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אנו מתכבדים להציג את "דוח מצב המדינה" מהסדרה ע"ש סינגר לשנת 13 .2015
הפרקים המופיעים בספר עוסקים במגוון נושאים רחב ,ומבוססים על מחקרים
מקוריים המציגים פנים רבות של המצב החברתי-כלכלי בישראל .מן הנושאים
הנסקרים בספר אפשר ללמוד רבות על המדיניות החברתית המקומית ,ולהבין כיצד
לשפר את רווחתם של תושבי ישראל.
בסוף שנת  2015מונה אוכלוסיית ישראל כ 8.5-מיליון נפש ,מספר הגבוה בכ2-
אחוזים מאשר בשנה הקודמת .לפי נתוני ה ,OECD-התוצר לנפש במדינה לשנת
 2014הוא כ 33,000-דולרים ,שהם כ  126,000-שקלים .התוצר הלאומי הגולמי ,נכון
לתחילת השנה ,עלה בכ  2.5-אחוזים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,וגם
ההכנסה לנפש עלתה .לצד זאת ,יש החמרה בהתפלגות ההכנסות ובממדי העוני
היחסי בישראל (לפי המוסד לביטוח לאומי).
הדוח השנתי של מרכז טאוב ,המחולק לחמישה נושאי-על ,מדגים בפירוט מה
משמעותם של נתונים בסיסיים אלו לגבי חייהם של אזרחי ישראל ,בעיקר בהיבטים
של רווחת האוכלוסייה ומדיניות הממשלה.
הדוח פותח בדיון בשוק העבודה בישראל בהקשרים של השכלה ושכר .הפרק
הראשון בחלק זה מראה כי אף שחלה צמיחה של המשק הישראלי לפחות בעשור
האחרון ,השכר הריאלי לא עלה במשך התקופה .הגידול בהכנסות משקי הבית
משכר נבע מגידול במספר המפרנסים השוליים – רבים מהם צעירים החיים עם
הוריהם – אשר שכרם נמוך מזה של המפרנסים העיקריים .החוקרים ,פרופ' איל
קמחי וקיריל שר ברמן ,מציעים לבחון יותר לעומק את התופעה ,היות שהגידול
במספר המפרנסים לא יוכל לשמש לעד אמצעי להתמודדות של משקי הבית עם
הקיפאון בשכר הריאלי.
בהמשך מתמקד חלק זה של הדוח בכמה קבוצות הניצבות במוקד השיח
הציבורי בישראל ובעולם .הראשונה היא עובדים במקצועות בסיכון למחשוב ,אשר
מתייתרים עקב ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של ימינו .אפיון המועסקים
במקצועות בסיכון גבוה למחשוב מראה כי רבים מהם נעדרי השכלה אקדמית ובעלי
שכר נמוך ,ויש בקרבם שיעור גבוה של גברים לא -יהודים ועובדים צעירים .החוקרת
שביט מדהלה -בריק מדגישה את הצורך בהיערכות מוקדמת לשינויים הצפויים
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בשוק העבודה בעקבות מגמות המחשוב ,כדי להבטיח שלעובדים הנכנסים לשוק
העבודה יהיו המיומנויות והכישורים הנדרשים בשוק העבודה העתידי.
פרקו של ד"ר נעם גרובר עוסק בעובדי הקבלן בישראל .עובדים אלו מועסקים
באמצעות צד שלישי ,לרוב בזכויות ובתנאי העסקה נחותים ביחס לעובדים
המועסקים באופן ישיר .גרובר מראה כי הערכת ממדי התופעה בישראל ביחס
לעולם מופרזת ונובעת מבלבול בהגדרות .כמו כן הוא עומד על ההבדלים המהותיים
בין שתי קבוצות של עובדי קבלן ,ומציע לשמור על זכויותיהם של המועסקים
הפגיעים מבין עובדי הקבלן מבלי לפגוע ביכולת המעסיקים לשכור ולפטר עובדים
בהתאם לנסיבות כלכליות ענייניות ,מכיוון שהדבר עלול להעלות את שיעור
האבטלה דווקא בקרב עובדי הקבלן עצמם.
הצעירים בישראל (גילאי  )18–34הובילו את המחאה החברתית בתחילת העשור,
ומטבע הדברים ממשיכים להיות קבוצה דומיננטית בשיח הציבורי .החוקרת הדס
פוקס בוחנת את השינויים באורח חייהם של הצעירים מאז  ,1995ומוצאת כי שיעור
הסטודנטים ובעלי ההשכלה האקדמית בקרב הצעירים גדל באופן משמעותי ,עם
פתיחתן של מכללות רבות .במקביל ירדו שיעורי התעסוקה של השכבה הצעירה
ביותר ,וחלה עלייה חדה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות זמניות .כמו כן ,חלה
עלייה בשיעור הצעירים החיים עם הוריהם ,הן בשל דחיית גיל היציאה לעבודה
והנישואים והן עקב העלייה המתמשכת במחירי הדיור בישראל ,הפוגעת במיוחד
באוכלוסייה זו.
החלק השני של הדוח מתייחס לפריון העבודה בישראל ,נושא שיש לו השלכות
רחבות על כל תחומי הכלכלה :שכר ,מחירים וצמיחה .הפרק הראשון בחלק זה
מצביע על כך כי המשק הישראלי מתחלק לשניים :מצד אחד ,יש תעשיות ייצוא
שפריון העבודה בהן גבוה ועולה במהירות ,ומנגד ,יתר המגזר העסקי מאופיין ברובו
בפריון ובצמיחה נמוכים מאוד .החוקרים ,גלעד ברנד ואיתן רגב ,מצביעים על כך
שבמרוצת השנים התהוו שני מגזרים עסקיים השונים מאוד זה מזה מבחינת
תכונות העובדים ,התשואה להשכלה ופריון העבודה ,וכי קיימת ניידות נמוכה בין
המגזרים .החוקרים משערים כי באמצעות גיוון הרכבו של הייצוא הישראלי ,כמו
גם על ידי השקעה בהון אנושי וחומרי בענפי התעשייה בפריון נמוך ,ניתן להביא
להתייעלות ולעלייה בשכר בענפים אלו.
לצד הדיון בנושא הפריון בישראל ,בפרט בהקשר של ייצוא ,עומד כמובן נושא
הפריון המקומי ביחס למדינות אחרות .ממחקר נוסף של איתן רגב וגלעד ברנד עולה
כי הפריון ברוב ענפי המשק בישראל נמוך בהשוואה למדינות  ,OECDופערי הפריון
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עוד התרחבו לרעת ישראל בשנים  .1995–2009עוד עולה ממחקרם כי חמישה ענפים
גדולים המשתייכים לתחומי המסחר והשירותים אחראים לכ 81-אחוז מסך
התרחבות הפער .כמו שנמצא בפרק הקודם ,פריון גבוה קשור לייצוא ,אך בעיקר
לייבוא .החוקרים מצביעים על כך שענפים בלתי סחירים תורמים להרחבת פערי
הפריון לרעת ישראל.
החלק השלישי של הדוח עוסק בהתפתחויות מאקרו-כלכליות מרכזיות
בישראל :רמת המחירים ושיעורי המיסוי .הנושא הראשון נעשה מהותי ביותר
לרווחת משקי בית בישראל ,בפרט לאור הקיפאון בשכר הריאלי שהוזכר לעיל .אגב
התמודדות עם סוגיות מתודולוגיות הכרוכות בהשוואה לנוכח התנודות בשער
החליפין ,החוקר גלעד ברנד מצביע על כך שמחירי הצריכה במשק גבוהים יחסית
ליתר המדינות המפותחות זה שנים רבות ,כאשר מביאים בחשבון שרמת ההכנסה
בישראל נמוכה יחסית .בענף המזון ,שהייבוא והתחרות בו מעטים יחסית ,חלה
עליית מחירים בולטת במיוחד בעשור הקודם ,לצד עלייה ברווחיות בענף.
כאמצעי להתמודדות עם אתגרים כלכליים ,הממשלה שינתה את המיסוי
בישראל מאז  .2003החוקר ד"ר משה חזן מראה כי אף שמאז  2003חלה עלייה
בפרוגרסיביות של המס הישיר ,המוגדר כאחוז המס המוטל על הכנסה מתוך
ההכנסה ברוטו ,פערי ההכנסות בין משקי בית בעשירונים השונים לא הצטמצמו,
ואף עלו .הנהנים העיקריים מהפחתת נטל המס היו משקי הבית בקצות התפלגות
ההכנסות :העשירון התחתון מחד גיסא ,והעשירונים התשיעי והעשירי מאידך
גיסא.
החלק הרביעי של הדוח מתייחס לנושאי העוני ,הפערים והרווחה החברתית,
העומדים במרכז השיח הכלכלי-חברתי בישראל .בתקופה שבין  2002ל 2006-עלו
ממדי אי השוויון בין משקי הבית בישראל ,ומאז התייצבו – אם כי נותרו גבוהים
לעומת מרבית המדינות המפותחות .לעומת זאת ,שיעורי העוני התרחבו באופן די
עקבי לאורך כל התקופה ,בעיקר בקרב ערבים וחרדים .אשר לקשישים ,החוקר
חיים בלייך מוצא כי אף שההקצאה הכוללת לפנסיה לקשיש מציבה את ישראל
במקום גבוה יחסית בדירוג המדינות המפותחות ,חלוקת המשאבים אינה שוויונית
ומביאה לפערי הכנסות ולעוני גבוה יחסית בקבוצת בני  66ומעלה .הפרק מציין כי
נטל המסים בישראל הוא מהנ מוכים במדינות המערב ,ויש לכך קשר ישיר להוצאה
הציבורית ,שגם היא נמוכה יחסית.
החוקרים פרופ' ג'וני גל ושביט מדהלה -בריק בוחנים את תקציבי הביטחון
הסוציאלי והרווחה החברתית בשנים  2000–2014בדגש על  ,2014שבה שוב עמדו
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במרכז השיח סוגיות הדיור ויוקר המחיה .אף שהוועדה למלחמה בעוני ,שהוקמה
בהוראת הממשלה הקודמת ,המליצה להרחיב את ההשקעה בתחום הרווחה
החברתית ,המחקר מצביע על כך שאין שינוי כיוון במדיניות בנושא .בחלק
משמעותי מהמערכות העוסקות בביטחון סוציאלי וברווחה חברתית נמשכה ירידה
בהוצאה ,או התייצבות על הוצאה נמוכה לעומת העבר – בעיקר בתחומים כמו
קצבת הבטחת הכנסה ותקציב משרד השיכון .לעומת זאת ,חל גידול מתמשך
בהוצאה על ביטחונם הסוציאלי של קשישים ושל אנשים עם מוגבלות ,וכן בזו
המוקדשת לסיוע לניצולי שואה.
סוגיה מעניינת בתחום העוני והרווחה נוגעת לבריאותה של האוכלוסייה
החרדית ,שהיא מהעניות בישראל .למרות מצבה הכלכלי ,אשר אמור היה להצביע
על מדדי בריאות נמוכים ,הנתונים מצביעים על כך שתוחלת החיים והדיווח העצמי
על בריאות טובה באוכלוסייה זו גבוהים ביחס לאוכלוסיות אחרות .החוקרים,
פרופ' דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מייחסים את הממצאים להון החברתי הגבוה
באוכלוסייה זו – המתבטא בקשרים טובים עם המשפחה ועם חברים ובמעורבות
גבוהה בקהילה תומכת ,נוסף על אורח חיים דתי .יש בממצאים אלו כדי ללמד על
המשמעות של לכידות חברתית לגבי מצב הבריאות.
החלק האחרון בדוח מוקדש לסוגיות בחינוך .הפרק הראשון בנושא זה נוגע
לקשר בין משתנים חברתיים-כלכליים ,כמו גם הישגים קודמים בלימודים ,ובין
התמיינות למסלולי חינוך מקצועיים/טכנולוגיים לעומת המסלול העיוני .החוקרים
כרמל בלנק ,פרופ' יוסי שביט ופרופ' מאיר יעיש מצביעים על כך שלמרות השינויים
שחלו בחינוך המקצועי-טכנולוגי בישראל ,גורמים חברתיים -כלכליים עודם
משפיעים על ההתמיינות למסלולים ,גם בניכוי השפעתם של הישגים קודמים של
התלמיד .עוד נמצא כי שיעורי הזכאות לתעודת בגרות במסלול העיוני ובמסלול
הטכנולוגי היוקרתי גבוהים יותר מאשר במסלולים המקצועיים הנמוכים ,וכי
שיעורי הנשירה במסלולים הנחשבים יוקרתיים נמוכים כמעט בחצי .כן נמצא כי
בעוד שבעבר רוב תלמידי התיכון הערבים למדו במסלול העיוני ,עתה מחציתם
לומדים במסלולים הטכנולוגיים – וחלק לא מבוטל מהם לומד במסלול ההנדסי,
שבו שיעורי הזכאות לתעודת בגרות כאמור גבוהים יחסית.
הפרק השני בחלק זה ,והאחרון בדוח ,דן בסוגיית אי השוויון בחינוך .החוקר
נחום בלס מציין כי אף שבשנים האחרונות עסק משרד החינוך בנושאים הקשורים
לסוגיית השוויון בחינוך ,הוא לא נקט בצעדים מספיקים לצמצום הפערים בין
תלמידים משכבות אוכלוסייה שונות .באמצעות ניתוח של ארבע סוגיות עכשוויות –
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חזרה לשיטת התקצוב של תקן לתלמיד בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים; יישום
חוק לימוד חובה לגילאי  3–4והוספת סייעת שנייה בגני הילדים; צמצום הצפיפות
בכיתות הלימוד; ושאלת המדיניות התקציבית כלפי בתי הספר המוכרים שאינם
רשמיים – מדגים בלס כיצד לדעתו אוכלוסיות מבוססות מכתיבות את כיוון
ההשקעה ,ובכך נבלמים צעדים ממשיים בכיוון העדפה מתקנת.
בשנה החולפת חלו במרכז טאוב כמה שינויים משמעותיים .המרכז קיבל בברכה
את מנהלו הרביעי ב 33-שנות פעילותו ,פרופ' אבי וייס – וגם את פרופ' קלוד בר רבי,
מנהל המחקר החדש ,ואת פרופ' גוני גל ,חוקר בכיר וראש תכנית המדיניות בתחום
הרווחה (שחזר למרכז טאוב לאחר שסיים את תפקידו כדקאן בית הספר לעבודה
סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים) .נוסף
לכך ,השנה הצטרף לשורותינו איתי מתיתיהו – מנהל שיווק ,תקשורת וקשרי ממשל
– וצוות ההפצה התרחב משמעותית בזכות הצטרפותם של מנהלת הפרויקטים
טובה כהן (שהחלה לעבוד במשרה זו לאחר שהשלימה שנה כמתמחה בתחום
השיווק) ,רכז פעילות האון-ליין ליאור מורג (שהעסקתו ממומנת באדיבות קרן
רוזנצוויג-קופרסמית) ,ורכזת השיווק תמר פרידמן (במסגרת התמחות באדיבות
 .)Israel Instituteחברי הצוות החדשים הצטרפו לצוות הוותיק ,הכולל רבים
מהחוקרים שחיברו את הפרקים בספר זה ,את הסמנכ"לית סוזאן פת בנבנישתי,
את מנהלת השותפויות האסטרטגיות מיכל רובין ועוד רבים אחרים.
אנו מקווים שבעזרת הצוות הרחב והאיכותי שהתגבש במרכז טאוב נמשיך
להפיק מחקרים ברמה גבוהה ,כמו אלו המופיעים בדוח זה ,ולהרחיב את השפעתם
על קובעי המדיניות בישראל.
שאלות ,תגובות ובקשת לקבלת עותקים מודפסים של הדוח יתקבלו בברכה
במשרדי מרכז טאוב:
02-5671818
info@taubcenter.org.il

בברכה,
אבי וייס ,מנכ"ל
דב צ'רניחובסקי ,חוקר בכיר ומנהל תכנית מדיניות הבריאות
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 .Iתעסוקה והשכלה

הגידול במספר המפרנסים
והשלכותיו על הכנסות משקי הבית


איל קמחי וקיריל שרברמן
תקציר

המשק הישראלי נמצא בצמיחה ,אולם השכר הריאלי לא עלה מאז תחילת שנות
האלפיים .ההקלות שחלו בשיעורי מס ההכנסה באותה תקופה סייעו לחלק ממשקי
הבית לשפר את מצבם ,אולם שכירים רבים נמצאים מתחת לסף המס ,לכן משקי
הבית שלהם אינם מושפעים משינויים בשיעורי המס .במקביל לקיפאון בשכר,
מספר המפרנסים הממוצע במשקי הבית גדל ,כך שההכנסה הכוללת של משק בית
ממוצע גדלה ריאלית – אף שהמפרנסים הנוספים משתכרים סכום נמוך בהרבה
מהמפרנסים העיקריים .צעירים בגיל העבודה החיים במשקי הבית של הוריהם
מהווים את חלק הארי של הגידול במספר המפרנסים השוליים ,וייתכן שזו תוצאה
של יוקר הדיור ,שמונע מאותם צעירים להקים משקי בית משל עצמם .הגידול
במספר המפרנסים ,בין שהוא מהווה סיבה לקיפאון בשכר ובין שהוא נובע ממנו,
אינו יכול להמשיך לעד ,לכן יש להוסיף ולחקור לעומק את הסיבות לקיפאון בשכר
הריאלי ,כדי להבין טוב יותר את השלכותיו על משקי הבית המסתמכים על שוק
העבודה לפרנסתם.



פרופ' איל קמחי ,המחלקה לכלכלת סביבה וניהול באוניברסיטה העברית ,סגן נשיא
מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי; קיריל שרברמן ,מרכז טאוב לחקר המדיניות
החברתית בישראל .המחברים מודים לפרופ' אבי וייס ,פרופ' דב צ'רניחובסקי ,חיים
בלייך ,הדס פוקס ואיתן רגב על הערותיהם המועילות.
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מבוא
בתחילת העשור הקודם חווה המשק הישראלי מיתון עמוק ,שהתבטא בשנתיים
רצופות ( )2001–2002של צמיחה כלכלית שלילית (ישיב .)2013 ,המיתון נבע ,בין
השאר ,מהאינתיפאדה השנייה ומהמשבר העולמי בענף הטכנולוגיה העילית.
כתוצאה מהמיתון ומהגי רעון התקציבי נאלצה ממשלת ישראל לנקוט מדיניות
מרסנת שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בקיצוץ חד בקצבאות .היציאה מהמיתון,
שהחלה בשנת  ,2003באה לידי ביטוי בחידוש הצמיחה ובירידה חדה באבטלה:
משיא של יותר מ  13-אחוז בשנת  2003לפחות מ 8-אחוזים עד שנת ( 2008ישיב,
.)2013
ע ם חידוש הצמיחה חלה התאוששות בשוק העבודה .המשמעות של עלייה
בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ,ובמקביל ירידה באבטלה ,היא שבמשק נוצרו
משרות חדשות ,כך ששוק העבודה הצליח לקלוט גם חלק ניכר מהמובטלים וגם את
המצטרפים לכוח העבודה .במונחים של ביקוש והיצע ,אין ספק שהיציאה מהמיתון
הביאה לגידול בביקוש לעבודה.
עם זאת ,קמחי ושרברמן ( ,2014תרשים  )17הראו כי שוק העבודה בישראל עובר
תהלי ך של קיטוב .חלקם היחסי של משלחי יד בשכר גבוה עלה ,וכך גם חלקם
היחסי של משלחי יד בשכר נמוך – ומנגד חלה ירידה בחלקם היחסי של משלחי יד
בשכר בינוני .שינויים בחלקם היחסי של משלחי היד ,ועלייה לא-שוויונית של השכר
הריאלי ברמות השכר השונות ,הביאו לצמצום אי השוויון בשכר העבודה (קמחי
ושרברמן ,2014 ,תרשימים .)7 ,3
פרק זה יעסוק בעלייה בהיצע העבודה בישראל בעקבות המיתון של תחילת
העשור הקודם ובהשלכותיה על רמת החיים של משקי הבית ,בהתייחס בעיקר
להכנסה מעבודה .תחילה יוצגו השינויים במספר המפרנסים במשק בית ממוצע,
לרבות בחינת התפקיד שהיה להעלאת גיל הפרישה בשינויים אלו ,ולאחר מכן יוצגו
ההשלכות על הכנסות משקי הבית.

 .1שינויים בהשתתפות בכוח העבודה ובשכר הריאלי
עם התחדשות הצמיחה הכלכלית לאחר המיתון חל היפוך מגמה בשיעור
ההשתתפות של גברים בכוח העבודה .תרשים  1מראה כי בעוד ששיעור ההשתתפות
של נשים עלה בהתמדה לאורך השנים ,שיעור ההשתתפות של הגברים היה במגמת
ירידה עד שנת  ,2003ועבר למגמת עלייה לאחר מכן .יציאה ממיתון מאופיינת בדרך
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כלל בגידול בביקוש לעבודה מצד מעסיקים ,שאמור להביא לעלייה בשכר אם היצע
העבודה (מספר העובדים) אינו גדל בשיעור דומה .אולם ,כפי שניתן לראות בתרשים
 ,2שכר העבודה הריאלי עלה בין השנים  2004ו ,2007-ומאז שב למגמת ירידה.
המסקנה היא שהעלייה בביקוש לעובדים הייתה גבוהה יותר מאשר העלייה בהיצע
עד  , 2007ומאז שנה זו היצע העבודה גדל מהר יותר מהביקוש לעובדים .צריך לזכור
כמובן שמדובר בשכר הממוצע .הגידול בהשתתפות בכוח העבודה היה קרוב לוודאי
של עובדים בשכר נמוך ,כך שייתכן שהשכר של אלה שעבדו ברציפות המשיך לגדול,
ולמרות זאת השכר הממוצע ירד.
תרשים 1

שיעור השתתפות בכוח העבודה בישראל
גילאי  15ומעלה ,לפי מגדר1970–2011 ,
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תרשים 2

שכר ריאלי ממוצע לשעת עבודה של עובד שכיר1997–2011 ,
בשקלים של 2011
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מקור :איל קמחי וקיריל שרברמן ,מרכז טאוב
נתונים :סקרי הכנסות של הלמ"ס

 .2השינויים במספר המפרנסים
אחד הביטויים לגידול בהיצע העבודה הוא עלייה במספר המפרנסים הממוצע
במשק בית .תרשים  3מראה שמספר זה גדל מ 1.18-ל  1.32-בין  2003ל  ,2011-בזמן
שגודל משק הבית הממוצע לא השתנה במידה משמעותית .הגידול במספר
המפרנסים סייע למשקי הבית להגדיל את סך הכנסתם ולשפר במעט את רמת
החיים שלהם.
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תרשים 3

מספר המפרנסים וגודלו של משק בית ממוצע בישראל2003–2011 ,
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תרשים  4מציג את ההתפלגות של משקי הבית לפי מספר מפרנסים ב2011-
לעומת  .2003השינוי המשמעותי ביותר הוא הירידה בשיעור משקי הבית ללא
מפרנסים .סיבה אפשרית לכך שמשקי הבית האלה הצטרפו למעגל העבודה היא
הקיצוץ בקצבאות ,שנעשה כחלק מהמדיניות שהביאה ליציאה מהמיתון .כחלק
מהקיצוץ הכולל בהוצאות הממשלה ,קוצצו קצבאות הילדים והגמלה להבטחת
הכנסה ,בוטל העדכון השוטף של גמלאות אחרות ,והוחמרו תנאי הזכאות לדמי
אבטלה (בנק ישראל .)2004 ,סביר להניח שלפחות חלק מאותם משקי בית שלא
כללו מפרנסים ב ,2003-עברו בשנים שלאחר מכן לקבוצת משקי הבית שבהם
מפרנס אחד .עם זאת ,שיעור משקי הבית שיש בהם מפרנס אחד ירד גם הוא בין
 2003ל , 2011-כך שככל הנראה הייתה מגמה מקבילה – ולא פחות משמעותית – של
משקי בית שכללו מפרנס אחד ב 2003-והגדילו את מספר המפרנסים עד .2011
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כפי שניכר ב תרשים ,מרבית משקי הבית שהגדילו את מספר המפרנסים עברו
לקטגוריה של שני מפרנסים ,אולם גם שיעור משקי הבית שיש בהם יותר משני
מפרנסים גדל במשך התקופה.
תרשים 4

התפלגות משקי הבית לפי מספר מפרנסים 2003 ,ו2011-
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תרשים  5בוחן את הגידול במספר המפרנסים על פי ההרכב הדמוגרפי של משקי
הבית .בשלב ראשון חולקו משקי הבית על פי המצב המשפחתי של ראש משק הבית:
מבוגר יחיד (ללא בן/בת זוג) או זוג מבוגרים .בשלב השני ,כל אחת מן הקבוצות
חולקה לשתי קבוצות משנה( :א) משקי בית שאין בהם ילדים מעל גיל ( ;24ב) משקי
בית שיש בהם ילדים מעל גיל  1.24מכל הקבוצות הושמטו משקי בית שכללו הורים
של ראש משק הבית או של בן/בת זוגו.
1

החלוקה לפי נוכחות ילדים מעל גיל  24היא שרירותית ,ומבוססת על כך שמרבית
הילדים עד גיל זה המתגוררים עם הוריהם אינם תורמים באופן משמעותי לפרנסת
המשפחה.
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בקרב משקי בית של יחידים ללא ילדים בוגרים חלה עלייה בשיעור משקי הבית
שיש בהם מפרנס אחד ,וירידה בשיעור משקי הבית ללא מפרנסים 2 .בקרב משקי
בית של זוגות ללא ילדים בוגרים חלה ירידה הן בשיעור משקי הבית ללא מפרנסים
והן בשיעור משקי הבית של מפרנס אחד .הגידול העיקרי בקרב אוכלוסייה זו היה
בשיעור משקי הבית של שני מפרנסים (מ 41-ל 48-אחוז) ,אם כי חל גידול קל גם
בשיעור משקי הבית הכוללים שלושה מפרנסים ומעלה.
בקרב משקי הבית המורכבים מיחידים וילדים בוגרים חל דווקא גידול בשיעור
משקי הבית ללא מפרנסים .לעומת זאת ,חלה ירידה משמעותית בשיעור משקי
הבית שיש בהם מפרנס אחד בקרב אוכלוסייה זו – מ  49-ל 39-אחוז – ובמקביל חלה
עלייה בשיעור משקי הבית שיש בהם שני מפרנסים או יותר .בקרב משקי בית של
זוגות עם ילדים בוגרים חלה ירידה בשיעור משקי הבית ללא מפרנסים ובמשקי בית
שיש בהם מפרנס אחד ,עלייה קלה בשיעור משקי הבית שיש בהם שני מפרנסים,
ועלייה משמעותית יותר (מ 35-ל 42-אחוז) בשיעור משקי הבית שיש בהם שלושה
מפרנסים ומעלה.
המסקנה היא שהגידול במספר המפרנסים מתפרש על פני כל הסוגים של משקי
בית .בחלק מן המקרים מדובר בראש משק הבית או בבן/בת זוגו המצטרפים לכוח
העבודה ,ובמקרים אחרים ייתכן שמדובר בילדים בוגרים המתגוררים עם הוריהם
ומשתתפים בפרנסת המשפחה.

2

במקרה של יותר ממפרנס אחד במשק בית הכולל רק מבוגר אחד ,כנראה מדובר בילדים
בקבוצת הגיל  ,15–24שאינם מוגדרים כמבוגרים.
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תרשים 5

התפלגות משקי הבית בישראל לפי מספר מפרנסים,
לפי מבנה דמוגרפי של משק הבית*
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* האחוזים בסוגריים הם שיעורה של כל קבוצה מסך משקי הבית.
האחוזים אינם מסתכמים ל 100%-היות שמשקי בית הכוללים את
ההורים של ראש משק הבית לא נכללו בחישוב.
מקור :איל קמחי וקיריל שרברמן ,מרכז טאוב
נתונים :סקרי הוצאות של הלמ"ס

מעבר להסתכלות על השינויים בהתפלגות של משקי בית לפי מספר מפרנסים,
יש לבחון גם את השינויים שחלו בהכנסות של אותם משקי בית .תרשים  6מציג את
השינויים שחלו בהכנסה הריאלית ברוטו למפרנס (ולצדם את ההכנסה ברוטו לנפש)
במשקי בית בחלוקה לפי מספר ה מפרנסים .דווקא במשקי בית של מפרנס אחד חלה
עלייה בהכנסה בין  2003ל ,2011-בעוד שההכנסה למפרנס גדלה במידה מועטה
במשקי בית שבהם שני מפרנסים ,ולא גדלה כלל במשקי בית שבהם שלושה
מפרנסים ויותר .הגידול הזעום בהכנסה למפרנס משקף את הקיפאון בשכר העבודה
(תרשים  2לעיל) .הגידול בהכנסה של משקי בית שיש בהם מפרנס אחד ,לצד
הממצא הקודם ששיעורם של משקי בית אלו באוכלוסייה קטן במשך השנים ,יכול
לנבוע מכך שאותם משקי בית של מפרנס יחיד בעלי הכנסה נמוכה במיוחד היו אלה
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שבחרו להגדיל את מספר המפרנסים ,ולכן משקי בית שנותר שבהם מפרנס יחיד היו
בעלי הכנסה גבוהה יחסית.
ההכנסה למפרנס במשקי בית שיש בהם שני מפרנסים הייתה נמוכה מזו של
משקי בית שבהם מפרנס אחד ,והפער גדל בין השנים  2006ו 2010-והצטמצם מעט
ב .2011-גם אם המפרנס הראשון (כלומר בעל ההכנסה הגבוהה יותר) במשקי בית
שבהם שני מפרנסים משתכר כמו במשקי בית שיש בהם מפרנס אחד בלבד ,הרי
שהמפרנס השני תורם להכנסת משק הבית פחות מאשר המפרנס הראשון (גם
מתוקף ההגדרה של דירוג המפרנסים בתוך משק הבית) .תופעה זו בולטת עוד יותר
במשקי בית שבהם שלושה מפרנסים ויותר .היות שההכנסה למפרנס במשקי בית
אלו נמוכה משמעותית מאשר במשקי בית שבהם שני מפרנסים ,המפרנסים
השוליים תורמים משמעותית פחות להכנסת משק הבית.

תרשים 6

הכנסה חודשית ברוטו למפרנס ולנפש2003–2011 ,
לפי מספר מפרנסים במשק הבית ,בשקלים של 2012
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תרשים  7מראה שבמשקי בית של שני מפרנסים ומעלה ,ההכנסה החודשית של
המפרנס העיקרי נעה בין  12,000ל 14,000-שקלים בממוצע בשנים  2003ו 2011-
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(במחירי  ,)2012בעוד שההכנסה החודשית של המפרנס השני נעה בין  6,000ל7,000-
שקלים באותה תקופה ,ואילו ההכנסה של המפרנס השלישי ומעלה הייתה נמוכה
מ 4,000-שקלים .השוואה דומה של השכר לשעת עבודה מביאה למסקנה דומה.
ממצאים אלו מתאימים לתי אוריה הכלכלית הבסיסית של החלטות היציאה
לעבודה :ככל שמשקי בית מבקשים למצוא מקורות הכנסה נוספים ,בני משק הבית
שיכולת ההשתכרות שלהם הייתה נמוכה יותר מהערך של העיסוק האלטרנטיבי
שלהם (למשל ,עבודה במשק הבית ,השגחה על ילדים ,נכדים או הורים מבוגרים) –
וככל הנראה נמוכה יותר מאשר זו של המפרנסים הנוכחיים – מצטרפים למעגל
העבודה.
תרשים 7

הכנסה חודשית מעבודה ברוטו לכל מפרנס2003–2011 ,
לפי מספר מפרנסים במשק הבית ,בשקלים של 2012
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

מקור :איל קמחי וקיריל שרברמן ,מרכז טאוב
נתונים :סקרי הוצאות של הלמ"ס

בתרשים  6לעיל ניתן לראות כי ההכנסה לנפש במשקי בית שיש בהם שני
מפרנסים גבוהה במקצת מאשר במשקי בית שלהם מפרנס אחד ,אף שמספר
הנפשות במשקי בית אלו גדול בהרבה (תרשים  .)8הדבר נכון גם לגבי משקי בית
שבהם יותר משני מפרנסים ,וכמסקנה כללית ניתן לומר שההכנסה לנפש במשקי
בית שבהם יש מפרנסים אינה משתנה בהרבה לפי מספר המפרנסים .מכאן נובע
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שמשקי הבית הגדולים יותר הם אלה שנאלצים להתבסס על הכנסה של מפרנסים
רבים יותר ,גם אם ההכנסה של המפרנס השולי נמוכה יחסית ,כדי לשמור על רמת
חיים נאותה 3 .יוצאי הדופן הם משקי הבית ללא מפרנסים ,שהכנסתם לנפש נמוכה
משמעותית מאשר במשקי הבית שיש בהם מפרנסים.
תרשים  8מראה גם שבמשקי בית שיש בהם מפרנס אחד לכל היותר ,מספר
הנפשות הממוצע ירד בין  2003ל .2011-הירידה משקפת את העובדה שמשקי הבית
שעברו מקטגוריה של מפרנס אחד לקטגוריה של שני מפרנסים ומעלה היו ככל
הנראה גדולים יותר מאלה שנשארו בקטגוריה של מפרנס אחד .מכל מקום ,הירידה
בגודל המשפחה הממוצע בקרב משקי הבית שבהם מפרנס אחד סייעה להם להגדיל
את רמת החיים במשך התקופה.
תרשים 8

מספר נפשות ממוצע במשק בית לפי מספר מפרנסים2003–2011 ,
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3

יש לציין שהסיבתיות עשויה להיות הפוכה :ייתכן שמפרנסים שוליים בעלי הכנסה
נמוכה אינם יכולים להרשות לעצמם לחיות במשק בית נפרד.
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בחינת התפלגות הגילים של המפרנסים (תרשים  )9מראה שהמפרנסים השוליים
(שלישי ומעלה) במשק הבית צעירים יחסית למפרנסים העיקריים (ראשון ושני) .כ -
 40אחוז מהמפרנסים השוליים הם מתחת לגיל  ,25בעוד שפחות מ 10-אחוזים מן
המפרנסים העיקריים נמצאים בקבוצת גיל זו .לעומת זאת ,מעט מפרנסים שוליים
משתייכים לקבוצת הגיל  5 :35–44אחוזים או פחות ,לעומת יותר מ 25-אחוז
מהמפרנסים העיקריים .ככל הנראה ,המפרנסים השוליים הצעירים יחסית הם
ילדים בוגרים של ראשי משק הבית ,בעוד שמפרנסים שוליים מבוגרים יחסית הם
כנראה הוריה ם .בחינת הקרבה של המפרנסים השוליים לראש משק הבית מעלה כי
כ 60-אחוז מן המפרנסים השוליים הם בנים או בנות של ראש משק הבית ,כ5-
אחוזים מהם הם הורים של ראש משק הבית ,ויתר  35האחוזים הם ברובם
4
בני/בנות זוג של ראש משק הבית.

תרשים 9

התפלגות הגילים של המפרנסים*
לפי דירוג המפרנסים במשק הבית 2003 ,ו2011-
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* במשקי בית שיש בהם  3מפרנסים או יותר.
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4

יש לשים לב שבתרשים  9נכללים כלל משקי הבית ,ואילו בתרשים  5הושמטו אלה שחיו
בהם הוריהם של ראשי משק הבית או בני זוגם.
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השפעתם של השינויים בגיל הפרישה
עד חקיקת חוק גיל פרישה (התשס"ד )2004-עמד גיל הפרישה בישראל על  60לנשים
ו 65-לגברים .בין השנים  2004–2009הועלה גיל הפרישה בהדרגה ל  62-לנשים ו67-
לגברים .בנק ישראל ( )2011הראה כי כתוצאה מכך חל גידול משמעותי בשיעור
ההשתתפות בכוח העבודה של קבוצות הגיל הרלוונטיות .היות שתקופה זו נכללת
בפרק הזמן שבמהלכו חל גידול במספר המפרנסים במשקי הבית ,ייתכן שהעלאת
גיל הפרישה היא אחד הגורמים לגידול במספר המפרנסים .כדי לכמת גורם זה,
נבחנה התפלגות משקי הבית שבראשם עומד גבר בגיל  ,65–67או אישה בגיל ,60–62
לפי מספר מפרנסים.
בתרשים  10ניתן לראות כי מבין משקי הבית שבראשם גברים בגיל ,65–67
שיעור משקי הבית ללא מפרנסים ירד ביותר ממחצית .גם בקרב משקי הבית
שבראשם נשים בגיל  60–62נרשמה ירידה משמעותית בשיעור משקי הבית ללא
מפרנסים .במקביל חל גידול בשיעור משקי הבית בכל הקטגוריות האחרות ,פרט
לקטגוריה של שלושה מפרנסים ויותר במקרה של הנשים .המסקנה היא שהעלאת
גיל הפרישה אכן תרמה לגידול במספר המפרנסים ,אם כי מסקנה זו רלוונטית
כמובן לשכבת גיל מצומצמת בלבד.
תרשים 10

התפלגות משקי הבית שראשיהם הושפעו מהעלאת גיל
הפרישה לפי מספר מפרנסים 2003 ,ו2011-
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בתרשים  11ניתן לראות כי העלייה בשיעור משקי הבית שבהם שני מפרנסים
ויותר ניכרת גם במשקי בית שבראשם עומדים פרטים שלא הושפעו מהעלאת גיל
הפרישה ,ומכאן שההסבר המבוסס על העלאת גיל הפרישה אינו מייתר את ההסבר
המבוסס על צורך כלכלי בהגדלת סך ההכנסה של משק הבית .ממצא זה אינו
מפתיע ,שכן שיעור משקי הבית שראשיהם הושפעו מגיל הפרישה אינו עולה על
אחוזים בודדים מסך משקי הבית.
תרשים 11

התפלגות משקי הבית שראשיהם לא הושפעו
מהעלאת גיל הפרישה לפי מספר מפרנסים 2003 ,ו2011-
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 .3השינויים בהכנסות משקי הבית
בתרשים  12ניתן לראות כי ההכנסה הממוצעת מעבודה לעובד (כולל עבודה שכירה
ועבודה עצמאית) בישראל גדלה בכ  25-אחוז בין  2003ל  – 2011-מעט מעבר לעלייה
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במדד המחירים לצרכן באותה תקופה ,שעמדה על קצת פחות מ 19-אחוז 5 .במילים
אחרות ,ההכנסה הריאלית הממוצעת מעבודה גדלה אך במעט יותר מ 5-אחוזים
במשך התקופה .אולם הצמיחה המצטברת של המשק (הגידול בתמ"ג לנפש) הגיעה
ליותר מ 40-אחוז במשך אותה תקופה (כ 21-אחוז במונחים ריאליים) ,והמשמעות
6
היא שההכנסה מעבודה נשחקה יחסית לרמת החיים הממוצעת בישראל.

תרשים 12

מדדי מחירים לצרכן ,תוצר לנפש והכנסות2003–2011 ,
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5

6

בתרשים  2לעיל מוצג השכר הממוצע לשעת עבודה של שכירים בלבד ,ואילו בתרשים 12
מוצגת ההכנסה החודשית הממוצעת מעבודה למפרנס של כלל המועסקים במשקי בית,
כולל הכנסה של עצמאים .מכאן שאין סתירה בין הירידה הקלה בשכר שמוצגת בתרשים
 2לבין העלייה הקלה בהכנסת משק בית מעבודה שמוצגת בתרשים .12
יש לזכור כי הכנסה ריאלית מותאמת למדד המחירים לצרכן ,אולם מדד המחירים
לצ רכן אינו כולל את מחירי הדיור ,שעלו באופן חד מאז אמצע העשור הקודם (גרובר,
 .) 2014לפיכך ,הפגיעה בכוח הקנייה של השכר שחשים משקי הבית גדולה יותר ממה
שמשתקף מהשינויים בהכנסה הריאלית.
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ההכנסה ברוטו למשק בית גדלה בשיעור גבוה יותר מזה של ההכנסה מעבודה
לעובד ,ועובדה זו נובעת לפחות בחלקה מהעלייה במספר המפרנסים הממוצע למשק
בית .הסבר אפשרי נוסף הוא שחלה עלייה גדולה יותר בהכנסה ממקורות שאינם
מעבודה ,אולם תרשים  13מראה שהסבר זה אינו תקף .ההתפלגות של מקורות
ההכנסה במשקי בית לא השתנתה באופן דרמטי בין  2003ל :2011-הנתח של
ההכנסות מעבודה (שכירה ועצמאית) גדל מ 74.1-ל 76.5-אחוז לאורך תקופה זו,
בעיקר על חשבון הנתח של תשלומי ההעברה שקטן.
תרשים 13

התפלגות ההכנסות ברוטו של משקי הבית בישראל
לפי מקור הכנסה2003–2011 ,
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על אף הגידול במספר המפרנסים ,הגידול בהכנסה ברוטו למשק בית עדיין נמוך
מהגידול בתוצר לנפש .אולם ההכנסה נטו למשק בית גדלה בשיעור גבוה יותר,
הזהה לשיעור הגידול בתוצר לנפש באותן שנים (תרשים  .)12מן העובדה שההכנסה
נטו של משקי הבית גדלה בשיעור גבוה יותר מאשר ההכנסה ברוטו ניתן להסיק כי
ההסבר נעוץ בתחום מדיניות המסים.
תרשים  14מראה ששיעורי מס ההכנסה והתשלומים לביטוח לאומי המוטלים
על הכנסות יחידים ומשפחות בישראל נמצאים במגמת ירידה מאז שנת  .2001שיעור
המס הממוצע המוטל על יחידים ללא ילדים שמשתכרים שכר ממוצע ירד מ27-
אחוז בשנת  2001ל 16-אחוז בשנת  ,2013ואילו שיעור המס הממוצע המוטל על זוג
עם שני ילדים ,שאחד מהם משתכר שכר ממוצע והאחר משתכר  67אחוז מהשכר
הממוצע ,ירד מ 22-בשנת  2001ל 12-אחוז ב  . 2013-ניתן גם לראות ששיעורי המס
הממוצעים במדינות ה OECD-כמעט לא השתנו במשך אותה תקופה .ירידה זו
בשיעורי המס היטיבה עם משקי הבית וסייעה להם להגדיל את הכנסתם נטו מעבר
7
לגידול בהכנסה ברוטו.

7

היות ששיעורי המס בישראל פרוגרסיביים ,ניתן לשער ששינויים במדיניות המס
משפיעים באופן שונה על עובדים ברמות הכנסה שונות .ניתוח כזה הוא מעבר למטרות
המחקר הנוכחי ,אולם אין ספק שהשינויים בשיעורי מס ההכנסה לא השפיעו על
העובדים ששכרם אינו מגיע לסף המס התחתון ,שהם כמחצית מהעובדים השכירים
בישראל (ראו הפרק "השינוי בנטל המס על משקי הבית בין  2003ל "2011-בדוח זה).
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תרשים 14

שיעורי מס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי ממוצעים
בישראל וב2000–2014 ,OECD-
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* יחיד ללא ילדים המשתכר שכר ממוצע.
** זוג עם שני ילדים ,אחד משתכר שכר ממוצע והאחר משתכר
שני שלישים מהשכר הממוצע.
מקור :איל קמחי וקיריל שרברמן ,מרכז טאוב
נתוניםOECD :

לכאורה ,גידול בהכנסה בשיעור דומה לשיעור הגידול במחירים מאפשר למשקי
הבית לשמור על רמת החיים הקבועה שלהם .אם כן ,נשאלת השאלה מה גרם
למשקי הבית להגדיל את היצע העבודה שלהם באמצעות הגדלת מספר המפרנסים,
כך שה כנסתם גדלה מעל ומעבר לגידול במדד המחירים לצרכן .הסיבה המיידית
היא המשך הגידול בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה ,כפי שמראה תרשים
 ,1אולם התרשים מראה כי גם שיעור ההשתתפות של גברים גדל משנת  ,2003בניגוד
למגמה שהייתה לפני כן ,כך שהסבר זה אינו מספק .ניתן לציין עוד שתי סיבות
אפשריות .האחת היא שתחושת יוקר המחיה מושפעת במידה רבה גם ממחירים
שאינם מיוצגים במדד המחירים לצרכן ,ובמיוחד ממחירי הדיור .העליות החדות
במחירי הדיור (גרובר ) 2014 ,הקטינו את תחושת האיתנות הכלכלית של משקי
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הבית ,גם אם אינם מתכוונים לרכוש דירה בטווח הזמן הקרוב ,וייתכן שכתוצאה
8
מכך נוצר מניע נוסף להגדלת ההכנסות.
סיבה אפשרית נוספת היא השינויים הדיפרנציאליים בשכר העבודה וביוקר
המחיה .קמחי ושרברמן ( ,2014תרשים  )7הראו ,בין היתר ,שקיימת שחיקת שכר
של עובדים שכירים בעלי שכר ממוצע יחסית לעובדים בעלי שכר נמוך יותר או גבוה
יותר .ייתכן שמשקי הבית של עובדים אלו הם הדומיננטיים בהגדלת מספר
המפרנסים .נוסף לכך ,קמחי ושרברמן ( ,2014תרשים  )18הראו שחלקה של העבודה
בהכנסה הלאומית בישראל נמצא במגמת ירידה מאז שנת ( 2001ראו גם בזרקור).
המשמעות של ממצא זה היא שחלק גדל והולך של ההכנסה הלאומית מגיע לידי
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.

זרקור :פרספקטיבה בין-לאומית
בשנים האחרונות עלתה על סדר היום העולמי סוגיית השחיקה בשכר יחסית לגידול
בתוצר Karabarbounis and Neiman (2014) .דיווחו על ירידה בחלקה של העבודה
בהכנסה הלאומית במרבית המדינות המפותחות בעשורים האחרונים ,שהגיעה
בממוצע לכ 5-נקודות אחוז בין  1975ל .2010-כמו כן ,הם הראו שכמחצית מירידה
זו נובעת מהוזלה יחסית של נכסי הון .תרשים  15מציג השוואה של חלקה של
העבודה בתוצר של המגזר העסקי (כלומר ללא המגזר הציבורי) בישראל ובמדינות
אחרות 9.ניתן לראות שביפן ובגוש האירו חלקה של העבודה נמצא במגמת ירידה
עוד מ 10.1995-בישראל ,כמו גם בארצות הברית ובממלכה המאוחדת ,חלקה של
העבודה בהכנסת המגזר העסקי היה במגמת עלייה עד שנת  2001ומאז החל לרדת.
(המשך בעמ' הבא)

8

9

10

עם זאת ,עליית מחירי הדיור אמורה דווקא להגדיל את תחושת האיתנות הכלכלית של
משקי בית שבבעלותם דירה אחת או יותר.
חלקה של העבודה בהכנסות מוערך במדד עלות יחידת עבודה ( .)ULCהמדד מציין את
העלות הממוצעת של עבודה ליחידת תפוקה .הוא מחושב לפי היחס בין עלויות העבודה
הממוצעות לתפוק ות הריאליות ,או במילים אחרות ,כיחס בין עלויות עבודה ממוצעות
לשעה ובין פריון העבודה (תפוקה לשעה) .לפיכך ,מדד עלות יחידת העבודה מייצג את
הקשר בין פריון העבודה לעלויות שכר העבודה (.)OECD STAT
ביפן מגמת הירידה קיימת עוד משנות השבעים של המאה הקודמת .נתונים דומים על
גוש האירו אינם בנמצא.

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

38

ה ירידה בישראל ובארצות הברית נבלמה בשנת  ,2005בעוד שבממלכה
המאוחדת היא המשיכה עד  .2008באותה שנה חלה עלייה בחלק העבודה במרבית
המדינות פרט לישראל ,עקב המשבר העולמי שפגע בעיקר בהכנסות מהון.
תרשים 15

חלקה של העבודה בהכנסה של המגזר העסקי
ישראל לעומת מדינות  OECDנבחרות1995–2010 ,
70%

66%

62%

58%

54%
2010

2007

2004

2001

1998

1995

מקור :איל קמחי וקיריל שרברמן ,מרכז טאוב
נתוניםOECD :

שנת המפנה , 2001 ,היא גם השנה שבה הכה בישראל המיתון העמוק ביותר
שעבר על המדינה בעשורים האחרונים ,אולם חלק העבודה בהכנסה של המגזר
העסקי המשיך לרדת גם לאחר היציאה מהמיתון בשנת Summers and Balls .2003
) (2015טענו כי ההאטה בגידול של השכר וההכנסות בכמה מדינות מפותחות,
ובראשן ארצות הברית ,החלה עוד לפני המשבר הפיננסי של  ,2008אולם החמירה
בעקבות המשבר ,וזאת בתקופה שבה יוקר המחיה המשיך להאמיר .הם תלו את
ההאטה בגידול השכר בארבעה גורמים:
א .הגלובליזציה שאפשרה להעביר תהליכי ייצור אל מעבר לים ,ובכך הקטינה את
כוח המיקוח של העובדים מול המעסיקים.
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ב .הקידום הטכנולוגי שהביא להחלפה של עובדים במכונות ,בעיקר ברמות שכר
נמוכות ובינוניות.
ג .הירידה בכוחם של האיגודים המקצועיים.
ד .הירידה במחויבות של בעלי עסקים כלפי עובדיהם ,בעיקר אלה שאינם בעמדות
ניהוליות בכירות.
תרשים  16מציג את השינוי השנתי הממוצע בשכר העבודה הריאלי החציוני של
שכירים במשרה מלאה בשנים  .2001–2013רק כמחצית מ 20-מדינות הOECD-
שנבדקו רשמו עליית שכר של יותר מאחוז אחד בממוצע לשנה .בחלוקה לתת -
תקופות ניכר שברוב המדינות עליית השכר בשנים  2009–2013הייתה נמוכה בהרבה
מאשר בשנים  ,2001–2009וזו כנראה תוצאה של המשבר הכלכלי העולמי .בישראל,
שהושפעה מהמשבר פחות ממדינות אחרות ,לא נמצא הבדל מהותי בין תתי-
התקופות ,ובכל מקרה השכר הריאלי החציוני רשם ירידה לא משמעותית במשך
התקופה .אמנם הירידה לא הייתה משמעותית במובן הכמותי ,אולם העובדה
שהשכר הריאלי החציוני לא עלה במשך קרוב לעשור וחצי משמעותית מאוד.
תרשים 16

שינוי שנתי ממוצע בשכר השנתי החציוני הריאלי
של שכירים במשרה מלאה*
3%

2%
1%
0%
-1%

-2%

* במדינות  OECDשיש לגביהן נתונים למעט אסטוניה ויוון ,שבהן היו שינויים חריגים.
מקור :איל קמחי וקיריל שרברמן ,מרכז טאוב
נתוניםOECD :
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 .4סיכום ומסקנות
השכר הריאלי בישראל קפוא ואף נמצא במגמת ירידה מאז תחילת שנות האלפיים.
לעומת זאת ,המשק ממשיך לצמוח .משקי הבית מצליחים להגדיל את הכנסתם כך
שתדביק את קצב הצמיחה בכמה דרכים .ראשית ,ההקלות שחלו בשיעורי מס
הכנסה באותה תקופה הגדילו את נתח ההכנסה שנשאר בידי המועסקים על חשבון
הנתח שעובר לידי המדינה ,אולם יש לזכור כי הנהנים העיקריים מהקלות אלו הם
מועסקים בעלי שכר גבוה יחסית ,בעוד שעובדים הנמצאים מתחת לסף המס לא
נהנים מכך כלל .שנית ,חל גידול במספר המפרנסים במשקי הבית ,כך שקטן שיעור
משקי הבית שבהם פחות משני מפרנסים וגדל שיעור משקי הבית שבהם שני
מפרנסים ויותר .הגידול במספר המפרנסים התפרש על פני כל סוגי משקי הבית.
המפרנסים הנוספים השתכרו משמעותית פחות מהמפרנסים העיקריים ,בייחוד
במשקי בית שיש בהם יותר משני מפרנסים ,והדבר תומך בהשערה שהגידול במספר
המפרנסים הוא תוצאה של הכרח כלכלי .חלק הארי של המפרנסים השוליים הם
צעירים בגיל העבודה השייכים למשקי הבית של הוריהם.
נשאלת השאלה אם אין כאן תערובת של כמה תופעות :מצד אחד ,צעירים
המתגוררים עם הוריהם מצטרפים למעגל התעסוקה ,ומצד אחר ,צעירים שגם כך
היו מועסקים נשארים להתגורר עם הוריהם עקב התייקרות הדיור .ייתכן כי גם
לדחיית גיל הנישואים ועלייה בשיעורי הגירושים הייתה השפעה על דפוסי מגורים
של צעירים (כמצוין בפרק "מצבם החברתי-כלכלי של צעירים בישראל" ,עמ' 121
בספר זה) .הנתונים ששי משו למחקר זה אינם מאפשרים להפריד בין התופעות ,ועל
כן שאלה זו תיאלץ להמתין למחקר נוסף.
גם במספר המבוגרים שהצטרפו למעגל המפרנסים חלה עלייה .חלק מעלייה זו
נבע מהעלאת גיל הפרישה ,מה שגרם להישארותם בשוק העבודה ,אולם גם בקרב
משקי בית שבראשם מבוגרים שאינם בגיל הפרישה חל גידול במספר המפרנסים.
לסיכום ,הגידול בהשתתפות בכוח העבודה הוא תופעה מבורכת ,גם אם הסיבה
לכך היא מצוקה כלכלית .כפי שכתב הורוביץ ( )1951בהקשר של העלייה הגדולה
לאחר הקמת המדינה" ,תעסוקה מלאה ,אף כי איננה המבחן היחידי והאחרון ,היא
גורם חשוב מאד .יתכן ,שאחוז גדול של המפרנסים האלה [ ]...עדיין לא עבר את
האינטגראציה המוחלטת בתוך משק פרודוקטיבי ,אבל עצם העובדה שהוא נהפך
ליוצר ועובד יש לה משקל רב ערך" (עמ'  ,6ההדגשה במקור).
הקיפאון בשכר הריאלי הממוצע עשוי להיות תוצאה של הגידול בהשתתפות
בכוח העבודה ,בעיקר של עובדים בעלי שכר פוטנציאלי נמוך כמו נשים וצעירים .עם
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זאת ,אין להסיק מכך שהתופעה אינה צריכה לעורר דאגה ,וזאת משתי סיבות.
ראשית ,כפי שהראו קמחי ושרברמן ( ,)2013הגידול בשיעורי התעסוקה של גברים
מבוגרים בישראל הוא ניכר ,והם גבוהים כיום מאשר בממוצע מדינות ה,OECD-
אולם דווקא בגילי העבודה העיקריים שיעור התעסוקה של גברים בישראל מפגר
אחרי ממוצע ה( OECD-תרשים נ' 1בנספחים) .שנית ,שיעורי התעסוקה בישראל
קרובים למצות את פוטנציאל הגידול שלהם ,מלבד בקבוצות אוכלוסייה ספציפיות,
כמו גברים חרדים ונשים מוסלמיות .מכאן שהגידול במספר המפרנסים לא יוכל
לשמש לעד אמצעי להתמודדות של משקי הבית עם הקיפאון בשכר הריאלי .אמנם
ייתכן שהקיפאון בשכר הריאלי ייפסק כאשר שוק העבודה יגיע לתעסוקה מלאה,
אולם אין שום ערובה לכך ,ולכן יש לשוב ולחקור לעומק את הסיבות לקיפאון בשכר
הריאלי הממוצע.
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נספחים

תרשים נ'1

שיעורי תעסוקה בקרב גילאי 25–54
ישראל בהשוואה ל ,OECD-לפי מגדר2000–2011 ,
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מקצועות בסיכון :מגמות המחשוב
בשוק העבודה בישראל


שביט מדהלה-בריק
תקציר

בשנים האחרונות יש עדות להתפתחות טכנולוגית מואצת ,המשנה את פני עולם
התעסוקה .שינויים אלו מעלים כמה שאלות :כיצד ייראה שוק העבודה העתידי;
אילו מקצועות ייעלמו ממנו ואילו יישארו נחוצים ,ואולי אף יותר; ומהם הכישורים
והמיומנויות שיידרשו כדי להצליח בו? הפרק ממפה את שוק העבודה הישראלי לפי
רמת הסיכון של מקצועות להפוך לממוחשבים עקב שימוש בטכנולוגיה תחליפית,
בהתבסס על מיפוי דומה שנערך בשוק העבודה בארצות הברית .תוצאות המיפוי
מצביעות על כך שמועסקים המספקים כ 40-אחוז משעות העבודה במשק הישראלי
עלולים להיות מוחלפים במחשבים ובמכונות בשני העשורים הקרובים .כמו כן,
נמצאה מגמה הנמשכת מאמצע שנות התשעים של ירידה בחלקן היחסי של שעות
העבודה במקצועות המאופיינים בחזרתיות ,אשר הוגדרו כמקצועות בסיכון גבוה
למחשוב .בחינת המועסקים במקצועות בסיכון גבוה למחשוב הראתה כי הם
מאופיינים בהיעדר השכלה אקדמית ובשכר עבודה נמוך ,וכי רבים מהם גברים לא-
יהודים או עובדים צעירים .אפיון זה מדגיש את הצורך בהיערכות מוקדמת
לשינויים הצפויים ,כדי להימנע ממצב שעובדים המעוניינים להיות חלק מכוח
העבודה נפלטים מן השוק עקב מחסור במיומנויות ובכישורים הנדרשים .ההיערכות
יכולה לכלול כמה צעדים ,ו בהם הרחבת השימוש בכלי ההכשרות המקצועיות
ומיקוד שלהן ,כך שיותאמו לאפיונים הרלוונטיים של בעלי המקצועות ,אך עם זאת
יהיו מוכוונות לשוק העבודה העתידי.



שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .ברצוני להודות
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
ברנר-שלם משירות התעסוקה על הסיוע בהנגשת הנתונים ובהבנת התמונה הגדולה.
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מבוא
שוק העבודה הוא שוק דינמי החשוף למגוון השפעות ,ובהן התפתחויות טכנולוגיות,
גלובליזציה ושינויים בהעדפות הצרכנים .המגמות והשינויים הנוגעים לכוח האדם
בשוק העבודה נדונו רבות בספרות המחקרית Goos et al. (2010) .חקרו את מבנה
התעסוקה ב 16-מדינות באירופה בשנים  ,1993–2006וזיהו כי חלקם בתעסוקה של
משלחי יד יוקרתיים כמו מנהלים ועובדים מקצועיים מחד גיסא ,ושל מקבלי שכר
נמוך בתחום השירותים האישיים מאידך גיסא ,גדל על חשבון חלקם של עובדי
ייצור ועובדים בעבודות משרד המאופיינות במשימות החוזרות על עצמן בתבנית
שגרתית קבועה .החוקרים הסיקו כי הירידה בתעסוקה במקצועות המאופיינים
בתבנית שגרתית קבועה ,אשר המועסקים בהם בעלי מיומנויות בינוניות ,היא המניע
העיקרי לקיטוב בהתפלגות התעסוקה.
קמחי ושרברמן ( )2014מצאו תופעה דומה בשוק העבודה הישראלי :בין השנים
 1997ל 2011-עובדים הממוקמים בחלקה המרכזי של התפלגות השכר נפגעו
פוטנציאלית מהשינויים בשוק העבודה ,עקב ירידה יחסית הן בשכרם והן במספר
שעות העבודה שלהם ביחס לעובדים הנמצאים בקצות ההתפלגות.
) ,Autor and Dorn (2013שחקרו את שוק העבודה בארצות הברית בשנים –2005
 ,1980זיהו כי שוקי עבודה מקומיים המאופיינים במקצועות הדורשים משימות
חזרתיות 1אימצו בהדרגה טכנולוגיה המחליפה את העובדים במשימות אלו .כמו כן,
ממחקרם עולה כי בשווקים אלו חל קיטוב בשכר ובשיעורי התעסוקה של בעלי
רמות שכר שונות ,כמו גם גידול בתעסוקה של עובדים בעלי מיומנות גבוהה ושל
עובדים בעלי מיומנות נמוכה .יתרה מכך ,החוקרים מצאו כי הגידול בתעסוקה
ובשכר של בעלי השכר הנמוך ממוקד בעיקר בקטגוריה יחידה ורחבה של תעסוקה –
תחום השירותים – וכי תחום זה התרחב לאחר שירידת השכר במקצועות הדורשים
משימות חזרתיות גרמה לעובדים בעלי רמת מיומנות נמוכה לעבור לעבודה בתחום
השירותים.
בשוק העבודה הישראלי מגמת המחשוב ניכרת זה מכבר :ברכבת ישראל עמדות
אוטומטיות מחליפות קופאים ,פקידי הדלפק בבנקים מוחלפים יותר ויותר בשירותי
בנקאות אוטומטיים ועוד (ורון ;2015 ,פרנקל .)2015 ,לנוכח הדינמיות של שוק
העבודה והשינויים המתחוללים בו ,נוצרת אי ודאות לגבי עתידו – אילו מקצועות

1

בפרק זה משימות חזרתיות מוגדרות כמשימות שנעשו אפשריות וכדאיות למחשוב
בעשורים האחרונים.
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יוחלפו בטכנולוגיה ,ואילו מקצועות ימשיכו לדרוש נוכחות של בן אנוש? אילו
מקצועות יובילו את שוק העבודה? ומהם הכישורים והמיומנויות ששוק זה ידרוש?
הפרק הנוכחי נועד לאתר את המגמות והשינויים הצפויים בשוק העבודה
העתידי ביחס לשוק העבודה כיום ,במטרה לספק כלים שיאפשרו היערכות מוקדמת
לשינויים אלו.

 .1ההסתברות למחשוב של מקצוע
) Frey and Osborne (2013פיתחו מתודולוגיה נרחבת לסיווג משלחי יד לפי הסיכוי
שלהם להפוך לממוחשבים .פיתוח המתודולוגיה נעשה לצורך הערכת ההסתברות
למחשוב של משלחי היד בעשור או שניים הקרובים ,ובתוך כך את הסיכוי להחלפת
עובדים בטכנולוגיה ממוחשבת .המתודולוגיה מבוססת על ספרות בנושא כלכלת
העבודה ,ובייחוד זו הסוקרת את ההשפעה ההיסטורית של תהליך המחשוב על
ההרכב התעסוקתי של שוק העבודה ( ;Autor et al., 2003; Goos and Maning, 2007
 .(Autor and Dorn, 2013המתודולוגיה יושמה באמצעות שימוש בבסיס נתוני
העבודה של  O*NET2לשנת  .2010בסיס נתונים זה מכיל מידע מפורט על מאפייניו
של כל מקצוע ועל היכולות ,הכישורים ,הידע והמשימות הנדרשים בעבורו .על פי
המודל של ) ,Frey and Osborne (2013ההסתברות שמקצוע ימוחשב היא פונקציה
של מאפייני המשימות הנדרשות בו ,הנבדקים במדדים של יצירתיות ,אינטליגנציה
חברתית ,תפיסה מורכבת ומניפולציה ,כגון שכנוע או משא ומתן .ההסתברות של
מקצוע מסוים להפוך לממוחשב בטווח של שני העשורים הקרובים מדורגת במודל
לפי מדדים אלו ביחס לכל אחד מהמקצועות ,מ 0-עד  .1מקצוע בעל דירוג  1נמצא
בהסתברות הגבוהה ביותר להפוך לממוחשב בעשור או שניים הקרובים ,ולהפך.
תוצאות הניתוח של המודל ,המתייחסות לנתוני שנת  2010בשוק העבודה
בארצות הברית ,מראות כי כ  47-אחוז מהמועסקים נמצאים בקטגוריה של סיכון
גבוה למחשוב (הסתברות הגבוהה מ 19 ,)0.7-אחוז בסיכון בינוני למחשוב
(הסתברות בטווח של  ,)0.3–0.7ו 33-אחוז בסיכון נמוך למחשוב (הסתברות נמוכה
מ.)0.3-
2

תכנית  O*NETפותחה עבור משרד העבודה האמריקני ,והיא מהווה מקור עיקרי למידע
תעסוקתי בארצות הברית  .במרכז התכנית מסד נתונים המכיל מידע רב על מאות
מקצועות ומאפייניהם .המידע מתעדכן באופן שוטף באמצעות סקרים בקרב אוכלוסיות
העובדים במקצועות המפורטים ,וכן בקרב מומחים הקשורים במקצוע ,כדי לספק מידע
על התפתחות המקצועות לאורך זמן.
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בפרק זה נערכה בדיקה מקבילה עבור שוק העבודה בישראל ,המתבססת על
עבודתם של ) .Frey and Osborne (2013לצורך זה מופו משלחי היד בישראל באופן
דומה ,ועבור כל משלח יד נבדקה הסתברותו למחשוב לפי הקריטריונים שנקבעו
בעבודתם .בהתאם ,סווגו העובדים ל 3-קבוצות :רמת סיכון נמוכה – מקצועות
המסווגים בהסתברות למחשוב הנמוכה מ ;0.3-רמת סיכון בינונית – מקצועות
בהסתברות למחשוב בטווח שבין  0.3ל ;0.7-רמת סיכון גבוהה – מקצועות
בהסתברות למחשוב הגבוהה מ.0.7-
יש לזכור כי תרחיש זה מבוסס על ההנחה שמקצועות המדורגים בסיכון על פי
המודל של ) Frey and Osborne (2013אכן יהפכו לממוחשבים בעשור או שניים
הקרובים ברמה שנקבעה במודל .נוסף לכך ,יש לקחת בחשבון שהיקף היכולות של
מחשבים ומכונות רק הולך ומתרחב עם השנים ,לכן סביר מאוד להניח כי גם
משימות שאינן חזרתיות ,אלא מצריכות יצירתיות ואינטליגנציה רגשית וחברתית,
יוכלו להתבצע בקלות על ידי מחשב או מכונה בעתיד .כך לדוגמהAutor et al. ,
) (2003הגדירו במאמרם לפני כעשור ניווט מכונית כמשימה לא-אוטומטית ,ואילו
כיום יש תוכנות ניווט ממוחשבות ואוטומטיות.
הסתייגות נוספת שראויה לציון היא שההתאמה לישראל והניתוח המוצע על
בסיסה אינם מביאים בחשבון שינויים שאינם ניתנים לחיזוי ,כגון הסרת חסמי יבוא
ושינויים במכסים או בתמהיל הייצור .שינויים כאלה יכולים להשפיע על מפת
הביקושים למשלחי יד מסוימים ,או לגרום לשינויים בענפים מסוימים ,ובהתאם
לכך להשפיע על הצורך במועסקים בענפים אלו .שינוי כזה נראה במשק הישראלי
בעבר בענף הטקסטיל ,בעת שהסרת ההגבלות על ייבוא מוצרי טקסטיל פגעה
אנושות בענף המקומי .בשל התרחשויות כגון אלה ,ייתכן כי מקצועות הצפויים
להיעלם משוק העבודה לפי התחזית יישארו בשוק ,ואולי אף יצמחו – ולהפך.

 .2מיפוי שוק העבודה בישראל לפי הסיכון למחשוב
3

תרשים  1מציג את התפלגות שעות העבודה של מועסקים בגילי  25–64לשנת 2011
בישראל ,על פי הגדרות ההסתברות למחשוב ולפי השיוך לקבוצת הסיכון כמצוין
לעיל .התרשים מראה כי  39אחוז משעות התעסוקה הן במקצועות המאופיינים
ברמת סיכון גבוהה למחשוב 20 ,אחוז ברמת סיכון בינונית ,ו 41-אחוז משעות
העבודה ברמת סיכון נמוכה .תוצאות דומות מתקבלות גם בבחינת התפלגות מספר
3

שנת  2011היא השנה האחרונה שעבורה יש נתונים רלוונטיים זמינים.
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המועסקים .מבחינה מספרית ,פירוש הנתונים הוא שכמיליון מועסקים בישראל
בגילים אלו מצויים בקטגוריית הסיכון הגבוה למחשוב .מספר דומה של מועסקים
מסווגים בסיכון נמוך ,ועוד כחצי מיליון בקטגוריית הסיכון הבינוני .בתרשים 1
מוזכרות דוגמאות למקצועות אחדים בכל אחת מקבוצות הסיכון.
תרשים 1

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

39%

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

תרשים  2מציג השוואה של התפלגות המועסקים בשוק העבודה לפי שלוש רמות
הסיכון בישראל ,בגרמניה ובארצות הברית (המדינות שעבורן היה מידע זמין ברמת
פירוט שאפשרה את ביצוע ההשוואה) .ככלל ,לפי נתוני ( 2010השנה האחרונה
שעבורה היו נתונים רלוונטיים זמינים) ,ההתפלגות של שוק העבודה בישראל דומה
לזו המ תקבלת בגרמניה ובארצות הברית .עובדה זו מאששת את ההנחה שמדובר
בתהליך גלובלי ואף טבעי ,שצפוי להתרחש בכל המדינות שיש בהן הטמעה של
טכנולוגיות חדשות.
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תרשים 2

התפלגות המועסקים לפי רמת סיכון למחשוב*
ישראל ,גרמניה וארה"ב2010 ,

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלמ"ס; Luxembourg Income Study

לצד הדמיון אפשר לראות כמה הבדלים בין ישראל למדינות האחרות .בפרט,
נתח גדול יחסית מהמועסקים בשוק העבודה הישראלי עסק במקצועות המדורגים
בסיכון נמוך למחשוב ,ובסיכון גבוה למחשוב – נתח קטן יותר יחסית למדינות
האחרות .הבדל זה נובע ,בין השאר ,ממבנה שונה של השווקים ושל הענפים השונים.
כדי לקבל תמונה של מאפייני המקצועות בסיכון גבוה למחשוב ,תרשים  3מציג
את התפלגות שעות העבודה בקרב העובדים במקצועות אלו ,לפי סיווג משלחי היד
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 4.משלח היד הבולט ביותר בקבוצה זו הוא
פקידות – כ 34-אחוז מכלל שעות העבודה במשלחי היד בסיכון גבוה – אף שחלקם
של כלל העובדים במקצועות הפקידות מסך שעות העבודה במשק הוא כ 15-אחוז.
משלח יד זה מאופיין בשיעורי תעסוקה גבוהים של נשים – כ  73-אחוז מכלל שעות

4

ראו סיווג משלחי היד לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנספחים.
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העבודה בו – ובמיעוט של מועסקים בעלי תואר אקדמי .חלקם של גברים בעלי
תואר אקדמי בשעות העבודה במשלח יד זה הוא כ 8-אחוזים בלבד.
לעומת זאת ,חלקם של העובדים בסיכון במקצועות הניהול ובמקצועות
חופשיים וטכניים ,שסיפקו  9אחוזים ו 15-אחוז (בהתאמה) מסך שעות העבודה
במשק ,עומד על שיעורים נמוכים מאוד – אחוז אחד ו 4-אחוזים מסך שעות
העבודה של עובדים בסיכון ,בהתאמה .הסיבה העיקרית לכך היא שמשלחי יד אלו
כוללים מקצועות הדורשים רמה גבוהה של אינטליגנציה רגשית ויצירתיות .גם
בסיכון בינוני חלקם היחסי של מקצועות המנהלים הוא אחוז אחד ,ומרבית תפקידי
הניהול מוגדרים כמקצועות "בטוחים" .תפקידים ספורים בלבד של מנהלים ,כגון
בתחומי האספקה ,הם בעלי סיכוי גבוה יותר למחשוב .בקרב בעלי משלח יד אקדמי
לא נמצאו מועסקים במקצועות המוגדרים בסיכון גבוה.

תרשים 3

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

1.2%

1.6%

3.8%

%
10.4%
33.6%
16.6%

32.9%

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס
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 .3השפעת מאפייני העובדים על הסיכון למחשוב
כדי לאפיין את המועסקים בקבוצות הסיכון השונות ,נבדקו ארבעה תחומים:
השכלה ,שכר לשעה ,מגדר ולאום .כמו כן ,נבחן הקשר בין תחומים אלו להסתברות
למחשוב משלחי היד.
השכלה
קמחי ( )2012מצא קשר בין רמת השכלה להיפלטות משוק העבודה בקרב גברים
בישראל :ככל שגברים מתבגרים ,ניכרת נטייה של המשכילים פחות מקרב קבוצה זו
להיפלט משוק העבודה Frey and Osborne (2013) .מצאו כי יש קשר הדוק בין
השכלת העובדים במקצוע ובין ההסתברות של אותו מקצוע להפוך לממוחשב:
מקצועות שבהם העובדים משכילים פחות נמצאים בסיכון גבוה יותר.
תרשים  4מציג את הקשר בין שיעור בעלי התואר האקדמי במקצוע 5ובין
ההסתברות למחשוב של אותו המקצוע .בדומה לממצאים במחקרם של Frey and
) ,Osborne (2013נמצא יחס הפוך בין השכלה ובין הסתברות למחשוב :ככל
שההסתברות למחשוב המקצוע גבוהה יותר ,כך פוחת שיעור בעלי התואר האקדמי
בקרב העוסקים בו .עם זאת ,בניגוד למגמה עקבית זו שניכרת לאורך מרבית
ההתפלגות ,חלות שתי סטיות בגרף .הראשונה היא עלייה בשיעור המועסקים
האקדמאים במקצועות שסווגו בהסתברות גבוהה ביותר למחשוב ( .)0.96–1קפיצה
זו נגרמת מפני שבקבוצה זו נכללים מקצועות כגון סוכני ביטוח ,עובדי מזכירּות,
מנהלי חשבונות ,פקידי דלפק בבנק (טלרים) ופקידי חברות אשראי ,שלרבים
מהעוסקים בהם יש בעלי תואר אקדמי .הסטייה השנייה היא הירידה בשיעור
המועסקים האקדמאים במקצועות שסווגו בהסתברות נמוכה למחשוב .ירידה זו
נובעת מכך שיש מקצועות בסיכון נמוך ששיעור בעלי ההשכלה הגבוהה המועסקים
בהם נמוך יחסית (ראו פירוט בהמשך).
למעט מקצועות אלו ,המסקנה היא כי המקצועות שההסתברות למחשובם
גבוהה הם אלה שנדרשת בהם פחות השכלה גבוהה .תוצאות אלו עולות בקנה אחד
עם תחזית התעסוקה לשנת  2022של משרד העבודה האמריקני מדצמבר 2013
) )Bureau of Labor Statistics, 2013שלפיה מקצועות המצריכים השכלה גבוהה
צפויים לגדול בממוצע בקצב מהיר יותר מאשר מקצועות שאינם מצריכים השכלה
גבוהה מתיכונית.
5

בעלי תואר אקדמי הוגדרו בפרק זה כבעלי  15שנות לימוד לפחות ,שהמוסד האחרון
שלמדו בו הוא אקדמי.

מקצועות בסיכון :מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל

53

תרשים 4

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

.0

* ממוצע נע.
** דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

תרשים  5מראה אף הוא את היחס ההפוך בין רמת ההשכלה ובין ההסתברות
למחשוב ,באמצעות חלוקת המקצועות לפי ממוצע שנות הלימוד של המועסקים
בהם (כל נקודה מייצגת משלח יד) .כפי שניתן לראות ,מקצועות בסיכון גבוה
נמצאים בשתי הקבוצות של שנות הלימוד הנמוכות יותר .בקבוצה של בעלי 15–16
שנות לימוד מרבית המקצועות הם בסיכון נמוך ,ובקבוצה של בעלי  17שנות לימוד
ומעלה כל המקצועות הם בסיכון נמוך .אלא שגם בתרשים זה ניכרים יוצאי דופן:
מקצועות כגון ספרים ,ספורטאים ,קוסמטיקאים ושוטרים מאופיינים כבעלי מספר
שנות לימוד נמוך יחסית ,ועם זאת בעלי סיכון נמוך למחשוב .יש גם בעלי מקצועות
כגון כלכלנים ,מהנדסי מחשב וטכנאי מחשב המאופיינים בהסתברות בינונית
למחשוב ,אף שמספר שנות הלימוד שלהם גבוה.
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תרשים 5

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

)(0.92
)(0.84

)(0.28
)(0.11
)(0.10
)(0.09
)(0.01

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
** ממוצע שנות הלימוד של כלל המועסקים במשלח היד.
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

שכר
זיקה מעניינת נוספת היא בין השכר להסתברות למחשוב .במחקרם של Frey and
) Osborne (2013נמצא יחס הפוך בין השכר במקצוע ובין ההסתברות שלו למחשוב.

תרשים  6מציג את אותו הקשר לפי השכר השעתי הממוצע של השכירים במשק
הישראלי .בדומה למשתנה ההשכלה ,גם לשכר השעתי יש מתאם שלילי עם
ההסתברות למחשוב בישראל .כפי שניכר בתרשים ,הקשר בא לידי ביטוי בעיקר
בהסתברויות הגבוהות למחשוב – מ  0.4-ואילך .המתאם החיובי בין השכלה ובין
שכר ידוע וברור ,כך שהקשר הנוצר בעקיפין בין השכר השעתי להסתברות למחשוב
אינו מפתיע .עם זאת ,קיימות סטיות ממגמה זו בשני קצוות התפלגות השכר :מצד
אחד יש מקצועות המאופיינים בהסתברות נמוכה למחשוב אך השכר השעתי
הממוצע בהם נמוך ,כגון עובדים בשירותי דת ,עובדי הוראה (בבתי ספר יסודיים
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ובגני ילדים) ועובדי ביטחון ,כגון שוטרים וכבאים .מצד אחר אפשר לראות
מקצועות המאופיינים בהסתברות גבוהה למחשוב אך בשכר שעתי ממוצע גבוה,
יחסית לשאר המקצועות שבסיכון גבוה למחשוב – כגון מבקרי חשבונות ,תמחירנים
ופקידי דואר.
תרשים 6

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

* ממוצע נע.
** דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

מגדר ולאום
התפלגות שעות העבודה במשק לפי רמת הסיכון ביחס למגדר וללאום מוצגת
בתרשים  .7קבוצת הגברים הלא-יהודים בולטת במיוחד בתעסוקה בסיכון גבוה
למחשוב .אחריה ממוקמת קבוצת הנשים ,יהודיות ולא-יהודיות כאחד ,בהתפלגות
דומה ,וקבוצת הגברים היהודים סוגרת את הדירוג ,בשיעור נמוך יחסית של
תעסוקה בסיכון גבוה למחשוב .נראה כי משתנה הלאום אינו מהותי בהתפלגות
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שעות העבודה לפי סיכון בקרב הנשים ,אך בקרב הגברים ההבדל בין יהודים ללא-
יהודים ניכר היטב בהתפלגות ,ונובע מהשוני במקצועות שבני כל לאום עוסקים
בהם.
תרשים 7

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

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
** מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים ואחרים.
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

תרשים  8מתמקד בהתפלגות שעות העבודה בקרב גברים לא-יהודים לפי משלחי
יד .יותר מ  50-אחוז משעות העבודה של בני הקבוצה הם במשלחי יד מקצועיים
בתחומים תעשייה ,בינוי ואחרים – שיעור גבוה במיוחד בהשוואה לשעות העבודה
של גברים יהודים באותם משלחי יד .משלחי יד בתחומים אלו מאופיינים בריבוי של
מקצועות בסיכון גבוה למחשוב .בדיקת המקצועות העיקריים שמועסקים בהם
גברים לא-יהודים מראה כי רבים מהם מועסקים כעובדי בניין ,נהגים ,פחחים,
רתכים ,מסגרים ומכונאים .פוקס ( )2015מראה כי חלה ירידה בשיעורי התעסוקה
של גברים ערבים צעירים (בגילי  )18–34במהלך השנים  .1995–2011ייתכן כי
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הירידה מוסברת בחלקה בתחילת ההשפעה של שינויים טכנולוגיים על תחומי
התעסוקה העיקריים של אוכלוסייה זו.
תרשים 8

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

מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

 .4מגמות בתעסוקה לפי רמות הסיכון למחשוב1995–2011 :
לאחר שנבחנו רמות הסיכון למחשוב בהווה ,סעיף זה יבחן את ההתפתחויות
בתחום לאורך זמן .בחינת המגמה בשוק העבודה הישראלי בשנים ,1995–2011
המוצגת בתרשים  ,9מראה כי החלק היחסי של המקצועות המדורגים בסיכון גבוה
למחשוב מכלל שעות העבודה הולך ופוחת עם השנים ,בד בבד עם גידול בחלק
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היחסי של ה מקצועות המדורגים בסיכון נמוך .מגמה זו מעידה כי ירידה בחלקם
היחסי של מקצועות המדורגים בסיכון גבוה למחשוב היא תהליך רציף ,שהחל כבר
לפני כשני עשורים.
תרשים 9

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

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

לוח  1מציג את מאפייני התעסוקה במקצועות העיקריים המדורגים בסיכון גבוה
למחשוב 6.התמונה המתקבלת מעידה כי חלקם בתעסוקה של מרבית המקצועות
פחת בין  1995ל .2011-הנתונים משקפים אף הם את הקשר השלילי בין השכלה ובין
רמת הסיכון של המקצוע למחשוב (תרשים  3לעיל) .למעט סוכני ביטוח ופקידי בנק
וחברות אשראי ,שכ 46-אחוז מהם בעלי תואר אקדמי ,שיעורם של בעלי התואר
האקדמי בקרב כלל המועסקים במקצועות העיקריים בסיכון גבוה למחשוב הוא
נמוך.
6

מקצועות המתאפיינים בשיעור השתתפות גבוה יחסית בשוק העבודה ומדורגים בסיכון
גבוה למחשוב.
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לוח  .1מקצועות עיקריים בסיכון גבוה*
מקצוע

שיעור ההשתתפות
היחסי בכוח העבודה

שיעור
השינוי בין
1995
ל ( 2011-ב )%-
-15

שיעור בעלי
תואר מכלל
המועסקים
במקצוע (ב )%-
12

שעות
עבודה
שבועיות
(ממוצע)
38

4

45

34

1995

(ב )%-
2011

מוכרים וזבנים

5.62

4.80

נהגי מכוניות
(פרטיות ,מוניות,
מסחריות
ומשאיות)
מזכירים

3.54

3.16

-11

2.82

2.55

-9

20

עובדים במוצרי
מתכת (מסגרים,
נפחים ,פחחים
ורתכים)

3.61

2.22

-38

10

45

מנהלי חשבונות

2.03

2.09

3

24

37

מחסנאים**

1.23

1.29

5

16

42

פקידי בנק וחברות
אשראי
עובדי עץ ונגרים

1.01

0.82

-19

47

39

1.30

0.70

-43

7

43

קופאים

0.63

0.67

6

14

34

סוכני ביטוח

0.38

0.37

-3

46

41

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
** אמנם מחסנאים מדורגים ברמת סיכון  ,0.64העומדת על גבול הסיכון הגבוה ,אולם ראוי
לציינם בשל חלקם היחסי הגבוה בכוח העבודה.
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

לוח  2מציג את המקצועות העיקריים המדורגים בסיכון נמוך למחשוב 7ואת
מאפייניהם .בניגוד לרשימת המקצועות העיקריים בסיכון גבוה למחשוב ,הרשימה
המוצגת בלוח  2מאופיינת בשיעורים גבוהים של משכילים .שיעורי השינוי
בתעסוקה במרבית המקצועות הללו הם חיוביים ,וגם במקצועות שנרשמה ירידה
7

מקצועות המתאפיינים בשיעור השתתפות גבוה יחסית בשוק העבודה ומדורגים בסיכון
נמוך למחשוב.
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בחלקם בתעסוקה ,היא בשיעורים נמוכים יחסית (למעט מקצוע הרפואה ,שנרשמה
ירידה של כ 24-אחוז בחלקו היחסי בתעסוקה ,אולם נראה כי אין לכך קשר
למחשוב).
לוח  .2מקצועות עיקריים בסיכון נמוך*
מקצוע

אדריכלים
ומהנדסים**
מורים ביסודי,
חינוך מיוחד
ואחרים
עובדי ביטחון
(שוטרים ,בלשים,
כבאים)
מנהלי חברות
ומנכ"לים במגזר
העסקי
מנתחי מערכות
ובעלי משלח יד
אקדמי במדעי
המחשב
מורים בתיכונים
ובחטיבות הביניים
אחיות מוסמכות
רופאים
גננות
מרצים במוסדות
אקדמיים ועל-
תיכוניים

שיעור ההשתתפות
היחסי בכוח העבודה

שעות
עבודה
שבועיות

שיעור
השינוי בין
1995
ל ( 2011-ב )%-
30

שיעור בעלי
תואר מכלל
המועסקים
במקצוע (ב )%-
96

44

66

30
41

1995

(ב )%-
2011

2.62

3.41

2.34

2.87

23

1.65

2.22

34

24

1.71

1.82

6

56

47

0.69

1.77

158

91

44

1.51

1.46

-3

90

30

1.01

1.13

11

67

37

1.24
0.57
0.47

0.95
0.84
0.60

-24
48
27

100
48
97

45
32
31

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
** ללא מהנדסים בתחום מדעי המחשב.
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

(ממוצע)
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התפתחויות בשוק העבודה לפי רמת הסיכון למחשוב ומאפייני העובדים
בתרשים  10מוצגים השינויים בחלק היחסי של שעות העבודה של עובדים שונים בין
 1995ל ,2011-לפי רמת סיכון למחשוב ובחלוקה לפי מגדר ולאום .התרשים מציג
מגמה של מעבר מתעסוקה במקצועות בסיכון גבוה למחשוב לתעסוקה במקצועות
בסיכון נמוך ובינוני ,בקרב נשים וגברים כאחד .עם זאת ,אצל נשים ,ובפרט בקרב
לא-יהודיות ,נרשמה ירידה חדה יותר בחלקן היחסי של שעות עבודה במקצועות
בסיכון גבוה למחשוב .אצל גברים יהודים עיקר העלייה נרשמת במקצועות בסיכון
נמוך למחשוב.
תרשים 10

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

-6
-9

-9
-10
-14

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

תרשימים 11א' וב' מציגים את השינוי בחלק היחסי של שעות העבודה בקרב
מועסקים בעלי תואר אקדמי ומועסקים שאינם בעלי תואר אקדמי ,בהתאמה ,בין
השנים  1995ו  .2011-נראה כי בקרב מועסקים בעלי תואר אקדמי חל מעבר
מתעסוקה במקצועות השייכים למשלחי יד מקצועיים ובלתי מקצועיים ,בעיקר אלו
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המדורגים בסיכון גבוה ,לכיוון מקצועות חופשיים וטכניים ,ומקצועות ניהול
ופקידּות – ובפרט לכיוון מקצועות המדורגים בסיכון נמוך ובינוני למחשוב .הגידול
בשעות העבודה של בעלי תואר אקדמי נרשם בעיקר במקצועות עובדי הוראה בבתי
ספר יסודיים ובגני ילדים ,עובדי מעבדה רפואית ואחיות ,מנהלים בכירים ,הנדסאי
מחשבים ,מהנדסים ואדריכלים .בולט בתרשים הפיחות בחלקם היחסי של
מקצועות בסיכון נמוך למחשוב במשלח יד אקדמי .מבדיקה של השינויים בשעות
העבודה במקצועות המשתייכים למשלח יד זה נמצא כי עיקר הפיחות מוסבר
בירידה בחלקם היחסי של רופאים.
תרשים 11ב' מ ראה כי בדומה למגמות שאותרו בשוק העבודה בארצות הברית
) ,(Autor and Dorn, 2013גם בשוק העבודה בישראל העלייה בתחום השירותים
הייתה גבוהה במיוחד בקרב מועסקים שאינם בעלי תואר אקדמי ,ובפרט במקצועות
בתחום זה המדורגים בסיכון בינוני למחשוב.
שני התרשימים מבליטים את הירידה בחלקם היחסי של המקצועות
המשתייכים למשלחי יד מקצועיים בתעשייה ,בינוי ואחרים .ירידה זו חלה גם
במקצועות שאינם נחשבים בסיכון גבוה למחשוב ,כגון מנהלי עבודה בתחום
המכונות ומכונאי מכונות.
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תרשים 11

השינוי בחלק היחסי משעות העבודה 2011 ,לעומת 1995
כאחוז מכלל שעות העבודה בקבוצת ההשכלה ,לפי משלח יד* ורמת סיכון למחשוב** ,גילאי 25–64

א .בעלי תואר אקדמי

-0.3%
-0.6%

-0.5%

-0.1%-0.2%

-0.3%
-1.0%

-3.5%

-4.4%

ב .ללא תואר אקדמי

-0.7%

-0.4%
-0.9%

-0.8%
-1.0%

-0.4%
-0.6%

-4.6%

* משלחי היד מסודרים בסדר עולה (משמאל לימין) לפי שכר שעתי ,במחירי .2011
** דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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בתרשים  12מוצגת התפלגות שעות העבודה במקצועות בסיכון גבוה למחשוב,
כשיעור מכלל שעות העבודה במשק .ניכר כי שעות עבודה רבות מתרכזות במשלחי
היד בקטגוריה עובדים מקצועיים בתעשייה ,בינוי ואחרים ובמקצועות הפקידּות.
לעומת זאת ,במקצועות חופשיים וטכניים ובקרב מנהלים ועובדים מקצועיים
בחקלאות השיעורים נמוכים מאוד עד אפסיים .יש לציין כי שיעור שעות העבודה
של עובדים מקצועיים בחקלאות מכלל שעות העבודה במשק ,בכל רמות הסיכון
למחשוב ,הוא ממילא נמוך מאוד ,ומסתכם בכאחוז.
מבחינת השינויים בהתפלגות שעות העבודה בין  1995ל ,2011-ניתן לראות כי
עיקר הירידה בתקופה זו נרשמה במשלח היד "מקצועיים בתעשייה ,בינוי ואחרים".
בחינה מעמיקה של שיעורי שעות העבודה במקצועות בסיכון גבוה למחשוב במשלח
יד זה מצביעה על ירידה חדה בעיקר בקרב פחחים ,רתכים ומסגרים ,רצפים,
תופרים ,צבעים וסיידים .ירידה קלה נרשמה גם במקצועות מתחום הפקידות.
במשלחי היד המתאפיינים בריכוז נמוך של שעות עבודה של עובדים בסיכון גבוה
(למשל מנהלים) השינויים הם מזעריים בלבד.
תרשים 12

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

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
** משלחי היד מסודרים בסדר עולה (משמאל לימין) לפי שכר שעתי ,במחירי .2011
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס
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תרשים  13מציג את הקשר בין השינוי בתעסוקה בשנים האחרונות ,בחלוקה לפי
משלחי יד ,ובין ההסתברות הממוצעת למחשוב .בתרשים מוצג שיעור השינוי בחלקו
היחסי של כל משלח יד מסך שעות העבודה ,לפי ההסתברות הממוצעת למחשוב של
אותו משלח יד (מ  0-עד  .)1נראה כי בקרב אקדמאים ,מנהלים ובעלי מקצועות
חופשיים וטכניים ,המתאפיינים במיעוט עובדים במקצועות בסיכון גבוה למחשוב,
ניכרת העלייה הגדולה ביותר בתעסוקה בין השנים  1995ל ,2011-ואילו בפקידּות,
משלח יד המתאפיין בסיכון גבוה למחשוב ,נרשמה ירידה קטנה יחסית בחלקו
בתעסוקה (חלקו בכלל שעות העבודה במשק) .מעניין ל ראות כי במשלחי יד
המאופיינים ברמת סיכון ממוצעת (בינונית–גבוהה) ניכרת ירידה בחלק היחסי
בתעסוקה ,ודווקא במשלחי היד המאופיינים ברמה גבוהה של סיכון ניכרים שינויים
קטנים למדי בחלק היחסי של שעות העבודה .יש לזכור כי משקלו של כל משלח יד
בשוק העבודה שונה ,כך שהמגמות המתוארות כאן אינן סותרות את מגמות השינוי
לפי רמת הסיכון למחשוב בכלל שוק העבודה (תרשים  9לעיל) .בקרב סוכנים ועובדי
מכירות ושירותים נרשמה עלייה בחלק היחסי של שעות העבודה .בבחינת החלוקה
הפנימית במשלח היד התגלתה ירידה בחלק היחסי של מקצועות המשתייכים
לתחום המכירות ,ומנגד עלייה בחלק היחסי של מקצועות מתחום השירותים.
מתרשים  ,13בצירוף ממצאי תרשימים 11א' וב' ,עולה מסקנה דומה לזו
המומחשת בתרשים  9לעיל :במהלך השנים  1995–2011חל מעבר למקצועות
שהסיכון שלהם למחשוב הוא בינוני ונמוך ,המשתייכים למשלחי היד בתחומי
השירותים ,המקצועות החופשיים והטכניים ,הניהול והמקצועות האקדמיים.
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תרשים 13

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

-10%

-40%

-50%
-60%

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

פרטים בלתי מועסקים
נתוניהם של הפרטים הבלתי מועסקים 8משלימים את התמונה המתקבלת מבחינת
מצב המועסקים בשוק העבודה .תרשים  14מציג את שיעור הפרטים בלתי מועסקים
במשלחי היד השונים לפי ההסתברות הממוצעת למחשוב .בדומה למגמות שנצפו
עבור מועסקים ,שיעור הבלתי מועסקים גבוה יחסית במשלחי היד המדורגים
בהסתברות גבוהה למחשוב בממוצע ,ובעיקר בקרב עובדים בלתי מקצועיים

8

"בלתי מועסקים" מוגדרים כמחפשי עבודה באופן פעיל שעבדו במהלך  12החודשים
האחרונים.
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ועובדים מקצועיים בתעשייה ,בינוי ואחרים ,ולהפך :מעטים מהם משתייכים
למשלחי היד המתאפיינים בהסתברות נמוכה למחשוב בממוצע.
תרשים 14

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

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

בחינה של הרכב המקצועות המאפיינים פרטים בלתי מועסקים מראה כי כ50-
אחוז מחברי הקבוצה הם בעלי מקצועות בסיכון גבוה למחשוב .לקבלת תמונת
עומק על הרכב המקצועות ,תרשים  15מציג את התפלגות הבלתי מועסקים בין
משלחי היד לפי רמת הסיכון למחשוב .ניכר כי בקרב העוסקים במשלחי יד בלתי
מקצועיים ,עובדי פקידּות ועובדים מקצועיים בתעשייה ,חלק גדול מהבלתי
מועסקים הם בעלי מקצועות המדורגים ברמת סיכון גבוהה למחשוב.
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תרשים 15

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

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

ביחס למחוסרי עבודה שנואשו מחיפוש עבודה ,בשנים  2010–2011כ 31-אחוז
מהם העידו כי הסיבה לייאושם היא שאין עבודה במקצועם .בחינה של המקצועות
המאפיינים את אותם פרטים שחדלו מחיפוש עבודה באותן שנים מראה כי כ 60-
אחוז מהם אכן בעלי מקצועות המדורגים בסיכון גבוה למחשוב .בממצא זה יש
משום תמרור אזהרה מפני הנטייה של העוסקים במקצועות בסיכון גבוה למחשוב
למצוא את עצמם מחוסרי עבודה ,אף שהיו מעוניינים להשתייך למעגל התעסוקה.
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זרקור :אפיון התעסוקה לפי קבוצות גיל
בחינת התפלגות שעות העבודה לפי רמות הסיכון של המקצועות למחשוב ולפי
קבוצות גיל (תרשים  )16מראה כי בקבוצת הגיל הצעירה ביותר ( )15–24חלק ניכר
משעות העבודה מסופק על ידי עובדים במקצועות הנמצאים בסיכון גבוה למחשוב.
הדבר אינו מפתיע ,לנוכח העובדה שמועסקים בטווח גילים זה לרוב עדיין לא פיתחו
קריירה ,ובהתאם הם מועסקים לרוב במקצועות זמניים שאינם דורשים השכלה
והכשרה.
יתרה מכך ,בהשוואה למועסקים בקבוצות הגיל האחרות ,בקרב גילאי 15–24
נרשמה הירידה הקטנה ביותר ( 5אחוזים) בנתח שעות העבודה של מקצועות בסיכון
גבוה למחשוב .לעומת זאת ,הירידה הגדולה ביותר בנתח שעות העבודה של
מקצועות בסיכון גבוה למחשוב נרשמה בקבוצת הגיל  65ומעלה – כ 19-אחוז,
לעומת ירידות מתונות יותר ,של כ  5–10-אחוזים ,בשאר קבוצות הגיל .הירידה
בקרב בני  65ומעלה משתקפת בעיקר במקצועות מוכרים ,תופרים ,עובדי חשבונאות
וקופאים .גם בבדיקה לפי מספר המועסקים מתקבלת התפלגות דומה.
לפי נתוני  ,2011מועסקים בגילי  15–24סיפקו כ  8-אחוזים משעות העבודה
במשק .כ  30-אחוז משעות העבודה בקרב גילאים אלו הם במקצועות המשתייכים
למשלחי היד סוכנים ועובדי מכירות ושירותים – שיעור גבוה ביחס לגילאי
התעסוקה העיקריים (תרשים .)17
(המשך בעמ' הבא)
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תרשים 16

התפלגות שעות העבודה לפי קבוצת גיל ורמת סיכון למחשוב*
 1995ו2011-

-

-

-

-

-

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

ככלל ,נראה כי צעירים מועסקים בשיעורים נמוכים במשלחי היד שהשכר בהם
נחשב גבוה ,שכן משלחי יד אלו מצריכים השכלה ,כישורים וניסיון .לעומת זאת,
במשלחי היד בקטגוריית עובדים מקצועיים בתעשייה ,בינוי ואחרים יש שיעור
גבוה יחסית של תעסוקת צעירים ,אף שלמקצועות אלו דרושות לרוב הכשרה
ומיומנות מקצועית .בחינה מעמיקה של העובדים הצעירים בתחום המקצועיים
בתעשייה מראה כי מרביתם עובדים במקצועות בסיכון גבוה למחשוב ,בעיקר
כ מסגרים ,עובדים בתחום החשמל והאלקטרוניקה ,מכונאי רכב ונהגי משאיות.
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תרשים 17

התפלגות שעות העבודה לפי משלח יד וקבוצת גיל2011 ,

-

מקור :שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

מבין המקצועות בסיכון גבוה למחשוב שמועסקים בהם עובדים בגילי ,15–24
העיקריים הם עובדי מזכירּות ופקידי משרד ,מלצרים ,ומוכרים וזבנים בחנויות
ובבתי כלבו .המקצועות העיקריים בקרב אותם גילאים שאינם בסיכון גבוה
9
למחשוב הם טיפול בילדים ,טכנאי מחשב ,סוכנים טכניים ועובדי ביטחון.

