־2018. המדינות בכתום הן אלה שמערכת הבריאות בהן דומה 

לזו של ישראל: בלגיה, גרמניה, הולנד, צרפת ושווייץ
 מקור: דב צ'רניחובסקי ורועי כפיר, מרכז טאוב | 
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זמני ההמתנה בחדרי המיון הולכים ומתארכים בצורה לא מידתית

למחלקת  מהקהילה  המטופל  של  המעבר  נקודת  הוא  המיון  חדר 
האשפוז שאליה הופנה. זמני ההמתנה במיון תלויים ביחס בין כניסת 
מטופלים מהקהילה ויציאתם למחלקות. כניסה למיון שאינה מלווה 
ביציאה ממנו יוצרת צוואר בקבוק ומעוררת תסכול בקרב הציבור 
בנקודה רגישה במיוחד מבחינת הטיפול הרפואי והלחצים הנפשיים 

הכרוכים בו לחולה ולבני משפחתו.
מספר הביקורים בחדרי המיון בישראל גבוה. בהתבסס על המידע 
הביקורים  מספר  וב־2012(,  )ב־2011   OECDב־ שפורסם  האחרון 
מממוצע  גבוה  אדם(  בני   100 לכל   35.9( בישראל  המיון  בחדרי 
מהממוצע  כפול  וכמעט  ה־OECDמ)31(  במדינות  הביקורים 

במדינות הדומות )17.7(. 
המצב הולך ומחמיר. מספר הביקורים בחדרי המיון עלה בין 2008 
)ירידה של 5% לנפש בהינתן שיעור הגידול  ל־2018 "רק" ב־15% 
שוחררו  אשר  המבקרים  מכלל  תקופה,  באותה  באוכלוסייה(. 
בחדר  להמתין  צריכים  שהיו  אלה  של  שיעורם  לביתם,  לבסוף 

המיון לפחות חמש שעות עלה ב־64%, ומכלל המבקרים שהופנו 
עלה  שעות  חמש  לפחות  שהמתינו  אלה  של  שיעורם  למחלקות, 
עלייה  מדאיגות:  תופעות  שלוש  על  מצביעים  הנתונים  ב־152%. 
ביכולתו של חדר המיון  ירידה  למיון,  בחומרת המקרים המגיעים 
חולים.  לקלוט  המחלקות  של  ביכולתן  וירידה  לפונים,  להיענות 
שתי התופעות האחרונות נגרמות בשל סבב המיטות לאשפוז כללי, 
הגבוה בישראל במיוחד, אשר מקשה על העברה של חולים מחדר 
פנויות  במיטות  מחסור  נוכח  הפנימיות(  )בעיקר  למחלקות  המיון 
)ראו בעמוד הקודם(, ובשל מצבם החמור יחסית של המאושפזים 

נוכח זמני האשפוז הקצרים. 



23  מערכת הבריאות

* הערה: לא כולל יולדות
מקור: דב צ'רניחובסקי ורועי כפיר, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, 2019
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מערכת התמריצים שמפעילה המדינה מביאה לצפיפות יתר בחדרי המיון ובבתי החולים

תמונת המצב הקודרת שתוארה לעיל נובעת ממערכת מעוותת של 
תמריצים לאשפוז, שמשפיעה לרעה על בתי החולים הכלליים ועל 

השירותים הרפואיים בקהילה, כולל בבתי אבות. 
ככלל, העלות של יום אשפוז במחלקה פנימית בבית חולים כללי 
טיפול  חלופת  קיימת  כאשר  בקהילה.  חלופה  גבוהה מהעלות של 
מחוץ לבית החולים הכללי, לרבות במוסדות לטיפול ממושך, היא 
וגם מבחינה  כלכלית,  גם, כאמור, מבחינה   — עדיפה  כמעט תמיד 
רפואית, בשל חשיפה נמוכה יותר לזיהומים, פחות ניתוק מהסביבה 
בחולים  לטיפול  הכללי  החולים  בית  תשתיות  ושחרור  הטבעית 

קשים יותר. 
 ,)CAPה־ )מנגנון  המדינה  שהנהיגה  המנגנון  לפי  זאת,  למרות 
חולים  בבית  אשפוז  יום  עבור  משלמת  החולים  שקופת  המחיר 
נמוך  והוא  מהעלות,  ל־40%   20% בין  הוא  השולי(  )המחיר  כללי 

מעלותן של החלופות בקהילה, לרבות אשפוז בית. כתוצאה מכך, 
קופות החולים אשר אחראיות לספק טיפולים למבוטחיהן, בוחרות 
באשפוז בבית חולים ונמנעות מפיתוח שירותים חלופיים שיאפשרו 
קשישים  בקרב  במיוחד  בולטת  התופעה  בקהילה.  בחולים  טיפול 
במקום  לאשפוז  מופנים  ממושך, אשר  לטיפול  במוסדות  השוהים 
האוכלוסייה  את  מסכן  זה  מצב  עצמם.  במוסדות  טיפול  לקבל 
אינם  כמעט  אשר  ממושך,  לטיפול  במוסדות  השוהה  המבוגרת 
ככל  קטנות  דייריהן,  של  הרפואיות  הבעיות  להתמודד  ערוכים 
המיון  בחדרי  יתר  עומס  יוצרת  הזאת  התמריצים  מערכת  שיהיו. 
ובמחלקות הפנימיות בישראל, המקשה על בתי החולים להתמודד 
עם משברים ומצבי חירום. מצב זה תורם להחלשתה של מערכת 

הטיפול הקהילתי.
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מקור: דב צ'רניחובסקי ורועי כפיר, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות

עלות יום אשפוז לאחר התערבות ממשלתית
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סיעודי מורכב

מחיר לקופות

סובסידיה לקופות

כ"סה ₪ 2,279
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מצבה הבריאותי הטוב של אוכלוסיית ישראל פועל לטובתה

מלבד מבנה הגילים הצעיר יש גורמים נוספים העשויים להשפיע 
לטובה על המחיר שמשלמת ישראל בחיי אדם ובמשאבים כלכליים 
של  נמוכים  שיעורים  לישראל  הקורונה.  בנגיף  המאבק  במסגרת 
מחלות   — העיקריים  המוות  מגורמי  לגיל  מתוקננים  תמותה 
ממאירות )סרטן( ובעיקר מחלות לב וכלי דם — אשר מגדילים את 
של  נמוך  שיעור  עם  בשילוב  זה,  ממצא  מהמגפה.  למוות  הסיכון 
לכל  ב־2020  ל־2.85  ב־2010  מ־3.66  ירד  )אשר  תינוקות  תמותת 
 83.0( בישראל  הגבוהה  החיים  תוחלת  את  מסביר  לידות(,   1,000

שנים ב־2020(. 
בקורונה  למאבק  הנוגע  בכל  ישראל  של  אכילס  עקב  זאת,  עם 
הוא התמותה הקשורה לסוכרת, לאלח דם ולמחלות כליה. גורמי 

התמותה העיקריים בישראל הם סרטן ומחלות לב, כמו באירופה 
מדורגת  במוח  הדם  כלי  ממחלות  התמותה  גם  הברית;  ובארצות 
בארצות  כמו  מקום  באותו  בישראל  התמותה  סיבות  ברשימת 
שלישי(.  )מקום  האירופי  לאיחוד  ובדומה  רביעי(  )מקום  הברית 
הסוכרת, לעומת זאת, מדורגת במקום השלישי בסיבות התמותה 
בישראל, עם שיעור תמותה דומה לשיעור התמותה ממחלות כלי 
השמיני  במקום  מדורגת  היא  הברית  בארצות  בעוד  במוח,  הדם 

ובממוצע מדינות האיחוד האירופי — במקום התשיעי.
בריאות  מבחינת  יחסית  טובה  בעמדה  נמצאת  ישראל  הכול  בסך 
איכות  את  בוחנים  כאשר  נוסף  חיזוק  מקבלת  זו  טענה  הציבור. 

החיים בישראל, אשר תידון בעמודים הבאים.



27  מערכת הבריאות

0

50

100

150

200

250

300

שאתות  
ממאירות

מחלות לב סוכרת מחלות כלי דם 
במוח

אלח דם מחלות כליה דמנציה מחלות כרוניות  
במערכת  
הנשימה  
התחתונה

דלקת ריאות  
ושפעת  

תאונות

ישראל ארה״ב  EU-15

סיבות מוות מובילות, 2015
שיעורים ל־100,000 נפש

מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים: חקלאי ואחרים, 2019
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אובדן תפקוד רב מכאב וסוכרת

המדדים  האוכלוסייה.  לבריאות  היחיד  המדד  איננה  תמותה 
המסורתיים לבחינת רמות הבריאות מבוססים על שיעורי תמותה 
לפי קבוצות גיל ועל תוחלת חיים המתבססת על השיעורים הללו, 
אולם הם לא תמיד משקפים יכולת תפקוד ואיכות חיים. מאז שנות 
התשעים של המאה הקודמת פותחו מדדים המנסים להעריך שנת 
לאי  מתוקננות  חיים  שנות  הוא  מהם  אחד  "איכותה".  לפי  חיים 
)DALYs – Disability-Adjusted Life Years(, אשר מציין  תפקוד 
את מספר שנות החיים שאבדו בגלל מוות בטרם עת ובגלל מחלות 
אשר גורמות לאובדן תפקוד. נטל התחלואה מוגדר כהפרש בין מצב 
הבריאות הנוכחי של האוכלוסייה ובין מצב שבו האוכלוסייה ממצה 
את מלוא פוטנציאל החיים שלה. לפי המדד הזה, מצבה של ישראל 
טוב ממצבן של ארצות הברית ושל מדינות האיחוד האירופי בכל 
הקשור למחלות לב וכלי דם, שבץ ואפילו אלצהיימר ודמנציה. עם 
זאת, בכל הנוגע לאובדן תפקוד עקב כאבים שונים, מומים מולדים, 

דיכאון וסוכרת — ישראל נמצאת בעמדה נחותה.

וההרכב  בישראל  האוכלוסייה  של  יחסית  הטוב  הבריאות  מצב 
הדמוגרפי שלה פועלים לטובתה במאבק בנגיף הקורונה גם מנקודת 
זו  זאת חשוב לשים לב שנקודת מבט  המבט של ה־DALYs. עם 
לשיעורי  הנוגע  בכל  ישראל  של  היחסית  נחיתותה  את  מבליטה 
קשות  תוצאות  להם  להיות  עשויות  אשר  באוכלוסייה,  הדיכאון 
אם המשך ההתמודדות עם הנגיף יחייב תקופה ארוכה של ריחוק 
ו־97(,   78—77  ,45  ,42  ,36—35 )בעמ'  בהמשך  שיידון  כפי  חברתי. 
העבודה  שוק  על  להיות השלכות קשות  עלולות  למאבק מתמשך 
ועל המצב הכלכלי במדינה, ואובדן ההכנסות והגדלת העוני עשויים 
להוביל כאמור לעלייה בשיעורי הדיכאון ואולי אף לעלייה בשיעור 

מקרי ההתאבדות.
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2017 ,)DALYs( סיבות מובילות לאובדן תפקוד
DALYsאחוזים מסך כל ה־

* האחוז מייצג את החלק של אותו גורם ביחס לכל הגורמים האחרים
IHME, 2018 :מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים

0%

2%

4%

6%

8%

10%

כאבי בגב  
תחתון

מחלות לב כאבי ראש סוכרת דיכאון עיוורון ולקויות  
ראיה

מומים מולדים שבץ מוחי אלצהיימר   כאבי צוואר

ישראל ב"ארה האיחוד האירופי



תמונת מצב המדינה 2020 30

אובדן התפקוד ממחלות רבות אמנם ירד, אך ממחלות המשפיעות על האוכלוסייה המבוגרת הוא 
דווקא עלה

בשנים 2007–2017 ירדה רמת ה־DALYs מהמחלות העיקריות הגורמות לאובדן תפקוד או למוות בטרם עת. נטל התחלואה ממחלות לב 
ירד ב־18%, ונצפו גם ירידות בתחלואה ממומים מולדים )12%( ומשבץ )7%(. אפילו נטל התחלואה מסוכרת ירד מעט. העליות העיקריות 
היו באלצהיימר )17%( עקב הזדקנות האוכלוסייה, ובכאבים המובילים ל־DALYs. ברור שלהזדקנות האוכלוסייה יש השלכות חשובות 
על מערכת הבריאות בעתיד. בכל הקשור למחלות לב וכלי דם וסוכרת מצבה של ישראל השתפר בהשוואה לארצות הברית ולמדינות 
.)EU/המצב הורע, לפחות יחסית לאחד מהם )ארה"ב DALYsהאיחוד האירופי, אך במחלות אחרות המדורגות בעשירייה הראשונה של ה־
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IHME, 2018 :מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים

2017-2007 ,)DALYs( שינויים בסיבות המובילות לאובדן תפקוד
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הגידול בביטוחים מרצון לאוכלוסייה החזקה מוביל להגדלת אי השוויון

יוכל לקבל  על פי חוק, מדינת ישראל צריכה להבטיח שכל חולה 
מהשירותים  כחלק  ציבורי  במימון  החולים  בבתי  הולם  טיפול 
הכלולים בסל הבריאות. נכון להיום חולי הקורונה בישראל מטופלים 
במערכת הציבורית, ומצב זה עתיד להימשך. ואולם העומס שיוצרת 
לקיים  הציבורית  המערכת  של  ביכולתה  פוגע  בנגיף  המלחמה 
הקרוב.  בעתיד  לפחות  אלקטיביים,  וטיפולים  שגרתיות  בדיקות 
לפיכך, האוכלוסיות המסתמכות רק על מערכת הבריאות הציבורית 
בריאות  ביטוח  לרכוש  ידן משגת  כלומר אלה שאין  לצרכים אלו, 

פרטי, בפרט מסחרי, עלולות להיפגע.
על  הפרטית  ההוצאה  של  בחלקה  ירידה  חלה  ל־2018   2010 בין 
בריאות, אך החלוקה הפנימית של ההוצאה השתנתה: יותר ביטוחים 
מרצון — משלימים ומסחריים — ופחות תשלומים מהכיס. כ־75% 
מהעלייה מקורה ברכישת ביטוחים מסחריים. העלייה בחלקו של 
המשלימים  הביטוחים  של  בחלקם  העלייה  לצד  הציבורי  המימון 
עשויה לתרום להגברת השוויוניות במערכת הבריאות, כפי ששאפו 
ממלכתי.  בריאות  ביטוח  חוק  באמצעות  לעשות  המחוקקים 

כ־80%  מחזיקים  שבהם  המשלימים,  שבביטוחים  משום  זאת 
מגמת  ואולם  חיתום.  חובת  ואין  צולב  סבסוד  יש  מהאוכלוסייה, 
ההפוך;  בכיוון  פועלת  המסחריים  הביטוחים  של  בחלקם  העלייה 
הפרופיל החברתי־כלכלי של המבוטחים יש בו כדי לתמוך בטענה 
המסחרי  הביטוח  שמאל,  בצד  בתרשים  לראות  שאפשר  כפי  זו. 
יותר מהביטוח המשלים. שיעור המבוטחים  רגיש לרמת ההכנסה 
בביטוחים  המבוטחים  משיעור  גבוה  המשלימים  בביטוחים 
המסחריים, והשונות בין שיעורי המבוטחים בביטוחים המשלימים 
לפי קבוצות הכנסה נמוכה מהשונות בביטוחים המסחריים ובכפל 
חברתי־כלכלי  במעמד  הוא שלמבוטחים  הדבר  פירוש  הביטוחים. 
שלהם,  הרופא  את  לבחור  יותר  טובות  אפשרויות  יש  יותר  גבוה 
לקצר את זמני ההמתנה שלהם ולקבל כיסוי ביטוחי לתרופות שאינן 
בסל. במילים אחרות, מצבם הבריאותי של מחזיקי הביטוח מרצון, 
והביטוח המסחרי בפרט, טוב יותר — בכוח ובפועל — ממצבם של 

מי שאין להם ביטוח מרצון, בפרט ביטוח מסחרי.
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חלקה של ההוצאה הפרטית בסך ההוצאה לבריאות וחלקיהם של מרכיבי ההוצאה 
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מחירו של סל הרפואה בישראל מציב אותה במקום החמישי ב־OECD – יקר יותר מארה"ב

סביר להניח שהעלייה בחלקם של הביטוחים המסחריים שנסקור 
זינוק בשכר  חל  הציבורי–פרטי שבעטיו  והתמהיל  בעמוד הקודם 
לעלייה  הובילו   ,"2019 המדינה  מצב  ב"תמונת  שנדון  הרופאים, 
שפורסם   OECDה־ ארגון  של  מחקר  בישראל.  הרפואה  במחירי 
לאחרונה בחן את מחירי הרפואה של המדינות החברות בו, לרבות 
כי  עולה  מהפרסום  ב־2017.  הברית  לארצות  בהשוואה  ישראל, 
מחירי  רמת  מבחינת   OECDב־ החמישית  המדינה  היא  ישראל 
פרסום  פי  על  ושוודיה.  נורווגיה  איסלנד,  שווייץ,  הרפואה, אחרי 
זה, רמת מחירי הרפואה בישראל גבוהה ב־10% מרמתם בארצות 
וב־26%   OECDה־ במדינות  הממוצעת  מרמתם  ב־53%  הברית, 
אחוז מרמתם במדינות עם מערכת בריאות דומה. פרסום מוקדם 
יותר של ה־OECD, המתייחס לנתונים מ־2014, מתאר מצב חמור 
פחות, אך גם על פי נתונים אלו מחיר סל הרפואה עדיין גבוה ב־4% 
 .OECDמבארצות הברית ובמדינות הדומות, וב־19% מממוצע ה־
זה מערער את האמונה שמחירי הרפואה בישראל  ממצא מפתיע 

נמוכים יחסית.
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המדינות הדומות: בלגיה, גרמניה, הולנד, צרפת ושווייץ
Health at a Glance, 2019 :מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים



מצב המשק ורמת החיים
בפרק זה נציג את מצבה של כלכלת ישראל לפני משבר הקורונה. המשבר חולל שינוי עמוק, ומטבע הדברים עדיין קשה להעריך את 
תוצאותיו. עם זאת, הנתונים המוצגים בפרק חיוניים על מנת לזהות אילו מהמאפיינים של כלכלת ישראל הם נקודות חוזק ואילו מהם 

