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

ת המדיניות הציבורית. ייבין הממדים החברתיים והכלכליים בהתווכוללת, המשלבת 
תחומיים, הכוללים חוקרים בולטים -ןהבי וצוותי המדיניות המקצועי של המרכזהצוות 

ומעלים מומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ובתחומם באקדמיה 
על סדר היום העומדים מרכזיים כלכליים -חלופות למדיניות בנושאים חברתיים

ערכות של חלופות למדיניות ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך וההמרכז מציג במדינה. 
, תכנית פרסומים פעילה, בתקשורת כתבות ידי בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על

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

דיו האחרים ואת התומכים כדי לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עוב
 בפעולותיו.
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 הקדמה

 13. 2015אנו מתכבדים להציג את "דוח מצב המדינה" מהסדרה ע"ש סינגר לשנת 

הפרקים המופיעים בספר עוסקים במגוון נושאים רחב, ומבוססים על מחקרים 

מן הנושאים כלכלי בישראל. -של המצב החברתי ותהמציגים פנים רב מקוריים

המקומית, ולהבין כיצד  המדיניות החברתית הנסקרים בספר אפשר ללמוד רבות על

 לשפר את רווחתם של תושבי ישראל. 

 2-מיליון נפש, מספר הגבוה בכ 8.5-אוכלוסיית ישראל כמונה  2015בסוף שנת 

לשנת במדינה התוצר לנפש , OECD-לפי נתוני האחוזים מאשר בשנה הקודמת. 

 נכון ,. התוצר הלאומי הגולמישקלים 126,000-כים, שהם דולר 33,000-הוא כ 2014

גם , ו)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( אחוזים 2.5-עלה בכ ,השנהלתחילת 

העוני  ובממדייש החמרה בהתפלגות ההכנסות  עלתה. לצד זאת, הכנסה לנפשה

  המוסד לביטוח לאומי(.לפי סי בישראל )היח

מדגים בפירוט מה  ,על-נושאי, המחולק לחמישה של מרכז טאוב הדוח השנתי

בעיקר בהיבטים לגבי חייהם של אזרחי ישראל,  ם בסיסיים אלומשמעותם של נתוני

 . רווחת האוכלוסייה ומדיניות הממשלהשל 

הפרק  ושכר.השכלה בישראל בהקשרים של  שוק העבודהבדיון ב פותחהדוח 

צמיחה של המשק הישראלי לפחות בעשור אף שחלה הראשון בחלק זה מראה כי 

ופה. הגידול בהכנסות משקי הבית השכר הריאלי לא עלה במשך התק ,האחרון

צעירים החיים עם מהם בים ר – השוליים משכר נבע מגידול במספר המפרנסים

איל פרופ' ם. החוקרים, אשר שכרם נמוך מזה של המפרנסים העיקריי – הוריהם

שהגידול היות  ,ברמן, מציעים לבחון יותר לעומק את התופעהקמחי וקיריל שר

שמש לעד אמצעי להתמודדות של משקי הבית עם במספר המפרנסים לא יוכל ל

 הקיפאון בשכר הריאלי. 

במוקד השיח  ותהניצבכמה קבוצות בח ושל הד בהמשך מתמקד חלק זה

אשר  ,למחשוב במקצועות בסיכוןהראשונה היא עובדים . עולםהציבורי בישראל וב

. אפיון המועסקים תחות הטכנולוגית המואצת של ימינומתייתרים עקב ההתפ

רי השכלה אקדמית ובעלי הם נעדרבים ממקצועות בסיכון גבוה למחשוב מראה כי ב

עובדים צעירים. החוקרת ויהודים -גברים לא ויש בקרבם שיעור גבוה שלשכר נמוך, 

 מדגישה את הצורך בהיערכות מוקדמת לשינויים הצפויים בריק-שביט מדהלה

11 
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דים הנכנסים לשוק , כדי להבטיח שלעובבשוק העבודה בעקבות מגמות המחשוב

 המיומנויות והכישורים הנדרשים בשוק העבודה העתידי. היויהעבודה 

מועסקים אלו עובדים  .בישראל עובדי הקבלןנעם גרובר עוסק בד"ר פרקו של 

תנאי העסקה נחותים ביחס לעובדים בזכויות ולרוב ב באמצעות צד שלישי,

ביחס בישראל תופעה הערכת ממדי הגרובר מראה כי  המועסקים באופן ישיר.

לעולם מופרזת ונובעת מבלבול בהגדרות. כמו כן הוא עומד על ההבדלים המהותיים 

שמור על זכויותיהם של המועסקים מציע לבין שתי קבוצות של עובדי קבלן, ו

לשכור ולפטר עובדים  מבלי לפגוע ביכולת המעסיקים עובדי הקבלן הפגיעים מבין

להעלות את שיעור  שהדבר עלול מכיוון, ותבהתאם לנסיבות כלכליות ענייני

 . האבטלה דווקא בקרב עובדי הקבלן עצמם

 ,בתחילת העשור תהובילו את המחאה החברתי (18–34)גילאי  הצעירים בישראל

החוקרת הדס  קבוצה דומיננטית בשיח הציבורי.ממשיכים להיות מטבע הדברים ו

מוצאת כי שיעור , ו1995מאז בוחנת את השינויים באורח חייהם של הצעירים  פוקס

הסטודנטים ובעלי ההשכלה האקדמית בקרב הצעירים גדל באופן משמעותי, עם 

פתיחתן של מכללות רבות. במקביל ירדו שיעורי התעסוקה של השכבה הצעירה 

כן, חלה כמו  .ביותר, וחלה עלייה חדה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות זמניות

הן בשל דחיית גיל היציאה לעבודה עם הוריהם,  בשיעור הצעירים החיים עלייה

במיוחד  תהפוגע ,הדיור בישראלבמחירי  העלייה המתמשכתעקב והנישואים והן 

 באוכלוסייה זו.

 השלכות שיש לו, נושא לפריון העבודה בישראלהחלק השני של הדוח מתייחס 

ה רחבות על כל תחומי הכלכלה: שכר, מחירים וצמיחה. הפרק הראשון בחלק ז

צוא ימצד אחד, יש תעשיות י המשק הישראלי מתחלק לשניים: מצביע על כך כי

שפריון העבודה בהן גבוה ועולה במהירות, ומנגד, יתר המגזר העסקי מאופיין ברובו 

כך מאוד. החוקרים, גלעד ברנד ואיתן רגב, מצביעים על  יםובצמיחה נמוכבפריון 

ונים מאוד זה מזה מבחינת השעסקיים במרוצת השנים התהוו שני מגזרים ש

 ןתכונות העובדים, התשואה להשכלה ופריון העבודה, וכי קיימת ניידות נמוכה בי

כמו  ,כי באמצעות גיוון הרכבו של הייצוא הישראליהחוקרים משערים  המגזרים.

להביא ניתן  ך,פריון נמובתעשייה ענפי הבחומרי בהון אנושי וגם על ידי השקעה 

 .בענפים אלו בשכרעלייה לו להתייעלות

נושא צוא, עומד כמובן יהפריון בישראל, בפרט בהקשר של יהדיון בנושא  לצד

ברנד עולה גלעד רגב ואיתן ממחקר נוסף של ביחס למדינות אחרות.  המקומיהפריון 

פערי הפריון ו ,OECDמדינות לבהשוואה כי הפריון ברוב ענפי המשק בישראל נמוך 
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כי חמישה ענפים עוד עולה ממחקרם  .1995–2009ם התרחבו לרעת ישראל בשניעוד 

אחוז מסך  81-גדולים המשתייכים לתחומי המסחר והשירותים אחראים לכ

 בעיקראך  ,התרחבות הפער. כמו שנמצא בפרק הקודם, פריון גבוה קשור לייצוא

פערי הרחבת ענפים בלתי סחירים תורמים לשמצביעים על כך  החוקרים לייבוא.

 שראל.פריון לרעת יה

כלכליות מרכזיות -קרואהחלק השלישי של הדוח עוסק בהתפתחויות מ

מהותי ביותר נעשה הנושא הראשון  מיסוי.שיעורי המחירים ורמת הבישראל: 

. אגב שהוזכר לעיללאור הקיפאון בשכר הריאלי  בפרט ,לרווחת משקי בית בישראל

נודות בשער לנוכח הת כרוכות בהשוואההתמודדות עם סוגיות מתודולוגיות ה

מצביע על כך שמחירי הצריכה במשק גבוהים יחסית  , החוקר גלעד ברנדהחליפין

שרמת ההכנסה ליתר המדינות המפותחות זה שנים רבות, כאשר מביאים בחשבון 

חלה , בו מעטים יחסית תחרותוה בואייהענף המזון, שב בישראל נמוכה יחסית.

 .בענף ד עלייה ברווחיותלצ ,בעשור הקודםבולטת במיוחד  מחיריםעליית 

 המיסוילה שינתה את , הממשם כלכלייםכאמצעי להתמודדות עם אתגרי

עלייה חלה  2003אף שמאז  מראה כימשה חזן ד"ר  . החוקר2003בישראל מאז 

מתוך כאחוז המס המוטל על הכנסה  המוגדר ,הישיר המסשל בפרוגרסיביות 

, לא הצטמצמופערי ההכנסות בין משקי בית בעשירונים השונים ההכנסה ברוטו, 

משקי הבית בקצות התפלגות הנהנים העיקריים מהפחתת נטל המס היו  אף עלו.ו

ההכנסות: העשירון התחתון מחד גיסא, והעשירונים התשיעי והעשירי מאידך 

 גיסא.

, יתוהרווחה החברת , הפעריםהעוני יהחלק הרביעי של הדוח מתייחס לנושא

עלו  2006-ל 2002שבין בתקופה  .חברתי בישראל-במרכז השיח הכלכלי העומדים

אם כי נותרו גבוהים  – ומאז התייצבובין משקי הבית בישראל, שוויון אי הממדי 

שיעורי העוני התרחבו באופן די לעומת זאת,  .לעומת מרבית המדינות המפותחות

אשר לקשישים, החוקר  דים.עקבי לאורך כל התקופה, בעיקר בקרב ערבים וחר

לפנסיה לקשיש מציבה את ישראל הקצאה הכוללת שה אףכי  וצאחיים בלייך מ

אינה שוויונית  המשאביםבמקום גבוה יחסית בדירוג המדינות המפותחות, חלוקת 

הפרק מציין כי  ומעלה. 66בקבוצת בני  תיחסי לפערי הכנסות ולעוני גבוה מביאהו

מוכים במדינות המערב, ויש לכך קשר ישיר להוצאה נטל המסים בישראל הוא מהנ

 הציבורית, שגם היא נמוכה יחסית. 

הביטחון  יאת תקציב בוחנים בריק-ג'וני גל ושביט מדהלהפרופ'  החוקרים

עמדו שוב שבה  ,2014דגש על ב 2000–2014הסוציאלי והרווחה החברתית בשנים 
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שהוקמה  ,ה למלחמה בעוניהוועדש אףה. סוגיות הדיור ויוקר המחיבמרכז השיח 

המליצה להרחיב את ההשקעה בתחום הרווחה  ,הממשלה הקודמת בהוראת

בחלק  .בנושאבמדיניות וון יכשאין שינוי על כך המחקר מצביע החברתית, 

משמעותי מהמערכות העוסקות בביטחון סוציאלי וברווחה חברתית נמשכה ירידה 

תחומים כמו עיקר בב – העברלעומת  על הוצאה נמוכהאו התייצבות בהוצאה, 

גידול מתמשך  חל, זאת. לעומת קצבת הבטחת הכנסה ותקציב משרד השיכון

בהוצאה על ביטחונם הסוציאלי של קשישים ושל אנשים עם מוגבלות, וכן בזו 

 המוקדשת לסיוע לניצולי שואה.

עוני והרווחה נוגעת לבריאותה של האוכלוסייה הסוגיה מעניינת בתחום 

ביע מהעניות בישראל. למרות מצבה הכלכלי, אשר אמור היה להציא שה, החרדית

העצמי ווח ינתונים מצביעים על כך שתוחלת החיים והדהעל מדדי בריאות נמוכים, 

אוכלוסיות אחרות. החוקרים, ל ביחסגבוהים  באוכלוסייה זועל בריאות טובה 

ברתי הגבוה ם את הממצאים להון החצ'רניחובסקי וחן שרוני, מייחסי דבפרופ' 

מעורבות בחברים ועם קשרים טובים עם המשפחה וב המתבטא –באוכלוסייה זו 

אלו כדי ללמד על . יש בממצאים חיים דתיאורח גבוהה בקהילה תומכת, נוסף על 

 בריאות.לגבי מצב השל לכידות חברתית  המשמעות

זה נוגע  נושאהחלק האחרון בדוח מוקדש לסוגיות בחינוך. הפרק הראשון ב

בין ו, קודמים בלימודיםהישגים ו גם כלכליים, כמ-חברתייםמשתנים קשר בין ל

 החוקרים .עיונימקצועיים/טכנולוגיים לעומת המסלול החינוך מסלולי התמיינות ל

למרות השינויים שמצביעים על כך  מאיר יעישפרופ' יוסי שביט ופרופ' רמל בלנק, כ

כלכליים עודם -ם חברתייםטכנולוגי בישראל, גורמי-שחלו בחינוך המקצועי

משפיעים על ההתמיינות למסלולים, גם בניכוי השפעתם של הישגים קודמים של 

במסלול העיוני ובמסלול נמצא כי שיעורי הזכאות לתעודת בגרות עוד  .התלמיד

גבוהים יותר מאשר במסלולים המקצועיים הנמוכים, וכי  הטכנולוגי היוקרתי

 כן נמצא כי. ם יוקרתיים נמוכים כמעט בחצישיעורי הנשירה במסלולים הנחשבי

בעוד שבעבר רוב תלמידי התיכון הערבים למדו במסלול העיוני, עתה מחציתם 

וחלק לא מבוטל מהם לומד במסלול ההנדסי,  –לומדים במסלולים הטכנולוגיים 

 גבוהים יחסית. כאמור שבו שיעורי הזכאות לתעודת בגרות 

סוגיית אי השוויון בחינוך. החוקר דן ב ,חווהאחרון בד ,הפרק השני בחלק זה

 בנושאים הקשוריםמשרד החינוך  עסק ים האחרונותנשבשאף מציין כי  נחום בלס

בין לצמצום הפערים הוא לא נקט בצעדים מספיקים  ,לסוגיית השוויון בחינוך

 –ארבע סוגיות עכשוויות ניתוח של . באמצעות תלמידים משכבות אוכלוסייה שונות
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יישום  ;ד בחינוך היסודי ובחטיבת הבינייםתקן לתלמייטת התקצוב של חזרה לש

צמצום הצפיפות  ;ני הילדיםה בגיוהוספת סייעת שני 3–4חוק לימוד חובה לגילאי 

י בתי הספר המוכרים שאינם המדיניות התקציבית כלפשאלת והלימוד;  בכיתות

את כיוון  ותכיצד לדעתו אוכלוסיות מבוססות מכתיבמדגים בלס  – רשמיים

 העדפה מתקנת.ם בכיוון יצעדים ממשיההשקעה, ובכך נבלמים 

שינויים משמעותיים. המרכז קיבל בברכה  הבשנה החולפת חלו במרכז טאוב כמ

וגם את פרופ' קלוד בר רבי,  –שנות פעילותו, פרופ' אבי וייס  33-הרביעי ב מנהלואת 

ית המדיניות בתחום אש תכנמנהל המחקר החדש, ואת פרופ' גוני גל, חוקר בכיר ור

לאחר שסיים את תפקידו כדקאן בית הספר לעבודה  הרווחה )שחזר למרכז טאוב

סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים(. נוסף 

מנהל שיווק, תקשורת וקשרי ממשל  –לכך, השנה הצטרף לשורותינו איתי מתיתיהו 

עותית בזכות הצטרפותם של מנהלת הפרויקטים וצוות ההפצה התרחב משמ –

טובה כהן )שהחלה לעבוד במשרה זו לאחר שהשלימה שנה כמתמחה בתחום 

ליין ליאור מורג )שהעסקתו ממומנת באדיבות קרן -השיווק(, רכז פעילות האון

קופרסמית(, ורכזת השיווק תמר פרידמן )במסגרת התמחות באדיבות -רוזנצוויג

Israel Institute.)  חברי הצוות החדשים הצטרפו לצוות הוותיק, הכולל רבים

סמנכ"לית סוזאן פת בנבנישתי, הבספר זה, את  פרקיםמהחוקרים שחיברו את ה

 את מנהלת השותפויות האסטרטגיות מיכל רובין ועוד רבים אחרים. 

שהתגבש במרכז טאוב נמשיך  הרחב והאיכותיאנו מקווים שבעזרת הצוות 

ולהרחיב את השפעתם כמו אלו המופיעים בדוח זה,  ,גבוהה להפיק מחקרים ברמה

 המדיניות בישראל. קובעיעל 

 

יתקבלו בברכה שאלות, תגובות ובקשת לקבלת עותקים מודפסים של הדוח 

 במשרדי מרכז טאוב: 

02-5671818  

info@taubcenter.org.il  

 

 בברכה,

 

 ייס, מנכ"ל אבי ו

 דב צ'רניחובסקי, חוקר בכיר ומנהל תכנית מדיניות הבריאות 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

mailto:info@taubcenter.org.il
mailto:info@taubcenter.org.il
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 הגידול במספר המפרנסים

 ביתה הכנסות משקיוהשלכותיו על 

 איל קמחי וקיריל שרברמן

 תקציר

, אולם השכר הריאלי לא עלה מאז תחילת שנות החיצמנמצא בהמשק הישראלי 

משקי חלק מבאותה תקופה סייעו ל כנסהההאלפיים. ההקלות שחלו בשיעורי מס ה

, לכן משקי נמצאים מתחת לסף המס רבים שכיריםהבית לשפר את מצבם, אולם 

אינם מושפעים משינויים בשיעורי המס. במקביל לקיפאון בשכר,  בית שלהםה

, כך שההכנסה הכוללת של משק בית גדלמשקי הבית מספר המפרנסים הממוצע ב

 סכום נמוך בהרבהנסים הנוספים משתכרים שהמפר אף – ממוצע גדלה ריאלית

 משקי הבית של הוריהםהחיים ב. צעירים בגיל העבודה העיקרייםמהמפרנסים 

מהווים את חלק הארי של הגידול במספר המפרנסים השוליים, וייתכן שזו תוצאה 

הגידול  שמונע מאותם צעירים להקים משקי בית משל עצמם. ,של יוקר הדיור

, מנוובין שהוא נובע מ קיפאון בשכרלסיבה מהווה הוא שבמספר המפרנסים, בין 

יש להוסיף ולחקור לעומק את הסיבות לקיפאון בשכר , לכן אינו יכול להמשיך לעד

משקי הבית המסתמכים על שוק להבין טוב יותר את השלכותיו על  כדי הריאלי,

 העבודה לפרנסתם.

 

 

 
  

                                                        
   פרופ' איל קמחי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול באוניברסיטה העברית, סגן נשיא

שרברמן, מרכז טאוב לחקר המדיניות  חברתי; קיריל-מוסד שורש למחקר כלכלי
דב צ'רניחובסקי, חיים פרופ' אבי וייס, פרופ' החברתית בישראל. המחברים מודים ל

  בלייך, הדס פוקס ואיתן רגב על הערותיהם המועילות.
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 מבוא

הקודם חווה המשק הישראלי מיתון עמוק, שהתבטא בשנתיים בתחילת העשור 

בין  ,נבע (. המיתון2013( של צמיחה כלכלית שלילית )ישיב, 2001–2002רצופות )

האינתיפאדה השנייה ומהמשבר העולמי בענף הטכנולוגיה העילית. מ ,השאר

רעון התקציבי נאלצה ממשלת ישראל לנקוט מדיניות יכתוצאה מהמיתון ומהג

מרסנת שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בקיצוץ חד בקצבאות. היציאה מהמיתון, 

 :, באה לידי ביטוי בחידוש הצמיחה ובירידה חדה באבטלה2003בשנת  ההחלש

)ישיב,  2008עד שנת אחוזים  8-לפחות מ 2003אחוז בשנת  13-משיא של יותר מ

2013.) 

ם חידוש הצמיחה חלה התאוששות בשוק העבודה. המשמעות של עלייה ע

בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, ובמקביל ירידה באבטלה, היא שבמשק נוצרו 

משרות חדשות, כך ששוק העבודה הצליח לקלוט גם חלק ניכר מהמובטלים וגם את 

מהמיתון המצטרפים לכוח העבודה. במונחים של ביקוש והיצע, אין ספק שהיציאה 

 הביאה לגידול בביקוש לעבודה.

( הראו כי שוק העבודה בישראל עובר 17, תרשים 2014עם זאת, קמחי ושרברמן )

עלה, וכך גם חלקם יד בשכר גבוה ך של קיטוב. חלקם היחסי של משלחי תהלי

יד חלה ירידה בחלקם היחסי של משלחי  מנגדו – יד בשכר נמוךהיחסי של משלחי 

של השכר שוויונית -ה לאינויים בחלקם היחסי של משלחי היד, ועליבשכר בינוני. שי

השוויון בשכר העבודה )קמחי , הביאו לצמצום אי ברמות השכר השונות הריאלי

 (.7, 3, תרשימים 2014 ,ושרברמן

עלייה בהיצע העבודה בישראל בעקבות המיתון של תחילת יעסוק בפרק זה 

בהתייחס בעיקר  ,של משקי הביתחיים העל רמת  יההשלכותבוהעשור הקודם 

השינויים במספר המפרנסים במשק בית ממוצע, תחילה יוצגו עבודה. מ להכנסה

 לאחר מכן יוצגוו, והתפקיד שהיה להעלאת גיל הפרישה בשינויים אלבחינת  לרבות

 ההשלכות על הכנסות משקי הבית.

 הריאלי ובשכר העבודה בכוח בהשתתפות שינויים .1

הצמיחה הכלכלית לאחר המיתון חל היפוך מגמה בשיעור עם התחדשות 

מראה כי בעוד ששיעור ההשתתפות  1ההשתתפות של גברים בכוח העבודה. תרשים 

של נשים עלה בהתמדה לאורך השנים, שיעור ההשתתפות של הגברים היה במגמת 

. יציאה ממיתון מאופיינת בדרך לאחר מכןועבר למגמת עלייה  ,2003ירידה עד שנת 
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שאמור להביא לעלייה בשכר אם היצע  ,מצד מעסיקים כלל בגידול בביקוש לעבודה

. אולם, כפי שניתן לראות בתרשים גדל בשיעור דומהאינו )מספר העובדים( עבודה ה

שב למגמת ירידה. מאז , ו2007-ו 2004, שכר העבודה הריאלי עלה בין השנים 2

ה יותר מאשר העלייה בהיצע המסקנה היא שהעלייה בביקוש לעובדים הייתה גבוה

צריך לזכור , ומאז שנה זו היצע העבודה גדל מהר יותר מהביקוש לעובדים. 2007עד 

דאי וח העבודה היה קרוב לווכמובן שמדובר בשכר הממוצע. הגידול בהשתתפות בכ

 ,של עובדים בשכר נמוך, כך שייתכן שהשכר של אלה שעבדו ברציפות המשיך לגדול

 ולמרות זאת השכר הממוצע ירד.
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 1תרשים 
 השתתפות בכוח העבודה בישראל שיעור

  1970–2011ומעלה, לפי מגדר,  15י גילא

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 בנק ישראל נתונים:
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 השינויים במספר המפרנסים .2

במספר המפרנסים הממוצע  עלייהאחד הביטויים לגידול בהיצע העבודה הוא 

בזמן , 2011-ל 2003בין  1.32-ל 1.18-ממראה שמספר זה גדל  3במשק בית. תרשים 

שגודל משק הבית הממוצע לא השתנה במידה משמעותית. הגידול במספר 

את רמת במעט המפרנסים סייע למשקי הבית להגדיל את סך הכנסתם ולשפר 

 החיים שלהם.
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 2תרשים 
 1997–2011 ממוצע לשעת עבודה של עובד שכיר, שכר ריאלי

  2011 שקלים שלב

 

 קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור: איל 

 הלמ"ססקרי הכנסות של  נתונים:
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 2011-ההתפלגות של משקי הבית לפי מספר מפרנסים ב את מציג 4תרשים 

. השינוי המשמעותי ביותר הוא הירידה בשיעור משקי הבית ללא 2003לעומת 

הצטרפו למעגל העבודה היא  האלהבית המפרנסים. סיבה אפשרית לכך שמשקי 

יות שהביאה ליציאה מהמיתון. כחלק כחלק מהמדינ , שנעשההקיצוץ בקצבאות

מהקיצוץ הכולל בהוצאות הממשלה, קוצצו קצבאות הילדים והגמלה להבטחת 

הכנסה, בוטל העדכון השוטף של גמלאות אחרות, והוחמרו תנאי הזכאות לדמי 

(. סביר להניח שלפחות חלק מאותם משקי בית שלא 2004אבטלה )בנק ישראל, 

הם בשנים שלאחר מכן לקבוצת משקי הבית ש, עברו ב2003-מפרנסים בכללו 

ם הוא בין גהם מפרנס אחד ירד יש במפרנס אחד. עם זאת, שיעור משקי הבית ש

של  – ולא פחות משמעותית –, כך שככל הנראה הייתה מגמה מקבילה 2011-ל 2003

 . 2011הגדילו את מספר המפרנסים עד ו 2003-מפרנס אחד ב שכללומשקי בית 

 3תרשים 
 2003–2011של משק בית ממוצע בישראל,  ומפרנסים וגודלהמספר 

 

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
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תרשים, מרבית משקי הבית שהגדילו את מספר המפרנסים עברו ב כפי שניכר

הם יותר משני יש בלקטגוריה של שני מפרנסים, אולם גם שיעור משקי הבית ש

   מפרנסים גדל במשך התקופה.

בוחן את הגידול במספר המפרנסים על פי ההרכב הדמוגרפי של משקי  5תרשים 

 :משקי הבית על פי המצב המשפחתי של ראש משק הביתחולקו בשלב ראשון  .הבית

 . בשלב השני, כל אחת מן הקבוצותוג מבוגריםזאו ( )ללא בן/בת זוג מבוגר יחיד

משקי ; )ב( 24מעל גיל  בהם ילדיםשאין משקי בית )א( משנה: חולקה לשתי קבוצות 

מכל הקבוצות הושמטו משקי בית שכללו הורים  24.1בהם ילדים מעל גיל יש ש בית

 בן/בת זוגו. של של ראש משק הבית או 

                                                        
היא שרירותית, ומבוססת על כך שמרבית  24החלוקה לפי נוכחות ילדים מעל גיל   1

עם הוריהם אינם תורמים באופן משמעותי לפרנסת הילדים עד גיל זה המתגוררים 
 המשפחה.

                                              

     

28.5%

34.5%

30.0%

7.0%

23.3%

33.3%
34.4%

9.0%

                                

 קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור: איל 

 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
 

 4תרשים 
  2011-ו 2003התפלגות משקי הבית לפי מספר מפרנסים, 
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  בקרב משקי בית של יחידים ללא ילדים בוגרים חלה עלייה בשיעור משקי הבית

.בשיעור משקי הבית ללא מפרנסיםוירידה  ,מפרנס אחדשיש בהם 
2

בקרב משקי 

בית של זוגות ללא ילדים בוגרים חלה ירידה הן בשיעור משקי הבית ללא מפרנסים 

מפרנס אחד. הגידול העיקרי בקרב אוכלוסייה זו היה של והן בשיעור משקי הבית 

גם , אם כי חל גידול קל אחוז( 48-ל 41-)מ שני מפרנסיםשל בשיעור משקי הבית 

 שלושה מפרנסים ומעלה.  הכולליםבשיעור משקי הבית 

ילדים בוגרים חל דווקא גידול בשיעור ויחידים המורכבים מבקרב משקי הבית 

משקי הבית ללא מפרנסים. לעומת זאת, חלה ירידה משמעותית בשיעור משקי 

ובמקביל חלה  –אחוז  39-ל 49-מ – מפרנס אחד בקרב אוכלוסייה זושיש בהם הבית 

שני מפרנסים או יותר. בקרב משקי בית של שיש בהם ה בשיעור משקי הבית עליי

ובמשקי בית זוגות עם ילדים בוגרים חלה ירידה בשיעור משקי הבית ללא מפרנסים 

שני מפרנסים,  שיש בהםמפרנס אחד, עלייה קלה בשיעור משקי הבית שיש בהם 

שלושה שיש בהם ית בשיעור משקי הבאחוז(  42-ל 35-)מועלייה משמעותית יותר 

 מפרנסים ומעלה. 

המסקנה היא שהגידול במספר המפרנסים מתפרש על פני כל הסוגים של משקי 

בת זוגו המצטרפים לכוח /בןבבית. בחלק מן המקרים מדובר בראש משק הבית או 

העבודה, ובמקרים אחרים ייתכן שמדובר בילדים בוגרים המתגוררים עם הוריהם 

 .חההמשפומשתתפים בפרנסת 

במקרה של יותר ממפרנס אחד במשק בית הכולל רק מבוגר אחד, כנראה מדובר בילדים  2
 .אינם מוגדרים כמבוגריםש ,15–24בקבוצת הגיל 
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לפי מספר מפרנסים,  של משקי ביתות על השינויים בהתפלגות מעבר להסתכל

מציג את  6בית. תרשים נויים שחלו בהכנסות של אותם משקי יש לבחון גם את השי

)ולצדם את ההכנסה ברוטו לנפש( כנסה הריאלית ברוטו למפרנס השינויים שחלו בה

מפרנסים. דווקא במשקי בית של מפרנס אחד חלה ה מספר בחלוקה לפיבית במשקי 

, בעוד שההכנסה למפרנס גדלה במידה מועטה 2011-ל 2003עלייה בהכנסה בין 

הם שלושה בבמשקי בית שבהם שני מפרנסים, ולא גדלה כלל במשקי בית ש

את הקיפאון בשכר העבודה משקף הכנסה למפרנס מפרנסים ויותר. הגידול הזעום ב

 לצדמפרנס אחד, שיש בהם הגידול בהכנסה של משקי בית  (.לעיל 2)תרשים 

יה קטן במשך השנים, יכול יבאוכלוס ומשקי בית אל ם שלהממצא הקודם ששיעור

מכך שאותם משקי בית של מפרנס יחיד בעלי הכנסה נמוכה במיוחד היו אלה לנבוע 

 5תרשים 
התפלגות משקי הבית בישראל לפי מספר מפרנסים,

*לפי מבנה דמוגרפי של משק הבית

* האחוזים בסוגריים הם שיעורה של כל קבוצה מסך משקי הבית. 
היות שמשקי בית הכוללים את  100%-האחוזים אינם מסתכמים ל

  ההורים של ראש משק הבית לא נכללו בחישוב.

קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאובמקור: איל 
הלמ"סשל  הוצאותסקרי  נתונים:
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היו  יחיד מפרנס בהםששנותר משקי בית ל את מספר המפרנסים, ולכן שבחרו להגדי

 בעלי הכנסה גבוהה יחסית. 

בהם שני מפרנסים הייתה נמוכה מזו של יש ההכנסה למפרנס במשקי בית ש

והצטמצם מעט  2010-ו 2006משקי בית שבהם מפרנס אחד, והפער גדל בין השנים 

במשקי בית )כלומר בעל ההכנסה הגבוהה יותר( המפרנס הראשון גם אם . 2011-ב

בלבד, הרי  מפרנס אחד שיש בהםשבהם שני מפרנסים משתכר כמו במשקי בית 

גם ) שהמפרנס השני תורם להכנסת משק הבית פחות מאשר המפרנס הראשון

. תופעה זו בולטת עוד יותר (גדרה של דירוג המפרנסים בתוך משק הביתהמתוקף ה

במשקי בית שבהם שלושה מפרנסים ויותר. היות שההכנסה למפרנס במשקי בית 

נסים, המפרנסים נמוכה משמעותית מאשר במשקי בית שבהם שני מפר ואל

 השוליים תורמים משמעותית פחות להכנסת משק הבית. 

מפרנסים ומעלה, ההכנסה החודשית של שני מראה שבמשקי בית של  7 תרשים

 2011-ו 2003בשנים בממוצע  שקלים 14,000-ל 12,000בין עיקרי נעה המפרנס ה

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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 6תרשים 
2003–2011הכנסה חודשית ברוטו למפרנס ולנפש, 

  2012 שקלים שללפי מספר מפרנסים במשק הבית, ב

מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב
 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
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 7,000-ל 6,000השני נעה בין מפרנס ה, בעוד שההכנסה החודשית של (2012)במחירי 

של המפרנס השלישי ומעלה הייתה נמוכה  , ואילו ההכנסהבאותה תקופה שקלים

. השוואה דומה של השכר לשעת עבודה מביאה למסקנה דומה. שקלים 4,000-מ

אוריה הכלכלית הבסיסית של החלטות היציאה ימתאימים לת וממצאים אל

בית הפים, בני משק ככל שמשקי בית מבקשים למצוא מקורות הכנסה נוס: לעבודה

שיכולת ההשתכרות שלהם הייתה נמוכה יותר מהערך של העיסוק האלטרנטיבי 

 – )למשל, עבודה במשק הבית, השגחה על ילדים, נכדים או הורים מבוגרים(שלהם 

מצטרפים למעגל  – וככל הנראה נמוכה יותר מאשר זו של המפרנסים הנוכחיים

  העבודה.

בהם שני יש ניתן לראות כי ההכנסה לנפש במשקי בית שלעיל  6תרשים ב

שמספר  אףמפרנסים גבוהה במקצת מאשר במשקי בית שלהם מפרנס אחד, 

(. הדבר נכון גם לגבי משקי בית 8גדול בהרבה )תרשים  והנפשות במשקי בית אל

ההכנסה לנפש במשקי ש וכמסקנה כללית ניתן לומרהם יותר משני מפרנסים, בש

סים. מכאן נובע בית שבהם יש מפרנסים אינה משתנה בהרבה לפי מספר המפרנ
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 7תרשים 
 2003–2011ברוטו לכל מפרנס, הכנסה חודשית מעבודה 

  2012 שקלים שללפי מספר מפרנסים במשק הבית, ב

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
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 שמשקי הבית הגדולים יותר הם אלה שנאלצים להתבסס על הכנסה של מפרנסים

לשמור על רמת  כדיגם אם ההכנסה של המפרנס השולי נמוכה יחסית,  רבים יותר,

יוצאי הדופן הם משקי הבית ללא מפרנסים, שהכנסתם לנפש נמוכה  3חיים נאותה.

  רנסים.מפ בהםמשמעותית מאשר במשקי הבית שיש 

מספר  ,בהם מפרנס אחד לכל היותריש מראה גם שבמשקי בית ש 8תרשים 

את העובדה שמשקי הבית  פתמשק הירידה .2011-ל 2003הנפשות הממוצע ירד בין 

שעברו מקטגוריה של מפרנס אחד לקטגוריה של שני מפרנסים ומעלה היו ככל 

הנראה גדולים יותר מאלה שנשארו בקטגוריה של מפרנס אחד. מכל מקום, הירידה 

סייעה להם להגדיל מפרנס אחד שבהם בגודל המשפחה הממוצע בקרב משקי הבית 

  את רמת החיים במשך התקופה.

                                                        
יש לציין שהסיבתיות עשויה להיות הפוכה: ייתכן שמפרנסים שוליים בעלי הכנסה    3

 כולים להרשות לעצמם לחיות במשק בית נפרד.נמוכה אינם י

 8תרשים 
  2003–2011, מספר נפשות ממוצע במשק בית לפי מספר מפרנסים

 

2

3

4

5
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 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
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השוליים המפרנסים שמראה ( 9הגילים של המפרנסים )תרשים  התפלגותבחינת 

-יחסית למפרנסים העיקריים )ראשון ושני(. כצעירים במשק הבית  ()שלישי ומעלה

מן  יםאחוז 10-, בעוד שפחות מ25אחוז מהמפרנסים השוליים הם מתחת לגיל  40

המפרנסים העיקריים נמצאים בקבוצת גיל זו. לעומת זאת, מעט מפרנסים שוליים 

 אחוז 25-ו פחות, לעומת יותר מא יםאחוז 5: 35–44קבוצת הגיל משתייכים ל

מהמפרנסים העיקריים. ככל הנראה, המפרנסים השוליים הצעירים יחסית הם 

ילדים בוגרים של ראשי משק הבית, בעוד שמפרנסים שוליים מבוגרים יחסית הם 

ם. בחינת הקרבה של המפרנסים השוליים לראש משק הבית מעלה כי הכנראה הורי

 5-ליים הם בנים או בנות של ראש משק הבית, כאחוז מן המפרנסים השו 60-כ

האחוזים הם ברובם  35, ויתר אחוזים מהם הם הורים של ראש משק הבית

.בני/בנות זוג של ראש משק הבית
4
  

                                                        
הושמטו אלה שחיו  5נכללים כלל משקי הבית, ואילו בתרשים  9יש לשים לב שבתרשים  4

 בהם הוריהם של ראשי משק הבית או בני זוגם.
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 9תרשים 
 * התפלגות הגילים של המפרנסים

 2011-ו 2003לפי דירוג המפרנסים במשק הבית, 

 .מפרנסים או יותר 3* במשקי בית שיש בהם 

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 ס"סקרי הוצאות של הלמ נתונים:
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 השינויים בגיל הפרישההשפעתם של 

לנשים  60עמד גיל הפרישה בישראל על  (2004-התשס"ד)עד חקיקת חוק גיל פרישה 

 67-לנשים ו 62-הועלה גיל הפרישה בהדרגה ל 2004–2009שנים לגברים. בין ה 65-ו

( הראה כי כתוצאה מכך חל גידול משמעותי בשיעור 2011לגברים. בנק ישראל )

תקופה זו נכללת ההשתתפות בכוח העבודה של קבוצות הגיל הרלוונטיות. היות ש

חל גידול במספר המפרנסים במשקי הבית, ייתכן שהעלאת  ולכהמבשפרק הזמן ב

לכמת גורם זה,  כדיגיל הפרישה היא אחד הגורמים לגידול במספר המפרנסים. 

 ,60–62או אישה בגיל  ,65–67נבחנה התפלגות משקי הבית שבראשם עומד גבר בגיל 

 לפי מספר מפרנסים. 

, 65–67ניתן לראות כי מבין משקי הבית שבראשם גברים בגיל  10בתרשים 

שיעור משקי הבית ללא מפרנסים ירד ביותר ממחצית. גם בקרב משקי הבית 

נרשמה ירידה משמעותית בשיעור משקי הבית ללא  60–62שבראשם נשים בגיל 

פרט  ,מפרנסים. במקביל חל גידול בשיעור משקי הבית בכל הקטגוריות האחרות

א שהעלאת לקטגוריה של שלושה מפרנסים ויותר במקרה של הנשים. המסקנה הי

גיל הפרישה אכן תרמה לגידול במספר המפרנסים, אם כי מסקנה זו רלוונטית 

  לשכבת גיל מצומצמת בלבד. כמובן
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 10תרשים 

מהעלאת גיל התפלגות משקי הבית שראשיהם הושפעו 
 2011-ו 2003הפרישה לפי מספר מפרנסים, 

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
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ניתן לראות כי העלייה בשיעור משקי הבית שבהם שני מפרנסים  11בתרשים 

הושפעו מהעלאת גיל לא ששבראשם עומדים פרטים משקי בית בגם ניכרת ויותר 

הפרישה, ומכאן שההסבר המבוסס על העלאת גיל הפרישה אינו מייתר את ההסבר 

ממצא זה אינו  נסה של משק הבית.המבוסס על צורך כלכלי בהגדלת סך ההכ

מפתיע, שכן שיעור משקי הבית שראשיהם הושפעו מגיל הפרישה אינו עולה על 

  אחוזים בודדים מסך משקי הבית.

 השינויים בהכנסות משקי הבית. 3

)כולל עבודה שכירה לעובד מעבודה ניתן לראות כי ההכנסה הממוצעת  12בתרשים 

מעט מעבר לעלייה  – 2011-ל 2003בין אחוז  25-בישראל גדלה בכ ועבודה עצמאית(
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 11תרשים 
 התפלגות משקי הבית שראשיהם לא הושפעו 

 2011-ו 2003מהעלאת גיל הפרישה לפי מספר מפרנסים, 

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 הלמ"ססקרי הוצאות של  נתונים:
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.אחוז 19-קצת פחות מ עמדה עלשבמדד המחירים לצרכן באותה תקופה, 
5

במילים  

אחוזים  5-יותר ממעבודה גדלה אך במעט הממוצעת ההכנסה הריאלית  אחרות,

יעה במשך התקופה. אולם הצמיחה המצטברת של המשק )הגידול בתמ"ג לנפש( הג

, והמשמעות (יםריאליבמונחים אחוז  21-)כ במשך אותה תקופהאחוז  40-ליותר מ

בישראל. יחסית לרמת החיים הממוצעתנשחקה  ההכנסה מעבודהשהיא 
6
  

 

                                                        
 12לעיל מוצג השכר הממוצע לשעת עבודה של שכירים בלבד, ואילו בתרשים  2בתרשים    5

הממוצעת מעבודה למפרנס של כלל המועסקים במשקי בית, מוצגת ההכנסה החודשית 
כולל הכנסה של עצמאים. מכאן שאין סתירה בין הירידה הקלה בשכר שמוצגת בתרשים 

 .12לבין העלייה הקלה בהכנסת משק בית מעבודה שמוצגת בתרשים  2
יש לזכור כי הכנסה ריאלית מותאמת למדד המחירים לצרכן, אולם מדד המחירים    6

רכן אינו כולל את מחירי הדיור, שעלו באופן חד מאז אמצע העשור הקודם )גרובר, לצ
(. לפיכך, הפגיעה בכוח הקנייה של השכר שחשים משקי הבית גדולה יותר ממה 2014

 שמשתקף מהשינויים בהכנסה הריאלית.

 12תרשים 

 2003–2011מדדי מחירים לצרכן, תוצר לנפש והכנסות, 
 

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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ההכנסה ברוטו למשק בית גדלה בשיעור גבוה יותר מזה של ההכנסה מעבודה 

מהעלייה במספר המפרנסים הממוצע למשק  לפחות בחלקהלעובד, ועובדה זו נובעת 

בהכנסה ממקורות שאינם  שחלה עלייה גדולה יותרהסבר אפשרי נוסף הוא בית. 

של מקורות התפלגות המראה שהסבר זה אינו תקף.  13אולם תרשים  ,מעבודה

הנתח של  :2011-ל 2003לא השתנתה באופן דרמטי בין במשקי בית  הההכנס

לאורך תקופה זו, אחוז  76.5-ל 74.1-עצמאית( גדל מו ההכנסות מעבודה )שכירה

 בעיקר על חשבון הנתח של תשלומי ההעברה שקטן.
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 13תרשים 

 התפלגות ההכנסות ברוטו של משקי הבית בישראל 
 2003–2011לפי מקור הכנסה, 

 

 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 סקרי הוצאות של הלמ"ס נתונים:
 



 35  הגידול במספר המפרנסים והשלכותיו על הכנסות משקי הבית

 

דיין נמוך , הגידול בהכנסה ברוטו למשק בית עעל אף הגידול במספר המפרנסים

, בשיעור גבוה יותראולם ההכנסה נטו למשק בית גדלה מהגידול בתוצר לנפש. 

שההכנסה  העובדהמן . (12)תרשים  באותן שנים זהה לשיעור הגידול בתוצר לנפשה

ניתן להסיק כי  ברוטוההכנסה אשר יותר מ גבוהשל משקי הבית גדלה בשיעור  נטו

 . בתחום מדיניות המסיםנעוץ ההסבר 

המוטלים  מס ההכנסה והתשלומים לביטוח לאומימראה ששיעורי  14ים תרש

. שיעור 2001נמצאים במגמת ירידה מאז שנת בישראל יחידים ומשפחות הכנסות על 

 27-ממוצע ירד מעל יחידים ללא ילדים שמשתכרים שכר המוטל המס הממוצע 

על זוג המוטל , ואילו שיעור המס הממוצע 2013בשנת אחוז  16-ל 2001בשנת אחוז 

מהשכר  אחוז 67שאחד מהם משתכר שכר ממוצע והאחר משתכר  ,עם שני ילדים

. ניתן גם לראות ששיעורי המס 2013-אחוז ב 12-ל 2001בשנת  22-ירד מ ,הממוצע

כמעט לא השתנו במשך אותה תקופה. ירידה זו  OECD-הממוצעים במדינות ה

מעבר  נטו להגדיל את הכנסתםבשיעורי המס היטיבה עם משקי הבית וסייעה להם 

לגידול בהכנסה ברוטו.
7

 
  

                                                        
היות ששיעורי המס בישראל פרוגרסיביים, ניתן לשער ששינויים במדיניות המס  7

באופן שונה על עובדים ברמות הכנסה שונות. ניתוח כזה הוא מעבר למטרות  משפיעים
המחקר הנוכחי, אולם אין ספק שהשינויים בשיעורי מס ההכנסה לא השפיעו על 
העובדים ששכרם אינו מגיע לסף המס התחתון, שהם כמחצית מהעובדים השכירים 

 .בדוח זה(" 2011-ל 2003 ס על משקי הבית ביןבנטל המ )ראו הפרק "השינוי בישראל
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משקי לכאורה, גידול בהכנסה בשיעור דומה לשיעור הגידול במחירים מאפשר ל

נשאלת השאלה מה גרם אם כן,  .הקבועה שלהםחיים השמור על רמת הבית ל

למשקי הבית להגדיל את היצע העבודה שלהם באמצעות הגדלת מספר המפרנסים, 

הסיבה המיידית  כנסתם גדלה מעל ומעבר לגידול במדד המחירים לצרכן.כך שה

היא המשך הגידול בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה, כפי שמראה תרשים 

, בניגוד 2003שיעור ההשתתפות של גברים גדל משנת גם מראה כי  תרשיםה, אולם 1

שתי סיבות עוד ין ניתן לצי. הסבר זה אינו מספק, כך שלפני כןלמגמה שהייתה 

אפשריות. האחת היא שתחושת יוקר המחיה מושפעת במידה רבה גם ממחירים 

ובמיוחד ממחירי הדיור. העליות החדות  ,שאינם מיוצגים במדד המחירים לצרכן

( הקטינו את תחושת האיתנות הכלכלית של משקי 2014במחירי הדיור )גרובר, 

10
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 .* יחיד ללא ילדים המשתכר שכר ממוצע
** זוג עם שני ילדים, אחד משתכר שכר ממוצע והאחר משתכר 

 .שני שלישים מהשכר הממוצע
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ווח הזמן הקרוב, וייתכן שכתוצאה גם אם אינם מתכוונים לרכוש דירה בט ,הבית

מכך נוצר מניע נוסף להגדלת ההכנסות.
8

 

סיבה אפשרית נוספת היא השינויים הדיפרנציאליים בשכר העבודה וביוקר 

, בין היתר, שקיימת שחיקת שכר ( הראו7, תרשים 2014קמחי ושרברמן ) המחיה.

יחסית לעובדים בעלי שכר נמוך יותר או גבוה  בעלי שכר ממוצע שכיריםעובדים של 

הם הדומיננטיים בהגדלת מספר  וייתכן שמשקי הבית של עובדים אל .יותר

העבודה  ה של( הראו שחלק18, תרשים 2014קמחי ושרברמן ) ,נוסף לכך המפרנסים.

 .גם בזרקור( ו)רא 2001בהכנסה הלאומית בישראל נמצא במגמת ירידה מאז שנת 

ממצא זה היא שחלק גדל והולך של ההכנסה הלאומית מגיע לידי  המשמעות של

בעלי ההון. בעלי ההון הם מדרך הטבע בעלי השכר הגבוה, ולכן נוצרת שחיקה 

נוספת בהכנסות של מעמד הביניים )שנהנה באופן מוגבל ביותר מהכנסות מהון( 

 יחסית לבעלי ההון. 

 לאומית-פרספקטיבה בין זרקור:

בשנים האחרונות עלתה על סדר היום העולמי סוגיית השחיקה בשכר יחסית לגידול 

דיווחו על ירידה בחלקה של העבודה  Karabarbounis and Neiman (2014)בתוצר. 

בהכנסה הלאומית במרבית המדינות המפותחות בעשורים האחרונים, שהגיעה 

ם הראו שכמחצית מירידה . כמו כן, ה2010-ל 1975נקודות אחוז בין  5-בממוצע לכ

מציג השוואה של חלקה של  15זו נובעת מהוזלה יחסית של נכסי הון. תרשים 

של המגזר העסקי )כלומר ללא המגזר הציבורי( בישראל ובמדינות  תוצרהעבודה ב

עבודה נמצא במגמת ירידה ניתן לראות שביפן ובגוש האירו חלקה של ה 9אחרות.

 ה שלבישראל, כמו גם בארצות הברית ובממלכה המאוחדת, חלק 1995.10-עוד מ

 ומאז החל לרדת.  2001המגזר העסקי היה במגמת עלייה עד שנת ת העבודה בהכנס

 

 

                                                        
של  מחירי הדיור אמורה דווקא להגדיל את תחושת האיתנות הכלכלית עלייתעם זאת,   8

 משקי בית שבבעלותם דירה אחת או יותר.
את  המדד מציין. (ULC) עלות יחידת עבודה חלקה של העבודה בהכנסות מוערך במדד  9

לפי היחס בין עלויות העבודה חושב מ ה. הואפוקת של עבודה ליחידתהעלות הממוצעת 
ות הריאליות, או במילים אחרות, כיחס בין עלויות עבודה ממוצעות לתפוק הממוצעות

מייצג את פריון העבודה )תפוקה לשעה(. לפיכך, מדד עלות יחידת העבודה ובין  לשעה
  .(OECD STAT) עבודהההקשר בין פריון העבודה לעלויות שכר 

עוד משנות השבעים של המאה הקודמת. נתונים דומים על  ביפן מגמת הירידה קיימת  10
 גוש האירו אינם בנמצא.

 (המשך בעמ' הבא)
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, בעוד שבממלכה 2005ירידה בישראל ובארצות הברית נבלמה בשנת ה

. באותה שנה חלה עלייה בחלק העבודה במרבית 2008המאוחדת היא המשיכה עד 

 המדינות פרט לישראל, עקב המשבר העולמי שפגע בעיקר בהכנסות מהון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, היא גם השנה שבה הכה בישראל המיתון העמוק ביותר 2001שנת המפנה, 

שעבר על המדינה בעשורים האחרונים, אולם חלק העבודה בהכנסה של המגזר 

 Summers and Balls.2003היציאה מהמיתון בשנת העסקי המשיך לרדת גם לאחר 

טענו כי ההאטה בגידול של השכר וההכנסות בכמה מדינות מפותחות,  (2015)

, אולם החמירה 2008ובראשן ארצות הברית, החלה עוד לפני המשבר הפיננסי של 

בעקבות המשבר, וזאת בתקופה שבה יוקר המחיה המשיך להאמיר. הם תלו את 

 השכר בארבעה גורמים: ההאטה בגידול 

א. הגלובליזציה שאפשרה להעביר תהליכי ייצור אל מעבר לים, ובכך הקטינה את 

 כוח המיקוח של העובדים מול המעסיקים. 

 

 15תרשים 
 חלקה של העבודה בהכנסה של המגזר העסקי

 1995–2010נבחרות,  OECDישראל לעומת מדינות 
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הקידום הטכנולוגי שהביא להחלפה של עובדים במכונות, בעיקר ברמות שכר  ב.

 .נמוכות ובינוניות

 .רידה בכוחם של האיגודים המקצועייםהי ג.

הירידה במחויבות של בעלי עסקים כלפי עובדיהם, בעיקר אלה שאינם בעמדות  ד.

  .ניהוליות בכירות

מציג את השינוי השנתי הממוצע בשכר העבודה הריאלי החציוני של  16תרשים 

 OECD-המדינות  20-. רק כמחצית מ2001–2013שכירים במשרה מלאה בשנים 

-תתרשמו עליית שכר של יותר מאחוז אחד בממוצע לשנה. בחלוקה לשנבדקו 

הייתה נמוכה בהרבה  2009–2013המדינות עליית השכר בשנים  תקופות ניכר שברוב

ישראל, , וזו כנראה תוצאה של המשבר הכלכלי העולמי. ב2001–2009מאשר בשנים 

-יותי בין תתמדינות אחרות, לא נמצא הבדל מהשהושפעה מהמשבר פחות מ

 התקופות, ובכל מקרה השכר הריאלי החציוני רשם ירידה לא משמעותית במשך

התקופה. אמנם הירידה לא הייתה משמעותית במובן הכמותי, אולם העובדה 

 ד.ושהשכר הריאלי החציוני לא עלה במשך קרוב לעשור וחצי משמעותית מא
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 16תרשים 
 שינוי שנתי ממוצע בשכר השנתי החציוני הריאלי 

  *של שכירים במשרה מלאה

 שיש לגביהן נתונים למעט אסטוניה ויוון, שבהן היו שינויים חריגים. OECD* במדינות 
 מקור: איל קמחי וקיריל שרברמן, מרכז טאוב

 OECD נתונים:
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 ומסקנות סיכום. 4

. ואף נמצא במגמת ירידה מאז תחילת שנות האלפייםהשכר הריאלי בישראל קפוא 

להגדיל את הכנסתם כך המשק ממשיך לצמוח. משקי הבית מצליחים  ,לעומת זאת

דרכים. ראשית, ההקלות שחלו בשיעורי מס  כמההצמיחה בקצב דביק את שת

ם על חשבון הכנסה באותה תקופה הגדילו את נתח ההכנסה שנשאר בידי המועסקי

הם  והנתח שעובר לידי המדינה, אולם יש לזכור כי הנהנים העיקריים מהקלות אל

מתחת לסף המס לא  עובדים הנמצאים, בעוד שמועסקים בעלי שכר גבוה יחסית

חל גידול במספר המפרנסים במשקי הבית, כך שקטן שיעור כלל. שנית, מכך נהנים 

שיעור משקי הבית שבהם שני  משקי הבית שבהם פחות משני מפרנסים וגדל

משקי הבית. סוגי . הגידול במספר המפרנסים התפרש על פני כל ויותר מפרנסים

 בייחודהמפרנסים הנוספים השתכרו משמעותית פחות מהמפרנסים העיקריים, 

תומך בהשערה שהגידול במספר  הדברובהם יותר משני מפרנסים, יש במשקי בית ש

כלכלי. חלק הארי של המפרנסים השוליים הם המפרנסים הוא תוצאה של הכרח 

 השייכים למשקי הבית של הוריהם. בגיל העבודה צעירים 

תופעות: מצד אחד, צעירים כמה נשאלת השאלה אם אין כאן תערובת של 

, צעירים שגם כך אחרהמתגוררים עם הוריהם מצטרפים למעגל התעסוקה, ומצד 

ייתכן כי גם  עקב התייקרות הדיור.היו מועסקים נשארים להתגורר עם הוריהם 

הייתה השפעה על דפוסי מגורים  םגירושישיעורי הועלייה ב םלדחיית גיל הנישואי

 121כלכלי של צעירים בישראל", עמ' -)כמצוין בפרק "מצבם החברתי של צעירים

משו למחקר זה אינם מאפשרים להפריד בין התופעות, ועל יהנתונים שש .בספר זה(

 יאלץ להמתין למחקר נוסף.כן שאלה זו ת

גם במספר המבוגרים שהצטרפו למעגל המפרנסים חלה עלייה. חלק מעלייה זו 

אולם גם בקרב  ,שוק העבודה, מה שגרם להישארותם בנבע מהעלאת גיל הפרישה

 הפרישה חל גידול במספר המפרנסים. שאינם בגיל משקי בית שבראשם מבוגרים 

תופעה מבורכת, גם אם הסיבה הוא לסיכום, הגידול בהשתתפות בכוח העבודה 

( בהקשר של העלייה הגדולה 1951כפי שכתב הורוביץ )לכך היא מצוקה כלכלית. 

לאחר הקמת המדינה, "תעסוקה מלאה, אף כי איננה המבחן היחידי והאחרון, היא 

עדיין לא עבר את  [...] גורם חשוב מאד. יתכן, שאחוז גדול של המפרנסים האלה

עצם העובדה שהוא נהפך האינטגראציה המוחלטת בתוך משק פרודוקטיבי, אבל 

 , ההדגשה במקור(. 6" )עמ' ליוצר ועובד יש לה משקל רב ערך

הקיפאון בשכר הריאלי הממוצע עשוי להיות תוצאה של הגידול בהשתתפות 

עם כמו נשים וצעירים.  בכוח העבודה, בעיקר של עובדים בעלי שכר פוטנציאלי נמוך
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לעורר דאגה, וזאת משתי סיבות.  צריכה אינההתופעה שזאת, אין להסיק מכך 

(, הגידול בשיעורי התעסוקה של גברים 2013ראשית, כפי שהראו קמחי ושרברמן )

, OECD-מבוגרים בישראל הוא ניכר, והם גבוהים כיום מאשר בממוצע מדינות ה

העיקריים שיעור התעסוקה של גברים בישראל מפגר אולם דווקא בגילי העבודה 

שיעורי התעסוקה בישראל (. שנית, יםבנספח 1)תרשים נ' OECD-אחרי ממוצע ה

 ,מלבד בקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, קרובים למצות את פוטנציאל הגידול שלהם

לא יוכל מכאן שהגידול במספר המפרנסים  .מוסלמיותכמו גברים חרדים ונשים 

. אמנם אמצעי להתמודדות של משקי הבית עם הקיפאון בשכר הריאליעד לשמש ל

ייתכן שהקיפאון בשכר הריאלי ייפסק כאשר שוק העבודה יגיע לתעסוקה מלאה, 

לחקור לעומק את הסיבות לקיפאון בשכר לשוב ו, ולכן יש ערובה לכךשום אולם אין 

 .הממוצע הריאלי
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 מקורות

 .1–41, עמ' 2003דו"ח שנתי  ,"(, "המשק והמדיניות הכלכלית2004)בנק ישראל 

 .165–191, עמ' 2010דו"ח שנתי  ,"(, "שוק העבודה2011בנק ישראל )

דוח מצב המדינה דוד )עורך(, -בתוך דן בן ,"בישראל שוק הדיור" ,(2014)נעם , גרובר

, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –

 .79–144בישראל, עמ' 

 , שירותי המודיעין.תהליכי יסוד בכלכלה הישראלית (,1951הורוביץ, דויד )

", בתוך 2011-ל 2003ין בית בה(, "השינויים בנטל המס על משקי 2015חזן, משה )

חברה, כלכלה  –דוח מצב המדינה , אבי וייס ודב צ'רניחובסקי )עורכים(

 .285–305, עמ' וב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מרכז טא2015ומדיניות 

דוד -בתוך דן בן ,"מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל" ,(2013) ישיב, ערן

, מרכז טאוב לחקר 2013חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה )עורך(, 

 .69–87המדיניות החברתית בישראל, עמ' 

בתוך אבי וייס כלכלי של צעירים בישראל", -(, "מצבם החברתי2015פוקס, הדס )

, 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה , ודב צ'רניחובסקי )עורכים(

  .121–158, עמ' מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

בדפוסי התעסוקה וההכנסה בקרב "מגמות  ,(2013וקיריל שרברמן ) קמחי, איל

חברה, כלכלה  –דוח מצב המדינה דוד )עורך(, -בתוך דן בן ,"בישראל קשישים

 .151–184, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' 2013ומדיניות 

 ,"ת באי שוויון בשכר העבודה בישראל"מגמו ,(2014וקיריל שרברמן ) קמחי, איל

, מרכז 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה דוד )עורך(, -בתוך דן בן

 .195–228טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' 

Loukas Karabarbounis and Brent Neiman (2014), “The Global Decline of the 

Labor Share,” The Quarterly Journal of Economics, 129, No. 1, pp. 61-103. 

 Summers, Lawrence H. and Ed Balls (2015), Report of the Commission on 
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45 

 מקצועות בסיכון: מגמות המחשוב
 בישראלשוק העבודה ב

  בריק-שביט מדהלה 

 תקציר

טכנולוגית מואצת, המשנה את פני עולם תפתחות הל יש עדותבשנים האחרונות 

 ;יראה שוק העבודה העתידייכיצד  :ותשאלכמה מעלים  שינויים אלו התעסוקה.

מהם הכישורים ו ולי אף יותר;ישארו נחוצים, ואואילו י ממנו מקצועות ייעלמואילו 

שוק העבודה הישראלי לפי ממפה את פרק ה ?בויידרשו כדי להצליח והמיומנויות ש

, פיתטכנולוגיה תחלישימוש בעקב  פוך לממוחשביםרמת הסיכון של מקצועות לה

. תוצאות המיפוי בארצות הבריתבשוק העבודה בהתבסס על מיפוי דומה שנערך 

משעות העבודה במשק הישראלי אחוז  40-מספקים כהמועסקים ש כךמצביעות על 

 ,כמו כן. בשני העשורים הקרוביםמכונות במחשבים וב עלולים להיות מוחלפים

של שעות  היחסי ןירידה בחלקשל תשעים נמצאה מגמה הנמשכת מאמצע שנות ה

אשר הוגדרו כמקצועות בסיכון גבוה  ,ינים בחזרתיותבמקצועות המאופיהעבודה 

הם ה כי תהרא למחשוב המועסקים במקצועות בסיכון גבוהינת בחלמחשוב. 

-גברים לאוכי רבים מהם שכר עבודה נמוך, בוהשכלה אקדמית היעדר מאופיינים ב

צעירים. אפיון זה מדגיש את הצורך בהיערכות מוקדמת  עובדים ואיהודים 

עובדים המעוניינים להיות חלק מכוח שלהימנע ממצב  כדי ,לשינויים הצפויים

. ההיערכות הנדרשיםהעבודה נפלטים מן השוק עקב מחסור במיומנויות ובכישורים 

 בהם הרחבת השימוש בכלי ההכשרות המקצועיותוצעדים,  כמהיכולה לכלול 

ומיקוד שלהן, כך שיותאמו לאפיונים הרלוונטיים של בעלי המקצועות, אך עם זאת 

  יהיו מוכוונות לשוק העבודה העתידי.

                                                        
  בישראל. ברצוני להודות  בריק, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית-שביט מדהלה

לפרופ' ג'ון גל, פרופ' אבי וייס, פרופ' איל קמחי ופרופ' דב צ'רניחובסקי על הסיוע ועל 
ההכוונה; לחיים בלייך, הדס פוקס וקיריל שרברמן על הערותיהם המועילות; ולרייצ'ל 

 שלם משירות התעסוקה על הסיוע בהנגשת הנתונים ובהבנת התמונה הגדולה.-ברנר
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 מבוא

ת, ות טכנולוגייוהתפתחו , ובהןהשפעות למגווןחשוף השוק דינמי  ואדה השוק העבו

הנוגעים לכוח האדם שינויים המגמות והצרכנים. השינויים בהעדפות ו גלובליזציה

את מבנה חקרו  Goos et al. (2010) .נדונו רבות בספרות המחקרית בשוק העבודה

של  בתעסוקהכי חלקם הו זי, ו1993–2006מדינות באירופה בשנים  16-התעסוקה ב

מקבלי שכר של ו ,מחד גיסאמקצועיים עובדים ו מנהליםיד יוקרתיים כמו משלחי 

גדל על חשבון חלקם של עובדי  ,מאידך גיסאנמוך בתחום השירותים האישיים 

משימות החוזרות על עצמן בתבנית ייצור ועובדים בעבודות משרד המאופיינות ב

כי הירידה בתעסוקה במקצועות המאופיינים הסיקו החוקרים . שגרתית קבועה

המניע אשר המועסקים בהם בעלי מיומנויות בינוניות, היא  ,תבנית שגרתית קבועהב

 .התעסוקההתפלגות העיקרי לקיטוב ב

בין השנים  דומה בשוק העבודה הישראלי: ( מצאו תופעה2014קמחי ושרברמן )

פלגות השכר נפגעו עובדים הממוקמים בחלקה המרכזי של הת 2011-ל 1997

עקב ירידה יחסית הן בשכרם והן במספר  ,פוטנציאלית מהשינויים בשוק העבודה

 עובדים הנמצאים בקצות ההתפלגות.ל ביחס שעות העבודה שלהם

Autor and Dorn (2013),  2005בשנים  צות הבריתבארשוק העבודה שחקרו את–

עות הדורשים משימות כי שוקי עבודה מקומיים המאופיינים במקצו זיהו ,1980

. כמו כן, וחליפה את העובדים במשימות אלמטכנולוגיה הבהדרגה אימצו  1חזרתיות

של בעלי  תעסוקהשיעורי השכר ובבקיטוב  חלבשווקים אלו ממחקרם עולה כי 

גידול בתעסוקה של עובדים בעלי מיומנות גבוהה ושל  , כמו גםרמות שכר שונות

הגידול בתעסוקה כי  החוקרים מצאורה מכך, ית .עובדים בעלי מיומנות נמוכה

 – בקטגוריה יחידה ורחבה של תעסוקהממוקד בעיקר  ובשכר של בעלי השכר הנמוך

ירידת השכר במקצועות הדורשים תחום זה התרחב לאחר שוכי  – תחום השירותים

תחום ב הלעבוד לעבורנמוכה  ת מיומנותעובדים בעלי רמגרמה ל משימות חזרתיות

  .השירותים

עמדות רכבת ישראל ב: ניכרת זה מכברמחשוב מגמת הבשוק העבודה הישראלי 

ם, פקידי הדלפק בבנקים מוחלפים יותר ויותר בשירותי קופאיאוטומטיות מחליפות 

הדינמיות של שוק לנוכח . (2015; פרנקל, 2015)ורון,  ועוד אוטומטייםבנקאות 

קצועות אילו מ –לגבי עתידו ודאות  אינוצרת בו, המתחוללים העבודה והשינויים 

                                                        
נעשו אפשריות וכדאיות למחשוב משימות שרק זה משימות חזרתיות מוגדרות כבפ  1

 .בעשורים האחרונים
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אילו  ?לדרוש נוכחות של בן אנושמשיכו מקצועות יאילו ו ,טכנולוגיהיוחלפו ב

 יובילו את שוק העבודה? ומהם הכישורים והמיומנויות ששוק זה ידרוש? מקצועות 

לאתר את המגמות והשינויים הצפויים בשוק העבודה הנוכחי נועד  פרקה

כלים שיאפשרו היערכות מוקדמת ספק ל, במטרה וםהעתידי ביחס לשוק העבודה כי

 לו. אלשינויים 

 ההסתברות למחשוב של מקצוע. 1

 Frey and Osborne (2013) הסיכוי פיתחו מתודולוגיה נרחבת לסיווג משלחי יד לפי

הסתברות לצורך הערכת ה. פיתוח המתודולוגיה נעשה להפוך לממוחשביםשלהם 

להחלפת  יהסיכו כך אתתוך , ובניים הקרוביםבעשור או ש שלחי הידלמחשוב של מ

כלכלת בנושא . המתודולוגיה מבוססת על ספרות בטכנולוגיה ממוחשבתעובדים 

השפעה ההיסטורית של תהליך המחשוב על סוקרת את הובייחוד זו ה ,העבודה

 ;Autor et al., 2003; Goos and Maning, 2007) העבודה ההרכב התעסוקתי של שוק

(Autor and Dorn, 2013 באמצעות שימוש בבסיס נתונייושמה . המתודולוגיה 

ו . בסיס נתונים זה מכיל מידע מפורט על מאפייני2010לשנת  O*NET2של  העבודה

הכישורים, הידע והמשימות הנדרשים בעבורו. על פי  ,היכולות ועל כל מקצוע של

יא פונקציה ה מוחשביההסתברות שמקצוע  ,Frey and Osborne (2013) שלהמודל 

יצירתיות, אינטליגנציה  במדדים שלהנבדקים , בושל מאפייני המשימות הנדרשות 

של הסתברות ה. משא ומתן או שכנוע, כגון חברתית, תפיסה מורכבת ומניפולציה

מדורגת במודל הקרובים טווח של שני העשורים הפוך לממוחשב במסוים למקצוע 

נמצא  1רוג יד בעלמקצוע . 1עד  0-מ ,לפי מדדים אלו ביחס לכל אחד מהמקצועות

  .להפךו ,בעשור או שניים הקרובים להפוך לממוחשבהגבוהה ביותר הסתברות ב

שוק העבודה ב 2010המתייחסות לנתוני שנת  המודל,תוצאות הניתוח של 

נמצאים בקטגוריה של סיכון  מהמועסקים אחוז 47-מראות כי כ צות הברית,באר

למחשוב בסיכון בינוני  אחוז 19(, 0.7-מוהה הגב)הסתברות למחשוב גבוה 

נמוכה )הסתברות למחשוב בסיכון נמוך  אחוז 33-ו ,(0.3–0.7 של בטווח)הסתברות 

 (.0.3-מ

                                                        
והיא מהווה מקור עיקרי למידע  ,ינהאמריק העבודה משרד עבור פותחה O*NET תכנית 2

. במרכז התכנית מסד נתונים המכיל מידע רב על מאות צות הבריתתעסוקתי באר
ת ואוכלוסיבקרב דכן באופן שוטף באמצעות סקרים מתע . המידעמקצועות ומאפייניהם

לספק מידע כדי  ,מומחים הקשורים במקצועכן בקרב ו ,העובדים במקצועות המפורטים
  המקצועות לאורך זמן.התפתחות על 
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המתבססת על , בדיקה מקבילה עבור שוק העבודה בישראל נערכהפרק זה ב

. לצורך זה מופו משלחי היד בישראל באופן  Frey and Osborne (2013)עבודתם של

לפי הקריטריונים שנקבעו  למחשוב והסתברות נבדקהועבור כל משלח יד ומה, ד

מקצועות  – רמת סיכון נמוכהקבוצות:  3-להעובדים סווגו  ,. בהתאםבעבודתם

מקצועות  – רמת סיכון בינונית ;0.3-נמוכה מההסתברות למחשוב בסווגים המ

מקצועות  – רמת סיכון גבוהה ;0.7-ל 0.3ין טווח שבהסתברות למחשוב בב

  .0.7-גבוהה מההסתברות למחשוב ב

מקצועות המדורגים בסיכון על פי שיש לזכור כי תרחיש זה מבוסס על ההנחה 

בעשור או שניים  ממוחשביםליהפכו אכן  Frey and Osborne (2013)המודל של 

שהיקף היכולות של  יש לקחת בחשבון ,נוסף לכך. במודלשנקבעה  ברמה הקרובים

 גםכן סביר מאוד להניח כי ל ,רק הולך ומתרחב עם השנים נותמחשבים ומכו

אלא מצריכות יצירתיות ואינטליגנציה רגשית וחברתית,  אינן חזרתיות,שמשימות 

 .Autor et al,הדוגמכך ללהתבצע בקלות על ידי מחשב או מכונה בעתיד. יוכלו 

אילו ו ,טיתאוטומ-לא משימהכלפני כעשור ניווט מכונית  ו במאמרםהגדיר (2003)

  .תות ואוטומטיוממוחשביש תוכנות ניווט כיום 

והניתוח המוצע על לישראל ההתאמה הסתייגות נוספת שראויה לציון היא ש

 הסרת חסמי יבוא כגון ,שאינם ניתנים לחיזוי שינוייםבסיסה אינם מביאים בחשבון 

מפת להשפיע על יכולים  . שינויים כאלהבתמהיל הייצוראו  שינויים במכסיםו

בענפים מסוימים, ובהתאם  יםשינוילגרום לאו  הביקושים למשלחי יד מסוימים,

נראה במשק הישראלי שינוי כזה לכך להשפיע על הצורך במועסקים בענפים אלו. 

טקסטיל פגעה  מוצרי בואיי על ותההגבל תהסר, בעת שהטקסטיל בענףבעבר 

 צפוייםהמקצועות כי , ייתכן בשל התרחשויות כגון אלה. המקומי בענףאנושות 

 . ולהפך –אף יצמחו  יישארו בשוק, ואולי להיעלם משוק העבודה לפי התחזית

 לפי הסיכון למחשובמיפוי שוק העבודה בישראל . 2

 20113 לשנת 25–64 בגילי מועסקים של העבודה שעות התפלגותמציג את  1תרשים 

 כמצויןהסיכון  שיוך לקבוצתלפי העל פי הגדרות ההסתברות למחשוב ו, בישראל

 יםמאופיינהן במקצועות ההתעסוקה שעות מאחוז  39 מראה כי לעיל. התרשים

שעות מ אחוז 41-ברמת סיכון בינונית, ו אחוז 20, למחשוב ברמת סיכון גבוהה

מתקבלות גם בבחינת התפלגות מספר  תוצאות דומותברמת סיכון נמוכה. העבודה 

                                                        
 שעבורה יש נתונים רלוונטיים זמינים. היא השנה האחרונה  2011שנת   3
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בישראל כמיליון מועסקים ם הוא שפירוש הנתונימבחינה מספרית, . המועסקים

מספר דומה של מועסקים  .למחשוב גבוההסיכון ית הקטגוריבגילים אלו מצויים ב

 1בתרשים  מסווגים בסיכון נמוך, ועוד כחצי מיליון בקטגוריית הסיכון הבינוני.

 קבוצות הסיכון.בכל אחת מאחדים מקצועות מוזכרות דוגמאות ל

גות המועסקים בשוק העבודה לפי שלוש רמות מציג השוואה של התפל 2תרשים 

הסיכון בישראל, בגרמניה ובארצות הברית )המדינות שעבורן היה מידע זמין ברמת 

)השנה האחרונה  2010פירוט שאפשרה את ביצוע ההשוואה(. ככלל, לפי נתוני 

 של שוק העבודה בישראל דומה נתונים רלוונטיים זמינים(, ההתפלגות שעבורה היו

תקבלת בגרמניה ובארצות הברית. עובדה זו מאששת את ההנחה שמדובר לזו המ

ל המדינות שיש בהן הטמעה של לובלי ואף טבעי, שצפוי להתרחש בכבתהליך ג

 טכנולוגיות חדשות. 

 1תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון למחשוב
 2011, 25–64גילאי 

 

  .Frey and Osborne (2013)כון מתבסס על * דירוג רמת הסי

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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לצד הדמיון אפשר לראות כמה הבדלים בין ישראל למדינות האחרות. בפרט, 

עסק במקצועות המדורגים נתח גדול יחסית מהמועסקים בשוק העבודה הישראלי 

נתח קטן יותר יחסית למדינות  –בסיכון נמוך למחשוב, ובסיכון גבוה למחשוב 

 האחרות. הבדל זה נובע, בין השאר, ממבנה שונה של השווקים ושל הענפים השונים.

מציג  3תרשים , גבוה למחשוב לקבל תמונה של מאפייני המקצועות בסיכוןכדי 

 לפי סיווג משלחי היד, קרב העובדים במקצועות אלובאת התפלגות שעות העבודה 

הוא בקבוצה זו משלח היד הבולט ביותר  4.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חלקם אף ש –ה בסיכון גבומכלל שעות העבודה במשלחי היד  אחוז 34-כ – פקידות

אחוז.  15-של כלל העובדים במקצועות הפקידות מסך שעות העבודה במשק הוא כ

 מכלל שעות אחוז 73-כ –נשים  של גבוהים תעסוקה בשיעורי מאופיין זה משלח יד

                                                        
 .טטיסטיקה בנספחיםהלשכה המרכזית לססיווג משלחי היד לפי  אור 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                

                                                

 2תרשים 

 *התפלגות המועסקים לפי רמת סיכון למחשוב
 2010ישראל, גרמניה וארה"ב, 

 

   . Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על
 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 Luxembourg Income Studyהלמ"ס; נתונים: 
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 בעלי גברים של חלקם. אקדמי תואר בעלי מועסקיםשל  ובמיעוט –בו העבודה 

  .אחוזים בלבד 8-כ זה הוא יד במשלח העבודה בשעות אקדמי תואר

מקצועות בו הניהוללעומת זאת, חלקם של העובדים בסיכון במקצועות 

מסך שעות העבודה  (בהתאמה)אחוז  15-ואחוזים  9ם וטכניים, שסיפקו חופשיי

מסך שעות  אחוזים 4-ו אחוז אחד –מאוד במשק, עומד על שיעורים נמוכים 

 והסיבה העיקרית לכך היא שמשלחי יד אל בהתאמה. ,העבודה של עובדים בסיכון

גם יות. דורשים רמה גבוהה של אינטליגנציה רגשית ויצירתהמקצועות  כוללים

, ומרבית תפקידי אחוז אחד היחסי של מקצועות המנהלים הוא בסיכון בינוני חלקם

כגון  ,של מנהלים ספורים בלבדתפקידים מקצועות "בטוחים". כהניהול מוגדרים 

בעלי משלח יד אקדמי בקרב . מחשובהם בעלי סיכוי גבוה יותר ל ,אספקהה בתחומי

 .בסיכון גבוההמוגדרים לא נמצאו מועסקים במקצועות 

               

       

1.2%

            

33.6%

                        

            

32.9%

                      

        

16.6%

            

        

10.4%

%

                 

              

3.8%

      

 1.6%

 3תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה של עובדים בסיכון גבוה למחשוב
 2011, 25–64לפי משלחי יד, גילאי 

 

  .Frey and Osborne  (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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השפעת מאפייני העובדים על הסיכון למחשוב. 3

 :תחומים ארבעהנבדקו  קבוצות הסיכון השונות,לאפיין את המועסקים בכדי 

אלו להסתברות  תחומיםהקשר בין  , נבחן. כמו כןהשכלה, שכר לשעה, מגדר ולאום

 . היד ימשלחלמחשוב 

 השכלה 

 גבריםבקרב  לטות משוק העבודההיפלקשר בין רמת השכלה ( מצא 2012קמחי )

מקרב קבוצה זו ניכרת נטייה של המשכילים פחות  ,ככל שגברים מתבגרים: בישראל

בין הדוק קשר  מצאו כי יש Frey and Osborne (2013) .להיפלט משוק העבודה

: מקצוע להפוך לממוחשבאותו הסתברות של ובין ההשכלת העובדים במקצוע 

  לים פחות נמצאים בסיכון גבוה יותר.עובדים משכיהמקצועות שבהם 

5במקצוע אקדמיהתואר הבעלי שיעור הקשר בין  מציג את 4תרשים 
ובין  

 Frey andמחקרם של ממצאים בבדומה ל .המקצועשל אותו הסתברות למחשוב ה

Osborne (2013) ככל  :הסתברות למחשובובין בין השכלה יחס הפוך , נמצא

 האקדמי בעלי התוארשיעור  פוחתכך  ,יותר גבוהההמקצוע  הסתברות למחשובשה

זו שניכרת לאורך מרבית עם זאת, בניגוד למגמה עקבית . וקרב העוסקים בב

המועסקים שיעור ב עלייה בגרף. הראשונה היא סטיות ות שתיחל ההתפלגות,

. קפיצה (0.96–1)ה ביותר למחשוב הסתברות גבוהמקצועות שסווגו בבהאקדמאים 

ת, מזכירּועובדי , מקצועות כגון סוכני ביטוח בוצה זו נכלליםמפני שבקזו נגרמת 

רבים ל, שופקידי חברות אשראי (טלריםפקידי דלפק בבנק )מנהלי חשבונות, 

סטייה השנייה היא הירידה בשיעור ה. תואר אקדמי בעלייש מהעוסקים בהם 

המועסקים האקדמאים במקצועות שסווגו בהסתברות נמוכה למחשוב. ירידה זו 

שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה המועסקים מקצועות בסיכון נמוך שבעת מכך שיש נו

  פירוט בהמשך(. ו)רא בהם נמוך יחסית

שההסתברות למחשובם מקצועות המסקנה היא כי ה ,ולמעט מקצועות אל

עולות בקנה אחד  אלוהשכלה גבוהה. תוצאות בהם פחות נדרשת גבוהה הם אלה ש

 2013דצמבר מי נשל משרד העבודה האמריק 2022תחזית התעסוקה לשנת עם 

Bureau of Labor Statistics, 2013)) השכלה גבוהה המצריכים מקצועות  לפיהש

מצריכים השכלה שאינם מקצועות מאשר בקצב מהיר יותר בממוצע לגדול  יםצפוי

 .תיכוניתגבוהה מ

שהמוסד האחרון לפחות, שנות לימוד  15בעלי בפרק זה כבעלי תואר אקדמי הוגדרו  5
 הוא אקדמי. שלמדו בו 
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הסתברות ובין הההשכלה רמת בין יחס ההפוך הוא את ה אףמראה  5תרשים 

באמצעות חלוקת המקצועות לפי ממוצע שנות הלימוד של המועסקים  ,חשובלמ

כפי שניתן לראות, מקצועות בסיכון גבוה . )כל נקודה מייצגת משלח יד( בהם

 15–16 בעלי בקבוצה של .שנות הלימוד הנמוכות יותרשל קבוצות הנמצאים בשתי 

שנות לימוד  17 ליבע בוצה שלובק ,שנות לימוד מרבית המקצועות הם בסיכון נמוך

 :יוצאי דופןזה ניכרים בתרשים גם ש לאאבסיכון נמוך. הם ות מקצועהכל ומעלה 

מאופיינים כבעלי מספר  שוטריםוספרים, ספורטאים, קוסמטיקאים מקצועות כגון 

מקצועות בעלי יש גם  למחשוב.ועם זאת בעלי סיכון נמוך  ,שנות לימוד נמוך יחסית

 בינוניתמאופיינים בהסתברות ה ב וטכנאי מחשבמחשמהנדסי  ,כלכלניםכגון 

  גבוה.שלהם לימוד המספר שנות ש אף, למחשוב
  

            

          

                   

    

  

   

   

   

   

              .0

 4תרשים 

 למחשוב*שיעור בעלי תואר אקדמי לפי רמת סיכון 
 2011, 25–64מתוך כלל המועסקים בכל רמת סיכון, גילאי 

 

 .* ממוצע נע

 .Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
 



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   54

 

  שכר

 Frey andהסתברות למחשוב. במחקרם שללבין השכר  פת היאנוס נתמענייזיקה 

Osborne (2013)  למחשוב.שלו הסתברות ובין ה מקצועבבין השכר יחס הפוך נמצא 

הממוצע של השכירים במשק השעתי השכר פי אותו הקשר למציג את  6תרשים 

שלילי עם מתאם השכלה, גם לשכר השעתי יש משתנה ההישראלי. בדומה ל

כפי שניכר בתרשים, הקשר בא לידי ביטוי בעיקר . בישראל ההסתברות למחשוב

ובין החיובי בין השכלה מתאם הואילך.  0.4-מ –בהסתברויות הגבוהות למחשוב 

בין השכר השעתי להסתברות למחשוב הנוצר בעקיפין שר הקשכך , ידוע וברור שכר

: מצד התפלגות השכר בשני קצוותממגמה זו סטיות קיימות עם זאת,  .אינו מפתיע

שעתי השכר האך  למחשוב מקצועות המאופיינים בהסתברות נמוכהיש אחד 

בבתי ספר יסודיים )נמוך, כגון עובדים בשירותי דת, עובדי הוראה בהם ממוצע ה

     

          

         

          

     

          

       

           

      

                   
      

            
                          

      
(0.92)
(0.84)

           

                                   

                                            

 

   

   

   

   

   

                               
                             

      
          

                                
                   

(0.28)

(0.11)
(0.10)

(0.09)

      

(0.01)

                  
     

            

          

          

 5תרשים 

 **לימודהומספר שנות  *משלחי היד לפי רמת סיכון למחשוב
 2011, 25–64גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 
  .הלימוד של כלל המועסקים במשלח הידממוצע שנות * *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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אפשר לראות מצד אחר  .כבאיםו שוטריםכגון  ,ועובדי ביטחון (י ילדיםגנבו

, שכר שעתי ממוצע גבוהבאך  מקצועות המאופיינים בהסתברות גבוהה למחשוב

מבקרי חשבונות, תמחירנים כגון  – למחשוב בסיכון גבוהשלשאר המקצועות  יחסית

  ופקידי דואר.

 מגדר ולאום

לאום מוצגת למגדר וביחס לסיכון המת לפי ר במשק התפלגות שעות העבודה

 גבוה תעסוקה בסיכוןביהודים בולטת במיוחד -קבוצת הגברים הלא .7בתרשים 

התפלגות ב כאחד, יהודיות-קבוצת הנשים, יהודיות ולאממוקמת אחריה  .למחשוב

שיעור נמוך יחסית של , בסוגרת את הדירוג , וקבוצת הגברים היהודיםדומה

התפלגות מהותי בנו אימשתנה הלאום . נראה כי מחשובל תעסוקה בסיכון גבוה

  

  

  

  

  

  

  

                  

                 

              

 6תרשים 

 **לפי רמת סיכון למחשוב *שכר שעתי ממוצע
 2011, 25–64גילאי 

 

 .* ממוצע נע

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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-ההבדל בין יהודים ללאאך בקרב הגברים הנשים, סיכון בקרב לפי שעות העבודה 

 עוסקים בני כל לאוםשהשוני במקצועות מנובע ו ,בהתפלגותניכר היטב  יהודים

 . בהם

חי משל לפייהודים -גברים לאבקרב התפלגות שעות העבודה ב מתמקד 8תרשים 

יד מקצועיים  יבמשלח םה בני הקבוצה של משעות העבודהאחוז  50-מיותר  .יד

שיעור גבוה במיוחד בהשוואה לשעות העבודה  – בינוי ואחרים ,תעשייהתחומים ב

של מאופיינים בריבוי בתחומים אלו משלחי יד  יד. ימשלח םאותשל גברים יהודים ב

בהם מועסקים שהעיקריים  המקצועות תבדיק מקצועות בסיכון גבוה למחשוב.

 ,יהודים מראה כי רבים מהם מועסקים כעובדי בניין, נהגים, פחחים-גברים לא

חלה ירידה בשיעורי התעסוקה  מראה כי (2015פוקס ) מסגרים ומכונאים. ,רתכים

ייתכן כי  .1995–2011מהלך השנים ב (18–34גילי בצעירים ) של גברים ערבים

 7תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון למחשוב
 2011, 25–64לפי מגדר ולאום, גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 
  ם, דרוזים ואחרים.מוסלמים, נוצרי* *

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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תחומי על שינויים טכנולוגיים  שלה השפעה תחילתהירידה מוסברת בחלקה ב

 תעסוקה העיקריים של אוכלוסייה זו.ה

 1995–2011למחשוב:  תעסוקה לפי רמות הסיכון. מגמות ב4

לאחר שנבחנו רמות הסיכון למחשוב בהווה, סעיף זה יבחן את ההתפתחויות 

, 1995–2011המגמה בשוק העבודה הישראלי בשנים ת חינבתחום לאורך זמן. ב

 בסיכון גבוהמקצועות המדורגים המראה כי החלק היחסי של  ,9המוצגת בתרשים 

גידול בחלק ד בבד עם ב ,הולך ופוחת עם השניםכלל שעות העבודה מלמחשוב 

 8תרשים 

 התפלגות שעות העבודה של גברים לפי משלח יד
 2011, 25–64לפי לאום, גילאי 

 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקר כוח אדם של הלמ"סתונים: נ
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ירידה בחלקם ה כי עידמקצועות המדורגים בסיכון נמוך. מגמה זו מההיחסי של 

כבר  חלשה רציף,ליך היא תה מחשובלים בסיכון גבוה ורגמקצועות המדשל היחסי 

 .לפני כשני עשורים

 מקצועות העיקריים המדורגים בסיכון גבוהמאפייני התעסוקה במציג את  1לוח 

 כי חלקם בתעסוקה של מרבית המקצועותהתמונה המתקבלת מעידה  6.למחשוב

ובין בין השכלה  השלילי את הקשרהם  אף יםמשקפ נתונים. ה2011-ל 1995בין  פחת

 פקידי בנקסוכני ביטוח ולמעט . (לעיל 3תרשים ) למחשוב המקצועשל הסיכון רמת 

שיעורם של בעלי התואר , תואר אקדמיאחוז מהם בעלי  46-חברות אשראי, שכו

הוא  גבוה למחשוב מקצועות העיקריים בסיכוןבהמועסקים כלל בקרב האקדמי 

 . נמוך

                                                        
מדורגים בסיכון ובשוק העבודה  תשיעור השתתפות גבוה יחסיהמתאפיינים במקצועות   6

 גבוה למחשוב.

   

   

   

   

   

          

          

            

                                    

 9תרשים 

 1995–2011, *התפלגות שעות העבודה לפי רמת סיכון למחשוב
 25–64גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 *מקצועות עיקריים בסיכון גבוה. 1לוח 

שיעור ההשתתפות  מקצוע
 יחסי בכוח העבודהה

 (%-ב)
1995             2011 

שיעור 
בין השינוי 

1995  
 (%-)ב 2011-ל

שיעור בעלי 
תואר מכלל 
המועסקים 

 (%-בבמקצוע )

שעות 
עבודה 

שבועיות 
 (ממוצע)

 38 12 15- 4.80 5.62 מוכרים וזבנים

נהגי מכוניות 
)פרטיות, מוניות, 

מסחריות 
 ומשאיות(

3.54 3.16 -11 4 45 

 34 20 9- 2.55 2.82 כיריםמז

עובדים במוצרי 
מתכת )מסגרים, 
נפחים, פחחים 

 ורתכים(

3.61 2.22 -38 10 45 

 37 24 3 2.09 2.03 מנהלי חשבונות

 42 16 5 1.29 1.23 **מחסנאים

פקידי בנק וחברות 
 אשראי

1.01 0.82 -19 47 39 

 43 7 43- 0.70 1.30 עובדי עץ ונגרים

 34 14 6 0.67 0.63 קופאים

 41 46 3- 0.37 0.38 סוכני ביטוח

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על  *
ראוי , העומדת על גבול הסיכון הגבוה, אולם 0.64מדורגים ברמת סיכון אמנם מחסנאים  **

 בשל חלקם היחסי הגבוה בכוח העבודה. לציינם

 ניות החברתית בישראללחקר המדיבריק, מרכז טאוב -מקור: שביט מדהלה

 נתונים: סקר כוח אדם של הלמ"ס

את ו 7מחשובל מציג את המקצועות העיקריים המדורגים בסיכון נמוך 2לוח 

ה רשימה, העיקריים בסיכון גבוה למחשובהמקצועות רשימת בניגוד למאפייניהם. 

בשיעורים גבוהים של משכילים. שיעורי השינוי  תמאופיינ 2בלוח  תהמוצג

ירידה שנרשמה במקצועות גם הם חיוביים, והללו במרבית המקצועות  בתעסוקה

                                                        
מדורגים בסיכון והעבודה בשוק  תשיעור השתתפות גבוה יחסיהמתאפיינים במקצועות   7

 למחשוב. נמוך
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 שנרשמה ,למעט מקצוע הרפואה) יחסית בשיעורים נמוכים היאבחלקם בתעסוקה, 

, אולם נראה כי אין לכך קשר היחסי בתעסוקה ובחלקאחוז  24-ירידה של כ

 . למחשוב(

 *מקצועות עיקריים בסיכון נמוך. 2לוח 

תפות שיעור ההשת מקצוע
 היחסי בכוח העבודה

 (%-ב)
1995             2011  

שיעור 
בין השינוי 

1995  
 (%-)ב 2011-ל

שיעור בעלי 
תואר מכלל 
המועסקים 

 (%-בבמקצוע )

שעות 
עבודה 

שבועיות 
 (ממוצע)

אדריכלים  2.62 3.41 30 96 44
**ומהנדסים  

מורים ביסודי,  2.34 2.87 23 66 30
חינוך מיוחד 

 ואחרים

עובדי ביטחון  1.65 2.22 34 24 41
)שוטרים, בלשים, 

 כבאים(

מנהלי חברות  1.71 1.82 6 56 47
ומנכ"לים במגזר 

 העסקי

מנתחי מערכות  0.69 1.77 158 91 44
ובעלי משלח יד 
אקדמי במדעי 

 המחשב

מורים בתיכונים  1.51 1.46 3- 90 30
 ובחטיבות הביניים

 אחיות מוסמכות 1.01 1.13 11 67 37

 רופאים 1.24 0.95 24- 100 45

 גננות 0.57 0.84 48 48 32

מרצים במוסדות  0.47 0.60 27 97 31
 -לעאקדמיים ו
 תיכוניים

  

               

      

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על  *
 ** ללא מהנדסים בתחום מדעי המחשב.

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -מקור: שביט מדהלה

 נתונים: סקר כוח אדם של הלמ"ס
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 העובדים מאפיינירמת הסיכון למחשוב והתפתחויות בשוק העבודה לפי 

בין של עובדים שונים שעות העבודה של מוצגים השינויים בחלק היחסי  10בתרשים 

 מציגהתרשים בחלוקה לפי מגדר ולאום. ולמחשוב לפי רמת סיכון , 2011-ל 1995

לתעסוקה במקצועות  למחשובמעבר מתעסוקה במקצועות בסיכון גבוה  לש מגמה

בקרב נשים, ובפרט  אצל. עם זאת, כאחדבקרב נשים וגברים  ,בסיכון נמוך ובינוני

במקצועות ודה שעות עבהיחסי של  ןיהודיות, נרשמה ירידה חדה יותר בחלק-לא

. אצל גברים יהודים עיקר העלייה נרשמת במקצועות בסיכון למחשוב בסיכון גבוה

 .למחשוב נמוך

 בקרבשעות העבודה של מציגים את השינוי בחלק היחסי  'ב' וא11ם מיתרשי

, בין תואר אקדמי, בהתאמה שאינם בעליבעלי תואר אקדמי ומועסקים  מועסקים

חל מעבר בקרב מועסקים בעלי תואר אקדמי  . נראה כי2011-ו 1995השנים 

 ובעיקר אל ,בלתי מקצועייםמקצועיים ומשלחי יד מקצועות השייכים לבמתעסוקה 

 10תרשים 

 1995לעומת  2011שינוי בחלק היחסי מכלל שעות העבודה, ה
 25–64לפי לאום, מגדר ורמת סיכון למחשוב*, גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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ומקצועות ניהול חופשיים וטכניים,  מקצועותהמדורגים בסיכון גבוה, לכיוון 

גידול ה. מחשובל מדורגים בסיכון נמוך ובינוניה מקצועותובפרט לכיוון  – תפקידּוו

של בעלי תואר אקדמי נרשם בעיקר במקצועות עובדי הוראה בבתי  ות העבודהשעב

יסודיים ובגני ילדים, עובדי מעבדה רפואית ואחיות, מנהלים בכירים, הנדסאי  ספר

היחסי של  םבחלקפיחות הבתרשים מחשבים, מהנדסים ואדריכלים. בולט 

ינויים בשעות מבדיקה של הש .משלח יד אקדמיבלמחשוב מקצועות בסיכון נמוך 

מוסבר פיחות נמצא כי עיקר ה זההעבודה במקצועות המשתייכים למשלח יד 

 ירידה בחלקם היחסי של רופאים.ב

 צות הבריתראה כי בדומה למגמות שאותרו בשוק העבודה בארמ 'ב11תרשים 

(Autor and Dorn, 2013),  גם בשוק העבודה בישראל העלייה בתחום השירותים

, ובפרט במקצועות שאינם בעלי תואר אקדמיד בקרב מועסקים הייתה גבוהה במיוח

 . למחשוב בתחום זה המדורגים בסיכון בינוני

מקצועות של ה היחסי םירידה בחלקמבליטים את השני התרשימים 

 חלה גם . ירידה זובינוי ואחרים ,יד מקצועיים בתעשייה יהמשתייכים למשלח

, כגון מנהלי עבודה בתחום בלמחשו במקצועות שאינם נחשבים בסיכון גבוה

 המכונות ומכונאי מכונות.
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 11תרשים 

 1995לעומת  2011שעות העבודה, מהשינוי בחלק היחסי 
 25–64גילאי  **,ורמת סיכון למחשוב* , לפי משלח ידבקבוצת ההשכלהכאחוז מכלל שעות העבודה 

 

 .2011במחירי  ,משלחי היד מסודרים בסדר עולה )משמאל לימין( לפי שכר שעתי* 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * *

 יניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר המדבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 כוח אדם של הלמ"ס יסקרנתונים: 
 

 בעלי תואר אקדמי.א

 תואר אקדמי ללא.ב
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, למחשובצגת התפלגות שעות העבודה במקצועות בסיכון גבוה ומ 12תרשים ב

במשלחי  ותמתרכזרבות כי שעות עבודה ניכר . משקכשיעור מכלל שעות העבודה ב

 .תּופקידהבמקצועות בינוי ואחרים ו ,מקצועיים בתעשייהעובדים  הבקטגוריהיד 

מקצועיים עובדים מנהלים וקרב ובבמקצועות חופשיים וטכניים , אתלעומת ז

 שיעור שעות העבודהיש לציין כי  .שיעורים נמוכים מאוד עד אפסייםה בחקלאות

 בכל רמות הסיכוןמכלל שעות העבודה במשק, של עובדים מקצועיים בחקלאות 

 . אחוזכומסתכם ב ,מאודממילא נמוך , הוא למחשוב

ניתן לראות כי , 2011-ל 1995בין  העבודה שעות השינויים בהתפלגות נתמבחי

. "בינוי ואחרים ,מקצועיים בתעשייה"יד המשלח בנרשמה בתקופה זו עיקר הירידה 

משלח בלמחשוב במקצועות בסיכון גבוה בחינה מעמיקה של שיעורי שעות העבודה 

מסגרים, רצפים, רתכים ו ,פחחיםקרב בעיקר בחדה ירידה על צביעה מ יד זה

  .מקצועות מתחום הפקידותבירידה קלה נרשמה גם . תופרים, צבעים וסיידים

של עובדים בסיכון גבוה ריכוז נמוך של שעות עבודה המתאפיינים בבמשלחי היד 

 . בלבד מזערייםהם שינויים ה)למשל מנהלים( 

 12תרשים 

 *התפלגות שעות העבודה במקצועות בסיכון גבוה למחשוב
 25–64, כאחוז מכלל שעות העבודה במשק, גילאי **לפי משלחי יד

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 
 .2011במחירי  ,משלחי היד מסודרים בסדר עולה )משמאל לימין( לפי שכר שעתי* *

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 כוח אדם של הלמ"ס יסקרנתונים: 
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ה לפי בחלוק ,קשר בין השינוי בתעסוקה בשנים האחרונותמציג את ה 13תרשים 

 ובחלק השינוי שיעור צגותרשים מב הסתברות הממוצעת למחשוב.ובין ה ,יד ימשלח

של  למחשוב ההסתברות הממוצעתלפי  העבודה, שעות סךמ יד משלח כל של היחסי

מקצועות בעלי , מנהלים וםיאאקדמקרב בכי נראה  (.1עד  0-)מ אותו משלח יד

, למחשובגבוה  בסיכוןמקצועות בעובדים מיעוט בהמתאפיינים חופשיים וטכניים, 

ת, בפקידּואילו , ו2011-ל 1995תעסוקה בין השנים ניכרת העלייה הגדולה ביותר ב

חלקו יחסית בקטנה ירידה נרשמה , למחשובגבוה  בסיכוןמשלח יד המתאפיין 

כי במשלחי יד  ראות. מעניין ל)חלקו בכלל שעות העבודה במשק( בתעסוקה

ירידה בחלק היחסי  ניכרת (גבוהה–בינונית) צעתהמאופיינים ברמת סיכון ממו

שינויים ניכרים במשלחי היד המאופיינים ברמה גבוהה של סיכון דווקא תעסוקה, וב

משקלו של כל משלח יד יש לזכור כי  עבודה.ההיחסי של שעות בחלק למדי קטנים 

גמות השינוי מסותרות את  כך שהמגמות המתוארות כאן אינןבשוק העבודה שונה, 

ועובדי סוכנים קרב ב .לעיל( 9בכלל שוק העבודה )תרשים רמת הסיכון למחשוב לפי 

שעות העבודה. בבחינת החלוקה עלייה בחלק היחסי של  נרשמהמכירות ושירותים 

מקצועות המשתייכים של ירידה בחלק היחסי הפנימית במשלח היד התגלתה 

 חום השירותים. לתחום המכירות, ומנגד עלייה בחלק היחסי של מקצועות מת

מסקנה דומה לזו עולה , 'בו 'א11ם מיתרשיממצאי בצירוף  ,13מתרשים 

מעבר למקצועות חל  1995–2011שנים מהלך הבלעיל:  9בתרשים  המומחשת

בתחומי משתייכים למשלחי היד , הבינוני ונמוךהוא  להם למחשובשסיכון שה

 ים. אקדמיה עותמקצוהוהניהול טכניים, החופשיים והמקצועות השירותים, ה
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 בלתי מועסקיםפרטים 

8בלתי מועסקיםה הפרטיםנתוניהם של 
את התמונה המתקבלת מבחינת  יםמשלימ 

בלתי מועסקים פרטים השיעור מציג את  14. תרשים מצב המועסקים בשוק העבודה

בדומה למגמות שנצפו  לפי ההסתברות הממוצעת למחשוב. השונים ידה יבמשלח

משלחי היד המדורגים ב ור הבלתי מועסקים גבוה יחסיתשיעעבור מועסקים, 

 בלתי מקצועייםבקרב עובדים  , ובעיקרבממוצעלמחשוב גבוהה בהסתברות 

                                                        
החודשים  12שעבדו במהלך  מחפשי עבודה באופן פעילכ "בלתי מועסקים" מוגדרים  8

 האחרונים.