9

להרחבה על תעסוקת הצעירים בישראל ראו פוקס (.)2015
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 .5השלכות והמלצות
הנתונים שהוצגו עד כה מצביעים על תרחיש אפשרי שלפיו בטווח של שני עשורים
יוחלפו מועסקים המספקים כיום כ 40-אחוז משעות העבודה במשק הישראלי
במחשבים ובמכונות אוטומטיות .המגמה הנוכחית ,שלפי התחזיות תימשך ,מעידה
על מעבר ממשלחי יד המאופיינים בחזרתיות ,הנמצאים בסיכון גבוה למחשוב,
למשלחי יד שהסיכון שלהם למחשוב הוא בינוני ונמוך .נוסף על כך ,יש מקצועות
שאמנם לא ישתנו בהגדרתם ,אך מהות העבודה והכישורים שיידרשו מהמועסקים
בהם ישתנו כליל.
מעבר להשלכות הברורות מאליהן של השינויים הצפויים בשוק העבודה,
המנבאים כי רבים מהמועסקים כיום עלולים למצוא את עצמם במקצוע שאינו
קיים עוד ,או השתנה בצורה דרסטית ,הרי ששינויים אלו מעמידים בסיכון לחוסר
תעסוקה את הקבוצות הפגיעות ביותר באוכלוסייה .כפי שהוצג בסעיפים קודמים,
לתכונות עובדים כמו חוסר השכלה אקדמית ושכר עבודה נמוך ,כמו גם לגברים לא-
יהודים ומועסקים צעירים בגילי  ,15–24יש מתאם גבוה עם מקצועות המצויים
בסיכון גבוה למחשוב .לפיכך ,עולה הצורך לדאוג מראש לאוכלוסיות עובדים אלו,
כדי להימנע מהפיכתן למחוסרות עבודה עקב מחסור במיומנויות ובכישורים ששוק
העבודה החדש מצריך.
הכשרות מקצועיות מותאמות
כלי מדיניות המאפשר להתמודד עם השינויים הצפויים להתרחש בשוק העבודה
העתידי ולהיערך אליהם הוא הכשרות מקצועיות .על ההכשרות להיות מותאמות
בייחוד לנפלטים משוק העבודה בעקבות התפתחויות טכנולוגיות ,על סמך הרקע
המקצועי שלהם וכישוריהם ,ועם זאת להיות מוכוונות לעבר שוק העבודה העתידי –
מקצועות העתיד ,מאפייניהם והמיומנויות שיידרשו עבורם .בתוך כך ,יש לבחון את
ההכשרות המקצועיות שמממנת המדינה כיום ,כדי לקבוע הן את מידת התאמתן
לזכאים והן את מידת נחיצותן לשוק העבודה העתידי.
10
כיום מפעילה המדינה במסגרת שירות התעסוקה שני מסלולים להכשרה
מקצועית )1( :קורסים ממשלתיים של האגף להכשרה מקצועית; ( )2מסלול שוברים
לסבסוד הכשרה מקצועית – במסלול זה מחוסר העבודה בוחר את הקורס שהוא

10

יש גופים נוספים המפנים למסלולי ההכשרה הקיימים .במחקר הנוכחי ההתמקדות היא
בשירות התעסוקה ,בשל היותו הגוף הגדול ביותר במשק המספק מענה למובטלים.
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מעוניין להשתתף בו ואת מוסד הלימודים 11.בתום הקורס ,ובתנאי שהמשתתף סיים
אותו בהצלחה ,הממשלה משתתפת במימון חלק מעלותו (משרד הכלכלה.)2015 ,
אמנם כלים אלו היו יכולים להועיל למובטלים רבים ,אבל לפי נתוני שירות
התעסוקה ( ,)2014מקרב כחצי מיליון מחוסרי עבודה הפוקדים את לשכות
התעסוקה בשנה ,פחות מאחוז הופנו להכשרות אלו – רק  1,649הופנו למסלול
השוברים ,ועוד  2,276לקורסים ממשלתיים המופעלים באמצעות האגף להכשרה
מקצועית (דיווח אישי משירות התעסוקה .)2015 ,על כן ,ראוי ואף כדאי להרחיב את
השימוש בהכשרות מקצועיות למחוסרי עבודה בעשרות אחוזים.
סקר מקיף של שירות התעסוקה בקרב מקבלי השוברים בשנים 2008–2013
בדק ,בין השאר ,מיהן האוכלוסיות העיקריות של מקבלי השוברים ,ואם
ההשתתפות בקורס הייתה מועילה עבורם 12.ממצאי הסקר מעלים כי השכר
החציוני של מקבלי השוברים היה  4,500שקל בלבד ,ורובם לא היו יכולים לממן את
ההכשרה בעצמם.
מנתוני הסקר בעניין ההכשרות המקצועיות העיקריות המתקיימות במסגרת
מסלול השוברים (לוח  ,)3מסתמן כי בקרב הקורסים המובילים יש הכשרה
למקצועות המדורגים בסיכון גבוה למחשוב ,כגון הנהלת חשבונות ,חשבי שכר
ופקידי שכר .עם זאת ,נראה כי בוגרי הקורסים האלה משתלבים בעבודה במקצוע,
וכך גם מרבית מסיימי הקורסים במקצועות בסיכון בינוני למחשוב .לעומת זאת,
מרבית בוגרי הקורסים במקצועות המסווגים בסיכון נמוך למחשוב ,כגון משלחי יד
אקדמיים ,סּפרות ומקצועות הניהול ,דווקא אינם משתלבים בעבודה במקצוע.
השתלבותם בשוק העבודה של בוגרי הקורסים במקצועות המדורגים בסיכון גבוה
למחשוב אינה מפתיעה ,שכן יש לזכור כי התרחיש הרלוונטי עבור מקצועות אלו
הוא עתידי ,ומתייחס לטווח של עשור או שניים .מעבר לכך ,כאמור ,שינויים מבניים
בענפים מסוימים עשויים להשפיע על הביקוש לעובדים ולהוביל דווקא לצמיחה
בתעסוקה באותם ענפים ,גם אם אופי התעסוקה בהם משתנה .השאלה העולה היא
דווקא ביחס לאי השתלבות בשוק העבודה של בוגרי הקורסים במקצועות
המדורגים בסיכון נמוך .כמה הסברים מתקבלים על הדעת בהקשר זה :חוסר
התאמה של מקבלי השוברים למקצועות שהוכשרו אליהם; ייתכן כי יש עודף היצע
של עובדים בכמה מהמקצועות; וכן ייתכן כי מוסדות הלימוד המספקים את
11

12

קורסים העומדים בקריטריונים מסוימים ,ומוסד לימודים מתוך רשימה של מוסדות
מּוּכרים.
הסקר הקיף כ 53-אחוז ממקבלי השוברים בשנים  .2008–2013נמצאה הטיה במענה על
הסקר לכיוון אוכלוסיות חזקות.
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ההכשרה אינם מקנים הכשרה מספקת ,וכך נפגעים סיכויי ההשמה של מסיימי
הקורס.
לוח  20 .3הקורסים המובילים במסגרת מסלול השוברים של לשכת התעסוקה
משלח היד של הקורס

מספר
לומדים

הנהלת חשבונות

315

מקצוע
במחסור
במשק

השתלבות
בעבודה
במקצוע
כן

גבוהה

משלחי יד
אקדמיים אחרים
קוסמטיקה ,איפור ,מניקור

210

לא

נמוכה

199

חלקית

נמוכה

תכנות

191

חלקית

בינונית

משלחי יד חופשיים
וטכניים אחרים
חשבי ופקידי שכר

147

חלקית

נמוכה

145

כן

גבוהה

עובדים בחקלאות,
בבינוי ובתעשייה
מזכירּות רפואית

144

כן

גבוהה

138

כן

גבוהה

גרפיקה

126

v

חלקית

נמוכה

עיצוב אתרים,
תקשורת מחשבים
נהגי אוטובוס

111

v

חלקית

נמוכה

81

v

כן

בינונית

מפעילי מכונות
ונהגים אחרים
סוכנים ושירותים אחרים

81

v

כן

בינונית

77

חלקית

בינונית

מאמנים אישיים
סּפרים

71
66

חלקית
לא

נמוכה
נמוכה

מחסנאים

59

כן

בינונית

סוכני נסיעות

58

חלקית

בינונית

מטפלות בילדים
מקצועות ניהול אחרים

57
40

חלקית
לא

נמוכה
נמוכה

טכנאי ייצור ודומים

39

כן

בינונית

v

* דירוג רמת הסיכון מתבסס על ).Frey and Osborne (2013
מקור :שירות התעסוקה ()2014

רמת הסיכון
של המקצוע*
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כלי אחר המאפשר התמודדות עם השינויים הצפויים הוא עדכון שוטף של
תכניות הלימוד במוסדות האקדמיים ואף בבתי הספר ,כדי לאפשר התאמה של
ההכשרות הנרכשות לקדמה הטכנולוגית בתחום ובשוק העבודה.
לצורך תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים ,ניתן להקים יחידה שתפקידה יהיה
לרכז את הטיפול בתחום באופן שוטף .יחידה זו תעבוד עם מוסדות ההכשרה,
מוסדות אקדמיים ,בתי ספר ,רשות התעסוקה ,יחידות הכשרה בצבא ואף
הסתדרות העובדים ,ארגוני עובדים אחרים ומעסיקים .היחידה תדאג לתיאום
ולעדכון שוטף של כלל הגופים בנוגע לשינויים הצפויים בשוק העבודה בעתיד.

 .6סיכום
פרק זה נועד לאתר מגמות ושינויים הצפויים להתרחש בשוק העבודה העתידי ביחס
לשוק העבודה כיום ,בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות .חשיבותם של המגמות
והשינויים הללו נובעת מהיותם בעלי השפעות נרחבות ומרחיקות לכת על עתיד
המשק כולו.
בפרק הוצגה תמונת מצב של התפלגות התעסוקה בשוק העבודה לפי שלוש רמות
סיכון למחשוב :נמוכה (פחות מ  ,)0.3-בינונית ( )0.3–0.7וגבוהה (מעל  .)0.7על פי
התרחיש הצפוי ,מועסקים המספקים כ 40-אחוז משעות העבודה במשק הישראלי
מצויים בסיכון גבוה להיות מוחלפים במחשבים ובמכונות בטווח של שני עשורים.
מהשוואה בין-לאומית עולה כי המגמה בישראל דומה לזו שבמדינות אחרות ,אם כי
בשוק העבודה הישראלי חלקם של העובדים שמקצועם בסיכון גבוה למחשוב קטן
יחסית.
לצד ממצא זה ,צפוי כי יהיו מקצועות שלא יושפעו מההתפתחות הטכנולוגית
כלל .כפי שמצאו ) ,Autor and Dorn (2013ההתפתחות הטכנולוגית מפחיתה אמנם
את העלות של ביצוע משימות חזרתיות הניתנות לקידוד ולביצוע באמצעות מחשב,
אך היא בעלת השפעה שולית על העלות של משימות שירות הדורשות נוכחות
אנושית.
ח שוב לציין כי ההתפתחות הטכנולוגית אמנם מביאה להיעלמות של מקצועות
משוק העבודה ,אך לצד זאת צפויה כניסה של מקצועות חדשים לשוק ,שיהיו
נחוצים בעקבות התפתחות זו .מחקר שנערך באנגליה ובוויילס מצא כי החדשנות
הטכנולוגית יצרה יותר משרות ממה שהכחידה במהלך השנים ,וכי בסך הכל היא
הביאה לידי הגדלת נתח העובדים בעבודות המתאפיינות בטיפול באחרים ובסיעוד
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על חשבון הקטנת נתח המועסקים בעבודות הדורשות כוח פיזי ( Stewart et al.,
.)2015

עוד עולה מהפרק כי המקצועות העיקריים הנמצאים בסיכון גבוה למחשוב
מאופיינים בחזרתיות ובעבודות ידניות המבוססות על נוהלי ביצוע קבועים ,כגון
עובדי מזכירּות ,מנהלי חשבונות וסוכני ביטוח .לעומת זאת ,המקצועות המצויים
בסיכון נמוך למחשוב מאופיינים ביצירתיות ,ביכולת שכנוע ובאינטליגנציה רגשית
וחברתית – למשל מורים ,מהנדסים ,עובדי ביטחון ורופאים .גם השכלה גבוהה היא
מאפיין משותף של רבים מהמועסקים במקצועות בסיכון נמוך למחשוב ,ומנגד,
השכלה נמוכה נמצאת במתאם עם סיכון גבוה למחשוב .כמו כן ,סיכון גבוה
למחשוב נמצא קשור למקצועות המאופיינים במועסקים צעירים ,גברים לא-יהודים
ובעלי שכר נמוך.
המגמות שנצפו בשנים  1995–2011אכן תואמות את התחזית לירידה בתעסוקה
במקצועות המוגדרים בסיכון גבוה למחשוב .נרשמה ירידה בחלק היחסי של שעות
העבודה במקצועות אלו ,ולצדה עלייה בחלק היחסי של מקצועות המוגדרים בסיכון
בינוני ונמוך למחשוב .עלייה זו נובעת ברובה ממעבר של מועסקים חסרי השכלה
גבוהה למקצועות אלו – ובייחוד למקצועות מתחום השירותים ,המשתייכים
לקטגוריית הסיכון הבינוני למחשוב.
על רקע תמונת המצב שהוצגה והצפי העתידי ,הוצגו אפשרויות מדיניות לפעולות
הנדרשות כדי להתמודד עם השינויים הצפויים :יצירת הכשרות מקצועיות
מותאמות והרחבת השימוש בכלי זה ,עדכון שוטף של תכניות הלימוד בבתי הספר
ובמוסדות אקדמיים ,והקמת גוף שירכז את הטיפול בתחום.

מקצועות בסיכון :מגמות המחשוב בשוק העבודה בישראל

77

נספחים
סיווג המקצועות למשלחי יד ,לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הכינה את "הסיווג האחיד של משלחי היד,"1994 ,
על סמך ההמלצות של ארגון העבודה הבין-לאומי ,כפי שהן מופיעות במפתח הסיווג
הבין-לאומי  ,ISCO-88ולאחר התאמתן למשק הישראלי.
הגדרת משלח יד בסיווג :משלח יד הוא מכלול הפעילויות והעיסוקים שהעובד
מבצע למעשה במקום עבודתו .רמת ההשכלה הנדרשת למילוי משלח יד מסוים
הפכה לעיקרון המרכזי לסיווג .עיקרון זה מתבטא כבר בחלוקת משלחי היד
ל"סדרים" ,לפי סדר יורד של רמת השכלה .יוצא מכלל זה סדר המנהלים ,המסווג
לפי רמת סמכות.
תוכן הסדרים:
סדר  – 0בעלי משלח יד אקדמי :אקדמאים העובדים בשטחי מדעי החיים והטבע,
בהנדסה ,במחשבים ,ברפואה ,בחוק ובמשפט ,במדעי הרוח והחברה ,בחינוך
ובהוראה במוסדות אקדמיים ועל-יסודיים .בעלי משלח יד בסדר זה עוסקים בעיקר
בעריכת מחקרים וביישום שיטות מדעיות ,כפתרון לבעיות שונות בתחומים הנ"ל.
מעובדים כאלו נדרשת רמת השכלה גבוהה הנרכשת בדרך כלל באוניברסיטאות
ובמוסדות אקדמיים מוכרים אחרים.
סדר  – 1בעלי מקצועות חופשיים וטכניים :כולל עובדים המבצעים משימות
עזר טכניות במחקר ,בפיתוח מדעי וביישום ידע מדעי ,כעוזרים לאקדמאים
בתחומים שצוינו בסדר  .0כלולים גם בעלי מקצועות חופשיים כמו ספורטאים,
מעצבים ואנשי דת לא-אקדמאים ,וכן בעלי משלחי יד בהוראה ,ברפואה ובתחומים
אחרים ,שנדרשת מהם השכלה על-תיכונית ולא-אקדמית.
סדר  – 2מנהלים :כולל עובדים המשתתפים בתהליכי קביעת מדיניות ,חוקים
או תקנות ,בקבלת החלטות במישור ממשלתי ולא-ממשלתי ,בניהול ובארגון
מפעלים ומוסדות ובביצוע מדיניות שנקבעה .סדר זה אינו קשור לרמת השכלה.
נעשתה הבחנה בין מנהל שעיקר תפקידו בניהול אדמיניסטרטיבי ,אשר יסווג בסדר
זה ,לבין מנהל שעיקר עבודתו מקצועית ,אשר יסווג בסדר המקצועי המתאים
(לדוגמה :מנהל מחלקה רפואית בבית חולים יסווג כרופא).
סדר  – 3עובדי פקידות :כולל משלחי יד שהפעילויות העיקריות בהם הן תיוק,
אחסון חומר ,ביצוע חישובים והספקת מידע .העובדים מבצעים עבודות מזכירות,
כתבנות ,הפעלת מיכון משרדי וביצוע משימות פקידותיות הקשורות בשירותי דואר,
בטיפול בכספים ובניהול יומני ישיבות .סדר זה כולל גם את הפקידים המפקחים על
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עובדים אלו :הכוונה לפקידים מפקחים שווי סמכות למנהלי מחלקות ,לפי המינוח
הנהוג בנציבות שירות המדינה.
סדר  – 4עובדי מכירות ועובדי שירותים :כולל עובדים העוסקים בתפקידי
מסחר בסיטונות ובקמעונות .הם מבצעים את הקניות ואת המכירות של טובין ושל
שירותים שונים ,או משמשים כמתווכים בין מוכרים לקונים .כן כלולים בסדר
עובדים העוסקים במתן שירותים הקשורים בצרכים היום-יומיים של החברה ושל
המשפחה ,בשירותי הארחה ואוכל ,בסיעוד ובשירותים אחרים.
סדר  – 5עובדים מקצועיים בחקלאות :כולל עובדים המבצעים עבודות
מקצועיות בחקלאות :גידולי שדה וירקות ,מטעים ,בעלי חיים ומשק מעורב; גידול
יערות ושימורם ,דיג וגידול דגים.
סדר  – 6–8עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים:
כולל עובדים בעלי ידע והכשרה מקצועית העוסקים בתהליכי ייצור בתעשייה ובבתי
מלאכה ,באמצעות ציוד משוכלל ,באמצעות מיכון תעשייתי או באמצעות ציוד פשוט
או ידני .כמו כן כלולים כאן ימאים ,נהגים ,עובדי בנייה ועובדי כרייה וחציבה.
סדר  – 9עובדים בלתי -מקצועיים :כולל עובדים בעלי משלחי יד שנדרשת מהם
השכלה ברמה יסודית ,או שלא נדרשת מהם השכלה כלל .הם מבצעים בדרך כלל
עבודות שנדרשים בהן פחות הכשרה וידע מאשר כוח גופני.
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עובדי קבלן בישראל


נעם גרובר
תקציר

השיח הציבורי בישראל עוסק רבות בתופעת עובדי הקבלן :עובדים המועסקים
דרך צד שלישי ,אשר זכויותיהם ותנאי העסקתם לרוב נחותים לעומת עובדים
בהעסקה ישירה .פרק זה יתמקד הן בממדי התופעה והן בשוני המהותי שבין שתי
הקבוצות של עובדי הקבלן – עובדי קבלן כוח אדם ועובדי קבלן שירות .עובדי
קבלן כוח אדם הם אנשים צעירים יחסית לכוח העבודה הישראלי ,והיקף
העסקתם נמצא במגמת ירידה .לעומתם עובדי קבלן שירות הם מבוגרים יותר,
מאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים נמוכים יותר והיקף העסקתם נמצא במגמת עלייה.
חוסר ההבחנה בין שתי קבוצות אלו הוא המקור לתפיסה השגויה כי ממדי
התופעה בישראל יוצאי דופן בהשוואה למקובל בעולם ,והפרק עומד על כלל
ההבדלים ביניהן .בחלקו האחרון עוסק הפרק בפתרונות לבעיות הכרוכות
בהעסקה קבלנית .יש צורך להקטין את הפער בין הזכויות של עובדי הקבע ושל
העובדים הזמניים ,מכיוון שזהו הגורם המרכזי לתעסוקה זמנית או עקיפה .עם
זאת ,יש להימנע מצעדים שיפגעו ביכולת המעסיקים לשכור ולפטר עובדים
בהתאם לנסיבות כלכליות ענייניות ,מכיוון שהדבר עלול להעלות את שיעור
האבטלה דווקא בקרב עובדי הקבלן עצמם.



ד"ר נעם גרובר ,מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי .אני מודה לדן בן-דוד ולאיל קמחי
על הערותיהם המועילות .כמו כן תודתי נתונה למשתתפי מפגש תכנית מדיניות שוק
העבודה במרכז טאוב ,ובעיקר לדליה נרקיס.
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מבוא
נושא עובדי הקבלן בישראל מעורר בציבור רגשות עזים :יש הרואים בתופעה צורה
של עושק ,התנערות של מעסיקים – ובמיוחד של המדינה – ממחויבותם לעובדים
ועקיפה של החוקים להגנת העובדים ,כחלק ממגמה מתמשכת של הפרטה וצמצום
מדיניות הרווחה (ויסברג וביאור  ;2011ברקן .)2014 ,מנגד ,יש הטוענים כי דווקא
קידום חקיקה סוציאלית המקנה לעובדים זכויות והטבות הנחשבות עודפות היא
הגורמת למעסיקים ,בייחוד במגזר הציבורי ,לפנות להעסקה בלתי ישירה ,שאינה
מחייבת אותם להעניק לעובדים את ההטבות האלה (מואב וכהן .)2008 ,יש
המאמינים כי העסקה באמצעות קבלן היא מלכודת עוני ,המונעת מהעובדים תנאים
סוציאליים ,צבירת ותק וביטחון תעסוקתי ,וגם כי חברת הקבלן גם נוטלת לעצמה
נתח משכרם ללא הצדקה .לעומת זאת יש הסוברים כי העסקה קבלנית ממלאת
תפקיד חיובי במשק ,שכן היא מספקת לעסקים גמישות ,מאפשרת לעובדים צעירים
לצבור ניסיון שיוביל אותם לתעסוקה קבועה ,ומסייעת לעובדים מבוגרים ובעלי
כישורי עבודה נמוכים ,שלא מוצאים עבודה אחרת ,לפרוץ את מעגל האבטלה.
מעבר לחילוקי הדעות העקרוניים ,יש בישראל בעיה קשה בהגדרת התופעה
ובאיסוף נתונים לגביה .המונח "עובדי קבלן" הפך לכותרת כללית עבור עובדים
זמניים (בהעסקה ישירה ובלתי ישירה) ,עובדי עמותות המעניקות שירותי כוח אדם
וספקי שירותים שונים ,תוך טשטוש הה בחנה בין עבודה דרך סוכנויות כוח אדם
ובין מיקור חוץ .חוסר בהירות זה ,המוחמר עוד יותר בשל מחסור בנתונים
מסודרים ,מקשה על אומדן ממדי התופעה בארץ והשוואתם למקובל בעולם ,ומוביל
להפרזות ואי דיוקים בהתייחסות אליה.
מטרתו של הפרק היא לספק תמונה של מצב עובדי הקבלן בישראל על בסיס
ניתוח מסודר של הנתונים הקיימים בנושא .על בסיס השוואה בין -לאומית אפשר
לקבוע שאין תימוכין לטענה כי תופעת עובדי הקבלן בישראל גדולה בהיקפה
מהמקובל בעולם .עוד ניתן לראות כי עובדי הקבלן מחולקים לשתי קבוצות – עובדי
קבלן כוח אדם ועובדי קבלן שירות – השונות מאוד זו מזו במאפייניהן הדמוגרפיים.
הקבוצה הראשונה מתאפיינת בריבוי צעירים ועובדים חסרי ניסיון ,ונוטה
להצטמצם בשנים האחרונות .קבוצת עובדי קבלן השירות ,לעומת זאת ,בולטת
במאפיינים סוציו-דמוגרפיים חלשים יחסית ,והעסקתה היא חלק מתופעה רחבה
יותר של התרחבות השימוש במיקור חוץ ובקבלנות משנה תוך העסקת עובדים
זמניים .תופעה זו נובעת ,בין השאר ,מפערים בזכויות הסוציאליות בין עובדי קבע
לעובדים זמניים.
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בסיומו של הפרק מובאות כמה המלצות להתמודדות עם האתגר העומד בפני
קובעי המדיניות בישראל :להשוות בין תנאי העבודה של עובדי הקבע והעובדים
הזמניים מחד גיסא ,ומאידך גיסא לא לפגוע יתר על המידה בגמישות ההעסקה –
צעד שעלול להביא לעליית שיעור האבטלה ,בייחוד בקרב עובדי קבלן שירות .מודל
הביטחון הגמיש ( )Flexicurityהנהוג בצפון אירופה ,המציע גמישות למעסיקים לצד
רשת ביטחון רחבה לעובדים המאבדים את משרתם ,מתווה פתרון אפשרי לבעיה זו.

 .1הגדרת עובדי קבלן
יש הבדלים גדולים בין הגדרת עובדי הקבלן בעולם להגדרתם בישראל .בעולם
מקובל להבחין בין עבודה דרך סוכנות כוח אדם ( ,)agency workאשר מתבצעת אצל
הלקוח ובפיקוחו ,לבין פעילות מיקור חוץ (קבלנות משנה ,(Subcontracting ,שבה
הלקוח רוכש שירותים ,אך אינו מפקח על העבודה ישירות 1.מיקור חוץ יכול
להתבצע אצל הלקוח או במקום אחר ,אולם הדיונים בנושא עובדי קבלן – וכך גם
פרק זה – מתמקדים לרוב בנושא עובדי מיקור חוץ שעובדים אצל הלקוח .כך
למשל ,אם חברה שוכרת מתכנת דרך סוכנות כוח אדם והחברה השוכרת היא
הממונה הישירה על ההנחיה שלו והפיקוח על עבודתו ,המתכנת הוא עובד סוכנות
כוח אדם ( .)agency workerלעומת זאת ,אם חברה משלמת לספקית שירות עבור
שירותי תכנות ,ובמסגרת שירותים אלו מגיע לחברה מתכנת העובד בפיקוח
ובהנחיה של ספקית השירות ,הרי שמדובר במיקור חוץ .להבחנה זו יש חשיבות
רבה ,שכן במקרה של מיקור חוץ אין יחסי העסקה מהותיים בין העובד ובין החברה
שהזמינה את השירות ,והתקנות המפקחות על פעילות סוכנויות כוח אדם אינן
בתוקף ).)International Labour Organization, 2006
באופן דומה ,בישראל חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו1996-
(להלן "חוק קבלני כוח אדם") מבחין בין קבלן כוח אדם ,המקשר בין עובדי קבלן
ללקוחות ("שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו"),
1

ראו את המאמר הראשון באמנת סוכנויות התעסוקה הפרטיות ( )C181של ארגון
העבודה הבין-לאומי ( .)International Labour Organization, 1997ההגדרה באמנה זו
משמשת גם את האיחוד האירופי ) (EC Expert Group, 2011ואת  ,Ciettארגון הגג
העולמי של סוכנויות התעסוקה ,שהוא המקור לחלק ניכר מהנתונים על העסקת עובדי
קבלן בעולם ).(Ciett, 2014

84

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

ובין קבלן שירות המעסיק עובדים ("שעיסוקו במתן שירות [ ]...באמצעות עובדיו,
אצל זולתו") .לפי הגדרת החוק (תוספת שנייה) ,קבלני שירות הם אך ורק מי
שמעניקים שירותים בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון 2.כל יתר עובדי מיקור
החוץ אינם נכללים בחוק קבלני השירות .סעיף 12א' בחוק קובע כי גוף המעסיק
עובד דרך קבלן כוח אדם חייב לשכור אותו ישירות לאחר  9חודשים (עובדי שירותי
סיעוד ומחשוב מוחרגים מחובה זו) ,ולגבי עובדי קבלן שירות אין חובה כזו.
לפי הגדרות החוק ,ניתן לומר כי המונח "עובדי קבלן כוח אדם" מקביל למדי
למונח  agency workersהמקובל בעולם .ההבדל העיקרי בין השניים הוא ההחרגה
של עובדי שירותי סיעוד ,שבעולם נחשבים בדרך כלל לעובדי קבלן כוח אדם ,אולם
לפי החוק בארץ הם אינם נחשבים לעובדי קבלן כוח אדם וגם לא לעובדי קבלן
שירות .עם זאת ,בפועל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה אותם כ"עובדי
קבלן משנה" .יתרה מכך ,אלו שנחשבים בישראל לעובדי קבלן משנה עשויים להיות
מוגדרים בעולם כסוג של עובדי מיקור חוץ או קבלנות משנה .כך לדוגמה ,עובדי
ניקיון המועסקים דרך חברת קבלן ועובדים בפיקוחה ייחשבו לעובדי קבלן שירות
בישראל ,ולעובדי חברת מיקור חוץ או קבלנות משנה באיחוד האירופי )EC Expert
 .)Group, 2011עם זאת ,חשוב להבהיר כי בניגוד למצב בישראל ,גם עבודה בניקיון
או בשמירה תיחשב בעולם  ,agency workכל עוד ההנחיה והפיקוח הישירים על
העובד הם באחריות הלקוח (טל-ספירו.)2014 ,
הבדל נוסף הוא ש באיחוד האירופי עמותה או גוף ציבורי המספקים שירותי כוח
אדם יהיו כפופים לחוקים זהים לסוכנות כוח אדם פרטית ( EC Expert Group,
 , )2011בעוד שבישראל מגוון עמותות ,מוסדות ללא מטרת רווח ותאגידים עירוניים
משמשים כסוכנויות כוח אדם בלא שיהיו כפופים לחוק קבלני כוח אדם (משה,
.)2014
ברור אפוא כי אין זהות בין ההגדרה של כלל עבודת הקבלן בישראל ,הכוללת גם
את קבלני השירות ,ובין ההגדרה של  agency workבעולם ,שאינה כוללת פעילות
מיקור חוץ או קבלנות משנה .אך למרות השוני המהותי השתרשה בישראל
ההשוואה בין היקפי כלל עבודת הקבלן במדינה להיקפי ה agency work-בעולם.
התוצאה היא הפרזה משמעותית בממדי התופעה בישראל ביחס לעולם ,ותפיסה
מוטעית שלפיה שיעור עובדי הקבלן בישראל הוא הגבוה בעולם ,ובהפרש גדול
2

חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1951-כולל הגדרה רחבה יותר ,שלפיה קבלן שירות
הוא "מי שעיסוקו במתן שירות ,באמצעות עובדיו ,אצל זולתו".
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(למשל ישיב ;2011 ,ויסברג וביאור ;2011 ,ברקן .)2014 ,לעומת זאת ,ההבדל בנושא
הסדרת פעילות העמותות והתאגידים העירוניים שהוזכר לעיל מביא דווקא
להערכת חסר של התופעה בישראל .כדי לערוך השוואה בת קיימא ,יש להשוות את
שיעורי ה agency workers-בעולם לנתונים על עובדי קבלן כוח אדם בלבד ,ללא
עובדי קבלן שירות – כפי שיפורט בסעיף .2
תרשים  1ממחיש את החפיפה ואת השוני בין הגדרות עובדי הקבלן השונים
בישראל ובעולם .מהשוואה זו עולות כמה נקודות בולטות:
א .בישראל ענף שירותי מטפלי הבית (סיעוד) מוחרג בחוק מקטגוריית קבלני
כוח אדם ,כדי לא לחייב יחידים המעסיקים מטפלים דרך חברות כוח אדם
לשכור אותם ישירות לאחר  9חודשים .למרות זאת ,ניתן לטעון כי עובדי
הסיעוד משתייכים לקטגוריה זו מבחינת מאפייני ההעסקה ,מכיוון
שהמטפלים עובדים בפיקוח ישיר של הלקוחות .לצד זאת ,במקרים רבים
הלקוח משלם למטפל ישירות נוסף לתשלום דרך חברת הסיעוד ,והזכאים
לגמלת שירותי סיעוד מהביטוח הלאומי אף זכאים לקבלה בכסף לשם
תשלום ישיר למטפל – משמע חלק מהם פשוט מועסקים ישירות ,ללא תיווך
של חברה 3.לפיכך ,אין זה נראה מוצדק להוסיף את כל העובדים בענף
שירותי מטפלי בית לקטגוריית עובדי קבלן כוח אדם לצורכי השוואה בין -
לאומית של התופעה.
ב .עובדי עמותות המשמשות כסוכנויות כוח אדם (למשל תאגידים עירוניים
המאפשרים העסקה עקיפה של מורים) אינם נחשבים בחוק לעובדי קבלן
כוח אדם ,אך שייכים לקבוצת ה agency workers-מבחינת מאפייני
העסקתם .כמו כן נכללים בקטגוריה זו גם עובדי הניקיון והשמירה
(והסיעוד) העובדים בהנחייתו ובפיקוחו של לקוח הקצה ,אך נחשבים לעובדי
קבלן שירות מכוח החוק בישראל.
ג.

3

כאמור ,החוק בישראל כולל בהגדרת "עובדי קבלן שירות" רק עובדים
בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון ,ופרק זה מונה עמם גם עובדים
בתחום שירותי הסיעוד ,כנהוג לפי שיטות שונות ולפי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .עם זאת ,ההגדרה הבין-לאומית של עובדי מיקור חוץ
(קבלנות משנה) רחבה יותר מההגדרה הישראלית וכוללת גם תחומים

נראה שאפשרות ההעסקה הישירה מנוצלת רק בכעשירית מהמקרים (ברודסקי ואחרים,
.)2013
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נוספים – למשל עובדי הסעדה ,או עובדים המספקים שירותים ללקוח
הקצה ללא נוכחות פיזית במקום העבודה (לדוגמה עובדי שירות לקוחות
או מנהלי חשבונות).
תרשים 1

סוגי העסקה עקיפה בישראל ובעולם

agency workers

* אף שחוק קבלני כוח אדם אינו מגדיר עובדי סיעוד בעובדי קבלן,
בפועל הם נחשבים לרוב לעובדים כאלו.

מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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זרקור :עובדי קבלן במערכת החינוך
במגזר הציבורי בישראל קיימת תופעה של העסקה דרך עמותות ,המתפקדות במידה
רבה כחברות כוח אדם .תופעה זו ניכרת במיוחד במערכת החינוך 85 .אחוז משעות
ההוראה בחינוך היסודי בשנים  2001–2009מומנו ישירות מכספי משרד החינוך ,ו -
 15אחוז מכספי גורמים אחרים (בלס ואחרים .)2010 ,לפחות חלק מתוך 15
האחוזים הללו כנראה היו שעות עבודה של "מורי קבלן" ,כלומר מורים שאינם
מועסקים ישירות במשרד החינוך .על פי וורגן ( ,)2014בבדיקה של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה נמצאו כ  18-אלף מורים ( 14אחוז מסך המורים) שאינם מדווחים
בקובצי משרד החינוך ,וחלקם ככל הנראה מועסקים באמצעות גופים מתווכים .עם
זאת ,על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2013רק כ 3,400-שכירים מתחום
החינוך הצהירו שהם מקבלים שכר מחברת כוח אדם .יש כמה הסברים אפשריים
לחוסר ההתאמה הזו בין הנתונים .ייתכן שהמורים אינם רואים את החברה
המעסיקה אותם כחברת כוח אדם ,מכיוון שזו מתמחה בחינוך .אפשרות נוספת היא
שחלק מן המורים מועסקים דרך עמותות ,שאינן נחשבות לחברות כוח אדם לצורכי
הסקר.
מורי הקבלן בישראל מועסקים בעיקר במסגרות של תכניות העשרה ארציות,
הנסקרות אצל בר גיורא ואחרים ( ,)2011ושל עמותות הקשורות במקרים רבים
לרשויות מקומיות 4.לוח  1סוקר את העס קת מורי הקבלן דרך תכניות ההעשרה
הארציות.
יש לציין כי במקרים רבים מדובר בהיקפי משרה קטנים יחסית ,וכי חלק ניכר
ממורי הקבלן גם מועסקים רשמית במערכת החינוך ,ומשלימים הכנסה בעבודה לפי
שעות במסגרת תכניות אלו .עם זאת ,היות שמורים אלו עובדים בפיקוח ובהנחיה
של בית הספר שהם עובדים בו ,ולא של החברה או העמותה המעסיקות אותם,
לצורך ההשוואה הבין-לאומית יש לסווג את עבודתם כעבודה דרך סוכנות כוח אדם
(.)agency work
(המשך בעמ' הבא)

4

וורגן ( )2014מוצא כי בירושלים ,תל אביב-יפו ,ראשון לציון ,רמת גן ,הרצליה ובאר
טוביה היו בין  1,500ל 2,000-מורי קבלן שהועסקו על ידי הרשויות המקומיות ,עמותות
או חברות כוח אדם המתמחות בחינוך .הקשיים באיסוף מידע כולל על תופעה זו
נסקרים אצל משה (.)2014
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לוח  .1תכניות ארציות המעסיקות מורי קבלן
מספר
מורים
3,807

תכנית

מימון

צורת העסקה

קרב

משרד החינוך ,הרשות
המקומית ,ההורים
וקרן קרב*

זכיין מעסיק מורים בשכר
שעתי או חוזים אישיים

היל"ה

משרד החינוך

זכיין מעסיק מורים בשכר
שעתי ומנחים בחוזה אחיד

1,600

חומש

תקציב מדינה ייעודי

זכיין מעסיק מורים בשכר
שעתי ,לרבות תנאים
סוציאליים

3,500

מיל"ת

 65%משרד החינוך,
 25%עירייה ו 10%-
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/3/37/HoraotKeva/K-2012-10-1-3-7-71.htm

מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :בר גיורא ואחרים2011 ,

 .2היקפי ההעסקה דרך חברות כוח אדם בארץ ובעולם
העבודה דרך סוכנויות כוח אדם ( )agency workנהוגה במדינות רבות בעולם .יש
שתי דרכים למדידת היקף התופעה :שיעור עובדי כוח האדם מתוך סך המועסקים,
או שיעור החדירה ( – )penetration rateמדד המייצג את אחוז שווה ערך המשרות
המלאות הכולל ( )FTE – Full Time Equivalentsשל עובדי כוח אדם מתוך סך
המועסקים במדינה .כך למשל שני עובדי כוח אדם המועסקים כל אחד בחצי משרה
יהיו שקולים לעובד אחד במשרה מלאה; אם יש במשק מאה עובדי כוח אדם בחצי
משרה ו 50-עובדים רגילים במשרה מלאה ,שיעור החדירה של עובדי כוח אדם יהיה
שליש ( 50משרות מלאות של עובדי כוח אדם חלקי  150עובדים – מספר המועסקים

עובדי קבלן בישראל

89

במשק) .לעומת זאת ,מדד שיעור מתוך סך המועסקים אינו מתייחס להיקף
המשרה ,לכן שיעור עובדי כוח אדם מתוך סך המועסקים בדוגמה הקודמת יהיה
שני שלישים ( 100עובדי כוח אדם מתוך  150מועסקים) .מדוגמה זו ברורה ההטיה
הנוצרת מהשוואת שיעור עובדי הקבלן מתוך סך המועסקים בישראל לשיעור
החדירה בעולם ,כפי שנעשה בכמה מאמרים ,וראוי לבחון גם את התמונה
5
המתקבלת מהשוואת שיעורי החדירה.
נתונים על שיעור החדירה של  agency workבעולם זמינים דרך  ,Ciettארגון הגג
הבין-לאומי של חברות כוח האדם (ואלו גם הנתונים המשמשים את ארגון העבודה
הבינלאומי ,ה .)ILO-בישראל המקור העיקרי לנתונים על תופעת עובדי הקבלן
לסוגיהם הוא סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .בעזרת נתוני
הסקר ניתן לאמוד את מספרם של המועסקים באמצעות חברות כוח אדם
(ה מוגדרים בחוק כעובדי קבלן כוח אדם) ,ואת מספרם של המועסקים בענפי
שירותי השמירה ,האבטחה והני קיון (המוגדרים בחוק כעובדי קבלן שירות) ,וכן
בענף שירותי מטפלי בית (שירותי סיעוד).
בתרשים  2מוצג שיעור החדירה של עובדי הקבלן בהשוואה בין -לאומית.
הנתונים עבור עובדי קבלן בישראל (בחלוקות שונות לפי סוג ההעסקה) חושבו באופן
תואם לנתוני שאר המדינות (שיעור המשרות המלאות ,המתקבל מסיכום כלל חלקי
המשרות ,מתוך סך המועסקים) 6.כפי שניתן לראות בתרשים  ,2כאשר מביאים
בחשבון רק את עובדי קבלן כוח האדם ,שכאמור דומים במאפייניהם לקבוצת ה -
 agency workersבעולם ,שיעור החדירה בישראל אינו גבוה במיוחד ביחס למדינות
אחרות ועומד על  0.62אחוז – לעומת כ 1.9-אחוזים בארצות הברית ,כ 1.5-אחוזים
ביפן ו 1.05-אחוזים בממוצע עולמי ,למשל .גם אם מוסיפים לכך את כל העובדים
בשירותי סיעוד עדיין מתקבל שיעור חדירה של  1.48אחוז בלבד (אומדן "ישראל
5

6

מכיוון ששיעור גדול יחסית מעובדי הקבלן מועסקים במשרה חלקית ,שיעור החדירה
נמוך בדרך כלל משיעור העובדים מתוך המועסקים .ראו לדוגמה ישיב ( ,)2011ויסברג
וביאור (.)2011
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2011ב 2011-ממוצע שעות העבודה
השבועיות לעובד במשרה מלאה היה קרוב ל 45-שעות .מסיכום השעות השבועיות של
עובדי הקבלן לסוגיהם וחלוקה בממוצע השעות למשרה מלאה מתקבל כי משרות עובדי
כוח אדם הסתכמו ב 18,654-משרות מלאות ,משרות עובדי סיעוד הסתכמו ב26,208-
משרות מלאות ומשרות עובדי שמירה וניקיון הסתכמו ב 51,887-משרות מלאות .חלוקת
מספרים אלו במספר המועסקים ב ,2011-כ 3-מיליון איש ,מביאה למספרים המוצגים
בתרשים .2

90

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

 ,)"2שאינו גבוה במיוחד בהשוואה בין-לאומית .היות שכאמור רק חלק מעובדי
הסיעוד מתאימים להגדרה  ,agency workersמכיוון שהם עובדים בהנחייתו הישירה
של הלקוח אולם חלקם מקבלים שכר ישירות מהלקוח ,יש להוסיף רק את חלקם
להשוואה זו .לפיכך ,סביר כי שיעור החדירה האמיתי של ה agency work-בישראל
נמצא בין  0.62אחוז (אומדן "ישראל  )"1ובין  1.48אחוז (אומדן "ישראל  ,)"2ואינו
7
יוצא דופן בהשוואה לעולם.
לעומת זאת ,כאשר משווים את שיעור החדירה של כלל עובדי הקבלן בישראל,
הכולל בתוכו הן עובדי קבלן כוח אדם והן עובדי קבלן שירות (אומדן "ישראל "3
בתרשים  )2לשיעור החדירה של  agency workבמדינות העולם ,מתקבל כי תופעת
עובדי הקבלן בישראל רחבה ביחס לכל המדינות למעט דרום אפריקה והממלכה
המאוחדת (בריטניה וצפון אירלנד) .אולם כאמור השוואה זו שגויה ,מכיוון שהמושג
 agency workאינו כולל עובדי מיקור חוץ וקבלנות משנה ,המקבילים לעובדי קבלן
שירות בארץ .למעשה ,ארגון  Ciettמבדיל במפורש בין שירותי כוח אדם ובין
שירותים כגון חשבונאות ,שמירה וניקיון ).(Ciett, 2014

7

הוספת עובדי עמותות המספקות שירותי כוח אדם (לא כולל עמותות המספקות שירותי
מיקור חוץ /קבלנות משנה) יכולה להוסיף כמה אלפים בודדים של משרות מלאות.
מכיוון שאחוז חדירה שקול לכ 30-אלף משרות מלאות (חישובי המחבר על פי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,)2011 ,נראה כי לא יהיה בכך לשנות מהותית את האומדן.
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תרשים 2

שיעור החדירה* של עבודה דרך חברות כוח אדם
השוואה בין-לאומית2011 ,
0.12%
0.13%
0.27%
0.28%
0.34%
0.40%
0.45%
0.48%
0.57%
0.62%
0.71%
0.82%
0.91%
0.97%
0.98%
1.05%
1.07%
1.25%
1.40%
1.48%
1.48%
1.63%
1.73%
1.79%
1.93%
2.01%
2.04%
2.20%
2.50%
2.57%
2.82%
3.20%
3.58%
7.23%

* שיעור שווה ערך המשרות המלאות ( ,)Full Time Equivalentsהמתקבל מסיכום
כלל חלקי המשרות וחלוקה בסך כוח העבודה.
מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס; )Ciett (2013

הדרך השנייה לאמוד את היקף העסקת עובדי הקבלן במדינות השונות היא
בחינת שיעור המועסקים דרך חברות כוח אדם מתוך סך המועסקים .נתונים אלו
משמשים את ארגון ה ,OECD-ומוצגים בתרשים  .3כאשר בוחנים אך ורק את
העובדים דרך חברות כוח אדם בישראל ,שיעורם מתוך כלל המועסקים נמוך
יחסית :כ 0.8-אחוז (אומדן "ישראל  "1בתרשים  .)3שיעורם הגבוה של עובדי
הסיעוד (כ  1.7-אחוז) מביא את ישראל לסך גבוה יחסית של כ 2.4-אחוזים (אומדן
"ישראל  , )"2הממקם את ישראל בין צרפת לספרד – אולם כאמור אין זה מוצדק
להגדיר את כל עובדי הסיעוד כעובדי כוח אדם .הכללת עובדי קבלן השירות,
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המועסקים בשירותי האבטחה והניקיון ,מביאה לאומדן מופרז עוד יותר של 4.9
אחוזים (אומדן "ישראל . )"3
אם כן ,גם כאן נראה כי תופעת העבודה דרך חברות כוח אדם אינה יוצאת דופן
בממדיה ביחס לעולם ,ורק ההכללה השגויה של עובדי קבלן שירות בהשוואה זו היא
המביאה לתפיסה הבלתי מדויקת בנושא זה 8.יש לסייג ולומר כי נראה שנתוני סקר
כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוללים עובדים זרים באופן חלקי
9
ביותר.

8

9

מכיוון שמדובר בהגדרה ישראלית ייחודית ,אין בנמצא נתונים על "עובדי קבלן שירות"
בשאר מדינות העולם .בהנחה שמדובר בעובדים בתעסוקה זמנית ,הם כלולים בנתוני
העובדים הזמניים המובאים בנספח (אין נתונים לגבי עובדים זמניים בישראל).
על פי רשות האוכלוסין וההגירה ( ,)2012בשנת  2011היו בישראל מעל  52אלף עובדים
זרים בסיעוד ,רובם מהפיליפינים ,אך בסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה מופיעים בשנה זו רק כ 3,700-מועסקים בסיעוד שמוצאם מאסיה (לא
כולל מדינות ברית המועצות לשעבר ,ארצות ערב ואיראן) .היות ששיח המדיניות
בישראל מתמקד בעיקר בעובדי הקבלן הישראלים ,פרק זה אינו מנסה לאמוד את
הערכת החסר של העובדים הזרים בתחום הסיעוד .בעוד שמחקרים שונים מצביעים על
ייצוג גבוה למהגרים בקרב ה agency workers-באירופה ,אין במדינות אלו נתונים לגבי
עובדים זרים שאינם מהגרים (חסרי אזרחות או תושבות ,האמורים לחזור למדינת
מוצאם בסוף תקופת העבודה) ,ונראה כי היקף התופעה ברוב מדינות המערב מצומצם
יחסית.
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תרשים 3

שיעור המועסקים דרך חברות כוח אדם
מתוך כלל המועסקים*
0.0%
0.0%
0.2%
0.2%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
0.9%
1.0%
1.1%
1.1%
1.1%
1.3%
1.4%
1.5%
1.7%
1.8%
1.8%
1.9%
2.1%
2.1%
2.2%
2.3%
2.4%
2.7%
2.8%
2.9%
4.9%
5.3%

* ( 2011ישראל) וממוצע ( 2011–2012שאר המדינות)
מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"סOECD ,

 .3מספר עובדי הקבלן בישראל
על פי סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ניתן להעריך כי בשנת
 2000היו בארץ כ 57-אלף עובדי קבלן כוח אדם (עובדים המקבלים את שכרם דרך
חברות כוח אדם) וכ 75-אלף עובדי קבלן שירות (עובדים בענפי השמירה ,האבטחה,
הניקיון והסיעוד) .בחישוב נתונים אלו יש להביא בחשבון כמה מגבלות של הסקר.
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ראשית ,כאמור חוק קבלני כוח אדם מגדיר קבלן שירות אך ורק מי שעיסוקו במתן
שירות בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון ,אולם מבחינה מתודולוגית יש להחשיב
את כלל העובדים בחברות העוסקות במתן שירות אצל הלקוח (כגון שירותי מחשוב,
הסעדה וסיעוד) כעובדי קבלן שירות .שנית ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נוהגת
לסווג את העובדים בענפי השמירה ,האבטחה ,הניקיון והסיעוד כעובדי קבלן
משנה 10,אולם למרבה הצער הנתונים אינם מספקים תמונה ברורה לגבי שאר
הענפים 11.כמו כן ,אין אפשרות לדעת מי מבין העובדים בענפים אלו עובד בהנחיה
ובפיקוח של הלקוח (ולכן צריך להכלל מתודולוגית בקטגוריית  ,)agency workומי
מבין עובדי ענף שירותי הסיעוד אכן מקבל את רוב משכורתו דרך חברת כוח אדם.
כפי שניתן לראות בתרשים  ,4עד שנת  2007היה קיפאון יחסי במספרם של
עובדי קבלן כוח אדם (כ 50,000-ב )2007-לצד עלייה במספר עובדי קבלן השירות (כ -
 112,000בשנת  .)2007החל משנת  – 2008עת נכנס לתוקף סעיף 12א' בחוק קבלני
כוח אדם ,האוסר להעסיק עובד קבלן כוח אדם לתקופה העולה על  9חודשים – ניתן
לראות ירידה חדה ורציפה במספר עובדי קבלן כוח אדם בישראל ,עד לכ 23,000-
עובדים מועסקים ב( 2011-פחות ממחצית ביחס ל .)2007-במקביל ניכר המשך
העלייה במספר עובדי קבלן שירות ,עד לכ  124,000-עובדים מועסקים ב.2011-

10

11

החל מ 2013-גם העובדים בתחום "שירותי תמיכה משולבים למתקנים" מסווגים
כעובדי קבלן משנה (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2013 ,
ראו פלדמן ( )2014לגבי הבעייתיות בשימוש בנתונים הקיימים לקבלת אומדן על ממדי
תופעת עובדי הקבלן במשק הישראלי.
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תרשים 4

מספר עובדי קבלן לפי סוג העסקה2000–2011 ,
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מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

מזרחי ( )2007זיהתה מגמה של ירידה במספר עובדי קבלן כוח האדם במשרדי
הממשלה ,ועלייה מקבילה במספר עובדי קבלן שירות .היא מייחסת אותה למגבלות
על העסקת עובדי קבלן כוח אדם בשירות הציבורי ,הדומות לאלו שהטיל החוק ב -
 ,2008אך קדמו להן.
כפי שניתן לראות בתרשים  ,5החלת מגבלות אלו על כלל המשק הביאה לירידה
קלה בשיעור כלל עובדי הקבלן מתוך סך המועסקים ,מכ 6-אחוזים בשנת 2000
למעט פחות מ 5-אחוזים ב .2011-ירידה זו נובעת מהירידה החדה בשיעור עובדי
קבלן כוח אדם ,מכ 2.6-אחוז בשנת  2000לפחות מ 0.8-אחוז ב ,2011-שכן שיעור
עובדי קבלן השירות דווקא עלה בחצי נקודת אחוז במהלך העשור האחרון.
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תרשים 5

עובדי קבלן בישראל
כאחוז מסך המועסקים2000–2011 ,
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מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

ברור אפוא שהחוקים והתקנות השפיעו על מסגרת יחסי העבודה של עובדי קבלן
כוח אדם ועובדי קבלן שירות באופן שונה בתכלית .שיעורם של עובדי קבלן כוח
האדם ירד משמעותית בעשור האחרון ,אם עקב הירידה בכדאיות העסקתם ואם
עקב קליטתם המואצת בהעסקה ישירה אצל המעסיק בפועל .לעומת זאת ,שיעורם
של עובדי קבלן שירות דווקא עלה במקצת .התוצאה היא שינוי משמעותי ביותר
ביחס בין שתי הקבוצות :בשנת  2000היוו עובדי קבלן שירות כ 57-אחוז מסך עובדי
הקבלן ,ושיעורם עלה עד ל 84-אחוז בשנת .2011
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 .4מאפיינים של עובדי קבלן כוח אדם ועובדי קבלן שירות
מעבר לחלוקה המתודולוגית בין עובדי קבלן כוח אדם לעובדי קבלן שירות ,יש
הבדלים מהותיים בפרופיל החברתי-כלכלי של העובדים המשתייכים לשתי
הקבוצות.
גיל
בהכללה agency workers ,בעולם מאופיינים כעובדים צעירים יחסית ,והעבודה דרך
סוכנות כוח אדם מאפשרת להם לצבור ניסיון בשוק העבודה ומהווה שלב בדרך
למציאת עבודה ארוכת טווח 61 .אחוז מהעובדים בקבוצה זו בעולם הם מתחת לגיל
 ,30ו  68-אחוז מהם היו מובטלים לפני תחילת העסקתם בסוכנות כוח אדם – אך
רק  32אחוז נותרו מובטלים לאחר סיום העסקתם הזמנית ( .)Ciett, 2014רוב ה -
12
 agency workersבעולם מועסקים במגזרי הייצור ( 33אחוז) והשירותים ( 38אחוז).
גם בישראל עובדי קבלן כוח האדם צעירים בממוצע מעובדי קבלן השירות .כפי
שניתן לראות בתרשים  ,6בשנת  2011היה הגיל החציוני בקרב כלל המועסקים 39
שנים (גיל ממוצע :כ 40.7-שנים) .גילם החציוני של עובדי קבלן כוח אדם עמד על ,33
כלומר נמוך ב  6-שנים מכלל המועסקים (גיל ממוצע :כ 36.5-שנים) .לעומת זאת
גילם החציוני של עובדי קבלן השירות היה גבוה מהממוצע ב 7-שנים ,ועמד על 46
שנים ב ( 2011-וגילם הממוצע – על כ.)44.5-

12

שאר הענפים הם בניין ( 9אחוזים) ,מנהל ציבורי ( 7אחוזים) ,חקלאות ( 3אחוזים)
ואחרים ( 10אחוזים) ).(Ciett, 2014
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תרשים 6

גיל ממוצע וחציוני לפי סוג העסקה2011 ,

46.0
36.5

39.0

44.5

40.7

33.0
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בבחינה של התפלגות סוגי ההעסקה לפי קבוצות גיל (תרשים  )7ניתן לראות
בבירור כי עובדי קבלן כוח אדם מרוכזים בגילים הצעירים 26.4 :אחוז מהם בני 25
או פחות ,לעומת  9.6אחוזים מבין עובדי קבלן השירות ו  10.4-אחוז מבין כלל
המועסקים .לעומתם ,עובדי קבלן שירות מרוכזים בקבוצות הגיל המבוגרות23.8 :
אחוז מהם בגילי ( 55–64לעומת  10.3אחוזים מעובדי קבלן כוח האדם ו 14.5-אחוז
בקרב כלל המועסקים) ,ו  6.3-אחוזים מהם בני  65ומעלה (לעומת  2.4אחוזים
מעובדי קבלן כוח האדם ו 3.3-אחוזים בקרב כלל המועסקים).
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תרשים 7

התפלגות המועסקים לפי גיל וסוג העסקה2011 ,
65+

6.3%

55-64

23.8%

45-54

22.6%

35-44

17.4%

25-34

20.4%

3.3%
14.5%

2.4%

10.3%

17.4%

19.7%
16.3%

25.2%
27.2%

26.8%
26.4%
9.6%

10.4%

מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

רמת השכלה
גם בהשכלה יש הבדלים ברורים בין קבוצות העובדים .בתרשים  8ניתן לראות כי
בעוד שממוצע שנות הלימוד בקרב כלל המועסקים גדל בהדרגה בשנים האחרונות,
בקרב עובדי הקבלן אין מגמת גידול ברורה .עובדי קבלן כוח אדם משכילים יותר
בממוצע מעובדי קבלן השירות (ההפרש מובהק סטטיסטית) ,אולם גם הם משכילים
פחות מכלל המועסקים ,ונראה כי הפער בהשכלה בין עובדי הקבלן לשאר
המועסקים הולך וגדל לאורך השנים.
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תרשים 8

מספר שנות לימוד ממוצע לפי סוג העסקה2000–2011 ,
14.0
13.5
13.0
12.5

12.0
11.5
11.0
10.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

גם בחלוקה לרמות השכלה ניתן לראות כי עובדי קבלן שירות משכילים פחות
בממוצע מעובדי קבלן כוח אדם ,וכי אלו בתורם משכילים פחות מהמועסקים
שאינם עובדי קבלן (תרשים .)9
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תרשים 9

התפלגות המועסקים לפי רמת השכלה וסוג העסקה2011 ,
19.8%

14.6%

33.9%

63.2%
63.3%
54.8%

11.3%

16.9%

22.2%

* תואר ראשון ומעלה.
** סיימו תיכון (עם או בלי בגרות) /לימודי תעודה /אחר.
*** סיימו בית ספר יסודי /אין תשובה /אין תעודת סיום /לא ידוע.
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עם זאת ,אין לפרש באופן דומה את הפער בהשכלה הממוצעת בין עובדי קבלן
כוח אדם ועובדי קבלן שירות לכלל המועסקים ,שכן עובדי קבלן כוח אדם צעירים
יותר ומסוגלים להדביק את הפער הזה ,בעוד שהדבר נכון פחות לגבי עובדי קבלן
שירות .כפי שתרשים  10מראה ,שיעור הסטודנטים בין עובדי קבלן השירות (7.9
אחוזים בממוצע בשנים  )2000–2011בדרך כלל נמוך משיעורם בין כלל המועסקים
( 9.2אחוזים בממוצע) ,ואילו שיעורם בין עובדי קבלן כוח אדם היה לרוב גבוה
משמעותית ( 11.9אחוז בממוצע באותן שנים).
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תרשים 10

שיעור הסטודנטים בכוח העבודה2000–2011 ,
לפי סוג העסקה
14%

12%

10%

8%

6%

4%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

הפערים בין שיעור הסטודנטים בכל סוג העסקה נובעים ישירות משיעור
הצעירים בכל קבוצה :גבוה יחסית בקרב עובדי קבלן כוח אדם ונמוך יחסית בקרב
עובדי קבלן שירות (תרשים  6לעיל) .לראיה ,כאשר בוחנים את שיעור הסטודנטים
בכל סוג העסקה לפי קבוצות הגיל השונות בנפרד ,מתברר כי שיעור הסטודנטים
בקרב עובדי קבלן כוח אדם אינו גבוה במיוחד .לעומת זאת ,מעניין לציין את
שיעורם הגבוה במיוחד של הסטודנטים בקרב עובדי קבלן שירות בגילי 25–34
(תרשים  .)11רובם המכריע של סטודנטים אלו עובדים בשמירה ואבטחה ,כפי
שמראה לוח .2
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תרשים 11

שיעור הסטודנטים בכוח העבודה2011 ,
לפי גיל וסוג העסקה
28.6%
25.9%

20.7%

21.3%

16.5%
12.8%

4.5%
3.2%

0.0% 0.3%

1.6%

45+

0.5%

35-44

25-34
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לוח  .2משלחי יד עיקריים בקרב עובדי קבלן שירות2011 ,
גילאי  ,34–25לפי סטטוס לימודים

משלח יד
סיעוד
שמירה ואבטחה
ניקיון
אחר
סה"כ

שיעור עובדי קבלן שירות
לא-סטודנטים
סטודנטים
24.0%
8.1%
38.9%
77.2%
19.2%
1.9%
17.9%
12.8%
18,046
7,203
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מאפיינים דמוגרפיים
עוד מאפיין של קבוצת עובדי הקבלן הוא שיעור גבוה של נשים ועולים – שתי
קבוצות שנחשבות לחלשות יחסית מבחינה תעסוקתית .בתרשים  12ניתן לראות כי
שיעור הנשים בקרב כלל המועסקים נמצא במגמת עלייה ,בדומה למגמה בעולם
המפותח (קמחי .)2012 ,בקרב עובדי הקבלן שיעור הנשים דווקא ירד לעומת תחילת
העשור הקודם ,אך הוא עדיין גבוה מאשר בקרב כלל המועסקים – בייחוד בקבוצת
עובדי קבלן השירות ,אשר נכון לשנת  2011מנתה  57.4אחוז נשים.
תרשים 12

שיעור הנשים בכוח העבודה2000–2011 ,
לפי סוג העסקה
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בקרב ה agency workers-בעולם יש דווקא רוב גברי ( 54אחוז) ,אולם היחס
המספרי בין המינים משתנה באופן משמעותי בין המדינות .על פי רוב ,במדינות
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שבהן  agency workersמרוכזים במגזר השירותים ,כמו בישראל 13,יש רוב נשי,
ובמדינות שבהן רבים מעובדי הקבוצה מועסקים בייצור יש רוב גברי ).(Ciett, 2014
בשונה משיעור הנשים ,שיעור העולים (מועסקים שלא נולדו בישראל) נמצא
דווקא בירידה מתמדת ,עקב היציאה ההדרגתית של עולי שנות התשעים מברית
המועצות לשעבר ממעגל העבודה .בשנים  2000–2011צנח שיעור העולים בקרב כלל
המועסקים מ 41-ל 32.3-אחוז ,ירידה של כ 21-אחוז (תרשים  .)13שיעור העולים
בקרב עובדי הקבלן נמצא במגמת ירידה מקבילה ,אך הוא נשאר גבוה יחסית .בקרב
עובדי קבלן כוח אדם ירד שיעור העולים מ 53.8-אחוז בשנת  2000ל 42.8-אחוז ב -
 .2011שיעור העולים בקרב עובדי קבלן השירות גבוה יותר ,וקצב ירידתו מתון
בהרבה :ב 2000 -עמד שיעור זה על  65.4אחוז ,והוא ירד ל  61.4-אחוז ב – 2011-
כמעט כפול משיעורם בקרב כלל המועסקים באותה שנה ,שעמד על  32.3אחוז.
תרשים 13

שיעור העולים בכוח העבודה2000–2011 ,
לפי סוג העסקה
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13

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2011בשנת  2011כ 8,000-מתוך כ 23-אלף
עובדי קבלן כוח אדם עבדו בענפי התעשיה ,החקלאות והבניין ,והשאר עבדו בענפי
השירותים למיניהם (פרטיים וציבוריים כאחד).
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היקף המשרה
מאפיין נוסף של עובדי הקבלן הוא היקפי משרה נמוכים יחסית 14.בעוד שבקרב כלל
המועסקים ממוצע שעות העבודה השבועי בשנת  2011היה קרוב ל  41-שעות ,עובדי
קבלן כוח אדם עבדו כ 39-שעות בשבוע בממוצע ,ועובדי קבלן שירות – כ 32.5-שעות
(תרשים  .)14מעניין לראות כי המגמות בתחום זה שונות בכל קבוצה :בקרב כלל
המועסקים יש מגמת ירידה בשעות העבודה ,בקרב עובדי קבלן כוח אדם קשה
לראות מגמה ברורה ,ואילו בקרב עובדי קבלן שירות יש מגמה כללית של עלייה (אם
כי המגמה התהפכה החל משנת  .)2008עקב כך פער השעות בין כלל המועסקים ובין
עובדי קבלן השירות הצטמצם במקצת ,מכמעט  11שעות עבודה שבועיות בשנת
 2000לכ 8-שעות ב.2011-
תרשים 14

ממוצע שעות עבודה שבועיות לפי סוג העסקה2000–2011 ,
42

40
38
36
34

32

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

30

מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס

14

גם ברוב המכריע של המדינות המפותחות  agency workersעובדים פחות שעות מבעלי
משרות קבועות ).(Ciett, 2013
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ההפרשים בהיקף שעות העבודה ניכרים גם בהיקפי המשרה .בשנת  2011היה
שיעור עובדי קבלן כוח האדם העובדים במשרה מלאה ( 77.4אחוז) קרוב יחסית
לשיעור בקרב המועסקים שאינם עובדי קבלן ( 83.9אחוז) .שיעור עובדי קבלן
15
השירות העובדים במשרה מלאה נמוך בהרבה 53.7 :אחוז.
הסיבות לתעסוקה חלקית
תרשים  15מציג את הסיבות השונות לעבודה במשרה חלקית בקרב עובדים בסוגי
ההעסקה השונים .ניתן לראות כי הסיבה המובילה לתעסוקה חלקית בקרב
העובדים בהעסקה ישירה היא לימודים ( 25.8אחוז) .בקרב עובדי קבלן כוח אדם
שיעור המונים לימודים כסיבה לעבודה במשרה חלקית נמוך ביחס לעובדים
הקבועים ( 17.5אחוז) ,ובקרב עובדי קבלן השירות שיעורם נמוך עוד יותר (10.2
אחוז) – כצפוי בהתחשב בהרכב הגילים בכל קבוצה (תרשים  6לעיל).
הסיבה המובילה לעבודה במשרה חלקית בקרב עובדי קבלן כוח אדם היא
העובדה שלא הצליחו למצוא משרה מלאה ( 29.6אחוז) .זו גם הסיבה המובילה
בקרב עובדי קבלן השירות ( 21.1אחוז) ,והעובדים במשרה חלקית שאינם עובדי
קבלן לא רחוקים מכך ( 17.7אחוז) .המשמעות היא שעובדים אלו מוכנים
ומעוניינים לעבוד יותר ,אך הדבר אינו מתאפשר .מדובר בתת -ניצול של כוח העבודה
( ,)labor underutilizationוהשלכותיה המאקרו-כלכליות של התופעה דומות לאלה
של אבטלה 16.אם מסכמים את מספר העובדים במשרה חלקית שלא הצליחו למצוא
משרה מלאה ואת העובדים שחיפשו עבודה נוספת ולא מצאו ,קרי כל אלו שהיו
מעוניינים בבירור לעבוד בהיקף משרה גדול יותר אך לא הצליחו ,מתקבלים
הנתונים  35.2אחוז בקרב עובדי קבלן כוח אדם 25 ,אחוז בקרב עובדי קבלן שירות
ו 21.4-אחוז בקרב שאר העובדים במשרה חלקית (שאינם עובדי קבלן) .נראה כי
רבים מהעובדים במשרה חלקית בחרו בכך עקב נסיבות חייהם ,אך הדבר נכון
במידה פחותה עבור עובדי הקבלן ,ובייחוד עבור עובדי קבלן כוח אדם.
הסיבה השלישית בחשיבותה לעבודה במשרה חלקית בקרב עובדים שאינם
עובדי קבלן היא טיפול בילדים ( 16.1אחוז) .סיבה זו משמעותית פחות עבור עובדי
15

16

בשנים  2000–2011לא היו שינויים מהותיים בשיעורי המשרות המלאות בסוגי ההעסקה
השונים.
בארצות הברית עובדים במשרה חלקית מסיבות כלכליות (מעוניינים לעבוד יותר אך אין
ביקוש לעבודתם) הם חלק מאומדן האבטלה המורחב (.)U-6
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קבלן כוח אדם ( 12אחוז) ,אולי עקב גילם הצעיר בממוצע ,ומשמעותית יותר עבור
עובדי קבלן שירות ( 17.5אחוז) – סביר כי עבור המבוגרים שביניהם מדובר בהשגחה
על נכדים.
שיעור עובדי קבלן השירות המונים את הסיבות "לא יכול לעבוד יותר (מחלה,
נכות)" ,ו"פנסיה ,גיל גבוה" ,לעבודה במשרה חלקית ( 16.4אחוז ו 15.2-אחוז,
בהתאמה) גבוה משמעותית ביחס לשאר העובדים במשרה חלקית ,וכפול מהשיעור
בקרב מועסקים שאינם עובדי קבלן .נתון זה משקף את העובדה שמדובר
באוכלוסייה חלשה גם מבחינה בריאותית .אין להתעלם מהאפשרות שללא העסקה
גמישה דרך קבלן שירות ייתכן שאוכלוסייה זו הייתה נאלצת לעבוד בהיקפי משרה
גדולים יותר ,דבר שהיה מהווה נטל עבורה ,או להיפלט לחלוטין משוק העבודה.
תרשים 15

התפלגות המועסקים במשרה חלקית2011 ,
לפי הסיבה לתעסוקה החלקית וסוג ההעסקה
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מקור :נעם גרובר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקר כוח אדם של הלמ"ס
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הסיבות לתעסוקה זמנית
למרות השוני הרב במאפיינים של שתי קבוצות עובדי הקבלן ,כפי שתואר לעיל ,ניתן
לקטלג את שתיהן כחלק מתופעה רחבה יותר – התפתחות שוק עבודה דואלי,
המתאפיין בפער משמעותי בין תנאי ההעסקה של עובדי הקבע ושל העובדים
הזמניים 17.התעסוקה הזמנית התרחבה במדינות רבות ב OECD-ברבע המאה
האחרונה ( ,OECD, 2014פרק  18.(4שיעור התעסוקה הזמנית במדינות הארגון נע בין
 2.7אחוזים (ליטא) ל  30.5-אחוז (צ'ילה) ,ובמרבית המדינות הוא עולה על 10
אחוזים (ראו תרשים נ' 1בנספחים) .בישראל לא נאספים נתונים לגבי תעסוקה
זמנית ,ולכן אין אפשרות להשוות את ממדי התופעה לשאר מדינות ה.OECD-
היקף התעסוקה הזמנית במדינות ה OECD-בולט במיוחד בקרב מועסקים
חדשים ,המוגדרים כבעלי ותק של שלושה חודשים ומטה (תרשים נ' 2בנספחים).
ניתן להתרשם כי העסקת עובדים חדשים בחוזים קצובים בזמן הפכה לנורמה
רווחת  :שיעור התעסוקה הזמנית בקרב עובדים חדשים נע בין  25אחוז בבריטניה ל -
 88אחוז בספרד ,ובמדינות רבות למעלה ממחצית העובדים החדשים מתחילים
לעבוד בחוזה זמני .נוסף לכך ,השוואת שיעורי העובדים החדשים שהועסקו
במסגרת זמנית בשנים  2006–2007לשיעורם בשנים  2011–2012מגלה עלייה ברוב
המדינות .נתונים אלו מעידים כי במדינות רבות נהפכה התעסוקה הזמנית לשלב
חשוב בהשתלבות של עובדים חדשים בשוק העבודה ,המוביל במקרים רבים
לתעסוקה ארוכת טווח ).(OECD, 2014
לתופעה זו יש מאפיינים חיוביים של הגדלת הגמישות ביחסי העבודה – דבר
הנחוץ הן למעסיקים ,שצורכי ההעסקה שלהם משתנים ,והן לעובדים ,שכאמור
חלקם אינם מעוניינים במשרה מלאה (ו תעסוקה דרך קבלן כוח אדם יכולה לאפשר
להם גמישות בשעות העבודה) ,ולחלקם אין עדיין ניסיון וכישורים מספיקים
להשתלבות בעבודה קבועה .עם זאת ,אין להתעלם מכך שמניע מרכזי לתופעה הוא
הפער בזכויות ובשכר בין עובדים קבועים לזמניים ,היוצר העדפה בקרב מעסיקים
להעסקה זמנית או עקיפה .התוצאה היא כאמור שוק עבודה דואלי – עובדי הקבע
17

18

ה OECD-מגדיר תעסוקה זמנית כתעסוקה תחומה בזמן ו/או תעסוקה דרך סוכנויות
כוח אדם ) ,OECD, 2002נספח  .)A.3לגבי עובדי מיקור חוץ אין הבחנה חד-משמעית
בין עובדים קבועים לזמניים ,והדבר תלוי בתנאי המשרה.
) International Labour Organization (2011ו Ciett (2014)-מראים את העלייה בשיעורי
החדירה של  agency workבאופן ספציפי.
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המאוגדים נהנים מזכויות משמעותיות ומהגנה כדוגמת קביעות (בייחוד במגזר
הציבורי) ,ולעומתם העובדים הזמניים אינם נהנים מזכויות אלו ,אם עקב הסכמים
וחוקים מפלים ואם עקב אכיפה לקויה של הסכמים קיימים וחוסר הגנה מצד
איגודים מקצועיים .בשוק עבודה כזה נוצר ניגוד אינטרסים ,המוכר היטב בספרות
הכלכלית ,בין עובדי הקבע החזקים והמוגנים ,המעוניינים לשמור על תנאיהם ,ובין
העובדים הזמניים ,המעוניינים להפוך לעובדי קבע גם בתנאים פחותים בהרבה,
19
שעדיין יהוו עבורם שיפור משמעותי.
במקרה של דרום אפריקה ,מדינה בעלת שכיחות גבוהה מאוד של ,agency work
ריבוי העובדים הזמניים נובע ממבנה השוק :מחד גיסא ניצבים העסקה שאינה
גמישה ,שכר גבוה ואיגודי עובדים אגרסיביים ,הנוטים לשבות תכופות בקרב עובדי
הקבע; ומאידך גיסא ההגנה על העובדים הזמניים רופפת ) .(Budlender, 2013המצב
בישראל כנראה חמור פחות ,אולם ניתן למצוא קווי דמיון בין מבנה השוק בדרום
אפריקה לשוק המקומי :במגזר הציבורי (וגם בחברות נבחרות במגזר הפרטי,
20
כדוגמת הבנקים הגדולים) פועלים איגודי עובדים חזקים ונהוגה שיטת קביעות,
ובהחלט קיימים הסדרים המפלים חברי איגודים לעומת עובדים אחרים .אמנם
נרשמו בישראל הישגים ראויים לציון בהגנה על עובדי קבלן שירות 21,אך ברור כי
באופן העסקה שהוא ארעי בבסיסו קל מאוד למנוע מעובדים להתאגד ולהגן על
זכויותיהם.
אוכלוסיית עובדי קבלן השירות היא מעוטת השכלה ,מבוגרת ,וסביר שעקב
שיעור העולים הגבוה ,רבים בה מתקשים בעברית .לאור זאת ברור כי עובדים אלו
עלולים להתקשות בשמירה על זכויותיהם ,ולהיות מנוצלים על ידי המעסיקים .כך
למשל וילר ( ,)2014המפרט את הרכב הפניות של עובדי קבלן לעמותת "קו לעובד",
מראה שכיחות גבוהה של סוגים מסוימים של פגיעות בזכויות סוציאליות ,במיוחד
19

בספרות הכלכלית הדבר ידוע כ .insider-outsider problem-ראו סקירה כללית של הנושא
אצל ) ,Boeri (2011וכן ניתוח של הבעיה בספרד ,שם הבעיה חמורה במיוחד ,אצל
).Bentolila et al. (2012

20

21

בישראל כרבע מהשכירים מאוגדים ,ורבים מתוכם נהנים מקביעות (בנק ישראל ,חטיבת
המחקר.)2013 ,
למשל קליטת עובדים במשרדי ממשלה להעסקה ישירה (אתר ההסתדרות,
 ;)http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=2134חוק העסקת עובדים על
ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג  ;2013וכן צווי
ההרחבה בענף הניקיון ובענף השמירה לפי חוק הסכמים קיבוציים.
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איפוס ו תק (כאשר עובד נשאר אצל אותו לקוח קצה אך החברה הקבלנית מתחלפת)
והפרשות חלקיות לפנסיה.
מתוך כל אלו ברור כי בהחלט קיימים בישראל תנאים היוצרים העדפה של
המעסיקים לעבודת קבלן – הבדל משמעותי בין זכויות עובדי הקבע לאלו של עובדי
הקבלן ,וכן בעייתיות באכיפה של הזכויות המוקנות לאחרונים .התוצאה היא יצירת
מעמדות בשוק העבודה תוך אפליה לרעה של עובדים זמניים ,ובכללם עובדי הקבלן.
עם זאת ,יש לנקוט משנה זהירות בסגירת הפער הזה ,שכן סביר כי צעדים שיפגעו
בגמישות ההעסקה יגדילו את האבטלה ,על חשבונם של העובדים החלשים 22.לפיכך,
האתגר הוא להשוות את תנאי העובדים בשתי הקבוצות אך לשמור על גמישות שוק
העבודה .נראה כי מערכות ההגנה הסוציאלית לעובדים הנהוגות בצפון אירופה,
המכונות בשם הכללי "ביטחון גמיש" ( ,)flexicurityמצליחות לעמוד באתגר זה ,על
ידי ניתוק רשת הביטחון הסוציאלית של העובד מהחברה המעסיקה – כלומר
הבטחת ביטחון תעסוקתי כללי ,ולא קביעות במקום עבודה מסוים (בן -דוד ובוורס,
.)2014

22

יש עדויות רבות לכך שגמישות העסקה מורידה את שיעור האבטלה ומעלה את שיעור
ההשתתפות בשוק העבודה ,לדוגמה ).Di Tella and MacCulloch (2005
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 .5מסקנות והמלצות
עובדי הקבלן בישראל מתחלקים לשתי קבוצות :עובדי קבלן כוח אדם ,המועסקים
בפיקוח ובהנחיה של הלקוח מזמין השירותים ,ועובדי קבלן שירות ,הנתונים
לפיקוח והנחיה של החברה הקבלנית .מעבר לעובדה כי שתי קבוצות אלו נבדלות זו
מזו מבחינת החוק ,הנתונים המוצגים בפרק מבהירים כי הן שונות מהותית מבחינת
אופיין והרכבן ,ומצריכות צעדי מדיניות שונים.
עובדי קבלן כוח אדם הם קבוצה צעירה בממוצע ,ושיעור גבוה יחסית מהעובדים
בה לומדים במקביל לעבודה .ביחס לעובדי קבלן השירות ,עובדי קבלן כוח אדם
קרובים בהרבה לכלל המועסקים מבחינת השכלה ,שיעורי הנשים והעולים בקבוצה
והיקפי המשרה .בשנים האחרונות ניכרת ירידה משמעותית במספרם המוחלט של
עובדי קבלן כוח אדם ובשיעורם מתוך סך המועסקים :מכ ,57,000-שהם 2.6
אחוזים מהמועסקים ,בשנת  ,2000ל 23,000-ו 0.8-אחוז בשנת  .2011בהשוואה בין -
לאומית מדובר בשיעור נמוך .כפי שמראים שיעורי הסטודנטים והצעירים בקבוצה
זו ,העסקה דרך קבלן כוח אדם היא ערוץ תעסוקה חשוב המאפשר למעסיקים
גמישות בניהול כוח אדם ,ולעובדים הצעירים – לרכוש ניסיון בשוק העבודה
ולהתפרנס בתנאים גמישים בתקופת לימודיהם .בהתחשב בכך ,יש מקום לשקול
את הארכת תקופת ההעסקה המותרת של עובדי קבלן כוח אדם ליותר מ9-
חודשים ,כדי לאפשר לעובדים ,ובמיוחד לסטודנטים ,המשכיות תעסוקתית וצבירת
ניסיון רב יותר.
למרות תמונה חיובית זו ,יש גם בעיות הקשורות בהעסקת עובדי קבלן כוח אדם
בישראל .האחת היא שהחוק הישראלי ,בשונה למשל מהמקובל באיחוד האירופי,
אינו מכיר בעובדי עמותות המספקות שירותי כוח אדם (מורי קבלן לדוגמה) כעובדי
קבלן כוח אדם ,ואינו מגביל את תקופת העסקתם .יש להסדיר פרצה זו בחוק,
ולקבוע כי אם עמותות פועלות בצורה דומה לחברות כוח אדם ,יש להקנות
לעובדיהן את אותן הזכויות .הבעיה השנייה נוגעת לעובדים בשירותי סיעוד ,אשר
לפחות בחלק מהמקרים אמורים להיחשב כעובדי קבלן כוח אדם .אמנם המוסד
ל ביטוח לאומי מאפשר כיום לזכאים לגמלאות סיעוד עבור מטפל צמוד (בדרך כלל
עובד זר) לקבל את הגמלה בכסף ,וכך להעסיק את עובד הסיעוד ישירות (במקום
לשלם לחברת הסיעוד) ,אולם הגמלאות בכסף נמוכות ב 20-אחוז מגמלאות השירות
המועברות לחברת הסיעוד (סכום זה משקף את הפרש המע"מ המועבר לחברה,
העומד על  15.25אחוז מסך התשלום ,ואת הסכום המשולם לחברה עצמה עבור
מנהל ורווח ,העומד על  4.75אחוזים) .יש לבטל את הפער הנובע מעלויות הניהול
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והרווח של חברות כוח האדם ,ולאפשר לזכאים לגמלה המעוניינים בכך לקבל את
מלוא שווי הגמלה בכסף (בניכוי המע"מ) .באופן זה אזרחים יוכלו לרכוש מחברות
הסיעוד שירות השמה בלבד ,אם ירצו בכך ,ולאחר מכן להעסיק את המטפל ישירות.
מעבר לשיטה זו צפוי הן להעלות את שכר עובדי הסיעוד (לוי ,)2013 ,והן לחסוך
למטופלים כסף רב (ברודסקי ואחרים.)2013 ,
מאפייניהם ומצבם של עובדי קבלן השירות שונים בתכלית .בניגוד לעובדי קבלן
כוח האדם ,חלה עלייה במספרם ובשיעורם מתוך כלל המועסקים :מכ  75-אלף,
שהם כ 3.4-אחוז מהמועסקים ,בשנת  ,2000לכ 124-אלף ו 4.1-אחוזים ב .2011-
קבוצת עובדים זו מבוגרת וחלשה מבחינה חברתית-כלכלית ,ובמקרים רבים אין
ביכולתה להתאגד ולעמוד על זכויותיה .אף על פי שיש לשפר את מצב העניינים,
המעלה חשש אמיתי לניצולם של עובדים חלשים ,יש להיזהר מנקיטת צעדים
פופוליסטיים ,העלולים לפגוע קודם כל בעובדי קבלן השירות עצמם; אם החוק
יכפה על המוסדות להעסיק את עובדי קבלן השירות כעובדים קבועים ,סביר להניח
כי רבים מביניהם יהפכו למובטלים ,שכן העסקתם תיהפך לבלתי כדאית.
כדי להגן בכל זאת על הזכויות החוקיות של עובדי קבלן השירות ,מוצע להחיל
חובת שקיפות .על כל קבלן שירות תוטל חובה להעביר הן לעובד והן ללקוח דיווח
חודשי ,הכולל את תשלומי השכר לעובד הקבלן (כולל תשלומים במסגרת תנאים
סוציאליים) לצד הסכום הנגבה מהלקוח בעבור עבודתו .הלקוח יחלוק באחריות
לתשלום לעובדי הקבלן לפי חוק (ולא יוכל להשתמש בחברת הקבלן כחיץ) ,וכל
הצדדים יבינו בדיוק כמה מרוויח קבלן השירות מהתיווך ביניהם והאם כדאי להם
לעבור להעסקה ישירה.
מעבר לצעדים אלו ,שמומלץ לנקוט באופן מיידי ,יש לשפר את החקיקה בתחום
עבודת ה קבלן ,ולאסוף נתונים על התופעה באופן מקיף ומסודר .כפי שצוין ,החוק
צריך להתייחס באופן זהה לעמותות ולחברות המספקות שירותי כוח אדם .כמו כן,
יש לשנות את החוק המגדיר קבלן שירות כמי שעיסוקו במתן שירות בתחומי
שמירה ,אבטחה וניקיון .נראה כי מטרת המחוקק בפירוט תחומים ספציפיים אלו
הייתה להבהיר כי אין לעובדים בהם הגנה דומה לזו של עובדי קבלן כוח אדם .עם
זאת ,אין היגיון בהגבלת הגדרת קבלן השירות לתחומים ספציפיים ,ויש להרחיב
את ההגדרה למי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו אצל זולתו בכל תחום
שהוא .בהתאם יש להוסיף את השדות הרלוונטיים לסקרי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כדי לאמוד ביתר דיוק את היקפי התופעה ומאפייניה (דבר שאינו
נעשה כיום) :העסקה עקיפה דרך חברות ועמותות ,עבודה במתן שירות אצל לקוח
עיקרי ,שכר ותנאים סוציאליים ,וחוזה עבודה ארוך טווח או תחום בזמן.
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הן לעבודה באמצעות קבלני כוח אדם והן לעבודה באמצעות קבלני שירות,
שהיא סוג של מיקור חוץ ,תפקיד חשוב במשק מודרני .הראשונה מאפשרת לצעירים
לרכוש ניסיון ולעבוד בשעות גמישות בזמן הלימודים; האחרונה מספקת תעסוקה
והכנסה לעובדים המתקשים להחזיק במשרה מלאה וקבועה מסיבות בריאותיות
ומשפחתיות; ושתיהן מקנות לחברות גמישות בהעסקת עובדים ובהזמנת שירותים.
למרות זאת ,חשוב לציין כי במקרים רבים ,בייחוד במגזר הציבורי ,מדובר במשרות
שבהן העסקה ישירה הייתה עדיפה למעסיק ולמועסק כאחד ,לולא הייתה כרוכה
בקביעות .במקרים אלו נוצרים מעמדות של עובדי קבע מאוגדים ועובדים זמניים
מעוטי זכויות .ככל שהאיגודים בתחום מסוים חזקים יותר כך קשיחות ההעסקה
רבה יותר ,והמעסיקים מעדיפים להסתמך על עובדים זמניים .כדי לצמצם את
הפגיעה בעובדים חלשים ,ולהגביל את תופעת מיקור החוץ למקרים שיש בה היגיון
כלכלי ,יש להגביר את גמישות ההעסקה בשוק העבודה ,בייחוד במגזר הציבורי ,ובד
בבד לדאוג לאכיפה קפדנית של זכויות עובדי הקבלן ,בדגש על עובדי קבלן שירות.
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נספחים

תרשים נ'1

שיעור המועסקים בעבודה זמנית* במדינות ה**OECD-
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* לפי הגדרת ה ,OECD-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
נתוניםOECD (2014) :
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תרשים נ'2
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תקציר
פרק זה בוחן את ההתפתחויות במאפיינים הכלכליים והחברתיים של צעירים
בגילי  18–34בישראל מאז  ,1995תוך חלוקה לפי קבוצות גיל ומאפיינים אישיים.
בתחומי ההשכלה והתעסוקה נמצא כי שיעור הסטודנטים ובעלי ההשכלה
האקדמית בקרב הצעירים גדל מאוד מאז שנות התשעים ,בד בבד עם פתיחתן של
מכללות רבות .גיל תחילת הלימודים נדחה ,ומרבית הסטודנטים מרוכזים בגילי
 .23–26עוד נמצא כי שיעורי התעסוקה של השכבה הצעירה ביותר ירדו ,וחלה
עלייה חדה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות זמניות בגילים אלו .לעומת זאת,
שיעור תעסוקת הסטודנטים היהודים עלה ,והם מועסקים בעיקר בעבודות
פקידות ,מכירות ושירותים .עלייה בשכיחות משרות השירותים ,שהשכר בהן נמוך
יחסית ,חלה גם בקרב גילאי  31–34שאינם אקדמאים .בקרב אקדמאים באותו
הגיל חלה ירידה בשכר ביחס לאקדמאים מבוגרים יותר ,אף שהם מועסקים
במקצועות דומים ובהיקף דומה .בתחום הדיור נמצאה עלייה בשיעור הצעירים
הגרים עם הוריהם ,במיוחד מאז תחילת עליית מחירי הדיור .כמו כן ,שיעור
הבעלות על דירה בקרב צעירים ירד ,גם כשנלקחת בחשבון דחיית גיל הנישואים.
הירידה חלה הן בגלל העדפות חברתיות ,בעיקר בקרב גילאי  ,25–30והן בעקבות
עליית מחירי הדיור ,בעיקר בגילי .31–34



הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .ברצוני להודות לחיים
בלייך ,גלעד ברנד ,פרופ' אבי וייס ,פרופ' איל קמחי ,פרופ' דב צ'רניחובסקי וקיריל
שרברמן על הסיוע ועל הערותיהם המועילות.
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מבוא
בשנים האחרונות אנשים צעירים ניצבים בחוד החנית של מחאות אזרחיות בישראל
ובעולם .אחת הדוגמאות הבולטות בישראל היא המחאה החברתית שהחלה בקיץ
 .2011את המחאה יזמו והובילו צעירים ,כולל נציגי אגודות הסטודנטים ,שמחו על
מצבם הכלכלי .הם טענו ,בין השאר ,כי לצעירים בימינו קשה יותר מבעבר לכלכל
את עצמם ,לשלב בין עבודה ללימודים גבוהים ולמצוא מקום מגורים במחיר הוגן.
פרק זה מבקש לבחון את מצבם הכלכלי והחברתי של גילאי  18–34בישראל בתחומי
ההשכלה ,התעסוקה והדיור בשנים האחרונות ,ולעקוב אחר המגמות שחלו במצבם
מאז .1995
מצבם של הצעירים יכול להיות מושפע משני גורמים עיקריים .הראשון
מביניהם ,המוזכר תדיר במחאות ובכלי התקשורת השונים (למשל פרנקל ושומפלבי,
 ,)2015הוא הגורם החיצוני ,כלומר :ייתכן שהסיבה לקושי של צעירים בישראל
למצוא עבודה ההולמת את כישוריהם ומניבה שכר הולם נעוצה בשינויים בכלכלה
הישראלית והעולמית .לפי אותו טיעון ,אפשר שעליית מחירי הדיור מקשה על
הצעירים לעזוב את בית הוריהם ולעבור לדירה שכורה או לרכוש בית.
הגורם האפשרי השני הוא גורם פנימי ,כלומר אופיים של הצעירים בני ימינו .לא
אחת נשמעות טענות כלפי דור ה( Y-ילידי שנות השמונים ותחילת התשעים) ,שגדל
אל תוך הטכנולוגיה והגלובליות ,כי הוא מפונק יותר מהדורות שקדמו לו .כך
לדוגמה מואשמים צעירי דור ה Y-כי הם אינם מסוגלים לעבוד וכי "רוח הפינוק,
חוסר החריצות ,והמיקוד העצמי שורה בדור הזה והיא משפיעה על הקוד המוסרי
שלהם ,ובכלל זה על הקוד המוסרי שלהם בתחום העבודה" (אלמוג ואלמוג.)2015 ,
המחקר בוחן האם תחושות אלו מעוגנות במציאות ,ונותן תמונה רוחבית על
מצבם הכלכלי והחברתי של הצעירים בישראל ,תוך הבחנה בין קבוצות גיל בעלות
מאפיינים שונים.
מחקרים עכשוויים הבוחנים את מצב הצעירים (בני  )18–29במדינות ה,OECD-
כדוגמת המחקר על צעירים באיחוד האירופי של Sandor and Ludwinek, ( Eurofund
 )2014ועל הצעירים בארצות הברית של  ,)Taylor and Keeter ,2010) PEWמצאו כי
חלה עלייה בשיעור הצעירים שגרים עם הוריהם ובשיעור המובטלים ,וירידה
בשיעור הצעירים המועסקים במשרה מלאה .אחד ההסברים לכך הוא שצעירים
מושפעים יותר ממשברים כלכליים ,לכן מצב הצעירים באירופה וארצות הברית
הורע בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל ב .2008-
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בשל השירות הצבאי והלאומי שרבים מהישראלים בגילי  18–21משתתפים בו,
התעסוקה בקרבם נמוכה מאוד יחסית והם יוצאים מבית ההורים בגיל מבוגר יותר.
לפיכך ,קשה להשוות בינם ובין צעירים ב OECD-בתחומים אלו .עם זאת ,ישראל
הושפעה פחות מהמשבר ,ולכן ככל הנראה גם הפגיעה בצעירים הייתה פחותה.
המחקר מורכב מכמה חלקים .ראשית נסקר מצבם של הצעירים בהשכלה
ובתעסוקה ,מגיל  – 18סוף הלימודים בתיכון – דרך שנות הלימודים האקדמיים ועד
לשלבים הראשונים בשוק העבודה .לאחר מכן עוסק המחקר בשינויים בהסדרי
המגורים של צעירים.
נתונים
הפרק מחלק את הצעירים לארבע קבוצות בעלות מאפיינים שונים:
גילאי  :18–22מרבית האוכלוסייה היהודית משרתת בצבא או בשירות לאומי;
מרבית הצעירים הערבים הפונים להשכלה אקדמית מתחילים בלימודיהם.
גילאי  :23–26מרבית האוכלוסייה היהודית סיימה את השירות הצבאי או
הלאומי; שיעור הסטודנטים באוכלוסייה היהודית מגיע לשיאו.
גילאי  :27–30שיעור הסטודנטים עדיין גבוה יחסית ,אולם נמוך במחצית
מקבוצת הגיל הצעירה יותר; לעומת  1995חל גידול בשיעור הסטודנטים היהודים,
וכמחציתם לומדים לתארים מתקדמים.
גילאי  :31–34מרבית הסטודנטים סיימו את לימודיהם ,והם נמצאים בתחילת
דרכם בשוק העבודה.
הפרק מתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – סקרי כוח אדם
בשנים  ,1995–2011סקרי הכנסות בשנים  ,1997–2011סקרי הוצאות בשנים –2014
 ,2003ומפקד האוכלוסין משנת .2008
1

הגדרות:
בעלי תואר אקדמי :בעלי  15שנות לימוד ומעלה שמוסד הלימודים האחרון
שלהם הוא אקדמי .הגדרה זו חוזה ברמת דיוק גבוהה את שיעור בעלי התואר
הראשון בפועל עבור פרטים מעל לגיל  ,30אולם אינה מדויקת דיה עבור פרטים
מתחת לגיל זה (מפני שרבים מהם עדיין סטודנטים גם לאחר  15שנות לימוד).
לפיכך ,החישובים עבור בעלי תואר ראשון על סמך שנות לימוד נעשו עבור גילאי 31
ומעלה.
1

כאשר מדובר בהגדרות הקשורות לסטודנטים הובאו בחשבון גילאי  18–34בלבד.
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סטודנטים :סטודנטים הוגדרו כלומדים שמוסד הלימודים האחרון שלהם הוא
מוסד לימודים אקדמי ,כולל לימודים לתארים מתקדמים.
מספר שנות לימוד באקדמיה :מספר שנות הלימוד הכולל פחות  ,12עבור
לומדים שמוסד הלימודים האחרון שלהם הוא אקדמי.
מתגוררים עם ההורים :ילד של ראש משק הבית ובן/בת זוגו של הילד שגרים
בבית ההורים.
יהודים :יהודים ובני דתות אחרות שאינם ערבים.

 .1השכלה
בשני העשורים האחרונים חלה עלייה בשיעור הצעירים הממשיכים להשכלה גבוהה
לאחר סיום לימודי תיכון ,וכך חל גידול משמעותי בשיעור הסטודנטים ובעלי תואר
אקדמי מתוך האוכלוסייה הצעירה.
בהשוואה לשנים עברו גדל שיעור הסטודנטים בכל קבוצות הגיל – במיוחד עבור
גילאי  ,23–30ש בהם שיעור הסטודנטים כמעט הכפיל את עצמו בין  1995ל.2011-
עם זאת ,היקף השינוי לא היה אחיד בכל הקבוצות .בקבוצת הגיל שרוב
הסטודנטים משתייכים אליה ,23–26 ,שיעור הסטודנטים כמעט הוכפל 28 :אחוז
מהצעירים בקבוצה זו למדו במוסדות להשכלה גבוהה ב ,2011-לעומת  16אחוז
2
בשנת ( 1995תרשים .)1
קבוצת הגיל ששיעור הסטודנטים בה היה השני בגובהו (אחרי  )23–26ב1995-
הייתה ( 18–22כ 8-אחוזים מכלל הקבוצה) ,אך עם השנים הגידול בשיעור
הסטודנטים בגילי  27–30היה גבוה יותר ,וב  2011-הוא הגיע ל  15-אחוז – גבוה
בהרבה משתי הקבוצות הנותרות (כ 10-אחוזים בגילי  ,18–22וכ 6-אחוזים בגילי
 .)31–34חלק מהגידול בשיעור הסטודנטים בגילי  27–30נבע מהעלייה בלומדים
לתארים מתקדמים ,אך לאורך השנים חל גידול גם בשיעור הלומדים לתואר ראשון
בגילים אלו ,וב 2011-עמד שיעורם על יותר ממחצית מהסטודנטים בקבוצת הגיל.
עד גילי  31–34מרבית הסטודנטים מסיימים את לימודיהם.