יכבידו עליה ועל יכולתה להתמודד עם המשבר ולהתאושש ממנו כשהמגפה תחלוף.
לפני התפרצות נגיף הקורונה, כלכלת ישראל הייתה חזקה, אך לא חזקה כפי שניתן היה לצפות. התמ"ג צמח בקצב סביר אך שיעור הצמיחה 
נמצא בירידה זה עשור, וכשמביאים בחשבון את הגידול באוכלוסייה, התמ"ג לנפש בישראל צמח בשיעור נמוך מזה של ממוצע מדינות ה־
OECD. בהשוואה למדינות אחרות רמת המחירים בישראל ירדה אך נותרה גבוהה למדי, למרות הגברת התחרות מחו"ל. העלייה בהכנסות 
אמנם תרמה לצמצום אי השוויון, אך בישראל הוא עדיין גבוה מאי השוויון כמעט בכל המדינות המפותחות. נושאים אלו ואחרים שיוצגו 

לכל אורך הפרק צריכים להילקח בחשבון בבואנו להתמודד עם האתגרים הגדולים שמציב משבר הקורונה בפני המשק.
התגובה המיידית של ממשלת ישראל להתפשטות נגיף הקורונה הייתה לסגור את גבולות המדינה ולצמצם ככל האפשר את פעילות המשק. 
כתוצאה מכך מעל מיליון עובדים הוצאו לחל"ת שאינו מוגבל בזמן או פוטרו מעבודתם. שיעור האבטלה, כולל העובדים שנמצאים בחל"ת, 
הגיע באמצע אפריל ל־25%, אף שבינתיים עובדים החלו לחזור בהדרגה לעבודתם עם פתיחתו המחודשת של המשק. כתוצאה מעצירת 
ותוכניות התמיכה  בריאות  על  וגדלה  ההולכת  ההוצאה  ממיסים,  ההכנסות  אובדן  ב־5.3%.  השנה  לרדת  צפוי  התמ"ג  פעילות המשק 
הממשלתיות למשקי בית ולמגזר העסקי, הנאמדים יחד בכ־100 מיליארד ש"ח )7.6% מהתוצר(, יובילו בהכרח להגדלת הגירעון ל־10% 
לפחות ולעלייה חדה ביחס בין החוב לתוצר – מפחות מ־60% לכ־75% מהתוצר. כדי למנוע ככל האפשר העלאת ריביות, בנק ישראל 

הודיע על כוונתו לרכוש איגרות חוב ממשלתיות במידת הצורך, והוא גם פועל להבטיח את תפקודם התקין של השווקים הפיננסיים.
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העשור האחרון מתאפיין בירידה מתמשכת בקצב צמיחת התוצר 
ירידה  מסתמנת  לנפש.  התוצר  צמיחת  בקצב  ירידה  גם  ואיתו 
משינויים  השאר  בין  הנובעת  ישראל,  של  הצמיחה  בפוטנציאל 
דמוגרפיים )ירידה בשיעור האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים(, 

וירידה בתרומה של ההון האנושי לצמיחה. 
גם בהשוואה בין־לאומית מצבה של ישראל לא היה משביע רצון 
על  בממוצע  שעמד  לנפש,  התוצר  צמיחת  קצב  האחרון.  בעשור 
 OECD1.5% בשנים 2019-2017, נמוך מזה של ממוצע מדינות ה־
 OECDב־0.15 נקודות אחוז אף שממוצע התמ"ג לנפש במדינות ה־
$4,500 מזה של ישראל. קצב צמיחת התוצר לנפש נמוך  גבוה ב־
גם מזה של מדינות בעלות תוצר לנפש דומה לזה של ישראל כמו 
סלובניה, צ'כיה וספרד. נראה אפוא שגם בנסיבות מיטביות ישראל 
 OECDמתקשה להדביק את פער רמת החיים בינה לבין מדינות ה־

המפותחות, כפי שיוצג בעמוד הבא.
ב־5.3%  לרדת  צפוי  התמ"ג  ישראל  בנק  של  תחזיות  בסיס  על 

ב־2020 ולצמוח ב־8.7% ב־2021. 

שיעורי צמיחת התוצר והתוצר לנפש 

קצב צמיחת התוצר והתוצר לנפש נמצא בירידה בעשור האחרון

תוצרתוצר לנפש
תחזית תוצר תחזית תוצר לנפש

מקור: בנימין בנטל, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס; בנק ישראל
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הפערים בין ישראל למדינות אחרות בשיעורי הצמיחה של התוצר 
שלפני  בעוד  בישראל.  הנמוך  העבודה  פריון  את  משקפים  לנפש 
רבע מאה היה התוצר למועסק בישראל גבוה מעט מזה של ממוצע 
הנוכחית  המאה  של  הראשון  העשור  באמצע   ,OECDה־ מדינות 
מהעלייה  כתוצאה  השאר  בין  אחוז,  נקודות   18 של  פער  נוצר 
נמוכות  מיומנויות  עם  עובדים  של  ומהצטרפותם  בתעסוקה 
זה הצטמצם מעט לכ־13  לשוק העבודה. בשנים האחרונות פער 
העשירות  המדינות  לקבוצת  בהשוואה  הפערים  אחוז.  נקודות 
ביותר )G7(, ובייחוד בהשוואה לארצות הברית, גדולים אף יותר. 
הטיפול במשבר הקורונה צריך לכלול תוכניות לשיפור המיומנויות 
והכישורים של המועסקים, בעיקר ברובד הנמוך של שוק העבודה, 

באמצעות תוכניות הכשרה והסבה מקצועית.

פריון העבודה בישראל מוסיף להיות נמוך בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

במדינות  למועסק  לתוצר  ביחס  בישראל  למועסק  התוצר 
PPP אחרות, במונחי

OECD.Stat :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים
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כמו בתרשים הקודם, גם כאן רואים שבעשור הראשון של המאה 
ה־ שבמדינות  מזה  בהרבה  איטי  בקצב  גדל  בישראל  הפריון 
OECD האחרות, ובעשור הנוכחי הפער לא נסגר. זאת ועוד; את 
השינוי ברמת פריון העבודה הנמדד על ידי השינוי בתפוקה לעובד 
לרשות העובד הממוצע  ההון העומד  ברמת  לשינוי  להפריד  ניתן 
טכנולוגיים  שיפורים  המשקפת  כולל",  "פריון  המכונה  ולשארית, 
וארגוניים. השוואה של ישראל למדינות ה־OECD מראה בבירור 
באופן  אף  מסוימות  )ובשנים  מעט  תרם  בהון  הגידול  שבישראל 
ניכר  האחרונות  בשנים  זאת,  לעומת  העבודה.  לפריון  שלילי( 
בישראל שיפור יחסי בתרומת הפריון הכולל לפריון העבודה. מכאן 
שחלק ניכר מההסבר לצמיחה המאכזבת טמון במחסור בהשקעות 
פרטיות בהון הפיזי במשק, כפי שמוצג בעמוד הבא. יש חשש כי 
הטיפול בתוצאות של משבר הקורונה יעכב עוד יותר את ההשקעות 

הפרטיות הנדרשות במשק.     

שיעור הגידול השנתי של התפוקה לעובד

השקעות בהון כמעט אינן תורמות לשיפור בפריון העבודה בישראל 

* ה־OECD מתייחס ל"מגמה של משתנה" כערכו של המשתנה בניכוי תנודות הקשורות למחזור 
)Hodrick-Prescott העסקים )כלומר, לאחר ניכוי

OECD :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים
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כפי   ,13% )כיום  למועסק  בתוצר  הפער  מהתפתחות  ניכר  חלק 
גורמי  את  שאפיינו  התהליכים  ידי  על  מוסבר   )37 בעמ'  שמוצג 
הייצור המסייעים לעבודה — הון פרטי והון ציבורי. במחצית העשור 
הראשון של המאה החל להיווצר פער משמעותי ביחס ההון הפרטי 
לתוצר בין ישראל למדינות ה־OECD האחרות. מודלים כלכליים 
מראים כי העלאת ההון הפרטי לרמה הקיימת ב־OECD )עלייה של 
15% מהתמ"ג( תקטין את הפער בתוצר למועסק בכ־5 נקודות אחוז. 
ההון הציבורי, המתבטא בין השאר בתשתיות, תחבורה ותקשורת, 
ה־ במדינות  הממוצעת  הרמה  למחצית  מאה  כרבע  במשך  ירד 
OECD יחסית לתוצר.* על פי המודלים הכלכליים, הכפלת מלאי 
ההון הציבורי עשויה לתרום עד 17 נקודות אחוז מתוך פער התוצר 

למועסק, והייתה בעצם מוחקת את כל הפער הקיים. 
למרבה האירוניה, משבר הקורונה עשוי דווקא לעזור להקטין את 
הפער עקב ההשקעה הציבורית הגדולה הצפויה במערכת הבריאות. 

בנוסף נראה שגם ההשקעות במערכות התחבורה יואצו. 

* תחשיבים שנעשו לאחרונה על ידי הלמ"ס מצביעים על כך שחלק מההשקעות 
הציבוריות לא נזקפו לזכות הסקטור הציבורי כי הן בוצעו באמצעות העברות 
לגופים חוץ־ממשלתיים. עם זאת, נראה שגם אם מביאים בחשבון את אותן 

השקעות, ההשקעה הציבורית בישראל עדיין נמוכה בהשוואה לממוצע ב־

 .OECD

ההשקעות הפרטיות והציבוריות בהון נמוכות בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

OECDיחס הון-תוצר פרטי וציבורי: ישראל וה־

IMF :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים
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רווחת הצרכנים אינה תלויה רק בפריון אלא גם ברמת המחירים. 
עליית המחירים בישראל מאז תחילת המאה דומה לזו של המדינות 
המתועשות. עם זאת, תהליך עליית המחירים היה שונה בתכלית. 
בישראל  למדי,  אחיד  בקצב  עלו   G7ה־ במדינות  המחירים  בעוד 
השנים  בחמש   .2008 בשנת  מהיר  בקצב  לעלות  המחירים  החלו 
לא השתנתה.  כמעט  המחירים  ורמת  זו  עלייה  נבלמה  האחרונות 
לרפורמות שהגבירו  לייחס  ניתן  ב־2014,  הזה, שהחל  את השינוי 
את התחרות )למשל בתחום התקשורת( והקלו על היבוא )למשל 
יבשים  יבוא חופשי של מוצרי מזון  "חוק הקורנפלקס", המאפשר 
כמו פסטה(, ולשינוי במהירות התמסורת בין מחירי חו"ל למחירים 

בישראל, כפי שיוסבר בעמוד הבא. 
בכ־12%  גבוהים  נותרו  בישראל  המחירים  ההתקדמות,  למרות 
הקורונה  משבר  דומה.  הכנסות  רמת  עם  במדינה  הצפוי  לעומת 
ישפיע על הביקוש ועל ההיצע, על התחרות ועל היבוא המתחרה. 
ככלל ניתן לצפות שהמצב יביא לעליית מחירים בעולם. ההשפעה 
על רמת המחירים בישראל תלויה בעוצמת השינויים הללו. בענף 

הדיור ההשפעה צפויה להיות מתונה יחסית. 

G7 התפתחות מחירי הצריכה בישראל ובמדינות
ממוצע נע שנתי, רבעון ראשון 2000 = 100

רמת המחירים היציבה במחצית העשור האחרון סגרה פער שנפתח באמצע העשור הראשון של 
שנות ה־2000

OECD.Stat :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכ טאוב | נתונים

ישראל

G7

100

110

120

130

140

2014

2008



41 מצב המשק ורמת החיים

להשלמת  עד  החולף  )בחודשים(  הזמן  משך  את  מציג  התרשים 
מחצית ההתאמה של המחירים המקומיים לשינויים במחירי חו"ל. 
במחירי  ההתייקרות   2015 שנת  שעד  עולה  התמסורת  מבדיקת 
יחסית,  מהיר  בקצב  בישראל  המחירים  רמת  את  העלתה  חו"ל 
בעוד ירידה במחירי חו"ל הוזילה את המחירים המקומיים באופן 
איטי ומתמשך. עוצמת חוסר הסימטריה נמצאה חריגה בהשוואה 
בשינויים מהותיים  להבחין  ניתן  בשנים האחרונות  בין־לאומית. 
במנגנון התמסורת. חוסר הסימטריה בתגובת המחירים המקומיים 
המוקדמות  השנים  את  שאפיין  חו"ל  במחירי  לירידה  או  לעלייה 
משמעותי.  באופן  עולה  התגובה  ומהירות  ומתפוגג,  הולך  יותר 
נראה כי תוצאה זו משקפת רפורמות להסרת חסמים בתחום סחר 

החוץ בשנים האחרונות.   

התחרות מחו"ל גוברת – ירידה במחירי חו"ל מובילה להוזלה מהירה במחירים המקומיים

ביחס  המקומיים  במחירים  סטייה  של  החיים  מחצית  משך 
למחירי חו"ל

* מציין רמת מובהקות של 1%
Bank of International Settlements :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים
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העלייה  במשק,  הצריכה  מחירי  עליית  בקצב  מההאטה  כתוצאה 
כמעט  תורגמה  האחרון  העשור  ממחצית  ביותר  הנומינלי  בשכר 
במלואה לשיפור בשכר הריאלי — כלומר לשיפור בכוח הקנייה של 
בשנים  יחסית  איטי  בקצב  עלה  העבודה  פריון  אמנם  העובדים. 
האחרונות, אך שינויים במחירים, ובעיקר ההוזלה בעלויות הייצור, 
בפריון  מקבילה  עלייה  ללא  גם  העובדים  בשכר  לשיפור  הובילו 
שמשבר  משום  להיעצר,  צפויה  זו  מגמה  לעתיד  במבט  העבודה. 
לירידה  תוביל  אשר  נרחבת  לאבטלה  עתה  כבר  גורם  הקורונה 

בשכר.
התחלקה  הקורונה  נגיף  להתפרצות  עד  שנצפתה  בשכר  העלייה 
של משקי  מעבודה  בהכנסתם  העלייה  דווקא   — אחיד  לא  באופן 

השכבות  של  מזו  יותר  מהירה  הייתה  החלשות  בשכבות  הבית 
החזקות. הדבר נבע בין השאר מהצטרפותם של מפרנסים שניים 
לשוק העבודה, בעיקר בקרב משקי הבית בחמישונים התחתונים, 
התפלגות  של  התחתון  בחלק  הריאלי  בשכר  מעלייה  גם  אך 
במדינות  שהתרחש  ממה  במהותה  שונה  זו  תופעה  ההכנסות. 
מפותחות אחרות, שבהן הכנסתן של האוכלוסיות החזקות גדלה 
בחמישון  האוכלוסיות  של  הכנסתן  בעוד  ביותר,  הרבה  במידה 

התחתון גדלה רק במעט, ובמדינות רבות אף ירדה.
כאמור, משבר הקורונה צפוי להביא לירידות בשכר. סביר שירידות 
אלה יפגעו במיוחד במצטרפים החדשים לשוק העבודה, ושרבים 

מהם ייפלטו ממנו.

העלייה בשכר התחלקה באופן יוצא דופן – השכבות החלשות הן המרוויחות העיקריות
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השינוי השנתי הממוצע בהכנסה של משקי בית, במונחים ריאליים

* זמינות הנתונים אינה מאפשרת השוואה בקבוצות שנים חופפות
מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: LIS; הלמ"ס, סקר הכנסות משקי הבית
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השיפור היחסי בהכנסות השכבות החלשות של החברה הישראלית 
)ראו בעמוד הקודם( הביא להתפתחות מעודדת בעשור האחרון: 
ג'יני(.  מדד  ידי  על  שנמדד  )כפי  בישראל  השוויון  אי  צמצום 
התפתחות זו בולטת במיוחד בהשוואה למגמה במדינות אחרות, 
שבהן אי השוויון לא פחת ואף עלה. נקודת המפנה באי השוויון 
בישראל מתלכדת עם כניסתם של עובדים רבים לשוק העבודה, 
מהרפורמות  השאר  בין  שנבעה  החלשות,  מהשכבות  בעיקר 
הראשונות  בשנים  העבודה  ובשוק  הקצבאות  במדיניות  שהונהגו 

של המאה הנוכחית. עם זאת אי השוויון בישראל נותר גבוה. 
במיוחד  לפגוע  צפויות  הקורונה  משבר  של  הכלכליות  ההשפעות 
בשכבות החלשות בחברה, בעיקר בשל תכונות הרקע שהם מביאים 
לשוק העבודה, ולכן אי השוויון בהכנסות צפוי לגדול. ואולם נראה 
כי תהליכים אלו יתרחשו בעוצמה מוגברת במדינות שבהן המגפה 
עשוי  ישראל  של  היחסי  שמצבה  כך  יותר,  קשה  בצורה  פגעה 

להשתפר.

ישראל

גרמניה

קנדה

ב"ארה

הממלכה 
המאוחדת

צרפת
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OECD.Stat :מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים
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שינוי  הסתמן  הממשלה  תקציב  בניהול 
תוצר   2.9% של  הגירעון  יעד  מגמה. 
ותחזיות  הושג,  לא   2019 לשנת  שנקבע 
משבר  )לפני  הקרובות  לשנים  הגירעון 
 4% של  הסף  את  עברו  אף  הקורונה( 
התייצבות  שלעומת  במיוחד  בולט  תוצר. 
ברמת ההוצאות, בצד ההכנסות הסתמנה 
בהשוואה  במיוחד  משמעותית,  ירידה 
הכנסות  היו  שבהן  ו־2017,   2016 לשנים 
טכניים  משינויים  שנבעו  חד־פעמיות 
מס  תקבולי  שהניבו  חריגות  ומעסקאות 
משמעותית  מרע  בגירעון  הגידול  גבוהים. 
את נקודת הפתיחה התקציבית של ישראל 
בכל הנוגע לטיפול במשבר הקורונה. כבר 
יותר,  עוד  יעמיק  שהגירעון  ברור  היום 
זאת,  עם  מהתוצר.  לכ־11%  להגיע  וצפוי 
היחס הנמוך בין החוב לתוצר — שעמד על 
כ־60% ולנוכח המשבר צפוי לעלות לרמה 
של 75% — מאפשר לממשלה לפנות לשוקי 

ההון כמקור למימון הגירעון הגדול שייווצר עקב הירידה בהכנסות ממיסים והצורך הגובר 
לתמוך במגזר העסקי ובמשקי הבית.