 13תרשים 

 השינוי בחלקם היחסי של משלחי היד מכלל שעות העבודה,
 1995לעומת  2011
 25–64, גילאי *למחשוב לפי רמת הסיכון

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 : מעטים מהם משתייכיםהפךלו ,ואחריםבינוי  ,מקצועיים בתעשייהעובדים ו

 .בממוצע למחשוב בהסתברות נמוכההמתאפיינים יד המשלחי ל
 

 50-בלתי מועסקים מראה כי כפרטים אפיינים בחינה של הרכב המקצועות המ

תמונת  תלקבלהם בעלי מקצועות בסיכון גבוה למחשוב. חברי הקבוצה אחוז מ

 ביןמציג את התפלגות הבלתי מועסקים  15תרשים  ,עומק על הרכב המקצועות

בלתי  משלחי ידקרב העוסקים בבכי כר ני. למחשובסיכון רמת ה לפימשלחי היד 

חלק גדול מהבלתי  ,מקצועיים בתעשייהעובדים ות פקידּו עובדי, מקצועיים

 . למחשוב מועסקים הם בעלי מקצועות המדורגים ברמת סיכון גבוהה
  

 14תרשים 

  במשלחי היד *שיעור הבלתי מועסקים ורמת הסיכון למחשוב
 2010–2011, 25–64גילאי 

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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אחוז  31-כ 2010–2011בשנים  ,מחיפוש עבודהביחס למחוסרי עבודה שנואשו 

. בחינה של המקצועות םשאין עבודה במקצועהסיבה לייאושם היא העידו כי  הםמ

 60-מראה כי כ באותן שניםמחיפוש עבודה  את אותם פרטים שחדלום המאפייני

למחשוב. בממצא זה יש  בעלי מקצועות המדורגים בסיכון גבוהאכן מהם  אחוז

גבוה למחשוב במקצועות בסיכון העוסקים של מפני הנטייה אזהרה משום תמרור 

 .עסוקהתהמעגל מעוניינים להשתייך ל יו, אף שהמחוסרי עבודהעצמם את למצוא 
  

                         
        

       
       
         
       

       
        
        

            

                           
      
        

        
        
       

            

          

          

  

  

   

  

  

   

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15תרשים 

  התפלגות הפרטים הבלתי מועסקים
 2010–2011, 25–64ומשלח יד, גילאי  ב*לפי רמת הסיכון למחשו

 

 .Frey and Osborne (2013)ג רמת הסיכון מתבסס על * דירו

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלבריק, -שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 זרקור: אפיון התעסוקה לפי קבוצות גיל

של המקצועות למחשוב ולפי סיכון הבחינת התפלגות שעות העבודה לפי רמות 

 ניכר חלק (15–24) מראה כי בקבוצת הגיל הצעירה ביותר( 16)תרשים קבוצות גיל 

. למחשוב גבוה בסיכוןהנמצאים משעות העבודה מסופק על ידי עובדים במקצועות 

עדיין לא פיתחו לרוב  הגילים זטווח במועסקים , לנוכח העובדה שאינו מפתיע הדבר

אינם דורשים השכלה ש זמניים מקצועותם מועסקים לרוב בהבהתאם ו ,קריירה

 . והכשרה

 15–24 בקרב גילאי, הגיל האחרותקבוצות מועסקים בל השוואהב יתרה מכך,

מקצועות בסיכון של  שעות העבודה נתחב אחוזים( 5ביותר )קטנה הירידה ה נרשמה

בנתח שעות העבודה של ביותר  דולה. לעומת זאת, הירידה הגלמחשוב גבוה

, אחוז 19-כ – ומעלה 65נרשמה בקבוצת הגיל גבוה למחשוב   מקצועות בסיכון

בשאר קבוצות הגיל. הירידה  אחוזים, 5–10-של כ ,ירידות מתונות יותרלעומת 

ות אבעיקר במקצועות מוכרים, תופרים, עובדי חשבונומעלה משתקפת  65בני בקרב 

 מספר המועסקים מתקבלת התפלגות דומה. ה לפיוקופאים. גם בבדיק

אחוזים משעות העבודה  8-סיפקו כ 15–24, מועסקים בגילי 2011לפי נתוני 

אחוז משעות העבודה בקרב גילאים אלו הם במקצועות המשתייכים  30-במשק. כ

שיעור גבוה ביחס לגילאי  –עובדי מכירות ושירותים למשלחי היד סוכנים ו

 (. 17תרשים התעסוקה העיקריים )

 

 )המשך בעמ' הבא(
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בהם שכר שהבמשלחי היד צעירים מועסקים בשיעורים נמוכים ככלל, נראה כי 

, . לעומת זאתוניסיון כישוריםהשכלה, , שכן משלחי יד אלו מצריכים גבוהנחשב 

 מקצועיים בתעשייה, בינוי ואחרים יש שיעור עובדים במשלחי היד בקטגוריית 

גבוה יחסית של תעסוקת צעירים, אף שלמקצועות אלו דרושות לרוב הכשרה 

מקצועיים ה תחוםצעירים בהעובדים ה ומיומנות מקצועית. בחינה מעמיקה של

 בעיקרוב, בתעשייה מראה כי מרביתם עובדים במקצועות בסיכון גבוה למחש

 מסגרים, עובדים בתחום החשמל והאלקטרוניקה, מכונאי רכב ונהגי משאיות.כ

 

 

 16תרשים 

  *התפלגות שעות העבודה לפי קבוצת גיל ורמת סיכון למחשוב
 2011-ו 1995

 

 .Frey and Osborne (2013)דירוג רמת הסיכון מתבסס על * 

 בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 ,15–24עובדים בגילי בהם מועסקים שלמחשוב בסיכון גבוה המקצועות  מבין

בחנויות מוכרים וזבנים מלצרים, ות ופקידי משרד, מזכירּועובדי העיקריים הם 

בסיכון גבוה שאינם בקרב אותם גילאים העיקריים ות . המקצועובבתי כלבו

 9בילדים, טכנאי מחשב, סוכנים טכניים ועובדי ביטחון.טיפול  הם למחשוב

 

  

                                                        
  .(2015)על תעסוקת הצעירים בישראל ראו פוקס  להרחבה  9

        -  

        -  

   

   

   
  

  
    

      

  

   
   

  

  

                    
       
       

        
      
        

       
        
         

             

        
       
      
        

       
        
       

   

   

       
      

 17תרשים 

  2011התפלגות שעות העבודה לפי משלח יד וקבוצת גיל, 

 

 לחקר המדיניות החברתית בישראל בריק, מרכז טאוב-שביט מדהלהמקור: 

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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 השלכות והמלצות .5

 טווח של שני עשוריםבלפיו שאפשרי מצביעים על תרחיש  עד כההנתונים שהוצגו 

משק הישראלי משעות העבודה באחוז  40-ככיום מספקים המועסקים  יוחלפו

ימשך, מעידה שלפי התחזיות ת. המגמה הנוכחית, אוטומטיות מכונותבמחשבים וב

, למחשוב בסיכון גבוה הנמצאים ,חזרתיותב המאופייניםשלחי יד על מעבר ממ

נוסף על כך, יש מקצועות  .נמוךו בינוניהוא למחשוב שלהם סיכון שהשלחי יד מל

ה והכישורים שיידרשו מהמועסקים שאמנם לא ישתנו בהגדרתם, אך מהות העבוד

 ישתנו כליל. בהם

 ,מעבר להשלכות הברורות מאליהן של השינויים הצפויים בשוק העבודה

עלולים למצוא את עצמם במקצוע שאינו מהמועסקים כיום רבים המנבאים כי 

לחוסר מעמידים בסיכון  שינויים אלושהרי קיים עוד, או השתנה בצורה דרסטית, 

כפי שהוצג בסעיפים קודמים, וצות הפגיעות ביותר באוכלוסייה. את הקבתעסוקה 

-גברים לאלכמו גם שכר עבודה נמוך, וחוסר השכלה אקדמית כמו עובדים תכונות ל

מקצועות המצויים גבוה עם  מתאם יש ,15–24מועסקים צעירים בגילי ו יהודים

 ,אלועובדים לאוכלוסיות מראש  לדאוגעולה הצורך  ,לפיכך. למחשובבסיכון גבוה 

עקב מחסור במיומנויות ובכישורים ששוק  חוסרות עבודהלמהפיכתן להימנע מכדי 

 .החדש מצריךהעבודה 

 מותאמות הכשרות מקצועיות

בשוק העבודה להתרחש שינויים הצפויים עם הלהתמודד כלי מדיניות המאפשר 

ת להיות מותאמוהכשרות על ההוא הכשרות מקצועיות.  אליהם להיערךו העתידי

הרקע בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, על סמך לנפלטים משוק העבודה ייחוד ב

 – לעבר שוק העבודה העתידי מוכוונות להיות ועם זאת ,םההמקצועי שלהם וכישורי

בחון את יש ל ,בתוך כך מקצועות העתיד, מאפייניהם והמיומנויות שיידרשו עבורם.

הן את מידת התאמתן לקבוע  כדי ,כיוםהמדינה שמממנת ההכשרות המקצועיות 

  .את מידת נחיצותן לשוק העבודה העתידילזכאים והן 

שני מסלולים להכשרה  10כיום מפעילה המדינה במסגרת שירות התעסוקה

רים מסלול שוב   (2; )האגף להכשרה מקצועיתממשלתיים של קורסים ( 1) :מקצועית

ת הקורס שהוא מחוסר העבודה בוחר א זהבמסלול  – לסבסוד הכשרה מקצועית

                                                        
ההתמקדות היא יש גופים נוספים המפנים למסלולי ההכשרה הקיימים. במחקר הנוכחי   10

 היותו הגוף הגדול ביותר במשק המספק מענה למובטלים.תעסוקה, בשל בשירות ה
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סיים  שהמשתתףבתנאי ו בתום הקורס, 11.ואת מוסד הלימודיםבו מעוניין להשתתף 

 .(2015)משרד הכלכלה,  ועלותמשתתפת במימון חלק מהממשלה  ,בהצלחה ותוא

לפי נתוני שירות ל ב, אלמובטלים רביםהיו יכולים להועיל אלו  םכליאמנם 

הפוקדים את לשכות  עבודהכחצי מיליון מחוסרי , מקרב (2014) התעסוקה

למסלול הופנו  1,649רק  – והופנו להכשרות אל אחוז, פחות מבשנה התעסוקה

המופעלים באמצעות האגף להכשרה ממשלתיים לקורסים  2,276עוד ו ,השוברים

כדאי להרחיב את אף וי וארעל כן,  .(2015, דיווח אישי משירות התעסוקה) מקצועית

 בעשרות אחוזים.חוסרי עבודה הכשרות מקצועיות למהשימוש ב

 2008–2013מקבלי השוברים בשנים בקרב שירות התעסוקה ל סקר מקיף ש

האוכלוסיות העיקריות של מקבלי השוברים, ואם  הןמי ,רשאבין ה ,בדק

כי השכר  מעליםממצאי הסקר  12.עבורםמועילה ההשתתפות בקורס הייתה 

ורובם לא היו יכולים לממן את בלבד,  שקל 4,500החציוני של מקבלי השוברים היה 

 ההכשרה בעצמם. 

קיימות במסגרת המתמנתוני הסקר בעניין ההכשרות המקצועיות העיקריות 

הכשרה הקורסים המובילים יש  קרב, מסתמן כי ב(3)לוח  מסלול השוברים

 שכר כגון הנהלת חשבונות, חשבי ,מחשובמקצועות המדורגים בסיכון גבוה לל

משתלבים בעבודה במקצוע, האלה נראה כי בוגרי הקורסים ופקידי שכר. עם זאת, 

. לעומת זאת, למחשוב וכך גם מרבית מסיימי הקורסים במקצועות בסיכון בינוני

כגון משלחי יד  ,למחשוב בסיכון נמוך סווגיםמרבית בוגרי הקורסים במקצועות המ

ע. דווקא אינם משתלבים בעבודה במקצו ,ניהולהרות ומקצועות ים, סּפיאקדמ

בוגרי הקורסים במקצועות המדורגים בסיכון גבוה  ם בשוק העבודה שלהשתלבות

עבור מקצועות אלו רלוונטי יש לזכור כי התרחיש השכן אינה מפתיעה, למחשוב 

, שינויים מבניים אמורעשור או שניים. מעבר לכך, כטווח של י, ומתייחס לעתידהוא 

ובדים ולהוביל דווקא לצמיחה להשפיע על הביקוש לע עשוייםבענפים מסוימים 

עולה היא ה. השאלה שתנהבהם מ, גם אם אופי התעסוקה ענפיםאותם בתעסוקה ב

 ותבמקצועשל בוגרי הקורסים בשוק העבודה השתלבות לאי  יחסדווקא ב

חוסר בהקשר זה:  המדורגים בסיכון נמוך. כמה הסברים מתקבלים על הדעת

ייתכן כי יש עודף היצע  רו אליהם;שהוכשהתאמה של מקבלי השוברים למקצועות 

המספקים את וכן ייתכן כי מוסדות הלימוד  ;מהמקצועותכמה עובדים בשל 

                                                        
ומוסד לימודים מתוך רשימה של מוסדות  ,קורסים העומדים בקריטריונים מסוימים  11

 רים.ּכמּו
 על במענה הטיה . נמצאה2008–2013 בשנים השוברים אחוז ממקבלי 53-הקיף כ הסקר  12

 חזקות. אוכלוסיותכיוון ל הסקר
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של מסיימי השמה הסיכויי  וכך נפגעיםמקנים הכשרה מספקת,  ההכשרה אינם

 . הקורס

 של לשכת התעסוקההקורסים המובילים במסגרת מסלול השוברים  20. 3לוח 

מספר  משלח היד של הקורס
 לומדים

  מקצוע
במחסור 

 במשק

השתלבות 
בעבודה 
 במקצוע

רמת הסיכון 
 *של המקצוע

 גבוהה כן   315 הנהלת חשבונות

 משלחי יד 
 ים אחריםימאקד

 נמוכה לא   210

 נמוכה חלקית   199 קוסמטיקה, איפור, מניקור

 בינונית חלקית v 191 תכנות

משלחי יד חופשיים 
 וטכניים אחרים

 וכהנמ חלקית   147

 גבוהה כן   145 חשבי ופקידי שכר

 עובדים בחקלאות, 
 בבינוי ובתעשייה

 גבוהה כן   144

 גבוהה כן   138 מזכירּות רפואית

 נמוכה חלקית v 126  גרפיקה

 עיצוב אתרים, 
 תקשורת מחשבים

111 v נמוכה חלקית 

 בינונית כן v 81 נהגי אוטובוס

 מפעילי מכונות 
 ונהגים אחרים

81 v בינונית ןכ 

 בינונית חלקית   77 סוכנים ושירותים אחרים

 נמוכה חלקית   71 מאמנים אישיים

 נמוכה לא   66 סּפרים

 בינונית כן   59 מחסנאים

 בינונית חלקית   58 סוכני נסיעות

 נמוכה חלקית   57 מטפלות בילדים

 נמוכה לא   40 מקצועות ניהול אחרים

 בינונית כן   39 טכנאי ייצור ודומים

 .Frey and Osborne (2013)* דירוג רמת הסיכון מתבסס על 
 (2014) מקור: שירות התעסוקה
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כלי אחר המאפשר התמודדות עם השינויים הצפויים הוא עדכון שוטף של 

התאמה של  אפשרלכדי תכניות הלימוד במוסדות האקדמיים ואף בבתי הספר, 

 ם ובשוק העבודה. ההכשרות הנרכשות לקדמה הטכנולוגית בתחו

שתפקידה יהיה להקים יחידה  ניתן ,ל הגורמים הרלוונטייםלם בין כואיתצורך ל

מוסדות ההכשרה,  עםבאופן שוטף. יחידה זו תעבוד  בתחוםרכז את הטיפול ל

ים, בתי ספר, רשות התעסוקה, יחידות הכשרה בצבא ואף ימוסדות אקדמ

אום יקים. היחידה תדאג לתהסתדרות העובדים, ארגוני עובדים אחרים ומעסי

 עדכון שוטף של כלל הגופים בנוגע לשינויים הצפויים בשוק העבודה בעתיד. לו

 סיכום .6

בשוק העבודה העתידי ביחס  להתרחש לאתר מגמות ושינויים הצפויים פרק זה נועד

מגמות חשיבותם של ה .הטכנולוגיות, בעקבות ההתפתחויות לשוק העבודה כיום

עתיד ומרחיקות לכת על נרחבות נובעת מהיותם בעלי השפעות  הללושינויים הו

 המשק כולו.

שלוש רמות לפי  צגה תמונת מצב של התפלגות התעסוקה בשוק העבודהוהפרק ב

על פי . (0.7( וגבוהה )מעל 0.3–0.7(, בינונית )0.3-: נמוכה )פחות מלמחשוב סיכון

דה במשק הישראלי משעות העבואחוז  40-מספקים כהמועסקים  ,התרחיש הצפוי

 .טווח של שני עשוריםמכונות בבמחשבים ובבסיכון גבוה להיות מוחלפים מצויים 

אם כי  ,במדינות אחרותשלזו דומה מגמה בישראל כי הלאומית עולה -ביןהשוואה מ

קטן  למחשובגבוה בסיכון מקצועם שעובדים השל ם בשוק העבודה הישראלי חלק

 .יחסית

ו מקצועות שלא יושפעו מההתפתחות הטכנולוגית , צפוי כי יהיממצא זהלצד 

, ההתפתחות הטכנולוגית מפחיתה אמנם Autor and Dorn (2013)כלל. כפי שמצאו 

את העלות של ביצוע משימות חזרתיות הניתנות לקידוד ולביצוע באמצעות מחשב, 

מות שירות הדורשות נוכחות אך היא בעלת השפעה שולית על העלות של משי

 . אנושית

שוב לציין כי ההתפתחות הטכנולוגית אמנם מביאה להיעלמות של מקצועות ח

זאת צפויה כניסה של מקצועות חדשים לשוק, שיהיו  לצד משוק העבודה, אך

נחוצים בעקבות התפתחות זו. מחקר שנערך באנגליה ובוויילס מצא כי החדשנות 

ך הכל היא במהלך השנים, וכי בס כחידההטכנולוגית יצרה יותר משרות ממה שה

הביאה לידי הגדלת נתח העובדים בעבודות המתאפיינות בטיפול באחרים ובסיעוד 
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 ,.Stewart et alעל חשבון הקטנת נתח המועסקים בעבודות הדורשות כוח פיזי )

2015.) 

 המקצועות העיקריים הנמצאים בסיכון גבוה למחשובעוד עולה מהפרק כי 

מבוססות על נוהלי ביצוע קבועים, כגון עבודות ידניות הוב מאופיינים בחזרתיות

לעומת זאת, המקצועות המצויים  עובדי מזכירּות, מנהלי חשבונות וסוכני ביטוח.

אינטליגנציה רגשית בסיכון נמוך למחשוב מאופיינים ביצירתיות, ביכולת שכנוע וב

השכלה גבוהה היא גם מורים, מהנדסים, עובדי ביטחון ורופאים.  למשל –וחברתית 

, ומנגד, למחשוב רבים מהמועסקים במקצועות בסיכון נמוך שליין משותף מאפ

השכלה נמוכה נמצאת במתאם עם סיכון גבוה למחשוב. כמו כן, סיכון גבוה 

יהודים -גברים לא מועסקים צעירים,למחשוב נמצא קשור למקצועות המאופיינים ב

 ובעלי שכר נמוך. 

 ירידה בתעסוקהלאת התחזית אכן תואמות  1995–2011המגמות שנצפו בשנים 

שעות של ירידה בחלק היחסי נרשמה . גבוה למחשוב מקצועות המוגדרים בסיכוןב

מקצועות המוגדרים בסיכון של עלייה בחלק היחסי לצדה , ואלומקצועות ב העבודה

השכלה חסרי ממעבר של מועסקים  הרובב תנובע עלייה זו. למחשוב בינוני ונמוך

, המשתייכים מתחום השירותיםלמקצועות  ובייחוד – וגבוהה למקצועות אל

 .למחשובבינוני הסיכון לקטגוריית ה

מדיניות לפעולות  אפשרויות הוצגותמונת המצב שהוצגה והצפי העתידי, על רקע 

להתמודד עם השינויים הצפויים: יצירת הכשרות מקצועיות כדי הנדרשות 

בבתי הספר  ניות הלימודמותאמות והרחבת השימוש בכלי זה, עדכון שוטף של תכ

 . תחום, והקמת גוף שירכז את הטיפול בובמוסדות אקדמיים
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 יםנספח

 לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סיווג המקצועות למשלחי יד

 ,"1994 ,היד משלחי של האחיד הסיווג" את הכינה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 הסיווג במפתח מופיעות שהן כפי, לאומי-ןהבי העבודה ארגון של ההמלצות סמך על

 .הישראלי למשק , ולאחר התאמתןISCO-88 לאומי-ןהבי

 שהעובד והעיסוקים הפעילויות מכלול הוא יד משלח בסיווג: יד משלח הגדרת

 מסוים יד משלח למילוי הנדרשת ההשכלה רמת. עבודתו במקום למעשה מבצע

 היד שלחימ בחלוקת כבר מתבטא זה עיקרון. לסיווג המרכזי לעיקרון הפכה

 המסווג, המנהלים סדר זה מכלל יוצא. השכלה רמת של יורד סדר לפי ,"סדרים"ל

 .סמכות רמת לפי

 הסדרים: תוכן

, והטבע החיים מדעי בשטחי העובדים אקדמאים :אקדמי יד משלח בעלי – 0 סדר

 בחינוך, והחברה הרוח במדעי, ובמשפט בחוק, ברפואה, במחשבים, בהנדסה

 בעיקר עוסקים זה בסדר יד משלח בעלי .יסודיים-ועל קדמייםא במוסדות ובהוראה

. ל"הנ בתחומים שונות לבעיות כפתרון, מדעיות שיטות וביישום מחקרים בעריכת

 באוניברסיטאות כלל בדרך הנרכשת גבוהה השכלה רמת נדרשת וכאל מעובדים

 .אחרים מוכרים אקדמיים ובמוסדות

 משימות המבצעים עובדים כולל :וטכניים חופשיים מקצועות בעלי – 1 סדר

 לאקדמאים כעוזרים, מדעי ידע וביישום מדעי בפיתוח, במחקר טכניות עזר

, ספורטאים כמו חופשיים מקצועות בעלי גם כלולים. 0 בסדר שצוינו בתחומים

 ובתחומים ברפואה, בהוראה יד משלחי בעלי וכן, אקדמאים-לא דת ואנשי מעצבים

 .אקדמית-ולא תיכונית-על השכלה מהם שנדרשת, אחרים

 חוקים, מדיניות קביעת בתהליכי המשתתפים עובדים כולל :מנהלים – 2 סדר

 ובארגון בניהול, ממשלתי-ולא ממשלתי במישור החלטות בקבלת, תקנות או

 .השכלה לרמת קשור אינו זה סדר. שנקבעה מדיניות ובביצוע ומוסדות מפעלים

 בסדר יסווג אשר, אדמיניסטרטיבי ניהולב תפקידו שעיקר מנהל בין הבחנה נעשתה

 המתאים המקצועי בסדר יסווג אשר ,מקצועית עבודתו שעיקר מנהל לבין, זה

 (.כרופא יסווג חולים בבית רפואית מחלקה מנהל: לדוגמה)

, תיוק הן בהם העיקריות שהפעילויות יד משלחי כולל פקידות: עובדי – 3 סדר

, מזכירות עבודות מבצעים העובדים. מידע והספקת חישובים ביצוע, חומר אחסון

, דואר בשירותי הקשורות פקידותיות משימות וביצוע משרדי מיכון הפעלת, כתבנות

 על המפקחים הפקידים את גם כולל זה סדר. ישיבות יומני ובניהול בכספים בטיפול
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 המינוח לפי, מחלקות למנהלי סמכות שווי מפקחים לפקידים הכוונה: ואל עובדים

 .המדינה שירות נציבותב וגהנה

 בתפקידי העוסקים עובדים כולל :שירותים ועובדי מכירות עובדי – 4 סדר

 ושל טובין של המכירות ואת הקניות את מבצעים הם. ובקמעונות בסיטונות מסחר

בסדר  כלולים כן. לקונים מוכרים בין כמתווכים משמשים או, שונים שירותים

 ושל החברה של יומיים-םהיו בצרכים הקשורים שירותים במתן העוסקים עובדים

 .אחרים ובשירותים בסיעוד, ואוכל הארחה בשירותי, המשפחה

 עבודות המבצעים עובדים כולל :בחקלאות מקצועיים עובדים – 5 סדר

 גידול; מעורב ומשק חיים בעלי, מטעים, וירקות שדה גידולי: בחקלאות מקצועיות

 .דגים וגידול דיג, ושימורם יערות

 אחרים: מקצועיים ועובדים בבינויו בתעשייה מקצועיים עובדים – 6–8 סדר

 ובבתי בתעשייה ייצור בתהליכי העוסקים מקצועית והכשרה ידע בעלי עובדים כולל

 פשוט ציוד באמצעות או תעשייתי מיכון באמצעות, משוכלל ציוד באמצעות, מלאכה

 .וחציבה כרייה ועובדי בנייה עובדי, נהגים, ימאים כאן כלולים כן כמו. ידני או

 מהם שנדרשת יד משלחי בעלי עובדים כולל :מקצועיים-בלתי עובדים – 9 סדר

 כלל בדרך מבצעים הם. כלל השכלה מהם נדרשת שלא או, יסודית ברמה השכלה

 .גופני כוח מאשר וידע הכשרה פחות בהן שנדרשים עבודות
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 עובדי קבלן בישראל

 נעם גרובר

  תקציר

עובדים המועסקים : עוסק רבות בתופעת עובדי הקבלן בישראלהשיח הציבורי 

נחותים לעומת עובדים לרוב אשר זכויותיהם ותנאי העסקתם  ,דרך צד שלישי

בשוני המהותי שבין שתי הן בממדי התופעה והן פרק זה יתמקד . בהעסקה ישירה

עובדי . עובדי קבלן כוח אדם ועובדי קבלן שירות –עובדי הקבלן הקבוצות של 

והיקף  ,צעירים יחסית לכוח העבודה הישראליהם אנשים קבלן כוח אדם 

ובדי קבלן שירות הם מבוגרים יותר, עלעומתם  .העסקתם נמצא במגמת ירידה

. והיקף העסקתם נמצא במגמת עלייה נמוכים יותר דמוגרפיים-הסוציום המאפייני

ממדי כי השגויה חוסר ההבחנה בין שתי קבוצות אלו הוא המקור לתפיסה 

עומד על כלל והפרק , עולםבמקובל התופעה בישראל יוצאי דופן בהשוואה ל

וכות בחלקו האחרון עוסק הפרק בפתרונות לבעיות הכר .ההבדלים ביניהן

הפער בין הזכויות של עובדי הקבע ושל  יש צורך להקטין את .בהעסקה קבלנית

עם . מרכזי לתעסוקה זמנית או עקיפההגורם זהו הכיוון שמ ,העובדים הזמניים

 לשכור ולפטר עובדים צעדים שיפגעו ביכולת המעסיקיםמנע מילהיש , זאת

עלות את שיעור הל עלולשהדבר  כיווןמ, יניותיבהתאם לנסיבות כלכליות ענ

  .עובדי הקבלן עצמםדווקא בקרב  האבטלה

  

                                                        
   ,איל קמחי לדוד ו-. אני מודה לדן בןחברתי-למחקר כלכלי מוסד שורשד"ר נעם גרובר

על הערותיהם המועילות. כמו כן תודתי נתונה למשתתפי מפגש תכנית מדיניות שוק 
  לדליה נרקיס. עיקרהעבודה במרכז טאוב, וב
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 מבוא

רגשות עזים: יש הרואים בתופעה צורה  בציבורמעורר  בישראלנושא עובדי הקבלן 

לעובדים ממחויבותם  – המדינהשל  ובמיוחד – מעסיקים התנערות של ,של עושק

החוקים להגנת העובדים, כחלק ממגמה מתמשכת של הפרטה וצמצום  של קיפהוע

. מנגד, יש הטוענים כי דווקא (2014ברקן,  ;2011 ביאורוויסברג ) ת הרווחהיומדינ

היא  עודפותהנחשבות  והטבות חקיקה סוציאלית המקנה לעובדים זכויותם קידו

שאינה , ישירה בלתיהעסקה , לפנות לבייחוד במגזר הציבורימעסיקים, ל מתרהגו

יש  .(2008מואב וכהן, ) אלהההטבות ה מחייבת אותם להעניק לעובדים את

מהעובדים תנאים  המונעתקבלן היא מלכודת עוני, העסקה באמצעות המאמינים כי 

חברת הקבלן גם נוטלת לעצמה  וגם כיסוציאליים, צבירת ותק וביטחון תעסוקתי, 

ממלאת העסקה קבלנית ברים כי נתח משכרם ללא הצדקה. לעומת זאת יש הסו

לעובדים צעירים  מאפשרת ,גמישות היא מספקת לעסקים תפקיד חיובי במשק, שכן

לעובדים מבוגרים ובעלי מסייעת ולצבור ניסיון שיוביל אותם לתעסוקה קבועה, 

 . לפרוץ את מעגל האבטלהעבודה אחרת,  מוצאיםשלא  ,כישורי עבודה נמוכים

בעיה קשה בהגדרת התופעה  בישראליש  ,העקרונייםמעבר לחילוקי הדעות 

"עובדי קבלן" הפך לכותרת כללית עבור עובדים המונח ה. לגבינתונים איסוף וב

המעניקות שירותי כוח אדם ובדי עמותות , עישירה( ובלתי בהעסקה ישירה)זמניים 

 בחנה בין עבודה דרך סוכנויות כוח אדםההטשטוש וספקי שירותים שונים, תוך 

מחסור בנתונים  בשלר עוד יותמוחמר זה, הבהירות חוץ. חוסר  בין מיקורו

למקובל בעולם, ומוביל והשוואתם אומדן ממדי התופעה בארץ מסודרים, מקשה על 

  דיוקים בהתייחסות אליה. להפרזות ואי

על בסיס היא לספק תמונה של מצב עובדי הקבלן בישראל  הפרק ו שלמטרת

לאומית אפשר -על בסיס השוואה בין .הקיימים בנושאניתוח מסודר של הנתונים 

תופעת עובדי הקבלן בישראל גדולה בהיקפה לטענה כי  תימוכיןלקבוע שאין 

עובדי  –מהמקובל בעולם. עוד ניתן לראות כי עובדי הקבלן מחולקים לשתי קבוצות 

. במאפייניהן הדמוגרפייםזו מזו מאוד השונות  –קבלן כוח אדם ועובדי קבלן שירות 

הקבוצה הראשונה מתאפיינת בריבוי צעירים ועובדים חסרי ניסיון, ונוטה 

לעומת זאת, בולטת , קבוצת עובדי קבלן השירותלהצטמצם בשנים האחרונות. 

היא חלק מתופעה רחבה העסקתה ו ,דמוגרפיים חלשים יחסית-במאפיינים סוציו

עובדים העסקת תוך  קבלנות משנהבמיקור חוץ ובהתרחבות השימוש יותר של 

מפערים בזכויות הסוציאליות בין עובדי קבע  ,בין השאר ,. תופעה זו נובעתזמניים

 עובדים זמניים. ל
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האתגר העומד בפני בסיומו של הפרק מובאות כמה המלצות להתמודדות עם 

להשוות בין תנאי העבודה של עובדי הקבע והעובדים  :קובעי המדיניות בישראל

 – בגמישות ההעסקה מחד גיסא, ומאידך גיסא לא לפגוע יתר על המידההזמניים 

. מודל עובדי קבלן שירותלעליית שיעור האבטלה, בייחוד בקרב  להביא צעד שעלול

ם לצד , המציע גמישות למעסיקי( הנהוג בצפון אירופהFlexicurityטחון הגמיש )יהב

 מתווה פתרון אפשרי לבעיה זו. רשת ביטחון רחבה לעובדים המאבדים את משרתם,

  עובדי קבלןהגדרת . 1

בעולם עולם להגדרתם בישראל. ביש הבדלים גדולים בין הגדרת עובדי הקבלן 

אשר מתבצעת אצל  ,(agency work) ין בין עבודה דרך סוכנות כוח אדםמקובל להבח

בה ש, Subcontracting), קבלנות משנה)הלקוח ובפיקוחו, לבין פעילות מיקור חוץ 

מיקור חוץ יכול  1.ישירותהעבודה אינו מפקח על שירותים, אך הלקוח רוכש 

וכך גם  –להתבצע אצל הלקוח או במקום אחר, אולם הדיונים בנושא עובדי קבלן 

 כךבדי מיקור חוץ שעובדים אצל הלקוח. נושא עומתמקדים לרוב ב –פרק זה 

היא החברה השוכרת ודרך סוכנות כוח אדם אם חברה שוכרת מתכנת  ,למשל

עובד סוכנות  הואמתכנת העל עבודתו,  והפיקוחשלו ההנחיה הממונה הישירה על 

עבור ספקית שירות . לעומת זאת, אם חברה משלמת ל(agency worker) כוח אדם

פיקוח העובד ב מתכנתלחברה גרת שירותים אלו מגיע שירותי תכנות, ובמס

חשיבות יש להבחנה זו  ספקית השירות, הרי שמדובר במיקור חוץ.של הנחיה בו

חברה רבה, שכן במקרה של מיקור חוץ אין יחסי העסקה מהותיים בין העובד ובין ה

, והתקנות המפקחות על פעילות סוכנויות כוח אדם אינן שהזמינה את השירות

 .((International Labour Organization, 2006 קףבתו

 1996-ו"תשנה אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוקבישראל באופן דומה, 

 , המקשר בין עובדי קבלןמבחין בין קבלן כוח אדם"( אדם כוח קבלני חוק" להלן)

, "(זולתו אצל עבודה לשם עובדיו של אדם כוח שירותי במתן שעיסוקו)" ללקוחות

                                                        
של ארגון  (C181)באמנת סוכנויות התעסוקה הפרטיות  ראו את המאמר הראשון  1

. ההגדרה באמנה זו (International Labour Organization, 1997)לאומי -העבודה הבין
, ארגון הגג Ciettואת  (EC Expert Group, 2011)משמשת גם את האיחוד האירופי 

ל העסקת עובדי העולמי של סוכנויות התעסוקה, שהוא המקור לחלק ניכר מהנתונים ע
 .(Ciett, 2014)קבלן בעולם 
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באמצעות עובדיו,  [...]שירות  מתןבשעיסוקו )" המעסיק עובדים בין קבלן שירותו

ורק מי  הם אךשירות קבלני  )תוספת שנייה(, החוקהגדרת  לפי "(.אצל זולתו

כל יתר עובדי מיקור  2תחומי השמירה, האבטחה והניקיון.בשמעניקים שירותים 

חוק קובע כי גוף המעסיק ב 'א12סעיף חוק קבלני השירות. החוץ אינם נכללים ב

חודשים )עובדי שירותי  9לשכור אותו ישירות לאחר חייב עובד דרך קבלן כוח אדם 

 . אין חובה כזו לגבי עובדי קבלן שירותוסיעוד ומחשוב מוחרגים מחובה זו(, 

למדי מקביל  "עובדי קבלן כוח אדם"המונח ניתן לומר כי  ,החוקלפי הגדרות 

ההחרגה  . ההבדל העיקרי בין השניים הואהמקובל בעולם agency workers נחלמו

שבעולם נחשבים בדרך כלל לעובדי קבלן כוח אדם, אולם , של עובדי שירותי סיעוד

בארץ הם אינם נחשבים לעובדי קבלן כוח אדם וגם לא לעובדי קבלן לפי החוק 

 עובדי"ה אותם כגדירעם זאת, בפועל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משירות. 

עשויים להיות  שנהעובדי קבלן מל אלו שנחשבים בישראל. יתרה מכך, "קבלן משנה

עובדי  לדוגמה, כךקבלנות משנה. או עובדי מיקור חוץ מוגדרים בעולם כסוג של 

שירות עובדי קבלן ליחשבו י חברת קבלן ועובדים בפיקוחה ניקיון המועסקים דרך

 (EC Expertשנה באיחוד האירופיעובדי חברת מיקור חוץ או קבלנות מלו ,בישראל

Group, 2011 ) .גם עבודה בניקיון חשוב להבהיר כי בניגוד למצב בישראל, , עם זאת

שירים על כל עוד ההנחיה והפיקוח הי ,agency workחשב בעולם ישמירה תבאו 

  (.2014ספירו, -)טל העובד הם באחריות הלקוח

באיחוד האירופי עמותה או גוף ציבורי המספקים שירותי כוח הוא שהבדל נוסף 

 ,EC Expert Group) פרטית לסוכנות כוח אדםזהים אדם יהיו כפופים לחוקים 

, בעוד שבישראל מגוון עמותות, מוסדות ללא מטרת רווח ותאגידים עירוניים (2011

)משה, בלא שיהיו כפופים לחוק קבלני כוח אדם משמשים כסוכנויות כוח אדם 

2014.) 

עבודת הקבלן בישראל, הכוללת גם כלל ההגדרה של אין זהות בין  כיאפוא ברור 

פעילות  תכולל הבעולם, שאינ agency workשל  הגדרההאת קבלני השירות, ובין 

למרות השוני המהותי השתרשה בישראל אך מיקור חוץ או קבלנות משנה. 

. בעולם agency work-להיקפי ה מדינהעבודת הקבלן בכלל ההשוואה בין היקפי 

התוצאה היא הפרזה משמעותית בממדי התופעה בישראל ביחס לעולם, ותפיסה 

 בהפרש גדול, ושיעור עובדי הקבלן בישראל הוא הגבוה בעולםשלפיה מוטעית 

                                                        
 שירות קבלן כולל הגדרה רחבה יותר, שלפיה 1951-א"התשי ומנוחה עבודה שעות חוק  2

 ".זולתו אצל, עובדיו באמצעות, שירות במתן שעיסוקו מי"הוא 
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לעומת זאת, ההבדל בנושא  .(2014, ברקן; 2011ר, ביאווויסברג ; 2011, ישיבלמשל )

שהוזכר לעיל מביא דווקא  והתאגידים העירוניים הסדרת פעילות העמותות

כדי לערוך השוואה בת קיימא, יש להשוות את  להערכת חסר של התופעה בישראל.

אדם בלבד, ללא  בעולם לנתונים על עובדי קבלן כוח agency workers-שיעורי ה

 . 2כפי שיפורט בסעיף  –עובדי קבלן שירות 

בין הגדרות עובדי הקבלן השונים  חפיפה ואת השוניהממחיש את  1תרשים 

 מהשוואה זו עולות כמה נקודות בולטות: בישראל ובעולם. 

מוחרג בחוק מקטגוריית קבלני )סיעוד( בית הרותי מטפלי יענף שבישראל  .א

כדי לא לחייב יחידים המעסיקים מטפלים דרך חברות כוח אדם כוח אדם, 

עובדי  ניתן לטעון כילמרות זאת,  .חודשים 9לשכור אותם ישירות לאחר 

כיוון מ, מבחינת מאפייני ההעסקה לקטגוריה זו משתייכים הסיעוד

זאת, במקרים רבים  לצד .לקוחותשהמטפלים עובדים בפיקוח ישיר של ה

והזכאים דרך חברת הסיעוד, תשלום למשלם למטפל ישירות נוסף לקוח ה

ם לשלקבלה בכסף אף זכאים סיעוד מהביטוח הלאומי שירותי גמלת ל

משמע חלק מהם פשוט מועסקים ישירות, ללא תיווך  – תשלום ישיר למטפל

העובדים בענף  כללפיכך, אין זה נראה מוצדק להוסיף את  3.של חברה

-ןרכי השוואה ביושירותי מטפלי בית לקטגוריית עובדי קבלן כוח אדם לצ

 לאומית של התופעה. 

כוח אדם )למשל תאגידים עירוניים  המשמשות כסוכנויותעובדי עמותות  .ב

המאפשרים העסקה עקיפה של מורים( אינם נחשבים בחוק לעובדי קבלן 

מבחינת מאפייני  agency workers-אך שייכים לקבוצת ה ,כוח אדם

הניקיון והשמירה כמו כן נכללים בקטגוריה זו גם עובדי . העסקתם

אך נחשבים לעובדי  ,הלקוח הקצ העובדים בהנחייתו ובפיקוחו של)והסיעוד( 

 .בישראל מכוח החוקקבלן שירות 

רק עובדים " עובדי קבלן שירותולל בהגדרת "כבישראל החוק כאמור,  .ג

עובדים גם  זה מונה עמם פרקו, בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון

לשכה המרכזית לפי שיטות שונות ולפי הבתחום שירותי הסיעוד, כנהוג 

לאומית של עובדי מיקור חוץ -הבין ההגדרהלסטטיסטיקה. עם זאת, 

תחומים רחבה יותר מההגדרה הישראלית וכוללת גם  (קבלנות משנה)
                                                        

קי ואחרים, ס)ברודנראה שאפשרות ההעסקה הישירה מנוצלת רק בכעשירית מהמקרים   3
2013.) 
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לקוח להמספקים שירותים או עובדים למשל עובדי הסעדה,  – נוספים

 עובדי שירות לקוחות ה)לדוגמבמקום העבודה  ללא נוכחות פיזית הקצה

 חשבונות(.מנהלי  או

 
  

 1תרשים 

 עקיפה בישראל ובעולםסוגי העסקה 
 

אף שחוק קבלני כוח אדם אינו מגדיר עובדי סיעוד בעובדי קבלן,   *
  .בפועל הם נחשבים לרוב לעובדים כאלו

 נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל  מקור:
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 זרקור: עובדי קבלן במערכת החינוך

, המתפקדות במידה דרך עמותות ההעסק קיימת תופעה שלבישראל במגזר הציבורי 

 אחוז משעות 85 במיוחד במערכת החינוך.ניכרת תופעה זו  רבה כחברות כוח אדם.

-ו ,משרד החינוך ישירות מכספימומנו  2001–2009בשנים בחינוך היסודי ההוראה 

 15. לפחות חלק מתוך (2010)בלס ואחרים, גורמים אחרים  מכספיאחוז  15

שאינם מורים כלומר קבלן", מורי "עבודה של ו שעות היהאחוזים הללו כנראה 

בבדיקה של הלשכה המרכזית (, 2014וורגן ) . על פיישירות במשרד החינוךמועסקים 

אחוז מסך המורים( שאינם מדווחים  14אלף מורים ) 18-לסטטיסטיקה נמצאו כ

עם  חלקם ככל הנראה מועסקים באמצעות גופים מתווכים.ובקובצי משרד החינוך, 

שכירים מתחום  3,400-כרק  (,2013) זאת, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אפשריים הסברים כמה יש החינוך הצהירו שהם מקבלים שכר מחברת כוח אדם. 

המורים אינם רואים את החברה ש ייתכן .נתוניםהבין הזו לחוסר ההתאמה 

 פשרות נוספת היא. אתמחה בחינוךכיוון שזו ממהמעסיקה אותם כחברת כוח אדם, 

רכי ודרך עמותות, שאינן נחשבות לחברות כוח אדם לצ המורים מועסקיםשחלק מן 

 הסקר.

מורי הקבלן בישראל מועסקים בעיקר במסגרות של תכניות העשרה ארציות, 

עמותות הקשורות במקרים רבים של ו(, 2011אצל בר גיורא ואחרים )הנסקרות 

קת מורי הקבלן דרך תכניות ההעשרה העססוקר את  1לוח  4לרשויות מקומיות.

 הארציות. 

יש לציין כי במקרים רבים מדובר בהיקפי משרה קטנים יחסית, וכי חלק ניכר 

משלימים הכנסה בעבודה לפי ו ,מערכת החינוךבסקים רשמית מועגם ממורי הקבלן 

עובדים בפיקוח ובהנחיה שמורים אלו היות שעות במסגרת תכניות אלו. עם זאת, 

אותם,  ותעמותה המעסיקאו ה החברהשל , ולא בו הם עובדיםשבית הספר של 

 סוכנות כוח אדםדרך  הדוכעב יש לסווג את עבודתם לאומית-לצורך ההשוואה הבין

(agency work). 

 

 

                                                        
יפו, ראשון לציון, רמת גן, הרצליה ובאר -( מוצא כי בירושלים, תל אביב2014וורגן )  4

מורי קבלן שהועסקו על ידי הרשויות המקומיות, עמותות  2,000-ל 1,500טוביה היו בין 
או חברות כוח אדם המתמחות בחינוך. הקשיים באיסוף מידע כולל על תופעה זו 

 (.2014נסקרים אצל משה )

 )המשך בעמ' הבא(
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 היקפי ההעסקה דרך חברות כוח אדם בארץ ובעולם. 2

 ישות רבות בעולם. מדינב נהוגה( agency work) העבודה דרך סוכנויות כוח אדם

, מתוך סך המועסקים עובדי כוח האדם שיעורהיקף התופעה: שתי דרכים למדידת 

המשרות שווה ערך  אחוזהמייצג את מדד  – (penetration rateשיעור החדירה )או 

סך מתוך כוח אדם ( של עובדי FTE – Full Time Equivalents)הכולל המלאות 

המועסקים כל אחד בחצי משרה כוח אדם במדינה. כך למשל שני עובדי  המועסקים

בחצי כוח אדם אם יש במשק מאה עובדי  ;יהיו שקולים לעובד אחד במשרה מלאה

יהיה כוח אדם עובדים רגילים במשרה מלאה, שיעור החדירה של עובדי  50-משרה ו

 מספר המועסקים –עובדים  150חלקי כוח אדם משרות מלאות של עובדי  50) שליש

 תכניות ארציות המעסיקות מורי קבלן . 1לוח 

מספר  צורת העסקה מימון תכנית
 מורים

משרד החינוך, הרשות  קרב
 המקומית, ההורים 

 *וקרן קרב

זכיין מעסיק מורים בשכר 
 שעתי או חוזים אישיים

3,807 

זכיין מעסיק מורים בשכר  משרד החינוך היל"ה
 שעתי ומנחים בחוזה אחיד

1,600 

זכיין מעסיק מורים בשכר  תקציב מדינה ייעודי  חומש
שעתי, לרבות תנאים 

 סוציאליים

3,500 

משרד החינוך,  65% מיל"ת
 10%-עירייה ו 25%

 תשלומי הורים

זכיין מעסיק מורים בשכר 
שעתי, לרבות תנאים 

 סוציאליים

4,000 

לפרטים נוספים על התכניות החינוכיות של קרן קרב ראו אתר משרד החינוך:  *
-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Manka/EtsMedorim/3/3

71.htm-7-3-1-10-2012-otKeva/K7/Hora 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 2011נתונים: בר גיורא ואחרים, 



 89   בישראל עובדי קבלן

 

שיעור מתוך סך המועסקים אינו מתייחס להיקף  מדד. לעומת זאת, במשק(

הקודמת יהיה  הבדוגממועסקים מתוך סך הכוח אדם שיעור עובדי לכן  ,המשרה

מדוגמה זו ברורה ההטיה  .(מועסקים 150עובדי כוח אדם מתוך  100) יםשליש שני

בישראל לשיעור מתוך סך המועסקים הנוצרת מהשוואת שיעור עובדי הקבלן 

, וראוי לבחון גם את התמונה מאמרים כמהבעולם, כפי שנעשה בהחדירה 

 5.המתקבלת מהשוואת שיעורי החדירה

 הגג ארגון, Ciettבעולם זמינים דרך  agency workנתונים על שיעור החדירה של 

 העבודה ארגון המשמשים את הנתונים גם אלוו) האדם כוח חברות של לאומי-ןהבי

עיקרי לנתונים על תופעת עובדי הקבלן המקור בישראל ה (.ILO-ה, הבינלאומי

לסוגיהם הוא סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בעזרת נתוני 

הסקר ניתן לאמוד את מספרם של המועסקים באמצעות חברות כוח אדם 

מוגדרים בחוק כעובדי קבלן כוח אדם(, ואת מספרם של המועסקים בענפי ה)

קיון )המוגדרים בחוק כעובדי קבלן שירות(, וכן שירותי השמירה, האבטחה והני

 בענף שירותי מטפלי בית )שירותי סיעוד(. 

. תלאומי-בהשוואה ביןשל עובדי הקבלן  מוצג שיעור החדירה 2בתרשים 

באופן חושבו  )בחלוקות שונות לפי סוג ההעסקה( בישראלעבור עובדי קבלן הנתונים 

)שיעור המשרות המלאות, המתקבל מסיכום כלל חלקי  תואם לנתוני שאר המדינות

כאשר מביאים , 2כפי שניתן לראות בתרשים  6.(סך המועסקיםהמשרות, מתוך 

-בחשבון רק את עובדי קבלן כוח האדם, שכאמור דומים במאפייניהם לקבוצת ה

agency workers  ,בוה במיוחד ביחס למדינות בישראל אינו גשיעור החדירה בעולם

אחוזים  1.5-כ בארצות הברית,אחוזים  1.9-כלעומת  –אחוז  0.62ועומד על  אחרות

 העובדים כל את לכךמוסיפים  אם גם. , למשלממוצע עולמיאחוזים ב 1.05-יפן וב

 ישראל" אומדן) בלבד אחוז 1.48 של חדירה שיעור מתקבל עדיין סיעוד בשירותי

                                                        
 החדירה שיעור, חלקית במשרה מועסקים הקבלן יחסית מעובדי גדול ששיעור כיווןמ  5

ויסברג  (,2011ראו לדוגמה ישיב ). המועסקים מתוך העובדים בדרך כלל משיעור נמוך
 (.2011וביאור )

ממוצע שעות העבודה  2011-(, ב2011על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )  6
שעות. מסיכום השעות השבועיות של  45-היה קרוב להשבועיות לעובד במשרה מלאה 

עובדי הקבלן לסוגיהם וחלוקה בממוצע השעות למשרה מלאה מתקבל כי משרות עובדי 
 26,208-משרות מלאות, משרות עובדי סיעוד הסתכמו ב 18,654-כוח אדם הסתכמו ב

חלוקת משרות מלאות.  51,887-משרות מלאות ומשרות עובדי שמירה וניקיון הסתכמו ב
מיליון איש, מביאה למספרים המוצגים  3-, כ2011-מספרים אלו במספר המועסקים ב

  .2בתרשים 
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 עובדימ רק חלק כאמורשהיות . לאומית-בין בהשוואה במיוחד גבוה שאינו"(, 2

 הישירה בהנחייתו עובדים שהם כיווןמ,  agency workersמתאימים להגדרה הסיעוד

 חלקם את רק להוסיף יש, מהלקוח ישירות שכר מקבלים חלקםאולם  הלקוח של

 בישראל agency work-ה של האמיתי החדירה שיעור כי , סבירלפיכך. להשוואה זו

 ואינו"(, 2 ישראל" אומדן) אחוז 1.48 ובין( "1 ישראל" אומדן) אחוז 0.62 בין נמצא

  7.לעולם בהשוואה דופן יוצא

עובדי הקבלן בישראל, כלל כאשר משווים את שיעור החדירה של לעומת זאת, 

" 3ישראל אומדן ") עובדי קבלן שירותהן עובדי קבלן כוח אדם והן הכולל בתוכו 

תופעת במדינות העולם, מתקבל כי  agency workלשיעור החדירה של  (2בתרשים 

ממלכה הדרום אפריקה ועובדי הקבלן בישראל רחבה ביחס לכל המדינות למעט 

כיוון שהמושג מהשוואה זו שגויה,  כאמור אולם. אירלנד( המאוחדת )בריטניה וצפון

agency work עובדי קבלן , המקבילים לאינו כולל עובדי מיקור חוץ וקבלנות משנה

מבדיל במפורש בין שירותי כוח אדם ובין  Ciettלמעשה, ארגון  .רץבא שירות

 .(Ciett, 2014)שירותים כגון חשבונאות, שמירה וניקיון 

 

                                                        
עמותות המספקות שירותי הוספת עובדי עמותות המספקות שירותי כוח אדם )לא כולל   7

קבלנות משנה( יכולה להוסיף כמה אלפים בודדים של משרות מלאות. מיקור חוץ/
אלף משרות מלאות )חישובי המחבר על פי הלשכה  30-ל לככיוון שאחוז חדירה שקומ

 (, נראה כי לא יהיה בכך לשנות מהותית את האומדן.2011, המרכזית לסטטיסטיקה
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הדרך השנייה לאמוד את היקף העסקת עובדי הקבלן במדינות השונות היא 

 . נתונים אלוהמועסקים דרך חברות כוח אדם מתוך סך המועסקיםשיעור בחינת 

כאשר בוחנים אך ורק את  .3ומוצגים בתרשים  ,OECD-ה משמשים את ארגון

נמוך  , שיעורם מתוך כלל המועסקיםבישראל העובדים דרך חברות כוח אדם

(. שיעורם הגבוה של עובדי 3" בתרשים 1אומדן "ישראל ) אחוז 0.8-כ :יחסית

)אומדן  יםאחוז 2.4-כאחוז( מביא את ישראל לסך גבוה יחסית של  1.7-כוד )הסיע

כאמור אין זה מוצדק אולם  – , הממקם את ישראל בין צרפת לספרד"(2"ישראל 

עובדי קבלן השירות, הכללת  כעובדי כוח אדם. עובדי הסיעוד להגדיר את כל

 2תרשים 
 שיעור החדירה* של עבודה דרך חברות כוח אדם

 2011לאומית, -השוואה בין
 

המתקבל מסיכום  ,(Full Time Equivalentsשיעור שווה ערך המשרות המלאות ) *
 .כלל חלקי המשרות וחלוקה בסך כוח העבודה

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

 Ciett (2013) ;"סנתונים: סקר כוח אדם של הלמ
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3.58%

3.20%

2.82%
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 4.9של עוד יותר מביאה לאומדן מופרז  ,בשירותי האבטחה והניקיון מועסקיםה

 . "( 3)אומדן "ישראל ים אחוז

כי תופעת העבודה דרך חברות כוח אדם אינה יוצאת דופן  נראהגם כאן אם כן, 

ת בהשוואה זו היא ההכללה השגויה של עובדי קבלן שירו רקבממדיה ביחס לעולם, ו

 סקר נתונינראה שיש לסייג ולומר כי  8.בנושא זההמביאה לתפיסה הבלתי מדויקת 

באופן חלקי  כוללים עובדים זריםכוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 9.ביותר

 

 

                                                        
מכיוון שמדובר בהגדרה ישראלית ייחודית, אין בנמצא נתונים על "עובדי קבלן שירות"   8

הם כלולים בנתוני בשאר מדינות העולם. בהנחה שמדובר בעובדים בתעסוקה זמנית, 
 העובדים הזמניים המובאים בנספח )אין נתונים לגבי עובדים זמניים בישראל(. 

אלף עובדים  52מעל היו בישראל  2011, בשנת (2012) רשות האוכלוסין וההגירה על פי  9
זרים בסיעוד, רובם מהפיליפינים, אך בסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית 

מועסקים בסיעוד שמוצאם מאסיה )לא  3,700-זו רק כלסטטיסטיקה מופיעים בשנה 
כולל מדינות ברית המועצות לשעבר, ארצות ערב ואיראן(. היות ששיח המדיניות 

די הקבלן הישראלים, פרק זה אינו מנסה לאמוד את בבישראל מתמקד בעיקר בעו
הערכת החסר של העובדים הזרים בתחום הסיעוד. בעוד שמחקרים שונים מצביעים על 

באירופה, אין במדינות אלו נתונים לגבי  agency workers-ייצוג גבוה למהגרים בקרב ה
עובדים זרים שאינם מהגרים )חסרי אזרחות או תושבות, האמורים לחזור למדינת 

המערב מצומצם  מדינותמוצאם בסוף תקופת העבודה(, ונראה כי היקף התופעה ברוב 
 יחסית.
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 בישראלקבלן העובדי מספר . 3

 בשנת כי , ניתן להעריךלסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקר פי על

 דרך שכרם את המקבלים עובדים) אדם כוח קבלן עובדי אלף 57-כ בארץ היו 2000

, האבטחה, השמירה בענפי עובדים) שירות קבלן עובדי אלף 75-וכ( אדם כוח חברות

הביא בחשבון כמה מגבלות של הסקר. נתונים אלו יש לבחישוב (. והסיעוד הניקיון

 3תרשים 
 שיעור המועסקים דרך חברות כוח אדם

 מתוך כלל המועסקים*
 

 )שאר המדינות( 2011–2012)ישראל( וממוצע  2011* 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

  OECD, הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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חוק קבלני כוח אדם מגדיר קבלן שירות אך ורק מי שעיסוקו במתן כאמור ראשית, 

יש להחשיב ולם מבחינה מתודולוגית שירות בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון, א

)כגון שירותי מחשוב, מתן שירות אצל הלקוח בבחברות העוסקות עובדים את כלל ה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נוהגת שנית,  .כעובדי קבלן שירות (וסיעודהסעדה 

קבלן העובדים בענפי השמירה, האבטחה, הניקיון והסיעוד כעובדי את לסווג 

 לגבי שאר אינם מספקים תמונה ברורה נתוניםהלמרבה הצער אולם  10,משנה

עובד בהנחיה בענפים אלו  מי מבין העובדיםלדעת אין אפשרות  ,כןכמו  11.הענפים

(, ומי agency workהלקוח )ולכן צריך להכלל מתודולוגית בקטגוריית ובפיקוח של 

 חברת כוח אדם. דרך ענף שירותי הסיעוד אכן מקבל את רוב משכורתו עובדי מבין 

 של במספרם יחסי קיפאון היה 2007 שנת עד ,4 בתרשים לראות שניתן כפי

-כ) שירותה קבלן עובדיבמספר  היעלי לצד( 2007-ב 50,000-כ) דםא וחכ קבלן עובדי

 קבלני בחוק 'א12 סעיף לתוקף נכנס עת – 2008 משנת החל(. 2007שנת ב 112,000

 ניתן – חודשים 9 על העולה לתקופה אדם כוח קבלן עובד להעסיק האוסר, דםא וחכ

 23,000-לכעד , בישראל דםא וחכ קבלן עובדי במספר ורציפה חדה ירידה לראות

 המשך ניכר במקביל .(2007-ל ביחס ממחצית פחות) 2011-ב מועסקים עובדים

  .2011-ב מועסקים עובדים 124,000-לכעד  ,שירות קבלן עובדי במספר יהיעלה
  

                                                        
" מסווגים למתקנים משולבים תמיכה שירותים "גם העובדים בתחו 2013-החל מ  10

 (.2013, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהכעובדי קבלן משנה )
לגבי הבעייתיות בשימוש בנתונים הקיימים לקבלת אומדן על ממדי  (2014ראו פלדמן )  11

 תופעת עובדי הקבלן במשק הישראלי. 
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אדם במשרדי המגמה של ירידה במספר עובדי קבלן כוח זיהתה ( 2007מזרחי )

מייחסת אותה למגבלות  . היאועלייה מקבילה במספר עובדי קבלן שירות ,הממשלה

-ברות הציבורי, הדומות לאלו שהטיל החוק על העסקת עובדי קבלן כוח אדם בשי

 להן.  דמו, אך ק2008

, החלת מגבלות אלו על כלל המשק הביאה לירידה 5כפי שניתן לראות בתרשים 

 2000בשנת  יםאחוז 6-קלה בשיעור כלל עובדי הקבלן מתוך סך המועסקים, מכ

 עובדי בשיעור החדה מהירידה נובעת זו ירידה. 2011-ב יםאחוז 5-למעט פחות מ

 שיעור שכן ,2011-ב אחוז 0.8-מ פחותל 2000 בשנת אחוז 2.6-מכ ,דםא וחכ קבלן

  .האחרון העשור במהלך אחוז נקודת חציב עלה דווקא שירותה קבלן עובדי

 
  

 4תרשים 
 2000–2011מספר עובדי קבלן לפי סוג העסקה, 

 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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ברור אפוא שהחוקים והתקנות השפיעו על מסגרת יחסי העבודה של עובדי קבלן 

שיעורם של עובדי קבלן כוח ועובדי קבלן שירות באופן שונה בתכלית.  דםאוח כ

אם עקב הירידה בכדאיות העסקתם ואם , אדם ירד משמעותית בעשור האחרוןה

. לעומת זאת, שיעורם עקב קליטתם המואצת בהעסקה ישירה אצל המעסיק בפועל

עותי ביותר של עובדי קבלן שירות דווקא עלה במקצת. התוצאה היא שינוי משמ

אחוז מסך עובדי  57-היוו עובדי קבלן שירות כ 2000בשנת  ביחס בין שתי הקבוצות:

  .2011אחוז בשנת  84-ל עד רם עלההקבלן, ושיעו
  

 5תרשים 
 בישראלעובדי קבלן 

  2000–2011כאחוז מסך המועסקים, 

 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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 מאפיינים של עובדי קבלן כוח אדם ועובדי קבלן שירות. 4

יש  ,עובדי קבלן שירותל מעבר לחלוקה המתודולוגית בין עובדי קבלן כוח אדם

העובדים המשתייכים לשתי של  כלכלי-החברתיהבדלים מהותיים בפרופיל 

 . הקבוצות

 גיל 

עבודה דרך והבעולם מאופיינים כעובדים צעירים יחסית,  agency workersבהכללה, 

סוכנות כוח אדם מאפשרת להם לצבור ניסיון בשוק העבודה ומהווה שלב בדרך 

בעולם הם מתחת לגיל  מהעובדים בקבוצה זואחוז  61 למציאת עבודה ארוכת טווח.

ך א – היו מובטלים לפני תחילת העסקתם בסוכנות כוח אדםמהם אחוז  68-ו, 30

-. רוב ה(Ciett, 2014הזמנית ) מובטלים לאחר סיום העסקתם נותרואחוז  32רק 

agency workers ( 38אחוז( והשירותים ) 33בעולם מועסקים במגזרי הייצור .)12אחוז 

כפי גם בישראל עובדי קבלן כוח האדם צעירים בממוצע מעובדי קבלן השירות. 

 39 בקרב כלל המועסקים החציוניהיה הגיל  2011בשנת  ,6 בתרשים לראותשניתן 

, 33עמד על  עובדי קבלן כוח אדםשל חציוני . גילם ה(שנים 40.7-כשנים )גיל ממוצע: 

לעומת זאת  .שנים( 36.5-כגיל ממוצע: )שנים מכלל המועסקים  6-כלומר נמוך ב

 46 שנים, ועמד על 7-היה גבוה מהממוצע ב עובדי קבלן השירותגילם החציוני של 

 . (44.5-כ על – ממוצעה םגילו) 2011-בשנים 

 

 

 
  

                                                        
אחוזים(  3חקלאות )זים(, אחו 7אחוזים(, מנהל ציבורי ) 9שאר הענפים הם בניין )  12

 .(Ciett, 2014)אחוזים(  10ואחרים )
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 לראות ( ניתן7תרשים ) סוגי ההעסקה לפי קבוצות גילפלגות בבחינה של הת

 25 בני מהם אחוז 26.4: הצעירים בגילים מרוכזים אדם כוח קבלן עובדי כי בבירור

 כלל מבין אחוז 10.4-ו השירות קבלן עובדי מבין יםאחוז 9.6 לעומת, פחות או

 23.8: מבוגרותה הגיל בוצותבק מרוכזים שירות קבלן עובדי, לעומתם. המועסקים

 אחוז 14.5-ו אדםה כוח קבלן עובדימ יםאחוז 10.3 לעומת) 55–64 בגילי מהם אחוז

 יםאחוז 2.4 לעומת) ומעלה 65 בני מהם יםאחוז 6.3-ו(, המועסקים כלל בקרב

  (.המועסקים כלל בקרב יםאחוז 3.3-ו אדםה כוח קבלן עובדימ

 

 

 

 6תרשים 
 2011גיל ממוצע וחציוני לפי סוג העסקה, 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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 רמת השכלה

כי  ניתן לראות 8תרשים בגם בהשכלה יש הבדלים ברורים בין קבוצות העובדים. 

המועסקים גדל בהדרגה בשנים האחרונות, כלל בעוד שממוצע שנות הלימוד בקרב 

יותר  אין מגמת גידול ברורה. עובדי קבלן כוח אדם משכיליםן בקרב עובדי הקבל

, אולם גם הם משכילים (סטטיסטית)ההפרש מובהק  בממוצע מעובדי קבלן השירות

בין עובדי הקבלן לשאר פחות מכלל המועסקים, ונראה כי הפער בהשכלה 

 .לאורך השנים הולך וגדל המועסקים
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26.4%

9.6%
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20.4%
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17.4%

19.7%

17.4%
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14.5%
10.3%

23.8%

3.3%2.4%
6.3%

                                  

 7תרשים 

 2011התפלגות המועסקים לפי גיל וסוג העסקה, 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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כי עובדי קבלן שירות משכילים פחות השכלה ניתן לראות  רמותגם בחלוקה ל

בממוצע מעובדי קבלן כוח אדם, וכי אלו בתורם משכילים פחות מהמועסקים 

  (.9)תרשים  שאינם עובדי קבלן
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 8תרשים 
 2000–2011מספר שנות לימוד ממוצע לפי סוג העסקה, 
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את הפער בהשכלה הממוצעת בין עובדי קבלן  באופן דומהעם זאת, אין לפרש 

עובדי קבלן כוח אדם צעירים  , שכןכלל המועסקיםלכוח אדם ועובדי קבלן שירות 

 קבלן עובדילגבי פחות , בעוד שהדבר נכון יותר ומסוגלים להדביק את הפער הזה

 7.9) השירות קבלן ובדיע בין הסטודנטים שיעור, מראה 10 תרשיםש כפי. שירות

 המועסקים כלל בין משיעורם נמוך כלל בדרך (2000–2011אחוזים בממוצע בשנים 

 גבוה לרוב היה אדם כוח קבלן עובדי בין שיעורםאילו ו ,אחוזים בממוצע( 9.2)

 . בממוצע באותן שנים( אחוז 11.9) משמעותית

  

 9תרשים 
 2011העסקה,  התפלגות המועסקים לפי רמת השכלה וסוג

 * תואר ראשון ומעלה.

 ** סיימו תיכון )עם או בלי בגרות(/ לימודי תעודה/ אחר.
 *** סיימו בית ספר יסודי/ אין תשובה/ אין תעודת סיום/ לא ידוע.

 נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל : מקור

 הלמ"ססקר כוח אדם של  :נתונים
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 משיעור ישירות נובעים כל סוג העסקהב הסטודנטים שיעורין ב הפערים

 בקרב יחסית ונמוך אדם כוח קבלן עובדי בקרב יחסית גבוה בכל קבוצה: הצעירים

שיעור הסטודנטים  את בוחנים כאשרלראיה, . לעיל( 6 תרשים) שירות קבלן עובדי

 הסטודנטים שיעורמתברר כי , בנפרד השונות הגיל קבוצותבכל סוג העסקה לפי 

 את לציין מעניין, זאת לעומת. במיוחד גבוה אינו אדם כוח קבלן עובדי בקרב

 25–34 בגילי שירות קבלן עובדי בקרב הסטודנטים שלהגבוה במיוחד  שיעורם

 כפי, ואבטחה בשמירה עובדים אלו סטודנטים של המכריע רובם (.11 תרשים)

 .2 מראה לוחש
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 10תרשים 
 2000–2011שיעור הסטודנטים בכוח העבודה, 

 לפי סוג העסקה
 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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 2011משלחי יד עיקריים בקרב עובדי קבלן שירות,  .2לוח 
 לפי סטטוס לימודים, 34–25גילאי 

 משלח יד עובדי קבלן שירותשיעור 

  סטודנטים סטודנטים-לא
 סיעוד 8.1% 24.0%

 שמירה ואבטחה 77.2% 38.9%

 ניקיון 1.9% 19.2%

 אחר 12.8% 17.9%

 סה"כ 7,203 18,046

 לחקר המדיניות החברתית בישראל  טאוב מרכז, גרובר נעם: מקור
 הלמ"ס של אדם כוח סקר: נתונים

 

 

 11תרשים 
 2011שיעור הסטודנטים בכוח העבודה, 

 לפי גיל וסוג העסקה

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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 מאפיינים דמוגרפיים

שתי  – ועולים נשים גבוה של שיעור הוא הקבלן עובדיקבוצת  של מאפיין עוד

 כי לראות ניתן 12 תרשיםב. קבוצות שנחשבות לחלשות יחסית מבחינה תעסוקתית

 בעולם למגמה בדומה, עלייה במגמת נמצא המועסקים כלל בקרב הנשים שיעור

 תחילת לעומת ירד דווקא הנשים שיעור הקבלן עובדי בקרב. (2012)קמחי,  חהמפות

 קבוצתב בייחוד – המועסקים כלל בקרב מאשר גבוה עדיין הוא אך, הקודם העשור

  .נשים אחוז 57.4 מנתה 2011 לשנת נכון אשר, שירותה קבלן עובדי

 יחסה אולם(, אחוז 54) גברי רוב דווקא יש בעולם agency workers-ה בקרב

 במדינות, רוב פי על. משתנה באופן משמעותי בין המדינות המינים בין המספרי

 12תרשים 
 2000–2011שיעור הנשים בכוח העבודה, 

 לפי סוג העסקה

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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, נשי רוב יש 13,בישראל כמו, השירותים במגזר מרוכזים agency workersן בהש

 .(Ciett, 2014) גברי רוב יש בייצור שבהן רבים מעובדי הקבוצה מועסקים ובמדינות

נמצא )מועסקים שלא נולדו בישראל( , שיעור העולים בשונה משיעור הנשים

תשעים מברית שנות הדווקא בירידה מתמדת, עקב היציאה ההדרגתית של עולי 

צנח שיעור העולים בקרב כלל  2000–2011שנים בממעגל העבודה.  המועצות לשעבר

שיעור העולים . (13)תרשים  אחוז 21-אחוז, ירידה של כ 32.3-ל 41-המועסקים מ

בקרב . יחסיתהוא נשאר גבוה , אך גמת ירידה מקבילהבקרב עובדי הקבלן נמצא במ

-אחוז ב 42.8-ל 2000אחוז בשנת  53.8-מור העולים שיעעובדי קבלן כוח אדם ירד 

, וקצב ירידתו מתון יותרשיעור העולים בקרב עובדי קבלן השירות גבוה . 2011

 – 2011-באחוז  61.4-ירד להוא אחוז, ו 65.4על  זה שיעור עמד 2000 -ב: בהרבה

 .אחוז 32.3, שעמד על באותה שנה שיעורם בקרב כלל המועסקיםמכמעט כפול 

                                                        
אלף  23-מתוך כ 8,000-כ 2011, בשנת (2011) על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  13

עובדי קבלן כוח אדם עבדו בענפי התעשיה, החקלאות והבניין, והשאר עבדו בענפי 
 השירותים למיניהם )פרטיים וציבוריים כאחד(. 

 13תרשים 
 2000–2011שיעור העולים בכוח העבודה, 

 לפי סוג העסקה

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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 קף המשרה הי

 כלל שבקרב בעוד 14.יחסית נמוכים משרה היקפי הוא הקבלן עובדי של נוסף מאפיין

 עובדי, שעות 41-ל קרוב היה 2011 בשנת השבועי העבודה שעות ממוצע המועסקים

 שעות 32.5-כ – רותיש קבלן ועובדי ,בממוצע בשבוע שעות 39-כ עבדו אדם כוח קבלן

כלל המגמות בתחום זה שונות בכל קבוצה: בקרב לראות כי  מעניין(. 14 תרשים)

קשה המועסקים יש מגמת ירידה בשעות העבודה, בקרב עובדי קבלן כוח אדם 

)אם של עלייה כללית בקרב עובדי קבלן שירות יש מגמה אילו לראות מגמה ברורה, ו

(. עקב כך פער השעות בין כלל המועסקים ובין 2008מגמה התהפכה החל משנת הכי 

שעות עבודה שבועיות בשנת  11עובדי קבלן השירות הצטמצם במקצת, מכמעט 

 .2011-שעות ב 8-לכ 2000

                                                        
עובדים פחות שעות מבעלי  agency workersגם ברוב המכריע של המדינות המפותחות   14

 .(Ciett, 2013)משרות קבועות 

 14תרשים 

 2000–2011ממוצע שעות עבודה שבועיות לפי סוג העסקה, 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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היה  2011בשנת ניכרים גם בהיקפי המשרה.  עבודהה ההפרשים בהיקף שעות

יחסית קרוב אחוז(  77.4)אדם העובדים במשרה מלאה השיעור עובדי קבלן כוח 

אחוז(. שיעור עובדי קבלן  83.9) שאינם עובדי קבלן לשיעור בקרב המועסקים

  15אחוז. 53.7משרה מלאה נמוך בהרבה: בשירות העובדים ה

 חלקיתהסיבות לתעסוקה 

ם בסוגי מציג את הסיבות השונות לעבודה במשרה חלקית בקרב עובדי 15ם תרשי

בקרב לתעסוקה חלקית ניתן לראות כי הסיבה המובילה  ההעסקה השונים.

בקרב עובדי קבלן כוח אדם אחוז(.  25.8היא לימודים ) בהעסקה ישירההעובדים 

לעובדים ביחס שיעור המונים לימודים כסיבה לעבודה במשרה חלקית נמוך 

 10.2) ם נמוך עוד יותרבקרב עובדי קבלן השירות שיעורו ,אחוז( 17.5) הקבועים

 . לעיל( 6בכל קבוצה )תרשים  הגילים בהרכב בהתחשב כצפוי – אחוז(

 היא אדם כוח קבלן עובדי בקרב חלקית במשרה לעבודה המובילה הסיבה

זו גם הסיבה המובילה  .(אחוז 29.6) מלאה משרה למצוא הצליחו שלא העובדה

העובדים במשרה חלקית שאינם עובדי ואחוז(,  21.1בקרב עובדי קבלן השירות )

עובדים אלו מוכנים המשמעות היא שאחוז(.  17.7קבלן לא רחוקים מכך )

ניצול של כוח העבודה -תתמדובר בומעוניינים לעבוד יותר, אך הדבר אינו מתאפשר. 

(labor underutilization), דומות לאלה של התופעה כלכליות -קרואכותיה המהשלו

העובדים במשרה חלקית שלא הצליחו למצוא מספר את מסכמים אם  16.אבטלה של

שחיפשו עבודה נוספת ולא מצאו, קרי כל אלו שהיו  ואת העובדיםמשרה מלאה 

מתקבלים אך לא הצליחו, גדול יותר מעוניינים בבירור לעבוד בהיקף משרה 

אחוז בקרב עובדי קבלן שירות  25אחוז בקרב עובדי קבלן כוח אדם,  35.2 הנתונים

 במשרה חלקית )שאינם עובדי קבלן(. נראה כי העובדיםאחוז בקרב שאר  21.4-ו

עקב נסיבות חייהם, אך הדבר נכון  בחרו בכךמהעובדים במשרה חלקית רבים 

 וח אדם.עבור עובדי הקבלן, ובייחוד עבור עובדי קבלן כ הפחותבמידה 

שאינם בקרב עובדים במשרה חלקית  לעבודההסיבה השלישית בחשיבותה 

סיבה זו משמעותית פחות עבור עובדי  .אחוז( 16.1עובדי קבלן היא טיפול בילדים )

                                                        
שינויים מהותיים בשיעורי המשרות המלאות בסוגי ההעסקה  לא היו 2000–2011בשנים   15

 השונים.
ר אך אין בארצות הברית עובדים במשרה חלקית מסיבות כלכליות )מעוניינים לעבוד יות  16

  (.U-6ביקוש לעבודתם( הם חלק מאומדן האבטלה המורחב )
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עקב גילם הצעיר בממוצע, ומשמעותית יותר עבור אולי אחוז(,  12קבלן כוח אדם )

מדובר בהשגחה ר המבוגרים שביניהם עבוסביר כי  – אחוז( 17.5עובדי קבלן שירות )

 על נכדים.

הסיבות "לא יכול לעבוד יותר )מחלה, שיעור עובדי קבלן השירות המונים את 

אחוז,  15.2-אחוז ו 16.4) לעבודה במשרה חלקית, ו"פנסיה, גיל גבוה" ,נכות("

מהשיעור וכפול  ,שאר העובדים במשרה חלקיתל ביחסמשמעותית  בוהג בהתאמה(

משקף את העובדה שמדובר  נתון זה. מועסקים שאינם עובדי קבלןבקרב 

העסקה נה בריאותית. אין להתעלם מהאפשרות שללא ה חלשה גם מבחייבאוכלוסי

יה זו הייתה נאלצת לעבוד בהיקפי משרה יתכן שאוכלוסיגמישה דרך קבלן שירות י

 פלט לחלוטין משוק העבודה. יגדולים יותר, דבר שהיה מהווה נטל עבורה, או לה

 15תרשים 

 2011התפלגות המועסקים במשרה חלקית, 
 העסקההלפי הסיבה לתעסוקה החלקית וסוג 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 
 הלמ"סנתונים: סקר כוח אדם של 
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 זמניתהסיבות לתעסוקה 

ניתן  כפי שתואר לעיל, ,שתי קבוצות עובדי הקבלן ם שללמרות השוני הרב במאפייני

, דואלי עבודה שוק התפתחות –תופעה רחבה יותר מלקטלג את שתיהן כחלק 

 העובדים ושל הקבע עובדי של ההעסקה תנאי בין משמעותי פערב המתאפיין

ברבע המאה  OECD-במדינות רבות ב התרחבה התעסוקה הזמנית 17.הזמניים

הארגון נע בין במדינות הזמנית  שיעור התעסוקה 18.)4פרק  ,OECD, 2014) האחרונה

 10במרבית המדינות הוא עולה על ו אחוז )צ'ילה(, 30.5-)ליטא( ל יםאחוז 2.7

. בישראל לא נאספים נתונים לגבי תעסוקה (יםבנספח 1')ראו תרשים נ יםאחוז

 .OECD-זמנית, ולכן אין אפשרות להשוות את ממדי התופעה לשאר מדינות ה

בקרב מועסקים בולט במיוחד  OECD-במדינות ה היקף התעסוקה הזמנית

(. בנספחים 2'נחדשים, המוגדרים כבעלי ותק של שלושה חודשים ומטה )תרשים 

העסקת עובדים חדשים בחוזים קצובים בזמן הפכה לנורמה  ניתן להתרשם כי

-ריטניה לאחוז בב 25בין : שיעור התעסוקה הזמנית בקרב עובדים חדשים נע רווחת

למעלה ממחצית העובדים החדשים מתחילים במדינות רבות ו אחוז בספרד, 88

שהועסקו , השוואת שיעורי העובדים החדשים לכך נוסףלעבוד בחוזה זמני. 

 ברובמגלה עלייה  2011–2012שנים שיעורם בל 2006–2007במסגרת זמנית בשנים 

 לשלב הזמנית התעסוקה הפכהנ רבות במדינות כי יםמעיד נתונים אלו. המדינות

 רבים במקרים המוביל, העבודה בשוק חדשים עובדים של בהשתלבות חשוב

  .(OECD, 2014) טווח ארוכת לתעסוקה

דבר  – מאפיינים חיוביים של הגדלת הגמישות ביחסי העבודהיש תופעה זו ל

כאמור , והן לעובדים, שמשתניםהנחוץ הן למעסיקים, שצורכי ההעסקה שלהם 

תעסוקה דרך קבלן כוח אדם יכולה לאפשר ו)ינם מעוניינים במשרה מלאה א חלקם

 מספיקים אין עדיין ניסיון וכישורים חלקםל, ולהם גמישות בשעות העבודה(

 הוא תופעהל מרכזי שמניע מכך להתעלם איןעם זאת,  להשתלבות בעבודה קבועה.

 מעסיקים בקרב העדפה היוצר, לזמניים קבועים עובדים בין ובשכר זכויותב הפער

 עובדי הקבע – שוק עבודה דואליכאמור התוצאה היא  .עקיפהאו  זמנית להעסקה

                                                        
מגדיר תעסוקה זמנית כתעסוקה תחומה בזמן ו/או תעסוקה דרך סוכנויות  OECD-ה  17

משמעית -ה חדבחנ(. לגבי עובדי מיקור חוץ אין הA.3, נספח (OECD, 2002כוח אדם 
 בין עובדים קבועים לזמניים, והדבר תלוי בתנאי המשרה.

18  International Labour Organization (2011) ו-Ciett (2014) את העלייה בשיעורי  מראים
 באופן ספציפי. agency workהחדירה של 
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)בייחוד במגזר  מהגנה כדוגמת קביעותוזכויות משמעותיות נהנים מהמאוגדים 

הסכמים , אם עקב אינם נהנים מזכויות אלו העובדים הזמניים םלעומתו(, הציבורי

 מצדשל הסכמים קיימים וחוסר הגנה  מפלים ואם עקב אכיפה לקויה וחוקים

היטב בספרות  מוכרבשוק עבודה כזה נוצר ניגוד אינטרסים, ה. איגודים מקצועיים

הכלכלית, בין עובדי הקבע החזקים והמוגנים, המעוניינים לשמור על תנאיהם, ובין 

גם בתנאים פחותים בהרבה, הזמניים, המעוניינים להפוך לעובדי קבע העובדים 

19שעדיין יהוו עבורם שיפור משמעותי.
 

, agency workאפריקה, מדינה בעלת שכיחות גבוהה מאוד של  במקרה של דרום

שאינה  העסקהניצבים  ממבנה השוק: מחד גיסאנובע  ריבוי העובדים הזמניים

הנוטים לשבות תכופות בקרב עובדי  ,, שכר גבוה ואיגודי עובדים אגרסיבייםגמישה

המצב . (Budlender, 2013) רופפת הגנה על העובדים הזמנייםה אידך גיסאמו ;הקבע

בין מבנה השוק בדרום  ניתן למצוא קווי דמיוןאולם פחות, חמור כנראה בישראל 

ת במגזר הפרטי, )וגם בחברות נבחרו: במגזר הציבורי אפריקה לשוק המקומי

 20פועלים איגודי עובדים חזקים ונהוגה שיטת קביעות,כדוגמת הבנקים הגדולים( 

אמנם קיימים הסדרים המפלים חברי איגודים לעומת עובדים אחרים. בהחלט ו

ברור כי אך  21שגים ראויים לציון בהגנה על עובדי קבלן שירות,יה נרשמו בישראל

על קל מאוד למנוע מעובדים להתאגד ולהגן  ארעי בבסיסווא שהבאופן העסקה 

 זכויותיהם. 

היא מעוטת השכלה, מבוגרת, וסביר שעקב עובדי קבלן השירות אוכלוסיית 

רבים בה מתקשים בעברית. לאור זאת ברור כי עובדים אלו  ,שיעור העולים הגבוה

כך  .ולהיות מנוצלים על ידי המעסיקים עלולים להתקשות בשמירה על זכויותיהם,

עובדי קבלן לעמותת "קו לעובד", של פניות ההמפרט את הרכב  (,2014) וילר למשל

כויות סוציאליות, במיוחד מים של פגיעות בזמראה שכיחות גבוהה של סוגים מסוי

                                                        
. ראו סקירה כללית של הנושא insider-outsider problem-בספרות הכלכלית הדבר ידוע כ  19

ורה במיוחד, אצל וכן ניתוח של הבעיה בספרד, שם הבעיה חמ ,Boeri (2011)אצל 
Bentolila et al. (2012). 

חטיבת , בנק ישראלבישראל כרבע מהשכירים מאוגדים, ורבים מתוכם נהנים מקביעות )  20
 (.2013, המחקר

למשל קליטת עובדים במשרדי ממשלה להעסקה ישירה )אתר ההסתדרות,   21
http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=2134); על עובדים העסקת חוק 

 ; וכן צווי2013 ג"התשע ציבוריים, בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי
 קיבוציים. הסכמים חוק ובענף השמירה לפי הניקיון בענף ההרחבה
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תק )כאשר עובד נשאר אצל אותו לקוח קצה אך החברה הקבלנית מתחלפת( איפוס ו

  והפרשות חלקיות לפנסיה.

 של העדפה היוצרים תנאיםבהחלט קיימים בישראל  כי ברור אלו כל מתוך

 עובדי של לאלו הקבע עובדי זכויות יןב משמעותי הבדל – קבלן לעבודת המעסיקים

 יצירת היא התוצאה. לאחרונים מוקנותה הזכויות של באכיפה בעייתיות וכן ,הקבלן

. הקבלן עובדי בכללםו, זמניים עובדים של לרעה אפליה תוך העבודה בשוק מעמדות

 שיפגעו צעדים כי סביר שכן, הזה הפער בסגירת זהירות משנה לנקוט יש, זאת עם

לפיכך,  22.החלשים העובדים של חשבונם על ,האבטלה את יגדילו ההעסקה בגמישות

 שוק גמישות על לשמור אך הקבוצות בשתי העובדים תנאי את להשוות הוא האתגר

, אירופה בצפון הנהוגות לעובדים הסוציאלית ההגנה מערכות כי נראה .העבודה

 על, זה באתגר לעמוד מצליחות, (flexicurity) "ביטחון גמיש" הכללי בשם המכונות

כלומר  – המעסיקה מהחברה העובד של תהסוציאלי טחוןיהב רשת ניתוק ידי

דוד ובוורס, -)בןהבטחת ביטחון תעסוקתי כללי, ולא קביעות במקום עבודה מסוים 

2014 .) 

  

                                                        
יש עדויות רבות לכך שגמישות העסקה מורידה את שיעור האבטלה ומעלה את שיעור   22

 .Di Tella and MacCulloch (2005), לדוגמה בשוק העבודה ההשתתפות
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 מסקנות והמלצות. 5

, המועסקים עובדי קבלן כוח אדם קבוצות:עובדי הקבלן בישראל מתחלקים לשתי 

, הנתונים ועובדי קבלן שירות בפיקוח ובהנחיה של הלקוח מזמין השירותים,

זו נבדלות  וקבוצות אל . מעבר לעובדה כי שתילפיקוח והנחיה של החברה הקבלנית

נות מהותית מבחינת הן שו כי מבהיריםבפרק הנתונים המוצגים חוק, מזו מבחינת ה

 הרכבן, ומצריכות צעדי מדיניות שונים.אופיין ו

מהעובדים יחסית שיעור גבוה ו ,עובדי קבלן כוח אדם הם קבוצה צעירה בממוצע

, עובדי קבלן כוח אדם עובדי קבלן השירותביחס לבמקביל לעבודה.  יםלומד בה

 בקבוצה עוליםהנשים והלכלל המועסקים מבחינת השכלה, שיעורי  קרובים בהרבה

של המוחלט ירידה משמעותית במספרם ניכרת בשנים האחרונות . משרההקפי יוה

 2.6 שהם ,57,000-מכ: עובדי קבלן כוח אדם ובשיעורם מתוך סך המועסקים

-ןבי בהשוואה .2011שנת באחוז  0.8-ו 23,000-ל ,2000בשנת  ים מהמועסקים,אחוז

שיעורי הסטודנטים והצעירים בקבוצה  םכפי שמראי .לאומית מדובר בשיעור נמוך

למעסיקים המאפשר  ערוץ תעסוקה חשוב זו, העסקה דרך קבלן כוח אדם היא

 בשוק העבודהלרכוש ניסיון  –לעובדים הצעירים גמישות בניהול כוח אדם, ו

בהתחשב בכך, יש מקום לשקול ולהתפרנס בתנאים גמישים בתקופת לימודיהם. 

 9-מ ליותראת הארכת תקופת ההעסקה המותרת של עובדי קבלן כוח אדם 

סטודנטים, המשכיות תעסוקתית וצבירת לבמיוחד וחודשים, כדי לאפשר לעובדים, 

 ניסיון רב יותר.

 עובדי קבלן כוח אדםבהעסקת  הקשורות, יש גם בעיות חיובית זו תמונהלמרות 

 מהמקובל באיחוד האירופי,למשל , בשונה החוק הישראליש איה תהאח .בישראל

( כעובדי לדוגמהאינו מכיר בעובדי עמותות המספקות שירותי כוח אדם )מורי קבלן 

יש להסדיר פרצה זו בחוק, מגביל את תקופת העסקתם. קבלן כוח אדם, ואינו 

 עמותות פועלות בצורה דומה לחברות כוח אדם, יש להקנותאם  ולקבוע כי

 לעובדים בשירותי סיעוד, אשר תנוגע היהשניהבעיה זכויות. הלעובדיהן את אותן 

המוסד  אמנםחשב כעובדי קבלן כוח אדם. ילה אמורים בחלק מהמקרים לפחות

עבור מטפל צמוד )בדרך כלל ביטוח לאומי מאפשר כיום לזכאים לגמלאות סיעוד ל

)במקום  הסיעוד ישירות, וכך להעסיק את עובד ת הגמלה בכסףלקבל אעובד זר( 

אחוז מגמלאות השירות  20-הגמלאות בכסף נמוכות באולם , לשלם לחברת הסיעוד(

המועבר לחברה,  משקף את הפרש המע"מ זה )סכום המועברות לחברת הסיעוד

עבור  המשולם לחברה עצמהאת הסכום ו ,מסך התשלום אחוז 15.25 העומד על

. יש לבטל את הפער הנובע מעלויות הניהול (יםאחוז 4.75העומד על  ,נהל ורווחמ  
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לקבל את , ולאפשר לזכאים לגמלה המעוניינים בכך חברות כוח האדםוהרווח של 

לרכוש מחברות באופן זה אזרחים יוכלו  .)בניכוי המע"מ(בכסף מלוא שווי הגמלה 

. , אם ירצו בכך, ולאחר מכן להעסיק את המטפל ישירותהסיעוד שירות השמה בלבד

והן לחסוך (, 2013, לויי הן להעלות את שכר עובדי הסיעוד )לשיטה זו צפומעבר 

 (. 2013קי ואחרים, ס)ברוד למטופלים כסף רב

בניגוד לעובדי קבלן בתכלית. שונים מצבם של עובדי קבלן השירות ו מאפייניהם

, אלף 75-מכ :עלייה במספרם ובשיעורם מתוך כלל המועסקים כוח האדם, חלה

. 2011-ב יםאחוז 4.1-אלף ו 124-לכ ,2000שנת ב אחוז מהמועסקים, 3.4-שהם כ

אין רבים מקרים בו, כלכלית-מבחינה חברתיתמבוגרת וחלשה זו קבוצת עובדים 

עניינים, המצב אף על פי שיש לשפר את  ביכולתה להתאגד ולעמוד על זכויותיה.

צעדים זהר מנקיטת יהמעלה חשש אמיתי לניצולם של עובדים חלשים, יש לה

החוק אם  ;עצמם קבלן השירות , העלולים לפגוע קודם כל בעובדיפופוליסטיים

, סביר להניח כעובדים קבועים שירותהעובדי קבלן את  להעסיק יכפה על המוסדות

 ך לבלתי כדאית. הפימובטלים, שכן העסקתם תליהפכו  מביניהם רביםכי 

מוצע להחיל  ,השירות קבלןעל הזכויות החוקיות של עובדי בכל זאת גן להכדי 

דיווח ללקוח הן לעובד והן להעביר תוטל חובה  קבלן שירותעל כל  .חובת שקיפות

תשלומי השכר לעובד הקבלן )כולל תשלומים במסגרת תנאים  הכולל את ,חודשי

באחריות  יחלוקעבודתו. הלקוח  בעבורמהלקוח  הסכום הנגבהצד לסוציאליים( 

וכל , )ולא יוכל להשתמש בחברת הקבלן כחיץ(וק לפי חלעובדי הקבלן לתשלום 

 להםוהאם כדאי מהתיווך ביניהם השירות בדיוק כמה מרוויח קבלן  נויביהצדדים 

 העסקה ישירה.לעבור ל

החקיקה בתחום  ט באופן מיידי, יש לשפר אתומעבר לצעדים אלו, שמומלץ לנק

כפי שצוין, החוק קבלן, ולאסוף נתונים על התופעה באופן מקיף ומסודר. העבודת 

כמו כן, צריך להתייחס באופן זהה לעמותות ולחברות המספקות שירותי כוח אדם. 

קבלן שירות כמי שעיסוקו במתן שירות בתחומי המגדיר חוק יש לשנות את ה

ספציפיים אלו  תחומים בפירוטכי מטרת המחוקק  נראהשמירה, אבטחה וניקיון. 

. עם להבהיר כי אין לעובדים בהם הגנה דומה לזו של עובדי קבלן כוח אדםתה יהי

זאת, אין היגיון בהגבלת הגדרת קבלן השירות לתחומים ספציפיים, ויש להרחיב 

עובדיו אצל זולתו בכל תחום באמצעות את ההגדרה למי שעיסוקו במתן שירות 

לוונטיים לסקרי הלשכה המרכזית בהתאם יש להוסיף את השדות הר שהוא.

)דבר שאינו ומאפייניה את היקפי התופעה  תר דיוקלאמוד בי כדילסטטיסטיקה, 

קוח נעשה כיום(: העסקה עקיפה דרך חברות ועמותות, עבודה במתן שירות אצל ל

 עיקרי, שכר ותנאים סוציאליים, וחוזה עבודה ארוך טווח או תחום בזמן.
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כוח אדם והן לעבודה באמצעות קבלני שירות, הן לעבודה באמצעות קבלני 

שהיא סוג של מיקור חוץ, תפקיד חשוב במשק מודרני. הראשונה מאפשרת לצעירים 

לרכוש ניסיון ולעבוד בשעות גמישות בזמן הלימודים; האחרונה מספקת תעסוקה 

לעובדים המתקשים להחזיק במשרה מלאה וקבועה מסיבות בריאותיות והכנסה 

 שתיהן מקנות לחברות גמישות בהעסקת עובדים ובהזמנת שירותים.ו; ומשפחתיות

מדובר במשרות  , בייחוד במגזר הציבורי,במקרים רבים לציין כיחשוב  למרות זאת,

תה כרוכה ילא היד, לוכאחלמועסק ותה עדיפה למעסיק יהעסקה ישירה היבהן ש

דים זמניים בקביעות. במקרים אלו נוצרים מעמדות של עובדי קבע מאוגדים ועוב

קשיחות ההעסקה  יותר כך חזקיםבתחום מסוים  םאיגודיהככל ש .מעוטי זכויות

לצמצם את  כדירבה יותר, והמעסיקים מעדיפים להסתמך על עובדים זמניים. 

יש בה היגיון שהפגיעה בעובדים חלשים, ולהגביל את תופעת מיקור החוץ למקרים 

בד , וחוד במגזר הציבורייבי, העבודהלהגביר את גמישות ההעסקה בשוק  ישכלכלי, 

 ., בדגש על עובדי קבלן שירותלדאוג לאכיפה קפדנית של זכויות עובדי הקבלן בבד
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 1נ'תרשים 

 **OECD-במדינות ה *שיעור המועסקים בעבודה זמנית
 2011–2012ממוצע 

, תעסוקה זמנית היא עבודה מוגבלת בזמן OECD-לפי הגדרת ה *
 חברות כוח אדם.או תעסוקה דרך 

 בתוספת ליטא ולטביה. אין נתונים עבור ישראל. **

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

  OECD (2014):נתונים
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 ** OECD-שיעור המועסקים החדשים בתעסוקה זמנית* במדינות ה
 

, OECD-לפי הגדרת ה במקום העבודה.בעלי ותק של שלושה חודשים או פחות  *
 תעסוקה זמנית היא עבודה מוגבלת בזמן או תעסוקה דרך חברות כוח אדם.

 בתוספת ליטא ולטביה. אין נתונים עבור ישראל.** 

 מקור: נעם גרובר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 

  OECD (2014):נתונים
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 מקורות

, בנק 2001–2009תקצוב החינוך היסודי  (,2010) שי צורו זוסמןבלס, נחום, נעם 

 ישראל, חטיבת המחקר.

-רפורמה בשוק העבודה של ישראל ואופציית ה"(, 2014דוד, דן וליאורה בוורס )-בן

Flexicurity," חברה, כלכלה  –דוח מצב המדינה  (,עורךדוד )-דן בן תוךב

 .147–194 עמ' מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, ,2014ומדיניות 

ועדת מנכ"לית משרד החינוך  (,2011) מתוקי ורחל שגיאמשה , ניבר גיורא, ד

משרד , וראה כעובדי קבלן במערכת החינוךלבחינת העסקתם של עובדי ה

 החינוך.

גמלאות  תכנית נסיונית למתן (,2013) ויניב כהן רזניצקישירלי , 'ניקי, גסברוד

 , המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל.כספיות במסגרת חוק ביטוח סיעוד

יותר עובדי קבלן מכל  7ישראל מעסיקה פי מדינת העבדים: " (,2014ברקן, עופר )

 . 2014ביוני  15, גלובס ,"מדינה אחרת

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000944716  

דצמבר -רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר ,(2013)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

2013. 

העסקת מורים במערכת החינוך: מעקב אחר התופעה של  (,2011וורגן, יובל )

 ת., מרכז המחקר והמידע של הכנסהעסקת מורים באמצעות גופים מתווכים

מרכז , מסמך עדכון –העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים  (,2014) וורגן, יובל

 .של הכנסת המחקר והמידע

 – 2013פילוח פניות עובדי קבלן לעמותת קו לעובד : דוח ביניים (,2014) רטיןוילר, מ

 , קו לעובד.2014
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 י כלכל-יחברתמצבם ה

 צעירים בישראל של

 הדס פוקס

 תקציר

צעירים  שלחברתיים הכלכליים והמאפיינים את ההתפתחויות בזה בוחן פרק 

. אישייםקבוצות גיל ומאפיינים פי , תוך חלוקה ל1995מאז  בישראל 18–34בגילי 

נמצא כי שיעור הסטודנטים ובעלי ההשכלה והתעסוקה ההשכלה  מיבתחו

פתיחתן של עם  בד בבד האקדמית בקרב הצעירים גדל מאוד מאז שנות התשעים,

י בגיל גיל תחילת הלימודים נדחה, ומרבית הסטודנטים מרוכזים. מכללות רבות

ותר ירדו, וחלה שיעורי התעסוקה של השכבה הצעירה ביעוד נמצא כי . 23–26

לעומת זאת, . בגילים אלו זמניות עלייה חדה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות

 בעיקר בעבודות והם מועסקים עלה,היהודים שיעור תעסוקת הסטודנטים 

, שהשכר בהן נמוך משרות השירותיםשכיחות עלייה במכירות ושירותים.  פקידות,

באותו שאינם אקדמאים. בקרב אקדמאים  31–34גילאי ב רקחלה גם ב יחסית,

ם מועסקים אף שה הגיל חלה ירידה בשכר ביחס לאקדמאים מבוגרים יותר,

עלייה בשיעור הצעירים  נמצאהבתחום הדיור . דומה ובהיקף דומיםבמקצועות 

שיעור  ,כמו כן .הדיור עליית מחירים, במיוחד מאז תחילת הגרים עם הוריה

. םדחיית גיל הנישואי כשנלקחת בחשבון, גם צעירים ירדבקרב הבעלות על דירה 

בעקבות  הן, ו25–30י אגילבקרב בגלל העדפות חברתיות, בעיקר הן  הירידה חלה

 .31–34גילי עיקר בב, הדיורעליית מחירי 

  

                                                        
   להודות לחיים הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ברצוני

בלייך, גלעד ברנד, פרופ' אבי וייס, פרופ' איל קמחי, פרופ' דב צ'רניחובסקי וקיריל 
 הערותיהם המועילות. על שרברמן על הסיוע ו
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 מבוא

בישראל  אזרחיותהחנית של מחאות חוד ניצבים בצעירים  אנשיםבשנים האחרונות 

המחאה החברתית שהחלה בקיץ  בישראל היא. אחת הדוגמאות הבולטות ובעולם

אגודות הסטודנטים, שמחו על נציגי צעירים, כולל  ו והובילויזמ. את המחאה 2011

לכלכל  בעברימינו קשה יותר מב צעיריםל כי ,השאר בין, טענו מצבם הכלכלי. הם

  .הוגן במחיר מגורים מקום ולמצוא לשלב בין עבודה ללימודים גבוהים את עצמם,

 בתחומי בישראל 18–34 גילאי של חברתיהו הכלכליזה מבקש לבחון את מצבם  פרק

בשנים האחרונות, ולעקוב אחר המגמות שחלו במצבם דיור הו תעסוקהה ,השכלהה

 .1995 מאז

 . הראשוןעיקריים מושפע משני גורמיםיכול להיות מצבם של הצעירים 

)למשל פרנקל ושומפלבי,  מביניהם, המוזכר תדיר במחאות ובכלי התקשורת השונים

בישראל  ייתכן שהסיבה לקושי של צעירים , כלומר:הוא הגורם החיצוני ,(2015

שינויים בכלכלה נעוצה ב שכר הולם מניבהלמצוא עבודה ההולמת את כישוריהם ו

עליית מחירי הדיור מקשה על שאפשר  . לפי אותו טיעון,הישראלית והעולמית

 ולעבור לדירה שכורה או לרכוש בית. צעירים לעזוב את בית הוריהם ה

לא . , כלומר אופיים של הצעירים בני ימינוהשני הוא גורם פנימיהאפשרי הגורם 

שגדל , (שנות השמונים ותחילת התשעים)ילידי  Y-טענות כלפי דור האחת נשמעות 

כך  כי הוא מפונק יותר מהדורות שקדמו לו. ,אל תוך הטכנולוגיה והגלובליות

, הפינוק רוח"וכי אינם מסוגלים לעבוד הם כי  Y-מואשמים צעירי דור ה מהלדוג

 המוסרי הקוד על משפיעה והיא הזה בדור שורה העצמי והמיקוד, החריצות חוסר

 .(2015, ואלמוג )אלמוג "העבודה בתחום שלהם המוסרי הקוד על זה ובכלל ,שלהם

 על רוחבית תמונה ונותן, במציאות מעוגנות אלו תחושות האם בוחן המחקר

 בעלות גיל קבוצות בין הבחנה תוך, בישראל מצבם הכלכלי והחברתי של הצעירים

 .שונים מאפיינים

, OECD-במדינות ה( 18–29)בני ים את מצב הצעירים חנהבו עכשווייםמחקרים 

 ,Eurofund (Sandor and Ludwinek שלכדוגמת המחקר על צעירים באיחוד האירופי 

מצאו כי  ,(PEW  Taylor and Keeter (2010,של בארצות הברית הצעיריםעל ו ( 2014

וירידה  ,בשיעור המובטליםו חלה עלייה בשיעור הצעירים שגרים עם הוריהם

צעירים אחד ההסברים לכך הוא שבשיעור הצעירים המועסקים במשרה מלאה. 

 ריתוארצות הבלכן מצב הצעירים באירופה  ,מושפעים יותר ממשברים כלכליים

 . 2008-שהחל ב המשבר הכלכלי העולמיבעקבות הורע 
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משתתפים בו,  18–21בשל השירות הצבאי והלאומי שרבים מהישראלים בגילי 

 .והם יוצאים מבית ההורים בגיל מבוגר יותר התעסוקה בקרבם נמוכה מאוד יחסית

ישראל . עם זאת, ומים אלבתחו OECD-צעירים בבינם ובין קשה להשוות לפיכך, 

  .הפחותבצעירים הייתה עה יפגהגם ככל הנראה ולכן  ,הושפעה פחות מהמשבר

 בהשכלה הצעירים ם שלמצב נסקר ראשית. חלקיםמכמה מורכב  המחקר

דרך שנות הלימודים האקדמיים ועד  – תיכוןב םלימודיהסוף  – 18, מגיל תעסוקהבו

הסדרי בשינויים ב לאחר מכן עוסק המחקרלשלבים הראשונים בשוק העבודה. 

 . של צעירים מגוריםה

 נתונים

  :מחלק את הצעירים לארבע קבוצות בעלות מאפיינים שונים פרקה

 או בשירות לאומי; מרבית האוכלוסייה היהודית משרתת בצבא :18–22י אגיל

 .מתחילים בלימודיהםפונים להשכלה אקדמית ההערבים צעירים מרבית ה

את השירות הצבאי או סיימה מרבית האוכלוסייה היהודית  :23–26י אגיל

 .מגיע לשיאו אוכלוסייה היהודיתהסטודנטים בשיעור הלאומי; 

שיעור הסטודנטים עדיין גבוה יחסית, אולם נמוך במחצית  :27–30י אגיל

יהודים, הסטודנטים הגידול בשיעור חל  1995מקבוצת הגיל הצעירה יותר; לעומת 

 .מחציתם לומדים לתארים מתקדמיםכו

והם נמצאים בתחילת  ית הסטודנטים סיימו את לימודיהם,מרב :31–34י אגיל

 .דרכם בשוק העבודה

ח אדם וסקרי כ – מתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהפרק ה

–2014סקרי הוצאות בשנים , 1997–2011סקרי הכנסות בשנים  ,1995–2011בשנים 

 . 2008שנת אוכלוסין מהומפקד , 2003

 1הגדרות:

 האחרון הלימודים שמוסד ומעלה לימוד שנות 15בעלי  :אקדמי תואר בעלי

תואר האת שיעור בעלי  הגבוהברמת דיוק הגדרה זו חוזה  .אקדמי הוא שלהם

אולם אינה מדויקת דיה עבור פרטים , 30ראשון בפועל עבור פרטים מעל לגיל ה

 שנות לימוד(. 15)מפני שרבים מהם עדיין סטודנטים גם לאחר  מתחת לגיל זה

 31עבור גילאי נעשו על סמך שנות לימוד החישובים עבור בעלי תואר ראשון לפיכך, 

 .ומעלה

                                                        
 בלבד.  18–34כאשר מדובר בהגדרות הקשורות לסטודנטים הובאו בחשבון גילאי   1
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 הוא שלהם האחרון הלימודים שמוסד כלומדים הוגדרו סטודנטים :סטודנטים

 ., כולל לימודים לתארים מתקדמיםאקדמי לימודים מוסד

, עבור 12מספר שנות הלימוד הכולל פחות  :שנות לימוד באקדמיהמספר 

  .הלימודים האחרון שלהם הוא אקדמילומדים שמוסד 

בן/בת זוגו של הילד שגרים ו ילד של ראש משק הבית :עם ההוריםמתגוררים 

 בבית ההורים. 