2

סך הלומדים בקבוצת גיל זו גדול אף יותר ומגיע ל 35-אחוז ,אם מביאים בחשבון גם
סטודנטים במוסדות לימוד שאינם אקדמיים.
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תרשים 1

שיעור סטודנטים לתואר אקדמי2011–1995 ,
מתוך כלל קבוצת הגיל
-

-

-

0

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

תרשים  2מציג את שיעורי הסטודנטים לפי גיל בשנת  2011בחלוקה לפי מגדר
ולאום .ככלל ,נשים משכילות יותר מגברים ,ואחוז הסטודנטיות גבוה יותר מאחוז
הסטודנטים .התופעה בולטת אפילו יותר בקרב האוכלוסייה הערבית .כמו כן ,נשים
מתחילות ללמוד כשנה מוקדם יותר מגברים .יהודים ככלל ,וגברים יהודים בפרט,
מתחילים ללמוד מאוחר יותר מערבים בגלל השירות הצבאי והלאומי :מרבית
הערבים הממשיכים ללימודים אקדמיים עושים זאת בגילי  ,20–22ויהודים – בגילי
.23–26
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תרשים 2

שיעור סטודנטים לתואר אקדמי
לפי גיל* ,מגדר ולאום2011 ,
%

%

%

* ממוצע נע דו-גילי.
מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

בהשוואה לאורך זמן נמצאה דחייה של כשנה בתחילת הלימודים האקדמיים
עבור כל המגזרים .הגיל הממוצע של סטודנטים יהודים בשנה א' 3עלה מ 23-בשנת
 1995ל 24.5-בשנת  2011בקרב גברים ,ואצל נשים הוא עלה מ 22-ל 23-באותן שנים.
בקרב סטודנטים ערבים עמד הגיל הממוצע ב 2011-על  20.5אצל גברים ו  20-אצל
נשים ,דחייה של שנה לעומת  1995בכל אחד מהמינים .ייתכן כי דחייה זו מוסברת
ב כך שיותר ויותר צעירים מתכוננים במשך זמן ארוך מבעבר לקראת הבחינה
הפסיכומטרית ,אך ייתכן גם שמדובר בשינוי נורמות חברתיות ,וצעירים דוחים את
4
גיל תחילת הלימודים או העבודה כדי לנסוע לטיולים ארוכים בחו"ל ,למשל.
3

4

זיהוי סטודנטים בשנה הראשונה באוניברסיטה נעשה על פי חישוב שנות לימוד
באקדמיה ,כפי שפורט בסעיף הנתונים.
יש לציין כי מספר התלמידים במכינות קדם-אקדמיות נותר יחסית קבוע מאז שנת 2000
(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,)2013 ,כך שזו אינה הסיבה לדחיית הלימודים.
לגידול שחל במספר הפונים ללימודים במכינות קדם-צבאיות יש השפעה מועטה על
הדחייה – אך גם לאחר הגידול מדובר על כאחוז מכלל קבוצת הגיל (וורגן.)2008 ,
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מרבית הגידול בשיעור הסטודנטים ובעלי התואר האקדמי נבע מצמיחה
במספרם של סטודנטים ובעלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות (תרשים  .)3בשנת
 1990פעלו בישראל  6מכללות אקדמיות .לאורך השנים נפתחו עוד מכללות רבות,
ובשנת  2014פעלו  36מכללות אקדמיות שבהן למדו  96,000סטודנטים .לעומת זאת,
מספרם של הסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות נמצא במגמת ירידה משנת
 ,2005ומאז  2008הוא נמוך יותר ממספר הסטודנטים במכללות האקדמיות.
מכללות רבות נפתחו בפריפריה ,והנגישו לתושביה את ההשכלה הגבוהה.
מוסדות אלו השפיעו במיוחד על שיעור הסטודנטים באוכלוסייה הערבית ,בין היתר
בגלל קרבה גיאוגרפית של מכללות באחריות אוניברסיטאית 5ומכללות להכשרת
עובדי הוראה למקומות מגוריהם .עקב כך שיעור האקדמאים בקבוצה זו גדל מאוד
(שביב ואחרים .)2015 ,בשנת הלימודים תשע"ד ( )2013–2014עמד שיעור הערבים
במכללות האוניברסיטאיות ובמכללות להכשרת עובדי הוראה על  35.2ו 24.6-אחוז
מהסטודנטים במוסדות אלו ,בהתאמה ,לעומת  13.4אחוז ב קמפוסים הראשיים של
האוניברסיטאות (שביב ואחרים.)2015 ,
במקביל לשינוי בהתפלגות מוסדות הלימוד ,חל שינוי גם במקצועות שבחרו
הצעירים ללמוד .שיעור הלומדים במדעי הרוח (כולל חינוך) ירד ,ובמקביל חלה
עלייה בשיעור הלומדים ִמנהל עסקים ומדעי הניהול ,הנדסה ואדריכלות (הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.)2013 ,

5

מכללות הנמצאות בחסות אקדמית של אוניברסיטה ,כדוגמת המכללה האקדמית גליל
מערבי ,שבשנת  1994נפתחה בה חטיבה אקדמית בחסות אוניברסיטת בר-אילן.
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תרשים 3

מספר הסטודנטים*1990–2014 ,
לפי סוג מוסד לימודים

* לא כולל סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

עם הגידול במספר הסטודנטים עלה גם שיעורם של בעלי תואר ראשון ומעלה.
בקרב גילאי  31–34עלה שיעור זה כמעט פי שניים :מ 22-אחוז בשנת  1995ל40-
אחוז בשנת ( 2011תרשים .)4
השיפור ברמת ההשכלה היה גדול יותר עבור נשים מאשר עבור גברים .בקרב
יהודיות עלה שיעור בעלות ההשכלה האקדמית מכ 26-אחוז ל 49-אחוז ב,2011-
לעומת עלייה מ 25-ל 42-אחוז בקרב גברים יהודים באותה תקופה .כמו כן ,מאז
 2005הגידול בשיעור האקדמאים בקרב גברים יהודים מתון יותר מאשר בקרב
נשים .בקרב ערבים שיעור בעלי התואר האקדמי היה גבוה יותר בקרב הגברים ב -
 ( 1995כ 10-אחוזים לעומת כ 8-אחוזים בקרב הנשים) ,אך הגידול בהשכלת הנשים
הערביות היה משמעותי יותר ,ובשנת  2011הן היו משכילות יותר מהגברים18 :
אחוז מהגברים ו 21-אחוז מהנשים בקבוצת הגיל  31–34היו בעלי תואר אקדמי.
הגידול בשיעור האקדמאיות הערביות ניכר בכל קבוצות הגיל ,ואף בולט יותר
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בקבוצות הגיל הצעירות .כך ,שיעור האקדמאיות בגילי  23–30הגיע ל 27-אחוז
6
בשנת .2011
בניגוד לגידול בשיעור מקבלי תואר אקדמי ,בשיעור הכולל של מקבלי תעודה
על-תיכונית אחרת כמעט לא חל שינוי ,והוא עמד על  13אחוז בשנת  .2011בחלוקה
לפי מגזרים וגילים ,רק בקרב גברים ערבים בני  31–34חלה עלייה (מ 9.5-אחוזים
בשנת  72000ל  12.6-אחוז בשנת  ,)2011ואילו בשאר הקבוצות חלה ירידה קטנה.
ניתן לשער כי חלק מהירידה בשיעור מקבלי התעודה העל-תיכונית אירעה בעקבות
שינוי בסיווג התכניות ללימודי תעודה לאקדמיות .כך ,לדוגמה ,מקצוע הסיעוד עבר
אקדמיזציה ,ומשנת  2007עד  2014לא הכשירו אחיות במסלול להכשרת אחיות
מעשיות (ניראל ואחרים.)2010 ,
תרשים 4

שיעור בעלי תואר אקדמי בקרב גילאי 31–34
לפי מגדר ולאום1995–2011 ,

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

6

7

חישוב נתון זה נעשה בצורה ישירה מנתוני הסקר ,ולא בעזרת ההגדרה לתואר אקדמי
ששימשה לאורך יתר המחקר ,כפי שפורט בסעיף הנתונים.
השנה הראשונה שעבורה פורסמו נתוני השכלה על-תיכונית.
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יש לציין כי שיעור הזכאים לתעודת בגרות שעומדת בדרישות הסף של
האוניברסיטאות גדל בשיעור נמוך יותר מהגידול בשיעור בעלי תואר אקדמי .שיעור
הזכאים לתעודה כזו מתוך מסיימי כיתות י"ב עלה ב 7-נקודות אחוז בלבד בין שנת
 1996לשנת  ,2011מ 40-ל 47-אחוז( 8הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .)2013 ,פירוש
הדבר הוא שהנגשת ההשכלה הגבוהה תרמה לגידול במיצוי הלומדים לתואר
אקדמי מקרב הקבוצה הזכאית להמשיך ללימודים אלו .עם הגידול במיצוי ,ניכרת
בשנים האחרונות האטה בגידול באחוז הפונים להשכלה גבוהה.

 .2תעסוקה ושכר
השירות הצבאי והלאומי ,שמשפיע כאמור על גילי הסטודנטים בישראל ,נותן את
אותותיו גם בהשתלבותם של צעירים בישראל בשוק העבודה .בגילי  ,18–22שבהם
רוב הצעירים היהודים מסיימים את לימודיהם בתיכון ומתגייסים לשירות ,שיעור
התעסוקה נמוך 9.עם העלייה בגיל שיעורי התעסוקה עולים ,ומגיעים למקסימום
בסביבות גיל .40
במגמה ארוכת טווח ניכרת בתעסוקת הצעירים בישראל התפתחות מעורבת.
בקרב צעירים עד גיל  26ירדו שיעורי התעסוקה ביחס לשנת ( 1995תרשים .)5
הירידה הגדולה ביותר חלה אצל הקבוצה הצעירה ביותר (גילאי  ,)18–22ובקבוצה
זו חלה גם ירידה חדה בממוצע שעות העבודה .חלק מהירידה נובעת מהגידול
בשיעור הסטודנטים בקבוצה ,שכפי שיוצג בהמשך עובדים פחות מצעירים שאינם
לומדים .עבור צעירים בני  27ומעלה שיעור התעסוקה עלה ,ובקרב גילאי 31–34
חלה העלייה הגדולה ביותר ביחס לשאר קבוצות הגיל .שיעור התעסוקה הכולל
בישראל באותה תקופה היה במגמת עלייה.

8

9

אחוז הזכאים הכללי לתעודת בגרות מתוך מסיימי י"ב גבוה יותר ,ועמד על  58אחוז
בשנת  .2011כ 25-אחוז ממסיימי כיתה י" ב ללא תעודת בגרות משלימים לתעודה בתוך
שמונה שנים ,כך שהקבוצה הזכאית להמשיך ללימודים אקדמיים גבוהה יותר.
שיעור התעסוקה לכל אורך הפרק מתייחס לכוח העבודה האזרחי.
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תרשים 5

שיעור התעסוקה לפי קבוצת גיל 1995 ,ו2011-

+5%
2011

1995

+8%
2011

1995

+5%
2011

1995

-2%
2011

1995

-10%
2011

1995

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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השילוב בין עבודה ללימודים גבוהים נפוץ למדי בקרב צעירים ,וכאמור יש לו
השפעה על שיעורי התעסוקה בקבוצות הגיל השונות .תרשימים  6א' וב' מציגים את
סטטוס הלימודים והתעסוקה עבור יהודים (6א') וערבים (6ב') ,בחלוקה לפי גיל
ומגדר ,בשנים  1995ו .2011-באופן כללי ניתן להבחין בגידול בשיעור הסטודנטים,
כפי שנאמר בסעיף הקודם .מעניין לראות כי עבודה במקביל ללימודים גבוהים
נפוצה בעיקר בקרב סטודנטים יהודים .סטודנטים ערבים ,המתחילים בלימודים
גבוהים בגילים נמוכים יותר ,מועסקים בשיעורים נמוכים מאוד ,והדבר נכון
במיוחד לסטודנטיות ערביות בנות .18–22
במגזר היהודי לא היו שינויים משמעותיים בשיעורי התעסוקה והלימודים
בגילאי  18–22בין  1995ל ,2011-למעט עלייה קלה במספר הגברים שאינם עובדים
ואינם לומדים .כאמור ,הסיבה לתעסוקה הנמוכה היא שרוב בני הקבוצה נמצאים
בשירות צבאי או לאומי .לעומת זאת ,בקרב ערבים בגילים אלו חלו כמה
התפתחויות בתקופה הנבדקת .בקרב נשים ערביות בנות  18–22ירד שיעור
המועסקות (העמודות הכתומות והירוקות בתרשים) ב 9-נקודות אחוז ,ואילו
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השיעור המשולב של מועסקות ולומדות (העמודות הכתומות ,הירוקות והאדומות
בתרשים) עלה ב 9-נקודות אחוז .בקרב גברים ערבים חלה ירידה של  13אחוז
בשיעור המועסקים – מ 58-ל  45-אחוז – אך הירידה בשיעור המשולב של מועסקים
ולומדים הייתה קטנה במחצית ( 7אחוזים).
שיעור הגברים הערבים בקבוצת גיל זו שאינם מועסקים ואינם לומדים עלה
במשך השנים ,והוא גבוה גם ביחס לגילאים מבוגרים יותר ( 42אחוז בשנת 2011
לעומת  24אחוז בגילאי  ,23–26למשל) ,אף שרובם המוחלט אינם משרתים בשירות
צבאי או לאומי .אקשטיין ודהן ( )2011העלו כמה השערות לתופעה זו ,וביניהן
הורות מוקדמת והבדלים בהזדמנויות .עם זאת ,גיל הנישואים והולדת הילדים
דווקא נדחה ,ובגילים מאוחרים יותר שיעורים אלו דווקא יורדים .ייתכן כי התופעה
מקורה בעבודה בלתי מדווחת בהיקפים גבוהים יחסית ,או בקשיים שחווים ערבים
צעירים בקליטה בשוק העבודה.
תרשים 6א'

הרכב תעסוקה והשכלה במגזר היהודי 1995 ,ו2011-
לפי גיל ומגדר
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בקבוצת הגיל הבאה ,23–26 ,השיעור המשולב של מועסקות ולומדות מגיע
לשיאו אצל יהודיות וערביות כאחד .בקרב יהודיות חל גידול בשיעור המועסקות (מ-
 65אחוז ב 1995-ל 70-אחוז ב ,)2011-ועלייה כפולה מכך בשיעור המועסקות או
לומדות (מ 73-אחוז ל 83-אחוז) .בקרב ערביות השיעור המשולב של המועסקות או
לומדות גדל ב 17-אחוז.
לעומת זאת ,עבור גברים באותה קבוצת הגיל ,יהודים וערבים כאחד ,ירד שיעור
המועסקים הכולל (הן סטודנטים והן צעירים שאינם לומדים) .ניתן להסביר חלק
מהירידה בתעסוקה בגידול בשיעור הסטודנטים שאינם עובדים ,במיוחד בקרב
ערבים .אלא שהירידה בתעסוקה גדולה מהשינוי בשיעור הסטודנטים בקבוצת גיל
זו וגם בגילים המבוגרים יותר – כלומר ,השינוי באחוז הלומדים אינו מהווה הסבר
מספק לירידה בתעסוקה .שיעור הגברים המועסקים נמוך יותר עד תחילת גילי
השלושים ,ונראה אפוא שאצל גברים ,ובמיוחד אצל גברים יהודים ,יש דחייה
בכניסה לשוק העבודה במקביל לדחייה בגיל התחלת הלימודים.
נשים יהודיות לא רק נכנסות מוקדם יותר מגברים לשוק העבודה ,הן גם
שומרות על שיעורי תעסוקה גבוהים יותר מהגברים עד גיל  .30שיעור הנשים
היהודיות המועסקות (כולל סטודנטיות עובדות) גבוה ב  13-נקודות אחוז משיעור
הגברים היהודים המועסקים בגילי  ,23–26וב  6-נקודות אחוז בגילי .27–30
בגלל הפטור משירות צבאי ושיעור הסטודנטים הנמוך יותר ,שיעורי התעסוקה
של גברים ערבים עד גיל  30גבוהים יותר מאשר אצל יהודים .עם זאת ,בקרב גברים
ערבים ירד שיעור התעסוקה עם השנים עבור כל הגילים .הירידה הייתה חדה יותר
בגילים הצעירים ,והיא מצטמצמת עם הגיל.
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תרשים 6ב'

הרכב תעסוקה והשכלה במגזר הערבי 1995 ,ו2011-
לפי גיל ומגדר
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כעת ינותחו בפירוט מאפייניהן של קבוצות צעירים שונות .הכוונה אינה לנתח כל
קבוצה אפשרית ,אלא לתאר את המתרחש בקבוצות מרכזיות.
גילאי  18–22שאינם סטודנטים
כפי שהודגם בתרשים  ,5בשכבה הצעירה ביותר ,גילי  ,18–22שיעור התעסוקה נמוך
ואף ירד במשך השנים .תרשים  7מתמקד בגילאים אלו שאינם סטודנטים ,ומציג
10
את שיעור המועסקים בחלוקה למשרה מלאה וחלקית מתוך כלל קבוצת הגיל.
שיעור המועסקים במשרה מלאה בקבוצה זו היה במגמת ירידה משנת  1997עד
 ,2003ומאז עלה – אך לא חזר לרמתו בתחילת התקופה .מנגד ,שיעור המועסקים
10

משרה חלקית הוגדרה כפחות מ 35-שעות עבודה שבועיות ,לפי הגדרת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
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במשרה חלקית בגילים אלו עלה בסך הכל בשנים אלו ,וכך עלה מאוד שיעור
המועסקים חלקית מתוך כלל המועסקים בקבוצה (מ 23-אחוז ב 1995-ל 33-אחוז
ב.)2011-
תרשים 7

שיעור המועסקים לפי היקף המשרה1995–2011 ,
מתוך כלל גילאי  18–22שאינם סטודנטים
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נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

העלייה בשיעור המועסקים במשרה חלקית ייחודית לשכבת הגיל הצעירה,
ובמיוחד לצעירים חסרי השכלה אקדמית שאינם סטודנטים 11,והיא התרחשה אצל
יהודים וערבים כאחד .בעוד מרבית הירידה בתעסוקה חלה בקרב ערבים (בקרב
נשים יהודיות שיעור התעסוקה אף עלה) ,הגידול בשיעור המועסקים חלקית היה רב
יותר דווקא בקרב האוכלוסייה היהודית ,שבה שיעור הסטודנטים והדחייה במועד
תחילת הלימודים גבוהים יותר.

11

גם בקרב גילאי  23–26חלה עלייה בשיעור המועסקים חלקית ,אך מקורה בשיעור
הסטודנטים הגבוה בקבוצת גיל זו.
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בני קבוצת גיל זו עדיין לא הספיקו לרכוש השכלה על -תיכונית ,ו  88-אחוז מהם
מועסקים במשרות המאופיינות במיומנות נמוכה 12.מבין המועסקים במשרות אלו
חלה עלייה בשיעור המועסקים במשלחי יד של מכירות ושירותים ,וירידה בשיעור
המועסקים כעובדים מקצועיים – הירידה הגדולה ביותר מבין כל קבוצות הגיל.
לוח  1מציג את משלחי היד שבהם חל השינוי הגדול ביותר בשיעור המועסקים
שאינם סטודנטים בגילי  18–22בין השנים  1995ל .2011-בשנת  2011הועסקו 22
אחוז מחברי הקבוצה כמוכרים ,מלצרים או ברמנים ,לעומת  12אחוז ב.1995-
לעומת זאת ,חלה ירידה גדולה יחסית בבני קבוצת הגיל שאינם סטודנטים
המועסקים כבנאים ועובדי בניין ,חייטים ותופרים .ייתכן ששינויים אלו מקורם
בהתפתחויות בשוק העבודה ,כפי שמפורט אצל מדהלה-בריק ( )2015ואצל קמחי
ושרברמן ( .)2014ייתכן גם שגידול הפונים להשכלה אקדמית משפיע על סוג
העבודות שבוחרים גילאים אלו :כאמור שיעור הסטודנטים הגדול ביותר הוא
בגילאי  ,23–26ואפשר שצעירים המתכננים ללמוד פונים לפני תחילת הלימודים
לעבודות זמניות.
ערבים מועסקים במשלחי יד מקצועיים בשיעור גבוה ביחס ליהודים בגילים
אלו .בהנחה שהירידה בשיעור המועסקים במשלחי יד מקצועיים נובעת גם
מהירידה בביקוש לעובדים במקצועות אלו ,ניתן להסביר בכך את הירידה הגבוהה
יחסית שחלה בשיעור התעסוקה של הצעירים הערבים.
אם לסכם ,בני  18–22מועסקים בשיעורים נמוכים ,שאף ירדו עם השנים,
בשיעורי משרה מצומצמים ובמשלחי יד שעיקרם בתחום המכירות והשירותים.

12

לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ :1994-משלחי יד מסדר  3עד  – 9משלחי יד
לעובדי פקידות ,סוכנים ועובדי מכירות ושירותים ,עובדים מקצועיים ועובדים בלתי
מקצועיים.
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לוח  .1שינויים במשלחי יד של גילאי  1995 ,18–22לעומת 2011
כשיעור מכלל המועסקים שאינם סטודנטים

משלח יד

13

שיעור מכלל המועסקים
בקבוצת הגיל – 1995

גידול בשיעור העובדים
מוכרים וזבנים
מלצרים וברמנים

7.3%
4.8%

ירידה בשיעור העובדים
בנאים ועובדי בניין
חייטים ותופרים

6.6%
2.5%

שיעור מכלל המועסקים
בקבוצת הגיל – 2011
12.6%
9.7%
2.9%
0.4%
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סטודנטים

14

שיעור המועסקים בקרב הסטודנטים היהודים ,שכאמור מרוכזים בעיקר בגילי –30
 ,23עומד על כ 65-אחוז ,ועולה עם שנות הלימוד 15.תרשים  8מראה כי שיעור
התעסוקה של סטודנטים בשנה הראשונה ללימודים עומד על כ 50-אחוז ,והוא עולה
עד ל  77-אחוז מהסטודנטים בשנתם החמישית (על פי רוב בשנה זו מדובר
16
בסטודנטים לתואר שני).
ככלל ,שיעור התעסוקה בקרב סטודנטים יהודים לפי שנת לימוד אקדמית עלה
עם השנים .יש לזכור כי חלה דחייה של שנה בגיל תחילת הלימודים ,וייתכן כי
העלייה מושפעת גם מעליית גיל הסטודנטים – שכן התעסוקה עולה עם הגיל – או
מהתרחבות ענפי השירותים המאפשרים תעסוקה חלקית (קמחי ושרברמן.)2014 ,
גם לגידול בשיעור הסטודנטים שלומדים במכללות אקדמיות הייתה כנראה השפעה
על העלייה בשיעור התעסוקה; זוסמן ,טור-סיני ורומנוב ( )2007מצאו כי בתחילת
שנות האלפיים שיעור הסטודנטים העובדים היה גבוה יותר בקרב תלמידי מכללות
13

14

15

16

לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ :1995-מוכרים וזבנים – משלח יד  420ו-
 ;421מלצרים וברמנים – משלח יד  ;444בנאים ועובדי בניין – משלח יד  ;69חייטים
ותופרים – משלח יד .75
מכיוון שבקרב הסטודנטים הערבים שיעור המועסקים נמוך ,סעיף זה יתמקד בתעסוקת
סטודנטים יהודים.
שנת הלימוד באוניברסיטה הוגדרה לפי נתון מספר שנות הלימוד עבור לומדים
באקדמיה ,כמפורט בסעיף הנתונים.
איחוד השנים נעשה בגלל מיעוט התצפיות.
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מאשר בקרב מסטודנטים באוניברסיטאות ,וניתן להניח כי מגמה זו נמשכה גם
בשנים הבאות .אפשרות נוספת היא שמצבם הכלכלי של הסטודנטים הורע ,אם
בגלל עליית מחירי הדיור והמזון ואם בגלל עלייה בשיעורי הלמידה בקרב צעירים
המגיעים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ,והם נאלצים לעבוד בשיעורים גבוהים יותר.
תרשים 8

שיעור המועסקים בקרב סטודנטים יהודים
לפי שנת לימוד אקדמית ,ממוצע לשנים  1995–1996ו2010–2011-

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

בחינת משלחי היד של הסטודנטים (תרשים  )9שופכת אור נוסף על הסוגיה.
סטודנטים עובדים ברובם כעובדי פקידות ,מכירות ושירותים ,ועם עליית הוותק
הלימודי הם מתקדמים למשלחי יד הנחשבים יוקרתיים יותר .לאורך השנים חלה
ירידה בשיעור הסטודנטים העוסקים בעבודות פקידות ,ועלייה בשיעור העוסקים
בעבודות מכירות ושירותים .מגמת הירידה בשיעור העוסקים בעבודות פקידות
נרשמה בכל המשק ,אך בקרב סטודנטים הירידה חדה יותר ,במיוחד עבור תלמידי
שנה א' :שיעור הסטודנטים שעסקו במקצועות פקידות ומזכירות בשנתם הראשונה
ללימודים ירד ב 10-נקודות אחוז ,מ 31-אחוז בשנים  1995–1996ל 21-אחוז בשנים
 .2010–2011למעשה ,התרחשה אקדמיזציה של מקצועות הפקידות :שיעור בעלי
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התואר האקדמי במקצועות הפקידות והמזכירות עלה מ 14-ל 26-אחוז בתקופה
הנבדקת ,והדבר דחק את הסטודנטים ממשלחי יד אלו.
הירידה בשיעור המועסקים במקצועות פקידות ומזכירות תורגמה כמעט
במלואה לעלייה בעוסקים בתחומי השירותים .גם כאן הגידול משמעותי במיוחד
בשנה הראשונה ללימודים 46 :אחוז מהסטודנטים בשנה א' הועסקו בעבודות אלו
ב ,2010–2011-לעומת  31אחוז בשנים  .1996–1995עיקר העלייה התרכזה בשירותי
אוכל ,מכירות ועובדי ביטחון ,שבהם עסקו  36אחוז מהסטודנטים בשנה הראשונה
ללימודיהם בשנים  – 2010–2011לעומת  17אחוז בשנים  .1996–1995למרות זאת,
סטודנטים מועסקים במשלחי יד יוקרתיים יותר מאשר חסרי השכלה אקדמית בני
גילם שאינם סטודנטים ,וגם השכר לשעת עבודה שלהם גבוה יותר (תרשים נ'1
בנספחים).
עוד נתון העולה מהבדיקה הוא שסטודנטים כמעט אינם עובדים במשלחי יד
אקדמיים ,במיוחד לא בשנים הראשונות ללימודים .בקרב תלמידי השנה השלישית
לתואר חלה ירידה של  50אחוז בשיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים :מ15-
אחוז בתחילת התקופה הנבדקת ל  7-אחוזים בסופה.
תרשים 9

התפלגות משלחי היד בקרב סטודנטים יהודים
לפי שנת לימודים אקדמית ,ממוצע לשנים  1995–1996ו2010–2011-

-

-

-

-

-

-

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

140

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

אם כן ,נראה שלפחות בשנים הראשונות ללימודיהם סטודנטים לא צוברים
ניסיון תעסוקתי רלוונטי שיעזור להם בקריירה העתידית ,אלא עובדים כדי
להתפרנס ,בשיעורים גבוהים יותר מבעבר .ייתכן כי סטודנטים בוחרים לעבוד
במשלחי יד בתחום השירותים עקב האפשרות לשעות עבודה מצומצמות ונוחות
במקצועות אלו ,שמאפשרות שילוב לימודים עם עבודה – מעל ל 55-אחוז
מהסטודנטים המועסקים עובדים במשרות חלקיות בשלוש השנים הראשונות
ללימודים .שיעור זה יורד בשנים המתקדמות יותר ללימודים ,אך הוא נותר גבוה:
מעל  40אחוז.
גילאי 31–34
בשכבת הגיל  31–34מרבית הצעירים שפנו ללימודים אקדמיים סיימו את
לימודיהם ,והם נמצאים בתחילת דרכם המקצועית .כפי שהוצג בתרשים  5לעיל,
שיעור התעסוקה בקרב גילאים אלו עלה בשיעור הגבוה ביותר מבין קבוצות הגיל
שנבדקו בין  1995ל .2011-חלק מהגידול בשיעורי התעסוקה נובע מהעלייה בהשכלה
לאורך השנים ,שכן משכילים מועסקים בשיעור גבוה יותר.
שיעורי התעסוקה של גילאי  31–34מתקרבים לנתונים בקרב גילאי  ,35–54גם
בחלוקה לפי השכלה (תרשים נ' 2בנספחים) וגם כשנבדק שיעור המועסקים במשרה
מלאה (תרשים נ' 3בנספחים) 17.כלומר ,נראה שצעירים בתחילת דרכם התעסוקתית
מצליחים להשתלב בשוק העבודה בשיעור דומה ,ובהיקף משרה דומה ,לבעלי ניסיון
רב יותר.
גם בחינת משלחי היד בקרב קבוצת האקדמאים לא מגלה הבדלים משמעותיים
בין עובדים צעירים לבוגרים יותר .תרשים  10מציג את התפלגות המועסקים לפי
משלחי יד והשכלה .ניתן לראות כי משלחי היד שבהם מועסקים אקדמאים צעירים
ומבוגרים יותר דומים ,וגם השינויים שחלו עם השנים דומים – ירידה קטנה בשיעור
המועסקים במשלחי יד אקדמיים ,ועלייה בשיעור המועסקים במשלחי יד ניהוליים
ובעלי מקצועות חופשיים וטכניים .בסך הכל שיעור המועסקים בשלושת משלחי היד
האלה ,הכוללים מקצועות במיומנות גבוהה הדורשים השכלה על-תיכונית ,עלה
18
מעט.
17

18

למעשה שיעור המועסקים במשרה מלאה עלה ב 4-נקודות אחוז עבור אקדמאים צעירים
לעומת ירידה בנקודת אחוז לאקדמאים מבוגרים ,בעיקר הודות לעלייה של  9נקודות
אחוז בשיעור הנשים האקדמאיות המועסקות במשרה מלאה.
גם בבחינת ה שינויים שהתרחשו בקטגוריות מפורטות יותר של משלחי יד (ברמה של
שתי ספרות) לא נמצא פער משמעותי בין השינויים שהתרחשו בקרב אקדמאים צעירים
למגמות אצל אקדמאים בוגרים יותר.
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תרשים 10

התפלגות משלחי היד לפי השכלה וקבוצת גיל
ממוצע לשנים  1995–1996ו2010–2011-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

עם זאת ,בחינת השכר בקרב אקדמאים צעירים לעומת מבוגרים יותר מגלה
הבדל במגמות .תרשים  11מציג את השכר הריאלי לשעה לעובדים אקדמאים לפי
קבוצות גיל ,בין השנים  191997ל .2011-בקרב גילאי  35–54השכר תנודתי ,ומאז
שנת  2005הוא השתנה אך במעט .לעומת זאת ,בקרב גילאי  31–34השכר היה
במגמת עלייה בין השנים  1997ל  ,2004-אולם מאז הוא נמצא במגמת ירידה וב-
 2011הוא אף הגיע לרמה נמוכה יותר מרמתו בשנת  .1997ירידה זו התרחשה בעיקר
בקרב יהודים ,ועבור נשים יהודיות היא הייתה חדה יותר ואף החלה בשנת .2003
חלק מהירידה בשכר מוסברת בהתמעטות הניסיון של גילאי  31–34לאורך
השנים ,בשל דחיית גיל התחלת הלימודים .גם הגידול בשיעור הסטודנטים

19

נתוני שכר חושבו מסקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 1997
והלאה ,בכפוף למגבלות הנתונים.
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שממשיכים לתארים מתקדמים גרם לירידה בניסיון של צעירים אקדמאים ,אם כי
ייתכן שהגידול בשיעור בעלי התואר השני דווקא העלה את שכרם.
גורם נוסף לירידה בשכר הוא השינוי במוסדות הלימוד האקדמיים .כאמור,
הגידול במספר האקדמאים לאורך השנים נבע ברובו מהתרבות בוגרי מכללות
אקדמיות חדשות .זוסמן ואחרים ( )2009מצאו כי שכרם של בוגרי אוניברסיטאות
גבוה יותר משכרם של בוגרי מכללות ,לכן הגידול בשיעור בוגרי מכללות מתוך כלל
האקדמאים הצעירים הוריד גם הוא את השכר הממוצע .ייתכן גם שהגידול בשיעור
האקדמאים העלה את היצע העובדים המשכילים ללא גידול מתאים בביקוש ובכך
הוביל לירידה בשכרם – ובמיוחד בשכרם של אקדמאים צעירים ,שנמצאים בתחילת
דרכם המקצועית .הירידה בשכר של אקדמאים צעירים התרחשה במשלחי יד
במיומנות גבוהה ,ואילו במשלחי יד במיומנות נמוכה ,שבהם מועסקים אחוז נמוך
מהאקדמאים ,השכר לא השתנה ,או היה במגמת עלייה.
תרשים 11

שכר ריאלי לשעה לעובדים בעלי השכלה אקדמית
לפי קבוצת גיל ,בשקלים של *1997–2011 ,2011

* ממוצע נע דו-שנתי.
מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי הכנסות של הלמ"ס

בקרב עובדים שאינם אקדמאים ,בחינת משלחי היד מעלה כי חל גידול בשיעור
המועסקים במשרות שירות .הגידול חל בקרב כל הגילאים ,אך היה גבוה יותר בקרב
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גילאי  . 31–34בתחילת התקופה הנבדקת היה שיעור המועסקים במשרות שירות
בגילים אלו נמוך במעט לעומת גילאי  18( 35–54אחוז לעומת  19אחוז ,בהתאמה).
לאורך השנים גדל שיעור הצעירים שאינם אקדמאים במשרות אלו ב 8-נקודות
אחוז (לעומת גידול של  4נקודות אחוז בקרב מבוגרים יותר) והגיע ל  26-אחוז בשנת
 ,2011לעומת  23אחוז בקרב גילאי ( 35–54תרשים  10לעיל) .שלא כמו בקרב גילאי
 ,18–22נותני השירות בקבוצת הגיל  31–34מועסקים במשרה מלאה בשיעור דומה
לשאר משלחי היד .במקביל חלה ירידה של  10נקודות אחוז בשיעור המועסקים
כעובדים מקצועיים בקרב בני  31–34ללא השכלה אקדמית ,בדומה לשינוי שחל
בקרב לא -אקדמאים בכל קבוצת הגיל .18–34
בקרב עובדים חסרי השכלה אקדמית חלה ירידה בשכר משנת  2002עבור כל
קבוצות הגיל ,ללא הבדל בין צעירים למבוגרים יותר (תרשים  .)12ירידה זו
התרחשה בכל המגזרים .חלק מהירידה בשכר התרחשה בגלל כניסת שכבות חלשות
לשוק העבודה ,עקב צמצום הקצבאות שהחל ב  .2003-שכבות אלו ,שברובן אינן
בעלות השכלה המותאמת למקצועות היוקרתיים יותר בשוק העבודה ,השתלבו
במקצועות בשכר נמוך .במקביל הרובד העליון של השכבות התחתונות ,שבעבר לא
היה בעל השכלה אקדמית ,רכש השכלה כזו עם הגידול בשיעור בעלי התואר
הראשון – וכך ירד ממוצע שכרם של אלו שנותרו ברובד התחתון עוד יותר (מעבר זה
השפיע גם על הירידה בשכר האקדמאים) .כמו כן ,כאמור חלה ירידה בשיעור
המועסקים כעובדים מקצועיים ועלייה בשיעור המועסקים במשרות שירות ,שהשכר
הממוצע בהן נמוך יותר.
חשוב לציין כי הפער בשכר בין אקדמאים ללא אקדמאים היה במגמת עלייה
לאורך השנים עבור כל קבוצות הגיל .כלומר ,למרות הירידה שחלה בשכר של
אקדמאים צעירים ,רכישת השכלה גבוהה הפכה לכדאית יותר עם השנים בקרב כל
קבוצות הגיל ,מכיוון שהשכר של עובדים ללא תואר אקדמי ירד באופן חד יותר.
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תרשים 12

שכר ריאלי לשעה לעובדים ללא השכלה אקדמית
לפי קבוצת גיל ,בשקלים של *1997–2011 ,2011

* ממוצע נע דו-שנתי.
מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי הכנסות של הלמ"ס

 .3דיור
סעיף זה בוחן את השינויים שחלו בהסדרי המגורים של צעירים בשנים .1995–2011
בישראל ,כמו בשאר העולם המפותח ,חלו במהלך השנים שינויים כלכליים-
חברתיים ששינו גם את הביקוש למגורים .בשנים הנבדקות ירד שיעור הצעירים
הנשואים או החיים במגורים משותפים (קוהביטציה) ב 11-נקודות אחוז בקרב
גילאי  ,23–26וב  9-נקודות אחוז בקרב גילאי ( 27–30תרשים .)13
לצד דחיית הנישואים חלה דחייה בשיעורים דומים בגיל הולדת הילדים .נוסף
להשפעות של השינויים החברתיים ,עליית מחירי הדיור המהירה שהחלה בשנת
 2007מקשה על צעירים לצאת מבית הוריהם למגורים עצמאיים ,או מחזירה אותם
לבית ההורים בתום הלימודים האקדמיים (דור הבומרנג).
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תרשים 13

מצב משפחתי לפי קבוצת גיל1995–2011 ,

-

-

-

-

-

* זוג שגר בקוהביטציה הוגדר כזוג הגר במשק בית עם  2נפשות ,משני המינים,
שלפחות אחד מהם אינו נשוי ,בדומה להגדרות הלמ"ס (.)2012
מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

מגורים עם ההורים
סוגיית המגורים עם ההורים מעסיקה צעירים ומבוגרים כאחד .מהלך הרוח בציבור
ומהסיקור בתקשורת מתקבלת תחושה כי כיום צעירים רבים יותר מבעבר נשארים
לגור עם הוריהם .כאמור ,במגמה זו מואשמים תדיר שני גורמים :עליית מחירי
הדיור יחסית לשכר והפינוק של דור ה ,Y-שבעטיו הם נסמכים על הוריהם יתר על
המידה (אלמוג ואלמוג .)2015 ,מהנתונים עולה כי מאז שנת  – 2005וביתר שאת
משנת  ,2007עם העלייה במחירי הדיור – אכן חלה עלייה בשיעור הצעירים הגרים
עם הוריהם.
כפי שמראה תרשים  ,14בשנת  2005שיעור הצעירים הגרים עם ההורים היה
כמעט זהה לשנת  ,1995ואילו בשנת  2011השיעור עלה ,במיוחד עבור גילאי .22–28
בקצה הטווח של גילי הצעירים (סביבות  18מלמטה וסביבות  34מלמעלה) גדל
שיעור הגרים עם ההורים במידה פחותה .ניכר אפוא כי חלה דחייה מסוימת בגיל
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היציאה מהבית ,אך לאחר גיל  32שיעור הצעירים הגרים עם ההורים אינו שונה
בהרבה מאשר ב.1995-
תרשים 14

שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם
לפי גיל ,בשנים  2005 ,1995ו2011-

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

ייתכן כי העלייה בשיעור המגורים בבית ההורים הושפעה גם מדחיית גיל
הנישואים .כדי לבחון את השפעתו של גורם זה ,תרשים  15מציג את שיעור
הצעירים הגרים עם ההורים לפי קבוצות גיל ומצב משפחתי .כצפוי ,רווקים גרים
עם הוריהם בשיעורים גבוהים יותר מנשואים .לפיכך ,סביר שדחיית גיל הנישואים
אכן העלתה את שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם בקרב כלל קבוצת הגיל .עם
זאת ,העלייה משנת  2005ניכרת גם בבדיקה הכוללת רווקים בלבד .כך למשל,
שיעור גילאי  22–28הגרים עם הוריהם גדל ב 8-נקודות אחוז בין  2005ל,2011-
ואילו שיעור הרווקים בגילים אלו גדל ב 6-נקודות אחוז :מ  52-אחוז בשנת  2005ל-
 58אחוז בשנת  .2011גם זוגות צעירים נשואים גרים עם הוריהם בשיעור גבוה יותר
מבעבר ,אם כי שיעור זה עודנו נמוך.
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תרשים 15

שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם
לפי קבוצת גיל ומצב משפחתי ,בשנים  2005 ,1995ו2011-

1995 2005 2011 1995 2005 2011 1995 2005 2011

-

-

-

1995 2005 2011 1995 2005 2011 1995 2005 2011

-

-

-

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

בחלוקת אוכלוסיית הצעירים לפי מגדר ולאום נמצא כי המגמה בקרב יהודים
דומה להתפתחות הכללית .ערבים גרים עם הוריהם בשיעורים נמוכים יותר (כנראה
בשל גיל הנישואים הנמוך יותר בקרבם) .בקבוצה זו חלה ירידה בשיעור הגרים עם
ההורים עד שנת  ,2005ובשנים שלאחר מכן עלה השיעור עד שהגיע לרמה דומה לזו
של שנת  .1995נשים ככלל גרות פחות עם הוריהם ,גם בגלל גיל הנישואים הנמוך
יותר ,אך המגמות עבור גברים ונשים זהות.
לא נמצאו הבדלים משמעותיים במגמות בשיעורי המגורים עם ההורים לפי מצב
לימודים ,למעט שיעור מעט גבוה יותר של מגורים עם ההורים בקרב סטודנטים
וצעירים שאינם לומדים לעומת צעירים משכילים.
לסיכום ,שיעור המגורים עם ההורים עלה ,והעלייה מתואמת עם תקופת העלייה
במחירי הדיור – אם כי ניכרת גם ההשפעה של גיל הנישואים המתאחר .מכיוון שלא
נמצאה עלייה בשיעור הצעירים הגרים עם הוריהם לפני שנת  ,2005ניתן להניח
שדחיית היציאה מהבית לא נגרמה בשל שינויים חברתיים שעברו רווקים צעירים.
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אזור מגורים
מ אפיין נוסף של מגורי צעירים הוא גידול בשיעור הגרים במחוזות המרכז ,לעומת
ירידה בקרב גילאים מבוגרים יותר .בקרב ערבים כמעט לא חל שינוי בתחום ,לכן
סעיף זה יתייחס ליהודים בלבד .שיעור גבוה יחסית מבין הצעירים היהודים בגילי
 29–39עברו לגור במחוזות תל אביב ומרכז ,ולעומת זאת חלה ירידה בשיעור הגרים
במחוזות אלו בקרב גילאי  2018–28ו ( 40–54-תרשים .)16
העלייה בשיעור הצעירים שגרים במרכז חלה כמעט בכל השנים .מעניין לציין כי
הירידה בשיעור הבוגרים (גילאי  )40–54הגרים בערי המרכז נבלמה עם העלייה
במחירי הדיור.
תרשים 16

שיעור המתגוררים במחוזות תל אביב ומרכז1995–2011 ,
יהודים ,לפי קבוצת גיל

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

20

בקבוצה זו צעירים רבים גרים עם ההורים ,כך שאינם בוחרים את מחוז מגוריהם באופן
עצמאי .גם בקרב בני קבוצת הגיל שאינם גרים עם הוריהם חלה ירידה בשיעור המגורים
במרכז ,אך היא קטנה יחסית.

מצבם החברתי -כלכלי של צעירים בישראל

149

המעבר של צעירים למרכז התרחש בעיקר בקרב אקדמאים ,שעוד לפני העלייה גרו
באזור בשיעורים גבוהים יותר (תרשים נ' 4בנספחים) .שיעורי התעסוקה של צעירים
הגרים במרכז גבוהים יותר בכל קבוצות הגיל הצעירות ,בדומה לשיעור בקרב גילאי
 35ומעלה ,והמגמות (כפי שהוצגו בתרשים  5לעיל) דומות – ירידה בתעסוקה עבור
גילאי  18–26ועלייה בקרב גילאי  27ומעלה.
בעלות על דירה
במקביל לעלייה ב שיעור הצעירים הגרים עם הוריהם ,חלה ירידה בשיעור הבעלות
על דירה .השיעור המדויק של בעלי דירה אינו קיים בנתוני סקר הוצאות ,והנתון
הנמדד – בעלות על דירת המגורים – נלקח כמדד לשיעור הבעלות על דירה בכלל.
באופן לא מפתיע ,שיעור הבעלות על דירה בגילי  18–24נמוך מאוד .גרובר ()2014
הראה ששיעור הבעלות על דירה בקרב גילאי  25–34נמצא במגמת ירידה משנת
 ,2003כלומר עוד לפני תחילת העלייה במחירי הדיור .מבין כלל הקבוצה ,מרבית
הירידה חלה אצל גילאי  .25–30כאשר מתמקדים בזוגות נשואים בגיל זה (תרשים
 ,)17ניתן לראות כי משנת ( 2003השנה הראשונה שעבורה קיימים נתונים) עד 2014
ירדו שיעורי בעלי הדירות ב 19-נקודות אחוז (מ  63-ל 44-אחוז) 21.ירידה זו
התרחשה לאורך כמעט כל השנים ,ואף הייתה חדה יותר לפני תחילת עליית מחירי
הדיור.
גם בקרב גילאי  31–34שיעור בעלי הדירות נמצא במגמת ירידה ,אך הירידה
מתונה יותר .שיעור הזוגות הנשואים החיים בדירה בבעלותם בגילים אלו ירד ב12-
נקודות אחוז משנת  .2003בקבוצת גיל זו הירידה הגדולה ביותר התרחשה בין
השנים  2010ל ,2012-ומעניין לראות שבין שנת  2012ל 2014-היא נעצרה .כלומר
נראה שלעליית מחירי הדיור הייתה השפעה זמנית על בעלות על דירה לזוגות
נשואים בגילי .31–34

21

ירידה זו גבוהה יותר מהירידה בשיעור בעלי הדירות בכלל קבוצת הגיל ,מכיוון שבקרב
משקי בית בראשות רווקים ירד שיעור הבעלות בכ 5-נקודות אחוז בלבד.
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תרשים 17

בעלות על דירת המגורים בקרב זוגות צעירים נשואים*2003–2014 ,
לפי גיל ראש משק הבית

* ממוצע נע דו-שנתי.
מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי הוצאות של הלמ"ס

אם כן ,הירידה בשיעור בעלי הדירות בקרב צעירים התרחשה בעיקר אצל זוגות
נשואים ,ובעיקר בקרב גילאי  .25–30נראה כי הסיבה לירידה אינה רק עליית מחירי
הדיור ,שכן כאמור היא החלה עוד לפני כן ,אלא גם שינויים בהעדפות של זוגות
צעירים ,המעדיפים לדחות את מועד קניית הדירה .ייתכן שהגידול בשיעור הצעירים
הגרים במרכז ,שהתרחש במיוחד בשנים  ,2003–2007השפיע גם הוא על דחיית
קניית הדירה ,בגלל מחירי הדירות הגבוהים יותר במרכז הארץ .נוסף על כך,
העלייה בשיעור הלומדים לתואר אקדמי השפיעה גם היא על הירידה בשיעור
הבעלות על דירה עבור צעירים עד גיל  ,30שכן שיעור בעלי הדירות הנמוך ביותר
הוא בקרב סטודנטים.
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 .4סיכום
פרק זה בוחן את מצבם של הצעירים בתחומי השכלה ,תעסוקה ודיור ביחס לעבר.
ניכר כי מאז שנות התשעים חלו שינויים הן בנורמות החברתיות והן בשוק העבודה,
ואלו אכן הביאו לשינויים מסוימים באורח החיים של צעירים.
בתחום ההשכלה בולטת עלייה גדולה בשיעור המשכילים בקבוצת הגיל ,18–34
בד בבד עם פתיחת מכללות רבות .עם התרחבות ההשכלה נדחה גיל התחלת
הלימודים בשנה .ייתכן כי מקור המגמה הוא נורמות כמו טיולים ארוכים לחו"ל
לאחר השירות הצבאי/לאומי ותקופת לימודים ארוכה לבחינות הפסיכומטריות.
כמו ב ,1995-מרבית הסטודנטים היהודים משתייכים לקבוצת הגיל  ,23–26אולם
שיעור גדל והולך מהם עדיין לומדים בגילאי .27–30
דחיית הלימודים לוותה בהתאחרות גיל הכניסה לשוק העבודה .בגילים
הצעירים ( )18–22חלה הירידה הגדולה ביותר בתעסוקה (כ 3-נקודות אחוז) .לצד
זאת ,חלה עליי ה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות בעבודות מלצרות ומכירות
בקבוצה זו.
המגמות בשיעורי התעסוקה של סטודנטים במהלך התקופה הנבדקת היו
מעורבות .בקרב סטודנטים ערבים השיעורים היו ונותרו נמוכים מאוד – אולי
בהשפעת גילם הצעיר יחסית .לעומת זאת ,כ 65-אחוז מהסטודנטים היהודים
מועסקים ,רובם במשרות חלקיות .שיעור התעסוקה הולך וגדל עם ההתקדמות
בלימודים ,והוא התרחב בין  1995ל  .2011-עיקר הסטודנטים מועסקים במשלחי יד
של פקידות ,מכירות ושירותים ,ורק שיעור קטן מתוכם מועסק במשלחי יד
שדורשים השכלה על-תיכונית ,היינו :הם אינם צוברים ניסיון תעסוקתי במהלך
לימודיהם.
בניגוד לטענות הנשמעות לעתים ,צעירים בגילי  31–34מצליחים להשתלב בשוק
העבודה בשיעור ובהיקף משרה דומה לאוכלוסייה הבוגרת יותר .צעירים אקדמאים
אף משתלבים במשלחי יד דומים למשלחי היד של אקדמאים מבוגרים יותר .עם
זאת ,משנת  2004עד  2011שכרם היה במגמת ירידה .ירידה זו מוסברת ,בין היתר,
בירידה בוותק של האקדמאים הצעירים בשוק העבודה עקב דחיית הלימודים
והגידול בפונים ללימודים לתארים מתקדמים .כמו כן ,ייתכן כי היא מצביעה על
איכות הלימודים במוסדות הלימוד שנפתחו בעשורים האחרונים .צעירים שאינם
אקדמאים בגילים אלו מועסקים בשיעור הולך וגדל במקצועות בתחום השירותים,
שהשכר בהם נמוך ביחס לרוב משלחי היד האחרים .ואכן ,שכרם של בני 31–34
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שאינם אקדמאים נמצא במגמת ירידה מאז שנת  – 2002אם כי ירידה זו אינה
ייחודית לצעירים ,והתרחשה בכל הגילים.
גם בתחום הדיור נמצאו שינויי מגמות לאורך השנים .שיעור המגורים עם
ההורים עלה מאז שנת  ,2005במיוחד בקרב גילאי  .22–28עלייה זו ניכרת גם
בבדיקה עבור רווקים בלבד – כלומר ,אי אפשר להסביר את המגמה בדחיית גיל
הנישואים לבדה ,והגידול שחל מ 2005-מרמז שעיקרו חל בגלל עליית מחירי הדיור.
שיעור הזוגות הנשואים בגילי  25–30החיים בדירה בבעלותם ירד ב 19-נקודות אחוז
משנת  2003עד שנת  .2014עם זאת ,הירידה בשיעור זוגות הנשואים בגילי 31–34
שגרו בדירה בבעלותם הייתה קטנה בכשליש ביחס לקבוצה הצעירה יותר (12
נקודות אחוז) ,וחלה בעיקר לאחר .2007
לסיכום ,נמצאה התאחרות כללית בתחילת החיים הבוגרים ,המשתקפת בדחיית
גיל תחילת הלימודים האקדמיים והכניסה לשוק התעסוקה ,כמו גם בדחיית גיל
הנישואים והולדת הילדים ,היציאה מבית ההורים וקניית הדירה .למרות
ההתאחרות ,עד תחילת שנות השלושים לחייהם מרבית הצעירים מסיימים את
לימודיהם (אם למדו) ,מצליחים למצוא עבודה בשיעורים דומים לגילאי 35–54
ועוזבים את בית הוריהם.
לצד השינוי בנורמות החברתיות ,יש כמה גורמים חיצוניים שעשויים להקשות
על צעירים לעומת העבר .ייתכן שבגורמים אלו נכללים הירידה בשכר האקדמאים
הצעירים ,ועלייה בשיעורי המועסקים במשלחי יד בשכר נמוך יחסית עבור לא-
אקדמאים .לצד זאת ,עליית מחירי הדיור נתנה את אותותיה בירידה בשיעור
הבעלות על דירה בקרב צעירים ,המלווה בעלייה במגורים עם ההורים.
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נספחים
בתרשים נ' 1נבדקו נתוני שכר לפי סטטוס לימודים על פי מפקד האוכלוסין ,היות
שרק בו קיימים נתוני שכר לגילאי  22.23–26הנתונים של גילאי  27–30נבדקו גם
בסקר ההוצאות לשנת  ,2014והתקבלו תוצאות דומות .השכר הנמוך יותר של בעלי
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תרשים נ'1
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יהודים ,לפי קבוצת גיל
-

-

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :מפקד אוכלוסין של הלמ"ס
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כמו כן ,המפקד מאפשר זיהוי אקדמאים בכל הגילים.
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-

-
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נתונים (לשני התרשימים) :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

-

מצבם החברתי -כלכלי של צעירים בישראל

תרשים נ'4

שיעור המתגוררים במחוזות תל אביב ומרכז1995–2011 ,
יהודים ,לפי השכלה וקבוצת גיל

מקור :הדס פוקס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי כוח אדם של הלמ"ס

155

156

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

מקורות
אלמוג ,עוז ותמר אלמוג ( ,)2015דור ה Y-בישראל ,אנשים ישראל ,מוסד שמואל
נאמן.
אקשטיין ,צבי ומומי דהן ( ,)2011הגיל הנעלם במגזר הערבי ,סיקור מושב מפורום
קיסריה ה ,19-המכון הישראלי לדמוקרטיה.
גרובר ,נעם (" ,)2014שוק הדיור בישראל" ,בתוך דן בן-דוד (עורך) ,דוח מצב המדינה
– חברה ,כלכלה ומדיניות  ,2014מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
בישראל ,עמ' .79–144
וורגן ,יובל ( ,)2008מכינות קדם-צבאיות – מסמך עדכון ,מרכז המחקר והמידע של
הכנסת.
זוסמן ,נעם ,אביעד טור-סיני ודמיטרי רומנוב ( ,)2007תעסוקת סטודנטים לתואר
ראשון והשלכותיה על מהלך לימודיהם ,סדרת ניירות עבודה ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
זוסמן ,נעם ,אורלי פורמן ,טום קפלן ודמיטרי רומנוב ( ,)2009הבדלים באיכות
ההשכלה בין אוניברסיטאות למכללות :בחינה באמצעות התמורה בשוק
העבודה ,סדרת ניירות עבודה ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2012משקי בית ומשפחות :תכונות דמוגרפיות
 2009–2010על פי סקרי כוח אדם.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2008מפקד האוכלוסין לשנת .2008
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2013שנתון סטטיסטי לישראל .2013
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקרי הוצאות ,שנים שונות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקרי הכנסות ,שנים שונות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקרי כוח אדם ,שנים שונות.
מדהלה-בריק ,שביט (" ,)2015מקצועות בסיכון :מגמות המחשוב בשוק העבודה
בישראל" ,בתוך אבי וייס ודב צ'רניחובסקי (עורכים) ,דוח מצב המדינה –
חברה ,כלכלה ומדיניות  , 2014מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל,
עמ' .45–80

מצבם החברתי -כלכלי של צעירים בישראל

157

ניראל ,נירה ואחרים ( ,)2010אחיות מוסמכות בישראל :כוח העבודה – דפוסים
ומגמות ,מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות ,מכון ברוקדייל.
פרנקל ,בילי ואטילה שומפלבי (" ,)2015צעירה בשוק העבודה :מרוויחה כמו בגיל
 27 ,Ynet ,"16ביולי .2015
קמחי איל וקיריל שרברמן (" ,)2014מגמות באי שוויון בשכר העבודה בישראל",
בתוך דן בן-דוד (עורך) ,דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות  ,2014מרכז
טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,עמ' .195–228
שביב ,מרב ,מיכל אופיר וילנה קרול ,)2015( ,מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
 ,2015אגף תכנון ומדיניות המועצה להשכלה גבוהה הוועדה לתכנון ולתקצוב.
Sandor, Eszter and Ludwinek Anna (2014), Social Situation of Young People in
Europe, Foundation Findings, European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions (Eurofound).
Taylor, Paul and Scott Keeter (2010), Millennials: a Portrait of Generation
Next: Confident, Connected, Open to Change, Pew Research Center .

 .IIפריון עבודה

שוק עבודה דואלי :מגמות בפריון,
בשכר ובהון האנושי בענפי המשק


גלעד ברנד ואיתן רגב
תקציר

המשק הישראלי מתאפיין בדואליות מחריפה .בקצהו האחד יש תעשיות יצואניות
משגשגות שפריון העבודה בהן גבוה ועולה במהירות ,ומנגד ,יתר המגזר העסקי
מתאפיין ברובו בפריון נמוך ובצמיחה אפסית .פרק זה בוחן את המאפיינים של
הקיטוב שהתהווה בשוק העבודה החל מהמחצית השנייה של שנות התשעים.
הפרק בודק מדוע ההצלחה של המגזר המייצא אינה מובילה להתייעלות ולשיפור
גם ביתר המשק ,ומראה כי במרוצת השנים התהוו שני מגזרים השונים מאוד זה
מזה מבחינת תכונות העובדים ,התשואה להשכלה ופריון העבודה .נוסף על כך,
נמצא כי הקשר בין שכר העובדים במגזרים השונים נחלש לאורך זמן ,במקביל
לירידה בניידות התעסוקתית בין המגזרים .לדעת המחברים ,ההבדלים שהלכו
והעמיקו בתכונות העובדים במגזרים השונים אפשרו לתוואי הפריון והשכר בכל
מגזר להתפתח באופן שונה .הפרק מעלה את ההשערה כי באמצעות גיוון הרכבו של
הייצוא הישראלי ניתן להביא ללחצי שכר בענפים בפריון נמוך ,לעודד תהליכי
התייעלות ולהביא לצמצום פערים בשוק העבודה .כמו כן ,הוא ממליץ להגדיל את
ההשקעה בחדשנות ובמחקר ופיתוח בתעשיות המסורתיות ,וליצור מסלולי
הכשרה מקצועית שיגבירו את הניידות התעסוקתית בין ענפים שונים.



גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .אנו מודים
לדמיטרי רומנוב ,שסייע רבות בתהליך המחקר ,ולפרופ' אבי וייס על הערותיו
המועילות .תודה מיוחדת לדניאל רואש וליאיר בן נתנאל מהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה על הסיוע הרב בהכנת הנתונים.
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מבוא
פריון העבודה – היחס בין סך התוצר המקומי לכלל שעות העבודה – מודד את הערך
הכולל של הסחורות והשירותים המיוצרים בשעת עבודה ממוצעת ,ומבטא את כושר
הייצור של המשק בהתחשב בסך התשומות שברשותו .מאחר שהשכר יכול לעלות
רק אם התוצר לעובד גדל ,גידול בפריון מהווה תנאי הכרחי לעלייה ברמת החיים
1
של העובדים.
הפרק מציג השוואה ארוכת טווח המתמקדת במגזר העסקי ,אשר מלמדת כי
פריון העבודה בענפי המשק התפתח באופן לא אחיד :בענפים מייצאים (עתירי
ייצוא) פריון העבודה עולה במהירות ,ומנגד בענפי המשק הפועלים בעיקר בשוק
המקומי פריון העבודה נותר כמעט ללא שינוי.
הספרות הכלכלית הבחינה כבר לפני שנים רבות כי פוטנציאל הצמיחה של
ענפים מייצאים גבוה יותר ,וכי יחס הפריון בין הענפים הסחירים (הפועלים גם
בשוק הבין-לאומי) לבלתי סחירים (הפועלים בעיקר בשוק המקומי) עולה עם רמת
הפיתוח של ה מדינה .עם זאת ,הפרק מראה כי הקיפאון בצמיחת הפריון בענפים
הבלתי סחירים חריג גם בהשוואה למדינות  OECDאחרות .בנק ישראל ( )2014מצא
כי הפריון בענפים הבלתי סחירים נמוך בהשוואה בין -לאומית ,ואילו הפריון בענפים
מייצאים דומה ברמתו למדינות מפותחות אחרות .כמו כן נמצא כי המתאם החיובי
בין שיעור הייצוא בענף ובין פער הפריון ביחס לחו"ל ייחודי יחסית לישראל.
ככלל ,על פי התיאוריה הכלכלית ,זעזוע חיובי בפריון בענף מסוים ,נניח במגזר
הענפים הסחירים ,מעלה את הביקוש לעובדים באותו מגזר ,וכתוצאה מכך הן
השכר והן התעסוקה במגזר זה עולים .אם מניחים שהעובדים במגזר הענפים הבלתי
סחירים הם תחליפים מושלמים (זהים בכל) לעובדים במגזר הסחיר ,ושקיימת
ניידות מושלמת בין הענפים – במקרה כזה התעסוקה בענפים הבלתי סחירים תרד,
אך השכר יעלה באותה מידה כמו במגזר הסחיר .עלייה זו היא פועל יוצא מקיום
תפוקה שולית פוחתת ומעבר של עובדים לענפים שבהם השכר גבוה יותר .למרות
זאת ,לביא ופרידמן ( )2007מראים שעליית הפריון והשכר בענפים הסחירים לא
הובילה ללחצי שכר בענפים הבלתי סחירים .הם מעלים את האפשרות של קיטוב
1

המידה שבה העלייה בפריון מתורגמת לעלייה בשכר תלויה ,בין היתר ,גם בכושר
המיקוח של העובדים מול המעביד .לכן עלייה בפריון העבודה היא תנאי הכרחי לעלייה
בשכר ,אך לא מספיק  .באופן תיאורטי ייתכן שפירות הצמיחה יובילו לגידול בתמורה
להון ללא גידול בתמורה לעבודה ,ועדויות בכיוון זה הוצגו אצל בנק ישראל ( )2011ואצל
קמחי ושרברמן ( .)2014לעומת זאת ,בנק ישראל ( )2015מראה שהיחס בין פריון העבודה
לשכר נע ללא מגמה סביב ממוצע ארוך טווח קבוע.
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בשוק העבודה ,שבו תכונות העובדים ,כגון השכלה והון אנושי ,שונות מאוד בין
המגזר הסחיר לבלתי סחיר ,ולפיכך שכר העובדים בכל מגזר מתפתח באופן שונה
ובלתי תלוי.
הפרק הנוכחי בוחן את השערתם של לביא ופרידמן כאחד הגורמים להבדלים
בהתפתחות הפריון .הסעיף הראשון בפרק סוקר את הספרות הרלוונטית ומציג את
בסיס הנתונים .הסעיף השני מציג את התפתחות הפריון והשכר ,תוך חלוקת המשק
לארבעה מגזרים :חלוקה ראשית לענפים סחירים ובלתי סחירים ,ובתוך כל ענף –
חלוקה לתת -ענפים לפי גובה הפריון (גבוה או נמוך) .הסעיף השלישי שופך אור על
התפתחות הקשר בין השכר במגזרים השונים .הסעיף הרביעי מתמקד בגורמים
להבדלים בפריון בין המגזרים ,ומראה כי ההבדלים המעמיקים בתכונות העובדים
בכל מגזר מסבירים בחלקם את מגמת הקיטוב בפריון ובשכר בין מגזרים .הסעיף
החמישי עוסק בהבדלים נומינליים וריאליים בהתפתחות פריון העבודה .סיכום
והמלצות מובאים בסעיף השישי ,ועיקרן הוא הרחבת ההשקעה בחדשנות ובמחקר
ופיתוח בתעשיות המסורתיות ,ויצירת מסלולי הכשרה מקצועית שיגבירו את
הניידות התעסוקתית בין ענפים שונים.

 .1פריון העבודה בישראל
בשנים האחרונות נכתבה ספרות ענפה בנושא פריון העבודה בישראל .הפרסומים
נחלקו לשני תחומי מיקוד שונים :חלקם בחנו את המשק כמקשה אחת ,והחלק
האחר ערך הבחנה בין מגזרים שונים בשוק העבודה .פרק זה נוקט בגישה השנייה.
ככלל ,המחקרים מוצאים פער הולך וגדל בין הפריון בחו"ל לפריון במשק
הישראלי .הם מסבירים את הפער באמצעות מאפיינים שונים של ישראל ,וביניהם:
תחרות נמוכה בסביבת הפעילות העסקית המקומית; ביורוקרטיה מרובה; שעות
עבודה מרובות; אוכלוסייה צעירה יחסית ,המתאפיינת בניסיון מועט בשוק
העבודה; איכות נמוכה יחסית של מערכת החינוך ;2יחס נמוך בין מלאי ההון
4
לתוצר ;3ומגזר ביטחוני רחב (בנק ישראל ;2013 ,שראל.)2013 ,
2

3

) Hanushek and Woessmann (2012מראים כי איכות החינוך בשלביו המוקדמים
מתואמת עם צמיחה כלכלית במידה רבה יותר מאשר עם צבר ההון האנושי ,הנמדד
באמצעות מספר שנות הלימוד .לפי גישה זו ,ייתכן שכשלים בשלבים המוקדמים של
רכישת ההשכלה אינם ניתנים לתיקון על ידי השכלה אקדמית ,ועל כן שיעורי ההשכלה
הגבוהים יחסית בישראל אינם באים לידי ביטוי מלא בתוואי הפריון.
שראל ( )2013מראה שכ 24-אחוז מההפרש בין פריון העבודה בישראל לממוצע הOECD-
נעוץ ברמה נמוכה יותר של הון לעובד ,ויתר ההפרש נובע מהבדלים בפריון הכולל.
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כאמור ,כאשר המחקרים בוחנים את הפריון לפי ענפים ,נמצא כי הפריון
בישראל נמוך בהשוואה בין -לאומית בעיקר בענפים הבלתי סחירים .בענפים
הסחירים ,לעומת זאת ,הפריון בישראל גבוה לעומת מדינות מפותחות אחרות או
5
דומה להן (בנק ישראל.)2014 ,
תרשים  1מציג את התפתחות הפריון הכולל החל מאמצע שנות השבעים בענפי
השירותים והמסחר ,המייצגים חלק ניכר מהמגזר הבלתי סחיר ,מול ענפי
התעשייה ,המייצגים את המגזר הסחיר .ניתן להבחין כי עד שנות התשעים קיים
מתאם כמעט מלא בין שני המגזרים .אולם לאחר תקופה זו ,שבה המשק נחשף
לייבוא מתחרה ,חלה האצה בצמיחת הפריון הכולל בתעשייה ,במקביל לירידה
מסוימת בענפי השירותים והמסחר 7,6.כאמור ,הניסיון הנצבר והספרות הכלכלית
מלמדים שפריון העבודה בענפים הבלתי סחירים מושפע פחות מחדשנות ומשיפורים
טכנולוגיים בהשוואה לענפים הסחירים ,לכן פוטנציאל הצמיחה הטמון בהם נמוך
יותר .עם זאת ,הירידה בפריון בענפים אלו דורשת הסבר נוסף.

4

5

6

7

ייתכן שחלק מפערי הפריון נעוצים במיקום הגיאוגרפי של ישראלBoulhol et al. (2008).

מוצאים כי מרחק מהמרכז הכלכלי מסביר חלק מהפערים בתוצר לנפש בין מדינות ה-
 .OECDכך ,למשל ,המרחק גורע כ 10-אחוזים מהתוצר לנפש באוסטרליה ובניו זילנד,
ותורם כ 6–7-אחוזים לתוצר לנפש במדינות בלגיה והולנד.
( Rodrick (2011מוצא כי התוצר לעובד בענפי התעשייה נוטה להתכנס בין מדינות
העולם ,בניגוד לתוצר לעובד בכלל הענפים.
ייתכן שגל העלייה הגדול ממדינות ברית המועצות לשעבר באותם שנים השפיע באופן
לא מאוזן על הפריון הכולל בענפי המשק .כך ,למשל ,זוסמן ופרידמן ( )2008מראים
שהעלייה הורידה את איכות כוח העבודה בשנים אלו משום שההון האנושי שנכלל בה
לא התאים בדרך כלל לצורכי שוק העבודה הישראלי ,ותהליך השתלבותו בשוק היה
מלווה ,לפחות בתחילתו ,בעבודה שלא במשלח ידם המקוריBrezis and Krugman .
) (1996מראים כי השתלבות נאותה של העולים מברית המועצות לשעבר בשוק העבודה
יכולה לשפר את איכות כוח העבודה ולהוביל לרמת שכר גבוהה יותר בשוק העבודה
בטווח הארוך ,זאת למרות לחצים לירידה בשכר במהלך תקופת ההשתלבות.
ייתכן שהמגמות המנוגדות של הפריון הכולל בענפים השונים החל מתחילת שנות
התשעים נובעות ,בין היתר ,מהסטת התעסוקה מענפי התעשייה לענפי השירותיםDe .
) Michelis et al. (2013מצאו קשר שלילי בין גידול בכוח העבודה לגידול בפריון הכולל.
על פי החוקרים ,עלייה בתשומות העבודה גורעת מהכדאיות של המעסיקים לייעל את
שיטות העבודה .ממצא דומה נמצא גם במחקרו של ).Junankar (2013
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תרשים 1

הפריון הכולל בענף התעשייה ובענף המסחר והשירותים
 ,1975–2014מדד100=1975 :
160

140

120

100

80
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :בנק ישראל

מחקרים רבים הצביעו על קשר חיובי בין שיעורי הייצוא ובין פריון העבודה,
וניתן להסביר קשר זה בסיבתיות דו -כיוונית .מצד אחד ,פריון גבוה צפוי להשפיע על
החלטת החברה להתחרות בשווקים העולמיים .מצד אחר ,הניסיון שנצבר כתוצאה
מחשיפה לשווקים חדשים ולפיתוחים טכנולוגיים בעולם ,כמו גם התחרות
האינטנסיבית בשוק העולמי ,מגדילים את החדשנות של החברה ואת פריון
8
העובדים.
( Helpman et al. (2010, 2012מוצאים כי חשיפת משק סגור לתחרות חיצונית
מובילה להסטת כוח אדם מיומן לחברות מייצאות ,המשלמות שכר גבוה יותר.
מעבר כזה אכן יכול להסביר במידה מסוימת את השוני בהתפתחות הפריון בין
הענפים השונים המוצגת בתרשים  1לעיל Amiti and Davis (2012) .מראים שחשיפה
למסחר בין-לאומי מובילה לעליית שכר העובדים בחברות מייצאות .באותו הזמן,
חלה ירידה בשכר העובדים בחברות שאינן מייצאות אשר נחשפו לייבוא מתחרה.

8

גאלו ( )2011אומד את הקשר שבין ייצוא ופריון בחברות המקומיות בשנים שלאחר
החלת תכנית החשיפה בישראל ,שיושמה בשנות התשעים .ממצאיו מראים כי הפריון של
החברות היצואניות גבוה מזה של החברות הלא-יצואניות ,וכי לאחר שחברה החלה
לייצא ,הפריון שלה גדל ב 12-אחוז תוך  5שנים.
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מחקרם מראה שעליית השכר נובעת ,בין היתר ,מעלייה ברווחיות החברה ,נוסף
לשינוי באיכות המועסקים בה.
כדי להשוות בין השכר ופריון העבודה במגזרים השונים במשק הישראלי,
יחולקו ענפי המגזר העסקי לארבע קבוצות הומוגניות יחסית ,המייצגות רמות
9
שונות של עתירות טכנולוגית וסביבה עסקית:
 ענפים בלתי סחירים בעלי פריון נמוך :ענפי שירותים ומסחר (ללא שירותי
מחקר ופיתוח וללא מחשוב) וענפי תעשייה בטכנולוגיה מסורתית (תעשיות
המזון ,הנייר והדפוס).
 ענפים סחירים בעלי פריון נמוך :תעשיות סחירות של טכנולוגיה מסורתית
או מסורתית-מעורבת.
 ענפים בלתי סחירים בעלי פריון גבוה :ענפי הפיננסים ,התקשורת ותעשיית
המשקאות ומוצרי הטבק.
 ענפים סחירים בעלי פריון גבוה :שירותי מחשוב ,מחקר ופיתוח ,תעשיות של
טכנולוגיה מעורבת-עילית וטכנולוגיה עילית ,הובלה ימית ואווירית ושירותי
10
תחבורה.
חלוקה זו מוצגת בפירוט בסעיף  3בנספחים .יש לציין כי הפרק מתמקד במגזר
העסקי בלבד 11,בניכוי כמה ענפים :חקלאות ובנייה (המתאפיינים בשיעור גבוה של
תעסוקת עובדים זרים); כרייה וחציבה; יהלומים ;12פעילויות נדל"ן; והשכרה של

9

10

11

12

חלוקת הענפים לפי פריון נקבעה על פי ממוצע פריון העבודה בשנת  2010בענפים
שבמדגם :ענפים שהיו מתחת לממוצע זה הוגדרו כענפים בפריון נמוך ,וענפים מעל
לממוצע – כענפים בפריון גבוה .החלוקה למגז רי סחירות נקבעה על פי שני קריטריונים:
שיעור הייצוא ושיעור הייבוא המתחרה בענף .ענפים המייצאים מעל  15אחוז מההיצע
או ששיעור הייבוא המתחרה עולה על  25אחוז מסך התפוקה בהם הוגדרו כענפים
סחירים (על פי לוח תשומה-תפוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .)2006 ,תמיכה
לקריטריון זה התקבלה בסדרת מבחני  .Chowחלוקה זו דומה להגדרת המגזר הסחיר
בספרות .כך למשל אצל זוסמן ( )1998הוגדרו כסחירים ענפים שבהם שיעור הייצוא עולה
על  10אחוזים מהתפוקה.
ענף שירותי התחבורה כולל למשל שירותי שדות תעופה ,סוכנויות אניות וסוכנויות
חברות תעופה.
מגזר עסקי הוגדר ללא הענפים הבאים :ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים; ארגונים
קהילתיים וחברתיים; בריאות ,רווחה וסעד; חשמל ומים; מנהל ציבורי; מרכזים
קהילתיים; סילוק שפכים ואשפה ושירותי תברואה; שירותי דת; שירותי חינוך.
בסיווג הבין-לאומי ענף היהלומים מאוחד עם ענפים נוספים ,לכן הוא נכלל בהשוואות
הבין-לאומית (תרשימים  3ו.)4-
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מכונות ,ציוד וטובין למשק הבית .לאחר החרגות אלו הניתוח בפרק מקיף כ60–65-
אחוז מכלל המועסקים בישראל וכ  90–95-אחוז מהמועסקים במגזר העסקי.
תרשימים 2א' וב' מציגים את התפלגות כוח העבודה בארבע הקבוצות שציינו ב-
 1995וב .2010-ההתפתחות העיקרית במהלך תקופה זו היא הירידה החדה בשעות
העבודה בטכנולוגיה המסורתית .כמו כן ,ניתן להבחין שחלק הארי של העובדים
במגזר העסקי מועסקים בענפי המסחר השירותים ובתעשיות הבלתי סחירות.
מכיוון שכך ,חלק מההתייחסות בפרק תהיה השוואה בין קבוצה זו (להלן :מגזר
בלתי סחיר בפריון נמוך) לשלוש הקבוצות האחרות כמקשה אחת (להלן :המגזר
המשולב).
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תרשים 2

התפלגות שעות העבודה במגזר העסקי
לפי רמת סחירות ופריון

ב .שנת 1995

14%

7%

11%

68%

א .שנת 2010

%

%
%

%

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 .2מגמות בפריון העבודה ובשכר בחלוקה למגזרים עסקיים
תרשים  3מציג את קצב הגידול השנתי של הפריון לשעת עבודה והפריון לעובד
בארבע הקבוצות שהוגדרו לעיל .בין  1995ל 2010-הייתה צמיחה בפריון בשלוש
מתוך הקבוצות .רק במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך חלה ירידה בפריון לשעת
13
עבודה ובפריון לעובד בשיעור של  0.2ו 0.7-אחוז בממוצע לשנה ,בהתאמה.

תרשים 3

קצב הגידול השנתי בפריון לעובד ובפריון העבודה1995–2010 ,
בארבע קבוצות ענפים במגזר העסקי (לפי הסיווג הישראלי)
3.1% 3.1%

1.6%

1.7%
1.1% 0.9%

-0.2%
-0.7%

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
13

הדרך הטובה ביותר למדידת התפתחות הפריון בענפי המשק במונחים ריאליים היא
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.
כדי לבחון את גודל ההטיה האפשרי ,נוכו המחירים גם באמצעות מדד מחירי התוצר
העסקי .המדד משקלל את המחירים של סך התוצר העסקי ,ומאחר שהמחירים בענפים
הבלתי סחירים נוטים לעלות מהר יותר מאשר בענפים הסחירים ,התפתחות הפריון
בענפים הבלתי סחירים מצויה בוודאות מתחת לרף שמציב מדד זה .במילים אחרות,
מדד מחירי התוצר העסקי מאפשר להעריך מהו החסם העליון של התפתחות הפריון
בענפים הבלתי סחירים .התוצאות המתקבלות באמצעות שימוש במדד מצביעות על קצב
גידול שנתי של  0.8ו 0.4-אחוז בפריון העבודה ובפריון לעובד ,בהתאמה .מכך ניתן
להסיק שהפריון בענפים הבלתי סחירים עלה בשיעור נמוך יותר ,ובתום העשור הקודם
הוא אכן נותר סמוך לרמתו במחצית השנייה של שנות התשעים.
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תרשים  4מציג השוואה של פריון העבודה במגזרים הנבדקים לעומת מדגם של
 12מדינות ה OECD-שקיימים לגביהן נתונים בתקופה הנחקרת 14.בתרשים ניכר כי
גם במדינות מפותחות נוספות הענפים הבלתי סחירים נוטים להתאפיין בצמיחה
15
אטית בהשוואה ליתר הענפים ,אך קצב הצמיחה השלילי שנרשם בישראל חריג.
תרשים 4

קצב הגידול השנתי בפריון העבודה1995–2009 ,
ישראל ו 12-מדינות ,1995–2009 ,OECD
בארבע קבוצות ענפים במגזר העסקי (לפי הסיווג הבין-לאומי)
4.5%

3.2%

3.0%

2.6%

1.5%

1.4%
1.0%

OECD

OECD

OECD

OECD

-0.3%

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

14

15

המדגם כולל את המדינות אוסטריה ,דנמרק ,הולנד ,הונגריה ,יוון ,נורווגיה ,סלובקיה,
ספרד ,פינלנד ,צ'כיה ,קנדה ושוודיה .ממוצע פריון העבודה ב 12-מדינות אלו דומה
לממוצע בקרב כלל חברות הארגון ,לכן מדגם זה מהווה קירוב טוב יחסית.
יש הבדלים בין סיווג המגזרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובין הסיווג הבין-
לאומי ,ולכן יש הבדלים מסוימים בין מרכיבי הקבוצות בהשוואה הבין-לאומית
המוצגות כאן לבין יתר ההשוואות .לוח נ' 1אצל רגב וברנד ( )2015מציג את הקבוצות
בישראל בהתאמה לסיווג הבין-לאומי.

שוק עבודה דואלי :מגמות בפריון ,בשכר ובהון האנושי בענפי המשק

171

תרשים  5מציג ביתר פירוט את קצב הגידול של פריון העבודה בענפים
המרכיבים את המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך בישראל ובמדינות ההשוואה.
מרבית הענפים הנכללים במגזר זה בישראל מתאפיינים בצמיחת פריון שלילית,
וקצב הצמיחה במדגם מדינות ה OECD-מהיר יותר במרבית הענפים בקטגוריה.
תרשים 5

קצב הגידול השנתי בפריון העבודה בענפי המסחר,
השירותים והתעשיות הבלתי סחירות
ישראל ו 12-מדינות 1995–2009 ,OECD
4.0%

OECD

3.0%

2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%

* ה OECD-כולל בענף זה גם את הענפים "גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם"
ו"פעילויות שמירה ,אבטחה וניקיון" ,המופיעים בנפרד בסיווג הישראלי.
** בישראל תעשיית המשקאות החריפים כלולה בענף המזון ,וב – OECD-בענף הטבק.
לצורך ההשוואה אוחדו ענפי המזון והטבק ,הן בישראל והן ב.OECD-
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס
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כדי להשלים את התמונה נבדק השכר בכל אחד מהמגזרים בשנת ( 2010תרשים
6א') והתפתחות השכר בין  1995ל( 2010-תרשים 6ב') .כפי שניכר בתרשים 6א',
עלות השכר 16לשעת עבודה במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך עמדה על כ 41-שקלים
בשנת  , 2010נמוך משמעותית ביחס ליתר המגזרים ,ואילו בענפי ההיי-טק השכר
היה הגבוה ביותר ,כ 104-שקלים לשעת עבודה .תרשים 6ב' מראה שהשכר בענפים
הסחירים גדל מהר יחסית :קצב שנתי של כ  1.4–1.7-אחוזים לשנה (במונחים
ריאליים) .לעומת זאת ,בענפים הבלתי סחירים השכר גדל בקצב אטי יחסית.
תרשים 6א'

עלות השכר לשעה לעובד2010 ,
בארבע קבוצות ענפים במגזר העסקי ,בשקלים
104

83

51
41

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

16

עלות השכר למעביד כוללת תשלומים כגון הפרשות סוציאליות ותשלומי מעסיק למוסד
לביטוח לאומי.
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תרשים 6ב'

קצב הגידול השנתי בעלות השכר לשעה
והשכר החודשי לעובד1995–2010 ,
במונחים ריאליים ,בארבע קבוצות ענפים במגזר העסקי
1.7%
1.5%

1.6%

1.4%

0.9%
0.7%
0.6%

0.5%

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .3תוואי השכר במגזרים השונים
בסעיף הקודם הוצגו ההבדלים בפריון ,בשכר ובקצב הצמיחה של כל אחד מהם בין
המגזרים השונים .בסעיף זה תיבחן התפתחות הקשר בין תוואי השכר במגזרים
השונים.
כפי שהוסבר במבוא ,ניתן לצפות שעלייה בפריון במגזר מסוים תוביל למעבר של
עובדים לאותו מגזר ולעליית שכר גם ביתר הענפים .עם זאת ,לביא ופרידמן ()2007
הצביעו על כך שעליית הפריון בענפי הייצוא אינה משפיעה על השכר במגזר הבלתי
סחיר ,והניחו כי הקשר בין שכר העובדים בשני המגזרים חלש.
לוח  1בוחן את הקשר בין תוואי השכר במגזרים השונים ,ומציג את מקדמי
מתאם פירסון (מדד למתאם בין שתי קבוצות מספרים הנע בין  ,1שפירושו התאמה
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מלאה ,ל ,0-שמשמעו חוסר התאמה מוחלט) עבור עלות השכר לשעה 17בקבוצות
השונות .בכל תא מוצג מקדם המתאם בין שני מגזרים לאורך  16שנה (.)1995–2010
הקבוצות מדורגות מימין לשמאל ומלמעלה כלפי מטה לפי השכר הממוצע בקבוצה
(מהנמוך לגבוה) .הממצאים הבולטים בהשוואה הם הקשר ההדוק בין השכר
במגזרים השונים ,ובפרט בין ענפים סחירים ובלתי סחירים בפריון נמוך (מתאם של
כ 96-אחוז).
לוח  .1המתאם בין המשכורות בארבע קבוצות ענפים במגזר העסקי
מקדמי מתאם פירסון1995–2010 ,

מגזר סחיר
בפריון נמוך

מגזר בלתי סחיר
בפריון גבוה

מגזר סחיר
בפריון גבוה

מגזר בלתי סחיר
בפריון נמוך

96.3%

76.7%

91.6%

מגזר סחיר בפריון
נמוך

-

70.5%

91.1%

מגזר בלתי סחיר
בפריון גבוה

-

-

86.9%

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב

כדי לשפוך אור על התפתחות הקשר לאורך השנים ,חושבו המתאמים בין השכר
בקבוצות השונות לאורך  12שנה בלבד (ולא  ,16כפי שהוצג בלוח  ,)1עבור חמש
תקופות עוקבות (שנת התחלה 1995 :עד  .)1999ההשוואה מוצגת בתרשים  ,7וממנה
ניתן ללמוד כי הקשר בין השכר במגזרים השונים נחלש במשך השנים בכל הענפים,
אולם לא באותה מידה; בין הענפים בפריון נמוך לענפים בפריון גבוה נחלש הקשר
משמעותית ,ואילו בין הענפים הסחירים לבלתי סחירים בפריון גבוה הקשר נותר
חזק יחסית 18.ייתכן ש תוצאה זו נובעת מניידות גבוהה יותר של העובדים בין ענפים
ברמות פריון דומות.

17
18

התוצאות דומות גם כאשר ההשוואה נערכת עבור השכר החודשי.
מבחני רגישות מראים שתוצאה זו עקבית למדי ואינה משתנה בבחירת קבוצות שנים
שונות .למשל ,תוצאה דומה מתקבלת גם כאשר תקופת הסיום נותרת קבועה ותקופת
הבדיקה מתקצרת באופן מתגלגל.
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תרשים 7

מקדמי המתאם* בין המשכורות**
בארבע קבוצות ענפים במגזר העסקי
לפי תקופות1995–2010 ,
1.0
0.9
0.8

0.7
0.6
0.5

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1999-2010

1998-2009

1997-2008

1996-2007

1995-2006

* מתאם פירסון.
** עלות השכר לשעת עבודה.
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השוואה נוספת המוצגת בסעיף  1בנספחים מלמדת שהמגזר המשולב דומיננטי
יותר בקביעת השכר ,כלומר נראה כי החברות במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך
מגיבות בפיגור להתפתחות השכר בחברות במגזר המשולב (ולא להפך) ,לפחות עבור
עובדים אקדמאים .ניתן לראות בכך ראיה תומכת לכך שצמיחת הפריון בחלק
מהענפים אכן מובילה ללחצי שכר גם בענפים אחרים ,אולם ככל הנראה הקשר
נחלש במהלך השנים.
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 .4הגורמים לפערים בתוואי הצמיחה של הפריון והשכר
יש מקום להניח שההבדלים בצמיחת הפריון והיחלשות הקשר בין שכר העובדים
במגזרים השונים נעוצים ,בין היתר ,בהבדלים המעמיקים בתכונות העובדים.
ב סעיף זה תיבדק ההנחה באמצעות מעקב אחר התפתחות ההון האנושי בכל מגזר.
בהמשך תוצג גם ההתפתחות הבלתי אחידה של המחירים בענפים השונים
והשפעתה על פערי הפריון.
הבדלים בתכונות העובדים
תרשים  8מראה את שיעור העובדים האקדמאים במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך
וביתר המגזר העסקי .ניכר כי ההון האנושי השתפר בכלל ענפי המשק ,אך צבר ההון
20
האנושי במגזר המשולב עלה מהר יותר מאשר במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך.
19

תרשים 8

שיעור העובדים בעלי השכלה אקדמית1995–2010 ,
לפי מגזר
45%

30%

15%

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

0%
1995

מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
19

20

זיהוי האקדמאים נעשה לפי מספר שנות לימוד ( 15לפחות) ומוסד לימודים אחרון
(אקדמי) ,ולא לפי התעודה או התואר הגבוהים ביותר ,מכיוון שנתוני התואר אינם
קיימים בסקרי ההכנסות עבור כל התקופה הנחקרת.
פרידמן ( )2013הראה שהעלייה בפריון ובשכר העבודה בענפי טכנולוגיית המידע במחצית
השנייה של שנות התשעים הביאה לעלייה חדה באיכות כוח העבודה בענפים אלו ,ועלייה
זו העצימה את ייחודיות ההון האנושי של העוסקים בענפים מוטי ייצוא.
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תרשים 9א' מציג את התפלגות העובדים בעלי השכלה תיכונית ומטה בין
המגזרים הנבדקים ב 1995-וב  ,2011-ותרשים 9ב' – את התפלגות העובדים
האקדמאים באותן שנים .נוסף לחלוקה הקבועה לארבעה מגזרים לפי הסחירות
ורמת הפריון ,קבוצת הענפים הבלתי סחירים בפריון נמוך חולקה לשניים על פי
חציון השכר בקבוצה זו (בשנת  .)2010חמש הקבוצות מדורגות בסדר עולה משמאל
לימין לפי השכר הממוצע בקבוצה.
מהתפלגות העובדים אפשר להסיק לגבי ההסתברות להימצא בכל אחת מחמש
קבוצות הענפים המוצגות .בתרשים 9א' בולטת הירידה בחלקם של בעלי השכלה
תיכונית ומטה בתעסוקה של התעשיות הסחירות בטכנולוגיה מסורתיות ,אשר
הושפעו מחשיפת המשק לייבוא מתחרה במהלך שנות התשעים; ההסתברות של
עובד בעל השכלה תיכונית להיקלט בתעשיות סחירות בטכנולוגיה מסורתית ירדה
במהלך התקופה מ 16-ל  9-אחוזים .מגמה דומה נרשמה גם בקרב עובדים
אקדמאים.
נקודה מעניינת העולה מהתרשים היא שבמקביל לירידה הכללית בתעסוקה
בתעשיות המסורתיות ,נרשמה עלייה בתעסוקת עובדים בעלי השכלה נמוכה ברובד
השכר התחתון של הענפים הבלתי סחירים .כלומר ,עובדים המתאפיינים בהון
אנושי נמוך ,שנקלטו בעבר בתעשיות המסורתיות הסחירות ,נקלטים כעת ברובד
21
התחתון של הענפים הבלתי סחירים ,שבהם הפריון והשכר הממוצע נמוכים.
בקרב עובדים אקדמאים נרשמה תמונה הפוכה :מעבר לענפי הפיננסים
והתעשיות המתוחכמות ,שהשכר בהן גבוה יותר (תרשים 9ב') .תמונה זו ממחישה
היטב את הקיטוב שחל בשוק העבודה בעקבות חשיפת המשק לייבוא מתחרה,
22
תופעה המתועדת גם במדינות אחרות שעברו תהליך דומה.

21

22

עלות השכר השעתי הממוצע בתעשיות המסורתיות הסחירות עמד על  39שקלים לשעה
בשנת  ,1995ואילו בחציון התחתון של הענפים הבלתי סחירים עלות השכר עמדה
בממוצע על  29שקלים לשעה (במחירי .)2010
קמחי ושרברמן ( )2014מציגים עדויות לקיטוב בהתפלגות השכר ובהתפלגות היקף שעות
העבודה לפי משלחי יד .החוקרים מראים כי הן במשלחי יד המתאפיינים בשכר נמוך והן
באלה המתאפיינים בשכר גבוה ,גדל היקף שעות העבודה ביחס להיקף שעות העבודה
במשלחי יד המתאפיינים בשכר בינוני.
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תרשים 9

התפלגות התעסוקה של עובדים ב 4-קבוצות ענפים של המגזר העסקי*
 1995ו2011-

א .בעלי השכלה תיכונית ומטה

ב .בעלי תואר אקדמי
%
%

%

%

%

%

%
%

%
%

* הקבוצות מדורגות בסדר עולה משמאל לימין לפי השכר הממוצע בקבוצה.
מקור (לשני התרשימים) :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים (לשני התרשימים) :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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התניידות ומעברים בין מגזרים בשוק העבודה
כפי שהוסבר במבוא ,כאשר יכולות העובדים אינן הומוגניות ומגזרים שונים בשוק
העבודה מתאפיינים בהרכב שונה של הון אנושי ,ניתן לצפות כי הניידות בין
המגזרים תהיה מוגבלת ,והשכר בכל מגזר יתפתח באופן שונה ובלתי תלוי.
במחקר של אנדבלד ( )2012נמצא ש רמת הניידות בשכר ירדה במהלך השנים
 .1990–2005מאחר שכל אחד מארבעת המגזרים הנבדקים בפרק זה מתאפיין ברמת
שכר שונה ,ניתן להעריך שהירידה משקפת גם ירידה בניידות בין המגזרים – ושאלה
זו תיבחן בסעיף הנוכחי .מבחינה אידיאלית ,חקירת ניידות צריכה להתבצע על סמך
נתוני פאנל לונגיטודינלי ,אך בישראל מידע זה אינו זמין ,ואין ברירה אלא להשתמש
בסקר כוח אדם ,שהוא סקר פאנל קצר -טווח (נחקרים  4פעמים במשך שנה וחצי).
מכיוון שזהותם של הפרטים בסקר כוח אדם משתנה לאורך זמן ,ננקטה גישה של
פסאדו-פאנל (פאנל סינתטי) על ידי קיבוץ הפרטים לקטגוריות המאופיינות בתכונות
נצפות מסוימות ,כך שנוצרים תאים הומוגניים ביחס לתכונות אלו.
באמצעות חלוקה זו נוצרו  50קבוצות ,המייצגות עובדים ב  5-קטגוריות השכלה
לפי מספר שנות לימוד (פחות מ 17 ;15–16 ;13–14 ;12 ;12-ויותר) וב 10-קטגוריות
של שנות ותק תחשיבי( 23כפולות של  4בטווח של  24.)0–40השינויים בהתפלגות
הקבוצות בין המגזרים שימשו להערכת המעברים נטו 25של עובדים בעלי פרופילים
שונים בין ארבעת המגזרים בשוק העבודה.
יש כמה גישות לבחינת הניידות בשוק העבודה .השיטה שננקטה בפרק זה בוחנת
את המתאם בין התפלגות העובדים לפי הפרופילים השונים במגזר מסוים בתקופה
נתונה ובין ההתפלגות בתקופה מאוחרת יותר .ככל שהמתאם בין ההתפלגויות גבוה
יותר (בסולם בין  0ל ,)1-כך הניידות נמוכה יותר .מדד ההתניידות ,המנוסח על פי
שיטה זו 26,מושפע הן ממעברי עובדים בין המגזרים והן משינויים בהתפלגות של
מצטרפים חדשים לשוק העבודה בין הענפים.
תרשים  10מציג את מדד ההתניידות בשנים  ,1996–2011והוא מראה כי חלה
ירידה בהיקף ה מעברים של תשומות עבודה בין מגזרים בשוק העבודה לאורך כל
23

24
25
26

הניסיון התחשיבי מחושב בהתאם להגדרה המופיעה אצל זוסמן ופרידמן ( :)2008גיל
פחוֹת שנות לימוד פחוֹת משך שירות צבאי זקוף פחוֹת  .6לעולים חדשים החישוב שונה
במקצת (ראו נספח א' אצל זוסמן ופרידמן).
אוכלוסיית העניין הוגבלה לגילאי  18–64ואינה כוללת עולים.
היינו ,מספר העוברים לאחר קיזוז של מעברים בו-זמניים.
באופן פורמלי ,המדד מחושב כאחד פחות אחוז השונות של התפלגות הקבוצות בין
המגזרים בשנה  tהמוסברת על ידי התפלגותם בשנה  .t-1נערכה קטימה רנדומלית של
תצפיות ,כך שהמדד מחושב עבור מספר תצפיות זהה בכל שנה.
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התקופה הנחקרת ,תוך האטה עקבית בקצב הירידה 27.המשמעות היא שהשינויים
בהתפלגות ההון האנושי מתרחשים בקצב מהיר פחות מאשר בעבר ,ויש מגמת
התייצבות מסוימת בתום התקופה הנחקרת.
ככלל ,ניידות גבוהה של עובדים בין מגזרים פועלת לצמצום פערי השכר ,אך
בתחילת התקופה הנחקרת היקף המעברים בין המגזרים היה גבוה יחסית ,ולמרות
זאת נרשם דווקא גידול בפערי השכר בישראל .הפרשנות המתבקשת לכך היא
שהשינויים המהירים בהרכב ההון האנושי במגזרים השונים בתחילת התקופה נבעה
מגורם חיצוני (כדוגמ ת פתיחת המשק לייבוא) ,שהוביל בין היתר למעבר כפוי של
עובדים בעלי מיומנות נמוכה לענפים בלתי סחירים בשכר נמוך – ומכאן גם
לשחיקה נוספת בשכרם היחסי (שכבר היה נמוך) ולגידול בפערים .במהלך המחצית
השנייה של שנות האלפיים נרשמה התייצבות בפערי השכר (כפי שמראה תרשים
11ב' בהמשך) .בשנים אלו הואטה הירידה במעברים בין המגזרים ,וזו אינדיקציה
נוספת לכך שההתניידות המוגברת בתחילת התקופה הובילה לגידול בפערי השכר,
ולא לצמצומם.
סעיף  2בנספחים מציג בדרך אחרת את השינויים בהתפלגות ההון האנושי ,ללא
תעשיות סחירות בטכנולוגיה מסורתית .ההשוואה מלמדת כי תהליכי הקיטוב אינם
מסתכמים רק בהצטמקות התעשייה המסורתית ובגידול בחלקם היחסי של ענפי
השירותים והמסחר ,אלא גם בקוטביות הולכת וגדלה של הרכב ההון האנושי בתוך
ענפי השירותים והמסחר עצמם .גם בהשוואה זו עולה כי תהליכי הקיטוב נמשכו עד
המחצית השנייה של העשור הקודם ,ואחריה נרשמה התייצבות מסוימת.

27

מאחר שהמדד מבוסס על פאנל סינתטי תיתכן הערכת חסר במקרים של מעבר בו-זמני
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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תרשים 10

התניידות העובדים בין מגזרים בשוק העבודה
1996–2011
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* מעברים של תשומות עבודה והון אנושי בין מגזרים בשוק העבודה.
לא כולל עולים.
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השפעת הבדלי תכונות העובדים על פערי הפריון :בדיקה אמפירית
בהנחה כי קיים יחס ישר בין השכר הממוצע לתפוקה השולית הממוצעת של
העובדים (פריון העבודה) ,ובהינתן כי קיים קשר חיובי בין השכלת העובדים
לשכרם ,ניתן לצפות לפריון עבודה גבוה יותר בענפים המתאפיינים בשיעור גבוה של
עובדים אקדמאים .אי לכך ,אין זה מפתיע שתהליך הסגמנטציה שעבר ההון האנושי
מאז  1995מלווה בקיטוב גם בפריון העבודה.
בסעיף זה תיבחן השאלה באיזו מידה פער הפריון בין המגזרים מצטמצם כאשר
מתחשבים בהרכב השונה של ההון האנושי .לצורך כך הורצה רגרסיה שבה המשתנה
המוסבר הוא לוג התוצר לשעת עבודה ,והמשתנה המסביר הוא משתנה דמה המייצג
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את המגזר המשולב .לאחר האמידה הראשונה נאמדה הרגרסיה שנית ,בתוספת
משתנה מסביר נוסף עבור השכלת העובדים 28.בשני המקרים נאמדה הרגרסיה לכל
שנה בנפרד ב 40-ענפים 29.בדומה למתודולוגיה המוצגת אצל מזר ( ,)2014ההפרש
בין המקדמים של משתנה הדמה מייצג את ההפרש בין פער הפריון הגולמי לפער
הפריון מנוכה הבדלי השכלה ,כלומר ,את החלק בפער הפריון הנובע מההבדלים
בהשכלת העובדים בכל מגזר.
בתרשים 11א' רואים כי הפער בפריון העבודה בין המגזרים גדל מכ 30-אחוז
בתחילת התקופה לכ 60-אחוז בתום המחצית הראשונה של שנות האלפיים ,וכאשר
מפקחים על השכלת העובדים הפער נמוך בכ 10-נקודות אחוז .פירוש הדבר כי
ההבדלים בהון האנושי מסבירים חלק מהפער .מעניין לשים לב כי הפער גדל עד
 ,2004ומאז התייצב.
יש לציין כי הבדיקה התייחסה להבדלי השכלה בלבד ולא להבדלי תכונות
אחרות בין העובדים שאינן נצפות – דוגמת מוטיבציה ,אינטליגנציה והתמדה –
וייתכן שחלק נוסף מהפער מוסבר על ידי הבדלים מסוג זה.

 28משתנים מסבירים נוספים נמצאו לא מובהקים.
 29באופן פורמלי ,האמידה נערכה על פי המשוואות הבאות:
𝑡𝑖𝜀 ln(𝑔𝑑𝑝_𝑝𝑒𝑟_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛾𝑡 ∙ 𝐷 +
𝑡𝑖𝜀 ln(𝑔𝑑𝑝_𝑝𝑒𝑟_ℎ𝑜𝑢𝑟𝑖,𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡 + δ𝑡 ∙ 𝐷 +
𝑡𝑖𝑥 מייצג את ממוצע שנות ההשכלה בענף  iבשנה  D ;tהוא משתנה דמי ,ששווה ל 1-עבור
המגזר המשולב ו 0-עבור המגזר הלא סחיר בפריון נמוך;  γtו δt-מייצגים מקדמים של
משתנה הדמה; ו 𝛾𝑡 − δ𝑡-מייצגים את ההפרש בין פער הפריון הגולמי לפער מנוכה
הבדלי ההשכלה.
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תרשים 11א'

פערי הפריון בין המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך
ליתר המגזר העסקי
לפני ואחרי פיקוח על השכלת העובדים*1995–2010 ,
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* ממוצע נע דו-שנתי .הקו המקווקו מייצג שנים שבהן הפערים בין המגזרים
אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית.
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לאחר שהודגמה השפעתם של ההבדלים בהשכלת העובדים על הפערים בפריון,
כעת תיבחן המגמה בהשפעה זו במהלך השנים  1997–2011תוך פיקוח על תכונות
נוספות של העובדים .לצורך כך נאספו נתונים על שכר העובדים (מתוך סקר
ההכנסות) ונערכה בדיקה נוספת באופן זהה ,בהנחה ששכרם של העובדים משקף
30
את הפריון .לבדיקה זו נוספו משתנים מסבירים נוספים ,כגון שנות ותק ומגדר.
תרשים 11ב' מציג את פער השכר הגולמי והפער מנוכה תכונות העובדים,
ותרשים  12מציג את ההפרש ביניהם .כפי שניתן להבחין ,ההפרש עלה לאורך
30

אמידה זו נערכה באמצעות משוואת מינצר סטנדרטית עם משתנה דמה למגזר המשולב.
האמידה מבוססת על נתוני פרט (המשתנים המסבירים הבולטים הם שנות השכלה ,ותק
תחשיבי ומגדר) עבור פרטים בגילי העבודה ( )25–64שעבדו לפחות  10שעות בשבוע.
הרגרסיות הקודמות מבוססות על נתונים ממוצעים בענף ,ובהן רק ממוצע שנות הלימוד
של העובדים בענף נמצא כמשתנה מסביר מובהק.
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מרבית התקופה ,תוך התייצבות מסוימת במהלך המחצית השנייה של העשור
האחרון .המשמעות היא שלתכונות השונות של העובדים היה תפקיד גדל והולך
בתהליך ההיפרדות בין תוואי הפריון והשכר במגזרים שונים.
את העלייה בהפרש בין פער השכר הגולמי לפער מנוכה תכונות העובדים ניתן
לייחס לשני גורמים אפשריים .הראשון הוא שההון האנושי של העובדים במגזר
המשולב התרחב יותר מאשר במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך ,והשני :התשואה
להון אנושי במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך נשחקה יחסית לתשואה ביתר הענפים
(כמובן ייתכן שילוב של שני הגורמים יחדיו).
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תרשים 11ב'

פערי השכר בין המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך
ליתר המגזר העסקי
לפני ואחרי פיקוח על תכונות העובדים*1997–2010 ,

*

*

תרשים 12

פערי השכר בין המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך ליתר המגזר העסקי:
ההפרש בין הפער הגולמי לפער בניכוי תכונות העובדים
ההפרש בין המקדמים במשוואת השכר*1997–2011 ,
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מקור (לשני התרשימים) :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים (לשני התרשימים) :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מאחר שנמצא כי מלאי ההון האנושי במגזר המשולב (ענפים סחירים ובלתי
סחירים בפריון גבוה) אכן עלה מהר יותר (תרשים  8לעיל) ,נותר לבחון האם חל
שינוי גם בתשואה להון אנושי בכל אחד מהמגזרים הנבדקים .לשם כך נבחנה
התשואה לשנת לימוד במגזר המשולב לעומת התשואה במגזר הבלתי סחיר בפריון
נמוך (תרשים  31.)13ניכר כי התשואה גבוהה יותר במגזר המשולב ,וכי לאורך זמן
המגמות בשתי קבוצות הענפים שונות; במגזר המשולב חלה עלייה בתשואה לאורך
השנים ,ואילו במגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך התשואה נותרה כמעט ללא שינוי –
כלומר ,התשואה להשכלה במונחי שכר בענפים הבלתי סחירים בפריון נמוך נשחקה
32
במשך הזמן ביחס למגזר המשולב.
לסיכום ,ההבדלים בתוואי הפריון נובעים גם מההבדלים המתרחבים בהרכב
ההון האנושי בכל מגזר .השינויים בתחום זה נעוצים ,בין היתר ,בהסטת עובדים
במיומנות נמוכה מהתעשיות המסורתיות לרובד השכר התחתון של הענפים הבלתי
סחירים .אומדן אמפירי הראה שניתן להסביר חלק מפערי הפריון על ידי הבדלים
בהון האנושי של העובדים ,וחלק זה עלה במהלך השנים .נתון זה נובע מכך שבמגזר
הבלתי סחיר בפריון נמוך ההון האנושי של העובדים השתפר במידה פחותה,
והתשואה להשכלה נשחקה ,ביחס לענפים בפריון גבוה ולמגזר הסחיר.