גירעון  

הכנסות )מגמה ליניארית(הכנסות 

הוצאות )מגמה ליניארית(הוצאות

הגידול בגירעון – סיבה לדאגה

הכנסות, הוצאות וגירעון יחסית לתוצר

* תחזית ל־2020
מקור: בנימין בנטל וגלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר; הלמ"ס
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כמו בשאר העולם, גם בישראל ננקטו צעדים מרחיקי לכת במסגרת 
המלחמה בנגיף הקורונה. בעמוד זה אנו מציגים הערכה גסה של 
ערך שנות החיים כאחוז מהתוצר שהיה עלול ללכת לאיבוד ללא 
נקיטת צעדים אלו. ההערכה מתבססת על הערך של שנת חיים כפי 
שהוא משתקף בהחלטות ועדת סל התרופות. ערך זה אינו מייצג 
הערך  את  נוספת,  חיים  שנת  עבור  לשלם  פרטית  ונכונות  יכולת 
במונחי תפוקה או את העלות החשבונאית של הצלת שנת חיים 
ממוצעת בישראל, אלא את הנכונות של המדינה לשלם עבור שנת 
חיים, שמוערכת בכ־340,000 ש"ח. מספר זה יותר מכפול מהתמ"ג 

לנפש בשנת 2019.
אנו מחשבים את ערכן של שנות חיים אבודות מהמגפה על פי שני 
תרחישי תמותה תלוית-גיל: זה של מחוז חוביי בסין וזה של דרום 
קוריאה. התרשים מציג את העלות המתקבלת במונחים של אחוזי 

תוצר עבור שיעורי הדבקה הנעים מ־0% ל־30%.
מניעת  של  ערכה  את  לאמוד  יכולים  אנו  אלו  הנחות  בסיס  על 
המוטל  העומס  שהקלת  מניחים  אנו  הישראלית.  לחברה  תמותה 
על שירותי הרפואה יש בה כדי להרחיק אותנו מהתרחיש הסיני או 
אפילו האיטלקי ולקרב אותנו אל התרחיש הדרום־קוריאני. שינוי 
זה מיוצג על ידי תנועה מטה מהקו המייצג בתרשים את סין לזה 

הריחוק  מניחים שמדיניות  אנו  בנוסף  קוריאה.  דרום  המייצג את 
מיוצגת  זו  תוצאה  ההדבקה.  שיעורי  לצמצום  פועלת  החברתי 
התרחיש  את  המייצגת  העקומה  לאורך  מטה  כתנועה  בתרשים 
הדרום־קוריאני )ככל שמתקדמים שמאלה יותר מתקבלים שיעורי 

הדבקה נמוכים יותר(.
 15% נניח שבהיעדר כל התערבות היה שיעור ההדבקה עומד על 
לראות  שניתן  כפי  בסין.  שהתממשו  אלה  היו  התמותה  ושיעורי 
מהתרשים, במקרה זה ערך שנות החיים שהיו הולכות לאיבוד היה 
עומד על 6% מהתוצר. על ידי התערבות אנו משיגים שתי מטרות: 
"חיסכון" במונחים של שנות חיים הנובע מהורדת שיעורי התמותה 
מאלה של סין לאלה של דרום קוריאה, והורדת שיעור ההדבקה של 
האוכלוסייה. הורדת שיעור זה מ־15% ל־10% הייתה מקטינה את 
הנזק במונחי שנות חיים ל־1.5% מהתוצר ובכך מצדיקה את הנזק 
שהסב הסגר הגורף לכלכלה הישראלית, המוערך ב־4.2% מהתוצר. 
 10% על  עומד  היה  ההדבקה  שיעור  התערבות  בהיעדר  אם  גם 
בלבד מהאוכלוסייה אך עם שיעור תמותה כמו זה שבסין, הורדת 
שיעור התמותה לשיעור של דרום קוריאה ושיעור ההדבקה לשיעור 
שהתממש בפועל )0.5% עם 250 מתים( הייתה כמעט מצדיקה את 

הסגר הגורף שננקט.

ערך שנות חיים מהקטנת התמותה מהקורונה – כמעט רבע מהתמ"ג השנתי
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ערך שנות חיים אבודות כאחוז מהתוצר

מקור: דב צ'רניחובסקי ובנימין בנטל, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, CDC ;2019 ;2018; אוניברסיטת ברן 
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הערות



זרקור: תחזיות דמוגרפיות
ייחודית מבחינה דמוגרפית: פריון גבוה מאוד, תמותה נמוכה מאוד והגירה  בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, ישראל היא מדינה 
חיובית. התוצאה היא שאוכלוסיית ישראל גדלה בקצב המהיר ביותר מכל מדינות ה־OECD. להלן נציג תחזית לאוכלוסיית ישראל עד 
שנת 2040 שמתבססת על שיעורי הפריון, התמותה וההגירה הנוכחיים והעתידיים. אחת המטרות של התרגיל היא להראות כיצד מבנה 

הגילים הנוכחי משתלב עם שיעורים אלו בעיצוב עתידה הדמוגרפי של מדינת ישראל. 
אנו סבורים כי גם בתרחיש הגרוע ביותר של הקורונה, התמותה מהנגיף צפויה לכל היותר להשפיע על קצב הגידול של האוכלוסייה 
המבוגרת. היא אינה צפויה להשפיע על הדמוגרפיה של ישראל מבחינות אחרות, שכן זו מושפעת בעיקר ממגמות המתרחשות בקרב 

קבוצות האוכלוסייה שמתחת לגיל 60.
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ירידה בפריון בקרב נשים ערביות בכל הגילים ובקרב נשים יהודיות צעירות

השלב הראשון בכל בנייה של תחזית אוכלוסייה הוא חיזוי שיעורי 
ירד בישראל שיעור הפריון הסגולי בקרב   2000 הפריון. מאז שנת 
בגילים  קבוצה  אותה  בקרב  יציב  נותר   ,25 גיל  עד  יהודיות  נשים 
שלנו,  המרכזי  התרחיש  לפי   .44—30 בגילים  מאוד  ועלה   29—25
מגמות אלו יימשכו ובשלב מסוים השיעורים יתחילו לרדת )בגילי 
היא  היחידה  הדופן  יוצאת   .)44—40 )בגילי  להתייצב  או   )34—25
קבוצת הגיל 35–39, שבה אנו מצפים לראות עלייה איטית יציבה 
בשיעורי הפריון, כתוצאה ממגמות של דחיית לידת הילד הראשון 

ושל הורות יחידנית. 

בקרב נשים ערביות ירד שיעור הפריון הסגולי מאז שנת 2000 בכל 
נשים  בקרב  נצפתה  ביותר  החדה  הירידה  כי  אם  הגיל,  קבוצות 
מתחת לגיל 30. בהתחשב בעלייה בשיעורי הפנייה של נשים ערביות 
להשכלה גבוהה ובהשתלבותן הגוברת בשוק העבודה אנו מצפים 
שמגמה זו תימשך גם בעתיד, אם כי בקצב איטי מבשנים קודמות. 
אנו מצפים גם להתרחבות התופעה של דחיית גיל הכניסה להיריון 
בקרב אוכלוסייה זו — על כן אנו צופים התייצבות ואולי אף עלייה 

קלה בשיעורי הפריון בגילים 30—44.
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2017, לוח 3.13
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הבדלים ניכרים בהתפלגות הגילים של נשים יהודיות וערביות בגיל הפוריות ובגילים צעירים יותר

הפריון  שיעור  של  הכפלה  ידי  על  מחושב  הכולל  הלידות  מספר 
היא שגם  גיל. המשמעות  באותו  הנשים  במספר  גיל  בכל  הסגולי 
הבאות,  השנים  ב־20  יציב  יישאר  הסגולי  הפריון  שיעור  אם 
והערביות  היהודיות  הנשים  קבוצת  הגילים של  במבנה  ההבדלים 
עד גיל 50 יובילו בעצמם לתנודות במספר הלידות. התרשים מראה 
את ההבדלים הללו במבנה הגילים: הוא עוקב אחר מספר הנשים 

היהודיות והערביות בכל גיל בשנת 2017 מגיל 0 עד גיל 50. 

מספר   2037 בשנת  כי  אותנו  מלמדת  הקוהורטות  בין  השוואה 
הנשים הערביות בגיל 20 )שנולדו ב־2017 ומצוינות בתרשים כמי 
שגילן 0( עתיד להיות דומה למספר בנות ה־20 בשנת 2017. מספר 
הנשים היהודיות בגיל 20, לעומת זאת, עתיד להיות גבוה בהרבה 
2037 ממספרן היום. הבדלים אלו במבנה הגילים של שתי  בשנת 

האוכלוסיות יובילו בהכרח להבדלים במספר הלידות. 

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2019א
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מבנה הגילים של המגזר היהודי שונה מאוד מזה של המגזר הערבי

למגזר  היהודי  המגזר  בין  הגילים  במבנה  ניכרים  הבדלים  ישנם 
הערבי. 

 30 ראשית, בפירמידה של המגזר היהודי רואים גלים, כאשר בכל 
שנה בערך ניתן לזהות "הדים" של מבנה הגילים המוקדם יותר, בעוד 
בני של  הגדול  מספרם  יותר.  יציבה  הערבי  המגזר  של   הפירמידה 
בום"  ה"בייבי  תופעת  על  מעיד  היהודית  באוכלוסייה   70—55
ההמונית  ההגירה  על  השנייה,  העולם  מלחמת  אחרי  שהתרחשה 
לישראל בשנים הראשונות להקמתה ועל מספרם הגבוה של צעירים 
שעלו מברית המועצות לשעבר בשנות התשעים של המאה העשרים. 
הגל הראשון של קבוצת הגיל הגדולה הזאת הייתה הילדים שנולדו 
— אנשים שהיום הם בשנות העשרים המאוחרות עד שנות  להם 
אותו  של  הנכדים  הם  השני  הגל  לחייהם.  המוקדמות  הארבעים 
דור — בני 3 עד נערים בגיל ההתבגרות. במגזר הערבי לעומת זאת 
נצפתה מעט מאוד הגירה חיובית, כך שפירמידת הגילים משקפת 

בעיקר תנודתיות בפריון.

שנית, ב־20 השנים האחרונות כל קוהורט לידה במגזר היהודי היה 
גדול מקודמו. במגזר הערבי, לעומת זאת, החל משנת 2004 נצפתה 
קוהורט  בגודל  יחסית  להתייצבות  שהובילה  בפריון,  חדה  ירידה 

הלידה ב־15 השנים האחרונות.
היהודית  החברה  בין  הגילים  במבנה  השלישי  המשמעותי  ההבדל 
לחברה הערבית נוגע לאופן שבו משפיעים תהליכי ההזדקנות על 
כל אחד מהמגזרים. בשנת 2017, 7.7% מהגברים ו־10.1% מהנשים 
במגזר היהודי היו בני 70 ומעלה, בעוד שבמגזר הערבי אותה קבוצה 

מנתה 2.6% מהגברים ו־3.3% מהנשים בלבד.

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל 2018
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מבנה הגילים באוכלוסייה לפי מגזר, גיל ומין, אמצע שנת 2017
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אוכלוסיית ישראל צפויה לגדול מ־9 מיליון כיום ל־12.8 מיליון ב־2040

התחזית המרכזית צופה כי אוכלוסיית ישראל תגדל מ־9.05 מיליון 
כאשר   ,2040 בשנת  מיליון  ל־12.83   2019 שנת  באמצע  תושבים 
ל־1.52%.  מ־1.87%  התקופה  לאורך  ירד  השנתי  הגידול  שיעור 
שיעור האוכלוסייה של יהודים/אחרים צפוי לרדת מעט: מ־79.0% 

ל־77.7%.
תחזיות המבוססות על תרחישים אחרים — המניחים ירידה מתונה 
יותר בתמותה, ירידה חדה יותר בפריון או נטרול השפעת ההגירה 
— משנים  והנחה שרמות הפריון יישארו בעינן )הנחה לא סבירה( 
פי  על  העתידי.  האוכלוסייה  גודל  בדבר  הסופי  הנתון  את  כמובן 
תרחישים אלו, גודל אוכלוסיית ישראל בשנת 2040 ינוע בין 12.4 

ל־12.8 מיליון. 
בעמודים הבאים נתמקד בשלושת הממצאים המרכזיים של התחזית 

שהוזכרו לעיל. 

תחזית האוכלוסייה של ישראל, 2040-2018

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל 2018
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צפויה עלייה חדה במספר התושבים מעל גיל 70 – בעיקר במגזר הערבי

במידה  יגדל  בישראל   70 גיל  מעל  התושבים  שמספר  צופים  אנו 
 .2040 בשנת  מיליון  ל־1.411   2017 בשנת  אלף  מ־669  ניכרת: 
שיעור הגידול של האוכלוסייה המבוגרת צפוי להאיץ ב־15 השנים 
לרדת  צפוי  הקרובות. באמצע שנות השלושים של המאה הקצב 
ולהישאר נמוך עד שבני הקבוצה הגדולה הבאה, הנמצאים היום 
הארבעים  בשנות  לחייהם  השבעים  לשנות  יגיעו  הביניים,  בגיל 
צפויה  ומעלה   70 בני  של  הגיל  קבוצת  המאה.  של  המאוחרות 

להמשיך להיות מורכבת משיעור גבוה מאוד של נשים. 
במגזר  המבוגרת  האוכלוסייה  של  הגידול  ששיעור  לציין  חשוב 
הערבי צפוי להיות גבוה בהרבה בהשוואה למגזר היהודי: במגזר 
היהודי מספר בני ה־70 ומעלה צפוי לגדול ב־88%, ואילו במגזר 
הערבי, אותה קבוצת גיל צפויה לגדול כמעט פי ארבעה. אם בשנת 
ערבי  תושב  כל  על  ומעלה   70 בני   11.4 היהודי  במגזר  היו   2017
2040 יחס זה צפוי להצטמק ולעמוד על 6.2  באותו גיל, עד שנת 
על  השלכות  להיות  עתידות  זה  לשינוי  ערבי.  תושב  לכל  יהודים 

תעסוקת מבוגרים ורווחה במגזר הערבי בעשורים הקרובים.
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גודל אוכלוסיית בני 70+ לפי מגזר, 2040-2017

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל 2018

ומעלה 70בשיעור בני  השינוי היחסי
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בעשור הקרוב צפויה ירידה ביחס בין מספר הילדים במגזר הערבי למספרם במגזר היהודי,   
ובעשור שלאחריו – היפוך המגמה

בעשר  להיוולד  שעתידים  הילדים  במספר  האטה  צופה  התחזית 
של  יחסית  הקטן  המספר  )בשל  היהודי  במגזר  הקרובות  השנים 
נשים יהודיות הנכנסות לשנות שיא הפריון שלהן(. עם זאת, מגמה 
במספר  יותר  מהיר  גידול  צפוי  אז   ,2030 עד  להשתנות  צפויה  זו 
הלידות השנתי במגזר היהודי בשל כניסתן של הקוהורטות הגדולות 

של נשים יהודיות לשנות שיא הפריון.
משמעותית  עלייה  צפויה  למדי.  שונה  הערבי  במגזר  התמונה 
בין  ביחס  חדה  לירידה  שתוביל  במגזר,  שייוולדו  הילדים  במספר 
מגמה  ל־2.9.  מ־3.4   —  2027—2017 בשנים  לערבים  יהודים  ילדים 
זו צפויה להיבלם כאשר קבוצת הגיל הבאה, הקטנה מקודמתה — 
כיום בנות 0 עד נערות — תיכנס לשנות העשרים והשלושים לחייה, 
במקביל לירידה בשיעור הפריון הסגולי במגזר. תהליך זה, בשילוב 
עם הגידול במספר הלידות במגזר היהודי, יעלה שוב את היחס בין 

ילדים יהודים לערבים בשנת 2040 ל־3.3.
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל 2018
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צפוי גידול חד בשיעור האוכלוסייה בגיל העבודה

העבודה  בגילי  האוכלוסייה  הבאות,  השנים  עשרים  במהלך 
העיקריים — בני 18—64 — צפויה לגדול מ־4.8 מיליון ל־7.0 מיליון. 
בתרשים ניתן לראות כי קצב הגידול השנתי של קבוצה זו המוביל 
לעלייה הזאת יגיע לשיאו בתחילת עד אמצע שנות העשרים של 
המאה ויעמוד על 1.8% בשנה — בהשוואה ל־1.5% כיום. גידול זה 
ולהגיע  המאה  של  השלושים  שנות  סוף  עד  באמצע  להאט  צפוי 

לכ־1.4%.
רבים  אתגרים  להציב  ועתידים  למדי  גבוהים  אלו  גידול  שיעורי 
לכלכלה הישראלית בתחומי ההשכלה הגבוהה, התעסוקה והדיור.
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המספר החזוי של בני 64-18, ושיעור הגידול השנתי

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל 2018
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צפויה עלייה חדה במספר הפונים למוסדות להשכלה גבוהה

למוסדות  הנרשמים  הסטודנטים  מספר  בין־לאומית,  בהשוואה 
ובייחוד  חרדים,  לא  יהודים  בקרב  גבוה  בישראל  גבוהה  להשכלה 
בקרב נשים. השיעורים נמוכים בהרבה בקרב ערבים, ונמוכים מאוד 
בקרב חרדים, בייחוד גברים. בשל שיעור גידול האוכלוסייה הגבוה 
בישראל, על מנת לשמר את שיעור הסטודנטים בכל אחד מהמגזרים 
של  בגידול  צורך  יהיה   — בתרשים   1 תרחיש   —  2018 לשנת  נכון 
53% במספר הנרשמים עד שנת 2040: מ־51,250 סטודנטים בשנת 

הלימודים הראשונה בשנת 2018 ל־78,250 בשנת 2040.
מספר זה מהווה הערכת חסר לגבי הצמיחה הצפויה, היות ששרי 
חינוך ואחרים )בהם המועצה להשכלה גבוהה( הצהירו שוב ושוב 
להשכלה  במוסדות  הסטודנטים  שיעורי  את  להעלות  ברצונם  כי 
גבוהה. תרחישים 2—5 מתארים ארבע אפשרויות של גידול הדרגתי 
ומצרפים אותם להשפעת  בשיעורי הסטודנטים במגזרים השונים 