 .ערביםובני דתות אחרות שאינם יהודים  :יהודים

 השכלה .1

הממשיכים להשכלה גבוהה  הצעירים חלה עלייה בשיעורבשני העשורים האחרונים 

ובעלי תואר סטודנטים החל גידול משמעותי בשיעור  כךו לאחר סיום לימודי תיכון,

 מתוך האוכלוסייה הצעירה.אקדמי 

במיוחד עבור  – בכל קבוצות הגילשיעור הסטודנטים  גדל בהשוואה לשנים עברו

 .2011-ל 1995בין  בהם שיעור הסטודנטים כמעט הכפיל את עצמו, ש23–30גילאי 

קבוצת הגיל שרוב בבכל הקבוצות.  היקף השינוי לא היה אחידעם זאת, 

אחוז  28 :כמעט הוכפל שיעור הסטודנטים, 23–26, הסטודנטים משתייכים אליה

אחוז  16לעומת  ,2011-מדו במוסדות להשכלה גבוהה בלבקבוצה זו מהצעירים 

  2.(1)תרשים  1995ת בשנ

 1995-ב( 23–26ששיעור הסטודנטים בה היה השני בגובהו )אחרי קבוצת הגיל 

הגידול בשיעור השנים , אך עם אחוזים מכלל הקבוצה( 8-)כ 18–22הייתה 

גבוה  –אחוז  15-הוא הגיע ל 2011-בו, יותר גבוההיה  27–30הסטודנטים בגילי 

אחוזים בגילי  6-וכ ,18–22אחוזים בגילי  10-שתי הקבוצות הנותרות )כבהרבה מ

מהעלייה בלומדים  בענ 27–30חלק מהגידול בשיעור הסטודנטים בגילי  .(31–34

בשיעור הלומדים לתואר ראשון גם גידול  חלאך לאורך השנים  לתארים מתקדמים,

 .בקבוצת הגילמהסטודנטים  תחצייותר ממעמד שיעורם על  2011-וב, ובגילים אל

 מרבית הסטודנטים מסיימים את לימודיהם. 31–34עד גילי 

 

                                                        
אחוז, אם מביאים בחשבון גם  35-סך הלומדים בקבוצת גיל זו גדול אף יותר ומגיע ל  2

 סטודנטים במוסדות לימוד שאינם אקדמיים.
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מגדר בחלוקה לפי  2011מציג את שיעורי הסטודנטים לפי גיל בשנת  2תרשים 

אחוז הסטודנטיות גבוה יותר מאחוז ו ,מגברים משכילות יותרנשים ככלל, . לאוםו

נשים כמו כן, בקרב האוכלוסייה הערבית. התופעה בולטת אפילו יותר  .הסטודנטים

ככלל, וגברים יהודים בפרט, יהודים . מגברים יותר מוקדםללמוד כשנה  מתחילות

מרבית  :והלאומי בגלל השירות הצבאימערבים מתחילים ללמוד מאוחר יותר 

י בגיל –, ויהודים 20–22בגילי  הממשיכים ללימודים אקדמיים עושים זאתערבים ה

26–23.  
  

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס

 

 1תרשים 

 2011–1995שיעור סטודנטים לתואר אקדמי, 
 מתוך כלל קבוצת הגיל
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נמצאה דחייה של כשנה בתחילת הלימודים האקדמיים בהשוואה לאורך זמן 

בשנת  23-עלה מ 3הגיל הממוצע של סטודנטים יהודים בשנה א' .עבור כל המגזרים

באותן שנים.  23-ל 22-הוא עלה מ נשים אצלו ,גברים בקרב 2011בשנת  24.5-ל 1995

אצל  20-אצל גברים ו 20.5 על 2011-בהגיל הממוצע עמד סטודנטים ערבים  בקרב

דחייה זו מוסברת ייתכן כי  .בכל אחד מהמינים 1995נשים, דחייה של שנה לעומת 

בחינה הכך שיותר ויותר צעירים מתכוננים במשך זמן ארוך מבעבר לקראת ב

, וצעירים דוחים את ותחברתינורמות שמדובר בשינוי גם תכן ייאך הפסיכומטרית, 

  4., למשללטיולים ארוכים בחו"ללנסוע  כדיעבודה הלימודים או הגיל תחילת 

                                                        
זיהוי סטודנטים בשנה הראשונה באוניברסיטה נעשה על פי חישוב שנות לימוד   3

 באקדמיה, כפי שפורט בסעיף הנתונים.
 2000אקדמיות נותר יחסית קבוע מאז שנת -יש לציין כי מספר התלמידים במכינות קדם  4

(, כך שזו אינה הסיבה לדחיית הלימודים. 2013רכזית לסטטיסטיקה, )הלשכה המ
השפעה מועטה על יש צבאיות -במספר הפונים ללימודים במכינות קדםשחל לגידול 

 (.2008אך גם לאחר הגידול מדובר על כאחוז מכלל קבוצת הגיל )וורגן,  –הדחייה 

  

  %

  %

   

  %

          

   

            

            

           

           

 2תרשים 

 שיעור סטודנטים לתואר אקדמי
 2011לפי גיל*, מגדר ולאום, 

 

  .גילי-* ממוצע נע דו

 החברתית בישראלמקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות 
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס

 



 127  בישראל של צעירים כלכלי-מצבם החברתי

 

נבע מצמיחה אקדמי התואר הבעלי הסטודנטים ומרבית הגידול בשיעור 

(. בשנת 3)תרשים  של סטודנטים ובעלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות במספרם

מכללות רבות, עוד נפתחו לאורך השנים  .מכללות אקדמיות 6פעלו בישראל  1990

לעומת זאת,  סטודנטים. 96,000למדו  ןבהשמכללות אקדמיות  36פעלו  2014ובשנת 

שנת מ באוניברסיטאות נמצא במגמת ירידה הסטודנטים הלומדים ם שלמספר

 . קדמיותהא הוא נמוך יותר ממספר הסטודנטים במכללות 2008אז , ומ2005

 את ההשכלה הגבוהה.לתושביה  הנגישוו ,נפתחו בפריפריהרבות מכללות 

 בין היתר אוכלוסייה הערבית,שיעור הסטודנטים בבמיוחד על  והשפיע ומוסדות אל

ומכללות להכשרת  5באחריות אוניברסיטאיתאוגרפית של מכללות יבגלל קרבה ג

 מאוד גדלבקבוצה זו  אקדמאיםשיעור ה . עקב כךלמקומות מגוריהםעובדי הוראה 

שיעור הערבים עמד  (2013–2014) תשע"דהלימודים . בשנת (2015שביב ואחרים, )

אחוז  24.6-ו 35.2על  מכללות להכשרת עובדי הוראהבו תואוניברסיטאיהבמכללות 

קמפוסים הראשיים של אחוז ב 13.4לעומת  ,בהתאמה במוסדות אלו, מהסטודנטים

  (.2015ואחרים, שביב )אוניברסיטאות ה

שבחרו במקצועות  גםמוסדות הלימוד, חל שינוי התפלגות שינוי במקביל לב

שיעור הלומדים במדעי הרוח )כולל חינוך( ירד, ובמקביל חלה  הצעירים ללמוד.

)הלשכה  עסקים ומדעי הניהול, הנדסה ואדריכלותִמנהל עלייה בשיעור הלומדים 

 .(2013המרכזית לסטטיסטיקה, 
  

                                                        
המכללה האקדמית גליל מכללות הנמצאות בחסות אקדמית של אוניברסיטה, כדוגמת   5

 אילן.-נפתחה בה חטיבה אקדמית בחסות אוניברסיטת בר 1994מערבי, שבשנת 
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. בעלי תואר ראשון ומעלה ם שלשיעורגם  עלהסטודנטים המספר עם הגידול ב

 40-ל 1995אחוז בשנת  22-מעלה שיעור זה כמעט פי שניים:  31–34בקרב גילאי 

 . (4)תרשים  2011אחוז בשנת 

גברים. בקרב עבור נשים מאשר השכלה היה גדול יותר עבור רמת ההשיפור ב

, 2011-באחוז  49-אחוז ל 26-האקדמית מכעלה שיעור בעלות ההשכלה  ותיהודי

. כמו כן, מאז באותה תקופהיהודים בקרב גברים  אחוז 42-ל 25-לעומת עלייה מ

מאשר בקרב גברים יהודים מתון יותר  בקרבאקדמאים ההגידול בשיעור  2005

-ב גבריםבקרב האקדמי היה גבוה יותר התואר הבקרב ערבים שיעור בעלי  .נשים

בהשכלת הנשים , אך הגידול אחוזים בקרב הנשים( 8-אחוזים לעומת כ 10-כ) 1995

 18 :מהגברים הן היו משכילות יותר 2011ובשנת  ,יותר משמעותיהיה הערביות 

. היו בעלי תואר אקדמי 31–34בקבוצת הגיל  מהנשים אחוז 21-מהגברים ואחוז 

אף בולט יותר ו ,ניכר בכל קבוצות הגיליות הערביות אהגידול בשיעור האקדמ

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

                            

            

              

                     

                         

 3תרשים 

 1990–2014, *מספר הסטודנטים
 לפי סוג מוסד לימודים

 

 .אוניברסיטה הפתוחהב* לא כולל סטודנטים 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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אחוז  27-גיע לה 23–30איות בגילי שיעור האקדמבקבוצות הגיל הצעירות. כך, 

 6 .2011בשנת 

בשיעור הכולל של מקבלי תעודה לגידול בשיעור מקבלי תואר אקדמי,  בניגוד

לוקה בח. 2011אחוז בשנת  13והוא עמד על , לא חל שינויכמעט אחרת  תיכונית-על

 יםאחוז 9.5-מ)חלה עלייה  31–34י נב גברים ערבים לפי מגזרים וגילים, רק בקרב

. ירידה קטנהחלה  שאר הקבוצותבואילו , (2011בשנת  אחוז 12.6-ל 20007בשנת 

תיכונית אירעה בעקבות -ניתן לשער כי חלק מהירידה בשיעור מקבלי התעודה העל

עבר  מקצוע הסיעוד, המלדוג ,תכניות ללימודי תעודה לאקדמיות. כךה שינוי בסיווג

אחיות במסלול להכשרת אחיות  הכשירולא  2014עד  2007, ומשנת אקדמיזציה

 .(2010ניראל ואחרים, מעשיות )
  

                                                        
חישוב נתון זה נעשה בצורה ישירה מנתוני הסקר, ולא בעזרת ההגדרה לתואר אקדמי   6

 ששימשה לאורך יתר המחקר, כפי שפורט בסעיף הנתונים. 
 תיכונית.-השנה הראשונה שעבורה פורסמו נתוני השכלה על  7

  

   

   

   

   

   

                                    

            

            

           

           

              

 4תרשים 

  31–34גילאי בעלי תואר אקדמי בקרב שיעור 
 1995–2011לפי מגדר ולאום, 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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שיעור הזכאים לתעודת בגרות שעומדת בדרישות הסף של יש לציין כי 

גידול בשיעור בעלי תואר אקדמי. שיעור בשיעור נמוך יותר מההאוניברסיטאות גדל 

שנת בין נקודות אחוז בלבד  7-ב עלה ב"מתוך מסיימי כיתות ילתעודה כזו  הזכאים

פירוש . (2013)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  8אחוז 47-ל 40-, מ2011לשנת  1996

הלומדים לתואר  תרמה לגידול במיצויהשכלה הגבוהה נגשת ההש הדבר הוא

עם הגידול במיצוי, ניכרת  .הקבוצה הזכאית להמשיך ללימודים אלוקרב אקדמי מ

 להשכלה גבוהה.פונים אחוז הבבשנים האחרונות האטה בגידול 

 תעסוקה ושכר. 2

, נותן את בישראל הסטודנטיםהשירות הצבאי והלאומי, שמשפיע כאמור על גילי 

, שבהם 18–22בגילי שוק העבודה. השתלבותם של צעירים בישראל באותותיו גם ב

שיעור מתגייסים לשירות, רוב הצעירים היהודים מסיימים את לימודיהם בתיכון ו

 מקסימוםל יםמגיעו ,עם העלייה בגיל שיעורי התעסוקה עולים  9.נמוך התעסוקה

 . 40 בסביבות גיל

מעורבת. התפתחות במגמה ארוכת טווח ניכרת בתעסוקת הצעירים בישראל 

. (5)תרשים  1995ביחס לשנת  ו שיעורי התעסוקהירד 26צעירים עד גיל בקרב 

ובקבוצה  (,18–22גילאי ) חלה אצל הקבוצה הצעירה ביותרביותר  הירידה הגדולה

הגידול עת מנוב. חלק מהירידה עבודהשעות ה בממוצע דהירידה חגם חלה  זו

מצעירים שאינם  עובדים פחותבהמשך  יוצגכפי ששבקבוצה, בשיעור הסטודנטים 

 31–34גילאי ובקרב שיעור התעסוקה עלה, ומעלה  27 בניעבור צעירים לומדים. 

שיעור התעסוקה הכולל  ביותר ביחס לשאר קבוצות הגיל. עלייה הגדולההחלה 

 במגמת עלייה. באותה תקופה היהבישראל 

                                                        
אחוז  58אחוז הזכאים הכללי לתעודת בגרות מתוך מסיימי י"ב גבוה יותר, ועמד על   8

ב ללא תעודת בגרות משלימים לתעודה בתוך "אחוז ממסיימי כיתה י 25-. כ2011בשנת 
 ם גבוהה יותר.ישמונה שנים, כך שהקבוצה הזכאית להמשיך ללימודים אקדמי

 ק מתייחס לכוח העבודה האזרחי.שיעור התעסוקה לכל אורך הפר  9
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השילוב בין עבודה ללימודים גבוהים נפוץ למדי בקרב צעירים, וכאמור יש לו 

מציגים את ' בו א' 6ם מיתרשיהשפעה על שיעורי התעסוקה בקבוצות הגיל השונות. 

גיל ב'(, בחלוקה לפי 6א'( וערבים )6יהודים ) סטטוס הלימודים והתעסוקה עבור

, עור הסטודנטיםבגידול בשיניתן להבחין  באופן כללי. 2011-ו 1995, בשנים גדרמו

עבודה במקביל ללימודים גבוהים מעניין לראות כי הקודם.  בסעיףכפי שנאמר 

לימודים מתחילים בהסטודנטים יהודים. סטודנטים ערבים,  נפוצה בעיקר בקרב

כון נהדבר ומועסקים בשיעורים נמוכים מאוד, בגילים נמוכים יותר,  גבוהים

 . 18–22 נותסטודנטיות ערביות בלבמיוחד 

 שיעורי התעסוקה והלימודיםשינויים משמעותיים ב לא היובמגזר היהודי 

למעט עלייה קלה במספר הגברים שאינם עובדים , 2011-ל 1995בין  18–22גילאי ב

שרוב בני הקבוצה נמצאים  היאלתעסוקה הנמוכה , הסיבה כאמורואינם לומדים. 

ערבים בגילים אלו חלו כמה לאומי. לעומת זאת, בקרב שירות צבאי או ב

שיעור ירד  18–22בנות ערביות  . בקרב נשיםנבדקתהתפתחויות בתקופה ה

אילו ונקודות אחוז,  9-ב (בתרשים תומות והירוקותהעמודות הכ) המועסקות

 5תרשים 

 2011-ו 1995שיעור התעסוקה לפי קבוצת גיל, 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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ות והאדומות קהעמודות הכתומות, הירו) ולומדות מועסקותהמשולב של שיעור ה

אחוז  13של בקרב גברים ערבים חלה ירידה . נקודות אחוז 9-עלה ב בתרשים(

המשולב של מועסקים אך הירידה בשיעור  – אחוז 45-ל 58-מ –בשיעור המועסקים 

 . (יםאחוז 7הייתה קטנה במחצית ) ולומדים

עלה  לומדיםואינם שאינם מועסקים  בקבוצת גיל זוערבים הגברים השיעור 

 2011אחוז בשנת  42) מבוגרים יותרהוא גבוה גם ביחס לגילאים ובמשך השנים, 

משרתים בשירות  אינםהמוחלט אף שרובם  , למשל(, 23–26 אחוז בגילאי  24לעומת 

 השערות לתופעה זו, וביניהן ( העלו כמה2011אקשטיין ודהן ) .צבאי או לאומי

גיל הנישואים והולדת הילדים  עם זאת,הורות מוקדמת והבדלים בהזדמנויות. 

 תופעההכי ייתכן , ובגילים מאוחרים יותר שיעורים אלו דווקא יורדים. הדווקא נדח

בקשיים שחווים ערבים מקורה בעבודה בלתי מדווחת בהיקפים גבוהים יחסית, או 

 בשוק העבודה. בקליטהצעירים 

                                                                            

                    

                                

                    

                                

   

  

  

   

   

  
  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  
  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  
  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

  

   

                        

                    

 א'6תרשים 

 2011-ו 1995הרכב תעסוקה והשכלה במגזר היהודי, 
 לפי גיל ומגדר

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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מגיע המשולב של מועסקות ולומדות שיעור ה, 23–26בקבוצת הגיל הבאה, 

-)מ המועסקותגידול בשיעור בקרב יהודיות חל אצל יהודיות וערביות כאחד.  ולשיא

בשיעור המועסקות או מכך  הכפול עלייה(, ו2011-אחוז ב 70-ל 1995-אחוז ב 65

המועסקות או השיעור המשולב של בקרב ערביות  .(אחוז 83-אחוז ל 73-לומדות )מ

 אחוז.  17-בלומדות גדל 

שיעור ירד באותה קבוצת הגיל, יהודים וערבים כאחד, עבור גברים  ,לעומת זאת

ניתן להסביר חלק  .צעירים שאינם לומדים(הן סטודנטים והן מועסקים הכולל )ה

במיוחד בקרב , שאינם עובדים מהירידה בתעסוקה בגידול בשיעור הסטודנטים

קבוצת גיל בבשיעור הסטודנטים  שינוימההירידה בתעסוקה גדולה . אלא שערבים

הסבר מהווה  ואינומדים לשינוי באחוז הה כלומר, – גילים המבוגרים יותרזו וגם ב

שיעור הגברים המועסקים נמוך יותר עד תחילת גילי  .לירידה בתעסוקה מספק

יש דחייה גברים יהודים, אצל שאצל גברים, ובמיוחד אפוא נראה השלושים, ו

 לימודים.תחלת הגיל הבמקביל לדחייה ב בודהכניסה לשוק העב

גם  הן, העבודה לשוקמגברים  יותר מוקדם נכנסותלא רק  יהודיות נשים

 הנשים שיעור. 30 עד גיל מהגבריםשומרות על שיעורי תעסוקה גבוהים יותר 

 משיעור אחוז נקודות 13-בהמועסקות )כולל סטודנטיות עובדות( גבוה  היהודיות

 .27–30 בגילי אחוז נקודות 6-וב,  23–26  בגיליהיהודים המועסקים  הגברים

, שיעורי התעסוקה נמוך יותרה הסטודנטיםושיעור  צבאישירות הפטור מבגלל 

גברים  עם זאת, בקרבגבוהים יותר מאשר אצל יהודים.  30עד גיל ערבים גברים של 

יותר הירידה הייתה חדה עבור כל הגילים. עם השנים שיעור התעסוקה  ירד ערבים

 מצטמצמת עם הגיל.  אבגילים הצעירים, והי
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לנתח כל הכוונה אינה  .שונותצעירים קבוצות  ינותחו בפירוט מאפייניהן שלכעת 

 את המתרחש בקבוצות מרכזיות. תאר, אלא לתקבוצה אפשרי

 שאינם סטודנטים  18–22 גילאי 

, שיעור התעסוקה נמוך  18–22 בשכבה הצעירה ביותר, גילי , 5הודגם בתרשים כפי ש

מציג מתמקד בגילאים אלו שאינם סטודנטים, ו 7 תרשים .אף ירד במשך השניםו

 10.מתוך כלל קבוצת הגיל את שיעור המועסקים בחלוקה למשרה מלאה וחלקית

 עד 1997היה במגמת ירידה משנת  ה זומועסקים במשרה מלאה בקבוצשיעור ה

שיעור המועסקים מנגד, . בתחילת התקופהאך לא חזר לרמתו  –, ומאז עלה 2003

                                                        
שעות עבודה שבועיות, לפי הגדרת הלשכה המרכזית  35-משרה חלקית הוגדרה כפחות מ  10

 לסטטיסטיקה.

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  
  

   

   

   

   

   

                    

                                

          

   

  

   

   

   

   

  

   

  

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

   

  

   

                    

                                

          

                                                                            

                      

 ב'6 תרשים

 2011-ו 1995הרכב תעסוקה והשכלה במגזר הערבי, 
 לפי גיל ומגדר

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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ה מאוד שיעור , וכך עלבסך הכל בשנים אלועלה  במשרה חלקית בגילים אלו

אחוז  33-ל 1995-אחוז ב 23-)מ ההמועסקים חלקית מתוך כלל המועסקים בקבוצ

  .(2011-ב

ייחודית לשכבת הגיל הצעירה, חלקית במשרה בשיעור המועסקים עלייה ה

 לאצוהיא התרחשה  11,חסרי השכלה אקדמית שאינם סטודנטיםלצעירים ובמיוחד 

בעוד מרבית הירידה בתעסוקה חלה בקרב ערבים )בקרב  יהודים וערבים כאחד.

 רבעלה(, הגידול בשיעור המועסקים חלקית היה אף נשים יהודיות שיעור התעסוקה 

הדחייה במועד ושבה שיעור הסטודנטים  ,בקרב האוכלוסייה היהודיתדווקא יותר 

  .יותרגבוהים תחילת הלימודים 
  

                                                        
חלה עלייה בשיעור המועסקים חלקית, אך מקורה בשיעור   23–26 גילאי גם בקרב   11

 הסטודנטים הגבוה בקבוצת גיל זו.

  

   

   

   

   

                                    

                   

                  

 7תרשים 

 1995–2011שיעור המועסקים לפי היקף המשרה, 
 שאינם סטודנטים 18–22מתוך כלל גילאי 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 אדם של הלמ"סנתונים: סקרי כוח 
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 הםאחוז מ 88-תיכונית, ו-השכלה על רכושל וקבוצת גיל זו עדיין לא הספיקבני 

 המועסקים במשרות אלומבין  12.במיומנות נמוכההמאופיינות במשרות  יםמועסק

 בשיעור וירידה, ושירותים מכירות של יד במשלחי המועסקים בשיעור עלייה חלה

 . הירידה הגדולה ביותר מבין כל קבוצות הגיל – מקצועיים כעובדים המועסקים

שיעור המועסקים בבהם חל השינוי הגדול ביותר שמשלחי היד  ציג אתמ 1לוח 

 22הועסקו  2011בשנת . 2011-ל 1995שנים ה יןב 18–22בגילי שאינם סטודנטים 

. 1995-אחוז ב 12לעומת  ,כמוכרים, מלצרים או ברמנים מחברי הקבוצהאחוז 

שאינם סטודנטים בבני קבוצת הגיל יחסית חלה ירידה גדולה לעומת זאת, 

 מקורם ואל שינוייםש ייתכןבנאים ועובדי בניין, חייטים ותופרים. כ המועסקים

קמחי אצל ו (2015) בריק-מדהלה אצל שמפורט כפי, העבודה שוקהתפתחויות בב

על סוג  גידול הפונים להשכלה אקדמית משפיעשגם ייתכן . (2014ושרברמן )

ביותר הוא  הגדולכאמור שיעור הסטודנטים  בוחרים גילאים אלו:העבודות ש

תחילת הלימודים צעירים המתכננים ללמוד פונים לפני ש, ואפשר  23–26 בגילאי 

 לעבודות זמניות. 

בגילים  ערבים מועסקים במשלחי יד מקצועיים בשיעור גבוה ביחס ליהודים

גם נובעת הירידה בשיעור המועסקים במשלחי יד מקצועיים ש בהנחה. אלו

את הירידה הגבוהה  , ניתן להסביר בכךוהירידה בביקוש לעובדים במקצועות אלמ

 . הצעירים הערבים שליחסית שחלה בשיעור התעסוקה 

, השניםעם  שאף ירדו ,בשיעורים נמוכים יםמועסק 18–22בני  אם לסכם,

 שירותים.המכירות ושעיקרם בתחום הבמשלחי יד ו מצומצמיםבשיעורי משרה 

 
  

                                                        
משלחי יד  – 9עד  3: משלחי יד מסדר 1994-לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ  12

לעובדי פקידות, סוכנים ועובדי מכירות ושירותים, עובדים מקצועיים ועובדים בלתי 
 מקצועיים.
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  2011עומת ל 1995, 18–22 של גילאי שינויים במשלחי יד  .1לוח 
 סטודנטיםשאינם   כשיעור מכלל המועסקים

 13משלח יד

 

מועסקים מכלל השיעור 
 1995 –בקבוצת הגיל 

מועסקים מכלל השיעור 
 2011 –בקבוצת הגיל 

 גידול בשיעור העובדים

 12.6% 7.3% מוכרים וזבנים

 9.7% 4.8% מלצרים וברמנים

 ירידה בשיעור העובדים

 2.9% 6.6% בנאים ועובדי בניין

 0.4% 2.5% חייטים ותופרים

 טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: הדס פוקס, מרכז 
 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס

 14סטודנטים

–30בגילי  , שכאמור מרוכזים בעיקרהסטודנטים היהודיםשיעור המועסקים בקרב 

מראה כי שיעור  8 תרשים 15עולה עם שנות הלימוד.ו, אחוז 65-כ , עומד על23

אחוז, והוא עולה  50-התעסוקה של סטודנטים בשנה הראשונה ללימודים עומד על כ

)על פי רוב בשנה זו מדובר  אחוז מהסטודנטים בשנתם החמישית 77-עד ל

  16.בסטודנטים לתואר שני(

עלה לפי שנת לימוד אקדמית בקרב סטודנטים יהודים שיעור התעסוקה ככלל, 

כי ייתכן הלימודים, ותחילת עם השנים. יש לזכור כי חלה דחייה של שנה בגיל 

או  – שכן התעסוקה עולה עם הגיל – גיל הסטודנטיםעליית העלייה מושפעת גם מ

. (2014התרחבות ענפי השירותים המאפשרים תעסוקה חלקית )קמחי ושרברמן, מ

אקדמיות הייתה כנראה השפעה גם לגידול בשיעור הסטודנטים שלומדים במכללות 

( מצאו כי בתחילת 2007סיני ורומנוב )-זוסמן, טור ;על העלייה בשיעור התעסוקה

מכללות שיעור הסטודנטים העובדים היה גבוה יותר בקרב תלמידי שנות האלפיים 

                                                        
-ו 420משלח יד  –: מוכרים וזבנים 1995-לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ  13

; חייטים 69משלח יד  –ועובדי בניין  בנאים; 444משלח יד  –; מלצרים וברמנים 421
 .75משלח יד  –ותופרים 

, סעיף זה יתמקד בתעסוקת המועסקים נמוךשיעור בקרב הסטודנטים הערבים מכיוון ש  14
 סטודנטים יהודים. 

שנת הלימוד באוניברסיטה הוגדרה לפי נתון מספר שנות הלימוד עבור לומדים   15
 ט בסעיף הנתונים.באקדמיה, כמפור

 איחוד השנים נעשה בגלל מיעוט התצפיות.  16
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גם  נמשכהמסטודנטים באוניברסיטאות, וניתן להניח כי מגמה זו מאשר בקרב 

אם  ,הורע הכלכלי של הסטודנטים םמצבוספת היא שאפשרות נ. בשנים הבאות

בקרב צעירים בשיעורי הלמידה  עלייהבגלל עליית מחירי הדיור והמזון ואם בגלל 

  צים לעבוד בשיעורים גבוהים יותר.הם נאלכלכלי נמוך, ו-המגיעים מרקע חברתי

( שופכת אור נוסף על הסוגיה. 9 הסטודנטים )תרשיםשל בחינת משלחי היד 

ותק והעליית עם ומכירות ושירותים,  ,סטודנטים עובדים ברובם כעובדי פקידות

יוקרתיים יותר. לאורך השנים חלה הנחשבים הלימודי הם מתקדמים למשלחי יד 

העוסקים בעבודות פקידות, ועלייה בשיעור העוסקים הסטודנטים ירידה בשיעור 

 בשיעור העוסקים בעבודות פקידות מגמת הירידהבעבודות מכירות ושירותים. 

תלמידי , במיוחד עבור , אך בקרב סטודנטים הירידה חדה יותרנרשמה בכל המשק

בשנתם הראשונה במקצועות פקידות ומזכירות שעסקו  סטודנטיםהשיעור שנה א': 

אחוז בשנים  21-ל 1995–1996בשנים  אחוז 31-נקודות אחוז, מ 10-ירד בללימודים 

שיעור בעלי : . למעשה, התרחשה אקדמיזציה של מקצועות הפקידות2010–2011

   

   

   

   

   

     

                

         

         

 8תרשים 

 שיעור המועסקים בקרב סטודנטים יהודים
 2010–2011-ו 1995–1996ממוצע לשנים לפי שנת לימוד אקדמית, 
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בתקופה  אחוז 26-ל 14-המזכירות עלה מפקידות והאקדמי במקצועות התואר ה

  ו.הסטודנטים ממשלחי יד אל דבר דחק אתוה, הנבדקת

הירידה בשיעור המועסקים במקצועות פקידות ומזכירות תורגמה כמעט 

שירותים. גם כאן הגידול משמעותי במיוחד תחומי הבמלואה לעלייה בעוסקים ב

 ובעבודות אל וועסקהאחוז מהסטודנטים בשנה א'  46 :בשנה הראשונה ללימודים

בשירותי  . עיקר העלייה התרכזה1996–1995 יםאחוז בשנ 31לעומת  ,2010–2011-ב

אחוז מהסטודנטים בשנה הראשונה  36, שבהם עסקו טחוןיועובדי ב ותריאוכל, מכ

למרות זאת,  .1996–1995בשנים אחוז  17לעומת  – 2010–2011שנים בללימודיהם 

בני יותר מאשר חסרי השכלה אקדמית סטודנטים מועסקים במשלחי יד יוקרתיים 

 1שאינם סטודנטים, וגם השכר לשעת עבודה שלהם גבוה יותר )תרשים נ' גילם

 .בנספחים(

סטודנטים כמעט אינם עובדים במשלחי יד עוד נתון העולה מהבדיקה הוא ש

שנה השלישית ה בקרב תלמידי .במיוחד לא בשנים הראשונות ללימודיםאקדמיים, 

 15-מ :אחוז בשיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים 50חלה ירידה של לתואר 

 . בסופה יםאחוז 7-לבתחילת התקופה הנבדקת אחוז 

 9תרשים 

 התפלגות משלחי היד בקרב סטודנטים יהודים
 2010–2011-ו 1995–1996לפי שנת לימודים אקדמית, ממוצע לשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 צוברים, נראה שלפחות בשנים הראשונות ללימודיהם סטודנטים לא אם כן

 כדיניסיון תעסוקתי רלוונטי שיעזור להם בקריירה העתידית, אלא עובדים 

בוחרים לעבוד להתפרנס, בשיעורים גבוהים יותר מבעבר. ייתכן כי סטודנטים 

ונוחות שעות עבודה מצומצמות האפשרות ל עקבשירותים ה בתחוםבמשלחי יד 

אחוז  55-מעל ל – עם עבודה לימודים , שמאפשרות שילובובמקצועות אל

ת עובדים במשרות חלקיות בשלוש השנים הראשונוהמועסקים מהסטודנטים 

 :ללימודים. שיעור זה יורד בשנים המתקדמות יותר ללימודים, אך הוא נותר גבוה

 אחוז. 40מעל 

 31–34גילאי 

מרבית הצעירים שפנו ללימודים אקדמיים סיימו את  31–34בשכבת הגיל 

, לעיל 5בתרשים הוצג כפי שלימודיהם, והם נמצאים בתחילת דרכם המקצועית. 

מבין קבוצות הגיל  עלה בשיעור הגבוה ביותר אלובקרב גילאים שיעור התעסוקה 

 נובע מהעלייה בהשכלהבשיעורי התעסוקה  גידול. חלק מה2011-ל 1995שנבדקו בין 

  .שכן משכילים מועסקים בשיעור גבוה יותר לאורך השנים,

גם , 35–54י אגיל בקרב נתוניםל יםמתקרב 31–34י אשיעורי התעסוקה של גיל

וגם כשנבדק שיעור המועסקים במשרה  בנספחים( 2ים נ'לפי השכלה )תרשבחלוקה 

צעירים בתחילת דרכם התעסוקתית שנראה  ,כלומר 17בנספחים(. 3מלאה )תרשים נ'

לבעלי ניסיון  ,ובהיקף משרה דומה מצליחים להשתלב בשוק העבודה בשיעור דומה,

 רב יותר. 

ותיים לא מגלה הבדלים משמעבקרב קבוצת האקדמאים גם בחינת משלחי היד 

המועסקים לפי  התפלגותמציג את  10צעירים לבוגרים יותר. תרשים  עובדיםבין 

בהם מועסקים אקדמאים צעירים שניתן לראות כי משלחי היד . והשכלה משלחי יד

ירידה קטנה בשיעור  – עם השנים דומיםשחלו ומבוגרים יותר דומים, וגם השינויים 

ועלייה בשיעור המועסקים במשלחי יד ניהוליים  ,המועסקים במשלחי יד אקדמיים

יד המשלחי  שיעור המועסקים בשלושת בסך הכל .בעלי מקצועות חופשיים וטכנייםו

תיכונית, עלה -במיומנות גבוהה הדורשים השכלה על , הכוללים מקצועותאלהה

  18.מעט

                                                        
נקודות אחוז עבור אקדמאים צעירים  4-למעשה שיעור המועסקים במשרה מלאה עלה ב  17

נקודות  9לעומת ירידה בנקודת אחוז לאקדמאים מבוגרים, בעיקר הודות לעלייה של 
 אחוז בשיעור הנשים האקדמאיות המועסקות במשרה מלאה. 

של שינויים שהתרחשו בקטגוריות מפורטות יותר של משלחי יד )ברמה ה גם בבחינת  18
ם צעירים איאקדמ בקרבשתי ספרות( לא נמצא פער משמעותי בין השינויים שהתרחשו 

 בוגרים יותר.למגמות אצל אקדמאים 
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 בקרב אקדמאים צעירים לעומת מבוגרים יותר מגלההשכר  בחינתעם זאת, 

אקדמאים לפי עובדים ללשעה הריאלי מציג את השכר  11תרשים הבדל במגמות. 

השכר תנודתי, ומאז  35–54גילאי בקרב . 2011-ל 199719השנים קבוצות גיל, בין 

השכר היה  31–34גילאי בקרב השתנה אך במעט. לעומת זאת, הוא  2005שנת 

-בבמגמת ירידה ונמצא מאז הוא אולם , 2004-ל 1997במגמת עלייה בין השנים 

יקר ירידה זו התרחשה בע. 1997רמתו בשנת מאף הגיע לרמה נמוכה יותר הוא  2011

 .2003יותר ואף החלה בשנת חדה בקרב יהודים, ועבור נשים יהודיות היא הייתה 

לאורך  31–34ניסיון של גילאי התמעטות הב תחלק מהירידה בשכר מוסבר

דחיית גיל התחלת הלימודים. גם הגידול בשיעור הסטודנטים בשל השנים, 

                                                        
 1997נתוני שכר חושבו מסקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת   19

 וף למגבלות הנתונים. והלאה, בכפ

 10תרשים 

 התפלגות משלחי היד לפי השכלה וקבוצת גיל
 2010–2011-ו 1995–1996ממוצע לשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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שממשיכים לתארים מתקדמים גרם לירידה בניסיון של צעירים אקדמאים, אם כי 

 שני דווקא העלה את שכרם. התואר ההגידול בשיעור בעלי שייתכן 

 אמור,כ שכר הוא השינוי במוסדות הלימוד האקדמיים.ירידה בל נוסףגורם 

בוגרי מכללות מהתרבות רובו לאורך השנים נבע בהגידול במספר האקדמאים 

( מצאו כי שכרם של בוגרי אוניברסיטאות 2009. זוסמן ואחרים )אקדמיות חדשות

לכן הגידול בשיעור בוגרי מכללות מתוך כלל  ,גבוה יותר משכרם של בוגרי מכללות

יתכן גם שהגידול בשיעור י האקדמאים הצעירים הוריד גם הוא את השכר הממוצע.

גידול מתאים בביקוש ובכך ללא העובדים המשכילים צע יהאקדמאים העלה את ה

שנמצאים בתחילת  ,שכרם של אקדמאים צעיריםבובמיוחד  – הוביל לירידה בשכרם

של אקדמאים צעירים התרחשה במשלחי יד  שכרדרכם המקצועית. הירידה ב

אחוז נמוך בהם מועסקים משלחי יד במיומנות נמוכה, שואילו בבמיומנות גבוהה, 

 יה במגמת עלייה.או ה ,השכר לא השתנה ,מהאקדמאים

אקדמאים, בחינת משלחי היד מעלה כי חל גידול בשיעור  בקרב עובדים שאינם

בקרב גבוה יותר  אך היהכל הגילאים, בקרב  . הגידול חלהמועסקים במשרות שירות

           

           

           

  

  

  

  

  

  

                                

 11תרשים 

 שכר ריאלי לשעה לעובדים בעלי השכלה אקדמית
 *1997–2011, 2011 שקלים שללפי קבוצת גיל, ב

 

 .שנתי-* ממוצע נע דו

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים: 
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. בתחילת התקופה הנבדקת היה שיעור המועסקים במשרות שירות 31–34גילאי 

 .(בהתאמה, אחוז 19אחוז לעומת  18) 35–54י אגילבגילים אלו נמוך במעט לעומת 

 תנקודו 8-במשרות אלו בשאינם אקדמאים שיעור הצעירים  לאורך השנים גדל

שנת ב אחוז 26-והגיע לנקודות אחוז בקרב מבוגרים יותר(  4)לעומת גידול של אחוז 

 (. שלא כמו בקרב גילאילעיל 10)תרשים  35–54גילאי קרב באחוז  23, לעומת 2011

מועסקים במשרה מלאה בשיעור דומה  31–34נותני השירות בקבוצת הגיל  ,18–22 

נקודות אחוז בשיעור המועסקים  10. במקביל חלה ירידה של  לשאר משלחי היד

השכלה אקדמית, בדומה לשינוי שחל  ללא 31–34בקרב בני עובדים מקצועיים כ

 .18–34בכל קבוצת הגיל אקדמאים -לאבקרב 

עבור כל  2002משנת ר חסרי השכלה אקדמית חלה ירידה בשכרב עובדים בק

ירידה זו . (12)תרשים  לא הבדל בין צעירים למבוגרים יותרל ,קבוצות הגיל

חלק מהירידה בשכר התרחשה בגלל כניסת שכבות חלשות כל המגזרים. בהתרחשה 

. שכבות אלו, שברובן אינן 2003-שהחל בצמצום הקצבאות , עקב לשוק העבודה

 והשתלב ,שוק העבודהים יותר במקצועות היוקרתילהמותאמת בעלות השכלה 

לא שבעבר הרובד העליון של השכבות התחתונות,  במקביל. בשכר נמוךבמקצועות 

רכש השכלה כזו עם הגידול בשיעור בעלי התואר  ,השכלה אקדמית היה בעל

זה מעבר ) שכרם של אלו שנותרו ברובד התחתון עוד יותרממוצע וכך ירד  – הראשון

חלה ירידה בשיעור  כאמור. כמו כן, אקדמאים(ההשפיע גם על הירידה בשכר 

עובדים מקצועיים ועלייה בשיעור המועסקים במשרות שירות, שהשכר כהמועסקים 

 נמוך יותר.בהן הממוצע 

חשוב לציין כי הפער בשכר בין אקדמאים ללא אקדמאים היה במגמת עלייה 

 לשלמרות הירידה שחלה בשכר  ,כלומר לאורך השנים עבור כל קבוצות הגיל.

כל  בקרב אקדמאים צעירים, רכישת השכלה גבוהה הפכה לכדאית יותר עם השנים

 ירד באופן חד יותר.תואר אקדמי לא עובדים לקבוצות הגיל, מכיוון שהשכר של 
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 דיור. 3

. 1995–2011בשנים  את השינויים שחלו בהסדרי המגורים של צעירים בוחןזה סעיף 

-כלכלייםשינויים  במהלך השנים וכמו בשאר העולם המפותח, חל ,בישראל

צעירים שיעור הבשנים הנבדקות ירד ת הביקוש למגורים. א שינו גםחברתיים ש

בקרב נקודות אחוז  11-ב)קוהביטציה( מגורים משותפים בחיים האו  נשואיםה

  (.13 תרשים) 27–30גילאי בקרב נקודות אחוז  9-וב , 23–26 גילאי 

נוסף הולדת הילדים. גיל ב בשיעורים דומיםנישואים חלה דחייה הדחיית  לצד

בשנת  השהחלהמהירה  עליית מחירי הדיור, להשפעות של השינויים החברתיים

אותם  ה, או מחזירמקשה על צעירים לצאת מבית הוריהם למגורים עצמאיים 2007

 .לבית ההורים בתום הלימודים האקדמיים )דור הבומרנג(

  

  

  

  

                                

           

           

           

 12תרשים 

 שכר ריאלי לשעה לעובדים ללא השכלה אקדמית
 *1997–2011, 2011 שקלים שללפי קבוצת גיל, ב

 

 .שנתי-* ממוצע נע דו

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי הכנסות של הלמ"סנתונים: 
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 מגורים עם ההורים

בציבור . מהלך הרוח כאחד מבוגריםוצעירים  הם ההורים מעסיקהמגורים ע סוגיית

נשארים  יותר מבעברצעירים רבים כיום מתקבלת תחושה כי  ומהסיקור בתקשורת

עליית מחירי  :גורמיםשני תדיר במגמה זו מואשמים  כאמור,. לגור עם הוריהם

יתר על על הוריהם שבעטיו הם נסמכים  ,Y-דור הוהפינוק של  יחסית לשכר הדיור

יתר שאת וב – 2005מאז שנת מהנתונים עולה כי  .(2015)אלמוג ואלמוג,  המידה

חלה עלייה בשיעור הצעירים הגרים אכן  –ור עם העלייה במחירי הדי ,2007משנת 

  .עם הוריהם

גרים עם ההורים היה צעירים השיעור ה 2005בשנת , 14כפי שמראה תרשים 

. 22–28השיעור עלה, במיוחד עבור גילאי  2011, ואילו בשנת 1995כמעט זהה לשנת 

מלמעלה( גדל  34מלמטה וסביבות  18בקצה הטווח של גילי הצעירים )סביבות 

בגיל מסוימת כי חלה דחייה אפוא ניכר . במידה פחותהשיעור הגרים עם ההורים 

 13תרשים 

 1995–2011מצב משפחתי לפי קבוצת גיל, 

נפשות, משני המינים,  2זוג שגר בקוהביטציה הוגדר כזוג הגר במשק בית עם  *
 .(2012שלפחות אחד מהם אינו נשוי, בדומה להגדרות הלמ"ס )

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
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שונה  אינוהגרים עם ההורים הצעירים שיעור  32לאחר גיל היציאה מהבית, אך 

 . 1995-בהרבה מאשר ב

העלייה בשיעור המגורים בבית ההורים הושפעה גם מדחיית גיל ייתכן כי 

מציג את שיעור  15תרשים , ו של גורם זהלבחון את השפעת כדי. םהנישואי

רווקים גרים  ,צפויכ. ומצב משפחתיגרים עם ההורים לפי קבוצות גיל צעירים הה

דחיית גיל הנישואים לפיכך, סביר ש. עם הוריהם בשיעורים גבוהים יותר מנשואים

. עם בקרב כלל קבוצת הגיל אכן העלתה את שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם

רווקים בלבד. כך למשל, בבדיקה הכוללת גם ניכרת  2005משנת העלייה  זאת,

, 2011-ל 2005 ביןנקודות אחוז  8-הגרים עם הוריהם גדל ב 22–28י אגילשיעור 

-ל 2005בשנת  אחוז 52-מ :נקודות אחוז 6-גדל ב ושיעור הרווקים בגילים אלאילו ו

גרים עם הוריהם בשיעור גבוה יותר  נשואיםצעירים זוגות גם . 2011בשנת  אחוז 58

 שיעור זה עודנו נמוך.אם כי  ,מבעבר
  

  

   

   

   

   

                  

    

    
    

    

 14תרשים 

 שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם
 2011-ו 2005, 1995לפי גיל, בשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 יהודים בקרבהמגמה נמצא כי  לאוםמגדר ולפי  ת אוכלוסיית הצעיריםבחלוק

כנראה ערבים גרים עם הוריהם בשיעורים נמוכים יותר ) .דומה להתפתחות הכללית

חלה ירידה בשיעור הגרים עם בקבוצה זו  .(בקרבם גיל הנישואים הנמוך יותרבשל 

זו לרמה דומה ל השיעור עד שהגיעעלה , ובשנים שלאחר מכן 2005ההורים עד שנת 

ככלל גרות פחות עם הוריהם, גם בגלל גיל הנישואים הנמוך נשים . 1995שנת של 

 יותר, אך המגמות עבור גברים ונשים זהות.

במגמות בשיעורי המגורים עם ההורים לפי מצב  משמעותייםהבדלים  לא נמצאו

סטודנטים  ורים בקרב, למעט שיעור מעט גבוה יותר של מגורים עם ההלימודים

 משכילים.לעומת צעירים  צעירים שאינם לומדיםו

 העלייתקופת ההעלייה מתואמת עם ולסיכום, שיעור המגורים עם ההורים עלה, 

מכיוון שלא  .המתאחרם השפעה של גיל הנישואיגם הת ניכראם כי  – מחירי הדיורב

 , ניתן להניח2005נמצאה עלייה בשיעור הצעירים הגרים עם הוריהם לפני שנת 

 שינויים חברתיים שעברו רווקים צעירים.בשל נגרמה לא שדחיית היציאה מהבית 
  

 15תרשים 

 שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם
 2011-ו 2005, 1995לפי קבוצת גיל ומצב משפחתי, בשנים 

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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 אזור מגורים

לעומת המרכז, אפיין נוסף של מגורי צעירים הוא גידול בשיעור הגרים במחוזות מ

לכן בתחום, גילאים מבוגרים יותר. בקרב ערבים כמעט לא חל שינוי  בקרבירידה 

יהודים בגילי הצעירים שיעור גבוה יחסית מבין התייחס ליהודים בלבד. סעיף זה י

בשיעור הגרים ירידה חלה זאת לעומת ועברו לגור במחוזות תל אביב ומרכז,  29–39

  .(16תרשים ) 40–54-ו 1820–28גילאי  בקרב במחוזות אלו

מעניין לציין כי  כמעט בכל השנים.בשיעור הצעירים שגרים במרכז חלה העלייה 

 נבלמה עם העלייההגרים בערי המרכז  (40–54גילאי )שיעור הבוגרים הירידה ב

  .הדיור במחירי

                                                        
בקבוצה זו צעירים רבים גרים עם ההורים, כך שאינם בוחרים את מחוז מגוריהם באופן   20

עצמאי. גם בקרב בני קבוצת הגיל שאינם גרים עם הוריהם חלה ירידה בשיעור המגורים 
 במרכז, אך היא קטנה יחסית. 

   

   

   

   

   

                                    

           

           

           

   

 16תרשים 

 1995–2011שיעור המתגוררים במחוזות תל אביב ומרכז, 
 לפי קבוצת גיל יהודים,

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 נתונים: סקרי כוח אדם של הלמ"ס
 



 149  בישראל של צעירים כלכלי-מצבם החברתי

 

גרו  עוד לפני העלייהש ,אקדמאים בקרבמרכז התרחש בעיקר לצעירים  מעבר שלה

שיעורי התעסוקה של צעירים  (.בנספחים 4נ' בשיעורים גבוהים יותר )תרשים באזור

גילאי שיעור בקרב , בדומה לקבוצות הגיל הצעירותכל בהגרים במרכז גבוהים יותר 

ירידה בתעסוקה עבור  – דומות לעיל( 5בתרשים שהוצגו )כפי מגמות הומעלה, ו 35

 .ומעלה 27גילאי בקרב ועלייה  18–26גילאי 

 בעלות על דירה

שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם, חלה ירידה בשיעור הבעלות במקביל לעלייה ב

 הנתון, וסקר הוצאות קיים בנתוני אינועל דירה. השיעור המדויק של בעלי דירה 

 . על דירה בכללנלקח כמדד לשיעור הבעלות  –עלות על דירת המגורים ב –הנמדד 

( 2014. גרובר )נמוך מאוד 18–24שיעור הבעלות על דירה בגילי באופן לא מפתיע, 

משנת  נמצא במגמת ירידה 25–34גילאי בקרב הבעלות על דירה  הראה ששיעור

מרבית מבין כלל הקבוצה,  .הדיור תחילת העלייה במחירי, כלומר עוד לפני 2003

)תרשים בגיל זה זוגות נשואים ב כאשר מתמקדים. 25–30גילאי אצל הירידה חלה 

 2014עד עבורה קיימים נתונים( ש)השנה הראשונה  2003(, ניתן לראות כי משנת 17

ירידה זו  21אחוז(. 44-ל 63-מאחוז )נקודות  19-ירדו שיעורי בעלי הדירות ב

תחילת עליית מחירי יותר לפני אף הייתה חדה השנים, וכל כמעט התרחשה לאורך 

 הדיור.

הירידה הדירות נמצא במגמת ירידה, אך בעלי שיעור  31–34גילאי גם בקרב 

 12-בגילים אלו ירד בהחיים בדירה בבעלותם נשואים הזוגות היותר. שיעור  מתונה

שה בין התרחיותר בגדולה ה. בקבוצת גיל זו הירידה 2003אחוז משנת נקודות 

היא נעצרה. כלומר  2014-ל 2012, ומעניין לראות שבין שנת 2012-ל 2010השנים 

דירה לזוגות נראה שלעליית מחירי הדיור הייתה השפעה זמנית על בעלות על 

 .31–34נשואים בגילי 

                                                        
ל קבוצת הגיל, מכיוון שבקרב ירידה זו גבוהה יותר מהירידה בשיעור בעלי הדירות בכל  21

 נקודות אחוז בלבד. 5-משקי בית בראשות רווקים ירד שיעור הבעלות בכ
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זוגות אצל התרחשה בעיקר בקרב צעירים  הירידה בשיעור בעלי הדירותאם כן, 

. נראה כי הסיבה לירידה אינה רק עליית מחירי 25–30י אגילקרב נשואים, ובעיקר ב

שינויים בהעדפות של זוגות  כן, אלא גם הדיור, שכן כאמור היא החלה עוד לפני

ייתכן שהגידול בשיעור הצעירים  .דירההצעירים, המעדיפים לדחות את מועד קניית 

השפיע גם הוא על דחיית  ,2003–2007במיוחד בשנים  התרחשהגרים במרכז, ש

 נוסף על כך, .הדירות הגבוהים יותר במרכז הארץ בגלל מחירי ,קניית הדירה

השפיעה גם היא על הירידה בשיעור שיעור הלומדים לתואר אקדמי העלייה ב

שיעור בעלי הדירות הנמוך ביותר , שכן 30עבור צעירים עד גיל  הבעלות על דירה

  .הוא בקרב סטודנטים
  

   

   

   

   

   

   

                        

           

           

   

 17תרשים 

 *2003–2014בעלות על דירת המגורים בקרב זוגות צעירים נשואים, 
 לפי גיל ראש משק הבית

 

 .שנתי-* ממוצע נע דו

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי הוצאות של הלמ"סנתונים: 
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 סיכום. 4

 .ביחס לעבר ודיורתעסוקה , מצבם של הצעירים בתחומי השכלה בוחן את פרק זה

, שוק העבודהחלו שינויים הן בנורמות החברתיות והן ב תשעיםשנות האז מניכר כי 

 . החיים של צעיריםבאורח  מסוימיםואלו אכן הביאו לשינויים 

 ,18–34בקבוצת הגיל  עלייה גדולה בשיעור המשכילים בתחום ההשכלה בולטת

גיל התחלת נדחה עם התרחבות ההשכלה  .בד בבד עם פתיחת מכללות רבות

ייתכן כי מקור המגמה הוא נורמות כמו טיולים ארוכים לחו"ל  .בשנה הלימודים

לאחר השירות הצבאי/לאומי ותקופת לימודים ארוכה לבחינות הפסיכומטריות. 

אולם ,  23–26  טודנטים היהודים משתייכים לקבוצת הגילמרבית הס, 1995-כמו ב

 . 27–30בגילאי ך מהם עדיין לומדים שיעור גדל והול

כניסה לשוק העבודה. בגילים גיל הדחיית הלימודים לוותה בהתאחרות 

נקודות אחוז(. לצד  3-)כ בתעסוקההגדולה ביותר ירידה החלה  (18–22)הצעירים 

 ה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות בעבודות מלצרות ומכירותיעליחלה  ,זאת

 .בקבוצה זו

במהלך התקופה הנבדקת היו שיעורי התעסוקה של סטודנטים המגמות ב

אולי  –ונותרו נמוכים מאוד  ערבים השיעורים היומעורבות. בקרב סטודנטים 

היהודים אחוז מהסטודנטים  65-כלעומת זאת, בהשפעת גילם הצעיר יחסית. 

הולך וגדל עם ההתקדמות התעסוקה שיעור  ., רובם במשרות חלקיותמועסקים

במשלחי יד  הסטודנטים מועסקיםעיקר . 2011-ל 1995התרחב בין  והוא ,םבלימודי

מתוכם מועסק במשלחי יד  רק שיעור קטןמכירות ושירותים, ופקידות, של 

, היינו: הם אינם צוברים ניסיון תעסוקתי במהלך תיכונית-שדורשים השכלה על

 .לימודיהם

מצליחים להשתלב בשוק  31–34צעירים בגילי בניגוד לטענות הנשמעות לעתים, 

אקדמאים צעירים דומה לאוכלוסייה הבוגרת יותר. משרה היקף בשיעור ובהעבודה 

אף משתלבים במשלחי יד דומים למשלחי היד של אקדמאים מבוגרים יותר. עם 

 , בין היתר,שכרם היה במגמת ירידה. ירידה זו מוסברת 2011עד  2004זאת, משנת 

עקב דחיית הלימודים עירים בשוק העבודה הצותק של האקדמאים ובירידה ב

היא מצביעה על כי ייתכן כמו כן,  .גידול בפונים ללימודים לתארים מתקדמיםהו

צעירים שאינם . שנפתחו בעשורים האחרוניםאיכות הלימודים במוסדות הלימוד 

 ,שירותיםה קצועות בתחוםבמ בשיעור הולך וגדלמועסקים ו בגילים אל אקדמאים

 31–34בני שכרם של  ,אחרים. ואכןהיד המשלחי רוב מוך ביחס לנבהם השכר ש
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 אינהאם כי ירידה זו  – 2002אקדמאים נמצא במגמת ירידה מאז שנת  שאינם

 כל הגילים.בוהתרחשה  ,ייחודית לצעירים

שיעור המגורים עם נמצאו שינויי מגמות לאורך השנים. בתחום הדיור גם 

עלייה זו ניכרת גם  .22–28י אגילבקרב במיוחד , 2005ההורים עלה מאז שנת 

כלומר, אי אפשר להסביר את המגמה בדחיית גיל  – עבור רווקים בלבד בבדיקה

. מחירי הדיור עיקרו חל בגלל עלייתש מרמז 2005-מ גידול שחל, וההנישואים לבדה

 חוזאנקודות  19-ירד בהחיים בדירה בבעלותם  25–30גילי בנשואים הזוגות השיעור 

 31–34בגילי נשואים זוגות השיעור בעם זאת, הירידה . 2014עד שנת  2003משנת 

 12) ביחס לקבוצה הצעירה יותר כשלישהייתה קטנה בשגרו בדירה בבעלותם 

  .2007לאחר בעיקר וחלה  ,נקודות אחוז(

לסיכום, נמצאה התאחרות כללית בתחילת החיים הבוגרים, המשתקפת בדחיית 

גיל תחילת הלימודים האקדמיים והכניסה לשוק התעסוקה, כמו גם בדחיית גיל 

למרות דירה. ההנישואים והולדת הילדים, היציאה מבית ההורים וקניית 

את  מסיימים צעיריםמרבית ה תחילת שנות השלושים לחייהםעד , ההתאחרות

 35–54לגילאי  יםדומ שיעורים, מצליחים למצוא עבודה ב)אם למדו( לימודיהם

  .ועוזבים את בית הוריהם

שעשויים להקשות לצד השינוי בנורמות החברתיות, יש כמה גורמים חיצוניים 

ירידה בשכר האקדמאים ה ו נכלליםלשבגורמים אתכן יי .צעירים לעומת העברעל 

-עבור לא המועסקים במשלחי יד בשכר נמוך יחסיתשיעורי בעלייה והצעירים, 

ירידה בשיעור ב האת אותותי נההדיור נתעליית מחירי זאת, לצד  .אקדמאים

 .ההורים בעלייה במגורים עם המלווה, בקרב צעיריםהבעלות על דירה 
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 יםנספח

נבדקו נתוני שכר לפי סטטוס לימודים על פי מפקד האוכלוסין, היות  1בתרשים נ'

נבדקו גם  27–30הנתונים של גילאי  23.22–26בו קיימים נתוני שכר לגילאי  שרק

. השכר הנמוך יותר של בעלי והתקבלו תוצאות דומות, 2014בסקר ההוצאות לשנת 

בהרכב האקדמאים  מוסבר 23–26תואר אקדמי לעומת סטודנטים בקבוצת בני 

  בגילים אלו, הכולל יותר נשים וערבים ששכרם נמוך יחסית.
  

                                                        
 כמו כן, המפקד מאפשר זיהוי אקדמאים בכל הגילים.  22

 1נ'תרשים 

 2008שכר לשעה לפי סטטוס לימודים, 
 יהודים, לפי קבוצת גיל

 

 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 מפקד אוכלוסין של הלמ"סנתונים: 
 

        -          -  
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 2נ'תרשים 

 שיעור התעסוקה לפי רמת השכלה
 1995–2011כאחוז מקבוצת הגיל, 

 

 3נ'תרשים 

 שיעור מועסקים במשרה מלאה לפי רמת השכלה
 2011-ו 1995, 35–54לעומת  31–34גילאי 

 

 : הדס פוקס, מרכז טאוב )לשני התרשימים( מקור
 סקרי כוח אדם של הלמ"ס: )לשני התרשימים( נתונים

 

   
         

        -          -          -          -  
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 מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 סקרי כוח אדם של הלמ"סנתונים: 
 

 4נ'תרשים 

 1995–2011שיעור המתגוררים במחוזות תל אביב ומרכז, 
 יהודים, לפי השכלה וקבוצת גיל
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 מקורות

מוסד שמואל  ,, אנשים ישראלבישראל Y-דור ה(, 2015תמר אלמוג )ו , עוזאלמוג

 נאמן.

, סיקור מושב מפורום הגיל הנעלם במגזר הערבי(, 2011מומי דהן )ו , צביאקשטיין

 , המכון הישראלי לדמוקרטיה. 19-ה קיסריה

דוח מצב המדינה דוד )עורך(, -בתוך דן בן ",בישראל שוק הדיור" ,(2014)נעם , גרובר

, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –

 .79–144בישראל, עמ' 

של , מרכז המחקר והמידע מסמך עדכון – צבאיות-מכינות קדם(, 2008וורגן, יובל )

 הכנסת.

 לתואר סטודנטים תעסוקת(, 2007סיני ודמיטרי רומנוב )-ורזוסמן, נעם, אביעד ט

הלשכה המרכזית  ,, סדרת ניירות עבודהלימודיהם מהלך על והשלכותיה ראשון

 לסטטיסטיקה.

הבדלים באיכות (, 2009ודמיטרי רומנוב ) ורלי פורמן, טום קפלןזוסמן, נעם, א

בחינה באמצעות התמורה בשוק  למכללות:ההשכלה בין אוניברסיטאות 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ,, סדרת ניירות עבודההעבודה

משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות (, 2012הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 .על פי סקרי כוח אדם 2009–2010

 .2008מפקד האוכלוסין לשנת , (2008) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .2013שנתון סטטיסטי לישראל (, 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 שנים שונות.סקרי הוצאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 שנים שונות.סקרי הכנסות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 שנים שונות.ח אדם, וסקרי כהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

מגמות המחשוב בשוק העבודה (, "מקצועות בסיכון: 2015בריק, שביט )-מדהלה

 –דוח מצב המדינה )עורכים(,  , בתוך אבי וייס ודב צ'רניחובסקיבישראל"

, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 2014חברה, כלכלה ומדיניות 

 .45–80 עמ'
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פריון, ב תמגמושוק עבודה דואלי: 
 הון האנושי בענפי המשקבבשכר ו

 גלעד ברנד ואיתן רגב

 תקציר

תעשיות יצואניות  יש בקצהו האחד .המשק הישראלי מתאפיין בדואליות מחריפה

יתר המגזר העסקי  ,ומנגד ,ועולה במהירות גבוה פריון העבודה בהןשמשגשגות 

פריון נמוך ובצמיחה אפסית. פרק זה בוחן את המאפיינים של רובו במתאפיין ב

החל מהמחצית השנייה של שנות התשעים. בשוק העבודה שהתהווה  קיטובה

מדוע ההצלחה של המגזר המייצא אינה מובילה להתייעלות ולשיפור  דקבוהפרק 

ומראה כי במרוצת השנים התהוו שני מגזרים השונים מאוד זה  ,משקגם ביתר ה

מזה מבחינת תכונות העובדים, התשואה להשכלה ופריון העבודה. נוסף על כך, 

במקביל  ,זמןלאורך נחלש  השונים נמצא כי הקשר בין שכר העובדים במגזרים

שהלכו ההבדלים לדעת המחברים, בין המגזרים.  תעסוקתיתלירידה בניידות ה

בכל לתוואי הפריון והשכר אפשרו במגזרים השונים בתכונות העובדים  והעמיקו

הפרק מעלה את ההשערה כי באמצעות גיוון הרכבו של  להתפתח באופן שונה.מגזר 

ללחצי שכר בענפים בפריון נמוך, לעודד תהליכי  ביאצוא הישראלי ניתן להיהי

ממליץ להגדיל את , הוא כמו כןהתייעלות ולהביא לצמצום פערים בשוק העבודה. 

 מסלולי ליצורו ,המסורתיות בתעשיות ובמחקר ופיתוח בחדשנות השקעהה

 . שיגבירו את הניידות התעסוקתית בין ענפים שונים מקצועית הכשרה

  

                                                        
   ,אנו מודים מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. גלעד ברנד ואיתן רגב

 ועל הערותיולפרופ' אבי וייס  ,שסייע רבות בתהליך המחקר ,טרי רומנובימלד
יאיר בן נתנאל מהלשכה המרכזית ללדניאל רואש ותודה מיוחדת  .המועילות

  .לסטטיסטיקה על הסיוע הרב בהכנת הנתונים
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 מבוא

הערך  את מודד – שעות העבודהכלל להמקומי סך התוצר  בין היחס – העבודה פריון

 כושראת מבטא ו ,המיוצרים בשעת עבודה ממוצעתהכולל של הסחורות והשירותים 

יכול לעלות שכר שהמאחר . רשותובת שותשומהסך ב בהתחשב המשק של הייצור

, גידול בפריון מהווה תנאי הכרחי לעלייה ברמת החיים גדלהתוצר לעובד רק אם 

 1.של העובדים

 כי מלמדתאשר  ,במגזר העסקי המתמקדת טווחהשוואה ארוכת הפרק מציג 

מייצאים )עתירי ענפים ב :פריון העבודה בענפי המשק התפתח באופן לא אחיד

שוק פועלים בעיקר בה ענפי המשקבומנגד  ,פריון העבודה עולה במהירותייצוא( 

 . שינוי כמעט ללאנותר פריון העבודה המקומי 

הבחינה כבר לפני שנים רבות כי פוטנציאל הצמיחה של  הספרות הכלכלית

הפועלים גם )ענפים הסחירים הוכי יחס הפריון בין  ,גבוה יותר ענפים מייצאים

עולה עם רמת ( שוק המקומיבעיקר בהפועלים )לבלתי סחירים לאומי( -בשוק הבין

בענפים מדינה. עם זאת, הפרק מראה כי הקיפאון בצמיחת הפריון ההפיתוח של 

( מצא 2014בנק ישראל ) .אחרות OECDבהשוואה למדינות גם חריג סחירים  הבלתי

לאומית, ואילו הפריון בענפים -נמוך בהשוואה בין הבלתי סחיריםכי הפריון בענפים 

כמו כן נמצא כי המתאם החיובי  דומה ברמתו למדינות מפותחות אחרות.מייצאים 

  .לישראליחסית  ייחודיביחס לחו"ל  הפריון פער ביןו בענף צואיהי שיעור בין

במגזר מסוים, נניח  חיובי בפריון בענף התיאוריה הכלכלית, זעזוע, על פי לככל

, וכתוצאה מכך הן מגזרסחירים, מעלה את הביקוש לעובדים באותו הענפים ה

בלתי ה הענפיםבמגזר עובדים אם מניחים שה. יםעולבמגזר זה השכר והן התעסוקה 

קיימת ש, ומגזר הסחירבלעובדים  הם תחליפים מושלמים )זהים בכל(סחירים 

הבלתי סחירים תרד,  ענפיםהתעסוקה בבמקרה כזה  –ניידות מושלמת בין הענפים 

פועל יוצא מקיום  עלייה זו היא. הסחיר מגזרבמידה כמו  באותהיעלה אך השכר 

למרות ענפים שבהם השכר גבוה יותר. למעבר של עובדים תפוקה שולית פוחתת ו

הפריון והשכר בענפים הסחירים לא ( מראים שעליית 2007לביא ופרידמן )זאת, 

 קיטובמעלים את האפשרות של הם  .בענפים הבלתי סחיריםלחצי שכר הובילה ל

                                                        
מת לעלייה בשכר תלויה, בין היתר, גם בכושר המידה שבה העלייה בפריון מתורג  1

תנאי הכרחי לעלייה  היאעלייה בפריון העבודה המיקוח של העובדים מול המעביד. לכן 
. באופן תיאורטי ייתכן שפירות הצמיחה יובילו לגידול בתמורה אך לא מספיק, בשכר

( ואצל 2011אל )להון ללא גידול בתמורה לעבודה, ועדויות בכיוון זה הוצגו אצל בנק ישר
( מראה שהיחס בין פריון העבודה 2015(. לעומת זאת, בנק ישראל )2014קמחי ושרברמן )

 טווח קבוע. לשכר נע ללא מגמה סביב ממוצע ארוך
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בין  מאוד שונות, אנושי והון השכלה כגון, העובדים תכונות שבו, העבודה בשוק

מתפתח באופן שונה בכל מגזר  העובדים שכר ולפיכך, סחיר בלתיהמגזר הסחיר ל

  .ובלתי תלוי

כאחד הגורמים להבדלים  השערתם של לביא ופרידמןבוחן את פרק הנוכחי ה

ומציג את  סוקר את הספרות הרלוונטיתבפרק הסעיף הראשון  בהתפתחות הפריון.

 המשק חלוקת תוך ,התפתחות הפריון והשכראת  ציגמ שניה סעיףה. בסיס הנתונים

 –בתוך כל ענף ו ,לענפים סחירים ובלתי סחירים: חלוקה ראשית מגזרים לארבעה

שופך אור על  לישיהש סעיףה .(נמוך ואגבוה לפי גובה הפריון )ענפים -חלוקה לתת

 גורמיםמתמקד ב רביעיה סעיףה .התפתחות הקשר בין השכר במגזרים השונים

בתכונות העובדים מעמיקים ההבדלים הומראה כי  ,מגזריםה בין בפריון להבדלים

סעיף ה .הקיטוב בפריון ובשכר בין מגזריםמסבירים בחלקם את מגמת כל מגזר ב

סיכום  .בהתפתחות פריון העבודה אלייםיור םנומינלייהבדלים ב עוסק חמישיה

ובמחקר  בחדשנות השקעהה רחבתההוא , ועיקרן השישי והמלצות מובאים בסעיף

שיגבירו את  מקצועית הכשרה מסלולי יצירתו ,המסורתיות בתעשיותופיתוח 

 הניידות התעסוקתית בין ענפים שונים. 

 פריון העבודה בישראל .1

הפרסומים  .ספרות ענפה בנושא פריון העבודה בישראלנכתבה בשנים האחרונות 

חלק וה ,את המשק כמקשה אחת נובח : חלקםשוניםתחומי מיקוד שני נחלקו ל

  בגישה השנייה. וקטנפרק זה  רים שונים בשוק העבודה.מגזבין ערך הבחנה אחר ה

משק בין הפריון בחו"ל לפריון בהולך וגדל המחקרים מוצאים פער ככלל, 

 , וביניהם: של ישראל שונים מאפייניםמסבירים את הפער באמצעות הם  .הישראלי

שעות  ;מרובה ביורוקרטיה ;המקומית תחרות נמוכה בסביבת הפעילות העסקית

 בשוק מועט ניסיוןהמתאפיינת ב ,צעירה יחסית האוכלוסיי מרובות;עבודה 

 הוןנמוך בין מלאי היחס  ;2מערכת החינוךנמוכה יחסית של איכות ; העבודה

  4(.2013שראל, ; 2013)בנק ישראל,  רחב טחונייבמגזר ו ;3תוצרל

                                                        
2  Hanushek and Woessmann (2012)  מראים כי איכות החינוך בשלביו המוקדמים

הנמדד  ,ההון האנושי צברעם מאשר במידה רבה יותר מתואמת עם צמיחה כלכלית 
כשלים בשלבים המוקדמים של שתכן יי ,גישה זו לפיבאמצעות מספר שנות הלימוד. 

ועל כן שיעורי ההשכלה  ,אקדמית השכלה ידי על לתיקון ניתניםרכישת ההשכלה אינם 
 הגבוהים יחסית בישראל אינם באים לידי ביטוי מלא בתוואי הפריון.

 OECD-לממוצע הבישראל פריון העבודה ההפרש בין מ אחוז 24-מראה שכ( 2013)שראל   3
 ויתר ההפרש נובע מהבדלים בפריון הכולל. ,של הון לעובדיותר נעוץ ברמה נמוכה 
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נמצא כי הפריון  ,בוחנים את הפריון לפי ענפיםהמחקרים כאשר כאמור, 

בענפים  .הבלתי סחיריםבעיקר בענפים לאומית -ביןנמוך בהשוואה בישראל 

או  מדינות מפותחות אחרותלעומת הפריון בישראל גבוה  , לעומת זאת,הסחירים

 5(.2014)בנק ישראל, דומה להן 

בענפי החל מאמצע שנות השבעים הכולל פריון המציג את התפתחות  1תרשים 

ענפי מול  ,המגזר הבלתי סחירחלק ניכר מ המייצגים ,השירותים והמסחר

. ניתן להבחין כי עד שנות התשעים קיים המייצגים את המגזר הסחיר ,התעשייה

המשק נחשף , שבה תקופה זו אולם לאחר .מתאם כמעט מלא בין שני המגזרים

במקביל לירידה  ,לייבוא מתחרה, חלה האצה בצמיחת הפריון הכולל בתעשייה

הספרות הכלכלית בר והניסיון הנצכאמור,  6,7מסוימת בענפי השירותים והמסחר.

משיפורים חדשנות וממושפע פחות סחירים הבלתי ענפים פריון העבודה בש למדיםמ

ציאל הצמיחה הטמון בהם נמוך לכן פוטנ ,בהשוואה לענפים הסחיריםם יטכנולוגי

 . דורשת הסבר נוסףבענפים אלו בפריון הירידה  יותר. עם זאת,
  

                                                                                                                             
 Boulhol et al. (2008)במיקום הגיאוגרפי של ישראל. ציםחלק מפערי הפריון נעושייתכן   4

-ה מדינות בין לנפש בתוצר הפעריםמ חלק מסביר הכלכלי מהמרכז מרחק כי מוצאים
OECD. זילנד ניובו באוסטרליה לנפש מהתוצראחוזים  10-כ גורע המרחק, למשל ,כך, 
 .והולנד בלגיה במדינות לנפש לתוצראחוזים  6–7-כ ותורם

5  (Rodrick (2011 מדינות בין להתכנס נוטה התעשייה בענפי לעובד התוצר כי מוצא 
  .בכלל הענפים לעובד לתוצר בניגוד, העולם

באותם שנים השפיע באופן  הגדול ממדינות ברית המועצות לשעבר עלייהגל השייתכן   6
 מראים( 2008) ופרידמן זוסמןלמשל,  ,לא מאוזן על הפריון הכולל בענפי המשק. כך

שנכלל בה  האנושי שההון משום בשנים אלו העבודה כוח איכות אתהורידה  שהעלייה
 היה בשוק והשתלבות ותהליך, הישראלי העבודה שוק לצורכי כלל בדרך התאים לא

 Brezis and Krugman.המקורי ידם במשלח שלא בעבודה ,בתחילתו לפחות ,מלווה

 העבודה בשוק מברית המועצות לשעבר העולים של נאותה השתלבות כי מראים (1996)
 העבודה בשוק יותר גבוהה שכר לרמת ולהוביל העבודה כוח איכות את לשפר יכולה
 .ההשתלבות תקופת במהלך בשכר לירידה לחצים למרות זאת, הארוך בטווח

 שנות מתחילת החל בענפים השונים הכולל הפריון של המנוגדות המגמותש תכןיי  7
 De.השירותים לענפי התעשייה מענפי התעסוקה מהסטת ,היתר בין ות,נובע התשעים

Michelis et al. (2013) הכולל פריוןב לגידול העבודה כוחב גידול בין שלילי קשר מצאו .
 את לייעל המעסיקים של מהכדאיות גורעת העבודה בתשומות עלייה החוקרים, על פי
  .Junankar (2013) של במחקרו גם נמצא דומה ממצא. העבודה שיטות
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 ,בין פריון העבודהוצוא יקשר חיובי בין שיעורי הי הצביעו עלמחקרים רבים 

צפוי להשפיע על פריון גבוה , מצד אחד. כיוונית-סיבתיות דוניתן להסביר קשר זה בו

, הניסיון שנצבר כתוצאה אחרמצד החלטת החברה להתחרות בשווקים העולמיים. 

התחרות גם  וכמ ,לפיתוחים טכנולוגיים בעולםו מחשיפה לשווקים חדשים

 פריוןמגדילים את החדשנות של החברה ואת  ,האינטנסיבית בשוק העולמי

.העובדים
8

 

(Helpman et al. (2010, 2012 חשיפת משק סגור לתחרות חיצונית  מוצאים כי

 .המשלמות שכר גבוה יותר ,מייצאותמובילה להסטת כוח אדם מיומן לחברות 

בין פריון התפתחות הב השוניאת  מידה מסוימתיכול להסביר באכן מעבר כזה 

שחשיפה  יםמרא Amiti and Davis (2012) .לעיל 1בתרשים  הענפים השונים המוצגת

, באותו הזמן. מייצאותהעובדים בחברות  מובילה לעליית שכר לאומי-ביןלמסחר 

בוא מתחרה. ילי אשר נחשפומייצאות רות שאינן ירידה בשכר העובדים בחבחלה 

                                                        
 שלאחר בשנים המקומיות בחברות ופריון צואיי שבין הקשר את אומד( 2011) גאלו  8

 של הפריון כי מראים ממצאיו. , שיושמה בשנות התשעיםבישראל החשיפה תכנית החלת
 החלה שחברה לאחר וכי, יצואניות-הלא החברות של מזה גבוה היצואניות החברות
  .שנים 5 תוךאחוז  12-ב גדל שלה הפריון, לייצא

 1תרשים 
 והשירותים המסחר ובענף התעשייה בענף הכולל הפריון

 100=1975: מדד, 1975–2014

 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 בנק ישראלנתונים: 
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נוסף החברה,  ותברווחי היעלימ ,בין היתר ,שכר נובעתשעליית ה ראהמחקרם מ

 . בה לשינוי באיכות המועסקים

הישראלי,  משקב השונים במגזריםהשכר ופריון העבודה להשוות בין  כדי

המייצגות רמות  ,יחסית הומוגניות קבוצות ארבעל העסקי המגזר ענפי יחולקו

 9:שונות של עתירות טכנולוגית וסביבה עסקית

 שירותי ענפי שירותים ומסחר )ללא  :נמוך פריוןבעלי  סחירים בלתי נפיםע

ת )תעשיובטכנולוגיה מסורתית  יהתעשיענפי ( ומחקר ופיתוח וללא מחשוב

 .המזון, הנייר והדפוס(

  מסורתית טכנולוגיהסחירות של תעשיות : פריון נמוךעלי בענפים סחירים 

 .מעורבת-או מסורתית

  ענפי הפיננסים, התקשורת ותעשיית : פריון גבוהעלי בענפים בלתי סחירים

 טבק.ההמשקאות ומוצרי 

  של ת ותעשי מחקר ופיתוח, ,מחשוב שירותי :פריון גבוהעלי בענפים סחירים

ושירותי  תאוויריו לית, הובלה ימיתיעטכנולוגיה ו עילית-מעורבת טכנולוגיה

10.תחבורה
 

הפרק מתמקד במגזר כי  יש לציין. יםבנספח 3סעיף חלוקה זו מוצגת בפירוט ב

המתאפיינים בשיעור גבוה של )חקלאות ובנייה  ם:ענפיבניכוי כמה  11,העסקי בלבד

 של השכרהו ;נדל"ן פעילויות ;12יהלומים ;כרייה וחציבה; (עובדים זריםת תעסוק

                                                        
בענפים  2010ממוצע פריון העבודה בשנת  פי על החלוקת הענפים לפי פריון נקבע  9

 עלענפים מ, ומתחת לממוצע זה הוגדרו כענפים בפריון נמוךשהיו ענפים  שבמדגם:
: םרי סחירות נקבעה על פי שני קריטריוניז. החלוקה למגגבוה כענפים בפריון –לממוצע 
מההיצע אחוז  15. ענפים המייצאים מעל בענף בוא המתחרהיצוא ושיעור היישיעור הי

 הוגדרו כענפיםמסך התפוקה בהם  אחוז 25 או ששיעור הייבוא המתחרה עולה על
. תמיכה (2006תפוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, -)על פי לוח תשומה סחירים

חלוקה זו דומה להגדרת המגזר הסחיר  Chow.לקריטריון זה התקבלה בסדרת מבחני 
 עולה הייצוא שיעור שבהם ענפים סחיריםכ הוגדרו( 1998) זוסמן אצל למשל כך .בספרות

 .תפוקהאחוזים מה 10 על
שירותי שדות תעופה, סוכנויות אניות וסוכנויות ענף שירותי התחבורה כולל למשל   10

 .חברות תעופה
 ארגונים; מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ: הבאים עסקי הוגדר ללא הענפים מגזר  11

מרכזים  ;ציבורי מנהל ;ומים חשמל ;וסעד רווחה, בריאות; וחברתיים קהילתיים
 .חינוך שירותי; שירותי דת ;תברואה ושירותי ואשפה שפכים סילוק; קהילתיים

לאומי ענף היהלומים מאוחד עם ענפים נוספים, לכן הוא נכלל בהשוואות -בסיווג הבין  12
 (.4-ו 3לאומית )תרשימים -הבין
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 60–65-כ ףמקי בפרקהניתוח  לאחר החרגות אלו .הבית למשק וטובין ציוד ,מכונות

  מהמועסקים במגזר העסקי. אחוז 90–95-המועסקים בישראל וככלל אחוז מ

-ב שציינוהקבוצות  ארבעבהעבודה  כוח התפלגותאת  יםמציג א' וב'2ם מיתרשי

שעות החדה בההתפתחות העיקרית במהלך תקופה זו היא הירידה  .2010-וב 1995

כן, ניתן להבחין שחלק הארי של העובדים  כמו .תהמסורתי טכנולוגיהבהעבודה 

 .תעשיות הבלתי סחירותבבענפי המסחר השירותים ו מועסקיםבמגזר העסקי 

 מגזר)להלן:  זוקבוצה בין  השוואהתהיה בפרק  תההתייחסומכיוון שכך, חלק מ

מגזר ה)להלן:  כמקשה אחתלשלוש הקבוצות האחרות  (נמוך בפריון סחיר בלתי

 .(המשולב
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 2תרשים 

 העסקי במגזר העבודה שעות התפלגות
 ופריון לפי רמת סחירות

 

 
 1995שנת  .ב

 2010שנת  .א
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14%

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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 חלוקה למגזרים עסקייםבובשכר מגמות בפריון העבודה . 2

והפריון לעובד  לשעת עבודהפריון ה קצב הגידול השנתי שלמציג את  3תרשים 

שלוש צמיחה בפריון בהייתה  2010-ל 1995בין . לעיל שהוגדרו בארבע הקבוצות

לשעת פריון חלה ירידה ב מגזר הבלתי סחיר בפריון נמוךב . רקקבוצותמתוך ה

   13., בהתאמהלשנהבממוצע  אחוז 0.7-ו 0.2של שיעור לעובד בפריון בועבודה 

                                                        
במונחים ריאליים היא בענפי המשק הדרך הטובה ביותר למדידת התפתחות הפריון   13

באמצעות מדד מחירים תואם לכל ענף, אולם בענפי השירותים והמסחר התפתחות 
המחירים קשה יותר למדידה, והתאמת מדד מחירים לכל ענף מדויקת פחות. אי לכך, 
ייתכן שהגידול השלילי שנמצא בענפים הבלתי סחירים נובע, בין היתר, מטעויות מדידה. 

ההטיה האפשרי, נוכו המחירים גם באמצעות מדד מחירי התוצר כדי לבחון את גודל 
העסקי. המדד משקלל את המחירים של סך התוצר העסקי, ומאחר שהמחירים בענפים 
הבלתי סחירים נוטים לעלות מהר יותר מאשר בענפים הסחירים, התפתחות הפריון 

ם אחרות, בענפים הבלתי סחירים מצויה בוודאות מתחת לרף שמציב מדד זה. במילי
מאפשר להעריך מהו החסם העליון של התפתחות הפריון מדד מחירי התוצר העסקי 

התוצאות המתקבלות באמצעות שימוש במדד מצביעות על קצב  .בענפים הבלתי סחירים
אחוז בפריון העבודה ובפריון לעובד, בהתאמה. מכך ניתן  0.4-ו 0.8גידול שנתי של 

ים עלה בשיעור נמוך יותר, ובתום העשור הקודם להסיק שהפריון בענפים הבלתי סחיר
 הוא אכן נותר סמוך לרמתו במחצית השנייה של שנות התשעים. 

 3תרשים 
 1995–2010, עבודהה ובפריון לעובד בפריון השנתי הגידולקצב 

 (הישראלי הסיווג לפי) העסקי במגזר ענפים קבוצות ארבעב

 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 לסטטיסטיקההלשכה המרכזית נתונים: 
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מדגם של במגזרים הנבדקים לעומת מציג השוואה של פריון העבודה  4תרשים 

כי  בתרשים ניכר 14.נתונים בתקופה הנחקרתלגביהן קיימים ש OECD-המדינות  12

גם במדינות מפותחות נוספות הענפים הבלתי סחירים נוטים להתאפיין בצמיחה 

 15חריג.הצמיחה השלילי שנרשם בישראל קצב אך  ,אטית בהשוואה ליתר הענפים

  

                                                        
 נורווגיה, סלובקיה,יוון, הונגריה, , הולנד, דנמרקהמדגם כולל את המדינות אוסטריה,   14

מדינות אלו דומה  12-ממוצע פריון העבודה ב קנדה ושוודיה.צ'כיה, ספרד, פינלנד, 
 ממוצע בקרב כלל חברות הארגון, לכן מדגם זה מהווה קירוב טוב יחסית.ל

-ןהסיווג הביבין ו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל המגזרים יש הבדלים בין סיווג   15
לאומית -ןהבי הולכן יש הבדלים מסוימים בין מרכיבי הקבוצות בהשווא ,לאומי

( מציג את הקבוצות 2015אצל רגב וברנד ) 1נ'המוצגות כאן לבין יתר ההשוואות. לוח 
 לאומי.-ןסיווג הביבישראל בהתאמה ל

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 ס"הלמ, OECDנתונים: 
 

 4תרשים 

 1995–2009, העבודה בפריון השנתי הגידולקצב 
 ,OECD ,2009–1995מדינות  12-ישראל ו

 (לאומי-הבין הסיווג לפי) העסקי במגזר ענפים קבוצות ארבעב
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ענפים פריון העבודה בהגידול של  בקצאת פירוט ביתר מציג  5תרשים 

 .בישראל ובמדינות ההשוואה הבלתי סחיר בפריון נמוךמגזר האת המרכיבים 

 ,מתאפיינים בצמיחת פריון שליליתבישראל זה  גזרמרבית הענפים הנכללים במ

 הענפים בקטגוריה. במרבית מהיר יותר  OECD-מדינות המדגם וקצב הצמיחה ב

  

 5תרשים 
 , המסחר בענפי העבודה בפריון קצב הגידול השנתי

 סחירות הבלתי והתעשיות השירותים
 OECD ,2009–1995מדינות  12-ישראל ו

 

" אדם כוח שירותי ואספקת עובדים גיוס" הענפים את גם זה בענף כולל OECD-ה* 
 .הישראלי בסיווג בנפרד המופיעים", וניקיון אבטחה, שמירה פעילויות"ו

 . הטבק בענף – OECD-וב, המזון בענף כלולה החריפים המשקאות תעשיית בישראל** 
 .OECD-ב והן בישראל הן, והטבק המזון ענפי אוחדו ההשוואה לצורך

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 ס"הלמ, OECDנתונים: 
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)תרשים  2010כדי להשלים את התמונה נבדק השכר בכל אחד מהמגזרים בשנת 

 ,א'6תרשים כפי שניכר ב ב'(.6)תרשים  2010-ל 1995א'( והתפתחות השכר בין 6

שקלים  41-בפריון נמוך עמדה על כבמגזר הבלתי סחיר  לשעת עבודה 16השכרעלות 

טק השכר -יואילו בענפי ההי ,, נמוך משמעותית ביחס ליתר המגזרים2010שנת ב

ראה שהשכר בענפים ב' מ6תרשים שקלים לשעת עבודה.  104-כ ,הגבוה ביותרהיה 

במונחים )אחוזים לשנה  1.4–1.7-קצב שנתי של כ :הסחירים גדל מהר יחסית

 .בקצב אטי יחסית. לעומת זאת, בענפים הבלתי סחירים השכר גדל (אלייםיר

  

                                                        
מוסד הפרשות סוציאליות ותשלומי מעסיק לעלות השכר למעביד כוללת תשלומים כגון   16

 .ביטוח לאומיל

 א'6תרשים 

 2010, לעובד לשעה השכר עלות
 בשקלים, העסקי במגזר ענפים קבוצות ארבעב

 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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 במגזרים השונים תוואי השכר. 3

בין  כל אחד מהםשל הבדלים בפריון, בשכר ובקצב הצמיחה ה הוצגובסעיף הקודם 

התפתחות הקשר בין תוואי השכר במגזרים תיבחן בסעיף זה המגזרים השונים. 

  השונים.

וביל למעבר של ת, ניתן לצפות שעלייה בפריון במגזר מסוים במבואכפי שהוסבר 

( 2007לביא ופרידמן )עם זאת,  ליית שכר גם ביתר הענפים.ולע מגזראותו עובדים ל

 הבלתיצוא אינה משפיעה על השכר במגזר יהצביעו על כך שעליית הפריון בענפי הי

 והניחו כי הקשר בין שכר העובדים בשני המגזרים חלש.  ,סחיר

מקדמי  מציג אתו ,בוחן את הקשר בין תוואי השכר במגזרים השונים 1לוח 

התאמה  , שפירושו1הנע בין  תי קבוצות מספרים)מדד למתאם בין שפירסון מתאם 

 ב'6תרשים 

  לשעה השכר בעלות השנתי הגידול קצב
 1995–2010, לעובד החודשי והשכר

 העסקי במגזר ענפים קבוצות ארבעב ,ריאליים במונחים

 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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בוצות בק 17לשעההשכר עבור עלות , שמשמעו חוסר התאמה מוחלט( 0-ל ,מלאה

 .(1995–2010שנה ) 16 לאורךבכל תא מוצג מקדם המתאם בין שני מגזרים השונות. 

 לפי השכר הממוצע בקבוצהלשמאל ומלמעלה כלפי מטה ימין מהקבוצות מדורגות 

שכר בין הקשר ההדוק ההממצאים הבולטים בהשוואה הם . )מהנמוך לגבוה(

 )מתאם שלבפריון נמוך סחירים ובלתי סחירים ענפים בין ובפרט  ,במגזרים השונים

  .אחוז( 96-כ

 קבוצות ענפים במגזר העסקי ארבעבהמתאם בין המשכורות  .1לוח 
  1995–2010מקדמי מתאם פירסון, 

מגזר סחיר 
 בפריון גבוה

מגזר בלתי סחיר 
 בפריון גבוה

מגזר סחיר 
  בפריון נמוך

 

מגזר בלתי סחיר  96.3% 76.7% 91.6%
  נמוךבפריון 

מגזר סחיר בפריון  - 70.5% 91.1%
 נמוך

מגזר בלתי סחיר  - - 86.9%
 בפריון גבוה

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

המתאמים בין השכר חושבו  ,לאורך השנים הקשר ותהתפתח שפוך אור עלל כדי

עבור חמש (, 1הוצג בלוח כפי ש ,16בלבד )ולא  שנה 12 לאורךבקבוצות השונות 

וממנה  ,7מוצגת בתרשים שוואה הה(. 1999עד  1995תקופות עוקבות )שנת התחלה: 

בכל הענפים, במשך השנים נחלש השכר במגזרים השונים כי הקשר בין ניתן ללמוד 

בין הענפים בפריון נמוך לענפים בפריון גבוה נחלש הקשר ; אותה מידהבאולם לא 

בפריון גבוה הקשר נותר הסחירים לבלתי סחירים ואילו בין הענפים  ,משמעותית

תוצאה זו נובעת מניידות גבוהה יותר של העובדים בין ענפים שייתכן  18.חזק יחסית

 ברמות פריון דומות.

                                                        
 חודשי.השכר ה עבורהתוצאות דומות גם כאשר ההשוואה נערכת   17
 בבחירת קבוצות שנים משתנהלמדי ואינה מבחני רגישות מראים שתוצאה זו עקבית   18

מתקבלת גם כאשר תקופת הסיום נותרת קבועה ותקופת  דומהתוצאה למשל, . שונות
 הבדיקה מתקצרת באופן מתגלגל.
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דומיננטי משולב השהמגזר מלמדת  יםנספחב 1סעיף השוואה נוספת המוצגת ב

במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך  חברותהנראה כי יותר בקביעת השכר, כלומר 

עבור לפחות , הפך(ל)ולא המשולב מגזר ב חברותלהתפתחות השכר ב פיגורבמגיבות 

ניתן לראות בכך ראיה תומכת לכך שצמיחת הפריון בחלק  .אקדמאיםעובדים 

הקשר ככל הנראה אולם מהענפים אכן מובילה ללחצי שכר גם בענפים אחרים, 

 במהלך השנים.נחלש 
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 7תרשים 
 ** המשכורות בין *המתאם מקדמי

  העסקי במגזר ענפים קבוצות בארבע
 1995–2010, תקופות לפי

 

 .פירסון מתאם *
 . עבודה לשעת השכר עלות** 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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 הגורמים לפערים בתוואי הצמיחה של הפריון והשכר . 4

היחלשות הקשר בין שכר העובדים ויש מקום להניח שההבדלים בצמיחת הפריון 

תכונות העובדים. המעמיקים בבמגזרים השונים נעוצים, בין היתר, בהבדלים 

 סעיף זה תיבדק ההנחה באמצעות מעקב אחר התפתחות ההון האנושי בכל מגזר.ב

השונים אחידה של המחירים בענפים בלתי התפתחות הה וצג גםתבהמשך 

 על פערי הפריון. הוהשפעת

 הבדלים בתכונות העובדים

במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך  19האקדמאיםאת שיעור העובדים מראה  8תרשים 

אך צבר ההון  ,כי ההון האנושי השתפר בכלל ענפי המשק . ניכריתר המגזר העסקיבו

  20.הבלתי סחיר בפריון נמוך מגזרמאשר במהר יותר  עלהבמגזר המשולב האנושי 

                                                        
לפחות( ומוסד לימודים אחרון  15) לימוד שנותמספר  לפי נעשהזיהוי האקדמאים   19

 אינםנתוני התואר ש כיווןמ ,ביותר יםהגבוה התואר או תעודהלפי ה ולא)אקדמי(, 
 . התקופה הנחקרת כלעבור  הכנסותה בסקרי קיימים

 במחצית המידע טכנולוגיית בענפי העבודה ובשכר בפריון העלייהש ( הראה2013פרידמן )  20
 עלייהו, אלו בענפים העבודה כוח באיכות חדה לעלייה הביאה התשעים שנות של השנייה

 .צואיי מוטי םבענפי העוסקים של האנושי ההון ייחודיות את העצימהזו 

 8תרשים 
  1995–2010, בעלי השכלה אקדמית עובדיםה שיעור

 מגזר לפי

 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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בין השכלה תיכונית ומטה בעלי את התפלגות העובדים  מציגא' 9תרשים 

העובדים את התפלגות  –ב' 9, ותרשים 2011-וב 1995-המגזרים הנבדקים ב

מגזרים לפי הסחירות  לארבעהנוסף לחלוקה הקבועה . באותן שניםהאקדמאים 

על פי  חולקה לשנייםבלתי סחירים בפריון נמוך הקבוצת הענפים ורמת הפריון, 

משמאל עולה בסדר (. חמש הקבוצות מדורגות 2010חציון השכר בקבוצה זו )בשנת 

 לימין לפי השכר הממוצע בקבוצה. 

הסתברות להימצא בכל אחת מחמש הלגבי מהתפלגות העובדים אפשר להסיק 

של בעלי השכלה בולטת הירידה בחלקם א' 9בתרשים קבוצות הענפים המוצגות. 

אשר  ,מסורתיותהסחירות בטכנולוגיה בתעסוקה של התעשיות ומטה תיכונית 

; ההסתברות של מתחרה במהלך שנות התשעיםבוא יליהושפעו מחשיפת המשק 

ירדה מסורתית סחירות בטכנולוגיה תעשיות השכלה תיכונית להיקלט בבעל עובד 

עובדים מגמה דומה נרשמה גם בקרב  .יםאחוז 9-ל 16-במהלך התקופה מ

  .אקדמאים

בתעסוקה הכללית לירידה  במקבילשמעניינת העולה מהתרשים היא נקודה 

השכלה נמוכה ברובד בעלי נרשמה עלייה בתעסוקת עובדים  ,בתעשיות המסורתיות

הון ב המתאפייניםהתחתון של הענפים הבלתי סחירים. כלומר, עובדים השכר 

נקלטים כעת ברובד  ,הסחירות שנקלטו בעבר בתעשיות המסורתיות ,אנושי נמוך

 21.כיםבהם הפריון והשכר הממוצע נמושהתחתון של הענפים הבלתי סחירים, 

מעבר לענפי הפיננסים  :בקרב עובדים אקדמאים נרשמה תמונה הפוכה

. תמונה זו ממחישה (ב'9)תרשים  גבוה יותרבהן שכר שה ,והתעשיות המתוחכמות

, לייבוא מתחרה משקהיטב את הקיטוב שחל בשוק העבודה בעקבות חשיפת ה

  22תופעה המתועדת גם במדינות אחרות שעברו תהליך דומה.
  

                                                        
 לשעה שקלים 39ל עהסחירות עמד  המסורתיותעלות השכר השעתי הממוצע בתעשיות   21

 העמד השכר עלותשל הענפים הבלתי סחירים חציון התחתון ואילו ב ,1995בשנת 
 .(2010מחירי ב)לשעה  שקלים 29 על בממוצע

בהתפלגות היקף שעות לקיטוב בהתפלגות השכר ו( מציגים עדויות 2014קמחי ושרברמן )  22
במשלחי יד המתאפיינים בשכר נמוך והן הן  . החוקרים מראים כיהעבודה לפי משלחי יד

גדל היקף שעות העבודה ביחס להיקף שעות העבודה  ,באלה המתאפיינים בשכר גבוה
 .במשלחי יד המתאפיינים בשכר בינוני
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 9תרשים   
 קבוצות ענפים של המגזר העסקי* 4-ב עובדים של התעסוקה התפלגות

 2011-ו 1995

 

  בסדר עולה משמאל לימין לפי השכר הממוצע בקבוצה. הקבוצות מדורגות *
 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעד: )לשני התרשימים( מקור

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: )לשני התרשימים( נתונים
 

 בעלי השכלה תיכונית ומטה.א

 תואר אקדמיבעלי .ב
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 בין מגזרים בשוק העבודה ומעברים  התניידות

כפי שהוסבר במבוא, כאשר יכולות העובדים אינן הומוגניות ומגזרים שונים בשוק 

שונה של הון אנושי, ניתן לצפות כי הניידות בין העבודה מתאפיינים בהרכב 

 המגזרים תהיה מוגבלת, והשכר בכל מגזר יתפתח באופן שונה ובלתי תלוי.

השנים רמת הניידות בשכר ירדה במהלך ( נמצא ש2012) אנדבלדל במחקר ש

ברמת  ןמתאפיי הנבדקים בפרק זהכל אחד מארבעת המגזרים שמאחר . 1990–2005

ושאלה  – שהירידה משקפת גם ירידה בניידות בין המגזרים העריךניתן ל ,שכר שונה

מבחינה אידיאלית, חקירת ניידות צריכה להתבצע על סמך . זו תיבחן בסעיף הנוכחי

נתוני פאנל לונגיטודינלי, אך בישראל מידע זה אינו זמין, ואין ברירה אלא להשתמש 

פעמים במשך שנה וחצי(.  4ם טווח )נחקרי-בסקר כוח אדם, שהוא סקר פאנל קצר

 של גישהננקטה , מכיוון שזהותם של הפרטים בסקר כוח אדם משתנה לאורך זמן

 תכונותב המאופיינות לקטגוריות הפרטים קיבוץ ידי על)פאנל סינתטי(  פאנל-פסאדו

 .אלו לתכונות ביחס הומוגניים תאים שנוצרים כך ,מסוימותנצפות 

קטגוריות השכלה  5-עובדים ב ותהמייצג קבוצות, 50באמצעות חלוקה זו נוצרו 

קטגוריות  10-ויותר( וב 17; 15–16 ;13–14 ;12 ;12-לפי מספר שנות לימוד )פחות מ

השינויים בהתפלגות  24(.0–40בטווח של  4)כפולות של  23תחשיבי של שנות ותק

של עובדים בעלי פרופילים  25נטוהקבוצות בין המגזרים שימשו להערכת המעברים 

 שונים בין ארבעת המגזרים בשוק העבודה.

יש כמה גישות לבחינת הניידות בשוק העבודה. השיטה שננקטה בפרק זה בוחנת 

בין התפלגות העובדים לפי הפרופילים השונים במגזר מסוים בתקופה  המתאם את

 גבוהבין ההתפלגויות  שהמתאם ככל התפלגות בתקופה מאוחרת יותר.הנתונה ובין 

המנוסח על פי  ,ידותימדד ההתנ .ניידות נמוכה יותרה כך, (1-ל 0בין  )בסולם יותר

מושפע הן ממעברי עובדים בין המגזרים והן משינויים בהתפלגות של  26,שיטה זו

  בין הענפים. מצטרפים חדשים לשוק העבודה

, והוא מראה כי חלה 1996–2011שנים במדד ההתניידות מציג את  10תרשים 

לאורך כל  מעברים של תשומות עבודה בין מגזרים בשוק העבודהה ירידה בהיקף

                                                        
(: גיל 2008דרה המופיעה אצל זוסמן ופרידמן )בהתאם להגהניסיון התחשיבי מחושב   23

לעולים חדשים החישוב שונה  .6פחֹות שנות לימוד פחֹות משך שירות צבאי זקוף פחֹות 
 ' אצל זוסמן ופרידמן(.במקצת )ראו נספח א

 עולים. ואינה כוללת 18–64אוכלוסיית העניין הוגבלה לגילאי   24
 זמניים.-עברים בוהיינו, מספר העוברים לאחר קיזוז של מ   25
תפלגות הקבוצות בין השל אחוז השונות  חושב כאחד פחותהמדד מבאופן פורמלי,   26

. נערכה קטימה רנדומלית של t-1בשנה  התפלגותם המוסברת על ידי tבשנה  המגזרים
 תצפיות, כך שהמדד מחושב עבור מספר תצפיות זהה בכל שנה.
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המשמעות היא שהשינויים  27.הירידההתקופה הנחקרת, תוך האטה עקבית בקצב 

ויש מגמת  ,בהתפלגות ההון האנושי מתרחשים בקצב מהיר פחות מאשר בעבר

 התייצבות מסוימת בתום התקופה הנחקרת. 

שכר, אך הרים פועלת לצמצום פערי מגזניידות גבוהה של עובדים בין ככלל, 

יחסית, ולמרות בתחילת התקופה הנחקרת היקף המעברים בין המגזרים היה גבוה 

נרשם דווקא גידול בפערי השכר בישראל. הפרשנות המתבקשת לכך היא  זאת

שהשינויים המהירים בהרכב ההון האנושי במגזרים השונים בתחילת התקופה נבעה 

ת פתיחת המשק לייבוא(, שהוביל בין היתר למעבר כפוי של מגורם חיצוני )כדוגמ

גם ומכאן  –לענפים בלתי סחירים בשכר נמוך מיומנות נמוכה  בעליעובדים 

. במהלך המחצית יםגידול בפערלו (שכבר היה נמוך) היחסי םנוספת בשכר לשחיקה

תרשים כפי שמראה השנייה של שנות האלפיים נרשמה התייצבות בפערי השכר )

אינדיקציה וזו הואטה הירידה במעברים בין המגזרים, אלו שנים ב .(בהמשך ב'11

 ,נוספת לכך שההתניידות המוגברת בתחילת התקופה הובילה לגידול בפערי השכר

 ולא לצמצומם.

ללא  ,מציג בדרך אחרת את השינויים בהתפלגות ההון האנושיבנספחים  2סעיף 

השוואה מלמדת כי תהליכי הקיטוב אינם . הטכנולוגיה מסורתיתתעשיות סחירות ב

מסתכמים רק בהצטמקות התעשייה המסורתית ובגידול בחלקם היחסי של ענפי 

אלא גם בקוטביות הולכת וגדלה של הרכב ההון האנושי בתוך  ,השירותים והמסחר

כי תהליכי הקיטוב נמשכו עד  גם בהשוואה זו עולה .עצמם ענפי השירותים והמסחר

 של העשור הקודם, ואחריה נרשמה התייצבות מסוימת.המחצית השנייה 

                                                        
זמני -מאחר שהמדד מבוסס על פאנל סינתטי תיתכן הערכת חסר במקרים של מעבר בו  27

בין הקבוצות, שלא נספרו היות שקיזזו זה את זה, אולם אין זה סביר כי הערכת החסר 
 מסבירה את השינוי לאורך זמן. 
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 בדיקה אמפירית: על פערי הפריוןהעובדים הבדלי תכונות  השפעת

בהנחה כי קיים יחס ישר בין השכר הממוצע לתפוקה השולית הממוצעת של 

ובהינתן כי קיים קשר חיובי בין השכלת העובדים  ,העובדים )פריון העבודה(

נים בשיעור גבוה של ניתן לצפות לפריון עבודה גבוה יותר בענפים המתאפיי ,לשכרם

ההון האנושי  שעברהסגמנטציה  ךתהליאי לכך, אין זה מפתיע ש .אקדמאיםעובדים 

 . העבודה פריוןב קיטוב גםמלווה ב 1995מאז 

מצטמצם כאשר  יםהמגזרבין הפריון פער באיזו מידה תיבחן השאלה בסעיף זה 

שבה המשתנה רגרסיה  הורצה לצורך כך. מתחשבים בהרכב השונה של ההון האנושי

המייצג והמשתנה המסביר הוא משתנה דמה  ,המוסבר הוא לוג התוצר לשעת עבודה

 10תרשים 

  העבודה בשוק מגזרים בין העובדים התניידות
2011–1996 

 

. העבודה בשוק מגזרים בין אנושי והון עבודה תשומות של מעברים* 
 .עולים כולל לא

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 לסטטיסטיקההלשכה המרכזית נתונים: 
 

    

         

    

 .04

 .08

 .12

 .16

 .2 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   182

 

 לאחר האמידה הראשונה נאמדה הרגרסיה שנית, בתוספת. המשולבהמגזר  את

לכל  ההרגרסי בשני המקרים נאמדה 28.משתנה מסביר נוסף עבור השכלת העובדים

ההפרש , (2014המוצגת אצל מזר ) המתודולוגילבדומה  29.ענפים 40-בשנה בנפרד 

פער ל הגולמיפריון הההפרש בין פער את  מייצגהדמה משתנה בין המקדמים של 

הבדלים ההנובע מפער הפריון את החלק ב ,כלומר ,מנוכה הבדלי השכלההפריון 

 . בכל מגזר בהשכלת העובדים

 וזאח 30-גדל מכבין המגזרים בפריון העבודה הפער רואים כי  א'11בתרשים 

וכאשר  ,אחוז בתום המחצית הראשונה של שנות האלפיים 60-כלבתחילת התקופה 

 פירוש הדבר כי .נקודות אחוז 10-בכ נמוךמפקחים על השכלת העובדים הפער 

הפער גדל עד  מעניין לשים לב כי .מסבירים חלק מהפער בהון האנושיההבדלים 

 , ומאז התייצב.2004

 נותותכלהבדלי השכלה בלבד ולא להבדלי  הבדיקה התייחסה כי לציין יש

 – והתמדה אינטליגנציה, מוטיבציה דוגמת –אחרות בין העובדים שאינן נצפות 

  מסוג זה. הבדלים ידי על מוסבר מהפער נוסף שחלק וייתכן
  

                                                        
 משתנים מסבירים נוספים נמצאו לא מובהקים.  28
 משוואות הבאות:באופן פורמלי, האמידה נערכה על פי ה  29

ln(𝑔𝑑𝑝_𝑝𝑒𝑟_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑖,𝑡) = 𝛽0 + 𝛾𝑡 ∙ 𝐷 +  𝜀𝑖𝑡  

ln(𝑔𝑑𝑝_𝑝𝑒𝑟_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑖,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + δ𝑡 ∙ 𝐷 +  𝜀𝑖𝑡   

𝑥𝑖𝑡  בענףמייצג את ממוצע שנות ההשכלה i  בשנהt ;D עבור  1-הוא משתנה דמי, ששווה ל
מייצגים מקדמים של  δt-ו γt; עבור המגזר הלא סחיר בפריון נמוך 0-המגזר המשולב ו
𝛾𝑡 -; ומשתנה הדמה − δ𝑡 הגולמי לפער מנוכה פריוןהפער מייצגים את ההפרש בין 
  .הבדלי ההשכלה
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על הפערים בפריון, העובדים  בהשכלתהבדלים של ה שפעתםלאחר שהודגמה ה

תכונות על תוך פיקוח  1997–2011 במהלך השניםהמגמה בהשפעה זו בחן תיכעת 

נתונים על שכר העובדים )מתוך סקר נאספו  . לצורך כךנוספות של העובדים

הנחה ששכרם של העובדים משקף ב ,בדיקה נוספת באופן זהה הערכנו ההכנסות(

  30כגון שנות ותק ומגדר. ,ירים נוספיםמשתנים מסב לבדיקה זו נוספו. הפריוןאת 

 ,הגולמי והפער מנוכה תכונות העובדיםהשכר פער ב' מציג את 11תרשים 

עלה לאורך ההפרש מציג את ההפרש ביניהם. כפי שניתן להבחין,  12ותרשים 

                                                        
 המשולב. למגזרה עם משתנה דממשוואת מינצר סטנדרטית  אמידה זו נערכה באמצעות  30

ותק מבוססת על נתוני פרט )המשתנים המסבירים הבולטים הם שנות השכלה, אמידה ה
 .שבועבשעות  10שעבדו לפחות ( 25–64)בגילי העבודה עבור פרטים  תחשיבי ומגדר(

הרגרסיות הקודמות מבוססות על נתונים ממוצעים בענף, ובהן רק ממוצע שנות הלימוד 
 של העובדים בענף נמצא כמשתנה מסביר מובהק. 