31

32

משוואת השכר מחושבת באמצעות משוואת מינצר סטנדרטית ,עם משתנה דמה עבור
הענפים במגזר המשולב ואינטראקציות מתאימות .האמידה נערכה עבור פרטים בגילי
העבודה ( )25–64שעבדו לפחות  10שעות בשבוע .המשוואה מחושבת בנפרד בכל שנה.
האומדן לתשואה להשכלה אינו מתחשב בתכונות בלתי נצפות ,לכן עשוי להיות אומדן
יתר .ברם ,פריש ( )2007וקריאף ( )2008מצאו שהקשר הסיבתי בין השכלה לשכר הנאמד
באמצעות משתנה עזר אינו שונה מזה הנאמד ברגרסיית ריבועים פחותים.
ברנד ( )2014מראה כי בענפים הסחירים קיים קשר קו-אינטגרטיבי (המעיד על קשר
סיבתי) בין השכלה לפריון עבודה ,ואילו בענפים הבלתי סחירים לא נמצא מתאם בין
המשתנים .עדויות בכיוון זה נמצאו גם בבדיקה שערך בנק ישראל ( .)2014ניתן לראות
בכך אינדיקציה לתשואה נמוכה להשכלה בענפים הבלתי סחירים ,כאשר התשואה
להשכלה נבחנת במונחי תוצר.
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תרשים 13

התשואה לשנת לימוד*1997–2011 ,
המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך לעומת יתר המגזר העסקי ,באחוזים

* ממוצע נע דו-שנתי.
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .5הבדלים בקצב עליית המחירים במגזרים השונים
והשפעתם על פער הפריון
עד כה הוצגו התפתחות הפריון והשכר במגזרים השונים במונחים ריאליים .סעיף
זה יבחן כיצד התפתחו פערי הפריון במונחים נומינליים .הבסיס להשוואה זו נשען
על התיאוריה הכלכלית שהוצגה לפני כן ,הגורסת כי עליית הפריון במגזר מסוים
תביא למעבר של עובדים למגזר זה ולעליית שכר גם ביתר הענפים (בכפוף להנחות
מסוימות) .לפי תרחיש זה ,מאחר שהפריון ביתר הענפים השתפר במידה פחותה,
התוצאה של שיווי משקל בשוק תהיה עליית מחירים אשר תפצה על עליית השכר;
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עליית המחירים תביא לעלייה בערכה של התפוקה השולית של העובדים בענפים
33
אלו ,וכפועל יוצא מכך גם לעלייה בפריון – במונחים נומינליים.
נוסף על כך ,כפי שצוין במבוא ,פריון העבודה בענפים הבלתי סחירים מושפע
פחות מחדשנות ו משיפורים טכנולוגים בהשוואה לענפים הסחירים ,ולכן פוטנציאל
הצמיחה הגלום בו במונחים ריאליים נמוך יותר .אי לכך ,ייתכן שעיקר ההשפעה על
שכר העובדים טמון בהשפעה עקיפה דרך צמיחה ריאלית בענפים סחירים .לאור
זאת ,מעניין לבחון האם פערי הפריון התרחבו גם ללא התחשבות בהתפתחות
השונה של המחירים במגזרים השונים.
תרשים  14מציג את התפתחות פריון העבודה בניכוי מחירי התוצר העסקי עבור
כלל הענפים ,ובניכוי בנפרד לכל ענף במדד מחירים ( )deflatorתואם (ניכוי כלל
הענפים באותו מדד מחירים שקול במקרה זה להשוואה במונחים נומינליים).
בתרשים מוצגים ענפים בלתי סחירים בפריון נמוך מול יתר המגזר העסקי .בהתאם
לצפוי על פי התיאוריה הכלכלית ,רמת המחירים עלתה באופן לא אחיד ,כך שפערי
הפריון במונחים נומינליים התרחבו – אך במידה פחותה יותר בהשוואה לפערי
הפריון הריאליים.

33

) Baumol-Bowen (1966תיארו כבר לפני שנים רבות את קיומו של מנגנון זה באמצעות
דוגמה מתחום נגני התזמורת ואמנויות הבמה .תחום זה כמעט אינו מושפע
מהתפתחויות טכנולוגיות ,לכן לא ניתן לצפות לעלייה בפריון בו .למרות זאת ,ערך
התפוקה השולית של העובדים עלה במהלך השנים בדומה לעליית השכר בכלל שוק
העבודה .החוקרים מיישבים פרדוקס זה בכך ששחיקת שכר ביחס ליתר שוק העבודה
גורמת למחסור של עובדים בתחום ,ולכן בתוצאת שיווי המשקל מתקיים יחס ישר בין
שכר העובדים בתחום ליתר שוק העבודה.
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תרשים 14

התפתחות פריון העבודה1995–2010 ,
המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך לעומת יתר המגזר העסקי ,מדד100=1995 :
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מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .6סיכום
בשני העשורים האחרונים התהוו בשוק העבודה שני מגזרים השונים מאוד זה מזה.
הראשון כולל את ענפי ההיי-טק והתעשיות המתוחכמות המתאפיינים בפריון גבוה,
שאף עולה במהירות .מנגד ניצבים ענפי המסחר והשירותים הבלתי -סחירים ,שבהם
הפריון – ובהתאמה גם השכר – נמוכים ומתאפיינים בצמיחה מזערית.
הקיטוב בשוק העבודה התהווה על רקע הירידה בהיקפי התעסוקה וההתייעלות
המואצת בתעשיות המסורתיות שנחשפו לייבוא .המחקר מראה כי עובדים בעלי
מיומנות נמוכה שנקלטו בעבר בתעשיות המסורתיות נקלטים כעת בשיעורים
גבוהים במקצועות ברובד השכר התחתון של ענפי השירותים והמסחר .לעומת זאת,
בקרב עובדים מיומנים התגלתה תמונה הפוכה :מעבר מוגבר לענפים בפריון גבוה
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המלווים בשכר גבוה יותר .מאומדני הרגרסיה שנערכה עולה שההבדלים המעמיקים
בין מאפייני העובדים במגזרים השונים מסבירים חלק הולך וגדל מפערי הפריון.
המחקר מציג עדויו ת לירידה בניידות העובדים בין מקטעים שונים בשוק
העבודה ,ומראה שכדי לעבוד בענף בפריון גבוה יש לעמוד גם בדרישות השכלה
גבוהות יותר מאשר בעבר – משמע ,הסיכוי שפרט בעל השכלה נמוכה יעבור לענף
בפריון גבוה ירד לאורך השנים.
התבוננות בקשר בין תוואי השכר במגזרים השונים מצביעה על היחלשותו
לאורך זמן ,ובפרט בין ענפים בפריון נמוך לענפים בפריון גבוה .מצב זה ,שבו קבוצות
ענפים הולכות ונפרדות זו מזו בתוואי השכר ,מתאפשר בשל הבדלים הולכים
ומעמיקים במאפייני העובדים ,ובשל הירידה בניידות בין קבוצות ענפים שונות.
העדויות השונות מעידות כי תהליכי הפירוד נמשכו עד תום המחצית הראשונה של
שנות האלפיים ,ולאחריה נרשמה התייצבות מסוימת.
הממצאים שהובאו בפרק מלמדים כי הענפים שנותרו מאחור הם ענפי שירותים
בלתי סחירים עתירי עבודה .במקום לנצל כהלכה את העלייה בצבר ההון האנושי
במשק ואת המהפכות הטכנולוגיות שחלו במהלך תקופה זו ,הלכו ענפים אלו
והתבססו על כוח עבודה זול ,בין היתר הודות לירידה בהיקפי התעסוקה בתעשיות
המסורתיות.
כיוון פעולה אפשרי לשינוי המצב הוא יצירת מסלולי הכשרה מקצועית שיגבירו
את הניידות התעסוקתית בין ענפים שונים ,לצד המשך חשיפת המשק לייבוא
מתחרה .נוסף לכך ,יש מקום לשקול את הרחבת ההשקעה בחדשנות ובתחום
המחקר והפיתוח בתעשיות המסורתיות – ובכך לעודד גיוון בהרכבו של הייצוא.
מטרת ההמלצות היא לחשוף חלקים רחבים יותר בשוק העבודה לתעסוקה בחברות
מייצאות ,הנוהגות לשלם שכר גבוה יותר והפריון בהן עולה לאורך זמן .באמצעות
צעדים בכיוון זה ניתן להביא ללחצי שכר גם בענפים המוכרים בעיקר לשוק
המקומי ,המתאפיינים בפריון נמוך ובצמיחה אפסית ,לעודד תהליכי התייעלות
ולהביא לצמצום פערים בשוק העבודה.
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נספחים
 .1מבחני סיבתיות – תוואי השכר במגזרים השונים
בסעיף השלישי בפרק הוצגו עדויות להיחלשות הקשר בין השכר במגזרים השונים,
ובפרט בין השכר בענפים בפריון נמוך לשכר בענפים בפריון גבוה .בחלק זה ייבחן
הממצא ביתר עיון.
במוקד המחקר עומד הקשר בין המשכורות בענפים הבלתי סחירים בפריון נמוך
ובין הענפים בפריון גבוה .כדי להשוות בין הענפים בתחומים שבהם השכר ומאפייני
העובדים דומים יחסית ,נערכה השוואה נוספת בין המגזרים ללא הענפים שהשכר
בהם נמוך .החלוקה נקבעה על פי חציון השכר בשנת  :2010ענפים שהשכר הממוצע
34
בהם נמוך מהחציון הוחרגו מהשוואה זו.
תרשים נ' 1מציג את מקדמי המתאם בין המשכורות בענפים בפריון נמוך אשר
נכללו בהשוואה ובין הענפים בפריון גבוה (היי -טק ,פיננסים ותעשיות מתוחכמות,
ללא תעשיות מסורתיות סחירות) .בדומה לסעיף השני ,גם כאן מוצגים המקדמים
בצורה עתית ומתגלגלת ,וההשוואה מציגה הן את המתאם הבו-זמני ,כלומר הפריון
בשתי קבוצות הענפים באותה שנה ,והן את המתאם בפיגור (כלומר ,השוואה של
ערכי שנה מסוימת בקבוצת ענפים אחת לשנה שלפניה בקבוצה האחרת) כאשר
הענפים בפריון גבוה מובילים בתקופה אחת וכאשר הענפים בפריון נמוך מובילים
בתקופה אחת.

34

הענפים הכלולים בהשוואה הם :אחסנה ,מגרשי חניה ומסופי מטען; דואר ובלדרות;
כלי רכב מנועיים ,אופנועים ואופניים – מכירה ,אחזקה ותיקון ומכירה קמעונית של
דלק; מסחר סיטוני; שירותים עסקיים אחרים; פעילויות בילוי הפנאי ,תרבות וספורט;
תעשיית נייר ומוצריו; תעשיית מוצרי מזון.
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תרשים נ'1

מקדמי המתאם של פירסון* בין המשכורות1995–2010 ,
בענפים בפריון גבוה** ובענפים הבלתי סחירים בפריון נמוך***
1
0.8
0.6
0.4

0.2
0
-0.2
1999-2010

1998-2009

1997-2008

1996-2007

1995-2006

* ההשוואה מוצגת הן עבור המתאם בשנים חופפות בשתי הקבוצות (עקומה
אדומה) ,והן עבור הפריון בתקופה אחרת לכל קבוצה כאשר אחת הקבוצות
מובילה בתקופה על פני השנייה (עקומה ירוקה ועקומה כחולה).
** לרבות היי-טק ,פיננסים ותעשיות מתוחכמות.
*** ההשוואה כוללת מחצית מהענפים הנכללים בקבוצת הבלתי סחירים בפריון
נמוך .ענפים שנמצאים מתחת לחציון השכר הוחרגו מהשוואה זו.
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
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ההשוואה מלמדת על היחלשות הקשר בשכר בין הענפים ,ומציגה אינדיקציה
לכך שקבוצת הענפים בפריון גבוה דומיננטית יותר בקביעת השכר – כלומר ,הענפים
הבלתי סחירים בפריון נמוך מגיבים להתפתחות השכר בענפים בפריון גבוה ,ולא
להפך.
כדי לחזק אינדיקציה זו ,נערכו מבחנים לבדיקת כיוון הסיבתיות )Granger
 (Causality testsעבור כלל הענפים במדגם ,ומהם עולה כי עבור עובדים עם  15שנות
לימוד ויותר ,השכר בענפים במגזר המשולב מוביל את השכר במגזר הבלתי סחיר
בפריון נמוך ,ולא להפך .לא נמצאו עדויות לסיבתיות גריינג'ר בקרב עובדים בעלי
השכלה נמוכה יותר .יש מקום להמשך מחקר בכיוון זה.
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 .2שינויים בהרכב ההון האנושי במגזרים השונים
כדי לשפוך אור על הסגמנטציה בהתפלגות ההון האנושי במגזרים השונים בשוק
העבודה לאורך כל תקופת החקירה ,נעשה בפרק שימוש במבחן  χ2של פירסון,
המחשב את ההסתברות שהבדלים בהתפלגות בין שני מדגמים אירעו באופן אקראי
(תחת השערת האפס שההתפלגות זהה) 35.באמצעות מבחן זה נבדק האם התפלגות
העובדים בחמש קטגוריות השכלה ,שיוצגה על ידי מספר שנות הלימוד (פחות מ;12-
 17 ;15–16 ;13–14 ;12ויותר) ,שונה בין ענפים בלתי סחירים בפריון נמוך ובין
36
ענפים בפריון גבוה.
כצפוי ,התשובה שהתקבלה היא חיובית ,אך מעניין יותר לראות את ההתפתחות
שחלה לאורך התקופה .העלייה החדה שחלה בערכו של הסטטיסטי ,המוצג בתרשים
נ' ,2עד המחצית השנייה של העשור הקודם משמעותה כי הקיטוב התעצם לאורך
מרבית התקופה הנחקרת ,תוך התייצבות מסוימת בשנות החקירה האחרונות.

35

36

נערכה קטימה רנדומלית של תצפיות ,כך שהחישוב הוא עבור מספר תצפיות זהה בכל
שנה.
בחישוב זה לא נכללו תעשיות סחירות בטכנולוגיה מסורתית ,עקב הירידה המואצת
בהיקפי התעסוקה בענפים אלו.
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תרשים נ'2

 χ2של פירסון* לבחינת ההבדלים בהתפלגות ההון האנושי**
המגזר הבלתי סחיר בפריון נמוך לעומת יתר המגזר העסקי
(ללא תעשיות סחירות בטכנולוגיה מסורתית)***1995–2011 ,

* לצורך נוחות ההצגה המקדם מחולק ב.10-
** ללא עולים.
*** ממוצע נע דו-שנתי.
מקור :גלעד ברנד ואיתן רגב ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 .3חלוקת ענפי המגזר העסקי
לוח נ' .2חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי סחירות ורמת פריון
(המשך בעמ' הבא)

שם ענף*
ענפים סחירים בפריון גבוה
זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני ותעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים
תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים
תעשיית מכונות וציוד ותעשיית מכונות למשרד ,לחשבונאות ומחשבים
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל
תעשיית רכיבים אלקטרוניים
תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח ,ציוד רפואי ומדעי
תעשיית כלי הובלה
הובלה אווירית וימית
שירותים לתחבורה
שירותי מחשוב
ענפים בלתי סחירים בפריון גבוה
תעשיית משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק
תקשורת
בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים
ביטוח וקופות גמל
ענפים סחירים בפריון נמוך
תעשיית טקסטיל
תעשיית מוצרי הלבשה (פרט לסרוגים)
תעשיית נעליים ,עור ומוצריו
תעשיית עץ ומוצריו (פרט לרהיטים)
תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי
תעשיית מתכת בסיסית
תעשיית מוצרי מתכת (למעט מכונות וציוד)
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לוח נ' .2חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי סחירות ורמת פריון
(המשך מעמ' קודם)

שם ענף*
ענפים בלתי סחירים בפריון נמוך
תעשיית מוצרי מזון
תעשיית נייר ומוצריו
הוצאה לאור ודפוס
כלי רכב מנועיים – מכירה ,אחזקה ותיקון (כולל דלק)
מסחר סיטוני (למעט כלי רכב ואופנועים)
מסחר קמעוני ותיקונים של טובין לשימוש אישי וביתי
בתי מלון ושירותי אירוח
מסעדות ושירותי אוכל
הובלה יבשתית
אחסנה ,מגרשי חניה ומסופי מטען
דואר ובלדרות
גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם
פעילויות שמירה ,אבטחה וניקיון
פעילויות עסקיות אחרות
פעילויות בילוי הפנאי ,תרבות וספורט
מספרות ומכוני יופי
* לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה.1993 ,
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הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל
ל :OECD-השוואה ענפית רב-שנתית


איתן רגב וגלעד ברנד
תקציר

פרק זה מציג לראשונה השוואה רב-שנתית מפורטת של התפתחות פריון העבודה
בענפי הכלכלה בישראל וב 12-מדינות ( OECDלהלן  ,)OECD12וסוקר את
הגורמים להתרחבות פערי הפריון בשנים  .1995–2009מן ההשוואה עולה כי
חמישה ענפים גדולים אחראים לכ 81-אחוז מסך התרחבות פער הפריון .ענפים אלו
מספקים שירותים ומוצרים בעיקר לשוק המקומי ,ותלויים בעיקר בסביבת
הפעילות העסקית המקומית .השוואה של קצב צמיחת הפריון בישראל וב-
 OECD12לאורך השנים מגלה כי הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על יכולתן של
התעשיות השונות לצמצם פערים מול ה OECD12-הוא מידת החשיפה של הענף
לייבוא מתחרה .הבדלים במספר שעות העבודה הממוצע לעובד יכולים להסביר
לכל היותר כמחצית מן הפער בפריון לשעת עבודה ,אך אינם מסבירים כלל את
התרחבות פערי הפריון בשני העשורים האחרונים .גם הבדלים בהרכב הענפי אינם
מסבירים כלל את התרחבות הפער – ודווקא מקטינים אותו ,בעיקר בזכות
העובדה שחלקם היחסי של מגזרי ההיי-טק והפיננסים בישראל גדול יותר .ממצאי
המחקר מצביעים על ענפי השירותים הבלתי סחירים כגורמים העיקריים לפער
הפריון מול ה OECD-ולהתרחבותו ,והדבר עשוי להעיד על ליקויים בסביבת
הפעילות העסקית המקומית ,כגון ריכוזיות יתר וחסמים מבניים ורגולטוריים.



איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .פרק זה מציג
חלק מהממצאים מתוך עבודת מחקר רחבה יותר ,אשר תפורסם בקרוב.
תודתנו נתונה לפרופ' אבי וייס על הערותיו החשובות ,לד"ר דמיטרי רומנוב על ההכוונה
והסיוע בגיבוש המחקר ,להדס פוקס על הסיוע באיסוף הנתונים ,ולדניאל רואש ויאיר בן
נתנאל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על תובנותיהם המועילות ועל הנגשת נתונים
חיוניים.
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מבוא
פריון העבודה אינו הכל ,אבל בטווח הארוך הוא כמעט הכל .יכולתה של מדינה
לשפר את רמת החיים בה לאורך זמן תלויה כמעט לחלוטין ביכולתה להגדיל את
תפוקת העובדים ( ,Krugman, 1994תרגום המחבר)

פריון העבודה מבטא את כושר הייצור של המשק בהתחשב בסך התשומות
שברשותו .מקובל למדוד פריון הן לשעת עבודה (פריון העבודה) והן לעובד (פריון
לעובד) .פריון העבודה מוגדר כיחס בין סך התוצר המקומי לכלל שעות העבודה,
ופריון לעובד מוגדר כיחס בין סך התוצר לכלל העובדים במשק .רמת הפריון תלויה,
בין השאר ,ברמת היעילות של כוח העבודה ובהיקף ההשקעה בהון יצרני (כגון
מכונות ,תשתיות ושיפורים טכנולוגיים) .ככל שהפריון במדינה גבוה יותר ,ההכנסה
לנפש גבוהה יותר – וככל שהפריון צומח בקצב מהיר יותר ,רמת החיים עולה מהר
יותר.
בהשוואה למרבית מדינות ה OECD-הפריון בישראל נמוך .התיאוריה הכלכלית
המקובלת מנבאת כי בטווח הארוך אמורה להתקיים התכנסות מותנית ,כלומר
צמצום של פערי הפריון בין מדינות דומות (בכפוף להנחות מסוימות) .ברם ,במקרה
של ישראל לא רואים התכנסות ,אלא התרחבות של פערי הפריון בינה ובין מדינות
ה( OECD-בנק ישראל .)2013 ,משמעות הדבר היא שהגידול בהכנסה לנפש בישראל
היה נמוך משמעותית מכפי שהיה יכול להיות לו פריון העבודה היה צומח בקצב
דומה ל.OECD-
תופעה זו עשויה להעיד על כשלים מבניים בסביבה העסקית ובשוק העבודה
בישראל ,ובשנים האחרונות היא מהווה מקור לדאגה עבור מקבלי ההחלטות
המעורבים בעיצוב המדיניות הכלכלית .מחקרים שונים ניסו לרדת לשורש הבעיה
ולאתר את הגורמים המרכזיים להתרחבות פערי הפריון .שראל ( )2013מנתח את
המבנה הענפי (ברמת ענף ראשי) בישראל וב OECD-בשנת  ,2008ומוצא כי משקל
המגזר הפיננסי והשירותים החברתיים בישראל גדול יחסית למדינות ה,OECD-
ואילו משקלם של ענפי התעשייה והמסחר קטן יחסית .עם זאת ,רמת הפירוט של
הניתוח במחקר זה אינה גבוהה דיה כדי לאתר באופן מדויק את הענפים
הבעייתיים .בנק ישראל ( )2014מציג השוואה מפורטת יותר של יחס הפריון בין
ישראל למדינות ה OECD-ב 23-ענפים ,ומראה כי קיים מתאם בין שיעור הייצוא
בתפוקת הענף ובין יחס הפריון בענף בין ישראל ל :OECD-בענפים שבהם שיעור
הייצוא גבוה ,רמת הפריון קרובה יותר לזו של ה .OECD-כמו כן ,אותו המחקר
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מראה כי לא מתקיים מתאם בין שיעור הייבוא המתחרה מסך ההיצע בענף ובין פער
הפריון בין ישראל ל OECD-באותו ענף .השוואה זו ,שנערכה עבור שנת  ,2007לא
בחנה את השינויים בפערים בפריון הענפי לאורך זמן ,לכן המתאם שנמצא בין פער
הפריון לייצוא אינו מעיד בהכרח על סיבתיות ועל כיוון התפתחותם של הפערים.
לעומת זאת ,בדוח בנק ישראל לשנת  2012מוצגת השוואה של קצב צמיחת הפריון
בשנים  1996–2007בישראל וב OECD-בשישה ענפים מצרפיים :חקלאות ,תעשייה,
חשמל ומים ,בנייה ,מסחר ושירותי אירוח ,ושירותים פיננסיים ועסקיים .השוואה
זו מראה כי רק בענף החקלאות ובענף החשמל והמים היה קצב צמיחת הפריון
בישראל גבוה מב ,OECD-ובארבעת הענפים האחרים הצמיחה ב OECD-הייתה
מהירה יותר .אולם גם השוואה זו ,בשל הרזולוציה הענפית הנמוכה ,אינה
אינפורמטיבית דיה לגבי שורש סוגיית הפריון הנמוך.
בשונה מהמחקרים שהוזכרו לעיל ,פרק זה מציג ברמת פירוט גבוהה השוואה
רב-שנתית של מגמות צמיחת הפריון בענפי הכלכלה השונים בישראל וב 12-מדינות
 OECDשעבורן נמצאו נתונים עקביים ומהימנים לאורך שנים .לשם כך נבנה בסיס
נתונים עשיר ומקיף ,הכולל נתוני פריון עבור כל ענפי הכלכלה בישראל ובOECD-
(ברמת פירוט של שתי ספרות של סיווג ענפי הכלכלה) ,במחירים קבועים ושוטפים,
לתקופה של  14–15שנה ( 1995–2010עבור ישראל ו 1995–2009-עבור ה.)OECD-
לצורך אחידות ההשוואה הותאם הסיווג הענפי הישראלי לסיווג הענפי הנהוג
במדינות ה 1.OECD-נוסף לנתוני הפריון ,בסיס הנתונים הסופי כולל נתונים על
מספר העובדים בכל ענף ,מספר שעות העבודה והתוצר הענפי במחירים קבועים
ושוטפים .על סמך נתונים אלו חושב גם התוצר לעובד בכל ענף וחלקו היחסי של כל
2
ענף בתוצר ,בשעות העבודה ובתעסוקה.
 12מדינות ה OECD-שעבורן נאספו נתונים לשנים  1995–2009הן :אוסטריה,
דנמרק ,הולנד ,הונגריה ,יוון ,נורווגיה ,סלובקיה ,ספרד ,קנדה ,פינלנד ,צ'כיה
ושוודיה (להלן .)OECD12 :כפי שניתן לראות בתרשים  ,1הפריון הממוצע ב12-
מדינות אלו גבוה מעט מהפריון הממוצע בכלל מדינות ה ( OECD-להוציא את
ישראל) ,אך מגמות צמיחת הפריון בהן היו דומות מאוד לאלו של כלל המדינות,
1

2

למרות הדמיון הבסיסי ,קיימים כמה הבדלים משמעותיים בין ההגדרות בישראל וב -
 OECDונדרשו טיפול והתאמות (איחוד ענפי משנה) כדי ליצור בסיס נתונים משותף בעל
הגדרות אחידות.
החלק היחסי של כל ענף בתוצר ,בתעסוקה ,או בשעות העבודה במדינות הOECD12-
חושב כממוצע פשוט של החלק היחסי הרלוונטי בכל אחת מהמדינות.
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והתרחבות פער הפריון בין ישראל ובין כל אחת משתי הקבוצות הללו בתקופת
ההשוואה ( )1995–2009הייתה כמעט זהה לחלוטין (כארבעה דולרים לשעת עבודה).
לכן ,בחינה של התרחבות פערי הפריון בין ישראל ל 12-מדינות אלו מהווה אומדן
טוב להתרחבות פערי הפריון בין ישראל לכלל מדינות ה.OECD-

תרשים 1

פריון העבודה בישראל וב1995–2014 ,OECD-
תוצר לשעת עבודה ,לפי שווי כוח קנייה ובמחירי 2010
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* אוסטריה ,דנמרק ,הולנד ,הונגריה ,יוון ,נורווגיה ,סלובקיה ,ספרד,
פינלנד ,צ'כיה ,קנדה ושוודיה.
** לא כולל ישראל.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתוניםOECD :

הניתוח מתמקד בהתרחבות פערי הפריון במגזר העסקי ,כדי לחדד את הדיון
ולעסוק בבעיות הנוגעות באופן ישיר למבנה השוק ולסביבה העסקית ,ולהחריג מן
הניתוח את פערי הפריון הנובעים מהבדלים בגודלו והרכבו של המגזר הציבורי
במדינות שונות .לפיכך ,הניתוחים שעוסקים בגורמים לצמיחת פער הפריון ברמה
המצרפית יכללו רק את ענפי המגזר העסקי ,אך בניתוחים שעוסקים בהתפתחות
פערי הפריון ברמת הענף הבודד יוצגו גם ענפים נוספים ,שאינם שייכים למגזר
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העסקי בהגדרתם .בהקשר זה חשוב לציין כי בתקופת ההשוואה התרחבות פערי
הפריון במגזר העסקי (מול מדינות ה )OECD12-הייתה כמעט זהה להתרחבות פערי
הפריון בכלל המשק ,ולפיכך התמקדות במגזר העסקי בלבד אינה פוגעת ברמה
המהותית בכוח ההסבר של הניתוח.

 .1המקור לפערי הפריון
האם פער הפריון נובע מהבדלים בהרכב הענפי?

3

כאשר מנתחים את הגורמים לפער הפריון ולהתפתחותו לאורך זמן ,חשוב לזכור כי
הפער יכול לנבוע משני גורמים עיקריים :פערי פריון ברמת הענף והבדלים בהרכב
הענפי (כלומר בגודלו היחסי של כל ענף בישראל וב .)OECD12-גורמים אלו יכולים
להסביר גם את השינוי לאורך זמן בסך פער הפריון .הפריון הממוצע במשק עולה
כאשר חל גידול בחלקו היחסי של ענף בעל פריון גבוה ,וגם כאשר חלה עלייה בפריון
בענף מסוים .שינויים מסוג זה מתרחשים במקביל בכל המדינות ,לכן השינוי בפער
לאורך זמן הוא פועל יוצא של קצב הצמיחה השונה של הפריון בכל ענף במדינות
השונות ושל השינויים בהרכב הענפי של כל מדינה.
הבנת מידת חשיבותן של כל אחת משתי ההשפעות הללו היא תנאי מרכזי
להבנת הסיבות השורשיות שבגינן הפריון בישראל נמוך יחסית לפריון ב,OECD-
ואף הולך ומתרחק ממנו .לפיכך תיבחן סוגיה זו בראשית הניתוח שלהלן.
( Oaxaca )1973מציג מתודולוגיה המאפשרת לפרק את פער הפריון לשני הרכיבים
הבסיסיים שהוצגו לעיל  :פער הנובע מהבדלים בהרכב הענפי (של ישראל לעומת ה -
 ,)OECD12ופער הנובע מהבדלי פריון פנים -ענפיים .הרכיב הראשון בשיטת Oaxaca
מראה מה היה גודלו של סך פער הפריון לו בכל ענף ישראלי רמת הפריון הייתה זהה
לענף המקביל ב  ,OECD12-והשוני היחידי (שגורם לפערים) היה בהרכב הענפי.
3

בניתוח ה מגזר העסקי הוחרגו הענפים הבאים :שירותי דיור (ענף שנהוג להחריגו
מהמגזר העסקי) ,חקלאות ו בינוי (בגלל השכיחות הגבוהה של תעסוקה זרה בענפים אלו)
וענף הכרייה והחציבה (שבו הפריון ת לוי במידה רבה באוצרות הטבע של המדינה).
החרגת ענף הכרייה והחציבה מן המגזר העסקי מקטינה את פער הפריון הנאמד בין
ישראל ל ,OECD12-מכיוון שחלק ממדינות ההשוואה (בעיקר נורווגיה ,דנמרק והולנד)
התברכו באוצרות טבע משמעותיים (נפט וגז מהים הצפוני) ,ולכן הפריון בענף במדינות
אלו היה גבוה משמעותית לעומת ישראל .גילויי הגז החדשים בישראל כמעט אינם
משתקפים בנתוני תקופת ההשוואה המסתיימת ב ,2009-אך בשנים מאוחרות יותר
נרשמה עלייה משמעותית בתוצר של ענף הכרייה והחציבה בישראל.
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הרכיב השני מייצג את גודלו של הפער לו ההרכב הענפי בישראל וב OECD12-היה
זהה ,והשוני היה נובע רק מהבדלי פריון ברמת הענף.
תרשים  2מציג את פער הפריון במגזר העסקי בין ישראל ל OECD12-בשנים –2009
 ,1995לפי שיטת ) .Oaxaca (1973כפי שניתן לראות ,ההבדלים בהרכב הענפי בין
4
ישראל ל OECD12-אינם תורמים לפער הפריון – ואפילו מקטינים אותו במקצת.
בשנת  1995הקטינו הבדלים אלו את סך פער הפריון ב  0.83-דולרים ,ובשנת – 2009
ב 1.12-דולרים .למעשה ,לאורך כל תקופת ההשוואה הייתה להבדלים בהרכב הענפי
תרומה שלילית לפער הפריון .תרומה זו נובעת בעיקר מקיומו של מגזר היי-טק
מפותח במיוחד בישראל ,ומהגידול הניכר שחל במגזר זה .בין השנים  1995ל2010-
גדל מספר הישראלים המועסקים בשירותי מחשוב ובתחום המחקר והפיתוח ב354-
אחוז ,בעוד שסך כוח העבודה הישראלי גדל בתקופה זו ב  44-אחוז בלבד.
ניכר כי ההתרחבות בפער הפריון ,אשר החלה בשנת  ,2000נבעה מהתרחבות
פערי הפריון הפנים-ענפיים ,היינו :קצב צמיחת הפריון בענפים רבים בישראל היה
אטי יותר מקצב הצמיחה בענפים המקבילים ב.OECD12-

4

גבע ( )2015מנתח את ההרכב הסקטוריאלי בישראל וב OECD-ומגיע למסקנות דומות:
"אם המבנה הענפי בישראל היה זהה למבנה הענפי הממוצע ב OECD-מבלי לשנות את
היעילות הסקטוריאלית ,היה הפריון לעובד בישראל יורד ב 5.2-אחוזים" (עמ' .)9
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תרשים 2

החלק בפער הפריון הנובע מהבדלים בהרכב הענפי
והחלק הנובע מפערים פנים ענפיים* ,ישראל לעומת OECD12
פער הפריון במגזר העסקי** ,בדולרים שווי כוח קנייה של 1995–2009 ,2009
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* פירוק פער הפריון בוצע לפי שיטת ).Oaxaca (1973
** ללא הענפים מים וחשמל ,שירותי דיור ,בינוי ,כרייה וחציבה ,חקלאות.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

השפעתם של הבדלים במספר שעות העבודה על פער הפריון
טענה נפוצה שהועלתה בהקשר של פער הפריון בין ישראל ל OECD-היא שעיקר
הפער נובע מריבוי שעות העבודה בישראל .בנק ישראל ( )2013מראה כי ממוצע
שעות העבודה למועסק בישראל ( 37.1לשבוע) אכן גבוה יחסית לממוצע בOECD-
( 33.6לשבוע) .כאשר בוחנים את הקשר בין שעות העבודה למועסק ובין רמת הפריון
לשעת עבודה במדינות ה ,OECD-מוצאים מתאם שלילי גבוה ( .)0.85ממצא זה
תואם את ההנחה שהתפוקה השולית של העובד פוחתת עם עליית מספר שעות
העבודה.

208

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

ואכן ,כפי שניתן לראות בתרשים  ,3הפערים בפריון לעובד בין ישראל ל -
 OECD12נמוכים בהרבה מן הפערים בפריון לשעת עבודה; בשנת  1995עמד הפער
בפריון לשעת עבודה על  38.8אחוז ,אך בפריון לעובד היה פער של  17.1אחוז בלבד.
עם זאת ,ההבדלים בשעות העבודה אינם מסבירים כלל את הגידול בפער זה בשני
העשורים האחרונים .בין  1995ל  2014-גדלו הפערים בפריון לעובד ב  4.1-נקודות
אחוז ,בעוד שהפערים בפריון לשעת עבודה גדלו ב 1.7-נקודות אחוז בלבד.
הבדלים אלו הם תוצאה של צמצום חד יותר במספר שעות העבודה הממוצע
לעובד בישראל בתקופה זו ביחס ל .OECD12-כלומר ,מספר שעות העבודה הממוצע
לעובד בישראל עדיין גבוה משמעותית לעומת ה ,OECD12-אך בעשורים האחרונים
פער זה הצטמצם במקצת .בשנת  1995יכלו הבדלים במספר שעות העבודה הממוצע
לעובד להסביר  55.8אחוז מהפער בפריון לשעת עבודה לכל היותר 5,אך עד 2014
הצטמק נתון זה ל  47.7-אחוז בלבד – כלומר ,הבדלים במספר שעות העבודה יכולים
6
להסביר חלק קטן והולך בפערי הפריון (תרשים נ' 1בנספחים).
חשוב לציין כי החל משנת  2004דווקא הצטמצם פער הפריון (באחוזים) ,אך כפי
7
שניכר בתרשים  2לעיל ,הפער בדולרים לשעת עבודה המשיך לצמוח עד שנת . 2008
עם פרוץ משבר הסאב -פריים נרשם צמצום גם בפער בדולרים לשעת עבודה ,נוכח
עמידותה היחסית של ישראל בפני השפעות המשבר וההאטה הגלובלית .עם זאת,
בשנים האחרונות מסתמנת חזרה למגמת ההתרחבות של הפער בפריון לעובד.
בפריון לשעת עבודה ,כאמור ,תרם צמצום מספר שעות העבודה לעובד בישראל
להקטנת הפער בשנים האחרונות – אך אין בכך כדי להעיד על שינוי מבני המאפשר
את המשך צמצום הפערים לאורך זמן.

5
6

7

במצב קיצון שבו ריבוי שעות העבודה אינו מגדיל כלל את תפוקת העובדים.
כאשר בוחנים את יחס הפריון בין ישראל וה OECD12-לפי ענף ניתן לראות שבכל
הענפים ,ללא יוצא מן הכלל ,היחס בפריון לעובד גבוה מן היחס בפריון לשעת עבודה
(תרשים נ' 2בנספחים ) .כלומר ,בכל אחד מן הענפים מצבה היחסי של ישראל נראה טוב
יותר כאשר מסתכלים על פריון לעובד .עם זאת ,בחלק מהענפים ההבדל משמעותי
ובאחרים הוא מזערי.
מצב כזה מתאפשר מכיוון שהפריון בישראל נמוך מב ,OECD12-ולכן כאשר הפריון
לשעת עבודה גדל בדולר אחד בשתיהן במקביל ,מצטמצם הפער באחוזים – אך הפער
בדולרים לשעת עבודה נותר ללא שינוי.
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תרשים 3
פער הפריון* בין ה OECD12-לישראל1995–2014 ,
הפער בפריון לעובד ובפריון לשעת עבודה
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* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2010ומחירי .2010
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתוניםOECD :

 .2פערי הפריון בין ישראל ל OECD12-בחלוקה
לארבע קבוצות ענפים :מבט-על
בטרם יוצג ניתוח פערי הפריון ברמת הענף הבודד ,כדאי להבין טוב יותר את
התמונה הגדולה ואת הכוחות העיקריים שתרמו להתפתחות פער הפריון מול ה-
 OECD12בתקופת ההשוואה .לשם כך חולקו ענפי המגזר העסקי ל  4-קבוצות
הומוגניות יחסית ,שכל אחת מהן מאופיינת ברמת עתירות טכנולוגית שונה,
כמפורט להלן 8.חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות אלו מפשטת את הבנת

8

לפירוט הענפים שנכללו בכל קבוצה ראו לוח נ' 2בנספחים.
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מאפייניהם השונים ,ו מאפשרת ניתוח אינטואיטיבי יותר של התפתחות פער הפריון.
ארבע הקבוצות הן:
 ענפים בלתי סחירים בעלי פריון נמוך :ענפי שירותים ומסחר (ללא היי-טק)
ותעשיות מסורתיות ומסורתיות-מעורבות בלתי סחירות.
 ענפים סחירים בעלי פריון נמוך :תעשיות סחירות של טכנולוגיה מסורתית
או מסורתית-מעורבת.
 ענפים בלתי סחירים בעלי פריון גבוה :ענפי התקשורת והפיננסים.
 ענפים סחירים בפריון גבוה :ענפי היי-טק ,תעשיות מתוחכמות ,ענפי ההובלה
9
הימית והאווירית ושירותי תחבורה.
בישראל קבוצת הענפים שהפריון הממוצע בה הוא הגבוה ביותר היא השירותים
הבלתי סחירים בעלי פריון גבוה ,כלומר ענפי התקשורת והפיננסים (תרשים 4א').
הפריון הממוצע בקבוצה זו עמד ב 1995-על  43דולרים ,וב – 2009-על  50.9דולרים
(עלייה של כ 8-דולרים ,או  18.4אחוז) .עם זאת ,כאשר בוחנים את קצב גידול
הפריון בקבוצות השונות ,ניכר כי הוא היה מהיר יותר בענפים הסחירים בעלי
הפריון הגבוה (ענפי ההיי-טק) .הפריון הממוצע בקבוצה זו עלה מ 26.5-דולרים ב-
 1995ל 39.9-דולרים ב( 2009-עלייה של כ 13.4-דולרים ,או  50.6אחוז).
בשתי הקבוצות המאופיינות בפריון גבוה נצפתה עלייה בפריון בתקופת
ההשוואה ,ואילו בשתי הקבוצות המאופיינות בפריון נמוך רמת הפריון כמעט לא
השתנתה – למעשה ,היא אפילו ירדה במקצת.
ב OECD12-חל גידול משמעותי בהרבה בפריון בענפי הפיננסים והתקשורת – מ -
 43.5דולרים ל  75.6-דולרים – ונפתח פער גדול בינן ובין ישראל בתחום זה (תרשים
4ב') .לעומת זאת ,בענפי ההיי -טק קצב גידול הפריון ב OECD12-היה אטי יותר
מהקצב בישראל ,והפערים הצטמצמו .חשוב לציין כי אף שהפריון לשעת עבודה
בענפי ההיי -טק בישראל עדיין נמוך במקצת בהשוואה ל ,OECD12-הפריון לעובד
בקבוצה זו גבוה בכ 13-אחוז מה.OECD12-

9

ענף שירותי התחבורה כולל למשל שירותי שדות תעופה ,סוכנויות אניות וסוכנויות
חברות תעופה.

הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל לDCEO-

211

תרשים 4

פריון עבודה1995–2009 ,
לפי רמת סחירות ופריון ,בדולרים שווי כוח קנייה של  2009ובמחירי 2009

א .ישראל
$60

50.9
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43.0

39.9
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26.5
18.7
15.2

19.6

$20

15.8
$10

$
2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

בOECD12 .
75.6
$70

$60
$50
43.9

43.5

$40

32.4
31.6
29.6

$30
25.3
22.7

$20
$ 0

2009

2007

2005

2003

;2001

1999

מקור (לשני התרשימים) :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים (לשני התרשימים) ,OECD :הלמ"ס

1997

1995
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כאשר מסתכלים על השינויים שחלו לאורך השנים ביחס בין הפריון לשעת
עבודה בכל אחת מארבע הקטגוריות בישראל ובין מקבילתה ב( OECD12-להלן:
יחס הפריון) ,ניתן לראות כי רק בענפי ההיי-טק חל שיפור במצבה היחסי של
ישראל ,ו בשאר הקבוצות הייתה התרחבות של פערי הפריון (תרשים  .)5כאמור,
התרחבות הפערים המשמעותית ביותר חלה בקטגוריית הענפים הבלתי סחירים
בפריון גבוה (תקשורת ופיננסים) .רמת הפריון בקבוצה זו בישראל ב  1995-הייתה
דומה לרמה ב ,OECD12-אך עד  2009היא ירדה לכשני שלישים ממנה .גם בתעשיות
המסורתיות הסחירות (העקומה הכתומה בתרשים) חלה הרעה משמעותית במצבה
היחסי של ישראל – הבדל של  28נקודות אחוז בין תחילת התקופה לסופה.
כאשר בוחנים את יחס הפריון לעובד בין ישראל ל OECD12-בקטגוריות השונות
(תרשים נ' 3בנספחים) ,נראה מצבה של ישראל מעט טוב יותר – בפרט בענפי ההיי -
טק ,שם עלתה רמת הפריון לעובד בישראל מ 95-אחוז מרמת ה OECD12-ב1995-
ל  113-אחוז ב .2009-עם זאת ,כאמור ,בשלוש הקבוצות האחרות התרחבו הפערים
10
גם בפריון לעובד ,והנתון בישראל נמוך משמעותית ביחס ל.OECD12-

10

ברנד ורגב ( )2015חוקרים את הגורמים לשונות בקצב צמיחת הפריון בקבוצות השונות
ומוצאים ,בין היתר ,כי ההבדלים שהלכו והעמיקו בתכונות העובדים ובהשכלתם אפשרו
לתוואי הפריון והשכר בכל קבוצה להתפתח באופן שונה.

הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל לDCEO-

213

תרשים 5

יחס הפריון* לשעת עבודה בין ישראל ל1995–2009 ,OECD12-
לפי רמת סחירות ופריון
1.2
1.12
1.1

0.99
0.91

1.0

0.9
0.86
0.82

0.7

0.67
0.62

0.59
0.52
2009

0.8

0.6
0.5

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

תרשים  6מציג את תרומתה של כל אחת מארבע הקבוצות לסך פער הפריון
(לשעת עבודה) בשנים  .1995–2009תרומתה של קבוצת השירותים הבלתי סחירים
בעלי הפריון הנמוך לפער הפריון היא הגדולה ביותר ( 9.24דולרים בשנת .)2009
תוצאה זו אינה מפתיעה ,מכיוון שזו הקבוצה הגדולה ביותר במשק (במונחי שעות
עבודה) ,האחראית ליותר משני שלישים מסך שעות העבודה במגזר העסקי בישראל
וב.OECD12-
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תרשים 6

תרומתן של קבוצות ענפים לפער הפריון במגזר העסקי1995–2009 ,
לפי רמת סחירות ופריון ,בדולרים שווי כוח קנייה של  2009ובמחירי 2009
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מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

שינויים לאורך זמן בפער הפריון לעובד ובגודלן היחסי של הקבוצות

11

תרשים  7מציג את השינויים שחלו ביחס הפריון בין ישראל ל OECD12-ובגודלן
היחסי של ארבע הקבוצות שהוצגו לעיל בין  1995ל  .2008-משילוב זה מתקבלת
תמצית ההסבר לצמיחת פערי הפריון בין ישראל ל OECD12-בתקופת ההשוואה.
ציר ה X-מראה את השינוי ביחס הפריון בין ישראל ל( OECD12-בנקודות אחוז),
וציר ה Y-מראה את השינוי בחלקה היחסי של הקבוצה בסך שעות העבודה במגזר
העסקי בישראל (באחוזים) .גודל הבועות מסמל את חלקן היחסי של הקבוצות
בתוצר ,וצבען מסמל את יחס הפריון בקבוצות השונות לעומת ה  OECD12-בסוף
תקופת ההשוואה.

11

לתיאור גרפי של מגמות אלו ברמת המיקרו (שינויים לאורך זמן בפער הפריון הענפי
ובגודלם היחסי של הענפים) ראו תרשים נ' 4בנספחים.
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ניתן לראות כי בקבוצת הענפים הבלתי סחירים בעלי הפריון הנמוך (באדום)
חלה הרעה של  13נקודות אחוז בפריון לעובד בישראל ביחס ל .OECD12-הייתה
לכך השפעה משמעותית על סך פער הפריון בשנים אלו ,מכיוון שכאמור קבוצה זו
מהווה למעלה משני שלישים מסך כוח העבודה במגזר העסקי .אמנם לא חל גידול
משמעותי בגודלה היחסי של קבוצה זו בתקופת ההשוואה ,אך רמת הפריון בה
הייתה נמוכה (ביחס ל )OECD12-כבר בתקופת הבסיס ,ומצב זה רק החמיר עם
השנים.
הקבוצה שבה חלה הנסיגה הגדולה ביותר ביחס הפריון (לעומת ה)OECD12-
היא ענפי התקשורת והפיננסים (בירוק בהיר) .בתקופת הבסיס הייתה רמת הפריון
לעובד בקבוצה זו גבוהה מב ,OECD12-אך מאז חלה הידרדרות של  28נקודות אחוז
ביחס הפריון ,והדבר הביא לכך שתרומתה של הקבוצה להתרחבות פערי הפריון
הייתה בלתי פרופורציונלית לחלקה בסך התעסוקה .לצד זאת ,חל גידול של כ 10-
אחוזים בחלקה היחסי של קבוצה זו בסך שעות העבודה במגזר העסקי בישראל,
והדבר הוביל להתרחבות סך פערי הפריון.
גם בתעשיות המסורתיות הסחירות (בכתום) חלה בתקופת ההשוואה ירידה
משמעותית ,של כ  19-נקודות אחוז ,ביחס הפריון לעובד בין ישראל ל ,OECD12-אך
תרומתה של קבוצה זו להתרחבות פערי הפריון הייתה קטנה יחסית בגלל הצניחה
החדה בחלקה בסך התעסוקה בישראל.
הקבוצה היחידה שנרשם בה שיפור היא קבוצת ענפי ההיי-טק (בירוק כהה).
מצבה היחסי השתפר ב 18-נקודות אחוז בתקופת ההשוואה ,ורמת הפריון לעובד
עלתה ל 113-אחוז מהרמה ב .OECD12-גם חלקה היחסי של קבוצה זו בתעסוקה
גדל בכ  20-אחוז ,וכל אלו תרמו לצמצום פערי הפריון לעובד בין ישראל לOECD12-
(או למיתון ההתרחבות).
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תרשים 7

השינוי בחלקן של קבוצות ענפים בתעסוקה
וביחס הפריון* לעובד מול הOECD12-
לפי רמת סחירות ופריון ,בין תקופת הבסיס ( )1995–1997לתקופת הסיום (**)2006–2008
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OECD12-

-40%
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* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
** גודל הבועות מסמל את גודלן היחסי של הקבוצות בסך התוצר בישראל.
צבע הבועות מסמל את יחס הפריון לעובד בין ישראל ל( OECD12-ממוצע  ,2006-2008ראו מקרא).
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

 .3פערי הפריון הענפיים בין ישראל ל :OECD12-ניתוח מפורט
כאשר בוחנים את יחס הפריון הענפי בין ישראל ל ,OECD12-ניכר כי במרבית
הענפים היחס היה נמוך מ 1-הן בתקופת הבסיס של ההשוואה ( )1995–1997והן
בתקופת הסיום ( .)2006–2008המשמעות היא שברוב הענפים הפריון בישראל היה
נמוך מב OECD12-גם בתחילת תקופת ההשוואה וגם בסופה (תרשים  .)8כמו כן,
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במרבית הענפים מצבה היחסי של ישראל היה טוב יותר בתחילת התקופה מאשר
בסופה.
תרשים 8
יחס הפריון* לשעת עבודה בין ישראל לOECD12-
לפי ענף כלכלי ,ממוצע בשנים  1995–1997ו2006–2008-
-

OECD

0.42
0.49
0.42
0.43
0.43
0.59
1995-1997
0.43 0.42
0.43 0.40
2006-2008
0.64
0.49
1.02
0.50
0.70
0.50
0.51
0.63
1.05
0.52
0.52 0.54
0.49
0.54
0.81
0.57
0.67
0.59
0.66
0.60
0.63 0.57
0.64
0.63
0.90
0.64
0.74
0.69
1.36
0.69
0.79
0.70
0.77
0.72
0.52 0.74
0.85
0.77
0.79
0.78
0.81
0.78
0.57 0.78
1.46
0.78
0.80 0.82
1.11
0.84
0.91
0.86
1.34
0.92
1.01
0.98
0.99
0.65
0.76 1.01
1.05 1.01
1.25
1.13
1.14 1.33

–

-

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

רק בחמישה ענפים נרשם שיפור משמעותי בהשוואה לתקופת הבסיס (תרשים
 .)9שלושה מתוכם הם ענפים גדולים וחשובים :זיקוק נפט ותעשיית כימיקלים;
ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח וציוד רפואי ומדעי (תעשיית היי-טק); ושירותי
מחשוב ומחקר ופיתוח (שירותי היי-טק) .השניים האחרים ,שדווקא נמנים עם
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התעשייה המסורתית (תעשיית טקסטיל ותעשיית נעליים ועור) ,קטנים מאוד
(בישראל) והשפעתם על סך הפריון במשק זעומה.
מנגד ניתן להבחין בחמישה ענפים שבהם חלה הידרדרות משמעותית ביחס
הפריון בין ישראל ל OECD12-בין תקופת הבסיס לתקופת הסיום :תקשורת
ודואר 12,תעשיית נייר ,הוצאה לאור ודפוס ,תעשיית רכיבים אלקטרונים וציוד
אלקטרוני (תעשיית היי-טק) ,ותעשיות רהיטים ,יהלומים ,אבני חן ותכשיטים (ענף
מקובץ לפי הגדרות ה .)OECD12-ענף התקשורת הוא ענף גדול יחסית (במונחי
תוצר) ומאופיין בפריון גבוה ,ולכן לגידול בפערי הפריון בענף זה הייתה תרומה
משמעותית לגידול בסך פער הפריון בין ישראל ל OECD12-בתקופת ההשוואה.

12

בסיווג ה OECD-ענפי התקשורת והדואר נכללים כענף יחיד ,ולצורך ההשוואה אוחדו
נתוניהם גם עבור ישראל .הענף הדומיננטי מבין השניים הוא ענף התקשורת ,שהתוצר בו
גדול פי  20מהתוצר בענף הדואר ,והתעסוקה בו גדולה פי שבעה.
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תרשים 9
השינויים ביחס הפריון הענפי* של ישראל לעומת הOECD12-

בין  1995–1997ל2006–2008-
ענפי המגזר העסקי**
0.34
0.25
0.22
0.21
0.19
0.06
0.05
0.04
0.02
0.01

-

-0.01
-0.02
-0.02
-0.03
-0.05
-0.06
-0.06
-0.08
-0.08
-0.09
-0.13
-0.15
-0.16
-0.20
-0.24
-0.25
-0.27

-

OECD
OECD

-0.43
-0.53
-0.54
-0.67
-0.67

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
** ללא הענפים מים וחשמל ,שירותי דיור ,בינוי ,כרייה וחציבה ,חקלאות.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס
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התרומה הענפית לפער הפריון
כדי להבין מהי תרומתו של כל ענף לסך פער הפריון 13,ולאתר את הענפים שתרומתם
לפער היא המשמעותית ביותר ,יש לשקלל כמה נתונים :את גובה הפער בכל ענף
במונחים כספיים; את גודלו היחסי של כל ענף בישראל וב( OECD12-במונחי שעות
עבודה); ואת ההבדלים בהרכב הענפי (ראו סעיף  2בנספחים לפירוט שיטת
14
החישוב).
15
כפי שניתן לראות בתרשים  ,10לענף השירותים העסקיים האחרים הייתה
התרומה הגדולה ביותר לפער הפריון ,הן בתקופת הבסיס ( 2.46דולרים מתוך פער
של  8.05דולרים ,שהם  30.6אחוז) 16והן בתקופת הסיום ( 3.32דולרים מתוך 12.00
דולרים בכלל הענפים –  27.7אחוז) .ענפים נוספים שיש להם חלק משמעותי בסך
פער הפריון (בתקופת הסיום) הם מסחר סיטוני ( 16.3אחוז) ,שירותי אירוח ואוכל (9
אחוזים) ,מסחר קמעוני ( 5.8אחוזים) ,מזון וטבק 5.4( 17אחוזים) והובלה יבשתית
( 5.4אחוזים).

13
14

15
16

17

בדולרים שווי כוח קנייה ( )PPPשל  2009ובמחירי .2009
המתודולוגיה של ( Oaxaca )1973בוחנת ברמה המצרפית את השפעתם של הבדלים
בהרכב הענפי על פער הפריון – אך אינה בודקת מהו חלקו של כל ענף בסך פער הפריון.
הסבר מפורט לגבי ענף השירותים העסקיים האחרים מופיע בעמ' .231–229
פער הפריון שחושב עבור ענפי המגזר העסקי שנכללו בהשוואה היה מעט נמוך מפער
הפריון בכלל ענפי המשק .תוצאה זו נובעת ברובה מהחרגתו של ענף הכרייה והחציבה,
שבו קיים פער פריון גדול בין ישראל ל ,OECD12-וחלקו היחסי בתוצר ובתעסוקה ב-
 OECD12גדול באופן ניכר בהשוואה לישראל (ראו גם הערת שוליים  .)4חשוב לציין כי
התרחבות הפער במגזר העסקי ובכלל המשק הייתה דומה (כ 4-דולרים לשעת עבודה).
בסיוו ג הישראלי תעשיית המשקאות החריפים כלולה בענף המזון ,ובסיווג הOECD-
היא מסווגת כחלק מענף הטבק .לצורך אחידות ההשוואה אוחדו ענפי המזון והטבק ,הן
בישראל והן ב.OECD-
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תרשים 10

תרומתו של כל ענף לסך פער הפריון
בענפי המגזר העסקי* ,בתקופת הבסיס ( )1995–1997ובתקופת הסיום (,)2006–2008
בסנטים ,לפי שווי כוח קנייה של  2009ובמחירי 2009

(1995-1997
(2006-2008

₵108
₵196
₵332

₵-8
₵-40
₵24
₵-8
₵-3
₵4
₵0
₵
₵2
₵
₵4
₵
₵6
₵ -
₵6
₵
₵
₵8
₵
₵8
₵
₵11
₵12
₵ -
₵14
₵
₵15
₵
₵15
₵
₵19
₵
₵20
₵
₵ -
₵27
₵28
₵
₵
₵33
₵
₵38
₵38
₵
₵
₵40
₵
₵52
₵
₵65
₵
₵65
₵
₵69
₵
₵
₵

* ללא הענפים מים וחשמל ,שירותי דיור ,בינוי ,כרייה וחציבה ,חקלאות.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

התרומה הענפית להתרחבות פער הפריון
כדי לקבוע מה היה חלקו של כל ענף בהתרחבות סך פער הפריון בתקופת ההשוואה,
יש להשוות את תרומתו של הענף לפער בתקופת הבסיס ( )1995–1997לתרומתו
לפער בתקופת הסיום ( .)2006–2008כפי שניתן לראות בתרשימים  10ו ,11-ענף
המסחר הסיטוני תרם את התרומה המשמעותית ביותר להתרחבות פערי הפריון בין
ישראל ל .OECD12-בתקופת הבסיס תרם ענף זה לסך פער הפריון  0.77דולרים

-
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לשעת עבודה ,במחירי  2009ולפי שווי כוח קנייה של אותה שנה; לעומת זאת,
בתקופת הסיום תרם הענף לפער  1.96דולרים לשעת עבודה .כלומר ,ענף המסחר
הסיטוני תרם לגידול בפער הפריון בין ישראל ל 1.19 OECD12-דולרים ,שהם 30
18
אחוז מסך הגידול בפער הפריון בתקופת ההשוואה (שהסתכם ב 3.96-דולרים).
ענפים נוספים אשר תרמו תרומה משמעותית לגידול בפערי הפריון הם:
שירותים עסקיים אחרים ( 21.7אחוז) ,תקשורת ודואר ( 11.1אחוז) ,מסחר קמעוני
( 9.1אחוז) ,מזון וטבק ( 9.1אחוזים) ,תעשיית מוצרי מתכת ( 7.1אחוזים) ,והוצאה
לאור ודפוס ( 6.8אחוזים).
לעומת זאת ,קיימים ענפים שבהם מצבה של ישראל השתפר ביחס לOECD12-
והם תרמו להקטנת הפער .עם העיקריים שבהם נמנים ענף שירותי המחשוב
והמחקר ופיתוח ,וענף זיקוק הנפט ותעשיית הכימיקלים .כל אחד מהם הקטין את
הפער ב 8.1-אחוזים.

18

חשוב לזכור כי הנתון לגבי סך צמיחת פער הפריון בין ישראל ל 3.96( OECD12-דולרים)
מגלם בתוכו גם ענפים שבהם צמצמה ישראל פערים ,כפי שניכר בתרשים  .11כאשר
מסתכלים אך ורק על הענפים שתרמו להתרחבות (ומתעלמים מהענפים שבהם צומצמו
הפערים) תרומתו של ענף המסחר הסיטוני להתרחבות הפער תהיה קטנה יותר
(באחוזים) ,כיוון שסך הפער בענפים אלו גדול מ 3.96-דולרים.

הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל לDCEO-

223

תרשים 11

תרומתו של כל ענף לסך התרחבות פער הפריון
בין תקופת הבסיס ( )1995–1997לתקופת הסיום (,)2006–2008
בדולרים שווי כוח קנייה של  2009ובמחירי 2009
1.19
0.86
0.44
0.36
0.36
0.31
0.27
0.23
0.18
0.17
0.14
0.13
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.01
0.00

–

-

- 0.02
- 0.04
- 0.06
- 0.06
- 0.13
- 0.15
- 0.17
- 0.32
- 0.32

מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

התרומה להתרחבות הפער ביחס לגודלו של הענף
כדי להבין טוב יותר באילו ענפים התרחבות פערי הפריון הייתה בעייתית במיוחד,
יש להשוות את חלקו היחסי של הענף בתעסוקה לתרומתו היחסית להתרחבות
הפער .ככלל ,ענפים שתרומתם להתרחבות הפער גדולה ביחס לחלקם בתעסוקה
במגזר העסקי הם בעייתיים יותר מענפים שתרומתם הייתה פרופורציונלית לגודלם.
תרשים  12מציג עבור שבעה ענפים חשובים (שאחראים יחד ל 95.7-אחוז
מהתרחבות הפער) את חלקם היחסי בתעסוקה ובהתרחבות פער הפריון (במגזר
העסקי) .קל לראות שענף המסחר הסיטוני בולט בתרומתו הגדולה באופן בלתי
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פרופורציונלי להתרחבות פער הפריון –  30אחוז ,בעוד שחלקו בסך שעות העבודה
במגזר העסקי עומד על  8.6אחוזים בלבד .כלומר ,תרומתו של ענף זה להתרחבות
פער הפריון גדולה פי  3.5מחלקו היחסי בתעסוקה .גם תרומתם של ענפי התקשורת
והדואר ,המזון והטבק ,תעשיית מוצרי המתכת וענף ההוצאה לאור והדפוס הייתה
בלתי פרופורציונלית ביחס לחלקם בתעסוקה .מנגד ,ניתן לראות כי תרומתו של ענף
השירותים העסקיים האחרים להתרחבות פער הפריון הייתה אמנם גדולה ( 21.8
אחוז) ,אך פרופורציונלית לגודלו.
תרשים 12

תרומה ענפית להתרחבות פער הפריון* (בין  1995–1997ל)2006–2008-
וחלקו של כל ענף בשעות העבודה (**)2008
המגזר העסקי***
30.0%

21.8%

22.5%

$ .19
$ .

11.8%

11.2%

9.1%

8.6%

9.0%

7.8%

6.8%

$ .
2.9%

$ .

3.4% $ .

3.0% $ .

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
** התרשים מציג רק את הענפים שתרומתם לפער הייתה המשמעותית ביותר
ולכן סך העמודות אינו מסתכם ל.100%-
*** ללא הענפים מים וחשמל ,שירותי דיור ,בינוי ,כרייה וחציבה ,חקלאות.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

$ .

1.4%
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הגורמים לפערי הפריון בענפי התעשייה
מהם הגורמים העיקריים המביאים להתרחבות או לצמצום פערי הפריון בענפי
התעשייה השונים? בנק ישראל ( )2013מראה כי קיים מתאם בין שיעורי הייצוא בכל
ענף ובין רמת הפריון באותו ענף ביחס למדינות ה .OECD-ניתוח קשר זה ברמת
פירוט גבוהה יותר ,הכוללת את כל ענפי הכלכלה ,מגלה כי מתאם זה מתקיים אך
ורק בענפי התעשייה ,ולא בענפי המסחר והשירותים .כפי שניתן לראות בתרשים ,13
עבור ענפי התעשייה מדובר במקדם מתאם גבוה (.)0.69
עם זאת ,אין די בכך כדי לטעון שקיים קשר סיבתי הגורם לענפים מייצאים
להיות בעלי פריון גבוה יותר .אמנם ענפים אלו חייבים להיות בעלי פריון גבוה כדי
שיוכלו להתחרות בשווקים העולמיים התחרותיים ,אך הסיבתיות עשויה להיות
הפוכה – היינו ,אין זה מן הנמנע שבענפים המייצאים רמת הפריון הייתה גבוהה
מלכתחילה ,ולכן הם מסוגלים לייצא .כדי לקבוע מהו כיוון הסיבתיות יש לבחון את
השינויים בפערי הפריון בענפי התעשייה בין ישראל ל OECD12-לאורך זמן.
תרשים 13
יחס הפריון* הענפי בין ישראל ל OECD12-בענפי התעשייה
לפי שיעור הייצוא בענפים הישראליים ,ממוצע לשנים 2006–2008
OECD121.2

-

OECD

1.0

0.8
-

0.6
2
R = 0.69

0.4
70%

60%

50%

40%

30%

20%

* מחושב לפי שווי כוח קנייה שוטף ומחירים שוטפים.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

10%

0
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הבדלים בקצב צמיחת הפריון בענפי התעשייה לאורך זמן
כאשר משווים את קצב צמיחת הפריון בתעשיות השונות בישראל וב OECD12-בין
השנים  ,1995–2009נראה כי הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על יכולתן של
התעשיות בישראל לצמצם פערים לעומת ה OECD12-אינו שיעור הייצוא בענף,
אלא מידת החשיפה של הענף לייבוא מתחרה.
תרשים  14מראה כי מתקיים מתאם גבוה בין יחס קצבי צמיחת הפריון בישראל
וב( OECD12-הציר האנכי) ובין מידת החשיפה של הענף הישראלי לייבוא (הציר
האופקי) .במקרה זה ,בשונה ממקרה הייצוא ,סביר יותר להניח שהמתאם מעיד על
סיבתיות ,כלומר על כך שהחשיפה לי יבוא תורמת לעלייה בפריון (ולא להפך) .ככל
שהפריון בענף המקומי גבוה יותר ,קל לו יותר להתחרות בשוק המקומי מול הייבוא
המתחרה מחו"ל – לכן שיעורי היבוא צפויים דווקא להיות נמוכים יותר .לפיכך ,לא
סביר לומר שפריון גבוה מוביל לשיעורי ייבוא גבוהים ,וסביר להסיק מכך כי הייבוא
הוא שמעלה את הפריון ,ולא להפך .כמו כן ,חשוב להדגיש כי החשיפה לייבוא
מתואמת עם השינוי בפער הפריון לאורך זמן ,ושיעור הייצוא אינו מתואם עם שינוי
זה .קשר זה מחזק אף הוא את הנחת הסיבתיות לגבי שיעור הייבוא.
נראה שענפים אשר נפתחו לייבוא נחשפו לתחרות משמעותית מחו"ל ונאלצו
להתייעל כדי לשרוד ,והדבר בא לידי ביטוי בעליית רמות הפריון .בענף הטקסטיל,
למשל ,גרמה פתיחת הענף לייבוא בתחילת שנות התשעים לחשיפתו לתחרות
משמעותית ממדינות מזרח אסיה ולסגירת מפעלי טקסטיל רבים בארץ ,אך היא גם
אילצה את המפעלים השורדים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון כדי להצליח
להתחרות בשוק הגלובלי .אף שגם כיום רמת הפריון בענף הטקסטיל נמוכה ביחס
ל OECD12-הפערים הצטמצמו משמעותית ,והרמה הנוכחית קרובה יותר ל -
( OECD12תרשים  10לעיל).
מתרשים  14ניתן ללמוד כי במרבית הענפים הישראליים שבהם רמת העצימות
הטכנולוגית נמוכה (טכנולוגיה מסורתית ומעורבת-מסורתית – הבועות באדום
ובכתום בתרשים ,בהתאמה) קצב צמיחת הפריון נמוך מב( OECD12-היחס בין
קצבי גידול הפריון קטן מ .) 1-כלומר ,במרבית הענפים שבהם רמת העצימות
הטכנולוגית נמוכה הייתה חשיפה מועטה לייבוא ,ופערי הפריון התרחבו .ענפים אלו
לא היו נתונים ללחצים תחרותיים מחו"ל ,וכתוצאה מכך הפריון בהם צמח בקצב
אטי יותר מב.OECD12-
ניתן לראות כי בענפים שבהם רמת העצימות הטכנולוגית גבוהה (טכנולוגיה
עילית ומעורבת עילית – הבועות בירוק כהה ובירוק בהיר בתרשים ,בהתאמה) ,יש
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יותר חשיפה לייבוא וקצב צמיחת הפריון קרוב יותר ל ,OECD12-ובמקרים
מסוימים אף גבוה יותר .יוצא דופן בהקשר זה הוא ענף הציוד התעשייתי לבקרה
ולפיקוח ,וציוד רפואי ומדעי .שיעורי הייבוא בענף זה אינם גבוהים ,אך קצב צמיחת
הפריון גבוה משמעותית מה .OECD12-נראה כי מדובר בענף היי-טק שישראל
מצטיינת בו במיוחד ,ובאופן בלתי תלוי בשיעורי הייבוא .כפי שהראה תרשים ,13
רמת הפריון בענף זה בישראל גבוהה יחסית ,וכאמור ,ייתכן שהדבר מפחית את
שיעורי היי בוא בו .הפריון הגבוה בענף זה גם מאפשר לו להתחרות בשווקים בין -
לאומיים ולייצא שיעור גבוה מתפוקתו ,אך אין להסיק מכך שפעולת הייצוא היא
שהובילה לפריון הגבוה בענף ,והסיבתיות במקרה זה עשויה בהחלט להיות הפוכה.
בשאר ענפי התעשייה ניכרת מאוד חשיבותה של החשיפה לייבוא.
מעניין לציין כי בניגוד למרבית ענפי הטכנולוגיה המסורתית ,שבהם התרחבו
הפערים מול ה ,OECD12-בארבעה מענפי הטכנולוגיה המסורתית שבהם הייתה
חשיפה משמעותית לייבוא (נעליים ומוצרי עור ,טקסטיל ,עץ ומוצרי הלבשה)
הצטמצמו הפערים באופן ניכר .בענפים אלו היחס בין קצב גידול הפריון בישראל
וב OECD12-היה גבוה אפילו בהשוואה לענפים בעלי רמת עצימות טכנולוגית
גבוהה .הסיבה לכך היא שרמת הפריון ההתחלתית בארבעת הענפים הללו הייתה
נמוכה מאוד בהשוואה ל ,OECD12-ולעומת זאת בענפי הטכנולוגיה העילית הר מה
ההתחלתית הייתה קרובה לרמה ב.OECD12-
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תרשים 14

היחס בין קצב צמיחת הפריון* הענפי בישראל וב**OECD12-
לפי מידת החשיפה לייבוא מתחרה בישראל ,ענפי התעשייה
-

OECD
3.0
2.5
2.0
1.5

-

OECD

1.0
-

0.5
.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי ( 2009קצב צמיחה ריאלי).
** גודל הבועות מסמל את גודלם היחסי של הענפים בתוצר.
צבע הבועות מסמל את רמת העצימות הטכנולוגית בענף (ראו מקרא).
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

ענפי השירותים המובילים בפערי הפריון :מבט ממוקד
כפי שמגלה תרשים  12לעיל ,שלושה ענפים בלבד אחראים לכמעט שני שלישים מסך
התרחבות פערי הפריון (במגזר העסקי) מול ה OECD12-בתקופת ההשוואה – מסחר
סיטוני ,שירותים עסקיים אחרים ,ותקשורת ודואר .לכל אחד מענפים אלו סיפור
שונה ,והוא יוצג כאן בקצרה ,וינותח באופן מקיף יותר במחקר ההמשך (רגב ,עתיד
להתפרסם).
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ענף השירותים העסקיים האחרים
פ ריון העבודה בענף השירותים העסקיים האחרים בישראל היה ונותר נמוך מאוד
(כ 15-דולרים לשעה בתקופת הסיום לעומת כ 30-דולרים ב .)OECD12-לעומת זאת,
חלקו של ענף זה בסך שעות העבודה במגזר העסקי בישראל גבוה מאוד (למעלה מ -
 20אחוז בישראל ,לעומת כ 13-אחוז ב .)OECD12-חלק זה רק הלך וגדל בתקופת
ההשוואה ,וכאמור תרם רבות להתרחבות סך פער הפריון.
19
ענף השירותים העסקיים האחרים מאגד בתוכו שלושה ענפי משנה ,אשר שונים זה
מזה באופן מהותי:
א .גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם (להלן :גיוס עובדים) (ענף  – )74כלל
כ 93,000-עובדים ב.2010-
ב .פעילויות שמירה ,אבטחה וניקיון (להלן :שמירה) (ענף  – )75כלל כ118,000-
עובדים ב.2010-
ג .פעילות עסקיות אחרות (להלן :עסקי) (ענף  – )76כלל כ  207,000-עובדים ב -
.2010
ענפי גיוס העובדים והשמירה מאופיינים בפריון נמוך ובשכר נמוך .מרבית
המועסקים בענף גיוס העובדים הם פקידים ,עובדי מזכירות ועובדי קבלן ,ומרבית
העובדים בענף השמירה הם אנשי ביטחון או עובדי ניקיון ,מטבח ומכבסות .הענף
העסקי ,לעומת זאת ,מאופיין בפריון גבוה ובשכר גבוה ,ומרבית העובדים בו
מועסקים במקצועות פיננסיים (רואי חשבון וכלכלנים) ,משפטיים (שופטים ועורכי
דין) ,הנדסיים וטכניים 20או ניהוליים.
חלק מפער הפריון בענף השירותים העסקיים האחרים ,וכן חלקו היחסי הגדול
של הענף בסך התעסוקה ,נובעים מצורכי הביטחון הייחודיים של ישראל ,המחייבים
את העסקתם של מאבטחים ואנשי שמירה רבים (בשכר נמוך יחסית) .כלומר ,גם
תמהיל העובדים וגם גודלו של ענף זה בישראל שונים מהותית מב OECD12-באופן
שתורם לפער הפריון .אך הגידול במספר עובדי השמירה אינו הסיבה המרכזית
לגידול בחלקו היחסי של הענף .מרבית הגידול נובע מהתרחבותן של הפעילויות
העסקיות האחרות .כפי שניתן לראות בתרשים  ,15בין השנים  1995ל 2010-הוכפ ל
19

20

בסיווג ה OECD-שלושת הענפים הללו ( )74–76כלולים כענף יחיד ,ולצורך ההשוואה
אוחדו נתוניהם גם עבור ישראל.
מהנדסים ואדריכלים ,הנדסאים ,טכנאים ומפעילי ציוד.
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מספרם של בעלי המקצועות הפיננסיים ,ומספרם של עורכי הדין שולש 21.לשם
השוואה ,בתקופה זו גדל סך כוח העבודה הישראלי ב 54-אחוז בלבד.
היות שהענף העסקי הוא הרכיב המאופיין בפריון הגבוה ביותר מבין שלושת
ענפי המשנה שמהם מורכב הענף "שירותים עסקיים אחרים" ,ניתן היה לצפות
שהעובדה שהגידול בו היה הרב ביותר תתרום לעליית הפריון בענף זה .עם זאת,
כאשר בוחנים את שכרם הריאלי של כלכלנים ,פסיכולוגים ,רואי חשבון ומקצועות
דומים בין השנים  1995ל 22,2008-מתברר כי הוא נותר ללא שינוי .זוהי תופעה
חריגה בהשוואה לעלייה שנרשמה בתקופה זו בשכר השעתי הריאלי בכלל המשק –
כ 19-אחוז – וייתכן כי היא מעידה על עודף היצע של עובדים ,אשר מאט את צמיחת
הפריון בענף זה.

21

22

גידול דומה חל בתקופה זו גם במספר הסטודנטים לתארים במקצועות אלו .בין השנים
למנהל עסקים מ 6.8-אחוזים ל 11.8-אחוז מסך
 1995ל 2009-גדל חלקם של הסטודנטים ִ
הסטודנטים ,וחלקם של הסטודנטים למשפטים עלה מ 5.8-אחוזים ל 9.8-אחוזים
(תרשים נ' 5בנספחים) .מגמה זו מיוחסת בעיקר לפתיחתן של מכללות רבות בראשית
שנות התשעים ,אשר הגדילו משמעותית את היצע הלימודים לתארים בתחומים אלו.
משלח יד  05לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ( 1994-כלכלנים ,פסיכולוגים,
רואי חשבון ובעלי משלח יד דומה) .נתוני שכר מהימנים ברמת הפירוט הנדרשת היו
זמינים עבור השנים  1995ו 2008-בקובצי מפקד האוכלוסין.
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תרשים 15

מספר המועסקים בענף פעילויות עסקיות אחרות*
לפי משלח יד 1995 ,ו2010-
50,817

36,748
33,140
28,872
24,172
20,378
17,588
15,583
12,663

13,309
10,077

11,634

9,365
6,925

6,491
4,530 5,336
2,703
1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010

* פעילויות עסקיות אחרות  -ענף  76לפי הסיווג האחיד של הלמ"ס.1993 ,
** כולל מנהלי חשבונות ומקצעות פיננסיים דומים.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

ענף התקשורת והדואר
בניגוד לענף השירותים העסקיים האחרים ,ענף התקשורת והדואר מתאפיין בפריון
גבוה וכן בצמיחת פריון מהירה .עם זאת ,קצב הצמיחה בישראל היה אטי יותר מב -
 .OECD12בתקופת הבסיס של ההשוואה היה פריון העבודה בענף התקשורת
והדואר בישראל מעט גבוה יותר מב ( OECD12-תרשים  8לעיל) ,אך כאמור הפריון
ב OECD12-צמח בקצב מהיר יותר ,ובסיום תקופת ההשוואה היה כבר גבוה בהרבה
מאשר בישראל .מכיוון שענף זה מאופיין בפריון גבוה מאוד ,הייתה לכך השפעה
משמעותית על התרחבות סך פער הפריון.
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בהקשר זה מעניין לציין כי חלקו של ענף התקשורת בסך שעות העבודה במגזר
העסקי בישראל זינק מ  1.7-אחוז בתקופת הבסיס ל  2.9-אחוז בתקופת הסיום
(גידול של  71אחוז); לעומת זאת ,חלקו היחסי של ענף זה ב  OECD12-הצטמק מ -
 3.0אחוז בתקופת הבסיס ל 2.3-אחוז בתקופת הסיום (ירידה של  30אחוז) .כפי
שניכר גם בתרשים נ' 2בנספחים ,בענף התקשורת הבדלים במספר שעות העבודה
לעובד יכולים להסביר כמעט את כל פער הפריון מול ה .OECD12-
יש לציין כי רפורמת הסלולר של  2011אינה משתקפת בנתוני ההשוואה,
המסתיימים ב  .2009-רפורמה זו אכן הביאה להוזלת מחירים ניכרת ולגידול ניכר
בשי מוש ולעלייה בפריון .כתוצאה מכך מחיר השירות לצרכן נעשה נמוך בהשוואה
בין -לאומית ,רווחיהן של החברות הוותיקות בענף הצטמקו ומספר המועסקים בהן
ירד .בנק ישראל מציין כי התוצאות החיוביות של רפורמת הסלולר הן המחשה
נוספת לכך שהגברת התחרות מובילה להגדלת התפוקה ולעלייה בפריון (בנק
ישראל.)2013 ,
ענף המסחר הסיטוני
בניגוד לענפי התקשורת והשירותים העסקיים – שניתן לייחס את תרומתם
להתרחבות פער הפריון להיותם ענפים "מנופחים" ,אשר צמחו לממדים גדולים מדי
(בהשוואה ל )OECD-ו ריבוי העובדים בהם מאט את צמיחת הפריון – בענף המסחר
הסיטוני הסיפור שונה .חלקו היחסי של הענף בסך שעות העבודה במגזר העסקי
בישראל לא השתנה באופן ניכר בתקופת ההשוואה ,והוא דומה למדי לחלק
המקביל ב( OECD12-כ  9-אחוזים).
עם זאת ,בין השנים  1995ל 2009-חל קיפאון כמעט מוחלט בפריון העבודה בענף
המסחר הסיטוני בישראל ,ולמעשה ,משנת  2001הוא נמצא במגמת ירידה .לעומת
זאת ,ב OECD12-הייתה צמיחה מרשימה של הפריון בענף זה ( 42אחוז) .עקב כך
התרחבו פערי הפריון לשעת עבודה בענף מכ 8-דולרים ל 20-דולרים .מכיוון שמדובר
בענף גדול יחסית (במונחי תעסוקה) ,הייתה להתרחבות הפערים הזו תרומה גדולה
להתרחבות סך פער הפריון בין ישראל ל .OECD12-גורמים אפשריים לכך ,כגון
הסביבה העסקית המקומית הבלתי תחרותית ,מבנה השוק הריכוזי ,והחסמים
המבניים והרגולטוריים לייבוא ולכניסת תחרות מחו"ל ולהתפתחות תחרות מבית,
יידונו בהרחבה במחקר ההמשך (רגב ,עתיד להתפרסם).
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 .4סיכום ומסקנות
פרק זה מציג את התפתחות פריון העבודה בענפי הכלכלה בישראל וב 12-מדינות
 ,OECDברמת פירוט שטרם נבדקה בעבר בהשוואה רב-שנתית .מטרתו העיקרית
של המחקר היא לאתר את הענפים הבעייתיים ביותר ,האחראים לעיקר פער הפריון
מול ה ,OECD-וכן את הענפים האחראים להתרחבות הפער .מן ההשוואה עולה כי
הענפים שחלקם בפער הפריון הוא המשמעותי ביותר הם שירותים עסקים אחרים
( 27.7אחוז) ,מסחר סיטוני ( 16.3אחוז) ושירותי אירוח ואוכל ( 9אחוז) .כמו כן
נמצא כי חמישה ענפים גדולים אחראים לכ 81-אחוז מסך ההתרחבות בפער
הפריון :מסחר סיטוני ( 30אחוז) ,שירותים עסקיים אחרים ( 21.8אחוז) ,תקשורת
ודואר ( 11.2אחוז) ,מסחר קמעוני ( 9.1אחוזים) ומזון וטבק ( 9.1אחוזים) .ענפים
אלו מספקים שירותים ומוצרים בעיקר לשוק המקומי ,ותלויים בעיקר בסביבת
הפעילות העסקית המקומית.
השוואה בין יחס הפריון לעובד ו בין יחס הפריון לשעת עבודה בישראל וב -
 OECD12מראה כי הבדלים במספר שעות העבודה הממוצע לעובד יכולים להסביר,
לכל היותר ,כמחצית מן הפער בפריון לשעת עבודה ,אך אינם מסבירים כלל את
התרחבות פערי הפריון בתקופת ההשוואה – במיוחד לאור העובדה שבתקופה זו חל
ביש ראל צמצום חד יותר במספר שעות העבודה לעובד .גם הבדלים בהרכב הענפי
אינם מסבירים כלל את התרחבות הפער – ואפילו מקטינים אותו ,בעיקר בזכות
העובדה שחלקם היחסי של ענפי ההיי-טק והפיננסים בישראל גדול יותר.
בדומה לממצאי בנק ישראל ( ,)2013נמצא מתאם בין שיעורי הייצוא ובין רמת
הפריון בענפים שונים ביחס למדינות ה .OECD12-אך מתאם זה אינו מתקיים
בענפי המסחר והשירותים אלא רק בענפי התעשייה ,ושם מדובר במתאם גבוה .עם
זאת ,אין בכך די כדי לטעון כי קיים קשר סיבתי בין ייצוא לפריון גבוה יותר – ייתכן
שבענפים המייצאים רמת הפריון הייתה גבוהה מלכתחילה ,ולכן הם מסוגלים
לייצא .השוואה של קצב צמיחת הפריון בישראל וב OECD12-בין השנים – 2009
 1995מגלה כי הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על יכולתן של התעשיות השונות
לצמצם פערים לעומת ה OECD12-אינו שיעור הייצוא בענף ,אלא מידת החשיפה
של הענף לייבוא מתחרה .היחס בין שיעורי צמיחת הפריון הענפי בישראל לצמיחתו
ב OECD12-נמצא במתאם גבוה עם מידת החשיפה של הענף הישראלי לייבוא.
נראה כי ענפים אשר נפתחו לייבוא נחשפו לתחרות משמעותית מחו"ל ,והדבר אילץ
אותם להתייעל כדי לשרוד ולהעלות את רמות הפריון.
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בהשוואה ל ,OECD12-חלקו של ענף השירותים העסקיים האחרים בישראל
גדול במיוחד ,והפריון בו נמוך במיוחד .חלק מכך נובע מצורכי הביטחון הייחודיים
של ישראל ,המחייבים את העסקתם של מאבטחים ועובדי שמירה רבים (בשכר
נמוך יחסית) .הגידול בחלקו היחסי של ענף זה בתעסוקה בישראל תרם תרומה
בלתי מבוטלת להתרחבות של סך פער הפריון .עיקר הגידול נבע דווקא מזינוק
במספר העובדים המיומנים בענף ,כגון רואי חשבון ,כלכלנים ופסיכולוגים – מה
שעשוי היה להגדיל את הפריון בענף כולו – אך בשכרם של עובדים אלו חל קיפאון
רב שנים ,והדבר עשוי להעיד על עודף היצע במקצועות אלו.
ממצאי הפרק מצביעים על ענפי השירותים הבלתי סחירים כגורמים העיקריים
לפער הפריון מול ה OECD-ולהתרחבותו לאורך השנים .הדבר עשוי להעיד על
ליקויים בסביבת הפעילות העסקית המקומית ,כגון ריכוזיות יתר וחסמים מבניים
ורגולטוריים אשר פוגעים בתחרות ומאטים את קצב צמיחת הפריון .אבחון
23
הליקויים והחסמים המרכזיים בענפים אלו מצריך מחקר נוסף.