גידול האוכלוסייה בכל אחד מהמגזרים הללו.
תחזיות המתבססות על התרחישים הללו מראות כי תידרש השקעה 
של משאבים ניכרים גם אם השאיפות יהיו צנועות מאוד: העלאת 
שיעור הסטודנטים במגזר הערבי ב־2040 לשני שלישים מהשיעור 
המקביל במגזר היהודי הלא־חרדי בשנת 2018 — תרחיש 2 — תחייב 
גידול של 54% בהיצע מקומות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה; 

להעלאה  במקביל  החרדי  במגזר  גם  הסטודנטים  שיעור  העלאת 
במגזר הערבי לשני שלישים מהשיעור המקביל במגזר היהודי הלא־
העלאת   ;74% של  גידול  תחייב   —  3 תרחיש   —  2018 בשנת  חרדי 
שיעור הסטודנטים במגזר הערבי והחרדי לשיעור המקביל במגזר 
היהודי הלא־חרדי בשנת 2018 — תרחיש 4 — תחייב גידול של 103%; 
בכל  הסטודנטים  שיעור  שבו   ,5 תרחיש  סביר,  לא  הכי  והתרחיש 
הלא־חרדיות,  היהודיות  הסטודנטיות  לשיעור  ישתווה  המגזרים 

יחייב פי 2.3 מקומות לימוד בשנת 2040 בהשוואה לשנת 2018.
אם ישראל רוצה לשמור על מעמדה כמדינה ששיעור בעלי התארים 
להגדלת  לפעול  יש   — הזה  השיעור  את  להעלות  ואף   — גבוה  בה 
מספר מקומות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. משימה זו צריכה 
להיות מתוכננת בקפידה ולצאת לפועל בהדרגה לאורך 20 השנים 
הקרובות. זוהי משימה מורכבת, אך ללא ספק מוטב להתכונן לגידול 

הצפוי כבר היום ולא לנסות לסגור פערים לאחר שייווצרו. 
במידה שהלמידה המקוונת שנכפתה עלינו בעקבות התפרצות נגיף 
הקורונה תתברר כשיטת לימוד מוצלחת ותיכנס לשגרת ההוראה 
שהוצגו  מהתרחישים  אחד  בכל  אזי  גבוהה,  להשכלה  במוסדות 

יפחת הצורך להרחיב את התשתיות הפיזיות הקיימות.
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שיעור הסטודנטים החזוי במוסדות להשכלה גבוהה, לפי תרחיש
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2017-כל קבוצה שומרת על שיעור ההרשמה שלה ב: 1תרחיש 
2017-אחרים ב/משיעור ההרשמה של יהודים 66%-ערבים מגיעים ל: 2תרחיש 

2017-אחרים ב/משיעור ההרשמה של יהודים 66%-חרדים וערבים מגיעים ל: 3תרחיש 
2017-אחרים ב/חרדים וערבים מגיעים לשיעור ההרשמה של יהודים: 4תרחיש 

באלפים2017-אחרות ב/כל הקבוצות מגיעות לשיעור ההרשמה של נשים יהודיות: 5תרחיש 
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רווחה
השפעתו של נגיף הקורונה מורגשת היטב בישראל, כמו בעולם כולו. לבד מהשפעתו על בריאות הציבור ועל הכלכלה, לנגיף יש השלכות 
כבדות משקל על התעסוקה ועל ההכנסות של חלקים גדולים באוכלוסייה, ועל רווחתם של הפרטים והמשפחות הפגיעים ביותר בישראל. 
בהן  חלשות,  אוכלוסיות  מעבודתם.  פוטרו  או  לחל"ת  הוצאו  כי  עובדים  אינם  ישראלים  מיליון  מעל  אלו,  שורות  כתיבת  למועד  נכון 
מבוגרים, בעלי מוגבלויות וילדים עם צרכים מיוחדים סובלים מבידוד חברתי, מהפסקתם של טיפולים שגרתיים ובמקרים מסוימים אף 

ממחסור חמור במשאבים ובתמיכה. מספר הנפגעים צפוי להאמיר ככל שהמשבר יימשך.
כדי להקל על המובטלים החדשים ולסייע להם מבחינה כלכלית נקטה הממשלה מספר צעדים. עובדים שכירים שפוטרו או הוצאו לחופשה 
כפויה זכאים לקבל דמי אבטלה. החלטה זו הובילה לעלייה דרמטית במספר המקבלים דמי אבטלה, מ־70,000 בינואר 2020 ל־875,000 
בתחילת מאי 2020 וגם לעלייה בהוצאה, מהוצאה חודשית ממוצעת של 0.3 מיליארד ש"ח טרום המשבר לצפי כולל של 17 מיליארד ש"ח 
בתקופת המשבר. ואולם תוכנית דמי האבטלה היא תוכנית מוגבלת, הן עקב הכיסוי החלקי — עצמאים, שכירים שעבדו פחות משישה 
וקבוצות  מקלט  מבקשי  וכן  האבטלה,  למעגל  הצטרפו  המשבר  ובעקבות  שעבדו  זקנה  קצבאות  המקבלים  מבוגרים  רצופים,  חודשים 

נוספות אינם זכאים לדמי אבטלה — והן עקב העלות הגבוהה ההופכת אותה לפתרון לא ריאלי לטווח הארוך לאבטלה הגואה. 
חלק מהעובדים העצמאים שאיבדו את פרנסתם זכאים לסיוע כספי ישיר. עד עתה ניתנו מענקים אלו ל־225,000 מהעצמאים. כמו כן 
אושרו מענקים קטנים לעובדים מבוגרים שפוטרו ואינם זכאים לדמי אבטלה. המשבר הכביד את העומס גם על השירותים החברתיים 
ועל תוכניות סיוע המיועדות לאוכלוסיות החלשות. תגובת המדינה בהקשר זה הייתה להגדיר עובדים סוציאליים כעובדים חיוניים כדי 
ולאוכלוסייה  לסיוע,  הזקוקות  לאוכלוסיות  מענה  שייתנו  ועמותות  ארגונים  על  ולהסתמך  הללו,  השירותים  מתן  המשך  את  להבטיח 
המבוגרת בפרט. ואולם נראה שלא יהיה די בצעדים אלו בהתחשב בכך שהמשאבים שעמדו לרשות הארגונים הללו עוד לפני המשבר היו 

מצומצמים ביותר, ובהתחשב בצורך החברתי הגובר בשירותים אלו בעקבות הסגר והריחוק החברתי.
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קשה לחזות כמה זמן יימשך המשבר ומה יהיה המחיר האנושי והכלכלי שהוא יגבה מישראל. מה שכן ברור הוא ששיקום החברה יהיה 
תהליך ארוך, מורכב ויקר שיחייב שינוי במדיניות הרווחה. תפקידם של השירותים החברתיים ושל התוכניות המספקות הגנה חברתית 
יהיה קריטי. יהיה צורך לחזק את מערכת ההגנה החברתית, בפרט בכל הקשור לדמי אבטלה ולקצבת הבטחת הכנסה. לא יהיה מנוס 
מהגדלת התקציבים של השירותים החברתיים ולבחון מחדש את ההסתמכות הממושכת על עמותות וארגונים לא ממשלתיים. יהיה צורך 
לספק רשת ביטחון חברתית לכל מי שיזדקק לכך. תוכניות לסיוע בשילוב בעבודה ומערכי תמיכה במקומות העבודה יהיו כלים הכרחיים 

בתהליך החזרה של המשק לשגרה.
היה  בישראל  העניים  שיעור  המשבר  ערב  הנגיף,  התפרצות  לפני  למציאות  בעיקר  שמתייחס  זה,  בפרק  מהסקירה  לראות  שניתן  כפי 
גבוה, מערכות הגנה חברתיות קיצצו בסיוע הכספי, חלקים גדולים מהאוכלוסייה הוסיפו להסתמך על סיוע של עמותות וארגונים לא 
ממשלתיים, ומערכת השירותים החברתיים המשיכה לסבול ממחסור בתקציבים ובכוח אדם. המשבר צפוי לפגוע בצורה הקשה ביותר 
בשכבות החלשות בחברה, בפרט אלה שנסמכו על קצבאות ועל השירותים החברתיים ואנשים שהועסקו במשרות הדורשות מיומנות 
נמוכה ובשכר נמוך, שיהיה קשה עד בלתי אפשרי לחזור אליהן. הבעיות החברתיות שיוצר המשבר יחייבו את קובעי המדיניות לספק מענה 

לצרכים בלתי צפויים ולהתמודד עם ההשלכות של האבטלה הנרחבת בכלים שלא היו מקובלים עד כה.
במבט לאחור, המאמצים לשפר את מצב הרווחה בישראל לא נשאו פירות רבים בשנים האחרונות. שיעור העוני במונחי הכנסה פנויה 
נותר בין הגבוהים ביותר במדינות ה־OECD, והצעדים שננקטו לא הצליחו לצמצם את התופעה באופן משמעותי. מצד שני, כפי שנכתב 
בעמ' 42—44, העלייה בהכנסות הורגשה בעיקר בשכבות החלשות, ואי השוויון בהכנסות בישראל הצטמצם. בפרק זה אנו בוחנים את 

מדיניות הרווחה והשפעותיה, ומציגים את תוצאות תוכנית "נושמים לרווחה" אשר סייעה עד כה לאלפי משפחות בישראל.
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התמקדות גוברת בתוכניות של השקעה חברתית

לרווחה,  החברתית  ההוצאה  של  הסטנדרטית  החלוקה  במקום 
לחלקה  ניתן  הבא(,  בעמוד  מציגים  שאנו  )כפי  וחינוך  בריאות 
לתוכניות המיועדות להגנה חברתית, לתוכניות המיועדות להשקעה 
חברתית, ולהוצאות חברתיות שקשה לשייך אותן במובהק לאחת 

משתי הקטגוריות הללו )למשל הוצאות על מערכת הבריאות(. 
האמצעי העיקרי של תוכניות ההגנה החברתית הוא הענקת קצבאות 
לבעלי הכנסה נמוכה ולמי שאין להם שום הכנסה — לדוגמה קצבת 
הבטחת הכנסה, קצבת זקנה וקצבאות ילדים. תוכניות ההשקעה 
החברתית מבקשות לחזק את יכולותיהם וכישוריהם של פרטים. 
תוכניות  החינוך,  במערכת  השקעה  הן  כאלה  לתוכניות  דוגמאות 

לסיוע בשילוב בעבודה, מענקי עבודה ומס הכנסה שלילי.
הקטגוריות,  בכל  ההוצאה  היקף  גדל  האחרונים  העשורים  בשני 
והפער בין ההוצאה על הגנה חברתית לבין ההוצאה על השקעה 
חברתית הצטמצם בעקבות גידול משמעותי בהוצאה על תוכניות 
על  בהוצאות  מהגידול  בעיקר  נובע  זה  שינוי  חברתית.  השקעה 
מעונות יום ומשפחתונים ועל התוכנית "חיסכון לכל ילד". במילים 
על  ההוצאה  את  להגדיל  הממשלה  של  העדפה  ניכרת  אחרות, 
תוכניות שמטרתן לשפר את כישוריהם של תושבי ישראל על פני 

תוכניות שנועדו להקל את המצוקה והמחסור.

הוצאה על השקעה חברתית, הגנה חברתית והוצאות אחרות, 
מחירי 2017

OECD :מקור: ג'וני גל וחיים בלייך, מרכז טאוב | נתונים

 במיליארדים
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ההוצאה החברתית גדלה במונחים ריאליים, אך כאחוז מהתמ"ג היא עדיין נמוכה יחסית

על  החברתית  ההוצאה  היקף  הסטנדרטית,  לחלוקה  נשוב  אם 
רווחה, בריאות וחינוך גדל במונחים ריאליים, אך שיעור ההוצאה 
משמעותית.  בצורה  גדל  לא  הממשלתית  ומההוצאה  התוצר  מסך 
במשך עשור, נתח ההוצאה הממשלתית על שלוש הקטגוריות הללו 
עלה מ־53% ל־59%, וכאחוז מהתוצר עלה השיעור מ־16% ל־18%.
ניכרת  ההוצאה הציבורית כאחוז מהתמ"ג בישראל נמוכה במידה 
מממוצע ה־OECD, ורק בארבע מדינות — טורקיה, דרום קוריאה, 
בישראל.  מאשר  יותר  נמוך  ההוצאה  שיעור   — ומקסיקו  צ'ילה 
ישראל, הוא ששיעורי המס  המשותף לכל המדינות הללו, לרבות 
בהן נמוכים בהרבה מממוצע ה־OECD. נראה אפוא שהגדלה של 

ההוצאה החברתית תחייב העלאת מיסים.

אחת מתוצאותיו של משבר הקורונה היא עלייה בשיעור ההוצאה 
ורווחה  החברתית. לפי הערכות, ההוצאה התוספתית על בריאות 
מיליארד   17 מהם  ש"ח,  מיליארד  ל־34.5  תגיע  המשבר  במהלך 
שההוצאה  מובן  מובטלים.  עבור  ביטחון  רשת  ליצירת  יוקדשו 
המשבר  נוכח  ניכר  באורח  לגדול  צפויה  הבריאות  מערכת  על 
והמשאבים הנדרשים להתמודדות עימו. שיעור העלייה תלוי במשך 
המשבר, בהשפעותיו על המשק ועל שוק העבודה ובצעדים שתנקוט 

הממשלה בתקופה הקרובה.
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ההוצאה החברתית הריאלית לפי תחומים וכאחוז מהתוצר, מחירי 2018

מקור: ג'וני גל וחיים בלייך, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר; המוסד לביטוח לאומי; הלמ"ס
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שיעור העוני היחסי במונחים של הכנסה פנויה נותר גבוה

האנשים  אחוז  את  מראה  זה  בתרשים  המוצג  העוני  שיעור 
שהכנסתם נמוכה ממחצית ההכנסה החציונית בישראל )מתוקנת 
)לפני  כלכלית  הכנסה  במונחי  זאת  למדוד  ניתן  הנפשות(.  למספר 
מיסוי וקצבאות( או במונחי הכנסה פנויה )לאחר מיסוי וקצבאות(. 

כלומר, שיעור העוני מייצג בעיקר את חלוקת ההכנסות.
שיעור התושבים בני 65 ומטה שנמצאים מתחת לקו העוני במונחי 
הכנסה כלכלית דומה לשיעור זה ב־OECD, אבל במונחי הכנסה 
שנקטה  הצעדים   .OECDב־ הגבוהים  בין  הוא  שיעורם  פנויה, 
הביאו  לא  זו  אוכלוסייה  בקרב  העוני  שיעור  לצמצום  הממשלה 
ניכר  עוד שיעור  כל  להימשך  צפויה  זו  לשינוי של ממש. מציאות 
ההוצאה  עוד  וכל  העבודה  למעגל  מחוץ  נמצא  האוכלוסייה  של 

החברתית נותרת נמוכה.

העוני  שיעור  המדינות  של  המוחלט  ברוב  ומעלה,   65 בני  עבור 
במונחי הכנסה כלכלית הוא גבוה משום שרוב האוכלוסייה הזאת 
כבר אינה עובדת וקצבאות זקנה ציבוריות נדיבות יחסית מהוות 
גיל  לאחר  אלו  מדינות  תושבי  של  העיקרי  ההכנסה  מקור  את 
נמוך  זקנים  בקרב  העוני  שיעור  זאת,  לעומת  בישראל  הפרישה. 
יחסית משום שהפנסיה התעסוקתית, הנחשבת להכנסה כלכלית, 
מהווה חלק ניכר מהכנסותיהם. לאחר התערבות ממשלתית, שיעור 
לזה של שאר האוכלוסייה,  יורד  הזקנה  בקרב האוכלוסייה  העוני 

והוא גבוה במונחים בין־לאומיים.
ברור כי השלכות האבטלה כתוצאה ממשבר הקורונה יפגעו בעיקר 
סביר  נמוך.  בשכר  המועסקים  ובאלה  ביותר  החלשים  בעובדים 
להניח שעם תום המשבר אי השוויון בהכנסות יגדל, וייתכן שתהיה 

גם עלייה בשיעור העוני.