 א'11תרשים 

  נמוך בפריון סחיר הבלתי המגזר בין הפריון פערי
  העסקי המגזר ליתר

 *1995–2010, העובדים השכלת על פיקוח ואחרי לפני

 

 המגזרים בין הפערים שבהן שנים מייצג המקווקו הקו. שנתי-דו נע ממוצע *
 . סטטיסטית מבחינה מובהקים אינם

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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תוך התייצבות מסוימת במהלך המחצית השנייה של העשור  ,מרבית התקופה

העובדים היה תפקיד גדל והולך תכונות השונות של המשמעות היא של .האחרון

 . בתהליך ההיפרדות בין תוואי הפריון והשכר במגזרים שונים

ניתן תכונות העובדים  מנוכהגולמי לפער ההשכר הפרש בין פער באת העלייה 

מגזר של העובדים ב ההון האנושיהראשון הוא ש .לייחס לשני גורמים אפשריים

התשואה  :והשני, בפריון נמוךמגזר הבלתי סחיר במאשר  התרחב יותרהמשולב 

 ביתר הענפיםנשחקה יחסית לתשואה בפריון נמוך הבלתי סחיר  מגזרהון אנושי בל

 . (שני הגורמים יחדיושל  ן שילובכמובן ייתכ)
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 ב'11תרשים 

  נמוך בפריון סחיר הבלתי המגזר בין השכר פערי
 העסקי המגזר ליתר

 *1997–2010, העובדים תכונות על פיקוח ואחרי לפני

 

  

   

   

   

   

                                

               

               *

              

               *

          

       

 12תרשים 

: העסקי המגזר ליתר נמוך בפריון סחיר הבלתי המגזר בין השכר פערי
 העובדים תכונות בניכוי לפער הגולמי הפער בין ההפרש

 *1997–2011, השכר במשוואת המקדמים בין ההפרש

 

 .שנתי-דו נע ממוצע *

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעד: )לשני התרשימים( מקור

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: )לשני התרשימים( נתונים
 

0%

3%

6%

9%

12%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   186

 

המשולב )ענפים סחירים ובלתי במגזר מלאי ההון האנושי  כישנמצא מאחר 

חל נותר לבחון האם , לעיל( 8תרשים )עלה מהר יותר אכן  סחירים בפריון גבוה(

 לשם כך נבחנה. הנבדקיםבכל אחד מהמגזרים  ון אנושיתשואה להבגם שינוי 

התשואה במגזר הבלתי סחיר בפריון המשולב לעומת במגזר  לימוד לשנת התשואה

לאורך זמן , וכי במגזר המשולבהתשואה גבוהה יותר כי  ניכר 31.(13)תרשים  נמוך

לאורך  ה בתשואהיחלה עליהמשולב בשתי קבוצות הענפים שונות; במגזר  מגמותה

 – סחיר בפריון נמוך התשואה נותרה כמעט ללא שינוי, ואילו במגזר הבלתי השנים

כלומר, התשואה להשכלה במונחי שכר בענפים הבלתי סחירים בפריון נמוך נשחקה 

 32.המשולבבמשך הזמן ביחס למגזר 

בהרכב  םיהמתרחבבדלים הבתוואי הפריון נובעים גם מה הבדליםהלסיכום, 

בהסטת עובדים  ,בין היתר ,נעוצים השינויים בתחום זה .בכל מגזר הון האנושיה

התחתון של הענפים הבלתי השכר במיומנות נמוכה מהתעשיות המסורתיות לרובד 

 הבדלים ידי על הפריון ימפער חלק להסביר שניתן הראה אומדן אמפירי סחירים.

 במגזרכך שמ נובע זה נתון. במהלך השנים עלהזה  חלקו, העובדים של האנושי בהון

 ה,פחותבמידה  השתפר העובדים של האנושי ההון נמוך בפריון סחיר הבלתי

 .הסחירלמגזר ו גבוה בפריוןענפים ל ביחס ,נשחקה להשכלה והתשואה

  

                                                        
עבור  דמהמשתנה משוואת מינצר סטנדרטית, עם  באמצעותמשוואת השכר מחושבת   31

בגילי עבור פרטים ות מתאימות. האמידה נערכה קציאואינטר הענפים במגזר המשולב
 .כל שנהנפרד בהמשוואה מחושבת ב .שבועבשעות  10שעבדו לפחות ( 25–64)העבודה 

 אומדן להיות עשוילכן , אינו מתחשב בתכונות בלתי נצפות להשכלה לתשואה ןומדהא
שכר הנאמד הקשר הסיבתי בין השכלה לש מצאו (2008) וקריאף( 2007. ברם, פריש )יתר

 .ו שונה מזה הנאמד ברגרסיית ריבועים פחותיםבאמצעות משתנה עזר אינ
)המעיד על קשר  אינטגרטיבי-קו קשר קיים הסחירים בענפים כי מראה( 2014) ברנד  32

 בין מתאם נמצא לא סחירים הבלתי בענפים אילוו, עבודה פריוןל השכלה ביןסיבתי( 
 לראות ניתן(. 2014) ישראל בנק שערך בבדיקה גם נמצאו זה בכיוון עדויות. המשתנים

 התשואה כאשר, סחירים הבלתי בענפיםלהשכלה  נמוכה לתשואה אינדיקציה בכך
 .תוצר במונחי נבחנת להשכלה
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  השונים מגזריםב מחיריםקצב עליית ההבדלים ב. 5
 והשפעתם על פער הפריון

סעיף  .אלייםירהתפתחות הפריון והשכר במגזרים השונים במונחים הוצגו  עד כה

להשוואה זו נשען . הבסיס נומינלייםבחן כיצד התפתחו פערי הפריון במונחים זה י

עליית הפריון במגזר מסוים הגורסת כי , לפני כן ההתיאוריה הכלכלית שהוצג על

הנחות )בכפוף ל תביא למעבר של עובדים למגזר זה ולעליית שכר גם ביתר הענפים

 ,הפריון ביתר הענפים השתפר במידה פחותהשמאחר לפי תרחיש זה, . (מסוימות

 ;על עליית השכראשר תפצה עליית מחירים  ווי משקל בשוק תהיהיהתוצאה של ש

 13תרשים 

  *1997–2011, לימוד לשנת התשואה
 באחוזים, העסקי המגזר יתר לעומת נמוך בפריון סחיר הבלתי המגזר

 

 .שנתי-דו נע ממוצע *

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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התפוקה השולית של העובדים בענפים  כה שלבערעליית המחירים תביא לעלייה 

  33.נומינלייםבמונחים  –וכפועל יוצא מכך גם לעלייה בפריון  ,אלו

פריון העבודה בענפים הבלתי סחירים מושפע  ,במבוא פי שצויןכנוסף על כך, 

משיפורים טכנולוגים בהשוואה לענפים הסחירים, ולכן פוטנציאל חדשנות ופחות מ

הצמיחה הגלום בו במונחים ריאליים נמוך יותר. אי לכך, ייתכן שעיקר ההשפעה על 

לאור שכר העובדים טמון בהשפעה עקיפה דרך צמיחה ריאלית בענפים סחירים. 

פתחות ת, מעניין לבחון האם פערי הפריון התרחבו גם ללא התחשבות בהזאת

  .השונה של המחירים במגזרים השונים

עבור מחירי התוצר העסקי ניכוי ב הדבועהפריון את התפתחות מציג  14תרשים 

)ניכוי כלל  תואם (deflator)בנפרד לכל ענף במדד מחירים בניכוי ו, כלל הענפים

. הענפים באותו מדד מחירים שקול במקרה זה להשוואה במונחים נומינליים(

. בהתאם מול יתר המגזר העסקי ענפים בלתי סחירים בפריון נמוךצגים מותרשים ב

כך שפערי  ,באופן לא אחיד התעל רמת המחיריםלצפוי על פי התיאוריה הכלכלית, 

פערי במידה פחותה יותר בהשוואה לאך  –התרחבו  נומינלייםהפריון במונחים 

  .הפריון הריאליים

                                                        
33   Baumol-Bowen (1966) כבר לפני שנים רבות את קיומו של מנגנון זה באמצעות תיארו

מתחום נגני התזמורת ואמנויות הבמה. תחום זה כמעט אינו מושפע דוגמה 
מהתפתחויות טכנולוגיות, לכן לא ניתן לצפות לעלייה בפריון בו. למרות זאת, ערך 
התפוקה השולית של העובדים עלה במהלך השנים בדומה לעליית השכר בכלל שוק 

תר שוק העבודה העבודה. החוקרים מיישבים פרדוקס זה בכך ששחיקת שכר ביחס לי
גורמת למחסור של עובדים בתחום, ולכן בתוצאת שיווי המשקל מתקיים יחס ישר בין 

 שכר העובדים בתחום ליתר שוק העבודה.
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 סיכום. 6

זה. בשני העשורים האחרונים התהוו בשוק העבודה שני מגזרים השונים מאוד זה מ

 ,הגבוהתעשיות המתוחכמות המתאפיינים בפריון ו טק-יענפי ההי הראשון כולל את

בהם ש ,סחירים-בלתיענפי המסחר והשירותים ה ניצבים מנגד .שאף עולה במהירות

 . מזעריתה מתאפיינים בצמיחו נמוכים – רהשכובהתאמה גם  –הפריון 

 ייעלותתההו תעסוקההיקפי הב הירידההתהווה על רקע הקיטוב בשוק העבודה 

 בעלי עובדיםהמחקר מראה כי  .שנחשפו לייבואהמסורתיות  תבתעשיו המואצת

בשיעורים כעת  נקלטים תיותורהמס בתעשיות בעבר שנקלטו מיומנות נמוכה

לעומת זאת, . התחתון של ענפי השירותים והמסחרהשכר רובד מקצועות בב גבוהים

 בפריון גבוה םלענפימוגבר  מעבר :הפוכה תמונההתגלתה  מיומנים עובדים בקרב
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 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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עולה שההבדלים המעמיקים הרגרסיה שנערכה  מאומדני .יותר גבוה שכרב לוויםהמ

 . פריוןמפערי ה בין מאפייני העובדים במגזרים השונים מסבירים חלק הולך וגדל

ת לירידה בניידות העובדים בין מקטעים שונים בשוק יוהמחקר מציג עדו

גם בדרישות השכלה  יש לעמודענף בפריון גבוה ב ומראה שכדי לעבוד ,העבודה

עבור לענף יהשכלה נמוכה  בעלפרט הסיכוי ש משמע, – מאשר בעברגבוהות יותר 

 השנים. לאורך  פריון גבוה ירדב

 והיחלשותהשונים מצביעה על  מגזריםנות בקשר בין תוואי השכר בהתבונ

שבו קבוצות  ,מצב זהובפרט בין ענפים בפריון נמוך לענפים בפריון גבוה.  ,לאורך זמן

הולכים הבדלים  לבשמתאפשר זו מזו בתוואי השכר, ענפים הולכות ונפרדות 

קבוצות ענפים שונות. בין  הירידה בניידותבשל ו ,מעמיקים במאפייני העובדיםו

כי תהליכי הפירוד נמשכו עד תום המחצית הראשונה של מעידות העדויות השונות 

 מסוימת.לאחריה נרשמה התייצבות ושנות האלפיים, 

שירותים  ענפי הם מאחור שנותרו הענפים מלמדים כי ו בפרקבאושה הממצאים

העלייה בצבר ההון האנושי במקום לנצל כהלכה את  .עבודה עתירי בלתי סחירים

ענפים אלו הלכו  ,שחלו במהלך תקופה זוהמהפכות הטכנולוגיות את ו במשק

פי התעסוקה בתעשיות יקבההודות לירידה  בין היתר ,זול עבודה כוח עלוהתבססו 

  המסורתיות.

שיגבירו  מקצועית הכשרה מסלולי יצירת הואלשינוי המצב כיוון פעולה אפשרי 

בוא ילצד המשך חשיפת המשק לי ,את הניידות התעסוקתית בין ענפים שונים

ובתחום  בחדשנות השקעהה רחבתהיש מקום לשקול את לכך, נוסף  .מתחרה

יוון בהרכבו של הייצוא. געודד ובכך ל – המסורתיות בתעשיות המחקר והפיתוח

חשוף חלקים רחבים יותר בשוק העבודה לתעסוקה בחברות היא ל מלצותההמטרת 

עולה לאורך זמן. באמצעות  ןהנוהגות לשלם שכר גבוה יותר והפריון בה ,מייצאות

רים בעיקר לשוק כ  המו  בענפים גם ניתן להביא ללחצי שכר  זהצעדים בכיוון 

, לעודד תהליכי התייעלות ובצמיחה אפסית בפריון נמוךהמתאפיינים  ,המקומי

  ולהביא לצמצום פערים בשוק העבודה.
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 נספחים

 תוואי השכר במגזרים השונים  –מבחני סיבתיות . 1

 ,עדויות להיחלשות הקשר בין השכר במגזרים השוניםהוצגו בפרק  לישיבסעיף הש

ייבחן בחלק זה  .ענפים בפריון גבוהשכר בובפרט בין השכר בענפים בפריון נמוך ל

 . ביתר עיוןממצא ה

הקשר בין המשכורות בענפים הבלתי סחירים בפריון נמוך עומד במוקד המחקר 

בהם השכר ומאפייני בתחומים שענפים הלהשוות בין  כדיבין הענפים בפריון גבוה. ו

השכר שהענפים  נוספת בין המגזרים ללאהשוואה  רכהנעהעובדים דומים יחסית, 

השכר הממוצע שנפים : ע2010בשנת  נמוך. החלוקה נקבעה על פי חציון השכרבהם 

 34נמוך מהחציון הוחרגו מהשוואה זו.בהם 

בפריון נמוך אשר  מציג את מקדמי המתאם בין המשכורות בענפים 1נ'תרשים 

 ,טק, פיננסים ותעשיות מתוחכמות-י)הי בין הענפים בפריון גבוהנכללו בהשוואה ו

סחירות(. בדומה לסעיף השני, גם כאן מוצגים המקדמים  מסורתיותללא תעשיות 

, כלומר הפריון זמני-ההשוואה מציגה הן את המתאם הבו, ובצורה עתית ומתגלגלת

)כלומר, השוואה של והן את המתאם בפיגור בשתי קבוצות הענפים באותה שנה, 

כאשר ערכי שנה מסוימת בקבוצת ענפים אחת לשנה שלפניה בקבוצה האחרת( 

כאשר הענפים בפריון נמוך מובילים בתקופה אחת והענפים בפריון גבוה מובילים 

 . בתקופה אחת
  

                                                        
 ;דואר ובלדרות ;אחסנה, מגרשי חניה ומסופי מטען: הם הענפים הכלולים בהשוואה  34

כירה קמעונית של מכירה, אחזקה ותיקון ומ –כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים 
; פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורטשירותים עסקיים אחרים;  ;מסחר סיטוני ;דלק

 . מזון מוצרי תעשיית; תעשיית נייר ומוצריו
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אינדיקציה  ומציגהבשכר בין הענפים, ההשוואה מלמדת על היחלשות הקשר 

הענפים  ,כלומר – לכך שקבוצת הענפים בפריון גבוה דומיננטית יותר בקביעת השכר

ולא  ,הבלתי סחירים בפריון נמוך מגיבים להתפתחות השכר בענפים בפריון גבוה

 הפך. ל

 (Grangerערכו מבחנים לבדיקת כיוון הסיבתיותנ ,לחזק אינדיקציה זו כדי

(Causality tests שנות  15ם עם ימהם עולה כי עבור עובדו ,פים במדגםעבור כלל הענ

מוביל את השכר במגזר הבלתי סחיר מגזר המשולב , השכר בענפים בויותר לימוד

 בעלי. לא נמצאו עדויות לסיבתיות גריינג'ר בקרב עובדים להפךולא  ,בפריון נמוך

 יש מקום להמשך מחקר בכיוון זה. .נמוכה יותרהשכלה 
  

 1נ'תרשים 
 1995–2010בין המשכורות,  *מקדמי המתאם של פירסון

 ***נמוך בפריון סחירים הבלתי ובענפים **גבוה בפריון בענפים

 

 עקומה) הקבוצות בשתי חופפות בשנים המתאם עבור הן מוצגת ההשוואה* 
 הקבוצות אחת כאשר קבוצה לכל אחרת בתקופה הפריון עבור והן(, אדומה
 (. כחולה ועקומה ירוקה עקומה) השנייה פני על בתקופה מובילה

 .מתוחכמות ותעשיות פיננסים, טק-היי לרבות **
 בפריון סחירים הבלתי בקבוצת הנכללים מהענפים מחצית כוללת ההשוואה ***

 .זו מהשוואה הוחרגו השכר לחציון מתחת שנמצאים ענפים. נמוך

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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 יםבהרכב ההון האנושי במגזרים השונ. שינויים 2 

לשפוך אור על הסגמנטציה בהתפלגות ההון האנושי במגזרים השונים בשוק  כדי

 ,של פירסון χ2במבחן שימוש נעשה בפרק העבודה לאורך כל תקופת החקירה, 

המחשב את ההסתברות שהבדלים בהתפלגות בין שני מדגמים אירעו באופן אקראי 

באמצעות מבחן זה נבדק האם התפלגות  35.(לגות זההשההתפתחת השערת האפס )

 ;12-)פחות מ לימודה, שיוצגה על ידי מספר שנות העובדים בחמש קטגוריות השכלה

ובין  בפריון נמוך יםענפים בלתי סחיר ביןשונה , (ויותר 17 ;15–16 ;13–14 ;12

  36.ענפים בפריון גבוה

התפתחות יותר לראות את המעניין אך  ,היא חיובית התקבלהכצפוי, התשובה ש

מוצג בתרשים ה ,ערכו של הסטטיסטיהעלייה החדה שחלה ב. שחלה לאורך התקופה

לאורך  םהתעצ קיטובה משמעותה כי עד המחצית השנייה של העשור הקודם ,2נ'

 תוך התייצבות מסוימת בשנות החקירה האחרונות.  ,מרבית התקופה הנחקרת

 

 

                                                        
נערכה קטימה רנדומלית של תצפיות, כך שהחישוב הוא עבור מספר תצפיות זהה בכל   35

 שנה.
עקב הירידה המואצת  בטכנולוגיה מסורתית,לא נכללו תעשיות סחירות בחישוב זה   36

 בהיקפי התעסוקה בענפים אלו. 
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 2נ'תרשים 

χ2 האנושי ההון בהתפלגות ההבדלים לבחינת *פירסון של** 
  העסקי המגזר יתר לעומת נמוך בפריון סחיר הבלתי המגזר

 ***1995–2011 (,מסורתית בטכנולוגיה סחירות תעשיות ללא)

 

 .10-ב מחולק המקדם ההצגה נוחות לצורך* 
 .עולים ללא** 
 . שנתי-דו נע ממוצע*** 

 טאוב מרכז, רגב ואיתן ברנד גלעדמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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 חלוקת ענפי המגזר העסקי . 3
 

  סחירות ורמת פריון לפיחלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות  .2לוח נ'
 )המשך בעמ' הבא(

 קוד ענף   *שם ענף

   ענפים סחירים בפריון גבוה

 23-24 זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני ותעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים

 26 מתכתיים-תעשיית מוצרים מינרליים אל

 29-30 תעשיית מכונות וציוד ותעשיית מכונות למשרד, לחשבונאות ומחשבים

 31 תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

 32 תעשיית רכיבים אלקטרוניים

 33 תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני

 34 ציוד רפואי ומדעיתעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, 

 35 תעשיית כלי הובלה

 61-62 הובלה אווירית וימית

 63 שירותים לתחבורה

 72-73 שירותי מחשוב

  ענפים בלתי סחירים בפריון גבוה

 16 תעשיית משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק

 66 תקשורת

 67 בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים

 68 ביטוח וקופות גמל

  סחירים בפריון נמוךענפים 

 17 תעשיית טקסטיל

 18 (תעשיית מוצרי הלבשה )פרט לסרוגים

 19 תעשיית נעליים, עור ומוצריו

 20 (תעשיית עץ ומוצריו )פרט לרהיטים

 25 תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי

 27 תעשיית מתכת בסיסית

 28 (תעשיית מוצרי מתכת )למעט מכונות וציוד

 36 תעשיית רהיטים

 39 תעשיית מוצרים לנמ"א
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  חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי סחירות ורמת פריון. 2לוח נ'
  )המשך מעמ' קודם(

 קוד ענף   *שם ענף

  ענפים בלתי סחירים בפריון נמוך

 14-15 תעשיית מוצרי מזון

 21 תעשיית נייר ומוצריו

 22 הוצאה לאור ודפוס

 50 מכירה, אחזקה ותיקון )כולל דלק( – כלי רכב מנועיים

 51 מסחר סיטוני )למעט כלי רכב ואופנועים(

 52-53 מסחר קמעוני ותיקונים של טובין לשימוש אישי וביתי

 55 בתי מלון ושירותי אירוח

 56 מסעדות ושירותי אוכל

 60 הובלה יבשתית

 64 אחסנה, מגרשי חניה ומסופי מטען

 65 דואר ובלדרות

 74 עובדים ואספקת שירותי כוח אדםגיוס 

 75 פעילויות שמירה, אבטחה וניקיון

 76 פעילויות עסקיות אחרות

 94 פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט

 95 מספרות ומכוני יופי

 .1993 ,לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה *
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 מקורות

מאמר לדיון,  ,1990–2005 ,בישראל בשכר שוויון-ואי יידותנ (,2012אנדבלד, מירי )

 , המוסד לביטוח לאומי.109

 עד אפריל – 138 ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים (,2015) בנק ישראל

  .2014 ספטמבר

 .2010–2013לשנים בנק ישראל  ותדוח )שנים שונות(, בנק ישראל

בענפי ההשפעה הדיפרנציאלית של ההשכלה על פריון העבודה  (,2014) לעדברנד, ג

 אוניברסיטת בר אילן. ,עבודת מוסמך ,המשק

מאמר , ממצאים מישראל –ריון ליצואניות על הקשר שבין פ (,2011) יאורגאלו, ל

 , בנק ישראל.2011.08 לדיון

 . לוח היצע ושימושים (,2006) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .2011–1995לשנים  כוח אדם יסקר )שנים שונות(, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .2009–1995לשנים  תעשייה יסקר )שנים שונות(, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ,תחבורה ,שירותים ,מסחר יסקר)שנים שונות(, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 . 2009–1995לשנים  תקשורת ובינוי

 ,וןמאמר לדי ,1997–1980שער החליפין הריאלי בישראל:  (,1998) סףזוסמן, א

 בנק ישראל., 1998.05

 ,מאמר לדיון ,ת כוח העבודה בישראלאיכו (,2008) פרידמן מיתוע ועםזוסמן, נ

 בנק ישראל. ,2008.01

 בנק ישראל. ,79 ישראל בנק סקר (,2007) פרידמןעמית ועקב לביא, י

ענפי טכנולוגיות המידע: עובדים, שכר והתמודדות עם (, 2013ואב )פרידמן, י

 , בנק ישראל.2013.07מאמר לדיון  ,זעזועים

מאמר  ,הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר –התשואה להשכלה  (,2007) וניפריש, ר

 , בנק ישראל.2007.03לדיון, 
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, "מגמות באי שוויון בשכר העבודה בישראל", (2014שרברמן )קיריל איל ו, קמחי

, מרכז 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –מצב המדינה  דוח, (עורך)דוד -בתוך דן בן

 .טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מאמר לדיון,  ,2000–1970 :פערי שכר בין נשים וגברים (,2008ומר )קריאף, ת

 , בנק ישראל.2008.06

-הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל ל(, 2015רגב, איתן וגלעד ברנד )

OECD בתוך אבי וייס ודב צ'רניחובסקי )עורכים(, שנתית-ענפית רב: השוואה ,
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הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל 
 שנתית-רב ענפיתהשוואה : OECD-ל

 איתן רגב וגלעד ברנד

 תקציר

של התפתחות פריון העבודה מפורטת שנתית -השוואה רב זה מציג לראשונה פרק

וסוקר את  ,(OECD12 להלן) OECDמדינות  12-בענפי הכלכלה בישראל וב

כי ההשוואה עולה מן . 1995–2009נים הגורמים להתרחבות פערי הפריון בש

אלו  ענפים פער הפריון. התרחבותמסך  אחוז 81-חמישה ענפים גדולים אחראים לכ

ותלויים בעיקר בסביבת  בעיקר לשוק המקומי, ספקים שירותים ומוצריםמ

-בובישראל  קצב צמיחת הפריון. השוואה של הפעילות העסקית המקומית

OECD12 הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על יכולתן של  מגלה כישנים לאורך ה

ת החשיפה של הענף מיד הוא OECD12-ה מולהתעשיות השונות לצמצם פערים 

יכולים להסביר הבדלים במספר שעות העבודה הממוצע לעובד  .מתחרה לייבוא

כמחצית מן הפער בפריון לשעת עבודה, אך אינם מסבירים כלל את לכל היותר 

ינם א. גם הבדלים בהרכב הענפי בשני העשורים האחרוניםון התרחבות פערי הפרי

בזכות בעיקר , אותודווקא מקטינים ו –מסבירים כלל את התרחבות הפער 

ממצאי  .תרגדול יו בישראלפיננסים הו טק-הייה ימגזרהעובדה שחלקם היחסי של 

המחקר מצביעים על ענפי השירותים הבלתי סחירים כגורמים העיקריים לפער 

ולהתרחבותו, והדבר עשוי להעיד על ליקויים בסביבת  OECD-ון מול ההפרי

 .וחסמים מבניים ורגולטוריים סקית המקומית, כגון ריכוזיות יתרהפעילות הע

  

                                                        
   איתן רגב וגלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. פרק זה מציג

 . תפורסם בקרובאשר רחבה יותר, צאים מתוך עבודת מחקר חלק מהממ
מיטרי רומנוב על ההכוונה וייס על הערותיו החשובות, לד"ר דאבי  פרופ'תודתנו נתונה ל

והסיוע בגיבוש המחקר, להדס פוקס על הסיוע באיסוף הנתונים, ולדניאל רואש ויאיר בן 
עילות ועל הנגשת נתונים נתנאל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על תובנותיהם המו

  חיוניים.
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 מבוא

פריון העבודה אינו הכל, אבל בטווח הארוך הוא כמעט הכל. יכולתה של מדינה 

ביכולתה להגדיל את לשפר את רמת החיים בה לאורך זמן תלויה כמעט לחלוטין 

 , תרגום המחבר(Krugman, 1994)תפוקת העובדים 

 

בסך התשומות  בהתחשב המשק של הייצור כושרמבטא את  העבודה פריון

)פריון  פריון הן לשעת עבודה )פריון העבודה( והן לעובד מקובל למדוד. שברשותו

 ,העבודה סך התוצר המקומי לכלל שעות בין יחסכפריון העבודה מוגדר . לעובד(

 ,. רמת הפריון תלויההעובדים במשק כיחס בין סך התוצר לכלל מוגדרופריון לעובד 

ובהיקף ההשקעה בהון יצרני )כגון  ברמת היעילות של כוח העבודה ,בין השאר

ההכנסה  ,פריון במדינה גבוה יותרהככל ששיפורים טכנולוגיים(. ומכונות, תשתיות 

רמת החיים עולה מהר  ,צומח בקצב מהיר יותרוככל שהפריון  – לנפש גבוהה יותר

  יותר.

התיאוריה הכלכלית  .פריון בישראל נמוךה OECD-בהשוואה למרבית מדינות ה

 כלומרכי בטווח הארוך אמורה להתקיים התכנסות מותנית,  מנבאתהמקובלת 

ברם, במקרה . הנחות מסוימות(בכפוף לדומות ) בין מדינותצמצום של פערי הפריון 

מדינות  בינה וביןפערי הפריון של התרחבות  אלא ,ראל לא רואים התכנסותשל יש

משמעות הדבר היא שהגידול בהכנסה לנפש בישראל  .(2013)בנק ישראל,  OECD-ה

היה נמוך משמעותית מכפי שהיה יכול להיות לו פריון העבודה היה צומח בקצב 

 . OECD-דומה ל

ביבה העסקית ובשוק העבודה סעשויה להעיד על כשלים מבניים בזו  תופעה

מקור לדאגה עבור מקבלי ההחלטות מהווה היא  בשנים האחרונותבישראל, ו

מחקרים שונים ניסו לרדת לשורש הבעיה המעורבים בעיצוב המדיניות הכלכלית. 

( מנתח את 2013)שראל  ולאתר את הגורמים המרכזיים להתרחבות פערי הפריון.

, ומוצא כי משקל 2008בשנת  OECD-ישראל ובהמבנה הענפי )ברמת ענף ראשי( ב

 ,OECD-הפיננסי והשירותים החברתיים בישראל גדול יחסית למדינות ההמגזר 

הפירוט של  רמת עם זאת,יחסית.  ןענפי התעשייה והמסחר קט ם שלמשקלאילו ו

אינה גבוהה דיה כדי לאתר באופן מדויק את הענפים במחקר זה ניתוח ה

( מציג השוואה מפורטת יותר של יחס הפריון בין 2014) . בנק ישראלהבעייתיים

ענפים, ומראה כי קיים מתאם בין שיעור הייצוא  23-ב OECD-המדינות לישראל 

בענפים שבהם שיעור : OECD-בין ישראל לבענף בין יחס הפריון ובתפוקת הענף 

 אותו המחקר ,. כמו כןOECD-הייצוא גבוה, רמת הפריון קרובה יותר לזו של ה
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בין פער בענף וההיצע  סךמ המתחרה בואיכי לא מתקיים מתאם בין שיעור הימראה 

, לא 2007, שנערכה עבור שנת . השוואה זוענף אותוב OECD-בין ישראל להפריון 

בין פער  לכן המתאם שנמצא בחנה את השינויים בפערים בפריון הענפי לאורך זמן,

. ועל כיוון התפתחותם של הפערים אינו מעיד בהכרח על סיבתיות הפריון לייצוא

מוצגת השוואה של קצב צמיחת הפריון  2012לעומת זאת, בדוח בנק ישראל לשנת 

: חקלאות, תעשייה, מצרפייםבשישה ענפים  OECD-בישראל וב 1996–2007בשנים 

השוואה חשמל ומים, בנייה, מסחר ושירותי אירוח, ושירותים פיננסיים ועסקיים. 

היה קצב צמיחת הפריון  החשמל והמיםבענף החקלאות ו ףי רק בענזו מראה כ

ה יתהי OECD-ב הצמיחהבארבעת הענפים האחרים ו ,OECD-בישראל גבוה מב

נמוכה, אינה ה, בשל הרזולוציה הענפית גם השוואה זואולם יותר. מהירה 

  לגבי שורש סוגיית הפריון הנמוך. הדי ינפורמטיביתא

השוואה  ברמת פירוט גבוהה מציג זהרק פבשונה מהמחקרים שהוזכרו לעיל, 

מדינות  12-בישראל וב שנתית של מגמות צמיחת הפריון בענפי הכלכלה השונים-רב

OECD  בסיס  נבנה לשם כך .לאורך שנים מהימניםעקביים ונתונים  נמצאושעבורן

 OECD-וב בישראל עבור כל ענפי הכלכלהנתוני פריון הכולל  ,נתונים עשיר ומקיף

, (, במחירים קבועים ושוטפיםשל סיווג ענפי הכלכלה ספרות שתירוט של )ברמת פי

(. OECD-עבור ה 1995–2009-עבור ישראל ו 1995–2010שנה ) 14–15לתקופה של 

 הנהוגהענפי לסיווג  הסיווג הענפי הישראליהותאם  לצורך אחידות ההשוואה

 עלנתונים  וללכבסיס הנתונים הסופי  ,נוסף לנתוני הפריון OECD.1-מדינות הב

במחירים קבועים ענפי התוצר הועבודה ה, מספר שעות בכל ענף עובדיםהמספר 

התוצר לעובד בכל ענף וחלקו היחסי של כל  חושב גםנתונים אלו על סמך  ושוטפים.

  2.ענף בתוצר, בשעות העבודה ובתעסוקה

הן: אוסטריה,  1995–2009לשנים נתונים  נאספושעבורן  OECD-מדינות ה 12

צ'כיה פינלנד, קנדה, ספרד, גיה, סלובקיה, וודנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, נור

 12-, הפריון הממוצע ב1כפי שניתן לראות בתרשים  .(12OECD :)להלן ושוודיה

)להוציא את  OECD-מדינות ה כללמדינות אלו גבוה מעט מהפריון הממוצע ב

 ,כלל המדינותשל אלו ל היו דומות מאוד בהןישראל(, אך מגמות צמיחת הפריון 

                                                        
-למרות הדמיון הבסיסי, קיימים כמה הבדלים משמעותיים בין ההגדרות בישראל וב  1

OECD  ונדרשו טיפול והתאמות )איחוד ענפי משנה( כדי ליצור בסיס נתונים משותף בעל
 הגדרות אחידות.

 OECD12-דינות ההחלק היחסי של כל ענף בתוצר, בתעסוקה, או בשעות העבודה במ  2
 חושב כממוצע פשוט של החלק היחסי הרלוונטי בכל אחת מהמדינות.
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בתקופת  הללוקבוצות הבין כל אחת משתי וישראל בין פער הפריון והתרחבות 

. )כארבעה דולרים לשעת עבודה( הייתה כמעט זהה לחלוטין( 1995–2009 ) ההשוואה

מהווה אומדן  מדינות אלו 12-התרחבות פערי הפריון בין ישראל לשל  הבחינ לכן,

 .OECD-ן בין ישראל לכלל מדינות הלהתרחבות פערי הפריוטוב 

לחדד את הדיון  כדי ,במגזר העסקיהתרחבות פערי הפריון מתמקד בהניתוח 

ולעסוק בבעיות הנוגעות באופן ישיר למבנה השוק ולסביבה העסקית, ולהחריג מן 

של המגזר הציבורי והרכבו הניתוח את פערי הפריון הנובעים מהבדלים בגודלו 

ברמה  בגורמים לצמיחת פער הפריוןשעוסקים כך, הניתוחים במדינות שונות. לפי

ניתוחים שעוסקים בהתפתחות באך המגזר העסקי, יכללו רק את ענפי המצרפית 

מגזר שייכים לם נוספים, שאינם גם ענפייוצגו  פערי הפריון ברמת הענף הבודד

 1תרשים 

 OECD ,2014–1995-וב בישראל העבודה פריון
 2010 ובמחירי קנייה כוח שווי לפי, עבודה לשעת תוצר

 

, ספרד, סלובקיה, נורווגיה, יוון, הונגריה, הולנד, דנמרק, אוסטריה *
 .ושוודיה קנדה, כיה'צ, פינלנד

 .ישראל כולל אל** 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 OECD: נתונים
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י . בהקשר זה חשוב לציין כי בתקופת ההשוואה התרחבות פערהעסקי בהגדרתם

( הייתה כמעט זהה להתרחבות פערי OECD12-מדינות ה הפריון במגזר העסקי )מול

ברמה  אינה פוגעתולפיכך התמקדות במגזר העסקי בלבד  ,הפריון בכלל המשק

  ניתוח.ההמהותית בכוח ההסבר של 

 הפריון פעריל מקור. ה1

 3האם פער הפריון נובע מהבדלים בהרכב הענפי?

חשוב לזכור כי  ,לפער הפריון ולהתפתחותו לאורך זמןכאשר מנתחים את הגורמים 

והבדלים בהרכב  פערי פריון ברמת הענף: הפער יכול לנבוע משני גורמים עיקריים

יכולים אלו גורמים  (.12OECD-הענפי )כלומר בגודלו היחסי של כל ענף בישראל וב

ק עולה הפריון הממוצע במש. השינוי לאורך זמן בסך פער הפריוןלהסביר גם את 

כאשר חלה עלייה בפריון וגם  ,כאשר חל גידול בחלקו היחסי של ענף בעל פריון גבוה

לכן השינוי בפער  ,המדינות כל. שינויים מסוג זה מתרחשים במקביל בבענף מסוים

כל ענף במדינות הפריון בהצמיחה השונה של לאורך זמן הוא פועל יוצא של קצב 

 מדינה.כל של בהרכב הענפי השינויים השונות ושל 

תנאי מרכזי  אהיהללו שפעות ההמשתי  של כל אחת מידת חשיבותןהבנת 

, OECD-לפריון ב יחסיתלהבנת הסיבות השורשיות שבגינן הפריון בישראל נמוך 

 בחן סוגיה זו בראשית הניתוח שלהלן.תי . לפיכךממנו ואף הולך ומתרחק

(1973) Oaxaca רכיבים ההפריון לשני  מציג מתודולוגיה המאפשרת לפרק את פער

-: פער הנובע מהבדלים בהרכב הענפי )של ישראל לעומת השהוצגו לעיל בסיסייםה

12OECD), שיטתבהראשון הרכיב ענפיים. -פער הנובע מהבדלי פריון פניםו Oaxaca 

הייתה זהה ענף ישראלי רמת הפריון בכל לו מה היה גודלו של סך פער הפריון מראה 

 .הרכב הענפיבהיה )שגורם לפערים( היחידי  שוני, וה12OECD-ענף המקביל בל

                                                        
מגזר העסקי הוחרגו הענפים הבאים: שירותי דיור )ענף שנהוג להחריגו הבניתוח   3

בינוי )בגלל השכיחות הגבוהה של תעסוקה זרה בענפים אלו( חקלאות ומהמגזר העסקי(, 
לוי במידה רבה באוצרות הטבע של המדינה(. בו הפריון תשוענף הכרייה והחציבה )

ענף הכרייה והחציבה מן המגזר העסקי מקטינה את פער הפריון הנאמד בין  החרגת
והולנד(  גיה, דנמרקווכיוון שחלק ממדינות ההשוואה )בעיקר נורמ ,OECD12-ישראל ל

דינות טבע משמעותיים )נפט וגז מהים הצפוני(, ולכן הפריון בענף במ התברכו באוצרות
אלו היה גבוה משמעותית לעומת ישראל. גילויי הגז החדשים בישראל כמעט אינם 

, אך בשנים מאוחרות יותר 2009-משתקפים בנתוני תקופת ההשוואה המסתיימת ב
 נרשמה עלייה משמעותית בתוצר של ענף הכרייה והחציבה בישראל.
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היה  OECD12-בישראל ובההרכב הענפי לו גודלו של הפער  מייצג אתהרכיב השני 

  .ברמת הענףמהבדלי פריון רק זהה, והשוני היה נובע 

–2009 בשנים  12OECD-מציג את פער הפריון במגזר העסקי בין ישראל ל 2תרשים 

הבדלים בהרכב הענפי בין הכפי שניתן לראות,  .Oaxaca  (1973)שיטתלפי , 1995

 4.במקצת מקטינים אותוואפילו  –פער הפריון לאינם תורמים  12OECD-ישראל ל

 – 2009, ובשנת יםדולר 0.83-הקטינו הבדלים אלו את סך פער הפריון ב 1995בשנת 

רכב הענפי תקופת ההשוואה הייתה להבדלים בהכל לאורך  ,. למעשהיםדולר 1.12-ב

טק -מקיומו של מגזר הייבעיקר תרומה זו נובעת תרומה שלילית לפער הפריון. 

 2010-ל 1995בין השנים  .גידול הניכר שחל במגזר זהמהו ,מפותח במיוחד בישראל

 354-בבתחום המחקר והפיתוח גדל מספר הישראלים המועסקים בשירותי מחשוב ו

  .אחוז בלבד 44-בתקופה זו ב בעוד שסך כוח העבודה הישראלי גדל ,אחוז

, נבעה מהתרחבות 2000הפריון, אשר החלה בשנת  ההתרחבות בפער ניכר כי

 היההפריון בענפים רבים בישראל קצב צמיחת , היינו: ענפיים-פערי הפריון הפנים

  .OECD12-ב בענפים המקביליםקצב הצמיחה מ אטי יותר
  

                                                        
מגיע למסקנות דומות: ו OECD-( מנתח את ההרכב הסקטוריאלי בישראל וב2015גבע )  4

מבלי לשנות את  OECD-המבנה הענפי בישראל היה זהה למבנה הענפי הממוצע ב"אם 
 (. 9" )עמ' אחוזים 5.2-היעילות הסקטוריאלית, היה הפריון לעובד בישראל יורד ב
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 ר הפריוןהשפעתם של הבדלים במספר שעות העבודה על פע

היא שעיקר  OECD-טענה נפוצה שהועלתה בהקשר של פער הפריון בין ישראל ל

 מראה כי ממוצע( 2013נובע מריבוי שעות העבודה בישראל. בנק ישראל ) הפער

 OECD-גבוה יחסית לממוצע באכן לשבוע(  37.1שעות העבודה למועסק בישראל )

בין רמת הפריון ולמועסק  בודההע לשבוע(. כאשר בוחנים את הקשר בין שעות 33.6)

(. ממצא זה 0.85) גבוה, מוצאים מתאם שלילי OECD-לשעת עבודה במדינות ה

מספר שעות פוחתת עם עליית של העובד  תפוקה השוליתשהההנחה  תואם את

  .העבודה

 2תרשים 

  הענפי בהרכב מהבדלים הנובע הפריון בפער החלק
 OECD12 לעומת ישראל, *ענפיים פנים מפערים הנובע והחלק

 1995–2009, 2009 של קנייה כוח שווי בדולרים **,העסקי במגזר הפריון פער

 

 .Oaxaca (1973) שיטת לפי בוצע ןהפריו פער פירוק *
 .חקלאות, וחציבה כרייה, בינוי, דיור שירותי, וחשמל מים הענפים ללא **

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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-בין ישראל ל, הפערים בפריון לעובד 3ואכן, כפי שניתן לראות בתרשים 

12OECD עמד הפער  1995בשנת  ;רים בפריון לשעת עבודהנמוכים בהרבה מן הפע

בלבד.  אחוז 17.1, אך בפריון לעובד היה פער של אחוז 38.8בפריון לשעת עבודה על 

בשני בפער זה  הגידולהבדלים בשעות העבודה אינם מסבירים כלל את העם זאת, 

ת נקודו 4.1-גדלו הפערים בפריון לעובד ב 2014-ל 1995בין  העשורים האחרונים.

 נקודות אחוז בלבד.  1.7-בעוד שהפערים בפריון לשעת עבודה גדלו ב ,אחוז

הממוצע מספר שעות העבודה חד יותר בהבדלים אלו הם תוצאה של צמצום 

. כלומר, מספר שעות העבודה הממוצע OECD12-ביחס ל לעובד בישראל בתקופה זו

רים האחרונים אך בעשו ,OECD12-לעומת הלעובד בישראל עדיין גבוה משמעותית 

שעות העבודה הממוצע יכלו הבדלים במספר  1995בשנת פער זה הצטמצם במקצת. 

 2014אך עד  5,לכל היותר אחוז מהפער בפריון לשעת עבודה 55.8 לעובד להסביר

יכולים הבדלים במספר שעות העבודה  כלומר, –בלבד  אחוז 47.7-לזה נתון הצטמק 

  6.(יםבנספח 1)תרשים נ' חלק קטן והולך בפערי הפריוןלהסביר 

)באחוזים(, אך כפי הפריון דווקא הצטמצם פער  2004משנת החל חשוב לציין כי 

 2008.7עד שנת  צמוחבדולרים לשעת עבודה המשיך ללעיל, הפער  2שניכר בתרשים 

, נוכח בפער בדולרים לשעת עבודהגם פריים נרשם צמצום -עם פרוץ משבר הסאב

 ,. עם זאתבפני השפעות המשבר וההאטה הגלובלית עמידותה היחסית של ישראל

בשנים האחרונות מסתמנת חזרה למגמת ההתרחבות של הפער בפריון לעובד. 

, כאמור, תרם צמצום מספר שעות העבודה לעובד בישראל בפריון לשעת עבודה

מאפשר האך אין בכך כדי להעיד על שינוי מבני  – להקטנת הפער בשנים האחרונות

 ום הפערים לאורך זמן.את המשך צמצ
  

                                                        
 במצב קיצון שבו ריבוי שעות העבודה אינו מגדיל כלל את תפוקת העובדים. 5
ניתן לראות שבכל לפי ענף  OECD12-ריון בין ישראל והכאשר בוחנים את יחס הפ 6

הענפים, ללא יוצא מן הכלל, היחס בפריון לעובד גבוה מן היחס בפריון לשעת עבודה 
(. כלומר, בכל אחד מן הענפים מצבה היחסי של ישראל נראה טוב יםבנספח 2)תרשים נ'

בדל משמעותי ההענפים מה בחלקיותר כאשר מסתכלים על פריון לעובד. עם זאת, 
 אחרים הוא מזערי.בו

, ולכן כאשר הפריון 12OECD-מצב כזה מתאפשר מכיוון שהפריון בישראל נמוך מב  7
אך הפער  –בדולר אחד בשתיהן במקביל, מצטמצם הפער באחוזים גדל לשעת עבודה 

 בדולרים לשעת עבודה נותר ללא שינוי.
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 בחלוקה  OECD12-בין ישראל לערי הפריון פ. 2
  על-: מבטקבוצות ענפים ארבעל

ניתוח פערי הפריון ברמת הענף הבודד, כדאי להבין טוב יותר את יוצג בטרם 

-מול ההתמונה הגדולה ואת הכוחות העיקריים שתרמו להתפתחות פער הפריון 

12OECD .קבוצות  4-ענפי המגזר העסקי ל חולקו ךלשם כ בתקופת ההשוואה

 ,שכל אחת מהן מאופיינת ברמת עתירות טכנולוגית שונה יחסית, הומוגניות

מפשטת את הבנת חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות אלו  8.כמפורט להלן

                                                        
 נספחים.ב 2לפירוט הענפים שנכללו בכל קבוצה ראו לוח נ'  8

17.1%

21.2%

38.8%

40.5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1995 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

                 

                      

51.4%

26.2%

            

       

 3תרשים 

  1995–2014, לישראל 12OECD-ה בין* הפריון פער
 עבודה לשעת ובפריון לעובד בפריון הפער

 

 .2010 ומחירי 2010 של קנייה כוח שווי לפי מחושב *

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 OECD: נתונים
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מאפשרת ניתוח אינטואיטיבי יותר של התפתחות פער הפריון. ו, מאפייניהם השונים

 ארבע הקבוצות הן:

 טק( -ייענפי שירותים ומסחר )ללא ה: פריון נמוךעלי פים בלתי סחירים בענ

 בלתי סחירות.מעורבות -מסורתיות ומסורתיותותעשיות 

 של טכנולוגיה מסורתית  תעשיות סחירות :פריון נמוךעלי ענפים סחירים ב

 מעורבת.-או מסורתית

 הפיננסיםו התקשורתענפי  :ן גבוהפריועלי ענפים בלתי סחירים ב. 

 ענפי ההובלה  ,תעשיות מתוחכמות ,טק-הייענפי  :ענפים סחירים בפריון גבוה

 9ושירותי תחבורה. תאוויריהימית וה

הוא הגבוה ביותר היא השירותים בה הפריון הממוצע שבישראל קבוצת הענפים 

. (א'4)תרשים  פיננסיםוהתקשורת הכלומר ענפי  בעלי פריון גבוה, הבלתי סחירים

דולרים  50.9על  – 2009-וב ,דולרים 43על  1995-בוצה זו עמד בהפריון הממוצע בק

קצב גידול את  בוחניםכאשר זאת, עם (. אחוז 18.4דולרים, או  8-)עלייה של כ

בעלי  הסחיריםבענפים  כי הוא היה מהיר יותרניכר  ,בקבוצות השונות הפריון

-דולרים ב 26.5-מעלה בקבוצה זו הפריון הממוצע  .טק(-גבוה )ענפי ההייהפריון ה

 (. אחוז 50.6דולרים, או  13.4-)עלייה של כ 2009-דולרים ב 39.9-ל 1995

בשתי הקבוצות המאופיינות בפריון גבוה נצפתה עלייה בפריון בתקופת 

בשתי הקבוצות המאופיינות בפריון נמוך רמת הפריון כמעט לא ואילו , ההשוואה

 .אפילו ירדה במקצתהיא  ,למעשה – השתנתה

-מ –הרבה בפריון בענפי הפיננסים והתקשורת במשמעותי חל גידול  OECD12-ב

)תרשים בתחום זה ישראל בינן ובין  גדולונפתח פער  – דולרים 75.6-דולרים ל 43.5

היה אטי יותר  OECD12-טק קצב גידול הפריון ב-בענפי ההיי ,לעומת זאת(. ב'4

הפריון לשעת עבודה ש אףוהפערים הצטמצמו. חשוב לציין כי  ,מהקצב בישראל

 לעובד, הפריון OECD12-עדיין נמוך במקצת בהשוואה לבישראל  טק-הייבענפי ה

 . OECD12-מה אחוז 13-גבוה בכ קבוצה זוב

 

 
  

                                                        
שירותי שדות תעופה, סוכנויות אניות וסוכנויות ענף שירותי התחבורה כולל למשל   9

 .חברות תעופה
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 4תרשים 

  1995–2009, עבודה פריון
 2009 ובמחירי 2009 של קנייה כוח שווי בדולרים, ופריון סחירות רמת לפי

 

 

 OECD12ב. 

 טאוב מרכז ,ברנד וגלעד רגב איתן: )לשני התרשימים( מקור

 , הלמ"סOECD: )לשני התרשימים( נתונים
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לשעת יחס בין הפריון כאשר מסתכלים על השינויים שחלו לאורך השנים ב

)להלן:     OECD12 -ב תהמקבילובין בישראל  עבודה בכל אחת מארבע הקטגוריות

חל שיפור במצבה היחסי של  טק-הייניתן לראות כי רק בענפי ה, (יחס הפריון

 ,כאמור .(5)תרשים  בשאר הקבוצות הייתה התרחבות של פערי הפריוןוישראל, 

בלתי סחירים ענפים ההתרחבות הפערים המשמעותית ביותר חלה בקטגוריית ה

הייתה  1995-בבקבוצה זו בישראל ן רמת הפריו .בפריון גבוה )תקשורת ופיננסים(

. גם בתעשיות ממנה יםירדה לכשני שלישהיא  2009, אך עד OECD12-ב הדומה לרמ

חלה הרעה משמעותית במצבה  )העקומה הכתומה בתרשים(המסורתיות הסחירות 

  .בין תחילת התקופה לסופה נקודות אחוז 28 הבדל של –היחסי של ישראל 

בקטגוריות השונות  OECD12-בין ישראל לן לעובד כאשר בוחנים את יחס הפריו

-הייבפרט בענפי ה –נראה מצבה של ישראל מעט טוב יותר (, יםבנספח 3)תרשים נ'

 1995-בOECD12 -מרמת ה אחוז 95-שם עלתה רמת הפריון לעובד בישראל מ ,טק

כאמור, בשלוש הקבוצות האחרות התרחבו הפערים  ,. עם זאת2009-ב אחוז 113-ל

 OECD12.10-יחס לבהנתון בישראל נמוך משמעותית ריון לעובד, וגם בפ
  

                                                        
( חוקרים את הגורמים לשונות בקצב צמיחת הפריון בקבוצות השונות 2015ברנד ורגב )  10

אפשרו ובהשכלתם ההבדלים שהלכו והעמיקו בתכונות העובדים ומוצאים, בין היתר, כי 
 .להתפתח באופן שונה קבוצההפריון והשכר בכל  לתוואי
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הקבוצות לסך פער הפריון  ארבעמציג את תרומתה של כל אחת מ 6תרשים 

קבוצת השירותים הבלתי סחירים תרומתה של . 1995–2009 )לשעת עבודה( בשנים 

 .(2009דולרים בשנת  9.24) בעלי הפריון הנמוך לפער הפריון היא הגדולה ביותר

)במונחי שעות במשק קבוצה הגדולה ביותר ה זוכיוון שמתוצאה זו אינה מפתיעה, 

שלישים מסך שעות העבודה במגזר העסקי בישראל ליותר משני אחראית ה ,עבודה(

 .OECD12-וב
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 5תרשים 

  12OECD, 2009–1995-ל ישראל בין עבודה לשעת *הפריון יחס
 ופריון סחירות רמת לפי

 

 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב *

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 11פריון לעובד ובגודלן היחסי של הקבוצותפער השינויים לאורך זמן ב

ובגודלן  OECD12-בין ישראל להפריון  שחלו ביחס השינויים מציג את 7תרשים 

מתקבלת  משילוב זה. 2008-ל 1995בין  שהוצגו לעילהיחסי של ארבע הקבוצות 

בתקופת ההשוואה.  OECD12-תמצית ההסבר לצמיחת פערי הפריון בין ישראל ל

 ,)בנקודות אחוז( 12OECD-ביחס הפריון בין ישראל ל מראה את השינוי X-ציר ה

במגזר  שעות העבודההשינוי בחלקה היחסי של הקבוצה בסך מראה את  Y-וציר ה

של הקבוצות הבועות מסמל את חלקן היחסי  העסקי בישראל )באחוזים(. גודל

בסוף  12OECD-ה לעומת ותהשונ קבוצותוצבען מסמל את יחס הפריון ב ,בתוצר

 תקופת ההשוואה. 

                                                        
לתיאור גרפי של מגמות אלו ברמת המיקרו )שינויים לאורך זמן בפער הפריון הענפי   11

 בנספחים. 4ובגודלם היחסי של הענפים( ראו תרשים נ'

 6תרשים 

  1995–2009, במגזר העסקי הפריון לפער ענפים קבוצות של תרומתן
 2009 ובמחירי 2009 של קנייה כוח שווי בדולרים, ופריון סחירות רמת לפי

 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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( באדוםוך )ניתן לראות כי בקבוצת הענפים הבלתי סחירים בעלי הפריון הנמ

הייתה  .OECD12-נקודות אחוז בפריון לעובד בישראל ביחס ל 13חלה הרעה של 

כיוון שכאמור קבוצה זו בשנים אלו, מלכך השפעה משמעותית על סך פער הפריון 

שלישים מסך כוח העבודה במגזר העסקי. אמנם לא חל גידול למעלה משני מהווה 

אך רמת הפריון בה  ,ת ההשוואהמשמעותי בגודלה היחסי של קבוצה זו בתקופ

ומצב זה רק החמיר עם  ,( כבר בתקופת הבסיסOECD12-הייתה נמוכה )ביחס ל

 השנים. 

( OECD12-ה הגדולה ביותר ביחס הפריון )לעומת הנסיגשבה חלה ה הקבוצה

התקשורת והפיננסים )בירוק בהיר(. בתקופת הבסיס הייתה רמת הפריון ענפי היא 

נקודות אחוז  28ת של אך מאז חלה הידרדרו ,OECD12-הה מבלעובד בקבוצה זו גבו

 להתרחבות פערי הפריון קבוצהשל ה ההביא לכך שתרומתדבר הו ביחס הפריון,

 10-חל גידול של כ ,לצד זאת. בסך התעסוקה הת לחלקפרופורציונליהייתה בלתי 

אחוזים בחלקה היחסי של קבוצה זו בסך שעות העבודה במגזר העסקי בישראל, 

 התרחבות סך פערי הפריון. הוביל לוהדבר 

ירידה גם בתעשיות המסורתיות הסחירות )בכתום( חלה בתקופת ההשוואה 

, אך OECD12-ביחס הפריון לעובד בין ישראל ל ,נקודות אחוז 19-משמעותית, של כ

תרומתה של קבוצה זו להתרחבות פערי הפריון הייתה קטנה יחסית בגלל הצניחה 

 התעסוקה בישראל.החדה בחלקה בסך 

 .)בירוק כהה( טק-הייקבוצת ענפי ה יאה שנרשם בה שיפור ההיחידקבוצה ה

ורמת הפריון לעובד  ,נקודות אחוז בתקופת ההשוואה 18-מצבה היחסי השתפר ב

. גם חלקה היחסי של קבוצה זו בתעסוקה OECD12-מהרמה ב אחוז 113-עלתה ל

 OECD12-הפריון לעובד בין ישראל לוכל אלו תרמו לצמצום פערי  ,אחוז 20-גדל בכ

 תרחבות(.הלמיתון ה )או
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  : ניתוח מפורטOECD12-בין ישראל ל יםהענפיהפריון פערי  .3

במרבית כי  ניכר, OECD12-ל הענפי בין ישראלהפריון  יחסכאשר בוחנים את 

( והן 1995–1997הן בתקופת הבסיס של ההשוואה ) 1-היחס היה נמוך מ הענפים

היה הפריון בישראל ברוב הענפים . המשמעות היא ש(2006–2008)סיום בתקופת ה

. כמו כן, (8)תרשים  גם בתחילת תקופת ההשוואה וגם בסופה 12OECD-נמוך מב
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 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 
 .בישראל התוצר בסך הקבוצות של היחסי גודלן את מסמל הבועות גודל** 

 (.מקרא ראו, 2006-2008 ממוצע) 12OECD-ל ישראל בין לעובד הפריון יחס את מסמל הבועות צבע

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים

 7תרשים 

  בתעסוקה ענפים קבוצות של בחלקן השינוי 
 12OECD-ה מול לעובד *הפריון וביחס

 **(2006–2008) הסיום לתקופת (1995–1997) הבסיס תקופת בין, ופריון סחירות רמת לפי
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מאשר ה תקופתחילת הבמרבית הענפים מצבה היחסי של ישראל היה טוב יותר ב

 .בסופה

)תרשים  יסבהשוואה לתקופת הבסמשמעותי ר ענפים נרשם שיפו חמישהרק ב

תעשיית כימיקלים; וענפים גדולים וחשובים: זיקוק נפט  הם . שלושה מתוכם(9

(; ושירותי טק-הייציוד רפואי ומדעי )תעשיית וציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח 

שדווקא נמנים עם  ,(. השניים האחריםטק-היימחקר ופיתוח )שירותי ומחשוב 

 8תרשים 

 12OECD-ל ישראל בין עבודה לשעת* הפריון יחס
 2006–2008-ו 1995–1997 בשנים ממוצע, כלכלי ענף לפי

 

 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 

 טאוב מרכז, נדבר וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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קטנים מאוד  ,נעליים ועור(התעשייה המסורתית )תעשיית טקסטיל ותעשיית 

 .זעומה על סך הפריון במשק תםהשפעו)בישראל( 

ביחס  משמעותיתדרדרות יחין בחמישה ענפים שבהם חלה המנגד ניתן להב

 בין תקופת הבסיס לתקופת הסיום: תקשורת OECD12-הפריון בין ישראל ל

ציוד תעשיית נייר, הוצאה לאור ודפוס, תעשיית רכיבים אלקטרונים ו 12,ודואר

(, ותעשיות רהיטים, יהלומים, אבני חן ותכשיטים )ענף טק-הייני )תעשיית אלקטרו

)במונחי ענף גדול יחסית הוא ענף התקשורת  (.OECD12-מקובץ לפי הגדרות ה

מאופיין בפריון גבוה, ולכן לגידול בפערי הפריון בענף זה הייתה תרומה ותוצר( 

 בתקופת ההשוואה. OECD12-אל לבין ישרמשמעותית לגידול בסך פער הפריון 
  

                                                        
ענפי התקשורת והדואר נכללים כענף יחיד, ולצורך ההשוואה אוחדו  OECD-בסיווג ה  12

בור ישראל. הענף הדומיננטי מבין השניים הוא ענף התקשורת, שהתוצר בו נתוניהם גם ע
 מהתוצר בענף הדואר, והתעסוקה בו גדולה פי שבעה. 20גדול פי 



 DCEO  219-ן בין ישראל לגורמים להתרחבות פערי הפריוה

 

  

-0.67

-0.67

-0.54

-0.53

-0.43

-0.27

-0.25

-0.24
-0.20

-0.16

-0.15

-0.13

-0.09

-0.08

-0.08

-0.06

-0.06

-0.05

-0.03

-0.02

-0.02
-0.01

0.01

0.02
0.04

0.05

0.06
0.19

0.21

0.22

0.25

0.34

                    

                                   
                  

                           

      

                  

                  

                          

                 
                   

           

            

           

                 

                

                 

              

                                                  

                

            

                             

                                                     

                         -       

                  

            

                                 
                                   

                                  

                         

                                      

                                  

                              

                                    

                -  OECD

                                    

               -  OECD

 9תרשים 

 12OECD-ה לעומת ישראל של *הענפי הפריון ביחס השינויים
 2006–2008-ל 1995–1997 בין

 **העסקי המגזר ענפי

 

 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 
 .חקלאות, וחציבה כרייה, בינוי, דיור שירותי, וחשמל מים הענפים ללא **

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 התרומה הענפית לפער הפריון

 תרומתםשלאתר את הענפים ו 13רומתו של כל ענף לסך פער הפריון,להבין מהי ת כדי

את גובה הפער בכל ענף כמה נתונים: לשקלל  יש ,ביותר תהמשמעותי יאהלפער 

)במונחי שעות  12OECD-ענף בישראל ובכל את גודלו היחסי של  ;במונחים כספיים

שיטת  לפירוט יםנספחב 2סעיף  ו)רא ואת ההבדלים בהרכב הענפי ;עבודה(

  14.(החישוב

הייתה  15האחרים , לענף השירותים העסקיים10כפי שניתן לראות בתרשים 

פער מתוך  דולרים 2.46התרומה הגדולה ביותר לפער הפריון, הן בתקופת הבסיס )

 12.00מתוך  דולרים 3.32הן בתקופת הסיום )ו 16(אחוז 30.6דולרים, שהם  8.05של 

ענפים נוספים שיש להם חלק משמעותי בסך  (.אחוז 27.7 –דולרים בכלל הענפים 

 9שירותי אירוח ואוכל )אחוז(,  16.3פער הפריון )בתקופת הסיום( הם מסחר סיטוני )

ית ( והובלה יבשתיםאחוז 5.4) 17מזון וטבק(, יםאחוז 5.8(, מסחר קמעוני )יםאחוז

 (.יםאחוז 5.4)
  

                                                        
 .2009ובמחירי  2009( של PPPבדולרים שווי כוח קנייה ) 13
בוחנת ברמה המצרפית את השפעתם של הבדלים  Oaxaca (1973)המתודולוגיה של   14

 אך אינה בודקת מהו חלקו של כל ענף בסך פער הפריון. –י על פער הפריון בהרכב הענפ
 .231–229הסבר מפורט לגבי ענף השירותים העסקיים האחרים מופיע בעמ'  15
פער הפריון שחושב עבור ענפי המגזר העסקי שנכללו בהשוואה היה מעט נמוך מפער   16

גתו של ענף הכרייה והחציבה, הפריון בכלל ענפי המשק. תוצאה זו נובעת ברובה מהחר
-, וחלקו היחסי בתוצר ובתעסוקה ב12OECD-שבו קיים פער פריון גדול בין ישראל ל

12OECD  (. חשוב לציין כי 4גדול באופן ניכר בהשוואה לישראל )ראו גם הערת שוליים
 דולרים לשעת עבודה(. 4-הפער במגזר העסקי ובכלל המשק הייתה דומה )כהתרחבות 

 OECD-ג הישראלי תעשיית המשקאות החריפים כלולה בענף המזון, ובסיווג הבסיוו  17
היא מסווגת כחלק מענף הטבק. לצורך אחידות ההשוואה אוחדו ענפי המזון והטבק, הן 

 .OECD-בישראל והן ב
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 פער הפריוןהתרחבות ל התרומה הענפית

בתקופת ההשוואה,  פער הפריוןסך התרחבות בכדי לקבוע מה היה חלקו של כל ענף 

לתרומתו  (1995–1997בתקופת הבסיס )לפער  של הענף להשוות את תרומתויש 

ענף , 11-ו 10כפי שניתן לראות בתרשימים . (2006–2008לפער בתקופת הסיום )

המסחר הסיטוני תרם את התרומה המשמעותית ביותר להתרחבות פערי הפריון בין 

דולרים  0.77. בתקופת הבסיס תרם ענף זה לסך פער הפריון OECD12-ישראל ל

 10תרשים 

  הפריון פער לסך ענף כל של תרומתו
 (, 2006–2008) הסיום ובתקופת( 1995–1997) הבסיס בתקופת, *העסקי המגזר בענפי

 2009 ובמחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי, בסנטים

 

 .חקלאות, וחציבה כרייה, בינוי, דיור שירותי, וחשמל מים הענפים ללא* 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 ,לעומת זאת; אותה שנהכוח קנייה של ולפי שווי  2009מחירי לשעת עבודה, ב

ה. כלומר, ענף המסחר דולרים לשעת עבוד 1.96לפער ענף הבתקופת הסיום תרם 

 30 שהם, דולרים OECD121.19 -בין ישראל לבפער הפריון לגידול הסיטוני תרם 

  18.דולרים( 3.96-)שהסתכם בבתקופת ההשוואה מסך הגידול בפער הפריון  אחוז

ענפים נוספים אשר תרמו תרומה משמעותית לגידול בפערי הפריון הם: 

(, מסחר קמעוני אחוז 11.1) ודואר שורת(, תקאחוז 21.7) אחרים שירותים עסקיים

(, והוצאה יםאחוז 7.1(, תעשיית מוצרי מתכת )יםאחוז 9.1) וטבק (, מזוןאחוז 9.1)

 (. אחוזים 6.8לאור ודפוס )

 OECD12-ביחס להשתפר לעומת זאת, קיימים ענפים שבהם מצבה של ישראל 

מחשוב השירותי ענף  נמניםהעיקריים שבהם עם  .והם תרמו להקטנת הפער

כל אחד מהם הקטין את  .וענף זיקוק הנפט ותעשיית הכימיקלים ,מחקר ופיתוחהו

  זים.ואח 8.1-הפער ב
  

                                                        
דולריםOECD12 (3.96  )-חשוב לזכור כי הנתון לגבי סך צמיחת פער הפריון בין ישראל ל  18

. כאשר 11נפים שבהם צמצמה ישראל פערים, כפי שניכר בתרשים מגלם בתוכו גם ע
מסתכלים אך ורק על הענפים שתרמו להתרחבות )ומתעלמים מהענפים שבהם צומצמו 
הפערים( תרומתו של ענף המסחר הסיטוני להתרחבות הפער תהיה קטנה יותר 

 דולרים. 3.96-)באחוזים(, כיוון שסך הפער בענפים אלו גדול מ
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 התרומה להתרחבות הפער ביחס לגודלו של הענף

להבין טוב יותר באילו ענפים התרחבות פערי הפריון הייתה בעייתית במיוחד,  כדי

רומתו היחסית להתרחבות יש להשוות את חלקו היחסי של הענף בתעסוקה לת

תעסוקה גדולה ביחס לחלקם בענפים שתרומתם להתרחבות הפער  ככלל,הפער. 

 . לגודלם הם בעייתיים יותר מענפים שתרומתם הייתה פרופורציונליתמגזר העסקי ב

 אחוז 95.7-עבור שבעה ענפים חשובים )שאחראים יחד ל מציג 12תרשים 

קה ובהתרחבות פער הפריון )במגזר את חלקם היחסי בתעסו מהתרחבות הפער(

באופן בלתי הגדולה העסקי(. קל לראות שענף המסחר הסיטוני בולט בתרומתו 

 11תרשים 

 הפריון פער התרחבות לסך ענף כל של תרומתו
 (,2006–2008) הסיום לתקופת (1995–1997) הבסיס תקופת בין

  2009 ובמחירי 2009 של קנייה כוח שווי בדולרים

 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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בעוד שחלקו בסך שעות העבודה , אחוז 30 – פורציונלי להתרחבות פער הפריוןפרו

תרומתו של ענף זה להתרחבות  ,. כלומרבלבד יםאחוז 8.6במגזר העסקי עומד על 

גם תרומתם של ענפי התקשורת מחלקו היחסי בתעסוקה.  3.5 פי פער הפריון גדולה

דפוס הייתה ההוצאה לאור וענף הוהדואר, המזון והטבק, תעשיית מוצרי המתכת ו

ניתן לראות כי תרומתו של ענף  ,בלתי פרופורציונלית ביחס לחלקם בתעסוקה. מנגד

 21.8ה )השירותים העסקיים האחרים להתרחבות פער הפריון הייתה אמנם גדול

 אך פרופורציונלית לגודלו. ,אחוז(

 12תרשים 

 ( 2006–2008-ל 1995–1997 בין) *הפריון פער להתרחבות ענפית תרומה
 **(2008) העבודה בשעות ענף כל של וחלקו

  ***יהעסק המגזר

 

 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 
 ביותר המשמעותית הייתה לפער תםשתרומ הענפים את רק מציג התרשים **

 .100%-ל מסתכם אינו העמודות סך ולכן
 .חקלאות, וחציבה כרייה, בינוי, דיור שירותי, וחשמל מים הענפים ללא*** 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 פריון בענפי התעשייהההגורמים לפערי 

מהם הגורמים העיקריים המביאים להתרחבות או לצמצום פערי הפריון בענפי 

( מראה כי קיים מתאם בין שיעורי הייצוא בכל 2013)התעשייה השונים? בנק ישראל 

. ניתוח קשר זה ברמת OECD-ת הענף ביחס למדינואותו בין רמת הפריון בוענף 

מגלה כי מתאם זה מתקיים אך  ,הכוללת את כל ענפי הכלכלה ,פירוט גבוהה יותר

, 13ולא בענפי המסחר והשירותים. כפי שניתן לראות בתרשים  ,ורק בענפי התעשייה

  (.0.69עבור ענפי התעשייה מדובר במקדם מתאם גבוה )

קשר סיבתי הגורם לענפים מייצאים בכך כדי לטעון שקיים  דיעם זאת, אין 

חייבים להיות בעלי פריון גבוה כדי אלו ענפים אמנם להיות בעלי פריון גבוה יותר. 

שיוכלו להתחרות בשווקים העולמיים התחרותיים, אך הסיבתיות עשויה להיות 

גבוהה  הייתהרמת הפריון  ענפים המייצאיםב, אין זה מן הנמנע שהיינו – הפוכה

את  לבחוןיש  כיוון הסיבתיות לקבוע מהולכן הם מסוגלים לייצא. כדי ו, מלכתחילה

 לאורך זמן.  OECD12-בין ישראל לבענפי התעשייה השינויים בפערי הפריון 

 13תרשים 

 התעשייה בענפי 12OECD-ל ישראל בין הענפי* הפריון יחס
 2006–2008 לשנים ממוצע, הישראליים בענפים הייצוא יעורש לפי

 

 .שוטפים ומחירים שוטף קנייה כוח שווי לפי מחושב* 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 לאורך זמןבענפי התעשייה הבדלים בקצב צמיחת הפריון 

בין  OECD12-בובישראל בתעשיות השונות  צמיחת הפריוןכאשר משווים את קצב 

כי הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על יכולתן של  נראה, 1995–2009 השנים 

 ,אינו שיעור הייצוא בענף OECD12-ה לעומתלצמצם פערים בישראל התעשיות 

 .מתחרה אלא מידת החשיפה של הענף לייבוא

צמיחת הפריון בישראל קצבי מראה כי מתקיים מתאם גבוה בין יחס  14תרשים 

ציר המידת החשיפה של הענף הישראלי לייבוא ) ביןו( הציר האנכי) OECD12-וב

סביר יותר להניח שהמתאם מעיד על  ,צואיבשונה ממקרה הי ,(. במקרה זהאופקיה

יבוא תורמת לעלייה בפריון )ולא להפך(. ככל יכלומר על כך שהחשיפה ל ,סיבתיות

 בואיקל לו יותר להתחרות בשוק המקומי מול הייותר, שהפריון בענף המקומי גבוה 

לא  ,פיכךלהיות נמוכים יותר. לדווקא לכן שיעורי היבוא צפויים  – המתחרה מחו"ל

בוא יכי הימכך סביר להסיק ו ,בוא גבוהיםילומר שפריון גבוה מוביל לשיעורי יסביר 

בוא יחשוב להדגיש כי החשיפה לי ,ולא להפך. כמו כן ,הוא שמעלה את הפריון

ן, ושיעור הייצוא אינו מתואם עם שינוי מתואמת עם השינוי בפער הפריון לאורך זמ

 . לגבי שיעור הייבוא מחזק אף הוא את הנחת הסיבתיותקשר זה  .זה

נראה שענפים אשר נפתחו לייבוא נחשפו לתחרות משמעותית מחו"ל ונאלצו 

 ,והדבר בא לידי ביטוי בעליית רמות הפריון. בענף הטקסטיל ,להתייעל כדי לשרוד

לתחרות  ולייבוא בתחילת שנות התשעים לחשיפתלמשל, גרמה פתיחת הענף 

גם היא משמעותית ממדינות מזרח אסיה ולסגירת מפעלי טקסטיל רבים בארץ, אך 

אילצה את המפעלים השורדים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון כדי להצליח 

שגם כיום רמת הפריון בענף הטקסטיל נמוכה ביחס אף להתחרות בשוק הגלובלי. 

-ל יותרקרובה והרמה הנוכחית  ,ערים הצטמצמו משמעותיתהפ OECD12-ל

OECD12  לעיל( 10)תרשים . 

ניתן ללמוד כי במרבית הענפים הישראליים שבהם רמת העצימות  14מתרשים 

באדום הבועות  –מסורתית -הטכנולוגית נמוכה )טכנולוגיה מסורתית ומעורבת

)היחס בין  OECD12-מבבהתאמה( קצב צמיחת הפריון נמוך  ,בתרשים כתוםבו

(. כלומר, במרבית הענפים שבהם רמת העצימות 1-קצבי גידול הפריון קטן מ

ופערי הפריון התרחבו. ענפים אלו  ,הטכנולוגית נמוכה הייתה חשיפה מועטה לייבוא

וכתוצאה מכך הפריון בהם צמח בקצב  ,לא היו נתונים ללחצים תחרותיים מחו"ל

 . 12OECD-אטי יותר מב

כי בענפים שבהם רמת העצימות הטכנולוגית גבוהה )טכנולוגיה  ניתן לראות

בהתאמה(, יש  ,בתרשים ירוק בהירבבירוק כהה והבועות  –עילית ומעורבת עילית 
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ובמקרים  ,OECD12-יותר חשיפה לייבוא וקצב צמיחת הפריון קרוב יותר ל

בקרה מסוימים אף גבוה יותר. יוצא דופן בהקשר זה הוא ענף הציוד התעשייתי ל

אך קצב צמיחת  ,ולפיקוח, וציוד רפואי ומדעי. שיעורי הייבוא בענף זה אינם גבוהים

ישראל ש טק-היי. נראה כי מדובר בענף OECD12-הפריון גבוה משמעותית מה

, 13במיוחד, ובאופן בלתי תלוי בשיעורי הייבוא. כפי שהראה תרשים בו מצטיינת 

את ייתכן שהדבר מפחית  ,וכאמור רמת הפריון בענף זה בישראל גבוהה יחסית,

-ןבוא בו. הפריון הגבוה בענף זה גם מאפשר לו להתחרות בשווקים ביישיעורי הי

לאומיים ולייצא שיעור גבוה מתפוקתו, אך אין להסיק מכך שפעולת הייצוא היא 

שהובילה לפריון הגבוה בענף, והסיבתיות במקרה זה עשויה בהחלט להיות הפוכה. 

 ייה ניכרת מאוד חשיבותה של החשיפה לייבוא. בשאר ענפי התעש

בהם התרחבו ש ,מעניין לציין כי בניגוד למרבית ענפי הטכנולוגיה המסורתית

ענפי הטכנולוגיה המסורתית שבהם הייתה מ ה, בארבעOECD12-הפערים מול ה

חשיפה משמעותית לייבוא )נעליים ומוצרי עור, טקסטיל, עץ ומוצרי הלבשה( 

היחס בין קצב גידול הפריון בישראל בענפים אלו  .באופן ניכר הצטמצמו הפערים

אפילו בהשוואה לענפים בעלי רמת עצימות טכנולוגית  גבוההיה  OECD12-וב

היא שרמת הפריון ההתחלתית בארבעת הענפים הללו הייתה  גבוהה. הסיבה לכך

מה ולעומת זאת בענפי הטכנולוגיה העילית הר ,OECD12-נמוכה מאוד בהשוואה ל

 .OECD12-ההתחלתית הייתה קרובה לרמה ב
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 ענפי השירותים המובילים בפערי הפריון: מבט ממוקד

, שלושה ענפים בלבד אחראים לכמעט שני שלישים מסך לעיל 12כפי שמגלה תרשים 

מסחר  –בתקופת ההשוואה  12OECD-מול ה (במגזר העסקי) התרחבות פערי הפריון

לכל אחד מענפים אלו סיפור , ותקשורת ודואר. אחרים סיטוני, שירותים עסקיים

רגב, עתיד )ההמשך במחקר באופן מקיף יותר וינותח כאן בקצרה, והוא יוצג שונה, 

  (.להתפרסם

 14תרשים 

 **12OECD-וב בישראל הענפי *הפריון צמיחת קצב בין היחס 
  התעשייה ענפי, אלבישר מתחרה לייבוא החשיפה מידת לפי

 .(ריאלי צמיחה קצב) 2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 
 .בתוצר הענפים של היחסי גודלם את מסמל הבועות גודל **

 .(מקרא ראו) בענף הטכנולוגית העצימות רמת את מסמל הבועות צבע

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים

                               

                           
         -  OECD                
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 האחרים ענף השירותים העסקיים

ריון העבודה בענף השירותים העסקיים האחרים בישראל היה ונותר נמוך מאוד פ

 ,. לעומת זאת(12OECD-ב יםדולר 30-ומת כלשעה בתקופת הסיום לע יםדולר 15-)כ

-חלקו של ענף זה בסך שעות העבודה במגזר העסקי בישראל גבוה מאוד )למעלה מ

(. חלק זה רק הלך וגדל בתקופת 12OECD-אחוז ב 13-לעומת כ ,אחוז בישראל 20

  להתרחבות סך פער הפריון.רבות תרם כאמור ו ,ההשוואה

אשר שונים זה  19,גד בתוכו שלושה ענפי משנהמאהשירותים העסקיים האחרים ענף 

 : באופן מהותי מזה

כלל  – (74)ענף  )להלן: גיוס עובדים( א. גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם

 .2010-עובדים ב 93,000-כ

 118,000-ככלל  –( 75)ענף  )להלן: שמירה( ת שמירה, אבטחה וניקיוןב. פעילויו

 .2010-עובדים ב

-עובדים ב 207,000-ככלל  – (76)ענף  )להלן: עסקי( ת אחרותג. פעילות עסקיו

2010. 

. מרבית שכר נמוךבמאופיינים בפריון נמוך ו גיוס העובדים והשמירה ענפי

ומרבית ועובדי קבלן, עובדי מזכירות  ,הם פקידים גיוס העובדיםבענף  מועסקיםה

 ענףה ומכבסות.הם אנשי ביטחון או עובדי ניקיון, מטבח  השמירההעובדים בענף 

שכר גבוה, ומרבית העובדים בו בלעומת זאת, מאופיין בפריון גבוה ו העסקי,

מועסקים במקצועות פיננסיים )רואי חשבון וכלכלנים(, משפטיים )שופטים ועורכי 

 או ניהוליים. 20דין(, הנדסיים וטכניים

 הגדולהיחסי וכן חלקו  ,השירותים העסקיים האחריםבענף הפריון חלק מפער 

רכי הביטחון הייחודיים של ישראל, המחייבים ומצ יםנובע, בסך התעסוקה של הענף

גם  כלומר,. (בשכר נמוך יחסית)את העסקתם של מאבטחים ואנשי שמירה רבים 

באופן  12OECD-תמהיל העובדים וגם גודלו של ענף זה בישראל שונים מהותית מב

אינו הסיבה המרכזית ה הגידול במספר עובדי השמירשתורם לפער הפריון. אך 

מרבית הגידול נובע מהתרחבותן של הפעילויות . סי של הענףלגידול בחלקו היח

ל כפהו 2010-ל 1995, בין השנים 15העסקיות האחרות. כפי שניתן לראות בתרשים 

                                                        
( כלולים כענף יחיד, ולצורך ההשוואה 74–76שלושת הענפים הללו ) OECD-הבסיווג  19

 אוחדו נתוניהם גם עבור ישראל. 
 מהנדסים ואדריכלים, הנדסאים, טכנאים ומפעילי ציוד. 20
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לשם  21.מספרם של בעלי המקצועות הפיננסיים, ומספרם של עורכי הדין שולש

 בלבד.  אחוז 54-העבודה הישראלי בבתקופה זו גדל סך כוח  ,השוואה

שלושת מבין היות שהענף העסקי הוא הרכיב המאופיין בפריון הגבוה ביותר 

ניתן היה לצפות  ,"שירותים עסקיים אחרים" מהם מורכב הענףשענפי המשנה 

 עם זאת,תרום לעליית הפריון בענף זה. העובדה שהגידול בו היה הרב ביותר תש

של כלכלנים, פסיכולוגים, רואי חשבון ומקצועות יאלי הרכאשר בוחנים את שכרם 

תופעה זוהי . הוא נותר ללא שינוימתברר כי  2008,22-ל 1995דומים בין השנים 

 –חריגה בהשוואה לעלייה שנרשמה בתקופה זו בשכר השעתי הריאלי בכלל המשק 

יחת צמ אשר מאט את ,היצע של עובדים היא מעידה על עודףייתכן כי ו – אחוז 19-כ

  .בענף זה הפריון
  

                                                        
גידול דומה חל בתקופה זו גם במספר הסטודנטים לתארים במקצועות אלו. בין השנים   21

אחוז מסך  11.8-אחוזים ל 6.8-ם לִמנהל עסקים מגדל חלקם של הסטודנטי 2009-ל 1995
אחוזים  9.8-אחוזים ל 5.8-הסטודנטים, וחלקם של הסטודנטים למשפטים עלה מ

בנספחים(. מגמה זו מיוחסת בעיקר לפתיחתן של מכללות רבות בראשית  5)תרשים נ'
 שנות התשעים, אשר הגדילו משמעותית את היצע הלימודים לתארים בתחומים אלו.

כלכלנים, פסיכולוגים, ) 1994-לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ 05משלח יד   22
היו  הנדרשתפירוט הנתוני שכר מהימנים ברמת (. רואי חשבון ובעלי משלח יד דומה

 בצי מפקד האוכלוסין. ובק 2008-ו 1995זמינים עבור השנים 
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 והדואר ענף התקשורת

מתאפיין בפריון והדואר , ענף התקשורת האחרים לענף השירותים העסקייםבניגוד 

-בישראל היה אטי יותר מבעם זאת, קצב הצמיחה גבוה וכן בצמיחת פריון מהירה. 

12OECD.  בתקופת הבסיס של ההשוואה היה פריון העבודה בענף התקשורת

הפריון כאמור (, אך לעיל 8)תרשים  12OECD-מביותר גבוה מעט שראל ביוהדואר 

ובסיום תקופת ההשוואה היה כבר גבוה בהרבה  ,צמח בקצב מהיר יותר 12OECD-ב

מאופיין בפריון גבוה מאוד, הייתה לכך השפעה זה ישראל. מכיוון שענף מאשר ב

 משמעותית על התרחבות סך פער הפריון. 

 15תרשים 

 *אחרות עסקיות פעילויות בענף המועסקים מספר
 2010-ו 1995, יד משלח לפי

 

 .1993, ס"הלמ של האחיד הסיווג לפי 76 ענף - אחרות עסקיות פעילויות* 
 .דומים פיננסיים ומקצעות חשבונות מנהלי כולל **

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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מגזר סך שעות העבודה בחלקו של ענף התקשורת ב ן כיבהקשר זה מעניין לציי

בתקופת הסיום  אחוז 2.9-בתקופת הבסיס ל אחוז 1.7-העסקי בישראל זינק מ

-הצטמק מ 12OECD-חלקו היחסי של ענף זה ב ,לעומת זאת(; אחוז 71)גידול של 

כפי  (.אחוז 30בתקופת הסיום )ירידה של  אחוז 2.3-בתקופת הבסיס ל אחוז 3.0

, בענף התקשורת הבדלים במספר שעות העבודה יםבנספח 2ר גם בתרשים נ'שניכ

 .12OECD-כמעט את כל פער הפריון מול היכולים להסביר לעובד 

 ,אינה משתקפת בנתוני ההשוואה 2011יש לציין כי רפורמת הסלולר של  

גידול ניכר ול . רפורמה זו אכן הביאה להוזלת מחירים ניכרת2009-המסתיימים ב

נמוך בהשוואה נעשה מוש ולעלייה בפריון. כתוצאה מכך מחיר השירות לצרכן בשי

לאומית, רווחיהן של החברות הוותיקות בענף הצטמקו ומספר המועסקים בהן -ןבי

ירד. בנק ישראל מציין כי התוצאות החיוביות של רפורמת הסלולר הן המחשה 

בפריון )בנק  נוספת לכך שהגברת התחרות מובילה להגדלת התפוקה ולעלייה

 (.2013ישראל, 

 ענף המסחר הסיטוני

ניתן לייחס את תרומתם ש – השירותים העסקייםוהתקשורת  פיענבניגוד ל

אשר צמחו לממדים גדולים מדי  ,פער הפריון להיותם ענפים "מנופחים"התרחבות ל

בענף המסחר  – ריבוי העובדים בהם מאט את צמיחת הפריוןו( OECD-ל בהשוואה)

מגזר העסקי בבסך שעות העבודה של הענף היחסי  חלקוהסיפור שונה. הסיטוני 

 חלקדומה למדי לוהוא  ,לא השתנה באופן ניכר בתקופת ההשוואהישראל ב

 . (יםאחוז 9-)כ 12OECD-ב מקבילה

כמעט מוחלט בפריון העבודה בענף  חל קיפאון 2009-ל 1995בין השנים עם זאת, 

. לעומת הוא נמצא במגמת ירידה 2001נת המסחר הסיטוני בישראל, ולמעשה, מש

כך  עקב(. אחוז 42הייתה צמיחה מרשימה של הפריון בענף זה ) 12OECD-זאת, ב

כיוון שמדובר מ. דולרים 20-דולרים ל 8-התרחבו פערי הפריון לשעת עבודה בענף מכ

בענף גדול יחסית )במונחי תעסוקה(, הייתה להתרחבות הפערים הזו תרומה גדולה 

 כגון ,לכך אפשריים. גורמים 12OECD-ות סך פער הפריון בין ישראל ללהתרחב

הסביבה העסקית המקומית הבלתי תחרותית, מבנה השוק הריכוזי, והחסמים 

 ,המבניים והרגולטוריים לייבוא ולכניסת תחרות מחו"ל ולהתפתחות תחרות מבית

 . (רגב, עתיד להתפרסם)ההמשך  מחקריידונו בהרחבה ב
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 מסקנותסיכום ו. 4

מדינות  12-התפתחות פריון העבודה בענפי הכלכלה בישראל ובאת זה מציג פרק 

OECDמטרתו העיקרית  .שנתית-שטרם נבדקה בעבר בהשוואה רב , ברמת פירוט

הפריון  האחראים לעיקר פער ,לאתר את הענפים הבעייתיים ביותרשל המחקר היא 

עולה כי מן ההשוואה . ת הענפים האחראים להתרחבות הפער, וכן אOECD-מול ה

ביותר הם שירותים עסקים אחרים  הענפים שחלקם בפער הפריון הוא המשמעותי

כמו כן  אחוז(. 9)שירותי אירוח ואוכל ו (אחוז 16.3)מסחר סיטוני  אחוז(, 27.7)

פער בהתרחבות האחוז מסך  81-חמישה ענפים גדולים אחראים לכ נמצא כי

(, תקשורת אחוז 21.8)אחרים (, שירותים עסקיים אחוז 30פריון: מסחר סיטוני )ה

(. ענפים יםאחוז 9.1)וטבק ( ומזון יםאחוז 9.1(, מסחר קמעוני )אחוז 11.2)ודואר 

ותלויים בעיקר בסביבת  מספקים שירותים ומוצרים בעיקר לשוק המקומי,אלו 

 הפעילות העסקית המקומית. 

-בין יחס הפריון לשעת עבודה בישראל ובויון לעובד השוואה בין יחס הפר

OECD12  יכולים להסביר, מראה כי הבדלים במספר שעות העבודה הממוצע לעובד

, אך אינם מסבירים כלל את כמחצית מן הפער בפריון לשעת עבודהלכל היותר, 

במיוחד לאור העובדה שבתקופה זו חל  –התרחבות פערי הפריון בתקופת ההשוואה 

גם הבדלים בהרכב הענפי ראל צמצום חד יותר במספר שעות העבודה לעובד. ביש

זכות עיקר בב ,מקטינים אותוואפילו  – אינם מסבירים כלל את התרחבות הפער

 .גדול יותר בישראלוהפיננסים  טק-הייהחלקם היחסי של ענפי העובדה ש

בין רמת ומתאם בין שיעורי הייצוא נמצא  ,(2013) בנק ישראלבדומה לממצאי 

אינו מתקיים מתאם זה  אך .OECD12-ביחס למדינות ה פים שוניםהפריון בענ

מתאם גבוה. עם בשם מדובר ורק בענפי התעשייה,  אלא בענפי המסחר והשירותים

 ייתכן – פריון גבוה יותרייצוא לבין קשר סיבתי כי קיים זאת, אין בכך די כדי לטעון 

לכן הם מסוגלים וגבוהה מלכתחילה, שבענפים המייצאים רמת הפריון הייתה 

–2009 בין השנים  OECD12-ובבישראל  קצב צמיחת הפריון השוואה של. לייצא

כי הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על יכולתן של התעשיות השונות  מגלה 1995

אלא מידת החשיפה  ,אינו שיעור הייצוא בענף OECD12-ה לעומתלצמצם פערים 

לצמיחתו שיעורי צמיחת הפריון הענפי בישראל בין יחס ה .מתחרה של הענף לייבוא

מידת החשיפה של הענף הישראלי לייבוא. נמצא במתאם גבוה עם  OECD12-ב

והדבר אילץ  ,נראה כי ענפים אשר נפתחו לייבוא נחשפו לתחרות משמעותית מחו"ל

 אותם להתייעל כדי לשרוד ולהעלות את רמות הפריון. 
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בישראל ענף השירותים העסקיים האחרים של  חלקו, OECD12-בהשוואה ל

רכי הביטחון הייחודיים וחלק מכך נובע מצנמוך במיוחד.  בו פריוןוה ,גדול במיוחד

שמירה רבים )בשכר עובדי של ישראל, המחייבים את העסקתם של מאבטחים ו

בתעסוקה בישראל תרם תרומה  זה של ענףהגידול בחלקו היחסי  .נמוך יחסית(

עיקר הגידול נבע דווקא מזינוק  להתרחבות של סך פער הפריון. בלתי מבוטלת

מה  – ופסיכולוגים , כלכלנים, כגון רואי חשבוןבענף במספר העובדים המיומנים

בשכרם של עובדים אלו חל קיפאון אך  –שעשוי היה להגדיל את הפריון בענף כולו 

  רב שנים, והדבר עשוי להעיד על עודף היצע במקצועות אלו.

מצביעים על ענפי השירותים הבלתי סחירים כגורמים העיקריים  פרקצאי הממ

הדבר עשוי להעיד על  לאורך השנים. ולהתרחבותו OECD-לפער הפריון מול ה

ליקויים בסביבת הפעילות העסקית המקומית, כגון ריכוזיות יתר וחסמים מבניים 

אבחון ן. ורגולטוריים אשר פוגעים בתחרות ומאטים את קצב צמיחת הפריו

  23.הליקויים והחסמים המרכזיים בענפים אלו מצריך מחקר נוסף
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 ראו רגב )עתיד להתפרסם(. 
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 נספחים

 תרשימים נספח  .1

 
  

55.8%

47.5%

45%

50%

55%

19951996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

 1'נתרשים 

 שעות במספר מהבדלים שיכול לנבוע *הפריון בפערהמרבי  החלק
 **לעובד הממוצע העבודה

 

 .2010 ומחירי 2010 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 
 פחות היחס בין הפריון לעובד ובין הפריון לשעת עבודה. 1** לפי החישוב הבא: 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 מ"ס, הלOECD: נתונים
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 2נ'תרשים 

  עבודה לשעת הפריון ויחס לעובד *הפריון יחס 
 12OECD-ל ישראל בין

 2006–2008 לשנים הממוצע היחס, כלכלי ענף לפי

 

 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 12OECD-, סך השינויים בהרכב הענפי בישראל ובלעיל 2כפי שהוצג בתרשים 

אך זוהי תוצאה מצרפית אשר  .בתקופת ההשוואה לא תרמו לגידול בפער הפריון

שינויים הבאילו ענפים  ראההיא אינה מכלומר,  –המלאה  אינה מציגה את התמונה

שינויים תרמו הובאילו ענפים  12OECD-תרמו לצמצום הפער מול הבגודל היחסי 

 להתרחבות הפערים. 

מציג תמונה מפורטת יותר של התרחבות פערי הפריון, המאפשרת  4נ'תרשים 

השינויים את , והן OECD12-מול ההשינויים בפערי הפריון הענפיים את לראות הן 

מציג את השינוי בתרשים  Y-ציר ה. זמן בישראל לאורךבחלקם היחסי של הענפים 

מציג  X-וציר ה)בנקודות אחוז(, בחלקו היחסי של הענף בסך התעסוקה בישראל 

)בדולרים לשעת  בתקופת ההשוואה 12OECD-בין ישראל לאת השינוי בפער הפריון 

ג את חלקו היחסי של כל ענף בסך שעות העבודה . גודלן של הבועות מייצעבודה(
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 3נ'תרשים 

  OECD12 ,2009–1995-ל ישראל בין דלעוב *הפריון יחס 
 ופריון סחירות רמת לפי

 

 .2009 ומחירי 2009 של קנייה כוח שווי לפי מחושב* 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 בכל ענף 12OECD-את יחס הפריון בין ישראל למייצג וצבען של הבועות  ,בישראל

הצבעים הדומיננטיים הם אדום כפי שניכר היטב בתרשים, . בסוף תקופת ההשוואה

במרבית ענפי הכלכלה וכתום, המייצגים רמת פריון נמוכה יותר בישראל, היינו: 

. כמו כן, ניתן לראות כי OECD12-ת הפריון בישראל נמוכה משמעותית מברמ

במרבית הענפים חלה התרחבות  כלומר, Y-מרבית הענפים נמצאים משמאל לציר ה

 .של הפערים

מסחר  – 12OECD-ארבעה ענפים גדולים שרמת הפריון בהם נמוכה ביחס ל

הגדילו  –סקיים אחרים סיטוני, מסחר קמעוני, שירותי אירוח ואוכל, ושירותים ע

ם הוא ענף השירותים העסקיים יהאת חלקם היחסי בתעסוקה. הגדול מבינ

אשר חלקו היחסי גדל בשלוש נקודות אחוז בתקופת ההשוואה ורמת  ,האחרים

לגידול  כאמור,)ומיוצגת בצבע אדום(.  OECD12-הפריון בו נמוכה מאוד בהשוואה ל

ניתן  ,מנגד. רת להתרחבות פערי הפריוןענף הייתה תרומה ניכהבחלקו היחסי של 

שרמת הפריון בו בישראל  ,ושירותי המחשוב חקר והפיתוחענף המבגם שלראות 

 3.4-ה גדל בי בתעסוקהיחס החלק)מיוצג בצבע ירוק כהה(,  OECD12-גבוהה מב

 לצמצום סך פער הפריון. זה ענף בכך תרם ו –נקודות אחוז 
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 4נ'תרשים 

  בישראל בתעסוקה הענף של היחסי בחלקו השינוי 
  2006–2008עומת ל 12OECD, 1997–1995-ה מול הפריון ובפער

 *2009 ובמחירי קנייה ערך שווי בדולרים הפריון בפער שינוי, אחוז בנקודות בתעסוקה שינוי

 

 .העבודה שעות בסך הענפים של היחסי גודלם את מסמל הבועות גודל *

 (.מקרא ראו, 2006-2008 ממוצע) 12OECD-ל ישראל בין הפריון יחס את מסמל הבועות צבע

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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 היחסית של כל ענף לסך פער הפריון אופן חישוב תרומתו. 2

חישוב תרומתו היחסית של כל ענף לפער הפריון אינו טריוויאלי. האתגר העיקרי 

, OECD-השל בחישוב זה נובע מקיומם של הבדלים בין ההרכב הענפי של ישראל ו

פער במצבים שבהם גודלו בהענפים השונים  מה חלקם שלשבגינם קשה לקבוע 

. פירוק OECD-אלי שונה מגודלו היחסי של הענף המקביל בהיחסי של הענף הישר

מאפשר לחשב ברמה המצרפית איזה חלק מסך פער  Oaxaca (1973)לפי שיטת 

ענפיים. עם -הפריון נובע מהבדלים בהרכב הענפי ואיזה חלק נובע מפערי פריון פנים

ן כאשר אינו מתאים לחישוב תרומתו הנפרדת של כל ענף לפער הפריו זהפירוק  ,זאת

, כאשר חלקו Oaxaca (1973) לפי פירוק, קיימים הבדלים בהרכב הענפי. לדוגמה

גדול יותר מבישראל, הדבר יגרום לאומדן יתר של  OECD-ב Aהיחסי של ענף 

 5נ'תרשים 

 אקדמיות ובמכללות באוניברסיטאות ראשון לתואר סטודנטים 
 2008–2009-ו 1994–1995לפי תחום לימוד, בשנים 

 

 טאוב מרכז, ברנד וגלעד רגב איתן: מקור

 , הלמ"סOECD: נתונים
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בישראל גדול יותר  Bלפער הפריון; וכאשר חלקו היחסי של ענף  Aתרומתו של ענף 

 לפער הפריון.  Bשל ענף הדבר יגרום לאומדן חסר של תרומתו  ,OECD-מב

, אשר מגולמת ברמה הענפית פירוק שונהבאמצעות  להתמודד עם סוגיה זוניתן 

בישראל  Aגדול יותר מענף  OECD-ב Aבו השאלה הבאה: האם העובדה שענף 

מגדילה את סך פער הפריון או מקטינה אותו? כדי לבדוק זאת, יש לפרק את 

 OECD-בו יש חפיפה בין ישראל לשלק תרומתו של כל ענף לפער לשני חלקים: ח

( Common כקיצור של ,Cבאות המסומן בו אין חפיפה. החלק המשותף )שוחלק 

 :12OECD-מוגדר כקטן בין חלקו של הענף בישראל וב

𝑊𝐶,𝑖 = min(𝑊𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 , 𝑊𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖). 

ל הענף ( מוגדר כפער בין חלקו היחסי שNCבכל ענף ) החלק הלא משותף

 ( לבין החלק המשותף. 12OECD-)בישראל וב

𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 = 𝑊𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 −𝑊𝐶,𝑖 ; 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 = 𝑊𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 −𝑊𝐶,𝑖. 

-קל לראות שכאשר חלקו היחסי של ענף מסוים בישראל קטן יותר מב

12OECD,  12-, וב0-שווה ל יהיהמשותף בענף זה )בישראל( שאינו החלקOECD 

 ובישראל.  12OECD-הוא יהיה שווה להפרש בין חלקו היחסי של הענף ב

תרומת החלק המשותף בכל ענף לסך פער הפריון שווה למכפלה של החלק 

𝐺𝑎𝑝𝐶,𝑖המשותף ושל פער הפריון בענף:  = 𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖, כאשר 

∆𝑋𝑖 = 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖−𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖  12-בין ה פערההואOECD  לישראל בפריון לשעת עבודה

, Oaxaca בשיטת לחלק המקביל זהה של הפירוק זה חלק כי לציין יש. 𝑖בענף 

 .משותףשאינו וההבדל בין השיטות נובע מהטיפול השונה בחלק 

לסך הפער יש לבדוק  Aמשותף בענף -כדי לחשב את תרומתו של החלק הלא

. OECD-בישראל גדול יותר מחלקו ב Aמהעובדה שחלקו של ענף כיצד מושפע הפער 

בישראל גדול יותר  Aמשותף( בענף שאינו לשם כך יש לבדוק האם הפריון )בחלק 

. אם זהו אכן המצב, אזי OECD-משותפים בשאינם מהפריון הממוצע בחלקים 

 תורמת לצמצום הפער; אך OECD-בישראל גדול מחלקו ב Aהעובדה שחלקו של ענף

-משותפים בשאינם הישראלי נמוך מהפריון הממוצע בחלקים  Aאם הפריון בענף 

OECDאזי העובדה שחלקו של ענף , A בישראל גדול מחלקו ב-OECD  תורמת

לסך פער הפריון תהיה  Aלהתרחבות הפער. תרומתו של החלק הלא משותף בענף 
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ן הפריון פער ביושל ה ,Aמסכום המכפלה של החלק הלא משותף בענף  24מחצית

-משותפים ב-בישראל לבין הפריון הממוצע )המשוקלל( בסך החלקים הלא Aבענף 

OECD12:הפריון הממוצע בחלקים הלא משותפים מוגדר להלן . 

�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 =
∑ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖
𝑛
𝑖 ∙𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖
𝑛
𝑖

 ; �̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙 =
∑ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖
𝑛
𝑖 ∙𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

∑ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖
𝑛
𝑖

 

 משותף בכל ענף לסך פער הפריון היא:-ולפיכך תרומתו של החלק הלא

𝐺𝑎𝑝𝑁𝐶,𝑖=0.5 ∙ [𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ (�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖) + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ (𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖−�̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙)] 

כעת נותר רק לחבר את תרומתם של החלק המשותף והחלק הלא משותף ולקבל 

𝐺𝑎𝑝𝑖 את סך תרומתו של הענף לפער הפריון )בדולרים(: = 𝐺𝑎𝑝𝐶,𝑖 + 𝐺𝑎𝑝𝑁𝐶,𝑖 

𝐺𝑎𝑝𝑖 =𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 0.5 ∙ [𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ (�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖) + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ (𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖−�̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙)] 

𝑆𝑖מכאן, קל לחשב גם את חלקו היחסי של כל ענף בסך פער הפריון:  =
𝐺𝑎𝑝𝑖

∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖
𝑛
𝑖

 

 פער הפריון התרחבותנף לאופן חישוב תרומתו היחסית של כל ע

שחושבה תרומתו )בדולרים( של כל ענף לסך פער הפריון, קל לחשב את  לאחר

פער הפריון בין שתי תקופות. זהו למעשה ההפרש בין  להתרחבותתרומתו של הענף 

 .t-1לתרומתו בתקופה  tתרומתו של הענף לפער בתקופה 

∆𝐺𝑎𝑝𝑖 = 𝐺𝑎𝑝𝑖,𝑡 − 𝐺𝑎𝑝𝑖,𝑡−1 

 פער הפריון:בהתרחבות אן, קל לחשב גם את חלקו היחסי של כל ענף מכ

 𝑆∆𝑔𝑎𝑝𝑖 =
∆𝐺𝑎𝑝𝑖

∑ ∆𝐺𝑎𝑝𝑖
𝑛
𝑖

 

 מסתכם לפער הכולל: הוכחה שסכום הפערים לפי הנוסחה

𝑮𝒂𝒑𝒊 = 𝑾𝑪,𝒊 ∙ ∆𝑿𝒊 + 𝟎. 𝟓 ∙ [𝑾𝑵𝑪,𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆𝒍,𝒊 ∙ (�̅�𝑵𝑪,𝑶𝑬𝑪𝑫 − 𝑿𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆𝒍,𝒊) + 𝑾𝑵𝑪,𝑶𝑬𝑪𝑫,𝒊 ∙ (𝑿𝑶𝑬𝑪𝑫,𝒊−�̅�𝑵𝑪,𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆𝒍)] 

 

∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 0.5∑[𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ (�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖
) + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ (𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖−�̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙

)]

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

 

                                                        
-כיוון שמדובר בחלק בשעות העבודה בישראל שאינו משותף למנדרשת  2-החלוקה ב  24

OECD ביש , ולפיכך-OECD12  ואותו  –ענף אחר שבו קיים חלק שאינו משותף לישראל
ורה משותפים בישראל. כלומר הפרוצד-יש להשוות לפריון הממוצע בחלקים הלא

 OECD-פעם אחת מצד ה –משותף -החשבונית )ההכרחית( יוצרת כפילות של החלק הלא
 .2-לכן יש לחלק את התוצאה הסופית בכל ענף ב – ופעם שנייה מצד ישראל
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∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖

𝑛

𝑖

+ 0.5∑[𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ �̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ �̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙 + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

∙ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖] 

�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 =
∑ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖
𝑛
𝑖 ∙𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖
𝑛
𝑖

 ; �̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙 =
∑ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖
𝑛
𝑖 ∙𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

∑ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖
𝑛
𝑖

 כי: זכורנ   

∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 0.5�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷∑𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 − 0.5�̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙∑𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

+ 0.5�̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷∑𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

− 0.5�̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙∑𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

𝑛

𝑖

 

 כלומר, OECD-משותפים בישראל שווה לסכום זה ב-סכום החלקים הלא

∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑖
𝑛
𝑖 = ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 = ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
𝑖 ,מתקבללאחר כינוס איברים ו: 

 

∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + �̅�𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷∑𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − �̅�𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙∑𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

 

∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 +∑𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

∙ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

−∑𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

𝑛

𝑖

∙ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 

 

∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 −∑𝑊𝐶,𝑖 ∙ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

𝑛

𝑖

+∑𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

∙ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖

𝑛

𝑖

−∑𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

𝑛

𝑖

∙ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 

∑𝐺𝑎𝑝𝑖

𝑛

𝑖

=∑𝑊𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 −∑𝑊𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖
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 . נספח לוחות3

 אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי החקלאות והתעשייה  .א'1לוח נ'

קוד  שם ענף אופן החישוב
 ישראל

 קוד
OECD12  

לפי נתוני הנספח חושבו 
טי של בנק ישראל הסטטיס

ונתוני  )מחירים קבועים(
 הלמ"ס )מחירים שוטפים(

 1-5 1-9 חקלאות

 10-14 10-13 וחציבה כרייה

סקרי התעשייה חושבו לפי 
–2010 לשנים של הלמ"ס 

1995 

תעשיית מזון, משקאות 
 15-16 14-16 חריפים ומוצרי טבק

 17 17 תעשיית טקסטיל

 18 18 תעשיית מוצרי הלבשה

תעשיית נעליים, עור 
 ומוצריו

19 19 

 20 20 תעשיית עץ ומוצריו

 21 21 תעשיית נייר ומוצריו

 22 22 הוצאה לאור ודפוס

זיקוק נפט ומוצריו ודלק 
גרעיני + תעשיית כימיקלים 

 ומוצרים כימיים
23-24 23-24 

תעשיית מוצרי פלסטיק 
 וגומי

25 25 

תעשיית מוצרים מינרליים 
 מתכתיים-אל

26 26 

 27 27 תעשיית מתכת בסיסית
תעשיית מוצרי מתכת 

 28 28 ()למעט מכונות וציוד

עשיית מכונות וציוד + ת
מכונות למשרד, לחשבונאות 

 ומחשבים
29-30 29-30 

תעשיית מנועים חשמליים 
 31 31 ואביזרים לחלוקת חשמל

תעשיית רכיבים 
אלקטרוניים + ציוד 
 תקשורת אלקטרוני

32-33 32 

תעשיית ציוד תעשייתי 
לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי 

 ומדעי
34 33 
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 ב מדדי ניכוי המחירים בענפי החקלאות והתעשייהאופן חישו א'.1לוח נ'
 )המשך מעמ' קודם(

 אופן החישוב
 שם ענף

קוד 
 ישראל

 קוד
OECD12  

סקרי התעשייה חושבו לפי 
 לשניםשל הלמ"ס 

 2010–1995 

 34-35 35 תעשיית כלי הובלה

תעשיות רהיטים, יהלומים, 
חפצי חן וצורפות, מוצרים 

 לנמ"א
36-39 36 

גר הנתונים חושב לפי מא
המרכזי של הלמ"ס, 
 חשבונות לאומיים, 

 חשמל ומים

 40-41 40-41 חשמל ומים

חושב לפי מאגר הנתונים 
המרכזי של הלמ"ס, 

חשבונות לאומיים, ותוצר 
לפי ענפי כלכלה במחירי 

 בינוי –בסיס 

 45 45-46 בינוי

 אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי המסחר והשירותים .ב'1'לוח נ

קוד  שם ענף ופן החישובא
 ישראל

קוד 
OECD12 

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
הלמ"ס, חשבונות לאומיים, תוצר 

 -לפי ענפי כלכלה במחירי בסיס 
תיקון כלי רכב מנועיים ואופניים; 

 מסחר סיטוני וקמעוני

כלי רכב מנועיים, 
 -אופנועים ואופניים 

מכירה, אחזקה 
ותיקון ומכירה 

 דלק קמעונית של

50 50 

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
הלמ"ס, עסקים ומסחר. על פי נתוני 
 פדיון של מסחר סיטוני )נתוני מע"מ(

 51 51 מסחר סיטוני

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
הלמ"ס, עסקים ומסחר. על פי נתוני 
 פדיון של מסחר קמעוני )נתוני מע"מ(

 52 52-53 מסחר קמעוני

 קרו כלכלה בלמ"סאאגף מהתקבל מ

 55 55-56 שירותי אירוח ואוכל

בתי מלון ושירותי 
 אירוח

55 55A 

מסעדות ושירותי 
 אוכל

56 55B 

 64B 66 תקשורת



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   246

 

 אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי המסחר והשירותים ב'.1לוח נ'
 )המשך מעמ' קודם(    

קוד  שם ענף אופן החישוב
 ישראל

קוד 
OECD12 

 קרו כלכלה בלמ"סאקבל מאגף מהת
 67 ,65 67 בנקאות

 70 70 שירותי נדל"ן

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
הלמ"ס, תחבורה ותקשורת, על פי 
נתוני פדיון של אוטובוסים ורכבות 

 במחירים שוטפים וקבועים

 60 60 הובלה יבשתית

נתונים מהשנתונים  אמצעותחושב ב
 הסטטיסטיים של הלמ"ס 

 ים שונות(. )שנ
 נושא: תחבורה ותקשורת-תת

הובלה ימית 
 והובלה אווירית

61-62 61-62 

 A64 65 דואר

 מאגר הנתונים המרכזי חושב לפי 
 של הלמ"ס, תחבורה ותקשורת. 

 על פי נתוני נפחי פעילות של 
 שדות תעופה ושל נמלים

שירותים 
לתחבורה + 

אחסנה, מגרשי 
 חניה ומסופי מטען

63-64 63 

 ממוצע משוקלל של ב לפי חוש
 מדדי ניכוי המחירים בענפי 

 הדואר והתקשורת
 64 65-66 דואר ותקשורת

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
הלמ"ס, חשבונות לאומיים, תוצר לפי 

שירותי  -ענפי כלכלה במחירי בסיס 
 ביטוח ושירותים פיננסיים

 66 68 ביטוח וקופות גמל

שירותי  לפי מדד ניכוי מחיריחושב 
קרו כלכלה אהנדל"ן שהתקבל מאגף מ

 בלמ"ס

השכרה של מכונות 
וציוד ללא מפעיל 

ושל טובין אישיים 
 ולמשק הבית

71 71 

ניכוי המחירים הממוצע  מדדחושב לפי 
 OECD12-מדינות הבענף זה ב

שירותי מחשוב + 
 מו"פ

72-73 72-73 

מחולץ מתוך נתוני מדד ניכוי המחירים 
ל"ן, פעילויות של הענף הראשי )נד

השכרה ושירותים עסקיים(, ומדדי 
 ניכוי המחירים בענפי המשנה האחרים

  )נדל"ן, שירותי מחשוב ומו"פ
 כרה(ופעילויות הש

שירותים עסקיים 
)לא כולל שירותי 

 מחשוב ומו"פ(
74-76 74 
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 אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי המסחר והשירותים ב'.1לוח נ'
 )המשך מעמ' קודם(

קוד  שם ענף אופן החישוב
 ישראל

קוד 
OECD12 

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
על פי נתוני פדיון של חינוך  –הלמ"ס 

 )נתוני מע"מ(
 80 80 חינוך

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
על פי נתוני פדיון של בריאות  –הלמ"ס 

 )נתוני מע"מ(

שירותי בריאות 
ושירותי רווחה 

 וסעד
85-86 85 

מאגר הנתונים המרכזי של חושב לפי 
על פי נתוני פדיון של  –הלמ"ס 

רותים קהילתיים, חברתיים שי
 )נתוני מע"מ( ואישיים

שירותים 
קהילתיים, 

חברתיים, אישיים 
 ואחרים

90-96 90-93 

  חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי רמת סחירות ופריון ענפי .2נ'לוח 

 קוד ענף  (1993 ,ד של ענפי הכלכלהשם ענף )לפי הסיווג האחי

  ענפים בלתי סחירים בעלי פריון גבוה

 67 בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים

 68 ביטוח וקופות גמל

 65-66  תקשורת ודואר

 ענפים סחירים בעלי פריון גבוה

זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני + תעשיית כימיקלים ומוצרים 
 כימיים

 23-24 

 72-73  שוב + מחקר ופיתוחשירותי מח

 34 תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי

 26 מתכתיים-תעשיית מוצרים מינרליים אל

 32-33  תעשיית רכיבים אלקטרוניים + תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני

 63-64  שירותים לתחבורה + אחסנה, מגרשי חניה ומסופי מטען

תי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי + תעשיית ציוד תעשיי
 תעשיית כלי הובלה

35 

 61-62  הובלה ימית + הובלה אווירית
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  חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי רמת סחירות ופריון ענפי .2לוח נ'
 )המשך מעמ' קודם(

 ענפים סחירים בעלי פריון גבוה

 תעשיית מכונות וציוד + תעשיית מכונות למשרד, 
 בונאות ומחשביםלחש

 29-30  

 31  תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

 ענפים בלתי סחירים בפריון נמוך

 תעשיית מוצרי מזון + תעשיית משקאות חריפים וקלים 
 ומוצרי טבק

 14-16 

 55-56  שירותי אירוח ואוכל

 60  הובלה יבשתית

יות שמירה, אבטחה גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם + פעילו
 וניקיון + פעילויות עסקיות אחרות

 74-76 

מספרות ומכוני יופי + שירותי כביסה ושירותים אישיים לנמ"א + 
 שירותים למשק הבית על ידי פרטיים

 95-97 

 22 הוצאה לאור ודפוס

 21 תעשיית נייר ומוצריו

 94 פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט

 52-53  (מכירה, אחזקה ותיקון של כלי רכב למעט(מסחר קמעוני 

מכירה, אחזקה ותיקון  –כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים 
 ומכירה קמעונית של דלק

50 

 51 מסחר סיטוני )למעט כלי רכב ואופנועים(

 ענפים סחירים בעלי פריון נמוך

 27 תעשיית מתכת בסיסית

 28 (תעשיית מוצרי מתכת )למעט מכונות וציוד

 25 תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי

 17 תעשיית טקסטיל

 18 (תעשיית מוצרי הלבשה )פרט לסרוגים

 36-39  תעשיית רהיטים, יהלומים, תכשיטים, ומוצרים לנמ"א

 19 תעשיית נעליים, עור ומוצריו

 20 (תעשיית עץ ומוצריו )פרט לרהיטים
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-ןהשוואה ביב יוקר המחיה בישראל
 : פרספקטיבה היסטוריתלאומית

 גלעד ברנד

 תקציר

 בישראל הצריכה מוצרי של המחירים רמת כי הטענה נשמעת האחרונות בשנים

עדויות חלקיות לרמת מחירים  נמצאואכן ערכו נש השוואותב. ל"שבחו מזו גבוהה

אולם גבוהה של הצריכה הפרטית כאשר מביאים בחשבון את רמת ההכנסה לנפש. 

שער בהתנודתיות הגבוהה בשל קושי בולט ב כרוכהבתחום זה  לאומית-בין השוואה

זה לא עניין , על תוצאות ההשוואהשער הו המהותית של השפעתלמרות ו – החליפין

קושי באמצעות המתמודד עם  זה פרק. שנערכו עד כה בדיקותבא לידי ביטוי ב

ניסיון ועורך  השנים האחרונות 25לאומית של רמת המחירים לאורך -השוואה בין

. תקופה ממושכת, לבחון את רמת המחירים בישראל לאורך ידועככל הראשון, 

צפית בשנים האחרונות רמת המחירים הגבוהה שנ האםמסייעת לבחון כזו השוואה 

בתופעה ארוכת טווח  צהנעוהיא או שמא , 2008-בהתחזקות השקל מוסברת על ידי 

למרות התנודתיות בשער כי  בהשוואה נמצא .הקשורה לגורמים המבניים של המשק

 בישראל הצריכה מחיריהיו  האחרונות השנים 25 מתוך בארבע רק ,החליפין

 תוצאה זוגבוהים יותר.  – השנים ביתרו ,לנפש ההכנסה את התואמת לרמה קרובים

 שמחירי ראיה תומכת לכך הוניתן לראות ב ,לישראלכמעט רק  תייחודי היא

כאשר , רבות שנים זה המפותחות המדינות ליתר יחסית גבוהים ישראלב הצריכה

נוסף לכך, הפרק בוחן את  .נמוכה יחסית מדינהב ההכנסה רמתש מביאים בחשבון

בו חלה עלייה מהירה ש ,התמקדות בענף המזוןתוך השינוי בסעיפי הצריכה השונים 

 החשיבות מצביעים על ם אלוממצאי. עשור הקודםב ברווחיותה יבמחירים לצד עלי

 מחירים הפחתתל לייבוא כאמצעי להגברת רמת התחרות, המשק המשך חשיפתשל 

 .בישראל רווחת הצרכן שיפורלו

                                                        
   לפרופ' אבי וייס, גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. אני מודה

לחיים בלייך, להדס פוקס ולקיריל שרברמן  ,לד"ר דמיטרי רומנוב ,לד"ר יואב פרידמן
  .שסייע בתהליך המחקר ,לד"ר נעם גרוברנתונה תודה מיוחדת  .החשובות יהםהערותעל 
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 מבוא

 המחירים רמת בנושא מתמיד דיון מתנהל 2011 ביולי החברתית המחאה פרוץ מאז

 ותשונ למדינות שראליין ב צריכה מוצרי מגוון של מחירים תהשוואוו, בישראל

 נעשו ניסיונות רביםבעקבות דיונים אלו  .החברתיות וברשתות בתקשורת נפוצות

 מפותחות למדינות בהשוואה יקרים אכן בישראל הצריכה מוצרי האם לבחון

 מסתכמת אינה אחרות מדינותעם יסודית  םיחירהשוואת מאלא ש .אחרות

 ברמת גם להתחשב יש – בשקלים ל"בחו טיפוסי צריכה סל של ומחיר בהשוואת

 שככל מלמדים האמפיריים והממצאים המחקרית הספרות. מדינה כלב ההכנסה

לא ניתן  ולכן ,יותר גבוהים בה המחיריםגם  כך יותר גבוהה במדינההכנסה ה שרמת

למעשה, היחס בין רמת . הההכנסמרמת  טיפוסי צריכה סל של את מחירולנתק 

נתפס כאינדיקטור התמ"ג לנפש( על ידי כאן )המיוצגת  כנסההמחירים לרמת הה

של  החליפין בשערטמון קושי בולט:  זו בהשוואה אולםמרכזי של רמת החיים. 

 ברמת מלא ביטוי לידי ותבא ןאינ לרובאשר  המטבעות נרשמות תנודות חדות,

 . המקומית המחירים

השוואה של רמות מציג כדי לצמצם את השפעותיו של שער החליפין, פרק זה 

לטווח . ההשוואה 2015עד  1990-שנים, מ 25לאורך  OECD-ישראל ובהמחירים ב

 ,על תוצאות ההשוואהממזערת את השפעת התנודתיות של שער החליפין ארוך 

 רמתל השכר רמת שבין הגומלין קשריתורמת נדבך נוסף לסוגיית יוקר המחיה ולו

 . לאומית-ןבהשוואה בי המחירים

מדינות נבחנת רמת המחירים בישראל ביחס ל פרקבחלק הראשון של ה

 , ולאחר מכן2014בשנת  בכל מדינהבתוצר לנפש ות תוך התחשבות אחרמפותחות 

חזקות ותוצאותיה מ –תוך התייחסות לשער החליפין נערכת השוואה לאורך זמן 

כי רמת המחירים בישראל אכן גבוהה מהצפוי לפי רמת ההכנסה ביחס את הטענה 

המחירים בישראל לפי קטגוריות התפתחות נדונה בחלק השלישי . המפותח לעולם

מהירה וחדה יחסית לענפים חלה עליית מחירים בו ש ,וןדגש על ענף המזב הוצאה

ענף במהלך המחצית השנייה של בשינוי במבנה התחרות  בשלככל הנראה  –אחרים 

 העשור הקודם.
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 מדינות המפותחותל ביחס בישראל המחירים רמת .1

 עומתל( האנכי הציר) OECD-ה במדינות הצריכה מחירי רמת את מציג 1 תרשים

, ראותל שניתן יכפ(. האופקי הציר) המייצג את רמת החיים במדינה, לנפש התוצר

 המחיריםרמת , יותר עשירה שמדינה ככל :המשתנים בין והדוק חיובי קשר קיים

 נדון המדינב ההכנסה לרמת המחירים רמת בין הגבוה מתאםה. יותר הגבוה בה

 Samuelsonשלו Balassa (1964) לכך הוא שלההסבר המקובל . בספרות בהרחבה

 ענפיםב פריוןה העשירות במדינות לפיוו ,סמואלסון(-)להלן: באלסה 1964))

-הלא בענפים מאשר יותר מהר לעלות נוטהלאומי( -הפועלים בשוק הבין) הסחירים

 הפריון עליית. שירותיםהענפי מיוחד בב, (הפועלים בעיקר בשוק המקומי) סחירים

מהענפים הבלתי סחירים לסחירים מעבר של עובדים  גוררת הסחירים בענפים

, הפחותמידה ב השתפרהפריון בהם ש ,סחירים הבלתי בענפים גם שכר עלייתול

בלתי סחירים בענפים החברות הכך  ועקב –בהם  ומייקרת את עלויות הייצור

לאומי חופשי המוצרים המיובאים אינם -סחר ביןבהינתן . מגיבות בעליית מחירים

קצב עליית המחירים בענפים הבלתי סחירים גבוה יותר. ש מתקבלוכך  ,מתייקרים

ויחס המחירים בין המוצרים היחסי הפריון , הכללית המחירים רמת מכך כתוצאה

 Kravis and Lipsey (1983) 1.עשירים במשקיםגבוה יותר סחירים לבלתי סחירים ה

עובד ל הוןהלפיו במדינות העשירות יחס ש הציעו הסבר חלופי Bhagwaty (1984)-ו

. ובהתאמה גם השכר –יותר  הגבוהשל העובדים התפוקה השולית  ולכן ,גבוה יותר

יקרים יותר במדינות  מתקבל שהם ,המוצרים הבלתי סחירים עתירי עבודהשמאחר 

 2.שבהן שכר העובדים גבוה יותר, העשירות

את  משקפת במשק המחירים רמת תנאים באילו בשאלה יםעוסק יםרב יםמחקר

  רבה במידה תלוישהדבר הספרות מוצאת . סמואלסון-המשקל של באלסה ווייש

משותפות הסחר  המשק של במרחק גם מסוימת ובמידה, לאומי-בין לסחרפתיחות ב

נעדרות והן , נמוכה מקומית ותחרות סחר הגבלות בהן שיש מדינות. העיקריות

 רמתב תאפייןלה נוטות, נוספים םיפוטנציאלי משווקים רחוקות גםו לגודל יתרונות

 לאומי-הבין היצרן נוקט רבים במקרים, לדוגמה כך 3.ביחס להכנסה גבוהה מחירים

                                                        
כלכליים רבים, -מאקרומודלים סמואלסון מהווה בסיס חשוב ל-קיומו של אפקט באלסה  1

 Tica and Druzic (2006)-ו Balázs et al. (2003)משמעיות. -אם כי העדויות לגביו אינן חד
  .בנושא האמפיריים הממצאים של סקירה מציגים

 ולא מצא להן עדויות תומכות.  ,הללוהשערות ה( את עתיד להתפרסםבחן פריש )לאחרונה    2
3  Alba and Papell (2007) בשעראינפלציה נמוכים ותנודתיות נמוכה  ששיעורי מראים 

 .מדינות לרמה דומה בין מחירים התכנסות על המשפיעים נוספיםמשתנים  הםהחליפין 
Evans (2003) המחירים, בהתאם  מפערי חלק להסביר יכולות הובלה שעלויות מראה
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שונים(,  גיאוגרפיים באזורים )תמחור שונה מחירים אפליית של באסטרטגיה

 בסחר התומכת מדיניות. המקומית התחרות לרמת המחירים רמת את ומתאים

 בין המחירים פערי את ומקטינה מחירים באפליית לנקוט היצרן על מקשה חופשי

 במהלך לייבוא המשק שחשיפת מלמד הישראלי הניסיון 4.ל"לחו המקומי השוק

בענפים  מוגברת ולתחרות מחירים לירידת הובילה המוקדמות התשעים שנות

 5.רווחת הצרכנים ובשיפור המוצרים היצע בהרחבת שהתבטאה, בואישנחשפו לי

 לשווקים סמוכות ואשר ותחרותי גדול מקומי בשוק המתאפיינות מדינות, כמו כן

בהינתן ההכנסה  ,יותר נוחה מחירים לרמת להתכנס נוטות נוספים פוטנציאליים

 .לנפש

מדינה ביחס  בכל הצפויה המחירים רמת את מתארה ,מגמה קומוצג  1 תרשיםב

 לרמת ההכנסה רמת בין ריבועי קשר שקיים בהנחה) בה לנפש תוצרה רמתל

 1לוח נ'ב הרגרסיה נתוני פירוט ראו –6לוגריתם טבעיהמבוטאת ב המחירים

כלומר רמת המחירים  ,מקו המגמהסטיות תקן  1.4-כב חורגת ישראל (.יםנספחב

גבוהה ביחס זו חריגה  .דומה לישראל לנפש וצרתממדינה שבה הבה גבוהה מהצפוי 

. סטטיסטיתכי היא אינה מובהקת מבחינה אם , הנכללות בהשוואה ליתר המדינות

רמת המחירים מול השכר הממוצע של  ההשווא יםגימצ יםבנספח 2נ'-ו 1תרשים נ'

של ישראל מקו המגמה ניתן להבחין כי החריגה  םובה ,וההכנסה החציונית הפנויה

 מתקיימת גם בהשוואות אלו.

                                                                                                                             
, שבחנו Andersson et al. (2009) .ל"מחו למוצרים מקומי ייצור בין התחלופה לגמישות

את פערי המחירים במדינות אירופה בשנים שלאחר המעבר למטבע אחיד, מצאו 
שהשונות בפערי המחירים שאינה מוסברת באמצעות רמת התוצר לנפש מוסברת, בין 

ר, בהבדלים בתקנות ההסדרה והרגולציה. נוסף לכך, לטענתם חלק מהשונות ברמת הית
 המחירים מוסבר בהבדלים במיקום המדינות במחזור העסקים.

 שוויון הניחו סמואלסון-באלסה. (31' עמ ,2014) הכלכלה משרדראו דיון בנושא ב  4
 מוצרים של המחירים גםבמחקרים אחרים נמצא ש אך ,הסחירים המוצרים של מחירים

 שחלק הראו Alessandria and Kaboski 2011)). יחסית גבוהה בשונות מתאפיינים אלו
 ,מחירים אפליית של ממדיניות נובע הסחירים המוצרים של במחירים מהשונות ניכר

 שיווק למשל, הסחיר במוצר הקיימים סחירים בלתי ממרכיבים יותר פחותה ובמידה
 .והפצה

 כלכלי חברתי לשינוי דוח הוועדה(; ו2003, פרק י"ז(; אלברט )1997האוצר )לפי משרד   5
(2011)( .Feenstra and Weinstein (2010  מוצאים שהעלייה בשיעור הייבוא המתחרה

 5.4במהלך שנות התשעים בארצות הברית הביאה לעלייה במגוון המוצרים, לירידה של 
 כוללת של אחוז במחירי הצריכה.  אחוזים במחירי המוצרים התעשייתיים ולירידה

לנפש מסביר את לוג  תוצאות דומות מתקבלות גם באמצעות רגרסיה שבה לוג התוצר  6
 רמת המחירים.
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נמוכה באופן  ארצות הבריתברמת המחירים ש 1ראות בתרשים ניתן ל ,כמו כן

הכולל את קטן יחסית של מדינות במדגם יתוח רגרסיוני נבשל החריגה קיצוני. 

 מובהקות סטטיסטיתכפועל יוצא מכך מו ,סובל מסטיות תקן גדולות ארצות הברית

 .ארצות הבריתצגו מעתה אינן כוללות את ואי לכך, ההשוואות שי. נמוכה

השוואות קודמות שנערכו מהתרשים עולה בקנה אחד עם  הנשקפתהתמונה 

שמחירי נמצא  2010נתוני שנת עבור ( 2012בנק ישראל )בנערכה שבבדיקה . בתחום

על  ,סטייה משמעותית – על פי קו המגמהאחוז מהצפוי  20כמעט הצריכה גבוהים ב

 1תרשים 

  OECD* ,2014-התמ"ג לנפש במדינות הומחירי הצריכה 

 כולל ליטא ולטביה וללא לוקסמבורג., OECDמדינות  35* 

** אומדן הרגרסיה מחושב באמצעות משוואה שבה לוג רמת המחירים מוסבר על ידי 
 פולינום ריבועי של התוצר לנפש. 

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 לאומית-, קרן המטבע הביןOECDנתונים: 
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 מרכז המידע והמחקר שלשערך תוצאה דומה התקבלה בבדיקה  7.פי כותבי הדוח

. לעומת זאת, בבדיקה נוספת שנערכה (2014 ,מילרד) 2013הכנסת על נתוני שנת 

על פי שמחירי הצריכה  הסיקו החוקרים 2013נתוני שנת לפי ( 2015בנק ישראל )ב

 בישראל הצריכה מחירילפי מחקרים אלו, . השוואה זו אינם גבוהים במיוחד

 משקאות ,מזון ובפרט) מסוימים מוצרים של במיוחד גבוהים מחיריםמ מורכבים

 .אחרים מוצרים של סבירים מחיריםמ ולעומתם ,(רכב וכלי

 . רמת המחירים בהשוואה לאורך זמן2

לאומית של רמת המחירים יש תפקיד נכבד ביותר לשערי החליפין. -בהשוואה בין

 העולמי הבנק של (PPP) קנייהה כוחשווי  מדדי באמצעות מחושבים הצריכה מחירי

 סל עבור תוהנדרש המקומי מטבעה יחידות כמות את מייצגיםה ,המטבע וקרן

 למטבע מדינה בכל הסל מחיר של המרה באמצעות המקומי. בשוק קבוע צריכה

 שעריש מאחראולם . הצריכה מחירי של לאומית-בין השוואה מתאפשרת אחיד

עשוי  מדינות בין המחירים יחס, יחסית גדולה בתנודתיות ניםמשת המטבעות

 רגישה נתונה בשנה היחסי המחיה יוקרמסיבה זו, השוואת . בהתאם להשתנות

 מציין( 2015) ישראל בנקבהקשר של ישראל,  8.החליפין בשער לתנודות למדי

 ייסוף לכן ,המקומיים למחירים מחלחלים אינם כמעט החליפין בשער שינוייםהש

 . ביחס לחו"ל גבוהה מחירים לרמת תורםהשקל 

 של בחינה היא למעשה אחרות במדינות למחירים המקומיים המחירים השוואת

מקובל להניח ששער החליפין הריאלי נקבע  9.המשק של הריאלי החליפין שער

 ,על ידי התוצר לנפש גוצילי הניתנת ,בטווח הארוך על ידי רמת הפיתוח של המדינה

  של הטווח הקצר והבינוני. ותכלכלי-קרואמהתרחשויות משקפת סטייה מקשר זה ו

                                                        
 .אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית סטייהכי ההחוקרים מסייגים זאת ומציינים   7
 את מעלה גם אך היחסית, המחירים רמת את אמנם מייקרת המטבע שער התייקרות  8

רמת המחירים  זו על לתנודתיות שיש ההשלכות, לכך אי. ל"לחו ביחס ההכנסה רמת
 לידי באה המטבע התחזקות תחרותי בשוק. משמעיות-חד אינן המתוקננת לתוצר לנפש

 שבו מצב ייתכן תיאורטי באופן לכן המיובאים, המוצרים מחירי של בהוזלה גם ביטוי
 זה תרחיש. היחסי המחיה ביוקר לירידה דווקא תביא המקומי המטבע של התחזקות

 בשיעור היחסית המחירים ברמת להתייקרות יוביל המטבע של ייסוף כאשר יתממש
 המדינה מיקום בין הקיים החיובי המתאם, בפועל. הרגרסיה קו של מהשיפוע הנמוך
  .ההשוואה מדינות בכל קיים החליפין בשער תנודתיותל הרגרסיה לקו ביחס

 יש. ל"לחו המקומי המשק בין המחירים יחס הוא הריאלי החליפין שער, ההגדרה פי על  9
שער החליפין  ואילו, הפרטית הצריכה של המחירים יחס את מציגה זו שהשוואה לציין

  .התוצר כלל מרכיבי של המחירים יחס פי על מחושב הריאלי
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 יכולה –כפי שקורה בישראל  – שני המדדים בין הקשר ממגמת סטייהאם כן, 

 : אפשריות מסקנות שתיאחת מל להוביל

 .דומה פיתוח רמת עם למדינות בהשוואה יקרים בישראל הצריכה מוצרי (א)

שוויו של השקל ביחס , כלומר המידה על יתר מיוסף הריאלי החליפין שער (ב)

 .של הטווח הארוך למטבעות אחרים חורג משיווי משקל

 זוהי שאלה יים.ה ניתנת לפתרון בכלים אקונומטרנסוגיה זו אינה פשוטה ואינ

ואה והששיאפשר  ,גורמי היסוד של המשקאת שקף המשער החליפין מהו  :מהותית

 כאן יבחןי ,קושיהלהתמודד עם  כדי ?גורמים זמנייםשתוצאותיה אינן מבטאות 

אם  .לאורך תקופה ממושכתתמ"ג לנפש בישראל ובין הבין רמת המחירים הקשר 

להניח יהיה ניתן , ממוצע ארוך טווחנעות סביב ממגמת הקשר שהסטיות  יתברר

גורמי היסוד של הטווח  הנשען על שממוצע זה מייצג קירוב סביר ליחס המחירים

בגרסתו  "יר האחידחוק המח"השערת על  ,בין היתר ,מתבססתהנחה זו  הארוך.

 סביב לנוע נוטה מפותחות מדינות בין המחירים יחס ,השערה זו יפל ע 10החלשה.

 מניחההשערה האחיד.  במטבע נמדדים המחירים כאשר קבוע טווח ארוך ממוצע

בין עד אשר יחסי המחירים  'יפתח פער ארביטרז שינוי בשער החליפין הנומינליש

בין  שהשערה זו מתקיימתהספרות מוצאת  .המדינות יחזרו לרמותיהם הקודמות

בנק  11.וממושכתמופרת במדינות אשר חוו צמיחה מהירה אולם  ,מדינות מפותחות

שער החליפין הריאלי של ישראל בהתאם להשערה, ( מציין ש190, עמ' 2015ישראל )

 .התפתח בעשורים האחרונים ללא מגמת ייסוף או פיחות

 מקו בישראל הצריכה מחירי של המרחק את יםמציג ב'2-א' ו2 מיםתרשי

אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד עבור כל )לפי התמ"ג לנפש במדינה  הצפוי המגמה

)ללא המדינות שהיו חברות  OECD מדינות 25מדגם של , הכולל א'2 תרשים 12(.שנה

 ירידה מראה ,לגביה אין נתונים בשנים המוקדמות(ש ,בגוש הסובייטי וללא צ'ילה

 2004–2007 בשנים .התשעים שנותמחצית הראשונה של ב היחסיים הצריכה במחירי

                                                        
מחירים מוחלט יון תקיים שווגרסתו החזקה של "חוק המחיר האחיד" אמור לה לפי  10

. הספרות נוטה לדחות את הגרסה החזקה של החוק מדינותין מוצרים סחירים בב
  .Rogoff; Rogers (2001) Engel and (1996) ורא בנושא לדיוןולאמץ את הגרסה החלשה. 

ליתר דיוק, ניתן לצפות שהשערת חוק המחיר האחיד החלש לא תתקיים במדינות   11
לשותפות הסחר שלהן, בהתאם להשערת בהשוואה היחסי בהן גדל במהירות פריון שה

 סמואלסון.-באלסה
 הסחר שותפות מול החליפין שער את מייצג האפקטיבי הנומינלי החליפין שער  12

 Bank for International Settlementsכפי שמחשב  משקלן, פי על ישראל עם העיקריות
 (.https://www.bis.org)ראו בקישור 

https://www.bis.org/
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 ברמת חדה עלייה להח 2008 בשנת .המגמה לקו קרובה הייתה המחירים רמת

  תוך התייצבות מסוימת בשנים האחרונות. ,ל"לחו בהשוואה המחירים

 ,רחב יותרמעט במדגם  1995–2014ב' מציג תמונה דומה עבור השנים 2תרשים 

אפשר לראות כפי שובתרשים זה נוסף ממוצע ארוך טווח, . OECDמדינות  32הכולל 

התרשימים אינם כוללים  .אחוז 12-של כ ממוצעסביב  ותנעהסטיות מקו המגמה 

כאמור שבה  ,ארצות הברית; את 1שנכללו בתרשים  ,ליטא ולטביההמדינות את 

 ממוצעהמ הכפול לנפש ההכנסה שבה, לוקסמבורג אתו ;המחירים נמוכים במיוחד

 OECD. -מדינות הב

א הירידה במחירי הצריכה היחסיים וה א'2תרשים מהעולה מעניין  ממצא

 תכניתבישראל  הופעלה 1991 התשעים. בשנתשנות המחצית הראשונה של  במהלך

 שלא מכס לייבוא ממדינות הגנות הדרגתי באופן ובמסגרתה בוטלו החשיפה לייבוא,

 ,לייבוא שנחשפו המוצרים מחירי הוזלו כפועל יוצא מכך .סחר הסכם עמן נחתם

 במחירי המהירה ככל הנראה הירידה .(1997, האוצר משרד)גדל  במשק הייבוא וסך

  13.זו בתכנית גם היתר, בין מוסברת, אלו בשנים ל"לחו ביחס הצריכה

 
  

                                                        
13   Ricci et al. (2008)פיחות ריאלי ל מובילהלאומי -מסחר ביןלפתיחת משק סגור ש והרא

ל פי ע Goldfajn and Valdes, 1996). )ראו דיון בנושא גם אצלבמחירים אחוז  12-של כ
 הזר ההון של הכניסה היקף גברהת המוקדמות התשעים שנות במהלך ,(2003) מישר

 בישראל הגבוהה המחירים רמת את חלקי באופן מסבירה כי כניסה זו יתכןיו ,לישראל
ה שמדינות שנהוג בהן משטר של שער חליפין קבוע הרא Broda (2006) .זו בתקופה

מתאפיינות ברמת מחירים גבוהה ביחס לחו"ל, וסביר להניח שהירידה ברמת המחירים 
בתקופה זו נובעת גם מתהליכי ליברליזציה של השקל. נוסף על כך, בשנים אלו חלה 

תכן צמיחה מהירה במדינות המצויות בקצה התחתון של התפלגות התוצר לנפש, ויי
 שהירידה שנצפתה נעוצה גם בשינויים בהתפלגות התוצר לנפש במדינות ההשוואה. 
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סלובניה, סלובקיה, ארה"ב, אסטוניה, הונגריה, אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה, ללא * 
 ב'(.2)תרשים  ולוקסמבורג ארה"בא'( וללא 2)תרשים  צ'כיה, צ'ילה, פולין ולוקסמבורג

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 לאומית-קרן המטבע הבין ,OECDנתונים: 

 

 1995–2014רמת המחירים העודפת, ב. 
 *OECDמדינות  32הסטייה מאומדן הרגרסיה במדגם של 

 2תרשים 
 1990–2014רמת המחירים העודפת,  א.

 *OECDמדינות  25הסטייה מאומדן הרגרסיה במדגם של 
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שער החליפין הנומינלי  ביןו קו המגמהמציג את הקשר בין הסטיות מ 3תרשים 

תרשים שופך אור ה שניים.וממנו ניתן להתרשם מהקשר ההדוק בין ה ,אפקטיביה

מחירים היחסיים של הרמתם הנוחה  :תפתחויות בולטות בעשור הקודםשתי העל 

 2008ה במחירים היחסיים בשנת יוהעלי ,שבהן השקל היה חלש, 2004–2007בשנים 

כלומר התנודתיות במחירי הצריכה מוסברת היטב  – ייסוף השקל בעקבות

בין שני המשתנים יוצר מצב קשר ה .באמצעות רמתו של שער החליפין הנומינלי

מחזור העסקים נמצא בגאות ביחס לחו"ל השקל  ןשבה בשנים פרדוקסלי: דווקא

 . לעומת זאת,חו"לגבוה יותר ביחס ליוקר המחיה יגלה כי הצרכן המקומי ו ,מתחזק

  .למדינות אחרות השוואהיותר ב נוחיוקר המחיה  ,השקל חלש ןות שפל שבהבתקופ
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 3תרשים 
 רמת המחירים העודפת ושער החליפין*

מרחק מחירי הצריכה הפרטית מאומדן הרגרסיה כפונקציה של 
 *1995–2014שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, 

 

  ,OECDמדינות  32* אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה במדגם של 
 ללא ארצות הברית וללא לוקסמבורג.

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 לאומית-קרן המטבע הבין ,OECDנתונים: 
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 ?באופן מבני יםגבוהמחירי הצריכה בישראל האם 

( של הערכים 95%גבולו העליון של רווח הסמך ) וצגמלעיל ב' 2-א' ו2תרשימים ב

עולה מעל עקומת רווח אדומה( העקומה ה)קו המגמה החריגה מכאשר  .החזויים

כפי שניתן להבחין החריגה מקו המגמה  14.בחינה סטטיסטיתובהקת ממ יאהסמך, ה

כאשר מצויה מתחת לגבול העליון במרבית השנים, כלומר החריגה אינה מובהקת 

מתקיימת חריגה שהמאחר כאמור,  אולם .נבחנת עבור כל שנה בנפרד רגרסיהה

ות ההסתבר, (2004–2007) במרבית השנים שנבדקו, למעט שנות הפיחות בשקל

מתחזקת לכן  ;לאפס פתשואבאופן אקראי שהמחיר בישראל חורג מעל קו המגמה 

גבוהים כאשר הם נבחנים לאורך תקופה  בישראלההשערה שמחירי הצריכה 

 . ממושכת

כי יש להניח רחב  שניםטווח השוואתית של רמת המחירים לאורך  הלצורך בדיק

כדוגמת  ,ממשתנה מושמט אלא מבטאת "רעש לבן" סטיית התקן אינה נובעת

. תחת התנודתיות המחזורית הצפויה על פי חוק המחיר האחיד בגרסתו החלשה

באמצעות מבחן סטטיסטי  1995–2014השנים לאורך מחירי הצריכה נבחנו הנחה זו 

שרמת  בבדיקה נמצא 15.ועל בסיס היסוד להנחה הנדרשתבכפוף להסתייגויות  ,וסףנ

                                                        
. הופכי של הגבול העליוןערך המצוי בהוא ו ,הגבול התחתון אינו מוצג כאן מטעמי נוחות  14

ול התחתון הגב, כלפי מעלהאחוז  15כאשר הגבול העליון עומד על חריגה של  כך למשל
 ז.אחו 15יקבל ערך שלילי של 

מחירי הצריכה לאורך שנים רבות היא  ה השוואתית שלהדרך המקובלת לבדיק  15
השפעות קבועות עבור מדינה ושנה. החיסרון בעלת באמצעות הרצת רגרסיה אחת 

הטמון בכך הוא אובדן חלק מהאינטראקציה עם הזמן. מסיבה זו יש יתרון להרצת 
השאריות של הרגרסיות באמצעות מבחן סטטיסטי בחינת הרגרסיה לכל שנה בנפרד, ו

כדי להיעזר בתוצאות החוזרות של הרגרסיות יש להניח כי כאמור, נפרד בשלב שני. 
אלא  ,סטיית התקן איננה נובעת ממשתנה מושמט המתואם עם הטעות המקרית

של  מוקיואת  דוקשנועדו לבמבטאת "רעש לבן". כדי לבחון הנחה זו נערכו מבחנים 
. )מבחנים מסוג דור ראשון ושני(על השאריות של הרגרסיות  נלאיחידתי בנתוני פשורש 

. אי לכך, ההנחה כי שאריותשל ה סטציונריותלהשערת ה ה תמיכהנמצאבמבחנים אלו 
 נראית סבירה. משתנה מושמט המתואם עם הטעות המקרית סטיית התקן אינה נובעת מ

, Mann-Whitneyמסוג פרמטרי -אמבחן  נערךשוואת מחירי הצריכה לאורך זמן לצורך ה
מתוך התפלגות  התפלגות המיקום של ישראל ברגרסיות השונות התקבלבוחן האם הה
. הנחת בכל פעם אחתמול מדינה מדינה אחרת במדגם. המבחן נערך דומה לזו של ה

והמבחן  ,היא שהמיקום של מדינה בכל רגרסיה נלקח מתוך התפלגות מסוימתהמוצא 
הבדל בין היא שאין השערת האפס  מדינות הן שונות.שתי תפלגויות בין בודק האם הה

 5, ולפי המבחן מתקבל שניתן לדחות את ההשערה ברמת מובהקות של המדגמים
 .ב'2מדינות ההשוואה המוצגות בתרשים  32מתוך  29אחוזים עבור 
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מדינות ההשוואה המוצגות בתרשים  32מתוך  29-בישראל גבוהה יותר מ המחירים

  16.המדינות יפן, צ'ילה ומקסיקו( למעט)אחוזים  5ברמת מובהקות של ב' 2

רמת המחירים בישראל גבוהה ביחס למדינות מחזקת את ההשערה שתוצאה ה

, בתקופות ההחלשבגרסתו  חוק המחיר האחידבהתאם ל ;באופן מבני OECD-ה

באופן משמעותי ובתקופות אחרות מפותחות ממדינות מסוימות ישראל יקרה 

, בהינתן ההכנסה יותר לרמה במדינות המפותחות דומהאחרות רמת המחירים 

  לנפש.

מדינות , ומדרגים את גרפי אופןב תוצאה זו ב' מציגים4-א' ו4תרשימים 

לפי סטיית התקן הממוצעת מאומדן הרגרסיה. מיקומה של ישראל  ההשוואה

(. 'א4)תרשים ממוצע ארוך הטווח של רמת המחירים העיד על מבהשוואה זו 

עבור תקופת ו החל מהמחצית השנייה של שנות התשעיםהסטייה מהרגרסיה מוצגת 

 בישראל מחירי הצריכה הפרטית ,ההשוואה על פי 2000.17–2014: נוספת זמן

  ., בהינתן רמת ההכנסהיפן למעט המדינות ליתר ביחס היםגבו

מציג את הדירוג של ישראל ביחס ליתר המדינות עבור כל שנה ב' 4תרשים 

מדינות  32מתוך  30-מקום הב 1995כך למשל ישראל מדורגת בשנת  .בנפרד

כאשר , ( זולים יותרלמעט שתיים)מדינות ה כל יתרהמחירים ב, כלומר השוואה

כי ישראל מדורגת בקצה מהתרשים מתברר . בחשבון את ההכנסה לנפשמביאים 

באופן לפי הסטייה מרמת המחירים הצפויה מדינות ההשוואה דירוג העליון של 

 .השנים שנבדקועקבי למדי לאורך 
  

                                                        
נדחית גם אינה כי אין הבדלים בין המדינות ברמת מובהקות של אחוז אחד ההשערה   16

  עבור פורטוגל.
ההשוואה מוצגת גם עבור התקופה שלאחר תחילת שנות האלפיים מאחר שבתקופה זו   17

גמשת ה חלו כמה שינויים מבניים במשק הישראלי ובחו"ל, ובהם התייצבות האינפלציה,
 , השלמת תכנית חשיפת המשק לייבוא מתחרה וייסוד גוש האירו. משטר שער החליפין
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 א'4תרשים 
 רמת המחירים העודפת לפידירוג מדינות ההשוואה 

 סטיית תקן, ממוצע רב שנתי*דירוג הסטייה מאומדן הרגרסיה ביחידות של 

  ,OECDמדינות  32אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה במדגם של * 
 ללא ארצות הברית ולוקסמבורג.

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 לאומית-קרן המטבע הבין ,OECDנתונים: 
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, 2004–2007הירידה במחירי הצריכה היחסיים בשנים אפשרות אחרת להסבר 

. משמעותו של המקומי השוק שינוי במבנה התחרותי שלהיא  מלבד פיחות השקל,

שבירת הקשר בין שער החליפין הנומינלי האפקטיבי ובין הסטיות  הואכזה  ישינו

לעיל, הקשר בין שער החליפין  3כפי שניכר בתרשים אולם . אומדן הרגרסיהמ

שינוי  כרלא ניו ,הנומינלי לרמת המחירים נותר הדוק לאורך כל התקופה הנבדקת

הנמוכה יחסית רמתם ש אפשרותחזקת התמ במתאם בשנים המדוברות. לאור זאת

 Ecksteinנוסף על כך,. שקלזמני בפיחות מוסברת בבשנים אלו של מחירי הצריכה 

and Friedman (2011) מן  שער החליפין הריאליחרג  2005–2007 כי בשנים מוצאים

 מחירי בין תאמההשה לוודאי קרוב לפיכך, 18.משקל וויישהגדרות השונות של ה

                                                        
הגדרות לשיווי משקל של שער החליפין הריאלי. לפי אחת הגישות, שיווי יש כמה   18

 המשקל מוגדר כשער המאזן את החשבון השוטף ותלוי גם בשינויים בגורמים
הפריון היחסי של המגזר , משקל הצריכה הציבורית בתוצרפונדמנטליים בכלכלה, כגון 

 )ביחס למגזר הבלתי סחיר( ותנאי הסחר.הסחיר 

 ב'4תרשים 
המיקום היחסי של ישראל בדירוג רמת המחירים המתוקננת להכנסה 

 *OECD ,2014–1995מדינות  32ישראל לעומת  ,הסטייה מאומדן הרגרסיהדירוג 

 

 ולוקסמבורג. אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה, ללא ארה"ב* 

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 לאומית-קרן המטבע הבין ,OECDנתונים: 
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אלא  ,המקומי בשוק מבני משינוי נובעתההכנסה בשנים אלו אינה  לרמת הצריכה

  .הריאלי החליפין שערב פיחות חולףמ
 ל"לחו ביחס הגבוהה המחירים רמתכי  לחזק את הטענהבאופן דומה אפשר 

 .הריאלי החליפין שער של יתר ייסוף ידי על מוסברתאינה  האחרונות בשנים

Eckstein and Friedman (2011) מהווה 2008 בשנת המטבע שהתחזקות מוצאים 

 אינם, והמידה על יתר מופחת היה שהמטבע שנים לאחר משקל לשיווי חזרה

 מראהלעיל  2 תרשיםכמו כן,  2009.19–2010 בשנים יתר לייסוף עדויות מוצאים

 להניח וקשה ,האחרונות השנים שבע בכל המגמה מקו חורגת מחיריםה שרמת

 במצב של שיווי מרמתו הריאלי החליפין שער של ממושכת כה שתהיה סטייה

  20.משקל

 25 מתוך בארבע רק ,הנומינלי החליפין בשער התנודתיות למרות, יתרה מכך

סביר  ,לכך אי. קו המגמהל בסמוך מצויה הייתה המחירים רמת האחרונות השנים

שהחריגה של ישראל ממגמת הקשר בין מחירי הצריכה להכנסה לנפש נעוצה  יותר

נובעת בעיקרה  הואינ בתופעה ארוכת טווח הקשורה לגורמים המבניים של המשק,

  .2008בשנת  השקלמייסוף 

 מידת על צביעהה ייבואתחום הב חסמים והסרת התחרות להגברת הוועדה

 בשנת השקל שהתחזקות אפשרותה את התעלהו ,בואיהי במקטע גבוהה ריכוזיות

 .(16 , עמ'2014 ,הכלכלה משרד) בואיהי מחיריב תואמת הוזלהל תורגמה לא 2008

 מחירי רמת מדוע אופן חלקיב להסביר יכולה, הטעונה בדיקה נפרדת, זו השערה

 . השקל התחזקות טרםזו שנצפתה ל יותר קרובה אינה היחסיים הצריכה

 הפרטית הצריכה מרכיבי. 3

 בהשוואה גבוהים בישראל המחיריםכי  ו חיזוקים להשערהבסעיף הקודם נמצא

 ,התמונה את להשלים כדי .כשמביאים בחשבון את רמת ההכנסה אחרות למדינות

השנים  15-ב השונים הצריכה רכיבי של במחיריהם שחלו יםשינויהבסעיף זה ייבחנו 

  .האחרונות
                                                        

 2009 בשנת המידה על יתר מופחת, 2008 בשנת מיוסף היה השקל כי מוצאים החוקרים  19
 .2010 בשנת המשקל שווי לרמת ובסמיכות

משיווי משקל של הטווח סטייה המשך הזמן עד לדעיכת מחצית  Rogoff (1996), על פי  20
מחקרים מאוחרים יותר הצביעו על משך זמן קצר יותר של  .שנים 5עד  3הוא הארוך 

מוצא שכרבע מהסטייה מתפוגגת לאומית -הביןכשנתיים וחצי. מחקר של קרן המטבע 
מציגים סקירה של  Chortareas and Kapetanios (2009). (Ricci et al., 2008)בתוך שנה 

 הממצאים האמפיריים בנושא.
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 מדד המחירים לצרכןמציג את התפתחות הקטגוריות הראשיות של  5תרשים 

מתחילת העשור אחוז  32עומדת על  האינפלציה המצטברת .2000–2015בשנים 

של בנק  יציבות המחיריםליעד ה אמצע –בממוצע  לשנהאחוזים  2-ככלומר הקודם, 

 .אחוזים בשנה 1–3, העומד על ישראל

מוצרים שהתייקרו איזון בין  של היא תוצאההעלייה המתונה במדד המחירים 

מנגד ו – דירהואחזקת דיור שירותי  ,בעיקר סעיפי המזון –בשיעור גבוה יחסית 

ריהוט וציוד  ,הלבשה והנעלהאחרים, כגון הוזלה בסעיפים התייקרות מתונה או 

לייבוא  ואלת מוצרים וחשיפת קבוצבעיקר מהגלובליזציה וההוזלה נובעת  .לבית

 21.במהלך שנות התשעים

                                                        
ירדו גם במדינות רבות אחרות,  ( מוצא שמחיריהם של רכיבים אלו2015בנק ישראל )  21

 בישראל הירידה הייתה משמעותית יותר. אולם
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 5תרשים 
 2000–2014שינוי במרכיבי מדד המחירים לצרכן, 

 100=2000מדד: שנת 

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



 269  פרספקטיבה היסטוריתלאומית: -יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין

 

רמת הסחירות של את השינויים במדד המחירים לצרכן לפי  מציג 6 תרשים

-הבין בשוק בהם לסחור שניתן ושירותים מוצרים הם סחירים מוצרים 22.המוצרים

 המקומי בשוק נמכרים סחירים-לא מוצרים , ואילווהנעלה הלבשה כגון לאומי,

 . דיור שירותי למשל בלבד,

עלו בשיעור גבוה יותר מהמדד סחירים -מהתרשים עולה שמחירי המוצרים הלא

מחירי בממוצע מדי שנה. ים אחוז 2.6-ככלומר , אחוז 43ה מצטברת של יעלי :הכללי

  .בשנה כאחוזשהם , במצטבר אחוז 16 :המוצרים הסחירים עלו בשיעור נמוך יותר

 נעוצה המחירים מעליית ניכר חלקש היא אלו מנתונים העולה המסקנה

 קרוב שהם ,המזוןו דירהה אחזקת, הדיור פיסעיב ובפרט סחירים בלתיה במוצרים

 במידה תואמת זו מגמה כי נראהההוצאות של משק בית ממוצע.  מהרכב מחציתל

 הסחירים המוצרים להוזלת פעל אשר ,האחרונות בשנים השקל ייסוף את מסוימת

 .סחירים-הלא למוצרים ביחס
 

  

                                                        
 החלוקה נערכת בבנק ישראל ומתפרסמת באופן תדיר.  22
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 כמקרה בוחן ענף המזוןב מת המחיריםר

עשויה ללמד על בשנים האחרונות תעשיית המזון הישראלית ההתפתחויות בבחינת 

. ביחס לחו"ל שק הישראלימחשיבותה של התחרות לקביעת רמת המחירים ב

ומספר קטן של חברות מקומיות גדולות מספקות את , ריכוזית למדיתעשייה זו היא 

  .(2012)מוניטור,  המזון הנמכר בארץמרבית 

בראשית שנות התשעים יושמה במשק הישראלי תכנית חשיפה הדרגתית 

כגון  ,הובילה לעלייה משמעותית בהיקפי הייבוא של מוצרים שונים, והיא לייבוא

שיעור הייבוא של מוצרי המזון נותר נמוך  . לעומת זאת,הנעלה, הלבשה וריהוט

(. 7ן )תרשים בלבד מסך ההוצאה הפרטית על מזואחוז  16מאוד, ועומד היום על 

  

   

   

   

   

   

   

                                

                                 

               

                            

 6תרשים 
 סחירותשינוי במדד המחירים לפי קבוצות 

 100=2000מדד: שנת 

לאומי, -* מוצרים ושירותים סחירים הם אלו שניתן לסחור בהם בשוק הבין
כגון הלבשה והנעלה, ואילו מוצרים בלתי סחירים נמכרים בשוק המקומי 

 .בלבד, למשל שירותי דיור

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 לסטטיסטיקה נתונים: הלשכה המרכזית
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בתחום מקסימום מכסות  ריבוימ ,היקף הגנות המכסשיעור הייבוא הנמוך נובע מ

  23.בענף תקינה ובדיקות תקן, ומריבוי כללי מוצרי המזון והחקלאות

 ,ה מהירה במחירי המזוןעליי במהלך המחצית השנייה של העשור הקודם נצפתה

למשל, ת מחירי הדיור למשק הישראלי )בניגוד לעליייחסית תופעה ייחודית 

את מראה  8תרשים . (המשבר הפיננסישלא חוו את  למדינות נוספות המשותפת

עלייה  , וניכרת בויתר המדינות המפותחותעומת התפתחות מחירי המזון בישראל ל

 . 2006החל משנת בישראל חריגה במחירי המזון 

 

                                                        
נמצא כי התקנים הרשמיים בתחום המזון  2014בבדיקת משרד מבקר המדינה בשנת   23

מבקר המדינה, לאומיים )דוח -אינם תואמים את התקנים הביןמקורם בישראל, והם 
הנבדלים מהתקנים במשקים גדולים  ,מקוריים יצירת תקנים לש(. מדיניות 2014

 יבוא מתחרה.יה חסם לונפוצה גם בתחומים נוספים ומהו ,אחרים
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 7תרשים 
 1995–2011שיעור הייבוא מכלל הצריכה, 

 ת הוצאהיכאחוז מכל קטגורי

 איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מראה כי העלייה במחירי המזון לוותה בעלייה בתשואה על ההון,  9תרשים 

  24.כלומר עלייה בשולי הרווח בענף
 

  

                                                        
 וניטסינקבעים לפי הסכומים המגיעים לידי יצרנים/יבואנים, המקטע המחירי המזון   24

 .וניעקמוהשוק ה
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110

   

1999 2002 2005 2008 2011 2014

                       

                    -G7

             -OECD

 8תרשים 
  1999–2014, מדד מחירי המזון

 100=1999מדד: שנת  ;7G-ומדינות ה OECD-ה ישראל לעומת ארה"ב, ממוצע

 גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מקור:
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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אך הוא אינו יכול  ,שוק שאינו תחרותי יכול להסביר רמת מחירים גבוהה

עליית מחירי המזון לצד עלייה מחירים. אי לכך, רמת הבמתמשכת להסביר עלייה 

בשולי הרווח יכולים להצביע על שינוי במבנה התחרותי של הענף, ואכן יש כמה 

הוועדה לבדיקת התחרותיות בשוק מוצרי המזון הצביעה על עדויות לכך. כך למשל 

כגורם  2006ידי שופרסל בשנת ב ורכישתה "קלאבמרקט"התמוטטותה של רשת 

משרד )הקמעוני  גזרמבתחרותיות ולעליית מחירים במרכזי אשר הוביל לירידה 

כמו כן, בשנה זו הוחמרו נוהלי משרד הבריאות לייבוא מקביל של  (.2012הכלכלה, 

 25מוצרי מזון, במסגרת שינויים שנערכו במשטר הפיקוח בעקבות "פרשת רמדיה".

ן ערוץ הייבוא שלא דרך היבואנים הבלעדיים מהווה איום תחרותי על יצרני המזו

על פי טענה אחרת,  26הגבלתו סייעה לעליית שולי הרווח בענף.שתכן ייהמקומיים, ו

                                                        
 http://www.chamber.org.il/media/148001/paralel.pdfראו:   25
המליצה ועדת לוקר לאפשר ייבוא מקביל של מוצרי מזון יבשים שאינם  2014בשנת   26

 רגישים )רפורמת הקורנפלקס(. ראו החלטת הממשלה בנושא: 
http://www.pmo.gov.il/secretary/govdecisions/2014/pages/dec1169.aspx  
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 9תרשים 
 1998–2011 התשואה להון* בענפי התעשייה והמזון,

 בענף כאחוז ממלאי ההון

 .*בניכוי הגרט

 (2014)מקור: דוח בנק ישראל 

http://www.chamber.org.il/media/148001/paralel.pdf
http://www.pmo.gov.il/secretary/govdecisions/2014/pages/dec1169.aspx
http://www.pmo.gov.il/secretary/govdecisions/2014/pages/dec1169.aspx
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הובילה לשינוי אסטרטגי בענף  2008מכירת "תנובה" לקרן "אייפקס" בשנת 

( 2012פרידמן ) 27ולמדיניות מקסום רווחים אגרסיבית יותר מצד תאגיד המזון.

 ,במוצרי חלבנפתח פער בין מחירי הצרכן למחיר הסיטונאי  2008בשלהי מראה ש

 (. בנספחים 3נ'תרשים )השוואה זו מוצגת ב 2011הפער נסגר עם פרוץ המחאה בקיץ ו

ן על פי שיעורן מסך ההוצאה של משקי קבוצות מוצרי מזו משווה 10תרשים 

ציר האופקי(. ניתן ה) מזון המיובא בקבוצהמול שיעור האנכי( הציר הבית על מזון )

ר עיק. יותר, שיעורי הייבוא נמוכים יחסיתנצרכות הבקבוצות המזון כי  ראותל

בקטגוריות מוצרי קמח ודגנים, בשר  היאההוצאה הפרטית על מזון בישראל 

שיעורי הייבוא ש קבוצות – פירות טריים, חלב ומוצריו, ומשקאות קלים ,ומוצריו

הן גבוהים יותר, בלעומת זאת, קטגוריות המזון ששיעורי הייבוא  .נמוכים מאוד בהן

מסך ההוצאה הפרטית על יחסית נתח קטן  תופסות ,למשל סוכר ומוצריו ודגים

 חלק הארי של סל המזון תלוי בעיקר ביצרנים המקומיים.ש המשמעות היא. מזון

                                                        
 2014רכישה זו הניבה תשואה גבוהה לקרן "אייפקס" כאשר "תנובה" נמכרה בשנת   27

 לחברת "ברייטפוד". 
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 10תרשים 

 2011שיעור הייבוא מכל קבוצת מזון וחלקן של הקבוצות בסך ההוצאה על מזון, 

 החברתית בישראלמקור: איתן רגב, מרכז טאוב לחקר המדיניות 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 מסקנות. 4

וצר לנפש ביחס לתלאורך זמן  OECD-בישראל וב הפרטית הצריכה מחירי השוואת

לאומית -ןבהשוואה ביגבוהה  בישראל םמחיריה רמתש עלה ראיות תומכות לכךמ

של  ניםהש את רק מאפיינתהיות שרמת המחירים הגבוהה אינה  .רבות שנים זה

מדובר כנראה בתופעה  ,2008-ב העולמי המשבר פרוץ לאחר השקל ותהתחזק

  . השקלמגמת ייסוף מבעיקרה  תנובע הואינ ,שקשורה לגורמים המבניים של המשק

שחלה  המחירים עלייתמ ניכר חלקש מגלה השונים הצריכה ברכיבי התבוננות

, כמו סחירים הבלתי המוצרים מחירימ נובעת האלפיים שנות מתחילתבישראל 

פי הצריכה סעיבו ,יותר מתונה הייתה הסחירים המוצריםעליית מחירי  .דיורמזון ו

 מחירים ירידת נרשמה אף – לבית וציוד ריהוט ,והנעלה ביגודכמו  – בואישנחשפו לי

חלה  –שיעורי הייבוא נמוכים יחסית שבו  –ענף המזון בלעומת זאת, . משמעותית

מהירה יחסית, ככל הנראה בשל שינוי במבנה התחרות המקומית. עליית מחירים 

 בהשלמת חשיבותה את מדגישיםאלו, כמו גם מחקרים קודמים בנושא,  ממצאים

רווחת  שיפורו מחירים הפחתת, התחרות להגברת כאמצעי בואילי המשק חשיפת

 .בישראל הצרכן

 ,מחולשות נקייה אינה ל"לחו ביחס הצריכה מחירי השוואת כי הדגישל חשוב

 לבחון ראוי אור זאת,ל .החליפין שער של ברמתו רבה במידה ותלוית וצאותיהות

 .נתונה לשנה להתייחס לאו ארוכה תקופה במשך הצריכה מחירי התפתחות את

ירים המח לבחון את רמתככל הידוע,  ,ניסיון ראשון אהבדיקה המוצגת כאן הי

ולכן מהווה נדרשות דיקה זו נשענת על הנחות אך גם ב רבות, בישראל לאורך שנים

 את לבחון יש . כמו כן,בנושא זההמשך מחקר ויש מקום ל ,ראיה תומכת בלבד

 דיקתלב שהוקמו הוועדות .המחיה יוקר על מכבידים אשר המבניים הגורמים

 שננקטוחיוביים  לצעדים דוגמאות ןה יבואיה ובמקטע המזון בענף ההתחרויות

 מסתכמת אינה המקומי בשוק התחרות הגברתש לציין יש לצד זאת, .זה בכיוון

 להבטיחו דומיננטיים יבואנים מצד שוק כוח ניצול למנוע וצריך גם ,בואילי חשיפהב

  .השיווק ברשתות תחרות של נאותה מידה
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R²=      

                   
                 

              

 1נ'תרשים 
 2011והשכר השנתי,  הקשר בין מחירי הצריכה הפרטית

 OECDמדינות  27

 .שכר ברוטו למשרת שכיר* 

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

  OECDנתונים:
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 2נ'תרשים 
2011, הקשר בין מחירי הצריכה הפרטית וההכנסה החציונית הפנויה

 OECDמדינות  26

 .OECD-הגדרת הההכנסה החציונית הפנויה על פי * 

מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

  OECDנתונים: 
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חלב ומוצרי חלב והמחיר  מציג את התפתחות המחיר לצרכן של 3נ' תרשים

המיוצג על ידי מדד תפוקת התעשייה של מוצרי חלב וגלידה. ניתן הסיטונאי, 

באופן  ותפתחההמחירים הסיטוניים והמחיר לצרכן  2005–2008שבשנים להבחין 

נסגר עם פרוץ המחאה החברתית  והוא ,יםנפתח פער בין המחיר 2009דומה. בשנת 

(. הנתונים שלאחר שנת 2012הוצגה לראשונה אצל פרידמן ) שוואה זוה. 2011בקיץ 

 שנערך בשנה זו.השינוי בסיווג ענפי המשק אינם מוצגים כאן בעקבות  2013

 3נ'תרשים 
2005–2012המחיר הסיטונאי והמחיר לצרכן של חלב ומוצריו, 

מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

  OECDנתונים: 
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 למחיר בשקלים מקומי צריכה סל מחיר בין המחירים יחס את מציג 4נ' תרשים

 החליפין שער ואת ,(האדומה העקומה) בדולרים ארצות הבריתב הצריכה סל

 באמצעות נערכת מדינות בין הצריכה מחירי השוואת(. הכחולה העקומה) שקל\דולר

 נמוכה הכחולה העקומה כאשר .המטבע שער לבין הסלים מחירי יחס בין חלוקה

 שער נדרש 2014 לשנת נכון. ולהפך –ארצות הברית מ יותר יקרה ישראל ,מהאדומה

 זהים יהיו בישראל הפרטית הצריכה שמחירי כדי לדולר שקל 4.35-כ של חליפין

 . ארצות הבריתב הצריכה מחירי לרמת

   

   

   

   

   

   

   

                                                    

                   

                         

 4נ'תרשים 
שער החליפין היציג ושער החליפין של מחירי הצריכה*

 2014–1990 

בין מחיר סל צריכה מקומי בשקלים למחיר סל הצריכה בארה"ב.* יחס החלוקה 

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
  OECDנתונים:
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 2014לנפש,  התוצר באמצעות הצריכה לוג מחירי של האמידהתוצאות  .1נ' לוח
 מבורג()ללא ארה"ב ולוקס OECDמדינות  32

 ערך קטגוריה

GDP per capita/103 0.026 
 (0.002)* (סטיית התקן)

GDP Per capita squared/107 -0.001 
 (0.000)* (סטיית התקן)

Constant 3.91 
 (0.049)* (סטיית התקן)

Root MSE 0.079 

Sample size 32 

R-squared 0.923 

Mean GDP Per Capita 
 (in current USD thousands) 

39.29 

Standard deviation GDP per capita 21.13 

Mean PPP for private consumption 107.40 

Standard deviation PPP  
for private consumption 

28.96 

 .1%-רמת המובהקות הסטטיסטית קטנה מ* 

 מקור: גלעד ברנד, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

  OECDנתונים:
 
 

  



 281  פרספקטיבה היסטוריתלאומית: -יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין

 

  מקורות

, 1988-2000 היבוא הרכב על והשפעתה החשיפה תכנית (,2003לכסנדר )א, אלברט

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה, 3נייר עבודה מס' 

 ההתפתחויות המפותחות", למדינות ישראל בין המחירים פער, "(2012ישראל ) בנק

 .2011 דצמבר עד ספטמבר – האחרונים בחודשים הכלכליות

 . 2012 ישראל בנק דוח (,2013) ישראל בנק
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  תל משקי הביענטל המס ב השינוי
 2011-ל 2003ן בי

 משה חזן

 תקציר

בין שונים עשירוני הכנסה ב על משקי בית בנטל המסשחל פרק זה בוחן את השינוי 

נטל  2011-והן ב 2003-בהן . 2011בין ו ,יתלא, שנת "השבר" במדיניות הפיסק2003

תוך ההכנסה ברוטו, עלה עם ממוטל על הכנסה המס הישיר, המוגדר כאחוז המס ה

מתוך  מוטל על צריכהנטל המס העקיף, המוגדר כאחוז המס ה מנגד .ההכנסה

יחס בין כלל סך נטל המס, המוגדר כ בשתי השניםירד עם ההכנסה.  ,ההכנסה נטו

לעשירון  התחתוןירד מהעשירון  רוטו,ב ת משק הביתהכנסל יםהמס תשלומי

 לענטל המס הכולל  2011-ב השני, נותר כמעט קבוע עד העשירון השביעי ואז עלה.

הירידה לא אולם , 2003-מאשר בהיה נמוך יותר  משקי הבית בכל עשירוני ההכנסה

, התפלגות ההכנסות נטל המס פחת באופן משמעותי יותר בקצותהייתה אחידה. 

אחיד יותר בין משקי הבית.  ועקב כך נעשה –התחתון והעליון קרי בעשירון 

נהנו מהקלה  (5עד  1הנמוכים יותר ), משקי הבית בעשירונים יםמוחלטמונחים ב

 10 עד 8משקי הבית בעשירונים ואילו , בנטל המס לחודש שקלים 430עד  130-של כ

הפיכתו של המס . בנטל המס לחודש שקלים 2,500-ל 800בין  שנעה נהנו מהקלה

את  ,ואף הגדילה ,מרהיש 2003-בהשוואה ל 2011-בפחות הישיר לפרוגרסיבי 

 הפערים בהכנסה נטו בין משקי הבית השונים. 

 

  

                                                        
   ,כלכלי; מוסד שורש למחקר אוניברסיטת תל אביב ,בית הספר לכלכלהד"ר משה חזן-

 .חברתי
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 מבוא

מצבן הכלכלי כי "מעמד הביניים נשחק" וכי בדיון הציבורי חוזרות ועולות הטענות 

כלל של השכבות החלשות הורע. מדיניות הממשלה יכולה להשפיע על הרווחה של 

בעיקר דרך ההוצאה הממשלתית ודרך  ,ה שונותישל שכבות אוכלוסיו משקי הבית

עדו את הירידה החדה בהוצאות הממשלה משנת יהמס. עבודות קודמות ת מערכת

דון בשאלת י. פרק זה יצוץ זהעקב ק והצביעו על הפגיעה בשכבות החלשות 2003

ההשפעה של מדיניות המיסוי, כלומר הכנסות הממשלה, על משקי הבית. הפרק 

 ,, שנת "השבר" במדיניות הפיסקאלית2003בוחן את השינוי בנטל המס שחל בין 

כי כל הם . הממצאים העיקריים של משק הבית הכנסההלפי עשירוני  ,2011בין ו

קרב ביתר שאת בהורגשה  המסהירידה בנטל אולם , משקי הבית נהנו מהקלה בנטל

  .אבסולוטית, הן באופן יחסי והן שלושת העשירונים העליוניםמשקי בית ב

קרשאי -שתי עבודות קודמות בחנו את נטל המס לפי עשירוני הכנסה. ביבי

)שיעור המסים ישיר הנטל הבין  חלוקההבחנה את נטל המס הכולל, ואת  (2005)

)שיעור המסים המוטלים  עקיףהנטל להמוטלים על הכנסה מתוך ההכנסה ברוטו( 

בלבד.  2003שנת עבודתה ניתחה את , אולם על צריכה מתוך ההכנסה נטו(

, ואף 2012-ו 2001השנים את אותו הנושא עבור גם הוא חן ( ב2015סטרבצ'ינסקי )

מתמקד בעבודתו ם הניתוח אולחילק את משקי הבית לפי עשירוני הכנסה, 

להשלים את נועד  פרק זה. במדיניות המסים הרצויה לעשור הקרוב בראי הצמיחה

 .מנקודת מבטם של משקי הבית בעשירוני ההכנסה השוניםהתמונה 

 : תמונת מאקרו2013-ל 2003 התפתחות נטל המס בישראל בין .1

ה דרכים. ראשית, כאמור, מדיניות הממשלה משפיעה על רווחתם של האזרחים בכמ

של קבוצות  תןמשפיעים על רווח התוחלוק הממשלההכוללת של היקף ההוצאה 

רווחת , הממשלה יכולה להשפיע על שונות באופן דיפרנציאלי. שנית אוכלוסייה

גובה המסים דרך השפעה שלישית היא קביעת ידי רגולציה.  הקבוצות השונות על

 . םתמהילו

 2003בשנת אחוז  50.2-הממשלה בתוצר מתקציב של חלקו פחת בעשור האחרון 

תקציב ( ניתחו בהרחבה את השינויים ב2012. דהן וחזן )2013בשנת  אחוז 41.3-ל

התמונה העולה מעבודתם . 2009-ל 1995ואת השינוי בהרכב הוצאות הממשלה בין 

על ומצביעה  ,2003-כי הירידה החדה בחלקה של הממשלה בתוצר החלה ב מראה
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היא חריפה ביותר הפגיעה הרמת השירותים הציבוריים. ב עותיתמשמ פגיעה

 על השכבות החלשות. השפיעה בעיקר פגיעה זו לפיכך, . הרווחהבהוצאות בתחום 

. גבתההממשלה סך המסים שגם פחת  ,הממשלה במקביל לירידה בהוצאות

, הנמדד כסך המס מתוך נטל המסירד  2013-ל 2003מראה כי בין השנים  1 תרשים

  2013.1-באחוז  30.6-לו 2011בשנת אחוז  30.9-ל 2003-באחוז  34.3-מ, מ"גהת

 ,אוכלוסייהמקובל לחשוב כי הפחתות מסים מיטיבות עם השכבות החזקות ב

ממשלתיות נהנה כלל ההוצאות המשלמות את מרבית המסים, ואילו מ הןשכן 

כמו תשלומי  ,שכן חלק מהשירותים ,האוכלוסיות החלשותבעיקר ואולי  –הציבור 

גם להרכב המסים יש . יתרה מכך, ישירות להן מיועדים ,רווחה או סיוע בדיור

כלומר הם פרוגרסיביים, , המוטלים על הכנסה ,מסים ישירים חשיבות בהקשר זה.

נופל על השכבות המס הישיר קר נטל יעעולה עם גובה ההכנסה. לפיכך, שיעורם 

כיוון שהשכבות מלים על צריכה. מוט ,לעומת זאת, החזקות. מסים עקיפים

 ומסים אל, על צריכה –ה לוולעתים את כ –הכנסתן החלשות מוציאות את רוב 

נטל בנושאים משקי בית בעשירוני ההכנסה התחתונים נוטים להיות רגרסיביים: 

לפיכך, כדי לבחון את ההשפעה על משקי  מס עקיף גבוה יותר מהשכבות החזקות.

 מסים ישירים לעקיפים.יש להבחין בין לפי עשירונים הבית 

, הופחתו מסי ההכנסה אלפייםבמהלך שנות ה, תרשיםבכפי שניתן לראות 

. שיעור המס 2013-ב םאחוזי 10.9-ל 2003-תוצר ב אחוזי 13.2-פחת מושיעורם 

בשנת  זאחו 19-ל 2003בשנת אחוז  31-עבודה ירד מהכנסות מהשולי הממוצע על 

2011 Hercowitz and Lifschitz, 2015)) . שינויים נוספים במדיניות המס הישיר

 ,בפרט. )ועדת טרכטנברג( כלכלי-ועדה לשינוי חברתיוהבעקבות המלצות נערכו 

 למדרגת המס הגבוהה ביותר שנוסף ,אחוזים 2בשיעור של  מס יסף נהגלראשונה הו

 800,000-מ יותרהרף עמד על ) מכל המקורותוטל על הכנסות גבוהות במיוחד הו

 .3ניתנו נקודות זיכוי נוספות לאבות לילדים עד גיל  ,כן (. כמו2012-ב בשנה שקלים

אלו על נטל המס של עשירוני  םשינויי ם של( הראו את השפעת2012קמחי ושרברמן )

לא הושפע  תחתוניםכנסה ההכך למשל, נטל המס של שלושת עשירוני ה כנסה.הה

 :כלל מהשינויים. מנגד, נטל המס הישיר של עשירונים גבוהים יותר עלה במקצת

בעשירון  נקודות אחוז 1.2כמעט בעשירון החמישי ונקודות אחוז  0.2-פחות מ

 יסף.ה, בעיקר בגלל הוספת מס העליון

                                                        
סך המסים מורכב ממסים עקיפים, ממסי הכנסה ומתשלומים למוסד לביטוח לאומי.   1

אחוזים  5.1-ל 2003אחוזי תוצר בשנת  5.8-תשלומי הביטוח הלאומי בישראל ירדו מ
תשלומי הביטוח הלאומי יתווספו . בחישוב נטל המס על משקי בית בפרק 2013בשנת 

 את המס הישיר.  למסי ההכנסה, ויחד הם יהוו
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ניתן לראות  תרשיםמציג את המסים העקיפים. מה 1, תרשים לצד מסי ההכנסה

תוצר אחוזי  15.3-מ :ה יותרמתונהירידה אם כי פחתו בתקופה זו,  אלומסים גם כי 

 . 2013-באחוז  14.6-ו 2011-אחוז ב 15.1-ל 2003-ב

כללית על ירידה  1תרשים אם כן, בסך הכל מצביעים הנתונים המוצגים ב

ועל הפחתה גדולה יותר של מסים ישירים לעומת מסים עקיפים.  ,בגביית המסים

טיבה בעיקר עם יהטענות כי ההקלה בנטל המס ה תואמת אתתמונת מאקרו זו 

אינם מאפשרים לומר בוודאות  ונתונים מצרפיים אלעם זאת, השכבות החזקות. 

אינם מאפשרים  הםהנהנים העיקריים מהשינוי בתמהיל המסים. יתרה מכך,  הםמי

הסעיף הבא . האוכלוסייהלכמת את השינוי בנטל המס בין השכבות השונות של 

 סוק בעניין זה ביתר פירוט. יע
  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

        

                   

                   

8%

13%

18%

23%

28%

33%

 1תרשים 
 תקבולי מסים כאחוז מהתמ"ג

 2003–2013, *לפי סוג המס

למוסד לביטוח לאומי אינם נכללים במסים הישירים, בשל שיטת  * התשלומים
 , אולם מובאים בחשבון בסך המסים.OECD-החישוב ב

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 OECD נתונים:
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2011-ו 2003הכנסה בשנים הנטל המס בין עשירוני  חלוקת. 2

בין  2על משקי בית בעשירוני הכנסה שוניםנטל המס בשחל השינוי את  בוחן הז חלק

מיהם המרוויחים העיקריים מהשינוי במדיניות המסים בודק , ו2011-ל 2003

 ההוצאה בהגובי ותהמשמע צמצוםה החל משום שאזנבחרה  2003שנת . בישראל

  3נבחרה כמייצגת את ההווה. 2011הממשלתית, ואילו שנת 

בעוד שאת המסים הישירים שמשקי בית בחינה כזו מעלה בעיה מתודולוגית: 

מטעם הלשכה  ביתמשקי והוצאות של סקרי הכנסות אמצעות משלמים קל לאמוד ב

העקיפים אינה פשוטה. הסיבה היא מסים , אמידה של ההמרכזית לסטטיסטיקה

האם לדעת ו ,ואלו שאינןת במס ערך מוסף וחייבה ותהוצאבין  הבחיןשיש צורך ל

של מקור ארץ ה. יתרה מכך, מה שיעורו –, ואם כן הימס קניבההוצאה חייבת 

, ולפיכך לא ניתן לדעת האם הוצאה מסוימת כוללת ים הנרכשים אינה ידועההמוצר

, אמידת נטל המס העקיף בפרק להתגבר על בעיות אלו לא. כדי בוא אויבתוכה מסי י

4(.2005קרשאי )-ביביאצל מתודולוגיה שפותחה נעשתה לפי זה 

 נטל המס הישיר 

סך המסים הישירים של משקי הבית את ו ונטו( ברוטו)מציג את ההכנסה  2תרשים 

י המס הישיר כ אפשר לראות 5.(2011חירים של במ) 2003לפי עשירוני הכנסה בשנת 

 250-עולה באופן חד עם ההכנסה. עד העשירון החמישי נע סך המס הישיר בין כ

 1,600-נע בין כ הואואילו מהעשירון השישי עד העשירי  ,שקלים 1,200-לכ שקלים

 . שקלים 13,000-עד למעלה מ שקלים

נעשתה לפי הכנסה ברוטו לנפש  לאורך כל הפרק החלוקה של משקי בית לעשירונים 2
מתוקננת )בניכוי זקיפת הכנסה לדיור ולרכב(. סולם השקילות הוא זה שמשמש את 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
. אולם 2012סקר ההוצאות המעודכן ביותר שהיה זמין בזמן כתיבת הפרק הוא לשנת  3

ובחינת  – 2011המחאה החברתית, שהובילה לשינויים במדיניות הממשלה, פרצה בקיץ 
המחאה משקפת את המדיניות שהובילה למחאה. לפיכך,  שלפנימצב המיסוי בשנה 

  .2012-ולא מ, 2011הנתונים שנבחרו לצורך ההשוואה הם משנת 
והוצאה זו הוכפלה  ,ראשית חושבה ההוצאה על מוצרים ושירותים החייבים במע"מ 4

ל אחת מהשנים. שנית חושבה ההוצאה על אלכוהול, טבק, כבשיעור המס הסטטוטורי ב
בכל  הממוצעוההוצאה בכל סעיף הוכפלה בשיעור המס  ,דלק ורכישה של כלי רכב

מחושבים באופן  ,יזיה וקנסותומו אגרות נדל"ן וטלוכ ,קטגוריה. שאר המסים העקיפים
 ישיר מתוך הסקר. 

מס הכנסה, דמי  זה המסים הישירים כוללים את כל תשלומי החובה על הכנסה, ובכלל 5
 ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. 
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מערכת המס הישיר היא פרוגרסיבית. בעוד שהיחס בין ההכנסה כאמור, 

הממוצעת ברוטו בעשירון העליון להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התחתון עמד 

היחס בין . באופן דומה, 8.5-בהכנסה נטו עמד על כהמקביל , היחס 12על כמעט 

ההכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התשיעי להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון השני 

 . 4-עמד על כ ועשירונים אל של שניוהיחס בין ההכנסה נטו  ,5עמד על כמעט 

י הבית, של משקסך המסים הישירים את ו מציג גם הוא את ההכנסה 3תרשים 

 ,3בולטים גם בתרשים  2תרשים ב צגוו. הפערים שה2011הפעם על בסיס נתוני 

היחס בין ההכנסה : 2003-אי השוויון בהכנסה ברוטו פחת בהשוואה ל אולם

הממוצעת ברוטו בעשירון העליון ביחס להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התחתון 

ירון השני נותר בעינו. אולם והיחס המקביל בין העשירון התשיעי לעש ,11-ירד ל

יחס בין ההכנסה נטו בין ההותירה את  שחלה בתקופה זוהירידה בנטל המס הישיר 

 2תרשים 
 2003הכנסה חודשית ומסי הכנסה, 

 2011 שקלים שלההכנסה של משק הבית, ב ןלפי עשירו

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 מ"ססקרי הוצאות של הל נתונים:

 

             
     2 3 4 5 6 7 8 9      

3,153 4,407 5,909 7,254
9,105 10,467

12,454
14,402

17,581

26,932

802

1,172
1,610

2,278

3,366

5,196

13,430

3,412
4,753

6,437
8,056

10,277
12,076

14,732

17,767

22,778

40,362
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הגדילה את היחס בין ההכנסה נטו אף ו ,8.5-העשירון העליון לעשירון התחתון על כ

 . 4.2-עשירון השני ללבעשירון התשיעי 

שנים במציג את נטל המס הישיר על משקי בית לפי עשירוני הכנסה  4תרשים 

בין ו מוטלים על הכנסהמחושב כיחס בין סך המסים ה נטלכאמור, ה. 2011-ו 2003

נטל המס הישיר עלה  2011והן בשנת  2003הן בשנת ההכנסה ברוטו של משק הבית. 

שא בנטל הוא נ: ככל שמשק הבית עשיר יותר, בין עשירוני ההכנסהוחד רציף באופן 

אחוזים מההכנסה  7.6על עמד נטל המס הישיר עמד  2003-בגבוה יותר.  מס ישיר

משקי  אצלמההכנסה ברוטו  אחוז 11.4-במשקי בית בעשירון התחתון, עלה ל ברוטו

משפחות השייכות במההכנסה ברוטו  אחוז 33.3-גיע להבית בעשירון החמישי ו

 לעשירון העליון. 

             

3,744 5,159 6,807
8,584

10,727
12,770

14,488
17,856

21,722

32,127

1,067

1,482
2,037

3,270

5,194

11,999

3,993
5,479

7,247
9,300

11,794

14,253

16,526

21,125

26,916

44,126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         

         

 3תרשים 
 2011הכנסה חודשית ומסי הכנסה, 

 2011 שקלים שלההכנסה של משק הבית, ב ןלפי עשירו

 

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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 2003-ב מאשרהיה נמוך יותר  2011-ב, נטל המס הישיר כפי שניכר בתרשים

הישיר על משקי בית השייכים  נטל המסעמד  2011בשנת העשירונים.  לכלבקרב 

נקודות אחוז  1.4)ירידה של  אחוזים מההכנסה ברוטו 6.2 עללעשירון התחתון 

אחוזים מההכנסה בקרב משקי בית בעשירון החמישי  9-עלה לו, (2003שנת ביחס ל

אחוז מההכנסה ברוטו למשקי בית בעשירון  27.2-ולנקודות אחוז(  2.4)ירידה של 

 . (2003לעומת  אחוז תנקודו 6.1)ירידה של  העליון

בין עשירוני  גדלה במעבר 2011-ל 2003הירידה בנטל המס הישיר בין אם כן, 

הם נהנו מהפחתה גדולה יותר של נטל  ,ההכנסה: ככל שמשקי בית עשירים יותר

-בהשוואה ל 2011-בפחות כאמור הפיכתו של המס הישיר לפרוגרסיבי  .המס הישיר

 . הפערים בהכנסה נטו בין משקי הביתאת  ,ואף הגדילה ,מרהיהיא זו שש 2003
  

 4תרשים 
 2011-ו 2003נטל המס הישיר, 

 ההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה ברוטו ןלפי עשירו

 

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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 הישיר במיסוי שינוייםהשפעה של ה פוטנציאל :זרקור

 / קיריל שרברמןהכנסותה התפלגות על

 

 מהפחתות ישראל אזרחי נהנו 2003-ב הכנסהה במיסוי רפורמהעל  ההכרזה לאחר

 מדיניות נמשכה, חדשה ממשלה של תחילת כהונתה עם ,2009-ב .הישיר המס בנטל

 לשינויים במדיניות המיסוי היווכאמור  – הכנסה על המס שיעורי של ההפחתה

 שיש הפוטנציאל בדבר השאלה עולה זה בהקשר. ההכנסות התפלגות על השלכות

 .בהכנסות השוויון אי להפחית את מיסויהמדיניות ל

, סמולנסקי-ריינולדס מקובלה מדדה נבחר זה פוטנציאל אחרלהתחקות  כדי

 מסהשפעת הכנסות לפני ההשוויון בהתחלקות ה בין אי הפרשה המבטא את

  . Reynolds and Smolensky, 1977) יהלאחרו

לרבות  ,הכנסותה כלל עבורלאי שוויון 'יני ג מדדימציג את ההפרש בין  5תרשים 

לאחר ניכוי מסים )מס הכנסה,  ההכנסות עבורג'יני  מדדיבין ו, וקצבאות תמיכות

-לדוגמה, התרשים מראה כי ב .2003–2014בשנים  ביטוח לאומי וביטוח בריאות(

לפני  0.428נקודות ג'יני )ממדד ג'יני של  0.04-את אי השוויון ב צמצמו המסים 2008

 . אחריהם( 0.388-תשלומי המסים ל

מערכת  שלירידה ביכולת  תמגמ יש 2003–2009השנים  בין אפשר לראות כי

 2010-מ החל .ההכנסה הורדת שיעורי מסמ הנובעתהשוויון,  להפחית את איהמיסוי 

הוא  אך, את אי השוויון להפחית מיסויה של מערכת בפוטנציאל מגמת עלייהנצפית 

   .2003-נותר נמוך יותר מרמתו ב

 (המשך בעמ' הבא)
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 טל המס העקיף נ

שונים  עשירוניםבלמו משקי בית ימציג את סך המסים העקיפים שש 6תרשים 

 כמהניתן להסיק מהנתונים . (, בחלוקה לפי סוג המס2011 מחיריב) 2003בשנת 

 :עם ההכנסה קבועכמעט מסקנות. ראשית, סך המסים העקיפים עולים באופן 

 שקלים 3,600-עד לכ ניםהתחתושני העשירונים ב שקלים 1,000-מסדר גודל של כ

 פיםת המסים העקימע"מ הוא המרכיב הגדול מבין ארבעשנית,  בעשירון העליון.

העקיף שמשלם העשירון  מהמסאחוז  63-כהוא מע"מ הבכל אחד מהעשירונים. 

מהמס העקיף שמשלמים העשירונים השמיני, התשיעי אחוז  50-התחתון וכ

  והעשירי.

 5תרשים 

 פוטנציאל של המס הישיר לצמצום אי השוויוןה
 * ההפרש בין מדדי ג'יני עבור כלל ההכנסות

 סמולנסקי(-ריינולדס)מדד  יםועבור ההכנסות בניכוי מס

 .לרבות תמיכות וקצבאות *

 לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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מציג גם הוא את המסים העקיפים ששילמו משקי בית, הפעם עבור שנת  7תרשים 

-ביחס ל 2011-למו מס עקיף גבוה יותר בי. ניתן לראות כי כל העשירונים ש2011

בכל אחד  המרכיב הגדול, מע"מ הוא עדיין כמו כןלמעט העשירון הראשון.  ,2003

 וזירידה . 2003-ביחס להצטמצם  2011-מסך המס העקיף ב ומהעשירונים, אך חלק

בעוד אחוז,  18עמד על  2003-לאור העובדה כי שיעור המע"מ ב המפתיע אינה

 .אחוז 16עמד על  הוא 2011שבשנת 
  

 6תרשים 

 2003מסים עקיפים, 
 2011 בשקלים שלההכנסה של משק הבית,  ןתשלום חודשי, לפי עשירו

 

 אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: משה חזן, 

 ס"סקרי הוצאות של הלמ נתונים:
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מציג את נטל המס העקיף על משקי בית לפי עשירוני הכנסה לשנים  8תרשים 

לעיל, המראה את נטל המס  4תמונת ראי לתרשים  מציגתרשים ה. 2011-ו 2003

 בין עשירוניקבוע באופן נטל המס העקיף ירד  2011-והן ב 2003-. הן בהישיר

כמו כן, ככל שמשק הבית עני יותר, הוא נשא בנטל מס עקיף גבוה יותר.  ההכנסה:

. 2003היה נמוך יותר מאשר בשנת  2011בשנת שנטל המס העקיף אפשר לראות 

של העשירון  מההכנסה נטו אחוז 34.7נטל המס העקיף על עמד  2003שנת ב

בחדות נטל המס העקיף ירד בעשירון החמישי  ;2011-ז בואח 26.1לעומת , התחתון

; ובמשקי 2011-אחוז ב 17ועל  2003-ב אחוז 18.9ביחס לעשירון התחתון, ועמד על 

 7תרשים 

 2011מסים עקיפים, 
 2011 בשקלים שלהבית, ההכנסה של משק  ןתשלום חודשי, לפי עשירו

 

 מקור: משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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2,742

3,095

4,078

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 297  2011-ל 2003השינוי בנטל המס על משקי הבית בין 

 

 

 

ביחס לעשירונים  בית המשתייכים לעשירון העליון הצטמצם נטל המס העקיף

 .2011-ב אחוז 12.7, לעומת 2003בשנת  אחוז מההכנסה נטו 13.3שמתחתיו ועמד על 

 נטל המס הכולל

היחס בין כלל תשלומי המסים להכנסת  –מתאר את נטל המס הכולל  9 תרשים

ניתן  תרשיםמה 2011.6-ו 2003לפי עשירוני הכנסה בשנים  –משק הבית ברוטו 

נטל המס הכולל היה  2011-והן ב 2003-. ראשית, הן בנקודות בולטותבכמה להבחין 

גבוה , מאידך גיסא 8–10עשירונים בו ,מחד גיסאבקרב משפחות בעשירון התחתון 

                                                        
יש לשים לב שמכיוון שנהוג לחשב את נטל המס הישיר מתוך ההכנסה ברוטו ואילו את   6 

שווה לסכום של נטל המס  אינוס העקיף מתוך ההכנסה נטו, נטל המס הכולל נטל המ
 הישיר ושל נטל המס העקיף. 

 אביב ומרכז טאובמקור: משה חזן, אוניברסיטת תל 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
 

 8תרשים 

 2003–2011נטל המס העקיף, 
 נטוההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה  ןלפי עשירו
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נטל עמד  2003. בשנת 2–7ל משקי בית השייכים לעשירוני ההכנסה ע ביחס לנטל

אחוז מההכנסה ברוטו של משקי הבית בעשירון התחתון.  40כמעט  עלהמס הכולל 

ונותר כמעט קבוע  ,בית בעשירון השניהמשקי מהכנסת  אחוז 30-הוא ירד לפחות מ

 מההכנסה, חוזא 32-ליותר מ נטל המסבעשירון השמיני עלה השביעי. העשירון עד 

)עשירון  אחוז 42-כו )עשירון תשיעי(אחוז  35-לכ –ובשני העשירונים העליונים 

  .משקי הביתעליון( מהכנסת 

. 2011גם את שנת ן אפיי על שני העליוניםנטל המס הגבוה על העשירון התחתון ו

 24-ירד לכ, ומההכנסה ברוטו זאחו 30.7על משקי בית בעשירון התחתון היה נטל ה

עם העלייה בעשירוני עד השביעי.  השני ניםמשקי בית בעשירוב אחוז 26-כעד 

בעשירון השמיני, מההכנסות ברוטו  אחוז 28.5-לנטל המס הכולל עלה  ההכנסה

כפי שניכר אחוז למשקי הבית בעשירון העליון.  36.4-אחוז בעשירון התשיעי ו 30.8

מכיוון  ,2003-ביחס ל 2011-בהרבה יותר שוויוני נטל המס התפזר באופן בתרשים, 

שבקצוות, קרי העשירון נהנים העיקריים מההקלה בנטל המס הם העשירונים הש

  7.תחתון והעשירון העליוןה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
( דומים לאלה המתוארים כאן, למעט נטל המס של 2015ממצאיו של סטרבצ'ינסקי )  7

 אחוז מהכנסת משקי הבית בעשירון 40זה הוא העשירון הראשון. בעוד שהאומדן בפרק 
-, ובשיעור דומה ב2001אחוז בשנת  29-סטרבצ'ינסקי אמד את אותו הנטל ב, התחתון

( דומים לממצאים המדווחים כאן למעט נטל 2005קרשאי )-. גם הממצאים של ביבי2012
אחוז. לאור ההבדלים הגדולים,  48-המס על העשירון הראשון, המוערך בעבודתה ב

כולל בעשירון הראשון, ויש לבחון נראה כי יש נתוני רקע המפריעים למדידת נטל המס ה
  ביתר זהירות את האומדנים לגבי קבוצה זו.
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. ניתן לראות כי 2011-ל 2003בין את ההפרש בתשלומי המסים מציג  10תרשים 

משקי בית השייכים שנים. הבין  העטוממידה ב בערכים מוחלטים, סך המס השתנה

בחודש  שקלים 300עד  250-לעשירון השמיני והתשיעי שלמו מסים הגבוהים בכ

משקי הבית בעשירונים הראשון עד תשלומי המסים של . 2003-ביחס ל 2011שנת ב

משקי הבית רק יותר. ה לכללחודש  שקלים 140עלו או ירדו בסכום של השביעי 

 900-ביותר מנמוך  2011-בלמו יששסכום המסים שבכך  יםבולטעשירון העליון ב

 . לחודש שקלים
  

 9תרשים 

 2011-ו 2003נטל המס הכולל, 
 ההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה ברוטו ןלפי עשירו

 

 אביב ומרכז טאובמקור: משה חזן, אוניברסיטת תל 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
 

2011
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ועולות ממנו  ,מציג את הירידה בנטל המס הכולל לפי עשירוני הכנסה 11תרשים 

 2011-ב משקי הבית בישראל נהנו מירידה בנטל המסמסקנות. ראשית, כלל כמה 

. שנית, דווקא משקי הבית השייכים לעשירון התחתון נהנו מהירידה 2003לעומת 

 . אולםנקודות אחוז 8.9-, השווה למההכנסה ברוטו הגדולה ביותר בנטל המס

 ואילך, ההקלה בנטל המס גדלה עם ההכנסהמשקי הבית השייכים לעשירון השני ב

ל . בעוד שמשקי הבית בעשירונים השני, השלישי והרביעי נהנו מהקלה בנטברוטו

השמיני  , משקי הבית בעשירון החמישי עדנקודות אחוז 2.5-המס בסדר גודל של כ

משקי הבית נטל המס על , ואילו נקודות אחוז 4עד  3.5-נהנו מהקלה השווה לכ

 , בהתאמה. דות אחוזנקו 5.7-אחוזים וב 4.5-ב ליון הוקלבעשירון התשיעי והע

 10תרשים 

 2003לעומת  2011החודשיים, שינויים בתשלומי המסים 
 2011בשקלים של ההכנסה של משק הבית,  ןלפי סוג המס ועשירו

 מקור: משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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למונחים  2011לשנת  2003שנת בין מתרגם את הירידה בנטל המס  12תרשים 

היו  2011כל משק בית אילו שיעורי המס של  חוסךהיה כסף כמה  , כלומרכספיים

 ההנחהמובלעת ב זה ושיכי בחכמובן יש לשים לב . 2003זהים לשיעורי המס של 

לא היו משתנות לאור שינויים משקי הבית שההוצאות וההכנסות מעבודה של 

  בשיעורי המס המוטלים על צריכה ועל הכנסה.

ככל  גבוה באופן משמעותיההקלה בנטל המס היה שוויה של רשים עולה כי תהמ

העשירונים הראשונים  לששתשמשק הבית היה עשיר יותר. משקי הבית השייכים 

משקי הבית  ;בשל השינוי בשיעורי המס לחודש שקלים 500-כעד  130-כ "הרוויחו"

 שקלים 800-כ –משקי הבית בעשירון השמיני  ;שקלים 570 –השביעי בעשירון 

משקי ו ;לחודש שקלים 1,200ו מעל סכמשקי הבית בעשירון התשיעי ח ;לחודש

רידה בנטל היבשל לחודש  שקלים 2,500-הבית בעשירון העליון הרוויחו לא פחות מ

 . 2011-ל 2003המס בין 

             

8.9%

2.3% 2.4% 2.6%

3.6% 3.5% 3.4%
3.8%

4.5%

5.7%
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 11תרשים 

 2011-ל 2003ירידה בנטל המס הכולל בין 
 ההכנסה של משק הבית, כאחוז מההכנסה ברוטו ןלפי עשירו

 משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאובמקור: 

 של הלמ"ס סקרי הוצאות נתונים:
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שהשתנו  את הממצאים שהוצגו לעיל יש לבחון לאורם של כמה נתונים חשובים

 . ראשית, הם אינם כוללים את השפעתו של מס ההכנסה השלילי. מס זה2011מאז 

ל מענק הכנסה )"מס הכנסה שלילי"( בגין תכנית שבמסגרת  2008החל משנת הונהג 

 ,התכנית הונהגה בהדרגה .עבור עובדים בעלי הכנסה נמוכה הכנסות בשנה הקודמת

ואילך היא ניתנת לשכירים ועצמאים ללא תלות במקום מגוריהם.  2012ורק משנת 

אלא גם שיעור המימוש של הזכאים של התכנית לאורך השנים עלה לא רק הכיסוי 

 . 2011שנת אחוז ב 52עד  2007שנת אחוז ב 46-: מלה

את תשלומי כוללים את הכנסות משקי הבית ו 2011נתוני סקר ההוצאות לשנת 

מס הכנסה שלילי. מכאן שיש על ווח ילא ד בית אף משק סים, אולםהחובה למ

בשל מס ההכנסה השלילי להסתייג במעט מהנתונים המתוארים בעבודה. בפרט, 

 מציגים תשלומי מס ישיר גבוהים מתשלומי המס 4הנתונים המוצגים בתרשים 

שנת ב. ותמשקי בית השייכים לחלק התחתון של התפלגות ההכנסבפועל ששולמו 

 שקלים 242-או כ ,שקלים 2,900-מענק ההכנסה השנתי הממוצע על כעמד  2011

 12תרשים 

 2011-ל 2003השווי הכספי של הירידה בנטל המס הכולל בין 
 2011בשקלים של ההכנסה של משק הבית,  ןלפי עשירונתונים חודשיים, 

 מקור: משה חזן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב

 , סקרי הוצאותהלמ"ס נתונים:
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לשני העשירונים התחתונים ושיעור  מענק שייכיםל םזכאיההנחה כי בלחודש. 

הייתה ההכנסה נטו של משקי בית בשני אחוז,  50-בקרב הקבוצה הוא כמיצוי ה

, מרבית לצד זאת. בתוספת המס השלילי לחודש שקלים 120-לה בכד  ג   ועשירונים אל

 הניתוח הנסקר בפרק זה לא היה משתנה באופן מהותי. 

עמד  2011הוא העלאת שיעור המע"מ. בשנת  2011שינוי מהותי אחר שחל לאחר 

הועלה  2013-וב אחוז, 17-הוא הועלה ל 2012במהלך  אחוז. 16שיעור המע"מ על 

מע"מ שלו תשלום ה ,לאור העובדה שככל שמשק בית עני יותר. אחוז 18-שוב ל

ור הצריכה הגבוה )בשל שיע סים העקיפים שהוא משלםמהווה חלק גדול יותר במ

בחלק התחתון של התפלגות יותר במשקי הבית במידה רבה , הרי שהשינוי פגע יותר(

הנחה שהוצאות משקי הבית אינן מושפעות משיעור בלשם המחשה, . הכנסות

שנהנו מהקטנת נטל המס העקיף בהיקף של  – המע"מ, משקי בית בעשירון השני

נטל מס עקיף זהה אילו נתונים להיו  –( לעיל 8קצת יותר מנקודת אחוז )תרשים 

 8 , הנתונים בתרשיםכמו כןכיום.  כשיעורו, אחוז 18היה  2011-שיעור המע"מ ב

מראים כי ירידת נטל המס העקיף על משקי הבית בחלק העליון של התפלגות 

לגבי שהוצגו הנחות בכפוף ל ;קטנה יותראפילו ה יתהיבמצב היפותטי זה ההכנסות 

משקי בית בעשירון העליון לא היו נהנים מהפחתה בנטל המס גם העשירון השני, 

בוחנים . מכאן ניתן לטעון כי כאשר אחוז 18היה  2011-העקיף אילו שיעור המע"מ ב

ה יתלא היהיא אחוזים מההכנסה, כאת ההשפעה של העלאת שיעור המע"מ 

 . בעשירוני הכנסה שוניםנוגע לנטל המס על משקי בית הכל ב ת במיוחדמהותי
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 סיכום .3

, שנת 2003בנטל המס לפי עשירוני הכנסה בין שחל פרק זה ניתח את השינוי 

. הממצאים העיקריים מצביעים על 2011בין ו"השבר" במדיניות הפיסקאלית, 

הירידה לא הייתה  ירידה בנטל המס הישיר והעקיף לכלל משקי הבית. אולם

 הביתמשקי עם ן התחתון ווהיא היטיבה בעיקר עם משקי הבית בעשירו ,אחידה

פרק זה בחשוב להזכיר כאן כי בעוד שהממצאים שלושת העשירונים העליונים. ב

 ;2005 ,קרשאי-)ביביבנושא ממצאי עבודות אחרות עולים בקנה אחד עם 

 – (, הממצאים לגבי נטל המס בעשירון התחתון שונים מאוד2015 ,סטרבצ'ינסקי

לעומת זאת, . דבר שעשוי להעיד על קושי רב באומדן נטל המס המוטל על עשירון זה

טיבה בעיקר יה 2011עד  2003כי מדיניות המסים בשנים בביטחון רב ניתן להסיק 

נטו ותרמה להגדלת הפערים בהכנסה  ,עשירונים העליוניםהעם משקי בית בשלושת 

 לתחושה של שחיקת מעמד הביניים. ו
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 מקורות

סים הישירים והעקיפים על משקי בית בישראל נטל המ (,2005קרשאי, נילי )-ביבי
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  בישראל ואי שוויון עוני
 לאומי-במבט בין

 חיים בלייך

 תקציר

-ה למדינותובהשוואה  לאורך זמן פרק זה בוחן את ממדי העוני ואי השוויון בישראל

OECD ויותר 66וגילאי ומטה  59, תוך חלוקה לשתי קבוצות עיקריות: גילאי .