23

לניתוח מעמיק יותר של הגורמים להתרחבות פערי הפריון בענפי המסחר והשירותים
ראו רגב (עתיד להתפרסם).
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נספחים
 .1נספח תרשימים
תרשים נ'1

החלק המרבי בפער הפריון* שיכול לנבוע מהבדלים במספר שעות
העבודה הממוצע לעובד**
55.8%
55%

50%

47.5%

45%
2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

19951996

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2010ומחירי .2010
** לפי החישוב הבא 1 :פחות היחס בין הפריון לעובד ובין הפריון לשעת עבודה.
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס
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תרשים נ'2

יחס הפריון* לעובד ויחס הפריון לשעת עבודה
בין ישראל לOECD12-
לפי ענף כלכלי ,היחס הממוצע לשנים 2006–2008

1.65

0.43 0.48
0.50
0.43
0.51
0.43
0.51 0.55
0.56
0.42
0.60
0.50
0.60
0.50
0.61
0.52
0.60 0.63
0.63
0.49
0.64
0.52
0.69
0.54
0.71
0.59
0.72
0.63
0.74
0.57
0.77
0.63
0.81
0.64
0.87
0.69
0.88
0.69
0.89
0.72
0.91
0.85
0.92
0.70
0.96
0.74
0.98
0.78
0.98
0.78
0.99
0.77
1.00
0.86
1.00
0.80
1.03
0.84
1.13
1.05
1.16
0.98
1.17
0.92
1.24
1.01
1.28
0.99
1.33
1.13
1.33

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

-
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תרשים נ'3

יחס הפריון* לעובד בין ישראל ל1995–2009 ,OECD12-
לפי רמת סחירות ופריון
1.50
1.4
1.30

1.16
1.10

1.1

1.03
0.95
0.90
0.82
0.74
0.70

0.72
0.62

0.50
2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

* מחושב לפי שווי כוח קנייה של  2009ומחירי .2009
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס
כפי שהוצג בתרשים  2לעיל ,סך השינויים בהרכב הענפי בישראל ובOECD12-

בתקופת ההשוואה לא תרמו לגידול בפער הפריון .אך זוהי תוצאה מצרפית אשר
אינה מציגה את התמונה המלאה – כלומר ,היא אינה מראה באילו ענפים השינויים
בגודל היחסי תרמו לצמצום הפער מול ה OECD12-ובאילו ענפים השינויים תרמו
להתרחבות הפערים.
תרשים נ' 4מציג תמונה מפורטת יותר של התרחבות פערי הפריון ,המאפשרת
לראות הן את השינויים בפערי הפריון הענפיים מול ה ,OECD12-והן את השינויים
בחלקם היחסי של הענפים בישראל לאורך זמן .ציר ה Y-בתרשים מציג את השינוי
בחלקו היחסי של הענף בסך התעסוקה בישראל (בנקודות אחוז) ,וציר ה X-מציג
את השינוי בפער הפריון בין ישראל ל OECD12-בתקופת ההשוואה (בדולרים לשעת
עבודה) .גודלן של הבועות מייצג את חלקו היחסי של כל ענף בסך שעות העבודה
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בישראל ,וצבען של הבועות מייצג את יחס הפריון בין ישראל ל  OECD12-בכל ענף
בסוף תקופת ההשוואה .כפי שניכר היטב בתרשים ,הצבעים הדומיננטיים הם אדום
וכתום ,המייצגים רמת פריון נמוכה יותר בישראל ,היינו :במרבית ענפי הכלכלה
רמת הפריון בישראל נמוכה משמעותית מב .OECD12-כמו כן ,ניתן לראות כי
מרבית הענפים נמצאים משמאל לציר ה ,Y-כלומר במרבית הענפים חלה התרחבות
של הפערים.
ארבעה ענפים גדולים שרמת הפריון בהם נמוכה ביחס ל – OECD12-מסחר
סיטוני ,מסחר קמעוני ,שירותי אירוח ואוכל ,ושירותים עסקיים אחרים – הגדילו
את חלקם היחסי בתעסוקה .הגדול מביניהם הוא ענף השירותים העסקיים
האחרים ,אשר חלקו היחסי גדל בשלוש נקודות אחוז בתקופת ההשוואה ורמת
הפריון בו נמוכה מאוד בהשוואה ל( OECD12-ומיוצגת בצבע אדום) .כאמור ,לגידול
בחלקו היחסי של הענף הייתה תרומה ניכרת להתרחבות פערי הפריון .מנגד ,ניתן
לראות שגם בענף המחקר והפיתוח ושירותי המחשוב ,שרמת הפריון בו בישראל
גבוהה מב( OECD12-מיוצג בצבע ירוק כהה) ,החלק היחסי בתעסוקה גדל ב3.4-
נקודות אחוז – ובכך תרם ענף זה לצמצום סך פער הפריון.
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תרשים נ'4

השינוי בחלקו היחסי של הענף בתעסוקה בישראל
ובפער הפריון מול ה 1995–1997 ,OECD12-לעומת 2006–2008
שינוי בתעסוקה בנקודות אחוז ,שינוי בפער הפריון בדולרים שווי ערך קנייה ובמחירי *2009

4%

OECD12-

-

OECD

-1 35
-

3%

OECD12-

2%

1%

OECD12-

-

-

-

-

-

-

-1%
-

-2%

OECD12-

-3%

* גודל הבועות מסמל את גודלם היחסי של הענפים בסך שעות העבודה.
צבע הבועות מסמל את יחס הפריון בין ישראל ל( OECD12-ממוצע  ,2006-2008ראו מקרא).
מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

OECD12-
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תרשים נ'5

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות
לפי תחום לימוד ,בשנים  1994–1995ו2008–2009-
4.9%
5.8%

5.8%
9.8%

11.1%
10.4%

6.8%
11.8%

12.2%

19.2%

12.7%

13.6%
45.5%
28.9%

2008-2009

1994-1995

מקור :איתן רגב וגלעד ברנד ,מרכז טאוב
נתונים ,OECD :הלמ"ס

 .2אופן חישוב תרומתו היחסית של כל ענף לסך פער הפריון
חישוב תרומתו היחסית של כל ענף לפער הפריון אינו טריוויאלי .האתגר העיקרי
בחישוב זה נובע מקיומם של הבדלים בין ההרכב הענפי של ישראל ושל ה,OECD-
שבגינם קשה לקבוע מה חלקם של הענפים השונים בפער במצבים שבהם גודלו
היחסי של הענף הישר אלי שונה מגודלו היחסי של הענף המקביל ב .OECD-פירוק
לפי שיטת ( Oaxaca )1973מאפשר לחשב ברמה המצרפית איזה חלק מסך פער
הפריון נובע מהבדלים בהרכב הענפי ואיזה חלק נובע מפערי פריון פנים -ענפיים .עם
זאת ,פירוק זה אינו מתאים לחישוב תרומתו הנפרדת של כל ענף לפער הפריון כאשר
קיימים הבדלים בהרכב הענפי .לדוגמה ,לפי פירוק ) ,Oaxaca (1973כאשר חלקו
היחסי של ענף  Aב OECD-גדול יותר מבישראל ,הדבר יגרום לאומדן יתר של
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תרומתו של ענף  Aלפער הפריון; וכאשר חלקו היחסי של ענף  Bבישראל גדול יותר
מב ,OECD-הדבר יגרום לאומדן חסר של תרומתו של ענף  Bלפער הפריון.
ניתן להתמודד עם סוגיה זו באמצעות פירוק שונה ברמה הענפית ,אשר מגולמת
בו השאלה הבאה :האם העובדה שענף  Aב OECD-גדול יותר מענף  Aבישראל
מגדילה את סך פער הפריון או מקטינה אותו? כדי לבדוק זאת ,יש לפרק את
תרומתו של כל ענף לפער לשני חלקים :חלק שבו יש חפיפה בין ישראל לOECD-
וחלק שבו אין חפיפה .החלק המשותף (המסומן באות  ,Cכקיצור של )Common
מוגדר כקטן בין חלקו של הענף בישראל וב:OECD12-
) 𝑖.𝑊𝐶,𝑖 = min(𝑊𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 , 𝑊𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,

החלק הלא משותף בכל ענף ( )NCמוגדר כפער בין חלקו היחסי של הענף
(בישראל וב )OECD12-לבין החלק המשותף.
𝑖.𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 = 𝑊𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 − 𝑊𝐶,𝑖 ; 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 = 𝑊𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − 𝑊𝐶,

קל לראות שכאשר חלקו היחסי של ענף מסוים בישראל קטן יותר מב -
 ,OECD12החלק שאינו משותף בענף זה (בישראל) יהיה שווה ל ,0-ובOECD12-
הוא יהיה שווה להפרש בין חלקו היחסי של הענף ב OECD12-ובישראל.
תרומת החלק המשותף בכל ענף לסך פער הפריון שווה למכפלה של החלק
כאשר
𝑖𝑋∆ ∙ 𝑖,𝐺𝑎𝑝𝐶,𝑖 = 𝑊𝐶,
בענף:
הפריון
פער
ושל
המשותף
𝑖 ∆𝑋𝑖 = 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 −𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,הוא הפער בין ה OECD12-לישראל בפריון לשעת עבודה
בענף 𝑖 .יש לציין כי חלק זה של הפירוק זהה לחלק המקביל בשיטת ,Oaxaca
וההבדל בין השיטות נובע מהטיפול השונה בחלק שאינו משותף.
כדי לחשב את תרומתו של החלק הלא -משותף בענף  Aלסך הפער יש לבדוק
כיצד מושפע הפער מהעובדה שחלקו של ענף  Aבישראל גדול יותר מחלקו ב.OECD-
לשם כך יש לבדוק האם הפריון (בחלק שאינו משותף) בענף  Aבישראל גדול יותר
מהפריון הממוצע בחלקים שאינם משותפים ב .OECD-אם זהו אכן המצב ,אזי
העובדה שחלקו של ענף Aבישראל גדול מחלקו ב OECD-תורמת לצמצום הפער; אך
אם הפריון בענף  Aהישראלי נמוך מהפריון הממוצע בחלקים שאינם משותפים ב -
 ,OECDאזי העובדה שחלקו של ענף  Aבישראל גדול מחלקו ב OECD-תורמת
להתרחבות הפער .תרומתו של החלק הלא משותף בענף  Aלסך פער הפריון תהיה
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מחצית 24מסכום המכפלה של החלק הלא משותף בענף  ,Aושל הפער בין הפריון
בענף  Aבישראל לבין הפריון הממוצע (המשוקלל) בסך החלקים הלא-משותפים ב -
 .OECD12הפריון הממוצע בחלקים הלא משותפים מוגדר להלן:
𝑛∑
𝑖𝑖 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖∙𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑛∑
𝑖𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,

= 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑠𝐼; 𝑋̅𝑁𝐶,

𝑖𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖∙𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,
𝑛∑
𝑖𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,

𝑛

∑
𝑖 = 𝐷𝐶𝐸𝑂𝑋̅𝑁𝐶,

ולפיכך תרומתו של החלק הלא-משותף בכל ענף לסך פער הפריון היא:
]) 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑠𝐼𝐺𝑎𝑝𝑁𝐶,𝑖= 0.5 ∙ [𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ (𝑋̅𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ) + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ (𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 −𝑋̅𝑁𝐶,

כעת נותר רק לחבר את תרומתם של החלק המשותף והחלק הלא משותף ולקבל
את סך תרומתו של הענף לפער הפריון (בדולרים)𝐺𝑎𝑝𝑖 = 𝐺𝑎𝑝𝐶,𝑖 + 𝐺𝑎𝑝𝑁𝐶,𝑖 :
]) 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑠𝐼𝐺𝑎𝑝𝑖 = 𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 0.5 ∙ [𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ (𝑋̅ 𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ) + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ (𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 −𝑋̅𝑁𝐶,

מכאן ,קל לחשב גם את חלקו היחסי של כל ענף בסך פער הפריון:

𝑖𝑝𝑎𝐺

𝑛∑ = 𝑖𝑆

𝑖𝑝𝑎𝐺 𝑖

אופן חישוב תרומתו היחסית של כל ענף להתרחבות פער הפריון
לאחר שחושבה תרומתו (בדולרים) של כל ענף לסך פער הפריון ,קל לחשב את
תרומתו של הענף להתרחבות פער הפריון בין שתי תקופות .זהו למעשה ההפרש בין
תרומתו של הענף לפער בתקופה  tלתרומתו בתקופה .t-1
∆𝐺𝑎𝑝𝑖 = 𝐺𝑎𝑝𝑖,𝑡 − 𝐺𝑎𝑝𝑖,𝑡−1

מכאן ,קל לחשב גם את חלקו היחסי של כל ענף בהתרחבות פער הפריון:
𝑝𝑎𝐺∆

𝑖
𝑝𝑎𝐺∆ 𝑛∑ = 𝑖𝑝𝑎𝑔∆𝑆

𝑖

𝑖

הוכחה שסכום הפערים לפי הנוסחה מסתכם לפער הכולל:
]) 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒔𝑰𝑮𝒂𝒑𝒊 = 𝑾𝑪,𝒊 ∙ ∆𝑿𝒊 + 𝟎. 𝟓 ∙ [𝑾𝑵𝑪,𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆𝒍,𝒊 ∙ (𝑿̅ 𝑵𝑪,𝑶𝑬𝑪𝑫 − 𝑿𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆𝒍,𝒊 ) + 𝑾𝑵𝑪,𝑶𝑬𝑪𝑫,𝒊 ∙ (𝑿𝑶𝑬𝑪𝑫,𝒊 −𝑿̅ 𝑵𝑪,
𝑛

𝑛

𝑛

]) 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑠𝐼∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 0.5 ∑[𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ (𝑋̅𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖) + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ (𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖−𝑋̅𝑁𝐶,
𝑖

24

𝑖

𝑖

החלוקה ב 2-נדרשת מ כיוון שמדובר בחלק בשעות העבודה בישראל שאינו משותף ל-
 ,OECDולפיכך יש ב OECD12-ענף אחר שבו קיים חלק שאינו משותף לישראל – ואותו
יש להשוות לפריון הממוצע בחלקים הלא-משותפים בישראל .כלומר הפרוצדורה
החשבונית (ההכרחית) יוצרת כפילות של החלק הלא-משותף – פעם אחת מצד הOECD-
ופעם שנייה מצד ישראל – לכן יש לחלק את התוצאה הסופית בכל ענף ב.2-
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𝑛

𝑛

𝑖𝑋∆ ∙ 𝑖∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝐶,
𝑖

𝑛

𝑖

𝑖+ 0.5 ∑[𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ 𝑋̅ 𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 − 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ 𝑋̅ 𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙  + 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,
𝑖

נזכור כי:

𝑛∑
𝑖𝑖 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖∙𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑛∑
𝑖𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,

] 𝑖∙ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,

= 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑠𝐼; 𝑋̅𝑁𝐶,
𝑛

𝑛

𝑛∑
𝑖𝑖 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖∙𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,
𝑛∑
𝑖𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,

= 𝐷𝐶𝐸𝑂𝑋̅𝑁𝐶,
𝑛

𝑛

𝑖∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 0.5𝑋̅ 𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 − 0.5𝑋̅ 𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙 ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,
𝑖

𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

𝑖̅ 𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − 0.5𝑋̅ 𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙 ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑋+ 0.5
𝑖

𝑖

סכום החלקים הלא-משותפים בישראל שווה לסכום זה ב ,OECD-כלומר
𝑖 ,∑𝑛𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝑖 = ∑𝑛𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 = ∑𝑛𝑖 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,ולאחר כינוס איברים מתקבל:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑖∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + 𝑋̅ 𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷 ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − 𝑋̅ 𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙 ∑ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑖

𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑖

𝑛

𝑛

𝑖∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝐶,𝑖 ∙ ∆𝑋𝑖 + ∑ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − ∑ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑖

𝑖
𝑛

𝑛

𝑖
𝑛

𝑖
𝑛

𝑛

𝑖∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝐶,𝑖 ∙ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − ∑ 𝑊𝐶,𝑖 ∙ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 + ∑ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ 𝑊𝑁𝐶,𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − ∑ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ 𝑊𝑁𝐶,𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑖

𝑛

𝑖

𝑖

𝑛

𝑛

𝑖∑ 𝐺𝑎𝑝𝑖 = ∑ 𝑊𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 ∙ 𝑋𝑂𝐸𝐶𝐷,𝑖 − ∑ 𝑊𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,𝑖 ∙ 𝑋𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙,
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖
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 .3נספח לוחות
לוח נ'1א' .אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי החקלאות והתעשייה
קוד
OECD12

קוד
ישראל
1-9

חקלאות

10-14

10-13

כרייה וחציבה

15-16

14-16

17

17

תעשיית מזון ,משקאות
חריפים ומוצרי טבק
תעשיית טקסטיל

18

18

19

19

20

20

תעשיית מוצרי הלבשה
תעשיית נעליים ,עור
ומוצריו
תעשיית עץ ומוצריו

21

21

תעשיית נייר ומוצריו

22

22

23-24

23-24

25

25

26

26

27

27

28

28

29-30

29-30

31

31

32

32-33

33

34

הוצאה לאור ודפוס
זיקוק נפט ומוצריו ודלק
גרעיני  +תעשיית כימיקלים
ומוצרים כימיים
תעשיית מוצרי פלסטיק
חושבו לפי סקרי התעשייה
וגומי
של הלמ"ס לשנים –2010
מינרליים
מוצרים
תעשיית
1995
אל-מתכתיים
תעשיית מתכת בסיסית
תעשיית מוצרי מתכת
(למעט מכונות וציוד)
תעשיית מכונות וציוד +
מכונות למשרד ,לחשבונאות
ומחשבים
תעשיית מנועים חשמליים
ואביזרים לחלוקת חשמל
תעשיית רכיבים
אלקטרוניים  +ציוד
תקשורת אלקטרוני
תעשיית ציוד תעשייתי
לבקרה ולפיקוח ,ציוד רפואי
ומדעי

1-5

שם ענף

אופן החישוב
חושבו לפי נתוני הנספח
הסטטיסטי של בנק ישראל
(מחירים קבועים) ונתוני
הלמ"ס (מחירים שוטפים)

הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל לDCEO-

245

לוח נ'1א' .אופן חישו ב מדדי ניכוי המחירים בענפי החקלאות והתעשייה
(המשך מעמ' קודם)

קוד

אופן החישוב

OECD12

קוד
ישראל
35

36

36-39

40-41

40-41

חשמל ומים

45

45-46

בינוי

34-35

שם ענף
תעשיית כלי הובלה
תעשיות רהיטים ,יהלומים,
חפצי חן וצורפות ,מוצרים
לנמ"א

חושבו לפי סקרי התעשייה
של הלמ"ס לשנים
1995–2010
חושב לפי מאגר הנתונים
המרכזי של הלמ"ס,
חשבונות לאומיים,
חשמל ומים
חושב לפי מאגר הנתונים
המרכזי של הלמ"ס,
חשבונות לאומיים ,ותוצר
לפי ענפי כלכלה במחירי
בסיס – בינוי

לוח נ'1ב' .אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי המסחר והשירותים
קוד

שם ענף

OECD12

קוד
ישראל

50

50

כלי רכב מנועיים,
אופנועים ואופניים -
מכירה ,אחזקה
ותיקון ומכירה
קמעונית של דלק

51

51

מסחר סיטוני

52

52-53

מסחר קמעוני

55

55-56

55A

55

55B

56

64B

66

שירותי אירוח ואוכל
בתי מלון ושירותי
אירוח
מסעדות ושירותי
אוכל
תקשורת

אופן החישוב
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס ,חשבונות לאומיים ,תוצר
לפי ענפי כלכלה במחירי בסיס -
תיקון כלי רכב מנועיים ואופניים;
מסחר סיטוני וקמעוני
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס ,עסקים ומסחר .על פי נתוני
פדיון של מסחר סיטוני (נתוני מע"מ)
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס ,עסקים ומסחר .על פי נתוני
פדיון של מסחר קמעוני (נתוני מע"מ)

התקבל מאגף מאקרו כלכלה בלמ"ס
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לוח נ'1ב' .אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי המסחר והשירותים
(המשך מעמ' קודם)

קוד
OECD12

קוד
ישראל
67

בנקאות

70

70

שירותי נדל"ן

60

60

הובלה יבשתית

61-62

61-62

הובלה ימית
והובלה אווירית

64A

65

דואר

63

63-64

64

65-66

66

68

71

71

72-73

72-73

74

74-76

65, 67

שם ענף

אופן החישוב
התקבל מאגף מאקרו כלכלה בלמ"ס
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס ,תחבורה ותקשורת ,על פי
נתוני פדיון של אוטובוסים ורכבות
במחירים שוטפים וקבועים
חושב באמצעות נתונים מהשנתונים
הסטטיסטיים של הלמ"ס
(שנים שונות).
תת-נושא :תחבורה ותקשורת

חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי
שירותים
של הלמ"ס ,תחבורה ותקשורת.
לתחבורה +
על פי נתוני נפחי פעילות של
אחסנה ,מגרשי
חניה ומסופי מטען שדות תעופה ושל נמלים
חושב לפי ממוצע משוקלל של
מדדי ניכוי המחירים בענפי
דואר ותקשורת
הדואר והתקשורת
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס ,חשבונות לאומיים ,תוצר לפי
ביטוח וקופות גמל ענפי כלכלה במחירי בסיס  -שירותי
ביטוח ושירותים פיננסיים
השכרה של מכונות חושב לפי מדד ניכוי מחירי שירותי
הנדל"ן שהתקבל מאגף מאקרו כלכלה
וציוד ללא מפעיל
ושל טובין אישיים בלמ"ס
ולמשק הבית
חושב לפי מדד ניכוי המחירים הממוצע
שירותי מחשוב +
מו"פ
בענף זה במדינות הOECD12-
מחולץ מתוך נתוני מדד ניכוי המחירים
של הענף הראשי (נדל"ן ,פעילויות
שירותים עסקיים השכרה ושירותים עסקיים) ,ומדדי
ניכוי המחירים בענפי המשנה האחרים
(לא כולל שירותי
(נדל"ן ,שירותי מחשוב ומו"פ
מחשוב ומו"פ)
ופעילויות השכרה)

הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל לDCEO-
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לוח נ'1ב' .אופן חישוב מדדי ניכוי המחירים בענפי המסחר והשירותים
(המשך מעמ' קודם)

OECD12

קוד
ישראל

קוד
80

80

85

85-86

90-93

90-96

שם ענף
חינוך
שירותי בריאות
ושירותי רווחה
וסעד
שירותים
קהילתיים,
חברתיים ,אישיים
ואחרים

אופן החישוב
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס – על פי נתוני פדיון של חינוך
(נתוני מע"מ)
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס – על פי נתוני פדיון של בריאות
(נתוני מע"מ)
חושב לפי מאגר הנתונים המרכזי של
הלמ"ס – על פי נתוני פדיון של
שירותים קהילתיים ,חברתיים
ואישיים (נתוני מע"מ)

לוח נ' .2חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי רמת סחירות ופריון ענפי
קוד ענף

שם ענף (לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה)1993 ,

ענפים בלתי סחירים בעלי פריון גבוה
67

בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים

68

ביטוח וקופות גמל

65-66

תקשורת ודואר

ענפים סחירים בעלי פריון גבוה
23-24

זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני  +תעשיית כימיקלים ומוצרים
כימיים
שירותי מחשוב  +מחקר ופיתוח

34

תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח ,ציוד רפואי ומדעי

26

תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים

32-33

תעשיית רכיבים אלקטרוניים  +תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני

63-64

שירותים לתחבורה  +אחסנה ,מגרשי חניה ומסופי מטען

35

תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח ,ציוד רפואי ומדעי +
תעשיית כלי הובלה
הובלה ימית  +הובלה אווירית

72-73

61-62
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לוח נ' .2חלוקת ענפי המגזר העסקי לקבוצות לפי רמת סחירות ופריון ענפי
(המשך מעמ' קודם)

ענפים סחירים בעלי פריון גבוה
29-30
31

תעשיית מכונות וציוד  +תעשיית מכונות למשרד,
לחשבונאות ומחשבים
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל

ענפים בלתי סחירים בפריון נמוך
14-16

תעשיית מוצרי מזון  +תעשיית משקאות חריפים וקלים
ומוצרי טבק
שירותי אירוח ואוכל

60

הובלה יבשתית

74-76

גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם  +פעילויות שמירה ,אבטחה
וניקיון  +פעילויות עסקיות אחרות
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 .IIIהתפתחויות מאקרו -כלכליות

יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין-
לאומית :פרספקטיבה היסטורית


גלעד ברנד
תקציר

בשנים האחרונות נשמעת הטענה כי רמת המחירים של מוצרי הצריכה בישראל
גבוהה מזו שבחו"ל .בהשוואות שנערכו אכן נמצאו עדויות חלקיות לרמת מחירים
גבוהה של הצריכה הפרטית כאשר מביאים בחשבון את רמת ההכנסה לנפש .אולם
השוואה בין-לאומית בתחום זה כרוכה בקושי בולט בשל התנודתיות הגבוהה בשער
החליפין – ולמרות השפעתו המהותית של השער על תוצאות ההשוואה ,עניין זה לא
בא לידי ביטוי בבדיקות שנערכו עד כה .פרק זה מתמודד עם הקושי באמצעות
השוואה בין-לאומית של רמת המחירים לאורך  25השנים האחרונות ועורך ניסיון
ראשון ,ככל הידוע ,לבחון את רמת המחירים בישראל לאורך תקופה ממושכת.
השוואה כזו מסייעת לבחון האם רמת המחירים הגבוהה שנצפית בשנים האחרונות
מוסברת על ידי התחזקות השקל ב ,2008-או שמא היא נעוצה בתופעה ארוכת טווח
הקשורה לגורמים המבניים של המשק .בהשוואה נמצא כי למרות התנודתיות בשער
החליפין ,רק בארבע מתוך  25השנים האחרונות היו מחירי הצריכה בישראל
קרובים לרמה התואמת את ההכנסה לנפש ,וביתר השנים – גבוהים יותר .תוצאה זו
היא ייחודית כמעט רק לישראל ,וניתן לראות בה ראיה תומכת לכך שמחירי
הצריכה בישראל גבוהים יחסית ליתר המדינות המפותחות זה שנים רבות ,כאשר
מביאים בחשבון שרמת ההכנסה במדינה נמוכה יחסית .נוסף לכך ,הפרק בוחן את
השינוי בסעיפי הצריכה השונים תוך התמקדות בענף המזון ,שבו חלה עלייה מהירה
במחירים לצד עלייה ברווחיות בעשור הקודם .ממצאים אלו מצביעים על החשיבות
של המשך חשיפת המשק לייבוא כאמצעי להגברת רמת התחרות ,להפחתת מחירים
ולשיפור רווחת הצרכן בישראל.



גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .אני מודה לפרופ' אבי וייס,
לד"ר יואב פרידמן ,לד"ר דמיטרי רומנוב ,לחיים בלייך ,להדס פוקס ולקיריל שרברמן
על הערותיהם החשובות .תודה מיוחדת נתונה לד"ר נעם גרובר ,שסייע בתהליך המחקר.
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מבוא
מאז פרוץ המחאה החברתית ביולי  2011מתנהל דיון מתמיד בנושא רמת המחירים
בישראל ,והשוואות מחירים של מגוון מוצרי צריכה בין ישראל למדינות שונות
נפוצות בתקשורת וברשתות החברתיות .בעקבות דיונים אלו נעשו ניסיונות רבים
לבחון האם מוצרי הצריכה בישראל אכן יקרים בהשוואה למדינות מפותחות
אחרות .אלא שהשוואת מחירים יסודית עם מדינות אחרות אינה מסתכמת
בהשוואת מחירו של סל צריכה טיפוסי בחו"ל בשקלים – יש להתחשב גם ברמת
ההכנסה בכל מדינה .הספרות המחקרית והממצאים האמפיריים מלמדים שככל
שרמת ההכנסה במדינה גבוהה יותר כך גם המחירים בה גבוהים יותר ,ולכן לא ניתן
לנתק את מחירו של סל צריכה טיפוסי מרמת ההכנסה .למעשה ,היחס בין רמת
המחירים לרמת ההכנסה (המיוצגת כאן על ידי התמ"ג לנפש) נתפס כאינדיקטור
מרכזי של רמת החיים .אולם בהשוואה זו טמון קושי בולט :בשער החליפין של
המטבעות נרשמות תנודות חדות ,אשר לרוב אינן באות לידי ביטוי מלא ברמת
המחירים המקומית.
כדי לצמצם את השפעותיו של שער החליפין ,פרק זה מציג השוואה של רמות
המחירים בישראל וב OECD-לאורך  25שנים ,מ 1990-עד  .2015ההשוואה לטווח
ארוך ממזערת את השפעת התנודתיות של שער החליפין על תוצאות ההשוואה,
ותורמת נדבך נוסף לסוגיית יוקר המחיה ולקשרי הגומלין שבין רמת השכר לרמת
המחירים בהשוואה בין-לאומית.
בחלק הראשון של הפרק נבחנת רמת המחירים בישראל ביחס למדינות
מפותחות אחרות תוך התחשבות בתוצר לנפש בכל מדינה בשנת  ,2014ולאחר מכן
נערכת השוואה לאורך זמן תוך התייחסות לשער החליפין – ותוצאותיה מחזקות
את הטענה כי רמת המחירים בישראל אכן גבוהה מהצפוי לפי רמת ההכנסה ביחס
לעולם המפותח .בחלק השלישי נדונה התפתחות המחירים בישראל לפי קטגוריות
הוצאה בדגש על ענף המזון ,שבו חלה עליית מחירים מהירה וחדה יחסית לענפים
אחרים – ככל הנראה בשל שינוי במבנה התחרות בענף במהלך המחצית השנייה של
העשור הקודם.
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 .1רמת המחירים בישראל ביחס למדינות המפותחות
תרשים  1מציג את רמת מחירי הצריכה במדינות ה( OECD-הציר האנכי) לעומת
התוצר לנפש ,המייצג את רמת החיים במדינה (הציר האופקי) .כפי שניתן לראות,
קיים קשר חיובי והדוק בין המשתנים :ככל שמדינה עשירה יותר ,רמת המחירים
בה גבוהה יותר .המתאם הגבוה בין רמת המחירים לרמת ההכנסה במדינה נדון
בהרחבה בספרות .ההסבר המקובל לכך הוא של ) Balassa (1964ושל Samuelson
(( (1964להלן :באלסה-סמואלסון) ,ולפיו במדינות העשירות הפריון בענפים
הסחירים (הפועלים בשוק הבין -לאומי) נוטה לעלות מהר יותר מאשר בענפים הלא-
סחירים (הפועלים בעיקר בשוק המקומי) ,במיוחד בענפי השירותים .עליית הפריון
בענפים הסחירים גוררת מעבר של עובדים מהענפים הבלתי סחירים לסחירים
ולעליית שכר גם בענפים הבלתי סחירים ,שבהם הפריון השתפר במידה פחותה,
ומייקרת את עלויות הייצור בהם – ועקב כך החברות בענפים הבלתי סחירים
מגיבות בעליית מחירים .בהינתן סחר בין -לאומי חופשי המוצרים המיובאים אינם
מתייקרים ,וכך מתקבל ש קצב עליית המחירים בענפים הבלתי סחירים גבוה יותר.
כתוצאה מכך רמת המחירים הכללית ,הפריון היחסי ויחס המחירים בין המוצרים
הבלתי סחירים לסחירים גבוה יותר במשקים עשיריםKravis and Lipsey )1983( 1.
ו Bhagwaty )1984(-הציעו הסבר חלופי שלפיו במדינות העשירות יחס ההון לעובד
גבוה יותר ,ולכן התפוקה השולית של העובדים גבוהה יותר – ובהתאמה גם השכר.
מאחר שהמוצרים הבלתי סחירים עתירי עבודה ,מתקבל שהם יקרים יותר במדינות
2
העשירות ,שבהן שכר העובדים גבוה יותר.
מחקרים רבים עוסקים בשאלה באילו תנאים רמת המחירים במשק משקפת את
שיווי המשקל של באלסה -סמואלסון .הספרות מוצאת שהדבר תלוי במידה רבה
בפתיחות לסחר בין-לאומי ,ובמידה מסוימת גם במרחק של המשק משותפות הסחר
העיקריות .מדינות שיש בהן הגבלות סחר ותחרות מקומית נמוכה ,והן נעדרות
יתרונות לגודל וגם רחוקות משווקים פוטנציאליים נוספים ,נוטות להתאפיין ברמת
מחירים גבוהה ביחס להכנסה 3.כך לדוגמה ,במקרים רבים נוקט היצרן הבין-לאומי
1

2
3

קיומו של אפקט באלסה-סמואלסון מהווה בסיס חשוב למודלים מאקרו-כלכליים רבים,
אם כי העדויות לגביו אינן חד-משמעיות Balázs et al. (2003) .וDruzic and Tica )2006(-
מציגים סקירה של הממצאים האמפיריים בנושא.
לאחרונה בחן פריש (עתיד להתפרסם) את ההשערות הללו ,ולא מצא להן עדויות תומכות.
) Alba and Papell (2007מראים ששיעורי אינפלציה נמוכים ותנודתיות נמוכה בשער
החליפין הם משתנים נוספים המשפיעים על התכנסות מחירים בין מדינות לרמה דומה.
) Evans (2003מראה שעלויות הובלה יכולות להסביר חלק מפערי המחירים ,בהתאם
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באסטרטגיה של אפליית מחירים (תמחור שונה באזורים גיאוגרפיים שונים),
ומתאים את רמת המחירים לרמת התחרות המקומית .מדיניות התומכת בסחר
חופשי מקשה על היצרן לנקוט באפליית מחירים ומקטינה את פערי המחירים בין
השוק המקומי לחו"ל 4.הניסיון הישראלי מלמד שחשיפת המשק לייבוא במהלך
שנות התשעים המוקדמות הובילה לירידת מחירים ולתחרות מוגברת בענפים
5
שנחשפו לייבוא ,שהתבטאה בהרחבת היצע המוצרים ובשיפור רווחת הצרכנים.
כמו כן ,מדינות המתאפיינות בשוק מקומי גדול ותחרותי ואשר סמוכות לשווקים
פוטנציאליים נוספים נוטות להתכנס לרמת מחירים נוחה יותר ,בהינתן ההכנסה
לנפש.
בתרשים  1מוצג קו מגמה ,המתאר את רמת המחירים הצפויה בכל מדינה ביחס
לרמת התוצר לנפש בה (בהנחה שקיים קשר ריבועי בין רמת ההכנסה לרמת
המחירים המבוטאת בלוגריתם טבעי –6ראו פירוט נתוני הרגרסיה בלוח נ'1
בנספחים) .ישראל חורגת בכ  1.4-סטיות תקן מקו המגמה ,כלומר רמת המחירים
בה גבוהה מהצפוי ממדינה שבה התוצר לנפש דומה לישראל .חריגה זו גבוהה ביחס
ליתר המדינות הנכללות בהשוואה ,אם כי היא אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית.
תרשים נ' 1ו-נ' 2בנספחים מציגים השוואה של רמת המחירים מול השכר הממוצע
וההכנסה החציונית הפנויה ,ובהם ניתן להבחין כי החריגה של ישראל מקו המגמה
מתקיימת גם בהשוואות אלו.

4

5

6

לגמישות התחלופה בין ייצור מקומי למוצרים מחו"ל ,Andersson et al. (2009) .שבחנו
את פערי המחירים במדינות אירופה בשנים שלאחר המעבר למטבע אחיד ,מצאו
שהשונות בפערי המחירים שאינה מוסברת באמצעות רמת התוצר לנפש מוסברת ,בין
הית ר ,בהבדלים בתקנות ההסדרה והרגולציה .נוסף לכך ,לטענתם חלק מהשונות ברמת
המחירים מוסבר בהבדלים במיקום המדינות במחזור העסקים.
ראו דיון בנושא במשרד הכלכלה ( ,2014עמ'  .)31באלסה-סמואלסון הניחו שוויון
מחירים של המוצרים הסחירים ,אך במחקרים אחרים נמצא שגם המחירים של מוצרים
אלו מתאפיינים בשונות גבוהה יחסית Alessandria and Kaboski (2011( .הראו שחלק
ניכר מהשונות במחירים של המוצרים הסחירים נובע ממדיניות של אפליית מחירים,
ובמידה פחותה יותר ממרכיבים בלתי סחירים הקיימים במוצר הסחיר ,למשל שיווק
והפצה.
לפי משרד האוצר ( ,1997פרק י"ז); אלברט ( ;)2003ודוח הוועדה לשינוי חברתי כלכלי
( Feenstra and Weinstein (2010( .)2011מוצאים שהעלייה בשיעור הייבוא המתחרה
במהלך שנות התשעים בארצות הברית הביאה לעלייה במגוון המוצרים ,לירידה של 5.4
אחוזים במחירי המוצרים התעשייתיים ולירידה כוללת של אחוז במחירי הצריכה.
תוצאות דומות מתקבלות גם באמצעות רגרסיה שבה לוג התוצר לנפש מסביר את לוג
רמת המחירים.
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כמו כן ,ניתן לראות בתרשים  1שרמת המחירים בארצות הברית נמוכה באופן
קיצוני .בשל החריגה ניתוח רגרסיוני במדגם קטן יחסית של מדינות הכולל את
ארצות הברית סובל מסטיות תקן גדולות ,וכפועל יוצא מכך ממובהקות סטטיסטית
נמוכה .אי לכך ,ההשוואות שיוצגו מעתה אינן כוללות את ארצות הברית.
תרשים 1

מחירי הצריכה והתמ"ג לנפש במדינות ה2014 ,*OECD-

.0

.0

*  35מדינות  ,OECDכולל ליטא ולטביה וללא לוקסמבורג.
** 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
נתונים ,OECD :קרן המטבע הבין-לאומית

התמונה הנשקפת מהתרשים עולה בקנה אחד עם השוואות קודמות שנערכו
בתחום .בבדיקה שנערכה בבנק ישראל ( )2012עבור נתוני שנת  2010נמצא שמחירי
הצריכה גבוהים בכמעט  20אחוז מהצפוי על פי קו המגמה – סטייה משמעותית ,על
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פי כותבי הדוח 7.תוצאה דומה התקבלה בבדיקה שערך מרכז המידע והמחקר של
הכנסת על נתוני שנת ( 2013מילרד .)2014 ,לעומת זאת ,בבדיקה נוספת שנערכה
בבנק ישראל ( )2015לפי נתוני שנת  2013הסיקו החוקרים שמחירי הצריכה על פי
השוואה זו אינם גבוהים במיוחד .לפי מחקרים אלו ,מחירי הצריכה בישראל
מורכבים ממחירים גבוהים במיוחד של מוצרים מסוימים (ובפרט מזון ,משקאות
וכלי רכב) ,ולעומתם ממחירים סבירים של מוצרים אחרים.

 .2רמת המחירים בהשוואה לאורך זמן
בהשוואה בין-לאומית של רמת המחירים יש תפקיד נכבד ביותר לשערי החליפין.
מחירי הצריכה מחושבים באמצעות מדדי שווי כוח הקנייה ( )PPPשל הבנק העולמי
וקרן המטבע ,המייצגים את כמות יחידות המטבע המקומי הנדרשות עבור סל
צריכה קבוע בשוק המקומי .באמצעות המרה של מחיר הסל בכל מדינה למטבע
אחיד מתאפשרת השוואה בין-לאומית של מחירי הצריכה .אולם מאחר ששערי
המטבעות משתנים בתנודתיות גדולה יחסית ,יחס המחירים בין מדינות עשוי
להשתנות בהתאם .מסיבה זו ,השוואת יוקר המחיה היחסי בשנה נתונה רגישה
למדי לתנודות בשער החליפין 8.בהקשר של ישראל ,בנק ישראל ( )2015מציין
שהשינויים בשער החליפין כמעט אינם מחלחלים למחירים המקומיים ,לכן ייסוף
השקל תורם לרמת מחירים גבוהה ביחס לחו"ל.
השוואת המחירים המקומיים למחירים במדינות אחרות היא למעשה בחינה של
שער החליפין הריאלי של המשק 9.מקובל להניח ששער החליפין הריאלי נקבע
בטווח הארוך על ידי רמת הפיתוח של המדינה ,הניתנת לייצוג על ידי התוצר לנפש,
וסטייה מקשר זה משקפת התרחשויות מאקרו -כלכליות של הטווח הקצר והבינוני.
7
8

9

החוקרים מסייגים זאת ומציינים כי הסטייה אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית.
התייקרות שער המטבע אמנם מייקרת את רמת המחירים היחסית ,אך גם מעלה את
רמת ההכנסה ביחס לחו"ל .אי לכך ,ההשלכות שיש לתנודתיות זו על רמת המחירים
המתוקננת לתוצר לנפש אינן חד-משמעיות .בשוק תחרותי התחזקות המטבע באה לידי
ביטוי גם בהוזלה של מחירי המוצרים המיובאים ,לכן באופן תיאורטי ייתכן מצב שבו
התחזקות של המטבע המקומי תביא דווקא לירידה ביוקר המחיה היחסי .תרחיש זה
יתממש כאשר ייסוף של המטבע יוביל להתייקרות ברמת המחירים היחסית בשיעור
הנמוך מהשיפוע של קו הרגרסיה .בפועל ,המתאם החיובי הקיים בין מיקום המדינה
ביחס לקו הרגרסיה לתנודתיות בשער החליפין קיים בכל מדינות ההשוואה.
על פי ההגדרה ,שער החליפין הריאלי הוא יחס המחירים בין המשק המקומי לחו"ל .יש
לציין שהשוואה זו מציגה את יחס המחירים של הצריכה הפרטית ,ואילו שער החליפין
הריאלי מחושב על פי יחס המחירים של כלל מרכיבי התוצר.
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אם כן ,סטייה ממגמת הקשר בין שני המדדים – כפי שקורה בישראל – יכולה
להוביל לאחת משתי מסקנות אפשריות:
(א) מוצרי הצריכה בישראל יקרים בהשוואה למדינות עם רמת פיתוח דומה.
(ב) שער החליפין הריאלי מיוסף יתר על המידה ,כלומר שוויו של השקל ביחס
למטבעות אחרים חורג משיווי משקל של הטווח הארוך.
סוגיה זו אינה פשוטה ואיננה ניתנת לפתרון בכלים אקונומטריים .זוהי שאלה
מהותית :מהו שער החליפין המשקף את גורמי היסוד של המשק ,שיאפשר השוואה
שתוצאותיה אינן מבטאות גורמים זמניים? כדי להתמודד עם הקושי ,ייבחן כאן
הקשר בין רמת המחירים ובין התמ"ג לנפש בישראל לאורך תקופה ממושכת .אם
יתברר שהסטיות ממגמת הקשר נעות סביב ממוצע ארוך טווח ,ניתן יהיה להניח
שממוצע זה מייצג קירוב סביר ליחס המחירים הנשען על גורמי היסוד של הטווח
הארוך .הנחה זו מתבססת ,בין היתר ,על השערת "חוק המחיר האחיד" בגרסתו
החלשה 10.על פי השערה זו ,יחס המחירים בין מדינות מפותחות נוטה לנוע סביב
ממוצע ארוך טווח קבוע כאשר המחירים נמדדים במטבע אחיד .ההשערה מניחה
ששינוי בשער החליפין הנומינלי יפתח פער ארביטרז' עד אשר יחסי המחירים בין
המדינות יחזרו לרמותיהם הקודמות .הספרות מוצאת שהשערה זו מתקיימת בין
מדינות מפותחות ,אולם מופרת במדינות אשר חוו צמיחה מהירה וממושכת 11.בנק
ישראל ( ,2015עמ'  )190מציין שבהתאם להשערה ,שער החליפין הריאלי של ישראל
התפתח בעשורים האחרונים ללא מגמת ייסוף או פיחות.
תרשימים 2א' ו2-ב' מציגים את המרחק של מחירי הצריכה בישראל מקו
המגמה הצפוי לפי התמ"ג לנפש במדינה ( אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד עבור כל
שנה) 12.תרשים 2א' ,הכולל מדגם של  25מדינות ( OECDללא המדינות שהיו חברות
בגוש הסובייטי וללא צ'ילה ,שלגביה אין נתונים בשנים המוקדמות) ,מראה ירידה
במחירי הצריכה היחסיים במחצית הראשונה של שנות התשעים .בשנים 2004–2007
10

11

12

לפי גרסתו החזקה של "חוק המחיר האחיד" אמור להתקיים שוויון מחירים מוחלט
במוצרים סחירים בין מדינות .הספרות נוטה לדחות את הגרסה החזקה של החוק
ולאמץ את הגרסה החלשה .לדיון בנושא ראו ).Engel and Rogers (2001) ;Rogoff (1996
ליתר דיוק ,ניתן לצפות שהשערת חוק המחיר האחיד החלש לא תתקיים במדינות
שהפריון היחסי בהן גדל במהירות בהשוואה לשותפות הסחר שלהן ,בהתאם להשערת
באלסה-סמואלסון.
שער החליפין הנומינלי האפקטיבי מייצג את שער החליפין מול שותפות הסחר
העיקריות עם ישראל על פי משקלן ,כפי שמחשב Bank for International Settlements
(ראו בקישור .)https://www.bis.org
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רמת המחירים הייתה קרובה לקו המגמה .בשנת  2008חלה עלייה חדה ברמת
המחירים בהשוואה לחו"ל ,תוך התייצבות מסוימת בשנים האחרונות.
תרשים 2ב' מציג תמונה דומה עבור השנים  1995–2014במדגם מעט רחב יותר,
הכולל  32מדינות  .OECDבתרשים זה נוסף ממוצע ארוך טווח ,וכפי שאפשר לראות
הסטיות מקו המגמה נעות סביב ממוצע של כ 12-אחוז .התרשימים אינם כוללים
את המדינות ליטא ולטביה ,שנכללו בתרשים  ;1את ארצות הברית ,שבה כאמור
המחירים נמוכים במיוחד; ואת לוקסמבורג ,שבה ההכנסה לנפש כפולה מהממוצע
במדינות ה.OECD-
ממצא מעניין העולה מתרשים 2א' הוא הירידה במחירי הצריכה היחסיים
במהלך המחצית הראשונה של שנות התשעים .בשנת  1991הופעלה בישראל תכנית
החשיפה לייבוא ,ובמסגרתה בוטלו באופן הדרגתי הגנות מכס לייבוא ממדינות שלא
נחתם עמן הסכם סחר .כפועל יוצא מכך הוזלו מחירי המוצרים שנחשפו לייבוא,
וסך הייבוא במשק גדל (משרד האוצר .)1997 ,ככל הנראה הירידה המהירה במחירי
13
הצריכה ביחס לחו"ל בשנים אלו מוסברת ,בין היתר ,גם בתכנית זו.

13

) Ricci et al. (2008הראו שפתיחת משק סגור למסחר בין-לאומי מובילה לפיחות ריאלי
של כ 12-אחוז במחירים (ראו דיון בנושא גם אצל  .(Goldfajn and Valdes, 1996על פי
מישר ( ,)2003במהלך שנות התשעים המוקדמות התגבר היקף הכניסה של ההון הזר
לישראל ,וייתכן כי כניסה זו מסבירה באופן חלקי את רמת המחירים הגבוהה בישראל
בתקופה זו Broda (2006( .הראה שמדינות שנהוג בהן משטר של שער חליפין קבוע
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
צמיחה מהירה במדינות המצויות בקצה התחתון של התפלגות התוצר לנפש ,וייתכן
שהירידה שנצפתה נעוצה גם בשינויים בהתפלגות התוצר לנפש במדינות ההשוואה.
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תרשים 2

א .רמת המחירים העודפת1990–2014 ,
הסטייה מאומדן הרגרסיה במדגם של  25מדינות *OECD

p<0.05

ב .רמת המחירים העודפת1995–2014 ,
הסטייה מאומדן הרגרסיה במדגם של  32מדינות *OECD

p<0.05

* אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה ,ללא ארה"ב ,אסטוניה ,הונגריה ,סלובניה ,סלובקיה,
צ'כיה ,צ'ילה ,פולין ולוקסמבורג (תרשים 2א') וללא ארה"ב ולוקסמבורג (תרשים 2ב').
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ,OECD :קרן המטבע הבין-לאומית
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תרשים  3מציג את הקשר בין הסטיות מקו המגמה ובין שער החליפין הנומינלי
האפקטיבי ,וממנו ניתן להתרשם מהקשר ההדוק בין השניים .התרשים שופך אור
על שתי התפתחויות בולטות בעשור הקודם :רמתם הנוחה של המחירים היחסיים
בשנים  ,2004–2007שבהן השקל היה חלש ,והעלייה במחירים היחסיים בשנת 2008
בעקבות ייסוף השקל – כלומר התנודתיות במחירי הצריכה מוסברת היטב
באמצעות רמתו של שער החליפין הנומינלי .הקשר בין שני המשתנים יוצר מצב
פרדוקסלי :דווקא בשנים שבהן מחזור העסקים נמצא בגאות ביחס לחו"ל השקל
מתחזק ,והצרכן המקומי יגלה כי יוקר המחיה גבוה יותר ביחס לחו"ל .לעומת זאת,
בתקופות שפל שבהן השקל חלש ,יוקר המחיה נוח יותר בהשוואה למדינות אחרות.
תרשים 3

רמת המחירים העודפת ושער החליפין*

מרחק מחירי הצריכה הפרטית מאומדן הרגרסיה כפונקציה של
שער החליפין הנומינלי האפקטיבי*1995–2014 ,

=:R²
80

* אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה במדגם של  32מדינות ,OECD
ללא ארצות הברית וללא לוקסמבורג.
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ,OECD :קרן המטבע הבין-לאומית
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האם מחירי הצריכה בישראל גבוהים באופן מבני?
בתרשימים 2א' ו2-ב' לעיל מוצג גבולו העליון של רווח הסמך ( )95%של הערכים
החזויים .כאשר החריגה מקו המגמה (העקומה האדומה) עולה מעל עקומת רווח
הסמך ,היא מובהקת מבחינה סטטיסטית 14.כפי שניתן להבחין החריגה מקו המגמה
מצויה מתחת לגבול העליון במרבית השנים ,כלומר החריגה אינה מובהקת כאשר
הרגרסיה נבחנת עבור כל שנה בנפרד .אולם כאמור ,מאחר שהחריגה מתקיימת
במרבית השנים שנבדקו ,למעט שנות הפיחות בשקל ( ,)2004–2007ההסתברות
שהמחיר בישראל חורג מעל קו המגמה באופן אקראי שואפת לאפס; לכן מתחזקת
ההשערה שמחירי הצריכה בישראל גבוהים כאשר הם נבחנים לאורך תקופה
ממושכת.
לצורך בדיקה השוואתית של רמת המחירים לאורך טווח שנים רחב יש להניח כי
סטיית התקן אינה נובעת ממשתנה מושמט אלא מבטאת "רעש לבן" ,כדוגמת
התנודתיות המחזורית הצפויה על פי חוק המחיר האחיד בגרסתו החלשה .תחת
הנחה זו נבחנו מחירי הצריכה לאורך השנים  1995–2014באמצעות מבחן סטטיסטי
נוסף ,בכפוף להסתייגויות ועל בסיס היסוד להנחה הנדרשת 15.בבדיקה נמצא שרמת

14

15

הגבול התחתון אינו מוצג כאן מטעמי נוחות ,והוא מצוי בערך ההופכי של הגבול העליון.
כך למשל כאשר הגבול העליון עומד על חריגה של  15אחוז כלפי מעלה ,הגבול התחתון
יקבל ערך שלילי של  15אחוז.
הדרך המקובלת לבדיקה השוואתית של מחירי הצריכה לאורך שנים רבות היא
באמצעות הרצת רגרסיה אחת בעלת השפעות קבועות עבור מדינה ושנה .החיסרון
הטמון בכך הוא אובדן חלק מהאינטראקציה עם הזמן .מסיבה זו יש יתרון להרצת
הרגרסיה לכל שנה בנפרד ,ובחינת השאריות של הרגרסיות באמצעות מבחן סטטיסטי
נפרד בשלב שני .כאמור ,כדי להיעזר בתוצאות החוזרות של הרגרסיות יש להניח כי
סטיית התקן איננה נובעת ממשתנה מושמט המתואם עם הטעות המקרית ,אלא
מבטאת "רעש לבן" .כדי לבחון הנחה זו נערכו מבחנים שנועדו לבדוק את קיומו של
שורש יחידתי בנתוני פאנל על השאריות של הרגרסיות (מבחנים מסוג דור ראשון ושני).
במבחנים אלו נמצאה תמיכה להשערת הסטציונריות של השאריות .אי לכך ,ההנחה כי
סטיית התקן אינה נובעת ממשתנה מושמט המתואם עם הטעות המקרית נראית סבירה.
לצורך השוואת מחירי הצריכה לאורך זמן נערך מבחן א-פרמטרי מסוג ,Mann-Whitney
הבוחן האם התפלגות המיקום של ישראל ברגרסיות השונות התקבלה מתוך התפלגות
הדומה לזו של מדינה אחרת במדגם .המבחן נערך מול מדינה אחת בכל פעם .הנחת
המוצא היא שהמיקום של מדינה בכל רגרסיה נלקח מתוך התפלגות מסוימת ,והמבחן
בודק האם ההתפלגויות בין שתי מדינות הן שונות .השערת האפס היא שאין הבדל בין
המדגמים  ,ולפי המבחן מתקבל שניתן לדחות את ההשערה ברמת מובהקות של 5
אחוזים עבור  29מתוך  32מדינות ההשוואה המוצגות בתרשים 2ב'.
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המחירים בישראל גבוהה יותר מ 29-מתוך  32מדינות ההשוואה המוצגות בתרשים
16
2ב' ברמת מובהקות של  5אחוזים (למעט המדינות יפן ,צ'ילה ומקסיקו).
התוצאה מחזקת את ההשערה ש רמת המחירים בישראל גבוהה ביחס למדינות
ה OECD-באופן מבני; בהתאם לחוק המחיר האחיד בגרסתו החלשה ,בתקופות
מסוימות ישראל יקרה ממדינות מפותחות אחרות באופן משמעותי ובתקופות
אחרות רמת המחירים דומה יותר לרמה במדינות המפותחות ,בהינתן ההכנסה
לנפש.
תרשימים 4א' ו4-ב' מציגים תוצאה זו באופן גרפי ,ומדרגים את מדינות
ההשוואה לפי סטיית התקן הממוצעת מאומדן הרגרסיה .מיקומה של ישראל
בהשוואה זו מעיד על הממוצע ארוך הטווח של רמת המחירים (תרשים 4א').
הסטייה מהרגרסיה מוצגת החל מהמחצית השנייה של שנות התשעים ועבור תקופת
זמן נוספת 17.2000–2014 :על פי ההשוואה ,מחירי הצריכה הפרטית בישראל
גבוהים ביחס ליתר המדינות למעט יפן ,בהינתן רמת ההכנסה.
תרשים 4ב' מציג את הדירוג של ישראל ביחס ליתר המדינות עבור כל שנה
בנפרד .כך למשל ישראל מדורגת בשנת  1995במקום ה 30-מתוך  32מדינות
השוואה ,כלומר המחירים בכל יתר המדינות (למעט שתיים) זולים יותר ,כאשר
מביאים בחשבון את ההכנסה לנפש .מתברר מהתרשים כי ישראל מדורגת בקצה
העליון של דירוג מדינות ההשוואה לפי הסטייה מרמת המחירים הצפויה באופן
עקבי למדי לאורך השנים שנבדקו.

16

17

ברמת מובהקות של אחוז אחד ההשערה כי אין הבדלים בין המדינות אינה נדחית גם
עבור פורטוגל.
ההשוואה מוצגת גם עבור התקופה שלאחר תחילת שנות האלפיים מאחר שבתקופה זו
חלו כמה שינויים מבניים במשק הישראלי ובחו"ל ,ובהם התייצבות האינפלציה ,הגמשת
משטר שער החליפין ,השלמת תכנית חשיפת המשק לייבוא מתחרה וייסוד גוש האירו.
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תרשים 4א'

דירוג מדינות ההשוואה לפי רמת המחירים העודפת
דירוג הסטייה מאומדן הרגרסיה ביחידות של סטיית תקן ,ממוצע רב שנתי*

-

1

0

-

* אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה במדגם של  32מדינות ,OECD
ללא ארצות הברית ולוקסמבורג.
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ,OECD :קרן המטבע הבין-לאומית

-

-

266

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

תרשים 4ב'

המיקום היחסי של ישראל בדירוג רמת המחירים המתוקננת להכנסה
דירוג הסטייה מאומדן הרגרסיה ,ישראל לעומת  32מדינות *1995–2014 ,OECD

* אומדן הרגרסיה מחושב בנפרד לכל שנה ,ללא ארה"ב ולוקסמבורג.
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ,OECD :קרן המטבע הבין-לאומית

אפשרות אחרת להסבר הירידה במחירי הצריכה היחסיים בשנים ,2004–2007
מלבד פיחות השקל ,היא שינוי במבנה התחרותי של השוק המקומי .משמעותו של
שינוי כזה הוא שבירת הקשר בין שער החליפין הנומינלי האפקטיבי ובין הסטיות
מאומדן הרגרסיה .אולם כפי שניכר בתרשים  3לעיל ,הקשר בין שער החליפין
הנומינלי לרמת המחירים נותר הדוק לאורך כל התקופה הנבדקת ,ולא ניכר שינוי
במתאם בשנים המדוברות .לאור זאת מתחזקת האפשרות שרמתם הנמוכה יחסית
של מחירי הצריכה בשנים אלו מוסברת בפיחות זמני בשקל .נוסף על כךEckstein ,
) and Friedman (2011מוצאים כי בשנים  2005–2007חרג שער החליפין הריאלי מן
ההגדרות השונות של שיווי משקל 18.לפיכך ,קרוב לוודאי שההתאמה בין מחירי
18

יש כמה הגדרות לשיווי משקל של שער החליפין הריאלי .לפי אחת הגישות ,שיווי
המשקל מוגדר כשער המאזן את החשבון השוטף ותלוי גם בשינויים בגורמים
פונדמנטליים בכלכלה ,כגון משקל הצריכה הציבורית בתוצר ,הפריון היחסי של המגזר
הסחיר (ביחס למגזר הבלתי סחיר) ותנאי הסחר.
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הצריכה לרמת ההכנסה בשנים אלו אינה נובעת משינוי מבני בשוק המקומי ,אלא
מפיחות חולף בשער החליפין הריאלי.
באופן דומה אפשר לחזק את הטענה כי רמת המחירים הגבוהה ביחס לחו"ל
בשנים האחרונות אינה מוסברת על ידי ייסוף יתר של שער החליפין הריאלי.
) Eckstein and Friedman (2011מוצאים שהתחזקות המטבע בשנת  2008מהווה
חזרה לשיווי משקל לאחר שנים שהמטבע היה מופחת יתר על המידה ,ואינם
מוצאים עדויות לייסוף יתר בשנים  19.2009–2010כמו כן ,תרשים  2לעיל מראה
שרמת המחירים חורגת מקו המגמה בכל שבע השנים האחרונות ,וקשה להניח
שתהיה סטייה כה ממושכת של שער החליפין הריאלי מרמתו במצב של שיווי
20
משקל.
יתרה מכך ,למרות התנודתיות בשער החליפין הנומינלי ,רק בארבע מתוך 25
השנים האחרונות רמת המחירים הייתה מצויה בסמוך לקו המגמה .אי לכך ,סביר
יותר שהחריגה של ישראל ממגמת הקשר בין מחירי הצריכה להכנסה לנפש נעוצה
בתופעה ארוכת טווח הקשורה לגורמים המבניים של המשק ,ואינה נובעת בעיקרה
מייסוף השקל בשנת .2008
הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא הצביעה על מידת
ריכוזיות גבוהה במקטע הייבוא ,והעלתה את האפשרות שהתחזקות השקל בשנת
 2008לא תורגמה להוזלה תואמת במחירי הייבוא (משרד הכלכלה ,2014 ,עמ' .)16
השערה זו ,הטעונה בדיקה נפרדת ,יכולה להסביר באופן חלקי מדוע רמת מחירי
הצריכה היחסיים אינה קרובה יותר לזו שנצפתה טרם התחזקות השקל.

 .3מרכיבי הצריכה הפרטית
בסעיף הקודם נמצאו חיזוקים להשערה כי המחירים בישראל גבוהים בהשוואה
למדינות אחרות כשמביאים בחשבון את רמת ההכנסה .כדי להשלים את התמונה,
בסעיף זה ייבחנו השינויים שחלו במחיריהם של רכיבי הצריכה השונים ב  15-השנים
האחרונות.
19

20

החוקרים מוצאים כי השקל היה מיוסף בשנת  ,2008מופחת יתר על המידה בשנת 2009
ובסמיכות לרמת שווי המשקל בשנת .2010
על פי ) ,Rogoff (1996משך הזמן עד לדעיכת מחצית הסטייה משיווי משקל של הטווח
הארוך הוא  3עד  5שנים .מחקרים מאוחרים יותר הצביעו על משך זמן קצר יותר של
כשנתיים וחצי .מחקר של קרן המטבע הבין-לאומית מוצא שכרבע מהסטייה מתפוגגת
בתוך שנה ) Chortareas and Kapetanios (2009) .(Ricci et al., 2008מציגים סקירה של
הממצאים האמפיריים בנושא.
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תרשים  5מציג את התפתחות הקטגוריות הראשיות של מדד המחירים לצרכן
בשנים  .2000–2015האינפלציה המצטברת עומדת על  32אחוז מתחילת העשור
הקודם ,כלומר כ 2-אחוזים לשנה בממוצע – אמצע היעד ליציבות המחירים של בנק
ישראל ,העומד על  1–3אחוזים בשנה.
תרשים 5

שינוי במרכיבי מדד המחירים לצרכן2000–2014 ,
מדד :שנת 100=2000

-

מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

העלייה המתונה במדד המחירים היא תוצאה של איזון בין מוצרים שהתייקרו
בשיעור גבוה יחסית – בעיקר סעיפי המזון ,שירותי דיור ואחזקת דירה – ומנגד
התייקרות מתונה או הוזלה בסעיפים אחרים ,כגון הלבשה והנעלה ,ריהוט וציוד
לבית .ההוזלה נובעת בעיקר מהגלובליזציה וחשיפת קבוצות מוצרים אלו לייבוא
21
במהלך שנות התשעים.

21

בנק ישראל ( )2015מוצא שמחיריהם של רכיבים אלו ירדו גם במדינות רבות אחרות,
אולם בישראל הירידה הייתה משמעותית יותר.
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תרשים  6מציג את השינויים במדד המחירים לצרכן לפי רמת הסחירות של
המוצרים 22.מוצרים סחירים הם מוצרים ושירותים שניתן לסחור בהם בשוק הבין-
לאומי ,כגון הלבשה והנעלה ,ואילו מוצרים לא-סחירים נמכרים בשוק המקומי
בלבד ,למשל שירותי דיור.
מהתרשים עולה שמחירי המוצרים הלא -סחירים עלו בשיעור גבוה יותר מהמדד
הכללי :עלייה מצטברת של  43אחוז ,כלומר כ 2.6-אחוזים בממוצע מדי שנה .מחירי
המוצרים הסחירים עלו בשיעור נמוך יותר 16 :אחוז במצטבר ,שהם כאחוז בשנה.
המסקנה העולה מנתונים אלו היא שחלק ניכר מעליית המחירים נעוצה
במוצרים הבלתי סחירים ובפרט בסעיפי הדיור ,אחזקת הדירה והמזון ,שהם קרוב
למחצית מהרכב ההוצאות של משק בית ממוצע .נראה כי מגמה זו תואמת במידה
מסוימת את ייסוף השקל בשנים האחרונות ,אשר פעל להוזלת המוצרים הסחירים
ביחס למוצרים הלא-סחירים.

22

החלוקה נערכת בבנק ישראל ומתפרסמת באופן תדיר.
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תרשים 6

שינוי במדד המחירים לפי קבוצות סחירות
מדד :שנת 100=2000

* מוצרים ושירותים סחירים הם אלו שניתן לסחור בהם בשוק הבין-לאומי,
כגון הלבשה והנעלה ,ואילו מוצרים בלתי סחירים נמכרים בשוק המקומי
בלבד ,למשל שירותי דיור.
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

רמת המחירים בענף המזון כמקרה בוחן
בחינת ההתפתחויות בתעשיית המזון הישראלית בשנים האחרונות עשויה ללמד על
חשיבותה של התחרות לקביעת רמת המחירים במשק הישראלי ביחס לחו"ל.
תעשייה זו היא ריכוזית למדי ,ומספר קטן של חברות מקומיות גדולות מספקות את
מרבית המזון הנמכר בארץ (מוניטור.)2012 ,
בראשית שנות התשעים יושמה במשק הישראלי תכנית חשיפה הדרגתית
לייבוא ,והיא הובילה לעלייה משמעותית בהיקפי הייבוא של מוצרים שונים ,כגון
הנעלה ,הלבשה וריהוט .לעומת זאת ,שיעור הייבוא של מוצרי המזון נותר נמוך
מאוד ,ועומד היום על  16אחוז בלבד מסך ההוצאה הפרטית על מזון (תרשים .)7
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שיעור הייבוא הנמוך נובע מהיקף הגנות המכס ,מריבוי מכסות מקסימום בתחום
23
מוצרי המזון והחקלאות ,ומריבוי כללי תקינה ובדיקות תקן בענף.
תרשים 7

שיעור הייבוא מכלל הצריכה1995–2011 ,
כאחוז מכל קטגוריית הוצאה
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מקור :איתן רגב ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

במהלך המחצית השנייה של העשור הקודם נצפתה עלייה מהירה במחירי המזון,
תופעה ייחודית יחסית למשק הישראלי (בניגוד לעליית מחירי הדיור למשל,
המשותפת למדינות נוספות שלא חוו את המשבר הפיננסי) .תרשים  8מראה את
התפתחות מחירי המזון בישראל לעומת יתר המדינות המפותחות ,וניכרת בו עלייה
חריגה במחירי המזון בישראל החל משנת .2006

23

בבדיקת משרד מבקר המדינה בשנת  2014נמצא כי התקנים הרשמיים בתחום המזון
מקורם בישראל ,והם אינם תואמים את התקנים הבין-לאומיים (דוח מבקר המדינה,
 .)2014מדיניות של יצירת תקנים מקוריים ,הנבדלים מהתקנים במשקים גדולים
אחרים ,נפוצה גם בתחומים נוספים ומהווה חסם לייבוא מתחרה.
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תרשים 8

מדד מחירי המזון1999–2014 ,
ישראל לעומת ארה"ב ,ממוצע ה OECD-ומדינות ה ;G7-מדד :שנת 100=1999
G7-

110

105

OECD100

95
2014
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2008

2005

2002

1999

מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרשים  9מראה כי העלייה במחירי המזון לוותה בעלייה בתשואה על ההון,
24
כלומר עלייה בשולי הרווח בענף.

24

מחירי המזון נקבעים לפי הסכומים המגיעים לידי יצרנים/יבואנים ,המקטע הסיטוני
והשוק הקמעוני.
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תרשים 9

התשואה להון* בענפי התעשייה והמזון1998–2011 ,
כאחוז ממלאי ההון בענף
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*בניכוי הגרט.
מקור :דוח בנק ישראל ()2014

שוק שאינו תחרותי יכול להסביר רמת מחירים גבוהה ,אך הוא אינו יכול
להסביר עלייה מתמשכת ברמת המחירים .אי לכך ,עליית מחירי המזון לצד עלייה
בשולי הרווח יכולים להצביע על שינוי במבנה התחרותי של הענף ,ואכן יש כמה
עדויות לכך .כך למשל הוועדה לבדיקת התחרותיות בשוק מוצרי המזון הצביעה על
התמוטטותה של רשת "קלאבמרקט" ורכישתה בידי שופרסל בשנת  2006כגורם
מרכזי אשר הוביל לירידה בתחרותיות ולעליית מחירים במגזר הקמעוני (משרד
הכלכלה .)2012 ,כמו כן ,בשנה זו הוחמרו נוהלי משרד הבריאות לייבוא מקביל של
25
מוצרי מזון ,במסגרת שינויים שנערכו במשטר הפיקוח בעקבות "פרשת רמדיה".
ערוץ הייבוא שלא דרך היבואנים הבלעדיים מהווה איום תחרותי על יצרני המזון
המקומיים ,וייתכן שהגבלתו סייעה לעליית שולי הרווח בענף 26.על פי טענה אחרת,
25

ראוhttp://www.chamber.org.il/media/148001/paralel.pdf :

26

בשנת  2014המליצה ועדת לוקר לאפשר ייבוא מקביל של מוצרי מזון יבשים שאינם
רגישים (רפורמת הקורנפלקס) .ראו החלטת הממשלה בנושא:
http://www.pmo.gov.il/secretary/govdecisions/2014/pages/dec1169.aspx
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מכירת "תנובה" לקרן "אייפקס" בשנת  2008הובילה לשינוי אסטרטגי בענף
ולמדיניות מקסום רווחים אגרסיבית יותר מצד תאגיד המזון 27.פרידמן ()2012
מראה שבשלהי  2008נפתח פער בין מחירי הצרכן למחיר הסיטונאי במוצרי חלב,
והפער נסגר עם פרוץ המחאה בקיץ ( 2011השוואה זו מוצגת בתרשים נ' 3בנספחים).
תרשים  10משווה קבוצות מוצרי מזון על פי שיעורן מסך ההוצאה של משקי
בית על מזון (הציר האנכי) מול שיעור המזון המיובא בקבוצה (הציר האופקי) .ניתן
לראות כי בקבוצות המזון הנצרכות יותר ,שיעורי הייבוא נמוכים יחסית .עיקר
ההוצאה הפרטית על מזון בישראל היא בקטגוריות מוצרי קמח ודגנים ,בשר
ומוצריו ,פירות טריים ,חלב ומוצריו ,ומשקאות קלים – קבוצות ששיעורי הייבוא
בהן נמוכים מאוד .לעומת זאת ,קטגוריות המזון ששיעורי הייבוא בהן גבוהים יותר,
למשל סוכר ומוצריו ודגים ,תופסות נתח קטן יחסית מסך ההוצאה הפרטית על
מזון .המשמעות היא שחלק הארי של סל המזון תלוי בעיקר ביצרנים המקומיים.
תרשים 10

שיעור הייבוא מכל קבוצת מזון וחלקן של הקבוצות בסך ההוצאה על מזון2011 ,
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מקור :איתן רגב ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
27

רכישה זו הניבה תשואה גבוהה לקרן "אייפקס" כאשר "תנובה" נמכרה בשנת 2014
לחברת "ברייטפוד".
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 .4מסקנות
השוואת מחירי הצריכה הפרטית בישראל וב OECD-לאורך זמן ביחס לתוצר לנפש
מעלה ראיות תומכות לכך שרמת המחירים בישראל גבוהה בהשוואה בין-לאומית
זה שנים רבות .היות שרמת המחירים הגבוהה אינה מאפיינת רק את השנים של
התחזקות השקל לאחר פרוץ המשבר העולמי ב  ,2008-מדובר כנראה בתופעה
שקשורה לגורמים המבניים של המשק ,ואינה נובעת בעיקרה ממגמת ייסוף השקל .
התבוננות ברכיבי הצריכה השונים מגלה שחלק ניכר מעליית המחירים שחלה
בישראל מתחילת שנות האלפיים נובעת ממחירי המוצרים הבלתי סחירים ,כמו
מזון ודיור .עליית מחירי המוצרים הסחירים הייתה מתונה יותר ,ובסעיפי הצריכה
שנחשפו לייבוא – כמו ביגוד והנעלה ,ריהוט וציוד לבית – אף נרשמה ירידת מחירים
משמעותית .לעומת זאת ,בענף המזון – שבו שיעורי הייבוא נמוכים יחסית – חלה
עליית מחירים מהירה יחסית ,ככל הנראה בשל שינוי במבנה התחרות המקומית.
ממצאים אלו ,כמו גם מחקרים קודמים בנושא ,מדגישים את החשיבות בהשלמת
חשיפת המשק לייבוא כאמצעי להגברת התחרות ,הפחתת מחירים ושיפור רווחת
הצרכן בישראל.
חשוב להדגיש כי השוואת מחירי הצריכה ביחס לחו"ל אינה נקייה מחולשות,
ותוצאותיה תלויות במידה רבה ברמתו של שער החליפין .לאור זאת ,ראוי לבחון
את התפתחות מחירי הצריכה במשך תקופה ארוכה ולא להתייחס לשנה נתונה.
הבדיקה המוצגת כאן היא ניסיון ראשון ,ככל הידוע ,לבחון את רמת המחירים
בישראל לאורך שנים רבות ,אך גם בדיקה זו נשענת על הנחות נדרשות ולכן מהווה
ראיה תומכת בלבד ,ויש מקום למחקר המשך בנושא זה .כמו כן ,יש לבחון את
הגורמים המבניים אשר מכבידים על יוקר המחיה .הוועדות שהוקמו לבדיקת
ההתחרויות בענף המזון ובמקטע הייבוא הן דוגמאות לצעדים חיוביים שננקטו
בכיוון זה .לצד זאת ,יש לציין שהגברת התחרות בשוק המקומי אינה מסתכמת
בחשיפה לייבוא ,וצריך גם למנוע ניצול כוח שוק מצד יבואנים דומיננטיים ולהבטיח
מידה נאותה של תחרות ברשתות השיווק.
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נספחים

תרשים נ'1

הקשר בין מחירי הצריכה הפרטית והשכר השנתי2011 ,
 27מדינות OECD

=R²

* שכר ברוטו למשרת שכיר.
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
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תרשים נ'2

הקשר בין מחירי הצריכה הפרטית וההכנסה החציונית הפנויה2011 ,
 26מדינות OECD

=R²

* ההכנסה החציונית הפנויה על פי הגדרת ה.OECD-
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
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תרשים נ' 3מציג את התפתחות המחיר לצרכן של חלב ומוצרי חלב והמחיר
הסיטונאי ,המיוצג על ידי מדד תפוקת התעשייה של מוצרי חלב וגלידה .ניתן
להבחין שבשנים  2005–2008המחירים הסיטוניים והמחיר לצרכן התפתחו באופן
דומה .בשנת  2009נפתח פער בין המחירים ,והוא נסגר עם פרוץ המחאה החברתית
בקיץ  .2011השוואה זו הוצגה לראשונה אצל פרידמן ( .)2012הנתונים שלאחר שנת
 2013אינם מוצגים כאן בעקבות השינוי בסיווג ענפי המשק שנערך בשנה זו.
תרשים נ'3

המחיר הסיטונאי והמחיר לצרכן של חלב ומוצריו2005–2012 ,

מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
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תרשים נ' 4מציג את יחס המחירים בין מחיר סל צריכה מקומי בשקלים למחיר
סל הצריכה בארצות הברית בדולרים (העקומה האדומה) ,ואת שער החליפין
דולר\שקל (העקומה הכחולה) .השוואת מחירי הצריכה בין מדינות נערכת באמצעות
חלוקה בין יחס מחירי הסלים לבין שער המטבע .כאשר העקומה הכחולה נמוכה
מהאדומה ,ישראל יקרה יותר מארצות הברית – ולהפך .נכון לשנת  2014נדרש שער
חליפין של כ  4.35-שקל לדולר כדי שמחירי הצריכה הפרטית בישראל יהיו זהים
לרמת מחירי הצריכה בארצות הברית.
תרשים נ'4

שער החליפין היציג ושער החליפין של מחירי הצריכה*
1990–2014

* יחס החלוקה בין מחיר סל צריכה מקומי בשקלים למחיר סל הצריכה בארה"ב.
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

280

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

לוח נ' .1תוצאות האמידה של לוג מחירי הצריכה באמצעות התוצר לנפש2014 ,
 32מדינות ( OECDללא ארה"ב ולוקסמבורג)

ערך

קטגוריה
GDP per capita/103

0.026
*()0.002

-0.001
*()0.000

(סטיית התקן)

GDP Per capita squared/107
(סטיית התקן)

Constant

3.91

(סטיית התקן)

*()0.049

Root MSE

0.079

Sample size

32
0.923

R-squared

39.29

Mean GDP Per Capita
)(in current USD thousands
Standard deviation GDP per capita

107.40

Mean PPP for private consumption

21.13

28.96

Standard deviation PPP
for private consumption

* רמת המובהקות הסטטיסטית קטנה מ.1%-
מקור :גלעד ברנד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
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מקורות
אלברט ,אלכסנדר ( ,)2003תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא ,1988-2000
נייר עבודה מס'  ,3הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
בנק ישראל (" ,)2012פער המחירים בין ישראל למדינות המפותחות" ,ההתפתחויות
הכלכליות בחודשים האחרונים – ספטמבר עד דצמבר .2011
בנק ישראל ( ,)2013דוח בנק ישראל .2012
בנק ישראל ( ,)2015דוח בנק ישראל .2014
דוח הוועדה לשינוי חברתי כלכלי (.)2011
מבקר המדינה ( ,)2014דוח מבקר המדינה 65א' ,פרק ב'" :חסמי אסדרה המגבילים
יבוא טובין – משרד הכלכלה".
מוניטור ( ,)2012בחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה
השוטפת.
מילרד ,איתמר ( ,)2014נתונים על יוקר המחיה בישראל בהשוואה למדינות
המפותחות – עדכון ,מרכז המידע והמחקר של הכנסת.
מישר ,יורם ( ,)2006המקרו כלכלה של ישראל ,הוצאת פרדס.
משרד האוצר ( ,)1997דוח מנהל הכנסות המדינה לשנת .1996
משרד הכלכלה ( ,)2012דוח הוועדה לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי
המזון והצריכה.
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השינוי בנטל המס על משקי הבית
בין  2003ל2011-


משה חזן
תקציר

פרק זה בוחן את השינוי שחל בנטל המס על משקי בית בעשירוני הכנסה שונים בין
 ,2003שנת "השבר" במדיניות הפיסקאלית ,ובין  .2011הן ב 2003-והן ב 2011-נטל
המס הישיר ,המוגדר כאחוז המס המוטל על הכנסה מתוך ההכנסה ברוטו ,עלה עם
ההכנסה .מנגד נטל המס העקיף ,המוגדר כאחוז המס המוטל על צריכה מתוך
ההכנסה נטו ,ירד עם ההכנסה .בשתי השנים סך נטל המס ,המוגדר כיחס בין כלל
תשלומי המסים להכנסת משק הבית ברוטו ,ירד מהעשירון התחתון לעשירון
השני ,נותר כמעט קבוע עד העשירון השביעי ואז עלה .ב 2011-נטל המס הכולל על
משקי הבית בכל עשירוני ההכנסה היה נמוך יותר מאשר ב ,2003-אולם הירידה לא
הייתה אחידה .נטל המס פחת באופן משמעותי יותר בקצות התפלגות ההכנסות,
קרי בעשירון התחתון והעליון – ועקב כך נעשה אחיד יותר בין משקי הבית.
במונחים מוחלטים ,משקי הבית בעשירונים הנמוכים יותר ( 1עד  )5נהנו מהקלה
של כ 130-עד  430שקלים לחודש בנטל המס ,ואילו משקי הבית בעשירונים  8עד 10
נהנו מהקלה שנעה בין  800ל 2,500-שקלים לחודש בנטל המס .הפיכתו של המס
הישיר לפרוגרסיבי פחות ב 2011-בהשוואה ל 2003-שימרה ,ואף הגדילה ,את
הפערים בהכנסה נטו בין משקי הבית השונים.



ד"ר משה חזן ,בית הספר לכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב; מוסד שורש למחקר כלכלי-
חברתי.
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מבוא
בדיון הציבורי חוזרות ועולות הטענות כי "מעמד הביניים נשחק" וכי מצבן הכלכלי
של השכבות החלשות הורע .מדיניות הממשלה יכולה להשפיע על הרווחה של כלל
משקי הבית ושל שכבות אוכלוסייה שונות ,בעיקר דרך ההוצאה הממשלתית ודרך
מערכת המס .עבודות קודמות תיעדו את הירידה החדה בהוצאות הממשלה משנת
 2003והצביעו על הפגיעה בשכבות החלשות עקב קיצוץ זה .פרק זה ידון בשאלת
ההשפעה של מדיניות המיסוי ,כלומר הכנסות הממשלה ,על משקי הבית .הפרק
בוחן את השינוי בנטל המס שחל בין  ,2003שנת "השבר" במדיניות הפיסקאלית,
ובין  ,2011לפי עשירוני ההכנסה של משק הבית .הממצאים העיקריים הם כי כל
משקי הבית נהנו מהקלה בנטל ,אולם הירידה בנטל המס הורגשה ביתר שאת בקרב
משקי בית בשלושת העשירונים העליונים ,הן באופן יחסי והן אבסולוטית.
שתי עבודות קודמות בחנו את נטל המס לפי עשירוני הכנסה .ביבי-קרשאי
( )2005בחנה את נטל המס הכולל ,ואת החלוקה בין הנטל הישיר (שיעור המסים
המוטלים על הכנסה מתוך ההכנסה ברוטו) לנטל העקיף (שיעור המסים המוטלים
על צריכה מתוך ההכנסה נטו) ,אולם עבודתה ניתחה את שנת  2003בלבד.
סטרבצ'ינסקי ( )2015בחן גם הוא את אותו הנושא עבור השנים  2001ו ,2012-ואף
חילק את משקי הבית לפי עשירוני הכנסה ,אולם הניתוח בעבודתו מתמקד
במדיניות המסים הרצויה לעשור הקרוב בראי הצמיחה .פרק זה נועד להשלים את
התמונה מנקודת מבטם של משקי הבית בעשירוני ההכנסה השונים.

 .1התפתחות נטל המס בישראל בין  2003ל :2013-תמונת מאקרו
כאמור ,מדיניות הממשלה משפיעה על רווחתם של האזרחים בכמה דרכים .ראשית,
היקף ההוצאה הכוללת של הממשלה וחלוקתה משפיעים על רווחתן של קבוצות
אוכלוסייה שונות באופן דיפרנציאלי .שנית ,הממשלה יכולה להשפיע על רווחת
הקבוצות השונות על ידי רגולציה .דרך השפעה שלישית היא קביעת גובה המסים
ותמהילם.
בעשור האחרון פחת חלקו של תקציב הממשלה בתוצר מ 50.2-אחוז בשנת 2003
ל  41.3-אחוז בשנת  .2013דהן וחזן ( )2012ניתחו בהרחבה את השינויים בתקציב
ואת השינוי בהרכב הוצאות הממשלה בין  1995ל .2009-התמונה העולה מעבודתם
מראה כי הירידה החדה בחלקה של הממשלה בתוצר החלה ב ,2003-ומצביעה על
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פגיעה משמעותית ברמת השירותים הציבוריים .הפגיעה החריפה ביותר היא
בהוצאות בתחום הרווחה .לפיכך ,פגיעה זו השפיעה בעיקר על השכבות החלשות.
במקביל לירידה בהוצאות הממשלה ,פחת גם סך המסים שהממשלה גבתה.
תרשים  1מראה כי בין השנים  2003ל 2013-ירד נטל המס ,הנמדד כסך המס מתוך
1
התמ"ג ,מ  34.3-אחוז ב 2003-ל 30.9-אחוז בשנת  2011ול 30.6-אחוז ב.2013-
מקובל לחשוב כי הפחתות מסים מיטיבות עם השכבות החזקות באוכלוסייה,
שכן הן משלמות את מרבית המסים ,ואילו מההוצאות הממשלתיות נהנה כלל
הציבור – ואולי בעיקר האוכלוסיות החלשות ,שכן חלק מהשירותים ,כמו תשלומי
רווחה או סיוע בדיור ,מיועדים להן ישירות .יתרה מכך ,גם להרכב המסים יש
חשיבות בהקשר זה .מסים ישירים ,המוטלים על הכנסה ,הם פרוגרסיביים ,כלומר
שיעורם עולה עם גובה ההכנסה .לפיכך ,עיקר נטל המס הישיר נופל על השכבות
החזקות .מסים עקיפים ,לעומת זאת ,מוטלים על צריכה .מכיוון שהשכבות
החלשות מוציאות את רוב הכנסתן – ולעתים את כולה – על צריכה ,מסים אלו
נוטים להיות רגרסיביים :משקי בית בעשירוני ההכנסה התחתונים נושאים בנטל
מס עקיף גבוה יותר מהשכבות החזקות .לפיכך ,כדי לבחון את ההשפעה על משקי
הבית לפי עשירונים יש להבחין בין מסים ישירים לעקיפים.
כפי שניתן לראות בתרשים ,במהלך שנות האלפיים הופחתו מסי ההכנסה,
ושיעורם פחת מ  13.2-אחוזי תוצר ב 2003-ל 10.9-אחוזים ב .2013-שיעור המס
השולי הממוצע על הכנסות מעבודה ירד מ 31-אחוז בשנת  2003ל  19-אחוז בשנת
 .)Hercowitz and Lifschitz, 2015) 2011שינויים נוספים במדיניות המס הישיר
נערכו בעקבות המלצות הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי (ועדת טרכטנברג) .בפרט,
לראשונה הונהג מס יסף בשיעור של  2אחוזים ,שנוסף למדרגת המס הגבוהה ביותר
והוטל על הכנסות גבוהות במיוחד מכל המקורות (הרף עמד על יותר מ800,000-
שקלים בשנה ב  .)2012-כמו כן ,ניתנו נקודות זיכוי נוספות לאבות לילדים עד גיל .3
קמחי ושרברמן ( )2012הראו את השפעתם של שינויים אלו על נטל המס של עשירוני
ההכנסה .כך למשל ,נטל המס של שלושת עשירוני ההכנסה התחתונים לא הושפע
כלל מהשינויים .מנגד ,נטל המס הישיר של עשירונים גבוהים יותר עלה במקצת:
פחות מ 0.2-נקודות אחוז בעשירון החמישי וכמעט  1.2נקודות אחוז בעשירון
העליון ,בעיקר בגלל הוספת מס היסף.
1

סך המסים מורכב ממסים עקיפים ,ממסי הכנסה ומתשלומים למוסד לביטוח לאומי.
תשלומי הביטוח הלאומי בישראל ירדו מ 5.8-אחוזי תוצר בשנת  2003ל 5.1-אחוזים
בשנת  .2013בחישוב נטל המס על משקי בית בפרק יתווספו תשלומי הביטוח הלאומי
למסי ההכנסה ,ויחד הם יהוו את המס הישיר.
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תרשים 1

תקבולי מסים כאחוז מהתמ"ג
לפי סוג המס*2003–2013 ,
33%
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2003

* התשלומים למוסד לביטוח לאומי אינם נכללים במסים הישירים ,בשל שיטת
החישוב ב ,OECD-אולם מובאים בחשבון בסך המסים.
מקור :משה חזן ,אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב
נתוניםOECD :

לצד מסי ההכנסה ,תרשים  1מציג את המסים העקיפים .מהתרשים ניתן לראות
כי גם מסים אלו פחתו בתקופה זו ,אם כי הירידה מתונה יותר :מ  15.3-אחוזי תוצר
ב 2003-ל  15.1-אחוז ב 2011-ו 14.6-אחוז ב .2013-
אם כן ,בסך הכל מצביעים הנתונים המוצגים בתרשים  1על ירידה כללית
בגביית המסים ,ועל הפחתה גדולה יותר של מסים ישירים לעומת מסים עקיפים.
תמונת מאקרו זו תואמת את הטענות כי ההקלה בנטל המס היטיבה בעיקר עם
השכבות החזקות .עם זאת ,נתונים מצרפיים אלו אינם מאפשרים לומר בוודאות
מיהם הנהנים העיקריים מהשינוי בתמהיל המסים .יתרה מכך ,הם אינם מאפשרים
לכמת את השינוי בנטל המס בין השכבות השונות של האוכלוסייה .הסעיף הבא
יעסוק בעניין זה ביתר פירוט.
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 .2חלוקת נטל המס בין עשירוני ההכנסה בשנים  2003ו2011-
חלק זה בוחן את השינוי שחל בנטל המס על משקי בית בעשירוני הכנסה שונים 2בין
 2003ל ,2011-ובודק מיהם המרוויחים העיקריים מהשינוי במדיניות המסים
בישראל .שנת  2003נבחרה משום שאז החל הצמצום המשמעותי בגובה ההוצאה
3
הממשלתית ,ואילו שנת  2011נבחרה כמייצגת את ההווה.
בחינה כזו מעלה בעיה מתודולוגית :בעוד שאת המסים הישירים שמשקי בית
משלמים קל לאמוד באמצעות סקרי הכנסות והוצאות של משקי בית מטעם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,אמידה של המסים העקיפים אינה פשוטה .הסיבה היא
שיש צורך להבחין בין הוצאות החייבות במס ערך מוסף ואלו שאינן ,ולדעת האם
ההוצאה חייבת במס קנייה ,ואם כן – מה שיעורו .יתרה מכך ,ארץ המקור של
המוצרים הנרכשים אינה ידועה ,ולפיכך לא ניתן לדעת האם הוצאה מסוימת כוללת
בתוכה מסי ייבוא או לא .כדי להתגבר על בעיות אלו ,אמידת נטל המס העקיף בפרק
4
זה נעשתה לפי מתודולוגיה שפותחה אצל ביבי-קרשאי (.)2005
נטל המס הישיר
תרשים  2מציג את ההכנסה (ברוטו ונטו) ואת סך המסים הישירים של משקי הבית
לפי עשירוני הכנסה בשנת ( 2003במחירים של  5.)2011אפשר לראות כי המס הישיר
עולה באופן חד עם ההכנסה .עד העשירון החמישי נע סך המס הישיר בין כ 250-
שקלים לכ 1,200-שקלים ,ואילו מהעשירון השישי עד העשירי הוא נע בין כ1,600-
שקלים עד למעלה מ  13,000-שקלים.

2

3

4

5

החלוקה של משקי בית לעשירונים לאורך כל הפרק נעשתה לפי הכנסה ברוטו לנפש
מתוקננת (בניכוי זקיפת הכנסה לדיור ולרכב) .סולם השקילות הוא זה שמשמש את
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סקר ההוצאות המעודכן ביותר שהיה זמין בזמן כתיבת הפרק הוא לשנת  .2012אולם
המחאה החברתית ,שהובילה לשינויים במדיניות הממשלה ,פרצה בקיץ  – 2011ובחינת
מצב המיסוי בשנה שלפני המחאה משקפת את המדיניות שהובילה למחאה .לפיכך,
הנתונים שנבחרו לצורך ההשוואה הם משנת  ,2011ולא מ.2012-
ראשית חושבה ההוצאה על מוצרים ושירותים החייבים במע"מ ,והוצאה זו הוכפלה
בשיעור המס הסטטוטורי בכ ל אחת מהשנים .שנית חושבה ההוצאה על אלכוהול ,טבק,
דלק ורכישה של כלי רכב ,וההוצאה בכל סעיף הוכפלה בשיעור המס הממוצע בכל
קטגוריה .שאר המסים העקיפים ,כמו אגרות נדל"ן וטלוויזיה וקנסות ,מחושבים באופן
ישיר מתוך הסקר.
המסים הישירים כוללים את כל תשלומי החובה על הכנסה ,ובכלל זה מס הכנסה ,דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
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תרשים 2

הכנסה חודשית ומסי הכנסה2003 ,
לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,בשקלים של 2011
40,362

13,430

22,778
5,196

17,767
14,732 3,366
2,278

26,932

12,076
10,277 1,610
1,172

17,581

14,402

9

8

8,056
802

12,454

7

9,105 10,467

6

5

6,437
4,753

5,909 7,254
4

3

4,407

3,412
3,153

2
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כאמור ,מערכת המס הישיר היא פרוגרסיבית .בעוד שהיחס בין ההכנסה
הממוצעת ברוטו בעשירון העליון להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התחתון עמד
על כמעט  ,12היחס המקביל בהכנסה נטו עמד על כ .8.5-באופן דומה ,היחס בין
ההכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התשיעי להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון השני
עמד על כמעט  ,5והיחס בין ההכנסה נטו של שני עשירונים אלו עמד על כ.4-
תרשים  3מציג גם הוא את ההכנסה ואת סך המסים הישירים של משקי הבית,
הפעם על בסיס נתוני  .2011הפערים שהוצגו בתרשים  2בולטים גם בתרשים ,3
אולם אי השוויון בהכנסה ברוטו פחת בהשוואה ל :2003-היחס בין ההכנסה
הממוצעת ברוטו בעשירון העליון ביחס להכנסה הממוצעת ברוטו בעשירון התחתון
ירד ל  ,11-והיחס המקביל בין העשירון התשיעי לעשירון השני נותר בעינו .אולם
הירידה בנטל המס הישיר שחלה בתקופה זו הותירה את היחס בין ההכנסה נטו בין
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העשירון העליון לעשירון התחתון על כ  ,8.5-ואף הגדילה את היחס בין ההכנסה נטו
בעשירון התשיעי לעשירון השני ל.4.2-
תרשים 3

הכנסה חודשית ומסי הכנסה2011 ,
לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,בשקלים של 2011
44,126

11,999

26,916
5,194
21,125
3,270
32,127

16,526
14,253 2,037
11,794 1,482
1,067

21,722

9,300

17,856
12,770 14,488

10

9

8

7

6

7,247
5,479

10,727

5

8,584

4

3,993

6,807

5,159

3,744

3

2

1
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תרשים  4מציג את נטל המס הישיר על משקי בית לפי עשירוני הכנסה בשנים
 2003ו .2011-כאמור ,הנטל מחושב כיחס בין סך המסים המוטלים על הכנסה ובין
ההכנסה ברוטו של משק הבית .הן בשנת  2003והן בשנת  2011עלה נטל המס הישיר
באופן רציף וחד בין עשירוני ההכנסה :ככל שמשק הבית עשיר יותר ,הוא נשא בנטל
מס ישיר גבוה יותר .ב 2003-עמד נטל המס הישיר עמד על  7.6אחוזים מההכנסה
ברוטו במשקי בית בעשירון התחתון ,עלה ל 11.4-אחוז מההכנסה ברוטו אצל משקי
בית בעשירון החמישי והגיע ל 33.3-אחוז מההכנסה ברוטו במשפחות השייכות
לעשירון העליון.
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כפי שניכר בתרשים ,נטל המס הישיר ב 2011-היה נמוך יותר מאשר ב 2003-
בקרב כלל העשירונים .בשנת  2011עמד נטל המס הישיר על משקי בית השייכים
לעשירון התחתון על  6.2אחוזים מההכנסה ברוטו (ירידה של  1.4נקודות אחוז
ביחס לשנת  ,)2003ועלה ל 9-אחוזים מההכנסה בקרב משקי בית בעשירון החמישי
(ירידה של  2.4נקודות אחוז) ול 27.2-אחוז מההכנסה ברוטו למשקי בית בעשירון
העליון (ירידה של  6.1נקודות אחוז לעומת .)2003
אם כן ,הירידה בנטל המס הישיר בין  2003ל  2011-גדלה במעבר בין עשירוני
ההכנסה :ככל שמשקי בית עשירים יותר ,הם נהנו מהפחתה גדולה יותר של נטל
המס הישיר .כאמור הפיכתו של המס הישיר לפרוגרסיבי פחות ב 2011-בהשוואה ל -
 2003היא זו ששימרה ,ואף הגדילה ,את הפערים בהכנסה נטו בין משקי הבית.
תרשים 4

נטל המס הישיר 2003 ,ו2011-
לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,כאחוז מההכנסה ברוטו
33.3%

27.2%

22.8%
19.3%

18.9%
15.5%

15.5%
12.3%

13.3%
10.4%

11.4%
9.0%

10.0%
8.2%

7.7%
6.1%

2003 2011 2003 2011

10

9

2003 2011 2003 2011 2003 2011

8

7

6

7.6%

7.3%
5.8%

6.2%

2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011

5
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זרקור :פוטנציאל ההשפעה של שינויים במיסוי הישיר
על התפלגות ההכנסות /קיריל שרברמן
לאחר ההכרזה על רפורמה במיסוי ההכנסה ב 2003-נהנו אזרחי ישראל מהפחתות
בנטל המס הישיר .ב ,2009-עם תחילת כהונתה של ממשלה חדשה ,נמשכה מדיניות
ההפחתה של שיעורי המס על הכנסה – וכאמור לשינויים במדיניות המיסוי היו
השלכות על התפלגות ההכנסות .בהקשר זה עולה השאלה בדבר הפוטנציאל שיש
למדיניות המיסוי להפחית את אי השוויון בהכנסות.
כדי להתחקות אחר פוטנציאל זה נבחר המדד המקובל ריינולדס -סמולנסקי,
המבטא את ההפרש בין אי השוויון בהתחלקות ההכנסות לפני השפעת המס
ולאחריה (. Reynolds and Smolensky, 1977
תרשים  5מציג את ההפרש בין מדדי ג'יני לאי שוויון עבור כלל ההכנסות ,לרבות
תמיכות וקצבאות ,ובין מדדי ג'יני עבור ההכנסות לאחר ניכוי מסים (מס הכנסה,
ביטוח לאומי וביטוח בריאות) בשנים  .2003–2014לדוגמה ,התרשים מראה כי ב -
 2008צמצמו המסים את אי השוויון ב 0.04-נקודות ג'יני (ממדד ג'יני של  0.428לפני
תשלומי המסים ל  0.388-אחריהם).
אפשר לראות כי בין השנים  2003–2009יש מגמת ירידה ביכולת של מערכת
המיסוי להפחית את אי השוויון ,הנובעת מהורדת שיעורי מס ההכנסה .החל מ2010-
נצפית מגמת עלייה בפוטנציאל של מערכת המיסוי להפחית את אי השוויון ,אך הוא
נותר נמוך יותר מרמתו ב.2003-
(המשך בעמ' הבא)
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תרשים 5

הפוטנציאל של המס הישיר לצמצום אי השוויון
ההפרש בין מדדי ג'יני עבור כלל ההכנסות*
ועבור ההכנסות בניכוי מסים (מדד ריינולדס-סמולנסקי)
0.050

0.045

0.040

0.035

0.030

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

* לרבות תמיכות וקצבאות.
מקור :קיריל שרברמן ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :סקרי הוצאות של הלמ"ס

נטל המס העקיף
תרשים  6מציג את סך המסים העקיפים ששילמו משקי בית בעשירונים שונים
בשנת ( 2003במחירי  ,)2011בחלוקה לפי סוג המס .מהנתונים ניתן להסיק כמה
מסקנות .ראשית ,סך המסים העקיפים עולים באופן כמעט קבוע עם ההכנסה:
מסדר גודל של כ 1,000-שקלים בשני העשירונים התחתונים עד לכ 3,600-שקלים
בעשירון העליון .שנית ,מע"מ הוא המרכיב הגדול מבין ארבעת המסים העקיפים
בכל אחד מהעשירונים .המע"מ הוא כ 63-אחוז מהמס העקיף שמשלם העשירון
התחתון וכ 50-אחוז מהמס העקיף שמשלמים העשירונים השמיני ,התשיעי
והעשירי.
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תרשים 6

מסים עקיפים2003 ,
תשלום חודשי ,לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,בשקלים של 2011
3,580
61
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9
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תרשים  7מציג גם הוא את המסים העקיפים ששילמו משקי בית ,הפעם עבור שנת
 .2011ניתן לראות כי כל העשירונים שילמו מס עקיף גבוה יותר ב 2011-ביחס ל -
 ,2003למעט העשירון הראשון .כמו כן ,מע"מ הוא עדיין המרכיב הגדול בכל אחד
מהעשירונים ,אך חלקו מסך המס העקיף ב 2011-הצטמצם ביחס ל  .2003-ירידה זו
אינה מפתיעה לאור העובדה כי שיעור המע"מ ב 2003-עמד על  18אחוז ,בעוד
שבשנת  2011הוא עמד על  16אחוז.
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תרשים 7

מסים עקיפים2011 ,
תשלום חודשי ,לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,בשקלים של 2011
4,078
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1,107
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1,951

10

1,490

9

8

101

297
442

1,343
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תרשים  8מציג את נטל המס העקיף על משקי בית לפי עשירוני הכנסה לשנים
 2003ו .2011-התרשים מציג תמונת ראי לתרשים  4לעיל ,המראה את נטל המס
הישיר .הן ב 2003-והן ב 2011-ירד נטל המס העקיף באופן קבוע בין עשירוני
ההכנסה :ככל שמשק הבית עני יותר ,הוא נשא בנטל מס עקיף גבוה יותר .כמו כן,
אפשר לראות שנטל המס העקיף בשנת  2011היה נמוך יותר מאשר בשנת .2003
בשנת  2003עמד נטל המס העקיף על  34.7אחוז מההכנסה נטו של העשירון
התחתון ,לעומת  26.1אחוז ב ;2011-בעשירון החמישי ירד נטל המס העקיף בחדות
ביחס לעשירון התחתון ,ועמד על  18.9אחוז ב 2003-ועל  17אחוז ב  ;2011-ובמשקי
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בית המשתייכים לעשירון העליון הצטמצם נטל המס העקיף ביחס לעשירונים
שמתחתיו ועמד על  13.3אחוז מההכנסה נטו בשנת  ,2003לעומת  12.7אחוז ב .2011-
תרשים 8

נטל המס העקיף2003–2011 ,
לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,כאחוז מההכנסה נטו
34.7%
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נטל המס הכולל
תרשים  9מתאר את נטל המס הכולל – היחס בין כלל תשלומי המסים להכנסת
משק הבית ברוטו – לפי עשירוני הכנסה בשנים  2003ו 6.2011-מהתרשים ניתן
להבחין בכמה נקודות בולטות .ראשית ,הן ב  2003-והן ב 2011-היה נטל המס הכולל
בקרב משפחות בעשירון התחתון מחד גיסא ,ובעשירונים  8–10מאידך גיסא ,גבוה
6

יש לשים לב שמכיוון שנהוג לחשב את נטל המס הישיר מתוך ההכנסה ברוטו ואילו את
נטל המס העקיף מתוך ההכנסה נטו ,נטל המס הכולל אינו שווה לסכום של נטל המס
הישיר ושל נטל המס העקיף.
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ביחס לנטל על משקי בית השייכים לעשירוני ההכנסה  .2–7בשנת  2003עמד נטל
המס הכולל על כמעט  40אחוז מההכנסה ברוטו של משקי הבית בעשירון התחתון.
הוא ירד לפחות מ 30-אחוז מהכנסת משקי הבית בעשירון השני ,ונותר כמעט קבוע
עד העשירון השביעי .בעשירון השמיני עלה נטל המס ליותר מ 32-אחוז מההכנסה,
ובשני העשירונים העליונים – לכ 35-אחוז (עשירון תשיעי) וכ  42-אחוז (עשירון
עליון) מהכנסת משקי הבית.
נטל המס הגבוה על העשירון התחתון ועל שני העליונים אפיין גם את שנת .2011
הנטל על משקי בית בעשירון התחתון היה  30.7אחוז מההכנסה ברוטו ,וירד לכ24-
עד כ  26-אחוז במשקי בית בעשירונים השני עד השביעי .עם העלייה בעשירוני
ההכנסה עלה נטל המס הכולל ל 28.5-אחוז מההכנסות ברוטו בעשירון השמיני,
 30.8אחוז בעשירון התשיעי ו 36.4-אחוז למשקי הבית בעשירון העליון .כפי שניכר
בתרשים ,נטל המס התפזר באופן שוויוני הרבה יותר ב 2011-ביחס ל ,2003-מכיוון
שהנהנים העיקריים מההקלה בנטל המס הם העשירונים שבקצוות ,קרי העשירון
7
התחתון והעשירון העליון.

7

ממצאיו של סטרבצ'ינסקי ( )2015דומים לאלה המתוארים כאן ,למעט נטל המס של
העשירון הראשון .בעוד שהאומדן בפרק הוא זה  40אחוז מהכנסת משקי הבית בעשירון
התחתון ,סטרבצ'ינסקי אמד את אותו הנטל ב 29-אחוז בשנת  ,2001ובשיעור דומה ב -
 .2012גם הממצאים של ביבי-קרשאי ( )2005דומים לממצאים המדווחים כאן למעט נטל
המס על העשירון הראשון ,המוערך בעבודתה ב 48-אחוז .לאור ההבדלים הגדולים,
נראה כי יש נתוני רקע המפריעים למדידת נטל המס הכולל בעשירון הראשון ,ויש לבחון
ביתר זהירות את האומדנים לגבי קבוצה זו.
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תרשים 9

נטל המס הכולל 2003 ,ו2011-
לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,כאחוז מההכנסה ברוטו
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תרשים  10מציג את ההפרש בתשלומי המסים בין  2003ל .2011-ניתן לראות כי
בערכים מוחלטים ,סך המס השתנה במידה מועטה בין השנים .משקי בית השייכים
לעשירון השמיני והתשיעי שלמו מסים הגבוהים בכ 250-עד  300שקלים בחודש
בשנת  2011ביחס ל  .2003-תשלומי המסים של משקי הבית בעשירונים הראשון עד
השביעי עלו או ירדו בסכום של  140שקלים לחודש לכל היותר .רק משקי הבית
בעשירון העליון בולטים בכך שסכום המסים ששילמו ב 2011-נמוך ביותר מ900-
שקלים לחודש.
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תרשים 10

שינויים בתשלומי המסים החודשיים 2011 ,לעומת 2003
לפי סוג המס ועשירון ההכנסה של משק הבית ,בשקלים של 2011
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תרשים  11מציג את הירידה בנטל המס הכולל לפי עשירוני הכנסה ,ועולות ממנו
כמה מסקנות .ראשית ,כלל משקי הבית בישראל נהנו מירידה בנטל המס ב2011-
לעומת  .2003שנית ,דווקא משקי הבית השייכים לעשירון התחתון נהנו מהירידה
הגדולה ביותר בנטל המס מההכנסה ברוטו ,השווה ל 8.9-נקודות אחוז .אולם
במשקי הבית השייכים לעשירון השני ואילך ,ההקלה בנטל המס גדלה עם ההכנסה
ברוטו .בעוד שמשקי הבית בעשירונים השני ,השלישי והרביעי נהנו מהקלה בנטל
המס בסדר גודל של כ 2.5-נקודות אחוז ,משקי הבית בעשירון החמישי עד השמיני
נהנו מהקלה השווה לכ 3.5-עד  4נקודות אחוז ,ואילו נטל המס על משקי הבית
בעשירון התשיעי והעליון הוקל ב 4.5-אחוזים וב  5.7-נקודות אחוז ,בהתאמה.
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תרשים 11

ירידה בנטל המס הכולל בין  2003ל2011-
לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,כאחוז מההכנסה ברוטו
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תרשים  12מתרגם את הירידה בנטל המס בין שנת  2003לשנת  2011למונחים
כספיים ,כלומר כמה כסף היה חוסך כל משק בית אילו שיעורי המס של  2011היו
זהים לשיעורי המס של  .2003יש לשים לב כמובן כי בחישוב זה מובלעת ההנחה
שההוצאות וההכנסות מעבודה של משקי הבית לא היו משתנות לאור שינויים
בשיעורי המס המוטלים על צריכה ועל הכנסה.
מהתרשים עולה כי שוויה של ההקלה בנטל המס היה גבוה באופן משמעותי ככל
שמשק הבית היה עשיר יותר .משקי הבית השייכים לששת העשירונים הראשונים
"הרוויחו" כ 130-עד כ 500-שקלים לחודש בשל השינוי בשיעורי המס; משקי הבית
בעשירון השביעי –  570שקלים; משקי הבית בעשירון השמיני – כ  800-שקלים
לחודש; משקי הבית בעשירון התשיעי חסכו מעל  1,200שקלים לחודש; ומשקי
הבית בעשירון העליון הרוויחו לא פחות מ 2,500-שקלים לחודש בשל הירידה בנטל
המס בין  2003ל.2011-
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תרשים 12

השווי הכספי של הירידה בנטל המס הכולל בין  2003ל2011-
נתונים חודשיים ,לפי עשירון ההכנסה של משק הבית ,בשקלים של 2011
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את הממצאים שהוצגו לעיל יש לבחון לאורם של כמה נתונים חשובים שהשתנו
מאז  .2011ראשית ,הם אינם כוללים את השפעתו של מס ההכנסה השלילי .מס זה
הונהג החל משנת  2008במסגרת תכנית של מענק הכנסה ("מס הכנסה שלילי") בגין
הכנסות בשנה הקודמת עבור עובדים בעלי הכנסה נמוכה .התכנית הונהגה בהדרגה,
ורק משנת  2012ואילך היא ניתנת לשכירים ועצמאים ללא תלות במקום מגוריהם.
לאורך השנים עלה לא רק הכיסוי של התכנית אלא גם שיעור המימוש של הזכאים
לה :מ 46-אחוז בשנת  2007עד  52אחוז בשנת .2011
נתוני סקר ההוצאות לשנת  2011כוללים את הכנסות משקי הבית ואת תשלומי
החובה למסים ,אולם אף משק בית לא דיווח על מס הכנסה שלילי .מכאן שיש
להסתייג במעט מהנתונים המתוארים בעבודה .בפרט ,בשל מס ההכנסה השלילי
הנתונים המוצגים בתרשים  4מציגים תשלומי מס ישיר גבוהים מתשלומי המס
ששולמו בפועל משקי בית השייכים לחלק התחתון של התפלגות ההכנסות .בשנת
 2011עמד מענק ההכנסה השנתי הממוצע על כ 2,900-שקלים ,או כ  242-שקלים
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לחודש .בהנחה כי הזכאים למענק שייכים לשני העשירונים התחתונים ושיעור
המיצוי בקרב הקבוצה הוא כ 50-אחוז ,הייתה ההכנסה נטו של משקי בית בשני
עשירונים אלו גדלה בכ 120-שקלים לחודש בתוספת המס השלילי .לצד זאת ,מרבית
הניתוח הנסקר בפרק זה לא היה משתנה באופן מהותי.
שינוי מהותי אחר שחל לאחר  2011הוא העלאת שיעור המע"מ .בשנת  2011עמד
שיעור המע"מ על  16אחוז .במהלך  2012הוא הועלה ל 17-אחוז ,וב 2013-הועלה
שוב ל 18-אחוז .לאור העובדה שככל שמשק בית עני יותר ,תשלום המע"מ שלו
מהווה חלק גדול יותר במסים העקיפים שהוא משלם (בשל שיעור הצריכה הגבוה
יותר) ,הרי שהשינוי פגע במידה רבה יותר במשקי הבית בחלק התחתון של התפלגות
הכנסות .לשם המחשה ,בהנחה שהוצאות משקי הבית אינן מושפעות משיעור
המע"מ ,משקי בית בעשירון השני – שנהנו מהקטנת נטל המס העקיף בהיקף של
קצת יותר מנקודת אחוז (תרשים  8לעיל) – היו נתונים לנטל מס עקיף זהה אילו
שיעור המע"מ ב  2011-היה  18אחוז ,כשיעורו כיום .כמו כן ,הנתונים בתרשים 8
מראים כי ירידת נטל המס העקיף על משקי הבית בחלק העליון של התפלגות
ההכנסות במצב היפותטי זה הייתה אפילו קטנה יותר; בכפוף להנחות שהוצגו לגבי
העשירון השני ,גם משקי בית בעשירון העליון לא היו נהנים מהפחתה בנטל המס
העקיף אילו שיעור המע"מ ב 2011-היה  18אחוז .מכאן ניתן לטעון כי כאשר בוחנים
את ההשפעה של העלאת שיעור המע"מ כאחוזים מההכנסה ,היא לא הייתה
מהותית במיוחד בכל הנוגע לנטל המס על משקי בית בעשירוני הכנסה שונים.
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 .3סיכום
פרק זה ניתח את השינוי שחל בנטל המס לפי עשירוני הכנסה בין  ,2003שנת
"השבר" במדיניות הפיסקאלית ,ובין  . 2011הממצאים העיקריים מצביעים על
ירידה בנטל המס הישיר והעקיף לכלל משקי הבית .אולם הירידה לא הייתה
אחידה ,והיא היטיבה בעיקר עם משקי הבית בעשירון התחתון ועם משקי הבית
בשלושת העשירונים העליונים .חשוב להזכיר כאן כי בעוד שהממצאים בפרק זה
עולים בקנה אחד עם ממצאי עבודות אחרות בנושא (ביבי-קרשאי;2005 ,
סטרבצ'ינסקי ,)2015 ,הממצאים לגבי נטל המס בעשירון התחתון שונים מאוד –
דבר שעשוי להעיד על קושי רב באומדן נטל המס המוטל על עשירון זה .לעומת זאת,
ניתן להסיק בביטחון רב כי מדיניות המסים בשנים  2003עד  2011היטיבה בעיקר
עם משקי בית בשלושת העשירונים העליונים ,ותרמה להגדלת הפערים בהכנסה נטו
ולתחושה של שחיקת מעמד הביניים.
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 .IVרווחה חברתית

עוני ואי שוויון בישראל
במבט בין-לאומי


חיים בלייך
תקציר

פרק זה בוחן את ממדי העוני ואי השוויון בישראל לאורך זמן ובהשוואה למדינות ה -
 ,OECDתוך חלוקה לשתי קבוצות עיקריות :גילאי  59ומטה וגילאי  66ויותר.
באוכלוסייה בגילי  59ומטה ממדי העוני ואי השוויון בישראל הם בין הגבוהים
במדינות המפותחות ,גם בהכנסות כלכליות (ההכנסות של משק הבית מעבודה,
מפנסיות תעסוקתיות ומהון ,לפני ניכוי תשלומי החובה) וגם בהכנסות פנויות –
ההכנסה ברוטו (כולל תשלומי העברה) בניכוי מסים ישירים .לצד זאת ,במהלך
השנים  2002–2011עלו שיעורי התעסוקה בכלל קבוצות האוכלוסייה בישראל,
והעלייה הובילה לצמצום ממדי אי השוויון בהכנסות כלכליות (אף כי לא התלוותה
לכך ירידה משמעותית בשיעורי העוני) .בהכנסות הפנויות עלו ממדי אי השוויון עד
שנת  2006ומאז התייצבו ,בעוד ששיעורי העוני התרחבו באופן די עקבי ,בעיקר בקרב
ערבים וחרדים .בקרב האוכלוסייה בגילי הפרישה ,ממדי העוני בהכנסות הפנויות
גבוהים משמעותית מאלה שב .OECD-עם זאת ,המשאבים הכוללים (הסדרים
פנסיוניים ציבוריים ופרטיים כאחד) המוקצים לקשיש מציבים את ישראל במקום
גבוה יחסית בדירוג המדינות המפותחות – כלומר ,גובה הסכום המוקצה לכך אינו
נמוך ביחס לעולם ,אולם חלוקתו בין הקשישים אינה שוויונית .אחת הסיבות לכך
שההוצאה הציבורית הכוללת בישראל נמוכה מהממוצע במדינות המפותחות היא
שתקבולי המס במדינה הם בין הנמוכים ביותר בעולם המערבי ,ולקשר הבלתי נפרד
בין תקבולי המס להוצאה הציבורית יש השלכות מהותיות על מידת צמצום
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
צ'רניחובסקי וקיריל שרברמן ,שתרמו לעיצובו ולקידומו של מחקר זה.
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מבוא
סוגיות העוני ואי השוויון בהכנסות הן מהנושאים המדוברים ביותר בשיח הציבורי
בישראל .השוואה בין אי השוויון בין משקי הבית השונים במדינה לאי השוויון
במדינות ה OECD-מעלה תמונת מצב מעניינת; לפי הכנסות כלכליות (כלומר לפני
שהובאו בחשבון תשלומי העברה המוענקים למשק הבית ומסים ישירים המושתים
עליו) ישראל ממוקמת קרוב לממוצע המדינות המפותחות בדירוג לפי מדד ג'יני לאי
שוויון 1.לעומת זאת ,בהשוואה לפי הכנסות פנויות (לאחר תשלומי העברה ומסים)
ישראל מאופיינת כאחת המדינות הבלתי שוויוניות ביותר (תרשים 1א').