 OECD :מקור: ג'וני גל וחיים בלייך, מרכז טאוב | נתונים
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עד גיל 65גילאי 65 ומעלה

שיעור הפרטים מתחת לקו העוני לפי קבוצות גיל, 2017-2015
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התוצאות הבלתי צפויות של התוכנית "חיסכון לכל ילד"

התוכנית "חיסכון לכל ילד", שהחלה לפעול בינואר 2017, מבטיחה 
לכל ילד בישראל סכום כסף שיעמוד לרשותו בתחילת שלב הבגרות 
בחייו. מיום לידתו מועבר מדי חודש לחשבון על שמו של הילד סכום 
של 51 ש"ח. להוריו יש אפשרות להכפיל את סכום החיסכון על ידי 
הפניית סכום של 51 ש"ח נוספים מקצבת הילד לחשבון החיסכון, 
אפיקים  מבין  הכסף  של  ההשקעה  אפיק  את  לבחור  יכולים  והם 
על  הצפויה  התשואה  וגובה  הסיכון  מידת  לפי  מזה  זה  הנבדלים 
החיסכון. במקרה שההורים לא בחרו אפיק חיסכון מסוים לילדיהם, 
שמרנית.  בתוכנית  החיסכון  כספי  את  משקיע  הלאומי  הביטוח 
הסכום שמצטבר יהיה זמין לילד כשימלאו לו 18. אם יבחר למשוך 
את כספי החיסכון רק בגיל 21, יתווסף לסכום שהצטבר מענק נוסף.
הממד  שלנוכח  חששות  התעוררו  התוכנית  הפעלת  מתחילת 
התוכנית  של  מלא  מיצוי  להבטיח  שהצליח   — שלה  האוניברסלי 

ותמיכה ציבורית רחבה בה — היעדר התמקדות באוכלוסייה החיה 
להחליש  עלול  ילדים  של  רב  מספר  בהן  שיש  ובמשפחות  בעוני 
התבררו  החששות  העתידית.  החברתית  למוביליות  תרומתה  את 
כמוצדקים. שיעור ההורים המפקידים מדי חודש 51 שקלים נוספים 
פחות  השקעה  מסלול  הבוחרים  ההורים  ושיעור  הילדים  מקצבת 
פחות  יותר.  נמוכה  המשפחה  שהכנסת  ככל  מצטמצמים  שמרני 
מוסיפים  ההכנסות  של  התחתון  בחמישון  הילדים  מהורי  משליש 
העליון.  בחמישון  מההורים   65% לעומת  ילדיהם,  להפקדות  כסף 
גדל הסיכוי  יותר,  טוב  ככל שמצבם הכלכלי של ההורים  כן,  כמו 
שהם יבחרו עבור ילדם מסלול השקעה מניב יותר. מממצאים אלו 
עולה שייתכן שהתוכנית "חיסכון לכל ילד" לא תצליח להשיג את 

כל יעדיה.
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להשקעה  שקלים   51 להוסיף  שבחרו  המשפחות  שיעור 
החודשית בשנת 2017, לפי חמישון הכנסה

שיעור המשפחות שבחרו מסלול השקעה מסוים בשנת 2017, 
לפי חמישון הכנסה

חמישון הכנסהחמישון הכנסה

מקור: ג'וני גל וחיים בלייך, מרכז טאוב, בהתבסס על גוטליב, 2018, תרשימים 4 ו־5
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"נושמים לרווחה" – עיון בתוכנית הדגל של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משרד  של  לרווחה"  "נושמים  התוכנית 
החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
ערים  ב־108   2015 אפריל  מאז  פועלת 
הכלכלי  מצבן  את  לשפר  במטרה  בישראל 
ולחלצן  בעוני  החיות  משפחות  של 
מתמקדת  התוכנית  חברתית.  ממצוקה 
זכויות,  מיצוי  עיקריים:  תחומים  בשישה 
תנאי  שיפור  המשפחה,  כלכלת  תעסוקה, 
אישית  מסוגלות  שיפור  הבסיסיים,  החיים 

ומשפחתית והקהילה כמשאב למשפחה.
בסך  גמיש  מענים  סל  מוענק  משפחה  לכל 
8,000 שקלים בשנה למשך שנתיים. עד סוף 
2018 השתתפו בתוכנית כ־5,700 משפחות, 
בה  משתתפות  עדיין  כ־2,100  מתוכן 

וכ־3,200 השלימו את התוכנית. 
התפלגות המשפחות המשתתפות בתוכנית 
משתייכות  מהן  גבוה  שיעור  כי  מראה 
למגזר הערבי, אף שמגזר זה מהווה רק 21% 

מאוכלוסיית ישראל. מבחינת מחוז מגורים, שיעור גבוה יחסית של המשתתפים מתגוררים 
באזור הצפון.

מרכז
21%

ירושלים
16%

צפון
44%

דרום
19%

ערבים
37%

בדואים
4%

חרדים
11%

יהודים  
ללא (

)חרדים
47%

אחר
1%

התפלגות המשפחות בתוכנית לפי מגזר ומחוז מגורים

מקור: ג'וני גל, מיכל קרומר־נבו, שביט מדהלה וגיא ינאי, מרכז טאוב | נתונים: מערכת נושמים לרווחה
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הפרופיל הדמוגרפי של המשפחות המשתתפות בתוכנית "נושמים לרווחה"

המשפחות המשתתפות בתוכנית "נושמים לרווחה" נוטות להיות גדולות; ב־40% מהן יש ארבעה ילדים ויותר. בקרב המשפחות החרדיות 
נתון זה עולה ל־66%, ובקרב המשפחות הבדואיות והערביות נתון זה עומד על 57% ו־44% בהתאמה. במרבית המשפחות ההורים הם 
בעלי 12 שנות לימוד. רק 17% למדו יותר מ־12 שנים וכ־27% פחות מזה. השכלתן של משפחות חרדיות ומשפחות יהודיות לא חרדיות 

גבוהה יותר בהשוואה למשפחות ערביות ובדואיות.

התפלגות המשפחות בתוכנית לפי השכלת ההוריםהתפלגות המשפחות בתוכנית לפי מספר הילדים במשפחה
 

* השכלת הורים: מספר שנות הלימוד של בן או בת הזוג עם ההשכלה הגבוהה יותר 
מקור: ג'וני גל, מיכל קרומר־נבו, שביט מדהלה וגיא ינאי, מרכז טאוב | נתונים: מערכת נושמים לרווחה
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עלייה ניכרת בהכנסות של משתתפי תוכנית "נושמים לרווחה"

הסיום  בשלבי  משפחות  של  ההכנסות 
שקלים  בכ־2,150  גבוהות  התוכנית  של 
מההכנסות של משפחות הנמצאות בה חצי 
שנה בלבד. הפערים הגדולים ביותר נמצאו 
בקרב משפחות מהחברה הבדואית והערבית 
)פער של כ־2,400 שקלים(. נראה כי הפערים 
נובעים הן מהבדלים בגובה ההכנסות משכר 

עבודה והן מהבדלים בסכום הקצבאות. 

ההכנסות של המשפחות החרדיות בתוכנית 
המשפחות  ושל  ביותר,  הגבוהות  הן 
מבחינת  גם  ביותר.  הנמוכות   — הבדואיות 
הרכב ההכנסות יש הבדלים בין הקבוצות: 
במשפחות חרדיות עומד חלקה של ההכנסה 
משק  מהכנסות  כ־70%  על  עבודה  משכר 
ואילו  בקצבאות,  מקורו  והיתר  הבית 
משכר  ההכנסה  בדואיות  משפחות  בקרב 
עבודה היא כ־35%–42% מההכנסות בלבד, 

והקצבאות הן רכיב ההכנסה העיקרי.

ההכנסות של משפחות המשתתפות בתוכנית לפי משך זמן השתתפות בתוכנית

מקור: ג'וני גל, מיכל קרומר־נבו, שביט מדהלה וגיא ינאי, מרכז טאוב | נתונים: מערכת נושמים לרווחה
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התפלגות השימוש בכספי הסיוע של תוכנית "נושמים לרווחה" שונה בקרב משפחות        
ממגזרים שונים

בתוכנית  המשתתפות  והערביות  החרדיות  המשפחות  בקרב 
לתעסוקה.  הוקדש  הסיוע  מכספי  גדול  חלק  לרווחה"  "נושמים 
בקרב משפחות ערביות, בפרט בדואיות, בלטה ההוצאה על צורכי 
הבית. בקרב המשפחות הבדואיות יש נטייה גדולה יותר להשתמש 
בכספים לרכישת ביגוד והנעלה בהשוואה לקבוצות אחרות. לעומת 
זאת, בקרב יהודים בולט יותר השימוש בסל לצורכי בריאות, הן 
בקרב חרדים והן בקרב לא חרדים. המשפחות היהודיות גם נטו 

יותר מהקבוצות האחרות להשתמש בסל לתשלום חובות.

נראה כי המשפחות הערביות, בעיקר הבדואיות, משתמשות בחלק 
גדול יותר מהסל לצרכים בסיסיים, והדבר מותיר להן סכום נמוך 
ייתכן שההבדל בין  לצרכים כמו בריאות, חוגים ותשלום חובות. 
והחרדים  שהיהודים  בכך  טמון  הסל  בכספי  בשימוש  הקבוצות 
הבית,  צורכי  למילוי  פילנתרופיים  ובארגונים  בעמותות  נעזרים 

ולכן אינם זקוקים לכספי הסל לצרכים אלו.

התפלגות השימוש בכספי הסיוע לפי תחומים

 מקור: ג'וני גל, מיכל קרומר־נבו, שביט מדהלה וגיא ינאי, מרכז טאוב | 
נתונים: מערכת נושמים לרווחה
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שוק העבודה
פרק זה עוסק ברובו בשוק העבודה בישראל טרם משבר הקורונה. עד פרוץ המשבר המשיך שוק העבודה להפגין חוסן, אם כי בדרגות 
שונות עבור קבוצות אוכלוסייה שונות. שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים ונשים יהודים לא חרדים ובקרב נשים חרדיות 
הוסיפו להיות גבוהים, בעוד שיעורי התעסוקה בקרב נשים ערביות וגברים חרדים, ואפילו גברים ערבים, נותרו נמוכים למדי. בפרק זה 

נתמקד בהבדלים בין המגזרים.
מתחילתו, השפעתו של משבר הקורונה על שוק העבודה הייתה חסרת תקדים. אי הוודאות במשק הייתה גבוהה ועסקים רבים לא יכלו 
או לא היו מוכנים להסתכן ולהמשיך להעסיק את עובדיהם, ולכן פיטרו אותם או הוציאו אותם לחל"ת, מתוך כוונה לשוב ולהעסיק 
חלק מהם כאשר ישוב המשק לפעילות תקינה. כתוצאה מכך יותר ממיליון אנשים )כרבע מכוח העבודה( הפכו למחוסרי תעסוקה. רוב 
העובדים האלה משתייכים לשכבות החלשות יותר של כוח העבודה. שכרם הממוצע של אלה שנפלטו משוק העבודה עומד על 6,324 ש"ח, 
בעוד השכר הממוצע במשק לפני פרוץ הקורונה עמד על 10,481 ש"ח. בזמן האחרון חזרו יותר מ־150,000 עובדים למקומות עבודתם, אך 
אין לדעת מה יהיה שיעור החוזרים בסופו של דבר )מעריכים שלפחות 20% מהעובדים לא ישובו למקומות עבודתם(. אלה שטרם שבו 
לעבודתם זכאים לדמי אבטלה )זכות שהוחלה גם על עובדים הנמצאים בחל"ת(. נוסף על כך, רבים מהעסקים הקטנים נסגרו באופן זמני, 
ואחרים לא ישובו לפעול כלל. חלק מהתוצאות האלה ייתנו את אותותיהן עוד זמן רב. החזרתו של שיעור האבטלה לרמתו ערב המשבר 

עלולה אפוא להיות תהליך ארוך ומתמשך.
חשוב לא פחות משיעור האבטלה הוא שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. אם המשק יצליח להתאושש במהירות ייתכן ששיעור זה יישאר 
בעינו, אך אם הפעילות הכלכלית תישאר ברמה נמוכה לאורך זמן, עובדים רבים – בייחוד בעלי המיומנויות הנמוכות – עלולים להתייאש 
מהסיכוי למצוא עבודה, ולאחר תום תקופת הזכאות לדמי אבטלה עלולים להיפלט ממעגל העבודה לחלוטין. על מנת לסייע החל שירות 
התעסוקה להציע מגוון רחב של קורסים בחינם דרך האינטרנט – הכשרות שיכולות לקדם חלק מהאוכלוסיות החלשות, בפרט אלה 

מהפריפריה, לתעסוקה עתידית טובה יותר.
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לאוכלוסיות  להועיל  עשויות  אלו  אפשרויות  מהבית".  ה"עבודה  אפשרויות  שיפור  עקב  להיווצר  עשוי  המשבר  של  צפוי  בלתי  יתרון 
מהפריפריה עם כישורים דיגיטליים, ובפרט לערבים המתגוררים בכפרי הצפון, אשר היעדר הזדמנויות תעסוקה טובות בסביבת מגוריהם 
מחייב אותם להעתיק את מקום מגוריהם כדי למצוא תעסוקה מכניסה. המחסור בהזדמנויות תעסוקה עלול להוביל רבים ללמוד תחומי 
ידע קהילתיים כגון חינוך, שבהם הסיכוי למצוא תעסוקה בקרבת מקום המגורים אמנם גדול יותר אך השכר נמוך. שיפור התשתיות 

הדיגיטליות עשוי לפתוח אפשרויות תעסוקה מכניסות יותר.
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בשנים האחרונות השכר הריאלי עלה בקצב מהיר

העבודה  בכוח  וההשתתפות  התעסוקה  בשיעורי  היציבות  לצד 
גם   .2019 )ראו בעמוד הבא(, השכר הריאלי הוסיף לעלות בשנת 
ב־2019, כמו ב־2018, העלייה הגבוהה ביותר בשכר הייתה בענף 
המידע והתקשורת, ובכלל זה ענף המשנה תכנות מחשבים. השכר 
בענף זה עלה ב־7% ב־2019. קצב עליית השכר בענף זה מאז 2014 
הוא המהיר ביותר במשק, והשכר בו שני רק לשכר בענף הכרייה 

והחציבה.
נצטרך להמתין על מנת לראות באיזו מידה יוריד המשבר החדש 
את רמות השכר במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי ב־2020 ולאחר מכן.

לתקופה  ביחס  שכיר  למשרת  הריאלי  בשכר  השינוי  שיעור 
המקבילה בשנה שעברה

* הנתונים מנוכי עונתיות, ממוצע נע של 12 חודשים. הנתונים עד אוגוסט 2019
מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: בנק ישראל
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בשנת 2019 שמר שוק העבודה על חוסנו היחסי. שיעורי ההשתתפות 
בשעה  לעלות,  והוסיפו  גבוהים  נשארו  והתעסוקה  העבודה  בכוח 
היסטורי.  לשפל  לרדת  ואף  נמוך  להיות  הוסיף  האבטלה  ששיעור 
המשרות  ושיעור  ו־79(,   43 בעמ'  )כמוצג  לעלות  הוסיף  השכר 

הפנויות ירד אך נותר גבוה.
הממוצעים  התעסוקה  שיעורי  בישראל  האוכלוסייה  כלל  בקרב 
קצת   —  OECDה־ במדינות  לחציון  קרובים  ונשים  גברים  של 
מתחת לממוצע בקרב גברים אך הרבה מעליו בקרב נשים. שיעורי 
התעסוקה של גברים ונשים יהודים לא חרדים ושל נשים חרדיות 
גבוה בהרבה מכל מדינות ה־ ילודה  גבוה, למרות פריון  מדורגים 
OECD בכל קבוצות האוכלוסייה )ראו "תמונת מצב המדינה 2019", 
עמ' 24(. עם זאת, שיעור התעסוקה של גברים חרדים ושל גברים 
בין השאר  נובע  הגברים הערבים הדבר  נמוך. אצל  ונשים ערבים 
מכך שהם מועסקים בעבודות המתאפיינות בשחיקה פיזית גבוהה 

בשלוש  יחסית.  צעיר  בגיל  לפרישה  מובילה  אשר  וייצור(,  )בנייה 
קבוצות אלו שיעור התעסוקה נמוך מזה שקבעה הממשלה ב־2010 

ל־2020, ולא חל שינוי משמעותי בתעסוקתם בשנת 2019. 
יהודים לא חרדים וגברים ערבים גם עובדים שעות רבות בהשוואה 
לחציון ה־ דומה  הנשים  העבודה של  ומספר שעות  בין־לאומית, 
OECD. בקרב גברים חרדים ונשים ערביות, מלבד שיעור התעסוקה 
הוא.  גם  נמוך  הממוצע  השבועיות  העבודה  שעות  מספר  הנמוך, 
בקרב נשים חרדיות שיעור התעסוקה אמנם גבוה יחסית, אך מספר 
שעות העבודה נמוך והן מדורגות כמעט בתחתית הרשימה. שיעורי 
התעסוקה הגבוהים ושעות העבודה הרבות בקרב יהודים לא חרדים 
מקשים על השילוב בין עבודה, משפחה ופנאי בהשוואה למדינות 
ה־OECD, ואכן, ה־OECD דירג את ישראל במקום הרביעי מהסוף 

מבחינת איזון משפחה וקריירה. 
נכון למועד כתיבת שורות אלו עדיין לא ברור כיצד ישפיע המשבר 

על הנתונים בישראל ובמדינות אחרות בעולם. 

PIAAC סקר ;OECD ;מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

שיעורי התעסוקה ושעות העבודה השבועיות בישראל לפי מין ומגזר
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זוגי.  רוב  פי  על  הוא   64-25 בגילי  אנשים  של  המשפחתי  ההרכב 
כמחצית מהאוכלוסייה בגילים אלו חיה במשקי בית שיש בהם ילדים 
מתחת לגיל 18, ו־71% ממנה חיה במשקי בית זוגיים. בקרב זוגות 
של יהודים הטרוסקסואלים לא חרדים עם ילדים, ביותר ממחצית 
ממשקי הבית שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה, וב־83% ממשקי 
ו־34%  חרדים  בקרב   39% לעומת  עובדים,  הזוג  בני  שני  הבית 
האם  רק  הבית שבהם  משקי  שיעור  חרדים,  בקרב  ערבים.  בקרב 
האב  הבית  ב־53% ממשקי  ערבים  ובקרב  על 39%,  עומד  עובדת 
הוא המפרנס היחיד. ב־45% ממשקי הבית החרדיים האם עובדת 
בהיקף משרה גדול יותר מהאב, וב־43% אף אחד מבני הזוג אינו 
מועסק במשרה מלאה, לעומת 11% בלבד ממשקי הבית של יהודים 

לא חרדים ו־15% ממשקי הבית של הערבים.

מבנה משפחות עם ילד אחד מתחת לגיל 18, 2017

מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם

הבדלים ניכרים בין המגזרים בדפוסי התעסוקה בתוך המשפחה
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ילדים  זוגי עם  בית  הורים במשק  זוג  ממוצע שעות העבודה של 
הוא 59 שעות שבועיות. גם כאן יש הבדלים גדולים בין המגזרים: 
בקרב יהודים לא חרדים מספר שעות העבודה הממוצע עומד על 
גברים.  ו־60% של  נשים  67 שעות, כאשר 40% מהשעות הן של 
בקרב ערבים, מספר שעות העבודה עומד על 50 שעות לשני בני 
הזוג כאשר רק 26% מהשעות הן של הנשים. מספר שעות העבודה 
פחות   — בלבד  שעות   34 על  עומד  חרדים  זוג  בני  של  המשותף 

ממשרה מלאה אחת — בחלוקה כמעט שווה בין הגברים לנשים.