הם בין הגבוהים בישראל ממדי העוני ואי השוויון  ומטה 59בגילי באוכלוסייה 

של משק הבית מעבודה,  ותההכנס)גם בהכנסות כלכליות  ,מדינות המפותחותב

 – וגם בהכנסות פנויות( לפני ניכוי תשלומי החובהמפנסיות תעסוקתיות ומהון, 

במהלך  לצד זאת, בניכוי מסים ישירים. (כולל תשלומי העברה) ברוטוההכנסה 

 ,בישראל עלו שיעורי התעסוקה בכלל קבוצות האוכלוסייה 2002–2011השנים 

לא התלוותה כי  אף)לצמצום ממדי אי השוויון בהכנסות כלכליות  ההוביל עלייהוה

ממדי אי השוויון עד עלו . בהכנסות הפנויות לכך ירידה משמעותית בשיעורי העוני(

, בעיקר בקרב העוני התרחבו באופן די עקביששיעורי בעוד  ,ומאז התייצבו 2006שנת 

ממדי העוני בהכנסות הפנויות האוכלוסייה בגילי הפרישה,  בקרב חרדים.ערבים ו

הסדרים ) המשאבים הכוללים. עם זאת, OECD-אלה שבמגבוהים משמעותית 

את ישראל במקום  קשיש מציביםל המוקצים ים ציבוריים ופרטיים כאחד(יפנסיונ

אינו  כך, גובה הסכום המוקצה לכלומר – מדינות המפותחותבדירוג הגבוה יחסית 

אחת הסיבות לכך . ביחס לעולם, אולם חלוקתו בין הקשישים אינה שוויונית נמוך

היא  נמוכה מהממוצע במדינות המפותחות שההוצאה הציבורית הכוללת בישראל

בלתי נפרד הלקשר ו ,ביותר בעולם המערבי םיהנמוכבין הם  תקבולי המס במדינהש

יש השלכות מהותיות על מידת צמצום להוצאה הציבורית  תקבולי המסבין 

  הפערים.

  

                                                        
   חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ברצוני להביע תודה

והוקרה לנחום בלס, פרופ' ג'ון גל, פרופ' אבי וייס, שביט מדהלה, הדס פוקס, פרופ' דב 
 לעיצובו ולקידומו של מחקר זה.צ'רניחובסקי וקיריל שרברמן, שתרמו 
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 מבוא

המדוברים ביותר בשיח הציבורי  הנושאיםהן מהשוויון בהכנסות אי העוני וסוגיות 

 השוויוןאי ל מדינהשונים בהבית הין משקי ב השוואה בין אי השוויון .בישראל

לפני כלומר )הכנסות כלכליות לפי  ;ת מצב מעניינתתמונ מעלה OECD-מדינות הב

המושתים  ומסים ישיריםהמוענקים למשק הבית תשלומי העברה שהובאו בחשבון 

בדירוג לפי מדד ג'יני לאי  מדינות המפותחותה קרוב לממוצעממוקמת ישראל ( עליו

)לאחר תשלומי העברה ומסים(  פנויות הכנסותהשוואה לפי ב ,לעומת זאת 1.שוויון

  (.'א1)תרשים ביותר  ותשוויוני בלתיה כאחת המדינותמאופיינת ישראל 
  

                                                        
, 0 הוא. כאשר המדד 1-ל 0אי השוויון בהתחלקות ההכנסות נע בין לבדיקת מדד ג'יני   1

, אזי 1המשמעות היא שכלל הפרטים בעלי אותה הכנסה. כאשר המדד מקבל את הערך 
 כלל ההכנסה מצויה בידי פרט אחד. 
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 מהפרטים אחוז 28 בישראל .בקרב פרטיםגם בנתוני עוני מתקבלת תמונה דומה  

 ,OECD-שיעור דומה לממוצע ה – נמצאים מתחת לקו העוני לפי הכנסות כלכליות

כחמישית מהפרטים במדד הכנסות פנויות,  . לעומת זאת,אחוז 29העומד על 

מדינות במוצע המשיעור כמעט כפול מ – נמצאים מתחת לקו העוניבישראל 

  .('ב1)תרשים  המפותחות
  

 א'1תרשים 

 2011אי שוויון בהכנסות, 
 *OECD-מדד ג'יני במדינות ה

 2011-גביהם לא היו נתונים ל. במדינות מעטות שלOECDמדינות  31* 
 .בכפוף לזמינות ,2012-ו 2010צע של , או ממו2010שנת  ו נתונינלקח

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
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השאלה המתבקשת היא מהם הגורמים העיקריים המובילים לשוני כה גדול בין 

חלק מהתשובה נעוצה  .לפי הכנסות פנויות יםלפי הכנסות כלכליות למדד יםמדדה

 ,מושפעתומדיניות זו  –ה מדינכל ב ההשונוהביטחון הסוציאלי המיסוי במדיניות 

אחוז הפרטים בגיל השוני בובפרט מ, יהשונה של האוכלוסי מתמהיל ,בין היתר

מדדו ייעוני ואי השוויון ה, OECD-מדינות הה ללחדד את ההשוואכדי הפרישה. 

 ב'1תרשים 

 2011שיעור הפרטים מתחת לקו העוני, 
 *OECD-כאחוז מכלל האוכלוסייה במדינות ה

 2011-. במדינות מעטות שלגביהם לא היו נתונים לOECDמדינות  31* 
 בכפוף לזמינות. ,2012-ו 2010, או ממוצע של 2010שנת  ו נתונינלקח

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
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זו  החלוק .הפרישה וגילאיהעבודה שתי קבוצות גיל עיקריות: גילאי ל בחלוקה

 גורמים לאי השוויון ולעוני בכל קבוצה.ב יותרטובה להתמקד בצורה  תאפשרמ

בקרב פרטים בגילי העבודה, המחקרים על ישראל מלמדים כי שיעור 

עבודה, פערים בהשכלה והבדלים דמוגרפיים מהווים את הההשתתפות בכוח 

הסיבות העיקריות לשונות הגבוהה בגובה ההכנסות ובשיעורי העוני בין קבוצות 

של  דוח ממדי העוני והפערים החברתיים; 2010האוכלוסייה השונות )למשל קמחי, 

 הפרישה בגילי פרטים בקרבלעומת זאת, שנים שונות(. המוסד לביטוח לאומי, 

גורמים הבין הם הזכאות לפנסיה תעסוקתית, לצד גובה התמיכות מהמדינה, 

)שטייר ובלייך,  פערי ההכנסות בין קבוצות האוכלוסייה עלהמשפיעים המרכזיים 

2014.) 

היא להציג תמונת מצב של ממדי העוני ואי השוויון בישראל  הפרקמטרת 

יעסוק אשון של הפרק רובמדינות המפותחות בחלוקה לשתי קבוצות אלו. החלק ה

 החלק השני. בפרט מפרנסיםהכוללות , ובעוני בקרב משפחות בכלל בגילאי העבודה

היבטים שקשורים  גילי הפרישה, והחלק השלישי ידון בכמהיעסוק באוכלוסייה ב

 . הביטחון הסוציאליו המיסוילמערכת 

 נתונים ושיטת עבודה

המקובלת למדידה מבוססת על קיימות שיטות שונות למדידה של עוני. הדרך 

חיסכון, מבלי לצריכה ול המשמשות את משקי הבית ,ההכנסות הכספיות הפנויות

 ם הניתנים כסיוע לקבוצות השונות.לקחת בחשבון את ערך השירותים הנוספי

תבוצע  2העונימדידת . לפיכך, OECD-המתבססים על נתוני  פרק זהחלקים מ

3.משיטת החישוב בישראלמאפיינים  כמהה ב, השונOECD-לפי הכללים של ה
 

בתחומי  מצרפייםיש יתרון מרכזי, והוא המדגם הרחב של נתונים  OECD-הלנתוני 

מחסור  גם חסרונות, ובפרטבהם אולם יש . עבור מדינות הארגון ואי השוויון העוני

שולבו  פרק, בלאור זאתנתוני מיקרו ברמת משקי בית. בנתונים לאורך זמן וב
                                                        

 .החציונית הפנויה לנפש מתוקננתמוגדרת כמחצית מהכנסה הכנסת קו העוני   2
בשיטה זו היתרונות שווה לשורש מספר הנפשות במשק הבית.  OECD-סולם השקילות ב 3

על שיטת חישוב של המוסד לביטוח הלאומי, המתבסס לגודל רבים יותר מאשר ב
עקב כך, כתוצאה מהתווספות של פרט למשק בית, התוספת השולית  שקילות שונה.

 לנפש מתוקננת כדי לעמוד ברמת הכנסה מסוימתכנסת משק הבית היחסית הנדרשת לה
. הדבר OECD-נמוכה יותר לפי סולם השקילות של ה( ברמת הכנסת קו העוני)למשל 

מביא לכך שמשקלם של משקי בית גדולים הנמצאים מתחת לקו העוני לפי סולם 
ח לאומי. מאשר לפי החישוב של המוסד לביטויהיה נמוך יותר  OECD-השקילות של ה

מבוסס על נפשות, ולא על משקי  OECD-הבדל נוסף הוא שדירוג הכנסות משקי הבית ב
 בית כמו בביטוח הלאומי.
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 Luxembourg Income Studies של נתוניםהמאגר ניתוחי מיקרו המבוססים על 

(LIS).4 מדגם המדינות ב אמנם-LIS  הקטן יותר מזה של-OECD , לניתוחי אולם

 . תרומה משמעותית להבנת התמונה הכוללתהנכללים בו יש  מיקרוה

ים , אף על פי שקיימים נתונ2011הנתונים עבור ישראל הם עד שנת מרבית 

 לאומית.-עדכניים יותר, כדי להתאים לשנים הקיימות במאגרי ההשוואה הבין

 עבודההבגילי  משקי בית בקרב שוויון ואי עוני .1

 אי שוויון בהכנסות

)כמו גם  זה גיל. לגברים 67-לנשים ו 62גיל הפרישה הרשמי בישראל עומד כיום על 

, מה שעלול לפגוע OECD-ה בין מדינות משתנההגיל הממוצע לפרישה בפועל( 

אינו  םראשהעומד בגיל ש משקי ביתבסעיף זה ייבחנו לפיכך,  .בתקפות ההשוואה

גם גיל בן/בת  –בית זוגיים ובמשקי הנחשב לגיל עבודה בכל המדינות, , 59לה על וע

 59.5לה על ועאינו זוג ה

 ומטה 59גילאי  בקרב 6שוויון בהכנסות כלכליותהאי  אתמציג  'א2תרשים 

שנות  מאז ,כפי שניתן לראות. מדינות 21, עבור מדגם של עשוריםשני לאורך 

כי ניכרת ראוי לציין עם זאת,  .הדירוגבראש ממוקמת ישראל המוקדמות התשעים 

 .אלפייםשנות התחילת אז מבעקביות  בממדי אי השוויוןועקבית  מדודה ירידה

, שעשויים לסייע בגילי העבודה הפחתת מסים ישיריםוצמצום קצבאות פעולות כמו 

  .זוהיו בין הגורמים שתרמו לירידה  ,עלייה בשיעורי התעסוקהל

                                                        
לפי כללים עבור כל מדינה מאפשר חישובי נתונים שבאופן  מכויל LISמאגר הנתונים של   4

 .י השוואהנבומתודולוגיות 
 נשואים.משקי בית זוגיים כוללים גם זוגות שאינם  5
ומטה בישראל חושבה על בסיס הכנסות מעבודה ומהון,  59הכנסה כלכלית בגילי   6

המהוות רוב מכריע של ההכנסות הכלכליות במשקי בית אלו )כפי שניתן לראות 
בהמשך(. עבור המדינות האחרות נלקחו בחשבון גם העברות פרטיות, כפי  3בתרשים 

 . LIS-שמקובל בחישובים ב
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ם דמוגרפיים אינם ומאפייניכמו שיעורי התעסוקה  נתוניםבהינתן שבאופן כללי, 

כדי לצמצם את ממדי אי השוויון בהכנסות הכלכליות נדרשים משאבים  משתנים,

אלא שדווקא בישראל, שבה רמת אי השוויון הכלכלי גבוהה במיוחד בגילי  .כספיים

העבודה, צמצום הפערים הופך להיות מורכב יותר, מכיוון שהגדלת הסיוע 

לה כלכלית עלולה במקרים מסוימים הממשלתי לאוכלוסייה שאמורה להיות פעי

 ליצור תמריץ לאי השתתפות בכוח העבודה, או בחירה בעבודה חלקית. 

 א'2תרשים 

 1989–2011, *ומטה 59אי שוויון בהכנסות כלכליות בקרב גילאי 
 **OECD-מדד ג'יני במדינות ה

 

 ומטה. 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

תצפיות לאורך זמן,  3מדינות שיש עבורן לפחות  21עבור OECD -** מחושב לפי שיטת ה
 .1994-. עבור ישראל אין נתונים ל2010 לרבות משנת

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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וצת הגיל המדוברת לפי לקבמדד ג'יני  ומציג אתמשלים את התמונה  'ב2תרשים 

 נרשמהאף לאחר מכן ו בישראל אי השוויון תעליי נבלמה 2006-בהכנסות פנויות. 

 .שנבדקוהאחרות מדינות המפותחות ל ה ביחסגבוהעדיין , אולם רמתו ירידה

 התפתחות בהרכב ההכנסות

בתמהיל ההכנסות של משקי  כאמור, בתקופה הנבדקת חלו שינויים משמעותיים

 (לגודל משק הבית ותמתוקננ)מציג את הרכב ההכנסות במשקי בית  3תרשים  .בית

נתונים דומים  מציג יםבנספח 1נ'תרשים )בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה נבחרות 

 ב'2תרשים 

  1989–2011, *ומטה 59אי שוויון בהכנסות פנויות בקרב גילאי 
 **OECD-מדד ג'יני במדינות ה

 

 ומטה. 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

תצפיות לאורך זמן,  3מדינות שיש עבורן לפחות  21עבור  OECD-שיטת ה** מחושב לפי 
 .1994-. עבור ישראל אין נתונים ל2010 לרבות משנת

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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כות ממשלתיות ההכנסות מתמיללא תקנון לגודל משק הבית(. כפי שניתן לראות, 

חלקן  7חרדיםבקרב  למשל,. כך עלו הכנסות מעבודהירדו באופן משמעותי, ומנגד ה

בין שתי התקופות. בקרב מכלל ההכנסות אחוז  64-ל 51-של הכנסות מעבודה עלה מ

שאינם בקרב יהודים ואילו , אחוז 82-לאחוז  75-חלקה של העבודה מעלה ערבים 

השינויים . אחוז 85–86סביב ר יציב אמשקלן של הכנסות מעבודה נשחרדים 

אחוזים  3-הסתכמו ב מתוקננת בין שתי התקופותלנפש  ברוטו הריאליים בהכנסה

-חרדים ושאינם  בקרב היהודיםאחוזים  7-בהשוואה ל ,אוכלוסייה הערביתה בקרב

  בקרב החרדים.אחוז  12

-ל 2002בין המשמעותיים ביותר בהכנסה מעבודה  גידולשיעורי ה עוד ניכר כי

 , וגידול זהתאמה(בהאחוז,  41-כואחוז  12-כ) ערבים וחרדים בקרב נרשמו 2011

  התפלגות.ההתחתון של  קצהמה שוויון בהכנסות הכלכליותהאי  צמצוםל םתר

המשמעותי ביותר חל בקרב הריאלי הגידול הכנסות הפנויות, כשנבחנות ה

שננקטו  שורת צעדי מדיניות . הסיבה לכך היאחרדית-ה היהודית הלאיהאוכלוסי

וקיצוץ בקצבאות שפגע ביתר שאת ירידה בנטל המס הישיר, הם יבינו בשנים אלו,

הריאלי בהכנסות הפנויות  גידולהעיקר (. בנספחים ב'2נ'חרדים )תרשים בבערבים ו

הפערים בהכנסות להרחבת  שינויים אלו תרמוכאמור, . 2007עד שנת  תרחשה

  .לעיל ב'2ראה תרשים כפי שמ ,הפנויות
  

                                                        
דרו כמי שמתגוררים במשק בית שמקום לימודיו האחרון של העומד בראשו חרדים הוג  7

 היה ישיבה, או שבראשם עומדת אישה שבן זוגה למד בישיבה כמוסד אחרון.
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 שיעורי העוני 

בישראל אינם מתפלגים באופן זהה  ומטה 59בגילי העוני בקרב האוכלוסייה שיעורי 

בתקופות את שיעורי העוני  מציגא' 4תרשים ה השונות. יבין קבוצות האוכלוסי

בבדיקה לפי הכנסות כלכליות ירדו  .(2002–2011קודם )הבמהלך העשור  נבחרות

בין שתי  בשתי נקודות אחוז שאינה חרדית תהיהודי יהיאוכלוסהעוני בשיעורי 

יה הערבית. ישהתרחשה בקרב האוכלוס קלה יהי, לעומת עלהתקופות הראשונות

. יש לזכור אחוז 70שיעורי העוני גבוהים באופן משמעותי ונעים סביב  במגזר החרדי

     

     
     

     

     

          

   
        

     

   

   
     

          
     

     

          
                        

      
         

            

           +40.9%

                 

                          

             

                 

                 

                           

                           

                     

           

          +11.6% 

           +2.8%

                   +6.5% :

            

             

             

          

 3תרשים 

, *ומטה 59בקרב גילאי  הכנסה חודשית ברוטו למשק בית
 2011-ו 2002

 הכנסה חודשית לנפש מתוקננת**, 
 2011 שקלים שללפי מקור הכנסה וקבוצת אוכלוסייה, ב

 

 ומטה. 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 .OECD-** מחושב לפי שיטת ה

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 לסטטיסטיקההלשכה המרכזית נתונים: 
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 בממדי העוניר גדולה יותולכן תיתכן תנודתיות  8,יחסית שמדובר באוכלוסייה קטנה

בעשור העוני בהכנסות הכלכליות שיעורי  הגילקבוצת עבור כלל בממוצע  .בקרבה

 אחוז. 28-ל 27בין  ונעו ,היו די יציביםהקודם 

בקרב בולטת ביותר העלייה בשיעורי העוני  תהכנסות פנויומדידה לפי ב

מרבית העלייה התרחשה עד  .נקודות אחוז 8-כ , העומדת עלהאוכלוסייה הערבית

גם  .גבוהים ביותרהחרדית נתוני העוני  אוכלוסייהבקרב ה .2005–2006השנים 

 ירידה קלה.חלה ומאז  ,2005–2006עיקר העלייה התרחשה עד  באוכלוסייה זו

  .אחוז 11סביב  ,נותר יציב במהלך העשורחרדים -לאבקרב יהודים  המקביל השיעור

                                                        
ומטה  59אחוזים מכלל משקי הבית בגילי  4.4-ל 3.9-שיעור משקי הבית החרדיים גדל מ  8

 במהלך העשור.

 א'4תרשים 

 **ומטה 59בקרב גילאי  *שיעור משקי בית מתחת לקו העוני
 2002–2011 לפי קבוצת אוכלוסייה, ממוצעים תקופתיים,

 

 .OECD-שיטת ה * מחושב לפי
 ומטה. 59** ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 

 

                         

2002-2003

2005-2006

2010-2011 
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כאשר משווים בין ישראל למדינות אחרות, חשוב להדגיש שהנתונים במדינות 

, ואילו ישראל לא 2008-פריים שהחל ב-המפותחות עומדים בסימן משבר הסאב

. כמו כן, בחלק גדול ממדינות המערב ניכרות מגמות דומהנפגעה ממשבר זה בצורה 

אוכלוסיית מת זאת זדקנות האוכלוסייה וירידה בילודה. לעוארוכות טווח של ה

 יםמשפיע ושיעורים אלו – 9יותרם שיעורי הילודה בה גבוהים ישראל מזדקנת, אול

  מדדי העוני והאי שוויון. יש לו תפקיד בקביעתעל גודל משק הבית, שכאמור 
על  המצביעאו פחות  59בין משפחות שהעומד בראשן בן לאומית -ביןהשוואה 

ת נאמדים וכלכלי ותבהכנס ,'ב4. לפי תרשים גבוהים יותר בישראל שיעורי עוני

 מדינות המפותחותבממוצע באחוז  23-כלעומת אחוז,  27-בכבישראל שיעורי העוני 

 אחוז 13-כבואחוז בישראל  18-בכ יםנאמדשיעורי העוני  פנויותבהכנסות  .האחרות

  10.אחרותמדינות הב בממוצע

העוני בקרב גילאי העבודה ב' לעיל אפשר לראות כי שיעורי 1בהשוואה לתרשים 

 OECD-בישראל דומים יותר לשיעור בכלל האוכלוסייה בהכנסות כלכליות, ואילו ב

יורד משמעותית כאשר מדובר בגילאי העבודה בלבד )ללא קשישים(. שיעור זה 

-מכאן נובע ששיעורי העוני בהכנסות כלכליות באוכלוסייה המבוגרת במדינות ה

OECD כפי שיוסבר בפירוט מעותית מאשר בישראל. יהיו גבוהים במידה מש

 בסעיפים הבאים, הבדל זה נובע משוני בהרכב האוכלוסייה ובמבנה ההכנסות. 
 

 

                                                        
ולעומת ילדים לאישה,  3מד על שיעור הפריון הכולל בישראל ע 2011-ב ,OECD-הלפי   9

פחות מן  –לאישה  ילדים 2.1-מנמוך  הפריון האחרות המפותחות בכל המדינות זאת
 (.(Society at a Glance, 2014 הרמה הנחוצה לשמירה על יציבות גודל אוכלוסייתן

 21: במדינות המפותחות בדיקת שיעורי העוני בקרב פרטים מעלה את הממצאים הבאים  10
אחוז מהפרטים נמצאים מתחת לקו העוני לפי הכנסות כלכליות ופנויות, בהתאמה.  10-ו

אחוז. משמעות הדבר היא שבישראל העוני  21-ו 27בישראל הנתונים המקבילים הם 
מרוכז במשפחות גדולות יותר, לפחות בהכנסות הפנויות. במדינות המפותחות התמונה 

 בנספח(. 3קטנים יותר )תרשים נ'מרוכז במשקי בית  העוני –הפוכה 
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 ומטה 59שיעורי התעסוקה בקרב גילאי 

ב' לעיל( 1)תרשים כלל האוכלוסייה לפי הכנסות כלכליות בשיעורי העוני בקרב 

בקרב משקי הבית הצעירים יותר )בראשות אולם  ,OECD-הישראל קרובה לממוצע 

 נקודות אחוז 4-בכ גבוהישראל הנתון בומטה, כלומר מרבית גילאי העבודה(  59בני 

יש לחפש את הגורמים לפערים בעוני  ,מפותחות. אי לכךהמדינות ה ממוצעמ

 ,תעסוקה של ישראלשיעורי ה בהתפתחויות בשוק העבודה.בהכנסות הכלכליות 

 ב'4תרשים 

 **ומטה 59בקרב גילאי  *שיעור משקי בית מתחת לקו העוני
 OECD ,2010-מדינות ה

 מדינות שיש עבורן נתונים. 21עבור  OECD-* מחושב לפי שיטת ה
 ומטה. 59ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני ** 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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)לרבות משרתים  כלל האוכלוסייהל מתייחסים, OECD-ה נתוני המבוססים על

 קבע(.בבשירות צבאי חובה או 

הצטמצמו הפערים בין שיעורי  15–59י נבמראה כי בקרב גברים  'א5תרשים 

עלה באופן אחוז המועסקים בישראל  .בישראל ובמדינות המפותחות התעסוקה

 יםשיעורה .אחוז בסופו 70-כל בתחילתו אחוז 67-כמהקודם: מדוד במהלך העשור 

אחוז בתחילת  76-כ: מיותרבאותן שנים היו גבוהים  OECD-במדינות ההמקבילים 

שחל באותה שנה  , ואחרי המשבר2008אחוז בשנת  78שנות האלפיים עד לשיא של 

  .2010–2011אחוז בשנים  75התייצבות סביב  –

 OECD-לממוצע הבין ישראל פערי התעסוקה קבוצת גיל אותה בבקרב נשים 

עלה שיעור בישראל . גרו כעבור עשורונס ,בתחילת התקופה מינוריים למדיהיו 

. שיעורי 2011אחוז בשנת  63-כל התקופהבתחילת  אחוז 56-כמהמועסקות 

ב עראחוז  63לכדי אחוז  60-מ עלו OECD-במדינות המקבילותיהן התעסוקה של 

         

     OECD           OECD        

66.7%
     

          

     

     
     

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 א'5תרשים 

 15–59שיעורי תעסוקה בקרב גילאי 
 , לפי מגדר2010–2011-ו 2002–2003ממוצע בשנים 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
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חלק  ,כאמור .אחוז 62-כ על הראו ירידה קלה והתייצבו, ומאז 2008המשבר בשנת 

לשוק של חלק מהצעירים יחסית מאוחרת  מיציאה ובעיםמן הפערים בתעסוקה נ

 ת ללימודים אחרי הצבא,ירשמוההשירות הצבאי והאזרחי,  בגלל האזרחי העבודה

  .ונורמות חברתיות ותרבותיות שונותלימודי תורה בקרב החרדים 

השונות אוכלוסייה הצות וקב הבדלי התעסוקה ביןשל לתת תמונה רחבה  כדי

. לסטטיסטיקההלשכה המרכזית ח אדם של ולהשתמש בסקרי כיש  ,בישראל

 קיימת הטיה בלבד, לכןח העבודה האזרחי וכהנתונים שיקפו את  2011כאמור, עד 

 ב'5תרשים 

 15–59בקרב גילאי  *שיעורי תעסוקה
 לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע 

 2010–2011-ו 2002–2003בשנים 
 

 .* כוח עבודה אזרחי

 בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: חיים 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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, הכוללים OECD-שמדווחים ב םשל שיעורי התעסוקה בהשוואה לנתוני 11כלפי מטה

 השינויים הבולטים מבין הנשים, כי מתבררמכל מקום, . את כלל כוח העבודה

בתחילת אחוז  41-עלו מבקבוצה זו ה התעסוק שיעורי :חלו בקרב החרדיות ביותר

כעבור עשור. בקרב הנשים הערביות אחוז המועסקות אחוז  52-אלפיים להשנות 

לאחר , 2010–2011 בשניםאחוז  23-, ועמד על כמבין הקבוצות הנמוך ביותרהוא 

 חרדיות-. בקרב יהודיות לא2002–2003נקודות אחוז ביחס לשנים  6-של כ גידול

 60-כלעומת אחוז,  68-על כבממוצע עומדים  2010–2011שיעורי התעסוקה בשנים 

 . 2002–2003שנים באחוז 

בין תחילת  שינויה אך ,נשיםהל אצ מתרחשדומות לבקרב הגברים תפתחויות הה

שיעורי התעסוקה של גברים  2010–2011. נכון לשנים קטן יותרהתקופה לסופה 

. 2002–2003נקודות אחוז מהשנים  6-עלייה של כ –אחוז  21-חרדים עומדים על כ

אחוז, נקודות  כמהחרדים והערבים שיעורי התעסוקה עלו ב-בקרב היהודים הלאגם 

אחוז  64 )לעומת 2010–2011שנים ב ,בהתאמהאחוז,  60-בכואחוז  68-כונאמדים ב

  .בתחילת התקופה( בקרב הערבים אחוז 56-חרדים ו-בקרב יהודים לא

 6. תרשים המשרותיש חשיבות גם להיקף  ,תעסוקהשיעורי ההגידול ב לצד

בקרב  12.משרהה היקפימצביע על השינויים שחלו בתמהיל התעסוקה בישראל לפי 

בהקשר המועסקות חלקית. הנשים הנתונים מצביעים על ירידה קלה בשיעור כלל 

 מחציתלמעלה מגם לאחר הירידה עדיין הנשים החרדיות, ש זה בולטת קבוצת

ה קלה בשיעור יעובדות במשרה חלקית. בקרב הגברים חלה עליבה מהמועסקות 

בולטים פערים בחלקיות המשרה בין גם בקרבם ו ,המועסקים במשרה חלקית

 החרדים לשאר האוכלוסיות.

 
  

                                                        
בחישוב חולק מספר המועסקים בכוח העבודה האזרחי )המונה( בכלל האוכלוסייה   11

חרדים, בגלל משקלם -)מכנה(. עיקר ההטיה כלפי מטה היא בקבוצת היהודים הלא
 הגבוה בקרב המשרתים בצבא )חובה וקבע(.

 עות עבודה שבועיות.ש 35משרה מלאה מוגדרת כלפחות   12
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ההתפתחויות בתחום התעסוקה באות לידי ביטוי גם במספר המפרנסים במשקי 

א'(. בכל קבוצות האוכלוסייה חל גידול 7כאחד )תרשים  13הוריים-בית זוגיים וחד

בחלקם של משקי בית שיש בהם מפרנסים, והשינויים בולטים במיוחד בקרב 

חרדים וערבים. כמו כן, בכל הקבוצות חלה עלייה במשקלם של משקי בית הכוללים 

 שני מפרנסים ומעלה. 

                                                        
לפי הגדרה זו ייתכנו מצבים שבהם יהיו במשק בית  .המוסד לביטוח הלאומית לפי הגדר  13

  .הוריות מעל שני מבוגרים, וכפועל יוצא בכך לפחות שני מפרנסים-של משפחות חד
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41.3%

45.4%
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12.9%

11.9%

35.4%

37.6%

15.1%

17.8%

37.3%

36.6%
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39.5%

58.7%

54.6%

38.3%
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2002-2003

2010-2011

2002-2003

2010-2011

2002-2003

2010-2011

2002-2003

2010-2011

2002-2003

2010-2011

2002-2003

2010-2011

2002-2003

2010-2011

 6תרשים 

 15–59לפי היקף המשרה בקרב גילאי  *התפלגות התעסוקה
 2010–2011-ו 2002–2003בשנים לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע 

 .* כוח עבודה אזרחי
 שעות עבודה שבועיות. 35 ** משרה מלאה מוגדרת כלפחות

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   326

 

סוף ות האלפיים עד מתחילת שנ OECD-בישראל וב ההתפתחויותהשוואה בין 

 בישראל שיעור גבוה יותר של משקי בית ללא מפרנסיםמצביעה על העשור הקודם 

שני  הכולליםזוגיים משקלם של משקי בית  התקופהבתחילת  .('ב7)תרשים 

. כעבור ישראלשיעורם במאחוז ת ונקוד 16-כהיה גבוה ב OECD-ב ומעלה נסיםרמפ

למרות העלייה . נקודות אחוז 10: הפער הצטמצם מעט אך עדיין נותר גבוה עשור

 ומשפחות זוגות בקרב פנויות בהכנסות העוני שיעורי ,אלובתעסוקה במשקי בית 

מדינות הבממוצע  יחסית יציבות לעומת, השנים שתי בין בישראל עלו הוריות-חד

  (.יםנספחב 4נ' תרשיםמפותחות )ה

               

      
         

          

                    

   
   

   

   

   
   

2002-  03 2010-  11

                                      

23%

  

   

   

2002-  03

   

   

   

2002-  03

   

   

   

2002-  03

   

   

  
20  -    

10%

32%

57%

   

   

   

20  -    
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 א'7תרשים 

  *ומטה 59במשקי הבית בקרב גילאי התפלגות התעסוקה 
 לפי הרכב משק הבית וקבוצת אוכלוסייה, 

   2010–2011-ו 2002–2003ממוצע בשנים 
 

 .ומטה 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 
. מרבית משקי הבית בקבוצה הם יהודים 18** משקי בית הכוללים ילדים עד גיל 

 חרדים, לכן לא נעשתה חלוקה לקבוצות אוכלוסייה. -לא

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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בקרב  14דמוגרפייםנתונים אלו מקבלים משמעות רבה יותר לאור שני היבטים 

חוז א 74-כ –אלו בישראל שיעורם הגבוה של משקי בית  )א(ומטה:  59זוגות בני 

 75-לכ)ב(  ;OECD-אחוז בממוצע ב 61-, לעומת כת הגילמכלל משקי הבית בקבוצ

אחוז  58-לעומת כ ,18ומטה בישראל יש ילדים עד גיל  59י אחוז מכלל הזוגות בגיל

ביחס גבוה  ובממוצע במדינות המפותחות. כמו כן מספר הנפשות במשקי בית אל

 פרטים בממוצע(. 4-מול כ 5-ממוצע מדינות המפותחות )כל

                                                        
 .בנספחים 7ונ' 5היבטים דמוגרפיים ראו תרשימים נ'על להרחבה   14

 ב'7תרשים 

 *ומטה 59התפלגות התעסוקה במשקי בית בקרב גילאי 
   **2010-ו 2000לאומית, לפי הרכב משק הבית, -השוואה בין

 

 ומטה.  59ן/בת הזוג )אם יש( בני * ראש משק הבית וב
שעבורן היו נתונים זמינים בשתי השנים שנבדקו.  OECDמדינות  20** ממוצע של 

הכוללת את נתוני , 2002עבור ישראל לקוחים משנת  הנתונים המוקדמים
 .אוכלוסיית מזרח ירושלים

 . 18הכוללים ילדים עד גיל  משקי בית*** 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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  מפרנסיםהכוללות  משפחותעוני בקרב 

וצמצום  עבודההח ובהשתתפות בכ הגידול, מיםקודהבסעיפים דגם הוכפי ש

 תמיכותהשל  ולירידהשל הכנסות מעבודה במשקלן עלייה ל והביא קצבאותה

הלכו וגדלו  מפרנסים הכוללותמשפחות בקרב  עוניה שיעורי ,למרות זאת. מהמדינה

 העוני תמונת מצבאת מציג  א'8תרשים  15.(2010 ,שטייר ;2014בלד והלר, דאנ)

יה יעל חלהבמהלך העשור . 2011-ל 2002בשנים נבחרות בין  אלו בקרב משפחות

משקי אחוז מכלל  16-העוני על כ שיעוריעמדו בהכנסות כלכליות . נייםבאחוז הע

. בהכנסות אחוז 20-עבור עשור הם טיפסו לוכ ,2002–2003בשנים הבית הנבדקים 

 , בהתאמה. אחוז 12-וכאחוזים  8-עמדו על כ ותהמקביל ותפנויות, הנתונים לתקופ

יה יעל ניכרת 16יהיאוכלוס לקבוצות של משקי בית הכוללים מפרנסיםחלוקה ב

לקראת סוף עיקר ב, תערביהאוכלוסייה הכנסות כלכליות בלפי בולטת בעוני 

. למדי עלייה עקביתניכרת  זו יהיאוכלוסקרב הכנסות פנויות בעוני לפי ב. התקופה

, ומאז חלה 2006 העוני התרחשה עד שיעוריב ם עיקר העלייהיחרדימשקי בית ב

בעוני בהכנסות פנויות. בקרב  והתייצבות בעוני בהכנסות כלכליות ירידה קלה

, האוכלוסיות האחרות שתימ תנמוכים משמעותיהעוני שיעורי  חרדים-יהודים לא

  .אך גם בהם ניכרת עלייה קלה

                                                        
ייתכן כי הסיבתיות היא בכיוון ההפוך: העלייה בשיעורי העוני והירידה ברמת החיים   15

 היא שהביאה לגידול בשיעורי התעסוקה. 
אחוזים מכלל משקי הבית  3.7-ל 2.7-עלה שיעור משקי הבית החרדיים מתקופה זו ב  16

 וז.אח 15.5-ל 13.5-מגדל השיעור ומטה. בקרב ערבים  59הכוללים מפרנסים בגילי 
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בקרב של עוני  לאומית-ןהשוואה בי ומציג משלים את התמונה 'ב8תרשים 

אחוז כפי שניתן לראות,  .לאורך זמן 59משפחות הכוללות מפרנסים עד גיל 

אולם  תשעים,בשנות הבמיוחד  גבוהלא היה בישראל  בקבוצה זוהמשפחות העניות 

הפכו לגבוהים ני העוני גדלו ושיעור, אלפייםשנות האז מ ובמיוחד ,לאורך התקופה

 . בין המדינות המפותחות כמעטביותר 
  

 א'8תרשים 

 2002–2011בקרב משקי בית הכוללים מפרנסים,  *שיעורי עוני
   אוכלוסייה, ממוצעים תקופתיים, לפי קבוצת *ומטה* 59גילאי 

 

 .OECD-* מחושב לפי שיטת ה
 .ומטה 59** ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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וחיובית עם מספר כידוע, שיעורי עוני מתואמים שלילית עם מספר המפרנסים, 

נפשות, פחות מפרנסים ויותר כלומר, ככל שבמשק הבית יש  – הנפשות במשק הבית

; המוסד לביטוח 2010)למשל קמחי,  גבוה יותר עוניהמתחת לקו כך הסיכוי שיהיה 

 . לאומי, שנים שונות(

מספר  לפיוגות של זהעוני בקרב משקי בית שיעורי מציג את  א'9תרשים 

. כצפוי, גם בישראל וגם במדינות המפותחות משקי בית בהם ילדיםהמפרנסים וה

 17יותר להיות מתחת לקו העוני. המפרנס בודד הם בעלי הסתברות גבוהשיש בהם 

                                                        
ומטה  59כאשר מדובר על משקי בית ללא מפרנסים, שיעורי העוני בקרב זוגות בגילי   17

אחוז בישראל. משקלה  82אחוז בממוצע במדינות המפותחות, לעומת  52-נאמדים בכ

  

  

  

  

  

   

   

   

                

           

      

    

      

        

     
    
    

      

      
       

    

     
     

      
       

              

               

       

     

    

 ב'8תרשים 

 1989–2011בקרב משקי בית הכוללים מפרנסים,  *שיעורי עוני
  ***OECD-הומטה** במדינות  59לפי הכנסות פנויות, גילאי 

 

 הנתונים עבור ישראל אינם כוללים . OECD-* מחושב לפי שיטת ה
 ומטה. 2001את מזרח ירושלים בשנים 

 .ומטה 59** ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 
 . 2010 תצפיות לאורך זמן, לרבות שנת 3מדינות עם לפחות  21*** עבור 

 .1994עבור ישראל אין נתונים לשנת 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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 28-כ: יותר גבוה מפרנס יחיד הכולליםחלקם של משקי בית  בישראלעם זאת, 

בפרט,  (.ב'9מדינות שנבדקו )תרשים אחוז בממוצע ביתר ה 22-לעומת כ ,אחוז

הקבוצה , כלומר – מפרנס בודד ולפחות שלושה ילדים שיש בהםבית המשקי  קבוצת

אחוז  12-עומדת על כ – בעלת ההסתברות הגבוהה ביותר להיות מתחת לקו העוני

-במדינות הבממוצע בלבד אחוזים  3-, לעומת כבישראל זוגותהת בכלל אוכלוסיי

OECD . 

שיעורי העוני נמוכים בישראל שני מפרנסים הכוללות משפחות כלל הבקרב 

מדינות המפותחות. נתון בולט יותר הוא חלקם של משקי בודומים לאלה שיחסית, 

מקרב הזוגות אחוז  16-כ: ילדים 3לפחות מפרנסים ולפחות שני  הכולליםבית 

18בממוצע במדינות המפותחות.אחוזים  6-לעומת כבישראל, 
  

  

                                                                                                                             
מכלל משקי הבית אחוזים  3-כעומד על  וכלוסיית משקי הבית ללא מפרנסיםשל א

 אחוזים בישראל. 7-מפותחות, לעומת כהות מדינבבממוצע ומטה  59הזוגיים של בני 
בנספחים מציגים ביתר פירוט את שיעור משקי הבית הזוגיים  ב'6א' ונ'6נ'תרשימים   18

 בישראל ואת שיעורי העוני בקרבם, בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה. 59מתחת לגיל 
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 9תרשים 

 2010מאפייני משקי בית של זוגות, 
   ומטה* 59גילאי 
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           OECD

 שיעורי עוני** לפי הכנסות פנויות .א

 *התפלגות לפי מספר המפרנסים** .ב

  .ומטה 59הזוג בני ראש משק הבית ובן/בת  *

 .OECD-** מחושב לפי שיטת ה
מדינות שהיו בהן מספיק תצפיות עבור כל קבוצה. הנתונים אינם  17** עבור *

 אחוז, משום שאינם כוללים משקי בית ללא מפרנסים. 100-מסתכמים ל

 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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 . עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת2

אוכלוסייה במדינות ומעלה( בכלל ה 65)גילאי האוכלוסייה המבוגרת של  המשקל

בכלל חלקה בישראל המפותחות בעולם עולה, וכך גם בישראל. עם זאת, 

 אחוז 16-כ לעומת אחוזים 10-כ: OECD-מאשר בממוצע ה האוכלוסייה נמוך יותר

ת וכלכלי ותשיעורי העוני לפי הכנס ,10תרשים שניכר בפי כ ., בהתאמהבממוצע

 46-עומדים על כ (OECD-בהקשר זה בקבוצת הגיל הנבדקת ) ומעלה 66בקרב בני 

 לעומת זאת, בהכנסות פנויות בממוצע במדינות המפותחות.אחוז  73לעומת אחוז, 

 12-ומעלה נמצאים מתחת לקו העוני, לעומת כ 66כחמישית מאזרחי ישראל בגילי 

  (.אחוזים בחישוב חציוני 9-כו) OECD-בממוצע באחוז 

 10תרשים 

 2011ומעלה מתחת לקו העוני,  66שיעור הפרטים בגילי 
   *OECD-הבמדינות 

 

 ,2011לשנת  מעטות שלא היו נתונים לגביהן. במדינות OECDמדינות  31* 
 .בכפוף לזמינות ,2012-ו 2010שנים , או ממוצע ל2010שנת  ו נתונינלקח

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
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הפרישה יש להתייחס לשוני בין התכניות כאשר משווים את שיעורי העוני בגילי 

בהיותן מקור עיקרי להכנסה עבור האוכלוסייה המבוגרת הן משפיעות  .הפנסיוניות

אחוז  51-כ 2011בשנת רבות על מבנה ההכנסות, ובפרט על ההכנסות הכלכליות. 

שלפחות אחד הפרטים בו קיבל חיו במשק בית בישראל פרטים בגילי הפרישה המ

מקור הכנסה שמגדיל את ההכנסה שיש בו במשק בית ית, דהיינו, פנסיה תעסוקת

 ,2008שנת ב , שנחקקחובה הפנסיחוק צו הרחבה ל .(2014הכלכלית )שטייר ובלייך, 

מרבית  אולם ,יגדיל את כמות הזכאים לפנסיה תעסוקתית בדורות הבאים

קרב בבמידה מוגבלת, אם בכלל. מהחוק  תושפעמ האוכלוסייה המבוגרת בת ימינו

הם עובדים מפנסיות תעסוקתיות  הנהנים העיקריים, בימינו האוכלוסייה המבוגרת

הסדרים מי שהיו להם או פנסיות תקציביות, ל זכאיםלמגזר הציבורי ו שהשתייכו

  .במגזר הפרטי פנסיוניים במסגרת הסכמים קיבוציים

מפותחות מורכבת, ומחייבת התמונת המצב בתחום הפנסיוני במדינות 

ממחיש  11. תרשים a Glance, 2013 (Pension at; 2013ספיבק, התייחסות מיוחדת )

, של האוכלוסייה המבוגרת בכל מדינה את ההבדלים המהותיים במבנה ההכנסות

 י בגילשילוב של תכניות פנסיוניות מגוונות, תעסוקת מבוגרים, שונמ המורכב

ניתן להבחין כי הרכיב  .כלל האוכלוסייהבפרישה הפרטים בגיל הפרישה ומשקל ה

-דינות, והוא עומד בממוצע על כהציבורי דומיננטי בהכנסות המבוגרים במרבית המ

אחוז  34-כהוא  ציבורילעומת זאת, בישראל משקלן של ההכנסות ממקור . אחוז 59

אחוז( ושל הכנסות מהון  27בלבד. בהתאם לכך, חלקן של ההכנסות מעבודה )

 . OECD-אחוז( גבוה מהממוצע ב 39 –מפנסיה פרטית  לרבות)

שיעורי העוני בהכנסות כלכליות במרבית נתונים אלו יכולים להסביר מדוע 

19.בישראלמפותחות גבוהים משמעותית מאשר המדינות ה
זאת, בהכנסות  לעומת 

באיזו  נשאלת השאלהלאור זאת, א' לעיל(. 9התמונה מתהפכת )תרשים  פנויות

 מפצה על אובדן הכנסות)ציבורית ופרטית( ההוצאה הכוללת על זקנה מידה 

  ובכך ידון הסעיף הבא. – אחרי הפרישה מעבודה
 

 

 

  

                                                        
-ה נותילמד בהשוואה ישראל לטובת תעסוקה פערי על הצביעו (2013) ושרברמן מחיק  19

OECD עובדה זו תרמה גם היא לגידול בהכנסה הכלכלית. 65–74 בני גברים בקרב . 
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 : מקורות ושימושים ביטחון הסוציאלית המיסוי והומערכ. 3

, ובהן מנגנון לצמצום פערים בהכנסות כספיותיש כמה דרכים לפעול ממשלה ל

על הישיר . נטל המס לזכאים מאידך גיסאותשלומי העברה מחד גיסא, מיסוי ישיר ל

כפי שהראה בנק . OECD-ממוצע במדינות המהנמוך הכנסות משקי בית בישראל 

חמישוני המוטלים על ישיר נמוכים יותר  סעורי מימשעיקר הפער נובע ישראל, 
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 11תרשים 

 התפלגות מקורות ההכנסה בקרב האוכלוסייה המבוגרת
 , OECD-הכאחוז מהכנסת משק הבית במדינות  

  שנות האלפייםהעשור הראשון של  סוף
 

 OECD: מקור
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משקלם של המסים העקיפים  ,בהתאם לכך(. 2014 ,)בנק ישראל 4עד  1הכנסות ה

 (. 2013מזה שבמדינות המפותחות )בנק ישראל, בוה גבישראל כאחוז מכלל המסים 

בסיס תקבולי על  , בין היתר,הוצאות הממשלה נקבע בהבהיבט כללי יותר, גו

 אחוז 82בישראל לעומת מכלל ההכנסות הציבוריות אחוז  81-מהווים כה ,מסים

הוצאות גובה המציג את הקשר בין נטל המס הכולל ל 12. תרשים OECD-ב ממוצעב

נטל מס גבוה  כצפוי, 20לאומית.-הציבוריות )לרבות הוצאות ביטחון( בהשוואה בין

יותר. אך חשוב לזכור כי מתאם ם הוצאה ציבורית גבוהה עיותר מתואם 

(correlation( בין שני משתנים לא בהכרח מצביע על סיבתיות )causality נטל מס .)

, ההוצאה הכוללת הלשירותים ציבוריים. לדוגמגדול יותר גבוה יכול לנבוע מביקוש 

פרטים בגיל הפרישה האם משקלם של  בוההעל פנסיות ציבוריות עלולה להיות ג

יכול  גובה המסיםנטל מס גבוה. אך  חייבתמזו מציאות ו – גבוהסייה בכלל האוכלו

מדינה יכולה לקבוע מדיניות של מיסוי גבוה יותר  , כלומר,ההיצע להיקבע גם לאור

, המשאבים שעומדים לרשות כך או כךלספק שירותים ברמה גבוהה יותר.  כדי

צאה מכך האחרות, וכתו OECD-הממשלת ישראל נמוכים בהשוואה למדינות 

אם מנכים את הוצאות  .משקלה של ההוצאה הציבורית בתוצר אף הוא נמוך יחסית

מאלו שבמדינות המפותחות, בישראל, הגבוהות באופן משמעותי  הריבית והביטחון

 הדבר מותיר הוצאה אזרחית מצומצמת אף יותר.

אחוז מהתמ"ג. משנת  36-לכ 34בין בישראל נטל המס נע  2007עד  1995משנת 

המגמות אחוז מהתמ"ג.  29.6הוא עמד על  2012שנת ב, ונטל המסירד  2008

ממדינה למדינה. מאמצע שנות התשעים שתנו הבאותן שנים מדינות המפותחות ב

 אחוז מהתמ"ג לאורך זמן; 35-ל 34של המאה הקודמת נע נטל המס בממוצע בין 

-אחוז, ומאז חזרה הרמה ל 33לסדרי גודל של דה קלה חלה ירי 2010-ו 2009בשנים 

הציבוריות עמדו על ההכנסות  ך, ס2012לשנת  . נכון2012-אחוז מהתמ"ג ב 34.2

פער  – בישראל 36.4אחוז מהתמ"ג בממוצע מדינות המפותחות, לעומת  41.8

ממנו מוסברים על ידי פער בנטל המס הכולל.  85-, שאחוזי תמ"ג 5.4בהכנסות של 

, שקליםעל כטריליון  שעמד ,2012 לשנתאת התמ"ג של ישראל  הלדוגמ לקחת אם

, היו OECD-לממוצע ה דומה נטל המס הכולל היהלו משמעות הדבר היא ש

היה מאפשר ש, לא מבוטל סכום – מיליארד שקלים 46-כמתווספים לקופת המדינה 

 למדינה לעמוד ביעדי הוצאה גבוהים יותר.
 

                                                        
בניתוח שבחן את המתאם בין סך ההכנסות הציבוריות לסך ההוצאות הציבוריות   20

 מיקומה היחסי של ישראל לא השתנה משמעותית. 
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למתן את אי  השאמור ,הוצאה הציבורית החברתיתמתמקד ב 13תרשים 

עומדת על  ם אלובהכנסות כלכליות. ההוצאה של ישראל על תשלומי והעוני השוויון

. פער זה עשוי OECD-בממוצע באחוז מהתמ"ג  12.5, לעומת אחוזים מהתמ"ג 8.8

שנגזרים מהבדלים דמוגרפיים  ,צרכים שונים (א): , למשלמכמה גורמים לנבוע

)ב( הבדלים  ;(מימון ציבורי לעומתפרטי  למשל פנסיה במימון) יםיוהסדרים פנסיונ

העדפה של אספקת שירותים  (ג) ;או בנגישות אליהם בגובה הקצבאות השונות

חסור במקורות הכנסה ממסים ( מד); זכאיםתשלומים במזומן לחברתיים לעומת 

 בישראל.
  

 12תרשים 

 מסים וההוצאה הציבוריתתקבולי 
  *OECD ,2012-הכאחוז מהתמ"ג במדינות  

 

 .2011. הנתונים עבור טורקיה משנת OECDמדינות  33* 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
 

               

            

                          

        

       

     

    

     

     

       

      
    

      

    

       

      
      

     

      

   

      

         

      

     

         

             

       

       

       

    

      

     

      

      

        

   

   

   

   

   

   

   

   

                                 

           



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   338

 

כאחוז  21לפרטהסיוע הממשלתי הכספי הממוצע  גובהבוחן את  א'14תרשים 

זו אה הוצ .לרבות ילדים 22,מהתמ"ג לנפש בקרב פרטים שאינם בגיל הפרישה

                                                        
נתונים היות ש בפועל(,מקבלי הסיוע הכספי ים )הממוצע אינו מחושב לפי מספר משתמש  21

 שנמצאים מתחת לגיל הפרישה.  םפרטיהאלא לפי כלל אלו אינם קיימים, 
כדי לקבל נתונים בני השוואה, יש לחלק את סך ההוצאה הנומינלית על תשלומי העברה   22

. כאמור, גילי הפרישה אינם זהים בין כספיים בכמות המשתמשים הפוטנציאליים
הפרטים בגילים אלו, נלקח בחשבון גיל הפרישה  המדינות. לפיכך, כדי לתת אומדן של
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 13תרשים 

 2011, *הוצאה חברתית ציבורית
 OECD-כאחוז מהתמ"ג במדינות התשלומים כספיים,  

 

כות, קצבת נ, קצבאות זקנה ושאיריםפנסיות לעובדי מדינה, כוללים ם תשלומיה *
 . OECD-, לפי הגדרות הוסיוע אחר דמי אבטלה, תשלומים למשפחות

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
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אחוזים  5.4, לעומת ממוצע של תוצר לנפשאחוזי  4.4-בישראל מסתכמת בכ

הסיוע הכספי של הממשלה יש חשיבות  בהלגושלזכור יש  23.ינות המפותחותבמד

הייחודיים  לאור המאפיינים הדמוגרפייםלצמצום פערים בהכנסות קריטית במיוחד 

מיקומה הנמוך של ישראל  לפיכך,. (יםנספחב 7נ'-ו 5נ'תרשימים ו )רא ישראלשל 

לאור  ,אינו מפתיע י הפרישהאוכלוסייה שאינה בגילבדירוג המשאבים המוקדשים ל

תרשימים התמ"ג )תוך מתשלומים כספיים נטל המסים הנמוך ושיעורם הנמוך של 

 .לעיל( 13-ו 12
  

                                                                                                                             
בפועל עבור גברים ונשים בכל מדינה. כך למשל, אם גיל פרישה במדינה מסוימת עומד 

ייחשבו  61וכלל הנשים מעל גיל  63לנשים, אזי כלל הגברים מעל  61-לגברים ו 63על 
גיל הפרישה כגילאי פרישה. פרטים שאינם בגיל הפרישה חושבו לפי החסרת הפרטים ב

  האוכלוסייה.מסך כל 
 הגיעו המפותחות במדינות לפרטים שאינם בגילי הפרישה התשלומים הכספיים 2009-ב  23

 בתשלומי עלייה בגלל היתר בין, מהתוצר לנפשאחוזים  5.7-כ על ועמדו ,לשיאם
תוצר מהאחוזים  4.5 סביבונע  היה יציב זו גיל לקבוצת הממוצע בישראל. האבטלה

 לנפש.
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לא  בגילי הפרישהאוכלוסייה להממשלתית הכספית של ההוצאה דומה בחינה 

לא יהיה נכון לדבר רק על ההוצאה הפנסיונית  בפרט מדויקת. ניב תמונהת

ים משלבים גם ידרים הפנסיונסהה ןיש מדינות שבהמפני ש, הכספית הציבורית

אי  וקנדה. ארצות הברית, כדוגמת ישראל ,משלימים להכנסה נטים פרטייםאלמ
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 א'14תרשים 

 **לפרט מתחת לגיל פרישה *תמיכות כספיות
 OECD ,2011-כאחוז מהתמ"ג לנפש במדינות ה

 כוללים קצבת נכות, דמי אבטלה, התשלומים  *
  .OECD-, לפי הגדרות התשלומים למשפחות וסיוע אחר

 ** החישוב לפרט נעשה על בסיס אומדן האוכלוסייה 
 לרבות ילדים.שמתחת לגיל הפרישה הממוצע בפועל בכל מדינה, 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECDנתונים: 
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פרטים בגיל הפרישה יורכבו גם ל המוקציםהכספיים לכך, סך המשאבים 

 . ריםישאקצבת לרבות  ,ם והציבורייםיהפרטים יהפנסיונימהרכיבים 

 יםלזקנה בישראל עומד המוקציםהמשאבים הכספיים  סך כל ,ב'14 לפי תרשים

נקודות  7-בונקודות אחוז מהממוצע ) 5-ב יםגבוה םלנפש, והוצר מהת אחוז 58-על כ

 כמהמעניין להתבונן ביותר,  באופן פרטניאחוז מהחציון( של המדינות המפותחות. 

 למשל קומה הגבוה של טורקיהימ כיצד הגיעו למקומן בדירוג.להבין  כדי תמדינו

קטנה יה יאוכלוסמו OECD-הדומה לממוצע ציבורית הוצאה שילוב בין נגזר מ

, סדר טורקיההמשאבים של  ך כלות, ביחס לסאחרבמילים  בגילי פרישה.יחסית 

. במקום גבוה יחסית את האוכלוסייה בגיל פרישהמציב העדיפויות במדינה 

ורקיה לזו של טלמדי דומה על גילאי הפרישה ציבורית ההוצאה , שבה השוודיהב

, OECD-הנמצאת מעט מתחת לממוצע  (,השלמה של רכיבים פנסיוניים פרטיים עם)

מעניין נתון  .באוכלוסייה גבוה יחסית פרישההפרטים בגילי ם של המשקלש מפני

בקרב עוני השיעורי בהן ש גיה(וו)למשל קנדה ונור מדינות 14מתוך  10-שב הוא

סך  ,(אחוזים 9.3העומד על נמוכים מהחציון )יה בגילי הפרישה יהאוכלוס

אחוז  52כלל המדינות )של המדד החציוני על  וזקנה לא עלל המשאבים המוקצים

י שיעור, קיימות מדינות )למשל צרפת ואיטליה( שבהן לעומת זאת 24.(מהתוצר לנפש

גבוהה מההוצאה אך מלווים בהוצאה  ,העוני בקרב המבוגרים נמוכים למדי

 החציונית על זקנה. 

מספיק להסתכל על ממוצע  לאכנראה מרמזים ש וישראל, ממצאים אל מבחינת

המשאבים התחלקות  אתגם  ויש להביא בחשבון – המשאבים המוקצים לזקנה

כלל המשאבים העומדים לרשות שמחושבים לאחר  .אוכלוסייה בגילי הפרישהבתוך 

לעומת  ,0.37-מדד ג'יני בהכנסות פנויות בישראל נאמד בכ ,האוכלוסייה המבוגרת

 ףמשקנתון זה כאמור,  .(בנספחים 8נ'תרשים ) OECD-בממוצע ה 0.3-ממוצע של כ

זאת, אי לצד  .מבוגרים רבים בישראל יןהכנסות מפנסיה תעסוקתית בבפערים 

רובד מבנה פנסיוני שונה, המבוסס על המשקף  OECD-הנמוך במדינות ההשוויון 

 (. לעיל 11תרשים  ראו –)שבאופיו הוא אוניברסלי יותר  ציבוריה

                                                        
מוצעת במדינות ה בהוצאה הפנסיונית הכוללת המיעלי כי הייתהה מפורטת נמצא בדיקב 24

, ובשנים לאחר מכן מהתוצר לנפשאחוז  54-לכ 50-, מכ2009-ל 2005המפותחות בין 
 58בין  נעים בתקופה המקבילה נתוניםה ,לעומת זאת ,יציבות יחסית. בישראל נרשמה

  מהתוצר לנפש.אחוז  60-ל
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 סיכום. 4

עולה כי שיעורי העוני ואי השוויון בהכנסות כלכליות לאומית של -מהשוואה בין

עם זאת, ההבדלים . OECD-דומים לממוצע ה ייה בישראלכלל האוכלוסב נתוניםה

על משמעותית במדינות השונות משפיעים  בהרכב הדמוגרפי ובמערכות הרווחה

 ב'14תרשים 

 2011, *הכנסה פנסיונית לפרט מבוגר
  ,פרטיותציבוריות וקצבת זקנה ושאירים ופנסיות 

 OECD-במדינות ה כאחוז מהתמ"ג לנפש

 * החישוב לפרט נעשה על בסיס אומדן האוכלוסייה 
 מעל גיל הפרישה הממוצע בפועל בכל מדינה.הנמצאת 

 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראלמקור: חיים בלייך, 

 OECDנתונים: 
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הנתונים נבחנו בחלוקה לשתי קבוצות אוכלוסייה: גילאי  ,לפיכךמבנה ההכנסות. 

  ומעלה. 66ומטה וגילאי  59

הממצאים מצביעים על שיעורי עוני ואי שוויון מן  ומטה 59י אגיל תקבוצבקרב 

גם בהכנסות כלכליות וגם בהכנסות פנויות. להבדלים , הגבוהים בעולם המערבי

ובמיוחד לעובדה שבממוצע לכך, ם הדמוגרפיים יש תרומה לא מבוטלת במאפייני

זו  נמצאו בקבוצה ,כןכמו  .OECD-משק הבית בישראל גדול יותר מאשר במדינות ה

ובמספר המפרנסים תעסוקה שיעורי התחום בישראל לשאר המדינות בין פערים 

נכון במהלך העשור, נתונים אלו גם לאחר שחל שיפור ב משקי בית של זוגות.קרב ב

במשקלם של משקי בית  ת אחוזונקוד 10-של כ פער אחרונות עדיין קייםהלשנים 

 75, לעומת בישראל אחוז 65 –מתוך כלל הקבוצה  לפחות שני מפרנסיםשיש בהם 

 .OECD-אחוז בממוצע ב

 ומטה 59אי גילקרב ב 2002–2011שנים ב בחינת ההתפתחויות בתוך ישראל

לצד עלייה  ,היבשיעורי התעסוקה בכלל קבוצות האוכלוסייה ימצביעה על על

חרדים ערבים וריאלית משמעותית ביותר בהכנסות כלכליות, בעיקר בקרב 

צמצום ל הזו סייע עלייהתחתון של התפלגות ההכנסות(. הברובם בחלק  ים)המצוי

לכך ה תממדי אי השוויון בהכנסות הכלכליות בשנים האחרונות, אף כי לא התלוו

היות שרבים מהמצטרפים החדשים לשוק  –דה משמעותית בשיעורי העוני ירי

משתכרים שכר נמוך, ומצבם אמנם השתפר במידת מה, אך הם עדיין נותרו העבודה 

  מתחת לקו העוני בהכנסות כלכליות.

היות שהגידול  ,2006שנת עד שוויון היה באי יעלחלה מנגד, בהכנסות הפנויות 

חרדים )החלק העליון של התפלגות -הריאלי בהכנסות פנויות בקרב יהודים לא

כלומר , קיימת ירידה במדד 2007(. מאז ב'2ההכנסות( היה גבוה יחסית )תרשים נ'

 ,עלו שיעורי העוניזאת, גם בהכנסות פנויות לצד  .הפערים בין הקבוצותהצטמצמו 

 . ערבים וחרדים בקרבבעיקר 
גורם חשוב בצמצום הפערים בהכנסות בקרב האוכלוסייה בגילי העבודה  עוד

לתמיכות המוקדש לנפש  התמ"גאחוז  בישראל. תמיכות כספיות ממשלתיותהוא 

על  התמיכותשל  . השפעתןOECD-ה יותר מהממוצע במדינות ךלפרט נמו כספיות

נוכח העובדה שמשקי הבית בישראל עלולה להיות מוגבלת אף יותר צמצום הפערים 

 .OECD-מאשר בבממוצע גדולים יותר 

בהתייחסות להוצאה ציבורית חשוב לציין כי נטל המס בישראל, ובפרט בשנים 

האחרונות, הוא בין הנמוכים ביותר בעולם המערבי. זו אחת מהסיבות לכך 

ניכוי  ולאחר –נמוכה מהממוצע המדינות המפותחות  שההוצאה הציבורית הכוללת

לאור , ההוצאה האזרחית מצטמצמת עוד יותר. על החוב ריביתהביטחון וההוצאות 
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הקשר הבלתי נפרד בין גובה המסים ובין ההוצאה הציבורית, יש חשיבות עליונה 

ולא בכל  –במקורות התקציב ובשימושיו יחד  לכך שהדיון הציבורי בנושא יתמקד

 .רכיב בנפרד

פנויות הם מן שיעורי העוני בהכנסות בישראל אוכלוסייה המבוגרת ה בקרבגם 

 יםופרטי ים)ציבורי המשאבים הכספייםשהגבוהים בעולם המערבי, אף על פי 

במדינות מהממוצע  יםנמוכ םאינהמוקצים לפרטים בגיל הפרישה  כאחד(

אי לכך, . בתוך אוכלוסייה זו ממדי אי שוויון גבוהיםהדבר מצביע על המפותחות. 

עו להרחבת יהגדלת התמריצים הכלכליים שיסיבין חשוב למצוא את האיזון 

משאבים פתרונות ובין מציאת ו ,באוכלוסייה זו והגדלת הכנסות מעבודה התעסוקה

רכיב פנסיוני שאין בהכנסתם  קשישיםבפרט  – מאחור קשישים שנשאריםסיוע לל

  .נאות סכום פנסיה ושלא צבר אלהכאו  ,תעסוקתי
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 נספחים

  

 1נ'תרשים 

 הכנסה חודשית ברוטו למשק בית
 2011-ו 2002, *ומטה 59בקרב גילאי 

 2011 שקלים שללפי מקור הכנסה וקבוצת אוכלוסייה, ב

 ומטה. 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 לסטטיסטיקההלשכה המרכזית נתונים: 

            

           +44.8%

                 

                          

                           

                     

             

                 

                 

                           

           

          +12.1% 

                

                   +6% :

            

             

             

          

14,142
15,140

1,602

1,455

6,795 7,516

2,164 1,452

3,807
5,513

3,483

2,713

17,469

16,477

9,1499,176
8,679

7,743
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 א'2נ'תרשים 

  2002–2011, *לנפש מתוקננת שינויים בהכנסות
 100=2002שנת מדד: ומטה**, לפי קבוצת אוכלוסייה,  59גילאי 

 

  

  

   

   

   

   

   

                                        

               

     

     
   

   

   

 ב. הכנסות פנויות

 .OECD-* מחושב לפי שיטת ה
 ומטה. 59** ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: חיים )לשני התרשימים( מקור
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: )לשני התרשימים( נתונים

 

 כלכליות. הכנסות א
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 3נ'תרשים 

 2010, *אחוז פרטים מתחת לקו העוני
  OECD-הבמדינות  **ומטה 59גילאי 

 מדינות שיש עבורן נתונים זמינים. 21עבור  OECD-מחושב לפי שיטת ה* 
 ומטה. 59** ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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 4נ'תרשים 

 **ומטה 59בקרב גילאי  *שיעור משקי בית מתחת לקו העוני
 2010-ו 2000לאומית, לפי הרכב משק הבית, -השוואה בין

 שיש עבורן נתונים. OECDמדינות  20, ממוצע של OECD-* מחושב לפי שיטת ה
הכוללת את נתוני , 2002עבור ישראל לקוחים משנת  הנתונים המוקדמים

 אוכלוסיית מזרח ירושלים.
 ומטה.  59ן/בת הזוג )אם יש( בני ** ראש משק הבית וב

 . 18כוללים ילדים עד גיל בית ה משקי** *

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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 5נ'תרשים 

 *ומטה 59התפלגות הרכב משקי הבית בקרב גילאי 
 2010לאומית**, -השוואה בין

 ומטה. 59בני  * ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש(

 שיש עבורן נתונים. OECDמדינות  20** ממוצע של 
 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 Luxembourg Income Studyנתונים: 
 

                             

18.6%

25.5%

55.5%
35.6%

3.5% 3.3%
6.7%

7.0%

12.7%

24.1%

2.9% 4.6%
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 6נ'תרשים 

 2010מאפייני משקי בית של זוגות, 
 ומטה*, לפי קבוצת אוכלוסייה 59גילאי 

 הכנסות פנויותשיעורי עוני** לפי .א

 *התפלגות לפי מספר המפרנסים**.ב

                              

          

    

  
   

  

   

   
     

1-2 
     

       
     

                 

   

   

   

   

      

   
     

1-2 
     

        
     

 ומטה. 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג בני 

 .OECD-** מחושב לפי שיטת ה
אחוז, משום שאינם כוללים  100-הנתונים אינם מסתכמים ל ***

 .משקי בית ללא מפרנסים

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 
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 7נ'תרשים 

 *ומטה 59גודל ממוצע של משקי בית בקרב גילאי 
 2010לאומית**, לפי הרכב משק הבית, -השוואה בין

 ומטה. 59* ראש משק הבית ובן/בת הזוג )אם יש( בני 

 שיש עבורן נתונים. OECDמדינות  20** ממוצע של 
 יחידים.*** האומדן כולל גם משקי בית של 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ; הלמ"סLuxembourg Income Studyנתונים: 
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 8נ'תרשים 

 2011ומעלה,  66אי שוויון בהכנסות בקרב גילאי 
 OECD-הבמדינות  מדד ג'יני לפי הכנסות פנויות

 2011-נתונים ל במדינות מעטות שלגביהם לא היו. OECDמדינות  32* 
 נתונים.הבכפוף לזמינות  ,2012-ו 2010 או ממוצע של, 2010נלקחה שנת 

 מקור: חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 OECD: נתונים
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  בריק-גל ושביט מדהלה ניג'ו  

 תקציר

מאז תחילת שנות  לשירותי הרווחהפרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה 

ניצבו יוקר המחיה ודיור הבעיות בשנה זו . , בדגש על השנה האחרונההאלפיים

ביוזמת  ועדה למלחמה בעוני שהוקמההוו ,שיח הפוליטי והציבוריבמרכז ה

הצעות להרחבה ניכרת של מערך שכללו , מסרה את המלצותיה הממשלה

ביטחון בתחומי הנתוני ההוצאה החברתית . למרות זאת, השירותים החברתיים

במדיניות בתחומים  חברתית אינם מעידים על שינוי כיווןהרווחה הסוציאלי וה

תחומים בחלק משמעותי מהמערכות העוסקות ביתר על כן,  .החולפתשנה הללו ב

נמוכה לעומת  ת הוצאהרמעל או התייצבות  ,ירידה בהוצאה בפועלנמשכה  אלו

קצבאות ילדים והבטחת דוגמאות בולטות לכך הן ההוצאה על . שנים קודמות

גידול מתמשך בהוצאה על  חל, זאתלעומת  משרד השיכון.של  וההוצאה הכנסה

 שלבהוצאה כמו גם  ת,יומוגבלו בעליביטחונם הסוציאלי של קשישים ושל אנשים 

המוקדש  סכוםובבית שבטיפולו  ימשק לעמשרד הרווחה והשירותים החברתיים 

  לסיוע לניצולי שואה.

  

                                                        
   פרופ' ג'וני גל, חוקר בכיר וראש תכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב לחקר המדיניות

החברתית בישראל, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד 
בריק, מרכז טאוב לחקר המדיניות -באוניברסיטה העברית בירושלים; שביט מדהלה

 החברתית בישראל. 
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 מבוא

כלל תושבי המדינה, כמו גם אפשר ביטחון סוציאלי לעדת לוימההוצאה על רווחה 

. פרק אוכלוסיות מודרות ופגיעותליהיו נגישים שירותים חברתיים מגוונים ש לדאוג

, כביטוי 2000–2014בשנים  הממשלתית בתחום ההוצאהמגמות את  סקורזה י

  למדיניות הממשלה בנושא בשנים אלו.

כן במבט כולל. לאחר מרווחה  תיבחן ההוצאה עלבחלק הראשון של הפרק 

תכניות ביטחון סוציאלי ושירותי רווחה  :םבישני מרכיתיבדק ההוצאה בחלוקה ל

כוללת שורה ארוכה של ה ,מערכת הביטחון הסוציאלייעסוק ב 2סעיף  חברתית.

עדר )או התמעטות( הכנסה יתכליתן לספק רשת הגנה במקרים של הש ניותתכ

ביטחון הכניות תמגוון נסיבות. הנובעות מ או בשל הוצאות נוספות ,מעבודה

  .סוציאלי מעניקות בעיקר קצבאותה

 – מבקשות לקדם יעדים חברתייםה ,ה חברתיתכניות רווחתיתמקד ב 3סעיף 

באמצעות מערך של  – ובמי שסובלים ממוגבלות פיזית או נפשית כגון טיפול בעולים

המדינה, רשויות מקומיות או גורמי חוץ במימון או שמספקים  שירותים חברתיים

 .יקוח המדינהבפ

 הגדרות ונתונים

 פיתוח( במונחי  ביצוע תקציב המדינה )רגיל :סך ההוצאה הממשלתית +

בקיזוז )הוצאה נטו, מס הבריאות ותשלומי הביטוח הלאומי לקצבאות 

 .(ההעברות לביטוח לאומי בתקציב

 נתוני תקציב הביצוע במונחי  :ההוצאה הממשלתית מתקציב המדינה

 סך ההוצאה לאחר ההפחתה המיועדת מגורמי חוץ. , כלומר,הוצאה נטו

  



 357  ההוצאה הציבורית על רווחה

 

 . ההוצאה הכוללת על רווחה 1

מיליארד  86-כ על 2014בשנת עמדה  השונים רווחהמרכיבי הכלל ההוצאה על 

על  הוצאה הממשלתיתכמחצית מה סכום זה הוא(. 1תרשים , 2011במחירי )שקלים 

הבריאות  ,תחומי החינוךבהממשלתית ההוצאה  סך , דהיינושירותים חברתיים

אולם  ,סכום אמנם נמצא במגמת גידול מאז אמצע העשור הקודםהיחד.  והרווחה

 קשישיםהמיועדות לאוכלוסיית ה ר מגידול בהוצאה על קצבאותהדבר נובע בעיק

 רווחה חברתיתלעומת זאת, ההוצאה על  .תכניות הביטחון הסוציאליבמסגרת 

  .נבדקתבמהלך התקופה הירדה מעט 

כאשר בוחנים את שיעור ההוצאה על רווחה בניגוד לגידול במונחים שקליים, 

של מתגלה מגמה (, 3תרשים התמ"ג )ומסך ( 2)תרשים מסך ההוצאה הממשלתית 

התייצבה על שיעור נמוך שהתקבע באמצע  ההוצאהבשנים האחרונות, אולם יציבות 

  .שנות האלפייםהעשור הראשון של 
  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

                                

              

            

                    

 1תרשים 

 2000–2014, רווחה על ההוצאה
 2011 מחירי, שקלים במיליוני

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , המוסד לביטוח לאומיהאוצר משרד: נתונים
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 2תרשים 

 2000–2014, הממשלתית ההוצאה מסך כאחוז רווחה על ההוצאה

  

  

  

  

  

   

   

                                

              

            

                   

 3תרשים 

 2000–2014, מהתמ"ג כאחוז רווחה על ההוצאה

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: )לשני התרשימים( מקור
 הלמ"ס המוסד לביטוח לאומי, ,האוצר משרד: )לשני התרשימים( נתונים
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ההוצאה  בהגוין הבדל ניכר ביש , הקודמיםמהתרשימים עולה בבירור ש כפי

גם  וכמ ,תחברתי רווחההמוקדש ל גובה הסכוםתכניות ביטחון סוציאלי ובין עבור ב

מסך ההוצאה על רווחה מוקדשת אחוז  80מעל  .התחומיםמגמות שאפיינו את שני ב

 .2005גידול ויציבות מאז שנת  זו היאהמגמה בהוצאה ו ,ן סוציאלילתכניות ביטחו

בהמשך, תהליך זה מושפע משינויים דמוגרפיים )בעיקר הזדקנות שיודגם כפי 

  יעד ספציפיות.האוכלוסייה( והרחבת ההוצאה על אוכלוסיות 

אחוז  20-, רק כנותר נמוךרווחה חברתית ההוצאה על חלקה של לעומת זאת, 

  .מעט לאורך השנים , ואף ירדעל רווחה מסך ההוצאה

 ביטחון סוציאלי על ההוצאה . 2

שירותים על סעיף ההוצאה הגדול ביותר בהוצאה היא ההוצאה על ביטחון סוציאלי 

 43 – תחומי הרווחה, החינוך והבריאות(ב)ההוצאה הממשלתית  בישראלחברתיים 

י הביטוח הלאומי הנגבים תקציב המדינה ודמהוא  הוצאה זומקורה של  .אחוז

לומי ביטחון סוציאלי כוללת את תש לעההוצאה הציבורית מעסיקים. מעובדים ומ

קנה : ז(לפי גודל ההוצאה) אות בענפים הבאיםעבור קצבבהמוסד לביטוח לאומי 

מהות )קצבת לידה ומענק ינכות כללית, א, אלמנים או יתומים(קצבה ל) ושאירים

, נפגעי איבה הבטחת הכנסה ומזונות ילדים, נפגעי עבודה, אבטלה, סיעוד,לידה(, 

ההוצאה כוללת את הוצאות הרשות לזכויות ניצולי על כך, נוסף  ואסירי ציון.

עבור שיקום בהוצאות משרד הביטחון את ו ,)המשתייכת למשרד האוצר(השואה 

  .נכי צה"ל ותשלומים למשפחות שכולות

ההוצאה על ביטחון סוציאלי  , חלק הארי של4 תרשיםכפי שניתן לראות ב

הקצבאות  מסך ההוצאה.אחוז  90-כ :בקצבאות המוסד לביטוח לאומי מתמקד

מגיעות  מיועדות לבעלי הכנסה נמוכה בלבד,האלו הללו, הן האוניברסליות והן 

לקצבאות  זכאישאינו  אדםכמעט ואין  ,בישראלה יאוכלוסיהלשיעור גדול מאוד מ

  אלו או אחרות במהלך שנות חייו.כ

 –לעומת זאת, שני תחומי הוצאה נוספים הכלולים בתחום הביטחון הסוציאלי 

 –חות שכולות( וקצבאות לניצולי השואה פקצבאות לנפגעי מלחמות )נכי צה"ל ומש

בהתאמה, חלקן  .באוכלוסיות יעד שפגיעתן קשורה בנסיבות ספציפיותמתמקדות 

נכלל בהוצאה זו הוא ההוצאה לתשלומי מס התחום נוסף  בהוצאה קטן למדי.

הוצאה זו אמנם גדלה  .2008משנת  מונהג החל אשר ,)"מענק עבודה"(הכנסה שלילי 

מיליון שקלים  600-כ על 2014עמדה בשנת ו ,קטנה למדינותרה  עם השנים, אך עדיין

 תחומי הביטחון הסוציאלי.לכאחוז מסך ההוצאה  –
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 קצבאות הביטוח הלאומי

ביטוח לאומי קצבאות שמשלם המוסד ל, ההוצאה על 5כפי שניתן לראות בתרשים 

 .2014בשנת  מסך ההוצאה הממשלתיתאחוז  15-כמהתמ"ג ואחוזים  6-כ עומדת על

ביחס  , אולםמצביעה על יציבות במהלך העשור האחרון בחינת מגמת ההוצאה

ירידה זו מבטאת  .נמוכה יחסיתרמת הוצאה לתחילת שנות האלפיים מדובר ב

 ,קיצוץ חד בחלק מקצבאות הביטוח הלאומי בראשית שנות האלפייםבעיקרה 

 . מנגנוני עדכון ערך הקצבאותשל ושינוי 

 

 

 

 

             
           

               
               

             
            

              

                                          

                            

                            

                                                        

 4תרשים 

 2001–2014, סוציאלי ביטחון על ההוצאההתפלגות 
 תחומים לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , המוסד לביטוח לאומיהאוצר משרד: נתונים

 



 361  ההוצאה הציבורית על רווחה

 

לקצבאות המוסד לביטוח שקפת ממבט כללי על ההוצאה נאולם היציבות ה

בדומה לכל מדינות הרווחה,  הקצבאות.סוגי מסתירה מגמות שונות ב לאומי

הן  –מימון טיפול סיעודי ו ושאירים קצבאות זקנה –לקשישים קצבאות המיועדות 

על קצבאות של המוסד מסך ההוצאה אחוז  48 :הנתח הגדול ביותר בהוצאה

בחלק  ברורה גידולזאת ועוד, קיימת מגמת  (.6תרשים ) 2014בשנת לביטוח לאומי 

מגמות  גידול זה משקף .7תרשים זו, כפי שמראה  ההוצאה המוקדש לאוכלוסייה

-מספר מקבלי קצבאות זקנה ושאירים גדל מ של הזדקנות האוכלוסייה:רפיות דמוג

ואילו מספרם  ,(אחוז 32)גידול של  2014בשנת  868,000י לכד 2000נת שב 657,000

 (אחוז 66)גידול של  159,000-ל 96,000-מקצבת סיעוד גדל בתקופה זו של מקבלי 

  .(8)תרשים 
  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

                                

                         

            

 5תרשים 

 2000–2014, לאומי לביטוח המוסד קצבאות
 הממשלתית ההוצאה ומסך ג"מהתמ כאחוז

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , הלמ"סהאוצר משרד: נתונים
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 6תרשים 

 2014, לאומי לביטוח המוסד קצבאות התפלגות

  

  

   

   

   

   

   

   

   

                                

            

          

     

                   

     

 7תרשים 

 2000–2014, לאומי לביטוח המוסד קצבאות
 הקצבאות תשלומי מסך כאחוז, הקצבה סוג לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: )לשני התרשימים( מקור
 המוסד לביטוח לאומי: )לשני התרשימים( נתונים
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של , חל גידול קצבאות המיועדות לקשישיםהלגידול במספר מקבלי  במקביל

  (.9קצבה הממוצעת המשולמת לזכאים )תרשים הגובה בכמה מאות שקלים 
  

            

          

                

 

       

       

       

       

         

         

                                

      

 8תרשים 

 2000–2014, לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות מקבלי מספר
 הקצבה סוג לפי

 

 .משפחות* 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 המוסד לביטוח לאומי: נתונים
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הן חל גידול משמעותי שבהן תמונה דומה משתקפת גם בקצבאות נכות כללית, 

ברמת והן ( 2014-ל 2000בין השנים אחוז  67של  עלייהבמספר מקבלי הקצבה )

  הקצבה הממוצעת.

תחומי פעילות אחרים של המוסד לביטוח לאומי מצביעה על בחינת לעומת זאת, 

דוגמה  או בגובה הקצבה המשולמת. הקצבה במספר מקבלי ירידה :מגמה הפוכה

 טחת הכנסה, המהווה רשת ביטחוןהבכנית תמספר המקבלים היא צמצום בולטת ל

במקביל , שינויים בתנאי הזכאות לתכנית זועקב הכנסה. )או מעוטי( אחרונה לחסרי 

משיא  :גידול בשיעור התעסוקה, חלה ירידה חדה במספר מקבלי הבטחת הכנסהל

  .2014בשנת משפחות  103,000לכדי  2003בשנת משפחות  158,000של 

 לאורךחל גידול ניכר במספר המשפחות הזכאיות הילדים במקרה של קצבאות 

לעתים  .ולם חלה ירידה חדה בערך הקצבהא, באוכלוסייההטבעי עקב הגידול  ,זמן

במיוחד במקרה של , מוענק למשפחהה סכוםן העד לכדי מחצית מהירידה הגיעה 

 משפחות מרובות ילדים.

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

         

       

          

     

      

    

    

 9תרשים 

 2014-ו 2005, הלאומי הביטוח קצבאות גובה
 2011 של בשקלים, קצבה למקבל הממוצעת החודשית הקצבה

 

 .למשפחה* 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 המוסד לביטוח לאומי: נתונים
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 קצבאות לניצולי שואה

הרשות  ניצולי שואה.סיוע למרכיב נוסף של מערכת הביטחון הסוציאלי הוא 

קיימת מאז המחצית השנייה של שנות החמישים, אולם לזכויות ניצולי השואה 

הקל המאמצים ללהגברת זה בנושא ציבורי המאבק ההביא במהלך העשור האחרון 

, קופ ותהליך זה ראלסקירת ) ברתית של אוכלוסייה זוהמצוקה הכלכלית והחאת 

2008).  

נכללות הוצאות הממשלה הרשות לזכויות ניצולי השואה במסגרת תקציב 

, חוק נכי רדיפות הנאצים: חוקים כמהבמעוגנות אשר  ,שונות הטבותלו ותלקצבא

  .חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק ההטבות לניצולי שואה

בהוצאה על קצבאות חדה עלייה חלה  2008בשנת , 10תרשים כפי שניתן לראות ב

 ,תיקונים בחוקהיא  הסיבה לכך. המיועדות לאוכלוסיית ניצולי השואה והטבות

הרחבת מעגל הזכאים גם בעבר, ו עשו זאתנכים שלא  שליעות ש תביהגלשאפשרו 

השפעה גרמנית במהלך בשהיו במדינות  נערכואירועי גירוש שמי שנפגעו בעת ל

בשל השינויים עלתה  .(2011הכנסת, ; 2008משרד האוצר, ) מלחמת העולם השנייה

אחוז  0.33-ל 2000מהתמ"ג בשנת אחוז  0.25השואה משיעור של  יההוצאה על ניצול

 מסך ההוצאה על ביטחון סוציאלי. אחוזים  5-כהיא עומדת על כיום , ו2014בשנת 

הגידול במספר הזכאים, בשנת צד לש מצביעה על כךבחינת ההוצאה לזכאי 

בשנתיים שלאחר  ,. לעומת זאת(10)תרשים  גדל גם הוא לזכאיתקציב הרשות  2008

זכאים  28,000-עקב תוספת משמעותית של כ ,לזכאיב ירידה בתקציהייתה מכן 

   .2010-ל 2008בין שנת  לקצבה חדשים
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  לנכי צה"ל ולמשפחות שכולותקצבאות 

חיילים שנפגעו בעת ל יםתשלומסוציאלי הוא הביטחון ה המרכיב השלישי בהוצאות

 זה . תחוםשירותהבעת  ןאשר שכלו את קרוביה משפחותלו ,שירותם הצבאי

. במסגרת משרד הביטחוןמאז סוף שנות הארבעים במאה הקודמת מתקיים 

שונים מאלו המוענקים המוענקים לאוכלוסיית נפגעי צה"ל שירותים הקצבאות וה

תנאי הזכאות בהן היקפם ונדיבותם ובהן  ,נפגעו בנסיבות אחרותש לאוכלוסיות

  להם.

תשלומים והסובלים מנכות ל משרד הביטחון על שיקום אנשים שנתוני ההוצאה 

: על מגמה כללית של ירידה במהלך השנים האחרונות יםמלמד משפחות שכולותל

 2001בשנת  אחוז 0.51לעומת  ,מהתוצר אחוז 0.44 עלההוצאה עמדה  2013בשנת 

      

      

      

      

      

      

                                

     

     

     

     

     

     

                 
                

            

     

     

 10תרשים 

 2000–2014, השואה ניצולי לזכויות הרשות תקציב
 ג"מהתמ וכאחוז* לזכאי

 

 .השואה ניצולי לזכויות הרשות במסגרת והטבות לתגמולים הזכאים מספר לפי חושב *

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 השואה ניצולי לזכויות הרשות, ס"למה, האוצר משרד: נתונים
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במסגרת  חל גידול משמעותי במספר הנכים המטופלים ,זאתלצד  .(11)תרשים 

בירידה בהוצאות משרד  מוסברות ומגמות הפוכות אל .(12)תרשים המשרד 

וגם בהיקף הזכאיות במספר המשפחות גם ירידה  – הביטחון על תשלומי משפחות

  למשפחה זכאית.ההוצאה 

  

    

    

    

    

    

    

    

                            

                      

     

               

 11תרשים 

 שכולות למשפחות ותשלומים שיקום על הביטחון משרד הוצאות
 2000–2014, ג"מהתמ כאחוז

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 האוצר משרד: נתונים
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 הוועדה למלחמה בעוני: א' זרקור

שר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר  ביוזמתהוועדה למלחמה בעוני הוקמה 

כנית תו של אלי אלאלוף, ביקשה להציג תהוועדה, בראשו .2013כהן, בנובמבר 

ניכר ל חלק מקיפה, כוללנית וארוכת טווח להתמודדות עם המצוקה הכלכלית ש

להביא : יםיו שאפתנ. יעדי הוועדה היועם הגידול באי השוויון חברה הישראליתמה

תוך  OECD-מדינות הבממוצע לשיעור דומה כדי לעד לירידה חדה בתחולת העוני 

של כחמישית מהמשפחות בישראל לשיעור של עוני ירידה משיעור  :עשור, דהיינו

 .אחוז 50צמצום של  – עשירית

 

  

  

 (המשך בעמ' הבא)

 12תרשים 

 שכולות למשפחות ותשלומים שיקום על הביטחון משרד הוצאות
 2014-ו 2006(, 2011 של בשקלים) למטופל שנתית והוצאה מטופלים מספר

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , משרד הביטחוןהאוצר משרד: נתונים
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חברי הוועדה  50 גיבשו עבודת הוועדה נמשכה כחצי שנה. במהלך תקופה זו

 נושא מרכזיהן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית.  ,שורה ארוכה של המלצות

 הנגשה א דגש על מיצוי זכויות ויצירת מנגנוניובהמלצות הרוחביות של הוועדה ה

יקבלו את אנשים החיים בעוני כי  חילהבט , כדיבתחומי הפעילות השלטונית

ב את יצהניכר כי חברי הוועדה ביקשו ל .םלה הם זכאיםשקצבאות השירותים וה

ולהצביע על  ,עוני במרכז השיח הציבורי ובעשייה השלטוניתהנושא ההתמודדות עם 

חלק מהמלצות הוועדה כך, הצורך בהקצאת משאבים רבים יותר לנושא זה. 

צירת התמקדו בהפיכת נושא העוני לנושא מרכזי בפעילות ממשלת ישראל ובי

  כניות להתמודדות עם עוני.לקידום תמשרדים -מערכת חוצת

הוועדה גיבשה המלצות ספציפיות בכל אחד מהתחומים ברמה הפרטנית, 

  ביטחון סוציאלי, שירותי רווחה אישיים, תעסוקה, דיור, חינוך ובריאות. –הבאים 

בולטת מבין ההמלצות העיקריות של הוועדה בתחום הביטחון הסוציאלי 

תבטיח קיום סביר ש לרמה , עדהכנסההההמלצה להגדיל את קצבת הבטחת 

ה זו צריכה רמ לפי הוועדה,למקבלי קצבה זו שאינם משולבים בשוק העבודה. 

)המוגדרת כמחצית מההכנסה החציונית  קו העוניהכנסת מאחוז  67על  לעמוד

שילובם  , המקשה עלכמו כן, הוצע לצמצם את מלכודת העוני .הפנויה למשק בית(

חברי רוב ניתנה על דעת המלצה הראוי לציין כי  של מקבלי קצבאות בשוק העבודה.

נוסף  אך נתקבלה בניגוד לדעת יו"ר הוועדה ונציגי משרדי ממשלה שונים. ,הוועדה

סכון ילעודד ח הנועדשלכך, הוועדה המליצה להפעיל תכנית "מענק העצמה", 

דת המשנה בתחום ועהמליצה , אלונוסף לכל  לילדים במשפחות החיות בעוני.

 על הגדלת קצבאות הילדים. הביטחון הסוציאלי

הומלץ כי הקצבה המיועדת לקשישים חסרי  אשר לאוכלוסייה הוותיקה,

בתחום של  קו העוני.הכנסת מקורות נוספים תוגדל ותעמוד על רמה השווה ל

הוועדה להגדיל בשיעור ניכר את מספר העובדים  המליצה שירותי רווחה אישיים

להבטיח שמספר המשפחות כדי הסוציאליים המטפלים במשפחות החיות בעוני, 

הומלץ גם להנהיג  לכל היותר. 50–60עמוד על עובד סוציאלי יכל  אצלהמטופלות 

משפחות החיות בעוני לשוק העבודה על ידי כניסה של ארצית לעידוד -כנית כללת

צוי זכויות ליד יעל הקמת מרכזים למ הוועדההמליצה  עוד וממוקד. אישיטיפול 

 המחלקות המקומיות לשירותים חברתיים. 

 

 
 (המשך בעמ' הבא)
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כנית מס העבודה התמקדו בהרחבה ניכרת של תשוק המלצות הוועדה בתחום 

 הוריות המשתכרות שכר נמוך.-לאימהות חד תהמיועדזו הכנסה שלילי, במיוחד 

 ,נוסף לכך ערך ההכשרה המקצועית.כן, הוצע להרחיב במידה ניכרת את מכמו 

ה משמעותית של מערך מעונות היום ותכניות רחבהוועדה הדגישה את הצורך בה

עם , כגון ערבים, חרדים ואנשים החוות קשיים בשוק העבודהתעסוקה לאוכלוסיות 

 ת. יומוגבלו

המליצה  לאור זאת עוני.התמודדות עם  לשתחום הדיור זוהה כמוקד מרכזי 

להגדיל את הסיוע בשכר דירה לזכאים וכן להרחיב את מלאי הדיור  הוועדה

התמקדה ה. בנושאי חינוך יהציבורי, בעיקר באמצעות רכישת דירות מיד שני

הנהגת תקצוב  עלו לגיל הרך והמליצה על הקמת מרכזים ,הוועדה בעיקר בגיל הרך

הוועדה בתחום הבריאות הצביעו על הצורך המלצות  .חינוךדיפרנציאלי בתחום ה

ועל הרחבת התמיכה  ,לממן נסיעות לטיפולים רפואיים לאנשים החיים בעוני

 הממשלתית בבריאות השן.

 7.2העלות השנתית הכוללת של המלצות הוועדה נאמדה על ידה בסכום של 

כאלו חלק קטן מהעלויות התייחס לתכניות קיימות או שקלים )מיליארד 

סעיפי ההוצאה הגדולים קשורים להגדלת קצבאות ותמיכה  .כבר כיום( נותמתוכנה

 4-כ סכום זה מהווה גידול של במעבר לשוק העבודה באמצעות מס הכנסה שלילי.

 מהתמ"ג. אחוזים 0.66 -וכ שירותים חברתייםעל בסך ההוצאה  אחוזים

שום התקיימו דיונים נרחבים על יי 2014לאחר הגשת המלצות הוועדה ביוני 

שנה הבאה הודיע שר הרווחה כהן שב 2014באוקטובר  ההמלצות במסגרות שונות.

בעיקר  . הסכום יועדלמימוש ההמלצות שקליםמיליארד  1.7יוקצב סכום של 

כניות במסגרת הקהילה ה לקשישים החיים בעוני ולהפעלת תלהגדלת קצבאות הזקנ

  לשוק העבודה. כניסהלעידוד 

ת הממשלה החדשה, לא הוקצו משאבים ליישום בעקבות פיזור הכנסת והקמ

י הרווחה עם זאת, חלק מההמלצות בתחום שירות מרבית המלצות הוועדה.

זרקור  וכנית "נושמים לרווחה" של משרד הרווחה )ראהאישיים אומצו במסגרת ת

כמו כן, הממשלה הנוכחית כללה חלק מהמלצות הוועדה בתכניות העבודה שלה  (.ב'

. בין היתר, נכללו המלצות להגדלת 2015–2016ההסדרים לשנת ובתקציב ובחוק 

הקצבאות לקשישים שאין להם הכנסה נוספת, הגדלת קצבאות ילדים והנהגת 

(, וכן המלצות בעניין הרחבת הדיור הציבורי 2017חיסכון לילדים )בראשית שנת 

 ומערכות הטיפול במשפחות החיות בעוני ומיצוי זכויותיהן. 
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 רווחה חברתית ההוצאה על. 3

 משרד הרווחההוצאות כוללת את  רווחה חברתית לעההוצאה הציבורית 

המשרד לקליטת הוצאות את משרד השיכון,  תקציב, את והשירותים החברתיים

  .ול בגיל הרךוהטיפ התעסוקה בתחומימשרד הכלכלה הוצאות את ו עלייה

וקדש ה( אחוז 45) על רווחה חברתיתהוצאה ההחלק הגדול ביותר מ 2014-ב 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אם במישור  שמספקלשירותים החברתיים 

דבר זה נובע מגידול  .(13)תרשים  ארציים-ם כללהמקומי ואם במסגרת שירותי

שחלה במקביל ירידה חדה מו ,בתקצוב המשרד בעשור האחרוןשחל משמעותי 

  בתקציב משרד השיכון.
 

  

            
                  

         
            

      

   
   

      

   
   

      
   

   
   

      
            

      
      

         
      

                                             

                                                            

           

       

           

        

           

           

 13תרשים 

 2000–2014, חברתית רווחה על ההוצאה התפלגות
 הוצאה תחומי לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 האוצר משרד: נתונים
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  והשירותים החברתיים הוצאות משרד הרווחה

שירותי "מכונים לעתים שירותים ה ים מספקמשרד הרווחה והשירותים החברתי

בקהילה, באחריות המחלקות לשירותים הן ניתנים אלו שירותים  ."רווחה אישיים

באחריות ובפיקוח של המשרד לרווחה  הנמצאותחברתיים, והן במסגרות מוסדיות, 

שירותי הרווחה האישיים מעניקים סיוע למגוון קבוצות  ושירותים חברתיים.

בני  ;ילדים :המהוות את החוליות החלשות והפגיעות ביותר בחברה ,אוכלוסייה

משפחות  ;משפחות במצבי מצוקה ומשבר ;עריריים קשישים ;נוער וצעירים בסיכון

סובלים אנשים ה ;מוגבלותאו פיגור  בעליאנשים ; עולים; הוריות-חד

 .בעוני ובמצוקה ותחי אוכלוסיות אלוודרי רחוב. חלק ניכר מ ;תיומהתמכרו

אחוז  1.2על  תעומדהחברתיים אמנם ההוצאה של משרד הרווחה והשירותים 

 שניםגדל בכשיעור מהתמ"ג תקציב המשרד , אולם בלבד מסך ההוצאה הממשלתית

  .(14)תרשים  האחרונות
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 14תרשים 

 2000-2014, החברתיים והשירותים הרווחה משרד תקציב
 מטופל בית ולמשק ג"מהתמ כאחוז

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , משרד הרווחה, הלמ"סהאוצר משרד: נתונים
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לאחר  ,רווחההשירותי בלמשק בית המטופל ההוצאה  ה גםבשנים אלו גדל

רמה על ההוצאה  תעומדכיום ו, באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים שירדה

קצוב משקפת גידול של ממש בתזו מגמה  ראשית שנות האלפיים.ל מזו ש הגבוה

 464,000 :ברווחהי הבית המטופלים גידול ניכר במספר משק בפרט עקב ,המשרד

 331,000לעומת  (מכלל משקי הבית בישראלאחוז  20-כ) 2014בשנת משקי בית 

  .)משרד הרווחה, סקירת השירותים החברתיים( 2000-משקי בית ב

 (15תרשים )בחינת תחומי הפעילות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

. חברתייםאישיים ושירותים על א ההוצאה הגדולה ביותר של המשרד הי כי תמלמד

במחלקות לשירותים  , וניתניםמיועדים בעיקר למשפחות כאמור, שירותים אלו

 תבמוקד הוצאה זו נמצא חברתיים ברשויות המקומיות ובמסגרות טיפול מגוונות.

 .השתתפות המשרד במימון פעילותם של עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות

, מעלות השירותים החברתייםאחוז  75, המשרד מממן הנוכחית מימוןהנוסחת לפי 

 במחלקה המשרד שמימן העובדים ספרמ. אחוז 25 עודהרשויות משלימות ו

עובדים  5,000-עובדים )ביניהם כ 6,450-היה כ 2014-ב חברתיים לשירותים

)משרד  2009-מאחוזים  9-אשתקד ובכעובדים מ 50-מספר זה גדל בכ סוציאליים(.

מהווה  הז למרות המגמה החיובית, גידול (., סקירת השירותים החברתייםהרווחה

, על עובדים סוציאליים העומסלדרישות המתמשכות להקלת בלבד  ימענה חלק

 .החברתיים שירותיםמחלקות למשי התהמטפלים במספר הולך וגדל של מש

    

    

                
                

         

    

     

     

    

     

     

              
        

     

     

            
            

    
    

            

        

 15תרשים 

 2014, 2005 הרווחה משרד תקציב
 משרד תקציב מסך כאחוז ,תחום לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , משרד הרווחההאוצר משרד: נתונים
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1תכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב"ב':  זרקור

 

"נושמים  היא 2015 בשנת החברתיים והשירותים הרווחה משרד של הדגל תכנית

לשירותים  במחלקותזו, אשר מופעלת  תכנית במרכז עוצמה מורחב". לרווחה

'וינט ישראל, קרן רש"י ועמותות גבשיתוף ארגון )חברתיים ברשויות מקומיות 

של משפחות החיות  החברתית, מבקשת להתמודד עם מצוקתן והדרתן (נוספות

ות ניידהאת  ולקדםמצבן של המשפחות  את לשפרמטרת התכנית היא  בעוני.

 מלוויםטיפול פרטני של עובדים סוציאליים ושל על ידי  ,החברתית שלהן

  הנגשה של מערך מענים אינטנסיביים לפרק זמן מוגבל.ו ,משפחתיים

מכונה ה התפיסה בכך שהיא מאמצת את עקרונות נעוצה התכניתחדשנותה של 

מדגישה את הטיפול האינטנסיבי והמשתף של ה זו תפיס. "פרקטיקה מודעת עוני"

פחות החיות בעוני, את הצורך להבטיח את נגישותן של עובדים סוציאליים במש

חברתית  ניידותללהביאן , ואת האפשרות ת הללומשפחוהמגיעות להזכויות 

  באמצעות שילובן בשוק העבודה.

-מטפל בכה, משפחהבתחום ה התכנית מציעה הקצאה של עובד סוציאלי ייעודי

עובד  אצל כלהמטופלות בממוצע משפחות  200לעומת  – משפחות החיות בעוני 50

מלווה  וקצה למשפחהמ כמו כןסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים כיום. 

 באופן אינטנסיבימלווה ה ,משפחה, שאיננו איש מקצוע בתחום העבודה הסוציאלית

סייע ביישום תכנית ההתערבות. עוד מוקצה לכל משפחה המשתתפת משפחות ומ 20

בשנה שצוות התכנית רשאי  שקלים 8,000עד  סכום של: כנית "סל מענים גמיש"בת

 להשתמש בו כדי להתמודד עם צרכים קונקרטיים ומידיים של המשפחה. 

הוא הקמת  בצד הטיפול הפרטני הממוקד במשפחות, מרכיב אחר של התכנית

 יםיייעוד מרכזיםותפעול של  הקמה כולל הליךה ."יםעוצמה מורחב י"מרכז

רשויות המשתתפות בבעוני  שחייםיים המחלקות לשירותים חברתלמטופלי 

 נושאי מיצוי זכויותב המתמחיםסוציאליים  עובדים מנהליםהמרכזים את בתכנית. 

 מבקשים ראשית, הם: תפקידים כמה ממלאיםוהם  אנשים שחיים בעוני,של 

רצף שם כך מציעים ול, להם זכאיםנגשו לפרטים הוי קצבאותו ירותיםשש להבטיח

מתן מידע ועד סנגור אקטיבי, ומפעילים תכניות מגוונות ושירותים, מתכניות של 

 לקידום זכויות.

 

                                                        
תודות לאיילה מאיר ולנורית וייסברוד ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים על   1

 הסיוע באיסוף הנתונים לכתיבת זרקור זה.

 (המשך בעמ' הבא)
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 תחום על בדגש ,וקהילתיות קבוצתיות תכניות מגווןהמרכזים  מציעים עוד

מרכיב חשוב נוסף במרכזים הוא קידום שינויי מדיניות חברתית לטובת  התעסוקה.

 שמכונה "פרקטיקת מדיניות".מי שפונים למרכז, מה 

הפיילוט תכנית  .2015 סתכנית "נושמים לרווחה" החלה לפעול בחודש מר

 תומטופל במסגרתהו ,רשויות מקומיות 95-מופעלת בהיא  אמורה להימשך שנתיים.