1

מדד ג'יני לבדיקת אי השוויון בהתחלקות ההכנסות נע בין  0ל .1-כאשר המדד הוא ,0
המשמעות היא שכלל הפרטים בעלי אותה הכנסה .כאשר המדד מקבל את הערך  ,1אזי
כלל ההכנסה מצויה בידי פרט אחד.
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תרשים 1א'

אי שוויון בהכנסות2011 ,
מדד ג'יני במדינות ה*OECD-

OECD

*  31מדינות  .OECDבמדינות מעטות שלגביהם לא היו נתונים ל2011-
נלקחו נתוני שנת  ,2010או ממוצע של  2010ו ,2012-בכפוף לזמינות.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

תמונה דומה מתקבלת גם בנתוני עוני בקרב פרטים .בישראל  28אחוז מהפרטים
נמצאים מתחת לקו העוני לפי הכנסות כלכליות – שיעור דומה לממוצע ה,OECD-
העומד על  29אחוז .לעומת זאת ,במדד הכנסות פנויות ,כחמישית מהפרטים
בישראל נמצאים מתחת לקו העוני – שיעור כמעט כפול מהממוצע במדינות
המפותחות (תרשים 1ב').
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תרשים 1ב'

שיעור הפרטים מתחת לקו העוני2011 ,
כאחוז מכלל האוכלוסייה במדינות ה*OECD-

OECD

*  31מדינות  .OECDבמדינות מעטות שלגביהם לא היו נתונים ל2011-
נלקחו נתוני שנת  ,2010או ממוצע של  2010ו ,2012-בכפוף לזמינות.

מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

השאלה המתבקשת היא מהם הגורמים העיקריים המובילים לשוני כה גדול בין
המדדים לפי הכנסות כלכליות למדדים לפי הכנסות פנויות .חלק מהתשובה נעוצה
במדיניות המיסוי והביטחון הסוציאלי השונה בכל מדינה – ומדיניות זו מושפעת,
בין היתר ,מתמהיל שונה של האוכלוסייה ,ובפרט מהשוני באחוז הפרטים בגיל
הפרישה .כדי לחדד את ההשוואה למדינות ה ,OECD-העוני ואי השוויון יימדדו
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בחלוקה לשתי קבוצות גיל עיקריות :גילאי העבודה וגילאי הפרישה .חלוקה זו
מאפשרת להתמקד בצורה טובה יותר בגורמים לאי השוויון ולעוני בכל קבוצה.
בקרב פרטים בגילי העבודה ,המחקרים על ישראל מלמדים כי שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ,פערים בהשכלה והבדלים דמוגרפיים מהווים את
הסיבות העיקריות לשונות הגבוהה בגובה ההכנסות ובשיעורי העוני בין קבוצות
האוכלוסייה השונות (למשל קמחי ;2010 ,דוח ממדי העוני והפערים החברתיים של
המוסד לביטוח לאומי ,שנים שונות) .לעומת זאת ,בקרב פרטים בגילי הפרישה
הזכאות לפנסיה תעסוקתית ,לצד גובה התמיכות מהמדינה ,הם בין הגורמים
המרכזיים המשפיעים על פערי ההכנסות בין קבוצות האוכלוסייה (שטייר ובלייך,
.)2014
מטרת הפרק היא להציג תמונת מצב של ממדי העוני ואי השוויון בישראל
ובמדינות המפותחות בחלוקה לשתי קבוצות אלו .החלק הראשון של הפרק יעסוק
בגילאי העבודה בכלל ,ובעוני בקרב משפחות הכוללות מפרנסים בפרט .החלק השני
יעסוק באוכלוסייה בגילי הפרישה ,והחלק השלישי ידון בכמה היבטים שקשורים
למערכת המיסוי והביטחון הסוציאלי.
נתונים ושיטת עבודה
קיימות שיטות שונות למדידה של עוני .הדרך המקובלת למדידה מבוססת על
ההכנסות הכספיות הפנויות ,המשמשות את משקי הבית לצריכה ולחיסכון ,מבלי
לקחת בחשבון את ערך השירותים הנוספים הניתנים כסיוע לקבוצות השונות.
חלקים מפרק זה מתבססים על נתוני ה .OECD-לפיכך ,מדידת העוני 2תבוצע
3
לפי הכללים של ה ,OECD-השונה בכמה מאפיינים משיטת החישוב בישראל.
לנתוני ה OECD-יש יתרון מרכזי ,והוא המדגם הרחב של נתונים מצרפיים בתחומי
העוני ואי השוויון עבור מדינות הארגון .אולם יש בהם גם חסרונות ,ובפרט מחסור
בנתונים לאורך זמן ובנתוני מיקרו ברמת משקי בית .לאור זאת ,בפרק שולבו
2
3

הכנסת קו העוני מוגדרת כמחצית מהכנסה החציונית הפנויה לנפש מתוקננת.
סולם השקילות ב OECD-שווה לשורש מספר הנפשות במשק הבית .בשיטה זו היתרונות
לגודל רבים יותר מאשר בחישוב של המוסד לביטוח הלאומי ,המתבסס על שיטת
שקילות שונה .עקב כך ,כתוצאה מהתווספות של פרט למשק בית ,התוספת השולית
היחסית הנדרשת להכנסת משק הבית כדי לעמוד ברמת הכנסה מסוימת לנפש מתוקננת
(למשל ברמת הכנסת קו העוני) נמוכה יותר לפי סולם השקילות של ה .OECD-הדבר
מביא לכך שמשקלם של משקי בית גדולים הנמצאים מתחת לקו העוני לפי סולם
השקילות של ה OECD-יהיה נמוך יותר מאשר לפי החישוב של המוסד לביטוח לאומי.
הבדל נוסף הוא שדירוג הכנסות משקי הבית ב OECD-מבוסס על נפשות ,ולא על משקי
בית כמו בביטוח הלאומי.
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ניתוחי מיקרו המבוססים על מאגר הנתונים של Luxembourg Income Studies
) 4.(LISאמנם מדגם המדינות ב LIS-קטן יותר מזה של ה ,OECD-אולם לניתוחי
המיקרו הנכללים בו יש תרומה משמעותית להבנת התמונה הכוללת.
מרבית הנתונים עבור ישראל הם עד שנת  ,2011אף על פי שקיימים נתונים
עדכניים יותר ,כדי להתאים לשנים הקיימות במאגרי ההשוואה הבין-לאומית.

 .1עוני ואי שוויון בקרב משקי בית בגילי העבודה
אי שוויון בהכנסות
גיל הפרישה הרשמי בישראל עומד כיום על  62לנשים ו 67-לגברים .גיל זה (כמו גם
הגיל הממוצע לפרישה בפועל) משתנה בין מדינות ה ,OECD-מה שעלול לפגוע
בתקפות ההשוואה .לפיכך ,בסעיף זה ייבחנו משקי בית שגיל העומד בראשם אינו
עולה על  ,59הנחשב לגיל עבודה בכל המדינות ,ובמשקי בית זוגיים – גם גיל בן/בת
5
הזוג אינו עולה על .59
6
תרשים 2א' מציג את אי השוויון בהכנסות כלכליות בקרב גילאי  59ומטה
לאורך שני עשורים ,עבור מדגם של  21מדינות .כפי שניתן לראות ,מאז שנות
התשעים המוקדמות ישראל ממוקמת בראש הדירוג .עם זאת ,ראוי לציין כי ניכרת
ירידה מדודה ועקבית בממדי אי השוויון בעקביות מאז תחילת שנות האלפיים.
פעולות כמו צמצום קצבאות והפחתת מסים ישירים בגילי העבודה ,שעשויים לסייע
לעלייה בשיעורי התעסוקה ,היו בין הגורמים שתרמו לירידה זו.

4

5
6

מאגר הנתונים של  LISמכויל באופן שמאפשר חישובי נתונים עבור כל מדינה לפי כללים
ומתודולוגיות בני השוואה.
משקי בית זוגיים כוללים גם זוגות שאינם נשואים.
הכנסה כלכלית בגילי  59ומטה בישראל חושבה על בסיס הכנסות מעבודה ומהון,
המהוות רוב מכריע של ההכנסות הכלכליות במשקי בית אלו (כפי שניתן לראות
בתרשים  3בהמשך) .עבור המדינות האחרות נלקחו בחשבון גם העברות פרטיות ,כפי
שמקובל בחישובים ב.LIS-
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תרשים 2א'

אי שוויון בהכנסות כלכליות בקרב גילאי  59ומטה*1989–2011 ,
מדד ג'יני במדינות ה**OECD-

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** מחושב לפי שיטת ה OECD-עבור  21מדינות שיש עבורן לפחות  3תצפיות לאורך זמן,
לרבות משנת  .2010עבור ישראל אין נתונים ל.1994-
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס

באופן כללי ,בהינתן שנתונים כמו שיעורי התעסוקה ומאפיינים דמוגרפיים אינם
משתנים ,כדי לצמצם את ממדי אי השוויון בהכנסות הכלכליות נדרשים משאבים
כספיים .אלא שדווקא בישראל ,שבה רמת אי השוויון הכלכלי גבוהה במיוחד בגילי
העבודה ,צמצום הפערים הופך להיות מורכב יותר ,מכיוון שהגדלת הסיוע
הממשלתי לאוכלוסייה שאמורה להיות פעילה כלכלית עלולה במקרים מסוימים
ליצור תמריץ לאי השתתפות בכוח העבודה ,או בחירה בעבודה חלקית.
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תרשים 2ב' משלים את התמונה ומציג את מדד ג'יני לקבוצת הגיל המדוברת לפי
הכנסות פנויות .ב 2006-נבלמה עליית אי השוויון בישראל ולאחר מכן אף נרשמה
ירידה ,אולם רמתו עדיין גבוהה ביחס למדינות המפותחות האחרות שנבדקו.
תרשים 2ב'

אי שוויון בהכנסות פנויות בקרב גילאי  59ומטה*1989–2011 ,
מדד ג'יני במדינות ה**OECD-

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** מחושב לפי שיטת ה OECD-עבור  21מדינות שיש עבורן לפחות  3תצפיות לאורך זמן,
לרבות משנת  .2010עבור ישראל אין נתונים ל.1994-
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס

התפתחות בהרכב ההכנסות
כאמור ,בתקופה הנבדקת חלו שינויים משמעותיים בתמהיל ההכנסות של משקי
בית .תרשים  3מציג את הרכב ההכנסות במשקי בית (מתוקננות לגודל משק הבית)
בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה נבחרות (תרשים נ' 1בנספחים מציג נתונים דומים
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ללא תקנון לגודל משק הבית) .כפי שניתן לראות ,ההכנסות מתמיכות ממשלתיות
ירדו באופן משמעותי ,ומנגד ההכנסות מעבודה עלו .כך למשל ,בקרב חרדים 7חלקן
של הכנסות מעבודה עלה מ  51-ל 64-אחוז מכלל ההכנסות בין שתי התקופות .בקרב
ערבים עלה חלקה של העבודה מ 75-אחוז ל 82-אחוז ,ואילו בקרב יהודים שאינם
חרדים משקלן של הכנסות מעבודה נשאר יציב סביב  85–86אחוז .השינויים
הריאליים בהכנסה ברוטו לנפש מתוקננת בין שתי התקופות הסתכמו ב 3-אחוזים
בקרב האוכלוסייה הערבית ,בהשוואה ל  7-אחוזים בקרב היהודים שאינם חרדים ו -
 12אחוז בקרב החרדים.
עוד ניכר כי שיעורי הגידול המשמעותיים ביותר בהכנסה מעבודה בין  2002ל -
 2011נרשמו בקרב ערבים וחרדים (כ 12-אחוז וכ  41-אחוז ,בהתאמה) ,וגידול זה
תרם לצמצום אי השוויון בהכנסות הכלכליות מהקצה התחתון של ההתפלגות.
כשנבחנות ההכנסות הפנויות ,הגידול הריאלי המשמעותי ביותר חל בקרב
האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית .הסיבה לכך היא שורת צעדי מדיניות שננקטו
בשנים אלו ,וביניהם ירידה בנטל המס הישיר ,וקיצוץ בקצבאות שפגע ביתר שאת
בערבים ובחרדים (תרשים נ'2ב' בנספחים) .עיקר הגידול הריאלי בהכנסות הפנויות
התרחש עד שנת  .2007כאמור ,שינויים אלו תרמו להרחבת הפערים בהכנסות
הפנויות ,כפי שמראה תרשים 2ב' לעיל.

7

חרדים הוג דרו כמי שמתגוררים במשק בית שמקום לימודיו האחרון של העומד בראשו
היה ישיבה ,או שבראשם עומדת אישה שבן זוגה למד בישיבה כמוסד אחרון.
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תרשים 3

הכנסה חודשית ברוטו למשק בית בקרב גילאי  59ומטה*,
 2002ו2011-
הכנסה חודשית לנפש מתוקננת**,
לפי מקור הכנסה וקבוצת אוכלוסייה ,בשקלים של 2011

+11.6%
+2.8%
+6.5% :

+40.9%

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** מחושב לפי שיטת ה.OECD-
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שיעורי העוני
שיעורי העוני בקרב האוכלוסייה בגילי  59ומטה בישראל אינם מתפלגים באופן זהה
בין קבוצות האוכלוסייה השונות .תרשים 4א' מציג את שיעורי העוני בתקופות
נבחרות במהלך העשור הקודם ( .)2002–2011בבדיקה לפי הכנסות כלכליות ירדו
שיעורי העוני באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית בשתי נקודות אחוז בין שתי
התקופות הראשונות ,לעומת עלייה קלה שהתרחשה בקרב האוכלוסייה הערבית.
במגזר החרדי שיעורי העוני גבוהים באופן משמעותי ונעים סביב  70אחוז .יש לזכור
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שמדובר באוכלוסייה קטנה יחסית 8,ולכן תיתכן תנודתיות גדולה יותר בממדי העוני
בקרבה .בממוצע עבור כלל קבוצת הגיל שיעורי העוני בהכנסות הכלכליות בעשור
הקודם היו די יציבים ,ונעו בין  27ל 28-אחוז.
במדידה לפי הכנסות פנויות בולטת ביותר העלייה בשיעורי העוני בקרב
האוכלוסייה הערבית ,העומדת על כ 8-נקודות אחוז .מרבית העלייה התרחשה עד
השנים  .2005–2006בקרב האוכלוסייה החרדית נתוני העוני גבוהים ביותר .גם
באוכלוסייה זו עיקר העלייה התרחשה עד  ,2005–2006ומאז חלה ירידה קלה.
השיעור המקביל בקרב יהודים לא-חרדים נותר יציב במהלך העשור ,סביב  11אחוז.
תרשים 4א'

שיעור משקי בית מתחת לקו העוני* בקרב גילאי  59ומטה**
לפי קבוצת אוכלוסייה ,ממוצעים תקופתיים2002–2011 ,

2002-2003
2005-2006
2010-2011

* מחושב לפי שיטת ה.OECD-
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
8

שיעור משקי הבית החרדיים גדל מ 3.9-ל 4.4-אחוזים מכלל משקי הבית בגילי  59ומטה
במהלך העשור.
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כאשר משווים בין ישראל למדינות אחרות ,חשוב להדגיש שהנתונים במדינות
המפותחות עומדים בסימן משבר הסאב-פריים שהחל ב ,2008-ואילו ישראל לא
נפגעה ממשבר זה בצורה דומה .כמו כן ,בחלק גדול ממדינות המערב ניכרות מגמות
ארוכות טווח של ה זדקנות האוכלוסייה וירידה בילודה .לעומת זאת אוכלוסיית
ישראל מזדקנת ,אולם שיעורי הילודה בה גבוהים יותר – 9ושיעורים אלו משפיעים
על גודל משק הבית ,שכאמור יש לו תפקיד בקביעת מדדי העוני והאי שוויון.
השוואה בין-לאומית בין משפחות שהעומד בראשן בן  59או פחות מצביעה על
שיעורי עוני גבוהים יותר בישראל .לפי תרשים 4ב' ,בהכנסות כלכליות נאמדים
שיעורי העוני בישראל בכ 27-אחוז ,לעומת כ 23-אחוז בממוצע במדינות המפותחות
האחרות .בהכנסות פנויות שיעורי העוני נאמדים בכ 18-אחוז בישראל ובכ 13-אחוז
10
בממוצע במדינות האחרות.
בהשוואה לתרשים 1ב' לעיל אפשר לראות כי שיעורי העוני בקרב גילאי העבודה
בישראל דומים יותר לשיעור בכלל האוכלוסייה בהכנסות כלכליות ,ואילו בOECD-
שיעור זה יורד משמעותית כאשר מדובר בגילאי העבודה בלבד (ללא קשישים).
מכאן נובע ששיעורי העוני בהכנסות כלכליות באוכלוסייה המבוגרת במדינות ה -
 OECDיהיו גבוהים במידה משמעותית מאשר בישראל .כפי שיוסבר בפירוט
בסעיפים הבאים ,הבדל זה נובע משוני בהרכב האוכלוסייה ובמבנה ההכנסות.

9

10

לפי ה ,OECD-ב 2011-שיעור הפריון הכולל בישראל עמד על  3ילדים לאישה ,ולעומת
זאת בכל המדינות המפותחות האחרות הפריון נמוך מ 2.1-ילדים לאישה – פחות מן
הרמה הנחוצה לשמירה על יציבות גודל אוכלוסייתן ).)Society at a Glance, 2014
בדיקת שיעורי העוני בקרב פרטים מעלה את הממצאים הבאים :במדינות המפותחות 21
ו 10-אחוז מהפרטים נמצאים מתחת לקו העוני לפי הכנסות כלכליות ופנויות ,בהתאמה.
בישראל הנתונים המקבילים הם  27ו 21-אחוז .משמעות הדבר היא שבישראל העוני
מרוכז במשפחות גדולות יותר ,לפחות בהכנסות הפנויות .במדינות המפותחות התמונה
הפוכה – העוני מרוכז במשקי בית קטנים יותר (תרשים נ' 3בנספח).
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תרשים 4ב'

שיעור משקי בית מתחת לקו העוני* בקרב גילאי  59ומטה**
מדינות ה2010 ,OECD-

OECD

* מחושב לפי שיטת ה OECD-עבור  21מדינות שיש עבורן נתונים.
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס

שיעורי התעסוקה בקרב גילאי  59ומטה
בשיעורי העוני בקרב כלל האוכלוסייה לפי הכנסות כלכליות (תרשים 1ב' לעיל)
ישראל קרובה לממוצע ה ,OECD-אולם בקרב משקי הבית הצעירים יותר (בראשות
בני  59ומטה ,כלומר מרבית גילאי העבודה) הנתון בישראל גבוה בכ 4-נקודות אחוז
מממוצע המדינות המפותחות .אי לכך ,יש לחפש את הגורמים לפערים בעוני
בהכנסות הכלכליות בהתפתחויות בשוק העבודה .שיעורי התעסוקה של ישראל,
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המבוססים על נתוני ה ,OECD-מתייחסים לכלל האוכלוסייה (לרבות משרתים
בשירות צבאי חובה או בקבע).
תרשים 5א' מראה כי בקרב גברים בני  15–59הצטמצמו הפערים בין שיעורי
התעסוקה בישראל ובמדינות המפותחות .אחוז המועסקים בישראל עלה באופן
מדוד במהלך העשור הקודם :מכ 67-אחוז בתחילתו לכ 70-אחוז בסופו .השיעורים
המקבילים במדינות ה OECD-באותן שנים היו גבוהים יותר :מכ 76-אחוז בתחילת
שנות האלפיים עד לשיא של  78אחוז בשנת  ,2008ואחרי המשבר שחל באותה שנה
– התייצבות סביב  75אחוז בשנים .2010–2011
תרשים 5א'

שיעורי תעסוקה בקרב גילאי 15–59
ממוצע בשנים  2002–2003ו ,2010–2011-לפי מגדר

66.7%

OECD

OECD

מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
בקרב נשים באותה קבוצת גיל פערי התעסוקה בין ישראל לממוצע הOECD-

היו מינוריים למדי בתחילת התקופה ,ונסגרו כעבור עשור .בישראל עלה שיעור
המועסקות מכ  56-אחוז בתחילת התקופה לכ 63-אחוז בשנת  .2011שיעורי
התעסוקה של מקבילותיהן במדינות ה OECD-עלו מ  60-אחוז לכדי  63אחוז ערב
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המשבר בשנת  ,2008ומאז הראו ירידה קלה והתייצבו על כ 62-אחוז .כאמור ,חלק
מן הפערים בתעסוקה נובעים מיציאה מאוחרת יחסית של חלק מהצעירים לשוק
העבודה האזרחי בגלל השירות הצבאי והאזרחי ,הירשמות ללימודים אחרי הצבא,
לימודי תורה בקרב החרדים ונורמות חברתיות ותרבותיות שונות.
תרשים 5ב'

שיעורי תעסוקה* בקרב גילאי 15–59
לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה ,ממוצע
בשנים  2002–2003ו2010–2011-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* כוח עבודה אזרחי.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כדי לתת תמונה רחבה של הבדלי התעסוקה בין קבוצות האוכלוסייה השונות
בישראל ,יש להשתמש בסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
כאמור ,עד  2011הנתונים שיקפו את כוח העבודה האזרחי בלבד ,לכן קיימת הטיה
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כלפי מטה 11של שיעורי התעסוקה בהשוואה לנתונים שמדווחים ב ,OECD-הכוללים
את כלל כוח העבודה .מכל מקום ,מתברר כי מבין הנשים ,השינויים הבולטים
ביותר חלו בקרב החרדיות :שיעורי התעסוקה בקבוצה זו עלו מ  41-אחוז בתחילת
שנות האלפיים ל 52-אחוז כעבור עשור .בקרב הנשים הערביות אחוז המועסקות
הוא הנמוך ביותר מבין הקבוצות ,ועמד על כ 23-אחוז בשנים  ,2010–2011לאחר
גידול של כ 6-נקודות אחוז ביחס לשנים  .2002–2003בקרב יהודיות לא-חרדיות
שיעורי התעסוקה בשנים  2010–2011עומדים בממוצע על כ 68-אחוז ,לעומת כ60-
אחוז בשנים .2002–2003
ההתפתחויות בקרב הגברים דומות למתרחש אצל הנשים ,אך השינוי בין תחילת
התקופה לסופה קטן יותר .נכון לשנים  2010–2011שיעורי התעסוקה של גברים
חרדים עומדים על כ 21-אחוז – עלייה של כ 6-נקודות אחוז מהשנים .2002–2003
גם בקרב היהודים הלא-חרדים והערבים שיעורי התעסוקה עלו בכמה נקודות אחוז,
ונאמדים בכ 68-אחוז ובכ 60-אחוז ,בהתאמה ,בשנים ( 2010–2011לעומת  64אחוז
בקרב יהודים לא-חרדים ו 56-אחוז בקרב הערבים בתחילת התקופה).
לצד הגידול בשיעורי התעסוקה ,יש חשיבות גם להיקף המשרות .תרשים 6
מצביע על השינויים שחלו בתמהיל התעסוקה בישראל לפי היקפי המשרה 12.בקרב
כלל הנשים הנתונים מצביעים על ירידה קלה בשיעור המועסקות חלקית .בהקשר
זה בולטת קבוצת הנשים החרדיות ,שגם לאחר הירידה עדיין למעלה ממחצית
מהמועסקות בה עובדות במשרה חלקית .בקרב הגברים חלה עלייה קלה בשיעור
המועסקים במשרה חלקית ,וגם בקרבם בולטים פערים בחלקיות המשרה בין
החרדים לשאר האוכלוסיות.

11

12

בחישוב חולק מספר המועסקים בכוח העבודה האזרחי (המונה) בכלל האוכלוסייה
(מכנה) .עיקר ההטיה כלפי מטה היא בקבוצת היהודים הלא-חרדים ,בגלל משקלם
הגבוה בקרב המשרתים בצבא (חובה וקבע).
משרה מלאה מוגדרת כלפחות  35שעות עבודה שבועיות.
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תרשים 6

התפלגות התעסוקה* לפי היקף המשרה בקרב גילאי 15–59
לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה ,ממוצע בשנים  2002–2003ו2010–2011-

15.3%
18.7%

2002-2003
2010-2011

84.7%
81.3%

12.9%
11.9%

2002-2003
2010-2011

87.1%
88.1%
35.4%
37.6%

15.1%
17.8%

64.6%
62.4%

2002-2003
2010-2011

84.9%
82.2%

37.3%
36.6%
44.8%
39.5%
58.7%
54.6%

38.3%
37.5%

2002-2003
2010-2011

62.7%
63.4%
55.2%
60.5%
41.3%
45.4%

61.7%
62.5%

2002-2003
2010-2011
2002-2003
2010-2011
2002-2003
2010-2011
2002-2003
2010-2011

* כוח עבודה אזרחי.
** משרה מלאה מוגדרת כלפחות  35שעות עבודה שבועיות.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ההתפתחויות בתחום התעסוקה באות לידי ביטוי גם במספר המפרנסים במשקי
בית זוגיים וחד-הוריים 13כאחד (תרשים 7א') .בכל קבוצות האוכלוסייה חל גידול
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.
13

לפי הגדרת המוסד לביטוח הלאומי .לפי הגדרה זו ייתכנו מצבים שבהם יהיו במשק בית
של משפחות חד-הוריות מעל שני מבוגרים ,וכפועל יוצא בכך לפחות שני מפרנסים.

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

326

תרשים 7א'

התפלגות התעסוקה במשקי הבית בקרב גילאי  59ומטה*
לפי הרכב משק הבית וקבוצת אוכלוסייה,
ממוצע בשנים  2002–2003ו2010–2011-

57%

32%

23%
10%
11

2010-

03

2002-

-

03 20

2002-

-

03 20

2002-

-

03 20

2002-

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** משקי בית הכוללים ילדים עד גיל  .18מרבית משקי הבית בקבוצה הם יהודים
לא-חרדים ,לכן לא נעשתה חלוקה לקבוצות אוכלוסייה.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השוואה בין ההתפתחויות בישראל וב OECD-מתחילת שנות האלפיים עד סוף
העשור הקודם מצביעה על שיעור גבוה יותר של משקי בית ללא מפרנסים בישראל
(תרשים 7ב') .בתחילת התקופה משקלם של משקי בית זוגיים הכוללים שני
מפרנסים ומעלה ב OECD-היה גבוה בכ 16-נקודות אחוז משיעורם בישראל .כעבור
עשור הפער הצטמצם מעט אך עדיין נותר גבוה 10 :נקודות אחוז .למרות העלייה
בתעסוקה במשקי בית אלו ,שיעורי העוני בהכנסות פנויות בקרב זוגות ומשפחות
חד-הוריות בישראל עלו בין שתי השנים ,לעומת יציבות יחסית בממוצע המדינות
המפותחות (תרשים נ' 4בנספחים).
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נתונים אלו מקבלים משמעות רבה יותר לאור שני היבטים דמוגרפיים 14בקרב
זוגות בני  59ומטה( :א) שיעורם הגבוה של משקי בית אלו בישראל – כ  74-אחוז
מכלל משקי הבית בקבוצת הגיל ,לעומת כ  61-אחוז בממוצע ב( ;OECD-ב) לכ75-
אחוז מכלל הזוגות בגילי  59ומטה בישראל יש ילדים עד גיל  ,18לעומת כ 58-אחוז
בממוצע במדינות המפותחות .כמו כן מספר הנפשות במשקי בית אלו גבוה ביחס
לממוצע מדינות המפותחות (כ  5-מול כ 4-פרטים בממוצע).
תרשים 7ב'

התפלגות התעסוקה במשקי בית בקרב גילאי  59ומטה*
השוואה בין-לאומית ,לפי הרכב משק הבית 2000 ,ו**2010-

25%

19%
30% 29%

65%

57%
73% 75%

50%
55%

53% 53%

32%
29%
32%

23% 21%

20%

17% 18%

2002 2010

2000 2010

7%

10%

2002 2010

3% 4%
2000 2010

OECD

OECD

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** ממוצע של  20מדינות  OECDשעבורן היו נתונים זמינים בשתי השנים שנבדקו.
הנתונים המוקדמים עבור ישראל לקוחים משנת  ,2002הכוללת את נתוני
אוכלוסיית מזרח ירושלים.
*** משקי בית הכוללים ילדים עד גיל .18
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס

14

להרחבה על היבטים דמוגרפיים ראו תרשימים נ' 5ונ' 7בנספחים.
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עוני בקרב משפחות הכוללות מפרנסים
כפי שהודגם בסעיפים הקודמים ,הגידול בהשתתפות בכוח העבודה וצמצום
הקצבאות הביאו לעלייה במשקלן של הכנסות מעבודה ולירידה של התמיכות
מהמדינה .למרות זאת ,שיעורי העוני בקרב משפחות הכוללות מפרנסים הלכו וגדלו
(אנדבלד והלר ;2014 ,שטייר 15.)2010 ,תרשים 8א' מציג את תמונת מצב העוני
בקרב משפחות אלו בשנים נבחרות בין  2002ל  .2011-במהלך העשור חלה עלייה
באחוז העניים .בהכנסות כלכליות עמדו שיעורי העוני על כ 16-אחוז מכלל משקי
הבית הנבדקים בשנים  ,2002–2003וכעבור עשור הם טיפסו ל  20-אחוז .בהכנסות
פנויות ,הנתונים לתקופות המקבילות עמדו על כ  8-אחוזים וכ 12-אחוז ,בהתאמה.
בחלוקה של משקי בית הכוללים מפרנסים לקבוצות אוכלוסייה 16ניכרת עלייה
בולטת בעוני לפי הכנסות כלכליות באוכלוסייה הערבית ,בעיקר לקראת סוף
התקופה .בעוני לפי הכנסות פנויות בקרב אוכלוסייה זו ניכרת עלייה עקבית למדי.
במשקי בית חרדיים עיקר העלייה בשיעורי העוני התרחשה עד  ,2006ומאז חלה
ירידה קלה בעוני בהכנסות כלכליות והתייצבות בעוני בהכנסות פנויות .בקרב
יהודים לא-חרדים שיעורי העוני נמוכים משמעותית משתי האוכלוסיות האחרות,
אך גם בהם ניכרת עלייה קלה.

15

16

ייתכן כי הסיבתיות היא בכיוון ההפוך :העלייה בשיעורי העוני והירידה ברמת החיים
היא שהביאה לגידול בשיעורי התעסוקה.
בתקופה זו עלה שיעור משקי הבית החרדיים מ 2.7-ל 3.7-אחוזים מכלל משקי הבית
הכוללים מפרנסים בגילי  59ומטה .בקרב ערבים גדל השיעור מ 13.5-ל 15.5-אחוז.
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תרשים 8א'

שיעורי עוני* בקרב משקי בית הכוללים מפרנסים2002–2011 ,
גילאי  59ומטה** ,לפי קבוצת אוכלוסייה ,ממוצעים תקופתיים

2002-2003
2005-2006
2010-2011

* מחושב לפי שיטת ה.OECD-
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרשים 8ב' משלים את התמונה ומציג השוואה בין-לאומית של עוני בקרב
משפחות הכוללות מפרנסים עד גיל  59לאורך זמן .כפי שניתן לראות ,אחוז
המשפחות העניות בקבוצה זו בישראל לא היה גבוה במיוחד בשנות התשעים ,אולם
לאורך התקופה ,ובמיוחד מאז שנות האלפיים ,שיעורי העוני גדלו ונהפכו לגבוהים
ביותר כמעט בין המדינות המפותחות.
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תרשים 8ב'

שיעורי עוני* בקרב משקי בית הכוללים מפרנסים1989–2011 ,
לפי הכנסות פנויות ,גילאי  59ומטה** במדינות ה***OECD-

* מחושב לפי שיטת ה .OECD-הנתונים עבור ישראל אינם כוללים
את מזרח ירושלים בשנים  2001ומטה.
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
*** עבור  21מדינות עם לפחות  3תצפיות לאורך זמן ,לרבות שנת .2010
עבור ישראל אין נתונים לשנת .1994
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס

כידוע ,שיעורי עוני מתואמים שלילית עם מספר המפרנסים ,וחיובית עם מספר
הנפשות במשק הבית – כלומר ,ככל שבמשק הבית יש פחות מפרנסים ויותר נפשות,
כך הסיכוי שיהיה מתחת לקו העוני גבוה יותר (למשל קמחי ;2010 ,המוסד לביטוח
לאומי ,שנים שונות).
תרשים 9א' מציג את שיעורי העוני בקרב משקי בית של זוגות לפי מספר
המפרנסים והילדים בהם .כצפוי ,גם בישראל וגם במדינות המפותחות משקי בית
17
שיש בהם מפרנס בודד הם בעלי הסתברות גבוהה יותר להיות מתחת לקו העוני.
17

כאשר מדובר על משקי בית ללא מפרנסים ,שיעורי העוני בקרב זוגות בגילי  59ומטה
נאמדים בכ 52-אחוז בממוצע במדינות המפותחות ,לעומת  82אחוז בישראל .משקלה
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עם זאת ,בישראל חלקם של משקי בית הכוללים מפרנס יחיד גבוה יותר :כ28-
אחוז ,לעומת כ 22-אחוז בממוצע ביתר המדינות שנבדקו (תרשים 9ב') .בפרט,
קבוצת משקי הבית שיש בהם מפרנס בודד ולפחות שלושה ילדים – כלומר ,הקבוצה
בעלת ההסתברות הגבוהה ביותר להיות מתחת לקו העוני – עומדת על כ 12-אחוז
בכלל אוכלוסיית הזוגות בישראל ,לעומת כ 3-אחוזים בלבד בממוצע במדינות ה -
.OECD
בקרב כלל המשפחות הכוללות שני מפרנסים בישראל שיעורי העוני נמוכים
יחסית ,ודומים לאלה שב מדינות המפותחות .נתון בולט יותר הוא חלקם של משקי
בית הכוללים לפחות שני מפרנסים ולפחות  3ילדים :כ  16-אחוז מקרב הזוגות
18
בישראל ,לעומת כ 6-אחוזים בממוצע במדינות המפותחות.

18

של אוכלוסיית משקי הבית ללא מפרנסים עומד על כ 3-אחוזים מכלל משקי הבית
הזוגיים של בני  59ומטה בממוצע במדינות המפותחות ,לעומת כ 7-אחוזים בישראל.
תרשימים נ'6א' ונ'6ב' בנספחים מציגים ביתר פירוט את שיעור משקי הבית הזוגיים
מתחת לגיל  59בישראל ואת שיעורי העוני בקרבם ,בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה.
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תרשים 9

מאפייני משקי בית של זוגות2010 ,
גילאי  59ומטה*

א .שיעורי עוני** לפי הכנסות פנויות
OECD

3

3

1-2

1-2

ב .התפלגות לפי מספר המפרנסים***
OECD

3

1-2

3

1-2

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג בני  59ומטה.
** מחושב לפי שיטת ה.OECD-
*** עבור  17מדינות שהיו בהן מספיק תצפיות עבור כל קבוצה .הנתונים אינם
מסתכמים ל 100-אחוז ,משום שאינם כוללים משקי בית ללא מפרנסים.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס
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 .2עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת
משקלה של האוכלוסייה המבוגרת (גילאי  65ומעלה) בכלל האוכלוסייה במדינות
המפותחות בעולם עולה ,וכך גם בישראל .עם זאת ,בישראל חלקה בכלל
האוכלוסייה נמוך יותר מאשר בממוצע ה :OECD-כ 10-אחוזים לעומת כ 16-אחוז
בממוצע ,בהתאמה .כפי שניכר בתרשים  ,10שיעורי העוני לפי הכנסות כלכליות
בקרב בני  66ומעלה (קבוצת הגיל הנבדקת בהקשר זה ב )OECD-עומדים על כ46-
אחוז ,לעומת  73אחוז בממוצע במדינות המפותחות .לעומת זאת ,בהכנסות פנויות
כחמישית מאזרחי ישראל בגילי  66ומעלה נמצאים מתחת לקו העוני ,לעומת כ 12-
אחוז בממוצע ב( OECD-וכ 9-אחוזים בחישוב חציוני).
תרשים 10

שיעור הפרטים בגילי  66ומעלה מתחת לקו העוני2011 ,
במדינות ה*OECD-
42%
46%

OECD

*  31מדינות  .OECDבמדינות מעטות שלא היו נתונים לגביהן לשנת ,2011
נלקחו נתוני שנת  ,2010או ממוצע לשנים  2010ו ,2012-בכפוף לזמינות.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
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כאשר משווים את שיעורי העוני בגילי הפרישה יש להתייחס לשוני בין התכניות
הפנסיוניות .בהיותן מקור עיקרי להכנסה עבור האוכלוסייה המבוגרת הן משפיעות
רבות על מבנה ההכנסות ,ובפרט על ההכנסות הכלכליות .בשנת  2011כ 51-אחוז
מהפרטים בגילי הפרישה בישראל חיו במשק בית שלפחות אחד הפרטים בו קיבל
פנסיה תעסוקתית ,דהיינו ,במשק בית שיש בו מקור הכנסה שמגדיל את ההכנסה
הכלכלית (שטייר ובלייך .)2014 ,צו הרחבה לחוק פנסיה חובה ,שנחקק בשנת ,2008
יגדיל את כמות הזכאים לפנסיה תעסוקתית בדורות הבאים ,אולם מרבית
האוכלוסייה המבוגרת בת ימינו מושפעת מהחוק במידה מוגבלת ,אם בכלל .בקרב
האוכלוסייה המבוגרת בימינו ,הנהנים העיקריים מפנסיות תעסוקתיות הם עובדים
שהשתייכו למגזר הציבורי וזכאים לפנסיות תקציביות ,או מי שהיו להם הסדרים
פנסיוניים במסגרת הסכמים קיבוציים במגזר הפרטי.
תמונת המצב בתחום הפנסיוני במדינות המפותחות מורכבת ,ומחייבת
התייחסות מיוחדת (ספיבק .(Pension at a Glance, 2013 ;2013 ,תרשים  11ממחיש
את ההבדלים המהותיים במבנה ההכנסות של האוכלוסייה המבוגרת בכל מדינה,
המורכב מ שילוב של תכניות פנסיוניות מגוונות ,תעסוקת מבוגרים ,שוני בגיל
הפרישה ומשקל הפרטים בגיל הפרישה בכלל האוכלוסייה .ניתן להבחין כי הרכיב
הציבורי דומיננטי בהכנסות המבוגרים במרבית המדינות ,והוא עומד בממוצע על כ -
 59אחוז .לעומת זאת ,בישראל משקלן של ההכנסות ממקור ציבורי הוא כ 34-אחוז
בלבד .בהתאם לכך ,חלקן של ההכנסות מעבודה ( 27אחוז) ושל הכנסות מהון
(לרבות מפנסיה פרטית –  39אחוז) גבוה מהממוצע ב.OECD-
נתונים אלו יכולים להסביר מדוע שיעורי העוני בהכנסות כלכליות במרבית
המדינות המפותחות גבוהים משמעותית מאשר בישראל 19.לעומת זאת ,בהכנסות
פנויות התמונה מתהפכת (תרשים 9א' לעיל) .לאור זאת ,נשאלת השאלה באיזו
מידה ההוצאה הכוללת על זקנה (ציבורית ופרטית) מפצה על אובדן הכנסות
מעבודה אחרי הפרישה – ובכך ידון הסעיף הבא.

19

קמחי ושרברמן ( )2013הצביעו על פערי תעסוקה לטובת ישראל בהשוואה למדינות ה -
 OECDבקרב גברים בני  .65–74עובדה זו תרמה גם היא לגידול בהכנסה הכלכלית.
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תרשים 11

התפלגות מקורות ההכנסה בקרב האוכלוסייה המבוגרת
כאחוז מהכנסת משק הבית במדינות ה,OECD-
סוף העשור הראשון של שנות האלפיים

12%
86%
13% 5%
81%
81%
11% 7%
81%
15% 4%
11% 9%
80%
17%
78%
5%
21%
77%
25%
73%
26%
73%
73%
6%
21%
22%
73%
5%
20%
73%
7%
23%
72%
5%
13%
69%
17%
69%
8%
22%
32%
67%
31%
66%
12%
61%
27%
24%
59%
18%
15%
58%
28%
12%
35%
53%
12%
50%
38%
20%
49%
31%
22%
48%
30%
33%
48%
19%
44%
48%
8%
10%
45%
45%
24%
40%
36%
20%
39%
42%
32%
38%
30%
27%
34%
39%
58%
26%
16%
63%
16%
21%
62%
7%
31%

OECD

מקורOECD :

 .3מערכות המיסוי והביטחון הסוציאלי :מקורות ושימושים
לממשלה יש כמה דרכים לפעול לצמצום פערים בהכנסות כספיות ,ובהן מנגנון
למיסוי ישיר מחד גיסא ,ותשלומי העברה לזכאים מאידך גיסא .נטל המס הישיר על
הכנסות משקי בית בישראל נמוך מהממוצע במדינות ה .OECD-כפי שהראה בנק
ישראל ,עיקר הפער נובע משיעורי מס ישיר נמוכים יותר המוטלים על חמישוני
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ההכנסות  1עד ( 4בנק ישראל .)2014 ,בהתאם לכך ,משקלם של המסים העקיפים
כאחוז מכלל המסים בישראל גבוה מזה שבמדינות המפותחות (בנק ישראל.)2013 ,
בהיבט כללי יותר ,גובה הוצאות הממשלה נקבע ,בין היתר ,על בסיס תקבולי
מסים ,המהווים כ  81-אחוז מכלל ההכנסות הציבוריות בישראל לעומת  82אחוז
בממוצע ב .OECD-תרשים  12מציג את הקשר בין נטל המס הכולל לגובה ההוצאות
הציבוריות (לרבות הוצאות ביטחון) בהשוואה בין-לאומית 20.כצפוי ,נטל מס גבוה
יותר מתואם עם הוצאה ציבורית גבוהה יותר .אך חשוב לזכור כי מתאם
( )correlationבין שני משתנים לא בהכרח מצביע על סיבתיות ( .)causalityנטל מס
גבוה יכול לנבוע מביקוש גדול יותר לשירותים ציבוריים .לדוגמה ,ההוצאה הכוללת
על פנסיות ציבוריות עלולה להיות גבוהה אם משקלם של הפרטים בגיל הפרישה
בכלל האוכלוסייה גבוה – ומציאות זו מחייבת נטל מס גבוה .אך גובה המסים יכול
להיקבע גם לאור ההיצע ,כלומר ,מדינה יכולה לקבוע מדיניות של מיסוי גבוה יותר
כדי לספק שירותים ברמה גבוהה יותר .כך או כך ,המשאבים שעומדים לרשות
ממשלת ישראל נמוכים בהשוואה למדינות ה OECD-האחרות ,וכתוצאה מכך
משקלה של ההוצאה הציבורית בתוצר אף הוא נמוך יחסית .אם מנכים את הוצאות
הריבית והביטחון בישראל ,הגבוהות באופן משמעותי מאלו שבמדינות המפותחות,
הדבר מותיר הוצאה אזרחית מצומצמת אף יותר.
משנת  1995עד  2007נע נטל המס בישראל בין  34לכ 36-אחוז מהתמ"ג .משנת
 2008ירד נטל המס ,ובשנת  2012הוא עמד על  29.6אחוז מהתמ"ג .המגמות
במדינות המפותחות באותן שנים השתנו ממדינה למדינה .מאמצע שנות התשעים
של המאה הקודמת נע נטל המס בממוצע בין  34ל 35-אחוז מהתמ"ג לאורך זמן;
בשנים  2009ו 2010-חלה ירידה קלה לסדרי גודל של  33אחוז ,ומאז חזרה הרמה ל -
 34.2אחוז מהתמ"ג ב .2012-נכון לשנת  ,2012סך ההכנסות הציבוריות עמדו על
 41.8אחוז מהתמ"ג בממוצע מדינות המפותחות ,לעומת  36.4בישראל – פער
בהכנסות של  5.4אחוזי תמ"ג ,ש 85-ממנו מוסברים על ידי פער בנטל המס הכולל.
אם לקחת לדוגמה את התמ"ג של ישראל לשנת  ,2012שעמד על כטריליון שקלים,
משמעות הדבר היא שלו נטל המס הכולל היה דומה לממוצע ה ,OECD-היו
מתווספים לקופת המדינה כ 46-מיליארד שקלים – סכום לא מבוטל ,שהיה מאפשר
למדינה לעמוד ביעדי הוצאה גבוהים יותר.

20

בניתוח שבחן את המתאם בין סך ההכנסות הציבוריות לסך ההוצאות הציבוריות
מיקומה היחסי של ישראל לא השתנה משמעותית.
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תרשים 12

תקבולי מסים וההוצאה הציבורית
כאחוז מהתמ"ג במדינות ה*2012 ,OECD-

*  33מדינות  .OECDהנתונים עבור טורקיה משנת .2011
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

תרשים  13מתמקד בהוצאה הציבורית החברתית ,שאמורה למתן את אי
השוויון והעוני בהכנסות כלכליות .ההוצאה של ישראל על תשלומים אלו עומדת על
 8.8אחוזים מהתמ"ג ,לעומת  12.5אחוז מהתמ"ג בממוצע ב  .OECD-פער זה עשוי
לנבוע מכמה גורמים ,למשל( :א) צרכים שונים ,שנגזרים מהבדלים דמוגרפיים
והסדרים פנסיוניים (למשל פנסיה במימון פרטי לעומת מימון ציבורי); (ב) הבדלים
בגובה הקצבאות השונות או בנגישות אליהם; (ג) העדפה של אספקת שירותים
חברתיים לעומת תשלומים במזומן לזכאים; (ד) מחסור במקורות הכנסה ממסים
בישראל.
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תרשים 13

הוצאה חברתית ציבורית*2011 ,
תשלומים כספיים ,כאחוז מהתמ"ג במדינות הOECD-

OECD

* התשלומים כוללים פנסיות לעובדי מדינה ,קצבאות זקנה ושאירים ,קצבת נכות,
דמי אבטלה ,תשלומים למשפחות וסיוע אחר ,לפי הגדרות ה.OECD-

מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

תרשים 14א' בוחן את גובה הסיוע הממשלתי הכספי הממוצע לפרט 21כאחוז
מהתמ"ג לנפש בקרב פרטים שאינם בגיל הפרישה 22,לרבות ילדים .הוצאה זו
21

22

הממוצע אינו מחושב לפי מספר משתמשים (מקבלי הסיוע הכספי בפועל) ,היות שנתונים
אלו אינם קיימים ,אלא לפי כלל הפרטים שנמצאים מתחת לגיל הפרישה.
כדי לקבל נתונים בני השוואה ,יש לחלק את סך ההוצאה הנומינלית על תשלומי העברה
כספיים בכמות המשתמשים הפוטנציאליים .כאמור ,גילי הפרישה אינם זהים בין
המדינות .לפיכך ,כדי לתת אומדן של הפרטים בגילים אלו ,נלקח בחשבון גיל הפרישה
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בישראל מסתכמת בכ  4.4-אחוזי תוצר לנפש ,לעומת ממוצע של  5.4אחוזים
במדינות המפותחות 23.יש לזכור שלגובה הסיוע הכספי של הממשלה יש חשיבות
קריטית במיוחד לצמצום פערים בהכנסות לאור המאפיינים הדמוגרפיים הייחודיים
של ישראל (ראו תרשימים נ' 5ו-נ' 7בנספחים) .לפיכך ,מיקומה הנמוך של ישראל
בדירוג המשאבים המוקדשים לאוכלוסייה שאינה בגילי הפרישה אינו מפתיע ,לאור
נטל המסים הנמוך ושיעורם הנמוך של תשלומים כספיים מתוך התמ"ג (תרשימים
 12ו 13-לעיל).

23

בפועל עבור גברים ונשים בכל מדינה .כך למשל ,אם גיל פרישה במדינה מסוימת עומד
על  63לגברים ו 61-לנשים ,אזי כלל הגברים מעל  63וכלל הנשים מעל גיל  61ייחשבו
כגילאי פרישה .פרטים שאינם בגיל הפרישה חושבו לפי החסרת הפרטים בגיל הפרישה
מסך כל האוכלוסייה.
ב 2009-התשלומים הכספיים לפרטים שאינם בגילי הפרישה במדינות המפותחות הגיעו
לשיאם ,ועמדו על כ 5.7-אחוזים מהתוצר לנפש ,בין היתר בגלל עלייה בתשלומי
האבטלה .בישראל הממוצע לקבוצת גיל זו היה יציב ונע סביב  4.5אחוזים מהתוצר
לנפש.
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תרשים 14א'

תמיכות כספיות* לפרט מתחת לגיל פרישה**
כאחוז מהתמ"ג לנפש במדינות ה2011 ,OECD-

OECD

* התשלומים כוללים קצבת נכות ,דמי אבטלה,
תשלומים למשפחות וסיוע אחר ,לפי הגדרות ה.OECD-
** החישוב לפרט נעשה על בסיס אומדן האוכלוסייה
שמתחת לגיל הפרישה הממוצע בפועל בכל מדינה ,לרבות ילדים.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

בחינה דומה של ההוצאה הכספית הממשלתית לאוכלוסייה בגילי הפרישה לא
תניב תמונה מדויקת .בפרט לא יהיה נכון לדבר רק על ההוצאה הפנסיונית
הציבורית הכספית ,מפני שיש מדינות שבהן ההסדרים הפנסיוניים משלבים גם
אלמנטים פרטיים משלימים להכנסה ,כדוגמת ישראל ,ארצות הברית וקנדה .אי
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לכך ,סך המשאבים הכספיים המוקצים לפרטים בגיל הפרישה יורכבו גם
מהרכיבים הפנסיוניים הפרטיים והציבוריים ,לרבות קצבת שאירים.
לפי תרשים 14ב' ,סך כל המשאבים הכספיים המוקצים לזקנה בישראל עומדים
על כ 58-אחוז מהתוצר לנפש ,והם גבוהים ב 5-נקודות אחוז מהממוצע (וב 7-נקודות
אחוז מהחציון) של המדינות המפותחות .באופן פרטני יותר ,מעניין להתבונן בכמה
מדינות כדי להבין כיצד הגיעו למקומן בדירוג .מיקומה הגבוה של טורקיה למשל
נגזר משילוב בין הוצאה ציבורית דומה לממוצע ה OECD-ומאוכלוסייה קטנה
יחסית בגילי פרישה .במילים אחרות ,ביחס לסך כל המשאבים של טורקיה ,סדר
העדיפויות במדינה מציב את האוכלוסייה בגיל פרישה במקום גבוה יחסית.
בשוודיה ,שבה ההוצאה הציבורית על גילאי הפרישה דומה למדי לזו של טורקיה
(עם השלמה של רכיבים פנסיוניים פרטיים) ,נמצאת מעט מתחת לממוצע ה,OECD-
מפני שמשקלם של הפרטים בגילי הפרישה באוכלוסייה גבוה יחסית .נתון מעניין
הוא שב 10-מתוך  14מדינות (למשל קנדה ונורווגיה) שבהן שיעורי העוני בקרב
האוכלוסייה בגילי הפרישה נמוכים מהחציון (העומד על  9.3אחוזים) ,סך
המשאבים המוקצים לזקנה לא עלו על המדד החציוני של כלל המדינות ( 52אחוז
מהתוצר לנפש) 24.לעומת זאת ,קיימות מדינות (למשל צרפת ואיטליה) שבהן שיעורי
העוני בקרב המבוגרים נמוכים למדי ,אך מלווים בהוצאה גבוהה מההוצאה
החציונית על זקנה.
מבחינת ישראל ,ממצאים אלו כנראה מרמזים שלא מספיק להסתכל על ממוצע
המשאבים המוקצים לזקנה – ויש להביא בחשבון גם את התחלקות המשאבים
בתוך אוכלוסייה בגילי הפרישה .לאחר שמחושבים כלל המשאבים העומדים לרשות
האוכלוסייה המבוגרת ,מדד ג'יני בהכנסות פנויות בישראל נאמד בכ ,0.37-לעומת
ממוצע של כ  0.3-בממוצע ה( OECD-תרשים נ' 8בנספחים) .כאמור ,נתון זה משקף
פערים בהכנסות מפנסיה תעסוקתית בין מבוגרים רבים בישראל .לצד זאת ,אי
השוויון הנמוך במדינות ה OECD-משקף מבנה פנסיוני שונה ,המבוסס על הרובד
הציבורי (שבאופיו הוא אוניברסלי יותר – ראו תרשים  11לעיל).

24

בבדיקה מפורטת נמצא כי הייתה עלייה בהוצאה הפנסיונית הכוללת הממוצעת במדינות
המפותחות בין  2005ל ,2009-מכ 50-לכ 54-אחוז מהתוצר לנפש ,ובשנים לאחר מכן
נרשמה יציבות יחסית .בישראל ,לעומת זאת ,הנתונים בתקופה המקבילה נעים בין 58
ל 60-אחוז מהתוצר לנפש.
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תרשים 14ב'

הכנסה פנסיונית לפרט מבוגר*2011 ,
קצבת זקנה ושאירים ופנסיות ציבוריות ופרטיות,
כאחוז מהתמ"ג לנפש במדינות הOECD-

OECD

* החישוב לפרט נעשה על בסיס אומדן האוכלוסייה
הנמצאת מעל גיל הפרישה הממוצע בפועל בכל מדינה.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :

 .4סיכום
מהשוואה בין-לאומית של שיעורי העוני ואי השוויון בהכנסות כלכליות עולה כי
הנתונים בכלל האוכלוסייה בישראל דומים לממוצע ה .OECD-עם זאת ,ההבדלים
בהרכב הדמוגרפי ובמערכות הרווחה במדינות השונות משפיעים משמעותית על
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מבנה ההכנסות .לפיכך ,הנתונים נבחנו בחלוקה לשתי קבוצות אוכלוסייה :גילאי
 59ומטה וגילאי  66ומעלה.
בקרב קבוצת גילאי  59ומטה הממצאים מצביעים על שיעורי עוני ואי שוויון מן
הגבוהים בעולם המערבי ,גם בהכנסות כלכליות וגם בהכנסות פנויות .להבדלים
במאפיינים הדמוגרפיים יש תרומה לא מבוטלת לכך ,ובמיוחד לעובדה שבממוצע
משק הבית בישראל גדול יותר מאשר במדינות ה .OECD-כמו כן ,נמצאו בקבוצה זו
פערים בין ישראל לשאר המדינות בתחום שיעורי התעסוקה ובמספר המפרנסים
בקרב משקי בית של זוגות .גם לאחר שחל שיפור בנתונים אלו במהלך העשור ,נכון
לשנים האחרונות עדיין קיים פער של כ 10-נקודות אחוז במשקלם של משקי בית
שיש בהם לפחות שני מפרנסים מתוך כלל הקבוצה –  65אחוז בישראל ,לעומת 75
אחוז בממוצע ב.OECD-
בחינת ההתפתחויות בתוך ישראל בשנים  2002–2011בקרב גילאי  59ומטה
מצביעה על עלייה בשיעורי התעסוקה בכלל קבוצות האוכלוסייה ,לצד עלייה
ריאלית משמעותית ביותר בהכנסות כלכליות ,בעיקר בקרב ערבים וחרדים
(המצויים ברובם בחלק התחתון של התפלגות ההכנסות) .עלייה זו סייעה לצמצום
ממדי אי השוויון בהכנסות הכלכליות בשנים האחרונות ,אף כי לא התלוותה לכך
ירידה משמעותית בשיעורי העוני – היות שרבים מהמצטרפים החדשים לשוק
העבודה משתכרים שכר נמוך ,ומצבם אמנם השתפר במידת מה ,אך הם עדיין נותרו
מתחת לקו העוני בהכנסות כלכליות.
מנגד ,בהכנסות הפנויות חלה עלייה באי השוויון עד שנת  ,2006היות שהגידול
הריאלי בהכנסות פנויות בקרב יהודים לא-חרדים (החלק העליון של התפלגות
ההכנסות) היה גבוה יחסית (תרשים נ'2ב') .מאז  2007קיימת ירידה במדד ,כלומר
הצטמצמו הפערים בין הקבוצות .לצד זאת ,גם בהכנסות פנויות עלו שיעורי העוני ,
בעיקר בקרב ערבים וחרדים.
עוד גורם חשוב בצמצום הפערים בהכנסות בקרב האוכלוסייה בגילי העבודה
הוא תמיכות כספיות ממשלתיות .בישראל אחוז התמ"ג לנפש המוקדש לתמיכות
כספיות לפרט נמוך יותר מהממוצע במדינות ה .OECD-השפעתן של התמיכות על
צמצום הפערים עלולה להיות מוגבלת אף יותר נוכח העובדה שמשקי הבית בישראל
גדולים יותר בממוצע מאשר ב.OECD-
בהתייחסות להוצאה ציבורית חשוב לציין כי נטל המס בישראל ,ובפרט בשנים
האחרונות ,הוא בין הנמוכים ביותר בעולם המערבי .זו אחת מהסיבות לכך
שההוצאה הציבורית הכוללת נמוכה מהממוצע המדינות המפותחות – ולאחר ניכוי
הוצאות הביטחון והריבית על החוב ,ההוצאה האזרחית מצטמצמת עוד יותר .לאור
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הקשר הבלתי נפרד בין גובה המסים ובין ההוצאה הציבורית ,יש חשיבות עליונה
לכך שהדיון הציבורי בנושא יתמקד במקורות התקציב ובשימושיו יחד – ולא בכל
רכיב בנפרד.
גם בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל שיעורי העוני בהכנסות פנויות הם מן
הגבוהים בעולם המערבי ,אף על פי שהמשאבים הכספיים (ציבוריים ופרטיים
כאחד) המוקצים לפרטים בגיל הפרישה אינם נמוכים מהממוצע במדינות
המפותחות .הדבר מצביע על ממדי אי שוויון גבוהים בתוך אוכלוסייה זו .אי לכך,
חשוב למצוא את האיזון בין הגדלת התמריצים הכלכליים שיסייעו להרחבת
התעסוקה והגדלת הכנסות מעבודה באוכלוסייה זו ,ובין מציאת פתרונות ומשאבים
לסיוע לקשישים שנשארים מאחור – בפרט קשישים שאין בהכנסתם רכיב פנסיוני
תעסוקתי ,או כאלה שלא צברו סכום פנסיה נאות.
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נספחים
תרשים נ'1

הכנסה חודשית ברוטו למשק בית
בקרב גילאי  59ומטה* 2002 ,ו2011-
לפי מקור הכנסה וקבוצת אוכלוסייה ,בשקלים של 2011
17,469

1,455

16,477

1,602
+12.1%
+6% :

15,140

9,149

9,176

1,452

2,164

8,679
7,743
2,713

14,142

3,483
7,516

6,795

5,513
3,807

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

+44.8%
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תרשים נ'2א'

שינויים בהכנסות לנפש מתוקננת*2002–2011 ,

גילאי  59ומטה** ,לפי קבוצת אוכלוסייה ,מדד :שנת 100=2002

א .הכנסות כלכליות

ב .הכנסות פנויות

* מחושב לפי שיטת ה.OECD-
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
מקור (לשני התרשימים) :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים (לשני התרשימים) :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים נ'3

אחוז פרטים מתחת לקו העוני*2010 ,
גילאי  59ומטה** במדינות הOECD-

OECD

* מחושב לפי שיטת ה OECD-עבור  21מדינות שיש עבורן נתונים זמינים.
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.

מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס
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תרשים נ'4

שיעור משקי בית מתחת לקו העוני* בקרב גילאי  59ומטה**
השוואה בין-לאומית ,לפי הרכב משק הבית 2000 ,ו2010-

2002 2010

2000 2010
OECD

2002 2010

2000 2010
OECD

* מחושב לפי שיטת ה ,OECD-ממוצע של  20מדינות  OECDשיש עבורן נתונים.
הנתונים המוקדמים עבור ישראל לקוחים משנת  ,2002הכוללת את נתוני
אוכלוסיית מזרח ירושלים.
** ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
*** משקי בית הכוללים ילדים עד גיל .18
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס
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תרשים נ'5

התפלגות הרכב משקי הבית בקרב גילאי  59ומטה*
השוואה בין-לאומית**2010 ,
4.6%
3.3%

7.0%

2.9%
3.5%

6.7%
12.7%

24.1%
18.6%

25.5%

35.6%

55.5%

OECD

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** ממוצע של  20מדינות  OECDשיש עבורן נתונים.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםLuxembourg Income Study :
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תרשים נ'6

מאפייני משקי בית של זוגות2010 ,
גילאי  59ומטה* ,לפי קבוצת אוכלוסייה

א .שיעורי עוני** לפי הכנסות פנויות

1-2

1-2

ב .התפלגות לפי מספר המפרנסים***

1-2

1-2

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג בני  59ומטה.
** מחושב לפי שיטת ה.OECD-
*** הנתונים אינם מסתכמים ל 100-אחוז ,משום שאינם כוללים
משקי בית ללא מפרנסים.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים נ'7

גודל ממוצע של משקי בית בקרב גילאי  59ומטה*
השוואה בין-לאומית** ,לפי הרכב משק הבית2010 ,

OECD

* ראש משק הבית ובן/בת הזוג (אם יש) בני  59ומטה.
** ממוצע של  20מדינות  OECDשיש עבורן נתונים.
*** האומדן כולל גם משקי בית של יחידים.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים ;Luxembourg Income Study :הלמ"ס
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תרשים נ'8

אי שוויון בהכנסות בקרב גילאי  66ומעלה2011 ,
מדד ג'יני לפי הכנסות פנויות במדינות הOECD-
0.510
0.465
0.422
0.382
0.381
0.374
0.347
0.345
0.317
0.305
0.305
0.298
0.296
0.296
0.293
0.285
0.283
0.277
0.275
0.274
0.272
0.260
0.258
0.257
0.256
0.249
0.245
0.241
0.227
0.217
0.213
0.202
0.193

OECD

*  32מדינות  .OECDבמדינות מעטות שלגביהם לא היו נתונים ל2011-
נלקחה שנת  ,2010או ממוצע של  2010ו ,2012-בכפוף לזמינות הנתונים.
מקור :חיים בלייך ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתוניםOECD :
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ההוצאה הציבורית על רווחה


ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקציר

פרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה לשירותי הרווחה מאז תחילת שנות
האלפיים ,בדגש על השנה האחרונה .בשנה זו בעיות הדיור ויוקר המחיה ניצבו
במרכז השיח הפוליטי והציבורי ,והוועדה למלחמה בעוני שהוקמה ביוזמת
הממשלה מסרה את המלצותיה ,שכללו הצעות להרחבה ניכרת של מערך
השירותים החברתיים .למרות זאת ,נתוני ההוצאה החברתית בתחומי הביטחון
הסוציאלי והרווחה החברתית אינם מעידים על שינוי כיוון במדיניות בתחומים
הללו בשנה החולפת .יתר על כן ,בחלק משמעותי מהמערכות העוסקות בתחומים
אלו נמשכה ירידה בהוצאה בפועל ,או התייצבות על רמת הוצאה נמוכה לעומת
שנים קודמות .דוגמאות בולטות לכך הן ההוצאה על קצבאות ילדים והבטחת
הכנסה וההוצאה של משרד השיכון .לעומת זאת ,חל גידול מתמשך בהוצאה על
ביטחונם הסוציאלי של קשישים ושל אנשים בעלי מוגבלויות ,כמו גם בהוצאה של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים על משקי בית שבטיפולו ובסכום המוקדש
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
באוניברסיטה העברית בירושלים; שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות
החברתית בישראל.
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מבוא
ההוצאה על רווחה מיועדת לאפשר ביטחון סוציאלי לכלל תושבי המדינה ,כמו גם
לדאוג ששירותים חברתיים מגוונים יהיו נגישים לאוכלוסיות מודרות ופגיעות .פרק
זה יסקור את מגמות ההוצאה הממשלתית בתחום בשנים  ,2000–2014כביטוי
למדיניות הממשלה בנושא בשנים אלו.
בחלק הראשון של הפרק תיבחן ההוצאה על רווחה במבט כולל .לאחר מכן
תיבדק ההוצאה בחלוקה לשני מרכיבים :תכניות ביטחון סוציאלי ושירותי רווחה
חברתית .סעיף  2יעסוק במערכת הביטחון הסוציאלי ,הכוללת שורה ארוכה של
תכניות שתכליתן לספק רשת הגנה במקרים של היעדר (או התמעטות) הכנסה
מעבודה ,או בשל הוצאות נוספות הנובעות ממגוון נסיבות .תכניות הביטחון
הסוציאלי מעניקות בעיקר קצבאות.
סעיף  3יתמקד בתכניות רווחה חברתית ,המבקשות לקדם יעדים חברתיים –
כגון טיפול בעולים ובמי שסובלים ממוגבלות פיזית או נפשית – באמצעות מערך של
שירותים חברתיים שמספקים המדינה ,רשויות מקומיות או גורמי חוץ במימון או
בפיקוח המדינה.
הגדרות ונתונים
 סך ההוצאה הממשלתית :ביצוע תקציב המדינה (רגיל  +פיתוח) במונחי
הוצאה נטו ,מס הבריאות ותשלומי הביטוח הלאומי לקצבאות (בקיזוז
ההעברות לביטוח לאומי בתקציב).


ההוצאה הממשלתית מתקציב המדינה :נתוני תקציב הביצוע במונחי
הוצאה נטו ,כלומר ,סך ההוצאה לאחר ההפחתה המיועדת מגורמי חוץ.
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 .1ההוצאה הכוללת על רווחה
ההוצאה על כלל מרכיבי הרווחה השונים עמדה בשנת  2014על כ 86-מיליארד
שקלים (במחירי  ,2011תרשים  .)1סכום זה הוא כמחצית מההוצאה הממשלתית על
שירותים חברתיים ,דהיינו סך ההוצאה הממשלתית בתחומי החינוך ,הבריאות
והרווחה יחד .ה סכום אמנם נמצא במגמת גידול מאז אמצע העשור הקודם ,אולם
הדבר נובע בעיקר מגידול בהוצאה על קצבאות המיועדות לאוכלוסיית הקשישים
במסגרת תכניות הביטחון הסוציאלי .לעומת זאת ,ההוצאה על רווחה חברתית
ירדה מעט במהלך התקופה הנבדקת.
תרשים 1

ההוצאה על רווחה2000–2014 ,
במיליוני שקלים ,מחירי 2011

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,המוסד לביטוח לאומי

בניגוד לגידול במונחים שקליים ,כאשר בוחנים את שיעור ההוצאה על רווחה
מסך ההוצאה הממשלתית (תרשים  )2ומסך התמ"ג (תרשים  ,)3מתגלה מגמה של
יציבות בשנים האחרונות ,אולם ההוצאה התייצבה על שיעור נמוך שהתקבע באמצע
העשור הראשון של שנות האלפיים.
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תרשים 2

ההוצאה על רווחה כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית2000–2014 ,

תרשים 3

ההוצאה על רווחה כאחוז מהתמ"ג2000–2014 ,

מקור (לשני התרשימים) :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים (לשני התרשימים) :משרד האוצר ,המוסד לביטוח לאומי ,הלמ"ס
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כפי שעולה בבירור מהתרשימים הקודמים ,יש הבדל ניכר בין גובה ההוצאה
בעבור תכניות ביטחון סוציאלי ובין גובה הסכום המוקדש לרווחה חברתית ,כמו גם
במגמות שאפיינו את שני התחומים .מעל  80אחוז מסך ההוצאה על רווחה מוקדשת
לתכניות ביטחון סוציאלי ,והמגמה בהוצאה זו היא גידול ויציבות מאז שנת .2005
כפי שיודגם בהמשך ,תהליך זה מושפע משינויים דמוגרפיים (בעיקר הזדקנות
האוכלוסייה) והרחבת ההוצאה על אוכלוסיות יעד ספציפיות.
לעומת זאת ,חלקה של ההוצאה על רווחה חברתית נותר נמוך ,רק כ 20-אחוז
מסך ההוצאה על רווחה ,ואף ירד מעט לאורך השנים.

 .2ההוצאה על ביטחון סוציאלי
ההוצאה על ביטחון סוציאלי היא סעיף ההוצאה הגדול ביותר בהוצאה על שירותים
חברתיים בישראל (ההוצאה הממשלתית בתחומי הרווחה ,החינוך והבריאות) – 43
אחוז .מקורה של הוצאה זו הוא תקציב המדינה ודמי הביטוח הלאומי הנגבים
מעובדים וממעסיקים .ההוצאה הציבורית על ביטחון סוציאלי כוללת את תשלומי
המוסד לביטוח לאומי בעבור קצבאות בענפים הבאים (לפי גודל ההוצאה) :זקנה
ושאירים (קצבה לאלמנים או יתומים) ,נכות כללית ,אימהות (קצבת לידה ומענק
לידה) ,סיעוד ,ילדים ,נפגעי עבודה ,אבטלה ,הבטחת הכנסה ומזונות ,נפגעי איבה
ואסירי ציון .נוסף על כך ,ההוצאה כוללת את הוצאות הרשות לזכויות ניצולי
השואה (המשתייכת למשרד האוצר) ,ואת הוצאות משרד הביטחון בעבור שיקום
נכי צה"ל ותשלומים למשפחות שכולות.
כפי שניתן לראות בתרשים  ,4חלק הארי של ההוצאה על ביטחון סוציאלי
מתמקד בקצבאות המוסד לביטוח לאומי :כ 90-אחוז מסך ההוצאה .הקצבאות
הללו ,הן האוניברסליות והן אלו המיועדות לבעלי הכנסה נמוכה בלבד ,מגיעות
לשיעור גדול מאוד מהאוכלוסייה בישראל ,ואין כמעט אדם שאינו זכאי לקצבאות
כאלו או אחרות במהלך שנות חייו.
לעומת זאת ,שני תחומי הוצאה נוספים הכלולים בתחום הביטחון הסוציאלי –
קצבאות לנפגעי מלחמות (נכי צה"ל ומשפחות שכולות) וקצבאות לניצולי השואה –
מתמקדות באוכלוסיות יעד שפגיעתן קשורה בנסיבות ספציפיות .בהתאמה ,חלקן
בהוצאה קטן למדי .תחום נוסף הנכלל בהוצאה זו הוא ההוצאה לתשלומי מס
הכנסה שלילי ("מענק עבודה") ,אשר מונהג החל משנת  .2008הוצאה זו אמנם גדלה
עם השנים ,אך עדיין נותרה קטנה למדי ,ועמדה בשנת  2014על כ 600-מיליון שקלים
– כאחוז מסך ההוצאה לתחומי הביטחון הסוציאלי.
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תרשים 4

התפלגות ההוצאה על ביטחון סוציאלי2001–2014 ,
לפי תחומים

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,המוסד לביטוח לאומי

קצבאות הביטוח הלאומי
כפי שניתן לראות בתרשים  ,5ההוצאה על קצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי
עומדת על כ  6-אחוזים מהתמ"ג וכ 15-אחוז מסך ההוצאה הממשלתית בשנת .2014
בחינת מגמת ההוצאה מצביעה על יציבות במהלך העשור האחרון ,אולם ביחס
לתחילת שנות האלפיים מדובר ברמת הוצאה נמוכה יחסית .ירידה זו מבטאת
בעיקרה קיצוץ חד בחלק מקצבאות הביטוח הלאומי בראשית שנות האלפיים,
ושינוי של מנגנוני עדכון ערך הקצבאות.
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תרשים 5

קצבאות המוסד לביטוח לאומי2000–2014 ,
כאחוז מהתמ"ג ומסך ההוצאה הממשלתית

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,הלמ"ס

אולם היציבות הנשקפת ממבט כללי על ההוצאה לקצבאות המוסד לביטוח
לאומי מסתירה מגמות שונות בסוגי הקצבאות .בדומה לכל מדינות הרווחה,
קצבאות המיועדות לקשישים – קצבאות זקנה ושאירים ומימון טיפול סיעודי – הן
הנתח הגדול ביותר בהוצאה 48 :אחוז מסך ההוצאה על קצבאות של המוסד
לביטוח לאומי בשנת ( 2014תרשים  .)6זאת ועוד ,קיימת מגמת גידול ברורה בחלק
ההוצאה המוקדש לאוכלוסייה זו ,כפי שמראה תרשים  .7גידול זה משקף מגמות
דמוגרפיות של הזדקנות האוכלוסייה :מספר מקבלי קצבאות זקנה ושאירים גדל מ-
 657,000בשנת  2000לכדי  868,000בשנת ( 2014גידול של  32אחוז) ,ואילו מספרם
של מקבלי קצבת סיעוד גדל בתקופה זו מ 96,000-ל( 159,000-גידול של  66אחוז)
(תרשים .)8
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תרשים 6

התפלגות קצבאות המוסד לביטוח לאומי2014 ,

תרשים 7

קצבאות המוסד לביטוח לאומי2000–2014 ,
לפי סוג הקצבה ,כאחוז מסך תשלומי הקצבאות

מקור (לשני התרשימים) :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים (לשני התרשימים) :המוסד לביטוח לאומי
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תרשים 8

מספר מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי2000–2014 ,
לפי סוג הקצבה

* משפחות.
מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :המוסד לביטוח לאומי

במקביל לגידול במספר מקבלי הקצבאות המיועדות לקשישים ,חל גידול של
כמה מאות שקלים בגובה הקצבה הממוצעת המשולמת לזכאים (תרשים .)9
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תמונה דומה משתקפת גם בקצבאות נכות כללית ,שבהן חל גידול משמעותי הן
במספר מקבלי הקצבה (עלייה של  67אחוז בין השנים  2000ל )2014-והן ברמת
הקצבה הממוצעת.
לעומת זאת ,בחינת תחומי פעילות אחרים של המוסד לביטוח לאומי מצביעה על
מגמה הפוכה :ירידה במספר מקבלי הקצבה או בגובה הקצבה המשולמת .דוגמה
בולטת לצמצום מספר המקבלים היא תכנית הבטחת הכנסה ,המהווה רשת ביטחון
אחרונה לחסרי (או מעוטי) הכנסה .עקב שינויים בתנאי הזכאות לתכנית זו ,במקביל
ל גידול בשיעור התעסוקה ,חלה ירידה חדה במספר מקבלי הבטחת הכנסה :משיא
של  158,000משפחות בשנת  2003לכדי  103,000משפחות בשנת .2014
במקרה של קצבאות הילדים חל גידול ניכר במספר המשפחות הזכאיות לאורך
זמן ,עקב הגידול הטבעי באוכלוסייה ,אולם חלה ירידה חדה בערך הקצבה .לעתים
הירידה הגיעה עד לכדי מחצית מן הסכום המוענק למשפחה ,במיוחד במקרה של
משפחות מרובות ילדים.
תרשים 9

גובה קצבאות הביטוח הלאומי 2005 ,ו2014-
הקצבה החודשית הממוצעת למקבל קצבה ,בשקלים של 2011

* למשפחה.
מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :המוסד לביטוח לאומי
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קצבאות לניצולי שואה
מרכיב נוסף של מערכת הביטחון הסוציאלי הוא סיוע לניצולי שואה .הרשות
לזכויות ניצולי השואה קיימת מאז המחצית השנייה של שנות החמישים ,אולם
במהלך העשור האחרון הביא המאבק הציבורי בנושא זה להגברת המאמצים להקל
את המצוקה הכלכלית והחברתית של אוכלוסייה זו (לסקירת תהליך זה ראו קופ,
.)2008
במסגרת תקציב הרשות לזכויות ניצולי השואה נכללות הוצאות הממשלה
לקצבאות ולהטבות שונות ,אשר מעוגנות בכמה חוקים :חוק נכי רדיפות הנאצים,
חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק ההטבות לניצולי שואה.
כפי שניתן לראות בתרשים  ,10בשנת  2008חלה עלייה חדה בהוצאה על קצבאות
והטבות המיועדות לאוכלוסיית ניצולי השואה .הסיבה לכך היא תיקונים בחוק,
שאפשרו להגיש תביעות של נכים שלא עשו זאת בעבר ,והרחבת מעגל הזכאים גם
למי שנפגעו בעת אירועי גירוש שנערכו במדינות שהיו בהשפעה גרמנית במהלך
מלחמת העולם השנייה (משרד האוצר ;2008 ,הכנסת .)2011 ,בשל השינויים עלתה
ההוצאה על ניצולי השואה משיעור של  0.25אחוז מהתמ"ג בשנת  2000ל 0.33-אחוז
בשנת  ,2014וכיום היא עומדת על כ 5-אחוזים מסך ההוצאה על ביטחון סוציאלי.
בחינת ההוצאה לזכאי מצביעה על כך שלצד הגידול במספר הזכאים ,בשנת
 2008תקציב הרשות לזכאי גדל גם הוא (תרשים  .)10לעומת זאת ,בשנתיים שלאחר
מכן הייתה ירידה בתקציב לזכאי ,עקב תוספת משמעותית של כ 28,000-זכאים
חדשים לקצבה בין שנת  2008ל .2010-
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תרשים 10

תקציב הרשות לזכויות ניצולי השואה2000–2014 ,
לזכאי* וכאחוז מהתמ"ג

* חושב לפי מספר הזכאים לתגמולים והטבות במסגרת הרשות לזכויות ניצולי השואה.
מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,הלמ"ס ,הרשות לזכויות ניצולי השואה

קצבאות לנכי צה"ל ולמשפחות שכולות
המרכיב השלישי בהוצאות הביטחון הסוציאלי הוא תשלומים לחיילים שנפגעו בעת
שירותם הצבאי ,ולמשפחות אשר שכלו את קרוביהן בעת השירות .תחום זה
מתקיים מאז סוף שנות הארבעים במאה הקודמת במסגרת משרד הביטחון.
הקצבאות והשירותים המוענקים לאוכלוסיית נפגעי צה"ל שונים מאלו המוענקים
לאוכלוסיות שנפגעו בנסיבות אחרות ,הן בהיקפם ונדיבותם והן בתנאי הזכאות
להם.
נתוני ההוצאה של משרד הביטחון על שיקום אנשים הסובלים מנכות ותשלומים
למשפחות שכולות מלמדים על מגמה כללית של ירידה במהלך השנים האחרונות:
בשנת  2013עמדה ההוצאה על  0.44אחוז מהתוצר ,לעומת  0.51אחוז בשנת 2001
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(תרשים  .)11לצד זאת ,חל גידול משמעותי במספר הנכים המטופלים במסגרת
המשרד (תרשים  .)12מגמות הפוכות אלו מוסברות בירידה בהוצאות משרד
הביטחון על תשלומי משפחות – גם ירידה במספר המשפחות הזכאיות וגם בהיקף
ההוצאה למשפחה זכאית.
תרשים 11

הוצאות משרד הביטחון על שיקום ותשלומים למשפחות שכולות
כאחוז מהתמ"ג2000–2014 ,

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר
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תרשים 12

הוצאות משרד הביטחון על שיקום ותשלומים למשפחות שכולות
מספר מטופלים והוצאה שנתית למטופל (בשקלים של  2006 ,)2011ו2014-

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,משרד הביטחון

זרקור א' :הוועדה למלחמה בעוני
הוועדה למלחמה בעוני הוקמה ביוזמת שר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר
כהן ,בנובמבר  .2013הוועדה ,בראשותו של אלי אלאלוף ,ביקשה להציג תכנית
מקיפה ,כוללנית וארוכת טווח להתמודדות עם המצוקה הכלכלית של חלק ניכר
מהחברה הישראלית ועם הגידול באי השוויון .יעדי הוועדה היו שאפתניים :להביא
לירידה חדה בתחולת העוני עד לכדי שיעור דומה לממוצע במדינות ה OECD-תוך
עשור ,דהיינו :ירידה משיעור עוני של כחמישית מהמשפחות בישראל לשיעור של
עשירית – צמצום של  50אחוז.
(המשך בעמ' הבא)
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עבודת הוועדה נמשכה כחצי שנה .במהלך תקופה זו גיבשו  50חברי הוועדה
שורה ארוכה של המלצות ,הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית .נושא מרכזי
בהמלצות הרוחביות של הוועדה הוא דגש על מיצוי זכויות ויצירת מנגנוני הנגשה
בתחומי הפעילות השלטונית ,כדי להבטיח כי אנשים החיים בעוני יקבלו את
השירותים והקצבאות שהם זכאים להם .ניכר כי חברי הוועדה ביקשו להציב את
נושא ההתמודדות עם העוני במרכז השיח הציבורי ובעשייה השלטונית ,ולהצביע על
הצורך בהקצאת משאבים רבים יותר לנושא זה .כך ,חלק מהמלצות הוועדה
התמקדו בהפיכת נושא העוני לנושא מרכזי בפעילות ממשלת ישראל וביצירת
מערכת חוצת-משרדים לקידום תכניות להתמודדות עם עוני.
ברמה הפרטנית ,הוועדה גיבשה המלצות ספציפיות בכל אחד מהתחומים
הבאים – ביטחון סוציאלי ,שירותי רווחה אישיים ,תעסוקה ,דיור ,חינוך ובריאות.
מבין ההמלצות העיקריות של הוועדה בתחום הביטחון הסוציאלי בולטת
ההמלצה להגדיל את קצבת הבטחת ההכנסה ,עד לרמה שתבטיח קיום סביר
למקבלי קצבה זו שאינם משולבים בשוק העבודה .לפי הוועדה ,רמה זו צריכה
לעמוד על  67אחוז מהכנסת קו העוני (המוגדרת כמחצית מההכנסה החציונית
הפנויה למשק בית) .כמו כן ,הוצע לצמצם את מלכודת העוני ,המקשה על שילובם
של מקבלי קצבאות בשוק העבודה .ראוי לציין כי ההמלצה ניתנה על דעת רוב חברי
הוועדה ,אך נתקבלה בניגוד לדעת יו"ר הוועדה ונציגי משרדי ממשלה שונים .נוסף
לכך ,הוועדה המליצה להפעיל תכנית "מענק העצמה" ,שנועדה לעודד חיסכון
לילדים במשפחות החיות בעוני .נוסף לכל אלו ,המליצה ועדת המשנה בתחום
הביטחון הסוציאלי על הגדלת קצבאות הילדים.
אשר לאוכלוסייה הוותיקה ,הומלץ כי הקצבה המיועדת לקשישים חסרי
מקורות נוספים תוגדל ותעמוד על רמה השווה להכנסת קו העוני .בתחום של
שירותי רווחה אישיים המליצה הוועדה להגדיל בשיעור ניכר את מספר העובדים
הסוציאליים המטפלים במשפחות החיות בעוני ,כדי להבטיח שמספר המשפחות
המטופלות אצל כל עובד סוציאלי יעמוד על  50–60לכל היותר .הומלץ גם להנהיג
תכנית כלל-ארצית לעידוד כניסה של משפחות החיות בעוני לשוק העבודה על ידי
טיפול אישי וממוקד .עוד המליצה הוועדה על הקמת מרכזים למיצוי זכויות ליד
המחלקות המקומיות לשירותים חברתיים.
(המשך בעמ' הבא)
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המלצות הוועדה בתחום שוק העבודה התמקדו בהרחבה ניכרת של תכנית מס
הכנסה שלילי ,במיוחד זו המיועדת לאימהות חד-הוריות המשתכרות שכר נמוך.
כמו כן ,הוצע להרחיב במידה ניכרת את מערך ההכשרה המקצועית .נוסף לכך,
הוועדה הדגישה את הצורך בהרחבה משמעותית של מערך מעונות היום ותכניות
תעסוקה לאוכלוסיות החוות קשיים בשוק העבודה ,כגון ערבים ,חרדים ואנשים עם
מוגבלויות.
תחום הדיור זוהה כמוקד מרכזי של התמודדות עם עוני .לאור זאת המליצה
הוועדה להגדיל את הסיוע בשכר דירה לזכאים וכן להרחיב את מלאי הדיור
הציבורי ,בעיקר באמצעות רכישת דירות מיד שנייה .בנושאי חינוך התמקדה
הוועדה בעיקר בגיל הרך ,והמליצה על הקמת מרכזים לגיל הרך ועל הנהגת תקצוב
דיפרנציאלי בתחום החינוך .המלצות הוועדה בתחום הבריאות הצביעו על הצורך
לממן נסיעות לטיפולים רפואיים לאנשים החיים בעוני ,ועל הרחבת התמיכה
הממשלתית בבריאות השן.
העלות השנתית הכוללת של המלצות הוועדה נאמדה על ידה בסכום של 7.2
מיליארד שקלים (חלק קטן מהעלויות התייחס לתכניות קיימות או כאלו
המתוכננות כבר כיום) .סעיפי ההוצאה הגדולים קשורים להגדלת קצבאות ותמיכה
במעבר לשוק העבודה באמצעות מס הכנסה שלילי .סכום זה מהווה גידול של כ 4-
אחוזים בסך ההוצאה על שירותים חברתיים וכ 0.66 -אחוזים מהתמ"ג.
לאחר הגשת המלצות הוועדה ביוני  2014התקיימו דיונים נרחבים על יישום
ההמלצות במסגרות שונות .באוקטובר  2014הודיע שר הרווחה כהן שבשנה הבאה
יוקצב סכום של  1.7מיליארד שקלים למימוש ההמלצות .הסכום יועד בעיקר
להגדלת קצבאות הזקנה לקשישים החיים בעוני ולהפעלת תכניות במסגרת הקהילה
לעידוד כניסה לשוק העבודה.
בעקבות פיזור הכנסת והקמת הממשלה החדשה ,לא הוקצו משאבים ליישום
מרבית המלצות הוועדה .עם זאת ,חלק מההמלצות בתחום שירותי הרווחה
האישיים אומצו במסגרת ת כנית "נושמים לרווחה" של משרד הרווחה (ראו זרקור
ב') .כמו כן ,הממשלה הנוכחית כללה חלק מהמלצות הוועדה בתכניות העבודה שלה
ובתקציב ובחוק ההסדרים לשנת  .2015–2016בין היתר ,נכללו המלצות להגדלת
הקצבאות לקשישים שאין להם הכנסה נוספת ,הגדלת קצבאות ילדים והנהגת
חיסכון לילדים (בראשית שנת  ,)2017וכן המלצות בעניין הרחבת הדיור הציבורי
ומערכות הטיפול במשפחות החיות בעוני ומיצוי זכויותיהן.
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 .3ההוצאה על רווחה חברתית
ההוצאה הציבורית על רווחה חברתית כוללת את הוצאות משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,את תקציב משרד השיכון ,את הוצאות המשרד לקליטת
עלייה ואת הוצאות משרד הכלכלה בתחומי התעסוקה והטיפול בגיל הרך.
ב 2014-החלק הגדול ביותר מההוצאה על רווחה חברתית ( 45אחוז) הוקדש
לשירותים החברתיים שמספק משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אם במישור
המקומי ואם במסגרת שירותים כלל-ארציים (תרשים  .)13דבר זה נובע מגידול
משמעותי שחל בתקצוב המשרד בעשור האחרון ,ומירידה חדה שחלה במקביל
בתקציב משרד השיכון.
תרשים 13

התפלגות ההוצאה על רווחה חברתית2000–2014 ,
לפי תחומי הוצאה

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר
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הוצאות משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים מספק שירותים המכונים לעתים "שירותי
רווחה אישיים" .שירותים אלו ניתנים הן בקהילה ,באחריות המחלקות לשירותים
חברתיים ,והן במסגרות מוסדיות ,הנמצאות באחריות ובפיקוח של המשרד לרווחה
ושירותים חברתיים .שירותי הרווחה האישיים מעניקים סיוע למגוון קבוצות
אוכלוסייה ,המהוות את החוליות החלשות והפגיעות ביותר בחברה :ילדים; בני
נוער וצעירים בסיכון; קשישים עריריים; משפחות במצבי מצוקה ומשבר; משפחות
חד-הוריות; עולים; אנשים בעלי פיגור או מוגבלות; אנשים הסובלים
מהתמכרויות; ודרי רחוב .חלק ניכר מאוכלוסיות אלו חיות בעוני ובמצוקה.
אמנם ההוצאה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים עומדת על  1.2אחוז
מסך ההוצאה הממשלתית בלבד ,אולם תקציב המשרד כשיעור מהתמ"ג גדל בשנים
האחרונות (תרשים .)14
תרשים 14

תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים2000-2014 ,
כאחוז מהתמ"ג ולמשק בית מטופל
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מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,משרד הרווחה ,הלמ"ס
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בשנים אלו גדלה גם ההוצאה למשק בית המטופל בשירותי הרווחה ,לאחר
שירדה באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים ,וכיום עומדת ההוצאה על רמה
גבוהה מזו של ראשית שנות האלפיים .מגמה זו משקפת גידול של ממש בתקצוב
המשרד ,בפרט עקב גידול ניכר במספר משקי הבית המטופלים ברווחה464,000 :
משקי בית בשנת ( 2014כ 20-אחוז מכלל משקי הבית בישראל) לעומת 331,000
משקי בית ב( 2000-משרד הרווחה ,סקירת השירותים החברתיים).
בחינת תחומי הפעילות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים (תרשים )15
מלמדת כי ההוצאה הגדולה ביותר של המשרד היא על שירותים אישיים וחברתיים.
כאמור ,שירותים אלו מיועדים בעיקר למשפחות ,וניתנים במחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות ובמסגרות טיפול מגוונות .במוקד הוצאה זו נמצאת
השתתפות המשרד במימון פעילותם של עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות.
לפי נוסחת המימון הנוכחית ,המשרד מממן  75אחוז מעלות השירותים החברתיים,
והרשויות משלימות עוד  25אחוז .מספר העובדים שמימן המשרד במחלקה
לשירותים חברתיים ב 2014-היה כ 6,450-עובדים (ביניהם כ 5,000-עובדים
סוציאליים) .מספר זה גדל בכ  50-עובדים מאשתקד ובכ 9-אחוזים מ( 2009-משרד
הרווחה ,סקירת השירותים החברתיים) .למרות המגמה החיובית ,גידול זה מהווה
מענה חלקי בלבד לדרישות המתמשכות להקלת העומס על עובדים סוציאליים,
המטפלים במספר הולך וגדל של משתמשי המחלקות לשירותים החברתיים.
תרשים 15

תקציב משרד הרווחה 2014 ,2005
לפי תחום ,כאחוז מסך תקציב משרד

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,משרד הרווחה
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זרקור ב' :תכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב"

1

תכנית הדגל של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשנת  2015היא "נושמים
לרווחה במרכז עוצמה מורחב" .תכנית זו ,אשר מופעלת במחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות מקומיות (בשיתוף ארגון ג'וינט ישראל ,קרן רש"י ועמותות
נוספות) ,מבקשת להתמודד עם מצוקתן והדרתן החברתית של משפחות החיות
בעוני .מטרת התכנית היא לשפר את מצבן של המשפחות ולקדם את הניידות
החברתית שלהן ,על ידי טיפול פרטני של עובדים סוציאליים ושל מלווים
משפחתיים ,והנגשה של מערך מענים אינטנסיביים לפרק זמן מוגבל.
חדשנותה של התכנית נעוצה בכך שהיא מאמצת את עקרונות התפיסה המכונה
"פרקטיקה מודעת עוני" .תפיסה זו מדגישה את הטיפול האינטנסיבי והמשתף של
עובדים סוציאליים במשפחות החיות בעוני ,את הצורך להבטיח את נגישותן של
הזכויות המגיעות למשפחות הללו ,ואת האפשרות להביאן לניידות חברתית
באמצעות שילובן בשוק העבודה.
התכנית מציעה הקצאה של עובד סוציאלי ייעודי בתחום המשפחה ,המטפל בכ -
 50משפחות החיות בעוני – לעומת  200משפחות בממוצע המטופלות אצל כל עובד
סוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים כיום .כמו כן מוקצה למשפחה מלווה
משפחה ,שאיננו איש מקצוע בתחום העבודה הסוציאלית ,המלווה באופן אינטנסיבי
 20משפחות ומ סייע ביישום תכנית ההתערבות .עוד מוקצה לכל משפחה המשתתפת
בתכנית "סל מענים גמיש" :סכום של עד  8,000שקלים בשנה שצוות התכנית רשאי
להשתמש בו כדי להתמודד עם צרכים קונקרטיים ומידיים של המשפחה.
בצד הטיפול הפרטני הממוקד במשפחות ,מרכיב אחר של התכנית הוא הקמת
"מרכזי עוצמה מורחבים" .ההליך כולל הקמה ותפעול של מרכזים ייעודיים
למטופלי המחלקות לשירותים חברתיים שחיים בעוני ברשויות המשתתפות
בתכנית .את המרכזים מנהלים עובדים סוציאליים המתמחים בנושאי מיצוי זכויות
של אנשים שחיים בעוני ,והם ממלאים כמה תפקידים :ראשית ,הם מבקשים
להבטיח ששירותים וקצבאות יונגשו לפרטים הזכאים להם ,ולשם כך מציעים רצף
של תכניות ושירותים ,מ מתן מידע ועד סנגור אקטיבי ,ומפעילים תכניות מגוונות
לקידום זכויות.
(המשך בעמ' הבא)

1

תודות לאיילה מאיר ולנורית וייסברוד ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים על
הסיוע באיסוף הנתונים לכתיבת זרקור זה.
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עוד מציעים המרכזים מגוון תכניות קבוצתיות וקהילתיות ,בדגש על תחום
התעסוקה .מרכיב חשוב נוסף במרכזים הוא קידום שינויי מדיניות חברתית לטובת
מי שפונים למרכז ,מה שמכונה "פרקטיקת מדיניות".
תכנית "נושמים לרווחה" החלה לפעול בחודש מרס  .2015תכנית הפיילוט
אמורה להימשך שנתיים .היא מופעלת ב  95-רשויות מקומיות ,ובמסגרתה מטופלות
באופן אינטנסיבי  3,020משפחות .במקביל יטפלו מרכזי העוצמה בכ12,000-
משפחות בכל הקשור למיצוי זכויות והשתתפות בתכניות במסגרת הקהילה.
כאמור ,במוקד התכנית משפחות החיות בעוני ומתגוררות ביישובים ברמה
חברתית-כלכלית נמוכה ,או בשכונות מצוקה בערים הגדולות .המשפחות
המשתתפות הן בנות  4–10נפשות.
כמדד ההצלחה לתכנית נקבע ש 50-אחוז מהמשפחות ישפרו את מצבן לפחות
בשלושה מבין היעדים הבאים :שילוב בתעסוקה או קידום תעסוקתי; שיפור
מיומנויות בניהול תקציב משפחתי חכם; צמצום משמעותי של תלות המשפחות
בשירותי הרווחה; הגברת היכולת למיצוי הזכויות של המשפחה; פתיחת הזדמנויות
למשפחות למיצוי זכויות; הרחבת מערכות התמיכה הטבעיות ותחושת השייכות
בקהילה; שיפור התפקוד בין בני המשפחה ובינה לסביבתה.
תכנית "נושמים לרווחה" תוקצבה בסכום של כ 100-מיליון שקלים לשנה לשנים
 2015ו .2016-עיקר הסכום מוקדש לתקצוב  109תקנים חדשים של עובדים
סוציאליים ,להקמת "מרכזי עוצמה" למיצוי זכויות ב 95-רשויות מקומיות,
להפעלת תקציב גמיש ולהעסקת כ 250-מלווים משפחתיים.
הוצאות משרד הכלכלה בתחום התעסוקה וגיל הרך
משרד הכלכלה מופקד ,בין היתר ,על מערך שירות התעסוקה ,העוסק בתיווך בין
מעסיקים פוטנציאליים ובין דורשי עבודה ,על הכשרות מקצועיות ועל אכיפת חוקי
העבודה .במקביל ,בשנים האחרונות המשרד מקדיש מאמץ מיוחד לשילוב
אוכלוסיות יעד ספציפיות בשוק העבודה – ערבים ,חרדים ואנשים עם מוגבלויות.
פעילות זו מתקיימת במסגרת אגף התעסוקה במשרד ,אשר הוקם בראשית העשור.
הנתונים אכן מצביעים על עלייה משמעותית בהשתתפות של חלק מקבוצות
האוכלוסייה הללו בשוק העבודה .עם זאת ,בחינת שיעורי ההוצאה על תעסוקה
עבור כלל האוכלוסייה (תרשים  )16מלמדת שההוצאה קטנה יחסית ואינה עולה
באופן משמעותי לאורך השנים .נתונים אלו ממחישים את הטענה המועלית בדוחות
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של ה OECD-ביחס לתחום התעסוקה בישראל ,הגורסת כי ההשקעה הישראלית
בתחום זה מצומצמת לעומת מדינות רווחה אחרות.
תרשים 16

ההוצאה על תעסוקה2004–2014 ,
הוצאה לנפש וכאחוז מהתמ"ג

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,הלמ"ס

גם נושא מעונות היום והטיפול בגיל הרך מטופל במשרד הכלכלה – דבר המשקף
את התפיסה המסורתית כי המטרה המרכזית של מערך זה היא לעודד שילוב נשים,
ובמיוחד אימהות ,בשוק העבודה .המשרד מופקד על רגולציה בתחום זה ,על סיוע
בבניית מעונות יום ומשפחתונים ועל סבסוד שהותם של ילדים במסגרות הללו.
נושא הטיפול בגיל הרך עמד במוקד המחאה החברתית בשנת  ,2011ובעקבות זאת
היה מושא לאחת מההמלצות העיקריות של ועדת טרכטנברג .בהתאם ,חל גידול
בהוצאה על התחום בשנים האחרונות.
כפי שניתן לראות בלוח  ,1ההוצאה על אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
עמדה על כמיליארד שקלים בשנת  .2014בפרט ניכרת עלייה של  40אחוז בסעיפי
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ההוצאה עבור סבסוד שהות של ילדים להורים עובדים בצהרונים ,מעונות יום
ומשפחתונים .נוסף על כך ,באותה תקופה חל גידול משמעותי של מאות אחוזים
בהוצאה עבו ר בינוי והסבת מבנים למעונות יום .סך ההוצאה על שני מרכיבים אלו
גדל בכ  30-אחוז בין השנים  ,2010–2012ובכ  50-אחוז בין השנים .2010–2014
לוח  .1תקציב אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה
תקציב ביצוע ,באלפי שקלים ,מחירי 2010–2014 ,2011

שנה
2010

סכום ההוצאה
704,990

אחוז שינוי שנתי
-

2011

823,815

17%

2012

960,967

17%

2013

1,023,173

6%

2014

1,107,742

8%

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר

הוצאות משרד השיכון
על אף העיסוק הציבורי הרב והאינטנסיבי בנושאי דיור בשנים האחרונות ,חלה
ירידה בהוצאות הממשלה על שיכון – כפי שהן מתבטאות בתקציב משרד השיכון
ובסעיף מענקי בינוי ושיכון (תרשים  .)17במונחים ריאליים ירד ביצוע התקציב של
המשרד בכ 70-אחוז בין  2000ל :2014-מ 9.5-מיליארד שקלים ל 2.9-מיליארד
שקלים.
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תרשים 17

ההוצאה על שיכון2000–2014 ,
למשק בית וכאחוז מהתמ"ג

1.5 %

6,000

1.29%

5,000

1.03%

4,000

0.77%

3,000

0.5 %

2,000

0.2 %

1,000

0.00%

0
2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,הלמ"ס

בחינת מגמות פנימיות בתקציב זה מלמדת כי ההוצאה על סעיף סיוע בשכר
דירה ירדה ב 21-אחוז בין שנת  2000לשנת  .2014מגמות דומות ניכרות גם בהוצאה
של תקציב הפיתוח במשרד השיכון .הצמצום החד במלאי הדיור הציבורי (בנק
ישראל , )2015 ,קיצוץ בסיוע בשכר דירה החל מאמצע העשור האחרון והעברת
האחריות לביצוע פעולות תכנון ופיתוח לגורמים אחרים – כל אלו יכולים לשמש
הסבר למגמת הירידה בפעילות המשרד.
הוצאות משרד הקליטה
באופן מסורתי תקציב משרד הקליטה ,המופקד על טיפול בעולים במהלך התקופה
הראשונה לשהותם בישראל ,היה החלק הקטן ביותר בהוצאה על רווחה חברתית.
מגמה זו התחזקה במהלך העשור האחרון ,לאור הירידה החדה במספר העולים
החדשים המגיעים לישראל בשנים האחרונות (תרשים  .)18גורם נוסף להתכווצות
ההוצאה הוא החלטת הממשלה לגבי שינוי במרכיבי ההוצאה המוקדשת לתחום.
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תרשים 18

מספר העולים ותקציב המשרד לקליטת עלייה2000–2014 ,
תקציב לנפש וכאחוז מהתמ"ג

מקור :ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
נתונים :משרד האוצר ,הלמ"ס

 .4סיכום
ההוצאה על כלל תחום הרווחה ,הכולל קצבאות ביטחון סוציאלי ושירותי רווחה
חברתית ,עמדה בשנת  2014על  86מיליארד שקלים (במחירי  – )2011כמחצית
מההוצאה הממשלתית לשירותים חברתיים .הוצאה זו נמצאת במגמת גידול מאז
אמצע העשור הקודם .גידול זה מקורו בעיקר בהתרחבות ההוצאה לביטחון
סוציאלי ,ובפרט בקצבאות הביטוח הלאומי (נכות ,סיעוד וזקנה) .לצד זאת ,נרשמו
ירידות בסכומים המוקצים לקצבאות ילדים ולהבטחת הכנסה.
במקביל ,ההוצאה על רווחה חברתית ירדה בתחילת שנות האלפיים בכ30-
אחוז ,ובשנים לאחר מכן התייצבה על שיעורים נמוכים ביחס לתמ"ג ולסך ההוצאה
הממשלתית .מבין מרכיבי ההוצאה על רווחה חברתית ,נרשמה ירידה משמעותית
(כ 70-אחוז) בהוצאות משרד השיכון בין שנת  2000ל  .2014-עם זאת ,באותה
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התקופה גדלו ההוצאות של משרד הרווחה למשק בית מטופל והוצאות משרד
הכלכלה להפעלת מעונות יום ומשפחתונים.
נתוני ההוצאה על רווחה ,כפי שנסקרו בפרק זה ,מלמדים על מגמה של יציבות
והתרחבות מתונה בהוצאות המדינה על תחומי הרווחה השונים .עיקר הגידול נובע
משינויים דמוגרפיים ,ואילו חלקו הקטן נובע משינויים בחקיקה (בין היתר ,עקב
מחאות אזרחיות) ועקב שינוי בביקוש לשירותים (למשל ירידה במספר העולים).
בחינת המגמות הללו לעומת היקפן של הבעיות החברתיות בישראל – ובראשן בעיית
העוני ואי השוויון – ובהשוואה להשקעה החברתית במדינות רווחה אחרות ,אינה
מעידה על מאמץ ממשלתי מרוכז להתמודד עם המצוקות החברתיות של מדינת
ישראל בשנה החולפת.
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מקורות
בנק ישראל ( ,)2015דוח בנק ישראל .2014
הכנסת ,)2011( ,תגמולים והטבות נוספות לניצולי השואה החיים בישראל .מרכז
המחקר והמידע.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים שונות.
המוסד לביטוח לאומי ,סקירה שנתית ,שנים שונות.
המוסד לביטוח לאומי ,רבעון סטטיסטי ,תקופות שונות.
משרד האוצר ( ,)2008הצעה לתקציב המדינה ודברי ההסבר הנלווים לה.
משרד האוצר ,החשב הכללי ,דוחות ביצוע התקציב ,שנים שונות.
משרד הביטחון ,דוח שנתי על פי חוק חופש המידע ,שנים שונות.
משרד הרווחה ,סקירת השירותים החברתיים ,שנים שונות.
קופ ,יעקב (" ,)2008מערכת הביטחון הסוציאלי –  ,"2007בתוך הקצאת משאבים
לשירותים חברתיים –  ,2007מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל,
עמ' .213–236

הקשר בין הון חברתי לבריאות
בקרב חרדים
דב צ'רניחובסקי וחן שרוני



תקציר
פרק זה מבקש לבחון את הסיבות האפשריות לבריאות הטובה יחסית בקרב
חרדים בישראל .בהשוואת תוחלת החיים של תושבי ערים שונות בישראל מתברר
כי בערים שריכוז החרדים בהן גבוה ,תוחלת החיים גבוהה יותר מהצפוי לפי
המאפיינים החברתיים-כלכליים של העיר .כמו כן ,בסקר של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה המתבסס על דיווח עצמי ,שיעור החרדים שדיווחו על בריאות טובה
מאוד היה גבוה באופן ניכר מאשר בקרב מגזרים אחרים .הפרק טוען כי נתונים
אלו עשויים להיות קשורים למדדים מקובלים של הון חברתי גבוה ,כלומר
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
גבוהה בקהילה ,למשל במסגרת התנדבות .הנחות אלו נבדקות בפרק בעזרת
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.