ממוצע שעות עבודה מצטבר של הורים עם ילדים, 2017

מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם 

זוגות חרדיים עובדים יחד פחות ממשרה מלאה, בעוד זוגות של יהודים לא חרדים עובדים כמעט 
שתי משרות מלאות
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בשנים  מאוד  עלה  ישראליות  אימהות  של  התעסוקה  שיעור 
ועד פרוץ משבר הקורונה גם אימהות לילדים קטנים  האחרונות, 
עבדו בשיעורים גבוהים. ההסתברות לתעסוקה לפי מספר הילדים 
דומה בקרב נשים ללא ילדים ואימהות ל־3-1 ילדים, כלומר נשים 
זאת, מספר  עם  הילדים.  לידת  לאחר  גם  העבודה  בשוק  נשארות 
עם  ובעיקר  הילדים,  במספר  העלייה  עם  פוחת  העבודה  שעות 
התעסוקה  בשיעורי  העלייה  למרות  כלומר  הראשון.  הילד  לידת 
עדיין  אימהות  העבודה,  בשוק  והישארותן  צעירות  אימהות  של 
יורדות במספר שעות העבודה השבועיות. שעות העבודה הארוכות 
ילדים,  גידול  על  מקשות  הישראלי  העבודה  שוק  את  המאפיינות 
ויורדות  העיקריות  המטפלות  להיות  מוסיפות  הנשים  כי  ונראה 

באחוזי המשרה על מנת לטפל בילדים.
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לפי  חרדיות  לא  יהודיות  נשים  בקרב  לתעסוקה  ההסתברות 
מספר ילדים, 2017

* ההסתברות מחושבת באמצעות רגרסיה לוגיסטית, הכוללת פיקוח על משתני מוצא, השכלה ומצב 
משפחתי

מקור: הדס פוקס וגיל אפשטיין, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם 

נשים ישראליות נשארות בשוק העבודה גם לאחר לידת הילדים, אבל עובדות פחות שעות

קבוצת גיל



זרקור: על המצטיינים בישראל
מכלול ההשוואות להלן מראה כי מיצוי הפוטנציאל של ההון האנושי בישראל גבוה בהשוואה למדינות אחרות וכי שכרם של העובדים 
העבודה  בגילי  מהאוכלוסייה  גדול  חלק  זאת,  לצד  המפותחות.  במדינות  עמיתיהם  של  השכר  לרמת  יחסית  קרוב  בישראל  המיומנים 
בישראל הם בעלי מיומנויות נמוכות, ולפיכך בעלי כושר השתכרות נמוך. הניתוח מדגיש את הצורך בשיפור המיומנויות של אוכלוסייה זו, 
ונראה כי אין די בהגברת הנגישות להשכלה גבוהה וכי דרושה השקעה בהכשרות מקצועיות, לצד שיפור מערכת החינוך בגילים הצעירים. 
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סקר מיומנויות הבוגרים PIAAC מאפשר לבחון את המאפיינים של 
העובדים שזוהו בסקר כבעלי מיומנויות גבוהות. נגדיר קבוצה זו על 
פי אלה שכישוריהם משייכים אותם ל־20% הגבוהים בסקר, אשר 
ממנו באים כ־60% מעובדי ההיי־טק בישראל. כ־95% מקבוצה זו 
משיעורם  ניכרת  במידה  גבוה  שיעור  חרדים,  שאינם  יהודים  הם 
המשתייכים  העובדים  לממוצע  דומים  הישגיהם  באוכלוסייה. 
נמוכים  אך   ,OECDה־ במדינות  העליון  הכישורים  לחמישון 
ביותר  המפותחות  המדינות  במרבית  כאלה  לקבוצות  בהשוואה 
הגבוהים  ההישגים  מבעלי  ב־5%-10%  התמקדות  גם   .OECDב־
ביותר לא הייתה משנה את הממצא הזה – היא לא הייתה מצביעה 
אחרות.  במדינות  לעמיתיהם  בהשוואה  דופן  יוצאת  הישגיות  על 
התבוננות ב־20% מבעלי ההישגים הגבוהים באוכלוסייה הערבית 
מצביעה על תמונה עגומה במיוחד, ואלה תואמים את הישגי אחוזון 

ה־60 באוכלוסייה היהודית.

רמת המיומנות של העובדים בחמישון המיומנות העליון
ביחס לממוצע במדינות ה־OECD, במונחי סטיית תקן, גילאי 64-25

* התרשים מתייחס למגזר העסקי והציבורי. בישראל – חמישון המיומנויות העליון של כל קבוצת 
אוכלוסייה

PIAAC מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: סקר

 ,OECDבקרב בעלי מיומנויות גבוהות, רמת המיומנות של יהודים לא חרדים דומה לממוצע ה־
ואילו של הערבים נמוכה ממנו
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מבט על תחומי העיסוק של המצטיינים בישראל מצביע על המקור 
לפערים העמוקים באיכות התעסוקה שלהם יחסית לאלה במדינות 
שבתחתית  בהערה  מופיעה  המדינות  )רשימת  נבחרות   OECD
התרשים(. בקרב אוכלוסייה זו, לעומת המצב במדינות ההשוואה, 
שיעור גבוה מועסקים בתחומי ההנדסה, המדע וטכנולגיית המידע 
)ICT(, ואילו שיעור נמוך בלבד מועסקים בתחומים שאינם דורשים 
הדבר  ונשים(.  )גברים  נמוך  בהם  ושהשכר  גבוהה  מיומנות  רמת 
משפיע כמובן על שכרם של בעלי המיומנויות הגבוהות, כפי שניתן 

לראות בעמוד הבא.

14%

33%

14%

28%
20%

17%

8%

10%

7%

22%

16%

12%

12%
4%

6%

4%

4%

6%
12%

13%

23%

22%

25% 8% 36% 17%

ישראל OECD ישראל OECD

,  אקדמאים בתחומי המדע
ICTההנדסה ו־

מנהלים

אקדמאים בתחומי הבריאות  

אקדמאים במקצועות  
ההוראה

אקדמאים בתחומי העסקים  
המשפט והתרבות, והמינהל

,  הנדסאים בתחומי המדע
ICTההנדסה ו־

בעלי משלח יד נלווה בתחומי  
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נשים גברים

המיומנות  בחמישון  עובדים  בקרב  המקצועות  התפלגות 
העליון

* התרשים מתייחס למגזר העסקי בלבד. מדינות ההשוואה ב־OECD הן אירלנד, בלגיה, גרמניה, 
דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, יפן, ניו זילנד, דרום קוריאה וצרפת

PIAAC מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: סקר

לבעלי מיומנויות גבוהות בישראל יש סיכויים גבוהים יותר להיות מועסקים בתחומי התמחותם
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על פי מדד המבוסס על ממוצע השכר המתוקנן במדינות ה־OECD בענפים ובמשלחי יד שונים )ברמת שתי ספרות(, מתברר כי אף 
שהישגיהם של המצטיינים בישראל אינם יוצאי דופן בהשוואה למצטיינים במדינות אחרות, הישראלים מצליחים להשתלב במידה רבה 
יותר מעמיתיהם במדינות אחרות בתחומים שבהם כושר ההשתכרות גבוה. ייתכן שהצלחתם של המצטיינים בישראל נובעת מכישורים 

שאינם נמדדים בסקר, כגון יוזמה, יצירתיות וכדומה, אך מתוגמלים היטב בשוק העבודה.

 PIAAC התרשים מתייחס למגזר העסקי בלבד | מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: סקר *

איכות התעסוקה של בעלי מיומנויות גבוהות בישראל גבוהה מאשר במדינות אחרות
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נשיםגברים

מדד איכות התעסוקה בחמישון המיומנות העליון ביחס לממוצע במדינות ה־OECD, במונחי סטיית תקן
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הצלחתם של המצטיינים בשוק העבודה בישראל משתקפת היטב גם בנתוני השכר של המצטיינים ביותר. נמצא כי התשואה למיומנויות 
כך למשל, עלייה של סטיית תקן אחת במיומנות עבור פרט הממוקם באחוזון ה־80 של המיומנות,  גבוהה במיוחד.  גבוהות בישראל 
המעבירה אותו לאחוזון ה־99, מתורגמת לעליית שכר של 33% )גברים( ו־26% )נשים(. בהשוואה בין־לאומית מדובר בתוספת גבוהה, 

בייחוד אצל גברים. 

* התרשים מתייחס למגזר העסקי בלבד. בישראל — חמישון המיומנויות העליון של כל קבוצת אוכלוסייה
PIAAC מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: סקר

התשואה למיומנויות גבוהות בישראל גבוהה מאשר במדינות אחרות
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נשים גברים

התוספת באחוזים לשכר לשעה עקב עלייה של סטיית תקן אחת במיומנות, לעובדים בחמישון העליון
עבור פרט באחוזון ה־80 של המיומנות, בפיקוח על השכלה פורמלית ומאפיינים נצפים נוספים
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הישראלי,  העבודה  בשוק  המצטיינים  של  מהצלחתם  כתוצאה 
יחסית.  מצומצמים  בחו"ל  להם  הדומים  לבין  בינם  השכר  פערי 
ההשוואה בתרשים מראה את ההפרש בשכר בין עובדים בישראל 
המיומנות  ברמות  שונות.  מיומנות  ברמות  בחו"ל  עמיתיהם  לבין 
הנמוכות ניכר כי שכרם של החלשים בישראל נמוך ב־40%–50% 
זה  פער   .OECDב־ דומות  מיומנות  ברמות  עובדים  של  מזה 
ששכרם  כך  הגבוהות,  המיומנות  ברמות  ניכרת  במידה  מצטמצם 
של המצטיינים בישראל קרוב יחסית לרמות השכר של המצטיינים 

במדינות OECD. בתחומי ההיי־טק פערי השכר קטנים.

)Zציון (רמת מיומנות 
)ישראל(בסוגריים שיעור העובדים המצטבר 

פערי השכר לשעה בין ישראל למדינות OECD נבחרות, לפי 
רמת מיומנות

* בפיקוח עך מגדר וגיל. התרשים מתייחס למגזר העסקי והציבורי. מדינות ההשואה ב־OECD הן 
אירלנד, בלגיה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, יפן, נורווגיה, ניו זילנד, דרום קוריאה וצרפת

PIAAC מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: סקר

פערי השכר לשעה בין ישראל ל־OECD מצטמצמים ככל שרמת המיומנות עולה
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בחציון המיומנות  על העובדים  התבוננות 
התחתון, כלומר על 50% מאוכלוסיית בעלי 
מצביעה  בישראל,  הנמוכות  המיומנויות 
של  כישוריהם  במיוחד.  עגומה  תמונה  על 
המשתייכים לקבוצה זו נמוכים מאלה של 
ה־ מדינות  שאר  בכל  כמעט  מקביליהם 
זאת   .PIAAC בסקר  המשתתפות   OECD
למרות ששיעור השכלתם גבוה יחסית, כפי 
שיוצג בעמוד הבא. כלומר, שיעור ההשכלה 
הגבוה של עובדים אלו אינו מתורגם לרמת 

מיומנות גבוהה יותר.

רמת המיומנויות של העובדים בחציון המיומנות התחתון
ביחס לממוצע מדינות ב־OECD, במונחי סטיית תקן, גילאי 64-25

* התרשים מתייחס למגזר העסקי והציבורי. בישראל — חציון המיומנות התחתון של כל קבוצת אוכלוסייה
PIAAC מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב   | נתונים: סקר

OECDרמת המיומנות של עובדים בחציון המיומנות התחתון בישראל נמוכה ממרבית מדינות ה־
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גם בקרב העובדים  גבוהה מאוד,  בישראל  כאמור, רמת ההשכלה 
יחסית  נמוכה  זאת, עובדים שמיומנותם  המיומנים פחות. למרות 
מצב  "תמונת  )ראו  רבה  במידה  השכלתם  על  מתוגמלים  אינם 
אוכלוסיית  של  זו  מחצית  עבור   .)41–40 עמ'   ,"2019 המדינה 
אקדמיים  ללימודים  התשואה  הלא־חרדים  היהודים  העובדים 
פערי  בצמצום  הקושי  על  מלמדות  אלו  השוואות  לאפס.  קרובה 

הכנסה באמצעות הגברת הנגישות להשכלה הגבוהה. הסבר אפשרי 
לכך הוא שליקויים בשלבי החינוך המוקדמים אינם ניתנים לתיקון 
מיטבי  עתידי  מיצוי  לאפשר  כדי  יותר.  מאוחרים  בשלבים  מלא 
בגילים  כבר  בכישורים  שיפור  אפוא  דרוש  הגבוהה  ההשכלה  של 

הצעירים. 

* התרשים מתייחס למגזר העסקי והציבורי. בישראל — חציון המיומנות התחתון של כל קבוצת 
אוכלוסייה

PIAAC מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב | נתונים: סקר

רמת ההשכלה בישראל גבוהה גם בקרב עובדים בעלי מיומנויות נמוכות
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שיעור העובדים בעלי השכלה גבוהה בחציון המיומנות התחתון
גילאי 64-25

נשיםגברים
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הערות



זרקור: שוק העבודה העתידי
חוקרים עדים זה זמן רב לשינויים בשוק העבודה בעקבות תהליכי מחשוב. החשש מפני אבטלה המונית בשל היעלמותן של משרות )בלא 
קשר למשבר הנוכחי( ככל הנראה אינו מוצדק, אך ברור כי הדרישה למקצועות מסוימים תלך ותפחת, בשעה שהדרישה למקצועות אחרים 

תעלה. בזרקור זה נבחן את שוק העבודה בישראל בדגש על המיומנויות והכישורים שיידרשו בשוק העבודה העתידי.
ייתכן שבעקבות מגפת הקורונה תהיה האצה בתהליכי האוטומציה של שוק העבודה. המשבר הוכיח לנו שאפשר לעבוד מרחוק, אבל רק 
בקבוצה מסוימת של משלחי יד. עובדה זו מחזקת את הצורך בהשקעה במערך ההכשרות המקצועיות ובהשבחת ההון האנושי, ובפרט 

בעלי מיומנויות נמוכות, באמצעות הקניית כישורים והכשרות ייעודיות המוכוונות לשוק העבודה העתידי.
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כניסתן של טכנולוגיות חדשות לשוק העבודה דוחקת בהדרגה את 
האדם בחלק לא מבוטל מן המשימות אשר מבוצעות על ידו. בד 
בבד, תהליך זה מעצים את חשיבותם של כישורים ומשימות שעדיין 
גמישות  המצריכות  משימות  דוגמת  טכנולוגי,  תחליף  להם  אין 
מחשבתית, יצירתיות ושיקול דעת. מיפוי עדכני של שוק העבודה 
הנחשבות  למשימות  בהתאם  שונות  משרות  המדרג  בישראל, 
נדרשות בשוק העבודה העתידי, מראה כי שיעור המשרות בסיכון 
שיעור   — כ־15%  על  עומד  העיקריים  העבודה  בגילי  לאוטומציה 
הנמצאות  המשרות  שיעור   .OECDה־ במדינות  לממוצע  דומה 
גבוה מהממוצע   — נמוך לאוטומציה בישראל הוא כ־31%  בסיכון 

.OECDב־

מיפוי שוק העבודה לפי רמת הסיכון לאוטומציה
גילאי 65-25

OECD, PIAAC, 2012; 2015 :מקור: שביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים

OECDשיעור העובדים בסיכון גבוה לאבד את משרתם בגלל אוטומציה דומה לממוצע ה־

15.2%

15.0%

58.3%

54.0%

26.5%

31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

סלובניה
יוון

ספרד
ילה'צ

קפריסין
פולין
ליטא

גרמניה
צרפת

כיה'צ
אוסטריה

אירלנד
OECDממוצע 
טורקיה
ישראל
איטליה

יפן
בלגיה
קנדה

סינגפור
אסטוניה

רוסיה
הולנד

הממלכה המאוחדת
דרום קוריאה

ב"ארה
ניו זילנד

דנמרק
שוודיה
פינלנד

נורווגיה
סיכון גבוה סיכון בינוני סיכון נמוך



99 די שוק העבודה העתי

השימוש  בתדירות  לשונות  בהתאם 
קיים  העתידי,  העבודה  בשוק  במיומנויות 
לפי  עובדים  בקרב  הסיכון  במידת  שוני 
וקבוצת  מגדר  השכלה,  רמת  גיל,  קבוצת 
אוכלוסייה. בקרב רוב קבוצות האוכלוסייה 
נמצאים   24—16 בגילי  צעירים  כי  נראה 
לא  קיימת  זו  תופעה  יותר.  גבוה  בסיכון 
רק בישראל אלא גם במדינות אחרות ב־

 .OECD
מבין כל הקבוצות בולטת במיוחד קבוצת 
הגברים הערבים, בכל קבוצות הגיל. בדיקה 
גברים  מועסקים  שבהם  היד  משלחי  של 
ערבים מראה לנו שכמחצית מהם עובדים 
ובהפעלת  בבינוי  בתעשייה,  במקצועות 
סיכון  עם  יד  משלחי   — ומכונות  מתקנים 
 — הבא(  בעמוד  )ראו  לאוטומציה  גבוה 

שיעור כפול בהשוואה ליהודים. 
בקרב  כי  נראה  המגדרי  הפער  מבחינת 
בגילי  חרדיות  שאינן  יהודיות  נשים 
העבודה העיקריים נמצא שיעור גבוה יותר 

של משרות בסיכון גבוה למחשוב בהשוואה לגברים )וזאת גם לאחר פיקוח על מאפיינים 
סוציו־דמוגרפיים(. בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית לעומת זאת הפער המגדרי נוטה 

לטובת הנשים.

שיעור המשרות בסיכון גבוה למחשוב בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות

* שיעור המשרות בסיכון גבוה למחשוב בקרב נשים חרדיות, גברים חרדים ונשים ערביות בגילי 35—65 מבוסס על מיעוט תצפיות
PIAAC 2012; 2015 :מקור: שביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים

עובדים צעירים וגברים ערבים הם בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לאבד את משרתם בגלל אוטומציה
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התבוננות בענפי התעסוקה השונים ובהרכב המשרות בהם בהתאם 
לרמת הסיכון החזויה מראה כי בענפים של בינוי, תעשייה, תחבורה 
ואחסנה ושירותי אירוח ואוכל נמצא שיעור גבוה יותר של משרות 
נמוך של משרות בסיכון לאוטומציה  בסיכון. לעומת זאת, שיעור 
ניתן למצוא בענפים שמאופיינים בדרישות גבוהות יותר לכישורים 
כגון יצירתיות ויכולת פתרון בעיות מורכבות ולכישורים חברתיים 

כגון אמנות, בידור ופנאי, מידע ותקשורת וחינוך.
עבודות  כי  מראה  היד  משלח  ברמת  יותר  מעמיקה  התבוננות 
הדורשות אינטראקציה עם מכונות כגון מפעילי מתקנים ועבודות 
בשיעור  מאופיינות  נתונים  רישום  פקידי  כגון  הפקידות  מתחום 
השכלה  הדורשות  עבודות  לעומתן  בסיכון.  מועסקים  של  גבוה 
גבוהה והכשרה ואף יכולות של אינטליגנציה חברתית כגון מנהלים 
מסוגים שונים, ומשלחי יד אקדמיים כגון הוראה או עבודה בתחום 

המשפט, מאופיינים בשיעור נמוך של מועסקים בסיכון.