 12,000-בכ מרכזי העוצמהיטפלו במקביל  .משפחות 3,020באופן אינטנסיבי 

  .בכל הקשור למיצוי זכויות והשתתפות בתכניות במסגרת הקהילה משפחות

 ברמה ביישובים מתגוררותו בעוני החיות משפחות התכנית במוקד, כאמור

 המשפחות .הגדולות בערים מצוקה בשכונות או ,נמוכה כלכלית-חברתית

 נפשות.  4–10 בנות הן המשתתפות

מצבן לפחות את שפרו מהמשפחות יאחוז  50-כנית נקבע שההצלחה לת כמדד

שיפור  שילוב בתעסוקה או קידום תעסוקתי; הבאים: יעדיםהשלושה מבין ב

צמצום משמעותי של תלות המשפחות  מיומנויות בניהול תקציב משפחתי חכם;

הגברת היכולת למיצוי הזכויות של המשפחה; פתיחת הזדמנויות  רותי הרווחה;יבש

 השייכות התמיכה הטבעיות ותחושתלמשפחות למיצוי זכויות; הרחבת מערכות 

 .לסביבתה ובינה המשפחה יבנ בין התפקוד שיפור; בקהילה

לשנה לשנים  שקליםמיליון  100-של כ בסכום תוקצבה" לרווחה"נושמים  תכנית

תקנים חדשים של עובדים  109 תקצובעיקר הסכום מוקדש ל .2016-ו 2015

רשויות מקומיות,  95-ב הקמת "מרכזי עוצמה" למיצוי זכויותלסוציאליים, 

  מלווים משפחתיים. 250-להעסקת כהפעלת תקציב גמיש ול

 וגיל הרך תחום התעסוקהב הוצאות משרד הכלכלה

על מערך שירות התעסוקה, העוסק בתיווך בין  , בין היתר,מופקד הכלכלה משרד

ת ועל אכיפת חוקי ומקצועי ותדורשי עבודה, על הכשרבין מעסיקים פוטנציאליים ו

ב ולישבמקביל, בשנים האחרונות המשרד מקדיש מאמץ מיוחד ל עבודה.ה

מוגבלויות.  עםערבים, חרדים ואנשים  –בשוק העבודה אוכלוסיות יעד ספציפיות 

  פעילות זו מתקיימת במסגרת אגף התעסוקה במשרד, אשר הוקם בראשית העשור.

וצות מצביעים על עלייה משמעותית בהשתתפות של חלק מקבאכן  םנתוניה

תעסוקה על עם זאת, בחינת שיעורי ההוצאה  .בשוק העבודה האוכלוסייה הללו

יחסית ואינה עולה הוצאה קטנה שה ( מלמדת16)תרשים עבור כלל האוכלוסייה 

ת בדוחות י. נתונים אלו ממחישים את הטענה המועלבאופן משמעותי לאורך השנים
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הישראלית  השקעהה הגורסת כי ,ביחס לתחום התעסוקה בישראל OECD-של ה

 לעומת מדינות רווחה אחרות.מצומצמת בתחום זה 

דבר המשקף  – גם נושא מעונות היום והטיפול בגיל הרך מטופל במשרד הכלכלה

א לעודד שילוב נשים, ימרכזית של מערך זה ההמטרה האת התפיסה המסורתית כי 

המשרד מופקד על רגולציה בתחום זה, על סיוע  ובמיוחד אימהות, בשוק העבודה.

בבניית מעונות יום ומשפחתונים ועל סבסוד שהותם של ילדים במסגרות הללו. 

בעקבות זאת ו ,2011 חברתית בשנתה המחאהמוקד ב הטיפול בגיל הרך עמדנושא 

גידול חל  . בהתאם,ושא לאחת מההמלצות העיקריות של ועדת טרכטנברגמהיה 

  בשנים האחרונות.התחום  עלבהוצאה 

אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך  עלההוצאה  ,1כפי שניתן לראות בלוח 

בסעיפי חוז א 40של  עלייה בפרט ניכרת .2014בשנת קלים עמדה על כמיליארד ש

   

   

   

   

   

   

                        
     

     

     

     

     

     

          

            

          
                

            

 16תרשים 

 2004–2014, תעסוקה על ההוצאה
 ג"מהתמ וכאחוז לנפש הוצאה

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 הלמ"ס, האוצר משרד: נתונים
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מעונות יום  ,הורים עובדים בצהרוניםל םילדישל סבסוד שהות  עבורהוצאה ה

באותה תקופה חל גידול משמעותי של מאות אחוזים על כך, נוסף  .ומשפחתונים

 ושני מרכיבים אל לער בינוי והסבת מבנים למעונות יום. סך ההוצאה עבוהוצאה ב

  .2010–2014בין השנים אחוז  50-ובכ, 2010–2012בין השנים אחוז  30-בכגדל 

 משרד הכלכלהבל הרך יתקציב אגף מעונות יום ומשפחתונים לג .1לוח 
  2010–2014, 2011תקציב ביצוע, באלפי שקלים, מחירי 

  אחוז שינוי שנתי ההוצאה סכום  שנה
2010  704,990 -  

2011  823,815 17% 

2012  960,967 17% 

2013  1,023,173 6% 

2014  1,107,742 8% 

 , מרכז טאובבריק-מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה
 משרד האוצר נתונים:

 הוצאות משרד השיכון

חלה  בשנים האחרונות, דיורעל אף העיסוק הציבורי הרב והאינטנסיבי בנושאי 

ן תקציב משרד השיכובן מתבטאות כפי שה – הוצאות הממשלה על שיכוןירידה ב

של ביצוע התקציב ירד במונחים ריאליים  (.17)תרשים  ושיכוןסעיף מענקי בינוי בו

מיליארד  2.9-ל מיליארד שקלים 9.5-: מ2014-ל 2000בין  אחוז 70-בכהמשרד 

  .שקלים
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סיוע בשכר סעיף ההוצאה על מלמדת כי  הבחינת מגמות פנימיות בתקציב ז

בהוצאה גם  ניכרותמגמות דומות  .2014לשנת  2000שנת בין  אחוז 21-ב הדירה ירד

)בנק  במלאי הדיור הציבורי צמצום החדה .משרד השיכוןבשל תקציב הפיתוח 

מאמצע העשור האחרון והעברת , קיצוץ בסיוע בשכר דירה החל (2015ישראל, 

יכולים לשמש  כל אלו – האחריות לביצוע פעולות תכנון ופיתוח לגורמים אחרים

  ירידה בפעילות המשרד.ההסבר למגמת 

 הוצאות משרד הקליטה

באופן מסורתי תקציב משרד הקליטה, המופקד על טיפול בעולים במהלך התקופה 

 רווחה חברתית.על הראשונה לשהותם בישראל, היה החלק הקטן ביותר בהוצאה 

הירידה החדה במספר העולים לאור  ,מגמה זו התחזקה במהלך העשור האחרון

התכווצות סף לגורם נו .(18 )תרשים החדשים המגיעים לישראל בשנים האחרונות

 .ה המוקדשת לתחוםבי ההוצאימרכשינוי בממשלה לגבי ההחלטת הוא ההוצאה 
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 17תרשים 

 2000–2014, שיכון על ההוצאה
 ג"מהתמ וכאחוז בית למשק

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 הלמ"ס, האוצר משרד: נתונים
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 סיכום. 4

 רווחה ושירותי סוציאלי ביטחון קצבאות הכולל, הרווחה תחום כלל על ההוצאה

 כמחצית –( 2011 במחירי) שקלים מיליארד 86על  2014 בשנתעמדה , חברתית

 מאז גידול במגמת נמצאת הוצאה זו. חברתיים לשירותים הממשלתית מההוצאה

הוצאה לביטחון ה התרחבותמקורו בעיקר בזה גידול  הקודם. העשור אמצע

לצד זאת, נרשמו  (.וזקנה סיעוד, נכות) הלאומי הביטוח בקצבאות, ובפרט סוציאלי

 . ירידות בסכומים המוקצים לקצבאות ילדים ולהבטחת הכנסה

 30-בכ שנות האלפיים בתחילת ירדהחברתית  רווחה על ההוצאה ,במקביל

ההוצאה על שיעורים נמוכים ביחס לתמ"ג ולסך  התייצבהבשנים לאחר מכן ו ,אחוז

 משמעותית ירידהנרשמה , חברתית רווחה לע ההוצאה מרכיבי מבין .הממשלתית

באותה זאת,  עם .2014-ל 2000בין שנת  השיכון משרד בהוצאותאחוז(  70-)כ

 

   

   

   

   

   

   

                                

     

     

     

     

     

     

     

           
          

            

                     

                           

     

      

 18תרשים 

 2000–2014, עלייה לקליטת המשרד ותקציב העולים מספר
 ג"מהתמ וכאחוז לנפש תקציב

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 הלמ"ס, האוצר משרד: נתונים
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 משרד והוצאות מטופל בית למשק הרווחה משרדשל  הוצאותהתקופה גדלו ה

  .ומשפחתונים יום מעונותהפעלת ל הכלכלה

בפרק זה, מלמדים על מגמה של יציבות נסקרו על רווחה, כפי שנתוני ההוצאה 

עיקר הגידול נובע  תחומי הרווחה השונים.על הוצאות המדינה והתרחבות מתונה ב

עקב  )בין היתר, משינויים בחקיקה ואילו חלקו הקטן נובע ,משינויים דמוגרפיים

 .ר העולים(ירידה במספלמשל עקב שינוי בביקוש לשירותים )ואזרחיות( מחאות 

ת יובראשן בעי –חברתיות בישראל הבעיות הקפן של יבחינת המגמות הללו לעומת ה

אינה  ,השקעה החברתית במדינות רווחה אחרותבהשוואה לו –העוני ואי השוויון 

ת של מדינת ועל מאמץ ממשלתי מרוכז להתמודד עם המצוקות החברתי עידהמ

  ישראל בשנה החולפת.
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 מקורות

 .2014דוח בנק ישראל (, 2015בנק ישראל )

מרכז בישראל.  השואה החיים לניצולי נוספות והטבות תגמולים (,2011הכנסת, )

 המחקר והמידע.

 שנים שונות. שנתון סטטיסטי לישראל,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 , שנים שונות.סקירה שנתיתהמוסד לביטוח לאומי, 

 , תקופות שונות.יסטירבעון סטטהמוסד לביטוח לאומי, 

 .הצעה לתקציב המדינה ודברי ההסבר הנלווים לה, (2008) משרד האוצר

 , שנים שונות.דוחות ביצוע התקציב משרד האוצר, החשב הכללי,

 , שנים שונות.על פי חוק חופש המידע דוח שנתימשרד הביטחון, 

 שנים שונות.סקירת השירותים החברתיים, משרד הרווחה, 

הקצאת משאבים ", בתוך 2007 –מערכת הביטחון הסוציאלי (, "2008)קופ, יעקב 

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, , 2007 – לשירותים חברתיים

 .213–236עמ' 
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 בקרב חרדים

חן שרוניו דב צ'רניחובסקי

תקציר

פרק זה מבקש לבחון את הסיבות האפשריות לבריאות הטובה יחסית בקרב 

תוחלת החיים של תושבי ערים שונות בישראל מתברר ת חרדים בישראל. בהשווא

מהצפוי לפי והה יותר כי בערים שריכוז החרדים בהן גבוה, תוחלת החיים גב

יים של העיר. כמו כן, בסקר של הלשכה המרכזית כלכל-המאפיינים החברתיים

לסטטיסטיקה המתבסס על דיווח עצמי, שיעור החרדים שדיווחו על בריאות טובה 

מאוד היה גבוה באופן ניכר מאשר בקרב מגזרים אחרים. הפרק טוען כי נתונים 

הון חברתי גבוה, כלומר  אלו עשויים להיות קשורים למדדים מקובלים של

למאפיינים הנפוצים בקרב חרדים ויש להם ערך לתפקוד החברה והפרט. חלק 

ממאפיינים אלו הם דתיים, כמו תפילות ותפיסת חיים אמונית, ואחרים מאפיינים 

את החברה החרדית, כמו קשרים טובים עם המשפחה ועם חברים ומעורבות 

הנחות אלו נבדקות בפרק בעזרת גבוהה בקהילה, למשל במסגרת התנדבות. 

רגרסיות הבוחנות את השפעתם של גורמים שונים על הדיווח העצמי לגבי מצב 

הבריאות, ואכן נמצא כי לרמת הדתיות יש השפעה חיובית מובהקת על הסיכוי 

 שנבדק ידווח שמצבו הבריאותי טוב מאוד. 

 צוות הבריאות במרכז טאוב; חן שרוני,  פרופ' דב צ'רניחובסקי, חוקר בכיר וראש
 דוקטורנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 
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 מבוא

ה החברתית. דרך מהווים מקרה מבחן מעניין בתחום הרווח החרדים בישראל

במידה הישראלית, מכיוון שהחיים שלהם הייתה מוקד לדיונים רבים בחברה 

 כלליתהשכלה רכישת  של היהודי הכללימנוגדת לאידיאל הישראלי היא ימת מסו

והשתתפות או לאומי  ידי שירות צבאי מדעים ושפות, תרומה לחברה על בתחומי

מוכים במיוחד, וחלק ניכר שיעורי התעסוקה בקרב חרדים נבשוק העבודה. 

יינים מאפחייהם. חלק ניכר ממהגברים החרדים לומדים במוסדות תורניים לאורך 

, וההכנסות הופכים את החרדים לקבוצה חלשה במיוחד מבחינה כלכליתאלו 

המדווחות של משקי בית חרדיים מצויות בתחתית דירוג קבוצות האוכלוסייה 

 . (2014בישראל )רגב, 

בריאות כלכליים טובים ל-קשר בין תנאים חברתייםהראו כי יש  מחקרים רבים

 Kogevinas et al., 1991; Kaplan et al., 1996; Wilkinson, 1996; Marmot et )טובה 

al., 1998; Wilkinson, 1999; Lynch, 2000; Marmot, 2004; Shmueli, 2004; 

Marmot and Wilkinson, 2006; Marmot, 2006)אפשר היה לצפות כי  ,. לאור זאת

תוחלת רמת החיים הנמוכה בקרב חרדים תיתן את אותותיה ברמת הבריאות ו

חרדים נהנים מבריאות טובה עדויות לכך שה יובאופרק זה בהחיים שלהם. אולם 

 .כלכלי שהם משתייכים אליו-ת חיים מעבר לצפוי למעמד החברתיומאריכּו

היא שבריאות זו מושגת הודות להון ון השערה העיקרית שהפרק מבקש לבחה

 .החברתי של החרדים

רמת הבריאות של האוכלוסייה סקירת החלק הראשון של הפרק מוקדש ל

עוסק  2סעיף החרדית לפי שני מדדים: תוחלת חיים בעת הלידה ודיווח עצמי. 

בפרט ומאפייני חייהם של החרדים, עוסק ב 3קשר בין הון חברתי ובריאות. סעיף ב

בוחן את הקשר בין חרדיות לבריאות ובין הון  4החברתי בקהילה. סעיף  בהון

כיוונים מציע את מסקנות המחקר ו סכםמ 5סעיף  .בישראל חברתי לבריאות

 למחקר עתידי.
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 החרדית רמת הבריאות באוכלוסייה. 1

 תוחלת חייםמדד 

ות או תוחלת החיים גבוהה יותר בקרב אוכלוסי מחקרים הוכיחו כיכאמור במבוא, 

. טובים מאשר בקרב אוכלוסיות חלשות כלכליים-ייםחברתתנאים החיות בקהילות 

-: ניכר קשר ישיר בין המדד החברתימצב זה נכון במרבית המקרים גם בישראל

כלכלי של העיר )לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( ובין תוחלת החיים של 

תוחלת ו, מגמה זומ חורגותערים בישראל  כמהעם זאת,  1.(1)תרשים תושביה 

בית שמש, בני  ערים אלו הן. כלכלי שלהן-החברתימדד ל החיים בהן גבוהה יחסית

הוא שיעור גבוה של חרדים באוכלוסייה  הןמשותף להמאפיין וה ,ברק וירושלים

 (.1 לוח)

 2006, בערים ירושלים, בני ברק ובית שמשחרדים  נתוני תושבים. 1לוח 

 מקור: דב צ'רניחובסקי וחן שרוני, מרכז טאוב 
 (2009כהנר )נתונים: 

 
  

                                                        
בנספחים מובאים תרשימים המבחינים בין גברים ונשים. אמנם בהפרדה  1בסעיף   1

כלכלי לתוחלת החיים נחלשת במידת מה, -מגדרית מובהקות הקשר בין המדד החברתי
 א'. 1כפי שמעיד תרשים נ' –שר נשמר, ובקרב גברים ניכר קשר מובהק יותר אולם הק

מס'  יישוב
תושבים 

 חרדים

כלל חרדים משיעור ה
 ביישוב האוכלוסייה

חלקו של היישוב 
האוכלוסייה בהתפלגות 

 החרדית 
 35% 31% 225,000 ירושלים

 22% 95% 140,000 ברק בני

 5% 46% 32,000 שמש בית

 62% - 397,000 סה"כ
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לאומיים, -שקשור לנושא, אם כי אינו עוסק בחרדים אלא בדתייםממצא נוסף 

השווה בין שיעורי התמותה המחקר  .Kark et al. (1996) מצוי במחקרם של

מצא ו ,1985-ל 1970 בין קיבוצים חילוניים 11-קיבוצים דתיים ו 11של  2המתוקננים

                                                        
)על שיעור התמותה באוכלוסייה הנבדקת  את אומדמדד שיעורי תמותה מתוקננים   2

לגות הגילים באוכלוסייה זו הייתה זהה לזו של התפ בסיס דיווחי פטירה בשנה נתונה( לו
 בפני עצמם.  ג יחסי ואין להם משמעות. הערכים במדד נועדו לדירואוכלוסיית תקן

 1תרשים 
 כלכלי* -חברתיתוחלת חיים בלידה ומדד 
 תושבים 50,000רשויות מקומיות עם מעל 

 .2008נתוני  –כלכלי -; מדד חברתי2005–2009ממוצע לשנים  –* נתוני תוחלת חיים בלידה 
דמוגרפיה, השכלה וחינוך,  נתונים מהתחומים הבאים: 16** המדד חושב על בסיס 

קו המגמה ות דיור(. תעסוקה וגמלאות ורמת חיים )הכנסה כספית, רמת מינוע, תכונ
 חושב ללא ערים חרדיות.

 טאוב מרכז, שרוני וחן רניחובסקי'צ דב: מקור
 הבריאות משרד, שכה המרכזית לסטטיסטיקההל :נתונים
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אשר מ שיעורי התמותה בקיבוצים החילוניים היו גבוהים באופן משמעותיכי 

 5.67בקיבוצים הדתיים. שיעור התמותה המתוקנן לגיל בקיבוצים הדתיים היה 

עבור נשים.  6.34-עבור גברים ו 9.96 –חילוניים הבקיבוצים ו ,לנשים 2.33-לגברים ו

עבור שני המינים, סטטיסטית נמצאו מובהקים ם לדתיים בין החילוניההבדלים 

היא  התוצאות משמעותזמן שונות.  תקופותבחלוקה לו עבור קבוצות גיל שונות

, כמו קיבוצים, ניםוב  גם בקהילות סגורות ובעלות מאפיינים קהילתיים מנראה כי ש

 לדת יש תפקיד בהשפעה על רמת הבריאות. 

 בריאותהשל מצב  הערכה עצמית

העצמית של מצב הבריאות אמנם אינו אמפירי כמו מדד תוחלת מדד ההערכה 

ווית נוספת על מצב הבריאות של אוכלוסיית ישראל. החיים, אולם הוא מעניק ז

, 2012-המרכזית לסטטיסטיקה מהלשכה ל מתבסס על הסקר החברתי ש דדהמ

 (. 2014נשאלים )למ"ס,  7,500 הכולל

הגדירו את בריאותם  (אחוז 73.6) שהשתתפו בסקר חרדיםההרוב המכריע של 

(. אפילו 2 לוחאחרות ) בקבוצות אוכלוסייה אחוז 50-בהשוואה ל ,ד"וכ"טובה מא

כאשר נעשה תקנון לגיל האוכלוסייה )אוכלוסיית החרדים צעירה יחסית( ההבדלים 

 וגדירהמהחרדים אחוז  64.6בין החרדים לקבוצות האחרות נותרו משמעותיים: 

 אחוז בקרב דתיים, 51עד  55-כד", בהשוואה לואת בריאותם כ"טובה מא

חרדים שדיווחו על קיום בעיה בריאותית אחוז ה בהתאמה,מסורתיים וחילונים. 

 ,ואף יותר מכך ,אחוז בהשוואה לשיעורים כפולים 18.7 –ד וכלשהי היה נמוך מא

דתות אחרות אין הבדלים משמעותיים בני מעניין לראות שבקרב  בקבוצות אחרות.

מכך, בשאלה לגבי קיומה  ה. יתרדתיים-דתיים ללא המדווחות ביןבריאות הברמות 

דתיים  מאשר בקרב יהודים: בריאות כלשהי ניתן לראות מגמה הפוכה של בעיית

אחוז, לעומת  33.8 –ד ודתיים דיווחו על אחוז גבוה יותר של בעיות בריאותיות ומא

 דתיים. -אחוז בקרב לא 28.2-כל כך דתיים ובקרב לא אחוז  25

ם חרדי בשהדיווח החיובי יחסית של מצב הבריאות בקר ייתכןחשוב לציין כי 

ובוודאי לא "להוציא את  ,לפיה לא נהוג להתלונןשנובע גם מנורמה חברתית 

פי דיווח עצמי מדידה על כלל, כלסקר חילוני.  , היינוהכביסה המלוכלכת החוצה"

מייצג תפיסה סובייקטיבית המדד כי תמיד טומנת בחובה בעייתיות מסוימת, 

בעלות מאפיינים  ולכן חברות ,כמו נורמות חברתיות שמושפעת גם מגורמים

הטיה משמעותית בדיווח. כדי מ לסבוליכולות  (מסוימים )כמו החברה החרדית

עצמי )סובייקטיבי( הדיווח הבין נתוני  נערכה השוואהלהתמודד עם בעייתיות זו, 
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 בהשוואה זו נמצאהקטיבי(. )מדד בריאות אוביי בין שיעורי פטירה מתוקננים לגילו

ת בין מדידת הבריאות הסובייקטיבית למדידה רמה גבוהה של התאמה סטטיסטי

 3האובייקטיבית.

 ורמת דתיות הערכה עצמית של מצב הבריאות לפי דת .2לוח 
 2012 כאחוז מכלל הקבוצה,

 הערכה עצמית של מצב הבריאות דת ורמת דתיות

טוב  
 מאוד

לא כל  טוב
 כך טוב

בכלל 
 לא טוב

טוב 
מאוד 

)מתוקנן 
 לפי גיל(

 דיווחו על
בעיה 
אותית ברי

 או פיזית

       יהודים

 18.7% 64.6%  - 5.3% 20.4% 73.6% חרדים

 35.4% 55.1% 4.9% 10.1% 31.9% 52.9% דתיים

 39.4% 51.2% 6.3% 14.1% 31.5% 48.0% מסורתיים

לא דתיים, 
 חילונים

52.9% 34.0% 9.1% 3.7% 54.2% %33.7 

       בני דתות אחרות

דתיים מאוד 
 ודתיים

54.1% 21.7% 17.6% 6.7% 51.2% 33.8% 

לא כל כך 
 דתיים

60.3% 24.8% 10.3% 4.6% 50.7% 25.0% 

 28.2% 48.5% 5.2% 12.3% 26.2% 56.4% לא דתיים

 מקור: דב צ'רניחובסקי וחן שרוני, מרכז טאוב 
 נתונים: הסקר החברתי של הלמ"ס

  

                                                        
(. נפה גיאוגרפיתלפי  –ות קבוצ 16)הקבוצה ברמת בין המדדים נערכה קורלציה   3

הקורלציה בין המשתנה "מצב הבריאות" ובין "שיעור תמותה מתוקנן לגיל" ברמת 
בין ו. הקורלציה בין "אין בעיה בריאותית" (p-value=0.002) -0.707 עמדה עלנפה ה

 .(p-value=0.014) -0.600נפה הייתה העור תמותה מתוקנן לגיל" ברמת "שי
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 הקשר בין בריאות להון חברתי. 2

 Putnam, Leonardy, and Nannetyשהוצעה אצל ההגדרה הבסיסית של הון חברתי

 ,: "מאפיינים של ארגון חברתי כמו אמון, נורמות ורשתות חברתיותהיא (1993)

בספרות  .ידי הקלה על פעולות מתואמות"יכולים לשפר את יעילות החברה על  אשר

אמון, מעורבות  הן כוללות מרכיבים כמולרוב נוספות להון חברתי, והגדרות יש 

הנוצרים בין חברים בקהילה או רשת חברתית  חית ואינטגרציה חברתיתאזר

 . מסוימת

הון חברתי קהילתי. לבין הון חברתי אינדיבידואלי  בנושא מבחיניםמחקרים ה

הוא רמת האמון שיש לפרט בסביבתו, למשל, עד  (ISC)הון חברתי אינדיבידואלי 

הוא ההון החברתי  (CSC) הילתיכמה אדם סומך על השכנים שלו. הון חברתי ק

 שיש בקהילה. מדד אפשרי לכך הוא מספר הארגונים בקהילה )למשל ארגוני דת,

 משתתף באופן(. ההנחה היא שגם אדם שאינו ואיגודי עובדים ארגונים אזרחיים

שפע ממנו. הנטייה במחקר כיום ופעיל בארגונים נהנה מההון החברתי בסביבתו ומ

פרק זה נמדדו ב .(Scheffler and Brown, 2008) יהילתקהון חברתי ב תמקדהיא לה

מדדים בעיקר משתנים של פעילות חברתית וקשר קרוב עם הסביבה, כלומר 

 .יקהילתמייצגים גם הון חברתי הם אינדיבידואליים, אך במידה מסוימת 

מגשר להון חברתי מלכד: הון  מחקרים קודמים הבחינו גם בין הון חברתי

ברשת החברתית של הפרט, או בקשרים בין קבוצות.  עוסק (Bridging)חברתי מגשר 

 עוסק בקשרים החברתיים הפנימיים בתוך ארגון או (Bonding)הון חברתי מלכד 

 ,.Kim et al) קבוצה, כלומר מה שמביא ללכידות הקבוצה ולהשגת מטרות משותפות

 . בהון חברתי מלכד יקוד הואהמ. במחקר זה (2006

די על כך שהון חברתי משפיע על הסכמה נרחבת למבתחום בריאות הציבור יש 

 ;Wolf and Bruhn, 1993; Veenstra, 2002; Klinenberg, 2003)בריאות רמת ה

Szreter and Woolcock, 2004; Kim, Subramanian, and Kawachi, 2006; Ronconi, 

Brown, and Scheffler, 2012; Folland and Rocco, 2013 .) הוצעו הסברים לקשר זה

; בריאותמקדמת ידע לגבי התנהגות  מאפשר לאנשים לרכושהון חברתי  : )א(שונים

מתחים, ובכך סוציאלית שמפחיתה -הון חברתי יכול לספק תמיכה פסיכו)ב( 

ות עיללארגן פאפשר באמצעות הון חברתי  מיטיבה את מצב בריאותו של האדם; )ג(

 )ד( הבריאות הניתנים לה; שירותי רחבתמשאבים לקהילה והת למען השגת יטיפול

ייתכן קשר  )ה( עשויה להיות השפעה על התנהגות בריאה יותר; נורמות חברתיותל

 ;Miller et al., 2006) הבריא ם התנהגותמקדמיהבין הון חברתי לארגונים 
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Scheffler, Brown, and Rice, 2007; Scheffler and Brown, 2008; Scheffler et al., 

2008).  

לצד הסכמה זו, יש הטוענים כי הקשר בין בריאות טובה להון חברתי משקף גם 

ות שירותים רפואיים גבוהה יותר בקרב קהילות הנהנות מהון חברתי גבוה זמינ

(Scheffler et al., 2007). ספרות בנושא מציעה כי הון חברתי יכול למתן את ה

 בריאותמצב הנמוכים על  כלכליים-חברתייםשל תנאים השלילית ההשפעה 

(Scheffler et al., 2007; Scheffler et al., 2008) .Scheffler et al. (2007)  בחנו את

מצאו כי ההון החברתי קשור באופן שלילי ו ,בריאות הנפשלהקשר בין הון חברתי 

, משמע: ההון החברתי למתח פסיכולוגי בקרב משפחות שהכנסתן נמוכה מהממוצע

הקבוצה שהכנסתה מעל . לא נמצא אפקט כזה עבור מפחית מתח בקרב עניים

רמה מסוימת של הכנסה, תוספת של הון על החוקרים טענו כי מלאור זאת, החציון. 

שבחן את הקשר בין הון במחקר גם  חברתי כבר לא משנה את מצב בריאות הנפש.

כליליות )הקשורות לעורקי הלב( חולים במחלות חברתי למצב הבריאות בקרב 

עלייה  –מהחציון  בעלי הכנסה נמוכה אצלרק  הייתה השפעהחברתי ההון לנמצא כי 

עבור  .אחוזים בתחלואה 9של יחידה במדד ההון החברתי הביאה לירידה של 

 לא נמצאה כל השפעה להון החברתי הקבוצה בעלת הכנסה גבוהה מהחציון

(Scheffler et al., 2008). 

 ,Jenkins)ם רבים מצאו שלדת יש השפעה חיובית על הבריאות כמו כן, מחקרי

1971; Comstock and Partridge, 1972; Jarvis and Northcott, 1987; Levin and 

Schiller, 1987; Levin and Vanderpool, 1987; Byrd, 1988; Troyer, 1988; Levin 

and Vanderpool, 1989) .(Levin (1994 כמה הסברים להשפעה חיובית זו:  הציע

התנהגות מקדמת בריאות בקרב דתיים, מאפיינים סביבתיים וגנטיים, מאפיינים 

סוציאליים, ותחושת ביטחון ושלווה שמקנים האמונה והטקסים הדתיים. -פסיכו

הטענה כי עצם הגישה הדתית, המאמינה  תהעלו א Scheffler and Brown 2008))גם 

כי מטרת האדם אינה הנאה אלא לשרת מטרה גדולה יותר, תורמת לשמירה על 

 עם זאת, לא ניתן להוכיח קשר סיבתי בין דת לבריאות.  .הבריאות

הסיקו , בישראלבקיבוצים  כאמור ערכו את מחקרםש ,Kark et al. (1996)גם 

. אחת ההשערות בטרם עת ורם מגן מפני תמותהשהשתייכות לקבוצה דתית מהווה ג

: באמצעות כמה גורמים מתחיםכי דרך חיים דתית מפחיתה  הייתהשל החוקרים 

לקהילה, המביאה למצב של רווחה  תפיסת עולם קוהרנטית ותחושת השתייכות)א( 

 מחזקים –למשל התפילות היומיות  –הטקסים הדתיים  נפשית. לטענת החוקרים,

רוגע שנוצר )ב(  בקיבוץ חילוני;לקטיביות אפילו יותר מאשר את תחושת הקו
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התנהגות חזרתית )טקסים( שמפחיתה  ; )ד(אמונה בכוח חיצוני)ג(  ;בעקבות תפילה

יציבות )ה(  ;כךלהיות חלק ב עשוישבת במצב של סימני שאלה. גם לדגש על מנוחה 

 של קשרי נישואים. 

רדים, בדגש על הפן החומרי, מצוי חיזוק לקשר בין הון חברתי לבריאות בקרב ח

שתושבי  מצאבמחקר נ (.2006, )רוזן ואחריםמחקר שנערך בבתי חולים בירושלים ב

תנאים ה, למרות בשירותי בריאות פרטיים הרבו להשתמש חרדיותהשכונות ה

החוקרים הציעו שני הסברים כלכליים הנמוכים המאפיינים אותם. -החברתיים

אשר מכסים  ,ארגוני עזרה הדדית )גמ"חים(יומם של ראשית, קאפשריים לתופעה: 

נורמה  , שנית, בקרב החרדים ישאת העלויות הגבוהות של שירותי רפואה פרטיים

 .יקרים הםתרבותית התומכת בתשלום עבור שירותי רפואה, גם כאשר 

ניתן לטעון כי הבריאות הטובה יחסית של החרדים נובעת מגורמים אחרים 

משל, זמינות גבוהה יותר של שירותי בריאות או התנהגויות מלבד הון חברתי, ל

מקדמות בריאות. אין בנמצא נתונים לגבי זמינות שירותי בריאות בחלוקה לפי 

כלכלי נמוך, -אוכלוסיות, אך מכיוון שחלק גדול מהחרדים מגיעים ממעמד חברתי

 סביר להניח שאין להם יתרון בתחום זה לעומת אוכלוסיות אחרות. לעניין

ההתנהגות: מחקר שבחן את הנושא מצא קשר הפוך בין התנהגות מקדמת בריאות 

 לרמת דתיות, היינו: ככל שאדם דתי יותר, כך התנהגותו פחות מקדמת בריאות

משתני באותו מחקר מצא שההסתברות -(. ניתוח רב2013)משרד הבריאות, 

. כמו כן, אחוז מאשר בקרב חילונים 60-להשמנת יתר בקרב דתיים היה גבוה ב

פירות וירקות. ייתכן  ר הפוך בין רמת דתיות להיקף הצריכה שלקש במחקר נמצא

שההסבר לממצאים אלו נעוץ ברמת ההכנסה הנמוכה באוכלוסייה החרדית, שאינה 

מאפשרת רכישת מזון יקר יחסית, או במודעות נמוכה יחסית לצורך בתזונה בריאה 

 ומגוונת.

 ראלביש הקהילה החרדיתמאפייני . 3

אחוזים  9.5-, ומהווה כאיש 750,000-כ מונההאוכלוסייה החרדית בישראל 

  .(2012, )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהאוכלוסייה בישראל

, בערים מעורבות בשכונות נפרדותבערים חרדיות לגמרי או החרדים גרים לרוב 

 בהן יש "חצרות" חרדיות שונות. החברה החרדית היא קבוצת מיעוט בחברהש

היא מאופיינת בחוויה מתמשכת של איום לפי מחקרים שעסקו בנושא, ו ,הישראלית

מצד החברה הסובבת ובצורך מתמיד להגיב לאיום ולהתגונן מפניו. התגוננות זו 
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ידי הקמת מערכות חברתיות נפרדות בתחומי  מתבטאת בהתבדלות מהחברה על

מעין  ,רה בתוך חברההחצר החרדית היא חב (.2003החיים השונים )קפלן וסיון, 

 , למשל,כאשר אישה יולדת רכי החיים.ואוטונומיה המספקת לחבריה את רוב צ

ם העוסקים ארגוני , וישחבורת נשים תבוא לבשל לה ולסייע לה בשבועות הראשונים

המאופיינות במבנה קהילתי  –בחסידויות (, 1998לפי לוי ). חוליםבביקור ובסיוע ל

 ,הכוללים למשל "חדר" לפעוטות ,ם משירותי הקהילהכל החסידים נהני – במיוחד

, ויש הקהילה גם מציעה לחסיד מגורים מערכת החינוך היא בבעלות החסידות.וכל 

יומיים מקבלים מענה -גם הצרכים היום .חלקה מיוחדת בבית הקברות לה אפילו

 ידן ות מטעמן המופעלות עליש צרכניבתוך הקהילה, וכך למשל לחסידויות שונות 

 .סכון בעלויות וסבסוד של הקהילהיעל ידי ח ת מוצרים זוליםומוכרו

המאפיינים הדמוגרפיים, הכלכליים והחברתיים של חרדים שונים במובהק 

הגיל הממוצע בקרב חרדים הוא . (3)לוח  מיתר האוכלוסייה כמעט בכל תחום

אחוז  85.1. 35.61, בעוד שהממוצע בשאר האוכלוסייה היהודית הוא 20.43

מקרב שאר האוכלוסייה היהודית. מספר אחוז  60לעומת החרדים נשואים, מ

בקרב  1.99של  , בהשוואה לממוצע3.86עומד על חרדית פחה הילדים הממוצע למש

 שאר האוכלוסייה היהודית. 

אחוז מהם יש  19.6-ל: רק פורמלית מעטה רבים מהחרדים הם בעלי השכלה

רב שאר האוכלוסייה היהודית. שיעור בק אחוז 41.8-השכלה אקדמית, בהשוואה ל

בהשוואה אחוז,  61.6 –נמוך יחסית גם הוא חרדים בשוק העבודה של השתתפות ה

 בקרב שאר האוכלוסייה היהודית.אחוז  71.4-ל

, שקלים למשק בית 7,500-כההכנסה הכוללת הממוצעת נטו של חרדים היא 

דית. מקור הכנסה בשאר האוכלוסייה היהושקלים  11,700-כ לעומת הכנסה של

משמעותי במשק הבית החרדי הוא משכורת האישה. בשנים האחרונות יש יותר 

עדיין , אך היקף התופעה קטן יחסית ונשים הן שיוצאים לעבודה גברים חרדים

בחברה החרדית נפוצה במיוחד  ,לכך (. נוסף2007קפלן, )המפרנסות העיקריות 

לו עסקים הפועלים ללא דיווח על כלומר עבודה או אפיתופעת הכלכלה השחורה, 

בחברה החרדית דה בשחור והסיבה העיקרית לעבהכנסות וללא תשלומי מסים. 

אלא חשש מאובדן קצבאות והטבות הניתנות לאברכים  ,אינה הימנעות ממסים

; משרד 2009)לוין, ומביטול הפטור משירות צבאי, המותנה בלימוד בישיבה 

(. אין נתונים לגבי היקף העבודה בשחור בקרב 2012, ואחרים ; כהנר2010התמ"ת, 

(. שיעור גבוה 2010חרדים, אך ההערכה היא כי מדובר בהיקף גבוה )משרד התמ"ת, 

דומיננטיות של  שיש בהם, במקומות עבודה הקהילהמהחרדים מועסקים בתוך 
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השכלה ולעבוד בסביבה הזה מאפשר להם להתגבר על מגבלות דבר עובדים חרדים. 

 (.2012פורמן, -ת אורח חייהם )סופרהתואמת א

, מחייב את יחסית ההכנסה הנמוכה בצירוףגודלו של התא המשפחתי החרדי, 

מפעלי להצטמצם ולהישען על מוסדות רווחה ותמיכה. הממוצעת המשפחה החרדית 

 נוסףקופות צדקה, גמ"חים, בתי תמחוי ועוד.  העזרה ההדדית החרדיים כוללים

הבטחת  , כמוממשלתיים תמיכות ומענקים הלימוד וגם , יש מלגות ממוסדותלכך

; מרכז 2007 ,פורמן-; סופר2007גוטליב, ; 2005 ,כהןקצבאות ילדים ועוד )והכנסה 

 (.2012, ואחרים ; כהנר2010 ,טאוב
 

 של האוכלוסייה היהודית, מאפיינים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים .3לוח 
 *2012, חרדים-חרדים ולא

 שאינם חרדיםם יהודי חרדים 

 35.61 20.43 ממוצע גיל

 60.0% 85.1% נשואיםהפרטים ה שיעור

 1.99 3.86 למשפחה מספר ילדים ממוצע

 41.8% 19.6% למדו במוסד אקדמי

 השתתפות שיעור 
 בשוק העבודה

61.6% 71.4% 

  2-צפיפות דיור: יותר מ
 נפשות לחדר בבית

25.8% 2.1% 

 74.4% 37.7% בעלות על מכוניתשיעור 

 ( נטו)הכנסה חודשית 
 למשק בית

 ש"ח 11,698 ש"ח 7,506

 תרמו כסף לצדקה 
 בשנה האחרונה

88.0% 66.1% 

 65.3% 20.3% צבאשירתו ב

 ויותר )למעט ממוצע הגיל(. 20עבור פרטים בני  *

 מקור: דב צ'רניחובסקי וחן שרוני, מרכז טאוב 
 הלמ"סשל וסקר ההכנסות הסקר החברתי נתונים: 
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הרווחה, וביניהן  קצבאותחד בקיצוץ שכללה  – 2003-נתניהו ב יזםפורמה שהר

-המשבר הכלכלי הגלובלי בפגעה בכלכלת המשפחות החרדיות. גם  – הילדים קצבת

להחזקת אברכים  זה את הכסף המיועד ובכלל ,מחו"ל התרומות את צמצם 2008

אף ק מהכוללים חלו שפרנסו אותםלומדי תורה. אברכים רבים איבדו את המלגות 

הביאו לכך שחרדים רבים יצאו ללמוד ולעבוד. בעשור האחרון  ואלתהליכים  .נסגרו

, בארצות הבריתלקהילות החרדיות במאפייניו דומה המתפתח מעמד ביניים חרדי, 

אשר עובדים במקומות  מודרניים,בעלי מקצועות משכילים,  –קנדה ומערב אירופה 

בעלי זיקה חרדים אלו הם  .יותר יםנמוכבקרבם  ילודהה ושיעורי עבודה מעורבים

התנהלות קהילתית חרדית )זיכרמן וכהנר,  שומרים עלגם לתרבות החילונית, אך 

2012.) 

הון חברתי בקרב חרדים. 4

אכן, ו .(Putnam, 2000) כמרכיב חשוב של הון חברתיבמחקר מעורבות דתית זוהתה 

החרדים ממצאי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מ

במידה  מפגינים רמה גבוהה של שביעות רצון מאספקטים שונים בחייהם, המייצגים

מהחרדים אחוזים גבוהים יחסית  .(4)לוח  רמה גבוהה של הון חברתי מסוימת

 62.7אחוז לעומת  80.2: מהקשר עם בני המשפחהמאוד מרוצים הצהירו כי הם 

 על מפגשים עם חברים וווחידמהחרדים . אחוז גבוה אחוז ומטה בקבוצות האחרות

אחוז  52עד  49-ל , בהשוואהאחוז 57 –יומית -יומית או כמעט יום-בתדירות יום

 בקבוצות האחרות. 

יחסית של תחושות חרדים מדווחים על שיעור נמוך בהתאם לממצאים אלו, 

העומדים שיעורים ם דיווחו שחשו בדידות, לעומת מהחרדיז אחו 11.4בדידות. רק 

בתחום זה, בדומה לדיווחים בקרב הקבוצות האחרות.  על פי שניים לפחות

 העצמיים על רמת הבריאות, העלייה בשביעות הרצון עם רמת הדתיות אינה קיימת

 דתייםנבחנים שהגדירו את עצמם האחוז מבין  37.7 בקבוצה זויהודים. -בקרב לא

-אחוז( והלא 30.7יותר מאשר הלא כל כך דתיים ) –חשו בדידות  דתיים ואד ומא

 (.אחוז 30דתיים )

גבוה של  שיעור –מאפיין נוסף של הון חברתי גבוה בקרב החרדים מתקיים 

מהחרדים מדווחים על מעורבות בפעילות התנדבותית, אחוז  43.4התנדבות. 

 ות האחרות.או פחות בקרב הקבוצאחוז  32.2-בהשוואה ל
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הבדיקה תוצאות. 5

: )א( בריאותם של החרדים טובה יחסית עובדותשלוש הוצגו בסעיפים הקודמים 

)לפי מדדי תוחלת חיים ודיווח עצמי(; )ב( ההון החברתי בקרב חרדים גבוה יחסית; 

בריאות מתקיים קשר חיובי. על סמך נקודות אלו, מדדי )ג( בין הון חברתי גבוה ל

חן את ההשערה המרכזית של המחקר: בריאותם הטובה יחסית של זה יב סעיף

שהון חברתי הוא גורם מתווך בין  זה במובן ,הון חברתי גבוהקשורה להחרדים 

זה בין מצב בריאות. כפי שנדון לעיל, יש נטייה בספרות לראות בקשר ו חרדיות

בן מאליו על בריאות. עם זאת, הקשר הסיבתי אינו מומשפיע סיבתיות: הון חברתי 

אשר השפעתם  ,בעיקר נוכח האלמנטים הפסיכולוגיים הקשורים לנושא –ולא הוכח 

הקשר הסיבתי בין הוא ברור מאליו  פחות על בריאות גופנית אינה מובנת לחלוטין.

; אפשר שגורמים אחרים תורמים גם לחרדיות וגם להון חרדיות והון חברתי

 4חברתי.

היה הערכה  המשתנה התלוישבה טית לוגיסהבחינה נערכה בעזרת רגרסיה 

הלשכה המרכזית של סקר החברתי כפי שדווח בעצמית של מצב הבריאות, 

עבור במחקר נערכו רגרסיה ה(. שתי משוואות 2014)למ"ס,  2012-לסטטיסטיקה ב

ד" ו"אין בעיה ו: "מצב בריאות טוב מאםוסבריאו מ משתנים תלויים שני

, ובמילים (ההנחה היא שהתשובה השנייה היא אובייקטיבית יותר) בריאותית"

ההסתברות לכך שנבדק בסקר החברתי של הלמ"ס ידווח על "מצב אחרות: נבחנה 

 2נ' לוח) או "אין בעיה בריאותית"( בנספחים 1לוח נ')בריאות טוב מאוד" 

בין  סיבתיותכיוון של אומדן ברגרסיה מצביעה על השצורת אף  .(בנספחים

 מובן מאליו.כ את קיום הסיבתיות, אין להסיק משתניםה

הדיווח רמת דתיות על משתנים המייצגים ה הקשר ביןהמודל הראשון אמד את 

)עבור האוכלוסייה מוחזקים קבועים , כאשר משתנים אחרים לגבי מצב הבריאות

משתנים המייצגים הון חברתי על ה הקשר ביןאת  –מודל השני (, והבלבד היהודית

ההנחה בבסיס גישה זו היא שאם אכן הון חברתי הוא מאפיין של . וחי הבריאותדיו

משתנה למשתני דתיות  ביןומשתני הון חברתי  רמת הקשר בין ,דתיות או חרדיות

כדי התלוי תהיה דומה. הקבוצה שהשיבה "רמת בריאות טובה" הוצאה מהניתוח 

במחקר המשך תיבחן סוגיית הבחירה ב"חרדיות". בשלב זה ההשערה היא שמרבית  4
אחוז מהחרדים היו חרדים גם  70.3לפי נתוני הסקר,  –החרדים נולדו להורים חרדים 

ן של בחירה, וההון החברתי נגזר ולאור זאת, החרדיות היא לרוב אינה עניי – 15בגיל 
 מהחרדיות ודפוסי החיים שלה. 
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עלולה לייצג "תחום ה ,האומדן על ידי הוצאת קבוצת ביניים מהימנותאת לחזק 

 )הכללת קבוצה זו בניתוח מחזקת את התוצאות עוד יותר(. אפור" בתשובות 

. ומעלה 20בני  נבדקים 7,500כולל אוכלוסייה של  המקורי בסיס הנתונים

כמו גם מבסיס הנתונים הוצאו, כאמור, נשאלים שהשיבו כי מצב בריאותם טוב, 

ששימש חלקיות, כך שבסיס הנתונים  יהודית ותצפיות-נשאלים מהאוכלוסייה הלא

  תצפיות. 3,119הרגרסיות כלל  לעריכת

. להלן יםבנספח 2ונ' 1נ' לוחותב ותמדווחהמלאות תוצאות הרגרסיה כאמור, 

 יובאו ניתוחים של התוצאות.

הבריאות: אנשים  הדיווח לגבי מצבכצפוי השפעה שלילית על לגיל המרואיין יש 

מקדם חיובי יש  לנישואים. פחות יאות טובהמבוגרים יותר מדווחים על בר

לסבול מבעיה הסתברות הנשואים בקרב משמע  ברגרסיה "אין בעיה בריאותית",

על של נישואים השפעה מובהקת א נמצאה לעם זאת,  .נמוכה יותרבריאותית 

ברור של הון חברתי  הם ביטוי. נישואים ד"ו"בריאות טובה מאהתחושה משתנה 

לראות שההשפעה כאן  מעניין ם המשפחתיים האחרים.לעומת המצביגבוה, 

 ."אין בעיות בריאותיות: "קטיבי יותרייאובתשובה הנחשבת לדיווח במתבטאת 

בהשכלה ובהכנסה גבוהות  כלכלית גבוהה יותר, המתבטאת למשל-לרמה חברתית

 גם .Grossman, 1972))הבריאות  תנייש השפעה חיובית, כמצופה, על שני מש יותר,

עם . בשתי הרגרסיות הבריאות לרמתבאופן חיובי  הפות בשוק העבודה קשורהשתת

בהשפעה שיש למצב הבריאות  בתי, בהתחשבהסילומר מה כיוון הקשר זאת, קשה 

 בשוק העבודה. ףהשתתהיכולת לעל 

להצביע על  גם היאיכולה  המפרנסים במשק הבית פרההשפעה השלילית של מס

יכולה לכפות על  של הנבדקקב בעיה בריאותית סיבתיות הפוכה: ירידה בהכנסה ע

בני משפחה אחרים השתתפות בשוק העבודה. כלומר, השתתפות בשוק העבודה היא 

 .(Mincer, 1962)לחיסכון  חלופה במצב שבו אין למשפחה

משתני  םעמובהק וחיובי  קשריש לחרדיות  בהתאם להשערת המחקר,

עם חיובי ומובהק קשר יש ון חברתי כמו כן, לרוב המשתנים המייצגים ההבריאות. 

, סיפוק מקשרים עם משפחה ושכנים מעטה תחושת בדידות ;שני משתני הבריאות

 ל היעדרועד ובריאות טובה מאלדיווח על קשורים  ל אלוכ – ופעילות התנדבותית

במשתני )המודל הראשון( בעיה בריאותית. יותר מכך, החלפה של משתני הדתיות 

בלתי תלויים ההמשתנים של הקשר לא משנה את כיוון  ל השני(ההון החברתי )המוד

  ., ואף לא את מובהקותםמשתני הבריאות םעהאחרים 
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תומכים בהשערה שלחרדים , 2נ'-ו 1לוחות נ'הנתונים המוצגים ב לצד ,ממצא זה

 אשר תורמים לאריכות חיים. ,הון חברתי ותפיסת בריאות טובהיש בישראל 

סיכום. 6

, שרמתה טובה יותר מהצפוי ביחס החרדים בישראלשל בריאותם לגבי  הממצאים

יש קשר  לסברה כיחיזוק נוסף  יםמספק כלכלי שהם שייכים אליו,-למדד החברתי

 דרך בעיקרמתרחשת . ההשפעה בריאות טובהבין וגבוה הון חברתי בין  חיובי

 עזרה קהילתית. לאבאמצעות ו ,מתח נפשיאלית, המפחיתה סוצי-תמיכה פסיכו

שירותי רפואה או ארגונים גבוהה יותר של החרדים יש זמינות קרב נראה שב

. ההפך הוא הנכון – , העשויים להסביר את הבריאות הטובה יחסיתהפועלים בתחום

 מחקר המשך.בסיס ל ו יכולים לשמשעם זאת, נושאים אל



 399  הקשר בין הון חברתי לבריאות בקרב חרדים

 נספחים

 תרשימים .א

חברתי -ים למצב כלכליב' מציגים את הקשר בין תוחלת החי1א' ונ'1תרשימים נ'

המידע לפי מגדר לא היה זמין עבור כל ) חלוקה מגדריתלעיל( לפי  1)כמו בתרשים 

שנמצא בקרב כלל האוכלוסייה הקשר  בקרב הנשים .(1הרשויות המוצגות בתרשים 

. מובהק יותר בקרב גברים ניכר קשרמה. -נחלש במידתנראה כי הוא אולם נשמר, 

מכיוון שגברים על הבריאות, בי השפעת הון חברתי מחזק את הטענה לגנתון זה 

מושפעים עשויים להיות ולכן  כמו תפילות, ,משתתפים יותר בפעילויות ציבוריות

 ההון החברתי. יתרונות מבמידה רבה יותר 

 א'1נ'תרשים 
 גברים – *כלכלי-חברתי ומדד בלידה חיים תוחלת

 תושבים 50,000רשויות מקומיות עם מעל 

 .2008נתוני  –כלכלי -; מדד חברתי2005–2009לשנים ממוצע  –* נתוני תוחלת חיים בלידה 
דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה  נתונים מהתחומים הבאים: 16** המדד חושב על בסיס 

, בערים שיש עבורן נתונים כספית, רמת מינוע, תכונות דיור(וגמלאות ורמת חיים )הכנסה 
 ר החרדים בהן גבוה. נפרדים לגברים ולנשים. קו המגמה חושב ללא הערים ששיעו

 טאוב מרכז, שרוני וחן רניחובסקי'צ דב: מקור
 ומשרד הבריאות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  :נתונים

                  

    

      

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   -    -             

       
     

       

       

                           
      

         

     

       -   
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 5בסעיף  נסקרהב. פירוט תוצאות הרגרסיה ש

 המודל הסטטיסטי:

𝐻𝑆   א. = 𝛼1 + 𝛼2 ∙ 𝑅 + 𝛼3 ∙ 𝑆 + 𝛼4 ∙ 𝑋 +  𝜀  

𝐻𝑆   ב. = 𝛼1 + 𝛼2 ∙ 𝐾 + 𝛼3 ∙ 𝑆 + 𝛼4 ∙ 𝑋 +  𝜀 

  

 ב'1נ'תרשים 
 יםנש –* כלכלי-חברתי ומדד בלידה חיים תוחלת

 תושבים 50,000רשויות מקומיות עם מעל 

 .2008נתוני  –כלכלי -חברתי; מדד 2005–2009ממוצע לשנים  –* נתוני תוחלת חיים בלידה 
דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה  נתונים מהתחומים הבאים: 16** המדד חושב על בסיס 

בערים שיש עבורן נתונים , כספית, רמת מינוע, תכונות דיור(וגמלאות ורמת חיים )הכנסה 
 קו המגמה חושב ללא הערים ששיעור החרדים בהן גבוה.  נפרדים לגברים ולנשים.

 טאוב מרכז, שרוני וחן רניחובסקי'צ דב: קורמ
 הבריאות משרדהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  :נתונים

         -       

       

    

    

    

    

    

    

    

   -    -             

    

      

     

       

     

      

         

     

       -   
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HS = 
 0, אחרת = 1מודל א': מצב בריאות טוב מאוד = 

 0, יש בעיה = 1מודל ב': אין בעיית בריאות = 

R =( 0, אחרת = 1(, דתי )=0, אחרת = 1= משתני דמי: מסורתי ,) 
 (0(, לא דתי )=0, אחרת = 1חרדי )=

K  משתנים המייצגים הון חברתי = וקטור של 

S אקונומיים )הכנסת משק הבית, חינוך, מספר -= וקטור של מדדים סוציו
 מפרנסים, השתתפות בשוק העבודה(

X )וקטור של משתנים דמוגרפיים )גיל, מין, מצב משפחתי = 

 השפעות של משתנים בתחומי דת, דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח  .1לוח נ'
 )המשך בעמ' הבא(ות טובה מאוד" בסקר החברתי על "בריא

 (z)בסוגריים: תוצאות מבחן  אפקטים שוליים

  – משתנה בלתי תלוי מקדם
 מודל הון חברתי

 –משתנה בלתי תלוי  מקדם
 מודל דתיות

 משתנים דמוגרפיים

***0.007- 
(25.50-) 

 גיל
 

***0.007- 
      (24.49-) 

 גיל
 

0.015 
(1.56) 

 0.011 (1זכר=מין המרואיין )
(1.12) 

 (1מין המרואיין )זכר=
 

0.011- 
(0.96-) 

 -0.004 (1מצב משפחתי )נשוי=
       (0.34-) 

 (1מצב משפחתי )נשוי=
 

 כלכליים-חברתיים משתנים

*0.135 
(1.69) 

  0.133 (1שנים )= 1-10השכלה: 
      (1.60) 

 (1שנים )= 1-10השכלה: 
 

**0.194 
(2.45) 

 0.201** (1)= + שנים11השכלה: 
       (2.43) 

 (1+ שנים )=11השכלה: 

***0.072 
(5.76) 

השתתפות בשוק העבודה 
=(1) 

 ***0.078 
      (6.23) 

השתתפות בשוק העבודה 
=(1) 

**0.015- 
(2.29-) 

 -0.013*     מס' מפרנסים
    (1.94-) 

 מס' מפרנסים
 

***0.00001 
(9.84) 

 0.00001*** הכנסת משק הבית נטו
(11.78) 

 הכנסת משק הבית נטו
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השפעות של משתנים בתחומי דת, דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח  .1לוח נ'
 (קודםעמ' מ)המשך על "בריאות טובה מאוד" בסקר החברתי 

 ( z )בסוגריים: תוצאות מבחן   אפקטים שוליים

מקדם   – משתנה בלתי תלוי
 מודל הון חברתי

מקדם  –י משתנה בלתי תלו
 מודל דתיות

אינדיקטורים להון חברתי (0משתני דתיות )לא דתי=

***0.054
(5.24)

תחושת בדידות: 
(1אף פעם )=

0.012-
(0.87-)

(1מסורתי )=

0.015
(1.16)

מדבר עם 
חברים/משפחה על 

 (1בסיס יומי )=

0.024
(1.39)

(1דתי )=

0.006
(0.49)

מדבר עם 
 1-2חברים/משפחה 

(1בוע )=פעמים בש

***0.101
(4.86)

(1חרדי )=

***0.067
(3.46)

ד מקשר ומרוצה מא
 (1)=עם משפחה 

*0.038
(1.89)

 מרוצה מקשר 
(1)= עם משפחה

***0.056
(4.23)

עוסק בפעילות 
התנדבותית

***0.063
(4.06)

ד מקשר ומרוצה מא
 (1)= עם שכנים

0.021
(1.56)

מרוצה מקשר 
(1)= עם שכנים

3,119  מספר תצפיות 3,119 מספר תצפיות

0.5518 Pseudo R2 0.5291 Pseudo R2

1,931.17 Ln chi2 1,851.53 Ln chi2

 .10%*מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של 
. 5%**מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של 
 1%***מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של 
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השפעות של משתנים בתחומי דת, דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח .2לוח נ'
 )המשך בעמ' הבא( "אין בעיה בריאותית" בסקר החברתי

 (z)בסוגריים: תוצאות מבחן  אפקטים שוליים

מקדם  –משתנה בלתי תלוי
 מודל הון חברתי

מקדם  –משתנה בלתי תלוי 
 מודל דתיות

ים דמוגרפייםמשתנ

***0.009-
(23.71-)

גיל ***0.009- 
(22.54-) 

גיל

0.008-
(0.60-)

(1מין המרואיין )זכר= 0.012- 
(0.89-) 

(1מין המרואיין )זכר=

**0.034
(2.24)

(1מצב משפחתי )נשוי= *0.029 
(1.87) 

(1מצב משפחתי )נשוי=

כלכליים-חברתייםמשתנים     

**0.153
(1.49)

(1שנים )= 1-10: השכלה 0.152
(1.50)

(1שנים )= 1-10השכלה: 

**0.208
(2.07)

(1+ שנים )=11השכלה:  **0.211 
(2.12) 

(1+ שנים )=11השכלה: 

***0.100
(5.88)

השתתפות בשוק העבודה 
=(1) 

***0.110
(6.43)

השתתפות בשוק העבודה 
=(1) 

**0.022-
(2.55-)

 -0.017* מס' מפרנסים
(1.92-) 

 מס' מפרנסים

***0.00001  הכנסת משק הבית נטו 0.00001*** הכנסת משק הבית נטו
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השפעות של משתנים בתחומי דת, דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח .2לוח נ'
 (קודםעמ' מ)המשך  "אין בעיה בריאותית" בסקר החברתי

 אפקטים שוליים  

אינדיקטורים להון חברתי  (0א דתי=משתני דתיות )ל

***0.059
(4.37)

(1תחושת בדידות: אף פעם )= 0.014- 
(0.73-)

(1מסורתי )=

0.014
(0.75)

ם חברים/משפחה מדבר ע
 (1על בסיס יומי )=

0.028
(1.23)

(1דתי )=

0.005
(0.29)

מדבר עם חברים/משפחה
 (1פעמים בשבוע )= 1-2 

***0.159
(5.86)

(1חרדי )=

***0.082
(2.88)

ד מקשר ומרוצה מא
 (=1)עם משפחה 

–   –

*0.052
(1.79)

 מרוצה מקשר 
(=1)עם משפחה 

–   – 

**0.032
(1.99)

עוסק בפעילות התנדבותית – 

***0.067
(3.35)

ד מקשרומרוצה מא
 (=1)עם שכנים  

–   – 

**0.043
(2.34)

מרוצה מקשר 
(=1)עם שכנים 

–   – 

3,119 מספר תצפיות מספר תצפיות 3,119

0.3356 Pseudo R2 0.3312 Pseudo R2

1,309.80 Ln chi2 1,292.57 Ln chi2

 .10%מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של  *
. 5%מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של  **
1%מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של  ***
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 בחינוך התיכוני בישראלהסללה 

 מאיר יעישו כרמל בלנק, יוסי שביט

 תקציר

הוויכוח בישראל על מקומם ותפקידם של הסללה בכלל, ושל החינוך 

כלכליים ועדתיים, כמו גם -המקצועי/טכנולוגי בפרט, נקשר לפערים חברתיים

ונים להישגים השכלתיים ותעסוקתיים. אך למרות מרכזיותו בשיח הציבורי, הדי

בנושא נשענים על ממצאים מהעבר, שאינם בהכרח רלוונטיים למערכת ההשכלה 

בא להשלים את פערי הידע, ובבסיסו שלוש שאלות פרק זה הישראלית כיום. 

התמיינות תלמידים למסלולים על כיום מהם הגורמים המשפיעים ( 1)אמפיריות: 

( 3? )מהלך לימודיהםהמשנים מסלול בתלמידים ה מה שיעור( 2) ?השונים בתיכון

תיכון את הלימודים בהאם מסלול הלימודים משפיע על סיכויי התלמיד לסיים 

הממצאים מלמדים שלמרות השינויים שחלו בחינוך ולזכות בתעודת בגרות? 

ההתמיינות כלכליים עודם משפיעים על -המקצועי/טכנולוגי, גורמים חברתיים

דמים של התלמיד. עוד נמצא כי , גם בניכוי השפעתם של הישגים קולמסלולים

מסלול הלימודים משפיע על כי ו ,שיעורי הניידות בין המסלולים נמוכים למדי

תיכון ולהשיג תעודת בגרות. לצד זאת, נמצאו גם את הלימודים בהסיכוי להשלים 

. ראשית, שיעורי הזכאות לתעודת בגרות גדלו בנושא הבדלים ביחס למחקרי העבר

הם מהמסלולים של תלמידים שנית, עיקר המעברים  מאוד בכל המסלולים.

הטכנולוגיים למסלול העיוני, שנחשב ליוקרתי יותר. שלישית, בעוד שבעבר רוב 

תלמידי התיכון הערבים למדו במסלול העיוני, עתה מחציתם לומדים במסלולים 

וחלק לא מבוטל מהם לומד במסלול ההנדסי, שבו שיעורי הזכאות  –הטכנולוגיים 

 דת בגרות גבוהים יחסית. לתעו

 
  

                                                        
   ,כרמל בלנק, דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב

מנהל תכנית מדיניות  יתה בתכנית מדיניות החינוך של מרכז טאוב; פרופ' יוסי שביט,עמ
פרופ' ; באוניברסיטת תל אביב החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,החינוך במרכז טאוב

 החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה. מאיר יעיש,
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 מבוא

סוגיית החינוך המקצועי בציבורי הדיון הבחודשים האחרונים נפתח מחדש 

סילבן בת הממשלה בין שרי הממשלה רבים זוכרים את התקרית בישי בישראל.

)ממוצא  נתניהובנימין לראש הממשלה )שניהם ממוצא מזרחי( פרץ עמיר שלום ו

 :ynetתר . כך דווחה התקרית באאשכנזי(

עימות סוער בישיבת הממשלה בעניין בתי ספר מקצועיים. "אלחם בכם", זעם השר 

שלום, ולצדו מאיר כהן ועמיר פרץ. ראש הממשלה ענה: "אתה חי בעולם של 

אתמול, פחחים ורתכים מרוויחים הרבה כסף. זו עמדה שנוצרה מטראומה". שלום 

ה לא גדלת כאן, אתה לא יודע צעק: "אין לי טראומה, הייתי במגמה ריאלית. את

 (. 2014אזולאי, ) איך זה מתנהל"

העימות בממשלה מייצג היטב את שתי העמדות לגבי החינוך המקצועי. מחד 

דה בעיקר לתלמידים שהוגדרו ההכשרה המקצועית יועגיסא, יש הגורסים כי 

יחסית, אשר רובם ממוצא מזרחי, וכן שמסלול לימודים זה מרחיק אותם  חלשים

בחינות הבגרות ומוביל אותם, בסופו של דבר, להתמודדות על משרות היבחנות במ

החינוך ש (נתניהומאידך גיסא, יש הסבורים )כמו  מעמד נמוכים.בשכר והמלוות ב

הכנסה מתקבלת על  השיגהמקצועי מעניק לתלמידיו כישורים שמסייעים להם ל

עם מחדש. הסיבה לכך פויכוח סביב נושא זה מסרב לדעוך ומתעורר בכל והדעת. ה

מקצועי, על פי בחירתם, או  עיוניהתלמידים במערכת החינוך למסלול  סללתהיא שה

 ונפוץ מאוד במערכת החינוך בישראל ,מאפיין מבני במערכות חינוך בכלל אהי

 .בפרט

מבחינה חברתית, כלכלית ופוליטית,  שהנושא מעסיק מאוד את המערכת אף

ובצורות  סללההקודמים שעסקו בההמחקרים  מחקר בנושא אינו עדכני. רובה

נתונים ישנים על  מבוססיםשונות של בידול בין התלמידים בחינוך התיכוני בישראל 

וביניהן גם שינויים  ,רפורמות רבות במערכת החינוך נערכו . מאזשנות השבעיםמ

 מקום לבחינה מחדש של הנושא. ישבהחלט  ,כךרבים באופן הסללת התלמידים. לפי

על  בחינוך התיכוניהשונים מסלולים למידה בההשפעה של זה סוקר את  פרק

. את הניתוח בהתבסס על נתונים עדכניים ממשרד החינוך ,בלימודים הישגיהם

 שמובא בפרק זה הנחו שלוש שאלות מחקר:

מהם הגורמים המשפיעים על אופן פיזורם של התלמידים בין מסלולי  .1
 החינוך השונים?

מעבר מהו היקף  :במילים אחרות ה, אוקבוע יאה וז הסללההאם  .2
 התלמידים ממסלול אחד לאחר?
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שיעורי על  בחינוך התיכוני שונים יםבחירה במסלול לשמהן ההשלכות  .3

 ?בגרותבחינות ההישגים בהועל מהלימודים נשירה ה

 רקע והקשר. החינוך המקצועי: 1

וכלל  ,שמעותיתמהחינוך המקצועי בישראל  התרחב בשנות השישים והשבעים

תלמידים למסך תלמידי החינוך התיכוני. החינוך המקצועי יועד  אחוז 60כמעט 

ספר ההקודמים. בתי  הישגיהםשנחשבו בלתי מתאימים ללימודים עיוניים על סמך 

 מוסדות – תאירופאיעוצבו ברוחה של הגימנסיה המרכז באותה התקופה עיוניים ה

גבוהה יחסית, והכינו תלמידים  ששילבו לימודי רוח ומדעים ברמה סלקטיביים,

, שהוקמו על פי האלהספר הבתי  ולעיסוק במשלחי יד חופשיים. ללימודים גבוהים

מנסיה. גי :בשמם האירופאילמעשה נקראו  עוד בתקופת היישוב, המתוארמודל ה

בשנות החמישים ארצה המזרח התיכון אשר עלו  מדינותרוב ילדי המהגרים מ

פחות ל – מוצא אשכנזי, נמצאו בלתי מתאימיםים מוהשישים, וכן תלמידים רב

והופנו  של תיכונים אלו לדרישות הגבוהות – דעתה של הנהגת מערכת החינוך דאזל

 באופן יחסי. ותכנמו והיהדרישות הלימודיות בהם לבתי הספר המקצועיים, ש

המקצועי הוצדקה בכך שהדבר עלה בקנה אחד עם הסללה לחינוך התרחבות ה

תה זו תקופה של יבשנותיה הראשונות של המדינה. הי המתפתחת כלהדרישות הכל

הוכשרו ואלו  –ובדים מקצועיים ומקצועיים למחצה צר ביקוש לעשי ,תיעוש מהיר

מטרות: הם  כמהבבתי הספר המקצועיים. בכך שירתו בתי הספר המקצועיים 

 היילאוכלוסהיוו הזדמנות לרכישת השכלה  ;יהיסיפקו כוח עבודה מיומן לתעש

תי הספר העיוניים לברור תלמידים ולדבוק בערכי ואפשרו לב ;שנחשבה חלשה

 .דגלו בהםש "מצוינות"ה

לומדים פחת שיעור ה, שנות התשעיםמיוחד במהלך , ובלאחר תקופה זו

אחוז.  30–40-על כהוא עומד בעשור האחרון ומקצועיים, ובבתי הספר ה במסלולים

 "מקצועיים"של מסלולי לימוד אלו מ השתנה שמם , מאז שנות התשעיםכמו כן

 .יוקרה, בניסיון לייחס להם "טכנולוגיים"ל

 : םמסלולי המארבעחינוך התיכוני בישראל מורכב הכיום 

  .מיועד להכין את תלמידיו ללימודים אקדמיים – )א( המסלול העיוני

יועד להכין מוביותר,  גבוההטכנולוגי החשב למסלול נ – )ב( המסלול ההנדסי

דסה, מדעי הנהגרות וללימודים גבוהים במקצועות ידים לבחינות הבתלמ
  .טכנולוגיה-המחשב והביו
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בגרות ולרכישת השכלה נוספת יועד להכין תלמידים למ – )ג( המסלול הטכנולוגי

  .ים או טכנאיםא, או להכשירם כהנדסבתחומי המחקר הטכנולוגיים

יעודו וי סלול הטכנולוגי,של המ נמוךקבילו הנחשב למ – קצועי)ד( המסלול המ
  .תעיוניהשכלה להעניק הכשרה מקצועית לצד  ואה

יו לבחינות הבגרות, אך בדגש כל אחד ממסלולים אלו מכין להלכה את תלמיד

 וכפי שמתואר בהמשך, בשיעורי הצלחה שונים.  – שונה

ר אש ,בתי ספר תעשייתיים כמהמפעיל משרד הכלכלה  ולים אלולצד מסל

יה לרכישת השכלה. יהזדמנות שנל וא חינוך מתקןזקוקים לדים שמיועדים לתלמי

בתי ספר אלו, אשר כחמישה אחוזים מכל קבוצת גיל עוברים בשעריהם, משלבים 

תלמידי בתי הספר  למרבה הצער,מקצת מהחינוך העיוני לצד הכשרה מעשית. 

 התעשייתיים אינם נכללים בנתוני משרד החינוך ועל כן נעדרים ממחקר זה.

מקצועיים, כשליש לומדים במסלול -כל תלמידי המסלולים הטכנולוגייםמ

, שם שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות גבוהים אף יותר מאשר במסלול יההנדס

לומדים במסלול הטכנולוגי, שם גדלו משמעותית שיעורי מהם  נוסףהעיוני. שליש 

ם במסלול ההצלחה בבחינות הבגרות בעשורים האחרונים. השליש הנוסף לומדי

המקצועי ובבתי הספר התעשייתיים, ואחוזי ההצלחה שלהם בבחינות הבגרות 

 .הלימודליתר מסלולי  הבהשוואנמוכים 

. תרומתו של החינוך הטכנולוגי ללומדים בוכאמור, יש מחלוקת בסיסית לגבי 

וויון ש איהמביא לגורם  הסללהיש חוקרים אשר רואים במנגנון ה ,מצד אחד

יות בחינוך ובתעסוקה. טענתם היא שילדים בני המעמד הנמוך דיתעההזדמנויות ב

מרחיק אותם והדבר מסגרת המסלולים הטכנולוגיים, נוטים לרכוש את השכלתם ב

זוסמן  ;Shavit, 1984השכלה גבוהה )לדוגמה  מתעודת בגרות ומהאפשרות לרכישת

ינוך חשל השליליות התוצאות את ה(. קבוצת חוקרים זו מייחסת 2010וצור, 

היעדר הכנה עיונית ראויה והדימוי לטים בושביניהם גורמים,  כמהל הטכנולוגי

פי טענות אלו, בוגרי הלימודים  לי שדבק בתלמידי מסלולים אלו. עלהשלי

 .שוואה לבוגרי המסלולים העיונייםבהיכולות נמוכות המקצועיים נתפסים כבעלי 

קצועיים המסלולים המ בנסיבות מסוימותש ניצבים אלו הטוענים מהצד האחר

רשת ביטחון כלכלית לבוגריהם, ושהם מהווים הרבה מעבר למנגנון הדרה  מספקים

מתקשה להתרכז  ם מהתלמידים, ברובם בנים,ראשית, חלק מסויחברתית. 

מעשיים יותר. החינוך המקצועי נמצא שם  לימודיםעדיף מבקורסים עיוניים ו

תלמידים אשר  אותם תלמידים. ישעבורם, כדי להפחית את שיעורי הנשירה של 

 לים במקצועות הטכנולוגיה, וזוכיםמתמידים בבית הספר בזכות העניין שהם מג

בתעודת בגרות. השקפה זו גורסת, אם כך, שההכשרה הטכנולוגית מפחיתה  אגב כך
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 בקרב תלמידים ,ואף מגדילה את שיעורי הזכאות לבגרות ,את שיעורי הנשירה

ועות הנלמדים שנית, נטענת הטענה שלמקצ עיוניים. שאינם נמשכים ללימודים

. סבירמשרות בשכר  ומציע לבוגריהוא ובחינוך המקצועי יש ביקוש בשוק העבודה, 

ם חזקים לומדים במסלול העיוני המקדם את סיכוייהם לרכוש בזמן שתלמידי

בקרב עתידי  עונילאבטלה ולסיכוי ההשכלה גבוהה, החינוך המקצועי מפחית את 

 ו.דיתלמי

 נתונים ומשתנים

נהליים ארבעה קבצים מ  הוא בפרק  שעליהם מתבסס הניתוחמקורם של הנתונים 

מספרי הזהות של  על בסיס ,מוזגו לבסיס נתונים אחדשמשרד החינוך ל ש

 יצג ורחב שלארצי מי-מדגם כלל מידע על כוללהתלמידים. בסיס הנתונים שנוצר 

ניים מו את לימודיהם בבתי הספר התיכו, וסיי1993–1994 תלמידים שנולדו בשנים

קבצים  .(חינוך המיוחדבתי הספר החרדיים ובבמעט תלמידים ל) 2011–2012שנים ב

בכיתה ה' )בגיל במבחני המיצ"ב של התלמידים  הישגיהם לגביאלו כוללים מידע 

הלימוד במהלך לימודיהם בשכבות י' עד  י, מסלולשלהם כלכלי-חברתיה הרקע(, 10

פירוט נרחב לגבי הקבצים והנתונים הנכללים ות מבחני הבגרות שלהם. תוצאוי"ב 

 בהם מופיע בנספחים לפרק. 

תלמידי שכבת כיתות ה' נבחנו  92,000-מיזוג הנתונים נעשה על פי הנוהל הבא: כ

ת גיל ומכלל התלמידים בשכב )שיעור הנבחנים 1993–1994בשנים  במבחני מיצ"ב

ציוני  שכבות הגיל שנבדקו אוחדול אחת משתי כעבור . (אחוז 42עומד על  אלו

 התלמידיםבצי ומק הםנתוני עם התלמידים כשלמדו בכיתה ה' קיבלוש המיצ"ב

צורפו  לאחר מכן .בהםנתוני בתי הספר שלמדו  עםו, "בי-המתייחסים לכיתות י'

 תוצאות בחינות הבגרות שלהם.  לבסיס הנתונים

יהם של התלמידים שלא נשרו מבתי בבסיס הנתונים הסופי נכללו אך ורק נתונ

 ,הספר לפני שהגיעו לכיתה י' )הכיתה שבה מתחילה ההתמיינות למסלולים השונים(

 כולל ותחהקובץ הסופי שנ בכיתה ה'.מיצ"ב ב הישגיהםואשר יש בנמצא נתונים על 

 תלמידים. 81,500-כ

 רקע משתני

משתנים )א( מיד: קיימים שלושה משתנים בלתי תלויים אשר נוגעים לרקע של התל

הגבוה מבין של ההורים )מספר שנות הלימוד דמוגרפיים, הכוללים את -סוציו

(, סטטוס הגירה 0, בנים=1ת=למגדר )בנו דיכוטומיים םי, וכן, משתנים(שניה

הישגי )ב(  ;(0=1993, ילידי 1=1994ילידי קבוצת גיל )ו (0, יליד ישראל=1=)עולה

אנגלית ושפת האם )ערבית או , מדעים, כיתה ה' במקצועות מתמטיקהבמיצ"ב 
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צע ציוני לאחר מכן חושב ממוועברית(. ציוני המבחנים תוקננו בנפרד לכל מקצוע, 

משתמש במדד משרד החינוך  .)ג( מאפייני בית הספר ;התלמיד בארבעת המקצועות

י כלכל-חברתיהסטטוס את היינת הדרגה הגבוהה ביותר מצודרגות,  10טיפוח בן 

. הסולם מציג ממוצע משוקלל של השכלת הורי התלמידים בבית רביות הנמוך

וההרכב  – מרכז או בפריפריהב –, מדד מיקומו של בית הספר והכנסתם הספר

 . תלמידיוהאתני של אוכלוסיית 

כך שציון גבוה יותר  ,סולםבפרק זה נעשה היפוך לכדי להקל על הבנת הנתונים, 

ם כמו כן, נעשה שימוש במשתניהספר.  כלכלי גבוה של בית-מציין סטטוס חברתי

-ממלכתיים, בתי ספר ממלכתיים עברייםאשר מייצגים בתי ספר  דיכוטומיים

 1.בתי ספר ערבייםו דתיים

 תלויים משתנים

 : שנבדקו במחקר הםהמשתנים התלויים 

י"ב ומחולק -ונמדד בכיתות י'  חקריםמסלול הלימודים של הנ :מסלול ()א

מסלול ו מסלול טכנולוגימסלול עיוני, מסלול הנדסי, : לעיל כפי שפורטו לקטגוריות

 מקצועי. 

מעבר בין הישארות באותו מסלול או מייצג משתנה ה )ב( ניעות בין מסלולים:

 תה י"ב. יתה י' לכיין כמסלולים ב

 י"ב. -התלמיד נשר מהלימודים בין כיתה י' לאם משתנה שמציין  :נשירה)ג( 

המציין את זכאות התלמיד לתעודת בגרות.  משתנה :זכאות לתעודת בגרות)ד( 

זכאות לבגרות ניתנת לאחר שנבחן התלמיד בשבעת מקצועות החובה )אנגלית, ה

יהודים, ספרות, היסטוריה, אזרחות -מתמטיקה, תנ"ך או לימודי דת עבור לא

אחד משמונת המקצועות יש להיבחן ב; (, ומקצוע בחירה אחד נוסף לפחותולשון

 .ברמה מוגברת

 התפלגות התלמידים בין מסלולי הלימוד . 2

מתלמידי כיתות י'  אחוז 60-, יש לציין שכהקשר מתאיםכדי להעמיד את המחקר ב

בישראל רשומים במסלול העיוני. המסלולים הטכנולוגי והמקצועי תופסים נפח של 

חוזים רשומים במסלול המקצועי א 10-: כבשכבהאחוז מכלל התלמידים  40-כ

                                                        
היגיון ביצירת הבחנה בין תלמידי בתי הספר הערביים הם ערבים, אין מכיוון שרובם של   1

 השפעת הלאום הערבי של התלמידים ובין השפעת השתייכותם לבית ספר ערבי. 
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מפוזרים בצורה שווה פחות או יותר בין המסלול ההנדסי  אחוז 30 עודו, ה"נמוך"

 למסלול הטכנולוגי.

של התלמידים בארבעת המסלולים.  כלכלי-החברתימציג את הפרופיל  1תרשים 

נקודות ראויות לציון: ראשית, נשים זוכות באופן כללי לייצוג  מהנתונים עולות כמה

ייצוגן במסלולים ו, (כלל הלומדים במסלולמ אחוז 56-)כ מוגבר במסלול העיוני

. אין בכך אחוז, בהתאמה( 49-אחוז וכ 39-)כ יחסית מועטההנדסי והטכנולוגי 

את מקצועות המתמטיקה והמדעים ללמוד בהתחשב בהעדפתם של בנים  ,הפתעה

. ((Gabay-Egozi, Shavit ,and Yaish, 2015 אשר נלמדים במסגרת שני מסלולים אלו

 60-גבוהים משמעותית )כ במסלולי ההכשרה המקצועיתשיעורי הבנות  לעומת זאת,

 היות ,להפתיע במבט ראשון ה. עובדה זו עשויאחוז מכלל התלמידים במסלול(

 ,DiPrete and Buchmannראו למשל)תלמידות טובות יותר מבנים הן בנות בממוצע ש

המקצועית כניות ההכשרה הסיבה לכך עשויה להיות שכיחות ת (. עם זאת,2013

ת בגן ילדים או ו, דוגמת סייעכנשייםמזוהים האשר מכשירות למקצועות 

 ת. וקוסמטיקאי

 1תרשים 
 התפלגות התלמידים במסלולי החינוך 

 2011–2012לפי מגדר, ארץ מוצא ומגזר, ממוצע תלמידי כיתות י', 

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב

 משרד החינוך נתונים:
 

48.7%

39.4%

56.2%

8.2% 9.2% 9.8%

7.1%

17.6%
14.9%

13.3%

21.0%

36.3%

21.5%

29.9%

21.2%

59.5%
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זוכים לייצוג  – מכלל המדגם יםשמונה אחוז ששיעורם עומד על – עוליםת, שני

במסלול העיוני, ולייצוג גדול ביחס לממוצע במסלול המקצועי, ובעיקר קטן יחסית 

ממצא זה מתיישב היטב עם הממצאים הקודמים  במסלולים ההנדסי והטכנולוגי.

חינוך להעדפתם של בני מהגרים, ובמיוחד אלו שמוצאם במדינות חבר העמים, לגבי 

 .(Chachashvili-Bolotin, Shavit, and Ayalon, 2011לילדיהם ) מעשי יותר

אחוז  24 ששיעורם הוא, ערביםש הוא ממצא מעניין במיוחד שטרם תועד בעבר

זוכים לייצוג מוגבר במסלולים ההנדסי והמקצועי. מחקר קודם  המדגם,מכלל 

 ,שרה המקצועיות בבתי הספר הערבייםכניות ההכמיעוט תעמד על שנערך בישראל 

 של לתועלתםכניות יקרות יחסית לאי רצונה של המדינה להשקיע בתאשר יוחס 

עלות ההכשרה של תלמיד במסלולים מקצועיים גדולה  – האזרחים הערבים

. באופן (Shavit, 1989)מחצית בממוצע מעלות ההכשרה במסלול העיוני בכ

בכך  הערביםלטובתם של שיחק  בעבר קצועימהחינוך מיעוט הפרדוקסלי, נטען ש

  .וקידם את שיעורי הזכאות לבגרות בקרבם ,רבים מהם במסלול העיוני השאירש

את משקף  לגבי שיעור הערבים במסלולים שאינם עיונייםהממצא החדש 

חינוך השל פריסתו ב ,כמעט בלתי מובחןגם אם  ,התרחשותו של שינוי חשוב

נרשמה  יולוג/טכנמקצועיהחינוך בבחירה  . עד אזמקצועי מאז שנות התשעיםה

ביקורת הציבורית לאור ה. נמוך כלכלי-מסטטוס חברתי יהודיציבור בעיקר בקרב 

ה שגרם למנהלי בתי ספר כניות אלו, הורים העדיפו חינוך עיוני לילדיהם, מנגד ת

 בבתי הספר. /טכנולוגירבים לבטל את החינוך המקצועי

בדומה למה  .כניות מן הסוג הזה גדלהביקוש לת במגזר הערבילעומת זאת, 

מות כניות אלו נתפסות כמתאיים, תעשור במגזר היהודי לפני כמהשהתרחש 

בטרם עת. משרד , אשר נושרים מבתי הספר התיכוניים בניםלתלמידים רבים, רובם 

חינוך בין החלוקת המשאבים מקדיש כיום תשומת לב רבה יותר לאופן ההחינוך 

 .זה לביקוש נענהיהודי, לחינוך ההערבי 

חזקים  מגיעים תלמידיםמסלולים העיוני וההנדסי למראים ש 2–4תרשימים 

 : ליותר תלמידים במסלולים אלו הורים משכיליםבהשוואה למסלולים האחרים

הם ו( 3)תרשים המיצ"ב  , הם מציגים תוצאות טובות יותר במבחני(2)תרשים 

  .(4)תרשים  גבוה יותרי כלכל-חברתי סטטוסעלי לומדים בבתי ספר ב
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 2תרשים 
 2011–2012ממוצע חינוך, השכלת הורי התלמידים לפי מסלולי 

 של ההורה המשכיל יותרהממוצע ת הלימוד ומספר שנתלמידי כיתות י', 

 

 3תרשים 
  לפי מסלולי חינוך של התלמידיםהיחסיים ציוני המיצ"ב 
, שקיבלו התלמידים כשהיו בכיתה ה'* תקנון ציוני המיצ"בתלמידי כיתות י', 

   2011–2012ממוצע 

 . 1-ל 0* מתוקננים לסולם של ציוני תקן בין 
 ונים ביחס לתלמידים האחרים. הערך מייצג את דירוג הצי

 : כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב)לשני התרשימים( מקור

 משרד החינוך :)לשני התרשימים( נתונים

11.9

    

    
    

     

      
      

        

     

     

     

     

-0.32

-0.19

0.39

0.11
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 משתני-ניתוח רב .3

 דמוגרפיים על מסלול הלימודים-שתנים הסוציומהשפעת ה

 ייםכלכל-חברתייםהברבדים הבדלים התוצאות שהוצגו בסעיף הקודם מלמדות על 

 ו אינםאל. נשאלת השאלה אם הבדלים התלמידים במסלולי הלימוד השוניםשל 

האם  :, כלומרבכל רובד קודמיםהלימודיים ההישגים ההבדלים בין הנובעים מ

גיע להישגים גבוהים יותר כבר חברתי גבוה יותר נוטים לה-תלמידים מרקע כלכלי

נים למסלולים היוקרתיים ועל סמך הישגיהם הגבוהים הם מופ ,בבית הספר היסודי

ללא קשר  ,חברתי-ון אשר ממיין את התלמידים לפי מצב כלכלינמנג שיש, או יותר

 4תרשים 
 כלכלי של בית הספר -מעמד חברתי

  *לפי מסלולי חינוך תיכוני
 2011–2012ממוצע 

כלכלי -ברתיח)המעמד ה 1* הדירוג נעשה לפי סולם הנע בין 
  .זהו היפוך של מדד הטיפוח של שטראוס. 10הנמוך ביותר( עד 

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב

 משרד החינוך נתונים:
 

3.35

4.06

4.36

4.96
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רגרסיה שימוש ב נעשה בפרקהשערה זו כדי לבדוק  ?להישגיהם הקודמים

-כמדד לרקע חברתי)השכלת ההורים המפקחת באופן סטטיסטי על  מולטינומית

משתנים נוספים )מגדר,  כמהועל  ימודיםבל הישגים קודמים, על (כלכלי של הנחקר

 . כלכלי של בית הספר(-סטטוס הגירה וסטטוס חברתי ,מגזר

 נותרו בעינן הללושהתקבלו בבדיקה ללא פיקוח על המשתנים תוצאות מרבית ה

( יםנספחב 1נ'בלוח )המוצג  הרגרסיה . מודלטרול השפעת המשתניםאחרי נגם 

כלכלי, -חברתיה רקעהביותר מבחינת  יסלקטיבה ואהמסלול ההנדסי הראה כי ה

 נמוך יותרתלמידי המסלולים הטכנולוגיים והמקצועיים מגיעים מרקע חברתי וכי 

 בהשוואה לתלמידי המסלול העיוני. 

כי  המראים, 1תרשים בבניגוד לנתונים  הרגרסיה מעלה ממצא בולט נוסף:

 תנים האחריםבפיקוח על המשערבים מעדיפים את המסלול ההנדסי או המקצועי, 

 הםנראה כי  –החברתי כלכלי הנמוך, המאפיין רבים מהם -ובעיקר בנטרול הרקע –

מעדיפים . יתר על כן, הם גם מעדיפים את המסלול ההנדסי על פני המסלול העיוני

את המסלול העיוני על פני המסלול הטכנולוגי או המקצועי. הדבר מרמז על כך 

כלכלי הנמוך -ועי קשור לרקע החברתיייצוג היתר של ערבים במסלול המקצש

 .יחסית שלהם

 דמוגרפיים על הניידות בין מסלולי הלימוד-השפעת משתנים סוציו

-המעבר בין המסלולים השונים בין כיתה י' ללחקר משתני שימש גם -הניתוח הרב

אחוז מהתלמידים עוברים מהמסלול שבחרו  12-על כך שכ יםמלמדהנתונים י"ב. 

מסלול מה ויותר נצפבשיעורי המעבר הגבוהים  .כיתה י' לכיתה י"במסלול אחר בין ל

 אחוזים(.  8.5)עיוני במסלול ה –והנמוכים ביותר , אחוז( 17-)כ ההנדסי

 המעברים בין מסלולי הלימוד של התלמידים בין כיתה י' לי"ב.מציג את  1 לוח

סלולים היא מתרחשת מכל אחד מהמוהמסלול העיוני, עבר אל  אעיקר התנועה הי

מעבר ה .אחוז מכלל הלומדים בכל מסלול אחר( 10–13באופן כמעט שווה )האחרים 

מהמסלול כמו גם המעבר  ,הוא מינימלי /מקצועייםולוגייםבין המסלולים הטכנ

 . העיוני אליהם

יים נגבוהים פי ש ועי(צנמוכים )טכנולוגי ומקמשני המסלולים השיעורי הנשירה 

אחוזים  5-)כ לול העיוני או מהמסלול ההנדסימהמסהנשירה מאשר  העד שלוש

 . אחוזים, בהתאמה( 3עד  1.5-לעומת כ
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  ושיעורי נשירהמסלולי לימוד  ניידות בין. 1לוח 
 במסלול המקורי  ושיעור הממשיכיםשיעור התלמידים שעברו בין מסלולים 

 כאחוז מכלל התלמידים במסלולבין כיתה י' לי"ב, 

מסלול 
 בכיתה י'

 יתה י"במסלול בכ

נשארו  
אותו ב

 מסלול 

עברו 
למסלול 

 יעיונ

עברו 
למסלול 
 הנדסי

עברו 
למסלול 
 טכנולוגי

עברו 
למסלול 
 מקצועי

נשרו 
 מהלימודים

 2.9% 2.1% 2.2% 1.3% - 91.5% יעיונ

 1.4% 1.0% 1.8% -  12.5% 83.3% הנדסי

 5.5% 2.5% -     0.9% 10.4% 80.6% טכנולוגי

 5.2% -      3.7% 0.5% 10.5% 80.2% מקצועי

של התלמידים על  דמוגרפיים-כדי לבחון את השפעתם של המאפיינים הסוציו

נעשה , כאמור, מסלול היעד הנפוץ ביותר בקרב העוברים(מסלול העיוני )ל המעבר

הרגרסיה בחנה את  .(בנספחים 2נ' לוח) רגרסיה לוגיסטיתבמודלים של  שימוש

)עולים , המגזר, המגדר, ארץ המוצא כיתה ה'ב השפעתם של ההישגים הלימודיים

( על הסיכוי לעבור למסלול 1994או  1993וקבוצת הגיל )ילידי או ילידי ישראל( 

 העיוני מכל אחד מהמסלולים האחרים. 

שבעלי  ההמודל הרא בקרב התלמידים שהשתייכו בכיתה י' למסלול ההנדסי,

הסיכוי לעבור מסלול היה גבוה . המסלול העיוני לעבור אלהישגים גבוהים נטו שלא 

דתיים או -ממלכתייםבתי ספר ב םנמוך יותר עבור תלמידיו יותר בקרב בנות

לילידי  1993ילידי בין  הפחת עיוניההסתברות למעבר למסלול , . כמו כןערביים

1994 . 

התמונה הייתה  עיונילמסלול ההמסלול הטכנולוגי מ בקרב תלמידים שעברו

ה חזקה יתה נטייגבוהים היבכיתה ה' היו בלימודים  הםיהישגשלתלמידים  שונה.

הייתה בנות לנמוכים.  הםהישגישיותר לעבור למסלול העיוני מאשר תלמידים 

יותר מאשר לילידי  חלשהנטייה  –עולים לויותר למעבר מאשר לבנים, חלשה נטייה 

 תלמידים בבתי ספרההסתברות למעבר הייתה נמוכה יותר בקרב  כמו כן,הארץ. 

תלמידים שהחלו את דרכם י גבוה. מבין הכלכל-חברתימעמד מבתי ספר ובערביים 

הייתה גבוהה יותר בקרב  עיוניההסתברות לעבור למסלול מסלול המקצועי, ב

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב
 נתונים: משרד החינוך
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בקרב , יותר )כפי שמשקפים ציוניהם מכיתה ה'( גבוהיםבעלי כישורים תלמידים 

 .עוליםבקרב בנים ו

מוביל משלושת בין מסלולי הלימוד המשמעותי היחיד  המעבר, נתיב אם כן

בעלי יכולות לתלמידים אל המסלול העיוני.  טכנולוגיים/מקצועייםהמסלולים ה

סלקטיבי מהמסלול ההנדסי ה עבורל פחותה יחסיתה ינטייש בנים ול גבוהות יותר

שני המסלולים מ במעבראל המסלול העיוני. עם זאת, תבנית הפוכה נצפתה 

אל המסלול העיוני: במקרים אלו  (הטכנולוגי והמקצועי) ם פחותנחשביה

בעלי כישורים תלמידים ההסתברות למעבר הייתה גבוהה יותר בקרב בנים ובקרב 

 . רבים יותר

המגדר  פעריאת  ,ולא מחלישה ,מסלולים מחזקתהבין  הניידותכי  ראהאי לכך, נ

. השונים המסלוליםדי תלמיקיימים בין ואת פערי יכולת הלמידה ההתחלתיים ה

השכלת הוריו( לא ב משתקףהוא של התלמיד )כפי שכלכלי -החברתימעניין שמצבו 

  .הניידות בין המסלולים בפיקוח על המשתנים האחריםבאופן ישיר על משפיע 

  ההישגים החינוכייםהשפעת מסלולי הלימוד על 

שיעורי על  במסלולים השוניםלמידה ההשלכות של נבחנו בשלב האחרון בניתוח 

 הנשירה מהלימודים ושיעורי הזכאות לתעודת בגרות.

את חולשתם של  5זכאות לתעודת בגרות, ניתן לראות בתרשים בהקשר של 

יתרונם , ומנגד את ביחס למסלול העיוניהתלמידים במסלולים הטכנולוגי והמקצועי 

ל כדי להבדיל בין השפעת המשתנים השונים ע. של התלמידים במסלול ההנדסי

. בתוצאות (בנספחים 3נ'לוח ) שיעורים אלו, נעשה שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית

מסלולים השונים הסיכויים לבגרות בניתן לראות בבירור שההבדלים בין  הרגרסיה

נשארים (, אך כלכלי-חברתיהרקע ה)דוגמת פיקוח ממשתני ה מה-במידתנובעים 

בלמידה הטמון יתרון הר הוא שפירושו של דב .פיקוח עליהםלאחר גם משמעותיים 

או  מוכשרים יותרתלמידים של מסלקציה  רקאינו נובע מסלולים העיוני וההנדסי ב

היות שגם בפיקוח על כל אלו שיעורי  ,ולמסלולים אל חברתי חזקרקע מתלמידים 

מסלול המסלול ההנדסי והשאפוא  ראהנ .הבגרות במסלולים אלו גבוהים יותר

 טובה יותר.  דיהם לבחינות הבגרות בצורהמכינים את תלמיעיוני ה
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. ראשית, למוצא נוספיםמעניינים ממצאים  מספק מודל הרגרסיה הלוגיסטית

. ניתן לומר ההסתברות לזכאות לתעודת בגרותהשפעה חשובה על יש החברתי 

בעלי הרכב יותר אשר לומדים בבתי ספר חזק בפשטות שלתלמידים בעלי רקע 

ללא קשר  ,תעודת בגרותהשיג יכוי גבוה יותר לסיש כלכלי גבוה -חברתי

 . זה או אחרלהתמיינותם למסלול 

יש ערבים לדתיים ו-ממלכתייםבתי הספר הב םלתלמידיו לעוליםנמצא כי שנית, 

 םסיכויייש בנות ל ,באופן לא מפתיע ,שלישיתסיכוי נמוך יותר לתעודת בגרות. 

 בנים.ביחס לתעודת בגרות קבל לגבוהים 

אשר מנבאות את  המודלים של הרגרסיות הלוגיסטיותשהתקבלו מהתוצאות  

תואמות במידה רבה ( 3)עמודה שמאלית בלוח נ' י"ב-הסיכוי לנשירה בין כיתות י' ל

. לתלמידים שהתמיינו למסלולים הטכנולוגי 1לוח את הממצאים שהוצגו ב

אה כמעט פי שניים לנשור בהמשך הדרך בהשוו סיכוי גבוהבכיתה י' והמקצועי 

 5תרשים 
 שיעור הזכאים לתעודת בגרות 

  ינוך תיכונילפי מסלולי ח
 2011–2012מתוך כלל התלמידים במסלול, ממוצע 

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב

 משרד החינוך נתונים:
 

39.9%

53.0%

82.4%

70.1%
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כמעט  גבוהיםתלמידי המסלול העיוני  וסיכויי הנשירה של ,לתלמידי המסלול העיוני

פי שניים ביחס לתלמידי המסלול ההנדסי. תוצאות אלו השתנו רק במעט כאשר 

 לשקלול.דמוגרפיים של התלמידים -הסוציוהתווספו משתני הבקרה 

 מסקנותסיכום ו. 4

נושאים עיקריים י נכנולוגי מתקשרת לשההבחנה בין החינוך העיוני למקצועי או הט

תיות ועיצובו שוויון הזדמנויות בין השכבות החבר בתחומי התיאוריה והמדיניות:

. מצד אחד, סוציולוגים מסכימים שלהבדלים בין תכניות הלימודים של הון אנושי

שוויון בין השכבות ה ביצירת אי יש חלק יםטכנולוגיהמסלולים ובהעיוני  מסלולב

השיג לבסיכוי (, Shavit, 1984השכלה )לדוגמה,  סיכוי לרכישתות השונות בהחברתי

בדרך  (.2010)זוסמן וצור, הדרך בהמשך הכנסה ב( וShavit, 1990משרות יוקרתיות )

מסלול המקצועי מתמיינים תלמידים מהשכבות החלשות יותר בחברה, , לכלל

חלק מהסוציולוגים  השכלה גבוהה. מצד שני,הדבר מצמצם את סיכוייהם לרכוש ו

ומהכלכלנים טוענים שהחינוך המקצועי מספק לתלמידים כישורים שמסייעים להם 

 ומצמצמים את סיכוייהם לאבטלה ועוני ,מקצועייםלמצוא עבודה כעובדים 

 .( Arum and Shavit, 1995)לדוגמה, 

זה מזה בישראל קיימים לפחות שלושה מסלולים טכנולוגיים אשר נבדלים 

. במערכת החינוך להםשל תלמידיהם ובהישגים הצפויים  כלכלי-החברתיבפרופיל 

( משתייכים למסלול ההנדסי הסלקטיבי אחוז 15-מיעוט לא מבוטל של תלמידים )כ

הטובים ביותר הסיכויים  והממצאים בפרק זה מראים כי לתלמידים אלו ,והתובעני

יתר נמוכים ביותר. ה בקרבם הם, וסיכויי הנשירה מהלימודים תעודת בגרותהשיג ל

הן ביחס למסלול זה והן פחות יים סלקטיביים ולוגהמסלולים המקצועיים/טכנ

ביחס למסלול העיוני. כפי שמראה הפרק, למסלולים אלו מגיעים תלמידים 

כלכלי -ערבים ובעלי רקע חברתיבנות,  מקבוצות חברתיות הנחשבות חלשות יותר:

 נמוך.

, נבדקו בפרק מעברי התלמידים בין לבכל מסלו נוסף למאפייני התלמידים

שיעורי . תמונה שאינה מעודדת במיוחד מתארותהתוצאות המסלולים השונים. 

נבדקו מהתלמידים שאחוז  12-כ התלמידים שהחליפו מסלול לימודים עמדו על

, מטעםוהשיעור הנמוך מעיד על הסללה שהיא כמעט קבועה מראש )ניעות , במחקר

  .(Turner [1960]על פי המודל של 

על סיכויי הזכאות  השוניםהשפעת ההתמיינות למסלולים גם נחקרו בפרק 

במסלול נמצא כי  ,באופן לא מפתיע .לבגרות ועל ההסתברות לנשור מהלימודים
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ההנדסי ובמסלול העיוני הסיכויים לקבלת תעודת בגרות גבוהים יותר מאשר 

כל . ם במחצית ואף יותרבמסלולים הטכנולוגי והמקצועי, ושיעורי הנשירה נמוכי

 דמוגרפיים. -הנתונים הללו תקפים גם בפיקוח על משתנים סוציו

לימודיים ההחברתי של התלמיד, הישגיו  הרקעבין  רקשההפרק מצביע על כך ש

נתונים ל הבגרות דומזכאותו לתעודת ים ו, התמיינותו למסלול מסוהקודמים

-חברתיותקיימות השפעות עדיין  . כמו אז,וניםשנמצאו בשנות השבעים והשמ

השפעה למסלול הלימודים עדיין יש , והשונים על ההתמיינות למסלולים כלכליות

 .הסיכוי לסיים תיכון ולקבל תעודת בגרותמשמעותית על 

מחקרים קודמים מעלה ל פרקבהמוצגות תוצאות ההשוואת לצד הדמיון, 

כיום נוך בישראל חיהשלושה הבדלים משמעותיים בין תמונת ההתמיינות למסלולי 

, שיעורי Ayalon and Shavit (2004)קודמים. ראשית, כפי שמצאו העשורים לזו של ה

בשנות השבעים  משיעורםהבגרות במסלולים המקצועיים/טכנולוגיים גבוהים יותר 

 ניידותבעוד שבעבר רוב ה: דפוסי הניעות בין המסלולים השתנו . שנית,והשמונים

 – (Shavit and Streifler, 1983ים הגבוהים לנמוכים )מהמסלול –הייתה כלפי מטה 

ממצא מעודד, שיכול יש לראות בכך  המסלול העיוני. אל םהמעברים ה רוב כיום

 תה י'.ימסלולי לימוד בכבתלמידים  לשיבוץ הנלווהסייע בתיקון אי השוויון ל

 החינוך התיכוני בבתי הספר הערביים היה עיוני שלישית, בעשורים הקודמים

בעוד שכיום הוא מחולק באופן שווה פחות או יותר בין המסלול העיוני  ,ברובו

 החינוךמערכות  רוב בעשורים האחרונים למסלולים המקצועיים/טכנולוגיים.