פרופ' דב צ'רניחובסקי ,חוקר בכיר וראש צוות הבריאות במרכז טאוב; חן שרוני,
דוקטורנטית במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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מבוא
החרדים בישראל מהווים מקרה מבחן מעניין בתחום הרווחה החברתית .דרך
החיים שלהם הייתה מוקד לדיונים רבים בחברה הישראלית ,מכיוון שבמידה
מסוימת היא מנוגדת לאידיאל הישראלי היהודי הכללי של רכישת השכלה כללית
בתחומי מדעים ושפות ,תרומה לחברה על ידי שירות צבאי או לאומי והשתתפות
בשוק העבודה .שיעורי התעסוקה בקרב חרדים נמוכים במיוחד ,וחלק ניכר
מהגברים החרדים לומדים במוסדות תורניים לאורך חלק ניכר מחייהם .מאפיינים
אלו הופכים את החרדים לקבוצה חלשה במיוחד מבחינה כלכלית ,וההכנסות
המדווחות של משקי בית חרדיים מצויות בתחתית דירוג קבוצות האוכלוסייה
בישראל (רגב.)2014 ,
מחקרים רבים הראו כי יש קשר בין תנאים חברתיים-כלכליים טובים לבריאות
טובה ( Kogevinas et al., 1991; Kaplan et al., 1996; Wilkinson, 1996; Marmot et
;al., 1998; Wilkinson, 1999; Lynch, 2000; Marmot, 2004; Shmueli, 2004

 .)Marmot and Wilkinson, 2006; Marmot, 2006לאור זאת ,אפשר היה לצפות כי
רמת החיים הנמוכה בקרב חרדים תיתן את אותותיה ברמת הבריאות ותוחלת
החיים שלהם .אולם בפרק זה יובאו עדויות לכך שהחרדים נהנים מבריאות טובה
ומאריכּות חיים מעבר לצפוי למעמד החברתי-כלכלי שהם משתייכים אליו.
ההשערה העיקרית שהפרק מבקש לבחון היא שבריאות זו מושגת הודות להון
החברתי של החרדים.
החלק הראשון של הפרק מוקדש לסקירת רמת הבריאות של האוכלוסייה
החרדית לפי שני מדדים :תוחלת חיים בעת הלידה ודיווח עצמי .סעיף  2עוסק
בקשר בין הון חברתי ובריאות .סעיף  3עוסק במאפייני חייהם של החרדים ,ובפרט
בהון החברתי בקהילה .סעיף  4בוחן את הקשר בין חרדיות לבריאות ובין הון
חברתי לבריאות בישראל .סעיף  5מסכם את מסקנות המחקר ומציע כיוונים
למחקר עתידי.
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 .1רמת הבריאות באוכלוסייה החרדית
מדד תוחלת חיים
כאמור במבוא ,מחקרים הוכיחו כי תוחלת החיים גבוהה יותר בקרב אוכלוסיות או
קהילות החיות בתנאים חברתיים-כלכליים טובים מאשר בקרב אוכלוסיות חלשות.
מצב זה נכון במרבית המקרים גם בישראל :ניכר קשר ישיר בין המדד החברתי-
כלכלי של העיר (לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ובין תוחלת החיים של
תושביה (תרשים  1.)1עם זאת ,כמה ערים בישראל חורגות ממגמה זו ,ותוחלת
החיים בהן גבוהה יחסית למדד החברתי-כלכלי שלהן .ערים אלו הן בית שמש ,בני
ברק וירושלים ,והמאפיין המשותף להן הוא שיעור גבוה של חרדים באוכלוסייה
(לוח .)1
לוח  .1נתוני תושבים חרדים בערים ירושלים ,בני ברק ובית שמש2006 ,
יישוב

שיעור החרדים מכלל
האוכלוסייה ביישוב

חלקו של היישוב
בהתפלגות האוכלוסייה
החרדית
35%

ירושלים

מס'
תושבים
חרדים
225,000

31%

בני ברק

140,000

95%

22%

בית שמש

32,000

46%

5%

סה"כ

397,000

-

62%

מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :כהנר ()2009

1

בסעיף  1בנספחים מובאים תרשימים המבחינים בין גברים ונשים .אמנם בהפרדה
מגדרית מובהקות הקשר בין המדד החברתי-כלכלי לתוחלת החיים נחלשת במידת מה,
אולם הקשר נשמר ,ובקרב גברים ניכר קשר מובהק יותר – כפי שמעיד תרשים נ'1א'.
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תרשים 1

תוחלת חיים בלידה ומדד חברתי-כלכלי*
רשויות מקומיות עם מעל  50,000תושבים

-

R

2.

1.5

1.0

0.5

-

-0.5

-1.0

-1.5

* נתוני תוחלת חיים בלידה – ממוצע לשנים  ;2005–2009מדד חברתי-כלכלי – נתוני .2008
** המדד חושב על בסיס  16נתונים מהתחומים הבאים :דמוגרפיה ,השכלה וחינוך,
תעסוקה וגמלאות ורמת חיים (הכנסה כספית ,רמת מינוע ,תכונות דיור) .קו המגמה
חושב ללא ערים חרדיות.
מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד הבריאות

ממצא נוסף שקשור לנושא ,אם כי אינו עוסק בחרדים אלא בדתיים-לאומיים,
מצוי במחקרם של ) .Kark et al. (1996המחקר השווה בין שיעורי התמותה
המתוקננים 2של  11קיבוצים דתיים ו 11-קיבוצים חילוניים בין  1970ל  ,1985-ומצא
2

מדד שיעורי תמותה מתוקננים אומד את שיעור התמותה באוכלוסייה הנבדקת (על
בסיס דיווחי פטירה בשנה נתונה) לו התפ לגות הגילים באוכלוסייה זו הייתה זהה לזו של
אוכלוסיית תקן .הערכים במדד נועדו לדירוג יחסי ואין להם משמעות בפני עצמם.
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כי שיעורי התמותה בקיבוצים החילוניים היו גבוהים באופן משמעותי מאשר
בקיבוצים הדתיים .שיעור התמותה המתוקנן לגיל בקיבוצים הדתיים היה 5.67
לגברים ו 2.33-לנשים ,ובקיבוצים החילוניים –  9.96עבור גברים ו 6.34-עבור נשים.
ההבדלים בין החילונים לדתיים נמצאו מובהקים סטטיסטית עבור שני המינים,
עבור קבוצות גיל שונות ובחלוקה לתקופות זמן שונות .משמעות התוצאות היא
שנראה כי גם בקהילות סגורות ובעלות מאפיינים קהילתיים מובנים ,כמו קיבוצים,
לדת יש תפקיד בהשפעה על רמת הבריאות.
הערכה עצמית של מצב הבריאות
מדד ההערכה העצמית של מצב הבריאות אמנם אינו אמפירי כמו מדד תוחלת
החיים ,אולם הוא מעניק זווית נוספת על מצב הבריאות של אוכלוסיית ישראל.
המדד מתבסס על הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ,2012-
הכולל  7,500נשאלים (למ"ס.)2014 ,
הרוב המכריע של החרדים שהשתתפו בסקר ( 73.6אחוז) הגדירו את בריאותם
כ"טובה מאוד" ,בהשוואה ל  50-אחוז בקבוצות אוכלוסייה אחרות (לוח  .)2אפילו
כאשר נעשה תקנון לגיל האוכלוסייה (אוכלוסיית החרדים צעירה יחסית) ההבדלים
בין החרדים לקבוצות האחרות נותרו משמעותיים 64.6 :אחוז מהחרדים הגדירו
את בריאותם כ"טובה מאוד" ,בהשוואה לכ 55-עד  51אחוז בקרב דתיים,
מסורתיים וחילונים .בהתאמה ,אחוז החרדים שדיווחו על קיום בעיה בריאותית
כלשהי היה נמוך מאוד –  18.7אחוז בהשוואה לשיעורים כפולים ,ואף יותר מכך,
בקבוצות אחרות .מעניין לראות שבקרב בני דתות אחרות אין הבדלים משמעותיים
ברמות הבריאות המדווחות בין דתיים ללא-דתיים .יתרה מכך ,בשאלה לגבי קיומה
של בעיית בריאות כלשהי ניתן לראות מגמה הפוכה מאשר בקרב יהודים :דתיים
מאו ד ודתיים דיווחו על אחוז גבוה יותר של בעיות בריאותיות –  33.8אחוז ,לעומת
 25אחוז בקרב לא כל כך דתיים ו 28.2-אחוז בקרב לא-דתיים.
חשוב לציין כי ייתכן שהדיווח החיובי יחסית של מצב הבריאות בקרב חרדים
נובע גם מנורמה חברתית שלפיה לא נהוג להתלונן ,ובוודאי לא "להוציא את
הכביסה המלוכלכת החוצה" ,היינו לסקר חילוני .ככלל ,מדידה על פי דיווח עצמי
תמיד טומנת בחובה בעייתיות מסוימת ,כי המדד מייצג תפיסה סובייקטיבית
שמושפעת גם מגורמים כמו נורמות חברתיות ,ולכן חברות בעלות מאפיינים
מסוימים (כמו החברה החרדית) יכולות לסבול מהטיה משמעותית בדיווח .כדי
להתמודד עם בעייתיות זו ,נערכה השוואה בין נתוני הדיווח העצמי (סובייקטיבי)
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ובין שיעורי פטירה מתוקננים לגיל (מדד בריאות אובייקטיבי) .בהשוואה זו נמצאה
רמה גבוהה של התאמה סטטיסטי ת בין מדידת הבריאות הסובייקטיבית למדידה
3
האובייקטיבית.
לוח  .2הערכה עצמית של מצב הבריאות לפי דת ורמת דתיות
כאחוז מכלל הקבוצה2012 ,

הערכה עצמית של מצב הבריאות

דת ורמת דתיות
טוב
מאוד
יהודים
חרדים
דתיים
מסורתיים
לא דתיים,
חילונים
בני דתות אחרות
דתיים מאוד
ודתיים
לא כל כך
דתיים
לא דתיים

טוב

לא כל
כך טוב

טוב
בכלל
לא טוב מאוד
(מתוקנן
לפי גיל)

דיווחו על
בעיה
בריאותית
או פיזית

73.6%
52.9%
48.0%
52.9%

20.4%
31.9%
31.5%
34.0%

5.3%
10.1%
14.1%
9.1%

4.9%
6.3%
3.7%

64.6%
55.1%
51.2%
54.2%

18.7%
35.4%
39.4%
33.7%

54.1%

21.7%

17.6%

6.7%

51.2%

33.8%

60.3%

24.8%

10.3%

4.6%

50.7%

25.0%

56.4%

26.2%

12.3%

5.2%

48.5%

28.2%

מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :הסקר החברתי של הלמ"ס

3

בין המדדים נערכה קורלציה ברמת הקבוצה ( 16קבוצות – לפי נפה גיאוגרפית).
הקורלציה בין המשתנה "מצב הבריאות" ובין "שיעור תמותה מתוקנן לגיל" ברמת
הנפה עמדה על  .(p-value=0.002) -0.707הקורלציה בין "אין בעיה בריאותית" ובין
"שיעור תמותה מתוקנן לגיל" ברמת הנפה הייתה .(p-value=0.014) -0.600
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 .2הקשר בין בריאות להון חברתי
ההגדרה הבסיסית של הון חברתי שהוצעה אצל Putnam, Leonardy, and Nannety
) (1993היא " :מאפיינים של ארגון חברתי כמו אמון ,נורמות ורשתות חברתיות,

אשר יכולים לשפר את יעילות החברה על ידי הקלה על פעולות מתואמות" .בספרות
יש הגדרות נוספות להון חברתי ,ולרוב הן כוללות מרכיבים כמו אמון ,מעורבות
אזרחית ואינטגרציה חברתית הנוצרים בין חברים בקהילה או רשת חברתית
מסוימת.
המחקרים בנושא מבחינים בין הון חברתי אינדיבידואלי להון חברתי קהילתי.
הון חברתי אינדיבידואלי ( )ISCהוא רמת האמון שיש לפרט בסביבתו ,למשל ,עד
כמה אדם סומך על השכנים שלו .הון חברתי קהילתי ) (CSCהוא ההון החברתי
שיש בקהילה .מדד אפשרי לכך הוא מספר הארגונים בקהילה (למשל ארגוני דת,
ארגונים אזרחיים ואיגודי עובדים) .ההנחה היא שגם אדם שאינו משתתף באופן
פעיל בארגונים נהנה מההון החברתי בסביבתו ומושפע ממנו .הנטייה במחקר כיום
היא להתמקד בהון חברתי קהילתי ( .)Scheffler and Brown, 2008בפרק זה נמדדו
בעיקר משתנים של פעילות חברתית וקשר קרוב עם הסביבה ,כלומר מדדים
אינדיבידואליים ,אך במידה מסוימת הם מייצגים גם הון חברתי קהילתי.
מחקרים קודמים הבחינו גם בין הון חברתי מגשר להון חברתי מלכד :הון
חברתי מגשר ) (Bridgingעוסק ברשת החברתית של הפרט ,או בקשרים בין קבוצות.
הון חברתי מלכד ) (Bondingעוסק בקשרים החברתיים הפנימיים בתוך ארגון או
קבוצה ,כלומר מה שמביא ללכידות הקבוצה ולהשגת מטרות משותפות ( Kim et al.,
 .)2006במחקר זה המיקוד הוא בהון חברתי מלכד.
בתחום בריאות הציבור יש הסכמה נרחבת למדי על כך שהון חברתי משפיע על
רמת הבריאות ( ;Wolf and Bruhn, 1993; Veenstra, 2002; Klinenberg, 2003
Szreter and Woolcock, 2004; Kim, Subramanian, and Kawachi, 2006; Ronconi,
 .)Brown, and Scheffler, 2012; Folland and Rocco, 2013לקשר זה הוצעו הסברים

שונים( :א) הון חברתי מאפשר לאנשים לרכוש ידע לגבי התנהגות מקדמת בריאות;
(ב) הון חברתי יכול לספק תמיכה פסיכו-סוציאלית שמפחיתה מתחים ,ובכך
מיטיבה את מצב בריאותו של האדם; (ג) באמצעות הון חברתי אפשר לארגן פעילות
פוליטית למען השגת משאבים לקהילה והרחבת שירותי הבריאות הניתנים לה; (ד)
לנורמות חברתיות עשויה להיות השפעה על התנהגות בריאה יותר; (ה) ייתכן קשר
בין הון חברתי לארגונים המקדמים התנהגות בריאה ( ;Miller et al., 2006
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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
זמינ ות שירותים רפואיים גבוהה יותר בקרב קהילות הנהנות מהון חברתי גבוה
( .)Scheffler et al., 2007הספרות בנושא מציעה כי הון חברתי יכול למתן את
ההשפעה השלילית של תנאים חברתיים-כלכליים נמוכים על מצב הבריאות
) Scheffler et al. (2007) .(Scheffler et al., 2007; Scheffler et al., 2008בחנו את
הקשר בין הון חברתי לבריאות הנפש ,ו מצאו כי ההון החברתי קשור באופן שלילי
למתח פסיכולוגי בקרב משפחות שהכנסתן נמוכה מהממוצע ,משמע :ההון החברתי
מפחית מתח בקרב עניים .לא נמצא אפקט כזה עבור הקבוצה שהכנסתה מעל
החציון .לאור זאת ,החוקרים טענו כי מעל רמה מסוימת של הכנסה ,תוספת של הון
חברתי כבר לא משנה את מצב בריאות הנפש .גם במחקר שבחן את הקשר בין הון
חברתי למצב הבריאות בקרב חולים במחלות כליליות (הקשורות לעורקי הלב)
נמצא כי להון החברתי הייתה השפעה רק אצל בעלי הכנסה נמוכה מהחציון – עלייה
של יחידה במדד ההון החברתי הביאה לירידה של  9אחוזים בתחלואה .עבור
הקבוצה בעלת הכנסה גבוהה מהחציון לא נמצאה כל השפעה להון החברתי
(.)Scheffler et al., 2008
כמו כן ,מחקרים רבים מצאו שלדת יש השפעה חיובית על הבריאות ( Jenkins,
1971; Comstock and Partridge, 1972; Jarvis and Northcott, 1987; Levin and
Schiller, 1987; Levin and Vanderpool, 1987; Byrd, 1988; Troyer, 1988; Levin
 Levin (1994( .)and Vanderpool, 1989הציע כמה הסברים להשפעה חיובית זו:

התנהגות מקדמת בריאות בקרב דתיים ,מאפיינים סביבתיים וגנטיים ,מאפיינים
פסיכו -סוציאליים ,ותחושת ביטחון ושלווה שמקנים האמונה והטקסים הדתיים.
גם ( Scheffler and Brown (2008העלו את הטענה כי עצם הגישה הדתית ,המאמינה
כי מטרת האדם אינה הנאה אלא לשרת מטרה גדולה יותר ,תורמת לשמירה על
הבריאות .עם זאת ,לא ניתן להוכיח קשר סיבתי בין דת לבריאות.
גם ) ,Kark et al. (1996שכאמור ערכו את מחקרם בקיבוצים בישראל ,הסיקו
שהשתייכות לקבוצה דתית מהווה גורם מגן מפני תמותה בטרם עת .אחת ההשערות
של החוקרים הייתה כי דרך חיים דתית מפחיתה מתחים באמצעות כמה גורמים:
(א) תפיסת עולם קוהרנטית ותחושת השתייכות לקהילה ,המביאה למצב של רווחה
נפשית .לטענת החוקרים ,הטקסים הדתיים – למשל התפילות היומיות – מחזקים
את תחושת הקולקטיביות אפילו יותר מאשר בקיבוץ חילוני; (ב) רוגע שנוצר
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בעקבות תפילה; (ג) אמונה בכוח חיצוני; (ד) התנהגות חזרתית (טקסים) שמפחיתה
מצב של סימני שאלה .גם לדגש על מנוחה בשבת עשוי להיות חלק בכך; (ה) יציבות
של קשרי נישואים.
חיזוק לקשר בין הון חברתי לבריאות בקרב חרדים ,בדגש על הפן החומרי ,מצוי
במחקר שנערך בבתי חולים בירושלים (רוזן ואחרים .)2006 ,במחקר נמצא שתושבי
השכונות החרדיות הרבו להשתמש בשירותי בריאות פרטיים ,למרות התנאים
החברתיים-כלכליים הנמוכים המאפיינים אותם .החוקרים הציעו שני הסברים
אפשריים לתופעה :ראשית ,קיומם של ארגוני עזרה הדדית (גמ"חים) ,אשר מכסים
את העלויות הגבוהות של שירותי רפואה פרטיים ,שנית ,בקרב החרדים יש נורמה
תרבותית התומכת בתשלום עבור שירותי רפואה ,גם כאשר הם יקרים.
ניתן לטעון כי הבריאות הטובה יחסית של החרדים נובעת מגורמים אחרים
מלבד הון חברתי ,ל משל ,זמינות גבוהה יותר של שירותי בריאות או התנהגויות
מקדמות בריאות .אין בנמצא נתונים לגבי זמינות שירותי בריאות בחלוקה לפי
אוכלוסיות ,אך מכיוון שחלק גדול מהחרדים מגיעים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך,
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
(משרד הבריאות .)2013 ,ניתוח רב-משתני באותו מחקר מצא שההסתברות
להשמנת יתר בקרב דתיים היה גבוה ב 60-אחוז מאשר בקרב חילונים .כמו כן,
נמצא במחקר קש ר הפוך בין רמת דתיות להיקף הצריכה של פירות וירקות .ייתכן
שההסבר לממצאים אלו נעוץ ברמת ההכנסה הנמוכה באוכלוסייה החרדית ,שאינה
מאפשרת רכישת מזון יקר יחסית ,או במודעות נמוכה יחסית לצורך בתזונה בריאה
ומגוונת.

 .3מאפייני הקהילה החרדית בישראל
האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כ  750,000-איש ,ומהווה כ 9.5-אחוזים
מהאוכלוסייה בישראל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2012 ,
החרדים גרים לרוב בערים חרדיות לגמרי או בשכונות נפרדות בערים מעורבות,
ש בהן יש "חצרות" חרדיות שונות .החברה החרדית היא קבוצת מיעוט בחברה
הישראלית ,ולפי מחקרים שעסקו בנושא ,היא מאופיינת בחוויה מתמשכת של איום
מצד החברה הסובבת ובצורך מתמיד להגיב לאיום ולהתגונן מפניו .התגוננות זו
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מתבטאת בהתבדלות מהחברה על ידי הקמת מערכות חברתיות נפרדות בתחומי
החיים השונים (קפלן וסיון .)2003 ,החצר החרדית היא חברה בתוך חברה ,מעין
אוטונומיה המספקת לחבריה את רוב צורכי החיים .כאשר אישה יולדת ,למשל,
חבורת נשים תבוא לבשל לה ולסייע לה בשבועות הראשונים ,ויש ארגונים העוסקים
בביקור ובסיוע לחולים .לפי לוי ( ,)1998בחסידויות – המאופיינות במבנה קהילתי
במיוחד – כל החסידים נהנים משירותי הקהילה ,הכוללים למשל "חדר" לפעוטות,
וכל מערכת החינוך היא בבעלות החסידות .הקהילה גם מציעה לחסיד מגורים ,ויש
לה אפילו חלקה מיוחדת בבית הקברות .גם הצרכים היום -יומיים מקבלים מענה
בתוך הקהילה ,וכך למשל לחסידויות שונות יש צרכניות מטעמן המופעלות על ידן
ומוכרות מוצרים זולים על ידי חיסכון בעלויות וסבסוד של הקהילה.
המאפיינים הדמוגרפיים ,הכלכליים והחברתיים של חרדים שונים במובהק
מיתר האוכלוסייה כמעט בכל תחום (לוח  .)3הגיל הממוצע בקרב חרדים הוא
 , 20.43בעוד שהממוצע בשאר האוכלוסייה היהודית הוא  85.1 .35.61אחוז
מהחרדים נשואים ,לעומת  60אחוז מקרב שאר האוכלוסייה היהודית .מספר
הילדים הממוצע למשפחה חרדית עומד על  ,3.86בהשוואה לממוצע של  1.99בקרב
שאר האוכלוסייה היהודית.
רבים מהחרדים הם בעלי השכלה פורמלית מעטה :רק ל 19.6-אחוז מהם יש
השכלה אקדמית ,בהשוואה ל 41.8-אחוז בקרב שאר האוכלוסייה היהודית .שיעור
ההשתתפות של חרדים בשוק העבודה גם הוא נמוך יחסית –  61.6אחוז ,בהשוואה
ל  71.4-אחוז בקרב שאר האוכלוסייה היהודית.
ההכנסה הכוללת הממוצעת נטו של חרדים היא כ  7,500-שקלים למשק בית,
לעומת הכנסה של כ 11,700-שקלים בשאר האוכלוסייה היהודית .מקור הכנסה
משמעותי במשק הבית החרדי הוא משכורת האישה .בשנים האחרונות יש יותר
גברים חרדים שיוצאים לעבודה ,אך היקף התופעה קטן יחסית ונשים הן עדיין
המפרנסות העיקריות (קפלן .)2007 ,נוסף לכך ,בחברה החרדית נפוצה במיוחד
תופעת הכלכלה השחורה ,כלומר עבודה או אפילו עסקים הפועלים ללא דיווח על
הכנסות וללא תשלומי מסים .הסיבה העיקרית לעבודה בשחור בחברה החרדית
אינה הימנעות ממסים ,אלא חשש מאובדן קצבאות והטבות הניתנות לאברכים
ומביטול הפטור משירות צבאי ,המותנה בלימוד בישיבה (לוין ;2009 ,משרד
התמ"ת ;2010 ,כהנר ואחרים .) 2012 ,אין נתונים לגבי היקף העבודה בשחור בקרב
חרדים ,אך ההערכה היא כי מדובר בהיקף גבוה (משרד התמ"ת .)2010 ,שיעור גבוה
מהחרדים מועסקים בתוך הקהילה ,במקומות עבודה שיש בהם דומיננטיות של
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עובדים חרדים .דבר זה מאפשר להם להתגבר על מגבלות ההשכלה ולעבוד בסביבה
התואמת את אורח חייהם (סופר -פורמן.)2012 ,
גודלו של התא המשפחתי החרדי ,בצירוף ההכנסה הנמוכה יחסית ,מחייב את
המשפחה החרדית הממוצעת להצטמצם ולהישען על מוסדות רווחה ותמיכה .מפעלי
העזרה ההדדית החרדיים כוללים קופות צדקה ,גמ"חים ,בתי תמחוי ועוד .נוסף
לכך ,יש מלגות ממוסדות הלימוד וגם תמיכות ומענקים ממשלתיים ,כמו הבטחת
הכנסה וקצבאות ילדים ועוד (כהן ;2005 ,גוטליב ;2007 ,סופר-פורמן ;2007 ,מרכז
טאוב ;2010 ,כהנר ואחרים.)2012 ,
לוח  .3מאפיינים דמוגרפיים ,כלכליים וחברתיים של האוכלוסייה היהודית,
חרדים ולא-חרדים*2012 ,
גיל ממוצע

חרדים
20.43

יהודים שאינם חרדים
35.61

שיעור הפרטים הנשואים

85.1%

60.0%

3.86

1.99

למדו במוסד אקדמי

19.6%

41.8%

שיעור השתתפות
בשוק העבודה

61.6%

71.4%

צפיפות דיור :יותר מ2-
נפשות לחדר בבית
שיעור בעלות על מכונית

25.8%

2.1%

37.7%

74.4%

הכנסה חודשית (נטו)
למשק בית

 7,506ש"ח

 11,698ש"ח

תרמו כסף לצדקה
בשנה האחרונה

88.0%

66.1%

שירתו בצבא

20.3%

65.3%

מספר ילדים ממוצע למשפחה

* עבור פרטים בני  20ויותר (למעט ממוצע הגיל).
מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :הסקר החברתי וסקר ההכנסות של הלמ"ס
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הרפורמה שיזם נתניהו ב – 2003-שכללה קיצוץ חד בקצבאות הרווחה ,וביניהן
קצבת הילדים – פגעה בכלכלת המשפחות החרדיות .גם המשבר הכלכלי הגלובלי ב-
 2008צמצם את התרומות מחו"ל ,ובכלל זה את הכסף המיועד להחזקת אברכים
לומדי תורה .אברכים רבים איבדו את המלגות שפרנסו אותם וחלק מהכוללים אף
נסגרו .תהליכים אלו הביאו לכך שחרדים רבים יצאו ללמוד ולעבוד .בעשור האחרון
מתפתח מעמד ביניים חרדי ,הדומה במאפייניו לקהילות החרדיות בארצות הברית,
קנדה ומערב אירופה – משכילים ,בעלי מקצועות מודרניים ,אשר עובדים במקומות
עבודה מעורבים ושיעורי הילודה בקרבם נמוכים יותר .חרדים אלו הם בעלי זיקה
גם לתרבות החילונית ,אך שומרים על התנהלות קהילתית חרדית (זיכרמן וכהנר,
.)2012

 .4הון חברתי בקרב חרדים
מעורבות דתית זוהתה במחקר כמרכיב חשוב של הון חברתי ( .)Putnam, 2000ואכן,
מ ממצאי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי החרדים
מפגינים רמה גבוהה של שביעות רצון מאספקטים שונים בחייהם ,המייצגים במידה
מסוימת רמה גבוהה של הון חברתי (לוח  .)4אחוזים גבוהים יחסית מהחרדים
הצהירו כי הם מרוצים מאוד מהקשר עם בני המשפחה 80.2 :אחוז לעומת 62.7
אחוז ומטה בקבוצות האחרות .אחוז גבוה מהחרדים דיווחו על מפגשים עם חברים
בתדירות יום-יומית או כמעט יום-יומית –  57אחוז ,בהשוואה ל 49-עד  52אחוז
בקבוצות האחרות.
בהתאם לממצאים אלו ,חרדים מדווחים על שיעור נמוך יחסית של תחושות
בדידות .רק  11.4אחוז מהחרדים דיווחו שחשו בדידות ,לעומת שיעורים העומדים
על פי שניים לפחות בקרב הקבוצות האחרות .בתחום זה ,בדומה לדיווחים
העצמיים על רמת הבריאות ,העלייה בשביעות הרצון עם רמת הדתיות אינה קיימת
בקרב לא-יהודים .בקבוצה זו  37.7אחוז מבין הנבחנים שהגדירו את עצמם דתיים
מאוד או דתיים חשו בדידות – יותר מאשר הלא כל כך דתיים ( 30.7אחוז) והלא-
דתיים ( 30אחוז).
בקרב החרדים מתקיים מאפיין נוסף של הון חברתי גבוה – שיעור גבוה של
התנדבות 43.4 .אחוז מהחרדים מדווחים על מעורבות בפעילות התנדבותית,
בהשוואה ל 32.2-אחוז או פחות בקרב הקבוצות האחרות.

68.7
62.1
67.4

26.3
32.0
28.2

16.4
32.5
32.7
34.1

83.1
86.3
91.0

93.1
88.9
89.8
94.9

מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בני דתות אחרות
דתיים מאוד ודתיים
לא כל כך דתיים
לא דתיים

יהודים
חרדים
דתיים
מסורתיים
לא דתיים ,חילונים
80.2
62.7
62.1
60.0

מרוצים
מאוד

מרוצים

מרוצים מהקשר עם
בני משפחה
(כאחוז מסה"כ)

יש להם
חברים
(כאחוז
מסה"כ)

לוח  .4משתנים המייצגים הון חברתי לפי רמת דתיות2012 ,

29.9
39.2
42.3

57.0
49.3
50.4
51.5

כל יום או
כמעט כל יום

41.0
37.3
38.4

31.4
35.1
36.0
36.8

פעם או
פעמיים
בשבוע

29.1
23.5
19.3

10.9
15.3
13.2
11.4

37.7
30.7
30.0

11.4
25.9
27.7
24.5

-

פעמיים
בחודש או
פחות

43.4
32.2
17.4
20.8

תדירות מפגשים או שיחות טלפון
עם חברים (כאחוז מבעלי החברים)

חשים
בדידות
(כאחוז
מסה"כ)

עסקו
בפעילות
התנדבותית
(כאחוז
מסה"כ)
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 .5תוצאות הבדיקה
בסעיפים הקודמים הוצגו שלוש עובדות( :א) בריאותם של החרדים טובה יחסית
(לפי מדדי תוחלת חיים ודיווח עצמי); (ב) ההון החברתי בקרב חרדים גבוה יחסית;
(ג) בין הון חברתי גבוה למדדי בריאות מתקיים קשר חיובי .על סמך נקודות אלו,
סעיף זה יב חן את ההשערה המרכזית של המחקר :בריאותם הטובה יחסית של
החרדים קשורה להון חברתי גבוה ,במובן זה שהון חברתי הוא גורם מתווך בין
חרדיות ו בין מצב בריאות .כפי שנדון לעיל ,יש נטייה בספרות לראות בקשר זה
סיבתיות :הון חברתי משפיע על בריאות .עם זאת ,הקשר הסיבתי אינו מובן מאליו
ולא הוכח – בעיקר נוכח האלמנטים הפסיכולוגיים הקשורים לנושא ,אשר השפעתם
על בריאות גופנית אינה מובנת לחלוטין .פחות ברור מאליו הוא הקשר הסיבתי בין
חרדיות והון חברתי ; אפשר שגורמים אחרים תורמים גם לחרדיות וגם להון
4
חברתי.
הבחינה נערכה בעזרת רגרסיה לוגיסטית שבה המשתנה התלוי היה הערכה
עצמית של מצב הבריאות ,כפי שדווח בסקר החברתי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ב( 2012-למ"ס .)2014 ,שתי משוואות הרגרסיה במחקר נערכו עבור
שני משתנים תלויים או מוסברים" :מצב בריאות טוב מאוד" ו"אין בעיה
בריאותית" (ההנחה היא שהתשובה השנייה היא אובייקטיבית יותר) ,ובמילים
אחרות :נבחנה ההסתברות לכך שנבדק בסקר החברתי של הלמ"ס ידווח על "מצב
בריאות טוב מאוד" (לוח נ' 1בנספחים) או "אין בעיה בריאותית" (לוח נ'2
בנספחים) .אף שצורת האומדן ברגרסיה מצביעה על כיוון של סיבתיות בין
המשתנים ,אין להסיק את קיום הסיבתיות כמובן מאליו.
המודל הראשון אמד את הקשר בין המשתנים המייצגים רמת דתיות על הדיווח
לגבי מצב הבריאות ,כאשר משתנים אחרים מוחזקים קבועים (עבור האוכלוסייה
היהודית בלבד) ,והמודל השני – את הקשר בין המשתנים המייצגים הון חברתי על
דיווחי הבריאות .ההנחה בבסיס גישה זו היא שאם אכן הון חברתי הוא מאפיין של
דתיות או חרדיות ,רמת הקשר בין משתני הון חברתי ובין משתני דתיות למשתנה
התלוי תהיה דומה .הקבוצה שהשיבה "רמת בריאות טובה" הוצאה מהניתוח כדי

4

במחקר המשך תיבחן סוגיית הבחירה ב"חרדיות" .בשלב זה ההשערה היא שמרבית
החרדים נולדו להורים חרדים – לפי נתוני הסקר 70.3 ,אחוז מהחרדים היו חרדים גם
בגיל  – 15ולאור זאת ,החרדיות היא לרוב אינה עניין של בחירה ,וההון החברתי נגזר
מהחרדיות ודפוסי החיים שלה.
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לחזק את מהימנות האומדן על ידי הוצאת קבוצת ביניים ,העלולה לייצג "תחום
אפור" בתשובות (הכללת קבוצה זו בניתוח מחזקת את התוצאות עוד יותר).
בסיס הנתונים המקורי כולל אוכלוסייה של  7,500נבדקים בני  20ומעלה.
מבסיס הנתונים הוצאו ,כאמור ,נשאלים שהשיבו כי מצב בריאותם טוב ,כמו גם
נשאלים מהאוכלוסייה הלא-יהודית ותצפיות חלקיות ,כך שבסיס הנתונים ששימש
לעריכת הרגרסיות כלל  3,119תצפיות.
כאמור ,תוצאות הרגרסיה המלאות מדווחות בלוחות נ' 1ונ' 2בנספחים .להלן
יובאו ניתוחים של התוצאות.
לגיל המרואיין יש כצפוי השפעה שלילית על הדיווח לגבי מצב הבריאות :אנשים
מבוגרים יותר מדווחים על בריאות טובה פחות .לנישואים יש מקדם חיובי
ברגרסיה "אין בעיה בריאותית" ,משמע בקרב נשואים ההסתברות לסבול מבעיה
בריאותית נמוכה יותר .עם זאת ,לא נמצאה השפעה מובהקת של נישואים על
משתנה התחושה "בריאות טובה מאוד" .נישואים הם ביטוי ברור של הון חברתי
גבוה ,לעומת המצבים המשפחתיים האחרים .מעניין לראות שההשפעה כאן
מתבטאת בתשובה הנחשבת לדיווח אובייקטיבי יותר" :אין בעיות בריאותיות".
לרמה חברתית-כלכלית גבוהה יותר ,המתבטאת למשל בהשכלה ובהכנסה גבוהות
יותר ,יש השפעה חיובית ,כמצופה ,על שני משתני הבריאות ( .(Grossman, 1972גם
השתתפות בשוק העבודה קשורה באופן חיובי לרמת הבריאות בשתי הרגרסיות .עם
זאת ,קשה לומר מה כיוון הקשר הסיבתי ,בהתחשב בהשפעה שיש למצב הבריאות
על היכולת להשתתף בשוק העבודה.
ההשפעה השלילית של מספר המפרנסים במשק הבית יכולה גם היא להצביע על
סיבתיות הפוכה :ירידה בהכנסה עקב בעיה בריאותית של הנבדק יכולה לכפות על
בני משפחה אחרים השתתפות בשוק העבודה .כלומר ,השתתפות בשוק העבודה היא
חלופה במצב שבו אין למשפחה לחיסכון ).(Mincer, 1962
בהתאם להשערת המחקר ,לחרדיות יש קשר מובהק וחיובי עם משתני
הבריאות .כמו כן ,לרוב המשתנים המייצגים הון חברתי יש קשר חיובי ומובהק עם
שני משתני הבריאות; תחושת בדידות מעטה ,סיפוק מקשרים עם משפחה ושכנים
ופעילות התנדבותית – כל אלו קשורים לדיווח על בריאות טובה מאוד ועל היעדר
בעיה בריאותית .יותר מכך ,החלפה של משתני הדתיות (המודל הראשון) במשתני
ההון החברתי (המודל השני) לא משנה את כיוון הקשר של המשתנים הבלתי תלויים
האחרים עם משתני הבריאות ,ואף לא את מובהקותם.
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ממצא זה ,לצד הנתונים המוצגים בלוחות נ' 1ו -נ' ,2תומכים בהשערה שלחרדים
בישראל יש הון חברתי ותפיסת בריאות טובה ,אשר תורמים לאריכות חיים.

 .6סיכום
הממצאים לגבי בריאותם של החרדים בישראל ,שרמתה טובה יותר מהצפוי ביחס
למדד החברתי-כלכלי שהם שייכים אליו ,מספקים חיזוק נוסף לסברה כי יש קשר
חיובי בין הון חברתי גבוה ובין בריאות טובה .ההשפעה מתרחשת בעיקר דרך
תמיכה פסיכו -סוציאלית ,המפחיתה מתח נפשי ,ובאמצעות עזרה קהילתית .לא
נראה שבקרב החרדים יש זמינות גבוהה יותר של שירותי רפואה או ארגונים
הפועלים בתחום ,העשויים להסביר את הבריאות הטובה יחסית – ההפך הוא הנכון.
עם זאת ,נושאים אלו יכולים לשמש בסיס למחקר המשך.
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נספחים
א .תרשימים
תרשימים נ'1א' ונ'1ב' מציגים את הקשר בין תוחלת החיים למצב כלכלי-חברתי
(כמו בתרשים  1לעיל) לפי חלוקה מגדרית (המידע לפי מגדר לא היה זמין עבור כל
הרשויות המוצגות בתרשים  .)1בקרב הנשים הקשר שנמצא בקרב כלל האוכלוסייה
נשמר ,אולם נראה כי הוא נחלש במידת-מה .בקרב גברים ניכר קשר מובהק יותר.
נתון זה מחזק את הטענה לגבי השפעת הון חברתי על הבריאות ,מכיוון שגברים
משתתפים יותר בפעילויות ציבוריות ,כמו תפילות ,ולכן עשויים להיות מושפעים
במידה רבה יותר מיתרונות ההון החברתי.

תרשים נ'1א'

תוחלת חיים בלידה ומדד חברתי-כלכלי* – גברים
רשויות מקומיות עם מעל  50,000תושבים

-

-

-

* נתוני תוחלת חיים בלידה – ממוצע לשנים  ;2005–2009מדד חברתי-כלכלי – נתוני .2008
** המדד חושב על בסיס  16נתונים מהתחומים הבאים :דמוגרפיה ,השכלה וחינוך ,תעסוקה
וגמלאות ורמת חיים (הכנסה כספית ,רמת מינוע ,תכונות דיור) ,בערים שיש עבורן נתונים
נפרדים לגברים ולנשים .קו המגמה חושב ללא הערים ששיעור החרדים בהן גבוה.
מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות
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תרשים נ'1ב'

תוחלת חיים בלידה ומדד חברתי-כלכלי* – נשים
רשויות מקומיות עם מעל  50,000תושבים

-

-

-

-

* נתוני תוחלת חיים בלידה – ממוצע לשנים  ;2005–2009מדד חברתי-כלכלי – נתוני .2008
** המדד חושב על בסיס  16נתונים מהתחומים הבאים :דמוגרפיה ,השכלה וחינוך ,תעסוקה
וגמלאות ורמת חיים (הכנסה כספית ,רמת מינוע ,תכונות דיור) ,בערים שיש עבורן נתונים
נפרדים לגברים ולנשים .קו המגמה חושב ללא הערים ששיעור החרדים בהן גבוה.
מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד הבריאות

ב .פירוט תוצאות הרגרסיה שנסקרה בסעיף 5
המודל הסטטיסטי:
א𝐻𝑆 = 𝛼1 + 𝛼2 ∙ 𝑅 + 𝛼3 ∙ 𝑆 + 𝛼4 ∙ 𝑋 + 𝜀 .
ב𝐻𝑆 = 𝛼1 + 𝛼2 ∙ 𝐾 + 𝛼3 ∙ 𝑆 + 𝛼4 ∙ 𝑋 + 𝜀 .
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= HS
מודל א' :מצב בריאות טוב מאוד =  ,1אחרת = 0
מודל ב' :אין בעיית בריאות =  ,1יש בעיה = 0
 = Rמשתני דמי :מסורתי (= ,1אחרת =  ,)0דתי (= ,1אחרת = ,)0
חרדי (= ,1אחרת =  ,)0לא דתי (=)0
 = Kוקטור של משתנים המייצגים הון חברתי
 = Sוקטור של מדדים סוציו-אקונומיים (הכנסת משק הבית ,חינוך ,מספר
מפרנסים ,השתתפות בשוק העבודה)
 = Xוקטור של משתנים דמוגרפיים (גיל ,מין ,מצב משפחתי)
לוח נ' .1השפעות של משתנים בתחומי דת ,דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח
על "בריאות טובה מאוד" בסקר החברתי (המשך בעמ' הבא)
אפקטים שוליים (בסוגריים :תוצאות מבחן )z

משתנה בלתי תלוי –
מודל דתיות
גיל

משתנה בלתי תלוי –
מקדם
מודל הון חברתי
משתנים דמוגרפיים
גיל
***-0.007
()-24.49

מקדם

***-0.007
()-25.50

מין המרואיין (זכר=)1

0.011

מין המרואיין (זכר=)1

0.015

מצב משפחתי (נשוי=)1

-0.004

מצב משפחתי (נשוי=)1

-0.011

()1.12

()-0.34

השכלה 1-10 :שנים (=)1

משתנים חברתיים-כלכליים
השכלה 1-10 :שנים (=)1
0.133

השכלה +11 :שנים (=)1

**0.201

השכלה +11 :שנים (=)1

השתתפות בשוק העבודה
(=)1
מס' מפרנסים

***0.078

()1.60

()2.43

()6.23

*-0.013

השתתפות בשוק העבודה
(=)1
מס' מפרנסים

()-1.94

הכנסת משק הבית נטו

***0.00001
()11.78

הכנסת משק הבית נטו

()1.56

()-0.96

*0.135
()1.69

**0.194
()2.45

***0.072
()5.76

**-0.015
()-2.29

***0.00001
()9.84
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לוח נ' .1השפעות של משתנים בתחומי דת ,דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח
על "בריאות טובה מאוד" בסקר החברתי (המשך מעמ' קודם)
אפקטים שוליים (בסוגריים :תוצאות מבחן )z

משתנה בלתי תלוי –
מודל דתיות
משתני דתיות (לא דתי=)0
מסורתי (=)1

מקדם

-0.012
()-0.87

דתי (=)1

חרדי (=)1

0.024
()1.39

***0.101
()4.86

מקדם

משתנה בלתי תלוי –
מודל הון חברתי
אינדיקטורים להון חברתי
***0.054
תחושת בדידות:
אף פעם (=)1
()5.24
0.015

מדבר עם
חברים/משפחה על
בסיס יומי (=)1

()1.16

מדבר עם
חברים/משפחה 1-2
פעמים בשבוע (=)1
מרוצה מאוד מקשר
עם משפחה (=)1
מרוצה מקשר
עם משפחה (=)1
עוסק בפעילות
התנדבותית
מרוצה מאוד מקשר
עם שכנים (=)1

0.006
()0.49

***0.067
()3.46

*0.038
()1.89

***0.056
()4.23

***0.063
()4.06

מספר תצפיות

3,119

מרוצה מקשר
עם שכנים (=)1
מספר תצפיות

3,119

Pseudo R2

0.5291

Pseudo R2

0.5518

Ln chi2

1,851.53

Ln chi2

1,931.17

*מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של .10%
**מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של .5%
***מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של 1%
מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב

0.021
()1.56
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לוח נ' .2השפעות של משתנים בתחומי דת ,דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח
"אין בעיה בריאותית" בסקר החברתי (המשך בעמ' הבא)
אפקטים שוליים (בסוגריים :תוצאות מבחן )z

משתנה בלתי תלוי –
מודל דתיות
גיל

מקדם משתנה בלתי תלוי–
מודל הון חברתי
משתנים דמוגרפיים
*** -0.009גיל
()-22.54

מין המרואיין (זכר=)1

-0.012

מצב משפחתי (נשוי=)1

מין המרואיין (זכר=)1
מצב משפחתי (נשוי=)1

()1.87

()1.50

השכלה +11 :שנים (=)1
השתתפות בשוק העבודה
(=)1
מס' מפרנסים

()6.43

*-0.017

הכנסת משק הבית נטו

**0.034

**0.153

השכלה +11 :שנים (=)1

**0.208
()2.07

השתתפות בשוק העבודה
(=)1
מס' מפרנסים

()-1.92

***0.00001

()-0.60

()1.49

()2.12

***0.110

-0.008

()2.24

משתנים חברתיים -כלכליים
 0.152השכלה 1-10 :שנים (=)1
השכלה 1-10 :שנים (=)1
**0.211

***-0.009
()-23.71

()-0.89

*0.029

מקדם

***0.100
()5.88

**-0.022
()-2.55

הכנסת משק הבית נטו

***0.00001
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לוח נ' .2השפעות של משתנים בתחומי דת ,דמוגרפיה והון חברתי על הסיכוי לדווח
"אין בעיה בריאותית" בסקר החברתי (המשך מעמ' קודם)
אפקטים שוליים

משתני דתיות (לא דתי=)0
מסורתי (=)1

-0.014
()-0.73

דתי (=)1

אינדיקטורים להון חברתי
תחושת בדידות :אף פעם (=)1

0.028

מדבר עם חברים/משפחה
על בסיס יומי (=)1
מדבר עם חברים/משפחה
 1-2פעמים בשבוע (=)1

–

–

–

–

מרוצה מאוד מקשר
עם משפחה )=(1
מרוצה מקשר
עם משפחה )=(1
עוסק בפעילות התנדבותית

–

–

מרוצה מאוד מקשר
עם שכנים )=(1

–

–

מרוצה מקשר

חרדי (=)1

()1.23

***0.159
()5.86

–

עם שכנים )=(1

***0.059
()4.37

0.014
()0.75

0.005
()0.29

***0.082
()2.88

*0.052
()1.79

**0.032
()1.99

***0.067
()3.35

**0.043
()2.34

מספר תצפיות

3,119

מספר תצפיות

3,119

Pseudo R2

0.3312

Pseudo R2

0.3356

Ln chi2

1,292.57

Ln chi2

1,309.80

* מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של .10%
** מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של .5%
*** מובהק סטטיסטית ברמת מובהקות של 1%
מקור :דב צ'רניחובסקי וחן שרוני ,מרכז טאוב
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 .Vחינוך

הסללה בחינוך התיכוני בישראל
כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש



תקציר
הוויכוח בישראל על מקומם ותפקידם של הסללה בכלל ,ושל החינוך
המקצועי/טכנולוגי בפרט ,נקשר לפערים חברתיים-כלכליים ועדתיים ,כמו גם
להישגים השכלתיים ותעסוקתיים .אך למרות מרכזיותו בשיח הציבורי ,הדיונים
בנושא נשענים על ממצאים מהעבר ,שאינם בהכרח רלוונטיים למערכת ההשכלה
הישראלית כיום .פרק זה בא להשלים את פערי הידע ,ובבסיסו שלוש שאלות
אמפיריות )1( :מהם הגורמים המשפיעים כיום על התמיינות תלמידים למסלולים
השונים בתיכון? ( )2מה שיעור התלמידים המשנים מסלול במהלך לימודיהם? ()3
האם מסלול הלימודים משפיע על סיכויי התלמיד לסיים את הלימודים בתיכון
ולזכות בתעודת בגרות? הממצאים מלמדים שלמרות השינויים שחלו בחינוך
המקצועי/טכנולוגי ,גורמים חברתיים-כלכליים עודם משפיעים על ההתמיינות
למסלולים ,גם בניכוי השפעתם של הישגים קו דמים של התלמיד .עוד נמצא כי
שיעורי הניידות בין המסלולים נמוכים למדי ,וכי מסלול הלימודים משפיע על
הסיכוי להשלים את הלימודים בתיכון ולהשיג תעודת בגרות .לצד זאת ,נמצאו גם
הבדלים ביחס למחקרי העבר בנושא .ראשית ,שיעורי הזכאות לתעודת בגרות גדלו
מאוד בכל המסלולים .שנית ,עיקר המעברים של תלמידים הם מהמסלולים
הטכנולוגיים למסלול העיוני ,שנחשב ליוקרתי יותר .שלישית ,בעוד שבעבר רוב
תלמידי התיכון הערבים למדו במסלול העיוני ,עתה מחציתם לומדים במסלולים
הטכנולוגיים – וחלק לא מבוטל מהם לומד במסלול ההנדסי ,שבו שיעורי הזכאות
לתעודת בגרות גבוהים יחסית.



כרמל בלנק ,דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב,
עמ יתה בתכנית מדיניות החינוך של מרכז טאוב; פרופ' יוסי שביט ,מנהל תכנית מדיניות
החינוך במרכז טאוב ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב; פרופ'
מאיר יעיש ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה.
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מבוא
בחודשים האחרונים נפתח מחדש הדיון הציבורי בסוגיית החינוך המקצועי
בישראל .רבים זוכרים את התקרית בישיבת הממשלה בין שרי הממשלה סילבן
שלום ועמיר פרץ (שניהם ממוצא מזרחי) לראש הממשלה בנימין נתניהו (ממוצא
אשכנזי) .כך דווחה התקרית באתר :ynet
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
צעק" :אין לי טראומה ,הייתי במגמה ריאלית .אתה לא גדלת כאן ,אתה לא יודע
איך זה מתנהל" (אזולאי.)2014 ,

העימות בממשלה מייצג היטב את שתי העמדות לגבי החינוך המקצועי .מחד
גיסא ,יש הגורסים כי ההכשרה המקצועית יועדה בעיקר לתלמידים שהוגדרו
חלשים יחסית ,אשר רובם ממוצא מזרחי ,וכן שמסלול לימודים זה מרחיק אותם
מהיבחנות ב בחינות הבגרות ומוביל אותם ,בסופו של דבר ,להתמודדות על משרות
המלוות בשכר ובמעמד נמוכים .מאידך גיסא ,יש הסבורים (כמו נתניהו) שהחינוך
המקצועי מעניק לתלמידיו כישורים שמסייעים להם להשיג הכנסה מתקבלת על
הדעת .הו ויכוח סביב נושא זה מסרב לדעוך ומתעורר בכל פעם מחדש .הסיבה לכך
היא שהסללת התלמידים במערכת החינוך למסלול עיוני או מקצועי ,על פי בחירתם,
היא מאפיין מבני במערכות חינוך בכלל ,ונפוץ מאוד במערכת החינוך בישראל
בפרט.
אף שהנושא מעסיק מאוד את המערכת מבחינה חברתית ,כלכלית ופוליטית,
המחקר בנושא אינו עדכני .רוב המחקרים הקודמים שעסקו בהסללה ובצורות
שונות של בידול בין התלמידים בחינוך התיכוני בישראל מבוססים על נתונים ישנים
משנות השבעים .מאז נערכו רפורמות רבות במערכת החינוך ,וביניהן גם שינויים
רבים באופן הסללת התלמידים .לפיכך ,בהחלט יש מקום לבחינה מחדש של הנושא.
פרק זה סוקר את ההשפעה של למידה במסלולים השונים בחינוך התיכוני על
הישגיהם בלימודים ,בהתבסס על נתונים עדכניים ממשרד החינוך .את הניתוח
שמובא בפרק זה הנחו שלוש שאלות מחקר:
 .1מהם הגורמים המשפיעים על אופן פיזורם של התלמידים בין מסלולי
החינוך השונים?
 .2האם הסללה זו היא קבועה ,או במילים אחרות :מהו היקף מעבר
התלמידים ממסלול אחד לאחר?
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 .3מהן ההשלכות של בחירה במסלולים שונים בחינוך התיכוני על שיעורי
הנשירה מהלימודים ועל ההישגים בבחינות הבגרות?

 .1החינוך המקצועי :רקע והקשר
בשנות השישים והשבעים התרחב החינוך המקצועי בישראל משמעותית ,וכלל
כמעט  60אחוז מסך תלמידי החינוך התיכוני .החינוך המקצועי יועד לתלמידים
שנחשבו בלתי מתאימים ללימודים עיוניים על סמך הישגיהם הקודמים .בתי הספר
העיוניים באותה התקופה עוצבו ברוחה של הגימנסיה המרכז אירופאית – מוסדות
סלקטיביים ,ששילבו לימודי רוח ומדעים ברמה גבוהה יחסית ,והכינו תלמידים
ללימודים גבוהים ולעיסוק במשלחי יד חופשיים .בתי הספר האלה ,שהוקמו על פי
המודל המתואר עוד בתקופת היישוב ,נקראו למעשה בשמם האירופאי :גימנסיה.
רוב ילדי המהגרים ממדינות המזרח התיכון אשר עלו ארצה בשנות החמישים
והשישים ,וכן תלמידים רבים מ מוצא אשכנזי ,נמצאו בלתי מתאימים – לפחות
לדעתה של הנהגת מערכת החינוך דאז – לדרישות הגבוהות של תיכונים אלו והופנו
לבתי הספר המקצועיים ,שהדרישות הלימודיות בהם היו נמוכות באופן יחסי.
התרחבות ההסללה לחינוך המקצועי הוצדקה בכך שהדבר עלה בקנה אחד עם
דרישות הכלכלה המתפתחת בשנותיה הראשונות של המדינה .הייתה זו תקופה של
תיעוש מהיר ,שיצר ביקוש לעובדים מקצועיים ומקצועיים למחצה – ואלו הוכשרו
בבתי הספר המקצועיים .בכך שירתו בתי הספר המקצועיים כמה מטרות :הם
סיפקו כוח עבודה מיומן לתעשייה; היוו הזדמנות לרכישת השכלה לאוכלוסייה
שנחשבה חלשה; ואפשרו לבתי הספר העיוניים לברור תלמידים ולדבוק בערכי
ה"מצוינות" שדגלו בהם.
לאחר תקופה זו ,ובמיוחד במהלך שנות התשעים ,פחת שיעור הלומדים
במסלולים ובבתי הספר המקצועיים ,ובעשור האחרון הוא עומד על כ 30–40-אחוז.
כמו כן ,מאז שנות התשעים השתנה שמם של מסלולי לימוד אלו מ"מקצועיים"
ל"טכנולוגיים" ,בניסיון לייחס להם יוקרה.
כיום החינוך התיכוני בישראל מורכב מארבעה מסלולים:
(א) המסלול העיוני – מיועד להכין את תלמידיו ללימודים אקדמיים.
(ב) המסלול ההנדסי – נחשב למסלול הטכנולוגי הגבוה ביותר ,ומיועד להכין
תלמידים לבחינות הבגרות וללימודים גבוהים במקצועות ההנדסה ,מדעי
המחשב והביו-טכנולוגיה.
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(ג) המסלול הטכנולוגי – מיועד להכין תלמידים לבגרות ולרכישת השכלה נוספת
בתחומי המחקר הטכנולוגיים ,או להכשירם כהנדסאים או טכנאים.
(ד) המסלול המקצועי – נחשב למקבילו הנמוך של המסלול הטכנולוגי ,וייעודו
הוא להעניק הכשרה מקצועית לצד השכלה עיונית.
כל אחד ממסלולים אלו מכין להלכה את תלמידיו לבחינות הבגרות ,אך בדגש
שונה – וכפי שמתואר בהמשך ,בשיעורי הצלחה שונים.
לצד מסלולים אלו מפעיל משרד הכלכלה כמה בתי ספר תעשייתיים ,אשר
מיועדים לתלמידים שזקוקים לחינוך מתקן או להזדמנות שנייה לרכישת השכלה.
בתי ספר אלו ,אשר כחמישה אחוזים מכל קבוצת גיל עוברים בשעריהם ,משלבים
מקצת מהחינוך העיוני לצד הכשרה מעשית .למרבה הצער ,תלמידי בתי הספר
התעשייתיים אינם נכללים בנתוני משרד החינוך ועל כן נעדרים ממחקר זה.
מכל תלמידי המסלולים הטכנולוגיים-מקצועיים ,כשליש לומדים במסלול
ההנדסי ,שם שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות גבוהים אף יותר מאשר במסלול
העיוני .שליש נוסף מהם לומדים במסלול הטכנולוגי ,שם גדלו משמעותית שיעורי
ההצלחה בבחינות הבגרות בעשורים האחרונים .השליש הנוסף לומדים במסלול
המקצועי ובבתי הספר התעשייתיים ,ואחוזי ההצלחה שלהם בבחינות הבגרות
נמוכים בהשוואה ליתר מסלולי הלימוד.
כאמור ,יש מחלוקת בסיסית לגבי תרומתו של החינוך הטכנולוגי ללומדים בו.
מצד אחד ,יש חוקרים אשר רואים במנגנון ההסללה גורם המביא לאי שוויון
בהזדמנויות העתיד יות בחינוך ובתעסוקה .טענתם היא שילדים בני המעמד הנמוך
נוטים לרכוש את השכלתם במסגרת המסלולים הטכנולוגיים ,והדבר מרחיק אותם
מתעודת בגרות ומהאפשרות לרכישת השכלה גבוהה (לדוגמה  ;Shavit, 1984זוסמן
וצור .)2010 ,קבוצת חוקרים זו מייחסת את התוצאות השליליות של החינוך
הטכנולוגי לכמה גורמים ,שביניהם בולטים היעדר הכנה עיונית ראויה והדימוי
השלילי שדבק בתלמידי מסלולים אלו .על פי טענות אלו ,בוגרי הלימודים
המקצועיים נתפסים כבעלי יכולות נמוכות בהשוואה לבוגרי המסלולים העיוניים.
מהצד האחר ניצבים אלו הטוענים שבנסיבות מסוימות המסלולים המקצועיים
מספקים רשת ביטחון כלכלית לבוגריהם ,ושהם מהווים הרבה מעבר למנגנון הדרה
חברתית .ראשית ,חלק מסוים מהתלמידים ,ברובם בנים ,מתקשה להתרכז
בקורסים עיוניים ומעדיף לימודים מעשיים יותר .החינוך המקצועי נמצא שם
עבורם ,כדי להפחית את שיעורי הנשירה של אותם תלמידים .יש תלמידים אשר
מתמידים בבית הספר בזכות העניין שהם מגלים במקצועות הטכנולוגיה ,וזוכים
אגב כך בתעודת בגרות .השקפה זו גורסת ,אם כך ,שההכשרה הטכנולוגית מפחיתה
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את שיעורי הנשירה ,ואף מגדילה את שיעורי הזכאות לבגרות ,בקרב תלמידים
שאינם נמשכים ללימודים עיוניים .שנית ,נטענת הטענה שלמקצועות הנלמדים
בחינוך המקצועי יש ביקוש בשוק העבודה ,והוא מציע לבוגריו משרות בשכר סביר.
בזמן שתלמידים חזקים לומדים במסלול העיוני המקדם את סיכוייהם לרכוש
השכלה גבוהה ,החינוך המקצועי מפחית את הסיכוי לאבטלה ולעוני עתידי בקרב
תלמידיו.
נתונים ומשתנים
מקורם של הנתונים שעליהם מתבסס הניתוח בפרק הוא ארבעה קבצים מנהליים
של משרד החינוך שמוזגו לבסיס נתונים אחד ,על בסיס מספרי הזהות של
התלמידים .בסיס הנתונים שנוצר כולל מידע על מדגם כלל-ארצי מייצג ורחב של
תלמידים שנולדו בשנים  ,1993–1994וסיימו את לימודיהם בבתי הספר התיכוניים
בשנים ( 2011–2012למעט תלמידים בבתי הספר החרדיים ובחינוך המיוחד) .קבצים
אלו כוללים מידע לגבי הישגיהם של התלמידים במבחני המיצ"ב בכיתה ה' (בגיל
 ,)10הרקע החברתי-כלכלי שלהם ,מסלולי הלימוד במהלך לימודיהם בשכבות י' עד
י"ב ותוצאות מבחני הבגרות שלהם .פירוט נרחב לגבי הקבצים והנתונים הנכללים
בהם מופיע בנספחים לפרק.
מיזוג הנתונים נעשה על פי הנוהל הבא :כ  92,000-תלמידי שכבת כיתות ה' נבחנו
במבחני מיצ"ב בשנים ( 1993–1994שיעור הנבחנים מכלל התלמידים בשכבות גיל
אלו עומד על  42אחוז) .עבור כל אחת משתי שכבות הגיל שנבדקו אוחדו ציוני
המיצ"ב שקיבלו התלמידים כשלמדו בכיתה ה' עם נתוניהם מקובצי התלמידים
המתייחסים לכיתות י'-י"ב ,ועם נתוני בתי הספר שלמדו בהם .לאחר מכן צורפו
לבסיס הנתונים תוצאות בחינות הבגרות שלהם.
בבסיס הנתונים הסופי נכללו אך ורק נתוניהם של התלמידים שלא נשרו מבתי
הספר לפני שהגיעו לכיתה י' (הכיתה שבה מתחילה ההתמיינות למסלולים השונים),
ואשר יש בנמצא נתונים על הישגיהם במיצ"ב בכיתה ה' .הקובץ הסופי שנותח כולל
כ 81,500-תלמידים.
משתני רקע
קיימים שלושה משתנים בלתי תלויים אשר נוגעים לרקע של התלמיד( :א) משתנים
סוציו-דמוגרפיים ,הכוללים את מספר שנות הלימוד של ההורים (הגבוה מבין
השניים) ,וכן ,משתנים דיכוטומיים למגדר (בנות= ,1בנים= ,)0סטטוס הגירה
(עולה= ,1יליד ישראל= )0וקבוצת גיל (ילידי  ,1=1994ילידי ( ;)0=1993ב) הישגי
מיצ"ב בכיתה ה' במקצועות מתמטיקה ,מדעים ,אנגלית ושפת האם (ערבית או
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עברית) .ציוני המבחנים תוקננו בנפרד לכל מקצוע ,ולאחר מכן חושב ממוצע ציוני
התלמיד בארבעת המקצועות; (ג) מאפייני בית הספר .משרד החינוך משתמש במדד
טיפוח בן  10דרגות ,והדרגה הגבוהה ביותר מציינת את הסטטוס החברתי-כלכלי
הנמוך ביותר .הסולם מציג ממוצע משוקלל של השכלת הורי התלמידים בבית
הספר והכנסתם ,מדד מיקומו של בית הספר – במרכז או בפריפריה – וההרכב
האתני של אוכלוסיית תלמידיו.
כדי להקל על הבנת הנתונים ,בפרק זה נעשה היפוך לסולם ,כך שציון גבוה יותר
מציין סטטוס חברתי-כלכלי גבוה של בית הספר .כמו כן ,נעשה שימוש במשתנים
דיכוטומיים אשר מייצגים בתי ספר ממלכתיים עבריים ,בתי ספר ממלכתיים -
1
דתיים ובתי ספר ערביים.
משתנים תלויים
המשתנים התלויים שנבדקו במחקר הם:
(א) מסלול :מסלול הלימודים של הנחקרים נמדד בכיתות י' ו-י"ב ומחולק
לקטגוריות כפי שפורטו לעיל :מסלול עיוני ,מסלול הנדסי ,מסלול טכנולוגי ומסלול
מקצועי.
(ב) ניעות בין מסלולים :משתנה המייצג הישארות באותו מסלול או מעבר בין
מסלולים בין כיתה י' לכיתה י"ב.
(ג) נשירה :משתנה שמציין אם התלמיד נשר מהלימודים בין כיתה י' ל-י"ב.
(ד) זכאות לתעודת בגרות :משתנה המציין את זכאות התלמיד לתעודת בגרות.
ה זכאות לבגרות ניתנת לאחר שנבחן התלמיד בשבעת מקצועות החובה (אנגלית,
מתמטיקה ,תנ"ך או לימודי דת עבור לא-יהודים ,ספרות ,היסטוריה ,אזרחות
ולשון) ,ומקצוע בחירה אחד נוסף לפחות; באחד משמונת המקצועות יש להיבחן
ברמה מוגברת.

 .2התפלגות התלמידים בין מסלולי הלימוד
כדי להעמיד את המחקר בהקשר מתאים ,יש לציין שכ 60-אחוז מתלמידי כיתות י'
בישראל רשומים במסלול העיוני .המסלולים הטכנולוגי והמקצועי תופסים נפח של
כ 40-אחוז מכלל התלמידים בשכבה :כ 10-אחוזים רשומים במסלול המקצועי
1

מכיוון שרובם של תלמידי בתי הספר הערביים הם ערבים ,אין היגיון ביצירת הבחנה בין
השפעת הלאום הערבי של התלמידים ובין השפעת השתייכותם לבית ספר ערבי.
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ה"נמוך" ,ועוד  30אחוז מפוזרים בצורה שווה פחות או יותר בין המסלול ההנדסי
למסלול הטכנולוגי.
תרשים  1מציג את הפרופיל החברתי-כלכלי של התלמידים בארבעת המסלולים.
מהנתונים עולות כמה נקודות ראויות לציון :ראשית ,נשים זוכות באופן כללי לייצוג
מוגבר במסלול העיוני (כ 56-אחוז מכלל הלומדים במסלול) ,וייצוגן במסלולים
ההנדסי והטכנולוגי מועט יחסית (כ 39-אחוז וכ 49-אחוז ,בהתאמה) .אין בכך
הפתעה ,בהתחשב בהעדפתם של בנים ללמוד את מקצועות המתמטיקה והמדעים
אשר נלמדים במסגרת שני מסלולים אלו ).)Gabay-Egozi, Shavit ,and Yaish, 2015
לעומת זאת ,שיעורי הבנות במסלולי ההכשרה המקצועית גבוהים משמעותית (כ60-
אחוז מכלל התלמידים במסלול) .עובדה זו עשויה להפתיע במבט ראשון ,היות
שבממוצע בנות הן תלמידות טובות יותר מבנים (ראו למשל DiPrete and Buchmann,
 .)2013עם זאת ,הסיבה לכך עשויה להיות שכיחות תכניות ההכשרה המקצועית
אשר מכשירות למקצועות המזוהים כנשיים ,דוגמת סייעות בגן ילדים או
קוסמטיקאיות.
תרשים 1

התפלגות התלמידים במסלולי החינוך
תלמידי כיתות י' ,לפי מגדר ,ארץ מוצא ומגזר ,ממוצע 2011–2012
59.5%
56.2%
48.7%

39.4%
36.3%
29.9%
21.5%

21.0% 21.2%

17.6%
13.3%
9.8%

14.9%

7.1%

מקור :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך

9.2%

8.2%

420

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

שנית ,עולים – ששיעורם עומד על שמונה אחוזים מכלל המדגם – זוכים לייצוג
קטן יחסית במסלול העיוני ,ולייצוג גדול ביחס לממוצע במסלול המקצועי ,ובעיקר
במסלולים ההנדסי והטכנולוגי .ממצא זה מתיישב היטב עם הממצאים הקודמים
לגבי העדפתם של בני מהגרים ,ובמיוחד אלו שמוצאם במדינות חבר העמים ,לחינוך
מעשי יותר לילדיהם (.)Chachashvili-Bolotin, Shavit, and Ayalon, 2011
ממצא מעניין במיוחד שטרם תועד בעבר הוא שערבים ,ששיעורם הוא  24אחוז
מכלל המדגם ,זוכים לייצוג מוגבר במסלולים ההנדסי והמקצועי .מחקר קודם
שנערך בישראל עמד על מיעוט תכניות ההכשרה המקצועיות בבתי הספר הערביים,
אשר יוחס לאי רצונה של המדינה להשקיע בתכניות יקרות יחסית לתועלתם של
האזרחים הערבים – עלות ההכשרה של תלמיד במסלולים מקצועיים גדולה
בכ מחצית בממוצע מעלות ההכשרה במסלול העיוני ( .)Shavit, 1989באופן
פרדוקסלי ,נטען שמיעוט החינוך המקצועי בעבר שיחק לטובתם של הערבים בכך
שהשאיר רבים מהם במסלול העיוני ,וקידם את שיעורי הזכאות לבגרות בקרבם.
הממצא החדש לגבי שיעור הערבים במסלולים שאינם עיוניים משקף את
התרחשותו של שינוי חשוב ,גם אם כמעט בלתי מובחן ,בפריסתו של החינוך
המקצועי מאז שנות התשעים .עד אז בחירה בחינוך המקצועי/טכנולוגי נרשמה
בעיקר בקרב ציבור יהודי מסטטוס חברתי -כלכלי נמוך .לאור הביקורת הציבורית
נגד ת כניות אלו ,הורים העדיפו חינוך עיוני לילדיהם ,מה שגרם למנהלי בתי ספר
רבים לבטל את החינוך המקצועי/טכנולוגי בבתי הספר.
לעומת זאת ,במגזר הערבי הביקוש לתכניות מן הסוג הזה גדל .בדומה למה
שהתרחש במגזר היהודי לפני כמה עשורים ,תכניות אלו נתפסות כמתאימות
לתלמידים רבים ,רובם בנים ,אשר נושרים מבתי הספר התיכוניים בטרם עת .משרד
החינוך המקדיש כיום תשומת לב רבה יותר לאופן חלוקת המשאבים בין החינוך
הערבי לחינוך היהודי ,נענה לביקוש זה.
תרשימים  2–4מראים שלמסלולים העיוני וההנדסי מגיעים תלמידים חזקים
בהשוואה למסלולים האחרים :ליותר תלמידים במסלולים אלו הורים משכילים
(תרשים  ,)2הם מציגים תוצאות טובות יותר במבחני המיצ"ב (תרשים  )3והם
לומדים בבתי ספר בעלי סטטוס חברתי-כלכלי גבוה יותר (תרשים .)4
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תרשים 2

השכלת הורי התלמידים לפי מסלולי חינוך ,ממוצע 2011–2012
תלמידי כיתות י' ,מספר שנות הלימוד הממוצע של ההורה המשכיל יותר

11.9

תרשים 3

ציוני המיצ"ב היחסיים של התלמידים לפי מסלולי חינוך
תלמידי כיתות י' ,תקנון ציוני המיצ"ב* שקיבלו התלמידים כשהיו בכיתה ה',
ממוצע 2011–2012
0.39

0.11

-0.19

-0.32

* מתוקננים לסולם של ציוני תקן בין  0ל.1-
הערך מייצג את דירוג הציונים ביחס לתלמידים האחרים.
מקור (לשני התרשימים) :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים (לשני התרשימים) :משרד החינוך
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תרשים 4

מעמד חברתי-כלכלי של בית הספר
לפי מסלולי חינוך תיכוני*
ממוצע 2011–2012
4.96
4.36
4.06
3.35

* הדירוג נעשה לפי סולם הנע בין ( 1המעמד החברתי-כלכלי
הנמוך ביותר) עד  .10זהו היפוך של מדד הטיפוח של שטראוס.
מקור :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך

 .3ניתוח רב-משתני
השפעת המשתנים הסוציו-דמוגרפיים על מסלול הלימודים
התוצאות שהוצגו בסעיף הקודם מלמדות על הבדלים ברבדים החברתיים -כלכליים
של התלמידים במסלולי הלימוד השונים .נשאלת השאלה אם הבדלים אלו אינם
נובעים מההבדלים בין ההישגים הלימודיים הקודמים בכל רובד ,כלומר :האם
תלמידים מרקע כלכלי -חברתי גבוה יותר נוטים להגיע להישגים גבוהים יותר כבר
בבית הספר היסודי ,ועל סמך הישגיהם הגבוהים הם מופנים למסלולים היוקרתיים
יותר ,או שיש מנגנון אשר ממיין את התלמידים לפי מצב כלכלי-חברתי ,ללא קשר
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להישגיהם הקודמים? כדי לבדוק השערה זו נעשה בפרק שימוש ברגרסיה
מולטינומית המפקחת באופן סטטיסטי על השכלת ההורים (כמדד לרקע חברתי -
כלכלי של הנחקר) ,על הישגים קודמים בלימודים ועל כמה משתנים נוספים (מגדר,
מגזר ,סטטוס הגירה וסטטוס חברתי-כלכלי של בית הספר).
מרבית התוצאות שהתקבלו בבדיקה ללא פיקוח על המשתנים הללו נותרו בעינן
גם אחרי נטרול השפעת המשתנים .מודל הרגרסיה (המוצג בלוח נ' 1בנספחים)
הראה כי המסלול ההנדסי הוא הסלקטיבי ביותר מבחינת הרקע החברתי-כלכלי,
וכי תלמידי המסלולים הטכנולוגיים והמקצועיים מגיעים מרקע חברתי נמוך יותר
בהשוואה לתלמידי המסלול העיוני.
הרגרסיה מעלה ממצא בולט נוסף :בניגוד לנתונים בתרשים  ,1המראים כי
ערבים מעדיפים את המסלול ההנדסי או המקצועי ,בפיקוח על המשתנים האחרים
– ובעיקר בנטרול הרקע-החברתי כלכלי הנמוך ,המאפיין רבים מהם – נראה כי הם
מעדיפים את המסלול ההנדסי על פני המסלול העיוני .יתר על כן ,הם גם מעדיפים
את המסלול העיוני על פני המסלול הטכנולוגי או המקצועי .הדבר מרמז על כך
שייצוג היתר של ערבים במסלול המקצועי קשור לרקע החברתי-כלכלי הנמוך
יחסית שלהם.
השפעת משתנים סוציו-דמוגרפיים על הניידות בין מסלולי הלימוד
הניתוח הרב -משתני שימש גם לחקר המעבר בין המסלולים השונים בין כיתה י' ל -
י"ב .הנתונים מלמדים על כך שכ  12-אחוז מהתלמידים עוברים מהמסלול שבחרו
למסלול אחר בין כיתה י' לכיתה י"ב .שיעורי המעבר הגבוהים ביותר נצפו מהמסלול
ההנדסי (כ 17-אחוז) ,והנמוכים ביותר – במסלול העיוני ( 8.5אחוזים).
לוח  1מציג את המעברים בין מסלולי הלימוד של התלמידים בין כיתה י' לי"ב.
עיקר התנועה היא אל עבר המסלול העיוני ,והיא מתרחשת מכל אחד מהמסלולים
האחרים באופן כמעט שווה ( 10–13אחוז מכלל הלומדים בכל מסלול אחר) .המעבר
בין המסלולים הטכנולוגיים/מקצועיים הוא מינימלי ,כמו גם המעבר מהמסלול
העיוני אליהם.
שיעורי הנשירה משני המסלולים הנמוכים (טכנולוגי ומקצועי) גבוהים פי שניים
עד שלושה מאשר הנשירה מהמסלול העיוני או מהמסלול ההנדסי (כ 5-אחוזים
לעומת כ  1.5-עד  3אחוזים ,בהתאמה).
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לוח  .1ניידות בין מסלולי לימוד ושיעורי נשירה
שיעור התלמידים שעברו בין מסלולים ושיעור הממשיכים במסלול המקורי
בין כיתה י' לי"ב ,כאחוז מכלל התלמידים במסלול

מסלול בכיתה י"ב

מסלול
בכיתה י'

עברו
למסלול
הנדסי
1.3%

עיוני

נשארו
באותו
מסלול
91.5%

עברו
למסלול
עיוני
-

הנדסי

83.3%

12.5%

-

טכנולוגי

80.6%

10.4%

0.9%

-

עברו
למסלול
טכנולוגי
2.2%

עברו
למסלול
מקצועי
2.1%

2.9%

1.8%

1.0%

1.4%

2.5%

5.5%

מקצועי

80.2%

10.5%

0.5%

3.7%

-

נשרו
מהלימודים

5.2%

מקור :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך

כדי לבחון את השפעתם של המאפיינים הסוציו -דמוגרפיים של התלמידים על
המעבר למסלול העיוני ( כאמור ,מסלול היעד הנפוץ ביותר בקרב העוברים) ,נעשה
שימוש במודלים של רגרסיה לוגיסטית (לוח נ' 2בנספחים) .הרגרסיה בחנה את
השפעתם של ההישגים הלימודיים בכיתה ה' ,המגזר ,המגדר ,ארץ המוצא (עולים
או ילידי ישראל) וקבוצת הגיל (ילידי  1993או  )1994על הסיכוי לעבור למסלול
העיוני מכל אחד מהמסלולים האחרים.
בקרב התלמידים שהשתייכו בכיתה י' למסלול ההנדסי ,המודל הראה שבעלי
הישגים גבוהים נטו שלא לעבור אל המסלול העיוני .הסיכוי לעבור מסלול היה גבוה
יותר בקרב בנות ונמוך יותר עבור תלמידים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים או
ערביים .כמו כן ,ההסתברות למעבר למסלול עיוני פחתה בין ילידי  1993לילידי
.1994
בקרב תלמידים שעברו מהמסלול הטכנולוגי למסלול העיוני התמונה הייתה
שונה .לתלמידים שהישגיהם בלימודים בכיתה ה' היו גבוהים הייתה נטייה חזקה
יותר לעבור למסלול העיוני מאשר תלמידים שהישגיהם נמוכים .לבנות הייתה
נטייה חלשה יותר למעבר מאשר לבנים ,ולעולים – נטייה חלשה יותר מאשר לילידי
הארץ .כמו כן ,ההסתברות למעבר הייתה נמוכה יותר בקרב תלמידים בבתי ספר
ערביים ובבתי ספר ממעמד חברתי -כלכלי גבוה .מבין התלמידים שהחלו את דרכם
במסלול המקצועי ,ההסתברות לעבור למסלול עיוני הייתה גבוהה יותר בקרב
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תלמידים בעלי כישורים גבוהים יותר (כפי שמשקפים ציוניהם מכיתה ה') ,בקרב
בנים ובקרב עולים.
אם כן ,נתיב המעבר המשמעותי היחיד בין מסלולי הלימוד מוביל משלושת
המסלולים המקצועיים/טכנולוגיים אל המסלול העיוני .לתלמידים בעלי יכולות
גבוהות יותר ולבנים יש נטייה פחותה יחסית לעבור מהמסלול ההנדסי הסלקטיבי
אל המסלול העיוני .עם זאת ,תבנית הפוכה נצפתה במעבר משני המסלולים
הנחשבים פחות (הטכנולוגי והמקצועי) אל המסלול העיוני :במקרים אלו
ההסתברות למעבר הייתה גבוהה יותר בקרב בנים ובקרב תלמידים בעלי כישורים
רבים יותר.
אי לכך ,נראה כי הניידות בין המסלולים מחזקת ,ולא מחלישה ,את פערי המגדר
ואת פערי יכולת הלמידה ההתחלתיים הקיימים בין תלמידי המסלולים השונים.
מעניין שמצבו החברתי -כלכלי של התלמיד (כפי שהוא משתקף בהשכלת הוריו) לא
משפיע באופן ישיר על הניידות בין המסלולים בפיקוח על המשתנים האחרים.
השפעת מסלולי הלימוד על ההישגים החינוכיים
בשלב האחרון בניתוח נבחנו ההשלכות של למידה במסלולים השונים על שיעורי
הנשירה מהלימודים ושיעורי הזכאות לתעודת בגרות.
בהקשר של זכאות לתעודת בגרות ,ניתן לראות בתרשים  5את חולשתם של
התלמידים במסלולים הטכנולוגי והמקצועי ביחס למסלול העיוני ,ומנגד את יתרונם
של התלמידים במסלול ההנדסי .כדי להבדיל בין השפעת המשתנים השונים על
שיעורים אלו ,נעשה שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית (לוח נ' 3בנספחים) .בתוצאות
הרגרסיה ניתן לראות בבירור שההבדלים בין הסיכויים לבגרות במסלולים השונים
נובעים במידת -מה ממשתני הפיקוח (דוגמת הרקע החברתי -כלכלי) ,אך נשארים
משמעותיים גם לאחר פיקוח עליהם .פירושו של דבר הוא שהיתרון הטמון בלמידה
במסלולים העיוני וההנדסי אינו נובע רק מסלקציה של תלמידים מוכשרים יותר או
תלמידים מרקע חברתי חזק למסלולים אלו ,היות שגם בפיקוח על כל אלו שיעורי
הבגרות במסלולים אלו גבוהים יותר .נראה אפוא שהמסלול ההנדסי והמסלול
העיוני מכינים את תלמידיהם לבחינות הבגרות בצורה טובה יותר.
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תרשים 5

שיעור הזכאים לתעודת בגרות
לפי מסלולי חינוך תיכוני
מתוך כלל התלמידים במסלול ,ממוצע 2011–2012
82.4%
70.1%

53.0%
39.9%

מקור :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך

מודל הרגרסיה הלוגיסטית מספק ממצאים מעניינים נוספים .ראשית ,למוצא
החברתי יש השפעה חשובה על ההסתברות לזכאות לתעודת בגרות .ניתן לומר
בפשטות שלתלמידים בעלי רקע חזק יותר אשר לומדים בבתי ספר בעלי הרכב
חברתי-כלכלי גבוה יש סיכוי גבוה יותר להשיג תעודת בגרות ,ללא קשר
להתמיינותם למסלול זה או אחר.
שנית ,נמצא כי לעולים ולתלמידים בבתי הספר הממלכתיים-דתיים ולערבים יש
סיכוי נמוך יותר לתעודת בגרות .שלישית ,באופן לא מפתיע ,לבנות יש סיכויים
גבוהים לקבל תעודת בגרות ביחס לבנים.
התוצאות שהתקבלו מהמודלים של הרגרסיות הלוגיסטיות אשר מנבאות את
הסיכוי לנשירה בין כיתות י' ל-י"ב (עמודה שמאלית בלוח נ' )3תואמות במידה רבה
את הממצאים שהוצגו בלוח  .1לתלמידים שהתמיינו למסלולים הטכנולוגי
והמקצועי בכיתה י' סיכוי גבוה כמעט פי שניים לנשור בהמשך הדרך בהשוואה
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לתלמידי המסלול העיוני ,וסיכויי הנשירה של תלמידי המסלול העיוני גבוהים כמעט
פי שניים ביחס לתלמידי המסלול ההנדסי .תוצאות אלו השתנו רק במעט כאשר
התווספו משתני הבקרה הסוציו-דמוגרפיים של התלמידים לשקלול.

 .4סיכום ומסקנות
ההבחנה בין החינוך העיוני למקצועי או הטכנולוגי מתקשרת לשני נושאים עיקריים
בתחומי התיאוריה והמדיניות :שוויון הזדמנויות בין השכבות החברתיות ועיצובו
של הון אנושי  .מצד אחד ,סוציולוגים מסכימים שלהבדלים בין תכניות הלימודים
במסלול העיוני ובמסלולים הטכנולוגיים יש חלק ביצירת אי השוויון בין השכבות
החברתיות השונות בסיכוי לרכישת השכלה (לדוגמה ,)Shavit, 1984 ,בסיכוי להשיג
משרות יוקרתיות ( )Shavit, 1990ובהכנסה בהמשך הדרך (זוסמן וצור .)2010 ,בדרך
כלל ,ל מסלול המקצועי מתמיינים תלמידים מהשכבות החלשות יותר בחברה,
והדבר מצמצם את סיכוייהם לרכוש השכלה גבוהה .מצד שני ,חלק מהסוציולוגים
ומהכלכלנים טוענים שהחינוך המקצועי מספק לתלמידים כישורים שמסייעים להם
למצוא עבודה כעובדים מקצועיים ,ומצמצמים את סיכוייהם לאבטלה ועוני
(לדוגמה.)Arum and Shavit, 1995 ,
בישראל קיימים לפחות שלושה מסלולים טכנולוגיים אשר נבדלים זה מזה
בפרופיל החברתי-כלכלי של תלמידיהם ובהישגים הצפויים להם במערכת החינוך.
מיעוט לא מבוטל של תלמידים (כ 15-אחוז) משתייכים למסלול ההנדסי הסלקטיבי
והתובעני ,והממצאים בפרק זה מראים כי לתלמידים אלו הסיכויים הטובים ביותר
להשיג תעודת בגרות ,וסיכויי הנשירה מהלימודים בקרבם הם הנמוכים ביותר .יתר
המסלולים המקצועיים/טכנולוגיים סלקטיביים פחות הן ביחס למסלול זה והן
ביחס למסלול העיוני .כפי שמראה הפרק ,למסלולים אלו מגיעים תלמידים
מקבוצות חברתיות הנחשבות חלשות יותר :בנות ,ערבים ובעלי רקע חברתי-כלכלי
נמוך.
נוסף למאפייני התלמידים בכל מסלול ,נבדקו בפרק מעברי התלמידים בין
המסלולים השונים .התוצאות מתארות תמונה שאינה מעודדת במיוחד .שיעורי
התלמידים שהחליפו מסלול לימודים עמדו על כ  12-אחוז מהתלמידים שנבדקו
במחקר ,והשיעור הנמוך מעיד על הסללה שהיא כמעט קבועה מראש (ניעות מטעם,
על פי המודל של [.)Turner [1960
בפרק נחקרו גם השפעת ההתמיינות למסלולים השונים על סיכויי הזכאות
לבגרות ועל ההסתברות לנשור מהלימודים .באופן לא מפתיע ,נמצא כי במסלול
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ההנדסי ובמסלול העיוני הסיכויים לקבלת תעודת בגרות גבוהים יותר מאשר
במסלולים הטכנולוגי והמקצועי ,ושיעורי הנשירה נמוכים במחצית ואף יותר .כל
הנתונים הללו תקפים גם בפיקוח על משתנים סוציו -דמוגרפיים.
הפרק מצביע על כך שהקשר בין הרקע החברתי של התלמיד ,הישגיו הלימודיים
הקודמים ,התמיינותו למסלול מסוים וזכאותו לתעודת בגרות דומה לנתונים
שנמצאו בשנות השבעים והשמונים .כמו אז ,עדיין קיימות השפעות חברתיות -
כלכליות על ההתמיינות למסלולים השונים ,ולמסלול הלימודים עדיין יש השפעה
משמעותית על הסיכוי לסיים תיכון ולקבל תעודת בגרות.
לצד הדמיון ,השוואת התוצאות המוצגות בפרק למחקרים קודמים מעלה
שלושה הבדלים משמעותיים בין תמונת ההתמיינות למסלולי החינוך בישראל כיום
לזו של העשורים הקודמים .ראשית ,כפי שמצאו ) ,Ayalon and Shavit (2004שיעורי
הבגרות במסלולים המקצועיים/טכנולוגיים גבוהים יותר משיעורם בשנות השבעים
והשמונים .שנית ,דפוסי הניעות בין המסלולים השתנו :בעוד שבעבר רוב הניידות
הייתה כלפי מטה – מהמסלולים הגבוהים לנמוכים (– )Shavit and Streifler, 1983
כיום רוב המעברים הם אל המסלול העיוני .יש לראות בכך ממצא מעודד ,שיכול
לסייע בתיקון אי השוויון הנלווה לשיבוץ תלמידים במסלולי לימוד בכיתה י'.
שלישית ,בעשורים הקודמים החינוך התיכוני בבתי הספר הערביים היה עיוני
ברובו ,בעוד שכיום הוא מחולק באופן שווה פחות או יותר בין המסלול העיוני
למסלולים המקצועיים/טכנולוגיים .בעשורים האחרונים רוב מערכות החינוך
בחברות מתקדמות כלכלית עוברות תהליך של ביטול מסלולי חינוך ,והפיכתו של
החינוך המקצועי/טכנולוגי לעיוני במידה רבה יותר ויותר (כפי שקורה גם בחינוך
העברי בישראל) .לנוכח עובדה זו ,הפיכת החינוך הערבי למקצועי במידה מתרחבת
והולכת מהווה חריגה מעניינת ,אשר מצדיקה חקירה ממוקדת יותר – גם בפן של
השפעותיה על החברה הערבית.
נוסף למגבלות שפורטו בפסקאות הקודמות ,למחקר זה מגרעת משמעותית :כפי
שצ וין לאורך מסמך זה ,השיח בישראל סביב החינוך המקצועי/טכנולוגי מתמקד
במידה רבה בשוויון הזדמנויות בין אשכנזים למזרחים .שתי קבוצות אתניות אלו
מוגדרות על פי ארץ מוצאם של הדורות הקודמים (אירופה ומדינות ערב ,בהתאמה).
קו בצי הנתונים שהיו זמינים לצורך מחקר זה כוללים את נתון הלאום ,אך לא
כוללים את ארץ המוצא .קובצי הנתונים אשר כוללים את המידע לגבי הלאום וארץ
המוצא אינם כוללים נתונים לגבי ההישגים הלימודיים .פרק זה התמקד בנתון
הלאום ,במחיר התעלמות מקבוצות אתניות בתוך האוכלוסייה היהודית.
לבסוף ,עקב מחסור במידע לא היה אפשרי לבחון את השלכות ההתמיינות
למסלולי חינוך על הישגיהם המקצועיים והכלכליים העתידיים של התלמידים.
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נספחים
 .1פירוט הקבצים ששימשו בסיס לקובץ נתוני המחקר
קובצי מיצ"ב :הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מקיימת מערך
של מבחנים מתוקננים (מיצ"ב) לתלמידי כיתות ה' ו-ח' מאז שנת  .2002כלל בתי
הספר היסודיים בישראל (למעט בתי ספר של החינוך המיוחד והחינוך החרדי)
קובצו לארבע קבוצות דומות ,ובכל שנה נבחנים תלמידים משתי קבוצות שונות
(לסירוגין) באנגלית ,במתמטיקה ,במדעים ובשפת האם שלהם (ערבית או עברית).
בפרק זה אוחדו נתונים של תלמידי כיתה ה' משתי שכבות גיל (בשנים  2004ו.)2005-
שיעור ההשתתפות בבחינות אלו עמד על  90–92אחוז בקרב התלמידים הרלוונטיים.
קובצי תלמידים :משרד החינוך אוסף אחת לשנה נתונים על כלל התלמידים בבתי
הספר שבפיקוחו .קבצים אלו מכילים מידע על רקע התלמיד (ארץ מוצאם של
התלמיד ושל הוריו ,אזרחות ,מספר שנות הלימוד של ההורים וכו') ,האם התלמיד
נשר מהלימודים בבית הספר ,ועבור תלמידי התיכון – גם את המסלול ואת מגמת
הלימוד.
קובצי בתי ספר :קבצים אלו כוללים מידע שנאסף אחת לשנה מכל בתי הספר
שבפיקוח משרד החינוך ,דוגמת השתייכות בית הספר למגזר מסוים (ערבי,
ממלכתי-עברי או ממלכתי-דתי) וכן הדירוג החברתי -כלכלי של בית הספר ,המבוסס
בין היתר על המאפיינים המשפחתיים של תלמידיו.
קובצי בחינות הבגרות :קבצים אלו מתעדים בפירוט את תוצאות בחינות הבגרות
של כל תלמיד ותלמיד.
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 .2לוחות רגרסיה
לוח נ' .1ההשפעה של מאפייני התלמידים ובית הספר על ההשתייכות
למסלולי לימוד שונים בתיכון
מקדמי רגרסיה רב-משתנית ,עבור תלמידי כיתות י'2011–2012 ,
(סטיית התקן בסוגריים)

משתנה בלתי תלוי
השכלת ההורים
שנת הלימודים
ציון מיצ"ב בכיתה ה'
בנות
עולים
בתי ספר ממלכתיים -דתיים
בתי ספר ערביים
מדד חברתי-כלכלי של בית הספר
קבוע

מסלול חינוך בכיתה י'**
מקצועי
*-0.090

טכנולוגי
*-0.035

הנדסי
*0.030

)(0.005

)(0.004

)(0.004

*0.187

*0.200

*0.135

)(0.026

)(0.021

)(0.021

*-0.414

*-0.365

*0.806

)(0.017

)(0.014

)(0.018

*0.136

*-0.232

*-0.785

)(0.026

)(0.021

)(0.021

*0.168

*0.096

*0.384

)(0.049

)(0.038

)(0.038

*-0.205

*-0.614

*-0.462

)(0.037

)(0.030

)(0.032

*-0.456

*-0.979

*0.232

)(0.036

)(0.032

)(0.031

*-0.265

*-0.205

*-0.173

)(0.008

)(0.006

)(0.006

*0.261

*0.639

-0.076

)(0.079

)(0.063

)(0.062

* רמת המובהקות הסטטיסטית עומדת על .5%
** המסלול העיוני הוא קטגוריית ההשוואה.
מקור :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך
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לוח נ' .2ההשפעה של מאפייני התלמידים ובית הספר על ההסתברות למעבר
ממסלול טכנולוגי למסלול עיוני בין כיתה י' לי"ב
מקדמי רגרסיה לוגיסטית ,עבור תלמידי כיתות י"ב2011–2012 ,
(סטיית התקן בסוגריים)

משתנה בלתי תלוי
השכלת ההורים
שכבה
ציון מיצ"ב בכיתה ה'
בנות
עולים
בתי ספר ממלכתיים -דתיים
בתי ספר ערביים
מדד חברתי-כלכלי של בית הספר
קבוע

מסלול לימוד בכיתה י'
מקצועי
0.019

טכנולוגי
0.004

הנדסי
-0.006

)(0.014

)(0.011

)(0.010

0.011

*-0.502

*-0.129

)(0.077

)(0.059

)(0.055

*0.149

*0.138

*-0.294

)(0.050

)(0.041

)(0.046

*-0.377

*-0.226

*0.320

)(0.076

)(0.061

)(0.057

*0.263

*-0.250

-0.177

)(0.134

)(0.106

)(0.095

0.039

-0.118

*-0.250

)(0.113

)(0.087

)(0.086

0.010

*-1.280

*-0.838

)(0.109

)(0.110

)(0.081

0.038

*-0.079

0.015

)(0.024

)(0.016

)(0.015

*-1.787

*-0.946

*-1.899

)(0.235

)(0.166

)(0.164

* רמת המובהקות הסטטיסטית עומדת על .5%
מקור :כרמל בלנק ,יוסי שביט ומאיר יעיש ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך
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לוח נ' .3ההשפעה של מאפייני התלמידים ובית הספר על הסיכוי
לזכאות לתעודת בגרות ולנשירה מהלימודים
מקדמי רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית עבור תלמידי כיתות י"ב2011–2012 ,
(סטיית התקן בסוגריים)

משתנה בלתי תלוי
מסלול הנדסי**
מסלול טכנולוגי**
מסלול מקצועי**
שכבה
השכלת ההורים
ציון מיצ"ב בכיתה ה'
בנות
עולים
בתי ספר ממלכתיים -דתיים
בתי ספר ערביים
מדד חברתי-כלכלי
של בית הספר
קבוע

הסיכוי לזכאות
לתעודת בגרות
*0.625

הסיכוי לנשירה
מהלימודים
*-0.738

)(0.028

)(0.086

*-0.411

*0.262

)(0.024

)(0.054

*-0.769

*0.268

)(0.028

)(0.063

*-0.073

*1.521

)(0.018

)(0.056

*0.090

*-0.094

)(0.003

)(0.008

*0.869

*-0.441

)(0.003

)(0.026

*0.529

*-0.972

)(0.018

)(0.046

*-0.263

*0.452

)(0.033

)(0.071

*-0.399

*0.543

)(0.024

)(0.055

*-0.069

*-0.401

)(0.026

)(0.064

*0.129

*-0.152

)(0.005

)(0.013

*-1.628

*-1.451

)(0.056

)(0.136

* רמת המובהקות הסטטיסטית עומדת על .5%
** 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



הפרק הבא הוא הרחבה והעמקה של טורי דעה וקטעים אחרים שפרסם
המחבר בבמות שונות ,כמו גם של תגובות לדבריו .הכתוב בו הוא על דעת
המחבר בלבד.