וההיצע  הביקוש  הטכנולוגית,  להתקדמות  מעבר  כי  לזכור  יש 
ואף  ממדיניות  גם  מושפע  להיות  עלול  בשוק  שונים  לעובדים 
מגורמים חיצוניים. דוגמה טובה לכך ניתן לראות במשבר הקורונה, 
כאשר לצד אנשי הרפואה והחירום, משרות שמקומן בשוק העבודה 
העתידי מובטח, חלק מהמשרות החיוניות שהמועסקים בהן נדרשו 
לעבוד כרגיל ואף יותר מכך הן דווקא כאלה המסווגות בסיכון גבוה 
המזון  ברשתות  קופאיות  כגון   — בעתיד  העבודה  משוק  להיעלם 
הצפויה  הטכנולוגית  ההתפתחות  אילו  זאת,  עם  סחורות.  וסדרני 
כבר הייתה מתרחשת, פחות מועסקים היו נדרשים לסכן את עצמם 
צפויים  אנו  המשבר  לאחר  גם  אלו.  בתחומים  לעבודה  ולהתייצב 
בשיעור  הגידול  למשל,  הביקושים;  על  שונות  השפעות  לראות 
הנפלטים משוק העבודה עשוי להגביר את הצורך ביועצי תעסוקה 

ובארגונים המתמחים בהכוון תעסוקתי.

משרות בתחום הבינוי, התעשייה והתחבורה נמצאות בסיכון גבוה לאוטומציה
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התפלגות העבודות בישראל לפי רמת הסיכון לאוטומציה וענף כלכלי
גילאי 65-25

PIAAC, 2015 :מקור: שביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים
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סיכון גבוה סיכון בינוני סיכון נמוך
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קיים קשר שלילי בין רמת ההשכלה למידת הסיכון של המקצוע. 
ההשכלה  דרישות  את  ומציג  הזה  הקשר  את  מדגים  התרשים 
במשרות ברמות שונות של סיכון לאוטומציה. כפי שניתן לראות, 
ב־72% מהמשרות בסיכון נמוך נדרשת השכלה גבוהה, לעומת 27% 
מהעובדים  כ־42%  דומה,  באופן  גבוה.  בסיכון  מהמשרות  בלבד 
במשרות ברמת סיכון גבוהה מועסקים בעבודות שבהן לא נדרשת 
כלל השכלה פורמלית, לעומת כ־12% בלבד בקרב העובדים בסיכון 

נמוך.

42%
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52%
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סיכון גבוה

סיכון בינוני

סיכון נמוך

שיעור המועסקים בעבודות 
הדורשות השכלה גבוהה

שיעור המועסקים בעבודות שבהן לא 
נדרשת השכלה פורמלית

דרישות השכלה של עבודות ברמות סיכון שונות 
גילאי 65-25
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משרות שנדרשת בהן השכלה גבוהה נמצאות בסיכון נמוך יותר לאוטומציה
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נדרשות  כמיומנויות  שזוהו  מיומנויות 
פתרון  כוללות  העתידי  העבודה  בשוק 
אחרים  ללמד  יכולת  מורכבות,  בעיות 
ולתכנן עבורם, ויכולת להשפיע על אחרים 
נוספת  חשובה  מיומנות  להם.  ולייעץ 
בתרשים  במחשב.  השימוש  יכולת  היא 
זו לרמת  ניתן להבחין בקשר בין מיומנות 
לראות,  שניתן  כפי  למחשוב.  הסיכון 
נמוך  בסיכון  המדורגות  במשרות  עובדים 
יותר  רבה  במידה  משתמשים  למחשוב 
במחשב בעבודתם לעומת עובדים במשרות 
ניכרים  פערים  גבוה.  בסיכון  המדורגות 
מגזרים  בין  גם  לראות  אפשר  זה  בתחום 
שונים, כאשר בקרב האוכלוסייה החרדית, 
וביתר שאת באוכלוסייה הערבית, העובדים 
משתמשים הרבה פחות במחשב בעבודתם.
הצורך במיומנות השימוש במחשב הועצם 
במיוחד מאז פרוץ משבר הקורונה, שאילץ 
עצמם  את  להתאים  מהמועסקים  רבים 

לשוק העבודה המשתנה באמצעות הסבה 
של משרות לעבודה מהבית. עובדים רבים 
באמצעים  השימוש  את  להרחיב  נדרשו 
העבודה  שיטות  את  ולשנות  דיגיטליים 
פגישות  לקיום  מעבר  כגון  המקובלות, 
להוראה  ואף  מקוון  למסחר  וירטואליות, 
מקוונת. עסקים ועובדים רבים ללא מערך 
נשארו  בסיסיים  מחשב  וכישורי  מותאם 
מאחור. למשל, עסקי מסחר בעלי אפשרות 
למכירה מקוונת יכלו להמשיך לפעול בזמן 
להתאים  נדרשו  ההוראה  ועובדי  המשבר, 
עבודה  לשוק  מיידי  באופן  עצמם  את 
לימוד  חומרי  של  העברה  יכולות  שמצריך 

באמצעים דיגיטליים בלבד. 
עדיין מוקדם להעריך כיצד ישפיע המשבר 
אפשר  אך  שונות,  אוכלוסייה  קבוצות  על 
להניח שהפגיעה תהיה קשה יותר בקבוצות 

שלא רכשו מיומנויות שימוש במחשב.
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גילאי 65-25
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עובדים במשרות בסיכון נמוך נוטים יותר להשתמש במחשב בעבודתם
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במשק,  העבודה  כוח  של  התאמות  דורשים  הצפויים  השינויים 
העתידי.  העבודה  לשוק  בתוכו,  מסוימות  קבוצות  של  במיוחד 
בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של גידול בהשקעה התקציבית 
אולם  המדינה,  ידי  על  המופעל  המסובסדות  ההכשרות  במערך 
בהשוואה למדינות ה־OECD הוצאה זו עדיין מצומצמת למדי. לא 
כל המעוניינים בלימודים או בהכשרה משתתפים בהם, אך מסיבות 
יש  בישראל   ,OECDל־ בהשוואה  בתרשים.  שמוצג  כפי  שונות, 
שיעור גבוה יותר של אי השתתפות בשל עלות יקרה מדי )כ־25% 
במדינות  בממוצע  כ־16%  לעומת  העיקרית,  הסיבה  שזו  טענו 
בקרב  השונות  הסיכון  קבוצות  בין  השוואה  כן,  כמו   .)OECDה־
העובדים בישראל מראה כי בקרב מועסקים במשרות בסיכון גבוה 
ההכשרה,  עלות  היא  השתתפות  לאי  העיקרית  הסיבה  למחשוב 
בקרב  ובייחוד  למחשוב,  בינוני  בסיכון  במשרות  עובדים  ובקרב 
עובדים במשרות בסיכון נמוך, הסיבה העיקרית היא חוסר זמן עקב 
עיסוק בעבודה. המשבר הנוכחי סיפק הזדמנות — שהממשלה אכן 
ניצלה — להציע הכשרות וירטואליות לעובדים המרותקים לביתם 

בשל המצב.
והן  החיוניים  הכישורים  הקניית  אופן  על  הן  הדעת  את  לתת  יש 
כבר  מוקדמים,  בשלבים  רצוי   — זאת  לעשות  המיטבי  השלב  על 

במסגרת מערכת החינוך. 
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בהכשרה בקרב המעוניינים בכך

גילאי 65-25

* התפלגות הסיבה העיקרית שציינו המשיבים אשר היו מעוניינים להשתתף בלימודים או בהכשרה 
ב־12 החודשים האחרונים אך לא השתתפו

PIAAC, 2012; 2015 :מקור: שביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים

רבים מהמועסקים במשרות בסיכון גבוה למחשוב אינם משתתפים בהכשרות מסובסדות בשל 
עלותן הגבוהה
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חינוך
מערכת החינוך, בדומה למערכות חברתיות וכלכליות אחרות, נקלעה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה למשבר עמוק שלא היה כמותו. 
משבר זה יכול להביא למהפכה של ממש במערכת החינוך. נראה שהאמצעים הדיגיטליים להוראה מרחוק — המחשב, הטלפון והטבלט — 
יהפכו לחלק אינטגרלי ממערכת החינוך, ואילו לכיתה ולחצר בית הספר יהיה תפקיד מרכזי יותר כמוקדי המפגש האנושי. בד בבד יתברר 
לכול שיש אפיקים ודרכים אחרות להעביר ידע ולהנחיל כישורים אקדמיים, אך אין תחליף לבית הספר כמקום לאינטראקציה בין בני אדם 
ולהקניית כישורים הקרויים כיום "א־פורמליים" ואשר יוקרתם בשדה החינוכי משנית. מהפכה שכזאת תחייב עיצוב מחדש של מקצוע 
ההוראה וגישה אחרת להכשרת מורים. המורה לא יהיה רק מקור ידע; הוא גם יהיה "המבוגר האחראי" ובעל הניסיון המנחה ומדריך את 
תלמידיו. אם וכאשר ישכילו המורים לנצל את ההזדמנות שנקרתה בדרכם הם יוכלו להעצים את מעמדם המקצועי, לחזק את תרומתם 

להכוונת מערכת החינוך ולגיוון תכניה, ובכך גם לתרום לדמוקרטיזציה מרחיקת לכת של המערכת, המאופיינת כיום בריכוזיות רבה. 
יסוד, תלמידים מרקע חברתי־כלכלי  ישתנו מספר תנאי  לא  עוד  כל  בצידה.  רבים  סיכונים  גם  אך  גבוהים  מדובר במהפכה שסיכוייה 
שונה לא יוכלו להפיק תועלת שווה מלמידה שכזאת, שכן גורמים כמו גישה למחשב, אינטרנט מהיר, מרחב ביתי המאפשר ריכוז והורים 
שיכולים לעזור אינם עומדים לרשות כל תלמידי ישראל במידה שווה. כך שבשלב ההתחלתי לפחות, התעצמות ההוראה הדיגיטלית עלולה 
להרחיב את הפערים הלימודיים בין תלמידים משכבות חזקות לתלמידים ממשפחות דלות הכנסה. זאת ועוד, לסגירת מוסדות החינוך 
יכולות להיות השלכות קשות עבור ילדים שבשבילם בית הספר היה המסגרת הבטוחה העיקרית, ולפעמים גם המקום היחיד שבו זכו 

לקבל ארוחה חמה. 
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והן  לתלמידים  הן  הועילו  אלו  צעדים  הכיתות.  ובמספר  אדם  בכוח  בתקציבים,  מגידול  החינוך  מערכת  נהנתה  הקורונה  משבר  לפני 
למורים, וסביר להניח שבעתיד נראה את תוצאות תרומתם למשק הישראלי כולו. כמו כן היו עדויות רבות לכך שהפערים החינוכיים 
)והתעסוקתיים( הולכים ומצטמצמים. עם זאת, לא כל קבוצות האוכלוסייה נהנו מתהליכים אלו באותה מידה, ובשנה האחרונה נראו 

סימנים מדאיגים לפערים בהישגי התלמידים בין מערכת החינוך העברי ומערכת החינוך הערבי.
התרשימים המוצגים בפרק זה מתייחסים לשינויים במערכת החינוך לפני המשבר. 
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אינדקס של תקציב, מורים, כיתות ותלמידים
שנת 2010 = 100

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך, אתר במבט רחב

מערכת החינוך מתרחבת

מאז 2010, תקציב החינוך גדל בקצב מהיר יותר מהעלייה במספר 
המורים )תוצאה של הסכמים שנחתמו עם ארגוני המורים, יישום 
חוק לימוד חובה לגילאי 3—4 ועוד(, מספר המורים גדל מהר יותר 
ממספר  יותר  מהר  גדל  הכיתות  ומספר  הלימוד,  כיתות  ממספר 
התלמידים )אם כי באופן שונה מהצפוי, כפי שניתן לראות בעמוד 
הבא(. תהליכים אלו אפשרו לצמצם את מספר התלמידים בכיתה 
חל  זו  תקופה  במשך  ולתלמיד.  לכיתה  התקציב  את  ולהעלות 
המגזרים  בין  והפערים  בישראל,  התלמידים  בהישגי  שיפור  גם 
למרות  הצטמצמו.  הבגרות  ובבחינות  המיצ"ב  בבחינות  השונים 
ירידה בהישגי התלמידים  זאת, במבחני פיז"ה האחרונים נרשמה 
הפוכות,  מגמות  רבה  במידה  הסותר  מפתיע,  נתון  זהו  הערבים. 

חיוביות, בחינוך הערבי, כפי שניתן לראות בעמ' 114—115.
כל ההתפתחויות החיוביות שצוינו לעיל עלולות להיפסק או לכל 
הפחות להאט מאוד בשנים הקרובות,  שיעמדו קרוב לוודאי בסימן 
מנת  על  שיידרשו  הציבוריים  השירותים  בתקציבי  קיצוצים  של 
מגפת  נזקי  בשיקום  כרוכות  שיהיו  הכבדות  ההוצאות  את  לממן 

הקורונה.
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ארבע מערכות החינוך של ישראל: תחזית מול מציאות

תשומת לב רבה הופנתה להרכב אוכלוסיית התלמידים בישראל ולעלייה בשיעור התלמידים הערבים והחרדים. תרשימים אלו ממחישים 
את הקושי לבנות תחזיות מדויקות למערכת החינוך הישראלית. בשנת 2013 צפתה הלמ"ס ששיעור התלמידים בחינוך הממלכתי ירד, 
יעלה בחינוך הממלכתי־דתי והחרדי ויישאר יציב בחינוך הערבי. בפועל, שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי נותר יציב, שיעורי התלמידים 
בחינוך הממלכתי־דתי והחרדי עלו באחוז אחד )נמוך מהתחזית(, ושיעור התלמידים בחינוך הערבי ירד ב־2%. פערים אלו נבעו בעיקר 
ממעבר של תלמידים בין זרמי החינוך השונים, ובפרט ממגמה של מעבר נטו לבתי ספר פחות דתיים ומשינויים בפריון במגזר הערבי 

ובמגזר היהודי הלא־חרדי.
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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2012 ל־2018, התקציב לתלמיד בחטיבה העליונה גדל במידה  בין 
ניכרת. במהלך תקופה זו גדל התקציב לתלמיד בבתי הספר העל־
החינוך  במערכת  בעוד  ב־42%,  העברי  החינוך  במערכת  יסודיים 
בשיעורים  גדל  התקציב  היהודי  במגזר  ב־38%;  גדל  הוא  הערבי 
דומים בכל בתי הספר, ואילו במגזר הערבי הוא גדל יותר דווקא 
בין התקציב  בבתי הספר המשרתים אוכלוסיות מבוססות. הפער 
על  ב־2012  עמד  הערבי  בחינוך  לתקציב  העברי  בחינוך  הממוצע 

26% לטובת החינוך העברי, וב־2018 הוא גדל ל־29%.
מעניין לציין כי בבתי הספר בחינוך העברי התקציב לתלמיד עולה 
אך  עולה(,  הטיפוח  )מדד  יורדת  החברתית־כלכלית  שהרמה  ככל 
היא  לכך  העיקרית  הסיבה  הערבי.  החינוך  במערכת  הדבר  כן  לא 
ההבדלים הקטנים יחסית ברמות הטיפוח בין בתי ספר בתוך המגזר 
ברמות  הם  הספר  בתי  של  המכריע  רובם  הערבי  במגזר  הערבי. 
חברתי־כלכלי  מרקע  באים  תלמידיהם  )כלומר  גבוהות  טיפוח 
נמוך(, ובתי הספר המעטים יחסית ברמות הטיפוח הנמוכות נוטים 

₪0 להתמקד במסלולי לימוד עיוניים, שעלותם נמוכה יותר.
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תקציב לתלמיד בחטיבה העליונה לפי חמישוני טיפוח ומגזר

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך

התקציב לתלמיד בחטיבה העליונה גדל והפער בין החינוך העברי לחינוך הערבי התרחב
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ישראל OECD

)PPP( הוצאה לתלמיד ב־2016 במונחי שווה ערך כוח קנייה

C.1.1 לוח ,EAG 2019 :מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים

הפערים בהוצאה לתלמיד בין ישראל ל־OECD הולכים ומצטמצמים

בדרך  מתמקד  בישראל  חינוך  על  ההוצאה  על  הציבורי  השיח 
כלל בהשוואות בין המצב בישראל לבין המצב במדינות אחרות, 
בהן ארה"ב, פינלנד ויפן. ואולם במקרים רבים השוואות אלו הן 
של  היחסי  בחלקם  האוכלוסייה,  בגודל  הבדלים  בשל  בעייתיות, 
ובשל  לחינוך,  משאבים  להקצות  וביכולת  באוכלוסייה  הילדים 
גישות שונות לחינוך ולחלקה של המדינה בו. בגלל הקושי למצוא 
לרוב  נהוג  לישראל,  אותן  להשוות  שניתן  יותר  או  אחת  מדינה 
ההוצאה  לגובה  בישראל  לתלמיד  ההוצאה  גובה  את  להשוות 

.OECDהממוצע ב־
עם  האחרונים  ההסכמים  בעקבות  בתרשים,  לראות  שניתן  כפי 
ומדיניות  בכיתה  התלמידים  מספר  צמצום  המורים,  הסתדרות 
 )PPP( התקצוב הדיפרנציאלי, ההוצאה לתלמיד במונחי כוח קנייה
בחינוך  זאת  עם   .OECDה־ לממוצע  השתוותה  היסודי  בחינוך 
העל־יסודי הפער נותר גדול, אם כי גם פער זה צפוי להצטמצם עם 
יישומם של הסכמי השכר החדשים של המורים בחינוך העל־יסודי.
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שכר ל"שעת מגע נטו", 2018 
)PPP( מורה בעל 15 שנות ניסיון במונחי שווה ערך כוח קנייה

D.3.3.a לוח ,EAG 2019 :מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים

פערי השכר לשעת הוראה פרונטלית בין המורים בישראל לעמיתיהם ב־OECD נותרו גבוהים, 
בעיקר עבור מורים מתחילים

לאחר פיקוח על מספר שעות ההוראה הפרונטלית, קיים פער ניכר 
בשכר השעתי למורים בין ישראל ובין ממוצע ה־OECD. הנתונים 
שנה,   15 של  ותק  עם  למורים  המתייחסים  בתרשים,  המוצגים 
מראים ששכר המורים בישראל לשעה פרונטלית נמוך במידה ניכרת 

בכל רמות החינוך, ובייחוד בחינוך העל־יסודי.
משכר  גבוה   )PPP( קנייה  כוח  במונחי   OECDב־ המורים  שכר 
המורים בישראל, והפער גדול במיוחד עבור מורים מתחילים בבתי 
ספר  בבית  מתחיל  מורה  של  השנתי  השכר  בעוד  יסודיים.  ספר 
מקבילו  של  השנתי  השכר  דולר,   21,276 על  עומד  בישראל  יסודי 
ב־OECD עומד על 32,058 דולר. עבור מורים עם ותק מרבי פער 
ל־55,364  בהשוואה  בישראל  דולר   53,639( קיים  אינו  כמעט  זה 
דולר ב־OECD(. עבור מורים בחינוך העל־יסודי, הנתונים הם שכר 
שנתי של 22,629 דולר בהשוואה ל־35,859 דולר למורים מתחילים, 
ו־54,969 דולר לעומת 60,677 דולר למורים ותיקים. עם זאת, חשוב 
שנה   32 לאחר  רק  מרבי  לוותק  מגיעים  מורים  בישראל  כי  לציין 
במערכת החינוך, זמן רב יותר מאשר במרבית המדינות המפותחות.
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היהודי  במגזר  הרשמי  היסודי  בחינוך  לתלמיד  השעות  ממוצע 
מועטה  במידה  ל־2018   2012 בין  גדל  המיוחד(  החינוך  כולל  )לא 
בלבד )כ־2%(, והגידול היה משמעותי יותר בבתי הספר המשרתים 
הגידול  הערבי  במגזר  הרשמי  היסודי  בחינוך  חלשה.  אוכלוסייה 
בשעות ההוראה היה משמעותי הרבה יותר )כ־13%(, וגם שם הוא 

היה ממוקד יותר בבתי הספר החלשים. 
שם  רשמי,  שאינו  המוכר  לחינוך  מתייחסים  אינם  כאן  הנתונים 
התקציבים גדלו הרבה יותר. ההבחנה של משרד החינוך בין החינוך 
מעמדו  על  מבוססת  אמנם  רשמי  שאינו  המוכר  לחינוך  הרשמי 
המשפטי של המוסד החינוכי, אך היא חופפת במידה רבה גם את 
ההבחנה בין חינוך ציבורי לחינוך פרטי — בדרך כלל החינוך הרשמי 

הוא ציבורי, והמוכר פרטי. 
 