והפיכתו של  ,חברות מתקדמות כלכלית עוברות תהליך של ביטול מסלולי חינוךב

)כפי שקורה גם בחינוך  במידה רבה יותר ויותר יוניי לעולוגהחינוך המקצועי/טכנ

מקצועי במידה מתרחבת עובדה זו, הפיכת החינוך הערבי ל לנוכחבישראל(.  העברי

גם בפן של  – יותר אשר מצדיקה חקירה ממוקדת ,מהווה חריגה מעניינתוהולכת 

 .השפעותיה על החברה הערבית

מגרעת משמעותית: כפי  זה נוסף למגבלות שפורטו בפסקאות הקודמות, למחקר

י מתמקד ולוגוין לאורך מסמך זה, השיח בישראל סביב החינוך המקצועי/טכנשצ

במידה רבה בשוויון הזדמנויות בין אשכנזים למזרחים. שתי קבוצות אתניות אלו 

, בהתאמה(. ערב מדינותשל הדורות הקודמים )אירופה ו מוצאםמוגדרות על פי ארץ 

את נתון הלאום, אך לא בצי הנתונים שהיו זמינים לצורך מחקר זה כוללים וק

ום וארץ הלאלגבי  מידעהנתונים אשר כוללים את הבצי ואת ארץ המוצא. ק כוללים

נתון ב פרק זה התמקד. יםלימודיה יםההישגם לגבי המוצא אינם כוללים נתוני

 יה היהודית.יאוכלוסתוך הבמחיר התעלמות מקבוצות אתניות ב ,הלאום

לבחון את השלכות ההתמיינות  אפשרילבסוף, עקב מחסור במידע לא היה 

 של התלמידים. העתידיים למסלולי חינוך על הישגיהם המקצועיים והכלכליים 
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 נספחים

 המחקר קובץ נתוניפירוט הקבצים ששימשו בסיס ל. 1

 ךמער)ראמ"ה( מקיימת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך : בצי מיצ"בוק

. כלל בתי 2002ח' מאז שנת -וה'  ותכיתים מתוקננים )מיצ"ב( לתלמידי של מבחנ

החינוך החרדי( ומיוחד הינוך הח לשהספר היסודיים בישראל )למעט בתי ספר 

ת תלמידים משתי קבוצות שונו נבחנים בכל שנהו, דומות ארבע קבוצותקובצו ל

ת(. בשפת האם שלהם )ערבית או עבריו במדעים ,באנגלית, במתמטיקה( לסירוגין)

(. 2005-ו 2004גיל )בשנים  שכבותשל תלמידי כיתה ה' משתי נתונים  בפרק זה אוחדו

 אחוז בקרב התלמידים הרלוונטיים. 90–92בחינות אלו עמד על ב ההשתתפותר שיעו

משרד החינוך אוסף אחת לשנה נתונים על כלל התלמידים בבתי : תלמידים קובצי

של רקע התלמיד )ארץ מוצאם  עלמידע  כיליםאלו מ קבצים. שבפיקוחוהספר 

(, האם התלמיד 'מספר שנות הלימוד של ההורים וכוהוריו, אזרחות, של התלמיד ו

גם את המסלול ואת מגמת  –נשר מהלימודים בבית הספר, ועבור תלמידי התיכון 

 הלימוד.

אלו כוללים מידע שנאסף אחת לשנה מכל בתי הספר  : קבציםספרבתי  קובצי

ם )ערבי, הספר למגזר מסוימת השתייכות בית משרד החינוך, דוג שבפיקוח

של בית הספר, המבוסס  כלכלי-החברתירוג ידתי( וכן הד-ממלכתיאו  עברי-ממלכתי

 על המאפיינים המשפחתיים של תלמידיו.בין היתר 

אלו מתעדים בפירוט את תוצאות בחינות הבגרות  : קבציםבחינות הבגרות קובצי

 של כל תלמיד ותלמיד.
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 רגרסיה לוחות .2

 ההשתייכות על ים ובית הספר התלמיד מאפייניההשפעה של  .1לוח נ'
 שונים בתיכוןלמסלולי לימוד 
 2011–2012עבור תלמידי כיתות י', , משתנית-רב מקדמי רגרסיה

 )סטיית התקן בסוגריים(  

 משתנה בלתי תלוי  מסלול חינוך בכיתה י'** 

  מקצועי טכנולוגי הנדסי

  הוריםהשכלת ה *0.090- *0.035- *0.030
(0.004) (0.004) (0.005)  

 שנת הלימודים *0.187 *0.200 *0.135
(0.021) (0.021) (0.026)  

 ציון מיצ"ב בכיתה ה' *0.414- *0.365- *0.806
(0.018) (0.014) (0.017)  

 בנות *0.136 *0.232- *0.785-
(0.021) (0.021) (0.026)  

 עולים *0.168 *0.096 *0.384
(0.038) (0.038) (0.049)  

 דתיים-בתי ספר ממלכתיים *0.205- *0.614- *0.462-
(0.032) (0.030) (0.037)  

 בתי ספר ערביים *0.456- *0.979- *0.232
(0.031) (0.032) (0.036)  

 כלכלי של בית הספר-מדד חברתי *0.265- *0.205- *0.173-
(0.006) (0.006) (0.008)  

 קבוע *0.261 *0.639 0.076-
(0.062) (0.063) (0.079)  

 
  

 .5%עומדת על רמת המובהקות הסטטיסטית  *
 ** המסלול העיוני הוא קטגוריית ההשוואה. 

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב
 נתונים: משרד החינוך
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מעבר הסתברות לההשפעה של מאפייני התלמידים ובית הספר על ה .2לוח נ'
 בין כיתה י' לי"ב ממסלול טכנולוגי למסלול עיוני

  2011–2012 ,י"ב כיתות , עבור תלמידילוגיסטיתמקדמי רגרסיה 
 )סטיית התקן בסוגריים(  

 לתי תלוימשתנה ב מסלול לימוד בכיתה י'

  מקצועי טכנולוגי הנדסי 

-0.006 
 

0.004 
 

0.019 
 

 השכלת ההורים
(0.010) (0.011) (0.014)  

-0.129* 
 

-0.502* 
 

0.011 
 

 שכבה
(0.055) (0.059) (0.077)  

-0.294* 
 

0.138* 
 

0.149* 
 

 ציון מיצ"ב בכיתה ה'
(0.046) (0.041) (0.050)  

0.320* 
 

-0.226* 
 

-0.377* 
 

 בנות
(0.057) (0.061) (0.076)  

-0.177 
 

-0.250* 
 

0.263* 
 

 עולים 
(0.095) (0.106) (0.134)  

-0.250* 
 

-0.118 
 

0.039 
 

 דתיים-בתי ספר ממלכתיים
(0.086) (0.087) (0.113)  

-0.838* 
 

-1.280* 
 

0.010 
 

 בתי ספר ערביים
(0.081) (0.110) (0.109)  

0.015 
 

-0.079* 
 

0.038 
 

 כלכלי של בית הספר -ברתימדד ח
(0.015) (0.016) (0.024)  

-1.899* 
 

-0.946* 
 

-1.787* 
 

 קבוע
(0.164) (0.166) (0.235)  

 

 

  

 .5%עומדת על רמת המובהקות הסטטיסטית  *

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב
 נתונים: משרד החינוך
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 ההשפעה של מאפייני התלמידים ובית הספר על הסיכוי  .3לוח נ'
 ולנשירה מהלימודים לזכאות לתעודת בגרות

  2011–2012, תות י"בעבור תלמידי כימשתנית -רבלוגיסטית מקדמי רגרסיה 
 )סטיית התקן בסוגריים(  

הסיכוי לנשירה 
 מהלימודים

 

 הסיכוי לזכאות 
 לתעודת בגרות 

 משתנה בלתי תלוי

-0.738* 
 

0.625* 
 

 מסלול הנדסי**
(0.086) (0.028)  

0.262* 
 

-0.411* 
 

 מסלול טכנולוגי**
(0.054) (0.024)  

0.268* 
 

-0.769* 
 

 מסלול מקצועי**
(0.063) (0.028)  

1.521*  -0.073* 
 

 שכבה
(0.056) (0.018)  

-0.094*  0.090* 
 

 השכלת ההורים
(0.008) (0.003)  

-0.441*  0.869* 
 

 ציון מיצ"ב בכיתה ה'
(0.026) (0.003)  

-0.972*  0.529* 
 

 בנות
(0.046) (0.018)  

0.452* 
 

-0.263* 
 

 עולים 
(0.071) (0.033)  

0.543* -0.399* 
 

 דתיים-בתי ספר ממלכתיים
(0.055) (0.024)  

-0.401*  -0.069* 
 

 בתי ספר ערביים
(0.064) (0.026)  

-0.152*  0.129* 
 

 כלכלי -מדד חברתי
 של בית הספר 

(0.013) (0.005)  

-1.451*  -1.628* 
 

 קבוע
(0.136) (0.056)  

 .5%רמת המובהקות הסטטיסטית עומדת על  * 
 .המסלול העיוני הוא קטגוריית ההשוואה** 

 מקור: כרמל בלנק, יוסי שביט ומאיר יעיש, מרכז טאוב
 נתונים: משרד החינוך
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אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד 
 ומי נהנה מהפערים?

 נחום בלס

טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם  הוא הרחבה והעמקה שלהפרק הבא 

הכתוב בו הוא על דעת . ל תגובות לדבריושהמחבר בבמות שונות, כמו גם 

  .המחבר בלבד

 תקציר

אים המדוברים אחד הנושהוא  במערכת החינוךצמצום פערים להמאבק לשוויון ו

 ועמד בשנים האחרונותאלא ש .מאז שנות השישים ביותר בשיח החינוכי בישראל

השוויון בחינוך,  רעיוןישיר או עקיף לבאופן  ותהקשור סוגיותמשרד החינוך בפני 

מגמות המבטלות, מצמצמות או מאטות נבחר אופן התמודדות המשקף  ןובכול

את לבחון מבקש פרק זה  .שנקט המשרד בעבר מהלכים לקידום השוויון

, כמקרי מבחן לנכונות המערכת להשקיע ןהשלכותיה ואת אלהההתפתחויות ה

חזרה לשיטת )א( : מהלכים שייסקרו בפרק הם. הבצמצום פערים הלכה למעשה

יישום חוק לימוד )ב(  ;התקצוב של תקן לתלמיד בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים

יישום החלטת )ג(  ;ייעת שניה בגני הילדיםסלהוסיף ההחלטה ו 3–4חובה לגילאי 

הקשחת המדיניות התקציבית )ד(  ;הממשלה באשר לצמצום הצפיפות בכיתות

במאבק מול בית הספר  הכפי שהתבטא ,כלפי בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים

  הריאלי בחיפה ובתי הספר הנוצריים.

 

  

                                                        
   נחום בלס, חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות בישראל, המכללה האקדמית אור

 ,האחת והיחידה פרופ' רות קלינוב ,זה מוקדש לזכרה של מורתי וידידתי יהודה. פרק
 .ובימים אל שהלכה לעולמה
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 מבוא 

של הניסיונות להשיגו מוסכמים חשיבותם של שוויון ההזדמנויות במערכת החינוך ו

-במבחנים הביןוההסכמה חוצה גבולות פוליטיים ואתניים. בישראל, כמעט על הכל 

לאומיים תלמידי ישראל ניצבים תדיר בראש רשימת הפערים הלימודיים בין 

הוקמו כמה ועדות שדנו בפתרונות במהלך השנים תלמידים ממעמד ומרקע שונה, ו

והבולטות  באי השוויון,בשיטות שונות במאבק נקטו  מערכת החינוךראשי למצב. 

שבהן היו שינויים בשיטות התקצוב, תנאים מועדפים לאנשי חינוך העובדים 

בפריפריה הגיאוגרפית, תכניות לימודים ייחודיות ומסגרות מותאמות לתלמידים 

  מרקע חלש.

ית נראה כי מאחורי הקלעים התמונה נרא, מאמצים ניכרים אלו למרות אולם

על שרת החינוך לשעבר יולי תמיר כותבת  מעט אחרת. בספרה "מי מפחד משוויון"

כים לצמצום פערים בין אוכלוסיות כאשר רצתה לקדם מהלבהם נתקלה הקשיים ש

קשיים אלו משותפים לכל שר וככל הנראה  – שונה כלכלי-חברתיתלמידים מרקע 

מצביעה על כך שקבוצות  תמיר. בעתידינסה  חינוך שניסה לעשות זאת בעבר, או

וחוגים המצדדים לרוב בפומבי בשוויון הזדמנויות פועלים לסיכול צעדים המכוונים 

)תמיר,  כאשר נראה להם שהאינטרסים שלהם עומדים בסכנה השגת מטרה זו,ל

2015) . 

צעדים שיושמו לאחרונה במערכת החינוך, מבקש לבחון לעומק כמה פרק זה 

בסעיף ה להם ואת השפעתם על נושא השוויון בחינוך. ולהציג את ההיסטוריה שקדמ

לאורך השנים, בדגש על תהפוכות לתלמיד תקצוב ההראשון ייבחנו השינויים באופן 

. הסעיף השני יסקור את יישום ההחלטה להחיל את חוק לימוד רונותהשנים האח

שי ולתקצב מימון לסייעת שנייה בגני הילדים. בסעיף השלי 3–4חובה בקרב גילאי 

תיבחן סוגיית צמצום הצפיפות בכיתות בבתי הספר היסודיים, והסעיף הרביעי 

המייצגים את המוסדות במעמד מוכר  –יעסוק במאבקם של בתי הספר הנוצריים 

 לקבלת תקצוב.  –שאינו רשמי 

 בפועלערך השוויון נישא בפי כל, ש העל הנשקפת מסקירה זו מגלה כי אף-תמונת

החלטות המדיניות ם המקדמים קבוצות מוחלשות, היות שקשה מאוד ליישם שינויי

המשפיעות  ,הקבוצות המבוססותמתקבלות לא אחת על סמך דעתן וטובתן של 

 במידה רבה יותר על השיח הציבורי. 
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 שיטת תקצוב בתי הספר. 1

בחינוך מתוקצבת בדרכים שונות בכל אחד משלביה. מערכת החינוך בישראל 

יונה כמעט לא הופעלה מדיניות של העדפה מתקנת. יסודי ובחטיבה העל-הקדם

שלוש שיטות הפעילה המדינה בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים  ,לעומת זאת

לה בתוכה מרכיבים של העדפה כל אחת מהן כלבשנים האחרונות, ועיקריות תקצוב 

התקן  )ג( ;תקן דיפרנציאלי לתלמיד)ב(  ;"סליםבתוספת "תקן לכיתה מתקנת: )א( 

 1.ולבהמש

מקום פעלה בחינוך היסודי  שיטה זו": בתוספת "סליםשיטת התקן לכיתה 

עיקר התקציב הוקצה  . לפי השיטה,1994בחטיבת הביניים עד ו, 2004עד המדינה 

לאפשר היה אמור ש ,באופן שווה לכלל בתי הספר באמצעות תקן בסיסי לכיתה

 ,)"סלים"(ת שונות תקן הזה נוספו תוספולימודים בסיסית. ל תכניתהפעלה של 

נושאים שהמדינה ב השקיעלמענה לבעיות ייחודיות לבית הספר, או לתת שמטרתן 

 חפצה לסייע בקידומם. 

ר ילהסבהיה קל , להפעלה מבחינה אדמיניסטרטיביתמאוד נוחה  השיטה הייתה

הפליה  שמנעויסודות של צדק ושוויון בסיסי אותה לציבור המשתמשים, והיו בה 

. אוכלוסיות קטנות )בגין מיקומם או השקפת עולמם( ששירתוספר לרעה של בתי 

ה היו ב ,עם זאת .בקלות יחסית לעודד ולתמרץ נושאים ספציפיים היא גם אפשרה

)לפחות מבחינת ההקצאה של העדפה ברורה היא יצרה כמה חסרונות: ראשית, 

 קטנות מסיבותבהם הכיתות מוסדות שלבתי ספר קטנים או משאבים לתלמיד( 

להחלטות הותירה פתח  השיטהשנית,  2אחרות )למשל פיצול לבנים ובנות(.

המבוססות על מניעים אידיאולוגיים ופוליטיים של העומדים בראש המערכת, 

ריבוי שלישית,  ואפשרה להם להעדיף בתי ספר ואוכלוסיות שהם רצו ביקרם.

מכלל תקציב  אחוז 20שהיקפם הגיע בתקופות שונות לסדרי גודל של מעל  – הסלים

חלוקה לא צודקת גם הוא יצר  – מעורפליםעל פי קריטריונים  נויתנחלקם ו, השעות

)שלרוב משרתים אוכלוסיות  בעלי יוזמהבתי ספר שבראשם מנהלים  .של המקורות

  אחרים. מבתי ספררבים יותר לגייס משאבים  ( הצליחוממילא חזקות

                                                        
 נות בחינוך החרדי ובחינוך המוכר שאינו רשמי.לצד אלו מתקיימות שיטות תקצוב שו  1
הן בגלל היותו מיעוט ביישובים רבים,  ,דתי היו הרבה כיתות קטנות-ממלכתיבחינוך ה  2

והן בגלל המגמה לפצל את הכיתות לפי מין. ביישובים החקלאיים חלק גדול מהכיתות 
 פיזור האוכלוסין הדליל.קטנות בשל 
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שהייתה נהוגה בשנים  ו,על פי שיטה זשיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד: 

בשני נתונים בלבד: מספר התלמידים בבית הספר, התקצוב מתחשב , 2004–2007

בתי  היוזו שיטה מהגדולים  הנהניםכלכלי של התלמידים. -ונתוני הרקע החברתי

 ,שכבות האוכלוסייה החלשות םהספר הגדולים שאוכלוסיית תלמידיהם נמנית ע

הנפגעים  3מבתי הספר במגזר החרדי. וחלק בעיקר בתי הספר הערבייםדהיינו 

כלכלי מבוסס. רוב בתי -בתי ספר קטנים שתלמידיהם מרקע חברתי היו העיקריים

לקיים את  כדיגדול מספיק היה מספר התלמידים בחלקם  :בתווך ניצבוספר ה

היו או שהם אוכלוסייה מבוססת,  רתוישגם אם הם  ,הלימודים המלאה תכנית

תלמידים  יעוטובמהמוסד ההפסד הכרוך בגודל הם פוצו על ואז  ,קטנים וחלשים

  כלכלי.-נתוני הרקע החברתי שלתוספת בבבכיתה 

 1995, הפועלת בחטיבת הביניים מאז שיטה זועל פי  :שיטת התקן המשולב

וקצה לכל כיתה מורכב משני , התקציב המ2008ובבתי הספר היסודיים מאז 

ן הבסיסי, שניתן לכל כיתה באופן אחיד החלק הראשון והעיקרי הוא התקחלקים. 

 )א(: לתקציב שעות הוראה החלק השני מורכב משתי תוספות עיקריות 4ושוויוני.

ללא בכיתה,  20-בר ל, הניתנת עבור כל תלמיד מעתוספת הנגזרת מגודל הכיתה

תוספת הנגזרת )ב(  ;כלכליים של התלמידים-התחשבות בנתוני הרקע החברתיים

לכך יש להוסיף גם את לכלי של התלמידים בבית הספר. כ-מההרכב החברתי

עבור יום הוראה דתי, ושעות -עבור שעות תפילה בחינוך הממלכתי התוספות

 ארוך בבתי ספר. לימודים

תלויות  תוצאותיה של שיטת תקצוב זו מנקודת המבט של ההעדפה המתקנת,

מתקציב נותר עוד יותר במה ש, והתוספותי לעומת תקן הבסיסבגודל היחסי של ה

לאחר שמקצים את התקן רכי סל הטיפוח וההעדפה המתקנת ושעות ההוראה לצ

מאגר שעות ההוראה שנותר  2009מאז המציאות היא ש .התוספותכל את הבסיסי ו

בתי השיטה בעיקר  כך משרתתעקב . אחוזים 6לסל הטיפוח הארצי הוא בסביבות 
                                                        

החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני נהנו מהמעבר ברשתות ים יבתי הספר החרד  3
שלראשונה מאז קום המדינה הוחל עליהם גם מדד בשל העובדה לשיטת תקצוב זו, 

 אוכלוסיית התלמידיםהטיפוח, והיות שהם יכלו ליהנות מתקן גבוה יותר לתלמיד כי 
 כלכלית.-שלהם חלשה מבחינה חברתית

פיו גודל הכיתה לצורך חישוב תקצוב משתנה מאז תש"ע הוכנס בנוסחה שינוי, ול  4
בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר. המשמעות היא שכאשר בבית הספר המבוסס 

תלמידים כל אחת, וכל  40תלמידים בשכבה, יאושרו לו שתי כיתות בנות  80ביותר יש 
כיתה מקבלת את התקן הבסיסי ואת שאר התוספות בהתאם למספר תלמידיה. לעומת 

תלמידים, ואז יקבל בית הספר  27כיתות של  3ית הספר החלש ביותר יאושרו זאת, לב
 שלושה תקנים בסיסיים ותוספות. 
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ד )בשל ותות קטנות מאכי שבהםספר  , ובתיכיתות צפופות מאודשבהם ספר 

בין תלמידים מעטים יותר(. עיקר המתחלקות , הבטחת מינימום שעות הוראה

והגים לפצל כיתות הנ ,דתיים-בתי ספר ממלכתיים המוסדות בקטגוריות אלו הם

יהודיים  ממלכתייםבתי ספר  ;חלק מבתי הספר במועצות האזוריות לבנים ולבנות;

  רבי.בתי ספר במגזר העו ;בערים הגדולות

יתרונה הגדול של השיטה הוא במתן פיצוי משמעותי לכיתות צפופות. החיסרון 

הגדול שלה הוא בכך שכאשר החלק המוקדש להעדפה מתקנת מתוך כלל התקציב 

 .בתחום של ממששינוי  להציעה יכולה היא אינ ,הוא קטן

 השינוי בשיטת התקצוב לאורך השנים

הייתה  סליםבתוספת שיטת התקן לכיתה  1994עד מאז קום המדינה  ,כאמור לעיל

. שיטת התקן 2004עד בחינוך היסודי היא התקיימה ואילו  ,בחטיבת הביניים נהוגה

אולם  ,שנה אחת בלבדבמשך נוסתה בחטיבת הביניים הדיפרנציאלי לתלמיד 

הופעלה בחטיבת הביניים שיטת התקן המשולב ובמקומו  5בטרם עתהניסיון הופסק 

 לכיתה. 

במענה לדרישת אך לא בהרבה.  ,מעט ה שונהיתהי התפתחותהיסודי הבחינוך 

ועדה  2001בסוף  לימור לבנתדאז מינתה שרת החינוך  (1994, 1614/00בג"ץ ) בג"ץ

לבחון מחדש את , כדי )הידועה כ"וועדת שושני"(בראשותו של ד"ר שמשון שושני 

וסדות רשמיים, שיטת התקצוב הקיימת בשלושת סוגי המוסדות בחינוך היסודי: מ

לאחר דיונים ממושכים הגישה  מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור.

. ההמלצה העיקרית הייתה 2002אוגוסט ה לשרת החינוך בהוועדה את המלצותי

ולאמץ במקומה את שיטת התקן הדיפרנציאלי  ,לשנות את שיטת התקצוב מיסודה

ות החינוך היסודי בישראל שמימון מוסד את הוועדה הנחתה התפיסה לתלמיד.

 לפי קריטריונים שוויוניים, הוגנים, יעילים, ישימים, גלויים עשותצריך להי

 ואחידים לכלל התלמידים בישראל. 

היה דמיון  עדת שושני לשיטת התקצוב שנוסתה בחטיבת הבינייםבין המלצות ו

 ן הראשון:שני מרכיבים חשובים שלא היו בניסיו היו בהאך  6מהותי רב,

  

                                                        
 גילוי נאות: כותב פרק זה היה מחבר המסמך שעמד בבסיס הניסיון לשינוי השיטה.  5
אולי, בין היתר, משום שכותב מסמך זה היה אחד היועצים הכלכליים לוועדה, וכאמור   6

 רב בניסיון לרפורמה בחטיבת הביניים.גם מעו
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  7שעות. 80,000תוספת מימון בסך משרד האוצר הבטיח  .א

מהותית מהקודם בכמה  מדד החדש היה שונהה 8גובש מדד טיפוח חדש. .ב

חרדים, -לאהוא התייחס לכלל אוכלוסיית התלמידים )יהודים היבטים. 

כגון  ,מרכיבים שלא הופיעו במדדים קודמים כמהכלל וערבים וחרדים( 

היותו של התלמיד או הוריו  י עדיפות לאומית,באזורמיקומו של בית הספר 

מצוקה. ה מדינותמ או הוריו אחת ארץ הלידה של התלמידהיות ו עולים,

שאם יוחלט למנוע את האפשרות הסבירה  כדיהוכללו במדד  ומרכיבים אל

ייעשה על ידי העתקת משאבים  היישום ,שיטת התקצוב החדשהלקבל את 

למגזר הערבי  –הדתי -חד מהממלכתיובמיו –סיבית מהמגזר הממלכתי אמ

ולה תוקצה כמעט כים, ואם תתקבל תוספת משאבים יולבתי הספר החרד

 . ולמגזרים אל

עוד בטרם הופעלה השיטה החדשה נמתחה עליה ביקורת מצד גורמים ציבוריים 

של גרם הפסד למערכת החינוך ידתי טענו כי י-אנשי החינוך הממלכתי שונים.

אלי של המפה החברתית השמ צדלעומתם אנשים מה 9טנות.ק הכיתות בה, שהמגזר

בשל הענקת משקל רב למרכיבי  ,פליה הגלומה במדד הטיפוח החדשהצביעו על הא

מדדים שאינם רלוונטיים לאוכלוסייה  –ארץ העלייה לו העדיפות הלאומיתאזורי 

  10הערבית בישראל.
                                                        

שעות כדי שלא יהיה צורך להפחית שעות בבתי ספר,  120,000היועצים דרשו תוספת של   7
דתיים ולחלק מבתי הספר בחינוך -והכוונה הייתה בעיקר לבתי ספר ממלכתיים

 הממלכתי היהודי שהכיתות בהם קטנות יחסית )בעיקר בפריפריה ובמועצות האזוריות(.
לאור הבלבול התדיר בין המונחים, חשוב לעמוד על ההבדל העקרוני בין "מדד הטיפוח"   8

ל"שיטת תקצוב". מדד טיפוח הוא כלי סטטיסטי למדידת היכולת היחסית של תלמיד, 
לעומת אחרים. שיטת תקצוב להגיע להישגים לימודיים קבוצת תלמידים או בית ספר 

יב של המשרד. ייתכן מצב של מדד טיפוח היא הנוסחה שלפיה מוקצים משאבי התקצ
לקוי המשרת שיטת תקצוב פרוגרסיבית וטובה )כגון מדד הטיפוח שגובש בוועדת שושני, 
ששירת את שיטת "התקן הדיפרנציאלי לתלמיד"(, , ולחלופין מדד טיפוח מצוין המשולב 
בשיטת תקצוב רגרסיבית )כמו במקרה של מדד שטראוס ושיטת התקן המשולב 

 יד(.לתלמ
 המפד"ל"כאומר  7בערוץ  צוטט, , ח"כ זבולון אורלבדאז יו"ר ועדת החינוך של הכנסת  9

 אלף שעות הוראה ממערכת החינוך 20-דוחה את הדוח, שיישומו יביא לגריעת כ
 (.2002באוגוסט  27) מיליון שקלים" 100-דתית, הנאמדות בכ-הציונית

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/33195  
אני חושבת שדוח שושני "כך למשל אמרה ח"כ יולי תמיר בוועדת החינוך של הכנסת:   10

 40ל לעלייה. עד ודוא נותן במדד הטיפוח משקל מאוד געושה עוול אדיר לערבים, כי ה
אפשר לקבל  אי [...]לענות עליהם. נגזלים מערבים בהיעדר מדדים שהם יכולים  אחוז

 (.2013)הכנסת,  "שושני כמו שהוא בגלל מדד הטיפוח את דוח

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/33195
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ישומה, מחקרים בניגוד לביקורת שנמתחה על שיטת התקן הדיפרנציאלי לפני י

 ;2007 ,)בלס שבדקו את תוצאותיה מצאו שהיא הביאה לצמצום פערים משמעותי

שני המחקרים הצביעו בפירוש יתרה מכך,  11.(2010 ,קלינוב ;2010 ,צורובלס, זוסמן 

בו בתי שיצירת מצב : על הצלחה בהשגת המטרה המרכזית של שינוי שיטת התקצוב

וחלשות נהנים מתקציב גבוה יותר מבתי ספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים מ

 ספר המשרתים אוכלוסיות מבוססות.

למרות ההצלחה המוכחת של שיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד ביישום 

זו  הלשיטשילוב כל הכוחות שהתנגדו  ,מדיניות של העדפה מתקנת )ואולי בגללה?(

לביטולה. לפעול  ה שרת החינוך יולי תמירהחליט שכעבור ארבע שניםגרם לכך 

 12,החלטת בג"ץ בנושא שונה לחלוטיןלאחר עקב תנאים שנוצרו  הביטול נעשה

אינה מאפשרת לבתי ספר רבים לקיים מערכת  בנימוק ששיטת התקן הדיפרנציאלי

 . לימודים תקינה, ולעבור לשיטת התקן המשולב לכיתה

. פרסם משרד החינוך נתונים על הקצאת המשאבים במערכת החינוך 2015-ב

מהרקע לתלמיד המתקנת המוענקת ההעדפה  2014-בשתונים מצביעים על כך הנ

פי שהיא באה לידי ביטוי , כהמבוסס ביותרמהרקע החלש ביותר לעומת התלמיד 

 לטובת תלמידים מרקע חלש. אחוז 23עמדה על  ,לתלמידההוראה בעלות שעות 

 5יתה היההעדפה המתקנת לכיתה בבית ספר בעל נתוני הרקע החלשים ביותר 

 ,זאתלעומת . (2015)משרד החינוך,  לעומת כיתות מרקע מבוסס בלבדאחוזים 

 – טרם הגיע ליישום מלאהופסק בש –( 2008)שנת בשיא היישום של דוח שושני 

צור, וזוסמן  ,)בלס לכיתה אחוז 19-וכלתלמיד  אחוז 25-של כמתקנת העדפה  ניתנה

שיטת בבאותו פרק זמן היה השינוי המשמעותי היחיד שהתרחש שהיות  .(2010

  , אין זה מופרך לשער שהסיבה להרעה נעוצה במעבר זה.תקצובה

 המתוכננת לשנים הקרובות שיטת התקצוב

. איש חינוך מובהקשי פירון,  – נבחרה ממשלה חדשה ומונה שר חינוך חדש 2013-ב

צה להפעיל את שיטת התקן יהמל היתרשבין  ,ועדת דוברתהיה חבר פירון 

כלל הוצאות החינוך על ידי יד בכל מערכת החינוך, ולהרחיבה לציאלי לתלמהדיפרנ

אין זה מפליא  ,אי לכך .(2005)דוח ועדת דוברת,  קביעת "סל הוצאות לתלמיד"

                                                        
למען שמירה על גילוי נאות חשוב לציין שכותב הפרק, שהשתתף בעריכת מחקרים אלו,   11

 נמנה כאמור עם היועצים של ועדת שושני.
לה" למניעת אפליית , שניתן בעקבות עתירת ארגון "עדא11163/03פסק דין בבג"ץ   12

 .2003-המגזר הערבי בעקבות אי הכללתו בהגדרות של אזורי עדיפות לאומית ב
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לגבש הצעה לאימוץ  צריכהועדה שהייתה  הוא פעל להקמתה שלמיד עם מינויו ש

טה של סודיות תחת מעהוועדה עבדה י לתלמיד. מחודש של התקן הדיפרנציאל

באחד הדיונים הראשונים של הוועדה לשקיפות בכנסת  ולא במקרה. 13,מלאה

  מרו:ובא התייחס השר פירון לסוגיה

במשרד החינוך אין באמת דרך לחשוף את הנתונים, כי לתקציב החינוך השפעות 

פוליטיות עצומות. שרי חינוך לדורותיהם לא רצו להציג את הנתונים הבעייתיים. 

 .(2015)הכנסת,  נתוני הפערים יכול להביא אף לפירוק הממשלהפרסום 

עצמו עיכב את פרסום תקציב משרד כי הוא פירון אף הודה  באותה ישיבה

 .(2015)יוסף,  החינוך מסיבות פוליטיות

עם השלמת המהלך המתוכנן עלה ש (2014ת דוברות משרד החינוך )ודעמתוך ה

יורגשו שלוש רמות השפעה. בקרב בתי די בחינוך היסוליישום התקן הדיפרנציאלי 

שינוי של ממש לא יהיה כלכלית -הספר בשליש החזק ביותר מבחינה חברתית

ביחס למצב  פגעאמור להילא  תלמידאף  ,)כלומר בתקצוב שעות הוראה לכיתה

ואילו  ;בשליש האמצעי התוספת תהיה של כשלוש שעות שבועיות לכיתה הקיים(;

 כלכלית התוספת תעמוד על-מבחינה חברתיתיש החלש שלבבתי ספר המשתייכים ל

-חברתיתבשליש החזק מבחינה בתי הספר  חטיבות הבינייםב שעות שבועיות. 7

שעות, ובשליש החלש  3של  –יקבלו תוספת של שעה וחצי, בשליש האמצעי  כלכלית

 שעות. 14 –ביותר 

יפגעו אחרות לא עתידיות והתפתחויות שקרו מאז בהנחה שחילופי השלטון 

של התקן  מתווה החדשכולל המה לבחון  יש ,כמה שניםנדרשות יישומו לשבמהלך 

המרכיב החיובי החשוב ביותר של מהלך זה הוא  .הדיפרנציאלי לתלמיד ומה לא

עצם אולם אף שכמות ניכרת של שעות הוראה לסל הטיפוח בחינוך היסודי. הוספת 

עדיין היא חיובית, המהלך  דההכרזה על חזרה לשיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמי

למרכיבי , או חטיבות העליונותואינו מתייחס כלל לגני הילדים ול חלקי ומצומצם

  .הוצאה אחרים שאינם שעות הוראה

משנה את הפגם העיקרי של המהלך הוא שהמתווה החדש אינו  ,מעבר לכך

והתוספת המוצעת אינה גדולה  – שיטת התקן המשולב – שיטת התקצוב הקיימת

 אמור להיותלהעדפה מתקנת תום חמש שנים היקף השעות המוקצות ב. מספיק

 .שעות 100,000של  שעות למכסה הקיימת 140,000תוספת של היינו, , שעות 240,000

                                                        
כך למשל לא פורסם מה הרכב הוועדה, מה כולל כתב המינוי שלה, את מי היא פגשה   13

 ועם מי התייעצה, ועל אילו נתונים בדיוק היא ביססה את ממצאיה.
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 ,משרד החינוך שעות ימומנו מהתקציב השוטף של 70,000 ,מתוך תוספת זו

  שעות בלבד. 70,000של עבור מימון תהיה של משרד האוצר  ממשיתהוהתוספת 
על רקע העובדה שבשנת  םיש לראות ,אלו כדי להבין את משמעותם של נתונים

ף שעות ההוראה בסל היקעמד )עוד לפני המעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד(  2000

יפוח במסגרת סלי עדיפות לאומית לט הוקצו 19,000שעות, ועוד  91,000 הטיפוח על

ממספר אחוז  25-ים אז היה נמוך בשעות(. מספר התלמיד 110,000בסך הכל )

 ,אם כן למידים שצפוי בעוד חמש שנים.ממספר הת אחוז 30-ובכ ,התלמידים כיום

-כ להוסיף היהצריך  2000על רמת ההעדפה שהייתה בשנת  לשמור נראה שרק כדי

, העומד פרש בין התקצוב הנוכחיהה שעות לכיסוי 10,000) הוראה שעות 40,000

ועוד  – 2000שנת בשעות שהיה  110,000של תקצוב ובין ה ,עותש 100,000 כאמור על

 שעות לגידול טבעי(.  30,000

קטנה  הנכללת בתקן החדשהתוספת די ברור שלאור הנתונים שהוצגו לעיל, 

לצמצם באופן רציני את הפערים בהישגים בין האוכלוסיות  כדי תהנדרשהכמות מ

חי של התקצוב הדיפרנציאלי אם משווים את המתווה התיאורטי הנוכ .השונות

אפשר לראות , מתווה התיאורטי של התקן הדיפרנציאלי על פי דוח שושניל

לבתי הספר המשרתים אוכלוסיות גדולה בהרבה העדפה  העניקהמתווה הקודם ש

כיתה ג'  –בכיתה שנבחרה לדוגמה  ממחיש את עיקרי ההבדלים 1לוח חלשות. 

משמעית כי בהנחה -חים מבהיר חדהמופיע בנספ 1לוח נ' .בחינוך הממלכתי

שהמתווה המוצע יתבצע במלואו, הוא עדיף על המתווה של דוח שושני )לו היה 

מבוצע במלואו( עבור בתי ספר המשרתים אוכלוסיות מבוססות, אך מיטיב הרבה 

 פחות עם אוכלוסיות חלשות. 
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 לפי הנוסחה החדשה של שעות הוראה לכיתה ה בין תקצוב אהשוו .1לוח 
  מתווה ועדת שושנילפי וקן דיפרנציאלי לתלמיד ת

 בחינוך הממלכתי עבור כיתות ג'

מספר 
תלמידים 

 בכיתה

לכיתה שעות הוראה 
 נוסחה חדשה לפי

 שעות הוראה לכיתה
 נוסחת שושנילפי 

תלמידים היחס בין ה
מהרקע החלש ביותר 

 לרקע החזק ביותר
תלמידים  

מרקע 
 מבוסס

תלמידים 
מרקע 

 חלש

תלמידים 
 קעמר

 מבוסס

 תלמידים 
מרקע 

 חלש

נוסחה 
 תנוכחי

נוסחת 
 שושני

20 31.00 38.00 36 40 1.23 1.1 

25 32.00 39.00 36 50 1.22 1.4 

30 33.00 40.00 38 60 1.21 1.6 

35 34.00 46.40 44 70 1.36 1.6 

40 39.00 56.40 50 80 1.45 1.6 

 בישראלמקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית 
 : משרד החינוךנתונים

 שהתקבלווההחלטות  ,אפשר לומר שהמלצות הוועדהבסיכומו של דבר 

היו בבחינת אכזבה לכל מי שציפה לבשורה של חזרה לשיטת התקן  ,בעקבותיהן

, עם זאתתחומי הוצאה נוספים. להדיפרנציאלי לתלמיד, ולהרחבתה לשלבי חינוך ו

 הסכמי העבודהושא התקצוב הדיפרנציאלי, אם יוחלט לקדם במידה רבה יותר את נ

הגדלה של שעות העבודה  –בין היתר  –", הכוללים עוז לתמורה""אופק חדש" ו

בלי לפגוע בבתי הספר  כמעטחלוקה מחדש של המשאבים  מאפשרים למורה,

שעות  61.2משרות מלאות של מורה ) 1.7התקצוב לכיתה הוא המבוססים. כיום 

 . (2015ת לסטטיסטיקה, )הלשכה המרכזי (שבועיות

 הראשון הואבהם עשר כיתות: היפותטיים ששני בתי ספר לשם ההמחשה יושוו 

כלכלי חלש(, והשני בעל -חברתיהגבוה ביותר )אוכלוסייה מרקע  ,10בעל מדד טיפוח 

מציג את  2יותר. לוח במבוססת ה את האוכלוסייהמשרת , היינו: 1מדד טיפוח 

העדפה  לאחרללא העדפה מתקנת,  בשלושה מצבים:שעות התקן שיוקצו לכל מוסד 

 ולאחר מכלל שעות התקן למוסדות בעלי מדד טיפול גבוה, אחוז 27ל מתקנת ש

העדפה מתקנת  שלבמצב כפי שאפשר לראות, אפילו  14.אחוז 42העדפה מתקנת של 

                                                        
בלבד, ונבחרו כדי לאפשר שימוש במשרות  שיעורי ההעדפה המתקנת הם לשם הדגמה  14

 מלאות.
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להמשיך לקיים הוראה תקינה של תכנית הלימודים גם עדיין אפשר  ,אחוז 42 בגובה

דהיינו ללא תוספת  –במגבלת המשאבים הקיימים פר המבוססים ביותר בבתי הס

היקף מעבר ל)שעות פרונטליות  36.5כי כל כיתה תקבל  –עלות הוראה וכיתות 

 אחרות. שעות שבועיות 14-שעות( ו 32, המחייבת נדרש בתכנית הלימודיםה

 נתשונות של העדפה מתק ברמות ספר ילבת משאבים המוקציםהשוואת ה .2לוח 
 (2015מדד הטיפוח של בית הספר, על בסיס התקן הנוכחי )לפי 

מדד הטיפוח של 
 בית הספר 

-=מצב חברתי10)
 כלכלי חלש ביותר(

מורים  שעות הוראה לבית הספרתקצוב 
במשרה 

סך שעות  מלאה
 שבועיות 

שעות הוראה 
 פרונטליות

שעות הוראה 
 אחרות

     ללא העדפה
10 612 442 170 17 

1 612 442 170 17 

משעות התקן 27%העדפה של      
10 684 494 190 19 

1 540 390 150 15 

משעות התקן 42%העדפה של    
10 720 520 200 20 

1 504 364 140 14 

 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: משרד החינוך

  לגנים ת סייעת שנייההוספו 3–4יישום חוק לימוד חובה לגילאי  . 2

הייתה  2011-אחת התוצאות הבולטות של המחאה החברתית ששטפה את המדינה ב

היישום לפני כן . 3–4דית ובמלואו את חוק לימוד חובה לגילאי יההחלטה ליישם מי

בשל  –באמצעות מנגנון חוק ההסדרים  –המלא של החוק נדחה פעם אחר פעם 

הוסכם על משרד החינוך  ,דרישות החוק קשיים תקציביים. במקום למלא אחרי

ונות חלשים ביישובים ובשכ ולהחילו ,והאוצר ליישם את החוק "באופן הדרגתי"

שכונות הביאו לכך שמרבית האוכלוסייה ב והחלטות אל. חברתית-מבחינה כלכלית
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שכר לימוד עבור גני  2011-לא שילמה ב כלכלית-חברתיתחלשים מבחינה ויישובים 

 . 3–4גילאי  כולל ,הילדים

ראשונה באך ביטאה בראש ו רחב,ציבור זכתה לתמיכת ש – המחאה החברתית

הביאה לכך שהוחלט ליישם את החוק החל  –את מצוקתם של אנשי מעמד הביניים 

, דהיינו לכלול בו גם את אוכלוסיית הילדים ביישובים ובשכונות במלואו 2013-מ

שקודם יועדו לסבסוד , יםקלגרעה למעשה כמיליארד ש ו. החלטה זהמבוססים

)שכן סכום זה לא נתן, מאז מתקציבי ההעדפה המתקנת  ,אוכלוסיות חלשות בלבד

חתת להפ יםוהוסיפה כשני מיליארד שקל, (שום העדפה לאוכלוסייה החלשה ,2013

מבלי להיכנס כאן לדיון בדבר  15גבוה.הנטל התקציבי ממשפחות ממעמד בינוני ו

כדרך יעילה לצמצום פערים, ות תמיכה אוניברסלית ההצדקה והכדאיות של מדיני

באופן  רגרסיבית, הייתה מאודברור שההחלטה, שזכתה לתמיכה ציבורית רחבה 

 משמעי. -חד

משרד החינוך נרתם למשימה במרץ וביעילות ראויים להערכה, ומספר הילדים 

ני מעבר מגקורו במוחלק מהגידול  –הציבוריים גדל באופן מרשים  בגני הילדים

תקני כוח לם כאן התעוררה בעיה חדשה. היות שציבוריים. אוים לגנים ילדים פרטי

האדם בגנים לא השתנו, הגננות ועוזרות הגננות במקומות שקודם שירתו בעיקר 

שחלקם עדיין אינם  ,3צריכות עכשיו להתמודד עם ילדים רבים בני  4–5גילאי 

הדבר עורר תסיסה גדולה בקרב רב יותר.  ודורשים זמן טיפולמחיתולים גמולים 

  .אף הביא להפגנות ברחבי הארץוההורים 

 ואחד הצעדים הראשונים שלמשנכנס שר החינוך החדש נפתלי בנט לתפקידו, 

 3–4י עוזרת גננת שנייה בגנים לגילא הסכם לסבסודמשרד האוצר  לחתום עםהיה 

יפור השירות בגני . זהו ללא ספק צעד חשוב בכיוון של שילדים 30-יותר מבהם יש ש

  כבר שאלה אחרת. ואך האם יש כאן העדפה מתקנת? זהילדים, 

הצעד הנוכחי לא יהפוך את השירות בגן המשרת אוכלוסיות חלשות ברור ש

 "אנחנו –שר החינוך להצהרה של גם אוכלוסיות מבוססות. ללטוב יותר מזה הניתן 

יקבל את אותה הזדמנות אם בישראל  3נשקיע יותר, ובמיוחד בחלשים. ילד בן  .[.].

הוא גר בהרצליה, בנהריה או ברהט. במדינת ישראל איכות החינוך של ילד לא 

אין שום ביסוס  – ב'(2015)משרד החינוך,  תיקבע לפי תלוש המשכורת של הוריו"

                                                        
יסודי גדל בכשני מיליארד שקלים לאחר ההחלטה ליישם את -תקציב החינוך הקדם  15

חינוך, ובין שהוא ההחוק. בין שהגידול בא על חשבון סעיפים אחרים בתקציב משרד 
בר נוסף לתקציב משרד החינוך במלואו, הדבר אינו משנה את העובדה שבמהות מדו

 בהקלה בסדר גודל של שני מיליארד שקלים עבור האוכלוסיות המבוססות.
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 –ומה פר העובדות, הציוד, גודל הגן וכדבמהלכים שננקטו. מספר הילדים בגן, מס

ללא התחשבות באפיוני אוכלוסיית הילדים. העדפה  ,הגניםכל אלה יהיו זהים בכל 

סימלי בגני קהייתה מושגת אם היו קובעים למשל שמספר הילדים המ מתקנת

. 30ולא  25יהיה  ,או כאלה המשרתים אוכלוסיות חלשות ,ילדים ביישובים חלשים

 בכך שהשתתפותן במימון הסייעת רשויות החלשותלסייע יותר לאמנם הייתה כוונה 

בעקבות התנגדות בוטלה כמעט לחלוטין  ואך מגמה ז ,השנייה תהיה נמוכה יותר

 חריפה של הרשויות המבוססות. 

ילדים המתגוררים בגנים העירוניים היו  3–4מרבית גילאי כל עוד אם כן, 

לא התלונן על צפיפות ואף אחד  איש ,כלכלית-חברתיתביישובים חלשים מבחינה 

רק מעשה, השיח הציבורי כלל לא עסק בנושאים אלו. לכוח אדם. תוספת  דרשלא 

אין בכך  16.רשים לשפרווברגע שהשירות הפך לאוניברסלי התגבשו הכוחות הד

והוספת סייעת  3–4יישום חוק לימוד חובה לגילאי שהמהלך לומר כמובן כדי ל

בולטת לכך  העוד דוגמהם אינם מהלכים חשובים או חיוביים, אולם זו שנייה בגנים 

ליישם רפורמות של ממש, הדורשות תוספת תקציבים גדולה, יש צורך די כש

 בתמיכה ציבורית רחבה של השכבות המבוססות בחברה.

 ו"מחאת הסרדינים" כיתהב צמצום מספר התלמידים .3

זה  נושא גודל הכיתה עולה מדי פעם לדיון ציבורישלא כמו הצפיפות בגני הילדים, 

קבוצות הלחץ החזקות ביותר  הןציבור ההורים ארגוני המורים וו, שנים אחדות

הפך נו לחץ ההוריםהתגבר  בשנה האחרונה .לצמצום מספר התלמידים בכיתה

בנושא זה  התפתחויותהה לכינוי "מחאת הסרדינים". תזכש ,למחאה רחבת היקף

, ידי השלטוןמעוכב ברפורמה חינוכית יישומה של נוספת כיצד  היכול לשמש דוגמ

לבצעה בשל היעדר משאבים ורצון של ממש  ,פעמים ט לבצעה כמהגם לאחר שהוחל

כאשר ומקודמת  ,שוב ושוב אותה הרפורמה חוזרת לסדר היוםאך  –מסיבות שונות 

 .זקות מתגברשכבות האוכלוסייה החשל לחץ ה

 32-להקטין את מספר התלמידים בכיתה לשל הממשלה ההחלטה הראשונה 

כאחד התנאים העיקריים לסיום  ורישה זהתקבלה לאחר שארגון המורים הציב ד

שרי האוצר והחינוך סיום השביתה הצהירו ב .2007-השביתה הארוכה שהתקיימה ב

                                                        
מעבר לעובדה שבעקבות יישום החוק הצטרפו לגני הילדים עשרות אלפי ילדים שבעבר   16

לא למדו בגנים, או למדו בגנים פרטיים, הצורך לבצע את המהלך במהירות מבלי שנוספו 
 גם לצפיפות רבה יותר בגנים הקיימים. במקביל כל כיתות הגן הדרושות תרם כנראה
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בהפחתת מספר התלמידים ממשלת ישראל רואה בבית הדין הארצי לעבודה כי: "

-ב, ו(2007בית הדין הארצי לעבודה, ) בכיתה צעד חשוב לקידום מערכת החינוך"

 –את מספר התלמידים בכיתה  32-להקטין בהדרגה לממשלה  נקבע בהחלטת 2008

 .(2008, מזכירות הממשלה) ובחטיבות העליונות בחינוך היסודי, בחטיבת הביניים

לא מספר התלמידים בכיתה כי בהחלטה גורפת לפי הניסוח מדובר חשוב לשים לב ש

 ת. ובכל הכיתו , בכל שכבות הגיל32על  יעלה

צחק י 'ועדה ציבורית בראשותו של פרופמונתה לשם בחינת דרכי היישום 

רף העיקרון של ו 2008,17באוגוסט הגישה את המלצותיה מן ד. ועדת פריפרידמן

  .מהןמרכזי היה חלק  כל שלבי הגילבכיתה תלמידים ב 32 מקסימלי של

את  ההחלטה אימצה התקבלה החלטת ממשלה שלישית בנושא. 2008בנובמבר 

במקום לקבוע שהרף , אך הוכנס בה שינוי מהותי. רידמןפועדת עקרונות דוח 

 כי: , נקבע32סימלי למספר התלמידים בכיתה יהיה קהמ

שנת הלימודים תשס"ט מספר בתי הספר שייכנסו לתכנית ייקבע בהתאם ב

למסגרת התקציב שאושרה לנושא בעבור שנת לימודים זו. בתי הספר שייבחרו 

כחלשים ביותר על פי מדד הטיפוח של לתכנית בשנה זו יהיו בתי ספר המוגדרים 

ובחטיבה העליונה. התכנית משרד החינוך בחינוך היסודי, בחטיבות הביניים 

)מזכירות  32-ל לתקצוב כיתהתיושם כך שבבתי ספר אלו יקטן מספר התלמידים 

 (.נ"ב –, ההדגשה אינה במקור ב'2008הממשלה, 

מהלך ב הראשון של ההשלללוות את הממשלה גם אימצה את המלצות הוועדה  

במחקר מעקב אחרי התוצאות החינוכיות של  לצמצום מספר התלמידים בכיתה

 18, שיתבצע על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה.תלמידיו

ם תלמידיהכאשר מספר שהיא  בניסוח המינורי לכאורה שינויהעות של המשמ

ר על ידי שעות בפיצוי בית הספ האפשר להמיר את חלוקת הכית ,32עולה על  בכיתה

אך הן יזכו  ,בבית הספר ימשיכו לפעול כיתות גדולות כלומר:הוראה נוספות. 

או  להוספת מורה שנילתוספת שעות שאפשר יהיה לנצלן לפיצול בחלק מהשעות, 

בית ספר שם הדגמה יילקח ל לכל דרך טיפול אחרת שסגל בית הספר ימצא לנכון.

 , המוסדעל פי כללי התקצוב הקודמים .'כיתה גשכבת תלמידים ב 80 ממלכתי ובו

ללא התחשבות במדד  ,תלמידים 40שכבה לשתי כיתות בנות היה צריך לפצל את ה

הטיפוח שלו. תוספת של תלמיד אחד חייבה את משרד החינוך לאשר את פיצול 

                                                        
 (.2008המלצות אלו היו דומות במהותן להמלצות של מרכז טאוב באותו נושא )בלס,   17
 מחקר כזה לא בוצע מעולם.  18
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השכבה לשלוש כיתות, אחרת הוא מסתכן בשביתת מורים. על פי הכללים 

יתוקצב  – אינו פועל במסגרת יום חינוך ארוךחה שבהנ – בית ספר כזה ,הנוכחיים

, ובסך לכיתה עות שבועיותש 39.6בתקציב של  ,תלמידים 40לפי שתי כיתות של 

אם הוא לעומת זאת, . 1הוא מוגדר בעשירון טיפוח  עות שבועיות, אםש 79.2-ב הכל

ידים תלמ 27בנות  כיתות הוא יתוקצב לפי שלוש כיתות )שתי 10או  5בעשירון נמצא 

עות ש 97.2 –, ובסך הכל לכיתהשעות שבועיות,  32.4לפי  תלמידים( 26ואחת בת 

 . שבועיות

עדת פרידמן היא ותי בין החלטות הממשלה להמלצות וההבדל המהאם כן, 

הם  .ייבים לפצל את השכבה לשלוש כיתותומעלה אינם ח 5הספר מעשירון  שבתי

מבלי להסתכן בשביתת מידים תל 40יכולים להמשיך ולתפקד בשתי כיתות של 

הסתדרות המורים, ולהשתמש בשעות הנוספות על פי ראות עיני  בתמיכתמורים 

 הנהלת בית הספר.

 המשמעות התקציבית של צמצום גודל הכיתה

 .לצמצום מספר התלמידים בכיתה נעשה בשתי תקנות נפרדות תכניתתקצוב ה

מאז  ונעלמה 2008-שונה בהופיעה לראוהיא  ,בתחום החינוך היסודיהייתה האחת 

 2010-הוכנסה לראשונה ביסודי, -השתייכה לתחום החינוך העליה יהשנ. 2013

 לשם הקטנת והוקצכל הסך ב .(270925)תקנה מס'  2014-במשיכה להופיע גם הו

שנעשה ם , והסכו2008–2013במהלך השנים  יםמיליון שקל 900-כ הצפיפות בכיתות

  בלבד. יםמיליון שקל 360עמד על  –ללי על פי דוח החשב הכ –בו שימוש 

הוצגו לראשונה בציבור, טענו אנשי משרד החינוך שהם אינם  וכאשר נתונים אל

מבטאים את המצב לאשורו. ככל הנראה הם התכוונו לכך שחלק מהסכומים, 

, אולם בפועל שבתקנות החינוך היסודי, עברו לתקנת השעות הכללית ובייחוד אל

צמצום מספר התלמידים בכיתה. אין לפירוש זה זכר בספרי  שימשו לצורך עדיין

עדת קולים של ווט, וגם לא נמצא לכך אישוש בפרולתקציב התקציב ובדברי ההסבר

גם אם  במשרד החינוך. עם זאת, והכספים שעסקו בשינויים התקציביים בשנים אל

כל הסכומים שיועדו בתקציב המקורי לצמצום מספר התלמידים בכיתה אמנם 

 2008מאז שחלפו , הרי שהסכום שעמד לצורך זה במהלך השנים ושימשו למטרה ז

שעל פי האומדן הזהיר  ,היה נמוך משמעותית מהסכום הנדרש לביצוע המשימה

  19.(2008 ,)בלס יםמיליארד שקל 5.7על  2008-ביותר עמד ב

                                                        
צריך להביא בחשבון שסכומים אלו חושבו בלי לקחת בחשבון את הסכמי השכר   19

 החדשים, שייקרו משמעותית את עלות ההוראה.



 2015חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   452

  ההשקעה בצמצום גודל הכיתהתוצאות 

משרד החינוך לצמצום מספר  מה היו התוצאות של חמש שנות פעילות של

 מספקים את התשובה.  3–4 התלמידים בכיתה? לוחות

מראה בבירור כי השינויים בגודל הכיתה בחינוך היסודי במגזר  3עיון בלוח 

היהודי היו קטנים מאוד. במגזר הערבי, לעומת זאת, הייתה התקדמות של ממש, 

  עשרה אחוזים.תלמידים בממוצע לכיתה, דהיינו כ 3-וההפחתה הגיעה לכ

 בחינוך היסודי הממוצע התלמידים בכית .3 לוח
 2006–2013 *,וחקפיסוג מגזר ולפי 

 2013 2012 2010 2008 2006 פיקוחסוג 

 חינוך עברי

 23.3 23.3 23.1 23.0 22.9 חרדי

 28.7 28.8 29.1 29.0 28.9 ממלכתי

 24.5 24.7 24.9 24.9 25.1 דתי-ממלכתי

ערביחינוך   

 27.3 28.0 29.4 30.9 31.0 בדואי

 27.0 27.5 28.4 29.5 29.8 דרוזי

 28.2 28.8 30.7 31.5 31.4 ערבי

 .ללא חינוך מיוחד* 

 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 משרד החינוךנתונים: 

בחינוך הממלכתי  .בחטיבות הבינייםההתפתחות בתחום את  מתאר 4 לוח

נראה כי אחוזים(, ו 4אך הוא די זניח ) ,יש שינוי קל 20היהודי מגזרבדתי -והממלכתי

לפני שהגיעו להסכם על צמצום מספר התלמידים  ,2006-החלה עוד ב ת הירידהמגמ

 –בדומה לחינוך היסודי  –בכיתה. במגזר הערבי השינוי הוא די משמעותי ומגיע 

למידים בכיתה ממוצע התים. עקב כך, לסדר גודל של בין תשעה לעשרה אחוז

 לחינוך הממלכתי היהודי. מאוד מתחיל להיות דומה 
                                                        

 יבות ביניים.כמעט חטבו ין לא נמנה כאן מפני שא ך החרדיחינוה  20
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 ממוצע התלמידים בכיתה בחטיבות הביניים .4לוח 
  2006–2013לפי מגזר וסוג פיקוח*, 

 2013 2012 2010 2008 2006 פיקוחסוג 

 חינוך עברי 

 26.1 26.2 26.6 27.0 27.2 ממלכתי

 23.8 24.0 24.3 24.6 24.7 דתי-ממלכתי

ינוך ערביח  

 26.6 27.1 28.2 29.3 29.1 בדואי

 25.4 25.6 26.7 27.8 27.9 דרוזי

 26.7 27.0 28.4 29.5 29.7 ערבי

 .ללא חינוך מיוחד* 

 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 משרד החינוךנתונים: 

ידים הירידה הכוללת במספר התלמלמרות השיפור במגזר הערבי אם כן, 

רצוי עם זאת, כדי לאמוד את ההצלחה במשימה . בכיתה אינה גדולההממוצע 

 32את שיעור הכיתות החורגות מהתקן של גם את הממוצעים, אלא רק לא לבדוק 

 2013, 2008-התפלגות הכיתות לפי גודל ב אתמשווה  5לוח  תלמידים לאורך השנים.

 במספר הכיתות יםארבעה אחוזחל צמצום של בין שלושה ל 'ו-'בכיתות א 2015.21-ו

(. הדבר בא 2015-ב אחוז 18.7-ל 2008-אחוז ב 24.1-תלמידים ומעלה )מ 33המונות 

 גידול מקבילו, ויותר תלמידים 40-ל 31לידי ביטוי בהקטנה של הכיתות בטווח שבין 

-ל 11תלמידים. מעניין ששיעור הכיתות בטווח שבין  20–30של של הכיתות בטווח 

תלמידים(  32תקניות )עד מספר הכיתות הכמעט לא השתנה. בסך הכל תלמידים  20

 ,דובכיתות קטנות מאאחוזים  1.7 אחוזים )ומתוכם 5.4-עלה במהלך שבע שנים ב

 שייכות ברובן לחינוך המיוחד(. שכאמור 

התמונה השתנתה באופן דרמטי: שיעור הכיתות  'ט-'בכיתות זלעומת זאת, 

. 2015-בלבד באחוז  25.6-ל 2008-אחוז ב 41.2-צנח מתלמידים  32-הכוללות יותר מ

                                                        
תלמידים( נמצאות בעיקר כיתות חינוך מיוחד,  10בקבוצת הכיתות הקטנות במיוחד )עד   21

+ נמצאות בעיקר כיתות שהדיווח לגביהן שגוי. לפיכך, ההתמקדות 40ואילו בקבוצה של 
בצי תלמידים לשנים היא בעיקר הקבוצות שבתווך. הבדיקה נעשתה על סמך קו

 הרלוונטיות.
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עדיין גדולות מהנדרש  בשכבות אלועם זאת, העובדה כי יותר מרבע מכלל הכיתות 

 .עוד ארוכה דרך להשלמת המשימההמעידה כי 

 2015-ו 2013, 2008לפי מספר התלמידים בשנים כיתות ההתפלגות  .5לוח 
 בשכבות הגיל, כולל חינוך מיוחדלל הכיתות כאחוז מכט', -ו' וכיתות ז'-כיתות א'

 2015 2013 2008 מספר התלמידים בכיתה

 ו'-כיתות א'

 9.4% 9.0% 7.7% 10-פחות מ

11-15 5.4% 5.9% 5.5% 

16-20 7.4% 7.9% 7.5% 

21-25 18.5% 22.8% 22.8% 

26-30 26.4% 28.2% 28.0% 

31-35 23.4% 19.1% 20.0% 

36-40 10.5% 6.3% 6.3% 

40+ 0.7% 0.7% 0.6% 

 81.3% 83.0% 75.9% 32עד 

 ט'-כיתות ז'

 12.9% 12.2% 10.9% 10עד 

11-15 6.9% 7.7% 7.3% 

16-20 5.8% 7.0% 7.0% 

21-25 10.3% 13.9% 14.3% 

26-30 15.7% 21.0% 21.9% 

31-35 24.4% 25.7% 24.5% 

36-40 23.0% 11.3% 10.6% 

40+ 3.0% 1.3% 1.5% 

 74.4% 73.4% 58.8% 32עד 

 , מרכז טאוב וחיים בלייך מקור: נחום בלס
 משרד החינוךנתונים: 
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 עונה לדרישה? הנוכחית תכנית, והאם הכדי להשלים את המהלךמה נדרש 

היא כמה כיתות צריך להוסיף שיש לשאול השאלה המרכזית  ,בהינתן המצב הנוכחי

22.לכל היותר תלמידים בכיתה 32להגיע ליעד של  כדי
 מונתהלבדוק את העניין  כדי 

ועדה ו. דיוני הד"ר אורנה שמחוןבמשרד החינוך, ועדה בראשות מנהלת מחוז צפון 

  .פורסם רק אחרי עיכובים רבים ח המסקנותודו ,נערכו בסודיות מוחלטת

מצביעה במידה  –תלמיד בכיתה" -ועדה לבחינת יחס מורה"הו –כותרת הדוח 

תבחן אופציות חלופיות לצמצום מספר התלמידים רבה על כוונת הממנים שהוועדה 

 ועדת שמחון, ואכן 23בכיתה )למשל הוספת מורה או מתמחה לכיתה רבת תלמידים(.

ות שונות לפתרון סוגיית הצפיפות בכיתות, וביניהן צמצום אפשרויבחנה 

ר לכיתות 'סטאז ולהוראה אדיפרנציאלי בשכבות גיל שונות, והוספת סטודנט 

מתוך האופציות השונות  הראשונה בסעיף זה תיסקר האפשרות. גדולות במיוחד

הפחתה גורפת של מספר התלמידים לכיתה בחינוך היסודי  :שנכללו בדוח הוועדה

24תלמידים. 32-ובחטיבות הביניים ל
  

כרוכה  ואופציה ז –שלא כולל פירוט של דרכי החישוב  –עדה ועל פי דוח הו

)משרד  יםמיליארד שקל 3.6בעלות של  ,יםמור 5,111-כיתות ו 2,673בתוספת של 

נערך התחשיב ש על מה מסתמכים נתונים אלו, אולםלא ברור . ג'(2015החינוך, 

מספרי  החישוב התבסס עלשונה מהותית מאומדן הוועדה. לצורך פרק זה 

מה מספר הכיתות , ולפיו נבדק התלמידים בחינוך הרגיל בכל מוסד ובכל שכבת גיל

לעומת המספר  ,40הוא  בכיתההמרבי אשר מספר התלמידים הדרוש בכל שכבה כ

הפער בין מספר הכיתות הקיימות . 32הוא  המרבי מספר התלמידים הדרוש כאשר

בחישוב לא נלקחו בחשבון הצרכים למספר הנדרש הוא מספר הכיתות שיש להוסיף. 

 כך אך גם 25., כך שהוא בבחינת הערכת חסרהגירה פנימיתדול הטבעי וגיהנובעים מ

הנדרשת לשם יישום תוספת הכיתות  ,ב"מא' ועד י שכבותכל הבבחינת ר שתברמ

נדרשה תוספת  2008שנת . בשעה שב2008-בשהייתה  גבוהה יותר ממההמהלך כיום 

                                                        
חשוב להבחין בין תוספת כיתה במשמעות של יחידת לימוד ובין תוספת כיתה במשמעות   22

 של בינוי. הראשונה מחייבת כמובן הרבה יותר "כיתות".
רבים וטובים אינם מבחינים בין "גודל כיתה" ל"מספר התלמידים למורה". הנושא   23

 (. 2010למשל אצל בלס ) –הובהר בעבר בכמה פרסומים 
יצוין שגם אופציה זו עומדת בסתירה להחלטות הממשלה הראשונות להחיל את הקטנת   24

 מספר התלמידים בכיתה על כל מערכת החינוך, לרבות החינוך התיכוני.
אחוזים מדי שנה, ומשמעותו  1.5–2בדרך כלל הגידול טבעי של מערכת החינוך עומד על   25

כיתות גן ובית ספר. לכך יש להוסיף מאות רבות של כיתות למתן  1,200-תוספת של כ
 (.1983מענה להגירה פנימית )בלס, 
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נדרשות  2013-בתלמידים בכיתה לכל היותר,  32-כדי להגיע לכיתות  8,200-של כ

כיתות, אם  6,750או  – (בכל שכבהבממוצע כיתות  750כיתות ) 9,000-קרוב ל

. התקציב שיידרש לצורך הוספת כיתה כולל את מתייחסים לשכבות א' עד ט' בלבד

 המרכיבים הבאים:

ממוצעת לכיתה הוראה עלות  :עלות הוראה והפעלה של כיתות חדשות .א

 508,000ים. בחטיבת הביניים העלות היא שקל 402,000בחינוך היסודי היא 

)משרד  יםשקל 600,000-למעלה מעומדת על היא , ובחטיבה העליונה יםשקל

כיתות  750) כיתות 6,750בהנחה שיצטרכו להוסיף רק  .(2015החינוך, 

ים שקל 430,000 לפי ממוצע של עלות הוראה על סךו ,('ט-'אלשכבה בטווח 

 .יםמיליארד שקל 3לכיתה, סך העלות יהיה בסביבות 

 26ים.אלף שקל 750-כת ב: עלות הבנייה של כיתה מוערכעלות בניית כיתה .ב

)בהנחה שכיתות אחרות יאוחדו  כיתות 3,000אפילו אם יצטרכו לבנות רק 

 ים.מיליארד שקל 2.25-ההוצאה תעמוד על כ או ישתמשו במבנים קיימים(,

-ככיום על  תמורה חדשה עומדמורים: העלות להכשרת עלות הכשרת  .ג

 10,000-ת של ככיתות דורשת תוספ 6,750הוספת  27לפחות. שקלים 250,000

הרי  ,לאותרוב המורים אינם עובדים במשרות משהיות ו –משרות מלאות 

-נאמדת בכ מורים שעלות הכשרתם 13,000שיהיה צורך בתוספת של לפחות 

 28.יםמיליארד שקל 3

: עם תוספת הכיתות יהיה צורך להוסיף שירותים עלות שירותי עזר נוספים .ד

אינה גדולה יחסית תוספת העלות בסעיף זה  , אולםושרתיםכגון מזכירות 

 .לעיללסכומים שננקבו 

השלמת המהלך לצמצום מספר התלמידים  של עלויות מאודאומדן גס אם כן, 

לות בהנחות מק – יםמיליארד שקלורבע לכשמונה מגיע לכל היותר  32-בכיתות ל

                                                        
שקלים, לכן  711,000הייתה  2012-( נאמר שעלות בניית כיתה ב2013במשרד החינוך )  26

 נראה סביר. 2015-שקלים לכיתה ב 750,000האומדן של 
אלף שקלים. אולם נתון זה  120-היא כ על פי הנאמר בדוח שמחון, עלות הכשרת מורה  27

יש להכשיר בין מתעלם מהעובדה שלאור הנשירה במהלך ההכשרה ובשנים הראשונות, 
לעבודה כדי להביא מורה מתמיד אחד למערכת. נתונים אלו  שניים לשלושה מורים

 נבדקו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם כמובן ידועים למשרד החינוך.
אוד שאפשר יהיה לצמצם את העלות בסעיף זה, לאור הגידול שחל במספר ייתכן מ  28

 מסיימי המוסדות להכשרת מורים לאחרונה.
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 ואל וניםנתובלי שהחטיבות העליונות ייכללו במהלך.  ,רכי הבינויובאשר לצ מאוד

 .(2008)ראו בלס,  ויש כמה וכמה דרכים לצמצום העלויות ,הם כמובן אומדן ראשוני
מאוד עדיין יידרש תקציב גדול  ,גם לאחר שכל הצעדים האפשריים יינקטו אולם

 להשלמת המהלך. 

 הערכת העלויות להשלמת המהלך לצמצום מספר התלמידים בכיתה  .6לוח 
 לכל היותר  32-ל

 מיליוני שקליםב ,נתוני מרכז טאובעומת שמחון לועדת המלצות דוח 

 חישוב מרכז טאוב שמחוןדוח  רמת חינוך סעיף הוצאה

 1,809 703 יסודי הוראה 

 1,143 255 חטיבת ביניים  

 2,952 958 סך הכל  
    

 1,500 1,532 יסודי בינוי

 750 473 חטיבת ביניים  

 2,250 2,005 סך הכל  
    

 2,160 470 יסודי ריםהכשרת מו

 1,069 143 חטיבת ביניים  

 3,229 613 סך הכל  
    

 64 64 יסודי שונות

 16 16 חטיבת ביניים  

 80 80 סך הכל  

 8,510 3,656   הכלסך 

 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 חינוךמשרד ה (;2015)משרד החינוך,  דוח ועדת שמחוןנתונים: 

הקטנת  עללהודעת משרד החינוך בזהירות , צריך להתייחס ועל רקע נתונים אל

תלמידי כל ילמדו בה קבע שר החינוך שתוך חמש שנים ש, 'ב-'הצפיפות בכיתות א

(. 2015)דטל,  תלמידים בלבד 32–34 כוללותה ,בכיתות קטנותבחינוך היסודי ישראל 

הלימודים בשנת שכבת כיתות א' ילו או, כיתות בלבד 321-נוגע ל המדוברהמהלך 
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אך  ,ברור שמדובר בפעולה שהשפעתה חיובית כיתות. 4,500-למעלה מכוללת תשע"ו 

וקצו בשנים הקרובות לטובת הקטנת יש שקליםהמיליארד . מאוד היקפה מצומצם

 על פי ההודעה של משרד, תלמיד בגנים ובבתי הספר-יחס מורההכיתות ושיפור 

ם בשום צורה ואופן להספיק להשגת היעד של צמצום מספר אינם יכולי, החינוך

אם הוא צריך לכלול קל וחומר  ,בכל מערכת החינוך היסודי 32-התלמידים בכיתה ל

 . (חטיבה העליונהה בלא להזכיר כלל את) חטיבת הבינייםגם את 

התרחשה בעיקרה בשכונות מבוססות  : המחאה"מחאת הסרדינים"ובחזרה ל

בעקבות החלטת משרד החינוך לא לאפשר להורים לממן על  ,בערי מרכז הארץ

ללא ספק יש צדק לאפשר פיצול כיתות גדולות במיוחד.  כדיחשבונם מורים נוספים 

שמשרד החינוך יעמוד בהתחייבות להוריד את מספר  ת ההוריםוהיגיון בדריש

כאמור . הצרה היא שמימוש התחייבות זאת הוא לכל היותר 32-הילדים בכיתה ל

מהשקעה מי יהיו הנהנים העיקריים היא , והשאלה הנשאלת מאליה מאודיקר עיל ל

הנהנים העיקריים ממנו לכאורה  סיבית שכזאת, ובמיוחד מהמהלך האחרון.אמ

צפיפות הכיתות הגדולה במיוחד באוכלוסייה בשל  ,יהיו התלמידים הערבים, ובדין

דורגים אחריהם בצפיפות המתלמידי החינוך הממלכתי היהודי, במידה פחותה ו זו,

להיכלל  היו אמורים ממילאהתלמידים הערבים שחלק גדול מ לאא הכיתות במגזר.

הקובעים  ,בין התלמידים שכיתותיהם יצומצמו בשל כללי התקצוב הקיימים

מי  ,תלמידים. על כן 32שהתקצוב לכיתה בבתי ספר בעלי מדד טיפוח גבוה יעמוד על 

בעיקר יהיו  – הוספת סייעת לגני ילדיםבמקרה של כמו  –הנוכחי שייהנו מהמהלך 

 .האוכלוסיות המבוססות

 סיפורו של החינוך  :מחאת בתי הספר הנוצריים. 4
 29שאינו רשמי המוכר

 30,תחילת שנת הלימודים תשע"ו שבתו בתי הספר הנוצריים במשך כמעט חודשב

שביתה הם. ישל בתי הספר החרדיאלו בדרישה להשוות את תנאי המימון שלהם ל

. האחת היא סוגיית האפליה רדותר היום הציבורי שתי סוגיות נפסד לע תההעל

יה היא סוגיית החינוך הפרטי ומיצובו אל מול י, והשנממנהסובל  החינוך הערביש

                                                        
חלק מהדברים המובאים בסעיף זה מבוססים על דברים שכתבו משתתפי פורום   29

 אינטרנטי המנוהל בידי כותב שורות אלו, גם אם הם אינם מצוטטים במפורש. 
 יםמיליון שקל 50ה אחרי שהובטחה תוספת מיידית של השביתה הגיעה לסיומ  30

 לתקציבם, והוקמה ועדה שאמורה לבחון את הנושא לעומקו.
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לכאורה לפחות  –בהצלחה יוצר  הרצון להתמודד עם שתי הסוגיות .החינוך הציבורי

 .מתח וניגוד עניינים –

כלפי החינוך הערבי בא לידי ביטוי היחס המפלה  ,נהאשר לסוגיה הראשו

החל בתקצוב, עבור באפשרות להביא לידי ביטוי את הייחוד  :באופנים רבים

הלאומי במסגרת ארגונית ניהולית נפרדת, וכלה באפשרות הקיימת במערכת 

היחס הציבורי והתקשורתי לשביתה  31היהודית לקיים מערכות דתיות נפרדות.

תלמידים  33,000שלו ברור לכל ל השוליות המיוחסת לחינוך זה: מעיד גם הוא ע

הייתה כולה ארץ פרק זמן כה ארוך, היהודים היו מושבתים מלימודים במשך 

ם כגון הריאלי בחיפה, יקל וחומר לו היה מדובר בבתי ספר אליטיסטי – רועשת

לים. הרצליה ותיכון חדש בתל אביב והתיכון ליד האוניברסיטה בירושגימנסיה 

בתי נמנים עם שחלק מהם  ,עשרות בתי ספר במגזר הערביהשביתה כללה  ,והנה

כי אם  ,אם שופטים לא רק על פי תוצאות בחינות הבגרות –הספר הטובים במדינה 

 ועולם כמנהגו נהג. –בחיים בשלבים מאוחרים יותר  של בוגריהם גם על פי ההישגים

להחיל על בתי הספר הנוצריים את  גם התביעה די.ידורש תיקון מייחס מפלה זה 

הפחתה הדרגתית מאוד בשכר  –בחיפה  בית הספר הריאלי שנחתמה עםה הפשר

 –הלימוד הנגבה מההורים, בתמורה לוויתור על הצמצום בהשתתפות הממשלה 

ם לא דרשו להשוותם לבית הספר הריאלי יאולם בתי הספר הנוצרי הייתה מוצדקת.

את שתי רשתות  ישה זו כרכו בתי הספר הנוצרייםים. בדריאלא לבתי הספר החרד

ם יעם שאר בתי הספר החרדי ,ין החינוך התורני" ו"החינוך העצמאי"יהחינוך "מע

המוכרים שאינם רשמיים. הם גם הקפידו שלא להבחין בין תקצוב החינוך היסודי 

, כפי שיוסבר וכל זאת לא בכדי –יסודי -וחטיבת הביניים לתקצוב החינוך העל

 שך. בהמ

 ההיבט הלאומי וההיבט המעמדי

לשים  ראוי ,בהשלכות הכלל מערכתיות של מאבק בתי הספר הנוצריים דניםלפני ש

בתי הספר  א הוא ההיבט הלאומי.ו, הלמאבק זהב לב להיבט שעד כה לא הובלט

עוד לפני קום המדינה, משרתים מאז הקמתם את ילדי  הנוצריים, שחלקם הוקמו

והם גם אלה המטפחים ומבטיחים  ,בישראלהנוצרית בית האליטה של החברה הער

מאבדים בהדרגה את אופיים  הם האחרונות את המשך קיומה ושגשוגה. בשנים

 בציבור המתרחב הביניים מעמד על מאוד מקובלת והופכים לאלטרנטיבה ,הדתי

                                                        
אין גם מספיק בתי ספר  –הבולטת ביותר היא ירושלים  ההדוגמ –יישובים  כמהב  31

 ציבוריים ברמה נאותה שמעניקים חינוך בשפה הערבית לכל התלמידים.
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אלפי רופאים, עורכי דין, מהנדסים ואנשי עסקים התחנכו בבתי ספר . הכללי הערבי

בתי הספר הנוצריים הפרטיים  ,בניגוד לבתי הספר הציבוריים הערביים 32.ואל

בקביעת  –חלקי לפחות  –חופש מו 33,נהנים מחופש מלא במינוי מורים ומנהלים

להורים הרוצים בחינוך  הווה חלופהמ ואלכקיומם של בתי ספר  34כני הלימוד.ות

במסגרת החינוך  להורים היהודים המוענקתאפשרות  –ילדיהם לבעל אופי דתי 

היחידה להענקת חינוך איכותי לתלמיד ערבי  פשרותהם גם הא תים. לעהציבורי

 במקום מגוריו. 

תאחד ההציבור הערבי  רוב רובו שללאור האמור לעיל, ברור לגמרי מדוע 

א מסייע להגברת הקיטוב ושה של בתי הספר הנוצריים, אף המאבקמאחורי 

ידיאולוגי הלאומי גובר על המרכיב המעמדי בתוכו. במקרה זה המרכיב הא

האידיאולוגי המעמדי, אפילו בקרב מנהיגי מפלגות וארגונים האמורים לכאורה 

 להעדיף את ההיבט האוניברסלי החברתי.

גורמת לכך שחוגים רחבים, המייצגים בהזדמנויות  ומציאות פוליטית חינוכית ז

מדובר במגזר היהודי, שונות עמדות בלתי מתפשרות כלפי "הפרטת החינוך" כאשר 

אף שהוא  –של מגזר פרטי משגשג במגזר הערבי  נוטים לקבל בהבנה את צמיחתו

כל  ראשיתבעמדתם הם עונים לרוב ש ו. על סתירה פנימית זלא פחותין ומפלה יממ

צריך לטפל בהפליה הבסיסית של המגזר הערבי, ואין לדרוש מאזרחי מיעוט לאומי 

 וויון חברתי.מאבק לששל הלעמוד בראש החץ 

 הפרטההם וחטיבות הביניים ותהליכי תקצוב בתי הספר היסודיי

את המאבק של בתי הספר הנוצריים )ולכך יש להוסיף גם את מאבקו של בית הספר 

שהתקיים כמה חודשים לפני כן( יש לראות בהקשר למציאות  ,הריאלי בחיפה

בתי הספר  פטיתמשמבחינה . מערכת החינוך שלתקציבית והארגונית ההחוקית, 

                                                        
 הספר בתי קיבלו לא שהעיר פרופ' אמנון רובינשטיין: "בעבר היסטורית מעניינת הערה  32

 בהם ולהכיר חוקתיים עקרונות פי על לפעול החלטתי ואני ,מהמדינה פרוטה הנוצריים
 ספר כבתי בהם להכיר גם מוכנים היינו ואני תמיר יולי השרה. רשמיים שאינם כמוכרים
 לא אך ,לכך מוכנים יוה הספר מבתי חלק. תלמידים ימיינו שלא בתנאי ,רשמיים
 אין, לדעתי. המשפטיים היועצים דרישת לפי, למדינה הקרקעות את להעביר הסכימו
 יש אכן אם – בחוק שינוי ליזום תמיר יולי לשרה והצעתי זו לתביעה עניינית הצדקה

 )תכתובת אישית עם המחבר(.בכך"  צורך
השפעה על  לשב"כ הייתהכדאי לזכור שבמשך שנים רבות, ויש הטוענים שגם כיום,   33

 .ה לא הצליחולבטלקביעת מנהלי בתי הספר, והניסיונות 
ואין להם שום רצון להעביר  בנויים עליהן, בתי הספרשגם בעלי הקרקעות מוסדות הם ה  34

 למדינה. ובעלות ז
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 בהתאם לרמת הפיקוח שיש למדינה עליהם ,לשלושה סוגיםמתחלקים בישראל 

ים, בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים תקצוב המוענק להם: בתי ספר רשמילו

-אינם רשמיים )בעיקר בחינוך העלחלק מבתי הספר המוכרים ש 35ומוסדות פטור.

ט הבעלות. הם מלמדים על פי למע –ציבוריים מכל בחינה שהיא  מוסדותהם  די(יסו

כנית הלימודים הארצית, מעסיקים את מוריהם על פי הסכמי העבודה הארציים, ת

חלק מבתי הספר הללו מקיימים רק  .מקבלים את כל הבאים בשעריהם וכדומה

כל בתי הספר  36חלק מהקריטריונים שנמנו לעיל, וחלק אינם מקיימים את רובם.

אמורים טית "מוכרים שאינם רשמיים", ועל כן הם ם מוגדרים מבחינה משפיהנוצרי

 . מעמד באותולהיות מתוקצבים בדומה לבתי ספר יהודיים 

 75מוכרים שאינם רשמיים מתוקצבים בשיעור במעמד בתי הספר היסודיים 

. זהו אחוז 55בשיעור  –מהתקצוב של בתי הספר הרשמיים, ומוסדות הפטור אחוז 

כנית להפחית אותו אם הם אינם מלמדים ת –צריך ו –אך ניתן  ,סימליקהשיעור המ

של  כלכלי-חברתיההרכב האם ממיינים תלמידים בקבלה לבית הספר, ואו  ,ליבה

 כלכלי-חברתיאוכלוסיית התלמידים מצביע על מניעת כניסתם של תלמידים מרקע 

העומדות  ,היא הרצון לחזק את מערכות החינוך הציבורי להגבלות אלוחלש. הסיבה 

שליש ל ,ה שלמה של כללים ומגבלות שמערכות חינוך פרטיות ופרטיות למחצהבשור

 רביע משוחררות מהן. לו

תקצוב  37."תקציב ההוראה הבסיסי"חלים רק על מה שקרוי  וכללי תקצוב אל

שיכולים להיות רבים ומשקלם יכול להיות משמעותי  – הוצאה אחריםהמרכיבי 

עלי תפקידים אחרים בבית טיפוח, ב בתקציב בתי הספר )למשל הסעות, סל מאוד

                                                        
בבתי הספר היסודיים, שם יש הבדל במימון בין בתי הספר הרשמיים לבתי  פרק זה דן  35

שרובו המכריע מוגדר כחינוך מוכר יסודי, -שאינם רשמיים. בחינוך העל מוכריםהספר ה
שאינו רשמי, הבעיה אינה קיימת, כי התקצוב הוא זהה ונקבע בהתאם לדרגת הכיתה, 
מסלול הלימודים, פרופיל עובדי ההוראה ורמת השירות בבתי הספר. כמעט שאין 

 תלמידים(. 614 למדו בהן 2014-חטיבות ביניים מוכרות שאינן רשמיות )ב
 ובין םייהודי הםש בין, רשמיים-הלא המוכרים היסודיים הספר בתי כלל לגבי הדין הוא  36

 הספר לבתי שווה באופן המדינה ידי על מתוקצבים העליונה החטיבה תלמידי. יםיערבש
 על תקציביהם את ומשלימים ,(המקומיות הרשויות השתתפות אולי למעט) הציבוריים

 .מהכנסייה תמיכהגם  –במקרה של המוסדות הנוצריים ו ,לימוד שכר גביית ידי
בז'רגון של משרד החינוך הכוונה בעיקר ל"תקן הבסיסי". במוסדות הרשמיים השכר   37

עובדי מדינה. בבתי הספר המוכרים שאינם ל והם נחשבים ,משולם ישירות לעובדים
תאם לפרופיל עובדי מתוקצבות בהי המוסד, ומועברות לבעלללו רשמיים שעות התקן ה

ם שונה מהותית יההוראה בבית הספר. היות שפרופיל עובדי ההוראה בבתי הספר החרדי
 כל אלו נמוכיםוגמולי ההשתלמות )בדרך כלל  מהממוצע מבחינת הוותק, ההשכלה

 גם כשמספר שעות התקן זהה, שווה הערך השקלי שלהם נמוך יותר.שהרי  ,בהרבה(
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לשיקול דעתו הבלעדי של משרד  ןנתו והוא ,אינו מוסדר בתקנות –( הספר וכדומה

החינוך. כך קרה שבשנת תשע"ג קיבלו בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים תוספות 

  38בוטלו בתשע"ד., אולם הן עבור תמרוץ וטיפוח

 המוכרים שאינם רשמייםבתי הספר עבירו במסמך המסתמך על נתונים שה

של הממשלה בתקציב שיעור כך שהמצביעות על  יש הערכות שונות, ומוסדות הפטור

)מרכז המידע והמחקר של  בהתאמה ,אחוז 55-אחוז ו 75-מנמוך בהרבה ללו ה

ובכל מקרה עיקר  עורכי המסמך מסתייגים מהדיוק שלו, ,עם זאת. (2013הכנסת, 

מהבדלים גדולים ואינם מקוימים במלואם,  תמיכהל םיתנאהש מכךנובע  הפער

אופק "אי הצטרפותם להסכם בשמקורם באפיוני המורים ו –ההוראה כוחות בעלות 

, המנומקת בכך שהסכם זה חל רק על עובדי מדינה המקבלים עליהם את כל "חדש

 כללי ההכשרה והקידום.

ות ביטל משרד החינוך תוספות תקציב שניתנו למוסדבתשע"ד כאמור לעיל, 

הוא הטיל מגבלות על גביית המוכרים שאינם רשמיים בשנה שלפני כן. יתרה מכך, 

אך מההורים לגבות  אלו, והתיר לבתי הספר תבמוסדושכר הלימוד מהתלמידים 

 ,שכר הלימוד בחינוך הרשמיובין ורק את ההפרש בין ההקצבה שהוא מעביר 

צוקה תקציבית אלה מהלבתי הספר המשרד גרם תו . בהחלטאחוז 15בתוספת 

 – עליהם להמשיך ולהעניק את רמת השירות החינוכי שנתנו בעבר חמורה, והקשה

  .ולי ייאלצו אפילו לסגור את שעריהםאחלק מהם ו

ולהקשות על  אל רוצה לעודד את החינוך הציבוריעד כאן, הכל סביר. מדינת ישר

שפועל על  יוהיא עושה זאת באמצעות הגדלת היתרון התקציבי למ ,החינוך הפרטי

בהיות בתי הספר הנוצריים מוגדרים כמוכרים לא  פי הכללים שהיא מכתיבה.

וכל עוד הם אינם מקיימים את  –אין להם לכאורה שום עילה חוקית  ,רשמיים

לתבוע מהמדינה  –גם לא מוסרית  ,התנאים שמקיימים בתי הספר הרשמיים

וכרים הלא רשמיים , כל עוד הדבר חל גם על בתי הספר המתביעות תקציביות

 האחרים.

המדינה של  מדיניות התקצובההופך את  ,יש יוצא מהכלללכללים אלו דא עקא, 

ן החינוך התורני ימעיהחרדיות "רשתות הומשרד החינוך לבעייתית. בתי הספר של 

 זאתלאור  39מתוקצבות באופן שווה לבתי הספר הממלכתיים. "החינוך העצמאי"ו

                                                        
תוספת עבור קיבלו  הגדולות ברשתות נכלליםם היך החרדימוסדות החינו ,מעבר לכך  38

 .כמה נושאיםועוד  'ב-'תפילה, פיצול כיתות א
ק בלחץ המפלגות החרדיות בשנות התשעים. זה קחשנמדובר בחוק יסודות התקציב   39

 .אך עדיין זה החוק ,אולי חוק מפלה
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)אך  לקבל תקצוב שווה לרשתות אלולאפליה, ודורשים  טוענים בתי הספר הנוצריים

(. טענתם מקבלת חיזוק לאור ים הפועלים מחוץ לרשתותלא לבתי הספר החרדי

שבשעה שבחינוך היהודי הורה יכול לבחור את המוסד  , שכבר הוזכרה לעיל,העובדה

נוך ילדו תוך התחשבות בנטיותיו הדתיות, בלי שהדבר יפגע במימון החישל החינוכי 

לא ו שהילד מקבל ומבלי שהוא יצטרך להוסיף על כך מכיסו הפרטי, אפשרות כז

 קיימת בחינוך הערבי שהוא כולו ממלכתי.

-גם ארגון המורים העלבמיוחד ראשי הציבורי הערבי, אך  –רבים וטובים 

בתי הספר הנוצריים  משמעית:-גוזרים ממציאות זו מסקנה חד – יסודיים למשל

ועלולה  ,היא נמהרת וצריך להיענות לדרישתם. אולם מסקנה זצודקים במאבקם ו

 .מאודלהעמיד את כלל החינוך הציבורי בפני בעיות קשות 

 הסיכון העיקרי בהכרה בדרישה של בתי הספר הנוצריים הוא יצירת תקדים.

. קרוב 33,000-בהם הוא כ הכוללמספר התלמידים  ,יםילטענת בתי הספר הנוצר

המאבק נוגע לכאורה  :דהיינו ,'ו-'תם הם תלמידי כיתות אלוודאי שפחות ממחצי

 ,תלמידים. אולם אם מאבקם של בתי הספר הנוצריים יוכתר בהצלחה 17,000-כל

ויהיה צורך להחילו על  ,להשאירו בגבולות אלו ובלתי אפשרי יהיה זה בלתי צודק

 שונה לחלוטין.אן התמונה היא כ –ל בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים כל

אלף  195בבתי הספר היסודיים המוכרים שאינם רשמיים  למדובתשע"ד 

. "החינוך העצמאי"ו "ן החינוך התורניימעי"ברשתות אלף  116תוכם מ ,תלמידים

 80,000-לככי אם  ,תלמידים 17,000-פירוש הדבר הוא שהסוגיה רלוונטית לא ל

א השתתפו תלמידי מזרח ירושלים של 23,000תלמידים, כמחצית מהם ערבים )

חרדים  32,000בתי הספר הכנסייתיים(, תלמידים בוהשאר ברובם  ,בשביתה

המאבק של בתי הספר דתי. -חינוך הממלכתי והממלכתייהודים ב 9,000-אחרים, וכ

כל בתי הספר היסודיים המוכרים שאינם הוא למעשה מאבקם של הנוצריים 

חינוך לחזק את בתי לשים לאל את ניסיונותיו של משרד ה עלול והוא ,רשמיים

ת בתי הספר הספר הציבוריים על ידי הגדלת היתרון התקציבי שלהם לעומ

 . המוכרים שאינם רשמיים

ר היסודיים המוכרים שאינם כלל בתי הספהעלות של השלמת מימון אך 

 פריצת הדרך. הנזק האמיתי הוא פחות חמורהנזק ה איהאחוז  100-ל 75-מ רשמיים

קיטוב הדבר שיגביר את  –בפני פתיחת בתי ספר פרטיים  סומיםהמח והסרה של רוב

, שם מגמות הפנייה לחינוך הפרטי התגברו הנזק בחינוך הערבי .החינוך בכל מערכת
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מימון שווה לבתי כמו כן,  חמור במיוחד.עלול להיות  40בתקופה האחרונה, מאוד

רגוניות כניות והאשאינם כפופים לדרישות הת ,ספר ציבוריים ולבתי ספר פרטיים

תת שירות טוב יותר לבאים מצליחות ל מכךוכתוצאה  –של משרד החינוך 

מספר  יהיה בעל השלכות קשות ביותר גם על החינוך הציבורי היהודי. –בשעריהם 

הכלולים בפיקוח בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי כיום הילדים הלומדים 

קטן של ילדים  אך יש מספר לא ,הוא אמנם זניחהממלכתי והממלכתי דתי 

הנהנים מתקציב ציבורי  ,אזוריים למיניהם-"ניסיוניים" ועל ,במוסדות "ייחודיים"

ינוך הציבורי )במיוחד מפרים לא מעט מהכללים המחייבים את החאף שהם  מלא

השוואת תנאי המימון של החינוך שקרוב לוודאי וגביית שכר לימוד(.  היעדר מיון

מהחינוך  ותגרום לפרישה רבתי של מוסדות אל חינוך הרשמילרשמי שאינו המוכר 

שאינו הסטטוס "מוכר  הרב יותר שמעניק שיוכלו ליהנות מהחופש כדיהרשמי, 

  רשמי".

בחיזוק החינוך הציבורי, כחלק ממאבק לשוויון אם מעוניינים שנראה  ,אי לכך

 קבוצה של שמולו ניצבתוהעובדה  ,צודקת ונכונה עמדתו של משרד החינוך, בחינוך

אינה מפחיתה  –הודי במגזר היובין ש במגזר הערביין שב –בתי ספר אליטיסטיים 

, ולא רק מצדקתה. מי שמעוניין באמת בהעלאת רמת ההישגים של כלל האוכלוסייה

מפעילי בתי ספר  טיעוניהם שללהתרשם מצריך של החלקים המבוססים בתוכה, לא 

הם במידה רבה בזכות יכולתם מגיעים להישגי . מוסדות אלוובוגריהם אליטיסטיים

בתי בתי הספר הציבוריים. אם  שבהם פועליםאלה ם נוחים יותר מבתנאי לפעול

וילגיה למיין ויהיו מוכנים לוותר על הפרי הספר הפרטיים, הערבים והיהודים כאחד,

תלמידים, לגבות כספים כאוות נפשם, להעסיק מורים בתנאי העסקה שונים 

על השוואת המימון שהם מקבלים לזה של בתי הספר  מהמקובל, אפשר יהיה לדבר

– על משרד החינוך לדבוק בעמדתו העקרונית ,הציבוריים. כל עוד זה לא קורה

כי אם גם על בתי הספר היהודיים  ,ולהשית אותה לא רק על בתי הספר הנוצריים

 כולל הריאלי בחיפה. ,רשמייםשאינם המוכרים 
  

                                                        
העומד ר הערבי, ( במגזחלקם של בתי הספר המכרים הלא רשמיים )לא רק הנוצריים  40

 . אחוז 11.7על  – 2000-אחוז, וב 14.3על  2004-בעמד  אחוז, 22.9היום על 
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 סיכום. 5

כל אחד מהם ולבמערכת החינוך, ושאים אקטואליים נארבעה בפרק זה נסקרו 

צמצום הפערים הלימודיים והחברתיים בין תלמידים להיבט כזה או אחר הקשור 

התקצוב של מערכת החינוך הראתה כי  אופןסקירת משכבות חברתיות שונות. 

לאחר תהפוכות רבות, השיטה שאמורה להיות מיושמת בשנים הקרובות מיטיבה 

ת החלשות מאשר שיטות קודמות. גם סקירת יישום חוק לימוד פחות עם השכבו

ככל הנראה הנהנים העיקריים הראו כי  לגנים סייעתהוספת ו 3–4חובה לגילאי 

יתרה מכך: בעיית המחסור ניות יהיו השכבות המבוססות יחסית. משינויי המדי

ות כבבכוח אדם בגנים עלתה על סדר היום הציבורי רק כאשר הפכה לנחלתן של ש

 אלו. 

ת ממשלה ובנושא צמצום גודל הכיתה המחישו הנתונים בפרק כי יישום החלט

נרחבים ידרוש משאבים  32-להורדת המספר המרבי של תלמידים בכיתה לקודמות 

-נושא זה תלמידים ממעמד חברתיבהרבה יותר מהצפי של משרד החינוך, וכי גם 

ניכר יותר מזה שהיה צפוי  וחרו 2015-מההחלטות שהתקבלו בכלכלי נמוך לא יפיקו 

  להם לפי המדיניות הקודמת.

בחלק האחרון, שניתח את מחאת בתי הספר הנוצריים בראי התקצוב למוסדות 

במעמד מוכר שאינו רשמי, הוצגה הטענה כי המגמות העולות ממאבק זה, כמו גם 

ממאבקיו של בית הספר הריאלי בחיפה, עלולות לסכן את מעמדו של החינוך 

 ורי.הציב

במבט כללי על הכיוון שמערכת החינוך צועדת בו, הסוגיות שעלו בפרק מראות 

בדבר חשיבות השוויון בחינוך, בסופו של גורמים השונים ההצהרות של כי למרות 

בדרך כלל התנגדות  .ההעדפה המתקנתהמצמצמים את מהלכים דבר הם מצדדים ב

ההשלכות החלוקתיות של  ם ולצמצם, אתלעמע זו מצליחה לבטל כליל, או לפחות

המהלכים המיועדים. קשיים אלו נותרים בעינם גם כאשר התקציב המוקצה 

 למערכת החינוך גדל, ולכאורה קיימת אפשרות לפעול לצמצום הפערים

שאינם מתחשבים בנתוני הרקע  ,שירותים אוניברסלייםלטיעון בעד כמשקל נגד 

 –חינוך ציבורי ראוי לטעון כי אפשר  ,של התלמידים והוריהם כלכליים-החברתיים

שות ביותר יוכלו להפיק ממנו את כזה שגם תלמידים מהשכבות החברתיות החל

יכול להתקיים רק אם הציבור בכללותו, ובמיוחד השכבות  –רב התועלת מ

, והוא מסתמך על הדגם מאודחזק זה עון יבו. טיתמוך  ,המבוססות ומעמד הביניים

  .אששת אותוהמציאות הישראלית מגם ה שנראו –סקנדינביה  מדינותשל 
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סיבית של משאבים בין מגזרים שונים אלאור האמור לעיל, ברור שהעברה מ

 ,ממלכתי לחרדימגזר האו מה ובייחוד מהמגזר היהודי לערבי ,בחברה הישראלית

ה משחררת ו משימה קשה אינהעובדה שז ,עם זאת עזה. צפויה להיתקל בהתנגדות

 מהחובה להגשימה. נוךת מנהיגי מערכת החיא
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  יםנספח

 פי מתווה ועדת שושני ולפי מתווה ללכיתה השוואת שעות ההוראה  .א'1לוח נ'
 התקן הדיפרנציאלי החדש 

  פי רמת טיפוחל ,ג'שעות לכיתה תקצוב 

מספר  
 התלמידים

 בכיתה

יחס בין החלש  רמת טיפוח
ביותר לחזק 

  –ביותר 
 תקן חדש

 – בינוני חזק
 שושני

 –ני בינו
תקן 
 חדש

  – חלש
 שושני

 –חלש 
תקן 
 חדש

20 31.00 31.00 34.00 31.00 38.00 1.23 
21 31.20 31.20 34.20 31.20 38.20 1.22 
22 31.40 31.40 34.40 31.40 38.40 1.22 
23 31.60 31.60 34.60 31.60 38.60 1.22 
24 31.80 31.80 34.80 31.80 38.80 1.22 
25 32.00 32.00 35.00 32.00 39.00 1.22 
26 32.20 32.20 35.20 32.20 39.20 1.22 
27 32.40 32.40 35.40 32.40 39.40 1.22 
28 32.60 32.60 35.60 32.60 39.60 1.21 
29 32.80 32.80 35.80 32.80 39.80 1.21 
30 33.00 33.00 36.00 33.00 40.00 1.21 
31 33.20 33.20 36.20 33.20 40.20 1.21 
32 33.40 33.40 36.40 33.40 40.40 1.21 
33 33.60 33.60 36.60 35.40 42.40 1.26 
34 33.80 33.80 36.80 37.40 44.40 1.31 
35 34.00 34.00 37.00 39.40 46.40 1.36 
36 34.20 34.20 37.20 41.40 48.40 1.42 
37 35.40 35.40 38.40 43.40 50.40 1.42 
38 36.60 37.40 40.40 45.40 52.40 1.43 
39 37.80 39.40 42.40 47.40 54.40 1.44 
40 39.00 41.40 44.40 49.40 56.40 1.45 

 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 נתונים: משרד החינוך
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 לפי מתווה ועדת שושני ולפי לתלמיד השוואת שעות ההוראה  .ב'1לוח נ'
 החדש  מתווה התקן הדיפרנציאלי

 , לפי רמת טיפוחשעות לתלמידתקצוב                    

 מקור: נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 משרד החינוךנתונים: 

  

מספר 
 התלמידים

 בכיתה

יחס בין החלש  רמת טיפוח
ביותר לחזק 

  –ביותר 
 תקן חדש

   – בינוני חזק
 שושני

 –בינוני 
תקן 
 חדש

  – חלש
 שושני

 –חלש 
תקן 
 חדש

20 1.55 1.55 1.70 1.55 1.90 1.23 
21 1.49 1.49 1.63 1.49 1.82 1.22 
22 1.43 1.43 1.56 1.43 1.75 1.22 
23 1.37 1.37 1.50 1.37 1.68 1.22 
24 1.33 1.33 1.45 1.33 1.62 1.22 
25 1.28 1.28 1.40 1.28 1.56 1.22 
26 1.24 1.24 1.35 1.24 1.51 1.22 
27 1.20 1.20 1.31 1.20 1.46 1.22 
28 1.16 1.16 1.27 1.16 1.41 1.21 
29 1.13 1.13 1.23 1.13 1.37 1.21 
30 1.10 1.10 1.20 1.10 1.33 1.21 
31 1.07 1.07 1.17 1.07 1.30 1.21 
32 1.04 1.04 1.14 1.04 1.26 1.21 
33 1.02 1.02 1.11 1.07 1.28 1.26 
34 0.99 0.99 1.08 1.10 1.31 1.31 
35 0.97 0.97 1.06 1.13 1.33 1.36 
36 0.95 0.95 1.03 1.15 1.34 1.42 
37 0.96 0.96 1.04 1.17 1.36 1.42 
38 0.96 0.98 1.06 1.19 1.38 1.43 
39 0.97 1.01 1.09 1.22 1.39 1.44 
40 0.98 1.04 1.11 1.24 1.41 1.45 
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 News1 ,21 ,"פירון: עיכבתי פרסום תקציב מסיבות פוליטיות(, "2015יוסף, עידן )

  //:html-367178-D-www.news1.co.il/Archive/001http.00 .2015ביולי 

 'החלטה מס, תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה(, 2008מזכירות הממשלה )

 .2008בינואר  27, של הממשלה 3020

החלטה , תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה(, ב'2008מזכירות הממשלה )

 .2008 נובמברב 27, של הממשלה 4275 'מס

ספר יסודיים -תקצוב שעות הוראה בבתי(, 2013דע והמחקר של הכנסת )מרכז המי

 . 2013ביולי  11, במעמד משפטי מוכר שאינו רשמי ופטור

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03242.pdf  

.דה לבדיקת תקצוב החינוך היסודי )ועדת שושני(דוח הוע (,2002)משרד החינוך 

.דוברת( דוח הוועדה לתכנית הלאומית לחינוך )ועדת (,2005)משרד החינוך 

 –ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך (, 2012משרד החינוך )

  http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut.pdf .תשע"ב

 .Fact and Figures in the Education System(, 2013משרד החינוך )

a/Facts.pdfhttp://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcal  

 –ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך (, 2015משרד החינוך )

.תשע"ד

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut44.pdf  

 אתר המשרד. , לבוקר חדש לגני הילדים בישרא, ב'(2015)משרד החינוך 

http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmo

t/SecondAssistant/Pages/LiveStream.aspx  

: דו"ח מסכם.הוועדה לבחינת יחס מורה תלמיד בכיתהג'(, 2015) משרד החינוך

 ,2008-2003תקצוב מערכת החינוך היסודי וחטיבות הביניים  (,2010) קלינוב, רות

שם מוריס פאלק בע"מ )חל"צ(, מאמר לדיון -המכון למחקר כלכלי בישראל על

10.01A. 

הוצאת ידיעות  על חינוך וחברה בישראל, ?מי מפחד משוויון(, 2015תמיר, יולי )

 .אחרונות

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-367178-00.html
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03242.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03242.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/Facts.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/Facts.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut44.pdf
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/SecondAssistant/Pages/LiveStream.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/SecondAssistant/Pages/LiveStream.aspx
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מרכז טאוב 
לחקר המדיניות החברתית בישראל

סדרת הרברט מ' סינגר

דוח מצב המדינה
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עורכים: דב צ'רניחובסקי ואבי וייס

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 
א'  מילטון  משפחת  קרן  קולקר-סקסון-הלוק,  משפחת  קרן  קולמן,  וג'ון  ג'יין  סינגר,  ונל 

ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
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