תקציר
המאבק לשוויון ולצמצום פערים במערכת החינוך הוא אחד הנושאים המדוברים
ביותר בשיח החינוכי בישראל מאז שנות השישים .אלא שבשנים האחרונות עמדו
בפני משרד החינוך סוגיות הקשורות באופן ישיר או עקיף לרעיון השוויון בחינוך,
ובכולן נבחר אופן התמודדות המשקף מגמות המבטלות ,מצמצמות או מאטות
מהלכים לקידום השוויון שנקט המשרד בעבר .פרק זה מבקש לבחון את
ההתפתחויות האלה ואת השלכותיהן ,כמקרי מבחן לנכונות המערכת להשקיע
בצמצום פערים הלכה למעשה .המהלכים שייסקרו בפרק הם( :א) חזרה לשיטת
התקצוב של תקן לתלמיד בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים; (ב) יישום חוק לימוד
חובה לגילאי  3–4וההחלטה להוסיף סייעת שניה בגני הילדים; (ג) יישום החלטת
הממשלה באשר לצמצום הצפיפות בכיתות; (ד) הקשחת המדיניות התקציבית
כלפי בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים ,כפי שהתבטאה במאבק מול בית הספר
הריאלי בחיפה ובתי הספר הנוצריים.



נחום בלס ,חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות בישראל ,המכללה האקדמית אור
יהודה .פרק זה מוקדש לזכרה של מורתי וידידתי ,האחת והיחידה פרופ' רות קלינוב,
שהלכה לעולמה בימים אלו.
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מבוא
חשיבותם של שוויון ההזדמנויות במערכת החינוך ושל הניסיונות להשיגו מוסכמים
כמעט על הכל בישראל ,וההסכמה חוצה גבולות פוליטיים ואתניים .במבחנים הבין-
לאומיים תלמידי ישראל ניצבים תדיר בראש רשימת הפערים הלימודיים בין
תלמידים ממעמד ומרקע שונה ,ובמהלך השנים הוקמו כמה ועדות שדנו בפתרונות
למצב .ראשי מערכת החינוך נקטו בשיטות שונות במאבק באי השוויון ,והבולטות
שבהן היו שינויים בשיטות התקצוב ,תנאים מועדפים לאנשי חינוך העובדים
בפריפריה הגיאוגרפית ,תכניות לימודים ייחודיות ומסגרות מותאמות לתלמידים
מרקע חלש.
אולם למרות מאמצים ניכרים אלו ,נראה כי מאחורי הקלעים התמונה נראית
מעט אחרת .בספרה "מי מפחד משוויון" כותבת שרת החינוך לשעבר יולי תמיר על
הקשיים שנתקלה בהם כאשר רצתה לקדם מהלכים לצמצום פערים בין אוכלוסיות
תלמידים מרקע חברתי -כלכלי שונה – וככל הנראה קשיים אלו משותפים לכל שר
חינוך שניסה לעשות זאת בעבר ,או ינסה בעתיד .תמיר מצביעה על כך שקבוצות
וחוגים המצדדים לרוב בפומבי בשוויון הזדמנויות פועלים לסיכול צעדים המכוונים
להשגת מטרה זו ,כאשר נראה להם שהאינטרסים שלהם עומדים בסכנה (תמיר,
.)2015
פרק זה מבקש לבחון לעומק כמה צעדים שיושמו לאחרונה במערכת החינוך,
ולהציג את ההיסטוריה שקדמה להם ואת השפעתם על נושא השוויון בחינוך .בסעיף
הראשון ייבחנו השינויים באופן התקצוב לתלמיד לאורך השנים ,בדגש על תהפוכות
השנים האחרונות  .הסעיף השני יסקור את יישום ההחלטה להחיל את חוק לימוד
חובה בקרב גילאי  3–4ולתקצב מימון לסייעת שנייה בגני הילדים .בסעיף השלישי
תיבחן סוגיית צמצום הצפיפות בכיתות בבתי הספר היסודיים ,והסעיף הרביעי
יעסוק במאבקם של בתי הספר הנוצריים – המייצגים את המוסדות במעמד מוכר
שאינו רשמי – לקבלת תקצוב.
תמונת-העל הנשקפת מסקירה זו מגלה כי אף שערך השוויון נישא בפי כל ,בפועל
קשה מאוד ליישם שינויים המקדמים קבוצות מוחלשות ,היות שהחלטות המדיניות
מתקבלות לא אחת על סמך דעתן וטובתן של הקבוצות המבוססות ,המשפיעות
במידה רבה יותר על השיח הציבורי.
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 .1שיטת תקצוב בתי הספר
מערכת החינוך בישראל מתוקצבת בדרכים שונות בכל אחד משלביה .בחינוך
הקדם -יסודי ובחטיבה העליונה כמעט לא הופעלה מדיניות של העדפה מתקנת.
לעומת זאת ,בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים הפעילה המדינה שלוש שיטות
תקצוב עיקריות בשנים האחרונות ,וכל אחת מהן כללה בתוכה מרכיבים של העדפה
מתקנת( :א) תקן לכיתה בתוספת "סלים"; (ב) תקן דיפרנציאלי לתלמיד; (ג) התקן
1
המשולב.
שיטת התקן לכיתה בתוספת "סלים" :שיטה זו פעלה בחינוך היסודי מקום
המדינה עד  ,2004ובחטיבת הביניים עד  .1994לפי השיטה ,עיקר התקציב הוקצה
באופן שווה לכלל בתי הספר באמצעות תקן בסיסי לכיתה ,שאמור היה לאפשר
הפעלה של תכנית לימודים בסיסית .לתקן הזה נוספו תוספות שונות ("סלים"),
שמטרתן לתת מענה לבעיות ייחודיות לבית הספר ,או להשקיע בנושאים שהמדינה
חפצה לסייע בקידומם.
השיטה הייתה נוחה מאוד להפעלה מבחינה אדמיניסטרטיבית ,קל היה להסביר
אותה לציבור המשתמשים ,והיו בה יסודות של צדק ושוויון בסיסי שמנעו הפליה
לרעה של בתי ספר ששירתו אוכלוסיות קטנות (בגין מיקומם או השקפת עולמם).
היא גם אפשרה לעודד ולתמרץ נושאים ספציפיים בקלות יחסית .עם זאת ,היו בה
כמה חסרונות :ראשית ,היא יצרה העדפה ברורה (לפחות מבחינת ההקצאה של
משאבים לתלמיד) לבתי ספר קטנים או מוסדות שהכיתות בהם קטנות מסיבות
אחרות (למשל פיצול לבנים ובנות) 2.שנית ,השיטה הותירה פתח להחלטות
המבוססות על מניעים אידיאולוגיים ופוליטיים של העומדים בראש המערכת,
ואפשרה להם להעדיף בתי ספר ואוכלוסיות שהם רצו ביקרם .שלישית ,ריבוי
הסלים – שהיקפם הגיע בתקופות שונות לסדרי גודל של מעל  20אחוז מכלל תקציב
השעות ,וחלקם ניתנו על פי קריטריונים מעורפלים – יצר גם הוא חלוקה לא צודקת
של המקורות .בתי ספר שבראשם מנהלים בעלי יוזמה (שלרוב משרתים אוכלוסיות
חזקות ממילא) הצליחו לגייס משאבים רבים יותר מבתי ספר אחרים.

1
2

לצד אלו מתקיימות שיטות תקצוב שונות בחינוך החרדי ובחינוך המוכר שאינו רשמי.
בחינוך הממלכתי-דתי היו הרבה כיתות קטנות ,הן בגלל היותו מיעוט ביישובים רבים,
והן בגלל המגמה לפצל את הכיתות לפי מין .ביישובים החקלאיים חלק גדול מהכיתות
קטנות בשל פיזור האוכלוסין הדליל.
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שיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד :על פי שיטה זו ,שהייתה נהוגה בשנים
 ,2004–2007התקצוב מתחשב בשני נתונים בלבד :מספר התלמידים בבית הספר,
ונתוני הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים .הנהנים הגדולים משיטה זו היו בתי
הספר הגדולים שאוכלוסיית תלמידיהם נמנית עם שכבות האוכלוסייה החלשות,
דהיינו בעיקר בתי הספר הערביים וחלק מבתי הספר במגזר החרדי 3.הנפגעים
העיקריים היו בתי ספר קטנים שתלמידיהם מרקע חברתי-כלכלי מבוסס .רוב בתי
הספר ניצבו בתווך :בחלקם מספר התלמידים היה גדול מספיק כדי לקיים את
תכנית הלימודים המלאה ,גם אם הם שירתו אוכלוסייה מבוססת ,או שהם היו
קטנים וחלשים ,ואז הם פוצו על ההפסד הכרוך בגודל המוסד ובמיעוט תלמידים
בכיתה בתוספת בשל נתוני הרקע החברתי-כלכלי.
שיטת התקן המשולב :על פי שיטה זו  ,הפועלת בחטיבת הביניים מאז 1995
ובבתי הספר היסודיים מאז  ,2008התקציב המוקצה לכל כיתה מורכב משני
חלקים .החלק הראשון והעיקרי הוא התקן הבסיסי ,שניתן לכל כיתה באופן אחיד
ושוויוני 4.החלק השני מורכב משתי תוספות עיקריות לתקציב שעות הוראה( :א)
תוספת הנגזרת מגודל הכיתה ,הניתנת עבור כל תלמיד מעבר ל 20-בכיתה ,ללא
התחשבות בנתוני הרקע החברתיים-כלכליים של התלמידים; (ב) תוספת הנגזרת
מההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים בבית הספר .לכך יש להוסיף גם את
התוספות עבור שעות תפילה בחינוך הממלכתי -דתי ,ושעות הוראה עבור יום
לימודים ארוך בבתי ספר.
מנקודת המבט של ההעדפה המתקנת ,תוצאותיה של שיטת תקצוב זו תלויות
בגודל היחסי של התקן הבסיסי לעומת התוספות ,ועוד יותר במה שנותר מתקציב
שעות ההוראה לצורכי סל הטיפוח וההעדפה המתקנת לאחר שמקצים את התקן
הבסיסי ואת כל התוספות .המציאות היא שמאז  2009מאגר שעות ההוראה שנותר
לסל הטיפוח הארצי הוא בסביבות  6אחוזים .עקב כך משרתת השיטה בעיקר בתי
3

4

בתי הספר החרדיים ברשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני נהנו מהמעבר
לשיטת תקצוב זו ,בשל העובדה שלראשונה מאז קום המדינה הוחל עליהם גם מדד
הטיפוח ,והיות שהם יכלו ליהנות מתקן גבוה יותר לתלמיד כי אוכלוסיית התלמידים
שלהם חלשה מבחינה חברתית-כלכלית.
מאז תש"ע הוכנס בנוסחה שינוי ,ול פיו גודל הכיתה לצורך חישוב תקצוב משתנה
בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר .המשמעות היא שכאשר בבית הספר המבוסס
ביותר יש  80תלמידים בשכבה ,יאושרו לו שתי כיתות בנות  40תלמידים כל אחת ,וכל
כיתה מקבלת את התקן הבסיסי ואת שאר התוספות בהתאם למספר תלמידיה .לעומת
זאת ,לבית הספר החלש ביותר יאושרו  3כיתות של  27תלמידים ,ואז יקבל בית הספר
שלושה תקנים בסיסיים ותוספות.
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ספר שבהם כיתות צפופות מאוד ,ובתי ספר שבהם כיתות קטנות מאוד (בשל
הבטחת מינימום שעות הוראה ,המתחלקות בין תלמידים מעטים יותר) .עיקר
המוסדות בקטגוריות אלו הם בתי ספר ממלכתיים-דתיים ,הנוהגים לפצל כיתות
לבנים ולבנות; חלק מבתי הספר במועצות האזוריות; בתי ספר ממלכתיים יהודיים
בערים הגדולות; ובתי ספר במגזר הערבי.
יתרונה הגדול של השיטה הוא במתן פיצוי משמעותי לכיתות צפופות .החיסרון
הגדול שלה הוא בכך שכאשר החלק המוקדש להעדפה מתקנת מתוך כלל התקציב
הוא קטן ,היא אינה יכולה להציע שינוי של ממש בתחום.
השינוי בשיטת התקצוב לאורך השנים
כאמור לעיל ,מאז קום המדינה עד  1994שיטת התקן לכיתה בתוספת סלים הייתה
נהוגה בחטיבת הביניים ,ואילו בחינוך היסודי היא התקיימה עד  .2004שיטת התקן
הדיפרנציאלי לתלמיד נוסתה בחטיבת הביניים במשך שנה אחת בלבד ,אולם
הניסיון הופסק בטרם עת 5ובמקומו הופעלה בחטיבת הביניים שיטת התקן המשולב
לכיתה.
בחינוך היסודי ההתפתחות הייתה שונה מעט ,אך לא בהרבה .במענה לדרישת
בג"ץ (בג"ץ  )1994 ,1614/00מינתה שרת החינוך דאז לימור לבנת בסוף  2001ועדה
בראשותו של ד"ר שמשון שושני (הידועה כ"וועדת שושני") ,כדי לבחון מחדש את
שיטת התקצוב הקיימת בשלושת סוגי המוסדות בחינוך היסודי :מוסדות רשמיים,
מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות פטור .לאחר דיונים ממושכים הגישה
הוועדה את המלצותיה לשרת החינוך באוגוסט  .2002ההמלצה העיקרית הייתה
לשנות את שיטת התקצוב מיסודה ,ולאמץ במקומה את שיטת התקן הדיפרנציאלי
לתלמיד .את הוועדה הנחתה התפיסה שמימון מוסדות החינוך היסודי בישראל
צריך להיעשות לפי קריטריונים שוויוניים ,הוגנים ,יעילים ,ישימים ,גלויים
ואחידים לכלל התלמידים בישראל.
בין המלצות ועדת שושני לשיטת התקצוב שנוסתה בחטיבת הביניים היה דמיון
מהותי רב 6,אך היו בה שני מרכיבים חשובים שלא היו בניסיון הראשון:

5
6

גילוי נאות :כותב פרק זה היה מחבר המסמך שעמד בבסיס הניסיון לשינוי השיטה.
אולי ,בין היתר ,משום שכותב מסמך זה היה אחד היועצים הכלכליים לוועדה ,וכאמור
גם מעורב בניסיון לרפורמה בחטיבת הביניים.
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א .משרד האוצר הבטיח תוספת מימון בסך  80,000שעות.

7

ב .גובש מדד טיפוח חדש 8.המדד החדש היה שונה מהותית מהקודם בכמה
היבטים .הוא התייחס לכלל אוכלוסיית התלמידים (יהודים לא-חרדים,
ערבים וחרדים) וכלל כמה מרכיבים שלא הופיעו במדדים קודמים ,כגון
מיקומו של בית הספר באזורי עדיפות לאומית ,היותו של התלמיד או הוריו
עולים ,והיות ארץ הלידה של התלמיד או הוריו אחת ממדינות המצוקה.
מרכיבים אלו הוכללו במדד כדי למנוע את האפשרות הסבירה שאם יוחלט
לקבל את שיטת התקצוב החדשה ,היישום ייעשה על ידי העתקת משאבים
מאסיבית מהמגזר הממלכתי – ובמיוחד מהממלכתי-הדתי – למגזר הערבי
ולבתי הספר החרדיים ,ואם תתקבל תוספת משאבים כמעט כולה תוקצה
למגזרים אלו.
עוד בטרם הופעלה השיטה החדשה נמתחה עליה ביקורת מצד גורמים ציבוריים
שונים .אנשי החינוך הממלכתי-דתי טענו כי ייגרם הפסד למערכת החינוך של
המגזר ,שהכיתות בה קטנות 9.לעומתם אנשים מהצד השמאלי של המפה החברתית
הצביעו על הא פליה הגלומה במדד הטיפוח החדש ,בשל הענקת משקל רב למרכיבי
אזורי העדיפות הלאומית ולארץ העלייה – מדדים שאינם רלוונטיים לאוכלוסייה
10
הערבית בישראל.
7

8

9

היועצים דרשו תוספת של  120,000שעות כדי שלא יהיה צורך להפחית שעות בבתי ספר,
והכוונה הייתה בעיקר לבתי ספר ממלכתיים-דתיים ולחלק מבתי הספר בחינוך
הממלכתי היהודי שהכיתות בהם קטנות יחסית (בעיקר בפריפריה ובמועצות האזוריות).
לאור הבלבול התדיר בין המונחים ,חשוב לעמוד על ההבדל העקרוני בין "מדד הטיפוח"
ל"שיטת תקצוב" .מדד טיפוח הוא כלי סטטיסטי למדידת היכולת היחסית של תלמיד,
קבוצת תלמידים או בית ספר להגיע להישגים לימודיים לעומת אחרים .שיטת תקצוב
היא הנוסחה שלפיה מוקצים משאבי התקצ יב של המשרד .ייתכן מצב של מדד טיפוח
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
לתלמיד).
יו"ר ועדת החינוך של הכנסת דאז ,ח"כ זבולון אורלב ,צוטט בערוץ  7כאומר "המפד"ל
דוחה את הדוח ,שיישומו יביא לגריעת כ 20-אלף שעות הוראה ממערכת החינוך
הציונית-דתית ,הנאמדות בכ 100-מיליון שקלים" ( 27באוגוסט .)2002
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/33195

10

כך למשל אמרה ח"כ יולי תמיר בוועדת החינוך של הכנסת" :אני חושבת שדוח שושני
עושה עוול אדיר לערבים ,כי הוא נותן במדד הטיפוח משקל מאוד גדול לעלייה .עד 40
אחוז נגזלים מערבים בהיעדר מדדים שהם יכולים לענות עליהם ]...[ .אי אפשר לקבל
את דוח שושני כמו שהוא בגלל מדד הטיפוח" (הכנסת.)2013 ,
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בניגוד לביקורת שנמתחה על שיטת התקן הדיפרנציאלי לפני יישומה ,מחקרים
שבדקו את תוצאותיה מצאו שהיא הביאה לצמצום פערים משמעותי (בלס;2007 ,
בלס ,זוסמן וצור ;2010 ,קלינוב 11.)2010 ,יתרה מכך ,שני המחקרים הצביעו בפירוש
על הצלחה בהשגת המטרה המרכזית של שינוי שיטת התקצוב :יצירת מצב שבו בתי
ספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים מוחלשות נהנים מתקציב גבוה יותר מבתי
ספר המשרתים אוכלוסיות מבוססות.
למרות ההצלחה המוכחת של שיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד ביישום
מדיניות של העדפה מתקנת (ואולי בגללה?) ,שילוב כל הכוחות שהתנגדו לשיטה זו
גרם לכך שכעבור ארבע שנים החליטה שרת החינוך יולי תמיר לפעול לביטולה.
12
הביטול נעשה עקב תנאים שנוצרו לאחר החלטת בג"ץ בנושא שונה לחלוטין,
בנימוק ששיטת התקן הדיפרנציאלי אינה מאפשרת לבתי ספר רבים לקיים מערכת
לימודים תקינה ,ולעבור לשיטת התקן המשולב לכיתה.
ב 2015-פרסם משרד החינוך נתונים על הקצאת המשאבים במערכת החינוך.
הנתונים מצביעים על כך שב  2014-ההעדפה המתקנת המוענקת לתלמיד מהרקע
החלש ביותר לעומת התלמיד מהרקע המבוסס ביותר ,כפי שהיא באה לידי ביטוי
בעלות שעות ההוראה לתלמיד ,עמדה על  23אחוז לטובת תלמידים מרקע חלש.
ההעדפה המתקנת לכיתה בבית ספר בעל נתוני הרקע החלשים ביותר הייתה 5
אחוזים בלבד לעומת כיתות מרקע מבוסס (משרד החינוך .)2015 ,לעומת זאת,
בשיא היישום של דוח שושני (שנת  – )2008שהופסק בטרם הגיע ליישום מלא –
ניתנה העדפה מתקנת של כ  25-אחוז לתלמיד וכ  19-אחוז לכיתה (בלס ,זוסמן וצור,
 .)2010היות שהשינוי המשמעותי היחיד שהתרחש באותו פרק זמן היה בשיטת
התקצוב ,אין זה מופרך לשער שהסיבה להרעה נעוצה במעבר זה.
שיטת התקצוב המתוכננת לשנים הקרובות
ב 2013-נבחרה ממשלה חדשה ומונה שר חינוך חדש – שי פירון ,איש חינוך מובהק.
פירון היה חבר ועדת דוברת ,שבין היתר המליצה להפעיל את שיטת התקן
הדיפרנציאלי לתלמיד בכל מערכת החינוך ,ולהרחיבה לכלל הוצאות החינוך על ידי
קביעת "סל הוצאות לתלמיד" (דוח ועדת דוברת .)2005 ,אי לכך ,אין זה מפליא
11

12

למען שמירה על גילוי נאות חשוב לציין שכותב הפרק ,שהשתתף בעריכת מחקרים אלו,
נמנה כאמור עם היועצים של ועדת שושני.
פסק דין בבג"ץ  ,11163/03שניתן בעקבות עתירת ארגון "עדאלה" למניעת אפליית
המגזר הערבי בעקבות אי הכללתו בהגדרות של אזורי עדיפות לאומית ב.2003-
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שמיד עם מינויו הוא פעל להקמתה של ועדה שהייתה צריכה לגבש הצעה לאימוץ
מחודש של התקן הדיפרנציאלי לתלמיד .הוועדה עבדה תחת מעטה של סודיות
מלאה 13,ולא במקרה .באחד הדיונים הראשונים של הוועדה לשקיפות בכנסת
התייחס השר פירון לסוגיה באומרו:
במשרד החינוך אין באמת דרך לחשוף את הנתונים ,כי לתקציב החינוך השפעות
פוליטיות עצומות .שרי חינוך לדורותיהם לא רצו להציג את הנתונים הבעייתיים.
פרסום נתוני הפערים יכול להביא אף לפירוק הממשלה (הכנסת.)2015 ,

באותה ישיבה אף הודה פירון כי הוא עצמו עיכב את פרסום תקציב משרד
החינוך מסיבות פוליטיות (יוסף.)2015 ,
מתוך הודעת דוברות משרד החינוך ( )2014עלה שעם השלמת המהלך המתוכנן
ליישום התקן הדיפרנציאלי בחינוך היסודי יורגשו שלוש רמות השפעה .בקרב בתי
הספר בשליש החזק ביותר מבחינה חברתית-כלכלית לא יהיה שינוי של ממש
בתקצוב שעות הוראה לכיתה (כלומר ,אף תלמיד לא אמור להיפגע ביחס למצב
הקיים); בשליש האמצעי התוספת תהיה של כשלוש שעות שבועיות לכיתה; ואילו
בבתי ספר המשתייכים לשליש החלש מבחינה חברתית-כלכלית התוספת תעמוד על
 7שעות שבועיות .בחטיבות הביניים בתי הספר בשליש החזק מבחינה חברתית-
כלכלית יקבלו תוספת של שעה וחצי ,בשליש האמצעי – של  3שעות ,ובשליש החלש
ביותר –  14שעות.
בהנחה שחילופי השלטון שקרו מאז והתפתחויות עתידיות אחרות לא יפגעו
במהלך שליישומו נדרשות כמה שנים ,יש לבחון מה כולל המתווה החדש של התקן
הדיפרנציאלי לתלמיד ומה לא .המרכיב החיובי החשוב ביותר של מהלך זה הוא
הוספת כמות ניכרת של שעות הוראה לסל הטיפוח בחינוך היסודי .אולם אף שעצם
ההכרזה על חזרה לשיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד היא חיובית ,המהלך עדיין
חלקי ומצומצם ואינו מתייחס כלל לגני הילדים ולחטיבות העליונות ,או למרכיבי
הוצאה אחרים שאינם שעות הוראה.
מעבר לכך ,הפגם העיקרי של המהלך הוא שהמתווה החדש אינו משנה את
שיטת התקצוב הקיימת – שיטת התקן המשולב – והתוספת המוצעת אינה גדולה
מספיק .בתום חמש שנים היקף השעות המוקצות להעדפה מתקנת אמור להיות
 240,000שעות ,היינו ,תוספת של  140,000שעות למכסה הקיימת של  100,000שעות.
13

כך למשל לא פורסם מה הרכב הוועדה ,מה כולל כתב המינוי שלה ,את מי היא פגשה
ועם מי התייעצה ,ועל אילו נתונים בדיוק היא ביססה את ממצאיה.
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מתוך תוספת זו 70,000 ,שעות ימומנו מהתקציב השוטף של משרד החינוך,
והתוספת הממשית של משרד האוצר תהיה עבור מימון של  70,000שעות בלבד.
כדי להבין את משמעותם של נתונים אלו ,יש לראותם על רקע העובדה שבשנת
( 2000עוד לפני המעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד) עמד היקף שעות ההוראה בסל
הטיפוח על  91,000שעות ,ועוד  19,000הוקצו לטיפוח במסגרת סלי עדיפות לאומית
(בסך הכל  110,000שעות) .מספר התלמידים אז היה נמוך ב  25-אחוז ממספר
התלמידים כיום ,ובכ 30-אחוז ממספר התלמידים שצפוי בעוד חמש שנים .אם כן,
נראה שרק כדי לשמור על רמת ההעדפה שהייתה בשנת  2000צריך היה להוסיף כ-
 40,000שעות הוראה ( 10,000שעות לכיסוי ההפרש בין התקצוב הנוכחי ,העומד
כאמור על  100,000שעות ,ובין התקצוב של  110,000שעות שהיה בשנת  – 2000ועוד
 30,000שעות לגידול טבעי).
לאור הנתונים שהוצגו לעיל ,די ברור שהתוספת הנכללת בתקן החדש קטנה
מהכמות הנדרשת כדי לצמצם באופן רציני את הפערים בהישגים בין האוכלוסיות
השונות .אם משווים את המתווה התיאורטי הנוכחי של התקצוב הדיפרנציאלי
ל מתווה התיאורטי של התקן הדיפרנציאלי על פי דוח שושני ,אפשר לראות
שהמתווה הקודם העניק העדפה גדולה בהרבה לבתי הספר המשרתים אוכלוסיות
חלשות .לוח  1ממחיש את עיקרי ההבדלים בכיתה שנבחרה לדוגמה – כיתה ג'
בחינוך הממלכתי .לוח נ' 1המופיע בנספחים מבהיר חד-משמעית כי בהנחה
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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לוח  .1השוואה בין תקצוב שעות הוראה לכיתה לפי הנוסחה החדשה של
תקן דיפרנציאלי לתלמיד ולפי מתווה ועדת שושני
עבור כיתות ג' בחינוך הממלכתי

מספר
תלמידים
בכיתה

שעות הוראה לכיתה
לפי נוסחה חדשה

שעות הוראה לכיתה
לפי נוסחת שושני

היחס בין התלמידים
מהרקע החלש ביותר
לרקע החזק ביותר

תלמידים
מרקע
מבוסס

תלמידים
מרקע
חלש

תלמידים
מרקע
מבוסס

תלמידים
מרקע
חלש

נוסחה
נוכחית

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

מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :משרד החינוך

בסיכומו של דבר אפשר לומר שהמלצות הוועדה ,וההחלטות שהתקבלו
בעקבותיהן ,היו בבחינת אכזבה לכל מי שציפה לבשורה של חזרה לשיטת התקן
הדיפרנציאלי לתלמיד ,ולהרחבתה לשלבי חינוך ולתחומי הוצאה נוספים .עם זאת,
אם יוחלט לקדם במידה רבה יותר את נושא התקצוב הדיפרנציאלי ,הסכמי העבודה
"אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ,הכוללים – בין היתר – הגדלה של שעות העבודה
למורה ,מאפשרים חלוקה מחדש של המשאבים כמעט בלי לפגוע בבתי הספר
המבוססים .כיום התקצוב לכיתה הוא  1.7משרות מלאות של מורה ( 61.2שעות
שבועיות) (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2015 ,
לשם ההמחשה יושוו שני בתי ספר היפותטיים שבהם עשר כיתות :הראשון הוא
בעל מדד טיפוח  ,10הגבוה ביותר (אוכלוסייה מרקע חברתי-כלכלי חלש) ,והשני בעל
מדד טיפוח  ,1היינו :משרת את האוכלוסייה המבוססת ביותר .לוח  2מציג את
שעות התקן שיוקצו לכל מוסד בשלושה מצבים :ללא העדפה מתקנת ,לאחר העדפה
מתקנת של  27אחוז מכלל שעות התקן למוסדות בעלי מדד טיפול גבוה ,ולאחר
העדפה מתקנת של  42אחוז 14.כפי שאפשר לראות ,אפילו במצב של העדפה מתקנת
14

שיעורי ההעדפה המתקנת הם לשם הדגמה בלבד ,ונבחרו כדי לאפשר שימוש במשרות
מלאות.
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בגובה  42אחוז ,עדיין אפשר להמשיך לקיים הוראה תקינה של תכנית הלימודים גם
בבתי הספר המבוססים ביותר במגבלת המשאבים הקיימים – דהיינו ללא תוספת
עלות הוראה וכיתות – כי כל כיתה תקבל  36.5שעות פרונטליות (מעבר להיקף
הנדרש בתכנית הלימודים ,המחייבת  32שעות) ו  14-שעות שבועיות אחרות.
לוח  .2השוואת המשאבים המוקצים לבתי ספר ברמות שונות של העדפה מתקנת
לפי מדד הטיפוח של בית הספר ,על בסיס התקן הנוכחי ()2015

תקצוב שעות הוראה לבית הספר

מדד הטיפוח של
בית הספר
(=10מצב חברתי-
כלכלי חלש ביותר)
ללא העדפה
10

סך שעות
שבועיות

שעות הוראה
פרונטליות

שעות הוראה
אחרות

612

442

170

17

1

612

442

170

17

494

190

19

390

150

15

520

200

20

364

140

14

העדפה של  27%משעות התקן
684
10
1

540

העדפה של  42%משעות התקן
720
10
1

504

מורים
במשרה
מלאה

מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :משרד החינוך

 .2יישום חוק לימוד חובה לגילאי  3–4והוספת סייעת שנייה לגנים
אחת התוצאות הבולטות של המחאה החברתית ששטפה את המדינה ב 2011-הייתה
ההחלטה ליישם מיי דית ובמלואו את חוק לימוד חובה לגילאי  .3–4לפני כן היישום
המלא של החוק נדחה פעם אחר פעם – באמצעות מנגנון חוק ההסדרים – בשל
קשיים תקציביים .במקום למלא אחרי דרישות החוק ,הוסכם על משרד החינוך
והאוצר ליישם את החוק "באופן הדרגתי" ,ולהחילו ביישובים ובשכונות חלשים
מבחינה כלכלית-חברתית .החלטות אלו הביאו לכך שמרבית האוכלוסייה בשכונות
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ויישובים חלשים מבחינה חברתית-כלכלית לא שילמה ב 2011-שכר לימוד עבור גני
הילדים ,כולל גילאי .3–4
המחאה החברתית – שזכתה לתמיכת ציבור רחב ,אך ביטאה בראש ובראשונה
את מצוקתם של אנשי מעמד הביניים – הביאה לכך שהוחלט ליישם את החוק החל
מ 2013-במלואו ,דהיינו לכלול בו גם את אוכלוסיית הילדים ביישובים ובשכונות
המבוססים .החלטה זו גרעה למעשה כמיליארד שקלים ,שקודם יועדו לסבסוד
אוכלוסיות חלשות בלבד ,מתקציבי ההעדפה המתקנת (שכן סכום זה לא נתן ,מאז
 ,2013שום העדפה לאוכלוסייה החלשה) ,והוסיפה כשני מיליארד שקלים להפחתת
הנטל התקציבי ממשפחות ממעמד בינוני וגבוה 15.מבלי להיכנס כאן לדיון בדבר
ההצדקה והכדאיות של מדיניות תמיכה אוניברסלית כדרך יעילה לצמצום פערים,
ברור שההחלטה ,שזכתה לתמיכה ציבורית רחבה מאוד ,הייתה רגרסיבית באופן
חד-משמעי.
משרד החינוך נרתם למשימה במרץ וביעילות ראויים להערכה ,ומספר הילדים
בגני הילדים הציבוריים גדל באופן מרשים – וחלק מהגידול מקורו במעבר מגני
ילדים פרטיים לגנים ציבוריים .אולם כאן התעוררה בעיה חדשה .היות שתקני כוח
האדם בגנים לא השתנו ,הגננות ועוזרות הגננות במקומות שקודם שירתו בעיקר
גילאי  4–5צריכות עכשיו להתמודד עם ילדים רבים בני  ,3שחלקם עדיין אינם
גמולים מחיתולים ודורשים זמן טיפול רב יותר .הדבר עורר תסיסה גדולה בקרב
ההורים ואף הביא להפגנות ברחבי הארץ.
משנכנס שר החינוך החדש נפתלי בנט לתפקידו ,אחד הצעדים הראשונים שלו
היה לחתום עם משרד האוצר הסכם לסבסוד עוזרת גננת שנייה בגנים לגילאי 3–4
שיש בהם יותר מ 30-ילדים .זהו ללא ספק צעד חשוב בכיוון של שיפור השירות בגני
הילדים ,אך האם יש כאן העדפה מתקנת? זו כבר שאלה אחרת.
ברור שהצעד הנוכחי לא יהפוך את השירות בגן המשרת אוכלוסיות חלשות
לטוב יותר מזה הניתן לאוכלוסיות מבוססות .גם להצהרה של שר החינוך – "אנחנו
[ ]...נשקיע יותר ,ובמיוחד בחלשים .ילד בן  3בישראל יקבל את אותה הזדמנות אם
הוא גר בהרצליה ,בנהריה או ברהט .במדינת ישראל איכות החינוך של ילד לא
תיקבע לפי תלוש המשכורת של הוריו" (משרד החינוך2015 ,ב') – אין שום ביסוס
15

תקציב החינוך הקדם-יסודי גדל בכשני מיליארד שקלים לאחר ההחלטה ליישם את
החוק .בין שהגידול בא על חשבון סעיפים אחרים בתקציב משרד החינוך ,ובין שהוא
נוסף לתקציב משרד החינוך במלואו ,הדבר אינו משנה את העובדה שבמהות מדובר
בהקלה בסדר גודל של שני מיליארד שקלים עבור האוכלוסיות המבוססות.
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במהלכים שננקטו .מספר הילדים בגן ,מספר העובדות ,הציוד ,גודל הגן וכדומה –
כל אלה יהיו זהים בכל הגנים ,ללא התחשבות באפיוני אוכלוסיית הילדים .העדפה
מתקנת הייתה מושגת אם היו קובעים למשל שמספר הילדים המקסימלי בגני
ילדים ביישובים חלשים ,או כאלה המשרתים אוכלוסיות חלשות ,יהיה  25ולא .30
אמנם הייתה כוונה לסייע יותר לרשויות החלשות בכך שהשתתפותן במימון הסייעת
השנייה תהיה נמוכה יותר ,אך מגמה זו בוטלה כמעט לחלוטין בעקבות התנגדות
חריפה של הרשויות המבוססות.
אם כן ,כל עוד מרבית גילאי  3–4בגנים העירוניים היו ילדים המתגוררים
ביישובים חלשים מבחינה חברתית-כלכלית ,איש לא התלונן על צפיפות ואף אחד
לא דרש תוספת כוח אדם .למעשה ,השיח הציבורי כלל לא עסק בנושאים אלו .רק
ברגע שהשירות הפך לאוניברסלי התגבשו הכוחות הדורשים לשפרו 16.אין בכך
כמובן כדי לומר שהמהלך ליישום חוק לימוד חובה לגילאי  3–4והוספת סייעת
שנייה בגנים הם אינם מהלכים חשובים או חיוביים ,אולם זו עוד דוגמה בולטת לכך
שכדי ליישם רפורמות של ממש ,הדורשות תוספת תקציבים גדולה ,יש צורך
בתמיכה ציבורית רחבה של השכבות המבוססות בחברה.

 .3צמצום מספר התלמידים בכיתה ו"מחאת הסרדינים"
שלא כמו הצפיפות בגני הילדים ,נושא גודל הכיתה עולה מדי פעם לדיון ציבורי זה
שנים אחדות ,וארגוני המורים וציבור ההורים הן קבוצות הלחץ החזקות ביותר
לצמצום מספר התלמידים בכיתה .בשנה האחרונה התגבר לחץ ההורים ונהפך
למחאה רחבת היקף ,שזכתה לכינוי "מחאת הסרדינים" .ההתפתחויות בנושא זה
יכול לשמש דוגמה נוספת כיצד יישומה של רפורמה חינוכית מעוכב בידי השלטון,
גם לאחר שהוחלט לבצעה כמה פעמים ,בשל היעדר משאבים ורצון של ממש לבצעה
מסיבות שונות – אך אותה הרפורמה חוזרת לסדר היום שוב ושוב ,ומקודמת כאשר
הלחץ של שכבות האוכלוסייה החזקות מתגבר.
ההחלטה הראשונה של הממשלה להקטין את מספר התלמידים בכיתה ל32-
התקבלה לאחר שארגון המורים הציב דרישה זו כאחד התנאים העיקריים לסיום
השביתה הארוכה שהתקיימה ב .2007-בסיום השביתה הצהירו שרי האוצר והחינוך
16

מעבר לעובדה שבעקבות יישום החוק הצטרפו לגני הילדים עשרות אלפי ילדים שבעבר
לא למדו בגנים ,או למדו בגנים פרטיים ,הצורך לבצע את המהלך במהירות מבלי שנוספו
במקביל כל כיתות הגן הדרושות תרם כנראה גם לצפיפות רבה יותר בגנים הקיימים.
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בבית הדין הארצי לעבודה כי" :ממשלת ישראל רואה בהפחתת מספר התלמידים
בכיתה צעד חשוב לקידום מערכת החינוך" (בית הדין הארצי לעבודה ,)2007 ,וב-
 2008נקבע בהחלטת ממשלה להקטין בהדרגה ל 32-את מספר התלמידים בכיתה –
בחינוך היסודי ,בחטיבת הביניים ובחטיבות העליונות (מזכירות הממשלה.)2008 ,
חשוב לשים לב שלפי הניסוח מדובר בהחלטה גורפת כי מספר התלמידים בכיתה לא
יעלה על  ,32בכל שכבות הגיל ובכל הכיתות.
לשם בחינת דרכי היישום מונתה ועדה ציבורית בראשותו של פרופ' יצחק
פרידמן .ועדת פרידמן הגישה את המלצותיה באוגוסט  17,2008והעיקרון של רף
מקסימלי של  32תלמידים בכיתה בכל שלבי הגיל היה חלק מרכזי מהן.
בנובמבר  2008התקבלה החלטת ממשלה שלישית בנושא .ההחלטה אימצה את
עקרונות דוח ועדת פרידמן ,אך הוכנס בה שינוי מהותי .במקום לקבוע שהרף
המקסימלי למספר התלמידים בכיתה יהיה  ,32נקבע כי:
ב שנת הלימודים תשס"ט מספר בתי הספר שייכנסו לתכנית ייקבע בהתאם
למסגרת התקציב שאושרה לנושא בעבור שנת לימודים זו .בתי הספר שייבחרו
לתכנית בשנה זו יהיו בתי ספר המוגדרים כחלשים ביותר על פי מדד הטיפוח של
משרד החינוך בחינוך היסודי ,בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה .התכנית
תיושם כך שבבתי ספר אלו יקטן מספר התלמידים לתקצוב כיתה ל( 32-מזכירות
הממשלה2008 ,ב' ,ההדגשה אינה במקור – נ"ב).

הממשלה גם אימצה את המלצות הוועדה ללוות את השלב הראשון של המהלך
לצמצום מספר התלמידים בכיתה במחקר מעקב אחרי התוצאות החינוכיות של
18
תלמידיו ,שיתבצע על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה.
המשמעות של השינוי המינורי לכאורה בניסוח היא שכאשר מספר התלמידים
בכיתה עולה על  ,32אפשר להמיר את חלוקת הכיתה בפיצוי בית הספר על ידי שעות
הוראה נוספות .כלומר :בבית הספר ימשיכו לפעול כיתות גדולות ,אך הן יזכו
לתוספת שעות שאפשר יהיה לנצלן לפיצול בחלק מהשעות ,להוספת מורה שני או
לכל דרך טיפול אחרת שסגל בית הספר ימצא לנכון .לשם הדגמה יילקח בית ספר
ממלכתי ובו  80תלמידים בשכבת כיתה ג' .על פי כללי התקצוב הקודמים ,המוסד
היה צריך לפצל את השכבה לשתי כיתות בנות  40תלמידים ,ללא התחשבות במדד
הטיפוח שלו .תוספת של תלמיד אחד חייבה את משרד החינוך לאשר את פיצול
17
18

המלצות אלו היו דומות במהותן להמלצות של מרכז טאוב באותו נושא (בלס.)2008 ,
מחקר כזה לא בוצע מעולם.
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השכבה לשלוש כיתות ,אחרת הוא מסתכן בשביתת מורים .על פי הכללים
הנוכחיים ,בית ספר כזה – בהנחה שאינו פועל במסגרת יום חינוך ארוך – יתוקצב
לפי שתי כיתות של  40תלמידים ,בתקציב של  39.6שעות שבועיות לכיתה ,ובסך
הכל ב 79.2-שעות שבועיות ,אם הוא מוגדר בעשירון טיפוח  .1לעומת זאת ,אם הוא
נמצא בעשירון  5או  10הוא יתוקצב לפי שלוש כיתות (שתי כיתות בנות  27תלמידים
ואחת בת  26תלמידים) לפי  32.4שעות שבועיות ,לכיתה ,ובסך הכל –  97.2שעות
שבועיות.
אם כן ,ההבדל המהותי בין החלטות הממשלה להמלצות ועדת פרידמן היא
שבתי הספר מעשירון  5ומעלה אינם חייבים לפצל את השכבה לשלוש כיתות .הם
יכולים להמשיך ולתפקד בשתי כיתות של  40תלמידים מבלי להסתכן בשביתת
מורים בתמיכת הסתדרות המורים ,ולהשתמש בשעות הנוספות על פי ראות עיני
הנהלת בית הספר.
המשמעות התקציבית של צמצום גודל הכיתה
תקצוב התכנית לצמצום מספר התלמידים בכיתה נעשה בשתי תקנות נפרדות.
האחת הייתה בתחום החינוך היסודי ,והיא הופיעה לראשונה ב 2008-ונעלמה מאז
 .2013השנייה השתייכה לתחום החינוך העל-יסודי ,הוכנסה לראשונה ב2010-
והמשיכה להופיע גם ב( 2014-תקנה מס'  .)270925בסך הכל הוקצו לשם הקטנת
הצפיפות בכיתות כ 900-מיליון שקלים במהלך השנים  ,2008–2013והסכום שנעשה
בו שימוש – על פי דוח החשב הכללי – עמד על  360מיליון שקלים בלבד.
כאשר נתונים אלו הוצגו לראשונה בציבור ,טענו אנשי משרד החינוך שהם אינם
מבטאים את המצב לאשורו .ככל הנראה הם התכוונו לכך שחלק מהסכומים,
בייחוד אלו שבתקנות החינוך היסודי ,עברו לתקנת השעות הכללית ,אולם בפועל
עדיין שימשו לצורך צמצום מספר התלמידים בכיתה .אין לפירוש זה זכר בספרי
התקציב ובדברי ההסבר לתקציב ,וגם לא נמצא לכך אישוש בפרוטוקולים של ועדת
הכספים שעסקו בשינויים התקציביים בשנים אלו במשרד החינוך .עם זאת ,גם אם
כל הסכומים שיועדו בתקציב המקורי לצמצום מספר התלמידים בכיתה אמנם
שימשו למטרה זו ,הרי שהסכום שעמד לצורך זה במהלך השנים שחלפו מאז 2008
היה נמוך משמעותית מהסכום הנדרש לביצוע המשימה ,שעל פי האומדן הזהיר
19
ביותר עמד ב 2008-על  5.7מיליארד שקלים (בלס.)2008 ,
19

צריך להביא בחשבון שסכומים אלו חושבו בלי לקחת בחשבון את הסכמי השכר
החדשים ,שייקרו משמעותית את עלות ההוראה.
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תוצאות ההשקעה בצמצום גודל הכיתה
מה היו התוצאות של חמש שנות פעילות של משרד החינוך לצמצום מספר
התלמידים בכיתה? לוחות  3–4מספקים את התשובה.
עיון בלוח  3מראה בבירור כי השינויים בגודל הכיתה בחינוך היסודי במגזר
היהודי היו קטנים מאוד .במגזר הערבי ,לעומת זאת ,הייתה התקדמות של ממש,
וההפחתה הגיעה לכ 3-תלמידים בממוצע לכיתה ,דהיינו כעשרה אחוזים.
לוח  .3ממוצע התלמידים בכיתה בחינוך היסודי
לפי מגזר וסוג פיקוח*2006–2013 ,

2006

2008

2010

2012

2013

סוג פיקוח
חינוך עברי
חרדי

22.9

23.0

23.1

23.3

23.3

ממלכתי

28.9

29.0

29.1

28.8

28.7

ממלכתי-דתי

25.1

24.9

24.9

24.7

24.5

חינוך ערבי
בדואי

31.0

30.9

29.4

28.0

27.3

דרוזי

29.8

29.5

28.4

27.5

27.0

ערבי

31.4

31.5

30.7

28.8

28.2

* ללא חינוך מיוחד.
מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :משרד החינוך

לוח  4מתאר את ההתפתחות בתחום בחטיבות הביניים .בחינוך הממלכתי
והממלכתי-דתי במגזר היהודי 20יש שינוי קל ,אך הוא די זניח ( 4אחוזים) ,ונראה כי
מגמת הירידה החלה עוד ב ,2006-לפני שהגיעו להסכם על צמצום מספר התלמידים
בכיתה .במגזר הערבי השינוי הוא די משמעותי ומגיע – בדומה לחינוך היסודי –
לסדר גודל של בין תשעה לעשרה אחוזים .עקב כך ,ממוצע התלמידים בכיתה
מתחיל להיות דומה מאוד לחינוך הממלכתי היהודי.
20

החינוך החרדי לא נמנה כאן מפני שאין בו כמעט חטיבות ביניים.
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לוח  .4ממוצע התלמידים בכיתה בחטיבות הביניים
לפי מגזר וסוג פיקוח*2006–2013 ,

סוג פיקוח
חינוך עברי

2006

2008

2010

2012

2013

ממלכתי

27.2

27.0

26.6

26.2

26.1

ממלכתי-דתי

24.7

24.6

24.3

24.0

23.8

חינוך ערבי
בדואי

29.1

29.3

28.2

27.1

26.6

דרוזי

27.9

27.8

26.7

25.6

25.4

ערבי

29.7

29.5

28.4

27.0

26.7

* ללא חינוך מיוחד.
מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :משרד החינוך

אם כן ,למרות השיפור במגזר הערבי הירידה הכוללת במספר התלמידים
הממוצע בכיתה אינה גדולה .עם זאת ,כדי לאמוד את ההצלחה במשימה רצוי
לבדוק לא רק את הממוצעים ,אלא גם את שיעור הכיתות החורגות מהתקן של 32
תלמידים לאורך השנים .לוח  5משווה את התפלגות הכיתות לפי גודל ב 2013 ,2008-
ו 21.2015-בכיתות א'-ו' חל צמצום של בין שלושה לארבעה אחוזים במספר הכיתות
המונות  33תלמידים ומעלה (מ 24.1-אחוז ב 2008-ל 18.7-אחוז ב .)2015-הדבר בא
לידי ביטוי בהקטנה של הכיתות בטווח שבין  31ל 40-תלמידים ויותר ,וגידול מקביל
של הכיתות בטווח של  20–30תלמידים .מעניין ששיעור הכיתות בטווח שבין  11ל-
 20תלמידים כמעט לא השתנה .בסך הכל מספר הכיתות התקניות (עד  32תלמידים)
עלה במהלך שבע שנים ב  5.4-אחוזים (ומתוכם  1.7אחוזים בכיתות קטנות מאוד,
שכאמור שייכות ברובן לחינוך המיוחד).
לעומת זאת ,בכיתות ז'-ט' התמונה השתנתה באופן דרמטי :שיעור הכיתות
הכוללות יותר מ 32-תלמידים צנח מ 41.2-אחוז ב 2008-ל 25.6-אחוז בלבד ב .2015-
21

בקבוצת הכיתות הקטנות במיוחד (עד  10תלמידים) נמצאות בעיקר כיתות חינוך מיוחד,
ואילו בקבוצה של  + 40נמצאות בעיקר כיתות שהדיווח לגביהן שגוי .לפיכך ,ההתמקדות
היא בעיקר הקבוצות שבתווך .הבדיקה נעשתה על סמך קובצי תלמידים לשנים
הרלוונטיות.
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עם זאת ,העובדה כי יותר מרבע מכלל הכיתות בשכבות אלו עדיין גדולות מהנדרש
מעידה כי הדרך להשלמת המשימה עוד ארוכה.
לוח  .5התפלגות הכיתות לפי מספר התלמידים בשנים  2013 ,2008ו2015-
כיתות א'-ו' וכיתות ז'-ט' ,כאחוז מכלל הכיתות בשכבות הגיל ,כולל חינוך מיוחד

מספר התלמידים בכיתה
כיתות א'-ו'
פחות מ10-
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
+40
עד 32

2008

2013

2015

7.7%
5.4%
7.4%
18.5%
26.4%
23.4%
10.5%
0.7%
75.9%

9.0%
5.9%
7.9%
22.8%
28.2%
19.1%
6.3%
0.7%
83.0%

9.4%
5.5%
7.5%
22.8%
28.0%
20.0%
6.3%
0.6%
81.3%

כיתות ז' -ט'
עד 10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
+40
עד 32

10.9%
6.9%
5.8%
10.3%
15.7%
24.4%
23.0%
3.0%
58.8%

מקור :נחום בלס וחיים בלייך ,מרכז טאוב
נתונים :משרד החינוך

12.2%
7.7%
7.0%
13.9%
21.0%
25.7%
11.3%
1.3%
73.4%

12.9%
7.3%
7.0%
14.3%
21.9%
24.5%
10.6%
1.5%
74.4%
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מה נדרש כדי להשלים את המהלך ,והאם התכנית הנוכחית עונה לדרישה?
בהינתן המצב הנוכחי ,השאלה המרכזית שיש לשאול היא כמה כיתות צריך להוסיף
כדי להגיע ליעד של  32תלמידים בכיתה לכל היותר 22.כדי לבדוק את העניין מונתה
ועדה בראשות מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך ,ד"ר אורנה שמחון .דיוני הוועדה
נערכו בסודיות מוחלטת ,ודוח המסקנות פורסם רק אחרי עיכובים רבים.
כותרת הדוח – "הוועדה לבחינת יחס מורה-תלמיד בכיתה" – מצביעה במידה
רבה על כוונת הממנים שהוועדה תבחן אופציות חלופיות לצמצום מספר התלמידים
בכיתה (למשל הוספת מורה או מתמחה לכיתה רבת תלמידים) 23.ואכן ,ועדת שמחון
בחנה אפשרוי ות שונות לפתרון סוגיית הצפיפות בכיתות ,וביניהן צמצום
דיפרנציאלי בשכבות גיל שונות ,והוספת סטודנט להוראה או סטאז'ר לכיתות
גדולות במיוחד .בסעיף זה תיסקר האפשרות הראשונה מתוך האופציות השונות
שנכללו בדוח הוועדה :הפחתה גורפת של מספר התלמידים לכיתה בחינוך היסודי
24
ובחטיבות הביניים ל 32-תלמידים.
על פי דוח הוועדה – שלא כולל פירוט של דרכי החישוב – אופציה זו כרוכה
בתוספת של  2,673כיתות ו  5,111-מורים ,בעלות של  3.6מיליארד שקלים (משרד
החינוך2015 ,ג') .לא ברור על מה מסתמכים נתונים אלו ,אולם התחשיב שנערך
לצורך פרק זה שונה מהותית מאומדן הוועדה .החישוב התבסס על מספרי
התלמידים בחינוך הרגיל בכל מוסד ובכל שכבת גיל ,ולפיו נבדק מה מספר הכיתות
הדרוש בכל שכבה כאשר מספר התלמידים המרבי בכיתה הוא  ,40לעומת המספר
הדרוש כאשר מספר התלמידים המרבי הוא  .32הפער בין מספר הכיתות הקיימות
למספר הנדרש הוא מספר הכיתות שיש להוסיף .בחישוב לא נלקחו בחשבון הצרכים
הנובעים מגידול הטבעי והגירה פנימית ,כך שהוא בבחינת הערכת חסר 25.אך גם כך
מתברר שבבחינת כל השכבות מא' ועד י"ב ,תוספת הכיתות הנדרשת לשם יישום
המהלך כיום גבוהה יותר ממה שהייתה ב .2008-בשעה שבשנת  2008נדרשה תוספת
22

23

24

25

חשוב להבחין בין תוספת כיתה במשמעות של יחידת לימוד ובין תוספת כיתה במשמעות
של בינוי .הראשונה מחייבת כמובן הרבה יותר "כיתות".
רבים וטובים אינם מבחינים בין "גודל כיתה" ל"מספר התלמידים למורה" .הנושא
הובהר בעבר בכמה פרסומים – למשל אצל בלס (.)2010
יצוין שגם אופציה זו עומדת בסתירה להחלטות הממשלה הראשונות להחיל את הקטנת
מספר התלמידים בכיתה על כל מערכת החינוך ,לרבות החינוך התיכוני.
בדרך כלל הגידול טבעי של מערכת החינוך עומד על  1.5–2אחוזים מדי שנה ,ומשמעותו
תוספת של כ 1,200-כיתות גן ובית ספר .לכך יש להוסיף מאות רבות של כיתות למתן
מענה להגירה פנימית (בלס.)1983 ,
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של כ  8,200-כיתות כדי להגיע ל 32-תלמידים בכיתה לכל היותר ,ב 2013-נדרשות
קרוב ל 9,000-כיתות ( 750כיתות בממוצע בכל שכבה) – או  6,750כיתות ,אם
מתייחסים לשכבות א' עד ט' בלבד .התקציב שיידרש לצורך הוספת כיתה כולל את
המרכיבים הבאים:
א .עלות הוראה והפעלה של כיתות חדשות :עלות הוראה ממוצעת לכיתה
בחינוך היסודי היא  402,000שקלים .בחטיבת הביניים העלות היא 508,000
שקלים ,ובחטיבה העליונה היא עומדת על למעלה מ 600,000-שקלים (משרד
החינוך .)2015 ,בהנחה שיצטרכו להוסיף רק  6,750כיתות ( 750כיתות
לשכבה בטווח א'-ט') ,ולפי ממוצע של עלות הוראה על סך  430,000שקלים
לכיתה ,סך העלות יהיה בסביבות  3מיליארד שקלים.
26

ב .עלות בניית כיתה :עלות הבנייה של כיתה מוערכת בכ 750-אלף שקלים.
אפילו אם יצטרכו לבנות רק  3,000כיתות (בהנחה שכיתות אחרות יאוחדו
או ישתמשו במבנים קיימים) ,ההוצאה תעמוד על כ  2.25-מיליארד שקלים.

ג .עלות הכשרת מורים :העלות להכשרת מורה חדשה עומדת כיום על כ -
 250,000שקלים לפחות 27.הוספת  6,750כיתות דורשת תוספת של כ 10,000-
משרות מלאות – והיות שרוב המורים אינם עובדים במשרות מלאות ,הרי
שיהיה צורך בתוספת של לפחות  13,000מורים שעלות הכשרתם נאמדת בכ-
28
 3מיליארד שקלים.
ד .עלות שירותי עזר נוספים  :עם תוספת הכיתות יהיה צורך להוסיף שירותים
כגון מזכירות ושרתים ,אולם תוספת העלות בסעיף זה אינה גדולה יחסית
לסכומים שננקבו לעיל.
אם כן ,אומדן גס מאוד של עלויות השלמת המהלך לצמצום מספר התלמידים
בכיתות ל 32-לכל היותר מגיע לכשמונה ורבע מיליארד שקלים – בהנחות מקלות
26

27

28

במשרד החינוך ( )2013נאמר שעלות בניית כיתה ב 2012-הייתה  711,000שקלים ,לכן
האומדן של  750,000שקלים לכיתה ב 2015-נראה סביר.
על פי הנאמר בדוח שמחון ,עלות הכשרת מורה היא כ 120-אלף שקלים .אולם נתון זה
מתעלם מהעובדה שלאור הנשירה במהלך ההכשרה ובשנים הראשונות ,יש להכשיר בין
שניים לשלושה מורים לעבודה כדי להביא מורה מתמיד אחד למערכת .נתונים אלו
נבדקו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,והם כמובן ידועים למשרד החינוך.
ייתכן מ אוד שאפשר יהיה לצמצם את העלות בסעיף זה ,לאור הגידול שחל במספר
מסיימי המוסדות להכשרת מורים לאחרונה.
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מאוד באשר לצורכי הבינוי ,ובלי שהחטיבות העליונות ייכללו במהלך .נתונים אלו
הם כמובן אומדן ראשוני ,ויש כמה וכמה דרכים לצמצום העלויות (ראו בלס.)2008 ,
אולם גם לאחר שכל הצעדים האפשריים יינקטו ,עדיין יידרש תקציב גדול מאוד
להשלמת המהלך.
לוח  .6הערכת העלויות להשלמת המהלך לצמצום מספר התלמידים בכיתה
ל  32-לכל היותר
המלצות דוח ועדת שמחון לעומת נתוני מרכז טאוב ,במיליוני שקלים

סעיף הוצאה

רמת חינוך

דוח שמחון

חישוב מרכז טאוב

הוראה

יסודי
חטיבת ביניים
סך הכל

703
255
958

1,809
1,143
2,952

בינוי

יסודי
חטיבת ביניים
סך הכל

1,532
473
2,005

1,500
750
2,250

הכשרת מורים

יסודי
חטיבת ביניים
סך הכל

470
143
613

2,160
1,069
3,229

שונות

יסודי
חטיבת ביניים
סך הכל

64
16
80
3,656

64
16
80
8,510

סך הכל

מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :דוח ועדת שמחון (משרד החינוך ;)2015 ,משרד החינוך

על רקע נתונים אלו ,צריך להתייחס בזהירות להודעת משרד החינוך על הקטנת
הצפיפות בכיתות א'-ב' ,ש בה קבע שר החינוך שתוך חמש שנים ילמדו כל תלמידי
ישראל בחינוך היסודי בכיתות קטנות ,הכוללות  32–34תלמידים בלבד (דטל.)2015 ,
המהלך המדובר נוגע ל 321-כיתות בלבד ,ואילו שכבת כיתות א' בשנת הלימודים

458

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

תשע"ו כוללת למעלה מ 4,500-כיתות .ברור שמדובר בפעולה שהשפעתה חיובית ,אך
היקפה מצומצם מאוד .מיליארד השקלים שיוקצו בשנים הקרובות לטובת הקטנת
כיתות ושיפור היחס מורה-תלמיד בגנים ובבתי הספר ,על פי ההודעה של משרד
החינוך ,אינם יכולים בשום צורה ואופן להספיק להשגת היעד של צמצום מספר
התלמידים בכיתה ל  32-בכל מערכת החינוך היסודי ,קל וחומר אם הוא צריך לכלול
גם את חטיבת הביניים (בלא להזכיר כלל את החטיבה העליונה).
ובחזרה ל"מחאת הסרדינים" :המחאה התרחשה בעיקרה בשכונות מבוססות
בערי מרכז הארץ ,בעקבות החלטת משרד החינוך לא לאפשר להורים לממן על
חשבונם מורים נוספים כדי לאפשר פיצול כיתות גדולות במיוחד .ללא ספק יש צדק
והיגיון בדרישת ההורים שמשרד החינוך יעמוד בהתחייבות להוריד את מספר
הילדים בכיתה ל 32-לכל היותר .הצרה היא שמימוש התחייבות זאת הוא כאמור
לעיל יקר מאוד ,והשאלה הנשאלת מאליה היא מי יהיו הנהנים העיקריים מהשקעה
מאסיבית שכזאת ,ובמיוחד מהמהלך האחרון .לכאורה הנהנים העיקריים ממנו
יהיו התלמידים הערבים ,ובדין ,בשל צפיפות הכיתות הגדולה במיוחד באוכלוסייה
זו ,ובמידה פחותה תלמידי החינוך הממלכתי היהודי ,המדורגים אחריהם בצפיפות
הכיתות במגזר .אלא שחלק גדול מהתלמידים הערבים ממילא היו אמורים להיכלל
בין התלמידים שכיתותיהם יצומצמו בשל כללי התקצוב הקיימים ,הקובעים
שהתקצוב לכיתה בבתי ספר בעלי מדד טיפוח גבוה יעמוד על  32תלמידים .על כן ,מי
שייהנו מהמהלך הנוכחי – כמו במקרה של הוספת סייעת לגני ילדים – יהיו בעיקר
האוכלוסיות המבוססות.

 .4מחאת בתי הספר הנוצריים :סיפורו של החינוך
29
המוכר שאינו רשמי
30

ב תחילת שנת הלימודים תשע"ו שבתו בתי הספר הנוצריים במשך כמעט חודש,
בדרישה להשוות את תנאי המימון שלהם לאלו של בתי הספר החרדיים .השביתה
העלתה על סדר היום הציבורי שתי סוגיות נפרדות .האחת היא סוגיית האפליה
שהחינוך הערבי סובל ממנה ,והשנייה היא סוגיית החינוך הפרטי ומיצובו אל מול
29

30

חלק מהדברים המובאים בסעיף זה מבוססים על דברים שכתבו משתתפי פורום
אינטרנטי המנוהל בידי כותב שורות אלו ,גם אם הם אינם מצוטטים במפורש.
השביתה הגיעה לסיומה אחרי שהובטחה תוספת מיידית של  50מיליון שקלים
לתקציבם ,והוקמה ועדה שאמורה לבחון את הנושא לעומקו.
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החינוך הציבורי .הרצון להתמודד עם שתי הסוגיות בהצלחה יוצר – לכאורה לפחות
– מתח וניגוד עניינים.
אשר לסוגיה הראשונה ,היחס המפלה כלפי החינוך הערבי בא לידי ביטוי
באופנים רבים :החל בתקצוב ,עבור באפשרות להביא לידי ביטוי את הייחוד
הלאומי במסגרת ארגונית ניהולית נפרדת ,וכלה באפשרות הקיימת במערכת
היהודית לקיים מערכות דתיות נפרדות 31.היחס הציבורי והתקשורתי לשביתה
מעיד גם הוא על השוליות המיוחסת לחינוך זה :ברור לכל שלו  33,000תלמידים
יהודים היו מושבתים מלימודים במשך פרק זמן כה ארוך ,הארץ כולה הייתה
רועשת – קל וחומר לו היה מדובר בבתי ספר אליטיסטיים כגון הריאלי בחיפה,
גימנסיה הרצליה ותיכון חדש בתל אביב והתיכון ליד האוניברסיטה בירושלים.
והנה ,השביתה כללה עשרות בתי ספר במגזר הערבי ,שחלק מהם נמנים עם בתי
הספר הטובים במדינה – אם שופטים לא רק על פי תוצאות בחינות הבגרות ,כי אם
גם על פי ההישגים של בוגריהם בשלבים מאוחרים יותר בחיים – ועולם כמנהגו נהג.
יחס מפלה זה דורש תיקון מיידי .גם התביעה להחיל על בתי הספר הנוצריים את
הפשרה שנחתמה עם בית הספר הריאלי בחיפה – הפחתה הדרגתית מאוד בשכר
הלימוד הנגבה מההורים ,בתמורה לוויתור על הצמצום בהשתתפות הממשלה –
הייתה מוצדקת .אולם בתי הספר הנוצריים לא דרשו להשוותם לבית הספר הריאלי
אלא לבתי הספר החרדיים .בדרישה זו כרכו בתי הספר הנוצריים את שתי רשתות
החינוך "מעיין החינוך התורני" ו"החינוך העצמאי" ,עם שאר בתי הספר החרדיים
המוכרים שאינם רשמיים .הם גם הקפידו שלא להבחין בין תקצוב החינוך היסודי
וחטיבת הביניים לתקצוב החינוך העל-יסודי – וכל זאת לא בכדי ,כפי שיוסבר
בהמשך.
ההיבט הלאומי וההיבט המעמדי
לפני שדנים בהשלכות הכלל מערכתיות של מאבק בתי הספר הנוצריים ,ראוי לשים
לב להיבט שעד כה לא הובלט במאבק זה ,הלוא הוא ההיבט הלאומי .בתי הספר
הנוצריים ,שחלקם הוקמו עוד לפני קום המדינה ,משרתים מאז הקמתם את ילדי
האליטה של החברה הערבית הנוצרית בישראל ,והם גם אלה המטפחים ומבטיחים
את המשך קיומה ושגשוגה .בשנים האחרונות הם מאבדים בהדרגה את אופיים
הדתי ,והופכים לאלטרנטיבה מקובלת מאוד על מעמד הביניים המתרחב בציבור
31

בכמה יישובים – הדוגמה הבולטת ביותר היא ירושלים – אין גם מספיק בתי ספר
ציבוריים ברמה נאותה שמעניקים חינוך בשפה הערבית לכל התלמידים.
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הערבי הכללי .אלפי רופאים ,עורכי דין ,מהנדסים ואנשי עסקים התחנכו בבתי ספר
אלו 32.בניגוד לבתי הספר הציבוריים הערביים ,בתי הספר הנוצריים הפרטיים
נהנים מחופש מלא במינוי מורים ומנהלים 33,ומחופש – חלקי לפחות – בקביעת
תוכני הלימוד 34.קיומם של בתי ספר כאלו מהווה חלופה להורים הרוצים בחינוך
בעל אופי דתי לילדיהם – אפשרות המוענקת להורים היהודים במסגרת החינוך
הציבורי .לעתים הם גם האפשרות היחידה להענקת חינוך איכותי לתלמיד ערבי
במקום מגוריו.
לאור האמור לעיל ,ברור לגמרי מדוע רוב רובו של הציבור הערבי התאחד
מאחורי המאבק של בתי הספר הנוצריים ,אף שהוא מסייע להגברת הקיטוב
המעמדי בתוכו .במקרה זה המרכיב האידיאולוגי הלאומי גובר על המרכיב
האידיאולוגי המעמדי ,אפילו בקרב מנהיגי מפלגות וארגונים האמורים לכאורה
להעדיף את ההיבט האוניברסלי החברתי.
מציאות פוליטית חינוכית זו גורמת לכך שחוגים רחבים ,המייצגים בהזדמנויות
שונות עמדות בלתי מתפשרות כלפי "הפרטת החינוך" כאשר מדובר במגזר היהודי,
נוטים לקבל בהבנה את צמיחתו של מגזר פרטי משגשג במגזר הערבי – אף שהוא
ממיין ומפלה לא פחות .על סתירה פנימית זו בעמדתם הם עונים לרוב שראשית כל
צריך לטפל בהפליה הבסיסית של המגזר הערבי ,ואין לדרוש מאזרחי מיעוט לאומי
לעמוד בראש החץ של המאבק לשוויון חברתי.
תקצוב בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ותהליכי ההפרטה
את המאבק של בתי הספר הנוצריים (ולכך יש להוסיף גם את מאבקו של בית הספר
הריאלי בחיפה ,שהתקיים כמה חודשים לפני כן) יש לראות בהקשר למציאות
החוקית ,הארגונית והתקציבית של מערכת החינוך .מבחינה משפטית בתי הספר
32

33

34

הערה היסטורית מעניינת שהעיר פרופ' אמנון רובינשטיין" :בעבר לא קיבלו בתי הספר
הנוצריים פרוטה מהמדינה ,ואני החלטתי לפעול על פי עקרונות חוקתיים ולהכיר בהם
כמוכרים שאינם רשמיים .השרה יולי תמיר ואני היינו מוכנים גם להכיר בהם כבתי ספר
רשמיים ,בתנאי שלא ימיינו תלמידים .חלק מבתי הספר היו מוכנים לכך ,אך לא
הסכימו להעביר את הקרקעות למדינה ,לפי דרישת היועצים המשפטיים .לדעתי ,אין
הצדקה עניינית לתביעה זו והצעתי לשרה יולי תמיר ליזום שינוי בחוק – אם אכן יש
צורך בכך" (תכתובת אישית עם המחבר).
כדאי לזכור שבמשך שנים רבות ,ויש הטוענים שגם כיום ,לשב"כ הייתה השפעה על
קביעת מנהלי בתי הספר ,והניסיונות לבטלה לא הצליחו.
המוסדות הם גם בעלי הקרקעות שבתי הספר בנויים עליהן ,ואין להם שום רצון להעביר
בעלות זו למדינה.
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בישראל מתחלקים לשלושה סוגים ,בהתאם לרמת הפיקוח שיש למדינה עליהם
ול תקצוב המוענק להם :בתי ספר רשמיים ,בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים
ומוסדות פטור 35.חלק מבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים (בעיקר בחינוך העל-
יסודי) הם מוסדות ציבוריים מכל בחינה שהיא – למעט הבעלות .הם מלמדים על פי
ת כנית הלימודים הארצית ,מעסיקים את מוריהם על פי הסכמי העבודה הארציים,
מקבלים את כל הבאים בשעריהם וכדומה .חלק מבתי הספר הללו מקיימים רק
חלק מהקריטריונים שנמנו לעיל ,וחלק אינם מקיימים את רובם 36.כל בתי הספר
הנוצריים מוגדרים מבחינה משפטית "מוכרים שאינם רשמיים" ,ועל כן הם אמורים
להיות מתוקצבים בדומה לבתי ספר יהודיים באותו מעמד.
בתי הספר היסודיים במעמד מוכרים שאינם רשמיים מתוקצבים בשיעור 75
אחוז מהתקצוב של בתי הספר הרשמיים ,ומוסדות הפטור – בשיעור  55אחוז .זהו
השיעור המקסימלי ,אך ניתן – וצריך – להפחית אותו אם הם אינם מלמדים תכנית
ליבה ,או ממיינים תלמידים בקבלה לבית הספר ,ואם ההרכב החברתי -כלכלי של
אוכלוסיית התלמידים מצביע על מניעת כניסתם של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי
חלש .הסיבה להגבלות אלו היא הרצון לחזק את מערכות החינוך הציבורי ,העומדות
בשורה שלמה של כללים ומגבלות שמערכות חינוך פרטיות ופרטיות למחצה ,לשליש
ולרביע משוחררות מהן.
37
כללי תקצוב אלו חלים רק על מה שקרוי "תקציב ההוראה הבסיסי" .תקצוב
מרכיבי ההוצאה אחרים – שיכולים להיות רבים ומשקלם יכול להיות משמעותי
מאוד בתקציב בתי הספר (למשל הסעות ,סל טיפוח ,בעלי תפקידים אחרים בבית
35

36

37

פרק זה דן בבתי הספר היסודיים ,שם יש הבדל במימון בין בתי הספר הרשמיים לבתי
הספר המוכרים שאינם רשמיים .בחינוך העל-יסודי ,שרובו המכריע מוגדר כחינוך מוכר
שאינו רשמי ,הבעיה אינה קיימת ,כי התקצוב הוא זהה ונקבע בהתאם לדרגת הכיתה,
מסלול הלימודים ,פרופיל עובדי ההוראה ורמת השירות בבתי הספר .כמעט שאין
חטיבות ביניים מוכרות שאינן רשמיות (ב 2014-למדו בהן  614תלמידים).
הוא הדין לגבי כלל בתי הספר היסודיים המוכרים הלא-רשמיים ,בין שהם יהודיים ובין
שערביים .תלמידי החטיבה העליונה מתוקצבים על ידי המדינה באופן שווה לבתי הספר
הציבוריים (למעט אולי השתתפות הרשויות המקומיות) ,ומשלימים את תקציביהם על
ידי גביית שכר לימוד ,ובמקרה של המוסדות הנוצריים – גם תמיכה מהכנסייה.
בז'רגון של משרד החינוך הכוונה בעיקר ל"תקן הבסיסי" .במוסדות הרשמיים השכר
משולם ישירות לעובדים ,והם נחשבים ל עובדי מדינה .בבתי הספר המוכרים שאינם
רשמיים שעות התקן הללו מועברות לבעלי המוסד ,ומתוקצבות בהתאם לפרופיל עובדי
ההוראה בבית הספר .היות שפרופיל עובדי ההוראה בבתי הספר החרדיים שונה מהותית
מהממוצע מבחינת הוותק ,ההשכלה וגמולי ההשתלמות (בדרך כלל כל אלו נמוכים
בהרבה) ,הרי שגם כשמספר שעות התקן זהה ,שווה הערך השקלי שלהם נמוך יותר.
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הספר וכדומה) – אינו מוסדר בתקנות ,והוא נתון לשיקול דעתו הבלעדי של משרד
החינוך .כך קרה שבשנת תשע"ג קיבלו בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים תוספות
38
עבור תמרוץ וטיפוח ,אולם הן בוטלו בתשע"ד.
במסמך המסתמך על נתונים שהעבירו בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים
ומוסדות הפטור ,יש הערכות שונות המצביעות על כך ששיעור של הממשלה בתקציב
הללו נמוך בהרבה מ 75-אחוז ו 55-אחוז ,בהתאמה (מרכז המידע והמחקר של
הכנסת .)2013 ,עם זאת ,עורכי המסמך מסתייגים מהדיוק שלו ,ובכל מקרה עיקר
הפער נובע מכך שהתנאים לתמיכה אינם מקוימים במלואם ,ומהבדלים גדולים
בעלות כוחות ההוראה – שמקורם באפיוני המורים ובאי הצטרפותם להסכם "אופק
חדש"  ,המנומקת בכך שהסכם זה חל רק על עובדי מדינה המקבלים עליהם את כל
כללי ההכשרה והקידום.
כאמור לעיל ,בתשע"ד ביטל משרד החינוך תוספות תקציב שניתנו למוסדות
המוכרים שאינם רשמיים בשנה שלפני כן .יתרה מכך ,הוא הטיל מגבלות על גביית
שכר הלימוד מהתלמידים במוסדות אלו ,והתיר לבתי הספר לגבות מההורים אך
ורק את ההפרש בין ההקצבה שהוא מעביר ובין שכר הלימוד בחינוך הרשמי,
בתוספת  15אחוז .בהחלטתו גרם המשרד לבתי הספר האלה מצוקה תקציבית
חמורה ,והקשה עליהם להמשיך ולהעניק את רמת השירות החינוכי שנתנו בעבר –
וחלק מהם אולי ייאלצו אפילו לסגור את שעריהם.
עד כאן ,הכל סביר .מדינת ישראל רוצה לעודד את החינוך הציבורי ולהקשות על
החינוך הפרטי ,והיא עושה זאת באמצעות הגדלת היתרון התקציבי למי שפועל על
פי הכללים שהיא מכתיבה .בהיות בתי הספר הנוצריים מוגדרים כמוכרים לא
רשמיים ,אין להם לכאורה שום עילה חוקית – וכל עוד הם אינם מקיימים את
התנאים שמקיימים בתי הספר הרשמיים ,גם לא מוסרית – לתבוע מהמדינה
תביעות תקציביות ,כל עוד הדבר חל גם על בתי הספר המוכרים הלא רשמיים
האחרים.
דא עקא ,לכללים אלו יש יוצא מהכלל ,ההופך את מדיניות התקצוב של המדינה
ומשרד החינוך לבעייתית .בתי הספר של הרשתות החרדיות "מעיין החינוך התורני
ו"החינוך העצמאי" מתוקצבות באופן שווה לבתי הספר הממלכתיים 39.לאור זאת
38

39

מעבר לכך ,מוסדות החינוך החרדיים הנכללים ברשתות הגדולות קיבלו תוספת עבור
תפילה ,פיצול כיתות א'-ב' ועוד כמה נושאים.
מדובר בחוק יסודות התקציב שנחקק בלחץ המפלגות החרדיות בשנות התשעים .זה
אולי חוק מפלה ,אך עדיין זה החוק.
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טוענים בתי הספר הנוצריים לאפליה ,ודורשים לקבל תקצוב שווה לרשתות אלו (אך
לא לבתי הספר החרדיים הפועלים מחוץ לרשתות) .טענתם מקבלת חיזוק לאור
העובדה ,שכבר הוזכרה לעיל ,שבשעה שבחינוך היהודי הורה יכול לבחור את המוסד
החינוכי של ילדו תוך התחשבות בנטיותיו הדתיות ,בלי שהדבר יפגע במימון החינוך
שהילד מקבל ומבלי שהוא יצטרך להוסיף על כך מכיסו הפרטי ,אפשרות כזו לא
קיימת בחינוך הערבי שהוא כולו ממלכתי.
רבים וטובים – במיוחד ראשי הציבורי הערבי ,אך גם ארגון המורים העל-
יסודיים למשל – גוזרים ממציאות זו מסקנה חד -משמעית :בתי הספר הנוצריים
צודקים במאבקם וצריך להיענות לדרישתם .אולם מסקנה זו היא נמהרת ,ועלולה
להעמיד את כלל החינוך הציבורי בפני בעיות קשות מאוד.
הסיכון העיקרי בהכרה בדרישה של בתי הספר הנוצריים הוא יצירת תקדים.
לטענת בתי הספר הנוצריים ,מספר התלמידים הכולל בהם הוא כ .33,000-קרוב
לוודאי שפחות ממחציתם הם תלמידי כיתות א'-ו' ,דהיינו :המאבק נוגע לכאורה
לכ 17,000-תלמידים .אולם אם מאבקם של בתי הספר הנוצריים יוכתר בהצלחה,
יהיה זה בלתי צודק ובלתי אפשרי להשאירו בגבולות אלו ,ויהיה צורך להחילו על
כלל בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים – כאן התמונה היא שונה לחלוטין.
בתשע"ד למדו בבתי הספר היסודיים המוכרים שאינם רשמיים  195אלף
תלמידים ,מתוכם  116אלף ברשתות "מעיין החינוך התורני" ו"החינוך העצמאי".
פירוש הדבר הוא שהסוגיה רלוונטית לא ל 17,000-תלמידים ,כי אם לכ80,000-
תלמידים ,כמחצית מהם ערבים ( 23,000תלמידי מזרח ירושלים שלא השתתפו
בשביתה ,והשאר ברובם תלמידים בבתי הספר הכנסייתיים) 32,000 ,חרדים
אחרים ,וכ 9,000-יהודים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי .המאבק של בתי הספר
הנוצריים הוא למעשה מאבקם של כל בתי הספר היסודיים המוכרים שאינם
רשמיים ,והוא עלול לשים לאל את ניסיונותיו של משרד החינוך לחזק את בתי
הספר הציבוריים על ידי הגדלת היתרון התקציבי שלהם לעומת בתי הספר
המוכרים שאינם רשמיים.
אך העלות של השלמת מימון כלל בתי הספר היסודיים המוכרים שאינם
רשמיים מ  75-ל 100-אחוז היא הנזק החמור פחות .הנזק האמיתי הוא פריצת הדרך
והסרה של רוב המחסומים בפני פתיחת בתי ספר פרטיים – דבר שיגביר את הקיטוב
בכל מערכת החינוך .הנזק בחינוך הערבי ,שם מגמות הפנייה לחינוך הפרטי התגברו
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מאוד בתקופה האחרונה 40,עלול להיות חמור במיוחד .כמו כן ,מימון שווה לבתי
ספר ציבוריים ולבתי ספר פרטיים ,שאינם כפופים לדרישות התכניות והארגוניות
של משרד החינוך – וכתוצאה מכך מצליחות לתת שירות טוב יותר לבאים
בשעריהם – יהיה בעל השלכות קשות ביותר גם על החינוך הציבורי היהודי .מספר
הילדים הלומדים כיום בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי הכלולים בפיקוח
הממלכתי והממלכתי דתי הוא אמנם זניח ,אך יש מספר לא קטן של ילדים
במוסדות "ייחודיים"" ,ניסיוניים" ועל-אזוריים למיניהם ,הנהנים מתקציב ציבורי
מלא אף שהם מפרים לא מעט מהכללים המחייבים את החינוך הציבורי (במיוחד
היעדר מיון וגביית שכר לימוד) .קרוב לוודאי שהשוואת תנאי המימון של החינוך
המוכר שאינו רשמי לחינוך הרשמי תגרום לפרישה רבתי של מוסדות אלו מהחינוך
הרשמי ,כדי שיוכלו ליהנות מהחופש הרב יותר שמעניק הסטטוס "מוכר שאינו
רשמי".
אי לכך ,נראה שאם מעוניינים בחיזוק החינוך הציבורי ,כחלק ממאבק לשוויון
בחינוך ,עמדתו של משרד החינוך צודקת ונכונה ,והעובדה שמולו ניצבת קבוצה של
בתי ספר אליטיסטיים – בין שבמגזר הערבי ובין שבמגזר היהודי – אינה מפחיתה
מצדקתה .מי שמעוניין באמת בהעלאת רמת ההישגים של כלל האוכלוסייה ,ולא רק
של החלקים המבוססים בתוכה ,לא צריך להתרשם מטיעוניהם של מפעילי בתי ספר
אליטיסטיים ובוגריהם .מוסדות אלו מגיעים להישגיהם במידה רבה בזכות יכולתם
לפעול בתנאים נוחים יותר מאלה שבהם פועלים בתי הספר הציבוריים .אם בתי
הספר הפרטיים ,הערבים והיהודים כאחד ,יהיו מוכנים לוותר על הפריווילגיה למיין
תלמידים ,לגבות כספים כאוות נפשם ,להעסיק מורים בתנאי העסקה שונים
מהמקובל ,אפשר יהיה לדבר על השוואת המימון שהם מקבלים לזה של בתי הספר
הציבוריים .כל עוד זה לא קורה ,על משרד החינוך לדבוק בעמדתו העקרונית –
ולהשית אותה לא רק על בתי הספר הנוצריים ,כי אם גם על בתי הספר היהודיים
המוכרים שאינם רשמיים ,כולל הריאלי בחיפה.
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חלקם של בתי הספר המכרים הלא רשמיים (לא רק הנוצריים) במגזר הערבי ,העומד
היום על  22.9אחוז ,עמד ב 2004-על  14.3אחוז ,וב – 2000-על  11.7אחוז.

אי שוויון במערכת החינוך :מי מתנגד ומי נהנה מהפערים?

465

 .5סיכום
בפרק זה נסקרו ארבעה נושאים אקטואליים במערכת החינוך ,ולכל אחד מהם
היבט כזה או אחר הקשור לצמצום הפערים הלימודיים והחברתיים בין תלמידים
משכבות חברתיות שונות .סקירת אופן התקצוב של מערכת החינוך הראתה כי
לאחר תהפוכות רבות ,השיטה שאמורה להיות מיושמת בשנים הקרובות מיטיבה
פחות עם השכבו ת החלשות מאשר שיטות קודמות .גם סקירת יישום חוק לימוד
חובה לגילאי  3–4והוספת סייעת לגנים הראו כי ככל הנראה הנהנים העיקריים
משינויי המדיניות יהיו השכבות המבוססות יחסית .יתרה מכך :בעיית המחסור
בכוח אדם בגנים עלתה על סדר היום הציבורי רק כאשר הפכה לנחלתן של שכבות
אלו.
בנושא צמצום גודל הכיתה המחישו הנתונים בפרק כי יישום החלטות ממשלה
קודמות להורדת המספר המרבי של תלמידים בכיתה ל 32-ידרוש משאבים נרחבים
הרבה יותר מהצפי של משרד החינוך ,וכי גם בנושא זה תלמידים ממעמד חברתי-
כלכלי נמוך לא יפיקו מההחלטות שהתקבלו ב 2015-רווח ניכר יותר מזה שהיה צפוי
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
הציבורי.
במבט כללי על הכיוון שמערכת החינוך צועדת בו ,הסוגיות שעלו בפרק מראות
כי למרות ההצהרות של גורמים השונים בדבר חשיבות השוויון בחינוך ,בסופו של
דבר הם מצדדים במהלכים המצמצמים את ההעדפה המתקנת .בדרך כלל התנגדות
זו מצליחה לבטל כליל ,או לפחות לעמעם ולצמצם ,את ההשלכות החלוקתיות של
המהלכים המיועדים .קשיים אלו נותרים בעינם גם כאשר התקציב המוקצה
למערכת החינוך גדל ,ולכאורה קיימת אפשרות לפעול לצמצום הפערים
כמשקל נגד לטיעון בעד שירותים אוניברסליים ,שאינם מתחשבים בנתוני הרקע
החברתיים-כלכליים של התלמידים והוריהם ,אפשר לטעון כי חינוך ציבורי ראוי –
כזה שגם תלמידים מהשכבות החברתיות החלשות ביותר יוכלו להפיק ממנו את
מרב התועלת – יכול להתקיים רק אם הציבור בכללותו ,ובמיוחד השכבות
המבוססות ומעמד הביניים ,יתמוך בו .טיעון זה חזק מאוד ,והוא מסתמך על הדגם
של מדינות סקנדינביה – ונראה שגם המציאות הישראלית מאששת אותו.
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לאור האמור לעיל ,ברור שהעברה מאסיבית של משאבים בין מגזרים שונים
בחברה הישראלית ,ובייחוד מהמגזר היהודי לערבי או מהמגזר הממלכתי לחרדי,
צפויה להיתקל בהתנגדות עזה .עם זאת ,העובדה שזו משימה קשה אינה משחררת
את מנהיגי מערכת החינוך מהחובה להגשימה.

467

אי שוויון במערכת החינוך :מי מתנגד ומי נהנה מהפערים?

נספחים
לוח נ'1א' .השוואת שעות ההוראה לכיתה לפי מתווה ועדת שושני ולפי מתווה
התקן הדיפרנציאלי החדש
תקצוב שעות לכיתה ג' ,לפי רמת טיפוח

מספר
התלמידים
בכיתה

חזק

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

31.00
31.20
31.40
31.60
31.80
32.00
32.20
32.40
32.60
32.80
33.00
33.20
33.40
33.60
33.80
34.00
34.20
35.40
36.60
37.80
39.00

רמת טיפוח
בינוני – בינוני – חלש –
שושני
תקן
שושני
חדש
31.00
34.00
31.00
31.20
34.20
31.20
31.40
34.40
31.40
31.60
34.60
31.60
31.80
34.80
31.80
32.00
35.00
32.00
32.20
35.20
32.20
32.40
35.40
32.40
32.60
35.60
32.60
32.80
35.80
32.80
33.00
36.00
33.00
33.20
36.20
33.20
33.40
36.40
33.40
35.40
36.60
33.60
37.40
36.80
33.80
39.40
37.00
34.00
41.40
37.20
34.20
43.40
38.40
35.40
45.40
40.40
37.40
47.40
42.40
39.40
49.40
44.40
41.40

חלש –
תקן
חדש
38.00
38.20
38.40
38.60
38.80
39.00
39.20
39.40
39.60
39.80
40.00
40.20
40.40
42.40
44.40
46.40
48.40
50.40
52.40
54.40
56.40

מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :משרד החינוך

יחס בין החלש
ביותר לחזק
ביותר –
תקן חדש
1.23
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.26
1.31
1.36
1.42
1.42
1.43
1.44
1.45

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

468

לוח נ'1ב' .השוואת שעות ההוראה לתלמיד לפי מתווה ועדת שושני ולפי
מתווה התקן הדיפרנציאלי החדש
תקצוב שעות לתלמיד ,לפי רמת טיפוח

מספר
התלמידים
בכיתה

חזק

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1.55
1.49
1.43
1.37
1.33
1.28
1.24
1.20
1.16
1.13
1.10
1.07
1.04
1.02
0.99
0.97
0.95
0.96
0.96
0.97
0.98

רמת טיפוח
בינוני –
בינוני –
תקן
שושני
חדש
1.70
1.55
1.63
1.49
1.56
1.43
1.50
1.37
1.45
1.33
1.40
1.28
1.35
1.24
1.31
1.20
1.27
1.16
1.23
1.13
1.20
1.10
1.17
1.07
1.14
1.04
1.11
1.02
1.08
0.99
1.06
0.97
1.03
0.95
1.04
0.96
1.06
0.98
1.09
1.01
1.11
1.04

חלש – חלש –
שושני תקן
חדש
1.90
1.55
1.82
1.49
1.75
1.43
1.68
1.37
1.62
1.33
1.56
1.28
1.51
1.24
1.46
1.20
1.41
1.16
1.37
1.13
1.33
1.10
1.30
1.07
1.26
1.04
1.28
1.07
1.31
1.10
1.33
1.13
1.34
1.15
1.36
1.17
1.38
1.19
1.39
1.22
1.41
1.24

מקור :נחום בלס ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
נתונים :משרד החינוך

יחס בין החלש
ביותר לחזק
ביותר –
תקן חדש
1.23
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.26
1.31
1.36
1.42
1.42
1.43
1.44
1.45

אי שוויון במערכת החינוך :מי מתנגד ומי נהנה מהפערים?

469

מקורות
בג"ץ  ,)1994( 1614/00בית הספר הריאלי ואחרים נגד משרד החינוך ואחרים.
בית הדין הארצי לעבודה ( ,)2007פסק דין בעניין התחייבות לצמצם את מספר
התלמידים בכתות הלימוד ,סק .20/07
בלס ,נחום ( ,)1983תחזית צרכי הבינוי במערכת החינוך לשנים  ,1985-1995משרד
החינוך והתרבות ,האגף לפיתוח.
בלס ,נחום ( ,)2007חלוקת תקציב המדינה – שקיפות ושוויוניות :ישומו של דו"ח
שושני כמקרה בוחן ,נכתב עבור התנועה לאיכות השלטון.
בלס נחום ( )2008הקטנת גודל הכיתה :משמעויות תקציביות וחינוכיות ,נייר
מדיניות ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
בלס ,נחום ( ,)2010האם יש מחסור במורים? נייר מדיניות מס'  ,14.2010מרכז
טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
בלס ,נחום ,נועם זוסמן ושי צור ( ,)2010תקצוב החינוך היסודי  ,2001–2009סדרת
מאמרים לדיון  ,2010/18בנק ישראל.
בלס ,נחום ויוליה קוגן ( ,)2014תקציב משרד החינוך  :2000–2014מגמות ובעיות,
נייר מדיניות מס'  ,2014.06מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
בלס ,נחום וחיים בלייך ( ,)2013יישום חוק לימוד חובה לגילאי  :3–4קשיים
והצעות לפתרון ,נייר מדיניות מס'  ,01.2013מרכז טאוב לחקר המדיניות
החברתית בישראל.
דוברות משרד החינוך ( ,)2014צמצום פערים ושוויון בין המינים 25 ,בנובמבר .2014
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/pearim/tochnitlezim
zumpearim.htm

דטל ,ליאור (" ,)2015התוכנית לצמצום הצפיפות בכיתות :משנת הלימודים הקרובה
– בכיתות א'" ,דה מרקר 6 ,באוגוסט .2015
http://www.themarker.com/news/education/1.2701590
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2015שנתון סטטיסטי לישראל .2014
הכנסת ( ,)2003פרוטוקול מס'  31מישיבת ועדת החינוך והתרבות 9 ,ביוני .2003
הכנסת ( ,)2015פרוטוקול מס'  2מישיבת הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע
הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור 21 ,ביולי .2015

470

דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות 2015

יוסף ,עידן (" ,)2015פירון :עיכבתי פרסום תקציב מסיבות פוליטיות"21 ,News1 ,
ביולי http://www.news1.co.il/Archive/001-D-367178-00.html .2015
מזכירות הממשלה ( ,)2008תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה ,החלטה מס'
 3020של הממשלה 27 ,בינואר .2008
מזכירות הממשלה (2008ב') ,תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה ,החלטה
מס'  4275של הממשלה 27 ,בנובמבר .2008
מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( ,)2013תקצוב שעות הוראה בבתי-ספר יסודיים
במעמד משפטי מוכר שאינו רשמי ופטור 11 ,ביולי .2013
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03242.pdf

משרד החינוך ( ,)2002דוח הועדה לבדיקת תקצוב החינוך היסודי (ועדת שושני).
משרד החינוך ( ,)2005דוח הוועדה לתכנית הלאומית לחינוך (ועדת דוברת).
משרד החינוך ( ,)2012ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך –
תשע"בhttp://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut.pdf .
משרד החינוך (.Fact and Figures in the Education System ,)2013
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/Facts.pdf
משרד החינוך ( ,)2015ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך –
תשע"ד.
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut44.pdf
משרד החינוך (2015ב') ,בוקר חדש לגני הילדים בישראל ,אתר המשרד.
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmo
t/SecondAssistant/Pages/LiveStream.aspx
משרד החינוך (2015ג') ,הוועדה לבחינת יחס מורה תלמיד בכיתה :דו"ח מסכם.
קלינוב ,רות ( ,)2010תקצוב מערכת החינוך היסודי וחטיבות הביניים ,2008-2003
המכון למחקר כלכלי בישראל על-שם מוריס פאלק בע"מ (חל"צ) ,מאמר לדיון
.A10.01
תמיר ,יולי ( ,)2015מי מפחד משוויון? על חינוך וחברה בישראל ,הוצאת ידיעות
אחרונות.

מרכז טאוב נוסד ב  1982-ביוזמתם של הרברט מ' סינגר ,הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי.
המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב ,קרן הרברט
ונל סינגר ,ג'יין וג'ון קולמן ,קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק ,קרן משפחת מילטון א'
ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.