שעות לתלמיד בחינוך היסודי הרשמי לפי חמישוני טיפוח 
ומגזר

מספר שעות ההוראה לתלמיד בחינוך היסודי גדל

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך
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בין  ומדעים  קריאה  במתמטיקה,   PISA מבחני  תוצאות  השוואת 
מגמות.  כמה  על  מצביעה   OECDב־ ההישגים  לממוצע  ישראל 
ראשית, במדינות ה־OECD הציונים בכל המקצועות נותרו יציבים 
הייתה  ישראל  תלמידי  כלל  אצל  ואילו   ,2006 מאז  מעט  ירדו  או 
בחלוקה   .2012 מאז  קלה  לירידה  ונטייה  ל־2012   2006 בין  עלייה 
העברית  דוברי  בין  הגדול  הפער  את  כול  קודם  רואים  למגזרים 
מאלו  מעט  גבוהים  העברית  דוברי  ציוני  בעוד  הערבית;  לדוברי 
של ממוצע מדינות ה־OECD, ציוני דוברי הערבית נמוכים מהם 

בהרבה. 

מגמת  על  מצביעים  הנתונים  בעוד  שונות.  המגמות  לכך,  מעבר 
עלייה בקרב התלמידים היהודים בין 2006 ל־2012 ויציבות בין 2012 
ל־2018, אצל דוברי הערבית הייתה מגמת עלייה בין 2009 ל־2015 

וירידה תלולה בין 2015 ל־2018. 
ערבית,  לדוברי  עברית  דוברי  בין  גדל  פער  המראים  אלו,  נתונים 
עומדים בסתירה לממצאים אחרים, המצביעים על ירידה בפערים 
בתקצוב, ירידה ניכרת באחוז הנשירה בבתי הספר הערביים )ראו 
בעמוד הבא( ושיפור ניכר במבחני המיצ"ב והבגרות )במיוחד בקרב 
ומעקב  מעמיקה  בחינה  מחייבת  הזאת  הסתירה  ערביות(.  בנות 

צמוד בהמשך.

ציוניהם של תלמידים ערבים במבחני פיז"ה צנחו
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מקור: גיא ינאי, הדס פוקס ונחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך

שיעור הנשירה בחטיבה העליונה יורד, והוא נמוך יותר בקרב בנות ובקרב תלמידים בחינוך העברי

אם מוציאים מהחישוב את בתי הספר החרדיים, שהמידע הקיים 
עבורם אינו מהימן דיו, שיעור הנשירה בכיתות י'—י"ב בישראל ירד 
מ־8.7% בשנת 2003 ל־5.4% בשנת 2017. ככל ששיעור התלמידים 
ירידה  כל  בחינוך העל־יסודי מכלל שכבת הגיל מתקרב ל־100%, 
בשיעור הנשירה, גם של נקודות אחוז בודדות, נעשית משמעותית 
למדי  גבוה  שיעור  עודנו   5.4% של  נשירה  שיעור  זאת,  עם  יותר. 

וחשוב מאוד לנקוט צעדים על מנת להקטינו. 
מדדי  בכל  כמו  מגדר.  לפי  בבדיקה  מאוד  משתנה  הנשירה  שיעור 
החינוך, שבהם הבנות מצליחות יותר מהבנים, גם שיעור הנשירה 
בקרב בנות נמוך משיעור הנשירה בקרב בנים, בשני המגזרים. כמו 
הערבי  בחינוך  מהשיעור  נמוך  העברי  בחינוך  הנשירה  שיעור  כן, 
עבור שני המגדרים )אך ראו את התרשים הבא(, והפער בין המגזרים 
בין בנים לבנות קיימים בכל  יותר בקרב בנות. הבדלים אלו  קטן 
הקבוצות במגזר הערבי — ערבים, דרוזים ובדואים. לאורך השנים 
בחינוך  הן  לבנות  בנים  בין  הנשירה  בשיעורי  הפערים  הצטמצמו 

העברי והן בחינוך הערבי.
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ככלל, היקף הנשירה בחטיבה העליונה עולה ככל שמדד הטיפוח 
של בית הספר עולה, כלומר ככל שהרמה החברתית־כלכלית של 
הספר  בתי  שרוב  העובדה  יותר.  נמוכה  בו  הלומדים  התלמידים 
נמוכה  חברתית־כלכלית  ברמה  אוכלוסייה  משרתים  הערביים 
בחינוך  — ששיעורי הנשירה  מסבירה את הממצא בעמוד הקודם 
הערבי גבוהים משיעורי הנשירה בחינוך העברי. עם זאת מפתיע 
ותלמידי  מתהפך,  המצב  הטיפוח  מדד  על  פיקוח  שלאחר  לראות 
שלומדים  היהודים  מהתלמידים  פחות  נושרים  הערבי  המגזר 
בבתי ספר עם מדד טיפוח דומה. כך לדוגמה, שיעור הנשירה של 
תלמידים ערבים מבתי ספר בחמישון הטיפוח הנמוך ביותר )כלומר 
1.9% בלבד; לעומת זאת,  יותר(, הוא  נתוני הרקע החזקים  בעלי 
שיעור הנשירה של תלמידים יהודים לא חרדים מבתי ספר עם מדד 
טיפוח ממוצע דומה, המשתייכים לחמישון הרביעי בין בתי הספר 
העבריים, עומד על 4.5%. ממצא זה מעיד על כך שכוח ההחזקה של 

בתי ספר ערביים בחטיבה העליונה גדול משל בתי ספר עבריים.

שיעורי נשירה לפי מגדר וחמישוני מדד טיפוח של בית הספר
שנתון 2017, ללא חרדים

מקור: גיא ינאי, הדס פוקס ונחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך

בפיקוח על מדד הטיפוח, בתי ספר במגזר הערבי מצליחים למנוע נשירה יותר מבתי ספר במגזר 
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ילדים שחיים בעוני מלידה ועד גיל שנתיים מגיעים להישגים נמוכים יותר במבחני המיצ"ב

מחקרים מוכיחים כי השקעה בילדים בשנות חייהם הראשונות היא 
ילדים הגדלים בסביבה  אחת ההשקעות החשובות ביותר עבורם. 
להישגים  להגיע  צפויים  קוגניטיביים  בגירויים  ועשירה  תומכת 
טובים יותר בהמשך חייהם, בעוד עוני קיצוני ועקה )stress( עלולים 

לפגוע בהישגיהם בעתיד. 
במתמטיקה  מיצ"ב  במבחן  הציונים  את  לראות  ניתן  זה  בתרשים 
על  בפיקוח  בילדות,  המשפחתית  ההכנסה  רמת  לפי  ה'  בכיתה 
יותר.  מאוחרים  בגילים  משפחתית  הכנסה  כמו  נוספים  משתנים 

הכנסה  דלות  במשפחות  הגדלים  שילדים  מראים  אלו  ממצאים 
בגיל הרך )מהלידה ועד גיל שנתיים( מגיעים להישגים נמוכים יותר 
מילדים אחרים. השפעה זו נחלשת מאוד כאשר אותו עוני נחווה 
דומות  תוצאות  סטטיסטית.  מובהקת  נמצאה  ולא   ,5—3 בגילים 
נמצאו גם בניתוחים המקבילים של ציוני המיצ"ב בכיתה ה' בשפת 
אם  שפת  )במתמטיקה,  ח'  בכיתה  המיצ"ב  ציוני  של  עברית,  אם 

ומדעים( ושל ההישגים בבחינות הבגרות.
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ילדים בגילי 5-3 ילדים מלידה עד גיל שנתיים

 הציון המנובא במתמטיקה
)ציון תקן(

 הציון המנובא במתמטיקה
)ציון תקן)

הכנסה למשק בית, 1995 הכנסה למשק בית, 1995

הציון המנובא במבחן מיצ"ב בעברית בכיתה ה' 

מקור: דנה וקנין, יוסי שביט ויצחק ששון, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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דירקטוריון
יו"ר: הלן אבלס

סגני יו"ר: מירי איזין )סגנית יו"ר בתחום תכנון ופיתוח משאבים(, ג'ים אנג'ל )סגן יו"ר בתחום ממשל תאגידי ומינהלה(, ג'ון דויסון )סגן יו"ר 
בתחום תקציב וכספים( 

פני בלומנשטיין, אלן ה' גיל, ג'ון דון, אלן מ' הלר, קארן וולף־וכסלר, סטיב ליברמן, מייקל סאקסון, מרתה פרידמן, ג'ים קושלנד, דניס ו' קרלטון 

אספה כללית
יו"ר: מייקל סאקסון

הלן אבלס, פני בלומנשטיין, אמיר הלוי, אלן מ' הלר, קארן וולף־וכסלר, סטיבן טאוב, סטיב ליברמן, צבי פיין, סטנלי רבין, דוד מ' שחיזר

מועצה בין־לאומית מייעצת
)הבנק  בלכר  י'  מריו  )ברוקינגס(,  ארון  ג'  הנרי  ֵארסמוס(,  )אוניברסיטת  אנצינגר  האן  )קובינגטון(,  אייזנשטט  סטיוארט   ,)MIT( אוטור  דיוויד 
למשכנתאות, ארגנטינה(, אדוארד גלייזר )אוניברסיטת הרוורד(, אדם גמראן )קרן ויליאם ט' גרנט(, פיטר ס' הלר )אוניברסיטת ג'ונס הופקינס(, 
כהנמן  דניאל  נורת'ווסטרן(,  )אוניברסיטת  וייסברוד  א'  ברטון  שיקגו(,  )אוניברסיטת  הקמן  ג'  ג'יימס  סטנפורד(,  )אוניברסיטת  הניושק  אריק 

)אוניברסיטת פרינסטון(, רוברט לייטן )Korein Tillery(, אהרן צ'חנובר )הטכניון(

סגל המרכז 
נשיא: אבי וייס | מנכ''לית: סוזאן פת בנבנישתי | מנהלת בכירה – שותפויות אסטרטגיות: מיכל פוזמנטר | מנהל מחקר: אלכס וינרב | סמנכ"לית 

כספים ותפעול: ליאורה בוורס 
אריאל אברהם )רכזת מענקים וקשרי תורמים(, חדוה אלמכיאס )מנהלת משרד(, גיל אפשטיין )חוקר ראשי(, חיים בלייך )חוקר(, כרמל בלנק 
)חוקרת(, נחום בלס )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות החינוך(, בנימין בנטל )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות המאקרו־כלכלה(, דודו ברזני 
)אחראי תחזוקה(, קייסי ג'ירארד )סגנית מנהלת שותפויות אסטרטגיות(, ג'וני גל )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות הרווחה(, דנה וקנין )חוקרת(, 
נעם זונטג )חוקר(, טובה כהן )אחראית ממשל תאגידי(, יובל לוי )עוזר מחקר(, שביט מדהלה )חוקרת(, ליאור מורג )רכז פעילות און־ליין(, יעל נבון 
)חוקרת(, ענת סלע־קורן )מנהלת שיווק, תקשורת וקשרי ממשל(,  תמר פרידמן ווילסון )רכזת תוכן(, דניאל פרסמן )מתמחה(, דב צ'רניחובסקי 
)חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות הבריאות(, איילת קמאי )מנהלת הפרסומים(, לביב שאמי )חוקר בכיר(, יוסי שביט )חוקר ראשי ויו"ר היוזמה 

לגיל הרך(, קיריל שרברמן   )חוקר( , לורה שרייבר )רכזת פרויקטים ופרסומים(
מנהלים לשעבר: ישראל כ"ץ ז"ל, יעקב קופ, דן בן־דוד



חברי תוכניות המדיניות  

בריאות
דב צ'רניחובסקי )יו''ר(, אורי אבירם, אלכסנדר )אליק( אבירם, דורית אדלר, מאיר אורן, אשר אלחיאני, מירי אנדבלד, ליאון אפשטיין, ענת ארבל 
שמיר, אורנה בלונדהיים, רן בליצר, רועי בן משה, שי בריל, יצחק ברלוביץ, עדי ברנדר, שלמה ברנון, נחלה בשארה, בשארה בשארת, יגאל גינת, 
רוני גמזו, דן גרינברג, טל דובב, יונתן הלוי, ערן הלפרן, דן זלצר, דוד חיניץ, איתן חי־עם, אביעד טור־סיני, אורית יעקבסון, אבי ישראלי, מאיה 
לבנטר־רוברטס, שלמה מור יוסף, יעקב מנצ'ל, עדי ניב־יגודה, ורדה סוסקולני, חיים סילבר, ברוך עובדיה, ערן פוליצר, רחל קיי, אביגדור קפלן, 

סיגל רגב־רוזנברג, יוחנן שטסמן, עמיר שמואלי

חינוך 
נחום בלס )יו''ר(, חיים אדלר, אלי איזנברג, כרמל בלנק, רמי בנבנישתי, שלמה בק, יוסי גידיניאן, יגאל דוכן, אינאס דיב, יובל וורגן, נעם זוסמן, 
צבי ינאי, זמירה מברך, דוד מעגן, פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, יעל נבון, ריטה סבר, רמי סולימני, יריב פניגר, יצחק פרידמן, מאיר קראוס, יואל 

רפ, יוסי שביט, עדנה שמעוני, יעל )יולי( תמיר, ערן תמיר

מאקרו־כלכלה 
בנימין בנטל )יו"ר(, שוקי אורן, ירום אריאב, דוד ברודט, עדי ברנדר, ראובן גרונאו, בן־ציון זילברפרב, ג'ק חביב, שלמה יצחקי, דורון כהן, משה 

מנדלבאום, מישל סטרבצ'ינסקי, שמואל סלבין, אביה ספיבק, דן פלד, אסף רזין, חיים שני, איתן ששינסקי

רווחה חברתית 
ג'וני גל )יו''ר(, אורי אבירם, מיכל אלמוג־בר, עופר אריאן, אורלי בנימין, אבישי בניש, דניאל גוטליב, בוני גולדברג, אברהם דורון, ישראל דורון, 
רוני הולר, ענת הרבסט־דבי, עידית וייס־גל, עמוס זהבי, אביעד טור־סיני, אורי ינאי, ניסים כהן, חנה כץ, ליהיא להט, דוד לוי־פאור, מנחם 
מוניקנדם, אבראהים מחאג'נה, מיקי מלול, רונן מנדלקרן, רוני סטריאר, ברוך עובדיה, צבי פיין, נדב פרץ־וייסוידובסקי, יקותיאל צבע, מיכל 

קורא, ניצה )קלינר( קסיר, מיכל קרומר־נבו, טליה מיטל שוורץ־טיירי, שמוליק שיינטוך, סיגל שלח, יוסי תמיר

שוק העבודה 
עינב אהרוני יונס, חגי אטקס, גיל אפשטיין דניאל גוטליב, אריק גולד, אביעד טור־סיני, יעקב לופו, גיא מונדלק, מיקי מלול, דליה נרקיס, עופר 

סטי, אריה סיון, משה סמיונוב, מרק פלדמן, ניצה )קלינר( קסיר, טלי רגב, דמיטרי רומנוב, סיגל שלח, יוסי תמיר



מרכז טאוב נוסד ב־1982 ביוזמתם של הרברט מ׳ סינגר, הנרי טאוב וארגון הג׳וינט האמריקאי.
המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל סינגר, ג׳ין וג׳ון קולמן, 

קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק, קרן משפחת מילטון א׳ ורוזלין ז׳ וולף וארגון הג׳וינט האמריקאי.

תמונת מצב המדינה
בישראל וכלכלה  בנושאי חברה  תרשימים 
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בריאות: בצל הקורונה
מצב המשק ורמת החיים
זרקור: תחזיות דמוגפריות
רווחה
שוק העבודה
זרקור: על המצטיינים בישראל
זרקור: שוק העבודה העתידי
חינוך
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